سرلشکرسامی در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای خودکفایی سپاه:

تحریمهای تسلیحاتی تأثیری در وضعیت دفاعی ما ندارد

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی با تاکید بر اینکه تحریمهای تسلیحاتی دشمن هیچ تأثیری در روند وضعیت دفاعی ما ندارد ،گفت :ما امروز در هیچ یک از
سیستمهای تسلیحاتی در نیروی زمینی سپاه به خارجیها وابستگی نداریم و به مرحله خوداتکایی و استقال رسیدهایم .به گزارش پایگاه اطاعرسانی سپاه ،سرلشکر
پاســدار «حسین سامی» روز گذشته در حاشیه بازدید از نمایشــگاه دستاوردهای سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی سپاه از تحریمهای ظالمانه
دشمنان علیه انقاب اسامی و ملت ایران به ویژه در حوزه تسلیحات به عنوان فرصتی مغتنم یاد کرد و اظهار داشت :در شرایطی که تحت تحریمهای تسلیحاتی
جهانی و وجود دشمنانی واقعی همچون آمریکا به سر میبریم....
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مرکز پژوهشهای مجلس:

اجارهبها ،کانشهریها را حاشیهنشین کرد
بررسی نشان میدهد در پی شیوع کرنا

 30درصد کسبوکارها
تعدیل نیرو داشتند

بررسی نمودارها نشان میدهد که در دوران شیوع کرونا ۱۳.۱ ،درصد کسب و کارهای فعال در حوزه صنعت و معدن
حداقل یک نفر را استخدام کردند و  ۴۳.۴درصد فعاان در حوزه کشاورزی حداقل یک نفر از نیروی کار خود را تعدیل
کردند.ویروس کرونا به دلیل ســرعت باای انتشار در مدت زمان کمی اکثر کشورهای دنیا را درگیر کرده است .همه
گیری این ویروس عاوه بر اینکه موجب مرگ بسیاری از مردم در دنیا شد و هزینههای سنگینی را در حوزه سامت
تحمیل کرد ،فعالیت طیف گستردهای از کسب و کارها را نیز با رکود مواجه کرده و پیامدهای اقتصادی گستردهای را
برای کشورهای جهان به دنبال داشته است......
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سـرمقـاله

حمید رضا نقاشیان

ترور آقا مانع شهادتشان شد

3

رهبر معظم انقاب اسامی
در ارتباط تصویری با مسئوان قضایی تأکید کردند

مبارزه با فساد
بدون ماحظه ادامه یابد

گشایش جدید ارزی با هند؟
1

پاسخ صرافیها به متقاضیان ارز:

خرید و فروش نداریم
1
همتی:

2

« ارزپـاشـی» نمـیکنـیم
رییس کل بانک مرکزی در یادداشتی با اشاره به وضعیت فعلی نرخ ارز تاکید کرد که بانک مرکزی بدون
هیچ هیجانی حرکت بازار ارز را رصد کرده و همانند دو سال گذشته با مدیریت نوسانات ،بازار را به سمت
تعادل هدایت خواهد کرد.عبدالناصر همتی در یادداشت اینستاگرامی خود نوشت« :سیاست گذاری پولی و
ارزی در شرایط عادی کاری پیچیده است .البته این به معنی عدم بیان آنچه بانک مرکزی انجام می دهد،
نیست و من نیز بر این اساس ،همواره تاش کرده ام تا صادقانه ،سیاست ها را به مردم عزیز توضیح دهم
تا خطای شکل گیری واقعی انتظارات راکاهش دهم .این بخشی از وظیفه من است.
-۱درمقوله رشــدنقدینگی ،علیرغم اینکه در سیاســت پولی جدید ،کانال انتقال سیاســت پولی ،حجم
نقدینگی نیســت ،ولی در هر صورت بار دیگر یادآور میشــوم که رشد نقدینگی از ابتدای امسال تا نیمه
خرداد ،در مجموع با احتساب خرید ارز  ،منابع مقابله با کرونا و تنخواه دولت به  ۶.۲درصد رسیده است.
حتی اگر در بدبینانه ترین حالت همین روند تا آخر ســال ادامه داشــته باشد که بسیار بعید است ،نرخ
رشدنقدینگی کمتر از نرخ رشد سال گذشته خواهد بود و در راستای همان هدف تورمی است .بی اطاعی
برخی از اطاعات واقعی نباید دستاویزی برای تشویش اذهان و دمیدن بی ثباتی شود.
 -۲دایل نوسانات بازار ارز را توضیح دادم .بدیهی است برای چنین دوره هایی که تکانه های کوتاه مدت
را در اقتصاد تجربه می کنیم ،هیچ بانک مرکزی متعهد و آگاهی ،منابع خود را در بازار نمی پاشد .بانک
مرکزی قطعا با نوسانات سفته بازی مقابله می کند .روند سه روز اخیر نیز نشان داد که بازارسازی قدرتمند
در بازار از هرگونه بی ثباتی و تاطم جلوگیری خواهد کرد .خیرخواهان می دانند که ارز پاشــی با مقابله
با جریانات ســفته بازی متفاوت است .تکانه اخیر موقتی است و در حال گذار و بانک مرکزی بدون هیچ
هیجانی حرکت بازار ارز را رصد کرده و همانند دو ســال گذشــته با مدیریت نوسانات ،بازار را به سمت
تعادل هدایت خواهد کرد».

سرلشکرسامی در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای خودکفایی سپاه:

تحریمهای تسلیحاتی تأثیری در وضعیت دفاعی ما ندارد

فرمانده کل ســپاه پاســداران انقاب اســامی با تاکید بر اینکه تحریمهای
تسلیحاتی دشمن هیچ تأثیری در روند وضعیت دفاعی ما ندارد ،گفت :ما امروز
در هیچ یک از سیستمهای تســلیحاتی در نیروی زمینی سپاه به خارجیها
وابستگی نداریم و به مرحله خوداتکایی و استقال رسیدهایم .به گزارش پایگاه
اطاعرسانی سپاه ،سرلشکر پاسدار «حسین سامی» روز گذشته در حاشیه
بازدید از نمایشگاه دستاوردهای سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی
زمینی سپاه از تحریمهای ظالمانه دشمنان علیه انقاب اسامی و ملت ایران
به ویژه در حوزه تســلیحات به عنوان فرصتی مغتنم یاد کرد و اظهار داشت:
در شــرایطی که تحت تحریمهای تسلیحاتی جهانی و وجود دشمنانی واقعی
همچون آمریکا به سر میبریم ،مرتفع کردن نیازهای حوزه دفاعی با بهرهگیری
از توان و ظرفیتهای بومی در دســتور کار قرار گرفته است.فرمانده کل سپاه
پاسداران انقاب اسامی با بیان اینکه امروز آرایه وسیعی از تسلیحات دفاعی
زمینی را در نمایشگاه دستاوردهای تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی
ســپاه مشــاهده کردیم ،افزود :امروز به فضل الهی این جهتگیری در نیروی
زمینی ما ایجاد شــده که از ساحهای سبک تا سنگین و از زرهی و توپخانه،

گشایش جدید ارزی با هند؟
مدیرعامل بانک هندی « یو ســی او» از تاش برای گسترش موارد استفاده خط اعتباری روپیه -ریال خبر
داد.به گزارش پایگاه خبری هندی بیزینس اســتاندارد با اشــاره به توقف واردات نفت هند از ایران به دلیل
تحریم های آمریکا نوشت بانک عامل « یو سی او بانک» که عاملیت خطوط اعتباری ارزی روپیه -ریال را بر
عهده دارد به دنبال متنوع سازی واردات غیرنفتی هند از ایران برای زنده نگه داشتن این مکانیسم است.آ کی
گوئل -مدیر این بانک از رایزنی با واردکنندگان هندی برای استفاده از این مکانیزم خبر داده و افزوده است:
در جســتجوی فرصت های وارداتی جدید از ایران نظیر میوه تازه هستیم چرا که نقش ما تنها انجام دهنده
تراکنش ها نیســت بلکه ما باید تجارت بین ایران و هند را نیز تســهیل کنیم.به دنبال تحریم های آمریکا،
تجارت وابسته به دار بین ایران و هند سخت تر شده است و در نتیجه دو کشور توافق کردند یک مکانیسم
مالی مشــترک بر حســب روپیه و ریال راه اندازی کنند .در این مکانیسم واردکندگان هندی پول واردات را
به حساب بانک عامل واریز و صادرکنندگان هندی ،پول صادرات خود را از آن محل دریافت می کنند.طبق
آمارهای دولت هند ،بین سال های  ۲۰۱۸تا  ۲۰۱۹این کشور حدود  ۱۳میلیارد دار واردات از ایران داشته
که این رقم از آوریل ســال قبل کاهش زیادی داشــته است .البته صادرات هند به ایران کمتر از واردات این
کشور تحت تاثیر قرار گرفته است.
شهردار تهران:

جریمههای خروج از طرح بعد از ساعت  ۱۴حذف میشود
حناچی با اشــاره به اینکه همچنان  ۵۰درصد ظرفیت مترو خالی است ،گفت :اگر فردی پس از ساعت ۱۴
هنگام خروج از طرح جریمه شــده باشد ،این مبلغ حذف می شــود.پیروز حناچی شهردار تهران در جمع
خبرنگاران و در پاسخ به سوالی در خصوص میزان استفاده مردم از مترو پس از اجرای مجدد طرح ترافیک
گفت :بر اســاس آمارهای موجود میزان استفاده از مترو کمتر از  ۵۰درصد ظرفیت آن است.وی با اشاره به
اینکه بیش از  ۹۵درصد مردم در هنگام استفاده از مترو از ماسک استفاده میکنند ،گفت :رعایت این مساله
در مناطق جنوبی کمتر است .البته در استفاده از ماسک در اتوبوسرانی هنوز مشکاتی وجود دارد که آن هم
به دلیل نوع اســتفاده از اتوبوسها است.شهردار تهران با بیان اینکه در زمان لغو اجرای طرح ترافیک آمارها
نشــان میداد که استفاده از خودروی شــخصی و سفرهای غیرضروری  ۴۰درصد افزایش داشته است ،ابراز
داشــت :اما امروز با اجرای طرح ترافیک این مشکل مرتفع شده است.وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر
اینکه افراد بعد از ساعت  ۱۴و هنگام خروج از طرح جریمه شدهاند ،گفت :این خبر دیروز هم به گوش من
رسید که دستور بررسی موضوع را دادهام.وی افزود :اگر این اتفاق رخ داده باشد حتماً جریمهها حذف خواهد
شد و وعدهای که به مردم داده بودیم پابرجاست.

وضعیت بازار ارز تهــران متفاوت از
هفته گذشــته بود و بیمیلی برای
خرید و فروش نشــاندهنده انتظار
برای تغییر در قیمتهــا و احتماا
کاهش قیمت اســت .بازار ارز تهران
روز گذشــته تقریبا خلــوت بوده و
صرافیهای بسیاری در حوالی میدان
فردوسی عبارت «خرید و فروش ارز
نداریــم» را روی شیشــههای واحد
صنفی خود نصب کردهاند تا با همان
نگاه اول همه بداننــد که خبری از
معامله ارزی نیســت.فعاان بازار و
برخی صرافیها علت این ســکون را
انتظار برای مشــخص شدن قیمت
واقعی و روند تغییــر آن در روزهای
آتی میدانند .یکــی از صرافیهای
میدان فردوســی در پاسخ به ایسنا
اینگونه توضیــح داد که «هیچ کس
نمیداند چه خواهد شــد ،اما شوک
خبر تزریق منابع ارزی به بازار باعث
شــده همه منتظر بمانند و ببینند
بانک مرکزی چــه کاری میخواهد
انجــام دهد».بســیاری از صرافیها
نیز تابلوهای خــود را خاموش کرده
و برخــی دیگر قیمتهــای حدود
 ۱۸هزار و  ۴۰۰تــا  ۱۹هزار تومان
را بــرای خرید هر دار و قیمتهای
حدود  ۱۸هــزار و  ۵۰۰تا  ۱۹هزار

مهندســی و ســامانههای اطاعاتی و راداری که مورد نیاز رزم زمینی است با
تکیه بر دانش و فناوری بومی ایجاد شدهاند.سامی خاطرنشان کرد :هم اکنون
تمامــی فناوریهایی که در ابعاد جهانی در حــوزه رزم زمینی قرار دارد را در
ساختار ،بدنه و سازمان جهاد خودکفایی نیروی زمینی سپاه مشاهده میکنیم.
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه درحال حاضر فرمانده نیروی زمینی سپاه تمرکز
خود را بر ارتقای توان و تجهیزات این نیرو گذاشــته اســت ،ادامه داد :عاوه
بر این ارتباط بسیار مطلوبی بین سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی
زمینی سپاه با موسسههای دانش بنیان و جامعه علمی و نخبگانی برقرار است.
ســامی با تاکید بر اینکه تحریمهای تسلیحاتی دشمن هیچ تأثیری در روند
وضعیت دفاعی ما ندارد گفت :ما امروز در هیچ یک از سیستمهای تسلیحاتی
در نیروی زمینی سپاه به خارجیها وابستگی نداریم و به مرحله خود اتکایی و
استقال رسیدهایم.فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه در آیندهای نزدیک شاهد
ورود سیستمهای غافلگیرکننده خواهیم بود ،اظهار کرد :نیروی زمینی ما امروز
غافلگیری فناورانه را در دســتور کار قرار داده است تا در برابر فناوریهای روز
کمبودی احساس نشود.

پاسخ صرافیها به متقاضیان ارز:

خرید و فروش نداریم

و  ۱۰۰تومان را بــرای فروش اعام
کردهاند.البتــه بازار بــرای یورو هم
همین وضعیت را داشــت و نرخ ۲۱
هزار تومان برای خریــد و  ۲۱هزار
 ۱۰۰تومان بــرای فروش روی تابلو
صرافیها نقش بسته است.بر اساس
مشاهدات میدانی از بازار ،مردم هم
چندان تمایلی برای خرید و فروش
ارز از خود نشــان نمیدهند و تنها
برخی داان قیمت یا تمایلشــان
را برای خریــد به عابران و رهگذران
گوشزد میکنند که البته کسی هم
برای معامله استقبالی از آنها نمیکند.
البتــه در این بین طی روزهای اخیر
که روند بازار ارز دچار نوســان بوده،
از ســوی بازارساز حدود  ۴۵میلیون
دار بین صرافیها عرضه شــده که
با تقاضای ناچیزی مواجه بوده است.
همچنیــن دیروز هــم در معامات
سامانه نیما تا ساعت  ۱۵حدود ۱۰۶
میلیون یورو در قالب انواع ارز در این
سامانه عرضه شــده که  ۶۳میلیون
یورو مازاد داشته است .در معامات

انجام شده طی روز جاری معادل هر
یورو  ۱۸هزار و  ۵۰۰تومان و هر دار
 ۱۶هزار و  ۳۰۰تومان قیمت خورده
که نشان میدهد قیمتها در سامانه
نیما اندکی کاهشــی بوده است.اما
در بازار متشــکل ارزی(محل عرضه
و تقاضای صرافــان برای تامین نیاز
واقغعی مردم) نیز که در حال حاضر
به صورت آزمایشی فعالیت میکند،
عاوه بر عرضــه ارز در صرافیهای
منتخب حــدود  ۷۱میلیون دار با
نرخ  ۱۸هــزار و  ۴۵۰تومان عرضه
داشــته است که تا ظهر امروز حدود
 ۱.۵میلیــون دار آن معامله شــده
بودهمچنین رئیسجمهور هم هفته
پیش تاکید کرد که این نوســانات،
دلیل و ریشه بنیادی اقتصادی ندارد و
این نوید را داده که با بازگشت ارزهای
صادراتی ،فضای بازار آرام میشــود.
البته پیام مولــوی  -یک تحلیلگر
اقتصادی  -در این زمینه معتقد است
که این گفته رئیس کل بانک مرکزی
که این بانک ارزپاشی نمیکند ،یک

ســیگنال افزایشــی به بازار منتقل
میکنــد .به عبــارت دیگــر وقتی
میگوییم که روال ما ارزپاشی نیست،
فارغ از اینکه این اقدام در گذشــته
مناسب بوده یا خیر ،شرایط اقتصاد
کشــور به گونهای است که برای ارز
محدودیت وجود دارد و با وجود این
محدودیت ،برای اولین بار در اقتصاد
داریم به سمتی حرکت میکنیم که
قیمت ارز دارد واقعی میشود.به گفته
مولوی ،گرچه این افزایش قیمت در
بازار ارز موجب میشــود که تورم را
در بازارهــا و بازارهای موازی تجربه
کنیم اما برای اولین بار در اقتصاد به
نقطهای میرسیم که تقاضا قیمت را
تعیین میکند و باید اجازه دهند که
همه امــور در بازارها را تقاضا تعیین
کند.این تحلیلگر اقتصادی همچنین
انتشار اسامی صادرکنندگان متخلف
در بازگشــت ارز را ســینگال منفی
به بازار صادرات دانســته و میگوید
این امر موجب میشــود در شرایط
تحریم و فشارهای اقتصادی تمایل
صادرکننــدگان برای صــادرات کم
شــود؛ بنابراین ،بهتر اســت در این
زمینه با گفتمان ،علت عدم بازگشت
ارز مشــخص شــود و دولت باید در
خدمت صادرات و تولید باشد.

ششم تیر ماه خاطرهای تلخ به دنبال داشته و دارد و خواهد داشت.
اما کســی نمیداند که پس مانده گروه فرقــان با ترور نافرجام مقام
معظم رهبری مانع حضور معظم له در جلسه روز بعد حزب جمهوری
اسامی ایران شدند و بدون شک اگر فرقان با منافقین مرتبط بودند،
منافقین بــا برنامه جنایت کارانه خود اجازه ایــن اقدام را بقصد به
شــهادت رسانیدن آقا روز  ۷تیر ،نمیدادند و شکی هم در این ماجرا
نیســت که آقا در جلسه  ۷تیر شــرکت می جستند .اگرچه معلوم
نیســت که چرا آقای هاشمی به جلسه نرفت برخی ایشان را متهم
میکنند که از ماجرا مطلع بوده یا اگر هم مطلع نبوده توســط برخی
مطلعین از رفتن به جلسه نهی شده است .در جریان ششم و هفتم
تیر دست خدا به روشنی ملحوظ اســت و احدی امکان انکار آن را
نــدارد خدای متعال حضرت آقا را برای حفظ انقاب نگهداشــتند.
برنامه ترور طرحریزی شــده توســط برخی از عوامل پس مانده از
دستگیریهای فرقان برای خود عملیات ،یک برنامه کاما حساب شده
بود .در این ترور بمبی در ضبط صوتی که روی میز سخنرانی آقا در
مسجد ابوذر واقع در جنوب تهران کار گذاشته بودند منفجر شد .این
بمب  ۶تیرماه ســال ( ۱۳۶۰درســت یک روز پیش از حادثه هفتم
تیر) هنگام سخنرانی حضرت آیت اه خامنه ای منفجر شد .در آن
زمان معظم له امام جمعهٔ تهران و نمایندهٔ رهبر انقاب در شــورای
عالی دفاع بودند .با اقدام بموقع پاسداران و رسیدگی نسبتا مناسب
پزشــکان ایشان از این ســوء قصد که ممکن بود به شهادت ایشان
بینجامد ،جان ســالم به در بردند اما جراحات شدیدی برایشان وارد
شد که جراحت دست راست معظم له هنوز باقی است .ایشان در این
ســوء قصد «از نقطه باای کتف راست و باای ران سمت راست »
مجروح شدند و «استخوان ترقوه» ایشان شکست و با قطع چند رگ
و عصب دست راستشان ،دچار مشکل حرکتی شد .بخشی از دست
راســت معظم له در اثر موج انفجار از آن هنگام از کار افتادهاســت.
مســعود واحد برادر ســعید واحد که مرتکب اقدامات جنایتکارانه
دیگری هم شده بودند و در این عملیات حضور داشت ،به خود حقیر
در بازجویی میگفت :ما داخل ضبط صوت نامهای گذاشــته بودیم و
روی آن نوشته بودیم «هدیهٔ گروه فرقان» .اعضای گروه فرقان پس
از ترورهای سال  ۱۳۵۸غالبا دستگیر و بعضا با محاکمات علنی که از
تلویزیون جمهوری اسامی پخش میشد با احکام قضات شرع اعدام
شده بودند ،اما برخی از آن گروه بدون هیچ پشتوانهای سازماندهی
شــده و فقط با چاپ یک اعامیه رهروان فرقان را تأســیس کردند.
همه این اعضا در ســال  ۶۰و  ۶۱دستگیر شدند اما متاسفانه موفق
به ترورهایی شدند که ارزش عملیاتی نداشت .ترورهای مرحوم شیخ
قاسم اســامی بدلیل مخالفت با دکتر شریعتی و سید محمد جواد
ذبیحی ذاکر زمان شاه رادیو ایران هم از همین اقدامات است .حقیر
باید به صراحت اذعان کنم که اخبار نادرست در خصوص ترور مقام
معظم رهبری به وفور پخش گردیده است که حقیر به عنوان مسئول
جمع آوری گروه فرقان همیشه به فراخور زمان آنها را تکذیب نموده
ام اما رسانه ها به دنبال پر کردن صفحات و کتابهای خویشند .امروزه
هر قهر کرده از مادری خود را متاثر در جمعآوری گروه فرقان میداند.
برخی جواسیس انگلستان هم که قصد نفوذ در گروه فرقان را داشتند
و برای آنها خانه اجاره کرده بودند و جزء دستگیر شدنیهای لیست ما
بودند ،پس از دستگیری با توسل به اکبر هاشمی رفسنجانی با پرچم
مجاهدین انقاب اسامی به ماجرای دستگیری رسوخ و نفوذ کردند
که با تمهیدات اکبر هاشمی رفسنجانی برای نفوذ دادن آنها ،ممانعت
حقیر مانع ورود آنها نشد .اما ایشان را در جریان بسط و ربط اطاعات
محدود کرده بودم .اساسا آمریکا و اسرائیل و انگلستان یکی از اهداف
مهمشان را در گروههای متشکله در کشورها نفوذ قرار میدهند .در
زمان دســتگیری هم ما شاهد این نوع اقدامات بودیم اما بطور کلی
برای اینکه مغز و مرکز فرماندهــی گروه فرقان را در اختیار بگیرند
موفق نشدند .در جریان زندانهای کادر منافقین از طرف انگلستان این
اقدام به نفوذ موفق بود اما در مورد فرقان همانگونه که به حضرت امام
(ره) کتبا در  ۵۱صفحه گزارش دادم این اتفاق نیفتاد.
والسام

