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فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقاب اسامی گفت: به کاستی هایی که در صنعت خودرو وجود دارد کمک می کنیم؛ این کاستی ها در بخش های فناوری و برخی 
قطعاتی هست که وابسته بودند و امروز می خواهند بومی شوند.سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقاب اسامی با حضور در دانشگاه 
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نیست در حوزه صنعت خودرو تصدی گری کند و وارد خودروسازی شود بلکه هدف ما کمک و مشورت هست.وی خاطرنشان کرد: همان طور که عزیزان ما در حوزه 

صنعت در هشت سال جنگ تحمیلی به صورت یک پارچه به کمک نیروهای مسلح آمدند ما نیز در جنگ اقتصادی امروز وظیفه کمک به آنها را داریم.
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رویکرد ترامپ به یاران داخلی 
گاهی افراد فراموش میکنند که از کجا آمدهاند و جایگاه امروزشان 
چیســت؟ از موضع دلســوزی به رهبر انقاب نامه سرگشــادهای 
مینویسند که تنها سری گشاده ندارد که تهش هم بسیار گشاد است. 
سیدمحمد خویینیها دبیر حزب اصاحطلب روحانیون مبارز نامهای 
به طرفداری از ملت ایــران مرقوم کرده که در آن از وضع نامطلوب 
ملت ایران سخن گفته است حال آنکه خود ایشان و حزبشان متولی 
همه این مشــکات برای ملت ایرانند. باید گفت دستور رسیده که 
اینهــا هم بعد از اقدام تیم دولت که مذاکــره با ترامپ را با دار ۲۰ 
هزارتومانی کلید زد به تنور مذاکره با نامه سر و ته گشاده جو بسازند. 
این نامه از جهاتی نگرانکننده اســت و از جهاتی بســیار خوشحال 
کننده. از این جهت نگرانکننده اســت که عوامل موثر در انتخاب دو 
دوره  دولت روحانی در دولتهای یازدهم و دوازدهم هنوز به خیانتی 
که به ملت ایران روا داشته اند معترف نیستند و عاقبت سیاهی برای 
ایشان در همین نزدیکیها متصور است. ای کاش از اقدامات خود توبه 
میکردند و نزد ملت ایران با روسیاهی از این رسواتر نمی شدند. اینها 
سکه دو روی دولت روحانیاند. یک رویش هرچه توانست در دوره ۷ 
ساله علیه ملت کرد تا ملت را علیه رهبری بشوراند و نتوانست. و یک 
رویش همپا با روحانی و تیمش زمینه را برای مذاکره با ترامپ آنهم 
ترامپی که در حال سقوط بسر میبرد و به هر حشیشی متوسل شده 
است آماده میکنند. و اما خوشحال کننده از این جهت که با این نامه 
دســت ماجرای حامی فکری و پیونددار با جریان الحاد و کفر عبری 
عربی رونمایی تر میشود. دولت اشراف و لیبرالها امروز به قدری افشا 
شدهاند که راه برای منویاتشان با قیافه حق به جانب هم سودی برای 
از شکســت نجات دادن به اصطاح اصاح طلبی به حالشان ندارد. 
این اقدامات در ۷ ســال متمادی با هر اقدامی از شکل ۳ هزارتومان 
کردن یک شبه بنزین، موفق به اینکه مردم را به خیابان بکشاند نشد. 
اعتقادات مردم را صد بار به نظام بیشــتر و بیشتر کرد. رهبری نظام 
را برای مردم بیشــتر و بیشتر شناسانید. اینکه در نامه عنوان کنند: 
»در ذهن این مردم باورهایی که پشــتوانه استحکام و نیز مقبولیت 
و مشروعیت نظام اســامی بود به گونه ای روزافزون آسیب دیده و 

می بیند« یک دروغ بزرگ است....

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

مسکن ۲۵ متری از اصرارتا انکار
طرح تولید خانه های ۲۵ تا ۴۰ متری که مدتی است در دستور کار دولت و شهرداری قرار گرفته و برخی نمایندگان مجلس هم آن را تایید کردند، حاا با مخالفت گروهی 
دیگر از جمله وزیر راه و شهرسازی مواجه شده است. احداث واحدهای کوچک متراژ یا کپسولی که در مناطقی از شرق آسیا و کشورهای غربی برای پاسخگویی به بخشی از 
تقاضا و کنترل بازار مسکن اجرا شده از اواخر سال گذشته در ایران نیز مطرح شد. با اینکه گفته می شود شهرداری و وزارت کشور به عنوان یک مجموعه دولتی بر روی اجرای 
این برنامه توافق کرده اند، حاا وزیر راه و شهرسازی می گوید« اصًا این مورد را تایید نمی کنم و طبق الگوی جامع مسکن، کمترین متراژ ۷۵ متر است«.در خصوص این طرح 
بین نمایندگان مجلس هم اتفاق نظر وجود ندارد. با اینکه دو روز قبل صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس به طرح خانه های ۲۵ تا ۴۰ متری مهر تایید زد و گفت که 
تولید این واحدها می تواند در بهبود وضعیت بازار مسکن اثرگذار باشد، روز گذشته رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره احداث واحدهای ۲۵ تا ۴۰ متری 
بیان کرد که اصًا موافقت مجلس با این موضوع صحت ندارد.از ابتدای مطرح شدن این ایده نیز کارشناسان نظرات موافق و مخالف خود را با آن بیان کردند؛ هرچند به نظر می 
رسد کفه ترازو به سمت موافقان سنگینی می کرد. مخالفان بیان می کردند که واحدهای کوچک مناسب زندگی خانواده ها نیستند و نباید الگوی مصرف را به زندگی در این 
نوع واحدها عادت بدهیم.در سوی مقابل بعضی کارشناسان عنوان می کردند به هر حال با توجه به تغییر سبک زندگی، نیاز به مسکن دانشجویی، کارگری، مسکن استیجاری 
از نوع کوتاه مدت و بلند مدت و افزایش تجردگرایی، نیاز به ساخت واحدهای کپسولی در ایران احساس می شود.البته در حال حاضر مطابق قوانین و مقررات شهری، ساخت 
واحدهای ۳۵ متری بامانع است که سازندگان تمایل چندانی به ساخت آنها ندارند. کاهش متراژ این واحد ها نیاز به مصوبه کمیسیون ماده ۵ دارد که تفاهم نامه شهرداری با 
وزارت کشور نشان می دهد کمیسیون ماده ۵ مخالفتی با این کاهش متراژ نداشته است.حاا باید منتظر ماند و دید که آیا زور موافقان مسکن ۲۵ متری به مخالفان می چربد 

یا نه؛ هرچند عمده واکنش های مردم نیز به این طرح منفی بوده و متقاضیان، استقبال چندانی از اخبار منتشره در این زمینه نکردند.

بررسی طرح جدید دولت 

مسکن ۲۵ متری از اصرار تا انکار
تاثیر کرونا بر تولید و فروش

کاهش تولید ۶3 درصدی بنگاه ها

 افزایش 3.۶ میلیارد مترمکعبی
 صادرات گاز ایران

شیوع کرونا موجب شد تا ۶۳ درصد از کل کسب و کارها در اسفند و فروردین کاهش تولید و ۱۵.۸ درصد افزایش 
تولید داشــته باشند؛ این درصدها در اردیبهشت به ترتیب ۵۷.۲ و ۱۶.۵ درصد بوده است. پس از شیوع ویروس 
کرونا، تقریباً تمامی بازارها تحت تأثیر این ویروس، با مشکاتی مواجه شدند. در ادامه بررسی وضعیت بازارهای 
کشور در پی شیوع ویروس کرونا، باید به موضوع وضعیت تولید و فروش و تغییرات قیمتی کااها اشاره کرد. بر 
اســاس آماری که از ســوی پژوهشکده آمار در مورد تغییرات فروش جمع آوری کرده، ۷۰ درصد از کل کسب و 
کارها در اســفند و فروردین کاهش فروش و ۱۶.۱ درصد افزایش فروش داشته اند؛ همچنین میزان فروش ۱۳.۱ 

درصد از کسب و کارها بدون تغییر بوده است. 

 تداوم عرضه ارز و نبود تقاضای 
موثر در بازار!

چرا تحریم نفتکش ها این دفعه فرق دارد؟
برنامه دولت ترامپ برای افزودن ۵۰ نفتکش به فهرست طوانی نفتکشها برای باا بردن هزینه های 
حمل نفت در شرایط معمولی کافی است اما ممکن است این بار فرق کند. سقوط تقاضا برای نفت 
در بحبوحه شیوع ویروس کرونا ممکن است باعث بیکار شدن نفتکش های بیشتری شود و برخاف 
سال گذشــته که تحریمهای آمریکا علیه واحدهای بزرگترین شرکت کشتیرانی چین باعث صعود 
سرســام آور هزینه حمل نفت شده بود، این بار مانع از صعود نرخ کرایه این کشتیها شود.پیتر سند، 
تحلیلگر کشــتیرانی در گروه صنعتی بیمکو با اشاره به عدم توازن میان عرضه و تقاضا که ناشی از 
سقوط تقاضای جهانی برای نفت بر اثر شیوع ویروس کرونا است، گفت: افزودن ۵۰ کشتی بیشتر به 
فهرست ممکن است برای افزایش نرخ کرایه نفتکش ها کافی نباشد.مقامات آمریکایی مکررا نفتکش ها 
و شــرکت های کشتیرانی را سر همکاری با ونزوئا در لیست ســیاه قرار داده اند. واشنگتن از ژانویه 
سال ۲۰۱۹ شرکتی نفتی دولتی PDVSA ونزوئا را با هدف سرنگونی دولت نیکاس مادورو، رئیس 
جمهور این کشور هدف تحریم قرار و هشدار داده است اگر دیگران تحریم ها را رعایت نکنند، هدف 
تحریم قرار خواهند گرفت.یک منبع آگاه ماه گذشته اظهار کرده بود وزارت خزانه داری آمریکا آماده 
می شــود برای مقابله با تجارت میان ایران و ونزوئا، تحریم های دریایی را تشــدید کند. ایران اخیرا 
برای ونزوئا که با کمبود شــدید بنزین مواجه است، ۱.۵۳ میلیون بشکه بنزین و مشتقات آن را از 
طریق پنج نفتکش ارسال کرده است.طبق اطاعات وب سایت دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت 
خزانه داری آمریکا، حدود ۱۳۰ نفتکش در حال حاضر تحت تحریمهای آمریکا قرار دارند که بااتر 
از ۸۰ نفتکش در سال گذشته است. این کشتیها شامل کشتیهای کوچک و بزرگی هستند که نفت 
خام، محصوات نفتی و سوخت حمل می کنند.وزارت خزانه داری آمریکا اخیرا به صنعت کشتیرانی 
درباره هشیاری در خصوص شیوه های دور زدن تحریم ها هشدار داده و دستورالعمل خود در خصوص 
کشــورهای ایران، کره شمالی و ســوریه را به روز کرده است.جان هیوز، نایب رییس سابق سیاست 
تحریمها در وزارت خارجه آمریکا و نایب رییس گروه البرایت اســتون بریج در این باره به بلومبرگ 
گفت: توجه فزاینده به کشتیرانی در سیاست تحریمهایی که از سال  ۲۰۱۸ برقرار شده است، احتماا 
پس از انتخابات امســال ریاست جمهوری آمریکا استمرار خواهد داشت.به گفته جورجی اساووف، 
مدیر تحقیقات منابع طبیعی شــرکت مارکس اسپکترون، بیش از دو سوم جریان تجارت جهان از 
طریق دریا و توسط کشتی های بزرگی انجام می شود که در تجارت نفت، عامل حمل حدود ۴۰ درصد 
از نفت هســتند.به گفته استفانو کازانتزیس، مشاور ارشد شرکت مک کیلینگ در امور کشتیرانی و 
فاینانس، در ســناریویی که تحت آن ۲۸ کشــتی VLCC به تازگی به فهرست تحریمها اضافه شده 
اند، ممکن است کرایه این کشتی ها برای حمل نفت از آمریکا به چین از ۶.۵ میلیون دار فعلی به 
حدود ۸.۵ میلیون دار افزایش پیدا کند.زمانی که واحدهای شــرکت کشتیرانی کاسکوی چین در 
سپتامبر گذشته هدف تحریم قرار گرفتند، هزینه حمل نفت از آمریکا به آسیا به حدود ۲۰ میلیون 
دار افزایش پیدا کرد و به بازار صادرات آسیب زد.مطمئنا در صورت تشدید تحریم های کشتیرانی، 
نرخ کرایه نفتکشها تنها فاکتوری نخواهد بود که بازار به آن توجه می کند. کاهش عرضه نفت، روی 
فعالیت ناوگان نفتکشها تاثیر گذاشته است و کشتی داران برای تاخیر در بارگیری یا تخلیه محموله 
با جریمه های سنگینی روبرو خواهند شد.بر اساس گزارش بلومبرگ، همچنین کاهش اخیر ظرفیت 

مخازن شناور ممکن است هر گونه افزایش چشمگیر نرخ کرایه کشتیها را محدود کند.

رییسی:
  برخی تصور می کردند

 با اعتماد به اروپا کارشان پیش می رود

3

4

۶

1

2
ادامه در صفحه دوم

بهاروند: شناسایی ۴۰ آمریکایی دخیل 
در ترور سپهبد شهید سلیمانی

معاون وزیر امور خارجه از شناسایی ۴۰ آمریکایی دخیل در 
ترور ســپهبد شهید سلیمانی خبر داد و گفت چند نفر دیگر 
از جمله اپراتور های پهپادهای آمریکایی هم بزودی شناسایی 
می شوند. در نشست دیروز )دوشــنبه( نمایندگان نهادهای 
سیاسی، حقوقی، امنیتی، نظامی و قضایی به میزبانی محسن 
بهاروند معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه 
آخرین تحوات مربوط به پرونده ترور ســردار سپهبد شهید 
سلیمانی مورد بررسی قرار گرفت. محسن بهاروند معاون امور 
حقوقــی و بین المللی وزیر امور خارجه در ارتباط با برگزاری 
این نشست اظهار داشــت: امروز جلسه هماهنگی در وزارت 
امور خارجه تشــکیل شــد. بحمداه قوه محترم قضاییه به 
صورت شــبانه روزی در حال رســیدگی و بررسی شواهد و 
ادله گردآوری شــده اســت. نیروهای اطاعاتی و امنیتی ما 
تاکنون حــدود ۴۰ نفر از افراد آمریکایی که به نحوی اعم از 
آمران، مباشــران و معاونان جرم در این ترور دست داشته اند 
را شناسایی کرده اند و تعداد دیگری از افراد از جمله چند نفر 
از اپراتورهای پهپادهای آمریکایی آمریکایی تاکنون شناسایی 
نشده اند که به زودی این کار انجام خواهد شد. بهاروند اضافه 
کرد: امروز ما هماهنگ کردیم که کار را با ســرعت بیشتری 
به پیش برده و پس از شناســایی باقیمانده افراد آمریکایی و 
غیر آمریکایی که در این ترور دخیل بوده اند به زودی قاضی 
مربوطه بر اساس شــواهد و مدارک غیر قابل انکار برای آنها 
کیفرخواســت صادر خواهد کرد و مجموعه نظام تا این افراد 
را به دســت عدالت نسپارد از تاش دست بر نخواهد داشت. 
وی افزود: عاوه بر افرادی که در این جنایت دست داشته اند 
و از آنجا که این جنایت اقدامی علیه حاکمیت و امنیت ملی 
ما بوده اســت، دولت آمریکا و چند کشــور که از قلمرو آنها 
برای ارتکاب این جنایت استفاده شده است دارای مسئولیت 
بین المللــی هســتند و بایــد در قبال اقــدام خاف حقوق 
بین الملل خود پاسخگو باشند و ما این موضوع را در مجامع و 

سازمان های بین المللی پیگیری خواهیم کرد. 
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رییسی:ادامه سرمقاله

 برخی تصور می کردند با اعتماد به اروپا کارشان پیش می رود
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر غیرقابل اعتماد بودن اروپایی ها، 
گفت: ما این سه کشور اروپایی را که بعد از شهادت حاج قاسم 
از اقدام تروریستی آمریکا حمایت کردند، به خوبی می شناسیم 
اما برخی در داخل تصور می کردند با اعتماد به آنها و عدم توجه 
به داشته های خودمان می توانند کارشان را پیش ببرند.رئیس 
قوه قضاییه گفت: دســتگاه قضایی از گزارشــگران فساد برای 
افشا و اعام مفاسد اداری و اقتصادی حمایت حقوقی و قانونی 
خواهــد کرد و اجازه نخواهد داد احدی متعرض آنها شــود.به  
گزارش قوه قضاییه، آیت اه سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح 
دیروز شــورای عالی قوه قضاییه با تبریک دهه کرامت و میاد 
خجســته امام رضا )ع( اظهار داشت: توجه به فرهنگ رضوی و 
رفتار کریمانه، مردمی بودن و گره گشــایی از کار مردم به ویژه 
مستضعفن و حق جویی و عدالت طلبی باید مورد توجه دستگاه 
قضایی و همه کارگزاران نظام اسامی باشد. رئیس قوه قضاییه 
با تقدیر از رهبــر فرزانه انقاب و رهنمودهای حکیمانه و ازم 
ااتباع ایشان به مســئوان عالی قضایی در هفته قوه قضاییه، 
خاطرنشــان کرد کهفرامین و حمایت های مقام معظم رهبری 
از دســتگاه قضایی برای همه اجزای قوه قضاییه مسئولیت  آور 
است.رئیسی »تحول خواهی« را نخستین مسئولیت همه بخش 
های قوه قضاییه دانست و گفت: هیچ مسئولی نباید در میدان 
تحول خواهی غایب باشــد و همه اجــزای قوه قضاییه باید در 
ایــن امر خطیر نقش آفرینی کنند.رئیــس قوه قضاییه با بیان 
این که پیگیری ســند تحول قضایی تا تبدیل وضع موجود به 
وضع مطلوب با قوت ادامه خواهد داشــت، متذکر شــد: همه 
مســئوان ستادی و اســتانی و همکاران دستگاه قضا در تمام 
بخش ها باید کاری کنند که تغییر رویکردها و رفتارها در قوه 
قضاییه برای مردم کامًا ملموس باشد.رئیســی دومین محور 
مورد تأکید مقام معظم رهبری را مبارزه قاطع با فســاد عنوان 
کرد و افزود: رویکرد مبارزه با فساد در قوه قضاییه امری مقطعی 
و تشریفاتی و اعامی نیست و اقداماتی که دادسراها و دادگاه ها 
در رســیدگی به پرونده های فســاد انجام می دهند، به صورت 
مســتمر ادامه خواهد داشت.رئیس قوه قضاییه این نکته را هم 
به همکارانش در دســتگاه قضا متذکر شــد همانطور که مقام 
معظم رهبری فرمودند، در جریان مبارزه با مفاسد و رسیدگی 
به پرونده های فســاد باید حق و عدالت در تصمیم ســازی ها، 
تصمیم گیری ها و اقدامات مراجع قضایی ماک باشد.رئیسی 
با تأکید بر این که مبارزه با فســاد تضمین کننده سامت نظام 
اداری در کشور است، ازمه این مبارزه را توجه به سامت نظام 
قضایی به عنوان نهادی نظارتی و اصاح گر دانست و خاطر نشان 

