کاظم غریبآبادی:

تقای برجامی واشنگتن مبنای حقوقی ندارد

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمانهای بینالمللی در وین تصریح کرد که تقای آمریکا برای جا زدن خود به عنوان مشارکتکننده در برجام ،هیچ مبنای حقوقی
ندارد.کاظم غریب آبادی با بیان اینکه رئیس جمهوری آمریکا  ۱۸اردیبهشت  ۱۳۹۷با صدور دستور ریاستی به مشارکت در برجام خاتمه داد.سفیر کشورمان با انتشار
رشته توئیتهایی عنوان کرد که ایاات متحده عاوه بر خروج از برجام به مشارکت خود در این توافق به صورت عملی نیز خاتمه داد و در هیچ یک از نشست ها در
چارچوب برجام ،بعد از خروج یکجانبه خود از این توافق ،شرکت نکرد .وی یادآور شد که آمریکا تمامی تعهدات خود به عنوان مشارکت کننده در برجام را نقض کرده
و از هیچ تاشی برای تخریب آن از طریق تحمیل مجدد تحریم ها و تهدید دیگر کشورها به تنبیه در صورت تجارت با ایران ،فروگذار نکرده است.
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استفاده از سازوکار صندوقهای ETFخصوصیسازی نیست

حمید رضا نقاشیان

واکنش بورس فقط با سهام عدالت
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بیتعادلی عرضه با تقاضا
در بازار مسکن

در شــرایطی که حدود نیمی از معامات در واحدهای کمتر از  ۸۰متر مربع انجام میشــود ،طرف عرضه
کماکان به تولید واحدهای باای  ۸۰متر میپردازد.به گزارش ایسنا ،عدم تناسب عرضه با تقاضا در گروههای
متراژی ،بازار مسکن را کماکان در وضعیت بی تعادلی قرار داده است؛ به طوری که به دلیل فشار تقاضا در
واحدهای کوچک متراژ ،سایه تورم بر آینده این واحدها سنگین شده است.اسفند ماه  ۱۳۹۸در شرایطی که
حدود  ۵۰درصد معامات در واحدهای  ۴۰تا  ۸۰متر انجام شده ،سهم این نوع فایل ها در بازار کمتر از ۳۰
درصد بوده و  ۷۰درصد عرضه را خانه های باای  ۸۰متر مربع به خود اختصاص دادند....

۱

بیتوجهی برخی بانکها به مهلت
سهماهه پرداخت اقساط
6

مردم همچنان گرفتار داان بازار خودرو
5

علی ربیعی:

تبعات کرونا بر اقتصاد نفتی ایران

واگذاری سهام  ۴پاایشگاه کشور از اول تیرماه

بیتعادلی عرضه با تقاضا در بازار مسکن

معاون کل وزارت بهداشت اعام کرد

4

در شــرایطی که حدود نیمی از معامات در واحدهای کمتر از  ۸۰متر مربع انجام میشــود ،طرف
عرضه کماکان به تولید واحدهای باای  ۸۰متر میپردازد.به گزارش ایســنا ،عدم تناسب عرضه با
تقاضا در گروههای متراژی ،بازار مسکن را کماکان در وضعیت بی تعادلی قرار داده است؛ به طوری
که به دلیل فشــار تقاضا در واحدهای کوچک متراژ ،سایه تورم بر آینده این واحدها سنگین شده
است.اسفند ماه  ۱۳۹۸در شرایطی که حدود  ۵۰درصد معامات در واحدهای  ۴۰تا  ۸۰متر انجام
شده ،سهم این نوع فایل ها در بازار کمتر از  ۳۰درصد بوده و  ۷۰درصد عرضه را خانه های باای
 ۸۰متر مربع به خود اختصاص دادند.همچنین با توجه به اینکه  ۷۷درصد معامات از نوع ســفته
بازانه و ســرمایه گذارانه اســت ،متقاضیان واقعی سهم چندانی از خرید و فروش واحدهای کوچک
متراژ ندارند .این عائم نشــان می دهد طی ســال های گذشــته تقاضای نهفته ای در واحدهای
کوچک متراژ ایجاد شده که همچنان وجود دارد و اگر مجال بروز پیدا کند ،قطعاً خانه های کوچک
سهم بیشتری از معامات را در بر خواهد گرفت.به دلیل جهش قیمت مسکن در  ۲.۵سال گذشته،
قدرت پوشــش دهی وام صندوق پس انداز و اوراق تسهیات نیز به شدت کاهش پیدا کرده است.
با توجه به میانگین  ۱۵.۳میلیون تومان هر متر مربع قیمت مســکن در شهر تهران طی فروردین
ماه  ۱۳۹۹در حال حاضر با وام  ۱۶۰میلیون تومانی صندوق پس انداز مسکن یکم می توان ۱۰.۵
متــر و با وام  ۲۴۰میلیون تومانی اوراق تســهیات می توان  ۱۵.۵متر خانه خریداری کرد.در این
شــرایط عمده خرید و فروش ها یا از نوع سرمایه گذاری و یا جابجایی است و نمی توان ردپایی از
خانه اولی ها در بازار مسکن شهر تهران پیدا کرد.
خانههای کوچک ،پیشتاز تورم بازار مسکن
واحدهای مسکونی کمتر از  ۴۰متر مربع با  ۵۱درصد و واحدهای  ۴۰تا  ۶۰متر مربع با  ۵۰درصد
رشد قیمت سالیانه ،بااترین نرخ افزایش قیمت مسکن شهر تهران را به خود اختصاص دادهاند.
آمار به دســت آمده از بازار مسکن شــهر تهران که از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و
شهرسازی ارائه شده نشــان میدهد در ماههای پایانی سال گذشته واحدهای کوچک متراژ
واقع در مناطق جنوبی تهران بیشــترین نرخ رشــد قیمت مسکن را داشتهاند .از سوی دیگر
خرید و فروش های ســرمایه گذارانه در مناطقی از شــمال و شمال غرب تهران افزایش پیدا
کرده اســت.از ســوی دیگر در بین مناطق  ۲۲گانه شهر تهران در بهمن ماه  ۱۳۹۸بااترین
نرخ رشــد متوسط قیمت نســبت به بهمن  ۱۳۹۷به منطقه  ۱۹با  ۵۶.۱درصد تعلق داشته
است .بعد از آن مناطق  ۱۶ ،۱۱و  ۱۵به ترتیب با نرخ رشد سالیانه  ۵۵.۶درصد ۵۳.۳ ،درصد
و  ۵۱.۶درصد قرار گرفته اند.
افت شدید معامات در آغاز سال
فروردین  ۱۳۹۹بازار مســکن تحول چندانی را تجربه نکرد؛ چراکه اساساً در سیطره ویروس کرونا
مجالی برای تغییر نداشــت .با این حال در یک مدیوم کوچک با ســطح مقاومت قیمتی مواجه بود
که نشان داد رکود میتواند منجر به ثبات یا حتی کاهش قیمت شود.
کاهش  ۲.۱درصدی ماهیانه قیمت مسکن
وضعیت قیمت منطقهای نشــان میدهد رشد قیمت نسبت به اسفند ماه  ۱۳۹۸در  ۱۲منطقه
بین  ۱تا  ۹.۷درصد منفی ،در هفت منطقه بین  ۱.۱تا  ۷.۴درصد مثبت و در سه منطقه صفر
بود .در حالت کلی نیز نرخ ماهیانه  ۲.۱درصد کاهش نشان داد .کمترین نرخ رشد سالیانه هم
به منطقه یک معادل  ۲۹درصد تعلق داشت .رشد سالیانه در کل شهر تهران هم  ۳۵درصد بود.
بیشترین افت ماهیانه قیمت در منطقه  ۱۶معادل  -۹.۷درصد و بااترین افزایش در منطقه  ۴با
 ۷.۴درصد به ثبت رسید .البته تعداد معامات به قدری پایین بود ( ۱۲۴۳فقره) که قراردادهای
خرید و فروش در پنج منطقه جمعاً نتوانســت ســه رقمی شود .تعداد معامات در مناطق ،۱۳
 ۱۹ ،۱۷ ،۱۶و  ۲۲به ترتیب  ۱۵ ،۱۹ ،۱۷ ،۱۷و  ۱۳فقره بود .فقط در ســه منطقه  ۴ ،۲و ۵
معامات از  ۱۰۰فقره فراتر رفت.به گزارش ایســنا ،طبــق اعام بانک مرکزی ،تعداد معامات
مســکن شــهر تهران در فروردین ماه  ۱۳۹۹به  ۱۲۴۳فقره رسید که نسبت به ماه قبل و ماه
مشابه سال قبل به ترتیب  ۸۷.۸و  ۶۳.۷درصد کاهش نشان میدهد .میانگین قیمت نیز ۱۵.۳
میلیون تومان بود که نســبت به اسفند پارسال  ۲.۱درصد کاهش و نسبت به فروردین پارسال
 ۳۵.۷درصد افزایش یافته است.

 ۷۲شهرستان در وضعیت قرمز کرونا

معاون کل وزارت بهداشت ضمن پیش بینی ادامه
روند نزولی ابتا و مرگ ناشــی از کرونا در کشــور
به دنبال رعایت موارد بهداشــتی از سوی مردم و
همچنین توجه به فاصله گذاری اجتماعی ،در عین
حال گفت :به دلیل هزینههای باا و تحمیل هزینه
های ناشی از پیشگیری ،تشخیص و درمان ناشی از
بیماری کرونا به حوزه ســامت ،ضروری است که
هزینهکرد در این حوزه افزایش قابل توجهی یابد؛
این موضوعی اســت که در کوتاهمدت و دراز مدت
باید از سوی سیاستگذاران مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش ایســنا ،دکتر ایرج حریرچی در ارتباط
ویدیو کنفرانسی با خبرنگاران ،گفت :در سه هفته
اخیر به دلیل رعایت مسائل بهداشتی و درمانی از
سوی مردم ،فاصلهگذاری اجتماعی نسبتا مناسب
و اقدامــات وزارت بهداشــت در بیماریابی فعال و
مراقبتهای مناسب درمانی ،شاهد موفقیت قابل
توجهی در کاهش موارد مبتــا به ویروس کرونا،
کاهش موارد بســتری و کاهش قابل توجه موارد
مرگ و میر بودهایم.
پیش بینی ادامه روند نزولی ابتا و مرگ ناشی
از کرونا در کشور
وی افزود :از طرفــی به دلیل ماحظات اقتصادی
و ضرورت رفع مشــکات معیشــتی مردم ،مشابه
کشورهای دیگر اعم از اروپایی و آسیایی و آمریکا،
شاهد بازگشایی تدریجی مشاغل و کسب و کارها
هســتیم .پیشبینی این است که با روند تدریجی
کنونــی و احتیاط در بازگشــاییها ،رعایت موارد
بهداشــت فردی و فاصلهگذاری اجتماعی از سوی
مــردم و همچنین بیماریابی فعال و انجام تســت
تشخیصی بیشتر ،روند نزولی فعلی و ثبات نسبی
فعلی ادامه یابد.

احتمال افزایش موارد ابتا و بستری در برخی
استان ها
حریرچی ادامه داد :البته متاســفانه احتمال برخی
مــوارد افزایش ابتا و افزایش بســتری در برخی
اســتانها کماکان وجود دارد .در عین حال تاکید
میکنم که این روند نزولی و ثبات نسبی شکننده و
آسیبپذیر است و هرگونه بیاحتیاطی در تجمعات
و بازگشاییها و کمتر رعایت کردن مسائل بهداشت
فردی میتواند دوباره کشــور را با مشــکات قابل
توجه در حوزه ویروس کرونا مواجه کند.
اثرات اقتصادی کرونا بر فقرا بیش از اغنیا
وی همچنین گفت :در آمریکا و کشورهای اروپای

غربی هم میزان ابتا و هم میزان مرگومیر در فقرا
و مهاجرین کارگری و سیاهپوستان بسیار بیشتر از
ثروتمندان و ســفید پوستان است .در ایران گرچه
نشانههای اندکی از ابتای بیشتر در مناطق پرتراکم
شهری دیده میشــود ،اما روند رسیدگی و درمان
مناســب عادانه بوده و هیچ تبعیضی بین فقیر و
غنــی از نظر درمان کرونا وجود ندارد ،اما این نکته
قابل کتمان نیســت که اثرت اقتصــادی کرونا و
تعطیلیهای ناشــی از آن بر معیشت و درآمد فقرا
بیش از اغنیا بوده و کمکهای بیشتر دولت و مردم
و خیرین در این زمینه برای اقشار آسیبپذیر بسیار
ضروری است.
بازگشایی اماکن مذهبی و ورزشی در مناطق
سفید در صورت تصویب ستاد ملی کرونا
وی افــزود :بنابراین این منطقه از نظر ما ســفید
تلقــی میشــود و میتوانیــم در ایــن منطقه با
رعایت پروتکلهای مختلف برای اماکن ورزشــی،
آموزشــگاههای رانندگــی ،اماکــن مذهبــی و...
بازگشایی کرده و آنها شروع به فعالیت کنند .البته
این موضوع منوط به این است که این موارد فردا در
ستاد کل تصویب شود .در این راستا پروتکلهایی
تهیه شــده که بعد از تصویــب جزییات آن اعام
میشود .به عنوان مثال پیشنهاد اولیه این است که
فقط برای نماز جماعت بتوانند به مســاجد روند و
مهر و جانمــاز را هم حتما از خانه ببرند ،با فاصله
مناســب نماز خوانده شود .در وضعیت فعلی هنوز
مراسم سخنرانی و ...را پیشنهاد ندادهایم .اگر روند
نزولی ادامه یابد ،در همه جا سهلگیری و بازگشایی
بیشتری انجام میشود.

کدام مناطق در وضعیت قرمــز کرونا قرار
دارند؟
حریرچی ادامه داد :مناطق قرمز جاهایی اســت که
ما از نظر میزان ابتا ،تعدا بیشــتری داریم که فعا
 ۷۲شهرستان قرمز هستند و بقیه مناطق از ۴۴۸
شهرستان موجودمان که نه به آن میزان کم است و
نه زیاد ،مناطق زرد طبقهبندی میشوند که با دستور
آقای رییس جمهور پروتکلها برای هر سه منطقه
آماده شده است .البته وضعیت این مناطق به صورت
دینامیک اســت ،نه ایستا .به این معنی که ممکن
است منطقه سفید با بیاحتیاطی تبدیل به منطقه
قرمز یا زرد شود .همچنین با رعایت مسائل بهداشت
فردی و فاصلهگذاری اجتماعی مناسب مناطق قرمز
و زرد هم میتواند تبدیل به منطقه ســفید شــود.
وی همچنین گفت : :طی یک هفته گذشته درباره

شــهرهای سفید اظهار نظر کردیم و هر روز هم دو
هفته گذشــته را در نظر میگیریم و چهار تا پنج
روز یکبار هم ارزیابیها را انجام میدهیم .شهرهای
سفید ،زرد و قرمز در بازههای زمانی حتما متفاوت
خواهد بود .پیشنهادات رفع برخی محددودیتها نیز
به صورت مکتوب ارائه شده و در کمیته اجتماعی و
امنیتی ستاد ملی کرونا مواردی از آن تصویب شده
و فردا با تصویب ستاد ملی با حضور رییس جمهور
رسمیت پیدا کرده و اعام میشود.
احتمال ابتای دوباره به کرونا؛ آری یا خیر؟
حریرچی در پاســخ به ســوالی درباره ماندگاری
ویروس کرونا در چشم حتی بعد از بهبودی ،گفت:
آنچه مهم اســت ،این است که در اکثر کسانی که
مبتا شدهاند ،ویروس از بین رفته است .گزارشاتی
وجود دارد در برخی کشــورها آزمایش دوباره در
افراد بهبودیافته مثبت شده است .البته عمده این
افراد عامتی پیدا نکردند و فقط تستشان مثبت
شده است .اکنون دو نظر در این زمینه وجود دارد؛
یکی اینکه بقایای باقی مانده و مرده ویروس قبلی
در افرادی اســت که مجددا تستشان مثبت شده
و دوم اینکــه ویروس هنوز در آنها زنده اســت و
میتواند بیماریزا باشد .باید منتظر بمانیم و ببینیم
که نتیجه چه میشــود ،اما مسلم این است که در
کسانی که مجددا مبتا شدهاند ،موارد فعال بیمار
مشاهده نشده است.
نتایج داروی ابوا در درمان کرونا
معاون کل وزارت بهداشت در پاسخ به سوال ایسنا،
دربره وضعیت داروی درمان ابوا(رمدیسیویر) که
از ســوی ســازمان غذا و دارو آمریــکا برای موارد
اورژانسی تایید شده است ،گفت :استفاده اورژانس
از این دارو توسط  FDAتایید شده است .در کشور
ما هم کمیته علمی بررســیهایش را انجام داده و
در مواردی هم استفاده شده که نظر رسمیاش را
اعام میکند .البته نتایجی که در آمریکا از این دارو
گرفته شده ،مناسب بوده است؛ به طوری که طول
دوره بستری و ضریب زمان ترخیص از بیمارستان
را کاهش میدهد.
تعیین تکلیف لیگ برتــر فوتبال در حال
بررسی است
وی افزود :اگر افراد در خود محیط هم رعایت کنند،
اما معموا رختکنها و دوشها بسیار پرتراکم است
و عامل اصلی انتقال ویروس هم از طریق ســطح
تماس است.
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آنچــه امروزه بر زبان و ذهن بخش بزرگی از جامعه جاری اســت
حکایت از چه کردن با سهام عدالت وقتی به بورس وارد شود است.
گفته میشــود به قیمت جاری ارزش ورودی به تاار و تابلو رقمی
بالغ بــر  ۸۰میلیون ریال و به عبارتی  ۸میلیــون تومان برای هر
ســهم و در مجموع رقمی که به حجم بورس اضافه میکند تقریبا
 ۴۰۰هزار میلیارد تومان است که البته این ارزش ذاتی در نهاد ۳۶
شــرکت بورسی و  ۱۳شرکت غیر بورسی همین اان وجود دارد و
اصالتا در فضای بازار یک ارزش موهوم و اعتباری نیست و وقتی به
تاار وارد شــود قطعا حجم بازار سرمایه را بی نهایت بزرگ خواهد
نمود .اما برای داشــتن یک تحلیل نسبی و نزدیک به واقع چندین
عامل در تاثیر رفتار بازار سرمایه دخیل و حائز اهمیتند که در این
کوتاه وجیزه بدانها مختصر اشاره خواهم نمود .اولین عنصر کلیدی
برای واکنش بورس تحلیل رفتار ســهامداران این سهام خواهد بود
که آیا درصد معتنابهی از ایشــان به توصیه مسئولین که پیشنهاد
میکنند ســهام عدالت را نفروشید عمل خواهند نمود؟ که البته با
توجه به بنیه اقتصادی صاحبان این سهام بعید بنظر میرسد اکثریت
تمایل به نگهداری داشــته باشند و من حدس میزنم حداقل نیمی
از سهامداران سهام خود را تبدیل به پول کرده از بازار خارج کنند
و بــه بازارهای دیگری بجز بورس انتقــال دهند و این یعنی همه
نگرانی از رفتار بازار .اگر فرض کنیم در طول یک دوره  ۳ماهه قرار
است  ۲۰۰هزار میلیارد تومان از بورس خارج شود و این نقدینگی
به کاای مورد نیاز جامعه هدف صاحبان ســهام تزریق شــود چه
حجمی از تقاضا برای چند دســته کاایی ایجاد میکند؟ که بدون
محاســبه و مخاطرات در جهش قیمت ها نباید این عمل در بازه
زمانی محدود رخ دهد .ثانیا آیا این حجم از نقدینگی قابلیت ورود
به بورس خواهد داشت؟ به عبارت دیگر قرار است وجه خرید سهام
از کاهش ســپرده های بانکی مردم به بورس تزریق شود یا اینکه
بازار فروش ســهام های دیگر این رقم را تامین خواهند نمود؟ که
صد البته اگر با انتقال حجمی از ســپرده ها این رقم تامین شــود
نگرانی برای واکنش منفی در بورس کمتر اســت و اگر قرار باشد
خروج ایــن وجوه از بورس با تبدیل ســهام صورت بپذیرد حتما
بازار سرمایه دچار دگرگونی در حجم مبنا خواهد شد که نباید این
واکنش را دست کم گرفت .در شرایط کنون حجم حضور افراد در
بورس حدود  ۲میلیون نفر و کل نقدینگی موجود در بورس کمتر
از  ۵۰۰هزار میلیارد تومان به قیمت جاری اســت و اگر قرار باشد
سهام عدالت با رقم تعریف شده حتی قبل از تغییر قیمت و کشف
ارزش جدید با حجم حدودی  ۴۰۰هزار میلیارد تومان وارد شــود
طبعا حجم بازار سرمایه را نزدیک به دو برابر میکند و این از جهاتی
برای کل اقتصاد بیمار پول زده در ایران مطلوب و اما اگر زمانبندی
درست و تدریج منطقی در ورود و خروج سرمایه و همراهی بانکها
را نداشته باشد کل بازار را منفجر خواهد نمود .این تازه در صورتی
است که سیستم های پذیرنده کاربر و نرم افزار و سخت افزار بورس
امکان چنین حجمی از مبادله را داشته و بتواند تسهیات در پاسخ
گویی داشته باشد .توجه داشــته باشیم  ۲میلیون نفر سهامدار را
تبدیل به  ۵۲میلیون نفر مراجعه کننده کردن زیر ساخت مطلوب
خود را خواهد خواست .اگر چه توزیع گروهی این حجم از متقاضی
میتواند در کارگزاری ها تقسیم شود و بورس هم پیش بینی اعطای
کارگزاری به حداقل یکصد شرکت مباداتی جدید را در دستور کار
قرار دهد .نکته ای که شــاید در بادی امر بتوان بدان اندیشید این
خواهد بود که نقش زمان و عامل تدریج را در ورود ســهام عدالت
به شایســتگی مدیریت کنیم که البته این امر نباید در اتاقهای در
بســته صورت پذیرد که هم خود فسادزا و هم ناقل حرف و حدیث
خواهد بود و عقانیت حکم میکند امر برنامه ورود متکی به تنوعی
از سهامداران در یک بازه  ۶ماهه و آنهم با رصد تاثیر در بازار صورت
تحقق بپذیرد تا واکنش منفی حاصل از جابجایی مالکیت سوء رفتار
کمتــری در بازارهای جانبی از قبیل ارز و طا و مســکن و کاای
مصرفی (کومودیتی ) ایجاد نماید.
والسام

وزیر امور خارجه:

بزرگترین جنگ آفرین جهان ،از ایران
نگران است
تهــران – ایرنا – محمد جواد ظریف در توییتی نوشــت که آمریکا با
وجود آنکــه بزرگترین جنگ آفرین در دنیا اســت ،از بیم ایران در
جهان ســاح پخش میکند.ظریف نوشت :آمریکا مدتهاست که در
میان دیگر کشورهای جهان بیشترین مخارج را صرف نیروی نظامی
کرده ،بزرگترین فروشنده تســلیحات بوده ،آغازگر و محرک جنگ
و ســودجوی درگیریها بوده اســت.وی افزود :بــا این وجود مایک
پمپئو وزیر امور خارجه این کشــور گویا آنقدر در مورد ایران  -یکی
از مشــتریان اصلی تسلیحات آمریکا تا سال  -۱۹۷۹نگران است که
در سراسر جهان ساح پخش میکند.وزیر امور خارجه آمریکا دیروز
( ۱۲اردیبهشــت) بار دیگر برجام را توافقی فاجعهبار دانست و گفت
از حق انکارناپذیر خود در شورای امنیت برای تمدید ممنوعیتهای
تسلیحاتی ایران استفاده میکنیم.پمپئو گفت :از هر ابزار دیپلماتیکی
که در چنته داریم ،اســتفاده میکنیم تا مطمئن شــویم که چین و
روسیه در ماه اکتبر آتی (زمان انقضای ممنوعیت صادرات و واردات
ساحهای متعارف) نمیتوانند تانک و تسلیحات (به ایران) بفروشند.
لغو تحریمهای تسلیحاتی سازمان ملل بخشی از برنامه جامع اقدام
مشترک (برجام) است که قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت سازمان ملل
که برای تایید برجام صادر شد ،انقضای این تحریمها را در  ۲۷مهرماه
سال جاری پیشبینی کرده است.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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کمک  390میلیون تومانی سران قوا
به ستاد دیه
ســران قوای مجریه ،قضاییه و مقننه در مجمــوع با اهدای مبلغی معادل 39۰
میلیون تومان در آیین گلریزان مجازی ستاد دیه کشور ،ویژه ماه مبارک رمضان
مشارکت داشتند.به گزارش ایسنا به نقل از ستاد دیه کشور ،در راستای کاهش
خطر انتقال ویروس کرونا اگرچه امســال خیرین در آیینهای معنوی گلریزان
حضور فیزیکی ندارند ،اما همیاری آنها در روزهای ســپری شده از ماه مهمانی
خدا به مانند سالهای قبل همچنان تداوم دارد.اشخاص حقیقی و حقوقی بسیاری
از طریق جشنهای گلریزان برگزار شده در شبکههای استانی یا جشنهای زنده
مربوط به شبکههای اجتماعی مبالغ نقدی خود را به حسابهای اختصاصی این
ستاد مردمی در اســتانها واریز و رمضان امسال نیز در احسان آزادی دربندان
دردمند حضور چشمگیری دارند که در شــمار این کمکها میتوان به اهدای
مبلغ  2۷۰میلیون تومانی حجتااسام روحانی ،بذل کمک  ۷۰میلیون تومانی
آیتاه رییسی و واریز کمک  ۵۰میلون تومانی دکتر علی اریجانی اشاره داشت.
افزون بر این ،تا به امروز مجموعههایی متعددی چون کمیته امداد امام خمینی
(ره) هم بــا واریز مبلغی معادل  ۵۰میلیون تومان ،اتاق بازرگانی ایران با کمک
 11۰میلیون تومان و همچنین اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
با تخصیص مبلغ  1۰۰میلیون تومان در این امر خداپسندانه مشارکت داشتند.
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی؛

