مقام معظم رهبری:

مسئله ارتباط دانشگاه و صنعت بسیار مهم است

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

گزارش عملکرد دانشگاهها و مؤسسات پژوهش و فناوری در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت در سال  ۱۳۹۸از سوی وزیر علوم به رهبر انقاب ارسال شد.به گزارش
روابط عمومی وزارت علوم ،مقام معظم رهبری پس از مشاهده و مطالعه «گزارش عملکرد دانشگاهها و مؤسسات پژوهش و فناوری در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت
در سال  »۱۳۹۸ارسال شده از سوی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در یادداشت کوتاهی فرمودند« :از وزیر محترم تشکر شود .مسئله ارتباط دانشگاه و صنعت بسیار
مهم است .آنچه انجام گرفته است کارهای آغازین این حرکت بزرگ است ،اینها را با قوت ادامه بدهند .انشاءا.»...دکتر منصور غامی در گزارشی به رهبر معظم انقاب
اسامی درخصوص «عملکرد دانشگاه ها و موسسات پژوهش و فناوری در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت» ...
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در بازاری با رکود کامل

پرایـد ۹۳میلیـونی!
باتکلیفی  3۶میلیون نفر از
مشموان سهام عدالت

سـرمقـاله

حمید رضا نقاشیان

5

حدود  ۳6میلیون نفر از مشموان سهام عدالت ،روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده اند که
طبق اعام سازمان خصوصی سازی از یکشنبه هفته آینده اختیاراتی برای چگونگی معامله این سهامداران درنظر
گرفته شده است اما هنوز این اختیارات مشخص و به صورت دقیق اعام نشده است.چندی پیش رییس سازمان
خصوصی سازی اعام کرده بود که  ۱۰۰درصد از سهام شرکتهای سرمایهگذاری استانی وارد بازار سرمایه خواهد
شد که  6۰درصد آن در روز بعد از عید غدیر قابلیت معامله را پیدا می کند .بر این اساس ،مشموانی که روش
غیر مستقیم را انتخاب کردهاند این موقعیت را خواهند داشت.اما پیگیری های برای اخذ اطاعات بیشتر از ستاد
طرح آزادسازی سهام عدالت....
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بیژن زنگنه در آیین افتتاح گازرسانی به  ۷۷روستا:

صادرات روزانه  ۷5میلیون متر مکعب گاز از کشور
4

عضو اتاق بازرگانی تهران هشدار داد

فرار شرکتهای تولیدکننده از صادرات
5

 ۲۵۹۸ابتا و  ۲۱۵فوتی جدید کرونا
 ۲۶استان در وضعیت قرمز و هشدار

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی  ۲5۹۸مورد جدید کووید ۱۹در کشور خبر داد و گفت :متاسفانه ۲۱5
بیمار نیز جان خود را از دســت دادند .دکتر سیماسادات اری گفت :از دیروز  ۱۳مرداد  ۱۳۹۹و بر اساس
معیارهای قطعی تشخیصی ،دو هزار و  5۹۸بیمار جدید مبتا به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که یک
هزار و  ۳۰4نفر از آنها بستری شدند.وی افزود :مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۳۱۲هزار و  ۳5نفر
رسید.اری گفت :متاسفانه در طول  ۲4ساعت گذشته ۲۱5 ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و
مجموع جان باختگان این بیماری به  ۱7هزار و  4۰5نفر رسید.وی افزود :خوشبختانه تا کنون  ۲7۰هزار و
 ۲۲۸نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.وی ادامه داد 4۱۰4 :نفر از بیماران مبتا
به کووید ۱۹در وضعیت شــدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.وی گفت :تا کنون دو میلیون و 5۳4
هزار و  65۸آزمایش تشــخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.اری در تشریح استانهای در وضعیت
قرمز گفت :استان های مازندران ،تهران ،گلستان ،خراسان شمالی ،اردبیل ،اصفهان ،البرز ،خراسان رضوی،
کرمان ،سمنان ،آذربایجان شرقی ،مرکزی ،یزد و گیان در وضعیت قرمز قرار دارند.وی درباره استانهای در
شرایط هشدار نیز گفت :همچنین استانهای فارس ،ایام ،لرستان ،هرمزگان ،زنجان ،قزوین ،آذربایجان غربی،
بوشهر ،همدان ،قم ،چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد هم در وضعیت هشدار قرار دارند.اری
با بیان اینکه در حال حاضر  ۱4استان در وضعیت قرمز و  ۱۲استان در وضعیت هشدار قرار دارند ،افزود :با
همکاری مردم در رعایت پروتکلها و تاش شــبانه روزی مسووان استانی و کادر بهداشت و درمان ،استان
های خوزستان ،کردستان ،کرمانشاه ،خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان در وضعیت بهتری از بیماری
قرار گرفته اند؛ البته این موضوع نباید باعث خطر عادی سازی شرایط و سهل انگاری در رعایت پروتکل ها
شود.وی ادامه داد :خوشبختانه استانهای فارس ،ایام ،لرستان و هرمزگان از وضعیت قرمز به وضعیت هشدار
تبدیل شده اند و با رعایت مردم و تاش کادر بهداشت و درمان و مسووان استانی موارد ابتا و بستری در
برخی شهرستانهای این استانها روند کاهشی داشته و موجب شده تعدادی از شهرستان های این استان ها
از وضعیت قرمز خارج شوند.سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت :متاسفانه استانهای مرکزی ،گیان و
یزد از وضعیت هشدار به وضعیت قرمز تبدیل شدند؛ یعنی موارد ابتا و بستری تعداد بیشتری از شهرستان
های آنها روند افزایشی داشته است که از مردم می خواهیم با جدی گرفتن بیشتر پروتکل های بهداشتی
و استفاده از ماسک کمک کنند در هفته های آتی شاهد کاهش آمار ابتا و بستری در این استانها باشیم.

کرونا  ۳برابر بیشتر از بحران مالی  ۲۰۰۹به گردشگری
جهان آسیب زد
محدودیت های اعمال شده جهت مهار گسترش ویروس کرونا  ۳۰۰میلیون نفر از گردشگران جهان کم کرده
و باعث شــده گردشگری بین المللی  ۳۲۰میلیارد دار زیان ببیند یعنی  ۳برابر بیشتر از آنچه طی بحران
اقتصادی جهان در  ۲۰۰۹از دســت داده بود .به گزارش راشــا تودی ،محاسبات سازمان ملل نشان میدهد
صنعت گردشگری جهان بیش از  ۳۰۰میلیارد دار از درآمد خود را به خاطر توقف کامل سفرها ناشی از همه
گیری ویروس کرونا از دســت داده است .در پنج ماه اول سال جاری میادی ،اکثر کشورهای جهان مجبور
شــدند جهت مهار همه گیری ویروس کرونا محدودیت ها و قرنطینه هایی اعمال کنند .این محدودیت ها
باعث  56درصد کاهش ورود گردشگران نسبت به سال گذشته شد .تنها در ماه مه ،گردشگران بین المللی
 ۹۸درصد نسبت به همین ماه در  ۲۰۱۹کاهش داشت .سازمان جهانی گردشگری طی گزارشی که در اوایل
همین هفته منتشر شد اعام کرد «:محدودیت های اعمال شده  ۳۰۰میلیون نفر از گردشگران جهان کم
کرده و باعث شــده گردشــگری بین المللی  ۳۲۰میلیارد دار زیان ببیند یعنی  ۳برابر بیشتر از آنچه طی
بحران اقتصادی جهان در  ۲۰۰۹از دست داده بود .منطقه آسیا پاسیفیک که شاهد آغاز همهگیری ویروس
کرونا بوده ،بیش از همه از این نظر آســیب دیده و  6۰درصد از گردشگرانش را در پنج ماه اول سال جاری
میادی از دست داده است .پس از آن اروپا بیشترین آسیب را دیده و  5۸درصد ورودی کمتری داشته است.
خاورمیانه  5۱درصد و قاره آمریکا و آفریقا هر دو  47درصد از گردشگران خود را طی این دوره از دست دادند.
زوراب پولولیکا شویلی ،دبیرکل سازمان جهانی گردشگری گفت «:کاهش تعداد گردشگران تهدیدی جدی
برای گذران زندگی میلیونها نفر مخصوصاً در کشــورهای در حال توسعه است .آخرین آمار نشان میدهد
ازم است هر چه سریعتر پس از برقرار شدن امنیت در سراسر جهان ،گردشگری آغاز شود» .سازمان جهانی
گردشگری قب ًا سه سناریوی احتمالی برای شرایط گردشگری در جهان ارائه داده بود که طبق آن و با توجه
به مدت زمان متوقف بودن سفرها در سراسر جهان 5۸ ،درصد 7۰ ،درصد یا  7۸درصد از ورودی گردشگران
در سال جاری میادی کم میشود .در کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل هم هشدار داده شد همهگیری
ویروس کرونا  ۱.۲تا  ۳.۳تریلیون دار به این صنعت آسیب می رساند .روند نزولی گردشگری جهان در ماه
ژوئن ،پس از بازگشایی مرزهای برخی کشورها متوقف شد .آخرین تحقیقات سازمان جهانی گردشگری نشان
میدهد  4۰درصد از مقاصد گردشگری در حال حاضر محدودیتهای مربوط به ویروس کرونا را تسهیل کرده
اند ولی  5۳از مقاصد گردشگری جهان هنوز مرزهای خود را به روی گردشگران بسته اند.

رییسی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه:

شناسایی دستهای پنهان سیاسی در بازار
رئیــس قوه قضائیه گفت :برای برخورد با آن بخش از بازار ارز که جنبه اخال
امنیتی و سیاســی دارد ،آمادگی کامل داریم.حجتااسام و المسلمین سید
ابراهیم رئیســی در جلسه صبح دیروز شورای عالی قوه قضاییه با تبریک دهه
امامت و وایت ،عبودیت و تقرب به خداوند و امام شناسی و حجت شناسی را
مهمترین آموختههای دو عید بزرگ قربان و غدیر عنوان کرد.

آمریکا منفورترین نظام دنیاست
رییس قوه قضاییه خاطرنشان کرد :برای مردم جهان روشن شده که آمریکا و
اروپا بزرگترین ناقضان حقوق بشر هستند و منفورترین نظام در جهان ،نظام
سلطه آمریکایی است که بااترین درجه نفرت نسبت به آنها در میان ملتها
به وجود آمده است.

تحریم و تحریف دوقلوی به هم پیوستهاند
رییس قوه قضاییه با اشاره به محورهای بیانات مقام معظم رهبری در عید قربان
اظهار داشت :تحلیل جریان تحریم و تحریف از مهمترین مسائل مطرح شده از
سوی مقام معظم رهبری بود که باید مورد توجه سیاستمداران و اصحاب رسانه
و همه آحاد مردم قرار گیرد.

دلبستگی و عقب نشینی در برابر دشمن خطای راهبردی است
رییسی با تأکید بر این که هر گونه دلبستگی و عقب نشینی در مقابل دشمن
خطای راهبردی است ،خواستار تبیین تئوری مقاومت ،ایستادگی و خودباوری
از سوی رسانهها و افشاگری در خصوص ماهیت و عملکرد جریان تحریف شد.

توسل دشمن به تحریف برای بزرگ نمایی تحریم
رییسی افزود :تحریم و تحریف دوقلوی به هم پیوسته و بازوی نظام سلطه برای
عملیات روانی و رسانهای و فرهنگی هستند که دشمن با توسل به تحریف ،در
تنور بیتوجهی به داشتههای داخلی میدمد و از این طریق اثربخشی تحریمها
را بزرگ نمایی میکند.
خودباوری مهمترین پادزهر تحریف است
رییس قوه قضاییه ،خودباوری را از پادزهرهای مهم تحریف دانست و گفت :اتکا
به تواناییهای خود و خصوصاً توجه به نیروی جوان کشــور که در عرصههای
مختلف فعاانه نقش آفرینی میکنند و استفاده بهینه از منابع و ذخایر ملی از
پادزهرهای تحریف است.رییسی تصریح کرد :خداوند ثروت زیادی به کشور ما
عطا فرموده و تدبیر و مدیریت صحیح منابع ،جلوگیری از خام فروشی و توجه
بــه ارزش افزوده کااها و ذخایر و معادن موجب افزایش تواناییهای اقتصادی
خواهد شد.
نگاه به خارج برای رفع مشکات ،خطاست
رییس قوه قضاییه با بیان این که دشــمن همواره با توسل به تحریم به دنبال
ایجاد یاس در مردم اســت ،اظهار داشت :راه مقابله با چالش آفرینی دشمن و
رفع چالشها اتکا به داشتههای خودمان است و امید داشتن به خارج برای برون
رفت از مشکات ،خطاست.
هیچ مشکلی نیست که ملت ما نتواند حل کند
رییسی افزود :هر مشکلی به دست توانمند ملت و در سایه توجه به رهنمودهای
حکیمانه رهبر معظم انقاب برطرف میشود و هیچ چالشی نیست که خودمان
توانیم رفع کنیم و هر جا در پرتو شعار کلیدی «ما میتوانیم» حرکت کردیم به
دستاوردها و توفیقات بزرگی نایل شدیم.
آمریکا گرفتار خودش شده است
رییس قوه قضاییه با اشــاره به تحرکات نظام ســلطه در چالش آفرینی برای
کشورمان اظهارداشت :آمریکاییها که سالیان دور و درازی مرتکب بیعدالتی
و نقض حقوق بشــر شــدهاند ،اکنون گرفتار خودشان شدهاند ،اما همچنان به
رفتارهای خصمانه خود علیه ملتهای آزاده جهان ادامه میدهند.
غرب ملجاء و مأمن تروریستها شده است
رییسی با اشاره به دستگیری ســرکرده گروهک تروریستی «تندر» ،از
ســربازان گمنام امــام زمان (عج) تقدیر کرد و افــزود :امروز برای همه
سؤال است که چگونه کشورهای مدعی حقوق بشر ملجاء و مأمنی برای
تروریســتهای عالم شــدهاند و آمریکا و اروپا عامان به خاک و خون
کشیدن مردم بیگناه در اقصی نقاط جهان را پرورش میدهند و حمایت
میکنند؟

دولت به مدیریت بازار و معیشت مردم توجه کند
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از ســخنانش با اشاره به سه نکته محوری
در بیانات اخیر مقام معظم رهبری به تبیین این نکات پرداخت و اظهار داشت:
مدیریت بازار ،کنترل قیت کااهای اساسی و توجه به معیشت مردم از مسائل
مورد تأکید رهبر انقاب و نخبگان اقتصادی است که باید مورد اهتمام دولت
باشد و هر جا هم ازم باشد ،دستگاه قضایی نیز آماده همکاری است.
لزوم شناسایی دستهای پنهان سیاسی و امنیتی اخالگر در بازار ارز
رییســی دومین موضوع مورد تأکید مقام معظم رهبری را مدیریت و کنترل
نوســانات بازار ارز عنوان کرد و با تأکید بر لزوم توجه دولت به این مســأله ،از
دستگاههای اطاعاتی خواست با ریشه یابی علل امنیتی و سیاسی نوسانات بازار
ارز ،دستهای پنهانی که به دنبال اخال در نظام ارزی و پولی کشور هستند
شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کنند تا با آنها برخورد شود.
کارگروه اقتصادی سه قوه نباید تشریفاتی باشد
رییس قوه قضاییه تشــکیل کارگروه ویژه اقتصادی ســه قوه را از دیگر نکات
مورد تأکید مقام معظم رهبری عنوان کرد و گفت :صرف تشــکیل تشریفاتی
یک کارگروه کارگشا نیست و مسألهای را حل نمیکند؛ باید کارگروهی کارآمد
تشــکیل شود که موانع تولید را شناسایی و رفع کند تا جهش تولید در عمل
اتفاق بیافتد.رییسی با تقدیر از کادر درمانی کشور در مقابله با کرونا و همچنین
قدردانی از همیاری نهادهای انقابی و طاب با افســران و ســربازان در خط
مقدم صیانت از جان مردم و کمکهای مؤمنانه به نیازمندان در این دوره ،ابراز
امیدواری کرد که آئین عزاداری محرم امســال با رعایت ضوابط و پروتکلهای
بهداشتی که به زودی اباغ میشود ،برگزار شود.
منع ورود قضات و وکای فاقد صاحیت به جریان وکالت
رییــس قوه قضاییه همچنین در واکنش به گزارش رییس ســازمان حفاظت
اطاعات قوه قضاییه درباره اقدامات فســادزای برخی وکا در روند دادرسیها،
گفــت :دادگاه عالی انتظامی قضات باید تمهیداتی اتخاذ کند که به هیچ وجه
قاضی یا وکیلی که پیش از این توســط یکی از بخشهای قوه قضاییه ســلب
صاحیت شده ،امکان ورود یا بازگشت به جریان وکالت را نداشته باشد .تاش
ما باید این باشد که جریان وکالت هم با نظارتهای دقیق قانونی سالم بماند.
روایت رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختاف از متخ ّلفان ارزی
در این نشست همچنین حجت ااسام والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه
شــوراهای حل اختاف ،با اشاره به گزارش ســخنگوی قوه قضاییه مبنی بر
اعام تنها  ۲5درصد از اســامی واردکننــدگان و صادرکنندگان متخلّف ارزی
از ســوی دولت به دستگاه قضا ،اظهار داشت :آنچه از گزارشها برمی آید75 ،
درصد مابقی شــرکتهای متخلّفی که اقدام به اجــرای تعهدات ارزی خود و
بازگرداندن ارز نکردهاند ،شرکتهای عمده دولتی همچون شرکتهای نفتی و
پتروشیمیها و امثال آن است.

تحریف و تحریم دو ابزار استکبار
رهبری عظیم الشان انقاب اسامی حضرت ایت اه العظمی امام
خامنه ای (مد ظله العالی) در بیانات بسیار مهم خود در تبریک
عید قربــان به ملت بزرگ ایران نکاتی را یاد آوری فرمودند که
اگر به عمق این موضوعات دقیق توجه شود راهکار برون رفت از
هر بن بستی به راحتی فهمیده شده و زمینه خروج از آن فراهم
خواهد شــد .ایشان به چند نکته اساسی توجه دادند که از این
نکته شروع میکنم که فرمودند« :هدف دشمن ،گرفتن نشاط و
امید از ملت بویژه جوانان اســت تا اینگونه القا کنند که کشور
به بن بست رسیده و امکان حل مشکات وجود ندارد» .ایشان
تحریف واقعیات را خط ثابت تبلیغاتی رسانههای غربی در طول
چهل و یک ســال گذشــته خواندند و خاطر نشان کردند« :در
این خط تبلیغاتی ،نقاط قوت بهطور کلی انکار و یا در مورد آن
سکوت میشود ،اما اگر نقطه ضعفی باشد ،ده ها و حتی صدها
برابر بزرگنمایی میشــود» .رهبر انقاب اســامی درخصوص
آدرس غلط دادن برای رفع تحریمها نیز فرمودند«:در این خط
تبلیغاتی گفته میشود اگر میخواهید تحریمها برطرف شود،
کوتاه بیایید و ایستادگی نکنید و متأسفانه برخی در داخل هم
ایــن آدرس غلط را تکرار میکنند ،اما این خط بر روی اکثریت
ملت ایران با شــناختی که از دشــمن و غرض ورزی او دارند،
مؤثر نیست» ایشــان با تأکید بر اینکه جریان تحریف واقعیات
به مقاصد خود نرســیده است ،خاطر نشان کردند «:اگر جریان
تحریف شکست بخورد ،قطعاً جریان تحریم هم شکست خواهد
خورد ،زیرا عرصه کنونی ،میدان جنگ اراده هاســت و اگر اراده
ملت ایران مســتحکم باقی بماند ،بر اراده دشمن غلبه خواهد
کرد» .ایشان «خســته کردن و به ستوه آوردن ملت» را هدف
کوتاه مدت تحریمها برشــمردند و اظهار داشتند که « :دشمن
میخواهد مردم ایران را آشــفته کند تا در خیابانها در مقابل
حکومت بایســتند به همین علت مدام از تابســتان داغ سخن
گفته و میگوید ،اما اکنون خودشان به تابستان داغ مبتا شده
اند« .ایجاد محدودیت و جلوگیری از پیشرفت کشور بخصوص
در بعد علمی» هــدف میان مدت امریکاییهاســت که رهبر
انقاب با تبیین آن فرمودند :دشمن در دراز مدت هم دنبال به
ورشکســتگی کشاندن و فروپاشی اقتصادی ایران است چرا که
در آن صورت ،ادامه حیات برای یک کشور ،امکان پذیر نخواهد
بود» .معظم له در ادامه به دو نکته اساسی دیگر اشاره داشتند.
اول اینکه « :کشــور دچار مشــکاتی است که بخشی از آن به
تحریمها ،بخشی به ضعفها و مدیریتها و بخشی هم به کرونا
باز میگردد ،اما همانگونه که شــماری از اندیشمندان و فعاان
غربی هم به صراحت اعتراف میکنند دشمن با همه شدت عمل
خود نتوانســته به اهداف خود در جنایت تحریم دست یابد».
اینکه دشمن در شدیدترین شکل تحریم نتوانسته مقاصد شوم
خود را عملی نماید در دو چیز خاصه میشود اول منطق اصیل و
تصمیمات رهبر انقاب اسامی است و دوم هوشمندی و تبعیت
از فرامین رهبری به مصابه حکم جانشین پیامبر ،از جانب مردم
مســلمان ایران اسامی است .در بحث مهمتر اینکه معظم له
با اشــاره به لفظ برحام فرمودند که « :خواسته امروز آمریکا از
کامل صنعت هسته ای ،کاهش بسیار شدید
ایران ،کنار گذاشتن ِ
توان دفاعی و رها کردن اقتدار منطقهای است ،اما پذیرفتن این
خواسته ها قطعا موجب عقبنشینی آمریکا نخواهد شد و هیچ
عقلی نیز حکم نمیکند که برای توقف متجاوز ،خواســته های
او را اجابت کنیم .رهبر انقاب اســامی با اظهار تأسف از تکرار
حرفهای دشــمن مبنی بر فایده نداشتن صنعت هستهای از
زبان عدهای در داخل اشاره داشتند که «:صنعت هستهای نیاز
قطعی فردای کشــور برای تولید برق است و امروز باید به فکر
فردا باشیم» .حضرت آیت اه خامنهای با تأکید بر اینکه با وجود
خسارات فراوان برجام ،اصل صنعت هستهای حفظ شده است،
درخصوص ادعای آمریکاییها برای مذاکره با ایران ،خاطر نشان
کردند « :من علت مذاکره نکردن با امریکاییها را بارها گفته ام،
اما برخی یا متوجه نمیشــوند و یا وانمود میکنند که متوجه
نشده اند» .ایشــان تأکید کردند « :هدف اصلی امریکاییها از
ادعای مذاکره ،گرفتن تواناییهای حیاتی ملت ایران است .البته
رئیس جمهور فعلی امریکا هم به دنبال برخی منافع شــخصی
و انتخاباتی است همچون اســتفاده تبلیغاتی از مذاکره با کره
شــمالی که هیچ منافعی برای کره شــمالی نداشت» .ایشان با
تأکید بر اینکه جمهوری اســامی ایران با همه کشورها به جز
آمریکا و رژیم جعلی صهیونیســتی مذاکره میکند ،افزودند« :
عاج تحریمها ،عقب نشــینی و مذاکره با دشمن نیست بلکه
عاج واقعی آن ،تکیه بر تواناییهای ملی ،وارد کردن جوانان به
میدان و احیای ظرفیتهای فراوان کشــور و در یک کام عمل
به ارکان اقتصاد مقاومتی یعنی درون زایی و برون گرایی است».
رهبر انقاب اســامی تاکید کردند « :ما امکانات و تواناییهای
داخلی و ظرفیتهای بین المللی فراوان داریم که باید با مدیریت
جهــادی و تدبیر واقعی ،به فعلیت در بیایند» .با تصریح در این
بیانات که البته مرحله اولی هم نیست که معظم له در خصوص
برجام نظر مبارک خود را ابراز میفرمایند و بلکه بارها ایشــان
به این نکته اشــاره داشــته اند که برجام خسارت بار بوده و ما
موظفیم در شــرایط عقانی و حفظ عزت خسارت ها را جبران
کنیم و در عمل متقابل ســامت نفس و عزت آســیب دیده از
قبل رفتار دولت های حســن روحانــی را به قاطبه ملت بزرگ
ایران باز گردانیم.
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گزیده خبر
گزارش عملکرد سال گذشته وزارت علوم از سوی دکتر غامی به رهبر انقاب
ارائه شد

