سخنگوی دولت

آمریکا باید بابت خروجش از برجام پاسخگوی خسارات ایران باشد

روزنامهاقتصادی،سیاسی،اجتماعی،فرهنگیوصبحایران

سخنگوی دولت گفت :برای ما فرقی ندارد کدام رئیسجمهور آمریکا تصمیم به بازگشت به برجام میگیرد ،آمریکا باید پاسخگوی خسارت واردشده به مردم ایران در
قبال خروج یکطرفه از برجام باشد .علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن تبریک هفته وحدت گفت :نفس ابتکار هفته وحدت ،نمادی
است که نشان می دهد این امت در کلیت محمدی خود می تواند اختاف ها را و آشفتگی ها را تبدیل به نقطه قوت کند.وی افزود :انقاب اسامی پس از آن ممکن
شد و در افق رویت پذیر جامعه اسامی قرار گرفت که پیشگامان روشنگری دینی از عامه نایینی تا اقبال اهوری و شهید مطهری و شریعتی و دیگر بزرگان موفق
شدند یک نوع اتصال و پیوند میان هویت ملی و هویت امت بوجود آورند....
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دژپسند :خبرهای خوشی دارم!

سهامداران صبر کنید؛ ارزانفروشی نکنید

سـرمقـاله
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جزئیات طرح تأمین کااهای اساسی

توزیع 30هزار میلیارد تومان
بین مردم تا پایان اسفند

رئیس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسامی با اشاره به اختاف با دولت بر سر تأمین منابع طرح
کااهای اساســی گفت :طرح تأمین کااهای اساســی در دســتور کار مجلس برای تصویب نهایی قرار گرفت.
حمیدرضا حاجیبابایی از لزوم توافق دولت و مجلس شورای اسامی برای تأمین منابع کااهای اساسی ،اجرای
کامل همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری ،لشکری ،تأمین اجتماعی و تکمیل طرحهای ناتمام خبر داد و
افزود :طرح تأمین کااهای اساسی دیروز در دستور کار مجلس برای تصویب نهایی قرار گرفت.رئیس کمیسیون
برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت :اختاف با دولت بر سر تأمین منابع است....
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جلسات بیخاصیت مسئوان بورس :

سقـوطی کـه ادامـه دارد
6

آمریکا وزیر نفت ایران را تحریم کرد
4

افزایش  ۱۱۰درصدی قیمت مسکن
3

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصویب کرد؛

ممنوعیتحذفسوابقبیمهشدگانمتوفی
پسازپایانمهلتقانونی
بر اســاس رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ،انجام بازرســی مجدد و تحقیق سازمان تامین
اجتماعی ،در خارج از مهلت  ۶ماهه مقرر در مواد  ۳۶و  ۱۰۱قانون تامین اجتماعی صحیح نیست
و اقدام این نهاد در حذف ســوابق ایجاد شده برابر مقررات نیست.بر اساس مقررات موجود سازمان
تامین اجتماعی مجاز اســت که ضمن بررسی سوابق بیمه شــدگان در یک مهلت شش ماهه ،در
صورت مشــاهده موارد خاف ،با لحاظ تشریفات قانونی نسبت به حذف سوابق مربوطه و با کاهش
مدت اشــتغال یا دستمزد مربوط اقدام کند .اما شــکایاتی از اشخاص حقیقی درباره حذف برخی
از ســوابق پرداخت حق بیمه بیمه شــدگان متوفی از سوی سازمان تامین اجتماعی آن هم پس از
گذشــت دوره شش ماهه قانونی ،به دیوان عدالت اداری واصل شد که شعب مختلف دیوان در این
مورد آراء متفاوتی صادر کردند.مبنای صدور این رای شــکایت یکی از شهروندان در مورد بازرسی
سازمان تامین اجتماعی ،در خارج از مهلت  ۶ماهه مقرر در مواد  ۳۶و  ۱۰۱قانون تامین اجتماعی
اســت .بر این اساس ،شاکی درخواســت برقراری مستمری بازماندگان را داشته است؛ در حالی که
لیســت سوابق بیمهای متوفی در زمان اشتغالش ارسال و بدوا احتساب سوابق صورت گرفته است؛
اما ســازمان تامین اجتماعی برخاف مــواد  ۳۶و  ۱۰۱قانون تامین اجتماعی« ،در خارج از مهلت
 ۶ماهه مقرر» لیســت را مورد بازرســی قرار داده است.بر اساس ماده  ۱۰۱قانون تامین اجتماعی،
ســازمان مکلف است به صورت مزد ارســالی از طرفکارفرما ظرف مدت ششماه از تاریخ وصول
رســیدگی کند و درصورتی که از لحاظ تعداد بیمهشــدگان یا میزان مزد یــا حقوق یا مدت کار
اختافی مشــاهده نماید ،مراتب را به کارفرما اباغکند.براســاس رای هیات عمومی دیوان عدالت
اداری انجام بازرســی مجدد و تحقیق سازمان تامین اجتماعی ،در خارج از مهلت  ۶ماهه مقرر در
مواد  ۳۶و  ۱۰۱قانون تامین اجتماعی صحیح نیســت و اقدام سازمان در حذف سوابق ایجاد برابر
مقررات نیست.در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع در خصوص ایجاد
وحدت رویه ،در مورد برقراری مســتمری بازماندگان ،با ارجاع به ماده  ۳۶و صدر ماده  ۱۰۱قانون
تامین اجتماعی ،در اقدام ســازمان تامین اجتماعی در بررسی صورت مزدهای ارسال کارفرمایان،
تعارض آرا را محرز دانســت و اعام کرد؛ انجام بازرســی مجدد و تحقیق سازمان تامین اجتماعی،
در خــارج از مهلت  ۶ماهه مقرر در مواد  ۳۶و  ۱۰۱قانون تامین اجتماعی صحیح نیســت و اقدام
سازمان در حذف سوابق ایجاد برابر مقررات نیست.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بازار ســرمایه فقط براساس شاخص
ارزیابی نمیشود ،گفت ۱۸۲ :شرکت از  ۳۲۰فعال بازار بورس
کارگــزار دارند و مردم بدانند در حال فروش ســهام ارزندهای
هستند و باید مراقب باشند .فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی
و دارایی دیروز (سهشــنبه  ۶آبان) پس از حضور در کمیسیون
اقتصادی مجلس شــورای اســامی در گفتوگوی تلویزیونی
اظهار داشت :من طبق معمول برای پاسخگویی به سؤااتی که
نمایندگان در حوزههای مختلف دارند در مجلس حاضر شدم.
وی با بیان اینکه ســؤاات امــروز در  ۲حوزه متمرکز بود که
بخــش اول دربــاره واگذاریها بود افزود :ایــن واگذاریها در
ســنوات گذشته بوده و نمایندگان مجلس سؤااتی را داشتند.
ضمن اینکه مستندات قانونی و انطباق آن با قوانین و مقررات
را با اعضای کمیسیون مجلس بررسی کردیم .وی تصریح کرد:
این مباحث باید بین قوه مجریه و نمایندگان مجلس مورد بحث
و بررسی قرار گیرد تا خدای نکرده اتفاق خاصی در واگذاریها
و عدول از قوانین و مقررات صورت نگیرد .دژپسند تصریح کرد:
بخش بعدی سؤاات نمایندگان درباره بازار سرمایه بود؛ یکی از
سؤاات نمایندگان درباره نوع نظارت و عملکرد در بازار سرمایه
بود که در پاســخ به این سؤال اشــاره کردم به اینکه در بازار

علی باقری:

آمریکاییها نه اهلیت مذاکره دارند
و نه اهل مذاکره هستند
معاون امور بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسامی ایران تاکید کرد که رفتار ،خوی و سرشت آمریکاییها به
جهت ویژگی استکباری و سلطه جویانه آنها به گونهای است که نه اهل مذاکره هستند و اهلیت مذاکره را دارند .علی باقری در همایش
بین المللی «افول آمریکا؛ روند گذشــته و تحوات آینده» که دیروز (ســه شــنبه) در انه جاسوسی سابق آمریکا برگزار شد ،تصریح
کرد :افول رهبری آمریکا در جهان بحث جدیدی نیســت و وجوه مختلف هم دارد و علل متفاوتی هم دارد.وی با اشــاره به تاشها و
برنامههای جدی آمریکا برای سلطه بر جهان خاطر نشان کرد :اولین و مهمترین خللی که در این ایده و تفکر آمریکاییها ایجاد شد،
باتاق عراق بود .اتفاقی که در عراق افتاد امتداد مترتب بر یک واقعیت در صحنه عراق بود و آن امتداد تفکر انقاب اسامی در عراق
بود .یعنی آن چیزی که باعث شکســت آمریکاییها در عراق شــد و آنها را مجبور کرد در دوره اوباما با سیاســت به اصطاح تغییر از
منجاب عراق خارج شوند در واقع قدرت نرمی بود که بر اساس تفکر انقاب اسامی ایجاد شده بود و آن به میدان آمدن مردم باورمند
بود که نقش مهمی در شکست آمریکا در عراق داشت و این یک مولفهای بود که آمریکاییها برای آن هیچ محاسبهای نداشتند.معاون
سیاســت خارجی و امنیت بینالملل دبیر سابق شــورای عالی امنیت ملی ایران تصریح کرد :هرچقدر مولفههای نرم قدرت آمریکا در
مدیریت جهانی افزایش پیدا کند آمریکاییها به آن جایگاه رهبری که مدنظرشان هست بیشتر نزدیک میشوند اما اان که شما نگاه
میکنید مولفه های قدرت نرم آمریکا که بر گرفته از مکتب لیبرالیســم اســت حتی داخل خود آمریکا به چالش کشــیده شده است.
در حال حاضر آزادی ،دموکراســی ،حقوق بشر ،توسعه متوازن یعنی شــاخصهای که آمریکاییها بر اساس آنها میخواستند هیمنه
خود را بر جهان گســترش بدهند از داخل دچار خلل شــدهاند.باقری افزود :شــعار ترامپ مبنی بر «اول آمریکا» یا «آمریکا اول» دال
بر این اســت که آمریکاییها اول باید مشــکات خود را در داخل حل کنند این در واقع نشان میدهد که نه تنها هژمون بلکه رهبری
آمریکا توســط خودشــان در داخل به چالش کشیده شده و این نوعی عقبگرد اســت.معاون سیاست خارجی و امنیت بینالملل دبیر
ســابق شورای عالی امنیت ملی کشورمان درباره مذاکره با آمریکا گفت :رفتار ،خوی و سرشت آمریکاییها به جهت ویژگی استکباری
و سلطه جویانه آنها به گونهای است که نه اهل مذاکره هستند و نه اهلیت مذاکره را دارند.وی تشریح کرد :آمریکاییها اهلیت مذاکره
را ندارنــد چرا که به مذاکره صرفا تاکتیکی نگاه میکنند و نــگاه راهبردی ندارند .یعنی میخواهند با مذاکره ابزار قدرت طرف مقابل
را بگیرنــد تا بتوانند وارد مرحله بعدی شــوند و در نهایت او را تســلیم کنند .یعنی مذاکره بــرای آمریکایها جایگزین عدم پرداخت
هزینههای گزینههای دیگر است .به همین دلیل ،آمریکاییها اهلیت مذاکره را ندارند.عضو تیم سابق مذاکره کننده هستهای ایران در
ادامه گفت :نکته دوم اینکه آمریکاییها اهل مذاکره نیستند به دلیل اینکه پایبندی و الزامات مذکراه را ندارند و برجام مصداق واقعی
این مســئله اســت که نشــان میدهد آمریکاییها نه اهلیت مذاکره را دارند و نه اهل مذاکره هستند .وی در پاسخ به این مسئله که
عدهای در داخل معقتدند رویکرد بایدن با ترامپ متفاوت اســت و در صورت پیروزی میتوان با او وارد مذاکره شــد ،گفت :در مرحله
اول باید دید خود بایدن چه میگوید .وی اخیرا در مطلبی که منتشــر کردند نگاه خود را درباره ایران روشــن کرد .بایدن و تیم او بر
این نکته تاکید دارند اگر ما مســئولیت را به عهده بگیریم مذاکراتی را شــروع میکنیم که همزمان شامل پرونده هستهای و سیاست
منطقهای ایران باشد.باقری تاکید کرد که این در واقع همان ایده ترامپ است که تیم بایدن تکرار میکند هرچند نوع و شیوه تعاملی
آنها متفاوت اســت ولی هدف همان هدف اســت که عما تعقیب میکنند و این چیزی اســت که آنها در نوشتهها و اظهارات خود در
این دوره از انتخابات مطرح کردهاند.

اهانت به ساحت مقدس و منور معلم اخاق بشریت رسول گرامی اسام
(ص) نمیتواند از دهانی برون غلطیده باشد که دستی بر فرهنگ و علم
و اخاق و جامعه شناســی و مهر و محبت آغشــته کرده است .امانوئل
ماکرون رئیس جمهور فرانســه امروز به نمادی خارج از همه آنچه آن را
فرهنگ و تمدن میتوان خواند تبدیل شده است .امروزه در دنیا کیست
که ماکرون را عروســک خیمه شب بازی ماهیتی تمدن گریز از جنس
فراماسون های سلف خود نداند؟ آنچه امروز موجب اسام ستیزی رئیس
جمهور فرانسه شده و جریانی که او را برای اعمال همین مشی نامیمون
به خدمت گرفته اند بخوبی میدانند که امروز ،عصر اســام است ،پیر و
جــوان در جهان ،هرچه فرهیخته تر زودتر بــه دامن عقیده ای که جز
اخاق و عشــق و محبت ترویج نمیکند ،پنــاه میبرند امروز همه عالم
میدانند که اسام ستیزی پروژه ای بی بنیان و از ریشه شکست خورده
است .سناریوی شیطانی اسام ستیزی که اخیرا ً با اقدام موهن و مجدد
مجله شــارلی ابدو در انتشار کاریکاتورهای قبیحانه علیه پیامبر گرامی
اســام (ص) و متعاقب آن حمایت رئیس جمهور بی سواد و درمانده و
بیخرد و ماجراجوی فرانسه ،وارد مرحله جدیدی شده است ،این مرحله
از تنویر فکر جهانیان که با پرچم به اصطاح اسام ستیزی مطرح میشود
زمینه را برای گرایش خیل عظیم تری از مردم جهان به اســام فراهم
میکنــد .امروز تناقض بزرگ در غرب مثــا پرچمدار به اصطاح آزادی
بیان در اروپا برای سرپوش گذاردن به ناکامی های مبانی فرهنگی ناشی
از لیبرالیســم واخورده و پوشــالی خود در عرصه جلوگیری از توسعه
فرهنگ اسام و گرایش شــهروندان غربی به دین مبین اسام و آموزه
های پیامبر اعظم(ص) بسیار اشکارتر از گذشته به چشم میخورد .کیست
که اندک مطالعه ای داشــته باشــد و نداند که اسام و مسلمانان امروز
از اغلب مســیحیان و بیشتر و علی الخصوص عوامل حکومتی در غرب
به عیســی مسیح (ع) پایبند ترند .مســلمانان ،مسیح مقدس را یار غار
ظهور در زمان مهدی موعود میدانند .فراماسونها هرگز به مسیح مقدس
(ع) اعتقادی نداشــته اند و فقط نام مسیح (ع) را دستاویز تحمیق توده
های حوزه حکمرانی خود کرده اند .مســلمانان پیامبر خود را که تاریخ
واقعی و تحریف نشــده عیسی مسیح (ع) را در قران مجید آورده مظهر
رحمت برای همه ادیان الهی و بشــریت امروز میدانند .مردم مســلمان
جهان به این اهانت دور از اخاق و معنویت با شکل گیری موج اعتراضی
و محکوم نمودن آن در جوامع اســامی و غیر اسامی علیه اقدام ابلهانه
رئیس جمهور فرانســه از جمله با تحریم کااهای فرانســوی را دوره ی
جدیدی از نشــانه های مظهر گرایشات جهانی به اسام تلقی میکنند
و این اقدام موهن را فرصتی برای افشــای پشــت پــرده علل و عوامل
صهیونیسم و فراماسون ها در توهین به مقدسات اسامی توصیف کرده
اند .سردمداران نظام سلطه و صهیونیست که حامیان اصلی جریانهای
افراطی و تکفیری و تولید وحشــت و خشــونت در عالم هستند ،قادر
نخواهنــد بود غرب بحران زده و ضد بشــریت را از باتاق ضد معنویت
خود ســاخته ،رهایی بخشند و بیشک در آیندهای نه چندان دور فراتر
از تحریم کااهای فرانسوی و اعتراضات میدانی ،در انتظار دریافت پاسخ
های در خور تری از امت اســامی خواهند بود .امروز به اعتراف اساتید
معتبر دانشگاه های اروپایی ،تولد نسلی از جوانان جویای حقیقت در همه
دانشگاه های جهان از جمله سوربون در فرانسه دولت های غربی را کافه
کرده اســت .اقشار معتنابهی از مردم اعم از یهودیان و مسیحیان اعم از
کاتولیک ها و غیره مشی انقاب اسامی ایران را مبنای فکری خود قرار
داده و از ریشه با فراماسونهای حاکم در جهان مبارزه ای پیگیر دارند .آمار
زندانیان از این جنس مردم بصورت محرمانه در اختیار افرادی است که
جمهوری اسامی ایران را محرم خود برگزیده اند .امروز در مهد دروغین
به اصطاح آزادی ،تفکری ســرکوب میشود که زمینه ساز ظهور مهدی
موعود در جهان اســت .شکست بنیان های مبتنی بر اندیشه و تبلیغات
لژهای آمریکایی ،انگلیسی ،فرانســوی در عصبانیت امثال ماکرون بروز
کرده است .کیست که ســری در اوضاع جهان داشته باشد و ایه های
پنهان حضور همراه با خشم صهیونیزم و فراماسون ها را در این واگرایی
از لیبرالیزم در ساختار های احزاب اروپایی مشاهده نکند .امروز همه آنچه
در شرف وقوع است در انطباق کامل با روایات مکتوب ظهور منجی است.
ملت ها بیدارتر از انند که ماسونیزم بتواند آنها را در چنگال خود به بردگی
نگه دارد .دلها روشنند و صبح را نزدیک میدانند و لو اینکه خفاشان شب
پرست در تاریکی کمین کرده باشند .امثال ماکرون هم منتظر باشند تا
نتیجه آن چه را از وجود متعفنش فرو ریخته بچشد.
والسام

سیاهترین روز کرونا با شکسته شدن تمام رکوردها

۶۹۶۸مبتایجدیدو۳۴۶جانباخته

دژپسند خبرهای خوشی دارم!

