
 شهردار تهران خبر داد:
طرحترافیکازشنبهاجرامیشود

شــهردار تهران گفت: طرح ترافیک از شنبه اجرا می شود. پیروز 
حناچی شــهردار تهران در گفت و گویی تلویزیونی با اعام خبر 
اجرای طرح ترافیک از روز شنبه گفت: تاش می کنیم تا ساعت 
را طوری تنظیم کنیم که اگر افرادی خواســتند با وسایل نقلیه 
شــخصی سرکار حاضر شوند و بعد از ساعت اداری از طرح خارج 

شوند، این همکاری در حوزه طرح ترافیک انجام شود
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بورسدرایرانمسیلنقدینگیاست
ســاختارهای بورســی در جهان به زعم اقتصاددانان مبتنی بر رشد 
اقتصادی و تمایز قدرت رقابت در بازاریابی کااها رشــد و رکود می 
یابند اما در ایران که این ضوابط تا حد متصوری منفی هستند و دولت 
هم بنا ندارد به تولید بپردازد چگونه ارقام موجود در بورس میتوانند 
مبنای تغییر بسمت باا پیدا کنند که البته این تحلیل می تواند درس 
کاس اول اقتصادی تلقی شود. اساس این بحث متکی است به عرضه 
و تقاضا. عرضههایی که وقتی با قیمت واقعی سنجیده میشوند نسبتا 
تعدیل یافتهاند و تقاضایی که با تبلیغ و انسداد منافذ دیگر بلعیدن 
نقدینگی مانند ارز و سکه و ملک بسمت کاایی جذاب به نام سهام 
هدایت میشــود و همه بورس در ایران البته این نیست. چرا که در 
بورس ایران شرکتهایی در حال تولید مایحتاج عمومی مردم از خودرو 
گرفته تا بهداشت و دارو و نفت و غذا نیز فعال بازار سرمایه اند و الزاما 
همه اینها به اعتبار حجم تولید و سودی که میدهند محل ارتقاء اعداد 
ارزشی واقع میشوند. اما در بورس بازی حقه بازیهایی هم هست که 
به برخی از آنها تا حدی در بورســهای جهانی و در حدی هم برای 
نسبت دادن به بورس ایران میتوان اشاره کرد. در سال ۱۳۸۳ همراه 
هیاتی از اتاق بازرگانی به آفریقای جنوبی سفر کرده بودیم و یکی از 
برنامههای این ســفر آشنایی با روند ارتقاء بازار سرمایه در آن کشور 
بود. ریشه اقتصادی در این کشور با تمهیدات سفیدپوستان انگلیسی 
تبار یا انگلیســی مزاج اداره میشــد. ۳ مطلب مهم در این بازدیدها 
مطرح شد که در زمان بازگشت بدانها پرداخته شد. اوا اینکه بورس 
به معنای واقعی در بخش خصوصی اداره میشد و به هیچ وجه دولت 
در اداره یا امر و نهی در اداره و یا حتی منویات راهبردی اداره بورس 
نقشی نداشت و این از کلیدیترین اصول بورسداری است. دوم اینکه 
دادســتان کل کشور نمایندهای مبســوط الید در بورس داشت که 
اختیاراتش بسیار گسترده و عمیق و در حد داشتن اطاعات محرمانه 
از شــرکتها و اشــخاص بود و همین امر موضوع تامین امنیت برای 
بورسبازان را هدیه می آورد. سوم اینکه بورس با تمهیداتی که ارزیابی 
ســه ماهه رشد تراز مالی و آزمایشی شــرکتها را ماک قرار میداد 
و شــفافیت در خصوص آنها مبتنی بر انتشــار و پذیرش مسئولیت 
مدیران و حسابرسان بود نمایش داده میشد و این سه اصل را آنها از 
اصول اولیه تحکیم بازار سرمایه قلمداد میکردند. در کشورهایی که 
انگلستان نفوذ مالی و بانکی خود را مبتنی بر سیاستهای جریانساز 
اعمــال میکند و حتی عواملی را برای ایــن امر آموزش میدهد و با 
تمهیداتی بر این مشــاغل میگمارد الزاما شفافیت و اختیار نظارت 
معنی جدی و بایســته ای ندارند. چرا که با کوچکترین تغییرات در 
نحوه تامین منافع سیاسی و اقتصادی انگلیس باید مکانیزم پول ابزار 
تعدیل فشارها گردد. نگاه موذیانهای که انگلستان در مالزی و ترکیه 
و قطر و برخی دیگر کشــورها داشته است همیشه این بستر دوگانه 
را شکل میداده که بازار سرمایه شکل جدی نداشته و نمایشی اداره 
شود. در ایران نیز این نوع سیاستها که زمینه رشد جریانهایی را فراهم 
میکرده به وفور دیده میشود. خصوصیسازی بانکها و عوامل موسس 
آنها حکایت از داســتانهایی هفتاد من کاغذ است. وجود بهره و نرخ 
بهره و نظام عملیاتی تسهیات و مهمیز محاسبات ربوی همه و همه 
با همه منویات اســامی اداره شدن کشور متباین است و این تضاد 
توسط دولتهایی که تاکنون قدرت اعمال سیاست و یا مجالسی که 
قدرت اعمال نظارت با اطاعات دقیق و ویژه را نیافته اند روز به روز 
عمیقتر گردیده اســت. این حقیر زمانی به اصل بانکداری خصوصی 
معترض شــدم و مقااتی هم منتشــر کردم که گوشهای از آن در 
بولتن بانک مرکزی برای هشــیار کردن جریان خاص آمد و سپس 
سیاست پشت پرده این شد که سازمانهایی همانند بنیاد شهید و بنیاد 
مستضعفان و بسیج و سپاه و ارتش را به داشتن بانک بکشانند تا عمق 
فاجعه موجب پوشیده شدن منویات اصلی در خصوصی سازی گردد. 
در اداره بازار سرمایه هم همین منوال رواج یافت با دریافت اطاعات 
جهت گیریها بسمت جریان موسوم به ۴ درصدیها میل میکرد. امروز 
اما جریان متفاوت است دولت مشغول زدن چوب حراج بر داراییهای 
خویش است و آنها را به قیمت نازلی در بازار بورس عرضه میکند این 
امر زمینه ورود مردم را به بازار سرمایه فراهم میکند. دانش حضور در 
بازار سرمایه مفهوم نظارت را گسترش خواهد داد. دانایی عمومی از 
دارایی موجود در بورس موجب شــفافیت میشود. ما در بورس بازی 
اول راه هســتیم بورس برای تامین نقدینگی و ابزار نقدشوندگی در 
ایجاد بقای ارکان اقتصادی بســیار جایگاه واا و مهمی را داراست و 
حضور مردم رشد منفی سرمایهگذاری را تا حدی جبران خواهد نمود. 
نرخ سرمایهگذاری از شاخصهای مهم ارتقاء اقتصادی و رشد ملی در 
هر کشــوری است. پس پرداختن به بورس از چند جهت ازم است. 
اول اینکه دانش بازار بــه مردم انتقال می یابد. دوم اینکه نقدینگی 
بسمت بازار سرمایه میل میکند. سوم اینکه طبقه متوسط جامعه به 
بدنه تولیدی نزدیک و حس مالکیت می یابند. چهارم اینکه ارقام در 
نظام پولی معنی واقعی پیدا میکنند و پنجم اینکه نقدشــوندگی به 
رونق توسعه تولید می افزاید و لذا برای نگرانی برخی اقتصاددانهای 
کشور که از نحوه اداره بازار ثانویه وحشت میکنند باید نظام قضایی 

کشور وارد و بر رفتار متولیان بورس نظارت جامع فراهم آورند. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

از اجبار تا تهدید برای پرداخت اقساط

دارندگان وام های قرض الحسنه نقره داغ شدند!
در حالیکه به دستور بانک مرکزی باید اقساط وام های قرض الحسنه اشخاص در فاصله سه ماهه اسفند تا 
پایان اردیبهشت  امسال به تعویق می افتاد و هیچ جریمه  دیرکردی به آن تعلق نمی گرفت، اکنون با پایان 
مهلت تعیین شده برخی بانک ها مشتریان را جریمه کرده و خواستار پرداخت اقساط معوق شده اند!در 
جریان شیوع ویروس کرونا در پایان سال گذشته، بانک مرکزی تصمیم گرفت برای حمایت از مشتریان 
بانک ها که به دلیل رکود اقتصادی و تعطیلی برخی مشاغل امکان تأمین هزینه های خود را نداشتند 
اقساط وام ها را به تعویق بیاندازد؛ به طوری که کسب و کارها تقریبا تمامی وام ها مشمول تعویق شد و 
برای اشخاص نیز وام های قرض الحسنه امکان تعویق سه ماهه داشت.در جریان اجرای این دستورالعمل 
که از سوی بانک مرکزی به بانک ها اباغ شد و عبدالناصر همتی - رئیس کل بانک مرکزی - نیز بارها 
بر اجرای آن تأکید داشــت، شاهد آن بودیم که برخی بانک ها سرپیچی کردند و در ماه اول اقساط از 
حساب مشتریان کسر شد. در پی اعتراضاتی که وجود داشت رئیس کل بانک مرکزی دستور داد بانک ها 
ضمن اجرای دستورالعمل، هر آنچه از حساب ها برداشت کرده اند مجددا به حساب مشتری برگردانند.

بانک ها قسط معوق و جریمه را باهم می خواهند!
در حالی در پایان اردیبهشت ماه زمان سه ماهه تمام شد و باید مشتریان از خردادماه پرداخت اقساط را از 
سر بگیرند که بررسی های میدانی و همچنین گزارش های دریافتی ایسنا، نشان می دهد برخی دارندگان 
وام های قرض الحسنه با مشکاتی مواجه شده  و تحت فشار مالی قرار گرفته اند. از جمله اینکه صاحب 
وام  که در سه ماه گذشته اقساط را پرداخت نکرده،  در زمان پرداخت قسط خرداد با درخواست بانک 
برای پرداخت جریمه سه ماهه گذشته به دلیل عدم پرداخت قسط ها روبرو است، در حالی که طبق 
دستور بانک مرکزی نباید در این سه ماه قسطی دریافت می کردند و مشمول هیچ جریمه دیرکردی 

نیز نمی شد.

بانک: اعام بانک مرکزی با اباغ فرق داشت
این در حالی است که پیگیری ایسنا از بانک مذکور نیز با این توضیح همراه شد که در بخشنامه بانک 
مرکزی گفته نشده که تمامی اشخاص شامل می شوند و آنچه از سوی بانک مرکزی اعام شده با آنچه به 
بانک ها اباغ شده متفاوت است، از این جهت باید دارندگان وام قرض الحسنه اقساط را واریز می کردند.به 
گفته مشتریانی که اکنون سرگردان شده اند، اگر قرار بود بانک به تعهد خود پایبند نباشد و دستورالعمل 
بانک مرکزی را زیر پای بگذارد چه دلیلی داشت که با اعام رسمی، موجب به تعویق افتادن اقساط 
شود، ما در همان ابتدا هر ماه قسط را پرداخت می کردیم نه اینکه اکنون جریمه بدهیم و ناچار باشیم 

سه ماه را به طور یکجا چند میلیون بپردازیم که این بسیار سخت تر خواهد بود.

تهدید به کسر از حساب ضامن!
برخی دارندگان وام های قرض الحسنه ازدواج نیز با این مشکل مواجه اند و می گویند حتی بانک آن ها را 
تهدید کرده که »اگر قسط عقب افتاده را پرداخت نکنند از حساب ضامن آن ها کسر خواهد شد«، در 
حالی که این افراد نیز به استناد دستورالعمل بانک مرکزی و اطاعیه بانک درخواست امهال را اعام و 

قسط را پرداخت نکرده اند.

کسر از حساب را مشتری انتخاب کرده است
 موضوع کسر قسط از حساب مشتری نیز که ماجرای خود را داشته است و از همان ابتدا برداشت ها 
شروع شد و مشتری شاهد بود که قسط از حسابش کسر می شود. در این رابطه  بانک ها می گویند وقتی 
مشتری درخواست وام را ارائه داده است خود تائید کرده که قسط در هر ماه از حسابش کسر شود و بر 

این اساس هم این روال ادامه داشته است.

بانک هایی که با مردم راه آمدند
اما در این بین بانک هایی هستند که با رعایت ضوابط و بخشنامه بانک مرکزی با احترام به مشتری، 
دست به کسر از حساب وی و یا تهدید برای جریمه و برداشت از حساب ضامن نزده اند، بلکه با ارسال 
پیامک امکان انتخاب امهال و یا غیر آن را فراهم کرده و با مجوز مشتری عمل کرده  اند؛ موضوعی که 

می توانست از سوی تمامی بانک ها انجام شود.

 بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران:

رتبه ۱۲۵ ایران در شاخص تاب  آوری اقتصادی ۲۰۲۰
کاهش 34 درصدی قدرت 

خرید مردم

 استاد اقتصاد دانشگاه تهران:

 تورم کااهای اساسی بااتر 
از 60 درصد است

براساس بررسی های مرکز پژوهش های مجلس، درآمد سرانه کشور از سال ۱۳90 تا سال ۱۳9۸، کاهشی 
۳۴ درصدی داشته است و در صورت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی از سال ۱۳99 به بعد، حداقل به 6 
سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال ۱۳90 بازگردیم. محمد قاسمی سرپرست مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسامی در صحن علنی مجلس گزارشی درباره وضعیت اقتصادی کشور و 

راهکارهای اصاح آن به نمایندگان مجلس یازدهم ارائه داد.

جزئیات صادرات و واردات 2 ماهه 99

 افت ۵۰ درصدی صادرات
1113 هزار فقره چک در فروردین برگشت خورد

انتقاد آیت اه رییسی به نادیده گرفتن اولویت ها در اجرای قانون:

تخریب آلونک ها به جای کاخ سازی های غیرقانونی
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  احدی حق ندارد قانون را دور بزند
  برخورد عبرت  آموز با عامل  جنایت گیان 

  تشکل پرونده برای مدیران شهرداری کرمانشاه

 رحلت بنیانگذار کبیر انقاب اسامی
 امام خمینی )ره( تسلیت باد
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انتقاد آیت اه رییسی به نادیده گرفتن اولویت ها در اجرای قانون:گزیده خبر

تخریب آلونک ها به جای کاخ سازی های غیرقانونی
با عامل جنایت گیان برخورد عبرت   آموز خواهد شد// واکنش 

رییس قوه قضاییه به گزارش سازمان بازرسی درباره غیزانیه
خبرگزاری میزان- رییس قوه قضاییه به موضوع قتل دختر ۱۳ 
ســاله گیانی اشــاره کرد و با تأکید بر این که برخورد دستگاه 
قضــا با عامل این جنایت عبرت  آموز خواهد بود، از مراکز علمی 
و دانشــگاهی خواست که به آســیب  شناسی مسائل اجتماعی 
بپردازنــد. به گزارش مرکز رســانه قوه قضاییه، آیت  اه ســید 
ابراهیم رییســی در جلســه امروز شــورای عالی قوه قضاییه با 
گرامیداشت سی و یکمین ســالگرد ارتحال امام خمینی )ره(، 
صیانت از خط امام و مکتب سیاســی آن حضرت را وظیفه ای 
همگانی دانســت و تأکید کرد: امروز ابعاد فکری امام در اندیشه 
و ســیره عملی مقام معظم رهبری بروز و ظهور دارد و زندگی و 

مواضع ایشان تفسیر و تبیین بارز خط امام است.
رییس قوه قضاییه، خداباوری، خودباوری و مردم باوری را اساس 
و مبنــای خط امام عنوان کرد و افزود: امام )ره( مردم را با همه 
وجود باور داشتند و اعتماد به نفس را در میان آحاد ملت افزایش 
دادند و از این ظرفیت عظیم انسانی در گسترش معروفات و نهی 

از منکرات، زشتی ها و پلشتی ها بهره می بردند.

تاش امام برای شکل گیری جامعه عدالت محور و اخاقی
آیت اه رییســی تصریح کرد: خط و مکتب سیاســی امام )ره( 
دنبال ایجاد جامعه مبتنی بر عقانیت، معنویت، عدالت و اخاق 
بود و آن حضرت در همه برنامه هایشان به ویژه در تدوین قانون 
اساسی و طراحی ســاختار های برآمده از آن تاش داشتند که 

جامعه ای عدالت محور، معنویت گرا و اخاقی شکل گیرد.

قانون گریزی ارزش نیست؛ احدی حق ندارد قانون را دور 
بزند

رییــس قوه قضاییه اجرای قانون را شــاخص عدالت در جامعه 
عنوان کــرد و با تأکید بر تاش مؤثر برای رســیدن به جامعه 
عادل اظهار داشــت: قانون گریزی ضد ارزش است و هیچ کس 
در هیــچ جایگاهی نباید به خود اجازه دهد قانون را دور بزند یا 

از آن تخطی کند.

آفات نادیده گرفتن اولویت ها در اجرای قانون
آیت  اه رییســی با بیان این که اجرای قانــون باید عادانه، به 
دور از تبعیض و مبتنی بر اولویت ها باشــد، افزود: اگر در اجرای 
عدالت اولویت ها در نظر گرفته نشــود، به جای برخورد با قاچاق 
ســازمان یافته با کولبــران برخورد می شــود و به جای تخریب 
ســاختمان های مجلل و شــبه کاخ هایی که به صورت غیرمجاز 
و غیرقانونی ساخته می شــوند، با آلونک  ها برخورد می شود که 
این رویه اصًا درســت نیســت.رییس قوه قضاییه تصریح کرد: 
شهرداری ها و دستگاه هایی، چون جهاد کشاورزی باید در اجرای 
قانون و برخورد با تخلفات با کسانی که با پول و ثروت هنگفت، 

در مناطق خوش آب و هوا به صورت غیرمجاز ســاخت و ســاز 
می کنند برخورد کنند؛ در برخورد با قاچاق نیز اگر با دانه درشت 
 ها و قاچاق ســازمان یافته برخورد قاطع شود، موارد کوچک و 

جزئی هم تمام می شود.

آمادگی دســتگاه قضا در تعامل با مجلس جدید برای 
تحقق مطالبات رهبر انقاب در حوزه اقتصاد و فرهنگ

آیت  اه رییســی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به 
آغاز به کار مجلس یازدهم و منشــور مقام معظم رهبری 
برای ترســیم نقشــه راه نمایندگان جدید ملت، توجه به 
اقتصــاد و فرهنگ را از مهم ترین محور های این منشــور 
دانست و بر تعامل دستگاه قضایی با قوه مقننه در پیشبرد 
اهداف و برنامه های نهاد قانونگذاری در این دو حوزه تأکید 
کرد.رییس قوه قضاییه با اشــاره به لــزوم برخورد قاطع با 
متجاسران به قانون و تهدیدکنندگان نظم و امنیت، خاطر 
نشــان کرد که همکاری قوای سه گانه در کشور می  تواند 
در گســترش عدالت و احساس امنیت از سوی مردم نقش 
اساسی داشته باشد.آیت  اه رییسی افزود: ضابطان قضایی 
و همکاران ما در دستگاه قضا به هیچ عنوان نباید با کسانی 
که با ســرقت  های حرفه  ای و اقداماتی، چون کیف  قاپی 
زندگی مردم و امنیت روانــی آن ها را به خطر می اندازند، 
کوچک ترین مســامحه و مماشات کنند و با این افراد باید 

قاطعانه برخورد کرد.

بی تردیــد با عامل جنایت گیان برخــورد عبرت  آموز 
خواهد شد

رییــس قوه قضاییه همچنین به موضوع قتل دختر ۱۳ ســاله 
گیانی اشــاره کرد و با تأکید بر این که برخورد دســتگاه قضا 
با عامل ایــن جنایت عبرت  آموز خواهد بــود، در عین حال از 
مراکز علمی و دانشگاهی خواست که به آسیب  شناسی مسائل 
اجتماعــی بپردازند تا ریشــه و علل و عوامــل چنین جنایات 
هولناکی که احساســات عمومی را جریحــه دار می  کند، مورد 
بررســی قرار گیرد.آیت  اه رییسی یکی از علل و عوامل اصلی 
حوادث و جنایاتی نابخشودنی همچون حادثه گیان را دوری از 
اخاق و معنویت دانست و متذکر شد: عدالت در توزیع ظرفیت 
 ها، تأمین معیشت مردم و توجه به اخاق و معنویت در جامعه 
از مهم ترین اصول کاهش ناهنجاری  های اجتماعی و اقتصادی 
اســت که باید بیش از همه مورد توجه مســئوان اجرایی قرار 

گیرد.