مقام معظم رهبری :مسئله ارتباط دانشگاه
و صنعت بسیار مهم است

گزارش عملکرد دانشــگاهها و مؤسســات پژوهش و فناوری در حوزه ارتباط با
جامعه و صنعت در سال  ۱۳۹۸از سوی وزیر علوم به رهبر انقاب ارسال شد.
به گــزارش روابط عمومی وزارت علوم ،مقام معظم رهبری پس از مشــاهده و
مطالعه «گزارش عملکرد دانشــگاهها و مؤسســات پژوهش و فناوری در حوزه
ارتباط با جامعه و صنعت در ســال  »۱۳۹۸ارســال شــده از سوی وزیر علوم،
تحقیقات و فناوری در یادداشــت کوتاهی فرمودند« :از وزیر محترم تشکر شود.
مسئله ارتباط دانشگاه و صنعت بسیار مهم است .آنچه انجام گرفته است کارهای
آغازین این حرکت بزرگ است ،اینها را با قوت ادامه بدهند .انشاءا.»...دکتر منصور
غامی در گزارشی به رهبر معظم انقاب اسامی درخصوص «عملکرد دانشگاه
ها و موسســات پژوهش و فناوری در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت» در سال
 ۱۳۹۸به همراه «نتایج رصد اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی» موارد ذیل
را به استحضار معظم له رساندند که بندهای این گزارش به شرح ذیل است:
 .۱در این دوره طرح تحول همکاریهای دانشگاه و مؤسسات پژوهش و فناوری
با جامعه و صنعت مشتمل بر  ۶هدف کان ۸ ،راهبرد اصلی و  ۴۴پروژه و اقدام
اجرایی با هدف ارتقای فرایندهای مربوط به رفع نیاز جامعه از طریق پژوهشهای
مرتبط با صنعت تهیه و اباغ شــد .از جملــه مختصات اصلی طرح مذکور این
اســت که  ۲۵درصد از پروژههای تحصیات تکمیلی تا سال  ۱۴۰۴به گونهای
مستقیم و به سفارش صنعت و جامعه ،با افزایش متوسط ساانه  ۵درصد ،تنظیم
و اجرا شوند .همچنین ،طرح ایجاد ترتیبات مناسب و مقتضی به منظور تدوین و
انعقاد قراردادهای بزرگ با سازمانها و وزارتخانههای کشور همچون دفاع ،نفت،
صنعت ،سازمان حفاظت محیط زیست ...به منظور پشتیبانی از نیازهای فناوران
صنایع مذکور با حمایت از رسالههای تحصیات تکمیلی مرتبط با نیاز صنعت و
جامعه تعریف و مواردی اقدام شده است.
 .۲تعداد قراردادها با وزارت صنعت از  ۴۷۲۳مورد در سال  ۹۷به  ۸۰۰۲مورد در
سال  ۹۸افزایش یافته است .همچنین ،مبلغ قراردادها از  ۹۹۲میلیارد تومان به
 ۱۹۵۳میلیارد تومان ،تعداد مجریان از  ۳۱۰۴به  ۴۵۹۳مورد ،تعداد کارفرمایان
از  ۲۷۰۶به  ۳۹۴۱مورد ،و درآمد حاصل از طرحها از  ۲۳۰میلیارد تومان به ۲۷۳
میلیارد تومان ( ۱۹درصد) افزایش یافته است .این روند نشانه رشدی قابلقبول
و حاکــی از جهتگیــری اعضای هیئت علمی و فعاان دیگر در دانشــگاهها و
مؤسســات پژوهشی و پارکهای علم و فناوری به سوی پاسخگویی به نیازهای
کشور است.
 .۳در قالب طرح تحول ارتباط دانشــگاه بــا جامعه و صنعت آییننامه «فرصت
مطالعاتی اعضای هیئت علمی در جامعه و صنعت» تدوین و در ســال  ۹۸اباغ
شد .بر اســاس این آییننامه تمامی اعضای هیئت علمی که از سال  ۹۸به بعد
استخدام میشوند میبایستی به منظور آشنایی با صنعت مرتبط با تخصص خود
در دوره پیمانی ،دستکم  ۶ماه فرصت مطالعاتی را با استفاده از تسهیات مالی
دانشــگاه محل خدمت (پرداخت حقوق و مزایا) در صنعت متقاضی (پرداخت
هزینههای گرنت پژوهش) بگذرانند و خود را برای حمایت از صنعت متقاضی در
مراحل بعدی کار در دانشگاه آماده کنند .در قالب این طرح در سال  ۹۸بیش از
 ۵۰نفر از اعضای هیئت علمی نسبت به انتخاب صنایع مورد نظر اقدام و فرصت
مطالعاتی خود را آغاز کردهاند.
 .۴به منظور گسترش روحیه مشارکت و همیاری بین متخصصان دانشگاهی
و فعاان صنعتی ،یکی از راهبردهای اصلی این وزارت در دوره جدید افزایش
برنامههای مهارتافزایی در مقطع تحصیلی کارشناســی است .این امر نقشی
بارز در تعیین آینده شــغلی دانشآموختگان و تصدی مسئولیتهای مبتنی
بر صاحیتهای حرفهای خواهد داشت .شایان ذکر است که میانگین تعداد
دورههای برگزارشده در هر دانشگاه معادل  ۴۵دوره در سال  ۹۷بود ،در حالی
که این عدد در ســال  ۹۸معادل  ۷۷دوره (با  ۷۱درصد افزایش) محاســبه
و گزارش شــده اســت .همچنین ،میانگین شــرکتکنندگان در دورههای
مهارتافزایی  ۱۲۹۵نفر در ســال  ۹۷و  ۲۲۴۵نفر در سال ( ۹۸با  ۷۳درصد
افزایش) بوده است.
 .۵از دیگر شــاخصهای مورد توجه در قالب طرح پیشگفته ،ارزیابی و رصد
دائمی و پایش وضعیت اشــتغال دانشآموختگان است .این امر در بیش از ۸۰
دانشگاه کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاکی از آن است که
مجموع اشتغال دانشآموختگان دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی وابسته به این
وزارت در ســال  ۹۷معادل  ۶۱درصد بوده اســت .در حالی که ،این میزان در
سال  ۹۸با  ۳درصد ارتقا به  ۶۴درصد رسیده است .طبق این بررسی ،متوسط
اشتغال دانشآموختگان کارشناسی ارشــد که در سال  ۹۷معادل  ۵۲درصد
محاسبه شده بود ،در سال  ۹۸با  ۱۲درصد رشد به  ۶۴درصد رسید .همچنین،
متوسط رشد اشتغال دانشآموختگان مقطع کارشناسی که در سال  ۹۷معادل
 ۴۹درصد ارزیابی شــده بود ،در ســال  ۹۸معادل  ۵۳درصد ( ۴درصد بیش
از سال  )۹۷محاسبه شــد .بنابراین ،هرچند در مجموع ،اشتغال متوسط ۶۴
درصدی دانشآموختگان به هیچوجه راضیکننده نیســت اما واضح است که
با ادامه تمهیدات پیشگفته همچون راهاندازی ”مرکز هدایت شغلی و کاریابی
تخصصی“ در تمامی دانشگاهها میتوان نسبت به افزایش اشتغال مدنظر برای
دانشآموختگان تاشی مضاعف به عمل آورد.
 .۶به منظور شناســایی ،مستندســازی و تقدیر از طرحهای برگزیده مقرر شد
هرســاله ،همزمان با برگزاری هفته ملی پژوهش و فناوری که تحت هدایت این
وزارت برگزار میشود ،طرحهای برگزیده مورد شناسایی ،معرفی ،تقدیر و حمایت
قرار گیرند.
در بخش پایانی این گزارش ،پیشنهادهای ذیل ارائه شده است:
 .۱ترتیبی اتخاذ شــود تا وزارتخانهها و سازمانهای دولتی بیشازپیش نسبت
به واگذاری طرحهای پژوهشــی و فناوری مورد نیــاز واحدهای متبوع خود به
دانشگاهها ،مؤسسات پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اقدام کنند.
 .۲عرصههای صنعتی مستعد کشور با همکاری دانشگاهها و با ایجاد واحدهای
تحقیقوتوسعه ضمن گسترش دورههای مهارتافزایی برای دانشجویان و ارتقای
محصوات ،زمینه فعالیت دانشجویان تحصیات تکمیلی و استادان دانشگاهها را
برای رفع نیازهای نوآورانه بنگاهها فراهم آورند.
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جهانگیری:
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اجازه بیحرمتی به فعاان اقتصادی را ندهیم

معاون اول رییس جمهوری گفت :باید فرهنگ حمایت و دفاع
از بخش خصوصی در جامعه ترویج پیدا کند و اجازه ندهیم که
به بخش خصوصی و فعاان اقتصادی در رســانهها بی حرمتی
شود.به گزارش پایگاه اطاعرسانی معاون اول رییسجمهوری،
«اسحاق جهانگیری» در جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای
کلی اصل  ۴۴قانون اساســی که ظهر دیروز دوشنبه به ریاست
وی برگزار شــد ،با تأکید بر این شــورا مســئولیت هماهنگی
و برنامهریــزی برای اجرای این سیاســتها را بــر عهده دارد،
خاطرنشــان کرد :با وجود اقدامات و دســتاوردهای خوبی که
در بخش ســرمایهگذاری و خصوصیسازی انجام شده اما هنوز
فاصله زیادی بــا اهداف تعیین شــده داریم.معاون اول رییس
جمهوری افزود :پس از اباغ سیاســتهای کلی اصل  ۴۴قانون
اساســی از ســوی رهبر معظم انقاب و رفع محدودیت برای
رشــد بخش خصوصی ،انتظار میرفت بنبســتهای بزرگی از
پیش روی بخش خصوصی برداشــته و بــرای فعاان اقتصادی
و بطور کلی برای اقتصاد کشــور افق گشــایی شود.وی با بیان
اینکه باید همزمان با اباغ سیاستها و برنامهریزیها برای رشد
بخش خصوصی ،فرهنگسازی ازم در جامعه نیز انجام میشد،
خاطرنشان کرد :سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی باید
به گفتمانی غالب در کشور تبدیل شود و سرمایهگذاران و فعاان
اقتصادی به عنوان انســانهایی شــریف در جامعه شناخته و
معرفی شوند که با سرمایهگذاری خود به دنبال توسعه اقتصادی
و اشتغالزایی در کشور هســتند.جهانگیری با انتقاد از کسانی
کــه به بخش خصوصی حمله و آنها را افــرادی غارتگر معرفی
میکننــد ،تصریح کرد :باید فرهنگ حمایــت و دفاع از بخش
خصوصــی در جامعه ترویج پیدا کنــد و اجازه ندهیم به بخش
خصوصی و فعاان اقتصادی در رسانهها بیحرمتی شود.

کاهش زمان صدور برخی از مجوزها از  ۵۶روز به  4روز
جهانگیری در ادامه با اشاره به گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی
در خصوص عملکرد هیئت مقررات زدایی و بهبود کسب و کار را
مثبت ارزیابی کرد و گفت :اینکه بر اســاس گزارشها روند صدور
برخی مجوزها و اســتعامات از  ۵۶روز به  ۴روز رســیده اتفاقی
مبارک و گامی مثبت در بهبود کسب و کار در کشور است.معاون
اول رییس جمهوری ادامــه داد :البته باید همپای کاهش فرایند
صدور مجوزها ،ســازوکاری نیز برای جلوگیری از تولید بخشنامه
و مقــررات دســت و پاگیر تعیین شــود که ازم اســت ،هیئت
مقرراتزدایی و بهبود کســب و کار در این زمینه نیز فعال باشد

و راهکارهایــی برای جلوگیری از تولید بخشــنامه و مقررات زائد
تدوین کند.
برای پیشگیری از بلوکه شــدن داراییها و سرمایههای
کشور چاره اندیشی شود
جهانگیری در ادامه با اشــاره به سخنان برخی از اعضای جلسه
در انتقاد به افرادی کــه اراضی و داراییهایی را از دولت دریافت
کردهانــد ،اما هیچ اقدام اقتصادی و ســرمایهگذاری در آن انجام
نداده اند ،تصریح کرد :بلوکه کردن سرمایهها و داراییهای دولت
اقدامی نامناسب است و باید در قراردادهایی که برای افراد تنظیم

میشود زمان مشــخصی تعیین شود تا اگر در مدت معین شده
کار و فعالیت انجام نشد ،امکانات دولت متوقف نماند.معاون اول
رییس جمهوری از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواســت این
موضوع را در هیئت مقرراتزدایی و بهبود کسب و کار مورد بحث
و بررسی قرار دهند و پیشنهاد مشخصی برای پیشگیری از بلوکه
شدن داراییها و سرمایههای کشور به دولت ارائه دهند.جهانگیری
همچنین از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس خواست
با توجه به اینکه مردم به بازار ســرمایه اعتماد کردهاند و این بازار
در ایام اخیر از رشد خوبی برخوردار بوده است ،با تمام ظرفیت از
آن حراست و مراقبت کنند تا دغدغهای برای مردم وجود نداشته
باشد.وی در عین حال گفت :البته به صورت طبیعی بورس دارای
ریسک است و مردم باید با آگاهی و دقت در آن فعالیت کنند.در
این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی ،دادگستری ،رییس
ســازمان بورس و اوراق بهادار ،رییس اتاق بازرگانی ایران ،رییس
اتاق تعاون ایران و رییس ســازمان خصوصیســازی نیز حضور
داشــتند ،معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارشی از عملکرد
هیات مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ارائه
کرد.در این گزارش به آثار ملموس اقدامات انجام شــده از سوی
هیئت مقررات زدایی و بهبود کسب و کار اشاره شد که بخشی از
این آثار عبارت بودند از :کاهش زمان صدور مجوزها ،تقلیل هزینه
کسب و کارها ،حذف مراجعات حضوری مردم ،تسهیل در فرایند
اخذ پروانه کســب صنفی ،تسهیل شــروع کسب و کار از طریق
پنجره واحد فیزیکی ،تسهیل در شرایط و فرایند واگذاری زمین
و تغییر کاربری اراضی.در ادامه این گزارش همچنین به برخی از
مهــم ترین چالش های پیش روی هیئت مقررات زدایی و بهبود
کسب و کار پرداخته شــد و اعضای جلسه در خصوص مقررات
زدایی و بهبود کسب و کار به بحث و بررسی پرداختند.

دریادارسیاری:

وحدت بین ارتش و سپاه ناگسستنی است
معاون هماهنگ کننده ارتش در نشست صمیمی
فرماندهان ارتش و ســپاه تاکید کرد :وحدت و
مو ّدت بین برادران ارتش و ســپاه یک مسیر دو
طرفه ناگسستنی است.به گزارش روابط عمومی
ارتش ،نشست صمیمی فرماندهان ارتش و سپاه
برای هماهنگی برنامههای چهلمین سالگرد دفاع
مقدس در ستاد سپاه پاسداران انقاب اسامی
با حضور امیر دریادار ســیاری معاون هماهنگ
کننده ارتش برگزار شد.وی در این نشست ضمن
تبریک دهه وایت با تأکید بر ضرورت پیروی از
خط وایت گفت :حرکت در خط وایت موجب
پیروزی در ســنگرهای مختلف انقاب اسامی
شده اســت و امیدواریم همه ما بتوانیم در خط
وایت باقی بمانیم و در این مسیر گامهای بلندی
برداریم.دریادار ســیاری با بیان اینکه وحدت و
مو ّدت بین برادران ارتش و ســپاه یک مسیر دو
طرفه ناگسستنی است خاطرنشان کرد :همه ما
می دانیم هر جایی که در کشــور وحدت وجود
داشته اســت موفق بودهایم ،چه در عرصه دفاع
مقدس و عملیاتهــای گوناگون ،چه در زمینه
مقابله و مقاومت در برابر اســتکبار جهانی و چه
در عرصههای مختلف سیاســی و اقتصادی ،با

اتحاد و انسجام توفیقات ازم حاصل شده است.
معاون هماهنگ کننده ارتش ادامه داد :دشمن
هوشــمندانه به دنبال مخدوش کردن اتحاد و
انسجام بین نیروهای مسلح به ویژه ارتش مقتدر
و سپاه ســرافراز انقاب اســامی ایران است و
تاش میکند به این وحدت آســیب برساند اما
ارتش و سپاه مشت گره کردهای علیه دشمنان
از دفاع مقدس تا حال بوده و در شــکل مقدس
نیروهای مسلح ،مقتدر و یک دست و یک صدا
ایستادهاند.
وی افزود :ارتشی و سپاهی نه فقط در شعار بلکه
در عمل نشان دادهاند« ،یک لشکر الهی هستند»
و اعتقاد ما این اســت که دشــمن با بکارگیری
انواع ابزار و تجهیزات اعم از ،رسانهها ،شبکههای
اجتماعی و گروهکها در صدد وارد ساختن ضربه
و آســیب به این مشت گره کرده است ،بنابراین
مــا نباید اجازه کوچکترین نفوذ و جســارتی را
به دشــمن بدهیم و در مسیر خنثی کردن این
دسیسهها گام برداریم.دریادار سیاری با تاکید بر
ضرورت تشکیل جلسات مشترک بین ارتش و
سپاه برای نحوه برگزاری چهلمین سالگرد دفاع
مقدس تصریح کرد :ارتش جمهوری اســامی

ایران ،آمادگی دارد تا در یک اقدام مشــترک و
همافزا برنامهریزیهای ازم با همکاری ســپاه
پاسداران انقاب اســامی برای برگزاری هرچه
باشــکوهتر آیین چهلمین سالگرد دفاع مقدس
را انجام دهد و ازم اســت یکی از هدفگذاریها
در اجرای برنامهها ،تبییــن مقدس بودن دفاع
ما در جنگ تحمیلی و برکات اتحاد ،انســجام و
همدلی برای نســل جوان باشد.سردار سرتیپ
علی فضلی جانشــین معــاون هماهنگ کننده
سپاه پاسداران انقاب اسامی نیز در ابتدای این
نشست که تعدادی از مسئوان و معاونان ستاد
ســپاه ،نیروهای زمینی ،هوافضا ،دریایی ،نیروی
قدس ســپاه پاسداران انقاب اسامی و سازمان
بسیج مستضعفین حضور داشتند با تبریک دهه
وایت گفت :امروز سپاه پاسداران انقاب اسامی
خرسند است که میزبان جمعی از یاران صدیق
امامین انقاب اســامی در دفاع مقدس به ویژه
امیر ســرافراز ارتش اســام برادر ارجمند امیر
دریادار ســیاری معاون محترم هماهنگکننده
ارتش جمهوری اســامی ایران است که همواره
در پیشــتازی و در گامهای بلند دفاع از انقاب
اســامی چه در مقطعی کــه در نیروی دریایی

راهبــردی ارتش توفیق خدمت داشــتند و چه
امروز که در هیئت رئیســه ارتش تشریف دارند
نقش بســزایی داشــتهاند.وی با اشــاره به نحوه
برگزاری چهلمین سالگرد دفاع مقدس گفت :سپاه
پاسداران انقاب اسامی آمادگی اجرای برنامههای
مشترک با ارتش جمهوری اسامی ایران بصورت
ترکیبی و تلفیقی در خصوص چهلمین سالگرد
دفاع مقدس را دارد.همچنین در این دیدار ،سردار
سرتیپ غامحسین غیب پرور جانشین قرارگاه
امام علی(ع) سپاه پاسداران انقاب اسامی گفت:
یقیناً ارتش قدرتمند و غیرتمند ما ،امروز یکی از
ارکان رکین انقاب اســامی ایران است و حفظ
اقتدار ارتش برای ما یک تکلیف شرعی محسوب
آن حضرت آقا و برای
میشــود ،چرا که ارتش از ِ
امام زمان(علیه السام) است همانطور که سپاه نیز

این چنین است.وی افزود :ارتش و سپاه ۴۲ ،سال
است دست در دســت هم با اخوت و برادری ،در
مسیر ارتقای توان دفاعی و نظامی کشور عزیزمان
میکوشند و دشمن هم خوب می داند که از این
فضای دوســتی و همافزایی چگونه سوء استفاده
کند تا موجبات شکاف بین این دو رکن اساسی
نظام مقدس جمهوری اسامی ایران را فراهم سازد
اما به کوری چشــم دشمنان ،فرماندهان ارتش و
ســپاه همچون یک ید واحده اجازه سست شدن
این عهد اخوت را به هیچکس نخواهند داد و روز
به روز بر تحکیم این روابط حسنه میافزایند.در
ابتدای این نشست گزارشی از برنامهریزی و نحوه
برگزاری چهلمین ســالگرد دفاع مقدس توسط
فرماندهان و مســئوان سپاه پاســداران انقاب
اسامی ارائه شد.
یک پایگاه خبری عراقی ادعا کرد

دست داشتن یک شرکت مخابراتی در
ترور سردار سلیمانی
یک شــرکت تلفن همراه عراقی به دست داشــتن در ترور سردار
سلیمانی و ابومهدی المهندس متهم شــد.به گزارشپایگاه خبری
شــفق نیوز به نقل از یک منبــع آگاه ادعا کرد که کمیته تحقیق
در پرونده ترور ابومهدی المهندس و سردار شهید قاسم سلیمانی
اتهاماتــی را علیه یک شــرکت مخابراتی عراقی مبنی بر دســت
داشــتن در این ترور دریافت کرده است.این منبع آگاه تاکید کرد
 :کمیته تحقیق در این پرونده اسناد و مدارکی را از برخی رهبران
الحشد الشــعبی به دست آورده است که بر اساس آن یک شرکت
تلفن همراه متهم به دادن اطاعات تلفن ســیار یکی از همراهان
المهندس در اختیار فرماندهی ارتش آمریکا در پایگاه ویکتوریا در
فرودگاه بغداد شده است .این منبع افزود :فرماندهی ارتش آمریکا از
طریق این خط تلفن اطاعات کافی درباره محل حضور المهندس
و دیدارش با سردار سلیمانی را به دست آورده و این مساله به روند
ترور آن دو شهید کمک کرده است.
معاون پارلمانی رییس جمهور:

وزیر پیشنهادی به زودی
معرفی می شود
معاون پارلمانی رییس جمهوری با تاکید بر این که وزیر پیشنهادی
صمــت (صنعت ،معدن و تجــارت) به زودی بــه مجلس معرفی
میشود ،گفت :دولت به هیچ وجه معرفی وزیر صمت را به تفکیک
وزارتخانه صمت مشــروط و موکول نکرده است.حسینعلی امیری
درباره ادعای برخی رسانهها که گفته اند دولت ارادهای برای تعیین
وزیر پیشنهادی صنعت ،معدن و تجارت ندارد و حتی معرفی وزیر
را منوط به تشکیل وزارت بازرگانی کرده است ،افزود :قانون اساسی
به رییس جمهور اجازه میدهد که چنانچه وزارتخانهای فاقد وزیر
باشد برای مدت سه ماه برای آن وزارتخانه سرپرست منصوب کند.
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باتکلیفی  ۳۶میلیون نفر از مشموان سهام عدالت