سهامداران صبر کنید؛ ارزانفروشی نکنید
ســرمایه ارکانی وجود دارد که یکی از آنها شــورایعالی بورس
اســت و این شورا نظارت عالیه داشــته و سیاستگذاری را در
این بازار برعهده دارد .دژپسند خاطرنشان کرد :سازمان بورس
هم وظیفه نظارت عملیاتی را برعهده دارد این در حالی اســت
که این سازمان نهاد ناظر بر بازار است و کارهای خود را انجام
میدهد .وی گفت :در کمیســیون اقتصادی مجلس سؤاات
نمایندگان درباره بازار سرمایه مطرح شد که من به وکای ملت
اعام کردم که با آنکه چند روزی که وضعیت شــاخص بورس
شــرایط خوبی را ندارد اما بهتر است بدانیم بازار سرمایه فقط
براساس شاخص ارزیابی نمیشود هر چند که شاخص برآیند
و انعکاس شــرایط پیرامونی است .وی ادامه داد :طبیعی است
که نرخ ســود و شایعه افزایش آن بر بازار بورس اثر بگذارد این
در حالی است که این موضوع توسط رئیس کل بانک مرکزی
تکذیب شد .این در حالی است که مطلوب نیست افزایش نرخ

سود در حالی انجام شود که روی نقدینگی کشور تأثیر بگذارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت :نهاد نظارتی و حاکمیت در
بازار ســرمایه به موفقیتهایی نائل آمده است که این کار در
زمینه ریلگذاری بسیار ویژه است .وی اظهار داشت :هماکنون
از  ۳۲۰شــرکت موجود در بازار سرمایه  ۱۸۲شرکت کارگزار
دارند یعنــی نهاد بازارگردان دارنــد در حالی که پیش از این
چنین چیزی را نداشتیم؛ ما امروز بازارساز داریم و اوراق تبعی
اختیاری میتوانیم داشته باشیم و ریلگذاری و سیاستگذاری
بازار سرمایه به آن مجهز شده است .دژپسند به دارندگان سهام
ایــن خبر خوش را داد و تأکیــد کرد که خیلی از بنگاهها نرخ
سودآوری خود را که باا اعام کردهاند زیرا بنگاههای اقتصادی
منتخب هستند و عما گلچین شده و صادراتی هستند و وقتی
ارز صادراتی را به کشور بازمیگردانند معارف از مالیات هستند
و گاهی نرخ سود به  ۳۷۷درصد رسیده است یعنی یک بنگاه

چنین ســودی را داشته اســت.وی گفت :من اخیرا  ۱۰بنگاه
اقتصادی را بررســی کردم و متوجه شدم که نرخ سود باایی
دارند که این موارد حاکی از آن اســت که ســهام آنها ارزنده
بوده و از مردم میخواهم حتما با دقت و توجه نسبت به خرید
و فروش ســهام اقدام کنند و اگر هماکنون بنای فروش سهام
خود را دارند بدانند در حال فروش سهام ارزندهای هستند.وی
گفــت :من امیدوارم اگر مقداری مــردم با تأمل برخورد کنند
خدای نکرده مجبور به ارزانفروشــی سهامشان نخواهند شد
این در حالی اســت که میگویند چرا دولت حمایت نمیکند؛
بهترین حمایتی که دولت میتواند انجام دهد با ریلگذاری و
تعیین سیاســتگذاری خوب ،قوانین و مقررات را درنظر گرفته
و اطاعرســانی خوبی را انجام دهد.دژپسند خاطرنشان کرد:
میتوانیم اطاع دهیم که دارنده سهام بورسی هماکنون مجامع
تشکیل شده و نشــان میدهد که سودآوریها بااست .وقتی
بنگاهی پوزیشن ارزی مثبتی دارد باید بدانیم حتما این اقدام
در شرایط فعلی اعتبار او را افزایش خواهد داد و بایستی دقت
کرده و بدانیم نبایستی ســهام خود را ارزان بفروشیم و دقت
کرده و عجله نکنیم .وی گفت :من نه میتوانم به مردم بگویم
سهام بخرند و نه اینکه بگویم سهام را بفروشید.

ســخنگوی وزارت بهداشت گفت :طی  ۲۴ســاعت گذشته بر اساس
معیارهــای قطعی تشــخیصی ۶ ،هزار و  ۹۶۸بیمــار جدید مبتا به
کووید  ۱۹در کشور شناسایی و دو هزار و  ۱۳۵نفر آنها بستری شدند.
سیماسادات اری سخنگوی وزارت بهداشت ،اظهار کرد :تا دیروز  ۶آبان
 ۱۳۹۹و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی ۶ ،هزار و  ۹۶۸بیمار
جدید مبتا به کووید ۱۹در کشور شناســایی شد که دو هزار و ۱۳۵
نفر از آنها بستری شدند.سخنگوی وزارت بهداشت افزود :متاسفانه در
طول  ۲۴ســاعت گذشته ۳۴۶ ،بیمار کووید  ۱۹جان خود را از دست
دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به  ۳۳هزار و  ۲۹۹نفر رسید.
خوشــبختانه تا کنون  ۴۶۳هزار و  ۶۱۱نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا
از بیمارستانها ترخیص شده اند.اری گفت ۴۹۹۵ :نفر از بیماران مبتا
به کووید ۱۹در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند .تا
کنون چهار میلیون و  ۷۸۶هزار و  ۷۶۹آزمایش تشــخیص کووید۱۹
در کشــور انجام شده است.وی تشریح کرد :استانهای تهران ،اصفهان،
قم ،آذربایجان شرقی ،خراسان جنوبی ،سمنان ،قزوین ،لرستان ،اردبیل،
خوزستان ،کرمانشاه ،کهگیلویه و بویراحمد ،گیان ،بوشهر ،زنجان ،ایام،
خراســان رضوی ،مازندران ،چهارمحال و بختیــاری ،البرز ،آذربایجان
غربی ،مرکزی ،کرمان ،خراسان شــمالی ،همدان ،یزد و کردستان در
وضعیت قرمز قرار دارند.استانهای هرمزگان ،فارس ،گلستان و سیستان و
بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

info@sobh-eqtesad.ir

واکنش آیتاه نوریهمدانی به اظهارات وقیحانه رئیسجمهور فرانسه

مجامع بینالمللی و کشورهای اسامی واکنش
سریع نشان دهند
مرجع تقلید شــیعیان با محکومکردن اهانت به پیامبر(ص) گفت :نقشــههای
ترسیمشــده در اندیشکدههای صهیونیستی جواب نخواهد داد و حقیقت آشکار
خواهدشد .آیت اه نوری همدانی مرجع تقلید شیعیان در بیانیهای ضمن محکوم
نمودن اقدام وقیحانه رئیس جمهور فرانســه در اهانت به ساحت قدسی پیامبر
اسام(ص) از مسلمانان جهان خواست با حفظ وحدت و همبستگی این جنایت را
محکوم کنند و اهانتکنندگان را مورد تحریم قراردهند.
متن بیانیه این مرجع تقلید به این شرح است:
بسم اه الرحمن الرحیم
ُور اه ب َِأ ْفوا ِه ِه ْم َوا ُ
ون ل ْ
ون؛ کافران میخواهند
ی ِر ُ
ه ُم ِت ُم نُو ِر ِه َول َ ْو ک ِر َه الْکاف ُِر َ
ید َ
ِیط ِفؤُا ن َ
نور خدا را بهگفتار باطل و طعن و مســخره خاموش کنند و البته خدا نور خود
را هرچند کافران خوش ندارند کامل و محفوظ خواهد داشت( .صف)۸/اهانت به
ساحت مقدس پیامبر اعظم صلّی ّ
اه علیه و آله و قرآن کریم موجب تأسف و تأثر
عمیق هر انســان آزاده و موحدی است .این روزها شاهد بدترین نوع کینهتوزی
دشــمنان نسبت به جامعه اســامی و پیامبر اکرم و قرآن کریم میباشیم.آنچه
قطعی و روشــن اســت آن است که قرآن کریم کتاب ســعادت بشریت است و
هرانســانی که آن را بخواند مسیر عزت و رســتگاری و ظلمستیزی را مییابد و
آشنای با ســیره نبوی کرامت انســانی و حقیقت را میآموزد ،از این رو عدهای
انسانهای بیخرد و کجاندیش بر این باورند که میتوانند با اهانت به این مقدسات
مسیر حق و بیداری انسانها را بهنفع خود تغییر دهند.اما غافل از آن هستند دیگر
این نقشههای ترسیمشــده در اندیشکدههای صهیونیستی جواب نخواهد داد و
حقیقت آشکار خواهد شد ،آنچه قابل توجه است این افراد پایبند به اخاقیات و
توصیههای پیامبران عزیز ادیان دیگر هم نیستند و فقط برای تمایات شخصی
خود میکوشــند.از دولت و رئیس جمهور فرانسه میخواهیم دست از این رفتار
وقیحانه بردارد و مسلمانان در هرکجای جهان هستند با وحدت و همبستگی خود
این جنایت را محکوم کنند و این اهانتکنندگان را مورد تحریم قراردهند.اینجانب
ضمن محکوم کردن این اهانت از مجامع بینالمللی خصوصاً کشورهای اسامی
میخواهم واکنش سریع نسبت به این موضوع داشته باشند.
از سوی سخنگوی وزارت خارجه؛

ایران حمله تروریستی در پاکستان
را محکوم کرد
سخنگوی وزارت خارجه حمله تروریستی به مدرسهای در پیشاور پاکستان را که
منجر به کشته و مجروح شدن جمعی از شهروندان پاکستانی و از جمله تعدادی
کودک شد را محکوم کرد .سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه حمله
تروریستی به مدرسهای در پیشاور پاکستان را که منجر به کشته و مجروح شدن
جمعی از شهروندان پاکستانی و از جمله تعدادی کودک شد را محکوم کرد.وی
کشتار افراد بی گناه از جمله کودکان بی دفاع را بیانگر پایبند نبودن عوامل اینگونه
اقدامات تروریستی به هرگونه اصول اخاقی و انسانی دانست.سخنگوی وزارت امور
خارجه اقدامات هدفمند تروریستی در برخی از کشورهای همسایه در هفتههای
اخیر را در چارچوب برنامه ریزی های شــوم به منظور تشدید اختافات قومی و
مذهبی در منطقه ارزیابی کرد و مبارزه با آن را مســتلزم هوشیاری ،هم افزایی
تاشها و مساعی همه جانبه تمامی دولتهای منطقه دانست.
در پی مواضع ضداسامی دولت فرانسه؛

کاردار موقت سفارت فرانسه به وزارت امور
خارجه احضار شد
«فلوران ایدالو» کاردار موقت سفارت فرانسه در تهران در غیاب سفیر این کشور
به دلیل حمایت مقامات فرانسوی از کاریکاتورهای توهین آمیز به پیامبر(ص) به
وزارت امور خارجه احضار شد.روز گذشته در اعتراض به اصرار مقامات فرانسوی
به حمایت از انتشار کاریکاتورهای اهانتآمیز نسبت به ساحت پیامبر اکرم (ص)،
آقای «فلوران ایدالو» کاردار موقت ســفارت فرانسه در تهران در غیاب سفیر این
کشور به وزارت امور خارجه احضار شد.در جریان این دیدار معاون مدیر کل اروپای
وزارت امور خارجه کشورمان ،ضمن محکوم کردن اقدامات غیر قابل قبول مقامات
فرانســوی که موجب جریحهدار شدن احساســات میلیونها مسلمان در اروپا و
جهان شده است ،تاکید کرد :هرگونه اهانت و بیاحترامی به پیامبر اسام (ص)،
ارزشهای ناب اســام از سوی هر فرد و در هر مقامی به شدت محکوم و مردود
اســت.وی افزود :دامن زدن به اســام هراسی و نفرت پراکنی آن هم بنام آزادی
بیان که باید در خدمت مفاهمه ،همدلی و همزیستی مسالمتآمیز میان جوامع
بشــری باشد ،عمیقاً مایه تاسف است.معاون مدیرکل اروپای وزارت امور خارجه،
همچنین تاکید کرد :واکنش نابخردانه مقامات فرانسوی به اقدام افراط گرایانی که
بنام اسام دست به خشونت میزنند ،تنها زمینه را برای رشد گرایشات انحرافی و
فاقد سنخیت با این دین الهی که همواره نویدبخش تسامح ،عقل گرایی ،صلح و
عدالتطلبی است را فراهم میکند.آقای آیدالو کاردار موقت سفارت فرانسه ،قول
داد اعتراض جمهوری اســامی ایران به اقدامات دولت فرانسه در این خصوص را
در اسرع وقت به مقامات ذیربط کشورش منعکس کند.
قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسامی اعام کرد

برگزاری مراسم روز  ۱۳آبان امسال
با سه تاکید خاص
مراســم روز  13آبان امسال با سه تاکید خاص رعایت فاصله اجتماعی ،استفاده
از ماســک و برگزاری مراسم در کوتاه ترین زمان روز سه شنبه  13آبان ،به طور
مشترک با جشن میاد پیامبر (ص) برگزار میشود .نصرت اه لطفی قائم مقام
شــورای هماهنگی تبلیغات اسامی کشور در نشست مطبوعاتی هفته وحدت و
روز ملی مبارزه با استکبار جهانی گفت 13 :آبان اهتزار پرچم مبارزه با استکبار به
عنوان مبارزه با استبداد بود .انقاب دوم بعد از انقاب اسامی بود.وی ادامه داد :به
دلیل محدودیت های شدید کرونایی و سیر صعودی این ویروس در هیچ کجای
کشور راهپیمایی نخواهیم داشت و تجمعات متراکم سالهای قبل را هم نخواهیم
داشــت .در شهرهای بحرانی هم از هرگونه مراسمی مستثنی خواهد بود .از این
رو به اقتضای شرایط کنونی در چارچوب مصوبات ستاد مقابله با کرونا عمل می
کنیم و تصمیم جزیره ای اتخاذ نخواهد شد.لطفی ادامه داد :با این ماحظات بنا
است با حذف راهپیمایی امسال به شیوه های گذشته با سه تاکید خاص رعایت
فاصله اجتماعی ،استفاده از ماسک و برگزاری مراسم در کوتاه ترین زمان روز سه
شنبه  13آبان ،مراسم مشترک جشن میاد پیامبر و روز ملی مبارزه با استکبار
جهانی منهای  ۴3شهری که حالت بحرانی در آن ها اعام شده است ،به ویژه در
مراکز استانها برگزار شود.
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سخنگوی دولت

2

آمریکا باید بابت خروجش از برجام پاسخگوی خسارات ایران باشد

سخنگوی دولت گفت :برای ما فرقی ندارد کدام رئیسجمهور آمریکا تصمیم به بازگشت
به برجام میگیرد ،آمریکا باید پاسخگوی خسارت واردشده به مردم ایران در قبال خروج
یکطرفه از برجام باشد .علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری خود با خبرنگاران
ضمن تبریک هفته وحدت گفت :نفس ابتکار هفته وحدت ،نمادی است که نشان می دهد
این امت در کلیت محمدی خود می تواند اختاف ها را و آشــفتگی ها را تبدیل به نقطه
قوت کند.وی افزود :انقاب اســامی پس از آن ممکن شــد و در افق رویت پذیر جامعه
اسامی قرار گرفت که پیشگامان روشنگری دینی از عامه نایینی تا اقبال اهوری و شهید
مطهری و شریعتی و دیگر بزرگان موفق شدند یک نوع اتصال و پیوند میان هویت ملی و
هویت امت بوجود آورند.سخنگوی دولت گفت :هفته وحدت به این اعتبار ،باید تبدیل به
یک فرصت جهت اندیشیدن به موضوع صلح سازی در گستره همسایگانی و منطقه ای
شود.وی ادامه داد :ما همیشه از نفوذ تفرقه افکنانه قدرت های برون منطقه ای در منطقه
سخن گفته ایم .اما باید توجه داشت که بستن راه نفوذ قدرتهای جنگ افروز و تفرقه افکن
در پیکره امت ،فقط با شعار وحدت ممکن نخواهد شد.ربیعی گفت :ما باید مکانیزم های
حل و فصل اختاف همســایگانی را نیز در ســطح مناســبات منطقــه ای ایجاد کنیم.
توانمندسازی سازمان همکاری در منطقه یکی از این مکانیزها میتواند باشد که میتواند
موجب تقویت وحدت امت اسامی در منطقه و جهان گردد.وی خاطرنشان کرد :از سوی
دیگر هفته وحدت فرصتی اســت تا مقومهای وحدت ســاز داخلی خود و الزاماتی را که
همگان باید برای حفظ وحدت به آن پایبند باشیم ،مرور کنیم.ربیعی گفت :امروز در داخل
کشور عزیزمان ایران،همان گونه که رهبری معظم نیز در دیدار با اعضای ستاد ملی کرونا
مطرح کردند ،نیازمند شناخت عمیق از مهمترین مسائل و اقدامات یکپارچه بین ملت و
حاکمیت هســتیم.وی تصریح کرد :همچنین بخشی از فرمایشات رهبر معظم انقاب در
تقارن با هفته وحدت ،معنابخش مســیر پیش روی قوا ،انسجام ملی و پشتوانه پشت سر
گذاشتن بحرانهایی است که کشور در این مقطع با آن مواجه می باشد .در هفته های اخیر
شاهد هجمههای ناجوانمردانه زیادی به دولت بودیم.سخنگوی دولت گفت :اگر این رویه
ناصواب ادامه داشت و به جامعه تسری می یافت ،قطعا آسیبهای جبرانناپذیریی تحمیل
میکرد؛ آسیبهایی که فکر می کنم وحدت و یکپارچگی کشور را نشانه گرفته بود و اگر
با هشــدار صریح رهبر انقاب متوقف نمیشد ،تضعیف ما را در مسائل جهانی و منطقه
موجب می شد و نهایتا باعث انشقاق ملی نیز میگردید.وی عنوان کرد :همان طور که رهبر
انقاب فرمودند باید بین نقد و اهانت تفکیک قائل بود .نقد بخشی از ادب جمهوریت است
 .اهانت و هتک حرمت نیز ناقض ادب اسامی است و رهبری با درکی عمیق از هر این دو
مولفه ،نسبت به نارســایی که در حال شکلگیری بود ،هشدار دادند .نارسایی که اخاق
سیاسی و انسجام ملی را نشانه گرفته بود.سخنگوی دولت گفت :از مقام معظم رهبری به
خاطر روشــنگریهای مبتنی بر بینش اســامی و منطق حکمرانی که همواره رهنمون
داشــتهاند؛ سپاســگزارم.دولت نیز همچون گذشــته خود را مقید و موظف به تبعیت از
رهنمودهای ایشان دانسته و امیدواریم توجه به رهنمونهای اخیر ایشان در شرایط فعلی
کشــور  ،مورد اهتمام همه ارکان و گروهها قرار بگیرد.وی اظهار داشت :پیشاپیش هفته
وحدت را به همه هموطنان عزیزم اعم از سنی و شیعه و همه اقوام تبریک عرض می کنم.
انشاه که پیرو راستین آن اسوه اخاق و خوبیها باشیم.ربیعی در بخش دیگری از نشست
خبری خود با خبرنگاران گفت :همچنین تصمیماتی که در ستاد ملی کرونا که با حضور
مقام معظم رهبری اتخاذ شد ما را وارد مرحله جدیدی کرده است .تاثیر گذاری کرونا بر
عرصه های سامت ،اقتصاد و جامعه و حتی امنیت هر روز ابعاد جدیدی یافته و در حال
گســترش است.وی با تاکید بر اینکه تصور آنکه کرونا در چند ماه به پایان خواهد رسید،
امروز به یک خوش خیالی خطرناک می ماند ،خاطر نشان کرد :برخی حتی چشم انداز 3
ساله برای دستیابی و امنیتی عمومی را مطرح می کردند و برخی کرونا را ویروس ماندگار
مانند آنفوانــزا برای آن به کار بردند لذا ما با خصوصیات بحرانی با طول زمان زیاد و اثر
شــدید و ریسک باا و پرمخاطره روبرو هستیم .جهش ویروس غیرقابل پیش بینی است.