قتل جوان سیاه پوست توسط پلیس جلوه ای از آمریکای 
بی نقاب بود

رییس قوه قضاییــه در بخش پایانی ســخنانش به اعتراضات 
مردمی در ۲۷ شهر آمریکا پس از قتل ناجوانمردانه یک شهروند 
رنگین پوســت به دست پلیس این کشور اشــاره کرد و آن را 
فریاد بلند مردمی دانســت که سال هاست حقوقشان زیر سایه 
نژادپرســتی نظام اســتکباری آمریکا و دیگر کشور های غربی 

نادیده گرفته شده اســت.آیت  اه رییسی گفت: امروز با هویدا 
شــدن چهره بی نقاب آمریکا بر همگان ثابت شــده این کشور 
بزرگ ترین ناقض حقوق بشــر و قطعنامه  های ســازمان ملل و 
میثاق  های بین المللی اســت و معترضان آمریکایی با شــعار 
»بگذارید نفس بکشیم«، مدیریت این نظام استکباری و مدعیان 
حقوق بشر در غرب و ایادی آن ها در منطقه را به چالش کشیده 
 اند که امید اســت آتش این خشم دامنگیر رهبران نظام سلطه 

شده و آن ها را به زیر کشد.
در این جلســه حجت  ااسام و المســلمین درویشیان رییس 
سازمان بازرسی کل کشور با ارائه گزارشی در خصوص حوادث 
اخیر غیزانیه استان خوزستان گفت: طرح آب  رسانی به منطقه 
غیزانیه در سال ۹۴ تصویب و اعتبار آن از محل صندوق توسعه 
ملّی در نظر گرفته شــده اســت و این پروژه تاکنون ۹۰ درصد 
هم پیشرفت فیزیکی داشته، ولی در به ثمر نرسیدن آن شاهد 
کوتاهی  هایی بوده  ایم در حالی که این پروژه به مراتب زودتر از 
این قابل اتمام بود.وی در ادامه خاطر نشــان کرد که مشابه این 
مســأله، موارد دیگری نیز در اســتان خوزستان وجود دارد که 
بازرسی اســتان موظف به پیگیری و ارائه گزارش درباره آن ها 

شده است.

تشکل پرونده قضایی برای مدیران شهرداری کرمانشاه
رییس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنان 
خود به حادثه کرمانشاه که منجر به فوت یکی از شهروندان این 
شهر شــد پراخت و گفت: واحد اجراییات شهرداری کرمانشاه 
برای تخریب خانه این شهروند کرمانشاهی اقدام کرده بود که 
پس از ممانعت نامبرده، اقدام به استفاده غیرمجاز از گاز فلفل 
کرده و با همکاری دو تن از کارکنان زن شــهرداری وی را به 
یکی از کمپ های ترک اعتیاد شهرداری منتقل کردند که این 
شهروند در مسیر انتقال درگذشت.حجت  ااسام و المسلمین 
درویشیان افزود: بررسی  ها نشان می دهد که اقدام به تخریب 
توســط شــهرداری غیرمجاز بوده و دســتور کلی دادستانی 
کرمانشــاه که شــهرداری به آن برای تخریب ملک اســتناد 
می کند، تنها مربوط به جلوگیری از ســاخت و ساز غیرمجاز 
بوده و تجویز تخریب در این دســتور وجود نداشته است.وی 
بر همین اساس خاطرنشان کرد که به دنبال این پیگیری  ها، 
شهردار منطقه و مدیر و معاون اجراییات شهرداری کرمانشاه 
برکنار و از خدمت تعلیق شــده  اند و پرونده ای برای رسیدگی 
به مســاله تحت عنوان سببیت در قتل شبه عمد در شعبه ۲ 
بازپرســی دادستانی کرمانشاه تشکیل شده و موضوع در حال 
پیگیری اســت.رییس قوه قضاییــه در واکنش به این گزارش 
موارد مطرح شــده را قابل توجه دانســت و گفت: در موضوع 
خوزستان اگر دستگاه  های مربوطه به  موقع اقدام می  کردند، 
کار به اعتراضات نمی  کشید و ما نباید نسبت به این کوتاهی  ها 

و قصور و تقصیر ها بی  تفاوت باشیم.

 پخش زنده سخنرانی تلویزیونی امام 
خامنه ای در سالروز رحلت امام خمینی)ره(

ســخنرانی تلویزیونی رهبر معظم انقاب روز چهارشنبه در سی و یکمین 
سالروز رحلت امام خمینی)ره( برگزار خواهد شد.حضرت آیت اه خامنه ای، 
۱۴ خردادماه بمناســبت سی و یکمین سالروز رحلت حضرت امام خمینی 
رحمه اه، در یک ســخنرانی زنده ی تلویزیونی با ملت ایران سخن خواهند 
گفت.بیانات رهبر انقاب ساعت ۱۱ روز چهارشنبه، از سایت، اینستاگرام و 
توئیتر KHAMENEI.IR و شبکه های صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران 
بصورت زنده پخش خواهد شد.مراسم سالگرد رحلت بنیانگذار کبیر انقاب 
اســامی که هرسال با ســخنرانی حضرت آیت اه خامنه ای در حرم مطهر 
امام خمینی)ره( برگزار میشد، با توجه به دستورالعمل های بهداشتی ستاد 
ملی مبارزه با کرونا مبنی بر عدم برگزاری تجمعات، امســال در حرم مطهر 

برگزار نمی شود.

روحانی در تماس تلفنی رئیس جمهور افغانستان:
سیاست ایران، توسعه روابط با همه 

همسایگان بویژه افغانستان است
رؤســای جمهور ایران و افغانســتان با اشاره به روابط دوســتانه و برادرانه 
دو کشــور، بر ضرورت تاش برای توســعه و تحکیم همه جانبه مناسبات 
تهران-کابل در راســتای تامین منافع دو ملت تاکید کردند.حجت ااسام 
والمسلمین حســن روحانی دیروز دوشنبه در تماس تلفنی »محمد اشرف 
غنی« رئیس جمهور افغانستان با وی، با تبریک دوره جدید ریاست جمهوری 
وی در افغانســتان و ابراز خرســندی از توافق بوجود آمده میان گروه های 
سیاسی در این کشور، ابراز امیدواری کرد با تاش همه ارکان دولت و شورای 
عالی مصالحه،  شاهد صلح، ثبات و امنیت بیشتر در افغانستان باشیم.رئیس 
جمهور با اشــاره به اقدامات و موفقیت های کشــورمان در مبارزه با کرونا و 
ارائه خدمات رایگان درمانی و بهداشــتی به مهاجرین افغانی،  اظهار داشت: 
ارائه خدمات بهداشــتی و درمانی نسبت به برادران افغانی در مسیر مبارزه 
با کرونا با همین روند ادامه خواهد داشــت.روحانی با بیان اینکه سیاســت 
جمهوری اســامی ایران، توســعه روابط و همکاری های برادرانه و دوستانه 
با همه همسایگان بویژه افغانستان است، گفت: گسترش ثبات و امنیت در 
افغانســتان را در راستای توســعه ثبات و امنیت خود می دانیم و معتقدیم 
اختافات گروهها از طریق مذاکره در چارچوب اصول حل و فصل می شود و 
در این مسیر همواره در کنار دولت و ملت افغانستان هستیم.رئیس جمهور با 
اشاره به اینکه روابط دوجانبه ایران و افغانستان در مسیر پیشرفت قرار دارد، 
اظهار داشت: باید برای تسریع در اجرای توافقات و پروژه های فی مابین از 
جمله راه آهن خواف-هرات به عنوان یکی از پروژه های مهم اقتصادی میان 
دو کشــور تاش کنیم. روحانی افزود: تکمیــل و راه اندازی پروژه راه آهن 
چابهار به زاهدان در یکسال پیش رو می تواند تحول مثبتی در توسعه حمل 

و نقل و جابه جایی کاا در منطقه بوجود آورد.

جهانگیری:
 باید از اعتماد مردم به بازار سرمایه 

حفاظت شود
معاون اول رییس جمهوری از بازار سرمایه و مشارکت فعال مردم در این بازار 
به عنوان فرصتی بزرگ برای اقتصاد کشــور یاد کرد و گفت: باید از اعتماد 
مردم به بازار سرمایه حراست و حفاظت شود البته مردم باید بدانند که بازار 
ســرمایه ریسک پذیر اســت و باید برای فعالیت در این بازار با کارشناسان 
مشــورت کنند.به گزارش پایگاه اطاع رسانی معاون اول رییس جمهوری،  
اســحاق جهانگیری در جلسه ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که دیروز 
دوشنبه به ریاست وی برگزار شــد، نقش بازار سرمایه را در مردمی کردن 
اقتصاد پراهمیت و اساسی دانست و اظهارداشت: حضور و فعالیت مردم در 
بازار ســرمایه به معنای این است که افراد صاحب و مالک سهم کارخانجات 
بزرگ کشور می شوند.معاون اول رییس جمهوری با اشاره به گزارش رییس 
ســازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اینکه در حال حاضر ۱۳ میلیون نفر 
دارای کد معاماتی هســتند و در بازار ســرمایه فعالیت می کنند، از دست 
اندرکاران ســازمان بورس قدردانی کرد و افزود: شاخص های موجود نظیر 
تأمین مالی، شاخص کل بورس،   ارزش معامات و تعداد کدهای معاماتی 
فعال نشــان می دهد که بازار سرمایه کشــور بزرگ شده و عمق پیدا کرده 
اســت.جهانگیری با تأکید بر اینکه بازار ســرمایه همواره و به خصوص در 
شرایط کنونی از اهمیت فراوانی برای کشور برخوردار است، تصریح کرد: بازار 
سرمایه برای همه دولت ها و حکومت ها با اهداف مختلفی که دارند اهمیت 
دارد و یکی از مهمترین اهداف آن شفاف سازی اقتصاد است.وی با تأکید بر 
اینکه بازار سرمایه نقش مهم و اساسی در شفاف سازی اقتصاد ایفا می کند، 
یادآور شــد: عملکرد شرکت هایی که ســهام خود را در بازار سرمایه عرضه 
می کنند تا حد زیادی باید شفاف باشد و عملکرد آنها زیر نظر سرمایه گذاران 
و کارشناسان اقتصادی خواهد بود و این برای هر اقتصاد و به خصوص اقتصاد 
کشور ما اهمیت دو چندان دارد.معاون اول رییس جمهوری، آزادسازی سهام 
عدالــت و امکان خرید و فروش آن در بورس را یکی از بزرگترین طرح های 
اقتصادی و اجتماعی کشور پس از انقاب اسامی برشمرد و خاطرنشان کرد: 
حدود ۵۰ میلیون نفر از مردم کشــور در قالب طرح سهام عدالت، سهامدار 
کارخانجات مهم دولتی شده اند و امروز ارزش سهام آنها از رشد قابل قبولی 
برخوردار شــده اســت به گونه ای که در حال حاضر ارزش سهام ۵۰۰ هزار 
تومانی بین ۷ تا ۸ میلیون تومان و ارزش سهام یک میلیون تومانی بین ۱۵ 

تا ۱۶ میلیون است.

سخنگوی سازمان تعزیرات خبر داد
۴ سال منع فعالیت و ۸۰۰ میلیون تومان 

جریمه برای پزشک گرانفروش
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از محکومیت ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون 
ریالی یک پزشــک متخلف به دلیل گرانفروشی، تقلب و اخذ وجوه مازاد بر 
تعرفه پزشکی خبر داد سازمان تعزیرات حکومتی، سیدیاسر رایگانی در این 
رابطه اظهار کرد: با هوشیاری مسئوان بیمارستان و گزارش معاونت دانشگاه 
علوم پزشــکی، تخلف یک پزشــک که با صورتحســاب غیرواقعی اقدام به 
گرانفروشی، تقلب و اخذ وجوه مازاد بر تعرفه پزشکی کرده بود؛ به تعزیرات 
حکومتی گزارش شد.وی افزود: در بررسی پرونده های درمانی مشخص شد 
صورتحســاب پاتین های اعامی در مقایسه با عکس برداری مواضع عمل 
جراحی )شــانه( تعداد ۴۴ بیمار مغایرت داشــته و بر همین اساس پزشک 

مذکور و مدیرعامل شرکت تامین کننده پاتین ها محکوم شدند.

سخنگوی دولت:
تحریم های آمریکا به جایی نخواهد رسید

سخنگوی دولت اشاره به جریان انتقال بنزین از ایران به ونزوئا اعام کرد:در آینده هم 
با قاطعیت هرجایی که بتوانیم تبادل کاا داشته باشیم کار خود را ادامه می دهیم. علی 
ربیعی در ابتدای نشست خبری هفتگی خود با اشاره به سالگرد رحلت حضرت امام 
خمینی)ره( اظهار کرد: خرداد را با نام امام خمینی)ره( می شناسیم. ۱۴ و ۱۵ خرداد 
فرصتی را برای اعضای دولت فراهم می کند که مجددا با آرمان های امام)ره( و آنچه که 

در راستای مبارزه با ظلم بود و با مشی امام)ره( تجدید پیمان کنند.

تحریم های آمریکا به جایی نخواهد رسید
سخنگوی دولت در بخش پرسش و پاسخ نشست خبری امروز نیز در پاسخ به سوالی 
درباره  صادرات بنزین از ســوی ایران به ونزوئا گفت: ارســال صادرات ما یک اقدام 
طبیعی بر اساس حرکت آزاد تجارت بین الملل بود. در آینده هم با قاطعیت هرجایی 
که بتوانیم تبادل کاا داشته باشیم کار خود را ادامه می دهیم. تحریم های امریکا به 
جایی نخواهد رسید. از این پس هم جلوی تداوم حرکت صادرات و واردات ما را نخواهد 
گرفت. امیدواریم دولت آمریکا از سر عقل گرایی بر شعارهای ظاهری خود در تجارت 

آزاد در آب راه ها بماند.

آمریکا کم ترین صاحیتی برای نصیحت کشورها در زمینه حقوق بشر ندارد
وی در باره موضع ایران نسبت به ناآرامی ها و اعتراضات اخیر در آمریکا نیز گفت: بر 
خاف ایالت متحده آمریکا در امور داخلی کشورها دخالت نمی کنیم. ما از نزدیک نا 
آرامی ها را در این کشور رصد می کنیم و نگرانیم. این حوادث نشان می دهد آمریکا 
کم ترین صاحیتی برای نصیحت کشورها در زمینه حقوق بشر ندارد.سخنگوی دولت 
افزود: دولت آمریکا باید وقت بیشتری برای سامان دادن به امور داخلی خود به جای 
دخالت در امور کشورها بگذارد. امیدواریم از روش جمهوری اسامی و سایر کشورها در 

راستای عدم دخالت در امور داخلی اش درس ازم را بگیرد.

حذف یک بند از مصوبه حذف صفر از پول ملی برای جلب نظر شورای نگهبان
ربیعی در مورد ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس در حذف صفر از پول ملی گفت: 
ایرادی که شــورای نگهبان گرفت در مورد صندوق بین المللی پول است با توجه به 

مجموعه بررسی ها ما آن بند را حذف می کنیم که نظر شورای نگهبان تامین شود.

 نمی گذاریم آمریکا برای ما خفه شدن اقتصاد را تصور کند
ربیعی درباره درآمدهای ارزی دولت گفت:  سهم درآمد ارزی کشور ناشی از صادرات 
نفت و گاز و صادرات غیرنفتی بوده است که در جلسات فشرده ای که در ستاد اقتصادی 
دولت داشته ایم ما چشم انداز قابل دسترسی را با ۴۱ میلیارد دار بسته ایم که می تواند 
تا ۴۵ میلیارد دار هم افزایش بیابد. برش بخشی و صنعتی اش نیز زده شده است. مثا 
سهم فواد و پتروشیمی چه قدر است. برش استانی اش هم مشخص شده است. ما 
نمی گذاریم آمریکا برای ما خفه شدن اقتصاد را تصور کند. امیدواریم با گشایش هایی 
که در قسمت نفت می شود، درآمد های ارزی خود را تامین کنیم. امروز ۲۰ کشور 
را در نظر گرفته ایم. هدف اصلی شدند. سهم و نوع کااها مشخص شده است. هیچ 
دوره ای مثل این دوره وزارت خارجه به عنوان ســتاد صادرات فعال نشده بود. حوزه 
نمایندگی بازرگانی بیشتر مهیا شده است. حضور خود در مجامع منطقه ای بیشتر می 

کنیم. امیدواریم به انجام برسانیم.

رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح 
در پیامــی، مقاومت فعــال و پیش 
رونده کــه مقدمات خروج آمریکا از 
به مطالبــه ای منطقه ای  را  منطقه 
و بلکه جهانی تبدیل کرده اســت، 
را از راهبردهــای معجزگــون الهام 
گرفته از اندیشه ها و منویات امامین 
انقاب اسامی توصیف و تاکید کرد: 
نیروهای مســلح لحظــه ای از فتنه 
سازی ها و حیله گری های نوین علیه 
این سرزمین غفلت نکرده و هر نوع 
خطای محاســباتی آنان را قاطعانه 
و بی درنگ پاســخ خواهنــد داد.به 
گزارش روز دوشنبه مرکز ارتباطات 
و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای 
مسلح؛ در متن پیام سردار سرلشکر 
پاســدار محمد باقری رئیس ستاد 
کل نیروهای مسلح  به مناسبت فرا 
رسیدن سی و یکمین سالگرد ارتحال 
ملکوتی بنیانگذار انقاب اســامی، 
حضرت امــام خمینــی )ره( آمده 
است:  سی و یکمین سالگرد ارتحال 
جانسوز و ملکوتی معمار کبیر انقاب 
و بنیانگذار فقید جمهوری اسامی 
ایران حضرت امام خمینی)رحمة اه 
علیه( و پنجاه و هفتمین سالگشت 
قیام خونین پانزدهم خرداد ماه که 
مقدمه پیروزی نهضت اســامی و 
فروپاشــی نظام منفور  شاهنشاهی 
و پدیدار شــدن تحوات شــگرف 
جهانی گردید، را گرامی داشته و به 
روح تابناک امام بت شکن و احیاگر 
اســام ناب محمدی )ص( در عصر 
جاهلیت ثانی_ که اســتقال کشور 
و آزادی ملت عظیم الشــأن ایران از 
یوغ رژیم منحوس و وابسته پهلوی 
را با اســتقرار نظام مقدس اسامی 
رقم زد _ درود می فرستیم.در ادامه 
این پیام آمده اســت:  با گذشت ۳۱ 
سال از عروج آسمانی آن رهبر الهی 
و زعامــت خلف صالح و جانشــین 
شایســته، بصیر و ژرف اندیش آن 
حضرت، امام خامنه ای عزیز )مدظله 
العالی( انقاب و نظام اسامی به رغم 
تمامی توطئه ها و فتنه آفرینی های 

و  صهیونیســم  و  ســلطه  اردوگاه 
ارتجاع پلید منطقــه ای،   از جنگ 
تمام عیار رسانه ای و تهاجم فرهنگی 
و نــرم تا تحریم و جنگ اقتصادی و 
تهدیدهای نظامی و عملیات روانی 
بی وقفه و پیوسته، با اتکال به خداوند 
متعال و راهبری حکیمانه ولی فقیه 
زمان و تکیه بر ظرفیت ها و توانمندی 
های ملــی و بومــی و راهبرد های 
هوشمندانه و قدرتمند توانسته است 
بر عمق نفوذ راهبردی و اقتدار فکری 
و معنوی و وســعت عمل تاثیر گذار 
برای توانمندسازی بیداری و مقاومت 
اسامی و رویارویی ضد استکباری و 
ضد ســلطه ملت هــا در جغرافیای 
جهان اسام و فراتر از آن بیفزاید و 
در این  راســتا نقش آفرینی قدرت 
عملیات گفتمانی خود برای بازیگری 
مثبت و تعیین کننده در عرصه بین 
المللی و سنگرهای کلیدی جهان را 
به واقعیتی ملموس و غیرقابل انکار 
تبدیل نماید.سرلشکر باقری در این 
پیــام تاکید کرد: مقاومــت فعال و 
پیش رونده و نه مقاومت  ایســتا و 
منفعل! که با تشــکیل هسته های 
مقاومت در جهان اســام و  قدرت 
نمایــی در جبهــه مقاومــت غرب 
آســیا متبلور و با شکســت توطئه 

