وزیر نفت:

کرونا یک روز هم تولید نفت را متوقف نکرد

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

وزیر نفت گفت :علیرغم وجود کرونا حتی یک روز نیز تولید نفت و گاز و پتروشیمی در کشور متوقف نشد و شاهد فعالیتهای مستمر همکارانمان در این دو بخش
بودیم.بیژن زنگنه دیروز در مراسم اهدای  ۱۴۱دستگاه کمک تنفسی ویژه بیماران کرونایی که از طرف وزارت نفت به بیمارستانهای مناطق نفتخیز کشور انجام
شد ،با اشاره به تاشهای بیوقفه کادر درمان اظهار کرد :در بین مردم کادر درمان سرافراز هستند و مردم قدر زحمات آنها را میدانند و من نیز به سهم خودم به
عنوان یک ایرانی از زحمات بیوقفه آنها تشکر میکنم.وی با بیان اینکه وزارت نفت از اولین دستگاههایی بود که به دلیل حساسیت فعالیتها و عدم امکان تعطیلی
کار نفت پیشقدم شد ،تصریح کرد :اگر نفت و گاز تولید نشود ،برق و آب نیز تولید نخواهد شد ...
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واریز آوردههای اولیه کافی نیست

عدم استقبال مردم از طرح ملی مسکن

سـرمقـاله

حمید رضا نقاشیان

فتوکپی فتنه  ۸۸ایران در آمریکا
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رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

عرضه سهام شرکت های دولتی
بدون تردید ادامه می یابد

در جلسه دیروز سه شنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ،رئیس کل بانک مرکزی از تاش های انجام شده
برای اســتفاده از منابع ارزی در خارج از کشور ،گزارشی ارائه کرد و با تشریح توافقات خود با مسئولین عراق
در سفر به این کشور ،از تاش های گسترده تر برای استفاده از منابع ارزی در سایر کشورها و گشایش های
مفیدی که در این خصوص صورت گرفته ،خبر داد.بحجت ااسام و المسلمین حسن روحانی پس از گزارش
رئیس کل بانک مرکزی ،با تاکید بر لزوم پیگیری جدی برای دسترسی و استفاده از منابع ارزی مسدود شده
کشورمان در خارج از کشور گفت :هر چند تحریم های آمریکا شرایط سختی برای تعامات اقتصادی کشور
ایجاد کرده است....،

3

از مهرماه اعمال میشود

افزایش 4۵درصدی حقوق بازنشستگان کشوری
3

شورای فقهی بانک مرکزی:

تسهیات بانکی به خریداران در معامات سلف بورس کاا
6
وزیر بهداشت در دیدار فرمانده سپاه؛

اولویت اول ما باید مدیریت کرونا باشد

وزیر بهداشــت ،گفت :از همان روزهای اول شــیوع کرونا گفتم که هرکسی در جهان در مورد این
ویروس عجوانه حرف بزند ،از ســر بی دانشــی است ،.سعید نمکی ،بعد از ظهر دیروز سه شنبه در
نشست مشترک با فرمانده سپاه پاســداران که در محل ستاد وزارت بهداشت برگزار شد ،افزود :در
روزهای اول بیماری در کشور ،هیچ بیماری پشت درهای بیمارستان ها نماند و یک شکایت و گایه
مندی از افراد مبتا نداشــتیم.وی ادامه داد :هزاران افغانی بدون کارت را رایگان درمان کردیم.وزیر
بهداشت گفت :موج را که شکستیم و حمله به ویروس را شروع کردیم.وی ادامه داد :در کمتر از دو
ماه میزان مرگ ها را به کمتر از  ۲۰درصد رساندیم و داشتیم به سمت تک رقمی شدن مرگ های
روزانه می رفتیم که به یکباره دچار مشــکل شدیم.وزیر بهداشت در ارتباط با عواملی ناکامی ها در
مقابله با کرونا ،افزود :این ویروس فقط یک مشکل بهداشتی و درمانی نیست ،بلکه ابعاد مختلفی دارد
که همه کشور را درگیر خود کرده است.نمکی گفت :اگر در مدیریت کرونا دچار شکست شویم کلیت
آبروی نظام زیر سئوال خواهد رفت.وی افزود:نمکی با اعام اینکه در بدترین دوران اقتصادی کشور
قرار داریم ،گفت :آنچه که تحریم ها متوجه ما کرده اســت باعث شده روزهای سختی را برای تهیه
دارو پشت سر بگذاریم.وزیر بهداشت با اعام اینکه از یک میلیارد کمک رهبری گذشت کردیم ،گفت:
آمریکایی ها  ۱۱۱میلیارد دار برای کرونا اختصاص داده اند.وی ادامه داد :پرســتاران ما تا  ۲۰روز
پیش  ۱۰تا  ۱۲ماه مطالبات معوق داشتند و به تازگی ها سه ماه پرداخت کرده ایم.نمکی با اشاره به
مشکات اداره قسمت هایی که همراهی نمی کنند ،افزود :اپیدمی را در هیچ کجای دنیا با خواهش
و تمنا مدیریت نمی کنند .ما با برخی ها خیلی مماشات کردیم .این یکی از جاهایی بود که به شدت
آســیب دیدیم.وی گفت :رفتن به مســافرت در این ایام هیچ رونق اقتصادی برای کشور ندارد .فوج
ماشین هایی که راه می افتد در جاده ها ،تاثیری روی اقتصاد ندارد و باعث می شود با مشکل مواجه
شویم.وزیر بهداشت با عنوان این مطلب که میزان مرگ نسبت به بستری در این دوره به مراتب بیشتر
است ،افزود :در مقابل موجودی هستیم که مدام خودش را تغییر می دهد .آخرین بررسی ها نشان
می دهد که موتاسیون های ویروس مدام در حال تغییر است.نمکی با اشاره به ساخت واکسن برای
کرونا ،گفت :کرونا ،بیماری نیست که با یک دوز واکسن جواب بدهد و ایمنی ایجاد کند .حتما باید
دو یا سه دوز واکسن زد که همه این نکات باعث شده تا ساخت واکسن با دشواری هایی همراه باشد.

جزییات جدید از همسانسازی حقوق بازنشستگان

حداقل حقوق بازنشستگان لشکری مشخص شد
رییس سازمان بازنشستگان نیروهای مسلح گفت که کمترین حقوق بازنشستگان  ۳۰سال خدمت لشکری
چهار و نیم میلیون تومان است.سردار محمدرضا گودرزی افزود :پیش از همسان سازی حقوق بازنشستگان
با شــاغان نیروهای مسلح از ابتدای مهر امســال این افراد  ۳میلیون و  ۲۰۰هزار تومان حقوق دریافت
میکردند.وی گفت :همســان سازی حقوق بازنشستگان در چهار سال گذشته به مرور اجرا شده است اما
دولت ،امســال تصمیم گرفت همسان ســازی را یکجا انجام دهد و چند ماه مقدمات آن انجام شد و قرار
است در حقوق مهر ،این همسان سازی اجرا شود.سردار گودرزی با بیان اینکه مبنای این افزایش حقوق
بازنشستگان  ۹۰درصد حقوق شاغان است افزود :جداول این افزایش حقوق تنظیم و اباغ شده است و
در حال تنظیم حکمها و فیشهای حقوقی بازنشستگان نیروهای مسلح هستیم.وی گفت :جدولی برای هر
گروه شغلی تعیین شده که مبنای تعیین این عدد میانگین حقوق شاغان در آن طبقه بوده است.سردار
گودرزی افزود :به عنوان نمونه در رتبه سرگردی امتیاز  ۲۵۲۰۰ضرب در  ۲۴۳۸و یک عدد مدیریت نیز
اضافه میشــود که بر اساس جایگاه و رتبه شــخص از  ۵درصد تا  ۲۵درصد به این حقوق اضافه خواهد
شد.وی گفت :ایثارگری و عائله مندی نیز موضوعات دیگری هستند که به حقوقها افزوده میشوند.سردار
گودرزی افزود :بر اســاس تبصره  ۳ماده  ۱۱۷قانون پیش بینی شــده که حقوق شاغان یا بازنشستگان
نیروهای مســلح همواره  ۲۰درصد بیشــتر از حقوق کارکنان کشوری باشد.وی گفت :در جدول همسان
سازی حقوق بازنشستگان لشکری بخشی از این  ۲۰درصد در نظر گرفته شده است و دلیل لحاظ نشدن
مقداری از آن نیز محدودیت  ۹۰درصد حقوق شاغان است که در این زمینه نیز مکاتباتی با سازمان برنامه
و بودجه انجام و توافق شده است این بخش نیز لحاظ شود البته بر اساس تصمیم کمیسیونی که در سازمان
برنامه و بودجه امور اســتخدامی و صندوق کشوری و ســازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح تشکیل
میشود.سردار گودرزی افزود :در شش ماهه باقیمانده سال این افزایش حقوق برای بازنشستگان اعمال و
برای سال آینده نیز مبنای این حقوق در بودجه پیش بینی میشود.وی گفت :بر این اساس در سال آینده
موضوعی به عنوان همسان سازی در بودجه نخواهیم داشت.سردار گودرزی افزود :بیشتر منابع این افزایش
حقوق به صورت سهام به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح واگذار شده است که این سازمان باید
آنها را به پول تبدیل کند و باقیمانده را نیز سازمان برنامه و بودجه قول داده است تا پایان سال بپردازد.

سرلشکرسامی:

تمام ظرفیتهای درمانی سپاه درخدمت
بیمارانکرونایی
سرلشــکر ســامی در جلســه گزارشگیری اقدامات ســپاه پاسداران
انقاب اسامی پس از دســتور فرماندهکل قوا به نیروهای مسلح گفت:
در صــدد هســتیم تمامی ظرفیتهای درمانی و پشــتیبانی ســپاه را
در خدمت ســتادهای ملی و اســتانی مبارزه با کرونا قرار دهیم .اولین
جلســه گزارشگیری اقدامات ســپاه پاســداران انقاب اسامی پس از
دستور اخیر فرماندهی معظم کل قوا به رئیس ستادکل نیروهای مسلح
مبنــی بر در اختیار قرار دادن ظرفیت حداکثری مراکز درمانی نیروهای
مســلح به بیماران مبتا به کرونا صبح دیروز (سهشنبه) از طریق ارتباط
زنده ویدئویی سردار سرلشــکر پاسدار حسین سامی فرماندهکل سپاه
پاسداران انقاب اسامی با فرماندهان نیروها ،سازمان بسیج مستضعفین،
سپاههای استانی و فرمانده دانشــگاه علوم پزشکی بقیةاه(عج) برگزار
شد.فرماندهکل سپاه در حاشــیه برگزاری این جلسه با بیان اینکه پیرو
فرمایشــات و فرامین پیوسته فرماندهی معظم کل قوا ،در روزهای اخیر
مأموریت جدید مشارکت حداکثری تمامی ظرفیتها و امکانات نیروهای
مسلح از جمله سپاه در بخش خدمات پیشگیری و درمان بیماران کرونایی
اباغ شد ،گفت :این مهم هم در فرمایشات روز گذشته معظمله در مراسم
دانشآموختگی دانشــجویان دانشگاههای افسری نیروهای مسلح و هم
در فرمان جدیدی که به ســتادکل نیروهای مسلح اباغ فرمودند؛ وجود
داشت.وی افزود :بر اساس این تدبیر و دستور مبارک متعهد هستیم که
تمامی ظرفیتها و امکانات درمانی ســپاه اعم از بیمارستانهای ثابت و
سیار ،امکانات تولید و توزیع ماسک و بستههای بهداشتی و مشارکت در
غربالگری و کمک بسیج جامعه پزشکی به کادر ایثارگر و فداکار درمانی
را بــه میدان آوریم.فرماندهکل ســپاه با تأکید بر اینکه «تاش میکنیم
تمامی استعدادهای بیمارســتانی و سایر ظرفیتهای بسیج در خدمت
تحقــق این مهم قرار گیرد» ،گفت :کنار این اقدامات کمکهای مؤمنانه
و توزیع بستههای معیشتی با هدف کاهش مشکات مردمی که از کرونا
و یا غیرکرونا دچار رنج معیشــتی هستند ،بهطور مداوم انجام میپذیرد.
سرلشــکر ســامی در ادامه همچنین با تأکید بر اینکه «فرمان مبارک
فرماندهــی معظم کل قوا را تبدیل بــه مأموریت کردیم و با همه وجود
آن را به انجام میرســانیم» ،اظهار کرد :این اقدام و اراده در سپاه زنده
و جاری اســت و در صدد هستیم تمامی این ظرفیتها را در آرایش و با
تمهیداتی جدید بهشــکلی پیوسته بسیج کنیم و در خدمت ستادهای
ملی و استانی مبارزه با کرونا در سراسر کشور قرار دهیم.فرماندهکل سپاه
در پایان با تصریح به ضرورت اجرای دقیق دســتورالعملهای بهداشتی
توسط همه هموطنان ،قطع زنجیره تماس را تنها راه برخورد منطقی و
مؤثر در پیشگیری از تداوم شیوع کرونا دانست و گفت :از مردم عزیزمان
خواهش میکنیم دستورالعملها و شیوهنامههای بهداشتی را که از سوی
نهادهای مسئول به آنها متذکر میشوند ،رعایت کنند تا با حفظ سامتی
خود ،خانواده و ســایرین ،شرایط به شکل عادی برگردد؛ تحقق این مهم
جز با پیوند خوردن ارادهها و انگیزهها و عزم آحاد مردم و تمامی نهادها
و دستگاههای مسئول ممکن نیست.همچنین فرماندهان نیروها ،رییس
سازمان بسیج مستضعفین ،فرماندهان سپاههای استانی و دانشگاه علوم
پزشکی بقیةاه(عج) در این ارتباط ،گزارشی از آخرین اقدامات و عملکرد
مجموعه خود در این خصوص را ارائه کردند.
قدردانی سردار سامی از زحمات کادر درمان
فرمانده سپاه پاسداران انقاب اسامی گفت :با توجه به نامشخص بودن
پایان بیماری کرونا باید استراتژیهای معینی برای مقابله با این موضوع
داشته باشــیم.در ادامه این مراسم سردار حسین سامی فرمانده سپاه
پاسداران انقاب اسامی ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام

حســن مجتبی و امام رضا (ع) اظهار داشــت :امروز این توفیق حاصل
شــد تا در این جلسه حاضر شــویم و از کادر درمان و بهداشت کشور و
مسئولین وزارت بهداشت قدردانی کنیم.وی افزود :کادر بهداشت درمان
وهمه پزشــکان و پرســتاران وخدمتگزاران عرصه سامت مدتهاست
کــه خالصانه با تاشهای فراوان در حال مقابله با این بیماری منحوس
هستند و میتوانیم بگوییم که این اتفاق آزمایش بزرگی برای این افراد
بود تا جامعه درمانی کشــور با مفاهیم زنده مانند از خود گذشــتگی،
ایثار و فداکاری پیوند بخورد و این حماســه بزرگ را به تصویر بکشــد
که همین موضوع در ارتقاء بخشــیدن حاات معنوی جامعه ما اثرگذار
است و خوشبختانه پزشکان و پرستاران ما توانستند حماسهای از ایثار و
فداکاری را رقم بزنند.سردار سامی گفت :ما طی ماههای گذشته شاهد
گذشــت و ایثار کادر درمان و ترجیح دادن حیات بیماران بر ســامت
بودهایم که همین موضوع باعث شــد فرهنگ برجستهای در جامعه ما
شکل بگیرد.وی ادامه داد :این حماسه آفرینی جایگاه فرهنگی ما را در
ســطح بینالمللی افزایش داد و هدف اصلی ما از حضور در این مراسم
تجلیل و تشــکر از کادر درمان اســت .بدون شک میتوانیم بگوییم که
این افتخارات با افتخارآفرینیهای دفاع مقدس قابل مقایســه است چه
بســا که این روزها ما شرایط ســخت تری را تجربه میکنیم و ملت ما
قدردان زحمات همه عزیزان در این مسیر پرتاطم خواهد بود.فرمانده
کل سپاه با اشاره به دستور مقام معظم رهبری برای در اختیار قرار دادن
تمام امکانات درمانی نیروهای مسلح برای درمان بیماران مبتا به کرونا
اظهار داشــت :یکی دیگر از اهداف من برای حضور در این جلسه اعام
آمادگی برای همراهی وزارت بهداشت است.وی افزود:تمام امکانات سپاه
پاسداران از قبیل بیمارســتانهای صحرای ،سیار و توان بسیج جامعه
پزشــکی در اختیار وزارت بهداشت قرار دارد تا ما بتوانیم با این ویروس
منحوس مقابله کنیم .همچنین سپاه آماده پذیرش نقشهای جدیدتر
در این میدان است .سردار سامی خاطرنشان کرد :قبل از ظهر جلسهای
با دوستانمان در اســتانها داشتیم و به آنها به صورت شفاهی و کتبی
اباغ شــده که از ظرفیت خود برای درمان و پذیرش بیماران مبتا به
کرونا استفاده کننده و ما مرتب بر فعالیتهای آنها نظارت خواهیم داشت
و آماده هســتیم ظرفیت خودمان را افزایش دهیم.وی تصریح کرد:این
بیماری بــه خودی خود از بین نخواهد رفت بــه دلیل اینکه ما با یک
ویروس زندهای مواجه هســتیم که قابلیت تولیدی مثل دارد و توانسته
بخش زیادی از کره زمین را فرا بگیرد و متاســفانه تاکنون چشم انداز
روشنی برای مقابله با این بیماری در دسترس نیست.سامی ادامه داد:با
توجه به نامشخص بودن پایان این بیماری ما باید استراتژیهای معینی
را برای مقابله با این موضوع داشــته باشیم.فرمانده کل سپاه با تاکید بر
اینکه تاش میکنیم تا تمامی استعداد های بیمارستانی و سایر ظرفیت
های بســیج در خدمت تحقق این مهم قرار گیــرد ،گفت :در کنار این
اقدامات کمکهای مومنانه و توزیع بسته های معیشتی با هدف کاهش
مشکات مردمی که از کرونا و یا غیر کرونا دچار رنج معیشتی هستند،
بــه طور مداوم انجام می پذیرد.فرمانده کل ســپاه در پایان با تاکید بر
ضرورت اجرای دقیق دستورالعمل های بهداشتی توسط همه هموطنان
،قطع زنجیره تماس را تنها راه برخورد منطقی و موثر در پیشــگیری از
تداوم شــیوع کرونا دانست و گفت :از مردم عزیزمان خواهش می کنیم
دســتورالعمل ها و شیوه نامه های بهداشــتی را که از سوی نهادهای
مسئول به آنها متذکر میشوند ،را رعایت کنند تا با حفظ سامتی خود ،
خانواده وسایرین  ،شرایط به شکل عادی برگردد.گفتنی است در انتهای
این مراســم جمعی از مسؤوان به ارائه گزارشی از عملکرد سازمانها در
دوران شیوع کرونا پرداختند.