سخنگوی دولت گفت :امروز اگر ما تا دیروز با دو متغیر جان  -سامت و جان  -معیشت
روبرو بودیم امروز ابعاد روانی و اجتماعی و امنیت اجتماعی به آن افزوده شده است .بنابراین
ما نیازمند حکمرانی مبتنی بر کرونا هستیم.ربیعی تصریح کرد :بی توجهی و عدم همراهی
با پروتکل ها و دستورالعملهای بهداشتی بنابر تحقیق صورت گرفته و همچنین تغییرات
جهشی در ویروس که ضریب ابتا را از  1.3به  1.9رسیده است باعث افزایش ابتا به آن
شده است.وی اضافه کرد :البته در دنیا هم وضعیت مشابهی را داریم .برخی از کارشناسان
ما معتقدند ویروسی که از چین تسری پیدا کرد با ویروسی که از غرب و اروپا است متفاوت
تر است .دولت در یک مرحله فقط  60میلیارد تومان به بحث مطالعات و تحقیقات علمی
در حوزه بهداشت و درمان تخصیص داده است .خوشبختانه مقاات علمی زیادی از سوی
ایرانیان در جهان منتشــر شده است .ما با طرحهای تحقیقاتی سازمانی بهداشت جهانی
مشارکت داریم.ربیعی خاطر نشان کرد :باز هم آخرین بررسی سازمان بهداشتی این است
که هیچ یک از داروها تاثیر چندانی ندارد و راهی جز بهداشت و پیشگیری نداریم .ما امروز
نیازمند برنامه ریزی حداقل برای یک سال آینده هستیم .مطالعات نشان می دهد عامل
جمعیت در سنین باا ،دیابت ،فشار خون ،چاقی ،بیماریهای قلبی و عروقی در ایران منجر
به افزایش تعداد مرگ و میر شــده اســت .وی بیان داشــت :دولت اقدامات خود را برای
تولیدات مورد نیاز ادامه داده است .از همین تریبون از انتظار برای تولید یک میلیون هم
صحبت شد .اما امروز روزانه  21میلیون عدد ماسک تولید می کنیم .و تجهیز و اضافه کردن
تخت های بیمارســتانی را هم در دســت اقدام داریم.ربیعی گفت :توجه دولت به فضای
مجــازی و دولت الکترونیک در این ایام به ما کمک کرد .ســرعت بخشــیدن به دولت
الکترونیک یکی از اقدامات زیرســاختی برای مقابله با گسترش ویروس است.سخنگوی
دولت بیان داشت :کمک به زندگی اقشار آسیب دیده از کرونا از موضوعات مهمی است که
این روزها در دســتور کار دولت قرار دارد .و در بخش سواات به آن خواهم پرداخت.وی
عنوان داشت :اما درباره رسیدگی به افرادی که مشاغل آزاد داشتند و مشمول هیچ بیمه
ای نبودند شناســایی این افراد توسط وزارت رفاه صورت گرفته و در یک مرحله هم به 3
میلیون از این افراد بسته غذایی تخصیص یافت و چگونگی کمک به آنها در دستور کار قرار
دارد.ربیعی اضافه کرد :اما به هرحال باید زنجیره شیوع شکسته شود .مبدا شکستن زنجیره
راه اصلی مقابله با شــیوع است .بیماران قطعی با انضباط بیشتری مورد نظر قرار خواهند
گرفت و قزنطینه برای آنها اجباری است .اطرافیان و افراد مورد تماس نیز باید مورد آزمایش
قرار گیرند.سخنگوی دولت گفت :تصمیماتی در زمینه تعطیلی های ناگریز برای شکستن
زنجیره اتخاذ شد و همراه با کنترل مراکز دنبال خواهد شد و در صورت لزوم در مورد تداوم
زمانی و گســترده کردن طبقه بندی ها تصمیم گیری جدید خواهد شد.وی در پاسخ به
ســوالی درباره حســاب خاص ریاســت جمهوری و اینکه برخی نماینــدگان مجلس و
کارشناسان معتقدند این حساب شفاف نیست ،گفت :اصل ماجرا این است که در ابتدای
امســال مبالغی را در بودجه  99ندیده بودیم و بر اساس عملکرد  ،9۸درآمدهایی حاصل
نشده بود و در سال  99به حساب خزانه وارد شد که متعلق به فروش نفتی بوده که سال
 9۸انجام شده و عملیات آن در سال  99آماده شده و بخشی از آن هم مطالباتی است که
در راه است؛ پس اصل ماجرا همین است.وی ادامه داد :در سال  ،99طبق قانون ما اجازه
گرفتیم که  20درصد از پول هدفمندی یارانهها را برای طرحهای عمرانی و جاری هزینه
کنیم.ربیعی خاطر نشان کرد :این هم یک اجازه قانونی است که در بودجه سال  99گرفتیم.
این منابع هم متعلق به هدفمندی اســت .قرار شد طرح های ملی رو به اتمام ،طرح های
استراتژیک و پروژه های خاص و بخشی از طرحهایی که پایان یافتن آن برای ما مهم باشد
ما از این محل آن را انجام دهیم.سخنگوی دولت خاطر نشان کرد :چقدر ناجوانمردانه است
پروژه ای که لفظ خاص اســت به خاصه خرجی تعریف کنیم .این بیان ممکن اســت در
صراحت آن فرد صورت نگرفته باشد اما سه دور که میچرخد اینچنین به جامعه القا می
شــود.ربیعی افزود :طرحهایی مثل راه آهن ،مدیریت آب مرزی ،دانشگاه ها ،کشاورزی و
حتی کمک به مبارزه با کرونا از همین ردیف صورت گرفته است.وی تصریح کرد :همینجا

رضایی:

سرلشکر موسوی:

هرکس در آمریکا بر سرکار بیاید ،اول باید
از ملت ایران عذرخواهی کند

یگانهای پدافند هوایی در شمالغرب کشور
تقویت شده است

دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه همایش بین المللی «افول آمریکا
روند گذشــته و تحوات آینده» گفت :تســلیحات ما هم ارزان هستند و هم با
کیفیت ،و ما میتوانیم از طریق فروش تسلیحات ،میلیاردها دار بهدست بیاوریم.
محســن رضایی دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام صبح دیروز در حاشیه
همایــش بین المللی «افول آمریکا روند گذشــته و تحــوات آینده» در جمع
خبرنگاران گفت :ما نباید صرفا نظارهگر افول آمریکا باشیم و بلکه باید خود را در
ابعاد علمی ،اقتصــادی و فناوری تقویت کنیم تا نقش تاریخی خود را در درون
کشــور و در منطقه ایفا کنیم.وی درباره علل افول آمریکا گفت :عوامل بسیاری
در افول آمریکا دخالت داشــتند ولی مهمترین مسأله در فروپاشی آمریکا ،نبود
نظریات بنیادین در مبانی تمدن غرب بوده است .وقتی درون آمریکا میبینم که
آزادی در برابر عدالت قیام میکند و شمشــیر آزادی گلوی خود آمریکاییهایی
را تحت عنوان نظم مدنی و یا حکومت های دموکراتیک میبُرد و از بین میبرد،
مشخص میشود که بنیادهای تمدن غرب ضعیف بوده است .اگر عدالت در کنار
آزادی و هر دو در چارچوب انســانیت نباشد ،هیچ تمدنی نمیتواند پایدار باشد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره فشارهای آمریکا بر ایران خاطر نشان
کرد :فشــارهای آمریکا علیه ایران جدید نیســت و آمریکاییها در ادامه اعتقاد
غربیها که نباید جهان اسام پیشرفت کند ،هم قبل و هم بعد از انقاب اسامی
مانع اصلی پیشرفت ما بودند ولی بعد از انقاب به صورت علنی فشارهای خود را
علیه کشور ما ادامه دادند و در جنگ ایران و عراق ،کودتا و حمله به طبس دست
آمریکاییها مشــخص شد و تا امروز به صورت دائمی و مستمر جلوی پیشرفت
ملت ما را گرفتند .این عمق یک کینه و برخورد ایدئولوژیک با ملت ما را نشان
میدهد.رضایی ادامه داد :ترامپ به این نتیجه رسیده که اگر آخرین تاش خود را
انجام ندهد ،تمام منطقه به دست ایران میافتد و فشاری که آمریکاییها خصوصا
در  10سال اخیر علیه ما وارد کردند ،نوعی نگرانی عمیق از آینده منطقه است.
وی همچنین درباره انتخابات آمریکا و تاثیر آن بر افول آمریکا گفت :تجربه دوران
اوباما نشــان داد که در حضور او جنبش وال اســتریت شکل گرفت و نشان داد
نظریه دموکراتها و جمهوریخواهان برای کنترل بحران آمریکا کفایت نمیکند
و افرادی مانند ســندرز و دیگران که سعی در نوآوریهایی داشتند ،این نوآوری
در اداره جامعه آمریکا نتوانســت خود را نشــان بدهد .امروز بسیاری از جوانان
آمریکایی خواهان تغییر اساســی در این نظریات هستند و آینده آمریکا از نظر
بحرانهــا مهم خواهد بود؛ اگر بایــدن رأی بیاورد اوضاع بهم میریزد و حتی از
ترامپ هم رأی بیاورد که شاید احتمالش کمتر باشد ،بحرانهای جدی در جامعه
آمریکا شکل خواهد گرفت.دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره انتخابات
آمریکا نیز بیان کرد :هرکس که در آمریکا بر سرکار بیاید ،اول باید از ملت ایران
بهخاطر تحریمهای چند ساله اخیر عذرخواهی کند و بافاصله تحریمها را باید
بردارند و خســاراتی که ما از این تحریمها دیدیــم را باید جبران کنند.رضایی
درپاسخ به ســوالی درباره رفع تحریمهای تسلیحاتی کشورمان بیان کرد :ما از
نظر تسلیحات ،کیفیت خیلی خوبی داریم و کشورهایی که قبا به ما تسلیحات
میفروختند ،اان تقاضای خرید دارند .تســلیحات ما هم ارزان هستند و هم با
کیفیت ،و ما میتوانیم از طریق فروش تسلیحات ،میلیاردها دار بهدست بیاوریم.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشــور گفــت :یگانهای پدافند هوایی در منطقه
شمالغرب تقویت شده و در صورت نیاز اضافه هم خواهند شد ،آرامش مردم برای
ما دارای اهمیت ویژه است.به گزارش روابط عمومی ارتش ،امیر سرلشکر موسوی
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتماانبیاء(ص) در بازدید و بررسی وضعیت آمادگی
پدافند هوایی ،با تأکید بر حفظ امنیت مردم به ویژه مرزنشینان گفت :یگانهای
پدافند هوایی در منطقه شمالغرب تقویت شده و در صورت نیاز اضافه هم خواهند
شــد ،آرامش مردم برای ما دارای اهمیت ویژه است.امیر سرلشکر موسوی تأکید
کرد :احترام به تمامیت ارضی کشورها و حفظ مرزهای رسمی بین المللی از اصول
شناخته شده ماست و تغییر در آنها را تحمل نخواهیم کرد و با آن مخالفت داشته
و داریم.وی در مورد حضور عناصر تکفیری گفت :تروریستهای تکفیری ،داعش
و صهیونیست ها ،عناصری مطرود در همه عالم هستند و حضور آنها در هر کجا
باعث ایجاد تنفر و نا امنی است .نیروهای ما همانطور که بارها اثبات کرده اند با
شدت و بی اغماض برخورد خواهند
حضور این عناصر در نزدیکی مرزهای خود با ّ
کرد.فرمانده قرارگاه پدافند هوایی دستوراتی جهت تقویت یگانهای پدافند هوایی
در منطقه به نیروهای پدافند ارتش و سپاه و نیروی هوایی ارتش صادر کرد.
روحانی:

دولت تأمین معیشت مردم و جبران تورم
را وظیفه خود میداند
رئیسجمهور گفت :دولت تأمین معیشــت مردم و جبــران تورم را وظیفه خود
میداند و از همه طرحها و پیشــنهادات سایر قوا ،فعاان و متخصصین اقتصادی
در حل معضات مردم اســتقبال میکند .یکصد و هفتاد و ششمین جلسه ستاد
هماهنگی اقتصادی دولت صبح دیروز سهشــنبه بهریاست حجتااسام حسن
روحانی رئیسجمهور برگزار شــد.در این جلســه رئیس سازمان برنامه و بودجه
گزارشی از اقدامات انجامشده در خصوص همسانسازی مستمری بازنشستگان
و افزایش درآمد کارگران و کارکنان در جهت تأمین معیشــت و جبران بخشی
از آثار تورم در قیمت کااها و خدمات ارائه کرد.روحانی با اشــاره به حساسیتها
و پیچیدگیهــا در زمینه مدیریت وضعیت اقتصــادی ،تأکید کرد :دولت تأمین
معیشت مردم و جبران تورم را وظیفه خود میداند و از همه طرحها و پیشنهادات
سایر قوا ،فعاان و متخصصین اقتصادی در حل معضات مردم استقبال میکند.
رئیسجمهور در عین حال تأکید کــرد که باید مراقبت کرد ارائه برخی طرحها
که منابع آن دیده نشــده باشــد ،نمیتواند به رفع معضات کمک کند و ممکن
است باعث ایجاد مشــکات تورمی و یا دامن زدن به انتظارات غیرواقعی گردد،
لذا ماحظه منابع و فراهم آوردن شــرایط اجرایی آن ،ازمه توفیق در خدمت به
مردم و جلب رضایت آنهاســت.در ادامه این جلسه پیشنهادهای وزارت صنعت،
معدن و تجارت و بانک مرکزی در خصوص تسهیات ازم برای گسترش صادرات
و اســتفاده از ارز صادراتی برای تأمین واردات مورد نیاز واحدهای تولیدی کشور
مورد بررسی قرار گرفت.

از همین تریبون از آقای نوبخت می خواهم که به سرعت لیست مخارج و مبلغی که از بیخ
دروغ است را منتشر کنند و همینجا اعام میکنم ما هیچ پولی خارج از خزانه واحد نداریم.
از آقای نوبخت میخواهم اگر برایشان ممکن است امروز و فردا این لیست را منتشر کنند.
ربیعی گفت :نمیدانم چه اتفاقی می افتد که همه چیز به یکباره کشف می شود ،خوانش
نادرســت و القاء ناصحیح می شود که امروز با آن روبرو هستیم .واقعیت این است هر روز
داریم با حرف های جدید روبرو می شــویم .اینکه می گویند سه خزانه وجود دارد باعث
وحشــت مردم می شــود .ما یک خزانه بیشــتر نداریم و هدفمندی را خود مجلس در
کمیسیون برنامه و بودجه تصویب کرده و منابع هدفمندی مشخص است .اتفاقاً آنهایی که
خودشــان آن روز در کمیسیون برنامه و بودجه بودند اان میآیند این موضوع را مطرح
میکنند .سخنگوی دولت با بیان اینکه بودجه تبصره  1۴کام ًا مشخص است گفت :خزانه
جدا نیســت ،هزینه های مشخصی اســت در تبصره  1۴که مستمری بگیران ،یارانه ها و
کمک معیشتی ها همه از همین محل است تا حساب اینها جدا شود .در حالی که جامعه
وضع تلخی دارد باز ما بیاییم بگوییم سه خزانه داریم ،بعد حسابی که لفظ حساب خاص
است را که برای پروژه های استراتژیک که نمی خواستم بیشتر باز شود هزینه می شود را
به خاص خرجی معرفی می کنند.ربیعی افزود :اظهاراتی از قبیل اظهاراتی که درباره حساب
خاص مطرح میشود ،جفا به جامعه است ،من خواهش میکنم آنهایی که تریبونی دارند
وقتی میخواهند موضوعی را در جامعه مطرح کنند ،به نوعی بیان کنند که همه جوانب را
در نظر بگیرند .چه لزومی دارد قبل از اینکه از اصل موضوعی مطلع باشید ،آن را به رسانه
می آورید؟ انگار که عصر افشــاگری است و آنهم اتفاقاتی که چارچوب های قانونی دارد.
ســخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص انتخابات آمریکا و اما و اگر بازگشت به
برجام گفت :شرایط ما برای انجام کامل تعهدات در برجام روشن است .هرگز نباید فراموش
کنید که کاهش تعهدات ایران در واکنش و پاســخ متناســب به خروج آمریکا از برجام و
ممانعت آمریکا از انجام تعهدات ســایر کشورهای عضو برجام بوده است .ما از ابتدا مکررا ً
یادآوری کردهایم که کاهش تعهدات ایران برگشــت پذیر بوده و به محض انجام تعهدات
توسط سایر طرفها ،جمهوری اسامی ایران نیز بافاصله به سطح پیشین انجام تعهدات
خود باز خواهد گشت.وی افزود :در واقع ،انتظار میرود که تقدم و تأخر بازگشت به تعهدات،
متناســب با همان تقدم و تاخری باشــد که در زمان توقف انجام تعهدات انجام گرفت.
ســخنگوی دولت گفت :بهعاوه ،برای ما فرقی نــدارد که کدام رئیس جمهور در آمریکا
تصمیم به بازگشــت به برجام خواهد گرفت و مانع تراشی برای انجام تعهدات دیگران را
متوقف خواهد کرد .هر رئیس جمهوری که چنین تصمیمی بگیرد از آن استقبال میکنیم.
وی ادامه داد :اما همینطور ازم است که آمریکا همزمان با بازگشت به توافق برجام ،آماده
پاســخگویی نسبت به خسارتهایی باشد که در طول زمان خروج از توافق به مردم ایران
تحمیل کرده است و البته باید آماده سپردن تعهدات دیگری درباره عدم تکرار این قبیل
قانون شکنیها نیز باشد.سخنگوی دولت درباره آخرین وضعیت بازپس گیری اموال ارزی
ایران در کره جنوبی و برخی کشــورهای دیگر گفت :وزارت امور خارجه و کمیته مربوطه
این موضوع را دنبال میکند .ما دهها میلیارد دار ارز در کشورهای دیگر داریم که همه این
ارقام باید به کشور برگردد .در قبال کره جنوبی نگرانی خود را اعام کردیم .اخیرا عائمی
ارســال کرده بوده و مسیر جزیی ورود دارو به کشورمان از این طریق نیز باز شده بود که
برای ما کافی نیست.سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره تاثیر کرونا بر اقتصاد بیان
داشت :مشکات اقتصادی ناشی از کرونا مختص ایران نیست و قطعا این تاثیر بر اقتصاد
جهانی را در آینده بیشتر نمایان خواهد شد .قبا هم بیان شد که تحریمها منجر به عدم
دسترســی ایران به منابع مالی شده و آمریکا با هدف نارضایتی عمومی و استیصال ملت
دســت به جنگ اقتصادی زده است.سخنگوی دولت اظهار داشت :با این وصف مطالعات
اولیه نشــان داد که کرونا حدود  6میلیون شغل را در ایران تهدید می کرد که در صورت
عدم توجه با تعطیلی مواجه می شدند .از این  6میلیون شغل احصا شده  ۵.3میلیون در
مشاغل رسمی  ۵.2میلیون در مشاغل غیررسمی فعالیت میکنند.
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جزئیات طرح تأمین کااهای اساسی

توزیع ۳۰هزار میلیارد تومان بین مردم تا پایان اسفند

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسامی با اشاره به اختاف با دولت بر
سر تأمین منابع طرح کااهای اساسی گفت :طرح تأمین کااهای اساسی در دستور کار
مجلس برای تصویب نهایی قرار گرفــت .حمیدرضا حاجیبابایی از لزوم توافق دولت و
مجلس شورای اسامی برای تأمین منابع کااهای اساسی ،اجرای کامل همسانسازی
حقوق بازنشســتگان کشوری ،لشکری ،تأمین اجتماعی و تکمیل طرحهای ناتمام خبر
داد و افزود :طرح تأمین کااهای اساســی امروز چهارشنبه در دستور کار مجلس برای
تصویب نهایی قرار گرفت.رئیس کمیســیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت:
اختاف با دولت بر ســر تأمین منابع اســت.وی افزود :منابع تأمین کااهای اساسی با
رعایت مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه برای تأمین کااهای اساسی برمبنای 120هزار
تومان برای سه دهک پایین و 60هزار تومان برای 4دهک بعدی به کارت اعتباری آنها
واریز میشود .حاجیبابایی به لزوم تکمیل طرحهای نیمهتمام در مناطق محروم اشاره
کــرد و گفت20 :هزار میلیارد تومان برای تکمیل طرحهای نیمهتمام و مناطق محروم،
همچنین تکمیل همسانسازی حقوق بازنشستگان لشکری ،کشوری و تأمین اجتماعی
پیشبینی شــده اســت.وی افزود :مبلغ شارژشــده این کارت اعتباری صرف کااهای
اساســی مشــخص خواهد شــد و وزارت صمت مکلف به تهیه کااهای مناسب است.