 ۱۲۵جانباخته کرونا در  ۲۴ساعت
گذشته
سخنگوی وزارت بهداشت از مثبت شدن تست کرونای ۲هزار و ۴۵۶
تن طی  ۲۴ســاعت گذشــته خبر داد .دکتر اری گفت :از دیروز ۷
تیر  ۱۳۹۹و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی ،دو هزار و ۴۵۶
بیمار جدید مبتا به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که یک هزار
و  ۱۳۹مورد بســتری شــدند.وی افزود :مجموع بیماران کووید۱۹
در کشــور به  ۲۲۰هزار و  ۱۸۰نفر رســید.اری ادامه داد :متاسفانه
در طول  ۲۴ســاعت گذشــته ۱۲۵ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از
دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به  ۱۰هزار و ۳۶۴
نفر رســید.وی گفت :خوشــبختانه تا کنون  ۱۸۰هزار و  ۶۶۱نفر از
بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شده اند.به گفته
اری ۲۹۲۸ ،نفــر از بیماران مبتا به کووید ۱۹در وضعیت شــدید
ایــن بیماری تحت مراقبت قرار دارند.ســخنگوی وزارت بهداشــت
گفت :تا کنون یک میلیون و  ۵۸۳هزار و  ۵۴۲آزمایش تشــخیص
کووید ۱۹در کشــور انجام شده است.وی همچنین با تاکید بر لزوم
رعایت موارد بهداشــت فردی و اجتماعی ،فاصله گذاری اجتماعی و
استفاده از ماســک بویژه در تجمعات ،گفت :استانهای خوزستان،
کرمانشاه ،کردســتان ،هرمزگان ،آذربایجان غربی و خراسان رضوی
بیشترین موارد ابتا و بســتری به کووید ۱۹را داشته و در وضعیت
قرمز قرار دارند.سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت :استانهای
آذربایجان شرقی ،سیستان و بلوچستان ،بوشهر ،لرستان و گلستان
در وضعیت هشدار قرار دارند.
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sobhe-qtesad

info@sobh-eqtesad.ir

مبارزه با فسادبدون ماحظه ادامه یابد

رئیس مجلس با تاکید بر ضرورت ایجاد تحول در مدیریت کشور:

رییس قوه قضاییه گفت :دســتگاه قضایی بر اســاس
خوشایند و بدآمد دیگران عمل نمیکند و نباید اجازه
داد دشمن در صحنهسازی و عملیات روانی علیه نظام و
سیســتم قضایی موفق شود.به گزارش مرکز رسانه قوه
قضاییه ،آیت اه رییســی در همایش سراســری قوه
قضاییه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر و
درود به روح بلند شهدا ،اخاص ،توجه به علم و دانش،
خداترســی و پروا از حضرت حق ،تقوای الهی ،تفکر و
اندیشه و عمل انقابی و وایت مداری را از ویژگیهای
بارز آیت اه شــهید دکتر بهشتی عنوان کرد و گفت:
شخصیت شهید بهشتی امروز به عنوان یک الگو همواره
در دستگاه قضایی و کشور مطرح است و گردهمایی ما
با نام او ،معنویت و برکت به این اجتماع میدهد.وی با
تقدیر از تاشهــای صورت گرفته از ســوی مدیران
دســتگاه قضایی ،قضات و کارکنان بیان داشت :تاش
وافری صورت گرفت که همواره با شــرایط و وضعیت
کرونا ،کار در دســتگاه قضایی با کندی مواجه نشود و
حقوق مردم ضایع نگردد.رییس قوه قضاییه تصریح کرد:
در دادسراها ،زندانها و بخشهایی از دستگاه قضایی که
متکفل کار مردم بودند ،تــاش این بود که کار انجام
شــود؛ ولو اینکه خودشان در خطر قرار گیرند .رییسی
افزود :رصد آمارها در استانها نشان میدهد که علیرغم
تنگناهای کاری و مشکات اداری ،تاشهایی از ناحیه
همکاران صورت گرفت که از برنامهها عقب نمانیم.وی
خاطرنشــان کرد :تا روزهای پایان ســال  ،۹۸قضات
پروندههایی را به منازلشــان بردند و تاش کردند که
گزارشــات و پروندهها دچار افت نشود و مردم در این
رابطه اذیت نشوند که جای تقدیر و سپاس دارد.رییس
قوه قضاییه با بیان اینکه رسیدگی هایی که در سال ۹۸
انجام شــده نسبت به سال های گذشته افزایش داشته
است ،گفت :اگرچه شاهد کاهش ورودی پرونده نسبت
به ســال های گذشته هستیم ،اما رسیدگی ها افزایش
یافته است .رییسی آمار پروندههای معوق رسیدگی شده
در سراســر کشور طی سال گذشته را  ۵۳درصد اعام
کرد و افزود :در برخی استانها این رقم تا هفتاد درصد
هم بوده اســت که ناشی از همت و تاش های صورت
گرفته اســت.وی سال  ۹۹را سال افزایش نظارت های

یکشنبه  8تیر  6 1399ذی القعده  28 1441ژوئن 2020

2

رهبر معظم انقاب اسامی در ارتباط تصویری با مسئوان قضایی تأکید کردند

گزیده خبر

رئیس مجلس شــورای اســامی گفت :تصمیم و اقدام ما مســئوان است که
شرایطی ایجاد می کند که برخی مجبور می شوند پشت بام اجاره کنند.
محمدباقر قالیباف دیروز (شــنبه  ۷تیرماه) با حضور در جلسه برگزاری آزمون
انتخابی دبیران کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسامی ،رکن رشد و
تحول در هر مجموعه را نیروی انسانی برشمرد و گفت :اگرچه در بحث توسعه
همواره بر منابع مادی و انسانی اشاره میشود اما منابع انسانی تنها رکن توسعه
است زیرا منابع مادی هم با توان و ظرفیت انسانی فراهم می شود به این معنی
که افراد بــا تدبیر ،خاقیت و مدیریت ،منابع مادی را با خود همراه می کنند.
رئیــس مجلس در ادامــه با یادآوری هفته قوه قضائیه به نقل قولی از شــهید
بهشتی پرداخت و خاطرنشان کرد :شــهید بهشتی رضوان اه علیه وجود هر
حجابی بین کارگزار و مردم ،کارگزار و کارمندانش را خاف شــرع می دانست
یعنی بر این باور بود که تحت هیچ شرایطی در نظام اسامی نباید ارتباط بین
کارگزار و مسئول با زیردستان و مردم قطع شود و در این میان واسطه ای حتی
به بهانه امنیت و حفظ جان ایجاد شــود.قالیباف افزود :در بزرگداشــت شهید
بهشتی از ایشــان بیاموزیم که در نظام اسامی ارتباط بین مسئول و کارگزار
بــا مردم و کارکنان و مجموعه خود باید چگونه باشــد.رئیس مجلس با تاکید
بر اهمیت نیروی انســانی ،وجود فساد ،تبعیض و موثربودن تحریم ها را ریشه
در ناکارآمدی و ضعف در مدیریت دانســت و گفت :مدیریت برای حل و فصل
چنین مشکاتی باید به نیروی انســانی توجه ویژه داشته باشد؛ اساس کار در
مدیریت است به طوریکه وجود مدیران به همراه منابع و ظرفیت های انسانی،
خاقیت ها ،وقت گذاری ها و علم و دانش می تواند موثر واقع شــود.قالیباف با
تاکید بر اینکه مشــکل کشور امکانات و منابع نبوده بلکه مدیریت است ،افزود:
قانون اساسی دو رکن صحن و کمیسیون برای مجلس شورای اسامی تعریف
می کند به طوریکه تمامی پشتوانه فنی و محتوایی صحن در اختیار کمیسیون
ها اســت که محتوا و کار کارشناسی دقیق و خداپسندانه را تنظیم و به صحن
ارســال میکنند ،همین جاست که به نقش مهم دبیران و تیم کارشناسی پی
می بریم.رئیس مجلس نقش تیم دبیران و کارشناسان کمیسیون ها را در انجام
کار محتوایی پراهمیت و اساســی برشمرد و تاکید کرد :بار سنگینی بر دوش
دبیران کمیسیون ها است ،همانگونه که بنده در پیشگاه خداوند مسئول هستم
شما دبیران نیز مسئول هستید که آیا وظایف خود را تحت نفوذ و با بده بستان
انجام می دهید یا براســاس قوانین ،با تخصص و بر اســاس انصاف و تشخیص
درســت عمل می کنید؟وی با یادآوری جایگاه مجلس ،ادامه داد :مجلس باید
در راس امور باشــد ،اما هم اکنون نیست و باید در راس امور قرار گیرد.قالیباف
تاکید کرد :در حوزه مدیریتی به دلیل ضعف موجود به ســمت شایستهگزینی،
شایستهپروری و شایستهسااری نمیرویم؛ واقعیت آن است که در نظام اسامی
برای حل مسئله در هر کار ،ساختار و رفتاری باید از پایین به باا حرکت کنیم.
قالیباف با تاکید بر شایسته گزینی در انتصاب دبیران کمیسیون های تخصصی
مجلس ،تصریح کرد :برای حرکت در مسیر شایسته پروری ،باید زمینه آموزش
و کارورزی را فراهم کنیم البته دبیران هم باید تاش کنند تا این قابلیت ایجاد
شــود.وی با یادآوری اختیارات رئیس مجلس در انتخاب دبیران کمیسیون ها
مطابق آئین نامه داخلی مجلس تاکید کرد :هرگز چنین اختیاری را قبول ندارم
که با سلیقه شــخصی و بدون ضابطه دست به گزینش بزنم و بر این باورم که
باید شایســته گزینی اتفاق بیفتد ،شایسته گزینی به معنی ایجاد فرصت برای
شرکت  ۲۰۰نفر در آزمون به طوریکه فرصت برای همه فراهم شود و این طور
نباشد که با دایره بسته چند نفری که می شناسیم یا چند نفری که توصیه می
کنند حجت بر ما تمام شــود که فــردی را برداریم یا بگذاریم.قالیباف با تاکید
بر اینکه کارمندان اهمیتی کمتر از نمایندگان ندارند ،افزود :بســتر کار را شما
کارمندان فراهم میکنید ،در نتیجه رفتار و تعامل شــما و نمایندگان است که
در حوزه کارکرد و ساختار شاهد خروجی هستیم .تصمیم و اقدام ما مسئوان
و کارگزاران نظام و شمای کارمند و کارشناس است که مردم کشور را فقیر یا
ثروتمند می کند ،آن ها را به سمت آسایش و آرامش می برد یا شرایطی ایجاد
می کند که برخی مجبور می شوند پشتبام اجاره کنند.
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رهبر معظم انقاب اســامی صبــح دیروز (شــنبه) در ارتباط
تصویری با رئیس و مسئوان عالی قضایی و همچنین رؤسای کل
دادگستریهای سراسر کشــور با ابراز خرسندی از اقدامات انجام
شده در یک ســال اخیر ،بر لزوم استمرار حرکت تحولی در قوه
قضائیه به صورت متــوازن و با محوریت مردمی بودن قوه تأکید
کردند و گفتند :مبارزه با فساد که در این دوره به اوج خود رسیده
است باید بدون اغماض و بر اساس حق و عدل و قانون و همچنین
بدون تعدی و ظلم به افراد بیگناه با قدرت ادامه یابد.حضرت آیت
اه خامنهای همچنین با تأکید بر اینکه ماجرای کرونا تمام نشده
و همچنان ادامه دارد ،همه مردم و مســئوان را به جدی گرفتن
رعایت دستورالعملهای بهداشــتی و جلوگیری از شیوع مجدد
ویروس کرونا فراخواندند.رهبر انقاب اسامی با گرامیداشت یاد
شهید مظلوم آیتاه بهشتی ،شهید قدوسی ،شهید اجوردی و
دیگر شهیدان دستگاه قضا« ،تدوین نسخه ارتقا یافته و پیشرفتهتر
سند تحول قضایی» را با استفاده از اندیشمندان حوزه و دانشگاه
و تجربیــات درون قوهای کاری بــا ارزش خواندند و افزودند :در
زمانهای ازم از اجرای این ســند و برنامههای مترتب بر آن به
مردم گزارش دهید که این کار در امیدواری مردم به دستگاه قضا
قطعاً تأثیرگذار است.ایشان تحول را ضرورتی مستمر ،مدیریتشده
و توأم با دریافتهای جدید و ابتکارات تازه خواندند و افزودند :این
کار باید بر اصول و مبانی اســامی و دینی مبتنی باشــد و گرنه
تحول بدون مبنا ،به تذبذب و هرج و مرج منجر میشود.حضرت
آیتاه خامنهای ایجاد تحول را در عمل بســیار دشوار خواندند
وگفتند :البته برخی مقاومتها نه از روی ســوء نیت بلکه از سر
ناتوانی و یا نداشــتن حال و حوصله تغییرات بنیادین است .البته
مخالفتهــای کســانی که از وضــع موجود منتفع هســتند و
کارشــکنیها و فضاسازیهای شــبکه در هم تنیده مفسدان و
مجریان نیز ایجــاد تحول را ســختتر میکند.حضرت آیتاه
خامنهای تاشهای بیوقفه دشــمنان بــرای «خنثی کردن هر
حرکت اصاحی و تحولی در نظام» را از طریق جوسازی رسانهای
و ایجاد وسوســه و بدبینی در افکار عمومی از دیگر دشواریهای
ایجــاد تحول خواندند و تأکید کردند :تنها راه مؤثر برای مقابله با
همه عوامل و عناصر ضد تحول« ،منفعل نشدن ،استقامت ،توکل
بر خدا و ادامه شجاعانه مسیر تحول» است.رهبر انقاب در بخش
دیگری از سخنانشان با اشاره به وظایف مهم و بسیار گسترده قوه
قضائیه در قانون اساســی ،پیگیری و اجرای متــوازن همه این
وظایف را ضروری برشمردند.ایشــان در همیــن زمینه موضوع
«احیــای حقوق عامــه» را مهم خواندند و با ابراز خرســندی از
فعالیتهای اخیر قــوه در این زمینه ،گفتند :اگر دادســتانیها
احســاس کردند حقوق عامه در حال تضییع است باید وارد کار
شوند و از حق مردم دفاع کنند.حضرت آیتاه خامنهای با اشاره
به یکی دیگر از وظایف اساسی دستگاه قضا در قانون اساسی یعنی
«پیشــگیری از وقوع جرم» افزودند :اگر بسترهای شکلگیری و
وقوع جرم به درستی شناخته شود ،پیشگیری علمی از وقوع جرم
و در نتیجه کاهش فراوان هزینههای مقابله با جرم محقق خواهد
شد که این کار نیازمند همراهی همه قوا به خصوص قوه مجریه
است.رهبر انقاب گفتند :در مسائل گوناگون از جمله پیشگیری
دانش صرفاً قضایی مشکلگشا
از وقوع جرم و تعاریف حقوق عامهِ ،
نیســت و باید از نخبگان حوزه و دانشگاه در علوم مختلف کمک
گرفت.ایشــان با ابراز خرسندی از مشخص شدن برخی مصادیق
حقوق عامه از جمله محیط زیست و نیز واگذاریهای غیردقیق
بنگاههای تولیدی گفتند :اگر مراکز تولیدی به اشخاص ناصالح یا

ناتوان واگذار شــود ،تولید کشــور ضربه میخورد بنابراین ،این
مصادیق جزو حقوق عامه است.رهبر انقاب تعمیم تحولخواهی
از مســئوان دســتگاه قضا به بدنه و همه کارکنان دســتگاه را
ضــروری خواندند و افزودند« :مردمی بــودن» از دیگر ضروریات
ایجاد تحول است.حضرت آیتاه خامنهای نگاه از باا به مردم را
غیرقابل قبول دانســتند و گفتند :همه ما مســئوان نظام جزو
مردمیم و خیلی از مردم از ما بااتر هستند ،بنابراین همه باید خود
را در عمل خدمتگزار مردم بدانیم«.دسترســی آســان مردم به
دســتگاه قضا»« ،تاش برای ارتقای آگاهــی و اطاعات قضایی
مردم»« ،حضور مستمر و مواجهه مستقیم با مردم» و «بهرهگیری
از کمک و اطاعات مردمی در مســائلی نظیر مبارزه با فساد» از
دیگر تأکیدات رهبر انقاب به مســئوان قضایی بود.ایشان بیان
گزارش زبانی و آماری به مردم را ازم اما ناکافی دانستند و با اشاره
به ضــرورت بهرهگیری از هنر و ظرفیتهای رســانهای در ارائه
گزارش فعالیتها گفتند :متأســفانه با غفلت برخی مســئوان
مربــوط در عرصه نظــارت بر فیلمها ،شــاهد نمایش فیلمهایی
هستیم که اساس و مبانی قضایی جمهوری اسامی را زیر سؤال
میبرند.رهبــر انقــاب افزودند :غربیها بر خــاف واقعیت ،در
فیلمهای سینمایی ،دادگاههای خود را عرصه عدالت محض نشان
میدهند ولی ما حتی در ارائه واقعیات کشور از ظرفیتهای هنری
و رسانهای بهره نمیگیریم و گاهی بر عکس نشان میدهیم.ایشان
با اشــاره به سخنان رئیس جمهور آمریکا درباره  ۱۰سال حبس
برای کســانی که نمادهای بردهداری و نژادپرســتی را به پایین
بکشند و یا جدا کردن فرزندان مهاجران از والدینشان گفتند :البته
از این بیقانونیها در غالب فیلمهای غربی خبری نیســت.رهبر
انقاب اسامی در ادامه نکاتی را درخصوص مبارزه با فساد بیان
کردند.حضرت آیت اه خامنه ای با بیان اینکه مبارزه با فســاد از
دوره قبل در قوه قضاییه آغاز شده بود و اکنون به اوج خود رسیده
اســت ،گفتند :مردم از مبارزه بــدون ماحظه و بدون اغماض با
مفســد امیدوار می شوند زیرا فســاد مالی و اقتصادی همچون
ویروس کرونا ،بسیار خطرناک و بهشدت واگیردار و ُمسری است.

ایشان افزودند :تنها تفاوت ویروس کرونا با ویروس فساد این است
که ویروس کرونا با شستشوی دست برطرف می شود اما تنها راه
مقابله با ویروس فســاد ،قطع دست مفسد اســت.رهبر انقاب
اسامی ،وظیفه قوه قضاییه را برخورد متوازن با همه اَشکال و ابعاد
فساد برشمردند و در عین حال تأکید کردند :باید مبارزه با فساد،
در درجه اول در داخل قوه و به صورت جدی و کارشناسی انجام
شود ،زیرا تبعات و ضربه فساد در داخل قوه قضاییه بسیار سنگین
خواهــد بود.حضرت آیــت اه خامنه ای با تأکید بــر لزوم نگاه
کارشناسی برای شناخت بسترهای فسادزا و مقابله با آن ،افزودند:
ماک در مبارزه با فساد باید فقط حق ،عدل و قانون باشد و هیچ
ماحظه دیگری در کار نباشد.ایشان گفتند :البته همانطور که در
برخورد با فســاد نباید اغماض وجود داشته باشد اما افراد بیگناه
هم نباید مورد تعدی قرار گیرند و رسیدگیها باید کام ًا بر اساس
قانون و عدالت و بدون جوگیری انجام شود.رهبر انقاب اسامی
با اشاره به گسترش فضای مجازی و قضاوت افراد مختلف درباره
رویدادها و مسائل ،خاطرنشان کردند :عموم مردم و فعاان فضای
مجازی مراقب باشند تا نسبت به افراد بیگناه تعدی و ظلمی واقع
نشود.حضرت آیت اه خامنه ای با گایه از اهانت و ظلم به برخی
بــزرگان پاکدســت قبلی قــوه قضائیــه در جریــان قضاوتها و
اظهارنظرهایی که در خصوص دادگاه اخیر شده افزودند :خطاب
من در این موضوع مردم و جوانان مؤمن اســت که مراقب باشند
تعدی نکنند و به افراد معاند که به دنبال گرفتن انتقام از مواضع
انقابی و محکم قاطع فان شخصیت هستند ،کاری ندارم.ایشان
تأکید کردند :حرکت مبارزه با فســاد کــه اکنون در قوه قضاییه
بهخوبی مشاهده میشود و خود را نشان داده است ،از دوره آقای
آملی اریجانی آغاز شــد و ایشان هم در داخل و هم در بیرون از
قوه شــروع کننده آن بودند و اینها نباید از نظر دور باشــد.رهبر
انقاب اســامی یکی از اقدامات خوب قــوه قضاییه در مبارزه با
فســاد را «حمایــت از تولید و جلوگیــری از تعطیلی واحدهای
تولیدی» دانســتند و گفتند :در شرایط کنونی که مردم از لحاظ
معیشت دچار سختی هستند ،هر دستگاهی که بتواند به اقتصاد

کشور کمک کند ،باید این کار را انجام دهد و این اقدام قوه قضاییه
در واقع کمک به اقتصاد کشور است.حضرت آیت اه خامنه ای با
اشاره به اباغیه اخیر رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه برخی بانکها
حق مصادره و تعطیلی واحدهای تولیدی را ندارند ،خاطرنشــان
کردند :این کار ،بسیار درست و قابل تعمیم در مورد کسانی است
که با خرید واحدهای تولیدی و اخراج کارگران و فروش تجهیزات،
کاربری این واحدها را تغییر می دهند زیرا اینگونه اقدامات ،ضربه
به اقتصاد کشور است.ایشان یکی از نکات مهم در زمینه مبارزه با
فساد را «نظارتها و گزارش های مردمی» خواندند و افزودند :باید
برای این موضوع زیرســاختهای حقوقی در قوه قضاییه فراهم
شود تا امنیت مادی و معنوی گزارشگر حفظ شود و آمر بهمعروف
و ناهی از منکر دلگرم باشد که دستگاه قضایی پشتیبان او است،
و در مقابل زمینه تهمت زنی نیز فراهم نشود.رهبر انقاب اسامی
در بخش پایانی سخنانشــان به یک موضوع غیرقضایی اما مهم
یعنی مســئله کرونا نیز اشاره کردند و با انتقاد از برخی افراد که
مســئله کرونا را تمامشــده میدانند ،گفتند :در اثــر فداکاری
دســتگاهها و کادرهای درمانی و بهداشتی و همچنین مجاهدت
داوطلبانه گروههای مردمی و همکاری عموم مردم ،ایران بهعنوان
یک کشور موفق در دنیا معرفی شد اما این مربوط به ابتدای کار
بود و اکنون متأسفانه آن حرکت و مجاهدت از جانب بعضی مردم
و مسئوان سست شده است.حضرت آیت اه خامنهای با تشکر از
خدمات طاقتفرسای کادرهای درمانی ،شیوع بیماری را موجب
خسته شــدن این زحمتکشان دانســتند و افزودند :اینکه گفته
میشــود باید کاری کرد که مشــکات اقتصادی از ناحیه کرونا
بوجود نیاید ،حرف درستی است اما در صورت بیتوجهی و شیوع
گسترده بیماری ،مشکات اقتصادی هم بیشتر خواهد شد.ایشان
با تأکید بر لزوم مراقبت از کشور در همه جهات از جمله در مقابل
دشــمنیهای آمریکای خبیث و انگلیس خبیث و همچنین در
مواجهه با اقدامات دولتهای اروپایی ،خاطرنشان کردند :اگر ما به
وظایف خود عمل کنیم به توفیق الهی آنها در هر کاری سرشان
به سنگ خورده و نمیتوانند مقاصدشان را عملی کنند و نتیجه
فشــار به قول خودشــان حداکثری برای به زانودرآوردن مردم،
نشستن مشت ملت ایران بر سینه آنها و به عقب راندنشان خواهد
بود.حضرت آیت اه خامنهای در پایان از زحمات همه مسئوان،
قضات و کارکنان قوه قضائیه در سراســر کشــور و همچنین از
خانوادههای آنان تشــکر کردند.در این نشست ،پیش از سخنان
رهبر انقاب اســامی ،رئیــس قوه قضائیه با بیان گزارشــی از
رویکردها و برنامههای تحولی این قوه در یک ســال اخیر گفت:
رویکرد فناورانه و گسترش دادرسی الکترونیک و ایجاد سامانههای
مختلف برای تسهیل دسترسی مردم به عدالت ،رویکرد فعال در
برخورد با مســائل از جمله جلوگیــری از تعطیلی  ۱۲۰۰واحد
تولیدی با همکاری دولت ،تقویت بُعــد نظارتی و فعالتر کردن
ســازمان بازرسی کل کشــور ،افزایش اتقان آراء ،سامان دادن و
تعیین تکلیف بیش از نیمی از پروندههای معوق ،مردمیشدن قوه
و افزایش نقش دادن به مردم در کشــف و یا پیشگیری از وقوع
جرم ،از جمله رویکردها و برنامههای قوه در ســال گذشــته بود.
حجتااسام والمسلمین رئیسی ،مبارزه با فساد را اولویت جدی
قــوه قضائیه خواند و افزود :بیش از هــزار حکم در محاکم علیه
مفســدین اقتصادی صادر شده و این کار با جدیت دنبال خواهد
شد ،همچنین ارتقاء سامت دستگاه قضایی و مبارزه با هر گونه
فساد و کژی در درون این قوه جزو اولویتها و مطالبات همه قضات
متدین و سالم دستگاه قضایی و عموم مردم است.