کرد: نباید از حفظ و ارتقاء سامت دستگاه قضایی غفلت شود.
رئیس قوه قضاییه به قضات و کارکنان دستگاه قضا توصیه کرد 
کوچک ترین تخلف و فســاد در سیستم قضایی را بزرگ تلقی 
کرده و نســبت به آن با قاطعیت عکس العمل نشــان دهند و 
تأکید کرد: اگر بخواهیم مبارزه با فساد موفقیت آمیز باشد، باید 
سامت دستگاه قضایی از درون نیز حفظ و تضمین شود.رئیسی 
درباره توجه به مردم و حمایت از گزارشگران فساد و ناهیان از 
منکر به عنوان یکی از فرامین مقام معظم رهبری به دســتگاه 
قضا، به ناهیان از منکر اطمینان داد هر گاه مانع از بروز یا تداوم 
انجام منکری شدند، از ســوی قوه قضاییه پشتیبانی خواهند 
شــد.رئیس قوه قضاییه همچنین خاطر نشان کرد که دستگاه 
قضایی از گزارشگران فســاد برای افشا و اعام مفاسد اداری و 
اقتصادی حمایت حقوقی و قانونی خواهد کرد و اجازه نخواهد 
داد احدی متعرض آنها شود. رئیسی با اشاره به بخشنامه ای که 
سال گذشــته برای حمایت از سازمان های مردم نهادی صادر 
شد که دستگاه قضایی را در پیشبرد مأموریت هایش یاری می 
دهند، از همکاران قضایی خواســت که به این بخشــنامه که 
ســازوکار مشارکت های مردمی بر اساس قانون را تبیین کرده، 
اهتمام ویژه داشته باشــند.رئیس قوه قضاییه حمایت از تولید 
و تولیدگــران را از دیگر برنامه های دســتگاه قضا در چارچوب 
رهنمودهای مقــام معظم رهبری عنــوان و تأکید کرد: هیچ 

کارگاه و کارخانه ای در کشور نباید در هیچ شرایطی و به هیچ 
بهانه ای دچار توقف و تعطیلی شود.رئیسی با تقدیر از زحمات 
همکارانش در سراســر کشور که ســال گذشته موجب احیای 
هزاران واحد تولیدی در آستانه تعطیلی و ورشکستگی شدند، بر 
لزوم تداوم جدی این روند در سال جاری نیز تأکید کرد و گفت: 
حفظ اشــتغال و رونق و جهش تولید، به طور جدی در دستور 
کار همه بخش های قوه قضاییه قرار دارد.رئیس قوه قضاییه در 
بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وضعیت نابسامان بازار و 
افزایش قیمت ها گفت: لجام گسیختگی قیمت ها در بازار مسکن 
به هیچ وجه برای مردم قابل تحمل نیست و اصاح این شرایط 

اقدام انقابی و جهادی مسئوان امر را می طلبد.

انتقاد رئیس دستگاه قضا از بی توجهی چندساله به بازار 
مسکن

رئیســی با یــادآوری مجدد مســئولیت دولت در تســعیر، 
قیمت گذاری و نظارت بر بازار، افزود: بازار مسکن چندین سال 
مورد غفلت و بی توجهی بود و حاا که قرار است اقدامی برای 
کنترل وضعیت شــود، باید کارها جدی و جهشی باشد تا هر 
چه زودتر مشــکات مردم برطرف شود.رئیس قوه قضاییه در 
ســخنانش به تحوات آمریکا و اروپا هم گریزی زد و با تأکید 
بر این که امروز برای همه عالم روشن شده آمریکا بزرگ ترین 

ناقض حقوق انسان و ادعاهای حقوق بشری غربی ها پوشالین 
است، تصریح کرد: نظام استکباری در برابر عدالت خواهی و حق 
طلبی مردم آمریکا و اروپا سیاست سرکوب را در پیش گرفته 
اســت تا فریاد آنها را در نطفه خفه کند.رئیسی ادامه داد: در 
شرایطی که اروپایی ها هم در کنار آمریکا حق حیات و آزادی 
مردم را با قتل و خشــونت تضیع می کند، سه کشور اروپایی 
برای تشدید فشارها بر ایران به آژانس و شورای حکام پیشنهاد 

می کنند علیه جمهوری اسامی قطعنامه صادر کند.

برخی تصور می كردند با اعتماد به اروپا كارشان پیش 
می رود

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر غیرقابل اعتماد بودن اروپایی ها، 
ادامه داد: ما این ســه کشور اروپایی را که بعد از شهادت حاج 
قاســم از اقدام تروریستی آمریکا حمایت کردند، به خوبی می 
شناســیم اما برخی در داخل تصور می کردند با اعتماد به آنها 
و عدم توجه به داشته های خودمان می توانند کارشان را پیش 
ببرند.رئیسی از مردم به ویژه جوانان متعهد و کارآمد به عنوان 
بزرگ ترین ســرمایه کشورمان یاد کرد که کشــور را در برابر 
توطئه هــا و فتنه ها حفظ می کند و به کســانی که به غربی 
ها اعتماد کردند توصیه کرد تا فرصت باقی است رویکرد خود 
را تغییر دهند تا ایران اســامی با اتکال به خداوند و اعتماد و 

اتکا به داشته های خود در مسائل داخلی و خارجی بدرخشد.

دیــدار با رئیس جمهــور برای پرداخــت غرامت به 
خانواده های قربانیان هواپیمای اوكراینی

حجت ااســام بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح 
نیز در این جلســه به برگزاری نشستی با خانواده های قربانیان 
حادثه هواپیمای اوکراینیاشاره کرد و افزود: به مناسبت هفته 
قوه قضاییه میزبان 41 خانــواده از قربانیان حادثه هواپیمای 
اوکراینی بودیم که در فضایی صریح و شــفاف به بیان مسائل 
و دغدغه های خود پرداختند که البته با توضیحات مســئوان 
ســازمان، بســیاری از نگرانی های این خانواده هــا رفع و این 
جلسه منجر به ثبت 81 شــکایت خانواده های قربانیان برای 
رسیدگی به این حادثه شد.وی درباره موضوع پرداخت غرامت 
به خانواده های قربانیان این ســانحه هوایی نیز توضیح داد: به 
صورت ویژه پیگیر پرداخت غرامت و خســارت در این پرونده 
هســتیم و در این زمینه درخواست برگزاری نشستی با رئیس 
جمهور هم ارائه شــده است تا مشکات موجود برای پرداخت 

این خسارات برطرف شود.

رویکرد ترامپ به یاران داخلی 
چرا که مردم با دشواریها و مشقتهای عظیم و تحمیلی که از طرف شما 
به ایشــان شده ساخته اند تا زمینه را برای مجلسی همسو و در 1400 
هم دولتی همسو با نیازهای انقاب اسامی و اقتصاد ملی بکار بگمارند. 
اینکه در نامه بگویند: »بر زبان بســیاری از مردم در کوی و برزن و در 
برخی محافل و مجالس، ســخنانی می رود کــه از عمق بی اعتقادی و 
بی اعتمادی نسبت به مدیریت کان و مدیران کشور حکایت می کند« 
را متوجــه خود و اقدامات موذیانه و دیکته شــده از بیرون برای ایجاد 
راهبرد حــذف وایت فقیه نمی دانند. اما خود از همه بیشــتر و بهتر 
میدانند که این مردم مسلمان و معتقد، پای منویات امام ایستاده اند. و 
اگر هم تا کنون معطوف به نگاهی، شما که خود را به جماران چسبانده 
اید، اهمیتی دادهاند به حرمت امام )ره( و نوه های ایشــان است که از 
شــما حمایت کرده اند، اما امروز دیگر کاهتان عاری از کرک وپشــم 
شده و پشیزی برای مردم ارزش معنوی ندارید. مردم فهمیده اند پشت 
صورت پلید شــما چه اژدهای 70 خطی خوابیده است. بهانه تراشیدن 
برای تقصیراتی که خود و حزب شما و دولت منتخب شما برای گرانیها 
فراهم کردهاند همان نقشهای است که پمپئو برای مردم ایران کشیده 
اســت. اینکه بگویید: » تورم روزافزون، همراه با کاهش درآمد اقشــار 
گسترده، نه  تنها زندگی امروز مردم را گرفتار دشواری های طاقت  فرسا 
کرده که ناهنجاری در درون بســیاری از خانواده ها را گسترش داده و 
آنان را نگران آینده نامعلوم خود و فرزندانشــان ساخته است. عاوه  بر 
این مردِم گرفتار در تاطم زندگی و مشــکات طاقت  ســوز معیشتی، 
بســیارند انســان های ناراضی از اوضاع فرهنگی و سیاســی که گرفتار 
بی عدالتی های غیرقابل  انکار شــده اند« را متوجه رهبری میکنید. اینها 
 که نوشــتهاید را دولت دلخواه شــما » روحانی«، عنصر هم حزب شما

» جهانگیری «، تیم اصاحطلبان شما در دولتها ایجاد نکرده اند؟ خدا 
میداند دیگر نزد این مردم آبرو ندارید. در نامه شما به رهبری حتی یک 
کلمه ای که کوتاهی رهبری در آن باشــد دیده نمیشود. هرچه هست 
کوتاهیهایی اســت که شــما و هم پالکیه ای شما بر این مردم تحمیل 
کردهاید. شــاید کوتاهی رهبری این باشد که شما را رسوا نفرمودند و 
با ســعه صدر اجازه دادند این دولت با همه خباثتها دوران قانونی خود 
را بگذراند. در اصل مقید به قانون و مردمسااری بوده اند. حقیر با 50 
سال تجربه کار سیاســی و اقتصادی و امنیتی و انقابی به شما عرض 
میکنم که اینبار مجلس با مردم اســت. کوچکترین شورشــی با ندای 
ترامپ راه بیاندازید عدم کفایت معشــوقتان روحانی را تصویب میکند 
و به زبالهدانی خواهید رفت که همپالکی گذشــته شما بنی صدر رفت 
و ســقوط کرد. متوجه باشید زمانه عوض شده مردم نَفس توطئه آمیز 
را در جــا در نطفه خفه میکنند. مراقــب باقیمانده عمر به نکس آمده 
خویش باشــید و درکتان را از شرایط امروز عوض کنید. مطمئن باشید 

با این اقدامات تیر ماه 78 تجدید نخواهد شد. 
والسام

ایرانیزه شدن كارهای بزرگ در فواد خراسان؛
 مصداق واقعی اقتصاد مقاومتی

قرار گرفتــن روزی در تقویم ملی با عنوان »روز صنعت و معدن« نه تنها یک 
»گرامی داشــت«، بلکه حامل بار معنایی عمیقی اســت که شرایط تاریخی، 
جغرافیایی و فرهنگی زیادی برای همنشــینی این واژه ها در برگ دهم تقویم 
تیرماه دســت به دست هم داده اند که شایسته اســت با دیدی ژرف تر بدان 
نگریسته شود.از جمله نکات قابل تامل، کنار هم قرار گرفتن دو واژه »معدن« 
و »صنعت« در کنار یکدیگر اســت که متبادر کننده ی موقعیت اســتثنایی 
ســرزمینی در کشور ما به برکت »ذخایر معدنی« خدادادی از یک سو و یادآور 
ضرورت ایجاد ارزش افزوده بااتر از این منابع و پیشگیری از خام فروشی و هدر 

رفت سرمایه های ملی از طریق توسعه »صنعت« است. 

پرواز فواد خراسان؛ با دو بال »معدن و صنعت«
روز صنعت و معدن فرصتی است تا ضمن تبیین و معرفی دستاوردها و نیز بیان 
چالش ها و توفیقات پیش روی صنعت کشور، ازتاش های بی وقفه و خستگی 
ناپذیر غیو زنان و مردان پوادین عرصه صنعت و معدن، به عنوان سربازان جهاد 
اقتصادی قدردانی شود.»فواد خراسان«، به عنوان یکی از قطب های مهم تولید 
فواد و حلقه ارزشمند صنایع معدنی در شرق کشور، مصمم است مسیر خویش 
را برای حفظ و ارتقای جایگاه خود در نقشــه جامع فواد کشور و دستیابی به 
چشم انداز ترسیم شده هموار کند و با استعانت از خداوند قادر متعال، از طریق 
تکمیل زنجیره تولید از معدن تا محصول نهایی، آغازگر فصل نوینی باشــد که 
اعتای فواد خراسان از ثمرات شیرین آن خواهد بود.فواد خراسان با تمرکز بر 
رشد و توسعه اقتصادی منطقه، اهتمام خود را برای رسیدن به هدف بلند مدت 
خویش که »تولید پایدار فواد« اســت، به کار گرفته و بر این اعتقاد است که 
تمرکز بر توسعه پایدار و اجرای برنامه های جامع، می تواند بر توسعه منطقه ای، 
اشتغال زایی، ایجاد ارزش افزوده بااتر و پیشگیری از خام فروشی را به عنوان 
ماموریت هایی ملی و محلی به انجام رســاند.در حال حاضر و در میان صنایع 
و معادن خراســان رضوی،  فواد خراسان یکی از اقتصادی ترین، پایدار ترین 

و رقابت پذیرترین بنگاه های کارآفرینی اســت که با اشتغال مستقیم 2800 
نفر ) که با احتساب حوزه حمل و نقل به 5000 نفر بالغ می گردد،( و هزاران 
میلیارد تومان گردش مالی ساانه، بالغ بر ده درصد درآمدهای مالیاتی استان را 
پوشش می دهد.  توسعه ی فواد خراسان کامًا هدفمند، مطالعه شده و حول 
سه محور »تکمیل زنجیره تولید«، »ارتقای ارزش افزوده« و »صرفه در مقیاس 
اقتصادی و پایداری و کاهش ریســک ها« بوده است. در یک دهه گذشته، هم 
زمان با اجرای طرح های توســعه، تمامی زیر ســاخت های مربوط به  انرژی، 
شبکه حمل و نقل ریلی، شبکه انتقال نیرو و فضای سبز مجتمع به بیش از دو 
برابر افزایش یافته و این منطقه را به یکی از قطب های اصلی توسعه فوادسازی 

کشور بدل نموده است.

ترجمه عملی اقتصاد مقاومتی
فواد خراسان در اوج تحریم های ظالمانه اقتصادی، با خود باوری و خود اتکائی 
بالغ بر 1900 میلیارد تومان پروژه را توســط پیمانکاران و ســازندگان داخلی 
مدیریت و اجرا نموده است. اقداماتی که می توان از آن به عنوان »ایرانیزه شدن 
کارهای بزرگ و از مصادیق واقعی اقتصاد مقاومتی« در راســتای منویات رهبر 
انقاب تعبیر نمود. این شــرکت با اقدام به revamp و نوسازی فوادسازی 
شماره1 خود و تمهید فناوری های جدید، گام های موثری، به ویژه در کاهش 
مصارف انرژی و ارتقای راندمان تولید برداشته است.بزرگترین مجتمع صنعتی 
شرق کشور در سال های اخیر در حوزه محیط زیست، دارای عنوان واحد نمونه 
کشــوری و استانی است و مجموع سرمایه گذاری هائی که از سوی شرکت تا 
کنون در زمینه حفاظت از محیط زیســت و »تولید پایدار«، استقرار سیستم 
های مدیریتی، نصب تجهیزات کاهنده آلودگی، توسعه و نگهداری فضای سبز 
و اقدامات فرهنگی در این حوزه صورت گرفته  بالغ بر 400 میلیارد تومان می 
باشد. از جمله اقدامات مهم در زمینه محیط زیست، کاهش40درصدی مصرف 
آب برای آبیاری گستره 270 هکتاری فضای سبز و و حفظ اکوسیستم در این 
مجموعه اســت.از افتخارات دیگر این صنعت عظیم، به عنوان معین اقتصادی 
توســعه منطقه در خراسان رضوی، کسب تندیس بلورین تعالی سازمانی، اخذ 
جوایــز ملی واحد نمونه صنعتی، مدیریت انرژی، مدیریت فناوری اطاعات و... 
است که در کنار رکوردهای چشم گیر تولید، فروش و صادرات، نام این مجتمع 
را در میان یکصد شرکت برتر ایران و 50 شرکت بورسی برتر کشور ثبت کرده 
است.گفتنی اســت مجتمع فواد خراســان،  با بهره گیری از پیشرفته ترین 
تکنولوژی و استانداردهای ملی و بین المللی محصول و مدیریت، عاوه بر تولید 
محصوات نهایی فوادی شــامل مقاطع سبک ساختمانی شامل انواع میلگرد 
)ساده و آجدار(  با ظرفیت تولید ساانه 600 هزارتن، هم اکنون در حال تولید 
ساانه 1.4 تن شمش فوادی و سایر محصوات زنجیره تولید، یعنی1.6میلیون 

تن آهن اسفنجی و 2.5میلیون تن گندله در سال است.

دهم تیرماه روز ملی صنعت و معدن گرامی باد

مدیرعامل شركت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی، خبر داد:

 9 درصد اشتغال شهرک های صنعتی کشور 
در خراسان رضوی 

مدیرعامل شركت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی؛ 
گفت: 9 درصد اشتغال كل شــهرک های صنعتی كشور در 
قرار دارد.به گزارش  شهرک های صنعتی خراســان رضوی 
روابط عمومي شركت شــهرک های صنعتي استان خراسان 
رضوی، »مســعود مهدی زاده مقدم« در بازدید از شــهرک 
صنعتی چناران، اظهار كرد: در 40 شهرک و ناحیه صنعتی به 
متقاضیان زمین واگذار شده و هم اكنون 2 هزار و 682 واحد 
صنعتی در شهرک های صنعتی فعالیت می كنند.وی با اشاره 
به اشتغال ایجاده شده برای 2 هزار 121 نفر در سال گذشته، 
افزود: هم اكنون افزون بر 77 هزار نفر در شهرک های صنعتی 
استان خراسان رضوی مشــغول به كار هستند كه 9 درصد 
اشــتغال كل شهرک های صنعتی كشور در این استان ایجاد شده اســت.مهدی زاده مقدم ادامه داد: وجود 
ظرفیت های بی نظیر استان و نیز مراكز تحقیق و توسعه دانشگاهی و واحدهای صنعتی و همچنین فناوری 
های نوین شركت های دانش بنیان استان فرصت های بزرگی است كه برای اشتغال بیشتر باید استفاده كنیم.