رئیس کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس گفت :در مذاکرات امروز (دوشنبه)
پرداخت 30هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی برای کمک به این
سازمان و همچنین اختصاص 10هزار میلیارد تومان برای تکمیل همسانسازی حقوق
بازنشســتگان کشوری و لشگری و بازنشســتگان غیر هیئت علمی دانشگاههاست ،که
عاوه بر بند (و) ،به ســقف تبصره  2افزوده شــده است.وی افزود :به دولت اجازه دادیم
برای تأمین اعتبار و منابع مالی از جداول بودجه  10درصد از اموال خود را جابهجا کند،
به این شــکل برای دولت بار مالیای نخواهد داشــت.عبدالرضا مصری عضو کمیسیون
برنامه ،بودجه و محاســبات مجلس هم با اشــاره به طرح تأمین کااهای اساسی مردم
در مجلس گفت :تمام وزارتخانههای مرتبط در تهیه این ســبد کاا و اقام اساســی
آن نقــش دارند؛ و وزارت صمت تا بعداز تصویب نهایی مجلس در دو هفته به معرفی و
تأمین کااهای اساسی بپردازد.وی هم به بیان جزئیات این طرح پرداخت و با بیان اینکه
در زمان حاضر عمده مردم در شــرایط سخت معیشتی بهسر میبرند گفت :وقتی تورم
باا میرود اقشاری که حقوق حداقلی را دریافت میکنند بیش از پیش متضرر خواهند
شد لذا توجه مجلس باید به اقشار کمدرآمد و اقشاری که درآمد ثابت دارند باشد.عضو
کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد :برای سه دهک پایین درآمدی

جهانگیری:

(حدود  24میلیــون نفر) که مجموع درآمد ماهانه آنها کمتــر از یکمیلیون و 200
هزار تومان اســت به هر عضو خانوار تا  5نفر ماهانه  120هزار تومان پرداخت میشود.
وی گفت :برای  4و نیم دهک دیگر (حدود  36میلیون نفر) به هر عضو خانوار تا  5نفر
ماهانه  60هزار تومان پرداخت میشود .در مجموع 30هزار میلیارد تومان از ابتدای مهر
تا اسفند ( 6دوره) پرداخت میشود.عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس
اضافه کرد30 :میلیون نفر از این 60میلیون نفر کســانی هســتند که دریافتی حداقلی
دارند ،این افراد که شــامل خانوادههای تحت پوشــش کمیته امداد امام خمینی(ره) و
بهزیستی میباشند ،سرانه دریافتیشان 120هزار تومان در هر مرحله از اجرای این طرح
خواهد بود که برای یک خانوار 5نفره 600هزار تومان محاســبه میشود و این طرح تا
پایان سال در  3مرحله انجام خواهد شد.وی گفت :نظر قطعی دولت درباره تأمین منابع
کااهای اساسی با قیمت ثابت فردا سهشنبه اعام میشود.سیدمحمدهادی سبحانیان
کارشناس اقتصادی هم در ارتباط تلفنی با برنامه به افزایش قیمتهای کااهای اساسی
پرداخت و گفت :افزایش قیمت کااهای اساســی قدرت خرید اقشار کمدرآمد را پایین
آورده اســت.وی افزود :برای کمک به مردم کمدرآمد باید از منابعی استفاده کرد که به
افزایش قیمتها منجر نشود.
وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد:

تامین امنیت غذایی از اولویتهای اساسی کشور است

تاثیرپذیری نرخ مسکن از بازار ارز و طا

معاون اول رییس جمهوری بر ضرورت ایجاد طرحهای بزرگ و تولید نهادههای کشاورزی در داخل تاکید کرد و گفت :تامین امنیت غذایی و بینیازی کشور از واردات محصوات
و نهادههای بخش کشاورزی از اولویتهای اساسی کشور است.به گزارش پایگاه اطاعرسانی معاون اول رییس جمهوری« ،اسحاق جهانگیری» دیروز سهشنبه در پنجمین
جلسه کارگروه «رفع موانع جهش تولید» با موضوع چالشهای تولید در بخش کشاورزی که به ریاست وی برگزار شد ،با اشاره به اهمیت تولیدات بخش کشاورزی و تامین
امنیت غذایی ،سیاستها و جهتگیری کلی کشور را در جهت ایجاد طرحهای بزرگ کشاورزی و تولید نهادههای کشاورزی در داخل کشور ارزیابی کرد و گفت :باید تاش
کنیم با فراهم کردن تسهیات مورد نیاز بخش کشاورزی مانع از واردات محصوات و عوامل بخش تولید کشاورزی نظیر سموم آفتکش و کودهای شیمیایی و سایر عوامل
وارداتی تولید در بخش کشاورزی شویم.معاون اول رییسجمهوری با اشاره به میزان اشتغالزایی و نقش بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی ،گفت :بخش کشاورزی باید
بدون اتکا به یارانهها به بخشی اقتصادی تبدیل شود و بتواند با ارتقاء بهرهوری و عبور از وضعیت سنتی کنونی و با استفاده از روشهای مدرن عاوه بر افزایش تولید و تامین
نیازهای داخلی ،تولیدات این بخش به صادرات منجر شود.جهانگیری با تاکید بر اینکه اعضای کارگروه رفع موانع جهش تولید که از هر سه قوه کشور حضور دارند با جهتگیری
کلی ایجاد طرحهای بزرگ کشاورزی و نیز ایجاد شهرکهای تخصصی نهادهها و عوامل تولید وارداتی کشاورزی موافق هستند ،افزود :وزارت جهاد کشاورزی باید با ایجاد پنجره
واحد و انجام پیگیریهای موثر و اخذ مجوزهای ازم ،زمینه تسریع در ایجاد زیرساختها و نیز استفاده از ظرفیتهای موجود کشور به ویژه بهرهگیری از توان شرکتهای دانش
بنیان اقدامات ازم در این خصوص را انجام دهد.وی با اشاره به اجرای طرحهای بزرگ آب و خاک در استانهای غربی کشور و نیز تقاضای برخی کشورهای بزرگ برای واردات
محصوات کشاورزی از ایران ،گفت :میتوان با برنامهریزی صحیح برای تامین مالی و نیز اجرای طرح های کشاورزی نمونه عاوه بر افزایش بهرهوری ،صادرات قابل توجهی
از محصوات کشاورزی را نیز انجام داد و تکمیل زنجیره تولید نیز می تواند میزان اشتغال زایی در بخش کشاورزی را افزایش دهد.در این جلسه که وزیران جهاد کشاورزی و
امور اقتصادی و دارایی ،رییس کل بانک مرکزی ،رییس سازمان بازرسی کل کشور و نمایندگان مجلس شورای اسامی عضو کارگروه حضور داشتند ،عاوه بر ارائه گزارشی در
خصوص مصوبات جلسه گذشته و حل چالش های ریالی و ارزی حوزه وزارت صنعت ،معدن و تجارت در شورای پول و اعتبار ،گزارشی از سوی معاون وزارت جهاد کشاورزی
در خصوص موانع تولید در این بخش در دو حکم پیشنهادی ایجاد شهرکهای تخصصی نهادهها و عوامل تولید وارداتی کشاورزی و نیز ایجاد طرح های بزرگ کشاورزی ارائه
شد که پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید این وزارتخانه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه های ذی ربط در خصوص نحوه ایجاد طرح های بزرگ
کشاورزی و الزامات ایجاد واحدهای بزرگ کشاورزی از جمله نحوه تامین مالی طرحها و نیز موضوع مالکیت این واحدها مورد بررسی بیشتر قرار دهد.

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت :بازار مسکن همواره متاثر از بازار ارز و طا بوده است و
حرکت این بازار با بازارهای موازی یک امر تکراری و مستمر بوده به طوری که وقتی نرخ
رشــد مسکن از دهه  ۷0را مرور میکنیم به وضوح این تاثیرپذیری دیده میشود .محمد
اسامی در صحن علنی مجلس با اشاره به وضعیت بازار مسکن اظهار داشت :بازار مسکن
همواره متاثر از بازار ارز و طا بوده اســت و حرکت ایــن بازار با بازارهای موازی یک امر
تکراری و مســتمر بوده به طوری که وقتی نرخ رشد مسکن از دهه  ۷0را مرور میکنیم
به وضوح این تاثیرپذیری دیده میشــود.وی با بیان اینکه سیاست ما جریانسازی برای
رســیدن به تولید و عرضه پایدار مسکن اســت ،گفت :باید بین سازندگان مردم و دولت
اعتماد متقابل ایجاد شود تا با ایجاد اعتماد شاهد خط تولید پایدار مسکن باشیم.وزیر راه و
شهرسازی افزود :با همین رویکرد دو سال گذشته در همین مکان مقدس تکمیل مسکن
مهر را متعهد شــدم و امروز در کنار تکمیل مسکن مهر طرح اقدام ملی مسکن را دنبال
میکنیم و این طرح هم با کمک ســایر دستگاهها و هماهنگیهای صورت گرفته تعیین
تکلیف شده است.اسامی ادامه داد :در طرح اقدام ملی مسکن  460هزار واحد در دو گروه
ساخته میشود که یک گروه از مردم به صورت مشارکتی وارد این پروژه میشوند و 265
هزار واحد معرفی به مردم خواهد شد.وی با بیان اینکه تمام متقاضیان مسکن ملی تعیین
تکلیف شــدهاند و در حال واریز وجه آورده اولیه هستند گفت :هیچ فردی از  460هزار
نفر واجد شــرایط نیست که برنامه آن مشخص نشده باشد.اسامی تاکید کرد :تمام این
مراحل و فرآیند در شرایط کرونایی و با فعال کردن سیستم الکترونیکی و از راه دور فعال
شده است.وی تاکید کرد :در این پروژه زمینهایی که در اختیار دستگاههای مختلف بوده
را اســتفاده خواهیم کرد و شناسایی اراضی به گونهای است که مردم بتوانند زندگی خود
را بدون کاســتی در این اراضی آغاز کنند.وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه فراهم کردن
زمینه خانهدار شدن مردم را با اولویت دهکهای کم درآمد دنبال میکنیم ،گفت :گروهی
از متقاضیان مسکن ملی هفته گذشته توانستند واحدهای خود را تحویل بگیرند و اولین
گروه از واحدهای مســکن ملی به واجدان شرایط تحویل شد.وی ادامه داد :قانون زمین
شهری متاسفانه به اجرا نرسید و برخی از دستگاهها اراضی خود را واگذار نکردند که این
موضوع کم اهمیتی نیست و حتی با پیگیریهای شدید و دستورات ریاست جمهوری هم
هنوز این موضوع عملیاتی نشده و نتوانستیم اراضی مورد نظر را از وزارت جهاد کشاورزی
بگیریم.اسامی افزود :اما در فقر شدید زمین پروژه مسکن ملی را به اجرا رساندیم و 95
هزار نفر واحد تحویل گرفتند و  40هزار نفر دیگر در حال تحویل و احد هستند.اسامی
با بیان اینکه برای خانهدار شدن قشر محروم هم با سازمانهای حمایتی در حال تنظیم
برنامه هستیم گفت :اراضی مناسب را شناسایی و به خدمت گرفتیم.وزیر راه و شهرسازی
با اشــاره به انعقاد تفاهمنامه با آموزش و پرورش برای ساخت مسکن فرهنگیان در قالب
مســکن ملی گفت :در این تفاهمنامه  1۷0هزار واحد ساخته میشود که  ۷5هزار واحد
متعلق به بازنشستگان آموزش و پرورش است که از این تعداد ساخت  43هزار واحد شروع
شــده است.اسامی تاکید کرد :با وجود تمام مشــکات ما در متن حرکت کردیم و وارد
حاشیه نشدیم.وی گفت :سیاست ما این بود تا سیمان و سایر مصالح را به صورت سهمیه
دریافت کنیم تا قیمت تمام شــده کنترل شود.اسامی با اشاره به تکمیل مسکن مهر در
دولت یازدهم و دوازدهم گفت :در دوره مدیریت آقای نیکزاد در وزارت راه و شهرســازی،
 800هزار مســکن مهر تحویل شــده بود و مابقی با درصد پیشرفتهای مختلف در این
دولت ساخته شد .در هفته گذشته فقط در مسکن مهر پردیس  14هزار واحد تحویل شد
که برای آن دو هزار ملیارد تومان سرمایهگذاری کرده بودیم.وزیر راه و شهرسازی ادامه د
اد :در حال حاضر دو میلیون و  50هزار واحد مســکن مهر تحویل شده است که از پروژه
مسکن مهر فقط  60هزار واحد نیمه تمام باقی مانده و باقی واحدهای نیمه تمام پرونده
قضایی دارند که تا رفع مشکات حقوقی آن نمیتوان وارد اجرا شد.
معاون سازمان مالیاتی خبر داد:

اخذ مجوز کسبوکار بدون نیاز به شماره اقتصادی
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد :با حذف گام  45فرآیند
ثبت نام و تخصیص شــماره اقتصادی ،اشــخاص حقوقی پس از ثبت شــرکت یا کسب
مجوز فعالیت ،از نظر ســازمان مالیاتی مودی تلقی می شوند.محمد مسیحی با اشاره به
رویکرد اساسی نظام مالیاتی مبنی بر حمایت از تولید و صادرات ،اظهار کرد :روان سازی
و تســهیل فضای کسب و کار و ایجاد پنجره واحد شروع کسب و کار باعث شده ،فعاان
اقتصادی در شرایطی ایده آلتر و به دور از پیچیدگیهای اداری ،مجوزهای ازم کسب و
کار را اخذ کنند.وی افزود :پیش از این ،اجرای گام  45فرایند ثبت نام و تخصیص شماره
اقتصادی به اشخاص حقیقی و حقوقی ،بین یک ماه تا دو ماه زمان میبرد که هم اکنون،
با حذف این گام ،فعاان اقتصادی از همان زمان ثبت شــرکت یا کسب مجوز فعالیت ،از
نظر ســازمان امور مالیاتی کشور «مودی» تلقی شده و شماره اقتصادی آنها بدون نیاز به
طی مراحل راســتی آزمایی صادر خواهد شد و نیاز به هیچ استعام دیگری نیست.طبق
اعام ســازمان امور مالیاتی ،معاون این سازمان ادامه داد :با موافقت وزیر امور اقتصادی و
دارایی مبنی بر اصاح فصل دوم آئین نامه اجرایی تبصره ( )3ماده  169قانون مالیاتهای
مســتقیم مصوب  31تیر  ،1394ضمن صدور بخشنامهای از سوی سازمان امور مالیاتی
کشــور ،گام  45در ســامانه مالیاتی ،در خصوص فرایند راستی آزمایی حذف شده است.
مســیحی با بیان اینکه بنگاههای اقتصادی جهت اخذ مجوزهای ازم برای شــروع
کسب و کار ،نیازی به شماره اقتصادی ندارند ،تصریح کرد :در حال حاضر و با اجرای
بخشنامه سازمان ،اشخاص حقیقی به محض اخذ مجوز یا پروانه کسبوکار از اصناف
و اتحادیهها و همچنین اشخاص حقوقی و بنگاههای اقتصادی به محض ثبت در اداره
ثبت شرکتها ،در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور نیز ثبت نام شده تلقی میشوند
و اطاعات هویتی آنها ،به صورت برخط یا غیر برخط ،به سازمان امور مالیاتی کشور
منتقل شده و همچنین ،شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی
به عنوان شماره اقتصادی جهت آغاز کسب و کار قلمداد میشود.
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گزیده خبر
افزایش  ۱۱۰درصدی قیمت مسکن
تا مهر ۹۹
بر اساس آمار بانک مرکزی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران
به  26.۷میلیون تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال گذشته  110درصد
افزایش یافته است.بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی طی
مهرماه امسال تعداد معامات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به  8۷00واحد
مســکنی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه ســال قبل به ترتیب  2.3و
 154.5درصد افزایش رانشــان میدهد.در ماه مورد اشاره متوسط قیمت خرید
و فروش یک مترمربع واحد مســکونی معامله شده از طریق بنگاههای معامات
ملکی شهر تهران  26میلیون و  ۷20هزار تومان بود که نسبت به شهریور امسال
و مهرماه ســال گذشته به ترتیب  10و  110.1درصد افزایش یافته است.تعداد
معامات مسکن شهر تهران طی  ۷ماه نخست امسال  64هزار و  600فقره بوده
که نســبت به مدت مشابه ســال قبل  ۷۷.6درصد افزایش یافته است .در این
مدت متوســط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق
بنگاههای معامات ملکی در شهر تهران  208.9میلیون ریال بوده که در مقایسه
با دوره مشابه سال گذشته  64.3درصد افزایش یافته است.بررسی شاخص کرایه
مســکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری طی مهرماه امسال نشان
دهنده رشــد به ترتیب معادل  26.8و  29.6درصد نســبت به ماه مشابه سال
گذشته بوده است.

استانها
 ۵۰۹پروژه بازسازی تأسیسات روبنایی
سیل گلستان افتتاح شد
آیین افتتاح متمرکز  509پروژه بازســازی تأسیســات روبنایی سیل سال 98
در  240روســتای استان گلستان با حضور رئیس بنیاد مسکن کشور به صورت
متمرکز در آق قا افتتاح شد.این پروژه ها که با اعتبار  50میلیارد تومان اجرایی
شده است  258هزار نفر از جمعیت گلستان از آنها بهره مند خواهند شد.رئیس
بنیاد مسکن کشور با اشاره به افزایش هزینه های مصالح ساختمانی به خبرنگاران
گفت :برنامه هایی برای حمایت از مردم مناطق سیل زده در نظر گرفته می شود،
بنیاد مسکن انقاب اسامی به سیل زدگان تسهیات ارزان قیمت و  10میلیون
تومان کمک باعــوض اعطاء می کند ،همچنین به خانواده های کم بضاعت از
محل حساب  100امام(ره) کمک می شود«.علیرضا تابش» با بیان اینکه دولت
یک هزار و  ۷00میلیارد تومان تسهیات باعوض به واحدهای سیل زده کشور
پرداخت کرد ،ادامه داد :همراه با بازســازی واحدهای مسکونی سیل زده ،ترمیم
و بازســازی فضای عمومی شهر و روستا و خســارت هایی که به پل ها ،دیواره
های رودخانه ها و غیره وارد شــده بود با اعتبار  ۷64میلیارد تومان در دســتور
کار قرار گرفت.

بهرهبرداری از محل دائمی نمایشگاههای
اصفهان در سال جاری
به گزارش روابط عمومی شــرکت نمایشــگاههای بینالمللی اســتان اصفهان،
علی یارمحمدیان با اشــاره به اینکه اصفهان به عنوان یکی از اســتانهای فعال
و تاثیرگذار در حوزه اقتصادی و صنعت کشــور به شــمار مــیرود ،گفت :این
استان سالها از نبود یک محل استاندارد برای برگزاری رویدادهای نمایشگاهی
رنج میبرد اما با فعالیتهای انجام شــده ،محل جدید برگزاری نمایشــگاههای
بینالمللی استان تکمیل شده و بهرهبرداری از آن در نیمه آبانماه آغاز میشود.
وی با بیان اینکه اســتان اصفهان در حوزه فواد ،ســنگ ،طا ،دام و طیور ،گل
و گیاه ،فرش و ...حرف نخســت را در کشــور میزند ،اظهار داشــت :در چنین
شرایطی ازم است نمایشگاه بینالمللی اصفهان به عنوان نقطه معرفی و ایجاد
ارتباطات و تعامات تجاری میان فعاان اقتصادی نقشآفرینی ویژهای داشــته
باشــد؛ این اتفاق در شــرایطی رخ میدهد که محلی استاندارد و بینظیر برای
برگزاری رویدادهای نمایشگاهی وجود داشته باشد.

طرح احداث پل زیرگذر روستای راهجرد
( استان قم ) اجرایی شد
رییس اداره نگهداری ابنیه راههای اداره کل راهداری
و حمل ونقل جاده ای اســتان قم خبرداد :با قراردادی
افزون بر پانزده میلیارد ریال  ،طرح احداث پل زیرگذر
روســتای راهجرد ( واقع در محور راهجرد  -قم )  ،به
طــول  14متر و دهانه  8متر اجرایی شــد .به گزارش
روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان قم  ،در راستای
ارتقا ســطح ایمنی و کاهش نقاط پر حادثه  ،طرح احداث پل زیرگذر روستای
راهجرد  ،واقع در محور راهجرد – قم عملیاتی شــد .رییس اداره نگهداری ابنیه
راههای اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم درتکمیل خبر فوق
افزود  :با توجه به ترافیک غالبا چشمگیر محور راهجرد – قم ومجانبت روستای
راهجرد با این محور  ،تاکنون نسبت به اجرای طرحهایی به منظور افزایش ایمنی
روستا و همچنین تسهیل تردد خودروهای عبوری دراین قطعه از محور مذکور
اقدام شده است .عباس شکوری اجرای طرح استقرار نیوجرسی مفصلی به موازات
روستا و جاده را ازجمله این طرح ها دانست و افزود  :ازجمله نقاطی که در سطح
راههای استان به عنوان نقطه پر حادثه لحاظ گردیده  ،این قطعه از محور راهجرد
قم می باشــد که پس از مطالعات صورت گرفته  ،طرح احداث یک دستگاه پل
زیرگذز دراین محل دردستور کار قرار گرفت .
به مناسبت گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل:

تقدیر استاندار مازندران از شهردار ساری
احمد حسین زادگان استاندار مازندران از عباس رجبی
شهردار ســاری به عنوان فعال عرصه پدافند غیرعامل
قدردانی کرد.جلسه ویدئو کنفرانسی شورای پدافند غیر
عامل کشور و نشســت شورای پدافند غیرعامل استان
مازندران و نیز تجلیل از فعاان عرصه پدافند غیر عامل
با حضور رحمانی فضلی وزیر کشور ،احمد حســین زادگان استاندار مازندران ،
عباس رجبی شهردار ساری و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی در استانداری
مازندران برگزار شد.در این مراسم احمد حسین زادگان استاندار مازندران از طرح
جامع پدافند غیرعامل اســتان که از سال  92شروع شد ،رونمایی کرد.در ادامه،
اســتاندار مازندران از عباس رجبی شهردار ساری و رییس کارگروه پشتیبانی و
خدمات شهری پدافند غیرعامل استان به عنوان فعال در این عرصه با اهداء لوح
تقدیر قدردانی کرد.

