ربیعی در نشست خبری با خبرنگاران؛

اگر آمریکا مشتاق به گفت و گو است ،به برجام بازگردد

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

سخنگوی دولت با بیان اینکه آمریکا میداند برای رسیدن به شرایط مساعد و دیپلماسی موفق با ایران چه کارهایی باید انجام دهد ،گفت :اعتماد ما نسبت به صداقت
و جدیت و نتیجه بخش بودن مذاکرات از بین رفته است و آمریکا برای اصاح آن باید آنچه را که تخریب کرده است ،از نو بسازد«.علی ربیعی» ظهر روز گذشته در
نشست خبری با اصحاب رسانه گفت :کماکان اصلیترین و مهمترین مسئلهای که دولت در تمامی جلسات خود به آن اهتمام دارد ،مبارزه با کرونا است .کرونا نه تنها
اصلیترین موضوع ما بلکه جوامع و دولتهاست .آثار و جوانب اقتصادی کرونا ،رشد اقتصادی کشورها و دنیا را تحت تاثیر خود قرار داده و مسئله بیکاری و فقر ناشی
از کرونا حتی در کشورهایی که پیشرفته مورد توجه قرار گرفته است... .
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مصاحبه اختصاصی صبح اقتصاد با دکتر نیما غیاثوند

قانون علی الراس مالیاتی خداحافظ
زیر سایه آزاد سازی سهام عدالت

سـرمقـاله

حمید رضا نقاشیان

امید یعنی پاایشگاه ستاره خلیج فارس

1

افزایش انفجاری قیمت
مواد غذایی

درحالی که سهام عدالت آزاد شده و قدرت خرید موقتی برای مردم ایجاد کرده ،دولت با حذف ارز دولتی واردات
کااهای اساسی و عدم ممانعت از افزایش قیمت مواد غذایی ،نرخ این محصوات را در بازار به شدت افزایش داده
است ،.قیمت پراید  ۹۰میلیون تومان شد ،وزیر صنعت برکنار شد ،سرپرست جدید وزارت صمت وارد بازار خودرو
شد اما قیمت ها متعادل نشد؛ این روزها به نظر می رسد وزارت صمت تمرکز و فکر و ذکر خود را برای تنظیم
بازار خودروسازی های دولتی گذاشته اما نتیجه مناسبی نیز در پی نداشته اما نرخ کااهای اساسی و موادغذایی
را طوری رها کرده که گویی تعمدی در کار اســت.در ســال جاری سهام عدالت آزاد شد و مبالغ قابل قبولی به
دست بخشی از جامعه رسید ،به نظر می رسد دولت از این شرایط برای برداشتن ارز اختصاصی به واردات برخی
از کااهای اساسی استفاده کرد .....

3

احتمال افزایش قیمت مسکن ملی
3

عضو اتاق بازرگانی؛

هیچ کشوری به اندازه ایران نهاد و سازمان ندارد
۵

آغاز پرداخت تسهیات کرونا از شنبه آینده

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار از برداشته شدن شرط حفظ تمام نیروهای کار برای پرداخت
تسهیات کرونا خبر داد و گفت :متقاضیان وام و تسهیات کرونا از روز شنبه باید به شعبی که در سامانه
بیمه بیکاری اعام کرده مراجعه و تســهیات خود را دریافت کنند .عیســی منصوری در نشست تشریح
جزییات پرداخت تســهیات کرونا اظهار کرد:تا کنون  ۷۵هزار پرونده در بانکهای بیســت گانه کشور
تشکیل و در توافق با بانک مرکزی انتخاب شده است.
مساعدت با وام گیرندگان و پرهیز از هرگونه سخت گیری
وی تصریح کرد :طی رایزنی های صورت گرفته مقرر شد تا در گرفتن ضمانت از افراد تسهیات و مساعدت
ازم صورت گیرد و سختگیری نشود.معاون اشتغال وزیر کار در ادامه از برداشته شدن شرط حفظ اشتغال
تمام نیروهای کار برای پرداخت وام خبر داد و گفت :پیش از این مقرر شده بود که در صورت حفظ ۹۰
درصد اشــتغال تسهیات کرونا به بنگاهها پرداخت شود که در حال حاضر این شرط برداشته شده و اگر
بنگاهی حتی یک نفر را حفظ کرده باشد به ازای نیروی کار شاغل تسهیات دریافت می کند.

آیت اه رییسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه:

متهمان فراری نمیتوانند از چنگ عدالت بگریزند
مصاحبه اختصاصی صبح اقتصاد با دکتر نیما غیاثوند

قانون علی الراس مالیاتی خداحافظ

حسابرسی مالیاتی پیرامون پایه های قانونی علی الراس در مطالبات مالیاتی

ثبت نام  228هزار نفر در سامانه کارا
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار تصریح کرد :تاکنون  ۲۲۸هزار نفر از افراد و بنگاهها در سامانه
کارا ثبت نام کردند که از این تعداد  ۱۲۶هزار بنگاه واجد شرایط بوده و  ۲۳۸هزار نفر مشمول حمایت از
طریق تسهیات قرار گرفته اند.
پرداخت وام  ۶میلیون تومانی به رانندگان مسافربری و برون شهری
منصوری به میزان وام و تسهیات پرداختی اشاره کرد و گفت :در این زمینه سه نوع پرداخت تسهیات
داریم اول وام  ۱۶میلیون تومانی به بنگاههایی که به دستور دولت و به اجبار تعطیل شده اند مثل سینماها
که به ازاری هر کارکن  ۱۶میلیون تومان وام به این کسب و کارها پرداخت می شود؛ دوم وام  ۱۲میلیون
تومانی به بنگاههای شدیدا آسیب دیده از کرونا که به ازای هر نفر کارکن مبلغ  ۱۲میلیون تومان وام در
اختیار واحد کسب و کار قرار می گیرد و سوم ،تسهیات  ۶میلیون تومانی که برای رانندگان مسافری و
برون شهری جاده ای درنظر گرفته شده است.
ضمانتهای ازم برای دریافت وام کرونا
وی درباره ضمانتهای دریافتی برای تســهیات مذکور گفت :طی رایزنی های صورت گرفته برای کسانی
که رقم وامشان زیر  ۱۶میلیون تومان باشد تنها سفته یا چک کفایت می کند ،برای تسهیات  ۱۶تا ۴۸
میلیون تومانی سفته با یک ضامن ،تسهیات تا  ۱۶۰میلیون تومان سفته با دو ضامن ،تسهیات  ۱۶۰تا
 ۲۰۰میلیون تومان سفته با سه ضامن و بااتر از  ۲۰۰میلیون تومان با عده ای که با بانک توافق می شود
تسهیات در اختیار بنگاه گذاشته می شود.
حذف شرط حفظ تمام کارگران در بنگاهها
وی در خصوص حذف شــرط حفظ تمام کارگران و نیروهای کار در یک بنگاه برای دریافت تســهیات
کرونا توضیح داد :از یک میلیون و  ۲۰۰هزار بنگاهی که اطاعات آنها را در اختیار داشتیم پیامک داریم و
کارفرمایانی که تمایل داشتند و پیامک را دریافت کرده بودند در سامانه کارا ثبت نام کردند و در این دوره
کرونا مشمول وام  ۱۲درصدی می شوند.
 14رسته و  ۵۵0زیر رسته مشمول تسهیات کرونا
معاون اشتغال وزیر کار خاطرنشان کرد :در حال حاضر با  ۱۴رسته اصلی و  ۵۵۰زیررسته مواجه هستیم
که یک میلیون و  ۲۰۰هزار بنگاه میشوند .وزارت کار رسته های اصلی را از ابتدا مورد مطالعه قرار داد تا به
 ۱۰رسته رسید و پس از تلفیق آنها با  ۱۴رسته و حدود  ۵۵۰زیر رسته مواجه شدیم که از شیوع ویروس
کرونا شدیدا آسیب دیده اند و برخی از این رسته ها در حوزه گردشگری ،مراکز اقامتی ،رستورانها ،اغذیه
فروشی ها بودند ،برخی آموزشگاههای رانندگی ،آرایشگاهها و سالنهای زیبایی ،مراکز تولید و فروش صنایع
دستی ،کیف و کفش ،پوشاک ،مراکز عرضه آجیل و خشکبار ،باشگاهها و مجتمع های ورزشی و تفریحی
و حمل و نقل مسافری برون شهری و بین شهری که در این  ۱۴رسته می گنجیدند.
دلیل واریز اندک بیمه بیکاری کرونا
منصوری در ادامه در پاسخ به ایسنا در خصوص اینکه واریز بیمه بیکاری کرونا به مشموان با چه معیاری
صورت گرفته و چرا بعضا مبالغ واریزی ناچیز بوده اســت؟ گفت:علیرغم پیشنهاد وزارت کار نظر سازمان
برنامه و بودجه این بود که میزان کار در ماه این افراد در قیاس با فردی که تمام وقت کار میکند آنقدری
نیست که بیمه بیکاری را دریافت کند لذا سازمان برنامه میزان بیمه بیکاری ناشی از کرونا را تعدیل کرد.

خبرنگار صبح اقتصاد :اوا حضور محترم شما سام عرض میکنم و خیر مقدم
میگم و بسیار متشکرم که وقت شــریف خودتون را به ما دادین تا این موضوع
بسیار مهم که تا کنون بسیاری از مودیان مالیاتی مبتابوده است را با هم بررسی
و موشکافی کنیم.
دکتر نیما غیاثوند :من هم به سهم خودم متشکر و ممنونم که این فرصت را در
اختیاربنده قرار دادید تا موضوعی که در ادوار مختلف دغدغه بسیاری از مودیان
مالیاتی و حتی کارشناسان و متولیان مالیاتی بوده در این مصاحبه موشکافی و
نهایتا به نتیجه ای خدا پسندانه برسیم.
خبرنگار صبح اقتصاد :قبل از مصاحبه شــما در خصوص موادی از قانون که
به ســازمان مالیاتی کشور اجازه میداد متری برای اندازه گیری مالیات اشخاص
حقیقی یا حقوقی که ازم است نداشته و هر شیوه ای که به صورت سلیقه اي
یا توافقي ایجاب کند ارقام مطالبه مالیاتی را تشخیص دهند ،صحبت میکردید.
میخواهم بپرسم این قانون چگونه برداشته شد؟
دکتر نیما غیاثوند  :بله این قانون در سیستم مالیاتی تغییر کرده و میتوان نام
آن را خداحافظی با قوانین علی الرأس تا طرح جامع مالیاتی در راستای عدالت
مالیاتی دانست .اساسا در شرایط کنونی کشور با توجه به شرایط خاص اقتصادی
در ایران و عدم اتکا به منابع نفتی ولزوم اســتواری اقتصاد در مملکت بر تولید
و تأکید مقام معظم رهبری انقاب اســامی به جهش تولید از آنجا که یکی از
ارکان پیشرفت در تولید و خود شکوفایی إصاح نظام جامع مالیاتی میباشد که
در سال  ۱۳۹۴آخرین اصاحات خود را پشت سر گذاشته است و در آن مقطع
به این مهم تا حدودی جامه عمل پوشاند .حاا با عنایت به اینکه تا قبل از تاریخ
آخر خرداد ماه همان سال یعنی سال  ۱۳۹۴که اصاحات قانون مالیات توسط
قانون گزاران به تصویب برسد رسیدگی به عملکرد مالیاتهای بنگاههای اقتصادی
بر اســاس رویکرد ممیز سااری صورت می پذیرفت و از آنجایی که بسیاری از
کارشناسان محترم مالیاتی به لحاظ ارتباط مستقیم با مودیان مالیاتی اقدام به
تنظیم گزارشــهای بعضا خاف واقع شاید گاهی حتی به صورت عمدی یا بی
توجه به منویات قانون و بصورت غیر عمد می نمودند و فضا را از یک آشفتگی و
شخصی اندیشی و یا حدس و گمان نسبت به درامدها موجب سلب اعتماد توسط
مودیان مالیاتی میشــدند و ضمنا از طرفی به دلیل برآوردهای غیر کارشناسانه
موجب اعتراض مودیان و رفت و آمد در مراجع دادرســی مالیاتی توسط آنها به
وقوع می پیوســت که این مسئله هم موجب اطاله دادرسی مالیاتی تا قطعیت
پرونده و بار مالی برای سازمان امور مالیاتی و مودیان مالیاتی را به همراه داشت
قانون گزار توجیه شد که شیوه های ممیز ساارانه را از قانون حذف کند و یکی

از این مکانیزم ها مبحث مهمی بود به نام و با عنوان «تشخیص علی الراس» که
خوشبختانه با هوشمندی و درایت حذف شد.
خبرنگار صبح اقتصاد :اما سوال اصلی اینجاست که آیا زیرساختهای موجود در
نظام مالیاتی کشور و از سوی دیگر فشار اقتصادی به صنعتگران و تولیدکنندگان
و بازرگانان اجازه خروج از مرحله ســنتی و قدیمی رسیدگی مالیاتی به صورت
علی الرأس را میدهد یا تا چه مقدار طرح جامع مالیاتی آمادگی رسیدگی مالیاتی
اشــخاص حقیقی یا حقوقی به صورت عدالت محوری در تشــخیص مالیات را
میدهد؟
دکتر نیما غیاثوند :البته و با توجه به اصاحیه ماده  ۹۷ق.م.م ( قانون مالیاتهای
مستقیم ) سازمان امور مالیاتی می تواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بدون
رســیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخصهای تعیین شده
خود و یا به طور نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار دهد .یعنی اینچنین برآورد
می گردد که رسیدگی بر اساس اظهارنامه مالیاتی و طرح خود اظهاری صورت
می پذیرد و رسیدگی مالیاتی بر اساس علی الرأس کاما منتفی تلقی میشود.
خبرنگار صبح اقتصاد :آنچه شایع است این که چون دولت امسال کسری بودجه
دارد لذا تصمیم گرفته که بخش زیادی از این کسر بودجه را از طریق مالیات تامین
کند آیا شما بعنوان یک کارشناس ماهر مالیاتی این شایعات را قبول دارید؟
دکتر نیما غیاثوند :ماحظه کنید که اگر مودی با حقوق خود اشنا باشد هیچ
حقی از کســی ذایل نمیشود.اصاح قانون مالیاتهای مستقیم در راستای طرح
تحول نظام مالیاتی کشور و همانطور که قبل تر اشاره شد با هدف ارتقاء جایگاه
مالیاتها در تأمین منابع مالی دولت و کاهش وابســتگی بودجه به درآمد نفتی
صورت می پذیرد  ،بطوریکه از ابتدای سال  ۱۳۹۵مبنای تشخیص درآمد مشمول
مالیات ،مدارک و اســناد و دایل و شواهد عینی خواهد بود که وفق ماده ۲۳۷
ق.م.م که تا قبل از سال  ۱۳۹۵بیشتر جنبه نمادین داشت و کمتر مأمور مالیاتی
اقدام به اخذ مالیات بر اساس ماده  ۲۳۷ق.م.م می نمود.حال با اصاح ماده ۹۷
ق.م.م و حــذف مــواد  ۱۵۴و  ۱۳۵و  ۱۵۲و  ۹۸و  ۱۵۸و به بیان بهتر حذف
تشخیص مالیات به صورت ممیز سااری و جایگزینی شیوه رسیدگی مبتنی بر
دایل و شواهد عینی  ،امید میرود با اتخاذ سازوکارهای طرح جامع مالیاتی کمک
شایانی به عدالت مالیاتی انجام پذیرد .این امر طبعا اجازه دریافت مالیات ناحق و
اضافه بر درآمد مودی را نخواهد داد و طبعا جای نگرانی نخواهد بود.
خبرنگار صبح اقتصاد :فکر می کنید با اصاحاتی که در قانون صورت گرفته
خصوصا ماده  ۹۷ق.م.م امنیت برای مودی حاصل خواهد شد؟
دکتر نیما غیاثوند :تاحدود زیاد بله چرا که با برداشته شدن مالیات علی الرأس
فعالیت های اقتصادی شفاف میشــوند و همچنین اعتماد مردم به ماک قرار
گرفتن اطاعات مؤدیان مد نظر قرار می گیرد و فســاد احتمالی و ارتباطی در
ســازمان امور مالیاتی کاهش می یابد در چنین شرایطی است که زمان وصول
مالیات کوتاه تر و تعامل بین مودیان و سازمان امور مالیاتی افزایش یافته و نظام
مالیاتی به تحقق عدالت مالیاتی فرسنگها نزدیکتر میگردد.
خبرنگار صبح اقتصاد :از اینکه وقت خود را به ما دادید و با بیانات خود امکان
روشنگری را فراهم نمودید از شما تشکر میکنم.
دکتر نیما غیاثوند :من هم از شما که این فرصت را به این جانب دادید که بتوانم
دیدگاه خود را بیان کنم و امیدوار باشم که تا حدی این روشنگری هم به سازمان
مالیاتی کشور و هم به مودیان کمک کرده تا در جهت شفافیت و عدالت حرکت
کنیم متشکرم .والسام
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روزی که قرارگاه سازندگی خاتم اانبیا تشکیل میشد عدهای در این
جریان که چرا ســپاه باید به حوزه اقتصاد ورود کند تشکیک میکردند
و نقشههای پشت پرده دشــمن که برای اقتصاد ایران چه در سر می
پرورانید را با این ورود در خطر میدیدند و این خود شــاهد عظیمی بر
قــدرت ماندگاری ملت در همه تحریمها گردید .اخیرا که کشــتیهای
نفتکش ایران با اقتدار وصف ناپذیری بنزین تولیدی پاایشــگاه خلیج
فارس را به مردم تحت ســتم ونزوئا رسانید و موجب اعجاب جهانیان
از توانمندیها و شــجاعت ایران شــد ،زمینه این امر بیشتر فراهم شد
که حضور ســپاه پاسداران انقاب اســامی و قرارگاه سازندگی خاتم
اانبیا در اقتصاد و شکســتن تحریمها نمایانتر شود .امروزه بر همگان
واضح و مبرهن اســت که یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی و
توانمندسازی اقتصاد کشور در مقابل تحریمها ،افزایش ظرفیت صنایع
پایین دست نفت در حوزههای پاایشی و پتروشیمی است .حوزهای که
با وجود اقدامات مهم طی  ۱۵ســال اخیر ،به دلیل بیتوجهی و شاید
هم سیاســت دولتهای گذشته مغفول مانده است ،در حوزه پاایشی
پس از پیروی انقاب اسامی ایران تنها سه پاایشگاه در کشور ساخته
شده اســت که همگی آنها در دورهای جز دوره این وزیر نفت یعنی
بیژن نامدار زنگنه ،وزیر نفت فعلی ساخته شده است .این پاایشگاهها
عبارتند از پاایشــگاههای امام خمینی شــازند ،بندرعباس و ستاره
خلیجفارس اینها ســه پاایشگاهی هســتند که در دولتهای پنجم،
ششم ،نهم و دهم ساخته شــدند .بزرگترین و مجهزترین و بروزترین
این پاایشگاهها ،پاایشگاه ،ستاره خلیج فارس است که پروژه ابتدایی
آن در دولتهای نهم و دهم کلید خورد و با پیشرفت باای  ۶۰درصد
تحویل دولت یازدهم شــد و در دوره عمر بیبرکت این دولت به اتمام
رسید .مجری این پاایشگاه استراتژیک ،قرارگاه سازندگی خاتماانبیاء
بود که با بهرهبرداری از آن ،جمهوری اسامی ایران هم از واردات بنزین
بینیاز شــد و هم امروزه یکی از صادرکنندگان این سوخت راهبردی
اســت؛ به حسب اخبار و آمارهای منتشــره روزانه  ۱۰۵میلیون لیتر
بنزین در کشــور تولید میشــود که  ۴۰درصــد آن مرهون خدمات
پاایشگاهی است که اجرای آن با همت و دانش و ابتکار قرارگاه خاتم
بوده است .ساخت این پتروپاایشــگاهها در جلوگیری از خامفروشی
نقش بهسزایی دارند و سالهاست که مورد مطالبه رهبر معظم انقاب
قرار داشته ،اما معلوم نیست چرا از گذشته همواره با ساخت پاایشگاه
توسط نیروهای بومی کشور مخالفت میشد سردار دکتر سعید محمد،
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتماانبیاء در مصاحبهای عنوان کرده است
که « :تحریمها متوجه فرآوردههای نفتی نیست و مشکلی در خصوص
فروش بنزین و گازوئیل در دنیا نداریم و اگر از گذشته به سمت احداث
پتروپاایشــگاهها حرکت میکردیم تابآوری کشور در برابر تحریمها
بسیار باا بود» .حال میتوان با جسارت ادعا نمود که با توجه به تولید
روزانــه  ۱۰۵میلیون لیتر بنزین در کشــور و با توجه به اینکه مصرف
داخلی بســیار کمتر از این میزان اســت .در نتیجه صــادرات بنزین
میتواند هم به ونزوئا تکرار شود و هم برای دیگر کشورها .به خصوص
کشــورهای آسیای میانه و عراق و افغانستان که اغلب متقاضی بنزین
ایران هستند صادر شود .این که قرارگاه خاتم اانبیاء در حوزه ساخت
و ساز حضور دارد نه تنها امیدبخش است بلکه خار چشم دشمنان هم
محسوب میشود .اینکه ایران در شرایط تحریم با اقتدار میتواند پرچم
خود را بر فراز کشتیهای چارتر شده توسط سپاه پاسداران به اهتزاز در
آورده و جهانیان را مات و مبهوت نماید و به مردم تحت تحریم ونزوئا
مواد شیمیایی و نفت برساند و از فروپاشی اقتصادشان در حیاط خلوت
آمریکا کمک برســاند امید برای کشور است .نه آن تدبیر و امیدی که
موجب شــد قیمت ارز چند برابر شــود و پایه پولی به فقر و تورم ۴۰
درصدی منجر شود.
والسام