حــدود  ۳۶میلیــون نفر از مشــموان ســهام عدالت ،روش
غیرمســتقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده اند که
طبق اعام سازمان خصوصی ســازی از یکشنبه هفته آینده
اختیاراتی برای چگونگی معامله این سهامداران درنظر گرفته
شــده است اما هنوز این اختیارات مشخص و به صورت دقیق
اعام نشــده اســت.چندی پیش رییس ســازمان خصوصی
ســازی اعام کرده بود که  ۱۰۰درصد از ســهام شرکتهای
ســرمایهگذاری استانی وارد بازار ســرمایه خواهد شد که ۶۰
درصد آن در روز بعــد از عید غدیر قابلیت معامله را پیدا می
کند .بر این اساس ،مشموانی که روش غیر مستقیم را انتخاب
کردهاند این موقعیت را خواهند داشــت.اما پیگیری های برای
اخذ اطاعات بیشتر از ســتاد طرح آزادسازی سهام عدالت و
برقراری ارتباط با سخنگوی این ستاد در مورد اینکه افرادی که
روش غیر مستقیم را انتخاب کرده اند ،دقیقا باید چه اقداماتی
انجام دهند و اینکه به کد بورســی نیــاز دارند یا خیر و امثال
آن به نتیجه نرســید و این موضوعــات همچنان در ابهام قرار
دارد.گفتنی اســت؛ طبق آیین نامه سهام عدالت ،شرکتهای
سرمایهگذاری اســتانی مکلفند برای سرمایهگذاری در سهام
(کــه به عنوان دارایی جاری طبقه بندی میشــوند) از روش
حسابداری خالص ارزش فروش استفاده کنند و افشاهای ازم
را براساس استانداردهای حسابداری در صورت های مالی انجام
دهند .البته ســودهای تحقق نیافته ناشی از بکارگیری روش
خالص ارزش فروش طبق اســتانداردهای حسابداری مشمول
مالیات نخواهد بود.
تشکیل یک شرکت هلدینگ سهامی عام
به منظور مدیریت ســهام شرکت های غیر بورسی ،یک شرکت
یک کارشــناس بازار ســرمایه اظهار
داشت :درصورتی که این شرایط ادامه
پیدا کند حتما رشــد بیرویه قیمتها
و افزایش شاخص ادامه پیدا میکند و
در نیمه دوم ســال اگر همین روال که
بــه دور از عقل و منطق اســت ،پیش
رود شــاخص به راحتی به سه میلیون
میرســد.فردین آقابزرگی با اشــاره به
رشد شاخص بازار سرمایه اظهار داشت:
سه عامل باعث افزایش و رشد شاخص
شده است و گسیل نقدینگی بسیار زیاد
به سمت بازار سرمایه ،حمایت مسئوان
و در نهایت عدم وجود بازارهای موازی
برای جذب نقدینگی تنها دایل رشــد
قیمتها در بازار ســرمایه هستند.وی
ادامــه داد :با این شــرایط حال حاضر،
مدتهاســت که از فضا و نقطه مرزی
کــه تا پیــش از این به عنــوان ارزش
ذاتی و ارزش روز ســهام تلقی میشد،
گذر کردیم و پس از گذر از این مرحله
و شکســتن این تابو ،اان به بازیافت
عایدات حاصل از سرمایه گذاری کمتر

امکان انجام معامله طی یک سال
امکان انجام معامله سهام آن دسته از دارندگان سهام عدالت که
«سهامداری شرکت های سرمایه پذیر» را انتخاب کرده اند ،به
صورت تدریجی طبق مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار
و مطابق برنامه زمان بندی اعامی طی مدت یک سال و پس از
آن بدون محدودیت وجود خواهد داشت.

هلدینگ ســهامی عام جهت ســرمایهگذاری در فعالیت های
اقتصادی موضوع فعالیت اساســنامه تشــکیل خواهد شد که
معامله ســهام شرکت مذکور تا پیش از پذیرش و درج در یکی
از بورس ها فاقد اعتبار است.در این میان پنج نفر خبره مالی به
عنوان موسس و اولین مدیران توسط سازمان خصوصیسازی،
اتــاق تعاون ایران و اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی
ایران در صورت تایید صاحیت حرفهای توسط سازمان بورس و
اوراق بهادار ،انتخاب شده و جهت تأیید به شورای عالی بورس و
اوراق بهادار معرفی میشــوند و شش ماه پس از تأسیس ،اولین
مدیران شــرکت ،نسبت به برگزاری مجمع عمومی عادی بطور

فوق العاده جهت انتخاب مدیران بعدی اقدام خواهند کرد.هیأت
مدیره شــرکت هلدینگ موظف اســت به تعداد و مبلغ سهام
اختصاص یافته توســط سازمان خصوصیســازی به هر دارنده
ســهام عدالت با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده نســبت به
افزایش سرمایه از محل سهام واگذار شده و به نام کلیه دارندگان
سهام عدالت که از طرف ســازمان خصوصیسازی معرفی می
شوند ،اقدام کند.هیئت مدیره شرکت های سرمایهگذاری استانی
نیز مکلفند نسبت به انجام اقدامات ازم طبق قوانین و مقررات
به منظور تســریع در پذیرش و درج شرکت در بورس ها اقدام
کنند.

نحوه شرکت در مجامع
هیأت مدیره شرکت های سرمایه گذاری استانی به وسیله مجمع
عمومی عادی متشکل از ســهامداران هر شرکت سرمایهگذاری
استانی که مجمع آن به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد ،از
بین اشخاص واجد صاحیت حرفه ای براساس اساسنامه شرکت
و دســتورالعمل تأیید صاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی
مصوب شــورای عالی بورس انتخاب خواهند شــد.جهت رعایت
حقوق سهامداران در انتخاب اعضای هیأت مدیره ،مدت زمان رأی
گیری در مجمع الکترونیک ،سه تا شش روز خواهد بود .حسابرس
و بازرس قانونی شــرکت های ســرمایه گذاری اســتانی از بین
حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار ( طبقه الف و ب )
انتخاب خواهند شد و اطاعات شرکت های سرمایه گذاری استانی
با توجه به پذیرش در بورس ها براســاس دســتورالعمل افشای
اطاعات شــرکت های پذیرفته شده در ســامانه رسمی سازمان
بورس و اوراق بهادار ،افشــا خواهد شــد.دارندگان سهام عدالت
میتوانند برای مشارکت در مجامع شــرکتهای سرمایهگذاری
استانی به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله شرکتهای تعاونی،
نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه و سایر اشخاص وکالت دهند.
حضور وکیل در مجامع شــرکتهای ســرمایهگذاری استانی و
هلدینگ با رعایت قوانین و مقررات بامانع است.

کارشناس بازار سرمایه:

شرایط غیرمنطقی بورس ادامه یابد ،شاخص به راحتی  3میلیونی میشود
کسی توجه دارد .به طوری که در این
مدت مجامع زیادی برگزار شــدند که
سهم  8هزار تومانی ،کمتر از  9۰ریال
دی پی اس در مجمع توزیع شــده که
هیچ تناسبی بین آنها وجود ندارد .با این
حال و اوصاف تا مادامی که بازار منطقی
نشــود ،نمی توان راهــکاری را به اجرا
رســاند.این کارشناس اقتصادی با بیان
اینکه راه اندازی ســایر بازارها که مهم
ترین آن میتواند بورس اماک باشــد
میتواند بخش قابل توجهی از نقدینگی
راکد را به سمت خود جذب کند ،گفت:
ســایر ابزارهایی که قبــا فعال بودند
مانند معامات آتی سکه یا انتشار اوراق
مبتنی بر ســایر محصوات با محوریت
بخش خصوصی میتوانند به این شرایط
بورس کمــک کند.آقابزرگی افزود :در

در سال 98؛

صادرات کاای نفتی  ۵۲درصد
کاهش یافت
عامل مســلط در کاهش  ۳۶.۴درصدی صادرات کاایی ،افت
 ۵2درصدی صادرات کاای نفتی بوده اســت.معاونت بررسی
های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران به بررسی تراز پرداختهای
کشــور در سال  ۱۳98پرداخته اســت که براساس آن :عامل
مســلط در کاهش  ۳۶.۴درصدی صــادرات کاایی ،افت ۵2
درصــدی صادرات کاای نفتی (با مشــارکت منفی  ۳۳واحد
درصــدی) بوده اســت •.عامل موثر در کاهــش  ۱۴درصدی
واردات کاایــی کاهش  ۱2درصدی واردات ســایر کااها (با
مشــارکت منفی  ۱2واحددرصدی) بوده اســت •.تراز تجاری
کاایی غیرنفتی کشــور در ســال  ۱۳98بــا افزایش ۱8.2
درصــدی همراه بوده که حــدود  27واحد درصد آن از محل
کاهش واردات کاای غیرنفتی با اثر مثبت؛ و حدود  8.۵واحد
درصــد آن از محل کاهش صادرات با اثر منفی ،بوده اســت•.
حســاب خدمات با وجود منفی بودن ارزش ،در سال ۱۳98
رشد  ۴۵درصدی داشته است.
خسروی:

بیشتر خانه های خالی برای
وابستگان دولت است
رئیس اتحادیه مشاوران اماک گفت :بیشتر خانههای خالی برای
افراد عادی نیســت و برای وابســتگان دولت است .مصطفیقلی
خســروی اظهار کرد :مدتی اســت که مصوبــه مجلس را برای
خانههای خالی داشــتیم و دلیل اجرا نشــدن آن این است که
خانهها برای افراد عادی نیســت بلکه مربوط به وابستگان دولت
اســت و در نتیجه چندان عاقهمند به انجام شدن آن نیستند.
وی با بیان اینکه هنوز سامانه تکمیل نیست ،افزود :این سامانه در
اختیار ما هم نیســت بلکه در اختیار خود وزارتخانه است که آن
را به وزارت دارایی ســپرده است ،اما اطاعات را از سامانه اماک
میگیرد و استفاده میکند.وی با بیان این که دریافت جریمه از
دولت و بانکها کارساز نیست ،تصریح کرد :این ساختمانها باید
وارد بازار شــود ،اگر جریمه ســنگین بگذارند و دولت بخواهد از
خودش جریمه سنگین بگیرد ،تفاوتی ندارد .مدیران بانکها باید
قوی عمل کنند و بگویند اصل هدف ما دریافت جریمه نیست ،اما
خانهها باید وارد بازار شود.

حال حاضــر هیچ تعریــف اقتصادی
منطقــی و توجیه پذیــر نمیتوانیم بر
این روند قیمت و شاخص داشته باشیم
و آســیبی که از این جهــت به اذهان
عمومی وارد میشــود این است که به
مرور زمان منطــق و دیدگاه اقتصادی
تحت تاثیر قرار میگیرد و خود به خود
انتظار تورمی از طریق بازار ســرمایه به
ســایر بازارها منتقل میشــود که این
عیب بســیار بزرگ رشد شاخص است.
وی تاکید کرد :البته برگشت به وضعیت
منطقی بازار ســرمایه مساوی است با
خروج قابل توجــه نقدینگی از بازار .به
هر حال در این شرایط تمهیدات زیادی
از جمله تکلیف شرکتها به عرضه 2۵
درصد سهام شان به عنوان شناور آزاد،
افزایش ســرمایه از محل ثبت سهام یا

عرضه حق تقدم یا انتشــار عرضه اولیه
سهام شرکتهای تازه وارد به صورت ای
پی او به اجرا رسید اما تمام این عوامل
باعث شدند که نقدینگی سرگردان در
یک سال گذشته بازار سرمایه را تحت
تاثیر قرار دهد که می توان تاثیر آن را
در اختــاف بیــن ارزش ذاتی و ارزش
روز دید.این کارشناس اقتصادی درباره
اختاف ارزش ذاتی و ارزش روز سهام
اظهار داشت :متوســط  p/eبالغ بر 29
مرتبه اســت و شــرکتهایی که حتی
زیان ده هســتند صرفا متکی بر ارزش
جایگزینی و ارزش روز دارایی هایشان
معامله میشــوند بنابرایــن اگر انتظار
داشته باشیم با دیدگاه انتظارات تورمی
پیش رو ،کماکان نــرخ ارز و نرخ تورم
تــا نرخ امروز ادامه یابد ،بدیهی اســت

که شــاخص هم همین روند صعودی
را ادامه میدهد.وی افزود :اختاف بین
ارزش ذاتی و ارزش روز سهام را به این
شکل میتوانیم به تصویر بکشیم؛ بالغ بر
7هزار و  ۴۰۰هزار میلیارد تومان ارزش
روز شــرکتهای حاضر در بورس است.
درصورتی که مجموع پیش بینی سود
شرکتها تا پایان سال گذشته کمتر از
 ۱8۰هزار میلیــارد تومان بوده که این
عدد بعید است امسال تغییری پیدا کند.
به معنای دیگر نسبت سودآوری به کمتر
از  ۳درصد افت پیدا کرده بنابراین با این
مدل به راحتــی میتوان گفت اختاف
بین ارزش ذاتی و ارزش روز سهام بسیار
زیاد اســت.آقابزرگی گفت :در حقیقت
در بورس از نقطــه قرمز عبور کردهایم
که پس از آن دیگــر هیچ حد و مرزی

نمیتوان تعریف کرد .معتقدم شاخص
دو میلیون هــم توجیه اقتصادی ندارد
و مبتنی بر ســه عامل ذکر شده شکل
گرفته اســت.وی با بیان اینکه این یک
نقص در اقتصاد است که به دلیل نبود
هیچ بازار و شرایط دیگر تمام نقدینگی
به سمت بورس هدایت شده ،ادامه داد:
زمانی پول به صورت خود انتظام میل
حضور در بازار سرمایه پیدا میکند که
این جذابیت بورس محسوب میشود اما
در حــال حاضر نقدینگی به دلیل عدم
وجود هیچ شــرایطی مجبور است که
وارد بورس شود و این باعث میشود این
بازار جذابیت خود را برای سنوات آتی از
دست بدهد.این کارشناس بازار سرمایه
افزود :درصورتی که این شــرایط ادامه
پیدا کند حتما رشــد بیرویه قیمتها
و افزایش شاخص ادامه پیدا میکند و
در نیمه دوم ســال اگر همین روال که
بــه دور از عقل و منطق اســت ،پیش
رود شــاخص به راحتی به سه میلیون
میرسد.
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استانها
پایان مردادماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه
مالیاتی عملکرد سال 98
مدیرکل امور مالیاتی اســتان اصفهان گفت :پایان مردادماه آخرین مهلت ارائه
اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال  98اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل است
آقای مهدلو با اشــاره بــه تمدید دو ماهــه مهلت تســلیم اظهارنامه مالیاتی
اشــخاص حقیقی بعلت شــرایط خاص ناشــی از شــیوع ویروس کرونا اظهار
داشــت :امســال با توجه به شــیوع ویروس کرونا و تأثیر آن بر کســب و کار
فعاان اقتصادی ،صاحبان مشــاغل تــا  ۳۱مردادماه فرصــت دارند اظهارنامه
مالیاتــی خود را بــه صورت الکترونیکــی از طریق ســامانه tax.gov.irارائه
نمــوده و از هرگونه مراجعه غیر ضــروری به ادارات مالیاتــی اجتناب نمایند.
مدیرکل امور مالیاتی اســتان با تاکید بر نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد
 98بیان داشت :اظهارنامه ها می بایست بصورت شفاف ،دقیق و با رعایت مقررات
مربــوط تنظیم و در موعد مقرر ارائه گردد و اطاعات آن با بانک های اطاعاتی
مالیاتی مطابقت داشــته باشــد در غیر اینصورت در موتور ریسک سامانه طرح
جامع مالیاتی قرار میگیرد.
سرپرست اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی تاکید کرد؛

لزوم نظارت بر حسن اجرای قانون کار در
قراردادهای پیمانکاری

آذربایجان شــرقی – وحید خوش زرع :سرپرست اداره
کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی
در نشست اختصاصی با رئیس شورای شهر تبریز برای
ارتقاء سطح کرامت شهروندان و نظارت بر حسن اجرای
قانــون کار در قراردادهای پیمانــکاری تاکید کرد.به
گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شــرقی ،دکتر حسین فتحی با اشاره به حوزه
مأموریــت این اداره کل در برقراری و تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما با بیان
ضرورت صیانت از منابع انسانی ،نظارت بر تنظیم قراردادهای پیمانکاری و ایجاد
وحدت رویه در اجرای قانون کار را خواستار شد.فتحی افزود :باید بتوانیم سطح
کارآمــدی و بهرهوری نیروی کار را ارتقاء دهیــم و برای تحقق این امر باید در
بکارگیری افراد تعهد ،تخصص ،تجربــه ،مدرک ،مهارت و آزمون را مورد لحاظ
قرار دهیم.دکتر فتحی با بیان ضرورت ارتقاء سطح آگاهی پیمانکاران از آخرین
قوانیــن و مقررات کار و تامین اجتماعی اظهار کرد :کارشناســان این اداره کل
در حوزههای مختلف آمادگی برگزاری کارگاههای آموزش آناین با اســتفاده از
ظرفیت های مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار را دارند.
معاون وزیر راه:

اتمام پروژههای نیمه تمام اولویت نخست
وزارت راه و شهرسازی
مهران کفاش در حاشــیه بازدید از پروژههای راهداری
بابلسر و فریدونکنار اظهار داشت :پروژههایی که اغلب
بیش از  ۱۰سال از شروع آنها میگذرد و هنوز به پایان
نرسیده و برخی با بیش از  ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی
رها شده است.وی افزود :بازدیدهای خوبی بود و در نظر
داریم پروژههایی که باای  ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی دارند به اتمام برسد۱۳ .
پروژه در مازندران در لیست پروژههای جهش تولید قرار دارد که از این بین دو
پروژه در بابلسر و فریدونکنار در این لیست قرار گرفته است که با تزریق به موقع
اعتبار به اتمام میرســد.معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد :سیاست
وزارت راه و شهرسازی این بوده که تا پایان دولت پروژههای نیمه تمام کشور به
اتمام برسد و پروژههای رها شده و فرسایشی در اولویت نخست قرار گرفته است.
سیدمحمد نظری مدیرکل راه و شهرسازی مازندران نیز در این باره اظهار داشت:
در بخش راههای اصلی و فرعی روســتایی در بابلسر و فریدونکنار مجموعا ۳2
پروژه داریم.وی افزود :آزادسازی و تعریض مسیر پدافند نیروی هوایی در دستور
کار قرار گرفت و بخشی از دیوارکشی پدافند به اتمام رسید و در ادامه با برگزاری
مناقصه تا پایان سال امیدواریم کار به اتمام برسد.

رونق ورزش محات با حمایت سازمان
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان
سرپرســت ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شــهرداری گرگان از رونق
ورزش در محات شــهر با حمایت های مادی و معنوی این ســازمان خبر داد.
به گزارش مرکز اطاعرســانی روابط عمومی شــهرداری گرگان ،حسن افروشه
اظهار کرد :توســعه و ترویج ورزش همگانی ،هویتبخشــی به محات شهری،
کاهش آسیبهای اجتماعی ،ایجاد نشاط و شادابی در جامعه ،توسعه ورزش به
منظور حفظ ســامتی افراد جامعه و پیشگیری از بیماریهای روحی و جسمی
از مهمترین اهداف شهرداری گرگان در راستای توجه به ورزش محات به شمار
میرود.وی افزود :در همین راستا سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری
گرگان از مدت ها پیش طرح گسترش و تقویت ورزش در محات به ویژه محات
کم برخوردار گرگان را آغاز کرده است.سرپرســت سازمان فرهنگی ،اجتماعی و
ورزشــی شهرداری گرگان خاطرنشان کرد :شهروندان عزیز که معتمدین محله
خود هستند به ما مراجعه میکنند ،نیازها و مشکات ورزشی محله خود را بازگو
میکرده و ما نیز در حد توان نسبت به رفع آن مشکات اقدام می کنیم.
شهردار ساری مطرح کرد؛

احداث پارک موزه دفاع مقدس
در مرکز استان
آیین کلنگ زنی ســر درب اصلی پــارک موزه دفاع
مقدس با حضور عباســعلی رضایی فرماندار شهرستان
ســاری ،عباس رجبی شهردار ســاری ،سردار عبداه
ملکی مدیــرکل حفظ آثار و نشــر و ارزشهای دفاع
مقدس مازندران و سایر مسئوان استانی و شهرستانی
در پارک موزه دفاع مقدس برگزار شد.شــهردار ساری احداث پارک موزه دفاع
مقدس در مرکز اســتان را تبیین حماســه دفاع مقدس و توســعه گردشگری
برشــمرد و گفت :تاریخســازیهای داوران مازندرانی در دفاع مقدس ،مغفول
واقعشــده و پارک موزه دفاع مقــدس ،میتواند تا حــدودی غربت رزمندگان
مازندرانی را برطرف کند.وی بابیان اینکه شــهرداری ساری برای احداث پارک
مــوزه دفاع مقدس ،با اداره کل حفظ آثــار و ارزشهای دفاع مقدس مازندران،
همکاری دارد ،افزود :پاسداشــت رشــادتهای رزمنــدگان در جبهه حق علیه
باطل ،وظیفهای است که به دوش همه ما قرار دارد و باید در مقابل شهدا ،اسرا،
جانبازان ،ایثارگران و خانوادههای آنها ادای دِین کنیم.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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سرمایهگذاری  ۱۳۶هزار میلیارد تومانی
در صنعت گاز
مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران مجموع ســرمایهگذاری دولت تدبیر و امید
از ســال  1۳۹۲تا ســال  1۴۰۰در حوزه گاز را  1۳۶هزار میلیارد تومان اعام
کرد .حســن منتظرتربتی دیروز در آیین افتتاح گازرسانی به  ۷۷روستا و آغاز
بهکار خط انتقال تقویتی جنوب مشهد که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد،
گفت :خوشــبختانه با تمامی مشــکاتی که بوده تاکنون بیش از  ۹۰۰روستا
برای گازرســانی آماده شــده که افتتاح آنها آغاز میشود و تا هفته دولت ادامه
مییابد و به بهرهبرداری میرســند و تا پایان امسال هم پروژههای گازرسانی به
 ۲هزار روســتای دیگر در دو نوبت آماده بهرهبرداری میشــود.وی دامه داد :اما
چه اتفاقی افتاد که گازرسانی به اینجا رسید؟ قانون خوب و اجرای خوب سبب
این نهضت گازرسانی شد .با تصویب قانون بند «ق» تبصره یک در مجلس نهم
به ما اجازه داده شــد از منابع حاصــل از صرفهجویی فرآوردههای نفتی بتوانیم
ســرمایهگذاریها را بازپرداخت کنیم و این مقدار تولید سبب شد برای توسعه
گازرسانی به روستاها پشتوانه داشــته باشیم .مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران
تصریــح کرد :تقریباً  ۹هزار و  ۸۷۷میلیون دار صرفهجویی حاصل از طرحهای
بند ق و ماده  1۲شــرکت ملی گاز از ابتدا تاکنون بوده و طرحهای گازرسانی به
روستاها ،واحدهای صنعتی و تولیدی ،گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان
و گازرســانی به نیروگاههای کهنوج و ماهشهر از همین منابع انجام شده است.
تربتی یادآور شد :تا سال  ۹1و  ۹۲هر ساله به دلیل اینکه تولید گاز کم شده و
مصرف زیاد بوده ،بخش نیروگاهی سوخت مایع مصرف میکرد و تا  ۲۷میلیارد
مترمکعب سوخت مایع در نیروگاهها مصرف میشد و  ۲۶میلیارد مترمکعب گاز
طبیعــی بود ،اما هماکنون این مصرف به  ۲۸میلیارد مترمکعب گاز طبیعی و ۹
میلیارد مترمکعب ســوخت مایع رســیده و این به مدد افزایش تولید در کشور
بوده است.