رییس جمهوری بر پرداخت بهنگام حقوق
کارکنان و بازنشستگان تاکید کرد
تهران – ایرنا  -رییس جمهوری بر ضرورت پرداخت بهنگام حقوق و مســتمری
کارکنان و بازنشســتگان و توجه به الزامات «جهش تولید» و تحرک اقتصادی
و مدیریت بودجه در ســال  99تاکید کرد.به گزارش پایگاه اطاع رسانی ریات
جمهوری ،جلســه شورای عالی هماهنگی اقتصادی روز شنبه به ریاست حجت
ااســام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری و با حضور علی اریجانی
و سید ابراهیم رییسی ،روسای قوای مقننه و قضائیه و دیگر اعضا برگزار شد.در
این جلسه محمد باقر نوبخت معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و
بودجه گزارشــی از اقدامات این سازمان در جهت تحقق قانون بودجه سال 99
کل کشــور مصوب مجلس شورای اســامی ارائه کرد.نوبخت در این گزارش ،با
توجه به شــرایط ویژه اقتصادی جهان ناشی از شــیوع ویروس کرونا و ضرورت
انجام اقدامات ازم برای مدیریت تبعات و آثار آن بر اقتصاد ایران ،پیشنهادهایی
را در زمینه صرفه جویی در هزینهها و همچنین مدیریت مصرف منابع ارائه کرد.
رییس جمهوری در این جلســه بر ضرورت پرداخت بهنگام حقوق و مستمری
کارکنان و بازنشستگان و همچنین توجه به الزامات سال کنونی در زمینه جهش
تولید و تحرک اقتصادی و مدیریت بودجه سال  99در این چارچوب ،تاکید کرد.
در این جلسه اعضای شــورا خواستار صرفهجویی در هزینههای بودجه و تداوم
تخصیص منابع برای پرداخت هزینههای حقوق و همچنین یارانههای حمایتی
و معیشــتی به خانوارهای دارای شرایط شــدند.تاکید بر لزوم استمرار اجرای
طرحهای اشــتغالزا و عمرانی در کشــور از دیگر محورهای مورد تایید اعضای
شورای عالی هماهنگی اقتصادی در این جلسه بود.اسحاق جهانگیری معاون اول
رییس جمهوری ،محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهوری ،محمد نهاوندیان
معاون اقتصادی رییس جمهوری ،محمد باقر نوبخت رییس ســازمان برنامه و
بودجه ،علی ربیعی سخنگوی دولت ،غامرضا تاجگردن رییس کمیسیون برنامه
و بودجه مجلس ،الیاس حضرتی رییس کمیسیون اقتصادی ،عبدالرضا رحمانی
فضلی وزیر کشور ،فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی ،عبدالناصر همتی
رییس کل بانک مرکزی ،محســنی اژهای معاون اول قوه قضاییه ،در این جلسه
حضور داشتند.
عضو کمیسیون ماده  1۰احزاب:

یارانه تخصیصیافته برای احزاب
دو برابر میشود
تهران -ایرنا -عضو کمیســیون ماده  1۰قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای
سیاسی با تاکید بر تخصیص یارانه از ســوی دولت برای توانمندسازی احزاب،
از دو برابر شــدن یارانه امســال احزاب خبر داد.به گزارش خانه ملت« ،قاســم
میرزایینیکو» دیروز شنبه درباره پرداخت یارانه از سوی دولت به احزاب رسمی،
اظهار داشــت :یارانه احزاب در بودجه سال  99دیده شده و دو برابر مبلغی که
سال گذشته به این موضوع اختصاص یافته ،تصویب شده است.عضو کمیسیون
شــوراها و امور داخلی مجلس شورای اسامی بیان کرد :سال گذشته حدود ۷
میلیارد تومان یارانه احزاب در نظر گرفته شده بود و در سال جاری مقرر شده تا
مبلغ  1۵میلیارد تومان را به صورت یارانه به احزاب پرداخت کنند.میرزایینیکو
با بیان اینکه به همه احزاب ملی و استانی این یارانه پرداخت میشود ،افزود :یارانه
منجر به دولتی شدن احزاب نمیشود بلکه پرداخت این مبلغ برای توانمند شدن
احزاب اســت.وی در پاسخ به این سوال که چرا در انتخاباتهای اخیر احزاب با
وجود دریافت یارانه نتوانســتند اثرگذار باشند ،خاطرنشان کرد :مسیر انتخابات
بــه گونهای پیش رفت که احزاب نتوانســتند نقش خود را ایفا کنند ،همچنین
یارانهای که پرداخت شد نیز بسیار کم بود و نتوانست اثرات ازم را بگذارد.عضو
کمیسیون ماده  1۰احزاب با اشاره به اینکه احزاب بر اساس قانون جدید اقدام به
تشکیل کنگره میکنند ،گفت :اخیرا  9حزب نیز توانستهاند کنگره خود را برگزار
کنند که این موضوع به رسمیت یافتن احزاب کمک میکند.

چهار وزیر دولت این هفته در کمیسیونهای
تخصصی مجلس حضور مییابند
تهران-ایرنا -وزیران آموزش و پرورش ،علوم تحقیقات فناوری ،امور اقتصادی
و دارایی و صنعت معدن و تجارت این هفته در کمیسیونهای مختلف مجلس
حضور می یابند تا در خصوص مسائل مطرح در این کمیسیونها بحث و تبادل
نظر کنند.مجلس در ســال جدید ســومین هفته کاری خود را در حالی آغاز
می کند که این هفته کمیسیونهای تخصصی میزبان محسن حاجی میرزایی،
منصور غامی ،فرهاد دژپســند و رضا رحمانی هستند .عمده محورهای گفت
و گوها و بحثها در این کمیســیونها در خصوص مقابله با کرونا و مهار تبعات
آن می باشد.کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس روز یکشنبه میزبان محسن
حاجی میرزایــی وزیر آموزش و پرورش خواهد بود و قرار اســت وزیر آموزش
و پــرورش گزارشــی از عملکرد وزارت متبوع در حــوزه آموزشهای مجازی و
آزمونهای پایان ســال تحصیلی ارائه دهد .این کمیســیون همچنین از وزیر
منصور غامی وزیر علوم  ،تحقیقات و فناوری دعوت کرده است به منظور ارائه
گزارش وزارت متبوع در خصــوص نحوه برگزاری کاس های مجازی و آزمون
های پایان ترم تحصیلی جاری دعوت کرده اســت در این روز در کمیســیون
حضور یابد.
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واکنش سخنگوی دولت به طرح آمریکا؛

تمدید تحریم تسلیحاتی ایران پیامدهای وخیمی خواهد داشت

سخنگوی دولت در واکنش به طرح اخیر آمریکا برای تمدید
تحریمهای تسلیحاتی ایران گفت :این پیام روشن را به آمریکا
و بقیه انتقال دادیم که این اتفاق واکنش ســخت جمهوری
اسامی ایران را به دنبال خواهد داشت.
به گزارش تســنیم ،علی ربیعی سخنگوی دولت درخصوص
طرح مایک پمپئو وزیــر امورخارجه آمریکا در تمدید تحریم
تسلیحاتی جمهوری اسامی ایران گفت :من فکر میکنم که
روز به روز که جلوتر میرویم چه در عرصه سیاســت داخلی
و چه در عرصه سیاســت خارجی با عــدم تعادل و عدم نظم
فکری و رفتــاری آمریکا روبرو میشــویم و این خصوصیات
حاکمان کاخ ســفید بیشتر نمایان می شــود.وی با بیان این
مطلــب که آمریکا باید بداند که دنیــا و معاهدات بینالمللی
اســباب بازی آنها نیست ،افزود :دنیا را انگار به بازی گرفتند،
یک روز میگویند از برجام خارج میشــویم و روز دیگر برای
خود طرحی درســت میکنند و میگویند ما به عنوان عضو
حقوقی اولیــه برجام حاضریم این اعمال نفوذ را انجام دهیم.
باید در پاســخ به آنها بگوییم که شما اشتباه میکنید ،سایر
کشورها بازیچه دست شما نیســتند و به تعهدات بینالملی
پایبند هستند.
تمدید تحریمهای تسلیحاتی ایران برای هیچ یک از
اعضای برجام نباید پذیرفته شده باشد
ســخنگوی دولت تصریح کــرد :قطعاً این موضــوع نه تنها
برای ما بلکه برای هیچ یک از کشــورهای عضو برجام نباید
پذیرفته شــده باشــد ،ما تمدید تحریمهای تسلیحاتی ایران
را نشــانه دیگری از زورگویی رژیم آمریکا نسبت به قوانین و
سوء استفاده یکجانبه از معاهدات بینالمللی میدانیم.ربیعی
گفت :آمریکا روش قلدرمآبانه پیش گرفته اما عرصه بینالملل
نمیتواند جای این گونه زورگوییها باشــد .ما فکر میکنیم
کشــورهای عضو برجام و اعضای شورای دائم امنیت قطعاً با
این قانونگریزی آمریکا مخالفت خواهند کرد.

دیدگاه آمریکا را قبول ندارند.به گفته سخنگوی دولت ،آمریکا
بدون اینکه به تعهدات خود پایبند باشد ،نمیتواند از حقوق
مندرج در برجام و قطعنامه  2231که هدف این قطعنامه نیز
حفظ برجام بوده اســتفاده کند.ربیعی گفت :آمریکا از برجام
خارج شده و نمیتواند از مفاد برجام استفاده کند .اگر آنها به
تعهدات خود برگردند و تحریمها را بردارند میتوانند در قالب
برجام به عنوان یک عضو اظهار نظر کند ،در غیر این صورت
ادعای آنها هیچ وجاهت بینالمللی و حقوقی ندارد.وی با اشاره
بــه تاشهای دیپلماتیک ایران برای شکســت پروژه آمریکا
خاطرنشان کرد :ما هم قطعاً با کار دیپلماسی که تاکنون دنبال

بر اســاس رایزنی هایی که با اعضای برجام داشتیم
مطمئن هســتیم که آنها این روش آمریکا را نخواهند
پذیرفت
وی درخصوص واکنش ایــران در صورت تمدید تحریمهای
تســلیحاتی با فشــارهای آمریکا اظهار داشــت :ما به رایزنی
خودمان با دوســتانمان و همچنین سایر اعضای برجام ادامه
خواهیم داد .بر اســاس رایزنی هایی که بــا آنها داریم مطلع
هســتیم که این روش آمریــکا را نمیپســندند و نخواهند
پذیرفت .تعداد زیادی از اعضای برجام و شــورای امنیت این

این هفته در جلسه علنی مجلس با تشکیل کمیسیون ویژه؛
تهران -ایرنا -نمایندگان مجلس شورای
اسامی تقاضای تشکیل کمیسیون ویژه
رسیدگی به حوادث بعد از گرانی بنزین
در شهرهای مختلف کشــور را بررسی
خواهند کرد.بررسی گزارش کمیسیون
ویژه حمایــت از تولید ملی و نظارت بر
اجرای اصل ( )۴۴قانون اساسی در مورد
درآمدزایی و خصوصیسازی باشگاههای
ورزشــی ،بررســی تقاضای تعدادی از
نمایندگان مجلس در مورد رســیدگی
به ایحه مشارکت عمومی و خصوصی
طبق اصل هشــتاد و پنجم ( )۸۵قانون
اساســی ،بررســی تقاضای عــدهای از
نمایندگان مجلس در مورد رسیدگی به
طرح حمایــت از مالکیت صنعتی طبق
اصل هشتاد و پنجم ( )۸۵قانون اساسی
از دیگر برنامههــای نمایندگان در این
هفته است.همچنین گزارش کمیسیون
اصل نود ( )9۰قانون اساســی در مورد
گزارش سیل فروردین ماه سال 139۸
و بررســی علل وقوع آن به ویژه ســیل
شیراز و نحوه کار دستگاههای مسئول و
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید
ملی و نظارت بر اجرای اصل ( )۴۴قانون
اساسی در مورد عملکرد نظارتی مجلس
در حوزه اجرای سیاستهای کلی اصل
چهــل و چهــارم قانون اساســی مورد
بررسی قرار میگیرد.
همچنین کمیسیون آموزش ،تحقیقات
و فناوری ایــن هفته گزارش خود را در
مــورد موضوع پذیــرش و نحوه جذب
حسین فریدون برای تحصیل در مقطع
دکتری در صحن علنی مجلس شورای

بررسی حوادث بعد از گرانی بنزین
اسامی ارائه خواهد داد.
بررســی گزارشهای زیر در دستور کار
این هفته جلســات علنی مجلس اعام
شده است:
 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیونامور داخلی کشــور و شــورها در مورد
بررسی طرح الحاق یک تبصره به قانون
انتخابات (ریاست جمهوری  -خبرگان
رهبری  -مجلس شورای اسامی)
 گزارش کمیسیون مشترک در موردبررســی ایحه درآمد پایــدار و هزینه
شهرداریها و دهیاریها
 گزارش کمیسیون اقتصادی در موردبررسی ایحه اصاح قانون پولی و بانکی
کشور
 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیوناجتماعی در مورد بررســی طرح دفاتر
پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی
غیردولتی (اعاده شده از شورای نگهبان)
 گزارش کمیســیون امنیــت ملی وسیاست خارجی در مورد بررسی ایحه
الحاق دولت جمهوری اســامی ایران
به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت
ســوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت
پسماند پرتوزا،
 گزارش کمیسیون آموزش ،تحقیقاتو فنــاوری در مــورد بررســی طــرح
استفســاریه تبصره ( )1۰مــاده()1۷
قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین
حقالتدریســی و آموزشــیاران نهضت
سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش
 گزارش کمیســیون صنایع و معادندر مورد بررســی طرح ساماندهی بازار

حضور اریجانی همراه با روحانی و رییسی
در شورای عالی هماهنگی اقتصادی
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی روز شنبه به ریاست رئیس جمهور
و با حضور روســای قوای مقننه و قضائیه و دیگر اعضا برگزار شد.به گزارش
ایســنا ،در این جلسه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه
گزارشــی از اقدامات این سازمان در جهت تحقق قانون بودجه سال  99کل
کشور مصوب مجلس شورای اســامی ارائه کرد.محمد باقر نوبخت در این
گزارش  ،با توجه به شرایط ویژه اقتصادی جهان ناشی از شیوع ویروس کرونا
و ضرورت انجام اقدامات ازم برای مدیریت تبعات و آثار آن بر اقتصاد ایران،
پیشــنهادهایی را در زمینه صرفه جویــی در هزینه ها و همچنین مدیریت
مصرف منابع ارائه کرد.حجت ااسام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس
جمهور در این جلسه بر ضرورت پرداخت بهنگام حقوق و مستمری کارکنان
و بازنشستگان و همچنین توجه به الزامات سال کنونی در زمینه جهش تولید
و تحرک اقتصادی و مدیریت بودجه سال  99در این چارچوب ،تاکید کرد.
در این جلســه اعضای شورا خواســتار صرفه جویی در هزینههای بودجه و
تداوم تخصیص منابع بــرای پرداخت هزینه های حقوق و همچنین یارانه
های حمایتی و معیشتی به خانوارهای دارای شرایط شدند .

خودرو ایــن هفتــه در صحن مجلس
قرائت خواهد شد.
 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیونقضایی و حقوقی در مورد بررسی ایحه
تجارت (اعاده شده از شورای نگهبان)
 گزارش کمیسیون اقتصادی در موردبررسی ایحه تأســیس صندوق بیمه
همگانی حوادث طبیعی (اعاده شــده از
شورای نگهبان)
 گــزارش کمیســیون عمــران درموردبررســی ایحــه الحــاق دولــت
جمهوری اســامی ایران به موافقتنامه
حمــل و نقل بین المللی مــواد غذایی
فســادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی
برای اینگونه جابهجاییها
 گزارش کمیســیون عمران در موردبررسی ایحه موافقتنامه سرویسهای
هوایــی دوجانبه بیــن دولت جمهوری
اسامی ایران و دولت کویت
 گــزارش کمیســیون اقتصــادی درمورد بررســی ایحــه موافقتنامه بین
دولت جمهوری اســامی ایران و دولت
جمهــوری هند به منظــور اجتناب از
اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار
مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد به
انضمام پروتکل الحاقی
 گزارش کمیســیون فرهنگی در موردبررسی ایحه اهداف ،وظایف و اختیارات
وزارت ورزش و جوانان هم در دستورکار
جلسات علنی این هفته مجلس است.
 گــزارش کمیســیون اجتماعــی درمورد بررســی طرح ساماندهی کارکنان
قراردادی دانشگاه پیام نور

 گزارش کمیسیون اجتماعی در موردبررســی طرح تعیین تکلیف کارگزاران
بیمه کشاورزی
 ادامه رســیدگی به گزارش شور دومکمیســیون اقتصادی در مورد بررسی
ایحه اصــاح قانون مبــارزه با قاچاق
کاا و ارز
 گزارش کمیســیون ویــژه حمایت ازتولیدملی و نظارت بر اجرای اصل چهل
و چهارم ( )۴۴قانون اساســی در مورد
بررســی ایحه اصاح مــواد ( )2۰الی
( )23قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسامی
ایــران تنفیــذی در مــاده ( )3۰قانون
اجرای سیاســتهای کلی اصل چهل و
چهارم ( )۴۴قانون اساسی
 گزارش کمیســیون ویــژه حمایت ازتولیدات ملی و نظــارت بر اجرای اصل
چهل و چهارم ( )۴۴قانون اساســی در
مورد بررسی طرح مستثنی شدن بانک
رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام
بانکهای تجاری غیردولتی
 گزارش کمیسیون اقتصادی در موردبررسی ایحه عضویت دولت جمهوری
اســامی ایران در شــرکت بینالمللی
نقدینگی اسامی
 گزارش کمیســیون امنیــت ملی وسیاست خارجی در مورد بررسی ایحه
اصاح قانون نحوه استفاده از خانههای
سازمانی ارتش جمهوری اسامی ایران
 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد بررسی ایحه نحوه پرداخت هزینه
دادرسی دستگاههای اجرایی

ترقی:

جریانهای سیاسی در موضوع «کرونا»
جهادی عمل کردند
یک عضو شــورای مرکزی حزب موتلفه اســامی گفت :در موضوع کرونا تکلیف
قانونی بر عهده جریانهای سیاســی نبود ،اما جریانها در این موضوع به صورت
جهادی عمل کردند.حمیدرضا ترقی در گفتوگو با ایســنا درباره نقش احزاب و
جریانهای سیاســی در مقابله با کرونا و کمک به اقشار آسیبدیده ،اظهار کرد:
هنوز تکلیف احزاب در عرصه سیاســی هم مشــخص نیست چه برسد به مسائل
اجتماعی و بهداشتی و درمانی .در بحران کرونا هر تشکل سیاسی بر اساس سلیقه
و تعهــد خود بــه موضوع ورود کرد ،اما هیچ جایگاه قانونــی برای احزاب در این
مســائل مشخص نشده است.وی ادامه داد :اگر قانونی وجود داشته باشد انتظار و
فعالیتهای جریانهای سیاسی بر اساس آن قانون انجام میشود ،اما هیچ قانونی
در این زمینه وجود ندارد تا تکلیف جریانهای سیاسی را مشخص کند .در موضوع
کرونــا هم تکلیف قانونی بر عهده جریانهای سیاســی نبود ،اما جریانها در این
موضوع به صورت جهادی عمل کردند.این فعال سیاســی یادآور شد :ما بیانیهای
توسط اتحادیه احزاب آسیایی صادر کردیم تا غرب و آمریکا تحریم ایران را بردارند.
اینگونه اقدامات ما بر اساس احساس مسئولیت بود.

کردیم و از طریق مذاکره با کشورها دنبال میکنیم از به نتیجه
رسیدن اقدامات ضدایرانی آمریکاییها جلوگیری خواهیم کرد
و مطمئن هســتیم که در شرایط فعلی دنیا که نیاز به صلح و
آرامش دارد آمریکا به این هدف خود نخواهد رســید.اعضای
شورای امنیت و برجام به خوبی میدانند که این اتفاق (تمدید
تحریمهای تسلیحاتی ایران) پیامدهای وخیمی نه تنها برای
برجــام بلکه فراتر از آن ،بــرای امنیت و ثبات منطقه خواهد
داشت .تمدید تسلیحاتی ایران مغایر با توافقهای قبلی است
و واکنش ســخت جمهوری اسامی ایران را به دنبال خواهد
داشتربیعی تاکید کرد :اعضای شورای امنیت و برجام به خوبی
میدانند که این اتفاق (تمدید تحریمهای تســلیحاتی ایران)
پیامدهــای وخیمی نه تنها برای برجام بلکه فراتر از آن ،برای
امنیت و ثبات منطقه خواهد داشت .اگر آمریکا اصرار بر فشار
خود داشته باشــد و اگر هدف آمریکا محقق شود پیامدهای
وخیمی برای ثبات و امنیت منطقه بوجود خواهد آمد.
ســخنگوی دولت در پایان خاطرنشــان کرد :اولین آثار اقدام
اخیر آمریکا در عرصه بینالملل این خواهد بود که دیگر سنگ
روی سنگ بند نخواهد شد ،چون عما هیچ توافق بینالمللی
اعتبار نخواهد داشــت .ما فکر میکنیم این پیام روشن را به
آمریکا و بقیه انتقال دادیم که تمدید تســلیحاتی ایران مغایر
با توافقهای قبلی اســت و واکنش سختی از طرف جمهوری
اسامی ایران را به دنبال خواهد داشت .ما مطمئن هستیم که
آمریکا به این هدف خود نخواهد رســید.اخیرا نیویورکتایمز
گزارش داده بــود که مایک پمپئو ،وزیــر خارجه آمریکا ،به
عنوان بخشی از یک برنامه پیچیده برای افزایش فشار بر ایران،
طرحی دارد که بر اساس آن ایاات متحده به عنوان یک عضو
اولیه و امضاکننده برجام ،بتواند تحریمهای تسلیحاتی شورای
امنیت ســازمان ملل را تمدید کرده یا مکانیزم ماشه را برای
بازگشت تحریمهای سازمان ملل ،فعال کند.بر اساس قطعنامه
 2231شورای امنیت سازمان ملل ،تحریم تسلیحاتی ایران در
مهر ماه سال  99منقضی خواهد شد.

