رییسجمهور در جلسه هیات دولت:

اروپاییها شرمنده ما هستند

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

رئیسجمهور گفت :آمریکا و رژیم صهیونیستی بر آژانس بین المللی انرژی اتمی فشار آوردهاند و ما میترسیم که این شیادان ،آژانس را آلوده کنند.حجت ااسام
حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت ،با اشاره به سالروز وادت حضرت معصومه (س) و روز دختر ،گفت :حضور حضرت معصومه (س) در شهر قم
باعث شد که از بیش از صد سال پیش بزرگترین مرکز حوزه علمیه برای علوم اسامی در قم تأسیس شد و امروز برای بیان علوم اسامی به ویژه فقه و کام شیعه،
تفسیر ،تاریخ و حدیث و سایر علوم اسامی یک مرکزیت مهم ما حوزه علمیه قم باشد.وی افزود :به همین مناسبت روز وادت ایشان به نام روز دختر هم نامگذاری
شده است؛ بعد از پیروزی انقاب اسامی نیز فضای خوبی در کشور برای زنان جامعه ما.....
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گران شدن سبد معاش بعد از هر تکانه ارزی

دار۲۰هزارتومانیچهبرسرکارگرانمیآورد؟
3

با تصمیم ستاد تنظیم بازار

مرغ کیلو ی 15هزار تومان،
لبنیات رسما  28درصد گران شد

دبیر ستاد تنظیم بازار گفت :مجوز افزایش قیمت محصوات لبنی مشمول نرخ گذاری از متوسط  ۲۲درصد
تا سقف  ۲۸درصد صادر شد.محمدرضا کامی اظهار داشت :در این جلسه از ستاد تنظیم بازار قیمت شیر
خام به ازای هر کیلوگرم دو هزار و  ۹۰۰تومان تعیین و اجازه داده شد بنا بر شرایط این محصول هفت درصد
بااتر یا پایینتر از این نرخ به فروش برســد.وی ادامه داد :همچنین متأثر از افزایش قیمت شیرخام ،مجوز
افزایش قیمت محصوات لبنی مشمول نرخ گذاری از متوسط  ۲۲درصد تا سقف  ۲۸درصد صادر شد.کامی
افزود :در این جلسه ستاد تنظیم بازار قیمت مرغ به ازای هر کیلو  ۱۵هزار تومان مصوب شد ....
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شریعتمداری جزئیات پرداخت بیمه بیکاری ایام کرونا؛

بیمه بیکاری  230هزار نفر تایید شد
3

چراحقتقدمسهامعدالتصفراست؟
3

معاون وزیر بهداشت اعام کرد

ایران همچنان در موج اول کرونا

معاون بهداشــت وزارت بهداشت بر لزوم استفاده از ماسک و همچنین اجباری شدن آن در تجمعات،
اماکن سربســته و فضاهای حمــل و نقل عمومی تاکید و وضعیت تختهای بســتری ویژه کرونا در
بیمارستانها را تشریح کرد .دکتر علیرضا رییسی در نشستی ویدئو کنفرانسی با خبرنگاران از استودیو
ســامت وزارت بهداشت ،در توضیح اهمیت اســتفاده از ماسک جهت کاهش احتمال انتقال ویروس
کرونا ،گفت :مهمترین نکتهای که اکنون دنیا و همچنین کشور ما با آن روبروست ،بازگشایی مشاغل،
اصناف و مباحث مرتبط با رونق اقتصادی است.وی تاکید کرد :کارشناسان دنیا این اصل را پذیرفتهاند
که نمیتوان به مدت طوانی همه مشــاغل را تعطیل کرد؛ این موضوع شدنی نیست هم از نظر روال
عادی زندگی هم از نظر اقتصادی و اجتماعی و روحی و روانی .بنابراین راهی که همه کارشناسان دنیا
به آن رسیدهاند و ما نیز آن را پیش گرفتهایم این است که مهمترین راه برای اطمینان از عدم انتقال
بیماری و قطع زنجیره ویروس و به عبارت دیگر کاهش انتقال بیماری ،استفاده از ماسک است و همه
باید آن را جدی بگیرند.
ایران همچنان در موج اول کرونا
معاون وزیر بهداشت همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره برخی اظهارات مبنی بر بروز موج دوم
بیماری در کشور ،گفت :موقعی که صحبت از موج یا شیوع مجدد بیماری میشود باید بدانیم که هر
موجی یک بازوی باا رونده دارد تا به یک قله میرسد و پس از آن یک بازوی پایین رونده دارد .زمانی
از موج دوم صحبت میکنیم که این اتفاق رخ دهد .فعا چنین اتفاقی در سطح کشور و استانها نیفتاده
است و امیدوار هم هستیم که نیفتد .در مجموع خوشبختانه فعا دچار موج دوم در استانها نشدهایم.
کار سخت وزارت بهداشت در پاییز
وی افزود :در پاییز که کرونا و آنفلوآنزای فصلی همزمان میشــوند مجددا کار ما ســخت خواهد شد؛
چراکه آنفلوآنزا و کووید ۱۹عائم مشترک دارند و حتی کار تشخیص نیز سخت خواهد شد .در مورد
اطاع رسانی درباره کرونا هم فکر میکنم باید طرحی نو در اندازیم و با کمک اصحاب رسانه به این فکر
کنیم که نحوه اطاع رسانی در مورد بیماری کرونا را تغییر دهیم تا مردم را حساس کنیم.افرادی که
پروتکلهای بهداشتی را رعایت نمیکنند ،اعمال قانون شوندمعاون وزیر بهداشت افزود :البته کنار همه
اینها نمیتوان از اعمال قانون هم غافل بود؛ تا جایی که امر به معروف جواب میدهد باید با فردی که
پروتکل بهداشتی را رعایت نمی کند برخورد شود .اما این توصیه اخاقی هم تا جایی جواب میدهد
و بعد از آن باید به ســمت اعمال قانون حرکت کرد.معاون وزیر بهداشت درباره تصمیمات برای نحوه
فعالیت هیئتها در ماه محرم نیــز گفت :ما اعام کردهایم که تجمعات میتواند خطر انتقال کرونا ار
افزایش دهد .تصمیم گیری در مورد هیئتها نیز باید انجام شده و به اطاع مردم برسد.
ابتای دوباره به کرونا ،آری یا خیر؟
وی درباره اینکه آیا ابتای دوباره به کرونا محتمل است یا خیر ،گفت :گزارشی از اینکه بیمارانی دوباره
مبتا شده باشند ،نداشتهایم .اگر تست کسی مثبت ثبت شده باشد تا  ۶۰روز بعد ممکن است تست
او مثبت باشد .این به معنای آلودگی مجدد نیست ،بلکه شاید تکههایی از ویروس مثبت در بدن باقی
مانده باشــد .این ویروس در بافت ریه یا مخاط سینوس تا مدتها باقی میماند اما مثبتهای بعدی
به معنای بیماری زایی جدید نیست .تاکنون گزارش مستندی از دوباره گرفتن کووید ۱۹نداشته ایم.
وی درباره تاثیر بازگشاییها بر افزایش آمار ابتا به کووید ،۱۹خاطرنشان کرد :بازگشاییها در افزایش
بیماری کووید ۱۹و انتقال کرونا تاثیر داشته است ،اما تا چه زمانی میتوانستیم بازگشایی نکنیم ،آن هم
در شرایطی که میدانیم که حداقل تا یکسال با اپیدمی کرونا درگیر هستیم .به عنوان وزارت بهداشت
به نفع ما بود که بازگشاییها اتفاق نمی افتاد اما ما تحت تحریم و در شرایط بد و مشکات اقتصادی
هستیم؛ افرادی هستند اگر روزانه کار نکنند شب شام ندارند .نمیتوانیم همه چز را تعطیل کنیم.
اختیار استانها برای اعمال محدودیتها
تایید درخواست  ۷استان برای تعطیلی و بازگشت محدودیتها
وی درخصوص احتمال بازگشت محدودیتها ،افزود :شنبه هفته جاری تصمیم خوبی در ستاد ملی
کرونا گرفته شــد .بر اساس آن به استانهایی که در شیوع باای کرونا هستند ،اختیار داده شد که
بتوانند ،تعطیلی داشــته باشند .این تصمیم یک نقطه عطف در مدیریت کرونا در ایران است .شش
یا هفت اســتان درخواســت مدیریت کرونا و اجازه تعطیلی و بازگشت محدودیت داشتند .وزارت
بهداشت این درخواست را تایید کرد و قرار شد امشب به وزارت کشور اباغ شود و بسته شدن اماکن
عمومی در این استانها اعمال شود .این اقدام نوعی تعطیلی و اعمال محدودیت موقت است .اجرای
دســتورالعمل فاصله گذاری و اعمال محدودیتها نوعی فاصله گذاری پویا اســت که جلوی شیوع
ناگهانی کرونا را میگیرد.

رشد بیسابقه مسکن طی  ۲سال اخیر

هرمترخانه۱۹میلیونتومان
میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران طی خرداد ماه  ۹۹به بیش از
 ۱۹میلیون تومان رسید که حدود  ۲میلیون تومان بیشتر از اردیبهشت ماه است.
خرداد ماه  ۱۳۹۹میانگین قیمت مســکن شهر تهران به  ۱۹میلیون و  ۷۱هزار
تومان در هر متر مربع رسیده که نسبت به ماه قبل که متوسط قیمت  ۱۷میلیون
و شش تومان بود ۱۲.۱ ،درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل که نرخ خانه در
تهران متری  ۱۳میلیون و  ۴۲۵هزار تومان بود  ۴۲.۱درصد افزایش نشان میدهد.
کاهش  4.5درصدی ماهیانه معامات
بر اســاس اعام وزارت راه و شهرسازی تعداد معامات نیز در پایتخت افت کرده
است .خرداد ماه سال  ۱۳۹۹تعداد  ۱۱هزار و  ۴۶قرارداد خرید و فروش مسکن در
شهر تهران به امضا رسیده که نسبت به ماه قبل  ۴.۵درصد کاهش داشته و نسبت
به ماه مشابه سال قبل  ۸۰.۳درصد افزایش نشان میدهد.طی سه ماهه نخست
امسال  ۲۳هزار و  ۹۱۵معامله مسکن در شهر تهران انجام شده که نسبت به سه
ماهه نخست سال گذشته  ۹درصد رشد داشته است.ارزش ریالی معامات مسکن
انجام شده در خرداد ماه  ۱۳۹۹در شهر تهران  ۱۷هزار و  ۹۸۰میلیارد تومان بوده
که رشد  ۱۲.۳درصد نسبت به ماه قبل و افزایش  ۱۶۱.۵درصد نسبت به ماه مشابه
ســال قبل داشته است.طی سه ماهه ابتدای سال جاری متوسط قیمت یک متر
مربع واحد مسکونی در شهر تهران  ۱۷میلیون و  ۲۰۸هزار تومان بوده که افزایش
 ۳۷.۵درصدی را نسبت به سه ماهه ابتدایی سال  ۱۳۹۸نشان میدهد.
افت  20درصدی ساخت و ساز
همچنین آمار تعداد واحد مسکونی در پروانههای ساختمانی صادره در اردیبهشت
امســال که آمار آن خردادماه ارائه شــده  ۵۰۱۹واحد بوده که حاکی از افزایش
 ۱۰۲درصدی نسبت به فروردین امسال و افت  ۲۴درصدی نسبت به اردیبهشت
پارســال است .طی دو ماهه ابتدای ســال جاری نیز برای  ۷۵۰۱واحد مسکونی
پروانه ساختمانی صادر شــده که از کاهش  ۲۰.۵درصد نسبت به دو ماهه سال
قبل حکایت دارد.
گرانی مسکن به روستاها رسیده است؟
با توجه به افزایش قیمت مســکن در کان شهرها به خصوص از بهمن ماه سال
گذشته تاکنون ،یک نماینده مجلس مدعی شد که گرانی مسکن به روستاها نیز
رسیده است؛ با این حال کارشناسان میگویند که نقش مجلس به عنوان تصویب
کننده و ناظر بر قوانین حوزه مســکن را نباید فراموش کرد .نمایندگان مجلس
یازدهم پس از روی کار آمدن انتقادات زیادی را به دولت درخصوص افزایش قیمت
مسکن داشته اند؛ تا جایی که حوزه مسکن از پیکان انتقادات نمایندگان قدیم و
جدید در امان نماند.در پی این انتقادات ،دولت جلســاتی را برگزار کرد؛ جلساتی
که بنا به گفته کارشناسان ،بیش از آنکه نتایج بلندمدت داشته باشد ممکن است
جو روانی بازار را برای مدت کوتاهی آرام کند.ماحصل نشســت ستاد اقتصادی
دولت که در روزهای گذشته برگزار شد موضوعاتی همچون بسته حمایتی برای
مستاجران ،پرداخت ودیعه به خانوارهای اجارهنشین کم درآمد ،سرعت دهی به
پروژه اقدام ملی مسکن ،الزامی شدن دریافت کد رهگیری ،تسهیل صدور پروانه
های ساختمانی و سیاست های مالیاتی از جمله در بخش خانه های خالی بود.
بازار ارز ،بیخیال راه خود را می رود
همزمان با این اقدامات بازار ارز کار خود را میکند و روند رو به رشــد دار باعث
گرانی همه کااها از جمله مســکن شده اســت که در این بین بنابر ادعای یک
نماینده مجلس ،خانه های روستایی نیز رشد قیمت را تجربه کرده اند.محمدرضا
رضایی کوچی ،رئیس کمیسیون عمران مجلس او گفته که در شرایط کنونی به
دلیل افزایش قیمت زمین و مسکن در کان شهرها ،گرانی به روستاها نیز رسیده
و قیمت خانه های روستایی افزایش قابل توجهی داشته است.گزارشهای میدانی
نیز افزایش قیمت مسکن در روستاها را تایید می کنند؛ هرچند نرخ رشد آن به
هیچ عنوان به اندازه شهرها نیست