استانها
پیشرفت  70درصدی سازه ی تصفیه خانه
فاضاب چادگان
مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب استان اصفهان با اشــاره به ضرورت تکمیل
تصفیه خانه فاضاب شــهر چادگان گفت :شهر چادگان در مجاورت سد زاینده
رود قرار دارد و به منظور دفع سالم و بهداشتی فاضاب این منطقه ،تکمیل هر
چه سریعتر این تصفیه خانه ضروری است.مهندس هاشم امینی اظهار داشت:هم
اکنون اجرای سازه تصفیه خانه فاضاب چادگان به  ۷۰درصد پیشرفت فیزیکی
رســیده و برای تکمیل  ۲۹کیلومتر شبکه جمع آوری باقیمانده و تصفیه خانه
آن،با سیستم یو اف ،تجهیزات الکترومکانیکال ،ادوات پمپ و سایر ملزومات به
حدود  ۶۰میلیارد تومان اعتبار نیاز استکهاگر اعتبار مورد نیاز تخصیص یابد،در
سال  1۴۰۰شاهد بهره برداری آن خواهیم بود.وی ادامه داد :شهرستان چادگان
به دلیل داشــتن آب و هوای کوهستانی ،دارای منابع آبی غنی زیرزمینی استو
شرایط اقلیمی این شهرستان موجب گردیدهسد زاینده رود در این منطقه واقع
شود،بنابراین راه اندازی تصفیه خانه فاضاب برای جلوگیری از آلودگی آبهای
زیرزمینی و ســطحی در این شهرستان از ضرورت باایی برخوردار است.امینی
با بیان اینکه از سال  ۹۲اجرای تصفیه خانه فاضاب در شهر چادگان آغاز شده
است ،ابراز داشت :این تصفیه خانه با سیستم فیلتراسیون دو ایه یو اف که یکی
از بهترین روش های تصفیه در دنیاست در حال احداث استو ظرفیت تصفیه آن
 ۲هزار و  ۳۳۰متر مکعب در شبانه روز است.
طي  ۴ماه سالجاري محقق شد؛

جهش  2۱درصدي تولید انرژي در نیروگاه
شهید سلیمي نکا

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان:

استحصال  ۶۵میلیون مترمکعب رواناب در
سازههای آبخیزداری
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
استان اصفهان از استحصال  ۶۵میلیون مترمکعب روان
آب در ســازه های آبخیزداری سراســر استان در سال
جاری خبر داد .ابوطالب امینی اظهار کرد :ســال آبی
گذشته به ویژه در فروردین  ۹۸که سیابهایی مخرب
بســیاری از استانها را دچار خســارت کرد نزدیک به  ۲۵۰میلیون مترمکعب
ســیاب در سازههای آبخیزداری  ۹۰نقطه اســتان اصفهان کنترل شد.وی به
وجود  1۷۰بند و  ۳۵پخش ســیاب در سطح اســتان اشاره کرد و افزود :سال
 ۹۸در پی بارشهای ســیل آسا همه این ســازههای آبخیزداری آبگیری شد و
سیاب نه تنها خسارتی در پایین دست نداشت بلکه منابع آب زیرزمینی کرد را
تغذیه کرد.معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان
گفت :امسال نیز در پی بارشهای بهاری  ۶۵میلیون مترمکعب آب در سازههای
آبخیزداری سراســر استان استحصال شد.امینی همچنین از انجام مطالعات 1۳
پروژه آبخیزداری در  11شهرســتان فریدون شهر ،فریدن ،چادگان ،گلپایگان،
لنجان ،ســمیرم ،مبارکه ،نائین ،کاشان ،تیران و کرون و خور و بیابانک در سال
 ۹۹خبر داد و اضافه کرد :امسال صندوق توسعه ملی بودجه  1۳پروژه را تأمین
کرده و این طرحها به مرحله اجرا رسیده است.

سه شنبه  1۴مرداد  1۴ 13۹۹ذی الحجه  ۴ 1۴۴1آگوست ۲۰۲۰

بیژن زنگنه در آیین افتتاح گازرسانی به  ۷۷روستا:

۴

صادرات روزانه  ۷۵میلیون متر مکعب گاز از کشور

وزیر نفت گفت :گازرســانی به شهرها و روستاهای و همچنین
صادرات گاز کشور به برکت توســعه پارس جنوبی انجام شده
اســت و هم اکنون روزانــه  ۷۵میلیون مترمکعــب گاز صادر
میشود.بیژن زنگنه در آیین افتتاح گازرسانی به  ۷۷روستا و آغاز
بهکار خط انتقال تقویتی جنوب مشهد از طریق ویدیو کنفرانس
که دیروز (دوشنبه) انجام شد ،ادامه داد :بیع متقابل در صنعت
گاز در دوره وزارتــم در دولت اصاحات اجرا شــد و نزدیک ۵
میلیارد تومان برای گازرســانی روســتاها و صنایع و نیروگاهها
اختصاص پیدا کرد.وی افزود :تا پیش از آغاز دولت تدبیر و امید،
حدود  1۴هزار روستا گازرسانی شده بود اما از سال  ۹۲تا کنون
از  ۳۰هزار روستا عبور کردیم و تا پایان سال به  ۳۳هزار روستا
میرســیم.به گفته وزیر نفت ،اکنون به طور متوسط  ۸۸درصد
جمعیت روســتایی به شبکه گاز متصل هستند و کل جمعیت
کشــور که تحت پوشــش گاز قرار دارند ،نزدیک به  ۹۵درصد
است.زنگنه تاکید کرد :از ابتدا نیز هدفگذاری برای اتصال ۹۵
درصد جمعیت کشــور به شبکه گاز انجام شده بود اما تا پایان
دولت دوازدهم عدد فراتر خواهد رفت.وی ادامه داد :این ســطح
از پوشش گسترده گازرسانی را در هیچ کجای دنیا نداریم .این
یک زیرســاخت مهمی است که مردم به خوبی حس میکنند.
وزیــر نفت افزود :نکته دیگر اینکــه در این دوره و پیش از آغاز
از میانه ســال  ۹۲گروهی از افراد مســلط را انتخاب کردیم تا
وزیر نیرو از بهرهبرداری شــبکههای
آبیــاری و زهکشــی در  1۶هزار و
 ۵۰۰هکتــار از اراضــی حاصلخیــز
اســتانهای کرمانشــاه و ایــام در
هفتــه آینــده خبر داد.بــه گزارش
وزارت نیرو ،رضا اردکانیان ،در آئین
بهرهبرداری از  1۵پروژه صنعت برق
اســتان تهران در چهاردهمین هفته
پویــش #هرهفته_الف_ب_ایــران با
اشــاره به وجود رودخانههای مرزی
و حوضههای آبریز مشــترک در 1۲
استان مرزی کشور اظهار داشت :در
پانزدهمین هفته از پویش ،مجموعه
پروژه بزرگــی در عرصه آب و خاک
کشــور با عنوان طرحهای توســعه
منابــع آب و خــاک مــرزی افتتاح
میشــود.وی ادامه داد :خوشبختانه
برای چگونگی اســتفاده از این منابع
حیاتی با همه کشــورهای همسایه
معاهدات معتبــر بینالمللی داریم و
مرزنشــینان ما شایستهترینها برای
بهرهمنــدی از این منابــع خدادادی
هستند .اســتقرار و تثبیت جمعیت
در استانهای مرزی مستلزم استفاده
از ایــن منابع سرشــار آب و خاک و
اجرای پــروژه توســعه منابع آب و
خاک مرزی اســت کــه هفته آینده
با ســرمایهگذاری افــزون بر 1.۵۰۰
میلیارد تومان  1۶هزار و  ۵۰۰هکتار
از اراضی حاصلخیز در اســتانهای
کرمانشــاه و ایام به بهــره برداری
میرســد.وزیر نیرو گفــت :عاوه بر
نقش مؤثــر و مثبتی کــه در تولید
مواد غذایی و شــغلهای مولد دارد،
این بخــش خاص حــدود  11هزار
شغل مســتقیم و  ۳هزار شغل دیگر
بهطور غیرمستقیم را فراهم میکند

نـوبت اول

انرژي تولیدي نیروگاه شهیدسلیمي نکا در چهار ماه سالجاري در مقایسه با مدت
مشابه سال گذشته  ۲1درصد افزایش یافت.مدیرعامل شرکت مدیریت تولیدبرق
نکا با اعام این خبر افزود :براساس مقایسه شاخصهاي عملکردي ،در این مدت
بیش از  ۳میلیارد و  ۶1۷میلیون کیلو وات ساعت انرژي در واحدهاي بخاري و
بلوک سیکل ترکیبي نیروگاه شهیدسلیمي نکا تولید شد که نسبت به سال قبل
 ۲1درصد رشد را نشان میدهد.محسن نعمتي همچنین خاطرنشان ساخت :در
 ۴ماه گذشته  ۳میلیارد و  ۴۷۷میلیون و  ۶۹۹هزار کیلووات ساعت انرژي خالص
به شــبکه سراسري برق کشور تحویل شد.وي با بیان اینکه در این مدت ۷۳.1
درصد انرژي تولید شــده در واحدهاي بخاري و  ۲۶.۹درصد در واحدهاي بلوک
سیکل ترکیبي بدست آمده است ،گفت :در این چهار ماه بیش از  ۳۳.۵۶درصد
انرژي تعهدي نیروگاه طبق برنامه محقق شد .نعمتي همچنین آمادگي واحدهاي
نیروگاه نــکا را براي تولید پایدار انرژي در ایام پیک مصرف تابســتان مطلوب
ارزیابي کرد و گفت :با انجــام به موقع و اصولي بازدیدهاي دوره اي و تعمیرات
میاندوره اي و اساســي  ،تسریع در انجام تعمیرات هاي غیرمترقبه و همچنین
اجراي چندین پروژه بهینه سازي و رفع موانع و محدودیت هاي تولید هم اکنون
واحدهاي این نیروگاه با آمادگي کامل در مدار تولید قرار دارند .وي در پایان به
رشد فزاینده مصرف برق کشور با آغاز فصل تابستان اشاره کرد.

@sobheqtesad

نفت و انرژی

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر

@sobheqtesad

 ۸صفحه سال هفدهم شماره ۴۴۲۰

روشهای مختلف تامین انرژی پایدار و مطمئن را برای روستاها
مطالعه کنند.وی گفت :با مشخصشدن میزان هزینه برای هر
انشعاب ،مشخص شــد که روش گازرسانی از طریق خط لوله،

اقتصادیترین روش در مقایسه با برق ،سی ان جی و ال ان جی
است.زنگنه ادامه داد :ما به این پول وفادار بودیم اما این طرح که
تصویب شد بسیاری این کار را نمایشی می دانستند.وی با اشاره

هفته آینده انجام می شود

که کشــور با تحریمهــای پیچیده و
هوشــمند اقتصادی روبه روســت و
ایــن تحریمها اثر قابــل ماحظهای
بر درآمدهای نفتی گذاشــته است،
مجموع درآمدهــای دولت در هفت
ســال گذشــته حدود  ۸۰درصد در
مقایسه با دولت پیشین کاهش داشته
است .در وزارت نیرو ،امسال که سال
جهش تولید است نهایت تاش خود
را کردیم کــه از تمام لحظههای این
ســال برای برقراری شــیوه و روش
جدید مدیریتی و اســتفاده از منابع
اســتفاده کنیم و این پویش هدفی
جز این ندارد.اردکانیان گفت :اصلی
ترین کار ما خدمت رســانی به مردم
اســت و برای اصلیترین منابعی که
در اختیــار داریــم و مهمتریــن آن
منابع انســانی است سعی کردیم در
انتخابها سیستم شایسته گزینی را
جدیتر مورد توجه قرار دهیم.وی با
اشــاره به حفظ رشــد اوج بار در دو
ســال گذشــته به میزان یک درصد
اظهار داشت :از امروز یا اواسط هفته
آینده سعی میشــود برای تابستان
 1۴۰۰هم به این منظور برنامهریزی
شــود .حفظ این میزان رشد در این
سه سال متوالی قطعاً» صنعت برق و
مدیریت عالی کشور را به این نتیجه
خواهد رســاند که میتوانیم رشد بار
بیــش از حدود یک درصد نداشــته
باشیم و در عین حال عرضه انرژی ما
همان گونه که امسال رخ داد بیشتر
باشد.اردکانیان گفت :امسال بیش از
 1۰درصد نســبت به ســال گذشته
انــرژی عرضه شــد که ایــن میزان
برای کشــاورزی  ۴.۵درصد و بهطور
متوسط  ۴درصد بود.

بهرهبرداری از طرحهای توسعه
منابع آب و خاک مرزی
که فرصت بســیار تعییــن کنندهای
بــرای آبادانــی اســتانهای مرزی
کشور دارد و تا پایان دولت دوازدهم
کارنامه دولت تدبیــر و امید به ثمر
رســاندن بیش از  ۳۳۳هزار هکتار از
شــبکههای اصلی آبیاری و زهکشی
خواهد بود.اردکانیان ادامه داد :امروز
نخستین روز از آخرین سال فعالیت
دولت تدبیر و امید است؛ انشااه در
 1۲مرداد ســال آینــده طبق برنامه
و روال معمول ،کار تحویل رســمی
مســئولیت به منتخــب بعدی ملت
ایــران برای اداره قــوه مجریه انجام
خواهد شــد .این بدان معناست که
ما یک ســال سراســر امید و توأم با
تدبیــر را در اختیار داریم که کارنامه
موفقــی را هــم از خود بــه یادگار
بگذاریــم و هم ریلگذاری مناســب
بــرای فعالیتهــای دولــت بعدی
صــورت گیرد.وی با اشــاره به اینکه
در هفته چهاردهم پویش هســتیم،
افزود :طبق وعدهای که با هموطنان
کردیم تــا پایان ســال  ۲۵۰پروژه
بزرگ آب و برق در همه استانهای
کشور با ســرمایهگذاری بالغ بر ۵۰
هزار میلیــارد تومان از منابع دولتی،
داخلی و سرمایهگذاریهای مستقیم
بخــش خصوصی بــه ثمــر خواهد
رســید.اردکانیان گفت :تاکنون و با
احتساب پروژههای امروز ۵۳ ،پروژه

با ســرمایهگذاری  1۴هــزار و ۷۲۵
میلیارد تومان افتتاح شــده و 1۹۷
پروژه دیگر با سرمایهگذاری  ۳۵هزار
و  ۲۷۵میلیارد تومان تا پایان ســال
بهرهبرداری میشــود ۲۰۰ .پروژه از
این مجموع ســاخت و سازی و ۵۰
پروژه دیگر ساز و کاری اعم از اصاح
روشها ،تدوین رویهها و کارهای نرم
افزاری است که از یکسو تسهیلگر
اجرای پروژههای ســاخت و ســازی
هســتند و از ســوی دیگــر کاهش
هزینههای اجرای آنها ،سرعت دادن
به خدماترسانی و کوتاه شدن زمان
ارائه خدمات ،تسهیل مراجعات مردم
و پایــداری عرضه آب و برق مطمئن
بــه بخشهای مختلف کشــور را به
دنبال خواهد داشت.وزیر نیرو گفت:
تاکنون  ۳پروژه از مجموع پروژههای
ســاز و کاری افتتاح شده که یکی از
آنها سامانه بیمه مشترکان است که
از امســال بویژه در بخــش خانگی،
مشترکانی که ناشی از نوسانات برق
و برخی خرابیها و اتفاقها وســایل
برقی آنها آســیب میبیند بهصورت
برخط از طریق تلفن همراه میتوانند
نســبت به تکمیل پرونــده و ادعای
خســارت اقدام کنند و شرکتهای
بیمه طرف قرارداد توانیر برابر ضوابط
نسبت به بازپرداخت خسارات اقدام
میکنند.وی ادامه داد :در سالهایی

شماره مجوز 13۹۹.۲3۲۲ :

فـراخـوانمنـاقصـهعمـومی

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
(سهامی خاص)

توجه  :اعام آمادگی جهت شرکت در این مناقصه صرفا بصورت الکترونیکی (توکن) و از طریق سامانه ستاد به نشانی  www.setadiran.irمی باشد

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره م م  ۹۹/۰۰۵6/مربوط به تهیه و تامین  ۲۲دستگاه خودروی استیجاری
الف  -شرح مختصر خدمات :
تهیه و تامین  ۲۲دستگاه خودروی استیجاری شامل  ۲۲دستگاه نیسان پیکاب دو کابین  ۲۴ساعته  ،جهت ( ادرات راه و ساختمان  -نفت و گاز جهت طرح نگهداشت و افزایش تولید  ۲۷مخزن)
ب -محل اجرای خدمات و مدت انجام کار  :محل اجرای خدمات در اهواز و برحسب نیاز عملیاتی کارفرما مجاز خواهد بود از خدمات پیمانکار در سراسر کشور استفاده نماید  .ومدت انجام آن  1۲ماه می باشد.
ج -برآورد کار فرما  :برآورد کار فرما جهت انجام خدمات  ۲۴.1۹۹.۶۷۰.۰۰۰/-ریال می باشد.
د  -شرایط مناقصه گران متقاضی  * :گواهینامه تایید صاحیت ایمنی از اداره کل تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی
* در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر  ،اولویت با شرکت های بومی استانی می باشد.
* داشتن گواهینامه تایید صاحیت ایمنی از اداره کل تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی
* توانایی ارائه تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به مبلغ  1.۲۰۹.۹۸۳.۵۰۰./-ریال که بایستی به یک از دو صورت زیر ارائه گردد:
الف  :ارائه رسید وجه صادره از سوی حسابداری کارفرما مبتنی بر واریز مبلغ فوق الذکر به شماره حساب  IR۹۴۰1۰۰۰۰۴۰۰1111۶۰۴۰۲۲۰۶۷نزد بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران شعبع مرکزی جمهوری
اسامی  -اهواز  -بنام شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
ب  :ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان مبلغ فوق الذکر طبق فرم نمونه که ابتدا برای مدت ( ۹۰روز ) معتبر بوده و پس از آن نیز با اعام کار فرما برای مدت ( ۹۰روز) دیگر قابل تمدید باشد.
مناقصه گذار جهت تحویل تضمین شــرکت در فرایند ارجاع کار عاوه بر بارگذاری تصویر تضمین از طریق ســامانه ازم است بصورت حضوری به دفتر کمیسیون مناقصات در اهواز  ،کوی فدائیان اسام مجتمع
تندگویان  ،واقع در روبروی بلوک دو  ،ساختمان طرحهای راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجه و تضمین را تسلیم نمایند.
ه -محــل  ،و مهلــت دریافت اســناد  :از کلیه متقاضیان واجد شــرایط دعــوت به عمل می آیــد ظرف مهلت مقــرر در این فراخــوان ،جهت دریافت اســناد و اعام آمادگی از طریق ســامانه ســتاد
به نشانی  www.setadiran.irمراجعه نمایند .تا ارزیابی های ازم وفق آیین نامه اجرایی بند ج ماده  1۲قانون برگزاری مناقصات( ارزیابی ساده) بر روی مدارک ارسالی مناقصه گران به عمل آید.
 -1مهلت دریافت اسناد بصورت الکترونیکی ( غیر حضوری )  :از ساعت  ۸:۰۰ا تاریخ  1۳۹۹/۰۵/1۹لغایت ساعت  1۳:۰۰تاریخ 1۳۹۹/۰۵/۲۲
 -۲مبلغ خرید اسناد و شماره حساب :واریز مبلغ  ۸۴۰.۰۰۰ریال از طریق درگاه موجود در سامانه به نشانی www.setadiran.ir
و -محل  ،زمان تحویل وگشایش پیشنهاد ها  :متقاضیان مکلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت  1۳:۰۰روز یکشنبه مورخ  1۳۹۹/۰۶/۰۲به صورت الکترونیک و از طریق سامانه ستاد تسلیم نمایند.
ضمنا پیشنهادات در ساعت  ۰۸:۳۰روز دوشنبه مورخ  1۳۹۹/۰۶/۰۳گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر بامانع است.
ظمنا مهلت و تحویل تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار تا ساعت  1۳:۰۰روز یکشنبه مورخ  1۳۹۹/۰۶/۰۲در محل کمیسیون مناقصات شرکت ملی مناطق نفتخیز در آدرس فوق الذکر می باشد.
همزمان ارائه معرفی نامه وکارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل ازم وضروری می باشد.
تذکر  :حسب مورد ارائه یک نسخه از اساسنامه  ،شرکتنامه و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبتی و هرگونه گواهی مبنی بر واجد شرایط بودن شرکت مطابق با مفاد آگهی الزامی می باشد.