روز گذشته یکی از دوستان هیئتیام مطلبی را برایم در واتساپ فرستاد
که وقتی خواندم احساس کردم هر کس این مطالب را کنار هم چیده
هم واقف به شرایط درونی امروز آمریکاست و هم فیالواقع مقایسه رفتار
میرحسین موسوی و کروبی در جریان جنبش سبز در سال  ۱۳۸۸را
به امروز ترامپ بخوبی انجام داده است .به گفتهها و شنیدههای این دو
هفته خوب توجه کنید ،دونالد ترامپ در جریان یک نشست خبری در
کاخ ســفید درباره تعهد خود به انتقال مسالمتآمیز قدرت در صورت
شکست وی در انتخابات گفت« :انتقالی در کار نخواهد بود بلکه تداوم
ریاستجمهوری من را خواهیم داشــت»! در یک مصاحبه تلویزیونی
مجددا دونالد ترامپ حرف خود را تکرار نمود که « :ما برنده میشویم.
نمیبازیــم مگر اینکه تقلب کنند .نگاه من اینطور اســت .نمیتوانیم
اجازه بدهیم تقلب کنند .کشــورمان در خطر اســت ،چون این آدمها
کشــورمان را نابود میکنند نمیتوانیم اجــازه بدهیم این کار را انجام
بدهنــد»! و این هم اظهارنظر دیگری از ترامپ« :در حالی که میدانیم
در هزاران هزار رأیی که سرنوشت متفاوتی را رقم میزدند تقلب صورت
گرفته احمق بازی در نمیآوریم که بگوییم ،اوه ،بیایید قدرت را انتقال
دهیم»! «توماس فریدمن» تحلیلگر معروف آمریکایی پس از دست به
دست شدن این اظهارات از سوی دونالد ترامپ در روزنامهها با اشاره به
خطرات و نگرانیهای بوجود آمده از اظهارات ترامپ که پی در پی و به
هر بهانهای مطرح میشود ،ابراز نگرانی کرده و تاکید میکند که آمریکا
در جریان انتخابات ریاســت جمهوری پیشروی در ماههای انتهایی
ســال  ۲۰۲۰با یک جنــگ داخلی تمامعیار روبه رو خواهد شــد .در
همین رابطه و بمنظور اطمینان دادن به جامعه آمریکایی مقامات ارشد
پنتاگون گفتهاند نگرانند در صورت ایجــاد ناآرامیهای داخلی بعد از
انتخابات ریاستجمهوری ،ترامپ ارتش را برای سرکوب وارد خیابانها
کند! اکن ژنرال «مارک الکساندر میلی» رئیس ستاد مشترک ارتش
آمریکا در واکنش به نگرانی شــدید کنگره و مردم در امریکا از تصمیم
ترامپ و احتمال بروز جنگ داخلی ،نامه ای به کنگره فرستاده و در آن
تصریح کرده است که« :ارتش آمریکا مصمم است نقشی در حل و فصل
اختافات و مناقشــات انتخاباتی بعد از نوامبر  ۲۰۲۰نداشته باشد».
ســخن ترامپ که بارها بر آن تاکید ورزیده و همه روزه نیز آن را تکرار
میکند ،این اســت که اگر در انتخابات ریاستجمهوری رای نیاورد و
پیروز نشود ،حتماً تقلب صورت گرفته است و او برای مقابله با آن ارتش
آمریکا را به حمایت از بقای خود در کاخ سفید ،به میدان آورده و جنگ
داخلی به راه میاندازد! .دوســتی که این متن را تهیه کرده بود نوشته
اســت که آیا این ســخن ترامپ و راهی که در پیش گرفته است برای
شما آشنا نیست ؟! دقیقاً همان مسیری است که رهبران و اصحاب فتنه
انگلیسی -آمریکایی -اســرائیلی در سال  ۸۸در پیش گرفته و دنبال
کرده بودند .نامزد فتنهگران قبل از آنکه شــمارش آراء آغاز شود اعام
کرد پیروز انتخابات اســت! و قبل از انتخابات هم از جانب همان طیف
اعام شده بود اگر موســوی رای نیاورد ،مردم به خیابانها بریزند! و...
حسین شریعتمداری هم در کیهان که فرمول دیکته شده به فتنهگران
را دنبال میکرد و تمامی مراحل فتنه حتی انتخاب رنگ را پیشبینی
کرده بــود ،روز  ۲۰خرداد  ،۸۸یعنی  ۲روز قبل از انتخابات ،تیتر یک
صفحه اول خود را به این هشــدار اختصاص داد «این هشدار را جدی
بگیرید؛ آخرین پرده سناریوی افراطیون ،آشوب پس از شکست» .چه
شباهتی؟! گفتنی است فتنهگران  ۸۸در اجرای دستورالعملی که به آنها
دیکته شده بود کوتاهی نکردند ولی اسام و ایران و مردم را نشناخته
بودند و ...خیلی خیلی جالب اســت که این روزها ،آمریکا و متحدانش
در لبه همان چاهی قرار گرفتهاند که ســال  ۸۸برای ایران اســامی
حفر کرده بودند و همه توان خود را به میدان آورده بودند تا اســام و
جمهوریت نظام را در آن انداخته و از میان بردارند .حاا فتنه ســبز به
زادگاه خود و مرکز صدور فرمان آتش یعنی کاخ ســفید در واشنگتن
بازگشــته و میرود تا آتش فتنهای را که برای ایران اســامی تدارک
دیده بودند و ناکام مانده بود ،به جان طراحان اصلی آن بیندازد ...و چه
حکیمانه و امیدآفرین است کام خداوند تبارک و تعالی « َو َم َکروا َو َم َک َر
ه َوا ُ
ا ُ
ِرین» .این سزای مکافات عملی است که ستمکاران
یر الماک َ
ه خَ ُ
رجع الی
در یک کام به جان خود می خرند .که فرمود « ُک ّل شــی ٍء یَ ُ
اصلِهِ » .همه چیز به اصل خودش باز میگردد.
والسام

شمار قربانیان کرونا در کشور
از  ۲۹هزار تن گذشت
سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی  ۴۱۰۸مورد جدید کووید
  ۱۹در کشور خبر داد و گفت :متاسفانه طی  ۲۴ساعت گذشته ۲۵۴تن از هموطنان به دلیل این بیماری جان خود را از دست
دادند.دکتر سیماسادات اری گفت :تا دیروز  ۲۲مهر  ۱۳۹۹و بر
اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۴ ،هزار و  ۱۰۸بیمار جدید
مبتا به کووید ۱۹در کشــور شناسایی شد که یک هزار و ۹۴۹
نفر از آنها بستری شــدند.وی افزود :مجموع بیماران کووید۱۹
در کشــور به  ۵۰۸هزار و  ۳۸۹نفر رسید.اری گفت :متاسفانه
در طول  ۲۴ســاعت گذشته ۲۵۴ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را
از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به  ۲۹هزار
و  ۷۰نفر رســید.به گفته اری ،خوشبختانه تا کنون  ۴۱۱هزار
و  ۸۴۰نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص
شده اند.سخنگوی وزارت بهداشت افزود ۴۵۷۰ :نفر از بیماران
مبتا به کووید ۱۹در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت
قــرار دارند.وی همچنین گفت :تا کنــون چهار میلیون و ۳۶۹
هزار و  ۶۲۲آزمایش تشــخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده
است.لوی درباره استانهای در شرایط هشدار بیماری نیز گفت:
استانهای کردستان ،هرمزگان ،فارس و گلستان نیز در وضعیت
هشدار قرار دارند.
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تعرض به متهم ولو اوباش قطعا مجاز نیست

نماینده ایران در کمیته یکم مجمع عمومی ســازمان ملل متحد در پاســخ به
ادعاهای ســفیر سعودی علیه ایران ،از جامعه جهانی خواست این کشور را برای
فعالیت پنهانی اتمی خود پاسخگو سازد .حیدرعلی بلوجی در کمیته اول مجمع
عمومی ســازمان ملل متحد با رد اتهامات بی اساس سفیر سعودی علیه ایران،
اظهارداشت :دیدن این درجه از خصومت از طرف کشورهایی همچون سعودی
تاسفآور است در حالیکه ایران همواره طرحهای صلح را برای تامین ثبات منطقه
خودمان ارائه داده است.وی ادامه داد :با این حال ،آنها این درخواستهای صلح
را نپذیرفتهانــد و در عوض به سیاســتهای ناموفق خود در زمینه راه حلهای
نظامی و یا التماس دیگران برای مقابله با ایران عاوه بر تاشهای بدشان برای
اتهامزنی ایران ادامه دادهاند.نماینده ایران در کمیته یکم مجمع عمومی سازمان
ملل متحد اضافه کرد :فعالیتهای هســته ای ایران به طور کامل شفاف است و
مــا کاما با آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری میکنیم و آخرین گزارشها
و اظهارات مدیرکل آژانس به صراحت همکاری ایران را تایید کرده است.بلوجی
یادآور شد :مدیرکل آژانس توافق اخیر بین ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی
را لحظه درخشان دیپلماســی میخواند.وی ادامه داد :باید به نماینده سعودی
یادآور شــوم که تنها آژانس بینالمللی انرژی اتمی است که مرجع صالح برای
ارزیابی فعالیتهای کشــورهای عضو است نه کشورهایی چون سعودی که سوء
نیت آنها در مورد ایران هرگز اجازه نمیدهد واقعیتهای درســت را بشنوند یا
ببینند.این دیپلمات ایران اضافه کرد :ما مطمئن هستیم اگر قرار باشد موضوعات
به شــکلی منصفانه مورد بحث و بررسی قرار گیرند ،موارد زیادی وجود دارد که
سعودیها باید آنها را روشن کنند.بلوجی اظهار کرد :فقط در زمینه فعالیتهای
هستهای ،میخواهم مثالی بزنم و نگرانی هیات نمایندگی خود را در مورد عدم
اجرای توافقنامه جامع پادمان توســط عربستان سعودی به ثبت برسانم .ریاض
توافقنامه جامع پادمانی را به طور کامل اجرا نمیکند و حتی همین مقدار برنامه
اندک فعلی خود را همانطور که آژانس بینالمللی انرژی هستهای بارها درخواست
کرده بود ،برای تایید در اختیار آژانس بینالمللی انرژی هستهای ارائه نمیدهد.
وی خاطرنشان کرد :شکست اجرای پادمانهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی در
زمانی اســت که به نظر میرسد توانایی هستهای عربستان در اجرای یک برنامه
جاهطلبانه میتواند به سعودیها اجازه دهد برخی فعالیتهای هستهای را پنهان
کنند بدون اینکه مورد بازرســی آژانس انرژی هستهای بینالمللی قرار گیرند.
نماینــده ایران در کمیته یکم مجمع عمومی ســازمان ملل متحد ،اظهار کرد:
نگرانی در مورد فعالیتهای هسته ای نشت یافته عربستان سعودی به رسانهها
و شناســایی سایتهای مخفی هستهای در بیابان ،نیاز به حمایت گستردهای از
تاشهای جمعی بینالمللی دارد تا سعودیها را مسئول رفتارهای خود بدانند.
اجرای یکنواخت به جای اجرای گزینشــی ضوابط پادمانی در دراز مدت به نفع
جامعه جهانی خواهد بود.بلوجی تاکیدکرد :جامعه بینالملل باید از ریاض بخواهد
که فوری توافقنامه جامع پادمانــی را به طور کامل اجرا کند .توقف کمکهای
هستهای به عربستان سعودی تنها راهی است که میتواند این نگرانیها را کاهش
دهد .این عدم شــفافیت در فعالیتهای عربســتان سعودی ،مطمئنا کل رژیم
پادمان را زیر پا میگذارد .عبداه المعلمی ،نماینده دائم عربستان در سازمان ملل
اخیرا گفت :حمایت سابق عربستان از توافق هسته ای ایران بر مبنای لزوم پایان
دادن به انتشار ساح کشتار جمعی در منطقه خاورمیانه و جهان بود.وی مدعی
شد :عربستان نگران عدم پایبندی ایران به توافق هسته ای است که آخرین آن
گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی است؛ گزارشی که در آن تاکیدشده است
ذخیره اورانیوم غنی شــده ایران ده برابر چیزی است که در برجام بر آن توافق
شــده است.نماینده عربستان همچنین مدعی شــد که دستیابی به توافق بین
المللی فراگیر در رابطه با برنامه هسته ای ایران امری ضروری است؛ توافقی که
این کشــور را از دستیابی به ساح هسته ای منع کند و به آنچه رفتارهای بی
ثبات کننده در منطقه و حمایت از تروریســم میخواند ،پایان دهد .این مساله
باعث می شود که ایران با جامعه بین المللی آمیخته شود و به خاطر منافع ملت
آن تمام تحریم ها برداشته شود.

تصمیمات سختگیرانه ادامه دارد

سخنگوی دولت با بیان اینکه تعطیلی راه حل مناسب مقابله با کرونا نیست ،گفت:
در ستاد ملی کرونا تصمیم گرفتیم تعطیلی مشاغل پرخطر را هفته به هفته تمدید
کنیم ،.علی ربیعی ســخنگوی دولت ظهر دیروز(سه شنبه) با بیان اینکه در آستانه
سالروز رحلت پیامبر(ص) ،شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) قرار داریم،
گفت :اسام دین رحمت و حضرت رسول (ص) نماد عطوفت و رحمانیت است.
ربیعی افزود :پیامبر اسام با جمله نورانی «انی بعثت اتمم مکارم ااخاق» فلسفه
بعثت را اخاق و تزکیه فرد و جامعه معرفی کردند .امروز بیش از هر زمانی در دوران
دشواری ها و سختیها به الگوی اخاقی بزرگان دین که همانا اتکا به خداوند ،صبر
و حســن سلوک در میان هم است نیازمندیم.وی تاکید کرد :ملت ایران با عشق به
ائمه اطهار زیسته اند و در شرایط مختلف در فرازها و سختی با الگوگیری از مشی
و آموزه های آنان از گذار سخت تاریخی گذشته اند.سخنگوی دولت گفت :در مورد
کرونا ،در جلسه قبلی ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا به علت نادیده گرفتن حفظ
جان افراد توســط عده ای ،به ناچار تصمیمات ســخت گیرانه تر اتخاذ شد و این
پایان تصمیمات سختگیرانه نیست.ربیعی اظهار کرد :این سخت گیریها از جمله
جرائم انجام شده فقط برای حفظ جان شهروندان است و هدف اصلی توجه جامعه
به رعایت دستورالعمل های بهداشــتی و اهمیت حفظ جان انسانهاست.وی ادامه
داد :اساسا جریمه هدف نیســت ،جریمه یک ابزار است ،هشدار برای خودکنترلی
اســت و ایجاد اتفاق عمومی ذهنی برای رعایت دستورالعمل های بهداشتی است،
سیاســتهای تنبیهی و نظارت عمومی را میطلبد.ســخنگوی دولت گفت :ستاد
ملی بدنبال این اســت که رعایت دستورالعمل های بهداشتی اعم از رعایت فاصله
اجتماعی ،استفاده از ماسک و شستشوی مرتب دست ها آنچنان باید نهادینه شود
که تخلف از دستورالعمل به یک امر ناهنجار تبدیل شود.ربیعی در خصوص رعایت
دستورالعمل های بهداشتی در کشور گفت :نانواییها و رستورانها بیشترین اخطار
بهداشــتی دریافت کرده اند .متاسفانه رعایت پروتکل بهداشتی در سطح کشور به
 42درصد و در تهران به  32درصد رسیده است .استفاده از ماسک در سطح کشور
کاما کاهش یافته اســت .البته استفاده از ماسک در تهران از خانه تا خانه در حال
افزایش است.وی تاکید کرد :در این مدت  6هزار و  728مدرسه به دلیل عدم امکان
رعایت پروتکلهای بهداشــتی از حضوری به غیرحضوری تبدیل شــده اند .تعداد
زیادی از مراکز نیز اخطار گرفتند و پلمب شدند.ســخنگوی دولت گفت :همچنین
در جلســه ستاد ملی مطرح شد که علت باا بودن آمار جان باختن افراد در مدت
اخیر ،دیر مراجعه کردن به مراکز درمانی و پیشرفته شدن بیماری بوده است و یک
بررسی دیگر هم نشان می دهد ابتای خانوادگی شدت گرفته است و این نشان از
عدم رعایت مسائل بهداشتی در سطح خانواده ها است.ربیعی تصریح کرد :در همین
راستا مقرر شد وزارت بهداشت با افزایش سریع کمیت و کیفیت غربال گری با اضافه
شدن  10هزار تســت در روز نسبت به روزهای گذشته جهت شناسایی مبتایان
تسریع بخشد.وی در ادامه با اشاره به مصوبات دولت در ستاد اقتصادی ،گفت :برای
حمایت از کشاورزان موضوع خرید تضمینی محصوات مختلف یکی از سیاستهای
دولت اســت و به همین منظور هم هزار میلیارد تومان به ســازمان مرکزی تعاون
روســتایی تسهیات اختصاص یافت تا خرید های تضمینی به موقع صورت گیرد.
سازمان مذکور برنامه عملیاتی خرید محصوات کشاورزی را پیش بینی خواهد کرد.
سخنگوی دولت گفت :با شروع فصل بارندگی برای تکمیل پروژه های زهکشی 300
میلیارد تومان برای زهی کشی دشت میشــان برای اجرای پروژه های پیشگیرانه
اختصاص یافت.ربیعی در ادامه گفت :در راستای سیاست های همسایگی و گسترش
روابط با همسایگان مجوز امضای موقت موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولتهای
ایران و افغانســتان اتخاذ شد .قطعا این امر به گســترش تجارت و امنیت مرزها و
افزایش درآمد فعالیت های اقتصادی در مرز و بهبود شــرایط هر دو جامعه و مردم
کمــک خواهد کرد.وی افزود :ما کماکان در تمــام مرزها به دنبال صلح و افزایش
تجارت هســتیم و هنوز هم معتقدیم بهترین راه حل صلح برای منطقه طرح صلح
هرمز اســت .باز هم همگان را به همکاری در این زمینه دعوت میکنیم.سخنگوی
دولــت گفت :دولت به منظور افزایش توان تولیدی و خدماتی کشــور و حمایت از
کاای ایرانــی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قــراردادی (فاکتورینگ) را تصویب
کرد .این شــیوه در تامین مالی زنجیره تامین کمک زیادی به تولید گران و عرصه
کنندگان خدمات خواهد داشــت.ربیعی ادامه داد :همچنین در روزهای اخیر بحث
کمبود نان در برخی اســتان ها مطرح شــده بود .این موضوع در دولت هم مورد

با حضور جانشــین وزیر دفاع در بیمارســتان فوق تخصصی شــهید چمران،
نخستین دستگاه سونوگرافی بومی کشور ،طراحی و ساخت متخصصان صنعت
دفاعــی رونمایی و مورد بهره برداری قرار گرفت.به گــزارش وزارت دفاع ،امیر
سرتیپ قاســم تقی زاده جانشین وزیر دفاع در مراســم رونمایی از نخستین
دستگاه ســونوگرافی بومی ســاخت متخصصان صنعت دفاعی اظهار داشت:
دســتگاه ســونوگرافی کالر داپلر با قابلیت های منحصر به فرد وقابل رقابت با
نمونه های پیشرفته خارجی و سایر سونوگرافی های پیشرفته رنگی پرتابل از
مزایای مختلفی برخوردار است .وی نرم افزار پیشرفته و به روز با منوهای اندازه
گیری و تخمین ســن بارداری ،به کارگیری تکنولوژی پیشرفته تصویر برداری
و پردازش تصویر ،نرم افزار مدیریت و ارســال اطاعات از راه دور  ،سیستم کالر
داپلر و پاور داپلر ،صفحه نمایش  15اینچ  LEDبا رزولوشن باا ،رنج فرکانسی از
 2.5تا  14مگاهرتز ،وزن سبک و وضوح تصویر باا را از ویژگی های این دسنگاه
بومی پیشرفته ســاخت صنعت دفاعی کشور برشمرد و گفت :این محصول به
صورت ســیار و ثابت قابل بهره برداری اســت که قابلیت سیار آن می تواند در
میدان های رزم ،بیمارســتان های صحرایی و در مواقع بحرانی و ضروری مورد
استفاده قرار گیرد.سردار سرتیپ پاسدار قاسم تقی زاده ذخیره نامحدود تصاویر
بر روی هارد دیســک  ،USBمدهای کاری متفاوت ،استفاده به صورت پرتابل و
ثابت و در نهایت قابلیت اتصال به چاپگر را از مهمترین قابلیت های این دستگاه
عنوان کرد و گفت :طراحی و تولید این محصول مهم که با دانش بومی و فنی
متخصصان صنعت دفاعی در شرایط تحریم های ظالمانه و در شرایطی که نظام
سلطه از هیچ حربه ای برای ضربه به جمهوری اسامی ایران مضایقه نمی کند،
قطعاً افزایش امید ،اعتماد به نفس ملی ،ایجاد فرصت های شغلی و در نهایت
خروج ارز را برای کشور به همراه دارد.