تکفیری  تروریســم  داعش،  جهانی 
و جنگ هــای نیابتی و طرح شــوم 
»خاورمیانه بزرگ« و بی تأثیر کردن 
رویایــی »معامله قــرن »، مقدمات 
خروج امریکا از منطقه را به مطالبه ای 
منطقه ای و بلکه جهانی تبدیل کرده 
اســت، از راهبردهای معجزه گون و 
غیرقابل باوری است که بی تردید با 
الهام از اندیشه و وصایای جاودان امام 
عظیم الشان  و راهبردهای حکیمانه 
و علوی سکاندار شجاع انقاب مقام 
عظمای وایت و رهبــری )مدظله 
العالــی( و وحدت، بصیرت و بیداری 
ملت ایران و حماسه فداکاری و ایثار 
نیروهای مســلح و مدافعان حرم _ 
که بر پیشــانی آن نام سیدالشهدای 
مقاومت، سردار سرافراز سپهبد حاج 
قاسم سلیمانی_ می درخشد حاصل  
شده اســت.در ادامه این پیام آمده 
اســت: در چنین ایامــی که جامعه 
بین الملل تحت تاثیر شیوع بیماری 
کرونا شرایط نادری را سپری می کند 
و مردم ایران پاسداشــت یاد و نام و 
آرمان امام راحل )ره( در این وضعیت 
اســتثنایی را فریضــه ای ســترگ  
می داند؛ خدای بزرگ را شاکریم که 
به برکت روحیــه و اعتقاد قلبی این 
ملت شایسته و مومن به نصرت الهی 

و گفتار و رهنمود ولی فقیه؛  خروجی 
اتاق های فکر و جنگ آمریکایی ها و 
جبهه ضد انقاب داخلی و خارجی 
که در منشور هزار رنگ دشمنی های 
خــود، در هــم شکســتن روحیه 
مقاومت و ایســتادگی ایران و ایرانی 
را طراحــی و دنبال می کردند باطل 
و در تصویــری معکــوس، برخاف 
خواســت »طاغوت اعظم » و قبیله 
اقتدار  منظومه  بزرگ«،  »شــیطان 
و عظمــت و بلندای عــزت و رفعت 
میهن اســامی با عبور ســرافرازانه 
از گردنه های ســخت و ماجراهای 
سهمگین، بالنده تر و پر فروغ تر از 
همیشه، پشتوانه بنای« تمدن  نوین 
اســامی« و فراهم سازی مقدمات 
»ظهور« شــده اســت.رییس ستاد 
کل نیروهای مســلح در پیام خود 
تاکیــد کــرد:  بی شــک در تداوم 
این راه مبارک و مســیر تمدن ساز، 
فرزندان غیرتمند ملت شریف ایران 
انتظامی،  در ارتش، ســپاه، نیروی 
وزارت دفاع و بسیج مستضعفین با 
تجدید عهــد دیرین خود با امامین 
عالیقدر  انقاب اسامی و شهیدان 
پرچــم پــر افتخاری کــه خمینی 
کبیر )ره( و خامنه ای عزیز )مدظله 
العالــی( برای صیانت از اســتقال 
و تمامیــت ارضــی و امنیت ملی و 
پیش روندگی این کشور برافراشته 
اند، همچنان در اهتزاز نگه داشــته 
و با نصــب العین قرار دادن منویات 
و فرامیــن فرماندهی معظم کل قوا 
العالی( راهبــرد  »ارتقای  )مدظله 
قدرت بازدارندگی«، »ظرفیت افزایی 
دفاعی حداکثری« و »روزآمد سازی 
تاکتیک های تهاجمی متناســب با 
تهدیدهای متصور از جبهه دشمنان 
»، لحظه ای از فتنه سازی ها و حیله 
گری های نوین علیه این سرزمین 
مقدس غفلت نکرده و همانگونه که 
بارها اعام کرده ایم »هر نوع خطای 
محاســباتی آنان در هر زمان و هر 
مکان را قاطعانه و بی درنگ با پاسخ 

متقابل مواجه خواهیم ساخت. »

سرلشکرباقری: 
 هر نوع خطای محاسباتی دشمن

 را قاطعانه پاسخ می دهیم
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نگـــاه  بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نشان داد:

رتبه ۱۲۵ ایران در شاخص تاب  آوری اقتصادی سال ۲۰۲۰
رتبه ایران در شــاخص تاب آوری اقتصادی با افت ۵ رتبه ای 

مواجه شده و مجددا در جایگاه ۱۲۵جهان قرار گرفته است.
معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارش 
به بررسی شاخص تاب آوری پرداخته است. این شاخص جهانی 
از  ۱۲ زیرشــاخص با وزن یکسان، تشکیل شده و برای ۱30 
کشور جهان محاســبه و رتبه بندی می شود. بررسی ساختار 
و تغییرات این شــاخص به مدیران کسب وکار این امکان را 
می دهد تا منابع قدرت و آســیب پذیری موجود در تاب آوری 
یک کشــور را، اعم ازعوامل مختل )اقتصاد، کیفیت ریسک یا 
زنجیره تأمین( شناســایی کنند. در سال ۲0۲0، کشورهای 
نروژ، ســوییس و دانمارک به ترتیب با کسب امتیازهای ۱00 
، 98.8 و  98.4 در صدر ۱30 کشــور مورد بررســی از لحاظ 
شاخص تاب آوری قرار دارند؛ این درحالی است که کشورهای 
هایتی، ونزوئا و اتیوپی به ترتیب با کســب امتیازهای صفر، 
8.9 و ۱3.8پایین ترین رده را در میان کشورهای مورد بررسی 
به خود اختصاص داده اند. ایران نیز از لحاظ شاخص تابآوری با 

امتیاز  ۲۱.۱ در رتبه ۱۲۵ قرار دارد.

جایگاه ایران در میان کشورهای منتخب خاورمیانه
ایران در میان سطوح تشکیل دهنده شاخص تاب آوری جهانی، 
در زنجیره تامین امتیاز بااتری را نسبت به سایر موارد، کسب 
کرده اســت. امتیاز ایران در سه بعد اقتصاد، کیفیت ریسک 

و زنجیــره تامین به ترتیب امتیازهای ۱3.6 ،۱0و 3۱.۵ بوده 
که کمترین امتیاز مربوط به کیفیت ریســک است.همچنین 
 FM روند امتیاز و رتبه ایران در شــاخص تــاب آوری جهانی

طی ســال های  ۲0۱6 تا ۲0۲0، روند امتیازی ایران تا سال 
۲0۱8 افزایشــی و رو به بهبود بوده ولی از سال ۲0۱9 روند 
نزولی آن آغاز شده و در سال  ۲0۲0 به  ۲۱.۱ رسیده است. 

بــا توجه به اینکه رتبه ایران در این شــاخص با وجود بهبود 
هر ســاله از ســال ۲0۱6 تا ۲0۱9 ، در سال ۲0۲0 با افت ۵ 
رتبه ای مواجه شده و مجددا در جایگاه ۱۲۵جهان قرار گرفته 
اســت.همچنین در میان ۱۲ محرک اصلی شاخص تاب آوری 
رتبه ایران در کیفیت ریســک بایای طبیعی، بهره مندی با 
رتبه های 66 و 7۲ بهترین عملکرد و در زیرشاخص حکمرانی 
شــرکت ها دارای بدترین عملکرد با رتبه ۱۲6 بوده است. در 
ادامه بدترین امتیازهای متعلق به ایران در زیرشــاخص های 
قرارگرفتن در معرض بایای طبیعی با امتیاز 0 رتبه ۱06، در 
بهره وری با امتیاز ۱۲.۵ دارای رتبه 7۲، کنترل فساد با امتیاز 
۱3.9 دارای رتبه ۱۱7 اســت. و بهترین امتیازهای آن نیز در 
زیرشــاخص های مربوط به شهرنشینی با کسب امتیاز 69.۵ 
دارای رتبه 86 و در کیفیت زیرساخت ها با امتیاز ۵۵.۲ دارای 
رتبه 84 و در زیرشــاخص شــدت نفت با 49.9 درصد دارای 
دارای رتبه ۱۱7 است.براســاس این گزارش؛ با توجه به این 
شاخص ها می توان با توجه به مسئله شیوع ویروس کویید ۱9 
متوجه شد که چگونه ممکن است که محیط کسب و کار یک 
کشور در مرحله بهبود قرار گیرد و چگونه سازمان ها می توانند 
از خسارت اقتصادی ناشــی از ویروس کویید ۱9 جلوگیری 
کنند. این بینش برای تصمیم گیری های مهم در هنگام ایجاد 
یا تخصیص مجدد امکانات گســترش زنجیره های تامین و به 

کارگیری بازارهای جدید بسیار حیاتی است.

مفت خری سهام عدالت مردم
در حالی که اکثر کارشناسان و مسئوان بورس تاکید دارند سهام عدالت ارزنده 
اســت و نباید در فروش آن عجله کرد، برخی مردم که برای فروش 30 درصد 
ســهام عدالت خود مراجعه کرده اند، بانک ها گفته اند ارزش فروش سهام عدالت 
آنها فقط 4۵0 هزار تومان اســت..بعد از آزادسازی سهام عدالت، عده ای از مردم 
روش مدیریت مستقیم سهام عدالت را           انتخاب کردند و با اعام ستاد آزادسازی 
ســهام عدالت در مرحله اول کسانی که روش مستقیم را           برگزیده اند، می توانند 
30 درصد از ســهام عدالت خود را           از طریق بانک هایی که شــماره شبا مربوط 
به آن بانک را           در ســامانه ســهام عدالت برای واریز سود اعام کرده اند، اقدام به 
فروش نمایند.برخی از دارندگان سهام عدالت در تماس با خبرگزاری فارس اعام 
کردند، برای فروش 30 درصد سهام عدالت خود به بانکی که شماره شبا همان 
بانک را           در سامانه اعام کرده ایم، مراجعه کرده و در حالی که ارزش اسمی سهام 
عدالتمان 49۲ هزار تومان بود و ارزش پرتفوی )ترکیب دارایی( روز سهام عدالت 
بیش از 8 میلیون تومان بود، اما وقتی برای تقاضای فروش 30 درصد ســهام به 
بانک مراجعه کردیم، متصدی بانک بعد از کلی ضرب و تقسیم اعام کرد در این 
مرحله فقط 4۵0 هزار تومان پول نقد به شما تعلق می گیرد. وی افزود: وقتی به 
متصدی بانک گفتم، چطور سامانه نشان می دهد که ارزش روز سهام من بیش از 
8 میلیون تومان است، گفت: عدد و رقم هایی که در سامانه  اعام می شود، به درد 
ما نمی خورد، آنچه که در بانک از فروش 30 درصد ســهام عدالت، به شما تعلق 

می گیرد، فقط 4۵0 هزار تومان است.

ارزش پرتفوی سهام عدالت 532 هزار تومان 8.6 میلیون تومان
بــه گزارش فارس، کارشناســان اقتصادی می گویند با توجــه به این که پرتفو 
)ترکیب دارایی های ســهام عدالت( متنوع است و از 49 شرکت مهم شامل 36 
شــرکت ارزنده بورسی و ۱3 شرکت غیر بورسی تشکیل شده است،  بنابراین به 
سهامداران عدالت که معموا از اقشار با درآمد پایین و کم درآمد جامعه هستند، 
توصیه می کنیم، به خاطر ارزنده بودن سهام عدالت، از عجله کردن در فروش آن 
خودداری کنند، چون داان در کمین سهام ارزنده آنها ایستاده اند و می خواهند 

به قول معروف این سهام را           مفت از چنگشان بیرون بکشند.

ارزش پرتفوی سهام عدالت 700 هزارتومانی که 11.6 میلیون تومان است
همچنین کارشناسان می گویند، وقتی تعداد زیادی از سهامداران عدالت در حد 
۲۵ درصد از 49 میلیون نفر روش مدیریت مســتقیم ســهام عدالت را           با هدف 
فروش سریع آن انتخاب کرده اند و اکثر این افراد می خواهند سهام عدالت خود 
را           به خاطر نیاز مالی از طریق بانک ها بفروشــند، این هجوم برای فروش، باعث 
کاهش ارزش ســهام می شود و انسان را           یاد کشــاورزان پیازکار و گوجه فرنگی 
می اندازد که با رسیدن محصوات به صورت همزمان و تقاضا برای عرضه به بازار، 
داان آن را           به قیمت مفت در حد کیلویی ۵00 تومان از چنگشان درمی آورند و 
همان محصول را           با صرف هزینه حمل ناچیز با بیش از ۱0 برابر قیمت به مصرف 
کننده می فروشند.به گفته یک کارشناس، سهام عدالت مانند باغ میوه ای می ماند 
که درختان آن تازه به بار نشســته و گرچه این باغ به صورت ارث رسیده است، 
اما حیف است برای گذران هزینه های جاری، سهام عدالت ارزنده خود را           با بهای 
بسیار ناچیز بفروشند.سهام عدالت که از سال 8۵ تا 9۵ از محل سود ساانه خود 
اقســاط خود را پرداخت کرد و بعد از ۱0 سال مقدار ۵3۲ هزار تومان از یمک 
میلیون تومان ارزش اسمی خود را پوشش داد و از سال 9۵ تا 98 سه سال سود 
به ارزش 7۲ ، 93 و ۱0۵ هزار تومان هم به دارندگانش هدیه داد، اکنون که آزاد 
شــده تازه به باردهی، افزایش ارزش و سود ساانه سهام شرکتهای سرمایه پذیر 
رســیده است، بنابر این به دارندگان سهام عدالت توصیه می شود، از سود آینده 

سهام عدالت استفاده کنید و در فروش آن عجله نکنید.

شرکت۱۴ هزار سوادآموز قمی در دوره های 
سوادآموزی

معاون ســوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش اســتان قــم گفت: ۱4 هزار 
ســوادآموز قمی در گروه سنی ۱0 تا 49 ســال و از قشر مولد در فعالیت ها، 
برنامه ها و دوره های ســوادآموزی شرکت کردند.به گزارش اداره اطاع رسانی 
و روابــط عمومی آموزش و پرورش اســتان قم، حجت ااسام والمســلمین 
محمدرضا قاسمی نیا با اشاره به فعالیت های سوادآموزی در قم اظهار داشت: 
تعداد کاس های تشکیل شده سوادآموزی در قم در سال گذشته  800 کاس 
بود که ۲۵0 کاس به پایان رسیده است.معاون نهضت سوادآموزی اداره کل 
آموزش و پرورش اســتان قم افزود: در این مدت ۱4 هزار سوادآموز قمی در 
گروه ســنی ۱0 تا 49 سال و از قشر مولد در فعالیت ها، برنامه ها و دوره های 
ســوادآموزی شــرکت کردند.وی تصریح کرد: از زمان شیوع ویروس کرونا و 
تعطیلی مدارس، دوره ها و کاس های سوادآموزی و آموزش تعطیل نبوده و در 
کنار آموزش های سوادآموزی، مهارت های مقابله با کرونا و  ثبت نام در سامانه 
ســامت و غربالگری را به خانواده ها و سوادآموزان آموزش دادیم.قاسمی نیا با 
بیان اینکه در حدود 7۵ درصد از کاس های سوادآموزی در ایام کرونا در قم 
فعال بوده اســت، یادآور شد: در این ایام درصد باایی از سوادآموزان قمی در 
فضای مجازی به کســب آموزش پرداختند کــه جلوگیری از ترک تحصیل، 
تداوم آموزش و حفظ وضعیت موجود در سوادآموزی از مهم ترین رویکردهای 

معاونت در ایام مقابله با کرونا بود.

 توزیع بیش از 20 هزار تُن آسفالت
 در شهر همدان

همدان- محبوبه یادگاری: شهردار همدان گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون بیش 
از۲0 هزار تُن آســفالت در معابر شــهر همدان توزیع شده است و تا پایان سال 
شــاهد ترمیم، اصاح و اجرای روکش آســفالت در معابر مختلف شهر خواهیم 
بود.عبــاس صوفی در ایــن باره اظهار کرد:  با توجه بارش های شــدید، برودت 
هوا و همچنین نمک پاشــی و یخ زدگی معابر در اواخر ســال گذشته و ابتدای 
امســال شــاهد تخریب و از بین رفتن سطح آســفالت معابر اصلی و فرعی در 
مناطق مختلف شهر همدان بودیم که در سالجاری با برنامه ریزی صورت گرفته 
به دنبال ترمیم، اصاح و اجرای روکش آســفالت معابر هســتیم.وی ادامه داد: 
مدیریت شهری همدان از ابتدای امسال، خدمات رسانی به شهروندان در حوزه 
های مختلف را به صورت ویژه در دســتور کار قرار داده است که به درخواست 
شــهروندان و بر اساس ضرورت؛ موضوع آسفالت معابر اصلی و فرعی شهر یکی 
از اولویت های شهرداری همدان به شمار می رود.شهردار همدان نشان کرد: در 
راســتای اجرای نهضت آسفالت و با هدف اصاح چهره بصری شهر، تسهیل در 
عبور و مرور، تامین آرامش و آســایش شهروندان عملیات آسفالت ریزی معابر 
اصلی و فرعی شهر همدان به صورت جدی آغاز شده است و تا پایان سال جاری 

بسیاری از معابر و خیابان های سطح شهر آسفالت می شود.

وزیر راه و شهرسازی:
۵0 درصد ثبت نام کنندگان طرح ملی 

مسکن ریزش داشته اند
وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه لیست نهایی واجدان شرایط مسکن 
ملی، خرداد ماه نهایی می شود، از ریزش ۵0 درصدی ثبت نام کنندگان 
خبر دادو گفت: نیمی از ثبت نام کنندگان دارای مسکن شخصی هستند.

محمد اسامی، درباره آخرین وضعیت پاایش ثبت نام کنندگان طرح ملی 
مســکن گفت: تقریباً تمام استان ها غربالگری انجام شده و علت طوانی 
شــدن آن همزمانی با شــیوع ویروس کرونا بود. اما پاایش و غربالگری 
واجدان شــرایط به اتمام رسیده اســت.وی در پاسخ به این پرسش که با 
توجه به اینکه برنامه ریزی اجــرای این طرح اختصاص 400 هزار واحد 
مسکونی به متقاضیان طرح ملی مسکن بود ولی یک میلیون و 600 هزار 
نفر ثبت نام کردند، اظهار داشــت: علت اینکه از ابتدای ثبت نام طرح تا 
کنون یک میلیون و 600 هزار نفر ثبت نام کرده اند این است که همزمان 
دو روش ثبت نام در ســامانه و ارسال پیامک را اجرا کردیم.اسامی ادامه 
داد: در فازنخســت ثبت نام ۲30 هزار نفر در ســامانه ثبت نام کردند که 
پاایش واجدان شــرایط فاز اول به طور کامل به پایان رســیده است اما 
در فــاز دوم ثبت نام که هم ســامانه ای و هم پیامکی بود نیاز به تکمیل 
اطاعات ثبت نام کنندگان از طریق پیامک داشتیم.وزیر راه و شهرسازی 
افزود: اگرچه هدف گذاری طرح اقدام ملی مســکن، ســاخت 400 هزار 
واحد مسکن است اما تفاهم نامه هایی هم با سایر دستگاه ها داریم که در 
تفاهم نامه های مذکور نیز مقرر شده مجموعاً 480 هزار واحد با مشارکت 
نیروهای مســلح، وزارت رفاه و آموزش و پرورش ساخته شود که آنها نیز 
همزمان با طرح اقدام ملی در حال اجراست. ولی از مجموع این دو، یعنی 
از 880 هزار واحد مسکونی، ۲00 هزار واحد هم پوشانی دارند.وی با تاکید 
بر اینکه لیســت نهایی واجدان شرایط در خرداد ماه جاری تعیین تکلیف 
و نهایی می شود، درباره رسیدن متوسط قیمت مسکن در تهران به متری 
۱7 میلیون تومان تصریح کرد: مردم اصًا نگران نباشند، در سامانه طرح 
ملی مسکن دست مردم را باز گذاشتیم تا هر کس می خواهد ثبت نام کند.

وزیر راه و شهرســازی افزود: نیمی از کســانی که ثبت نام کرده اند، فاقد 
مسکن نبوده اند بنابراین ۵0 درصد متقاضیان به دلیل اینکه مالک واحد 

مسکونی بوده اند ریزش خواهد داشت.

