ربیعی در نشست خبری:

مشارکت حداقلی در انتخابات به نفع هیچ فرد و جریان سیاسی نیست

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

سخنگوی دولت با بیان اینکه مشارکت حداقلی به نفع هیچکس نیست و اولین زیان کننده آن مردم هستند ،گفت :هیچ گروه سیاسی برنده مشارکت حداقلی نیست.
علی ربیعی سخنگوی دولت ظهر دیروز (سهشنبه) در نشست خبری که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد ،اظهار کرد :دیروز سالروز آزادی خرمشهر و نقطه عطفی
تاریخی در راه پیروزی نهایی ملت ما در برابر اشغالگری و تجاوز رژیم بعثی بود .محمد جهانآرا روزی که خرمشهر را غصب کردند ،چه زیبا گفت که« :بچهها اگر
شهر سقوط کرد؛ دوباره فتحش میکنیم؛ مراقب باشید ایمانتان سقوط نکند»ربیعی گفت :آزادسازی خرمشهر نماد ایمان سروقامت شهیدانی بود که نامشان را تا ابد
بر تارک این خاک و بوم نشاندند .آزادی خرمشهر به عنوان الگویی از «مقاومت یک ملت در مقابل ظلم و تجاوز» ....
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رئیس اتاق بازرگانی ایران:

سرنوشت اقتصاد و تولید کشور را به برجام گره نزنید
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وزیر نیرو ضمن عذرخواهی از مردم:

خاموشیها هیچ پشت پردهای ندارد

ی روزهای اخیر ،علت را به طور کامل تشریح و تصریح کرد:
وزیر نیرو ضمن عذرخواهی از مردم به دلیل خاموش 
هیچ پشت پردهای برای خاموشیها وجود ندارد .رضا اردکانیان دیروز (سهشنبه) در جمع خبرنگاران با بیان اینکه
این روزها با مشکالتی برای تامین و عرضه برق مواجه هستیم ،اظهار کرد :علیرغم گزارشاتی که در روزهای اخیر
توسط همکاران من ارائه شده و به تناسب برای مضیقههایی که برای هموطنان در بخش خانگی و تجاری فراهم
شــده ،عذرخواهی کردند .بنده نیز وظیفه دارم به عنوان وزیر نیرو از بابت تمام این مضیقهها و فشارها صمیمانه
عذرخواهی کنم و نیاز به این است که اطالعات دقیق و کارشناسانه را در اختیار تمام مردم قرار دهیم.وی با بیان
اینکه در بخش برق ظرفیت نصب شــده نیروگاهی  ۸۵هزار و  ۳۱۳مگاوات است ،گفت :از این مقدار حدود ۱۲
هزار مگاوات ظرفیت نیروگاههای آبی و  ۷۳هزار و  ۳۱۳مگاوات ظرفیت نصب شــده بقیه نیروگاههای حرارتی،
اتمی ،تجدید پذیر و تولید پراکنده اســت.اردکانیان اظهار کرد :عمر نیروگاههای غیرآبی به نوعی تابعی از دما و
ارتفاع است .نیروگاهی که در بندرعباس ....
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قطار عرضه اولیهها روی ریل قرمز بورس!
6
رونق اجاره کارت ملی

تشدید نااطمینانی فعاالن اقتصادی به بازار ارز
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پالتس مدعی شد

آغاز افزایش ذخایر نفت شناور ایران

پالتس به نقل از منابع کشــتیرانی و بازرگانی نوشت ایران با باال رفتن احتمال توافق هسته ای جدید،
افزایش ذخایر نفت شــناور خود را آغاز کرده اســت.به گزارش پالتس ،ایران همزمان با آغاز دور پنجم
مذاکرات غیرمستقیم هفته جاری در وین برای احیای برجام ،در حال آماده سازی افزایش سریع تولید
و صادرات نفت اســت.نفت ایران از اواسط ژانویه که بایدن به ریاست جمهوری آمریکا رسید ،در ذخایر
شــناور بیشتر از دو برابر افزایش پیدا کرده است.طبق برآورد شرکت اطالعات انرژی کپلر ،نفتکشهای
ایران حدود  ۳۲میلیون بشــکه نفت خام و میعانــات را از  ۲۴ماه مه در ایران نگهداری می کنند .این
میزان از هفته ای که از ســوم ماه مه آغاز شــد ۳۴ ،میلیون بشکه بود و در آن زمان باالترین میزان در
 ۱۳ماه گذشته به شمار می رفت.طبق برآوردهای اس اند پی گلوبال پالتس و برآوردهای مستقل ،ایران
تحت تاثیر تحریمهای آمریکا که مانع خرید مشتریان شده بود ،در اواسط سال  ۲۰۱۹تقریبا  ۶۰میلیون
بشــکه نفت و میعانات در ذخایرش داشــت.در ماههای اخیر صادرات نفت ایران بهبود پیدا کرده و به
گفته منابع بازار ،چین خریدار بزرگ نفت ایران بوده که قیمت ارزانتری داشته است.نفتی که در ذخایر
شــناور نگهداری می شود به شکل نفت خام و میعانات است که گریدهای اصلی صادراتی ایران مانند
نفت سبک ایران ،نفت سنگین ایران ،بِل ِند فروزان ،سروش و میعانات پارس جنوبی را تشکیل می دهند.
این ذخایر در خاورمیانه و آسیا نگهداری می شوند و اکثر این نفتکشها در سواحل ایران ،مالزی ،چین،
اندونزی و امارات متحده عربی قرار دارند.ایران در دوران تحریمهای غربی قبلی از سال  ۲۰۱۱تا ۲۰۱۶
و ســپس از ســال  ۲۰۱۸به بعد برای نگهداری نفت خود به ذخایر شناور متوسل شد.حسن روحانی،
رییس جمهوری اســامی ایران چهارشنبه هفته گذشته اعالم کرد آمریکا آماده رفع تحریمهای اصلی
علیه نفت ،پتروشیمی و کشتیرانی ایران است.
سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه رای دادگاه کانادایی در ارتباط
با سقوط هواپیمای اوکراینی سیاسی است ،گفت :تنها مرجع صالحیت
دار برای رسیدگی دادگاههای جمهوری اسالمی ایران است .غالمحسین
اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در چهل و چهارمین نشست خبری
خود با نمایندگان رســانههای جمعی ،آخرین جزئیات دستگاه قضا را
تشــریح کرد و به سواالت خبرنگاران در این حوزه پاسخ داد.در ابتدای
این نشست سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت :پیروزی جبهه مقاومت
مصداقی از دفاع حرم الهی ،امتداد آزادسازی خرمشهر و ادامه راه مکتب
شهید سلیمانی بود.وی با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری
و خبرگان گفت :انتخابات فرصت مناسبی برای بازسازی ارکان اقتدار
کشور اســت ،انتخابات صحنه نقش آفرینی مردم در آینده سیاسی و
اجرایی کشور است ،حضور مردم مایه افتخار و انتخاب مردم زمینه ساز
تحول اجرایی است.
انحالل شرکت انبوه سازان آبتین قم
اسماعیلی با اشــاره به بحث مبارزه با فساد و رسیدگی به پروندههای
اخالل اقتصادی خاطرنشــان کرد :امر رسیدگی به پروندههای اخالل
اقتصــادی همچنان جــزو اولویتهای قوه قضائیه اســت ،در یکی از
پروندههای بسیار مهم با داشتن بیش از هزار شاکی و متهمان متعدد
ناظر به شــرکت انبوه ســازان آبتین قم مورد رسیدگی قرار گرفت در
نتیجه این شرکت منحل شد و تمامی اموال مورد مصادره قرار گرفت
و  ۱۸نفــر به حبسهای طویلالمدت محکوم شــدند ،به عنوان مثال
آقای مهدی در خانی مدیرعامل شــرکت به جرم مشارکت در اخالل
نظام اقتصادی محکوم به تحمل  ۷۴شالق ،رد اموال به شکات ،ضبط
تمامی اموالی که از راه نامشروع به دست آورده و استرداد  ۵۶۷میلیارد
و  ۵۶۸میلیــون و  ۵۸۸هزار و  ۴۳۲ریال جزای نقدی و محرومیت از
عضویت در هیأت مدیره محکوم شده است.سخنگوی قوه قضائیه گفت:
همچنین علی کریم نیا فرزند عبداهلل محکوم به  ۱۶سال حبس ،شالق
و رد مال و محرومیت از عضویت در هیأت مدیره ،محسن اسدی فرزند
خیراهلل به  ۱۲سال حبس ۷۴ ،شالق ،رد مال و جزای نقدی و علیرضا
خانی به  ۱۶ماه حبس محکوم شدهاند.به گفته اسماعیلی «مهدی دور
خوانی» مدیرعامل شرکت به تحمل  ۲۰سال حبس ،شالق ،رد اموال،
ضبط کلیه اموال نامشــروع ،محرومیت از عضویت در هیأت مدیره و

از سوی ستاد انتخابات کشور؛

اسامی  ۷نامزد انتخابات ریاستجمهوری
سیزدهم اعالم شد
ستاد انتخابات کشور اسامی نامزدهای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری که صالحیت آنان مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است را اعالم
کرد.به گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت کشور ،ستاد انتخابات کشور در اطالعیه شماره  ۱۵خود ،اسامی نامزدهای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست
جمهوری اسالمی ایران که صالحیت آنان مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است را اعالم کرد.
متن کامل این اطالعیه به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
اطالعیه شماره  ۱۵ستاد انتخابات کشور
در اجرای ماده  ۶۰قانون انتخابات ریاست جمهوری به آگاهی مردم شریف ایران اسالمی میرساند ،اسامی نامزدهای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست
جمهوری اسالمی ایران که صالحیت آنان مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر میباشد:
 .۱آقای سعید جلیلی– فرزند محمدحسن -کد نامزد ۲۲
 .۲آقای سیدابراهیم رئیس الساداتی مشهور به رئیسی– فرزند سیدحاجی -کد نامزد ۳۳
 .۳آقای محسن رضایی میرقائد– فرزند نجف -کد نامزد ۴۴
 .۴آقای علیرضا زاکانی– فرزند حسین -کد نامزد ۵۵
 .۵آقای سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی– فرزند سیدحسن -کد نامزد ۶۶
 .۶آقای محسن مهرعلی زاده– فرزند رحیم -کد نامزد ۷۷
 .۷آقای عبدالناصر همتی– فرزند احمدعلی -کد نامزد ۸۸
بر اساس ماده  ۶۶قانون ،فعالیت انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری رسماً از تاریخ اعالم اسامی آنان به وسیله وزارت کشور آغاز و تا  ۲۴ساعت قبل از
شروع اخذ رأی خاتمه میپذیرد.

اسماعیلی اعالم کرد؛

حکم دادگاه کانادا در رابطه با هواپیمای اوکراینی
ارزش حقوقی ندارد
اســترداد مال و جزای نقدی محکوم شــد« ،علی کریمی» به تحمل
 ۱۶ســال حبس ،شالق ،رد مال« ،محسن اسدی» به  ۱۲سال حبس،
شالق ،رد مال و جزای نقدی محکوم شدند.
«ایران ترانسفو» به دولت مسترد شد
اســماعیلی خاطرنشان کرد :در ارتباط با شــرکت ایران ترانسفو ،این
شــرکت به دولت مســترد شد ،در این شــرکت با احیا مجدد ۱۰۲۰
کارگر جدید مشــغول به خدمت شدند و نیروهای شرکتی به پیمانی
تبدیل وضعیت دادند ،ســود این شرکت  ۱۴۹درصد در سال گذشته
افزایش داشــته است.سخنگوی دستگاه قضا گفت :پرونده شرکتی که
بدهی  ۸۰۰میلیــارد تومانی به بانکهــای «دی» و «رفاه کارگران»
داشــت و به لحاظ مطالبات بانک اقداماتی انجام شــد بدون بازداشت
مدیر این شــرکت از محل اموال و داراییهای این شرکت تمامی ۸۰۰
میلیارد تومان مطالبات بانکها تســویه شد و با این تسویه ،بزرگترین
فوالدسازی بخش خصوصی احیا شد و سه هزار نفر پرسنل مشغول به
خدمت شدند.وی گفت :سند تحول قضائی مبتنی بر مطالعات نخبگان
و چهرههای علمی خارج از قوه قضائیه است ،مرکز پیگیری اجرای سند
تحول در قوه قضائیه تشکیل شده است و اگر روزی رئیس قوه قضائیه
تغییر کند جای نگرانی در زمینه اجرای این ســند نداریم چراکه این
سند بدون مباحثه و تغییر نیست البته در قوه قضائیه قابل ارتقا است.
حصول نتایج اولیه در پرونده دســتور خودسرانه فیلترینگ
اینستاگرام
ســخنگوی دســتگاه قضا با اشاره به دســتور خارج از عرف و وظیفه
جاویدنیا در رابطه با فیلتر اینســتاگرام بیان کرد :اقدامی که شــخص

مذکور انجام داده بود خارج از حوزه اختیارات اداری و قضائی این فرد
بود و به همین لحاظ بالفاصله این پرونده بالاثر انجام شد و پرونده به
دادسرای انتظامی ارسال شــد و نتایجی هم حاصل شده است.وی با
اشاره به پیگیری تخلفات در فضای مجازی به ویژه کالب هاوس گفت:
تدابیری اتخاذ شــده که تخلفات انجام نشود اما برای ما عنوان تخلف
مهم است و فرقی بین فضای مجازی و حقیقی نیست و رصدهای الزم
انجام میشــود و چنانچه جرمی انجام شود طبق قانون با آن متخلف
برخورد میشود.اســماعیلی بیان کرد :در سفر اول امسال ریاست قوه
قضائیه به اســتان همدان ،بازدیدی از شرکت صنایع غذایی کیوان که
تعطیل شده بود انجام شد ،با دستور ریاست قوه قضائیه ،پیگیریها و
مســاعدتهای بخشهای مختلف یک خط تولیدی در هفته گذشته
احیا شد ۵۰ ،نفر کارگر شاغل در این شرکت با راه اندازی خط دوم به
 ۱۰۰نفر ارتقا پیدا کرد و تا قبل از پایان خرداد خط تولید دیگر به بهره
برداری خواهد رسید ،همچنین نیروهای شاغل در این مجموعه به ۲۰۰
نفر افزایش پیدا میکند ،چون شرکت صنایع غذایی است پیگیریهایی
در جهــت تهیه آب و مواد اولیه انجام شــده و االن خط تولید جدید
این شــرکت مشغول فعالیت است.اســماعیلی با اشاره به پرونده قتل
خانوادگی خرمدین ها افزود :ما قتل را بدترین جنایت میدانیم و فرق
نمیکند که یک قتل خانوادگی باشد یا بیگانه و طایفهای ،در هر حال
کشتن انسان جنایتی بزرگ است که مرتکبین باید مجازات شوند ،اما
این جنایت بزرگ نیازمند آســیب شناسی و مطالعات جرم شناختی
اســت ،همکاران ما در معاونت اجتماعی و هم در معاونت پیشگیری
از وقوع جرم بر روی این پرونده کار میکنند و مطالعات دقیقی انجام
دادهاند ،قطعاً فرهنگ سازی عمومی توسط رسانهها و جوامع نخبگانی و
بزرگان قبایل میتواند در کاهش این قبیل از جنایات نقش مؤثری دارد.

تشدید مجازات مرتکبین قتلهای خانوادگی با در نظر گرفتن
جنبه عمومی جرم
ســخنگوی دستگاه قضا بیان کرد :تشدید مجازات مرتکبین قتلهای
خانوادگــی با در نظر گرفتن جنبه عمومی جرم و با توجه به اینکه به
هر دلیلی امکان قصاص وجود نداشته باشد خواهان تشدید مجازات در
این زمینه هســتیم.وی با اشاره به تذکراتی که منتسب به قوه قضائیه
برای اصحاب رســانه به منظور موارد انتخاباتی بوده است ،گفت :این
تذکرات مربوط به تمام رسانهها بوده است و تفاوتی برای رسانه دولتی و
غیردولتی نبوده است ،هیچ بازداشت یا احضاری در این زمینه نداشتیم،
البته برخی از افراد در خارج از قوه بودهاند که اقدام به دادن این تذکرات
کردهاند که آنها شناســایی و با آنها برخورد خواهد شد.سخنگوی قوه
قضائیه درباره اظهارات وزیر صنعت در ارتباط با احتکار خودرو توسط
واسطهها و داللها و ورود دستگاه قضا گفت :خوشحالیم وزارت صمت
در این موضوع ورود کرده اســت ،اگر متولیان خودشان وظیفه خود را
به نحو شایسته انجام دهند نیاز به ورود دستگاه قضا نخواهیم داشت.
مدیریت صحیح و اعمال نظارت زمینه فسادزدایی در جامعه و ریشه کن
کردن فساد است .اگر احتکار عمده نباشد در اختیار سازمان تعزیرات
است و موارد خاصی مرتبط با قوه قضائیه است.
دادگاه عنابستانی برگزار میشود
اسماعیلی با اشاره به آخرین وضعیت شکایت سرباز راهور از عنابستانی
گفت :هنوز جلســات برگزار نشده مقدمات الزم انجام شده و در آینده
این دادگاه برگزار میشود.وی درباره فساد در سازمان بنادر گفت :آنچه
از ســمت مجلس مطرح است باید به سرانجام برســد و بعد از اتمام
تحقیق و تفحص با تشــخیص نمایندگان برای ادامه رسیدگی به قوه
قضائیه ارجاع میشــود در دادســرای عمومی انقالب تهران شعباتی
برای تحقیق و تفحص مجلس راه اندازی شده است در حوزه گمرکات
بازداشتهایی داشتهایم.
رأی دادگاه کانادا احساسی و سیاسی است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره حکم دادگاه کانادایی
مبنی بر تروریســتی بودن حادثه هواپیمای اوکراینی گفت :به موجب
قوانین جمهوری اسالمی ایران و قوانین و مقررات بینالمللی و اصول

وزیر بهداشت اعالم کرد

آغاز واکسیناسیون عمومی کرونا
در تابستان
وزیر بهداشت گفت :برنامه ما این است که تا پایان خرداد ،گروه های
آسیب پذیر شامل افراد باالی  ۶۰سال و بیماران صعب العالج و خاص
را واکســینه و در تابستان واکسیناسیون عمومی را در فازهای بعدی
آغاز کنیم.دکتر ســعید نمکی ،در بیســت و هفتمین آیین پویش ره
ســامت که با افتتاح همزمان پروژه های بهداشتی و درمانی دانشگاه
علوم پزشــکی دزفول همراه بود ،اظهار کرد :بسیار خرسندم که امروز
زیارت خاک مطهر خوزســتان نصیبم شد.وی افزود :جای خرسندی
اســت که امروز خاک مقدس خوزســتان را که به خون های پاک و
منزهی آغشته شده ،را دوباره می بویم و سجده می کنم .دزفول پایگاه
مقاومت و ایســتادگی بود .مردمان بزرگوار دزفول ،لحظه ای شهر را
ترک نکردند و مانند کوه ایستادند و دشمن را عصبانی و مایوس کردند.
وزیر بهداشت تاکید کرد :بزرگترین حقارت برای دشمن این است که
هر چه فشار را بیشتر می کند ،می بیند طرفی که فشار را تحمل می
کند ،مقاوم تر ،شــادتر و محکم تر می شود .مردم دزفول با مقاومت
شان ثابت کردند که عشاق بی بدیل پروردگار هستند و این در سابقه
این سرزمین ماندگار شد و برای ایجاد یاس و ناامیدی در دل دشمن،
الگو و مدل شد و این شیوه ای بود که بعد از سال های جنگ تحمیلی
هم تجربه کردیم.وزیر بهداشت گفت :در اوج تحریم های ظالمانه ،موج
بیماری کرونا به ایران رسید و باز هم بسیجی ها در طرح سردار رشید
اســام حاج قاسم سلیمانی ،کمک های زیادی کردند و دستاوردهای
بزرگی برای ایران کسب شد .تجربه ما در مدیریت بیماری در این اقلیم
گسترده و پراکنده ،گرانسنگ است .خداوند به ما آموخت که از آموزه
های دفاع مقدس بهره بگیریم و در کنار یکدیگر با شیوه ای جهادی و
بسیجی و با همدلی و وفاق کار را دنبال کنیم.نمکی خاطرنشان کرد:
دفاع مقدس و دفاع از سالمت مردم ایران ،تفاوت هایی داشت .گرچه
در دوران دفاع مقدس سربازان و ســرداران زیادی را از دست دادیم،
اما در دفاع از ســامت مردم ایران ،سردار بیشــتر از سرباز از دست
دادیم ،در حالیکه در دفاع مقدس ،سرباز و بسیجی بیشتر از سرداران
رشید را از دست دادیم .یکی از دردناک ترین لحظاتی که در این ایام
سپری می کردم ،زمانی بود که سردارانی در دفاع از سالمت را از دست
دادیــم که هیچ کس هیچ وقت جای آنها را پر نخواهد کرد.وی یادآور
شد :مقاومت مردم خوزستان و دفاع مقدس برای ایران تبدیل به یک
فرهنگ شــد که آن فرهنگ چاشنی توفیق ما در مبارزه با کرونا شد.
همدلی ،وفاق ،حضور و مشارکت نیروهای نظامی ،جهادی ،طلبه ها،
ســازمان های مردم نهاد و روحانیت ،کارهای کمی نبود .در اوج کرونا
و در اوج تحریم ،هم مبارزه کردیم و هم ســاختیم .ســردار سلیمانی
می گفت« ،ما ملت امام حسینیم» یعنی هم می جنگیم و هم تاریخ
می سازیم.وزیر بهداشت گفت :امسال و سال گذشته پربارترین دوران
ساخت و ساز زیرساخت های نظام سالمت بود .در ایام کرونا ،حدود ۳
هزار تخت آی ســی یو اضافه کردیم ،در حالیکه در طول تاریخ کشور
حدود  ۷هزار و  ۵۰۰تخت آی ســی یو ایجاد شــده بود ،اما در طول
یکسال ،سه هزار تخت اضافه کردیم ۴۶۰ .اکسیژن ساز به بیمارستان
های کشور رساندیم .در پیک چهارم بیماری ۶۶ ،دستگاه اکسیژن ساز
به بیمارستان های کشور ارسال کردیم تا نفسی تنگ نشود .این افتخار
بود که حتی یک بیمار در پیک چهارم با ویروس انگلیســی ،بیرون از
بیمارســتان ها سرگردان نشد.بنابر اعالم وبدا ،نمکی خاطرنشان کرد:
امسال و سال گذشته هر ماه حدود هزار و  ۳۰۰تخت بیمارستانی راه
اندازی کردیم ۱۳ .هزار تخت در طول یکســال به ظرفیت بیمارستان
ها اضافه می شــود .هزار و  ۴۰۰پروژه بهداشتی اعم از خانه بهداشت،
مرکز بهداشتی و درمانی افتتاح می شود که در تاریخ کشور نظیر ندارد
و چنین رکوردی وجود ندارد.
کلی رسیدگی به جرایم به لحاظ وقوع این حادثه در ایران ،تنها مرجع
سالم برای رسیدگی دادگاههای جمهوری اسالمی ایران و دادگاههای
دیگر اص ًال صالحیت رسیدگی به این موضوع را ندارند ،رأی این دادگاه
یک موضوع احساسی ،غیرعلمی و مبتنی بر حدس و گمان است و از
ارزش حقوقی برخوردار نیست.وی گفت :قوه قضائیه و سازمان قضائی
نیروهای مسلح با انجام کارشناسی در رشتههای گوناگون انجام دادند و
گزارش به کشورهای مختلف ارسال شده و برخی از کشورها نظر خود را
برای ایران ارسال کردند و مطالب آنها موید و تأیید کننده این گزارش
فنی است و برای اولیای دم در سازمان قضائی نیروهای مسلح وضعیت
صحنه بازسازی شده اســت و آنچه در کانادا رخ داده اقدامی سیاسی
است و رأی آن شبیه به بیانیه سیاسی بوده و به دستگاه قضای کانادا
اعالم میکنم که امروز این کشور مامن مفسدانی شده که تحت تعقیب
نیروهای نظامی ایران هستند و آقای خاوری نمونه بارز آن است و اگر
به دنبال اجرای قوانین هستند کمک کنند تا این مفسدین بازگردند.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده تعاونی اســتان البرز گفت :هرکجا
تخلفی رخ داده باشد قوه قضائیه بدون اغماض آنرا رسیدگی میکند
در پرونده محسنین شاکی نیست و بررسیهای خوبی توسط بازرسی
ویژه قوه قضائیه انجام شــده و تیمی مأموریت یافتند تا این پرونده را
بررســی کنند.اسماعیلی با اشاره به کاندیدا شدن رئیس قوه قضائیه و
تاثیرش بر احکام قضات در دادگاهها در رابطه با برخی از پروندهها افزود:
قوه قضائیه اثبات کرده اســت در امر دادرسی بی طرفی خود را مورد
توجه قرار داده و قضات ما با استقالل کامل پروندههایی که مربوط به
اشخاص و مقامات تشکیل شود را رسیدگی میکنند ،رئیس قوه قضائیه
بیشتر نقش ستادی و اداری دارند و رسیدگی شعبی با استقالل کامل
انجام میشود .اگر در این انتخابات تخلفاتی نسبت به هریک از همکاران
قضائی ما منعکس شود با بی طرفی کامل مورد رسیدگی قرار میگیرد.
پرونده آزاده نامداری فاقد شاکی است
سخنگوی دستگاه قضا در پایان با اشاره به آخرین وضعیت پرونده فوت
آزاده نامداری بیان کرد :بررســیهای دقیق حکایت از آن دارد که این
پرونده ســابقه جنایی ندارد و اص ًال جنایی نیست ،نتیجه همکاران ما
داللت بر غیرجنایی بودن این پرونده دارد ،اولیای دم چه والدین و چه
همسر خانم نامداری از هیچ کسی اعالم شکایت نکردهاند.
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سخنگوی دولت با بیان اینکه مشارکت حداقلی به نفع هیچکس نیست
و اولین زیان کننده آن مردم هستند ،گفت :هیچ گروه سیاسی برنده
مشــارکت حداقلی نیست .علی ربیعی ســخنگوی دولت ظهر دیروز
(سهشنبه) در نشست خبری که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد،
اظهار کرد :دیروز ســالروز آزادی خرمشهر و نقطه عطفی تاریخی در
راه پیروزی نهایی ملت ما در برابر اشــغالگری و تجاوز رژیم بعثی بود.
محمد جهانآرا روزی که خرمشهر را غصب کردند ،چه زیبا گفت که:
«بچهها اگر شــهر سقوط کرد؛ دوباره فتحش میکنیم؛ مراقب باشید
ایمانتان ســقوط نکند»ربیعی گفت :آزادسازی خرمشهر نماد ایمان
ســروقامت شهیدانی بود که نامشان را تا ابد بر تارک این خاک و بوم
نشــاندند .آزادی خرمشهر به عنوان الگویی از «مقاومت یک ملت در
مقابل ظلم و تجاوز» برای همیشه در تاریخ ایران و جهان ثبت شد.وی
افزود :امروز یک حادثه تاریخی صرف نیست بلکه نمادی است از مقابله
با اشــغالگری و تعرض به حق تعیین سرنوشت یک ملت؛ چه در بُعد
مادی و اشــغال سرزمینی و چه در بُعد معنوی و سلب حقوق مشروع
برای یک زندگی شرافتمندانه است ،که متاسفانه هنوز کانونهای ظلم
در گوشه کنار جهان زندگی آزاد ملتها را تهدید میکنند.سخنگوی
دولت تاکید کرد :تجربه آزادســازی خرمشهر زیر قاب بزرگتر دفاع
مقــدس ،ما را آب دیده کرد و به ما آموخت که ایســتادن همدالنه و
برادرانه در برابر زورگویی و ظلم تنها را نجات از آن است.ربیعی تصریح
کرد :الگوی مقاومت در فتح خرمشــهر را میتوان برای این ســالها
نیز دوباره تکرار کرد؛ ســالهایی که با تجاوز به حقوق ملت از طریق
تحریمهای ظالمانه ترامپ همراه شــده است .تحریمهایی که در بُعد
تروریستی کنونی ،نوعی اشغالگری در شکل جدید است.
اشغالگری جدید در قالب تحریم را دوباره شکست خواهیم داد
وی تاکید کرد :اگر آن روزها ،خاک ،غصب شــد امروز ،حق زیســت
ملت ایران مورد تعرض قرار گرفته اســت؛ اما به تاسی از شهدای فتح
خرمشــهر پیروزی ،به مردم و گروههای سیاســی میگوییم که این
اشغالگری جدید را هم که در قالب تحریم ظهور کرده ،دوباره شکست
خواهیم داد.سخنگوی دولت اظهار کرد :برای نسل ما که آن روزها را
دیدهایم عجیب نیســت که عامالن و آمران آن جنایت اشغالگرانه در
خرمشهر و این جنایت انسانی در سلب حق زندگی آزادانه و رها از بند
تحریم و البته جنایت سازمان یافته دیگری در سرزمینهای اشغالی
فلسطین که در روزهای اخیر به حقارتی دیگر از سوی محور مقاومت
تن در داد ،هنوز همبســتگی خود را ادامه دادهاند.ربیعی تصریح کرد:
شــهدا و رزمندگان ما تنها با خون و شــهامت خود خرمشهر را آزاد
نکردند بلکه قبل از آن با ایمان به خدا توأم با خودآگاهی نســبت به
حق تعیین سرنوشت و عزت و عظمت نهفته در هویت دینی و ملی ما
بود که آن اراده مهیب و شکست ناپذیر را در برابر دشمنان به نمایش
گذاشــتند .امروز هم برای آزادســازی ایران عزیزمان از بند تحریمها
پیش از هر چیز به تجدید خودآگاهی و وفاق ملی نسبت به حق سلب
ناشدنی مردم در بهرهمندی از اقتصاد بدون تحریم نیاز داریم.
مشارکت حداقلی به نفع هیچ فرد و جریان سیاسی نیست
ربیعی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری گفت :این روزها بحثهای
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ربیعی در نشست خبری:

مشارکت حداقلی در انتخابات به نفع هیچ فرد و جریان سیاسی نیست
انتخابات ریاســت جمهوری مطرح است .دولت نه فقط به عنوان یک
وظیفــه بلکه به عنوان یک درک از وضعیت ایــران و نیازمندیهای
فردای ایرانیان در جهان پر آشــوب امروز ،معتقد اســت مشــارکت
حداکثــری در این دوره بیش از هر زمان دیگری ،کارکردهای متعدد
برای ایران و ایرانیان خواهد داشــت.وی افزود :مشــارکت حداقلی به
نفع هیچکس نیست و اولین زیانکننده در نتیجه مشارکت حداقلی،
مردم هستند و هیچ گروه سیاســی برنده مشارکت حداقلی نخواهد
بود.ســخنگوی دولت گفت :عمیقاً باور داریــم که وحدت در حضور،
معنا مییابد و نه در عدم مشارکت؛ دولت عمیقاً باور دارد که اسالمی
بودن نظام سیاسی اقتضا میکند که از جمهوریت آن پاسداری شود؛
دولت عمیقاً باور دارد که فراهم ساختن شرایط مشارکت سیاسی ،حق
شهروندان و تکلیفی بر حاکمان است و در مردمساالری دینی ،بیش از
آنکه شهروندان در مشارکت ،مکلف باشند ،اینها هستند که مکلفاند
و موظف.ربیعی گفت :از این روز دولت ،از همه نهادهایی که در فرآیند
انتخابات نقش دارند ،انتظار دارد که با توجه به ضرورت تقویت وحدت
ملی در شــرایط کنونی کشــور ،با دوراندیشی ،تعهد به روح حاکم بر
قانون اساسی و وفاداری به منافع ملی ،زمینه امیدآفرینی و شورانگیزی
در انتخابات را فراهم آورند و با تقویت زمینه مشــارکت در انتخابات،
تداوم ثبات و امنیت و پیشرفت کشور را تضمین کنند.
اینکه دولت همه چیز را رها کرده است صحیح نیست
وی در پاسخ به ســوالی درخصوص قطعیهای اخیر برق اظهار کرد:
دولت روز یکشنبه درخصوص برق جلسه گذاشت ،امروز و چهارشنبه
نیز در این خصوص جلسه خواهیم داشت .استنباط اینکه دولت همه
چیز را رها کرده صحیح نیســت .صنعت برق توانایی پوشش متعارف
را داشته است.
بنا نداریم فرسایشی شدن مذاکرات را تحمل کنیم
ســخنگوی دولت در پاسخ به ســوالی مبنی اینکه توافق بین ایران و
آژانس یک ماه دیگر تمدید شد ،مشخصا دالیل این فرصت یکماهه
چیست و اینکه ممکن اســت در یک ماه آینده شاهد تصویب توافق
برجام باشــیم و اینکه آقای روحانی در سخنرانی خود بیان کردند که
توافق اصلی انجام شــده اســت و غربیها قبول دارند که تحریمهای
اصلی را بر خواهند داشــت و فقــط روی موارد جزئی بحث میکنیم
مشخصا بفرمایید این موارد جزیی در چه زمینهای هست؟ گفت :بعد
از بررســیهای انجام شــده و ارزیابی از روند مذاکرات ،شورای عالی
امنیت ملی پس از اخذ مشــورت در سطوح عالی نظام نتیجه گرفت
که مذاکرات ،مسیر رو به پیشرفتی را طی می کند و به منظور نشان
دادن حسن نیت و جدیت طرف ایرانی ،با تمدید یک ماهه توافق میان
ایران و آژانس بین المللی انرژی هسته ای موافقت کرد.ربیعی گفت:

امیدواریم که این اقدام ســازنده ما پیام روشنی مبنی بر مصمم بودن
جمهوری اسالمی ایران در به نتیجه رساندن هرچه سریعتر مذاکرات
به دیگر طرف های  ۴+۱و همینطور آمریکا و آژانس منتقل کند.
آمریکا روند احیای برجام را تسریع کند
سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که آیا آقای روحانی برنامه ای
برای گفتگوهای فراتــر از برجام و احیای روابط دوجانبه با آمریکا در
مدت باقی مانده از زمان کار دولت دارد؟ گفت :در حال حاضر نه زمینه
و الزامی برای گفتگوهای فراتر از برجام بین ایران و آمریکا وجود دارد
و نــه ما برنامه ای برای این نوع مذاکرات مد نظر داریم .اما آمریکا در
ســالهای گذشته در این آزمون شکست خورد و تحمیل تحریمهای
یکجانبه و غیرقانونی و امتناع از بازگشــت به برجام تا به امروز نشان
داده کــه نمیتواند طرف قابل اعتمادی برای تداوم گفتگوها باشــد.
ربیعی تاکید کرد :بنابراین هیچ گفتگویی بین ایران و آمریکا خارج از
چارچوب برجام و خارج از هدف احیای کامل برجام و بازگشــت همه
کشورها به تعهداتشان در این توافق موضوعیت ندارد.وی افزود :ما قویاً
به دولت آمریکا توصیه میکنیم که روند احیای برجام را تسریع کند.
هر یک روز تاخیر در ایــن فرایند ،با مرتفع کردن دیوار بیاعتمادی،
حل اختالف را بهلحاظ سیاســی پیچیدهتر میکند.سخنگوی دولت
در پاســخ به این ســوال که هیئتهای مذاکره کننده احیای برجام
االن در پایتختهــای خود حضور دارند برابر اخباری که در پایان دور
اخیر مذاکرات منتشر شد ،گفته شد که ادامه کار نیازمند تصمیمات
سیاسی است که در پایتختها گرفته میشود ،آیا در این زمینه خبر
جدیــدی دارید؟ گفت :بخش عمده مذاکــرات درباره لغو تحریمها و
اقدامات طرفین برای بازگشــت به تعهدات به اتمام رســیده و تفاهم
های مقدماتی حاصل شــده است.ربیعی افزود :اختالفات جزئی باقی
مانده که مذاکره درباره آنها تا رســیدن به نتیجه نهایی ادامه خواهد
داشت .دولت تاکنون با موفقیت به وظیفه خود عمل کرده و میتوانم
خبــر بدهم که با رعایت همه مالحظــات و مصالح ملی و تحت نظر
مقام معظم رهبری ،تقریبا درباره رفع تحریمهای ناقض برجام با دیگر
طرفها به تفاهم رســیدهایم.وی ادامه داد :به این ترتیب بر اســاس
تفاهم صورت گرفته ،دقیقاً به آنچه که در ســال  ۹۴توافق کردیم و
آمریکا با بدعهدی ترامپ از آن خارج شــد باز خواهیم گشــت .البته
آمریکا با عناوین دیگر و به بهانــه برجام تحریمهای دیگری را انجام
داده که موظف اســت آنها را هم لغو کند.سخنگوی دولت تاکید کرد:
مــا همچنان مذاکرات را با دقت دنبال میکنیم؛ تجربه تلخ بدعهدی
آمریکا به ما میگوید که ذرهای از منافع ملی خود کوتاه نیاییم .دولت
کارگروهی را برای راســتی آزمایی تعهدات آمریکا و لغو تحریم ها با
مشارکت وزارت نفت ،راه و شهرسازی و بانک مرکزی تشکیل داده و
به محض آغاز روند اجرای تعهدات از سوی آمریکا ،با دقت به وظیفه

خود جهت اطمینان از انجام واقعی تعهدات عمل خواهد کرد.ربیعی
گفت :امروز آغاز قدم های اصولی برای احیای برجام مستلزم تصمیم
سیاســی به ویژه در واشنگتن است .ما همچنان منتظریم ببینیم که
آیا دولت آمریکا آماده است که با کنار گذاشتن تردید بهسوی تحقق
موارد تفاهم شــده حرکت کند یا نه .برای ادامه کار ،همه نگاه ها به
واشنگتن است.
ضرر مردم در بورس ،همواره از نگرانیهای دولت بوده است
ربیعی در پاســخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه «آیا برنامههای
دولت برای تقویت بازار سرمایه تا قبل از پایان دولت دوازدهم محقق
میشــود؟و اینکه آیا دولت قصــد دارد خاطره خوبــی از خود برای
ســهامداران باقی بگذارد؟» گفت :اوال اتفاق رخ داده در بازار سرمایه
و متضرر شدن عده ای از هم وطنان که در شرایط خاص وارد بورس
شــدند و در کوتاه مدت دچار ضرر شدند را نه تنها فراموش نکردیم و
نه تنها بیتوجه نبودیم بلکه همواره از موارد نگرانیهای دولت بوده و
از هر فرصتی هم برای حمایت بازار ســرمایه دریغ نکردیم و نخواهیم
کرد تا روز آخر دولت.وی ادامه داد :اما نکته بعد ،آنچه که رئیسجمهور
گفتند مسئله روند تکاملی بازار سرمایه در این سالها و افزایش نقش
بازار ســرمایه در اقتصاد ایران بود .در یک اقتصاد ســالم بازار سرمایه
نقش خود را یافته به رغم همه فراز و نشیب ها راه خود را پیدا کرده
آیا این قابل انکار است؟وی با اشاره به اینکه ابتدای سال  ۹۲شاخص
بورس حدود  ۴۰هزار واحد بــوده و امروز حدود یک میلیون و ۱۰۰
هزار واحد رسیده است ،تاکید کرد :تعداد کدهای بورسی ابتدای سال
۹۲حدود  ۷میلیون بودند و امروز بدون احتســاب سهامداران عدالت
به  ۳۷میلیون رسیده است .بازار سرمایه تبدیل شده به تامین کننده
نیازهای ســرمایه گذاری در کشور ،اینها زیرساخت هایی هست که
برای سالم سازی اقتصاد ایران به وجود آمد.ربیعی خاطرنشان کرد:اما
متاســفانه عده ای از هموطنان صرفا در مقطع اوج گیری بورس وارد
بورس شــدند و امروز مسئله ما حمایت از این افراد است .افرادی که
دراز مدت در بورس بودند هیچگاه متضرر نشدند .به رغم اینکه نقش
دولتها در همه کشــورها در بازار سرمایه نقش ضامن نیست و نقش
حامیگری دارد.وی اضافه کرد :االن باید از این افراد حمایت کنیم ،در
این خصوص تصمیماتی گرفتیم .به عنوان مثال افرادی که به دعوت
دولت به بورس آمدند و ســهام های صندوق های دولتی را خریداری
کردند سیاستهای جبرانی اتخاذ کردیم و سهام جبرانی به آنها تعلق
خواهد گرفت.سخنگوی دولت عنوان کرد :هفت تصمیم مهم در دولت
و ســران قوه گرفته شــد و پس از امضای مقــام معظم رهبری ابالغ
خواهند شد و دیروز در جلسه ســران قوه چند تصمیم جدید اتخاذ
کردیم و این مســیر تا پایان دولت ادامه خواهد داشــت.ربیعی افزود:
برخی از تصمیمات اتخاذ شــده دولت به زیان مالی دولت بود .دولت
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از محل درآمدهای خود برای جبران زیان و تثبیت بازار اقدام خواهد
کرد .شما هم می دانید و منتقدان هم می دانند اقتصاد دوران تحریم
و فشار در دوران تحریم و افزایش قیمت ارز و بی ثباتی بازار باعث شد
مردم برای حفظ دارایی خود به هر طریق ممکن اقدام کنند.وی گفت:
متاســفانه عدهای از هموطنان که به دنبال حفظ دارایی خود بودند
متضرر شــدند وگرنه بازار سرمایه رو به تکامل بوده است و همچنان
خواهد بود و دولت از هیچ تالشی دریغ نخواهد کرد.سخنگوی دولت
در پاسخ به این ســوال که آیا نامه نگاری رئیس مجلس و دستور به
رئیس بانک مرکزی درباره رمزارزها قانونی اســت تصریح کرد :رئیس
مجلس طی نامه مفصلی مسئله را مطرح و از رییس کل بانک مرکزی
خواسته بودند نسبت به مسدود ســاختن درگاههای پرداخت اقدام
کند .البته در جلســه دیروز عصر شــورای عالی هماهنگی اقتصادی
سران قوا گفتند منظورشــان چنین چیزی نبوده است .ضمن اینکه
این درخواست رئیس قوه از یک مسئول اجرایی جنبه عملی ندارد و
قانونی نیســت.ربیعی ادامه داد :در حالی که رئیس کل بانک مرکزی
هــم طی مصوبه ای اعالم کرد موضوع رمز ارزها ابعاد مختلفی دارد و
بانک مرکزی اقدام شتاب زده ای در این زمینه انجام نخواهد داد ولی
کارگروهی با مســئولیت بانک مرکزی در دولت تشکیل شده که در
حال بررسی نحوه اقدام در این زمینه هستند و نیاز به تصمیم دولت
و مجلس دارد.ســخنگوی دولت گفت :دیروز شورای عالی هماهنگی
اقتصادی سران قوا و امروز صبح در ستاد اقتصادی این موضوع بررسی
شد .دادن نظم و انضباط به این فعالیت ها و جلوگیری شدید از سوء
استفاده سیاست دولت در این زمینه می باشد.ربیعی در پاسخ به این
سوال که زمزمه هایی مبنی بر اینکه برنامه های انتخاباتی صداوسیما
قرار است کنترل شده باشــد ،شنیده میشود این در حالی است که
دغدغههایی مبنی بر وجود یک نوع نگاه و برنامه ریزی عامدانه برای
کاهش مشــارکت مردم وجود دارد .موضع دولت نســبت این به این
مســاله چیست؟ گفت :موضع مشــخص دولت حضور همه سالئق و
جریانها در دو ســطح کاندیداها و سبد آراء است به گونهای که تمام
آحاد مردم بتوانند آرزوها و خواســته های خود را پیگیری کنند.وی
بیان کرد :دولت باور دارد که ســطح مشارکت باید به قدری باشد که
انســجام عمومی و ســرمایه اجتماعی برای حل مشکالت در داخل
کشور ایجاد شــود و همانطور که رهبری انقالب فرمودند برآیند آن
بازدارندگی در برابر دشمنان هم داشــته باشد.از همه انتظار میرود
رویکرد مشــارکت حداکثری مد نظر مقام معظــم رهبری را به نحو
احســن اجرایی کنند.ســخنگوی دولت اضافه کرد :من از برنامههای
صداوســیما درباره انتخابات اطالعی ندارم اما دولت با جدیت رویکرد
مشــارکت حداکثری را دنبال میکنــد و معتقد به رفتار منصفانه در
تمامی دستگاه های داخل دولت و همه نهادهای بیرونی است.ربیعی
تاکید کرد :با توجه به شرایط کرونایی و ضرورت اهتمام همه به حفظ
سالمت شهروندان ،نقش صداوسیما برای انعکاس وسیع بیان دیدگاه
ها و نظرات کاندیداها بسیار مهم است و انتظار می رود رسانه ملی با
اطالع رسانی گسترده زمینه مشارکت حداکثری را فراهم کند.
وی افــزود :دولت نیز با کمک همه دســتگاه ها بــه خصوص وزارت
ارتباطــات و فناوری اطالعات و وزارت کشــور تمام تالش خود را در
جهت افزایش مشارکت مردم به کار خواهد بست.

صالحی :غنیسازی  ۶۰درصدی همچنان ادامه دارد
رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد که غنیسازی اورانیوم در سطوح  ۶۰درصد ۲۰ ،درصد و  ۵درصد در کشور همچنان ادامه دارد ،.علی اکبر
صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان روز دوشنبه از تداوم غنیسازی در سطوح  60درصد 20 ،درصد و  5درصد در ایران خبر داد.علی اکبر صالحی در خصوص
تمدید تفاهم با آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفتگو میکرد ،در ابتدا با اشاره به اتمام مهلت سه ماهه ضبط دوربینهای مستقر آژانس و تماس تلفنی صبح امروز با رافائل
گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اظهار داشت :مذاکرات  1+4که در وین در جریان است تصمیم جمهوری اسالمی ایران بر این قرار شد که تا یک ماه دیگر
برنامهها ضبط شود و این مصوبه ،حوالی ظهر در تماسی تلفنی به جناب آقای گروسی ابالغ شد.وی ادامه داد :ما هیچ بیانیه مشترکی این بار نداریم و این تصمیم نظام را
ابالغ کردیم و امیدواریم در این فرصت داده شده مذاکرات به نتیجه مورد نظر برسد.رئیس سازمان انرژی اتمی درخصوص ادامه غنی سازی  60درصد افزود :غنی سازی
 60درصد 20 ،درصد و  5درصد همچنان ادامه دارد و میزان انباشت ذخایر اورانیوم  20درصد ما باالی  90کیلوگرم است که بر اساس قانون مصوب مجلس باید در یکسال
به  120کیلوگرم میرسید و االن بعد از حدود  4ماه به  90کیلو گرم رسیده است.