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

www.sobh-eqtesad.ir

استانها
در نیمه اول سال جاری صورت گرفت؛

آبرسانی پایدار به  9روستا در بخش
کوهپایه اصفهان
در نیمه نخســت ســال جاری همزمان بــا یکپارچه
سازی شرکت های آبفا شــهری و روستایی در استان
اصفهان ۹ ،روستا در منطقه کوهپایه تحت پوشش طرح
آبرسانی اصفهان بزرگ قرارگرفتند و از آب شرب سالم
و بهداشتی برخوردار شــدند.مدیر آبفا کوهپایه افزود:
کوهپایه در شرق اصفهان و در منطقه کویری قرار دارد و منابع آبی دراین منطقه
بسیار محدود است ،بطوریکه آب شرب بیش از  ۸۴درصد جمعیت از طریق طرح
آبرسانی اصفهان بزرگ تامین می شود و تنها  ۱۶درصد نیاز آبی با بهره گیری از
منابع داخلی رفع می گردد .عباس رحیمی با بیان اینکه منطقه کوهپایه دارای
 ۶۸روستا و سکونتگاه می باشد عنوان کرد :هم اکنون  ۳۸روستا تحت پوشش
شرکت آبفا کوهپایه قرار دارد که  ۲۹روستای آن باای  ۲۰خانوار می باشد .وی
طول شــبکه توزیع آب روستایی را  ۲۰۵کیلومتر برآورد کرد و اظهارداشت :در
حال حاضر طول خطوط انتقال آب روستایی  ۱۰۶کیلومتر می باشد ،همچنین
 ۳۱مخــزن با حجم  ۷هزار و  ۲۴۰متر مکعب در روســتاهای کوهپایه در مدار
بهره برداری قرار دارد.مدیر آبفا کوهپایه جمعیت روســتایی را بیش از  ۷هزار و
 ۷۲۰نفر اعام کرد و تصریح نمود ۵ :هزار و  ۴۰۰انشعاب آب به روستاییان در
منطقه کوهپایه واگذار شده است.وی با بیان اینکه با یکپارچه سازی آبفا شهری
و روســتایی بسیاری از موازی کاری ها حذف گردیده است ،بیان کرد :سرعت
خدمات رسانی به مشترکین در روستاها بهتر و بیشتر شده است .
مدیرعامل آبفا مازندران عنوان کرد:

نقش انکارناپذیر پدافند غیرعامل در شرایط
کنونی دنیا و کشور
مدیرعامل آب وفاضاب اســتان مازندران در پیامی به
مناسبت فرا رســیدن هفته پدافندغیرعامل گفت :در
شــرایط کنونی که کشــور عاوه بر ویروس ناشناخته
کوویــد  ،۱۹با انــوع هجمه های فرهنگی ،سیاســی،
اقتصــادی ،اجتماعی و فرهنگی روبه روســت ،نقش
پدافند غیرعامل انکارناپذیر اســت .در پیام مهندس مجید عبدالهی آمده است:
پدافندغیرعامل یکی از راهبردهای اساسی مصون سازی کشور برای پیشگیری از
وقوع تهدیدات دشمنان در جهت دستیابی به توسعه پایدار ،حراست و حفاظت
همه جانبه از ســرمایه های مادی و معنوی است که باید مورد توجه جدی قرار
گیرد.با توجه به اینکه دنیا در جدال با ویروس ناشناخته کروناست ،کشور ما نیز
عاوه بر کووید  ۱۹با انواع هجمه های فرهنگی ،سیاســی ،اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی مواجه اســت که در این شــرایط نقش پدافند غیرعامل ،انکارناپذیر،
ملموس و محسوس است .اینجانب فرا رسیدن هفته پدافند غیر عامل را تبریک
عرض نموده و امیدوارم در راســتای خدمت به نظام مقدس جمهوری اسامی و
فرهنگ ســازی در خصوص ضرورت بکارگیری اصول پدافند غیر عامل در بین
آحاد جامعه اهتمام ویژه صورت گیرد.

پروژه خط انتقال تصفیه خانه فاضاب شهر
ایوان در آستانه بهره برداری قرار دارد
ایام-صمیم نیا _لوله گذاری شبکه جمع آوری خط انتقال فاضاب شهر ایوان
با  ۹۸درصد پیشرفت فیزیکی در حال آستانه بهره برداری قرار دارد ،.مدیر عامل
شرکت آب و فاضاب استان با اعام این خبر گفت :عملیات خطوط انتقال و
شبکه جمعآوری فاضاب در شهرستان ایوان با وجود مشکاتی از جمله تامین
اعتبارات مورد نیاز و وجود معارض در محل عبور خط انتقال فاضاب شهر ایوان
کار اجرای آن رو به اتمام اســت و ظرف چند روز آینده به بهره برداری خواهد
رسید .تیموری افزود :خط انتقال و کلتور اصلی فاضاب نیمه جنوبی شهر ایوان
بطول  ۱۴۵۰متر و با قطر  ۴۰۰میلیمتر با پیشرفت  ۹۸درصد در حال انجام می
باشد که پیش بینی می شود ظرف چند روز آینده عملیات اجرایی این خط به
اتمام برســد .وی تصریح کرد :برای اجرای خط مذکور بیش از  ۱۰میلیارد ریال
هزینه شده است.مدیر عامل شرکت آب و فاضاب استان اضافه نمود :با اجرای
این خط بیش از  ۴۰۰۰انشــعاب ،از انشعابات فاضاب نیمه جنوبی شهر ایوان
قابلیت اتصال به شبکه فاضاب خواهند داشت که انشااه با تخصیص اعتبار مورد
نیاز ظرف یکسال آینده عملیات نصب انشعابات به پایان می رسد.
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آمریکا وزیر نفت ایران را تحریم کرد

وزارت خزانهداری آمریکا چند شــخص و نهاد ایرانی را به فهرســت تحریمها اضافه
کرد و اطاعات تحریمی مربوط به چند شرکت تحریمشده را بهروزرسانی کرد.دولت
آمریکا دیروز بخش نفت ایران را مشــمول قوانین ادعایی «مبارزه با تروریسم» قرار
داد و نهادها ،اشخاص و نفتکشهای جدیدی را در همین ارتباط به فهرست SDN
(فهرســت ویژه اشخاص و نهادهای مشخص شده) اضافه کرد«.بیژن نامدار زنگنه»،
وزیر نفت جمهوری اسامی ایران یکی از اشخاصی است که نامش به فهرست مذکور
اضافه شده است.

ادعاهای خزانهداری آمریکا
وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیهای که روی وبســایت این نهاد آمریکایی قرار گرفت
اعام کرد «بازیگــران کلیدی در بخش نفت ایران» را به دلیل حمایت از نیروی قدس
سپاه پاسداران انقاب اسامی تحریم کرده است.وزارت خزانهداری آمریکا در این بیانیه
تصریح کرده «وزارت نفت ایران»« ،شــرکت ملی نفتکش ایران» و «شرکت ملی نفت
ایران» را به دلیل حمایت از نیروی قدس ســپاه پاسداران انقاب اسامی مشمول مفاد
فرمان اجرایی شــماره  ۱۳۲۲۴قرار میدهد.این فرمان اجرایی روز  ۲۳ســپتامبر سال
 ۲۰۰۱به امضای «جورج دبلیو بوش» ،رئیسجمهور وقت آمریکا رسید و به قوه مجریه
این کشور اختیار میدهد اشخاص و نهادهایی را که مطابق با ادعای واشنگتن در «تأمین
مالی تروریسم» نقش دارند تحت تحریم قرار دهد.با وجود این ،دولت آمریکا از اختیارات
ذیل این فرمان ،برای تحریم نهادهای ناهمســو با منافع آمریکا اســتفاده میکند و به
عنوان مثال« ،نیروی قدس سپاه پاسداران انقاب اسامی» که نقش فعالی در مبارزه با
تروریسم داشته را مشمول این فرمان قرار داده است.وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیه
روز دوشنبه گفته مقامهای ارشد شرکت ملی نفت و شرکت ملی نفتکش ایران با آقای
«رســتم قاسمی» ،وزیر نفت اسبق ایران همکاری کردهاند .واشنگتن سال  ۲۰۱۹آقای
قاســمی را تحت تحریم قرار داده اســت.خزانهداری آمریکا گفته نهادها و اشخاصی که
تحریم شدهاند ،شرکتهای تابعه ،مدیران اجرایی یا شرکتهای صوری مرتبط با «وزارت
نفت»« ،شرکت ملی نفتکش» و «شرکت ملی نفت» بودهاند .مطابق این بیانیه ۴ ،نفر
از اشخاص تحریمشده نیز در اقدام اخیر ایران برای فروش بنزین به دولت ونزوئا نقش
داشتهاند«.استیون منوشین» ،وزیر خزانهداری آمریکا در بیانیهای مدعی شد« :رژیم ایران،
از بخش نفت برای تأمین مالی فعالیتهای بیثباتکننده نیروی قدس ســپاه استفاده
میکند».
اسامی اشخاصی که امروز به فهرست  SDNاضافه شدند ،عبارتند از:
 -۱مسعود کرباسیان ،تبعه ایران ،به بهانه ارتباط با شرکت ملی نفت ایران
 -۲محمود مدنیپور ،تبعه ایران ،به بهانه ارتباط با شرکت مبیناینترنشنال
 -۳بهزاد محمدی ،تبعه ایران ،به بهانه ارتباط با شرکت ملی پتروشیمی
 -۴علیاکبر پورابراهیم ،تبعه ایران ،به بهانه ارتباط با رستم قاسمی
 -۵علیرضا صدیقآبــادی ،تبعه ایران ،به بهانه ارتباط با شــرکت ملی پاایش و پخش
فرآوردههای نفتی ایران
 -۶نصراه سردشتی ،تبعه ایران ،به بهانه ارتباط با شرکت ملی نفتکش ایران
 -۷بیژن زنگنه ،تبعه ایران ،به بهانه ارتباط با وزارت نفت ایران
 -۸ویان زنگنه ،تبعه ایران ،به بهانه ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران انقاب اسامی.
مشاور امنیت ملی ترامپ گفته بود که آمریکا تحریمهای زیادی علیه ایران وضع کرده و
گزینههای تحریم نشده بسیار کم هستند.

واکنش زنگنه به تحریم خود از سوی آمریکا؛

سیاست صفرکردن صادرات نفت ایران
شکست خورد
وزیر نفت ایران قرارگرفتن نام خود در فهرست
تحریمهای آمریکا را نشــانه شکســت سیاست
واشنگتن برای به صفر رســاندن صادرات نفت
ایران دانست .بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران
در واکنش به قرار گرفتن نام خود در فهرســت
تحریمهای آمریکا نوشت :تحریم من و همکارانم
واکنش منفعانه به شکست سیاست واشنگتن برای به صفر رساندن صادرات
نفت است.دوران یکجانبهگرایی در جهان به پایان رسیده است .صنعت نفت
ایران از پا نخواهد نشست .هیچ داراییای هم در خارج از ایران ندارم که شامل
تحریم شود .جان و مال و آبرویم فدای ایران.

 11نهادی که در فهرست  SDNآمریکا قرار گرفتند عبارتند از:
وزارت خزانهداری آمریکا  ۱۱نهاد زیر را به فهرست تحریمهای  SDNاضافه کرده است:
 -۱شرکت  ، ATLANTIC SHIP MANAGEMENT COMPANYمستقر در امارات متحده
عربی ،به بهانه ارتباط با شرکت ملی نفتکش ایران
 -۲شــرکت  ،ATLAS SHIP MANAGEMENTمســتقر در امارات متحده عربی ،به بهانه
ارتباط با شرکت ملی نفتکش ایران
 -۳پاایشگاه امامخمینی شازند ،مستقر در ایران ،به بهانه ارتباط با وزارت نفت ایران
 -۴شــرکت خط لوله و مخابرات نفت ایران ،مســتقر در ایران ،به بهانه ارتباط با وزارت
نفت ایران
 -۵هلدینگ مبین ،مستقر در انگلستان ،به بهانه ارتباط با محمود مدنیپور
 -۶شــرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران ،مســتقر در ایران ،به بهانه ارتباط با
وزارت نفت ایران
 -۷شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران ،مستقر در ایران ،به بهانه ارتباط با وزارت
نفت ایران
-۸شرکت ملی پخش و پاایش فرآوردههای نفتی ایران ،مستقر در ایران ،به بهانه ارتباط
با وزارت نفت ایران
 -۹شــرکت  ،OMAN FUEL TRADINGمستقر در انگلستان ،به بهانه ارتباط با محمود
مدنیپور
 -۱۰شرکت مبیناینترنشنال ،مســتقر در امارات ،به بهانه ارتباط با شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی ایران
 -۱۱وزارت نفت جمهوری اسامی ایران ،مستقر در ایران ،به بهانه ارتباط با نیروی قدس
سپاه پاسداران انقاب اسامی ایران.
دولت آمریکا عاوه بر تحریم این  ۱۱نهاد و  ۸فرد دو نفتکش تحت پرچم کشورهای دیگر
را به بهانه ارتباط با بخش نفت ایران در فهرست تحریم قرار داده است.
نفتکش  LONGBOW LAKEتحت پرچم هندوراس و نفتکش  WU XIANتحت پرچم

هشدار دبیرکل اوپک درباره تبعات افزایش شیوع کرونا
دبیرکل اوپک اعام کرد با افزایش ابتا به ویروس کرونا در سراســر جهان ،روند احیای بازار نفت ممکن است از آنچه امید می
رفت ،طوانیتر شــود .اوپک و متحدانش که به گروه اوپک پاس معروف هستند ،در آوریل که شیوع کرونا باعث سقوط شدید
تقاضا برای نفت شد ،با دور جدیدی از محدودیت عرضه موافقت کردند .طبق توافق اولیه و در راستای تسهیل تدریجی محدودیت
عرضه ،این گروه قرار است تولیدش را در ژانویه افزایش دهد.محمد بارکیندو در کنفرانس مجازی مجمع انرژی هند که از سوی
سراویک سازماندهی شده است ،درباره تاثیر موج دوم شیوع پاندمی بر استراتژی اوپک پاس ،اظهار کرد :امیدهایی که ابتدای
ســال درباره بهبود تدریجی تقاضا برای نفت وجود داشــت ،به یاس تبدیل شده است.دبیرکل اوپک گفت :ما امیدوار بودیم در
نیمه دوم سال  ۲۰۲۰روند احیای تقاضا برای نفت آغاز شود .متاسفانه رشد اقتصادی و احیای تقاضا تحت تاثیر ویروس کرونا
ضعیف ماندند .ما خوش بینی محتاطانه ای نسبت به ادامه روند بهبود تقاضا داریم و این امر ممکن است طوانیتر شود و شاید
در سطح پایینتری باشد اما ما مصمم هستیم به روند احیای توازن بازار ادامه دهیم.وادیمیر پوتین ،رییس جمهور روسیه پنج
شنبه گذشته خاطرنشان کرد اگر شرایط بازار ایجاب کند ،ممکن است با تمدید توافق محدودیت عرضه در سطح فعلی موافقت
کند.بارکیندو خاطرنشان کرد تولیدکنندگان انتظار ندارند ریزش قیمت نفت مشابه اتفاقی که در سه ماهه دوم افتاد ،تکرار شود.
تولیدکنندگان اوپک پاس به طور میانگین پایبندی  ۱۰۰درصدی به تعهدات کاهش تولید داشــته اند و برای کاهش بیشــتر
ذخایر نفت به محدودیت عرضه ادامه می دهند.
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پاناما به بهانه ارتباط با شرکت ملی نفت ایران در فهرست  SDNوزارت خزانهداری آمریکا
قرار گرفتند.

تبعات تحریمها
واشــنگتن میگوید با اقدام امروز تمامی اماک و یا سهام اماک تحت تملک اشخاص
فوقالذکر در قلمرو سرزمینی ایاات متحده آمریکا مصادره شده و اشخاص آمریکایی از
انجام هر گونه مبادله با آنها منع خوهند شد.
هدف از اعمال تحریمهای جدید
چنــد روز پیش روزنامه والاســتریتژورنال گزارش داده بــود دولت دونالد ترامپ
قصــد دارد رفع تحریمها علیه ایران را به رفع اختاف در حوزههای فراتر از توافقات
هســتهای گره بزند تا دولت یا دولتهای بعدی این کشــور نتوانند با بازگشــت به
برجام این تحریمها را رفع کنند.این روزنامه روز جمعه به نقل از منابع آگاه گزارش
داد کاخ ســفید قصد دارد قبل از انتخابات ریاســتجمهوری آمریکا ،ایران را ذیل
قوانین و مجوزهای مربوط به «تروریســم» که بازگرداندن آنها دشوارتر است تحت
تحریــم قرار دهد .مقامهای دولت ترامپ نگرانند که بازگشــت احتمالی جو بایدن
به برجام ،تاشها برای اعمال فشــار بر ایران و وادار کردن این کشور به حضور در
میز مذاکره برای رسیدن به «توافقی بهتر» را بیثمر خواهد کرد«.مارک دابوویتز»،
رئیس ابی صهیونیســتی موســوم به «بنیاد دفاع از دموکراسی» (افدیدی) که
جز مشــاوران غیررســمی دولت ترامپ برای اعمال فشــار علیه ایران است گفت:
«دههــا هزار بازیگر بازار مجبور خواهند بــود درباره اینکه آیا میخواهند به تجارت
با نهادهای ایرانی مرتبط با تروریســم تجارت کنند یا خیر تصمیم بگیرند».دابوویتز
گفته تحریم نهادهای ایران ذیل قوانین مرتبط با تروریسم به ایجاد «دیوار تحریمی
برای بازدارندگیهای سیاسی و بازاری» کمک خواهد کرد.اعضای ابی افدیدی از
مدتها پیش اجرای چنین سیاســتی را به دولت ترامپ پیشنهاد دادهاند.افدیدی
قب ً
ا در وبسایت خود توضیحاتی درباره این رویکرد مطرح کرده و آن را به صورت
«بکارگیــری تمهیداتی برای جلوگیری از ورود بازیگران بــازار به تجارت عادی به
ایران ،حتی در صورت پیوســتن دوباره دولت آمریکا به برجام» تعریف کرده است.
دولت آمریکا بعد از خروج از «برنامه جامع اقدام مشــترک» یا برجام تحریمها علیه
ایران را از سر گرفته و به سیاستهایی تحریکآمیز علیه ایران ،از جمله ترور سردار
قاسم سلیمانی ،فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقاب اسامی روی آورده است.
شکست ترامپ در کارزار فشار حداکثری
ترامپ وعده داده بود با خروج از برجام و پیگیری سیاســت موســوم به «کارزار فشــار
حداکثری» ایران را به حضور پای میز مذاکره برای رســیدن به «توافقی بهتر» -به زعم
او -مجــاب خواهد کرد.در حالی که بیش از  ۲ســال از این وعده میگذرد دولت آمریکا
در تحقق این هدف ناکام مانده و به همین دلیل ترامپ به خصوص در آســتانه انتخابات
ریاستجمهوری ماه نوامبر از سوی گروههای مختلف در آمریکا آماج انتقادات قرار گرفته
است.منتقدان ترامپ او را به نداشتن راهبرد در قبال ایران ،تشدید بیمورد تنشها با این
کشــور و جدا کردن مسیر آمریکا از متحدانش متهم کردهاند.تمرکز اصلی دولت ترامپ
در ماههای اخیر روی تاش برای تمدید تحریمهای تســلیحاتی علیه ایران و پس از آن
بازگرداندن تمامی تحریمهای بینالمللی علیه ایران قرار گرفته است .هر دوی این تاشها
با مخالفت اعضای شورای امنیت روبهرو شد.
مدیرعامل بریتیش پترولیوم:

موج دوم کرونا به تقاضای نفت ضربه شدیدتری زد
مدیرعامل شــرکت بریتیش پترولیوم ( )BPدر مجمع انرژی هند  ۲۰۲۰ســراویک اعام کرد موج دوم ابتا به ویروس کرونا در
جهان تاثیر شــدیدتر از حد انتظاری روی تقاضا برای نفت در نیمه دوم ســال  ۲۰۲۰داشته است.رنارد لونی گفت :از نظر تقاضا
برای نفت بدون تردید آسیبی وجود داشته که کمتر از حد انتظار ما در نیمه اول سال و اندکی بیشتر از تصور ما در نیمه دوم
سال که موج دوم شیوع ویروس کرونا در جهان آغاز شد ،بوده است.مدیرعامل شرکت  BPگفت :شاید هنوز زود باشد تاثیر واقعی
موج دوم پاندمی بر تقاضا برای نفت را به خصوص برای میان مدت تا بلندمدت ارزیابی کنیم اما تاثیراتی وجود داشــته است و
تقاضا برای نفت در مقایسه با سوختهای دیگر آسیب شدیدتری دیده است.وی درباره پیک تقاضا برای نفت گفت :پیک تقاضا
برای نفت به معنای پایان نفت نیســت و نفت به مدت بسیار بســیار طوانی وجود خواهد داشت.شرکت  BPدر گزارش ساانه
دورنمای انرژی  ۲۰۲۰که ماه گذشته منتشر شد ،اعام کرد ممکن است پیک تقاضا برای نفت سال گذشته اتفاق افتاده باشد و
مصرف سوخت ممکن است هرگز به سطح پیش از شیوع ویروس کرونا برنگردد.در همه سناریوهایی که این شرکت پیش بینی
کرده است ،تقاضای جهانی برای نفت تا سال  ۲۰۵۰کاهش پیدا می کند .تحت سناریوی «کسب و کار معمولی» این شرکت،
تقاضای جهانی برای نفت که در سال  ۲۰۱۹به بیش از  ۱۰۰میلیون بشکه در روز رسیده است ،تا چند سال دیگر به پیک خود
می رسد و رشد بیشتری نخواهد داشت.