وی با بیان اینکه نگاه ســازمان صنایع كوچک و شهرک های صنعتی ایران به اشتغال بیشتر در مناطق كمتر 
توســعه یافته است، تأكید كرد: مزایا و مشوق های مناسب برای توسعه این مناطق به خصوص برای اشتغال 
مولد پیش بینی شــده تا ســرمایه گذاران و متقاضیان این مناطق بهره برداری كنند.رئیس هیأت مدیره و 
مدیرعامل شركت شهرک های صنعتي استان خراسان رضوی، خاطرنشان كرد: صنایع كوچک و متوسط سبب 
پویایی صنعت، ایجاد اشتغال مولد و رشد اقتصادی شدند و نیز ارزش افزوده صنعتی مناسبی برای صنعتگران 

و سرمایه گذاران به وجود آورده اند.

دهم تیرماه روز ملی صنعت و معدن گرامی باد
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گزیده خبر تاثیر کرونا بر تولید و فروش

کاهش تولید ۶۳ درصدی بنگاه ها
شــیوع کرونا موجب شــد تا ۶۳ درصد از کل کسب و کارها در 
اســفند و فروردین کاهش تولیــد و ۱۵.۸ درصد افزایش تولید 
داشــته باشــند؛ این درصدها در اردیبهشــت به ترتیب ۵۷.۲ 
و ۱۶.۵ درصد بوده اســت. پس از شــیوع ویروس کرونا، تقریباً 
تمامی بازارها تحت تأثیر این ویروس، با مشکاتی مواجه شدند. 
در ادامه بررســی وضعیت بازارهای کشور در پی شیوع ویروس 
کرونا، باید به موضوع وضعیت تولید و فروش و تغییرات قیمتی 

کااها اشاره کرد.

تأثیر کرونا بر تولید و فروش بنگاه ها
بر اساس آماری که از ســوی پژوهشکده آمار در مورد تغییرات 
فروش جمــع آوری کرده، ۷۰ درصد از کل کســب و کارها در 
اســفند و فروردین کاهش فروش و ۱۶.۱ درصد افزایش فروش 
داشته اند؛ همچنین میزان فروش ۱۳.۱ درصد از کسب و کارها 
بدون تغییر بوده اســت. این درصدها در اردیبهشــت به ترتیب 

۶۶.۸، ۱۶.۷ و ۱۶.۶ درصد اســت.۶۳ درصد از کل کسب و کار 
نیز در اســفند و فروردین کاهش تولیــد و ۱۵.۸ درصد افزایش 
تولید داشــته اند. وضعیت تولید ۲۱.۲ درصد از کســب و کارها 
نیز بدون تغییر بوده است. این درصدها در اردیبهشت به ترتیب 

۵۷.۲، ۱۶.۵ و ۲۶.۳ درصد است.

تأثیر کرونا بر قیمت ها
در مورد تغییرات قیمت در کسب و کارها نیز باید اشاره کرد که 
۲۴.۵ درصد از کل کســب و کار در اســفند و فروردین افزایش 
قیمت داشــته اند، ۲۲ درصد کاهش قیمت و ۵۳.۵ درصد تغییر 
قیمتی نداشــته اند. این درصدها در اردیبهشــت به ترتیب ۲۸ 
درصــد، ۲۰.۲ درصد و ۵۱.۹ درصد اســت.۳۱.۳ درصد از علت 
تغییــر قیمت، مربــوط به تغییر قیمت مواد اولیه در اســفند و 
فروردین می شود. در اردیبهشت ماه نیز تغییر تقاضا توانست به 

میزان ۲۲.۳ درصد در تغییر قیمت ها تأثیر بگذارد.

روند تقلیل اتهامات غیرمستدل عباس ایروانی؛
 ایروانی: کلیه اتهامات غیر کارشناسی

 را رد میکنم 
قاضی صلواتی: افساد فی اارض از اتهامات عباس ایروانی برداشته شد

در اقدامی بی ســابقه قاضی صلواتی در ابتدای جلســه خطاب به ایروانی گفت: 
»آقای ایروانی اتهامات شما در ۵ بند در جلسات قبل قرائت شد به استناد ماده 
۲۸۰ قانون آیین دادرســی کیفری بند الف اتهامات شما از افساد فی اارض از 
مجرای اخال عمده در نظام اقتصادی کشور به اخال عمده در نظام اقتصادی 
کشور با توسل به قاچاق سازمان یافته و حرفه ای قطعات خودرو بصورت عمده و 
کان به میزان ۶۶۴ میلیون و ۳۷ هزار و۴۲۵ دار اصاح و تغییر پیدا می کند.«. 
با توجه به تاکید رئیس قوه قضائیه بر صدور حکم بر مبنای مســتندات انتظار 
میرود روند رسیدگی به این پرونده با تکیه بیشتری بر نظرات کارشناسی همراه 
شــود، نه تنها دســتگاه های اجرایی همچون گمرک مستنداتی برای تخلفات 
ایروانی ارائــه نکرده اند بلکه اجازه حضور نماینده گمــرک در دادگاه نیز صادر 
نشــده استایروانی: کلیه اتهامات غیر کارشناســی را رد میکنم، قاضی صلواتی: 
افساد فی اارض از اتهامات عباس ایروانی برداشته شد.در اقدامی بی سابقه قاضی 
صلواتی در ابتدای جلسه خطاب به ایروانی گفت: »آقای ایروانی اتهامات شما در ۵ 
بند در جلسات قبل قرائت شد به استناد ماده  ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری 
بند الف اتهامات شما از افساد فی اارض از مجرای اخال عمده در نظام اقتصادی 
کشور به اخال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان یافته و 
حرفه ای قطعات خودرو بصورت عمده و کان به میزان ۶۶۴ میلیون و ۳۷ هزار 
و۴۲۵ دار اصاح و تغییر پیدا می کند.«. با توجه به تاکید رئیس قوه قضائیه بر 
صدور حکم بر مبنای مستندات انتظار میرود روند رسیدگی به این پرونده با تکیه 
بیشتری بر نظرات کارشناسی همراه شود، نه تنها دستگاه های اجرایی همچون 
گمرک مستنداتی برای تخلفات ایروانی ارائه نکرده اند بلکه اجازه حضور نماینده 
گمرک در دادگاه نیز صادر نشده است.براساس دفاعیات ایروانی و وکیلش نماینده 
دادستان تمام واردات شرکت گروه عظام قاچاق تلقی کرده است، حال با توجه 
به اینکه تمام اطاعات و داده های واردات کاا در سازمان گمرک کشور موجود 
است، دادگاه می تواند تمام این اطاعات مربوط به این شرکت را مطالبه کند و 
براساس آن رای دادگاه را صادر کند، چراکه در شرایط کنونی رئیس قوه قضائیه 
تاکید ویژه ای بر صدور رای بر مبنای مســتندات دارد.تقلیل عنوان اتهام عباس 
ایروانی پس از این رخ داد که رهبر معظم انقاب اسامی تأکید کردند: »مبارزه با 
فساد باید بدون اغماض و بر اساس حق و عدل و قانون و همچنین بدون تعدی 
و ظلم به افراد بیگناه با قدرت ادامه یابد.« همچنین سید ابراهیم رئیسی رئیس 
قوه قضائیه به تازگی با اشاره به اینکه اگر رأیی صادر شود که مستند نباشد خط 
قرمز ماســت، گفته » ما باید بدانیم فساد کجا ایجاد شده و اگر دولت این ها را 
حل کند، دیگر پرونده ای تولید نمی شود. از این رو کار آفرینان بدانند که مشکل 
آنها در مدت کوتاه برطرف می شــود آنچه که کارآفرین را مجبور به رشوه دادن 
می کند نظام مقابل آن است باید در جایی که امضای طایی وجود دارد نظارت 

افزایش پیدا کند.«
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مهندس ناصر تقی زاده مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در گفت و گویی 
با اشاره به ضرورت اتخاذ تدابیری برای دوران پسا کرونا و راهکارهای برون رفت از 
بحران اقتصادی مترتب، به تشریح طرح ها و برنامه های این شرکت  و ضرورت حذف 

موانع بازدارنده  توسعه در حوزه معدن و صنایع فوادی پرداخت .
وی گفت : براساس اطاعات و آمارهای موجود، در طرح جامع فواد در افق  ۱۴۰۴ برای تولید 
۵۵ میلیون تن فواد نیاز به حدود ۸۰ میلیون تن کنسانتره سنگ آهن داریم. ظرفیت تولید 
تا پایان ســال ۱۳۹۸ بمقدار ۵۹ میلیون تن بوده . از طرفی برآوردهای انجام شــده نشان می 
دهد که در افق ۱۴۰۴ می بایست ۱۶۲ میلیون تن سنگ آهن خام استخراج شود در صورتیکه 
درســال ۱۳۹۷ مقدار استخراج سنگ آهن ۸۷ میلیون تن و درسال ۱۳۹۸ حدود ۹۳ میلیون 
تن بوده .تقی زاده افزود : ذخائر زمین شناسی سنگ آهن در ایران حدود ۵ میلیارد تن محاسبه 
و ذخیره قطعی آمارهای اعام شده متفاوت و بین ۲/۵ تا ۳/۳ میلیارد تن میباشد. لذا چنانچه 
ذخائر جدیدی کشــف نگردد تأمین سنگ آهن صنایع فواد تا پس از ۱۴۰۴ کمتر از ۲ دهه 
خواهد بود.البتــه با فرض آنکه ۸۰ درصد از ظرفیت ۵۵ میلیون تنی فواد تولید نماییم )این 
ضریب در جهان در ســال ۲۰۱۸ حدود ۷۶/۵ درصد بوده اســت(، سنگ آهن خام مورد نیاز 
بمقدار ۱۳۰ میلیون تن و با فرض رشــد سالیانه ۱/۵ درصد ذخائر قطعی کشور، طی سالهای 
آتی مشکل تأمین سنگ آهن نداریم . لیکن درهر صورت توجه به امر اکتشافات و استمرار آن 
با حمایت های دولت و بخش خصوصی می بایســت در سرلوحه برنامه های کشور قرار گیرد. 
با توجه به اینکه مزیت اصلی زنجیره تولید فواد در کشور، وجود ماده اولیه اصلی مصرفی آنها 
یعنی سنگ آهن میباشد و با توجه به پراکندگی کارخانه های فواد در کشور و مسائل حمل 

و نقل ریلی نمی بایست روی واردات سنگ آهن تمرکز کنیم. از طرفی همگام به اجرای طرح 
های اکتشافی و دسترسی به منابع جدید سنگ آهن، توسعه واحد های پائین دستی  نیز باید 
بصورت متوازن انجام گیرد.البته احداث واحدهای فواد سازی جدید در سواحل جنوبی کشور 
که هدف اصلی از اجرای آنها صادرات محصوات تولیدی است در دستور کار شرکت ها بزرگ 
از جمله چادرملو اســت . که یکی از این طرح ها در بندر چابهار است و تأمین سنگ آهن آن 
هم از کشــور استرالیا در نظر گرفته شده است .مدیر عامل چادرملو با بیان اینکه، هیچ یک از 
واحدهای معدنی و صنعتی چادرملو در ایام  محدودیت های کاری ناشی از  شیوع بیماری کرونا 
تعطیل نبوده  بلکه با تدابیری پیشگیرانه و اقدامات بهداشتی و ایمنی شدید در تمامی واحدها 
ضمن توجه به ســامت کارکنان و کارگران ، خطوط تولید با تمام ظرفیت مشغول بکار بوده 
اند .مدیر عامل چادرملو با بیان اینکه شرکت چادرملو در  سالجاری ) ۱۳۹۹(  که سال جهش 
تولید نامگذاری شده  تمام توان خود را برای پیاده سازی اهداف تولیدی و برنامه های توسعه 
بخش خود معطوف خواهد داشــت افزود : هیچ یک از واحدهای معدنی و صنعتی چادرملو در 
ایام  محدودیت های کاری ناشی از  شیوع بیماری کرونا تعطیل نبوده و با تدابیری پیشگیرانه و 
اقدامات بهداشتی و ایمنی شدید در تمامی واحدها ضمن توجه به سامت کارکنان و کارگران 
، خطوط تولید با تمام ظرفیت مشــغول بکار بوده اند . مهندس تقی زاده سپس به طرح های 
در دســت اجراء و برنامه های آتی این شرکت اشــاره کرد و گفت :  مهمترین طرح در دست 
اجرای شرکت ، اکتشاف ، تجهیز و بهره برداری از آنومالی D۱۹ با پیش بینی سرمایه گذاری 

۱۹  هزار میلیارد ریال می باشد.
* طرح دیگر در دست اجراء، احداث یک واحد نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی در جوار نیروگاه 

سیکل ترکیبی در مجتمع صنعتی چادرملو با سرمایه گذاری ۱۰۰۰ میلیارد ریال است .
* طرح احداث کارخانه گندله ســازی ۲ به ظرفیت تولید سالیانه ۵ میلیون تن با پیش بینی 

سرمایه گذاری ۲۱ هزار میلیارد ریال نیز از مهمترین طرح های در دست اقدام است .
وی همچنین ســاخت واحد ذوب و ریخته گری فواد شاهرود با ظرفیت ) ۱۰۰ هزارتن ( - 
ادامه ســاخت واحد ذوب و ریخته گری فواد ســرمد ابرکوه با ظرفیت ) ۶۵۰ هزارتن(  - راه 
اندازی خط تولیدکاف فوادی ســرمد ابرکوه با ظرفیت ) ۴۵۰ هزارتن ( - افزایش ظرفیت 
تولید واحد )ذوب و ریخته گری شــمش فوادی(  آهن و فواد ارفع به میزان ) ۲۰۰ هزارتن 
( - افزایش ظرفیت تولید واحد )احیای مستقیم(  آهن و فواد ارفع به میزان ) ۲۵۰ هزارتن 
(  و احداث کارخانه فروسیلیکو منگنز با ظرفیت ) ۵۰ هزار تن (  را از جمله طرح های توسعه 
ای چادرملو  در سال چاری عنوان کرد .تقی زاده در ادامه با تاکید بر اهمیت اکتشاف در امر 
توسعه گفت :  در نظر داریم با ایجاد  واحد اکتشاف و تمرکز جدی بر کشف ذخایر جدید سنگ 
آهن، روند تولید و تامین نیاز واحدهای فوادی کشور را به مواد اولیه افزایش دهیم .از طرفی 
اهتمام داریم با اتمام فاز اول پروژه شــیرین ســازی و انتقال آب خلیج فارس که با مشارکت 
شرکت های گل گهر، مس سرچشمه و چادرملو در حال اجراست ،  صنایع و ساکنین مستقر 
در استانهای کرمان و یزد از آب شیرین منتفع شوند .وی محل تأمین مالی طرح های توسعه 
شرکت را از منابع داخلی شامل ودآوردآورده سهامداران )افزایش سرمایه ( واخذ تسهیات از 
سیستم بانکی کشور عنوان کرد و افزود :  شرکت به نرخ تاریخی تاکنون مبلغ ۴۸۵۰۰ میلیارد 

ریال بطور مستقیم در اجرای طرح ها و مبلغ ۲۶۵۱۳ میلیارد ریال بصورت مشارکت و خرید 
سهام سایر شرکت های تولیدی و کًا مبلغ ۷۵۰۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری نموده است 
.مدیر عامل چادرملو یکی دیگر از اقداماتی اساســی برای رونق اقتصادی را ایجاد تسهیات و 
فراهم نمودن زمینه صادرات محصوات فوادی دانست و گفت :  از نظر تولید کنندگان سنگ 
آهن ، خام فروشی یعنی صادرات سنگ آهن خام استخراجی از معدن که در کل کشور تاکنون 
چنین کاری صورت نگرفته اســت. سنگ آهن جهت مصرف در صنایع فواد عمدتاً به روش 
کوره بلند و احیاء مستقیم به ترتیب به صورت دانه بندی شده در اندازه های ۱۰-۰ میلیمتر 
)Fine Ore( و ۲۵-۱۰ میلیمتر )Lump Ore (، پرعیار سازی بصورت پودر کنسانتره سنگ 
آهــن قابل تبدیل به گندله )Pellet Feed( تولید و به بازار عرضه میگردد.در ایران بیش از 
۸۵ درصد صنایع فواد به روش احیاء مستقیم بوده که مصرف کننده کنسانتره سنگ آهن با 
عیار )Fe( بیش از ۶۷ درصد میباشــد. وتنها مصرف کننده سنگ آهن دانه بندی، ذوب آهن 
اصفهان است و چنانچه قیمت گذاری  سنگ آهن  واقعی شود مطمئناً  تولید کنندگان داخلی 
ترجیح می دهند محصول خود را در داخل کشــور عرضه کنند . وی تاکید کرد واقعی شدن 
قیمت سنگ آهن و سایر محصوات فوادی هم به نفع تولید کننده است و هم مصرف کنند 
چون در آن صورت پس از اشباع بازار داخلی  می توان مازاد تولیدات را هم صادر کرد و درآمد 
ارزی کسب کرد . این فعال حوزه سنگ آهن و فواد افزود : تولیدات معادن کوچک و کم عیار 
مازاد بر مصرف داخلی است ، این تولیدکنندگان دو راه پیش رو دارند یا می بایست محصول 
خود را صادر نمایند تا قادر به ادامه تولید و اشتغال زائی باشد و یا معادن را تعطیل نمایند. راه 
سومی هم وجود دارد که سرمایه گذاران )دولت یا بخش خصوصی( کارخانه فرآوری احداث و 
سنگ آهن را از معادن خریداری و محصوات با عیار مناسب تولید و عرضه نمایند. که آن هم 
بعلت پراکندگی این معادن در کل کشــور و توجیه پذیر نبودن طرح از طرف سرمایه گذاران 
مورد استقبال قرار نمی گیرد. البته قرار است این اقدام با تشکیل کنسرسیوم هایی عملی شود 
.تقی زاده تصریح کرد : بطور کلی موافق صادرات مواد اولیه نیستم  لیکن اگر موجودی مازاد 
بر مصرف داخلی داشــت باشیم بهتراســت بدون وضع عوارض آن را صادر کنیم تا ضمن ارز 
آوری و اجرای طرح های توسعه، از تعطیلی و توقف تولید معادن و بیکاری ) باتوجه به اینکه 
عمده معادن درمناطق دورافتاده می باشــد( جلوگیری نمائیم.پیشنهاد تولیدکنندگان سنگ 
آهن آنســت که دولت در مسائل مربوط به شرکتهای خصوصی سنگ آهن و تولید کنندگان 
معادن کوچک از قبیل قیمت گذاری ، سهمیه بندی ، عوارض صادارتی دخالت نکند. ما قادر 
هستیم با فواد سازان توافق کنیم نه اینکه دولت برای بخش خصوصی مبنای قیمت تعیین 
کند، قیمت ها را آزاد نماید، ما خودمان بازار داخل و صادارت را درکنار هم حفظ می نمائیم و 
نیازی به وضع عوارض صادراتی نمی باشد.هم اکنون ۲ شرکت معدنی و صنعتی چادرملو وگل 
گهر حدود ۵۴ درصد کنسانتره سنگ آهن کشور را تولید می نمایند و اولویت اول آنها تأمین 
کنســانتره مصرفی گندله سازیهای کشور میباشد.این ۲ شرکت که در دهه ۱۳۷۰ خصوصی 
گردیدند بدون اتکاء به دولت و بودجه های عمرانی طرح های افزایش تولید و توســعه خود 
را اجراء نمودند ، لیکن در ســالهای اخیر با مســائل مربوط به قیمت گذاری و بهره مالکانه ، 

مواجه هستند.