رییسی در همایش سراسری قوه قضاییه:

دستگاهقضاییبراساسخوشایندوبدآمددیگرانعملنمیکند

کیفی و کمی در قوه قضاییه اعام کرد و با تاکید بر لزوم
سامت اداری در دستگاه قضا گفت :آمار تخلفات در قوه
قضاییه باا نیست ولی همین میزان تخلف هم نباید در
سیســتم قضایی باشد.رییســی با اشــاره به کاهش
پروندههــای معوقــه که آن را حاصــل تاش جهادی
همکاران قضا در سراســر کشور دانست ابراز امیدواری
کرد که سال  ۹۹به عنوان سالی بدون پروندههای معوق
اعام شــود .رییسی با تاکید بر لزوم حمایت قضایی از
محرومان و اقشار ضعیف جامعه متذکر شد :نباید کسی
به خاطر نداشتن تمکن مالی از دادرسی و احقاق حقوق
محروم شود.رییس قوه قضاییه در همین راستا خواستار
ایجاد ساز و کاری شد تا کسانی که فاقد توان مالی برای
تامین هزینههای دادخواهی هستند بتوانند از امکانات و
خدمات قضایی بهره مند شوند.وی همچنین با اشاره به
تاش های دشمنان برای مساله سازی برای قوه قضاییه
بر لزوم تبییــن اقدامات و تصمیمات قضایی در جهت
تنویر افکار عمومی تاکید کرد .رییســی گفت :دستگاه
قضایی بر اســاس خوشــایند و بدآمــد دیگران عمل
نمیکند و نباید اجازه داد دشــمن در صحنهســازی و
عملیات روانی علیه نظام و سیستم قضایی موفق شود.
رییس قوه قضاییه با تاکید بر اندیشــه ،انگیزه تحول و
عمل انقابی بعنوان الزامات تحول قضایی خاطرنشان
کرد :دستگاه قضایی پویا و توانمند و مقتدر درسایه نگاه
تحولــی و اقدامات انقابی و جهــادی مدیران تحقق
مییابد.رییسی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم
تیر و درود به روح بلند شــهدا ،اخاص ،توجه به علم و
دانش ،خداترســی و پروا از حضرت حق ،تقوای الهی،
تفکر و اندیشــه و عمــل انقابی و وایتمــداری را از
ویژگیهای بازر آیت اه شهید دکتر بهشتی عنوان کرد
و گفت :شخصیت شهید بهشتی امروز به عنوان یک الگو
همواره در دســتگاه قضایی و کشــور ،مطرح اســت و
گردهمایی ما با نام او ،معنویت و برکت به این اجتماع

میدهد.وی با تقدیر از تاشهای صورت گرفته از سوی
مدیران دستگاه قضایی ،قضات و کارکنان بیان داشت:
تاش وافری صــورت گرفت که همواره با شــرایط و
وضعیت کرونا ،کار در دســتگاه قضایی با کندی مواجه
نشــود و حقوق مردم ضایع نگردد.رییس قوه قضاییه
تصریح کرد :در دادســراها ،زندانهــا و بخشهایی از
دستگاه قضایی که متکفل کار مردم بودند ،تاش این
بود که کار انجام شود؛ ولو اینکه خودشان در خطر قرار
گیرند .رییســی افزود :رصد آمارها در اســتانها نشان
میدهد که علیرغم تنگناهای کاری و مشکات اداری،
تاشهایی از ناحیــه همکاران صــورت گرفت که از
برنامهها عقب نمانیم .وی خاطرنشــان کرد :تا روزهای
پایان سال  ،۹۸قضات پروندههایی را به منازلشان بردند
و تاش کردند که گزارشات و پروندهها دچار افت نشود
و مــردم در این رابطه اذیت نشــوند که جای تقدیر و
ســپاس دارد.ییس قوه قضاییه با بیان اینکه رسیدگی
هایی که در ســال  ۹۸انجام شده نسبت به سال های
گذشته افزایش داشته است ،گفت :اگرچه شاهد کاهش
ورودی پرونده نسبت به سال های گذشته هستیم ،اما

رسیدگی ها افزایش یافته است .رییسی آمار پرونده های
معوق رسیدگی شده در سراسر کشور طی سال گذشته
را  ۵۶درصد اعام کرد و افزود :در برخی استان ها این
رقم تا هفتاد درصد هم بوده اســت که ناشی از همت و
تاش های صورت گرفته اســت.وی پیرامون وضعیت
زندانها در ســال گذشته ،اظهار کرد :با توجه به شیوع
کرونا و تاکید بر اینکه افرادی که واجد شرایط هستند به
مرخصی بروند کار مضاعفی انجام و تاش صورت گرفت
کــه در مورد  ۱۲۰هزار نفری کــه به مرخصی رفتند،
ضوابط قانونی بدون کم و کســر رعایت و همچنین به
موقع و در زمان خودش انجام شود.رییس قوه قضاییه یا
یادآوری ســه اولویت ســال جاری مبنــی بر «حفظ
کرامت»« ،مبارزه با فساد» و «رفع موانع تولید» که در
اولین همایش روسای کل دادگستری ها و دادستانهای
مراکز استان ها در سال  ۹۹مورد اشاره قرار گرفته بود،
توجه جدی در این زمینه را مورد تاکید قرار داد و گفت:
راهبردهای پیش رو با توجه به محوریت موضوع تحول
که اساس حرکت در این دوره است ،میباشد.رییسی با
اشــاره به بیانات مقام معظم رهبری در مورد تحول در

دستگاه قضایی در تیرماه ســال گذشته اولین راهبرد
تحــول در قوه قضاییه را به عنــوان حرکت از رویکرد
ســنتی به رویکرد فناورانه مورد اشاره قرار داد و گفت:
باید در همــه ابعاد و جوانب برای شــکل گرفتن قوه
قضاییه هوشمند اقدام شــود.وی خاطرنشان کرد :هر
بخشی از دستگاه قضایی که می تواند باید با فعال کردن
ســامانهها و اســتفاده از فناوریهای نوین کار مردم را
تسهیل و دسترسی به عدالت را آسان کند تا امور دقیق
و سریع مورد رسیدگی قرار گیرد.رییس قوه قضاییه در
مورد محور دوم ،تحول دستگاه قضایی دادخواست محور
به یک دستگاه قضایی فعال و غیرمنفعل را مورد اشاره
قرار داد و در بیان مصداق تحقق این موضوع ،گفت :بر
اســاس آمار به دســت آمده از تعطیلی  ۱۲۰۰مرکز
تولیــدی توســط همکارانمــان در اســتانها و مرکز
جلوگیری شده است؛ در این زمینه دادخواستی در کار
نبوده بلکه حرکت فعال دســتگاه قضایی باعث شده تا
شاهد تعطیلی یک کارگاه و یک بنگاه اقتصادی نباشیم،
لذا اینگونــه اقدامات پیشــگیرانه ،مبتکرانه و خاقانه
همکاران در جهت حفظ حقوق عامه ،از همین دســت
اســت.وی تصریح کرد :در رابطه با حفظ حقوق عامه
شکایتی گاهی به دادگســتری نمیرسد؛ اما حضور و
پیگیری همکاران در ستاد ،دادگستری کل ،دادستانی
کل و معاونت پیشــگیری ،همان حرکت فعال به جای
یک حرکت منفعانه است که اقدام ارزشمندی به شمار
میرود.رییسی تحول در نگاه به مشارکتهای مردمی را
به عنوان محور ســوم مورد تاکید قرار داد و یادآور شد:
مشــارکتهای مردمی اعم از مشارکت مردم در حوزه
رفع آســیبهای اجتماعی ،پیشــگیری ،کشف جرم،
اصاح مجرمان و کمک به پیگیری مفاسد ،با توجه به
جایگاهی که قانون برای مردم در نظر گرفته و مردم نیز
در این رابطه نقش دارند ،بسیار مهم است .در این مورد
دستورالعملی را اباغ کردیم و در سال جاری باید نگاه

مردم نسبت به پیگیری مسائل نهادینه شود.رییس قوه
قضاییه خطاب به مسئوان قضایی در مراکز استان ها
تصریح کرد :ارتباط مداوم با مجموعه دستگاه قضایی و
مجموعــه تحت امر خود بســیار حائز اهمیت اســت.
نشســتهایی که امروزه بین مدیران و همکاران برگزار
میشــود اتفاق خوبی اســت .ما قضات و کارکنانی در
دستگاه قضایی داریم که صاحب نظر بوده و ازم است
دیدگاههای آنها شنیده شود؛ چراکه بسیار مفید است.
وی با تاکید بر لزوم ارتباط با نخبگان و صاحبان اندیشه
در دانشــگاه یا حوزههای مختلف افزود :نگاه این افراد
برای نحوه حرکت دستگاه قضایی میتواند بسیار اثرگذار
باشد .گاهی پیشنهادات ،نکات و انتقادی وجود دارد که
برای همه ما بســیار تاثیرگذار است .رییسی با اشاره به
ضرورت توجه به مردم تاکید کرد :باید حرف مردم از هر
کانالی شنیده شود که در این میان استانهای مختلف
روشهای مختلفی را انتخاب کرده اند؛ اما مهم آن است
که تاش شــود از هر طریقی اعــم از مکتوب ،تلفنی،
راههــای دیجیتالی و غیره ،موضوع مطروحه از ســوی
مردم بعنوان یک گزارش اعام یا بعنوان یک شــکایت
دنبال و پاسخ داده شود.رییس دستگاه قضا تصریح کرد:
باید فریاد تظلم خواهی مردم یا درخواست احقاق حق
آنها با پاسخ مثبت مواجه شود .البته پاسخ باید مبتنی
بر قانون و ضوابط باشد؛ اما توجه کردن به این خواسته
بسیار مهم است .پاسخ به خواسته ارباب رجوع و کسانی
که به نحوی با عدلیه در ارتباط هســتند ،حائز اهمیت
اســت.وی با تاکید بر ضرورت نظارت از سوی مدیران،
روسای کل دادگستری و دیگر بخشهای نظارتی گفت:
حضور دیوان عالی کشور در استانها ،ارتباط با قضات
تجدید نظــر و محاکم ،همچنین پیگیــری و نظارت
دادستانی کل کشور ،دادسرای انتظامی قضات و روسای
کل اثربخش بوده اســت که البته بایــد این نظارتها
افزایش یابد؛ چراکه افزایش آن میتواند تضمین کننده
اجرای قانون و جلوگیری از مشــکات باشد .رییسی با
بیان اینکه نظارتها میتواند اطاله دادرســی را کاهش
دهد ،تاکید کرد :البته گاهــی موضوع پرونده زمان بر
است؛ اما برخی مواقع موضوع پرونده زمان بر نیست؛ لذا
بطول انجامیدن آن موضوعیت ندارد.
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مرکز پژوهشهای مجلس:

اجارهبها ،کانشهریها را حاشیهنشین کرد

اعام کرد که با تصویب ســتاد ملّی مبــارزه با کرونا ،مدت زمان
بســته بودن بنگاههای مشــاور اماک که حدودا ً دو ماه است به
قراردادهای اسفند و فروردین واحدهای مسکونی اضافه میشود.
بر اســاس این مصوبه ،قراردادهایی که اتمام آنها اسفند  ۱۳۹۸تا
اردیبهشت  ۱۳۹۹بوده است دو ماه با شرایط قبل بدون افزایش
اجاره بها تمدید میشوند و مالکان مجاز به اخراج مستأجر نبوده
و قــوه قضائیه نیز حکم تخلیه صادر نخواهد کرد .این مصوبه نیز
همانند سایر مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا یک الزام قانونی و
ازمااجرا اعام شده است.مصوبه مذکور مشکل زمان جابهجایی
را به صورت کوتاه مدت حل کرده ولی مشــکل افزایش اجاره بها
در ماههــای آینده را در نظر نگرفته اســت؛ در حالی که به نظر
میرسد این شرایط ویژه طی ماههای آینده ادامه دار و آثار ناشی
از آســیب شغلی افراد بر کاهش منابع درآمدی خانوارها طوانی
مدت خواهد بود.

مرکــز پژوهشهای مجلس اعــام کرد ۳۴ :درصــد واحدهای
مســکونی کشــور و  ۴۲درصد خانوارهای تهرانی اجارهنشــین
هســتند.به گزارش ،مرکز پژوهشهای مجلس در پژوهشــی در
خصوص وضعیت اجاره نشــینی در کشــور در دوره پساکرونا با
اشــاره به وضعیت بسیار بد معیشتی بسیاری از مستأجران اعام
کرد :شــیوع ویروس کرونا در دنیا ،بسیاری از مشاغل و کسب و
کارها را تحت تأثیر قرار داد و ســبب شــد تا بسیاری از دولتها
اقدامات حمایتی در برابر کرونا وضع کنند.این برنامهها بیشــتر
مبتنی بر ممانعت از اخراج مســتأجر بــه دلیل عدم پرداخت به
موقع اجاره بها و در نظر گرفتن فرصتی برای مســتأجران جهت
تســویه پرداختهای معوقه به موجران است .در اغلب کشورها
تمدید قرارداد اجاره به صورت اجباری حداقل تا پایان شــرایط
اضطــراری به منظور حفظ افــراد در منازل خود و کاهش نقل و
انتقاات در نظر گرفته شده است .همچنین برخی دولتها برای
جبران بخشی از خسارتهای مالی و اقتصادی خانوارها بستههای
حمایت مالی برای مستأجران و مالکان به صورت باعوض یا وام
در نظر گرفتهاند.
آماری از اجارهنشینی در کشور
در این گزارش آمده :در ایران بر اســاس آمار سرشماری نفوس و
مسکن در ســال  ۱۳۹۵حدود  ۳۴درصد از واحدهای مسکونی
کل کشــور ۴۰ ،درصد از واحدهای مسکونی شهری و  ۱۳درصد
از واحدهای مسکونی روستایی دارای تصرف استیجاری بودهاند.
همچنین طبق آمار منابع ذی ربط ازجمله وزارت راه و شهرسازی
و شــهرداری تهران برآورد سهم اجاره نشینی در سال  ۱۳۹۸در
کانشهر تهران بالغ بر  ۴۲درصد از کل خانوارها بوده است.مرکز

پژوهشهای مجلس با اشــاره به پیشنهاد تمدید خودکار  ۶ماهه
اجارهنامه مستأجران از سوی وزارت راه و شهرسازی به دولت در
 ۶اردیبهشت ماه  ۱۳۹۹میافزاید :این پیشنهاد به دلیل کاهش
منابع درآمدی اکثر مردم ،محدودیت بازدید از واحدهای مسکونی
و نگرانــی مردم از نقل و انتقال به واحدهای مســکونی جدید به
دلیل شیوع ویروس که به خصوص در کانشهرها مشکات زیادی
برای شهروندان ایجاد کرده ،مطرح شد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد:

رابطه افزایش نرخ ارز و تورم

عضــو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفــت :تصمیماتی که در ماههای
گذشته به افزایش تورم منجر شده ،خود پایهگذار افزایش قیمت ارز بودهاند ولی
وقتی نرخ دار افزایشــی شود ،به شکل مستقل عمل میکند.سیدرضی حاجی
آقامیری ،اظهار کرد :اقتصاد ایران دو مشکل و معضل داشته که از سالها پیش
مطرح بودهاند و لزوما به عملکرد یک دولت یا دوره مربوط نمیشود .یکی از آنها
وابستگی به فروش نفت است و دیگری جا ماندن از تعامات بینالمللی و جهانی
تحت تاثیر تحریمها .در چنین شرایطی وقتی تجارت ایران با محوریت تحریمها
محدود میشــود ،این توقع که تامین ارز بدون مشکل اجرا شود دور از واقعیت
است.وی با بیان اینکه تحت تاثیر کاهش فروش نفت و صادرات غیرنفتی منابع
ارزی بانک مرکزی محدود شــده است ،گفت :از راهکارهای عبور از این شرایط،
بهبود روابط بین المللی و فراهم آوردن مقدماتی اســت که میتواند به افزایش
صادرات کشور منجر شود .هرچند تحت تاثیر کرونا ،رفت و آمدها محدود شده،
اما صادرکنندگان به دلیل فشارهای بین المللی ،برای بازگشت ارز با دشواریهای
جدی مواجه هســتند و اینکه بانک مرکزی به آنها فشــار بیاورد که ارزشان را
بازگردانند ،شــاید تنها روی گروه محدودی از تجار تاثیر بگذارد.این عضو هیئت
نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد :شــاید تعدادی از بنگاهها باشند که در
ســالهای گذشته صادرات کردهاند اما ارزشــان را بازنگردانده اند .با فشار بانک
مرکزی این ارز باز میگردد اما تمام نیاز کشور را پاسخ نخواهد داد و ما برای عبور
از این مشکل ،باید اشکاات ساختاری اقتصاد خود را حل کنیم.آقامیری با اشاره
به افزایش نرخ ارز ،بیان کرد :در وهله اول باید در نظر داشــت که چه ارز و چه
بسیاری از دیگر عوامل ،خود از نرخ تورم تاثیر میپذیرند .وقتی پایه پولی کشور
رشــد میکند و تصمیمات غلط و ناهماهنگ ادامه مییابد ،تورم رشد میکند و
بازار ارز نیز مانند دیگر بازارها از این تغییرات تاثیر میگیرد.

بررســی نمودارها نشان میدهد که در
دوران شیوع کرونا ۱۳.۱ ،درصد کسب
و کارهای فعال در حوزه صنعت و معدن
حداقــل یک نفر را اســتخدام کردند و
 ۴۳.۴درصد فعاان در حوزه کشاورزی
حداقــل یک نفر از نیــروی کار خود را
تعدیــل کردند.ویــروس کرونا به دلیل
سرعت باای انتشار در مدت زمان کمی
اکثر کشورهای دنیا را درگیر کرده است.
همه گیــری این ویروس عاوه بر اینکه
موجب مرگ بســیاری از مردم در دنیا
شــد و هزینههای سنگینی را در حوزه
ســامت تحمیل کــرد ،فعالیت طیف
گســتردهای از کســب و کارها را نیز با
رکود مواجه کرده و پیامدهای اقتصادی
گستردهای را برای کشورهای جهان به
دنبال داشته است.با توجه به اینکه شرط
اصلی برای کنترل شــیوع این ویروس،
کاهش حداکثر تعامــات اجتماعی و
ماندن در خانه اســت ،بنابراین بسیاری
از کسب و کارهای اقتصادی با تعطیلی
و رکود مواجه شدهاند.مطابق پژوهشی
که مرکز آمار انجام داده است  ۳۰درصد
از کســب و کارها در اسفند و فروردین
ماه حداقل یک نفــر از نیروی کار خود
را تعدیل کردهاند و در اردیبهشــت ماه

اجاره بها ،مستأجران را به حاشیه شهرها راند
نگاهی به وضعیت مسکن در چند سال اخیر در کشور به خصوص
در کانشهرها نشان میدهد با افزایش نرخ اجاره بها هزینه تأمین
ســرپناه به طور روزافزون در حال دور شــدن از استطاعت مالی
خانوارها بوده و ســبب رانده شدن اقشــار متوسط و کم درآمد
به سمت حاشیه شــهرها و ســکونتگاههای اقماری شده است.
همچنین در  ۱۴اردیبهشــت ماه  ۱۳۹۹وزارت راه و شهرسازی

چرا مداخات دولت در ساماندهی بخش مسکن ناموفق
است؟
عدم اقبال و موفقیت اجرای اینگونه اقدامات در حوزه مسکن در
کشور نیاز به بررســی عوامل ریشهای دارد.از موانع اجرای بهینه
اینگونه احکام و مصوبات اجرایی میتوان به نبود زیرساختهای
ازم به عنوان ابزار کنترلــی و نظارتی دولت ازجمله نظام اجاره
داری ،ابزارهای مالیاتی در حوزه مسکن از جمله مالیات بر اماک
خالی و مالیات بر عایدی فروش و اجاره مسکن ،سیستم یکپارچه
ثبــت قراردادها و معامات نقل و انتقال و اجاره مســکن ،توجه
ناکافی به مسکن اقشار ضعیف و محرومان و مواردی از این قبیل
اشاره کرد که سبب خروج بازار از کنترل دولت میشود.