بحث قرار گرفت .بررسی ها نشان داد هیچ علت خاص و نگران کننده ای برای این
مسئله منطقه ای وجود نداشته است .برخی علل منطقه ای اعم از سودجویی برخی
واحدهای صنفی و نیز قاچاق آرد این مشکل مقطعی و منطقه ای را به وجود آورده
اســت.وی تاکید کرد :بطور کلی ما هیچ کمبودی در کل کشور نداریم .خودکفایی
ما در محصول گندم کماکان برقرار اســت و تولید ما رو به افزایش اســت و ذخایر
مناسبی هم داریم.
بیش از  80درصد مبتایان کرونا سالمندان هستند
ربیعی در پاســخ به ســوالی در رابطه با اینکه اعمال جریمه ها برای عدم رعایت
اســتفاده از ماســک چه ضمانت اجرایی دارد؟ تصریح کرد :قرار بود جریمه برای
افرادی باشــد که به جان مردم احتــرام نمی گذارند .هدف جریمه نبود و هر پولی
واریز شــود برای وزارت بهداشــت و در زمینه خود کنترلی هزینه خواهد شد .این
جریمه برای عده ای بود که عاقه ای به رعایت حفظ جان مردم نداشتند و ما برای
آنها تدابیر انتظامی اندیشیدیم و برای ارائه دهندگان خدمت و صنوف جرایمی در
نظر گرفته شده است .در تمام نهادهای عمومی و دولتی هم حراست ها را مکلف به
کنترل و ارجاع آنها به کمیته های اداری کردهایم و تا انفصال از خدمت هم ممکن
اســت پیش برود .ربیعی گفت :باید این امــر را به هنجار تبدیل کنیم .چیزی که
مربوط به حوزه جان و سامت است در بسیاری از کشورها مورد نکوهش قرار می
گیرد .جریمه یک ابزار اســت و ما باید مراعات کنیم و با مراعات حرکت کنیم .در
خانواده ها رفت و آمد زیاد شــد و پدربزرگ ها و مادربزرگ ها مبتا شدند و امروز
بیش از  80درصد مبتایان ما سالمندان هستند.
 2.5میلیارد دار برای دارو مصرف میکنیم
وی در رابطه با سخت تر شدن رسیدن ما به دارو بواسطه تحریم ها و اقدامات دولت
در این زمینه ،گفت :ما  97درصد داروی مورد نیاز کشــور خود را در داخل تهیه و
تولید می کنیم .آن سه درصد هم یا مقرون به صرفه نیست و یا در مورد دانش آن
همکاران علمی در حال تاش هســتند 3.7 .میلیارد دار در سال های  96-97ارز
برای دارو مصرف کردیم .در سال  98به سه میلیارد دار و امروز به دو و نیم میلیارد
دار کاهــش دادیم و در عوض توان داخلی خود را افزایش دادیم .داروهای داخلی
ما آثار منفی کمتری روی مصرف کنندگان دارد .برخی داروها زمینه صادراتی نیز
دارند و این استراتژی اصلی ما است.ربیعی ادامه داد :امسال از ارز  4200تومانی ،یک
میلیارد و پانصد میلیون دار به این حوزه تخصیص دادیم و خواهیم داد .در روزهای
اینده  10هزار میلیارد تومان هم در بخش تجهیزات پزشــکی خواهیم داشت .ما
متاسفانه با بایای طبیعی مواجه شدیم که به میزان تولید و استفاده ما فشار آورد
اما ما تطابق پذیری داشتیم.وی افزود :چند وقت پیش دیدم عملیات روانی توسط
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا صورت گرفت که برخی رسانههای خارج نشین از
آن ابراز خوشحالی کردند .اینکه می گویند ایران اصا تحریم دارو نیست و مشکلی
ندارد عملیات روانی اســت .من نمی دانم اینها چه ایرانی هابی هستند؟ ما با هزار
سختی داریم دارو را تامین می کنیم .اگر راستگو هستید اجازه دهید از محل پول
خود در خارج از کشور و سوئیس داروها را وارد کنیم.
تعطیلی راهحل مقابله با کرونا نیست
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «با توجه به همه گیری سنگین
کرونا در تهران ،دولت برنامه ای برای تعطیلی مجدد اصناف همانند ایام فروردین و
ممانعت از سفر شهروندان ندارد؟ اخذ جریمه از متخلفین چه میزان در جلوگیری
از شــیوع کرونا و مقابله با موج سنگین اخیر موثر است؟» ،گفت :جریمه فی نفسه
به دنبال نشان دادن ناهنجاری با انگشت است .قصد ما بازدارندگی است .ما بیشتر
دلمــان همراهی و همکاری جامعه و نظــارت همگانی را میطلبد و این جرایم در
بخش های غیر فــردی به اندازه کافی اثرگذاری دارد.وی افزود :ما چشــم اندازی
در افــق نزدیک برای از بین رفتن کرونا نمیبینیم و تعطیلی را راه حل مناســبی
نمیدانیم .این مســاله یه چالش جهانی اســت ،ما امروز به یک میلیون  200هزار
نفر برای بیمه کاری پول میدهیم .برای ثبت نام مجدد بیمه بیکاری تعدادی کمی
آمدند و بازگشایی ها نشان داد که عده ای به کار برگشتند.

تعطیلی مشاغل پرخطر هفته به هفته تمدید میشود
سخنگوی دولت افزود :بنابراین تعطیلی راه حل مناسب نیست و به جای تعطیلی
باید به دنبال زندگی براساس پروتکل ها باشیم.ربیعی گفت :البته در ستاد ملی کرونا
تصمیم گرفتیم تعطیلی مشاغل پرخطر را هفته به هفته تمدید کنیم.وی گفت :در
استانها به استانداران اختیار دادیم که هر صنف و شغلی را که تشخیص میدهند
بتوانند تعطیل کنند .اختیار تعطیلی صنوف پرخطر به استانها داده شده است و در
تهران نیز در برخی موارد اعمال شده است.
باید چهره کریه تحریمها به مردم نشان داده شود
ربیعی در رابطه با حجم خســارات اقتصادی ناشی از کرونا در بخشهای مختلف،
گفــت :عدهای حتی تمایلی برای به کار بردن جنگ اقتصادی ندارند .با این کار به
نوعی ترامپ و جنایت آمریــکا را تبرئه می کنند .همزمان با افزایش مقاومت باید
چهره کریه تحریم ها نیز به مردم نشان داده شود.
نامه رئیس مجلس به رئیسجمهور هنوز ارسال نشده است
وی در رابطه با اصاح ساختار بودجه عنوان کرد :اصاحات ساختار بودجه در دستور
کار دولت بوده و در بودجه ســال آینده نیز در دستور کار است .نامه اعام شده از
ســوی رئیس مجلس به رییس جمهور مبنی بر لــزوم اصاحات بودجه  1400تا
ساعت  11امروز که پیگیری شد به دفتر رئیس جمهور ارسال نشده است.
وی افزود :اخیرا ســنت خبری براساس موضع گیری ها باب شده است که قبل از
نوشتن یا ارسال یا دریافت نامه بین سران موضوع در افکار عمومی مطرح می شود.
البته حســن نیت هست و با دلسوزی برای همکاری مواجه هستیم اما در خصوص
اصاح ساختار سازمان برنامه و بودجه از دو سال قبل ،طرح اصاح ساختار بودجه
را در  10محور تهیه و به مجلس و شورایعالی هماهنگی اقتصادی ارائه کرده است.
سخنگوی دولت بیان کرد :در فرآیند تدوین بودجه  1400هم ،موارد مهمی از قبیل
اجرای بودجه علمیاتی ،مولدسازی دارائی های دولت ،کاهش اتکاء بودجه به درآمد
نفت و  ...پیش بینی شده است.
از اروپا گایه داریم
سخنگوی دولت در رابطه با تاثیر تحریم های بانکی روی مبارزه با کرونا در واردات
دارو و مســئولیت اروپا در این زمینه بیان کــرد :البته اروپا در موضوع قطعنامه ها
موضع اصولی گرفت که امیدوار هستیم آن را ادامه دهند اما در مقابل ایستادن در
مقابل آمریــکا برای اینکه به تعهدات خود در برجام عمل کنند هنوز گایه داریم.
اروپا بیشتر از این در قبال ملت ایران وظیفه دارد و باید به تعهدات خود عمل کند.
وی افزود :اروپا نباید مجری دســتورات واشــنگتن باشد .البته در مباحث اخیر در
ســطح شورای امنیت یا سطوح دیگر اروپایی ها از خودشان استقال نشان دادند و
ما به تداوم آن در همه قســمتها امیدوار هستیم .آمریکا به دروغ می گوید ایران
تحریم نیســت و عملیات روانــی می کنند و افکار عمومــی را فریب می دهند و
همانطــور که عرض کردم اگر انتقال پول از بانک ها را اجازه دهند چیز بیشــتری
نمی خواهیم .کمبود دارو بر ســامت ایرانیان اثر گذاشته و خلل ایجاد کرده تا در
برخی موارد نتوانیم تجهیزات پزشــکی وارد کنیم.سخنگوی دولت تصریح کرد :در
زمینه تهیه مواد غذایی و واردات ،برخی نابســامانی هایی که در افزایش قیمت ها
پیش می آید ناشــی از همان انتقال پول است .آمریکا مدام غذا و سامت مردم را
تهدید می کند و این نه در منظر ایران که از منظر جهانی و دادگاه های بین المللی
محکوم شده است.
قیمت دار واقعی نیست
ربیعی همچنین در رابطه با قیمت دار گفت :قیمت واقعی دار این نیســت .امروز
مطلع شدم دار در بازار عرضه می شود اما کسی نمی خرد و قیمت باا می رود.
وی تاکید کرد :بااخره  50میلیارد 70 ،میلیارد و  120میلیارد دار ساانه میآمد
و شــما هیچ مشکلی نداشــتید و وقتی صاحب عرصه با محدودیت روبرو میشود
این نوع سوءاستفاده ها هم رشد میکند .امروز تمایل به خرید کم است و کماکان
قیمت را باا میبرند.

آگهی مناقصه عمومی

با حضور جانشین وزیر دفاع انجام شد

رونمایی از نخستین دستگاه سونوگرافی
ساخت متخصصان صنعت دفاعی

سیاست
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تعطیلی راهحل مقابله با کرونا نیست

رییس قوه قضاییه:

پاسخ ایران به ادعاهای نماینده عربستان
در سازمان ملل

@sobheqtesad

ربیعی در نشست خبری:

گزیده خبر

رئیس قوه قضائیه با صدور دستوری به دادستان تهران خواستار برخورد با بازپرس
و ماموران متخلف در گرداندن تعدادی اوباش شــد.به گزارش مرکز رســانه قوه
قضاییه  ،در ماجرای اوباش گردانی اخیر ،آیت اه رئیســی از همان لحظات اولیه
اطاع ،به دادســتان تهران دستور داده است در خصوص مصادیق تعدی از قانون
و نقض حقوق شهروندی ،با متخلفین اعم از بازپرس و یا مامورین برخورد شود.
رئیس قوه قضائیه ضمن تاکید بر برخورد قاطع و بی امان با اراذل و اوباش ،حکم به
تشهیر را صرفا در صاحیت دادگاه و آن هم در چارچوب قوانین و مقرارت میداند
که تعرض به متهم ولو اوباش قطعا مجاز نیست!

sobhe-qtesad

@sobheqtesad
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شــهرداری گرگان در نظر دارد علمیات اجرای ســاخت ترن هوایی 30متری پروژه شهربازی
را با مبلغ برآورد اولیه  180/000/000/000ریال بدون تعدیل در ســال  ،1399برآورد ،نقشــه
و مشــخصات فنی پیوست آگهی مناقصه به شرکتهای واجدالشرایط واگذار نماید .لذا شرکتهای
دارای گواهینامــه صاحیت واجدالشــرایط می تواننــد از تاریخ  1399/07/22لغایت ســاعت
 14:15مــورخ  1399/08/06بــه واحد امور قراردادهای شــهرداری بــه آدرس گرگان -میدان
شــهرداری – شــهرداری گرگان طبقه سوم و یا به سایت شــهرداری گرگان به آدرس اینترنتی
 WWW.GORGAN.IRمراجعه و ضمن دریافت اسناد مناقصه نسبت به تکمیل و ارائه اسناد
در پاکت الف (تضمین شرکت در مناقصه) پاکت ب (اساسنامه ،آگهی تاسیس و آخرین تغییرات
شــرکت ،رزومه ،شماره پروانه بهره برداری از اداره اســتاندارد در خصوص اخذ فراوردهای واحد
تولیدی ،اســناد و مدارک شرکت در مناقصه) و پاکت ج (پیشنهاد قیمت) به شرح ذیل در مدت
زمان تعیین شده در متن آگهی در پاکت اک و مهر شده به واحد دبیرخانه شهرداری به آدرس:
گرگان – میدان شهرداری –شهرداری گرگان اقدام نمایند.
تلفن تماس01732240752 :
544

شهردار گرگان-عبدالرضا دادبود

فرمانده نیروی دریایی سپاه:

بیمارستانهای صحرایی نیروی دریایی
سپاه در خدمت بیماران کرونایی
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقاب اسامی از فعال کردن
چند بیمارستان صحرایی در کشور برای خدمات دهی به بیماران
کرونایی خبر داد.به گزارش پایگاه اطاع رســانی سپاه پاسداران
انقاب اسامی ،سردار دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری در ارتباط
زنده تصویری فرمانده کل ســپاه که در قرارگاه امام رضا (ع) سپاه
برگزار شد ،اظهار داشت :بیمارستان صحرایی در شیراز را آماده و به
چالوس ارسال کردیم که استعداد  74تخت بستری دارد و میتواند
تا  120تخت افزایش پیدا کند و تا  33روز در آن جا استقرار خواهد
داشت.وی گفت :دومین بیمارســتان صحرایی در برازجان استان
بوشهر است که استعداد  40تخت را دارد و  50روز مستقر خواهد
بود و ســومین بیمارستان در بوشهر است که استعداد  400تخت
دارد و  62روز مســتقر خواهد بود و بیمارستان صحرایی صاحب
الزمان (عج) در بندرعباس هم آماده ارائه خدمت است.

طرح مجلس برای کمک به اقشار
آسیبپذیر در دوران کرونا
نایب رئیس کمیســیون اجتماعی مجلــس از تدوین طرحی در این
کمیسیون برای کمک به اقشار آسیبپذیر در دوران کرونا خبر داد.ولی
اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسامی با
بیان اینکه در این کمیسیون طرحی درباره کمک به خانوارهای تحت
حمایت نهادهای به مانند بهزیســتی و کمیته امــداد در دوران کرونا
تدوین شده اســت ،گفت :این طرح در راستای همان طرح معیشتی
مجلس است که چند وقت پیش رئیس مجلس از آن رونمایی کرد.وی
با بیان اینکه در شرایط کرونا و گرانی کااهای اساسی برخی از اقشار
جامعه به ویژه خانوادههای که تحت حمایت نهادهای به مانند کمیته
امداد و بهزیستی هستند باید مورد توجه ویژه قرار گیرند.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

@sobheqtesad

@sobheqtesad

اقتصاد کان

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir
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واریز آوردههای اولیه کافی نیست

عدم استقبال مردم از طرح ملی مسکن

اگر چه وزیر راه و شهرســازی بر اجرای قدرتمند طرح اقدام ملی مسکن تأکید دارد ،اما
برخی نشــانه ها از بعید بودن دستیابی به هدف «تحویل بخشی از واحدهای این طرح
در دولت دوازدهم» حکایت دارد.علی رغم ادعای وزارت راه و شهرســازی در بهار امسال
مبنی بر واگذاری تعدادی از واحدهای طرح اقدام ملی مســکن به دست مردم در تیرماه
امســال ،نه تنها در هیچیک از ماههای تابســتان چنین اتفاقی رخ نداد ،بلکه بعید است
واحد مسکونی ای حتی در پاییز امسال هم به دست متقاضیان طرح ملی مسکن برسد.
طرح ملی مسکن قرار بود با ساخت  ۴۰۰هزار واحد مسکونی از نیمه دوم سال  ۹۷آغاز
شود که با رخداد اتفاقات متعدد ،عم ًا کلنگ زنی آن به زمستان  ۹۸موکول شد؛ اما فاز
ثبت نام این طرح نیز با شــیوع کرونا همزمان شــد که درنتیجه وزارت راه و شهرسازی
ماهها برای نام نویســی و پاایش متقاضیان واجد شرایط ،زمان را از دست داد و حال با
آغاز فصل ســرد سال ،مشخص نیست آیا این طرح در دولت فعلی سرانجامی دارد یا بار
جدیدی را برای دولت آینده تحمیل خواهد کرد؟اگرچه وزارت راه و شهرســازی درباره
آخرین وضعیت پروژههای طرح ملی مســکن هیچ گاه شفاف ســازی نکرد و آماری از
آخرین وضعیت و مراحل پیشرفت فیزیکی ساخت واحدهای در حال احداث  -بر اساس
ادعــای این وزارتخانه  -ارائه نشــده ،اما بعضاً برخی مقامــات مربوط به طرح اقدام ملی
مســکن ،آمارهایی از رقم کلی واریز آوردههای مردمی ارائــه میدهند.عدم واریز آورده
اولیه بخش عمدهای از واجدان شرایط طرح اقدام ملی مسکن و خُ لف وعده وزارت راه در
تحویل تعدادی از واحدهای مسکن ملی در تابستان امسال در حالی است که وزیر راه و
شهرسازی اواخر مرداد ماه اعام کرد :قرار است  ۱۳هزار واحد مسکن مهر فاقد متقاضی
در اختیار طرح اقدام ملی مسکن قرار گیرد.
مدیرعامل بانک عامل ( 19شهریور) :مجموع رقم آوردههای مسکن ملی1,400 ،
میلیارد تومان
محمود شایان مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن یک ماه قبل ( ۱۹شهریور) در تشریح
اولین گزارش مربوط به روند تأمین مالی طرح اقدام ملی مســکن ،اعام کرد :حســاب
بانکی  ۶۸هزار متقاضی واجد شــرایط در طرح اقدام ملی مسکن ،در شعب بانک مذکور
در سراســر کشور فعال شــده که این تعداد متقاضی تا کنون ۱,۴۰۰ ،میلیارد تومان در
مجموع ،واریز کردهاند که بخشی از آورده نقدی متقاضیان در این طرح به حساب میآید.
معاون مســکن وزیر راه ( 16مهر) :جمع واریزی آوردههای مسکن ملی2,600 ،
میلیارد تومان
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هم در آخرین روز
کاری هفته گذشته ( ۱۶مهر) در خصوص آخرین وضعیت طرح اقدام ملی مسکن و روند
احداث و پیشرفت پروژههای مسکن ملی ،گفت :از تعداد متقاضیانی که تاکنون ثبتنام
و فراخوان شــدند ،بیش از  ۱۱۵هزار نفر از متقاضیان تعیین تکلیف شده و در بانک به
نام خود افتتاح حساب و واریز وجه انجام دادهاند.محمودزاده در خصوص وضعیت افتتاح
حساب مسکن ملی توسط متقاضیان این طرح ،اعام کرد :بالغ بر  ۲,۶۰۰میلیارد تومان
آوردهای است که تاکنون متقاضیان به حساب خود واریز کردهاند.
پیگیریهای وزیر راه برای سرعت دهی به طرح ملی مسکن
از مهرماه اعمال میشود