75000 میلیارد ریال سرمایه گذاری چادرملو 

بررسی فاصله تورمی دهک ها در بهار ۹۹
بررســی شدت اصابت تورم بر دهک ها نشان می دهد نرخ تورم در فصل گذشته کاهش یافته و به تناسب آن فاصله بین 
نرخ تورم دهک اول )قشر کم برخوردار( و دهک دهم )ثروتمندان جامعه( همواره در حال افزایش بوده و از رقم ۳.۴ درصد 
در فروردین ماه به ۴.۲ درصد رســیده است.هر جامعه ای به لحاظ درآمد و مصرف به ۱۰ گروه تقسیم بندی می شوند که 

به هرکدام از این گروه ها دهک می گویند. دهک اول قشر کم برخوردار جامعه و ثروتمندان در دهک دهم قرار دارند.
 دهک های کم درآمد به علت درآمد کمتر، هزینه کمتری را به تفریح و ســرگرمی و حتی بهداشــت و درمان اختصاص 
می دهند. بنابراین وزن این کااها در سبد مصرفی آنها کمتر است. در مقابل بیشترین سهم را خوراکی ها و آشامیدنی ها 
دارند.بیش از ۴۰ درصد از سبد مصرفی گروه های کم درآمد را خوراکی ها و آشامیدنی ها تشکیل می دهند. اگر در این کااها 
گرانی اتفاق بیفتد، برای کم درآمدها بســیار قابل لمس اســت. در نتیجه اگر تورم خوراکی ها زیاد شود، فشار بر گروه های 
کم درآمد نیز افزایش خواهد یافت.چنانچه رشــد تورم به دلیل افزایش قیمت کااهای غیرخوراکی و خدمات باشد، آنگاه 
فشــار تورمی از سوی پردرآمدها بیشتر احساس می شــود.ضریب اهمیت خوراکی ها در دهک های پایین درآمدی ۴۳.۳ 
درصد و غیرخوراکی ها و خدمات ۵۶.۷ درصد است. در مقابل ضریب اهمیت خوراکی های و آشامیدنی های در دهک های 
باای درآمدی ۱۷.۲ درصد و غیرخوراکی ۸۲.۷ درصد است.اتفاقی که در فصل گذشته )بهار( رخ داد به این صورت بود 
که نرخ تورم کل در فروردین ماه برابر ۳۲.۲ درصد بود. در این ماه شاخص کل قیمت مصرف کننده )نرخ تورم( در دهک  
اول ۳۰.۸ درصد و دهک دهم ۳۴.۲ درصد رســید و فاصله تورمی ۳.۴ درصد شــد. مطابق اعام مرکز آمار، نرخ تورم در 
اردیبهشــت ماه نســبت به فروردین ۲.۴ درصد کم شد و به تبع آن نرخ تورم دهک اول نیز ۲.۸ درصد و دهک دهم ۲.۳ 
درصد کم شد.نرخ تورم در آخرین ماه فصل بهار همچنان سیر نزولی داشت و معادل ۲۷.۸ درصد بود. براساس اعام مرکز 
آمار نرخ تورم قیمت مصرف کننده در این تاریخ برای دهک اول ۲۸ درصد و دهک دهم ۳۱.۹ درصد ثبت شــد و فاصله 

تورمی در بین  قشر کم برخوردار و ثروتمند جامعه برابر ۳.۹ درصد بوده است.

ارزش سهام عدالت ۱۳میلیون و ۷۸۹هزار تومان شد
ســامانه اســتعام لحظه ای ارزش سهام عدالت به روز شد و ارزش ســهام عدالت با ارزش اولیه ۵۳۲ هزار تومانی به حدود ۱۳ 
میلیون و ۷۸۹ هزار تومان رسیده است.در پی صدور دستور آزادسازی سهام عدالت، سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وجوه با راه اندازی سامانه استعام و آزادسازی سهام عدالت اقدام به ارائه جزئیات دارایی واقعی سهام عدالت مشموان به تفکیک 
شرکت های بورسی و ارائه تعداد و ارزش هر سهم آنها کرد.این سامانه به روزرسانی شده و مشموان می توانند با مراجعه به این 
سامانه از آخرین ارزش سهام عدالت خود که بر اساس قیمت های پایانی روز گذشته تهیه شده است آگاهی یابند.ازم به ذکر 
است تنها کسانی که روش مالکیت مستقیم سهام عدالت را انتخاب کرده اند می توانند جزئیات سهام خود را در سامانه استعام 

مشاهده کنند.بر اساس این گزارش کسانی که ارزش اولیه سهام عدالت آن ها ۵۳۲ هزار تومان است .

توضیح وزارت کار در خصوص تسهیات ۱ میلیون تومانی کرونا
وام دومی در کار نیست

وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در خصوص تسهیات وام یک میلیون تومانی ۹۱۰ هزار متقاضی که کد ملی خود را به صورت 
اشتباه وارد سامانه کرده بودند توضیحاتی ارائه کرد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعام کرد روز هفتم تیر ماه برای ۹۱۰ هزار 
خانوار متقاضی دریافت تسهیات یک میلیون تومانی که  در زمان ثبت نام )اردیبهشت ماه( برای دریافت این تسهیات به هر 
شکل کدملی خود را به صورت اشتباه به سامانه پیامکی۶۳۶۹  فرستاده اند، پیامکی با سرشماره V.Refah ارسال کرد.بر اساس 
این گزارش سرپرستان خانوار دریافت کننده پیامک این وزارتخانه، حداکثر تا ۵ روز از زمان دریافت پیامک مطابق با دستوری که 
در آن  آورده شده  نسبت به ارسال درخواست خود اقدام کنند. همچنین در برخی رسانه ها و شبکه های اجتماعی عنوان شده 

این پیامک مرحله دوم پرداخت تسهیات یک میلیون تومانی است که این موضوع صحت ندارد.
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افزایش ۳.۶ میلیارد مترمکعبی صادرات گاز ایرانگزیده خبر
معــاون وزیر نفت در امور گاز اعام کرد کــه صادرات گاز ایران 
در ســال ۹۸ با ثبت جهشــی ۲۶ درصدی، حدود ۳.۶ میلیارد 
مترمکعب افزایش یافته اســت.به گزارش شرکت ملی گاز ایران، 
حســن منتظرتربتی، با اشــاره به ثبت رکوردهای جدید تولید، 
انتقــال، توزیع و صــادرات گاز در ســال ۱۳۹۸، از ثبت رکورد 
بی سابقه صادرات گاز طبیعی کشور در این سال خبر داد و گفت: 
مصرف تجمعی گاز مشترکان خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده 
پارســال حدود ۱۰ میلیارد مترمکعب افزایش یافت، اما با وجود 
ثبت رکوردهای جدید مصرف، گاز مشــترکان خانگی شهری و 
روســتایی قطع یا با افت فشــار روبه رو نشد.وی با بیان اینکه در 
چهار ماه پایانی پارســال، میانگین مصرف گاز خانگی روزانه ۵۵ 
میلیون مترمکعب نســبت به مدت مشابه ســال ۱۳۹۷ افزایش 
داشت، تصریح کرد: با وجود جهش مصرف گاز خانگی اما پارسال 
رکوردی جدید برای صادرات گاز کشور ثبت شد.معاون وزیر نفت 
در امور گاز با بیان اینکه ســال ۱۳۹۸ میانگین صادرات تجمعی 
گاز حدود ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب نســبت به ســال 
۱۳۹۷ افزایش داشته، افزود: در مجموع سال ۱۳۹۸ صادرات گاز 
ایران جهشــی ۲۶ درصدی نسبت به سال ۹۷ تجربه کرده است.

تربتی با بیان اینکه کل برداشــت گاز از منابع در سال ۹۸ حدود 
۲۷۰ میلیارد مترمکعب بوده است، تأکید کرد: هم زمان با افزایش 

مصرف گاز و توسعه شبکه خطوط لوله و بهره برداری از تأسیسات 
جدید تقویت فشــار، در مجموع گازی تولید نشد که برای انتقال 
و توزیع آن مشــکلی وجود داشته باشــد.وی یکی از مهم ترین 
برنامه های اولویت دار سال ۹۹ شرکت ملی گاز ایران را ساخت و 
توسعه شبکه گازرسانی در استان سیستان و بلوچستان دانست و 
تصریح کرد: براساس برنامه زمان بندی، امیدواریم تا آذرماه امسال 
گازرسانی به شــهر زاهدان به پایان برســد، ضمن آنکه ساخت 
خطوط لوله انتقال گاز در دیگر شــهرهای این استان هم تکمیل 
شود و به تفکیک اولویت در مدار بهره برداری قرار گیرد.مدیرعامل 
شرکت ملی گاز ایران همچنین با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا 
تاکنون تأثیری در اجرای برنامه های توسعه ای یا تعمیرات صنعت 
گاز کشور نداشــته اســت، اظهار کرد: با برنامه ریزی انجام شده 
از پارســال و با تأمین منابع مالی و اجــرای تمامی پروتکل های 
بهداشتی، شیوع کرونا اختالی در روند توسعه و اجرای پروژه های 
جدید توسعه و تعمیراتی شرکت ملی گاز ایران ایجاد نکرده است.

تربتی در پایان با اشاره به اینکه توسعه هوشمندانه شبکه گاز در 
ســال های گذشته تاکنون، به افزایش پایداری و تاب آوری شبکه 
انتقال و توزیع گاز کشور منجر شده است، گفت: با ساخت خطوط 
لوله و تأسیســات جدید تقویت فشار، وضع درختی شبکه گاز از 

بین رفته است.

وزارت نفت: 
 نزاع گازی ایران و ترکمنستان برنده 

یا بازنده ندارد
اداره کل روابط عمومی وزارت نفت طی اطاعیه ای توضیحاتی درباره اعام نتیجه 
دیــوان داوری بین المللی درخصوص اختاف بین شــرکت های ملی گاز ایران و 
ترکمن گاز ارائه کرد.به گزارش روابط عمومی وزارت نفت، این وزارتخانه توضیحاتی 
درباره اعام نتیجه دیوان داوری بین المللی درخصوص اختاف بین شرکت های 
ملی گاز ایران و ترکمن گاز ارائه کرد. متن اطاعیه اداره کل روابط عمومی وزارت 
نفت به شرح زیر است:»در پی قطع صادرات گاز به ایران از سوی شرکت ترکمن 
گاز در اوایل زمستان سال ۱۳۹۵، با وجود پیگیری های انجام شده توسط شرکت 
ملی گاز ایران برای حل اختاف های مالی بین دو طرف از طریق مذاکره، شرکت 
ترکمــن گاز تصمیم به ارجاع اختاف بــه داوری بین المللی گرفت. مطابق مفاد 
پیش بینی شده در قراردادهای فیمابین، موضوع به دیوان داوری بین المللی در مقر 
ســوئیس ارجاع و بررسی شد. داوری در تاریخ ۴/۴/۱۳۹۹ رای خود را به دوطرف 
اباغ کرد. مطابق مقررات داوری، این رأی از سوی هیچ یک از طرف های اختاف 
قابل انتشار نیست، مگر با توافق طرفین.در اینجا ازم است بر این نکته تأکید شود 
که اساساً اختاف های جاری بین شرکت ترکمن گاز و شرکت ملی گاز ایران تنها  
یک اختاف برای تعیین میزان دقیق بدهی به ترکمن گاز و مطالبات شرکت ملی 
گاز ایران بابت جرائم مربوط به کمیت و کیفیت گاز صادراتی ترکمنستان به ایران 
بوده است، بنابراین این دعوی تجاری برنده یا بازنده ندارد.آنچه درباره رأی صادره 
قابل بیان است، این است که رأی صادره ابعاد و جوانب مختلفی دارد، در مواردی 
نظر شرکت ترکمن گاز و در مواردی هم نظر شرکت ملی گاز ایران پذیرفته شده 
است.تأکید می شــود که به خاف برخی گزارش های رسانه ای، شرکت ملی گاز 
ایران، مشمول پرداخت هیچ جریمه ای نشده و اساساً درخواست ترکمن گاز اعمال 
جریمه نبوده که شرکت ملی گاز ایران در این باره محکومیتی داشته باشد. چنانکه 
گفته شد، بحث مطروحه در داوری فقط تدقیق رقم بدهی شرکت ملی گاز ایران به 
ترکمن گاز بابت گاز دریافتی از  شرکت ترکمن گاز تا تاریخ قطع گاز و متقاباً تعیین 
میزان جرائم متعلقه به شرکت ترکمن گاز بابت کمیت و کیفیت گاز تحویلی بوده 
است.به هر حال ما همواره اعتقادمان بر حل مسائل و اختافات از طریق مذاکره 
بوده اما ارجاع یک پرونده تجاری به داوری هم روشی متداول در تجارت بین المللی 
برای حل و فصل اختاف هاست.امیدواریم با صدور این رأی زمینه توسعه هر چه 

بیشتر روابط دو کشور دوست و همسایه فراهم شده باشد.«

سقوط بی سابقه سهم نفت خاورمیانه در بازار مهم آسیایی
سهم نفت خام خاورمیانه در واردات نفت کره جنوبی برای نخستین بار در شش ماه اول سال ۲۰۲۰ به پایین ترین 
حد در ۳۲ ســال گذشــته ســقوط خواهد کرد که منعکس کننده کاهش تولید عمیق از سوی تولیدکنندگان 
این منطقه در بحبوحه شــیوع ویروس کرونا اســت. محاسبات رویترز بر مبنای آمار شرکت ملی نفت کره و آمار 
رفینیتیو آیکان نشان می دهد که مجموع واردات نفت کره جنوبی از خاورمیانه در فاصله ژانویه تا ژوئن ۶۷ درصد 
معادل ۱.۹۱ میلیون بشکه در روز بود.این رقم در مقایسه با ۷۲ درصد در مدت مشابه سال گذشته کمتر بوده و 
پایین ترین میزان واردات نفت خاورمیانه در نیمه اول سال از سال ۱۹۸۸ تاکنون خواهد بود.لی دال سئوک، محقق 
ارشد در موسسه اقتصادی انرژی کره در این باره گفت: سهم نفت خاورمیانه کاهش پیدا کرده زیرا تولیدکنندگان 
نفت این منطقه کاهش تولید خود را تشــدید کرده اند و تقاضای داخلی کره جنوبی برای نفت خام هم کاهش 
پیدا کرده است.کره جنوبی پنجمین واردکننده بزرگ نفت در جهان است و معموا بین ۷۰ تا ۸۰ درصد از نفت 
مورد نیاز خود را از خاورمیانه و عمدتا کشورهای عربستان سعودی، کویت و عراق وارد می کند.کاهش واردات نفت 
خاورمیانه در شرایطی روی داده که اوپک و متحدانش شامل روسیه توافق کرده اند محدودیت تولید ۹.۷ میلیون 
بشکه در روز را تا پایان ژوییه ادامه دهند.در این بین، سهم آمریکا و مکزیک از بازار نفت کره جنوبی در نیمه اول 
سال ۲۰۲۰ به ۱۹.۶ درصد افزایش یافت.بر اساس گزارش رویترز، در همین راستا منابع آگاه اظهار کرده اند که 
شرکت ملی نفت ابوظبی )ادنوک( قصد دارد فروش نفت به مشتریانش را در ماه اوت مطابق با توافق کاهش تولید 

اوپک پاس کاهش دهد.

 شرکت بزرگ نفتی آمریکا اعام ورشکستگی کرد
شرکت چساپیک انرژی، تولید کننده بزرگ نفت و گاز آمریکا، نتوانست از پس بدهی های سنگین و تاثیر همه گیری ویروس کرونا بر بازارهای 
انرژی بر بیاید و اعام ورشکستگی کرد. به گزارش رویترز، شرکت چساپیک انرژی در روز یکشنبه اعام ورشکستگی کرد. این شرکت بزرگترین 
تولید کننده نفت و گاز آمریکا است که طی سال های اخیر اعام ورشکستگی میکند. چساپیک نتوانست از پس بدهی های سنگین و تاثیر 
همه گیری ویروس کرونا بر بازارهای انرژی بر بیاید. این اتفاق نشان دهنده پایان یک دوره پیشگامی این شرکت مستقر در اکاهاما در تولید نفت 
و گاز در آمریکا است و پس از ماه ها مذاکره با اعتباردهندگان صورت گرفته است. شرکت چساپیک توسط آبری مک کلندون تاسیس شد. وی 
در ۲۰۱۶ در حالی که به خاطر توطئه در مناقصه خرید دکل نفت و گاز طبیعی در دادگاه مجرم شناخته شده بود، در یک تصادف کشته شد. 
مک کلندون این شرکت را طی دو دهه از یک شرکت کوچک جوینده نفت به بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی آمریکا تبدیل کرد. داگ اولر، 
مدیرعامل فعلی چساپیک که این شرکت را در ۲۰۱۳ با حدود ۱۳ میلیارد دار بدهی تحویل گرفت ،سعی کرد با کاهش هزینه ها و فروش سرمایه 
ها این بدهی را به حداقل برساند ولی سقوط تاریخی قیمت نفت در سال جاری میادی برنامه های او را با شکست مواجه کرد.وی طی بیانیه ای 
اعام کرد:» علی رغم کاهش ۲۰ میلیارد دار از فشار تعهدات مالی، اعتقاد داریم تغییر ساختار برای موفقیت بلند مدت و ایجاد ارزش در کسب و 
کارمان ازم است«.    اولر سال گذشته ۴ میلیارد دار برای کاهش وابستگی این شرکت به گاز طبیعی هزینه کرد. این اقدامات باعث شد سهام 
شرکت سقوط کند و ارزش سرمایه های نفت و گاز چساپیک در سه ماهه دوم سال جاری میادی ۷۰۰ میلیون دار کاهش یابد. این شرکت 
ماه گذشته هشدار داد دیگر قادر به ادامه عملیات هایش نیست. دورنمای این شرکت بزرگ نفت و گاز آمریکا در سال جاری میادی بسیار تیره 
و تار شده است چون همه گیری ویروس کرونا و جنگ قیمت عربستان و روسیه به شدت قیمت انرژی را در جهان پایین آورده و ضرر و زیان این 

شرکت را در سه ماهه اول سال جاری میادی به بیش از ۸ میلیارد دار رسانده است. 