جهانگیری:

بسته حمایت از صادرات تا پایان
خردادماه اباغ میشود
معاون اول رییس جمهوری گفت :در بسته حمایت از صادرات که قرار
است تا پایان خردادماه اباغ شود ،اعتبارات مورد نیاز صادر کنندگان
برای حضور در نمایشــگاههای خارجی در نظر گرفته شده است.به
گزارش پایگاه اطاع رســانی معاون اول رییس جمهوری ،اســحاق
جهانگیری دیروز دوشنبه در جلسه بررسی مسائل مربوط به صنایع
دستی با تبریک فرا رسیدن روز جهانی صنایع دستی به همه فعاان
این عرصه اظهار داشــت :صنایع دستی یکی از بخشهای پراهمیت
برای اقتصاد کشور است که هم در حوزه اشتغال زایی و هم در زمینه
معرفی فرهنگ و تمدن ایران نقــش موثری ایفا میکند.معاون اول
رییس جمهوری افزود :صنایع دستی که با استفاده از فکر و خاقیت
فعاان این عرصه تولید و در نمایشــگاههای داخلی و خارج از کشور
عرضه میشــود ،درحقیقت فرهنگ و تمدن اصیل کشورمان را در
معرض نمایــش و معرفی قرار میدهند.جهانگیری با تاکید بر اینکه
حفاظت از بخش صنایع دســتی و حمایت از استادکاران این عرصه
رســالتی مهم بر دوش دولت است ،گفت :باید با ثبت جهانی آثار و
حمایت از استادکاران صنایع دستی ایرانی ،ضمن جلوگیری از سوء
اســتفاده از صنایع دستی ایران ،در جهت حفظ و پابرجا ماندن هنر
ایرانی تاش کنیم.وی افزود :متاســفانه در زمینه ثبت جهانی فرش
ایرانی نتوانســتیم به موقع عمل کنیم و امروز شاهد آن هستیم که
فرشهایی از کشــورهای دیگر تحت عنــوان فرش ایرانی به معرض
نمایش و فروش گذاشــته میشوند.جهانگیری با بیان اینکه توجه به
مالکیت معنوی و مالکیت فکری آثار هنری از وظایف اصلی حاکمیت
اســت ،افزود :باید با استفاده از راهکارهای حقوقی و قانونی زمینه را
برای حفاظت و حراست از آثار هنرمندان و جلوگیری از سوء استفاده
از این آثار فراهم کنیم.
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رهبر انقاب از کارکنان نفتکشهای اعزامی
به ونزوئا قدردانی کردند

حضرت آیتاه خامنهای رهبر معظم انقاب اســامی با ارسال پیامی محبت
آمیــز از حرکت جهادی فرماندهان و کارکنان شــناورهای نفتکش جمهوری
اسامی ایران که محموله فرآوردههای نفتی را به کشور ونزوئا منتقل کردند،
قدردانی کردند.به گزارش دیروز دوشنبه پایگاه اطاع رسانی دفتر مقام معظم
رهبری ،متن این پیام به شرح زیر است:
بسم اه الرحمن الرحیم
به همه شــما عزیزان ،کاپیتان و کارکنان کشتی خداقوت میگویم .کار بزرگی
کردید .حرکت شما حرکتی جهادی بود .کشور را سرافراز کردید.
ان شااه موفق باشید
سیدعلی خامنه ای 19/3/97
ناوگان  5فروندی نفتکشهای ایرانی که محموله ســوختی را به ونزوئا منتقل
کرده بودند ،یکی پس از دیگری در حال بازگشــت از ماموریت خود هســتند.
نفتکش «فارســت» پس از اتمام ماموریت خود ،هم اکنون در مســیر برگشت
قــرار دارد و در تاریــخ  12ژوئن به «جبل الطارق» و ســپس در  17ژوئن به
پورت ســعید و نهایتا روز  27ژوئن به آبهای کشورمان خواهد رسید.کشتی
«فاکســون» نیز پس از تخلیه محموله و اتمام ماموریت خود ،در لنگرگاه بندر
« »Puerto de Guaragoaoسوخت خود را دریافت و روز سوم ژوئن ساعت 12:00
حرکت خود را به ســمت مقصد آغاز کرده است .تاریخ رسیدن این نفتکش به
تنگه «جبل الطارق» روز  14ماه ژوئن خواهد بود .فاکسون سپس روز  20ژوئن
به «پورت سعید» و نهایتا در روز  29ژوئن به آبهای کشورمان وارد خواهد شد.
همچنین براساس محاسبات مبتنی بر سرعت متوسط این کشتیها ،نفتکش
«فورچون» نیز  13ژوئن به جبل الطارق و سپس در  19ژوئن به پورت سعید و
در روز  29ژوئن به آبهای کشور ورود خواهد کرد.
رییس سازمان پدافند غیرعامل:

برای مصون سازی اقتصاد کشور باید به
مدلهای جامعتری برسیم
رییس ســازمان پدافند غیرعامل کشــور گفــت :باید در مدیریــت بحران و
مصونسازی اقتصاد کشور در ایده و طرح به مدلهای جامعتری برسیم.
به گزارش پایداری ملی ،ســردار «غامرضا جالی» دیروز دوشنبه در دومین
نشست تخصصی بررســی ابعاد و پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا در
حضور جمعی از اســتادان اقتصاد دانشگاههای کشور و معاونان و مسئوان این
سازمان ،اظهار داشت :در بیان راهکاریهایی همانند مردمی کردن اقتصاد که
در بند اول سیاســتهای اقتصاد مقاومتی مورد اشاره قرار گرفته است ،فراتر از
تبیین سیاستها ،نیازمند نظام عملیاتی برای پیادهسازی هستیم.رییس سازمان
پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه تا مرحله سیاستگذاری پیش میرویم ولی
در مرحله پیادهسازی و اجرا دچار مشکل میشویم ،افزود :در مدیریت بحران و
یا مصونسازی اقتصاد کشور که باید در ایده و طرح به مدل جامعتری برسیم
نیازمند سطحی از مداخات دولت است که به صورت زیربنایی تغییری بنیادین
در سیاستها ایجاد شــود.جالی با بیان اینکه تغییرات در حوزه اقتصادی دو
دســته اســت ،ادامه داد :یک مورد اقدامات کوتاه مدت و زودگذر و به تعبیری
یکبار مصرف اســت و دیگری مجموعهای از اقدامات زیربنایی اســت .ما باید
موضوعات مهم و اساسی را استخراج کنیم و سپس بدانیم در هر کدام از اینها
چه موضوعات مهمی نهفته است تا اشکاات احصا و برطرف شود.

ناجا و وزارت دفاع تفاهمنامه همکاری
امضا کردند
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی جمهوری اسامی با
هدف ارتقای توان مأموریتی ناجا تفاهمنامه همکاریهای مشترک امضا کردند.
به گزارش دیروز دوشــنبه پایگاه خبری پلیس ،این تفاهمنامه همکاری های
مشترک با حضور امیرسرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
و ســردار حسین اشــتری فرمانده نیروی انتظامی به امضا رسید .امیر سرتیپ
حاتمی در این دیدار با اشــاره به لزوم ارتقــای توان ماموریتی نیروی انتظامی
در جهت پیشرفت و توسعه ایران اســامی ،ابراز امیدواری کرد :وزارت دفاع با
تمام توان و بهره گیری از ظرفیتهای صنعتی ،علمی ،فناورانه و دانشــی خود
در پشــتیبانی از مأموریتهای متنوع نیروی انتظامی از هیچ کوششی فروگذار
نکرده و تقویت قدرت نیروی انتظامی را به عنوان یک اولویت در دســتور کار
خود قرار داده اســت .وزیر دفاع نقــش و مأموریت نیروی انتظامی در برقراری
نظم و امنیت کشور را ستودنی و قابل تحسین برشمرد و تصریح کرد :کارکنان
جــان بر کف ،مخلص و پرتاش نیروی انتظامی در تمامی عرصه های برقراری
نظم و امنیت کشور با نثار جان خود از هیچ کوششی فروگذار نکردهاند و امنیت
مثال زدنی امروز کشورمان مرهون خدمات صادقانه این سربازان سرافراز ایران
اســامی است.سردار حسین اشــتری نیز در این دیدار با تشکر از حمایتها و
پشتیبانیهای وزارت دفاع نسبت به نیروی انتظامی تصریح کرد :اولویت ناجا در
حال حاضر توسعه فناوریهای پیشرفته برای پلیس هوشمند و لزوم تقویت توان
نیروی انتظامی برای مقابله با موضوع قاچاق کاا و ارز و مبارزه با مواد مخدر و
موضوعاتی از این دست است.

پزشک ایرانی زندانی در آمریکا ،به کشور
بازگشت
«مجید طاهری» ،پزشــک ایرانی که به اتهام واهی نقض تحریمهای یکجانبه
آمریکا علیه ایران ،در آمریکا زندانی شــده بود ،بامداد دوشنبه( 19خرداد) وارد
کشورمان شد.مجید طاهری که از  16ماه قبل به اتهام واهی نقض تحریمهای
یکجانبــه آمریکا علیه ایران در آمریــکا زندانی بود ،چند روز پیش با «مایکل
وایت» شهروند آمریکایی که در ایران زندانی بود ،مبادله شد.این پزشک ایرانی
بامداد دوشنبه وارد کشورمان شد و در فرودگاه امام خمینی«ره» مورد استقبال
حســین جابری انصاری ،معاون کنسولی ،مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه
قرار گرفت.
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آیت اه رییسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه:

2

متهمان فراری نمیتوانند از چنگ عدالت بگریزند

رئیسی به کسانی که نام آنها بهعنوان متهم در پروندههای فساد
اقتصادی مطرح اســت اما از کشور خارج شدهاند هشدار داد که
احســاس نکنند میتوانند از چنگ عدالــت فرار کنند.بهگزارش
مرکز رســانه قوه قضائیه ،آیتاه سید ابراهیم رئیسی در جلسه
صبح روز گذشــته شورایعالی قوه قضائیه ،با گرامیداشت یاد و
خاطر امام خمینی(ره) ،تحولخواهی و تحولگرایی را از مهمترین
ویژگیهای شخصیتی و فکری آن حضرت دانست و تأکید کرد:
امام خمینی(ره) به ما آموخت که دین و آموزههای دینی میتواند
زندگی انسان معاصر را اداره کند.

رهبر معظم انقاب پرچمدار تحولخواهی هستند
رئیــس قوه قضائیــه تحول در نگاه بــه ابرقدرتهــا را از دیگر
ویژگیهای خط امام و آموزههای آن حضرت عنوان کرد و افزود:
ملت ایران در ســایه رهبری حضرت امام به منزلتی دست یافت
که میتواند در مقابل قدرتهای بزرگ بایستد و آنها را از روحیه
تفرعن و خوی استکباری پشیمان کند.رئیسی از عدالتخواهی
بهعنوان دیگر شــاخصه خط امام یاد کــرد و گفت :امروز پرچم
عدالتخواهی و تحولخواهی پس از امام(ره) بهدست مقام معظم
رهبری است و ایشان در سیره و سلوکشان نشان دادند که اهل
ایجاد تحول هستند.رئیس قوه قضائیه ،تحول در حرکت علمی و
تحول در قدرت نظامی و امنیتی و افزایش اقتدار نظامی کشور و
همچنین تشکیل جبهه بینالملل مقاومت را از مهمترین توفیقاتی
دانست که در سایه رهنمودها ،حمایتها و هدایتهای مقام معظم
رهبری به دست آمدهاند.
عدالت بعد از توحید فراگیرترین مفهوم دینی است
رئیسی با تأکید بر لزوم اجرای عدالت تصریح کرد :بعد از توحید،
هیچ مفهومی در آموزههای دینی ما فراگیرتر از عدالت نیســت
و همه قوا و دســتگاهها در تحقق عدالت در کشــور نقش دارند
که باید فراتر از حرفها و بخشــنامهها ،برای تحقق عدالت گام
جدی بردارند.
توصیه آیتاه رئیسی به مجریان عدالت
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه عدالتخواهی باید سرلوحه اندیشه
و اقدامات مجریان عدالت باشد تا مردم بهمعنی واقعی کلمه طعم
شیرین عدالت را بچشند ،از اقدامات صورتگرفته در ادوار مختلف
دســتگاه قضایی تقدیر و تأکید کرد :اراده جدی نیروهای کارآمد
میتواند منشأ خدمات و تحوات و انجام کارهای بزرگ باشد.

اقدامات پیشگیرانه همچون نظارت بر پرداخت تسهیات به تولید،
جلوگیری از پرداخت تسهیات به افراد فاقد صاحیت و پرداخت
تسهیات بدون اخذ وثایق کافی مانع از شکلگیری معوقات بانکی
شوند.
افزایش 5درصدی حداقل دســتمزد کارگران با پیگیری
دستگاه قضایی
حجتااسام درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم با
اعام دو خبر خوش برای کارگران گفت که پیرو دستور رئیس قوه
قضاییه در خصوص مطالبات کارگری و با پیگیریهای ســازمان
متبوعش ،شــورایعالی کار مصوب کرد حق مسکن کارگران در
سال  99از  100هزار تومان به  300هزار تومان و حداقل دستمزد
آنان نیز  5درصد افزایش یابد که نیازمند تأیید هیأت دولت است.

تعیین تکلیف 51درصد پروندههای معوقه در پایتخت
رئیسی در همین راستا خاطرنشان کرد که در همین مدت اخیر
و با وجود شــیوع کرونا 51 ،درصد پروندههای معوقه در اســتان
تهران و  60تا  70درصد این پروندهها دربرخی استانهای دیگر
کشورمان رسیدگی و مختومه شدهاند.
توصیه رئیس دستگاه قضا به متهمان فراری پروندههای
اقتصادی
رئیســی همچنین به کســانی که نام آنها بهعنــوان متهم در
پروندههای فســاد اقتصادی مطرح اســت اما از کشــور خارج
شدهاند نیز هشــدار داد که احساس نکنند میتوانند از چنگ
عدالت فرار کنند و تســلیم شدن در برابر قانون و عدالت را هم
بهنفع خودشان و هم برای جامعه مفید دانست.در این نشست
حجتااسام والمسلمین منتظری دادستانکل کشور با ارائه
گزارشی درباره خبر منتشرشده درباره سرقت اطاعات کاربران
یکی از اپراتورهای تلفن همراه ،اعام کرد که شناسایی عوامل
هک و نفوذ و کســانی که احتمــااً در حفظ اطاعات کاربران
قصور یا تقصیر داشــتهاند ،در دستور کار دادستانیکل کشور
قرار گرفته است.

تهدید حریم خصوصی شهروندان غیرقابل اغماض است
رئیس قوه قضاییه هم در واکنش به این گزارش دادستانکل کشور
تأکید کرد :حفظ حریم خصوصی شــهروندان یک اصل قطعی و
غیر قابل اغماض است و دارندگان اطاعات کاربران فضای مجازی
در صیانت از این اطاعات و تأمین امنیت دادهها ،مسئول هستند
و نباید اجازه داد اطاعات مردم مورد تهدید قرار گیرد.رئیســی
متذکر شد :دادستانکل کشــور بهعنوان مدعی العموم ،موضوع
صیانت از اطاعات شــهروندان و حفــظ حریم خصوصی آنها را
بهعنوان یک حق عمومی پیگیری کند.
بازگشت بدهی 3هزارمیلیاردی به نظام بانکی کشور
آقای القاصیمهر دادستان تهران هم در این جلسه با ارائه گزارشی
دربــاره پرونده یک ابربدهکار بانکی که بیــش از 3هزار میلیارد
تومان به بانکهای مختلف بدهی داشــته است ،اعام کرد که با
پیگیریها و اقدامات صورتگرفته ،کل مبلغ بدهی این شــخص
در مرحله دادسرا به بانکهای عامل بازگردانده شده است.آیتاه
رئیســی ضمن تقدیر از دادستان تهران و سازمان اطاعات سپاه
بهعنوان ضابط پرونده ،از دادســتانکل کشور و سازمان بازرسی
خواســت که با استفاده از ظرفیت شــورای پول و اعتبار و انجام

ربیعی در نشست خبری با خبرنگاران؛

اگر آمریکا مشتاق به گفت و گو با ایران است ،به برجام بازگردد

ســخنگوی دولت با بیان اینکه آمریــکا میداند برای
رسیدن به شرایط مســاعد و دیپلماسی موفق با ایران
چه کارهایی باید انجام دهد ،گفت :اعتماد ما نســبت
به صداقت و جدیــت و نتیجه بخش بودن مذاکرات از
بین رفته اســت و آمریکا برای اصاح آن باید آنچه را
که تخریب کرده است ،از نو بسازد«.علی ربیعی» ظهر
روز گذشــته در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت:
کمــاکان اصلیترین و مهمترین مســئلهای که دولت
در تمامی جلســات خود به آن اهتمام دارد ،مبارزه با
کرونا اســت .کرونا نه تنهــا اصلیترین موضوع ما بلکه
جوامع و دولتهاســت .آثار و جوانب اقتصادی کرونا،
رشد اقتصادی کشــورها و دنیا را تحت تاثیر خود قرار
داده و مســئله بیکاری و فقر ناشــی از کرونا حتی در
کشورهایی که پیشــرفته مورد توجه قرار گرفته است.
ســخنگوی دولت افزود :پس از شیوع کرونا در ایران و
اعام سریع این موضوع توسط دولت ،سیاستگذاریهای
صورت گرفته و پیشبینیهایی که ما انجام دادیم ،آنهم
در شرایط اقتصادی ناشی از تحریم که خیلیها تحلیل
میکردند تحریم و کرونا اقتصاد ایران را خواهد شکست
و جامعه ایران فروخواهید پاشید اما خوشبختانه مردم
و دولــت کارنامه قابل قبولی را در پیشــروی جهانیان
قرار دادند.وی با بیان اینکه اقدامات پیشــینی در نظام
سامت و تمرکز نظام درمان کشور در مواجهه با شوک
اولیه از عوامل موفقیتآمیز ما بوده است ،اظهار داشت:
عوامل محدودکننده در اسفند و فروردین مانند ایجاد
فاصلهگذاری اجتماعی موجب شــد تا توامان سیاست
حفــظ جان در مقابل تنگناهای معیشــتی و فقر را به
پیش ببریم.دســتیار ارتباطات اجتماعی رییسجمهور
ادامه داد :ســتاد ملی کرونا در آخرین جلسات خود با
توجه به آنکه چشمانداز نزدیکی از پایان ویروس کرونا
در پیش رو ندید .گزارشهای کارشناســی و مطالعات
جهانی هم نشــان میدهد چشــمانداز نزدیک و قابل
پیشبینی برای پایــان بیماری کووید  19وجود ندارد.
دســتیار ارتباطات اجتماعی رییــس جمهوری تامین
نیازهای بهداشــت و درمان و افزایش آزمایشــگاهها را
نخستین اقدام برشمرد و گفت :طبق برنامهریزیهای
انجام شده تعداد آزمایشگاهها از  1200به  2000مورد
افزایش خواهد یافت .گســترش امکانات زیرســاختی
مانند تختهای آی ســی یو و ســی تی اســکنها در
همه اســتان ها در حال پیگیری اســت .عاوه بر این
 50هــزار متخصص و فوق تخصص و اعزام ســه هزار
متخصص در بخشهای مختلــف در مناطق محروم و
تقویت شبکه بهداشت از اســتراتژی های ما است که
به جد دنبال خواهد شد.ربیعی با بیان اینکه غربالگری
و تســت هوشــمند برنامه مداوم نظام سامت خواهد
بود ،خاطرنشــان کرد :این زیرساختها ما را نه تنها در

