چاووش اوغلو:

ترکیه مخالف تحریمهای ایران است

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه در نشست خبری مشترک با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود تاکید کرد :آنکارا مخالف تحریمهای یکطرفه
اعمال شده بر ایران است.به گزارش المیادین ،مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه دیروز با محمد جواد ظریف ،همتای ایرانی خود در استانبول دیدار
و گفت و گو کرد.چاووش اوغلو در نشست خبری با ظریف تاکید کرد :ما مخالفت تحریمهای یکجانبه تحمیل شده بر ایران هستیم.وزیر خارجه ترکیه خبر
داد که پروازهای دو طرفه بین ترکیه و ایران از یکم اوت ( ۱۱مرداد) آغاز خواهد شد.چاووشاوغلو همچنین گفت :در موارد مرتبط با اموال غیر منقول متعلق
به نمایندگیهای دیپلماتیکی دو کشور به توافقات جدید رسیدیم.
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ضرر  ۱۶درصدی فروشندگان سهام عدالت

سـرمقـاله

حمید رضا نقاشیان

محمدعلی کشاورز هنرمند فاخر
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دژپسند:

جرایم معوقات مالیاتی
در سال  99بخشیده میشود

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امســال هم جرایم معوقات مالیاتی ،بخشــیده خواهد شد ،گفت :به
دلیل شــرایط ناشی از شــیوع کرونا ،دامنه این بخشــودگی را از بنگاههای تولیدی ،به بنگاههای تولید کاا و
خدمات گسترش دادهایم.به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی« ،فرهاد دژپسند» دو مصوبه مهم شورای عالی
هماهنگی اقتصادی سران قوا در زمینه سیاستهای حمایتی مالیاتی دولت از بنگاههای تولیدی را تشریح کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ما در سال جاری از یک سو بحث «جهش تولید» را به عنوان شعار سال
و از سوی دیگر ،بحث مبارزه با تبعات منفی همهگیری کرونا را داریم ،اظهار داشت.... :
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 34هزار هکتار زمین خواری طی  10سال
3

طبق اعام بانک مرکزی

نقدینگی از  ۲۴۰۰هزار میلیارد گذشت
6

سخنگوی دولت:

برای مستأجران برنامه حمایتی داریم
2

مدیرکل آژانس در کنفرانس خبری در حاشیه نشست شورای حکام

رایزنیها با ایران ادامه دارد

مدیرکل آژانس در کنفرانس خبری در حاشیه نشست شورای حکام

رایزنیها با ایران ادامه دارد

مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی با تکرار ادعای مبنی بر وجود فعالیتهای هستهای اعام نشده
از سوی ایران ،گفت رایزنیهای سازنده با تهران درباره این فعالیتها ادامه دارد.رافائل گروسی دیروز
دوشنبه پس از نشست مجازی شورای حکام در جمع خبرنگاران ،اقدامات راستی آزمایی را فرآیندی
دایمی خواند که ارتباطی به تجدید نظر درباره پرونده هسته ای ایران که سال  ۲۰۱۵وفق برجام بسته
شد ندارد.وی با اشاره به اینکه هرجا فعالیت هسته ای در جریان است آژانس باید حاضر باشد ،از اینکه
با جمهوری اســامی ایران در برخی موارد اختاف نظر دارد ابراز تاســف کرد .شورای حکام آژانس
بین المللی انرژی اتمی روز دوشــنبه نشست فصلی خو را در شهر وین آغاز کرد.گزارش ساانه سال
 ،۲۰۱۹گزارش همکاریهای فنی ســال  ،۲۰۱۹نظارت و راستی آزمایی در جمهوری اسامی ایران
با توجه به قطعنامه  ۲۲۳۱سال  ۲۰۱۵شورای امنیت سازمان ملل ،گزارش اجرای پادمانها در سال
 ،۲۰۱۹اعمال پادمانها در جمهوری دموکراتیک خلق کره ،توافقنامه پادمانهای پیمان عدم اشــاعه
با جمهوری اسامی ایران از جمله مباحث جلسه امروز خواهند بود.آژانس بین المللی انرژی اتمی بر
اســاس گزارش های ادعایی اتهاماتی را درباره فعالیت های هســته ای اعام نشده در مکان هایی در
ایران مطرح کرده است.گروســی درباره ماهیت این مکان ها گفت :دقیقا به همین خاطر است که ما
خواهان دسترسی (به فعالیت های هسته ای و مکان های اعام نشده) در ایران هستیم و امیدواریم
تاش های ما با موفقیت روبرو شــود.وی تعداد این مکان ها را در ابتدا سه مورد عنوان کرد و افزود:
اما اینک یک مکان بی ربط اســت و نیازی به دسترســی به آن وجود ندارد.او درباره پاسخ احتمالی
شــورای حکام به گزارش آژانس در این زمینه گفت :تصمیم گیری در این باره به نظر اعضا بســتگی
دارد.مدیر کل آژانس با بیان اینکه کار او تهیه گزارش دقیق و فنی از فعالیت هســته ای کشــورها و
اعام ماحظات فنی آژانس است ،مدعی شد که تمایلی به جهت دهی و اثرگذاری بر تصمیم گیری
اعضا ندارد.گروســی درباره خطر کاهش همکاری هسته ای ایران با اژانس در پی افزایش فشارها ابراز
امیدواری کرد که چنین اتفاقی رخ ندهد.مدیرکل آژانس مدعی شد :طبق روند ارزیابی و استانداردهای
آژانس ،وقتی کارشناسان این نهاد بعد از بررسی اطاعات احساس کنند نیاز به دقت بیشتری هست،
سوااتی مطرح میکنند  .ما هم سوال هایی را مطرح کرده ایم و پاسخ مشخصی دریافت نکردیم .به
همین دلیل ،درخواست دسترســی هایی را برای کسب اطاعات بیشتر مطرح کرده ایم.گروسی در
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا آژانس خواستار دسترسی به سایتهای بیشتر در ایران است ،گفت
که فعا چنین موضوعی مطرح نیســت.وی ضمن تاکید بر ضرورت همــکاری میان ایران و آژانس،
گمانهزنیهای نابجا درباره برنامه هســتهای ایران نادرست دانست.مدیرکل آژانس اظهار داشت :ما با
ایران در حال همکاری هســتیم اما اختافنظر در این مورد دسترسی ها هم وجود دارد .از آنجا که
فعالیتهای راســتی آزمایی در ایران در حال انجام اســت ،نباید درباره این موضوع گمانه زنی کرد.
گروســی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا امکان رسیدن به نتیجه ای مشخص در آینده نزدیک
وجود دارد ،گفت :گفت و گوها در مســیر سازنده ادامه مییابد .ما انتظار مذاکرات فعال در خصوص
مسائل مرتبط با ایران داریم.
چاووش اوغلو:

ترکیه مخالف تحریمهای ایران است
وی افزود :اپیدمی کرونا به ما درس وحدت و همبستگی داد از این رو به همکاری خود با ایران ادامه
خواهیم داد.وزیر خارجه ترکیه همچنین بر همکاری با ایران درباره سوریه تاکید کرد.وی درباره بحران
لیبی نیز گفت :در مورد پایداری آتش بس لیبی و نکات مرتبط با آن با روسیه به رایزنی ادامه میدهیم.
دو رئیسجمهوری ترکیه و روسیه بر اقدام مشترک جهت توقف درگیری و برقراری آتشبس در لیبی
به توافق رسیدند.چاووش اوغلو درباره به تاخیر افتادن نشست با وزیران دفاع و خارجه روسیه نیز گفت:
این اقدام به خاطر بررسی عمیقتر مسئله لیبی بود .ما همچنین اختافنظری با روسیه درباره لیبی
نداریم.وزیر خارجه ترکیه گفت :ما درباره مرحله بعد از آتشبس در لیبی با روســیه در حال رایزنی
هستیم و درباره آن با طرفهای لیبیایی نیز بحث و گفتوگو خواهیم کرد.چاووش اوغلو تصریح کرد:
ما در کنار روســیه برای برقراری آتشبس در لیبی تاش کردیم و به تاش خود ادامه خواهیم داد.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز دوشنبه برای دیداری کاری و گفت وگو با همتای خود
در خصوص آخرین تحوات روابط دوجانبه و مهمترین مســائل منطقه ای و بین المللی وارد ترکیه
شد.این دومین سفر خارجی ظریف پس از فروکش کردن نسبی موج نخست شیوع ویروس کروناست.
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هنر بازیگری در حوزه بررســی از هنرهایی اســت که در نگاه
مخاطب تاثیــر متفاوتی میگذارد .شــکل و محتوا در این هنر
با هــم در میآمیزنــد و جاودانگی می آفریننــد .و محمدعلی
کشاورز اینگونه بود .خدایش با اولیا خود محشورش کند .نسل
هنرمندان فاخر ایران را اســطورهای فراموشناپذیر بود و یاد و
خاطره منش و رفتار و بلوغ او در خاطرهها باقی خواهد ماند او
بازیگر سینما ،تئاتر و تلویزیون ایران بود .دارای نشان درجه یک
فرهنگ و هنر جمهوری اسامی ایران شده بود .از او بارها شاهد
نظرات و دیدگاهها و افتخاراتی بوده ایم که در دوران بازیگری به
نسلهای دیگر انتقال میداد .در ردیف بازیگران فاخر و بجا مانده
از نســل بازیگران قبل از پیروزی انقاب .از محمدعلی کشاورز،
در کنار داوود رشــیدی ،عزتاه انتظامی ،جمشید مشایخی و
علی نصیریان به سبب تأثیرشان در فیلمهای ماندگار ایرانی به
عنوان پنج بازیگر مرد ماندگار تاریخ تئاتر ،ســینما و تلویزیون
ایران یاد میشود .تحصیات محمدعلی کشاورز در حوزه علوم
انسانی فقط یک فوق دیپلم بود او هنرستان هنرپیشگی تهران
و دانشکده هنرهای دراماتیک را گذرانده بود .اما او آموخته بود
که دانش به مدرک نیســت .او آموخته بود که سریال رفتارها و
گفتارهای فاخر یک شناسنامه می آفرینند و این شناسنامه در
ادوار تاریخ اسطوره میسازد .اسطوره در تاریخ به معنی آن است
که حســن روابط و رفتار و عمل کسی بتواند سطوری از ویژگی
فراهــم آورد .هر کس با هر منش و طبع و ســلیقهای به بعدی
از ابعاد آن کس در تحســین و تبیین قلم بفرساید و سطری به
یادگار بگذارد .شخصیتهای ماندگار در تاریخ اینگونهاند .متفاوت
زندگی میکنند .متفاوت نگاه میکنند .متفاوت سخن میکنند و
متفاوت باقی میمانند .در احوال و زندگینامه این هنرمند فاخر
مینویســند که او متولد  ۲۶فروردین  ۱۳۰۹شمســی در شهر
اصفهــان محله سیچان(ســیچون) و فرزنــد دوم خانواده بود.
خاندان وی اصالتاً از ارامنۀ گرجســتان بــوده اند که در زمان
شــاه عباس به ایران آمده و مسلمان شدند .او فعالیت هنریاش
را از ســی سالگی و از سال  ۱۳۳۹با حضور در نمایش «ویولن
ســاز کره مونا» آغاز کرد .او یک دختر بــه نام نلی دارد که در
بلژیک زندگی میکند و مدرس نقاشی است .محمدعلی کشاورز
در سال  ۱۳۵۲از همسرش جدا شد ،بعد از آن هم دیگر ازدواج
نکرد .در ســال  ۱۳۴۷به تلویزیون رفــت و کارگردانی هنری
قسمتهایی از سریال خانه قمر خانم را به عهده گرفت .کشاورز
در سریالهای تلویزیونی زیادی همچون دایی جان ناپلئون آتش
بدون دود ،هزاردســتان ،سربداران ،سلطان و شبان ،پدرساار و
 ...ایفای نقش کرد .او برای نخستین بار در سال  ۱۳۴۳با فیلم
شب قوزی ساخته فرخ غفاری بازیگری سینما را نیز تجربه کرد
و بــرای بازی در فیلم مادر ســاختۀ علی حاتمی نامزد دریافت
ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد شد .از محمدعلی
کشــاورز در حوزههای تله تئاتر و سریالهای تلویزیونی و سینما
آثاری گرانســنگ باقی مانده که میتوان به آنها این گونه اشاره
کرد .او در ســینما نزدیک  ۵۰اثر از خود باقی گذاشــته که به
برخی از آنها میتوان اینگونه اشــاره کرد .در سال  ۱۳۴۳فیلم
شب قوزی ،در ســال ۱۳۴۴فیلم زمزمه محبت و فیلم خشت
و آیینه ،در ســال  ۱۳۴۹در فیلم آقای هالو ،در سال  ۱۳۵۱در
فیلمهای صادق کرده و رگبار ،درسال  ۱۳۵۲در فیلمهای قصه
ماهان و خورشــید در مرداب ،درسال  ۱۳۵۵در فیلمهای شام
آخرو شــطرنج و وقتی آسمان بشکافد ،در سال  ۱۳۵۶در فیلم
این گروه محکومین ،در ســالی که در آن سال انقاب اسامی
ایــران به پیروزی رســید در فیلم کاروانها ،در ســال  ۱۳۶۰تا
 ۱۳۸۱در هر سال یک یا دو فیلم در فیلمهای برزخی ها ،دست
شــیطان ،گرداب ،کمال الملک ،مردی که موش شــد ،طایل،
کفشــهای میرزا نوروز ،جمیل ،ســتاره دنبالــه دار ،جعفرخان
از فرنگ برگشــته ،مادر ،گل سرخ ،جســتجوگر ،پول خارجی،
جســتجو در جزیره ،ناصرالدین شــاه آکتور ،دلشــدگان ،یک
مرد یک خرس ،آقای بخشــدار ،چهار شنبه عزیز ،خسوف ،زیر
درخت زیتون ،روز واقعه ،نگاهی دیگر ،ســام به انتظار ،غزال،
دام ،لژیون ،روزی که خواســتگار آمد ،کمیته مجازات ،انتظار،
تهــران روزگار نو ،به نگاه من ،کــه در برخی از آنها حتی نقش
کارگردانی داشــته است .محمدعلی کشــاورز در تله تئاتر هم
آثار خوبی چون بختک ،دوزخ ،گربه ســیاه ،دست باای دست،
مهتابی برای محرومین ،تابستان طوانی ،در جزیره ای غریب،
مزرعههای ســبز ،شــام خصوصی ،ویای بوکا ،خانه اجاره ای،
خود کشــی و غروب روزهای آخر پائیز را بجای گذاشــته اما با
محمدعلی کشــاورز میتوان در تلویزیــون فخر فروخت .او بجز
بازیگری در بســیار از سریالها کارگردانی داشته است او از سال
 ۱۳۴۷تا  ۱۳۸۷آثار معتبری را از خود بجای گذاشته که شاید
به  ۴۰اثر متفاوت از یکدیگر بتوان اشــاره کرد .ســیب ترش،
حجرابن عدی ،فرستاده ،خورشــید شب ،روشنتر از خاموشی،
این سه نفر ،مزرعه آفتابگردان ،خانهای در تاریکی ،بوی غریب
پائیز ،رســم شیدایی ،چهل سرباز ،راه شــب ،جوانی ،ایستگاه،
بگذار آفتاب برآید ،قصههای رودخانه ،سالهای خاکستری ،کهنه
سوار ،شب و مه ،قصهها ،خانه به خانه ،وکای جوان ،پدرساار،
گرگها ،گزارش نقطه صفر ،تازیانه بر باد ،هزاردستان ،سربداران،
دایی جان ناپلئون ،آاخون وااخون ،سلطان و شبان ،خانه قمر
خانــم ،آتش بدون دود ،همه برخی از اثــار بجای مانده از این
هنرمند فاخر هســتند که در ساختن و پرداختن فرهنگ ایران
نقش ویژه داشــتهاند .او در روز یکشنبه  ۲۵خرداد  ۱۳۹۹و در
ســن  ۹۰ســالگی بدرود حیات گفت ولی خاطرهها از خود به
یادگار گذاشت .روحش شاد و یادش گرامی.
والسام

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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رییسی:

یگذاریم
هیچپروند هایرازیرمیزنم 

رییس قوه قضاییه گفت :هیچ پروندهای زیر میز نداریم ،همه پروندهها زیر دست
قضات و درحال رسیدگی است .شایعه سازی ،دروغ پراکنی و تهمت زنی به افراد
برای دادرســی عادانه سم است و آنرا مختل میکند.به گزارش مرکز رسانه قوه
قضاییه ،آیت اه ســید ابراهیم رییسی در جلســه صبح دیروز شورای عالی قوه
قضاییه ،با تســلیت شهادت امام صادق (ع) رهبر مذهب تشیع ،دو شاخصه مهم
آن حضــرت برای امر قضا را «قضاوت عادانه و بهحق» و «شــناخت موضوع و
حکم و صدور حکم مبتنی بر فهم و دانش» عنوان کرد.رییس قوه قضاییه یکی از
مهمترین برنامههای دستگاه قضایی را مبارزه بدون تبعیض با فساد عنوان کرد و
گفت که در اولین جلسه سران قوا بعد از تصدی مسئولیت قوه قضاییه و در تشریح
برنامههای خود تأکید کرده که هر مســتندی که درباره فساد به دستگاه قضایی
ارجاع شود و هر پرونده ای که در این زمینه تشکیل شود ،قاطعانه و عادانه مورد
رسیدگی قرار میگیرد.رییسی خاطرنشان کرد :هیچ پروندهای را در دستگاه قضایی
زیرمیز نمیگذاریم و همه پروندهها روی میز قضات هستند و مورد رسیدگی قرار
میگیرند و قوه قضاییه در مبارزه بدون تبعیض با فســاد مصمم است و آن را با
جدیت پیگیری میکنیم.رییس قوه قضاییه ،شایعهسازی و دروغپراکنی و تهمت
زدن را َس ّمی مهلک برای مبارزه با فساد دانست که روند دادرسی عادانه را مختل
میکند و بر همین اســاس از آحاد ملت خواست اگر گزارش یا مستنداتی درباره
تخلف فرد یا افرادی دارند ،به دستگاه قضایی ارائه دهند.رییسی بر همین اساس
متذکر شد :گفتن مسائل به افراد غیرمسئول به جای اعام آنها به دستگاه قضا
و ایجاد سوءظن یا انگشت اتهام به سوی کسانی نشانه رفتن که مردم آنها را به
عنوان فردی صالح میشناسند ،حتماً نظام دادرسی را دچار اخال میکند و هیچ
دردی را دوا نمیکند.رییس قوه قضاییه ،طرح اتهامات و شایعات در فضای حقیقی
و مجازی را کاری غیرشرعی و غیر اخاقی دانست و تصریح کرد :پروندهای که در
دادگاهها مطرح میشوند ،بر اساس یک سیر حقوقی و قانونی شکل میگیرند و هر
اقدامی خارج از این چارچوب ،حتماً به دادرسی عادانه آسیب خواهد زد.رییسی
در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت بازار و قیمتها اشاره کرد و گفت :تسعیر،
قیمتگذاری و کنترل بازار وظیفه دولتهاســت و مسئوان اجرایی باید با انجام
وظایف خود در این زمینه ،نگرانی مردم خصوصاً اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه
را برطرف کنند.رییس قوه قضاییه با اشــاره به گزارشات دریافتی درباره افزایش
قیمتها از شــهرهای مختلف و گفتگوی خود با معــاون اول رییس جمهور در
این زمینه ،از مقامات دولتی خواست که برای ساماندهی قیمتها و کنترل بازار
اقدامی فوری و جدی انجام دهند و تأکید کرد هر جا ازم باشد ،دستگاه قضایی
نیز آماده همکاری با مسئوان اجرایی است.رییسی با اشاره به آشفته بازار مسکن
تصریح کرد :وضعیت مسکن به ویژه برای مستاجران و اقشار کم درآمد غیر قابل
تحمل است و باید با اجرای فوری سازوکارهایی همچون اخذ مالیات از خانههای
خالی که بعد از  ۴سال تصویب قانون هنوز اجرایی نشده ،بازار مسکن سامان یابد.
رییس قوه قضاییه حرکت لجام گسیخته نقدینگی به سوی بازار مسکن را از عوامل
بروز نابسامانی در این بازار عنوان کرد و گفت که اقتصاددانان پیش از این پیش
بینی کرده و هشــدار داده بودند که اگر نقدینگی به سمت تولید نرود ،وارد بازار
هر کاایی شود ،موجب التهاب میشود.رییسی در بخش دیگری از سخنانش به
اعتراضات مردمی علیه نژادپرستی و بیعدالتی در آمریکا و اروپا اشاره کرد و آن را
نتیجه ظلم تاریخی سردمداران غرب به ملتها و خصوصاً رنگین پوستان دانست و
گفت :خشم مردم آمریکا و اروپا علیه ظلم و بی عدالتی مقطعی نیست و نمیتوان
با اقدامات جنایتبار پلیسی و امنیتی آن را سرکوب کرد.
ایرج مسجدی:

سفرسردارقاآنیارتباطیباگفتوگویعراق
وآمریکاندارد
ســفیر جمهوری اسامی ایران در بغداد ،در گفتوگویی اختصاصی با یک رسانه
عراقی به آخرین تحوات منطقه و جهان پرداخت.ایرج مسجدی در گفتوگو با
شبکه العراقیه ،گفت :رویکرد جمهوری اســامی ایران در رابطه با دولت جدید
عراق همکاری و تعاون با دولت مصطفی الکاظمی اســت .ما آماده انجام هرگونه
حمایت هســتیم .ایران نیازمند عراق اســت و عراق نیز نیازمند ایران است و در
دوره حکومت الکاظمی روابط ما گستردهتر خواهد بود.وی گفت :من هم با آقای
کاظمی و هم با دیگر وزرای عراقی دیدار کردم و در رابطه با روابط دوجانبه بحث
و گفتوگو کردیم .درست است که دولت کاظمی با دولتهای قبلی فرق دارد اما
نیازمندیهای دو کشور به یکدیگر تغییر نکرده است؛ اختافات اساسی میان دو
کشــور وجود ندارد .درست است که وزرا تغییر کردهاند اما رویکرد همام رویکرد
قبلی است.ایرج مسجدی در رابطه با تعامات اقتصادی ایران و عراق گفت :روابط
اقتصادی چه بســا در همه زمینهها تقویت شود مثا در زمینه برق وزیر نیروی
ایران هفته پیش به عراق آمد و توافقنامههای خوبی امضا شــد .مسجدی تاکید
کرد :ما از بازگشایی مرزها بهطور دور روز در هفته شروع کردیم و این بازگشاییها
روز به روز بیشتر خواهد شد ،ما آماده تقویت روابط اقتصادی با عراق هستیم.وی
خاطرنشــان کرد :تعامات و روابط تجاری بین دو کشور به شرایط عراق بستگی
دارد ،بنابراین ما طبق نیازهای کشــور عراق عمل خواهیم کرد ،آنچه مهم است
تداوم روابط تجاری میان دو کشور است .الحمده روابط اقتصادی میان دو کشور
مستمر است و ما آماده این تداوم و استمرار هستیم.سفیر کشورمان در بغداد در
ادامه گفت :هرگونه کاایی که وارد عراق شود به درخواست طرف عراقی است و
بعد از توافق طرف عراقی کااهای ایرانی وارد کشورشان میشود .غالبا کااهایی
که وارد عراق میشــود از طریق راههای رسمی وارد میشود .ما از این مساله که
عراق خودکفا شــود حمایت میکنیم و انشــاءاه که تولیدات عراق روز به روز
گســترش یابد و ما خودمان در برخی زمینهها از عراق کاا وارد و در این کشور
سرمایهگذاری میکنیم .بنابراین ما تنها به دنبال صادرات نیستیم و عاقهمند وارد
کردن کااهای عراقی به ایران نیز هســتیم.وی در رابطه با اینکه آیا سفر سردار
قاآنی به عراق با گفتوگوهای عراقی  -آمریکایی ارتباط دارد؟ گفت :آقای قاآنی
هرگاه به عراق آمد با دعوت رســمی و هماهنگی مسئوان عراقی بود و همه این
سفر ها در راستای تقویت روابط دو کشور است .گفتوگوهای عراقی  -آمریکایی
تصمیم داخلی مســئوان عراقی اســت و اگر پارلمان عراق از تصمیمات دولت
حمایت کند ما نیز حمایت میکنیم.
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برای مستأجران برنامه حمایتی داریم

با بیان اینکه وزارت راه و شهرســازی موظــف به کنترل هزینه
ساخت مســکن شــد ،گفت :امیدواریم بتوانیم بورس مسکن را
راهاندازی کنیم.علی ربیعی ســخنگوی دولت در نشست خبری
خود با خبرنگاران که ظهر دیروز (دوشــنبه) گفت:کار رسانه این
روزها از همیشــه مهمتر اســت .وی با بیان اینکه مسأله کرونا
کماکان مهمترین مســأله دولت است ،اظهار داشت :مبارزه ضد
کرونایی دولت و نظام سامت وارد مرحله جدیدی می شود.
ربیعی همچنین خاطرنشــان کــرد :ما به دوران پــس از کرونا
نرسیدیم ،آثار و تبعات کرونا از ماه های قبل شروع شده و دوران
پســا کرونا به معنای اتمام آن نیست؛ ســه اصل فاصله گذاری،
ماسک زدن و رعایت مسایل بهداشتی می تواند به ما در مسایل
اقتصــادی کنم کند ،ما در مبارزه بــا کرونا چالش های جدیدی
داشتیم که توانستیم با موفقیت از آن عبور کنیم.