رئیسی در واکنش به اعالم نتایج بررسی صالحیتها؛

برای رقابتی شدن انتخابات در حال رایزنی هستم
ســید ابراهیم رئیســی گفت :از زمانی که [نتایج بررســی
صالحیتهــا] را شــنیدم ،در حال رایزنی هســتم تا یک
صحنه مشارکتی و رقابتی در انتخابات شکل بگیرد .صفحه
اینســتاگرام سید ابراهیم رئیســی ویدئویی از واکنش وی
نسبت به نتایج بررســی صالحیتهای داوطلبان انتخابات
ریاست جمهوری منتشر کرد.وی در این ویدئو که در جمع
برخی نخبگان دانشــگاهی اســت ،میگوید« :از زمانی که [نتایج بررسی صالحیتها] را
شنیدم ،در حال رایزنی هستم تا یک صحنه مشارکتی و رقابتی در انتخابات شکل بگیرد».
قاضی زاده هاشمی خبر داد

برگزاری  ۶مناظره تلویزیونی و رادیویی و دو
مستند برای هرکدام از نامزدهای انتخابات
برگزاری  ۶مناظره تلویزیونی و رادیویی و دو مستند برای هرکدام از نامزدهای انتخابات
عضو کمیســیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه مراسم قرعه
کشــی برنامه های تبلیغی انتخاباتی امشب یا فردا شب برگزار خواهد شد ،از برنامه ریزی
برای برگزاری ســه مناظره تلوزیونی ،ســه مناظره رادیویی و دو مستند برای هرکدام از
نامزدهای انتخاباتی خبر داد.سید احسان قاضی زاده هاشمی با اشاره به اعالم نظر شورای
نگهبان در خصوص بررسی صالحیت های کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و اعالم
اســامی از سوی وزارت کشور عنوان کرد :امشب یا فرداشب مراسم قرعه کشی برنامههای
تبلیغی نامزدها برگزار خواهد شــد ،این مراســم در محل مرکز همایشهای بین المللی
صدا و ســیما به صورت زنده از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.وی بیان کرد :در مدت
 ۲۰روزه تبلیغات انتخاباتی به صورت روزانه از شــبکههای مختلف رسانه ملی برنامههای
انتخاباتی نامزدها پخش خواهد شــد و جدول زمانی هر روز نیز به تفکیک هر روز اعالم
میشــود و ســه مناظره زنده تلویزیونی با حضور نامزدها در روزهای آینده برگزار خواهد
شــد.عضو کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد :هر یک از
این مناظرههای تلویزیونی حداقل در سه ساعت برگزار میشود اگرچه ممکن است زمان
مناظره از سه ساعت هم بیشتر شود که این امر به تشخیص کمیسیون نظارت بر تبلیغات
انتخابات ریاســت جمهوری است ،درصورتی که هر کدام از نامزدها مباحث خالف قانون
انتخابات مطرح کنند به دیگر نامزدها فرصت اضافی داده میشود.قاضی زاده هاشمی گفت:
همچنین برنامه ریزی هایی انجام شــده تا حداقل ســه مناظره رادیویی برای نامزدهای
انتخابات ریاســت جمهوری با محوریت مباحث اقتصادی برگزار شــود ،پخش دو مستند
تلویزیونی  ۳۰دقیقهای نیز برای هریک از نامزدها در نظر گرفته شده است که زمان پخش
آن پس از مراسم قرعه کشی اعالم خواهد شد.
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رئیس اتاق بازرگانی ایران:

سرنوشت اقتصاد و تولید کشور را به برجام گره نزنید
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت :اگر روشهای ما در مسائل اقتصادی متحول نشود ولو
آنکه همین فردا هم برجام به ثمر برسد و تحریمها برداشته شود ،باز مشکالت ریشهای به
قوت خود باقی می ماند ،.غالمحسین شافعی در بیست و نهمین جلسه هیأت نمایندگان
اتاق مشــهد عنوان کرد :شاهدیم که در گذر این سالها بهجای تمرکز بر سیاستهای
اقتصادی ،اقتصاد را سیاســی کردند و از همین منظر به آن ضربه وارد شد .تا زمانی که
سایه سیاســت بر اقتصاد کشور ســنگینی کند و هزینههای سیاست را بخش اقتصاد
بپردازد؛ تحــول مثبتی رقم نخواهد خورد.وی تأکید کرد :ســیزدهمین رئیسجمهور
ایران ،میراثدار مشکالت عدیدهای از گذشته خواهد بود و عالوه بر آن سطح مسائل و
مشــکالت نیز رو به تزاید است و تدبیری فراتر از عملکردهای معمول برای عبور از این
شرایط ،نیاز خواهد بود.رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از شعارهای عوامگرایانه بعضی
کاندیداهای انتخاباتی بهویژه در بخش اقتصاد و معیشت ،بیان کرد :اگرچه هنوز تبلیغات
رسمی انتخاباتی کلید نخورده اما در کمال تأسف شاهد بیان شعارها و وعدههای کهنهای
از جنــس پرداخت یارانههای نقدی ،طرحهای اقتصادی اشــتغالزا و زودبازده ،افزایش
حقوق و دستمزد برای ارتقای توان خرید طبقه ضعیف جامعه و مبارزه انقالبی با رانت و
فساد هستیم .همان شعارهایی که در دهههای گذشته نیز بهدفعات بیان شد اما مسیری
به سمت بهبود شرایط نگشود.شافعی ایجاد تحول را در گرو اخذ تصمیمات سخت برای
آینده اقتصاد ایران دانست و ادامه داد :در این شعارها ،حرف و تأکید بر حمایت از تولید
اســت اما بخش مولد ما با این وعدهها نجات پیدا نخواهد کرد .سادهترین اقدام از منظر
دولتها ،شناسایی و رفع موانع مخل است ،نمیگوییم چنینی تالشی بیثمر خواهد بود
اما رویکردهایی ازایندســت صرفاً به حل مقطعی مسائل منجر میشود و تا زمانی که
ثبات اقتصادی محقق نشود ،تورم مهار نگردد و اساساً تحولی در رویکردهای اقتصادی
کشــور رقم نخورد ،باوجود همه تالشهای معمول و مرســوم ،باز به بنبست خواهیم
رسید.رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران از مهجور بودن عرصه تولید کشور در قیاس
با فعالیتهای سوداگرانه و غیرمولد ،سخن به میان آورد و تأکید کرد :با این اوصاف حتی
اگرچند مانع هم از پیش پای تولید و تولیدکننده برداشــته شود ،باز ثمرات کافی رقم
نخواهــد خورد.رئیس اتاق ایران در ادامه یادآور شــد :مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشــاورزی ایران ،مجموعهای از اولویتهای اصلی رئیسجمهور آینده
توگوی عنوان شد:
در گف 

پیشبینی مردم تداوم وضعیت
بیثبات اقتصادی است
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشــت :وضعیت
نشــان میدهد که راهی که میرویم به اصالح اقتصادی نمیانجامد.
اگر مسیر درســتی میرفتیم به این نقطه نمیرسیدیم .البته نباید
در این مورد فشــارها و تحریم را نادیده گرفت چون بسیار تاثیرگذار
هستند .به طور کلی اتخاذ تصمیمهای درست میتواند ما را به ریل
بازگرداند و این اصالحات انجام شــود.عباس آرگون در مورد علل و
پیامدهای افزایش شــاخص فالکت که مجموعی از شاخص تورم و
بیکاری اســت اظهار کرد :در موضوع تورم موضوعاتی مانند کاهش
ارزش پول ملی ،افزایش مداوم قیمتها مطرح اســت که ریشــه آن
به کســری بودجه دولت مربوط میشود .در کشور ما عمده درآمدها
نفتی است و با توجه به تحریمها و کاهش صادرات نفت که به ارقام
بسیار کم و بیسابقهای رسید ،درآمد دولت بسیار کاهش پیدا کرد .از
طرف دیگر مصرف نفت به دلیل شیوع بیماری کرونا در جهان کاهش
یافت .مجموع اینها سبب کسری بودجه دولت شد .باید توجه داشت
که دولت به منابع ارزی خود نیز دسترسی ندارد و این کسری بودجه
موجب افزایش تورم در کشــور میشــود .افزایش تورم نیز به دنبال
خود افــت ارزش پول ملی را دارد.وی با اشــاره به تاثیرات و عوامل
بیکاری نیز گفت :با افزایش بیکاری نیز نااطمینانیهای اقتصادی در
کشور افزایش بیشتری مییابد .شیوع کرونا ،تحریم ،قوانین و مقررات
مشــکالت موثری در این زمینه وجود آوردهاند .ســرمایهگذاری هم
کاهش چشــمگیری داشــته و گاهی منفی میشود ،سرمایهگذاری
خارجــی نیز انجــام میشــود.آرگون افزود :عدم حمایــت کافی از
بخشهای مولد اقتصاد ،پــول را از بخشهای واقعی خارج میکند
و به بخشهای غیرمولد وارد میشــودپس با کاهش سرمایهگذاری
اشتغال هم کاهش مییابد .باید شرایط برای سرمایهگذاری ایجاد شود
تا در کشور اشتغال ایجاد شود .البته شرایط حاصل از شیوع کرونا نیز
در این موضوع تاثیرگذار است.عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی
تهران در مورد پیامدهای چنین وضعیتی بیان کرد :سفره مردم روز
به روز کوچکتر میشــود و قدرت خریــد آنها کاهش مییابد .یک
ســری از افراد شغل ندارند و آنهایی هم که شغل دارند درآمدی که
کسب میکنند کفاف هزینهی آنها را نمیدهد .چراکه افزایش درآمد
متناســب با افزایش تورم نبوده است .اگر یک فرد چند سال پیش 4
میلیون تومان درآمد داشت ،قدرت خرید او هزار دالر بود ،االن درآمد
این فرد حدود  6میلیون تومان شده است ولی با دالر  24هزار تومانی
قدرت خرید او به  250دالر رســیده است.وی افزود :از طرف دیگر و
با شیوع کرونا بسیاری کسب و کار خود را از دست دادهاند .همچنین
کاهش مصــرف نیز وجود دارد و افراد به دنبــال حفظ دارایی خود
هستند .چراکه پیشبینی مردم این است که این شرایط تداوم خواهد
داشت .مردم بسیار تحت فشار هستند و درآمدها متناسب با هزینهها
افزایش نیافته است .بنابراین افزایش شاخص فالکت به کاهش رفاه
و کوچکتر شدن سفره مردم میانجامد.آرگون در ادامه خاطرنشان
کرد :قطعا این شرایط قابل جبران است اما باید عوامل به وجود آورنده
این شرایط از بین بروند ،ثبات به اقتصاد بازگردد و برنامهمحوری پیش
برود .ثبات در قوانین و مقررات ،بهبود فضای کســب و کار ،حمایت
از سرمایهگذاریها ،ایجاد زمینه برای افزایش سرمایهگذاری داخلی
و خارجی ،تنشزدایی از سیاســتهای بین المللی و توسعه روابط با
دنیا و هدایت پول به بازار مولد و  ...فاکتورهای تاثیرگذاری هســتند
که برای بهبود این شــرایط پیش گرفته شوند اما این فرآیند زمانبر
اســت .اگر در این مسیر پیش برویم با وجود اینکه یک دوره سخت
خواهیم دشات اما قابل اصالح است .اما این مسیر نیاز به اراده جدی
و گذر از گفتار به عمل دارد.وی در پاســخ به ســوالی در این مورد
آیا سیاســتهای اقتصادی جاری میتواند این اصالحات را رقم بزند
گفت :وضعیت نشــان میدهد که راهی کــه میرویم به این اصالح
نمیانجامد .اگر مســیر درستی میرفتیم به این نقطه نمیرسیدیم.
البته نباید در این مورد فشارها و تحریم را نادیده گرفت چون بسیار
تاثیرگذار هستند .به طور کلی اتخاذ تصمیمهای درست میتواند ما را
به ریل بازگرداند و این اصالحات انجام شود.

برای مدیریت شرایط حاضر را از منظر بخش خصوصی و در قالب پیشنهاداتی مشخص
تدوین و منتشر کرده اســت .در این گزارش تأکید شده که رشدزایی اقتصادی باید به
شــکل پایدار ،با ثبات و فراگیر باشــد و از بخش تولید و صادرات نشأت بگیرد .مسئله
مهم دیگری که به آن اشاره شده ،بازگرداندن اعتماد و بازسازی سرمایه اجتماعی است.
شافعی ابراز امیدواری کرد :فهوای این دیدگاهها و مطالبات ،به اطالع کاندیداهای ریاست
جمهوری هم برسد .عالوه بر این تالش خواهیم کرد تا در طول مدت تبلیغات انتخاباتی،
از کاندیداهای ریاست جمهوری برای حضور در جمع فعاالن اقتصادی و اطالع از نظرات
آنها ،دعوت به عمل آوریم.وی در ادامه به اهمیت مشارکت پُرشور در انتخابات پیش رو
اشاره و بیان کرد :فعاالن اقتصادی باید در کنار سایر اقشار جامعه ،زمینه حضور پُرشور
در انتخابات را فراهم کنند .موجی که امروز در فضای مجازی و رسانههای خارجی ،تالش
دارد تــا با ناامید نمودن مردم ،آنها را از حضور در پای صندوقهای رأی منصرف کند،
مخرب بوده و باید با آن مقابله شود.
سرنوشت اقتصاد و تولید کشور را به برجام گره نزنید
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران ،به موضوع مذاکرات برجامی نیز
اشــاره کرد و ضمن ابراز امیدواری نسبت به ثمریابی این گفتگوها ،متذکر شد :توصیه
ما به مســئوالن این بوده که سرنوشت اقتصاد و تولید کشــور را به برجام گره نزنند.
حقیقت آن است که اگر روشهای ما در مسائل اقتصادی متحول نشود ،ولو آنکه همین
فردا هم برجام به ثمر برســد و تحریمها برداشــته شود ،باز مشکالت ریشهای به قوت
خود باقی بوده و در بزنگاههای مختلف ،اثرات آن را شــاهد خواهیم بود .باور داریم که
حرکت به سمت یک حکمرانی خوب ما را به توسعه در تمامی بخشها خواهد رساند.
شــافعی در بخش دیگری از اظهارات خود ،به تنشهــای ارزی و اثرات مخرب آن بر
بخشهــای مولد پرداخت و گفت :توصیه پارلمان بخش خصوصی به مســئوالن این
اســت که در حوزه ارزی دخالت و اظهارنظر کمتری داشته باشند و از بیان وعدههایی
که قابل تحقق نیست ،پرهیز کنند.وی خاطرنشان کرد :موضوع مهم دیگری که باید از
ســوی مسئوالن مورد توجه قرار بگیرد ،بحث منابع مالی بلوکه شده ایران است که در
پی مذاکرات و توافقات آتی ،احتمال آزادسازی آن وجود دارد .طبیعتاً این نگرانی بیان

واکاوی آثار کرونا و تحریم
بر بازارهای کاال و سرمایه

براســاس بررسیهای صورت گرفته توسط سازمان برنامه و بودجه ،بعد از افت نرخ
ارز در انتهای سال  ،۹۸با شیوع کرونا و محدود شدن مبادی مبادالت ارزی کشور
مجددا نرخ ارز در مســیر صعودی قرار گرفته اســت ،.نگاهی به عملکرد اقتصادی
دولتهای یازدهم و دوازدهم نشان میدهد ،روند رو به رشد قیمت دالر در سالهای
 1394تا  1396با شــیب کندی ادامه یافته است اما از ابتدای سال  1397شیب
بســیار تندی پیدا کرد تا جایی که در اواسط ســال  97قیمت دالر تا  15.2هزار
تومان باال رفت .پس از دو ســال و در اواسط سال گذشته این عدد به  29.2هزار
تومان رســید .از اواخر ســال  98و با محدود شدن مبادی مبادالت ارزی کشور و
همچنیــن آغاز پاندمی کرونا نرخ ارز افزایش یافت که این موضوع نشــان دهنده
تکانه شدید ارزی در اقتصاد ایران است .از سال  1394نرخ ارز تا حدودی در مسیر
باثبات حرکت کرد و قیمت تا  5000تومان بود ،اما در سال  1395که ترامپ آمد و
در سال  1397که از برجام خارج شد و فشار تحریمها شدت گرفت روند صعودی
نرخ ارز آغاز شد و قیمت به اوج رسید و سال گذشته به  30هزار تومان هم افزایش
یافت .در حالی که در اردیبهشــتماه  1398تا  2.6میلیون بشــکه نفت فروخته
میشــد اما به تدریج تمام نفت و کشتیهای ما تحریم شده و با عدم دسترسی به

میشود که منابع آزادشده ،صرف جبران کسریها یا پولپاشی ها شود .اتاق ایران اکیدا ً
توصیه میکند ،ارزهایی که به قیمت زندگی دشوار آحاد مردم در چند سال اخیر ،در
نقاط مختلف دنیا بهصورت اجباری پسانداز شده است ،باید صرف سرمایهگذاری برای
تکمیل زنجیرههای تولیدی شود که کشور در آنها مزیت صادراتی دارد.شافعی افزود:
بازار بزرگ کشــور نباید بهراحتی در اختیار کاالهای نهایی ساخت دیگر کشورها قرار
بگیرد .در مقابل ،منابع مسدود شده در دوران تحریم که احتماالً آزاد میشوند ،بایستی
به صندوق توســعه ملی واریز شده و صرف ســرمایهگذاری مشترک بخش خصوصی
داخلی با شرکتهای بزرگ خارجی برای تکمیل زنجیرههای ارزش داخلی و نیز تقویت
تولیدات صادراتمحور شود .بهاینترتیب ،تحولی مهم در اشتغال و صادرات و در نتیجه
بهبود پایدار زندگی مردم به وجود خواهد آمد.رئیس اتاق ایران ،در قســمت دیگری از
این جلسه به صدور گواهی «تولید بدون کارخانه» از سوی وزارت صمت و به رسمیت
شــناختن این طرح (که به ابتکار بخش خصوصی خراســان رضوی مطرح شده بود)،
اشاره و بیان کرد :طرح مذکور در این سالها از سوی آقای روشنک ،رئیس کمیسیون
تجارت اتاق مشــهد و موضوع برندینگ از سوی جناب آقای حمیدی و انجمن مدیران
صنایع استان ،مجدانه پیگیری شد و ثمر یافت .امیدواریم این طرح به حمایت بیشتر و
مؤثرتر از برندها منجر شــود.وی با ابراز تأسف نسبت به رویههایی که بهجای کمک به
بحث برندسازی ،برند ُکشی را موجب میشوند ،یادآور شد :بارها شاهد بودهایم که یک
چهره اقتصادی ســالها عمر خود را صرف ساخت نام و نشان و برند تولیدی کرده اما
یک مقام مســئول بهسادگی تصمیم میگیرد که فردا صادرات فالن محصولی متوقف
شــود و به همین ســادگی حاصل عمر آن فعال اقتصادی از دست میرود و برندی به
نابودی کشیده میشود.به عقیده شافعی ،حمایت از تولید ،در گرو برندسازی و پشتیبانی
از بخش صادرات است.این مقام مسئول با اشاره به قاعدهگذاریهای غلط در کشورمان،
عنوان کرد :الزاماً یک اندیشــه درســت ،به رویه و اجرای درست منجر نمیشود و این
بهواسطه ضعف سیستم قاعده گذاری است .مصداقهای فراوانی برای این موضوع وجود
دارد .مث ً
ال ،سیاستهای اصل  ۴۴و بحث خصوصیسازی ،یک ایده و اندیشه درست بود
اما کارنامه اجرایی در این حوزه قابل دفاع نیست .مولود رویههای اشتباه در این بخش،
خلق خصولتیها بود.

منابع ارزی نرخ ارز باال رفت.شــرایط صــادرات و فروش نفت به نحوی پیش رفته
بود که حتی در مقاطعی نرخ گازوئیل  46ســنتی به  16سنت کاهش یافته بود و
پیشنهاد فروش نفت به پنج دالر هم رسیده بود.
-1بازار کاال:
به طور مشــخص تکانه ارزی بر قیمت کاالهــای وارداتی و کاهش عرضع کاال به
قصد افزایش قیمت تاثیر چشمگیری داست .همچنین باعث جهش سطح عمومی
قیمتها شــد که در نتیجه آن هزینههای جاری و عمرانی دولت افزایش یافت .در
کنار این مسئله انتظارات جامعه جهت جبران بخشی از هزینهها توسط دولت نیز
به وجود آمد .مقایســه آمار تورم ماهانه نقطه به نقطه نشــان میدهد این عدد در
ابتدای سال  1398به  51درصد رسیده است .هرچند این عدد در ابتدای سال 99
به  20درصد کاهش یافت اما پس از آن و تا آخر ســال گذشته این رقم مجددا به
نزدیکی  50درصد رسید.
-2بازار پول و سرمایه:
تکانه ارزی ،تاثیر خود را در بازار ســرمایه به صورت افزایش قیمت ســهام بدلیل
انتظار افزایش آتی نرخ ارز و تورم انتظاری و باال رفتن نرخ بازار بین بانکی نشــان
داد .تاثیــر دیگر این تکانه ارزی افزایش هزینه تامین مالی دولت از طریق اوراق و
در نتیجه افزایش هزینههای دولت بود.
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گزیده خبر
بانک مرکزی نتوانست جلوی خلق پول توسط بانک ها را بگیرد

جزو  ۵کشور دنیا در تورم  ۲رقمی هستیم
کارشناس اقتصادی با بیان این که جزو پنج کشور دنیا در تورم دو رقمی هستیم
گفــت :نظام بانکی ما بیش از هزار هزار میلیارد تومان ناترازی دارد که به دلیل
ضعف بانک مرکزی در کنترل خلق پول به وســیله بانکها بوده اســت .وحید
شقاقی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت :از دهه پنجاه به دلیل
وارد شدن پول نفت به اقتصاد؛ درگیر مسأله تورم شدیم و اکنون در دهه  90به
طور میانگین تورم  24درصدی داریم .شــقاقی با بیان این که رشد اقتصادی در
دهه  90صفر بوده است افزود :ضریب جینی از  37به  41رسیده و رشد تشکیل
سرمایه ناخالص میانگین منفی  5و دو دهم درصد است.وی گفت :نظریه پولی
و تفاوت رشــد اقتصادی و نقدینگی عامل اصلی تورم در کشور است و در دهه
 90میانگین رشد نقدینگی  28درصد بوده است.این کارشناس اقتصادی افزود:
نظــام بانکی ما بیش از هزار هزار میلیارد تومان ناترازی دارد که به دلیل ضعف
بانک مرکزی در کنترل خلق پول به وســیله بانکها بوده است .شقاقی گفت:
رشد نقدینگی کشور از ناترازی بودجهای و مالی تحت تأثیر قرار گرفته است.وی
افزود :اکنون رشد نقدینگی  41درصد و رشد پایه پولی  29درصد است.شقاقی
گفت 27 :درصد از  29درصد رشــد پایه پولی به دلیل برداشــت ریالی دولت
از صندوق توســعه ملی است.وی افزود :بانکها برای موجه نشان دادن ترازنامه
خود به خلق پول دست زده اند.این کارشناس اقتصادی گفت :باید سیاستهای
پولی جدای از دیگر سیاســتها باشــد و این به معنای استقالل بانک مرکزی
اســت .شقاقی افزود :تورم فقط از کانال بانک مرکزی نباید دیده شود بلکه برای
تعادل بین رشد نقدینگی و رشد اقتصادی باید ناترازی تجاری بودجهای و مالی
حل شــود تا تورم به  9تا  10درصد برســد.وی گفت :بانک مرکزی در یکی دو
سال اخیر توانسته است در مقابل بحث ناترازی بودجهای بایستد و سیاستهای
پولی خود را انجام دهد ،اما استقراض دولت از صندوق توسعه ملی؛ دلیل اصلی
رشد نقدینگی بوده است .شقاقی افزود :نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید
برای حل ناترازی بودجهای و تجاری ،کسری تجاری غیرنفتی ،ناترازی بانکها و
تقویت نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی؛ برنامه عملیاتی داشته باشند.موسی
شــهبازی کارشــناس اقتصادی هم در ادامه این برنامه گفت :از سال  51تا 98
برابری قدرت خرید یک ریال؛  3320مرتبه کاهش پیدا کرده اســت و هر سال
به طور میانگین ارزش پول ملی  20درصد کاهش یافته است.وی با بیان این که
حدود پنجاه سال است تورم دو رقمی داریم افزود :پیشران تورم در کشور؛ پول و
نقدینگی و تقاضای خرید کاال و خدمات است .شهبازی گفت :در سالهای اخیر
نرخ ارز لنگر سیاستهای اقتصادی کشور شده است در حالی که باید نقدینگی
و تورم کنترل شــود.وی افزود :کسری بودجه را نرخ ارز تشدید میکند و دولت
سراغ منابع بانک مرکزی میرود.این کارشناس اقتصادی گفت :ترازنامه بانکها
در کشور ما به دلیل نبود اقتدار بانک مرکزی و سیاستهای پولی بلندمدت در
دهه اخیر رها بوده اســت .شــهبازی افزود :بانکها برای پرداخت تسهیالت به
تقاضا نگاه میکنند و در پرداخت تســهیالت آنها؛ انضباطی وجود ندارد.وی با
بیان اینکه بانکها روزانه بیش از دو هزار میلیارد تومان نقدینگی ایجاد میکنند،
گفت :وابســتگی بانک مرکزی به دولت موجب شده است کنترلی روی بانکها
نداشــته باشد.شهبازی افزود :بدهی بانکها به بانک مرکزی در دو دهه اخیر به
دلیل سیاست گذاریهای نادرست بانک مرکزی بیشتر شده است.وی گفت :به
ساختار حکمرانی مناســب در بانک مرکزی برای کنترل تورم نیاز داریم و باید
ابزارهای قانونی را به بانک مرکزی بدهیم تا در مقابل دولت بتواند مقاومت کند.
این کارشــناس اقتصادی افزود :نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید برای
کنترل اقتصاد سیاسی تورم و جبران کسری بودجه و ایجاد انضباط در هزینههای
دولت برنامه داشته باشند و دولت آینده باید الیحهای به مجلس شورای اسالمی
ارائه دهد که امکان دخالت دولت در بانک مرکزی را سلب کند .شهبازی گفت:
برنامه اصالح ساختاری بودجه برای تقویت درآمدهای دولت و انضباط هزینهها
در دولت آینده انجام شــود و نرخ ارز از تصمیم سیاســی خارج شود.سید فرید
موسوی کارشناس اقتصادی نیز در این برنامه گفت :مشکل ساختاری و کسری
بودجه داریم و بسیاری از سیاستهای اصالح اقتصادی؛ سیاستهای پول پاشی
است.وی افزود :هیچ اجماعی در اجزای تصمیم گیر دولت و بین دولت و مجلس
وجود ندارد و دولت برای اینکه تکالیف خود را پاســخ دهد از بانکها استقراض
میکند .موســوی گفت :زمانی که بودجه ناترازی دارد و درآمدهای پایدار برای
دولت تعریف نکرده ایم با سخن گفتن از استقالل بانک مرکزی با برچسبهایی
مانند قفل کردن شــبکه بانکی ،ممانعت از پیشرفت و تولید روبرو میشویم.وی
افزود :اســتقالل بانک مرکزی تأثیر چندانی بر وضع تورم ندارد.این کارشناس
اقتصادی گفت :اگر بانک مرکزی مستقل شود چه تضمینی برای نبودن مصوبات
الزم االجرا برای بانک مرکزی است.
معاونسازمانمالیات:

شناسایی ۵هزار شرکت کاغذی و صوری
معاون درآمدهای مالیاتی ســازمان امور مالیاتی کشــور با بیان اینکه بیش از ۵
هزار شرکت کاغذی و صوری در اقتصاد کشور شناسایی شد ،گفت:آستان قدس
رضــوی ،قرارگاه خاتم و بنیاد مســتضعفان و دیگر نهادهای نظامی مالیات خود
را پرداخت میکنند .محمد مســیحی در نشســت با فعاالن اقتصادی استان که
در محل اتاق بازرگانی البرز برگزار شــد ،اظهار داشــت :تامین مالی درست به
اندازه تولید برای دولتها دارای ارزش است.معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور
مالیاتی کشور با بیان اینکه بهترین راه تامین مالی برای دولتها از طریق مالیات
اســت ،افزود :باید عدالت مالیاتی برقرار باشــد تا عالوه بر جلب اعتماد عمومی،
دریافت مالیات به گونهای منصفانه و معقول باشــد که فعاالن اقتصادی با دیدن
اثرات آن در کشــور به پرداخت مالیات تمایل داشته باشند.مسیحی درارتباط با
بحث تقسیط مالیات بر ارزش افزوده که گالیه عمده فعاالن اقتصادی به ویژه در
بخش صنعت خودروسازی و گروه قطعهسازان است ،بیان کرد :اگر با استعالم از
سایپا و ایران خودرو به این نتیجه برسیم که مطالبات قطعهسازان از سوی این دو
گروه خودروسازی با تاخیر پرداخت میشود منعی برای بلند مدت کردن تقسیط
مالیــات بر ارزش افزوده نمیبینیم.وی با بیان اینکه باید بخش خصوصی تقویت
شود ،گفت :فعاالن این عرصه باید احساس امنیت داشته باشد تا مالیات خود را
به موقع پرداخت کنند ،در این میان اگر یک فعال اقتصادی از روی عدم آگاهی
چندیــن ریال کمتر مالیات پرداخت کرد قطعا این میزان منابع مالی در نزد آن
صنعتگر وارد چرخه تولید و اشــتغال زایی شده است.معاون درآمدهای مالیاتی
ســازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه بحث فرار مالیاتی قطعاً خط قرمز
ســازمان است ،افزود :سازمان امور مالیاتی به دنبال تمکین حداکثری یا پذیرش
خود اظهاری مودیان است و در قالب انجام آن خود اظهاریهای نزدیک به واقعیت
را بدون رســیدگی و ممیزی میپذیرد.وی در مورد مبارزه با فرارهای مالیاتی با
تاکید بر پیگیری شناســایی این افراد از سوی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید
کرد :هدف بازپس گرفتن حقوق حقه دولت از افرادی است که از پرداخت مالیات
فرار می کنند.مســیحی در مورد قطعی برق در روزهای کنونی در نقاط مختلف
کشــور از جمله در سطح واحدهای تولیدی و صنعتی و تاثیرگذاری آن بر توقف
چرخه تولید و یا خرابی مواد اولیه توضیح داد :اگر تحت تاثیر قطعی برق در یک
واحد تولیدی کار متوقف شده یا مواد اولیه از بین برود.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
info@sobh-eqtesad.ir
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نگـــاه
پیگیری مجلس برای اصالح مصوبه افزایش
قیمت گاز برای واحدهای خرد
افزایش  210درصد قیمت گاز واحدهای تولیدکننده آجر آنها را با خطر تعطیلی
مواجه کرده و روبرت بیگلریان عضو کمیســیون انــرژی مجلس در این زمینه
گفــت :در زمانی که افزایش قیمت گاز برای تولیدکننــده ها در الیحه بودجه
 1400بررسی شده بیشتر تولیدکننده های بزرگ و صادراتی مدنظر بوده تا یارانه
صادرات نشود اما در حال حاضر تولیدکننده های خرد قربانی شده اند .در سال
جاری قیمت گاز برای واحدهای تولیدی تغییر کرده که بر مبنای ماده( )1قانون
هدفمنــدی یارانه ها مصوب  1388 / 10 / 15بوده که براســاس مصوبه جدید
نرخ سوخت واحدهای پاالیشگاهی ،پتروشیمی ،فوالدی و سایر واحدهای تولید
فلزات و کانی های فلزی برابر  30درصد و واحدهای ســیمانی برابر  10درصد و
سایر صنایع به غیر از نیروگاه برابر  10درصدنرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به
شرکت های پتروشیمی تعیین شده است.سال گذشته با تصویب هیات وزیران،
محاسبه قیمت میعانات گازی ،گاز طبیعی خوراک و دیگر خوراک های تحویلی
به واحدهای پتروشــیمی داخلی با نرخ تسعیر ارز در هر ماه برابر با متوسط نرخ
معامالتی ارز در ســامانه نیما اعالم شــده و این بدین معنی اســت که خوراک
۳۸۰۰تومانی با خوراک نیمایی جایگزین شــده است که این مساله منجر شده
که قیمت گاز به عنوان خوراک پتروشیمی ها هم با  5برابر قیمت قبلی محاسبه
شــود و حاال شرکت های کوچک که صادراتی نیستند و محصوالت آنها در بازار
داخلی عرضه می شــود عمال با هزینه های سنگینی روبرو شده اند.عضو هیات
مدیره انجمن آجر ماشــینی با اشاره به اینکه در حال حاضر هزینه مصرف گاز
واحدهای آجر ماشینی  210درصد افزایش یافته است ،گفت :قیمت گاز مصرفی
تولیدکننده های مصالح ساختمانی در بخش کانی های غیر فلزی محاسبه می
شــود و در سال جدید میزان آن را  10درصد از نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها
تعیین کرده اند و از طرف دیگر قیمت خوراک پتروشــیمی ها از  3800تومان
به قیمت ارز نیمایی تغییر کرده است که بر مبنای آن قیمت گاز محاسبه شده
بسیار باال رفته است؛ این نوع محاسبه برای شرکت های پتروشیمی که صادراتی
هستند و درقبال هزینه ای خوراک با ارز نیمایی ،صادرات دارند و درآمدی ارزی
کســب می کنند زیاد نیست ،اما برای شــرکت های خرد این هزینه گاز بسیار
باالســت.احمد فروتن با بیان اینکه شرکت های خرد حاشیه سود بسیار پایینی
دارند ،افزود :شــرکت هایی که امروز با افزایش  210درصدی هزینه گاز مواجه
شــده اند در  2سال گذشــته با تورم های باال تالش کرده اند که ظرفیت تولید
را حفظ کنند تا در نهایت نیروی انســانی تعدیل نشــود ،اما با شرایط موجود و
افزایش هزینه گاز عمال بسیاری از شرکت ها مجبور به کاهش ظرفیت تولید و
تعدیل نیرو می شــوند و حتی ممکن است ادامه این روند به تعطیلی واحدهای
منجر شود ،این در حالی است که امسال با شعار پشتیبانی از تولید و رفع موانع
از سوی رهبر معظم انقالب نامگذاری شده و دستگاه های اجرای به این مساله
بی توجه هستند.او افزود :در سال های گذشته بازار مسکن با تورم های سنگینی
مواجه بوده و هم اکنون ساخت و ساز با رکود مواجه است و اگر هزینه مصالحه
ســاختمانی افزایش یابد نه تنها به این رکود دامن می زند ممکن اســت میزان
تقاضا برای ســاخت و ســاز هم کاهش یابد و در نهایت فروش مصالح و تولید
مسکن کاهش یابد و نتیجه آن افزایش بیکاری  .فشار بر دهک های آسیب پذیر
جامعه است.یک نماینده مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر مشکل قیمت
گاز بررسی شود ،گفت :بودجه دو ماهه در حال اجراست و از انجایی که مصوبه
قانونی اســت در شرایط کنونی امکان اصالح در بودجه ندارد اما باید راهکار غیر
بودجه ای و دســتورالعمل هایی ارائه شود و وزارت صنعت ،وزارت نفت و مرکز
پژوهش های مجلس باید به این مشکل ورود و اصالح کنند و تا آن زمان هزینه ه
های که به تولیدکننده ها تحمیل می شود قابل جبران نیست ،اما باید به سرعت
مشکل برطرف شــود.روبرت بیگلریان با بیان اینکه این ماده برای حذف قیمت
گذاری و خوراک چند نرخی بوده است ،افزود :قرار بود براساس این قانون به یک
سیاست واحد برسند زیرا در بخش پتروشیمی به شرکت ها یارانه داده می شد
و ســودهای نجومی می برند و دولت میخواسته رانت های این بخش را از بین
ببرد اما تولیدکننده های خرد در حال حاضر قربانی این تصمیم شده اند.او افزود:
دغدغه تولیدکنده ها درست است و به نظر می رسد در بودجه پیش بینی برای
واحدهای کوچک در نظر گرفته نشــده ،از این رو باید راهکارهای دستورالعملی
پیگیری و اجرا شود .در یک سال گذشته دولت برای جبران کاهش درآمدهای
نفتی و فرار از فشــار مالی دســت به تصمیم گیری و مصــوب کردن قوانین و
مقرراتی زده اســت که تولیدکننده ها و مردم را زیر فشار قرار داده است ،برای
نمونه با افزایش قیمت گاز واحدهای تولیدی خرد به نوعی اشــتغال کشور را به
مخاطره انداخته ،از این رو دولت و مجلس باید به سرعت دستورالعمل ها و آیین
نامــه های را در این بخش اجرا کنند تا تعطیلی و بیکاری در واحدهای تولیدی
خرد مشکل زا نشود.

گزیده خبر
در تمام شهرستان های اصفهان ستاد پایش
تنش آبی تشکیل شود
معاون نظارت بر بهره برداری شــرکت مهندسی آبفای
کشــور در ارتباط مجازی با مدیران حاضر در شورای
مدیران آبفای اســتان اصفهان بر تشکیل ستاد پایش
تنش آبی در تمام شهرســتان های استان تاکید کرد.
ش آبی
حمید رضا کشفی گفت  :این ستاد برای رصد تن 
ناشی از خشکسالی در سطح شهرها و روستاهای تمام استانهای کشور تشکیل
میشود .وی افزود :باید در این ستاد تمهیدات الزم جهت شناسایی و پیشبینی
رفع مشکل تأمین آب بهویژه در مناطقی که با مشکل کمبود تولید آب روبه رو
هستند ،انجام شود .کشفی افزود :تمامی تیمهای واکنش سریع در مراکز امداد
و رفع حوادث شــرکتهای آب و فاضالب باید بهصورت آمادهباش و تمام وقت،
با سرعت ویژه موارد مربوط به حوادث و رفع آن را پیگیری کنند.معاون راهبری
و نظارت بر بهره برداری شــرکت مهندسی آبفای کشور اضافه کرد :شرکتهای
آب و فاضالب باید همچون سالهای گذشته ضمن همکاری با مراکز بهداشتی،
برنامهریزیهای الزم را جهت حفظ شاخصهای کیفیت آب شرب در محدوده
مطلوب انجام دهند.کشفی با بیان این که آبفای استان اصفهان دردهه اخیر به
خوبی توانست بر تبعات ناشی از خشکسالی غلبه کند تصریح کرد :فعاالن صنعت
آبفا در استان اصفهان با تخصص و مهارتی که دارند می توانند مشکالت ناشی از
تنش آبی در این اســتان را مهار کردهو آب شرب موردنیاز مردم را در شهرها و
روستاها تامین نمایند.وی راه اندازی فازاضطراری سامانه دوم آبرسانی به اصفهان
بزرگ را ضروری برشمرد و آن را گامی برای تامین آب شرب پایدار مردم شهر و
روستاهای تحت پوشش دانست .معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت
مهندســی آبفای کشــور یکی از راهکارهای تامین پایدار آب شرب را مدیریت
مصرف دانســت و بیان داشت :روابط عمومی باید بستر الزم در خصوص مصرف
بهینه آب در جامعه را فراهم نماید تا مدیریت مصرف از سوی قشرهای مختلف
در جامعه نهادینه شود.

sobhe-qtesad

@sobheqtesad

 8صفحه سال هفدهم شماره 4641

@sobheqtesad

نفت و انرژی

چهارشنبه  5خرداد  14 1400شوال  26 1442می 2021

4

وزیر نیرو ضمن عذرخواهی از مردم:

خاموشیها هیچ پشت پردهای ندارد
ی روزهای اخیر ،علت را به طور کامل
وزیر نیرو ضمن عذرخواهی از مردم به دلیل خاموش 
تشریح و تصریح کرد :هیچ پشــت پردهای برای خاموشیها وجود ندارد .رضا اردکانیان
دیروز (سهشــنبه) در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این روزها با مشکالتی برای تامین
و عرضه برق مواجه هســتیم ،اظهار کرد :علیرغم گزارشاتی که در روزهای اخیر توسط
همکاران من ارائه شده و به تناسب برای مضیقههایی که برای هموطنان در بخش خانگی
و تجاری فراهم شده ،عذرخواهی کردند .بنده نیز وظیفه دارم به عنوان وزیر نیرو از بابت
تمام این مضیقهها و فشــارها صمیمانه عذرخواهی کنم و نیاز به این است که اطالعات
دقیق و کارشناســانه را در اختیار تمام مردم قرار دهیم.وی با بیان اینکه در بخش برق
ظرفیت نصب شده نیروگاهی  ۸۵هزار و  ۳۱۳مگاوات است ،گفت :از این مقدار حدود ۱۲
هزار مگاوات ظرفیت نیروگاههای آبی و  ۷۳هزار و  ۳۱۳مگاوات ظرفیت نصب شده بقیه
نیروگاههای حرارتی ،اتمی ،تجدید پذیر و تولید پراکنده است.اردکانیان اظهار کرد :عمر
نیروگاههای غیرآبی به نوعی تابعی از دما و ارتفاع اســت .نیروگاهی که در بندرعباس در
سطح دریا قرار دارد با نیروگاهی که در مراتع مرتفع واقع شده ،خروجیهای متفاوتی دارد.
مجموع تولید عملی کشور در تابستان  ۶۰هزار مگاوات است
به گفته وزیر نیرو ،به ازای هر  ۱۰۰متر ارتفاع ،یک درصد و به ازای هر یک درجه دمای
باالی  ۱۵درجه ۰.۷ ،درصد از توان خروجی نیروگاهها کاسته میشود .با این محاسبه ما
در تابســتان در نیروگاهها به جز آبیها حدود  ۵۰هزار مگاوات ظرفیت عملی داریم؛ لذا
در بهترین شرایط مجموع تولید عملی کشور با احتساب راندمان ،حدود  ۶۰هزار مگاوات
است.وی گفت :امسال برای تابســتان با توجه به واحدهایی که جدیدا وارد مدار کردیم
و آمادگی واحدهای قدیمی روی این عدد  ۶۰هزار مگاوات میتوانســتیم در شرایط آبی
نرمال حساب کنیم ،اما کاهش بارشها (که حدود  ۵۵درصد سال گذشته کاهش داشت)
موجب شــد در نیروگاههای آبی با  ۳۵۰۰مگاوات کاهش ظرفیت عملی مواجه باشــیم.
اردکانیان اظهار کرد :پیشبینی ما این بود که در تابستان امسال  ۵۶هزار و  ۵۰۰مگاوات
ظرفیت عملی داشته باشیم اما سال گذشته با افزایش یک میلیون مشترک جدید مواجه
شــدیم و حدود  ۲۰۰۰مگاوات باید تولید نیروگاهها بیشتر میشد که برهمین اساس در
سال  ۱۳۹۹جمعا  ۲۵۰۰مگاوات واحد جدید وارد مدار کردیم.
گرمای زودرس یکی از دالیل وقوع خاموشی
وزیر نیرو اضافه کرد :سوالی که در اینجا پیش میآید ،این است که چرا با این برنامهریزیها
با کمبود مواجه شــدیم؟ که باید گفت ،یک بخش موضوع گرمای زودرس بوده است .ما
ن امسال به طور متوسط افزایش دمای پنج درجه داشتیم و در اردیبهشتماه
در فروردی 
افزایش دمای ســه درجه را تجربه کردیم که این مساله روی خروجی توان نیروگاهها و
همچنین شروع به کار دستگاههای سرمایشی اثر میگذارد.
استخراج غیرمجاز رمزارز ،دلیل دیگر خاموشیهاست
وی با بیان اینکه یک اتفاق واقعا خارج محاسبهای که رخ داد موضوع رمزارزها بود ،گفت:
این روزها اعداد و ارقام زیادی در این رابطه شنیده میشود ،اما باید روی اطالعات موثق
تمرکز داشــت.اردکانیان ادامه داد :دولت مصوبهای را برای موضوع رمزارزها ارائه داد که
براساس آن کسانی که میخواهند از این بخش استفاده کنند باید به وزارت صنعت ،معدن
و تجارت مراجعه کرده و مجوزهای الزم را اخذ کنند و در این مســیر که به وزارت نیرو
مرتبط میشود ،وزارت نیرو نیز به آنها انشعاب خواهد داد .برای کسانی که مسیر قانونی را
طی کردند عددی که ما داریم همان چیزی است که در گزارشات مورد اشاره قرار گرفته و
بالغ بر حدود  ۳۰۰مگاوات است.وزیر نیرو با بیان اینکه براساس مطالعاتی که با همکاری
وزارت ارتباطات صورت گرفته و همچنین مطالعاتی که در سطح دنیا انجام شده است و
طبق پایشهای صورت گرفته در این زمینه ،در مجموع انرژی الکتریسیتهای که در دنیا
مصرف میشــود بیش از  ۱۰درصد تخمین زده شده که متعلق به ایران است .همکاران
ما نیز رشد مصرف را که تحلیل کردند به برآورد حدود  ۲۰۰۰مگاوات رسیدند که ۳۲۱
مگاوات دارای مجوز اســت.اردکانیان ادامه داد :براساس گزارشاتی که از نیروی انتظامی
دریافت میشــود در اماکن مختلف واحدهای تولیدی متروکه در یک پوشیدگی حضور
دارند و این اتفاق غیرمترقبه برای وزارت نیرو بود .البته وزارت نیرو از توسعه نظاممند این
کار استقبال میکند و امسال نیز سعی کردیم با تشویق متقاضیان استخراج رمزارز آنها
را به احداث نیروگاههای تجدیدپذیر ســوق دهیم.وزیر نیرو اظهار کرد :هدف ما این بود
که افراد با احداث نیروگا ه تجدیدپذیر ،اقدام به احداث رمزارز کنند و کمبود برق آنها را

وزارت نیرو تامین کند و در ازای وجه با آنها تهاتر انرژی داشته باشیم؛ یعنی در زمانی که
نیاز داریم بتوانیم از نیروگاههای آنها استفاده کنیم.
هیچ پشت پردهای برای خاموشیها وجود ندارد
وی گفت :درست اســت که بیبرقی خیلی سخت است ،اما بیاخالقی از بیبرقی بسیار
ســختتر است و من این اطمینان را میدهم که هیچ پشت پردهای برای خاموشیهای
اخیر وجود ندارد و تنها بخش شگفتزدگی ما سطح وسیع استفاده غیرمجاز از ماینرها
است.اردکانیان با بیان اینکه تصاویری که من دارم گویای این است که تقریبا استفاده از
رمزارزها به صورت غیرمجاز وارد تمام بخشها شده است ،گفت :آنچه تاکنون کشف شده
است درصد کمی از آن چیزی است که احتمال داده میشود فعال باشد .اما این اطمینان
را به مردم میدهم که توان دســتگاهها باالســت و همکاری خوبی در وزارت اطالعات و
دستگاههای مذکور در حال شکل گیری است که ما در کوتاهترین زمان ممکن محلههای
مربوطه را شناسایی کنیم .وی اظهار کرد :مجازات تنها به موضوع جریمه اکتفا نخواهد
شد و هرجا استفاده غیرمجازی صورت بگیرد ،مراجع قانونی انشعاب را قطع خواهند کرد
تا رسیدگی الزم انجام شود ،چرا که قابل پذیرش نیست که بنده در واحد مسکونی یک
استفاده غیرمجاز داشته باشم که موجب کاهش تولید و به دنبال آن تحمیل خاموشی به
افراد دیگر شود.وزیر نیرو با بیان اینکه تصمیمات خوبی در این راستا گرفته شده است
و امیدواریم مجموع فعالیتها موجب برطرف شــدن سریع این مشکل شود ،ادامه داد:
هرکســی که دلبسته این نظام است به ویژه در این شــرایط  ،وجدان اخالقیاش اجازه
نمیدهد که کوچکترین اختاللی در آرامش مردم ایجاد شود.
مذاکرات وین پیشرفت خوبی داشته است
وی با اشــاره به مذاکرات وین اظهار کرد :براساس گزارشات اعالم شده بحثها پیشرفت
خوبی داشته و امیدواریم در روزهای پیشرو مطالبات برحق جمهوری اسالمی پذیرفته
شود و طبیعتا ما هم بیش از همه پایبند به تعهداتمان هستیم و تصمیم قطعی دولت را
در این میبینیم که هر یک ساعتی که با رعایت مجموعه مصالح کشور و چارچوبهای
که توسط مقام معظم رهبری تعیین شده از این تحریمها خالصی یابیم.
مصرف برق در ایران برای رمزارزها حدود  ۲۰۰۰مگاوات است
اردکانیان در پاسخ به ایسنا مبنی بر اینکه آیا صحبتهایی که گفته میشود بخشهای
دولتی اقدام به اســتخراج رمزارز کردهاند و چینیها نیز مــزارع رمزارز خود را در ایران
توســعه دادهاند ،درســت است یا خیر؟ تصریح کرد :یک اســتفاده مجاز و یک استفاده
غیرمجاز از رمزارزها داریم .براساس برآورد همکاران تخصصی بخش برق کشور و براساس
ارزیابیها و تهدیدهای جهانی که منشــأ تولید رمرارزها را میتواند با دقت بسیار باالیی
پیدا کند و بگوید چه کشــوری چه میزان برق برای تولید رمزارز استفاده میکند ،گفته
شــده که مصرف در ایران حدود  ۲۰۰۰مگاوات است.به گفته وزیر نیرو ،برای تولید هر
یک بیتکویین حدود  ۳۰۰مگاوات ســاعت انرژی مصرف میشود که این در شرایطی
اســت که الگوی مصرف برای خانوار کمتر از  ۳۰۰کیلووات ســاعت است ،یعنی مصرف
 ۱۲۰۰ماه برق مصرفی یک خانواده را شــامل میشــود.وی با بیان اینکه از این میزان
 ۳۲۱مگاوات مجاز اســت ،یعنی برای آن پروانه صادر شــده است ،اظهار کرد :در زمانی
که با مشــکل کمبود برق مواجه شدیم حتی انشعابات مجاز را نیز قطع کردیم و اکنون
صادرات زیادی نداریم و ظرفیت قــراردادی ممکن برای صادرات حدود  ۱۵۰۰مگاوات
تخمین زده شده است.
ممکن است صادرات برق صفر شود
اردکانیان ادامه داد :این میزان نیز زمانی که کشور در شرایط اضطراری باشد کاهش پیدا
خواهد کرد و اکنون این عدد بسیار کم شده و ممکن است به صفر نیز برسد.وزیر نیرو با
طرح این سوال که در حال حاضر چه کسانی میتوانند از رمزارزها استفاده کنند؟ گفت:
ما به طور بالقوه این شرایط را در کشور داریم ،یعنی دانش و سازوکارهایی در کشور وجود
دارد که امکان استخراج از رمزارزها را فراهم کرده است .در همین راستا نیز روز گذشته
جلســهای را با وزارت ارتباطات به منظور ایجاد ســازوکارهایی فراهم کردیم تا بتوانیم
ســریعتر مکانهای استخراج رمزارز غیرمجاز را شناسایی کنیم که متاسفانه آمار گویای
توسعه این بخش است اما اعتقاد ما این است که باید برای این اوضاع برنامه ریزی صورت
گیرد و برای آن نیز دستورالعملهایی تدوین شود.