برابر موجهای جدید کرونا بلکــه در برابر بیماریهای
ناشــناخته مجهز خواهد کرد.وی ،استمرار و گسترش
خدمات ضروری جامعه از جمله امنیت ،آب ،برق ،گاز و
حمل و نقل را اقدام دوم عنوان کرد و گفت :گســترش
این خدمات از مسائلی است که در دستور کار دولت و
ستاد مقابله با کرونا قرار دارد و خدمات اصلی جامعه نه
تنها هرگز دچار کاستی نخواهد شد بلکه رو به تقویت
میرود.
بیماریابی فعال به سطح خانوادهها میرسد
ربیعــی با تاکید بــر اینکه تولیدات حوزه ســامت با
همکاری شرکتهای دانش بنیان تداوم خواهد داشت،
گفت :موانع تولید در بخش سامت در حل جلسه ستاد
بررســی و رفع میشود .همچنین گســترش امکانات
زیرســاختی مانند تختهای آی ســی یو و ســی تی
اســکنها در تمام اســتان ها در حال پی گیری است.
سخنگوی دولت یادآورشد :حضور حدود  50هزار کادر
درمانی متخصص و فوق تخصص و  3هزار متخصص در
بخش های مختلف مناطق محروم و تقویت شبکه های
بهداشتی از اســتراتژیهای دولت است که به صورت
جدی دنبال می شود.
برای تبادل زندانیــان ایرانی در آمریکا ،آمادگی
کامل داریم
سخنگوی دولت یادآورشد :در هفته گذشته تبادل
زندانیان عزیز ایرانی بــا آمریکاییهایی که جرمی
مرتکب شــده بودند را شاهد بودیم .خبر خوب این
بود که موفق شــدیم سه دانشــمند ایرانی  -دکتر
ســلیمانی ،طاهری و عســگری -که سعی زیادی
برای رفع موانع علمی کشــور داشتند ،آزاد کنیم.
سخنگوی دولت افزود :امیدوارم روند آزادی کامل
همه زندانیهای در آمریکا ادامه یابد و همانگونه که
بارهــا اعام کردیم ایران آمادگی کامل برای تبادل
همه زندانیان را دارد و مسئولیت این تعلل برعهده
دولت آمریکا است.

اگر آمریکا مشــتاق به گفت و گو با ایران است،
به برجام بازگردد /آمریکا برای بازگشت اعتماد
ایران هرآنچه تخریب کرده را از نو بسازد
ســخنگوی دولت در پاســخ به این پرسش که ترامپ
دوبــاره موضــوع مذاکره با ایــران را مطــرح کرده و
تبادل زندانیان را مقدمــهای برای آن میداند آیا ایران
این مذاکره و پیشــنهاد مذاکره را جدی تلقی کرده و
بــرای آن برنامه دارد یا خیــر؟ گفت :یادآوری میکنم
که مســائل انتخاباتی آمریکا موضوع داخلی آن کشور
بوده و ما کاری به آن نخواهیم داشت و بر اساس منافع
ملی خود و بــا توجه به رفتارهای خاف عرف مقامات
آمریکا و بدون توجه به مسائل داخلی آنها تصمیم گیری
خواهیم کرد.ربیعی با یــادآوری اینکه بنای ما تصمیم
گیری بر اســاس انتخابات آمریکا و اینکه چه کســی
رای خواهد آورد نیســت و مبنای ما منافع ملی است،
اظهارداشت :ما هیچ نشانهای از واقعی بودن توییتهای
رییس جمهوری آمریکا مشاهده نمیکنیم ،تمایل دولت
آمریکا بــرای مذاکرات جدی و ثمربخش عائمی دارد
کــه در این اظهارات دیده نمیشــود .پیش از این هم
اعام شــده است در صورتی که آمریکا مشتاق گفت و
گو و با ایران است میتواند با به میز مذاکرات با حضور
کشورهای باقیمانده در برجام که خود آن را ترک کرده
بازگردد.

دولت برنامهای برای افزایش قیمت گازوئیل ندارد
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره برنامه دولت
بــرای افزایش قیمــت گازوییل اظهار داشــت :دولت
برنامهای در این زمینه ندارد و براســاس قانون بودجه
سال  ،99هنوز پیشبینی در این زمینه صورت نگرفته
لــذا دولت نیز برنامهای در ایــن خصوص ندارد.ربیعی
در پاسخ به ســوال دیگری مبنی بر برنامه دولت برای
بررســی مجدد حقوق بازنشســتگان تامین اجتماعی،
تصریح کرد :معمــوا تصمیمگیــری در مورد حقوق
بازنشستگان تامین اجتماعی منوط به حداقل دستمزد
شــورای عالی کار برای کارگران اســت و این براساس
یکی از مفاد قانون تامین اجتماعی اســت پس از اینکه
شورا حداقل دســتمزد را نهایی کرد ،میان تشکلهای
بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی مذاکراتی صورت
میگیرد.
واردات کااهای غیرضروری ممنوع میشود
خبرنگاری درباره برنامههــای وزارت صنعت ،معدن و
تجارت برای جهش تولید پرســید که سخنگوی دولت
پاسخ داد :یکی از استراتژیهای چهار گانه وزارت صمت
در بحث جهش تولید ،تامین و توســعه ساخت داخل
بوده است.

* خبرهای خوش رئیس سازمان بازرسی کل کشور برای
پرستاران
وی در خصوص پرســتاران هم از صدور مجوز استخدام برای
بیــش از  4هزار نفر بهعنوان ســهمیه ســال  98و بیش از 2
هزار نفر هم برای ســهمیه ســال  99بهمنظور جبران کسری
کادر پرستاری در کشــور خبر داد که قرار است پس از تأمین
اعتبار ازم از ســوی سازمان برنامه و بودجه بهکارگیری شوند.
حجتااســام درویشــیان همچنین از افزایش 50درصدی
امتیازات اداری و اســتخدامی برای همه کارکنان دولتی گروه
پرستاری خبر داد و گفت که امکان ذخیره مرخصی استحقاقی
استفادهنشده برای پرستاران درگیر کرونا نیز فراهم شده و عاوه
بر تسریع در پرداخت کارانه ماهیانه جامعه پرستاری مقرر شده
فوقالعاده ویژه پرســتاران هم برای هر ساعت معادل  25هزار
تومان و برای کارکنان بخشهای اورژانس و ویژه با احتساب 20
درصد افزایش پرداخت شود.
تخریب ساختوســاز غیرقانونی دختر وزیر ســابق در
لواسان
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص رأی قطعی صادره
از کمیسیون ماده  100شهرداری برای تخریب سازههای غیرمجاز
در منطقه لواسانات هم اعام کرد که با پیگیری بازرسی استان،
رأی مربوط به پرونده شبنم نعمتزاده ،در  15خرداد  99اجرایی
شده و اجرای رأی در خصوص یکی دیگر از منتسبان به مسئوان
هم در حال پیگیری است.
سردار باقری:

وضعیت امنیت سایبری برخی دستگاه ها
مناسب نیست
معاون ارتباطات ،الکترونیک و فناوری اطاعات ســازمان پدافند غیرعامل
کشــور گفت :وضعیت امنیت ســایبری در برخی دســتگاهها و نهادهای
حاکمیتی مناسب نیست .سردار حسین باقری ،معاون ارتباطات ،الکترونیک
و فناوری اطاعات سازمان پدافند غیرعامل کشور ،در مراسم صدور گواهی
امنیتــی محصوات بومی حوزه فناوری اطاعات بــا تاکید بر ضرورت امن
سازی در این حوزه اظهار داشت :با وجود اینکه تفکیک کار در حوزه امنیت
سایبری در سازمان فناوری اطاعات ،مرکز افتای ریاست جمهوری و پدافند
ســایبری صورت گرفته اما وضعیت امنیت سایبری در برخی دستگاهها و
نهادهای حاکمیتی مناسب نیست.وی افزود :قرار بود در هر دستگاه اجرایی و
حاکمیتی یک گروه واکنش هماهنگی رخداد (گوهر) ایجاد شود اما پیگیری
های ما نشــان میدهد که تنها دو دستگاه اجرایی این تشکیات را دارند و
سایر دستگاهها به این موضوع توجهی نکردند.وی تاکید کرد :برای مبارزه با
تهدیدات و شناخت آسیبهای دستگاهها و مصون سازی در برابر تهدیدات
فضای مجازی باید مرکز ماهر ،مرکز افتا ،ســازمان پدافند غیرعامل کشور،
گروههای گوهر و بخش خصوصی کار مشــترک انجام دهند تا شاهد تحول
اساسی در این بخش باشیم.سردار باقری ادامه داد :اگر شبکه ملی اطاعات
به معنای کامل راه بیافتد و شاهد داشتن سیستم عامل بومی ،مرورگر بومی
و جســتوگر بومی و مواردی از این دست داشــتیم آسیب پذیری سایبری
حتما کمتر خواهد شــد.وی گفت :سازمان پدافند غیرعامل کشور در چند
کمیته برای راه اندازی شبکه ملی اطاعات به وزارت ارتباطات کمک میکند
که یکی از این کمیته هــا به بحث امنیت میپردازد و امیدوارم با همکاری
مشترک حداکثری شاهد رفع دغدغههای این بخش باشیم.معاون ارتباطات،
الکترونیک و فناوری اطاعات ســازمان پدافند غیرعامل کشور خاطرنشان
کرد :امنیت سایبری در برخی دستگاهها ضعیف است و باید کمک کنیم تا
این مشکل حل شود .البته هر دستگاه باید مسئول امنسازی فضای سایبر
خود باشد و مراکزی مانند افتا ،ماهر و سازمان پدافند غیرعامل کشور نقش
نظارتی داشته باشند .در این مورد میتوان از توانمندیهای بخش خصوصی
نیز برای حل مشکات کمک گرفت.

مزایدهعمومی
ســازمان اموال و اماک بنیاد مستضعفان انقاب
اســامی در نظر دارد محصوات ســر درختی این
سازمان را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
جهت کسب اطاعات بیشتر به نشریات کثیراانتشار
پیام سپیدار (ویژه اســتان البرز) مورخ 99/3/24
و اطاعات مناقصه (ویژه اســتان البــرز ) مورخ
 99/3/25و یــا بــا شــماره 02632249616-17
آدرس سایت  mfnews.irمراجعه نمایید.
اداره کل اموال و اماک استان البرز
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زیر سایه آزاد سازی سهام عدالت

گزیده خبر

افزایش انفجاری قیمت مواد غذایی

درحالی که سهام عدالت آزاد شده و قدرت خرید موقتی برای
مردم ایجاد کرده ،دولت با حــذف ارز دولتی واردات کااهای
اساسی و عدم ممانعت از افزایش قیمت مواد غذایی ،نرخ این
محصوات را در بازار به شدت افزایش داده است ،.قیمت پراید
 9۰میلیون تومان شــد ،وزیر صنعت برکنار شــد ،سرپرست
جدید وزارت صمت وارد بازار خودرو شد اما قیمت ها متعادل
نشــد؛ این روزها به نظر می رسد وزارت صمت تمرکز و فکر و
ذکر خود را برای تنظیم بازار خودروسازی های دولتی گذاشته
اما نتیجه مناســبی نیز در پی نداشته اما نرخ کااهای اساسی
و موادغذایــی را طــوری رها کرده که گویــی تعمدی در کار
است.در سال جاری سهام عدالت آزاد شد و مبالغ قابل قبولی
به دســت بخشی از جامعه رســید ،به نظر می رسد دولت از
این شرایط برای برداشــتن ارز اختصاصی به واردات برخی از
کااهای اساسی استفاده کرد و همچنین مانع گرانی و افزایش
قیمت برخی دیگر از کااهای اساســی نشد و منجر شده که
شــاهد افزایش قیمت انفجاری برخی کااها باشیم به طوری
که قیمت برنج خارجی بیش از دو برابر و تا مواردی ســه برابر
افزایش یافت.

افزایش قیمت  2تا  3برابری برنج خارجی در بازار
ارز دولتی  42۰۰تومانی واردات برنج برداشته شده اما قیمت
برنج خارجی در ســامانه اطاع رســانی قیمت کاا و خدمات
تغییری نکرده است و هر کیلوگرم برنج هندی و پاکستانی به
ترتیب  8هزار تومان و  8هزار و  9۰۰تومان ثبت شده اما این
محصوات در بــازار مصرف به قیمت های مختلفی مانند 13
هــزار و  5۰۰تومان 14 ،هــزار و  5۰۰تومان 14 ،هزار و 9۰۰
تومان و  15هزار تومان در بازار به فروش می رسد.
حبوبات گران قیمتی که دیگر جایگزین گوشت نیستند
شــاخص کل بازار سرمایه روزی پرنوسان را پشت
ســر گذاشــت و درحالی که در ســاعات ابتدایی
روندی صعودی داشــت ،ناگهان نزولی شد اما در
ادامه رشد کرد و درحالی به کار خود پایان داد که
از شدت صعود آن کاسته شده بود .معامات دیروز
(دوشنبه) بازار سرمایه در حالی به پایان رسید که
شــاخص کل این بازار با  2696واحد رشد در رقم

احتمال افزایش قیمت مسکن ملی

 11۰هزار تومان در تهران به فروش می رسد.

لبنیات در تکاپوی آزد سازی قیمتها
محصوات لبنی که شامل قیمت گذاری دولت هستند از سال
گذشــته نرخ آنها تغییر نکرده است اما صنایع لبنی این بار به
جای افزایش قیمت به دنبال آزاد سازی نرخ ها هستند.
گفتنی است که برخی از محصوات لبنی شامل قیمت گذاری
مصوب و برخی دیگــری نظارت دقیقی بر روی نرخ های آنها
صورت نمــی گیرد به طوری که در روز های اخیر قیمت یک
محصول به یکباره از  15هزار تومان به  21هزار و  5۰۰تومان
افزایش یافت.

قیمت حبوبات نیز در بازار جهش داشــته است به طوری که
شاهد عرضه حبوبات  4۰هزار تومان و بیشتر برای هر کیلوگرم
از این محصول در بازار هســتیم.بر اساس گزارش میدانی نرخ
هر بسته  9۰۰گرمی یک برند پرفروش  39هزار و  5۰۰تومان،
برند های دیگر همین محصول به قیمت های مختلفی مانند
 41هزار تومان 36 ،هزار و  9۰۰تومان 29 ،هزار و  9۰۰تومان،
 38هزار و  5۰۰تومان 39 ،هزار و  9۰۰تومان و  36هزار تومان
به فروش می رسد.قیمت هر بسته  9۰۰گرمی عدس ریز 26
هزار و  7۰۰تومان قیمت گذاری شــده است و عدس درشت
 31هزار تومان تا  35هزار تومان به فروش می ر ســد.قیمت
هر بســته  9۰۰تومانی لوبیا چیتــی  9۰۰گرمی  29هزار و
 4۰ ، 5۰۰هــزار تومان  29 ،هــزار و  9۰۰تومان و  39هزار و
 5۰۰تومان به فروش می رسد در حالی که انواع آن تا قبل از

یک میلیون و  118هزار واحد ایســتاد .شــاخص
کل با معیار هم وزن نیز  2731واحد صعودو رقم
 356هزار و  649واحــد را ثبت کرد.معاملهگران
این بازار یک میلیون معامله به ارزش  136هزار و
 945میلیارد ریال انجام دادند.در بازار دیروز ملی
صنایع مس ایران ،گروه مدیریت ســرمایه گذاری
امید ،گســترش نفت و گاز پارسیان ،پاایش نفت

اســفند ماه سال گذشته هر بسته  9۰۰گرمی از این محصول
در محــدوده قیمتی  19تا  22هزار تومان و به صورت فله ای
هر کیلوگرم آن به قیمت  17هزار تومان به فروش میرسید.
حبوبات همواره به عنوان یکی از جایگزینه های گوشت قرمز به
حساب می آمد اما افزایش قیمت های بی سابقه این محصول
را از سبد بخش زیادی از مردم خارج کرده است.گفتنی است
که در ســال جاری ارز دولتی  42۰۰تومان به واردات حبوبات
نیز اختصاص نمی یابد و با ارز نیمایی وارد می شــود که نرخ
حدود  15هزار تومانی دارد .بنابراین گزارش قیمت گوشــت
قرمز از ســال قبل گران و خارج قدرت خرید بخش زیادی از
افراد جامعه بود اما قیمت این محصول دوباره در ســال جاری
نیز افزایش یافت به طوری که قیمت هر کیلوگرم گوشت ران
گوســفندی  125تا  13۰هزار تومان و شقه گوسفندی  95تا

میوه های  145هزار تومانی در بازار
قیمــت میوه ها نیز در بازار شــرایط مناســبی برای مصرف
کنندگان و حتی تولید کنندگان ندارد به طوری که برای خرید
انواع میوه در شــهری مانند تهران باید بیش از  5هزار تومان
هزینه کند و مشاهد شده که قیمت برخی از این محصوات در
بازار تا  145هزار تومان نیز قیمت گذاری شــده است.بنابراین
گــزارش زرد آلود با قیمتهای نظیر  25هزار تومان و  6۰هزار
تومان ،توت فرنگی  25هزار تومان و 59هزار تومان و گیاس
به قیمت  148هزار تومان به فروش می رسد.
قیمت هر کیلوگرم گوجه سبز برقان  5هزار تومان تا  22هزار
تومان ،توت سفید  6تا  9هزار تومان ،هلو با قیمت های نظیر
 25هزار تومان 3۰ ،هزار تومان در بازار به فروش می رسد.
بنابراین گزارش درحالی بخش از جامعه با بهره گیری از سهام
عدالت ،قدرت خرید آنها افزایش یافته اســت اما باید در نظر
داشــت که این قدرت خرید موقتی است و از طرفی این سهام
عدالت در اختیار تمام افراد قرار نگرفته و بســیاری از افراد از
آن محروم هستند.

روز پرنوسان بورس
اصفهان و ســرمایهگذاری غدیر نســبت به سایر
نمادها بیشــترین تاثیر مثبت و در مقابل صنایع
پتروشــیمی خلیج فارس و مخابرات ایران نسبت
به ســایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را گذاشتند.