شایعه شهادت سردار حاجیزاده تکذیب شد

کانال اطاع رسانی ســردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه شایعات
درخصوص شــهادت وی را تکذیب کرد.گروه دفاعی خبرگزاری تسنیم -در پی
انتشار برخی شایعات درباره شهادت سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای
سپاه که برای چندمین بار است در فضای مجازی منتشر میشود ،کانال اطاع
رســانی وی در مطلبی ایــن اخبار را تکذیب کرد که متــن آن را در ادامه می
خوانید:در پی انتشــار اخبار و شایعاتی برای چندمین بار متوالی از سوی برخی
رســانههای عربی و بازنشر آن در شــبکههای اجتماعی و فضای مجازی مبنی
بر شهادت ســردار امیرعلی حاجیزاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران
انقاب اسامی در حمله جنگندههای رژیم صهیونیستی به حومه شهر حمص
در سوریه ،ضمن تکذیب این شــایعه به اطاع میرساند :سردار حاجی زاده در
سامتی کامل و در حال انجام ماموریتهای جاری نیروی هوافضای سپاه هستند.
رسانههای معاند وابسته به استکبار جهانی و ارتجاع منطقهای و دنبالههای آنها
در فضای مجازی طی سناریویی تکراری و نخنما شده برای چندمین بار متوالی
نسبت به طرح شــایعات و اخبار کذب درباره شهادت فرمانده نیروی هوافضای
سپاه اقدام نموده و آرزوهای باطل خود را در قالب شایعه پراکنی و انتشار اخبار
کذب پیگیری میکنند.بدون تردید شهادت منتهی الیه آرزوهای تربیت شدگان
مکتب عاشورا و بزرگترین افتخار پاسداران انقاب اسامی است و دشمنان نظام
مقدس جمهوری اســامی ایران بهتر است با پرهیز از این دست سرگرمیها و
دلخوشیهای کاذب ،بیش از این خود را مورد مضحکه قرار ندهند.
سرلشکر باقری در پیامهایی جداگانه به وزرای دفاع کشورهای منطقه:

نیروهای مسلح ایران آماده انتقال تجربیات
در مقابله با کرونا به کشورهای منطقه هستند
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیام هایی جداگانه به وزرای دفاع و روسای
ستاد نیروهای مســلح کشــورهای منطقه از اعام آمادگی جمهوری اسامی
ایــران برای انتقال تجارب در حوزه مقابله با ویــروس کرونا خبر داد.به گزارش
ایسنا ،سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری
اسامی ایران طی پیامی به وزرای دفاع و روسای ستاد نیروهای مسلح کشورهای
منطقه ،آمادگی نیروهای مســلح جمهوری اسامی ایران را برای تبادل و انتقال
تجربیات در مبارزه با ویروس کرونا را اعام کرد.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
در پیامهای خود به وزرای دفاع و روســای ستاد کشــورهای عراق ،آذربایجان،
افغانستان ،پاکســتان ،عمان ،قطر کویت ،سوریه و لبنان با اشاره موفقیتهای
جمهوری اســامی ایران در مقابله با شــیوع ویروس کرونا به نقش گســترده
نیروهای مســلح جمهوری اســامی در عملیات مبارزه و مقابله با این ویروس
خطرناک در کشــورمان را خاطر نشان کرد و گفت :نیروهای مسلح ایران آماده
تبادل و انتقال تجربیات حاصله به مقامات کشورهای دوست و برادر هستند.وی
همچنین با تاکید بر اینکه عدم مقابله صحیح و عالمانه با این بیماری می تواند
همچنان سرعت شیوع این بیماری را افزایش و سامت یک ملت را به مخاطره
اندازد ،گفت :عملکرد موفقیت آمیز جمهوری اسامی ایران در کنترل این ویروس
میتواند ،راهگشای دیگر ملل اسامی و کشورهای دوست و همسایه باشد.
رییس بسیج:

پیشرفت در عرصههای مختلف حاصل
مجاهدت معلمان است
تهران -ایرنا -رییس سازمان بسیج مستضعفین در پیامی به مناسبت روز معلم،
گفت :پیشرفتهای جوانان ما در عرصههای مختلف علمی ،حاصل مجاهدتهای
خســتگیناپذیر معلمانی دلداده اســت که در عرصه تعلیم و تربیت زیباترین
جلوههای عشق ،ایثار ،بینش و بصیرت را به نمایش گذاشتهاند.به گزارش پایگاه
اطاعرســانی سپاه ،سرتیپ پاسدار غامرضا ســلیمانی روز شنبه با تبریک فرا
رســیدن روز معلم به تمام اســاتید ،معلمان و فرهنگیان کشــور اظهار داشت:
فرزندان ایران اســامی مرهون اساتید و معلمان بســیجی توانمند و متعهدی
هستند که با تأسی از سیره ائمه اطهار (علیهم السام) تصویری باشکوه از تاش
و خاقیت را در عرصههای گوناگون تمدنســازی نوین اسامی بر دلها نقش
بستهاند.
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مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی اعام کرد:

استفاده از سازوکار صندوقهای ETFخصوصیسازی نیست

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشــی به بررسی ایرادات و
مشکات واگذاری سهام دولت و شرکتهای دولتی در قالب
صندوقهای قابل معامله پرداخت و به دولت پیشنهاد کرد تا
از اتخاذ تصمیمات شــتابزده در این رابطه خودداری کند.به
گزارش اقتصادآناین ،مرکز پژوهشهای مجلس در تشــریح
ســازوکارهای صندوقهای قابل معاملــه در بورس ( )ETFدر
گزارش اعام کرد یکی از انواع صندوقهای سرمایهگذاری در
بازار سرمایه اســت که در آنها ،داراییهایی عموماً از جنس
ســهام ،ممزوج و به عنوان داراییهای صندوق در نظر گرفته
شــده و در قبال آن واحدهای صندوق در بازار سرمایه مبادله
خواهد شد .به عبارت دیگر ،افراد به جای آنکه مالک مستقیم
ســهام بنگاهها یا داراییها شــوند ،مالک واحدهای صندوقی
میشوند که دارایی آن متشکل از سهام بنگاهها و اموال مذکور
اســت .در این حالت ،دارنــدگان واحدهای صندوق ،دخالتی
در مدیریت صندوق ندارنــد ،بلکه مدیر صندوق در خصوص
تنظیم سبد داراییها و هرگونه تصمیم در خصوص آنها اقدام
میکند.دولت قصد دارد باقیمانده ســهام خود و شرکتهای
دولتی در برخی شــرکتهای بورسی را در قالب سه صندوق
سرمایهگذاری واســطهگریهای مالی ،خودروسازی و صنایع
فلزی و صنایع پاایش نفت و پتروشیمی واگذار کند.
مشکات واگذاری سهام دولت در قالب این صندوقها
چیست؟

ایجاد اختال در حکمرانی بخشهای اقتصادی
اولین واگذاری مربوط به سهام دولت در سه بانک و دو شرکت
بیمه است .در این راستا صندوق سرمایهگذاری مالک حدود
 17درصد از ســه بانک ملت ،تجارت و صادرات خواهد شد.
طبق ماده  5قانون اجرای سیاســتهای کلی اصل 44قانون
اساســی هر شــخص اعم از حقیقی و حقوقی تنها مجاز به
مالکیت حداکثر  10درصد از سهام بانک است و مالکیت بیش
از  10درصد تــا  20درصد تنها با مجوز بانک مرکزی مجاز
خواهد بود .از ســوی دیگر طبق همیــن ماده در صورتی که

کلی اصل  44قانون اساســی ،کلیه منابع حاصل از واگذاری،
باید در موارد هشت گانه مصرح در ماده مذکور مصرف شود.
لذا صرف منابع حاصل از واگذاری ،در مواردی غیر از  8مورد
مذکور به عنوان مثال پوشش کسری بودجه دارای تعارض با
این قانون خواهد بود.

شخصی مالک  10درصد یک بانک باشد ،سهام شخص مورد
نظر به هر میزان در هر بانک دیگر تنها با مجوز بانک مرکزی
ممکن خواهد بود .در حال حاضر مشخص نیست که آیا بانک
مرکزی مجوزهای ازم را به این صندوقها داده اســت و آیا
اساســاً بانک مرکزی اهلیت سهامداری به این شکل را تأیید
میکند؟
امــکان حفظ کنترل دولت بر بر بنگاههای مشــمول
واگذاری حتی در افق بلندمدت
نکته مهم درخصوص سازوکار در نظر گرفته شده در اساسنامه
برای انتقال مدیریت این است که تضمینی نیست این سازوکار
حتی در بلندمــدت ،مدیریت را از ید دولت خارج و به بخش
خصوصی منتقل نماید .به بیان دیگر ،حتی پس از پایان برنامه
ششم توسعه ،تنها در شرایطی مدیریت از کنترل دولت خارج
میشود که مالکان واحدهای صندوق دارای حق رأی بیشتری

پیشبینی نرخ بیکاری 20درصدی برای سال
یک کارشناس حوزه کار گفت :پیشبینی میشود نرخ بیکاری در سال  99دوبرابر
ســال  98شده و حداقل به 20درصد برســد.اقتصادآناین – صبا نوبری؛ حمید
حاج اسماعیلی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادآناین گفت :آمار رسمی میگوید
بیکارانی که به بعد از شــیوع کرونا به سایت وزارت کار مراجعه کردند 700هزار
نفر هســتند ولی پیشبینی ما این است که حداقل یک میلیون نفر نتوانستند
نام نویسی کنند زیرا همه افراد دسترسی و امکانات ندارند و بخش زیادی چون
کد کارگاهی ندارند فکر میکنند نمیتوانند از این بیمه استفاده کنند و ثبتنام
نکردند و بخشی اصا مشمول بیمه بیکاری نمیشوند مثل کارگران بخش حمل
و نقل و کارگران ساختمانی که همه آسیب دیده هستند ولی برای ثبتنام اقدام
نکردند.وی افزود :بیش از یک میلیون و 700هزار نفر در این مدت شغلشــان را
از دست دادند و 670هزار نفر واجد شرایط هستند یعنی تقریبا همه کسانی که
ثبتنام کردند واجد شــرایط بودند و پیشبینی ما این اســت که تعداد بیکاران
بیشتر از این است.این کارشناس ادامه داد :آخرین اخباری که من به صورت غیر
رسمی دارم این است که لیستی که در اسفندماه به سازمان تامین اجتماعی برای
تعداد کارگران بیمه شده داده شده حدود 8میلیون نفر است و این درحالیست
که پیک افراد بیمه شده در قبل از تحریمها و شیوع کرونا در سال 14 ،97میلیون
نفر بوده است که این فاصله نشان میدهد ما تعداد زیادی از بیمهشدگان تامین
اجتماعی را از دســت دادیم .البته هنوز ســازمان تامین اجتماعی اعام موضع
رسمی در خصوص کاهش تعداد بیمهشدگان نکرده است.حاج اسماعیلی تاکید
کرد :برآورد ما این اســت که تا پایان ســال  ،98به دلیل شیوع کرونا و تشدید
تحریمها مخصوصا در بخش خدمات بیش از  4میلیون از مشــاغل را از دســت
دادیم که بسیار بیشــتر از تعدادی است که آمارهای رسمی به ما میگوید.وی
در خصوص پیشبینی نرخ بیکاری تا پایان ســال  99گفت :پیشبینی میشود
تا پایان ســال  99نرخ بیکاری حداقل به دوبرابر آنچه در ســال  98بود یعنی
حدود 20درصد برسد زیرا مشاغلی که آسیب میبینند برای اینکه ترمیم بشوند
و به چرخه اقتصادی برگردند شــرایط سختی دارند و امکان بازگشت آن ها به
سرعت وجود ندارد با توجه به اینکه حمایتهای کامل و موثری هم توسط دولت
صورت نمیگیرد.این کارشــناس حوزه کار با تاکید بر اینکه قرار نیســت دولت
حمایتهــای کرونایی را در قالب قانون انجام بدهــد ،گفت :طبق صحبتها و
مصوبات حمایتهای دولت در قالب قانون بیمه بیکاری نیست زیرا قانون بیکاری
پیچیدگیهای خودش را دارد و فقط هم برای کسانی است که سابقه بیمه تامین
اجتماعی دارند و لیستشان در دی  98تایید شده است و عاوه بر آن فعا فقط
شامل فروردینماه و نهایتا اردیبهشت خواهد بود که نشان میدهد حمایتهای
کمی اســت.وی افزود :هنوز مبلغ این کمکها به طور دقیق مشخص نیست و
بحثهای مبلغ دقیق و واریز آن در سازمان برنامه و بودجه نهایی نشده است ولی
میدانیم که مبلغ آن قطعا از حداقل حقوق قطعا کمتر خواهد بود.حاج اسماعیلی
در پایان خاطرنشــان کرد :نیاز است دولت بازنگری انجام بدهد تا بتواند پوشش
ازم را برای حمایت همه جانبه از همه بیکاران به عمل بیاورد و اگر مبلغی که از
صندوق توسعه برداشت کرده کفاف حمایت کامل از بیکاران و افراد آسیبدیده
را نمیدهد ازم است این برداشت بیشتر شود.
سازمان امور مالیاتی کشور اباغ کرد؛

مهلت ارسال فهرست معامات زمستان 98
تمدید شد
تهران -ایرنا -مهلت ارسال فهرست معامات فصلی دوره زمستان  98و بهار 99
اشــخاص مشمول به علت شیوع کرونا به ترتیب تا  15تیرماه و  15مهر امسال
تمدید شد.به گزارش سازمان امور مالیاتی ،معاون درآمدهای مالیاتی این سازمان،
بخشنامه تمدید این مهلت ها را شبکه مالیاتی کشور اباغ کرد«.محمد مسیحی»
با اشاره به پیشنهادرئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به وزارت امور اقتصادی
و دارایی ،مبنی بر تمدید مهلت ارسال فهرست معامات فصلی دوره زمستان 98
و بهار  99اشخاص مشمول ،به دلیل شیوع بیماری کرونا و ضرورت طرح فاصله
گذاری و همچنین لزوم حمایت از فعاان اقتصادی در این شرایط خاص ،گفت:
پیشنهاد این سازمان در نهایت مورد موافقت فرهاد دژپسند ،وزیر امور اقتصادی
و دارایی قرار گرفت و جهت اجرا به این سازمان اباغ شد.

نســبت به دولت در مجمع صندوق باشند البته به شرط عدم
تغییر اساســنامه؛ باید توجه داشت که همین مجمع اختیار
تغییر اساسنامه را نیز دارد که میتواند در راستای تدوام حضور
فعال دولت به کار گرفته شود.
ابهام قانونی و عدم رعایت سقف مطرح در قانون بودجه
1399
مطابــق تبصره قانون بودجه ســال 1399منابــع حاصل از
واگذاری از طریق این صندوقها باید به ردیف  310502واریز
گردد که ســقف این ردیف در جدول  5قانون بودجه6700 ،
میلیارد تومان اســت ،در حالی که فقط ارزش واگذاری سهام
دولت در شرکتهای بانکی و بیمهای بیش از  16هزار میلیارد
تومان خواهد بود که فراتر از سقف بیان شده در قانون بودجه
است.از سوی دیگر ،مطابق ماده  29قانون اجرای سیاستهای

مغایرت با سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی
در بند ج سیاســتهای کلــی اصل  44قانون اساســی به
صراحت ذکر شــده اســت که تغییر نقش دولت از مالکیت و
مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت در
واگذاریهــا باید مورد توجه قرار گیرد .با توضیحاتی که بیان
شد ،روش مصوب هیئت وزیران برای واگذاری سهام مذکور،
کاما خالف این بند است.یکی از اهداف اصلی واگذاری سهام
دولت و شرکتهای دولتی در شــرایط کنونی ،تأمین منابع
مالی برای پوشش کســری بودجه دولت است .این در حالی
اســت که سایر روشهای واگذاری از جمله واگذاری سهام به
صورت بلوکی یا حتی واگذاری ســهام به شکل خرد در بازار،
در حالت معمول درآمد بیشتری نسبت به واگذاری از طریق
صندوقهای  ETFکه تخفیف برای آن پیشبینی شده نصیب
دولت میکند .به طور کلی مشخص نیست که با چه منطقی
روی یک دارایی که امکان فروش در قیمتهای جاری بازار و
حتی بااتر از آن را دارد ،تخفیف اعطا میشود.حتی اگر دولت
ســهام خود را نه به صورت بلوکی بلکــه به صورت خرد و از
طریق عرضه در بورس نیز واگذار نماید ،درآمد بیشتری نسبت
به حالت فعلی بدســت خواهد آورد .حال باید پرسید آیا این
شکل از واگذاری به واسطه ارزان فروشی ،تضییع داراییهای
عمومی محســوب نمیشود؟ از طرفی ممکن است بیان شود
که این واگذاری به مردم انجام خواهد شد و نفع این تخفیف
و ارزان فروشی به خود مردم برمیگردد ،اما آیا همه مردم به
ویژه طبقات محروم میتوانند از این رانت در این واگذاری بهره
مند شوند؟ در واقع تا زمانی که این داراییها به همه مردم به
شکل مساوی واگذار نشود این استدال بی اعتبار خواهد بود.

طبق اعام اتاق بازرگانی تهران

 ۱۹درصد از زنان تهرانی بیکار هستند

اتــاق بازرگانی تهران در جدیدتریــن گزارش خود به
بررسی شــاخصهای نیروی کار زنان و مردان استان
تهران در پاییز سال  1398پرداخته که براین اساس نرخ
بیکاری زنان  15تا  24ســاله در استان تهران بیش از
 45درصد است.به گزارش ایسنا ،براساس اطاعات ارائه
شده در این گزارش نرخ بیکاری مردان  15تا  24ساله
در استان تهران  17درصد بوده است و نرخ بیکاری زنان
قرار گرفته در این بازه ســنی در سراسر کشور حدودا
 38درصد اعام شــده اســت.طبق برآوردهای صورت
گرفته بیش از  71درصد زنان شــاغل در استان تهران
در بخش خصوصی فعال هستند و این آمار برای مردان
 84درصد اعام شــده است.همچنین در استان تهران
بیــش از  76درصد از زنان و  63درصــد از مردان در
تهران – ایرنا – ســخنگوی دولت گفت:
واگذاری سهام دولت در پاایشگاههای
اصفهان ،تهران ،تبریــز و بندرعباس از
اول تیرماه ســال  99آغاز شــود«.علی
ربیعی» دیروز شــنبه در گفت و گو با
ایرنا ،واگذاری سهام شرکتهای دولتی
را از مهمتریــن اقدامــات دولت برای
رشد اقتصادی کشور دانست گفت :این
واگذاریها منجر به سرمایهگذاریهای
مجدد در اقتصاد و صنعت خواهد شــد
که عامل اصلی برای رونق تولید ،افزایش
اشتغال و ســرمایهگذاریهای جدیدتر
میشود.
ســخنگوی دولت با اشــاره بــه برنامه
واگذاری سهام شرکتهای دولتی گفت:
عرضه ســهام و واگذاری شــرکتهای
دولتی ،گام دیگری برای کوچکسازی
دولت و بزرگ کــردن حوزه عمومی و
بخشهای صنعتی خصوصی در کشور
به عنوان یک اســتراتژی از سوی دولت
دنبال میشــود.ربیعی با بیــان اینکه
دولت با اجرای سیاســتهای واگذاری
سهام و شرکتها بدنبال کسب درآمد و
هزینهکرد درآمدهای خود نیست ،گفت:
این واگذاریها در نهادهای عمومی و یا
در بخشهایی از دولت هم این درامدها
منجر به سرمایه گذاریهای مجدد شده
که همین امر زمینه ساز تولید ،افزایش
اشتغال و ســرمایه گذاریهای جدیدتر
میشود
سخنگوی دولت با اشاره به استراتژیها
دولت در اصل  ،44خصوصیســازی و
واگذاری شرکتها ،گفت :این برخی این
روزها الفاظی به کار می برند که دولت
با این واگذاریها میخواهد هزینههای
جاری خــود را تامین کند و یا پول آن
را به بخشهای غیرمولد ببرد که به طور
قطع این گونه نیست.

بخش خدمات مشــغول به کار هستند .برآوردها نشان
میدهد ،ســهم شاغان بیشتر از  15سال که در هفته
بیش از  49ساعت کار میکنند در میان زنان کل کشور
 13و در زنان استان تهران  20درصد بوده است.همین
آمار درباره مردان در سطح کشور  41درصد و در سطح
استان تهران  52درصد اعام شده است .همچنین نرخ
مشارکت اقتصادی نیروی کار باای  15سال در میان
زنان کل کشــور  17درصد و در استان تهران کمتر از
 15درصد اعام شــده است.در نرخ بیکاری نیروی کار
باای  15ســال وضعیت مردان بهتر از زنان بوده است
و در سراســر کشور نرخ بیکاری مردان  8.9و در استان
تهران  7.4درصد اعام شــده است.این درحالی است
که نرخ بیکاری زنان در استان تهران حدود  19درصد

و در ســطح کشــور حدود  17درصد اعام شده است.
وضعیت فعالیتهای اقتصــادی در حوزههای مختلف
کاری نیز نشان میدهد که حدود  19درصد از زنان در
آمار کشوری در حوزه کشاورزی مشغول به کار هستند
 30درصد از آنها در حوزه صنعت و  50درصد در حوزه
خدمات ،به این ترتیب در آمار کشوری درصد زنانی که
در حوزه کشاورزی و خدمات فعالیت میکنند از مردان
بیشتر است.در استان تهران تنها یک درصد از جمعیت
زنان و مردان در حوزه کشاورزی فعالیت میکنند و پس
از آن در حوزه صنعت مشــارکت زنان  22درصد و در
حوزه خدمات  76درصد اعام شده است .دراین آمار به
ترتیب سهم مشارکت مردان  35درصد در صنعت و 63
درصد در خدمات اعام شده است.

علی ربیعی:

واگذاری سهام  4پاایشگاه کشور
از اول تیرماه
دســتیار ارتباطــات اجتماعی رییس
جمهــوری افزود :قطعــا بخشهایی از
درآمدهای این واگذاریها به بخشهای
مولد اختصاص خواهد یافت به خصوص
در نهادهــای عمومــی مثــل تامیــن
اجتماعی یا ســازمان تأمین اجتماعی
نیروهای مسلح (ساتا) که (سهام) خود
را عرضه خواهند کرد بنابراین است که
منجر به سرمایهگذاری جدید شود.
آغــاز عرضــه ســهام دولت در
پاایشــگاههای اصفهان ،تهران،
تبریز و بندرعباس از اول تیر
ربیعی بــا بیــان اینکه مرحلــه اول
واگذاریهــا از طریــق صندوقهای
واگذاری قابل معامله در بورس که یی
تی اف ( )ETFبه صورت پذیرهنویســی
باقیمانــده آن انجام میشــود ،گفت:
پذیرنویســی باقیمانده سهام دولت در
بانکهــای صادرات ،ملــت و تجارت
و بیمــه البرز و بیمه اتــکای امین از
فردا(یکشــنبه)  14اردیبهشــت آغاز
میشــود و تا  31اردیبهشــت 1399
ادامه خواهد داشت.ســخنگوی دولت
افزود :مرحله دوم واگذاریها از طریق
صندوقهای ســرمایه گــذاری قابل
معاملــه در بورس کــه در مرحله دوم
واگذار خواهند شــد ،باقیمانده سهام
دولــت در پاایشــگاههای اصفهان،
تهران ،تبریز و بندرعباس اســت که از
اول تیرماه سال جاری آغاز شود.

شماره 4345

عرضه سهام ایران خودرو ،سایپا،
فوادمبارکه و صنایع مس در نیمه
دوم سال
ربیعی اضافه کرد :مرحله سوم واگذاری
ایی تی اف از طریق صندوقهای سرمایه
گــذاری قابل معامله در بــورس ،باقی
مانده ســهام دولت در «ایران خودرو»،
«ســایپا»« ،فوادمبارکه» و شــرکت
«صنایع مس» اســت که این هم طبق
برنامه ریزی انجام شده باید در  6ماهه
دوم ســال  1399انجام شــود .بخشی
از واگــذاری از طریــق ای تی اف انجام
خواهد شــد که در ســه مرحله انجام
می شــود.وی با بیان اینکه بخشــی از
واگــذاری هم در قالــب هلدینگهای
تخصصی و به صورت مجزا خواهد بود،
گفت :اینها برای این اســت که ما تمام
شرکتهای غیربورســی را هم بتوانیم
تحت عنوان شرکتهای بورسی واگذار
کنیم .برای غیر بورسی ها هم اولویت
ما شــرکتهای سودده اســت .اینها را
در قالــب هلدینگهــای تخصصی یا
به صورت مجــزا میبریم.ربیعی گفت:
ایجاد هلدینگهــای تخصصی البته به
شرط آنکه هیچ شرکت جدیدی ایجاد
نشــود یعنی یــک هلدینگ تخصصی
ایجاد میشــود با توجه به پوستههایی
کــه وجــود دارد ،از ظرفیتهای این
پوستههااســتفاده میشــود و شرکت
جدیــدی تاســیس نخواهد شــد و از
ظرفیت شرکتهای موجود استفاده می

شــود بنابراین اشکال شرکتهای جدید
را نخواهد داشت .دســتیار ارتباطات
اجتماعی رییــس جمهوری اضافه کرد:
بخشــی هم به صورت مجزا و پذیرش
آنهــا بازار ســرمایه و واگــذاری آنها تا
 49درصد ســهام است که اگر بخواهم
به مــوارد مهم اشــاره کنــم واگذاری
در قالــب هلدینگهــای پاایش نفت،
هلدینگهای نیروگاهی و هلدینگهای
کشاورزی است.
شرکتهای سرمایه گذاری صنعت
آب و برق واگذار میشوند
ســخنگوی دولت واگذاریها را به دو
دســته «هلدینگها» و «شرکتهای
مجــزا» تقســیم کــرد و گفــت :در
واگذاری شــرکتهای مجزا ،شرکت
«فــواد آذربایجــان» که بــه همراه
طرح «فــواد میانــه» قــرار دارد و
شرکت «آلومینیوم ایران» ،هواپیمایی
«کیش ایر» و مجموعههای فرهنگی
و ورزشی «پرسپولیس» و «استقال»
هســتند؛ البته شــرکتهای سرمایه
گذاری صنعــت آب و برق هم واگذار
خواهد شــد.ربیعی افزود :دولت یک
برنامــه جامــع و مفصــل در زمینه
واگذاریها دارد؛ به طوری که در قالب
ســازمانهای توسعهای و شرکتهای
مادرتخصصی تا ســقف  30درصد در
این بخــش ،پس از این کــه در بازار
ســرمایه پذیرش شــوند ،واگذاریها
انجام خواهد شد.ســخنگوی دولت با
اشــاره به فهرست واگذاری سازمانها
و شــرکتهای دولتی ،اظهار داشت:
«ایــدرو» و «ایمیــدرو» از مهمترین
سازمانهای توسعهای هستند که هر
کدام با ارزشهایی که مشخص شده
واگذار خواهند شد.
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گزیده خبر
پایگاه اطاع رسانی سهام عدالت؛

افزایش 13برابری سهام عدالت
بر اساس اعام پایگاه اطاع رسانی سهام عدالت سازمان خصوصی سازی ،ارزش
روز سهام عدالت ظرف  13سال گذشته به صورت میانگین  13.9برابر شده است.
به گزارش اقتصادآناین ،سهام عدالت که در سال  1385در راستای سیاستهای
اجرایی اصل  44قانون اساسی و درخواست رئیس جمهور وقت و با اذن رهبری
و مصوبه دولت وقت ،طراحی شــد ،در آن طرح سهام حدود  49شرکت ،شامل
 36شــرکت بورسی و  13شرکت غیربورسی به تعداد  49میلیون و  152هزار و
 741نفر واگذار شد.همچنین بر اساس آئیننامه اجرایی سهام در آن موقع قرار
بود سهام عدالت برای  6دهک جمعیتی کشور یعنی  49میلیون نفر واگذار شود.
این ســهام برای دو دهک یعنی مشموان مددجوی کمیته امداد امام خمینی
و ســازمان بهزیستی کل کشــور با  50درصد تخفیف واگذار شد و برای سایر
مشــموان قرار شد از محل سود آتی شرکتهای ســرمایهپذیر طی  10سال،
قیمت برگه ســهام یک میلیون تومانی به دولت پرداخت شود و بعد از  10سال
این سهام آزادسازی شود.
ارزش روز شرکتهای سرمایه پذیر عدالت
ارزش ســهام عدالت در مقطع واگذاری یعنی سال  85در مجموع  266هزار و
 363میلیارد ریال بود که مربوط به سهام  49شرکت شامل  36شرکت بورسی
به ارزش  227هزار و  825میلیارد ریال و  13شــرکت غیربورسی به ارزش 35
هزار و  965ریال بوده است.اما بعد از  13سال ارزش روز  36شرکت بورسی سهام
عدالت ،به بیش از  3میلیون و  665هزار و  861میلیارد ریال شده و ارزش 13
شرکت غیربوسی همچنان  35هزار و  965میلیارد ریال برآورد شده است.ارزش
کل سهام  49شرکت حاضر در سهام عدالت ،امروز به بیش از  3میلیون و 701
هزار و  826میلیارد ریال یعنی  370هزار میلیارد تومان شده است که اگر ارزش
روز این شــرکتها را به ارزش روز شرکتها در مقطع واگذاری تقسیم کنیم ،به
صورت میانگین  13.9برابر شــده است.به زبان ساده میتوان گفت :ارزش سهام
عدالت یک میلیون تومانی بعد از گذشت  13سال به حدود  13میلیون و 900
هزار تومان رســیده و به همین نسبت ارزش سهام  532هزار تومانی نیز 13.9
برابر (یعنی  7میلیون و  394هزار تومان) شده است.