مدیرعامل آبفای استان ایالم در مصاحبه با خبر سیمای مرکز ایالم بر
صرفه جویی مصرف آب توسط مردم تاکید کرد
ایالم _صمیم نیا_دکتر تیموری در پاسخ به خبرنگار سیمای مرکز استان مبنی بر تمهیدات در نظر گرفته شده برای مصرف
بهینه توسط شرکت آب و فاضالب گفت:شرکت آب و فاضالب استان با توجه به کاهش پنجاه درصدی نزوالت آسمانی و در
نتیجه آن ،کاهش آبدهی چاه ها و چشمه ها ،تمهیدات ویژه ای در نظر گرفته که امید است با همکاری مردم تابستان امسال
را بدون مشکل سپری کنیم.وی افزایش برداشت آب از سد ایالم به میزان  ۲۰۰لیتر در ثانیه و مدیریت مصرف آب را دو عامل
موثر در پیشــبرد این روند برشمرد.مدیرعامل آبفا ایالم با بیان اینکه بهینه سازی و تغییر الگوی مصرف در بخش آب شرب
همواره مورد تاکید بوده ،بیان داشت :پرسنل شرکت در طول شبانه روز و با تمام توان از هیچ تالش و کوششی در جهت تامین
آب سالم و بهداشتی دریغ ننموده و انتظار داریم همه ی همشهریان عزیز در این امر ما را یاری نمایند تا بتوانیم شاهد توزیع
عادالنه آب باشــیم.تیموری خواستار نهایت همکاری شهروندان ،دستگاههای اجرایی و ارگانهای دولتی در مصرف آب جهت
عبور از بحران کم آبی تابستان شد و تصریح کرد :مشارکت عمومی مشترکین در صرفه جویی مصرف آب یکی از عوامل اصلی
موفقیت در مدیریت منابع آبی اســت.مدیرعامل ابفای استان همچنین تاکید کرد :شرکت آب و فاضالب اعتقادی به مصرف
نکردن آب توسط شهروندان ندارد بلکه خواستار استفاده بهینه و منطقی مردم از آب است.وی اظهار داشت :تالش کرده ایم با
اطالع رسانی بموقع و مناسب زمینه مدیریت منابع آبی را بخوبی انجام دهیم تا از آب در توسعه پایدار استفاده مطلوب شود.

نشت یابی بیش از  9هزار كیلومتر شبکه و  300هزار انشعاب
در گاز گلستان
 9167كیلومتر شبکه و  315هزار و  160انشعاب در سال  99در شرکت گاز استان گلستان نشت یابی شد.ابوالفضل
نرســی ،رئیس بازرسی فنی شــرکت با بیان این مطلب ،عنوان کرد :در راســتای نگهداری و مراقبت از تأسیسات گاز بویژه
تأسیسات مدفون شده و ایمن سازی خطوط لوله و شبکههای گازرسانی به منظور جلوگیری از حوادث احتمالی و هدررفت
گاز ،صیانت از محیط زیست ،استمرار جریان گازرسانی به مشترکین گرامی  ،این شرکت در سال  99توانست  9167كیلومتر
شــبکه بهمراه  315هزار و  160انشــعاب گاز را در سطح استان نشتیابی کند.وی با بیان اهمیت انجام این کارگفت:
انجام این کار در ســطح شــرکت از اهمیت باالیی برخوردار بوده ضمن اینکه كوتاهی و غفلت از این موضوع نیز می تواند
صدمات و خسارات فراوان و جبران ناپذیر به همراه داشته باشد که نیاز است به آن توجه ویژه صورت پذیرد .نرسی ادامه داد:با
عنایت به اینکه پایش و بازرسی دوره ای تأسیسات شبكه و انشعاب گاز مطابق با استانداردهای شركت ملی گاز ایران یكی از
وظایف بسیار مهم و حساس واحد بازرسی فنی گاز گلستان بوده و به موقع انجام می گیرد خوشبختانه تاكنون حوادث ناشی
از نشت گاز كه منجر به بروزخسارات جانی و مالی باشد گزارش نشده است .رئیس بازرسی فنی شركت گاز استان گلستان
درپایان با تأكید بر جدی گرفتن نشت گاز به مشتركین عزیز توصیه كرد :به منظور حصول اطمینان از عدم وجود نشت گاز
الزم اســت مشتركین گاز خانگی سیستم های لوله كشی گاز داخلی منازل خود را چند نوبت در طول سال با كف صابون
نشت یابی كنند  ،ضمن اینكه مشتركین واحدهای صنعتی و تجاری نیز شیر ورودی و سایر شیرهای مصرف را بسته و فشار
محبوس شده شبكه داخلی را به دقت اندازه گیری و بمدت چند ساعت مورد پایش قرار دهند تا در صورت وجود افت فشار
با هماهنگی شركتهای مجری ذیصالح جهت بررسی و رفع نشت گاز اقدام نمایند .

رد شایعه حمالت سایبری
اردکانیان با رد شایعه حمالت سایبری به صنعت برق اظهار کرد :به هیچ وجه این مساله
را تایید نمیکنم .باید گفت نه در این ایام بلکه در کوران ایام جنگ اقتصادی و فشارهای
زیادی که وجود داشت همه دستگاههای مذکور که یکی از آنها وزارت نیرو است تدارک
الزم را برای این مســاله دیده بودند و تجهیزات مورد نیاز در این راستا فراهم شده بود و
من این اطمینان را میدهم که در این اختالالت موردی که داشتیم به هیچ وجه اینگونه
نبود و در آینده نیز شاهد چنین مسالهای نخواهیم بود.
چرا خاموشیهای بیاطالع صورت گرفت؟
وزیر نیرو در پاسخ به این سوال که چرا صنعت برق بدون اعالم قبلی اقدام به خاموشی
کرد؟ اظهار کرد :جلسات متعددی در این رابطه برگزار شد و من توضیحات الزم در این
رابطه را اعالم کردم و در حال حاضر سعی میکنیم که با به مدار آمدن واحدها شرایط را
نرمال کنیم و علیرغم گرمی هوا به دنبال کاهش خاموشیهای مقطعی باشیم کما اینکه
روز گذشــته این اتفاق افتاد اما اگر جایی نیز ضرورت است این کمبود نیز وجود داشته
باشد با رعایت تمام مالحظات و اولویتها و اطالع قبلی خاموشی اعمال خواهد شد.
چرا تجدیدپذیرها به کمک صنعت برق نیامدند؟
وی همچنین در پاســخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا تاکنون تجدید پذیرها نتوانستند
به کمک صنعت برق بیایند؟ گفت :واقعیت این اســت کــه بنده و مدیران قبل از من و
همچنین مسئوالن تصمیم ساز و تصمیمگیر کشور همه بنا را براین گذاشتند که ما یکی
از کشورهای پیشتاز در امر توسعه نیروگاههای تجدید پذیر باشیم و به واسطه نعمتهایی
که در اختیار داریم قطعا میتوانیم به این نقطه برسیم.اردکانیان در ادامه گفت :روزهای
آفتابی بیشمار و البته شدت تابش بسیار خوب این امکان را در اختیار ما قرار داده است
و باید توجه داشت که در اطراف ما کشورهایی وجود دارد که همین تعداد روزهای آفتابی
را دارند اما متخصصان و کارشناسان میگویند که شدت تابش در کشور ما بسیار بیشتر
است به این معنا که از یک واحد و یک مترمربع پنل خورشیدی میتوانیم انرژی بیشتری
را تولید کنیم ،لذا همه چیز برای توسعه این صنعت مهیا است.وی با بیان اینکه در حوزه
نیروگاههای بادی پتانســیلهای خوبی در کشور وجود دارد تنها یک تونل بادی ما که با
کشــور افغانستان مشترک است ظرفیت مطالعه شده آن بالغ بر  ۳۰هزار مگاوات است،
یعنی نصف تمام ظرفیت عملی امروز نیروگاههای ما توان تولید دارند ،گفت :در آن بخشی
که در کشور وجود پتانسیل زیادی داریم؛ به طوری که گروه مپنا اکنون در حال ساخت
توربینهای بادی است که در سیســتان و بلوچستان نصب میشود.وزیر نیرو ادامه داد:
توسعه تجدیدپذیرها مستلزم سرمایه گذاری است و سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی
نیز به شکلی در آمدهاند که تحریمها مانعی برای هر نوع مبادالت ارز ،نقل و انتقال پول،
مراودات بانکی شد و همین مساله موجب عقب نشینی سرمایه گذاران خارجی شد.
به گفته وی ،ســرمایه گذاران داخلی نیز افزایش نرخ ارز مشکالتی برای آن ایجاد کرد و
با توجه به اینکه ما قرارداد خرید تضمینی داریم میبایست مکررا این قراردادها تصحیح
شــوند تا ســرمایه گذار بتواند با ریالی که از توانیر دریافت میکند بتواند تعهدات ارزی
خود را اجرا کنند .این مســائل مشکالتی را ایجاد کرد اما امیدواریم که در آینده بتوانیم
نرخها را اصالح کنیم و بازپرداختها زودتر انجام شود و با در اختیار گذاشتن تسهیالتی
در اختیار سرمایه گذاران موجب تشویق آنها شویم.اردکانیان با بیان اینکه برای تشویق
تجدید پذیرها برنامههایــی را تاکنون در نظر گرفتهایم ،اظهار کرد :به طور مثال به آنها
اعالم کردهایم که صادرات انرژی تجدید پذیرها آزاد اســت و در انحصار توانیر نیست یا
اخیرا ابالغ کردیم که می توانند مزارع تجدید پذیر را برای تولید رمزارزهای مجاز به شکل
قانونی ایجاد کنند و ما در این راستا به آنها کمک خواهیم کرد.

 ۱۹۰میلیارد تومان اعتبار تصفیه فاضالب شهر کرمانشاه
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه با بیان اینکه برای تصفیه فاضالب شهر کرمانشاه  ۱۹۰میلیارد تومان اعتبار در
بودجه ســالجاری لحاظ شــده است ،گفت :امسال ساخت مدول دوم تصفیهخانه شهر کرمانشاه را آغاز میکنیم.به گزارش روابط
عمومی آبفا استان کرمانشاه «علیرضا کاکاوند» در نشست خبری که به صورت مجازی با هدف اطالع رسانی در مورد آخرین اقدامات
این شــرکت برگزار شــد ،از ساماندهی فاضالب شهر کرمانشاه به عنوان یکی از دغدغه های اصلی یاد کرد و افزود :اکنون فاضالب
کمتر از یک سوم جمعیت شهر در حال تصفیه شدن است و تا پیش از این با مشکالت اعتباری مواجه بودیم.وی افزود :با پیگیری
های اســتاندار و نمایندگان کرمانشاه در مجلس شورای اســامی این اعتبار در نظر گرفته شده برای ساماندهی مدول دوم است.
این مسوول با بیان اینکه راه اندازی مدول دوم نزدیک به ۶۰۰میلیارد تومان اعتبار می خواهد ابراز امیدواری کرد که با تامین این
اعتبار ،مدول دوم در مدت سه سال به بهره برداری برسد.وی از وجود  ۲نوع اعتبار استانی و ملی در حوزه آب روستایی خبر داد و
گفت :اعتبارات استانی در حوزه آب روستایی استان از ۲۶میلیارد تومان سال گذشته به ۵۰۳میلیارد تومان در سال جاری رسیده
است که  ۴۰میلیارد تومان از این اعتبار در هفته گذشته به حوزه عشایری تعلق گرفت و این بدان معنا است که سهم آب روستایی
استان کرمانشاه از اعتبارات استانی به ۴۶۳میلیارد تومان رسید که در انتظار اختصاص است.وی با بیان اینکه اولویت بر اتمام پروژه
های نیمه تمام است ،افزود :کمتر از ۱۰درصد پروژه جدید تعریف شده است و تامین آب  ۴۵۰روستا با حدود ۷۰هزار جمعیت در سال
جاری در دستور کار قرار دارد که اگر محقق شود عقب ماندگی های مزمن حوزه آب روستایی کرمانشاه را جبران خواهیم کرد و از
میانگین کشور پیشی می گیریم.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه با بیان اینکه کمبود آب به یک بحران جدی تبدیل
شده است ،گفت :به میزان تقریبی ۴۰۰هزار نفر از کرمانشاهیان با تنش آبی مواجه هستند که از این میزان  ۷۰هزار نفر به جمعیت
روستایی و  ۳۴۰هزار نفر به جمعیت شهری تعلق دارد.کاکاوند از نبود طرحی برای قطعی برنامه ریزی شده آب در حال حاضر خبر
داد و ابراز امیدواری کرد که با برنامه و تدابیر در نظر گرفته شده بتوان از این بحران کم آبی به خوبی عبور کرد.این مسوول از اجاره
چاه ،تامین تجهیزاتی شامل ترانس ،پمپ ،اتصاالت و الکتروموتور به عنوان بخشی از تدابیر برای مقابله با بحران کم آبی یاد کرد.
وی با بیان اینکه کم آبی به عوامل متعددی بستگی دارد ،گفت :بارندگی های سال آبی کرمانشاه در سال جاری به نسبت بلندمدت
۴۰درصد کاهش یافته و بر منابع آبی تاثیر گذاشته است و ابراز نگرانی کرد وضعیت کاهش دبی منابع آبی زیرزمینی در ماههای
آینده به وضعیت ناگوارتری برسد.کاکاوند معتقد است ،با وجود سختی ها ولی با تدابیر درنظر گرفته شده پیش بینی می شود از
نظر تامین آب شرب اوضاع بهتری نسبت سالهای قبل خواهیم داشت ،بدیهی است که قطع برق چالشی برای تامین آب پایدار
است و برای تهیه چندین ژنراتور به منظور کاهش تبعات قطعی برق پیگیری هایی انجام شده و از شرکت برق تقاضای همکاری
برای اطالع رسانی داریم.این مسوول نیاز آبی شهرهای استان را هفت هزار و ۵۰۲لیتر در ثانیه و نیاز آبی روستاهای استان را یک
هزار و  ۷۶۰لیتر در ثانیه عنوان کرد و افزود :این در حالی است که تولید آب در شهرها پنج هزار و  ۷۶۱لیتر بر ثانیه و در روستا
یک هزار و ۴۷۷لیتر در ثانیه اســت.به گفته وی ،با این تفاســیر با کمبود  ۲هزار لیتر در ثانیه ای آب در شهرها و روستاها مواجه
هستیم.کاکاوند از جمله راهکارهای مناسب در مصرف صحیح آب شرب خانگی را کنترل لولهها ،اتصاالت و شیرهای آب به طور
مرتب جهت جلوگیری از هرگونه هدر رفت آب ،کاهش زمان استحمام و استفاده از سردوش کم مصرف ،جلوگیری از باز نگه داشتن
شیر آب در زمان استحمام ،اصالح صورت و مسواک زدن ،استفاده از ظرفیت کامل ماشین ظرف شویی و لباسشویی ،جلوگیری از
مصارف غیر ضروری همچون شستن حیاط ،ماشین ،کوچه و معابر ،عدم آبیاری فضای سبز با آب شرب ،عدم استفاده از آب جهت
یخ زدایی گوشت و مواد غذایی منجمد ،نگهداری آب در یخچال جهت جلوگیری از باز گذاشتن طوالنی مدت شیر آب اعالم کرد.
استان کرمانشاه با  ۲میلیون نفر جمعیت دارای  ۳۴شهر و  ۲هزار و  ۵۹۵روستا است.این استان  ۵۴۰هزار مشترک آب دارد که از
این تعداد بیش از  ۳۰۰هزار مشترک مربوط به کالنشهر یک میلیون نفری کرمانشاه است.
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بازار به کدام سو میرود؟

خداحافظی با خودروی زیر  ۱۰۰میلیون تومان

تومان به  ۱۰۰میلیون و  ۶۳۰هزار و  ۵۰۰تومان ،تیبا  ۲با ۱۱.۶
درصــد افزایش از  ۹۵میلیون و  ۴۲۶هزار تومان به  ۱۰۶میلیون
و  ۵۱۸هزار و  ۸۰۰تومان ،کوییک دندهای با  ۸.۷درصد افزایش
از  ۱۲۹میلیــون و  ۷۵۵هزار تومان به  ۱۴۱میلیون و  ۶۱هزار و
 ۴۰۰تومــان ،کوییک  Sمعادل  ۱۵۴میلیون و  ۹۹۴هزار و ۹۰۰
تومان و شــاهین با  ۹.۳درصد افزایش از  ۲۶۷میلیون تومان به
 ۲۹۱میلیون و  ۸۷۱هــزار و  ۲۰۰تومان قیمت خورده اند.نکته
قابل تأمل آنکه پس از افزایش قیمت ،خودروسازان پس از دو ماه
تعلل در پیش فروش ،به سرعت اقدام به برگزاری پیش فروش با
قیمتهای جدید کردند.

طی دو ماه گذشــته از ســال  ۱۴۰۰صنعت خودروی کشــور با
حواشــی زیادی مواجه بود که مهمترین نتیجه آن ،پایان یافتن
عرضه خــودرو با قیمت کمتــر از  ۱۰۰میلیون تومان توســط
خودروسازان باشد.صنعت خودروی کشور طی سه سال گذشته با
حواشی زیاد مواجه بوده است؛ طی ماههای اخیر نیز این حواشی
از نحوه قیمت گذاری گرفته تا درخواست خودروسازان از مجلس
برای آزادسازی واردات در مقابل آزادسازی قیمت را در برگرفت.
اما ماحصل درخواستها و تصمیمات این شد که قیمت همه انواع
خودروهای تولیدی کارخانههــای داخلی به باالی  ۱۰۰میلیون
تومــان صعود کرد و اینک مصرف کننده داخلی حتی در صورت
ثبت نام و خرید مستقیم از کارخانه ،نمیتواند با هزینهای کمتر از
 ۱۰۰میلیون تومان ،خودروی داخلی خریداری کند.

قیمت گذاری شورای رقابت در سال ۱۴۰۰
سناریوی نخست به قیمت گذاری شورای رقابت برمیگردد؛ این
نهاد که در زمستان سال گذشته به علت ثبات نرخ تورم از اعالم
نرخ جدید خودرو برای سه ماهه پایانی سال عقب کشیده و اعالم
کرده بود که از این به بعد قیمت خودرو به صورت  ۶ماهه تعیین
میشود ،در  ۱۳اردیبهشت ماه ســال جاری مصوبهای مبنی بر
افزایش میانگین  ۹درصدی قیمت خودرو را ابالغ کرد.مسئوالن
وزارت صمت و خودروسازان از این مصوبه شورای رقابت رضایت
نداشتند و در ابتدا در مقابل این مصوبه مقاومت و تلویحاً خواستار
افزایش بیشتر قیمت خودروها شدند.
درخواست خودروسازان برای آزادسازی واردات و قیمت
گذاری
در همین راســتا ،دو گروه خودروسازی بزرگ کشور و انجمن
قطعه ســازان در نامهای به رئیس کمیسیون صنایع و معادن
مجلس خواســتار آزادســازی واردات خودرو و قیمت گذاری
شدند.در این نامه درخواست شــده بود تا خودروهای عمومی
یعنــی خودروهایی کــه عموم مردم با درآمد کم یا متوســط
خریداری میکنند ،با فرمول بهای تمام شده و با در نظر گرفتن
سود  ۵درصدی با تأیید و نظارت وزارت صنعت قیمت گذاری
شــوند .اما در مورد خودروهای اختصاصی که لوکس و نسبتاً
گران محسوب شــده و مشــابه خارجی دارند ،قیمت گذاری
با پیشــنهاد هیأت مدیره شــرکتها و تأیید و نظارت وزارت
صنعت بر اســاس شــرایط عرضه و تقاضای بازار صورت گیرد.
نکته قابل توجه در این درخواست خودروسازان آن است که با

توجه به تعرفههای بسیار باالی واردات خودرو ،حتی در صورت
آزادســازی این محصول ،قطعاً انحصار از بازار خودروی کشور
برچیده نمیشــود که این اقدام بتواند مجوزی برای آزادسازی
قیمت باشد.در صنعت انحصاری خودرو که بازار به صورت قبضه
شده در دست دو خودروساز می چرخد ،قطعاً آزادسازی واردات
آن هم با تعرفههای باال نمیتواند راهی برای تنوع بخشــی به
بازار باشد ،بلکه فقط دست خودروساز را برای افزایش غیرعرف
قیمتها باز میگذارد و دست مصرف کننده را بیش از پیش از
دستیابی به خود رو عقب میراند.
افزایش بیش از  ۹درصدی قیمت خودروها
پس از ارسال این نامه ،خودروسازان اقدام به اجرای مصوبه شورای
رقابت کرده و قیمتهای جدید را اعالم کردند که بررسیها نشان
میدهد خودروســازان قیمت را بیش از  ۹درصد افزایش داده اند
و به نوعی دستشــان در تعیین قیمتهای جدید باز بوده است.با
این اقدام ،دیگر قیمت کارخانهای هیچ خودرویی در کشور کمتر
از  ۱۰۰میلیون تومان نیست.
به عنوان مثال بررسی قیمتهای جدید گروه خودروسازی ایران
خودرو نشــان میدهد که قیمت  ۸خودرو بــاالی  ۱۲درصد با
افزایش مواجه شده اســت؛ قیمت سمند ال ایکس  ۱۲.۶درصد

افزایش قیمت داشــته و از  ۱۱۷میلیــون و  ۵۹۸هزار تومان به
 ۱۳۲میلیون و  ۴۵۵هزار و  ۷۰۰تومان ،قیمت پژو  ۲۰۷دندهای
با  ۱۲.۷درصــد افزایش از  ۱۶۰میلیــون و  ۷۱۱هزار تومان به
 ۱۸۱میلیــون و  ۱۷۳هــزار و  ۳۰۰تومان ،قیمــت پژو پارس با
 ۱۴.۵درصــد افزایش از  ۱۲۲میلیون و  ۴۱۰هزار تومان به ۱۴۰
میلیــون و  ۲۷۳هزار و  ۵۰۰تومان ،قیمــت پژو  ۲۰۶تیپ  ۲با
 ۱۴.۵درصــد افزایش از  ۱۱۰میلیون و  ۹۷۴هزار تومان به ۱۲۷
میلیون و  ۱۲۲هزار تومان ،قیمت ســمند ای اف سون با ۱۴.۵
درصد افزایش از  ۱۱۵میلیون و  ۸۲۵هزار تومان به  ۱۳۲میلیون
و  ۷۰۱هزار تومان ،قیمت سمند ای اف سون دوگانه سوز با ۱۴.۵
درصد افزایش از  ۱۲۱میلیون و  ۷۹۵هزار تومان به  ۱۳۹میلیون
و  ۵۶۶هــزار و  ۳۰۰تومان ،قیمت پــژو پارس ال ایکس با ۱۴.۶
درصد افزایش از  ۱۲۷میلیون و  ۲۱۲هزار تومان به  ۱۴۵میلیون
و  ۷۹۵هــزار و  ۴۰۰تومــان و قیمت دنا پالس با  ۱۴.۷درصد از
 ۱۶۶میلیــون و  ۹۸۵هزار تومان به  ۱۹۱میلیون و  ۵۳۴هزار و
 ۵۰۰تومان رسیده است.همچنین بررسی قیمتهای جدید سایپا
نشــان میدهد که ســاینا دندهای با  ۱۲.۶درصد افزایش از ۹۲
میلیون و  ۹۲۸هزار تومــان به  ۱۰۴میلیون و  ۶۴۹هزار و ۶۰۰
تومان ،ســاینا  Sمعادل  ۱۴۲میلیون و  ۵۳۶هزار و  ۷۰۰تومان،
تیبا صندوقدار با  ۱۴.۶درصد افزایش از  ۸۷میلیون و  ۸۰۰هزار