بانک ملــت ،فــواد مبارکه اصفهان ،گســترش
سرمایهگذاری ایران خودرو پاایش نفت اصفهان،
ســرمایهگذاری غدیــر ،ملی صنایع مــس ایران
و ســرمایهگذاری خوارزمی نمادهــای پر ببنیده
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جلسات کارشناسی برای اصاح قیمت واحدهای طرح اقدام ملی مسکن
متناسب با نرخ تورم مصالح ساختمانی برگزار میشود.از زمانی که طرح
اقدام ملی مســکن به شکل رسمی از شهریور ســال گذشته آغاز شد
مسئوان وزارت راه و شهرسازی همواره اعام کردند که قیمت هر متر
مربع از این واحد ها  2.5تا  3.5میلیون تومان است .هر چند در برخی
شــهرها از جمله پرند رقمهای بااتری از سوی مسئوان محلی اعام
و بعدا ً عنوان شــد که واحدهای گرانقیمتتر دارای مشاعات بیشتری
است و از مرغوبیت بااتری برخوردار است.اما از نیمه دوم سال 1398
نرخ تورم مصالح ســاختمانی روند صعــودی به خود گرفت .با توجه به
اینکه تامین منابع مالی طرح اقدام ملی مســکن صرفا از طریق آورده
متقاضیان و ســقف  1۰۰میلیون تسهیات بانکی  18درصدی است و
دولت یارانه ای را به این واحدها اختصاص نمیدهد و با توجه به خبری
که محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرســازی در اختیار ایســنا
قرار داد احتمال تغییر قیمتهایی که قب ً
ا اعام شــده بود وجود دارد.
بر اساس اعام محمودزاده ،اخیرا ً جلسات کارشناسی بین دستگاههای
متولی طرح اقدام ملی مســکن در حال برگزاری اســت تا با توجه به
تاثیر گذاری آیتم های مختلف ،نرخها را اصاح و به روز رســانی کنند.
او البته این را هم گفت که قراردادهایی که پیش از این با ســازندگان
منعقد شــده با همان ارقام متری  2.5تا  3.5میلیون تومان اســت.به
گزارش ایسنا ،طرح اقدام ملی تولید و عرضه  4۰۰هزار واحد مسکونی،
شــهریور  1398با حضــور رئیس جمهور آغاز شــد .البته در برخی از
مناطق از پایان سال  1397کلید خورده بود .در قالب این طرح تا نیمه
اردیبهشــت ماه  1399برای  3۰۰هزار واحد تامین زمین شده و 23۰
هزار واحد مراحل اجرایی را طی میکند .بر اســاس اعام اسامی وزیر
راه و شهرســازی ،اولین واحدهای مسکن ملی در بعضی مناطق کشور،
خرداد یا تیرماه امســال تحویل می شود .پیش از این هم محمودزاده
معاون وزیر راه و شهرسازی به ایسنا گفته بود که  17هزار و  5۰۰واحد
در شهرهای کوچک آماده واگذاری است .همچنین روز  23اردیبهشت
 1399طاهرخانی ،مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید دستور داد
که  2۰۰۰واحد مســکن ملی پرند تا قبل از هفته دولت (شهریور ماه)
امسال به متقاضیان تحویل داده شود.

بورس بودند.شاخص کل فرابورس نیز با  91واحد
صعــود در رقم  12هزار و  584واحد ایســتاد در
ایــن بازار  691هزار معامله بــه ارزش  61هزار و
 327میلیارد ریال انجام شد.ســنگ گوهر زمین،
پلیمر آریا ساســول ،سهامی ذوب آهن اصفهان و
اعتباری ملل نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر
مثبت و در مقابل سرمایه گذاری صبا تامین ،فواد

هرمــزگان جنوب و تولید برق دماوند نســبت به
سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس
گذاشتند.ســهامی ذوب آهن اصهفان ،بانک دی،
سیمان ار سبزوار ،داروســازی تولید دارو ،گروه
ســرمایهگذاری میراث فرهنگی ،کشت و صنعت
شــهداب ناب خراسان و صنایع ماشینهای اداری
ایران نمادهای پر ببینده فرابورسی بودند.

درگفتگو با علیرضا زاهدیان  ،مدیر عامل فواد غدیر نی ریز مطرح شد:

ایجاد ظرفیت  ۳ /۵میلیون تنی شمش فواد و گندله

فواد غدیر نیریز چهارمین طرح از هشت طرح فوادی کشور است که اکنون با ظرفیت ماهانه بیش از  74هزارتن رکورد
تولید آهناسفنجی را شکسته است .فواد غدیر نیریز که سهامداران عمده آن با  65درصد سرمایهگذاری غدیر و  35درصد
ایمیدرو شــکل گرفته است ،مسیر آتی خود را در توسعه مداوم میبیند .بزرگترین اشکال به طرحهای 8گانه فوادی این
است که این طرحها کوچک و غیراقتصادی هستند و تنها زمانی میتوان از آنها انتظار موفقیت داشت که به سمت افزایش
ظرفیت حرکت کنند .اکنون بهنظر میرســد که فواد نیریز در این مســیر حرکت میکند .این شرکت دنبال آن است که
با افزایش ظرفیتها ،تولید  8۰۰هزار تنی آهناســفنجی و طرح تولید یک میلیون تنی شــمش فواد و  2 /5میلیون تنی
گندله را پیش ببرد.
فواد نیریز بخشی از یک طرح بزرگ
موضوع  8طرح فوادی به دهه  8۰بازمیگردد که اجرای آن برای ایجاد اشتغال و محرومیتزدایی در استانهای چهارمحال
و بختیاری ،فارس ،خوزســتان ،استان آذربایجانشرقی ،خراسان جنوبی ،خراسان رضوی و کرمان هدفگذاری شد .اگرچه
یکی از طرحهای فوادی در سال  9۰به بخش خصوصی واگذار شد ،اما به دلیل تحریمها ،تامین مالی این طرحهای فوادی
همیشــه مشکلساز بود ،که با تاش شــرکت ملی فواد و ایمیدرو در همان سالها ،هزینههای مالی این پروژهها از طریق
فاینانس تامین شد .طرحهای استانی در اوج نقدینگی دولت کلنگزنی شدند و قرار بر بهرهبرداری تمامی طرحها در بازه 4
تا  5ساله بود .ساخت طرحهای فوادی بسیار کند پیش رفت و مهمترین عامل در این میان نبود بودجه کافی بود که این
مشکل تا حدی بعد از فاینانسشدن طرحها از سوی چینیها ،روند ساخت این پروژهها شتاب بیشتری گرفت .پس از روی
کار آمدن دولت یازدهم و انتصاب مهدی کرباســیان به سمت مدیرعاملی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی
ایران ،موضوع  8طرح فوادی با جدیت بیشــتری پیگیری شــد و بعد از واگذاری یکی از این طرحها به بخش خصوصی،
ایمیدرو توانســت منابع موردنیاز  7طرح باقیمانده را از طریق «فاینانس چینی» تامین کند و در نتیجه اولین طرح یعنی
کارخانه فواد سپیددشت در سال  94به بهرهبرداری رسید و به دنبال آن افتتاح فواد میانه و شادگان نیز سبب شد امید
برای راهاندازی کامل این  7طرح فوادی دوباره زنده شــود .این پروژهها در شرایطی یکی پس از دیگری به افتتاح رسیدند
که طی سه سال منتهی به سال  92این طرحها در اجرا به سکون رسیدند ،اما در دولت یازدهم ،مسیر ساخت و راهاندازی
به سمت توسعه به حرکت درآمد .این طرحها با مطالعات اولیه درستی آغاز نشد ،اما به دلیل صرف سرمایه بزرگی از کشور
به راحتی امکان تعطیلی آنها وجود نداشت .از طرفی در بین مردم مناطقی که کارخانه در آنها احداث شده ،امید باایی برای
ایجاد شغل برای بومیان منطقه به وجود آمده بود ،به همین دلیل با این ذهنیت که انتظار تولید در حجم باا از این طرحها
نمیتوان داشت و صرفا در راستای اشتغالزایی ،مسیر پیشروی  8طرح فوادی ترسیم شد .تنها راهکار برای اینکه طرحها
ضمن رسیدن به سوددهی و برآوردهکردن توقعات مردم استانهایی را که محل احداث کارخانههای فواد ،به تولید رساندن

هرچه ســریعتر پروژههای مزبور و تکمیل زنجیره تولید در باادست و پاییندست بود .اگرچه در دو مرحله اوراق مشارکت
برای طرحهای هشتگانه فواد هریک به میزان 5۰۰میلیارد تومان در سالهای  89و  9۰از طریق شبکه بانکی انتشار یافت،
اما به دلیل طوانیشدن پروژهها تاخیر در بهرهبرداری قاعدتا آنها را هر سال متحمل هزینه میکرد .این در حالی است که در
ادامه راه ورق برگشت و این طرحها یکی پس از دیگری قدرت گرفتند تا آنجا که امروز کار تولید در این مجموعهها به جایی
رسیده که برای صادرات محصوات خود برنامههای جدی در دستور کار قرار دادهاند .به گفته علیرضا زاهدیان ،مدیرعامل
شرکت فواد غدیر نیریز ،همراه با ارزآوری به کشور طرحهای توسعهای مربوط به این شرکت روی میز هیاتمدیره مرحله
به مرحله در حال برنامهریزی اســت .تحوات صنعتی و تکنولوژی در ایران را میتوان عامل موثر برای ایجاد موتور محرک
برای طرحهای یادشده دانست .طرحهای هشتگانه تبدیل به دانشگاهی برای به کارگیری از توان و تخصص ایرانی شدند به
گونهای که تکنولوژی بومیسازی شده پ ِ ِرد ( )PEREDبه عنوان یک روش ایرانی در احداث و راهاندازی طرحها بهکار گرفته
شد .دستاورد این خودباوری در کارخانه تولید آهن اسفنجی فواد غدیر نیریز که از جمله کارخانههای فواد استانی است
و به عنوان سومین واحد تولید آهناسفنجی با روش پرد است.تولید به روش پرد ،مصرف آب و انرژی را کاهش میدهد و
کیفیت محصول را ارتقا میبخشد .افتتاح این واحد فوادسازی استانی در سال  ،96در حالی محقق شد که ایران به عنوان
بزرگترین تولیدکننده آهناسفنجی دنیا معرفی شد و در واقع این مهم دستاورد بزرگی برای جامعه صنعتی کشور بهشمار
میرود.این روزها مدیرعامل شرکت فواد غدیر نیریز نهتنها از اشتغالزایی فعلی به میزان  9۰۰نفر مستقیم و غیرمستقیم
خبر میدهد ،بلکه انتظار میرود با راهاندازی طرحهای توســعهای این مجموعه فوادی میتوان شــاهد ایجاد اشتغالزایی
چندبرابری باشیم .این بدان معناست که غدیر نیریز که پیش از این روزگاری را با مشکات دست و پنجه نرم کرده است به
مرحلهای از توان و پویایی دست یافته که عاوه بر رشد تولید ،به طرحهای توسعهای جدید میاندیشد .تا جاییکه مدیرعامل
فواد غدیر نیریز میگوید :فواد غدیر نیریز از دو ســال گذشــته به سمت بومیسازی قطعات موردنیاز صنعت فواد نیز
حرکت کرده و نهضت ساخت داخلی را آغاز و آن را به یک نهضت جدی در دستور کار خود قرار داده است.

از تامین ارز تا محدودیتهای صادراتی
اگرچه برنامه بومیســازی قطعات و فناوری فوادی در کشــور چند سالی هست که کلید خورده ،اما برای تامین برخی از
قطعات نیاز است که واردات صورت گیرد .مدیرعامل فواد غدیر نیریز در اینباره معتقد است که برای تامین ارز موردنیاز
برای تامین قطعات در طرحهای توســعهای شــرکت نیاز مبرم به صادرات وجود دارد.وی میگوید :در حالی که نیریز یک
تولیدکننده آهناســفنجی به روش احیای مستقیم است ،بنابراین برای صادرات آهناسفنجی ضروری است که سازوکاری
متفاوت چیدمان شــود .وی میافزاید :آهن اســفنجی محصولی است که اشتعالزاست و بیش از یک مدت معین نمیتوان
آن را انبار کرد ،بنابراین باید ظرف مدتی محدود حمل شــود و به دســت مصرفکننده برســد .از طرفی در نیمههای سال
 97با محدودیتهای صادراتی مواجه شدیم در حالی که در صورت نبود این محدودیت با سرعت بیشتری میتوانستیم ارز
موردنیاز طرحهای توسعهای خود را تامین و سرعت بیشتری به اجرای آنها بدهیم .وی ادامه میدهد که اگرچه سهامداران
عمده ســود خود را برای حیات و ادامه فعالیت نیریز در مجموعه گذاشــته و برداشت نکردهاند اما برای خرید تجهیزات ما
ناگزیر از تامین ارز هستیم.زاهدیان با اشاره به این مطلب که به دلیل وجود تحریمها کشور با مشکل تامین ارز مواجه است،
اظهار میکند :داشتن یک سیاست واحد و مشخص در بحث صادرات محصوات کشور در حال حاضر امری حیاتی به شمار
میرود .اینکه بخواهیم رونق تولید محقق شود در سایه یک سیاستگذاری کان پیشروی تولیدکنندگان اتفاق خواهد افتاد.
وی چندگانگی در تصمیمات و عدم یکپارچگی و تداوم سیاستهای دولت در صادرات را عاملی اثرگذار بر رشد صنعت فواد
میداند و میافزاید« :در سال  97که روند تولید در نیریز با موفقیت همراه بود مشتریان هندی و عمانی محصوات ما را به
عنوان محصولی با کیفیت شناسایی کردند و تمامی مراحل توافق تا عقد قرارداد پیش رفت .در ابتدای امر مشترییابی انجام
شــد ،اما به محض رســیدن زمان ارسال از داخل کشور با مشکل قانونی محدودیت صادراتی مواجه شدیم .این اتفاق سبب
از دســت دادن مشتریان بینالمللی و تحمیل هزینههای بازاریابی به شرکت شد ».وی بر این باور است که برای دستیابی
به بازار مستمر در بخش بینالملل باید قوانین در داخل کشور از ثبات برخوردار باشد و حداقل برای یک دوره دو ساله این
ثبات ادامه یابد .ما در سال  97درست در زمانی که با مشتری به توافق رسیدیم و هیچ ممنوعیتی برای صادرات نبود اقدام
به مذاکره کردیم ،اما هنگام اجرای مفاد قرارداد به بنبست ممنوعیت صادرات آهن اسفنجی برخوردیم.تولیدکنندگان آهن
اسفنجی ،گندله و کنسانتره درست مثل تولیدکنندگان شمش ،برای واردات قطعات یدکی و برای اجرای طرحهای توسعه
خود نیازمند ارز هســتند و مخارج ارزی دارند .با این حال ،وضع عوارض ،مانع دسترسی این شرکتها به ارز مورد نیاز آنها
میشود.اینکه صنعت به دنبال ارز مورد نیاز برای خرید قطعات ضروری از خارج کشور است ،تنها به فواد نیریز بازنمیگردد
و بسیاری از توسعهدهندهها در زنجیره ارزش فواد درگیر این مساله هستند و بدیهی است که تنها راه آن ارزآوری از طریق

صادرات است.این در حالی است که فعاان بخش معدن و صنایع معدنی بر این باورند که «در کل ،محدود کردن صادرات
در شرایط تحریم نفت ،اقدام درستی نیست .کشور در شرایط فعلی به صادرات غیرنفتی نیاز دارد و باید به صادرات تسهیات
داده شود ،نه اینکه برای صادرات ،محدودیت ایجاد شود .عوارض  1۰درصدی بر صادرات آهن اسفنجی باعث از دست رفتن
بازارهای صادراتی میشود و در سالهای آتی با راهاندازی واحدهای جدید آهن اسفنجی ،تولید این محصول افزایش مییابد،
از آنجا که تصاحب مجد ِد بازارهای صادراتی از دسترفته کار سادهای نیست با مازاد آهن اسفنجی در داخل مواجه میشویم؛
همانطور که در سال گذشته ،وضعیت اینچنین بود».مدیرعامل فواد غدیر نیریز بر این باور است که دولت و مجلس به
ویژه مجلس جدید میتواند به اصاح قوانین کمک کند و با این رویکرد هر قانونی را که وضع میکنند مشخصا منافع کشور
و صنایع را در بر داشــته باشــد .برای پیدا کردن مشتری خارجی شرکتها متحمل هزینه زیادی میشوند و از دست دادن
آنها باعث میشــود هزینه روی دســت شرکت بماند و همه متضرر میشوند و در نهایت این کشور است که متضرر خواهد
شــد.زاهدیان میافزاید :از بابت این گونه سیاستگذاریها ،غدیر سال گذشته  12۰هزار تن از برنامه تولید به دلیل کمبود
گندله در کشور عقب ماند .اگرچه در فروردین و اردیبهشتماه رکورد تولید را در سال جهش تولید در دو سقف  66هزار و
 74هزار تن ماهانه شکست.

رویکرد توسعهای غدیر
فواد غدیر نیریز در ابتدای راه طرح اولیه کندی را پیش رو داشت ،اما پس از افتتاح آن به عنوان طرح تولید  8۰۰هزار تنی
آهناسفنجی در سال  ،96از توسعه خود باز نماند.این بنگاه اقتصادی که محصول میانی زنجیره ارزش را تولید میکند در دو
بخش باادست و پاییندست زنجیره ارزش ورود کرده است.به گفته مدیرعامل فواد غدیر نیریز ،این شرکت در دو سمت
زنجیره حرکت میکند و آینده وجودی نیریز را در توسعه معادن میبیند .وی معتقد است توسعه فعالیت غدیر در معادن
جزو برنامه جدی این شرکت تلقی میشود .از طرفی از حرکت به سمت بخش نهایی زنجیره نیز غافل نیستیم.وی میگوید:
تامین و تدارک مواد اولیه در بخش اکتشاف در کنار دو طرح توسعه کارخانه گندلهسازی و فواد در غدیر برنامهریزی شده
است.زاهدیان درباره طرحهای توسعه شرکت خاطرنشان میکند که فواد غدیر با وجودی که در طرحهای هشتگانه تعریف
شده بود ،اما به گونهای در مسیر توسعه عمل کردیم که امروز به دنبال تولید فواد با ارزش افزوده بااتر هستیم تا بتوانیم
سودآوری بااتری را برای مجموعه غدیر و برای صنعت فواد کشور داشته باشیم.مدیرعامل فواد غدیر نیریز معتقد است:
معموا آسیبپذیری ما در تولید همین محصوات فوادی معمولی است ،اما با ورود به تولید محصوات فوادی «هایتک»
مانند فوادآلیاژی و سوپر آلیاژها حرف بیشتری در میان تولیدکنندگان فواد دنیا خواهیم داشت.وی درباره تکنولوژی به کار
گرفته شده در طرح توسعه فواد تصریح میکند که تکنولوژی عموما به کار گرفته شده در ریختهگری و ذوبغدیر برگرفته
از تکنولوژی دانیلی چین است و شرکت فواد تکنیک لیدر کنسرسیوم به عنوان پیمانکار اصلی نقش دارد ،ولی مهندسی
ذوب بر عهده خود دانیلی است و امسیسی نیز فاینانسور طرح است .وی یادآور میشود فعا طرح تولید فواد با ارزش افزوده
بااتر در دست مطالعه است و در آینده با مودیفای کردن خط تولید فعلی می توانیم شمشی را تولید کنیم که در بازارهای
جهانی مورد اقبال بسیاری است.زاهدیان در این باره میگوید :مطالعات برکیفیت و نوع آلیاژ بیشتر متمرکز است و تا دوماه
آینده وضعیت نهایی مشخص خواهد شد و در مصاحبه بعدی اطاعات دقیقتری را اعام خواهم کرد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

نفت و انرژی

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

رفع مشکل کمی و کیفی آب شرب شهرضا

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان :

با مدیریت مصرف میتوان از خاموشی در
تابستان پیشگیری کرد
مهندس مرسل صالحی گفت  :فقط با مدیریت مصرف میتوانیم از خاموشیها
پیشگیری کنیم ،در سال  97مدیریت بار کمتری اتفاق افتاده بود بنابراین بیشتر
شــاهد خاموشی در سطح شهر بودیم اما در سال  9۸طرح  09۸تامین شد که
باهدف پیشــگیری از خاموشی به تصویب رسید و به لطف خدا در سال گذشته
با همراهی مردم خاموشی صورت نگرفت به همین منوال در سال  99هم طرح
 099را برنامه ریزی کردیم تا قطعی برق نیز امسال صورت نگیرد.مرسل صالحی
افزود :برنامه جامعی ازســوی وزارت نیرو ارائه شده که راهکارهایی برای عبور از
پیک تابستان  99در آن مشخص و تراز تولید و مصرف را برای هر یک از شرکت
های توزیع برق کشــور مشخص کرده اســت که بر اساس این طرح شهرستان
اصفهان باید  115مگاوات از کل افزایش پیک بار کشــور را مدیریت کند.مرسل
صالحی ،با اشــاره بــه اینکه الگوی مصرف در ماههای پیــک (ابتدای خرداد تا
اواخر شهریورماه)  300کیلو وات ساعت برق است افزود :درماههای دیگر سال
الگوی مصرف برق  200کیلو وات ســاعت است و مشترکینی که الگوی مصرف
را درهریک ازاین ماهها رعایت نکنند برق مصرفی با  23درصد افزایش محاسبه
خواهد شد  .وی تاکید کرد:از سال  9۸با افزایش سالیانه قیمت  7درصدی برق
در بخش تعرفه های خانگی روبه رو هســتیم ،از این رو مشترکینی که بیش از
الگوی مصرف داشــته باشــند  16درصد افزایش هزینه مصرف برق برای آنان
اعمال خواهد شد.وی افزود:حدود  6میلیارد تومان پاداش در قبوض مشترکین
دیماندی از سوی شــرکت توانیراعمال شد .مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت
توزیع برق شهرســتان اصفهان با بیان اینکه در ســال جاری نیز پیگیر تحقق
شعار(099عدم خاموشی) هستیم ادامه داد ۸:هزار تفاهم نامه در راستای تحقق
این برنامه با مشترکین دیماندی منعقد شده است .