خرید و فروش وکالتی سهام عدالت
غیرقانونی است
مجوز مقام معظم رهبری درمورد آزادسازی سهام عدالت سه شنبه هفته گذشته
اباغ شد .بر اساس این اباغیه مشموان اجازه پیدا کردند سهام خود را خرید و
فروش کنند .در این راستا مشموان باید توجه داشته باشند که خرید و فروش
وکالتی سهام عدالت غیرقانونی و فاقد وجاهت است.به گزارش ایسنا ،سه شنبه
هفته جاری مقام معظم رهبری با صدور اباغیهای با درخواســت رییسجمهور
برای آزادسازی سهام عدالت موافقت کردند .پس از آن و از صبح روز چهارشنبه
در ســامانه سهام عدالت گزینهای تحت عنوان «آزادسازی سهام عدالت» اضافه
شد تا مشموان با ورود به آن بتوانند طرح آزادسازی خود را انتخاب کنند.بر این
اساس ،سازمان خصوصیسازی اطاعیهای را صادر و در آن اشاره کرده است که
احتمال میرود برخی از افراد در اقصی نقاط کشور اقدام به خرید وکالتی سهام
عدالت مشموان کنند.در این شــرایط این افراد باید به این نکات توجه داشته
باشند که سهام تخصیص یافته به مشموان بر اساس موازین قانونی بازار سرمایه
صرفا در بازار بورس مــورد معامله قرار خواهد گرفت.در مرحله تکمیلی فرایند
آزادسازی ،سهام مربوط به نام سهامداران به ثبت خواهد رسید و هیچگونه وکالت
و انتقال به غیر تا ثبت نهایی سهام به نام این افراد از سوی شرکت سپرده گذاری
مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعتبار نخواهد داشت.

استانها
علی آرایی ،مدیر منطقه  3شهرداری کرج:

همراهی شهروندان کلید موفقیت در مجموعه
مدیریت شهری
شهرداری منطقه ســه دارای جایگاه ویژه ای در میان
شهرداری هاست چرا که با توجه به موقعیت جغرافیایی
منطقه نیازمند توجه و توســعه همه جانبه در بخش
های مختلف خود است که خوشبختانه با وجودفعالیت
های درخور شهرداری در سال گذشته و ماههای اخیر
این توســعه روند خوب رو به رشدی در شاخص های مختلف داشته است.آرایی
مدیر منطقه ســه شــهرداری کرج در گفت و گو با شــهروند با بیان این که در
پی بارش های اخیر؛ســیاه جوی ایروبی شد گفت:در پی بارش های اخیر نهر
ســیاه جوی که مسیل اصلی عبور آبهای سطحی منطقه است در چندین نوبت
ایروبی و رسوب زدایی شد.علی آرایی با اشاره به اجرای مستمر عملیات ایروبی
ســیاه جوی گفت :سیاه جوی شاهراه اصلی عبور آبهای سطحی است و نیازمند
پاکسازی و ایروبی مستمر که این عملیات به صورت منظم انجام می شود .وی
ادامه داد :در پی بارش های اخیر ،نیروهای خدمات شــهری منطقه با حضور به
موقع و به صورت شــبانه روزی ،کار ایروبی ســیاه جوی را انجام دادند .مدیر
منطقه  3شــهرداری کرج در بخشی دیگر از ســخنان خود با اشاره به موضوع
اقتصاد شــهری به عنوان کلید توســعه پایدار اســت اظهار کرد:با مولد کردن
ســرمایههای راکد و کسب درآمدهای جدید ،افزایش بودجه هزینههای عمرانی
کار ســختی نیست .وی با بیان این که در اولین جلسه برنامه ریزی درآمد سال
 99که با حضور پرسنل منطقه برگزار شد.

تجلیل از معلمین نمونه و برتر استان قم
بــه گزارش اداره اطاع رســانی و روابط عمومی آموزش و پرورش اســتان قم
حمیدرضا شیخ ااسام مدیر کل آموزش و پرورش استان قم ضمن تبریک ماه
رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شــروع هفته معلم اظهار کرد :شرایط
به وجود آمده کنونی به هیچ وجه به ذهنمان خطور نمیکرد اما به ناچار در آن
قرار گرفتیم و این بیماری علیرغم ایجاد وضع ویژه برای همه ،کمک شایانی در
شناخت نقاط قوت و ضعف در اختیارمان قرار داد.مدیر کل آموزش و پرورش قم
تصریح کرد :شرایط کرونایی درس بزرگی برای همه ما بود و شاید مشیت خداوند
بوده که در عین نمایش عظمت و بزرگی اش به ما سعادت شناخت توانایی های
خود را پیدا کنیم و بتوانیم آموزگاران و معلمین این دوره باشیم و ان شاء اه تا
جان در بدن داریم بتوانیم در جایگاه معلمی خود و رسالت اجتماعی که بر گردن
داریم نقش آفرینی کنیم.وی ضمن تشــکر از معلمان و مدیران و همکاران که
زحمات بســیاری را برای مدارس و آموزش و پرورش کشیده اند تأکید کرد :ان
شاء اه بتوانیم در حد توان قدردان این فعالیت ها باشیم و گامی در خور شأن و
شخصیت آنان در هفته معلم برداریم.
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۶۰درصد تقاضای جهان در معرض بحران قرار دارد

نگـــاه
یکــی از نگرانیهای این روزها آلودگی آب و محصوات کشــاورزی به ویروس
کروناســت ،موضوعی که موجب شده خانوارها ترجیح دهند آب مصرفی خود
را قبل از مصرف بجوشانند و یا به دلیل نگرانی از وجود ویروس در محصوات
کشاورزی از سبزیهای خام و یا میوهها استفاده نکنند.به گزارش ایسنا ،نگرانی
درباره ســامت آب از آنجا شروع شد که چندی پیش خبری مبنی بر آلودگی
آب شهر پاریس به ویروس کرونا منتشر شد اما واقعیت این بود که آب غیرشرب
این شهر به این ویروس آلوده شده است و طبق اعام مجامع بینالمللی کلرزنی
که در مراحل تصفیه آب انجام میشــود ،اجازه زنده ماندن هیچ ویروســی را
نمیدهد.اما با این وجود بازهم سوااتی در مورد آب مطرح است ،اینکه احتمال
نفوذپذیری ویروس کرونا به آبهای زیرزمینی چقدر اســت؟ آیا روی پســاب
فاضاب که عمدتا برای مصارف کشــاورزی استفاده میشود ،عملیات کلرزنی
صورت میگیرد؟ آیا فاضاب خام عاری از کروناست؟
در این رابطه سید کوشیار اعظم واقفی  -مدیرکل دفتر بهداشت آب و فاضاب
 با بیان اینکه ضریب نفوذپذیری ویروس در خاک زیاد نیست ،به ایسنا گفت:تنها در صورتی که فاضاب خام وارد منابع آب ســطحی شود می تواند موجب
آلودگی آب شــود ولی در حوزه آب زیرزمینی نگرانی وجود ندارد .عاوه بر این
هر منبع آبی که برای شــرب استفاده شــود در ابتدا به آن کلر اضافه می شود
و ویــروس از بین خواهد رفت.وی با تاکید بر اینکه کلر حتی در مقادیر کم به
راحتی ویروس کرونا را از بین میبرد ،تصریح کرد :این موضوع از سوی مجامع
بینالمللی نیز تایید شــده و جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد.مدیرکل دفتر
بهداشــت آب و فاضاب در پاسخ به این سوال که آیا در مکانهایی که عمق
آبهای زیرزمینی کم است ،این ویروس امکان نفوذ به آب را دارد؟ گفت :حتی
اگر عمق آب زیرزمینی نیز کم باشــد ،بازهم نگرانی برای نفوذ ویروس به آب
وجود ندارد.
آیا استفاده از پساب برای کشاورزی خطرناک است؟
واقفی در پاســخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه استفاده از پسابهای فاضاب
برای کشــاورزی تا چه میزان میتواند احتمال انتقال ویروس کرونا را داشــته
باشد ،اظهار کرد :در خیلی از مناطق کشور پس از جمعآوری فاضاب عملیات
تصفیه انجام میشود که در فرایند تصفیه تا حد زیادی ویروسها همچون کرونا
حذف میشــوند.وی افزود :عاوه بر این ،انتهای فرایند تصفیه فاضاب کلرزنی
انجام و حتی در برخی مناطق نیز از یووی استفاده میشود ،بنابراین در انتهای
فرایند اگر ویروسی باقی مانده باشد ،حذف خواهد شد لذا نگرانی برای خروجی
تصفیهخانه وجود ندارد.
نگران ورودی فاضاب به تصفیهخانهها هستیم
مدیرکل دفتر بهداشــت آب و فاضاب با بیان اینکــه تنها نگرانی موجود در
خصوص ورود فاضاب های بیمارســتانی به شبکه جمع آوری فاضاب است،
تصریح کرد :با توجه به اینکه فاضاب های بیمارستان ها نیز وارد شبکه فاضاب
می شــوند ،بیمارســتان ها موظف به انجام پیش تصفیه فاضاب بیمارستان
هســتند و ترجیح ما این اســت که در همان مرحله عملیات کلرزنی صورت
بگیرد تا ویروس وارد شــبکه فاضاب نشود.واقفی ادامه داد :نگرانی ما در مورد
پرسنل فعال در تصفیه خانه فاضاب است چرا که اگر ورودی تصفیه خانه دارای
ویروس باشد احتمال دارد پرسنل ما را دچار مشکل کند؛ به همین دلیل طی
دســتورالعملی که به تمام شرکتهای آب و فاضاب صادر شده است ،پرسنل
حاضر در تصفیهخانه موظف به پوشیدن لباس کامل مقابله با ویروس هستند.
آیا فاضاب خام آلوده به کرونا است؟
وی با تاکید بر اینکه در خروجی تصفیهخانههای فاضاب به دلیل اینکه کلرزنی
صورت میگیرد ،هیچ مشکلی در خروجی تصفیهخانه وجود ندارد ،تصریح کرد:
پساب در هر جایی استفاده شود ،مشکلی ایجاد نمیکند اما ممکن است ویروس
در فاضاب خام وجود داشته باشد که در این باره تحقیقات درحال انجام است.
مدیرکل دفتر بهداشــت آب و فاضاب با بیان اینکه ددر تهران اگر از پســاب
خروجی تصفیه خانه فاضاب برای کشاورزی استفاده شود به طور قطع میتوانم
بگویم مشــکلی در حوزه وجود ویروس در پساب وجود ندارد ،گفت :باتوجه به
اینکه روی پساب فاضاب عملیات کلرزنی انجام شده ،سامت آن تضمین شده
است ،اما در برخی مناطق از کشور ممکن است از فاضاب خام برای کشاورزی
استفاده کنند.واقفی با اشاره به مطالعاتی که برای تشخیص وجود ویروس کرونا
در فاضاب خام صورت گرفته اســت ،گفت :در حال حاضر تحقیقات روی این
مساله انجام شده اما تا زمانی که پروژههای تحقیقاتی در چندین نمونه و مراحل
مختلف انجام نشود ،نمیتوان نتیجه قطعی را اعام کرد.به گفته وی ،دانشگاه
بقیه اه در حال حاضر تحقیقات خود را روی فاضاب تهران آغاز کرده عاوه بر
این پژوهشگاه محیط زیست دانشکده بهداشت دانشگاه تهران نیز در چند نقطه
کشور مطالعات خود را روی این مساله آغاز کرده است اما تا زمانی که آزمایشها
کامل نشود نمیتوان نظر قطعی را عنوان کرد.

نوبت اول

تمدید مهلت دریافت اسناد مناقصه عمومی
مناقصه گزار  :شرکت آب منطقه ای البرز
پیرو مناقصه شماره  99-01با موضوع " خرید تجهیزات ایستگاههای
پایش بیومانیتورینگ (پایش زیســتی)کیفیت رودخانه کرج دراستان
البــرز به صورت برخــط ( )onlineکــه از طریق ســامانه تدارکات
الکترونیکی دولت در حال برگزاری می باشد به اطاع می رساند برنامه
زمانبندی پروژ به شرح ذیل اصاح میگردد :
مهلت دریافت اسناد :تا ساعت 19مورخ 99/2/17
مهلت ارسال پاسخ :تا ساعت  19مورخ 99/2/27
زمان بازگشایی پاکات :ساعت 10صبح مورخ 99/2/28
اطاعــات تماس دســتگاه مناقصه گــذار :کرج -مهرشــهر-
بلــوار امــام خمینی(ره)-روبروی مصلی-خیابان بوســتان -شــرکت
ســهامی آب منطقــه ای البــرز -کــد پســتی -3186717598
تلفن02633332300 -310-320
اطاعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021-27313131:
دفتر ثبت نام 88969737 :و 021- 85193768
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حمایتی برای مدل های مختلف کسب و کار تدوین کند.

درحالی تاخت و تاز شیوع کرونا در کشورهای بزرگ و صنعتی
به اوج خود رســیده که پیش بینی می شود درگیرشدن این
کشورها ،بیش از نیمی از تقاضای کامودیتی به ویژه نفت را در
دنیا تحت تاثیر قرار دهد.اقتصادآناین-مریم علیزاده؛ با گذشت
ســه ماه از همه گیری ویروس کرونا در دنیا ،حال تحلیلگران
اقتصادی ابعاد جدیدی از آســیب های وارده بر پیکر اقتصاد
جهانی را تشــریح میکنند .از ســوی دیگر در کشورمان نیز
کارشناســان اقتصادی در تب و تاب بررسی داده ها به منظور
تاثیر این ویروس مخرب بر اقتصاد نفتی کشور هستند.در این
میان پیمان مولوی دبیرکل انجمن اقتصاد دانان ایران معتقد
اســت که باتوجه به افت شــدید میزان صادرات نفت ایران و
همچنین ســقوط قیمت جهانی ،تاثیر ایــن کامودیتی برای
ایران محدود بوده و نوســان قیمت نفت تاثیر قابل توجهی بر
درآمدهای کشور ندارد .اما ممکن است در حال حاضر نوسانات
قیمت نفت و تاثیرش بر نرخ فرآورده های نفتی و محصوات
پتروشیمی بر اقتصاد کشورمان قابل تامل باشد.
ضعف دادههای قابل اتکای اقتصادی در کشور
مولــوی در ادامه افزود :به دلیل عدم وجــود داده و اطاعات
به روز در کشــور ،هنوز کسی نتوانسته به درستی برآورد کند
کــه اقتصاد ایران از شــیوع کرونا و همچنیــن افت صادرات
فرآوردههــای نفتی ،تا چه میزان آســیب خواهد دید .چراکه
برآورد دقیق میــزان زیان وارده به اقتصاد هر کشــور از یک
بحران ،بر می گردد بــه کیفیت و کمیت داده های موجود از
بســیاری از کارشناســان باتوجــه به
رویارویی بازارهــای جهانی نفت خام با
دشواریهای بیســابقه و اجرایی شدن
کامل تعهد همــه امضاکنندگان حاضر
در توافق کاهش عرضــه ائتاف اوپک
پاس بر این باورند که روند کاهشــی
قیمت های نفت پایان یافته اســت.به
گزارش ایسنا ،مازاد عرضه نفت به اعتقاد
کارشناســان احتماا رشد قیمتها در
هفتهها و ماههای آینده را محدود خواهد
کرد اما با توجه به اقدام تولیدکنندگان
در محدودیت عرضه و کاهش ســرمایه
گذاری در واکنــش به ریزش قیمتها،
زمینه برای بهبود قیمتها در ادامه سال
وجود دارد.
آینده بازار نفت چه میشود؟
در این رابطه محمد خطیبی  -کارشناس
حوزه انرژی  -به ایســنا گفت :بیشتر
صادرکنندگان بزرگ دنیا درگیر مساله
کاهش تولید نفت شــده اند ،باتوجه به
اینکه اوپک پاس تنها کاهش تولید ۹.7
میلیون بشــکه در روز را پذیرفت باقی
کشــورها همچون آمریکا ،کانادا ،نروژ،
برزیل و آرژانتیــن مابقی کاهش تولید

تبعات کرونا بر اقتصاد ایران
اقتصاددانــان بین المللی چندین حوزه را مورد بررســی قرار
داده و بر روی این حوزه های اصلی اقتصاد که از کرونا آسیب
خواهند دید اشتراک نظر دارند .به عقیده این اقتصاددانان در
برخی حوزه های مهم شــوک اقتصادی ایجاد شــده بعبارتی
اینطــور در نظــر بگیرید که در حال حاضر هر هفت کشــور
عضو  G7از جمله آمریکا ،آلمان ،فرانســه ،ژاپن ،کانادا ،ایتالیا
و اسپانیا به شدت درگیر کرونا هستند .قابل ذکر است که این
کشــورها حدود  60درصد از عرضه و تقاضا و نیز  65درصد از
تولیدات جهان را از ان خود دارند .در نتیجه فقط کافی اســت
که کوچکترین خللی در اقتصاد این کشورها بوجود بیاد تا کل
اقتصاد دنیا را تحت تاثیر قرار دهد.

مولفه های اقتصادی آن کشــور که ما همواره در ایران از نبود
اطاعات و آمار به روز شــده رنج می بریم .این موضوع دقیقا
برخاف اقتصاد آلمان است ،و در این کشور تاحدی به اطاعات

پایان سیر نزولی قیمت نفت
را قبول کردند.وی با تاکید بر اینکه تنها
اوپک پاس مسوول کاهش تولید نفت
نشده اســت ،اظهار کرد :از روز گذشته
استارت کاهش تولید زده شده و شاهد
بهبود نســبی وضعیت بازار نفت پس از
این اقدام هســتیم.این کارشناس حوزه
انرژی افزود :اگر این کاهش عملی شود و
ادامه داشته باشد می توان انتظار بهبود
قیمتهــای نفت را داشــت اما افزایش
قیمتها نیازمند گذر زمان اســت چراکه
در حال حاضر ذخیره سازیها پر هستند
لذا بایــد چرخه مصرف اصاح تا ذخیره
سازی ها تخلیه شود یعنی تا زمانی که
تحــرک تقاضا به وجــود نیاید و چرخه
مصرف احیا نشــود طبیعتا پاایشــگاه
ها نمی توانند همچون گذشته فعالیت
داشته باشند.خطیبی با تاکید بر اینکه با
این شرایط احتماا روند نزولی قیمت ها
متوقف خواهد شد و یک شیب مایم نیز
خواهیم داشت ،تصریح کرد :بهبود قیمت
ها نیازمنــد اصاح روند مصرف و عادی
شدن شــرایط است.بررسی اخبار نشان

چرا وزیر نفت دستور
ترخیص  2۰دکل
حفاری را صادر کرد؟
به دستور وزیر نفت ،شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
موظف به ترخیص  ۲0دکل حفاری شرکت حفاری ایران
شده است .ترخیص این دکلها باعث بیکاری مستقیم ۴
هزار نفر از پرسنل این دکلها خواهد شد و اشتغال حدود
 ۱0هزار نفر که کارشان به صورت غیرمستقیم در ارتباط
با صنعت حفاری اســت را به خطر میاندازد ،.شرکت ملی
مناطق نفتخیز جنوب به دســتور بیژن زنگنه وزیر نفت،
موظف به ترخیص  ۲0دکل حفاری شرکت حفاری ایران
شده است.به طور کلی ،ترخیص هر دکل منجر به بیکاری
 ۲00نفر از پرســنل مشــغول به کار در دکل خواهد شد.
در نتیجه ،اجرای دســتور وزیر نفت مبنی بر ترخیص ۲0

میدهد که بهــای معامات نفت آمریکا
روز جمعه باا رفت و تحت تاثیر شروع
رســمی توافق کاهش تولید گروه اوپک
پاس ،به افزایش هفتگی دســت یافت.
اوپک و متحدانش معروف به گروه اوپک
پاس اوایل ماه گذشــته موافقت کردند
برای جبران افت شدید تقاضای جهانی
در بحبوحه شــیوع پاندمی کووید  ۱۹و
تقویت قیمتها ،تولیدشان را در ماههای
مــه و ژوئن  ۹.7میلیون بشــکه در روز
محدود کنند.طبق نظرســنجی رویترز،
تولیــد اوپک در آوریل کــه اعضای این
گروه  ۳0.۲5میلیون بشکه در روز نفت
تولید کردند ،بــه بااترین میزان در ۱۳
ماه اخیــر صعود کــرد و  ۱.6۱میلیون
بشکه در روز بااتر از تولید مارس بود.
پیش از این که توافق جدید اوپک
پــاس در ماه آوریل منعقد شــود ،این
گروه اوایل مارس نشســتی برگزار کرد
که در پی عدم توافق عربستان سعودی
و روســیه درباره میزان کاهش تولید به

دکل شرکت ملی حفاری ایران ،باتکلیفی تقریبی ۴000
نفر از پرســنل را در پی خواهد داشت .در حال حاضر۱7 ،
دکل از دکلهای شرکت ملی حفاری ترخیص شده است
و حدود  ۳۴00نفر باتکلیف هســتند.در این بین مدیران
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت ملی حفاری
عنوان کردهاند که در این مدت باتکلیفی ،حقوق پرسنل
دکلهای ترخیص شده پرداخت خواهد شد .اما باید توجه
داشــت که پرداخت حقوق پرسنل رســمی و قراردادی
شرکت ملی حفاری و پرسنل شاغل در دکلها به معنای
رفع تمامی مشکات ایجاد شــده نخواهد بود؛ زیرا هنوز
تکلیف کارگران روزمزد ،رادیومنها و پرســنل مشغول به
کار در شرکتهای پیمانکاری که تداوم اشتغالشان وابسته
به دکلهاست مشخص نیست.
چرا وزیر نفت دســتور ترخیص  2۰دکل حفاری را
صادر کرد؟
در این بین کارشناســان شــرکت ملی مناطق نفتخیز
جنوب ،هدف از ترخیص  ۲0دکل حفاری توسط وزیر نفت
را در راســتای حمایت از طرح توسعه  ۲۸مخزن تحلیل

کمک کارکنان شرکت توزیع نیروی برق
گلستان به نیازمندان
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت :شرکت توزیع نیروی
برق گلستان در راستای دستگیری از نیازمندان نسبت به تهیه  ۱۴۲بسته
معیشــتی اقدام کرد.به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق
گلستان ؛ علیاکبر نصیری گفت :در راستای منویات مقام معظم رهبری
در نیمه شعبان که فرمودند تمام مردم در کمک مؤمنانه و دستگیری از
افراد نیازمندان مشارکت کنند ،همکاران ما در شرکت توزیع نیروی استان
نسبت به تهیه  ۱۴۲بسته معیشتی اقدام کردند .مدیرعامل شرکت توزیع
نیروی برق گلســتان ادامه داد :در این ایام بسیاری از مشاغل تحت تأثیر
شرایط شیوع ویروس کرونا قرار گرفته و از نظر اقتصادی بسیاری از خانواده
ها در مضیقه هستند که نیاز است یک رزمایش گسترده برای همدلی و
کمک به نیازمندان جامعه صورت بگیرد .نصیری خاطرنشان کرد :شرکت
توزیع نیروی برق با مشارکت همکاران این بسته های معیشتی را تأمین
کرد و با هماهنگی کمیته امداد و با حضور نماینده کمیته امداد و شرکت
توزیع برق بین نیازمندان و مستمندان توزیع شد.

و دادههای دقیق دسترســی وجود دارد که دولت توانست به
سرعت درصد آسیب وارده از کرونا بر اقتصاد و کسب و کارهای
کشــورش را پیش بینی کرده و متناســب با آن بســته های
شکســت انجامیده بود و باعــث به راه
افتادن جنــگ قیمت و افزایش تولید از
سوی این دو کشور شده است .شاخص
نفت آمریــکا در  ۲0آوریل هنگامی که
قرارداد وســت تگزاس اینترمدیت برای
تحویل در ماه مه برای نخســتین بار به
زیر صفر سقوط کرد ،خبرساز شد.گفتنی
اســت بهــای معامات وســت تگزاس
اینترمدیت آمریکا برای تحویل در ژوئن
با  ۹۴ســنت معادل پنج درصد افزایش،
در ۱۹دار و  7۸ســنت در هر بشــکه
بسته شد .شاخص نفت آمریکا برای کل
هفته  ۱6.۸درصد افزایش ثبت کرد .این
شــاخص در دو روز گذشته  5۲درصد
بهبود داشته اســت اما در آوریل هشت
درصد کاهش داشــت و از ابتدای سال
 ۲0۲0تاکنون  6۸درصد کاهش داشته
اســت.بهای معامات نفــت برنت برای
تحویل در ژوییه با چهار ســنت معادل
 0.۲درصــد کاهــش ،در  ۲6دار و ۴۴
سنت در هر بشکه بسته شد اما برای کل
هفته  6.6درصد رشد داشت .با وجود این
که کاهش تولید اوپک پاس آغاز شده
است ،معاملهگران به آخرین آمار تولید
اوپک در آوریل چشم دوختهاند.