تاکید بر نقش تقنینی مجلس در حوزه مسکن
اما انتقاد رئیس کمیسیون عمران به افزایش قیمت مسکن در شهرها و روستاها،
نقش مجلس را به عنوان بازویی تسهیل کننده قوانین و مقررات بخش مسکن
به ذهن می رساند؛ قوانینی که بعضاً سالها معطل مانده است.از جمله این موارد،
قانون پیش فروش ساختمان به عنوان یکی از مهمترین روشهای تامین نقدینگی
در بخش ساخت و ساز است که بنا به گفته کارشناسان ،ایرادات متعددی دارد
و تاش کارشناسان برای اصاح این قانون منجر نتیجه نشده است.اصاح مواد
 ۶۴و  ۷۷قانون مالیاتهای مستقیم نیز سال هاست که در دستور کار قرار دارد.
بنا به گفته فرشــید پورحاجت ،دبیر کانون انبوه سازان ماده  ۶۴به تنهایی ۲۲
ماده قانونی را که می تواند به بخش ساخت و ساز رونق بدهد قفل کرده است.
او می گوید ماده  ۷۷نیز هیچ تفاوتی بین سوداگر ،دال و تولید کننده مسکن
قائل نیست .قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی نیز ضعف هایی دارد.
عدم اجرایی شدن قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن هم از مواردی است که
صدای فعاان حوزه ساختمان را در آورده است .پورحاجت در این خصوص می
گوید نقش مجلس فقط تصویب قوانین نیست بلکه باید نظارت هم داشته باشد.
بیتوجهی به آیین نامه اجرایی ماده  ۲۹قانون نظام مهندسی ساختمان نیز بنا به
گفته کارشناسان ،زمینه ساز تمامی انحرافات در حوزه مهندسی شده که مجلس
در این زمینه هم اهتمام چندانی نشان نمی دهد.مجلس در روزهای گذشته هم،
دفاتر اماک را یکی از عوامل گرانی مســکن دانسته بود .رضایی کوچی در این
خصوص گفت :روش کنونی دریافت حق کمیسیون معامات مسکن به گونهای
است که مشاوران اماک به افزایش قیمتها در بازار مسکن ترغیب میشوند.
اظهار نظری که با واکنش رئیس اتحادیه اماک مواجه شد که بیان کرد :بارها
اعام کرده ایم هر چقدر قیمت خانه باا برود تعداد معامات کاهش پیدا میکند
و کســب و کار مشاوران اماک از رونق می افتد پس واسطه های ملکی عامل
گرانی مسکن نیستند .خسروی همچنین از انفعال مجلس در یکدست شدن
حق کمیسیون دفاتر اماک سراسر کشور انتقاد کرد.به هر ترتیب ،رشد تورم،
مهمترین عامل افزایش قیمت کااها از جمله مسکن است .اما برای بررسی بهتر
رشد سه بازار رقیب ،بد نیست میزان افزایش آن ها را با یکدیگر مقایسه کنیم.
نرخ رشد قیمت مسکن حدود نصف رشد سکه بوده است.جمع بندی اینکه در
 ۲۸ماه گذشــته قیمت سکه  ۴۰۱درصد ،نرخ ارز  ۲۹۱درصد و قیمت مسکن
 ۲۰۷درصد افزایش یافته اســت .آمار و ارقام می گوید مسکن ،کمتر از دو بازار
دیگر رشد داشته که کارشناسان علت اصلی آن را به نبود ظرفیت در این بازار
ناشی از پایین بودن توان متقاضیان مرتبط می دانند .معامات مسکن تهران در
بهمن  ۹۸نسبت به بهمن  ۹۶بالغ بر  ۲۷درصد کاهش یافته است ولی تجربه
همین دو سال و اندی گذشته به ما گوشزد می کند مادامی که نرخ ارز و تورم
روند صعودی دارد قیمت اسمی مســکن بدون توجه به تقاضای بازار افزایش
خواهد یافت.
علت افزایش قیمت مسکن از نظر یک کارشناس
عباس زینعلی کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این سوال که آیا قیمت مسکن
در شرایط کنونی حباب دارد گفت :همواره در مواقعی که قیمت کااها جهش
می کند مســئوان بیان می کنند که حباب است اما در واقعیت هیچگاه این
حباب شکســته نشده و نخواهد شــد؛ زیرا کااها بر اساس نرخ تورم و نرخ ارز
افزایش پیدا میکند.
نقدینگی به مانند گداختهای به بازارها حمله می کند
وی با اشاره به رشد فزاینده بازار بورس در ماههای اخیر این موضوع را ناشی از
هجوم سرمایه های سرگردان دانست و گفت :اگر بورس دچار افت شود صنعت
آسیب می بیند .تا زمانی که برنامه های توسعه ،فارغ از ایراداتی که دارد به طور
دقیق اجرا نشــود ،باید انتظار داشت نقدینگی وحشتناک مانند گداخته ای به
بازارها حمله کند و آن را آتش بزند؛ همانند آنچه هماکنون در بازارهای ارز ،طا،
بورس و مسکن با آن مواجهیم.

سـرمقـاله

حمید رضا نقاشیان

چرا نمایندگان به آقا نامه نوشتند؟
به فرهنگ لغت مراجعه کردم تا ببینم معنی دغدغه را درســت
میفهمم؟ مرحوم اســتاد علی اکبرخان دهخدا این همه توضیح
در مورد دغدغه نوشــته اســت .ماحظه کنید « :دغدغه َ [ .د َد
غ َ  /غ ِ ] (از ع  ،ا ِمص  ،ا ِ) ترس و بیم و تشــویش خاطر( .برهان
) (از غیــاث ) .وسوســه و واهمه و تشــویش در خاطر ،و با لفظ
بردن مستعمل است ( .از آنندراج ) .اضطراب خاطر ،و بدین معنی
ظاهرا ً فارســی است » .شــکر قدح تلخ مکافات چه گویم  //کز
خاطر مــن دغدغه ٔ روز جزا برد .صائــب (از آنندراج ) .در مقابل
دغدغه هم میشــود بی دغدغه بودن را معنی کرد؛ «بی پریشانی.
بدون ترس و بیم .دغدغه ٔ خاطر؛ تشویش خاطر .پریشانی خاطر.
آشفتگی خاطر .دغدغه مند؛ مشــوش خاطر .پریشان حواس ».
حال توضیح بدهم که چرا کلمه دغدغه برایم این مقدار با اهمیت
شده است؟ روز گذشته در خبرها آمد که  ۲۳۰نفر از نمایندگان
محترم مجلس شــورای اســامی به محضر مبارک مقام معظم
رهبری حضرت آیتاه امام خامنهای نامهای مرقوم نمودهاند که
مضمون آن یک دغدغه همسان برای هم نگرانی از نفوذ عناصری
در صفوف انقابیون مشــاهده میکنند که اگر با دقت به موضوع
شناســایی ایشان پرداخته نشود ریشههای باقی مانده از اهداف و
عصاره ظهور نشان انقاب اسامی را همانند موش خرما میجوند
و اثری از ارزشها باقی نمیگذارند .به بخشی از متن نامه نمایندگان
توجه کنید « :اهتمام و حساسیت حضرتعالی در زمینه الگوهای
توســعه و پیشرفت بر کسی پوشیده نیســت و همواره بر هویت
اســامی -ایرانی و عدالت انقابی بــه عنوان ویژگیهای اینفک،
پیشرفت مطلوب تاکید کرده اید .در طرف مقابل بسیاری اهداف
جریان نفوذ نه از طریق جاسوســیهای متعارف که با قالب کردن
الگوهای توســعه وارداتی و لیبرال سرمایهداری محقق می شود.
مشهدالرضا به عنوان قطب فرهنگی جهان اسام و پایتخت معنوی
ایران اسامی یکی از کانونهای چالش بین الگویی پیشرفته اسام
ایرانی و الگوهای توســعهای منهای هویت و عدالت بوده اســت.
اجرای دقیق و کامل دســتورات صریح و مکتوب فروردین ســال
 ۸۶حضرتعالی خطاب به استاندار وقت میتوانست طی  ۱۳سال
گذشته از تضییع گسترده حقوق شرعی و قانونی جمعیت بزرگی
از مجاوران حرم مطهر رضوی جلوگیری کند و مانع تاراج هویت
معنوی بافت پیرامون حرم امام رضا (ع) و لطمه به اعتماد عمومی
و سرمایه اجتماعی نظام شود .شایان ذکر است که همین جریان
خسارتساز مصالح زیســت محیطی پایتخت معنوی کشور را نیز
علیرغم هشــدارها و نهی صریح حضرتعالی مورد تهدید قرار داده
است .متاســفانه در ماههای اخیر هم افزایی غافانه یا متعمدانه
برخی عناصر ،مراکز و ایســتادگی در برابر مصوبه قانونی شورای
عالی شهرسازی و معماری کشــور نور امیدی را که برای اصاح
برخی کج رفتاریهای دو دهه گذشــته روشن شده است ،تهدید
میکند .ایســتادگی در برابر قانوندانان قانون شــکن که به دنبال
خم کردن قانون و افزایش اختیارات غیرقانونی خود و تداوم انفاذ
الگوهای بی هویت توسعه و صیانت از منافع عدهای قلیل به ضرر
عامه مردم و نفی هویت تمدنی مشــهد الرضا هســتند با تصریح
مجدد منویات نورانی حضرتعالی تحکیم خواهد شد .ما نمایندگان
مجلس یازدهم که اصاح روندهای غلط و تقویت مبانی گفتمانی
انقاب اسامی در سیاستگذاری و نظارت بر امور کشور را فلسفه
وجودی این مجلس میدانیــم ،از حضرتعالی میخواهیم فرزندان
خود را در پیگیری منویات و دغدغههایتان در این امر و بازنگری
در طــرح بافت پیرامــون حرم رضوی به منظــور تقویت هویت
اسامی ایرانی پایتخت معنوی کشــور و احقاق حقوق مجاوران
و زائــران ثامن الحجج و پیگیری تخلفات و جــرم انگاری قانون
گریزیهــای صورت گرفته راهنمایــی و حمایت بفرمایید» .اینکه
نمایندگان از آنچه در پایتخت فرهنگی ایران اسامی میگذرد به
گله و شکایت و نهایتا به اســتمداد از مقام معظم رهبری دست
زدهاند را با معیارهای بــاور پذیر مجلس انقابی یازدهم میتوان
دریافت اما اینکه مجالس قبلی این فرایند را در انحراف از فرهنگ
دینی و ایرانی مشــاهده میکردند و دم بر نمیآوردند محل تعجب
و اعتراض نیست؟
والسام

آخرین آمار کرونا؛

شناسایی  ۲۵۳۱بیمار جدید در کشور
تعداد مبتایان به ویروس کرونا در کشــور به گفته سخنگوی وزارت
بهداشت افزایش یافت و به  ۲۱۲هزار و  ۵۰۱نفر رسید.سیماسادات
اری ،ســخنگوی وزارت بهداشــت درباره آخرین وضعیت ویروس
کرونا در ایران ،اظهار کرد :از دیروز (چهارشــنبه ۴ ،تیر) و بر اساس
معیارهای قطعی تشــخیصی ۲ ،هــزار و  ۵۳۱بیمار جدید مبتا به
کووید ۱۹در کشــور شناسایی شد که یک هزار و  ۳۴۰مورد بستری
شــدند.او افزود :مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۲۱۲هزار و
 ۵۰۱نفر رسید .متاســفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۱۳۳ ،بیمار
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۹
هزار و  ۹۹۶نفر رســید.اری تصریح کرد :خوشبختانه تا کنون ۱۷۲
هــزار و  ۹۶نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص
شده اند ۲۸۶۹ .نفر از بیماران مبتا به کووید ۱۹در وضعیت شدید
این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.سخنگوی وزارت بهداشت بیان
کــرد :تا کنون یک میلیون و  ۵۰۲هزار و  ۵۲۵آزمایش تشــخیص
کووید ۱۹در کشور انجام شده است.او گفت :در استانهای خوزستان،
کردســتان ،هرمزگان ،بوشــهر و بعضی از مناطق استانهای فارس،
لرستان ،کرمانشاه و گلستان کاهشی در میزان ابتا و بستری بیماران
کووید ۱۹نداشته ایم.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad
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قالیباف در دیدار سفیر چین:

انتظار میرود همکاریهای مشترک تهران و
پکن ارتقاء یابد
رئیس مجلس شورای اسامی ،رفتار یک جانبه آمریکا را در جهان معاصر تهدیدی
جدی علیه صلح و امنیت بین المللی خواند و بر لزوم همکاری های منطقه ای و
بین المللی برای مقابله با این اقدامات نابخردانه کاخ سفید تاکید کرد .محمدباقر
قالیباف رئیس مجلس شورای اسامی صبح دیروز (چهارشنبه ۴ ،تیرماه) با چانگ
هوا سفیر جمهوری خلق چین در تهران دیدار و گفت وگو کرد.محمدباقر قالیباف
تاکید کرد :ارتباط چین و ایران ،پایدار ،مســتحکم و تاریخی است و مخصوصاً
بعد از پیروزی انقاب اســامی مناســبات دو کشور تعمیق پیدا کرد .وی افزود:
کشــورهای جهان و از جمله تهران و پکن امروز در سطح ملی ،منطقه ای و بین
المللی با خوی اســتکباری و یکجانبه گرایی آمریکا و آثار نامطلوب آن بر حقوق
ملت ها مواجه اند.وی بر ضرورت گسترده تر شدن ارتباطات و تعمیق و وسیع تر
شدن تعامات بین دو کشور ایران و چین تاکید کرد.رئیس قوه مقننه کشورمان
دخالت های آمریکا و برخی کشورها در امور داخلی چین را بشدت محکوم کرد.
وی همچنین از موضع شفاف و روشن دولت چین در مخالفت با قطعنامه شورای
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه کشــورمان تشکر کرد.رئیس مجلس
شورای اســامی ابراز امیدواری کرد همکاری های دو کشور با سرعت بیشتری
تــداوم و تحقق پیدا کند و گفت :بارها شــاهد دخالت هــای دولت ترامپ علیه
حاکمیت و استقال کشورها از جمله در رابطه با ایران و چین و برخی مسائل بین
المللی همچون محیط زیست و ساح های مخرب بوده ایم .در این راستا همکاری
های منطقه ای و بین المللی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.سفیر چین در این
دیدار ضمن تسلیم پیام تبریک آقای لی جان شو رییس کمیته دائمی کنگره ملی
خلق چین اظهار داشت :چین تمایل دارد که روابط خود را با ایران تقویت کند و
افزود :از آنجا که پارلمان در ایران نقش بسیار مهمی دارد و نمایندگان مجلس در
ایران نقش تاثیرگذاری دارند ،معتقدم همکاری های پارلمانی ایران و نمایندگان
چین در آینده و به ریاست جنابعالی نیز افزایش خواهد یافت .کنگره نمایندگان
چین آمادگی کامل دارد که بیش از پیش همکاری های دوستانه با مجلس ایران را
توسعه دهد و تجربیات خود را در حوزه های قانونگذاری ،نظارت و اجرای سیاست
ها ،با دوستان ایرانی به اشتراک بگذارد.وی با اشاره به گستردگی روابط دو کشور
ادامه داد :ارتباطات چین و ایران با برخورداری از تاریخ و تمدن قوی از زمان جاده
ابریشــم شروع شد و در طول سالهای گذشته ،همکاری های دو طرف در زمینه
های مختلف به توسعه خوبی رسید؛ همچنان که در سال جاری میادی و با شروع
بیماری کورید  ۱۹نیز دو کشــور و دو ملت در کنار هم بوده و به یکدیگر کمک
کردند.سفیر چین در تهران با بیان اینکه در وضعیت موجود چین تمایل دارد که
روابط خود را با ایران تقویت کند ،ادامه داد :دو کشور باید در مورد مسائل مهم و
منافع مشترک از یکدیگر حمایت کنند.
سخنگوی کمیسیون تحقیق بیان کرد

اختافنظر درباره رایگیری در صحن
سخنگوی کمیسیون تحقیق مجلس شورای اسامی گفت که گزارش کمیسیون
تحقیق درباره اعتبارنامه منتخب گچساران امروز تحویل هیأت رئیسه خواهد شد
و احتماا در دستور کار جلسه روز یکشنبه( ۱۵تیرماه) مجلس قرار خواهد گرفت.
حجتاه فیروزی اظهار کرد :پس از تأیید اعتبارنامه آقای تاجگردون در جلســه
روز گذشته کمیسیون تحقیق ،ما این گزارش را جمعبندی کردیم و آن را تقدیم
هیأت رئیســه مجلس خواهیم کرد و احتماا در اولین جلسه علنی مجلس بعد
از تعطیات هفته آینده یعنی یکشــنبه  ۱۵تیرماه در دســتور کار جلسه علنی
مجلــس قرار میگیرد.وی با اشــاره به وجود اختاف نظرهایــی در مورد اینکه
آیا این اعتبارنامه باید در صحن مجلس به رأی نمایندگان گذاشــته شود یا نه،
گفت :دو برداشــت متفاوت وجود دارد ،در آییننامه مجلس لفظ تصمیمگیری
در این باره آمده و برداشــت برخی حقوقدانها این اســت که این تصمیمگیری
به معنی اخذ نظر اســت و آنچه در مجلس از آن برداشــت میشود رأیگیری
است.ســخنگوی کمیسیون تحقیق افزود :در مورد اعتبارنامه نمایندگان صومعه
ســرا و فریدن که پیش از این در مجلس مطرح شــد و به رأی گذاشــته نشد
بحــث این بود که معترضان به اعتراض خود باقــی نبودند ،اما در مورد منتخب
گچساران از توییتهای معترضان این طور برمیآید که آنها بر اعتراض خود باقی
هستند.فیروزی در پایان گفت :در نهایت باید ببینیم در زمانی که اعتبارنامه آقای
تاجگردون در دستور کار صحن علنی قرار میگیرد برداشت رئیس جلسه در این
باره چیست و چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد.
اسماعیلی مطرح کرد؛

افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم امسال
نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس از پیگیری افزایش حقوق کارگران در
کمیسیون متبوع خود خبر داد.افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم امسالبهولی
اسماعیلی نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس در صفحه شخصی خود
در توئیتر نوشت :افزایش حقوق کارگران نسبت به تورم و هزینههای تامین مخارج
زندگی ،متناســب نبود؛ یک خانواده  ۴نفره بــا حقوق  ۳میلیون تومانی چگونه
زندگی خود را بچرخاند؟!ماجرای حقوق در کمیسیون اجتماعی پیگیری خواهد
شــد تا در نیمه دوم سال افزایشی متناسب با هزینهها صورت بگیرد؛ امیدواریم
دولت همکاری کند.