افزایــش احتمالــی عرضه نفت از ســوی اعضــای ائتاف اوپــک پاس و
تولیدکننــدگان خارج از این گــروه میتواند تاثیرات قــرارداد کاهش تولید
را کاهــش داده و روند متعادل شــدن بازار را به تعویق بینــدازد .به گزارش
راشاتودی ،علی رغم اینکه سازمان کشورهای تولید کننده نفت و متحدانش
موسوم به اوپک پاس توافق کردهاند کاهش تولید نفت را یک ماه دیگر ادامه
دهند ،هنوز هم چالشهایی بر سر راه بازار انرژی وجود دارد 23 .صادرکننده
بزرگ نفت جهان طی یک اجاس ویدئویی در روز شنبه تصمیم گرفتند تولید
خــود را یک ماه دیگر  9.7میلیون بشــکه در روز پایین بیاورند .در حالی که
طبق بیانیه این گروه ،تمام شرکتکنندگان باید به این قرارداد متعهد بمانند
ولی بعد مشخص شد که مکزیک کاهش تولید خود را برای ماه جوای تمدید
نخواهد کرد .مکزیک اعام کرد تولید خود را طبق قرارداد قبلی ادامه میدهد.
عــدم تمایل مکزیک به کاهش تولید یکی از موانع اصلی بر ســر راه امضای
قرارداد کاهش تولید در ماه آوریل بود .امیرحسین زمانی نیا ،نماینده ایران در
اوپک پس از اجاس روز شنبه گفت «:موقعیت مکزیک از ابتدا مشخص بود.
تعجبی نداشت که این کشور تمایلی به کاهش تولید در جوای نداشته باشد».
فرار مکزیک از قرارداد کاهش تولید بدین بدین معناســت که می تواند طبق
قولی که رئیس جمهور آن داده بود ،تولید خود را افزایش دهد .سهم مکزیک
از کاهش تولید اوپک پاس تنها  100هزار بشکه در روز است که  250هزار
بشکه در روز دیگر آن را آمریکا جبران می کند .افزایش تولید نفت آمریکا هم
می تواند یک چالش دیگر برای بازار نفت باشد ،بازاری که تازه روند تعادل را

صرفهجویی بیش از  ۸۰۰هزار لیتر نفت خام در تهران
نیروگاههای خورشیدی نصب شده در تهران با قدرت تقریبی  2500کیلووات ،تنها در سال 139۸
منجر به جلوگیری از تولید  2254تن گاز دی اکســید کربن و صرفهجویی بیش از  ۸00هزار لیتر
نفت خام شده است که منافع حاصل از آن با کاشت بیش از  57هزار اصله درخت  10ساله برابری
میکند .بر اساس اباغیه وزارت نیرو ،وزارتخانهها ،موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی
غیردولتی موظف به تامین حداقل  20درصد از انرژی مصرفی خود از محل انرژی های تجدید پذیر
شــدند ،در همین راستا استفاده از سلولهای خورشیدی به منظور تولید برق از اهمیتی دوچندان
برخوردار شــد.در این راستا حسین صبوری  -مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ -
گفته است با اطاعرسانیهای گستردهای که در سالهای گذشته توسط شرکت توزیع نیروی برق
تهران بزرگ به منظور جلب همکاری مشــترکان در راســتای راهاندازی نیروگاههای خورشیدی و
برخورداری از منافع حاصل از آن مانند فروش تضمینی برق تولیدی ،انجام شد ،بیش از  3.5مگاوات
ساعت برق پاک به شبکه توزیع برق پایتخت تزریق شد که این امر ،صرفهجویی قابل ماحظهای را
در کاهش بار شبکه توزیع برق پایتخت ،خروج ارز از کشور و تولید آایندههای زیست محیطی به
دنبال داشــته است.این در شرایطی است که ایران با دارا بودن متوسط  300روز آفتابی در سال از
ظرفیت مناسبی برای احداث نیروگاههای خورشیدی برخوردار است ،مشترکان تهرانی نیز قادرند
با راهنمایی کارشناســان این شرکت ،ضمن احداث نیروگاههای کوچک در بام منازل خود ،با عقد
قرارداد خرید تضمینی طبق قوانین جاری وزارت نیرو اقدام به فروش برق تولید شــده توسط این
نیروگاهها کنند.

واکنش عراق به فشارهای اوپک پاس

وضع ما را درک کنید!

احمدیان -رییس اداره ثبت اسناد و اماک دیواندره()۷۷

عراق که در عمل به سهمیه کاهش تولید نفت
مشکل داشته اســت ،از اوپک پاس خواست
در آینده وضعیت اقتصادی و شــرایط زندگی
کشــورها را در زمان اختصاص ســهمیههای
کاهش تولیــد نفت درنظر بگیرد .علی عاوی،
وزیر دارایی عراق در یک کنفرانس مطبوعاتی
کــه روز یکشــنبه از تلویزیــون پخش شــد،
گفــت :تصمیم عراق بــرای عمل بــه توافق
کاهش تولید نفت اوپک پاس خوب اســت و
ما تــا زمان انقضای این پیمــان به آن متعهد
هستیم .اما ما همچنین خواهان مقررات آینده
جدیدی برای تقســیم بار کاهش تولید میان
کشورها و ماحظه شــرایط اقتصادی کشورها
و اســتانداردهای زندگی آنهــا در زمان اعمال

کاهش تولید هســتیم.عاوی که پیش از این
به عنــوان وزیر نفت موقــت کابینه مصطفی
الکاظمــی ،نخســت وزیر عراق هــم فعالیت
میکرد ،دوم ژوئن مشــکات فنــی را عامل
ناتوانی عراق از پایبندی کامل به کاهش تولید
نفت خود خوانده و بر پایبندی این کشــور به
توافق اوپــک پاس تاکید کرده بود.شــرکت
بازرگانی نفت دولتی سوموی عراق روز یکشنبه
اعام کرد این کشور در ماه مه  4.213میلیون
بشکه در روز نفت تولید و  3.63میلیون بشکه
در روز نفت صادر کرده اســت .این آمار بااتر
از ســهمیه تولید  3.592میلیون بشکه در روز
عراق برای ماه مه تحت توافق اوپک پاس بود.
اوپک پاس شــنبه هفته جاری کاهش تولید

آگهی شرکت فواد مبارکه
رديف

نوع فراخوان

موضوع

مهلت ارسال
مدارک

مديريت مرتبط

1

مناقصه
عمومی

اجراي عملیات خاکبرداري  -سیويل و
ساختمان هاي اداري خط نورد گرم 2

99/4/15

قراردادهاي خريد

2

مناقصه
عمومی

اجراي عملیات ساخت و نصب اسکلت
فلزي سالن هاي انبار تختال ،خط نورد
گرم ،کارگاه غلطک ،اسکین پاس و انبار
ذخیره کاف خط نورد گرم 2

99/4/15

برنامه ريزی خريد

مناقصات و مزايدات  :جهت دريافت اسناد و کسب اطاعات بیشتر به نشانی  www.msc.irلینک
مناقصات و مزايدات بخش خريد و تأمین کنندگان مراجعه و طبق راهنماي موجود ،نسبت به انتخاب
مناقصه مورد نظر از طريق سیستم ارتباط با تأمین کنندگان ( )SRMا قدام نمائید.
ساير فراخوان ها :جهت کسب اطاعات بیشتر به نشانی  www.msc.irبخش اطاعیه ها ،فراخوان
مربوطه مراجعه بفرمايید.
روابط عمومي شرکت فوادمبارکه اصفهان

کد آگهی 99119 :

۴

آغاز کرده اســت .افزایش قیمت نفت بسیاری از اپراتورهای شیل آمریکا را بر
آن داشــته تا طرحهای کاهش تولید خود را کنار بگذارند .تحلیلگران اس پی
گلوبال پلتس می گویند «:افزایش احتمالی عرضه نفت از سوی اعضای ائتاف
اوپک پاس و تولیدکنندگان خارج از این گروه میتواند تاثیرات قرارداد کاهش
تولید را کاهش داده و روند متعادل شــدن بازار را به تعویق بیندازد» .تبعیت
برخی کشورهای عضو این ائتاف می تواند چالش دیگری برای آینده قرارداد
کاهش تولید و کل بازار انرژی باشد  .بازار نفت هنوز هم به خاطر همهگیری
ویروس کرونا تحت فشار قرار دارد .به گفته وزیر انرژی روسیه ،اعضای ائتاف
اوپک پاس در ماه مه  90درصد به قرارداد کاهش تولید پایبند بودند .عراق،
نیجریه آنگوا و قزاقستان از جمله کشورهایی بودند که نتوانستند به تعهدات
خود عمل کنند .ولی طبق قرارداد جدید ،این کشورها باید در ماههای جوای،
اوت و سپتامبر جبران کرده و تولید خود را بیش از پیش پایین بیاورند .ولی
برخی تحلیلگران اشاره میکنند هیچ تضمینی برای کاهش تولید این کشورها
وجــود ندارد .برای مثال عراق ،دومین تولیدکننــده بزرگ اوپک ،احتمااً به
خاطر چالش های سیاســی و مالی فراوان در کشــور ،نمی تواند شرکتهای
نفت بین المللی حاضر در میادین نفتی خود را مجبور به کاهش تولید کند .به
گفته این تحلیلگران ،اگر از عراق خواسته شود  600هزار بشکه در روز کاهش
تولیدی را که در ماه مه انجام نداده در چند ماه آینده جبران کند و به عاوه
سهمیه کاهش تولید خود را طبق قرارداد جدید هم عملی سازد ،احتماا غیر
ممکن خواهد بود.

در پی تولید بیش از  3.5مگاوات ساعت برق پاک محقق شد

آگهی اباغ اجرائیه کاسه۱۳۹۹۰۴۰۳۲۰۴۶۰۰۰۰۲۵/۱ :

بدینوسیله به آقایان و خانمها  :نظیره نسرینی فرزند محمد متولد  132۸/06/05کد
ملی  4720605621شماره شناسنامه  453۸7و شینا شریفی فرزند خلیل متولد
 13۸2/04/21کد ملی  3۸50320261شــماره شناسنامه اختصاصی و محمد
سعید شــریفی فرزند محمد علی متولد  1315/10/04کد ملی 3۸5۸775606
شماره شناســنامه  561بدهکاران پرونده کاسه 139904032046000025/1
که برابر گزارش مامور اباغ شــناخته نگردیده اید اباغ میگردد که برابر ســند
نکاحیه شماره  4026مورخ  1373/06/12بین شما و خانم شیدا صالحی صاحب
تعداد  40ســکه بهار آزادی مقوم به مبلغ  2700000000ریال بدهکار میباشید
که بر اثر عدم پرداخت وجه بســتانکار درخواســت صدور اجرائیه نموده پس از
تشــریفات قانونی اجرائیه صادرو به وکاسه فوق در این اجرا مطرح میباشد لذا
طبق ماده  1۸/19آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما اباغ میگردد از تاریخ
انتشار این آگهی که تاریخ اباغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه
چاپ درج و منتشر میگردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام
و در غیر اینشورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه
شما تعقیب خواهد شد .
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چالشهای قرارداد کاهش تولید اوپک

گزیده خبر
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان گفت :با حفر وتجهیز چاه ها و ساماندهی
چشمه ها تا حدودی مشکل کمی و کیفی آب شرب شهرضا برطرف شد.مهندس
هاشم امینی افزود :در حال حاضر آب شرب شهرستان شهرضا و 21روستای
تحت پوشش آن از طریق  40حلقه چاه تامین می شود .وی با اشاره به تامین
آب شرب شهرستان شــهرضا اعام کرد :هم اکنون با بهره مندی از  20حلقه
چاه با دبی  320لیتر در ثانیه ،آب شرب حدود  160هزار نفر جمعیت شهرستان
شــهرضا تامین می گردد ،این درحالیست که در تابستان سال گذشته در زمان
پیک مصرف ،به منظور تامین پایدار آب مشــترکین بــا کمبود  100لیتر در
ثانیه مواجه بودیم.رئیس هیات مدیره شرکت آبفا استان اصفهان با اشاره به رفع
مشکل کم آبی در شهرستان شهرضا گفت :با حفر  3حلقه چاه در محله محمدیه،
سروســتان و اســام آباد با دبی بیش از  60لیتر در ثانیه ،به زودی تا حدودی
مشکل کم آبی شهرستان حل می شود .وی پیرامون چگونگی تامین آب شرب
روستاهای توابع شهرستان شــهرضا اعام کرد :در حال حاضر  21روستا تحت
پوشش آبفا شهرضا قرار دارد که آب شرب این روستاها از طریق  20حلقه چاه و
یک دهنه چشمه تامین می شود .مهندس هاشم امینی با تاکید بر ارتقا کیفیت
آب شرب شــهرضا تصریح کرد :در دو مخزن هزار مترمکعبی اختاط آب چاه
های سمیرم با چاه امیر کبیر و دیگر چاه ها صورت می گیرد و این امر منجر به
افزایش کیفیت آب شرب بسیاری از مناطق شهرضا ،از جمله شهرک امیر کبیر
و محله خمینی آباد شده است.
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درآمد صادرات نفت عربستان  ۲۱.۹درصد کاهش یافت
کل درآمد صادرات نفت عربســتان در ســه ماهه اول سال جاری میادی  149.95میلیارد ریال بود در حالی که این کشور در سال گذشته در همین دوره
 192.03میلیارد ریال نفت صادر کرده بود .این به معنای  21.9درصد کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت است .به گزارش اس پی گلوبال پلتس ،درآمد
صادرات عربستان سعودی در سه ماهه اول سال میادی برابر با  197.۸4میلیارد ریال ( 52.69میلیارد دار) بود که  20.7درصد نسبت به همین دوره در
 2019پایین تر است و بیشتر مربوط می شود به  21.9درصد کاهش صادرات نفتی .کل درآمد صادرات نفت عربستان در سه ماهه اول سال جاری میادی
 149.95میلیارد ریال بود در حالی که این کشور در سال گذشته در همین دوره  192.03میلیارد ریال نفت صادر کرده بود .این در شرایطی است که پیش
فروش هیدروکربن ها تاثیر سقوط قیمت نفت بر درآمد سه ماهه عربستان را کاهش داده است .نفت همچنان  77درصد صادرات عربستان را تشکیل می دهد
که تغییر چندانی نسبت به سال گذشته نداشته و نشان دهنده پیشرفت آهسته طرح متنوع سازی اقتصاد این کشور است .کل تولید هیدروکربن عربستان
توسط شرکت آرامکو صورت میگیرد که به تازگی سهام خود را در بورس عرضه کرده است .طی عرضه سهام آرامکو در بازار بورس تداول در ماه دسامبر،
این شرکت قول داد سود ساانه سهام آن تا  2024برابر با  75میلیارد دار باشد .این مقدار برابر است با پرداخت  1۸.75میلیارد دار در هر سه ماهه برابر با
تقریباً نصف کل درآمد نفتی عربستان .ولی عربستان سعودی در سه ماهه اول سال جاری میادی با  34.107میلیارد ریال کسری بودجه مواجه شد .وزارت
دارایی عربستان طرح های خود را برای افزایش وامگیری و استفاده از ذخایر نقدی برای جبران کمبودهای سال جاری اعام کرده است .اقتصاد عربستان
ضربه سختی از همه گیری ویروس کرونا و سقوط قیمت نفت خورده است .بودجه عربستان برای  2020که در ماه دسامبر اعام شد ،بر روی نفت  60دار
در هر بشکه بسته شده بود و صندوق بینالمللی پول اعام کرد این کشور برای متعادل نگه داشتن شرایط مالی خود به نفت  ۸0دار در هر بشکه نیاز دارد.
قیمت نفت برنت در حال حاضر  42.30دار در هر بشکه است .صادرات نفت عربستان به خاطر قرارداد کاهش تولید اوپک پاس محدود شده است .هدف
از این قرارداد مقابله با کاهش تقاضای به وجود آمده از همهگیری ویروس کرونا و متعادل کردن بازار است 23 .عضو اتحاد اوپک و متحدانش در ششم ژوئن
قرار داد کاهش تولید را تا پایان جوای تمدید کردند تا طبق آن  9.6میلیون بشکه تولید خود را پایین بیاورند .طبق این قرارداد ،عربستان تولید ماهانه خود
را  ۸.5میلیون بشکه در روز پایین می آورد که حدود  30درصد کمتر از  12میلیون بشکه در روزی است که در آوریل تولید می کرد .عربستان قب ًا توافق
کرده بود یک میلیون بشکه در روز بیشتر از سهمیه اش تولید خود را در ژوئن کاهش دهد ولی احتمااً این کاهش داوطلبانه را در جوای ادامه نخواهد داد.
 9.7میلیون بشــکه در روز را به مدت یک ماه
دیگر تا پایان ژوییه تمدید کرد و کشــورهایی
شــامل عراق را که در ماههــای مه و ژوئن به
طور کامل به ســهمیه کاهش تولیدشان عمل
نکرده بودند ،ملزم کرد در ماههای ژوییه ،اوت
و سپتامبر با کاهش تولید بیشتر جبران کنند.
بر اســاس گزارش پاتس ،عراق در ســه سال
گذشــته که همچنان با پیامدهای ناشــی از
جنگ با گروه تروریســتی داعــش در فاصله
ســال  2014تا  2017و مشکات مالی ناشی
از آن دســت و پنجه نرم میکرد ،موفق نشــد
به تعهدش برای کاهــش تولید به طور کامل
عمل کند .این کشــور همچنین از اکتبر سال
گذشــته با ناآرامیهای داخلی روبرو شد که به
استعفای دولت عادل عبدالمهدی ،نخست وزیر
سابق عراق منجر شــد .عراق تا زمان انتصاب
دولت کاظمی در ماه مه ،همچنان تحت اداره
دولت عبدالمهدی بود .شیوع ویروس کرونا هم
به این کشور ضربه زده است.