میکنند.طرح توسعه  ۲۸مخزن در سال  ۹6با هدف جذب
ســرمایه توســط پیمانکاران طرح ،افزایش تولید و ایجاد
اشتغال وارد فرهنگ واژگان شرکت ملی مناطق نفتخیز
جنوب گردید .اما پیمانکاران این طرح به سادگی و با نامه
وزیر نفت از آوردن سرمایه معاف شده و مستوجب دریافت
پیش پرداخت نیز شــدند و عم ًا به مصرف کننده بودجه
تبدیل گردیدند.در این راســتا در هنــگام آغاز طرحهای
توســعه  ۲۸مخزن در اواخر سال  ،۹6دستور توقف کلیه
فعالیتهای ســطحاارضی و تحتاارضی در حوزه طرح
 ۲۸مخزن و در گام بعدی در کل مناطق نفتخیز جنوب
توسط شخص وزیر نفت صادر گردید .اما با مخالفت مدیران
وقت و ورود نهادهای نظارتی از وقوع بیکاری پرســنل ۲۹
دکل حفاری ممانعت گردید.شایان ذکر است که علیرغم
حمایتهای وزیر نفت برای اجرای این طرح ،وجود ایرادات
اساسی در طرح توسعه  ۲۸مخزن باعث شده که از مجموع
 ۲۸بســته طرح ،صرفاً  6بسته بعد از گذشت  ۲سال آغاز
بکار نموده و پیشــرفت آن طبق برنامه حدود  ۲0درصد و
میزان عقب افتادگی آن  ۸0درصد باشــد ۲۲ .بسته دیگر
هنوز دارای قرارداد فعال نیستند.
سخنگوی صنعت برق:

صرفه جویی  5هزار مگاواتی مصرف برق
در سال 98
تهران-ایرنا -ســخنگوی صنعت برق گفت :سال گذشــته با همکاری خوب مردم،
معادل پنج نیروگاه هزار مگاواتی در مصرف برق صرفهجویی شــد.به گزارش دیروز
شنبه پایگاه اطاع رسانی وزارت نیرو« ،مصطفی رجبی مشهدی» افزود :پارسال در
قالب برنامه برنامههای مدیریت بار که با هدف عبور از پیک تابستان در نظر گرفته
شــده بود با  ۱۳5هزار مشترک صنعتی ،کشــاورزی و خانگی تفاهمنامه همکاری
امضا شــد.وی ادامه داد :همکاری این تعداد از مشترکان که در گروه های صنعتی،
کشــاورزی و ســایر مصارف بودند در نهایت منجر به صرفه جویی و کاهش پیک
به میزان ســه هزارو ۸76مگاوات شــد.رجبی مشهدی گفت :تامین این میزان برق
صرفه جویی شده نیازمنداحداث پنج نیروگاه هزار مگاواتی بود.سخنگوی صنعت برق
خاطرنشان ساخت :تحقق این امر درحالی است که بابت اجرای طرحهای مدیریت
بار درســال گذشته  ۳50میلیارد تومان پاداش به مشترکان همکاری کننده در این
طرح ها پرداخت شــد.به گفته وی ،رقم مذکور حدود یک بیستم هزینه های خرید
برق تضمینی از نیروگاههایی است که می بایست احداث می شد.

افت تقاضا بیش از عرضه خواهد بود
وی ســرانجام در خصــوص آثــار کرونا بر عرضــه وتقاضای
محصوات در جهان بیان داشــت :قطعنا با شیوع بیشتر کرونا
و درگیر شدن کشورهای تولیدکننده کامودیتی و به ویزه نفت
در دنیا ،زنجیره تامین دچار اختال خواهد شــد اما باید توجه
داشت که سمت تقاضا بیش از عرضه آسیب خواهد دید چرا که
متقاضی اصلی مواد اولیه در دنیا ،کشــورهای بزرگ و صنعتی
هســتند که بخش اعظمی از تقاضا در نفت و سایر کامودیتی
ها را شکل می دهند.
در ماه گذشته میادی رقم خورد:

ثبت بیشترین افزایش تولید  30سال
گذشته اوپک
اعضــای اوپک در ماه آوریل و همزمان با تداوم جنگ قیمتی در بازارهای جهانی،
بیشترین افزایش تولید ماهانه را از سپتامبر  ۱۹۹0میادی ثبت کردند.به گزارش
خبرگــزاری مهر به نقل از بلومبــرگ ،افزایش تولید ماهانه نفت خام ســازمان
کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در آوریل  ۲0۲0طی  ۳0سال گذشته بیسابقه
بوده است ،زیرا تولیدکنندگان بزرگ بازارهای جهانی برای سهمگیری در بازارهای
آسیبدیده از بحران ویروس کرونا در تقابل بودند.تازهترین بررسی ماهانه بلومبرگ
نشــان میدهد جنگ قیمتی عربستان و روسیه ،سبب شد ریاض ،قدرتمندترین
عضو اوپک ،در آوریل  ۲0۲0بیش از  ۱۱میلیون بشــکه در روز نفت تولید کند.
اگرچه ریاض و مسکو ،اواسط آوریل ( ۲۴فروردینماه) در دهمین نشست وزارتی
فوقالعاده اعضای ائتاف اوپک پاس توافق کردند تولید اوپک و متحدانش از کم
ماه مه به مقدار قابل ماحظهای کاهش دهند ،سعودیها با وجود سقوط بیسابقه
تقاضای جهانی و باا رفتن سطح ذخیرهسازیها ،در ادامه ماه آوریل همچنان مقدار
تولید خود را در سطح باا نگه داشتند.محاسبات بلومبرگ نشان میدهد افزایش
تولید عربســتان در این زمان ،اوپک را با مازاد عرضه بیشتری روبهرو کرد ،جنگ
قیمتی کوتاهمدت ،حدود  ۱00میلیون بشکه نفت دیگر را به بازاری که با مشکل
مازاد عرضه روبهروست ،افزود.دادههای بلومبرگ نشان میدهد تولید اوپک در ماه
آوریل یک میلیون و  700هزار بشــکه افزایش یافته است که این مقدار افزایش
تولید ماهانه از ســپتامبر سال  ۱۹۹0میادی بیســابقه بوده است.این در حالی
است که عربستان ،پس از فشــارهای زیاد متحدانش در واشینگتن ،تغییر روش
داد و وزیران نفت و انرژی کشــورهای عضو و غیر عضو اوپک در دهمین نشست
فوقالعاده خود از طریق وبینار در  ۱۲آوریل ( ۲۴فروردینماه) متعهد شدند تولید
روزانه خود را از دیروز (جمعه ۱۲ ،اردیبهشتماه)  ۹میلیون و  700هزار بشکه در
ماههای مه و ژوئن کاهش دهند.ســعودیها در اواخر ماه آوریل ،آمادهسازی برای
توافق جدید را به تعویق انداختند و در آوریل میانگین تولید روزانه  ۱۱میلیون و
 ۴00هزار بشکه را ثبت کردند.
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زمزمههای افزایش قیمت خودرو

مردم همچنان گرفتار داان بازار خودرو

رایزنی و مذاکرات مدیران عامل دو خودروســازی برای افزایش
دوباره قیمت خودروها در حالی آغاز شــده که کارگروه تنظیم
بازار ،در کشمکش ارایه اختیارات دوباره به شورای رقابت برای
قیمتگذاری است.به گزارش خبرنگار مهر ،بازار خودرو علیرغم
اینکــه خرید و فروشها تحت تأثیر شــیوع ویــروس کرونا دو
ماهی است که کاهش یافته ،اما همچنان رشد قیمت را تجربه
میکند .بسیاری از افرادی که برای تأمین نیازهای روزمره خود
و نه با دیدگاه سرمایهگذاری وارد خریدهای اینترنتی خودرو از
سایتهای رسمی خودروسازیها میشوند ،عم ً
ا دست خالی از
ســایتها بیرون میآیند و همچنان پاسخ درستی نمیگیرند و
مشــخص نیست خودروهای فروخته شده به دست چه کسانی
میرسد.
مردم همچنان گرفتار داان بازار خودرو
در این میان قیمت بازار با آنچه که خودروسازان در وبسایتهای
خود اعام میکند ،آنقدر زیاد اســت کــه بازماندگان از خرید
مســتقیم از خودروســازان ،قادر نیســتند نیاز خود را از بازار
تأمین کنند و بنابراین یا باید به خودروهای دســت دوم رجوع
کنند  -که آن هم قیمتی مشــابه نرخ خودروهای صفرکیلومتر
کارخانجات دارد -یا به ســایر وسایل نقلیه رو بیاورند.حال هم
زمزمههایــی مبنی بر افزایش چند ده درصدی قیمت خودروی
تولیدی کارخانجات در محافل کارشناســی شنیده میشود و
مدیران عامل خودروســازیها هم بر این باورند که خودروها به
دلیل حاشیه ســود باایی که دارند ،داان را منتفع میکنند
و خودروســازان از این ســود نصیبی ندارند.نکته حائز اهمیت
رایزنی این روزهای برخی اعضای شورای رقابت برای بازگرداندن
مکانیزم قیمت گذاری از وزارت صنعت به شــورای رقابت است.
شــورایی متشــکل از منصوبان رئیسجمهــور ،نماینده وزیر
دادگستری ،نمایندگان قوه قضائیه ،نمایندههای اتاق بازرگانی
و اتاق تعاون ،نمایندگان مجلس که قرار است سکان نرخ گذاری
در شورای رقابت را با یک دستورالعمل جدید بر عهده بگیرند.
محســن بهرامی ارض اقدس ،عضو شورای رقابت چندی پیش
در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود که به دلیل شرایط اقتصادی
ســال گذشته ،موضوع قیمتگذاری خودرو در ستاد هماهنگی
اقتصادی دولت مطرح و مقرر شــد ستاد تنظیم بازار ،قیمتها
را تعیین کند؛ اما برای ســال  ،۹۹هنوز تداوم این مســیر مورد
توافق واقع نشــده و بر این اساس ،شــورای رقابت قصد دارد تا
با هماهنگی ستاد تنظیم بازار ،دستورالعملی را تدوین کند که

درصد زیر قیمت بــازار) مبنای کار قرار گرفت ،قیمت خودرو
در فواصل زمانــی کوتاهی رو به افزایش گذشــته و کار را تا
جایی پیش رفته که قیمت اکنون روند فزایندهای گرفته و هیچ
مانعی ،جلودار آن نیست.

از آن طریق ،قیمتهای مشخصی برای خودرو داشته و شرایط
دسترسی به خودرو را برای مصرفکنندگان تسهیل نماید.وی
افزود :نکته حائز اهمیت آن است که اگر تفاوت قیمت زیاد بین
نرخ بازار و کارخانههای خودروسازی وجود داشته باشد ،بازار به
هم میریزد؛ به همین دلیل قرار اســت که تمامی سازمانها و
دستگاههایی که نظری درباره دستورالعمل قیمت خودرو دارند،
آن را به شورای رقابت ارائه دهند.
شورای رقابت چگونه از نرخگذاری خودرو کنار رفت؟
مهرماه ســال  ۹۷بود که از کنارهگیری شــورای رقابت از نرخ
گذاری خودرو خبر آمد .آن روزها صحبت این بود که شورای
رقابت ،فقط چارچــوب قیمتگذاری خودروهــای داخلی و
خودروهای مصداق تســلط و انحصار در بازار را مشخص و به
ســتاد تنظیم بازار ارائه کند و میــزان افزایش و قیمت نهایی
هر خودرو ،با مجوز این ســتاد و در ســازمان حمایت تعیین
و به خودروسازان اباغ شــود.تا پیش از آن ،شورای رقابت بر
مبنای اینکه چه خودروهایی دارای قیمتهای مسلط ،وضعیت
تهاجمــی و بازار انحصاری هســتند ،برخــی محصوات زیر
 ۴۵میلیون تومان دو خودروســاز بــزرگ را که در بازار رقیب
نداشتند ،مشمول قیمت گذاری کرده بودند که البته سهم این
خودروهــا از بازار داخلی ،بیــش از  ۸۵درصد بود؛ اما افزایش
قیمت ،بسیاری از خودروها را به مرور از فهرست قیمت گذاری

شورا حذف کرده بود.در دورانی که شورای رقابت پای کار برای
تعیین نرخ انواع خودرو بــود ،فاکتورهایی همچون نرخ تورم
بخشــی ،نرخ پایه ارز و میزان ارزبری خودروهای تولید داخل
در نظر گرفته شده و شــورای رقابت ،دامنه تغییر قیمتها و
خودروهایی را که مصداق وضعیت مســلط و انحصار در بازار
بودند را تعیین میکرد .اما بعد از اینکه قرار شــد ستاد تنظیم
بازار این مسئولیت را به عهده گیرد ،همه چیز به یکباره تغییر
کرد؛ به نحوی که شورای رقابت این بار ،آن هم فقط به مدت
محدود ،دامنه تغییر قیمت خودروها و آن دسته از خودروهایی
که دارای انحصار بودند را به ســتاد تنظیم بازار ارائه میکرد و
این ســتاد در صورتی که افزایش قیمت این خودروها را ازم
میدانســت ،مجوز افزایش قیمت را به ســازمان حمایت ارائه
میداد و در نهایت این ســازمان ،عــدد میزان افزایش قیمت
محصوات خودروسازان در سازمان حمایت را تعیین میکرد.
همه اینها تنها در مدت زمان محدودی اجرا شد و پس از آن،
در بهمن ماه ســال  ۹۷موضوع با دســتور رضا رحمانی ،وزیر
صنعت ،معدن و تجارت به شــکل دیگری پیش رفت .او اعام
کرد که قیمت خودرو بر اســاس فرمولی تعیین میشــود که
بر اســاس آن ،نرخ  ۵درصد کمتر از حاشیه بازار است و قول
داد که با اجرای این روش ،تب و تاب بازار خودرو کم شــود و
قیمتها روال منطقی به خود بگیرد و حاشیه بازار از بین برود.
اما درست از همان روزی که فرمول جدید (قیمت کارخانه۵ ،

واردات یک میلیون تن کاای اساسی
تهــران  -ایرنا  -مدیرکل هماهنگی خدمات بازرگانی شــرکت بازرگانی دولتی
ایران گفت :از ابتدای امســال تاکنون یک ملیون تن کاای اساسی (برنج ،روغن
و شــکر) از دیگر کشورها خرید جدید شــده و در حال بارگیری به سمت ایران
است «.حسن فاح نژاد» دیروز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با
بیان اینکه ذخایر موجود کااهای اساسی مطلوب است ،گفت :امسال  ۲۴۰هزار
تن برنج ۴۱۱ ،هزارتن روغن و  ۳۰۰هزارتن شــکر خام خریداری شــده است و
کمبودی نداریم.
واردات  5۰هزارتن برنج برای تنظیم بازار
مدیر کل هماهنگی خدمات بازرگانی شــرکت بازرگانی دولتی ایران از ورود ۵۰
هزار تن برنج به کشــور خبرداد و گفت :تاکنــون  ۴۰هزارتن برنج در قالب دو
محموله وارد بندر چابهار شــده که از این میزان تاکنــون بیش از  ۱۰هزار تن
بارگیری و به اســتان ها ارســال شده اســت.فاح نژاد گفت :در این هفته یک
کشــتی با محموله  ۱۰هزار تنی دیگر برنج در بندر بوشهر کنارهگیری و تخلیه
بار میشود.
ورود  ۱۱۴هزار تن شکر جدید
مدیر کل هماهنگی خدمات بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران تصریح کرد:
امســال برای تنظیم بازار دو کشتی  ۵۴هزارتنی شکر وارد و تخلیه شده که در
حال بارگیری به اســتانها اســت.وی اضافه کرد :طی هفته آتی یک کشتی با
محموله  ۶۰هزارتن شکر خام در بندر امام خمینی (ره) کناره گیری می کند.
 ۱۰۱هزارتن روغن خام در راه است
فاح نژاد موجودی روغن خام کشور را بیش از  ۳۵۰هزار تن دانست و گفت :طی
یک هفته آتی حدود  ۳۵هزارتن روغن خام در بنادر شمالی کشور وارد میشود.
وی اضافــه کرد :همچنین دو محموله  ۳۳هزار تنی روغن خام در بندر عباس و
بندر امام خمینی (ره) وارد می شود.مدیرکل هماهنگی خدمات بازرگانی شرکت
بازرگانی دولتی ایران افزود :شیوع کرونا تاکنون مشکلی در بحث تامین و خرید
کااهای اساسی از دیگر کشورها بوجود نیاورده زیرا در سال  ۹۸خرید اکثر این
کااها قبل از شــیوع کرونا انجام شده اســت.وی ادامه داد :تاکنون فروشندگان
کشورهای صادرکننده کااهای اساســی به ایران به تعهداتشان عمل کرده اند
و هیچ مشــکلی نداریم.فاح نژاد تصریح کرد :میزان واردات برنج ،روغن و شکر
بستگی به سفارش ســتاد تنظیم بازار برای توزیع در سطح بازار و حفظ ذخایر
اســتراتژیک دارد زیرا کشور حداقل ذخایر راهبردی را در این کااها باید داشته
باشد.
اهوتی:

تفاوت نرخ خرید و فروش دار در سامانه نیما
به  900تومان رسید
رییس کنفدراسیون صادرات اعام کرد :تفاوت نرخ خرید و فروش دار در نیما به
حدود  ۹۰۰تومان رسید به معنای دیگر ارز صادراتی ارزانتر خریداری میشودبه
گزارش ایلنا ،محمد اهوتی در صفحه تویتتر خود نوشــت :تفاوت نرخ خرید و
فروش دار در نیما به حدود  ۹۰۰تومان رسید به معنای دیگر ارز صادراتی ارزانتر
خریداری میشود .در حالیکه تجربه های کشورهای موفق در صادرات نشان داده
دولتها با مکانیزمهای متعددی ارز صادراتی را گرانتر قیمتگذاری میکنند،
حال با این سیاستها چگونه انتظار افزایش صادرات را داریم؟

پیش از کناره گذاشتن شــورای رقابت ،قیمت خودرو
چطور تعیین میشد؟
رضا شیوا ،رئیس شورای رقابت در همان بحبوحهای که اختیار
قیمت گذاری از شــورای رقابت سلب شــده بود ،در گفتگویی
که در ســایت رســمی مرکز ملی رقابت منتشر شد ،گفته بود:
همه ســاله شورای رقابت دســتورالعمل تعیین قیمت را برای
خودروهایــی که دارای انحصار هســتند ،ارائــه داده و معمواً
تورم بخشی توســط بانک مرکزی تا اردیبهشــتماه هر سال
اعام میشــد .اواخر خرداد و تیرماه  ۹۷بود که شورای رقابت
اطاعات تورم بخشی را از بانک مرکزی دریافت کرد و در همان
زمان نیز شــواری رقابت به خودروســازها اعام کرد که حدود
 ۷.۵درصد اجــازه افزایش قیمت دارند.در این میان اگر نگاهی
به آخرین نرخهای اعامی از سوی شورای رقابت برای خودروها
بیندازیم ،به خوبی میتوان متوجه شد که اجازه افزایش قیمت
 ۷.۵درصــدی اکنون به افزایش قیمتی باای  ۵۰۰درصدی در
حاشیه بازار تبدیل شده است.
قیمت خودروهای مشمول قیمتگذاری از سوی شورای
رقابت در تیر ۹۷
آن روزهایی که همچنان قیمت خودرو در شورای رقابت قیمت
گذاری میشد ،هر دستگاه پراید  ۱۱۱حدود  ۱۸میلیون و ۹۸۲
هــزار تومان ،پراید  ۱۳۱حدود  ۱۹میلیــون و  ۷۶هزار تومان،
پراید  ۱۳۲حدود  ۱۸میلیــون و  ۵۰۱هزار تومان ،پراید ۱۵۱
حدود  ۱۹میلیــون و  ۲۶۶هزار تومان ،تیبا  ۲۳میلیون و ۱۸۹
هزار تومان ،تیبا دو  ۲۶میلیون و  ۱۵۸هزار تومان و ســاینا ۲۶
میلیون و  ۹۴۶هزار تومان بوده است؛ در حالی که اکنون مقایسه
ایــن قیمت این خودروها با آنچه که در کارخانه و بازار آزاد نرخ
گذاری میشود ،فاصلهای چندبرابری دارد.همچنین هر دستگاه
پژو  ۴۰۵بنزینی جی ال ایکس  ۲۷میلیون و  ۸۰۱هزار تومان،
پژو  ۴۰۵دوگانه سوز  ۲۹میلیون و  ۵۶۵هزار تومان ،پارس سال
 ۳۳میلیون و  ۹۱۵هزار تومان ،پژو  ۲۰۶تیپ دو  ۳۰میلیون و
 ۹۴۴هزار تومان ،تیپ  ۵حدود  ۳۵ملیون و  ۹۹۲هزار تومان و
پژو  ۲۰۶صندوقدار نیز  ۳۷میلیون و  ۷۳۳هزار تومان بوده است.

سخنگوی گمرک به مهر خبر داد:

مدیرکل هماهنگی خدمات بازرگانی اعام کرد:

آخرین وضعیت مرزها ایران

سخنگوی گمرک ایران ضمن تشریح آخرین وضعیت
مرزهای کشور ،گفت :بازارچه مرزی پیشین در جنوب
سیســتان و بین ایران و پاکســتان ،بــرای جابجایی
موادغذایــی به صورت یــک روز در میــان ،از امروز
بازگشایی شد.روح اه لطیفی در گفت و گو با خبرنگار
مهر ،در مورد آخرین وضعیت مرزهای کشــور ،اظهار
داشت :بازارچه مرزی پیشــین در جنوب سیستان و
بلوچســتان بین ایران و پاکستان ،برای جابجایی مواد
غذایی به صورت یک روز در میان ،از امروز (شنبه ۱۳
اردیبهشــت  )۹۹بازگشایی شد که هشت صبح تا ۱۴
فعال اســت؛ ضمن اینکه حداکثــر  ۲۰کامیون و ۴۰
تا  ۵۰وانــت و کامیونهای کوچک ،اجازه تردد دارند.
سخنگوی گمرک ایران افزود :بازارچه مرزی رندان بین
ایران و پاکســتان نیز ،با همین شرایط از هفته پیش
بازگشایی شد .میرجاوه هنوز باز نشده است.وی ادامه
داد :تمام مرزها شــامل میلک ،ماهیــرود دوغارون به
سمت افغانســتان در حوزه تجاری فعال است؛ ضمن
اینکه در حوزه مســافری نیز ،به دلیــل اینکه صدور
ویزا برای اتباع افغانســتان آغاز شده ،تجار و رانندگان
و صنعت گران به شــرط عدم مبتا بــودن به کرونا،
میتوانند تردد کنند.
راهانــدازی تونــل ضدعفونی بیــن ایران و
ترکمنستان
لطیفی افزود :مرزهابه ســمت ترکمنســتان همچنان
بســته اســت؛ البته در مرز ســرخس و اینچه برون
تونلهای ضدعفونی در مسیر تردد کامیونی و ریلی بین
دو کشور راه اندازی شده است که امیدواریم به محض
برداشته شــدن محدودیتها و رفع تردد با استفاده از
ایــن ظرفیت جدید و اجرای پروتکلهای بهداشــتی،
تجارت آغاز شود.

لغو محدودیتهای بین ایران و ازبکستان
وی ادامــه داد :ورود کامیونهای ایرانی برای ترانزیت،
صادرات و واردات به ســمت ازبکستان آزاد شده و این
کشور محدودیتها را لغو کرده است.

وضعیت تجارت با روسیه و آذربایجان
ســخنگوی گمرک ایران با بیان اینکه از طریق دریای
خزر همچنان به کشــورهای اطراف واردات و صادرات
انجام میشــود ،گفت :در بنادر انزلی همچون آستارا،
کاســپین ،نوشــهر ،فریدون کنار و امیرآباد صادرات و
واردات کاا داریم و کااهای اساسی از سه بندر انزلی،
امیرآباد و فریدون کنار وارد کشور میشوند.وی افزود:
به روســیه و آذربایجان مسیر دریایی داریم .به سمت
آذربایجان مسیر ریلی و زمینی به سبک ترانشیپ منت
فعال است؛ ضمن اینکه مسیر تزانزیتی ایران به روسیه
با کامیونهای ایرانی در حال انجام است.
افزایش حجم تجارت با ارمنستان
لطیفی ادامه داد :از نخجوان به ســبک ترانشیپ منت
فعالیت تجاری داریم و در عین حال ،با ارمنستان هم
ارتباط تجــاری از مرز نوردوز برقرار اســت و در واقع
بعد از مدتی محدودیت ،حجم تجاری ما با ارمنستان
افزایش یافته و تقریباً در حال عادی شدن است.
 ۳۶۰کامیون ترک پشت مرزها مانده اند
وی افزود :مسیر تجاری به ترکیه از طریق مسیر ریلی
رازی فعال بوده و همچنان مرز بازرگان متوقف است.
از  ۲۲فروردین حتی کامیونهای ترک اجازه بازگشت
به کشورشــان را ندارند و در حال حاضر  ۳۶۰کامیون
ترک پشت مرزهای ترکیه منتظر تصمیم آنکارا برای
بازگشت به کشورشان هستند.سخنگوی گمرک ایران

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت خبر داد:

ورود  21شرکت و محصول به بازار سرمایه در
سال 98

تهــران -ایرنا -معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معــدن و تجارت با بیان اینکه
شرکتهای بزرگ از ظرفیتهای جدید به ویژه بازار سرمایه برای تأمین مالی خود
استفاده کنند ،گفت :در سال گذشته پنج شرکت بخش تولید در بورس ۱۱ ،شرکت
در فرابورس و پنج محصول در بورس کاا وارد شده و مجموع  ۲۱شرکت و محصول
نشــان میدهد هنوز ظرفیت خالی زیادی در این میسر وجود دارد.به گزارش دیروز
شنبه وزارت صنعت ،معدن و تجارت« ،سعید زرندی» افزود :سوق دادن شرکتهای
تولیدی به اســتفاده از ابزارهای نوین مالی یکی از مهمترین سیاســتهای وزارت
صنعت ،معدن و تجارت اســت.وی با یادآوری اینکه در سال  ۹۹سرمایه در گردش
مورد نیاز بخش صنعت حدود  ۵۰۰هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
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گفت :بازارچه ســاری ســو ،صرفاً برای ورود کااهای
بهداشتی ،درمانی و دارویی استفاده میشود و فعالیت
تجاری دیگری ندارد.