تمدید  مشوق ارزی بانک مرکزی برای 
صادرکنندگان

رئیس کل بانک مرکزی می گوید کلیه صادرکنندگان تا پایان تیرماه ســال 
جاری مهلت دارند نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی سال ۱398 اقدام 
کنند و از مشوق های ارزی بهره مند شوند.به گزارش ایسنا، از ماه های ابتدایی 
سال ۱397 و همزمان با افزایش نرخ ارز در بازار داخلی ایران، بانک مرکزی 
به منظور تضمین بازگشــت ارز حاصل از صادرات به کشور، از سویی برای 
صادرکنندگان تعهدات ارزی قطعی در نظر گرفت و از سوی دیگر اعام کرد 
صادرکنندگانی که در موعد مقرر، ارز خود را بازگردانند، امکان اســتفاده از 
مشوق های صادراتی را خواهند داشت.در ماه های گذشته تحت تاثیر شیوع 
کرونا، تعدادی از صادرکنندگان اعام کردند که امکان بازگشت ارز در موعد 
اعام شده را ندارند و در صورتی که بانک مرکزی در زمان بندی اجرای این 
طرح تجدیدنظر نکند، صادرکنندگان با زیان های جدی مواجه می شوند.غام 
حسین شافعی - رئیس اتاق بازرگانی ایران - در روزهای ابتدایی اردیبهشت 
امسال در نامه ای خطاب به عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی اعام 
کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مراتب اعتراض خود را 
به عدم اباغ طبق توافق صورت گرفته اعام  و بار دیگر تأکید می کند، ۲0 
درصد تعدیل پیش بینی شــده نه یک لطف بــه صادرکنندگان، بلکه محلی 
برای پوشش نرخ های پایه صادراتی به دلیل عدم امکان قیمت گذاری دقیق، 
افزایــش هزینه حوالجات ارزی به دلیل تحریم هــای تحمیلی، عدم امکان 
اســتفاده از سیســتم بانکی و مواردی از این دســت بوده که به طور قطع 
عــدم توجه به آن باعث کاهش صــادرات و تحمیل هزینه های هنگفت به 
صادرکنندگان خواهد شــد.پس از ارسال این نامه و تداوم اعتراضات بخش 
خصوصی، رئیس کل بانک مرکزی امروز اعام کرده که صادرکنندگانی که 
تــا پایان تیر ماه امســال تعهدات ارزی خود را اجرایــی کنند، می توانند از 
مشــوق های صادراتی بهره مند شــوند. تصمیم تازه بانک مرکزی بر اساس 
تصمیم کمیته موضوع ماده »۲« مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی 
هماهنگــی اقتصــادی و بهره مندی صادرکنندگان از مشــوق ها و خدمات 
دستگاه های اجرایی، سازمان ها و نهادهای ذیربط اتخاذ شده است و همتی 
در پاســخ به نامه شافعی خبر از تمدید زمان رفع تعهدات ارزی تا پایان تیر 

ماه داده است.

نماینــده وزیر صمت در اصناف کشــور 
گفت: به احتمال باا، تسهیات اصناف 
از بیستم خردادماه به تمام کارفرمایانی 
که از اســفندماه کارگر خــود را بیمه و 
حفظ کرده باشــند از ۱۲ تا ۱6 میلیون 
تومان با بهره ۱۲ درصد و با تنفس ســه 
ماهه تعلق خواهد گرفت.ابراهیم درستی 
در گفت وگــو با خبرنگار ایلنــا، با بیان 
اینکه درحــال حاضر فقط اصناف حوزه 
تاارهای پذیرایی، قهوه خانه های سنتی 
و گرمابــه داران مجاز بــه ادامه فعالیت 
نیســتند، گفت: توجه شود که فعالیت 
قهوه خانه های سنتی بامانع بوده اما مجاز 
به ســرویس قلیان به مشتریان نیستند 
که درواقع فعالیت این صنف بدون ارائه 
قلیان کاما بی معنی اســت، و استقبال 
زیادی از این صنف نمی شود. اما تاارها 
اکیدا اجــازه فعالیت درحــال حاضر را 

ندارند.وی درخصوص زمان آغاز فعالیت 
اســتخرها نیز گفت: بــرای این مناطق 
پروتکل های جدیــدی از جمله مجاز به 
فعالیت فقط برای اســتخرهای روباز و 
دارای وضعیت ســفید منطقه ای تعریف 
شده است و به زودی تکلیف این اصناف 
را نیز مشــخص خواهیم کرد.درســتی 
درخصوص ارائه قلیان بــه قهوه خانه ها 
نیز گفــت: مواردی از قبیل ارائه قلیان با 
شــلنگ های یک بار مصرف و با رعایت 
فاصله اجتماعی و موازین بهداشتی مطرح 

است و امیدواریم به نتیجه برسد.نماینده 
وزیر صمت در اصناف کشــور با اشــاره 
به وضعیت نامطلوب تــاارداران گفت: 
امیدواریم تا هرچه زودتر پروتکلی آماده 
کنیم تا به وســیله آن تاارهای پذیرایی 
بتوانند بــه فعالیت خود ادامه دهند چرا 
که این صنف وضعیت بســیار سختی را 
سپری می کنند.وی تاکید کرد: به عنوان 
نماینده وزیر در اصناف اعام می کنم به 
دنبال کســب اجازه برای فعالیت تاارها 
هستیم، زیرا هرکدام از این تاارها حدود 

30 کارگر و خدمــه دارند و باید بتوانند 
حقوق آنها را بپردازند. برای مثال؛ شاید 
بتوان در وهله اول تدبیری اندیشــید که 
باغ تاارها که دارای فضای روباز هستند با 
رعایت پروتکل ها و نظارت های بهداشتی 
و با حداقــل ۵0 درصد ظرفیت پذیرش 
میهمان فعالیت خود را آغاز کنند.درستی 
تاکید کرد: اولویت اول ما رعایت پروتکل 
بهداشــتی و حفظ سامت مردم است و 
هرآنچه که ستاد ملی مبارزه با کرونا اعام 
کنند کسبه ملزم به اجرا هستند.نماینده 
وزیر صمت در اصناف کشور درخصوص 
وام هــای حمایتی از اصناف نیز گفت: به 
احتمال باا این وام ها از بیستم خرداد ماه 
به تمام کارفرمایانی که از اسفند ماه کارگر 
خود را بیمه و حفظ کرده باشند از ۱۲ تا 
۱6 میلیون تومان با بهره ۱۲ درصد و با 

تنفس سه ماهه تعلق خواهد گرفت.

 نماینده وزیر صمت در اصناف کشور خبر داد؛
 آغاز پرداخت وام اصناف

 از 20 خرداد

بر اســاس مصوبه هیئت دولت، فرایند حذف سه دهک 
باای درآمدی از دریافت یارانه نقدی آغاز شــد. هیئت 
وزیــران، با هــدف تحقق عدالت، کاهــش فقر مطلق و 
توسعه بهداشت و سامت مردم و معطوف نمودن پرداخت 
یارانه به خانوار های نیازمند، آیین نامه اجرایی بند )الف( 
تبصــره )۱4( قانــون بودجه، موضوع منابــع و مصارف 
هدفمندی یارانه ها را  تصویب کرد.مطابق این آیین نامه، 
وزارت خانه های نفت و نیرو مکلفند از طریق شرکت های 
تابعه ذی ربط تمامــی دریافتی های )منابع( مربوطه را از 
طریق حساب های مفتوحه خزانه داری کل کشور نزد بانک 
مرکزی به حساب ســازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز 

نمایند. ســازمان هدفمندسازی یارانه ها نیز مکلف است 
به ازای هر ردیف از دریافتی های فوق، نســبت به افتتاح 
حســاب نزد بانک مرکزی با هماهنگی خزانه داری اقدام 
نماید.خزانه داری کل کشور نیز موظف است سهم عوارض 
شهرداری  ها و دهیاری  ها را به حساب سازمان امور مالیاتی 
نزد خزانه داری واریز تا سازمان امور مالیاتی عوارض مذکور 
را به حســاب وزارت کشور برای پرداخت به شهرداری ها 
و دهیاری ها واریز نماید.هم چنیــن، وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی موظف اســت با استفاده از کلیه بانک های 
اطاعاتی نسبت به شناسایی سه دهک باای درآمدی از 
فهرست یارانه بگیران، با ارائه دلیل و مدرک به افراد، اقدام 

کند. سازمان هدفمندسازی یارانه  ها نیز پس از اعام وزارت 
تعاون می بایست نسبت به حذف یارانه خانوار های اعامی 
)در اولین نوبت( اقدام نماید.ازم به ذکر است، خانوار های 
حذف شده می توانند نسبت به اعتراض در خصوص قطع 
یارانه خود و افراد تحت تکفل با اعام رضایت از دسترسی 
وزارت یادشده به کلیه اطاعات بانکی و ارائه اطاعات و 
مستندات ازم اقدام نمایند.وزارت مذکور نیز مکلف است 
پس از بررسی مستندات ارائه شــده، اسامی سرپرستان 
خانوار های واجد شــرایط دریافت یارانه نقدی را مجدداً 
به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعام نماید تا در اولین 

نوبت، پرداخت یارانه نقدی آن ها برقرار شود.

آغاز حذف ۳ دهک باای درآمدی از دریافت یارانه نقدی
استانها

استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: در 
حال حاضر نرخ تورم براســاس ســال 
پایه ۱393 محاســبه می کنند و باید 
این سال به ۱396 یا ۱397 تغییر یابد 
چون بیشترین رشد قیمت ها مربوط به 
سال های 97 و 98 است و به نظرم اگر 
اینگونه شــود مردم واقعیت ها را بهتر 
احساس خواهند کرد چون این موضوع 
بر اعتماد مردم بر سیاست گذار اقتصادی 
برخورداری در  تاثیر منفی دارد.سجاد 
گفت وگو بــا ایلنا در مورد هدف گذاری 
نرخ تورم که از سوی بانک مرکزی ۲۲ 
درصد اعام شده، اظهار داشت: رسیدن 
به این اســتراتژی نیازمند بسترهایی 
مانند ثبات کشور و امکانات ازم بانک 
مرکزی اســت که نبود این بسترها در 
شرایط کنونی، تحقق این نرخ را دشوار 
بانــک مرکزی  بــرای نمونه  می کند. 
چگونــه این نــرخ ارز باا کــه متغیر 
تاثیرگذار در این روند اســت را کاهش 

خواهد داد؟وی ادامــه داد: باید توجه 
داشت که در این موضوع سیاست گذار 
بنوعی اعتبار خود را در میان گذاشته 
و عــدم اصابــت به هدف مــورد نظر، 
می تواند این اعتبار را زیر ســوال ببرد 
کــه تبعات اقتصادی باایــی دارد.این 
کارشناس سیاســت های پولی تصریح 
کرد: در شرایطی که ارز ترجیحی برای 
کااهای اساســی در حال حذف شدن 
اســت و همچنین پیش بینی می شود 
تا پایان ســال 99 تقریبا 30 درصد بر 
هزینه ها افزوده شــود که این دو عامل 
تاثیــر تورم زایی باایی دارنــد و روند 
این استراتژی را مختل می کنند. البته 

باید متذکر شد که اگر سیاست گذار از 
سیاست های انقباظی استفاده کند در 
واقع بر تعمیق رکود کمک کرده است، 
سیاستی که در دولت های پیشین نیز 
اجرا شــد. بنابراین بــا در نظر گرفتن 
مجمــوع عوامل می تــوان پیش بینی 
کرد که شانس موفقیت این استراتژی 
اندک است.استاد اقتصاد دانشگاه تهران 
در پاســخ به این پرسش که چرا مردم 
تورم اعامی از سوی منابع رسمی را در 
زندگی خود احساس نمی کنند، گفت: 
باید توجه داشت که نرخ تورم براساس 
سبد کاایی مشــتمل بر بیش از 360 
کاا محاسبه می شــود از همین روی 

آنچه د تورم مردم بیشــتر آن را لمس 
می کنند مربوط به کااهای اساســی 
است که تورم باای 60 درصدی دارند.

وی افزود: بنابراین اگر تورم را براساس 
گــروه کاایی اعام کنند شــاید بهتر 
بتوان ارزیابی دقیقی از شــرایط کشور 
برای  این موضــوع  باشــیم.  داشــته 
کشورهایی مانند ما می تواند خطا باشد 
و بی اعتمادی نســبت به سیاست گذار 
را افزایــش دهد.این اقتصاددان با بیان 
اینکه باید ســال پایه تنزیل یابد، ادامه 
داد: در حال حاضر نرخ تورم براســاس 
ســال پایه ۱393 محاســبه می کنند 
و باید این ســال بــه ۱396 یا ۱397 
تغییر یابد چون بیشترین رشد قیمت ها 
مربوط به سال های 97 و 98 است و به 
نظرم اگر اینگونه شود مردم واقعیت ها 
را بهتر احساس خواهند کرد چون این 
موضوع بر اعتماد مردم بر سیاست گذار 

اقتصادی تاثیر منفی دارد.

 استاد اقتصاد دانشگاه تهران:
 تورم کااهای اساسی بااتر 

از 60 درصد است

براســاس بررســی های مرکز پژوهش های مجلس، درآمد سرانه کشور از سال 
۱390 تا سال ۱398، کاهشی 34 درصدی داشته است و در صورت تحقق رشد 
اقتصادی 8 درصدی از ســال ۱399 به بعد، حداقل به 6 سال زمان نیاز خواهد 
بود تا به ســطح درآمد سرانه ســال ۱390 بازگردیم. محمد قاسمی سرپرست 
مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســامی در صحن علنی مجلس گزارشی 

درباره وضعیت اقتصادی کشــور و راهکارهای اصاح آن به نمایندگان مجلس 
یازدهم ارائه داد.بخشی از این گزارش، به بررسی آمارهای مرتبط با درآمد سرانه 
کشور اختصاص داشت. براساس بررسی های مرکز پژوهش های مجلس، درآمد 
سرانه کشور از سال ۱390 تا سال ۱398، کاهشی 34 درصدی داشته است. در 
واقع، علیرغم افزایش درآمد اســمی خانوارها قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت 
به سال ۱390 حدود یک ســوم کاهش یافته است. بازوی کارشناسی مجلس 
پیش بینی کرده اســت که در صورت تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی از سال 
۱399 به بعد، حداقل به 6 ســال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه 

سال ۱390 بازگردیم.

 کاهش 34 درصدی قدرت خرید
 مردم نسبت به سال 1390
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کاهش قیمت نفت زیر سایه نشست اوپک پاسگزیده خبر
قیمت نفت که هفته گذشــته را با رشد هشت درصدی پشت 
سرگذاشــته بود،  امروز و در آغــاز معامات هفته جدید، تحت 
تاثیر نشست اوپک پاس با کاهش همراه شد.یک ماه از اجرای 
توافق کاهش تولید اوپک پاس می گذرد. توافقی که توانســت 
قیمت نفــت را از کانال ۲۰ داری نجات دهد و انتظار می رود 
آن را تا ۴۰ دار برساند.به عقیده کشورهای عضو اوپک پاس، 
 این توافق در ایجاد تعادل برای قیمت نفت موثر بوده و از همین 
رو عربستان و روسیه در تاشند تا کاهش ۹.۷ میلیون بشکه ای 
فعلی را تا پایان ســال جاری میادی تمدید کنند.این موضوع 
باعث شــده تا وزیر نفت الجزایر که ریاست دوره ای اوپک را بر 
عهده دارد،   پیشــنهاد برگزاری نشست اوپک پاس در پنج روز 
زودتر از موعد تعیین شــده داشته باشد.علت این پیشنهاد آن 
اســت که اعضای اوپک پاس معموا قراردادهای فروش نفت 
خــود را تا تاریخ نهم هر ماه نهایی می کنند و از آنجا که کاهش 
تولید ۹.۷ میلیون بشکه ای تا پایان ماه ژوئن معتبر است،  اعضا 
در تاشند تا پیش از نهایی شدن قراردادهای فروش،   مهر تمدید 
این توافق زده شود.با این حال هنوز تصمیم نهایی برای تعیین 
تاریخی زودتر از نهم ژوئن اتخاذ نشــده و همین موضوع باعث 
شــده تا قیمت نفت در معامات امروز با کاهش همراه شــود.

قیمت نفــت برنت امروز ۰.۵ درصد از ارزش خود را از دســت 
داد و به قیمت ۳۷ دار و ۶۳ سنت رسید. نفت شاخص آمریکا 

نیز با افتی ۰.۵ درصدی به قیمت ۳۵ دار و ۳۱ ســنت معامله 
شد.کارشناسان بازار نفت معتقدند در صورتی که اعضای اوپک 

پــاس به توافقی برای تمدید کاهش تولید دســت پیدا کنند،   
می توان انتظار داشــت تا قیمت نفت به بــاای ۴۰ دار در هر 
بشکه صعود کند. البته رشد قیمت نفت عاوه بر تمدید کاهش 
تولید به عوامل دیگری مانند بهبود تقاضا،   حل مشکل کرونا و 
افزایش قیمت فرآورده های نفتی و پتروشیمی نیز باز می گردد و 
تا زمانی که این ریسک ها در بازار وجود داشته باشد،   نمی توان 

انتظار جهش قیمت طای سیاه را داشت.

اوپك پاس در حال بررسی تمدید کاهش توليد فعلی به 
مدت سه ماه دیگر

منابع آگاه به رویترز اظهار کردند که عربستان سعودی پیشنهاد 
کرده اســت کاهش تولید نفت به همیــن میزان فعلی تا پایان 
سال ۲۰۲۰ ادامه پیدا کند اما این پیشنهاد هنوز مورد موافقت 
روســیه قرار نگرفته و این کشور معتقد است که محدودیت ها 
باید تدریجی تسهیل شوند.یک نماینده اوپک به بلومبرگ اظهار 
کرد که اوپک پاس در حال بررسی تمدید کاهش تولید فعلی 
به مدت ســه ماه دیگر است. با توجه به این که تحوات بازار به 
سرعت در حال وقوع هستند، ترجیح بر در پیش گرفتن اقدامات 

کوتاه مدت و بهم نزدن روند برقراری مجدد توازن بازار است.

بازگشت دو نفتکش ایرانی پس از تحویل 
بنزین به ونزوئا

آمار رفینیتیو آیکان نشــان داد که دو نفتکش ایرانی از ناوگان پنج نفتکشی که 
به ونزوئا بنزین رســاندند، در مسیر بازگشت به ایران قرار دارند.، چهار نفتکش 
به نام های »فورچون«، »فارســت«، »فاکسون«و »پتونیا« طی روزهای گذشته 
بــا پهلوگیری در بنادر مختلف ونزوئــا در حال تخلیه محموله های خود بودند 
و نفتکش ایرانی»کاول«که آخرین کشــتی از ناوگان پنج نفتکش ایران حامل 
ســوخت به مقصد ونزوئا است هم روز یکشنبه وارد آبهای انحصاری اقتصادی 
ونزوئا شد.ایران برای ونزوئا که با کمبود شدید بنزین مواجه است، ۱.۵۳ میلیون 
بشــکه بنزین و مشتقات آن را از طریق پنج نفتکش ارسال کرده است. سابق بر 
این ونزوئا ارزان ترین بنزین دنیا را داشت و به مدت دو دهه بنزین در این کشور 
با قیمت های یارانه ای عرضه می شد اما در نتیجه فلج شدن پاایشگاه های نفت 
ونزوئا به دلیل تحریم های آمریکا و توزیع ناکافی، بازار سیاهی شکل گرفته است 
کــه در آن هر لیتر بنزین حداقل دو دار فروخته می شــود، در حالی که مردم 
برای دریافت بنزین در مقابل جایگاه های ســوخت ســاعتها منتظر می ماندند.

تحویل بنزین ایران به ونزوئا به معنای آن اســت که وضعیت کمبود عرضه در 
این کشــور تا حدودی رفع می شود. پس از سه ماه سهمیه بندی، مردم ونزوئا 
روز شنبه برای دریافت بنزین ایرانی که از روز دوشنبه در سیستم جدید توزیع 
بنزین ونزوئا فروخته می شود، در صف ایستادند.سیستم جدید توزیع بنزین در 
ونزوئا ترکیبی از قیمت های یارانه ای و قیمت های بین المللی است و به بیش از 
دو دهه برخورداری مردم این کشــور از بنزین مجانی پایان می دهد.دو نفتکش 
ایرانی که هفته گذشــته محموله سوخت خود را تخلیه کردند، از بنادر شرکت 
نفتی دولتی PDVSA  به مقصد بندرعبــاس عزیمت کردند و انتظار می رود در 

ژوییه به مقصد برسند. 