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

www.sobh-eqtesad.ir
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صنعت و تجارت
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عضو اتاق بازرگانی؛

هیچ کشوری به اندازه ایران نهاد و سازمان ندارد

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در خصوص خبر تشکیل شورای تجارت خارجی گفت:
گمان نمیکنم در هیچ نظام حکومتی به اندازه ایران نهاد و سازمان وجود داشته باشد،
بنابراین باید پرسید که لزوم تشکیل این شورا چیست.مجیدرضا حریری ،در خصوص
خبر تشکیل شــورای تجارت خارجی گفت :سوالی که در این مسئله مطرح است این
اســت که لزوم تشکیل چنین شورایی چیســت؟ طبق قانون چند دهه اخیر ،سازمان
توسعه تجارت با هدف فرماندهی کل تجارت خارجی تشکیل شد .بنابراین زمانی که این
سازمان وجود دارد ،تشکیل نهاد و شورای دیگر در کنار آن لزومی ندارد.حریری افزود:
برای مثال در حوزه صادرات در مجموعه وزارت صمت ،شورای عالی صادرات ،کارگروه
توســعه صادرات ،کنفدراســیون صادرات و غیره مطرح است .در صورتی که مشخص
نیســت خروجی این نهادها چه بوده و لزوم تشکیل آنها چیست.رئیس اتاق بازرگانی
ایران و چین تاکید کرد :در حوزه صادرات غیرنفتی حدود  ۵۵درصد صادرات غیرنفتی
ما با پایه نفتی مثل پتروشیمیایی ،گاز ،میعانات و فرآوردههای نفتی است .بنابراین اگر
این سازمانها و نهادها نیز نبودند این صادرات به قوه خود ادامه داشت و بخش دیگری
نیز حدود  ۲۰درصد از صادرات غیرنفتی به مبلغ  ۷تا  ۸میلیون دار است که معادن
ما آن را تشــکیل میدهند و به صورت خام یا کمتر فرآوری شــده به فروش میرسد.
حریری تاکید کرد :بنابراین همه نهادها و تشکلها موجود نتوانستند کار صادراتی را به
درستی انجام دهند و تغییر نام این سازمانها چارهساز نخواهد بود.وی با اشاره به افراد

دارای ســمت در شورای تجارت خارجی گفت :آقای زادبوم در حال حاضر معاون وزیر
و رییس سازمان تجارت و افراد دیگر در مرکز ملی فرش و بانک توسعه صادرات دارای
سمت هستند .بنابراین اگر این افراد بخواهند کار خود را به درستی انجام دهند لزومی
به تشکیل سازمان جدید وجود ندارد.حریری با بیان اینکه گمان نمیکنم در هیچ نظام
حکومتی به اندازه ایران نهاد و سازمان وجود داشته باشد ،گفت :شورای عالی صادرات،
شــورای عالی معدن ،شــورای عالی انقاب فرهنگی ،ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کاا و
ســایر شورا و تشکیات هرکدام دارای بروکراسی ،دفتر و تشکیاتی هستند .و به علت
بروکراتیکهای فراوان ،موانع توســعه هستند .همچنان که اگر  ۱۰کشور برتر توسعه
صادراتی را در نظر بگیریم باید ببینیم آنها از چه روشهای با تاثیر فرهنگی اســتفاده
میکنند.وی افزود :بنابراین نیاز اســت که به جای تشــکیل این تعداد نهاد و شورا از
بروکراسیها کم کرد و اجازه داد که مردم به فعالیت خود بپردازند .سازمان باید حداقل
اندازههای خود را داشــته باشــد تا بتوان از او کار خواست.رئیس اتاق بازرگانی ایران و
چین ادامه داد :نام ســازمان توسعه صادرات به منظور دستیابی به فرماندهی واحد در
تجارت خارجی به سازمان توسعه تجارت تغییر کرد .در صورتی که باید رصد کرد که
آیا توانسته است موفق عمل کند یا نه؟ اگر بله ،پس لزومی به تشکیل شورا و یا کارگروه
دیگر نیست و اگر خیر ،باید علت و ریشهیابی شود .بنابراین تشکیل سازمان و تشکات
جدید ،چارهساز توسعه صادراتی نیست.

بلیت قطار از اول تیر ماه  ٢۰درصد گران میشود
معاون مسافری شــرکت راه آهن جمهوری اسامی ایران خبر داد که مصوبه افزایش ۲۰
درصدی قیمت بلیت قطار از ابتدای تیر ماه در تمام مسیرهای ریلی اجرایی میشود«.میر
حسن موسوی» روز دوشنبه  ۱۹خرداد در نشست خبری که در محل ساختمان راه آهن
برگزار شــد ،گفت :این افزایش قیمت هیچ ربطی به ضررهای ناشــی از ویروس کرونا و یا
جبران فاصلهگذاری اجتماعی ندارد.وی گفت :افزایش قیمتها بر اساس دستورالعمل های
تعریف شــده دو سال است که انجام می شود ،سال گذشته نیز به طور متوسط ۲۲درصد
قیمت بلیت قطارها افزایش یافت.موســوی گفت :از ســال  ۹۴تا  ۹۷هیچ افزایش قیمتی
در بلیت قطارها نداشــتیم اما در ســال  ۹۷حدود  ۱۰درصد و در سال گذشته افزایش۲۲
درصدی را داشــتیم .افزایش قیمت ها نیز بر اســاس میزان افزایش هزینه شــرکت های
مســافرب و هم چنین تورم عمومی سالیانه مشخص می شود.معاون مسافری شرکت راه
آهن جمهوری اسامی ایران ادامه داد :شرکتهای ریلی پیشنهاد افزایش  ۴۰درصدی را
داشتند نهایتا مصوبه شورای عالی ترابری روی افزایش  ۲۰درصدی موافقت داشت.موسوی
توضیح داد :مصوبه شــورای عالی ترابری افزایش قیمت بلیت قطار به صورت متوسط ۲۰
درصد است به این معنی که شرکتهای مسافری این اختیار را دارند که با توجه به هزینه،
درآمد ،تقاضا و عرضه در برخی مسیرها به عنوان مثال  ۱۵درصد و در برخی مسیرها ۲۵
افزایش قیمت دهند.

وزیر ارتباطات:

برای رشد بازار فناوری اطاعات باید انحصار شکسته شود

وزیر ارتباطات در مراسم بازدید از پارک فناوری با تاکید بر سهم  ۱۵.۵درصدی
فناوری اطاعات در کشورهای پیشرفته از رشد اقتصادی گفت :این رقم در ایران
شش و نیم درصد اســت که برای رسیدن به رشد مناسب باید موانع برداشته
و انحصار شکســته شود«.محمدجواد آذری جهرمی» صبح دیروز (دوشنبه) در
بازدیــد از پارک فناوری پردیس ،ضمن امضای تفاهمنامهای برای افتتاح پارک
اقتصاد دیجیتال ،در جمع خبرنگازان گقت :رشد اقتصاد دانشبنیان و دیجیتال
در کشور ما جهش مناسبی داشته است .پیشرفت نیاز به نمادسازی دارد و این
مراکز بهعنوان نمادهای پیشرفت باعث افتخار هستند.او با بیان اینکه رشداقتصاد
دانشبنیان و دیجیتال در دولتهای یازدهم و دوازدهم رشد خوبی بوده ،افزود:
این حجم رشــد باا باید مستند شــود و اندازه این اقتصاد در آمارها بهصورت
عدد و رقم مشــخص و اعام شود چراکه این پیشــرفت در مراکز جهانی نیز
موردتوجه قرار میگیرد.وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه شرکتهای دانشبنیان
همیشه در بحرانهای مختلف مانند کرونا توانستهاند ظرفیت خود را در کمک
به کشــور نشان دهند ،افزود :در شــرایطی که دولت ترامپ فشار حداکثری به

ایران وارد میکند و نیز اعام جهش تولید از طرف رهبر انقاب ،پیام کارهای
انجامشــده در این مراکز باید بهصورت روشــن به دنیا مخابره شود و به لحاظ
سیاسی نیز نشان داده شود که فشار حداکثری کارساز نیست.آذری جهرمی با
اشاره به توسعه زیرساختهای مربوط به فناوری اطاعات در دولتهای یازدهم
و دوازدهم خاطر نشان کرد :اولویت ما در این دوره توسعه بازار و تثبیت قیمتها
بود بهطوری که هماکنون  ۷۰میلیون نفر به شــبکه متصل هستند که همین
دسترسی بازار بزرگی در حوزه فناوری اطاعات ایجاد کرده است.وی با تاکید بر
سهم  ۱۵.۵درصدی فناوری اطاعات در کشورهای پیشرفته از نظر اقتصادی،
افزود :این رقم در ایران شش و نیم درصد است که برای رسیدن به رشد مناسب
باید موانع برداشــته و انحصار شکسته شود.آذری جهرمی در ادامه گفت :دولت
عــزم خود را جزم کرده تا در ســالی که تمام قدرتهــای جهانی بنا دارند بر
جمهوری اســامی فشار وارد کنند ،یک جهش مهم را در حوزه اقتصادی رقم
بزند .جهشی که مبتنی بر دانش جوانان این مرز و بوم است و آنها با استفاده از
توان خود به دنبال کسب سهم خوبی از اقتصادی جهانی هستند.
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گزیده خبر
درنامه  ۶۸نماینده

ابهامات واگذاری بدون پیش شرط هپکو
به ایمیدرو
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم از ارســال نامــه  ۶۸نفر از نمایندگان به
سرپرست وزارت صمت برای ایجاد شــفافیت در روند واگذاری بدون پیش شرط
شرکت هپکو و متعلقات آن به ایمیدرو خبر داد.به گزارش خانه ملت ،علی خضریان
نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات و اسامشهر از ارسال نامهای به سرپرست وزارت
صنعت ،معدن و تجارت در رابطه با واگذاری هپکو و شــرکتهای متعلق به آن به
ایمیدرو خبر داد و گفت :این نامه با امضای  ۶۸نفر از نمایندگان مجلس برای وزارت
صمت ارسال شــد.وی تصریح کرد :پیرو انتشار نامهای در فضای مجازی مبنی بر
انتقال شرکت هپکو و همه شرکتهای متعلق به آن با کلیه حقوق مرتبط با اعمال
مالکیت به ایمیدرو از تاریخ  ۶خرداد  ۱۳۹۹بدون هیچگونه پیش شرطی ،یک سری
ابهاماتی به وجود آمده که باید شفافســازی ازم از سوی سرپرست وزارت صمت
انجام شود.در نامه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسامی آمده است :اخیرا نامه
ای از طرف رئیس محترم ســازمان خصوصی سازی خطاب به جنابعالی در فضای
رسانهای منتشر شده است که حکایت از انتقال شرکت هپکو به ایمیدرو از تاریخ ۶
خرداد  ۱۳۹۹دارد .در این نامه به «واگذاری هپکو و همه شرکتهای متعلق به آن با
کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت» به ایمیدرو بدون هیچ گونه پیش شرطی اشاره
شده و از هر گونه شفاف سازی بیشتر در این زمینه پرهیز شده است.

رشد  ۱۳۰درصدی واگذاری زمین به طرحهای
صنعتی
ایجاد و توسعه شهرکهای صنعتی در سه سال گذشته
رشــدی  ۱۶۰درصدی داشــته اســت.به گزارش گروه
استان های باشــگاه خبرنگاران جوان از مشهد ،مسعود
مهدی زاده مقدم مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی
خراسان رضوی ،در بازدید از اراضی توسعه ناحیه صنعتی
کمال الملک ،گفت :بسترســازی مناسبی برای ایجاد و توسعه شهرکها و نواحی
صنعتی در خصوص واحدهای تولیدی صورت گرفته است .او ادامه داد :در سه سال
گذشته  ۱۶۰درصد شهرک سازی رشد داشته و این رشد منجر به افزایش مساحت
واگذاری به طرحهای صنعتی از  ۶۰هکتار به  ۱۳۸هکتار تا پایان ســال گذشــته
شــد.مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی ،با بیان اینکه ایجاد و
توسعه شهرکها برای صنعتگران ،امسال هم ادامه خواهد داشت ،ادامه داد :سرمایه
گذاران رغبت فراوانی برای سرمایه گذاری در شهرکهای صنعتی دارند ،زیرا تمام
امکانات زیرساختی فراهم بوده و با کمترین قیمت حق انتفاع به متقاضیان زمین
واگذار میشود.مهدی زاده مقدم با بیان اینکه امسال هم با توجه به نامگذاری سال
جهش تولید از ســوی رهبر معظم انقاب اسامی ،افزایش تولید به مانند پارسال
دوچندان خواهد شد ،بیان کرد :امسال با هدف استمرار افزایش تولید ،حفظ و ایجاد
اشتغال مولد و افزایش رشد اقتصادی ،برای صنعتگران برنامههای مختلفی تدوین
شد و برای صاحبان صنعت در حال انجام است.او تصریح کرد :با طرحهای توسعهای
که در حوزههای مختلف برنامه ریزی شــده ،رشد و رونق اقتصادی امسال هم به
مانند پارسال در شهرکها و نواحی صنعتی استان به صورت مطلوب جریان خواهد
داشت.مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی ،تاکید کرد :استان
خراســان رضوی با  ۴۹شهرک و ناحیه صنعتی مصوب ۴۰ ،شهرک قابل واگذاری
و  ۲هزار و  ۶۸۲واحد صنعتی بهره برداری شــده ،اشتغالی بالغ بر  ۷۷هزار و ۲۱۸
نفر را فراهم کرده است.

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  1۳آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های
فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان دیواندره تصرفات مالکانه
و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا
به شرح زیر به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی میشود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تســلیم و پس از
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی
تقدیم و رســید آنرا به این اداره تحویل نمایند -۱ :برابر رای شماره  ۹۸/۱۵۲۴آقای دلیر
محمدی فرزند عبداه به شــماره ملی  ۳۸۵۹۸۴۶۳۳۷نسبت به یک دانگ و نیم مشاع
از ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت  ۲۱۱/۵۰متر مربع به شماره پاک ۱۲۴۷۱
فرعی از  ۵۸اصلی واقع در بخش  ۱۴دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای محمد رشید
مهدی خانی -۲برابر رای شماره  ۹۸/۱۵۲۲آقای سنجر محمدی فرزند عبداه به شماره
ملی  ۳۸۵۹۴۷۰۷۳۶نسبت به یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به
مساحت  ۲۱۱/۵۰متر مربع به شــماره پاک  ۱۲۴۷۱فرعی از  ۵۸اصلی واقع در بخش
 ۱۴دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای محمد رشید مهدی خانی -۳برابر رای شماره
 ۹۸/۱۵۲۰آقای محمد محمدی فرزند عبداه به شماره ملی  ۳۸۵۰۰۵۹۷۴۱نسبت به
یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  ۲۱۱/۵۰متر مربع به
شــماره پاک  ۱۲۴۷۱فرعی از  ۵۸اصلی واقع در بخش  ۱۴دیواندره خریداری از مالک
رسمی آقای محمد رشید مهدی خانی -۴برابر رای شماره  ۹۸/۱۵۲۶آقای روزبه محمدی
فرزند عبداه به شماره ملی  ۳۸۵۹۹۵۱۹۱نسبت به یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ
یک باب ســاختمان به مساحت  ۲۱۱/۵۰متر مربع به شماره پاک  ۱۲۴۷۱فرعی از ۵۸
اصلی واقع در بخش  ۱۴دیواندره خریداری از مالک رســمی آقای محمد رشــید مهدی
خانی .بدیهی ســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول سه شنبه 1۳۹۹/۰۳/۲۰
وتاریخ انتشار نوبت دوم چهارشنبه 1۳۹۹/۰۴/۰۴

پیرمحمدی رییس اسناد و اماک شهرستان دیواندره (م الف )۹۳

آگهی حصر وراثت

آقای فرهاد باباخانی به شناســنامه  ۵به شــرح دادخواست به کاسه
 ۹۹۰۰۰۹۷از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شــادروان علی باباخانی به شناســنامه  ۱۳۳در تاریخ
 ۱۳۹۵/۰۳/۱۰در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین
الفوت آن مرحوم منحصر است به  -۱:فرهاد باباخانی ۳۸۵۹۸۴۰۱۴۲
پسر متوفی -۲نامیق باباخانی  ۳۸۵۹۵۹۳۳۷۴پسر متوفی -۳حسین
باباخانی  ۳۸۵۹۵۹۲۷۲۶پسر متوفی -۴امیر باباخانی ۳۸۵۹۵۹۴۵۲۴
پســر متوفی -۵خدیجــه باباخانــی  ۳۸۵۹۵۹۳۳۶۶پســر متوفی
همگی فرزندان علی و -۶ماه منیر اســکندرپور فرزند محمد شــاه به
کدملی ۳۷۸۰۱۴۷۲۴۶همسر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی
درخواســت مزبور را در یکی از جراید کثیر اانتشار یک مرتبه آگهی
مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد
از تاریخ نشــر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا
گواهی صادر خواهد شد .