وضعیت تجارت با عراق
وی ادامه داد :ارتباط با اقلیم کردستان از مرز تمرچین،
پرویزخان و باشماق فعال است و بازارچه مرزی سیران
بند بانه و کیله سردشت هفته گذشته فعال شده است.
لطیفی گفت :برای بازارچه شیخ صله و شوش می هم
مجوزهای فعال سازی صادر شده است و اان در حال
تجهیز برای اجرای پروتکلهای بهداشتی است و طی
یکی دو روز آینده فعال میشود.وی افزود :سایر مرزها
به سمت عراق مثل ســومار ،مهران ،چذابه و شلمچه
همچنان متوقف بوده و مذاکراتی در حال انجام است
و پیشــنهاداتی از طرف ایران و عراق مطرح شــده و
همچنان مورد پذیرش دو طرف قرار نگرفته اســت که
امیدواریم به یک توافقی دو طرف برسند.
 ۳مسیر دریایی به سمت عمان فعال است
سخنگوی گمرک ایران با بیان اینکه مسیرهای دریایی
در جنوب مثل گذشته است ،اظهار داشت :کشورهای
کویت ،امــارات و قطر همچنان شــناورهای فلزی و
یخچال دار را میپذیرند و شناورهای چوبی و سنتی را
نمیپذیرند.وی افزود :سه مسیر دریایی به سمت عمان
فعال شده است و بیشتر مواد غذایی و تره بار را منتقل
میکنند .سایر بنادر ما همچنان در حال انجام هستند؛
مثل بندر امام که روزانه چندین فروند شناور کااهای
اساســی میرود.لطیفی ادامه داد :خارک محمولههای
صادراتی نفتی فعال است و بنادر بوشهر ،شهید رجایی،
باهنر و چابهار عمده بنادر فعال ما هستند که به مقاصد
دوردست ترانزیت کاا ،صادرات و واردات دارند.

خرید تضمینی گندم از نیم میلیون تن گذشت
یک مقام مسئول در شرکت بازرگانی دولتی ایران اعام کرد :خرید تضمینی گندم
که از اواســط فروردین درکشور آغاز شده است تاکنون به  ۵۷۰هزار تن رسیده
اســت.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شــرکت بازرگانی دولتی ایران؛ سید
محمدتقی طباطبایی اظهار داشت :ارزش ریالی گندمهای خریداری شده بیش از
 ۱۴هزار میلیارد ریال است که به صورت نقدی و در کمترین زمان به کشاورزان
پرداخت میشود.طباطبایی افزود :تاکنون در استان خوزستان  ۳۷۱هزار تن ،در
بوشــهر  ۷۷هزار تن در کرمان  ۳۸هزار تن و فارس و ایام به ترتیب  ۳۱و ۲۲
هزار تن گندم تحویل مراکز خرید شــده است.وی از خرید تضمینی بیش از ۷۳
هزار تن دانهی روغنی کلزا نیز در  ۸استان خبر داد و افزود :خوزستان با  ۵۰هزار
تن ،ایام با  ۱۶هزار تن و فارس با  ۵۴۰۰تن پیشــتاز خرید دانهی روغنی کلزا
درکشور هستند.
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گزیده خبر
سامانه پژوهش و بومی سازی ایمپاسکو
راه اندازی شد
به گزارش روابط عمومی شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران ،در راســتای
ارتقاء و هدفمندسازی فعالیت های صورت گرفته در زمینه بومی سازی در ستاد
و مجتمع های زیر مجموعه ایمپاسکو و اطاع مطلوب تر نیازهای بومی سازی و
توانمندی های بومی سازی و در جهت دریافت و حمایت از ایده های کاربردی
در زمینه موضوع فعالیت های شــرکت سامانه پژوهش و بومی سازی شرکت به
آدرس  rtl.impasco.gov.irراه اندازی شد.
در حاشیه آیین بازگشایی شرکت سایپاگام صورت گرفت؛

قدردانی رییس کمیته امداد از مدیرعامل
گروه سایپا با اهدای یک اثر هنری
رییس کمیته امداد امام خمینی(ره) در جریان برگزاری
آیین بازگشایی شرکت سایپاگام از سیدجواد سلیمانی
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا تجلیل کرد و یک
اثر هنری را به رسم یادبود به وی هدیه داد.به گزارش
سایپانیوز ،ســیدمرتضی بختیاری رییس کمیته امداد
امام خمینی(ره) در جریان این مراســم ،از همت و ابتکار ســیدجواد سلیمانی
مدیرعامل گروه خودروســازی ســایپا در اشــتغالزایی برای مددجویان تحت
پوشــش کمیته امداد و آموزش و اســتخدام آنان در شرکت سایپاگام قدردانی
کرد.بختیاری تصمیم مدیریت ارشد گروه سایپا در اشتغالزایی برای مددجویان
کمیته امداد را الگویی برای سایر شرکتها و مجموعههای تولیدی در کشور در
حرکت بهسمت جهش تولید عنوان کرد.مددجویان تحت پوشش کمیته امداد
امام که به استخدام سایپاگام درآمدهاند ،از تمام حقوق و مزایا و بیمههای درمانی
و تکمیلی برابر با دیگران بهرهمند هستند و پس از آموزشهای تخصصی ،در این
شرکت مشغول بهکار شدهاند.
معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت :

ارزآوری بخش معدن و صنایع معدنی نقش
ویژه ای در صادرات غیرنفتی کشور
ایفا میکند
خداداد غریبپور ،معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت
و رئیس هیئت عامل ســازمان توســعه و نوســازی
معادن و صنایع معدنی ایران ،با اشــاره به چشمانداز
اجرای طرحهای معدنی در ســال  ۱۳۹۹گفت:با توجه
به وضعیــت کنونی فروش نفــت در بازارهای جهانی
و ضرورت تأمین ارز موردنیاز کشــور ،معــدن و صنایع معدنی نقش مهمی بر
عهده دارند .وی در ادامه افزود:امسال میتوانیم در بخش معدن و صنایع معدنی
بــا افزایش اســتخراج و تولید ،صادرات را افزایش دهیم .بر این اســاس ،بخش
معدن و صنایع معدنی بین  ۲۰تا  ۲۵درصد صادرات غیرنفتی کشور را به خود
اختصاص داده اســت و در این خصوص نیز خوشبختانه عملکرد بسیار موفقی
داشــته است.غریبپور در ادامه تصریح کرد:امسال با تدبیر مقام معظم رهبری
«جهش تولید» نامگذاری شده است .واقعیت آن است که جهش تولید مفهومی
عینی است که در سال  ۹۹در بخش معدن و صنایع معدنی محقق خواهد شد؛
چراکه این جهش ،مرهون مجموعۀ برنامهها و اقداماتی است که سازمان ایمیدرو
طی سالهای اخیر با مشارکت بخش خصوصی و در راستای سیاستهای دولت
و وزارت صنعت ،معدن و تجارت اجرایی کرده اســت .به عبارت دیگر ،ســرعت
گرفتن اجرای طرحهای توسعه در زنجیرۀ فواد ،مس ،آلومینیوم ،سرب و روی
و حتی طا ،از یکســو و ورود گامبهگام پروژههای جدید به مدار تولید از سوی
دیگر ،دلیلی آشکار بر این امر است .ایمیدرو با هماهنگی بخش خصوصی ،امسال
برنامــۀ راهاندازی  ۲.۳میلیارد دار طرح توســعهای جدید را پیش رو دارد .این
طرحها  ۸هزار و  ۳۰۰شغل مستقیم و  ۶۴هزار شغل غیرمستقیم ایجاد میکند،
بنابراین در مجموع ،بیش از  ۷۰هزار نفر بهطور مســتقیم و غیرمستقیم از این
حوزه صاحب کار و درآمد میشوند .بُعد دیگر این طرحها این است که کشورمان
نیز از ثمــرات افزایش تولیدات این بخش بهرهمند خواهد شــد .در این میان،
ایمیدرو ،پیش از این ،کارگروهی را برای نظارت بر تحقق اهداف توســعهای این
طرحها تشــکیل داده که پایش مستمر ،بررســی و برطرف کردن نقاط بحرانی
حوزههای تولید و توسعه را بر عهده دارد .با چنین تجربهای بنا داریم در سال ۹۹
نیز کارگروهی را با حضور نمایندگان همۀ شرکتهای بزرگ برای تحقق جهش
تولید در بخش معدن و صنایع معدنی و رفع موانع آن ایجاد کنیم.

نشست مشترک شرکت های گروه
 12و صندوق ضمانت صادرات
نشست مشترک شرکت های عضو گروه  ( ۱۲ذوب
آهن اصفهان  ،فواد مبارکه  ،فواد خوزستان  ،فواد
هرمزگان  ،شرکت ملی مس ایران  ،ایرالکو  ،شرکت
معدنــی و صنعتی چادرملو و  )...با صندوق ضمانت
صادرات ایران بــه دعوت ایمیدرو با رعایت پروتکل
های بهداشتی مقابله با بیماری کرونا  ،به صورت ویدئو کنفراس برگزار شد.در
این جلسه افروز بهرامی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران رویکردها
و سیاســت های جدید این صندوق از جمله خدمات به ذی نفعان اصلی ؛
صادر کنندگان  ،بانک ها و ســرمایه گذاران را تشــریح نمود .در خصوص
صادرکنندگان  ،بیمه نامه پوشــش نوســانات نرخ ارز و ضمانت نامه های
بانکــی  ،در خصوص بانک ها  ،ضمانت نامه هــای اعتباری  ،ریالی و ارزی
 ،پوشــش بیمه نامه خرید دین اسناد صادراتی  ،بیمه پوشش ضمانت نامه
بانکی و در خصوص ســرمایه گذاران  ،بیمه نامه پوشش ریسک سیاسی و
سرمایه گذاری صادرات محور تشریح گردید .در این جلسه مسئولین شرکت
ها به ارائه نقطه نظرات خود در خصوص نحوه تعامل و همکاری با صندوق
ضمانت صادرات ایران برای توسعه صادرات و افزایش بهره گیری از خدمات
ایــن صندوق پرداختند .منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در
این نشست  ،خاصه عملکرد این شرکت در چند سال اخیر در حوزه تعامل
و همکاری با صندوق ضمانت صادرات ایران را بیان نمود و درجهت توسعه
بهره گیری از خدمات صندوق مذکور  ،به خصوص در مورد پوشش بیمه ای
صادرات و پوشش ریسک های واردات پیشنهاداتی را ارائه نمود  .مدیرعامل
صندوق ضمانت صادرات ایران نیز با تاکید بر اینکه ذوب آهن اصفهان یکی از
پیشگامان تعامل با صندوق ضمانت صادرات است  ،بر رفع موانع و مشکات
جاری تاکید کرد و در این خصوص قول مساعد داد.خداداد غریب پور رئیس
هیات عامل ایمیدرو نیز ضمن جمع بندی مباحث  ،بر افزایش تعامل شرکت
های فوادی و معدنی با صندوق ضمانت صادرات ایران تاکید کرد .

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

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر
تقدیر وزیر ارتباطات از اجرای طرح تسهیم
شادی پستبانکایران
مهنــدس آذری جهرمــی وزیر ارتباطــات و فناوری
اطاعات و همچنین معاونت توسعه روستایی و مناطق
محروم ریاست جمهوری از اجرای طرح تسهیم شادی
پســت بانک ایران و توزیع بیش از  ۸۵00جفت کفش
در بین دانشآموزان مدارس روســتاهای  ۱۱اســتان
آسیبدیده از بایای طبیعی؛ سیل و زلزله و همچنین مناطق محروم کشور انجام
شد ،تقدیر کردند .به گزارش روابطعمومی پستبانکایران :این بانک درراستای
ایفای مسئولیت اجتماعی و حمایت از واحدهای تولیدی خرد و کمک به اقشار
ضعیف و کم درآمد جامعه ،طرح تسهیم شادی با رونق تولید ملی را با مدیریت
بهینــه هزینههای تبلیغاتی و خرید بیــش از  ۸۵00جفت کفش از کارگاههای
کوچک تولید داخل که دارای مشــکل نقدینگی و فروش بودهاند طی اسفندماه
ســال ۱۳۹۸در  ۱۱استان کشور اجرا نمود.بنابراین گزارش :این طرح درمناطق
محروم و کمبرخوردار و آسیبدیده از بایای طبیعی(سیل و زلزله) در استانهای
آذربایجان شــرقی و غربی ،اصفهان ،خوزســتان ،فارس ،کرمانشاه ،کردستان،
کرمان ،گلســتان ،لرستان و هرمزگان اجرا و کفشهای تهیه شده با هماهنگی
سازمانهای مردمنهاد ،شورایاسامی روستاها و دهیاریها در بین دانشآموزان
نیازمند توزیع گردید که مورد اســتقبال مسئوان قرار گرفت و بازتاب بسیاری
خوبی در رسانهها استانی و منطقهای داشت.

دریافت «شبا» از طریق اطاعات هویتی
در بانک آینده مهیا شد
شبا یا شماره حساب بانکی ایران ،یکی از ابزارهای ارائه
خدمات بانکی در بانک آینده است که به منظور تسهیل
و استانداردســازی مبادات بین بانکــی و بینالمللی
بانکهای کشور در سامانههای پرداخت قابل استفاده
است.مشــتریان محترم بانک آینــده ،میتوانند در هر
ســاعت از شبانهروز با مراجعه به وبسایت رسمی بانک آینده  ir.ba۲۴از طریق
وارد نمودن «شماره حســاب» یا «اطاعات هویتی» ،به راحتی« ،شبای» خود
را دریافت کنند.شــایان ذکر است هر شماره حساب بانکی (صرفنظر از آن که
متعلق به کدام بانک باشــد) ،قابل تبدیل به یک «شــبا» خواهد بود .مشتریان
گرامی بانک آینده میتوانند برای اطاع از «شبای» سپرده خود نزد بانک آینده،
از دو روش یادشــده با مراجعه به تارگاه بانک ،استفاده کنند.ازم به ذکر است
برای دریافت «شبا» از طریق اطاعات هویتی ،شماره ملی ،شماره شناسنامه و
تاریخ کامل تولد (روز ،ماه ،سال) ،الزامی است که پس از واردکردن این اطاعات
به همراه کد امنیتی« ،شــبای» تمامی حســابهای مربوط به خود را دریافت
میکنید.

آغازفروش اوراق گواهی سپرده مدت
دارویژه سرمایه گذاری(عام)بانک رفاه
فروش اوراق گواهی ســپرده مدت دار ویژه ســرمایه
گــذاری عام با نــرخ  ۱۸درصد در شــعب بانک رفاه
کارگران آغاز شــد.به گزارش روابط عمومی بانک رفاه
کارگران؛ بر اســاس مجوز بانک مرکزی ج .ا.ا ،فروش
اوراق گواهی سپرده مدتدار ویژه سرمایه گذاری (عام)
بانک رفاه از دیروز شنبه  ۱۳اردیبهشت ماه سال جاری توسط تمامی شعب بانک
رفاه صورت خواهد پذیرفت.بر اساس این گزارش ،این اوراق یکساله با نرخ سود
 ۱۸درصد است که سود آن به صورت ماهانه پرداخت خواهد شد .گفتنی است،
نرخ سود بازخرید قبل از سررسید این اوراق  ۱0درصد و تاریخ سررسید آن ۱۳
اردیبهشت ماه سال  ۱۴00است.

رشد چشمگیر عملکرد بانکپاسارگاد در ارائه
«بسته حمایتی» در سال 98
بانکپاسارگاد با بســته حمایتی ویژه خدمات بانکی،
اقدامات ارزشــمندی را در راســتای افزایش تولید و
اشتغالزایی انجام دادهاســت.به گزارش روابطعمومی
بانکپاســارگاد ،ایــن بانک با هدف کمک به رشــد و
شکوفایی صنایع داخلی و چرخه اقتصاد کشور ،از سال
 ۱۳۹۷بســته حمایتی ویژه خدمات بانکی را که شامل«اعطای تسهیات ارزان
قیمت»« ،گشــایش اعتبار اسنادی داخلی»« ،صدور انواع ضمانتنامه بانکی» و
«ارائه خدمات مشــاورهای» است ،ارائه میدهد.بسته حمایتی بانکپاسارگاد در
ســال  ۱۳۹۸با استقبال بسیار خوب مشتریان مواجه شد .بهطوریکه نسبت به
ســال پیش از آن ،شاهد رشد  ۱۸۷درصدی در بخش گشایش اعتبار اسنادی،
رشد  ۱۴۹درصدی در بخش صدور ضمانتنامه و رشد  ۳۱۸درصدی در بخش
اعطای تسهیات ارزانقیمت بودیم.ایجاد فضای قابل اعتماد و بدون ریسک بین
خریدار و فروشنده ،تسهیل مبادات اقتصادی و تجاری ،افزایش دامنه خدمات
بانکی ،کمک به رشد اقتصاد کشــور و ارائه بهترین راهکارها با کمترین قیمت
تمامشده به بنگاهها ،از ویژگیهای بسته حمایتی بانکپاسارگاد است.

پذیرهنویسی سهام از طریق شعب و
پیشخوانهای اینترنتی بانک مسکن
بانک مسکن به زودی امکان پذیرهنویسی غیرحضوری
واحدهای ســرمایهگذاری صندوق واســطهگری مالی
یکم را از طریق امکانات بانکــداری الکترونیک فراهم
می کند.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن  -هیبنا،
وزارت اقتصاد در هفته جاری طی اطاعیهای فراخوان
واگذاری واحدهای ســرمایهگذاری صندوق ســرمایهگذاری قابل معامله ()ETF
«واســطهگری مالی یکم» را منتشر کرد.وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق
این واگذاری ،به نمایندگی از دولت جمهوری اســامی ایران ،باقیمانده ســهام
خود در بانکهای ملت ،تجارت و صادرات ایران و بیمههای البرز و اتکایی امین
را واگذار خواهد کرد .این واگذاری ،فرصت کمنظیری برای ورود آحاد جامعه به
سرمایهگذاری در سهام شــرکتهای معتبری که دولت با هدف مردمی کردن
اقتصاد و امکان دسترســی آحاد مردم کشور به بازار سرمایه و انتفاع از رشد این
بازار ،قصد واگذاری آن را دارد ،فراهم میکند .در همین راســتا ویژگی بارز این
واگذاری ،بهرهمندی همه ایرانیان عاقمند به سرمایهگذاری در این امر از تخفیف
 ۲0درصدی است.سقف سرمایهگذاری هر شخص حقیقی (هر کد ملی) ،بیست
میلیون ریال (دو میلیون تومان) تعیین شده است .پ

sobhe-qtesad

@sobheqtesad

 8صفحه سال هفدهم

@sobheqtesad

بانک و بیمه

شماره 4345

یکشنبه 14اردیبهشت  9 1399رمضان  3 1441می 2020

6

بیتوجهی برخی بانکها به مهلت سهماهه پرداخت اقساط

تهران  -ایرنا  -پس از شــیوع کرونا و اخــال در روند درآمدزایی
خانوارها ،اعام شد که پرداخت اقساط وامهای قرضالحسنه برای
مدت ســه ماه به تعویق میافتد ،اما بررســیها نشان میدهد که
با وجود گذشــت بیش از دو ماه هنوز برخی بانکها همچنان در
اجرای این تصمیم مقاومت میکنند.پس از شــیوع کرونا و آسیب
دیدن مشــاغل و روند درآمدزایی خانوارها ،بانک مرکزی با هدف
حمایت از وام گیرندگان ،اعام کرد که پرداخت اقســاط وامهای
قرضالحسنه برای مدت ســه ماه به تعویق میافتد.بر این اساس،
قرار شــد اقســاط وامهای قرضالحســنه در ماههای اسفند ،۹۸
فروردین  ۹۹و اردیبهشت  ۹۹دریافت نشود و بدون وضع هر گونه
جریمه یا کارمزد به پایان دوره پرداخت اقساط منتقل شود.با وجود
اینکه این طرح با هدف حمایت از مردم در دوران شــیوع کرونا و
با تصویب شــورای پول و اعتبار و بانک مرکــزی به بانکها اباغ
شد ،اما شماری از بانکها به بهانههای مختلف تاش کردند که از
اجرای این طرح شانه خالی کنند.پیگیریها نشان میدهد با وجود
اینکه به اردیبهشــت ماه یعنی آخرین ماه تعویق سه ماهه اقساط
قرضالحسنه رسیدهایم ،اما برخی بانکها همچنان به برداشت از
حساب مشتریان ادامه دادهاند.البته برخی بانکها از همان ابتدا با
بانک مرکزی همراه شــده و دریافت اقســاط این وامها را به طور
کامل متوقف کردند ،اما شماری دیگر از بانکها به بهانه «عدم ارایه
درخواســت از سوی وام گیرنده»« ،وجود موجودی در حساب وام
گیرنده»« ،توان مالی وام گیرنده» و «تایید فرم برداشت مستقیم از
حساب در زمان سررسید قسط توسط وام گیرنده» ،به بی توجهی
خود به اباغ بانک مرکزی ادامه دادند«.میثاق» جوان  ۲۷سالهای
که به تازگی ازدواج کرده در این باره به خبرنگار ایرنا گفت« :بانک،
اقساط وام ازدواج اسفند و فروردین را از حساب ما کسر کرده ،حتی
در سامانهای که اعام شده هم اعتراض را ثبت کردیم ،اما پولمان
را به حسابمان برنگرداندهاند«».محمد سلمانی» نیز به ایرنا گفت:
پول قسط اسفند را از حسابمان کم کردند که با وجود اعتراض آن
را به حســابمان پس ندادند؛ اما قسط فروردین را برداشت نکردند.
در اســفند و فروردین ماه ،شمار زیادی از وام گیرندگان در تماس
با ایرنا ،نسبت به تخلف بانکها در برداشت از حساب شان اعتراض

میزان تخلفات بانکها در برداشت از حسابهای گیرندگان وامهای
قرضالحسنه تحت شمول این اباغ بانک مرکزی ،اعام نشده است.
آخرین آمار اعام شده مربوط به  ۲۳فروردین ماه است که طی آن
اعام شد تعداد  ۳۵هزار و  ۴۹۴فقره شکایت مشتریان در ارتباط با
برداشت اقساط تسهیات قرضالحسنه توسط بانکها و موسسات
اعتباری در سامانه ثبت شده است.

داشتند که در روزهای اخیر از شمار آنها کاسته شده است که این
موضوع نشان می دهد بانکها ناچار شده اند که این دستور بانک
مرکزی را رعایت کنند؛ البته برخی تخلفات همچنان ادامه دارد.
اخطارهای پی در پی به بانکهای متخلف
افزایش شکایات مردم نسبت به برداشت اقساط از حسابهای وام
گیرندگان توسط بانکها باعث شد بانک مرکزی چندین بار نسبت
به این موضــوع تذکر دهد و حتی رییس کل بانک مرکزی نیز بر
لزوم توجه بانکها به این موضوع تاکید کرد.
بر این اســاس ،بانک مرکزی نیــز در  ۱۸فروردین ماه در اطاعیه
ای اعام کرد :بانکها و موسســههای غیربانکی که مبالغ اقساط
قرضالحسنه سررسید شــده در بازه زمانی مصوبه شورای پول و
اعتبار را از حساب تسهیاتگیرندگان یا ضامنها برداشت کردهاند،
مســترد کنند.بانک مرکزی تاکید کرد بخشــنامه  ۱۵اسفند ۹۸
درباره مصوبه شورای پول و اعتبار که جهت تعویق سه ماهه اقساط

تسهیات به دلیل شیوع ویروس کرونا صادر شده است ،باید اجرا
شود.
راهاندازی سامانه ثبت شکایات
در پــی ادامه بی توجهی بانکها به رعایت این بخشــنامه ،بانک
مرکــزی در نیمه نخســت فروردین مــاه ،اقدام بــه راه اندازی
سامانه ثبت شکایات احتمالی مشــتریان بانکی دارای تسهیات
قرضالحســنه کرد.این سامانه در راســتای حمایت این بانک از
کسب و کارهای زیان دیده از شیوع ویروس کرونا و تعویق پرداخت
تسهیات آنها و نیز تعویق پرداخت تسهیات وامهای قرضالحسنه
راه اندازی شــد.بر این اساس ،اعام شد چنانچه از حساب افرادی
که اقســاط قرضالحسنه دارند یا از حساب ضامنین آنها در شعب
بانکها و موسسات اعتباری ،برداشتی بابت اقساط انجام شد ،آنها
میتوانند موضوع را در ســامانه مربوطــه از طریق تارنمای بانک
مرکزی یا مراجعه به این آدرس درج کنند.آمار کامل و جدیدی از

در اسفند ماه  ۹۸صورت گرفت؛

وصول  ۹۳۳هزار فقره چک رمزدار در کشور
براســاس آمار بانک مرکزی  ۹۳۳هزار فقره چک رمزدار در اسفند ماه  ۹۸در کشور
وصول شد.به گزارش خبرنگار ایبِنا ،براساس تازهترین بانک مرکزی بالغ بر  ۹۳۳هـزار
فقره چک رمزدار به ارزشی بیش از  ۱۷۶۹هزار میلیارد ریال در اسفندماه  ۹۸در کل
کشــور وصول شد که نســبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب  ۴.۵درصد و
 ۱0.۶درصد افزایش داشــته اســت .در ماه مورد بررسی در استان تهران حدود ۲۸۵
هزار فقـره چک رمزدار به ارزشی بیش از  ۱00۷هزار میلیارد ریال وصول شد.در ماه
مذکور  ۴۸درصد از تعداد چکهای رمزدار وصولی در سه استان تهران ( ۳0.۵درصد)،
اصفهان ( ۹درصد) و خراسان رضوی ( ۸.۵درصد) وصول گردیده است که بیشترین
ســهم را در مقایسه با ســایر اســتانها دارا بودهاند .همچنین  ۶۸.۱درصد از ارزش
چکهای فوق در اســتانهای تهران ( ۵۶.۹درصد) ،اصفهان ( ۵.۹درصد) و خراسان

رضوی ( ۵.۳درصد) وصول شده است.
چکهای وصولی بر حسب عادی و رمزدار
در اسفندماه  ۹۸در کل کشور بالغ بر  ۹میلیون و  ۴00هزار فقره چک وصول شد که
از این تعداد حدود  ۸میلیون و  ۵00هزار فقره عادی و بیش از  ۹00هزار فقره رمزدار
بوده اســت .بر این اساس در کل کشــور  ۹0.۱درصد از کل تعداد چکهای وصولی،
عادی و  ۹0.۹درصد رمزدار بوده است.در ماه مورد بررسی در کل کشور حدود ۳0۸۷
هزار میلیارد ریال چک وصول شــد که حــدود  ۱۳۱۸هزار میلیارد ریال چک عادی
و بالغ بر  ۱۷۶۹هزار میلیارد ریال چک رمزدار اســت .به عبارتی در کل کشور ۴۲.۷
درصد از کل ارزش چکهای وصولی ،عادی و  ۵۷.۳درصد رمزدار بوده است.