افزایش ۴۵درصدی حقوق بازنشستگان
کشوری
یک مقام آگاه گفت :افزایش ۴۵درصدی حقوق بازنشستگان کشوری از مهرماه
پرداخت میشــود.یک مقــام آگاه پیرامون خبری که وزیر تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعی روز گذشته مبنی بر افزایش  ۷۷درصدی دریافتی حقوق بازنشستگان
کشوری نسبت به سال قبل خبر داد ،گفت :افزایش حقوق کارمندان بازنشسته
کشوری از مهرماه اعمال میشود که حقوق بازنشستگان نسبت به ماه قبل خود
 ۴۵درصد اضافه میشــود و نســبت به سال قبل از رشــدی معادل  ۷۷درصد
برخــورددار خواهد شــد.این مقام آگاه همچنین در مــورد این که این افزایش
شامل بازنشستگان تأمین اجتماعی هم میشود گفت :حقوق بازنشستگان تأمین
اجتماعی از مرداد ماه افزایش یافت.وی گفت :در حال حاضر یک میلیون و ۴۸۹
هزار و  ۳۵۲نفر بازنشسته کشوری شامل بازنشستگان کارکنان دولت ،قوه قضائیه
و برخی مجموعههای دیگر در کشور وجود دارد.
پورابراهیمی:

تحریم اخیر  ۱8بانک ایرانی شوی
سیاسی است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی تحریم اخیر  ۱۸بانک ایرانی
از سوی آمریکا را شوی سیاسی و رسانهای دانست و گفت که محدودیت های
بانکی از سال  ۹۱وجود داشته است.محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به تحریم
تعدادی از بانکهای ایران از ســوی ترامپ اظهار کرد :از ابتدای ایجاد ســاختار
تحریمهای هوشــمندانه علیه کشورمان مجموعه فعالیتهای نظام بانکی چه
بانک مرکزی و چه سایر بانکها به شکلی تحت تأثیر این تحریمها قرار گرفته
بود و متناسب با آن جمهوری اسامی نیز اقداماتی انجام داده بود که تأثیر آن
را به حداقل برســاند از جمله دور زدن تحریمها و روشهای مختلفی که نظام
بانکی به شکلی مدیریت کرد تا کشور علیرغم مواجهه با تحریم جلو برود.وی
افزود :از ســال  ۹۱به این طرف چه پیش از برجام و چه پس از برجام اهدافی
که آمریکاییها برای تحریم حوزه بانکی اعمال کردند عملیاتی نشد و شرایط
ما در چند سال گذشته عما بیانگر این است که فعالیتهای نظام بانکی تغییر
چندانی نداشــته زیرا ایران رفتار جدیدی در ارتباط با چین و روسیه و رفتن
به ســمت ارزهای مشترک و پیمانهای پولی و روشهای نقل و انتقال جدید
داشته لذا آمریکاییها موفقیتی حاصل نکردند.نماینده مردم کرمان در مجلس
خاطرنشان کرد :طراح تحریمها در گزارشی به دولت فعلی آمریکا رسما اعام
کرد که تحریمهای جدید باعث شده ایران در نحوه رفتار متقابل رفتار جدیدی
داشــته باشــد و بتواند در مواجهه با نظام بانکی دنیا مشکاتش را حل کند.
پورابراهیمی با بیان اینکه  ۱۸بانک تحریم شده اخیر عموما بانکهای غیردولتی
هستند ،تصریح کرد :این تحریمها از قبل هم وجود داشته و اکنون بیشتر یک
سوی سیاسی و رسانهای است که نشان میدهد آمریکا از تحریمهای اقتصادی
نتیجهای نگرفته است .لذا این تحریمها تأثیری بر اقتصاد ایران نخواهد داشت
و نظام بانکی ما میتواند مسیر خود را پیش ببرد.وی با بیان اینکه نظام بانکی
در سال گذشــته حدود  ۸۰میلیارد دار مجموعه ارز تراز تجاری کشور را در
اوج تحریمهای آمریکا تبادل کرده است ،خاطرنشان کرد :ایران از شرایطی که
آمریکا میخواسته برایش ایجاد کند عبور کرده و این تحریمها تأثیری در روند
جاری کشور ندارد .این محدودیتها از سال  ۹۱وجود داشته و حاا شاید شدت
آن بیشتر شده باشد و ما با سختیهایی روبرو باشیم.

به نظر میرســد افزایش  ۱۲۰۰میلیارد تومانــی ناگهانی آوردهها ،به دلیل پیگیریهای
شخص وزیر راه و شهرسازی طی یک ماه گذشته از ادارات کل راه و شهرسازی استانها
و دســتورات مؤکد اسامی به معاونت مســکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برای
تســریع در طرح اقدام ملی مسکن باشد.چرا که شخص وزیر راه و شهرسازی یک بار در
 ۱۲شــهریور امسال در دیدار ویدئو کنفرانسی با مدیران کل راه و شهرسازی استانها بر
ضرورت تسریع در اجرای طرح اقدام ملی مسکن تأکید و اعام کرد :در اجرای طرح اقدام
ملی مسکن هیچکس حق تعلل ندارد و برخی کم کاریها در این زمینه پذیرفته نیست.

دستور رهبر انقاب برای تسریع طرح ملی مسکن
بار دوم نیز در  ۹مهر ماه و باز هم در دیدار ویدئو کنفرانســی وزیر راه و شهرســازی با
مدیران کل راه و شهرسازی استانها و همچنین معاون مسکنی این وزارت خانه و مدیران
و رؤســای سازمانهای مرتبط با این طرح اعم از شرکت بازآفرینی شهری ،سازمان ملی
زمین و مســکن ،بانک عامل بخش مسکن ،بنیاد مسکن ،شرکت عمران شهرهای جدید
و… بر اجرای مسکن ملی و تحویل به موقع آنها به عنوان خواسته به حق مردم و از آن
مهمتر فرمان مقام معظم رهبری تأکید و اظهار کرد :در همین رابطه نیز ،چندی پیش،
رهبر انقاب تاکید کردند ،پروژه اقدام ملی مسکن که شروع شده و بر اساس آن به مردم
قولی داده شــده است باید در همین دولت به مردم عملیاتی و تحویل شود.گفتنی است
رهبر معظم انقاب در نیمه نخست شهریور ماه در دیدار ویدئو کنفرانسی با اعضای هیئت
دولت که به مناسبت هفته دولت برگزار شد ،بر تسریع در تکمیل طرح اقدام ملی مسکن
تا پیش از اتمام عمر دولت دوازدهم تأکید کرده بودند.
عضو کمیسیون عمران مجلس :مردم از طرح اقدام ملی مسکن استقبال نکردند
با این حال هنوز هم مردم طعم واقعی پیشــرفت طرح اقدام ملی مسکن و تبدیل شدن
کشور به یک کارگاه بزرگ عمرانی را نچشیده اند.شاید از همین رو باشد که علیرضا پاک
فطرت ،عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه دولت درباره طرح ملی مسکن مبهم
صحبت میکند و مردم هم از این طرح استقبال نکرده اند ،گفت :متأسفانه در چند ماه
اخیر شــاهدیم که دولت درباره محورهای طرح اقدام ملی مســکن بسیار لرزان صحبت
میکند ،به نظر میرســد که دولت دقیقاً نمیداند که طرح اقدام ملی را چگونه و در چه
مناطقی میخواهد اجرایی کند .مناطق اجرای طرح ملی مسکن ،زمان اجرای پروژهها و
زمان تحویل واحدهای مســکونی جز ابهامات این طرح محسوب میشود که دولت باید
نسبت به این مسائل رفع ابهام کند.
نماینده مردم شــیراز در مجلس میگوید :نداشتن برنامه مدون و مشخص موجب شده
که مردم از طرح ملی مســکن اســتقبال نکنند ،مردم باید در گام نخست نسبت به این
طرح آگاه شوند تا پس از آن مشارکت کنند .بنابراین مردم هیچ وقت موضوع نسیه را به
موضوع نقد ترجیح نمیدهند.
طرح ملی مسکن شکست خورده است؟
با وجود پیگیریهای وزیر راه و شهرســازی نســبت به اجرای طرح اقدام ملی مسکن و
امضای تفاهم نامههای متعدد با دســتگاهها و سازمانها و وزارت خانههای متعدد برای
احداث مسکن کارکنان این نهادها از قبیل فرهنگیان ،پرسنل نیروهای مسلح ،کارگران

و کارکنان چند وزارت خانه که به گفته محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه
و شهرســازی ،مجموع آنها به  ۷۰۰هزار واحد میرسد ،اما باز هم بسیاری از کارشناسان
معتقدند با توجه به افزایش ناگهانی هزینه ساخت و ساز در ماههای اخیر از یک سو و نیز
صنعتی نبودن ساخت و ساز در ایران که سبب میشود تا یک پروژه  ۱۰۰واحدی بعضاً تا
 ۳سال به طول بینجامد ،عم ًا اجرای این طرح به دولت یا حتی دولتهای بعدی منتقل
شود.میراثی که یادآور طرح مسکن مهر بوده و ممکن است مانند این طرح چندین سال
زمان ببرد؛ مسکن مهر  ۱۰سال وقت و هزینه از مردم و دولت گرفت و هنوز هم علی رغم
اینکه مسئوان ارشد وزارت راه و شهرسازی و اخیرا ً اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس
جمهور بر بسته شدن پرونده مسکن مهر در سال جاری تأکید میکنند ،برخی گمانهها از
عدم اجرایی شدن این وعده خبر میدهد.

نقش شهرداریها در کندی پیشرفت مسکن ملی
جواد حق شــناس معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقاب اسامی که وظیفه احداث
 ۱۴۰هزار واحد از پروژه اقدام ملی مســکن را در شهرهای زیر  ۲۵هزار نفر و چند شهر
باای  ۱۰۰هزار نفر بر عهده دارد ،از کارشکنی شهرداریها در عدم صدور پروانه ساخت
یا تأخیر در صدور آن به عنوان عامل کندی طرح ملی مسکن یاد کرده است.موضوعی که
چندی پیش ،شــخص وزیر راه و شهرسازی هم بر آن تأکید داشت.اسامی در نیمه دوم
شــهریور ماه گفته بود :شهرداریها موظفند هرچه سریعتر نسبت به صدور پیش پروانه
واحدها اقدام کنند تا عملیات اجرایی طرح اقدام ملی مســکن در استانها آغاز شود ،.به
نظر میرسد عدم همکاری شهرداریها در صدور پروانه ساختمانی پروژههای طرح اقدام
ملی مسکن ،نبود نقدینگی در اختیار پیمانکاران به دلیل عدم واریز آوردههای متقاضیان
باشد؛ بنابراین شــهرداریها عم ًا قصوری در اجرای طرح ملی مسکن نداشته اند؛ بلکه
عدم واریز وجه از سوی واجدان شرایط ،شرایط را برای سازندگان و پیمانکاران این پروژه
سخت کرده است.
وزیر راه در توجیه عدم واریز آوردههای متقاضیان :شاید پیامک دریافت نکرده
باشند!
محمد اسامی وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا طرح اقدام ملی
مسکن به دلیل عدم استقبال مردم از واریز آورده اولیه ،متوقف شده است؟ اظهار داشت:
به معاونت مســکن وزارت راه و همچنین مدیران کل راه و شهرســازی استانها دستور
داده ام تا اطاع رســانی به مردم را ســرعت دهند.وی درباره علت کندی تکمیل وجه و
واریز آوردهها از سوی متقاضیان که آیا میتواند به معنی عدم استقبال آنها از طرح اقدام
ملی مسکن باشد؟ گفت :ممکن است برخی از متقاضیان پیامکهای وزارت راه یا ادارات
کل راه و شهرســازی اســتانها را دریافت نکرده باشند یا اینکه ممکن است عدهای کد
مخصوص مســدود کردن دریافت پیامک با سرشماره های تبلیغاتی را وارد گوشیهای
خود کرده و پیامک مربوطه را ندیده باشند.اســامی ادامه داد :از همین رو به مسئوان
ذی ربط دســتور دادم تا اطاع رسانی با شیوههای مختلف را پیگیری تا مردم نسبت به
افتتاح حســاب و تکمیل وجه اقدام کنند.وی تأکید کرد :نه تنها طرح اقدام ملی مسکن
متوقف نشده ،بلکه به خوبی در حال پیشرفت است تا کنون ( ۱۰مهر ماه)  ۱۴۰هزار نفر
حساب افتتاح کرده اند.

رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

عرضه سهام شرکت های دولتی بدون تردید ادامه می یابد

در جلسه دیروز سه شنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ،رئیس کل بانک مرکزی
از تاش های انجام شــده برای استفاده از منابع ارزی در خارج از کشور ،گزارشی
ارائه کرد و با تشریح توافقات خود با مسئولین عراق در سفر به این کشور ،از تاش
های گســترده تر برای اســتفاده از منابع ارزی در سایر کشورها و گشایش های
مفیدی که در این خصوص صورت گرفته ،خبر داد.بحجت ااســام و المسلمین
حســن روحانی پس از گزارش رئیس کل بانک مرکزی ،با تاکید بر لزوم پیگیری
جدی برای دسترسی و استفاده از منابع ارزی مسدود شده کشورمان در خارج از
کشــور گفت :هر چند تحریم های آمریکا شرایط سختی برای تعامات اقتصادی
کشور ایجاد کرده است ،اما با تاش های انجام شده ،استفاده از این منابع در حال
افزایش اســت و تخصیص منابع به مصارف کااهای اساســی و نیازهای تولیدی
کشور استمرار خواهد یافت.در این جلسه همچنین دکتر محمدجواد ظریف وزیر
امور خارجه از سفر خود به چین و دیدار و توافقات با مقامات این کشور در حوزه
تبادات مالی و پولی و روابط دو کشور در حوزه حمل و نقل دریایی گزارشی ارائه
کرد.رئیس جمهور پس از این گزارش ،با بیان اینکه توسعه اقتصادی همه کشورها
به صورت ملموس با دیپلماســی اقتصادی گره خورده است ،تصریح کرد :باید در
این مقطع با تقویت اولویتهای ارتباطی خود ،با چین ،کشورهای منطقه اوراسیا و
همسایگان ،در حوزه های مختلف از انرژی تا فناوری ،برای توسعه روابط اقتصادی
برنامهریزی ویژهای انجام دهیم.روحانی با اشاره به اینکه دولت به دنبال تسریع در
پیگیری اجرای توافقات با کشورهای منطقه است ،خاطرنشان کرد :در این زمینه
فعال شدن کمیسیونهای مشترک اقتصادی با کشورهای هدف ضروری است و در
اهداف اقتصادی تجارت با شرق و همسایگان ،توجه به سیاست صادراتمحور بودن
باید در اولویت قرار گیرد.رئیس جمهور همچنین گســترش همکاری با اتحادیه

 292هزار بنگاه وام
کرونا دریافت کردند

معاون توسعه اشتغال وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
گفت :تا کنون  ۲۹۲هزار بنگاه آسیب دیده تسهیات
کرونا به ارزش پنج هزار و  ۸۰۰میلیارد تومان دریافت
کردند .دولت برای حمایت از کسب و کارهای آسیب
دیده از کرونا پرداخت تسهیات را در دستور کار خود
قرار داد .براین اساس متقاضیان دریافت تسهیات از
ســیزدهم خردادماه امسال میتوانستند با مراجعه به
ســامانه کارا درخواست خود را برای دریافت وام ثبت
کنند .پرداخت این تسهیات در چند دوره با توجه به
ادامه شیوع بیماری کرونا تمدید شد و براساس آخرین
اطاعیه بانک مرکزی تا پایان مهرماه ادامه دارد.
براســاس این گزارش در کارگاههایی که مستقیم از
کرونا لطمه دیده و به اجبار تعطیل شدهاند ،مبلغ ۱۶
میلیون تومان وام به ازای هر نیروی انسانی اختصاص
مییابــد و در واحدهای کســبوکاری که فعال بوده،

اوراسیا را از نظر اقتصادی قدم بسیار مهمی دانست و گفت :ایران عاوه بر ظرفیت
تولید و تامین واردات برخی از این کشــورها ،بــا توجه به قرار گرفتن در بهترین
موقعیت ترانزیتی ،میتواند مسیری مناسب برای ترانزیت کااهای کشورهای عضو
این اتحادیه باشد.رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود تاکید بر واگذاری
ســهام دســتگاههای دولتی را نشان از عزم راســخ دولت برای بهینه سازی روند
خصوصی ســازی در کشور برشمرد و اطمینان داد که برنامه عرضه سهام شرکت
های دولتی در بازار ســرمایه بدون تردید ادامه خواهد یافت.روحانی اظهارداشت:
برنامه عرضه سهام شــرکتهای دولتی در بازار سرمایه در راستای چابکسازی،
اجرای سیاســت های کلی اصــل  ۴۴و حمایت از بازار ســرمایه بهویژه هدایت
نقدینگی به سوی اشتغال مولد و در مجموع مردممحور کردن اقتصاد ،شفافسازی
فعالیتهای اقتصادی و زدودن فساد از بدنة اقتصاد انجام می گیرد.رئیس جمهور
در عین حال تاکید کرد که رونق ،پویایی و فســادزدایی جدی از اقتصاد کشور و
ایجاد فرصت برابر برای آحاد مردم از طریق تداوم عرضة سهام بنگاههای بزرگ و
متوسط باید با یک طرح دقیق انجام گیرد که دولت چنین طرحی را تهیه کرده و با
دقت و جدیت در حال اجرای آن است.روحانی از مصادیق عینی این برنامه را عرضة
سهام شرکتهای بزرگ پتروشیمی ،پاایشی ،فلزی ،بانکی ،بیمهای ،خودرویی و
زیرمجموعههای آنها برشمرد که از طریق عرضة مستقیم و صندوقهای مالی قابل
معامله (ای تی اف) و سایر روشها تحقق پیدا کرده و این روند ادامه دارد.
پس از گزارش وزیر راه و شهرسازی از پرداخت تسهیات کرونایی به شرکت های
حمل و نقل هوایی و ریلی ،رئیس جمهور برای رفع موانع و تســریع و تسهیل در
پرداخت مالی و تسهیات در نظر گرفته و مصوب ستاد ملی کرونا دستورات ازم
را صادر کرد.