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف دیواندره ()۸۳

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
info@sobh-eqtesad.ir
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گزیده خبر
مدیرعامل بانک توسعه صادرات مطرح کرد:

کاهش تورم با افزایش تولید در بلندمدت
مهمترین موضوع قابل بحث این روزها در میان کارشناسان و تحلیگران ،اثرگذاری
کرونــا بر اقتصاد ایران از جنبههای مختلفی مانند تولید ناخالص داخلی و افزایش
بیکاری میباشد .شیوع این ویروس عاوه بر تبعات مختلف برای بخش خصوصی،
مشــکاتی را در تامین بودجه عمومی دولت ایجاد خواهــد کرد .در این روزها ،به
ویژه در فضای مجازی این سوال مطرح میشود که “آیا ضرورتی داشت که همانند
سال گذشــته ،موضوع تولید به عنوان مساله مهم و اساسی کشور معرفی شود؟”
و “آیا ظرفیتها و زیرســاختهای جهش تولید در کشور فراهم است؟”به گزارش
روابط عمومی بانک توسعه صادرات ،خبرنگار پایگاه خبری دنیای سرمایه گذاری در
گفتوگو با دکتر علی صالحآبادی؛ مدیرعامل بانک توسعه صادرات به دایل انتخاب
شعار سال  1399یعنی “جهش تولید” پرداخته است .
در سفر مدیرعامل بانک سینا به آذربایجان غربی انجام شد:

ارتقاء باجه چالدران بانک سینا به شعبه برای
حمایت مطلوبتر طرح های روستایی
مدیرعامل بانک سینا در سفر به استان آذربایجان غربی ،دستور ارتقاء جایگاه باجه
چالدران به شعبه جهت حمایت مطلوبتر و خدمات رسانی بهتر متقاضیان طرح های
روستایی را صادر کرد.به گزارش روابط عمومی بانک سینا ،دکتر ایمانی در جریان
این سفر که ابتدا از شهر چالدران آغاز شد ،با حضور در جمع کارکنان باجه و تقدیر
از تاش های آنان در زمینه اعطای تســهیات اشتغالزایی مناطق روستایی گفت:
کمک به توسعه و ایجاد اشتغال در روستاها از آنجا که به تثبیت جامعه مولد کشور
و کاهش پیامدهایی چون حاشیه نشینی شهرها می انجامد و رفع محرومیت ها را
به دنبال دارد ،همواره مورد توجه مراکز اصلی تصمیم گیر بوده و بانک سینا نیز به
عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه بنیاد مستضعفان ،سیاست حمایت از توسعه
و پایداری اقتصاد در مناطق روستایی را در مسیر مسئولیت های اجتماعی خود به
صورت جدی اجرایی ساخته است.
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه سپهر:

دارندگان سهام عدالت به راحتی از قطار
بازدهی بازار سرمایه پیاده نشوند
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه سپهر گفت :دارندگان سهام عدالت باید قدر این سبد
سهام را بدانند و به راحتی از قطار کسب بازدهی بازار سرمایه پیاده نشوند.به گزارش
روابطعمومی بانک صادرات ایران ،محمد وطنپور به دارندگان ســهام عدالت توصیه
کرد :با توجه به چشمانداز مثبت بازار سرمایه و ارزندگی سهام شرکتهای موجود در
سبد سهام عدالت نسبت به فروش آن عجله نکنند.وی با بیان اینکه با آزادسازی سهام
عدالت ،تعداد کثیری از مردم به جمع فعاان بازار سرمایه پیوستهاند ،تاکید کرد :این
اتفاق مبارکی برای تعمیق بورس و توسعه فرهنگ سهامداری در کشور به شمار میرود
و باید این فرصت را برای حمایت از تولید و باا بردن نرخ رشد اقتصادی مغتنم دانست.
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در گفتگو با حیدر مستخدمین حسینی مطرح شد:

دوگانگی تردید و تمایل در تحقق تورم  ۲۲درصدی

با توجه به اینکه بانک مرکزی تورم هدف برای یکســال آینده را  ۲۲درصد
اعام کرده اســت ،یک کارشناس اقتصادی معتقد است که تحقق تورم ۲۲
درصدی به اســتقال بانک مرکزی نیاز دارد و از آنجاکه مدیریت ســاختار
اقتصادی کشــور از اختیارات بانک مرکزی خارج اســت ،ایــن امر امکان
تحقــق این هدف را کاهش میدهد اما اکثر کارشناســان اقتصادی تمایل
دارند که این هدف محقق شود.حیدر مستخدمین حسینی ،درباره سیاست
هدفگذاری تورم که به تازگی توسط بانک مرکزی در حال اجراست ،اظهار
کرد :هدفگذاری که در خصوص تورم صورت گرفته است ،اکثر کارشناسان
اقتصادی امیدوار هستند و تمایل دارند که این هدف محقق شود اما شرایط
و ســاختار اقتصادی کشور در زمینه نظام تصمیمگیری بهگونهای است که
امکان تحقق آن را بسیار پایین میآورد ،زیرا ساختار اقتصادی کشور تحت
کنترل بانک مرکزی و این بانک از اســتقال برخوردار نیست.وی ادامه داد:
باید عوامل موثر بر تورم در اقتصاد فعلی کشور مشخص شوند که این عوامل
شامل بانک مرکزی ،بانکها به خصصوص بانکهای خصوصی ،رابطه بانک
مرکزی با دولت و رابطه بانکها با بانکهای مرکزی میشود .این وضعیتی
است که بانک مرکزی میتواند با تصمیماتی خود با دولت میگیرد بر میزان
پایه پولی تاثیرگذار باشد تا اجازه ندهد که افزایش پیدا کند .در نتیجه ،عدم
تغییر و افزایش پایه پولی تورم کمتری را در اقتصاد تجربه خواهیم کرد.در

ادامه این تحلیلگر اقتصادی با طرح این پرسش که آیا بانک مرکزی قدرت
اعمــال محدودیت در خلق پول را دارد؟ گفت :عوامل موثر بر تورم شــامل
کســری بودجه هم میشــود که بخشهای مختلف بودجه تحت نظارت و
مســئولیت رئیس کل بانک مرکزی نیست بنابراین هدفگذاریی که بانک
مرکزی میکند ،یک طرفه اســت و مســئولیت شــکلگیری تورم فقط با
بانک مرکزی نیســت که هدفگذاری شود.این استاد دانشگاه با بیان اینکه
اقتصاد کشــور از یک وحدت فرماندهی اقتصادی بهرهمند نیست ،افزود :به
همین دلیل مشخص نیست که انواع بازارها اعم از پولی و مالی را چه کسی
میتواند هدایــت و راهبری کند .تا زمانی که یک فرمانده نظامی اقتصادی
نداشته باشیم ،نمیتوانیم هدفگذاری در اقتصاد داشته باشیم .به گزارش
ایســنا ،رئیس کل بانک مرکزی به تازگی از آمادگی این بانک برای اجرای
هدفگذاری تورم خبر داده بود که در قالب این سیاست ،قطب نمای اصلی
سیاســتهای پولی و ارزی بانک مرکزی« ،تورم هدف» خواهد بود و برای
رسیدن به آن ،از ابزار مدیریت نرخ سود در بازار باز استفاده خواهد شد.پس
از این ،همتی اعام کرد که بیانیه چارچوب هدفگذاری تورم ششم خرداد
ماه منتشــر خواهد شد که این بیانیه منتشر شد و طبق آن هدف نرخ تورم
بانک مرکزی برای بازه زمانی یکساله  ۲۲درصد با دامنه مثبت و منفی دو
واحد درصد تعیین شد.
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سپردههای بانکی  27.۵درصد افزایش یافت

آمارهای بانک مرکزی از افزایش  ۲۷.۵درصدی مانده سپردهها و ۲۴.3
درصدی مانده تسهیات بانکی در پایان بهمن ماه  9۸نسبت به مقطع
مشابه سال قبل حکایت دارد.به گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل
مانده سپردهها و تسهیات ریالی و ارزی بانکها و موسسات اعتباری
در پایان بهمن ماه سال  139۸حاکی از آن است که مانده کل سپردهها
بالغ بر  ۲۵۷۸۰.۶هزار میلیارد ریال شــده که نسبت به مقطع مشابه
ســال قبل  ۵۵۵۷.۵هزار میلیارد ریال ( ۲۷.۵درصد) و نسبت به پایان
ســال قبل معادل  ۵1۰۷.3هزار میلیارد ریــال ( ۲۴.۷درصد) افزایش
نشــان میدهد.بیشــترین مبلغ سپردهها مربوط به اســتان تهران با
مانده  13۷3۵.۷هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به اســتان
کهگیلویه و بویراحمد معادل  ۶9.1هزار میلیارد ریال اســت.مانده کل
تسهیات بالغ بر  1۸1۲۰.۶هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع
مشابه ســال قبل  3۵۴۶.۷هزار میلیارد ریال ( ۲۴.3درصد) و نسبت

به پایان ســال قبل  3۰3۰.۴هزار میلیارد ریال ( ۲۰.1درصد) افزایش
داشته است .بیشترین مبلغ تسهیات مربوط به استان تهران با مانده
 11۴۶9.۶هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه
و بویر احمد معادل  ۶۶.۷هزار میلیارد ریال است.شــایان ذکر اســت
نسبت تسهیات به ســپردهها بعد از کسر سپرده قانونی  ۷۸.۴درصد
است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل ،به ترتیب
 1.۸و  ۲.9واحد درصد کاهش نشان میدهد .نسبت مذکور در استان
تهران  9۲.3درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد  1۰۸.۸درصد است.
بانک مرکزی توضیح داده اســت که یکــی از علل مهم باا بودن رقم
تسهیات و ســپردهها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری
از شرکتها و موسسههای تولیدی سایر استانها در استان تهران بوده
و عمده فعالیتهای بانکی آنها توســط شــعب بانکها و موسسههای
اعتباری استان تهران انجام میشود.

افزایش کارتهای بانکی دارای تراکنش
به  ۱۰۸میلیون کارت
تعداد کارتهای بانکی دارای تراکنش در اردیبهشت  99به  1۰۸میلیون کارت رسید که بیش از  9۵درصد
آن به کارتهای برداشــت تعلق دارد.بررسی آمارهای گزارش اقتصادی اردیبهشتماه شبکه الکترونیکی
پرداخت کارت (شاپرک) نشان میدهد که در این ماه حدود  1۰۸میلیون و  ۵31هزار و  ۸۵۰کارت بانکی
از جمله کارتهای اعتباری ،برداشت و هدیه و بن کارت حداقل یک تراکنش را داشتند.در فروردین ماه 9۸
تعداد  9۶میلیون و  1۲9هزار و  1۵۴کارت بانکی تراکنش داشــتند که نشان از افزایش  1۲.۸9درصدی
تعداد کارتهای بانکی دارای حداقل یک تراکنش در اردیبهشت  99نسبت به سال گذشته دارد.بیشترین
تعداد کارت بانکی در ایران مربوط به کارت برداشــت دارای حداقل یک تراکنش با تعداد  1۰3میلیون و
 3۷۰هزار عدد تا پایان اردیبهشــت  99اســت که همین موضوع باعث شده تا کارتهای برداشت سهم
 9۵.۲۴درصدی از کل کارتهای بانکی تراکنشدار داشته باشند.بررسی ها نشان میدهد تعداد کارتهای
اعتباری دارای تراکنش در اردیبهشــت ماه نسبت به فروردین ماه با افزایش  1۲1.13درصدی روبرو بوده
است که باعث شده تا سهم کارتهای اعتباری را از کل کارتهای بانکی به  ۰.۰۷درصد برساند.همچنین
تعداد کارتهای هدیه و بن کارت تراکنشدار در فروردین ماه  ۴میلیون و  ۴1هزار کارت بوده که این آمار
در اردیبهشت ماه با افزایش  ۲۵.۷۲درصدی به  ۵میلیون و  ۸۰هزار کارت هدیه و بن کارت افزایش یافته
و سهم این کارتها از تمام کارتهای تراکنش دار به  ۴.۶۸درصد رسیده است.
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آمریکا و روسیه؛ تضاد یا موازنه قدرت

مجموعهایازتحواتهمچونجدیشدنخطر
روســیهدردور«وادیمیرپوتین»،نفوذدرسوریه،
موضوعانتخاباتآمریکاومباحثمربوطبهاوکراین،
شکافمیانآمریکاوروسیهراعمیقکردهاست.به
اعتقادتحلیلگــرانایجادموازنهدرفرایندهمکاری
ورقابتمسکو-واشــنگتن،اگرچهسختاستاما
میتواندموجبکاهشتنششود.روابطواشنگتن
ومســکودربدترینشــرایطآنازســال۱۹۸۵
تاکنونقراردارد.گذشــتهازنگاه«دونالدترامپ»
بــهتحواتمربوطبهروســیهدرکلســاختارو
راهبردهایسیاستخارجیایااتمتحدهروسیه
رایــکتهدیدمهمبرایامنیتملیوجایگاهبین
المللیخودمیبیند.ایندیدگاهایااتمتحدهدر
دورهریاســتجمهوری«وادیمیــرپوتین»کهبا
رشــدقدرتاقتصادیوسیاسیمسکوهمراهبود،
تشــدیدشدهاست.گمانههادرمورددخالتمسکو
درانتخاباتســال۲۰۱۶ایااتمتحــدهوادامه
همــانروندبــرایانتخاباتپیشروباعثشــده
روسیهبهســمیمهلکدرسیاستداخلیایاات
متحدهتبدیلشودبهگونهایکهاز۱۹۵۰تاکنون
وجودچنیندیدگاهیبیســابقهبودهاست.جنگ
دراوکراینوالحاقکریمهدرکنارحمایتمســکو
از«بشــاراســد»و«نیکاسمادورو»درســوریه
وونزوئاباعثچالشهایبســیاربرایواشنگتن
شد.هنگامیکهترامپواردکاخسفیدشدتصمیم
گرفتتــاروابطخودباروســیهراتقویتکنداما
بقیهشــاخههایاجراییوکنگــرهایااتمتحده
سیاستهایتندوسختگیرانهایرادرقبالروسیه
بهکاربستند؛مجموعهایازتحریمهاراعلیهمسکو
برقرارکردندودیپلماتهایاینکشــوررااخراج
نمودنــدودرراهبردامنیتملــیایااتمتحده،
روسیهوچینرادوتهدیداصلیبرایامنیتملی
آمریکامعرفیکردند.بهاعتقادتحلیلگراناگرچهدر
چندســالاخیردربهترینحالتروابطروسیهو
آمریکامخلوطیازهمکاریورقابتبوداماامروزه
اینروابطبیشتربهدشمنیتبدیلشدهاست.روسیه
وآمریکابعنواندوابرقدرتهســتهای،مسئولیتی
منحصربفرددرموردصلحجهانیوتوسعهتسلیحات
هستهای،بیولوژیکیوشیمیاییدرسرتاسرجهان
دارند.عــاوهبراینچالشهــایجهانیهمچون
تروریســم،تغییراتاقلیمی،مقابلهباکووید۱۹و

حاکمیتقطبشــمالنیازمندهمکاریدوطرف
اســت.چالشبراییافتنموازنــهمیانهمکاری
ورقابتوشــکلدهیبهروابطدوجانبهموضوعی
مهمارزیابیمیشود.اندیشــکده«بروکینگز»در
گزارشیتحلیلیضمنبررسیدایلروابطپرتنش
روسیهوایااتمتحده،مسائلمهمدرشکلدهی
بهنوعروابطدوطــرفرااینگونهبیانکرد:روابط
ایااتمتحدهوروسیهاکنوندربدترینحالتآن
قراردارد.دردورهریاســتجمهوریپوتینروسیه
متمرکزتروکشوریاقتدارگراوبازیگریدرعرصه
جهانیمبدلشــدهکهنفوذایــااتمتحدهرابه
چالشمیکشد.برهمیناساسچالشهایکنونی
جهانمیطلبدروســیهوآمریکاموازنهمطلوبیرا
بینهمکاریورقابتدوجانبهبرقرارسازند.

افزایش تنش در دوره ریاست جمهوری پوتین
پسازفروپاشــیاتحادجماهیرشوروی،بسیاری
ازسیاستمدارانایااتمتحدهتصورمیکردندکه
روسیهراازچرخهکمونیسمشورویبیرونکردهاند
وازآنبهبعداینکشوربهغربمیپیونددوبیشتر
شبیهآمریکایااروپاییهامیشود.آمریکامشاوران
سیاســیواقتصادیخودراهمبهمسکوفرستاد
تابامردموبخشخصوصیاینکشــورهمکاری
کنندواصولدموکراســیوبازارآزادرادرروسیه
نهادینهســازند.اماپسازمدتیمشخصشدکه
تاریخاینکشــوردرکمنحصربفردومتمایزیاز
جایگاهروســیهدرجهانوشکلدولتدارد.طبق
تحلیلفوقازنگاهآمریکادردهه۱۹۹۰روســیه
جامعــهایکثرتگراترازامروزبوداگرچهدورهایپر
هرجومرجبود.امتیازنفوذدرکشــورهایبرجای
ماندهازشورویازجملهاصولمهمبرایمسکوباقی
ماندوبراساسآننبایداینکشورهابهاتحادیهاروپا
یاناتومیپیوستند.روسیهنهتنهاخطامنیتیخود
رامرزهایفدراسیونروسیهتعییننکردبلکههمان
مرزهایاتحادجماهیرشــورویراقبولداردواز
ایااتمتحدهواروپامیخواهدتاایناصلرابپذیرند.
واشنگتنالبتهاینپیشفرضرانمیپذیردواصرار
میکندهمسایگانروســیهحقانتخابخودشان
رادرسیاســتخارجیدارند.بهنوشتهبروکینگز،
واشنگتنومســکوبهصورتبنیادیندیدگاههای
مفاوتینسبتبهشــکلیکرابطهسازندهدارند.

دوکشــوردردوبرحههمکاریخوبیرابهنمایش
گذاشتند:دقیقابعدازحمات۱۱سپتامبر۲۰۰۱
روســیهبهآمریکابرایحملهبهافغانستانکمک
کردواطاعاتازمرافراهمساخت.بینسالهای
۲۰۰۸تا۲۰۱۲نیزدورهتنظیمدوبارهروابطمیان
باراکاوباماودیمیتریمدودفروســایجمهوری
دوکشــوربودوآنهادرزمینهکنترلتسلیحات،
افغانستان،ایرانوطیفوسیعیازمسائلهمکاری
داشــتند.بابازگشتپوتینبهکاخکرملیندرسال
۲۰۱۲شــرایطتغییرکــردودادنپناهندگیبه
ادوارداسنودن(ییمانکار)NSAنمونهاینروندبود.
پوتیندرخواستاوبامابرایاسترداداسنودنرارد
کردوبــههمیندلیلرئیسجمهوریآمریکاهم
دیدارباپوتینرالغوکرد.اقداماتروســیهدرسال
۲۰۱۴ومسائلمربوطبهاوکراینهمضربهمهلک
دیگریبرروابطدوکشوربودکهدرنهایتبهالحاق
کریمهبهخاکروسیهمنجرشد.ایناقدامبرخاف
یادداشتتفاهمسال۱۹۹۴میانروسیه،آمریکاو
اوکراینوبریتانیابودکهخواستاراحترامبهتمامیت
اراضیاوکراینبود.درگیریهاوجنگهایآندوره
ودخالتمسکوباعثشدتاواشنگتنتحریمهایی
راعلیهنزدیکانپوتینوبهویژهدسترســیروسیه
بهبازارهایمالیایجادکرد.ورودروســیهبهجنگ
درســوریهازسال۲۰۱۵وحمایتازبشاراسدنیز
تنشباایااتمتحدهراافزایشدادزیراواشنگتن
پشتیبانمخالفاناســدبود.براساسخبرهاپس
ازخروجنســبیآمریکاازســوریهنیروهایروسی
پایگاههایآمریکاراتحتکنترلخوددرآوردندواز
سیاستهایاسددرادلبحمایتکردند.بهاعتقاد
اندیشکدههاوتحلیلگرانآمریکایی،بزرگترینضربه
بهروابطمسکو-واشنگتنامادخالتسایبریمسکو
درانتخاباتریاستجمهوریسال۲۰۱۶بود.
مرگ رژیم کنترل تسلیحات
مهمترینمســالهبرایدولتبعدیآمریکاتوافق
اســتارتجدیــددرزمینهتســلیحاتراهبردی
دوطرفخواهدبــودزیرامهلتاینتوافق۵فوریه
ســال۲۰۲۱بهپایانمیرســد.اینتوافقآخرین
معاهدهپیمانSALTدرزمینهمحدودیتتسلیحات
استراتژیکبودکهازدهه۱۹۷۰بهاجرادرمیآمد
وبرای۵دههمحدودیتتعدادکاهکهاوامکانات
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گزیده خبر
درادامهاقداماتخصمانهآمریکاارائهمیشود؛

بسته تحریمی جدید جمهوریخواهان کنگره
علیه ایران

لجســتیکیرابــرایدوطرفمشــخصمیکرد.
استارتجدیدبرای۵سالقابلتمدیداست.ضمن
اینکهمذاکرهدوطــرفدرزمینهتوافقآتیبرای
مدرنسازیتسلیحاتهستهایوتهدیداتسابیری
رافراهممیکند.دولتترامپتاکیدداردهرتوافق
استارتتازهایبایدبامشارکتچینبهامضابرسد
اماپکنباایناســتدالکهزرادخانهآنبســیار
کوچکترازایااتمتحدهوروسیهاستازپذیرش
اینامرخودداریمیکند.زیرادوکشــورفوق۹۰
درصدتسلیحاتهستهایجهانرادراختیاردارند.
تارنمایمرکز«»NewRepublicآمریکااعتقادداردبا
سیاستهاییکهدونالدترامپازخودبروزمیدهد،
ایااتمتحــدهقادرنخواهدبوددریکمســابقه
تسلیحاتیباروسیهوچینبهموفقیتیدستپیدا
کند.تنهاپیامدقمارهستهایبچهگانهترامپ،پایان
یافتنمبحثکنترلتســلیحاتدرجهانخواهد
بود.تاکنونواشنگتنومسکوازپیمانتسلیحات
میانبردســال۱۹۸۷خارجشــدهاندوتنهاتوافق
باقیماندههمیناستارتجدیداستکهاگرتاسال
۲۰۲۱تمدیدنشود،دیگرمانعیبرایمحدودسازی
زاردخانههســتهایدوکشوروجودنخواهدداشت.
مهمترینپیامداینواقعهتشدیدمسابقهپرهزینه
تسلیحاتیدرآیندهوگسترشساحهایهستهای
درجهانخواهدبود.
دست برتر روسیه در اوکراین
مســالهمهمدیگربرایکاخسفیدحلفصلتنش
دراوکرایناستکهبسیاردشوارخواهدبود.اگرچه
واشــنگتنتاشداردتادرچارچوبنورماندیبه
همراهآلمان،فرانسه،روسیهواوکراینبهدرگیریها
پایاندهداماکاخســفیدهنوزتمایلنداردنقش
مهمتــریرادرمذاکراتصلحبرعهــدهبگیرد.به

نوشــتهاندیشــکده«»AtlanticCouncilبرگزاری
انتخاباتریاستجمهوریدراوکراینبااقداممسکو
درزمینهاعطایپاسپورتروسیبهشهرونداندر
مناطقشــرقیتحتکنترلمسکوهمراهشد.در
شرایطیکهصدهاهزارتنتابعیتروسیرادریافت
میکننددرعملفرایندالحاقاینمنطقهبهخاک
روسیهعماتکمیلمیشود؛دراینشرایطمقابله
باسیاســتهایکاخکرملیندرچارچوبنشست
نورماندیوعملیاتیشــدنخواستههایواشنگتن
سختمیشود.
کاخ سفید و روابط مسکو-پکن
نزدیکیبیشترروسیهبهچیندرحالتبدیلشدن
بهیکچالشمهمبرایایااتمتحدهاست.بنابر
ادعایبروکینگز،واشــنگتنقادراستمسکورااز
پکندورنگاهدارد.آمریکانبایدسیاســتهاییرا
دنبالکندکهدوکشــوررابایکدیگرهماهنگتر
میکنــد؛جنگتجاریباچیــنوتحریمهاعلیه
روسیهازجملهمحرکهادرنزدیکترشدندوکشور
هستند.ازدیدگاهبروکینگز،بیماریکووید۱۹البته
فرصتیبرایایااتمتحدهاستتاهمکاریخودرا
باروسیهتوسعهدهدولیایجادیکرابطهسازندهتر
باروسیهچالشاصلیواشنگتنباقیخواهدماند.
واشــنگتنومســکودرکمتفاوتیازمحرکهای
سیاستجهانیدارند.روسیهبهدنبالایجادجهان
پساغربیاستکهدرآنایااتمتحدهیکیازچند
بازیگرقدرتمندجهاناســتودیگربرعرصهبین
المللســیطرهندارد.روســیهبهدنبالحوزهنفوذ
خودوبهرســمیتشناختنآنازسویکاخسفید
است.اینموضوعیاستکههیچیکازدولتهادر
واشــنگتناززمانفروپاشیاتحادجماهیرشوروی
تاکنونتمایلیبهپذیرشآننداشتند.