رکورد تازه در نیروگاه شهید رجایی

تریپ واحدهای بخاری در تابستان
 99و  98به صفر رسید
واحدهای  ۲۵۰مگاواتی نیروگاه شهید رجایی ،با رکوردی تازه
تابســتان  ۹۹و  ۹۸را بدون خروج اضطراری و تریپ ،پشت
سرگذاشــته اند.به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت
تولید برق شهید رجایی ،ابوالفضل موتابها مدیر نیروگاه بخار،
با اشاره به آمادگی باای واحدهای  ۲۵۰مگاواتی نیروگاه در
تولید برق پایدار ،بهره گیری از نیروی با تجربه و متخصص و
استفاده از روش های نوین بهره برداری و تعمیرات به هنگام
را عامل اصلی دستیابی به این رکورد تازه دانست.موتابها در
این باره بیان داشت :بررسی آماری وضعیت خروج اضطراری
و تریپ واحدها به ویژه در ماه های گرم  ۲ســال  ۹۹و ،۹۸
نشــان از بهبود قابل توجه بهره وری در حوزه تولید دارد،
به طوری که شــاخص خروج اضطراری و تریپ واحدهای
 ۲۵۰مگاواتــی در ماه های پرمصرف ســال های  ۹۹و ۹۸
با رســیدن به رقم «صفر» ،از رکورد تازه ای خبر می دهد.
مدیر نیروگاه بخار افزود :اتخاذ تدابیر مناســب در امور بهره
برداری نیروگاه بخار ،برنامه ریزی های مناســب آموزشی،
پیگیری امور و انجام اقدامات متناسب ،همچنین استفاده از
خاقیت نیروهای جوان در کنار تجربه پیشکسوتان و  ،...از
دایل دستیابی به این موفقیت است .نیروگاه شهید رجایی
با دارابودن  ۱۳واحد بخاری و سیکل ترکیبی و توان تولید
ســاانه حدود  ۱۲میلیارد کیلووات ساعت ،برق مورد نیاز
چهار و نیم درصد مصرف کنندگان کشور را تامین می کند.
مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی :تولید انرژی خالص نیروگاه
از ابتدای امسال تاپایان مهرماه و در مقایسه با سال گذشته،
 ۳.۷درصد افزایش داشته است.
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رئيس اتاق بازرگانی ايران و كره جنوبی مطرح كرد:

دو کشور منتظر انتخابات آمريکا هستند

رئیس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی اظهار داشــت :هنوز در مرحله برنامهریزی برای
آزادســازی پولهای بلوکه ایران در کره هستیم .این به معنای آزادسازی پولها نیست.
بررسیها در حال انجام است تا بخشی از این پولها از طریقی آزاد شود اما هنوز به مرحله
اجرا نرســیده است.حسین تنهایی درباره آخرین وضعیت آزادسازی پولهای بلوکه شده
ایران در کره جنوبی اظهار داشت :مصاحبهای در این باره داشتم که متاسفانه آزادسازی
بخشــی از پولهای بلوکه در کره از حرفهای من برداشت شده بود .اما هنوز در مرحله
برنامهریزی دو کشور برای آزادسازی پولهای بلوکه ایران در کره هستیم .وی ادامه داد:
این به معنای آزادســازی پولها نیســت .بررسیها در حال انجام است که بخشی از این

پولها از طریقی آزاد شــود اما هنوز به مرحله اجرا نرســیده است .رییس اتاق بازرگانی
ایران و کره جنوبی افزود :در مرحله حرف ،ســخن و مذاکرات هستیم و هنوز به صورت
عملی چیزی دیده نشــده اســت .بین بانک مرکزی ایران و بانــک مرکزی کره جنوبی
برنامهریزیهایی در حال انجام اســت که به طریقی آزادسازی پولهای کشورمان انجام
شود .تنهایی تاکید کرد :بدون شک این برنامهریزیها به نتیجه انتخابات آمریکا بستگی
دارد و هر دو کشور منتظر اعام نتایج انتخابات امریکا هستند .البته از قبل هم مقامات
کره در تاش بودند کــه به نحوی پولهای ایران را برگردانند اما تاکنون به مرحله اجرا
نرســیدند به همین هیچ دلخوشی بیهوده به مردم ندادیم و سعی کردیم بنابر واقعیتها
معاون وزیر صنعت:

افزایش  ۳۰درصدی قیمت شیرخام

 ۲۴۵میلیون یورو از نیازمندیهای
صنعتی ،داخلیسازی میشود

ســخنگوی انجمن صنایع فرآورده هــای لبنی از افزایش هزینــه های تولید چون
شــیرخام ،حمل و نقل ،بسته بندی و چربی ســخن گفت و با اشاره به اینکه قیمت
گذاری دســتوری شرکت های لبنیاتی را تحت فشــار قرار داده است ،گفت:قیمت
مصوب شــیرخام  ۳۱۰۰تومان اســت اما تا به امروز نه تنها این قیمت در خرید و
فروش شیر خام رعایت نشده بلکه  ۳۰درصد هم افزایش یافته است و شرکت های
لبنی شــیر خام را با قیمت بیش از ۴۰۰۰تومــان از دامداران خریداری می کنند.
محمدرضا بنی طبا با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار  ۲۶شهریور مصوبه ای را اباغ کرد
که به فوریت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با توجه به افزایش
هزینه نهاده های دامی برای محصوات لبنی و شیر خام قیمت گذاری جدیدی کند،
قیمت مصوب شیرخام  ۳۱۰۰تومان است اما تا به امروز نه تنها این قیمت در خرید
و فروش شــیر خام رعایت نشــده بلکه  ۳۰درصد هم افزایش یافته است و شرکت
های لبنی شیر خام را با قیمت بیش از ۴۰۰۰تومان از دامداران خریداری می کنند.
دامداران نیز معتقدند که قیمت تمام شده شیرخام برای آنها بیشتر از قیمت مصوب
دولتی است.ســخنگوی انجمن صنایع فرآورده هــای لبنی تصریح کرد :هزینه های
حمل و نقل  ۴۰درصد افزایش یافته اســت .قیمت مواد پتروشیمی طی  ۶ماه با 5۰
درصد رشد مواجه شده است .همچنین قیمت مصوب چربی هر یک دهم درصد 5۰
تومان است که در بازار با قیمت بیش از  ۷۰تومان معامله می شود .کاغذ بسته بندی
تتراپک در بازار یافت نمی شــود و اگر هم پیدا شود بسیار گران است و با وجود این
شرایط قیمت لبنیات همچنان سرکوب می شود.بنی طبا در ادامه گفت :صنایع لبنی
طی دوماه گذشته بارها با سازمان حمایت و تنظیم بازار مکاتباتی داشتند و خواستار
رســیدگی به این موضوع شدند ولی توجهی نمی شــود و کارخانه های لبنی تحت
فشــار هستند.وی با بیان اینکه  ۱۰محصول لبنی که ستاد تنظیم بازار برآنها قیمت
گذاری کرده و  8۰درصد تولیدات کارخانه ها را شامل می شود ،شرکت ها را به مرز
ضرر و زیان رسانده ،گفت :اگر قیمت ها اصاح نشود کارخانه های لبنی قدرت تولید
خود را از دست می دهند و با این شرایط دیگر امکان تولید وجود نخواهد داشت.

معاون امور صنایع وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت :در ادامه
اجرای برنامههای توســعه و تعمیق ســاخت داخل محصوات
مختلف صنعتی ،چهار میز داخلیسازی در مجموع به ارزش ۲۴5
میلیون یورو آماده برگزاری و بههمرسانی نیازها و توانمندیهای
صنعتی است.به گزارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت« ،مهدی
صادقینیارکی» افزود :میز چهارم صنعت پتروشــیمی با ارزش
قرارداد  ۶۰میلیون دار ،میز صنعت پاایشگاه با ارزش قرارداد
 8۰میلیون دار ،میز ساخت داخل لوازمخانگی با ارزش قرارداد
 ۶۳میلیــون دار و میز پنجم صنعت خودروســازی با ارزش
قرارداد  ۴۲میلیون دار آماده برگزاری اســت.وی اظهارداشت:
با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقاب برای بسترسازی تحقق
استقال صنعتی با تکیه بر توان داخلی و همچنین در راستای
تحقق برنامه توســعه نهضت ساخت داخل در صنایع راهبردی
کشــور ،تاکنون  ۱۱میز تخصصی توســعه و تعمیق ســاخت
داخل در صنایع راهبردی خودرو ،مخابرات ،تجهیزاتپزشکی و
صنایعمعدنی برگزار شده است.صادقینیارکی با اعام اینکه این
میزها با هدف بههمرسانی نیازها و توانمندیهای صنعتی برگزار
شــده است ،تاکیدکرد :این رویدادها کاهش ارزبری معادل یک
میلیارد و  ۳۱میلیون یورو را برای صنعت کشور به همراه داشته
اســت.وزارت صنعت برای تحقق اهداف برنامه تعمیق ساخت
داخل ،در مجموع برای سالهای  ۹۹ ،۹8و  ۱۴۰۰دستیابی به
هدف  ۱۰میلیارد داری داخلیسازی انواع اقام کاایی وارداتی
را به عنوان برنامه محوری خود تعیین کرده است.

اطاع رســانی کنیم .وی درباره رقم دقیق پولهای بلوکه شده ایران در کره گفت :اعداد
متفاوتــی در این باره اعام میکننــد اما آنچه که ما از آن اطاع داریم  8.5میلیارد دار
اســت .تنهایی در پاســخ به این ســوال که در بدبینانهترین حالت اگر روش تهاتر برای
آزادســازی اموال ایران انتخاب شود چه کااهایی از کره به ایران وارد خواهد شد ،اظهار
داشــت :پیشنهاد تهاتر هم به کره جنوبی داده شده که مهمترین و با اولویتترین کااها
مواد غذایی و دارویی است و بعد از آن تهاتر پتروشیمی ،لوازم خانگی و خودرو در بسته
پیشــنهادی ما دیده شده اســت .پیش از این هم دراین حوزه تهاتر با کره جنوبی انجام
میشد.
بررسی وضعیت بازار فواد در مجلس

باید مقتدارنه جلوی داان را گرفت
نایب رئیس مجلس شــورای اســامی با تاکید بر اینکه باید قیمت فواد و سیمان
واقعی شــود ،گفت :باید مقتدرانه جلوی رانــت خواران و داان فواد را گرفت.علی
نیکزاد در جلسه علنی دیروز سه شنبه مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون
صنایع و معادن درباره بررســی وضعیت بازار فواد گفت :قیمت ســیمان و فواد در
پروژه های ســاختمان سازی ،مســکن و زیرســاخت ها و پروژه های توسعه ای و
شــهرداری تاثیر زیادی دارد ،اما بخاطر قیمت نامناســب سیمان و فواد بسیاری از
کارگاه های توسعه ای در سراسر کشور تعطیل شدند.وی گزارش کمیسیون صنایع
در مورد وضعیت بازار فواد را دقیق خواند و به جلســاتش با وزیر صنعت ،معدن و
تجارت و سرپرســت پیشین وزارت صمت اشــاره و اظهار کرد :متاسفانه در این باره
مدیریت مقتدرانه در وزارت صمت دیده نمی شود ،به همین دلیل نباید قیمت فواد
بیش از  8۰۰۰تومان به ازای هر کیلوگرم باشد .همچنان قیمت فواد بااتر از نرخ
جهانی اســت.وی افزود :چرا باید قیمت فواد کیلویی  ۱۷هزار تومان باشــد .جلسه
ای با انجمن شمش و فواد هم برگزار کردم و آنها هم تاکید داشتند که اعتقادی به
قیمت باای  8۰۰۰تومان فواد ندارند .در دنیا اعتقاد به اقتصاد آزاد اســت .با فرض
دار  ۲۷هزار تومانی قیمت فواد به کیلویی  ۱۰هزار تومان هم نمی رسد پس چرا
اکنون بــه قیمت  ۱۷هزار تومان به فروش می رســد؟نماینده اردبیل ادامه داد :در
کشور  ۳۰میلیون تن فواد تولید می شود که نهایت  ۱5میلیون تن در داخل مصرف
می شــود ،ولی باز هم قیمت فواد در بازار ایران بااتر از قیمت جهانی است .انتظار
داریم وقتی کاایی در بورس عرضه می شود قیمت آن ارزان شود .این اتفاق را شاهد
نیســتیم .باید مقتدرانه و محکم با رانت خواران و داان برخورد شود و مجلس هم
از آن حمایت می کند.نیکزاد در پایان اظهار کرد :چرا باید قیمت فواد و سیمان در
کشــور ما گرانتر از دنیا باشــد ۴8 .درصد از میزان صادرات سیمان و فواد کم شده
ولی با وجود انرژی یارانه ای و حمایت دولت و حقوق ریالی به کارگران باز هم قیمت
سیمان و فواد زیادتر است.
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گزیده خبر
پاسخ سازمان حمایت به درخواست افزایش
قیمت لوازم خانگی
رئیس ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت که در حال
حاضر تولیدکنندگان لوازم خانگی افزایش قیمت مجدد اعمال نکردند ،اما اگر
قیمت محصوات خود را باا ببرند و شــاکی داشــته باشند مجددا مستندات
آنها بررسی میشــود که منطبق بر ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمتها
باشد و در صورتی که قیمت جدید با ضوابط سازمان حمایت همخوانی نداشته
باشــد پرونده آنها به تعزیرات ارسال خواهد شــد .خرداد ماه امسال افزایش
قیمت لوازم خانگی خبرساز شده و در نهایت سازمان حمایت مصرفکنندگان
و تولیدکنندگان اعــام کرد که در قیمتهای لوازم خانگی بازنگری شــده،
تلویزیون حداکثر  ۲۰درصد و ســایر لوازم خانگی حداکثر  ۲5درصد مجاز به
افزایش قیمت نســبت به بهمن سال گذشته هستند و همه تولیدکنندگان و
عرضه کنندگان لوازم خانگی ملزم شــدند قیمتهای خود را در سامانه ۱۲۴
ثبت کنند .با این حال با افزایش نرخ ارز در ماههای گذشته دوباره گزارشهایی
از افزایش قیمت در این بازار شــنیده شده است.در این راستا حدود دو هفته
پیــش دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از افزایش بیش از  ۱۳۰درصدی
مولفههای تولید نسبت به سال گذشــته خبر داد و گفت :طبق مصوبه ستاد
تنظیم بازار در ســال  ۱۳۹۷صرفا  ۲5قلم محصولی که از ارز دولتی استفاده
میکنند مشمول قیمت گذاری هستند؛ بنابراین تولیدکنندگان معتقدند طبق
مستنداتی که به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارائه داده اند
باید افزایش قیمت داشته باشند.عباس تابش با بیان اینکه لوازمخانگی مشمول
قیمتگذاری تثبیتی نیســت ،تصریح کرد :اما تمام کااها و خدمات مشمول
ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمتها اســت .به این معنی که بنگاهها کاای
خود را قیمت گذاری میکنند ،اما قیمت گذاری حتماً باید بر اســاس ضوابط
هیئت تعیین و تثبیت قیمتها باشد .بنابراین این روند به این معنی نیست که
هر کســی میتواند هر قیمتی را که بخواهد تعیین کند.بنابراین به گفته مقام
مســئول اگر شخص یا گروهی چه حقوقی چه حقیقی به لحاظ شاکی قیمت
کاایی باشــند ،سازمان حمایت قیمت آن را با ضوابط هیئت تعیین و تثبیت
قیمت تطبیق میدهــد و اگر اجحافی در حقوق مصرف کننده صورت گرفته
باشــد ،پرونده آنها حتماً به تعزیرات حکومتی ارســال خواهد شد.وی افزود:
وقتی لوازم خانگی مشــمول قیمتگذاری نیست ،بنابراین درخواست افزایش
قیمت هم فاقد صاحیت است .یعنی اصا نباید برای افزایش قیمت درخواست
کند.تابش در توضیح تعیین میزان افزایش قیمت  ۲5درصدی لوازم خانگی در
ابتدای سال جاری گفت :آن زمان قیمت لوازم خانگی حدود  ۴۰درصد افزایش
پیدا کرده بود که در این زمینه شــاکی وجود داشت .بنابراین سازمان حمایت
از تولیدکنندگان لوازم خانگی خواســت مستندات افزایش قیمت خود را ارائه
کنند و با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه ،اعام شد که  ۴۰درصد باید به ۲5
درصد افزایش قیمت برسد .در حال حاضر تولیدکنندگان لوازم خانگی افزایش
قیمت مجدد اعمال نکردند ،اما اگر قیمت محصوات خود را باا ببرند و شاکی
داشــته باشند مجددا مستندات آنها بررســی میشود که منطبق بر ضوابط
هیئت تعیین تصویب قیمت باشد.
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* اطاعات تماس دستگاه مزايده گزار جهت دريافت اطاعات بيشتر درخصوص اسناد مزايده و ارائه پاكت الف  :آدرس اصفهان خيابان ۲۲بهمن ،مجموعه اداري امير كبير ،شركت شهركهاي صنعتي استان اصفهان و تلفن ۰3۱۱57۰
* اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مركز تماس ۰۲۱ -۲73۱3۱3۱
* هزينه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مزايده می باشد.
نوع كاربري پاك

بهاي كل حق بهره برداري پايه
مزايده پاك (ريال)

شرايط پرداخت

مبلغ سپرده

۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰

3۰درصد نقد ۱۰+قسط سه ماهه

۱4۱,۰۰۰,۰۰۰

3۰درصد نقد ۱۰+قسط سه ماهه

۱4۱,۰۰۰,۰۰۰
۱4۱,۰۰۰,۰۰۰

رديف

شهرك/ناحيه

شماره پاك

مساحت (متر مربع)