فرمانده نیروی زمینی ســپاه از پایان رزمایش اقتدار شهدای ُکرد مسلمان با
دســتیابی به اهداف از پیش تعیین شــده خبر داد و گفت :در این رزمایش
مناطق آلوده به حضور تروریســتها با موفقیت پاکسازی شد .سردار محمد
پاکپور فرمانده نیروی زمینی ســپاه از برگزاری موفقیت آمیز رزمایش اقتدار
شــهدای ُکرد مســلمان خبر داد و گفت :این رزمایش که در منطقه عمومی
شمال غرب کشور ،از دهانه چیلر در مرز عراق تا ارتفاعات چهل چشمه برگزار
شد ،با دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده پایان یافت.وی با تاکید بر اهمیت
برگزاری رزمایشهای نیروی زمینی سپاه با هدف ارتقای آمادگیهای رزمی،
افزود :در رزمایش اقتدار شهدای کرد مسلمان یگانهای نیروی زمینی سپاه
اعم از تیپ نیروهای مخصوص ،زرهی ،پیاده ،پهپادی و هوانیروز و یگانهای
بومی سپاههای استانی در منطقه ،تمامی سناریوهای رزمایش را با موفقیت به
انجام رساندند.فرمانده نیروی زمینی سپاه با تاکید بر اینکه در رزمایش اقتدار
شهدای کرد مسلمان ،مناطق آلوده به حضور تروریستها با موفقیت پاکسازی
شد ،از آمادگی کامل یگانهای عملیاتی این نیرو برای مقابله با تهدیدات خبر
داد و گفت :برخورد قاطع با عناصر و گروهکهای تروریستی دستور کار دائم
نیروی زمینی سپاه است و در هر نقطهای که تروریستها حضور داشته باشند
با اقتدار با آنان برخورد خواهیم کرد.
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رییسجمهور در جلسه هیات دولت:
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اروپاییها شرمنده ما هستند
رئیسجمهور گفت :آمریکا و رژیم صهیونیستی بر آژانس بین المللی
انرژی اتمی فشــار آوردهاند و ما میترسیم که این شیادان ،آژانس
را آلوده کنند.حجت ااســام حسن روحانی رئیس جمهور دیروز
(چهارشــنبه) در جلسه هیئت دولت ،با اشــاره به سالروز وادت
حضرت معصومه (س) و روز دختر ،گفت :حضور حضرت معصومه
(س) در شهر قم باعث شد که از بیش از صد سال پیش بزرگترین
مرکز حوزه علمیه برای علوم اســامی در قم تأسیس شد و امروز
برای بیان علوم اسامی به ویژه فقه و کام شیعه ،تفسیر ،تاریخ و
حدیث و سایر علوم اسامی یک مرکزیت مهم ما حوزه علمیه قم
باشــد.وی افزود :به همین مناســبت روز وادت ایشان به نام روز
دختر هم نامگذاری شــده اســت؛ بعد از پیروزی انقاب اسامی
نیز فضای خوبی در کشــور بــرای زنان جامعه ما جهت حضور در
مناطق علمی ،فعالیت و تولید آماده شده است و فکر میکنم یکی
از افتخارات جمهوری اسامی ایران و دولت تدبیر و امید ،باز کردن
فضا برای همه زنان برای حضور در فعالیتهای مختلف اســت و
امروز ما در کاسهای دانشگاه ،بیمارستانها ،کارخانجات و ادارات
حضور پررنگ و باشــکوهی از زنان میبینیم.رئیس جمهور تاکید
کرد :هیچ کس نمیتواند در دنیا چنین اتهامی به ما بزند که حقوق
زنان تضییع شده است.روحانی اظهار داشت :قرآن کریم نسبت به
حقوق زنان سخن گفته است .همان مقدار که مردان حق استفاده از
فرصت جامعه دارند ،زنان هم همان مقدار حق استفاده دارند .اص ًا
تعبیری که برای مرد و زن استفاده میشود ،تعبیر یکسانی است.
وی با بیان اینکه امروز در بخشهای مختلف زنان ما حضور دارند،
افزود :دیروز در جلسهای که با استانداران داشتم بخشی از صحبتم
این بود که چه تعداد از فرمانداران ما زنان هســتند که مسئولیت
بر عهده دارند.رئیس جمهور بیان کرد :ما مطمئن هستیم دختران
نجیب و زنان جامعه ما در مســائل اخاقی و اجتماعی خودشان،
همه مراقبتهای ازم را انجام دادند و خواهند داد و نیازی نیست
کســی بخواهد در این زمینه دلســوزی کند .خود زنان ما در این
گونه مســائل دلسوزتر از دیگران هســتند و خواهند بود.روحانی
همچنین ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه ،افزود :شهید بهشتی
با مخالفین در تلویزیون بحث میکرد .ایشان سید شهدای مظلوم
تاریخ ایران اســت که چه ظلمی به او شــد و چه صبری داشت.
وی اظهار داشت :امیدورایم قوه قضائیه همان شرایط را ادامه دهد
و در این شــرایط ســخت امیدورایم قوای دیگر ما را یاری کنند.
روحانی خاطرنشان کرد :البته این ایام ،ایام شهادت شهید بزرگوار
ما «بهشــتی» و یاران او است .آن روز برای ما روز غمبار و توطئه
بســیار عظیمی بود و سرمایه بزرگی هم از ما گرفتند .واقعاً شهید

فرمانده کل ارتــش با بیان اینکه ارتش
و سپاه ،بهترین ترکیب دفاعی را ایجاد
کردهاند ،گفت :تا پایان سال ،تجهیزات
جدید به نیروهای ارتش اضافه میشود.
سرلشــکر ســید عبدالرحیم موسوی
فرمانده کل ارتش ،در جلسه هم اندیشی
با دانشجویان دانشگاه فرماندهی و ستاد
ارتش ،گفت :طرحهــای عملیاتی برای
ســناریوهای محتمل آماده و به صورت
آشــکار یا پنهان ،به صورت جزء به جزء
یا ترکیبی تمرین میشود و ارتش و سپاه
آمادگی دارند همراه با هم در مقابل هر
تهدید احتمالی بایستند.وی با تأکید بر
اینکه هر دشمنی منافع ملی ما را مورد
تهدید قــرار دهد ،متقابــ ً
ا منافع او را
تهدید خواهیم کرد افزود :ارتش و سپاه
در بااترین سطح هماهنگی ،مانند تار و
پود در هم تنیده ،بهترین ترکیب دفاعی
را ایجاد کردهاند.فرمانــده کل ارتش با
اشاره به اینکه فرماندهان ارتش و سپاه
به جز هماهنگیهای مــوردی ،حداقل
هر ماه یک بار جلســات مشترک دارند،

مطهری و شهید بهشتی دو سرمایه بزرگی بودند که جایگزین آنها
در تاریخ کشــور ما بسیار سخت و پیچیده است.وی افزود :مرحوم
شهید بهشتی عاوه بر علم و دانش روز حوزوی ،یکی از مجتهدان
مسلم و یکی از اساتید بسیار بزرگ حوزه علمیه قم در دهه  ۳۰بود.
ایشان در ســالهای  ۳۷و  ۳۸از مدرسین عالی مقام بود .در دهه
چهل ،مقاات و سخنرانیهای ایشان و فعالیتهای که در داخل و
خارج از کشور داشت و مخصوصاً بحث مدیریت او (شهید بهشتی)
زبانزد بود.رئیس جمهور با تاکید بر اینکه شــهید بهشتی یکی از
شخصیتهای بنام و بی نظیر در دهههای گذشته در مدیریت بود،
گفــت :او هم مدیران را پرورش میداد و هم خودش بهترین مدیر
بود .مردم ما در مجلس خبرگان رهبری ،مدیریت شهید بهشتی را
به خوبی دیدند .همچنین شهید بهشتی قوه قضاییه ای را احداث
کــرد و میدیدید که با آن ذهن باز بــا مخالفین بحث میکرد و
مستقیم پخش میشــد و میدیدند در برابر گروههای مختلف با
چه متانت ،صبر وحوصله ای گفتگو میکرد.روحانی افزود :شــهید
بهشــتی کســی بود که دربرابر نابرابریهای بی حساب و کتاب و
با توجه به اینکه ســید شــهدای مظلوم تاریخ ایران است ،صبر و
تحمل میکرد .من این نکته را یک بار گفتم که شــهید بهشــتی
به من گفت من رفتم خدمت امام (ه) که اســتعفا دهم و به ایشان
بگویم دیگر مصلحت نیست که باشم و بروم کنار ،گفت قبل از این
که این مطلب را طرح کنم ،عدهای داشتند شعار میدادند که امام
برود داخل حسینیه برای آنها سخنرانی کند ،گفت امام به من رو
کرد که آقای بهشتی ببینید این مردم چه شعاری میدهند ،اینها
که برای من شــعار میدهند اگر تمام عالم علیه من شعار دهند و
مــرگ بر فانی بگویند برای من در انجام وظیفه ام فرق نمیکند.
وی با بیان اینکه در این ایام در جامعه با مشــکاتی مواجه بودیم،
اظهار داشــت :وظیفه ما به عنوان دولــت و همچنین خود مردم،
حل مشکات در کنار هم است .بخش اعظم این مشکات پیچیده
مربوط به فرد یا قوه خاصی نیســت.رئیس جمهور ادامه داد :عمده
مشکاتی که به صورت پیچیده مشاهده میکنیم و ماهها است با
آن درگیریم ،مربوط به کرونا است که ممکن است تا ماهها نیز ادامه
داشته باشد .مشکل دیگر نیز مربوط به تحریم است که از اواخر ۹۶
و اوایل ســال  ۹۷علیه کشورمان اعمال شده و ما در این مدت سه
سال به خوبی با آن مقاومت کردیم.روحانی با بیان اینکه کشوری
که با این دو مشکل بزرگ و طاقت فرسا روبرو است ،مشکاتی هم
خواهد داشــت ،تاکید کرد :باید این مشکات را به خوبی تحلیل
کنیم تا بدانیم از کجا نشــئت میگیرد .اگر دولت جدیدی بودیم،
ما همان دولتی هستیم که در سال  ۹۵بیشترین رشد اقتصادی را

سرلشکر موسوی:

ارتش و سپاه بهترین ترکیب
دفاعی را ایجاد کردهاند
خاطرنشان کرد :ارتش و سپاه به عنوان
دو ســازمان مکمل ،هم افزایی بســیار
خوبی را بــه وجود آوردهاند.سرلشــکر
موســوی با اعام اینکه تا پایان سال،
تجهیزات جدید به نیروهای ارتش اضافه
خواهد شد ،گفت :تجهیزات مورد نظر در
همه عرصههای زمینی ،پدافند ،هوایی
و دریایی اســت و مواردی که اعام آن
بامانع است به مرور اطاعرسانی خواهد
شــد.وی با اشاره به تمرین رزم سطحی
«شهدای دریادل رمضان» ،اظهار داشت:
موشــک نقطه زن با برد  ۳۰۰کیلومتر
در ایــن رزمایش ،بــا موفقیت آزمایش
شــد و به این ترتیب دست بلند نیروی
دریایی ارتش در شعاع  ۳۰۰کیلومتر ،هر

تهدیدی را هدف قرار خواهد داد.فرمانده
کل ارتش تصریح کــرد :قرارگاه پدافند
هوایی با ســاختار جدید ،شکل گرفته
و مستقر شــده است و کنترل عملیاتی
تمامی ساحها و تجهیزات پدافند هوایی
ارتش و سپاه ،پدافند یکپارچه مستحکمی
را ایجاد کرده اســت و آســمان ایران به
صورت چند ایه رصد میشــود و هیچ
مورد مشکوکی از چشم تیزبین پدافند
دور نخواهد بود.سرلشکر موسوی با اشاره
به جوانگرایی در ارتش گفت :هم شور و
نشاط جوانی و هم تجربه هر دو باید با هم
به کار گرفته شود ،در بین جوانها کسانی
هستند که شایستگی مشاغل باا را دارند
و در بین مجربین هم کســانی هستند

در جهان داشتیم ،تورم ما تک رقمی و تراز تجاری ما مثبت بود و
صادرات غیرنفتی ما بیش از واردات بود.وی با بیان اینکه این فشار
یک فشــار عادی نیست ،گفت :این فشار برای شکستن دولت و به
زانــو درآوردن ملت بود .کار بــزرگ را ملت ما کردند که مقاومت
کرده و همه جا ایســتادگی کردنــد و رهبری که همه جا هدایت
کردند .دولت به ســهم خود کار کرده اســت و مــن در این  ۶ماه
اخیر روز استراحتی را در میان مسئوان کشور ندیدم و همه شبانه
روز در حال کار و فعالیت هستند و تعطیات نمیشناسند و همه
روزها و ساعات ،ساعت کاری مسئوان است.رئیس جمهور تاکید
کرد :ما تا دقیقه آخر ،با همان روحیه ســاعت اول ،کار و فداکاری
خواهیم کرد .کار کردن برای این مردم افتخار اســت و این افتخار
ما است که گرهای از مشکات را باز کنیم.روحانی تصریح کرد :من
میدانم که مردم ما مشــکاتی دارند و قیمتها در نوسان بوده و
این افزایش قیمتها ،مردم را آزار میدهد .هر روز موضوعی مردم
را آزار میدهد .این مشکات هر چند سخت است اما قدرت عبور
از آن را داریم.روحانی گفت :خوشبختانه صادرات نفتی و غیرنفتی
ما در خرداد با اردیبهشــت بسیار متفاوت است و حتی صادرات ما
در اردیبهشــت با اسفند و فروردین متفاوت است .مطمئن هستم
بانک مرکزی ما قادر به حل مشکل ارز است .واقعیت این بحثها
بخشی مربوط به مشکات دو ماه قبل بوده و بخشی نیز مربوط به
جنگ روانی و تبلیغات علیه کشــور است که دست به دست هم
داده اســت .ما به تدریج به سمت شرایط بهتر میرویم.وی افزود:
این روزها وزارت مسکن قراردادی را برای ساخت  ۲۰هزار مسکن
امضا کرد که البته در همه شهرستانها هم این طرح در حال پیگیری
است .مردم شاهد باشند که ما زمین را رایگان و یا با قیمت خیلی
ناچیز در اختیار کسانی قرار میدهیم که میتوانند مسکن بسازند
و آن را بــه قیمت ارزان در اختیار مردم قرار دهند .بانکها در این
زمینه مســئولیت سنگینی دارند و باید وارد عمل شوند برای آنکه
ما بتوانیم از مســئله مسکن عبور کنیم.رئیس جمهور همچنین با

که آمادگی جسمانی خود را برای انجام
وظیفه مناسب ،حفظ کردند.وی اظهار
داشــت :این دو گروه ،هر دو باید حفظ
و استفاده شوند ،بنابراین ،سیاست ارتش
نه پیر گرایی است نه جوانگرایی ،بلکه
باید مانند یک آب روان دائم از یک طرف
نیروی جوان وارد ارتش شود و از سوی
دیگر پا به ســن گذاشتهها خارج شوند
و جا را بــرای جوانها باز بگذارند .برای
اجرای این سیاست ،ما میانگین سنوات
خدمت در مشــاغل را کنترل میکنیم
نه تک ،تک نفرات را.فرمانده کل ارتش
با اشاره به موضوع بوستان بزرگ ارتش
در پاســداران ،گفــت :در این خصوص،
تفاهمنامه بسیار خوبی منعقد شده است
و سایر مراحل کار در دست پیگیری است
که پس از توافق قطعی ،منافع متعلق به
ارتش جمهوری اســامی ایــران تماماً
به معیشــت کارکنان اختصاص خواهد
یافت .ضمن اینکه سهم شهرداری ،فضای
فرهنگی تفریحی بســیار خوبــی را در
اختیار شهروندان قرار خواهد داد.

SECOND ANNOUNCEMENT

PERMIT NO : 1399.1461

NATIONAL IRANIAN SOUTH OILFIELDS COMPANY - AHVAZ-IRAN

TENDER NO.: 02-30-9350022

سردار پاکپور اعام کرد؛

پایان رزمایش در شمالغرب

@sobheqtesad

سیاست

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر

@sobheqtesad
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NATIONAL IRANIAN SOUTH OILFIELDS COMPANY ( NISOC) INTENDS TO PURCHASE THE FOLLOWING GOODS:

QUANTITY
457

MATERIAL DESCRIPTION
P/F MASONEILAN PRESSURE CONTROLLER REF. MASONEILAN REGULATOR CO.