بررسی نمودارها نشان میدهد در پی شیوع کرنا

 30درصد کسبوکارها تعدیل
نیرو داشتند

کــه محدودیتها برطرف و کســب و
کارها فعالیــت خود را شــروع کردند
هفــت درصد بنگاهها حداقل یک نفر را
تعدیل کردهاند.بیشــترین تعدیل نیرو
مربوط به بخش کشاورزی است که در
اسفند و فروردین  ۴۳.۴درصد بنگاهها
حداقل یک نفر تعدیل نیرو داشــتند و
در اردیبهشت ماه  ۳۴درصد آنها حداقل
یک نفر را اخراج کردند .کمترین تعدیل
نیرو نیز مربوط به بخش صنعت و معدن
اســت که در ماههای ابتدایی شــیوع
کرونا (اســفند و فروردین)  ۷۷.۴درصد
و اردیبهشت ماه  ۸۸.۴درصد هیچکدام
از نیروی کار خود را تعدیل نکردند.یکی
از راهکارهایی که کسب و کارها در ایام
شیوع بیماری در پیش گرفتند دورکاری
بود .براساس این گزارش در دوره زمانی
اســفند و فروردیــن ،در  ۲۵درصد از
کل بخشهای کسب وکار حداقل یک
نفر دورکار بودند و در اردیبهشــت ۲۰

درصد موارد حداقل یک نفر از دورکاری
استفاده کرده است.مطابق پژوهش مرکز
آمار دورکاری در صنعت و معدن کمتر
از بخشهای کشاورزی و خدمات بوده و
در اسفند و فروردین ماه  ۶۹.۴درصد و
در اردیبهشــت ماه  ۷۹درصد دورکاری
نداشــتند.تصور به کارگیری نیروی کار
جدید در دوران شیوع کرونا بعید و دور
از ذهن است ،اما براساس نتیجه پژوهش
مرکز آمار در کل بخشهای کسب و کار
هشت درصد در اسفند و فروردین ماه،
حداقل یک نفر نیروی انســانی جدید
بــه کار گرفتهاند و در اردیبهشــت ماه
این میزان  ۳.۳درصد رشــد داشــته و
 ۱۱.۳درصــد حداقل یــک نفر نیروی
انســانی جدیــد را اســتخدام کردند.
براســاس این گزارش بخش صنعت و
معدن در اردیبهشــت ماه حداقل ۱۳.۱
درصد کســب و کارها حداقل یک نفر
نیروی کار جدید استخدام کردند.نتایج

تفاوت  33.7میلیون تومانی متوسط قیمت
مسکن در منطقه  1و منطقه 18

گایه کارگران از اعمال افزایش حق مسکن از تیرماه

براســاس گزارش دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه درباره معامات خردادماه شهر
تهران ،بااترین قیمت های معامله شده هر مترمربع واحد آپارتمانی در منطقه
یک با  ۴۲میلیون و  ۴۹۹هزار تومان و پایین ترین قیمت ها هم در منطقه ۱۸
با  ۸میلیون و  ۸۰۸هزار تومان بوده اســت.به گــزارش پایگاه خبری وزارت راه
و شهرســازی ،دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرســازی در گزارشی آماری
وضعیت بازار مســکن شهر تهران را در فرودین تا خرداد  ۹۹اعام کرد.بر اساس
اطاعات منتشر شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن ،در سه ماهه نخست امسال ۲۳
هزار و  ۹۱۵فقره معامله ثبت شد که این رقم در مقایسه با سال گذشته که تعداد
 ۲۱هزار و  ۹۳۷فقره بوده اســت  ۹درصد رشــد یافته است .همچنین متوسط
قیمت یک مترمربع واحد مســکونی آپارتمانی در سه ماهه نخست امسال ۱۷
میلیون و  ۲۰۸هزار تومان ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته
که متوسط قیمت خرید و فروش رفته هر واحد مسکونی آپارتمانی  ۱۲میلیون
و  ۵۱۶هزار تومان بوده است  ۳۷.۵درصد افزایش را نشان میدهد .همچنین در
سه ماهه نخست امسال تعداد  ۷هزار و  ۵۰۱پروانه ساختمانی صادر شده که در
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که این رقم  ۹هزار و  ۴۳۸پروانه ساختمانی
بوده  ۲۰.۵درصد کاهش را نشان میدهد.این گزارش میافزاید ،تعداد معامات
در خرداد امســال  ۲۲هزار و  ۴۶فقره بوده اســت که در مقایسه با ماه گذشته
 ۴.۵درصد کاهش و در مقایســه با خرداد  ۸۰.۳ ،۹۸درصد افزایش یافته است.
همچنین ،متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی آپارتمانی در خرداد امسال
 ۱۷میلیون و  ۲۰۸هزار تومان ثبت شــده که در مقایســه با ماه گذشته ۱۲.۱
درصد افزایش و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۲.۱ ،درصد افزایش را نشان
میدهد.متوسط قیمت معامله شده هرمترمربع واحدآپارتمانی در شهر تهران ۱۹
میلیون و  ۷۱هزار تومان ثبت شده است.کمترین میزان معامات در خرداد ماه
امسال در مناطق  ۱۹با  ۶۹معامله ،در منطقه  ۹با  ۱۰۵معامله و در منطقه ۱۶
با  ۱۲۰معامله بوده اســت و بیشترین میزان معامات نیز در منطقه  ۵با ۱۵۷۰
معامله ،منطقه  ۲با  ۸۹۳معامله و منطقه  ۴با  ۸۷۴معامله ثبت شده است.
بر اســاس این گزارش ،بااترین قیمت های معامله شــده هــر مترمربع واحد
آپارتمانی در شهر تهران در منطقه یک با  ۴۲میلیون و  ۴۹۹هزار تومان ،منطقه
 ۳بــا  ۳۳میلیون و  ۹۸۹هزار تومان ،منطقه  ۲با  ۲۸میلیون و  ۹۵۴هزار تومان
و منطقه  ۶با  ۲۵میلیون و  ۸۷۶هزار تومان ثبت شده است.کمترین قیمت های
هــر مترمربع واحد آپارتمانی نیز مربوط به مناطق  ۱۸با  ۸میلیون و  ۸۰۸هزار
تومان ،منطقــه  ۲۰با  ۹میلیون و  ۱۸۲هزار تومان و منطقه  ۱۷با  ۹میلیون و
 ۵۹۴هزار تومان بوده است.

رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسامی کار از نامه وزیر کار به جهانگیری در ارتباط
با اجرای حق مسکن ۳۰۰هزارتومانی از تیرماه انتقاد کرد و گفت :با یک حساب سرانگشتی
ماهیانه ۷۰۰میلیارد تومان از سفره کارگران بااجرای افزایش حق مسکن از تیرماه برداشته
میشــود.فرامرز توفیقی ،رئیس کمیته دستمزد کانونعالی شوراهای اسامی کار کشور در
گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تســنیم ،درباره اجرای حق مسکن از ابتدای تیر
ماه گفت :این کار یک برداشــت بزرگ دولت از جیب کارگران اســت که بهکمک وزیر کار
اجرایی شده است.وی با اشاره به اینکه شورایعالی برای بند  ۷و  ۸مصوبه دستمزد سال ۹۹
تشکیل جلسه داد افزود :در اصل این جلسه بهمنظور بررسی افزایش حق مسکن و آیتمهای
تأثیرگذار بر دستمزد بود .بعد از تشکیل این جلسه حق مسکن به  ۳۰۰هزار تومان افزایش
یافت ,زمانی که از افزایش حق مسکن صحبت میکنیم زمان اجرای آن به اول همان سال
برمیگردد .اینکه وزیر کار نامهای خطاب به جهانگیری منتشر میکند و در آن ضمن اشاره
به تصویب حق مســکن ۳۰۰هزارتومانی در شورایعالی کار از دولت درخواست اجرای این
مصوبه از تیرماه سال جاری را میکند ،مغایرت با روح قانون دارد ،مغایرت با مقاولهنامههای
 ILOدارد ،چرا که در چنین شرایطی کارگر سه ماه از گرفتن حق مسکن معاف میشود .قرار
بوده است که در بازه زمانی ۱۲ماهه (هر ماه  ۲۰۰هزار تومان) به حقوق کارگر افزوده شود
که مجموعاً ۲میلیون و  ۴۰۰هزار تومان میشود؛ زمانی که سه ماه آن کسر شود ،یکمیلیون
و  ۸۰۰هزار تومان میشــود؛ تقسیم بر  ۱۲ماه میشود ماهیانه  ۱۵۰هزار تومان ،بهعبارتی
دولت ماهیانه  ۵۰هزار تومان از سفره هر کارگر برداشته است.توفیقی گفت :اگر بخواهیم یک
محاســبه سرانگشتی کنیم ،تعداد کارگران بیمهشده تأمین اجتماعی نزدیک به ۱۴میلیون
نفر اســت که ماهیانه  ۵۰هزار تومان از آنها کســر میشود ،این مبلغ ماهیانه ۷۰۰میلیارد
تومان میشود .زمانی که درباره دستمزد یک سال صحبت میکنیم ،آیا میتوان سه ماه آن
را حذف کرد؟وی بیان کرد :اجرای مصوبه افزایش دســتمزد از تیرماه چگونه بدون رعایت
ســهجانبهگرایی صورت گرفته است؟ کارفرمایان که با دولت همراه هستند ،بهتر بود برای
زمان اجرای این مصوبه نیز رأیگیری میکردند ،وعده واهی دادن به کارگران درست نیست.
هزینه زندگی کارگران سرسامآور افزایش یافته است.قیمت ارز هر روز در حال افزایش است
از آن ســو نرخ تورم کاهش یافته است ،مگر ممکن است؟! اختاف بین دهک اول و دهک
دوم از نظر تورمی به باای ۴درصد رسیده است و از آن سو ضریب جینی کاهش یافته است،
تمام این آمارها دروغ است ،یعنی فقر در کشور کاهش یافته است؟!! آنچه این روزها جامعه
کارگری را دلخور کرده است ،مغایرت و دهانکجی به شورایعالی کار و روح سهجانبهگرایی
است .هیچ قانونی به رئیس شورایعالی کار اجازه نمیدهد که بهتنهایی برای اجرای مصوبه
یکساله زمان تعیین کند .ما درباره دستمزد سال  ۹۹صحبت میکنیم نه ترمیم دستمزد!
خواسته گروه کارگری اجرای افزایش حق مسکن از ابتدای سال است و مصوبه شورایعالی
کار نیز فاقد قید زمان بوده است.

پژوهش مرکز آمار نشــان میدهد که
مهمترین مشکل کســب و کارها طی
اســفند و فروردین ماه پرداخت حقوق
و دستمزد ،بازپرداخت وامها و پرداخت
اجــاره بوده که به ترتیب  ۲۱ ،۲۵و ۲۱
درصد مشــکات کسب و کارها در این
گروهها بودهاســت.در اردیبهشــت ماه
پرداخت حقوق و دستمزد مشکل اصلی
فعاان اقتصادی بوده به گونهای بنگاهها
اعام کردند بعد از دو ماه از شــیوع این
بیــکاری ،پرداخت حقوق و دســتمزد
دغدغــه اصلی آنها بــوده و  ۲۹درصد
مشــکات را به خود اختصاص دادهاند
و بازپرداخــت وام و پرداخــت اجاره در
این دوره مشکات دیگر آنها بوده است.
در بخشهای مختلف کسب و کارهای
اقتصــادی ترتیب اولویــت مهمترین
مشکات ناشــی از کرونا متفاوت بوده
است و این فعاان راهکارهای متفاوتی را
برای حل این مشکات عنوان میکنند،
 ۴۴درصــد معتقدنــد دریافــت وام از
بانکها موثر است و  ۲۰درصد دریافت
وام از شــرکتهای مالی خــرد یا افراد
حقیقی را توصیه میکنند و  ۱۳درصد
دیگر نیز کاهش هزینههای عملیاتی را
راهکار مناسب مشکات عنوان کردند.

کاهش  3۰درصدی ترانزیت کشور
در سال گذشته
مدیرکل تجاریسازی و تشــکلهای وزارت راه و شهرسازی ،تضعیف
ترانزیت و مرتبط دانســتن آن با موضوع قاچاق را مغایر با اهداف نظام
دانســت و از کاهش  ۳۰درصدی ترانزیت در سال گذشته خبر داد.به
گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی« ،امین ترفع» گفت :برخی
به دنبال مطرحکردن این موضوع هستند که ترانزیت عامل قاچاق کاا
در کشور اســت و با این عنوان در پی کمرنگکردن یکی از مهمترین
بخشهای حملو نقل کشورند .این درحالی است که در تمام برنامههای
کان کشور از جمله برنامه ششم توسعه و سیاستهای اقتصاد مقاومتی
به این حوزه اشــاره شده است.وی با اشــاره به فرمایشات مقام معظم
رهبری در خصوص نقش ترانزیت در حملو نقل کاا یادآور شد :برای
مثال ایشان در نوروز سال  ۹۳در حرم امام رضا(ع) عنوان کردد «حمل
و نقل ترانزیت یکی از فرصتهای بزرگ کشــور است که از جنوب به
دریای آزاد و از شمال به آبهای محدود منتهی میشود .همسایههای
ما  ۳۷۰میلیون نفر جمیعت دارند و میزان ارتباط با کشورهای همسایه
برای رونق اقتصادی کشور ما بسیار مهم است».مدیرکل تجاریسازی
و تشــکلهای وزارت راه و شهرسازی آماری در باره میزان ترانزیت کاا
در دو سال گذشته ارایه کرد و گفت :سال  ۹۷حدود  ۱۰.۴میلیون تن
ترانزیت در کشــور انجام شد که این میزان در سال  ۹۸به  ۷.۶کاهش
یافته اســت.وی تصریح کرد :بر اســاس این آمار کاهش  ۳۰درصدی
در ترانزیت کاا داشــتهایم بنابراین نیازمند یک اراده جدی در ســطح
ملــی برای جبران و تقویت مزیتهای رقابتی ترانزیتی هســتیم و ۲۴
دستگاهی که در این حوزه تاثیرگذارند باید این آمار را به عنوان هشدار
در نظر بگیرند تا مزیت کشــور در حوزه ترانزیت کمرنگ نشــود.ترفع
ادامه داد :همچنین در بند  ۴اباغیه برنامه ششــم توسعه آمده است«
توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه ای کشور به ویژه
کشــورهای آســیایی جنوب غربی و تبدیل شــدن به قطب تجاری و
ترانزیتی باید اجرایی شود ».در اباغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز
توسعه و اصاح شبکه حملو نقلی با توجه به نگرش شبکه ای توسعه
محور،آمایش ســرزمین ،ماحظات دفاعی و سودآوری ملی و موقعیت
ترانزیتی کشور مورد تاکید قرار گرفته است.ترفع ادامه داد :تاکید مکرر
بر ترانزیت در قوانین باادستی بر اهمیت ترانزیت و نقش آن در امنیت
ملی و افزایش توان ژئوپلیتیکی اشاره دارد.
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گزیده خبر
جریمه عدم درج قیمت روی کاا
 ۹۶هزار تومان است
سرپرســت معاونت بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف
کنندگان و تولید کنندگان گفت :در حال حاضر جریمه تخلف عدم درج قیمت
کاا  ۹۶هزار تومان اســت ،.ســید جواد احمدی افزود :در قانون نظام صنفی،
تعزیرات حکومتی و حمایت از حقــوق مصرف کنندگان موضوع درج قیمت
کااها به صراحت عنوان شده اســت.وی اظهارداشت :این قانون به واحدهای
صنفی ،تشــکلهای صنفی ،اتحادیهها و اتاقهای اصناف سراسر کشور اباغ
شده است.سرپرست معاونت بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از
مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت :این موضوع جدیدی نیســت بلکه از
سالهای قبل هم مطرح بوده منتها نکته این است که برخی از واحدها و عرضه
کنندگان کااها قیمت را درج نمیکنند با این هدف که نمیخواهند عملکرد
شفافی داشته باشند.وی اظهارداشت :بحث اصلی اینکه وقتی مصرف کننده به
بازار مراجعه می کند قیمت باید روی کااها بصورت کامل و دقیق درج شــده
باشد تا افراد بتوانند قیمت کااها را با هم مقایسه و درنهایت کاای مدنظر را با
قیمت مناسب انتخاب کنند.احمدی افزود :واحدهایی که نسبت به درج قیمت
اقدام نمیکنند نمیخواهند عملکرد شفافی داشته باشند.وی ادامه داد :بازرسان
ســازمانهای صنعت ،معدن و تجارت ،اتاقهای اصناف واتحادیه های صنفی
درج قیمــت کااها را به عنوان یکی از اولیــن مولفههای رعایت قوانین نظام
صنفی همیشه مد نظر دارند.سرپرست معاونت بازرسی و رسیدگی به تخلفات
ســازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت :اگر واحدی این
اقدام قانونی را انجام ندهد طبــق ضوابط قانون نظام صنفی وتعزیرات با آنان
برخورد میشود.

تخم مرغ هم دو نرخی شد
ســتاد تنظیم بازار اخیرا در جلسه اخیر خود قیمت مصوب هرشانه تخم مرغ را
 ۹۰۰تومــان افزایش داده و از  ۱۸هــزار و  ۹۰۰تومان به  ۱۹هزار  ۸۰۰تومان
تغییر داده اما واقعیت فروش این محصول در بازار امر دیگری است.قیمت تخم
مرغ در روزهای اخیر افزایش قابل توجهی داشته است به طوری که قیمت آن
از  ۲۰تا  ۲۲هزار تومان در هر شــانه  ۳۰عددی ســاده از  ۱۹تا  ۲۲هزار تومان
به  ۲۵تا  ۳۰هزار تومان افزایش یافته است.ســتاد تنظیم بازار اخیرا در جلســه
اخیر خود قیمت مصوب هرشــانه تخم مرغ را  ۹۰۰تومان افزایش داده و از ۱۸
هــزار و  ۹۰۰تومان به  ۱۹هزار  ۸۰۰تومان تغییــر داده اما واقعیت فروش این
محصول در بازار امر دیگری اســت.تنظیم بازار همچنین نرخ هر شانه تخم مرغ
درب مرغداری  ۹۵۰۰تومان و قیمت هر شانه تخم مرغ یک کیلو و  ۸۰۰گرمی
را  ۱۹هزار و ۸۰۰تومان تعیین کرده است.عمیق شدن فاصله قیمت تخم مرغ
در میدان میوه و تره بار با بازار باعث روانه شــدن تقاضا به این مراکز شده است
اما حجم عرضه آنها پاســخگو نیست.قیمت تخم مرغ در روزهای اخیر بیش از
 ۱۰هزار تومان در هر شــانه افزایش یافته این درحالی است که این محصول به
عنوان ارزان ترین محصول پروتیئی سبد اقشار ضعیف جامعه به حساب میآید.
گفتنی است حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی برخی از الزامات تولید مانند واکسن  ،دارو
و مکمل های طیور و همچنین افزایش دستمزدها و تورم جامعه در سال جاری
در قیمت تمام شــده گوشت مرغ نیز تأثیر گذاشته است اما نبایدچشم بر روی
گران فروشی ها نیز بست.

استانها
 7پروژه مشارکتی و سرمایه گذاری در شهر
بهارستان رقم خورد
شــهردار بهارستان در نشست خبری با اصحاب رســانه با اشاره به پروژه های
مشــارکتی و سرمایه گذاری شــهر ،گفت :اکنون  ۷پروژه شاخص داریم و سال
قبل دو پروژه به بهره برداری رسید .پروژه های اجرای شبکه فیبرنوری ،مجموعه
ورزشــی و بازار روز فدک که اکنون در مرحله صدور پروانه اســت و در صورت
اجرا ،مشابه بازارهای کوثر در اصفهان خواهد بود ،بخشی از طرح های مشارکتی
اســت .البته برخی از پروژه هی مشارکتی در مرحله فراخوان است .وی افزود:
تسویه پساب برای فضای سبز شهر بهارستان در حال بررسی است و با انتخاب
پیمانکار اجرایی می شود .وی تاکید کرد :آب پساب بهارستان باید در همین شهر
توزیع شود..بحیرایی رقم بودجه سال گذشته شهرداری بهارستان را  ۶۲میلیارد
تومان اعام کرد و افزود :بودجه امسال شهرداری بهارستان  ۹۶میلیارد و ۴۰۰
میلون تومان اســت که  ۶۰درصد رشد نســبت به سال گذشته برای آن پیش
بینی شده است.شهردار بهارستان از کمبود نیروی انسانی در این نهاد خبر داد
و اظهار کرد ۲۵:نفر از سیستم شهرداری بهارستان به دلیل بازنشستگی ،پایان
ماموریــت و یا دایل دیگر رفته اند و فقط توانســته ایم  ۶نفر مامور به خدمت
بگیریم.بحیرایی با اشاره به رشد ۶۰درصدی ،بودجه شهرداری بهارستان در سال
۹۹را  ۹۶میلیارد و  ۴۰۰میلیون تومان اعام کرد و از افتتاح چند پروژه در آینده
نزدیک خبر داد و گفت :باغ بانوان ،تاار نور و فاز یک فرهنگسرا در آینده نزدیک
به بهره برداری می رسد.
استاندار گیان:

رعایت تمامي استانداردهاي زیست محیطي
در پروژه کنارگذر انزلي الزامي است
محمدپورگیان؛ اســتاندار گیان پس از بازدید از پروژه کنارگذر انزلی در جمع
خبرنگاران گفت :تمام استاندارد هاي زیست محیطي این پروژه باید رعایت شود.
بــه گزارش روابط عمومي حفاظت محیط زیســت گیان ،اســتاندار گیان با
اشــاره به اهتمام دولت دوازدهم به تکمیل پروژه های نیمه تمام عمرانی گفت:
بررسی های زیســت محیطی در خصوص اجرای پروژه کنارگذر انزلی به انجام
رســیده و مقرر شده با حفظ تمام اســتانداردهای زیست محیطی  ،این پروژه
اجرا شــود .دکتر ارسان زارع در حاشیه بازدید از پروژه کنارگذر بندر انزلی در
جمع خبرنگاران اظهار داشت :یکی از مهمترین رویکردها و برنامههای دولت در
سالجاری و نیمه اول سال آینده  ،تکمیل پروژه های نیمه تمام عمرانی در همه
نقاط کشــور از جمله گیان است .وی با بیان اینکه بیش از  ۲۰۰پروژه عمرانی
نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی افزون بر  ۶۰درصد در گیان وجود دارد ،ادامه داد:
تکمیل و بهره برداری از این طرح ها ،از خواســته های مردم و مسئوان است.
دکتر زارع پروژه کنارگذر انزلی را یکی از پروژههای نیمه تمام عمرانی اســتان
ذکر و اضافه کرد :بندرانزلی ازجمله شــهرهای گردشگرپذیر است که در فصول
مختلف به ویژه ایام تعطیل مورد اســتقبال گردشگران بسیاری قرار می گیرد و
تعدد خودروهای آنان  ،بار سنگین ترافیکی را به همراه دارد از این رو تسریع در
تکمیل پروژه کنارگذر از اهمیت باایی برخوردار است.
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دراولین نشست شورای هماهنگی صنعت آب وبرق استان زنجان عنوان شد:

توضیحات آبفا اصفهان در مورد تغییر مزه آب
ناصر اکبری به مناســبت هفته مدیریت مصرف آب و برق در کشــور در جمع
خبرنــگاران ،با بیان اینکه در  ۹ماه ســال تامین آب اصفهان به صورت پایدار و
۱۰۰درصد از تصفیه خانه باباشــیخ علی انجام می شود ،اظهار کرد :در سه ماه
ســال از نیمه خرداد تا نیمه شــهریور ماه تامین آب شرب اصفهان در شرایط
سختی انجام می شود ،در این شرایط برای تامین آب با کیفیت به ناچار از منابع
محلی استفاده می کنیم.وی افزود :تاکید کرد :در پیک تابستان تامین آب شرب
به صــورت اختاط آب چاهها و تصفیه خانه باباشــیخعلی و با هماهنگی اداره
بهداشــت و آزمایشگاه های کیفی و میکروبی و در نهایت تایید شبکه بهداشت
استان وارد مدار توزیع می شود.معاون بهره برداری شرکت آب و فاضاب استان
اصفهان در خصوص گایه مردم مبنی بر تغییر مزه آب ،اظهار کرد :مردم در ۹
ماه ســال از آب تصفیه خانه باباشیخعلی استفاده می کنند که در سه ماه پیک
مصرف این به صورت اختاط توزیع می شــود که این موجب تغییر ذائقه مردم
شــده است.اکبری با تاکید بر اینکه خط قرمز وزارت نیرو و شرکت آبفا ،کیفیت
آب شــرب است ،تاکید کرد :براساس این سیاست چاه هایی که کیفیت ازم را
ندارند اصا وارد مدار آبرسانی نخواهند شد.
رئیس مطالعات انرژی و تحلیل سیستم های پاایشگاه گاز ایام:

اخذ و تمدید سه گواهینامه ایزو توسط
پاایشگاه گاز ایام در تیرماه سال جاری
رئیس مطالعات انرژی و تحلیل سیســتم های شــرکت پاایــش گاز ایام از
اخذ و تمدید ســه گواهینامه اســتاندارد ایزو توسط این شرکت در تیرماه سال
جاری خبر داد.به گــزارش روابط عمومی  ،علی رحیمی زاده افزود :این فرآیند
ممیزی خارجی منجر به تمدید گواهینامه های اســتاندارد ایزو ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵
و  HSE_MSو همچنین اخذ گواهینامه مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ایزو
 ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸شده است.
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دست رد اروپا به نفت گران روسیه

استانها

به گزارش دفترروابط عمومي شــرکت توزیع نیروي برق اســتان زنجان،اولین
نشســت شــورای هماهنگی صنعت آب وبرق به میزبانی رئیس انسجام بخشی
و مدیرعامل این شــرکت و با حضور مدیران عامل شــرکت های آب منطقه ای
 ،آبفا  ،برق منطقه ای  ،ایران ترانســفو  ،پارس سوئیچ و دبیران فرهنگی ،روابط
عمومی  ،ورزشــی و پدافند غیرعامل برگزار شد.مهندس علیزاده رئیس شورای
هماهنگی صنعت آب وبرق ضمن تشریح برنامه های وزارت نیرو در سال جاری
بهره برداری از پروژه های توزیع برق زنجان در حوزه هوشمندسازی شبکه های
بــرق  ،کاهش تلفات انرژی و ارتقاء کیفی خدمت رســانی به مردم را در الویت
فعالیت های این شرکت برشمرد.