ماسک ارزان در اختیار مردم قرار میگیرد
ربیعی گفت :قرار شــد ماســک ارزان در اختیار مردم قرار گیرد،
برخی استانها وارد پیک کرونایی شده اند اما این به منزله پیک
جدید نیســت .سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه سیاست توامان
رونق اقتصاد و مبارزه با کرونا دارای پیچیدگی های زیادی است،
بیان داشــت :تعطیات عید فطر اان دارد آثارش را می گذارد.
البته ما از  ۲هزار تست روزانه به  ۲۶هزار تست روز رسیدیم.
در کوتاه مدت برای مســتأجران برنامه حمایتی خواهیم
داشت
وی در مورد مشکات قیمت مسکن برای مردم خاطر نشان کرد:
قرار شد معاون اول سیاست ها را پیگیری کنیم .ما در کوتاه مدت
در مورد مستأجران برنامه حمایتی خواهیم داشت.
ربیعی در مورد اقدامات دولت در زمینه مســکن ،بیان داشــت:
یکی از سیاست های ما تولید بیشتر مسکن است ،برخی نهادها
مانند کمیته امداد و بنیاد مستضعفان اقدامات خود را در زمینه
مســکن آغاز کرده اند ،ما تفاهم نامه ای با وزارت کشــور برای
تسهیل و سرعت بخشی به پروانه ساخت امضا کرده ایم .در یکی
از تصمیمات دولت ۱۹ ،درصد تسهیات مسکن رشد داشته است.
پارســال  ۲۶هزار و  ۶۰۰میلیارد به  ۵۸۱هزار مورد درخواســت
تسهیات اختصاص یافته است.
امیدواریم بتوانیم بورس مسکن را راه اندازی کنیم

وزیر اطاعات با بیان اینکه منطق دولت
آمریکا و رژیم صهیونیســتی زور است،
گفت :اگر بخواهیم تا انتها عقب نشینی
نکنیــم ،باید اولین قدم عقب نشــینی
را برنداریــم و اا زورگویــی آنها و عقب
نشــینی ما انتها نخواهد داشت.علوی:
منطق آمریکا و رژیم صهیونیســتی زور
است /در برابر دشمن نباید عقبنشینی
کرد حجت ااسام سید محمود علوی
وزیر اطاعات روز دوشنبه  ۲۶خرداد در
نشست هماهنگی هفته بازخوانی حقوق
بشر آمریکایی که در شورای هماهنگی
تبلیغات اسامی برگزار شد ،گفت :اسام
میفرماید خدا شما را از رفتار عادانه با
کســانی که با شما سر ستیز بر سر دین
ندارد ،منع نمی کند ،با آنها رفتار عادانه
داشته باشــید و حقوقشــان را رعایت
کنید ،تا میان شما و غیر مسلمانانی که
خصومتی ایجاد شده مودت برقرار شود،
چون اسام نمیخواهد انسانها به خاطر
تفاوت دین و مذهب دشــمنی داشــته

وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی موظف به کنترل هزینه
ساخت مسکن شد ،گفت :امیدواریم بتوانیم بورس مسکن را راه
اندازی کنیم.سخنگوی دولت خاطر نشان کرد :ورود ارز به صورت
اسکناس به کشور بدون محدودیت آزاد است ،همچنین تصمیم
خــوب دیگری که مقام معظم رهبری تایید کردند واردات فلزات
گرانبها از تعرفه گمرکی معاف شدند که این مصوبه تا پایان سال
 ۹۹اســت.وی در مورد کمک دولــت به بخش تولید گفت :قرار
شــد کســانی که زودتر مالیات پرداخت کنند برای هر ماه ۵/۱
درصد تخفیف درنظر گرفته شده اســت .امسال هم وزارت امور
اقتصادی و دارایی قرار شده تخفیفات بدهی های مالیاتی را انجام
دهد.ربیعی اضافه کرد :همکاران من در وزارت نیرو نگران افزایش
مصرف برق هســتند ،پارسال اوج مصرف برق در تیرماه کمتر از
 ۵۸هــزار مگاوات در روز بود امــا اان در هفته آخر خرداد ۵۶
هزار مگاوات است
ســخنگوی دولت در ادامه این نشست خبری گفت :ما از اعضای
شــورای حکام انتظار داریم که این شورا استقال خود را حفظ
کند ،جمهوری اسامی ایران بیشترین حد دسترسی را که ممکن
بوده به آژانس داده اســت ما شفافترین برنامه صلح آمیز هسته
ای جهــان را دارد .به کشــورهای منطقه نــگاه کنید هیچکدام
چنین شــفافیتی ندارد ،ما همیشه آماده بودیم بر اساس مقررات

علوی:

منطق آمریکا
و رژیم صهیونیستی زور است
باشــند .وی خاطرنشــان کرد :خداوند
جایی ما را از رابطه با غیر مسلمانان باز
می دارد ،که حقوق مسلمانان را به خاطر
دینشان سلب کنند و به خاطر باورهای
مســلمانان با آنها سر ستیز دارند و می
خواهند اراده خودشــان را بر ما تحمیل
کنند .در برابر اینها باید به نحوه دیگری
رفتار کنیــم .علوی گفت :اســام می
فرماید که وقتی در برابر شما مسلمانان
کسانی هستند که به قراردادها و پیمانها
احتــرام نمی گذارند ،روابط ســازنده و
عادانه با آنهــا معنی ندارد و از پذیرش
آنها به عنوان دوست ،مسلمانان را منع
می کنــد .وی تصریح کــرد :قرآن می
فرماید که این دسته از مسلمانان اگر به

شما دست یابند ،نیتهای سوءشان را بروز
می دهند و فقط زمانی که هویت شــما
را ازتان بگیرنــد ،آرامش می یابند و در
هر عرصه می کوشند با شما وارد مبارزه
شــوند .لذا هر جا آنها را یافتید با آنها به
مقابله برخیزید و پایگاههایشان را بزنید.
وزیر اطاعات گفت :خداوند به مسلمانان
می گوید که این غیر مسلمانان که با شما
بر سر دین ستیز دارند ،در ظاهر حرف از
حقوق بشر و تعامل می زنند اما در واقع
سیاست ا ِعمالی شان خونریزی و نقض
حقوق بشر است .وی اظهار داشت :شما
رفتار آمریــکا را نه فقط با ایران ،بلکه با
همه دنیا ببینید .به عمده قراردادهایشان
وفادار نماندند و از بســیاری از معاهدات

بین المللی دسترســی را برای کارشناسان آژانس داشته باشیم،
مسأله بازرسی های فنی نباید سیاسی شــود .امیدواریم آژانس
پس از تایید  ۱۷گزارش از راســتی آزمایی ایــران انتظار داریم
آژانس همینطور عمل کند ما رد پای رژیم صهیونســیتی را در
این مورد میبینیم.ربیعی در مورد بلوکه شدن حساب های ایران
در کره جنوبی گفت :ما به دایلی احساس میکنیم کره جنوبی
همکاری نمیکند ،بانک مرکزی مدام دارد این موضوع را پیگیری
میکند؛ امیدواریــم دولت کره جنوبی این منابع را آزاد کند این
منابع مربوط به صادرات نفت به این کشور و با مجوزهای آمریکا
برای آنها بوده است.
برای بهره گیری از دیپلماسی منتظر تغییرات مدیریتی در
آمریکا نیستیم
سخنگوی دولت در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه آقای
ظریــف پیش بینی حضور مجدد ترامپ را در کاخ ســفید دارد،
دولت مجوز تنظیم سیاست جدید برای آمریکا دارد ،خاطر نشان
کرد :ما برای بهره گیری از دیپلماسی منتظر تغییرات مدیریتی
در آمریکا نیســتیم ،اگر آمریکا موضع واقعی مذاکره داشته باشد
دیپلمات های ما آمادگی بازگشــت به میز مذاکره ای که آمریکا
آن را ترک کرد دارد.وی در پاســخ به سوالی در مورد جعبه سیاه

دو یا چند جانبه خارج شد.علوی گفت:
آیا بــه چنین دولتی می تــوان اعتماد
کرد و با او ســازش داشت؟ وی در ادامه
بیان داشت :منطق دولت آمریکا و رژیم
صهیونیستی زور است و اگر بخواهیم تا
انتها عقب نشینی نکنیم باید اولین قدم
عقب نشــینی را برنداریم و اا زورگویی
آنها و عقب نشــینی ما انتهــا نخواهد
داشت .وی با اشاره به اینکه نقض حقوق
بشر در آمریکا ریشه دار ،سیستماتیک و
نهادینه شده است ،ادامه داد :در حکومت
آمریکا هیچ اراده ای برای مقابله با نقض
حقوق بشر نمی بینیم.
وزیــر اطاعــات بــا بیان اینکــه هیچ
ارادهای در کارکــرد آمریــکا در مبارزه
با نقض حقوق بشــر توسط این کشور
مشــاهده نمیشــود ،گفت :در جریان
قتل سیاهپوست آمریکایی هیچ برخورد
قابل ماحظهای بــا پلیس آمریکا دیده
نمیشــود و پلیس با خشونت تمام حق
حیات یک انسان را سلب میکند.

جهانگیری:
معاون اول رئیسجمهور یکی از مهمترین مسائل اصلی
کشــور را بیماریهای مزمن اقتصادی دانست و گفت:
ســالها و دهه ها اســت که اقتصاد کشور گرفتار تورم
دو رقمی ،رشــد اقتصادی ناپایدار و رشد نقدینگی باا
است که به بیماری هایی مزمن تبدیل شده است و در
این شرایط ،شــرایط زندگی مردم نیز سخت و دشوار
است.اســحاق جهانگیری معــاون ا ّول رئیسجمهور،
صبح دیروز (دوشنبه  ۲۶خرداد) در نشست با مدیران
ارشــد وزارت علــوم ،تحقیقات و فناوری با اشــاره به
اینکه دانشــگاه ها و مراکز علمی کشور دستاوردها و
کارهای بزرگی برای حل مشکات پیش رو انجام داده
انــد ،گفت :نتایج و برون داد تحقیقات و پژوهش های
دانشگاه ها امید ،نشاط و دلگرمی را به مردم ایران هدیه
می کند و آنها را نســبت به آینده کشــور خوشبین و
امیدوار می ســازد.معاون اول رییس جمهور با اشــاره
به تبلیغات منفی و ســیاه نمایی های انجام شــده از
سوی رسانه های بیگانه برای ناامید کردن مردم ایران
تاکید کرد :کارهای بزرگی که در دانشگاه های کشور
انجام شده و یا در حال انجام است باید به اطاع مردم
رسانده شــود تا آنها بدانند که چه آینده روشنی برای
ایران رقم خواهد خورد.وی افزود :دانشــگاه ها و مراکز
علمی هم در دوران پیش از کرونا و هم در دوران شیوع
این بیماری عالم گیر توفیقات خوبی داشــتند و باید

فرمانده کل ارتش:

قدرتافتخارآمیزپهپادینزاجاازثمراتاتکا
بهجوانانوتوانداخلیاست
فرمانده کل ارتش در بازدید از گروه پهپاد حضرت ولیعصر(عج) نیروی زمینی
ارتــش ،گفت :بومی بودن و عدم وابســتگی صنعت پهپــاد ارتش به بیگانگان،
نقطه قوت آن است .امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی ،فرمانده کل ارتش
جمهوری اســامی ایران صبح دیروز با حضور در گروه پهپاد حضرت ولیعصر
(عج) ،از آشــیانههای پهپاد ،نمایشــگاه ادوات و تجهیزات و اماکن و تجهیزات
نوســازی شــده بازدید کرد و توان عملیاتی این یکان را مورد ارزیابی قرار داد.
امیر سرلشــکر موسوی در جمع فرماندهان و کارکنان این یکان طی سخنانی با
اشاره به اهمیت راهبردی پهپادها ،توان و تنوع پهپادها در اجرای ماموریتهای
مختلف را بسیار مهم توصیف کرد.وی عملکرد گروه پهپادی را موجب امیدواری
سلسله مراتب دانست و گفت :بومی بودن و عدم وابستگی صنعت پهپاد ارتش به
بیگانگان از نقاط قوت این صنعت اســت.فرمانده کل ارتش اظهار امیدواری کرد
با توجه به عدم وجود محدودیت در توسعه و پیشرفت پهپادها ،ارتش جمهوری
اسامی ایران به آنچه خواسته فرماندهی معظم کل قواست ،دست یابد.همچنین
امیرسرلشــکر موســوی ،صبح امروز با حضور در گروه  ۹۹پدافند هوایی نیروی
زمینی ارتش ،از کلیه سمتهای این گروه و تجهیزات نوسازی شده بازدید کرد.
وی در این بازدید ،کارکنان گروه  ۹۹پدافندی نزاجا را حافظان آسمان وایت و
چشم بیدار ارتش و نیروی زمینی عنوان کرد.امیر سرتیپ حیدری فرمانده نیروی
زمینی ارتش در این بازدیدها ،امیر سرلشکر موسوی را همراهی کرد.
واکنش پزشکیان به احتمال کاندیداتوریاش در ۱۴۰۰

بیماریهای مزمن اقتصادی زندگی مردم را دشوار کرده است
کارنامه درخشــان آنها با افتخار در سطح ملی ،منطقه
ای و بیــن المللی ارائه شــود.جهانگیری با بیان اینکه
همواره در دوران مســئولیت خود دغدغه توسعه ایران
را داشته اســت گفت :ایران از هر منظر دارای شرایط
توسعه یافتگی اســت هم از نظر تاریخی و فرهنگی و
هم به لحاظ زیرســاخت ها که اصلی ترین آن نیروی
انســانی تحصیلکرده است ،شرایط ازم را برای توسعه
بدست آورده است اما باید بدانیم که توسعه همه جانبه،
متوازن و پایدار نیازمند توسعه علمی است.معاون اول
رییس جمهور تاکید کرد :باید به توســعه علمی باور
و اعتقاد داشــته باشــیم و نباید از کنار این مسئله به
ســادگی عبور کرد.وی با اشاره به اینکه از بدو انقاب
برنامه «توسعه ملی رمز بقای ایران» یا تعابیری مانند
توسعه ملی و توسعه یافتگی شکل گرفته است ،گفت:
در هر مقطعی گام های خوبی برای دستیابی به توسعه
علمی برداشته شده است .در دولت اصاحات ،وزارت
علوم،تحقیقات و فناوری پس از یک اصاح ساختاری
شــکل گرفت ،آن موقع تصور می شد که این اصاح
ساختار فقط یک تغییر نام است اما امروز مشخص شده
که نتیجه آن بسیار درخشــان بوده است .وقتی بنای
پارک های علمی و رشــد و فناوری در اطراف دانشگاه
های کشور شکل گرفته معنایش این است که خشت
هایی از یک بنایی در حال شــکل گیری است که می

هواپیمای اوکراینی بیان داشت :این حادثه دردناک بود و از ابتدای
این حادثه دردناک ،آمادگی خودمان را برای هرگونه همکاری به
منظور بررسی جعبه سیاه این هواپیما اعام کردیم .هیچ چیزی
بــرای پنهان کردن موضوع از جانب مــا وجود ندارد ،.ما هم باید
نسبت به وجود شفافیت در روند بررسی جعبه سیاه اعتماد کامل
را داشته باشیم ،کمیته بررسی حادثه آمادگی سفر به اوکراین بعد
از کرونا را دارند.ســخنگوی دولت گفت :طی مراحل تحقیقاتی و
قطعی شدن این مســئله که امکان خوانده شدن جعبه سیاه در
ایران وجود ندارد ،تصمیم به ارسال جعبه سیاه گرفته شده است.
این چیزی نیست که امروز بخواهیم آن را انجام دهیم .این تصمیم
گرفته شــده که بازخوانی جعبه سیاه با حضور نمایندگان ایران
در اســرع وقت انجام شود .در غیر این صورت ،با توجه به سابقه
طوانی موسســه فرانسوی که مورد تایید ایکائو هم است ،جعبه
سیاه در فرانســه بازخوانی خواهد شد.ربیعی در مورد خودکشی
یک جانباز در بخش هــای پیمانکاری نفت گفت :از اول که این
حادثه اتفاق افتاد بررسی ها آغاز شد ،پیش داوری در این زمینه
نباید باشد .علل خودکشی از عوامل اقتصادی و فقر تا جنبه های
روانشــناختی و محیطی می تواند باشد .در برخی از استان های
کشــور خودکشی بیشتر اســت و باید علل آن را فردی و محلی
بررسی کرد ،اورژانس اجتماعی را افزایش دادیم ،قطعا فشارهای
روانی و اقتصادی می تواند در این زمینه وجود داشــته باشد .در
این مورد خاص تحقیقاتی خواســتیم ،در این مورد خاص عوامل
فردی بیشــتر بوده است ،ما در دوران سختی که هستیم نیاز به
امید به آینده داریم.ربیعی در مورد مسکن مهر خاطر نشان کرد:
از دو میلیون و دویست هزار واحد مسکن مهر در دولت یازدهم و
دوازدهم۱ ،میلیون  ۹۳۰هزار واحد تحویل داده شده است ،در دو
سال گذشــته از  ۴۸۰هزار واحد  ۲۱۰ ،هزار واحد تحویل۱۲۰ ،
هزار واحد در مرحله نصب انشــعابات ۷۰ ،هزار واحد تا آبان ماه
تحویل و  ۸۰هزار واحد هم دارای اختافات حقوقی است.
ســخنگوی دولت در پاسخ به ســوال در مورد اینکه نمایندگان
مجلس نسبت به افزایش بی رویه گرانی های اخیر و عدم اهتمام
دولت برای حل آن در  ۷سال گذشته ابراز نگرانی کردهاند ،سوال
اینجاســت آیا دســتورات تلفنی آقای روحانی بــه وزرا در این
خصوص ،میتواند تاثیر داشــته باشد؟ هر چند روز گذشته آقای
اسامی از اقداماتی سخن به میان آوردند اما بااخره دولت  ۷سال
مدیریت اجرایی کشور را داشته و این سوال پیش میآید که این
وعدهها بر زمین باقی بماند ،گفت :در این روزها چند تیتر از هفت
سال پوچ و منفی هفت دیدم.

تواند در آینده ایران تاثیر گذار باشد و کشور را در مسیر
توســعه به پیش ببرد.جهانگیری با اشاره به تعبیر امام
خمینی(ره) مبنی بر اینکه «دانشگاه مبدا تحوات در
کشور است» گفت :رهبر معظم انقاب نیز که معتقدند
«اقتدار علمی کشور مایه اقتدار نظام است» خودشان
بانی توسعه علمی و فناوری در کشور شده اند و با تمام
ظرفیــت به صحنه آمده اند اینکه تولید علم و فناوری
به گفتمانی قالب تبدیل شده به دلیل این است که در
بااترین سطح کشــور پرچم برافراشته شده و ما باید
این پرچم را همیشــه باا نگه داریم.معاون اول رییس
جمهور با بیان اینکه هیچ وجهی از توسعه اعم از توسعه
اقتصادی ،سیاســی و فرهنگی بدون توجه به توسعه
علمی پیــش نخواهد رفت گفت :ایران با ابر چالش ها
و تنگناهایی نظیر مشکل کم آبی ،محیط زیست ،نظام
بانکی و یا مسائلی مانند تحریم های ظالمانه و یا بحران
های طبیعی نظیر سیل و زلزله و پدیده نوظهوری مثل
کرونا مواجه بوده اســت که عبور از آنها جز با توسعه
علمی محقق نخواهد شــد.وی از دانشگاه های کشور
بعنــوان مغز متفکر اصلی توســعه و عبور دادن مردم
از مشــکات و تنگناها یاد کرد و گفت :دانشگاه های
کشور در دوران کرونا کارنامه درخشانی از خود به جا
گذاشــتند و مردم می توانند به برخورداری از چنین
ظرفیت بزرگی افتخار کنند.

فعا ًخبرینیست!

نماینده اصاحطلب مجلس به برخی اخبــار مبنی بر احتمال کاندیداتوریاش
برای انتخابات ریاســت جمهوری  ۱۴۰۰واکنش نشان داد و گفت :فعا خبری
نیســت .یازده ماه به انتخابات ریاســت جمهوری باقی مانده و برخی رسانهها
از هماینک ،گزینههای احتمالی را برای ســیزدهمین دوره انتخابات ریاســت
جمهوری مطرح میکنند که در همین حین ،نام مسعود پزشکیان نیز در میان
کاندیدای احتمالی اصاحطلب دیده میشود.برخی از رسانهها اعام کرده بودند
که احزاب اصاحطلب مســعود پزشــکیان را به عنوان گزینه انتخابات ریاست
جمهوری  ۱۴۰۰مورد بررسی قرار داده و در همین رابطه نماینده مردم تبریز در
مجلس با رئیس دولت اصاحات دیدار کرده است.مسعود پزشکیان نماینده مردم
تبریز در مجلس در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس در پاسخ به
این پرســش که آیا به منظور کاندیداتوری در  ۱۴۰۰با رئیس دولت اصاحات
دیدار کرده است؟ گفت :خیر دیداری نبوده است .وی در پاسخ به این پرسش که
آیا برای  ۱۴۰۰نامزد میشوید ،گفت :فعا خبری نیست.