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران)ایمیدرو( در راستای وظایف تعیین شده ذیِل سیاست های کان 
کشور، امسال نیز همچون سال های گذشته با راهبری بخش معدن و صنایع معدنی، ۲.۲ میلیارد دار طرح را با مشارکت 
بخش خصوصی در مدار تولید قرار می دهد که زمینه ســاز ایجاد ۴ هزار شــغل مستقیم در نقاط مختلف کشور به ویژه 
مناطق محروم خواهد شد. این اقدامات در حالی صورت می گیرد که کاهش وابستگی به نفت، انتظارات از نقش آفرینی 
این حوزه در اقتصاد ملی را باا برده اســت در این میان ایمیدرو سیاســت های جدید خود را بر مبنای کاهش ارزبری و 
توســعه بومی ســازی قرار داده است.عاوه بر هدفگذاری افزایش سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی و 
صادرات، " رونق اشــتغال از جمله عواملی محسوب می شود که بیش از پیش نیاز امروز کشور است. بیش از ۹۰ درصد 
معادن کشــور، در شعاع ۲۰ کیلومتری روستاها قرار دارد. در این راستا ایمیدرو برنامه توسعه متوازن و محرومیت زدایي 
در مناطق غیر برخوردار )با تعریف طرح های توسعه ای( که یکی از مقوله های مهم کشور محسوب می شود را به همراه 

شرکت های معدن و صنایع معدنی اجرایی کرده است. 
ارزآوری و افزایش سهم اقتصاد معدن در صادرات غیرنفتی

از سوی دیگر قابلیت ارز آوري و توسعه صادرات غیر نفتي یکی دیگر از رویکردهای کان دولت، وزارت صنعت معدن و 
تجارت و ایمیدرو به شــمار می رود و در این زمینه ســهم ارزش بخش معدن و صنایع معدنی از صادرات غیرنفتی از ۲۰ 
درصد به ۳۳ درصد افزایش یافته اســت.این جهش صادراتی موجب شــده تا این حوزه اثرگذار در اقتصاد، قابلیت تأمین 
نیازهاي بخش گسترده اي از صنایع داخلي و کمک به استقال صنعتی کشور را داشته باشد. این مهم در سایه افزایش 
حضور بخش خصوصی در اقتصاد ملی که ذیل برنامه های توسعه ای کشور آمده است، به عنوان یک اصل در ایمیدرو مورد 

توجه است که مشارکت این سازمان و بخش خصوصی در بسیاری از پروژه ها گواه این مدعا است.  
بهره برداری از 3.2 میلیارد دار طرح در سال ۹8 

عملکرد کان ایمیدرو در توســعه و تکمیل طرح های بخش معدن و صنایع معدنی موجب شــد تا در سال ۹۸، حدود  
۳.۲ میلیارد دار طرح به بهره برداری برســد. این دســتاورد در حالی محقق شد که کشور در وضعیت تحریم های بی 

سابقه قرار دارد.  
اشتغالزایی 4۱00 نفر در سال ۹۹

افتتاح 2.2 میلیارد دار طرح در سال۹۹  با اشتغال مستقیم 4۱00 نفر و 
۱۵ هزار نفر به طور غیر مستقیم هدفگذاری شده است. همچنین عاوه بر هدفگذاری فوق، ایمیدرو به عنوان یک سازمان 
توسعه ای بستر کمک به افتتاح یک میلیارد دار طرح بخش خصوصی در سال۹۹ را فراهم خواهد کرد. ایمیدرو همچنین 
در راستای استراتژی توانمندسازی، از ۱۰۸ شهرستان کمتر توسعه یافته کشورمان، در ۸۲ شهرستان سرمایه گذاری کرده 

است که  ۴۴ درصد شهرستانهای کمتر توسعه یافته کشور را شامل می شود. 
توسعه اکتشافات؛ تضمینی برای جهش تولید

در حوزه اکتشــاف، ایمیدرو فعالیت های اکتشافی در ۴۱ ناحیه کمتر توسعه یافته را مورد توجه قرار داد که  ۸۲ درصد 
شهرستان های کمترتوسعه یافته کشور را پوشش داده است. تا پایان نیمه نخست سال ۹۷، ایمیدرو ۲۵۰ هزار کیلومتر 
مربع کار اکتشافی انجام داده بود اما از نیمه دوم ۹۷ تا پایان سال ۹۸، معادل ۴۰۰ هزار کیلومتر مربع به پهنه های اکتشافی 
افزوده شد. در حال حاضر کل مساحت اکتشافی ایمیدرو و شرکت های زیرمجموعه ۶۵۰ هزار کیلومتر مربع )۶۵ درصد 
مساحت قابل اکتشاف کشور( است.ایمیدرو، عاوه بر این، به سبب نیازهای کشور به مواد معدنی، اکتشافات عمقی را در 

دستور کار قرار داده است.
احیای معادن کوچک و متوسط با مشارکت بخش خصوصی 

طرح فعالسازی معادن کوچک و متوسط در نقاط مختلف کشور، با هدف فعال سازی معادن بخش خصوصی که به دلیل 
شرایط داخلی یا بین المللی نیمه فعال و یا تعطیل شده اند، از آذر ماه سال ۹۷ تعریف و در سال ۹۸ با راهبری ایمیدرو 
و توســط شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران )از زیرمجموعه های ایمیدرو(، عملیاتی شد. معادن کوچک و متوسط 
به دلیل گستردگی )۹۸ درصد از تعداد کل معادن کشور(، اشتغالزایی )۸۵ درصد از سهم اشتغال معادن کشور( و تولید 
)۶۵ درصد از ســهم تولیدات معدنی کشور( دارای اهمیت هستند و می توانند در ایجاد اشتغال پایدار در بخش معدن و 
توســعه متوازن کشور نقش بسیار مهمی ایفا کنند.با اجرای این طرح تا پایان سال گذشته، ۱۴۶معدن در مناطق کمتر 

توسعه یافته احیا شده است. 
در ادامه اجرای برنامه های مرتبط با فعال ســازی اینگونه معادن، احیای ۲۰۰ معدن و احداث ۲۵ واحد فرآوری در سال 
۹۹ هدفگذاری شده است. عملکرد تا اردیبهشت ۹۹ نشان نیز می دهد که بررسی ۲۱۸۳ معدن در قالب ۳۷۵ پروژه انجام 

و اقدام کلینیکی بر روی ۱۰۵۸ معدن عملیاتی شده است. 
رشد تولید با مدیریت ارزی بنگاه های بزرگ معدنی و صنایع معدنی توسط ایمیدرو

آمارها حاکی اســت، میزان تولید محصواتی همچون شــمش طا، آهن اســفنجی، محصوات فوادی، شمش فواد، 
کنسانتره آهن و کاتد مس در شرکت های بزرگ، طی سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷، رشد داشته است. 

درصدرشد تولید سال ۹7)هزار تن(تولید سال۹8 )هزار تن(نام محصول
4 درصد473064۵484کنسانتره آهن
7 درصد270362۵2۵3آهن اسفنجی
۵ درصد20226۱۹344شمش فواد

6 درصد۱3378۱2۵86محصول فوادی
-۱۱70۱۱74کنسانتره مس

۱ درصد2۵0247کاتد مس
۱3 درصد۱۱28۱00۱شمش طا )کیلوگرم(

این گزارش می افزاید، به رغم محدودیت های حاکم در داخل کشور )تحریم های بی سابقه( و جهان )بیماری کرونا(، طی 
۲ ماهه امســال همچنان )طبق جدول( تولید شرکت های بزرگ ادامه دارد و خانواده معدن و صنایع معدنی محدودیت 

ها را به فرصت تبدیل کرده اند. 

تولید  2 ماهه اول سال ۹۹- تننام محصول
4۱.6۹۹پودر آلومینا

3۹.7۵2شمش آلومینیوم 
4.۵۵8.674آهن اسفنجی
2.706.۵۱8شمش فواد

۱.۵43.374محصول فوادی
20۹.4۵0کنسانتره مس

6۱.64۹آند مس
43.۱88کاتد مس

۱2۱.323سرب و روی 

افزایش سرمایه شرکت ها 
با توجه به نیاز مالی شرکت های بزرگ در تعریف طرح های توسعه ای، ایمیدرو استراتژی افزایش سرمایه شرکت ها از 
محل سود انباشته را از سال گذشته کلید زد و امسال هم شرکت هایی همچون مبارکه، مس، گل گهر، چادرملو و... این 
راهبرد را عملیاتی خواهند کرد. این رویکرد به منظور تکمیل راه اندازی  طرح های توسعه ای شرکت ها و با هدف "جهش 
تولید" اجرا می شود.   بر این اساس امسال مبارکه و مس هر کدام ۱۰۰۰۰ میلیارد تومان، گل گهر ۵۲۰۰ میلیارد تومان، 

چادرملو ۱۲۰۰ میلیارد تومان و خوزستان ۱۳۰۰ میلیارد تومان افزایش سرمایه خواهند داشت.

برنامه رشد تولید انواع محصوات در سال ۹۹ 
اهداف مورد توجه در سال "جهش تولید" گویای این است که تولید انواع محصوات در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، روندی 
افزایشی خواهد داشت به طوری که شمش آلومینیوم ۹۰ درصد، دانه بندی سنگ آهن ۳۱ درصد، استخراج سنگ آهن 

۱۹ درصد، شمش طا ۱۷ درصد، آهن اسفنجی ۱۳درصد و کاتد مس ۱۲ درصد رشد خواهد داشت. 
اولین ها در ایمیدرو 

برنامه تولید الکترود گرافیتی به میزان ۱۵ هزار تن برای نخستین بار در کشور، بهینه سازی صنعت سنگ های قمیتی و 
نیمه قیمتی و سنگ های تزئینی با تشکیل کاگروه توسعه ای این صنعت در ایمیدرو، افزایش استخراج مس به میزان ۷ 

میلیون تن، افزایش استخراج سرب و روی به میزان ۳۲ هزار تن در سال جاری صورت خواهد گرفت. 
راه اندازی نخستین بازارچه تخصصی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

نخستین بازارچه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی با حدود هزار و ۵۰۰ مترمربع مساحت و ۱۸ غرفه خردادماه امسال با 
حضور خداداد غریب پور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ارگ جهان نمای شهر اصفهان افتتاح شد. عاوه بر ارگ 
جهان نما ۸۰ غرفه نیز در ســرای گوهر واقع در میدان امام )ع( به این موضوع اختصاص یافته اســت. قرار است بازارچه 
سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در پنج نقطه از کشور احداث شود که ۲ نقطه از آن در اصفهان است.از سوی دیگر تفاهم 
نامه همکاری بین ایمیدرو و استانداری خراسان رضوی به منظور ایجاد بازارچه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در مشهد 
امضا شــده است. از اهداف این سند عاوه بر شکل گیری بازارچه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در مشهد، می توان 
به تشــویق فعاان بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و هم افزایی و تسهیل ورود گوهر سنگ ها از افغانستان با فعال 

کردن پایانه مرزی دوغارون اشاره کرد.
صادرات و برنامه ریزی 3.۵ میلیارد داری

برنامه سال ۹۹ در بخش صادرات این حوزه نیز نشان می دهد که صادرات ۳.۵ میلیارد داری شرکت های زیرمجموعه 
ایمیدرو رقم خواهد خورد که حاکی از رشد ۹ درصدی برنامه نسبت به عملکرد سال ۹۸ دارد. 

بومی سازی و توسعه ساخت داخل
ایمیدرو از ابتدای ســال، اســتراتژی بومی سازی و توسعه ســاخت داخل را اباغ، اهداف عملیاتی آن را از شرکت های 
زیرمجموعه دریافت کرده و پایش این استراتژی را در اولویت برنامه های خود قرار داده است. به عنوان نمونه شرکت های 

بزرگ، بومی سازی ۱۰۰۰ قطعه در سال جاری را هدفگذاری کرده اند. 
از حفظ سود شرکت ها جهت توسعه تا ارایه تسهیات از طریق صندوق سرمایه گذاری فعالیت های معدنی

بهبود مدیریت شرکت ها و نقش ایمیدرو در حفظ سود شرکت ها جهت توسعه، حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی 
از طریق افزایش ســرمایه صندوق بیمه معدنی  و صنایع معدنی، ایجاد زیرســاخت های مورد نیاز توسعه بخش معدن و 
صنایع معدنی و پرداخت بی سابقه مطالبات و دیون دولت از دیگر اقدامات توسعه ای ایمیدرو به شمار می رود که اجرای 
این برنامه ها به منظور دستیابی به اهداف، همچنان ادامه دارد. دیون و تعهدات ایمیدرو از سال ۸۹ تاکنون به دولت شامل 
حقوق دولتی، ســود سهام دولت، مالیات، عوارض و ... به میزان بیش از ۴۴۰۰ میلیارد تومان به خزانه پرداخت و تسویه 
شده است.پژوهش، توسعه و بومی سازی فناوری و ساخت داخل نیز با تمرکز بر تعریف همکاری های دوجانبه با دانشگاه 
های مطرح کشور و همچنین حمایت از ایده های ارزش آفرینی که پاسخگوی عرصه تولید در این صنعت باشد، در اهداف 
توسعه ای ایمیدرو گنجانده شده است. ایمیدرو جشنواره ایده های ارزش آفرین با نام اینوماینINNOMINE( ۲(  را با 
همکاری معاونت فناوری ریاست جمهوری )و صندوق نوآوری و شکوفایی( و دانشگاه تهران در بهمن ماه سال ۹۸ برگزار 
کرد. در این جشنواره تعداد شرکت های ثبت نام کننده و ایده های ارسال شده، با جهش نسبت به سال قبل به ۳۸۰ مورد 
رسید. ۱۵ ایده برتر این حوزه نیز در پایان این رویداد معرفی شدند. ایمیدرو، "هم آفرینی ارزش"، را در همکاری با مراکز 

علمی و تحقیقاتی پیگیری می کند. امسال برگزاری اینوماین ۳ در دستور کار این سازمان قرار دارد. 
ایفای نقش مسئولیت اجتماعی 

ایمیدرو و شرکت های معدن و صنایع معدنی در جدیدترین اقدام انسان دوستانه، ۲۰۰ میلیارد تومان کمک باعوض به بحران 
کرونا اختصاص دادند تا این حوزه طایه دار ایفای نقش مسئولیت اجتماعی در بین حوزه های مختلف اقتصادی باشد. 

ماموریت  ایمیدرو
ایمیدرو تا ســال ۱۴۰۴، سازمانی توسعه دهنده، تقویت کننده، یکپارچه کننده، تسهیلگر و توانمندساز شبکه معادن و 
صنایع معدنی خواهد بود که با همراهی شرکت های این بخش، می کوشد تا در رشد تولید، صادرات، اشتغال و ... نقش 

توسعه ای خود را ایفا کند.  

ایمیدرو به مناسب روز صنعت و معدن گزارش می دهد؛
توسعه با رویکرد محرومیت زدایی؛ اشتغالزایی توسط ایمیدرو برای 4100 نفر به طور مستقیم در سال 99

افتتاح 2.2 میلیارد دار طرح در 82 شهرستان کمتر توسعه یافته

آگهی حصر وراثت
آقای حامد شفیعی  به شناسنامه ۳۸۵۹۰۱۱۱۵۶ به شرح دادخواست به کاسه ۹۹۰۰۱۶۰ از این دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس شفیعی به شناسنامه ۸۸۸ 
در تاریخ ۹۶/۷/۳۰ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به :۱-حامد شــفیعی ۳۸۵۹۰۱۱۱۵۶ پسر متوفی ۲-محمد صدیق شفیعی ۳۸۵۹۰۱۱۱۵۴ پسر متوفی 
۳-ثویبه شــفیعی ۳۸۵۹۰۰۸۰۰۵ دختر متوفی ۴-ثانیه شفیعی ۳۸۵۹۰۰۸۰۱۳ دختر متوفی . همگی 
فرزندان عباس و همگی صادره از دیواندره. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یکی از 
جراید کثیر اانتشار یک مرتبه آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 

از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد . 
رئیس شعبه ۱ شورای حل اختاف دیواندره )۱۵۹(
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گزیده خبر  سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد:

بانک ها حق فروش ماشین آات واحدهای تولیدی را ندارند
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اساس تصمیم 
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، چنانچه در زمان معامله شخصی 
طرف معامله واحد تولیدی در فهرست مؤدیان فاقد اعتبار سازمان 
امور مالیاتی قرار نداشــته باشــد و بعد از گذشت مدتی در این 
فهرست قرار گیرد، مسئولیتی متوجه مؤدی واحد تولیدی نخواهد 
بود.به گزارش شاتا، حسین مدرس خیابانی در مصاحبه با برنامه 
جوان ایرانی ســام رادیو جوان گفت: دو تصمیم خیلی مهم طی 
روزهای گذشته از سوی دولت به منظور حمایت از تولید کنندگان 
و واحدهای تولیدی صورت گرفته که بر اســاس آن، آن دسته از 
واحدهای تولیدی که تحت تملک بانکها قرار گرفته بودند؛ باید به 
صاحبان اصلی بازگردانده شود؛ به این معنا که بر اساس ماده 19 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و مصوبه شــورای پول و اعتبار 
بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری ملزم به فروش اماک و دارایی 
های مازاد خود هستند و چنانچه بانکها اقدام به تملیک واحدهای 
تولیدی نموده باشــند مالک اولیه در صــورت تقاضا و دارا بودن 
شرایط که بعداً اعام خواهد شد می تواند نسبت به بازپس گیری 