۱

نجف آباد۲

A

۲۸۸

زمين كارگاهي(فلزي-برق-شيميايي-نساجي) تا رده3محيط زيست

۲

نجف آباد۲

B

۲۸۸

زمين كارگاهي(فلزي-برق-شيميايي-نساجي) تا رده3محيط زيست

۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰

3

نجف آباد۲

C

۲۸۸

زمين كارگاهي(فلزي-برق-شيميايي-نساجي) تا رده3محيط زيست

۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰

3۰درصد نقد ۱۰+قسط سه ماهه

4

نجف آباد۲

D

۲۸۸

زمين كارگاهي(فلزي-برق-شيميايي-نساجي) تا رده3محيط زيست

۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰

3۰درصد نقد ۱۰+قسط سه ماهه

۱4۱,۰۰۰,۰۰۰

5

نجف آباد۲

E

۲۸۸

زمين كارگاهي(فلزي-برق-شيميايي-نساجي) تا رده3محيط زيست

۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰

3۰درصد نقد ۱۰+قسط سه ماهه

۱4۱,۰۰۰,۰۰۰

6

نجف آباد۲

F

۲۸۸

زمين كارگاهي(فلزي-برق-شيميايي-نساجي) تا رده3محيط زيست

۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰

3۰درصد نقد ۱۰+قسط سه ماهه

۱4۱,۰۰۰,۰۰۰

7

نجف آباد۲

G

۲۸۸

زمين كارگاهي(فلزي-برق-شيميايي-نساجي) تا رده3محيط زيست

۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰

3۰درصد نقد ۱۰+قسط سه ماهه

۱4۱,۰۰۰,۰۰۰

۸

نجف آباد۲

H

۲۸۸

زمين كارگاهي(فلزي-برق-شيميايي-نساجي) تا رده3محيط زيست

۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰

3۰درصد نقد ۱۰+قسط سه ماهه

۱4۱,۰۰۰,۰۰۰

۹

نجف آباد۲

I

۲۸۸

زمين كارگاهي(فلزي-برق-شيميايي-نساجي) تا رده3محيط زيست

۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰

3۰درصد نقد ۱۰+قسط سه ماهه

۱4۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۰

نجف آباد۲

J

۲۸۸

زمين كارگاهي(فلزي-برق-شيميايي-نساجي) تا رده3محيط زيست

۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰

3۰درصد نقد ۱۰+قسط سه ماهه

۱4۱,۰۰۰,۰۰۰

امور پیمانهای شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

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

www.sobh-eqtesad.ir

نگـــاه
بورس ایران چطور از بازار گاوی
به بازار خرسی تبدیل شد
وقتی عموم مردم در بازار هستند ،بازار گاوی (صعودی) آمادگی زیادی برای تبدیل
شــدن به بازار خرســی (نزولی) دارد.ازار گاوی یا  Bull marketو بازار خرسی Bear
 marketاز جمله واژههایی هستند که در توصیف وضعیت بازار سرمایه در دنیا مرسوم
است و عنوان میشود اما این دو واژه شاید بیشتر از هر زمانی در توصیف بازار سرمایه
ما بهویژه در سال جاری مصداق داشته باشد.بر این اساس در ادامه به توضیح این دو
واژه و بیان جزئیات بیشتر در خصوص بازارهای خرسی و گاوی میپردازیم:
بازار گاوی و خرسی چیست؟
این دو واژه برای مشخص کردن روند کلی بازار سرمایه بهکار گرفته میشوند ،بر این
اساس هنگامی که کلّیت بازار رو به رشد باشد و قیمت سهام روندی صعودی دارد،
میگویند «بازار گاوی» است ،این در حالی است که اگر قیمت سهام روندی نزولی
داشــته و رکود در اوضاع اقتصادی حاکم شده باشد« ،بازار خرسی» نامی است که
میتواند روند بازار را توضیح دهد.
«گاو» و «خرس» از کجا آمدهاند؟
هرچند که ریشه اصلی این دو واژه بهطور قطع شناختهشده نیست ،اما در رابطه با
این موضوع موارد زیر رایجتر است:
 )1برخی بر این باورند که بازار گاوی و خرس به نحوه جنگیدن این دو حیوان اشاره
دارد ،بر این اســاس با توجه به اینکه گاو بههنگام حمله به دشمن ،شاخهای خود
را بهطرف باا میگیرد ،روند صعودی بازار را گاوی مینامند اما در مقابل خرس در
مقابله با رقیب خود ،پنجههایش را بهسمت پایین میگیرد و با او میجنگد .برخی بر
این باورند که این مسئله علت استفاده از نام خرس بههنگام توصیف بازار نزولی است.
 )2در گذشــتهای دور داانی وجود داشــتند که پوست خرس میفروختند .آنها
پوست خرس را با قیمت همان روز به مشتریان پیشفروش میکردند و چون اعتقاد
داشتند که قیمت آن در آینده نزدیک کاهش خواهد یافت ،در موعد تحویل پوست
با پرداخت مبلغی کمتر به شکارچیان ،از تفاوت قیمت خرید فعلی و پیشفروش
سود کسب میکردند .این افراد به «خرسیها» شهرت یافته بودند و چون روند نزولی
قیمت را پیشبینی میکردند ،عدهای عقیده دارند که ریشه «بازار خرسی» از این
افراد برگرفته شده است .این مفسران در توجیه نام گاو نیز اشاره به مبارزات تاریخی
گاو و خرس دارند که همواره در طول تاریخ ،گاو نقطه مقابل خرس بوده است.
خصوصیات بازار گاوی و خرسی چیست؟
عرضه و تقاضای ســهام :در بازار گاوی تقاضا بسیار زیاد است و عرضه بهندرت
صورت میگیرد ،بهعبارت دیگر در این بازار ســرمایهگذاران با امید به آینده رو به
رشد بازار ،اقدام به خرید سهام جدید میکنند و فروشندگان نیز تمایلی برای فروش
ندارند ،عکس این ماجرا در بازار خرسی حاکم است و عرضه افزایش و تقاضا بهشدت
کاهش مییابد.
روانشناسی سرمایهگذار :در بازار گاوی ،بیشتر افراد به امید کسب سود بیشتر
در بازار سرمایهگذاری میکنند ،اما در بازار خرسی ،جوی منفی بر بازار حاکم است
و همین امر رمقی برای سرمایهگذاران بهمنظور خرید سهام جدید باقی نمیگذارد،
عکس این اتفاق نیز ممکن است؛ بهعبارتی اخبار ناخوشایند میتواند منجر به بازار
خرسی شود و در مقابل اخبار خوب بازار گاوی را رقم زند.
بازار گاوی و خرسی در چه دوره زمانی اتفاق میافتد؟
نکته قابل توجه در رابطه با بازار گاوی و خرسی ،عدم نگاه کوتاهمدت به روند بازار
است ،بهعبارت دیگر افت قیمتها در یک روز یا یک هفته یا افزایش آنها نشان از
بازار خرسی و گاوی نیست بلکه آنچه نوع بازار را مشخص میکند ،روند بلندمدت آن
است ،مث ًا ممکن است در دو هفته اخیر روند بیانگر بازار گاوی باشد ،در حالی که
طی دو سال اخیر روند بازار حاکی از بازار خرسی است.
بازار گاوی چگونه به بازار خرسی تبدیل میشود؟
وقتی عموم مردم در بازار هستند ،بازار گاوی (صعودی) آمادگی زیادی برای تبدیل
شــدن به بازار خرســی (نزولی) دارد ،دلیل آن این است که عموم مردم کمترین
تحملی برای پذیرش ریســک ندارند و در نتیجه نیاز به اطمینان و تأیید زیادی
دارند که یقین کنند کاری که انجام میدهند یک سرمایهگذاری «مطمئن» است،
به همین دلیل اغلب آنها آخرین افرادی هستند که متقاعد میشوند بازار صعودی
است و فرصتهای خوبی برای خرید در آن وجود دارد.در یک بازار گاوی صرفنظر
از اینکه چقدر طوانیمدت باشد ،عموم مردم در آخرین لحظات سوار بر ارابه قیمت
میشوند و هرچند سعی میکنند برای این کار خود دایل منطقی و اقتصادی ذکر
کنند ،اما در واقع از کاری که میکنند اطاع چندانی ندارند و اســتدال واقعی و
درونی آنها (که آن را ذکر نمیکنند) این است که؛ همه دارند این کار را میکنند
و پول درمیآورند ،پس چگونه ممکن اســت این کار اشتباه باشد؟غافل از اینکه
بازار گاوی و صعود مرتب قیمتها ،نیاز به تزریق دائمی پول توسط معاملهگرانی
دارد که خواهان خرید در قیمتهای بااتر و بااتر باشــند .هرچقدر از عمر بازار
گاوی گذشته باشد ،تعداد بیشتری از معاملهگران خریدهای خود را انجام دادهاند و
کمتر مشتری جدیدی باقی مانده و در نتیجه تعداد کسانی که حاضرند قیمتهای
بااتری برای خرید پیشنهاد دهند کمتر شده است.خریداران قدیمی مشتاقند که
شاهد افزایش روزافزون قیمتها باشند ولی دلشان هم نمیخواهد با توقف رشد
قیمت ،گیر بیفتند و خریدهایشــان روی دستشان بماند ،لذا هرچه قیمت بااتر
میرود عصبیتر میشوند و مردد هستند که وقت شناسایی سود فرا رسیده است
یا نه.وقتی عموم مردم وارد بازار میشوند و دستهجمعی شروع به خرید میکنند،
حرفهایها میدانند که پایان راه نزدیک اســت ،چطور؟ چون حرفهایها بهخاف
مردم عادی میدانند که تعداد خریداران و حجم پولی که باید در خرید صرف شود
محدود است و سرانجام نقطهای فراخواهد رسید که در آن هر کس که میتوانسته
در حکم خریدار ظاهر شود ،خرید خود را انجام داده است و دیگر خریداری باقی
نمانده اســت.در واقع ،خریدار حرفهای نیز مثل بقیه دوست دارد قیمتها مرتب
بااتر روند ولی باور دارد که این کار شدنی نیست ،لذا قبل از رسیدن به آخر خط،
یعنی وقتی هنوز خریدارانی وجود دارند شــروع به فروش میکند .وقتی آخرین
خریدار خرید خود را انجام داد ،قیمت دیگر حرکتی نمیتواند بکند مگر رو به پایین.
اینجاست که مردم عادی گیر میافتند ،چون قب ً
ا وقتی هنوز پتانسیل رشد قیمت
وجود داشت ،ریسک ورود به معامله را نپذیرفتند و وارد بازار نشدند .حرفهایها قبل
از رســیدن به این نقطه ،شروع به خالی کردن موقعیتها کردهاند و با رقابت بین
آنها بر سر جلب نظر خریداران باقیمانده که بهسرعت در حال کمتر شدن هستند،
قیمت رو به کاهش میگذارد.حال بهجای آنکه قیمتهای پایینتر برای خریداران
جذابتر باشــد ،دچار هراس میشوند .آنها نهتنها انتظار ضرر نداشتند بلکه تنها
دلیل آنها برای ورود به بازار توقع باای آنها از کسب سود بهروشی بسیار مطمئن
بود و اآن هم طاقت ناامیدی ندارند.بعد از اینکه عموم مردم هم شروع به فروش
کنند ،بــرای فروشهای هیجانی و زیر قیمت ،چندین دلیل اقتصادی و منطقی
ذکر میکنند تا کسی گمان نکند که آنها وحشت کردهاند یا آدمهایی غیرمنطقی
هستند ،اما در واقع دلیل اصلی اینکه آنها اینگونه وحشتزده در حال فرار هستند
این است که قیمتها بااتر نرفت!

sobhe-qtesad

@sobheqtesad
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جلسات بیخاصیت مسئوان بورس :

6

سقـوطی کـه ادامـه دارد

در روزهای تداوم سقوط شاخص بورس ،جلسات بی حاصل مسئوان شورای عالی
بورس ،سازمان بورس ،نمایندگان مجلس و کارشناسان در حال برگزاری است ،ولی
نتیجه مثبتی از این جلســات به چشم نمی خورد .دیروز نیز مانند روزهای گذشته
شاخص بورس همچنان در مســیر نزولی قرار داشت .هیچ کدام از سناریوهایی که
کارشناسان و تحلیلگران برای پایان اصاح شاخص بورس تعریف کرده بودند محقق
نشــد و این شــاخص رســما به کانال یک میلیون و  300هزار واحد سقوط کرد.
اتفاقی که یک کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که شایعه هایی مانند افزایش
نرخ ســود بانکی و قیمت گذاری دستوری باعث بی اعتماد کردن سرمایه گذاران و
درنهایت سقوط بازار شد .زمانی که اصاح شاخص بورس در نیمه های مردادماه از
دو میلیون واحد آغاز شد ،اکثر تحلیلگران آن را اتفاقی مثبت ارزیابی می کردند و بر
این باور بودند که این اصاح تا آخر تابســتان و تا محدوده یک میلیون و  400هزار
واحد ادامه خواهد داشت.در نهایت در مهر ماه با وجود گزارش های  6ماهه موفقیت
آمیز شرکتها و قرارگیری نرخ دار در کانال  30هزار تومان ،حرکت شاخص کل بر
مدار نوســان بود و با اینکه پس از عقبگرد به کانال یک میلیون و  400هزار واحد،
دوباره وارد کانال یک میلیون و  700هزار واحد شد نتوانست این رقم را حفظ کند
و دوباره به کانال یک میلیون و  400هزار واحد بازگشــت.تحلیلگران اعتقاد داشتند
حرکت نوســانی شــاخص تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد یافت و پس از آن مسیر

حرکت شــاخص مشخص خواهد شــد اما کم تر کسی گمان می کرد شاخص کف
خود را بشــکند و وارد کانال یک میلیون و  300هزار واحد شود.نمایندگان مجلس
نیز میزبان برخی مســئوان سازمان بورس بودند و گزارش هایی از وضعیت بورس
ارائه شد که واکنش هایی را هم از سوی برخی نمایندگان مجلس درپی داشت ،ولی
هنوز جزییات تصمیمات اتخاذ شده مشخص نشده است .جلسه در مجلس با تجمع
تعدادای از سهامداران هم همراه شده بود.یکی از نکاتی که در این بین به چشم آمد
جلسات طوانی کارشناسی اعضای شورای عالی بورس برای حل و فصل چالش اخیر
بود .این درحالی است که ظاهرا ً این جلسات به بهانه ای برای عدم پاسخگویی تبدیل
شده است.وزارت اقتصاد هم ماه هاست جلسه برای پاسخگویی در خصوص چالشهای
عمده از جمله سقوط بورس ترتیب نداده است .دسترسی به نمایندگان مجلس نیز به
دلیل حضور در جلسات متعدد همچنان با دشواری هرچه تمام تر صورت می گیرد.

چند اتفاق که باعث سقوط شاخص شد
در این راســتا ،روزبه شریعتی-تحلیلگر بازار سرمایه ،-با تاکید بر اینکه انتظار نمی
رفت شــاخص از کانال یک میلیون و  400هزار واحد رد و وارد کانال یک میلیون
و  300هزار واحد شــود ،اظهار کرد :انتظار می رفت شــاخص کل کفی که پیش از
این حفظ کرده بود ،یعنی همان کانال یک میلیون و  400هزار واحد را تا انتخابات

اگر از خودپرداز استفاده میکنید ،بخوانید!

آذر  ،99آخرین مهلت بانک مرکزی برای اجرای کامل قانون جدید چک

اگر شما هم جزو افرادی هستید که در طول روز معموا یکبار را پای دستگاه های خودپرداز می روید ،پس باید بیش از هر
کســی از نکات امنیتی استفاده از این دستگاه ها مطلع باشید .حتما درباره نصب دوربین در اطراف دستگاه های خودپرداز
و صفحهکلید آن برای مشاهده رمز کارت بانکی مشتریان شنیده اید و شاید خودتان هم یکی از افرادی باشید که خبرهای
کاهبرداری های این چنینی را دست به دست کرده است .یا حتی ممکن است جزو افرادی باشید که با لو رفتن اطاعات
کارت بانکی از طریق نصب همین دوربین ها ،مورد سوء استفاده قرار گرفته است.نخستین توصیه امنیتی در زمان استفاده از
دستگاه خودپرداز ،کسب اطمینان از نبود دوربین سارقان در محیط اطراف آن است.همچنین باید هنگام وارد کردن رمز در
دستگاه خودپرداز ،طوری جلوی دستگاه بایستید که کسی امکان دیدن صفحه کلید را نداشته باشد .می توانید دست دیگر
را به عنوان محافظ انگشتان واردکننده رمز هم قرار دهید.اما توصیه دیگر این است که شب ها از مراجعه به خودپردازها در
محلهای کم رفت و آمد و تاریک خودداری کنید.که در صورت ضبط کارت در خودپرداز هم برای اطمینان از سرقت نشدن
کارت ،باید حداقل یکی از موارد نمایش پیام خارج از ســرویس شــدن خودپرداز یا چشمک زدن چراغ  LEDکارتخوان را
مشاهده کنید.نکته دیگری که در استفاده از خودپرداز باید آن را رعایت کنیم این است که هرگز رسید دریافتی از دستگاه
و کارت خوان را در محل رها نکنیم.باید دقت داشته باشید برای انتقال وجه با خودپرداز نیازی به استفاده از منوی انگلیسی
نیست و منوی انگلیسی برای بهرهبرداری مسافران خارجی ایجاد شده است.مراقب باشید کاهبرداران برای گیج کردن شما
در زمان استفاده از کارت بانکی ،منوی انگلیسی را پیشنهاد کرده و سعی در مجاب کردنتان برای این امر دارند.و نکته آخر
اینکه هنگام انتقال وجه ،فرد دریافت کننده وجه تنها باید شماره  16رقمی کارت خود را اعام کند و به ارائه سایر اطاعات
کارت یا مراجعه به دستگاه خودپرداز نیازی ندارد.

قول همتی به مجلس برای جمع شدن
بساط بازار فردایی ارز
عضو کمیســیون برنامه و بودجه با بیان اینکه با اجرای «طرح تهاتری» مجلس شــاهد
افزایش عرضه ارز و کاهش نرخ خواهیم بود ،عنوان کرد :همتی به مجلس برای ساماندهی
وضع اسفناک بازار دالی فردایی ارز قول داده است.محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه،
بودجه و محاسبات درباره امکان کاهش نرخ ارز در روزهای آتی ،اظهار داشت :اگر چهار
پیشنهاد عملیاتی مطرح شده توسط رئیس مجلس در جلسه با پنج عضو اقتصادی دولت
و رؤســای کمیسیونهای اقتصادی ،به دقت توســط دولت اجرایی شود ،قطعا بافاصله
شاهد کاهش نرخ ارز خواهیم بود چراکه نرخ واقعی ارز از نرخ فعلی کمتر است.
زنگنه خاطر نشــان کرد :همانگونه که در طرح پیشــنهادی مجلس مطرح شده است،
ســازوکار تهاتر ارزهای صادرکنندگان در ازای واردات کاای اساسی میتواند ،از یک سو
باعث رونق گرفتن صادرات و از ســوی دیگر موجب آزاد شدن منابع بلوکه شده ایران در
خارج از کشور شود.عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه ارز دولتی  4200تومانی
باعث شده است خود دولت به یکی از متقاضیان بزرگ بازار ارز مبدل شود ،عنوان کرد :با
اجرای «طرح تهاتری» مجلس شاهد کاهش تقاضای دولت برای ارز خواهیم بود و همین
قضیه باعث کاهش نرخ را رقم خواهد زد.

آمریکا حفظ کند و پس از انتخابات آمریکا متغیرها را بسنجد.وی ادامه داد :اما چند
اتفاق به صورت همزمان رخ داد که همه را شوکه کرد .نخست موضوع افزایش نرخ
ســود سپرده های بانکی بود .باید به این توجه داشت که حتی افزایش دو درصدی
نرخ ســپرده های بانکی برای افرادی که سرمایه های کان دارند بسیار مهم است و
این افراد ترجیح می دهند سرمایه خود را وارد بازار بانک کنند .از سوی دیگر بحث
نرخ گذاری دستوری در بورس کاا مطرح شد .به دلیل از بین رفتن اعتماد سرمایه
گــذاران به دولت که مردم را دعوت کرده بود وارد بورس شــوند ،علی رغم تکذیب
های پی در پی ســرمایه گذاران به شدت ترسیدند .هرچه بیشتر تکذیبیه می آمد
سهامداران بیشتر می ترسیدند!
این تحلیلگر بازار ســرمایه با بیان اینکه افزایش نرخ ســپرده های بانکی به صورت
رسمی اباغ نشد ،گفت :این موضوع به صورت شفاهی اتفاق افتاده است! بسیاری از
بانکهای خصوصی با ســپرده گذاران تماس می گیرند و نرخهای  20درصد را برای
سود سپرده پیشــنهاد می دهند.شریعتی با تاکید بر اینکه عقبگرد شاخص کل به
کانال یک میلیون و  300هزار واحد نتیجه بی اعتمادی شدید مردم و سرمایه گذاران
است ،اظهار کرد :حتی من هم به عنوان تحلیلگر نمی توانم درمورد اینکه کف بازار
کجا است ،با قاطعیت صحبت کنم .انتظار می رفت بازار در محدوده ای توقف کند تا
نتیجه انتخابات آمریکا مشخص و سیاست های پولی کشور شفاف شود.