طراحیسامانه«جریمهعابرانپیاده»با
چهرهزنیوکدملی
رییس پلیس راهور ناجا از طراحی سامانهای برای جریمه عابران پیاده خبر
داد .سردار ســیدکمال هادیانفر در مراسم تودیع و معارفه روسای جدید و
قدیم پلیس راهور تهران بزرگ ،گفت :ما باید به رعایت حق تقدم با اولویت
عابران پیاده برسیم و به ســمت جریمه کردن افراد برویم.وی ادامه داد :ما
سامانه مربوطه را طراحی کردهایم ،کد ملی و چهره افراد را هم داریم میتوان
تطبیق داد و جریمه کرد .اگر عابر پیاده تخلف کرد ،میتوان با این شــیوه
او را جریمه کرد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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دژپسند:

جرایممعوقاتمالیاتیدرسال۹۹بخشیدهمیشود

وزیر امــور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امســال هم جرایم
معوقات مالیاتی ،بخشــیده خواهد شــد ،گفت :به دلیل شرایط
ناشی از شیوع کرونا ،دامنه این بخشودگی را از بنگاههای تولیدی،
به بنگاههای تولید کاا و خدمات گســترش دادهایم.به گزارش
وزارت امور اقتصادی و دارایی« ،فرهاد دژپسند» دو مصوبه مهم
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در زمینه سیاستهای
حمایتی مالیاتی دولت از بنگاههای تولیدی را تشریح کرد.وزیر
امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ما در سال جاری از یک سو
بحث «جهش تولید» را به عنوان شعار سال و از سوی دیگر ،بحث
مبارزه با تبعات منفی همهگیری کرونا را داریم ،اظهار داشــت:
اقتضای توجه به این دو امر مهم ،این است که ضمن مراعات حال
فعاان اقتصادی ،در بحث مالیات باید به درآمدهای مالیاتی برای
رها ســازی بودجه از نفت و تامین نیاز های کشور تکیه کنیم.
وی افزود :به همین دلیل ،یکســری مصوبات را از شورای عالی
هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفتیم که می تواند در فارغ کردن
بخش خصوصی و فعاان اقتصادی از برخی دغدغه ها و همچنین
افزایش درآمدهای دولت ،تعیین کننده باشد.دژپسند با اشاره به
مساله جرایم سنگین مالیات معوق فعاان اقتصادی و درآمد ۱۰
هزار میلیارد تومانی سال گذشته دولت با بخشودگی این جرایم،
در صورت تسویه اصل مالیات ،اظهار داشت :امسال هم با توجه
به تجربه موفق سال گذشته ،از شورای عالی هماهنگی اقتصادی

ســران قوا مصوبه ای گرفتیم که ما می توانیم امسال هم جرایم
معوق مالیاتی را ببخشیم.وی افزود :در سال جاری البته یک کار
دیگر را هم کرده ایم که به دلیل شــرایط ناشی از شیوع کرونا،
دامنه این بخشودگی را از بنگاه های تولیدی ،به بنگاه های تولید
کاا و خدمات گســترش دادیم تا مودیان بیشتری مشمول این

شریعتمداری خبر داد

افزایش  ۲۶درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
وزیــر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از صدور احکام بازنشســتگان تامین اجتماعی بر مبنای افزایش ۲۶
درصدی حداقل حقوق درتیرماه خبر داد.محمدشریعتمداری درباره حقوق سال  ۹۹بازنشستگان تامین
اجتماعی گفت :احکام بازنشستگان تامین اجتماعی برمبنای  ۲۶درصد افزایش حداقل مزد و نیز تسری
به ســایر ســطوح برمبنای  ۱۵درصد به اضافه عدد ثابت حدود  ۱۶4هزار تومــان برای تیر ماه صادر
میشود.شریعتمداری افزود :با تأمل وتدبیری که بنا به خواست کانون بازنشستگان و پیشکسوتان صورت
گرفت ،مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پس از تصمیم شورایعالی کار برای حداقل
مزد و مزدسایر سطوح تنظیم شد.وزیر کار و رفاه ادامه داد :در ادامه این مسیر با تصویب هیئت امنای
تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشســتگی برای افزایش سایر آیتمهای مزدی نظیر خواربار ومسکن
و ...تصمیمات جدیدی گرفته خواهد شد.شــریعتمداری گفت :بدون توجه به مسئله همسان سازی و
متناســب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که بطور موازی در دولت در حال پیگیری است،
متناسب با توان منابع صندوق که متعلق به خود بیمه گزاران عزیز است اقدام میشود.

بخشودگی بشوند و بتوانیم از درآمد بیشتری برخوردار شویم.وزیر
اقتصاد ادامه داد :همچنین ،در قانون قبلی ،ما مشــوقی داشتیم
کــه اگر مودی ،مالیات تعیین و برآورد شــده خود را زودتر می
پرداخــت ،به ازای هر ماه ،یک درصد پــاداش به وی تعلق می
گرفت که اان ،طبق قانون ،این رقم با ۵۰درصد افزایش ،به یک

و نیم درصد رسیده است.وی اضافه کرد :یعنی اگر مودی در طول
 ۱۲ماه ،زودتر مالیات خود را بدهد ،در مجموع یک ســال از ۱۸
درصد پاداش برخوردار خواهد شــد که این پاداش ،حتی از نرخ
سود سپرده بانکی هم سه درصد بیشتر است.وی تصریح کرد :به
این ترتیب ،هم درآمد دولت افزایش پیدا می کند و دیگر نیازی
ندارد برای این امر به ســراغ ســایر منابع برود و هم سود خوبی
نصیب بخش خصوصی می شود.دژپسند با بیان اینکه بنگاه های
اقتصادی به دلیل شرایط خوب بازار سرمایه ،تمایل زیادی دارند
برای بورس پذیرش بگیرند ،گفت :بنگاه هایی هستند که شرایط
مالیاتی شفاف و روشنی دارند اما نگران این هستند که اگر وارد
بازار سرمایه بشوند ،زمینه و بهانه ای پیدا شود که پرونده مالیاتی
سنوات گذشته آنها مورد کالبد شــکافی مجدد قرار گیرد.وزیر
اقتصاد تصریح کرد :ما برای رفع این دغدغه ،طی مصوبه ای که از
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفتیم و خوشبختانه
اباغ هم شده اســت ،ورود سازمان امور مالیاتی به پرونده های
سال های ماقبل  ۱۳۹۸تمامی شرکت هایی که در سال جاری
در بورس پذیرش می شوند را ممنوع کرده ایم و این شرکت ها
تنها بابت صورت مالی سال  ۱۳۹۸خود مالیات خواهند پراخت.
دژپسند افزود :این یک فرصت طایی خاص است که هم باعث
تعمیق بازار سرمایه می شود و هم پایه و درآمد مالیاتی جدیدی
برای دولت ایجاد می کند.

تعداد بورسیها به بیش از  4۸میلیون نفر رسید!
جذابیت بازار سرمایه به آزادسازی سهام عدالت و به تبع آن ورود مشموان سهام عدالت به بازارسرمایه به یکدیگر گره خورده تا این روزها بازار سرمایه
بیش از هر زمان دیگری میزبان کدهای جدید بورسی باشد؛ به طوری که آخرین آمار حاکی از آن است که تعداد بورسیها به بیش از  4۸میلیون نفر
رسیده است.در سال گذشته ،حدود  ۸۲۲هزار کد صادر شد تا پرونده این بازار با  ۱۱میلیون و  ۶۶۵هزار کد بسته شود.بر این اساس ،آمار صدور کدها
در سال گذشته حاکی از آن بود که در فروردین  ۵۵هزار کد ،در اردیبهشت  ۳۹هزار کد ،در خرداد  ۲۳هزار کد ،در تیر  ۳4هزار کد ،در مرداد  4۸هزار
کد و در شهریور  ۶۱هزار کد صادر شده است.میزان صدور کدها در مهرماه رشد چشمگیری داشته و در این ماه  ۹۱هزار کد صادر شد .همچنین در
آبان ،آذر و دی به ترتیب شاهد صدور  ۲۵هزار ۵۲ ،هزار و  ۶۸هزار کد بودیم .این آمار در بهمنماه  ۱۵4و در اسفند نیز  ۱7۲هزار کد بود.بر این اساس،
در سال  ۱۳۹۸حدود  ۸۲۲هزار کد جدید در بازار سرمایه صادر شد تا تعداد کل کدها به رقم  ۱۱میلیون و  ۶۶۵هزار کد برسد .این درحالی است که
تعداد کدهای صادر شده در کل سال  ،۱۳۹7حدود  ۸۹۵هزار کد بود.اما به نظر میرسد بازار سرمایه امسال جایگاه دیگری بین مردم پیدا کرده است؛
به طوری که تعداد ثبت نام کنندگان در ســامانه ســجام  ۱۸برابر نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت .در  ۲۵روز نخست امسال تعداد ۶۵۱
هزار و  ۹۵۹نفر در سامانه سجام ثبت نام کردند تا تعداد کل ثبت نام کنندگان در این سامانه از مرز چهار میلیون و  ۳۰۰هزار نفر عبور کند.طبق آمار،
در فروردین  ۱۹۳هزار و  ۹۲۰کد و از ابتدای سال تا  ۲۰خرداد یک میلیون و  ۳۹۱هزار کد صادر شد.از سوی دیگر از آنجا که برای مشموان سهام
عدالت که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کردهاند کد بورسی صادر میشود ،به طور کلی تعداد کدهای بورسی صادر شده تاکنون
به  4۸میلیون و  ۳۶۳هزار کد رسیده است.

شورای شهر مصوبه ای در راستای کاهش حقوق و
مزایای پرسنل شهرداری کرج نداشته است
رئیس کمیسیون عمران ،ترافیک و حمل و نقل شورای اسامی
شــهر کرج گفت :بر خاف برخی شــایعات شورای شهر هیچ
مصوبه ای در راستای کاهش حقوق و مزایای پرسنل شهرداری
نداشــته است و امیدواریم این موضوع از سوی شهردار محترم
شفاف ســازی و اطاع رسانی شود.مهدی حاجی قاسمی طی
نطق پیش از دستور در ابتدای صد و نود و هشتمین جلسه رسمی شورای اسامی شهر
کرج ضمن تقدیر از افتتاح پروژه های عمرانی از جمله سوله چند منظوره مدیریت بحران
و ورزشــی و کلنگ زنی پارکینگ طبقاتی خانواده به عنوان یکی از نیازها و دغدغه های
شهروندان ،مواردی را نیز جهت دقت نظر بیشتر مدیران شهری متذکر گردید.وی افزود:
ایحه تفویض اختیار مدیران که در ســال  ۹7از شورای اسامی شهر پس گرفته شده،
هنوز مجددا ً ارائه نشده است و از آنجا که فعالیت تعدادی از مدیران بدون تفویض می تواند
تبعاتی داشته باشد ،انتظار دارم شهردار محترم به این نکته توجه ویژه ای داشته باشد.

 ۲هزار و  ۲۶۱تماس در پویش
«با ما حرف بزن»در گیان
محمدپور – گیان؛ معاون پیشگیری بهزیستی گیان گفت :با
اجرای پویش « با ما حرف بزن» تا کنون  ۲هزار و  ۲۶۱تماس
موفق با شماره  ۱4۸۰در این استان انجام گرفت.دکتر فرحناز
نوبخت راد افزود 7۰ :درصد این تماس ها مربوط به مشــکات
روانشناختی بوده و بقیه سواات متفرقه و مشکات مددجویی
را شــامل می شود.وی با بیان اینکه پویش «با ما حرف بزن» از روز گذشته همزمان در
سراســر کشور به اجرا درآمده است ،اظهار داشــت :در اجرای این پویش صدای مشاور
سازمان بهزیســتی با ارائه خدمات تخصصی مشاوره روانشناختی از ساعت هشت صبح
تا  ۲4آماده پاســخگویی به تماس های مردم با شــماره  ۱4۸۰است.معاون پیشگیری
بهزیســتی گیان خاطر نشان کرد ۱۲ :نفر از مشــاوران و روانشناسان بهزیستی استان
پاســخگوی تماس گیرندگان با این شماره در استان هســتند و مشاوره های ازم را به
آنان ارائه می دهند که در صورت نیاز این تعداد افزایش می یابد.وی بیان داشت :از اول
اســفندماه سال گذشــته تا  ۲۳خرداد ماه جاری ۶ ،هزار و  ۵۶۸تماس با شماره ۱4۸۰
بهزیســتی گیان انجام شده و مشاوره های ازم توسط مشاوران و روانشناسان با تجربه
بهزیستی به آنان ارائه گردیده است.

اباغ استانداردهای جدید مصوب در راستای
هوای پاک
شــرکت گاز استان قم در راستای قانون هوای پاک استفاده از استاندارد ملی  ۱۶۰۰۰را
جهت اجرا به سازمان نظام مهندسی اباغ کرد.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان
قم ،مدیرعامل شرکت گاز استان قم گفت :این شرکت در نظر دارد در راستای ماده ۱۲
قانون رفع موانع تولید ،طرح افزایش کارآیی موتورخانه ها در ساختمان های مسکونی را
با استفاده از توان بخشهای مختلف اصناف ،اتحادیه ها و انجمن های بخش خصوصی
آغاز نماید.علیرضا نصیری افزود :در اجرای این طرح وظایف همه ارگانها و نهادها کام ًا
مشخص شده است و بسیاری از دستگاههای ذیربط مکلف به اجرای قانون هوای پاک
هستند.وی با تأکید بر استاندارد بازرسی و معاینه فنی موتورخانه ها افزود :انجمن صنفی
شــرکتهای بازرسی فنی انرژی بر اســاس ماده  ۱7قانون هوای پاک (تصویب مجلس
شــورای اســامی ســال  )۱۳۹۶در این زمینه اقدام میکنند و بازرسی و معاینه فنی
موتورخانهها بر عهده شرکتهای مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران است.
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گزیده خبر
فروشندگان سهام عدالت  ۱۶درصد
ضرر کردند
سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت گفت :کسانی که  ۱۰خرداد اقدام به
فروش سهام عدالت کردند حدود  ۱۶درصد متضرر شدند .حسین فهیمی در
برنامه تیتر امشب اعام کرد :برای کسانی که قصد داشته باشند سهام خود
را تا  ۳۰درصد بفروشــند ما آمادگی همکاری ازم را داریم.سخنگوی ستاد
آزادسازی سهام عدالت ،تعداد کسانی را که برای فروش سهام خود به بانکها
یا دفاتر کارگزاری مراجعه کرده اند کمتر از یک میلیون نفر خواند و گفت :بر
خاف برخی از پیش بینیها این گونه نبود که مردم برای فروش سهامشان
هجوم بیاورند و به نظر میرسد که سهام داران به خوبی از ارزش دارایی خود
باخبرند.فهیمی گفت :بر اســاس آمار حــدود  ۶۰۰هزار نفر برای فروش ۳۰
درصد از سهام خود به بانکها یا دفاتر کارگزاری مراجعه کردند و در مجموعه
رقمی حدود  ۹۰۰میلیارد تومان سهم فروخته شد.او اضافه کرد :از این ۹۰۰
میلیارد تومان ،حدود  ۲۰۰میلیارد تومان هنوز به حساب کارگزاریها واریز
نشده است ،ضمن اینکه کارگزاریها نیز باید این رقم را به بانک واریز کنند تا
به حساب سهامدار منتقل شود.به گفته فهیمی تاکنون بیش از  ۵۲۰میلیارد
تومان به حســاب مشموان واریز و تسویه شده است و  ۲۰۰میلیارد تومان
باقیمانده نیز تا روزهای آینده واریز میشــود.فهیمی درباره سایر علل واریز
نشدن بهای سهام فروخته شده به حساب ارائه دهندگان سهام ،گفت :برخی
سفارشهای فروش هنوز فروخته نشده است.کارگزاریها بر مبنای محاسبات
و در نظر گرفتن منافع سهامداران اقدام به فروش میکنند و به همین علت
هنوز برخی از ســهام فروخته نشده است.ســخنگوی ستاد آزادسازی سهام
عدالت اضافه کرد :اگر بیش از  ۱۰روز از ثبت ســفارش فروش گذشته باشد
احتماا اشکالی در شماره شــبای سهامدار وجود دارد و توصیه میشود که
سهامدار به شعبه محل ثبت مراجعه کند تا اشکال یا ابهام موجود رفع شود.
فهیمی در پاسخ به این موضوع که برخی سهامداران از واریز مبالغی در حدود
 ۱۰۰یا  ۱4۰هزار تومان در ازای فروش سهامشان خبر میدهند ،گفت :علت
واریز مبالغی در حدود  ۱۰۰یا  ۱4۰هزار تومان به حســاب فروشندگان ۳۰
درصد سهام این است که از ابتدا میزان دارایی (سهام) آنها پائین بوده است.
او افزود :برخی از ســهامداران پس از فوت مشمول سهام اصلی ،دارای سهام
شــده اند که در این صورت ســهام اولیه بین چند نفر تقسیم شده و ارزش
هر ســهم نیز کاهش یافته است و به همین علت مبلغ واریز شده به حساب
آنها نیز به همان نسبت خواهد بود.سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت
گفت :فروش سهام در بازار بصورت قطعه قطعه صورت میگیرد و در مواردی،
کارگزار بخشی از سهام را فروخته و هنوز قطعات دیگر سهام به فروش نرفته
است .به همین علت مبلغ به دست آمده پس از فروش کامل  ۳۰درصد سهام،
به سهامدار پرداخت خواهد شد.فهیمی بار دیگر با اشاره به ارزش سرمایهای
سهام عدالت ،به دارندگان سهام توصیه کرد که در فروش دارایی خود عجله
نکنند .ســهام عدالت ،دارایی سرمایهای است و برای استفاده بلندمدت ارائه
شده است.او اضافه کرد :زمانی که ثبت سفارش فروش  ۳۰درصد سهام آغاز
شد ،عدهای از سهامداران در همان روز نخست برای فروش مراجعه کردند و
عدهای هــم در روز  ۱۰خرداد اقدام کردند که این عده ،با فروش این میزان
از سهامشان حدود  ۱۶درصد ضرر کردند.فهیمی مدیریت سهام و فروش آن
را حق سهامداران دانست ،اما عجله نکردن در فروش را دور اندیشی و راهی
برای سود بیشتر خواند.

 34هزار هکتار زمین خواری در کشور
طی  ۱0سال
رئیس ســازمان امور اراضی کشــور با بیان اینکه بــه  ۳4هزار هکتار اراضی
ملی کشور طی  ۱۰سال گذشته به صورت غیرمجاز دستدرازی شده است،
گفــت ۸.۵ :میلیون هکتار زمین هم مورد دعوای بین دولت و مردم اســت.
علیرضا اورنگی رئیس سازمان امور اراضی کشور در نشست خبری اعام کرد:
طی  ۱۰ســال گذشته به  ۳4هزار هکتار از اراضی کشور به صورت غیرمجاز
دســتدرازی شده اســت ،گفت :این میزان طی  ۱۹۲هزار و  ۹۰۰مورد در
سطح کشور اتفاق افتاده اســت .اورنگی همچنین گفت :طی این مدت ۲۹
هزار هکتار هم به صورتهای مجاز و قانونی از اراضی کشــور تغییر کاربری
یافتهاند .به گزارش فارس ،تغییر کاربریها در ســالهای گذشــته به جهت
اینکه ارزش افزوده بیشتری نسبت به زمین کشاورزی دارد به یک امر رایج و
مرسوم تبدیل شده و خیلی از زمینها به ویژه در مناطق شمال به بهانههای
مختلف و دور زدن قانون تغییر کاربری یافته و ساختمانهای بلند بنا شدهاند.
که پس از اجرای برنامه کاداستر در سال  ،۹4بسیاری از کارمندان شما اراضی
موروثی و آبا و اجدادی کشاورزان را به نام دولت زدهاند و اصوا چرا باید این
کار را بکنند و این حقوق از دســت رفته را چگونه میتوان برگرداند؟ گفت:
این مسأله که زمین آبا و اجدادی کشاورزان به نفع دولت ثبت و ضبط گردد
از قدیــم پس از اصاحات اراضی بــوده و در حال حاضر  ۸.۵میلیون هکتار
زمین مورد دعوی بین دولت و مردم برای رســیدگی وجود دارد اما از سال
 ۹4وزارت جهاد تصمیم گرفت که رأساً اقدام به کاداستر و نقشهکشی کند و
زمینهای دولتی و مردمی را از هم تفکیک دهد.خبرنگار فارس پرسید برخی
ا اختاف پس از اجرای برنامه کاداستر شما در سال  ۹4رخ داده است یعنی
مأموران دولتی هر زمین مشــکوکی را ابتدا بر فرض دولتی بودن گذاشتهاند
و پس از آن کشــاورز باید دنبال اثبات حقانیت خودش باشد ،وی پاسخ داد:
کمیســیونی تشکیل شده و کســانی که زمینهای آنها مورد اختاف است
میتوانند ابتدا به مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستان خود مراجعه و پس
از تشکیل پرونده در کمیسیون استانی رأی نهایی داده خواهد شد.اورنگی در
پاسخ به ســوالی که مدت زمان رسیدگی به این پروندهها چقدر خواهد بود
گفت :از  ۶ماه تا یکســال زمان رسیدگی به این پروندهها است.این روش که
فرض را ابتدا بر دولتی بودن زمینها بگذارند و پس از آن یکســال کشــاورز
به دنبال حق خود بدود منطقی و درســت نیست و حداقل برای کاهش این
پروندهها باید مأمورانی که برای تعیین نقشــه و کاداستر میفرستید توجیه
باشند تا از تشــکیل چنین پروندههایی جلوگیری شود.رئیس سازمان امور
اراضی کشور گفت :در برنامه ششم توسعه تکلیف شده  ۲۰میلیون هکتار از
زمینهای اراضی کشور کاداستر و نقشه تهیه شود تا کنون  ۲.۲هکتار برای
جانمایی و ثبت ارسال شده است .اورنگی در خصوص مقابله با زمینخواریها
و دســتدرازی به اراضی ملی گفت :فرمانده یگان حفاظت در  ۲۹اســتان
کشور تشکیل و فرماندهان آن منصوب شدهاند .همچنین سامانه  ۱۳۱نیز به
طور ملی راهاندازی شــده و آماده دریافت اخبار تخریبها و اطاعات اجرای
قانون است .وی تأکید کرد :برنامه ما برای جلوگیری از تخریب اراضی بیشتر
پیشگیرانه است و با راهاندازی این سامانه امیدوار هستیم تا  ۹۰درصد جلوی
ســاخت و ســازهای غیرمجاز را بگیریم .رئیس ســازمان امور اراضی کشور
حفاظــت از اراضی ،واگذاری زمین برای طرحهای ملی،اجرای رفع تداخات
در اراضی ملی و انجام حدنگاری و کاداستر برای صدور اسناد تکبرگی را 4
وظیفه اصلی این سازمان خواند.
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سه استان در وضعیت قرمز مصرف برق

نقشه مصرف برق کشور ،امروز منتشر و براساس آن مشخص شد که هم اکنون
سه استان و یک کانشــهر در منطقه قرمز مصرفی قرار دارند.به گزارش دیروز
دوشنبه پایگاه اطاع رسانی شرکت مادر تخصصی تولید ،انتقال و توزیع نیروی
برق ایران (توانیر)،براساس نقشه مصرف برق منتشره هم اکنون کانشهر مشهد،
خراسان رضوی ،خراســان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمددر منطقه قرمز قرار
دارند.رنگ قرمز در این نقشه نشان دهنده مناطقی است که میزان مصرف برق
در آنها به بیش از حد مجاز رسیده و در معرض هشدار قرار گرفته اند.از این رو
ضروری است ساکنان این نواحی با کاهش حداقل  1۰درصد از برق مصرفی خود،
شــرایط را برای تداوم تامین برق پایدار در این بخشها امکان پذیر کنند.انتشار
این نقشه همچنین نشان داد که بسیاری از مناطق کشور به ویژه استانهای واقع
در مناطق مرکزی ،در منطقه زرد قرار گرفتهاند .گلستان ،مازندران ،منطقه غرب
مازندران ،گیان ،کانشهر تبریز ،سمنان ،استان تهران ،البرز ،اصفهان ،کانشهر
اصفهان ،قم ،اســتان مرکزی ،خوزستان ،کانشهر اهواز ،سیستان و بلوچستان،
هرمزگان ،بوشــهر و تبریز در منطقه زرد قرار دارند .هموطنان ســاکن در این
مناطــق تنها با  ۵درصد صرفهجویی در مصرف برق میتوانند به منطقه ســبز
تبدیل شوند .مشترکان میتوانند برای کاهش میزان مصرف برق در پیک روزانه
که از ساعت  13تا  17تعیین شده است از دور کند کولرهای آبی استفاده کرده
یا کولرهای گازی و سایر وسایل سرمایشی را روی درجه  ۲۴تنظیم کنند.