WWW.IETS.MPORG.IR

WWW.NISOC.IR

WWW.SHANA.IR

روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

به اینکه پولی برای اجرای گازرسانی روستایی دریافت نکردیم،
افزود :تنها از مجلس اجازه گرفتیم تا آنچه که میسوزد و از بین
میرود از محل حاصل از صادرات سوخت مایع ،برای گازرسانی
روستایی در نظر گرفته شود.وزیر نفت گفت :دولت برنده بود زیرا
مقدار زیادی فرآرده مایع برای صادرات به دســت آورد و عاوه
بر آن رضایتمندی مردم نیز حاصل شــد تا با کاهش هزینهها،
رفاه بیشتری داشته باشند.وی به آثار زیستمحیطی اجرای این
طرح اشــاره کرد و ادامه داد :در چند ســال آینده آثار زیست
محیطی را خواهیم دید.به گفته زنگنه گازرســانی روســتایی،
صدها هزار اشــتغال ایجاد کرد زیرا تمامی تجهیزات ســاخت
ایران است و پیمانکاران نیز ایرانی هستند.وی افزود :صنعت نفت
در ســختترین شرایط ایستاده و طرحهای این صنعت نفت در
شرایط تحریم و کرونا نه تنها تعطیل نشده بلکه طرحهای جدید
هم شــروع شده اســت.زنگنه ادامه داد :ما با تمام توان ،امید و
اشــتیاق کارهایمان را برای توسعه کشور و خدمت به مردم به
انجام میرســانیم.وی گفت :گازرسانی به شهرها و روستاهای و
همچنین صادرات گاز کشور به برکت توسعه پارس جنوبی انجام
شــده است و هم اکنون روزانه  ۷۵میلیون مترمکعب گاز صادر
میشود.وزیر نفت تاکیدکرد :ظرفیت تولید گاز پارس جنوبی از
 ۲۸۰میلیون مترمکعب در سال  ۹1به  ۷۵۰میلیون مترمکعب
تا پایان امسال میرسد.
فرسودگی  ۵۰درصد شبکه برق تهران

نقص تجهیزات؛یکی از علل خاموشیها
معــاون بهره برداری و دیســپاچینگ توزیع بــرق تهران گفت:بــا افزایش دما و
افزایش مصرف برق ،میزان خرابی تجهیزات باا می رود و باعث ایجاد خاموشــی
در محدودههــای مختلف میشــود.حمیدرضا منصوری ،معاون بهــره برداری و
دیسپاچینگ توزیع برق تهران بزرگ درباره علت خاموشیهای پراکنده پایتخت که
بعضاً در مواردی شاهد تکرار منظم آن در ساعات روز هستیم ،گفت :هر تجهیزی از
جمله تجهیزات برقی احتمال معیوب شدن را دارند؛ با افزایش دما و افزایش مصرف
برق ،نرخ خرابی تجهیزات باا میرود و باعث ایجاد خاموشی در آن محدوده میشود.
وی افزود :میانگین زمان رفع عیب بسته به نوع تجهیز بین یک تا دو ساعت طول
میکشد بنابراین خاموشیهای اتفاق افتاده عمدتاً به علت عیب در تجهیزات است.
این مقام مســؤول درباره راهکار کاهش خاموشیها توضیح داد :خرابی تجهیزات
اجتناب ناپذیر است ولی با اجرای برنامههای تعمیر و نگهداری میتوان نرخ خرابی را
کاهش داد که این شرکت همه ساله این برنامه را اجرا میکند ،البته افزایش بی رویه
مصرف برق نرخ خرابی را باا میبرد.منصوری مناطق ۲۲ ،۲ ،۳و ۶را پرمصرفترین
مناطق تهران اعام کرد و اظهار داشت :امسال با اجرای برنامههای پاسخگویی بار
وهمراهی مشترکان ،پیک بار شهر تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد
نداشته است که جای تشکر از شهروندان دارد.معاون بهره برداری و دیسپاچینگ
توزیع برق تهران بزرگ با اشاره به اینکه  ۵۰درصد از شبکههای توزیع برق تهران
باای  ۳۰سال قدمت دارد ،گفت :میزان تلفات شبکه توزیع برق تهران  ۶.۲درصد
است که جز کمترین تلفات شبکه توزیع برق در کشور به شمار میرود.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های
فاقد سند رسمی مســتقر در اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان دیواندره تصرفات مالکانه
و بامعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا
به شــرح زیر به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  1۵روز آگهی میشــود در
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم
و رســید آنرا به این اداره تحویل نمایند -1 :برابر رای شماره  ۹۹/۵۷۰آقای صدیق شکری
فرزند محمد به کدملی  ۳۸۵۹۰۹۴۰۹۲نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت
 1۶۹/1۵متر مربع به شــماره پاک  1۲۶۲۳فرعی از  ۵۸اصلی واقع در بخش  1۴دیواندره
خریداری از مالک رســمی آقای ستار مرادی -۲برابر رای شــماره  ۹۹/۵1۶آقای جهانگیر
شیرزاد فرزند رحیم به شماره ملی  ۳۸۵۰۰۹۹۴۶۶نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان
به مساحت  1۰۶/۴۰متر مربع به شماره پاک  1۲۶۲۰فرعی از  ۵۸اصلی واقع در بخش 1۴
دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای اسماعیل طالشی -۳برابر رای شماره  ۹۹/۵1۹آقای
حبیب اه شــاه محمدی فرزند عبداه به شماره ملی  ۳۸۵۸۹۵۹۹۳۶نسبت به ششدانگ
یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشــهوریت محلی بان چولباغ به مساحت  ۵۲۲۳۰/۶۰متر
مربع به شــماره پاک  ۷۲۰فرعی از  1۳اصلی واقع در بخش  1۴دیواندره قریه رشــید آباد
خریداری از مالک رسمی آقای عبدالحمید حسینی -۴برابر رای شماره  ۹۸/11۲۶آقای عارف
اللهمرادی فرزند محمد به شماره ملی  ۳۸۵۹۳۲۴۶۶۷نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین
زراعتی دیم با مشهوریت محلی که له ک ئاوی به مساحت  ۳۹۷۷۰متر مربه به شماره پاک
 ۶فرعی از  ۵۴اصلی واقع در بخش  1۷دیواندره قریه معین آباد خریداری از مالک رســمی
آقای کریم امامی -۵برابر رای شماره  ۹۹/۵۳۹آقای محمد اولی فرزند محمد سعید به شماره
ملی  ۳۸۵۹۳۰1۵۲۷نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مساحت ۲۵۵۵۵۸
متر مربع به شماره پاک  ۲۳۵فرعی از  ۵۰اصلی واقع در بخش  1۷دیواندره قریع شالیشل
خریداری از محل مســتثنیات مالکانه سید علی جعفری -۶برابر رای شماره  ۹۹/۵۲1خانم
احترام نوری فرزند شــکراه به شماره ملی  ۳۸۵۹۸۷۳۳۳۴نسبت به ششدانگ یک قطعه
زمین زراعتی دیم با مشــهوریت محلی کنار آبادی به مساحت  ۳۸۶11متر مربع به شماره
پاک  1۵۲فرعــی از  1۵اصلی واقع در بخش  1۷دیواندره قریه آخکند خریداری از مالک
رســمی آقای حسن نوری -۷برابر رای شماره  ۹۹/۵۷۲آقای ناصر حبیبی فرزند حسین به
شــماره ملی  ۳۸۵۸۷۸۵۶۹۵نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی آبی با مشهوریت
محلی کنار جاده دربند به مساحت  ۲۰۰۰متر مربع به شماره پاک  ۵۹۶فرعی از  ۷۵اصلی
واقع در بخش  1۳دیواندره قریه نســاره علیا خریداری از مالک رســمی آقای محمد علی
خالدیان -۸برابر رای شــماره  ۹۹/۳۶۴خانم حمیده شاهمرادی فرزند احمد به شماره ملی
 ۳۸۵۹۲1۰۹۷1نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم با مشهوریت محلی کویل
ول به مساحت  ۴۸۷۰۳متر مربع به شماره پاک  ۳۶۹فرعی از  1۴اصلی واقع در بخش 1۴
دیواندره قریه وزمان خریداری از مالک رسمی آقایان محمدرحیم  ،عبداه و احمد شاهمرادی
 -۹برابر رای شماره  ۹۹/۵۲۳آقای ناصر اکبری فرزند عبداله به شماره ملی ۳۸۵۹۴۷1۲۰1
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی ای قبرستان به مساحت
 ۳۸۳۷۹متر مربع به شــماره پاک  ۷۵فرعی از  ۵۳اصلی واقع در بخش 1۴دیواندره قریه
دباغ خریداری از مالک رسمی آقای مراد سبزی -1۰برابر رای شماره  ۹۹/۵1۴آقای صدیق
نعمتی فرزند عبداله به شماره ملی  ۳۸۵۹۲۹۷۳۴1نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان
به مســاحت ۸۳/۶۰متر مربع به شماره پاک  1۲۶۲1فرعی از  ۵۸اصلی واقع در بخش 1۴
دیواندره خریداری از مالک رسمی خانم محترم حمیدی .بدیهی ست در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
تاریخ انتشار نوبت اول سه شنبه 13۹۹/۰۵/1۴
وتاریخ انتشار نوبت دوم چهار شنبه 13۹۹/۰۵/۲۹

پیرمحمدی  -رییس اسناد و اماک شهرستان دیواندره (م الف )۲۸۴

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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در بازاری با رکود کامل

گزیده خبر

پراید  ۹۳میلیونی!

بررســی روند بازار خودرو نشان میدهد که نسبت به هفته
گذشــته ،قیمتها در بازار با شــیبی مایــم ،علیرغم نبود
مشــتری و به حداقل رســیدن خرید و فروشها ،افزایشی
پیش میرود و قیمت پرایــد از  ۹۰میلیون تومان هم فراتر
رفت.ســعید موتمنی -رییــس اتحادیه نمایشــگاهداران و
فروشــندگان خودرو تهران -ضمن اعام قیمت خودروهای
پرتیــراژ در بازار ،اظهار کرد :بازار در رکودی کامل به ســر
میبرد و ســطح معامات به پایینترین ســطح خود رسیده
اســت؛ چراکه دارندگان خودرو برای عدم ضرر ،نســبت به
فروش اقــدام نمیکننــد و خریداران نیز بــه امید کاهش
قیمتهــا ،خریدی انجام نمیدهند .این در حالی اســت که
قیمتها در مقایسه با هفتههای گذشته با شیبی مایم ،روند
افزایشی داشته است .وی عرضه ناکافی خودرو را اصلیترین
علت افزایش قیمتها دانســته و معتقد است که اگر خودرو
بــه میزان کافــی تولید و به بازار عرضه شــود ،بازار کنترل
و آرام خواهد شــد.در محصوات گروه صنعتی ایرانخودرو

هر دســتگاه پژو  GLX ۴۰۵از  13۰به  13۹میلیون تومان،
ســمند  LXاز  13۶میلیون تومان در هفتههای گذشــته به
 1۴3میلیون تومان ،پژو پارس  1۷3میلیون تومان ،پژو ۲۰۶
تیپ  ۲از  1۵1بــه  1۶3میلیون تومان ،پژو  ۲۰۶تیپ  ۵از
 1۷۸به  1۹۷میلیون تومــان و پژو  ۲۰۷اتوماتیک از ۲۹۰
بــه  ۲۹۸میلیون تومان افزایش قیمت داشــتهاند .در حال
حاضر پژو  V۸ ۲۰۶در محــدوده  1۹1میلیون تومان ،پژو
 ۲۰۷دندهای  ۲3۶میلیون تومان ،دنا  ۲1۲میلیون تومان و
دناپاس نیز  ۲۶۰میلیون تومان قیمت دارند.در گروه سایپا
نیز دســتگاه پراید  111از  ۸۹در هفتههای گذشته به ۹3
میلیون تومان ،وانت پراید( )1۵1از  ۸1به  ۹1میلیون تومان
و پراید  131نیز از  ۷۸.۵به  ۸1میلیون تومان رســیدهاند.
همچنیــن تیبا صندوقدار از  ۹۲بــه  ۹۶میلیون تومان ،تیبا
 ۲از  1۰۲به  1۰۷.۵میلیون تومان ،ســاینا از  1۰3به 1۰۸
میلیون تومان افزایش قیمت داشــتهاند.این در حالی است
که محصول جدید ســایپا یعنی کوئیــک دندهای و کوئیک

سیاست یک بام و دو هوای ترکیه برای
پروازهای مسافری

 Rبه ترتیب کوئیک ســاده  1۲3میلیون تومان و کوئیک R
(دو رنــگ)  1۲۷میلیون تومان تعیین قیمت شــدهاند.روند
بازار برای خودروهای مونتاژی نیز که بیشترین مورد تقاضت
هســتند ،همین روال را دارد .نســبت به هفتههای گذشته
(حداقل دو هفته گذشته) هر دستگاه پژو  ۲۰۰۸با رشد ۴۵

سخنگوی گمرک ایران مطرح کرد:

میلیون تومانی به  ،۷۴۵هایما  S۷با رشد  3۰میلیون تومانی
به  ۵۶۰میلیون تومان ،ســراتو با رشد  ۵۵میلیون تومانی به
 ۶۲۵میلیون تومان ،جک  S۵با رشــد  ۴۵میلیون تومانی به
 ۵۵۵میلیون تومان و چانگان با رشــد  ۲۰میلیون تومانی به
 3۶۰میلیون تومان رسیدهاند.

عضو اتاق بازرگانی تهران هشدار داد

ترکیه پذیرش کامیون ایرانی را محدود کرد

فرار شرکتهای تولیدکننده از صادرات

سخنگوی گمرک ایران درباره علت کندی تردد کامیونهای ایرانی از مرز بازرگان به سمت ترکیه و یا کامیونهای ترانزیتی
اظهار داشــت :دلیل کندی ترددها این است که ترکیه روزانه فقط حدود  1۵۰دستگاه کامیون را از مرز بازرگان پذیرش
میکند و سایر مرزهای ایران و ترکیه هم امکان تردد کامیون نیست.چند روزی است که صف کیلومتری از کامیونهای
صادراتی ایرانی و کامیونهای ترانزیتی پشت مرز کشور ترکیه در مرز بازرگان ایجاد شده است .در حالی که برخی از این
کامیونها دارای بار فسادپذیر هستند یا طبق قرارداد بار باید در تاریخی مشخص به مقصد برسد در غیر اینصورت صاحب
بار دچار خسارت قابل توجهی میشود ،اما ترکیه به کندی کامیون ایرانی را از مرز بازرگان می پذیرد.از سوی دیگر چند
وقتی است که هیچ مرز مشترک دیگری با ترکیه به غیر از بازرگان کامیون باری را نمی پذیرد و سایر مرزها از جمله سرو
یا پلدشت و نخجوان برای پذیرش کامیون غیرفعال شدهاند.این اقدام ترکیه باعث شده چندین کیلومتر کامیون در صف
مرز ترکیه بمانند که هر روز تاخیر در تردد این کامیونها به معنای افزایش هزینه حمل و نقل اســت .گمرک میگوید
دلیل کند شدن تردد در مرز بازرگان این است که ترکیه فقط  1۵۰کامیون پذیرش میکند.روحاه لطیفی در گفت وگو با
خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره آخرین وضعیت مرز بازرگان اظهار داشت :در روز گذشته از مرز بازرگان  ۹۶دستگاه کامیون
صادراتی از مرز بازرگان وارد ترکیه شــدند همچنین  ۵۹دســتگاه کامیون ترانزیتی هم از این مرز به ترکیه رفتند .وی
ادامه داد :روز گذشته تعداد کامیونهای ورودی از ترکیه هم  1۹۰دستگاه بوده و  ۸۲دستگاه کامیون ترانزیت هم از خاک
ترکیه از مرز بازرگان وارد کشورمان شد.به گفته سخنگوی گمرک ایران همچنین  3۵۰کامیون که اسناد خروج گرفتهاند
اما هنوز از مرز بازرگان به سمت ترکیه خارج نشدهاند.لطیفی درباره علت کندی تردد کامیونهای ایرانی از مرز بازرگان
به ســمت ترکیه و یا کامیونهای ترانزیتی اظهار داشت :دلیل کندی ترددها این است که ترکیه روزانه فقط حدود 1۵۰
دستگاه کامیون را از مرز بازرگان پذیرش میکند و سایر مرزهای ایران و ترکیه هم امکان تردد کامیون نیست.وی افزود:
پیش از این ،از مرز سرو هم پذیرش کامیون انجام میشد اما در حال حاضر این مرز فقط به پذیرش مسافر اختصاص یافته
است.این تصمیم ترکیه در حالی است که ایران روزانه بیش از  3۰۰کامیون وارداتی و ترانزیتی از ترکیه پذیرش میکند و
اگر در روزهایی هم تقاضا وجود داشته باشد بدون محدودیت اقدامات پذیرش بیشتر از  3۰۰کامیون را هم انجام میدهد.
حال اینکه در ماقات مرزی ،ایران درخواست پذیرش بیش از  1۵۰کامیون در روز را داده اما طرف ترک اعام کرده است
که در این باره باید در مذاکرات تهران -آنکارا تصمیم گیری شود .طبق آخرین گزارش تجارت خارجی ،صادرات ایران
به ترکیه در چهار ماه اول امســال حدود  ۹۰درصد کاهش یافته اســت اما میزان افت واردات از ترکیه به یک درصد هم
نمیرسد که البته بخشی از این کاهشها هم به شرایط کرونا برمیگردد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران میگوید ،با تشدید فشارها بر صادرکنندگان بخش خصوصی ،تعدادی از تولید
کنندگان در ماههای گذشته ،عطای صادرات را به لقایش بخشیدهاند.حمیدرضا صالحی ،اظهار کرد :امروز شرایط کشور
بسیار دشوار و پیچیده است .از سویی دولت برای مدیریت اقتصادی نیاز به ارز دارد و از سوی دیگر بخش خصوصی برای
صادرات و بازگرداندن ارز با مشــکات و دغدغههای جدی رو به روســت .تنها راهکار عبور از این شرایط این است که دو
طرف موقعیت یکدیگر را درک کنند و با توجه به شــرایط تصمیم بگیرند .اینکه همه فشــار را بر گردن بخش خصوصی
بیندازیم ،قطعا راه به جایی نخواهد برد.وی با بیان اینکه نباید این طور القا شود که صادرکنندگان امکان بازگشت ارز را
دارند اما بنا به صاحدید شخصی این کار را نمیکنند ،بیان کرد :ما امروز با تحریمهای آمریکا مواجه هستیم و پس از آن
مشکل ورود به فهرست سیاه اف ای تی اف نیز به وجود آمد .در چنین شرایطی عما بانک بین المللی با ما کار نمیکند.
صرافیهای رســمی نیز با توجه به همین محدودیتها ،کار خود را با ما ادامه ندادهاند.نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق
بازرگانی ،صنایع ومعادن تهران ادامه داد :در چنین شــرایطی توقع از بخش خصوصی چیست؟ متاسفانه به نظر میرسد
هنوز تعدادی از مدیران کشور قبول نکردهاند که ما تحریم هستیم و شرایط مانند گذشته نیست .تنها به دنبال آن هستند
که با دســتور بخش خصوصی را مجبور کنند که ارز بیاورد .وقتی این فشــارها زیاد شود ،تعداد زیادی از صادرکنندگان
ترجیح میدهند کار خود را تعطیل کنند.صالحی با اشاره به پولهای دولتی بلوکه شده در کشورهای خارجی ،بیان کرد:
بخش بزرگی از اقتصاد ما یا دولتی اســت یا خصولتی .این موضوع در صادرات نیز مطرح اســت و بسیاری از ارزهایی که
بازنگشــتهاند مربوط به شرکتهای دولتی یا خصولتی میشوند .وقتی فشــار به بخش خصوصی است ،باید پرسید چرا
شــرکتهای دولتی نتوانســتهاند ارز خود را بازگردانند؟وی با تاکید بر این موضوع که هدف و برنامه بخش خصوصی،
همکاری با دولت برای عبور از شــرایط سخت اقتصادی است ،گفت :به بخش خصوصی باید از سوی دولت اعتماد شود.
برای مثال وقتی پول دولتی ما در کشــوری بلوکه شــده ،بخش خصوصی میتواند با استفاده از ارتباطات خود ،نسبت به
تبدیل آن پول به کاا و واردات مواد اولیه موردنیاز به کشور ،اقدام کند .ما باید این اطمینان را به یکدیگر داشته باشیم
و در مسیر اهداف اقتصادی کشور ،حمایتهای ازم را انجام دهیم .وگرنه نه بازگشت ارز مقدور میشود و نه دیگر بخش
خصوصی با قدرت در صحنه میماند .با وجود اختاف نظرها ،بانک مرکزی ،پایان تیر ماه را زمان بازگشت ارز حاصل از
صادرات اعام کرد و صادرکنندگانی که تعهدات خود را ایفا نکرده بودند با تعلیق کارتهایشان مواجه شدند .اتاق بازرگانی
تهران از دولت خواســته با انتشار فهرست افرادی که ارز را بازنگرداندهاند ،مشخص کند که چه میزان از این ارز را بخش
خصوصی نیاورده و چه میزان مربوط به شرکتهای دولتی میشود.

فراخوان مناقصه عمومي

نوبت اول

ش کرتشه کرهایصنعتیاستاناصفهان

5

همزمان با ارزیابي کیفي(فشرده) یك مرحله اي

شرکت شــهرکهای صنعتی اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومي همزمان با ارزیابــي کیفي (فشرده)
(خرید،حمل و اجراي مخزن هوایي ۵۰متر مکعبي و تکمیل شــبکه توزیع آب شــهرک صنعتي اشترجان) به شماره
( ) ۲۰۹۹۰۰1۲۸1۰۰۰۰۲۸را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاري مناقصه
از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي
دولت (ســتاد) به آدرس  WWW.setadiran.irانجام خواهد شــد و ازم اســت مناقصه گران در صورت عدم
عضویت قبلي  ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق
سازند.
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  13۹۹/۰۵/1۴مي باشد.
* آخرین مهلت زماني دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت  1۹روزیکشنبه تاریخ 13۹۹/۰۵/1۹
* آخرین مهلت زماني ارائه پیشنهاد  :ساعت  13:3۰روز پنجشنبه تاریخ 13۹۹/۰۵/3۰
* زمان بازگشایي پاکت ها  :ساعت  ۸:۰۰صبح روز شنبه تاریخ 13۹۹/۰۶/۰1
* هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
موضوع مناقصه  :خرید،حمل و اجراي مخزن هوایي ۵۰متر مکعبي و تکمیل شبکه توزیع آب شهرک صنعتي اشترجان
مبلغ برآورد اولیه ۷1.۰۹۴.۷۷۲.۵۵۴ :ریال و و براســاس فهارس بهاي سال  13۹۹سازمان برنامه و بود جه کشور
(اعتبار طرح جاري)
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار  3.۵۵۴.۷3۹.۰۰۰ :ریال
رشته و پایه تشخیص صاحیت پیمانكاران :رتبه  ۵یا بااتر در رشته آب
مدت اجرا1۵ :ماه
* اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف :
آدرس اصفهان خیابان  ۲۲بهمن ،مجموعه اداري امیر کبیر ،شرکت شهرکهاي صنعتي استان اصفهان و تلفن ۰311۵۷۰
* اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس  0۲1-41934:دفتر ثبت نام  ۸۸9۶9737 :و ۸51937۶۸
* اطاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها،در سامانه  WWW.setadiran.irبخش ثبت نام  /پروفایل /تامین کننده
 /مناقصه گر موجود است.