@sobheqtesad

نفت و انرژی

www.sobh-eqtesad.ir

برنامه های وزارت نیرو با هماهنگی دقیق
صنعت آب وبرق استان اجرایی خواهدشد

@sobheqtesad
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پاایشــگاههای اروپایی در پی گرانی نفت اورال روسیه ،از خرید
گریــد نفتی محبوب این کشــور خــودداری کردند.قیمت نفت
اورال روسیه که ترکیبی از نفت سنگین ترش استخراج شده در
کوههای اورال و نفت ســبک سیبری غربی است ،در پی کاهش
صادرات روســیه که در راستای توافق کاهش تولید اوپک پاس
انجام گرفته ،از نفت برنت گرانتر شــده اســت.در ماه آوریل که
قیمت نفت تحت تاثیر ســقوط تقاضا و جنگ قیمت نفت میان
عربستان سعودی و روسیه دچار فروپاشی شد ،قیمت نفت اورال
چهار دار در هر بشکه از نفت برنت ارزانتر شد .از آن زمان نفت
اورال گرانتر از نفت برنت شده و حدود دو دار در هر بشکه بااتر
از نفت برنت فروخته میشود.بر اساس گزارش بلومبرگ ،با توجه
به برنامههای بارگیری ،انتظار میرود صادرات نفت اورال از بنادر
دریای بالتیک و دریای ســیاه روسیه در  ۱۰روز نخست ژوییه به
 ۸۸۰هزار بشــکه در روز برسد .اگر این نرخ تا پایان ماه میادی
آینده حفظ شود ،میزان صادرات نفت اورال روسیه به پایینترین
میزان در  ۱۲سال اخیر نزول خواهد کرد.به گفته معاملهگران ،با
افزایش قیمت نفت اورال ،پاایشگاههای اروپایی به دنبال خرید
گریدهای نفتی دیگری مانند وست تگزاس اینترمدیت آمریکا و

نفت یوهان اسوردراپ نروژ یا نفت سبک غرب آفریقا هستند.یکی
از معاملهگران به رویترز گفت :در شــرایطی که ب ِلندهای سبک
عالی به نظر میرســند ،پاایشگاههای نفت اروپایی نفت اورال را
به قیمت فعلی نمیخرند.بر اساس گزارش اویل پرایس ،با توجه
به این که روســیه قصد دارد صادرات از بنادر دریای بالتیک را از
 ۴.۴میلیــون تن در ژوئن به  ۲.۵میلیون تن در ماه آینده کاهش
دهد ،قیمت نفت اورال روســیه در ژوییه همچنان بااتر از نفت
برنت معامله خواهد شــد.صادرات نفت روسیه از طریق دو کانال
اصلی انجام میگیرد .یکی مستقیما از طریق خط لوله و دیگری،
ارسال از طریق نفتشکهایی هســتند که از بنادر خاور دور این
کشور در دریای بالتیک و دریای سیاه بارگیری میکنند .صادرات
دریابرد قابل مشــاهدهترین بخش صادرات روسیه است و به نظر
میرســد روسیه بیشترین کاهش صادرات را در این بخش انجام
داده و تاثیرش روی بازار فیزیکی را مضاعف کرده است.قیمتهای
نفت از زمانی که اوپک و متحدانش از اول ماه مه کاهش تاریخی
تولیدشان به میزان  ۹.۷میلیون بشکه در روز را آغاز کردند ،صعود
کردهاند .بهبــود تدریجی تقاضا با خــروج اقتصادهای جهان از
قرنطینه هم از تداوم رشد قیمتها پشتیبانی کرده است.

تهران در مرحله بحران مطلق آبی
معــاون نظارت بر بهرهبرداری شــرکت آب و
فاضاب اســتان تهران گفت :تهران شهری با
ســرانه آب تجدیدپذیر پایین و سرانه مصرف
بااســت.محمدرضا کرمینژاد ،معاون نظارت
بر بهرهبرداری شــرکت آب و فاضاب استان
تهران اظهار داشت :بهطور متوسط سرانه آب
تهران از میانگین کشوری پایینتر است ،میزان
حجم آب تجدید شــونده در استان تهران به
ازای هر نفر  ۳۵۰مترمکعب آب در سال است،
درحالیکه متوسط کشوری  ۱۷۰۰مترمکعب
در سال اســت.وی ادامه داد :چنانچه میزان
حجم آب تجدیدشونده کشوری باای ۱۷۰۰
باشد آن کشــور از لحاظ منابع آبی مشکلی
ندارد ،اما اگر این رقــم بین  ۱۰۰۰تا ۱۷۰۰
مترمکعب باشــد در مرحله تنش آبی است.
وی افزود :اگر میزان حجم آب تجدیدشونده
کشوری زیر  ۱۰۰۰مترمکعب باشد در مرحله
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بحران آبی و چنانچــه زیر  ۵۰۰مترمکعب
آب در مرحله بحران مطلق آبی اســت.معاون
نظارت بر بهرهبرداری شــرکت آب و فاضاب
اســتان تهران گفت :هم اکنون استان تهران
در مرحله بحران مطلق آبی اســت.وی گفت:
از ابتدای سال تاکنون  ۳۲۱میلیون مترمکعب
آب در شهر تهران مصرف شده که در مقایسه
با سال گذشته  ۱۱درصد افزایش داشته است
و با توجه بــه منابع محدود آبــی ،این روند
مصرف برای استان تهران نگرانکننده است.
کرمینژاد افزود :الگوی مصرف آب شــرب در
اســتان تهران  ۱۴مترمکعب برای هر خانوار
در ماه اســت و چنانچه هــر خانوار بیشتر
از این رقم مصرف کند ،پرمصرف محســوب
میشــود.وی با اشــاره به اینکه  ۴۰درصد
مشــترکان در تهران مصرفی بااتر از الگوی
مصرف دارند افزود :امسال مشترکان پرمصرف

دبیر کل اوپک:

در شــهر تهران تنها در دو ماه ابتدای ســال
 ۱۲,۵درصد افزایش یافتند.کرمینژاد گفت:
علیرغم اینکه شرکت آب و فاضاب استان
تهران توان تصفیــه چهار میلیون مترمکعب
آب در شــبانهروز را دارد؛ امــا این شــبکه با
محدودیتهایــی مواجه اســت و اگر میزان
مصرف مردم از توان شــبکه فراتر رود ممکن
است با مشکل مواجه شــویم.معاون نظارت
بر بهرهبرداری شــرکت آب و فاضاب استان
تهران با تاکید بر لزوم صرفهجویی در مصرف
آب شرب گفت :منظور از صرفهجویی ،کاهش
آن در بخش شــرب و بهداشتی نیست ،اما با
کمی دقــت در نحوه مصرف و آب و پرهیز از
مصارف غیرضروری مانند پرکردن استخرها،
شستوشوی حیاط و پارکینگها ،آبیاری در
ســاعات میانی روز و  ...میتوان مصرف آب را
مدیریت کرد.

بازار نفت در مسیر بهبودی است
دبیــرکل اوپک اعام کرد که اکنون بازارهای نفت در مســیر بهبودی برای نیمه دوم ســال
قــرار دارند.به گزارش خبرگزاری گلف نیوز ابوظبی ،محمد سانوســی بارکیندو با اشــاره به
ســقوط تاریخی قیمتها در نیمه اول سال  ۲۰۲۰و قدردانی از تاشهای سازمان کشورهای
صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش موســوم به اوپک پاس گفت :اکنون بازارهای نفت در
مسیر بهبودی برای نیمه دوم ســال قرار دارند.بارکیندو در گفتمان انرژی ادیپک اظهار کرد:
همانطور که میبینیم کشورها در حال کاهش محدودیتهای ناشی از ویروس کرونا هستند و
شاهد بازگشت تقاضا خواهیم بود.وی افزود :با خوشبینی و البته احتیاط میگویم که بدترین
دوران به پایان رسیده است و با آغاز برداشت از ذخیرهسازیها ،بهبود بازار در نیمه دوم امسال با
سرعت تمام حاصل خواهد شد.دبیرکل اوپک با اشاره به تضعیف تقاضای بازارهای نفت به دلیل
شــیوع ویروس کرونا گفت :تقاضا  ۲۰تا  ۲۴میلیون بشکه در روز کاهش یافته است.بارکیندو
تصریح کرد :با وجود این ،امیدوارم تا پایان امســال شاهد برقراری حدی از ثبات در بازارهای
نفت باشیم و پس از آن میتوانیم در مرحله بعد به حفظ ثبات بپردازیم.وی گفت :با پیشبینی
کاهش سرمایهگذاریهای انرژی تا  ۲۰درصد یا یک تریلیون و  ۵۰۰میلیون دار ،باید اطمینان
یافت که سرمایهها به بخش انرژی باز خواهند گشت تا بتوانیم از وقوع بحران انرژی جلوگیری
کنیم.دبیرکل اوپک اظهار کرد :کمبود سرمایهگذاری در انرژی امروز ،بذر بحران انرژی دیگری
را در میانمدت و بلندمدت میپاشد .این کمبود به نفع اقتصاد جهانی نخواهد بود.

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان :

افزایش سطح خدمات آبفا به روستاها از اولویت های سال ۹۹

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان در نشست خبری برگزار شده به مناسبت هفته مدیریت
مصرف آب و برق در کشور ،در جمع خبرنگاران ،اظهار کرد :یکی از رویکردها در بودجه سال
 ،۹۹روســتا محور بودن آن است و به دنبال این هستیم که با یک برنامه جهادی و منسجم
ســطح خدمات روستاها را به شــهرها نزدیک کنیم.وی با بیان اینکه نگاه حمایتی دولت به
روستاها مانند گذشــته وجود دارد ،تاکید کرد :براین اســاس تعرفههای روستاها از شهرها
متفاوت خواهد بود و روستاها همانند قبل از تعرفه های تخفیفی بهره مند میشوند.مدیرعامل
شــرکت آبفا استان اصفهان همچنین به یکی از اقدامات مهم وزارت نیرو که از سال  ۹۸آغاز
شــده اشــاره کرد و گفت :مطابق پویش «الف -ب ایران» هر هفته در کشور پروژه هایی در
حوزه آبفا افتتاح می شود که این طرح در سال  ۹۹همچنان ادامه دارد.امینی افزود :در اواخر
ســال  ۹۸هفت پروژه با  ۷۵۸میلیارد تومان اعتبار در قالب این پویش به بهره برداری رسید
که به دلیل مشکات ناشی از شیوع کرونا از طریق ویدئو کنفرانس افتتاح گردید.رئیس هیات
مدیره شــرکت آبفا اســتان اصفهان اعام کرد :طی یک دهه اخیر اســتان اصفهان با وجود
خشکســالیهای شدید و فشار بر شــرکت آبفا برای تامین آب شرب و بهداشت ،با فرهنگ
ســازی ،اطاع رسانی و شفاف سازی صحیح و به موقع ،موجب شد تنش اجتماعی سنگینی
نداشته باشیم که این امر به فرهنگ مردم و فرهنگ سازی از طریق مدیران استان و رسانه ها
برمی گردد.امینی با اعتقاد بر اینکه به دلیل نبود اعتبارات و امکانات در بخش روستایی شاهد
یک عقب ماندگی هستیم ،تصریح کرد :یکپارچه سازی شرکت های آبفا شهری و روستایی،
در کاهــش هزینههای دولت تاثیر می گذارد و موجب بهبود و افزایش کیفیت خدمات می
گردد.امینی اضافه کرد :از دیگر پروژههای این پویش که اســفندماه به بهره برداری رســید،
آبرسانی به شهر باغشاد و  ۸روستای لنجان بود و به مردم باغبهادران قول می دهیم طی ماه

های آینده مردم این شهر به تصفیه خانه باباشیخ علی متصل شوند.وی همچنین عنوان کرد:
بازسازی شبکه فاضاب شهری طی چند سال گذشته با اعتبارات فاینانس خارجی در محات
همچون نظر ،میر ،مشتاق ،کمال اســماعیل و  ....اتفاق افتاد که این پروژه با اعتباری حدود
 ۷۰۰میلیارد تومان در قالب فاینانس چین اجرا شد .امینی همچنین حذف قبوض کاغذی را
یکی از اقدامات خوب شرکت آبفا عنوان کرد و گفت :در حال حاصر در راستای تحقق دولت
الکترونیک تمام خدمات مشــترکین این شرکت غیر حضوری شده است که عاوه بر صرفه
جویی در زمان ،کاهش الودگی و  ...در مقابله با کرونا نیز اثرگذار است.وی با اشاره به افزایش
 ۱۸درصدی مصرف آب در طی پی شــیوع کرونا ،تصریح کرد :عاوه بر این در پیک مصرف
تابســتان در حال حاضر شاهد افزایش  ۳۰تا  ۴۰درصدی مصرف آب در اصفهان هستیم که
مردم با وجود رعایت پروتکل های بهداشتی باید در مصرف آب مدریت بهتری داشته باشند.
مدیرعامل شــرکت آبفا اســتان اصفهان با تاکید بر ضرورت احداث شبکه فاضاب محات
پیرامونی شــهر اصفهان گفت :شــبکه فاضاب برخی از این محات اجرا شده و امیدواریم با
برنامه ریزی فاضاب محات جی شیر ،روشن دشت ،پینارت و شهید کشوری و  ....اجرا شود.
وی ابراز امیدواری کرد که تصفیه خانه شهر اژیه آبرسانی به مجتمع های روستایی فاورجان
و  ...در قالب این پویش به بهره برداری برســد و آبرسانی به شهر دهاقان ،گلشهر و ۱۳روستا
داشته باشیم.امینی با بیان اینکه افت فشار آب مناطق قائمیه ،بلوار شفق و گلزار در اصفهان
از جمله مطالبات و گایه های مردم این مناطق بود ،یادآور شد :در این راستا به زودی مخرن
 ۱۰هزار مترمکعبی با اعتبار  ۱۲میلیارد تومان احداث خواهد شد و به زودی مشکل افت فشار
این مناطق برطرف می شــود.مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان در ادامه به برخی پروژه
های شــرکت آبفا در سال  ۹۹اشاره کرد و افزود :اصاح و بازسازی  ۲۴۰کیلومتر شبکه آب

اســتان در شهر و روستاها و همچنین مطالعات آبرسانی به شهرستان فریدونشهر ،مطالعات
تامین آب بخشــی از مجتمع های روستایی اردستان و مطالعات آبرسانی به بخش مرکزی و
تامین آب بافت مرکزی اصفهان از جمله این طرح ها اســت .که در ســال جاری اجرایی می
شود.مدیر عامل شرکت آبفا استان اصفهان افزود :در بخش فاضاب در سال  ،۹۹برنامه ریزی
شــده است  ۲۵۰کیلومتر شبکههای شهر ها و روستاهای اســتان را اصاح کرده و توسعه
دهیم ،همچنین در راستای استفاده از فناوری های روز دنیا در حوزه فاضاب ۳۶۷ ،کیلومتر
شبکههای فاضاب را ویدیو متری می کنیم و تصفیه خانههای فاضابی که دچار مشکل شده
از جمله تصفیه خانه شهرســتانهای سمیرم ،ورزنه ،قهدریجان و شمال و جنوب اصفهان را
بازسازی خواهیم کرد.وی با تاکید بر اینکه اصفهان در زمینه هوشمندسازی شبکه های آب و
فاضاب پیشرو است ،تاکید کرد :در سال  ۱۷ ،۹۸حلقه چاه حفاری و تجهیز شد و در نظر
داریم در ســال  ۹۹نیز  ۱۳حلقه چاه دیگر در روستاهای استان حفاری کنیم .همچنین در
سال جاری در نظر داریم  ۳۱۰کیلومتر لوله کشی آب در شهر و روستاهای استان اجرا کنیم
که این عدد در سال  ۱۶۰ ،۹۸کیلومتر بود.امینی همچنین بیان کرد :طبق برنامه ریزی های
انجام شده ،در سال جاری به منظور ارائه خدمات بهتر به مشترکین ۳۶۷ ،کیلومتر ویدیومتری
و  ۵هزار کیلومتر شستشوی شــبکه فاضاب و  ۵۱۰هزار سم پاشی در شبکههای فاضاب
صورت می گیرد.مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان اصفهان ادامه داد :در بحث آب بدون
درآمد و پرت شبکه در شهرستان ها برنامههایی داریم ،و هم اکنون در حوزه شهری (با شانزده
و یک دهم درصد) شاهد کمترین میزان آب بدون درآمد و پرت شبکه هستیم و با توجه به
فرســودگی شبکههای روستایی ،روستاهایی که باای  ۳۵درصد پرت شبکه دارند در برنامه
اصاح شبکه قرار می دهیم.
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مدرس خیابانی در جلسه کمیته خودرو مطرح کرد

نجات صنعت خودرو در گرو توجه به ساخت داخل قطعات

در جلســه روز جمعه کمیته خودرو که با محوریت بررســی
توان داخلیســازی قطعات صنعت خودرو برگزار شــد ،مقرر
شــد که چهارمین میز صنعت خودرو با هدف کاهش ارزبری
این صنعت برپا شود .در این نشست سرپرست وزارت صمت
راه نجات و توســعه صنعت از جملــه صنعت خودرو را توجه
به ســاخت داخل قطعات و تجهیزات دانست.طی مدت اخیر
موضوع داخلی ســازی قطعــات مجدد پیگیری می شــود.
در جلســه کمیته خودرو نیز که با حضور سرپرســت وزارت
صنعت ،معدن و تجارت (صمت) ،معاونین و مدیران وزارتخانه،
نمایندگان دستگاه های نظارتی و مدیران عامل خودروسازان
برگزار شــد ،به موضوع بررســی توان داخلی سازی قطعات
رســیدگی و تصمیم گرفته شــد که چهارمیــن میز تعمیق
ســاخت داخل قطعات صنعت خودرو با هدف کاهش ارزبری
برگزار شود.بر این اساس کاهش ارزبری با استفاده از قطعات
داخلیسازی شــده در این صنعت به میزان  ۶۰میلیون یورو
در این میز داخلیســازی مورد پیگیری قرار میگیرد.حسین
رییس ســتاد بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن
از برگزاری مراسم روز ملی صنعت با رعایت فاصله
گذاری اجتماعی و پروتکلهای بهداشتی به صورت
محدود و نمادین خبر داد و گفت :در این مراســم
از  ۲۹برگزیده صنعتی و معدنی در  ۷محور تقدیر
میشــود.به گزارش شاتا ،محمدرضا فیاض با بیان
اینکه امسال بیست و چهارمین سالی است که روز
ملی صنعت و معدن گرامی داشته می شود ،تصریح
کرد :در تقویم فرهنگ عمومی کشور  ۱۰تیرماه روز
ملی صنعت و معدن اســت و در این روز فعاان و
جهادگــران عرصه تولید در بخش صنعت و معدن
گرامی داشته میشوند.وی در مورد نحوه برگزاری
برنامه امسال توضیح داد :امسال باید بیش از دو هزار
و پانصد نفر از فعاان عرصه تولید و صنعت و معدن
در مراسم گرامیداشت این روز شرکت می کردند ،اما
بخاطر کرونا این مراسم به صورت محدود و در یک
جمع سمبلیک با رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل
های بهداشتی برگزار میشود.
رییس ســتاد بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن
ادامه داد :در ســال  ۹۹وزارت صمت در محورهای

مدرس خیابانی -سرپرســت وزارت صمت  -در این جلســه
راه نجات و توسعه صنعت کشــور از جمله صنعت خودرو را
در گرو توجه به ساخت داخل قطعات و تجهیزات در صنعت
دانســت و خودروســازان را مکلف کرد که روند داخلیسازی
و کاهــش ارزبری قطعات خــودرو را به دقت رصد کرده و در
راستای سیاســتهای این وزارتخانه در حوزه تعمیق ساخت
داخل گام بردارند.در عین حال ،دو خودروســاز نیز گزارشی
از تحویل و تولید خودروها ارائه دادند که بر اســاس آن اعام
شــد که تولید تجمعی خودرو تا چهارم تیرماه نسبت به سال
گذشته از  ۱۲درصد رشــد و تحویل تجمعی خودرو با ۱۷۳
هزار دســتگاه خودرو و  ۴۸درصد رشد برخوردار بوده است.
همچنین تاکید بر تامیــن و تخصیص ارز برای تولید خودرو
و قطعات آن ،اطاعرســانی شفاف و صریح از وضعیت تولید
و دســتاوردهای صنعت خودرو و نیز پیگیری الصاق پاک از
سوی خودروســازان بر تمامی خودروهای تولیدی ،از جمله
دیگر دستور کارها و مصوبات جلسه کمیته خودرو بود.