ساخت نازل پمپهای گاز ایرانی
در فاز تولید تجاری
با توجه به وارداتی بودن دســتگاه نازل  CNGدر پمپهای گاز محققان یکی از
شرکتهای مستقر در پارک فناوری پردیس با کسب دانش فنی آن ،این محصول
را به فاز تولید تجاری رســانده است محمدرضا خیرابی شبستری ،رئیس هیئت
مدیره این شــرکت دانشبنیان گفت :در جایگاههای سوخت  CNGروی سکوی
سوختگیری یک دستگاه دیسپنسر وجود دارد و مجموعه نازل سیانجی ،کار
انتقال سوخت از این دستگاه به خودرو را بر عهده دارد .این دستگاه توسط چند
شرکت محدود آمریکایی و اروپایی تولید میشود و آنها از فروش دستگاه و فروش
قطعات و خدمات پس از فــروش به ما خودداری میکنند.وی ادامه داد :بر این
اساس ،کار نمونهسازی را در یکی از کشورهای اروپایی به اتمام رساندیم و تولید
دســتگاه نازل  CNGرا در مجموعه پارک فناوری پردیس آغاز کردیم و در حال
حاضر این محصول به مرحله تولید تجاری رســیده و با ظرفیتهای ایجادشده
توانایی تامین نیاز داخل را در این حوزه داریم.

استانها
مدیر روابط عمومی آبفا استان اصفهان:

باشفاف سازی ،اعتماد عمومی را در راستای
ترویج مصرف بهینه آب به وجود آوردیم
مدیــر روابط عمومی و آموزش همگانی شــرکت آبفا
اســتان اصفهان به تاثیر برنامه رادیویی جاری حیات
را در اصاح فرهنگ مصرف آب در جامعه اشاره کرد و
گفت:از ســال  9۲تا کنون طی تعاملی که با مرکز صدا
و سیمای اصفهان داشــتیم ،برنامه مشارکتی رادیویی
جاری حیات با رویکرد مدیریت مصرف آب در دســتور کار قرار گرفت و از آن
زمان تا کنون در اقصی نقاط استان ،برنامه جاری حیات با هدف مصرف بهینه آب
برای اقشار مختلف جامعه تولید و پخش شد که در این زمینه به موفقیت هایی
در راســتای ترغیب مردم به مصرف درســت آب دست یافتیم ،گواه این مطلب
اســتقبال مردم از این برنامه اســت چراکه هر هفته شمار قابل توجهی از مردم
در سطح استان در مسابقه ایی که در این برنامه پیرامون راه های مصرف بهینه
است شرکت می نمایند .وی به اشاره به اینکه روابط عمومی شرکت آبفا چگونه
از ظرفیت رســانه ها در زمینه ترویج مصرف بهینه آب در جامعه اســتفاده می
کند؟ افزود:درچند سال گذشته روابط عمومی شرکت آبفا استان اصفهان نه تنها
طی تعاملی که با رسانه ملی داشته توانست به خوبی از این ظرفیت در راستای
ترغیب مردم به مصرف بهینه آب اســتفاده کند ،بلکه از ظرفیت دیگر رسانه ها
مانند رسانه های دیجیتال ،مکتوب و شبکه های اجتماعی در این زمینه نیز بهره
مند شده است .گواه این مطلب میزان سرانه مصرف آب در اصفهان است چراکه
در حال حاضر ســرانه مصرف آب در اصفهان حدود  1۵۰لیتر در شبانه روز می
باشد ،در حالیکه در سال  86این رقم  189لیتر در شبانه روز بوده است -.مدیر
روابط عمومی آبفا به چگونه جلب اعتماد مردم اشاره کرد .
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران-منطقه مرکزی

بهره برداری از پروژه سیستم روشنایی فشار
شکن شهید مهدوی
پروژه سیستم روشنایی فشار شکن شهید مهدوی پس
از  ۵ماه فعالیت مداوم گروه تعمیرات برق منطقه مرکزی
به بهره برداری رســید.به گزارش روابط عمومی شرکت
خطوط لوله و مخابرات نفت ایران-منطقه مرکزی ،حسین
بیگی ،مهندس ارشد تعمیرات برق این منطقه با اشاره به
بهبود وضعیت روشنایی فشار شکن شهید مهدوی گفت :با هدف ارتقای کیفیت
بهره برداری و همچنین با توجه به فرسودگی و عدم تأمین نور کافی توسط سیستم
روشــنایی قدیمی و نیز رفع خا های حفاظتی ناشــی از نقاط کور و تاریک ،این
عملیات در دستور کار قرار گرفت.وی با تاکید بر مدیریت مصرف انرژی با راه اندازی
سیســتم جدید روشنایی در این فشارشکن تشریح کرد :این پروژه در قالب کانال
کنی ،کابل کشــی و نصب  1۲دستگاه برج روشنایی با ارتفاع  1۵متر اجرا شد.وی
تصریح کرد :نه دستگاه از این برج ها به پروژکتورهای کم مصرف ( LEDهرکدام 8
دستگاه) و  3دستگاه به پروژکتور های گازی ضد انفجار تجهیز شد.

@sobheqtesad

نفت و انرژی

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر

@sobheqtesad
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بریتیش پترولیوم :

نفت  ۵۵داری تا 2۰۵۰

بریتیــش پترولیوم پیش بینی می کنــد قیمت نفت خام
برنت تا ســال  ۲۰۵۰به طور متوسط ۵۵دار در هر بشکه
معامله شود .شرکت بریتیش پترولیوم قیمت پایین نفت را
برای دهه های آینده پیش بینی کرده است چون دولت ها
طرح هــای خود برای کاهش تولید آاینده های کربنی را
پس از همه گیری ویروس کرونا تسریع کرده اند .بریتیش
پترولیوم پیش بینی مــی کند نفت تا  3۰ ، ۲۰۵۰درصد
کاهش قیمت داشته باشد و قیمت نفت خام برنت به طور
متوســط ۵۵دار در هر بشکه معامله شود .در نتیجه ،این
شــرکت بزرگ نفتی اعام کرد ارزش سرمایه های خود را
بین  13تا  17.۵میلیــارد دار کمتر پیش بینی میکند.
بریتیش پترولیوم به دنبال سقوط جهانی تقاضا برای نفت،
هفته گذشته اعام کرد  1۰هزار شغل را کاهش می دهد.
کشــورهای سراســر جهان از مردم خواســته اند در خانه
قیمت نفت در معامات دیروز دوشنبه
تحت تاثیر موارد جدید ابتا به ویروس
کرونا در چین و آمریکا که چشم انداز
شیوع مجدد بیماری و ضعیف ماندن
تقاضــا برای انــرژی را برانگیخت ،دو
درصد ســقوط کرد و بــه روند نزولی
روزهای اخیر ادامه داد .بهای معامات
نفت برنت  89سنت معادل  ۲.3درصد
کاهش یافت و به  37دار و  8۴سنت
در هر بشــکه رســید.بهای معامات
وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک
دار و  18ســنت معــادل  3.3درصد
کاهش ،به  3۵دار و هشــت سنت در
هر بشــکه رسید .شاخص نفت آمریکا
روز گذشــته حدود دو درصد افزایش
داشت.موارد ابتای خوشهای به کووید
 19در پکن ،نگرانیها نســبت به این
بیماری را افزایش داده اســت .پاندمی
ویــروس کرونا اواخر ســال  ۲۰19در
شهر ووهان چین آغاز شد.شاخصهای

بمانند و ســفر نکنند و به ایــن ترتیب تقاضا برای نفت به
شــدت کاهش یافته است .قیمت نفت در اوج بحران کرونا
به کمتر از  ۲۰دار در هر بشکه رسید یعنی یک سوم 66
داری که در ابتدای ســال جاری میادی فروخته میشد.
بریتیش پترولیوم اعام کرد انتظار دارد پیامدهای بحران
کرونا سرعت انتقال به سمت انرژی های کم کربن را شدت
بخشد چون اقتصاد های سراسر دنیا به دنبال این هستند
که ساختارهای خود را طوری بنا کنند که در آینده مقاوم
تر باشــند .متخصصان مدتهاست هشدار میدهند شرکت
هــای نفتی آنقدر نفت کشــف کرده اند کــه نمی توانند
بدون آســیب رساندن به محیط زیســت آنها را بسوزانند.
وقتی برنارد لونی در فوریــه مدیریت بریتیش پترولیوم را
بر عهــده گرفت ،همه تقریباً مطمئن بودند او شــرکت را
در راه مبــارزه با تغییرات جوی تغییر شــکل خواهد داد

ادامه ریزش قیمت نفت
با تشدید شیوع کرونا
قیمت نفت هفته گذشــته تحت تاثیر
افزایش موارد ابتا بــه ویروس کرونا
در آمریکا ،حدود هشت درصد سقوط
کردند که نخستین کاهش هفتگی از
آوریل بود .شنبه هفته جاری بیش از
 ۲۵هزار مــورد جدید ابتا به ویروس
کرونا در آمریکا گزارش شد و ایالتهای
بیشــتری موارد باای جدیــد از ابتا
به ویروس کرونا و بســتری شدن در
بیمارستان گزارش کرده اند.تحلیلگران
موسسه  ING Economicsدر یادداشتی
نوشــتند :احیای تقاضا برای نفت در
یک روند بســیار آهســته قرار دارد و
موج جدید ابتا مطمئنــا نگرانیها را
نسبت به طوانی شــدن روند احیای

تقاضا برخواهد انگیخت.تولید صنعتی
در چین که بزرگترین واردکننده نفت
جهان است ،در ماه مه برای دومین ماه
متوالی افزایش پیدا کرد اما این رشــد
کمتــر از حد انتظار بود و نشــان داد
بزرگترین اقتصاد جهان برای بازگشت
به وضعیت عادی در کشمکش است.
پاایشــگاههای چین تولیدشان را در
ماه مه به میزان  8.۲درصد نســبت به
مدت مشابه سال گذشته افزایش دادند
و به حدود  13.6میلیون بشکه در روز
رســاندند.به گفته منابع آگاه ،نشست
کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک
پاس روز پنج شــنبه برای بررســی
وضعیــت بازار نفــت و ارایه توصیه به

و حــاا بحران کرونــا تصمیم او را جدی تر کرده اســت.
لونــی گفت نه تنها قیمت نفت بــرای مدتها پایین باقی
خواهد ماند ،بلکه تاش های دولت برای بازسازی اقتصاد
به معنای تغییر هر چه ســریعتر به سمت منابع کم کربن
انرژی خواهد بود .این بدان معناســت که شرکتهای نفتی
گــروه اوپک پــاس در زمینه کاهش
تولید برگزار میشــود.اوپک ،روسیه و
سایر کشورهایی که گروه اوپک پاس
را تشــکیل میدهند ،شنبه گذشته با
تمدیــد یک ماهه کاهــش تولید 9.7
میلیون بشکه در روز معادل حدود 1۰
درصد از عرضه جهانی پیش از شیوع
ویروس کرونا موافقت کردند .این توافق
که از اول ماه مه به اجرا درآمد ،کمک
کرد قیمتهای نفت نســبت به رکورد
پایینی که در آوریل به ثبت رساندند،
دو برابر افزایش پیدا کنند.بر اســاس
گزارش رویتــرز ،عراق کــه در میان
اعضای اوپک پاس در زمینه عمل به
سهمیه کاهش تولید بدترین عملکرد را
داشت ،با شرکتهای نفتی خارجی برای
کاهش بیشتر تولید در ژوییه به توافق
رسید .وزیر نفت این کشور اعام کرد
که عراق در ژوئن  ۲.8میلیون بشکه در
روز نفت صادر میکند.

کاهش صادرات نفت خام آرامکو به
مشتریان آسیایی

توافق عراق با تولیدکنندگان خارجی برای کاهش
تولید نفت

منابع آگاه گزارش دادند که شرکت آرامکو ،بزرگترین صادرکننده
نفت جهان میزان صادرات نفت خام برای مشــتریان آسیایی را در
ماه جوای کاهش خواهد داد.به گزار ش روســیا الیوم ،منابع آگاه
گزارش دادند که شــرکت آرامکوی عربستان سعودی ،بزرگترین
صادر کننــده نفت جهان میزان نفت خام بــرای بارگیری در ماه
جوای را که دست کم مشمول پنج کشور آسیایی میشود ،کاهش
داده است.این منابع افزودند که کاهش صادرات آرامکو عمدتا شامل
نفت خام متوسط و سنگین و پاایشگاههایی در کشورهایی مانند
چین میشود.چهار شرکت پاایشگاهی کاهش سطح کمتری را در
ماه جوای نســبت به ماه ژوئن تجربه کردند .این اقدام عربستان
ســعودی پس از آن صورت گرفت که ســازمان اوپک و متحدان
آن از جمله روسیه برای ادامه کاهش عرضه به میزان  9میلیون و
 7۰۰هزار بشکه در روز  ،معادل تقریبا  1۰درصد تقاضای جهانی
تا پایان ماه جوای اینده توافق کردند.اما عربســتان سعودی اعام
کرد با وجود نشــانههایی مبنی بر بهبود تقاضای جهانی به کاهش
اختیاری تولید خود پایان خواهد داد .این منابع گفتند که دو عامل
کمبود منابع خاورمیانه و بهبود تمایل پاایشگاهها برای نفت خام،
شرکت آرامکو را به سمت افزایش بیش از حد انتظار قیمت فروش
برای ماه جوای به آسیا سوق داده است.

عراق در راستای بهبود پایبندی به توافق اوپک پاس ،با شرکتهای نفتی بزرگ خارجی که
در میادین نفتی جنوب این کشــور فعالیت دارند برای کاهش بیشتر تولید نفت در ژوئن به
توافق رسید.بغداد به دنبال بهبود پایبندی به توافق کاهش تولید اوپک پاس و جبران عملکرد
ضعیفش در ماه گذشته است.مقامات عراقی در میادین نفتی این کشور به رویترز گفتند عراق
با شرکت لوک اویل روسیه برای آغاز کاهش  ۵۰هزار بشکه در روز از تولید نفت از  13ژوئن و
تولید کمتر میدان کورنای غربی  ۲به حدود  ۲7۵هزار بشکه در روز توافق کرده است.به گفته
دو مدیر میدان نفتی عراقی ،لوک اویل در واکنش به درخواســت وزارت نفت عراق ،تولیدش
را در ماه مه به میزان  7۰هزار بشکه در روز کاهش داده بود .تولید کورنای غربی  ۲در آوریل
حدود  39۵هزار بشــکه در روز بود.مدیران نفتی عراقی که بر فعالیتهای تولید نظارت دارند،
اظهار کردهاند که شــرکت نفتی بصره از شــرکت  BPدرخواست کرده که تولید میدان نفتی
رمیله را که بین  1.۴تا  1.۴۵میلیون بشکه در روز است ،حدود  1۴۰هزار بشکه در روز کاهش
دهند.به گفته دو مدیر عراقی ،شرکت اکسون موبیل موافقت کرده است تولید میدان کورنای
غربی  1را به میزان  7۰هزار بشــکه در روز دیگر کاهش دهد و به حدود  3۵۰هزار بشکه در
روز کاهش دهد.تولید این میدان در ماه مه حدود  ۵۰هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده و
به حدود  ۴۲۰هزار بشــکه در روز رسیده بود.عراق به اوپک اعام کرده که طرح فوری برای
کاهش تدریجی تولید نفت و اجرای کامل سهمیه کاهش تولید خود تحت توافق اوپک پاس
را آغاز خواهد کرد .این گروه در نشست اخیر خود عراق را برای پایبندی کامل به توافق تحت
فشار قرار داده بود.اعضای گروه اوپک پاس شنبه گذشته با تمدید یک ماهه کاهش تولید 9.7
میلیون بشکه در روز تا پایان ژوییه موافقت کردند .این توافق که از اول ماه مه به اجرا درآمد،
کمک کرد قیمتهای نفت نسبت به رکورد پایینی که در آوریل به ثبت رساندند.
نــوبت دوم

شماره مجوز 1399 . 1321 :

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول /دوم) یک مرحله ای( به صورت نیمه فشرده )
مشخصات مناقصه :

موضوع مناقصه  :تامین مواد شیمیایی مورد نیاز جهت پروژه 20حلقه چاه میدان نفتی آزادگان جنوبی (گروه )6
شماره /مناقصه/

نام مناقصه گزار

-33/06-5547م.س99/

شرکت ملی حفاری ایران
ارزیابی کیفی مناقصه گران :

روش ارزیابی

تاریخ شروع دریافت

تحویل اسناد

6/028/851

000ر 000ر 004ر 31ریال

بر اساس حداقل امتیاز ( ) 50مربوط به معیار های موجود در استعام های ارزیابی کیفی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل میشود  ،انجام میگردد.

نحوه دریافت /تحویل اسناد مناقصه :

دریافت اسناد

شماره ثبت در پایگاه ملی مناقصات

مبلغ برآورد (ریال)

محل دریافت
نحوه دریافت
آخرین مهلت
محل تحویل

توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا ده روز پس از آن ادامه خواهد داشت

نشــانی  :اهواز -بلوار پاسداران -بااتر از میدان فرودگاه -شرکت ملی حفاری ایران -ســاختمان پایگاه عملیاتی طبقه اول  -پارت  - Aاداره قراردادها  -خدمات هماهنگی
قراردادها 061-34146525

 -1ارائه فیش واریزی به مبلغ یکصد و نود هزار  190/ 000ریال به حساب شماره  4001114004020491نزد بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران
(تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد) شــرکت ملی حفاری ایران  (.شماره شــبا  -2 ) IR 520100004001114004020491درخواست رسمی متقاضی (باذکر نام دقیق) مبنی بر
دریافت اسناد مناقصه

 14روز پس از آخرین روز دریافت استعام های ارزیابی کیفی ( برای مناقصات نیمه فشرده)
(کاربرگ های استعام ارزیابی کیفی ،مدارک و مستندات ازم شامل نسخه کامل سوابق کاری مطابق فرمهای ارزیابی میبایست در لوح فشرده تحویل گردد.

نشانی :اهواز -بلوار پاسداران بااتر از سه راه فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران – ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول پارت  – Bاتاق  -107دبیرخانه کمیسیون مناقصات-
شماره تماس 061- 34148580 – 34148569

تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار):

مبلغ تضمین

000ر000ر 680ر( 5پنج میلیارد وششصد و هشتاد میلیون ) ریال

انواع تضامین قابل قبول

 ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی
 اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636وشماره شبا IR 350100004001114006376636نزد بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران تحت
عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران .

مدت اعتبار پیشنهاد /تضمین

 90روز ( برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد)

ادراه قراردادها

HTTP://SAPP.IR/NIDC_PR

WWW.NIDC.IR

میادینی در اختیار خواهند داشت که قابل توسعه نیستند.
حاا سوال اینجاست که آیا سایر شرکتهای بزرگ انرژی
مخصوصاً شرکت بزرگ اکســون آمریکا که مخالف بحث
بر ســر تغییرات جوی است ،دنباله روی بریتیش پترولیوم
خواهد بود یا نه.