واحد تولیدی تملیکی خود اقدام نماید.
همچنین در دســتور العمل شــورای پول و اعتبار عنوان شــده 
که بانک ها حق تغییر کاربری و فروش ماشــین آات واحدهای 
تولیــدی تحت تملک خود را ندارند.وی تصریــح کرد: در حوزه 
مالیاتی نیز چنانچه مؤدی مالیاتی )واحد تولیدی( در زمان معامله 
با شــخص حقیقی یا حقوقی به تکالیف قانونی خود اعم از درج 
مشخصات طرفین معامله، کد اقتصادی، آدرس و ...، مطابق ماده 
169 مکرر ق.م.م در سامانه اقدام نموده باشد و بعداً آن شرکت یا 
شخص بنا به دایلی در لیست مؤدیان فاقد اعتبار سازمان مالیاتی 
قرار بگیرد، مســئولیتی متوجه مؤدی )واحــد تولیدی( نخواهد 
بود و مؤدی نمی بایســت در لیست مؤدیان فاقد اعتبار سازمان 
مالیاتی قرار بگیرد.سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: 
همچنین در دستورالعمل شــورای پول و اعتبار عنوان شده که 
بانکها حق تغییر کاربری و فروش ماشین آات واحدهای تولیدی 
تحت تملک خود را ندارند.وی تصریح کرد: در حوزه مالیاتی، زمانی 
کــه یک تولیدکننده، معامله ای را برای فروش کاای خود با یک 
فرد خاطی اعم از شرکتهای کاغذی یا نامعتبری که بعد از معامله، 
در فهرست سیاه ســازمان امور مالیاتی قرار گرفته، صورت داده 
است، باید جرایم تعریف شده را به سازمان امور مالیاتی بپردازد، 

در حالیکه در زمان فروش کاا، فرد خریدار مساله مالیاتی نداشته 
اســت، به همین دلیل تصمیم بر این شد که این موضوع اصاح 
شــود.به گفته مدرس خیابانی، بر اساس تصمیم ستاد تسهیل و 
رفــع موانع تولید، چنانچه در زمان فروش، تولیدکننده معامله را 
با فردی صورت دهد که در فهرســت سیاه سازمان امور مالیاتی 
قرار نداشــته باشد و بعد از گذشــت مدتی به تعهدات مالیاتی و 
ضوابط ســازمان امور مالیاتی پایبند نبوده و در این فهرست قرار 
گیرد، مسئولیتی متوجه متصدی واحد تولیدی نخواهد بود.وی 
در بخش دیگری از ســخنان خود، با بیان اینکه دولت تحت هر 
شرایطی ارز مورد نیاز مواد اولیه کارخانجات را تامین خواهد کرد، 
گفــت: در قرارگاه جهش تولید مقرر شــده تا کااهای مرتبط با 
مواد اولیه تولیدی در اولویت ترخیص از ســوی بنادر و گمرکات 
قــرار گیرند.مدرس خیابانی افزود: ارز مورد نیاز تامین مواد اولیه 
از محل ارز حاصل از صادرات تامین خواهد شــد و در این رابطه 
همکاری تنگاتنگی میان بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران 
و وزارت صنعت، معدن و تجارت شــکل گرفته، به نحوی که هر 
هفته در جلساتی که با مجموعه های مختلف صنعتی کشور برگزار 
می شود، تامین ارز مورد نیاز مواد اولیه از روش های مختلف مورد 
بحث قرار گرفته و بر اســاس سیاست های بانک مرکزی و وزارت 

صمت، توافقاتی میان صادرکنندگان و واردکنندگان برای تامین 
ارز مورد نیاز تولید صورت می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه اولین گام برای شــکل گیری تولید، تامین 
مواد اولیه اســت، تصریح کرد: هر کشوری که بخواهد در مسیر 
پیشرفت گام بردارد، حتما باید اولویت اصلی خود را به بخش های 
مولد دهد؛ چراکه فارغ از مسائلی که در اقتصاد ملی به واسطه آثار 
مثبت رونق و جهش تولید به جا می ماند، در حوزه اشتغال نیز که 
مستقیما اثر آن در معیشت و سفره خانوار نمایان است نیز تولید 
نقش پررنگی دارد و تا تولید شکل نگیرد، اشتغالی ایجاد نخواهد 
شد که منجر به افزایش سطح رفاه خانوارها شود.مدرس خیابانی 
راه نجات اقتصاد کشــور را »تولید« دانست و گفت: در سه ماهه 
ابتدای ســال جاری اقامی مانند خودرو، لوازم خانگی و برخی از 
محصوات صنایع معدنی از افزایش تولید برخوردار بوده که این 
رشــد در شرایطی محقق شده که کشور با سخت ترین تحریم ها 
رو به رو است.سرپرســت وزارت صنعــت، معدن و تجارت تاکید 
کرد: در مجموعه های تولیدی که مــورد بازدید قرار می گیرند، 
مشاهده می شود که بخش عمده ای از امور تولیدی و طراحی از 
سوی جوانان ایرانی صورت می گیرد که در حوزه ساخت داخلی و 
توسعه ساخت ایران فعالیت کرده و با ایده های خاقانه تحریم ها 

را تحــت تاثیر قرار داده و آثــار منفی آن را کاهش می دهند.وی 
جوانــان را حائــز انگیزه های زیادی برای رســاندن ایران به یک 
استقال صنعتی دانست و گفت: بسیاری از مجموعه هایی که بر 
روی بومی سازی قطعات و تجهیزات کار کرده اند، از تولیدات ارزبر 
فاصله گرفته و متکی به دانش و تخصص داخلی هســتند؛ ضمن 
اینکــه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تولید نیز 
با برگزاری میزهای ســاخت داخل تاش دارد تا توانمندی های 
شرکت های دانش بنیان را به کار گرفته و در حوزه داخلی سازی 
گام های جدی بردارد.مدرس خیابانی گفت: امســال هدفگذاری 
برای ســاخت داخل قطعات و تجهیزات 3.2 میلیارد دار است 
که با هر میزان تحقق این هدف، ارزبری صنایع کشــور یک پله 
کاهش می یابند.وی همچنین در خصوص کاهش قوانین دست و 
پاگیر پیش روی تولید نیز گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با 
حضور همه دستگاههای اجرایی و نظارتی، تاش دارد تا گره های 
پیش پای تولیدکنندگان را بردارد، بر همین اســاس، در جلسات 
مســتمر با حضور بخش خصوصی، دســتگاههای تصمیم گیر و 
تخصصی از جمله بانکها، بیمه و مالیات، تاش کرده تا مشکات 
پیــش روی تولیدکنندگان را رفــع نماید.مدرس خیابانی گفت: 
کارگروه های تســهیل و رفع موانع تولید در اســتان های کشور 
نیز در چارچوب اختیارات و شرایط محیطی کشور، تاش دارند 
تا مشــکات پیش روی تولیدکنندگان در استان های مختلف را 
رفع نمایند.وی از برگزاری جلسه امروز ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید خبــر داد و گفت: در حوزه بیمه تامیــن اجتماعی، امروز 
دوشنبه در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مسائل و چالش های 
مرتبط با حوزه تامین اجتماعــی در واحدهای تولیدی را مطرح 
و مورد تصمیم گیری قرار خواهیم داد.سرپرســت وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت حرکت در جهت جهــش تولید را یک تکلیف 
همگانی دانســت و گفت: با توجه به نامگذاری سال 99 به عنوان 
سال جهش تولید، تمام دستگاه های دولتی و اقشار مختلف مردم 

مکلف هستند تا زمینه را برای تحقق این جهش فراهم آورند.
وقتی که سال جهش تولید است، تکلیف موجود محدود به یک 
بخش یا یک دســتگاه نیست و همانگونه که مقام معظم رهبری 
فرمان جهش تولید داده اند؛ همه باید کمک کنند در بخش تولید، 
امسال علیرغم همه شرایط پیرامونی نامساعد، اتفاقات خوبی رقم 

بخورد.

رئیس سازمان توسعه تجارت:
کارت بازرگانی صادرکنندگانی که رفع 

تعهدات ارزی نکنندتعلیق می شود
رئیس سازمان توسعه تجارت از تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگانی که تعهدات 
ارزی ســال 9۸ را تا پایان تیر امســال ایفا نکنند، خبر داد. حمید زادبوم دیروز 
در نشســتی خبری درباره ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: بر اســاس 
روش های تعیین شده از سوی بانک مرکزی، صادرکنندگان باید عرضه حاصل از 
صادرات را به روش های عرضه در سامانه نیما، فروش ارز به نرخ سنا و واردات به 
جای صادرات انجام دهند.وی افزود: صادرکنندگان تا 31 تیرماه امسال فرصت 
دارند تا تعهدات ارزی حاصل از صادرات کااهای خود در سال 9۸ را ایفا کنند.

زادبوم درباره اســتفاده از کارت های بازرگانی دیگران گفت: از نظر ما، فردی که 
دارنده کارت بازرگانی است، صادرکننده شناخته می شود و ایفای تعهد ارزی به 
عهده وی اســت. اینکه فردی با کارت بازرگانــی دیگری اقدام به صادرات کرده 
باشد، از نظر ما مسموع نیست ضمن اینکه ما در سازمان توسعه تجارت چیزی 
بــه نام »کارت بازرگانی یکبار مصرف« را قبول نداریم.به گفته رئیس ســازمان 
توســعه تجارت، نرخ ارز بازار آزاد، نرخ رســمی تائید شــده نیست و اگر کسی 
بگوید نرخ ارز نیما با نرخ ارز آزاد فاصله زیادی دارد، از نظر ما پذیرفتنی نیست.

وی ادامه داد: نرخ ارز ســامانه ســنا، نرخ میانگین واقعی ما اســت و 2۰ درصد 
از ارز صادرکنندگان از طریق صرافی ها قابل فروش اســت.زادبوم درباره تعلیق 
کارت بازرگانی صادرکنندگانی که تعهد ارزی خود را ایفا نکرده اند، گفت: آنهایی 
که فعًا صفر درصد هســتند و هیــچ رقمی از ارز صادرات خود را به ســامانه 
نیما بازنگردانده اند، کارت بازرگانی شان مورد تعلیق قرار گرفته است.معاون وزیر 
صنعــت، معدن و تجارت در خصوص لغو معافیت مالیاتی صادرکنندگان افزود: 
از نظر قانون، صادرکنندگان معاف از مالیات هســتند اما اگر ایفای تعهد ارزی 
نکنند، معافیت مالیاتی آنها لغو می شــود.به گفته وی، سازمان امور مالیاتی به 
ایــن موضوع ورود کرده و اگر تعهدات ارزی صادرکنندگان تا پایان تیر امســال 
در خصوص صادرات ســال 9۸ ایفا نشود، از آنها مالیات اخذ خواهد شد.زادبوم 
بیان کرد: بانک مرکزی در ســال 9۷ اعام کرد که صادرکنندگان می توانند 2۰ 
درصد از ارز صادرات را وارد ســامانه نیما نکنند. از نظر قانون اگر صادرکننده ای 
۷۰ درصــد تعهدات ارزی خود را ایفا کند، معاف از مالیات اســت بنابراین اگر 
صادرکنندگان ۵6 درصد تعهدات ارزی حاصل از صادرات خود را در ســال 9۷ 
ایفا کرده باشــند، معاف از مالیات هســتند ولی این رقم در سال 9۸ به همان 
۷۰ درصد بازگشته اســت.رئیس سازمان توسعه تجارت درباره برنامه های سال 
جاری این ســازمان گفت: با توجه به نامگذاری امســال به عنوان سال »جهش 
تولید«، برنامه ریزی کرده ایم که برای تأمین ارز واردات مواد اولیه و ماشین آات 
کارخانجــات تولیدی، این واردکننــدگان را به صادرکنندگان متصل کنیم تا از 
محل ارز حاصل از صادرات آنها بتوانند این اقام را وارد کنند اما سازمان توسعه 
تجارت در این مذاکرات پایاپای صرفاً نقش مشاوره ای دارد.وی در خصوص صدور 
کارت بازرگانی جدید افزود: نظر وزارت صمت، ســختگیری برای صدور کارت 
جدید است. همچنین یکی دیگر از مقررات تدوین شده، این است که اگر دارنده 
کارت بازرگانی برای اولین بار اقدام به صادرات کند، می تواند تا سقف ۵۰۰ هزار 
دار صادرات داشته باشد. در صورتی که تعهدات ارزی آن به طور کامل ایفا شود، 
می تواند این ســقف صادراتی را برای دفعات بعدی لغو کند.زادبوم با بیان اینکه 
در سال گذشته نسبت به سال 9۷ کاهش ۷ درصدی صادرات داشتیم، تصریح 
کرد: با توجه به محدودیت های بانکی، لجستیکی، حمل و نقلی و قراردادها، نگه 
داشتن حجم صادرات تقریباً تا اندازه سال های قبل از آن، از نظر من نوعی رشد 
محسوب می شود. همچنین مشکات مقطعی مانند کرونا و زیرساخت های حمل 

و نقلی نیز به این محدودیت ها افزوده است.

راه اندازی مجدد ۲۱۱ واحد غیرفعال در شهرک های صنعتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعام کرد: طی سه ماهه ابتدای سال جاری، 211 واحد غیرفعال صنعتی به همت سازمان صنایع 
کوچک و شــهرک های صنعتی در استان های مختلف کشور راه اندازی مجدد شده اند.به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
جلسه قرارگاه جهش تولید با حضور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان دستگاه های 
نظارتی و معاونان وزرای امور اقتصادی و راه و شهرســازی برگزار شد.در این جلسه بر اساس گزارش ارائه شده از سوی سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، طی سه ماهه ابتدای سال جاری، 211 واحد غیرفعال در شهرک  های صنعتی سراسر کشور 
مجدداً راه اندازی و به مدار تولید بازگشتند.بر اساس سیاستگذاری های صورت گرفته، تا پایان سال جاری 1۵۰۰ واحد صنعتی 
غیرفعال دیگر در شــهرک های صنعتی به مدار تولید بازخواهند گشت.همچنین در راستای سیاست احیای واحدهای راکد در 
شهرک های صنعتی و نیز معادن غیرفعال در سراسر کشور، مقرر شده تا در یک اقدام مشابه، 1۰2۰ معدن غیرفعال نیز به مدار 

تولید بازگردانده شوند.

 هدف گذاری برای پذیرش ۱۰۰ واحد تولیدی در بورس
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و تأمین مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: شرایط اقتصادی کشور و محدودیت در منابع مالی 
ایجاب می کند بسوی استفاده از ابزارهای نوین مالی حرکت کنیم و معتقدیم این موضوع یک انتخاب نیست یک الزام برای بخش 
تولید است.نعمت اه شهبازی در جلسه ویدئو کنفرانس با معاونین برنامه ریزی سازمان های صنعت، معدن و تجارت گفت: در 
راستای کمک به بخش تولید و تحقق شعار جهش تولید، هدف گذاری کردیم 1۰۰ واحد تولیدی از سوی بورس پذیرش شوند یا 
از طریق این بازار، تامین مالی شوند.وی افزود: طبق مصوبه سران قوا و عنایت مقام معظم رهبری، هر بنگاهی که امسال به بازار 
بورس وارد شود، پیشینه مالی سال های گذشته این بنگاه به  هیچ عنوان بررسی نخواهد شد.شهبازی تصریح کرد: حجم نقدینگی 
در کشور بااست و باید تاش کنیم بخشی از آن به سوی تولید سوق داده شود و این از سیاستهای مهم وزارت صنعت، معدن و 
تجارت است.مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و تأمین مالی وزارت صنعت،معدن و تجارت همچنین در خصوص تسهیات به بخش 

تولید گفت: بانک ها و صندوق  توسعه ملی هر کدام ۵ هزار و ۵4۰ میلیارد تومان تاکنون برای تبصره 1۸ آورده داشتند.

حمیدرضا عظیمیان، 
مدیرعامل گروه فواد مبارکه

اقتصاد ایران در ســال 99 بیش از هر زمان دیگری به توســعه و پیشرفت نیاز دارد. 
فشار تحریم ها، موانع داخلی و هیچ عامل دیگری نباید در مقابل تحقق نیاز اساسی 
کشــور، یعنی جهش تولید بایســتد. اقتصاد ایران با برخورداری از نیروهای جوان 
و تحصیل کرده، دسترســی به بازار 4۰۰ میلیون نفری منطقه، وجود پتانسیل های 
درونی، مانند معادن، و وجود راه های استراتژیک نباید در دام رکود قرار گیرد. البته 
فشــارهای خصمانۀ آمریکا در سه سال اخیر سبب شــد رشد اقتصادی در کارنامۀ 
اقتصادی ایران منفی شود، ولی بدنۀ تولید و صنعت کشور همچنان استوار است و به 
راهش ادامه می دهد و اتفاقاً همین ایستادگی نماد میزان زیاد تاب آوری اقتصاد ایران 
است. اگر مســئلۀ امروز جامعۀ ایران، اشتغال و معیشت مردم است، باید برای رفع 
دغدغه های عمومی، مســیر توسعۀ اقتصاد ملی را تسهیل کرد. هیچ کشوری بدون 
افزایش قدرت، در رشد یا افزایش تولید ناخالص داخلی موفق نمی شود و خوشبختانه 
با درک این موضوع و شــرایط موجود، در اقتصاد ایران نیز شعار »جهش تولید« در 
پیشانی استراتژی های اقتصادی و ملی قرار گرفته تا نیاز مهم ایجاد اشتغال و ثروت 

در کشور محقق شود.

صنایع کشور به کدام سمت می روند؟
»جهش تولید« اســتراتژی اصلی پیشروی کشور اســت و با این شعار، بخش های 
صنعتی و تولیدی می دانند که باید مسیری رو به توسعه را طی کنند. البته وضعیت 
کنونی با نقطۀ مطلوب فاصله دارد. متأسفانه در سه سال گذشته، رشد بخش واقعی 

اقتصاد کشور منفی بوده و صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده این روند تا پایان 
ســال 99 در اقتصاد ایران ادامه یابد و رشــد اقتصادی به ۵- درصد برسد. از منظر 
علمی، اقتصاد ایران در دورۀ رکود تورمی قرار گرفته و آنچه در این دورۀ زمانی نیاز 
کشــور است سرمایه گذاری های جدید و توسعۀ صنایع مولد و باادستی است. البته 
با توجه به فراگیری بیماری کرونا و فشــار ناشی از تحریم ها، دولت احتمااً با 14۰ 
هزار میلیارد تومان کســری بودجه مواجه خواهد بود. پیش بینی مرکز پژوهش های 
مجلس برای کســری بودجه عدد 1۸۵ هزار میلیارد تومان اســت.در کنار آن، تورم 
هم در بخش تولید به 36/۷ درصد رسیده و این رقم اثر تسهیات پرداختی بانک ها 
را نیز کم کرده اســت. بنابر گزارش بانک مرکزی، طی 12ماهۀ سال 139۸ معادل 
9۷۵ هزار میلیارد تومان تســهیاتاز سوی بانک ها به بخش های مختلف اقتصادی 
تخصیص داده شده که در مقایســه با دورۀ مشابه سال قبل، 26 درصد رشد داشته 
است؛ درحالی که رشــد نقدینگی در این سال بیش از 31 درصد، تورم تولیدکننده 
معــادل 36/۷ درصد و تورم مصرف کننده معادل 36/۵ درصد اعام شــده؛ بنابراین 
میزان پرداخت تسهیات مالی بانک ها به نرخ ثابت، نسبت به سال قبل حدود 1۰/۵ 
درصد کاهش یافته است.علی رغم کاهش رشد ۷ درصدی تولید ناخالص ملی در سال 
9۸، نسبت تسهیات پرداختی بانک ها به تولید ناخالص ملی از حدود 4۰/۸ درصد 
در ســال قبل به 39/6 درصد تولید ناخالص ملی در ســال مذکور نیز کاهش یافته 
است. این وضعیت نشان می دهد صنعت کشور، باوجود پتانسیل های قابل توجه، نیاز 
به حمایت های جدی و اساســی دارد. البته نکتۀ قابل تأمل در مورد وضعیت تولید و 
صنایع کشــور مربوط به تاب آوری صنایع است. صنایع باوجود تحریم ها و فشارهای 
مالی طی دو سال گذشته ایستادگی کرده اند و اجازه نداده اند وضعیت اشتغال کشور 

با بحران مواجه شود و همچنان نیز می توان به افق های جدید امیدوار بود.