ITEMS
20

Vendors who intend to participate in aforesaid tender are requested to send their “INTENTION TO PARTICIPATE ” letter via fax to
the following number along with their resume according to qualitative assessment Form no.1 , available at www.nisoc.ir not later than
14 days after the second announcement, otherwise, their requests for Participation in the tender will be disregarded.
The applicants should have relevant background in supplying the required goods and capability to provide and submit a bid bond
of ....... EURO or 372,490,013 RIAl in favor of NISOC.
Tender documents including the materials thorough technical specifications and Qualitative Assessment Forms can be accessed vie:
www.nisoc.ir-material procurement management tab
ONLY ACCEPTABLE DELIVERY TERM IS D.D.P , NISOC’S WAREHOUSE , AGHAJARI, IRAN
PAYMENT TERM IS C.O.D. , SUBSEQUENT TO NISOC’S MATERIAL APPROVAL
NO ADVANCE PAYMENT WILL BE PAID

FOREIGN PURCHASING DEPARTMENT
Bldg, No. 104, Material Procurement Management Complex , kouy-e-Fadaeian Islam (New Site) , Ahvaz, Iran
Tel / NO.: +98-61-34123455 Fax No.: +98-61-34457437

روابط عمومی شرکت مناطق نفت خیز
http://IETS.MPORG.IR

Public Relations: WWW.NISOC.IR WWW.SHANA.IR

اشاره به قطعنامه اخیر شورای حکام علیه ایران ،گفت :به کشورهای
اروپایی هشدار میدهیم؛ تا کنون رفتار ما با آژانس رفتاری دوستانه
و قانونــی بود و همواره با آنها همکاری میکردیم و آنها به صورت
روزمره بازرســان شان در کشور ما حضور داشتند و مکانهایی که
دوست داشتند را بازدید میکردند و در  ۱۶گزارش نیز اعام کرده
که ایــران همواره پایبند بوده و همکاری میکند ،اما در این اواخر
آمریکا و رژیم صهیونیستی بر آژانس بین المللی انرژی اتمی فشار
آورده اند و ما میترســیم که این شــیادان آژانس را آلوده کنند.
روحانی ادامه داد :آمریکا و رژیم صهیونیســتی ،آژانس را که باید
همــواره گزارشهای صحیح و دقیق ارائــه دهد وادار به نبش قبر
کرده اند ،کار آژانس نظارت بر فعالیتهای هستهای کشور هاست،
اما آمریکا و رژیم صهیونیستی دارند آژانس بین المللی انرژی اتمی
را از مسیر قانونی خود خارج میکنند؛ ما هر وقت بخواهیم پاسخ
قاطعی به این گونه رفتار میدهیم.وی مبنای کار ایران را همکاری
با آژانس بین المللی انرژی اتمی دانست و گفت :ما همکاری خود
را با آژانس حفظ میکنیم اما آنها نیز باید توجه داشته باشند که از
مسیر قانونی منحرف نشوند .از طرف دیگر اروپاییها که شرمنده
ما هستند بخصوص آنکه از ســال  ۹۷تاکنون که بسیار شرمنده
ما هســتند ،آنها به وظایف قانونی و تعهدات خودشان قبل و بعد
از خــروج آمریکا از برجام عمل نکردنــد آنها تلفنی و حضوری از
ما عذرخواهی میکنند که نتوانستند به وظایفشان عمل کنند اما
در یک شــرایطی که رژیم صهیونیستی و آمریکا پیش آوردند آنها
نیز وارد شده و خود را آلوده میکنند.رئیس جمهور گفت :در این
ماجرا کشور روسیه و چین بسیار خوب و قاطعانه عمل کرده و زیر
بار فشار آمریکا نرفتند ،توقع ما این است که اروپا نیز زیر بار فشار
آمریکا نرود و آژانس نیز اســتقال خــود را حفظ کند .این آقای
جدیدی که مسئولیت آژانس را بر عهده گرفته باید بداند که آبروی
آژانس برای نظام بین الملل بســیار اهمیت دارد البته ما حاضریم
برای حفظ این آبرو با آنها همکاری کنیم.

معاون اول قوه قضاییه:

مسئولین متخلف حکومت را باید به اشد
وجه مجازات کرد
محسنی اژهای معاون اول قوه قضاییه میگوید که مقامات کشور رومانی باید در
ارتباط با مرگ قاضی منصوری -از متهمان پرونده اکبر طبری -پاسخگو باشند.
به گزارش قوه قضاییه ،حجت ااسام محسنی اژهای معاون اول قوه قضاییه در
برنامه متن حاشیه ضمن تبریک دهه کرامت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای
هفتم تیر عنوان کرد :انشــاه بتوانیم پاســداران خوبی برای ادامه دادن راه این
شهدا باشیم.معاون اول قوه قضاییه با اشاره به نگاه دکتر بهشتی به عدالت قضایی
و حقوق مردم در جمهوری اسامی ایران بیان کرد :آیت اه دکتر شهید بهشتی
یکی از شخصیت های برجســته حوزوی و دانشگاهی بود که در علوم جدید و
قدیم یک ذهن جواری داشــتندو هم به مسائل فقهی خوب آشنا بودند و هم به
مسائل حوزوی و دانشگاهی خوب آشنا بودند و هم با هر دو محیط مرتبط بودند
و هم ســائل روز و جهان را خوب می شناختند.وی افزود :از همان ابتدای شروع
به نهضت یکی از اهداف بلندی که ایشان داشت ،قبل از انقاب کادرپروری برای
تحقق مسائل اسامی بود .یکی از همت های بزرگ ایشان این بود که در همان
زمان به فکر بود که برای تحقق اهداف اسام و انقاب کادرپروری کنند.محسنی
اژه ای بیان کرد :بعد از پیروزی انقاب در ســمت های باایی که قرار گرفتند و
عضو شــورای زمان انقاب قرار گرفتند و بعد از آن در سمت رییس دیوان عالی
کشور برای تحقق اهداف نظام جمهوری اسامی که یکی از آن ها قوه قضاییه بود
با آن بصیرت ،علم و آشنایی با دنیای روز که داشتند ،تاش کردند تا چند کار را
پایه گذاری کنند.معاون اول قوه قضاییه در ادامه بیان کرد :اول اینکه توانستند تا
ساختار متناسب با نظام اسامی را پایه گذاری کنند ،دوم اینکه نیروی متناسب
با پیاده کردن اهداف و قوانین اسامی را سعی کردند کادرسازی کنند و نیروی
انسانی را بوجود بیاورند؛ همچنین به کادر قضایی خود ارتقا ببخشند که بحمداه
در هر ســه قسمت نیز موفق بودند.وی تاکید کرد :پایه گذاری که برای این کار
کردند می توانست حقیقتا یک نظام اسامی متناسب جمهوری اسامی و یک
نظام قضایی متناســب با اینکه هم بتواند حق مظلوم را بســتاند و هم بتواند در
جهت پیاده کردن قوانین اسامی موفق باشد و این دو کار را توامان شروع کردند.
محسنی اژه ای خاطرنشان کرد :ایشان از همان ابتدا خیلی نسبت به آزاداندیشی
توجه خاص داشــتند و معتقد بودند که باید با مردم ارتباط داشت؛ لذا از همان
اوایل ایشــان سعی می کرد در بین مردم ،نخبگان ،دانشجویان و اساتید باشد و
هر جا که ازم بود به میدان می آمد و خودش تبیین می کرد و اگر ازم اســت
حتی با کسانی که شاید در جهت صد در صد مخالف او بودند مناظره می کرد.
ظریف:

با یکجانبهگرایی و تضعیف توافق
هستهای مخالفیم
وزیر خارجه کشــورمان تاکید کرد :با یکجانبهگرایی و تضعیف توافق هستهای
ایران مخالف هســتیم.محمد جواد ظریف در توییتی به زبان چینی نوشت :در
آستانه جشــنواره قایق اژدها چین ،بسیار خوشحالم که یک جلسه ویدئویی با
مشــاور وزیر امور خارجه چیــن و وانگ یی برگزار کــردم .ما در مورد تعمیق
همکاریهای اســتراتژیک جامع دو کشــور ،تعمیق برنامه همکاری  ۲۵ســاله
دوجانبه و تقویت پشــتیبانی متقابل در امور بین الملل به توافق رسیدیم .همه
مــا مجددا ً حمایت خود را از توافق هســتهای ایران ،چند جانبه گرایی و حقوق
بین الملل تأیید میکنیم و به طور مشترک با یک جانبه گرایی و تضعیف توافق
هستهای ایران مخالف هستیم .از این فرصت استفاده میکنیم و برای دوستان
چینی جشنواره شادی را آرزو داریم.

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

www.sobh-eqtesad.ir

sobhe-qtesad

@sobheqtesad
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اقتصاد کان

پنج شنبه  5تیر  3 1399ذی القعده  25 1441ژوئن 2020

گران شدن سبد معاش بعد از هر تکانه ارزی

دار۲۰هزارتومانیچهبرسرکارگرانمیآورد؟

ِ
سخت نقدینگی هم
در شــرایط کنونی حتی با کنترل سفت و
نمیتوانند تورم را روی رقــم  ۲۰یا  ۲۲درصد کنترل کنند .با
رونــد فعلی ،تورم واقعی حداقل باای  ۴۰درصد خواهد بود .در
اولین روزهای تیرماه سال  ،۹۹دار به مرز  ۲۰هزار تومان رسید؛
این درحالیست که در سال گذشته بارها و بارها مسئوان دولتی
ادعــا کردند حتماً نرخ ارز را کنتــرل خواهند کرد؛ دولت بارها
علت پایین آمدن ارزش ســرمایههای ریالی مردم و به طبع آن
کاهش قدرت خرید را در جایی غیر از خود نشــان کرد؛ این در
حالیست که به گفته مرتضی افقه (کارشناس اقتصادی و استاد
اقتصاد دانشگاه شــهید چمران اهواز) مشکل اساسی در همان
کژکارکردیهای نظامات سیاستگذاری دولت است.

عبرت هم نشده اســت .آقایانی که به ظاهر متخصص هستند
اصرار دارند که نرخ ارز باید متناسب با تورم افزایش یابد و ریشه
تورم را عمدتــاً خارج از افزایش نــرخ ارز میبینند و به دایل
سادهانگارانه ربط میدهند .درحالیکه افزایش نرخ ارز در ایران به
دلیل نقش عمده و تاثیرگذاری که بر سایر متغیرهای اقتصادی
دارد ،یک محرک بســیار جدی برای تورم است و رها شدن آن
کــه به نظر میآید یا عمدا ً یا از روی بیاختیاری یا ناچاری رها
شده ،تورم را به صورت لجامگسیخته افزایش خواهد داد و این
یعنی اینکه ســفره فرودستان و کارگران ،بیش از گذشته خالی
خواهد شد؛ به خصوص کارگرانی که علیرغم کار کردن ،همچنان
محروم و فرودســت هستند.به گفته افقه ،دار  ۲۰هزار تومانی
بیش از همیشــه ،قدرت خرید طبقات فرودست و مزدبگیر را
مردمان
کاهــش خواهد داد و باعث ریزش خیلــی عظیمی از
ِ
طبقات متوسط به پایین خط فقر و محرومیت خواهد شد؛ یعنی
«متوسطزدایی از اقتصاد» شتاب خواهد گرفت.

گران شدن سبد معاش بعد از هر تکانه ارزی
در هفدهم خرداد ماه ،جلســه ترمیمی شورایعالی کار ،افزایش
حداقل دســتمزد کارگران را با تامین از محل کســر  ۷۵هزار
مبلغ پایه ســنوات ،از  ۲۱درصد به  ۲۶درصد رساند؛
تومان از ِ
ایــن  ۲۶درصد حتی در تقابل با تورم رســمی اعام شــده در
اسفندماه ( ۴۱.۲درصد) ،فروردین ماه ( ۳۴درصد) و اردیبهشت
ماه (حدود  ۳۰درصد) ناعادانه مینمایند چه برســد به اینکه
بخواهیم حداقل مزد  ۲میلیون و  ۶۱۱هزار تومانی را با ســبد
حداقلی و تقلیل یافته  ۴میلیون و  ۹۴۰هزار تومانی مقایســه
کنیم؛ ســبدی که در اســفندماه سال گذشــته و قبل از بروز
تکانههای تورمی اخیر ،توسط سه گروه رسمی مذاکرات مزدی
تایید شــد.قبل از شــوک ارزی اخیر و رسیدن نرخ دار به ۲۰
هزار تومان ،در همان روزهای انتهایی فروردین ماه ،محاســبات
کمیته دستمزد کانون عالی شوراها نشان داد که سبد معاش ۴
میلیون و  ۹۴۰هزار تومانی به مرز  ۶میلیون تومان رسیده است.
حاا در آستانه ورود به تابستان با یک تکانه تورمی جدید روبرو
شدهایم .تجربههای پشت سر ،حداقل تجربهی شوکتراپیهای
اقتصادی از سال  ۹۷تا امروز ،نشان داده است که هر موج گرانی
ارز حداقــل  ۳۰تا  ۴۰درصد قدرت خرید مردم عادی را کاهش
داده است و سبد هزینههای خانوار را بیش از یک میلیون تومان
گران کرده اســت؛ بدون تردید یک همچین پیشامد ناگواری را
در تابستان امسال بازهم در پیش خواهیم داشت .این واقعیت،
یعنی بروز تورم در کااهای اساسی و پسرفت قدرت خرید مردم،
با ادعاهای مکرر دولتیها مبنی بر کنترل تورم در تعارض است.

در اوایــل خرداد مــاه ،بانک مرکزی طــی بیانیهای چارچوب
هدفگــذاری نرخ تــورم را اعام و بر این اســاس ،هدف نرخ
تــورم خود را برای بــازه زمانی یکســاله ۲۲ ،درصد با دامنه
مثبت و منفی  ۲واحد درصد تعیین کرد .با این حســاب ،طبق
پیشبینی بانــک مرکزی ایران ،تورم در ســال  ۹۹بین  ۲۰تا
 ۲۴درصد خواهد بود.در بیانیه بانک مرکزی ،به آسیبشناسی
تورم در اقتصاد ایران پرداخته شــده اســت .میتوان از دل این
بیانیه ،بیانضباطی مالی دولت و کســری بودجه ،شــوکهای
ارزی ،انباشــت نقدینگی و مشکات ناشی از تحریم را بهعنوان
ریشههای تورم در اقتصاد ایران برشمرد.باید پرسید کدامیک از
عوامل تورم سا ِز برشمرده شده در این بیانیه ،تا امروز رفع شده
است؛ در واقع نه تنها هیچ کدام از عوامل تورمساز مرتفع نشدهاند
بلکه عاوه بر همه آنها ،یک شــوک ارزی جدید نیز فرارسیده
است؛ حاا باید سیاستگذاران اقتصادی پاسخ بدهند که چقدر
این بیانیه ،ضمانت تحقق دارد؛ کما اینکه به نظر میرســد اگر
عددسازی و پایین کشیدن دادههای آماری را در دستور کار قرار
ندهند ،شاید نرخ تورم دو برابر تورم هدف ،یعنی  ۴۰درصد نیز
دیگر قابلیت تحقق نداشته باشد.

ادعای تورم هدف  20تا  24درصدی برای سال جاری!