واکنش سرد بازار به قیمتهای جدید
اگرچه انتظار میرفت بازار همچون گذشته در برابر این قیمتهای
جدید واکنش هیجانی نشان دهد ،اما بررسیها نشان میدهد که
به دلیل عدم حضور مشــتری در بازار و حاکمیت رکود ،قیمتها
تغییر چندانی نداشته و همچون هفتههای گذشته است .آنطور که
فعاالن بازار خودرو اعالم میکنند هم مشتریان و هم فروشندگان
همچنان چشــم انتظار کاهش نرخ دالر و مشخص شدن نتیجه
انتخابات ریاست جمهوری هســتند.در حال حاضر در کف بازار،
قیمت تیبا  ۱۲۵میلیون تومان ،تیبا دو  ۱۳۳میلیون تومان ،پراید
 ۱۳۱معادل  ۱۱۴میلیون تومان ،کوییک معمولی  ۱۴۸میلیون
تومان ،ســاینا  ۱۴۱میلیون تومان ،پژو پارس سال  ۲۲۵میلیون
تومان ،ســمند ال ایکس  ۱۸۷میلیون تومان ۲۰۶ ،تیپ دو ۲۰۲
میلیون تومان ۴۰۵ ،اس ال ایکس  ۲۰۹میلیون تومان ۲۰۶ ،تیپ
پنج  ۲۵۶میلیون تومان و دنا  ۲۶۹میلیون تومان است.
عرضه خودرو در بورس در مراحل پایانی
در کنــار مباحث مربوط به قیمت ،مجلس نیــز به دنبال نهایی
ســازی طرح تحول و بهبود صنعت خودرو است .یکی از بندهای
اصلی این طرح که عرضه خودرو در بورس است طی هفته جاری
در کمیسیون صنایع و معادن بررسی مجدد و به تصویب رسید.
آنطور کــه روح اهلل ایزدخواه عضو کمیســیون صنایع و معادن
مجلس اعــام کرده به احتمال زیاد طی هفته آتی و یا دو هفته
دیگر این طرح در صحن علنی بررســی خواهد شــد.در صورت
تصویــب نهایی این طرح ،به احتمــال زیاد قیمت پایه عرضه در
بورس کاال توســط شــورای رقابت بر مبنای قیمت تمام شده بر
اســاس هزینههای همان سال تعیین میشود و قیمت نهایی در
مکانیسم عرضه و تقاضا مشخص میشود.
نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی:

زیان روزانه  ۱۵تا  ۲۰میلیون تومانی برخی صنایع
کوچک با قطعی برق

آگهـیمنـاقصه
سازمان عمران و باز آفرینی فضای های شهری شــهرداری کرمانشاه در نظر دارد خرید
مصالح شن و ماسه را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه واگذار نماید ،متقاضیان
می توانند جهت دریافت فرم شرکت در مناقصه و کسب اطالعات بیشتر ظرف ده روز کاری از
درج آگهی و دریافت اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهاد به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
( )www.setadiran.irمراجعه نمایند.
شرایط شرکت در مناقصه:
 -1مبلغ ســپرده شــرکت در مناقصه می بایســت توســط متقاضی به حساب شماره
 8937228534نزد بانک ملت شعبه چهل متری مطهری به نام سازمان عمران و باز آفرینی
فضاهای شهری شهرداری کرمانشــاه واریز و اصل فیش واریزی به همراه مدارک و برگ
شرایط عمومی مناقصه و همینطور فرم پیشنهاد قیمت را در پاکت در بسته تحویل دبیرخانه
سازمان نمایند.
 -2پرداخت کلیه هزینه های کارشناســی ،درج آگهی ،مالیات ،و عوارض به عهده برنده
مناقصه می باشد.
 -3سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمانشاه در رد یا قبول هر یک
از پیشنهاد ها مختار است.
 -4چنانچه هر یک از برندگان اول ،دوم و ســوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد در موعد
مقرر نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان به نفع سازمان به ترتیب ضبط خواهد شد.
ردیف

1

موضوع

خرید

مقدار(تن)

ماسه شکسته  0-6میلیمتر

32000

شن نخودی 6-12میلیمتر

9000

شن بادامی  12-19میلیمتر

3000

قیمت واحد

قیمت کل

روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمانشاه

نایب رییس کمیســیون صنایع اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت :یک بنگاه  50نفره با 3
ساعت قطعی برق  150ساعت کار را از دست میدهد که حدودا  15تا  20میلیون تومان
برای این سه ساعت به بنگاه زیان وارد میشود.عباس جبالبارزی در مورد تاثیر قطعی برق
بر صنایع کشور اظهار کرد :یکی از اثرات مهم قطعی برق روی صنعت است .در شهرکهای
صنعتی گاها تا  3ساعت قطعی برق وجود دارد .سه ساعت ضرب در تعداد افرادی که در
یک بنگاه کار میکنند نشان میدهد که چه میزان هزینه به بنگاه تحمیل شده است .یک
بنگاه  50نفره با  3ساعت قطعی برق  150ساعت کار را از دست میدهد که حدودا  15تا
 20میلیون تومان برای این سه ساعت به بنگاه زیان وارد میشود.وی افزود :به نظر میرسد
این مشــکل تا شهریور ماه ادامه داشته باشد ،اگر در این چهار ماه نصف روزها هم قطعی
برق اتفاق بیافتد آسیب زیادی به بنگاههای اقتصادی وارد میشود.جبالبارزی با تاکید بر
غیرقانونی بودن قطعی برق صنایع گفت :طبق ماده  25قانون بهبود فضای کسب و کار ،در
زمان کمبود برق ،گاز ،آب یا سایر خدمات ،بخش صنعت نباید در اولویت قطع قرار بگیرند،
اگر این اتفاق هم رخ دهد باید جبران خســارت شــود .فقط در شرایط اضطرار و با مجوز
شورای تامین هر استان برای مدت کوتاهی برق صنایع را قطع کنند متاسفانه این قانون
رعایت نمیشود .ما چند سال است که درگیر این وضعیت هستیم .
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گزیده خبر
رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی ،وکال و کارشناسان قوه قضاییه:

عملكرد خوب فوالد مباركه

دکتر علی بهادری جهرمی رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی ،وکال و کارشناسان
قوه قضاییه گفت :از همکارانم خواستم تا برنامهریزی نمایند تا در فرصت دیگری
از خطوط تولید نیز بازدید کنیم؛ چراکه آشــنایی با خطوط تولید فوالد مبارکه
نــگاه جدیدی برای همه ما ایجاد میکند .بازدید از کارخانهها خود درس بزرگی
است ،ضمن اینکه این شرکت یکی از مکانهایی است که هر ایرانی با دیدن آن
احساس مباهات و غرور میکند و میتوان این را حتی در نظام آموزشی هم منتقل
کرد .بهادری در ادامه ضمن اشاره به بخش اول بیانیه گام دوم انقالب توسط مقام
معظم رهبری گفت :متأســفانه ما دستاوردهای انقالب اسالمی را درست منتشر
نکردهایم؛ بهعنوانمثال ،خود من بهعنوان یک شــهروند ایرانی که آنقدرها هم
در حاشیه نبودهام ،از دستاوردهای حوزه فوالد تا این اندازه اطالع نداشتم.اگرچه
میدانم صنعت فوالد یک صنعت استراتژیک است و تعجب میکنم که کشورهای
غربی و بهویژه آمریکا چگونه اجازه دادهاند که ما حتی به این نقطه برسیم و قطعا
جزو خط قرمزهای غرب بوده و طبیعی اســت که در کنار بســیاری از سرداران
نظامی و بزرگان سیاسی و امنیتی و اطالعاتی ما ،بزرگان صنعتی ما را هم تحریم
کنند .تحریمهای صورت گرفته به معنای آن اســت که دشمن از این نقطه نیز
ضربه خورده است و همه مسئوالن باید در نظر داشته باشند که فوالد مبارکه با
عملکرد خوب خود امید به آینده و روحیه خودباوری و نشاط را به جامعه پمپاژ
میکند.بهــادری به نقش کلیدی صنایع مــادر پرداخت گفت :به نظر من نقش
صنعتهای زیرساختی در کشور مانند نقش خون در بدن است.

عطای عنوان «بنگاه ممتاز اقتصادی درجهش
تولید و سودآوری» به مجتمع فوالد خراسان
مجتمع فوالد خراســان ،بــه عنوان یکــی از بهترین
شــرکتهای حــوزه ســرمایهگذاری«صندوق بیمه
کشــاورزان ،عشایر و روستاییان» کشور به عنوان بنگاه
اقتصادی ممتاز شناخته و نشان برنز همایش تقدیر از
شرکتها و بنگاههای اقتصادی وزارت «تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی» توسط شریعتمداری مقام عالی این وزارت به مدیرعامل این مجتمع
برتر اقتصادی اهدا شد.کسری غفوری ،مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان ،دوشنبه
ســوم خردادماه ،در این همایش نشان ممتاز و لوح تقدیر بنگاههای برتر تولیدی
این صندوق بیمه اجتماعی وابسته به وزارت رفاه را دریافت کرد.فوالد خراسان که
با وجود مشکالت گوناگون حاکم بر فضای کسب و کار در یک سال گذشته بارها
رکورد های تولید خود را جابهجا کرده ،با رشد اقتصادی باال و نیز تحقق بیش از
 ۶٩درصد رشــد درآمد حاصل از فروش محصوالت فوالدی ،نام خود را به عنوان
یکی از بهترین شرکتهایی ثبت کرده است که هلدینگهای وابسته به موسسات
عمومی غیردولتی سهامدار آن هستند.
در اردیبهشت ماه و برای دومین ماه متوالی رقم خورد

ثبت رکورد ماهیانه تولید آهن اسفنجی در
فوالد هرمزگان
مدیرعامل شــرکت فوالد هرمــزگان با اعالم ثبت
رکــورد ماهیانه در واحد احیا مســتقیم ،ثبت این
رکــورد را به همکاران و ذینفعــان فوالد هرمزگان
تبریک گفت .وی در تشــریح این رکوردها گفت :
در اردیبهشــت ماه یک رکورد ماهیانه تولید آهن
اســفنجی توســط مدول  Aبه میزان  ۸۳،۰۸۲تن به دست آمد که رکورد
قبلی آن به میزان  ۸۱،۰۴۰تن در فروردین ماه به دست آمده بود  .رکورد
مهم اردیبهشت ماه نیز تولید ماهیانه آهن اسفنجی توسط هر دو مدول به
میزان  ۱۶۳،۵۲۳تن می باشــد رکورد قبلی نیز به میزان  ۱۶۱،۶۲۰تن در
فروردین ماه کسب شده بود.معروفخانی با اشاره به شعار تولید  ،مانع زدایی
ها و پشــتیبانی ها تصریح کرد :با تشکیل کمیته های تحول ،موانع تولید
در فوالد هرمزگان شناســایی شده است .این موانع را اگر به دودسته درون
سازمانی و برون سازمانی تقسیم کنیم برای بخش درون سازمانی با ترسیم
اقدامات اســتراتژیک و هدف گذاری ها  ،برنامه ریزی دقیقی برای رفع این
موانع در دستور کار قرار دارد .وی در ادامه گفت  :به طور مثال در واحد احیا
مستقیم در صدد هستیم با افزایش ریت تولید و کاهش توفقات  ،تولید آهن
اســفنجی را در سال جاری به یک میلیون و  ۷۲۰هزار تن برسانیم که ۷۰
هزار تن باالتر از ظرفیت اسمی این واحد می باشد.

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

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر
مهر تأیید مجلس بر خدمات عمرانی بانک
توسعه تعاون در سراسر کشور
در نشست شورای هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
در اســتان تهران ،بر پایبندی صد درصدی بانک توسعه تعاون در اجرای تکالیف
ملی در این اســتان تاکید شد.مهدی عیســی زاده رئیس کمیسیون اجتماعی
مجلس شورای اسالمی که در جلسه شورای هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در اســتان تهران ،در ساختمان میرداماد بانک سخن
میگفت ،اظهار کرد :بانک توســعه تعاون حضور مؤثری در سراســر کشور برای
پیشــبرد طرحهای ملی و تأمین مالی پروژههای تولیدی و زیرساختها داشته
است.وی افزود :بانک توسعه تعاون با استفاده از ظرفیتهای مناسب قانونی بهویژه
ماده  ۵۶قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ،منابع
مالی مؤثری برای دستگاههای اجرایی در جهت تکمیل پروژههای عمرانی فراهم
کرده است و کمیسیونهای مجلس شورای اسالمی بهویژه کمیسیون اجتماعی
شــاهد خدمات توسعهای بانک در استانها بودهاند.حجت اله مهدیان مدیرعامل
بانک توســعه تعاون نیز در این نشست گفت :ســازمانهای تابعه وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی در اســتان تهران همافزایی باالیی برای تحقق مأموریتهای
اقتصادی و اجتماعی این وزارتخانه داشــتهاند و بسیاری از اهداف مهم دولت در
حوزه اشتغال ،سیاست گزاری و افزایش رفاه اجتماعی و توسعه اقتصادی به نحو
مناسبی محقق شده است.
در دومین اتاق فکر بانک توسعه صادرات ایران مطرح شد:

باشگاه مشتریان بستری مناسب برای تعامل با
صادرکنندگان
مدیر امورشعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران ایجاد تعامل ساختاریافته
با صادرکنندگان و مشــتریان این بانک را از اهداف مهم باشگاه مشتریان عنوان
کرد و گفت :ما به دنبال ارائه و پیاده سازی استراتژی های وفادارسازی مشتریان
با استفاده از سامانه باشگاه مشتریان و اتصال این سامانه به سامانه های بانکی و
پرداخت و ایجاد بانک اطالعات مشتریان هستیم.به گزارش روابط عمومی بانک
توسعه صادرات ایران به نقل ازاگزیم نیوز ،در دومین اتاق فکر بانک توسعه صادرات
ایران که به همت مدیریت امور شــعب و بازیابی این بانک برگزار شــد ،راهبرد
های باشــگاه مشتریان بررســی گردید ،دکترحبیب احمدی ،مدیر امور شعب و
بازاریابی این بانک گفت :حفظ مشتریان فعلی و وفادارسازی آنان ،توسعه بازار و
ایجاد ظرفیت های جدید صادراتی و همچنین تسهیل فرایند صادرات در عرصه
تجارت خارجی و پوشش حداکثری صادرات از اهم راهبردهای باشگاه مشتریان
بانک توسعه صادرات ایران است.وی افزود :باشگاه مشتریان بانک توسعه صادرات
ایران با هدف جذب بیشتر مشتریان ،در سال گذشته  17نشست تخصصی و دوره
آموزشی ارزی و اعتباری در استان های مختلف به صورت مجازی وغیر حضوری
برگزار کرده است.

امکان مکاتبه الکترونیکی مشتریان با بانک دی
فراهم شد
با راهاندازی ســامانه مکاتبات الکترونیکی به منظور بهبود نظام پاســخگویی به
شهروندان،مشتریان بانک دی میتوانند از طریق این سامانه با بانک دی مکاتبه
کنند.به گزارش روابطعمومی بانک دی؛ در راســتای کاهش مراجعات حضوری،
صرفهجویی در هزینههای پســتی و همچنین جلوگیری از شیوع ویروس کرونا،
تمامی اشــخاص حقیقی و حقوقی که به ســامانه پیام دولت دسترسی ندارند و
خواستار مکاتبه با بانک دی هستند ،میتوانند از این پس مکاتبات عادی خود را
از طریق سامان ه مکاتبات الکترونیکی به نشانی اینترنتی emokatebe.irثبت و
ارسال کنند.گفتنی است ،دبیرخانه مرکزی بانک دی از طریق این سامانه مکاتبات
ارسالی را دریافت کرده و برای اقدام به واحدهای مربوطه ،ارجاع می دهد.

نشست مشترک مدیرعامل بانک ملت و رییس
صندوق نوآوری و شکوفایی
مدیرعامل بانک ملت و رییس صندوق نوآوری و شکوفایی ،در نشستی مشترک
راه های تقویت همکاری های دو مجموعه را مورد بررسی قرار دادند.به گزارش
روابــط عمومی بانک ملت ،دکتر محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت در این
جلسه که مجید ابراهیمی و سیدابوطالب دیبایی معاونان مدیرعامل ،محسن
شجاع مدیر امور ناحیه یک و حسین مومنی نژاد مدیر شعب منطقه پنج تهران،
وی را همراهی می کردند ،با تبیین ســطح همکاریها با صندوق در طول دو
سال گذشــته بر لزوم توسعه ارائه خدمات بانکی به این مجموعه ،تاکید کرد.
وی به منحصر نبودن خدمات بانکی به تسهیالت و ضمانتنامه و لزوم افزایش
و تعدد خدمات اعتباری از جمله اعتبار اسنادی داخلی و خرید دین اشاره و با
معرفی سامانه سامیار ،ویژگی های منحصر به فرد و بسیار متمایز این سامانه
را در کمک به زنجیره خرید و فروش و تولید کاال تشــریح کرد و از آمادگی
بانک ملت برای در اختیار قرار دادن این ابزار پیشرفته خبر داد.وی همچنین
خواستار توسعه و تمدید تفاهمنامه فی ما بین بانک ملت و صندوق نوآوری و
شکوفایی با هدف افزایش سطح تعامالت دو مجموعه شد.دکتر وحدت ،رییس
صندوق نوآوری و شکوفایی هم در این جلسه با ارائه گزارش عملکرد بانک ملت،
از همکاری های این بانک قدردانی و بر ادامه همکاری فی ما بین با توجه به
ارزنده بودن گروه هدف سرویس های بانکی و ارائه خدمات با کیفیت و مبتنی
بر تکنولوژی تاکید کرد.
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی مبدا نیرو اسپادانا سهامی خاص
به شماره ثبت  31898و شناسه ملی 10260524476

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  1400/02/09تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :علیرضا
داودی نسب به شماره ملی  ،1286967521بتول داودی نسب به شماره ملی  1286468337و احسانه
داودی نسب به شماره ملی  1287133551به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب
شدند - .احمدرضا رضوانی به شماره ملی 1271337967بعنوان بازرس اصلی و مینا آقاجانی فشارکی به
شماره ملی  1271453037بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری اصفهان ()1139805

آگهی تغییرات شرکت قیر مظروف سپاهان شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  33232و شناسه ملی 10260537547

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1400/01/18تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  :اعضای هیات مدیره عبارتند از حسین اعرابی دهج به شماره ملی  3149816361و افشین
اعرابی دهج به شماره ملی  4432727081و مینو شیخداوودی به شماره ملی  4431416765و
امیر اعرابی دهج به شماره ملی  1289649073که برای مدت دو سال انتخاب شدند.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری اصفهان ()1126422
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رونق اجاره کارت ملی

تشدید نااطمینانی فعاالن اقتصادی به بازار ارز

قیمت ارز پس از نزول شــتابان خــود تا کف کانال  ۲۰هزار
تومان و ســپس صعود تا کانال  ۲۳هزارتومان ،اینک شــاهد
تحرک دالالن و گرم شدن نسبی بازار اجاره کارت ملی است.
 ،نوســان یک ماه گذشــته بازار ارز بــه نااطمینانی فعاالن
اقتصادی نسبت به این بازار دامن زده است؛ این نااطمینانی
اینک به معامالت کف بازار هم سرایت کرده است.روند نزولی
قیمت در بازار ارز از دهه اول اردیبهشــت ماه آغاز شد و در
فاصله زمانی کوتاهی ،نرخ به کانال  ۲۰هزار تومان وارد شد؛
اما درســت در همان روزهایی که قیمت ارز با شیب تند در
حال کاهش بــود ،دولت با افتخار از روند کاهشــی نرخ ارز
حمایــت و تالش میکرد تا این پیام را به جامعه منتقل کند
کــه دولت برای بــازار ارز و کاهش نرخ آن بــا رقمهایی که
بســیاری آن را حتی اقتصادی هم نمیدانستند برنامه دارد
و میخواهــد تا با نرخ زیر  ۲۰هــزار تومان ،دالر را به دولت
بعــدی تحویل بدهد.چرا که در همان برهه برخی فعاالن ارز
میگفتند کاهش نرخ دالر ناشــی از افزایش فشــار عرضه از
ک و شرکتهای دولتی و خصولتی دارای
سوی صرافیهای بان 
ارز صادراتی است.حتی رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به
شــائبههایی که درباره «سیاسی» بودن کاهش قیمت دالر و
فعال شدن «ارزپاشی» مطرح بود ،در یک گفتگوی تلویزیونی
گفت :در حوزه بازار ارز و قیمت آن سیاسی عمل نمیکنیم؛
کاهش قیمت ارز ناشی از ارزپاشی نیست و فرآیند مذاکرات و
انتظارات موجب میشود که روند بازار ارز رو به کاهش باشد.
اظهارات همتی زمانی مطرح شد که قیمت دالر به کف کانال
 ۲۰هزار تومان رسیده بود و به نظر میرسید پس از چند روز
با فشــار بیشتر عرضه ،قیمت کانال پایینتری را تجربه کند.
اما به فاصله چند روز بعد ،ورق برگشت و قیمت روند صعودی
در پیش گرفت و در عرض چند روز به کانال  ۲۲هزار تومان
بازگشت.همانگونه که پیشتر پیش بینی میشد ،این نوسانات
موجب نگرانی فعاالن اقتصادی شــده است؛ چراکه روند تند
نــزول و صعود آن ،این تصور را ایجاد کرده که نوســان نرخ
زیاد خواهد بود و این مســاله ،قــدرت برنامهریزی را از آنها
گرفته است.رئیس یکی از انجمنهای تولیدی-صنعتی کشور
در گفتگو با خبرنگار مهر گفت :انتظار فعاالن اقتصادی ،پیش
بینی پذیر شدن فضای اقتصادی کشور است؛ هرگونه نوسان
شدید ،حتی اگر کاهشی باشد پیش بینی پذیر بودن را مختل
میکند و به زیان فعالیتهای تولیدی و تجاری تمام میشود.
وی که خواســت نامش در گزارش ذکر نشــود افزود :کام ً
ال

قابــل پیش بینی بود که روند نزول قیمت ،نمیتواند ماندگار
باشد اما مساله این است که ما نمیدانیم بانک مرکزی با چه
رویکردی در حال مدیریت بازار است .آیا کاهش نرخ سیاسی
بود؟ اگر سیاسی و با نگاه به انتخابات پیش رو بوده ،احتمال
اینکه دوباره بخواهد با فشــار عرضه قیمــت را پایین بیاورد
وجــود دارد .اگر هم کاهش نرخ ناشــی از فضای روانی بازار
بوده ،خب چرا در حالی که فضای روانی بازار تغییر نکرده نرخ
باال رفته اســت؟ اینها نااطمینانی نسبت به فضای اقتصادی
کشور را تشــدید و قدرت برنامهریزی را از فعاالن اقتصادی
ســلب میکند.در عین حال یــک صادرکننده نیز در گفتگو
با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه نوســانات اخیر بازار ارز هیچ
تناسبی با واقعیات بازار نداشــت ،گفت :مجموعه شرایط به
سمتی رفته که بسیاری از تخصیص ارزها متوقف شده چرا که
محدودیت در منابع ارزی وجود دارد .کف بازار این سیگنالها
را بخوبــی دریافــت و تحلیل میکند و رفتار خــود را با آن
تنظیم میکند .در چنین شرایطی خیلی سخت میشود باور
کرد کاهش قیمت دالر به کف کانال  ۲۰هزار تومان ،ناشــی

قطار عرضه اولیهها روی ریل قرمز بورس!
درحالی فردا شــاهد سومین عرضه اولیه طی سه هفته جاری خواهیم بود که
شاخص کل بورس در ادامه روند ریزشی خود ،روز شنبه کف خود را شکست و
اکنون در مرز یک میلیون واحد قرار دارد.پس از عرضه اولیه های فگستر و فتوسا
که به ترتیب در روزهای  ۲۱و  ۲۸اردیبهشت ماه انجام شد ،فردا نیز عرضه اولیه
غکورش به عنوان سومین عرضه اولیه سال جاری انجام خواهد شد.البته پیش
از این نیز قرار بود در  ۲۹مردادماه سال گذشته قرار بود غکورش عرضه شود اما
عرضه آن لغو و به این روزهای ریزشی بازار موکول شد.بر این اساس فردا ،پنجم
خردادماه تعداد  ۲۴۰میلیون سهم معادل هشت درصد از سهام شرکت «صنعت
غذایی کوروش» به عنوان پانصد و چهل و ششمین شرکت در فهرست شرکت
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش «محصوالت غذایی و
آشامیدنی به جز قند و شکر» گروه»تولید روغن های حیوانی و نباتی» و طبقه
«تولید روغن ها چربی های گیاهی و حیوانی» در فهرست نرخهای بازار دوم و
در نماد « غکورش « به شــیوه ثبت سفارش جهت کشف قیمت عرضه خواهد
شد .سقف و کف قیمت این سهم در روز عرضه ،بین  ۲۸۵۰۰تا  ۲۹۹۵۰است.
البته عرضه اولیه های بورسی از یک طرف به دلیل بازدهی که داشتند و دیگر
به دلیل صعود شارپی بازار سرمایه ،در ماه های ابتدایی سال قبل با استقبال بی
نظیر ســهامداران مواجه میشدند و صف های طوالنی برای خرید آن ها شکل
میگرفت اما با آغاز فرایند ریزش بازار از جذابیت این عرضه ها نیز کاسته شد
و گواه این امر کاهش تعداد شــرکت کننده ها در خرید این سهم ها است .به
طوریکه میزان مشارکت در خرید عرضه اولیه ها از بیش از پنج میلیون نفر در
شهریور سال گذشته به دو میلیون و  ۴۵۵هزار نفر در عرضه اولیه فتوسا رسید.