رفع موانع تولید برای فواد و صنایع باادستی
شــاید یکی از مهم ترین موضوعاتی که در یک دهۀ گذشته در اقتصاد ایران مطرح 
شده موضوع شــیوۀ حمایت از صنایع است. برخی اقتصاددانان معتقدند حمایت از 
صنایع به معنای تزریق منابع به آن هاســت؛ یعنی حمایت از صنعت را تنها در قالب 
موضوعات مالی می دانند. گروه دوم براین اعتقادند که صنایع بیش از منابع مالی، به 
رفع موانع تولیدی نیازمندند. شاید یک دهه قبل هرکدام از این راهکارها می توانست 
به صورت جداگانه مؤثر باشد، ولی امروز و در میانۀ تحریم ها، صنایع نیازمند حمایت 
مالی و ســاختاری شده اند. البته رفع انواع موانع تولید، مانند تسهیل شرایط تأمین 
اجتماعی، مالیاتی، گمرکی و بانکی به نفع تولید و اشتغاِل بیشتر برای کشور، مقدم 
بر هر عملی است. دولت در این مقطع زمانی که فشارهای ناشی از تحریم ها بر دوش 
صنایع ســنگینی می کند، باید به تغییر روندها و رویه ها بیندیشد؛ مخصوصاً این که 
تغییر این شــرایط نه نیازمند تأمین منابع اســت و نه به شــرایط آن سوی مرزها و 
تحریم ها وابستگی دارد. نمونۀ آشکار این موضوع کاهش 4۸ درصدی میزان صادرات 
کاایی کشــور در فصل بهار اســت. کرونا و تحریم ها دلیل غالــب بوده، ولی موانع 
صادرات نیز نقش کمی نداشــته است. در این موقعیت، جهش تولید، ایجاد اشتغال 

و کمک به معیشــت مردم درگرو رفع موانع تولید قرار دارد. از منظر اقتصاد کان، 
موقعیت صنعت فواد با موقعیت دیگر صنایع کشــور متفاوت نیســت. البته فشار 
تحریم ها بر این صنایع به شدت سنگین شــده و یک نمونۀ آن اقدامات خزانه داری 
آمریکاســت که می کوشد با شناسایی روندهای مالی، هر شخص و شرکتی را که با 
صنعت فواد ایران در ارتباط اســت زمین گیر کند. بااین حال مسیر توسعه در این 
بخش نه متوقف شده و نه می توان آن را متوقف کرد. رسالت صنعت فواد امروز کمک 
به افزایش رشد اقتصادی، حفظ اشتغال و به گردش درآوردن چرخ های اقتصاد ملی 

است و از این منظر، دوران حساسی پیش روی این صنعت قرار دارد.

فواد چه کرد و چه می کند؟
توسعۀ صنعت فواد کشور در دورانی صورت می گیرد که از هر نظر موقعیت اقتصاد 
ملی حساس است؛ هم کرونا روندها و رفتارها را تغییر داده و هم تحریم ها مدام روی 
 هم تلنبار می شود. اما در این مقطع زمانی چندین دستاورد بزرگ در کارنامۀ صنعت 
فواد کشــور ثبت شده است. یکی از مهم ترین و اســتراتژیک ترین آن ها مشارکت 
قابل تحسین صنعت فواد در راه اندازی خط لولۀ انتقال نفت گوره به جاسک است. 
برای اولین بار در تاریخ اقتصاد کشور، لوله های فوادی مناسب برای انتقال نفتترش 
در کشور به کمک فواد مبارکه و فواد اکسین تولیدشده است. همین اقدام موجب 
صرفه جویی چندین میلیون داری در کشــور شــده و عاوه بر آن، صنعت فواد را 
نیز ازنظرفناوری تولید و تجربۀ ســاخت، چندین گام به پیش رانده است. هم زمان، 
راه اندازی ابر پروژه نورد گرم شمارۀ 2 نیز موفقیت بزرگ دیگری است که در کارنامۀ 
فواد مبارکه و اساساً صنعت فواد کشــور به ثبت رسیده است. این اقدام »پویش 
تولید، تداوم و امید« برای فواد مبارکه است. با راه اندازی ابر پروژه نورد گرم شمارۀ 
2 ظرفیت تولید کاف گرم در فواد مبارکه به ۷.2 میلیون تن  خواهد رســید و بر 
این اســاس نه تنها از واردات بی نیاز خواهیم شــد، بلکه امکان صادرات نیز خواهیم 
یافت. همین امروز نیز بخشــی از ورق های موردنیاز صنایع خودروســازی، صنایع 
نفت و گاز و لوله ســازی و لوازم خانگی در داخل تولید می شــود. همچنین هم زمان 
با افتتاح نورد گرم شمارۀ 2، اشتغال قابل توجهی برای جوانان کشور ایجاد می َشود. 
خوشــبختانه صنعت فواد، به خصوص فواد مبارکه، باقدرت مسیر توسعه را ادامه 
می دهد و نمونۀ بارز آن رشــد سود عملیاتی فواد مبارکه است که در سال گذشته 
به رقم قابل توجه 62 درصد رسید. سال گذشته فروش صادراتی فواد هم رشد 146 
درصدی داشــت و میزان فروش وزنی فواد نیز با رشــد ۵ درصدی همراه بود و به 
رقم 6 میلیون و 13۰ هزار تن رسید. در فرودین ماه امسال هم میزان فروش فواد 
11 درصد رشد کرد و حتی عملکرد سهام فواد با بازدهی بیش از 24۰درصدی در 
ســال جاری همراه بوده است. امروز اقتصاد، رونق تولید و بهبود وضعیت صنایع به 
یکی از مهم ترین موضوعات کشور بدل شده و باید تمام الزامات برای تحقق اهداف 
باادســتی و دست یابی به جهش تولید رعایت شود. اقتصاد ایران زمانی از دام رکود 
خارج می َشود که صنایع مهمی مانند فواد مسیر رشد و توسعه را در پیش گیرند و 

به عنوان پیش ران اقتصاد ملی با قدرت،کشور را در مسیر پیشرفت قرار دهند.

فواد در خدمت اقتصاد ملی
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تداوم عرضه ارز و نبود تقاضای موثر در بازار!گزیده خبر
بر اساس بررسی های انجام شده از شبکه صرافی ، میزان عرضه ارز 
بســیار بیشتر از تقاضا بوده و بازار ارز در یک ثبات نسبی قرار دارد 
و انتظارات حاکی از کاهش نرخ ها در روزهای آتی است.بازارساز در 
تدوام سیاست پوشش تقاضای موثر مصرفی اقدام به عرضه ارز در 
نرخ های حاشــیه بازار کرده و ضمن تامین ارز مورد نیاز جامعه به 
صورت اســکناس، با ترغیب صادرکنندگان به عرضه ارز در سامانه 
نیما نیازهای اصلی کشور در زمینه واردات کااهای ضروری کشور 
را فراهم کرده اســت.بر اســاس این گزارش، امــروز تاکنون ۱۲۰ 
میلیون دار عرضه شده که میزان معامله شده دو میلیون دار به 
نرخ ۱۸ هزار و ۹۵۰ تومان بوده اســت.همچنین ۲.۵ میلیون یورو 
عرضه شده که ۱۱۰ هزار یورو به نرخ ۲۱ هزار و ۱۰۰ تومان معامله 
شــده اســت.همچنین امروز بانک مرکزی اعام کرد که بر اساس 
گزارش های دریافتی از ســامانه نیما، از ابتدای سال جاری تا روز 
گذشته حدود ۶.۲ میلیارد یورو برای واردات انواع کااها تأمین ارز 
شده است که از این میزان حدود ۲.۲ میلیارد یورو از محل عرضه 
ارز در سامانه نیما، ۲.۱ میلیارد یورو از محل ارز بانکی برای کااهای 
اساســی و دارو و تجهیزات پزشکی و ۱.۹ میلیارد یورو از محل ارز 
اشخاص )شامل صادرات در مقابل واردات حدود ۸۰۰ میلیون یورو 

و از محل صادرات غیر ۱.۱ میلیارد یورو( بوده است.

روند تقلیل اتهامات غیرمستدل عباس ایروانی؛
 ایروانی: کلیه اتهامات غیر کارشناسی

 را رد میکنم 
قاضی صلواتی: افساد فی اارض از اتهامات عباس ایروانی برداشته شد

ادامه از صفحه سوم
عباس ایروانی در رد سایر اتهامات گفت ما به دلیل وجود تحریمهای ناجوانمردانه 
ناچار از اعمال تمهیداتی برای دور زدن تحریمها هستیم تا خطوط تولید خودروساز 
دچار مشکل نشود. توقع تمجید و تشکر نداریم اما انتظار نداشتیم با ایجاد سوتفاهم 
و علنــی کردن راههای ما برای دور زدن تحریم هــا موانع پیش روی ما را در این 
مســیر بیشتر کنند. همچنین ایروانی در دفاعیاتش با قاطعیت اعام کرد که: »به 
هیچ عنوان اتهامات وارده را قبول ندارم؛ برای بنده دو پرونده ایجاد همچنین ایروانی 
در دفاعیاتش با قاطعیت اعام کرد که: »به هیچ عنوان اتهامات وارده را قبول ندارم؛ 
برای بنده دو پرونده ایجاد شــد که در پرونــده اول درباره واردات غیر قانونی ۶۶۴ 
میلیون داری صحبت شده است و در پرونده دوم اتهام خروج ارز بدون واردات کاا 
آمده در صورتیکه این دو اتهام اساساً با یکدیگر در تناقض آشکار هستند.شد که در 
پرونده اول درباره واردات غیر قانونی ۶۶۴ میلیون داری صحبت شــده است و در 
پرونده دوم اتهام خروج ارز بدون واردات کاا آمده در صورتیکه این دو اتهام اساساً 
با یکدیگر در تناقض آشــکار هستند.«ایروانی در آخرین دفاعش تاکید کرد: جمع 
واردات مواد اولیه در گروه عظام مبلغ ۶۶۴ میلیون دار است که کاما قانونی بوده 
اســت. این گونه که نماینده دادستان می گوید یعنی تمام واردات ما از سال ۱3۸۰ 
تاکنون قاچاق بوده اســت. در صورتیکه دادستان اختاف تنها بر سر یک محموله 
۱۲۰ هزار داری شرکت سازه پویش را به عنوان مستند جرم قاچاق ارائه داده است 
و آن را به کل شــرکت ســازه پویش و در نهایت به کل گروه عظام مرتبط دانسته 
است. در نتیجه تسری این موضوع به ۱۱ شرکت دیگر وجاهت قانونی ندارد. از سوی 
گمرک جمهوری اسامی ایران هیچگونه شکایتی در این باره وجود ندارد و به تبع 

آن هیچگونه تخلفی انجام نشده است.  
ضرورت بررسی مستندات گمرک

همچنین وکیل ایروانی در جلسه دادگاه با انتقاد از کیفرخواست منتشر شده گفت: 
اتهامات منتسب به موکل اینجانب صحیح نیست و اصاً قاچاقی صورت نگرفته است. 
از طرف دیگر کم اظهاری از سال ۱3۸۰ تا روز تشکیل این پرونده درست نیست، زیرا 
قانون قاچاق سازمان یافته از سال ۱3۹۲ تصویب شده و نمی توان به موارد سال های 
۱3۸۰ به بعد تا این زمان را در زمره قاچاق سازمان یافته دانست. از طرف دیگر باید 
مشخص شود که این کم اظهاری چگونه مطرح شده و چگونه کااهایی که سال ها 
از ترخیص آن ها گذشته نسبت به آن کم اظهاری مطرح می شود. در واقع کااهایی 
که تا ســال ۸۷ توسط گروه عظام وارد کشور شده حتی با فرض توجه به اتهام به 
قاچاق و کم اظهاری مشــمول مرور زمان شده به همین دلیل باید فقط کااهایی 
که قبل از سال ۸۷ وارد کشور شده از سوی گمرک مورد بازبینی مجدد قرار گیرد. 
همچنین باید توجه داشت که سازمان یافتگی جرایم قاچاق شرایط خاص خودش 
را دارد و در این پرونده باید درباره تحقق و عدم تحقق قاچاق مورد بررسی قرار گیرد 
نه اینکه بر اســاس جرم قاچاق پرونده را بررسی کرد؛ مجموعه تحت هدایت آقای 
ایروانی هرگز جز اقدامات سازمان یافتگی نبوده است.«عباس ایروانی، بنیانگذار گروه 
قطعات خودرو عظام، پدر صنعت قطعه سازی ایران قلمداد می شود. گروه قطعات 
خودرو عظام مشتمل بر ۱۲ کارخانه است که برای ۴۰۰۰ نفر به صورت مستقیم و 
برای ۲۲۰۰۰ نفر به صورت غیر مستقیم اشتغالزایی کرده است. اکثر کارخانه های 
هلدینگ عظام تحت ایسانس معتبرترین شرکت های تولید کننده قطعات خودرو 

جهان بوده و سهم بسزایی در خودکفایی و ارتقا کیفی قطعات خودرویی دارند.

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
دراجــرای مفاد پرونده اجرایی ۹۸۰۵۰۹ شــعبه اجــرای احکام حقوقی 
دادگستری شهرســتان دیواندره درنظر دارد یک دستگاه خودرو رانا مدل 
۹۶ سفید رنگ به شماره انتظامی 3۸۸ س 33 ایران ۵۱ واقع در پارکینگ 
اوان دیواندره با مالکیت صباح خانی که در رهن ایران خودرو میباشــد و 
دارای ســه فقره چک هر کدام به مبلغ ۶۷۰۲۰۰۰۰ در وجه ایران خودرو 
و خسارت تاخیر چکها برگشتی میباشد به قیمت پایه ای ۶۵۰۰۰۰۰۰۰ 
ریال  را از طریق مزایده در مورخ ۱3۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۰ صبح در دفتر 
شــعبه اجرای احکام حقوقی به فروش برساند.کسانی که تمایل به خرید 
دارند میتوانند از ملک مزبور قبل از جلسه بازدید و نسبت به اعام قیمت 
پیشنهادی به این اجرا اقدام و در جلسه مزایده شرکت نمایند. برنده مزایده 
باید ۱۰ درصد بهارا فی المجلس به عنوان ســپرده به قسمت اجرا تسلیم 
نمایــد و حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اباغ مابقی بهای ملک را بپردازد 
در غیر اینصورت ســپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط 

و مزایده تجدید میگردد.
عبدی- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری دیواندره )۱۵۲(

بانک مرکزی اعام کرد
۶.۲ میلیارد یورو برای واردات 

تامین شد
بانک مرکزی اعام کرد که بر اساس گزارش های دریافتی از 
سامانه نیما، از ابتدای سال جاری تا روز گذشته حدود ۶.۲ 
میلیارد یورو برای واردات انواع کااها تأمین ارز شده است.

طبــق اعام بانک مرکزی، از این میزان حدود ۲.۲ میلیارد 
یورو از محل عرضه ارز در ســامانه نیما، ۲.۱ میلیارد یورو از 
محــل ارز بانکی برای کااهای اساســی و دارو و تجهیزات 
پزشــکی و ۱.۹ میلیارد یورو از محل ارز اشــخاص )شامل 
صادرات در مقابل واردات حدود ۸۰۰ میلیون یورو و از محل 
صادرات غیر ۱.۱ میلیارد یورو( بوده است.نکته حائز اهمیت 
در تأمین ارز از محل منابع عرضه شده به سامانه نیما، ثبت 
رکورد ۲۶۰ میلیون یورویی در هفته گذشته بوده است. این 
رقم نســبت به هفته قبل حدود 3۷ درصد رشد نشان می 
دهد.بر اساس این گزارش، میزان فروش ارز در سامانه نیما 
طی هفته گذشته معادل ۴۲۹ میلیون یورو بوده که نسبت 
به هفته پیش از آن ۹۲ درصد رشد داشته است.همچنین 
معادل داری میانگین موزون نرخ تامین ارز واردات از محل 
سامانه نیما حدود ۱۶۴۰۰ تومان بوده است. این رقم حاکی 
از این اســت که نرخ تامیــن ارز واردات کااهای مورد نیاز 
کشــور، فاصله معناداری با نرخ های اعامی در کانال های 

غیر رسمی دارد.

همه چیز درباره »ورود ۲ 
مرحله ای« به اینترنت بانک مسکن

ورود بــه اینترنت بانک مســکن به منظــور ارتقاء امنیت 
تراکنش هــای بانکی مشــتریان از طریق ایــن درگاه، دو 
مرحله ای شد.ساســان شیردل، مدیر امور فناوری اطاعات 
و ارتباطــات بانک مســکن در گفت وگو بــا پایگاه خبری 
بانک مســکن- هیبنا ، با اعام این خبر افزود: از زمانی که 
موضوع بکارگیری رمز دوم یکبار مصرف در شــبکه بانکی 
مطرح شــد، این بحث نیز وجود داشــت که نه فقط انجام 
تراکنش های بدون حضور کارت، بلکه هر نوع اســتفاده از 
خدمات بانکی بدون حضور کارت مانند ورود به اینترنت بانک 
و همراه بانک نیز مشمول دریافت رمز یکبار مصرف می شود.

وی با اشاره به افزایش آمار کاهبرداری های مالی از طریق 
فیشینگ در ســال های اخیر بنا بر گزارش های پلیس فتا، 
تاکید کرد: از طرفی همه بانک ها به نوعی در معرض موضوع 
جعل صفحات اینترنت بانک توسط سودجویان برای سرقت 
اطاعات کارت مشتریان بانکی هستند و این امر سبب شد 
بانک مسکن با توجه به اینکه زیرساخت فنی ازم برای دو 
مرحله ای کردن ورود به اینترنت بانک را فراهم کرده بود، در 
این زمینه پیش قدم شود و به عنوان یکی از اولین بانک هایی 
که ضریب امنیــت ورود به اینترنت بانک را دوچندان کرده 
است، به نوعی روش ترکیب رمز دوم ثابت و یکبارمصرف را 

برای این امر بکار بگیرد.