هدف از باابردن نرخ ارز چیست؟

در چنین شرایطی ،دار بیست هزار تومانی خیلی راحت و خیلی
زود افزایش  ۲۶درصدی دســتمزد کارگران را خواهد بلعید؛ تا
آنجا که دیگر سخت میتوان در مقابل این تردید محکم و پابرجا
ایستادگی کرد که آیا واقعاً در چنین اقتصادی میتوان به بهبود
معیشــت کارگران از طریق چانهزنی برای افزایش دستمزد به
اندازه ارزنی امیدوار بود؟! در این بین ،به نظر میرســد کارکرد
و شــاید هدف از باا بردن نرخ تورم ،بدون توجه به معیشــت
آسیبپذیر قاطبهی مردم که مزدبگیر ثابت و در معرض سقوط
هســتند ،ایجاد رونق در بازار بورس بوده اســت.در این شرایط،
بورس به نظر میرسد از «گرانی دار» منتفع شده باشد (البته
فقط در ظاهر منتفع شده بلکه در واقعیت ،بورس هم باید سود
ریالی خود را در همین اقتصاد متورم خرج کند) یا ااقل ارزش
ســرمایههای موجود در آن حفظ شده اســت اما دار  ۲۰هزار
تومانی چه بر ســر معیشت و قدرت خرید طبقهی کارگر آورده
است؟!
متوسطزدایی از اقتصاد
مرتضی افقه در این رابطه میگوید :مشکات اقتصادی امروز ما،
حاصل کژفکریهای تصمیمگیران در سه دهه گذشته است .این
کژفکریها در تمام سه دهه گذشته تداوم داشته و هیچگاه مایه

تورم باای  40درصد خواهد بود
این کارشناس اقتصادی ،در پاسخ به این سوال که آیا تورم هدف
 ۲۰تا  ۲۴درصدی واقعــاً قابلیت تحقق دارد یا خیر؛ میگوید :با
این روالی که در پیــش گرفتهاند ،تورم هدف  ۲۰تا  ۲۴درصدی
به هیچوجه قابل دسترســی نیســت .آقایان ممکن است تصور
کننــد با کنترل نقدینگی و به صورت تصنعی ،اســمی یا به زور
یک رقمی را برای تــورم در همان محدوده هدف اعام کنند اما
حتی اگر این اتفاق هم بیفتد ،به قیمت تشدید رکود خواهد بود،
یعنــی با کنترل نقدینگی ،بســیاری از تقاضاها را کنترل کنند و
این کاهش تقاضا ،باعث کاهش تقاضا برای تولید و متوقف شدن
چرخ بسیاری از کارخانجات شود؛ حاصل این رویه ،اخراج گسترده
نیــروی کار خواهد بود؛ با این حــال ادعا خواهند کرد که تورم را
کنترل کردهایم کما اینکه معتقدم با این شرایطی که داریم ،حتی
با کنترل سفت و سختِ نقدینگی هم نمیتوانند تورم را روی رقم
 ۲۰یــا  ۲۲درصد کنترل کنند .با روند فعلی ،تورم واقعی حداقل
باای  ۴۰درصد خواهد بود.بدون تردید همین امروز هم که اعام
کردهاند تورم خرداد ماه به  ۲۷.۸درصد کاهش یافته ،تورم واقعی
ملموس اقام اساسی
سبد خانوار باای  ۴۰درصد و تورم واقعی و
ِ
ازجمله خوراکیهای اصلی باای  ۶۰درصد است؛ همین امروز با
این معادات ناکارآمد و معیوب اقتصادی ،افزایش دســتمزد ۲۶
درصدی کارگران بلعیده شده است؛ به راستی تا پایان سال چه بر
سر سفرههای خالی طبقهی کارگر خواهد آمد؟!
معاون وزیر راه و شهرسازی:

جزییات بسته حمایتی از مستاجران،
روز شنبه اعام میشود
معاون وزیر راه و شهرسازی از نهایی شدن بسته حمایتی مستاجران در روز شنبه هفته
آینده خبر داد.محمود محمودزاده ،معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی،
با اشــاره به بسته حمایتی دولت از مســتاجران اظهار داشت :تمام پیشنهادات دولت در
این بسته آمده و در حال بررسی است و روز شنبه – هفتم تیرماه -جلسه نهایی بررسی
بسته حمایتی از مستاجران برگزار میشود و در صورت تصویب پیشنهادات وزارت راه و
شهرسازی ،جزییات آن اطاعرسانی خواهد شد.وی تاکید کرد :جلسه روز شنبه ،جلسه
آخر و نهایی خواهد بود.معاون وزیر راه و شهرســازی درباره پیشنهاد اعام نرخ اجاره بها
از سوی وزارت راه و شهرسازی گفت :پیشنهادات متعددی مطرح شده است و مشخص
نیست کدام یک از این پیشنهادات مصوب شود .این پیشنهادات موضوعات حقوقی دارد
که باید مورد بررسی قرار بگیرد.محمودزاده درباره اجباری شدن صدور کد رهگیری برای
تمام قراردادهای مســکن چه قرارداد خرید و فروش و چه اجاره اظهار داشت :صدور کد
رهگیری در یک مقطعی به صورت اختیاری اجرا شد اما بر اجباری بودن احیای صدور کد
رهگیری مصر هستیم.وی ادامه داد :صدور کد رهگیری مزیتهای متعددی دارد و هم به
روی شناخت بازار و هم ارایه آمار دقیقتر از مناطق و شهرهای مختلف کمک میکند و
یک ابزار مدیریتی و برنامه ریزی برای بازار مسکن محسوب میشود .از این رو به دنبال
این هســتیم برای هر معاملهای در بازار مسکن کد رهگیری صادر شود.معاون وزیر راه و
شهرسازی افزود :بخش عمدهای از قراردادهای بازار مسکن ثبت نمیشوند که ثبت نشدن
این معامات فرار مالیاتی را به دنبال دارد اما اجرای صدور کد رهگیری در هر معاملهای،
بسیاری از موضوعات را روشن و شفاف میکند .محمودزاده با تاکید بر اینکه عدم صدور
کد رهگیری تخلف است ،گفت :براساس مصوبهای که مجلس گذشته صادر کرد ،اسنادی
که قانونی نباشــند قابلیت پیگیری نخواهند داشت و طبیعی است که اگر کسی چنین
ریسکی کند باید نتایج و تبعات آن را بپذیرد.وی ادامه داد :برای مثال اگر فردی به صورت
غیر رسمی اجاره نامه و مبایعه نامهای را تنظیم کند ،قابلیت رهگیری در مراجع رسمی،
قانونی و قضایی را نخواهند داشــت و اگر هر طرف قرارداد به تعهدات پایبند نباشــند،
مطالبات قابل پیگیری نیست.

بورس رکورد شکست
شــاخص کل بورس امروز رکورد جدیدی را شکست و برای نخستین بار وارد کانال یک
میلیون و  ۴۰۰هزار واحد شد.شاخص کل بازار سرمایه دیروز با  ۲۸هزار و  ۴۱۴واحد رشد
رقم یک میلیون و  ۴۱۹هزار واحد را ثبت کرد .شاخص کل با معیار هم وزن نیز ۱۵۶۵
واحد صعود کرد و در رقم  ۴۳۲هزار و  ۱۰واحد ایستاد.دیروز یک میلیون معامله به ارزش
 ۱۱۶هزار و  ۷۵۰میلیارد ریال توســط معاملهگران انجام شــد.صنایع پتروشیمی خلیج
فارس ،ملی صنایع مس ایران ،سرمایه گذاری تامین اجتماعی ،پاایش نفت اصفهان ،ایران
خودرو ،پتروشیمی پارس و معدنی و صنعتی گلگهر نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر
مثبت را روی بورس گذاشتند و بانک ملت ،گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو ،پاایش
نفت اصفهان ،ملی صنایع مس ایران ،پاایش نفت بندرعباس ،ســرمایه گذاری غدیر و
ســرمایه گذاری خوارزمی نمادهای پربیننده این بازار بودند.شاخص کل فرابورس نیز با
 ۱۰۰هزار واحد رشــد رقم  ۱۵هزار و  ۱۹۹واحد را ثبت کرد.معاملهگران این بازار ۶۶۳
هزار معامله انجام دادند که  ۶۶هزار و  ۸۶۲میلیارد ریال ارزش داشــت.هلدینگ صنایع
معدنی خاورمیانه ،پتروشیمی زاگرس ،فواد هرمزگان جنوب ،سهامی ذوب آهن اصفهان،
پتروشیمی تندگویان ،توسعه مولد نیروگاهی جهرم و پاایش نفت اوان نسبت به سایر
نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند و سهامی ذوب آهن اصفهان ،گروه
صنایع کاغذ پارس ،گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی ،صنایع ماشینهای اداری ایران،
سیمان ار سبزوار ،بانک دی و کشت و صنعت شهداب ناب خراسان نمادهای پربیننده
فرابورس را تشکیل دادند.
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گزیده خبر
شریعتمداری جزئیات پرداخت بیمه بیکاری ایام کرونا؛

بیمه بیکاری  ۲۳۰هزار نفر تایید شد
وزیــر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :واریزی بیمه بیکاری  ۲۳۰هزار نفر از
بیکاران کرونا در فروردینماه تایید شده است و اردیبهشتماه نیز به همین روال
خواهد بود.به گزارش وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی« ،محمد شریعتمداری»
افزود :با شــیوع بیماری کرونا عدهای از کار بیکار شــدند و مجددا به کارشان
بازگشــتند و برای تعطیلی موقت تمهیداتی در نظر گرفته شد؛ دولت از طریق
منابع صندوق توسعه ملی بودجهای را برای بیمه بیکاری تخصیص داده است
و ســازمان برنامه و بودجه از طریق فهرستی که وزارت تعاون در اختیارش قرار
میدهد ،پرداخت حداقلی را انجام میدهد.وی افزود :برای اسفند سال گذشته
حدود  ۲۱۳هزار نفر مشمول دریافت این مبلغ شدهاند که تاکنون برای حدود
 ۱۵۰هزار نفر مبلغ پرداخت شده است و لیست حدود  ۶۳هزار نفر نیز در ابتدای
تیرماه به خزانهداری کل کشور ارسال شده است و تعدادی نیز تاکنون اقدام به
ثبت شماره حساب و شماره شبای خود نکردهاند که ازم است با ورود به سامانه
در این خصوص اقدام کنند.وزیر تعاون اظهارداشــت :در ارتباط با افرادی که در
فروردینماه امسال بیکار شــدهاند اطاعات حدود  ۳۳۰هزار نفر به خزانهداری
کل کشــور ارسال شده و امیدواریم به همراه لیســت تکمیلی اسفندماه و در
روزهای آتی پرداخت انجام شــود.وی افزود :با توجه به اینکه برای متقاضیانی
که در اردیبهشــتماه کار خود را از دست دادهاند تا پایان خرداد ماه کارفرمایان
میتوانســتند لیست بیمه ارسال کنند ،لیســت این افراد نیز در حال پاایش
اســت که به محض آماده شدن و طی هفته آتی برای پاایش نهایی در ارتباط
با تعداد خانوار و تاریخ بیکاری ،تحویل سازمان تامین اجتماعی و سازمان برنامه
و بودجه خواهد شــد ،طی این مدت حدود  ۱۶هزار و  ۵۰۰نفر انصراف خود را
از دریافت مبالغ مربوط به ایام بیکاری در ســامانه ثبت کردهاند.شریعتمداری
گفت :بر اساس مصوبه اخیر ستاد مذکور ،پرداخت مبلغ در خصوص ایام بیکاری
تا پایان اردیبهشــتماه سال جاری است و برای افرادی که از ابتدای خردادماه
سال جاری بیکار میشوند و یا اینکه بیکاری آنان استمرار داشته باشد بررسی
و هرگونه پرداخت صرفاً بر اساس قوانین کار و تامین اجتماعی و بیمه بیکاری
خواهد بود و شــروط قانونی اعام شــده را باید دارا باشند که در صورت تایید
مدارک و مســتندات آنان توسط کمیتههای استانی میتوانند از مقرری بیمه
بیکاری استفاده کنند.

چرا حق تقدم سهام عدالت صفر است؟
سخنگوی طرح آزادسازی ســهام عدالت در مورد اینکه چرا حق تقدم سهمها
در پرتفوی مشموان ســهام عدالت صفر است ،توضیحاتی را ارائه کرد.حسین
فهیمی با بیان اینکه همه حقوقی که سهامدار عادی برای حق تقدم سهام دارد،
مشموان سهام عدالت نیز دارند ،اظهار کرد :در مورد حق تقدم در سهام عدالت
باید گفت که در فروش توسط خود سهامدار و فروش توسط شرکت هیچ مشکلی
وجود ندارد اما اگر بخواهند از آن استفاده کنند ،شرایط آن قبل از زمان سررسید
اعام خواهد شــد.وی ادامه داد :به عبارت دیگر به طور کلی میتوان سه کار با
حق تقدم انجام داد .میتوان آن را فروخت یا میتوان استفاده کرد یا اینکه هیچ
اقدامی انجام نداد تا شرکت تجمیع شود و بفروشد و پول آن را پرداخت کند.به
گفته فهیمی ،درحال حاضر برای مشموان سهام عدالت فروش توسط مشمول و
فروش تجمیع شده توسط شرکت مشکلی وجود ندارد و شرایط استفاده از حق
تقدم اعام شده در زمان سررسید اعام خواهد شد؛ به همین دلیل جلوی سهم
عدد صفر نوشته شده است.بر اساس این گزارش ،زمانی که یک شرکت افزایش
سرمایه میدهد ،به نسبت درصد افزایش سرمایه ،تعداد سهام آن نیز افزایش پیدا
میکند .در این شرایط به دلیل اینکه سهامداران یک شرکت خواهان حفظ حقوق
و منافع خود در شــرکت هستند ،این انتظار را دارند که بعد از افزایش سرمایه
شرکت ،درصد مالکیت خود در شرکت را نسبت به قبل از افزایش سرمایه حفظ
کنند.به همین دلیل براســاس قانون تجارت ،این حق برای سهامداران شرکت
در نظر گرفته میشــود .بر این اساس ،درصورتی که یک شرکت سهام جدیدی
برای فروش منتشــر کند ،ســهامداران فعلی در خرید این سهام جدید اولویت
دارند .به این اولویت در خرید سهام نسبت به سهامداران جدید ،حق تقدم خرید
سهام گفته میشود.یادآور میشود؛ مشموان سهام عدالت که روش مستقیم را
برای مدیریت سهام خود انتخاب کردهاند میتوانند با مراجعه به درگاه اینترنتی
 WWW.SAHAMEDALAT.IRپرتفوی سهام خود را مشاهده کنند.

تهران و اصفهان در صدر مقرریبگیران
بیمه بیکاری
بررســی وضعیت بیمه بیکاری در سال  ۹۸نشان می دهد که تعداد کل مقرری
بگیران بیمه بیکاری  ۲۴۵هزار و  ۱۹۷نفر بوده است که نسبت به سال پیش از
آن  ۶.۵درصد کاهش را تجربه کرده است ،.یکی از حوزههای مهم جامعه کارگری
مربوط به بیمه کارگران میشود زیرا در صورتی که کارگرانی بدون میل و اراده از
کار بیکار شوند با رعایت شرایط و ضوابط قانون بیمه بیکاری ،میتوانند طی یک
بــازه زمانی مقرری بیمه بیکاری را به صورت ماهانه دریافت کنند.به این ترتیب
در صورتی که کارگر مجرد باشد حداقل  ۶ماه و حداکثر  ۳۶ماه و در صورتی که
کارگر متأهل باشد حداقل  ۱۲ماه و حداکثر  ۵۰ماه مقرری بیمه بیکاری دریافت
میکند.میزان مقرری بیمه بیکاری مطابق با بند ب ماده  ۷قانون بیمه بیکاری ۵۵
درصد متوسط مزد یا حقوق یا کار مزد روزانه بیمه شده است .البته ذکر این نکته
نیز ضروری است که مبلغ بیمه بیکاری نباید از حداقل مزد مصوب شورای عالی
کار در هر سال کمتر باشد و همچنین نباید از  ۸۰درصد متوسط مزد یا حقوق
وی بیشتر باشد.در این بین ،برای فراهم کردن زمینه اشتغال مجدد فرد ،اگر کارگر
مقرری بگیر بیمه بیکاری ،مهارت داشته باشد میتواند در دورههای تکمیل مهارت
و یا کســب مهارتهای فنی و حرفهای پیشــرفته به صورت  ۱۰۰درصد رایگان
شرکت کند؛ هزینه مهارت آموزی مقرری بگیران بیمه بیکاری از محل منابع بیمه
بیکاری به سازمان آموزش فنی و حرفهای پرداخت میشود.بر این اساس ،بررسی
وضعیت بیمه بیکاری در سال  ۹۸نشان میدهد که تعداد کل مقرری بگیران بیمه
بیکاری  ۲۴۵هزار و  ۱۹۷نفر بوده است که نسبت به سال  ،۹۷میزان  ۶.۵درصد
کاهش را تجربه کرده است .در بین استانهای کشور ،تهران ،اصفهان و خراسان
رضوی بیشــترین مقرری بگیران بیمه بیکاری را داشتهاند.در جدول زیر تعداد
مقرری بگیران بیمه بیکاری به تفکیک استان آمده است.مطابق با آنچه که پیش
از این مسئوان وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به مهر گفته بودند ،زمانی که
بیمه شده مجددا ً اشتغال به کار یابد ،در مواقعی که بیمه شده بدون عذر موجه
از شرکت در دورههای مهارت آموزی ،کار آموزی و سواد آموزی خود داری کند،
در مواردی که بیمه شده از قبول شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی
خودداری کند ،در مواقعی که بیمه شده بیکار ضمن دریافت مقرری بیمه بیکاری،
مشمول بازنشســتگی یا از کار افتادگی کلی شود ،در شرایطی که بیمه شده به
نحــوی از انحاء با دریافت مزد ایام باتکلیفی به کار مربوطه برگردد و در صورتی
که پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری محرز شود که بیکاری بیمه شده ناشی از
میل و اراده وی بوده است ،پرداخت مقرری بیمه بیکاری قطع میشود.
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سازمان جهانی تجارت