عرضه  ۸۵درصدی ارزهای پتروشیمی
در سامانه نیما
مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به عرضه  8۵درصدی
ارزهای صادراتی پتروشیمی در ســال  98در سامانه نیما ،گفت :ارزآوری
پتروشــیمی در سال گذشته از محل صادرات محصوات  1۰میلیارد دار
بود«.بهزاد محمدی» دیروز (دوشــنبه) در نشستی خبری گفت :صنعت
پتروشیمی نقش تاثیرگذار در تامین منابع ملی و رتبه اول تامین ارز را دارد.
وی ادامه داد :بیشــترین آسیب را از شــرایط کرونا و کاهش قیمت نفت،
محصوات باای زنجیره دیدند و حلقههای پایین آســیب کمتری دیدند.
محمدی با تاکید بر اینکه صنعت پتروشــیمی در یک دوره انتقال به سر
میبرد و متناسب با تغییرات جهانی ،تغییر خواهد داشت ،افزود :باید از یک
خوراک ،یک محصول به سمت یک خوراک چند محصول حرکت کنیم.
وی با اشاره به اینکه قوانین جهانی موفقیت تغییر کرده و مهمترین راهکار،
توســعه هوشمندانه اســت ،گفت :تاش داریم فرآیند توسعه هوشمند و
جامعنگر باشد و برای تحقق این موضوع نقش سکانداری در شرکت ملی
صنایع پتروشیمی تقویت شود.معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه نمیتوان
در موضوع صادرات اطاعرسانی کاملی انجام داد ،افزود :در حوزه صادرات
فعالیت میکنیم و با وجود همه مسائل ،خروجیهای مناسبی داشتیم.وی
ادامه داد :در بازار داخلی ،تولید و تامین به صورت پایدار انجام شده است.
نوسانی در ابتدای سال داشتیم اما به شرایط پایدار رسیدیم و در اردیبهشت
 11درصد رشد انجام معامات پتروشیمی در بورس کاا ثبت شد.محمدی
با بیان اینکه در سال گذشته 3۵ ،میلیون تن خوراک از صنعت نفت و گاز
دریافت کردیم ،تاکید کرد :این عدد معادل  8۰۰هزار بشکه نفت خام در
روز است .با بهرهبرداری از طرحهای پتروشیمی در جهش دوم پتروشیمی،
میزان خوراک دریافتی به  1.۵میلیون بشکه در روز افزایش پیدا میکند که
نشاندهنده تحقق عبور از خامفروشی در صنعت پتروشیمی است.به گفته
محمدی ،تعداد مجتمعهای پتروشیمی در شرایط فعلی  ۵6مجتمع است
که در چهار گروه محصوات پلیمری ،شیمیایی ،هیدروکربوری و کود اوره
تولید دارند و مجموع ظرفیت پتروشیمی ایران  66ملیون تن در سال است.
وی افزود :از  66میلیون تن  31میلون تن محصوات نهایی قابل فروش
اســت که هشت میلیون تن در صرف مصرف داخل کشور و  ۲3میلیون
تن صادرات میشود .ارزآوری صادرات محصوات پتروشیمی  1۰میلیارد
دار و ارزش فروش محصوات در داخل کشور پنج میلیارد دار است که
نشاندهنده درآمد  1۵میلیارد داری پتروشیمی در سال گذشته است.
محمدی تاکید کرد :بیش از تعهد خود به بانک مرکزی برای واریزی ارز
در سامانه نیما عمل کردهایم و  8۵درصد ارز صادراتی پتروشیمی در سال
گذشته در سامانه نیما عرضه شد.معاون وزیر نفت ادامه داد :هیچ صنعتی
در کشــور نداریم که به پایین دســت خود هشــت میلیون تن خوراک
عرضه کند و  1۵هزار بنگاه و  88۰هزار نفر اشــتغال مستقیم در صنایع
تکمیلی خود داشــته باشد.وی به جهش دوم و سوم صنعت پتروشیمی
اشاره کرد و گفت :جهش دوم با بهرهبرداری از  ۲7طرح تا پایان ،1۴۰۰
ظرفیت تولید را از  66میلیون تن به  1۰۰میلیون تن میرساند .همچنین
درآمد صنعت پتروشیمی از  1۵میلیارد دار به  ۲3میلیارد دار افزایش
خواهد داشت.به گفته محمدی ،سال  99سال طایی پتروشیمی است
و قرار اســت  16طرح در این سال به بهرهبرداری برسد اما ممکن است
به دلیل تاخیری که کرونا در ســاخت طرحها داشــت ،بهرهبرداری از ۴
طرح به ابتدای سال  1۴۰۰موکول شود.وی تاکید کرد 1۲ :طرح امسال
با ســرمایهگذاری  11.3میلیارد داری افتتاح میشود که شامل متانول
کاوه ،متانول بوشهر ،کیمیا پارس خاورمیانه ،بیدبلند  ،۲الفین ایام ،اوره
و آمونیاک لردگان ،اوره و آمونیاک مسجد سلیمان ،پترو پاایش کنگان،
پلی اتیلن میاندوآب ،پی وی ســی هگمتانه ،پتروکیمیا ،پنتان و هگزان
اکسیر حال است.

نفت سفید در بورس انرژی
عرضه میشود
رینگ بینالملل بورس انرژی ایران دیروز (دوشــنبه) میزبان عرضه نفت
ســفید شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی خواهد بود.به گزارش پایگاه
خبری بازارســرمایه ایران ،رینــگ داخلی این بورس ،امروز (دوشــنبه)
شــاهد عرضه کااهای اکستراکت نفت ســپاهان ،آیزوریسایکل و حال
 ۴۰۲پاایش نفت اصفهان ،برش ســنگین ،نیتروژن مایع و سوخت کوره
سبک پتروشیمی تبریز ،ریفورمیت پاایش نفت تبریز ،متانول پتروشیمی
زاگرس ،متانول پتروشــیمی شیراز ،متانول شرکت متانول کاوه و هگزان
پتروشیمی بندر امام است و برش سنگین و گاز مایع شرکت نفت ستاره
خلیجفارس ،سوخت هوایی و نفت سفید شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی ایــران و گاز مایع پاایش نفت آبــادان در رینگ بینالملل عرضه
میشود.روز (یکشنبه) کااهای آیزوریسایکل و نفتای سبک پاایش نفت
تهران ،میعانات گازی پاایش گاز ایام ،حال  ۴1۰پاایش نفت اصفهان
و آیزوفیــد پاایش نفت تبریز در رینگ داخلی و نفتای ســبک پاایش
نفت کرمانشاه در رینگ بینالملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران معامله
شد.در این روز بیش از  13.۰38تن فرآورده هیدروکربوری به ارزش بیش
از  ۴۴3میلیــارد و  ۵۵7میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران
دادوستد شد.
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وزير جهاد كشاورزی:

گزیده خبر

طراحی سامانه توزیع نهادههای دامی

وزیر جهاد کشاورزی اقدامات ،عملکرد و برنامههای این وزارتخانه
را تشــریح کرد .کاظم خاوازی در نشست خبری که صبح دیروز
به مناسبت هفته جهاد کشاورزی برگزار شد با بیان اینکه بخش
کشــاورزی یکی از بخشهای مهم کشور اســت اظهار کرد :این
بخش توانســت علی رغم همه فشارها تابآوری کشور را افزایش
دهــد و بنابر اعام بانک مرکزی با رشــد اقتصادی  ۸.۸درصدی
منجر به مثبت شدن رشد اقتصادی کشور شده است.وی در ادامه
صحبتهایش به سامانه بازارگاه نیز اشاره کرد و گفت :با تشکلها
و اتحادیههای طیور نشســتهای زیادی داشتیم و عیوب سامانه
بازارگاه را بررســی کردیم و بافاصله با بخش خصوصی توانمند
وارد مذاکره شدیم و قرار است سامانهای طراحی کنیم که در یکی
دو هفته آینده از آن رونمایی خواهد شــد.خاوازی ادامه داد :این
سیستم به گونهای است که نهادههای دامی عمدتا به صورت خام
وارد چرخههای تولید نشــود و بخشی در اختیار صنایع سنگین
و بخشــی در اختیار زنجیرهها قرار گیــرد و این توزیع نهادهها با
اثربخشی در اختیار تولید کننده قرار گیرد.
حمايت از استارتآپهای بخش كشاورزی
وزیر جهاد کشــاورزی در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه چه
برنامهای برای کنترل قیمت میوه دارید؟ گفت :ستاد تنظیم بازار
و وزارت صمت مسئولیت قیمت گذاری در این بخش را بر عهده
دارد ولی برنامههایی در وزارت جهاد کشاورزی داریم که از حضور
استارت آپها در این بخش استفاده کنیم .وزارت جهاد شهرکی را
برای حضور استارتآپها در آنجا در نظر گرفته و در حال تشکیل
صنف است و قرار است امکاناتی در اختیار این استارت آپها قرار
داده شود .در حقیقت حمایت از استارتآپها میتواند در عرضه
این اقام موثر باشد.
گزارشی از كويرخواری ارائه نشده
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه برنامهای برای جلوگیری
از کویرخواری در کشــور داریم ،گفت :تا کنون هیچ گزارشی از
کویرخواری ارائه نشده اســت و برای ما فرقی نمیکند که کویر
یا غیر کویر باشــد .در صورتیکه چنین اتفاقی بیفتد سازمان امور

اراضی و سازمان جنگلها پیگیری میکند.مسعود منصور  -رئیس
ســازمان جنگلها  -نیز در واکنش به این سوال گفت :طرحهای
بیابان زدایی در کشــور انجام میشــود اما تاکنــون تغییری در
کاربری بیابانها نداشتیم و تنها طرحهای اکوسیستمی و مجوزدار
در مناطق کویــری اقدام به فعالیت میکنند.خــاوازی در ادامه
صحبتهایش به قانون انتزاع نیز اشــاره کرد و گفت :سران سه
قــوه و مقام معظم رهبری این قانون را تایید کردهاند و تا برج ۵
سال آینده بایستی در چارچوب آن حرکت کنیم و بعد از آن نیز
دایل خود را مطرح خواهیم کرد که کل زنجیره در اختیار وزارت
جهاد کشاورزی باشــد.وی در بخش دیگری از صحبتهایش به
آفت کشها و کود اشاره کرد و گفت :در سال  ۱۳۹۸تقریبا  ۲تا
 ۲.۵برابر نیاز کشــور آفت کش وارد کردیم .این آفت کشها در
اختیار فروشگاهها و بخش خصوصی قرار گرفته است و این مراکز
تحت نظارت هستند .کود نیز به همین شکل است و مشکلی در
زمینه کود شــیمیایی نداریم و در حال خودکفایی در این بخش
هســتیم .همچنین تعداد زیادی از کارخانجات تولید کننده کود
زیستی توانایی این را دارند تا بیش از  ۱۰۰هزار تن کود زیستی

وزارت صنعت با افزایش قیمت سیمان
موافقت کرد

در تخصیص حجم سرمایهگذاری خارجی مصوب

سیستان و بلوچستان از تهران جلو زد
آمار سرمایهگذاریهای خارجی مصوب تحت پوشش قانون تشویق و حمایت
سرمایهگذاری خارجی نشان میدهد که در فروردین ماه امسال سیستان و
بلوچستان بیش از  ۷۰درصد حجم سرمایهگذاری خارجی مصوب را به خود
اختصاص داده که بیشترین حجم این سرمایهگذاری است.بر اساس این آمار
در فروردین ماه سال جاری در بخش صنعت ،معدن و تجارت در ایران تعداد
 ۱۸مورد طرح با ارزش  ۴۱۷.۴میلیون دار با مشارکت سرمایه گذار خارجی
صورت گرفته است.بیشترین سرمایهگذاری بر اساس حجم نیز در پنج استان
سیســتان و بلوچستان ،تهران ،البرز ،اصفهان و کردستان صورت گرفته که
سهم این پنج استان به ترتیب به ترتیب  ۳ ،۶ ،۸ ،۷۸و  ۳درصد بوده است.
همچنین آلمان  ۷۶درصد ،اتریش و امارات هر کدام  ۷درصد ،چین  ۳درصد
و ایتالیا  ۲درصد از حجم سرمایهگذاری خارجی را انجام دادند که بیشترین
حجم سرمایهگذاری خارجی است.از بین  ۱۸شرکت ثبت شده نیز  ۶شرکت
با  ۱۰۰درصد ســهامدار خارجی و  ۹شرکت به صورت مشارکتی با شرکای
داخل و ۳مورد بصورت مشارکت مدنی ،بیع متقابل و  BOTاست.
سهم صنعت از سرمايهگذاری خارجی؛  78درصد
بر اساس این گزارش سهم صنعت از این طرحها  ۷۸درصد و سهم تجارت
و معدن هر کدام  ۱۱درصد از لحاظ تعداد اســت ،بهطوریکه  ۱۴طرح به
ارزش  ۴۱۶.۲میلیــون دار در بخش صنعت ،دو طرح به ارزش  ۶۸۰هزار
دار در بخش معدن و دو طرح به ارزش  ۵۰۰هزار دار در بخش تجارت با
مشارکت سرمایهگذاری خارجی صورت گرفته است.

اراضی غيركشــاورزی در اختيار وزارت مسكن قرار داده
خواهد شد
وزیر جهاد کشــاورزی در ادامه به موضوع مسکن اشاره کرد
و گفت :مســکن موضــوع مهمی برای مردم اســت و رئیس
جمهوری عزم جدی برای تامین مســکن مــردم دارد .یکی
از دســتگاههایی که میتواند در این راســتا مهم باشد وزارت
جهاد کشــاورزی اســت .اراضی که در اختیار وزارت مسکن
قرار میدهیم کاربری کشاورزی ندارند ،آب هم ندارند و طبق
قانون در حریم شــهرها قرار گرفتند .در حقیقت این زمینها
بدون استفاده است و مناسب بخش کشاورزی نیست که این
زمینها را شناســایی کردهایم و قرار اســت در اختیار وزارت
مسکن قرار دهیم.

آخرین خبر از مرز ترکیه

 ۳۷۲رسته صنفی مشمول دریافت
تسهیات  ۱۲درصدی

شناسايی زنجيرهها در دستور كار جهاد كشاورزی
این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه یکی
از برنامههای مهم این وزارتخانه شناسایی زنجیرهها است گفت :در
حال برنامه ریزی برای صنایع تبدیلی و واحدهای فراوری هستیم،
با بانک کشــاورزی برنامه داریم که تسهیات کم بهره در اختیار
این بخش قرار دهیم و اولویت ما نیز طرحهای مهم است.خاوازی
با بیان اینکه باید از همه ظرفیتهای کشــور نهایت اســتفاده را
کنیــم گفت :در بســیاری از محصوات اســتراتژیک میتوانیم
خودکفا شویم .برای دانههای روغنی برنامههای مفصل و مجزایی
داریم .تضمین کردهایم که تولیــد را باا ببریم و در برخی اقام
مانند کره خودکفا خواهیم شد تا برای کشور صرفه جویی ارزی
ایجاد شــود و به صادرات  ۵۰۰میلیــون دار اضافه کنیم.وی در
ادامه به الگوی کشــت اشاره کرد و گفت :وزارت جهاد کشاورزی
چندین سال اســت که در خصوص الگوی کشت کارهای جدی
را انجام داده اســت .در حقیقت هدف الگوی کشت این است که
مشــخص کند دقیقا کجا ،چه محصولی با چه ویژگیهایی باید
کاشت شــود .این اقدام کار ســنگینی بود زیرا مطالعات علمی،
گیاه شناســی و خاک شناسی بســیار قوی میخواست که این
کار با همت معاونت زراعت انجام شــد.وزیر جهاد کشــاورزی در
ادامه صحبتهایش به آتش ســوزیهای رخ داده در جنگلهای
غرب و جنوب غرب کشور اشاره کرد و گفت :بیش از  ۴۰۰آتش
ســوزی در کشور اتفاق افتاده اســت که شش مورد آن در نقاط
صعب العبور بوده اســت و کنترل نشــد زیرا درختان زیادی در
آنجا خشک شده بودند و امکانات نیز به اندازه کافی برای واکنش
ســریع وجود نداشت اما سایر نهادها در این زمینه کمک کردند.
همچنین چون آتش سوزی همراه با باد بود مراتع دچار خسارت
شدند و جنگلها خسارت سنگینی ندیدند.وی در بخش دیگری از
صحبتهایش گفت :دولت با تمام قوا و بانک کشاورزی پشتیبان
بخش کشــاورزی اســت و نهادههای دامی را حمایت میکند و
کمکهایی را برای آزاد سازی کنجاله سویا ،دانههای ذرت انجام
داده است و همچنان نیز یاری میرساند .ولی در اقدام یکساله این
نیازها را در نظر گرفتهایم و در خصوص دانه ذرت که گیاه آببری
است باید برنامه ریزی کنیم.

رییس کمیسیون اقتصاد سامت اتاق تهران:

ورود  ۷۱۷کامیون و صف  ۱۲کیلومتری

«ارز  ۴۲۰۰تومانی نمیخواهیم»

بعــد از باز شــدن مرز بازرگان و مجــوز فعالیت مرزهای تجاری ،مســئوان
گمرک میگویند تاکنون  ۱۳۹۱کامیون ترک وارد ایران شــده است ،اما ورود
کامیونهای ایرانی به ترکیه به کندی صــورت میگیرد و صفهای آن تا ۱۲
کیلومتر میرسد.مرزهای ترکیه از سوم اسفندماه و به دلیل شیوع ویروس کرونا
بسته شد و تردد تجاری و مسافری در این مرز انجام نشده بود تا اینکه بعد از
رایزنیهای صورت گرفته بین دو طرف در اوایل خردادماه سرانجام مرز بازرگان
باز و امور و مرور کااهای تجاری از سر گرفته شد.اما در این فاصله هنوز زمان
مشخصی برای بازشدن مرزهای هوایی و زمینی ایران جهت تردد مسافر اعام
نشــده است.طبق اعام لطیفی  -سخنگوی گمرک ایران  -به ایسنا ،از آخرین
وضعیت مرزهای تجاری و مســافری ایران و ترکیه ،هنوز در رابطه با مرزهای
مسافری زمان مشخصی وجود ندارد ولی احتماا تا پایان خرداد ماه مرز هوایی
باز شــود که بسته به نظر طرف ترک خواهد داشت.وی در رابطه با مرز تجاری
و ترخیص کاا نیز گفت که در حال حاضر این تردد انجام میشــود ،اما ورود
کامیونهای ترک به ایران با ســرعت بیشتر اســت و گمرک  ۲۴ساعته فعال
اســت .به هر صورت زیرساختهای ایران کاما آماده بوده و ماموران ما در مرز
بازرگان با رعایت دقیق پروتکلهای بهداشتی حضور دارند .اما ورود کامیونهای
ایرانی به ترکیه با توجه به شرایط و سختگیریهایی که ترکیه دارد با سرعت
پایینتری صورت میگیرند و گاها کامیونها ساعتها در صف باقی میمانند.
لطیفــی گفت :در فاصله  ۲۰تا  ۲۵خردادماه حــدود  ۷۱۷کامیون ایرانی وارد
ترکیه شــده که ۱۳۵دستگاه از مرز ســرو و  ۵۸۲دستگاه از مرز بازرگان بوده
است .همچنین  ۱۳۹۱کامیون ترک وارد ایران شده است که  ۱۰۹مورد از مرز
سرو و  ۱۲۸۲دستگاه از بازرگان تردد کردهاند این در حالی است که ما از ترکیه
خواستهایم تا با تعداد پرسنل و تیم پزشکی بیشتری در مرز حضور داشته باشد.

رییس کمیسیون اقتصاد سامت اتاق بازرگانی تهران میگوید با توجه به شرایطی
که در ماههای گذشته وجود داشته ،بخش خصوصی همچنان تاکید میکند که
در حوزه دارو نیازی به ارز  ۴۲۰۰تومانی نداریم.محمود نجفی عرب ،اظهار کرد:
اتاق بازرگانی از ابتدای اجرایی شــدن طــرح ارز  ۴۲۰۰تومانی برای حوزه دارو
اعام کرد که با این برنامه موافق نیســت ،زیرا نه تنها به افزایش شفافیت کمک
نمیکند که حتی فضا را برای رانت و ســودجویی مهیا میکند.به گفته وی ،در
کنار سیاستهای کان در حوزه اجرایی نیز تخصیص این ارز با مشکاتی مواجه
شده است .برای مثال تولیدکننده دارو در داخل ایران تنها ارز واردات مواد اولیه
را به شکل دولتی میگیرد اما تمام مراحل کار از ماشینآات گرفته تا تجهیزات
بسته بندی با ارز نیمایی تامین میشــود .این در حالی است که وارد کنندگان
میتوانند داروی خود را به صورت کامل با ارز دولتی وارد کنند.رییس کمیسیون
اقتصاد ســامت اتاق بازرگانی تهران با بیــان اینکه صحبت از حذف ارز ۴۲۰۰
تومانی به هیچ عنوان به معنای عدم حمایت از بیماران و اقشار کمدرآمد نیست،
اظهار کرد :طرحی که ما از ماهها قبل در این زمینه ارائه کردیم مربوط به حمایت
دولت از بیمهها و تخصیص بودجه ارز دولتی به آنهاســت.نجفی عرب ادامه داد:
وقتی این بودجه به بیمهها برسد ،آنها همچنان میتوانند با قیمتی پایین دارو در
اختیار بیماران قــرار دهند و در کنار آن فرآیند طوانی و پیچیده تخصیص ارز
 ۴۲۰۰تومانی و عدم شفافیتهای آن نیز کنار میرود.به گزارش ایسنا ،چند روز
قبل ناصر ریاحی دیگر عضو اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد که در ماههای گذشته
بخش قابل توجهی از ارز  ۴۲۰۰تومانی صنعت دارو در اختیار فعاان این بخش
قرار نگرفته اســت.با وجود کاهش تعداد کااهایی که در سال  ۱۳۹۹ارز دولتی
دریافت میکنند براســاس برنامهریزی صورت گرفته دارو همچنان در فهرست
دریافت این ارز قرار دارد.

ش کرتشه کرهایصنعتیاستاناصفهان

آگهی مناقصه عمومي یک مرحله ای

نوبت دوم

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان از موافقت وزارت صنعت با افزایش
قیمت ســیمان خبر داد و گفت :تا چند روز آینده قیمت نهایی تصویب و اعام
میشــود.عبدالرضا شیخان با بیان اینکه صادرات سیمان در دو ماه ابتدای سال
جاری نسبت به زمان مشابه گذشته حدود یک درصد افزایش داشته است؛ گفت:
با توجه به ادامه رکود در بازارهای جهانی همین که صادرات این محصول کاهش
نداشــته بســیار برای این صنعت حائز اهمیت است .مجموع صادرات سیمان و
کلینکر در دو ماه ابتدای ســال  ۱۳۹۹به حدود دو میلیون تن رسیده است که
عمده صادرات کلینکر به کشــورهای حوزه خلیج فارس بوده و صادرات سیمان
به کشورهای افغانستان ،قزاقستان ،عمان ،هند ،قطر ،امارات و آذربایجان صورت
گرفته که در مجموع صادرات کلینکر بیشترین ارزآوری را به ارمغان آورده است.
دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان ادامه داد ۱۷ :میلیون تن صادرات سیمان
و کلینکر هدف صادراتی شــرکتهای تولیدکننده ســیمان برای سال ۱۳۹۹
اســت که این میزان نسبت به سال  ۱۳۹۸تغییر قابل توجهی ندارد .با توجه به
مشکات تحریم ،کرونا و ادامه رکود داخلی باید همین میزان را بطور خوشبینانه
جامه عمل بپوشــانیم.وی با تاکید بر اینکه به غیر از مواردی که به عنوان موانع
صادراتی در پیش روی این صنعت وجود دارد ،افزایش هزینههای سربار بر روی
شــرکتهای تولیدکننده ،روند تولید و صادرات ایــن محصوات را به مخاطره
انداخته است ،تصریح کرد :اما شرکت گهای تولیدکننده تحت هر شرایطی به
تولید ســیمان ادامه میدهند .سهم بزرگ سیمان در ارزآوری و توسعه صادرات
را نمیتوان نادیده گرفت؛ بنابراین ارزش واقعی ســیمان با توجه به مشــکات
باید کشــف و تعیین شود .سیمان کاای حجیمی است که هزینه حمل آن نیز
بااست .افزایش کرایه حمل ،تاثیرگذار بر افزایش قیمت تمام شده صادرات این
محصول اســت از این رو همین موضوع موجب میشــود محصول صادراتی در
بازارهای هدف غیر رقابتی شــده و سبب از دســت رفتن این بازارها شود .باید
به این موضوع توجه شــود که درآمد کارخانههای تولید ســیمان به علت رکود
حاکم بر بازار و افزایش هزینههای حمل کاهش یافته و طی یکی دو سال اخیر
کارخانهها مجبور به پرداخت یارانههای حمل از جیب شدهاند.

را تولید و به بــازار عرضه کنند و با توجه به ظرفیتهایی که در
آفت کشها و کودهای زیستی داریم فکر میکنم سال  ۱۳۹۹را
به خوبی رد خواهیم کرد و برای ســال  ۱۴۰۰نیز شرایط خوبی
برای تولید داخل ایجاد خواهد شد.