مبلغ حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی 
در دوماهه نخســت ســال جاری به ترتیب 
در حــدود ۸.۶ و ۴.۲ هــزار میلیارد تومان 
اســت.روابط عمومی و امور بین الملل بیمه 
مرکزی اعــام کرد: حق بیمــه تولیدی و 
خسارت پرداختی نســبت به مدت مشابه 
ســال گذشــته به ترتیب در حدود 3۱.۴ و 
۱۲.۲ درصد رشــد داشته اســت.بر اساس 
این گزارش بررســی آمار عملکرد شرکت ها 
و رشته های بیمه از نظر »نسبت خسارت« 
)حاصــل تقســیم خســارت پرداختی به 
حق بیمه تولیدی برحســب درصد( در این 
مــدت ارزیابی مطلوبــی از عملکرد آنها در 
دســترس قرار نداده و فعالیت واقعی شان 
را نشــان نمی دهد، چرا که با گذشت تنها 
۲ ماه از ســال، دریافت کامل حق بیمه های 
مربوط بــه برخی از بیمه نامه های صادره در 
این مدت انجام نشــده و این مبالغ تا پایان 
ســال وصول خواهند شد. با این وجود، آمار 
نسبت خسارت در شــرکت ها و رشته های 
بیمه در این مدت نشان می دهد که نسبت 
خسارت بازار با ۸.3 واحد کاهش )در مقایسه 
با دو ماهه اول ســال قبل( به ۴۸.۷ درصد 
رسیده اســت. شایان ذکر است در محاسبه 

این نسبت، مبالغ خسارت های معوق، ذخایر 
حق بیمه، کارمزد شبکه فروش و هزینه های 
اداری- عمومی شــرکت های بیمه در نظر 
گرفته نمی شود.این گزارش می افزاید که پنج 
رشته  اعتبار، هواپیما، درمان، حوادث راننده 
و پول )به ترتیب با حدود ۷۵3.۴، ۱3۷.۸، 
نســبت  درصــد(   ۵۶.3 و   ۵۹.۷  ،۱۲۶.۷
خســارتی بااتر از بازار بیمه داشتند و پس 
از آن، نسبت خسارت بیمه بدنه اتومبیل با 

۴۶ درصد قرار دارد که پائین تر از سطح بازار 
بیمه است.بر همین اساس، نسبت خسارت 
۱3 شرکت بیمه نوین، سامان، رازی، ملت، 
پارسیان، ســینا، میهن، دانا، سرمد، کوثر، 
حافظ، آرمان و دی بااتر ازسطح بازار بیمه 
بوده )بین ۵۱ تا 3۷۴.۲ درصد( که بیشــتر 
متأثر از عملکرد رشــته درمان )البته در دو 
شــرکت بیمه آرمان و حافــظ به ترتیب به 
واسطه عملکرد بیمه باربری و شخص ثالث-

مازاد( و پس از آن نســبت خسارت شرکت 
بیمه آسیا با ۴۵ درصد قرار گرفته که پائین 
تر از سطح بازار بیمه بوده است.براساس این 
گزارش سهم بخش غیردولتی از حق بیمه 
تولیدی و خســارت پرداختی صنعت بیمه، 
به ترتیب حــدود ۶۷.۲ و ۷۵.۱ درصد بوده 
است. در بررسی سهم شرکت های بیمه در 
بازار، ۸ شرکت  بیمه به ترتیب: ایران 3۲.۸ 
درصد، آســیا ۱۰.۵ درصد، دانا ۸.۶ درصد، 
پاســارگاد ۷.۱ درصد، معلــم ۶.۷ درصد، 
البــرز ۴.۹ درصد، پارســیان ۴.۷  درصد و 
کوثر 3.۹ درصد در مجموع ۷۹.3 درصد از 
حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص 
داده و ۲۰.۷ درصد مابقی حق بیمه، توسط 
۱۹ شرکت بیمه دیگر تولید شده است.این 
گزارش تصریح دارد که سهم 3 رشته بیمه 
شــخص ثالث و مازاد، زندگــی و درمان به 
ترتیــب 3۹، ۱۸ و ۱3.۶ درصد از پرتفوی 
حق بیمه تولیدی در بازار است. گفتنی است 
سهم رشــته های بیمه در دوره های زمانی 
کمتر از یک سال معمواً با تغییرات زیادی 
همراه اســت و در تحلیل سهم از پورتفوی 
رشــته ها در بازار بیمه بایــد این موضوع را 

مورد توجه قرار داد.

  تولید 8.6 هزار میلیارد تومان
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یک طراحی جدید از شیشه هایی که بدون اینکه بشکنند قادر به خم 
شدن هستند، می تواند به خوبی در میکروسکوپ ها استفاده شود و 
زندگی علمی دانشمندانی را که بر روی داروها و روش های درمانی 
جدید کار می کنند، متحول کند. به این دســتگاه، "اصاح کننده 
ســازگاری نور" می گویند که می تواند به همه میکروســکوپ های 
نوری تجاری اضافه شود. ابداع این دستگاه یک گام مهم در زیست 
شناسی رو به جلو است، زیرا کیفیت تصاویر مشاهده شده از طریق 
میکروســکوپ ها با آن بســیار بااتر می رود. دانشــمندان با بهبود 
فناوری های موجود برای زندگی، می توانند شــناخت ما را از زیست 
شناسی بیشتر کنند که به نوبه خود منجر به ساخت داروهای بهتر و 

روش های درمانی بیشتر در دسترس پزشکان خواهد شد.

پژوهشــگران در مطالعه اخیرشان علت ســبز رنگ بودن گیاهان 
را کشــف کرده اند. برای دســتیابی به این هدف محققان مدلی را 
ســاختند که ویژگی کلی برداشت نور فتوسنتزی را مجددا تولید 
می کرد. این مدل نشــان می دهد که با جذب تنها رنگ های بسیار 
خاصی از نور، ارگانیسم های فتوسنتزی ممکن است به طور خودکار 
از خود در برابر تغییرات ناگهانی نویز انرژی خورشیدی محافظت 
کنند و در نتیجه تبدیل انرژی/توان به طرز چشــمگیری کارآمد 
می شود. گیاهان سبز، ســبز رنگ به نظر می رسند و باکتری های 
بنفش، بنفش به نظر می رســند زیرا فقط نواحی خاصی از طیف 
که آنها جذب می کنند برای محافظت در برابر تغییر سریع انرژی 

خورشیدی مناسب هستند. 

گروهی از محققان یکی از شرکت های دارویی با استفاده از فرمواسیون 
مبتنی بر نانو ذرات قطره خوراکی آهن را به بازار عرضه کردند که سیاه 
شــدن دندان های نوزادان را در پی ندارد. سیاه شدن دندان و مشکات 
گوارشی از جمله عوارض مکمل های آهن است، به همین دلیل والدین 
رغبتی به اســتفاده از این قطره ها نداشــتند؛ ولی ما قطره آهن بر پایه 
لیپوزوم ساختیم که تاثیر منفی روی سیستم گوارش ندارد؛ ضمن آنکه 
ســیاه شدن دندان نوزادان در آن حذف شده است. ساخت این قطره بر 
اساس فرمواسیون نانویی بوده که در آن از لیپوزوم استفاده شده است. 
لیپوزوم ساختار میکروسکوپی کروی داشته که غشاء فسفولیپیدی آن 
را محاط کرده است و به دلیل فضای خالی داخل لیپوزوم امکان حمل 

دارو و ترکیبات مغذی با این ساختار وجود دارد. 

ساخت شیشه هایی که بدون 
شکستن خم می شود

علت سبز بودن رنگ گیاهان 
مشخص شد

عرضه داروخانه ای قطره آهنی که 
دندان های نوزادان را سیاه نمی کند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

استان گلستان دومین قطب پرورش کرم ابریشم در کشور

پیشرانهٔ شورلت سیلورادو چگونه در سینهٔ کادیاک CT4 قرار گرفت؟
به نظر شما پیشرانهٔ مناسب برای یک سدان کامپکت لوکس چیست؟ به گفتهٔ کادیاک و تیم مهندسی آن، پاسخ این سؤال یک 
موتور بنزینی ۲.۷ لیتری چهار سیلندر توربوشارژ است. این موتور که در سدان جدید CT4 ارائه شده است، در نسخهٔ معمولی این 
خودرو )تیپ پریمیوم اکچری( ۳۱۰ اسب بخار قدرت و 4۷4 نیوتن متر گشتاور تولید می کند درحالی که خروجی آن در نسخهٔ 
اسپرت V-CT4 به ۳۲۵ اسب بخار قدرت و ۵۱۵ نیوتن متر گشتاور می رسد؛ اما باور کنید یا نه، این پیشرانهٔ ۲.۷ لیتری در ابتدا 
برای شورلت سیلورادو و جی ام سی سی یرا توسعه یافته بود. البته ازآنجایی که CT4 نمی توانست صرفاً یک سدان اسپرت با پیشرانهٔ 
تراک زیر کاپوت خود باشــد، جنرال موتورز برای کادیاک تغییراتی در این موتور انجام داده اســت. دستیار مهندس ارشد این 
شرکت »کوین لوچانسکی« دراین باره می گوید: هرچند پایه و اساس پیشرانهٔ ۲.۷ لیتری CT4 با تراک های جنرال موتورز مشترک 
است اما پاایش و پرفورمنس آن در CT4 طبق شخصیت خاص کادیاک تنظیم شده است و درنتیجه این موتور در CT4 پاسخ 
سریع تر، قدرت بیشتر و گشتاور بیشتری دارد. این موتور کامًا با یک گیربکس ۱۰ سرعتهٔ خاص این سگمنت مطابقت دارد که 

موجب دور گیری سریع موتور و تعویض دنده های بسیار واضح و تیز می شود.

اعتراض دختران فوتبالیست به باتکلیفی لیگ
بازیکنان تیم های مختلف فوتبال بانوان با انتقاد از بی توجهی مسئوان به تعیین تکلیف وضعیت لیگ خواستار اعام تصمیم قطعی 
در مورد ادامه مسابقات شدند. با گذشت چند ماه از شیوع ویروس کرونا و تعطیلی لیگ برتر فوتبال بانوان هنوز تکلیف چهار بازی  
باقی مانده مشخص نیست و با اینکه اکثر مربیان و بازیکنان خواستار اعام پایان لیگ شده اند اما مسئوان فوتبالی در این مورد 
اعام نظری نمی کند. این در حالی است که تکلیف کلیه رده های برتر، دسته دو و سه فوتبال مردان مشخص شده است. از طرفی 
مسئوان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ بدون توجه به باتکلیفی باشگاه ها، بازیکنان و مربیان سکوت پیشه کرده اند و پاسخگو 
نیستند. در همین راستا چند تن از بازیکنان تیم های مختلف فوتبال با ایسنا به گفت وگو پرداختند و خواستار تصمیم گیری هر 
چه سریع تر برای لیگ شدند. آنها این باتکلیفی را نشانه ی بی توجهی مسئوان ورزشی فوتبال به وضعیت بانوان قلمداد کردند که 
به وجهه فوتبال بانوان در جامعه خدشه وارد می کند. اینگونه وجهه فوتبال بانوان زیر سوال می رود. توقع حرفه ای شدن، داریم و 
باید در تصمیم گیری هایمان هم حرفه ای عمل کنیم؛ نزدیک به 4 ماه از تعطیلی لیگ گذشته، وضعیت لیگ های مردان مشخص 

شده اما نمی دانم چرا تصمیم قطعی در مورد لیگ بانوان اعام نمی شود تا از این باتکلیفی خارج شویم.

بنگر علم شاه جهان ر سر باابا نصرت و فتح و ظفر و دولت واا لشکر شده آسوده و تِمَذ شده ایمن
نصرت شده وسته و دولت شده واا فتح آمده و تهنیت آورده جهان را
سلطان جهانگیر ه این فتح مهنا ازنده ه فرزندی او آدم و حوابشکفته ه دین داری او جان پیمبر پیروزی او ر همه عالم شده پیدابهروزی او ر همه گیتی شده معروف روزش همه با دولت و کارش همه زیبارزمش  همه با نصرت و رسمش همه  نیکو

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

پلیس فرانســه شــش نفر را در ارتباط با سرقت 
اثــر هنــری از »بنکســی« ـ هنرمند مشــهور 
خیابانیـ  دســتگیر کرد. پــس از آنکه اثر هنری 
ربوده شده »بنکســی« که روی در سالن نمایشی 
در پاریــس خلق شــده بود از شــهری واقع در 
ایتالیا ســر درآورد، پلیس فرانســه از دستگیری 
شــش نفر در ارتباط با ســرقت این اثری هنری 
خبر داد. »بنکســی« هنرمند مشــهور آثار هنر 
خیابانــی تصویری از دختربچــه ای غمگین را بر 
روی در ســالن »باتاکان« خلق کرده بود که این 
اثر هنری در ســال ۲۰۱۹ به سرقت رفت. سالن 
نمایــش »باتاکان« در نوامبر ۲۰۱۵ مورد هجوم 
تروریســت ها قرار گرفت و در نتیجه آن ۹۰ نفر کشته شدند. مظنونان این پرونده سرقت، 
چند هفته پس از آنکه پلیس ایتالیا از کشــِف در این ســالن در مزرعه ای متروکه واقع در 
ناحیه » ابروتزو« خبر داد، در فرانســه دســتگیر شدند. روز جمعه دو نفر به جرم سرقت و 
چهار نفر به جرم پنهان کردن این اثر دســتگیر شــدند. پیشتر اعام شده بود که سارقان 
با اســتفاده از یک َون، دِر ســالن »باتاکان« را به طور کلی جدا و آن را به سرقت برده اند. 
»بنکسی« هنرمند گرافیتی کار اهل بریستول است که با نقاشی های دیواری و هنر گرافیتی 
اعتراضی خود، شــهرت جهانی دارد، با این حال هنوز هویت اصلی او فاش نشــده اســت. 
نقاشــی های این هنرمند بیشــتر به مسائل سیاســی و موضوع هایی مانند گرمای جهانی، 
جنگ، شنود غیرقانونی و شرایط سخت کاری پرداخته است. تا کنون بارها نقاشی های این 

هنرمند از روی دیوار جدا و به قیمت های چشمگیر فروخته شده است.

کتاب کار
کتاب کار اثر ارس اسوندســن است که دغدغه 
اصلی نویســنده در آن معنای کار اســت. ارس 
در ایــن کتاب بیشــتر از هــر چیزی بــه بُعد 
اگزیستانسیالیســتی کار می پردازد و به خواننده 
کمک می کند تــا از دیدگاهی متفاوت و جدید 
به موضوع کار نگاه کند. در قســمتی از پشــت 
جلــد کتــاب کار آمده اســت: کار چه نقشــی 
در جســتجوی ما برای یک زندگــی معنادار و 
رضایتبخش دارد؟ بــرای همه ما لحظاتی پیش 
آمده که آرزو کرده ایم کاش مجبور نبودیم حتی 
یک روز دیگر کار کنیم. اما در واقع دنیای بدون 
کار دنیایی مــال آور و ناامیدکننده خواهد بود. 
کار به زندگی ما احساس معنادار بودن و هدفمندی می بخشد، هویتمان را شکل می دهد 
و برایمان شــبکه ای اجتماعی می سازد. اسوندســن با گذری بر فلسفه، تاریخ، ادبیات و 
حتی ســریال ها و ترانه های روز می کوشد تصاویری به دست دهد از ابعاد متنوع کار. در 
درجه اول، این کتاب یک کتاب فلســفی محسوب می شود و در آن مقوله کار از دیدگاه 
فلسفی بررسی می شود. خواننده در سراسر کتاب می تواند نظرات فیلسوفان مختلف مانند 
ارســطو، سقراط، برتراند راســل و… را در مورد کار و مسائل پیرامون آن مشاهده کند. 
اما همان طور که احتماا می دانیــد، کتاب های مجموعه تجربه و هنر زندگی هرچند که 
فلسفی هستند زبان پیچیده ای ندارد و هر خواننده ای می تواند به راحتی آن ها را بخواند. 
ارس اسوندسن نیز در این کتاب با زبانی ساده موضوع کار را از دیدگاه های مختلف – با 

تاکید بر بعد فلسفی – بررسی می کند.

صادق چوبک
صــادق چوبــک )زادۀ تیر ۱۲۹۵، بوشــهر – 
درگذشــتۀ تیر ۱۳۷۷، برکلی( نویسندۀ ایرانی 
بــود. بســیاری او را همــراه صــادق هدایت و 
بــزرگ علــوی، پــدران داستان نویســی نوین 
ایرانی می دانند. از آثار مشــهور وی می توان به 
مجموعه داســتان انتری که لوطی اش مرده بود 
و همچنین رمان های ســنگ صبور و تنگســیر 
اشــاره کرد. بیشــتر داســتان های وی دربارۀ 
تیره روزی مردمی است که اسیر خرافه و نادانی 
و پایبنــد به مذهب خویش هســتند. چوبک با 
توجــه به خشــونت رفتاری ای کــه در طبقات 
فرودســت دیده می شــد سراغ شــخصیت ها و 
ماجراهایــی رفــت که هرکدام بخشــی از این رفتار را بازتاب می دادند و به شــّدت به 
درهٔ تاریکی می بردند. او یک رئالیســت تمام عیار بــود که با منعکس کردن چرک ها و 
زخم های طبقۀ رها شــدۀ فرودست نه در جستجوی درمان آن ها بود و نه تاش داشت 
پیشــوای فکری نســلی شود که تاب این همه زشتی را نداشــت. به همین دلیل چهرۀ 
کریه و ناخوشــایندی که از انســان بی چیز، گرســنه و فاقد رؤیا ارائه می دهد، نه تنها 
مبنای آرمان گرایانــه ندارد بلکه نوعی رابطۀ دیالکتیکی اســت بین جنبه های مختلف 
خشــونت. او در بیشــتر داســتان   های کوتاه خود و رمان ســنگ صبور، رکود و جمود 
زیســتی ای را به تصویر کشــید که اجازۀ خلــق باورهای بزرگ و فکرهــای مترقی را 
نمی دهــد. از این منظر طبقهٔ فرودســت هرچند به عنوان مظلوم اما به شــکل گناه کار 

ترســیم می شود که هرچه بیشتر در گل و ای فرومی رود.

دستگیری سارقاِن اثر »بنکسی«