تعطیل نشــده و غیر مستقیم از کرونا آسیب دیدهاند،
مبلغ  ۱۲میلیون تومان تســهیات پرداخت میشود،
نرخ ســود تسهیات نیز  ۱۲درصد و بازپرداخت آن از
مهرماه جاری است.معاون توسعه و کارآفرینی وزارت
تعاون در در بیست و هشتمین جلسه کارگروه مقابله با
پیامدهای اقتصادی کرونا جزئیات پرداخت تسهیات
کرونا را تشــریح کرد و گفت :بررســی انجام شده از
مجموع  ۷۰۴هزار پرونده در فرآیند پرداخت تسهیات
کرونایــی ۵۴۴ ،هزار پرونده بــرای پرداخت به بانک
معرفی شده اند .وی افزود :ارزش تسهیات پرداختی
به  ۲۹۲هزار بنگاه آسیب دیده ،تاکنون بیش از پنج
هــزار و  ۸۰۰میلیارد تومان اســت کــه از این مقدار
یک هزار و  ۲۴۵میلیارد تومان مربوط به تســهیات
حمایتی دولت از شــرکتهای بزرگ اســت.به گفته
منصوری زمان ثبت نام فعاان کسب وکارهای آسیب
دیده از کرونا ،برای دریافت تسهیات کرونایی تا پایان
مهرماه است و این زمان تمدید نخواهد شد.وی اضافه
کرد :بررسی انجام شده نشان می دهد در چند هفته
گذشــته میانگین روزانه بیش از دو هزار و  ۵۰۰نفر از
شاغان آسیب دیده از کرونا برای دریافت وام حمایتی

در ســامانه کارا ثبت نام کرده انــد .اعضای کارگروه
در ادامه این جلســه تاکید کردند :بانکهای عامل با
جدیت بیشتر تســهیات کرونایی را به متقاضیان تا
پایان مهرمــاه پرداخت کنند.وثایق ازم برای دریافت
تسهیات ،سفته و چک است .برای  ۱۶میلیون تومان
یک سفته یا چک ازم است یک سفته یا چک همراه با
یک ضامن برای بنگاههایی است که  ۱۶تا  ۴۸میلیون
تومان تســهیات دریافت می کنند.وثیقه تسهیات
 ۴۸تا  ۱۶۰میلیون تومانی یک ســفته یا چک ،همراه
دو ضامن اســت و  ۱۶۰تا  ۲۰۰میلیون تومانی عاوه
بر چک و ســفته باید ســه ضامن معرفی کند و برای
بیش از  ۲۰۰میلیون تومان تسهیات نیز باید از سوی
صندوقهای ضمانت و یا بنا به تشــخیص بانک باید
وثیقه ارائه شــود.نکته قابل توجه اینکه ســقف مبلغ
سفته  ۱.۵برابر اصل و سود تسهیات است ،همچنین
یکی از موانع پیش رو برای دریافت تسهیات حمایتی
کرونا« ،نداشــتن چک برگشتی» بود که کارگروه این
شرط را از مقررات پرداخت تسهیات بانکی مستثنی
کرد تا روند پرداخت تســهیات کرونا به متقاضیان و
صاحبان کسب و کارها تسهیل شود.
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استانها
به صورت وبینار؛

جلسه ستاد پیشگیری از کرونا جمعیت هال
احمر آذربایجان شرقی برگزار شد
آذربایجان شــرقی – وحید خوش زرع :جلسه ستاد پیشگیری از کرونا جمعیت
هال احمر استان آذربایجان شرقی با حضور مدیرعامل ،مسئول دفتر نمایندگی
ولی فقیه و معاونین ،اعضا و روســای شــعب به صورت بینات در سالن سمی و
بصری برگزار شد.به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شرقی ،مدیرعامل جمعیت
هال احمر استان در این وبینار با تقدیر و تشکر از پرسنل درمان ،پزشکان هال
احمر که در امر مبارزه با کرونا فعال هستند و همچنین نجاتگران جمعیت هال
احمر اســتان که در پایگاه های امداد جاده ای در معــرض کرونا قرار دارند ،بر
لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی ،دستورالعملهای ستاد کرونا تاکید کرد.دکتر
حمید حسین پور ادامه داد :سامتی نیروی انسانی برای هر مجموعه بسیار مهم
می باشد مخصوصاً سامتی نجاتگران و امدادگران داوطلبان و جوانان هم برای
جمعیت هال احمر حیاتی می باشــد و بایستی برای تامین سامتی نیروهای
امدادی هرگونه تجهیزات ازم فراهم گردد.

روند صعودی مشارکت شهروندان قمی
در قالب سامانه ۱۳۷
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم از روند صعودی تعداد پیامهای
شهروندان در سامانه  ۱۳۷در شــهریورماه امسال خبر داد.مهدی کانترزاده با
اشاره به آمارهای سامانه  ۱۳۷شهرداری قم در شهریورماه امسال ،اظهار داشت:
این آمارها نسبت به مردادماه امسال رشد قابل توجهی دارد.مدیرکل ارتباطات و
امور بین الملل شــهرداری قم افزود :در شهریورماه امسال شهروندان  ۲۲هزار و
 ۹۲۷مورد از مشکات و پیشنهادات خود را با سامانه  ۱۳۷شهرداری قم در میان
گذاشتهاند که نسبت به مرداد ماه سه هزار و  ۶۰۰پیام بیشتر است.کانترزاده با
اشــاره به اینکه بیشترین حجم پیام در شهریورماه امسال مربوط به جمع آوری
خاک و نخاله از ســطح شهر بوده ،گفت :هزار و  ۲۰۰پیام مرتب با این موضوع
و  ۹۲۲پیام مرتبط با موضوعات فضای ســبز در شهریور امسال در سامانه ۱۳۷
ثبت شده است.
رئیس اداره اسناد پزشکی بیمه سامت گلستان :

طرح نسخه نویسی الکترونیک در  86درصد
مطب های گلستان اجرا شد
حســینعلی انصاری فرد در خصوص اجرای طرح نسخ الکترونیک اظهار کرد  :با
عنایت به تکلیف قانونی ســازمان بیمه سامت و تبع آن اداره کل بیمه سامت
اســتان گلستان  ،از ابتدای ســال  ۹۹طرح نسخه نویسی الکترونیک در مطب
پزشــکان و نسخه پیچی الکترونیک در مراکز داروخانه و پاراکلینیک به صورت
رســمی اجرا شد .وی افزود  :در شهریورماه  ،طرح نسخه نویسی الکترونیک در
 ۸۶درصد مطب های طرف قرار داد اجرا شــده و پزشــکان مجری طرح  ،نسخ
خود را به تعداد  ۴۸هزار و  ۷۳۴نسخه به صورت الکترونیک و بااجرای رسیدگی
آنایــن قواعد بیمه ای با ایجاد هزینه ای بالغ بر  ۶میلیارد و  ۸۷۲میلیون ریال
اجرا کردند .
آگهی تغییرات شرکت بسامد گستر فردا شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  27268و شناسه ملی 14004373070
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  ۱۳۹۹/۰۷/۰۹تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
سرمایه از مبلغ ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ریال به مبلغ  ۳.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ریال از محل آورده
نقدی ســهامداران طی نامه شــماره  ۸۸۰۳/۱۰۱مورخ  ۱۳۹۹/۰۷/۱۲بانک ملت
افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصاح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری کرج ()1020774

روزنامه اقتصادی  ،سياسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ايران
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وزير نفت:

گزیده خبر
وزیر نیرو:

درصدد هوشمند کردن کامل فعالیتهای
صنعت برق هستیم
وزیر نیرو از بهره برداری  11۹پروژه از ابتدای امسال تاکنون در چارچوب پویش
#هرهفته الف -ب -ایران خبر داد و گفت :از این تعداد 11۲ ،پروژه ســاخت و
ســازی و  ۷پروژه ساز و کاری است.ضا اردکانیان دیروز در آیین بهرهبرداری از
دو پروژه ســاز و کاری صنعت برق کشور در بیست و چهارمین هفته از پویش
#هر هفته الف -ب-ایران اظهار کرد :برای این پروژهها بیش از  ۲۸هزار میلیارد
تومان در شرایط تحریم های اقتصادی هزینه شده است.وی افزود :پیش از این
که ما کارگزاران حتی سر سوزنی به ذهنمان خطور کند که منتی بر سر مردم
بابت این کاری که انجام شده و انجام میشود داشته باشیم ،باید دست شکرمان
به آســمان بوده و دست به ســینه قدردان مردم باشیم که فرصتی به ما دادند
که بتوانیم توسعه پیداکنیم.وزیر نیرو با بیان این که دولتها میآیند و میروند
و این چرخ مدام باید در حال حرکت باشــد ،اظهــار کرد :امروز تا پایان دولت
حدود  ۲۹۰روز فرصت داریم و این بدان معنا نیســت که همکاران من تا پایان
دولت همه از خدمت منفک میشوند .خیلیها ادامه خواهند داد و در حوزههای
وسیعتر مسئولیت خواهند پذیرفت.اردکانیان ادامه داد :مردم نباید از قبل این
چرخهای کــه وجود دارد و تغییر و تحواتی کــه رخ میدهد ،ضرر کنند.وی
گفت :تحول بزرگی در صنعت برق کشور بویژه در سالهای اخیر رخ داده و آن،
این است که همکاران بنده به درستی متوجه اهمیت و تاثیر این وجه کیفیت
خدمت شــدهاند و کار خود را خاصه در صرف تولید و عرضه نمیدانند ،بلکه
در مدیریــت مصرف ،مدیریت تقاضا و کیفیت عرضه خدمت میدانند .کارهای
نهادینه شــده و زیربنایی خوبی انجام گرفته و پروژههای متعددی نیز در حال
انجام اســت.اردکانیان اظهار کرد :طرحی که امروز افتتاح شــد و هموطنان ما
در تهران بزرگ بهزودی آثار آن را در ســهلتر شــدن ارتباط ها و رسیدگی به
اتفاقهای مربوط به برق میبینند ،پیشتر در استان سیستان و بلوچستان اجرا
شده و مردم این استان ،اولین بار از آن بهرهمند شدند؛ اکنون نیز این طرح در
 ۶شــرکت توزیع برق در حال اجراست که اکنون نوبت تهران بزرگ است.وزیر
نیرو با بیان اینکه طبق برنامه ،بهزودی تمامی کشور از مزایای این طرح بهرهمند
میشود ،گفت :درصدد هوشمند کردن فعالیتهای خود در صنعت برق هستیم
و شرکتهای ما شرکتهای هوشمندی خواهند شد .به این معنا که با راندمان
باا و بهرهوری قابل ماحظهای خدمترســانی خواهند کرد ،اما هدف نهایی ما
این اســت که در خدمات آب و برق وظایف خــود را به نحوی انجام دهیم که
مردم و مشــترکان ما هوشمند شوند .در این صورت است که جامعه و کشوری
توسعه یافته به تمام معنا هســتیم.اردکانیان گفت :هر وقت در جایی که باید
خدمت دستگاهها ،تولید و عرضه و خدمترسانی ما با صرف وقت ،زحمت و پول
کمتری عرضه شــود اما نمیشود در اینجا ما مالیات پنهان پرداخت میکنیم.
وی همچنین با اشــاره به پیامدهای تحریمها علیه کشــورمان گفت :با وجود
این فشــارها ،مردم از این تحریمها به عنوان فرصت استفاده میکنند و برخی
مشــکات و تنگناهای ســاختاری ،رفتاری و کرداری خود را در تولید ،عرضه
خدمات و کیفیت خدمترسانی برطرف میکنند.

کرونا یک روز هم تولید نفت را متوقف نکرد
وزیر نفت گفت :علیرغم وجود کرونا حتی یک روز نیز تولید نفت و گاز و پتروشــیمی
در کشور متوقف نشد و شاهد فعالیتهای مستمر همکارانمان در این دو بخش بودیم.
بیژن زنگنه دیروز در مراســم اهدای  141دستگاه کمک تنفسی ویژه بیماران کرونایی
که از طرف وزارت نفت به بیمارســتانهای مناطق نفتخیز کشور انجام شد ،با اشاره به
تاشهای بیوقفه کادر درمان اظهار کرد :در بین مردم کادر درمان ســرافراز هستند و
مردم قدر زحمات آنها را میدانند و من نیز به سهم خودم به عنوان یک ایرانی از زحمات
بیوقفه آنها تشــکر میکنم.وی با بیان اینکه وزارت نفت از اولین دستگاههایی بود که
به دلیل حساسیت فعالیتها و عدم امکان تعطیلی کار نفت پیشقدم شد ،تصریح کرد:
اگر نفت و گاز تولید نشود ،برق و آب نیز تولید نخواهد شد به همین دلیل و با توجه به
اهمیت این مساله کارهای وزارت نفت همراه با رعایت پروتکلهای جدی در دستور کار
قرار گرفت و برخی سازوکارها را برای این مساله در نظر گرفتیم.وزیر نفت با تاکید بر اینکه
برای جزایر ،ســکوها و واحدهای عملیاتی نمی توانستیم کار را تعطیل کنیم،اظهار کرد:
مســایلی که در صنعت داشتیم قابل اغماض است ،همکاران وزارت نفت در این مدت از

هیچ کوششی برای کاهش درد و رنج دریغ نکردند.وی اظهار کرد :سامت کارکنان برای
ما همانند سامت جان خودمان بود و یک اصل بود ما از قبل واحدهای اچ اس ای را در
مراکز عملیاتی نفتی برپا کرده بودیم و به این ترتیب توانستیم دستورالعملهای وزارت
بهداشت را به زبان صنعت نفت پیاده کنیم.زنگنه ادامه داد :وقتی که استانهای نفت خیز
در وضعت قرمز قرار گرفتند اما اعام کردیم که کارکنان سر کار نروند البته برای سکوها
و جزایر نمیتوانستیم این پروسه را دنبال کنیم.وزیر نفت با بیان اینکه اولویت کار را به
مناطق عملیاتی داده افزود :ما سختگیریهای زیادی اعمال کردیم که نتیجه داد البته
اتفاقاتی ناشی از کرونا نیز داشتیم که قابل اغماض است.وی با بیان اینکه غذا و دارو برای
مردم اســت اما آمریکا اعام می کند در تحریم مــردم را هدف قرار ندادیم ،اظهار کرد:
آمریکا دروغ می گوید.وزیر نفت با اشــاره به اینکه برای تولید مواد ضدعفونی و هرآنچه
که در توانمان باشداز هیچ کمکی دریغ نخواهیم کرد و از این به بعد نیز ادامه می دهیم،
گفت :تاش ما این است که فشار بر مردم کاسته شود.وی با بیان اینکه عنوان مسوولیت
هــای اجتماعی را نفت مطرح کرد ،افزود :نمــی توانیم خودمان را از مردم مناطق نفتی

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس:

آژانس بین المللی انرژی:

یکهزار ایرانی هستند که هر کدام  ۱۰۰خودرو
با سهمیه بنزین دارند

کاهش تقاضا برای گاز امسال رکورد میزند

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت :بیش از هزار نفر بین  ۵۰تا  1۰۰دستگاه خودرو دارند که همه آنها از بنزین
یارانهای اســتفاده میکنند .مالک شــریعتی دیروز در مراسم رونمایی از سامانه پایش اطاعات انرژی در ساختمانها
با اشــاره به نامطلوب بودن وضع عدالت در جامعه گفت :این موضوع ارتباط مستقیم با شدت مصرف انرژی دارد و در
رســیدن به شاخص یک دوم شدن مصرف انرژی وضع نامطلوبی داریم.وی افزود :در حالی که یارانه باید به نیازمندان
برسد ،شاهد توزیع ناعادانه یارانهها هستیم به گونهای که بیشترین بهره را طبقات برخوردار از یارانهها میبرند و هرم
یارانه بگیران برعکس شــده است.سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر اینکه دهکهای باا بیشترین سهم
از یارانه انرژی را دریافت میکنند ،ادامه داد :در حالی که هزینه انر ِژی در خانوارهای دهکهای باا یک ســوم ســبد
هزینه این خانوارها اســت 1۰ ،برابر خانوارهای دهکهای پایین یارانه انرژی دریافت میکنند.نماینده مردم تهران در
مجلس شورای اسامی با اشاره به راه اندازی سامانه پایش مصرف انرژی در ساختمان گفت :کار خوبی است ،چون هم
در شــرایطی قرار داریم که نابرابری اجتماعی در مصرف انرژی وجود دارد و هم در جنگ اقتصادی و شرایط تحریمی
هستیم که نیاز به ایجاد قرارگاه باادستی برای کنترل مصرف انرژی داریم.وی با اشاره به برگزاری جلسه روز گذشته
اعضای کمیســیون انرژی مجلس با مسئوان شــرکت ملی پاایش و پخش انرژی گفت :مسئوان این شرکت اعام
کردهاند برنامهای برای کنترل مصرف انرژی و ســوخت در خودروهای عمومــی داریم اما برخی وزارتخانهها از ترس
برگزاری تجمع ،جلوی اجرای آن را میگیرند.شریعتی با تأکید بر اینکه چرا باید حق انشعاب آب ،برق و گاز در مناطق
یک با  1۹و  ۲۰تهران که هزینه تمام شده ساخت و ساز در این مناطق با هم متفاوت است ،یکی باشد ،گفت :وزارت
نیرو با تغییر حق ارائه انشعابات آب و برق به مناطق باای تهران موافق است و پیشنویس طرح آن در کمیسیون انرژی
در حال تدوین است.سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس افزود :دلیلی ندارد کسی که چند خودرو دارد از بنزین یارانهای
استفاده کند ۷ ،نفر در کشور بیش از  1۰۰دستگاه خودرو دارند ،بیش از هزار نفر بین  ۵۰تا  1۰۰دستگاه خودرو دارند
که همه آنها از بنزین یارانهای استفاده میکنند.