توقف برداشت خودکار اقساط وامهای قرضالحسنه
در ســال های اخیر ،برای تسهیل کارها ،ســامانه امکان برداشت
خودکار و اتوماتیک از حساب بانکی وام گیرندگان در زمان سررسید
اقساط فراهم شده بود؛ بر اساس این طرح ،دیگر نیازی به مراجعه
وام گیرندگان برای پرداخت اقســاط به شعب با خودپردازها وجود
ندارد.اما پس از تعویق سه ماهه پرداخت اقساط قرضالحسنه ،این
سامانه همچنان به برداشت از حساب وام گیرندگان ادامه می داد
که برای رفع این مشکل ،بانک مرکزی اباغ کرد که این روند اصاح
شــود.همچنین بانک مرکزی اعام کرد که مبالغ برداشت شده به
حساب وام گیرندگان عودت داده شود.
درخواست برای تمدید تعویق پرداخت اقساط
طرح تعویق سه ماهه پرداخت اقســاط اگرچه به طور ناقص اجرا
شــده و ایراداتی را به دنبال داشت ،اما به نظر کارشناسان و مردم،
طرحی قابل تقدیر بود که در زمان شــیوع کرونا توانست اندکی از
فشار مالی به وام گیرندگان را بکاهد.بر این اساس ،برخی درخواست
ها برای تمدید و گستردگی شمول این طرح وجود دارد تا زمانی که
شرایط اقتصادی مرتبط با کرونا ثبات بیابد«.بهنام توکلی» جوانی
که نیروی خدماتی یک رستوران بوده و به تازگی ازدواج کرده است،
در این باره می گوید :خوشــبختانه بانک ما از اسفند ماه قسطی را
از مــا دریافت نکرد ،اما نمی دانم که برای خردادماه که این تعویق
سه ماهه به پایان می رسد چه باید بکنیم.وی گفت :به علت این که
رستوران محل کار ما تعطیل شده ،درآمد ثابتی ندارم که بخواهم
قسط بدهم .معلوم نیست که در خردادماه ،رستوران ما کار خود را
دوباره شروع کند ،از همه مهم تر معلوم نیست که بخواهد.
در  ۱۲ماهه منتهی به پایان سال ۹۸؛

پرداخت  4هزار میلیارد تومان تسهیات
در قالب تبصره 18
تهران -ایرنا -وزارت صنعت ،معدن و تجارت آمار داد که از ابتدای اسفند
ماه  ۹۷لغایت پایان اسفندماه  ۱۳( ۹۸ماه) حدود سه هزار و  ۹۹۹میلیارد
و  ۸00میلیــون تومان تســهیات برنامه تولید و اشــتغال (تبصره )۱۸
پرداخت شــده اســت.منابع تخصیصی از محل تبصره  ۱۸در سه بخش
تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعاان اقتصادی و کمک به نوسازی و
جایگزینی ماشینآات و طرحهای که بیش از  ۶0درصد پیشرفت فیزیکی
دارند ،پرداخت می شــود.برپایه آمارهای وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
این میزان تسهیات به  ۷۱۲فقره طرح پرداخت شد.مجموع ثبت نام برای
دریافت این تسهیات در مدت یاد شده پنج هزار و  ۴۱۵فقره بود که دو
هزار و  ۵۸۹فقــره با مبلغ مجموع  ۱۹هزار و  ۹۹میلیارد تومان به بانک
ها معرفی شده بودند.بیشترین پرداختی از این محل به استان اصفهان با
بیــش از  ۳۷۸میلیارد تومان برای  ۵۶فقره طرح و کمترین پرداختی در
جنوب کرمان به مبلغ هشــت میلیارد و  ۱00میلیون تومان برای هشت
فقره طرح بود.

نگـــاه
پذیرهنویسی  ETFدولتی چگونه
انجام میشود؟
تهران  -ایرنا  -بانکهای ملی ،ســپه ،مسکن ،کشاورزی ،رفاه کارگران،
ملت ،تجارت ،صادرات و قرض الحسنه مهر ایران از  ۱۴تا  ۳۱اردیبهشت
ماه ،آماده پذیرهنویســی متقاضیان خریداری واحدهای ســرمایهگذاری
صندوق ســرمایهگذاری قابل معامله ( )ETFویژه سهام دولتی هستند.به
گزارش روز شنبه پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) ،وزارت امور اقتصادی
و دارایی ،مشــخصات ســامانههای غیر حضوری و حضــوری بانکهای
منتخب کشــور را جهت پذیره نویسی واحدهای صندوق سرمایهگذاری
قابل معامله ویژه ســهام دولتــی ( )ETFرا اعام کرد.بانک ملی ،ســپه،
مسکن ،کشــاورزی ،رفاه کارگران ،ملت ،تجارت ،صادرات ایران و قرض
الحسنه مهر ایران آماده پذیره نویســی متقاضیان خریداری واحدهای
سرمایهگذاری صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( )ETFهستند .پذیره
نویســی واحدهای این صندوق برای اشــخاص دارای کد معاماتی (کد
بورســی) عاوه بر بانک های منتخب از طریــق کارگزاریهای بورس و
ســامانه های آناین معاماتی امکان پذیر اســت.وزارت اقتصاد با اعام
اینکه امکان پذیره نویســی به صورت حضوری و غیر حضوری در شعب
بانکهای یاد شده وجود دارد ،به شهروندان اکیدا توصیه کرد ،به منظور
جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ،جهت پذیره نویسی از طریق درگاههای
غیرحضوری این بانک ها اقدام کنند.تارنمای رســمی تمامی بانکهای
اعام شده ،پیام رسان بله ،افزونکهای همراه بانک ،ایوا ،کیوسک ،همراه
پاس ،آپ و ســکه آماده ارایه خدمات غیر حضوری به متقاضیان خرید
باقی مانده سهام دولتی در بازار سرمایه هستند.یادآور میشود اطاعات
مورد نیاز برای پذیره نویسی شامل نام ،نام خانوادگی ،شماره ملی ،تاریخ
تولد ،نام پدر ،کد پســتی و شماره تلفن همراه است .داشتن کد بورسی
برای پذیره نویسی الزامی نیست .متقاضیان برای انجام معامله این واحدها
می توانند به تدریج طی ماههای آینده و در فرصت مناســب نســبت به
ثبت نام در سامانه سجام و دریافت کد بورسی مطابق رویه های شرکت
سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه اقدام کنند.پذیره نویسی واحدهای
سرمایهگذاری موضوع این دســتورالعمل صرفاً شامل اشخاص حقیقی
ایرانی بوده و اشخاص حقوقی نمی توانند در پذیره نویسی شرکت نمایند
و اســتفاده از حساب آنها برای پرداخت وجوه امکانپذیر نیست.ویژگی
بارز این واگذاری ،بهره مندی کلیه ایرانیان ،از تخفیف  ۲0درصدی است.
سقف ســرمایه گذاری هر شخص حقیقی (هر کد ملی) ،بیست میلیون
ریال (دو میلیون تومان) تعیین شده و تخصیص آن بر اساس تقاضا انجام
میشــود.پذیره نویســی برای هر فرد دارای کد ملی امکانپذیر است و
محدودیت سنی برای متقاضیان وجود ندارد.
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بعد از نزدیک به سه هفته غیبت

افزایش امیدواری به حل بحران سیاسی
افغانستان

جونگ ،خواهر رهبر کره شمالی که بیشترین شانس را در بین تحلیلگران
برای جانشــینی کیم جونگ داشت نیز در این مراسم در کنار او مشاهده
شد.خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد که کیم جونگ اون با شرکت در این
مراسم ،روبان افتتاحیه این کارخانه را با قیچی قطع کرد .خبرگزاری رسمی
کره شــمالی نیز تایید کرده که رهبر کره شمالی روز جمعه با حضور در
مراسم افتتاحیه مورد تشویق حضار قرار گرفت.این طوانی ترین غیبت
رهبر کره شمالی نبود .در سپتامبر  ۲۰۱۴او برای  ۴۰روز از انظار عمومی
غایــب بود و پس از این دوره درحالی که میلنگیــد و اداره اطاعات کره
جنوبــی علت آن را عمل جراحی از ناحیه قوزک پا اعام کرد بار دیگر در
مقابل دوربین ها ظاهر شده بود.غیبت رهبر کره شمالی شاید مانوری از
سوی این رژیم بوده باشــد تا نشان دهد که تحلیل کارشناسان و رسانه
های خارجی تا چه اندازه از شرایط داخلی کره شمالی به عنوان کشوری با
حداقل ارتباط با دنیای خارج ،می تواند شکننده و حتی دور از واقعیت باشد.

قلیچدار اوغلو:

پایان اردوغان نزدیک و حتمی است

رهبر حزب اپوزیســیون «مردم جمهوری خواه» ترکیه دیروز (شنبه) اظهار کرد،
پایان رئیس جمهوری ترکیه نزدیک و حتمی اســت.به گزارش ایســنا ،به نقل از
خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) ،کمال قلیچداراوغلو ،رهبر حزب اپوزیسیون «مردم
جمهوری خواه» ترکیه در مصاحبه تلویزیونی گفت :سیاستهای مستبدانه و نادیده
انگارانه رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهوری ترکیه درباره حقوق شــهروندانش
به افزایش فقر ،جهل ،ظلم و ســتم و مشکات اقتصادی ،مالی و اجتماعی منجر
شــد.وی اردوغان را مسؤول اشــتباهاتی در طول شیوع کرونا در ترکیه دانست و
گفــت :اردوغان طوری رفتار میکند که گویی در همه چیز متخصص اســت در
حالی که نادان اســت .اشتباهات فاحش او و تاخیر در اتخاذ اقدامات ازم و فوری
منجر به شیوع کرونا در سراسر کشور شد.قلیچداراوغلو ادامه داد :اردوغان به کسی
اجازه نمیدهد اشــتباهاتش را بیان و سیاستش را در حل بحران کرونا نقد کند و
از دستگاه قضایی به عنوان ساح خطرناکی علیه همه مخالفانش استفاده میکند.
طبق نظرسنجی که شرکت مطالعات افراسیا طی روزهای  ۲۱تل  ۲۸ماه میادی
گذشــته انجام داد ،میزان محبوبیت اردوغان رو به کاهش است و همزمان با این
امر به دلیل سیاستهای ناکام در سطح داخلی و خارجی ،سرکوب مخالفان و نیز
بیتوجهی به جان شــهروندان خود در سایه پاندمی ویروس کرونا اعضای حزبش
در حال جدا شدن هستند.

بایدن سکوتش را شکست و اتهام
«تعرض جنسی» را رد کرد

جو بایدن ،نامزد ریاســت جمهوری آمریکا با قاطعیــت هرگونه اتهام آزار و اذیت
جنسی یک دستیار سابقش را رد کرد و گفت حادثه «ادعایی» مربوط به  ۲۷سال
پیش «هرگز اتفاق نیفتاده اســت».به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری فرانسه،
این معاون رئیسجمهوری پیشــین آمریکا به سکوت یک ماهه خود در رابطه با
ادعاهای به شــدت مخربی که از یک سال پیش که او وارد رقابت انتخاباتی برای
 ۲۰۲۰شــد وجود داشت ،پایان داد.جمهوریخواهان آمریکا تاش دارند تا از این
اتهامات به نفع دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا در انتخابات ماه نوامبر استفاده
کنند.بایدن با اشــاره به اتهامزنی «تارا رید» کارمند سابقش در دفتر سنای او در
مصاحبه با اماسانبیسی تاکید کرد :آنها صحت ندارند .این هرگز اتفاق نیفتاده
است .کمپین نامزدی این دموکرات برای انتخابات آمریکا همواره این اتهامات را
با قاطعیت رد میکرد ،اما بایدن هرگز خودش شخصا به این مساله اشارهای نکرده
بود .تارا رید میگوید هنگامی که بایدن سناتور بود ،او را در حاشیه یک روز کاری،
در خلوت به طور جدی آزار داده اســت.بایدن همچنین خواستار بررسی با دقت
آرشیو مجلس سنا شد .این درخواست بایدن پاسخی است به ادعای خانم رید که
مدعی است در همان زمان به یکی از کمیتههای اخاقی کنگره مراجعه کرده و در
آنجا شکایت خود از بایدن و موضوع آزار جنسی را به ثبت رسانده است .اما تاکنون
تاش رسانههای آمریکا از جمله نیویورک تایمز برای پیدا کردن اسناد این شکایت
ادعایی تاکنون به جایی نرسیده است.خانم رید مدعی است که مدارک بیش از ۳
دهه حضور بایدن در مجلس سنا همگی در آرشیو موجود است و موضوع شکایت
او از بایدن هم باید میان آنها باشد .آرشیو مربوط به  ۳۶سال سابقه جو بایدن در
کنگره در دانشگاه ایالت دا ِور نگهداری میشود و این دانشگاه گفته هیچ مدرکی
را تا دو سال پس از خروج بایدن از صحنه سیاسی ،منتشر نخواهد کرد.خانم رید
همچنین ماه گذشته رسما با مراجعه به پلیس علیه جو بایدن شکایت کرده و او
را به آزار جدی جنســی متهم کرده است.تارا رید سی سال پیش برای جو بایدن،
معاون سابق باراک اوباما کار میکرد .او گفته این اتفاق «تعرض جنسی» در دورهای
رخ داد که او به عنوان کارمند دفتر بایدن در سنا کار میکرد .بایدن از سال ۱۹۷۳
تا  ۲۰۰۹ســناتور ایالت داور بود .تارا رید  ٥۶ساله از سال  ۱۹۹۲تا  ۱۹۹۳برای
بایدن کار میکرد.خانم رید روز  ۹آوریل شکایتی در اداره پلیس تنظیم کرد که در
آن فقط می گوید قربانی تعرض جنســی بوده است اما از بایدن نام نمیبرد .او در
توییتی نوشت که او «فقط به دایل امنیتی» و به دلیل آنکه از سوی بعضی مورد
تهدید اینترنتی قرار گرفته این شکایت را تنظیم کرده است.،

یک پرونده تحقیقاتی از ســوی ائتاف
اطاعاتی موسوم به «پنج چشم» نشان
میدهد که چیــن به صورت «عمدی»
اقدام به مخفی کردن یــا از بین بردن
شواهد مربوط به شــیوع ویروس کرونا
کرده که باعث شــده تــا دهها هزار تن
در سراســر جهان جان خود را از دست
بدهند.به گزارش ایسنا ،به نقل از پایگاه
خبری فاکسنیــوز ،در این پرونده ۱٥
صفحــهای کــه از جانــب آژانسهای
اطاعاتــی آمریــکا ،کانــادا ،انگلیس،
اســترالیا و نیوزیلند (پنج چشم) تهیه
شــده و در اختیار روزنامه دیلی تلگراف
اســترالیا قرار گرفته ،آمده که «مخفی
کاری چین به مثابــه یک تهاجم علیه
شــفاف ســازی بینالمللی» است.این
پرونده بــه موضوعاتی میپردازد که در
گزارشهای رســانهای درباره شیوع این
ویروس بحث شــده و شامل انکار اولیه
این موضوع که ویروس احتماا میتواند
به انســانها منتقل شود ،ساکت کردن
یا ناپدید شــدن پزشــکانی که تاش
کردنــد تا دربــاره آن صحبت کنند ،از
بین بردن شواهد در آزمایشگاهها و انکار
تامین نمونههای زنده برای دانشمندان
بینالمللی فعال در زمینه واکسن است.
این پرونــده همچنین به این مســاله
اشاره دارد که چین ابتدا سانسور اخبار
مربوط به ایــن ویروس را در موتورهای
جستجوگر اینترنت در  ۳۱دسامبر آغاز

7

گزیده خبر

بازگــشت اون
حضور رهبر کره شــمالی بعد از نزدیک به سه هفته غیبت نشان داد که
تحلیلها درباره این کشور تا چه اندازه میتواند اشتباه باشد.به گزارش گروه
بین الملل خبرگزاری تســنیم به نقل از یونهاپ ،کیم جونگ اون ،رهبر
کره شــمالی درحالی برای اولین بار پس از  ۲۰روز در انظار عمومی ظاهر
شــد که هیچ نشــانه ای از بیماری در چهره او دیده نمی شد و باوجود
شایعات درباره بیماری شدید و یا حتی مرگ او چهره خندان او در مقابل
دوربین ها نظر بسیاری را به خود جلب کرد.حضور رهبر کره شمالی نشان
داد که تا چه اندازه تحلیل مسائل داخلی کشوری مانند کره شمالی برای
تحلیلگران سخت است و چطور رسانه های خارج از کره شمالی می توانند
بدون دسترسی به اطاعات م ٍوثق پیش بینی های نادرستی درباره او داشته
باشند.به گزارش رونامه رودونگ سیمون و خبرگزاری مرکزی کره شمالی
رهبر کره شمالی در مراســم پایان ساخت کارخانه تولید کود شیمیایی
فسفاته «سونچان» در جنوب اســتان پیونگیانگ مشاهده شد.کیم یو

شماره 4345

پرونده اطاعاتی درباره
کروناویروس و « نقش چین»
کرد که شامل حذف واژهها و موضوعات
از جمله انواع مختلف «سارس»« ،بازار
محصوات دریایی ووهان» و «ذاتالریه
ناشناخته ووهان» میشود.سه روز بعد،
یعنی در ســوم ژانویه کمیســیون ملی
سامت چین دســتور داد تا نمونههای
این ویروس به آزمایشگاههای تشخیص
برده شــده یا منهدم شــوند و در عین
حال ،به طور همزمان دستور عدم انتشار
اخبار مرتبط با این بیماری را صادر کرد.
شــاید یکــی از بخشهــای مخربتر
منتشر شده در این پرونده این باشد که
مقامهای چین تــا  ۲۰ژانویه و با وجود
شواهد مربوط به انتقال انسانی از اوایل
دســامبر  ،۲۰۱۹انــکار کردند که این
ویروس احتماا میتواند بین انســانها
منتقل شود.این پرونده همچنین رویکرد
انتقادی به ســازمان بهداشــت جهانی
داشــته و اعام کرده که این ســازمان
با وجــود این حقیقت کــه مقامها در
تایــوان نگرانی خود را از  ۳۱دســامبر
درباره انتشــار این ویروس اعام کردند
و کارشناســان هنگ کنگی در چهارم
ژانویه نیز همین نگرانی را داشــتند ،راه
چین را درباره انکار اولیه انتقال انسانی

دختر نظربایف از ریاست سنای قزاقستان
کنارهگیری کرد

دختر رئیس جمهوری ســابق قزاقستان از یکی از کلیدیترین پستهای دولتی
این کشــور کنارهگیری کرد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز« ،دریغه
نظربایوا» دختر بزرگ «نورســلطان نظربایف» رئیس جمهور سابق قزاقستان ،به
سِــ َمت خود در مقام ریاست مجلس ســنای این کشور خاتمه داد.گفتنی است
ابقای وی در این سمت که شهریور سال گذشته رخ داد ،به گمانهزنیها مبنی بر
اینکه قزاقستان همچنان در دوره گذار قرار دارد و فرایند انتقال قدرت در آن به
اتمام نرســیده؛ دامن زد.بر اساس قانون اساسی قزاقستان ،رئیس مجلس سنا به
عنوان جانشــین رئیسجمهور نیز محسوب میشود که در صورت استعفا ،از کار
افتادگی ،سلب مسئولیت و یا فوت وی ،عهدهدار وظایف ریاست دستگاه اجرایی
کشور خواهد بود.دفتر « قاسم ژومارت توکایف» رئیسجمهوری فعلی قزاقستان
در بیانیه کوتاهی که به مناسبت کنارهگیری نظربایوا صادر شد؛ توضیحی درباره
علت این اقدام ارائه نکرد.گفتنی اســت اگرچه توکایف رئیسجمهور قزاقستان
است ،اما همچنان نظربایف به عنوان «رهبر ملت» از اختیارات و محبوبیت بسیار
باایی برخوردار است.

این ویــروس در پیش گرفته اســت.تا
جمعه شب ،حســاب کاربری توئیتری
یکی از مقامهای ســازمان بهداشــت
جهانــی نشــان دهنده یــک توئیت از
 ۱۴ژانویــه بود که در آن آمده اســت:
تحقیقات اولیه از سوی مقامهای چینی
نشــان میدهد که آنها متوجه شدهاند
هیچ شــواهدی مبنی بر انتقال ویروس
از طریق انسان به انســان وجود ندارد.
همزمــان ،در این پرونــده تحقیقاتی
آمــده که در تمام مــاه فوریه ،پکن در
حالی به آمریکا ،ایتالیا ،هند ،اســترالیا،
کشورهای جنوب شرق آسیا و سایرین
تاکید میکرد تا منع ســفر وضع نکنند
که خــود ممنوعیتهای ســختگیرانه
ماندن در منزل وضع میکرد .همچنین
هزاران تن پس از شــیوع این ویروس و
پیش از آنکه دولت ،شهر را در  ۲۳ژانویه
قرنطینه کند ،ووهــان را ترک گفتند.
در ادامــه این پرونــده همچنین آمده
است :در حالیکه دیپلماتهای اتحادیه
اروپا گزارشــی درباره این ویروس آماده
میکنند ،چیــن به صــورت موفقیت
آمیزی بروکســل را بابت لحنش درباره
«اطاع رسانی نادرســت دولت پکن»

تحت فشــار قرار میدهــد .همچنین
اســترالیا خواســتار تحقیقات مستقل
دربــاره این همه گیری شــده و چین
هم تهدید کــرده که روابط تجاری را با
اســترالیا متوقف میکند .دولت پکن با
خشم به درخواست آمریکا برای شفاف
سازی پاسخ داده اســت.گزارش دیلی
تلگراف اســترالیا به اختاف نظر درباره
این ویروس نیز اشاره دارد و مینویسد،
استرالیا باور دارد که به احتمال زیاد این
ویروس ناشــی از بازار فروش حیوانات
وحشی ووهان است و پنج درصد ناشی
از انتشــار آن از یک آزمایشگاه است.اما
در گــزارش  ۱٥آوریل فاکس نیوز آمده
که مقامهای اطاعاتی آمریکا به شدت
مطمئن هستند که این ویروس احتماا
از یک آزمایشگاه در ووهان نشت کرده
اســت.همچنین دونالد ترامپ ،رئیس
جمهوری آمریکا روز پنجشــنبه پس از
آنکه فاکس نیوز و سایرین پرسیدند آیا
او چیزی میداند که به وی این اطمینان
را دهد که منشا این ویروس از موسسه
ویروس شناســی ووهان است یا خیر،
گفته بود که شــواهدی دارد که نشان
میدهد این ویروس از یک آزمایشــگاه
نشت کرده است.ترامپ افزوده بود :فکر
میکنم که ســازمان بهداشــت جهانی
بایست از خودش به خاطر اینکه شبیه
به روابط عمومی چیــن رفتار میکند،
خجالت زده باشد.