از فضای روانی بازار باشــد .به نظر میرسد در سمت عرضه،
با فشار عرضه برای کاهش نرخ مواجه بودیم و همین مساله
منجر به کاهش قیمت شــد.وی که خواست نامش در خبر
ذکر نشود ،تصریح کرد :بنابراین اینکه آقای همتی میگوید
کاهش قیمت «سیاســی» و ناشی از «ارزپاشی» نبوده ،قابل
قبول و باور نیســت.به گفته این صادرکننده ،سیاسی کاری
در بــازار ارز ،نااطمینانی فعاالن اقتصادی شناســنامه دار را
نسبت به فضای اقتصادی کشور دامن میزند.این نااطمینانی
اکنــون به کف بازار ارز هم منتقل شــده و تحرک دالالن را
افزایش داده است.اگر ســری به میدان فردوسی و چهارراه
اســتانبول بزنیم ،تعداد دالالن فعال بیشتر شده و هر یک از
آنها تالش میکنند تا با تعقیب مشتریان و ارائه پیشنهاداتی
به آنها زمینه را برای سودآوری خود فراهم نمایند .به همین
دلیل است که اجاره کارتهای ملی باز هم رونق گرفته است
و اگرچه به پررنگی سالهای قبل نیست اما احتمال تشدید
آن وجود دارد.یکی از صرافیهای میدان فردوسی در گفتگو
با خبرنگار مهر میگوید :هیچ دلیل منطقی را نمیتوان برای

 ۳.۷میلیارد دالر ارز برای واردات دارو تامین شد؛

پاسخ به ابهامات درباره ارز دارو
بانک مرکزی اعالم کرد :در ســال گذشــته  ۳میلیارد دالر و در دو ماه ابتدایی
سال جاری  ۷۷۰میلیون دالر برای واردات اقالم اعالمی وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشــکی تأمین ارز انجام شده است.به گزارش بانک مرکزی ،بر اساس
مصوبه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت در سال  ۱۳۹۹مبلغ  ۲.۵میلیارد دالر
سهمیه ارز ترجیحی برای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تعیین شد
که با توجه به شرایط خاص موجود ،در سال گذشته بالغ بر  ۳میلیارد دالر برای
واردات اقالم اعالمی آن وزارت تأمین ارز شــده است.همچنین براساس سهمیه
ارزی تعیین شده آن ستاد برای شش ماهه اول سال  ۱۴۰۰نیز ،مبلغ  ۱.۵میلیارد
دالر برای واردات وزارت بهداشت تعیین شده که تاکنون بالغ بر  ۱میلیارد دالر آن
براساس اولویتهای اعالمی آن وزارتخانه تخصیص یافته است .از این مبلغ ۲۱۰
میلیون دالر برای خرید واکسن و ۵۶۰میلیون دالر برای سایر اقالم تأمین ارز و
پرداخت شــده است.جمع تأمین ارز صورت گرفته در دو ماهه سال جاری ۷۷۰
میلیون دالر اســت که از  ۵۰درصد کل سهمیه شش ماهه اول نیز بیشتر بوده
اســت .بنابراین عدم کفایت موجودی برخی اقالم ،ارتباطی به موضوع تأمین ارز
ندارد.گفتنی است ،اولویت اقالم مشمول دریافت ارز توسط وزارت بهداشت تعیین
و در نتیجه میزان موجودی اقالم مختلف نیز صرفاً با نظر آن وزارتخانه مدیریت
میشود که این روش همواره برای تأمین واردات با نرخ ارز ترجیحی انجام شده
است.لذا با استناد به آمار قطعی عملکرد تأمین ارز صورت گرفته ،تاکید میشود
بانک مرکزی تأمین ارز کاالهای اساسی به ویژه دارو ،تجهیزات و ملزومات پزشکی
را طبق مصوبات ستاد اقتصادی دولت به طور کامل انجام داده است.

آگهی تاسیس شرکت پردیس تدارک پاسارگاد
تاســیس شرکت سهامی خاص پردیس تدارک پاســارگاد درتاریخ  1400/01/21به شماره ثبت  67426به شناسه ملی  14009934161ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل
گردیــده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :بازرگانی :خرید و فروش و صــادرات و واردات کلیه کاالهای بازرگانی ارائه کلیه
فعالیتهای تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و خدمات پس از فروش کلیه کاالهای بازرگانی ترخیص کاال از گمرکات داخلی تامین نیروی انسانی مورد
نیاز شرکت ها گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی انعقاد قرارداد با کلیه
اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور اخذ و اعطای نمایندگی کمپانیهای معتبر داخلی و خارجی اخذ ضمانت نامه بانکی شرکت در
کلیه مناقصات ،پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی تجاری :ارائه کلیه فعالیت ها در زمینه تهیه تولید ساخت مونتاژ تجهیز و راه اندازی خطوط تولید کارخانجات صنعتی
واردات تکنولوژی و صنایع مادر و ماشین آالت و تجهیزات تولیدی و صنعتی عمرانی :ساخت راه و باند فرودگاه و جاده سازی  ،زیبا سازی معابرشهری  ،نقشه برداری و
تسطیح اراضی  ،شمع کوبی و شمع ریزی  ،طراحی  ،محاسبه  ،نظارت و اجراء کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتنی و ابنیه سبک و سنگین و تاسیسات مربوطه ،
راهداری و اجرای عملیات آسفالت و شن و ماسه  ،طراحی و اجرای پل و تونل  ،طراحی و اجرای تزئینات و دکوراسیون داخلی  ،شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و
خصوصی خدماتی تاسیساتی :تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آالت کلیه امور مرتبط با آشپزخانه و رستوران(عقد قرار داد با اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه خدمات
به نهاد ها و شرکت های خصوصی و دولتی و )...نگهداری و خدمات فضای سبز و ایجاد فضای سبز امور بهره برداری از تاسیسات خدمات و انجام کلیه عملیات های ترمیم
و انتقال خطوط لوله(آب-نفت-گاز) خدمات و تاسیس ابنیه و ساختمان تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت ها تامین دستگاه های سبک -نیمه سنگین -سنگین ،مورد
نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ اعتبار اسنادی ،تسهیالت و اعتبارت ریالی و ارزی ضمانتنامه ها و حوالجات ،فایناس ،ریفایناس ،نزد بانکها  ،موسسات مالی و شرکتهای
داخلی و خارجی انتقال تکنولوژی از خارج به داخل کشور انتقال تجربه تهیه طرح توجیهی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان اصفهان  ،شهرستان اصفهان  ،بخش مرکزی  ،شهر اصفهان ،محله شهرک فاضل  -بهاران  ،خیابان بدر  ،خیابان محمدی
 ،پالک  ، 66طبقه همکف کدپســتی  8157995835سرمایه شخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ  10,000,000ریال نقدی منقسم به  1000سهم  10000ریالی
تعداد  1000سهم آن با نام عادی مبلغ  3500000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  99/2003393مورخ  1399/12/23نزد بانک ملت شعبه لردگان با
کد  35204پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای پژمان آقائی به شماره ملی  4650102340و به سمت نایب رئیس
هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال خانم فاطمه آقائی به شماره ملی  4660476464و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره
به مدت  2سال آقای پدرام آقائی به شماره ملی  4660493970و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال و به
سمت مدیرعامل به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه
نامه های عادی و اداری با امضاء جناب آقای پدرام آقائی تحت عنوان مدیرعامل ،همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان خانم
زهرا رحیمی به شماره ملی  4660039188به سمت بازرس اصلی به مدت  1سال آقای علیرضا حسن پور به شماره ملی  4660502287به سمت بازرس علی البدل به
مدت  1سال روزنامه کثیر االنتشار صبح اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان ()1121635

این فراز و فرودهای بازار برشمرد و بیشتر به نظر میرسد که
این یک بازی غیراقتصادی در بازار باشد؛ چراکه افت شدید
قیمت یا باال رفتن صعودی آن بدون دلیل و تغییرات بنیادی
در بازار منطقی نیســت.وی افزود :قیمت ارز به یکباره رو به
کاهش گذاشت و این کاهش مستمر منجر به رسیدن قیمت
تا مرز  ۲۰هزار تومان هم شد؛ اما پس از چند روز ماندگاری
در این نــرخ ،مجدد روند صعودی به خــود گرفته و تا مرز
 ۲۳هــزار تومان هم باال رفته اســت؛ در حالی که این روند
صعودی باز هم ادامه دارد که بخشــی از آن ناشــی از رفتار
بازارســاز در بازار و ارسال ســیگنال به آن است.این صراف
میگوید :البته بخشــی از کاهش نرخ به دلیل خوش بینی
بازیگران به بازار و توافقــات بود؛ اما از یک جا به بعد تغییر
رفتار برخی از صرافیهای بازارســاز که مورد حمایت بانک
مرکزی هســتند ،روند را برگرداند و به ســمت صعود پیش
برد .البته برخی بر این باور بودند که نرخ منطقی دالر همین
 ۲۰هزار تومان اســت و کمتر از آن ،اقتصادی نیســت؛ اما
مقاومت بازار و رفتار برخی از صرافیها و بازیگران ماندگاری
را در این نرخ کم کرد و مجــدد روند صعودی را بازگرداند.
در عین حال ،برخی از دالالن با ارائه پیشنهاداتی به مردمی
که گذری از خیابان فردوسی عبور میکنند ،به آنها مبالغی
از  ۱۵۰هــزار تومان تا  ۲۰۰هزار تومان را برای اجاره کارت
ملی آنها پیشــنهاد میکنند تا با این کارت ملیها بتوانند از
صرافیهای بانکی سهمیه ساالنه ارز دریافت کنند؛ البته این
اقدام هنوز رونق زیادی ندارد.در این میان برخی از صرافیها
هم از ارسال سیگنال قیمت اسکناس با تعیین قیمت حواله
در سامانه نیما اشــاره دارند .بانک مرکزی باز هم برای آرام
نشــان دادن بازار اقدام به انتشار روزانه آمار مرتبط با عرضه
ارز در ســامانه نیما کرده اســت که البته تعیین کننده نرخ
حواله اســت و بر مبنای آن نرخ مؤثر حدود  ۲۰هزار و ۴۰۰
تومان عنوان میشــود که بانک مرکزی از آن به عنوان نرخ
مؤثر یاد میکند.محاسبات نشــان میدهد که هر اسکناس
دالر آمریکا در پایان بهمن ســال گذشــته در صرافیهای
بانکی  ۲۵,۱۷۰تومان قیمت گذاری شــده بود و در اسفند
بــا کاهش به کانال  ۲۳هزار تومان و در نهایت در ایســتگاه
پایانی سال گذشته ،نرخ به رقم  ۲۳,۹۶۰تومان رسیده بود.
این نرخ در پایان فروردینماه سالجاری به  ۲۳,۳۶۹تومان
و در آخرین روز اردیبهشــت امسال به رقم  ۲۲هزار و ۲۹۹
تومان کاهش یافت.

بهرهمندی بازنشستگان صندوق فوالد از خدمات
بانک سامان
با امضای تفاهمنامه میان بانک سامان و صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد ،بازنشستگان و
همچنین شرکتهای زیر مجموعه این صندوق میتوانند از خدمات بانک سامان بهرهمند
شوند.به گزارش سامان رسانه ،بانک سامان با امضای تفاهمنامهای با صندوق بازنشستگی
کارکنان فوالد ،خدمات خاص و ویژه خود را در اختیار بازنشســتگان و شــرکتهای زیر
مجموعه این صندوق قرار خواهد داد.بر اســاس این تفاهمنامه که در مراسمی به امضای
علیرضا معرفت مدیرعامل بانک ســامان و رضا مســرور مدیرعامل صندوق بازنشستگی
کارکنان فوالد رسید ،بانک سامان اقدام به ارائه تسهیالت ریالی و صدور کارت اعتباری برای
بازنشستگان ،ارائه خدمات ارزی بهمنظور خرید کاالهای موردنیاز شرکتهای زیر مجموعه
صندوق ،تخصیص حد اعتباری تسهیالت ریالی و گشایش اعتبارات اسنادی داخلی برای
شرکتهای زیر مجموعه صندوق و ایجاد زمینه استفاده صندوق و شرکتهای زیر مجموعه
از خدمات گروه مالی ســامان همچون صرافی ،کارگزاری ،بیمه ،تأمین سرمایه و  ...خواهد
کرد.در مراسم امضای این تفاهمنامه ،علیرضا معرفت مدیرعامل بانک سامان ،طی سخنانی
با ابراز خرسندی از امضای تفاهمنامه با صندوق بازنشستگی فوالد گفت :امیدواریم انعقاد
این تفاهمنامه منشأ آثار و نتایج مثبتی برای هر دو مجموعه باشد.وی افزود :امیدواریم در
سال جاری که بهعنوان «تولید ،پشتیبانیها و مانع زداییها» نامگذاری شده بتوانیم باهدف
رونق تولید در شــرکتهای زیرمجموعه صندوق بازنشستگی فوالد حمایتهای الزم را به
عمل آوریم.همچنین رضا مســرور مدیرعامل صندوق بازنشستگی فوالد کشور هم انعقاد
تفاهمنامه با بانک سامان را به فال نیک گرفت و تصریح کرد :مفاد این تفاهمنامه راهگشا و
مطلوب است و امیدواریم همه بندهای آن به اجرا رسیده و درواقع ،تفاهمنامه به توافقنامه
تبدیل شود.وی افزود :بازنشستگان صندوق فوالد سالها در معادن و صنایع معدنی برای
پیشرفت کشور تالش کردهاند و خدمت به این عزیزان سیاست اصلی صندوق است.
مدیرعامل بانک مسکن:

بانک مسکن درکنار کادر درمان است
مدیرعامل بانک مســکن در آیین امضای تفاهم نامه ســاخت  3000واحد مسکونی برای
دانشــگاهیان واحد علوم پزشکی اظهار داشت:ما در بانک مسکن ،هم وظیفه قانونی و هم
وظیفه اجتماعی خود می دانیم ،در این شرایط سخت در کنار کارکنان کادر درمان باشیم.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مســکن -هیبنا  ،تفاهم نامه همکاری بانک مسکن
و دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با حضور محمود شایان و دکترعلیرضا زالی رئیس
دانشــگاه علوم پزشکی شــهید بهشتی به منظور تامین تسهیالت ســاخت  3هزار واحد
مســکونی ویژه دانشگاهیان و کارکنان این دانشگاه در محل دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی تهران امضا شد.محمود شایان در آیین امضای این تفاهم نامه گفت :انتظار همکاری
همه دســتگاه ها با کارکنان ،کادر درمان و همکاران وزارت بهداشــت و درمان در سطوح
مختلــف که حدود  15مــاه در خط مقدم مقابله با این ویروس قرار دارند ،به حق و به جا
اســت .ما در بانک مسکن هم وظیفه قانونی و هم وظیفه اجتماعی خود می دانیم،در این
شرایط سختی که کادر درمان و کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی با این ویروس منحوس
کرونا دست و پنجه نرم می کنند و از جان خود به عنوان با ارزش ترین سرمایه هر انسان
می گذرند ،در کنار آن ها باشیم.وی با بیان اینکه همکاری بانک مسکن برای تامین مالی
ساخت مسکن برای کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی یک قدم کوچک در برابر
این همه از خودگذشتگی مدافعان سالمت است ،تاکید کرد :یکی از دغدغه های کارکنان
هر ســازمان که بخش عمده ای از هزینه را در ســبد خانوار دارد ،مسکن است.مدیرعامل
بانک مسکن گفت :اگر ما بتوانیم مشکل مسکن کارکنان یک سازمان را برطرف کنیم عمال
توانستیم به درآمدزایی خانوار کمک کنیم چرا که اگر سبد هزینه کاهش یابد ،سبد درآمد
خانوار افزایش پیدا می کند.شایان افزود :بانک مسکن با توجه به وظیفه تخصصی خود در
حوزه مسکن و همچنین تکلیف و مسوولیت اجتماعی ،بر خود واجب دانست تا سهمی از
بابت تشکر و قدردانی داشته باشد.
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تنش دیپلماتیک لتونی ،متحد آمریکا با بالروس

لتونی از کشــورهای متحد آمریکا در اروپای شرقی از اخراج
دیپماتهــای بالروس از خاک خود خبر داده اســت ،.لتونی
از متحــدان آمریکا و ناتو در شــرق اروپا دوشــنبه شــب از
اخراج دیپلماتهای بالروس خبر داد.به نوشــته خبرگزاری
«اسپوتنیک» ،این اقدام لتونی در واکنش به اقدام بالروس در
اخراج دیپلماتهای لتونی از خاک بالروس صورت میگیرد.
بالروس نیز از اخراج ســفیر و ســایر دیپلماتهای لتونی از
کشور خود خبر داده اســت .وزارت خارجه لتونی در واکنش
بــه اقدامات بالروس ،کاردار بــاروس را احضار کرد تا به وی
در مــورد اقدامات مشــابه و اخراج دیپلمــات های بالروس
اطالع دهد.اســتونی ،لتونی و لیتوانی در ماه مارس  118نفر
از شهروندان بالروسی حامی دولت «آلکساندر لوکاشنکو» را
ممنوع الورود کردند .در پاسخ به این اقدام ،مقام های بالروس
نیــز ورود و خروج برخی کاالها و محصوالت کشــاورزی به
این کشورها را ممنوع اعالم کردند .لتونی در سالهای گذشته
همراه با لیتوانی بارها در رزمایشهای ناتو شرکت کرده و حریم

هوایی این کشور در اختیار جنگندههای ناتو و آمریکا قرار دارد.
اتحادیه اروپا نیز ســال گذشته میالدی تحریمهایی علیه 40
مقام بــاروس اعمال کرد و ســپس و  14مقام دولتی دیگر
را نیز به فهرســت تحریمهای خود اضافه کرد .رئیس جمهور
بالروس بارها گفته که تحرکات اخیر علیه دولت وی بخشی
از طرح فشــار به روســیه است .لوکاشــنکو آمریکا و برخی
دستگاههای اطالعاتی غرب را متهم به دسیسه در امور داخلی
این کشور کرده اســت .معاون اول رئیس ستاد کل نیروهای
مسلح بالروس چندی قبل گفت ،نیروهای هوایی ناتو در طول
پروازهای نمایشی خود در منطقه حمله به بالروس را تمرین
میکنند .سرلشکر «ایگور کورول» معاون اول رئیس ستاد کل
نیروهای مسلح بالروس گفت« :متاسفانه ،پروازهای نمایشی
بمب افکنهای راهبردی ناتو  ،به ویژه پروازهای ایاالت متحده
 ،بیشتر شده است .در ســال جاری 9 ،پرواز از این دست در
سرزمینهای مجاور انجام شده است و با احتمال زیاد میتوان
گفت که آنها حمله به بالروس را تمرین میکنند».

کودتای نظامی در مالی

نخستوزیر و رئیسجمهور دستگیر شدند

منابع خبــری بامداد دیروز سهشــنبه مدعی
شدند افســران نظامی در مالی رئیسجمهور،
نخســتوزیر و وزیر دفاع این کشور را دستگیر
کردهاند.برخی منابع خبــری از وقوع کودتای
نظامــی در مالی خبر میدهنــد .گزارشهای
اولیه حاکی اســت رئیسجمهور و نخستوزیر
این کشــور دستگیر شدهاند.خبرگزاری رویترز
به نقل از چند منبــع دیپلماتیک و حکومتی
نوشت افسران نظامی مالی اقدام به دستگیری
رئیسجمهور ،نخستوزیر و وزیر دفاع دولت موقت این کشور کردهاند.منابع مورد استناد رویترز مدعی شدهاند رئیسجمهور
«باه نداو» ،نخســتوزیر «موکتار اونین» و وزیر دفاع «سلیمانه دوکور» همگی به یک پایگاه نظامی در منطقه «کاتی» در
بیرون از پایتخت این کشور منتقل شدهاند.در همین حال ،سفارت آمریکا در مالی با صدور بیانیهای از افزایش فعالیتهای
نظامی در «باماکو» پایتخت مالی خبر داده و از شهروندان آمریکایی خواسته از سفرهای غیرضروری به این کشور آفریقایی
خودداری کنند.
رئیس کمیسیون اروپا:

برگزیت عامل اصلی تنش با اتحادیه اروپا است

«اورزوال فن درالین» رئیس کمیســیون اروپا با اشاره به مشکالتی که برای اجرای پروتکل ایرلند شمالی به وجود آمده ،برگزیت
را عامل اصلی تنش میان اتحادیه اروپا و انگلیس خواند« .اورزوال فن درالین» رئیس کمیســیون اروپا دیروز سهشنبه در نشستی
خبری اعالم کرد که تنش های اتحادیه اروپا با انگلیس ،عضو پیشین ،نه بر سر «پروتکل ایرلند شمالی» بلکه نشات گرفته از خود
برگزیت اســت .طبق توافقنامهای که به پروتکل ایرلند شــمالی معروف است ،با شروع روابط جدید بریتانیا و اتحادیه اروپا پس از
توافق بر سر برگزیت از روز نخست ژانویه  ۱۱( ۲۰۲۱دی ،)۹۹کاالها نیازی به بررسی در امتداد مرز ایرلند نخواهند داشت.پس از
نزدیک به یک سال فراز و فرود ،انگلیس و اتحادیه اروپا سرانجام در تاریخ  ۲۴دسامبر سال  ۴( ۲۰۲۰دی  )۱۳۹۹به توافقی تاریخی
درباره مقررات حاکم بر روابط میان خود پس از خروج بریتانیا از این اتحادیه موسوم به برگزیت دست یافتند.توافق یاد شده به دو
طرف امکان تجارت بدون تعرفه کاال را میدهد و همچنین همکاریهای نزدیک پلیس و نهادهای قضائی را امکان پذیر می کند.
انگلیس با سپری کردن دوره انتقالی  ۱۱ماهه ،سرانجام از روز یکم ژانویه  ۲۰۲۱از اتحادیه گمرکی و بازار واحد اروپایی خارج شد.
اما اتحادیه اروپا  ۲۵اسفند ماه سال گذشته اعالم کرد که اقدام حقوقی علیه بریتانیا به دلیل عدم رعایت مفاد توافق «برگزیت» را
آغاز کرده است.کمیســیون اروپا در حالی از به جریان افتادن دو فرآیند حقوقی علیه بریتانیا خبر داد که لندن اعالم کرده بود به
طور یکجانبه آغاز برخی بازرسیهای گمرکی در ایرلند شمالی را به تعویق انداخته است.بروکسل بر این باور است که انگلیس به
این ترتیب توافق دوجانبه برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا که اواخر سال  ۲۰۱۹به امضا رسید را نقض کرده است .هرچند
بریتانیا هدف از تعویق آغاز روند بازرسیهای گمرکی در ایرلند شمالی را فرصت دادن بیشتر به شرکتها برای هماهنگی با مقررات
جدید در دوره پسابرگزیت اعالم کرده است.