نوبت اول

ش کرتشه کرهایصنعتیاستاناصفهان

آگهی مناقصه عمومي یک مرحله ای
شركت شــهركهای صنعتی اســتان اصفهان درنظردارد اجراي پروژه هاي زير را به پيمانكاران واجد شرايط از طريق سامانه تداركات
الكترونيكي دولت(ســتاد) واگذار نمايد.كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد قيمت مناقصه گران و
بازگشــايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات دولت به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد ازم است مناقصه گران در
صورت عدم عضويت قبلي ،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
* تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ  1399/07/23مي باشد.
* آخرين مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت  :ساعت  19روز پنجشنبه تاريخ 1399/08/01
* آخرين مهلت زماني ارائه پيشنهاد  :ساعت  14:30روز يكشنبه تاريخ 1399/08/18
* زمان بازگشايي پاكت ها  :ساعت  8:30صبح روز دوشنبه تاريخ 1399/08/19
* اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف  :آدرس اصفهان خيابان
 22بهمن ،مجموعه اداري امير كبير ،شركت شهركهاي صنعتي استان اصفهان و تلفن 0311570
* اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مركز تماس 021 -41934
* دفتر ثبت نام در تهران  88969737 :و021- 85193768
* هزينه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
موضوع مناقصه  :خريد مصالح و اجراي فضاي سبز و آبياري شهرك صنعتي سگزي (شماره  2099001281000059در سامانه ستاد)
مبلغ برآورد اوليه 23.146.826.407 :ريال و براساس فهارس بهاي سال  1399سازمان برنامه و بود جه كشور (اعتبار طرح جاري)
مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار 1.157.342.000 :ريال
رشته و پايه تشخيص صاحيت پيمانكاران :رتبه  5يا بااتر در رشته كشاورزي
مدت اجرا 12 :ماه
موضوع مناقصه  :محوطه سازي سايت خدماتي كارگاهي ناحيه صنعتي سعيد آياد گلپايگان (شماره  2099001281000060در سامانه ستاد)
مبلغ برآورد اوليه 27.687.594.411 :ريال و براساس فهارس بهاي سال  1399سازمان برنامه و بود جه كشور (اعتبار طرح جاري)
مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار 1.384.380.000 :ريال
رشته و پايه تشخيص صاحيت پيمانكاران :رتبه  5يا بااتر در رشته راه و ترابري
مدت اجرا 5 :ماه
موضوع مناقصه  :تهيه مصالح و اجراي شبكه كارگاهي و خدماتي شهرك صنعتي رنگسازان (شماره  2099001281000061در سامانه ستاد)
مبلغ برآورد اوليه 32.770.055.389 :ريال و براساس فهارس بهاي سال  1399سازمان برنامه و بود جه كشور (اعتبار طرح جاري)
مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار 1.638.503.000 :ريال
رشته و پايه تشخيص صاحيت پيمانكاران :رتبه  5يا بااتر در رشته نيرو
مدت اجرا 6 :ماه
موضوع مناقصه  :تهيه و حمل آسفالت توپكا جهت شهرك صنعتي تيران (شماره  2099001281000062در سامانه ستاد)
مبلغ برآورد اوليه 15.600.000.000 :ريال و براساس قيمت روز (اعتبار طرح جاري)
مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار  780.000.000 :ريال
رشته و پايه تشخيص صاحيت پيمانكاران :رتبه  5يا بااتر در رشته راه و ترابري
مدت اجرا 3 :ماه

امور پیمانهای شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

جدا ببینیم.به گفته زنگنه نفت در شرایط سختی است ،اما مردم در شرایط سخت تری
هستند .البته رعایت پروتکل ها واقعا اثر گذار است لذا باید مورد توجه قرار گیرد.وزیر نفت
با آرزوی موفقیت برای وزارت بهداشت ،گفت :خداوند فداکاری کادر درمان را می بیند و
دعای مردم پشت سر شما است.

آژانس بین المللی انرژی ( )IEAدر گزارش جدیدی پیش بینی کرد که با وجود بهبود مصرف در ماههای اخیر ،تقاضای جهانی برای
گاز طبیعی امسال بزرگترین کاهش مشاهده شده تاکنون را خواهد داشت .در گزارش «بازبینی امنیت گاز جهانی  »۲۰۲۰آژانس
بین المللی انرژی آمده است :تقاضا برای گاز در سال  ۲۰۲۰به میزان سه درصد معادل  1۲۰میلیارد متر مکعب کاهش پیدا خواهد
کرد که بزرگترین کاهش ساانه در تاریخ بازارهای گاز طبیعی به شمار می رود.آژانس بین المللی انرژی چهار ماه قبل پیش بینی
کرده بود که تقاضای جهانی برای گاز طبیعی امســال چهار درصد معادل  1۵۰میلیارد متر مکعب کاهش پیدا می کند و در آن
زمان گفته بود این رقم دو برابر میزان افت تقاضا در زمان بحران مالی سال  ۲۰۰۸است .تقاضای جهانی برای گاز در همه مناطق
کاهش پیدا خواهد کرد اما بزرگترین کاهش در بازارهای توسعه یافته در اروپا ،آمریکای شمالی ،آسیا و اوراسیا ملموس خواهد بود
و حدود  ۷۵درصد از کاهش تقاضا برای گاز در سال  ۲۰۲۰مربوط به آنها می شود.آژانس بین المللی انرژی در جدیدترین گزارش
خود ،دورنمای تقاضا برای ســال  ۲۰۲۰را اندکی بااتر برده اما همچنان انتظار دارد کاهش تقاضایی که امســال مشاهده می شود
بزرگترین کاهش در تاریخ بازارهای جهانی گاز باشد.اما انتظار می رود تقاضا برای گاز طبیعی در سال آینده سه درصد در مقایسه
با سال  ۲۰۲۰رشد کند اما ابهامات فزاینده بر این دورنما سایه افکنده اند .افزایش موارد ابتا به کووید  1۹و دورنمای طوانی شدن
پاندمی ابهامات بیشتری را در خصوص روند احیا در سال  ۲۰۲1ایجاد کرده و باعث تجدیدنظر نزولی نسبت به گزارشهای قبلی شده
است.بازارهای برخوردار از رشد پرشتاب در آسیا ،آفریقا و خاورمیانه از روند احیای تقاضای جهانی برای گاز در سال  ۲۰۲1حمایت
خواهند کرد.آژانس بین المللی انرژی هشدار داده که روند احیای تقاضا برای گاز طبیعی در بازارهای توسعه یافته آهسته تر خواهد
بود و تقاضا ممکن است تا سال  ۲۰۲۲یا به مدت طوانیتر به سطح پیش از شیوع ویروس کرونا بازنگردد.فاتح بیرول ،مدیر آژانس
بین المللی انرژی در بیانیه ای اظهار کرد :تقاضای جهانی برای گاز از ژوئن به تدریج پیشرفت کرده و این پیشرفت تحت تاثیر تقاضا
در بازارهای نوظهور بوده است .با این حال این به معنای عادی شدن کسب و کار نیست زیرا بحران فعلی پیامدهای بلندمدتی دارد.
بر اســاس گزارش اویل پرایس ،در این بین شرکت گازپروم روسیه هم پیش بینی کرد اشباع عرضه گاز در بازار اروپا به این زودی
برطرف نخواهد شد و در سال  ۲۰۲1هم ادامه پیدا می کند .اشباع عرضه در بازار گاز طبیعی اروپا در پی افت تقاضا به دلیل شیوع
ویروس کرونا در اوایل سال و کاهش فعالیت اقتصادی به وجود آمد.

مدیر عامل شرکت گاز مازندران ،تاکید کرد؛

لزوم رعایت نکات ایمنی و مصرف بهینه گاز
طبیعی در فصل سرما
مدیرعامل شــرکت گاز استان مازندران ،همزمان با شروع
فصل ســرما به مردم در خصــوص رعایت نکات ایمنی و
مصرف بهینه گاز طبیعی هشدار داد.جعفر احمدپور گفت:
هر سال با شروع فصل ســرما ،تعداد زیادی از هموطنان
به دلیل بی توجهی به مسائل ایمنی مرتبط با استفاده از
گاز طبیعی ،جان خود را از دست می دهند که به همین دلیل رعایت نکات ایمنی
ضرورت فراوان دارد.وی افزود :دقت نکردن در نصب صحیح وسایل گاز سوز ،توجه
نداشــتن به باز بودن مسیر دودکش ،نداشتن کاهک  Hشکل دودکش ،استفاده
از وســایل گرمایشی غیر استاندارد ،دقت نکردن در استفاده از تهویه مناسب هوا و
کمبود اکسیژن مورد نیاز وسایل گاز سوز با بستن کلیه منافذ در ساختمانهای فاقد
سیســتم گرمایش مرکزی ،استفاده از وسایل غیر گرمایشی نظیر اجاق گاز و پلوپز
برای گرمایش و استفاده نکردن از شیلنگ و بست استاندارد از مهمترین عوامل بروز
حوادث مربوط به گاز است.احمدپور از مشترکان گاز طبیعی در استان خواست قبل
از راه اندازی وســیله گاز ســوز ،پس از حصول اطمینان از باز بودن مسیر دودکش
و وجود کاهک  Hشــکل  ،با استفاده از شیلنگ و بست استاندارد اقدام به اتصال
بخاری استاندارد ،به شیر گاز کنند و محلهای اتصال به شیر و نیز وسیله گازسوز را
برای اطمینان از عدم نشت گاز  ،با کف صابون امتحان نمایند.

شركت ملي گاز ايران
شركت پاايش گاز شهيد
هاشمي نژاد ()S.G.P.C

راه اندازی سامانه اطلس در شرکت آبفا استان
با بهره مندی از سامانه اطلس ،مدیریت کمي و کیفي فرآیند
تبدیل کروکي طرح های لوله گذاري هاي آب و فاضاب به
پروفیل در سطح استان ،با اســتفاده از فن آوری روز انجام
می شــود.مدیر دفتر مطالعات و بررسی های فنی فاضاب
شرکت آبفا استان اصفهان گفت :یکي از مهمترین درگاه هاي
ارتباط مستقیم حوزه هاي فني با مشترکین و مراجعین ،واحد طراحي نقشه و تهیه
پروفیل به منظور اصاح یا توسعه تاسیسات آبفا مي باشد .محسن صالح افزود :با توجه
به توسعه روز افزون مناطق تحت پوشش خدمات شرکت ،افزوده شدن تراکم ساخت و
ساز در مناطق مختلف و اضافه شدن محدوده هاي روستایي به جوامع هدف خدمات
آبفا اســتان ،حجم مراجعات به این واحد به صورت فزاینده اي در حال افزایش است.
وی ادامه روش هاي ســنتي تهیه پروفیل را موجب طواني شدن روند رسیدگي به
درخواســت ها دانست و تصریح کرد :با هدف ایجاد رضایت بیش از پیش مشترکین،
سامانه اطلس در سطح استان راه اندازی شد و به این ترتیب عاوه بر افزایش دقت در
طراحي پروفیل ها ،مدت زمان رسیدگي به درخواست ها به طرز چشمگیري کاهش
یافته و امکان پیگیري درخواســت هاي معطل مانده به صــورت روزانه براي مدیران
سیستم فراهم شده است .مدیر دفتر مطالعات و بررسی های فنی فاضاب شرکت آبفا
استان اصفهان عنوان کرد :با راه اندازی این سامانه نیاز به استفاده از کاغذ به حداقل
ممکن رسیده و محدود به چاپ نسخه نهایي پروفیل شده است .عدم نیاز به مراجعات
حضوري همکاران آبفا از سراســر استان به ستاد مرکزي براي پیگیري امور مربوط به
طراحي و تحویل پروفیل ها از دیگر نتایج مهم استقرار این سامانه بوده است.

تجدید مرتبه دوم مناقصه شماره 9900001

خريد حدود  5000تن خاک بنتونيت جهت توليد گوگرد بنتونيتی (توليد داخل كشور)
نوبت دوم

 -1نوع مناقصه  :دو مرحله ای داراي ارزيابي كيفي
 -2نوع فراخوان  :عمومی
 - 3نام ونشــاني مناقصه گذار  :شركت پاايش گاز شهيد هاشــمي نژاد ( )SGPCبه آدرس  :مشهد ،خيابان آبکوه ،نبش دانشسراي شمالي ،شماره  ، 255شركت پاايش گاز شهيد هاشمی
نژاد -دبيرخانه كميسيون مناقصات.
-4نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه  :تضمين هاي اعام شده در آيين نامه تضمين براي معامات دولتي به  1.200.000.000ريال ( يك ميليارد و دويست ميليون ريال )
 -5محل ،زمان و مهلت دريافت اسناد  :متقاضيان مي توانند تا پايان وقت اداري مورخ  ، 99/08/10نسبت به دريافت اسناد استعام ارزيابي كيفي مناقصه به يکي از روشهاي زير اقدام نمايند :
الف  :مراجعه حضوري به آدرس اعام شده ،به همراه اصل نامه درخواست شركت در مناقصه و دريافت اسناد (معرفي نامه كتبي نماينده ،جهت دريافت اسناد به همراه كارت شناسايي معتبر الزامي
است) ،در اين حالت اسناد مناقصه تحويل نماينده متقاضيان خواهد گرديد.
ب  :مراجعه به سايت اينترنتي اين شركت به آدرس  WWW.NIGC-KHANGIRAN.IR :و دريافت كليه اسناد از بخش مناقصه ها و مزايده ها  /مناقصه ها.
 -6آخرين مهلت تحويل استعام ارزيابي كيفي تكميل شده به دبيرخانه كميسيون مناقصات  :پايان وقت اداری مورخ ( ، 99/08/24توضيح اينکه تاريخ تحويل پاكتها به پست ماك عمل
نبوده و ماك ،تحويل پيشنهادات و پاكتهاي مناقصه ،به دبيرخانه كميسيون مناقصات ،واقع در آدرس اعام شده مي باشد .لذا مناقصه گران محترم مي بايست برنامه ريزي ازم را در خصوص تحويل
به موقع پيشنهادات (چه از طريق پست و چه به صورت حضوري) به عمل آورند .بديهی است امکان قبول پيشنهاد هايی كه پس از پايان مهلت اعام شده دريافت می شوند (حتی اگر قبل از پايان
مهلت ارسال شده باشند) وجود نخواهد داشت و بر اساس قانون پيشنهادهايی از اين دست برای مناقصه گران عودت خواهد گرديد .همچنين ارسال پيشنهادها به آدرسي غير از آدرس اعام شده و
يا ارسال به پاايشگاه هيچگونه حقي براي مناقصه گران در خصوص عدم تحويل اسناد در تاريخ مقرر ايجاد نخواهد كرد .ازم به ذكر است پس از پايان مرحله ارزيابي كيفي اسناد شركت در مناقصه
براي مناقصه گران تأييد شده ارسال خواهد شد و فرآيند انجام مناقصه وفق شرايط اعام شده در اسناد مناقصه مورد اقدام واقع خواهد شد.
 -7محل و زمان گشــايش پيشنهادات  :پس از بررسی پيشنهاد فنی شركتها ( ارزيابی فنی ) ،پاكتهای مالی شركتهای واجد شرايط در تاريخ  ، 99/10/10در محل اتاق كنفرانس اداره مشهد
(دفتر آبکوه) به آدرس مشهد ،خيابان آبکوه ،نبش دانشسراي شمالي ،شماره  ،255شركت پاايش گاز شهيد هاشمي نژاد و حداقل با دو پيشنهاد تاييد شده گشايش خواهد يافت .ازم به ذكر است
تاريخ و مکان اعام شده (تاريخ گشايش پيشنهادهاي مالي) قطعي نبوده و با توجه به روند ارزيابي كيفي و همچنين فني/بازرگاني پيشنهادات و رفع ابهام هاي احتمالي امکان تغيير وجود خواهد
داشت ،با اين وجود اين شركت نسبت به دعوت از مناقصه گراني كه پيشنهاد فني آنها (پس از ارزيابي فني) مورد تائيد قرار گيرد به صورت كتبي (حداقل  72ساعت قبل از جلسه قطعي گشايش
پيشنهادات ) اقدام خواهد نمود.
توضيح مهم :با توجه به اين كه اين مناقصه داراي ارزيابي كيفي مي باشد در اين مرحله صرف ًا تكميل و ارسال اسناد ارزيابي كيفي و مستندات مربوطه مورد نظر مي باشد .بديهي
است شركت هايي كه در فرايند ارزيابي كيفي تأييد شوند در مرحله بعد براساس مكاتبات آتي اقدام به ارسال پيشنهاد مرتبط در مواعدي كه متعاقب ًا اعام خواهد شد خواهند نمود.

شماره مجوز1399.3802 :

روابط عمومی شرکت پاایش گاز شهید هاشمی نژاد
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جهانگیری در جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید:

تحریک تقاضا در بازار از نیازهای ضروری بخش تولید است

معــاون اول رییس جمهوری تحریــک تقاضا در بــازار را از نیازهای ضروری بخش
تولید عنوان کرد و از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست نقش موثرتری در تامین
مالی بخش تولید ایفا کند.به گزارش پایگاه اطاعرسانی معاون اول رییس جمهوری،
اسحاق جهانگیری دیروز سه شنبه در جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید ،تحریک
تقاضا در بازار را از نیازهای ضروری بخش تولید برشــمرد و اظهارداشت :باید با اتخاذ
تدابیر و راهکارهایی نظیر اعطای تسهیات خرید به مصرفکنندگان ،زمینه تحریک
تقاضا در بازار و به تبــع آن رونق واحدهای تولیدی را فراهم کنیم.معاون اول رییس
جمهوری با تاکید بر نقش مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی در تحقق جهش تولید،
از این وزارتخانه خواســت با برنامهریزی دقیــق ،ضمن حفظ درآمدهای دولت ،نقش
موثرتری در تامین مالی بخش تولید ایفا کند.جهانگیری تامین منابع ارزی مورد نیاز
بخش تولید را یکی از ضرورتهای تحقق جهش تولید دانست و افزود :بانک مرکزی بر
موضوع تامین منابع ارزی مورد نیاز بخش تولید تمرکز جدی داشته باشد و راهکارهایی
برای تامین ارز مورد نیاز مواد اولیه بخش تولید تدوین کند.وی با اشاره به درخواست

وزارت صنعت ،معدن و تجارت مبنی بر تخصیص بخشی از منابع بانکی به اولویتهای
بخش صنعت و معدن خاطرنشان کرد :اختصاص تسهیات و منابع بانکی به بخشهای
پیشــران و اولویتدار میتواند منجر به ایجاد تحرک در سایر رشتههای صنعتی شود.
البته واحدهای تولیدی که با اولویت از این تســهیات بهرهمند میشوند باید متعهد
به افزایش تولید باشــند و نظام بانکی گــزارش عملکرد مبلغ  ۵۰هزار میلیارد تومان
تسهیات بانکی که به اینگونه واحدهای تولیدی اختصاص مییابد را ارائه دهد.در این
جلســه که وزیران صنعت ،معدن و تجارت ،جهاد کشاورزی ،امور اقتصادی و دارایی،
رییس اتاق بازرگانی و نمایندگان عضو کارگروه از قوه قضاییه و مجلس شورای اسامی
نیز حضور داشتند ،پیشنهاداتی برای تامین منابع ریالی بخش تولید از سوی دبیرخانه
کارگروه رفع موانع جهش تولید مطرح شــد.افزایش سقف اعتباری بنگاههای تولیدی
برای تأمین سرمایه در گردش مورد ،افزایش سقف تسهیات و تعهدات پرداختی برای
ذینفع واحد توسط بانکهایی و هدایت و تخصیص منابع بانکی به بخشهای پیشران و
اولویتهای بخش صنعت و معدن از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث

درخواستافزایشقیمتمجددلوازمخانگی
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از افزایش  1۳۰درصدی مولفههای تولید نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت :طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار در سال 1۳۹7
صرفا  ۲۵قلم 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 هاشمی اظهار کرد :به طور متوسط آلومینیوم  ،1۵4درصد فواد  ۲1۲درصد،
برنج  1۳1درصد و مس  117درصد نسبت به سال گذشته افزایش قیمت داشته و این در حالی است که تولیدکنندگان لوازم خانگی در خرداد ماه امسال مجاز شدند
قیمتهای خود را حدود  ۲۵درصد افزایش دهند .همچنین با در نظر گرفتن یورو ،میانگین نرخ ارز در این صنعت در مهرماه امسال نسبت به سال گذشته 1۶۳
درصد افزایش داشته است.وی افزود :برای مثال در بخش آبگرمکن و پکیج اگر براساس افزایش قیمت مواد اولیه قیمت گذاری میکردیم باید در مهر ماه امسال در
آبگرمکن  1۳4درصد و در پکیج  1۵8افزایش قیمت میداشتیم؛ یعنی نرخ برخی از کااها پنج تا شش برابر قیمتی است که سازمان حمایت تعیین کرده است.او
خاطرنشان کرد :با در نظر گرفتن این شرایط قیمت گذاری برای محصوات لوازم خانگی امکانپذیر نیست و ورود سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار به بازار لوازم
خانگی باموضوع است .با استناد به مستندات حقوقی و قانونی که به وزیر صنعت ،معدن و تجارت (صمت) ارائه کردیم ،میتوانیم بگوییم که ورود ستاد تنظیم
بازار و سازمان حمایت به قیمتگذاری لوازم خانگی موضوعیت ندارد و اگر هم بخواهند در این بازار نظارت کنند ،باید واحدهای تولیدی بر اساس قیمت نهادههای
تولید خوداظهاری کنند و در صورت بروز تخلف سازمان حمایت ورود کند؛ اما اعام تکلیف قیمتها از این سازمان حمایت در بازار لوازم خانگی راه حل نیست و
امکان ادامه تولید لوازم خانگی در این شرایط وجود ندارد.هاشمی از درخواست جلسه مشترک با وزیر صمت ،ستاد تنظیم بازار ،سازمان حمایت و تولیدکنندگان
لوازم خانگی عضو انجمن صنایع لوازم خانگی ایران خبر داد و گفت :درخواست ما این است که تصمیمات اتخاذ شده در حوزه فواد و خودرو به صورت منطقی به
صنعت لوازم خانگی هم تسری پیدا کند؛ چرا که طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار در سال  1۳۹7صرفا  ۲۵قلم محصولی که از ارز دولتی استفاده میکنند مشمول
قیمت گذاری هستند؛ بنابراین تولیدکنندگان معتقدند طبق مستنداتی که به سازمان حمایت ارائه داده اند باید افزایش قیمت داشته باشد.دبیر انجمن صنایع لوازم
خانگی ایران با بیان اینکه تداوم این وضعیت موجب ضرر تولیدکنندگان میشود ،گفت :باید هرچه زودتر درباره این بازار تعیین تکلیف نهایی صورت گیرد .در در
حال حاضر اگر در بازار افزایش قیمتهای نامتعارف مشاهده میشود ربطی به تولیدکنندگان ندارد .به عبارت دیگر در اثر اشتباهات استراتژیک سازمان حمایت و
ستاد تنظیم بازار ،تولیدکننده و مصرفکننده ضرر میکنند و به صورت پنهانی افرادی به صورت غیرقانونی سود میبرند.خرداد ماه امسال افزایش قیمت لوازم خانگی
خبرساز شده و در نهایت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعام کرد که در قیمتهای لوازم خانگی بازنگری شده ،تلویزیون حداکثر  ۲۰درصد و
سایر لوازم خانگی حداکثر  ۲۵درصد مجاز به افزایش قیمت نسبت به بهمن سال گذشته هستند و همه تولیدکنندگان و عرضه کنندگان لوازم خانگی ملزم شدند
قیمتهای خود را در سامانه  1۲4ثبت کنند .با این حال با افزایش نرخ ارز در هفتههای گذشته دوباره گزارشهایی از افزایش قیمت در این بازار شنیده شده است.

و تبادلنظر قرار گرفت.در این جلســه پس از بحث و بررسی پیشنهادات مطرح شده،
مقرر شد شــورای پول و اعتبار افزایش سقف اعتباری بنگاههای تولیدی برای تأمین
سرمایه درگردش مورد نیاز را به میزان  ۹۰درصد فروش سال گذشته آنها اختصاص
دهد.همچنین مقرر شد سقف تسهیات و تعهدات پرداختی برای ذینفع واحد توسط
بانکهایی که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار سقف مذکور برای آنها  ۳درصد سرمایه
ثبتی تعیین شده بودپس از تصویب در شورای پول و اعتبار به  ۶درصد تغییر یابد.
اختصاص  500هزار میلیارد ریال به اولویتهای بخش صنعت و معدن
همچنین در راســتای هدایت و تخصیص منابع بانکی به اولویتهای بخش صنعت
و معدن ،مقرر شد بانک مرکزی نسبت به اختصاص  ۵۰۰هزار میلیارد ریال به این
بخش و تعیین سهمیه هر یک از بانکها جهت پرداخت تسهیات از طریق فرآیند
ســامانه وزارت صنعت ،معدن و تجارت به برنامههــای تحقق جهش تولید اقدام و
اباغ کند.
رییس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی خبر داد؛

آغازمذاکراتباکرهبرایپولهایبلوکهشده
رییس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی اظهار داشــت :گفتگوها با ســفیر کره جنوبی و نماینده
بخش بازرگانی این کشور آغاز شده اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیدهایم.حسین تنهایی در مورد
آخرین وضعیت پولهای بلوکه شــده ایران در کره جنوبی اظهار داشــت :گفتگوها با سفیر کره
جنوبی و نماینده بخش بازرگانی این کشور آغاز شده اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیدهایم .بنابراین
برای تشــریح جزییات و نحوه این تفاهم با صبر کرد.وی افزود :البته ما بحث شــکایت از کره را
مطرح کردیم ،از همین روی شاهد اقداماتی از دولت کره هستیم .همچنین نباید فراموش کرد که
این کشــور به تعهدات قبلی خود در این موضوع نیز عمل نکرده بود.به گزارش ایلنا ،رییس اتاق
بازرگانی ایران و کره جنوبی در مصاحبه پیشــین خود میزان پول های بلوک شده ایران در این
کشور را تقریبا  8.۵میلیارد دار ارزیابی کرده بود.
معاون وزیر صمت اعام کرد:

۸۶درصدوارداتکشورمواداولیهوکااهای
معاون وزیر صمت با اشــاره به حمایت از تولید و جلوگیری از ورود کااهای مشابه داخلی،
گفت 8۶ :درصد واردات به مواد اولیه و کااهای واسطه ای ،اجزاء و قطعات ،ماشین آات و
تجهیزات صنعتی اختصاص دارد.به گزارش وزارت صمت ،مهدی صادقی نیارکی در نشست
شورای مدیران معاونت امور صنایع وزارت صمت با اشاره به این نکته که تحقق اولویتهای
اعام شــده ،از سوی رئیس جمهور در دســتور کار همه معاونتها قرار گرفته است ،اظهار
داشت 8۶ :درصد واردات به مواد اولیه و کااهای واسطهای ،اجزا و قطعات ،ماشین آات و
تجهیزات صنعتی اختصاص دارد و مابقی تعرفههای واردات کاا نیز با محوریت جلوگیری
از ورود کااهای دارای مشابه داخلی بازنگری و اولویت بندی شده است.معاون امور صنایع
وزارت صمــت افزود :حمایت از تولید داخل و جلوگیری از واردات کااهای دارای مشــابه
داخلی از جمله موضوعاتی اســت که به صورت مستقیم با سیاســتها و راهبردهای این
معاونت مرتبط اســت و دفاتر تخصصی باید به صورت دورهای ،نســبت به ارائه گزارش از
پیشــرفتها و اقدامات انجام شده برای توسعه داخلی سازی اقدام کنند.صادقی نیارکی در
ادامه با نگاهی به روشهای نوین تأمین منابع مالی بنگاههای اقتصادی که در این نشست به
آن پرداخته شد ،خواستار همکاری دفاتر تخصصی با معاونت طرح و برنامه برای تأمین مالی
واحدهای تولیدی از طریق انتشــار اوراق بدهی شد.معاون امور صنایع وزارت صمت افزود:
تأمین مالی پروژههای اصلی و مهم تعریف شده و یا قابل تعریف در صنایع تخصصی با تأکید
بر پروژههای مهم و بزرگ ساخت داخل نیز از جمله موضوعاتی است که دفاتر تخصصی با
همکاری معاونت طرح برنامه با جدیت دنبال کنند.
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گزیده خبر
کدامکااهاازسبدصادراتیحذفشدهاند؟
جدیدترین آمارهای ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی تهران نشان میدهد که در
کنار افت ارزشــی صادرات ایران در ســال جاری ،صادرات وزنی نیز بیش از ۶۰
درصد کاهش یافته و این سوال را به وجود آورده که کدام کااها از سبد صادراتی
کشور حذف شدهاند؟پس از آغاز دور جدید تحریمهای آمریکا علیه ایران ،دولت
اعام کرد که برای جبران کاهش درآمدهای نفتی به ســمت توســعه صادرات
غیرنفتی حرکت خواهد کرد و این صادرات در دو سال گذشته توانستند بخشی
از نیاز ارزی کشور برای واردات کااهای اساسی را تامین کنند.با این وجود ،تحت
تاثیر تحریمهای بانکی و پس از آن شــیوع کرونا ،آمار صادرات ایران نســبت به
سالهای قبل کاهش یافت .البته یکی از اصلیترین دایل کاهش ارزش صادرات،
تغییر در قیمت مبنای گمرک بود که با درخواست صادرکنندگان و به دنبال شکل
گیری فرایند تعهد ارزی تغییر کرد.با این وجود آمارهایی که از صادرات کشور در
ســال گذشته منتشر شد ،نشان از آن داشت که با وجود کاهش ارزش صادرات،
صادرات وزنی ایران افزایش یافته و این نشان دهنده حفظ بازارها و حتی افزایش
فروش بود .با این وجود در ســال جاری و پس از شــیوع کرونا ،در کنار صادرات
ارزشــی ،صادرات وزنی ایران نیز کاهش یافت و حتی آمارها نشــان میدهد که
میزان کاهش وزنی نزدیک به دو برابر صادرات ارزشی بوده است.در این رابطه علی
شریعتی ،عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد :در تحلیل وضعیت صادراتی کشور
بایــد در کنار محدودیتهای مرزی به وجود آمده در ایام کرونا ،نقش تحریمها و
حذف برخی کااها از سبد صادراتی کشور را هم دید اما تمام اینها در حد گمانه
زنی هستند.وی با بیان اینکه از مدتها قبل آمار ریز اقام صادراتی ایران به طور
کامل منتشر نشده اســت ،توضیح داد :برای آنکه بتوانیم تحلیل درستی از این
شرایط داشته باشیم به ریز آمارها نیاز داریم که متاسفانه در اختیار ما قرار ندارند.
در کنار تحلیل ،فعاان اقتصاد نیز نیاز دارند با اســتفاده از آمارها برای سالهای
آینده خود ،برنامه ریزی کرده و فضایی شفاف را پیشروی خود ببینند.
با همکاری کارکنان ناحیۀ نورد گرم فواد مبارکه انجام شد:

افزایشکیفیتعیوبکافهایگرمویژهرویۀ
خودروباکیفیتسطحویژۀMB
رئیس کنترل کیفی نــورد گرم فواد مبارکه ضمن اعام این مطلب تصریح کرد:
محصوات با کیفیت ســطح  MBدارای بهترین ســطح کیفی است و در زنجیرۀ
تولید آن شامل تختال ،کاف گرم و کاف سرد ،سختگیرانهترین استانداردهای
بازرســی توسط تیم کنترل کیفی مســتقر در نواحی بر روی آن اعمال میگردد،
بهنحویکه در فرایند تولید در هر ناحیه ،مقداری از این محصوات ارزشمند با عنوان
غیرقابلقبول از سفارش جدا میشود.مسعود مهدیه نجفآبادی افزود :در ناحیۀ نورد
گرم با پیگیری و مشارکت همکاران ،دستهای از عیوب با عنوان پوستۀ ناشی از نورد
گرم ،شامل پوســتۀ نقطهای و زیگزاگی ،بر روی محصوات  MBبا گرید DC۰4
کاهش یافته و میزان محصول غیرقابلقبول از  ۰.7درصد تا مردادماه سال جاری به
صفر درصد در شــهریورماه  1۳۹۹رسیده است.وی با اشاره به وجود استانداردهای
ویژه جهت بازرسی این محصوات در نورد گرم گفت :بازرسی کیفیت سطح محصول
بهطور چشمی و به کمک تجهیز بازرسی اتوماتیک سطح (پارسیتک) بر روی کلیه
این محصوات بهصورت آناین ،تأکید بر افزایش کیفیت این محصوات در ناحیه،
بازتاب سریع بازرسی در حین تولید و تعیین سریع و دقیق موقعیت عیب احتمالی
و اعام شدت و مقدار آن از مهمترین اقدامات در این زمینه است .همچنین اعمال
استانداردهای تولید شامل برنامۀ نوردی خاص  ،MBبازرسی ویژۀ کلیۀ تجهیزات
پوستهزدایی قبل و حین تولید و رفع کوچکترین اشکاات این تجهیزات ،تعویض
کلیۀ غلتکهای کاری خط قبل از تولید و کنترل ویژۀ کورههای پیش گرم جهت
زمان ماندگاری رژیم حرارتی بهینه و ریتم تولید ،افزایش بازرسیهای چشمی در
محل بازرسی کاف بازکن توسط بازرسان کنترل کیفی ،اصاحات دقیق تجهیزات،
تهیه و تعویض نازلهای پوستهزدا ،نظارت دقیق بر اجرای استانداردها و حضور نفرات
تأثیرگذار در زمان تولید بخش دیگری از این اقدامات است.

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

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر
سیگنال توافق عراق به بازار ارز

رفع دغدغه صرافیها در تامین اسکناس
رئیس کانــون صرافان با بیان اینکه توافق دیروز رئیس کل بانک مرکزی با
عراق بر ســر آزادسازی منابع بلوکهشده ایران ،سیگنال مثبتی را به بازار ارز
مخابره کرد ،گفت :دغدغه تامین اسکناس صرافیها رفع شد.
کامران ســلطانیزاده با بیان اینکه توافق رئیس کل بانک مرکزی جمهوری
اســامی ایران با بانک مرکزی و بانک تجارت عراق ،ســیگنال خوبی را به
فعاان بازار ارز مخابره کرد ،گفت :هر فعالیتی در مورد آزادسازی منابع بلوکه
شــده ایران در نقاط مختلف دنیا ،به عمقبخشــی به بازار ارز کمک خواهد
کرد؛ این در حالی اســت که این منابع آزاد شــده در اختیار چرخه تأمین
ارز قرار خواهد گرفت.رئیس کانون صرافان افزود :از ســوی دیگر ،آزادسازی
منابع بلوکهشده ایران کمک شایانی به تأمین منابع مالی بانک مرکزی جهت
تأمین نیازهای ارزی کشــور در بخشهای مختلف خواهد کرد و بر همین
اســاس ،آزادسازی منابع بلوکه شــده ایران در عراق ،خبر مساعد و خوبی
اســت و میتوان امیدوار بود که دسترسی به منابعی که آزاد شده میتواند
در تعدیــل نرخ ارز و افزایش اعتماد فعاان و خریــداران در بازار ارز کمک
کند.وی با اشاره به عرضه اسکناس ارز در بازار متشکل ارزی ظرف روزهای
گذشته از سوی بازارساز ،تصریح کرد :عرضه ارز از طریق بازار متشکل ارزی
که از روز گذشــته از سوی بانک مرکزی آغاز شده ،توانسته با افزایش منابع
صرافیها ،دغدغه تأمین اســکناس ارز آنها را رفع کند و این موضوع ،نشانه
مثبتی در شرایط کنونی بازار ارز و کارکرد صرافیها است.سلطانیزاده ادامه
داد :با عرضه روز گذشــته  ۸۵میلیون دار اسکناس از سوی بانک مرکزی
در بازار متشــکل ارزی ،اوضاع بازار آزاد هم اندکی رو به بهبود گذاشــت و
امروز بر حسب این دو خبر یعنی آزادسازی منابع بلوکهشده و تداوم عرضه
اسکناس در بازار متشکل ارزی ،امید میرود بازار آزاد که از عصر روز گذشته
اندکی آرامتر بود ،به روند آرامش خود ادامه دهد و قیمتها به سمت ریزش
حرکت کند.