بدترین سقوط تاریخ پیش روی تجارت جهانی است

سازمان تجارت جهانی هشدار داد پاندمی ویروس کرونا در سه ماهه دوم امسال باعث سقوط  ۱۸.۵درصدی تجارت در جهان
خواهد شــد که این بدترین ســقوط تاریخ تجارت جهان خواهد بود.به گزارش راشــاتودی ،سازمان تجارت جهانی هشدار داد
پاندمی ویروس کرونا در ســه ماهه دوم امسال باعث ســقوط  ۱۸.۵درصدی تجارت در جهان خواهد شد .هرچند این بدترین
ســقوط تاریخ تجارت جهان خواهد بود اما با این حال از پیشبینیهای قبلی این ســازمان بهتر میباشد.دادههای دابلیوتیاو
نشان داد که تجارت جهانی در  ۳ماهه اول امسال نسبت به سال قبل  ۳درصد افت کرده است اما اقدامات مربوط به مقابله با
پاندمی کرونا این وضعیت را در ســه ماهه بعدی تشدید کرده است.در گزارش سازمان تجارت جهانی آمده است :تخمینهای
اولیه در مورد وضعیت تجارت جهانی در سه ماهه دوم که پاندمی کرونا و محدودیتهای قرنطینهای مقابله با آن بخش بزرگی
از جمعیت جهان را تحت تأثیر قرار داد ،نشان میدهد که میزان آن  ۱۸.۵درصد نسبت به سال گذشته سقوط خواهد کرد.این
در حالی اســت که قب ً
ا در پیشبینی ماه آوریل این ســازمان ،دو احتمال برای آینده این بحران در نظر گرفته شده بود .طبق
سناریوی اول که بدبینانهترین حالت را در نظر میگرفت پیشبینی میشد تجارت جهانی  ۳۲درصد سقوط کند .در سناریوی
دوم که خوشبینانهترین حالت را در نظر گرفته بود پیشبینی شده بود که میزان این سقوط  ۱۳درصد باشد.مدیرکل سازمان
تجارت جهانی ،روبرتو آزودو ،گفت :سقوط تجارت جهانی که ما در حال حاضر پیشبینی میکنیم در واقع بااترین سقوط در
تاریخ خواهد بود .اما باید به این نکته توجه کرد که این میتوانســت خیلی بدتر از اینها باشــد .در واقع باید این پیشبینی را
به عنوان خبری مثبت ارزیابی کرد.

سرپرست وزارت صنعت:

سازمان توسعه تجارت اعام کرد

تعلیق کارت بازرگانی تجار از  ۷تیرماه در
صورت عدم رفع تعهد ارزی

ارز مورد نیاز تولیدکنندگان لوازمخانگی تامین شد

سازمان توسعه تجارت ایران در اطاعیهای به بنگاههای صادراتی شرایط زمانی
تعلیق کارت بازرگانــی در صورت عدم ایفای تعهد ارزی را اباغ کرد.به گزارش
سازمان توسعه تجارت ایران ،در اجرای بند ج ماده  ۷دستورالعمل کارگروه پایش
رفتار تجاری و مســتند به نامه شماره  ۴۱۶۹۳م  /خ مورخ  ۱۳۹۹.۰۲.۲۱بانک
مرکزی جمهوری اســامی درخصوص اطاعات بازگشت ارز حاصل از صادرات،
سازمان توسعه تجارت ایران اباغیهای برای بنگاههای صادراتی به قرار ذیل صادر
کرد.دارندگان کارت بازرگانی (حقیق و حقوقی) که نسبت به ایفای تعهدات ارزی
خود تاکنون اقدامی نکرده اند ،در خصوص تعلیق کارت بازرگانی آنها به صورت
زیر اقدام خواهد شد:
 واحدهای غیرتولیدی از تاریخ ۹۹.۰۴.۰۷ واحدهای تولیدی از تاریخ ۹۹.۰۴.۳۱گفتنی اســت درصورت ایفای تعهد ارزی و ارائه تاییدیــه بانک مرکزی کارت
بازرگانــی واحدهــا رفع تعلیق میشــود.این اطاعیه به منزلــه اباغ به کلیه
بنگاههای صادراتی محســوب میشــود و یادآور میگردد کارگروه پایش رفتار
تجاری براساس تبصره بند  ۶ماده  ۱۰آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و
واردات درخصوص تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی اقدام مینماید.

سرپرست وزارت صنعت گفت :با هماهنگی بانک مرکزی ارز ازم برای تأمین مواد
اولیه لوازمخانگی در خردادماه تا حدودی تامین شد و این روند تا پایان سال تداوم
می یابد.به گزارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت« ،حسین مدرس خیابانی» در
حاشیه جلســه هیات دولت در خصوص تنظیم بازار لوازم خانگی و نظارتها بر
این حوزه افزود :اکنون ظرفیت تولید  ۲۰میلیون دســتگاه انواع لوازم خانگی در
کشور وجود دارد و برای امسال تولید  ۱۲میلیون انواع لوازم خانگی هدفگذاری
شــده است.وی با اشاره به اینکه میان ساخت ایران و ساخت داخل لوازم خانگی
تفاوت دارد ،ادامه داد :در برخی لوازم خانگی تا  ۹۰درصد قطع وابستگی داشته و
خودکفایی محقق شده است ،به طوری که به طور میانگین میزان قطع وابستگی
و خودکفایــی در حوزه لوازم خانگی تا  ۶۰درصد است.سرپرســت وزارت صنعت
اضافهکرد :در لوازم صوتی و تصویری این ضریب وابستگی بیشتر است و تا پایان
سال خط تولید تلویزیون داخلی با ضریب اتکای باا راه اندازی می شود.
مدرس خیابانی درخصــوص تقاضای لوازم خانگی در بــازار نیز گفت :به خاطر
نااطمینانی که برخی از شــاخصهای کان اقتصادی ایجاد کرده ،مقاومت برای
عرضه لوازم خانگی توسط بخشی از تولیدکنندگان یا عرضه کنندگان وجود دارد
که در برنامه اباغی ،نظارت و بازرسی از مراکز نگهداری و انبارها برای جلوگیری
از هر گونه احتکار تأکید شــده است.سرپرست وزارت صنعت تصریح کرد :مردم
در صورت مشــاهده هر گونه تخلف ،مراتب را به ســامانه  ۱۲۴برای بررســی و
پیگیریهای ازم اطاع دهند.

سرپرست وزارت صمت فشارها برای یک
انتصاب را تایید کرد

کارخانجات حق نگهداری لوازم خانگی را بیش از میزان معمول ندارند
وی یادآوریکرد :به کارخانجات اعام شــده که حق نگهداری لوازم خانگی بیش
از میزان معمول در کارخانجات را ندارند و سازمان حمایت نیز سقف قیمت قابل
قبول تولیدات حدود  ۴۱کارخانه لوازم خانگی را با بررســی اســناد و مستندات

نماینده مردم تهران:

نمایند مردم تهران در مجلس شورای اسامی گفت:در گفتگویی که با سرپرست
وزارت صمت داشتم ،ایشان فشارها برای انتصاب مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری
توسعه معادن و فلزات را تایید کرد .فشارها بر سرپرست وزارت صمت برای انتصاب
خواهرزاده رئیس جمهور اسبق به مدیرعاملی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن
و فلزات همچنان ادامه دارد.حسین مدرس خیابانی ،سرپرست وزارت صمت تحت
فشار است تا در اقدامی عجیب« ،تابش» ،خواهر زاده رئیس دولت هفتم و هشتم
را به مدیر عاملی شــرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات منصوب کند.این
شــرکت که داراییاش بیش از چند ده هزارمیلیارد تومان و سهامدار چادرملو ،گل
گهر ،فواد ارفع ،شهید قندی و چندین شرکت بزرگ فوادی دیگر است و مشخص
نیست چرا برای انتصاب فردی بدون سابقه معدنی و صنعتی ،بر صدر این شرکت
مهمی اینچنین پافشاری وجود دارد.در همین ارتباط ،سید محسن دهنوی ،نماینده
مردم تهران در مجلس شــورای اسامی در واکنش به این خبر در صفحه خود در
شبکههای اجتماعی نوشت :برای پیگیری ،با سرپرست وزارت صمت گفتگو کردم.
ضمن تاکید بر فشار برای این انتصاب ،صراحتاً مخالفت خود را اعام نمودند و گفتند
که قصدی برای تسلیم شدن در مقابل فشارها ندارند .به ایشان اطمینان دادم مجلس
در این موضوع حامی ایشان بوده و شدیدا ً با انتصابات اینچنینی مخالف است.

تولید خودرو  8درصد
افزایش یافت

از ابتدای فروردین تا  ۲۷خرداد ماه امسال  ۱۹۶طرح با
سرمایه  ۲۳هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی  ۱۰هزار و
 ۲۰۰نفر مورد بهره برداری قرار گرفت.به گزارش وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ،در دو ماهه اول امسال علیرغم
همه محدودیتهای به وجود آمده بر اثر شیوع بیماری
کرونا و همچنین تحریمهای ظالمانه اما تولیدات صنعتی
در بسیاری از بخشها با افزایش روبرو بوده است.در این
راستا تولید استیک خودرو افزایش  ۲۷درصدی و تولید
نئوپان افزایش  ۳۰درصدی داشت .همچنین در دو ماهه

ازم در ســامانه  ۱۲۴اعام کرده اســت.مدرسخیابانی به برنامه این وزارتخانه
برای عرضه مســتقیم لوازم خانگی اشاره کرد و گفت :برای برخی اقشار هدف از
جمله مزدوجین تحت پوشش سازمانهای حمایتی یا سازمان بازنشستگی تحت
پوشش ،یک بسته چند قلم کاای اصلی لوازم خانگی با قیمت منطقی کارخانه در
نظر گرفته شده و معاونت بازرگانی داخلی در حال رایزنی با تولیدکنندگان برای
این موضوع است.سرپرست وزارت صنعت با تأکید بر اینکه باید حلقههای واسطه
کاهش یابد و کارخانه مستقیم با مصرف کنندگان ارتباط برقرار کند ،گفت :در این
صورت برای احتکار یا نرسیدن کاا به دست مردم نگرانی وجود نخواهد داشت.
مــدرس خیابانی افزود :رییــس کل بانک مرکزی اعام کرده کــه نرخ ارز روند
کاهشی داشته و در حال کنترل است و باید این اطمینان به مجموعه صنعتگران،
تولیدکنندگان و فروشندگان داده شود که این نوسانات آسیبی به آنها نمی رساند
تا کاای خود را در اختیار مردم قرار دهند.وی ادامه داد :با اتحادیه فروشــندگان
صنف لوازم خانگی نیز هماهنگی هایی انجام شــده است تا بر روی درج برچسب
قیمت و اعام قیمتها در سامانه  ۱۲۴و نظارت بر انبارها همکاری داشته باشند.
افزایش  150درصدی تولید ماشین لباسشویی و  50درصدی تلویزیون
سرپرســت وزارت صنعت گفت :در دو ماه نخست امسال در همسنجی با پارسال
در تولید ماشین لباسشویی افزایش  ۱۵۰درصدی و در تولید تلویزیون افزایش ۵۰
درصدی به ثبت رسیده و با وجود همه محدودیتها و شرایط کرونا مشکلی از نظر
عرضه وجود ندارد ،هرچند باید به تولیدکننده برای تأمین مواد اولیه اطمینان داد.
وی ادامه داد :بیش از چهار هزار بازرس در طرحهای نظارتی ویژه در سراسر کشور
حضور دارند و شنبه هر هفته پنج قلم کاا را در اولویت نظارت و بازرسی ها قرار
میدهند که در این راستا ،لوازم خانگی برای دومین هفته در اولویت بازرسی قرار
گرفته است.

امســال با افزایش  ۳۲درصدی تولید شمش آلومینیوم،
افزایش  ۸درصدی تولید آلومینا و افزایش  ۱۵درصدی
تولید روغن صنعتی روبرو بودیم و تولید پتروشیمی در
دو ماهه اول امسال افزایش  ۶درصدی داشته است.
افزایش  8درصدی تولیــد خودرو و  30درصدی
تولید ماسک طبی
در دو ماهه اول امســال تولید الیــاف اکریلیک افزایش
 ۹۵درصدی و تولید ماســک طبی افزایش  ۳۰درصدی
داشته اســت .افزایش  ۸درصدی تولید خودرو ،افزایش
 ۱۵۰درصدی تولید لباسشــویی و افزایش  ۵۰درصدی
تولیــد تلویزیون از دیگــر دســتاوردهای دو ماهه اول
امســال علیرغم همه فشارها و محدودیتها بوده است.

همچنیــن وزارت صنعت ،معدن و تجارت در راســتای
توسعه صادرات و بازگشت منابع ارزی حاصل از صادرات
اقدامات مهمی را انجام داده است که از آن جمله میتوان
به تعلیق کارتهای بازرگانی آن دسته از صادرکنندگانی
که میزان بازگشــت ارز حاصل از صادرات سال  ۹۸آنها
تاکنون صفر بوده اســت ،اشاره کرد.در این راستا سقف
مجاز صادرات به میزان  ۵۰۰هزار دار برای آن دسته از
کارتهــای بازرگانی که برای اولین بار اقدام به صادرات
مینمایند ،اعمال شد.همچنین به منظور مدیریت منابع
ارزی کشور در یک ماه گذشته ثبت سفارش  ۶۰۰ردیف
تعرفه نیز ممنوع شــده است.از ســوی دیگر با توجه به
بسته شدن مرزها به خاطر شیوع ویروس کرونا اقدامات
مدیریتی برای بازگشت فعالیت در مرزها انجام گرفت.
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گزیده خبر
با تصمیم ستاد تنظیم بازار

مرغ هر کیلو  ۱۵هزار تومان و لبنیات
رسما  ۲۸درصد گران شد
دبیر ستاد تنظیم بازار گفت :مجوز افزایش قیمت محصوات لبنی مشمول
نرخ گذاری از متوســط  ۲۲درصد تا ســقف  ۲۸درصد صادر شد.محمدرضا
کامی اظهار داشــت :در این جلسه از ستاد تنظیم بازار قیمت شیر خام به
ازای هر کیلوگرم دو هزار و  ۹۰۰تومان تعیین و اجازه داده شد بنا بر شرایط
ایــن محصول هفت درصد بااتر یا پایینتر از این نرخ به فروش برســد.وی
ادامه داد :همچنین متأثر از افزایش قیمت شــیرخام ،مجوز افزایش قیمت
محصوات لبنی مشمول نرخ گذاری از متوسط  ۲۲درصد تا سقف  ۲۸درصد
صادر شــد.کامی افزود :در این جلسه ستاد تنظیم بازار قیمت مرغ به ازای
هر کیلو  ۱۵هزار تومان مصوب شد و به ستادهای تنظیم بازار استانها این
مجوز داده شد که این محصول را تا پنج درصد بیشتر و یا کمتر از این نرخ
قیمت گذاری کنند.دبیر ستاد تنظیم بازار تاکید کرد :در جلسه ستاد تنظیم
بازار تاکید شد که نرخ تمام اجناس بر روی آن درج شود و نهادهای نظارتی
بر اینکه افزایش قیمتها بیش از نرخ مصوب نباشــد نظارت مستمر داشته
باشند ضمن اینکه از مردم میخواهیم هر گونه افزایش قیمت نامتعارف را به
سازمان حمایت اطاع رسانی کنند تا مورد پیگیری قرار گیرد.