نشست مدیران روابط عمومی گروه توسعه ملی و پتروشیمی شازند:
 عمل به مسئولیت های اجتماعی پتروشیمی 

شازند در بحران کرونا
به مناســبت هفته ارتباطات و روابط عمومی، نشســت مدیران روابط عمومی 
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و پتروشیمی شازند،به میزبانی مجتمع 
پتروشیمی شــازند برگزار شد. سیدحسین هندی، رئیس روابط عمومی و امور 
بین الملل شرکت پتروشیمی شازند نیز با تبریک هفته ارتباطات و روابط عمومی 
با تاکید بر رســالت روابط عمومی ها در انتقال و انتشــار صحیح اخبار، خواستار 
هم افزایی و تعامل بیشتر روابط عمومی های شرکت های تابعه گروه توسعه ملی با 
یکدیگر شد.وی به اقدامات شرکت پتروشیمی شازند در مبارزه با ویروس کرونا 
اشاره کرد و گفت: پتروشــیمی شازند با عملکرد شفاف خود به عنوان شرکتی 
پیشرو در مسئولیت های اجتماعی، با مجموعه بهداشت و درمان استان مرکزی 
تعامات بسیار سازنده ای داشته و در این راستا مبلغ ۵ میلیارد ریال جهت کمک 
به مبارزه با بیماری کرونا به حســاب دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی واریز 

کرده است. 

با رعایت پروتکل هاي بهداشتي و دستور العمل هاي ایمني؛
دو هزار و 750 نفر ساعت آموزش الزامات 

HSE در پاایشگاه خانگیران
مســئول آموزش ایمني، بهداشت و محیط زیست شــرکت پاایش گاز شهید 
هاشــمي نژاد گفت: با رعایت پروتکل هاي بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي، 
دو هزار و ۷۵۰ نفر ســاعت آموزش الزامات HSE به کارگران تعمیرات اساســي 
این مجتمع گازي ارائه شــد.به گزارش روابط عمومي شرکت پاایش گاز شهید 
هاشــمي نژاد، جواد کهولي با بیان مطلب فوق افزود: بر اســاس پروتکل هاي 
اباغی وزارت بهداشــت، دســتور العمل هاي ایمني وزارت نفت - شرکت ملي 
گاز ایران و همچنین تصمیمات کمیته ســامت پاایشگاه با رویکرد کنترل و 
جلوگیري از شــیوع ویروس کرونا و حفظ سامت کارکنان، حدود ۵۵۰ نفر از 
کارگران شــاغل در تعمیرات اساسي واحدهاي عملیاتي پاایشگاه در دوره هاي 
آموزشــي شرکت کردند.وي ادامه داد: با توجه به شرایط حساس کرونا، آموزش 
هاي نفرات پیمانکار با همکاري اداره ي فني و حرفه اي شهرســتان سرخس و 
رعایت پروتکل هاي بهداشتي و فاصله گذاري هوشمند با همکاري واحد آموزش 
پاایشــگاه برگزار شــد.کهولي تصریح کرد: تمامي آموزش ها به کارکنان و به 
خصوص کارگران شاغل در اورهال به دلیل خطرات احتمالي نشت گاز ترش در 
حین تعمیرات اساسي پاایشگاه گاز شهید هاشمي نژاد صورت مي گیرد تا افراد 

با شرایط اضطراري آشنا شده و آموزش هاي ایمني را فرا گیرند.

کرونا و تداوم روند افزایشی مصرف برق
روند افزایش مصرف برق کشور که از همان روزهای نخست دومین ماه سال آغاز شد همچنان تداوم یافته به گونه ای که 
در دهمین روز خردادماه این میزان به ۵۳ هزار و ۴۷۲ مگاوات که رقمی بی سابقه ای است رسیدو درعین حال روز گذشته 
با کاهشی ناچیز به ۵۲ هزار و ۲۶۱ مگاوات رسید.براساس گزارش تازه شرکت مدیریت شبکه برق ایران میزان مصرف برق 
روزگذشته به ۵۲ هزار و ۲۶۱ مگاوات کاهش یافت این کاهش درحالی اتفاق افتاده که نسبت به مدت مشابه پارسال که 
۴۶ هزار و ۱۸۷ مگاوات بوده، افزایش ۶ هزار و ۷۴ مگاواتی را تجربه کرده است.امسال پیش بینی ها بیانگر تداوم افزایش 
دمای هوا برای کشــورمان اســت که این امر مصرف بیش از حد برق را به دنبال خواهد داشت و این بیشتر شدن مصرف 
نگرانی هایی را در متولیان تامین برق ایجاد کرده است.برهمین اساس»مصطفی رجبی مشهدی« سخنگوی صنعت برق روز 
گذشته گفت: روند مصرف برق در کشور برخاف روند جهانی،  که به دلیل شیوع گسترده بیماری کرونا با کاهش همراه 
شده، به شدت افزایشی شده است.وی افزود: رشد مصرف برق روز دهم خردادماه به ۱۲.۸درصد رسید که رقم بی سابقه ای 
در این بازه زمانی محسوب می شود.رجبی مشهدی به مشترکان توصیه کرد: برای حفظ تداوم تامین برق، دمای وسایل 
سرمایشــی خود را بر روی دمای آسایش)۲۴درجه( تنظیم کنند.پیشتر هم شرکت مادر تخصصی تولید، توزیع و انتقال 
نیروی برق ایران)توانیر (با هدف تعمیق مصرف بهینه برق بین مشترکان اعام کرده بود که مشترکانی که مصرف خود 
را کاهش دهند از پاداش خوش مصرفی برخوردار خواهند شــد.میزان مصرف برق صنایع روز گذشته و براساس گزارش 
شــرکت مدیریت شــبکه برق به رقم چهار هزار و ۶۹۶ مگاوات رسید.میزان ذخیره نیروگاه ها نیز به رقم یک هزار و۱۲۹ 

مگاوات و میزان تولید برق از محل انرژی های تجدیدپذیر هم به پنج هزار و ۵۴۶ مگاوت بالغ شد.

رشد ۲۰ درصدی مصرف آب در پایتخت؛
رکورد 50 ساله مصرف آب تهران شکست

مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان تهران از افزایش ۲۰ درصدی مصرف آب تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر 
داد و گفت: براین اساس رکورد مصرف آب تهران در طی ۵۰ سال اخیر شکسته شد.تازه ترین گزارش شرکت مدیریت منابع آب 
ایران نشان می دهد: تعداد سدهایی که در سال آبی جاری و تا دومین هفته خردادماه بین چهل تا پنجاه درصد پرشدگی دارند 
۱۳ سد شده است.براین اساس تعداد سدهایی که بین پنجاه تا هفتاد درصد پرشدگی دارند ۲۵ سد است که زاینده رود، سهند 
و ســیمره از جمله این سدها به شمار می روند.تعداد ســدهایی که بین هفتاد تا ۹۰درصد پرشدگی دارند نیز ۴۵ سد است که 
مهمترین آنها گتوندعلیا و لتیان است.تعداد سدهایی هم که بیش از ۹۰درصد پرشدگی دارند ۸۹ سد است که ازجمله مهمترین 
آنها می توان به سد کارون چهار، کرخه، شهید عباسپور و سفیدرود اشاره کرد.گزارش تازه شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان 
بیانگر آن است که وضعیت پرشدگی سدهای مهم کشور درحالی است که میزان بارش ها نیز در سال آبی جاری)مهرماه ۹۸( وتا 
یازدهم خردادماه با آنکه ۳۰۵.۳ میلیمتر بارندگی ثبت شده اما نسبت به دوره مشابه پارسال با کاهش مواجه شده است.کاهش 
بارش ها نیز درحالی است که به دلیل افزایش دمای هوا میزان مصرف آب به شدت افزایش یافته است به گونه ای که مدیرعامل 
شرکت آب و فاضاب استان تهران گفت: روز گذشته )یازدهم خرداد( میزان مصرف آب تهران با افزایش ۲۰ درصدی نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته به سه میلیون و ۶۸۰ هزار مترمکعب رسیده است که براین اساس رکورد مصرف آب تهران در طی ۵۰ 
سال اخیر شکسته شد.محمدرضا بختیاری  با تاکید بر اینکه میزان مصرف آب تهران حدود ۶۸۰ هزار مترمکعب نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده است.

نفت عربستان گران تر می شود
انتظار می رود عربســتان سعودی قیمت فروش همه گریدهای نفتی خود را که 
در ژوییه به مشــتریان آسیایی می فروشد، افزایش دهد اما حاشیه سود ضعیف 
پاایش احتماا افزایش قیمتها را محدود نگه خواهد داشت.به گزارش نظرسنجی 
رویترز از پنج منبع پاایشگاهی نشــان داد پاایشگاه های آسییی انتظار دارند 
قیمت فروش رسمی نفت سبک »عرب ایت« شرکت آرامکوی سعودی سه دار 
و ۸۰ سنت در هر بشــکه افزایش پیدا کند.پیش بینی ها از افزایش قیمت دو تا 
ســه داری تا حداکثر پنج داری متغیر است زیرا حاشیه سود پاایش نفت در 
ماه مه ضعیف شد و همزمان، قیمت بااتر نفت DME Oman که شاخص قیمت 
منطقه ای است و نفت عربستان بر اساس آن قیمت گذاری می شود، هزینه های 
تامین خوراک را برای پاایشــگاهها باا برد.یکی از این منابع پاایشــگاهی به 
رویترز گفت: حاشــیه سود پاایش در ماه مه حدود یک دار در هر بشکه کمتر 
شــده است.طبق محاســبات رویترز، قیمت نفت DME Oman به طور میانگین 
حدود ســه دار در هر بشــکه گران تر از قیمتهای نفت دوبی و عمان است که 
ماه گذشــته از ســوی آژانس »اس اند پی گلوبال پاتس« تعیین شد و هزینه 
خریداران آســیایی نفت عربستان سعودی و کویت را باا برد.نظرسنجی ماهانه 
رویترز نشان داد که تولید نفت اوپک در ماه مه که عربستان سعودی و متحدانش 
کاهش تولید چشمگیرتری را اعمال کرده اند، به پایین ترین حد دو دهه گذشته 
سقوط کرده است. اوپک و متحدانش شامل روسیه در حال بررسی جلو انداختن 
زمان برگزاری نشست وزیران برای تصمیم گیری درباره سیاست تولید و توافق 
کاهش تولید پس از ژوئن هستند. دو نفر این منابع پیش بینی کردند که قیمت 
گریدهای نفتی ســبک مانند عرب ایت نســبت به گریدهای نفتی سنگین تر 

افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد.

درحالی قیمت نفت با روزهای سیاه خود 
فاصله معناداری پیدا کرده که ادامه روند 
افزایشــی قیمت می تواند به بازگشت 
پُرقدرت شیل به بازارهای جهانی منجر 
شــود.اقتصادآناین-مریم علیزاده؛ نفت 
پنجمین هفته صعودی خود را در حالی 
آغاز کرد که بر تعداد فاکتورهای سیاسی 
تاثیرگذار بر بازارهای جهانی افزوده شده 
اســت. نا آرامی ها در آمریکا که از قتل 
یک جوان سیاه پوست آغاز شده و هر روز 
با خشونت بیشتری همراه است به شدت 
مورد رصد معامله گران بازارهای جهانی 
قرار گرفتــه و در صدر تحلیل های بین 

المللی مورد بحث و بررسی است.برخی 
تحلیل گــران بر ایــن باورند که ممکن 
است با تداوم یافتن دامنه اعتراضات به 
نژادپرســتی در آمریکا که هم اکنون به 
ده ها شهر این کشور کشیده شده، ایاات 
نفتی و تولید نفت این کشــور را تحت 
تاثر قرار دهــد که می تواند خبر خوبی 
برای کاهش عرضه طای سیاه از سوی 
بزرگترین تولید کننده نفت دنیا به شمار 
آید.از ســویی دیگر تعجیل سران اوپک 
پاس در خصــوص برگزاری زودهنگام 

نشســت این گروه که قرار بود در تاریخ 
۱۰ ژوئن برپا شود و فعا با موافقت اعضا 
به روز چهارم ماه جاری افتاد نیز از دیگر 
ســیگنال های تاثیرگذار بر قیمت نفت 
است.تحلیل گران معتقدند که اتحاد اخیر 
اوپک پاس در جهت حمایت از قیمت 
های کنونی نفت ســبب خواهد شد تا 
مدت کوتاهی شــاهد ثبات در بازارهای 
جهانی باشیم. گفتنی است طبق آخرین 
گزارش ها،  میزان پایبندی اعضای متحد 
در اوپک پاس در جهت کاهش تولید به 

۹۲ درصد رسیده است که البته این عدد 
برای اعضای اوپک به تنهایی ۷۴ درصد 
بیان شده است.در کنار وقایع یاد شده، 
گزارش های بیکرهیوز از افت پی در پی 
تعداد حلقه چاه های فعــال در آمریکا 
اســت. طبق آخرین آمارها، تعداد دکل 
های حفاری برای نفت در ایاات متحده 
برای یازدهمیــن هفته متوالی به پایین 
ترین سطح از سال ۲۰۰۹ کاهش یافته 
است.اما نکته حائز اهمیت، تداوم افزایش 
قیمت نفت به محــدوده روانی ۴۰ دار 
است که می تواند بچه شیر خفته شیل 

را مجددا بیدار کند.

شيل در کمين ورود مجدد

فراخوان مناقصه عمومي شــماره٢٠٩٩٠٠١٢٣٢٠٠٠٠٠٩ یك مرحله اي واگذاري خدمات حفاظت و حراست از تأسيسات،سدها 
 و بندهاي در دســت بهره برداري و منابع آب حوزه ي ســتادي و شهرســتانهاي تابعه شــرکت آب منطقه اي کرمانشــاه 

به شماره مرجع ٩٩/١
شرکت آب منطقه اي کرمانشاه در نظر دارد خدمات حفاظت و حراست از تأسيسات،سدها و بندهاي در دست بهره برداري و منابع 
آب حوزه ستادي و شهرستانهاي تابعه خود را طي مناقصه عمومي به شماره)٢٠٩٩٠٠١٢٣٢٠٠٠٠٠٩(به کليه شرکت هاي خدماتي از 

طریق سامانه تدارکات الكترونيكي دولت www.setadiran.ir واگذار نماید.
* اعتبار پيشنهاد قيمت ها مي بایست براي مدت ٣ ماه باشد.

* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ١٣٩٩/٠٣/١٠ ساعت ٩:٠٠
* مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت: تاریخ ١٣٩٩/٠٣/١٠ ساعت ٩:٠٠ لغایت ١٣٩٩/٠٣/٢٠ تا ساعت ١٩:٠٠ 

* مهلت زماني اراعه پيشنهاد: ١٣٩٩/٠٤/٠٢ تا ساعت ١٢:٠٠
* زمان بازگشایي ١٣٩٩/٠٤/٠٣ ساعت ٩:٠٠ مي باشد

الزامي است شرکت کنندگان در مناقصه ضمن اسكن و بارگذاري ضمانتنامه و یا فيش سپرده نقدي به مبلغ دوميليارد)٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(
ریال در سایت تدارکات الكترونيك، اصل ضمانتنامه و یا فيش سپرده نقدي شرکت در مناقصه را در پاکت ممهور شده ضمن درج 
موضوع مناقصه،نام و نام خانوادگي بعنوان پاکت الف تا ساعت ١٢:٠٠ روز دوشنبه مورخ ١٣٩٩/٠٤/٠٢ به امور قراردادهاي شرکت 

آب منطقه اي کرمانشاه تحویل نماید.

حفاظت از منابع آب زیر زميني به منزله حفظ حيات است

فراخـوان منـاقصه عمـومي
     شماره٢٠٩٩٠٠١٢٣٢٠٠٠٠٠٩ يك مرحله اي

 شرکت آب منطقه اي کرمانشاهم الف/٤١٢

دوم
ت 

نوب وزارت نیرو

استان کرمانشاه

استانها

اطاعــات وزارت تجارت، صنعت و انرژی 
کره جنوبی نشــان می دهد واردات نفت 
خام این کشــور در ماه مــه ۸.۲ درصد 
نســبت به سال گذشته کاهش یافته و به 

۷۷.۲ میلیون بشکه در روز رسیده است.
 به گزارش نقل از رویترز، اطاعات وزارت 
تجارت، صنعت و انرژی کره جنوبی نشان 
می دهد واردات نفت خام این کشــور در 
ماه مه ۸.۲ درصد نسبت به سال گذشته 
کاهش یافته و به ۷۷.۲ میلیون بشکه در 
روز رسیده اســت. شرکت ملی نفت کره 
جنوبــی اطاعات نهایــی را در پایان ماه 
جاری میادی منتشــر خواهد کرد. کره 
جنوبــی در ماه مه ســال جاری میادی 

۷۷.۲ میلیون بشکه نفت خام وارد کرده 
اســت، در حالی که این رقم در ماه آوریل 
برابر با ۸۲.۳ میلیون بشــکه در روز بود. 
واردات نفت کره جنوبی در ماه گذشته به 
۸۴.۱ میلیون بشکه در روز می رسید.این 
وزارتخانه کشورهایی را که کره جنوبی از 
آنها نفت وارد کرده، اعام نکرده است ولی 
اطاعات نشان می دهد واردات نفت خام 
کره جنوبــی از آمریکا در ماه آوریل ۳۲.۱ 
درصد نســبت به سال گذشــته افزایش 

داشــته اســت. واردات نفت این کشور از 
عربستان سعودی در آوریل ۱۵.۴ درصد 
کمتر از ســال گذشته میادی ثبت شده 
اســت. کل واردات نفت خام کره جنوبی 
کاهــش یافته چون برخی پاایشــگاه ها 
فعالیت های خود را به خاطر سقوط تقاضا 
پایین آورده اند .واردات نفت خام کره در 
ماه آوریل هم ۱۴ درصد نســبت به سال 
قبل کاهش داشــت و بــه ۸۲.۳ میلیون 

بشکه در روز رسید.

 واردات نفت کره 
جنوبی 8 درصد 
کاهش یافت
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گزیده خبر جزئیات صادرات و واردات 2 ماهه 99

 افت 50 درصدی صادرات
جزئیات صادرات و واردات 2 ماهه نخست سال جاری نشان 
می دهد صادرات به دلیل شــیوع کرونــا تقریبا 50 درصد 
نسبت به مدت مشابه ســال قبل افت کرده است. تجارت 
غیرنفتی سال 98 به 80 میلیارد دار رسید که پیش بینی 
می شد روند مثبت سال 98 در سال 99 ادامه یابد.با توجه 
به نام گذاری سال جاری به جهش تولید تاش ها و برنامه 
ریزی برای رسیدن به تحقق این شعار است که یکی از برون 
دادهــای آن افزایش صادرات و اصاح واردات به نفع تولید 
مشابه داخلی قلمداد می شود.شیوع ویروس کرونا در جهان 
به عنوان یک عامل بیرونی و غیرمترقبه باعث شد تا هدف 
گــذاری جهش تولید به تعویق و به تبع آن صادرات کاا با 
کاهش روبرو شود. کار به جایی رسید که حتی کشورهای 
مقصد کااهای ایرانی به دلیل کرونا مرزهای خوب را بستند 

و پذیرای این کااها نبودند.بســته شــدن مرز کشورهای 
همســایه به روی کااهای ایرانی افت شدید صادرات ایران 
را به لحاظ وزن و ارزش به همراه داشته و آمارهای رسمی 
گمرک ایران نصف شدن صادرات غیرنفتی را گزارش کرده 
است.جزئیات تجارت خارجی 2 ماهه سال جاری در مقایسه 
با مدت مشابه سال 98 را ماحظه کنید.طبق این اطاعات، 
صادرات 2 ماهه نخســت ســال 4.3 میلیارد دار بوده که 
نسبت به مدت مشابه ســال 98 که 8.3 میلیارد دار بود 
افــت 46 درصدی دارد. به لحاظ وزنی این اقام منفی 49 
درصد ثبت شــد.همچنین واردات به دلیل محدودیت ها و 
عدم تخصیص ارز از ســوی بانک مرکزی ناشی از کاهش 
منابع ارزی کشــور کااهای بســیاری در گمرکات اجرایی 
دپو شده و در همین راســتا سرپرست وزارت صمت برای 

حل مشــکل واردات کااهای سرمایه ای و خطوط تولید به 
ویژه قطعات خودروسازان قول مساعد برای حل مشکل داده 
است.قاعدتا یکی از مهمترین منابع ارزی کشور، از محل ارز 
صادرات غیرنفتی بوده که برای تامین اقام وارداتی استفاده 

می شود. با توجه به افت صادرات، بانک مرکزی در 2 ماهه 
امســال نتوانسته ارز به کااهای گروه 2 و بعضا گروه 1 که 
کااهای اساسی هســتند، تخصیص دهد که ناشی از افت 

صادرات است.