رییس ستاد بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن

وضع برخی امتیازهای قانونی برای برگزیدگان
جهش تولید ،توسعه صادرات غیرنفتی ،تنظیم بازار
و تکمیل طرح های نیمه تمام برنامه های خود را
دنبال می کند و این مراســم نیز گامی در همین
راستا خواهد برداشت.
برگزاری مراسم توسط بخش خصوصی مانند
سالهای قبل
فیاض با اعام اینکه مراســم امســال را نیز بخش
خصوصی مانند روال سالهای قبل برگزار می کند،
گفت :اتاق بازرگانی ،خانــه صنعت و معدن ایران،
خانه صنعت و معدن جوانان ایران ،اتاق اصناف ،اتاق
تعاون ،خانه معدن ایران ،ســازمان نظام مهندسی
معدن ،کنفدراسیون صنعت ایران ،انجمن مدیران
صنایع و خانه صنعت و معدن تهران تشــکل های
بخش خصوصی هستند که در برگزاری مراسم روز
ملی صنعت ومعدن مشارکت دارند.وی تصریح کرد:

با توجه به اینکه مراســم امسال به صورت محدود
برگزار می شود ،نقش رســانه ها در اطاع رسانی
و انعکاس ابعاد این مراســم برای رفع کمبودهای
تبلیغاتی نقشی مهم است.رییس ستاد بزرگداشت
روز ملــی صنعت و معــدن با تأکید بــر ضرورت
همکاری همه دســتگاهها برای برگزاری مراســم
امسال ،افزود :تحریم های ظالمانه و شرایط شیوع
کرونا مراسم امسال را مراسمی خاص تبدیل کرده
است و همکاری همه دستگاه های ذیربط ضرورت
دارد.
معرفی واحدهای برگزیده و نمونه صنعتی و
معدنی در هفت محور
فیاض با اعام اینکه امسال در هفت محور واحدهای
برگزیده و نمونه صنعتــی و معدنی را معرفی می
کنیم ،گفت :در ستاد بزرگداشت روز ملی صنعت

و معدن  ۴کمیته داریم که یک کمیته برای معرفی
برگزیدگان اســت.وی ادامه داد :اســتارت آپها،
شــرکتهای دانش بنیان و فنــاور برتر و نمونه را
امســال در مراسم روز ملی صنعت و معدن معرفی
خواهیم کرد.رییس ســتاد بزرگداشــت روز ملی
صنعت و معــدن اضافه کــرد :واحدهای صنعتی
و معدنــی کــه در حوزه تعمیق ســاخت داخل و
خودکفایی قدم برداشــته اند و دستاوردهای قابل
توجهی داشته اند در مراسم امسال معرفی خواهند
شد.فیاض گفت :واحدهای نمونه صنعتی و معدنی
کــه در مناطق محروم و کمتر برخوردار اقدامات و
عملکرد قابل توجهی داشته اند در مراسم روز ملی
صنعت و معدن امسال معرفی میشوند.
وضع برخی امتیازهای قانونی برای برگزیدگان
رییس ســتاد بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن

با اعام اینکه  ۲۹برگزیده در سراسر کشور داریم،
اضافــه کرد :این افراد تولیــد کنندگان صنعتی و
معدنی نمونه و ممتاز سراســر کشور هستند و در
مراسم امسال روز ملی صنعت و معدن معرفی می
شوند و برای واحدهای برگزیده روز ملی صنعت و
معدن امسال ،برخی امتیازهای قانونی در نظر گرفته
شده است.
معرفیتولیدکنندگاننمونهمحصواتمرتبط
با کرونا
فیاض گفت :تولیدکنندگانی که در سراسر کشور در
راستای خودکفایی در محصوات و اقام بهداشتی
و پزشکی مرتبط با کرونا دستاوردهای قابل توجهی
داشــته اند نیز امسال در مراسم روز ملی صنعت و
معدن معرفی میشوند.وی یادآوری کرد :مراسم روز
ملی صنعت و معدن امسال با رعایت فاصله گذاری
اجتماعی و پروتکل های بهداشتی بصورت محدود
در تاار خلیج فارس سازمان توسعه تجارت برگزار
می شود و از طریق شــبکه های صدا و سیما نیز
پخش خواهد شد.

لوازم خانگی ایرانی جای محصوات خارجی
را میگیرد
رئیــس هیات مدیره انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران با بیان اینکه لوازم خانگی
ایرانی ،جایگزین محصوات خارجی میشــود ،گفت :با توجه به قابلیتهای موجود،
حرکت خوبی در زمینه تولید لوازم خانگی در کشور در حال انجام بوده و با راه افتادن
تولید ،مشــکات تا حدود زیادی قابل رفع شدن است«.سید علیرضا موسوی مجد»
دیروز (شنبه) افزود :با پتانسیل باایی که از شرکتهای ایرانی سراغ داریم ،به زودی
محصوات تولیدی آنها جایگزین محصوات سامســونگ و ال .جی خواهند شد که
زمانی بیشتر بازار کشور را در اختیار داشتند.به گفته این مقام صنفی ،شرکت کرهای
سامســونگ تا پیش از خروج از کشــورمان متاثر از تحریمها ،حدود  ۴۵درصد بازار
کشــورمان را در اختیار داشت ،اما اکنون شرکتهای ایرانی به دنبال جایگزینی این
محصوات است.موســوی مجد بیانداشت :این مهم در کمتر از هشت ماه عملیاتی
شد و ماه گذشــته این خط تولید با عمق داخلیسازی باا توسط سرپرست وزارت
صنعت ،معدن و تجارت رونمایی شد و آغاز به کار کرد.وی خاطرنشانکرد :اکنون خط
تولید تلویزیون و مانیتور راه اندازی شــده و تا چند ماه آینده خط تولید لباسشویی
و یخچال فریزر توسط شرکت های ایرانی جایگزین سامسونگ با توان داخلیسازی
باا وارد مدار می شود.

دار چقدر موبایل را گران کرد؟
گــزارش میدانی از بازار موبایل نشــان میدهد که با افزایش نــرخ ارز در روزهای
گذشته ،قیمتها در این بازار به طور میانگین  ۲۰درصد گران شده است .افزایش
نرخ ارز در بازار آزاد در روزهای گذشته رکورد سال  ۱۳۹۷را شکست و به بیش از
 ۲۰هزار تومان رســید ،البته از روز پنجشنبه نزولی شد و به کانال  ۱۹هزار تومان
برگشت.در چنین شرایطی قیمتها در بازار موبایل هم افزایشی شد ،به طوری که
طبق گفته فروشندگان هفته گذشــته به طور میانگین  ۲۰درصد افزایش قیمت
داشته است .بررسی لیست قیمتها حاکی از آن است که قیمت برخی از موبایلها
در روزهای گذشــته نسبت به اوایل اردیبهشــت ماه تا  ۵۰درصد هم گران شده
است.البته صحبتهای فروشندگان درباره میزان افزایش قیمت موبایل بعد از عید
متفاوت اســت و بین  ۱۵تا  ۳۰درصد افزایش قیمت را عنوان میکنند.برای مثال
یکی از فروشندگان معتقد است با افزایش قیمت دار ،بازار هم رونق گرفته ،اما با
بازگشت دار به کانال  ۱۹هزار تومانی دوباره تقاضا کم شده است ،درباره قیمتها
میگوید :موبایل پنج میلیون تومانی بعد از عید  ۶۰۰هزار تومان گران شد و حاا با
افزایش نرخ ارز دوباره یک میلیون تومان به قیمت آن اضافه شده است.اما فروشنده
دیگری میگوید که «موبایل سه میلیونی بعد از عید به چهار میلیون و  ۲۰۰هزار
تومان رســید و حاا پنج میلیون تومان شده است .شرکتها هم کاای خود را به
قیمت دار روز عرضه میکنند« .از طرف دیگر مغازهداران عموما تا مشخص شدن
نــرخ ارز قیمت موبایل را اعام نمیکنند و یکــی از آنها در این باره میگوید که
فرق آنها با شــرکتها این اســت که آنها هفتگی عرضه میکنند و مغازهداران
روزانه و هر دو نرخ روز ارز را مبنا قرار میدهند.همچنین به گفته فروشــندگان با
افزایش قیمتهای اخیر ،در حال حاضر ارزانترین تلفن همراه هوشمند با امکانات
معمولی حدود دو میلیون و  ۲۰۰هزار تومان است.شبه گزارش ایسنا ،روز گذشته
رئیس هیاتمدیره انجمن واردکنندگان موبایل ،تبلت و لوازم جانبی گفته بود که
«قیمت تلفن همراه در ایران با باا رفتن نرخ ارز همخوانی ندارد و در حالی که در
دو ماه گذشته نرخ ارز بالغ بر  ۴۰درصد افزایش داشته ،اما قیمت تلفن همراه این
میزان تغییر قیمت نداشته است».همچنین به گفته او  ۹۰درصد کااهای وارداتی
از امارات میآید که در ابتدای ســال با درهم  ۳۷۰۰تومان وارد شــده و امروز نرخ
درهم به  ۵۵۵۰تومان رســیده و حتی با این نرخ هم مشکات زیادی برای خرید
کاا وجود دارد.
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در دیدار مدیرعامل گروه سایپا با رئیس دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت
مطرح شد؛

تشکیل کارگروه ویژه ارتباط سایپا و دانشگاه
علم و صنعت

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا و رئیس دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت
زمینههای علمی و عملی دو مجموعه را برای توسعه همکاریها بررسی کرده و
برای انجام اقداماتی از جمله ایجاد دفتر مشــترک توسعه همکاریها و تشکیل
کارگروه ویژه ارتباط ســایپا و دانشگاه علم و صنعت ،جذب نخبگان دانشگاه علم
و صنعت به عنوان مشاور مدیران سایپا ،تست نهایی موتور «شاهین» در دانشگاه
علم و صنعت و حضور بیشــتر و جدیتر دانشگاهها در پروژههای جدید سایپا به
توافق رسیدند.به گزارش سایپانیوز ،محمدحسن شجاعی فرد ،رئیس پژوهشکده
و دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت به دعوت سیدجواد سلیمانی ،مدیرعامل
سایپا در این گروه خودروسازی حضور پیدا کرد و در جلسهای دو ساعته به بررسی
زمینههای مشترک برای توسعه همکاریها پرداخت.رئیس پژوهشکده و دانشکده
خودرو در این جلســه با بیان اینکه تعدادی از نخبگان و فارغالتحصیان مقاطع
عالی دانشــگاه علم و صنعت در گروه خودروسازی سایپا مشغول به کار هستند
و باعث اتفاقات خوبی در این صنعت شــده اند ،اظهار کرد :ازم اســت مجموعه
علمی و دانشــگاهی کشور در حوزه خودرو به دریای بزرگ این صنعت بپیوندند
تا مسیر اصاح رویکرد و تکامل خودروسازی کشور با سرعت بیشتری طی شود.
شــجاعی فرد با بیان اینکه تاکنون نزدیک به  ۳۰دانشجو با مدرک دکترا از این
دانشکده فارغ التحصیل شده اند ،افزود :در پژوهشکده دانشکده خودرو پتانسیل
فراوانــی از نظر علمی و حتی تجهیزات ســختافزاری صنعت خودرو در اختیار
داریم که میتوان با اســتفاده از آنها ،این پژوهشــکده را به هاب ارتباط سایپا و
دانشــگاه علم و صنعت تبدیل کرد.تنها عضو ارشد دانشگاه های ایران در انجمن
مهندسی مکانیک انگلستان ( )FIMechEبا اشاره به محدودیتها و مشکاتی که
تحریمها برای صنعت خودرو ایجاد کرده است ،اظهار کرد :تاش و ادامه فعالیت
خودروســازان در شرایط سخت تحریمی شایســته احترام است اما میتوانیم از
فضای مساعد تعامات علمی دانشگاههای کشور با جوامع بینالمللی برای کمرنگ
کردن فشارهای ناشی از این تحریمها استفاده کنیم.
معاون خرید شرکت ذوبآهن اصفهان:

قیمت نهادهها روز به روز متورم میشود
معاون خرید شرکت ذوبآهن اصفهان گفت :وقتی گفته میشود ذوب آهن باید
با این قیمتها رقابت کند ،جلوگیری از متورم شدن قیمت نهادهها نیز ضروری
اســت .بنابراین با متورم شــدن قیمت نهادهها ،هر روز بــه منطقه زیان نزدیک
میشویم و عایدی به جز توقف تولید نخواهیم داشت؛ در حالی که امکان توقف
تولیــد ذوب آهن اصفهان هم وجود ندارد.محمدجعفر صالحی اظهار داشــت :با
توجه به اینکه ذوب آهن بابت دریافت زغالسنگ ،یارانه پرداخت میکند ،در این
فضا باید نگاهی متفاوت به آن شود؛ بنابراین ضرورت دارد مدیران وزارت صمت
در تفکری جامعنگر به موضوع زغالسنگ و ذوب آهن نگاه کنند.وی با اشاره به
اینکه قیمت مواد اولیه در دنیا به دلیل شرایط کرونایی در حال تغییر و نرخ سنگ
آهن در چین افزایش یافته است ،افزود :گفته میشود الزاما ذوب آهن باید با این
قیمتها رقابت کند ،اما قیمت نهادهها روز به روز متورم میشــود ،در نتیجه هر
روز به منطقه زیان نزدیک میشویم و عایدی به جز توقف تولید نخواهیم داشت،
از سوی دیگر امکان توقف تولید ذوب آهن اصفهان هم وجود ندارد.معاون خرید
شرکت ذوبآهن اصفهان با اشــاره به اینکه حدود  ۳۰درصد زغال و  ۲۰درصد
کک مورد نیاز وارد میشــود و بقیه تولید داخل است ،تاکید کرد :اگر ذوب آهن
محصول با ارزشافزوده بااتر تولید نکند ،در تامین مواد اولیه خود دچار مشکل
خواهیم شــد.صالحی درباره تاثیر تحریمها بر تامین مواد اولیه ذوب آهن ،اضافه
کرد :ایران سالهاســت که درگیر تحریمهای خارجی اســت .خوشبختانه ذوب
آهن با سیاستهای مختلف زمینگیر نشده است ،اما مشکل امروز این مجموعه
تحریمهای داخلی و بخشنامههای متناقض است و اگر این موضوع مرتفع شود
به راحتی میتوانیم مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کنیم.وی با درخواســت از
دولت و وزارت صمت ،گفت :طی دو ســال گذشته مصوبهای تصویب شد که به
مدت پنج ســال ،یک میلیون و  ۷۵۰هزار تن سنگ از معادن دولتی برای ذوب
آهن تامین شــود ،اما از اوایل اسفند ماه سال گذشته تاکنون ،با وجود مکاتبات
بسیار ،هنوز این مصوبه تمدید نشده است و هیچ سنگی از معادن دولتی دریافت
نکردهایم و متاسفانه بسیاری با خود تحریمی به دنبال این هستند که این مصوبه
دوباره روند اولیه خود را طی کند.معاون خرید شرکت از تصمیمگیرندگان ستاد
تنظیم بازار و وزارت صمت ،درخواست کرد که قیمت محصوات ذوب آهن را آزاد
بگذارند ،چراکه قیمت نهادهها در حال متورم شدن است ،اما متاسفانه همچنان
قیمت خروجی محصول نهایی این مجموعه تولیدی توسط دولت کنترل میشود
تا خریداران افزایش قیمت نداشته باشند که در این شرایط ذوب آهن اصفهان به
نقطه ســر به سر و زیان نزدیک میشود ،از سوی دیگر مجموعه وزارت صمت با
رقیقتر کردن خود تحریمیها ،مشکات را تا حدودی حل کند.
به مناسبت روز جهانی دریانورد صورت گرفت:

تقدیر از دریانوردان ،شناور های پهلو گرفته
در بنادر و دریانوردی بندرلنگه
به مناســبت  ۲۵ژوئن مصادف با  ۵تیرماه ( روز جهانی دریانورد) از دریانوردان،
کاپیتانها و خدمه کشتی های پهلو گرفته در بنادر و دریانوردی بندرلنگه تقدیر
به عمل آمد.به گزارش روابط عمومی« ،قاسم عسکری نسب» مدیر اداره بنادر و
دریانوردی بندرلنگه به مناسبت روز جهانی دریانورد با حضور در اسکلههای این
بندر با اهدای شــاخه گل و هدایایی از تاشها و زحمات دریانوردان ،کاپیتانها و
خدمه کشتی های پهلوگرفته در بنادر و دریانوردی بندرلنگه تقدیر کرد.عسکری
نسب تصریح کرد :اگر امروز به داشتن ناوگانی توانمند به خود میبالیم ،بدون شک
این مهم به پاس همت بلند کسانی است که با شبزنده داری و مایه گذاشتن از
جــان و دوری از خانواده و همچنین در خط مقدم مواجهه با پاندمی کووید ،۱۹
نقش حیاتی در جریان جابجایی کااها ایفا کردند و گل واژه ایثار و گذشت را بر
تارک تاریخ دریانوردی حک کردهاند.وی گفت :در حال حاضر دریانوردان با وجود
ویروس کویید  ۱۹و اینکه با خطرات مختلفی مواجه هستند با ازخودگذشتگی و
فداکاری ،سخت ترین شرایط را تحمل می کنند تا با به گردش درآوردن چرخه
اقتصــاد دریایی،خدمات ارزنده ای به جامعــه جهانی عرضه نمایند.مدیر بنادر و
دریانوردی بندرلنگه افزود :در واقع چنین روزی تجلیل و تکریم از بزرگ مردانی
اســت که با عزم و اراده ،تاشهای صادقانه تعهد کاری بهترین سالهای جوانی
را در اندوختن دانش ،تخصص ،بالندگی و پویایی ناوگان ملی ســپری میکنند
تا چرخهای نــاوگان ملی یک لحظه با تأخیر مواجه نشــود.وی در پایان گفت:
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دریانورد ،فرارسیدن «روز جهانی
دریانورد» را به کلیه تاشــگران عرصه دریانوردی بویژه همکاران عزیزم در بنادر
سراسر کشور و خانواده های محترم آنان صمیمانه تبریک گفته سربلندی و توفیق
روزافزون همگان را از درگاه ایزد منان آرزومندم.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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روحانی در گفتوگو با رئیس کل بانک مرکزی

ادامه پرقدرت تامین ارز مورد نیاز کااهای
ضروری و واحدهای تولیدی
رئیس جمهور از رئیس کل بانک مرکزی خواست به حضور پرقدرت در تامین ارز
مورد نیاز کااهای ضروری مردم و واحدهای تولیدی ادامه داده و در عین حال با
همکاری نهادهای ذیربط نظارت بر بازار ارز را با جدیت دنبال کند تا بازار دستخوش
بازیهای روانی و عملیات رسانهای مخرب بعضی سودجویان نشود.حجتااسام
والمســلمین حسن روحانی ،رئیسجمهور در گفتوگو با دکتر عبدالناصر همتی
رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به اقدامات بانک مرکزی برای ثبات بخشــی
بــه بازار ارز گفت :اقدامات بانک مرکزی از نظر تأمین گســترده منابع مورد نیاز
ارزی واردکنندگان در ســامانه نیما و نیــز مداخات هدفمند و علمی در بازار ارز
در روزهای گذشــته و همچنین اقدامات ویژه بانک مرکزی در تأمین ارز کااهای
اساسی و دارو باید با قدرت ادامه یابد.رئیس جمهور خواستار تداوم حضور پرقدرت
بانک مرکزی در تأمین ارز نیازهای ضروری مردم و واحدهای تولیدی شد و اظهار
داشت :اطمینان دارم صادرکنندگان با همکاری وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،با
عرضه ارز حاصل از صادراتشان به چرخه اقتصاد ،بانک مرکزی را در تأمین نیازهای
ارزی فعاان اقتصادی و مدیریت بــازار همراهی خواهند کرد .بانک مرکزی باید
عرضه ارز نیمایی را تقویت کرده و بر تامین ارز مورد نیاز کااهای اساسی مردم و
مواد اولیه کارخانجات متمرکز شود.دکتر روحانی از بانک مرکزی خواست تاشها
برای آزادسازی و بازگرداندن منابع ارزی بلوکه شده کشورمان در دیگر کشورها را
با جدیت بیشتر پیگیری کند و تصریح کرد :با توجه به بازگشایی تدریجی مرزهای
کشور بعد از مراقبتهای دوران
قیمتها در مسیر نزولی؛

فقدان مشتری برای  ۷۰میلیون دار ارز
عرضهشده در بازار
حدود  ۷۰میلیون دار دیروز (شــنبه) توسط بازارساز به بازار تزریق شد که تنها
برای حدود  ۸۰۰هزار دار خریدار وجود داشــت که نشان میدهد ،میزان تقاضا
در این بازار کاهش یافته و قیمتها روند نزولی یافته است.پیگیریهای خبرنگار
ایرنا نشــان می دهد که دیروز (شــنبه) حدود  ۷۰میلیون دار اسکناس به بازار
عرضه وثبت سفارش فروش توسط بازارســاز انجام و در مقابل ،حدود  ۸۰۰هزار
دار ســفارش ثبت خرید انجام شده است.همچنین میانگین نرخ اسکناس دار
امریکا حدود  ۱۸هزار و  ۴۶۰تومان گزارش شده است.در هفته گذشته نیز بیش
از ۱۵۰میلیون دار توسط بازار ساز با هدف مدیریت بازار و تامین تقاضا به بازار ارز
عرضه شد.بررسی روند معامات روزهای اخیر نشان می دهد که تقاضای واقعی ارز،
پوشش داده شده و به میزان کافی ارز در بازار وجود دارد ،اما داان با جوسازی
به دنبال ایجاد تقاضای کاذب هســتند.با توجه به افزایش عرضه و کاهش تقاضا،
کارشناسان می گویند ،قیمت ها در بازار ارز روند نزولی یافته و رصد تحوات بازار
ارز در روزهای اخیر تاییدکننده این روند نزولی است.
دبیرکل کانون صرافان:

واسطهگران معامات ارزی در غیاب صرافیها
باعث گرانی دار شدند
دبیــرکل کانون صرافان گفت :درباره میــزان تقاضا بانک مرکزی آمار دقیق را در
اختیار دارد اما با توجه به اینکه ثبت سفارشها کاهش یافته ،روند تقاضا هم بسیار
کاهش داشته است.شــهاب ابراهیم قربانی درباره اثرگذاری بخشنامه اخیر بانک
مرکزی مبنی بر امکان انجام معامات در صرافیهای غیردولتی اظهار داشت :هفته
گذشــته بانک مرکزی در این باره بخشنامهای را ارایه کرده است مبنی بر اینکه
بــرای تهیه ارزهای حوالهای در نیما از طریق بین الملل بانکها اقدام کنیم .بنابر
این در صورت نیاز ،از این پس میتوانیم ثبت سفارش مشتری و تقاضای مشتری
در نیمــا را به بخش بین الملل بانکها ارایه دهیم و از بابت این مشــتری ارز را
دریافت نماییم.وی درباره اثرگــذاری این اقدام گفت :تا زمانی که به مرحله اجرا
نرسد نمیتوان درباره آن پیش بینی داشت ،اگر گشایش در کاری صورت بگیرد و
کار مشتری سریعتر انجام شود ،طبیعی است که یک روند مثبتی خواهد بود اما
باید دید در مرحله اجرا چگونه کار خواهد کرد .البته تجربه این اقدام را نداشتهایم
و نمیدانیم مشــتری و متقاضی در این بخش چقدر است و بخشهای مربوطه تا
چه حد همکاری خواهند داشــت.وی درباره میزان تقاضا در دوره نوسانات ارزی
ادامه داد :درباره میزان تقاضا بانک مرکزی آمار دقیق را در اختیار دارد اما با توجه
به اینکه ثبت ســفارشها کاهش یافته ،روند تقاضا هم بسیار کاهش داشته است.
دبیــرکل کانون صرافان درباره راهکارهای اثرگــذار در بازار ارز تاکید کرد :ایرادی
که به روند کار گرفته میشود این است که بخش صادرکننده و واردکننده اجازه
دارند ارز خود را خارج از صرافیها معامله کنند ،این در حالی اســت که اگر اجازه
میدادند این میزان ارز از طریق صرافیها معامله شود ،شرایط امروز بسیار تغییر
میکرد.قربانی افزود :در حــال حاضر صادرکننده میتواند با یک واردکننده این
معامات را انجام دهد و این دو طرف یکدیگر را نمیشناسند و به همین دلیل به
واسطههایی در بازار مراجعه میکنند که حضور این واسطه گران هم باعث افزایش
قیمت ارز میشــود در حالی که اگر صرافیها این معامات را انجام دهند ،حدود
قانونی کارمزد را دریافت میکنند.وی با بیان اینکه واسطه گران در قالب دفاتری
که در ســطح کشور پراکنده هســتند در کنار کار خود به صورت غیر مجاز این
معامات ارزی را انجام میدهند ،اظهار داشــت :این واسطه گران از طریق گردش
حساب و معامات ارزی که انجام میدهند ،قابل شناسایی هستند.دبیرکل کانون
صرافان گفت :متاسفانه یکسری صادرکننده از آنجایی که خودشان کار واردات را
انجام میدهند به این نتیجه رسیدند که نیازی به حضور صرافان نیست .غافل از
اینکه این صادرکنندگان که خودشان کار واردات را انجام میدهند درصد جزیی
این بخش را تشکیل میدهند و عمده صادرکنندگان و واردکنندگان همدیگر را
نمیشناسند و مجبور هستند به یک واسط مراجعه کنند.قربانی با تاکید بر اینکه
بانک مرکزی باید صادرکنندگان و واردکنندگان را به صرافیها متصل کند ،افزود:
طبق دستورالعمل بانک مرکزی ،صرافیها باید از صادرکنندگان ارز را خریداری و
به واردکنندگان بفروشند اما تمام این معامات باید در سامانه نیما انجام شود حال
اینکه تکلیف آن بخشی که در نیما تخصیص ندارد ،چیست؟ وی افزود :معامات در
بخش عرضه در نیما و تقاضای موجود در نیما را میتوان انجام داد اما عدهای هم در
نیما حضور ندارند که واردکنند هستند و ثبت سفارش قانونی انجام میدهند این
اشخاص به اجبار باید به سراغ صادرکنندگانی بروند که در گروه صادرکنندگان که
ارز را در مقابل صادرات ارایه میدهند ،بروند .در این شرایط برای ایجاد اعتماد دو
طرف به سمت واسطه میروند ،حال اینکه طبق دستور بانک مرکزی صراف اجازه
ورود به این معامات را ندارد .در این صورت اما عملکرد مشخص بود و هم مالیات
این معامات پرداخت میشد.دبیرکل کانون صرافان تاکید کرد :صراف نمیتواند
قیمت باای ارز صادرکننده را وارد سامانه نیما کند چراکه کف قیمتها در سامانه
نیما به دلیل پتروشیمیها پایین است .در این شرایط واردکنندهای که تخصیص
ارز نیما را دارد حاضر به خرید نیست و از سوی دیگر واردکنندهای که تخصیص ارز
نیما ندارد به صورت توافقی آن ارز را خریداری میکند.
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وجود نیم میلیون دستگاه کارتخوان فاقد تراکنش در پایتخت
تهــران به عنوان پایتخت ایران صاحــب بزرگترین ناوگان
ابزارهای پرداخــت و بااترین حجم تراکنشهای پرداخت
الکترونیک در میان اســتانهای کشور است که باعث شده
تا در جایگاه نخســت شبکه پرداخت قرار بگیرد.به گزارش
از پژوهشکده پولی و بانکی ،استان تهران به عنوان پایتخت
ایران و قلب تپنده سیاســی و اقتصادی کشور روزانه حجم
بســیار زیادی از تراکنشهای شبکه پرداخت الکترونیک را
به خود اختصاص میدهد و شهروندان تهران سهم بزرگی
در تراکنشهــای به ثبت رســیده در مبادات الکترونیکی
دارند و همین موضوع باعث شده تا تهران بیشترین سهم از
پرداخت الکترونیک در میان سایر استانهای کشور داشته
باشــد که در ادامه به وضعیت پرداخت الکترونیک استان
تهران در اردیبهشت  ۱۳۹۹نگاهی داریم.
یک چهارم تراکنشهای شــاپرکی در استان تهران
انجام میشود
بر اســاس آمار بانک مرکزی ،در اســتان تهران در شبکه
شاپرک در اردبهشــت ماه سال جاری بالغ بر دو میلیارد و
 ۶۰۶میلیون و  ۱۳۸هزار تراکنش به ثبت رسیده که استان
تهران در میان استانهای کشور سهمی بالغ بر یک چهارم
با  ۶۷۱میلیون و  ۴۷۴هزار تراکنش داشته است؛ همچنین
ارزش تراکنشهای شــاپرکی در کل کشور در بازده زمانی
فــوق  ۳هزار و  ۹۷۷میلیارد میلیون ریال بوده که اســتان
تهران دارای ســهم یک هزار و  ۵۷۲میلیارد میلیون ریالی
از مجمــوع مبلغ تراکنشها بوده کــه رقم قابل توجهی به
شمار میرود.
تعداد تراکنش ابزارهای پذیرش در تهران
در اردیبهشــت ماه در کارتخوانهای اســتان تهران ۴۲۹
میلیــون و  ۳۲۵هزار تراکنش ،در ابــزار پذیرش اینترنتی
 ۱۳۹میلیــون و  ۲۵۱هزار و در ابزار پذیرش موبایلی ۱۰۲
میلیون و  ۸۹۷هزار تراکنش انجام میشود.
مبلغ تراکنش ابزارهای پذیرش در تهران  /پیشــی
گرفتن مبلغ تراکنشهای اینترنتی از کارتخوان
کارتخوانهای پذیرندگان تهرانی در اردیبهشــت ماه مبلغ
 ۷۷۵میلیــارد و  ۷۶۲میلیــون ریال تراکنش داشــتهاند؛
همچنین در ابزار پذیرش موبایلی  ۸میلیارد و  ۶۹۴میلیون

شده در شبکه شاپرک که آمادگی ارسال تراکنش دارند) با
تعداد کارتخوانهای دارای تراکنش (پایانههای فروشگاهی
دارای حداقل یک تراکنش) نشــان میدهد که در پایتخت
کشــور بالغ بر  ۵۲۹هزار دستگاه یعنی بیش از نیم ملیون
کارتخوان فاقد تراکنش وجود دارد.
صدور  89میلیون کارت بانکی در استان تهران
گزارش وضعیت کارتهای بانکی در اســتان تهران تا پایان
اردیبهشت ماه سال جاری نشــان میدهد که در پایتخت
بالــغ بر  ۸۹میلیــون و  ۲۷۹هزار فقره انــوع کارت بانکی
توســط بانکها و مؤسســات مالی و اعتباری صادر شــده
اســت که از این میان سهم  ۴۳میلیون و  ۳۳۲هزار کارت
برداشــت ۶۷۳ ،هزار و  ۱۷۶کارت اعتباری ۴۵ ،میلیون و
 ۲۷۴هــزار کارت خرید یا هدیــه و بن کارت بدین ترتیب
است.

ریــال و در ابزار پذیــرش اینترنتــی  ۷۷۸میلیارد و ۱۲۲
میلیون ریال تراکنش انجام شــده اســت؛ بر همین اساس
مبلغ تراکنشهای اینترنتی اســتان تهــران با وجود تعداد
تراکنش کمتر از مبلغ تراکنشهای کارتخوان در اســتان
بیشتر بوده است.
تهــران صاحب یک میلیون و  ۷83هزار دســتگاه
پایانه فروشگاهی
آمار اعامی شاپرک در خصوص تعداد کارتخوانهای فعال
سیســتمی در سراسر کشور بیانگر تعداد  ۸میلیون و ۳۸۵
هزار دســتگاه پایانه فروشگاهی است که استان تهران یک
میلیون و  ۷۸۳هزار دســتگاه کارتخوان فعال سیســتمی
دارای بیشــترین ســهم از کارتخوانها در سراســر کشور
اســت و در رتبه اول در میان پنج استان با بیشترین تعداد
پایانه فروشگاهی قرار دارد و پس از آن استانهای خراسان
رضوی ،اصفهان ،فارس و خوزستان قرار گرفتهاند.

تهران دارای  13هزار و  696خودپرداز
تا پایان اردیبهشــت ماه ســال جاری در استان تهران ۱۳
هزار و  ۶۹۶دســتگاه خودپرداز فعال است که با استفاده از
آن  ۸۴میلیون و  ۹۶۱هزار تراکنش بر بســتر دستگاههای
خودپرداز انجام شده است.
تهران دومین استان دارای بیشترین سرانه دسترسی
به کارتخوان بر اساس جمعیت
ازم به ذکر است که ســرانه کارتخوان در استان تهران به
ازای افراد باای  ۱۸سال  ۰.۱۷۱درصد اعام شده و همین
موضوع باعث شــده تا تهران پس از یزد بیشــترین سرانه
دسترسی به کارتخوان را داشته باشد.
وجود نیم میلیون دستگاه کارتخوان فاقد تراکنش
در پایتخت
وضعیت کارتخوانهای دارای تراکنش حاکی از آن است که
 ۶میلیون و  ۵۷۳هزار دســتگاه کارتخوان در سراسر کشور
تراکنشدار هســتند که از این میان پایانههای فروشگاهی
تهران سهم یک میلیون و  ۲۵۴هزار دستگاه دارند؛ در واقع
محاسبه تفاوت تعداد کارتخوانهای فعال سیستمی (ثبت

پایانههای شعب استان تهران
گزارش وضعیت ابزارهای پرداخت بانک مرکزی بیانگر آن
است که در اســتان تهران و در اردیبهشت ماه بالغ بر ۱۲
هزار و  ۳۹۴دستگاه پایانه شعبه (کارتخوان شعبهای) فعال
اســت که با آنها  ۲میلیون و  ۳۰۴هــزار تراکنش انجام
شده است.
وضعیت شرکتهای پرداخت در تهران
بر اســاس گزارش شــاپرک تجارت الکترونیک پارســیان
با ســهم  ۱۷.۸۳درصدی دارای بیشــترین تعداد دستگاه
کارتخوان فعال سیســتمی در استان تهران در اردیبهشت
 ۹۹است و پس از آن شــرکت کارت اعتباری ایران کیش
و به پرداخت ملت با ســهم به ترتیب  ۱۶.۸۵و  ۱۵.۹۰قرار
دارنــد اما در این میان پرداخت الکترونیک ســامان دارای
شاخص اثر بخشی  ۱.۶۴درصدی و بیشترین سهم در میان
شرکتها در استان تهران بوده است.

روزنامه اقتصادی  ،سياسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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تقسیم  700ریال سود هر سهم در مجمع عمومی عادی کچاد

افزایش  79درصدی سود خالص نسبت به سال 1397
مجمع عمومي عادی ســاليانه صاحبان سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با حضور بيش از  97درصد از
سهامداران روز چهارشنبه  4تير  1399در حالی در محل سالن تاش برگزار شد که به دليل شرایط خاص شيوع
ویروس کرونا و عدم امکان حضور بخشی از سهامداران حقيقی ،مشروح جلسه مجمع همزمان از سایتهای
آپارات و کانال تلویزیون مجازی چادرملو به صورت زنده پخش گردید.
در اين جلسه پس از انتخاب آقاي دکتر قنبری ،نماينده شرکت سرمايهگذاری اميد ،به عنوان رئيس مجمع و ناظرين آقايان
الســتی نماينده شرکت توســعه معادن و فلزات و شبانی نماينده شرکت فواد مبارکه و خليلزاده نماينده سازمان بورس
و اوراق بهادار و بهراميان نماينده موسســه حسابرســي رايمند و همكاران؛ مهندس ناصر تقیزاده به عنوان دبير مجمع و
مديرعامل شرکت ،گزارشي از عملكرد و برنامههاي اجرايي شامل عمليات استخراج ،توليد و فروش محصوات و طرحها و
برنامههای سال جاری شرکت را به اطاع حاضران رساند.
در ادامه جلسه گزارش بازرس قانوني درخصوص عملكرد هيات مديره ،صورتهاي مالي مشتمل بر ترازنامه ،سود و زيان
و يادداشتهاي پيوست آن براي سال مالي منتهي به  1398/12/29قرائت و مجمع پس از استماع توضيحات هيات مديره
و بازرس قانوني به اتفاق آرا ضمن تائيد عملكرد هيات مديره ،صورتهاي مالي و يادداشتهاي پيوست آن براي سال مالي
منتهي به  1398/12/29را تصويب نمود و تصميمات ذيل اتخاذ و مورد تصويب قرار گرفت.
 -1در ارتباط با تقسيم سود سال مالي منتهي به  1398/12/29مقرر گرديد از مبلغ  50هزار و  11ميليارد ريال کل سود
شرکت در سال  ،1398مبلغ  30هزار و  800ميليارد ريال و به ازاي هر سهم  700ريال بين سهامداران توزيع گردد.
 -2اعضای هيات مديره مشابه دوره قبل انتخاب گرديدند.
 -3موسسه حسابرسي رايمند و همكاران به عنوان حسابرس و بازرس اصلي و موسسه حسابرسي دش و همكاران به عنوان
بازرس علي البدل براي سال مالي  1398انتخاب شدهاند.
 -4معامات مشمول ماده  129ايحه اصاحي قانون تجارت مورد تائيد و تصويب قرار گرفت.
 -5حق حضور و پاداش هيات مديره تعيين شد.
 -6روزنامه دنياي اقتصاد و جهان صنعت جهت درج آگهيهاي شرکت تعيين گرديد.
 -7مجمع مراتب تقدير خود را از زحمات هيات مديره و کليه کارکنان شرکت اعام داشت.
براســاس همين گزارش مهندس ناصر تقیزاده ،مديرعامل چادرملو در سخنرانی آغازين اين جلسه با موفق ارزيابی کردن
عملكرد هيات مديره در سال  1398و کسب توفيقات فراتر از برنامه که آثار آن در صورتهای مالی ،گزارش عملكرد هيات
مديره و گزارش تفسيری مديريت به طور مفصل برای سهامداران محترم تشريح گرديده از زحمات آقای مهندس نوريان که
مديرعاملی چادرملو را در سال  1398به عهده داشتند ،تشكر و قدردانی کرد و گفت :عملكرد سال  1398شرکت در سايه
تاشهای بیوقفه ايشان ،در معيت سياستگذاریهای هيات مديره و سعی کليه کارکنان ،رخ داده است.
وی افزود :اعتقاد داريم ،رهنمودها و همراهی صاحبان محترم سهام و سياستهای متخذه توسط هيات مديره ،موجب شده
اســت که اين شرکت در ســال  ،1398چون گذشته نقش خود را در زمينه تأمين مواد اوليه صنايع فواد ايفا و در جهت
پيشبرد اهداف اقتصادی و صنعتی کشور گامهای موثری بردارد.
شـرکت معدنی و صنعتی چادرملو در سال  1398بـا اتخاذ تدابير مناسب مشکات پيشرو را ،تا حد ممکن
برطرف نموده و به موفقيتهایی چون :

 -1اجرای برنامههای استخراج و توليد محصوات ،فراتر از برنامه.
 -2افتتاح رسمی کارخانه مگامدول احياء.
 -3استفاده مناسب و بهينه مصارف انرژی (برق ،آب و گاز) در مجتمعهای معدنی و صنعتی شرکت.
 -4استفاده حداکثری از ظرفيت ساخت داخل لوازم ،تجهيزات و قطعات يدکی مصرفی در مجتمعهای توليدی ،بنحوی
که در سال  1398بالغ بر  4,675قلم قطعات و لوازم مصرفی جديد ،ساخت داخل شده و تاکنون  26,531قلم قطعات و
لوازم يدکی ،از منابع داخلی تأمين و جايگزين قطعات مشابه ساخت خارج گرديده است.
 -5پروژههای مطالعاتی ،تحقيقـاتی و پـژوهشی بـا هدف کـاهش مصـارف و هزينهها ،بهينهسازی و کاهش مصرف انرژی،
استفاده از فـن آوریهای جديد ،انـجام اصـاحات در خـطوط تـوليد و بومیسازی و ساخت داخل ،در سال  1398کماکان
در دست اجراء بوده و تعدادی از اين پروژهها نيز ،خاتمه يافته است.
 -6در سال  1398دورههای آموزشی کارکنان امانی و پيمانكاران ،به ميزان  52,825نفر ساعت برگزار گرديده است.
 -7طی ســال  ،1398در تداوم برنامههای ارتباط صنعت با دانشگاه ،دورههای کارآموزی دانشجويان دانشگاههای کشور،
در گرايشهای استـخراج ،فـرآوری ،توليد ،برق و مكانيک در مجتمعهای معدنی و صنعتی ،به ميزان  18,450نفر ساعت
برگزار گرديده است.
مديرعامل چادرملو سپس به تشريح عملكرد توليد شرکت در سال  1398پرداخت و گفت :در سال  1398سنگ باطله 52
ميليون و  588هزارتن و سنگ آهن معادل  14ميليون و  444هزار تن استخراج شده است.
همچنين ،مقدار  9ميليون و  662هزار تن کنســانتره ســنگ آهن تـــوليد شــده که  29درصد فراتر از ظرفيت اسمی
کارخانهها بود.
در همين سال ،شرکت توانسته است  500هزارتن انواع سنگ آهن دانه بندی نيز توليد کند.
از سوی ديگر  3ميليون و  622هزار تن گنـدله 1 ،ميليون و  586هزار تن آهن اسفنجی و  1ميليون و  21هزار تن شمش
فوادی در سال  1398توليد شده است.
وی سپس به بيان عملکرد مالی سال  1398چادرملو پرداخت و اعام کرد:
* درآمــــدها به ميزان  105,097ميليارد ريال.
* هزينهها به ميزان  55,086ميليارد ريال.
* سود خالص به ميزان  50,011ميليارد ريال بوده است.
مهندس تقیزاده يكی از مهمترين موفقيتهای چادرملو در سال گذشته را افتتاح و بهره برداری از کارخانه احياء مستقيم
(آهن اســفنجی) با ظرفيت  1ميليون و  550هزار تن ،عنوان کرد و گفت :با راهاندازی اين واحد ،آهن اســفنجی کارخانه
شمش فواد شـرکت ،تامين و مـوجب کاهش قيـمت تمام شده هـر تن فـواد به ميزان  13ميليون ريال در سال 1398
گرديد.
مديرعامل چادرملو در گزارش خود همچنين به طرحها و فعاليتهای ســرمايهای در دســت اجرا و طرحهای در دست
بررسی در سال  1399شرکت اشاره کرد و گفت:
* عمليات اکتشاف معدن D 19
باتوجه به مجوز اکتشــاف صادر شده از سوی سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان يزد در تاريخ  1397/11/28عمليات
اجرايی نقشه برداری اکتشافی ژئوفيزيكی به روش مغناطيس سنجی و مقاومت سنجی ( )IP/RSپهنه معدنی جديد ،91D
انجام و عمليات مذکور به اتمام رسيده و ادامه عمليات اکتشاف تفصيلی پهنه مذکور در دست اجرا میباشد..
دســتيابی به توده معدنی ســنگ آهن معدن مذکور ،از بروز ريسک فقدان ذخيره معدنی مناسب جلوگيری خواهد نمود.
هزينههای سرمايهای استفاده از اين معدن به ميزان  25,878ميليارد ريال برآورد شده است.
* طرح احداث نيروگاه خورشيدی:

شرکت نسبت به احداث يک واحد نيروگاه  10مگاواتی خورشيدی ،به عنوان پايلوت ،در جوار نيروگاه  500مگاواتی سيكل
ترکيبی خود در مجتمع صنعتی ،اقدام و اجرای طرح مذکور در سال جاری به اتمام خواهد رسيد .هزينه سرمايه گذاری در
طرح فوق حدودا به ميزان  7ميليون يورو خواهد بود .سهم ساخت داخل تجهيزات طرح ياد شده ،با توجه به بومیسازی
به عمل آمده 40درصد میباشد.
توسعه نيروگاه مذکور به ميزان  100مگاوات ،به صورت مستقل و يا مشارکت با ساير شرکتها پيشبينی شده است.
کليه تجهيزات خارجی از جمله پانلهای خورشيدی ،سيستم ردياب و کابلهای  DCخريداری و به گمرک يا محل اجرای
طرح تحويل شده است.
* طرح احداث کارخانه گندلهسازی شماره : 2
با توجه به برنامهريزیهای قبلی ،شرکت احداث کارخانه جديد گندلهسازی به ظرفيت  5ميليون تن در سال را هدف گذاری
و عمليات تكميلی اجرايی آن در سال  1399تداوم خواهد يافت.
اين کارخانه در محل مجتمع صنعتی شرکت قرار دارد.
هزينه سرمايه گذاری طرح فوق مشتمل بر  85ميليون يورو و جمعا به ميزان  26,771ميليارد ريال برآورد شده است.
* طرح احداث کارخانه فروآلياژها :
طرح احداث کارخانه توليد فروآلياژها (فرومنگنز پرکربن و فروســيليكومنگنز) با ظرفيت  50هزار تن در سال و با سرمايه
گذاری  20ميليون يورو ،از جمله طرحهای شرکت در سال  1399میباشد.
* تامين سنگ آهن پایدار برای فعاليتهای جاری و توسعه فعاليتها:
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو عاوه بر فعاليتهای معدنی مربوط به آنومالی  ،91Dخريد سنگ آهن از ساير شرکتها
را عملياتی نموده و در آينده نسبت به توسعه اين عمليات اقدام خواهد نمود.
شرکت ،مشارکت در سرمايهگذاری و يا تمليک معادن سنگ آهن جديد را در برنامههای خود پيش بينی نموده است .در
همين راستا ،واحد اکتشافات در شرکت ايجاد و نسبت به پيگيری طرحهای مربوط اقدام مینمايد.
* مشارکت در ایجاد کارخانههای کنسانتره و گندله:
برای احداث کارخانههای کنســانتره و گندله به ظرفيت  4ميليون تن در ســال ،موضوع تاســيس شرکت جديد با ساير
مشارکين در سال  1399مطالعه شده و فعاليت شرکت جديد به زودی آغاز خواهد شد.
* تمهيد تسهيل در زیرساختهای حمل و نقل ریلی:
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو برای تامين پايدار و مطمئن زيرساختهای حمل و نقل ريلی ،موضوع ايجاد شرکت حمل
و نقل ريلی برای حمل مواد اوليه و محصوات را در دستور کار خود قرار داده است.
* مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایهپذیر:
به موجب مصوبه هيات مديره شــرکت ،موضوع مشــارکت در افزايش سرمايه شرکتهای سرمايهپذير همواره مورد توجه
مديريت بوده اســت .شــرکتهای ســرمايهپذير عمدتا در زمينههای معدن و صنايع معدنی وابسته ،تامين و انتقال آب و
تامين مالی فعاليت مینمايند .طی سال  1398مبلغ  11,377ميليارد ريال بابت مشارکت در افزايش سرمايه شرکتهای
سرمايهپذير ،پرداخت شده است.
* مشارکت در بهرهبرداری از معادن سنگ آهن استراليا و احداث کارخانههای توليد کنسانتره به ميزان 12/5
ميليون تن:
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به همراه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و شرکت فكور صنعت و هرکدام با مشارکت به
ميزان  33درصد موضوع سرمايه گذاری در استفاده از ذخائر سنگ آهن کشور استراليا و توليد  12/5ميليون تن کنسانتره
را پيگيری و حق السهم مشارکين ،مطابق برنامه زمانبندی پرداخت شده است.
سرمايه گذاری مشارکين در بهرهبرداری از معدن و تا پايان فاز  1که کارخانه  5ميليون تنی کنسانتره به بهرهبرداری خواهد
رسيد ،به ميزان  88ميليون دار آمريكا پيش بينی شده است.
برای اجرای فاز  1و فازهای  2و  3معادل  85درصد مجموع ســرمايه گذاری که محدود به مبلغ  960ميليون دار آمريكا
میباشد ،از تسهيات فاينانس کشور استراليا استفاده خواهد شد.
وی افزود :طی سال  1398بهای تمام شده دارائیهای ثابت شرکت به ميزان  4,530ميليارد ريال افزايش يافته است و هيات
مديره شـــرکت با توجه به نيـاز نقـدينگی اجرای طرحها و فعاليتهای اشاره شده ،در آينده نزديک نسبت به ارائه برنامه
افزايش سرمايه از مبلغ  67هزار ميليارد ريال به حداقل  100هزار ميليارد ريال ،اقدام خواهد نمود.
مديرعامل چادرملو در ادامه سخنرانی خود در مجمع عمومی به طرحها و فعاليتهای سرمايهای بلند مدت آتی اشاره
کرد و افزود:

موضوع احداث کارخانههای گندله ،آهن اســفنجی ،فواد و تأسيســات زيربنايی در منطقه آزاد تجـــاری ُمكران واقع در
شهرســتان چابهار (با مشارکت شــرکتهای معدنی و صنعتی چادرملو و گل گهر ،فواد مبارکه) از برنامههای بلند مدت
شرکت میباشد.
همچنين در راستای مصوبات هيأت مديره و در جهت مشارکت با بخشهـای خصوصی ،اين شرکت اقدام به مشارکت در
سرمايه شرکت آهن و فواد غدير ايـرانيان بـه ميزان  30درصد ،شـرکت آهـن و فواد ارفع به ميزان  44درصد ،شـرکت
صنـــايع آهـــن و فواد َسرمد اَبرکوه به ميزان  65درصد ،شرکت فواد شاهرود به ميزان  35درصد و شرکت کاوند نهان
زمين به ميزان  29درصد سهام ،نموده است.
اين شرکت در اجرای طرح احداث کارخانه توليد الكترود گرافيتی با ظرفيت  30هزار تن در سال ،به ميزان  36درصد در
سهام شرکت نوين الكترود اردکان ،مشارکت نموده و شرکت فوق در مرحله قبل از بهرهبرداری میباشد.

سود سهام سرمايهگذاریها در سال 1398و به ميزان  6,566ميليارد ريال ،عمدتا مربوط به شرکتهای آهن و فواد ارفع،
آهن و فواد غدير ايرانيان و شــرکت تأمين ســرمايه اميد میباشــد .ازم به ذکر است با توجه به ترتيب برگزاری مجامع
شرکتهای آهن و فواد ارفع و غدير ايرانيان سود عملكرد دو سال شرکتهای فوق در درآمد سال  1398ارائه شده است.
مشارکت در شرکت تأمين و انتقال آب خليج فارس:
در اجرای مصوبه مورخ  1392/5/12هيات مديره شرکت ،مقرر گرديد ،شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با خريد  20درصد
سهام شرکت تامين و انتقال آب خليج فارس ،جهت اجرای طرح انتقال آب از خليج فارس به صنايع معدنی کشور ،مشارکت
نمايد .در حال حاضر ميزان مشارکت در سهام شرکت مذکور ،معادل  22/22درصد میباشد.
شــرکت تامين و انتقال آب خليج فارس در تاريخ  92/4/15به شماره  440907با سرمايه  3,000ميليارد ريال ثبت و در
حال حاضر سرمايه ثبت شده به مبلغ  40,000ميليارد ريال میباشد .افزايش سرمايه شرکت تا مبلغ  60,000ميليارد ريال
در مجمع عمومی فوق العاده تصويب و در حال تامين میباشد.
موقعيت طرح در استانهای هرمزگان ،کرمان و يزد واقع و مسير اجرای طرح ،از بندرعباس آغاز و پس از عبور از شهرهای
سيرجان و کرمان ،به شهرستان اردکان منتهی میشود.
هـدف از اجرای طرح ،شيرين سازی و انتقال آب نمک زدائی شده جهت تأمين بخشی از نيـازها و مصارف آب مجتمعهای
تـوليدی در حـال بهرهبرداری و طرحهای توسعه شرکتهای گل گـهر ،مـس سرچشمه و چادرمـلو و ...میباشد.
برای اجرای طرح انتقال آب ،مبلغ  110,000ميليارد ريال ،هزينه پيش بينی شده است .هزينه انجام شده در مجموع طرح
فوق و تا پايان سال  1398بالغ بر  81,458ميليارد ريال (شامل  243ميليون يورو) میباشد.
طرح آبرسانی از بندرعباس به مسيرهای تعيين شده ،در سه بخش اجراء میگردد:
بخش اول طرح ،از بندرعباس تا مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر ،بطول حدود  303کيلومتر ،شامل خط انتقال لوله به
قطر  1,600ميليمتر و با ظرفيت انتقال  4مترمكعب در ثانيه بوده و پيشــرفت فيزيكی اين بخش تا پايان سال  1398به
ميزان  95درصد ،خاتمه عمليات خرداد ماه سال جاری و مبلغ هزينه شده دراين بخش به مـيزان  39,555ميليارد ريال
میباشــد.بخش دوم طرح ،از مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر ،تا مجتمع مس سرچشــمه بطول حدود  154کيلومتر،
شامل خط انتقال لوله به قطر  1,300ميليمتر و با ظرفيت انتقال  2/7مترمكعب در ثانيه بوده و پيشرفت فيزيكی اين بخش
تا پايان سال  1398به ميزان  82درصد ،خاتمه عمليات شهريور ماه سال جاری و مبلغ هـزينه شده در اين بخش به ميزان
 13,627ميليارد ريال میباشــد.بخش سوم طرح ،از مجتمع مس سرچشمه تا مجتمع صنعتی شرکت معدنی و صنعتی
چادرملو (محل مجتمع صنعتی) بطول 360کيلومتر و سپس 150کيلومتر تا مجتمع معدنی چادرملو میباشد .خط انتقال
لوله به قطر  1,300ميليمتر و 900ميليمتر با ظرفيت انتقال  1/5مترمكعب بر ثانيه پيش بينی شده است .پيشرفت فيزيكی
اين بخش تا پايان سال  1398به ميزان  82درصد ،خاتمه عمليات آذر ماه سال جاری و مبلغ هـزينه شده در اين بخش به
ميزان  11,866ميليارد ريال میباشد.همچنين عنوان میدارد ،عمليات طرح احداث تاسيسات يک واحــد آب شيرين کن،
به عنوان فاز اول و از  3فاز پيش بينی شده ،در شهرستان بندر عباس اجرايی شده است .پيشرفت فيزيكی تاسيسات ياد
شده ،برای توليد روزانه  600هزار متر مكعب آب ،در پايان سال  1398به ميزان  90درصد ،خاتمه عمليات خرداد ماه سال
جاری و مـبلغ هزينه شده در ايـن قســمت به مــيزان  16,410ميــليارد ريال میباشد.منابع تأمين مالی طرح ياد شده،
شامل آورده سهامداران ،اخذ تسهيات بانكی و وام ارزی صندوق توسعه ملی میباشد .تقی زاده در خاتمه اظهار اميدواری
کرد ،با تصويب عملكرد هيأت مديره شرکت و صورتهای مالی سال  ،1398هيأت مديره شرکت بتواند در سال جاری نيز
همچون گذشته به روند موفقيتها ادامه داده و در جهت صيانت از منافع سهامداران محترم و مشارکت در پيشرفت صنعتی
کشــور ،گامهای مؤثری بر دارد.وی همچنين از طرف هيأت مديره شرکت ،از کليه همكاران بخشهای امانی ،پيمانكاران
و ســازندگان داخلی لوازم ،قطعات ،ماشين آات و تجهيزات که نقش عمدهای در موفقيتهای شرکت داشتهاند قدردانی
نموده و ابراز اميدواری کرد اميدواريم در اجراي برنامههاي آتي ،همچون گذشته از رهنمودها و مساعدتهاي اعضای محترم
مجمع عمومی و تشريک مساعی کليه سازمانها و مؤسساتی که با ارائه خدمات خود بنحوی در اجرای برنامههای توليدي
شرکت سهيم میباشند ،برخوردار باشيم.
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دوستدارمهرآشوبیوبیاد دکنی

چهره روز

زاتشعشقچوپوادبتابیدلمن

کورت ونهگات جونیر
کورت ونــهگات جونیــر از داستاننویســان نوآور
امروزی آمریکاست که داستانهایش ،ابتکار زیادی
دارد .او توانســته واقعیــت و خیال را طوری در هم
آمیزد که داســتان کتاب بسیار گیرا و دلپذیر شود.
یکی از موارد مهم در کتابهای ونهگات این اســت
که او خودش همیشه از شخصیتهای کتابش است.
در کتاب ساخخانه شــماره پنج نیز ،این نویسنده
آمریکایی از اتفــاق مهمی صحبت میکند که خود
از نزدیک شاهد آن بود .ونهگات در سال  ۱۹۲۲در
دوران بحــران اقتصادی به دنیا آمــد اما همواره از
دوران شــاد و پرنشاط کودکی صحبت میکند و در
کتابهایش نیز اغلب اوقات شخصیت اصلی ،فردی
شاد و برونگرا است .در سال  ۱۹۴۳به خدمت نظام رفت و حدود یک سال بعد که با تمهیداتی
مرخصی گرفت تا در «روز مادر» به دیدن مادرش برود ،مادرش شــب قبل از دنیا رفته بود و
همین موضوع ضربهای روحی بر ونهگات وارد کرد .پس از این ماجرا در سال  ۱۹۴۴در جبهه
جنگ توســط نازیها دستگیر و به اسارت گرفته شد .ونهگات را در انباری زیرزمینی که محل
نگهداری اشههای گوشت بود زندانی کردند که درست در همین هنگام متفقین شهر درسدن
را بمباران کردند .در اســناد تاریخی گفته میشود که این بمباران باعث مرگ حدودا ً ۲۵۰۰۰
نفر شــده است اما کورت ونهگات جونیر در رمانش این عدد را  ۱۳۵۰۰۰نفر اعام کرده است.
بعد از این اتفاق وحشــتناک ،زندانیانی که جان ســالم به در برده بودند ،مامور شدند تا اجساد
کشــته شدگان را از زیر آورها بیرون بکشند .صحنههای فجیعی که این بمباران به بار آورد در
قسمتهای مختلف رمان آمده است.

پیشنهاد

هتوایطرهٔبغاد دهزاندادمدل

بندهٔرویچوماهتهازآنشرطشدم
بندهٔرویتوامعاشقبیاد دتوام

فرهنگ

بازگشت مرغهای آتشی به آغوش دریاچه دریاچه ارومیه

ورزشی

پسدلخویشچواافتهپوادکنی

هتوازدیدهٔمندجلهٔبغاد دکنی
همرابیهدهبفروشیوآزادکنی

بندهرگردموعاشقتراگردادکنی

تاثیر روزه یا رژیمهای کم کالری
بر اثربخشی شیمی درمانی
پژوهشــگران مطالعه اخیرشــان اظهار کردهاند روزه گرفتن یا
پیــروی از رژیمهای کم کالری ممکن اســت اثربخشــی روش
شــیمی درمانی ســرطان را بهبود بخشــد .نتایج یکی از اولین
کارآزماییهــای تصادفــی کنترلشــده برای بررســی روزه به
عنوان یک راه کمکی برای بهبود اثر بخشــی شیمی درمانی در
بیماران مبتا به سرطان نشان میدهد روزه گرفتن یا پیروی از
رژیمهای کم کالری میتواند نتیجه شــیمی درمانی سرطان را
بهبود بخشد و به طور بالقوه آسیبهای سلولی مرتبط با شیمی
درمانی را کاهش دهد .کارآزمایی تصادفی کنترلشــده ()RCT
نوعی آزمایش علمی اســت که در کارآزماییهای بالینی بهترین
نوع آزمایش به شمار میرود.

نگران آمادگی شاگردانم هستم اما کاری از دستم بر نمیآید
سرمربی تیم ملی تنیس روی میز بانوان از اینکه بازیکنان این تیم از شرایط ایده آل قبل دور شدهاند اما نمیتواند کاری برایشان انجام
دهد ،ابراز تاسف کرد .حمیده ایرانمنش با تاکید بر اینکه هنوز شرایط برای بازگشت به اردوی تیم ملی تنیس روی میز بانوان مهیا نشده،
گفت :تقریبا هر دو روز یکبار پیگیر برنامه تیم ملی از فدراسیون هستم و اینکه می توانیم آغاز به کار داشته باشیم یا نه اما تا به امروز
هر بار با پاسخ منفی روبرو شده ام .خیلی مهم نیست که حتما در تهران و در محل آکادمی اردوی تیم ملی را از سر بگیریم .فقط می
خواهم در یک شهر بی خطر یا کم خطر ،محلی برای تمرین در اختیار داشته باشیم تا بتوانم اردوی بازیکنانم را برگزار کنم اما هنوز مجوز
ازم صادر نشده است .البته سامتی بازیکنان مهمترین اولویت است اما اینکه نسبت به آینده و برنامه هایمان هم مبهم هستیم ،اصا
خوب نیست .سرمربی تیم ملی تنیس روی میز بانوان با تاکید بر اینکه فدراسیون جهانی هم تا چندماه آینده هیچ رویداد مصوبی ندارد،
یادآور شد :در کل هیچ رویدادی در سطح آسیا و جهان در پیش نیست ،احتماا به همین دلیل هنوز مجوزی برای آغاز به کار فعالیت
های ورزشی صادر نشده و ظاهرا عجله ای هم برای آن نیست .البته فدراسیون جهانی تنیس روی میز اعام کرده که به احتمال زیاد از
دو ماه پایانی سال جاری میادی برگزاری پروتورهای جهان و مسابقات مختلف را از سر می گیرد.

تخت گاز

فراز و نشیبهای شبکه نمایش خانگی
شــبکه نمایــش خانگی بــه عنوان پدیــده ای نو
ظهور در دهه های اخیر ،با گذشــت زمان توانسته
مخاطبان بســیاری را برای خود دســت و پا کند و
امروز با طی کردن بیش از یک دهه گامی بلند برای
پیشرفت و بهتر دیده شدن برداشته تا جایی که این
روزها شاهد سریال هایی بهتر از آغاز راه هستیم که
گام هایی رو به جلو محســوب می شوند .مجموعه
های این شــبکه طی سال های گذشته راهی نوین
را در بخش سریالســازی کشــور رقم زده اند و در
زمانی که اینترنت به این گســتردگی در دسترس
عموم مردم نبود کســانی که عاقه ای به تماشای
ســریال های متفاوت داشتند با پرداخت هزینه ای
می توانســتند به صورت ســی دی و دیویدی از ســوپرمارکت ها این مجموعه ها را تهیه
کنند که البته این باعث شــد از همان ابتدای فعالیت شبکه نمایش خانگی انتشار نسخه های
قاچاق به سرعت رواج پیدا کرد تا این بخش سود چشمگیری را برای تولیدکننده ها به همراه
نداشته باشد .شاید بسیاری از دنبال کنندگان شبکه نمایش خانگی با نام سریال فضانوردان به
عنوان نخستین مجموعه منتشر شده آشنایی نداشته باشند ،مجموعه ای به کارگردانی پیمان
قاســمخانی و سیامک انصاری که سال  ۸۵عرضه شد و به دلیل تازه بودن این فضا و نداشتن
مخاطب سر و صدایی هم ایجاد نکرد؛ تماشاگران این عرصه البته با نام مجموعه قلب یخی به
کارگردانی محمدحسین لطیفی به عنوان نخستین سریال در این بخش آشنایی بیشتری دارند؛
ســریالی که با ممیزی هایش خبرساز شد و درام معمایی آن با وجود اعتراضات تولیدکنندگان
به پایانی درخور مخاطب ختم نشد.

شادییکنهمراباغموفریادکنی

از هر دری خبری

ساخخانه شماره پنج
ساخخانه شماره پنج اثر برجسته و مهمی از کورت
ونهگات جونیر اســت کــه در آن به حادثه مهمی در
طول جنگ جهانی دوم میپردازد .پس از انتشار رمان،
صحبتهای زیادی پیرامون این کتابِ ضدجنگ شکل
گرفت اما هیچکدام چیزی از ارزشهای آن کم نکرد.
ونهگات ،خود از نزدیک شاهد این حادثه بود .دو چیز
درباره این رمان بســیار به چشم میآید :یکی جنبه
ضدجنگ بودن آن و دومی طنز تلخی که در سراسر
کتاب دیده میشود .طنزی که اگر وجود نداشت شاید
کسی تحمل صحنههای فجیعی که در کتاب آمده را
نداشــت .حوادثی که منجر به دیوانه شدن شخصیت
اصلی کتاب میشــود در واقع همان فاجعههایی که
خود نویســنده نیز در طول جنگ جهانی از ســر گذراند .حتی برخی از منتقــدان اعتقاد دارند
باهایی که در واقعیت بر سر کورت ونهگات آمد بسیار بدتر از چیزی است که در کتاب میخوانیم.
بیلی پیلگریم شــخصیت اصلی کتاب ساخخانه شماره پنج است که اتفاقات جنگ کار او را به
«بیمارســتان مخصوص سربازان سابق» کشانده است .او هنگامی که از جنگ بازمیگردد آن آدم
ســابق نیســت و توانایی ارتباط برقرار کردن را از دســت داده .به دیوانهای تبدیل شده که دقیقا
میداند به چه دلیل عقلش را از دســت داده .بیلی در جنگ توســط نیروهای نازی دستگیر شده
و در شــهر درسدن زندانی میشــود .پس از بمباران درسدن زنده به خانه برمیگردد اما آنچه که
در این شــهر شــاهد آن بود کار او را به بیمارستان مخصوص میکشاند .در تیمارستان به سمت
کتابهای علمی تخیلی کشیده میشود و پس از خواندن همین کتابهاست که مرزهای جنون
بیلی جابهجا میشود.

گنجینه

مشکل جدیای که مکارن به آن دچار است!
مک ارن یکی از با پرستیژترین برندهای دنیای خودرو بوده و تاریخچهای درخشان در فرمول  ۱دارد .این شرکت همچنین سوپرکارهای
فوقالعادهای همچون  ،۷۶۵LTمدلهای لوکسی همچون  GTو هایپرکاری همچون سنا را تولید میکند .البته همهچیز باب میل این برند
بریتانیای نیست .برنامه جاهطلبانه مک ارن برای رشد آتی به خاطر شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاده و به نظر نمیرسد که اوضاع
در آینده بهتر شود .خب یک کمپانی بسیار موفق که محصول فوقالعاده خاصی همچون اسپیدتیل را تولید میکند باید بتواند از میان
چنین طوفانهایی سربلند بیرون بیاید نه؟ خب از دست رفتن درآمدها ،افزایش بدهیها و اختافات میان سهامداران میتواند مشکلی
جدی برای مک ارن به وجود آورد .در خبر جدیدی که فوربس منتشر کرده ،وضعیت مک ارن بسیار بغرنج گزارش شده و حتی مک
ارن میتواند زیر چتر شرکت دیگری قرار گیرد .تیم فرمول  ۱این شرکت هم مطابق انتظارات عمل نکرده و زمانی که ران دنیس کنار
رفت مک ارن مجبور شد  ۳۳۳میلیون دار را برای خرید سهام دنیس قرض کند .این قبیل کارها غیرمعمول نیست اما به نظر میرسد
کرونا ضربهای مهلک در زمانی بد به مک ارن وارد کرده است .به نظر میرسد اوضاع در ماههای آینده بهتر خواهد شد اما مک ارن به
دنبال تولید خودروهای کمتر به منظور حفظ وضعیت انحصاری شرکت است.

برداشتن چسب جراحی تنها در
 5دقیقه بدون آسیب به بافت
محققان در مطالعه اخیرشان موفق به توسعه چسب جراحی فوقالعاده
قدرتمندی شدهاند که نه تنها به خوبی به زخم میچسبد بلکه میتوان
پس از پنج دقیقه آن را بدون درد و هیچ گونه آسیبی از روی زخم جدا
کرد .این چسب میتواند باعث ایجاد تحول در پزشکی شود و به بهبودی
زخم افراد بعد از عمل کمک کند .به گفته محققان این چسب جراحی
محکم و قوی به بافت زخم میچسبد اما به راحتی قابل برداشتن است،
بنابراین میتوان از آن برای درمان زخم اعضای درونی بدن نیز استفاده
کرد.محققان این دانشگاه از ســال گذشته میادی چسب جراحی دو
طرفه خود را که میتواند به ســرعت و محکم به سطوح مرطوب مانند
بافتهای بیولوژیکی بچســبد ،توسعه داده بودند .زخمهای بافت ریه و
روده میتوانند به راحتی با این چسب جراحی بسته و درمان شوند.

راداری که کار آینههای محدب
سر پیچها را انجام میدهد
محققان موفق به ابداع یک سیستم راداری برای خودروها شدهاند که
قادر اســت راننده را از پشت موانع و دیوارها مطلع کند.در حالی که
خودروهای امروزی به طور فزایندهای در تشخیص سایر وسایل نقلیه
پیش روی خود در جادهها خوب شــدهاند ،هنوز هم در تشــخیص
وسایل نقلیه در تقاطعها و به خصوص نقاط کور پیچها مشکل دارند.
اکنون یک سیســتم راداری جدید با اجازه دادن به خودروها برای
تشخیص وسایل نقلیه در نقاط کور میتواند کمک حال راننده باشد.
این سیســتم راداری توسط تیمی به سرپرستی پروفسور "فلیکس
هاید" در دانشــگاه پرینستون ساخته شــده است .این سیستم که
شــامل واحدهای راداری داپلر نسبتاً ارزان است ،در قسمت جلوی
خودرو نصب میشود و پالسهای رادیویی منتشر میکند.