نامه  130نماینده پارلمان انگلیس برای
تحریم رژیم صهیونیستی

حــدود  ۱۳۰نفر از نماینــدگان پارلمان انگلیس در نامهای به بوریس جانســون
خواســتار اعمال تحریم علیه رژیم صهیونیســتی در صورت الحاق کرانه باختری
شدند.به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم ،در این نامه که به امضای «لورد
پاتن» رئیس سابق حزب محافظه کار و «اندرو میچل» وزیر سابق توسعه بینالمللی
رسیده است ،تاکید شده که الحاق بخشی از کرانه باختری بر اساس حقوق بینالملل
صریحا غیرقانونی خواهد بود.به گزارش گاردین ،امضا کنندگان نامه که همچنین
شامل دیپلماتها و بعضی شخصیتهای سرشناس مخالف «یهودستیزی» از حزب
کارگر همانند «مارگرت هاج» میشــود ،خاطر نشان کردهاند که انگلیس پس از
الحاق کریمه برای اعمال تحریم علیه روســیه تردیدی نکرد و ازم اســت اقدام
مشابه در رابطه با الحاق کرانه باختری صورت بگیرد.بیست و هشتم ژانویه گذشته
بــود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی در حضور
بنیامین نتانیاهو نخســت وزیر رژیم اسرائیل از طرح ادعایی خود با عنوان معالمه
قرن رونمایی کرد ،طرحی که بر اشغال بخشهای زیادی از اراضی کرانه باختری و
قرار دادن قدس به عنوان پایتخت رژیم اشغالگر تصریح میکند.

ریسپانسیبل استیت:

آمریکا در حال از دست دادن ابزارهای فشار علیه ایران است
ریسپانسیبل استیت در گزارشی به شکست اهرم فشار
آمریکا بر ایران پرداخت و نوشــت :ایــران با آن که با
مشــکات زیادی مواجه است ،اما در مقابل با اقدامات
آمریکا تســلیم نمیشود.به گزارش ایلنا ،ریسپانسیبل
استیت در گزارشی نوشت :با گذشت بیش از دو سال
از زمــان خروج آمریکا از برجــام ،این توافق همچنان
پابرجاســت.در ادامه این گزارش آمده اســت :دولت

تحلیل
«وال استریت
ژورنال» از برنامه
موشکی ایران
وال استریت ژورنال در گزارشی به برنامه موشکی و

ترامپ در ســه سال گذشته ،از توافقهای بینالمللی
خارج شــده است .آمریکا از شرکای قدیمی جدا شده
است که به دولتهای دیکتاتور و متخاصم نزدیک شده
است .نویســنده این گزارش با اشاره به اینکه آمریکا
در مقابل ایران در حال از دســت دادن ابزارهای فشار
خود اســت ،تاکید کرد که با این وجود ایران در مقابل
فشارهای آمریکا تسلیم نشده است.به گفته نویسنده

این گزارش ایران با آن که با مشــکات زیادی مواجه
است ،اما در مقابل با اقدامات آمریکا تسلیم نمیشود و
در واکنش به اقدامات ترامپ میتواند از تعهدات خود
در قبال برجام ســرباز بزند و یــا میتواند از برجام یا
انپیتی خارج شود .البته تاکنون ایران دست به چنین
کاری نزده امــا در صورت تداوم تهدیدها این احتمال
وجود دارد.

ماهوارهای ایران پرداخت و تاکید کرد که برنامههای
موشکی ایران متوقف نخواهد شد.به گزارش ایلنا به
نقل از وال اســتریت ژورنال ،پرتاب ماهواره نظامی
ایران در واقع تحولی در فناوری ســوخت موشک
برای ایران بود.یکــی از مقامهای دولت آمریکا که
نامش منتشــر نشــده درباره ماهواره ایران مدعی
شد :ایران در سالهای آینده میتواند موشکهای
بالســتیکی را آزمایش کند که به بخش زیادی از
خاک اروپا برسد ،این موضوع کام ً
ا محتمل و قابل
پیشبینی اســت و اگر این اتفاق رخ دهد ،ایران از

آن بهعنوان ابزار فشــار در مذاکره با غرب استفاده
خواهد کرد«.فابین هاینتز» کارشناس نظامی مرکز
مطالعات منع اشــاعه «جیمز ماتین» در کالیفرنیا،
نیــز گفت :برنامه فضایی ایران یک برنامه بســیار
پیچیده اســت که شــامل فناوریهای پیچیدهای
میشود .آنها میتوانند از پرتاب ماهواره نظامی هم
جلوتر بروند .ایران در واقــع میخواهد به فناوری
ساخت موشک بالستیک دوربرد مجهز شود.بر این
اســاس برنامههای موشــکی ایران متوقف نخواهد
شد.

کابل  -ایرنا  -پس از شــش مــاه بحران انتخابات در افغانســتان ،اکنون
طرفهای سیاسی این کشور از نزدیک شدن به حل این بحران خبر داده و
گفته اند که بزودی توافق خود را اعام خواهند کرد«.عبداه عبداه» رهبر
تیم ثبات و همگرایی و «محمدســرور دانش» معاون رئیس جمهور غنی
اعام کرده اند که به پایان بحران سیاســی نزدیک شده اند و بزودی بر آن
نقطه پایان خواهند گذاشت.عبداه در صفحه فیسبوک خود نوشته ،مدتی
است که برای حل بحران سیاسی ،مذاکراتی بین دو طرف درپی تاشهای
خیرخواهانه شــخصیتهای ملی جریان دارد.وی افزود :به مردم افغانستان
اطمینان می دهم که در این مذاکرات به پیشرفتهایی دســت یافتهایم
و توافــق هایی روی اصول صورت گرفته اســت و اکنون کار روی جزئیات
و نهایی ســازی توافق میان دو طرف ادامه دارد.عبداه ابراز امیدواری کرده
اســت که با در نظرداشت بحران گســترش ویروس کرونا در افغانستان و
جهان ،نیاز به تأمین صلح دایمی در کشــور و مقابله با مشکات امنیتی-
اقتصادی ،توافق سیاســی را هرچه زودتر نهایی سازند.سرور دانش هم به
نماینده ویژه ســازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است که به زودی
توافق اشرف غنی و عبداه نهایی شده و تنشهای سیاسی پایان می یابد.
وی به «دیبورا اینز» گفته اســت تاش برای تحکیم وحدت و هماهنگی
در چارچوب حکومت مشارکت ملی ادامه داشته و تا چند روز آینده هر دو
طرف به توافق نهایی دست خواهند یافت.به گفته دانش ،توافق در روزهای
آینده توســط دو طرف امضا و براســاس آن عبداه رهبری شورای عالی
مصالحه را به عهده خواهد گرفت«.سیدباقر کاظمی» از هواداران تیم اشرف
غنی و «حشمت رادفر» مشاور مطبوعاتی عبداه هم تائید کردهاند که دو
طرف در کلیات به توافق رسیدهاند اما بحث در باره جزئیات هنوز ادامه دارد.
به نظر می رســد که تاشهای دیپلماتیک ایران ،فشارهای همکاران بین
المللی افغانستان و هشدار آمریکا به قطع کامل کمکها و خروج نظامیان
خود از این کشور در پایان این تنشها موثر بوده باشد«.محمدجواد ظریف»
وزیر امور خارجه ایران طی چند هفته گذشته تماسهای تلفنی با رهبران
افغان و وزارت امور خارجه این کشــور در باره حل بحران سیاسی ،تأمین
صلح و آتشبس گفتوگوهایی کرده بودند.سفر یک هفتهای «محمدابراهیم
طاهریــان» نماینده ویژه وزارت خارجه ایران به افغانســتان و گفت وگو با
اشــرف غنی ،عبداه ،حامد کرزی رئیس جمهوری سابق ،حمداه محب
مشــاورامنیت ملی و محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه به همراه
شماری از سیاستمداران نیز در نزدیک شدن به پایان این بحران بی تأثیر
نبوده است.

واکنش الکاظمی به حمله مکیشیفه و
درخواست از احزاب سیاسی

نخســت وزیر مکلف عراق به ماجرای حمله به نیروهای حشــد شعبی در
منطقه مکیشــیفه واکنش نشــان داده و از احزاب سیاسی خواست دور از
انحصارطلبی و ســهمیهخواهیها به تشکیل کابینه کمک کنند.به گزارش
ایســنا ،به نقل از سایت شــبکه تلویزیونی ســومریه نیوز عراق ،مصطفی
الکاظمی ،نخســت وزیر عراق امروز (شنبه) در بیانیهای نسبت به ماجرای
حمله گروه تروریستی داعش به نیروهای حشد شعبی در مناطق مکیشیفه
و بلد و به شــهادت رسیدن  ۱۲تن از آنها پرداخت و گفت :با نهایت اندوه
و افتخار خبر شــهادت جمعی از قهرمانان حشــد شــعبی هنگام دفاع از
کشورشــان در برابر گروهکهای داعش در مناطق مکیشیفه و بلد واقع در
شمال بغداد را دریافت کردیم.الکاظمی گفت :ما به مردم عراق و خانوادههای
این شهدا شهادت این قهرمانان را تسلیت میگوییم و به آنها تعهد میدهیم
تروریســتها را هرجا که باشند ،تحت پیگرد قرار دهیم و پایان کار آنها به
زودی به دســت نیروهای مسلح و حشد داور ما رقم خواهد خورد.نخست
وزیر مکلف عراق در ادامه نیز از احزاب سیاســی خواست به دور از روحیه
انحصارطلبی و ســهمیهخواهی با یکدیگر در مورد پرونده تشکیل کابینه
همکاری کنند.الکاظمی خاطرنشــان کرد ،درگیری سیاسی مناع از تشکل
دولت میشــود تا به وظایفش عمل کند.حکیم :نیازمند طراحی استراتژی
امنیتی برای پایان دادن به حضور داعش در عراق هستیمسید عمار حکیم،
رهبر جریان حکمت ملی عراق در پی شــهادت شماری از نیروهای حشد
شــعبی در عملیات مبارزه با داعش در پیامی اظهار کرد :شهادت و زخمی
شدن دهها تن از نیروهای حشد شعبی و پلیس فدرال پس از ایستادگیشان
دربرابر زنجیرهای از حمات تروریســتی در مناطق گوناگون استان صاح
الدین و اطراف شهر سامراء خبری ناگوار بود.
حکیم:

عراق به راهبرد امنیتی برای پایان داعش
نیاز دارد

بغداد – ایرنا « -ســید عمار حکیم» ،دیروز شــنبه در پی شهادت شماری
از نیروهای الحشد الشــعبی در مبارزه با داعش گفت که عراق به طراحی
راهبرد امنیتی جدید برای نابودی گروه های تروریست نیاز دارد.به گزارش
ایرنا از دفتر رسانه ای جریان ملی حکمت ،حکیم افزود  :شهادت و زخمی
شــدن چندین نیروی الحشد الشعبی و پلیس فدرال پس از ایستادگی در
برابر زنجیرهای از حمات تروریستی در مناطق گوناگون استان صاح الدین
و اطراف شــهر سامرا خبری ناگوار بود.وی ادامه داد :با اینکه بشارت رسید
که آنان توانستهاند تروریست های خیانت پیشه را شکست دهند ،اما اندوه
فقدان این گروه از شــهدا که جان خود را در ماه فضیلت از دســت دادند،
بسی گرانتر است.حکیم تاکید کرد :خاهای موجود بررسی دقیق وضعیت
امنیتــی و طراحی راهبرد امنیتی جدیــد را طلب میکند که ضامن پایان
دادن به حضور تروریستهای داعش و اتخاذ تدابیر پیشدستانه در برابر آنها
و خودداری از هرگونه سهلانگاری به خصوص در مناطقی باشد که وضعیت
امنیت در آنها استوار نیست.وی گفت :ازم میدانیم که بر ضرورت دور نگه
داشتن پرونده امنیتی کشور از کشمکشهای سیاسی تأکید کنیم.حکیم در
پایان ضمن طلب رحمت و رضوان الهی برای این شــهدای واامقام ،برای
خانوادههای داغدار صبر و اجر آرزو و همچنین برای آســیبدیدگان طلب
شفای عاجل کرد.در جریان درگیری های شدید نیروهای الحشد الشعبی
عراق با عناصر تروریست و داعشی در منطقه «بلد» و «مکیشفه» در جنوب
تکریت و شمال سامرا (در استان صاح الدین) ۱۰ ،نفر از این نیروها شهید
شــدند.به گزارش روز شنبه مدیریت رسانه ای سازمان الحشد الشعبی در
این درگیری هــا که بامداد امروز روی داد ،چهار نفر از نیروهای الحشــد
الشعبی نیز زخمی شــدند .در این درگیری از هنگ دجله الحشد الشعبی
 ۹نفر شــهید و دو نفر مجروح و از تیپ  ۴۱آن نیز یک نفر در منطقه «تل
الذهب» شهید شدند.
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چهره روز
آنتوان دو سنت اگزوپری
آنتــوان دو ســنت اگزوپــری فرزند ســوم ژان دو
سنتاگزوپری بود و در  2۹ژوئن سال  ۱۹۰۰در شهر
لیون به دنیا آمد .پدر و مادر او اهل لیون نبودند و در
آن شهر نیز سکونت نداشتند ،بنابراین تولد آنتوان در
لیون کام ً
ا اتّفاقی بود .چهارده سال بیشتر نداشت که
پدرش مرد و مادرش به تنهایی نگهداری و تربیت او
را بهعهده گرفت.دوران کودکــی او با یک برادر و دو
خواهر در سنموریس و مول که اماک مادربزرگش
در آنجا بود سپری شــد و او دوره دبستان را در مان
به پایان رســانید .در آغاز دوره دبیرستان نزد یکی از
استادان موسیقی به آموختن ویلن پرداخت.در ۱۹۱4
برای ادامه تحصیل به سوئیس رفت .آنتوان در دوران
تحصیل در دبســتان و دانشکده ،گاهی ذوق و قریحه شــاعری و نویسندگی خود را با نگاشتن و
ســرودن میآزمود و اغلب نیز مورد تشــویق و تقدیر دبیران و استادانش قرار میگرفت .در سال
 ۱۹۱7تنها برادرش فرانسوا به بیماری روماتیسم قلبی درگذشت و بار مسئولیت خانواده یکباره به
گردن او افتاد.اگزوپری قصد داشت به خدمت نیروی دریایی درآید ،ا ّما مو ّفق نشد به فرهنگستان
نیروی دریایی راه یابد .به همین دلیل او در  2۱سالگی بهعنوان مکانیک در نیروی هوایی فرانسه
مدت دو سال خدمت خود ،فن خلبانی و مکانیک را فراگرفت ،چنان که
مشغول به کار شد و در ّ
از زمره هوانوردان خوب و زبردســت ارتش فرانسه به شــمار میرفت.در سال  ۱۹23بعد از اتمام
خدمت سربازی قصد داشت به زندگی معمولی خود بازگردد و حتی مدتی نیز به کارهای گوناگون
پرداخت ،ولی بااخره با راهنمایی و اصرار یکی از فرماندهان نیروی هوایی که سخت به او عاقهمند
بود ،به خدمت دائمی ارتش در آمد.

پیشنهاد

از هر دری خبری

معلمی بدون مرز

ترکیبی که دردهای مزمن
را تسکین میدهد

ورزشی

پژوهشــگران در بررسیهای خود توانســتهاند راه جدیدی را برای
درمان درد مزمن ابداع کنند .شاید این روش که فعا روی موشها
آزمایش شده ،بتواند به تسکین کامل درد در انسان نیز کمک کند.
بین هفت تــا  ۱۰درصد جمعیت جهــان ،از دردهای مزمنی رنج
میبرند که ناشــی از تخریب عصبها اســت .پژوهشگران بیش از
یک دهه به طراحی ،ابداع و آزمایش دارو برای تســکین کامل درد
پرداختهاند؛ اما اکنون پژوهشــگران "دانشگاه کپنهاگ" دانمارک،
راهی برای درمــان این دردها یافتهاند".کنت لیندگارد مادســن"
اســتادیار بخش علوم اعصاب دانشگاه کپنهاگ و از نویسندگان این
پژوهش ،گفت :مــا روش جدیدی برای درمان دردهای مزمن ابداع
کردهایم .این روش ،بر سیگنالدهی عصبی تاثیری نمیگذارد.

شازده کوچولو
شازده کوچولو (به فرانســوی )Le Petit Prince :نام یک
کتاب داســتان اثر آنتوان دوسنت اگزوپری و با ترجمه
احمد شاملو اســت که اولین بار در سال  ۱۹43منتشر
شــد .شازده کوچولو از معروفترین داستانها و سومین
داستان پرفروش قرن بیستم در جهان است .این کتاب
پرفروشترین کتاب تک مجلد جهان در تمام طول تاریخ
میباشد .کتاب شــازده کوچولو «خوانده شدهترین» و
«ترجمه شدهترین» کتاب فرانسویزبان جهان است .از
این کتاب به طور متوســط ســالی  ۱میلیون نسخه در
جهان به فروش میرســد .این کتاب در سال  2۰۰7نیز
به عنوان کتاب سال فرانسه برگزیده شد.در این داستان
اگزوپری به شیوهای سورئالیستی به بیان فلسفه خود از
دوســت داشتن و عشق و هستی میپردازد .او طی این داستان از دیدگاه یک کودک که از سیارکی به
نام ب 6۱2آمده ،پرسشگر سواات بسیاری از آدمها وکارهای آنها است .این اثر به بیش از  ۱5۰زبان
مختلف ترجمه شده و مجموع فروش آن به زبانهای مختلف از دویست میلیون نسخه گذشته است.سال
 ،۱۹35هواپیمای سنت اگزوپری ،که برای شکستن رکورد پرواز بین پاریس و سایگون تاش میکرد،
در صحرای بزرگ آفریقا دچار نقص فنی شد و به ناچار در همانجا فرودآمد.همین سانحه دستمایه الهام
شــازده کوچولو شد که در آن شــخصیت قهرمان داستان ،خلبانی بینام ،پس از فرود در بیابان با پسر
کوچکی آشــنا میشود .پسرک به خلبان میگوید که از اخترکی دوردست میآید و آنقدر آنجا زندگی
کرده که روزی تصمیم میگیرد برای اکتشــاف اخترکهای دیگر خانه را ترک کند .او همچنین برای
خلبان از گل سرخ محبوبش میگوید که دل در گرو عشق او دارد ،از دیگر اخترکها تعریف میکند و از
روباهی که او را این جا ،روی زمین ،ماقات کرده است .خلبان و شازده چاهی را مییابند.

فرهنگ

آمادگی کامل قطر برای میزبانی جام ملتهای آسیا 2027
کشــور قطر از همین اان آمادگی کامل برای میزبانی از جام ملت های آســیا  2۰27را دارد .جام ملت های آسیا  2۰23به
میزبانی چین برگزار خواهد شد ،این درحالی است که هنوز تکلیف میزبان این رقابتها در سال  2۰27مشخص نشده است.
کنفدراســیون فوتبال آسیا در حال بررسی درخواست های میزبانی کشورها است و در شرایط کنونی عربستان تنها کشوری
اســت که به صورت رسمی درخواســت میزبانی خود را برای جام ملت های آسیا  2۰27به  AFCفرستاده است.کشور قطر
هم که در جام ملت های آســیا  2۰۱۹امارات جام قهرمانی را باای ســر برد در تاش است تا میزبانی جام ملت های آسیا
 2۰27را برعهده بگیرد و رقابت ســختی با عربســتان خواهد داشــت.روزنامه الوطن قطر نوشت که این کشور از همین اان
همه شــرایط و امکانات میزبانی جام ملت های آســیا  2۰27را دارد و نیاز به جدول زمانی  AFCبرای کامل شدن شرایط و
امکانات را ندارد.قطر میزبان جام جهانی  2۰22اســت و ورزشگاهها و زیر ساختهای این کشور در حال کامل شدن است و
همین باعث شده تا آنها مشکلی برای میزبانی جام ملتهای آسیا  2۰22نداشته باشند و شانس باایی برای گرفتن میزبانی
این رقابت بزرگ داشته باشند.

تخت گاز

المپیک فرهنگی هم یک سال به تاخیر افتاد
پس از تاخیر دستکم یکسالهی المپیک  2۰2۰توکیو،
نمایشــگاه جهانی 6ماهه اکسپو ُ ( 2۰2۰دبی) هم که از
آن بهعنوان المپیک فرهنگی یاد میشود ،بهدلیل شرایط
شــیوع ویروس کرونا و با وجود صــرف میلیاردها دار
ســرمایه ،در باتکلیفی قرار گرفته و دستکم برای یک
سال به تعویق افتاده است.به گزارش ایسنا ،نمایشگاههای
جامع جهانــی ،از نیمهی قرن نوزدهم میادی تاکنونف
هر پنج سال برگزار شــدهاند .سالهای  2۰۱۰و 2۰۱5
شهرهای شانگهای (چین) و میان (ایتالیا) میزبان این
رویداد مهم بینالمللی بودند .از اکسپوهای جامع جهانی
بهعنــوان المپیک فرهنگی اجتماعی یاد میشــود که
کشورها ،در فضایی رقابتی ،گذشته ،حال و آیندهی خود
را به نمایش میگذارند .مهمترین دستاوردهای بشر در حدود  ۱7۰سال گذشته در اکسپوها بهنمایش
گذاشته شدهاند و هر اکسپو میزبان میلیونها بازدیدکننده است .برای نمونه ،اکسپو شانگهای در طول
6مــاه زمان برگزاری ،میزبان بیش از  7۰میلیون نفر و اکســپو میان میزبــان حدود  2۰میلیون نفر
بازدیدکننده بود.برای اکسپو  2۰2۰نیز امارات متحده عربی از چند سال پیشتر تاش خود را آغاز کرد
و درنهایت هفت سال پیش موفق شد که در انتخابات نهایی ،در رقابت با کشورهایی چون برزیل ،ترکیه
و روسیه ،میزبانی این دوره از نمایشگاه جامع جهانی را بهدست آورد.در اکسپوهای جامع جهانی معموا
بیش از  2۰۰کشــور حضور مییابند که عاوه بر گذشــتهی خود ،مهمترین دستاوردهایشان را برای
حال و چشمانداز آینده به نمایش میگذارند .همچنین عاوه بر تاثیر قابل توجه بر صنعت گردشگری
جهان ،معاهدههای اقتصادی و سیاســی بسیاری در جریان اکسپوهای جهانی منعقد میشود و در هر
دوره ،مقامات ارشد و عالیرتبهی بسیاری از کشورها در این رویداد تاثیرگذار بینالمللی حضور مییابند.

رنجروور لیموزین کاسن ،قصر مجلل و زرهپوش
کاسن بهعنوان شرکتی شناخته میشود که محصوات مرسدس و مایباخ را به خودروهای مجلل دولتی تبدیل میکند؛ اما حوزهٔ کاری
این تیونر آلمانی فقط به برندهای اشــتوتگارت محدود نمیشــود و سراغ محصوات شرکتهایی مثل لکسس ،بنتلی و رولزرویس هم
میرود .حال کاســن در جدیدترین پروژهٔ خود ،رنجروور اتوبیوگرافی را به یک لیموزین کشیده و ضدگلوله تبدیل کرده است.کاسن
 ۱,۰۱6میلیمتر به طول رنجروور اضافه کرده تا فضای بیشتری در داخل آن ایجاد گردد و حاا طول کلی خودرو به  6,2۱5میلیمتر و
فاصلهٔ محوری آن به  4,۱36میلیمتر رسیده است .به لطف این افزایش طول ،رنجروور لیموزین در عقب کابین از فضای کافی برای نصب
چهار صندلی برخوردار شده که میتواند روبروی هم قرار گیرد؛ اما خریداران میتوانند طرح دو صندلی را هم سفارش دهند که فضای
پای تقریباً نامحدودی دارد.ویژگیهای منحصربهفرد این رنجروور لیموزین اما صرفاً به طول بیشتر و کابین مجلل محدود نمیشود زیرا
کاسن این ماشین را ضدگلوله هم کرده است .کل این رنجروور به زره سطح  VR8مجهز شده که از فاصلهٔ  ۱۰متری در برابر گلولههای
کالیبر  7,62میلیمتری مقاومت میکند .این لیموزین لوکس به استیکهای ضدگلولهٔ ساخت خود کاسن هم مجهز شده که در صورت
پنچر شدن میتوان با آنها تا  8۰کیلومتر را با سرعت  8۰کیلومتر بر ساعت پیمود.

تاثیر نور و رنگ فضا در کاهش
استرس کودکان بیمار
نتایج یک پژوهش نشــان میدهد دو عامل رنــگ و نور از عواملی
هستند که موجب ارتقای کیفیت فضایی میشوند و هماهنگی این
دو عامل با ســایر معماریهای بیمارستان تاثیر بسزایی در کاهش
استرس کودکان و آرامش روانی آنها دارد.در بین فضاهای معماری،
طراحــی هیچ فضایی ماننــد مراکز درمانی اهمیــت زیادی ندارد.
فضاهــای درمانی نیز از جمله فضاهایی اســت که بر حاات روحی
کودکان تاثیر میگذارد .طراحی ضعیف این محیطها ،میتواند سبب
تشــدید اختاات رفتاری و اضطراب در آنها شــود .محققان در
پژوهشی با عنوان اثربخشی رنگ و نور در کاهش استرس کودکان و
تسریع روند بهبودی آنها در فضاهای درمانی این موضوع را بررسی
کردهاند.

تولید داخلی  3نوع کیت
تشخیص کرونا
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به تولید تستهای
تشخیصی کووید  ۱۹توسط شرکتهای دانش بنیان دانشگاه ،در رابطه با
کاربرد و زمان تایید نهایی و تولید انبوه آنها توضیحاتی ارایه کرد.بهترین
و دقیقترین روش تشخیص آنتی ژنیک بیماری ،تست RT-PCRبوده
که اگرچه دقت و اثربخشی باایی دارد ولی نیازمند تکنولوژی بااتری
بوده و زمانبر اســت .این تســت در حال حاضر مراحل نهایی تولید در
دانشگاه را طی میکند.تستهای بر مبنای آنتی بادی مانند تست اایزا
معموا به ســنجش  IgM , IgGمیپردازند .به عبارت دیگر در شروع
ابتا به کرونا ابتدا در بدن بیمار پادتن  IgMتولید میشــود و بعد که
بیماری به سمت مصون ســازی پیش میرود ،سطح  IgGدر بدن باا
میرود ،زمانیکه  IgGدر حد قابل قبول باا برود.