پیش فروش 45 هزار دستگاه از محصوات 
ایران خودرو از هفته آینده 

مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو از پیش فروش 
45 هزار دستگاه از محصوات این خودروساز از هفته 
آینده خبر داد.ایکوپرس- فرشــاد مقیمی درحاشــیه 
بازدید معاونان وزارت تعــاون ، کار و رفاه اجتماعی از 
نمایشــگاه نظام پیشــنهادات کارکنان ایران خودرو 

درخصــوص رونــد تولید در این خودروســاز گفت: با وجــود محدودیت های 
بین المللی، در اردیبهشــت ماه امسال، رکورد تولید در ایران خودرو با تولید 51 
هزار دستگاه خودرو شکســته شد.وی خاطرنشان کرد: با تمهیداتی که وزارت 
صمت در نظر گرفته، ســعی بر این اســت که خودرو به دست مصرف کننده 
واقعی برسد. مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت: اقدامات متعددی در 
زمینه ارتقای موتورهای تی. یو.5 و تی.یو.3 و موتور ای.اف.7 در راستای کاهش 
آایندگی  و مصرف سوخت و همچنین عبور از استانداردهای 85 گانه انجام داده 
ایم.وی درخصوص تولید خودروهای برقی خاطرنشــان کرد: تولید خودروهای 
برقی فرآیند مشــخصی دارد که ایران خودرو گام هــای خوبی در این زمینه 
برداشته اســت.مقیمی افزود: درحال حاضر، محصوات ایران خودرو براساس 
استانداردهای مصوب ملی تولید می شود.وی درخصوص خودروهای ناقص کف 
کارخانه اظهار کرد: بعضی از این خودروها یک تا دو قطعه کســری دارند که با 
ترخیص قطعات از گمرک جمهوری اسامی ایران،  خودروها تکمیل و تحویل 
مشتریان خواهند شد. مقیمی از کاهش تعداد تعهدات معوق خبر داد و گفت: 
تعداد تعهدات معوقه به مشــتریان به 30 هزار دستگاه رسیده است که در بازه 

زمانی یک تا دو ماهه به مردم تحویل می دهیم.

تولید حفاظ های بتنی مفصل دار در شرکت 
تارابگین ذوب آهن اصفهان

علی رضا بختیاری، مدیرعامل شرکت تارابگین ذوب 
آهن اصفهان از تولید قطعات بتنی راه ) نیوجرســی 
( با استفاده از ســرباره کنورتور ، جهت آزاد راه های 
کشــور خبر دارد ،و گفت: قطعات حفاظ بتنی راه که 
در برخی منابع از آنها به نام قطعات نیوجرســی یاد 

شده است، یکی از اجزا پرمصرف در احداث و ایمن سازی جاده ها و راه ها می 
باشــد که هر ساله، هزینه های زیادی صرف احداث و نوسازی و نگهداری این 
قطعات در کشــور می شود. لذا ارتقا کیفیت آنها می تواند باعث صرفه جویی 
زیادی در این هزینه ها گردد.مدیرعامل شــرکت تارابگین افزود : افزایش دوام 
این قطعات در شرایط مختلف اقلیمی کشور، می تواند عمر مفید آنها را افزایش 
داده و نیــاز به ترمیم و جایگزینی آنها را در دوره بهره برداری کاهش دهد. بر 
این اســاس با همکاریو حمایت ســازمان های تابعه وزارت راه و شهرسازی از 
جمله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای و شــرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور، همچنین 
برخی از تولیدکنندگان این قطعات بتنی و از آنجا که میلگرد و مفصل از اصلی 
ترین مواد اولیه این محصول در ذوب آهن اصفهان تولید و ســیمان نیز قابل 
تهاتر با سرباره می باشد ، تولید این محصول در دستور کار شرکت قرار گرفت 
.بختیاری ضمن قدردانی از مدیرعامــل ، معاون بهره برداری و مدیریت های 
مرتبط ذوب آهن به ویژه مدیریت نظارت بر تعمیرات ســاختمان ها و شرکت 
مهندسی و پویش ساخت که در شکل گیری این محصول نقش مهمی داشتند، 
گفت: با عنایت به گستره بازار این محصول پیش بینی های ازم در خصوص به 
کارگیری امکانات کارگاههای منطقه پایگاه صنعتی و بومی سازی این محصول 
و ســایر محصوات مورد نیاز وزارت راه، مسکن و شهرسازی در سطح استان 

اصفهان شده است.

مدیر HSEE شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران خبر داد:
 تجهیز پایگاه های امداد و نجات زغالسنگ

 تا ۱4۰۰
به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، پرهام خواجه 
پور؛ مدیر ایمنی، بهداشــت، محیط زیست و انرژی شرکت با بیان این مطلب 
گفت: بر اســاس برنامه زمان بندی ساخت، مرمت و بازسازی پایگاه های امداد 
و نجات معادن زغالســنگ تا دی ماه سال 1400 و تحویل اقام قبل از تاریخ 
مذکور و تحویل ماشین آتش نشانی، آمبوانس و خودروی سبک تا بهمن ماه 
سال 1400 صورت خواهد گرفت.مدیر HSEE شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
ایران در ادامه افزود: اســناد مناقصه جهت خرید تجهیزات مورد نیاز هر یک از 
پایگاه های امداد و نجات به ارزش بالغ بر 40 میلیارد تومان تهیه شــده است.

خواجه پور با اشــاره به انعقاد تفاهم نامه منعقد شده میان ایمپاسکو و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در سال 96 گفت: توجه به بروز حوادث ناگوار از جمله 
ریزش معادن زغالسنگ طی سال های اخیر و همچنین حادثه تاسف بار معدن 
زغالسنگ زمســتان یورت )استان گلستان( در اردیبهشت سال 96، به منظور 
ممانعت از ایجاد چنین حوادث ناگوار در معادن زغالسنگ کشور تفاهم نامه ای 
فی مابین وزارت صنعت، معدن و تجارت)معاونت محترم امور معادن( و شرکت 
تهیه و تولید مواد معدنی ایران بعنوان نماینده وزارت صمت بعنوان مجری در 
دیماه سال گذشته با هدف ایجاد امنیت روحی و حفظ صیانت از جان نیروهای 

انسانی شاغل در معادن زغالسنگ و جلوگیری از خسارات وارده منعقد شد.

غریب پور خبر داد:
اصفهان پایلوت توسعه تولید و صادرات 

سنگ های تزئینی می شود
رییس هیات عامل ایمیدرو خبر داد: اصفهان پایگاه توسعه صنعت سنگ های 
تزئینی برای تولید و صادرات می شــود. خــداداد غریب پور که عصر دیروز به 
صورت ویدئوکنفرانس در جلسه بررســی و رفع موانع صادراتی صنعت سنگ 
تزئینی با حضور نماینــدگان اتاق بازرگانی اصفهــان و مدیران دفاتر خارجی 
این ســازمان ســخن می گفت، تصریح کرد: اصفهان به سبب اینکه 30درصد 
از تولیدات صنعت ســنگ تزئینی را برعهده دارد، پایلوت توسعه و رونق تولید 
و صادرات این صنعت می شــود.غریب پور در این نشســت که محمد آقاجانلو 
معادن طرح های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو و اعضای اتاق بازرگانی 
اصفهان، جعفر سرقینی مدیر عامل شرکت آسکوتک و وجیه ا... جعفری حضور 
داشتند، ادامه داد: برخی از غرفه های میدان نقش جهان اصفهان هم برای ارایه 
تولیدات کیفی صنعت سنگ در نظر گرفته می شود.وی افزود: ایمیدرو در این 
فرایند نقش تسهیل گری و پشتیبانی دارد و برای رفع موانع به ویژه در بخش 
صادرات، با نهادهایی همچون بانک مرکــزی و وزارت صنعت معدن و تجارت 

رایزنی می کند.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
 افزایش غیرقانونی قیمت لوازم خانگی

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت : تولیدکنندگان یا عرضه کنندگان حق تغییر قیمت در بازار را 
بدون مجوز و خارج از ضابطه ندارند و در صورت افزایش قیمت منتظر برخورد قانونی باشند. عباس تابش در حاشیه نشست ستاد 
تنظیــم بازار در جمع خبرنگاران افزود: هر گونه تغییر قیمت در بازار حتماً باید با اطاع قبلی و انجام فرآیند های ازم از جمله 
ارائه مستندات و مدارک ازم و سپس گرفتن مجوز از سازمان حمایت باشد و در غیر این صورت افزایش ها، تخلف بوده و با آن 
برخورد می شود.وی اضافه کرد: افزایش قیمت های لوازم خانگی بدون انجام فرآیند ها مورد قبول نیست و بر اساس مصوبه ستاد 
تنظیم بازار حتما ذی نفعان و متصدیان این حوزه باید امروز و فردا با همراه داشتن اسناد و مستندات ازم به سازمان حمایت 

مراجعه نمایند و اگر تغییر قیمتی تایید شود، حتماً اعمال خواهیم کرد.

  احتمال لغو ممنوعیت ورود خودروهای باای ۲5۰۰ سی سی 
برای سرمایه گذاران

با وجود ممنوعیت واردات خودروهای باای 2500 سی سی، اعام جدید معاون فنی گمرک از این حکایت دارد که منعی برای 
ورود موقت خودروهای سواری باای 2500 سی سی از سوی سرمایه گذاران خارجی وجود ندارد و در این رابطه گمرک ضمانت 
ازم را خواهد داشت.چندی پیش هیات وزیران با پیشنهاد وزارت اقتصاد مصوب کرد که سرمایه گذاران خارجی بتوانند به ازای 
هر 300 هزار دار سرمایه گذاری در ایران تا سه دستگاه خودروی سواری نو را بدون ارائه  جواز عبور و پس از تشریفات گمرکی 
تا پنج سال ورود موقت کند که مدت این مجوز یکساله تعیین شد اما با مجوز گمرک و با رعایت استانداردها امکان تمدید تا پنج 
سال وجود دارد. تازه ترین اظهارات مهرداد ارونقی - معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران - در رابطه با تسهیات گمرک برای 
سرمایه گذاران خارجی مبنی بر ورود سه دستگاه خودروی سواری برای مدت پنج سال از این حکایت دارد که ورود خودروهای 

باای 2500 سی سی نیز امکان پذیر باشد.

از پنجم آبان ماه سال 1398 تاکنون
تجارت ۲.۱ میلیارد داری ایران با اوراسیا

به گزارش گمرک؛ سید روح اه لطیفی در خصوص وضعیت تجارت خارجی کشور با اوراسیا افزود: میزان تجارت خارجی 
ایران با اوراسیا از پنجم آبان ماه سال 1398 تاکنون به بیش از دو میلیارد 112 میلیون و 447 هزار و 839 دار رسیده 
اســت که این میزان شــامل بیش ازیک میلیارد و 528 میلیون و 956 هزار و 340 دار واردات و 583 میلیون و 491 
هزارو 501 دار صادرات اســت.وی افزود: از کل تجارت ایران با این اتحادیه بیش از یک میلیارد و 125 میلیون دار در 
رویه های صادرات و واردات که شــامل 53 درصد کل تجارت طرفین می شود بر اساس معافیت و تخفیفات موافقت نامه 
تجارت ترجیحی بوده است.لطیفی در خصوص کاا های وارداتی از این اتحادیه بر اساس این موافقت نامه گفت: از مجموع 
واردات کشورمان از این اتحادیه 966 میلیون و 328 هزارو 617 دار برابر با 3 میلیون و 52 هزارو 700 تن کاا بر اساس 
موافقتنامه مذکور بوده است.دبیر شورای اطاع رسانی گمرک افزود: بیشترین میزان صادرات ایران به ترتیب، فدراسیون 
روسیه با بیش از 53 درصد، ارمنستان با 23 درصد، قزاقستان 16 درصد وقرقیزستان با کمتر از 1.5 درصد است اصلی ترین 
مقاصد صادراتی ایران به اوراسیا را شامل هستند. همچنین کشورمان بیشترین میزان واردات از حیث ارزش را به ترتیب 
از روسیه با بیش از 78.5 درصد، قزاقستان با بیش از 18 درصد، روسیه سفید 2 درصد ودو کشور ارمنستان و قرقیزستان 
نیز سهمی کمتر از یک درصد را به خود اختصاص دادند.لطیفی درخصوص کاا های صادراتی ایران به اوراسیا گفت: از بین 
بیست قلم اصلی صادراتی ایران به اوراسیا سیب تازه با 14.5 درصد، پسته تازه و خشک با 11.9 درصد، گاز طبیعی با 8.1 
درصد، کیوی تازه با 7.2 درصد وانگور خشک با 3 درصد دارای بیشترین سهم هستند.وی در خصوص واردات از کشور های 
عضو اتحادیه اوراســیا افزود: عمده کاا های وارداتی از این اتحادیه، کاا های اساســی و نهاده های دامی را شامل می شود، 
از بیست قلم اصلی کاا های وارداتی از کشور های عضو اتحادیه اوراسیا، جو با حدود 27 درصد، فرآورده های گندم با 24 
درصد، ذرت دامی با 17.5 درصد، روغن دانه آفتاب گردان با بیش از 11 درصد واشه گوشت بره با 3.5 درصد بیشترین 
کاا های وارداتی از اوراسیا هستند.این مقام گمرک ایران افزود: در خصوص کاا های صادارتی با تعرفه ترجیحی، پسته اعم 
از تازه و خشک با سهم 43.7 درصد، کیوی تازه با بیش از 4 درصد، انگور خشک با بیش از 1.8 درصدرا از مجموع کاا های 

صادراتی بر اساس این موافقت نامه را به خود اختصاص دادند. 

مدیرعامل گروه بهمن از فرصت ها و چالش ها می گوید
ایجاد قطب سوم تولید خودرو در کشور

مدیران صنعتی و مســووان کشور سال هاست که به دنبال کمک به ایجاد قطب سوم تولید 
خودرو هستند تا رقابت در این بخش افزایش یابد و مشتری های محصوات داخلی فرصت 
انتخاب بیشتری داشته باشند.شرکت های زیادی در این دو دهه شکل گرفتند،توسعه یافتند 
و ســپس کم فروغ شدند و این آرزو محقق نشد.اکنون به نظر می رسد که یک گروه خودرو 
سازی با تغییر مالکیت و مدیریت به دنبال آن است تا این خأ را جبران کرده و با در دست 
داشتن برنامه های بلند پروازانه این آرزو ها را محقق کند.گروه بهمن در زمینه مونتاژ و تولید 
خودروهای سواری و تجاری در کیلومتر 13 جاده مخصوص کرج فعالیت می کند. این شرکت 
با ســرمایه اولیه 600 هزار ریال در ســال 1331 و در راستای فعالیت در زمینه حمل ونقل 
دریایی و حق العمل کاری نمایندگی های تجاری، به نام شــرکت ســهامی ایران خلیج کو 
تاســیس شــد. در ســال 1338، اولین محصول خود را با عنوان وانت سه چرخ مزدا تولید 
کرد، سپس نام شرکت به کارخانه اتومبیل سازی مزدا تغییر یافت. در سال 1363 وانت مزدا 
1600 به مرحله تولید رسید و این شرکت به »ایران وانت« تغییر نام داد.سال 1378 با تغییر 
نام شرکت به گروه بهمن، حوزه فعالیت ها به زمینه های تولیدی، بازرگانی و سرمایه گذاری 
توســعه یافت و ســر آغاز نوینی برای این مجموعه رقم خورد. گروه بهمن در ســال 95 با 
رویکردی جدید و ماموریتی متفاوت از گذشته  به بخش خصوصی واگذار شد. ماموریت اصلی 
این شــرکت، پوشش نیازهای بازار حمل ونقل با رویکرد تولید وسایل نقلیه از دوچرخ تا 18 
چرخ و در قالب شرکت های ایران دو چرخ، بهمن موتور، سیبا موتور و بهمن دیزل،تجربه ازم 
را کسب کرد و اینک این شرکت نقش موثری در صنعت خودرو به ویژه در بخش خودروهای 
کار و تجاری ایفا می کند.یوسف الهی شکیب، مدیرعامل گروه بهمن به »دنیای اقتصاد« می 
گوید: شرایط اقتصادی عاملی پیچیده است، از این رو تحقق اهداف قابل پیش بینی نیست؛ 
در مجموع شرایط اقتصادی کشور و نوع محاسبات سیاسی بر رویکرد شرکت به طور طبیعی 
تاثیرگذار است. قبل از تحریم های اخیر، گروه بهمن برنامه های بلند پروازانه ای در سر داشت 
به گونه ای که در زمینه تعامل با خودروسازان برتر، به لحاظ سنتی گروه بهمن شریک و همکار 
خودروســازان ژاپنی از جمله مزدا و میتسوبیشی بود اما این همکاری ها به حالت تعلیق در 
آمده اســت.او می گوید: البته هم اکنون مزدا و ایســوزو با گروه بهمن در تعامل هستند اما 
به دلیل تحریم رویکرد ها تغییر کرده و به ناچار به سوی همکاری با برندهای دیگر  رفتیم اما 

در این رویکرد جدید نیز به دنبال برندهایی معتبر و با کیفیت هستیم.
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1113 هزار فقره چک در فروردین برگشت خوردگزیده خبر
حدود ١١١3 هزار فقره چک به ارزشی حدود ١3١ هزار میلیارد 
ریال در فروردین ماه 99 در کل کشــور برگشت داده شده است 
که نســبت به ماه قبل از نظر تعداد 7.۴ درصد افزایش و از نظر 
مبلغ 26 درصد کاهش نشان می دهد. براساس تازه ترین آمار بانک 
مرکزی، حدود 6 میلیون و ١00 هزار فقـره چک به ارزشی بیش 
از 6٥2 هــزار میلیارد ریال در فروردین ماه 99 در کل کشـــور 
مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 36 
درصد و ٥6.۴ درصد کاهش نشــان می دهد. در ماه مورد گزارش 
در اســتان تهران حدود یک میلیــون و 800 هزار فقره چک به 
ارزشی بالغ بر 306 هزار میلیارد ریال مبادله شد.در فروردین ماه 
امسال ۴7.١ درصد از تعداد چک های مبادله ای کل کشور در سه 
استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به 
ترتیب با 28.9 درصد، ١0.2 درصد و 8 درصد بیش ترین سهم را 
در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند. همچنین ٥9.8 درصد از 
ارزش چک های فوق در ســه استان تهران )۴7 درصد(، اصفهان 
)6.8 درصد( و خراســان رضوی )6 درصد( مبادله شده است که 

بیش ترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.

چک های وصولی
در فروردین ماه 99 در کل کشــور حدود ٥ میلیون فقره چک به 
ارزشــی بیش از ٥2١ هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت به 
ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۴١.3 درصد و 60.۴ درصد 
کاهش نشان می دهد. از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شده 
در مــاه مذکور به ترتیب 8١.7 درصد و 80 درصد وصول شــده 
است. درصد تعداد و مبلغ چک های وصول شده در اسفندمـاه 98 
به ترتیب معادل 89.١ درصــد و 88.2 درصد و در فروردین ماه 
98 به ترتیب برابر 90.2 درصد و 89.2 درصد بوده اســت.حدود 
یک میلیون و ۴00 هزار فقره چک به ارزشــی حدود 2۴8 هزار 
میلیارد ریال در فروردین ماه 99 در استان تهران وصول شد که از 
نظر تعداد 78.٥ درصد و از نظر ارزش 8١ درصد از کل چک های 

مبادله ای وصول شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان های 
کشور، بیشترین نسبت تعداد چک های وصولی به کل چک های 
مبادله ای در اســتان، به ترتیب به استانهای گیان )87 درصد(، 
قـــزوین )86.3 درصد( و گلستان)8٥.7 درصد( اختصاص یافته 
است و اســتان های کردستان)7۴.۴ درصـــد(، هرمزگان)77.2 
درصد( و ایام )77.8 درصد( پایین ترین نسبت تعداد چک های 
وصولــی بــه کل چک های مبادله شــده در اســتان را به خود 
اختصاص داده اند.در ماه مورد بررســی در بین ســایر استان های 
کشــور، بیشترین نســبت ارزش چک های وصولی به کل ارزش 
چک های مبادله ای در اســتان به  ترتیب به استان های خوزستان 
)86.2 درصد(، کرمانشاه )8٥.6 درصد( و گیان )8۴.7 درصـد( 
اختصاص یافته اســت و استان های قم )69.3 درصد(، هرمزگان 
)69.٥ درصد( و کردســتان )7٥.8 درصد( کم ترین نسبت ارزش 

چک های وصولی به کل ارزش چک های مبادله شده در استان را 
به خود اختصاص داده اند.

چک های برگشتی
حدود ١١١3 هزار فقره چک به ارزشی حدود ١3١ هزار میلیارد 
ریال در فروردین ماه 99 در کل کشور برگشت داده شده است که 
نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 7.۴ درصد افزایش و از نظر مبلغ 
26 درصد کاهش نشــان می دهد. از کل تعداد و مبلغ چک های 
مبادله شــده در ماه مذکور به ترتیــب ١8.3 درصد و 20 درصد 
برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلـغ چک های برگشت 
داده شده در اســفندماه ١398 به ترتیب معادل ١0.9 درصد و 
١١.8 درصد و در فروردین ماه سال 98 به ترتیب برابر 9.8 درصد 

و ١0.8 درصد بوده است.