واشنگتنفریبیکنخبردادکهجمهوریخواهانکنگرهبهدنبالاعمالتحریمهای
جدیدعلیهایرانهستند.بهگزارشواشنگتنفریبیکن،جمهوریخواهانکنگره
آمریکادرادامهاقداماتخصمانهخودهفتهآیندهبستهتحریمیجدیدیعلیهایران
راارائهمیدهندکههدفآنبرنامهایدرراستایازبینبردنقدرتاقدامایران
درزمینهادعایآنهادربارهتروریسماست«.مایکجانسون»سناتورجمهوریخواه
دراظهاراتیبیاساسمدعیشد:اینطرحشاملسختترینتحریمهاییخواهد
بودکهتابهحالبرایراناعمالشدهاست.جمهوریخواهانومتحداندردولت
آمریکامکانیسمبازگرداندنتحریمهارایکراهکارمهمدرراستایجلوگیریاز
فروشتسلیحاتکشورهاییمانندروسیهوچینبهایرانمیدانند.
شینزوآبه:

نگران اوضاع هنگ کنگ هستیم

نخســتوزیرژاپنتاکیدکردکهکشــورشوضعیتهنگکنــگرابانگرانی
فراواندنبالمیکند.بهگزارشروسیاالیوم«،شینزوآبه»،نخستوزیرژاپنامروز
دوشنبه-درصحنپارلماناینکشورتاکیدکردکهتوکیووضعیتهنگکنگراپسازوضعقانونامنیتیجدیددراینشهرتوسطپکنبانگرانیفراوانپیگیری
میکند.آبهافزود«:هنگکنگشــریکبسیارمهمیازمنظرروابطاقتصادیو
یرودوبایداقداماتیاتخاذشودکهازاصلیککشورو
انسانیبرایمابهشمارم 
یکند».ویتاکیدکردکهاموربایدبهصورتثابتودموکرات
دونظام»حمایتم 
پیشرود.اظهاراتنخســتوزیرژاپنپسازآنمطرحشدهاستکهخبرگزاری
کیودوروزگذشتههنقلازمقاماتبریتانیاوآمریکااعامکردتوکیوبنانداردبه
اینکشورهابرایصدوربیانیهتوبیخآمیزعلیهقانونپکندرتهدیدخودمختاریو
آزادیهادرهنگکنگبپیوندد.

توافق آنکارا با مسکو بر سر خرید دومین
اس۴۰۰-

معاونوزیردفاعترکیهدرامورصنایعدفاعیازتوافقبامسکوبرسرکلیاتقرارداد
خریددومینسامانهپدافندموشــکیاس۴۰۰-خبرداد.بهگزارشخبرگزاری
اسپوتنیک«،اسماعیلدمیر»معاونوزیردفاعترکیهدرامورصنایعدفاعیامروز
دوشنبه-ازتوافقبامسکوبرســرکلیاتقراردادخریددومینسامانهپدافندموشکیاس۴۰۰-خبرداد.دمیردراینرابطهگفت«:تدارکاتبرایسامانهجدید
ادامهدارد.ماقباچندبارگفتهایمکهاینمرحلهدوماســت.اینپروژهشــامل
محصولوفناوریهایجدیداســت...برسرخریددومینسامانه،باروسیهیک
توافقکلیداریم».ویتوضیحدادکهبرایتکمیلاینقرارداد،دوکشــوربایدبر
سرجزئیاتتولیدمشترک،انتقالفناوریونقشهراهبهمطالعاتوگفتوگوهای
فنیبپردازند.

info@sobh-eqtesad.ir
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گنجینه

هشبازداغهجرتونمیاد نمغنودا یجان
هردوداغهجرانتوخوابازمنربودایجان
زبهردیدنرویتچوباشمرسرکویت
خروشپاسبانتوهجانبایدشنودایجان
هباغصحبتوصلتبکشتمتخمامیدت
تخ
مراشادیرخسارتوباشدرکجاباشم کنونآمدهر ممکسیدیگررودایجان
چورخسارتممنناد نمشادبودایجان
همیآتشزنیرجانمناازتوبگرزم
مرازینآتشسوزانبسوزیاروپودایجان

چهره روز
فریدون شهبازیان
فریدون شــهبازیان (زادهٔ  21خــرداد  1321در تهران)
موسیقیدان ،آهنگساز و رهبر ارکستر اهل ایران است.
یادگیری موسیقی را از سن هشت سالگی و با ساز ویولن
نزد عطا اه خرم و خادم میثاق آغاز نمود و در ســن 18
سالگی به عضویت ارکستر سمفونیک تهران به رهبری
حشمت سنجری درآمد و در سال 1346رهبر گروه کر و
ارکستر سمفونیک رادیو شد .وی فارغالتحصیل دانشکده
هنرهای زیبای دانشگاه تهران میباشد .شهبازیان در دهه
 60آهنگسازی برای فیلم را نیز آغاز نمود .وی به همراه
علی معلم دامغانی شورای موســیقی را در صدا وسیما
تشــکیل دادند که وظیفه نظارت و حمایت از موسیقی
پاپ را به عهده داشــت .وی هماکنون بازنشسته صدا و
ســیما و جزو منتقدین موسیقی پاپ ایران میباشد .فریدون شــهبازیان از مهر ماه  1395تا فروردین
ماه 1398چوب رهبری ارکســتر ملی ایران را در دســت داشت .شــهبازیان پس از استعفا از مدیریت
هنری و رهبری دائم ارکستر ملی ایران ،به عنوان مشاور موسیقی بنیاد رودکی منصوب شد که در 31
اردیبهشت  1398از این سمت نیز کنارهگیری کرد« .حسین شهبازیان» پدر فریدون شهبازیان ،نوازنده
ویلن ،رهبر ارکستر و از شاگردان ابوالحسن صبا بود .همسر وی «ماهور موسائیان» از عکاسان سینمای
ایران است.آثار با کامی که شهبازیان ساخته و تنظیم کرده به چند بخش تقسیم میشود .او پیش از
انقاب اسامی و در اواخر دهۀ چهل و دهۀ پنجاه به ساخت و تنظیم آثار در برنامۀ گلها پرداخت که در
رادیو تلویزیون ایران پخش میشد .آهنگهای «پُر کن پیاله را» با صدای محمدرضا شجریان و «گریز»
با صدای نادر گلچین از معروفترین آثار او در این دوران به شــمار میرود« .پر کن پیاله را» اولین آواز
ایرانی است که بر روی شعر نو ساخته شده است.

پیشنهاد

از هر دری خبری

تولد جوجه اکپشتها در جزیره کیش

واکسن کرونا پاییز 2020
روانه بازار میشود

ورزشی

ژونگ نانشان ،کارشناس ارشد تنفسی در چین گفت :ممکن است
واکسن کووید 19-در اوایل پاییز برای شرایط اورژانسی عرضه شود.
بــرای ایجاد ایمنی طبیعی در مقابل کروناویروس جدید باید  60تا
 70درصد افراد یک کشور به بیماری کووید 19-مبتا شوند که به
معنای مرگ  30تا  40میلیون نفر است ،در نتیجه همچنان بهترین
روش مقابله با کروناویروس واکسیناســیون گسترده است .در حال
حاضر ،چین  6واکســن را در مرحله بالینی تحت آزمایش قرار داده
است.تاکنون چهار واکسن غیرفعال و یک واکسن آدنوویروسی برای
آزمایشهای بالینی تایید شدند .پیشرفت کلی تولید واکسن چین
با جامعه بینالمللی مطابقت دارد اما در برخی از مسیرهای فنی در
یک موقعیت پیشرو قرار دارد.

راز سایه
این کتــاب در مورد داســتان زندگی شماســت،
داســتانی که خودتان برای خویشــتن تعریف می
کنیــد و تحت تاثیر آن هســتید .دبی فورد در این
کتاب به شــما نشان می دهد که چگونه از داستان
زندگی خود استفاده کنید .چگونه از تمامی ناراحتی
ها و کاســتی هایتان بهره ببرید تــا خود نهفته در
زخم هایتان را دریابید .همچنین این کتاب به ما یاد
می دهد که چگونه از شر تفکرات مایوس کننده و از
ناکامی هایی که در زندگی داشتیم خاص شویم و
داستان زندگی خود را از نو بنویسیم.اگر در زندگی
شرایط سختی را تجربه کرده اید و یا در حال حاضر
شرایط سختی دارید ،این کتاب قطعا به شما کمک
می کند .در واقع این کتاب برای افرادی نوشته شده که در اثر این سختی ها داستانی را برای
خود تعریف می کنند و تحت تاثیر آن هســتند.راز ســایه با اشــاره به زندگی افراد مختلف و
بررســی داستان آن ها نوشته شده و به طور کلی به خواننده کمک می کند که به حال خوب
برســد و پس از پایان هــر فصل تمریناتی تحت عنوان گام های شــفابخش ارائه می کند .در
نهایت باید اشــاره کنم که راز ســایه به ما یاد می دهد که نقاط ضعف حاصل از داستان خود
را به نقاط قوت تبدیل کنیم و اینکه ســعی کنیم با داســتان زندگی خود کنار بیایم و داستان
بهتری خلق کنیم.یکی از نکاتی که این کتاب را به یک کتاب بســیار عالی تبدیل کرده است،
نویســنده آن است .دبی فورد خود نیز در زندگی شرایط سخت و دشوار را کاما لمس کرده و
وقتی از نوشتن دوباره داستان زندگی صحبت می کند ،به خوبی می داند که باید چه چیزهایی
را مورد توجه قرار داد.

فرهنگ

احتمال شروع لیگ برتر بیستم از آبان یا آذر!
فشــردگی مســابقات باشــگاهی در ایران و آســیا و همینطور بازیهای انتخابی جام جهانی ،فصل آینده فوتبال ایران را با
مشکاتی روبرو میکند .تقویم بازیهای باقیمانده از فصل جاری فوتبال ایران با توجه به زمانبندی سابق  AFCبرای شروع
لیگ قهرمانان آسیا از اواسط مرداد تدوین شد اما بعد از گذشت چند هفته از این اتفاقات ،حیدر بهاروند ،سرپرست فدراسیون
فوتبال و رئیس ســازمان لیگ اعام کرده با توجه به تعویق افتادن لیگ قهرمانان ،لیگ برتر ایران نیز با مدتی تاخیر شــروع
خواهد شــد.به گفته رســانههای خارجی ،زمان پیشنهادی برای آغاز مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در ماه سپتامبر (شهریور)
اســت و این پیشنهاد از سوی تمام اعضا تایید شده و بدون شک دیدارها در این موعد آغاز خواهد شد.تغییر برنامه برگزاری
لیگ قهرمانان آســیا با توجه به فشردگی مســابقات در فصل آینده ،فوتبال ایران را با وضعیت دشواری رو به رو خواهد کرد
و چه بسا فصل جاری چندین ماه عقب بیفتد و لیگ بیستم از اواخر مهر و آبان آغاز شود!طبق زمانبندی مسئوان فوتبال،
لیگ برتر و جام حذفی در مدت زمان حدودی شــش هفته برگزار میشود که با توجه به از سرگیری رقابتها از هشتم تیر،
فصل جاری در روزهای پایانی مرداد به پایان میرسد.

تخت گاز

وقتی بازگشایی تئاترُ ،پرزیانتر از تعطیلی آن است
رییس انجمن صنفی تماشــاخانههای
ایران میگوید :اگــر ابهامهای اجرایی
دســتورالعمل وزارت ارشــاد دربــاره
بازگشایی تئاترها برطرف نشود ،شاید
تعطیلی ســالنهای نمایشی کمضررتر
از بازگشــایی آنها باشد .پس از انتشار
اطاعیــه وزارت فرهنــگ و ارشــاد
اســامی درباره بازگشــایی سالنهای
تئاتر ،سینما و کنسرتهای موسیقی،
بعضی از هنرمندانی که نمایشهایشان
روی صحنــه بــود و به دلیــل کرونا
اجرایشان متوقف شد ،اعام کردند این
اطاعیه مشــکات زیادی دارد از جمله اینکه ســامت گروه اجرایی در آن لحاظ نشده است.
چگینی ادامه داد :بر اســاس این صحبت ،قرار اســت تجهیزات بهداشتی تا دو سه ماه آینده با
حمایت دولت در اختیار ســالنها قرار بگیرد که این برای ما خبری خوش است؛ زیرا تهیه این
اقام برای تماشاخانههای خصوصی ،هزینهبر خواهد بود .همچنان پیگیر دریافت این حمایتها
هستیم و به آقای آشنا هم گفتهام که بازگشایی سالنها عما مشکلی را از ما حل نمیکند زیرا
اگر قرار باشــد نیمی از ظرفیت سالن خالی بماند ،شاید گروههای نمایشی و سالنها تمایلی به
فعالیت نداشته باشند چون به هر حال این وضعیت ،تبعاتی برای هر دوی ما دارد .اگر سالنها
باز شــوند ،بسیاری از کســانی که بهدنبال مطالباتشان هستند ،حتما پیگیری خواهند کرد و
این در حالی اســت که ما هنوز هیچ حمایتی دریافت نکردهایم و هیچ چشــمانداز روشنی هم
نداریم که بتوانیم پاسخگوی آنان باشیم.

 525اسب بخار ،قدرت احتمالی فورد موستانگ مکوان جدید
چند روز پیش فورد رســماً تأیید کرد که نام مکوان احیا میشود و موستانگ مکوان جدید با مدل  2021به بازار خواهد آمد .مکوان
برای اولین بار در سال  1969بهعنوان یک پکیج پرفورمنس برای موستانگ ارائه شد و این نام آخرین بار شانزده سال پیش در نسل چهارم
موستانگ در خانوادهٔ این خودرو دیده شد .فورد تأیید کرده است که موستانگ مکوان جدید از همان پیشرانهٔ  5لیتری تنفس طبیعی
کایوت ( )Coyoteموســتانگ  GTاســتفاده خواهد کرد و احتمااً جایگزین مدل بولیت خواهد شد.حال اما منابعی به «فورد آتوریتی»
گفتهاند که فورد به دنبال رســیدن به  525اســب بخار قدرت و  610نیوتن متر گشتاور در مکوان جدید است .اگر این گفتهها صحت
داشته باشد ،موستانگ مکوان به میزان قابلتوجهی قویتر از بولیت با  480اسب بخار قدرت و  570نیوتن متر گشتاور خواهد بود .به
گفتهٔ فورد آتوریتی ،این اعداد قدرت و گشتاور در مکوان آینده شایعات کنار رفتن مدل شلبی  GT350در پایان سال  2020را تقویت
میکند زیرا قدرت احتمالی مکوان دقیقاً با  GT350برابر بوده و میتواند جایگزین آن شــود .هرچند این اعداد فع ًا احتمالی هستند و
نمیتوان آنها را قطعی دانست ولی هنوز مشخص نیست که فورد چگونه میخواهد در موتور  5لیتری تنفس طبیعی کایوت به این اعداد
موردنظر دست پیدا کند.

مصرف پنیر کپک زده برای
مقابله با کرونا
در راستای ادامه تاشها برای یافتن یک واکسن قطعی برای"کروناویروس"،
محققان همچنان به کشف موضوعات جدید راجع به کرونا ویروس جدید
ادامه میدهند .محققان در یک مطالعه جدید مدعی شــدند که ویتامین
"کا"( )Kموجــود در برخی پنیرها میتواند بــا کروناویروس مبارزه کند.
بیمارانی که تحت مراقبت شدید بیماری کووید 19-قرار گرفتند و یا افرادی
که جان خود را به دلیل این بیماری از دست دادند ،از کمبود ویتامین ""K
رنج میبردند .این ویتامین معموا در تخممرغ ،اسفناج و پنیر سخت رگه
آبی یافت میشود .نتایج پژوهش جدید نشان میدهد که تغییر در رژیم
غذایی ممکن است یکی از راههای مبارزه با کووید 19-باشد.پس از کشف
ارتباط میان کمبود ویتامین و بدترین پیامدهای ناشــی از کروناویروس،
محققان روی فواید ویتامین  Kتمرکز کردند.

دستگاه خورشیدی جدیدی که از
سایه برق تولید میکند!
یک دستگاه خورشــیدی جدید میتواند از سایه الکتریسیته تولید
کند و به گفته محققان این اختراع ممکن است روزی مشکل تناوب
و نوســان جریان برق را حل کند .همه ما در مورد مشــکل اصلی
انرژی خورشیدی که مسئله نوسان و غیر متناوب بودن برق تولیدی
آن است ،شنیدهایم .زیرا خورشید همیشه نور مستقیم بر صفحات
خورشیدی نمیتاباند .اکنون محققان به راه حل بالقوه جدیدی برای
آن رسیدهاند .این دستگاه جدید "مولد انرژی از اثر سایه" نام گرفته
است و میتواند در بخشی از خود که در سایه و تاریکی قرار گرفته
است هم برق تولید کند" .سوئی چینگ تان" دانشمند مواد گفت:
ما میتوانیم انــرژی را در هر نقطه از کره زمین و نه فقط فضاهای
باز برداشت کنیم.