خدمات سامانه موبایل بانک رفاه کارگران
توسعه یافت
بــه گزارش روابــط عمومی بانک رفــاه کارگران،
در راســتای توســعه و تکمیل خدمات بانکداری
الکترونیکــی و در جهــت بهینه ســازی و بهبود
کیفیت ســامانه موبایل بانک مبتنی بر سیســتم
عامــل  ،Androidضمن ارتقاء زیر ســاخت نرم
افزاری ســامانه مذکور با هدف سازگاری با نســخه جدید سیستم عامل
یادشــده ،امکاناتی نظیر مدیریت ارســال پیامک ،پایا دوره ای ،پرداخت
اقساط دوره ای ،شارژ شگفت انگیز ایرانسل ،حساب های قابل نمایش در
خودپرداز و گزارش چک های واگذار شــده در این سامانه ایجاد و آماده
بهره برداری شد.

sobhe-qtesad

@sobheqtesad
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شورای فقهی بانک مرکزی:

تسهیات بانکی به خریداران در معامات سلف بورس کاا

شــورای فقهی بانک مرکزی اعطای تســهیات به خریداران کاا در بورس کاا را
تصویب کرد که براساس آن مقرر شد خریداران مواد اولیه به صورت سلف از بورس
کاا بتوانند در قالب عقد مرابحه ،تسهیات بانکی دریافت کنند.
به گزارش بورس کاا« ،علیرضا ناصرپور» ،معاون توســعه بازار و مطالعات اقتصادی
بورس کاای ایران با بیان اینکه در سیامین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی ،نحوه
اعطای تســهیات به خریداران کاا در بورس کاا بــا توجه به عقود مختلف مورد
بررسی و تصویب قرار گرفت ،اعام کرد :براساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی
اعطای تسهیات با اســتفاده از عقد مرابحه به این صورت که گیرنده تسهیات به
وکالت از بانک ،خرید کاا را در قالب عقد سلف انجام میدهد و در هنگام سررسید

آن را از بانک به وکالت بازخرید کند ،بامانع است.وی افزود :معامات سلف در بورس
کاا یکی از ابزارهای تامین مالی برای فروشندگان کاا به شمار میرود که براساس
آن خریدار پول خرید یک کاا با حجم و کیفیت مشخصی را در زمان انجام معامله به
عرضهکننده میپردازد و در زمان سررسید کاای خریداری شده را دریافت میکند.
اما در شــرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور و نیز با توجه به روند افزایش قیمتها
در بازار ،خریداران با مشــکات ناشی از تامین ســرمایه در گردش مورد نیاز برای
خرید مواد اولیه مصرفی خود مواجه هستند.معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی
بورس کاای ایران ادامه داد :در این راستا رایزنیهایی با شبکه بانکی صورت گرفت
تا راهکاری ارایه شــود که براساس آن خریداران کاا بتوانند با هزینه کمتر اقدام به

معاون امور بانک و بیمه:

نکاتی در مورد سومین صندوق سرمایه گذاری دولت
با توجه به اینکه دولت تا پایان ســال باید ســه صندوق سرمایه گذاری خود را در بازار سرمایه در قالب ETF
عرضه کند و با توجه به اینکه تاکنون دارا یکم و پاایش یکم عرضه شده است باید در چند ماه پیشرو منتظر
عرضه سومین صندوق باشیم.طبق قانون بودجه سال  13۹۹صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله در بورس
که باقیمانده ســهام دولت در برخی بانکها ،بیمهها ،پاایشگاهها ،صنایع خودرو و فلزی است باید امسال در
بورس عرضه شــود.براین اساس نخستین صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بانک و بیمه شامل باقیمانده
ســهام دولت در بانکهای صادرات ،ملت ،تجارت و شــرکتهای بیمه البرز و اتکای امین و دومین صندوق
سرمایه گذاری قابل معامله پاایشی شامل باقیمانده سهام دولت در پاایشگاههای اصفهان ،تهران ،بندرعباس
و تبریز در بازار سرمایه عرضه شدند.پیش از این اعام شده بود سومین صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
شامل صنایع خودرویی و فلزی (باقیمانده سهام دولت در شرکتهای ایرانخودرو ،سایپا ،فواد مبارکه و ملی
صنایع مس ایران) خواهد بود.با این حال به نظر میرسد دولت در نظر دارد باقیمانده سهام دولت در سه بانک
ملت ،تجارت و صادرات را در قالب داراسوم در بازار عرضه کند ،زیرا طبق آمار  30درصد دارایکم به فروش رفت
و دولت میخواهد باقیمانده سهام خود را در بانکهای ملت ،تجارت و صادرات را در قالب  ETFعرضه کند.
البته برای این منظور باید صندوق جدید تشکیل شود و احتماا قیمت آن با دارا یکم متفاوت خواهد بود.این
در حالی است که هنوز زمان عرضه سومین صندوق دولتی که شامل خودروییها و فلزیها میشود مشخص
نشده است اما همان طور که ذکر شد همه صندوقهای  ETFباید تا پایان سال جاری در بورس عرضه شود.
مدیرعامل بورس تهران:

دوره اصاح قیمت تمام
نشده است

مدیرعامل بورس تهران اظهار داشت 3۵ :شرکت  7۵درصد ارزش
بازار را تشکیل میدهند ،عمده این شرکتها اصاح زیادی انجام
ندادهاند .ممکن اســت برخی از شرکتها هم رشد غیر منطقی

تامین مالی برای خرید کاا در قالب قرارداد سلف کنند .در این زمینه ،مدلی طراحی
شــد تا به مصرفکنندگانی که برای خرید مواد اولیه مصرفی خود مشــکل کمبود
نقدینگی دارند ،تســهیات بانکی اعطا شــود .در این مدل ،عقد قرارداد مشارکت و
مرابحه به عنوان دو قالب کلی این طرح پیشــنهاد شد که در نهایت شورای فقهی
بانک مرکزی با ارایه این تسهیات در قالب عقد مرابحه موافقت کرد.ناصرپور گفت:
بــه کمک این طرح خریداران کااها از بســتر بورس کاا میتوانند منابع نقدینگی
موردنیاز برای خرید کاای مصرفی خود را در قالب تسهیات و عقد قرارداد مرابحه
از شبکه بانکی تامین کرده و مواد اولیه موردنیاز تولیدات آتی خود را در قالب قرارداد
سلف در بورس کاا خریداری کنند.

عرضه بلوکی سهام دو شرکت بانکی مشتری نداشت
معاون امور بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت :عرضه بلوکی سهام شرکت سرمایهگذاری امید و سرمایهگذاری گروه توسعه ملی در بورس
مشتری نداشت ،.فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی حدود نیمه خرداد ماه سال جاری در اولین حضور خود در دوره جدید مجلس شورای
اســامی و در گزارشــی به نمایندگان مجلس اعام کرد تا پایان خرداد ماه «وامید» را و تا پایان تیر ماه «وبانک» را از طریق بورس ارائه میکنیم.با
توجه به اینکه دو شرکت سرمایهگذاری امید با نماد «وامید» زیر مجموعه بانک سپه و سرمایهگذاری گروه توسعه ملی «وبانک» زیرمجموعه بانک
ملی ،هر دو در بورس حضور دارند و قرار است ،باقیمانده سهام دولت یعنی به نمایندگی از بانک سپه و بانک ملی از طریق بورس ارائه شود ،اما این
کار تا کنون صورت نگرفته است.در تماس با عباس معمارنژاد معاون امور بیمه و بانک وزیر امور اقتصادی و دارایی ،پرسید آیا باقیمانده سهام دولت در
«وامید» و همچنین «وبانک» ارائه شد،گفت :ما باقیمانده سهام دولت را به صورت بلوکی و عمده از طریق بورس ارائه کردیم ،اما مشتری پیدا نکرد
و به فروش نرسید .وی در مورد اینکه آیا بهتر نبود تخفیفی قائل میشدید تا مشتری پیدا کند ،گفت :عرضه سهام به صورت بلوکی معموا قدری
گرانتر از سهام به صورت خرد است و همیشه حرف و حدیثهایی در مورد عرضه بلوکی وجود دارد که چه کسی آن را خریداری میکند و بنابراین
عرضه بلوکی این دو سهم دولتی خریدار پیدا نکرد.معمارنژاد گفت :قرار است باقی سهام دولت در دو شرکت امید و گروه توسعه ملی به غیر از عرضه
بلوکی به شکل خرد هم عرضه کنیم ،تا همه مردم از این سهم برخوردار شوند.به گفته وی در حال حاضر سهام شناور و آزاد «وامید» در بورس حدود
 ۸درصد است ،در حالی که شناوری این سهام در زمان وعده وزیر اقتصاد  6درصد بود.ارزش روز این شرکت آن روز حدود  ۸0هزار میلیارد تومان بود
که تا 130هزار میلیارد تومان هم باا رفت ،اما اکنون به خاطر افت پیاپی شاخص کل این رقم به  1۵هزار و  171میلیارد تومان رسیده است.ارزش
روز شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی «وبانک» به  3۵هزار و  370میلیارد تومان رسیده است و سهام آزاد یا شناور آن نیز  20درصد شده است.

داشتند اصاحاتی را انجام داده باشند و اصاحات جزیی دیگری
را هم نیاز داشــته باشند .بنابراین نمیتوان به طور کلی گفت که
همه شــرکتها اصاح را انجام دادهاند و دیگر دوره اصاح تمام
شــده است.علی صحرایی درباره عوامل موثر در رشد شاخص در
دو روز گذشته اظهار داشت :قیمت سهام در بازار سرمایه به عوامل
متعدد اقتصادی و غیر اقتصادی وابســته است و تحت تاثیر تمام
مولفههای اقتصادی قــرار میگیرد .انتظارات آتی بر روی قیمت
سهام اثرگذار است بنابراین از قیمت ارز هم اثر میپذیرد چراکه
برخی از شرکتها صادراتی هســتند و یا ارزشهای جایگزینی

شــرکتها را متاثر میکند.وی با بیان اینکه رشــد شــاخص به
عوامل سودآوری شرکتها مرتبط است ،گفت :عملکردهای واقعی
شرکتها که منتشر میشود نشاندهنده این است که شرکتها
وضعیت خوبی داشــتند یا اینکه رو به بهبود بودهاند.مدیرعامل
بورس تهران با اشاره به انتخاب مرم برای سرمایهگذاری با بررسی
بازدهی مختلف ادامه داد :کســی که منابع نقدی آزاد در اختیار
دارد بازارها را مقایسه و تصمیمگیری میکند .بازارهای دیگر هم
ریسکهای مرتبط به خود را دارند و هم اینکه در سطح اشباعی
قرار گرفتند ،یا اینکه ســرمایه گذاری در برخی از بازارها هم غیر

قانونی اســت .بنابراین مردم بازار را انتخاب کردند که شــفافیت
حداکثری نسبت به سایر بازارها دارد و هم نقدشوندگی بیشتری
دارد و فراتر از آنها ،کمک کننده تولید است و سرمایه گذاری در
این بازار به نفع ایجاد رفاه ،اشتغال و ثروت اجتماعی خواهد بود.
وی در پاســخ به این ســوال که آیا دوره اصاح قیمت شرکتها
در بازار سرمایه به پایان رســیده است ،اظهار داشت :شرایط هر
شرکتی با شرکت دیگر متفاوت است و اصاح قیمت یک موضوع
کلی نیســت .ممکن است که برخی از شرکتها هنوز هم اصاح
قیمت داشته باشند.
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ّ
امورانراهشُکرتوستتول
بندگیتوستازراشدهمَبدا
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ت
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تااب استیل یاهمان دریاچه متحرک یکی از تااب های استان گیان

چهره روز

ورزشی

بر اساس نتایج این مطالعه میزان متوسط بقای پنج ساله در بیماران
مبتا به ســرطان پروســتات در ایران حدود  82درصد بوده است.
دکتر محمد ســلیمانی با بیان اینکه سه عامل شایع مرگ و میر در
ایران و جهان بیماریهای قلبی عروقی ،سرطانها ،حوادث و سوانح
هستند ،اظهار کرد :شیوع سرطانها در ایران در آقایان حدود 150
در هــر  100هزار نفر و در خانمها حدود  130در هر  100هزار نفر
اســت .این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
با اشاره به شایعترین ســرطان در آقایان ،گفت :سرطان پروستات
همپای دیگر سرطانهای گوارشی و پوستی از شایعترین سرطانها
در آقایان اســت و حدود  17مورد در هر  100هزار نفر به سرطان
پروستات مبتا میشوند.

ماکس وبر
کارل ماکســیمیلیان امیل وبر جامعهشناس ،استاد
اقتصاد سیاســی ،تاریخدان ،حقوقدان و سیاستمدار
بود و به گونهای ژرف نظریه اجتماعی و جامعهشناسی
را زیر نفوذ و تأثیر خود قرار داد .کار عمدهٔ وبر دربارهٔ
خردگرایی و عقانی شدن و به اصطاح افسونزدایی
از علوم اجتماعی و اندیشههای علمی است که او آن
را به ظهور سرمایهداری و مدرنیته مربوط ساخت .وبر
معاصر جرج زیمل ،چهرهٔ برجســته در بنیاد نهادن
روششناســی ضداثباتگرایی ،معاصر بود .کسی که
جامعهشناســی را نه به عنوان رشــتهای غیر تجربی
بلکه دانشــی معرفی میکرد که باید کنش اجتماعی
را از طریــق معانی ذهنی دارای ثبات مطالعه کند .او
در کنار امیل دورکیم و کارل مارکس ســه معمار عمده دانش اجتماعی بهشمار میآیند .ماکس
کارل امیل وبر (زاده  21آوریل  18۶۴میادی) در ارفورت ایالت تورینگ آلمان اســت .بزرگترین
فرزند خانوادهای دارای هفت فرزند و ثروتمند و به لحاظ سیاسی مشهور در حزب لیبرال ناسیونال
آلمان بود .پدرش ماکس وبر و مادرش یک کارمند دولت به نام هلن فالنشــتاین و یک پروتستان
و کالوینگرا ،با ایدههایی جزمی نســبت به اخاق پروتستانی بود .اشتغال ماکس وبر پدر به امور
سیاسی ،خانواده را هم غرق در امور سیاسی کرد و تاار پذیرایی او را به محل حضور پژوهندگان
نامدار و چهرههای شناخته شده آلمانی نظیر دیلتای ،زیمل و ترایچکه کرد .وبر به شدت زیر تأثیر
مشــرب فکری مادرش قرار گرفت ،اما هرگز ادعای مذهبی بودن نکرد .وبر جوان و برادرش آلفرد
که او نیز یک جامعهشــناس و اقتصاد دان بود در این فضای روشنفکری رشد کردند .وبر در سال
 187۶در حالی که تنها  13سال داشت.

فرهنگی

وضعیت اسفناک قراردادها در ورزش حرفهای ایران
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسامی درباره وضعیت قراردادها در ورزش تاکید کرده که جز از طریق ضابطهگذاری قانونی ،خروج
از وضعیت اســفناک قراردادها در ورزش ایران و بهویژه ورزش حرفهای ،امکانپذیر نیست .مطابق بندهای « »7و « »11قانون فهرست
نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و ماده ( )3قانون مدیریت خدمات کشوری ،فدراسیون های ورزشی و کمیته های ملی المپیک و
پارالمپیک به عنوان نهاد یا مؤسسات عمومی غیردولتی شناخته می شوند که عهده دار وظایف و خدماتی هستند که جنبه عمومی دارد
و باید بیش از پنجاه درصد بودجه سالیانه آن ها از محل منابع غیردولتی تأمین شود .از یک سو ،کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک
دارای ردیف متفرقه و مستقل در قوانین بودجه سنواتی هستند و مشخص نیست بیش از  50درصد بودجه سالیانه آن ها از کجا و چگونه
و تا چه میزان تأمین می شود و ازسوی دیگر فدراسیون های ورزشی از محل اعتبارات وزارت ورزش و جوانان و کمیته های مزبور هرساله
اعتباراتی به صورت کمک دریافت می کنند.مطابق یک برآورد ،بیش از  ۶0درصد بودجه وزارت ورزش و جوانان در قالب کمک به هیات
های ورزشــی (که ماهیت حقوقی و نحوه اداره و تشــکیات آن ها در نظام قانون گذاری نامشخص است) و به فدراسیون های ورزشی
هزینه می شود ،در حالی که میزان بودجه و نیز درآمد سالیانه و نحوه هزینه کرد.

تخت گاز

اکبر عالمی درگذشت

«اکبر عالمی» مجری ،منتقد ســینما و مستندســاز بامداد دیروز ســه شــنبه ( 22مهر) در ســن
هفتادوپنجســالگی و به دلیل ابتا به بیماری کرونا درگذشت .اردشیر عالمی فرزند اکبر عالمی با اعام
خبر درگذشت این هنرمند ،در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام ،نوشت :پدر رفت؛
فقط پدر من نبود ،پدر چند نســل ایران بود؛ تأثیر وجودش تا سالها باقی خواهد ماند .اردشیر عالمی
اعام کرده که زمان و شرایط برگزاری مراسم ترحیم به زودی اعام خواهد شد.عالمی که برای ساخت
فیلم مســتندی در مورد بیماری کرونا به یکی از بیمارستانهای تهران رفته بود ،به این بیماری دچار
و از روزهای آغازین مهر جاری در بیمارســتان بستری شده بود .با این که شرایط وی در روزهای اخیر
بهتر توصیف شده بود ،بامداد سهشنبه زندگی را بدرود گفت.اکبر عالمی (متولد تیرماه  132۴در اهواز)
مجری و کارشناس تلویزیون ،استاد دانشگاه تربیت مدرس و کارگردان ایرانی بود که غالب کارهای وی
در ژانر مســتند عرضه شدهاند.وی فارغالتحصیل رشــتهٔ سینما از دانشکده هنرهای دراماتیک و دارای
مدرک دکترای سینما از انگلستان است .او از سال  137۹تا  138۶عضو فرهنگستان هنر و فرهنگستان
زبان و ادب فارسی بوده است.

میزان بقای مبتایان سرطان
پروستات در ایران

معرفی هیوندای سانتافه  2021بازار آمریکا
هیوندای ســانتافه فیس لیفت در تابستان سال جاری میادی معرفی شد و حاا نســخه مخصوص بازار آمریکای کراس اوور محبوب
کرهایها نیز پدیدار شده است .سانتافه  2021بازار آمریکا تقریباً مشابه نسخه اروپایی آن بوده و بنابراین از طراحی برجسته با جلوپنجره
پهنتر و چراغهای جدید ســود میبرد .این کراس اوور همچنین به فاپ های اســپورت تر ،ســپر اصاح شده و دیایت های  LEDبا
ظاهری جدید مجهز شده است .در طرفین خودرو تغییرات زیادی رخ نداده اما میتوان به رینگهای جدید و آینههای برقی به همراه
امپهای روشــنایی اشاره کرد .بهروزرسانیهای ســانتافه  2021در بخش عقب نیز ادامه داشته و طراحان هیوندای یک سپر جدید،
چراغهای بهروز و اگزوز پنهان را برای آن تدارک دیدهاند .اما تغییرات بزرگتر در داخل کابین رخ دادهاند جایی که ســانتافه  2021از
کنسول مرکزی جدید ،شیفتر دنده دکمهای و پشت آمپرهای  12.3اینچی دیجیتالی سود برده است .دیگر موارد برجسته این خودرو
عبارتاند از دکمههای جدید ،صفحهنمایش  8اینچی ،سیستم اطاعات سرگرمی  10.25اینچی سفارشی و ناوبری جیپیاس .تکمیل
کننده تغییرات و ویژگیهای برجسته سانتافه  2021تکنولوژی کلید دیجیتال ،سیستم صوتی جدید هارمن کاردون و محفظه بار ارتقا
یافته و  1۴لیتر فضای بیشتر است .برای رانندگانی که خواهان حد نهایی اشرافیت در سانتافه هستند.

کاهش شیوع کووید19-
با کنترل روزانه حس بویایی
محققان دریافتند که بررســی حس بویایی راهکاری ساده برای مقابله
با شیوع ویروس کروناست .بســیاری از موارد ابتا به بیماری همهگیر
کووید ،1۹ -بهطور ناگهانی و غیرقابلتوجیه ،با از دستدان حس بویایی
و چشــایی بیماران در نبود یا پیش از عائمی مانند تب ،سرفه خشک،
تنگی نفس و درد و خستگی رخ میدهد .با توجه به اینکه شواهد علمی
مبنی بر اینکه آنوسمی یا از دســتدان بویایی بهعنوان مشخصترین
عامت عفونت بیماری کووید 1۹ -است ،افراد را به انجام آزمایش حس
بویایی روزانه و جلوگیری از شیوع بیماری همهگیر پیش از بروز عامت
بیشتر تشویق میکند .سایتی طراحی شده که در آن از بازدیدکنندگان
درخواست میشــود تا کنترل حس بویایی را بهعنوان بخشی از برنامه
روزانه خود قرار دهند.

ابداع رباتی که کولونوسکوپی
انجام میدهد
پژوهشــگران انگلیسی ،نوعی بازوی رباتیک ابداع کردهاند که مبتنی بر
هوش مصنوعی است و میتواند کولونوسکوپی را به صورت خودکار انجام
دهد .شاید به زودی یک ربات بتواند "کولونوسکوپی" را انجام دهد تا این
آزمایش ناخوشایند به شکل سادهتری صورت بگیرد .این کاوشگر ،یک
آندوسکوپ مغناطیسی است که به یک لنز دوربین مجهز شده و به ربات
امکان میدهد که آن را کنترل کند .این سیستم هم میتواند به صورت
خودکار عمل کند و هم توســط یک اپراتور انسان کنترل شود تا محل
قرار گرفتن آندوســکوپ و جهت آن را درون روده ردیابی کند .استفاده
از آندوسکوپهایی که در حال حاضر طی کولونوسکوپی به کار میروند،
دشوار است و به متخصصان آموزش دیده نیاز دارد .این سیستم جدید،
از هوش مصنوعی استفاده میکند .