در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود 379 هزار فقره چک 
به ارزشــی بالغ بر ٥8 هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از 
نظر تعداد 2١.٥ درصد و از نظـر ارزش ١9 درصد از کل چک های 
مبادله ای برگشــت داده شده اســت. در ماه مذکور در بین سایر 
استان های کشور، بیش ترین نسبت تعداد چک های برگشتی به 
کل چکهای مبادله ای در استان، به ترتیب به استان های کردستان 
)2٥.3 درصد(، هرمزگان )22.8 درصد( و ایام )22.2 درصـــد( 
اختصاص یافته اســت و اســتان های گیان )١3 درصد(، قزوین 
)١3.7 درصد( و گلستان )١۴.3 درصد( پایین ترین نسبت تعداد 
چک های برگشتی به کل تعداد چک های مبادله شده در استان 
را به خود اختصاص داده اند.در ماه مورد بررســی در بین ســایر 
استان های کشور، بیش ترین نسبت ارزش چک های برگشتی به 
کل ارزش چک های مبادله شده در استان به ترتیب به استان های 
قم )30.7 درصـــد(، هرمزگان )30.٥ درصد( و کردستان )2۴.۴ 
درصد( اختصاص یافته اســت و اســتان های خوزستان )١3.8 
درصد(، کرمانشاه )١۴.۴ درصـد( و گیان )١٥.3 درصد( کم ترین 
نسبت ارزش چک های برگشــتی به کل ارزش چک های مبادله 

شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

چک های برگشتی به تفکیک علل
حدود ١092 هزار فقره چک به ارزشی حدود ١27 هزار میلیارد 
ریال در فروردین ماه 99 در کل کشور به دایل کسری یا فقدان 
موجودی برگشــت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر 
تعــداد 98.١ درصد و از نظر ارزش 96.9 درصد از کل چک های 
برگشتی به دایل کســری یا فقدان موجودی بوده است.در ماه 
مورد بررســی در اســتان تهران حدود 37١ هزار فقره چک به 
ارزشــی حدود ٥6 هزار میلیارد ریال به دایل کســری یا فقدان 
موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر 
تعداد 97.9 درصــد و از نظر مبلغ 9٥.9 درصد از کل چک های 

برگشتی به دایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

آغاز عملیات ارزی و اتصال به سامانه نیما در 
بانک ایران زمین

مدیرعامل بانک ایران زمین، با اعام صدور مجوز ارزی 
این بانک از سوی بانک مرکزی گفت: چشم انداز بانک 
ایران زمین، ارائه خدمات مطلوب به مشتریان بااخص 
تولید کنندگان و فعالین اقتصادی است، که در همین 
راستا با تاش های صورت گرفته مجوز ارزی بانک صادر 
و از این پس ارائه خدمات ارزی براســاس دستورالعمل های بانک مرکزی ممکن 
خواهد بود.به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، عبدالمجید پورسعید مدیرعامل بانک 
ایران زمین با اشــاره به تاش های صورت گرفته در ســالهای اخیر برای تحقق 
اهداف و تجهیز بانک به زیرساخت های ازم برای پیاده سازی بانکداری دیجیتال، 
اظهار داشــت: ارائه خدمات یکپارچه، تکمیل سبد خدمات، تجهیز شعب، ایجاد 
زیرســاخت های بانکداری دیجیتال و اخذ مجوزهای ازم فعالیت در حوزه های 
مختلف و همکاری با شرکت های استارتاپی از اهداف بانک ایران زمین بوده است، 

که بخش زیادی محقق شده است.

مدیرعامل بانک سپه اعام کرد: 
ارائه خدمات یکپارچه و یکسان به مشتریان 

یک روز پس از ادغام نهایی
مدیرعامل بانک سپه گفت: تمامی شعب بانک سپه در 
سراسر کشور پس از ادغام بانک های وابسته به نیروهای 
مسلح در این بانک، خدمات پایه یکپارچه و یکسان به 
مشتریان عرضه می کنند.به نقل از پایگاه اطاع رسانی 
بانک ســپه، محمدکاظم چقازردی در حاشیه مراسم 
راه اندازی نخستین سامانه واسط کاربری بانک های ادغام شونده )ESB( در شعبه 
نوروز آفریقا، اظهار داشت: مشتریان برای دریافت سایرخدمات و محصوات خاص 
بانک های ادغامی با راهنمایی شعب به نزدیک ترین شعبه اصلی راهنمایی خواهند 
شــد.چقازردی ضمن اشاره به اجرای مطلوب فرآیندهای ادغام بانک های وابسته 
به نیروهای مسلح در بانک سپه، تصریح کرد: اتمام موفقیت آمیز این پروژه بزرگ، 

افتخار ملی محسوب می شود. 

امضای تفاهم نامه همکاری بانک صادرات و 
اتاق بازرگانی زنجان در سال »جهش تولید«

مدیر شــعب بانک صادرات ایران در استان زنجان برای 
حمایت از »جهش تولید« با اتاق بازرگانی این اســتان 
تفاهم نامه همــکاری امضا کرد.به گزارش روابط عمومی 
بانک صادرات ایران، مدیر شعب بانک صادرات ایران در 
اســتان زنجان با بیان اینکه این استان یکی از مناطق 
پرظرفیت و تاثیرگذار در صنعت کشــور اســت، گقت: بانک صادرات ایران برای 
حمایت از تولید و تقویت همکاری با صنایع، معادن و بخش های مختلف اقتصادی 
اســتان زنجان تفاهم نامه همکاری با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
این اســتان امضا کرد.امید حشمتی اظهار کرد: در این تفاهم نامه انواع طرح های 
بانکی در دســت اجرای بانک صادرات ایران از جمله طرح »طراوت«، »همیان«، 
»همیاران ســپهر«، »تبسم« و ... گنجانده شده و هر یک از اعضای اتاق بازرگانی 

زنجان بنا به نیاز می توانند متقاضی دریافت این خدمات باشند.

شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان 
وارد فرابورس شد

شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان )سهامی عام( 
با نماد معاماتی » گنگین » از ١١ خرداد ماه جاری وارد 
فرابورس شد.به گزارش نبض بورس، به استناد ماده 36 
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و موافقت 
کمیته درج شــرکت فرابورس ایران، شرکت اقتصادی 
نگین گردشگری ایرانیان به عنوان سومین نماد معاماتی در فهرست اوراق بهادار 
تابلوی توافقی بازار ســوم فرابورس ایران درج شد.سایر اطاعات شرکت مذکور 
شامل نماد معاماتی »گنگین«، گروه : هتل و رستوران و زیرگروه : هتل ها اردو 
و دیگر تدارکات اقامت کوتاه اســت.همچنین صورت های مالی و سایر اطاعات 
شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان از طریق شبکه کدال) سیستم جامع 

اطاع رسانی ناشران _ سازمان بورس و اوراق بهادار ( در دسترس است.

مدیرعامل بانک سپه از برگزاری مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده سالیانه و 
مجمع فوق العاده ادغام بانک مهر اقتصاد 
خبر داد و گفت: با برگزاری این مجمع، 
پس از بانک حکمت ایرانیان این دومین 
بانک وابسته به نیروهای مسلح است که 
طی هفته جاری رســماً در بانک سپه 
ادغام شد.محمدکاظم چقازردی ضمن 
اعام خبر فوق افزود: با برگزاری مجامع 
ادغام بانک مهر اقتصاد تاکنون بیش از 
769 شعبه و  بالغ بر 8800 نفر پرسنل 
به بانک سپه افزوده شده و در چارچوب 

قوانین و مقررات  اباغی بانک به صورت 
یکپارچه آماده خدمت رســانی به آحاد 
مردم و هــم وطنان اســت.وی افزود: 
در پی اعام رئیــس کل بانک مرکزی 
مبنی بــر برگزاری مجامــع بانک های 
حکمت ایرانیان و مهر اقتصاد در هفته 
جاری، بانک ســپه با هماهنگی وزارت 
امور اقتصــادی و دارایی، بانک مرکزی، 

ســتاد کل نیروهای مســلح و سازمان 
بورس و اوراق بهــادار، زمینه برگزاری 
مجامــع این دو بانک را فراهم کرد و در 
دومین گام مجامع مربوط به بانک مهر 
اقتصاد با حضور اکثریت سهامداران روز 
دوشنبه دوازدهم خردادماه سال ١399 
برگزار شــد.چقازردی  اظهــار کرد: از 
روز سه شنبه ســیزدهم خردادماه سال 

جاری شــعب بانک سابق مهر اقتصاد با 
تابلوهای بانک سپه آماده ارائه خدمات 
به هموطنان و مشتریان هستند.وی در 
ادامه با اشاره به اینکه بانک سپه تمامی 
تمهیدات اجرایی شامل عملیات حوزه 
شعب، به کارگیری نرم افزار واسط برای 
ارائه خدمات مشتریان، نصب تابلوهای 
بانک سپه، صدور احکام کلیه مسئوان 
و پرسنل شعب از سوی بانک سپه، اباغ 
اجرایی  دســتورالعمل های  و  راهبردها 
بانک سپه متناســب با ساختار مصوب 

هیئت مدیره بانک سپه را انجام داد.

بانک مرکزی:
مهلت ایفای تعهدات ارزی ۹۸ مشخص شد

بانک مرکزی اعام کرد،کلیه صادرکنندگان تا پایان تیرماه ســال جاری مهلت 
دارند نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی سال ١398 اقدام کنند.

بانــک مرکزی مهلت ایفای تعهدات ارزی صادراتــی 98 را اعام کردبه گزارش 
گروه اقتصادی باشــگاه خبرنگاران جوان، عبدالناصــر همتی رئیس کل بانک 
مرکزی با ارســال نامه ای به غامحسین شافعی اعام کرد کلیه صادرکنندگان 
تا پایان تیرماه امســال مهلت دارند نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی سال 
١398 اقــدام کنند.در نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیــس اتاق ایران آمده 
است که صادرکنندگان به منظور بهره مندی از مشوق ها و خدمات دستگاه های 
اجرایی، ســازمان ها و نهاد های ذی ربط، تا تاریخ اعام شــده باید تعهدات ارزی 
ســال قبل خود را ایفا کنند.نامه همتی در پاســخ به نامه 9 اردیبهشت شافعی 
درباره این موضوع ارســال شده اســت. رئیس اتاق ایران در آن نامه خطاب به 
همتی نوشــته بود: حذف تعدیل 20 درصدی برای صادرات سال های 98 و 99 
را بر خاف رایزنی های صورت گرفته اعام کرد و تاکید داشت این اقدام موجب 
ضرر هنگفت صادرکنندگان می شود.به گفته همتی، تصمیم تازه بانک مرکزی 
بر اساس تصمیم کمیته موضوع ماده »2« مصوبات چهاردهمین جلسه شورای 
عالی هماهنگــی اقتصادی و بهره مندی صادرکنندگان از مشــوق ها و خدمات 

دستگاه های اجرایی، سازمان ها و نهاد های ذیربط اتخاذ شده است

سرمایه بانک ایران و ونزوئا به ۱۰هزار 
میلیارد ریال افزایش می یابد

عضو هیات مدیره و سرپرســت بانک مشترک ایران و ونزوئا از افزایش سرمایه 
این بانک به ١0 هزار میلیارد ریال خبر داد.به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، 
سعید مستشار اظهار داشت: بانک مشترک ایران و ونزوئا از حدود ١0 سال قبل 
با سرمایه 200 میلیون دار، به عنوان تنها بانک مشترک در کشور فعالیت خود 
را آغاز کرد که از این مبلغ، ١00 میلیون دار از طرف بانک توسعه صادرات ایران 
و ١00 میلیون دار نیز از طرف ونزوئا تأمین شد.وی ادامه داد: با توجه به اینکه 
بانک مشترک ایران و ونزوئا دارای مجوزهای کامل فعالیت در حوزه های ارزی 
و ریالی از ســوی بانک مرکزی اســت، طی سال های فعالیت خود در حوزه های 
مختلف اهم از تســهیات و تعهــدات ارزی و ریالی، نقل و انتقاات و حوالجات 
ارزی و … فعالیت داشته و روند این فعالیت ها طی سال های اخیر رو به رشدی 
را تجربه کرده است.مستشار رویکرد بانک مشترک ایران و ونزوئا را ارائه خدمات 
متنوع بانکی به شرکت ها عنوان کرد و گفت: جهت گیری بانک به ویژه در حوزه 
اعتباری، ارائه خدمات به شــرکت ها، به ویژه شــرکت های دارای انضباط مالی، 
شفافیت و رتبه اعتباری مناسب است و از این رو، بسیاری از شرکت های بزرگ، 
معتبر و خوشــنام کشور جز مشتریان بانک به شــمار می روند که بخش قابل 
توجهی از این شــرکت ها نیز در زمره شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه 

کشور هستند.

آگهـی مزایـده 
بهره برداری فرهنگسرا

شهرداری ماهدشت در نظر دارد دوباب فرهنگسرا با تاسیسات و مستحدثات جانبی آن ها 
را جهت بهره براداری امور فرهنگی ، آموزشــی هنری و مرتبط را به اشــخاص حقوقی دارای 

شرایط ذیل واگذار نماید.
1- اساسنامه و اسناد ثبت شرکت ، آگهی تاسیس در روزنامه رسمی و آخرین تغییرات 

2- دارای گواهینامه تائید صاحیت از مراجع ذیصاح
3- دارای سوابق ، تجربه و تخصص کافی در زمینه امور فرهنگی ، آموزشی هنری و مرتبط

4- دارای توان مالی جهت تهیه تجهیزات و لوازم مورد نیاز و نگهداری فرهنگسراها  
لذا از  حائزین شرایط دعوت میشود جهت بازدید از فرهنگسراها، دریافت اسناد مزایده  و آگاهی 
از سایر شرایط از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 99/03/20 
با ارائه رونوشت اسناد مذکورنسبت به دریافت اسناد مزایده از واحد امور مالی شهرداری اقدام  

و یا جهت کسب اطاعات بیشتر با شماره تلفن 37309790-026 تماس حاصل فرمایید. 
* شهرداری در رد یا قبول هر یک از این پیشنهادات مختار است. 
* هزینه درج آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.

دوم
ت 

نوب

نوبت اول : 99/3/7 نوبت دوم:99/3/13
شهرداری ماهدشت شناسه آگهی :858627

بانک مهر اقتصاد هم در بانک 
سپه ادغام شد
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گزیده خبر
ترامپگروه»آنتیفا«

را»سازمانتروریستی«خواند
رئیــس جمهوری آمریــکا گروهی متشــکل از »گروه های چپگــرای افراطی و 
ضدفاشیســت« به نام آنتی فا را به دست داشتن در اعتراض های خشونت آمیز در 
شــهرهای آمریکا متهم کرده و آن را »سازمان تروریســتی« خوانده است. دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا یکشنبه در واکنش به ناآرامی های شب های گذشته 
در تعدادی از شــهرهای آمریکا که با آشــوب، تخریب و غارت فروشگاه ها و اموال 
عمومی همراه بود، در توییتر نوشت:  »ایاات متحده آنتی فا را یک سازمان تروریستی 
خواهد نامید.«ترامپ و ویلیام بار، دادستان کل آمریکا پیش از این نیز آنتی فا و گروه 
های »آنارشیست« را به دست داشتن در ناآرامی های شب های گذشته متهم کرده 
بودند.تظاهرات روزهای گذشته در شهرهای آمریکا که گاه با خشونت همراه شده 
است، پس از آن آغاز شد که یک مرد سیاه پوست به نام جورج فلوید حین بازداشت 
در شهر مینیاپولیس به دست پلیس کشته شد. تصاویر منتشر شده از زمان مرگ 
فلوید، یک مامور پلیس را نشان می دهد که حین بازداشت زانویش را بر روی گردن 
او فشار می دهد. در این فیلم صدای فلوید شنیده می شود که می گوید:  »نمی توانم 
نفس بکشــم.«رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز آنتی فا را به دست 
داشتن در اعتراض های خشونت آمیز متهم کرده است. اوبراین یکشنبه در مصاحبه با 
شبکه سی ان ان نیروهای تندرو را متهم کرد که با سفر از ایالتی به ایالت دیگر، شهرها 
را به آتش کشانده اند. اوبراین خواهان اقدام پلیس فدرال آمریکا علیه آنتی فا شد. به 
گفته اوبراین، دادســتان کل آمریکا با رییس اف بی آی درباره مقابله با این گروه در 
تماس بوده است.هم زمان، مارکو روبیو، سناتور جمهوری خواه و کفیل ریاست کمیته 
اطاعاتی مجلس سنا، خواهان مقابله با اقدام  گروه های تندرو ضدفاشیستی و همین 
طور یک گروه راستگرای افراطی شــد.گروه »بوگالو« که یک گروه راست افراطی 
است، به دست داشتن در ناآرامی شب های پیش متهم شده است. این گروه متهم 
است که خواهان به راه انداختن جنگ داخلی نژادی در آمریکاست.روبیو گفت: »آن 
چه مورد توجه قرار نگرفته است، این است که مجموعه ای از تروریست ها، از آنتی فا 
گرفته تا گروه بوگالو مشغول خشونت و گسترش آن هستند.« او در ادامه گفت: »این 
دو گروه ممکن است که از نظر تفکر یکی نباشند، ولی در تنفر از دولت و پلیس و 
سوء استفاده از تظاهرات وجه مشترک آن هاست.« روبیو گفت:  »این افراد می خواهند 

کل نظام را پایین بکشند حتی اگر به قیمت یک جنگ داخلی جدید تمام شود.«

گسترش اعتراض ها
انتشــار تصاویر جان دادن فلوید در روز دوشنبه )۲۵ مه( با تظاهرات گسترده در 
شهرهای آمریکا در اعتراض به »خشونت پلیس علیه سیاه پوستان« همراه بوده است. 
در دست کم ۳۰ شهر آمریکا از جمله واشنگتن، لس آنجلس، نیویورک، شیکاگو و 
آتانتا، اعتراضاتی برگزار شد.این در حالی است که مقررات منع تردد در شهرهای 
مختلف آمریکا نتوانسته جلوی اعتراضات خشونت آمیز را بگیرد و ۵۰۰۰ سرباز گارد 
ملی در واشنگتن و ۱۵ ایالت مستقر شده اند.درک شووین که به خاطر کشتن جورج 
فلوید به قتل غیر عمد متهم شــده، در بازداشت است و قرار است دوشنبه تفهیم 
اتهام شود. یکی از وکای خانواده فلوید، درک شووین، مامور پلیس را به قتل عمد 

متهم کرده است. 

خیز آلمان برای میانجیگری میان آمریکا و چین
وزیر امور خارجه آلمان اظهار کرد، کشورش نمی خواهد تنش 
های تجاری میان آمریکا و چین به سطح آشتی ناپذیری میان 
دو کشور برسد.به گزارش خبرگزاری آلمان، هایکو ماس، وزیر 
امــور خارجه آلمان در حالی این صحبــت را مطرح کرده که 
کشــورش ماه آینده میادی عهده دار ریاست دوره ای اتحادیه 
اروپا می شود.وزیر امور خارجه آلمان در اظهاراتش گفت، برلین 
خواســتار کمک به حل تنش میــان آمریکا و چین به هنگام 
رسیدن به ریاســت دوره ای اتحادیه اروپا برای نیمه دوم سال 
جاری میادی اســت.او در مصاحبه با گروه رسانه ای فانکه که 
شبکه ای از نشریات آلمانی را تحت پوشش قرار می دهد، تصریح 
کرد: جهان نمی تواند بین دو حوزه از منافع تقسیم شود.هایکو 
ماس در این مصاحبه خود تاکیــد کرد: به ویژه ما اروپایی ها 
نمی توانیم از منافع متعارض میان چین و آمریکا و رســیدن 
آنها به سطح آشتی ناپذیری نفعی داشته باشیم.این در حالی 

است که آمریکا و چین در تمام طول دوران ریاست جمهوری 
دونالد ترامپ با یکدیگر اختاف داشته اند. رئیس جمهور آمریکا 
عاوه بر دســت زدن به جنگ تجاری علیه چین، این کشــور 
را مقصر شــیوع کرونا ویروس در جهان دانســته است. چند 
روز پیش دولت دونالد ترامــپ از لغو وضعیت مالی و تجاری 
ویژه ای که کشــورش برای هنگ کنگ قائل بوده خبر داد.وزیر 
امور خارجه آلمان خاطرنشان کرد، کشورش در زمان تصدی 
ریاست دوره ای اتحادیه اروپا در تاریخ اول ژوئیه با چالش هایی 
روبرو خواهد شد.او ادامه داد: نشست میان چین و اتحادیه اروپا 
که برای ماه ســپتامبر برنامه ریزی شده مطابق برنامه برگزار 
خواهد شد. عناوین مهم زیادی وجود دارند که ازم است ما در 
خصوص آنها با چین بحث داشته باشیم. اتحادیه اروپا به دنبال 
گرفتن تعهد از پکن در قبال اهداف بلندپروازانه مربوط به حوزه 

آب و هوا و همچنین رقابت جهانی عادانه است.