شركت شهركهای صنعتی اســتان اصفهان درنظردارد اجراي پروژه زير را به پيمانكاران واجد شرايط از طريق سامانه تداركات الكترونيكي
دولت(ستاد) واگذار نمايد.كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد قيمت مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از
طريق درگاه سامانه تداركات دولت به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد ازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي،
مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
* تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ  1399/03/26مي باشد.
* آخرين مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت  :ساعت  19روز شنبه تاريخ 1399/03/31
* آخرين مهلت زماني ارائه پيشنهاد  :ساعت  14:30روز چهارشنبه تاريخ 1399/04/11
* زمان بازگشايي پاكت ها  :ساعت  08:30روز پنج شنبه تاريخ 1399/04/12
* اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف  :آدرس اصفهان خيابان 22
بهمن ،مجموعه اداري امير كبير ،شركت شهركهاي صنعتي استان اصفهان و تلفن 0311570
* اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مركز تماس 021 -41934
* دفتر ثبت نام در تهران  88969737 :و021- 85193768
* هزينه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
* موضوع مناقصه  :اجراي كليه امور خدماتي و پشــتيباني مورد نياز دفتر مركزي شركت و شهركها و نواحي صنعتي استان اصفهان (شماره
2099001281000013در سامانه ستاد)(تجديد)
* مبلغ برآورد اوليه 38.365.161.323 :ريال و براساس قيمت روز (اعتبار طرح غير عمراني)
* مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار  1.918.259.000 :ريال
* رشته و پايه تشخيص صاحيت پيمانكاران :گواهي صاحيت از اداره كل تعاون ،كارو رفاه اجتماعي
* مدت اجرا 12 :ماه
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طبــق اعام اتاق اصناف ایران  ۱۱گروه از اصناف شــامل  ۳۷۲رســته صنفی
مشــمول دریافت  ۱۲درصدی هستند و کارفرمایان صنفی که نام رسته صنفی
آنها در فهرســت آمده ،و دارای مجوز صنفی و لیســت بیمه تامین اجتماعی
هســتند ،میتوانند جهت اخذ این تسهیات در ســامانه کارا ثبت نام کنند.بر
اســاس اعام اتاق اصناف ایران از میان  ۱۴گروه شغلی آسیب دیده از کرونا که
مشمول دریافت تسهیات با نرخ سود ۱۲درصد شدهاند ۱۱ ،گروه شامل اصناف
شــدهاند و بر اساس جدولی که پیوست شده ۳۷۲ ،رسته صنفی امکان ثبت نام
در ســامانه کارا را دارند.در این جدول رســتههای اصلی شامل ( )۱مراکز تولید
و توزیع غذاهای آماده ،اعم از رســتورانها ،بوفهها ،طباخی ،تاارهای پذیرایی،
قهوهخانهها و اغذیهفروشــیها )۲( ،مراکز مربوط به گردشگری شامل هتلها،
هتل آپارتمانها ،مجتمعهای جهانگردی و گردشگری ،مهمانپذیرها ،مهمانسراها،
مســافرخانهها ،مراکز بوم گردی ،مراکز اقامتی ،پذیرایی ،تفریحی ،خدمانی بین
راهی ،موزهها و زائرســراها )۳( ،حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری اعم از
هوائی ،جادهای ،ریلی و دریایی )۴( ،حمل و نقل عمومی مســافر درون شهری،
( )۵تولید و توزیع پوشــاک )۶( ،تولید و توزیع کیف و کفش )۷( ،مراکز توزیع
آجیل ،خشــکبار ،قنادی ،بســتنی و آبمیوه )۸( ،مراکز مجتمعهای فرهنگی،
آموزشــی ،هنری و رســانهای )۹( ،مراکز تولید و توزیع و فروش صنایع دستی،
( )۱۰آموزشــگاههای رانندگی ،آرایشگاهها ،سالنهای زیبایی و گرمابه مشمول
تسهیان عنوان شده اند.
غریب پور در محل استانداری اصفهان مطرح کرد:

ایجاد  ۵۵۰هزار شغل مستقیم در صنعت
گوهرسنگ ها تا سال ۱۴۰۵
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت ضمن اشــاره به افتتاح نخســتین بازارچه
سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی کشور در اصفهان با راهبری ایمیدرو اعام کرد:
پیش بینی می شــود با تحقق اهداف توســعه ای این سازمان ۵۵۰ ،هزار شغل
مستقیم در حوزه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی تا سال  ۱۴۰۵ایجاد شود.به
گزارش روابط عمومی ایمیدرو ،خداداد غریب پور که در محل استانداری اصفهان
با حضور استاندار و جمعی از فعاان بخش گوهرسنگ ها و سنگ های تزئینی
سخن می گفت ،افزود :به دنبال این هستیم در بخش مشاغل خانگی این حوزه تا
سال  ،۱۴۰۵حدود  ۵۵۰هزار شغل ایجاد کنیم.وی افزود :پیش بینی می کنیم تا
سال  ۱۴۱۰حدود  ۷۰۰هزار شغل مستقیم ایجاد کنیم .در بخش معدن و صنایع
معدنی هر شغل مستقیم می تواند بین  ۷تا  ۱۰نفر شغل غیرمستقیم ایجاد کند.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت اعام کرد :مشهد و اصفهان ،نخستین استان
های هدفگذاری شده برای توسعه صنعت سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی است.
وی اظهار داشت :در ایمیدرو ستادی را با تشکیل کمیته های استراتژی ،اکتشاف
قوانین و مقررات و بازار تشکیل دادیم که انجمن های تخصصی حوزه گوهرسنگ
ها عضو آن هســتند.غریب پور ادامه داد :در زمینه استاندارسازی این حوزه ،به
دنبال ایجاد آزمایشــگاه مرکزی هســتیم که مقدمات آن در حال انجام است.
همچنین به دنبال این هســتیم تا برای رونق بازار این بخش ،بازارچه مرزی در
تایباد استان خراسان رضوی ایجاد کنیم.رئیس هیئت عامل ایمیدرو گفت :در فاز
اول ،یک کارخانۀ  ۲.۵میلیون تنی افتتاح شد و کارخانۀ دیگر نیز با ظرفیت ۲.۵
میلیون تن طی  ۴۰تا  ۵۰روز آینده افتتاح میشود و نقش بیبدیلی در صنعت
فواد و اقتصاد کشور ایفا خواهد کرد.وی دربارۀ برنامۀ ایمیدرو برای تأمین مواد
اولیۀ فواد مبارکه اصفهان نیز گفــت :ایمیدرو وظیفۀ تأمین مواد اولیۀ صنایع
بزرگ کشور را دارد .طرحی که اکنون در مجتمع معادن سنگان اجرایی شده در
راستای تأمین مواد اولیۀ شرکتهای بزرگ بوده است.همچنین در طرح احیای
معادن کوچکمقیاس نیز تأمین مواد اولیه یعنی ســنگآهن ،برای شرکتهای
بزرگ همچون فواد مبارکۀ اصفهان در اولویت قرار دارد.خداداد غریبپور با بیان
اینکه افتتاح کارخانههای جدید در ســنگان ،زمینهساز توازن در زنجیرۀ فواد
است ،گفت :پروژۀ کارخانههای فرآوری سنگان در زمان دولت فعلی با استراتژی
ایمیدرو و مشارکت فواد مبارکه از حالت رکود خارج و فعال شدند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی ،خبر داد:

تابلوی معاماتی  SMEفرابورس برای
واحدهای صنعتی کوچک و متوسط

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان
رضوی از حضور واحدهای کوچک و متوسط خراسان
رضوی با بهره مندی از بســته حمایتی این شرکت و
با اخذ شــرایط ازم در بازار فرابورس ایران خبر داد.به
گزارش خبرگزاری برنا از تربت جام »،مســعود مهدی
زاده مقدم» در بازدید از واحدهای صنعتی کوچک شــهرک صنعتی تربت جام،
اظهار کرد :بر اســاس تفاهم نامه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی
ایران و شرکت فرابورس ایران ،تابلوی معاماتی به نام  SMEدر فرابورس ایجاد
شــد.وی با اشاره به ســهم  ۸۸درصدی واحدهای صنعتی کوچک در استان و
سهم  ۳۹درصدی اشتغال ،افزود :از آنجایی که صنایع کوچک و متوسط عمدتاً
با محدودیت های مالی مواجهند ،به منظور بهره مندی از مزایای بازار ســرمایه
می توانند بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود را از بازار  SMEفرابورس تأمین
کنند .مهدی زاده مقدم ادامه داد :با توجه به برخی مسائل در تأمین مالی واحد
های صنعتی کوچک مانند تأمین وثیقه ،لذا بازار سرمایه میتواند به عنوان راهکار
مناسب برای تأمین مالی واحدها باشد.
بازدید معاون اقتصادی وزیر کشور از بهمن دیزل:

عرضه محصوات با کیفیت داخلی سازی شده
در شرایط تحریمی مایه افتخار است
معاون هماهنگی اقتصادی و توســعه منطقه ای وزارت
کشــور به همراه دکتر هدایت اه جمالی پور استاندار،
دکتر عزیز اه افضلی رییس ســازمان صمت اســتان
قزوین و جمعی از مســئوان از شرکت بهمن دیزل با
ظرفیت اسمی تولید ســاانه  ۴۳هزار و  ۵۰۰دستگاه
انواع کامیونت ،مینی بوس و ...با اشتغال  ۵۷۳نفر بازدید کردند.در این بازدید که
بیست و پنجم خرداد ماه برگزارشد ،دکتر بابک دین پرست و هیات همراه ضمن
دیدار با مدیرعامل و بازدید از بخش های متفاوت بهمن دیزل ،در جمع مدیران
این شرکت حاضر شد و راهکارهای ازم برای بهبود شرایط و رونق تولید در این
مجموعه مورد تبادل نظر قرار گرفت.دین پرست در این دیدار در خصوص اهمیت
صنعت خودرو گفت :خودروســازی در کشــور جزء صنایع قدیمی و پیشران در
توسعه اقتصادی کشور محسوب می شود .

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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گزیده خبر
راهاندازی سامانه اختصاصی سهام عدالت
در کارگزاری بانک دی
با هدف توسعه دامنه خدمت رسانی به تمامی دارندگان
سهام عدالت ،سامانه اختصاصی سهام عدالت در شرکت
کارگــزاری بانک دی راه اندازی شــد.به گزارش روابط
عمومی بانک دی ،محمدعلی بخشی زاده ،عضو هیئت
عامل و معاون فناوری اطاعات و بانکداری الکترونیک
بانک دی با اعام این خبر گفت :در راســتای اجرای قانون آزادســازی مستقیم
ســهام عدالت و با هدف توســعه دامنه خدمت رســانی به دارندگان این سهام،
سامانه اختصاصی سهام عدالت با همکاری معاونت فناوری اطاعات و بانکداری
الکترونیک و شرکت کارگزاری بانک دی ایجاد و راه اندازی شد.وی افزود :تمامی
دارندگان ســهام عدالت میتوانند برای مشاهده دارایی و ارزش ریالی سهام خود
بدون حضور در شــعب بانک یا شرکت کارگزاری به وب سایت بانک دی بخش
«ثبت نام در ســامانه سهام عدالت کارگزاری» مراجعه کرده و با ثبت نام در این
ســامانه و دریافت نام کاربری برای مشــاهده یا فروش  ۳۰درصد از ســهام آزاد
شــده خود اقدام کنند.بخشی زاده توسعه دسترسی به این سامانه را جزو اولویت
های معاونت فناوری اطاعات و بانکداری الکترونیک دانســت و گفت :دسترسی
به سامانه اختصاصی سهام عدالت کارگزاری دی در فاز اول از طریق وب سایت و
اینترنت بانک دی فراهم شده است و به زودی دسترسی به این سامانه از طریق
نرم افزار موبایلی دیبا نیز مهیا خواهد شــد.گفتنی است سامانه اختصاصی سهام
عدالت کارگزاری بانک دی ،محدود به شــماره حسابهای بانک دی نبوده و هر
یک از دارندگان این سهام که شمارهحساب سایر بانکها را در سامانه سهام عدالت
معرفی کردهاند ،امکان استفاده از این سامانه را دارند.

بانک صادرات ایران امروز در بهترین شرایط
هشت سال اخیر قرار دارد
مدیرعامل بانک صــادرات ایران با تاکید بر اینکه امروز
بانک صادرات ایران از نظر منابع و مصارف ،مطالبات و
تعداد کاربران بانکداری الکترونیکی ،در بهترین شرایط
هشــت ســال اخیر قرار گرفته ،گفت :در صورتهای
مالی ســال  ۹۸بانک صادرات ایران سود قطعی شده و
برای ســه ماهه اول ســال  ۹۹نیز خبرهای خوبی برای بازار سرمایه ،مشتریان و
هموطنان خواهیم داشت.به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران ،حجتاله
صیدی در مراسم تکریم و معارفه مدیریت شعب شرق تهران با اشاره به صفهای
خرید «وبصادر» در روزهای اخیر افزود :تشــکیل صف خرید روزانه تا دو میلیارد
سهم بانک صادرات ایران در روزهای اخیر نشان میدهد که سهامداران و فعاان
بازار منتظرخبرهای خوبی از بانک صادرات ایران هســتند.وی در تشریح دایل
سودآوری بانک گفت :بهبود نرخ موثر تسهیات ،جذب منابع ارزان قیمت و تاش
برای کاهش هزینهها ،به ویژه کاهش هزینه ذخیره مطالبات مشکوکالوصول و
هزینههای مالی از جمله عوامل اصلی سودآوری بانک بوده است.صیدی بر ادامه
رعایت حد مجاز تســهیات و پرهیز از اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی نیز
تاکید کرد.وی خاطرنشــان کرد :این که یک سازمان  ۶۹سال دوام بیاورد و رشد
کند و دو یا ســه حادثه بزرگ را هم از سر بگذراند و بالندهتر پیش برود ،اتفاقی
نیست .بانک صادرات ایران با کسب موفقیتی دیگر ،در شاخص جذب منابع کم
نظیر عمل کرده است.

کارگزاری بانک پارسیان در بین 20کارگزاری
برتر بورس
بررسی آمار خاصه رتبه بندی شرکت های کارگزاری
بورس اوراق بهادار تهران – انباشــته از ابتدای سال تا
پایان اردیبهشــت ماه  ۹۹بر اساس ارزش کل معامات
انجام شده نشان می دهد که کارگزاری بانک پارسیان با
 ۱۸.۱درصد از کل معامات در بین  ۲۰کارگزاری برتر
فعال قرار دارد.اطاعات منتشر شده از سوی بورس اوراق بهادار تهران نشان می
دهد که از میان  ۱۰۷کارگزاری فعال در بازار سرمایه ۲۰ ،کارگزاری برتر شناخته
می شــود که  ۹مورد از آن بانکی است.اطاعات منتشر شده حاکی از آن است
که در پایان دو ماه ابتدایی سال جاری که بیش از  ۳.۲۴۹هزار میلیارددر بورس
معامله شده اســت ۲۰ ،کارگزار برتر با انجام  ۶۲درصد از کل معامات ،بیش از
 ۱۵۰هزار میلیارد تومان را جابجا کرده اند.به گزارش ایبنا ،همچنین جزییات این
آمار مشخص می کند که کارگزاری های «بانک تجارت ،اقتصاد بیدار ،بانک ملی،
بانک آینده ،تدبیگران فردا ،بانک پارســیان ،بانک سامان ،بانک صنعت و معدن،
بانک مهر اقتصاد ایرانیان و بانک مسکن» در بین رتبه های  ۱۱تا  ۲۰کارگزاری
های شاخص در بین  ۱۰۷شرکت کارگزاری فعال قرار دارند.
رئیس کل بیمه مرکزی:

صنعت بیمه بدون حضور شبکه فروش هیچ
معنایی ندارد
اگر صنعت بیمه در ارتباط با شبکه فروش ،ناتوان باشد
ناگزیر است در فضایی غیرواقعی تصمیم بگیرد که نتایج
آن بــه هیچ عنوان قابل قبول نخواهــد بود.به گزارش
خبرگــزاری موج به نقــل از اداره کل روابط عمومی و
اموربین الملل بیمه مرکزی ،سلیمانی که در نشست هم
اندیشی شبکه فروش استان زنجان ســخن می گفت با اعام این مطلب افزود:
تسهیل گری در فعالیت شبکه فروش بیمه به برخی از اصاحات و تغییر در آیین
نامه ها و قوانین موجود نیاز دارد.رییس کل بیمه مرکزی از شبکه فروش به عنوان
بازیگــران اصلی صنعت بیمه یاد کرد و گفت :صنعت بیمه بدون حضور شــبکه
فروش معنایی ندارد و مسائلی نظیر حذف بیمه نامه کاغذی و حمایت از استارت
آپ ها به هیچ عنوان تضعیف نمایندگان شبکه فروش نیست.وی از استارت آپ
ها به عنوان واقعیت های فضای کســب و کار نام برد و تصریح کرد :استارت آپ
ها بازوی دیجیتالی نمایندگان شــبکه فروش به شمار می روند و در ضمن این
امکان وجود دارد که نمایندگان بیمه با مجهز شدن به امکانات دیجیتالی در بستر
الکترونیک فعالیت کنند.رییس شورای عالی بیمه به کادر شبکه فروش اطمینان
داد که با تخلفات احتمالی اســتارت آپ ها برخورد می شود.وی در همین راستا
تصریح کرد :استارت آپ ها نقش کارگزاران بیمه را ایفا می کنند و اجازه صدور
بیمه نامه به آنان اعطا نشده است.غامرضا سلیمانی در بخش دیگری از سخنان
خود از استان زنجان به عنوان استانی فرهنگی ،صنعتی و در حال توسعه یاد کرد
و گفت :ضریب نفوذ بیمه در استان زنجان شایسته مردم شریف آن نیست و باید
شــبکه فروش بیمه برای شناساندن و ارائه محصوات متنوع بیمه ای با مهارت،
صبر و تخصص گرایی بیشتر تاش کند.
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طبق اعام بانک مرکزی

6

نقدینگی از  ۲۴۰۰هزار میلیارد گذشت

طبق اطاعات منتشر شــده از بانک مرکزی درباره آمارهای
اقتصادی اســفند سال گذشته ،نقدینگی در این زمان معادل
 ۳۱درصد افزایش یافته و به بیش از  ۲۴۰۰هزار میلیارد تومان
رسیده است ،.بانک مرکزی گزیدهای از آمارهای اقتصادی در
ســال گذشته را منتشــر کرده که طبق اطاعات موجود در
بخش پولی و بانکی ،میزان نقدینگی در اسفند گذشته بیش
از  ۲۴۰۰هزار میلیارد تومان اســت که با رشــد  ۳۱درصدی
مواجه شده است.عاوه براین ،سهم پول از این میزان نقدینگی
 ۴۲۷هزار میلیارد تومان و سهم شبه پول از میزان نقدینگی
در اسفند سال گذشــته معادل  ۲۰۴۴۸هزار میلیارد تومان
بوده که به ترتیب نسبت به ســال قبلش  ۴۹.۸و  ۲۸درصد
افزایش یافته است.

افزایش بدهیهای دولتی و غیردولتی در اسفند 98
همچنین ،میزان داراییهای خارجی سیستم بانکی در اسفند
سال گذشته معادل  ۱۱۶۸۶هزار میلیارد ریال بوده که نسبت
به اســفند سال  ۹۷به میزان  ۲۷.۴درصد با رشد مواجه شده
اســت.بدهی بخش دولتی نیز  ۴۰۰۶.۷هــزار میلیارد ریال و
بدهی دولت و شرکتها و موسسات دولتی به ترتیب ۳۶۲۲.۷
هــزار میلیارد ریال و  ۳۸۴هزار میلیارد ریال بوده که هر یک
از آنها به تریبب در اســفند سال گذشته  ۱۹ ،۲۰و  ۳۵درصد
نسبت به سال  ۱۳۹۷رشد داشتهاند.طبق این گزارش ،بدهی
بخش غیردولتی در اسفند ماه سال گذشته معادل ۱۶۲۲۰.۲
هزار میلیارد ریال بوده که به میزان  ۲۳.۶درصد افزایش داشته
است.

بانک مرکزی در اطاعیهای اعام کرد

سامانه نیما پوشش ریسک تجارت را در برنمیگیرد
بانک مرکزی در اطاعیه ای اعام کرد :سامانه «نیما» پوشش ریسکهای معمول تجارت را
دربر نمیگیرد و چنانچه یکی از طرفین معامله از تعهدات خود تخطی کند ،موضوع توسط
مرجع قضایی پیگیری می شود.به گزارش بانک مرکزی با اشاره به تجمع اعتراضی جمعی از
واردکنندگان در مقابل ساختمان این بانک در خصوص عملکرد سامانه نیما ،ضمن تصریح
این موضوع که رسالت سامانه نیما ایجاد فضای مناسب برای اطاع خریداران -فروشندگان
و صادر کنندگان-وارد کنندگان ارز از میزان عرضه و تقاضا و تسهیل داد و ستد است ،تاکید
میکند که «نیما» پوشش ریسکهای معمول تجارت را در بر نمیگیرد و چنانچه یکی از
طرفین معامله از تعهدات خود تخطی کند ،موضوع توسط مرجع قضایی پیگیری میشود.
دلیل اعتراض امروز ،تخطی چند صرافی در تحویل ارز درخواستی تعدادی از واردکنندگان
بوده که منشــا این تخطی نیز ،تاخیر یک صادرکننده در تحویل ارز به آن صرافیها بوده
است .بر همین اساس تاکید میشود عدم ایفای تعهد توسط یکی از طرفین قرارداد ریسکی
محتمل در تمام معامات بوده و ارتباطی با بســتر انجام معامله که در اینجا «نیما» است،
ندارد .در این راســتا امنیت سامانه نیما مشــروط به سامت طرفین معامات کماکان پا
برجاست و کوچکترین ریسکی از این محل متوجه مشتریان و مراجعان نخواهد بود.ازم
به ذکر اســت که به منظور آگاهی دادن به تمام واردکنندگان و صادرکنندگان بانکها و
صرافیها در زمان آغاز فرایند معامله هشدارهای ازم توسط سامانه داده شده است و این
افراد میبایست ماحظات و نکات امنیتی مطروحه را در طول فرایند مد نظر داشته باشند.
بنابراین ســامانه نیما بســتری برای انجام مبادات بین بانکها ،صرافیها و سایر طرفین
مبادات تجاری کشــور است و با توجه به خلف وعده توسط یکی از طرفین معامله ،باید
موضوع به مرجع قضایی منعکس و بر مبنای رای صادره نیز اقدام شود.

بدهیهای خارجی ایران کم شد
براســاس گزارش بانک مرکزی میزان بدهیهای خارجی کشور در پایان
اســفند پارسال با کاهش مواجه شــده و به رقم  ۹میلیارد و  ۳۱میلیون
دار رسیده اســت.طبق جدیدترین گزارش بانک مرکزی در پایان اسفند
 ۱۳۹۸میزان بدهی خارجی کشور به میزان  ۹میلیارد و  ۳۱میلیون دار
رسیده که نسبت به ماههای گذشته در این بازده زمانی کاهش یافته است.
عاوه بر این ،میزان بدهیهای کوتاه مدت کشور حدود  ۱.۵میلیارد دار و
بدهیهای بلند مدت ایران نیز  ۷.۴میلیارد دار اعام شده است.طبق این
گزارش ،معادل یورویی بدهی خارجی ایران حدود  ۸.۱میلیارد یورو است
که شش میلیارد و  ۷۹۳میلیون یورو از این میزان ،حجم بدهیهای میان
مدت و بلندمدت بوده و یک میلیارد و  ۳۹۵میلیون یورو حجم بدهیهای
کوتاه مدت است.