صدور چک در وجه حامل ممنوع میشود؟

طبق قانون بانک مرکزی باید تا آذر  99تمام اصاحات قانون جدید چک را اعمال کند اما از آنجایی که هنوز بندهای مهم این قانون
اجرایی نشــده ،بعید است تا دو ماه آینده بانک مرکزی اصاحات جدید قانون چک را کاما اجرایی کند.طبق زمانبدی قانون جدید
صدور چک ،قانونگذار اجرای این قانون را در  3مرحله پیشبینی کرده است تا بانک مرکزی با ایجاد زیرساختهای ازم ،فرصت کافی
را برای هرچه بهتر اجرا شدن قانون جدید صدور چک ،داشته باشد .با این حال ،عملکرد بسیارضعیف این نهاد ،سبب عقب ماندن از
زمانبدی قانون و باز ماندن راه تخلف برای سودجویان شده است .به دلیل اهمیت باای ثبات اقتصادی و جلوگیری از تخلفات در این
حوزه بسیار فسادزا ،اجرای بند به بند قوانین بانکی الزام آور است درغیر اینصورت جامعه درگیر تخلفات گوناگون مالی و اقتصادی شده
و این امر ،خود منشا بسیاری از تخلفات و بروز مشکات دیگر خواهد شد.یکی از قوانین مهم پولی و بانکی کشور ،قانون صدور چک
است که همانطور که از عنوان آن مستفاد میگردد ،به امور مربوط به صدور چک ،پیگیریهای حقوقی برگشت چک ،تقارن اطاعات
و ...میپردازد .این قانون تا قبل از اصاح در آذر  ،97به دلیل بهروز نبودن ،وجود خاء در بسیاری از بندها و تناسب نداشتن مجازات
با جرم ،ایرادات بسیاری داشت و عما باعث بهوجودآمدن تخلفات بیشمار در صدور چک بامحل ،جعل و دستکاری در چک ،اطاله
دادرسی پروندههای چک برگشتی ،عدم ثبت سیستمی و ...شده بود .همه این مشکات باعث شد تا مسئولین و قانونگذاران ،به فکر
اصاح قانون قدیم صدور چک افتاده و با بروزرسانی این قانون و پر کردن خاهای موجود ،از مشکات و تخلفات بکاهند .بر اساس
جدول زمانبندی اجرای تکالیف مندرج در قانون جدید چک در ســال  ،99صدور و انتقال چک در وجه حامل ،صدور و انتقال چک
صرفا به صورت فیزیکی ،صدور و اعطای دسته چک برای افراد دارای چک برگشتی ،ورشکسته و معسر از پرداخت محکوم به ممنوع
خواهد شد.در واقع بانک مرکزی باید زیرساخت ازم برای صدور و تسویه چک در سامانه چکاوک را فراهم آورد و این امر بدون ثبت
در سیستم و با صرف نوشتن برگه چک و یا امضای پشت چک امکان پذیر نخواهد بود.

آگهی انتقالی شرکت کیا فارمد آرمانی سهامی خاص

آگهی انتقالی شــرکت کیا فارمد آرمانی ســهامی خاص به شــماره ثبت  387472و شناسه ملی
 10320378389به موجب نامه شماره  97/172366مورخ  1397/8/29و مستند به صورتجلسه
مجمــع عمومی فوق العاده مورخ 1397/8/7محل شــرکت از آدرس قبلی به  « :اســتان البرز -
شهرســتان کرج  -بخش مرکزی  -شهر کرج-جهانشهر-خیابان شــهید بهشتی(قزوین)-کوچه
آموزش وپرورش-پاک 29-طبقه دوم-واحد  6کدپستی « 3144616181 :انتقال یافت ودر اداره
ثبت استان البرز (کرج) تحت شماره  35369به ثبت رسیده است.

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری کرج ()1032421

آگهی تغییرات شرکت بسامد گستر فردا شرکت سهامی خاص

آگهی تغییرات شــرکت بسامد گستر فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  27268و شناسه
ملی  14004373070به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1399/07/21تصمیمات ذیل
اتخاذ شــد  - :سرمایه شرکت از مبلغ  3.160.000.000ریال به مبلغ  30.082.000.000ریال از
محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت افزایش یافت و سرمایه شرکت مبلغ 30.082.000.000ریال
منقسم به 30.082سهم  1.000.000ریالی با نام که تماماً پرداخت شده می باشد افزایش یافت و
ماده  6اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصاح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری کرج ()1032418

داروی کنترل تورم چیست؟
یک صاحبنظر اقتصادی معتقد است که سیاستهای پولی ،ارزی،
تجاری ،گمرکی و مالیاتی باید درست عمل کنند تا شاهد کنترل تورم
دراقتصادباشیم.سیدبهاالدینحسینیهاشمیدرخصوصراهکارهای
کنترل تورم گفت :داروی اصلی ،کنترل نقدینگی است .یعنی اولین
و مهم ترین کاری که باید انجام داد ،کنترل نقدینگی و سیاستهای
انقباضی است .هرچند بعضا هم ممکن است سیاستهای انقباضی
همراه با سیاستهای انبساطی اعمال شود .یعنی در یک بخشی که
حمایتکننده و تولیدی باشد ولی در شرایط کاملی نباشد ،از سیاست
انبســاطی و انقباضی هم زمان استفاده میکنند.وی افزود :در کنار
کنترل نقدینگی باید اصاح نرخ ارز در دستور کار سیاستگذار ارزی
قرار بگیرد تا تقاضای کاذب در بازار ارز را شــاهد نباشیم که افرادی
بیایند با نرخهای یارانهای ارز بگیرند و بعد کاا و خدماتشــان را در
بازارهای رقابتی و سیاه بفروشند .و حتی کااهایی که با نرخ دولتی
آمده متاسفانه برخی از آن ها از کشور قاچاق میشود .چون در داخل
کنترلهایی برای رصد کااهای وارد شده با ارز دولتی میشود و در
این شــرایط برخی از این کااها به صورت صادرات از کشــور خارج
میشود.این صاحبنظر اقتصادی ادامه داد :متاسفانه عده ای بر چند
نرخی بودن ارز اصرار دارند ،واردکنندهها در کشــور ما به نوعی یک
کارتل هستند که منافع خود را دارند و سیاستگذاریها را مستقیم
و غیرمستقیم راهبری میکنند ،در نتیجه عدهای از چند نرخی بودن
سوءاستفاده میکنند.حسینی هاشمی در ادامه بیان دایل ایجاد تورم
در اقتصاد ایران اظهار داشت :یکی از عوامل مهم ایجاد تورم ،کسری
بودجه دولت است .چون همیشه یک دولت مصرفکننده داشتهایم
و هزینه و بودجه جاری آن از بودجه عمرانی بیشتر است و همیشه
مصرفکننده است و حتی از بودجه عمرانی هم برمیدارد و در بخش
جاری میآورد و در بخش جاری هم کوتاه مدت اســت و در نهایت
به بخش تقاضای فوری میرود که منجر به تورم میشــود.به گفته
این کارشناس اقتصادی ،دولت باید از تصدیگری در اقتصاد دست
بردارد .دولت باید در ایجاد زیرساختها کمک کند و خصوصیسازی
به معنای واقعی انجام شود تا بتوان به سمتی رفت که دولت ،کشور
را از طریق مالیــات اداره کند .زیرا درآمدهای مالیاتی باعث تعدیل
اقتصادی میشــود ،یعنی جمعآوری و بازتوزیع میشود و منجر به
افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی نمیشود که در نهایت شاهد کنترل
تورم در اقتصاد خواهیم بود.وی افزود :نگاه ویژه به خصوصی سازی
واقعی و درآمدهای مالیاتی ،از آن جهت مهم است که وقتی اقتصاد در
بخش دولتی باشد ،دولت نمیتواند مالیات اخذ کند و مجبور میشود
که یک سری قوانین بگذارد که باعث ناراحتی و مشکل برای مردم
می شود .مثل مالیات از خانه خالی و اجاره ،مالیات از زیورآات و ...
 .بنابراین بایستی تمام راهکارها و عوامل یاد شده از جمله سیاست
های پولی ،با هم به کار گرفته شــود تا شــاهد اثربخشی در کنترل
تورم باشیم .دولت باید سازوکار مالیاتی را به گونهای اجرایی کند که
این مالیات اوا باعث تورم نشود و ثانیا عرضه را بیشتر کند.حسینی
هاشمی تاکید کرد :همچنین بهبود فضای کسب و کار باید در دستور
کار قرار بگیرد این همه ادارات و سازمان ها و نهادها ،برای صدور یک
مجوز ضرورتی ندارد و مانعی در مسیر رونق و تولید شده است .اگر
دولت فقط نقش مشوق و راهبر و راهنما را داشته باشد ،شاهد نتایج
مثبت در اقتصاد خواهیم بود.

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

www.sobh-eqtesad.ir

sobhe-qtesad

@sobheqtesad

آگهی

@sobheqtesad
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بخوانید در اینستاگرام

از هر دری خبری

توسعه کشاورزی در روستای مبارکه اصفهان

چهره روز

ورزشی

مطالعات نشــان داده است که برخی از دمنوشها و گیاهان دارویی در
تقویت و تنظیم سیســتم ایمنی بدن نقش دارند ،اگرچه ممکن است
چگونگی مکانیســم عمل آنها شناخته شده نباشــد .با توجه به همه
گیری ویروس کرونا در کشــور یکی از راههای پیشــگیری عاوه بر به
کار بردن توصیههای بهداشتی تقویت سیستم ایمنی بدن با استفاده از
گیاهان دارویی است* .دمنوش عناب * دمنوش تخم بالنگو و بارهنگ
* دمنوش آویشــن و شیرینبیان * چای سبز *گل گاوزبان *دمنوش
زنجبیل *بابونــه *دمنوش هل *دمنوش گل ختمی *هلیله ســیاه
*دمنوش به لیمو عناب به علت داشــتن لعــاب زیاد ،نرم کننده گلو و
سینه است و فشار خون را هم کاهش میدهد .این گیاه گرفتگی صدا را
رفع میکند و سبب تقویت دستگاه گوارش میشود.

جورج الیوت
جورج الیوت در  22نوامبر  1۸1۹متولد شــد .وی از
رمان نویسان مشــهور عصر ویکتوریا و ایجاد کننده
روش آنالیز روان شناســی شخصیت های رمان های
مدرن اســت“ .ماری آن ایوانس” نام مستعار مردانه
جــورج الیوت را برای خود برگزیــد تا اطمینان یابد
آثارش مورد توجه جدی مخاطبان قرار می گیرند .اگر
چه نویسندگان زن در آن زمان آزادانه نام اصلی شان
را در آثار خود می نوشــتند اما او می خواست تا تنها
یک نویســنده داستان های عاشقانه نباشد .ماری آن
در سال  1۸۵1به لندن آمد و به کار روزنامه پرداخت.
وی با “چارلز دیکنز”“ ،جیمز فرود”“ ،هریت مارتینو”
ماقــات کرد و رفاقتی نزدیک با “هربرت اسپنســر”
فیلســوف برقرار کرد .اولین اثر ادبی مهم او در ســن  ۴۳سالگی منتشر شد که ترجمه “زندگی
مســیح” اثر “دیوید استرایوس” بود .اولین رمان کاملش در سال  1۸۵۹به نام “آدام بید” به چاپ
رسید و مورد اســتقبال عمومی قرار گرفت .معروف ترین رمان جورج الیوت“ ،میدل مارچ” است
که نقطه عطفی در تاریخ رمان محسوب می شود .بعد از “جین آستن” هیچ نویسنده ای به اندازه
جورج الیوت در آثارش صریحا به بیان مشــکات اجتماعی و انتقادهای سیاسی نپرداخته است.
رمان های “افسانه جوبال” و “فلیکس هالت افراطی” منحصرا آثار سیاسی او هستند .این نویسنده
در عرصه تاریخ نیز دست به قلم بود و رمان تاریخی “روموا” را که در آن فلورانس قرن پانزدهم
به تصویر کشیده است نوشت .جورج الیوت هفت رمان و یازده کتاب شعر از خود به جای گذاشته
اســت .این نویســنده روز  22دسامبر  1۸۸۰بعد از دوسال درگیری با بیماری کلیوی در سن ۶1
سالگی درگذشت.

پیشنهاد

منتظریم ببینیم خواستههایمان برآورده میشود؟
مهیار صداقت گفت :منتظریم ببینیم مســئوان فدراسیون تیراندازی به قولهایشان عمل میکنند یا خیر! ملیپوش تفنگ در
خصوص تعطیلی تمرینات تیم ملی تفنگ اظهار کرد :فعا دست نگه داشتهایم و منتظریم ببینیم شرایط فدراسیون به چه صورتی
است .باید ببینیم خواستههایی که ما داریم برآورده میشود یا نه و مسئوان فدراسیون به قولهایش عمل میکنند یا خیر .وی
در ادامه در خصوص خواستههایی که ملیپوشان از فدراسیون دارند گفت :خواستههای خیلی معمولی داریم ،در درجه اول حضور
ســرمربی و بعد از آن هم حقوق ،مزایا و امکانات اولیه که در اردو برای ملیپوشــان فراهم باشد .عضو تیم ملی تفنگ در ادامه در
خصوص کمبود فشــنگ در اردوهای تیم ملی گفت :مسلما فشنگ برای ما خیلی حیاتی است .همه از ما انتظار بهترین نتیجه
را دارند و در آینده هم از ما میخواهند که در المپیک مدال کســب کنیم بنابراین داشــتن فشنگ در تمرینات برای ملیپوشان
مهم اســت.صداقت افزود :داشتن فشنگ خواسته زیادی نیســت ،میتوانستیم تجهیزات دیگری را طلب کنیم ولی در قدم اول
مهمترین موضوع برای ما فشــنگ اســت .بسیاری از رقبای ما با فشنگهای عالی تمرین میکنند ،اما ما در حال حاضر فشنگی
برای تمرین نداریم.

تخت گاز

دعوت به تماشای دوزخ
دعوت به تماشای دوزخ مجموعه مقااتی است که در دو
بخش ادبیات و سیاست جمعآوری شده است .در کتاب
دعوت به تماشــای دوزخ بیشتر از  ۴۰مقاله وجود دارد
کــه هر کدام به تنهایی جذابیت خاص خودش را دارد و
خواننــده میتواند این مقاات را در کنار دیگر مطالب و
کتابهایی که میخواند مطالعه کند .مخصوصاً مقاات
ادبــی را میتوان هرچند وقت یــک بار مطالعه کرد و از
نقدهای یوســا نهایت استفاده را برد .اما چقدر حیف که
درباره کتابهای یوســا مقالهای در کتاب حاضر وجود
ندارد! بخش نخست کتاب حاضر مقاات ادبی است که
حجم کمتری نســبت به مقاات سیاسی دارد و عمده
آن را بارگاس یوسا نوشــته است .یوسا نگاهی عمیق و
هوشــمندانه دارد و بدون شــک در هر مقاله خواننده را شــگفت زده میکند .ضمن اینکه با مراجعه
به نقدهای یوســا در این کتاب میتوانید یک لیســت مطالعه بسیار خوب جمعآوری کنید .لیستی از
کتابهای درجه یک که هر موقع مطالعه کردید ،نقد و بررســی جانداری هم از آن در دســت خواهید
داشــت .در بخش ادبی مقاات خواندنی و بسیار خوب دیگری وجود دارند که به عنوان مثال میتوان
به مقاله تورگینف با عنوان «قهرمان شــک و ایمان :نگاهی به تصویر هملت و دن کیشوت دو شاهکار
تفکر شــمالی و جنوبی» ،مقاله «سرخوشــی و کمال :گفتوگوی رابرت بویرز و جین بل-وادا با ماریو
بارگاس یوسا» و مقاله وادیمیر نابوکوف با عنوان «تامارا» اشاره کرد .عنوان کتاب – دعوت به تماشای
دوزخ – مقالهای از یوسا درباره کتاب مرگ در ونیز است اما در یک نگاه کلی به مقاات سیاسی کتاب
و تصویری که این مقاات از جهانی که ساختهایم و هماکنون پیش چشم ما قرار دارد نزدیکتر است.
بیشتر مقاات سیاسی کتاب دوزخ و شیاطین روی زمین را به تصویر میکشند.

این دمنوش ها را در دوره
کرونا زیاد بنوشید

بامو  M5مدل  ،2021باابهتتر و گیراتر از همیشه…
بامو  M۵فیس لیفت شده یکی از احساسبرانگیزترین سوپر سدان های بازار بوده و گالری منتشر شده از آن چنین چیزی را به خوبی
منعکس میکند 2۰21 M۵ .در مقایســه با نســخه پیش از فیس لیفت دارای نمای جلوی بازنگری شدهای است که شامل جلوپنجره
جدید ،چراغهای خشنتر و سپری اسپورت تر میباشد .نمای عقب نیز با چراغهای بازطراحی شده و دیفیوزری جدید ارتقا یافته است.
اگرچه این تغییرات خیلی چشمگیر و بنیادین نیستند اما قطعاً ظاهر سوپر سدان باواریایی ها را ارتقا دادهاند .برخی بهبودها نیز در کابین
رخ دادهاند که از جمله آنها میتوان به صفحهنمایش بزرگتر  12.۳اینچی ،اندروید اتو و ناوبری اشاره کرد .همچنین کنسول مرکزی
نیز ارتقا یافته و دارای دکمههای نورانی است که یکی از آنها برای حالت  Mو دیگری برای تنظیمات گوناگون خودرو میباشد .کابین
 M۵کامپتیشینی که در تصاویر مشاهده میکنید به لطف چرم مشکی و عناصر فیبر کربنی کام ًا سطح باا و جذاب به نظر میرسد.
این خودرو همانند نسخه پیش از فیس لیفت دارای پیشرانه  ۸سیلندر  ۴.۴لیتری توئین توربو میباشد که قدرت  ۵۹2اسب بخاری و
گشتاور  ۷۵۰نیوتون متری تولید میکند .نسخه کامپتیشن قویتر بوده و خروجی آن به  ۶1۷اسب بخار رسیده است .هر دو مدل M۵
و  M۵کامپتیشن از گیربکس  ۸سرعته اتوماتیک و سیستم چهار چرخ محرک سود میبرند.

راهکاری ساده برای حفاظت از
خود در برابر افراد مبتا به کرونا
در حالیکه بســیاری از شــرکتها در تاش برای پیشــرفت واکسن
کروناویروس هستند ،برخی از محققان دستاوردهای دیگری در مقابله
با کروناویروس ارائه کردند .تحقیقات نشــان میدهد باکتریهای روده
بر نحوه واکنش سیســتم ایمنی بدن بــه عفونت تاثیر دارند .نتایج این
تحقیقات نشــان داد این باکتریها میتوانند بــه بدن کمک کنند تا
با عفونتها مقابلــه کند .آنها میتوانند به بدن شــما کمک کنند تا
از عفونت بهبود یابید ،التهاب ریه و ســایر اعضــای بدن را نیز کاهش
میدهند .تحقیقات بیشتر نشان داد وقتی پروبیوتیکها یا باکتریهای
سالم به گروه بزرگی از افراد سالم داده میشود ،میتوانند تا  ۵۰درصد
به کاهش خطر عفونتهای تنفسی کمک کنند .نتایج مطالعات زیادی
نشان میدهد.

ناسا در ماه آب
پیدا کرد
تلســکوپ ناسا شواهد قطعی از وجود آب را در ماه کشف کرد .سرانجام
یک تلسکوپ ناســا موسوم به "سوفیا" توانسته اســت برای اولین بار
مولکول های آب را در سطح کره ماه بیابد .تلسکوپ "سوفیا" برای اولین
بار ،وجود آب را در سطح ماه تأیید کرد .این کشف نشان می دهد که آب
ممکن است در سطح ماه توزیع شده باشد و وجود آن محدود به مکان
های در ســایه و سرد و زیرســطحی ماه نیست" .سوفیا" مولکول های
آب( )H2Oرا در دهانه "کاویوس"()Clavius؛ یکی از بزرگترین دهانه
های قابل مشاهده از زمین واقع در نیمکره جنوبی ماه کشف کرده است.
مشاهدات قبلی از سطح ماه ،نوعی هیدروژن را شناسایی کرده بود ،اما
قادر به تمایز بین آب بودن آن یا یک ماده شیمیایی نزدیک به آن یعنی
"هیدروکسیل"( )OHنبود .اکنون داده های این مکان نشان می دهد.