جزئیات طرح ویژه تخصیص سبد لوازم
خانگی به اقشار آسیبپذیر
سرپرســت معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت ،معدن و تجارت از طرح
ویژه تخصیص ســبد لوازم خانگی به اقشار آســیبپذیر خبر داد و گفت۵ :
قلم اصلی شــامل یخچال و یخچالفریزر ،لباسشویی ،تلویزیون ،اجاق گاز و
جاروبرقی بدون واسطه و با قیمت اقتصادی در اختیار اقشار آسیبپذیر قرار
میگیرد.به گزارش وزارت صمت ،محمدرضا کامی با بیان اینکه بر اســاس
مصوبه ستاد تنظیم بازار قرار بر این شده که زوجهای جوان و به صورت ویژه
مزدوجین تحت پوشــش کمیته امداد امام خمینی(ره) ،سازمان بهزیستی و
زوجهای جوان بازنشســتگان لشگری و کشوری سبد لوازم خانگی با قیمت
اقتصادی و بدون واسطه دریافت کنند ،گفت :برنامهریزی تولید و عرضه سبد
لوازم خانگی شامل یخچال و یخچالفریزر ،لباسشویی ،تلویزیون ،اجاق گاز و
جاروبرقی از محل تولیدات داخلی در دستور کار قرار گرفته است.سرپرست
معاونــت بازرگانی داخلی وزارت صنعت ،معدن و تجــارت افزود :واحدهای
تولیدی مکلف شــده اند نسبت به تحویل ســبدهای تعیین شده در طول
یکسال پیش رو به تفکیک ماه و ظرفیت تولید اقدام نمایند.وی تصریح کرد:
اولویتبندی زمانی دریافت سبد کاای لوازم خانگی متناسب با تاریخ ازدواج
ضروری اســت؛ ضمن اینکه قیمت ،بر اســاس نرخ مصوب سازمان حمایت
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بدون واسطه خواهد بود.
بر اساس تفاهمنامهای صورت گرفت

اختصاص ۱۷۰۰میلیارد تومان به زنجیره
تامین ایرانخودرو
براســاس تفاهمنامههای امضا شــده میان گروه صنعتی ایرانخودرو و بانک
تجــارت ،در مجموع دو هزار میلیارد تومــان به زنجیره تامین گروه صنعتی
ایرانخودرو در جهت توســعه پروژههای ســاخت داخل اختصاص یافت که
 ۱۷۰۰میلیارد تومان از منابــع بانک تجارت و  ۳۰۰میلیارد تومان از منابع
صندوق شــکوفایی و نوآوری تامین خواهد شد.عصر روز گذشته(سهشنبه)،
بیست و هشتمین جلسه ســتاد ساخت داخل در محل شرکت ایرانخودرو
دیزل با حضور مدیران عامل بانک تجارت و گروه صنعتی ایرانخودرو ،ساپکو،
ایرانخودرودیــزل ،و همچنین نماینــدگان وزارت صنعت ،معدن و تجارت
(صمت) ،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) ،جهاد دانشگاهی،
دانشگاه شریف ،موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی و انجمن تخصصی
صنایع همگن نیروی محرکه وقطعهسازی ایران برگزار شد.آرش محبینژاد-
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی کشور -در گفتوگو با
ایسنا ،در رابطه با اتفاقات مهم این نشست اظهار کرد :طی این نشست بانک
تجارت سه تفاهمنامه ،یکی با شرکت ایرانخودرو دیزل برای توسعه پروژهها و
فعالیتهای جاری این شرکت ،دیگری با شرکت ساپکو و همچنین تفاهمنامه
ســوم با خود شرکت ایرانخودرو امضا کرد .نتیجه تمام این تفاهمنامهها ،در
جهت تعمیق ساخت داخل و پیشبرد پروژههای ساخت داخل گروه صنعتی
ایرانخودرو و به منظور حفظ و ایجاد اشتغال مولد در این گوره خودروسازی
و علیالخصوص زنجیره تامین آنها خواهد بود.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
دانشگاه رازی کرمانشاه در نظر دارد فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل فاز  2ساختمان دانشکده هنر و معماری دانشگاه
را به شــماره  2099003454000016از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت
اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
 WWW.setadiran.irانجام خواهد شد و ازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
*تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه  1399/04/05ساعت  8صبح میباشد.
* مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  15مورخ 1399/04/11
* مهلت زمانی ارسال پاکتهای پیشنهاد :ساعت  15مورخ 1399/04/21
* زمان بازگشایی پاکتها :مورخ  1399/04/22ساعت  10صبح
* مبلغ برآورد مناقصه 44.000.000.000 :ریال
* محل تأمین اعتبار :تخصیص و تأمین اعتبار از محل اوراق خزانه و بشرح ذیل میباشد:
الف -مبلغ  6.877.000.000ریال اخزا  806با سر رسید 1400/5/19
ب -مبلغ  17.884.000.000ریال اخزا  809با سر رسید 1400/9/23
ج -مبلغ  10.000.000.000ریال اخزا  816با سر رسید 1401/5/3
د -مابقی مبلغ تأمین اعتبار بر اساس اعام تخصیص سال  99سازمان برنامه و بودجه میباشد که متعاقب ًا اعام میگردد.
حداقل رتبه شرکت کنندگان بایستی  4ابنیه و  4تأسیسات باشد.
شرکت کنندگان میبایست عاوه بر بارگذاری در سامانه ،اصل ضمانتنامه را در مورخ  1399/04/21تا ساعت  12ظهر به آدرس مندرج
در اسناد مناقصه تحویل نمایند در غیر اینصورت پاکت پیشنهاد قیمت بررسی نخواهد شد.
آدرس:کرمانشاه ،باغ ابریشم ،پردیس دانشگاه رازی ،سازمان مرکزی
شماره تماس083-34274507 :

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

بانک مسکن ،پایدارترین بانک
در شبکه شتاب
مدیر امور اطاعــات و ارتباطات بانک مســکن اعام
کرد :بانک مســکن با ثبت رتبه  ۹۹.۶درصدی پایداری
خدمــات مبتنی بر کارت ،پایدارترین بانک در شــبکه
شتاب در سال جاری بوده است.ساسان شیردل در گفت
و گو با پایگاه خبری بانک مســکن -هیبنا  ،در توضیح
پایداری بانکها در حوزه ســرویسدهی خدمات مبتنی بر کارت گفت :پایداری
بانکها به مفهوم ارائه خدمات  ۲۴ســاعته و هفت روز هفته با سرعت ،کیفیت و
امنیت باا بوده و بانک مسکن با پشتیبانی مطلوب از تراکنشهای بانکی توانسته
رتبه پایدارترین بانک را از آن خود کند.وی خاطرنشــان کرد :بر اســاس تعاریف
بانک مرکزی ،هر شبانهروز به سه بازه زمانی کمباری ،میانباری و پرباری به لحاظ
حجم تراکنشهای بانکی تقســیم میشود و پایداری بانکها بر اساس محاسبه
تعداد تراکنشهای موفق و ناموفق که ثبت میشود ،محاسبه خواهد شد .در واقع
ماک محاسبه پایداری بانکها ،تعداد تراکنشهای ناموفقی است که مشتری در
عدم موفقیت آن نقشی نداشته اســت و خطا ناشی از عملکرد بانک بوده است.
با این اوصاف بانک مســکن رتبه پایدارترین بانک را در ســال جاری از آن خود
کرده است.شــیردل در ادامه از برنامهریزی برای تکمیل ســایت بحران اصفهان
خبر داد و تصریح کرد :راهاندازی کامل ســایت اصفهان که در مواقع وقوع بحران
همچون زلزله ،پشتیبانی از خدمات حوزه فناوری اطاعات بانک را میسر میکند
و عملیاتی کــــردن آن در آینده نزدیک در دســتور کار قرار دارد.به گفته مدیر
فناوری اطاعات و ارتباطات بانک مسکن ،سایت بحران اصفهان تا پایان تابستان
امسال آماده بهرهبرداری خواهد شد.وی در ادامه به طیف متنوع خدمات بانکداری
الکترونیک بانک مسکن اشــاره کرد.

تشریح فروش  30درصد سهام عدالت
متقاضیان از طریق اعطای وکالت فروش
بانکپاســارگاد ،فرآیند فروش ۳۰درصد سهام عدالت
متقاضیان از طریق اعطای وکالت فروش را تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی بانکپاسارگاد ،پس از دریافت
درخواســت فروش  ۳۰درصد از سهام عدالت از سوی
متقاضیــان از طریق بانک و یا شــرکت کارگزاری ،این
اطاعات به شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و وجوه تسویه (سمات) ارائه
میشود .این شرکت بر اساس اطاعات دریافتی ،سهام متقاضیان را برای فروش
تخصیص داده و مراتب را به شرکتهای کارگزاری اعام میکند.در مرحلهی بعد
شرکتهای کارگزاری ،سهام تخصیص داده شده را جهت فروش در بازار سرمایه،
در روزها و ساعات کاری این بازار (شنبه تا چهارشنبه ساعت  8:۳۰الی )۱۲:۳۰
عرضه و در صورت فروش ســهام -با توجه به مســایلی نظیر صف فروش ،توقف
نمادها و-...تأییدیه فروش را به شرکت سمات ارسال میکنند.
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بانک و بیمه

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر

sobhe-qtesad

@sobheqtesad

 8صفحه سال هفدهم شماره 4386
پنج شنبه  5تیر  3 1399ذی القعده  25 1441ژوئن 2020

برای حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی
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نرخ سود سپردهگذاری بانکها در بانک مرکزی  ۱۲درصد شد

هیئت عامل بانک مرکزی در راستای اجرای قانون پولی و بانکی کشور برای حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی ،در جلسه
امروز ترتیبات جدید اجرای سیاســت پولی را تصویب کرد که برا ساس مفاد دســتورالعمل «عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال
اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی» ،نرخ سود سپردهگذاری نزد بانک مرکزی را با دو واحد درصد افزایش در سطح  ۱۲درصد تعیین کرد.
بانک مرکزی اعام کرد که آخرین اطاعات به دست آمده از عملکرد بخش واقعی اقتصاد نشان میدهد ،رشد اقتصادی بدون نفت در
مســیر صعودی قرار گرفته اســت.از طرف دیگر ،نرخ تورم از تورم هدف اعام شده ( ۲۲درصد) فاصله دارد .بر این اساس ،هیئت عامل
بانک مرکزی در راستای اجرای قانون پولی و بانکی کشور برای حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی ،در جلسه چهارشنبه ۴
تیرماه  ۱۳۹۹ترتیبات جدید اجرای سیاســت پولی را تصویب کرد .بر این اساس ،هیئت عامل بانک مرکزی بر اساس مواد ( )۶و ()۱۱
دستورالعمل «عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی» ،نرخ سود سپردهگذاری نزد بانک مرکزی را با
 ۲واحد درصد افزایش در سطح  ۱۲درصد تعیین کرد .این تصمیم با هدف کاهش دامنه داان نرخ سود اتخاذ شده است و از روز شنبه
 ۷تیرماه  ۱۳۹۹اجرا میشود.گفتنی است ،پیش از این هیئت عامل بانک مرکزی در روز شنبه ( ۱۰خرداد) ،برقراری داان نرخ سود در
بازار بینبانکی را تصویب کرده بود.در این مصوبه ،نرخ سود سپردهگذاری بانکها نزد بانک مرکزی  ۱۰درصد و نرخ سود اعتبارگیری از
بانک مرکزی  ۲۲درصد تعیین شده بود.
با اعام بانک مرکزی

صرافیهای غیربانکی
میتوانند منابع
ارزی بخرند
بانک مرکــزی اعام کرد که صرافیهای
غیر بانکی میتوانند نسبت به خرید منابع
ارزی از طریق بانکهای عامل اقدام کنند.
طبق اعام بانک مرکزی به منظور تأمین
به موقع نیازهای وارداتی کشور از یک سو
و نیز با توجــه به عرضه حوالههای ارزی
درهــم امارات ،یوان چیــن ،روپیه هند،
یورو ،لیر ترکیه و سایر اسعار توسط بانک
مرکزی در بازار ارز کشور از طریق سامانه
نیما از سوی دیگر ،صرافیهای غیربانکی
میتوانند نسبت به خرید منابع ارزی فوق
الذکر ،بر مبنای گواهیهای ثبت آماری
تایید شده ،از طریق بانکهای عامل ،اقدام
کنند.طبق این گزارش ،در این خصوص
ادارات بین الملل بانکهای عامل نهایت
همکاری را بــا صرافیهای غیربانکی در
تعامل با اداره بیــن الملل بانک مرکزی
برای تامین ارز انجام خواهند داد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن تشــریح
دایل ضرورت حذف صفرها از پول ملی گفت:
باوجــود اینکه حذف صفر از پول ملی در کوتاه
مدت هزینههایی برای کشور دارد در بلندمدت
بــا صرفهجوییهای حاصلــه از اجــرای آن،
بازمیگردد .پیمان قربانی در نشســت بررسی
ابعاد اجــرای طرح حذف چهار صفــر از پول
ملی در پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع
تشــخیص مصلحت نظام اظهارداشت :یکی از
کارکردهــای بانک مرکزی تســهیل مبادات
بازرگانی و نظامهای پرداخت در سه ضلع نقدی،
الکترونیکی و چک است.وی افزود :پرداختهای
نقــدی اولین ضلع نظامهــای پرداخت بوده و
در دهه  8۰بانکداری الکترونیک در تســهیل
مبادات مالی نقش قابل توجهی داشته است.
هر ســه این اضــاع باید عملکرد خودشــان
را داشــته باشــند اما به خاطر تــورم کارکرد
پرداختهای نقد در نظــام پرداخت با اختال
مواجه شده است .معاون اقتصادی بانک مرکزی
تصریح کرد :از ســال  5۰قطع اسکناس ۱۰۰۰
تومانی منتشر شــد و اان ایرانچک  5۰هزار
تومانی داریــم در حالی که آن زمان بهای یک
 ۱۰۰۰تومان معادل  ۱۴۳دار بود و هماکنون
به زیر  ۳دار رسیده است و از آن زمان تاکنون

معاون اقتصادی بانک مرکزی

هزینههای حذف صفر از پول ملی
دربلندمدت بازمیگردد

ســطح عمومی قیمتها  ۳۶۰۰درصد افزایش
یافته اســت اما درشــتترین قطع اسکناس 5
برابر شده است.به گفته وی فیشرهای امنیتی
که برای پول ملی به کار میرود دیگر با ارزش
هر واحد اســکناس مطابقت نــدارد و از طرف
دیگر ریال در زبان محاوره کاربرد ندارد و فقط
ممکن است در دفاتر ثبت شود.وی با بیان اینکه
مساله بعدی بحث حجم باای اسکناس و سکه
و افت حیثیت ظاهری پول ملی اســت ،گفت:
مــن هم قبول دارم ثبات پول ملی نســبت به
ســایر ارزها از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار
است اما نرخ برابری ارزهای دیگر هم در جهان
در یــک دامنه مشــخصی قرار دارنــد .قربانی
گفت :اســتهاک باای اســکناس یکی دیگر
از مشــکات به وجود آمده است بهطوری که
سالی یک میلیارد برگ اسکناس امحا میشود.
دســتگاههای خودپرداز مدام باید شارژ شوند و
اگر معامات نقــد را محدود کنیم بار آن روی

پرداختهای الکترونیکــی میافتد .وی افزود:
ســرانه اســکناس در ایران  ۱۰۶برگ است در
حالی که این رقم در دنیا  ۲5تا  ۳۰برگ است.
کشــورهایی که از این نسبت بااتر هستند به
عنوان مثال کانادا اســت با  ۶۷برگ ،سوئیس
 5۷برگ .ســرانه سکه در ایران  ۱5قطعه است
اما در دنیا  ۲۶قطعــه در انگلیس  ۴۶۱قطعه،
روســیه  ۳۹۷قطعه و ترکیه  8۱قطعه .درواقع
مخروط اسکناس و سکه برای ما برعکس شده
اســت.قربانی ادامه داد :هزینه تولید سکه ۱۰۰
تومانی  ۳۱۰تومــان ۲۰۰ ،تومانی  ۳۱۰تومان
و  5۰۰تومانی  8۰۰تومان اســت و این باعث
شده حتی آب کردن سکه به استفاده از آلیاژ آن
برای عدهای صرفه اقتصادی داشته باشد .معاون
اقتصادی بانک مرکزی با اشــاره به هزینههایی
که وضعیت کنونی به نظامهای پرداخت تحمیل
میکند ،گفت :این وضعیت مثل این میماند که
ماشــینی دارید که راه میرود اما روغنسوزی