امور پیمانهای شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

بازدید مدیر کل بنادر و
دریانوردی استان هرمزگان از
بندرلنگه دومین قطب تجاری
استان هرمزگان
مدیر کل بنادر و دریانوردی اســتان هرمزگان و هیئت
همراه طی سفری یکروزه ضمن بازدید میدانی از بخش
های مختلف بنــادر و دریانــوردی بندرلنگه به عنوان
پایتخت ترانزیت خودروی کشــور از نزدیک در جریان
فعالیــت ها و اقدامات صورت گرفته ،ســرمایه گذاری،
توانمندی و پروژه های انجام شــده و در دســت اجرا و
طرح توســعه این بندر قرار گرفتند.بــه گزارش روابط
عمومی اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه ،در این بازدید
«قاسم عسکری نسب» مدیر بنادر و دریانوردی بندرلنگه

دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی گفت :با وجود اینکه ترکیه روز گذشته برای
پروازهای مســافری از ایران مجوز صادر کرده بود ،پس چند ساعت آن را مجدد
لغو کرد.در پی شــیوع ویروس کرونا پروازهای مسافری طی ماه های گذشته به
مقاصد مختلف دنیا لغو شــد و بر اساس برخی آمارها در همان ماه های نخست
شیوع این ویروس حدود  1۷هزار هواپیما در کشورهای مختلف زمینگیر شده
بودند.البتــه از اواخر خرداد ماه مذاکرات کشــورهای مختلف با یکدیگر برای از
سرگیری پروازهای مســافری البته با رعایت پروتکل های بهداشتی آغاز شد و
در این راســتا ترکیه نیز تقریبا از همان زمان اعام کرده بود که از  1۴آگوست
پروازهای مســافری ایرانی با شرایط خاص و تنها برای مسافران دارای تابعیت و
اقامت این کشــور آغاز میشود.البته در روزهای ابتدایی مرداد ماه این پروازها از
ســوی ایراینهای داخلی و ترکیش ایر برنامه ریزی شــد اما یکی دو روز بعد
متوقف و حاا پس از دو هفته همین اتفاق تکرار شــد.مقصود اسعدی سامانی،
دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی در این باره به ایسنا گفت :با وجود اینکه
روز گذشته ترکیه مجوز پروازهای مســافری از ایران را صادر کرده بود ،پس از
چند ســاعت این پرواز دوباره لغو شد.وی افزود :بر اساس مجوز صادر شده قرار
بود  1۴مرداد ماه پروازها برای مســافران دارای تابعیت و اقامت ترکیه آغاز شود
اما طی چند ساعت این مجوز دوباره لغو شد .این در حالی بود که یکی از شرکت
هــای هواپیمایی بلیت پرواز ترکیه خود را نیز به مردم فروخته بود.دبیر انجمن
شــرکتهای هواپیمایی ادامه داد :این پروازها برای کســانی که ویزای کاری یا
تحصیلی داشتند هم مجاز نبود و با این وجود لغو شد و قطعا این سیاست ترکیه
که البته همین شــرایط برای افغانستان نیز به صورت همزمان با ایران به وجود
آمده بود ،برای ایراین ها و مردم آسیب و زیان در پی دارد.سامانی با بیان اینکه با
توجه به لغو مجوز پروازهای ایران به ترکیه ،مسلما ترکیش ایر هم مجوز نخواهد
داشت که به ایران پرواز کند.
سرپرست دفتر ترانزیت سازمان راهداری خبر داد

بسته شدن مرز میلک به روی کامیونهای
ایرانی توسط افغانستانیها
سرپرســت دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل
و نقل جاده ای از بروز اختافات مرزی با افغانســتان و بسته شدن مرز میلک
به روی کامیون داران ایرانی طی روزهای گذشــته توسط برخی کامیون داران
افغانستانی خبر داد و گفت :این اتفاق به دلیل توقیف شدن برخی کامیون های
افغانســتان به دلیل حمل و جابجایی کاای قاچاق بوده اســت که متولیان و
دستگاه دیپلماسی در حال مذاکره برای حل این مشکل هستند.جواد هدایتی
در این باره اظهار کرد :به دلیل اختاف قیمت سوخت در ایران با افغانستان و
کشورهای همسایه انگیزه قاچاق آن و دیگر کااهایی که مشمول یارانه هستند
برای عده ای باا می رود و از آنجا که بیشترین تردد ناوگان افغانستانی در مرز
میلک است که به  ۸۵درصد می رسد این مسئله یعنی جابجایی کاای قاچاق
توســط کامیون های افغانستانی در آنجا اتفاق افتاده بود.وی افزود :با توجه به
رواج و شــیوع این تخلف ســتاد مبارزه با قاچاق کاا و ارز به این مسئله ورود
پیدا کرد و تصمیم بر این شد که کامیون های مکشوفه ای که بار غیرمجاز و
قاچاق حمل کرده باشند ضمن معرفی رانندگان و مالکان آن به دستگاه های
نظارتی و قضایی ،به مدت چند ماه توقیف می شــود که البته این مســئله به
کامیون داران افغانستانی از قبل اطاع رسانی شده بود و بنرهایی نیز در مسیر
تردد آنها نصب شد.

ضمــن عرض خیر مقدم به «علی رضا محمدی کرجی
ران» مدیــر کل بنادر و دریانوردی اســتان هرمزگان و
هیئت همراه ،به فعالیتهای صورت گرفته در این بندر و
استعدادها و ظرفیتهای موجود در بنادر غرب هرمزگان
اشــاره کرد و گفت :پروژه های متنوعی در بنادر غرب
هرمزگان انجام پذیرفته است که در هفته دولت به بهره
برداری میرســد از جمله بهره برداری از یک دســتگاه
باابر ،بهره برداری از سیســتم دوربین های مداربسته،
بهره بــرداری از یک فروند قایق جمع آوری زباله ،بهره
برداری از سیستم اطفاء حریق در حوضچه و اماکن بندر،
بهره برداری از پست برق ضلع شرقی بنادر و دریانوردی
بندرلنگه ،بهره برداری از دوربین پاک خوان در ورودی
و خروجی بندر ،تعمیرات اساسی شبکه روشنایی بندر
مدیر بنادر و دریانوردی بندرلنگه از مطالعات انجام شده
برای انجام پروژه های آتی ســخن گفت و تاکید کرد:
مطالعــات متنوعی انجام پذیرفته اســت که در مرحله

اجرایی می باشــد از جمله  -1راه دسترسی اختصاصی
بنــدر لنگه و اتصال به راه های شــریانی  -۲پیگیری و
اتصال بندر لنگه به اراضی پشتیبانی یا به اصطاح بندر
خشک که حدود  ۲۷۰هکتار می باشد  -3اجرای پروژه
سیستم ثابت اطفای حریق در کلیه محوطه ها  ،اسکله
ها و موج شــکن های بندر لنگه  -۴تعمیرات اساســی
ترمینال مسافری  -۵احداث اسکله مسافری بندرلنگه
 -۶تعمیرات اساســی شبکه هدایت سیاب  -۷احداث
ســرپناه ایمن کارگری و سرویس بهداشتی  -۸احداث
پروژه سیستم جامع اعام حریق  -۹اجرای رمپ شناور
مســافری اوان  -1۰اجــرای دیوارکشــی و تعمیرات
اساسی ســاختمان اداری و مهمانســرای جزیره اوان
 -11تعمیرات اساسی پست شرقی اسکله بندرلنگه در
ادامه «علــی رضا محمدی کرجی ران» مدیر کل بنادر
و دریانوردی اســتان هرمزگان از نزدیک با مســائل و
مشکات بخش دریایی بنادر غرب آشنا شد.

آگهی تحدید حدود

در اجــرای ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی در ارتباط با صدور رای صادره از طرف
هیات رسیدگی حل اختاف قانون مذکور در ارتباط با مورد تقاضاهای متقاضیان
ذکر شــده تحدید حدود انجام نشده اســت رسیدگی و بشرح ذیل تحدید حدود
بعمــل خواهد آمد  -1برابر رای شــماره  ۹۸/11۲۶آقای عارف اللهمرادی فرزند
محمد به شماره ملی  3۸۵۹3۲۴۶۶۷نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی
دیم با مشــهوریت محلی که له ک ئاوی به مساحت  3۹۷۷۰متر مربه به شماره
پاک  ۶فرعی از  ۵۴اصلی واقع در بخش  1۷دیواندره قریه معین آباد خریداری از
مالک رسمی آقای کریم امامی (تاریخ تحدید حدود ساعت  1۰صبح روزدوشنبه
-۲ )13۹۹/۰۶/۰3برابر رای شماره  ۹۹/۵3۹آقای محمد اولی فرزند محمد سعید
به شماره ملی  3۸۵۹3۰1۵۲۷نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم
به مســاحت  ۲۵۵۵۵۸متر مربع به شــماره پاک  ۲3۵فرعی از  ۵۰اصلی واقع
در بخش  1۷دیواندره قریع شالیشــل خریداری از محل مستثنیات مالکانه سید
علی جعفری(تاریخ تحدید حدود ســاعت  1۰صبح روز سه شنبه )13۹۹/۰۶/۰۴
برابر رای شــماره  ۹۹/۵۲1خانم احترام نوری فرزند شــکراه به شــماره ملی 3۸۵۹۸۷333۴نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت
محلی کنار آبادی به مســاحت  3۸۶11متر مربع به شماره پاک  1۵۲فرعی از
 1۵اصلی واقع در بخش  1۷دیواندره قریه آخکند خریداری از مالک رسمی آقای
حسن نوری(تاریخ تحدید حدود ساعت  1۰صبح روز چهارشنبه )13۹۹/۰۶/۰۵
بنابراین هرکس اعم از اشــخاص حقیقی و حقوقی نسبت به تحدید حدود پاک
های مرقوم مندرج در این آگهی اعتراض داشته باشند میتوانند به مدت یکماه از
تاریــخ تحدید حدودهای فوق الذکر اعتراض خودرا به اداره ثبت اســناد و اماک
شهرستان دیواندره تسلیم و رسید اخذ نمایند و پس از انقضای مهلت برابر مقررات
نسبت به ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد.
پیرمحمدی-رییس اداره ثبت اسناد و اماک دیواندره ()۲۸۶
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رشد شاخصهای عملکردی بانک آینده در
نیمه نخست مردادماه سال 1399
پایش عملکرد شــعب و ســتاد بانک آینده طی دو
هفته نخست مردادماه امسال ،نشان از موفقیتهای
قابلتوجهی در حوزههای تخصصی دارد.در شرایطی
که مواردی همچون پیشگیری از شــیوع بیماری
کرونا توأم با نوســانات اقتصادی و تفاوت ســود و
منفعت ســایر بازارهای سرمایه ،ممکن اســت؛ روند جذب منابع مالی در
بانکها و دیگر ســازمانهای پولی و اعتباری را متأثر ســازد ،خانواده فعال
در شعب بانک آینده در تاشی مثالزدنی در قالب طرح «بهسوی برتری»،
موفق شــدند؛ طی دو هفته نخست مردادماه امسال ،درشاخصهای اجرایی
همچون :افتتاح ســپرده ،تجهیز منابع ،جذب مشتریان جدید ،رشد منابع
ارزانقیمت و همچنین سپردههای قرضالحســنه پسانداز ،سیر صعودی
داشته و به موفقیتهای چشــمگیری دست یابند.مدیران و سرمایهانسانی
فعال در ستاد مرکزی نیز با مشارکت و همیاری خانواده سختکوش شعب
بانک توانســتند؛ با اجرای طرحهایی ویژه در حوزههای بازارسازی ،توسعه و
جذب مشتریان و انعقاد تفاهمنامههای ارزشمند با شرکتهای برتر و بزرگ
کشــور ،تعامل منحصر بهفردی را رقم زده و به پیشرفتهای شایانی در این
خصوص ،دست یابند.
در دیدار رییس کل بیمه مرکزی با رییس قوه مقننه مطرح شد:

باید به سمت فرهنگسازی بیمه نامههای
آینده ساز حرکت کنیم
رییس کل بیمه مرکزی و هیات عامل نهاد سیاست
گذار صنعت بیمه در نخســتین هفتههای کاری با
رییس مجلس یازدهم دیــدار و گفت وگو کردند،.
محمدباقر قالیباف در این دیدار با ابراز خرســندی
از عملکرد صنعت بیمه در حوزه رشــد اقتصادی و
همچنین مسولیت اجتماعی ،اظهار داشت :همکاری کمیسیون های مرتبط
مجلس با صنعت بیمه یک ضرورت انکارناپذیر است و با راه اندازی کارگروه
تحول ،تمامی راهکارهای رشد صنعت بیمه بررسی می شود و تدوین و اصاح
قوانین با جدیت دنبال خواهد شد.محمدباقرقالیباف کاهش دغدغههای دولت
را از ماموریتها و دستاوردهای صنعت بیمه یاد کرد و افزود :اگر ریسکهای
موجود کشور با تکیه بر اصول و قواعد بیمه ای مدیریت شود در هنگام وقوع
حوادث و بحران ،هیچ نیازی به ورود دولت و حاکمیت وجود نخواهد داشت.
در این دیدار غامرضا سلیمانی از ماقات با رییس قوه مقننه به عنوان فرصتی
مناسب برای تعامل اهالی صنعت بیمه و اعضای خانه ملت یاد کرد و گفت:
صنعت بیمه خود را در بزنگاههای حساســی نظیر تحریمهای ناجوانمردانه،
بحران کرونا ،زلزلهها و ســیلهای اخیر به اثبات رســانده و با حمایت نهاد
قانونگذار و تصویب لوایح مهم بیمهای ،این روند با شــتاب بیشــتری ادامه
خواهد یافت.رییس کل بیمه مرکزی از ضرورت تبیین ظرفیتهای ناشناخته
صنعت بیمه و تاثیر آن در افزایش ضریب رضایت و رفاه جامعه سخن گفت
و تصریح کرد :در زمینه همگانی سازی بیمههای زندگی و شناسایی قابلیت
ها و مزیتهای آن ،اقدامات خوبی انجام شده اما باید به سمت فرهنگسازی
عمومی بیمههای آینده ســاز حرکت کنیم.ســلیمانی از تاسیس مرکز ملی
مدیریت ریســک به عنوان یک تحول بزرگ در تعادل اقتصادی کشــور نام
برد و تصریح کرد :با راه اندازی این مرکز فعاان حوزه کســب و کار ،تولید و
خدمات ،شبکههای واردات و صادرات و بنگاههای دیگر اقتصادی میتوانند در
فضای امن و آرام به فعالیت بپردازند.وی به ارائه گزارش تفصیلی از عملکرد
صنعت بیمه و صندوق تأمین خسارتهای بدنی در چهار سال اخیر پرداخت
و افزود :رضایتمندی و اعتماد عمومی مردم به صنعت بیمه بزرگترین سرمایه
این صنعت به شمار می رود.

گزیده خبر
هشدار بزرگترین بانک اروپا نسبت
به ضرر 13میلیارد داری وامهای بد
بانک اچاسبیســی هشــدار داد که احتماا بدهیهــای بد این بانک از
بــرآورد قبلی تجاوز کرده و در ســال جاری به۱۳میلیــارد دار خواهد
رســید همچنین با توجــه به پاندمی کرونا،عواید آن نیز بیشــتر از یک
دوم کاهش مییابد.به گزارش رویترز ،صورتهای مالی بزرگترین بانک
اروپا از حیث دارایی بر این نکته تاکید دارد که در برههای که شرکتها
از هوانوری گرفته تا خرده فروشــی و میهمان یاری در شــوک ناشی از
پاندمی به سر میبرند ،بانکهای سرتاسر جهان در حال افزایش بافرهای
خود هســتند تا از این طریق وامهای مشــکوک الوصول را جذب کنند.
اچاسبیسی برای نیمه نخست ســال جاری سود  ۴.۳۲میلیارد داری
(پیش از کســر مالیات) گزارش کرده که در مقایســه با میانگین ۵.۶۷
میلیارد دار پیشبینی شده توســط تحلیل گران کمتر است.این بانک
پیشبینی خود را از ضرری که میتواند در ســال جاری بابت بدهی های
بــد دریافت کند مابین  ۸تا  ۱۳میلیارد دار اعام کرد؛ این رقم پیشتر
مابیــن  ۷تا  ۱۱میلیارد دار برآورد شــده بــود؛ موضوعی که بر ضرر و
زیان بیشــتر از انتظارات در سه ماهه دوم ســال و همچنین پیشبینی
رکود عمیقتر اقتصادی صحه میگذارد.بنا به گفته «ا ِون استیونســون»
مدیر مالی ارشــد این بانک ،تجارت و فعالیت اچاسبیسی در بریتانیا به
طور برجسته آسیب دیده است .سهام این بانک در هنگ کنگ به اندازه
 ۴.۷درصد ریزش کرد و در بورس این منطقه به پایینترین ســطح خود
از مارس  ۲۰۰۹رســید.ضرر و زیان اعتباری وارد شــده به اچاسبیسی
در نیمه نخست ســال به  ۶.۹میلیارد دار رسیده که در مقایسه با یک
میلیارد دار ثبت شــده در مدتی مشابه در سال گذشته به شکلی قابل
توجه افزایش یافته است .این بانک برای پوشش ضرر و زیان ناشی از وام
های بد در ســه ماهه نخســت  ۳میلیارد دار اختصاص داده بود.بخشی
از ایــن زیان اعتبــاری  ۱.۲میلیارد دار کاهــش ارزش نرم افزار تحت
مالکیت این بانک را به ویژه در اروپا شــامل میشود .در حالی که نسبت
سرمایه قانونی اچاسبیسی که معیاری کلیدی برای قدرت مالی به شمار
میرود ،در پایان ژوئن و به لطف تغییرات رگواتوری مســاعد  ۱۵درصد
افزایش پیدا کرده است اما این بانک هشدار داد که این معیار احتماا در
سال جاری به دلیل ضربه ناشی از افت رتبه بندی اعتباری به داراییهای
ریسکی آن ،کاهش خواهد یافت.به دنبال کاهش نرخ جهانی بهره و افت
ارزش داراییها در بانک های ســرمایه گذاری و همچنین چربیدن بیمه
به درآمدهای تجاری ،عواید و درآمدهای این بانک در نیمه نخست سال
 ۹درصد ریزش کرد.
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www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر

@sobheqtesad
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از سوی قائم مقام بانک مرکزی اعام شد

6

جزئیات طرح اعطای تسهیات بانکی به مستأجران

قائم مقام بانک مرکزی جزئیات طرح اعطای تسهیات بانکی به مستأجران (کمک
ودیعه مســکن) را اعام کرد .اکبر کمیجانی ضمن اشاره به چرایی اخذ این تصمیم
گفت :با توجه به گرانیهای اخیر در قیمت و اجاره مسکن و در راستای ایجاد ثبات
در بازار اجاره و حمایت از مستأجران کمدرآمد در شرایط اقتصادی تحمیل شده بر
کشــور ناشی از شــیوع ویروس کرونا و اعمال تحریمهای ظالمانه ،موضوع «اعطای
تســهیات مرابحه خرید کاا و خدمات» از محل بخشــی از منابع مالی اختصاص
یافته به «ســتاد ملی مقابله با کرونا» در این ستاد مطرح شد.وی با اشاره به سقف
تسهیات یادشده عنوان کرد :براساس تصمیمات «ستاد ملی مقابله با کرونا» مقرر
شــد ،تسهیات یاد شده در ســقفهای  ۵۰۰میلیون ریال در شــهر تهران۳۰۰ ،
میلیون ریال در ســایر کان شــهرها و  ۱۵۰میلیون ریال در ســایر شهرها با نرخ
ســود  ۱۳درصد و بازپرداخت یکساله (به نحوی که مستأجر در دوره قرارداد صرفاً
سود تسهیات را پرداخت کند و اصل تسهیات در سررسید تسویه شود) یا با نرخ
ســود  ۱۲درصد و بازپرداخت  ۳۶ماهه (به نحوی که مســتأجر در هر قسط اصل و
ســود تســهیات را پرداخت کند) ،با هدف کمک به تامین افزایش تحقق یافته در
ودیعه اجارههای مســکن اقشار کمدرآمد و آســیبپذیر در سال جاری اعطا شود.
قائم مقام این بانک درخصوص نحوه ثبتنام و سازوکار پاایش و معرفی متقاضیان
به منظور دریافت تســهیات کمک ودیعه مســکن به بانک عامل ،گفت :به منظور
رعایت پروتکلهای بهداشــتی و جلوگیری از گســترش ویروس کرونا و رفاه حال
متقاضیانی که قصد دریافت کمک هزینه ودیعه مسکن را دارند ثبتنام متقاضیان با
استفاده از سامانه پیامکی وزارت راهوشهرسازی انجام گرفت .متقاضیان واجد شرایط
از ســاعت  ۱۰صبح روز شنبه (چهارم مرداد ماه) با ارسال کد ملی سرپرست خانوار
به سرشــماره پیامکی  ۳۰۰۰۷۳۶۴۰از طریق تلفن همراه شــخصی خود تا ساعت
 ۲۴روز پنجشنبه ( ۹مردادماه) نســبت به ثبتنام اولیه اقدام کردهاند.وی در ادامه
افزود :پس از بررســی اولیه و ارسال پیامک به متقاضی در زمانبندی اعام شده از
سوی وزارت راهوشهرسازی ،متقاضیان واجد شرایط دریافت تسهیات بانکی از سوی
در خردادماه 99؛

تعداد چکهای
برگشتی  11.۷درصد
کاهش یافت
بالغ بر  ۸۸۱هزار فقره چک به ارزشــی حدود ۱۸۶
هزار میلیارد ریال در خردادماه  ۹۹در کل کشــور
برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد
 ۱۱.۷درصد کاهش نشان میدهد.

این وزارت میباید در ســامانه وزارت راه و شهرســازی به آدرس  tem.mrud.irثبت
نام کنند .آنگاه مشــخصات متقاضیان واجد شــرایط از سوی وزارتخانه یادشده به
بانکمرکزی و بانکها منعکس و متعاقب آن دستورالعمل اجرایی به بانکهای عامل
اباغ میشــود.طبق اعام بانک مرکزی ،کمیجانی درخصوص سقفهای تسهیات
اعطایی به متقاضیان ،اظهار کرد :تسهیات یاد شده در سقفهای  ۵۰۰میلیون ریال
در شهر تهران ۳۰۰ ،میلیون ریال در سایر کان شهرها (شهرهای باای یک میلیون
نفر جمعیت شامل مشهد،اصفهان،کرج،شــیراز،تبریز،قم ،اهواز و کرمانشاه) و ۱۵۰
میلیون ریال در سایر شهرها ،با هدف کمک به تامین افزایش تحقق یافته در ودیعه
اجارههای مسکن اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر در سال جاری اعطا میشود.این مقام
مسئول بانک مرکزی درباره نرخ سود تسهیات و نحوه بازپرداخت آن گفت :نرخ سود
تسهیات  ۱۳درصد اســت و با سررسید یکساله پرداخت میشود .در دوره قرارداد
صرفاً ســود تسهیات توسط مستاجر پرداخت و اصل تسهیات در سررسید (پایان
سال) تسویه میشود .در صورت درخواست متقاضی ،پرداخت تسهیات یاد شده به
صورت  ۳۶ماهه ،به نحوی که متقاضی در هر قسط بخشی از اصل و سود تسهیات
را پرداخت کند نیز با نرخ سود  ۱۲درصد امکانپذیر است.
کمیجانی در پاســخ به این سوال که اعطای تسهیات کمکودیعه مسکن در قالب
کدام یک از عقود اسامی امکانپذیر است ،گفت :از آنجا که تسهیات یاد شده غالباً
به مستأجرانی که از اقشار نیازمند و دهکهای پایین اقتصادی بوده و در نتیجه شیوع
ویروس کرونا و افزایش ســطح عمومی قیمتها به دلیل تحریمهای ظالمانه اخیر
آسیب دیدهاند ،پرداخت خواهد شد ،بانک مرکزی با این دیدگاه که این اقشار برای
تامین هزینه مسکن خود ناگزیر به حذف برخی از نیازهای زندگی خود شدهاند ،به
دنبال راهکاری در خصوص پرداخت این تســهیات بود تا به لحاظ شرعی و قانونی
امکان جبران هزینههای پرداختی از سوی این اقشار بابت تامین مسکن خود فراهم
شــود.وی در پایان افزود :در جلسه هشتم مرداد  ۱۳۹۹شورای فقهی بانک مرکزی
تشکیل شد و باتوجه به اعام شبهه فقهی از سوی تعدادی از مراجع بزرگوار و پس

به گزارش پژوهشــکده پولی و بانکی ،براســاس
تازهترین آمار بانک مرکزی حدود  ۷میلیون و ۹۰۰
هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر  ۱۵۴۴هزار میلیارد
ریال در خردادماه  ۱۳۹۹در کل کشور مبادله شد
که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد  ۱.۲درصد کاهش
و از نظر مبلغ  ۱۳.۷درصد افزایش نشان میدهد .در
ماه مورد گزارش در استان تهران بالغ بر  ۲.۵میلیون
فقره چک به ارزشی حدود  ۷۸۹هزار میلیارد ریال
مبادله شد.در خردادماه سال جاری  ۵۰.۳درصد از
تعداد چکهای مبادلهای کل کشور در سه استان
تهران ،اصفهان و خراســان رضوی مبادله شــده

اســت که به ترتیب با  ۳۲.۲درصد ۱۰.۴ ،درصد و
 ۷.۷درصد بیشترین ســهم را در مقایسه با سایر
استانها دارا بودهاند .همچنین  ۶۳.۵درصد از ارزش
چکهای فوق در سه استان تهران ( ۵۱.۱درصد)،
اصفهان ( ۶.۴درصد) و خراسان رضوی ( ۶درصد)
مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با
سایر استانها دارا بودهاند.
چکهای وصولی
بیــش از  ۷میلیون فقره چک به ارزشــی بالغ بر
 ۱۳۵۸هزار میلیارد ریــال در خردادماه  ۱۳۹۹در

از مشــورت با ســایر صاحبنظران ،موضوع این تسهیات از عنوان «ودیعه مسکن»
خارج و مصوب شد که بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی بتوانند به مستأجرانی
که براساس اعام وزارت راه و شهرسازی در شرایط کنونی دچار مشکات اقتصادی
برای تامین مخارج خود از جمله هزینه مسکن شدهاند ،تسهیات «مرابحه خرید کاا
و خدمات» اعطا کنند؛ لذا تســهیات یاد شده ،پس از پاایش اطاعات و شناسایی
اقشار هدف توسط وزارت راه و شهرسازی ،از سوی بانک های عامل و در قالب عقد
مرابحه خرید کاا و خدمات و براساس دستورالعمل اجرایی که متعاقباً اعام میشود،
پرداخت خواهد شد.

کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر
تعداد و مبلغ به ترتیــب  ۰.۴درصد و  ۱۴.۱درصد
افزایش نشان میدهد .از کل تعداد و مبلغ چکهای
مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب  ۸۸.۸درصد و
 ۸۸درصد وصول شــده است .درصد تعداد و مبلغ
چکهای وصول شــده در اردیبهشــت ماه ۱۳۹۹
به ترتیب معــادل  ۸۷.۵درصــد و  ۸۷.۷درصد و
در خردادمــاه  ۱۳۹۸به ترتیــب برابر  ۹۰.۶درصد
و  ۸۸.۹درصد بوده اســت.حدود  ۲میلیون و ۳۰۰
هزار فقره چک به ارزشی حدود  ۷۰۲هـزار میلیارد
ریال در خردادماه  ۱۳۹۹در اســتان تهران وصول

شــد که از نظر تعداد و ارزش (هرکدام  ۸۹درصد)
از کل چکهای مبادلـهای وصول شده است .در ماه
مذکور در بین ســایر استانهای کشور ،بیشترین
نسبت تعداد چکهای وصـولی بـه کـل چکهای
مبادلهای در استان ،به ترتیب به استانهای گـیان
( ۹۲.۳درصد) ،البرز ( ۹۰.۵درصـد) و مازندران(۹۰
درصد) اختصاص یافته است و استانهای کهگیلویه
و بویراحمد ( ۸۱.۹درصد) ،چهارمحال و بختیاری
( ۸۵درصد) و کردستان ( ۸۵.۴درصد) پایینترین
نسبت تعـــداد چکهای وصولی به کل چکهای
مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادهاند.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

@sobheqtesad

@sobheqtesad

بین الملل

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir
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گاردین

قذافی حق داشت؛ جنگ لیبی ،جنگ نفت است

نمایش نهایی در جنگ برای کنترل لیبی در شرف وقوع است؛
جنگی که بزرگترین میادین نفتی آفریقا جایزه آن است.
پایگاه آبزرور در تحلیلی درباره وضعیت لیبی مینویسد « :در اوت
 ۲011در حالی که شورشیان لیبیایی با پشتیبانی جنگندههای
ناتو حمله به طرابلس را آغاز کردند ،ســرهنگ معمر قذافی با
ایراد یک ســخنرانی از حامیانش خواست از این کشور در برابر
مهاجمان خارجی دفاع کنند .او در پیامی که از ســوی شبکه
تلویزیونی حامی حکومت وی پخش شد عنوان کرد :دسیسهای
برای کنترل نفت لیبی و کنترل اراضی لیبی و مستعمره کردن
دوبــاره لیبی وجود دارد .این غیر ممکن اســت غیر ممکن! ما
تا آخریــن مرد و زن برای دفاع از لیبی از شــرق تا غرب و از
شــمال تا جنوب خواهیم جنگید.دو ماه بعد این دیکتاتور در
زادگاهش یعنی شــهر ســرت از درون یک کانال سردرگم و
خونین بیرون کشــیده و کشته شــد .با گذشت  9سال و بروز
دومین جنگ داخلی در لیبی درستی سخنان قذافی خودنمایی
میکند .در حالی که آمریکا از نقشی که در سقوط وی ایفا کرد
عقب نشینی کرده ،مجموعهای از قدرتهای منطقهای جسارت
یافته و روانه لیبی شدهاند .با نزدیک شدن درگیریها به سمت
شهر ســرت ،دروازه هال نفتی لیبی ،درگیری نهایی بالقوه بر
ســر کنترل ثروت نفتی این کشــور در شرف وقوع است.بخت
و اقبال شــهر سرت بعد از مرگ قذافی دگرگون شد .این شهر
که زمانی یک ویترین درخشــان برای دورنمای آفریقا به شمار
میرفت میزبان ویاهای مجلل متعلق به عوامل وابسته به رژیم
قذافی بود .بعد از انقاب اما سرت تخریب و نابودی این ویاها
و ترس و وحشت ناشی از حضور عوامل داعش تا خروج آنها در
سال  ۲016را شــاهد بوده است .در هفتههای اخیر این شهر
و بیابانهای اطرافش با نقض تحریم تســلیحاتی بینالمللی ،پر
از تســلیحات و نیروهای جنگجو شده است .نیروهای وفادار به
دولت مستقر در طرابلس در حال بسیج در یک طرف خط مقدم
درگیری و نیروهای ژنرال خلیفه حفتر در حال صف بستن در
طرف دیگر هستند.یکی از محورهای جنگ مربوط به بزرگترین
گنجینه لیبــی یعنی بزرگترین ذخایر نفتی در کل قاره آفریقا

است .اکثریت میادین نفتی لیبی در حوزه شهر سرت قرار دارند
که به اندازه تولید میلیاردها دار در سال ارزش دارند .نیروهای
خلیفه حفتر که در کنترل شهر سرت هستند ماه ژانویه صادرات
نفتــی را بلوکه کردند و به این ترتیب تولید نفت از حدود یک
میلیون بشــکه به تنها  100هزار بشکه در روز کاهش یافت و
درآمدهای نفتی مختل شد.دولت مستقر در طرابلس در حالی
که مجبور به کاستن از حقوق کارمندان دولتی شده ،هم اکنون
در حال هزینه کردن از ذخایر به ارث برده از دوران قذافی است
و به شدت چشم به غلبه بر نیروهای تحت کنترل خلیفه حفتر
دارد .ایــن دولت تحت عنوان دولــت توافق ملی واقع در غرب
لیبی سال  ۲015اعام موجودیت کرد و رسماً توسط سازمان
ملل به عنوان دولت مشــروع این کشــور به رسمیت شناخته
شــد.این دولت مخالف با دولت مستقر در طبرق است؛ دولتی
که بعد از کوچ نمایندگان پارلمان به این شــهر واقع در شرق

واکنش چین به تحریم های نرمافزاری آمریکا

وزارت خارجــه چین ضمن اعام مخالفت جدی خــود با تصمیم دولت آمریکا
برای تحریم شــرکتهای تولیدکننده نرمافزار در این کشور ،گفت سیاستهای
تبعیضآمیز واشــنگتن باید متوقف شــود .اتهامزنی مقامات آمریکایی به چین
درباره تاش برای دخالت انتخابات ریاستجمهوری ماه نوامبر و اظهارات «مایک
پامپئو» وزیر خارجه آمریکا درباره اعام تحریم علیه شرکتهای نرمافزاری چینی
در آینده نزدیک ،با واکنش شــدید پکن مواجه شد.به نوشته خبرگزاری رویترز،
«وانگ ِونبین» سخنگوی وزارت خارجه چین امروز (دوشنبه) تاکید کرد دولت
این کشور قویاَ با هرگونه اقدام آمریکا علیه شرکتهای چینی تولیدکننده نرمافزار
مخالف است.ونبین طی نشســت خبری روزانه ،اتهامزنیهای اخیر واشنگتن را
«گناهکار پنداشــتن دیگران و سیاسی کردن مسائل اقتصادی» توصیف کرده و
گفت پکن مخالف گرایشات آمریکا برای تعمیم دادن موضوع امنیت ملی به هر
مسئله دیگری است.به نوشته وبگاه شبکه «ســیجیتیا ِن» ،وی در ادامه ابراز
امیدواری کرد که آمریکا هرچه سریعتر دست از اینگونه سیاستهای تبعیضآمیز
خود علیه کشورهای دیگر بردارد.پامپئو روز گذشته گفته بود که «دونالد ترامپ»
رئیسجمهــور آمریکا به زودی تحریمهایی را علیه آن دســته از شــرکتهای
نرمافــزاری چین که اطاعاتی را از داخل ایاات متحــده به دولت پکن داده و
امنیت ملی این کشور را به خطر میاندازند ،اعام میکند.هفته پیش نیز گروهی
از ســناتورهای جمهوریخواه آمریکایی مدعی شدند که چین تاش میکند تا
با استفاده از نرمافزار شبکه اجتماعی «تیکتاک» ،بر انتخابات ریاستجمهوری
نوامبر امسال در این کشور تاثیر بگذارد .قبل از آن نیز در ادامه تاشهای آمریکا
برای افزایش فشار بر چین ،واشنگتن از پکن خواسته بود که کنسولگری خود در
شهر هیوستون ایالت تگزاس را ظرف  ۷۲ساعت تعطیل کند.

پامپئو درباره توافق تجاری چین با ایران
هشدار داد

وزیر خارجه آمریکا در زمینه توافق جامع اقتصادی میان چین و ایران هشــدار
داد ،.مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا روز یک شنبه در مصاحبه با شبکه فاکس
نیــوز با تاکید بر اینکه واشــنگتن به زودی علیه شــرکتهای نرم افزاری چینی
اقداماتی اتخاذ خواهد کرد به پکن در زمینه توافق تجاری با ایران هشدار داد.وزیر
خارجه آمریکا تاکید کرد که دونالد ترامپ طی روزهای آینده علیه شــرکتهای
چینی و شرکتهایی که حکومت چین را مستقیما از نظر اطاعاتی تغذیه میکنند
تحت عنوان خطرات امنیت ملی این کشــور اقداماتی اتخاذ خواهد کرد .وی در
این زمینه جرئیات بیشتری ارائه نکرد.

تعلیق پروازهای ترکیه به عراق

عراق اعام کرد که هواپیمایــی ترکیه پروازهایش به مقصد و با مبدأ عراق را
تا ابتدای ســپتامبر آتی به حالت تعلیق درآورده است.به گزارش سومریه نیوز،
هواپیمایی عــراق در بیانیهای اعام کرد که ه منظور مقابله با شــیوع کرونا،
هواپیمایی ترکیه به سفارش وزارت بهداشت این کشور ،سفرهای خود به عراق
و از مبدأ این کشــور را تا ابتدای سپتامبر آتی به حالت تعلیق درآورد.در این
بیانیه آمده است که درمورد اقدامات برای سفر شهروندان عراقی جهت بازگشت
از ترکیه به عراق ،این امر از طریق کانالهای دیپلماتیک میان دو کشور انجام
میشود.

وزیر خارجه لبنان
رسم ًا استعفا کرد
منابع خبری از اســتعفای رسمی وزیر خارجه لبنان خبر
دادند.به گزارش شــبکه الجزیره« ،ناصیف حتی» رســما
استعفای خود را تقدیم حســان دیاب نخست وزیر لبنان

رئیــس کارکنــان کاخ ســفید روز
یکشــنبه در مصاحبهای با رد تعویق
در انتخابــات ریاســت جمهوری این
کشــور تاکید کرد کــه انتخابات در
تاریخ تعیین شــده (13آبان) برگزار
خواهد شــد .وی به اظهارات «دونالد
ترامپ» رئیس جمهور آمریکا درباره
تعویق برگزاری انتخابات اشــاره کرد
و گفت کــه ترامپ زمانــی که ایده
تاخیر در انتخابــات آمریکا را مطرح
کرده ،نگرانیهایش درباره رایگیری
پســتی را ابراز داشــته است.رئیس
کارکنان کاخ ســفید روز یکشنبه در
مصاحبهای بــا رد تعویق در انتخابات
ریاســت جمهوری این کشور تاکید
کرد که انتخابات در تاریخ تعیین شده
( 13آبان) برگزار خواهد شد«.مارک

لیبی در پی انتخاباتی پر مناقشــه تشکیل شد .دولت طبرق،
خلیفه حفتر ،یک فرمانده سابق ارتش در دوران معمر قذافی و
از داراییهای سابق سازمان اطاعات مرکزی آمریکا ،سیا ،را به
منظور رهبری ارتش ملی لیبی در همان سال منصوب کرد .از
نظر اردوی حامیان خلیفه حفتر ،دولت توافق ملی لیبی تحت
اداره اسامگرایان و تروریســتها است در حالی که مخالفان
این فرمانده میگویند او کمــی بیش از یک دیکتاتور نظامی
در قالب قذافی اســت .دیکتاتوری که روی سلفیها به عنوان
همپیمان حســاب باز میکند.این درگیری به طور مداوم پای
حامیــان خارجی دارای تمایــات و دیدگاههای ایدئولوژیک،
سیاســی و اقتصادی متفاوت در قبــال آینده لیبی را به خود
باز کرده اســت .حامیان اصلی دولت توافق ملی لیبی ترکیه و
قطر هســتند که دوست اخوان المسلمین به حساب میآیند.
یک حامی دیگر آن نیز تا حدی ایتالیا است که به روی دولت

توافق ملی لیبی برای متوقف ساختن موج روانه شدن مهاجران
به ســمت سواحلش حساب باز کرده است.خلیفه حفتر تحت
حمایت رهبران امارات متحده عربی ،مصر ،عربســتان و اردن
قرار دارد؛ طرفهایی که اســام سیاسی را به عنوان تهدیدی
علیه قدرت خودشــان قلمداد میکننــد .او همچنین تحت
حمایت روسیه اســت که همچنان موفقیتهایش در سوریه
تازه هستند و متمایل به گسترش جای پایش در جهان عرب
است.دولت انگلیس تحت رهبری دیوید کامرون و دولت فرانسه
تحت رهبری نیکوا ســارکوزی نقشــی محوری در سرنگون
کردن قذافی ایفا کردند اما حاا لندن در قبال لیبی به شــکل
دیپلماتیک از حاشیه عمل میکند در حالی که پاریس دست
قدرتمندی را در رخدادهای میدانی آن حفظ کرده است .این
برای ترکیه خطرناک است که ریسک نزاع تمامعیار با روسها
یا مصریها را بپذیرد اما وضعیت موجود پایدار نیست.فرانسه
الزام کمک به مســتعمرههای سابقش در حوزه منطقه ساحل
آفریقا در زمینه مبارزه با رشد جنبشهای جهادی در منطقه،
در پی انقاب  ۲011لیبی را به رســمیت شناخته است و به
این ترتیب از خلیفه حفتر و یک لیبی تحت رهبری سکوارها
به منظور تضمین امنیت ســربازانش در حوزه جنوبی منطقه
حمایت میکند.این درگیری به ســبب پویاییهای قبیلهای،
اشاعه جنگهای پهپادی و حضور گستردهتر از هر زمان مزدوران
خارجی هر چه بیشتر پیچیده میشود .گروه امنیتی خصوصی
واگنر مرتبط با دولت روســیه ،از ســال گذشــته حمایتهای
تاکتیکی کلیدی از ارتش ملی لیبی به عمل آورده است .حدود
 10هزار سوری که همچنان جنگ نیابتی در کشورشان ادامه
دارد نیز همچنین برای هر دو طرف جنگ در لیبی میجنگند
آنها در واقع جذب حقوقهای پیشــنهادی باایی شدهاند که
نمی توانند در خانه کسب کنند.هم حامیان دولت توافق ملی
و هــم حامیان ارتش ملی لیبی با اتهام مربوط به جذب نیرو و
مزدور از چاد و سومالی و سودان تحت پوشش گارد امنیتی و
یا نیروهای خط حمایتی که بعدا ً پی به اســتقرار شان در خط
مقدم جنگ لیبی بردند ،شدهاند».

کاخسفید:

انتخابات آمریکا بدون تعویق
برگزار میشود

میــدوز» رئیس ســتاد کارکنان کاخ
سفید روز یکشنبه گفت که انتخابات
ریاســت جمهــوری آمریــکا طبق
برنامه و روز ســوم نوامبر ( 13آبان)
برگزار خواهد شــد.وی که با شــبکه
خبری ســیبیاس مصاحبه میکرد
به اظهارات «دونالــد ترامپ» رئیس
جمهور آمریکا درباره تعویق برگزاری
انتخابات اشاره کرد و گفت که ترامپ
زمانی کــه ایده تاخیــر در انتخابات
آمریکا را مطــرح کرده ،نگرانیهایش

درباره رایگیری پستی را ابراز داشته
است.رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید
در ادامه این مصاحبه گفت« :ما قصد
داریم که انتخابات را روز سوم نوامبر
برگزار کــرده و رئیــس جمهور نیز
پیروز میشود».رئیسجمهور آمریکا
ســه روز پیش در پیامــی در توئیتر
به صورت ضمنی خواســتار تأخیر در
برگزاری انتخابات ریاســتجمهوری
آمریــکا که قرار اســت در ماه نوامبر
برگزار شود شــد .ترامپ که بارها از

رأیگیری پُستی انتقاد کرده و مدعی
شــده این نوع از رأیگیری منجر به
تقلب میشــود در توئیتر نوشت« :با
برگزاری انتخابات به صورت پســتی
(نه رأیگیری غیابی که خوب است)،
انتخابــات  ،۲0۲0نادرســتترین و
متقلبانهتریــن انتخابــات در تاریخ
خواهد بود .شــرم بزرگی برای ایاات
متحده به بار خواهــد آورد .انتخابات
را تا روزی که مردم بتوانند به صورت
مناســب ،سالم و ایمن رأی بدهند به
تأخیــر بیندازیم؟؟؟»این پیام ترامپ،
واکنشهای گســتردهای بــه همراه
داشــته و بســیاری از سیاستمداران
در آمریــکا به رئیسجمهــور آمریکا
یادآوری کردهاند که تصمیمگیری در
این مورد در حوزه اختیارات او نیست.

پامپئو:

تیک تاک با حزب کمونیست چین مرتبط است

وزیر امور خارجه آمریکا اعام کرد ،رئیس جمهور این
کشــور به زودی علیه شرکتهای نرمافزار چینی که
دولت واشنگتن معتقد است تهدید امنیت ملی برای
آمریکاییها محسوب میشوند ،اقدامی انجام خواهد
داد.به گزارش پایگاه خبری هیل ،مایک پامپئو ،وزیر
امور خارجه آمریکا در مصاحبهای با شبکه فاکس نیوز
گفت :دونالــد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا گفته که
«دیگر بس اســت و ما هم قرار است اوضاع را درست
کنیم .در همین راستا ،رئیس جمهور طی روزهای آتی
با توجه به خطرات امنیت ملی متعددی که از سوی
شرکتهای نرم افزار مرتبط با حزب کمونیست چین
وجود دارد ،اقدامــی انجام خواهد داد».این اظهارات
پامپئو به دنبال اطاعیه روز جمعه ترامپ مطرح شد؛
اطاعیهای که ترامپ در آن اعام کرد ،آماده اســت
تا دســتور اجرایی را برای ممنــوع کردن فعال بودن
یک اپلیکیشــن ویدئوهای کوتاه تحت عنوان «تیک
تــاک» در آمریکا را امضا کند.پامپئو در این مصاحبه
تاکید کرد که شــرکتهای نرم افــزار چینی که در
آمریکا مشغول فعالیت هســتند دادهها را مستقیما
بــه دولت پکن منتقل میکننــد و این اقدامات برابر
با «مســائل مهم امنیت ملی» هســتند .وی به طور
ویژه به اپلیکیشــنهای «تیک تــاک» و «ویچت»
که اپلیکیشــنهای پیامرسان و رسانههای اجتماعی

کرد.ناصیــف حتی تا لحظاتی دیگر دایلی را که ســبب
شــد از مقام خود اســتعفا دهد ،اعام خواهد کرد.روزنامه
ااخبار پیش از این خبر اســتعفای ناصیف حتی را اعام
کرده بود.ناصیف حتی پس از تقدیم استعفای خود درباره
علت این تصمیم اظهار داشت که برای بهبود روند ساختار
دولت ٬یک چشمانداز روشن و حاکمیت دولت قانون ازم
اســت .امروز لبنــان در حال تبدیل شــدن به یک دولت
شکســتخورده اســت و امیدوارم دولت در بســیاری از

نگـــاه
سودای رقیب اردوغان برای تاسیس حزب

انتشار گسترده خبرهایی در مورد تاسیس حزب جدید محرم توسط اینجه از
رقبای مهم اردوغان ،توجه کارشناسان سیاسی ترکیه را به سوی خود جلب
کرده است .سال  ۲019و  ۲0۲0میادی برای ترکیه ،سال تاسیس چند حزب
سیاسی جدید بود.اول ،احمد داود اوغلو مغز دیپلماسی و سپس علی باباجان
مغز اقتصادی حزب عدالت و توســعه از جمع یاران اردوغان جدا شده و قدم
در راه تاسیس دو حزب جدید گذاشتند و بعد ،یکی از سران حزب جمهوری
خلق از حزب خود جدا شده و حزب دیگری تاسیس کرد.اگر چه جدایی داود
اوغلو و باباجان ،موجی از نگرانی در میان هواداران اردوغان به وجود آورد ،اما
حاا سخن از آن میرود که یکی از مهمترین چهرههای حزب رقیب اردوغان
نیز در سودای جدا شدن و تاسیس حزب جدید است.انتشار گسترده خبرهایی
در مورد تاسیس حزب جدید توسط محرم اینجه از رقبای مهم اردوغان ،توجه
کارشناسان سیاسی ترکیه را به سوی خود جلب کرده است.پیشتر هم برخی
از نمایندگان و روســای شاخههای اســتانی حزب جمهوری خلق ،به خاطر
اختافات گوناگون از حزب خود جدا شده و به احزاب دیگری پیوستهاند.نمونه
بارز آن ،جدا شــدن صالح فرات نماینده شهر کردنشین آرداهان و پیوستن او
به حزب عدالت و توســعه و همچنین جدا شدن چند نماینده دیگر به عنوان
موضعگیری علیه پ.ک.ک و پیوســتن آنان بــه حزب حزب دموکرات چپ
( )DSPاســت.اوتکو بیرینجی نیز چندی پیش بــه خاطر اختافات داخلی از
حزب خود جدا شــده و به حزب جدیدالتاسیس علی باباجان پیوست.ظاهرا ً
اینجه از نحوه اداره حزب راضی نیســت اما در عین حال ،ابزاری برای اعمال
تغییرات گســترده در اختیار ندارد .محرم اینجه در چند سال اخیر به یکی از
برجستهترین چهرههای حزب جمهوری خلق تبدیل شده و به دنبال در دست
گرفتن سکان رهبری حزب بوده اما کلیچدار اوغلو راه بر او سد کرده است.
محرم اینجه کیست؟
محرم اینجه در ســال  1964میادی در یکی از روســتاهای استان یالووا به
دنیا آمده اســت .او تا سال  ۲003میادی کاری به دنیای سیاست نداشت و
به عنوان دبیر دروس فیزیک و شــیمی ،مدیر دبیرستان و مدرس موسسات
خصوصی کنکور فعالیت میکرد.اما در سال  ۲003میادی موفق شد به عنوان
نماینده یالووا به مجلس برود و با ســخنرانیهای خود ،توجه مردم و هواداران
حزب جمهوری خلق را به سوی خود جلب کند.
پیشرانها و موانع جدی اینجه
مهمترین پیشــران محرم اینجه و انگیزه اصلی او برای تاســیس حزب ،این
اســت که افرادی همچون داود اوغلو و باباجان با وجود برخورداری از دو دهه
فعالیت سیاســی ســطح باا ،جمعاً کمتر از  5درصد آرای مردم ترکیه را در
اختیار دارند اما نظرسنجیها نشان داده که محبوبیت اینجه در ترکیه در مرز
 1۲درصد اســت که برای سیاستمداری در سطح او ،یک رای بسیار مهم و
قابل توجه است.
اما موانع کدامند:
.1از دیروز ،بسیاری از هواداران قدیمی کمالیست حزب جمهوری خلق ،اعام
کردهانــد که اگر اینجه از حزب جدا شــود ،او را به عنوان یک خائن خواهند
خواند.
.۲اینجه برای تامین ســرمایه کان و اعتبارات مالی ســنگین حزب جدید،
حامیان قابل توجهی ندارد .اهمیت این نکته در آن است که بر اساس قوانین
سیاســی ترکیه ،یک حزب زمانی میتواند وارد رقابت انتخاباتی شود که در
نصف به عاوه یک از  81اســتان ترکیه ،دارای دفتر مرکزی و شاخه استانی
باشد.
.3هنوز مشخص نیست که اینجه باید ،در تقابل یا همراهی با کدامیک از دو
گفتمان سیاسی حزب جمهوری خلق ،به تصمیم نهایی برسد .آیا خود را یک
چپ سوسیال دموکرات معرفی کند ،یا یک کمالیست دو آتشه؟ یا این که به
کلی از گفتمان حزب جمهوری خلق بیرون زده و طرحی نو دراندزاد؟
.4از جداشدگان قبلی حزب ،اخبار رضایتبخشی به گوش نرسیده و هیچکدام
از آنان نتوانســتهاند در راه تاسیس یک حزب قدرتمند و مستقل ،به موفقیت
دست پیدا کنند.در ادامه ،به نام برخی از جداشدگان مشهور حزب جمهوری
خلق اشاره میشود .اما پیش از آن ،باید به این نکته اشاره کرد ،سهیل باتوم،
اُندر ســاو ،فکرت ساغار ،آلتان اویمن و چندین سیاستمدار و کادر برجسته
دیگر ،همگی از کسانی بودند که در حزب جمهوری خلق از قدرت و محبوبیت
باایی برخوردار بودند اما پس از اســتعفا ،شــعله فعالیت سیاسی آنان اندک
اندک به خاموشی گرایید.

مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است .قانونگذاران
با اشــاره به قوانین کشــور چین که افشای اطاعات
حساس به درخواست دولت پکن را الزامی میکنند،
ابراز نگرانــی کردهاند که اطاعــات آمریکاییها در
دستان «تیک تاک» در امنیت نیست«.تیک تاک» در
روزهای اخیر به شدت اتهامات درباره نحوه و مدیریت
اطاعات کاربرانش را رد کرده و مدیرعامل این شرکت
در بیانیهای «شایعات و اطاعات نادرست» را رد کرد.
این شــرکت همچنین چهارشنبه گذشــته نامهای
به رهبران کمیتــه قضایی مجلس نمایندگان آمریکا
ارسال کرده و در آن ادعاها درباره اقدامات دادهایاش
را رد کرد.در این نامه آمده است :ما دادههای کاربران
آمریکایی را با کنترلهای ســفت و ســخت ذخیره
میکنیم و یــک کپی از آنها را در ســنگاپور داریم.
مــا هرگز اطاعات هیچیک از کاربــران آمریکایی را
در اختیار دولت پکن قــرار ندادهایم و حتی اگر از ما
بخواهند نیز ایــن کار را انجام نمیدهیم .هر ادعایی
دیگری در این خصوص بیپایه و اساس است.پامپئو
در پاسخ به سوالی درباره اینکه اقدامات مدنظر دولت
به تمامی فرصتها برای نظارت و جاسوســی چین
از آمریکاییها پایان میدهــد ،گفت :دولت مطمئن
خواهد شــد هر کاری که انجام دهیم ،ما را به خطر
صفر برای مردم آمریکا نزدیکتر کند.

مصطفی ساری گل
چهره و نام ســاری گل در حزب جمهوری خلق ،چنان بازتابی در رسانههای
ترکیه داشت که از او به عنوان اصلی ترین گزینه رهبری حزب نام برده میشد.

به بیروت« ،ناصیف حتی» که به داشتن گرایشهای خارجی
به ویژه به پاریس مشــهور است ،از قاطعیت نخست وزیر
ناراحت شــده و اســتعفا کرده است .در ســفر اخیر وزیر
خارجه فرانســه به لبنان حسان دیاب به قدری از برخورد
تحقیرآمیز وزیر فرانسوی و هتاکی او علیه مقاومت عصبانی
شــده که به او میگوید« :ما در لبنان از کســی دســتور
نمیگیریم .من هم سعد الحریری نیستم که هرچه امر از
خارج آمد انجام دهم».

کدام سناریو به نفع اردوغان است؟
محرم اینجه در میدان سخنرانیهای مردمی ،برای اردوغان ،یک رقیب جدی
است و به جرات میتوان گفت ،در حزب جمهوری خلق ،هیچ مقاتم مسئولی
بــه اندزه او توان جذب دلها و افکار مردم را ندارد.اما واقعیت این اســت که
او ،نه تجربه سیاســی و اجرایی قابل توجهی دارد و نه میتواند بر اساس یک
گفتمان فراگیر و گسترده ،حزب عدالت و توسعه را به چالش بکشد.در نتیجه
باید گفت ،قطعاً اســتعفای اینجه و تاســیس حزب جدید توسط او ،به نفع
اردوغان اســت و باعث میشود که آرای حزب جمهوری خلق و ائتاف ملت،
شکسته شود.

چینی هستند ،اشــاره کرد.وزیر امور خارجه آمریکا
گفت :اینها مسائل خصوصی واقعی برای مردم آمریکا
هســتند و برای یک مدت طوانی آمریکا تنها گفت
که اگر این اپلیکیشنها موجب شادی و تفریح مردم
آمریکا میشــود و یا یک شــرکت میتواند از طریق
آنها درآمد کســب کند ،اجازه فعالیت آنها را در این
کشور میدهیم .مقامات ماههاست که در حال ارزیابی
تصمیمی در این خصوص هستند.اپلیکیشــن چینی
«تیک تاک» که در ســالهای اخیر به ویژه در بین
نوجوانان بســیار محبوب شده ،از سوی دولت ترامپ
و اعضای کنگره به خاطر ارتباطش با شرکت فناوری
اینترنتی چینی «بایت دانس» ( )ByteDanceبه شدت

سیاستها و دستورکارهای خود تجدید نظر کند.بر خاف
آنچه برخی گروههای سیاســی نزدیک به جریان مخالف
دولت مدعی شدهاند که دخالتهای «جبران باسیل» وزیر
خارجه پیشــین و داماد «میشــل عون» رئیس جمهوری
فعلی در امور خارجی موجب این اســتعفا شده ،اطاعات
رسیده به «نورنیوز» از پشــت پرده دیگری حکایت دارد.
بنابر این اطاعات؛ پس از برخورد قاطع «حسان دیاب» با
بیادبیهای وزیر خارجه فرانسه علیه لبنان در سفر اخیر او
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امینه اولکر تارهان
بدون شک میتوان امینه اولکر تارهان را پس از رخشان اجویت (همسر بلنت
اجویت) مهمترین زن تاریخ حزب جمهوری خلق دانست.
تارهان ،یک حقوقدان و سیاســتمدار زبده به شمار میآمد و همه گمان می
کردند که در حزب ،آینده درخشــانی دارد و حتی شایسته رسیدن به کرسی
رهبری است.شــاید ،با تکیه بر همین تصور بود که تارهان از حزب خود جدا
شــد و در ســال  ۲014میادی حزب آناتولی را تاسیس کرد .اما حزب او در
انتخابــات ،حتی صاحب  1درصد از آرای مردم نشــد و پس از  13ماه ،پیام
انحال حزب در روزنامهها منتشر شد.
اُزترک ییلماز
نــام اُزترک ییلماز دیپلمــات جوان ترکیه ،با موصل گره خــورد .چرا که او،
سرکنســول ترکیه در موصل عراق بود و همراه با بیش از  41تن از همکاران
خود ،به عنوان اســیر به دست داعش افتاد اما پس از  4ماه و در جریان یک
مبادله پیچیده ،به ســوریه منتقل و از آنجا به ترکیه بازگردانده شد.این واقعه
مهم ،شهرت فروانی برایش به دنبال آورد و پس از آن ،با دیپلماسی وداع کرده
و وارد دنیای سیاست شده و به حزب جمهوری خلق پیوست.

info@sobh-eqtesad.ir
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چهره روز
نیلس هنریک آبل
نیلس هنریک آبل (زاده  ۵اوت  - ۱۸۰۲درگذشته  ۶آوریل
 ،)۱۸۲۹ریاضیدان نروژی ،از پایه گذاران جبر مدرن بود.
گروه جابجاییپذیر را به افتخار وی ،گروه آبلی هم مینامند.
آبل ثابت کرد که معادات چندجملــهای با درجهٔ بااتر
از چهار در حالت کلی با اســتفاده از رادیکالها حل پذیر
نیســتند .او ثابت کرد که صرفنظر از معادات درجه اول
تا درجه چهارم هیچ دستور جبری که بتواند معادله درجه
پنجم را به نتیجه برساند وجود ندارد و برای اینکه کارهای
خود را به دیگران بشناساند در سال  ۱۸۲۵به آلمان سفر
کرد و چون در آنجا نشــانی از زندگی به دســت نیاورد به
پاریس روی نهاد .آبل در این شــهر در شاهکار بزرگ خود
دست دیگری برد و مقالهای "درباره خاصیت عمومی طبقه
بسیار وسیعی از توابع غیر جبری" انتشار داد .وی در نتیجه مکاشفهای که تنها حاصل نبوغش بود توانست
راه خود را کج کند و انتگرالهای بیضوی لژاندر را مورد مطالعه قرار دهد و کشف او آنقدر استادانه بود که با
نهایت سادگی کاری که استاد بزرگ مزبور در مدت چهار سال انجام داد تبدیل به هیچ کرد.آبل این کشف
ذیقیمت خود را به کوشی سپرد .اما افسوس کوشی آن را گم کرد و نروژی بیچاره درحالی که آخرین شاهی
خود را مصرف کرده بود و آخرین امید خود را از دست داده بود ناچار شد به وطنش مراجعت کند ،و هم در
آنجا بود که آبل در نتیجه محرومیتها و گرفتاریهای فراوان به مرض سل مبتا گشت و در ششم آوریل
 ۱۸۲۹جان سپرد .دو روز پس از آن تاریخ کوشی نسخه خطی او را پیدا کرد و آکادمی علوم از ارزش آن آگاه
شد و جایزه بزرگ خود را به آبل و ژاکوبی آلمانی تخصیص داد ولی آبل آنچنان فراموش شده بود که نامی
از او در میان نبود و کسی نمیدانست که دو سال پیش مرده است .هرمیت دربارهٔ او گفتهاست" :وی برای
ریاضیدانان میراثی باقی گذاشت که میتواند پانصد سال آنها را مشغول کند".

پیشنهاد

فرهنگ

از هر دری خبری

به خواب رفتگی شالیزارهای برنج مازندران

ورزشی

کشف درمان جدیدی برای از
دست رفتن حافظه بر اثر آلزایمر
محققان موفق به ابداع یک درمان جدید شده اند که با موفقیت می تواند
اثرات از دســت دادن حافظه در اثــر ابتا به بیماری آلزایمر را در موش
های مبتا به زوال عقل پیشرفته معکوس کند .این یافته جدید می تواند
موجب تحول زندگی افراد مبتا به این بیماری شود .این کشف توسط دو
برادر به نام های "ارس و آرنه ایتنر" انجام شده که اکنون یک دهه است
که در حال مطالعه روی زوال عقل هستند .دو ماه بعد از اینکه موش ها
را در سنین بسیار باا درمان کردیم ،این موش ها ناگهان معمولی رفتار
کردند و ما واقعاً شوکه شدیم .بیماری آلزایمر یک بیماری ناتوان کننده
اســت که در چند سال گذشته شاهد افزایش موارد ابتا به آن بوده ایم.
بیماری آلزایمر سرانجام قربانیان خود را خواهد کشت و به همین دلیل
است که برادران ایتنر احساس کردند باید کاری در این مورد انجام دهند.

بدهی به برانکو و کالدرون مانع پرداخت قرارداد بازیکنان واترپلو!
تیم واترپلوی پرسپولیس با وجود قهرمانی در لیگ ،هیچ پرداختی به بازیکنان خود نداشته و علت این موضوع را بدهی این تیم به مربیان
فوتبال اعام میکنند .مهدی یزدانخواه ملی پوش واترپلو اظهار کرد :از اسفند ماه با شیوع کرونا تمرینات تیم ملی واترپلو تعطیل شد و
قرار بود برای ادامه تمرینات به ما خبر دهند .بعد از آن مسابقات المپیک و انتخابی المپیک به تعویق افتاد و استخرها هم تعطیل شد .در
حال حاضر نیز هنوز استخرهای سرپوشیده تعطیل هستند .دو استخر روباز امجدیه و منظریه هست که می توانیم در آن تمرین کنیم.
برخی از ملی پوشان نیز برای خود مربی خصوصی برای بدنسازی گرفتند و تمرینات خود را انجام می دهند تا بدنشان افت نکند .وی
ادامه داد :وزارت بهداشت نیز اعام کرده که استخرهای روبسته آخرین فضاهایی خواهند بود که در شرایط مناسب بازگشایی می شوند.
تازه آن موقع نیز تمرینات تیم ملی واترپلو نمی تواند شــروع شــود و تنها آغاز تمرینات ملی پوشان شنا که انفرادی است مجوز خواهد
گرفت .در حال حاضر  ۵۰یا  ۶۰درصد تیم ملی واترپلو انفرادی تمرین می کنند ۷ .تا  ۸نفری از اعضای تیم ملی انفرادی شنا می کنند
و از ســاعت  ۹تا  ۱۳از اســتخر روباز می توانند رایگان اســتفاده کنند .گفته می شود مسابقات قهرمانی آسیا در آذرماه انجام می شود
اما باید تمامی تیم های آسیایی آمادگی خود را اعام کنند .دقیق نمی دانم اما فکر می کنم چین که تمریناتش را آغاز کرده است.

تخت گاز

 2500اثر مرتضی ممیز در یک مجموعه
کتاب «همۀ تصویرسازیهای مرتضی ممیز» در دو جلد و
به مدیریت هنری ساعد مشکی (هنرمند نقاش) به چاپ
رسیده است .در این کتاب  ۲۵۰۰اثر از تصویرسازیهای
زندهیاد ممیز گردآوری شده است .ساعد مشکی ،هنرمند
نقــاش درباره این کتاب توضیح داد :کتاب حاصل بیش
از سه ســال تاش ،گردآوری و آمادهسازی است .وقتی
تصمیم به گردآوری تصویرســازیها گرفتیم ،گمانمان
ایــن بود که کتابی با حدود چهارصــد تا پانصد صفحه
خواهیم داشــت .اما هر چه پیش رفتیــم حیرتمان از
حجم کار مرتضی ممیز بیشتر شــد .نتیجه کتابی شد
با حدود  ۲۵۰۰تصویرسازی و  ۱۴۴۰صفحه در دو جلد.
او ادامه داد :تصویرسازیها در سه بخش سامان یافتهاند؛
«نشریات»« ،کتابها (کودکان و بزرگساان)» و «دیگر تصویرسازیها» .تاریخ همکاری ممیز با هرکدام
از نشــریهها را درج کردهایم .اگر ممیز در نشــریهای ،غیر از تصویرسازی ،ریزنقش و سرکلیشهای هم
طراحی کرده باشــد آنها را هم آوردهایم .تصویرســازیها توانایی فوقالعادۀ مرتضی ممیز را در بیان
محتوای داســتانها و موضوعها با استفاده از تنوع تکنیکهای اجرا ،نشان میدهند.این هنرمند نقاش
همچنین در پایان سخنان خود درباره زندهیاد ممیز ،اظهار کرد :مرتضی ممیز ( )۱۳۸۴-۱۳۱۵بیشک
تأثیرگذارترین دیزاینر گرافیک ایران است .حجم کارهای او شگفتانگیز و تنوع آثارش باورنکردنی است.
دیزاین گرافیک کار کرده ،اما تصویرســازیهایش از جایگاه خاصی برخوردارند.
او در همــۀ زمینههای
ِ
ممیز تصویرســازی را بهصورت جدی از  ۱۳۳۹آغاز کرد و تا واپســین سال عمر ادامه داد.کتاب «همۀ
تصویرسازیهای مرتضی ممیز» در دوجلد ،به مدیریت هنری ساعد مشکی ،طراحی ،آمادهسازی تصاویر
و صفحهآرایی فاطمه حاتمی در نشر مشکی در  ۵۰۰نسخه به چاپ رسیده است.

هاهٔتوشودحاجتملوک،روا
زُحَلزپیکرپی کانتوستاروا

سزدخدنگتورا َرزباهٔم ّرخ
سزدانتورازهقادهٔجوزا
زنوکِنیزهٔتوکافرانهمیرسند
ب
َ
ق
ِ
ازآن للقبِکافرانبود َرسا
باد نزماههموسینمودمعجزخویش
بشکس شکستجادوییجادوانهدستعصا
هتیغوکِلکدلدشمنانتو تی
هچوبجانورتبودوهیدِبیضا

غروب بتها
کتاب غروب بتها آخرین اثر فریدریش نیچه است که
به نوعی چکیدهای از تمام فلسفهاش را در برمیگیرد.
ایــن کتاب آخرین اثری بود که نیچه ،خود منتشــر
کرد ،اما هنگامی که در ژانویه  ۱۸۸۹از چاپ درآمد،
او دیوانه شــده بود و از کارهایش دیگر خبر نداشت.
نیچه میخواست کتاب غروب بتها درآمدی فشرده
و کوتاه بر فلســفه او باشــد و از این نظر به درستی
چکیدهای است از همه دیدگاههای اساسی فسلفی او.
نیچه در این کتاب با زبانی بسیار فشرده ،اما چااک و
سرزنده تب ِر بتشکنیاش را بر تمامی بتهای دیرینه
و نو ،کاسیک و مدرن میکوبد و به تمامی بنیارهای
ِ
متافیزیک میراثِ افاطون و سقراط و یونانیت در کل،
مدرن آن ،به ویژه به دست کانت ،حمله میبرد .هدف او نقاب برگرفتن از چهره
تا بازســازیهای
ِ
همه پیش داوریهای ناســنجیدهای است که جماعت از فیلسوف و نافیلسوف ،در طول هزارهها
به آنها به عنوان حقیقت باور داشــتهاند و آنها را پرســتیدهاند .روشی سخت انقابی است ،زیرا
هدف او خالی کردن زیر پای برترین ارزشها و فروافکندنشــان از جایگاه بلند تاریخیشان است.
در قســمت دیگری از مقدمه کتاب درباره نام کتاب چنین آمده است :نام غروب بتها ،طعنهای
است به «غروب خدایان» اثر واگنر و نامی است زیبا و پر معنا برای چنین کتابی .همانطور که به
طور خاصه بخشی از مقدمه کتاب را به قلم مترجم این کتاب ،داریوش آشوری خواندیم ،کتاب
غروب بتها پُتکی اســت که نیچه بر سر تمام ارزشهای دیرینه فرود میآورد .و روی خاکهای
این ویرانه ،بنای نویی را که میخواهد میســازد .به واقع کار نیچه در کتاب آخرش را میشــود
«فلسفیدن با پتک» نامید.

گنجینه

روش جدیدی برای افزایش
کیفیت محصوات چاپ سهبعدی
پژوهشگران یک روش جدید چاپ سهبعدی برای ساخت ابزار گوناگون
ابــداع کرده اســت .ابزار بادوام پزشــکی و قطعــات محکمی که برای
هواپیماها و خودروها ساخته میشوند ،تنها بخشی از محصواتی هستند
که تولید آنها با این روش چاپ سهبعدی صورت میگیرد .موادی مانند
پاســتیک ،فلزات و موم معموا در چاپگرهای سهبعدی مورد استفاده
قرار میگیرند تا برای ساخت محصوات و قطعات گوناگون به کار بروند.
ابزاری که با چاپ ســهبعدی پاستیک ســاخته میشوند ،محصوات
گوناگونی از اسباببازی گرفته تا پهپاد را در بر میگیرند .اگرچه ارزش
بازار این چاپگرهای سهبعدی ،حدود چهار میلیارد دار تخمین زده شده
و رو به رشد است اما چالشهایی نیز در زمینه تولید سریع اشیا و حفظ
استحکام آنها وجود دارد.

 2میلیارد نفر انگل مغزی دارند؛
اما چرا متوجه نمیشوند؟
چشمانداز مثبت استون مارتین علیرغم ضرر مالی ششماهه اول 2020
ســرانجام پس از مدتها انتظار تولید اولین شاسیبلند تاریخ اســتون مارتین یعنی  DBXشروع شده اما همهچیز بر وفق مراد
بریتانیاییها نیست .این خودروساز مشهور ضرر بزرگتری در نیمه اول امسال ثبت کرده و شیوع ویروس کرونا هم مزید بر علت
شــده و اســتون مارتین را مجبور به توقف تولید محصوات خود کرده است .این شرکت در نیمه اول سال  ۲۰۲۰ضرر ۲۰۸.۴۵
میلیون داری را تجربه کرده و جریان ســرمایه آزاد منفی آن  ۴۸۵میلیون دار بوده اســت .به همین منوال توازن مالی استون
مارتین در ماه ژوئن نیز  ۴۶۹میلیون دار بوده است .نقدینگی این برند نیز به  ۵۶۲میلیون دار میرسد .اگرچه فهمیدن اینکه
استون مارتین پس از دوران کرونا احیا خواهد شد یا خیر کار سختی است اما عرضه  DBXمیتواند به بهبود جریان سرمایه در
این شرکت کمک کرده و بهبود وضعیت صنعت خودرو در کشور چین نیز میتواند نشانهای مثبت باشد .چین یکی از کلیدیترین
بازارهای استون مارتین و به ویژه  DBXاست .استون مارتین به منظور حفظ وضعیت انحصاری خود اقدام به کاهش موجودی انبار
نمایندگیهای خود کرده اما فرایند پیچیدهای با شیوع کرونا وجود دارد.

بیش از دو میلیارد نفر به یک انگل مغزی که توسط گربهها و گوشتهای
آلوده پخش میشــود آلوده هســتند ،اما بدن بیشــتر این افراد هرگز
واکنشی یا عائمی نشان نمیدهد .یافتههای این مطالعه میتواند بینش
محققــان از عفونتهای مغزی ،بیماریهای عصبی و بیماریهای خود
ایمنی را افزایش دهد .محققان دریافتند که این انگل توســط مدافعان
مغزی به نام "میکروگلیا" تحت کنترل قرار میگیرد .دانشمندان کشف
کردند که این میکروگلیا یک مولکول ایمنی منحصر به فرد موسوم به
" "۱a-ILرا آزاد میکند که قدرت سلولهای ایمنی بدن را برای کنترل
انگل در مغز افزایش میدهد .این فرآیند در مغز به خوبی عمل میکند
اما باز هم چند عائم که این انگل ســبب ایجاد آن میشــود در برخی
افراد مشاهده میشود.