بدهی بانکها به بانک مرکزی کم شد؛
بدهی دولت زیاد
طبق اعام بانک مرکزی بدهــی بانکها به این بانک معادل  ۱۹.۸درصد
کاهش یافته اما بدهی دولت به بانک مرکزی  ۴.۴درصد افزایش یافته است.
بررسی گزیده آمارهای اقتصادی منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان
میدهد که میزان بدهی بانکها به بانک مرکزی در اســفند سال گذشته
که معادل  ۱۱۰هزار و  ۷۰۰میلیارد تومان بوده نسبت به سال  ۱۳۹۷که
معــادل  ۱۳۸هزار و ۱۰۰میلیارد تومان بــوده ۱۹.۸ ،درصد کاهش یافته
اســت.درحالیکه طبق این گزارش ،میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در
اسفند پارسال معادل  ۱۰۰هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با سال
قبلش معادل  ۴.۴درصد افزایش داشته است.گفتنی است که طبق اعام
بانک مرکزی ،میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در ســال  ۱۳۹۷معادل
 ۹۵هزار و  ۸۰۰میلیارد تومان بوده است.
مدیر اعتبارات بانک مرکزی اعام کرد:

پرداخت وام ازدواج  ۵0میلیون تومانی به
 ۱0۴هزار نفر
مدیر اعتبارات بانک مرکزی با تشــریح شــرایط دریافت وام ازدواج ۵۰
میلیون تومانی برای هریک از زوجین ،گفت :تاکنون  ۱۰۴هزار و  ۱۲۳نفر
این تسهیات را دریافت کردهاند.به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک
مرکزی« ،شهرزاد دانشمندی» روز دوشنبه درباره پرداخت وام ازدواج به
زوجین اظهار داشــت :طبق قانون قرار شــده در سال جاری کسانی که
از یکم فروردین ســال  ۹۶تاکنون وام ازدواج نگرفتهاند ،برای هر یک از
زوجین  ۵۰میلیون تومان وام با دوره بازپرداخت هفت ســاله اختصاص
یابد.مدیــر اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه تاکنون  ۱۰۴هزار و ۱۲۳
نفر این تســهیات را دریافت کردهاند که مبلغ پرداختی به این افراد ۵۳
هــزار و  ۸۸۸هزار میلیارد ریال بوده اســت ،گفت ۲۹۶ :هزار نفر نیز در
صف هستند که در مراحل مختلف دریافت وام قرار دارند و بعد از تعیین
تکلیف مدارک آنها ،پرداخت وام انجام میشود.دانشمندی تاکید کرد :از
آنجا که قانونگذار اولویت پرداخت تسهیات قرضالحسنه را وام ازدواج
تعیین کرده است ،هیچ محدودیتی از نظر تامین منابع برای پرداخت وام
ازدواج به زوجین وجود ندارد اما زوجین برای تکمیل مدارک باید تسریع
کنند و اگر مدارک کامل باشــد و ضامن معتبر بیاورند پرداخت وام قطعاً
انجام خواهد شد.

دارندگان وامهای قرضالحسنه منتظرند!

مســئوان بانــک مرکــزی میگوینــد «اطاعات
دریافتیشان نشان میدهد که بانکها اقساط کسر
شــده از حســاب صاحبان وامهای قرضالحسنه را
برگرداندهاند ،مگر مورد خاصی وجود داشــته باشد
که رسیدگی خواهند کرد « .با این حال کم نیستند
مشــتریانی که اقساط به حسابشان برنگشته و یا هر
بار با تماس بانک برای واریز اقســاط معوق و جریمه
مواجهاند؛ دارندگان وامهای قرض الحســنه منتظر
حل مشکل و رســیدگی بانک مرکزی هستند .بعد
از حواشــی که در رابطه با طرح مصوب شورای پول
و اعتبار و دســتورالعمل بانــک مرکزی برای تعویق
ســهماهه اقساط وام صاحبان کسبوکار و همچنین
وامهای قرضالحسنه اشخاص ایجاد شد ،بانک مرکزی
در تازهترین موضعگیری خود به گونهای اعام کرده
که دستورالعمل آن برای برگشت اقساط کسر شده و
سایر مسایل اجرایی شده است .این در حالی است که
حمیدرضا غنیآبادی – مدیرکل مقررات بانک مرکزی
– در رابطه با اقساطی که از حساب دارندگان وامهای
قرضالحسنه و یا حتی ضامنین آنها کسر شده ،توضیح
داده است که با توجه به اینکه نرمافزارها و سامانههای
اطاعاتی بانکها بر مبنــای ضوابط و مقررات بانک

مرکزی تهیه شــده است تغییر در آن نیاز به زمان و
اقدامات اجرایی از سوی بانکها دارد .بر این اساس در
اجرای دستورالعمل بانک مرکزی برای تعویق اقساط،
بانکها با مشکاتی مواجه شدند و برخی به صورت
اتوماتیک از حساب اشخاص و یا حتی ضامنین آنها
اقساط سررسید شــده را برداشت کردند.وی با اشاره
به بخشنامه بانک مرکزی در اوایل فروردینماه گفت
که تاکید کردیم که اقساطی که از حسابها برداشت
شده ،برگردد و با اطاعاتی که در اختیار داریم به نظر
میرسد که این دستورالعمل اجرایی شده است ،اما اگر
مورد خاصی در بانکها وجود داشته باشد رسیدگی
خواهیم کرد.این مقام مســئول بانک مرکزی البته با
اعام اینکه شکایات در ســامانهای در سایت بانک
مرکزی ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد گفته که
اگر بانکی این موضــوع را رعایت نکند با آن برخورد
نظارتی و انتظامی خواهد شد.ماجرا به این بر میگردد
که با شیوع ویروس کرونا که با کاهش درآمد و افزایش
هزینه در بخشهای مختلف همراه بود ،بانک مرکزی
در راســتای کمک به مشتریان شبکه بانکی تصمیم
گرفت که اقساط وامها را در چند بخش به مدت سه
ماه به تعویق بیندازد ،که قرار شــد اقساط تسهیات

صاحبان کسب و کار که به ویژه فعالیتهای خرد آنها
طی ماههای اسفند تا اردیبهشت به تعویق افتاده بود
به پایان دوره منتقل شود ،همچنین اقساط تسهیات
قرض الحســنه کلیه اشخاص در دوره مشخص شده
معوق شــود و مشمول جریمه دیرکرد نیز نباشد .اما
در عمل برخی بانکها طبق بخشنامه بانک مرکزی
عمل کرده و مشتریان با مشکلی مواجه نبودند ،ولی
برخی بانکها دست به کسر از حساب زدند و یا اینکه
بعد از دوره سه ماهه مشتریان را تحت فشار قرار داده
تا اقســاط معوق را به همراه جریمه پرداخت کنند.
اما اکنون در حالی مسئوان بانک مرکزی معتقدند
که دســتورالعمل آنها برای برگشــت اقساط کسر
شده به حساب مشــتری اجرایی شده که این روزها
با گزارشهای مختلفی از ســوی دارندگان وامهای
قرضالحســنه در بانکهای بزرگ مواجه هستیم و
اعام میکنند که با پیگیریهای مســتمری که از
شعب بانک و حتی بخشهای اداری بانکها داشتهاند
به جواب نرســیده و مبالغ کسر شده به حسابشان
برنگشته است .در کنار کسر از حساب مسئله دیگر به
درخواست بانکها برای برگرداندن هر سه قسط معوق
بر میگردد که همراه با جریمه خواهد بود.
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موسوی:

رویکردآژانسراسازندهنمیدانیم

ســخنگوی وزارت خارجه کشــورمان تاکید کرد :آژانس بین
المللی انرژی اتمی قــدر همکاریهای ایران را بداند .تصمیم
غیرســازنده آژانس با واکنش درخور ایران مواجه میشــود.
سید عباس موســوی صبح دیروز دوشنبه در نشست خود با
خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد گزارش اخیر گوترش،
دبیر کل ســازمان ملل در موضــوع آرامکو و ادعاهایی که در
این گزارش علیه کشــورمان مطرح کرده است با انتقاد از این
گــزارش گفت :ما این گزارش و ادعاهای مطرح شــده در آن
را بی پایه و اســاس میدانیم و فکر میکنیم که این گزارش
بر مبنای فشــارهایی که آمریکا و رژیم عربستان وارد کردند
تهیه و تدوین شده است .هیچ سند و مدرکی ادعاهای مطرح
شــده را ثابت نمیکند و آنها بر اســاس یک سری اطاعات
خاص و فشارهای وارده این گزارش را تهیه کردهاند.وی ادامه
داد :این باعث تاسف اســت که دبیر کل سازمان ملل متحد
از طریق برخی کشــورهای خاص تحت فشار قرار میگیرد و
گزارشهایی را تایید و اعام میکنند که پایه و مبنای درستی
ندارند.این دیپلمات کشورمان همچنین گزارش اخیر آژانس و
ادعاهای مطرح شده در آن را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت:
بر مبنای ادعای جاسوسی رژیم صهیونیستی و شخص نتانیاهو
آنها موضوعی که بسته شده است را باز میکنند و این جای
تاســف دارد که آژانس به جای اتکا به مدارک متقن و نگاه به
همکاریهای ســطح باای ایران با آژانس به ادعاهای رژیمی
میپــردازد که خصومتش با مردم ،نظــام ایران و خطری که
برای عرصه بین الملل دارد بر همگان مشخص است.موسوی
ادامه داد :ما به آژانس توصیه میکنیم که در این زمینه قدری
آینده نگری داشته باشد و مبنای سواات خود را مسائل دقیق
تر و قانونی تر قرار دهد نه ادعاهای یک رژیم که مدعی است
از طریق جاسوســی به آنها دســت پیدا کرده است.وی ادامه
داد :ایران تاکنون همکاریهای ســطح باای با آژانس داشته
اســت .آژانس بین المللی انرژی اتمی باید این همکاری ها را
قدر بداند و تحت تاثیر برخی از رژیمها و کشــورها و حاشیه
سازیهای بی مورد آنها نباشد.موسوی ادامه داد :امیدواریم این
نشســت منتج به نتیجهای شود که برای حفظ صلح و امنیت
بین المللی مفید و ســازنده باشد.ســخنگوی وزارت خارجه
همچنین در پاسخ به این سوال که اگر در جلسه اخیر شورای
حکام قطعنامهای علیه ایران مطرح و یا تصویب شــود ایران
چه اقدامی انجام میدهد گفت :امیدواریم کار به آن جا نکشد
مبنای این نشست ادعاهای واهی رژیم صهیونیستی است .این

رژیم مدعی است که از طریق جاسوسی به اسنادی دست پیدا
کرده که مربوط به ســالهای قبل است .ما رویکرد آژانس در
این زمینه را سازنده نمیدانیم گزارش آژانس باید متقن باشد
و در مورد مسائل تخصصی باید بی طرفی خود را حفظ کند.
رویکرد کنونی آژانس مورد قبول ما نیست.ســخنگوی وزارت
خارجه خاطر نشــان کرد :همکاری های ایران با آژانس بعد
از کاهــش تعهدات برجامی ادامه پیدا کــرد و ایران با اطاع
آژانــس این اقدامات خود را انجام داد و اگر آنها بخواهند این
رویــه را در پیش بگیرند قدری تعامل با این نهاد بین المللی
دچار مشکل میشود.موسوی تاکید کرد :امیدواریم که آژانس
زیر فشــار آمریکا و رژیم صهیونیستی تصمیم نامربوط و غیر
ســازندهای نگیرد و طبیعی است که تصمیم غیر سازندهای
گرفته شود امکان دارد که ایران واکنش در خوری نشان دهد
و احتمــاا آنها حدس خواهنــد زد که این تصمیم و واکنش
چه خواهد بود.ســخنگوی وزارت خارجه کشورمان همچنین
در مورد برخی اظهارات مقامات ســعودی علیه ایران و اخبار
منتشر شده مبنی بر این که ریاض به دولت دوحه اعام کرده
که یکی از شروط برقراری روابط مجدد بین دو کشور این است
که قطر سطح روابط خود را با تهران کاهش دهد گفت :ما در
مجموع رویکرد عربستان را سازنده نمیبینیم و مطرح کردن
این گونه مســائل و شروط با قواعد و هنجارهای بین المللی

موسسه صلح استکهلم:

هند  ۱۵۰کاهک هستهای در اختیار دارد

موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم در جدیدترین گزارش خود که
دیروز (دوشنبه) منتشــر شد اعام کرد :هند دارای  ۱۵۰کاهک هستهای
است .نشریه «تایمز او ایندیا» با انتشار این گزارش نوشت :کشور چین دارای
 ۳۲۰کاهک هستهای و پاکستان نیز دارای  ۱۶۰کاهک اتمی است .طبق
ایــن گزارش؛ آمریکا  ۵هزار و  ۸۰۰کاهک هســتهای و روســیه  ۶هزار و
 ۳۷۵کاهک اتمی در اختیار دارند .این دو کشور مجموعا  ۹۰درصد از ۱۳
هزار و  ۴۰۰کاهک اتمی در جهان در آغاز ســال  ۲۰۲۰را در اختیار خود
دارند .موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم در گزارش جدید خود
افزود :فرانســه ( ۲۹۰کاهک اتمی) ،انگلیــس ( ۲۱۵کاهک اتمی) ،رژیم
صهیونیستی ( ۹۰کاهک اتمی) و کره شمالی ( ۳۰تا ۴۰کاهک هستهای)
در اختیار دارند .این کشورها در حال تولید ساحهای جدید اتمی میباشند.
این موسسه در خصوص برنامه اتمی هند و پاکستان گفت :هند و پاکستان
به تدریج درحال افزایش و گسترش نیروهای اتمی خود هستند .دولتهای
هند و پاکســتان در مورد برخی از آزمایشــات مشکی خود اطاع رسانی
میکنند اما آنها اطاع کمی در خصوصاندازه و وضعیت زرادخانه اتمی
خود منتشــر مینمایند .هند و پاکستان هیچکدام پیمان منع گسترش
ساحهای هســتهای موســوم به «ان پی تی» را امضا نکردهاند .نیروی
اتمی هند تنها  ۱۵سال عمر دارد ،اما این کشور تاکنون چهار نوع موشک
هســتهای تولید کرده است .این موشکها شامل موشکهای با برد کوتاه
پریتوی  ۲و آگنی  ،۱موشک برد متوسط آگنی  ۲و موشک نیمه سنگین
آگنی  ۳میباشــند .این کشور همچنین در حال تولید دو موشک اتمی با
برد باا شــامل آگنی  ۴و  ۵است .هند قوای سه گانه خود را در زمین،
دریا و هوا مجهز به ســاح هستهای کرده است .اولین قدم در این راستا
ساخت ساح هستهای برای شلیک از هواپیماهای نیروی هوایی هند بود.
امروزه این کشور دارای بیش از  ۲۰۰فروند جنگنده سوخوی ۳۰ام کیای،
 ۶۰میگ  ۲۹و  ۵۱میراژ  ۲۰۰۰میباشد .تعدادی از این جنگندهها دارای
توانایی حمل ســاح هستهای هستند .دهلی نو در بخش زمینی دارای
یک ســری از موشــکهای قاره پیما با قابلیت کاهک هستهای بوده و
نیروهای مسلح این کشور اکنون دارای موشکهای پریتوی  ۲با برد ۳۵۰
کیلومتر ،آگنی  ۱با بــرد  ۷۰۰کیلومتر ،آگنی  ۲با برد دو هزار کیلومتر
و آگنــی  ۳و  ۴با برد ســه هزار و  ۵۰۰کیلومتــر و آگنی  ۵با برد بیش
از  ۵هزار کیلومتر اســت .این قدرت آسیایی در ســالهای اخیر دور از
توجه رســانهها در حال ساخت ناوگان زیردریایی هستهای خود به ارزش
تقریبی  ۱۴میلیارد دار بوده است .دهلی نو پیشتر اعام کرد که توسعه
زرادخانه هستهای یک اقدام بازدارنده در مقابل دو کشور رقیب یعنی چین
و پاکستان انجام میشود .هند تاکنون چهار آزمایش هستهای انجام داده
است .اولین آزمایش هستهای این کشــور در سال  ۱۹۷۴و سه آزمایش
اتمی دیگر در سال  ۱۹۹۸انجام شدند.

سازگار نیست هر کشوری مستقل است که در مورد نوع روابط
و ســطح روابط خود با دیگر کشورها خودش تصمیم بگیرد و
آن را تنظیم کند.موســوی ادامه داد :امیدواریم عربستان به
مسیر صحیح بازگردد و سوءتفاهم احتمالی خود را با ایران رفع
کند و با کشورهای منطقه و خلیج فارس از در دوستی درآید.
این دیپلمات کشورمان با تاکید بر این که ما خواهان اختاف
بین کشورهای همسایه و اســامی نیستیم و دوست نداریم
که خودمان نیز با این کشــورها دچار اختاف شــویم افزود:
همانطور که پیــش از این نیز بارها اعام کردهایم ما آمادگی
داریــم که روابط خود را بهبود دهیــم و همچنین اگر کاری
از دســتمان برای نزدیکی دیدگاههای کشــورهای منطقه به
یکدیگــر برمیآید آن را انجام دهیــم و در این زمینه کمک
کنیم.وی ادامه داد :به همســایه جنوبی خود توصیه میکنیم
که قدری از توهماتش فاصله بگیرد و مســائل فرامنطقهای و
خارجی را کمتر در مسائل دو جانبه و منطقهای دخالت دهد و
اگر این کشور رویکرد صحیحی را در پیش بگیرد این موضوع
ثمراتی را برای خود این کشــور و ملتهای منطقه به همراه
خواهد داشــت.وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر این
که آمریکاییها اعــام کردند که قصد دارند نیروهای نظامی
خود را از افغانستان خارج کنند و آیا ایران از خروج زود هنگام
نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان نگران نمیشود گفت :ما

پمپئو اوایل هفته جاری با
مقامهای چینی دیدار میکند

شــبکه ســیانان به نقل از مقامهــای آمریکایی و یک
دیپلمات غرب از تصمیم وزیر خارجه آمریکا برای دیدار با
مقامهای چینی در ایالت هاوایی در اوایل هفته جاری خبر
داد.شبکه ســیانان به نقل از مقامهای آمریکایی و یک
دیپلمات غربی اعام کرد که «مایک پمپئو» ،وزیر خارجه
آمریــکا در نظر دارد اوایل هفته جاری با مقامهای چینی
در ایالت هاوایی دیدار کند.این شبکه به نقل از منابع آگاه
گزارش داد که پمپئو با نمایندگان چین دایره گستردهای
از مســائل موجود را طی دیدارهایی که در پایگاه هوایی
«پرل هاربر هیکام» آمریکا صورت میگیرد ،بررسی خواهد
کرد.این منابع آگاه هویت افرادی را که پمپئو با آنها دیدار
خواهد کرد ،افشا نکرد .همچنین دیپلمات غربی افزود که
کاخ ســفید برنامههای وزیر خارجه را پنهان نگه میدارد.
تنــش بین چیــن و آمریکا طی ماههــای اخیر به دنبال
پاندمی کرونا و تصویب قانون امنیت ملی در منطقه هنگ
کنگ تشدید شده است.

به هیچ وجه از خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانســتان و
عراق نگران نمیشــویم و تاکید بــر این داریم که حضور آنها
باعث ناآرامی در منطقه و ایجاد جنگ شــده است و آنها باید
هرچه زودتر منطقه را ترک کنند و به خواستههای ملتهای
منطقه در این زمینه تن دهند.وی با بیان این که در این مدت
کــه نیروهای نظامی آمریکایی در افغانســتان و عراق حضور
داشتند ما شــاهد حمات مختلف در این دو کشور و کشته
شدن غیر نظامیان بودیم گفت :حضور نیروهای نظامی بیگانه
باعث تنش در منطقه ما اســت و اگر نیروهای آمریکایی هر
چه زودتر از منطقه خارج شوند کشورهای منطقه میتوانند با
گفت و گو و رایزنی با یکدیگر به توافقی برای اتخاذ راهکاری
جهت تحقق صلح وآرامش در منطقه دست پیدا کنند .بنابراین
ما نه تنها نگران این خروج نیســتیم بلکه ادامه حضور آنها را
باعث ناامنی میدانیم و امیدواریــم هر چه زودتر این خروج
انجام شود.این دیپلمات کشورمان همچنین در مورد نشست
انجام مذاکــرات راهبردی بین آمریکا وعراق و موضوع خروج
نیروهای آمریکایی از این کشــور گفــت :انجام این مذاکرات
راهبردی یک مســئله داخلی عراق است و ایران دخالتی در
آن نــدارد.وی گفت :در مورد خروج نیروهای نظامی آمریکا از
این کشــور نیز ما معتقدیم که باید نظر مجلس و مردم عراق
هر چه زودتر دراین زمینه اجرایی شود و آمریکاییها براساس
خواســته دولت و ملت عراق این کشور را ترک کنند.موسوی
گفت :چندی پیش مشاهده کردم که یکی از مقامات آمریکایی
در اظهارات مضحکی گفته بود که ما بنا به درخواســت دولت
و ملت عراق در این کشــور حضور پیدا کــرده ایم .ما به آنها
میگوییم که دولت و ملت عراق با صدای رسا و تصویب قانون
و همچنین انجام تظاهرات گسترده مخالفتشان را با حضور
شما در این کشور اعام کردند و شما باید خاک این کشور را
ترک کنید.وی افزود :نظر جمهوری اســامی ایران در ارتباط
با این موضوع شفاف اســت و به خواسته دولت و ملت عراق
در مــورد خروج نیروهای نظامی بیگانه از خاک این کشــور
احترام و بر اجرایی شدن آن تاکید میکنیم.وی همچنین در
مورد آخرین وضعیت پیگیری ها در مورد هواپیمای اوکراینی
و رایزنیهــای اخیری که مقامــات وزارت خارجه با مقامات
اوکراین و کانادا داشــتند گفت :ما چارچوبی را برای پیگیری
این موضوع با دولت اوکراین طراحی کردیم ولی متاســفانه با
تعلل آنها در پاسخگویی به این چارچوب و پیشنهادات مطرح
شده مواجه شدیم.