هم دارد ،مصرف ســوختاش بااست و مدام
باید تعمیر شود .حاا اگر بخواهید این ماشین
را تعمیر کنید بایــد در گام اول هزینه بدهید
اما وقتی ماشــین درست شد دیگر هزینههای
ســربار آن برای شما کم میشــود.وی با بیان
اینکه هر سال  ۳۴۰میلیارد تومان هزینه چاپ
و امحای اســکناس اســت ،گفت :در یک دوره
 ۱۰ســاله  8.5میلیارد برگ اســکناس باید به
 ۲.5میلیــارد برگ کاهش یابــد و در دوره ۱۰
ســاله ســالی  ۳۷۰میلیارد تومان افزایش یابد
یعنی ســالی  ۳۰میلیارد تومان افزایش هزینه
وجود خواهد داشــت.معاون اقتصــادی بانک
مرکزی اظهارداشــت :اما یک سری هزینههای
پنهان و هزینههای بهداشتی و هزینههایی که
به سیســتم پرداختهای الکترونیک پرداخت
میشود .سال گذشته  ۱۹.۳میلیارد تراکنش در
کشور داشــتهایم که از این میزان  ۶.۳میلیارد
تراکنــش آن برای مبالغ کمتر از  5هزار تومان
است در حالی که در اغلب کشورها پرداختهای
الکترونیک برای مبالغ بیش از  ۱۰دار اســت.
بنابراین باوجــود اینکه حذف صفر از پول ملی
در کوتاه مدت هزینههایی برای کشور دارد در
بلندمدت بــا صرفهجوییهای حاصله از اجرای
آن ،بازمیگردد.
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آنهازسنبلنقابارغوانآردهم
ی
عیشاورچهرهٔمنزعفرانکاردهمی
رکجاخواهمهریابمسبکدیاد راو
بازیابمزوهبامنسرگرانداردهمی
اردیدستیهبارانبارداندرنوبهار
دیدهٔمنخوندلراهمچنانباردهمی
اگلوصلشفروژمردهرباغدلم
خارهجرانشمراردیدگانخاردهمی
روزگاروکارمنروصلاوآمدبسر
روزگارهجراوکارمهجانآردهمی
گنجینه

چهره روز
ایگور استراوینسکی
ایگور فئودورویچ استراوینســکی ( ۱7ژوئن ۶ – ۱۸۸۲
آوریل  ،)۱۹7۱آهنگساز روس است که به عقیده بسیاری
یکی از تأثیرگذارترین و مهمترین آهنگسازان قرن بیستم
محسوب میشــود« .پرندهٔ آتشین» استراوینسکی را به
عنوان آهنگسازی جدید و هیجانانگیز به همه شناساند
و «پتروشکا» ،تحسین بیشــتری برای او بههمراه آورد.
امــا اجرای اثر منحصربهفرد دیگرش« ،پرســتش بهار»
بود که جنجال بزرگی در دنیای موسیقی بهراه انداخت
و بحثهای داغــی را در همهجا برانگیخــت .تا بهآنروز
کسی هرگز چیزی شبیه به آن نشنیده بود .در کارهای
بعدی او تغییرات چشــمگیری به چشم میخورد .ایگور
استراوینسکی در  ۱7ژوئن  ۱۸۸۲در لومونوسف روسیه
در سواحل جنوبی خلیج فناند به دنیا آمد .این مکانی بود که خانواده ایگور ایام تعطیات خویش را در
آن ســپری میکردند .او سومین فرزند از  ۴پسر خانواده بود .استراوینسکی روزگار طفولیت خویش را
در سن پترزبورگ سپری کرد .پدرش فئودور استراوینسکی که اجدادش لهستانی بودند خواننده باس
در اپرای ســلطنتی سن پترزبورگ بود و مادرش آنا خولودفسکی پیانو را زیبا مینواخت .نزدیکی خانه
به محل اپرای ســن پترزبورگ سبب شــد که ایگور زمانی که پدر اجرا داشت فرصت پیدا کند که در
کنسرتها شرکت کند .پدر ایگور عاوه بر صدای زیبا صاحب مجموعهای عظیم از کتابها و نت نوشتهای
با ارزش بود .مضاف بر این که رفتوآمد با موسیقیدانانی مانند کورساکف ،موسورگسکی و بورودن سبب
شد که ایگور در محیطی سرشار از موسیقی و هنر بزرگ شود .ایگور نه ساله بود که شروع به آموختن
پیانو کرد و به سرعت توانایی خواندن قطعات موسیقی را پیدا کرد .پدر و مادرش قصد نداشتند پسرشان
موسیقیدان شود بنابراین او را ترغیب کردند که در مدرسه حقوق ثبت نام کند.

پیشنهاد

از هر دری خبری

دختران کورههای آجرپزی شهر شال از توابع شهرستان بوئین زهرا در قزوین

ورزشی

محققان یکی از شــرکتهای دانشبنیان به منظور تقویت سیســتم
ایمنی بدن در برابر بیماریهای ویروسی با استفاده از ترکیبات دارویی،
شــربتی را به بازار سامت کشــور معرفی کردهاند که با تحریک عمل
"بیگانهخواری" در ســلولها ،مقاومت بدن را در برابر عوامل بیماریزا
افزایش میدهد .دکتر جواد محمدی از محققان این طرح ،با بیان اینکه
محصوات دارویی این شرکت دارای ترکیبات گیاهی است ،افزود :شربت
"دایانایمیون" یکی از محصوات ما اســت که برای تقویت سیســتم
ایمنی بدن به مرحله تولید رسید .وی با بیان اینکه این دارو کاربرد دو
گانه دارد ،اظهار کرد :این شربت برای پیشگیری از ابتا به بیماریهای
ویروسی کاربرد دارد و بعد از ابتا به بیماریهای ویروسی ،دوره درمان
را کاهش و عایم بیماریهای ویروسی را کاهش میدهد.

هر روز یک قدم نزدیکتر
کتــاب هر روز یــک قــدم نزدیکتر اثــری از
دکتــر اروین د .یالوم و جینی الکین اســت .این
کتاب از اولین کتابهای یالوم اســت که شامل
یادداشتهای بیمار – جینی الکین – و درمانگر
از یک فرآیند درمانی است .پشت جلد کتاب هر
روز یک قدم نزدیکتر آمده اســت :این وسوسه
همیشــه در من وجود دارد کــه دفترهای قرار
ماقات قدیمــی مملو از اســامی نیمه فراموش
شدهی بیماران را بیابم ،کسانی که حساسترین
تجربیات را با آن ها داشتهام ،افراد زیاد و لحظات
خوب زیاد .چه اتفاقی برای آنها افتاده اســت؟
قفسهی کتابهای ردیف شــده و انبوه نوارهای
ضبط شدهام ،معموا مرا به یاد گورستان های وسیع میاندازند :زندگیهای تلنبار شدهی
درون پوشــههای بالینی ،صداهای به دام افتاده در نوارهای الکترومغناطیسی در سکوت و
نمایشهایی که هرگز اجرا نشدند .زندگی با این آثار تاریخی ،مرا سرشار از حس ناپایداری
می کند .حتی اگر خودم را غرق در زمان حال بیابم ،شــبح زوال را حس میکنم که نگاه
میکند و منتظر اســت .در نهایت ،زوال بر تجربیات زنده پیروز میشــود و در عین حال
با ســنگدلیاش تلخی و زیبایی را هدیه میکنــد .میل بازگو کردن تجربهی من با جینی
میل بســیار متقاعدکنندهای است؛ شــیفتهی فرصت از پای درآوردن زوال برای طوانی
کــردن زندگی کوتاهمان با یکدیگر هســتم .چه بهتر که بدانی آنهــا در ذهن خواننده
باقی خواهند ماند ،تا آنکه درون انبار متروکهای از نوشتههای بالینی ناخوانده و نوارهای
الکترومغناطیسی ناشنیده دفن شوند.

فرهنگ

تصاویر خصوصی باعث محرومیت رامین رضائیان شده است؟
حرف و حدیثهای مختلفی درباره "محرومیت تا اطاع ثانوی" رامین رضاییان از حضور در بازیهای ملی منتشر شده اما بر اساس پیگیریهای
ایسنا تاکنون هیچ حکمی از سوی کمیته اخاق فدراسیون فوتبال در این باره صادر نشده است .در پی انتشار برخی از تصاویر زندگی شخصی
رامین رضاییان در فضای مجازی و حاشیهساز شدن این تصاویر ،شایعات مختلفی در خصوص محرومیت این بازیکن ملیپوش از حضور در
تیم ملی تا اطاع ثانوی مطرح شده است ،موضوعی که تاکنون با سکوت رسمی رامین رضائیان و فدراسیون فوتبال همراه بوده است .بر اساس
پیگیریهای خبرنگار ایســنا و در گفتوگو با یک منبع مطلع ،کمیته اخاق تاکنون هیچ ورود یا حکمی درباره رامین رضائیان در موضوع
اخیر نداشته است« :تاکنون کمیته اخاق فدراسیون فوتبال هیچ پروندهای در رابطه با حاشیههای اخیر برای رامین رضاییان تشکیل نداده و
"محرومیت تا اطاع ثانوی از حضور در تیم ملی" این بازیکن آن هم براساس دستور موقت تایید نمیشود» .البته با توجه به سابقه ورود کمیته
اخاق فدراسیون فوتبال به این موضوعات ،بعید نیست با تداوم حاشیهسازی برای این بازیکن ملی پوش ،کمیته اخاق در آینده به این ماجرا
نیز ورود کند .رامین رضاییان مدافع راست سابق پرسپولیس و کنونی الشحانیه قطر است که تجربه حضور در جام ملتهای آسیا و جام جهانی
را در کارنامه دارد .اخیرا در شبکههای اجتماعی تصاویری از این بازیکن توسط یک خانم منتشر شده که حاشیههایی را دنبال داشته است.

تخت گاز

همکاری اسکاریها برای اقتباس از یک مستند

«لئوناردو دیکاپریو» با همکاری «بری جنکینز» ،اقتباسی سینمایی و داستانی از مستند «ویرونگا» را برای
کمپانی نتفلیکس میسازند.به گزارش دداین ،مستند «ویرونگا» در سال  ۲۰۱۴با تهیهکنندگی «لئوناردو
دیکاپریو» و کارگردانی «اوراندو فون آینزیدل» ســاخته شد و تمرکز آن بر روی فعالیتهای حفاظتی
محیطبانان در پارک ملی ویرونگا در کشــور کنگو برای نجات جمعیت گوریلهای کوهستانی بود.مستند
«ویرونگا» توانست در اسکار  ۲۰۱۵به جمع نامزدهای نهایی شاخه بهترین مستند بلند راه یابد .در فیلم
جدید سینمایی که قرار است بر اساس این مستند ساخته شود« ،بری جنکینز» نگارش فیلمنامه را بر عهده
دارد و «دیکاپریو» در کنار «جنیفر داویسون»« ،فیلیپ واتسون» و «جوانا ناتاسگارا» تهیهکنندگان این پروژه
سینمایی خواهند بود« .بری جنکینز» در سال  ۲۰۱7فیلم «مهتاب» را کارگردانیرا به تهیهکنندگی «برد
پیت» ساخت و این فیلم در هشت شاخه نامزد جایزه اسکار شد و در نهایت جایزه بهترین فیلم را به خانه برد.
این کارگردان سیاهپوست آمریکایی به زودی سریال «راه آهن زیرزمینی» را با اقتباس از رمان نوشته «کلسن
وایتهد» برای کمپانی آمازون رونمایی میکند« .دیکاپریو» نیز در ششمین همکاری خود با «اسکورسیزی»
پس از فیلمهای «دار و دسته نیویورکیها»« ،هوانورد»« ،رفتگان»« ،جزیره شاتر» و «گرگ والاستریت»
قرار است در فیلم سینمایی «قاتان ماه کامل» نقشآفرینی کند.

معرفی داروی گیاهی
تقویتکننده سیستم ایمنی بدن

معرفی جگوار  I-Paceمدل  2021با تکنولوژیهای بیشتر
جگوار کراساوور الکتریکی  I-Paceرا برای مدل  ۲۰۲۱با تکنولوژیهای بیشــتر و تغییرات ظاهری جزئی معرفی کرده اســت.
 I-Paceمدل  ۲۰۲۱به سیستم اطاعاتی-سرگرمی  Pivi Proمجهز شده که دسترسی به عملکردهای مختلفی را فراهم میکند
و از طریق یک نمایشگر  ۱۰اینچی لمسی ارائه میشود که به صفحهنمایش  ۵اینچی پایینی و صفحه آمپر دیجیتالی  ۱۲.۳اینچی
میپیوندد .این سیستم بهصورت استاندارد از اندروید اتو ،اپل کارپلی و بلوتوث برخوردار است که میتواند بهطور همزمان به دو
گوشــی متصل شود .عاوه بر این ،یک پد شارژر بیسیم سفارشــی به زیر کنسول مرکزی اضافه شده است و مودم سیمکارتی
دوتایی هم امکان دسترسی به اینترنت پرسرعت  ۴Gرا فراهم میکند .در  I-Paceسیستم دوربین  ۳۶۰درجه استاندارد است و
به لطف آینهٔ دیجیتالی  ،ClearSightدید عقب هم بهبود یافته است .این آینه از یک دوربین زاویه گسترده استفاده میکند که
بهصورت یکپارچه درون ماژول آنتن سقفی خودرو جای گرفته است .همچنین سیستم صوتی  Meridianخودرو هم بروز شده
و حاا از دو بلندگوی اضافی در سقف برخوردار شده که تعداد کل بلندگوها را به  ۱۶عدد به همراه یک سابووفر رسانده است.
سیستم تصفیه هوای مدرن کابین نیز میتواند هوای کابین را پیش از آغاز حرکت خودرو تمیز کند.

تشخیص زودهنگام سرطان کلیه
با یک آزمایش جدید
نتایج یک مطالعه جدید نشان میدهد که یک آزمایش "نشانگر زیستی"
در تشــخیص زودرس سرطان کلیه بسیار دقیق است .تومورهای اولیه و
کوچــک کلیه معموا هیچ عائمی در بدن فرد ایجاد نمیکنند و به طور
اتفاقی در اســکن شکم که به دایل دیگر انجام میشود ،پیدا میشوند .با
این وجود ،هیچ آزمایش تصویربرداری یا آزمایش غربالگری دیگری وجود
ندارد که به دنبال تشخیص اولیه سرطان کلیه باشد .ممکن است در ابتدا
تجزیه و تحلیلهای مبتنی بر این روش جدید در افرادی مورد استفاده قرار
گیرد که در خانواده خود سابقه ابتا به سرطان کلیه دارند یا قبا مبتا به
این سرطان بودهاند .اکنون دانشمندان دانشگاه "هاروارد" یک روش جدید
توسعه دادهاند که در آن از بافتبرداری مایع استفاده میشود که میتواند با
دقتی باا وجود سرطانهای کلیوی را تشخیص دهد.

بایدها و نبایدهای استفاده از
آنتیبیوتیکها در کشاورزی
نتایج پژوهش جدیدی نشــان میدهد که اســتفاده از آنتیبیوتیکها
در حوزه کشــاورزی در حال گسترش اســت اما میتواند عاوه بر آثار
مثبت ،با پیامدهای منفی نیز همراه باشــد .جهــان در حال حاضر در
مورد به کار بردن آنتیبیوتیکها و ایجاد مقاومت در باکتریها ،بســیار
مراقب اســت .این موضوع ،به کنترل و نظارت بیشتر برای به کار بردن
آنتیبیوتیکها در داروهای انسانی و دامی منجر شده است .آنچه کمتر
در مورد آنتیبیوتیکها مطرح شده ،این است که آنتیبیوتیکها معموا
در تولید محصوات کشاورزی نیز مورد استفاده قرار میگیرند و پژوهش
جدیدی نشــان میدهد که کاربرد این مواد برای محصوات کشاورزی،
به مراتب بیشتر توصیه میشود .استفاده از آنتیبیوتیکها برای کنترل
بیماریهای گیاهان ،موضوع جدیدی نیست.