چراغسبزکرملینبرایحضورپوتیندر
نشستگروههفت

سخنگوی ریاســت جمهوری روســیه با حمایت 
تلویحــی از حضور پوتین در نشســت گروه هفت، 
پاســخ به دعوت واشــنگتن را منوط بــه دریافت 
اطاعات بیشتری کرد.به گزارش  خبرگزرای رویترز، 
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز دوشنبه 
با حمایت تلویحی از حضور پوتین در نشست گروه 
هفت، اعام کرد قبل از پاسخ به پیشنهاد دعوت رئیس جمهور آمریکا برای حضور در 
اجاس گروه هفت، باید جزئیات بیشتری را در این باره بداند.پسکوف ضمن تاکید بر 
حمایت وادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه از گفتگو با واشنگتن، گفت هنوز برای 
ما مشخص نیست که آیا این یک پیشنهاد رسمی است یا خیر. سخنگوی کرملین 
تاکید کرد پیش از پاسخ به دعوت رئیس جمهور آمریکا باید دستور کار و اعضای 
شرکت کننده در آن برای ما مشخص شود.بنا به گفته سخنگوی ریاست جمهوری 
روسیه، پوتین از راهبرد گفتگو در تمامی زمینه ها حمایت می کند؛ اما کرملین برای 
پاسخ به این دعوت نیازمند اطاعات بیشتری هست.رئیس جمهور آمریکا پیشتر با 
بیان اینکه گروه ۷ در شکل فعلی آن یک گروه بسیار منسوخ از کشور ها است، گفت 
نشست سران این گروه که قرار بود اواخر ژوئن برگزار شود، احتماا تا ماه سپتامبر به 
تعویق می افتد. دونالد ترامپ اعام کرد تصمیم دارد استرالیا، روسیه، کره جنوبی و 
هند را به نشست سران گروه هفت دعوت کند.پیش از این، آنگا مرکل، صدراعظم 

آلمان، دعوت ترامپ برای حضور در نشست گروه ۷ را رد کرده بود.

هندپایگاههایشبهنظامیدرخاکپاکستان
راهدفقرارداد

 ارتش هند روز دوشنبه تاش شبه نظامیان برای 
نفوذ به خاک این کشــور در جامو و کشــمیر را 
خنثی کرده و چند پایگاه شبه نظامیان در کشمیر 
تحت کنترل پاکستان را هدف قرار داد.به گزارش 
رسانه های هند، مقامات نظامی هند اعام کردند 
بر اثر درگیری های روز دوشــنبه میان نیروهای 
نظامی و شــبه نظامیان پاکستانی که قصد داشتند در مناطق پونچ و نوشارا به 
خاک هند نفوذ کند، ۱۰ شبه نظامی کشته شدند. یک مقام نظامی هند گفت: 
ارتش هند همچنین چندین پایگاه شــبه نظامیان در خاک پاکســتان را هدف 
قــرار داده و آن ها را نابود کردند. به گفتــه مقامات هندی درگیری های نظامی 
در مناطق مرزی دو کشور در کشمیر از هفته گذشته تاکنون ادامه یافته است. 
در روزهای اخیر تنش ها میان هند و پاکستان بار دیگر افزایش یافته است. هند 
روز گذشته دو دیپلمات پاکستانی را به اتهام جاسوسی بازداشت کرد و در هفته 
گذشته پاکستان مدعی سرنگونی چند پهپاد جاسوسی هند در خاک این کشور 
شــد. بر اساس آمار اعام شده، هند و پاکستان در سال جاری بیش از ۲ هزار و 
۵۰۰ مرتبه توافق آتش بس را نقض کرده اند. هند و پاکســتان در سال ۲۰۰۳ 
میادی توافق آتش بس در مرزهای جامو وکشمیر را امضا کردند. هر دو کشور 
هند و پاکســتان مســوول نقض مکرر آتش بس میان دو کشور در امتداد خط 

واقعی کنترل در کشمیر هستند. 

گزارشرویترزازافزایشمبتایانبه
کرونادرایران

رویترز در گزارشــی به آخرین وضعیت کرونــا در ایران پرداخت.رویترز 
نوشــت: به نظر می رسد ایران با موج دوم شیوع کرونا مواجه شده است. 
موضوعی که با عادی سازی توسط مســئوان نگران کننده است. امروز 
ایران ۲۹۷۹ مورد ابتا به کرونا را ثبت کرده اســت. آماری که به شدت 
نگران کننده اســت. با نادیده گرفتن محدودیت ها و بازگشایی ها آمار در 
ایران باا رفته اســت این موضوع حتی باعث نگرانی وزارت بهداشت و 
انتقاد وزیر بهداشت از این شرایط شده است.این در حالی است که آمار 
کرونا در ایران شیب نزولی داشت اما اکنون بار دیگر تعداد مبتایان در 

حال افزایش است.

یک مقام اطاعاتی غربی مدعی شد؛
تنشهاناشیازحماتسایبریبین

ایرانواسرائیلادامهدارد
یک مقام اطاعاتی غربی گفت: حمات ســایبری میان ایران و اسرائیل 
متوقف نشده است.به گزارش جروزالم پست، این مقام اطاعاتی مدعی 
شد: تنش های ناشی از حمله سایبری ایران در سیستم های آب اسرائیلی 
در ماه آوریل کماکان ادامه دارد. این مقام غربی ادعا کرد که در حالیکه 

این حمله نسبتاً کم ضرر بوده اما عواقب آن ادامه دارد.



روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی، صبح ایران

سه شنبه 13 خرداد 1399  10 شوال 1441  2 ژوئن 2020

8 صفحه    سال هفد          هم    شماره  4369 

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

تحریریه :44253450    روابط عمومی :44253448    فکس : 44253395   بازرگانی : 9-44253335    توزیع : 44253450   فکس : 44253234    توزیع: موسسه سخن گستر    چاپ: هنر سرزمین سبز  

 تهران، بلوار مرزداران ، انتهای خیابان گلستان ، کوی پژوهش پاک 13   کد شبا :2008-654     کد پستی :1463777746صاحب امتیاز : موسسه سخن گستر  مدیر مسئول : فاطمه لشکری

یک نهاد دولتی در چین اعام کرد که واکسن چینی کووید-۱۹ می تواند 
تا پایان سال میادی جاری آماده و عرضه شود. در حالی که کروناویروس 
جدید تاکنون بیش از ۶ میلیون نفر را آلوده کرده، حدود ۳۷۰ هزار نفر را 
کشته و اقتصاد جهانی را ویران کرده است، کشورهای مختلف که درگیر 
مبارزه با این بیماری هســتند، به شدت در پی ساخت یک واکسن یا یک 
درمان برای این بیماری هستند. چین اولین کشوری بود که این ویروس 
در آنجا ظهور کرد و تقریبا به تمام دنیا سرایت کرد. براساس اعام یک نهاد 
دولتی در چین، در حال حاضر پنج واکسن در این کشور در حال توسعه و 
گذراندن آزمایشات هستند که در این میان، دو واکسن ایجاد شده توسط 
دو شرکت وابسته به دولت چین می تواند تا پایان سال ۲۰۲۰ یا اوایل سال 

۲۰۲۱ آماده عرضه شود.

پژوهشــگران آمریکایی در بررسی جدید خود به این نتیجه رسیدند که 
افراد مبتا به اوتیســم، درک حســی باایی دارند. این پژوهشگران در 
بررســی جدید خود تاش کرده اند تا با نشــان دادن تفاوت های درک 
محرک بصری در افراد مبتا به اوتیسم که با سرکوب ضعیف تر نورون ها 
در قشر بینایی مغز همراه است، دلیل این موضوع را نشان دهند.اگرچه 
تشــخیص متخصصان علوم اعصاب و روانشناسان این است که تفاوت 
در عملکرد حســی افراد مبتا به اوتیســم، امری متداول است اما هنوز 
مشخص نیست که چه اتفاق متفاوتی در سطح نورونی مغز پیش می آید 
که به تفاوت در درک حسی منجر می شود. پژوهش ما نشان می دهد که 
شــاید تفاوت هایی در نحوه توجه افراد مبتا به اوتیسم نسبت به اشیای 

جهان بصری وجود داشته باشد.

با توجــه به اینکه اثــر ضدعفونی کننده های پایه الکل بــا تبخیر الکل، 
کاهــش می یابد، محققان یکی از شــرکت های فناور بر پایــه نانو ذرات 
نقــره ضدعفونی کننده هایی را با ماندگاری بیشــتر بــرای از بین بردن 
میکروارگانیسم ها به تولید رساندند.در این ضد عفونی  کننده ها از نانوذرات 
نقره و پراکســیدهیدروژن اســتفاده شــد و ترکیب این دو ماده موجب 
رهایش رادیکال های آزاد می شــود. این رادیکال ها می توانند به ســاختار 
میکرواورگانیسم ها آسیب زده و محیط را تمیز کنند.در ضدعفونی کننده های 
پایه الکلی به دلیل تبخیر سریع الکل، اثربخشی ضدعفونی کننده ها کوتاه تر 
از نمونه های نانویی است. این در حالی است که در ضدعفونی کننده های 
نانویــی حتی با تبخیر محلول هنوز نانــوذرات در محیط وجود دارند که 

می توانند در از بین بردن مواد بیماری زا موثر باشند.

واکسن کرونا تا پایان 2020 
عرضه می شود

 افراد مبتا به اوتیسم، 
درک حسی قوی تری دارند

افزایش خواص ضدعفونی کننده ها 
با نانو ذرات نقره

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

کفه نمکی بردسکن در فاصله ۲۷۳ کیلومتری جنوب غرب مشهد 

گسترش همکاری های فولکس و فورد
اتحاد جهانی فولکس واگن و فورد در حال گسترش است زیرا هیئت مدیره فولکس گسترش همکاری های شکل گرفته بر مبنای 
بیانیه سال پیش را تائید کرده است. به عنوان قدم اول این دو غول خودروسازی به دنبال راه اندازی سه پروژه در زمینه تکنولوژی 
الکتریکی و خودروهای تجاری خواهند بود. در بحث الکتریکی ســازی، پلتفرم ماژوار الکتریک فولکس که با نام MEB شناخته 
می شود در خودروی الکتریکی فورد بکار خواهد رفت. فعًا خبری از این خودرو منتشر نشده اما فورد قبًا تائید کرده آن را در سال 
۲۰۲۳ عرضه خواهد کرد. فورد در بخش خودروهای تجاری نیز پیکاپی میان سایز را عرضه خواهد کرد و فولکس نیز پیکاپ خود 
را بر همین مبنا خواهد ساخت. این دو پیکاپ نسل های بعدی رنجر و آماروک هستند.نهایتاً هم دو شرکت در پروژه های بیشتری 
شرکت خواهند کرد. بخش خودروهای تجاری یک ون تحویل شهری خواهد ساخت که فورد نیز از آن استفاده خواهد کرد. فورد 
نیز ونی یک تنی را توسعه خواهد داد و فولکس نیز از آن سود خواهد برد.جزئیات زیادی از این ون تحویل شهری منتشر نشده اما 
این خودرو می تواند فولکس کدی ۲۰۲۱ باشد که اخیراً معرفی شده است. ون یک تن نیز شاید نسل بعدی فورد ترانزیت کاستوم 

باشد. فولکس و فورد گفته اند شاید در آینده پروژه های بیشتری را نیز با همکاری یکدیگر کلید بزنند.

دادکان: اساسنامه فدراسیون فوتبال با دالی تهیه شده است
رئیس پیشین فدراسیون فوتبال با بیان اینکه در جلسات تنظیم اساسنامه این فدراسیون حضور داشته و ایرادات فیفا به آن واقعیت 
دارد، گفت: این اساســنامه دست نویس تفکرات وزارت ورزش است!محمد دادکان در خصوص پیش نویس اساسنامه فدراسیون 
فوتبال و ایرادات فیفا به این اساســنامه که با تکذیب فدراسیون همراه بود، گفت: ما تکذیب را خوب یاد گرفته ایم! این واقعیت 
دارد. همین امروز که با شما صحبت می کنم در فدراسیون جلسه ای برای تغییر مجدد اساسنامه برگزار شده است. ببینید منشأ 
این کار کجا اســت.وی در ادامه با انتقاد از سیاســت وزارت ورزش یادآور شــد: خیلی راحت یکسری از پرسنل وزارت ورزش با 
دالی گری این اساسنامه را تهیه کرده اند. من هم دو بار در این جلسه بودم. وقتی دیدند صحبت هایی می کنم - که به مذاقشان 
خوش نمی آید - دیگر مرا دعوت نکردند. دادکان افزود: خیلی راحت می گویم. کل دولت فعلی ۶ ماه دیگر سر کار است و سپس 
جو جامعه می رود به سمت انتخابات. دوستان وزارت ورزش ماندگار نیستند و می روند مثل قبلی ها که نماندند و رفتند. خواهشا 
کاری برای پیشرفت فوتبال انجام بدهند. تغییر اساسنامه به وزارت ورزش ارتباطی ندارد. وزارت، آدم های خودش را برای این کار 

می گذارد؛ از آن باا گرفته تا کارشناس و دال ها.

بسهمندلراهدامعشقخوبانبستهام
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پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

وزیر میــراث  فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
خاطرنشــان کرد: کاای ایرانی از جمله صنایع دســتی 
تولید داخل عــاوه بر زیبایی از اصالــت نیز برخوردار 
اســت و حمایت از صنایع دستی ایرانی به  نوعی حمایت 
از هویت نیز به  حساب می آید.به  گزارش روابط  عمومی 
و اطاع رســانی وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی، علی اصغر مونســان با حضور در کارخانه 
جهان کریســتال واقع در شهرک صنعتی شمس آباد از 
بخش هــای مختلف این کارخانه بازدید کرد و از نزدیک 
در جریان تولیدات کارخانه قرار گرفت.او از ســالن های 
تولید، تراش، دکور و تزیین، بســته بندی و سندپاست 
در این کارخانه بازدید کرد و ضمن گفت وگو با کارگران 
بخش های مختلف این کارخانه، بر حمایت از کاای ایرانی در ســال جهش تولید تأکید کرد.مونســان 
همچنین خواســتار حمایت همه جانبه از تولید کاای ایرانی شد و با اشاره به زیبایی های کاای ایرانی 
و نقــش کارگران در رونق اقتصــادی، تقویت حمایت  از کاای ایرانی را ضروری دانســت.وزیر میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نشست با مدیرعامل و مدیران کارخانه جهان کریستال به تشریح 
راهکارهای توســعه فروش و صادرات صنایع دســتی ایرانی از جمله کریستال پرداخت و با بیان اینکه 
»کاای ایرانی از زیبایی خاصی برخوردار اســت«، گفت: در نظر گرفتن صنایع دســتی به  عنوان هدیه، 
یک فرهنگ در جامعه ما شناخته می شود، اما این فرهنگ باید تقویت شود.او در ادامه با تاکید بر لزوم 
کنترل قیمت صنایع دســتی تولید داخل، اظهار کرد: هر واحد تولیدی صنایع دستی اگر بتواند قیمت 
تولیدات خود را کنترل کند، بازار و مارکتینگ آن افزایش می یابد. نبود کنترل قیمت باعث محدود شدن 

مارکتینگ می شود که کاهش سهم کاای تولیدی در بازار و نیز صادرات را به دنبال دارد.

محاکمه 
رمان محاکمه یکی از سه رمان نویسنده ی مشهور آلمانی 
فرانتس کافکا اســت که او آن را بین ســال های ۱۹۱4 
و ۱۹۱5 نوشته اســت. محاکمه مانند بیشتر آثار کافکا 
تمام نشده اســت البته فصلی دارد که سرانجامی برای 
داستان در آن آمده است. به عقیده ی منتقدان نمی توان 
این مســئله را به ناتوانی کافکا برای نوشتن پایان برای 
داســتان هایش نسبت داد. مخصوصا که شواهدی وجود 
دارد که کافکا فصل های ابتدایی و پایانی محاکمه را قبل 
از ســایر بخش های آن نوشته اســت.رمان محاکمه که 
مشــهورترین اثر کافکا به شمار می رود یک سال پس از 
مرگ او، سال ۱۹۲5 اولین بار منتشر شد. رمان محاکمه 
اولین بار سال ۱۹۳۷ به انگلیسی برگردانده شد و در سال 
۱۹۹۹ در لیســت ۱۰۰ رمان برتر قرن بیستم به انتخاب روزنامه ی لوموند فرانسه قرار گرفت. کافکا در 
نوشتن رمان محاکمه به شدت تحت تاثیر رمان های »جنایت و مکافات« و »برادران کارامازوف« نوشته ی 

نویسنده ی بزرگ قرن نوزدهم روسیه، فئودور داستایفسکی قرار داشت.
خاصه داستان محاکمه

صبح روز تولد ســی ســالگی جوزف کا، صندوقدار بانک، به طور ناگهانی سر و کله ی دو مرد ناشناس 
از ســازمانی ناشناس در آپارتمانش پیدا می شــود. دو مرد که هیچ توضیح خاصی نمی دهند تنها به او 
می گویند که بازداشت است و نمی تواند از آپارتمان خارج شود و دادرسی در جریان است. آن ها مطالبی 
نیز درباره ی لباس ها و وســایلش به جوزف می گوینــد و از او می خواهند آن ها را به انبار تحویل ندهد. 
مدتی بعد جوزف برای دادرسی به آدرسی تحت عنوان دادگاه خوانده می شود که در واقع یک اتاق زیر 

شیروانی است، جایی که انگار همه جوزف کا را می شناسند...

فرانتس کافکا
فرانتس کافکا )Franz Kaka( ســوم ژوئیه ۱۸۸۳ در 
پراگ به دنیا آمــد. او فرزند بزرگ خانواده ای یهودی 
و آلمانی زبــان بود. دو بــرادر کوچک تر او در کودکی 
مردند و ســه خواهــر او، در جنگ جهانــی دوم، در 
اردوگاه های مرگ نازی ها جان باختند.از سال ۱۸۹۳ 
تا ۱۹۰۱ در دبیرســتان آلمانی پراگ تحصیل کرد و 
در ســال های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۰ آثار اسپینوزا، داروین 
و نیچه را می خواند.کافکا از شــانزده ســالگی آغاز به 
نوشــتن می کند، اما نخستین نوشــته های او تا سن 
بیست سالگی نابود شده اند. از سال ۱۹۰۲ دوستی اش 
با ماکس برود، آغاز می شــود که تا پایان عمر کافکا 
ادامه می یابد و به او وصیت می کند تا تمام آثارش را 
نخوانده، بسوزاند اما برود، از ادای این وصیت کافکا سرپیچی می کند و با انتشار آثار کافکا او را به 
شهرت جهانی می رساند.فرانتس کافکا که در سال ۱۹۰۱ دیپلم گرفته بود، ابتدا در دانشگاه جارلز 
پراگ در رشــتۀ شیمی تحصیل می کند اما خیلی زود، رشتۀ خود را به حقوق تغییر می دهد. در 
سال ۱۹۰۶ از دانشــگاه آلمانی پراگ، دکترای حقوق می گیرد .فرانتس کافکا در سال ۱۹۱۳ در 
خانۀ ماکس برود با فلیســه باوئر، آشنا می شود و وارد رابطه ای عاشقانه و ناپایدار و نامه نگاری های 
بسیاری با او می شود که بعدها متن این نامه ها منتشر می شود. همچنین در اوایل دهۀ ۲۰ رابطه ای 
نزدیک با میلنا ینسکا، که نویسنده و روزنامه نگار بود برقرار می کند که این رابطه نیز به سرانجامی 
نمی رســد.فرانتس کافکا در ســال ۱۹۱۷ به بیماری سل مبتا می شود و در نهایت در سوم ژوئن 
سال ۱۹۲4 با شدت گرفتن این بیماری، وقتی که برای درمان به استراحتگاهی در وین رفته بود، 

از دنیا می رود.

جای خالی بازار متمرکز صنایع دستی در تهران