«اختافات عمیق» روسیه و آنکارا

منابع دیپلماتیک اعام کردند ،دلیل لغو ســفر وزرای خارجه و دفاع روسیه به استانبول به منظور
رایزنی در خصوص لیبی «اختافات عمیق» میان دو طرف در خصوص پرونده این کشور بوده است.
به نوشته روزنامه فرامنطقه الشرق ااوسط ،منابع دیپلماتیک اعام کردند که سفر سرگئی اوروف،
وزیر خارجه و سرگئی شویگو ،وزیر دفاع روسیه به استانبول که قرار بود دیروز (یکشنبه) به منظور
رایزنی در خصوص لیبی انجام شود به دلیل اختافات میان دو طرف لغو شد.وزارت خارجه ترکیه
و روســیه در بیانیهشــان دلیل لغو این ســفر را اعام نکردند اما منابع دیپلماتیک گفتند ،از صبح
یکشنبه تماسهای زیادی در راستای تاش برای برگزاری این مذاکرات در موعد خود برقرار شد اما
اختافات عمیق در خصوص پرونده لیبی مانع انجام این سفر شد.این مذاکرات وزرای خارجه روسیه
و ترکیه در حالی به تعویق میافتد که دو کشور در درگیریهای لیبی و سوریه از جبهههای مخالف
با هم حمایت کردهاند.سازمان ملل اخیرا اعام کرد ،طرفهای درگیر در لیبی مذاکرات جدیدی را
در مورد آتشبس شروع کردهاند .آنکارا در نزاعهای لیبی از دولت وفاق ملی که قوایش اخیرا حمات
گروه رقیب یعنی «ارتش ملی لیبی» متعلق به خلیفه حفتر را دفع کردند ،حمایت میکند.مسکو به
همراه امارات متحده عربی و مصر ،حامی ارتش ملی لیبی است.لیبی از زمان برکناری معمر قذافی،
دیکتاتور مخلوع شاهد دودستگی و جنگ و ناآرامی است و دو دولت یکی در غرب و دیگری در شرق
بر این کشــور سلطه دارند که هر یک تاش دارد با شکست دیگری ،کنترل کل کشور را در دست
بگیرد .دولت اول از سوی سازمان ملل و ترکیه به رسمیت شناخته شده و دولت شرق لیبی هم از
سوی برخی کشورها از جمله روسیه حمایت میشود.
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گزیده خبر
یک گزارش بینالمللی اعام کرد:

اسرائیل  ۹۰کاهک هستهای در اختیار دارد

یک مؤسســه بینالمللی در مطالعه جدیدی که منتشــر شد ،اظهار داشت که
اسرائیل دارای  ۹۰کاهک هستهای است.به گزارش القدس العربی ،یک مؤسسه
بینالمللی در مطالعه جدیدی که منتشــر شد ،اظهار داشت که اسرائیل دارای
 ۹۰کاهک هستهای است که نشاندهنده افزایش این نوع ساح در مقایسه با
سال  ۲۰۱۹است.انستیتوی بینالمللی مطالعات صلح در سوئد در تحقیقی اعام
کرد« :در ســال  ۲۰۱۹اسرائیل حدود  ۸۰کاهک هستهای داشت ،اما این رقم
امســال به  ۹۰مورد رسید».این در حالی اســت که اسرائیل از افشای زرادخانه
هســتهای خود امتناع و از اظهارنظر در مــورد گزارشهای بینالمللی مبنی بر
داشــتن تسلیحات هستهای نیز خودداری میکند.این موضوع نشان می هد که
اســرائیل سیاست بلندمدتی را برای عدم اظهار نظر در مورد زرادخانه هسته ای
خود دنبال میکند.در این گزارش آمده است که کشورهای مسلح به تسلیحات
هستهای عبارتند از :آمریکا ،روسیه ،انگلیس ،فرانسه ،چین ،هند ،پاکستان ،کره
شمالی و رژیم صهیونیستی که در مجموع حدود  ۱۳هزار و  ۴۰۰بمب هستهای
را در ابتدای سال  ۲۰۲۰در اختیار دارند.

سقوط یک فروند جنگنده نیروی هوایی
آمریکا در دریای شمال

یک فروند جنگنده نیروی هوایی آمریکا در دریای شمال سقوط کرد.به گزارش
پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی بیبیســی ،یک فروند جنگنده نیروی هوایی
آمریکا امروز -دوشــنبه -در دریای شــمال ســقوط کرد .بنا به گزارشها ،یک
جنگنده اف ۱۵-ســی ایگل که در ساعت  ۹و  ۴۰دقیقه صبح به وقت محلی از
فرودگاه نیروی هوایی سلطنتی لیکنهیث برخاسته بود کمی بعد از آغاز عملیات
تمرینی خود سقوط کرد .خلبان این هواپیما همچنان مفقود است.
هایکو ماس:

روابط آمریکا و آلمان دشوار است

وزیــر خارجه آلمان گفت کــه از اینکه آمریکا تصمیمــش را مبنی بر خروج
نیروهایش از این کشــور با برلین مطرح نکرده متعجب نشــده است.به گزارش
خبرگزاری آسوشیتد پرس« ،هایکو ماس» ،وزیر خارجه آلمان ،امروز -دوشنبه-
گفت که از اینکه آمریکا تصمیمش را مبنی بر خروج نیروهایش از این کشــور
با برلین مطرح نکرده متعجب نشــده اســت .وی در ادامه روابط دوجانبه میان
واشنگتن و برلین را «دشوار» توصیف کرد .ماس در گفتوگو با شبکه تلویزیونی
زددیاف گفت« :به نظر من روابط میان آمریکا و آلمان دشوار است .همانگونه
که شــاهد بودیم ،آمریکا در زمینه خروج نیروها از آلمان با ما هماهنگ نکرده
بود».این در حالی اســت که پیشــتر این احتمال مطرح شده بود که نیروهای
خارجشــده آمریکایی از آلمان ممکن است در لهستان مستقر شوند .روسیه نیز
در واکنش اعام کرد که این اقدام به روابط میان این کشــور و ســازمان پیمان
آتانتیک شمالی (ناتو) ضربه میزند.

آغاز عملیات هوایی ترکیه علیه نیروهای حزب
کارگران کردستان

نیروی هوایی ترکیه حمله علیه نیروهای حزب کارگران کردســتان (پکک)
را در قالــب عملیات «پنجه عقاب» آغاز کرد.به گزارش خبرگزاری تاس ،نیروی
هوایی ترکیه حمله علیه نیروهای حزب کارگران کردستان (پکک) را در قالب
عملیات «پنجه عقاب» آغاز کرد .این خبر را وزارت دفاع ترکیه در پیامی توئیتری
امروز -دوشــنبه -اعام کرد .این وزارتخانه در پیامی کوتاه اعام کرد« :عملیات
پنجه عقاب آغاز شده است».از سوی دیگر ،شبکه تلویزیونی العربیه گزارش داد
که نیروهــای هوایی ترکیه از صبح امروز پناهگاههــای پکک را در کوههای
ســنجار بارها بمباران کردهاند .ترکیه بارها اعام کرده که پکک را تهدیدی
برای اتمنیت ملی خود میداند.

آغاز بازگشایی مرزهای اروپا با وجود کرونا

کشورهای اروپایی دیروز (دوشــنبه) برخی از محدودیتهای مرزی خود را که
در پی قرنطینه کرونا اعمال کرده بودند ،برداشــتند اما هنوز مســافرت آزاد در
سراســر اروپا به حالت عادی برنگشته اســت.به گزارش خبرگزاری رویترز۲۲ ،
کشور عضو شنگن به انضمام ایسلند ،لیختنشتاین ،نروژ و سوئیس گذرگاههای
بدون کنترل را وضع کرده اما برای ســه ماه عبــور و مرور تنها برای کارمندان
بخشهای حســاس و کااها است.ییلوا جانسون ،کمیســیونر امور داخلی اروپا
به کشــورهای عضو شــنگن تاکید کرده بود تا کنترلهای مرزهای داخلی را از
روز دوشــنبه بردارند تا از ماه ژوئیه هم دیگر کشورها اجازه بازگشایی تدریجی
مرزهایشان را داشته باشند.این اقدام به بهبود بخش گردشگری اروپا که با بحران
کرونا ضربه خورد ،کمک میکند تا در تابســتان گردشگر جذب کند.بر اساس
شرایط جدید از ایسلند تا یونان ،بســیاری از محدودیتها برای اتحادیه اروپا و
مسافران شنگن از امروز لغو میشود .یونان برای کسانی که از فرودگاههای هشت
کشور اتحادیه اروپا وارد میشوند ،قرنطینه وضع میکند .جمهوری چک دارای
سیستم «چراغ راهنمایی» است و ورود گردشگران را از کشورهای «نارنجی» یا
«قرمز» مانند پرتغال و ســوئد ممنوع میکند.دانمارک به شرط اقامت حداقل
شش شب به مســافران از ایسلند ،آلمان و نروژ بجز سوئد ،اجازه ورود میدهد.
قرنطینه اجباری دو هفتهای انگلیس برای بازدید کنندگان بدان معنی است که
شهروندان انگلیسی در فرانسه هم با همین شرایط روبرو میشوند.

کرونا در چین رنگ عوض کرد

«زینگ گوانگ» از متخصصان ارشد مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های چین
ادعا کرده اســت که ویروس جدید کرونا که بتازگی در پکن شایع شده است با
آنچه قبا در چین بوده ،متفاوت اســت ،.این متخصص عالی رتبه چینی دیروز
دوشنبه در گفت و گو با روزنامه گلوبال تایمز چین افزود که پس از مدت مدیدی
که مواردی از ابتا به کرونا بخصوص در پایتخت چین گزارش نشده بود و درواقع
در دوره آرامش بســر می بردیم با یک شرایط جدید و حساس مواجه شده ایم.
او گفت :آزمایش های اولیه نشان می دهد که نوع و ترکیب ویروس جدید و در
واقع ریشــه و نژاد آن با ویروس قبلی که در چین شایع شده بود تفاوت دارد دو
نمونه آزمایش شده است ولی برای نتیجه گیری قطعی ،ازم است آزمایش های
بیشتری صورت گیرد.کارشناسان گفته اند که بررسی های ژنتیک روی ویروس
نشان خواهد داد که این نوع با کدام کشورها مطابقت دارد و برای همین آزمایش
های بیشتری انجام می شود.زینگ افزود :اکنون در معرض یک آزمایش بزرگ
قرار گرفته ایم و اگر با موفقیت بر آن مدیریت نکنیم ،درگیر موج دوم شیوع کرونا
خواهیم شد.وی خاطر نشان کرد که مانند دیگر افراد جامعه ،جمعیت شهر پکن
هم مشکوک به کووید  ۱۹است اما خوبی قضیه اینجا است که خیلی زود موارد
جدید ابتا ردیابی شده است.

info@sobh-eqtesad.ir
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چهره روز
پیتر برگر
یتــر لودویگ برگر (انگلیســیPeter L. Berger :؛ زادهٔ
 ۱۷مــارس -۱۹۲۹درگذشــت  ۲۷ژوئــن )۲۰۱۷
جامعهشناس اتریشیااصل آمریکایی که برای کارهای
خود دربارهٔ جامعهشناســی معرفت ،جامعهشناســی
دین ،مطالعات مدرنیزاســیون ،و کمکهای نظری به
نظریه جامعهشناختی شناخته شدهاست.پیتر لودویگ
برگــر در  ۱۷مــارس  ۱۹۲۹در وین به دنیا آمد .پدر
و مادرش جورج ویلیــام و جلکا (لیو) برگر یهودیانی
مسیحیشــده بودنــد .او در  ۲۷ژوئــن ۸۸( ۲۰۱۷
ســال) در خانهاش در بروکلیــن و پس از بیماریای
طوانیمدت درگذشت .او اندکی پس از جنگ جهانی
دوم در ســال  ۱۹۴۶به ایاات متحده مهاجرت کرد
و در ســال  ۱۹5۲نیز شــهروند عادی آمریکا شد.در  ۲۸سپتامبر  ۱۹5۹با بریجیت کلنر که یک
جامعهشناس برجســته و مدیر گروه دپارتمان جامعهشناسی کالج ولزلی و دانشگاه بوستون بود
ازدواج کرد .بریجیت در ســال  ۱۹۲۸در آلمان شرقی متولد شد و در میانهٔ دههٔ  ۱۹5۰به ایاات
متحده مهاجرت کرد .کلنر جامعهشناسی بود که بر جامعهشناسی خانواده تمرکز داشت و استدال
میکرد که خانوادهٔ هستهای از دایل اصلی مدرنیزاسیون است .او اگرچه دربارهٔ خانوادههای سنتی
مطالعه میکرد اما از روابط همجنسگرایی نیز حمایت مینمود.آنها دو پســر داشــتند؛ توماس
اولریخ برگر و مایکل جورج برگر .توماس که یک پژوهشگر روابط بینالملل است هماکنون استاد
دانشــکدهٔ مطالعات جهانی پردی در دانشگاه بوستون است .او همچنین کتابهای جنگ ،گناه و
سیاســت جهانی پس از جنگ جهانــی دوم ( )۲۰۱۲و فرهنگهای ضدجنگگرا :امنیت ملی در
آلمان و ژاپن ( )۲۰۰۳را در کارنامه دارد.

پیشنهاد

از هر دری خبری

ساخت "شیلد" شبیه به ویروس کرونا با استفاده از بطری آب /شهر "مانیل" فیلیپین

ورزشی

ســازمان بهداشت جهانی بااخره با یک اعامیه رسمی به تردیدها
درباره شیردهی به نوزادان تازه متولد شده در دوران شیوع بیماری
همهگیر کووید ۱۹-پایان داد .ســازمان بهداشــت جهانی به طور
رســمی اعام کرده اســت که با وجود برخــی گزارشها مبنی بر
مشاهده کروناویروس در شــیر برخی مادران ،شیردهی به نوزادان
بیخطر است .این ســازمان ،بخشهایی از کروناویروس را در شیر
مادران یافته است ،اما اعام کرد که اینها ویروسهای زنده نیستند
که بتوانند به کودکان آســیب برســانند .بنابراین به شکل رسمی
اعام کرد که شــیردهی مادر به نوزاد در دوران شــیوع کووید۱۹-
بامانع و ایمن است .شبکه فاکس نیوز چندی پیش گزارش داد که
ویروسهای کووید ۱۹-در شیر مادر یافت شدهاند.

اعتقاد بدون تعصب
کتاب اعتقاد بدون تعصب اثر مشترکی از پیتر برگر و
آنتون زایدرولد است که در ستایش «تردید» نوشته
شده .اما اگر در مفاهیم کتاب دقیق شویم میتوانیم
داشــتن بدون تعصب را از آن نتیجه بگیریم.
اعتقاد
ِ
موضوع این کتاب به طور کلی شــک و ایمان و یقین
است که به صورت فلســفی به آن پرداخته میشود.
نشــر گمــان در مجموعه تجربه و هنــر زندگی ۲۲
کتاب منتشر کرده است که اعتقاد بدون تعصب جلد
پانزدهم این مجموعه اســت .کتابــی که در رابطه با
زندگی انسان در دنیایی است که هر فردی تحت تاثیر
مفاهیم مختلف قرار میگیــرد و به راحتی میتواند
درباره برخی از آنها با تعصب رفتار کند .در پشــت
جلد کتاب قسمتی از متن آن آمده است که میتوان گفت خاصه مفاهیم کتاب را شامل میشود.
این قسمت از کتاب به نحوی راهکار نویسندگان کتاب برای داشتن یک اعتقاد بدون تعصب است:
میتوان موضعی میانه بین نســبیگرایی و بنیادگرایی اتخاذ کرد؛ نه فقط در حوزه دین و اخاق
بلکه در حوزه سیاست .ایدئولوژیهای رادیکال اغلب بنیادگرایانی را میپرورد که میخواهند سلطه
بدیهی جهانبینیشان را تثبیت کنند .از سوی دیگر نسبیگرایان سیاسی هم میخواهند سیاست
را از هــر حقیقت اخاقی جدا کنند .ما نمیتوانیم از آزادیها و حقوق خودمان دم بزنیم اما آن را
تا حد آرا یا سلیقههای محض تقلیل دهیم و مثا بگوییم« :من شکنجه را محکوم میکنم ،اما به
حق تو برای مخالفت احترام میگذارم ».با همان لحنی که انگار داریم میگوییم« :من موتسارت
را ترجیح میدهم اما تو آزادی بتهوون را ترجیح بدهی ».سیاست میانهروی هم از نسبیگرایی و
هم از بنیادگرایی دوری میکند.

فرهنگ

رای  80درصدی بلژیکیها به نیمکتنشین شدن بیرانوند در آنتورپ
اغلب کاربران یک ســایت بلژیکــی عقیده دارند علیرضا بیرانوند در آنتورپ نیمکتنشــین خواهد شــد .علیرضا بیرانوند،
دروازهبان ملی پوش ایران که در جام جهانی و جام ملتها به میدان رفت و در سه قهرمانی پیاپی پرسپولیس در لیگ برتر
به عنوان دروازهبان اول انجام وظیفه کرد ،فصل قبل به عنوان مرد سال فوتبال ایران انتخاب شد .او در نهایت با تیم آنتورپ
قرارداد امضا کرد ولی به دلیل شیوع کرونا و در ادامه مشکل ویزا نتوانسته وارد بلژیک شود .این در حالی است که تمرینات
تیم جدید او از امروز (دوشــنبه) شروع میشــود .البته تیم بلژیکی که قدیمیترین تیم فوتبال این کشور نیز محسوب می
شــود ،یان بوتژ دروازهبان فرانســوی را که در لیل و اکســل حضور داشــت به خدمت گرفته است .سایت  voetbal۲۴از
کاربران خود سوال کرد که فکر می کند بوتژ فصل بعد دروازه بان اول آنتورپ خواهد بود یا بیرانوند که در این نظرسنجی
 ۸۰درصــد کاربران به بوتــژ رای دادند و تنها  ۲۰درصد از کاربران عقیده دارند کــه بیرانوند فصل بعد دروازهبان اول تیم
بلژیکی اســت.بیرانوند در صورت نیمکت نشــینی با چالش جدی در فوتبال بلژیک روبرو می شــود و باید دید می تواند به
دروازه این تیم برسد یا خیر.

تخت گاز

یادداشتی برای
"عالیجناب محمد علی خان کشاورز"
رضا بابک در پی درگذشت محمد علی کشاورز با
نگارش یادداشتی ،از او به عنوان بازیگری بینظیر
یاد کرد که حضــورش هم بر صحنه تئاتر و هم
مقابل دوربین بســیار اثرگذار بود .این هنرمند
در یادداشت خود که آن را در اختیار ایسنا قرار
داده ،نوشته است« :عالیجناب محمد علی خان
کشاورز هم از میان ما رفت .آرتیستی با سابقهی
درخشــان بازیگری در تئاتر ،سینما و تلویزیون.
اســتاد عزیزمان محمد علی کشاورز در حضور
صدر در صدی در نقشهایی که به ایشان محول
میشــد ،نمونه بود و در قالب شــخصیتهای
گوناگون ،بینظیر بود چه در ارایه شخصیتهای
ایرانــی و در چه در آفرینش کارکترهای فرنگی.
عزیزمان محمد علی کشاورز تمام مختصات یک
بازیگر درجه یک را دارا و حضورش چه در صحنه
و چه در تصویر ،بسیار بسیار تاثیرگذار بود .نگاه زیبایش در نقشها  ...صدای گیرا و پر قدرتش روی
صحنه و انعطاف بدنش در حرکات یک شخصیت ،بینظیر بود .محمد علی کشاورز ،استاد بیبدیل
بازیگری از میان ما رفت و جای خالیاش بسیار بسیار احساس میشود .روح بزرگش قرین رحمت
و یاد بزرگش زنده و جاودان باد!» محمدعلی کشاورز بازیگر با سابقه تئاتر و تلویزیون ظهر روز ۲5
خرداد ماه بعد از یک دوره بیماری در سن  ۹۰سالگی درگذشت.

تکلیف شیر مادر و کروناویروس
مشخص شد

کادیاک سلستیک ،سدان پرچمداری که قرار نبود الکتریکی باشد
چند وقت پیش در روز الکتریکی جنرال موتورز اعام شــد که کادیاک در آینده یک سدان پرچمدار تمام الکتریکی بنام سلستیک را
معرفی خواهد کرد .فع ًا اطاعات بسیار کمی از این خودرو در دست است اما حاا جزئیات جدیدی در مورد آن گفته شده است .هرچند
کادیاک هنوز هیچ تصویری از سلســتیک منتشــر نکرده اما مدیر طراحی این شرکت «برایان اسمیت» به نکاتی در مورد طراحی آن
اشاره کرده است .وی گفته است این سدان پرچمدار در ابتدا با پیشرانهٔ درونسوز در نظر گرفته شده بود .این موضوعی منطقی به نظر
میرسد زیرا رئیس قبلی کادیاک «یوهان نیشن» اعام کرد که این شرکت در سال  ۲۰۱۸خودروی پرچمدار جدیدی را معرفی میکند
که جهان را مبهوت خواهد کرد .اما اســمیت میگوید درحالیکه این خودرو در حال توســعه بود ،در دورهٔ پایانی موتورهای درونسوز
گرفتار شــد .این موضوع موجب شد کادیاک در این پروژه تجدیدنظر کند و نهایتاً تصمیم بگیرد آنرا به سدان تمام الکتریکی تبدیل
نماید .به گفتهٔ اســمیت ،از طراحی دماغه و چراغهای کراساوور الکتریکی لیریک در سلســتیک هم استفاده خواهد شد اما این سدان
پرچمدار اول ساخته شده است .این در حالی است که لیریک قبل از سلستیک معرفی میشود .اسمیت تأیید کرده است که در سدان
پرچمدار کادیاک از شیشهٔ عقبی به سبک خودروهای هاچبک استفاده خواهد شد که نمای جسورانه و منحصربهفردی را ایجاد میکند.

سوءاستفاده دانشجویان از
کروناویروس و تقلب در امتحانات
تقلب دانشجویان "کره جنوبی" در امتحانات آناین میان ترم سبب شد
که مسئوان دانشگاهی در شیوه برگزاری امتحانات پایان ترم تجدیدنظر
کنند .با ادامه شــیوع کروناویروس در سراسر جهان ،دانشگاهها تعطیل
شــدند و اغلب آنها اعام کردند که امتحانات خود را به صورت آناین
برگزار میکنند .یکی از مسائلی که راجع به برگزاری امتحانات به صورت
آناین وجود دارد ،ضرورت رعایت اخاق توسط دانشجویان است .ولی
دانشــجویان دانشگاههای "اینها" ،دانشگاه "ســوگانگ" ،دانشگاه ملی
"ســئول" و دیگر موسسات آموزش عالی کره جنوبی در امتحانات خود
که به دلیل کروناویروس به صورت آناین برگزار میشود ،تقلب کردهاند.
تعدد تقلب در این امتحانات ،دانشــگاههای کره جنوبی را وادار ساخته
گزینههای دیگر را هم بررسی کنند.

کرونا "چشمهای زمین"
را بسته است
قدرتمندترین تلسکوپهای جهان در کشور شیلی از ماه مارس تاکنون به
دلیل شیوع بیماری همهگیر کووید ۱۹-خاموش شدهاند و اخترشناسان
به شــدت نگران از دســت رفتن رصد ابرنواخترها و سایر نمایشهای
کیهانی هســتند .به نظر میرسد کرونا چشــمان زمین را بسته است،
چرا که دانشمندان میگویند همهگیری کروناویروس جدید ،منجمان
را در شمال شــیلی مجبور کرده است که قدرتمندترین تلسکوپهای
جهان را تعطیل کنند و نگران از دســت رفتن رصد ابرنواخترها و سایر
حوادث کیهانی موجود در فضا هســتند .دانشمندان از اواخر ماه مارس
همزمان با رسیدن بیماری کووید ۱۹-به مرحله همهگیری جهانی قادر
به رصد آســمان بکر بیابان آتاکامای شیلی نبودهاند و این مجموعه از
رصدخانههای مشهور در جهان از آن زمان تاکنون تعطیل شدهاند.