آگهی تغییرات شرکت تداوم نیرو سرزمین پارس شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  48265و شناسه ملی 10260664470

پامپئو با سفر به تلآویو ،برای انتخابات
ریاست جمهوری آماده میشود
«مایک پامپئو» در تدارک برای سفر به تلآویو است؛ سفری
که یک رســانه آمریکایی آن را تدارک وزیر خارجه سابق این
کشــور برای نامزدی در انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۲۴
ارزیابی کرد.در شــرایطی که «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه
آمریکا برای دیدار با مقامهای رژیم صهیونیستی به فلسطین
اشغالی سفر کرده است ،رسانهها از برنامه مایک پامپئو برای
ســفر به تلآویو با اهداف انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴
آمریکا خبــر دادند.وبگاه آمریکایــی «پالتیکو» و همچنین
روزنامه صهیونیســتی «یدیعوت آحارونوت» در گزارشهای
جداگانه خبر دادند که مایک پامپئو وزیر خارجه سابق آمریکا
در تدارک برای ســفر طی هفته جاری به فلسطین اشغالی
است.در گزارش دیروز سه شنبه «یدیعوت آحارونوت» آمده
اســت« :انتظار میرود که مایک پامپئو وزیر خارجه ســابق
ایاالت متحده طی همین هفته به اســرائیل سفر و در مراسم
جشن بازنشستگی یوسی کوهن رئیس موساد شرکت کند».
دوشنبه شب (دیشب) در خبرها آمده بود که «دیوید بارنیع»
قرار اســت تا چند روز آینده فعالیت خود را به عنوان رئیس
جدید موساد (سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی) آغاز کند
و جایگزین یوســی کوهن شــود.وبگاه آمریکایی پالتیکو هم
گزارش داد« :ســه منبع مطلع گفتند که مایک پامپئو وزیر
خارجه (سابق) در حال برنامه ریزی برای سفر به اسرائیل طی
هفته جاری است».وزیر خارجه دولت دونالد ترامپ در حالی
برای ســفر به تلآویو برنامه ریزی کــرده که آنتونی بلینکن
وزیــر خارجه دولت جو بایدن روز ســه شــنبه (امروز) وارد
فلسطین اشغالی شده اســت.پالتیکو در گزارش خود درباره
سفر مایک پامپئو به فلسطین اشغالی ،از تدارک احتمالی او
برای انتخابات ریاست جمهوری  ۲۰۲۴آمریکا خبر داده است.
البته در این گزارش آمده است« :یک شخص نزدیک به وزیر
خارجه ســابق (آمریکا) گفت که به دلیل پروتکلهای کووید
(۱۹ویروس کرونا) در اسرائیل ،هنوز برنامه سفر او نهایی نشده
است.به گفته این شخص ،پامپئو به عنوان رئیس سیا در دولت

آگهی تغییرات شرکت تیام زرین پویا شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  1989و شناسه ملی 10260170850

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1399/12/20تصمیمات ذیل اتخاذ
شــد  :موسسه حسابرسی آذرین حساب(حسابداران رسمی) به شماره ثبت  2482و شناسه
ملی  10100602370بعنوان بازرس اصلی و مهدی احمدی به شماره ملی1288049641
به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1400/01/17تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :محل شرکت از واحد ثبتی لنجان به واحد ثبتی شهرستان مبارکه به آدرس
شــهر کرکوند خیابان محله فوالد کوچه ( فرعی دوم ) پالک  .طبقه همکف کد پستی
 8489158401انتقال یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصالح گردید .

آگهی تغییرات شرکت قیر مظروف سپاهان شرکت سهامی خاص

آگهی تغییرات شرکت قیر مظروف سپاهان شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  33232و شناسه ملی 10260537547

اول دونالد ترامپ و در مقام یک شــهروند عادی برای شرکت
در جشن بازنشستگی یوسی کوهن رئیس موساد به فلسطین
اشــغالی خواهد رفت.بنا بر اظهارات این شــخص نزدیک به
پامپئو ،او در سفر به فلسطین اشغالی در نظر دارد با مقامهای
غیر دولتی دیدار کنــد و آنتونی بلینکن وزیر خارجه کنونی
آمریکا را در جریان برنامه خود برای انجام این سفر قرار داده
است.وبگاه پالتیکو در بخشی از گزارش خود درباره این سفر
نوشت« :ارزیابی این است که پامپئو یک نامزد جمهوریخواه
احتمالــی برای انتخابات ریاســت جمهوری  ۲۰۲۴اســت.
اوانجلیستها (مســیحیان انجیلی در آمریکا) در رقابتهای
مقدماتی انتخاباتی حزب جمهوریخواه یک طیف مهم رای
دادن خواهند بود».تاکید این رسانه آمریکایی بر ارتباط سفر
پامپئو به فلسطین اشغالی با انتخابات  ۲۰۲۴ریاست جمهوری
در شــرایطی مطرح شــده که پیش از این برخی رسانهها و
همکاران سابق وزیر خارجه دولت ترامپ از تدارکات او برای
ایــن انتخابات خبر داده بودند«.جــان بولتون» که در دولت
دونالد ترامپ بیش از یک سال مشاور امنیت ملی کاخ سفید
بود ،آبان ماه سال گذشته در انتقاد از اظهارات و مواضع پامپئو
گفته بود که او کارزار خود برای انتخابات ریاســت جمهوری
 ۲۰۲۴را آغاز کرده است.وزیر امور خارجه سابق آمریکا طی
روزهــای اخیر بارها ضمن موضعگیــری در حمایت از رژیم
صهیونیســتی به دلیل جنگ  ۱۲روزه بــا نیروهای مقاومت
فلسطین ،درباره احتمال رفع تحریمهای ضد ایرانی در نتیجه
بازگشت واشنگتن به برجام ابراز نگرانی کرد.پامپئو که یکی
از طراحان سیاســت موسوم به «فشار حداکثری» علیه ایران
بود مدعی شــده رفع تحریمها در سال  ۲۰۱۵کارساز نبود و
اکنون هم کارساز نخواهد بود .او اخیرا در یک پیام توییتری
نوشت« :رفع تحریم ،معادل ارسال پالتهای پول نقد است و
دادن میلیاردها دالر به ایران تنها تروریســم را جسور خواهد
کرد .این اقدام در سال  ۲۰۱۵کارساز نبود و االن هم کارساز
نخواهد بود».

آگهی تغییرات شرکت قیر مظروف سپاهان
شرکت سهامی خاص

به شماره ثبت  33232و شناسه ملی 10260537547
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گزیده خبر
با خروج نیروهای خارجی،

استرالیا سفارتش را در کابل تعطیل میکند

نخست وزیر استرالیا و وزیر امور خارجه این کشور در بیانیه مشترک دیروز (سه
شنبه) اعالم کردند ،در جریان خروج نیروهای ناتو از افغانستان سفارت این کشور
در کابل از  ۲۸مه سال جاری میالدی موقتا تعطیل میشود.به گزارش خبرگزاری
اسپوتنیک ،اسکات موریسون و ماریس پاین ،نخست وزیر و وزیر خارجه استرالیا
در بیانیه مشترک خود اعالم کردند ،در پی خروج قطعی نیروهای بینالمللی از
افغانستان ،استرالیا نیز به عنوان یک اقدام موقت میخواهد تا سفارتش را در کابل
ببندد .ما ســفارتمان را در  ۲۸مه  ۷( ۲۰۲۱خرداد) در کابل تعطیل میکنیم.
البته این اقدام به صورت موقتی صورت میگیرد.استرالیا انتظار دارد که تعطیلی
ســفارت به صورت موقتی باشد و هیات دیپلماتیک این کشور بتوانند به زودی
و در صورتی که شــرایط اجازه دهد ،بار دیگر فعالیت خود را در افغانستان آغاز
کنند.همچنین دیپلماتهای استرالیایی از سایر کشورهای منطقه نیز به صورت
منظم به افغانستان سفر خواهند کرد.نخست وزیر و وزیر خارجه استرالیا در ادامه
بیانیه مشترک خود آوردهاند :این شکل از نمایندگی دیپلماتیک یک اقدام رایج
در کشورهای جهان است .ما تعهداتمان را به افغانستان و مردم این کشور تغییر
نمیدهیم.وزارت خارجه افغانستان نیز در اشاره به تعطیلی سفارت استرالیا گفت:
این مســاله ،تصمیم دولت استرالیا است و ما به آن احترام میگذاریم.در بیانیه
خبری وزارت خارجه افغانستان آمده است :ما همچنان به تعهدات قطعی استرالیا
در ادامه پشتیبانی و کمک رسانی به افغانستان دلگرم هستیم و اذعان میکنیم
که این اقدامات نقش مهمی را در مقابله با تروریســم ،تضمین صلح و ثبات در
افغانستان و تداوم همکاری اســتراتژیک بین دو کشور داشت ه است.ماه گذشته
میالدی واشنگتن اعالم کرد که تمامی نیروهای آمریکایی پیش از  ۱۱سپتامبر
 ۲۰۲۱از افغانســتان خارج میشوند و روند تدریجی خروج نیروها از افغانستان
در مه آغازشــده است.در واکنش به این اقدام ،ناتو نیز متعهد شد تا نیروهایش
را بر اســاس این اقدام از سوی آمریکا از افغانستان خارج کند.اواسط آوریل سال
جاری میالدی ،نخست وزیر استرالیا از این اقدام حمایت کرده و گفت  ۸۰سرباز
باقیمانده این کشور در افغانستان تا سپتامبر به صورت کامل خارج میشوند.

رابرت مالی :هنوز کار زیادی برای احیای
برجام باقی است

«رابرت مالی» نماینده ویژه آمریکا در امور ایران درباره نشســت کمیسیون
مشــترک برجام که قرار است دیروز(سهشــنبه) در وین برگزار شود ،گفت
هنوز کار زیادی برای احیای کامل این توافق باقی است.نماینده ویژه آمریکا
در امور ایران در پیامی توییتــری درباره دور جدید و پنجم گفتوگوها در
وین برای احیای توافق هستهای برجام اظهارنظر کرد«.رابرت مالی» نماینده
توگوها در
ویــژه آمریکا در امور ایران ضمن ســازنده خواندن دور قبلی گف 
وین برای احیای توافق هستهای ایران (برجام) تاکید کرد ،هنوز کار زیادی
برای احیای کامل این توافق باقی مانده اســت.این مقام آمریکایی در پیامی
توییتری نوشت« :دور قبلی مذاکرات (در وین) سازنده بود و شاهد پیشرفت
معنادار بودیم اما هنوز کار زیادی باید انجام شــود».نماینده ویژه دولت جو
توگوها) در راه وین هستیم
بایدن در امور ایران افزود« :برای دور پنجم (گف 
و امیدواریم که بتوانیم برای بازگشــت متقابل به پایبندی (به توافق برجام)
بیشتر جلو برویم».اظهارنظر این مقام ارشد واشنگتن درباره احیای برجام و
«بازگشت به پایبندی متقابل» در شرایطی مطرح شده که به رغم پایبندی
ایران به این توافق ،دولت آمریکا در زمان ریاســت جمهوری دونالد ترامپ
به طور غیرقانونی از آن خارج شــد.دور جدید نشست کمیسیون مشترک
برجام دیروز (ســه شــنبه) چهارم خرداد ماه به صورت حضوری با حضور
هیأتهای ایران و گروه ( ۴+۱آلمان ،فرانســه ،انگلیس ،روســیه و چین) و
نماینده اتحادیه اروپا در گرندهتل شهر وین از سرگرفته میشود .این نشست
در سطح معاونان و مدیران سیاسی وزارتخانههای امور خارج ه ایران و گروه
 ،۴+۱برگزار خواهد شــد .ریاست این نشست بر عهده «انریکه مورا» معاون
دبیرکل ســرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا خواهد بود و «ســید عباس
عراقچی» معاون سیاســی وزیر امور خارجه ایران هم ریاست هیأت ایرانی
را بر عهده خواهد داشت.

آگهی تغییرات شرکت تجهیز توربو ماشین
پارسیان سهامی خاص

به شماره ثبت  51151و شناسه ملی 10260697589

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1400/01/18تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :حسین اعرابی دهج به شماره ملی  3149816361به سمت
رئیس هیئت مدیره و مینو شیخداوودی به شماره ملی 4431416765
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و افشین اعرابی دهج به شماره ملی
 4432727081به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و امیر اعرابی
دهج به شــماره ملی  1289649073به سمت عضو هیئت مدیره برای
مدت دوسال انتخاب شدند .کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از
قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها و عقوداسالمی با امضاء رئیس هیات
مدیره یا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 1398/11/12
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :نورالدین جهانگیری بلطاقی به شماره
ملــی  6219357299بــه ســمت رئیس هیئت مدیــره و معین
الدین جهانگیری به شــماره ملی  1150091908به سمت مدیر
عامل و عضو هیئت مدیره و حســین جهانگیری به شــماره ملی
 6219929241به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو
سال انتخاب گردیدند .کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از
قبیل چک  ،سفته  ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با امضاء رئیس
هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان ()1126413

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان ()1123491

آگهی تغییرات شرکت تولیدی سرما ساز
سرافراز اصفهان سهامی خاص

آگهی تغییرات شرکت قیر مظروف سپاهان
شرکت سهامی خاص

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1398/11/12تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :نورالدین جهانگیری
بلطاقی به شــماره ملی  ، 6219357299حســین جهانگیری
بلطاقی به شماره ملی  ، 6219929241معین الدین جهانگیری
بلطاقی به شــماره ملی  1150091908بســمت اعضای اصلی
هیات مدیره برای دو ســال انتخاب گردیدند .احمد توکلیان به
شــماره ملی  1819225283به ســمت بازرس اصلی و شهریار
شیروانی به شــماره ملی  1287272878به سمت بازرس علی
البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1400/02/12تصمیمات ذیل
اتخاذ شد - :احسانه داودی نسب به شماره ملی  1287133551به سمت
رئیس هیئت مدیره ،بتول داودی نســب به شماره ملی 1286468337
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا داودی نسب به شماره ملی
 1286967521به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.
 کلیه اوراق و اســناد مالی (چک ها) و تعهدات شرکت با دو امضا از سهامضــای رئیس هیئت و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا و با
مهر شرکت معتبر است - .ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره
خواهد بود.

 10260518520به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده مورخ  1400/02/17تصمیمات ذیل اتخاذ شــد
 :محسن سهیلی پور بشــماره ملی  1286620015ومحمد تقی
رجائی بشــماره ملی  1289377030وعارف رجائی بشماره ملی
 1272373169بعنــوان اعضای اصلی هیئــت مدیره برای مدت
دو سال انتخاب گردیدند .سید مصطفی هاشمی فشارکی بشماره
ملی  5659529674و محمدنصیری بشماره ملی 6299826738
بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی
انتخاب شدند .تراز مالی سال  1399تصویب شد.

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1400/01/18تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :حسین اعرابی دهج به شماره ملی  3149816361به سمت
رئیس هیئت مدیره و مینو شیخداوودی به شماره ملی 4431416765
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و افشین اعرابی دهج به شماره ملی
 4432727081به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و امیر اعرابی
دهج به شــماره ملی  1289649073به سمت عضو هیئت مدیره برای
مدت دوسال انتخاب شدند .کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از
قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها و عقوداسالمی با امضاء رئیس هیات
مدیره یا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان ()1123461

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان ()1139800

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرضا ()1138194

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان ()1126421

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری اصفهان ()1122064

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری لنجان ()1126360

به شماره ثبت  33232و شناسه ملی 10260537547
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1400/01/18تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  :تعداد اعضاء هیأت مدیره به چهار نفرافزایش یافت و ماده مربوطه
در اساسنامه اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری اصفهان ()1126359

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری اصفهان ()1126463

آگهی تغییرات شرکت تجهیز توربو ماشین
پارسیان سهامی خاص

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی مبدا
نیرو اسپادانا سهامی خاص

به شماره ثبت  51151و شناسه ملی 10260697589

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1400/01/18تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  :اعضای هیات مدیره عبارتند از حسین اعرابی دهج به شماره ملی  3149816361و افشین
اعرابی دهج به شماره ملی  4432727081و مینو شیخداوودی به شماره ملی  4431416765و
امیر اعرابی دهج به شماره ملی  1289649073که برای مدت دو سال انتخاب شدند.

به شماره ثبت  31898و شناسه ملی 10260524476

به شماره ثبت  1680و شناسه ملی

به شماره ثبت  33232و شناسه ملی 10260537547

info@sobh-eqtesad.ir

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،صبح ایران

www.sobh-eqtesad.ir
sobhe-qtesad

@sobheqtesad

چهارشنبه  5خرداد  14 1400شوال  26 1442می 2021

@sobheqtesad

تهران ،بلوار مرزداران  ،انتهای خیابان گلستان  ،کوی پژوهش پالک 13

 8صفحه

سال هفدهم شماره 4641

صاحب امتیاز  :موسسه سخن گستر مدیر مسئول  :فاطمه لشکری

کد شبا 654-2008:

کد پستی 1463777746:

تحریریه  44253450:روابط عمومی  44253448:فکس  44253395 :بازرگانی  44253335-9 :توزیع  44253450 :فکس  44253234 :توزیع :موسسه سخن گستر چاپ :هنر سرزمین سبز

زجهلمسوزشربوزروشن
کفتارگرسنههچمیشناسد
بیهودهمکوشایطبیبدیگر

چهره روز
الیق شیرعلی
الیق شــیرعلی (زادهٔ  ۳۰اردیبهشــت  ۱۳۲۰در
روستای مزار شریف ،پنجکنت – درگذشتهٔ  ۱۰تیر
 ۱۳۷۹در دوشــنبه) از شاعران معاصر تاجیکستان
اســت .الیق شــیرعلی دانشــکدهٔ آموزگاری شهر
دوشــنبه را در ســال  ۱۹۶۱به پایان بــرد و از آن
ســال در پایتخت تاجیکستان اقامت گزید و پس از
آن ،نخست نویسندهٔ بخش ادبی رادیو تاجیکستان
و سپس کارمند ادبی روزنامهٔ کامسامال تاجیکستان
شد .او همچنین ســردبیر مجلهٔ ادبی معتبر صدای
شرق ،مشاور اتفاق نویسندگان تاجیکستان و عضو
اتفاق نویســندگان اتحادیهٔ شوروی از سال ۱۹۹۵
میالدی بود .باید یادآور شد ،که در آن سالها مطابق
رســم و قاعدة معمول هر ادیب ،که میخواســت عضو اتّفاق نویســندگان شود ،باید تا آن دم
حتماً کم کم یک مجموعه چاپ کرده باشــد .الیق جوان و اصرار استاد میرزا تورسونزاده او را
بی هیچ مجموعهای به طور اســتثنا و از قاعده بیرون به عضویت اتّفاق نویسندگان پذیرفتند.
ســال  ،1965در -24ســالگی ،به طفیل شــعر معروف «به مادرم» ،با توصیه بیواسطة استاد
میرزا تورســونزاده ،به عضویت اتّفاق نویســندگان تاجیکستان پذیرفته شده است ،که حادثة
نادر تاریخی و ادبیســت .وی با اشعار رنگین و پرمحتوایش به کالبد شعر تاجیکی نفس تازهای
دمید و آن را در قلمرو فارســیزبانان معروف کرد .شــعر الیق پیوندی اســت قوی میان شعر
عالم شمول هزارسالهٔ فارسی و شعر امروز فارسی تاجیکی .در اصل ،الیق شاعری سنتگراست،
منتهی با توجه به روح زمان و نیازهای جامعهٔ خویش؛ از این رو شعر وی در میان هممیهنانش
محبوبیت بسیار دارد.

پیشنهاد

بایدهکچراغیبدستگیرد
امسالچنانکنهکسودیابی
آسایشصدسالزندگانی

فرهنگ

مسابقه فوتبال در شالیزار «فوتچل» از توابع آستانه اشرفیه

ورزشی

اندوهتاگراززیانپاراست
خوشنودیروزیهسوچهاراست

چرا صبحها احساس
خستگی میکنیم؟
بسیاری از افراد از خستگیهای مداوم صبحگاهی شکایت میکنند .علت
این موضوع را باید از تغذیه شب قبل جست و جو کرد .بسیاری از افراد به
دالیل مختلف معتقدند اگر شام میل نکنند ،کار مناسبی انجام میدهند.
در واقع این اعتقاد در افراد چاق و دارای اضافه وزن بیشتر مشهود است؛
چرا که فکر میکنند در صورت حذف شام میتوانند الغر شوند .در اصول
تغذیه ،توصیه برای حذف هیچ یــک از وعدههای غذایی اصلی نداریم؛
اما در صورتی که شــام را محدود کنیم گزینه بهتری خواهد بود .یکی
از مهمترین عوارض گرسنه خوابیدن ،برهم خوردن تعادل خواب است.
بسیاری از افراد این موضوع را تجربه کرده اند که زمان گرسنه خوابیدن
یا نمیتوانند بخوابند یا بعد از مدتی به طور مجدد از خواب بیدار میشوند.
این موضوع باعث میشود فرد خواب شبانه مناسبی را نداشته باشد.

نگرانی از وضعیت دوگانه در تیم ملی!
مدتهاست که برخی از لژیونرهای فوتبال ایران با اتمام مسابقات باشگاهی در تعطیالت به سر میبرند و از شرایط مسابقه دور هستند و
از طرفی برخی فوتبالیستهای شاغل در ایران در کوران بازیهای داخلی به سر میبرند .اردوی تیم ملی فوتبال ایران چهارم خرداد آغاز
گ برتر ،اسامی ملیپوشان مدنظر خود را برای حضور در اردو و شرکت در انتخابی
میشود و کادر فنی تیم ملی بعد از بازیهای معوقه لی 
جام جهانی در بحرین اعالم خواهد کرد .مسابقات باشگاهی در اکثر کشورهای غرب آسیا و اروپا تمام شده و تعداد معدودی از بازیکنان
همچنان در کوران مسابقات هستند .به همین دلیل برخی از بازیکنان لژیونر ایرانی که احتماال به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد ،در
تعطیالت به سر میبرند و مدت زمان زیادی خواهد بود که از شرایط مسابقه دور هستند .بازیکنانی مانند سردار آزمون ،علی قلیزاده،
کاوه رضایی ،شجاع خلیلزاده ،امید ابراهیمی ،علی کریمی و  ...در زمره ملیپوشان لژیونری هستند که چند هفتهای است از تمرینات
گروهی و شرایط مسابقه دور شدهاند .از طرفی مسابقات لیگ برتر ایران با توجه به اهمیت بازیهای تیم ملی که حکم مرگ و زندگی
را دارد ،همچنان دنبال میشــود .در واقع این انتظار میرفت که حداقل کادر فنی و مدیران فدراســیون شرایطی را فراهم میکردند که
بازیهای لیگ حداقل سه ،چهار روز قبل از اردوی ایران لغو میشد.

تخت گاز

کیش منطقه آزاد کنسرت است؟!
معاون امور هنری در اسفند ماه سال  ۹۹و اوایل
اردیبهشت امسال در دو نامه ،از ستاد ملی مبارزه
بــا کرونا درخواســت کرد که موســیقی را جزو
مشــاغل گروه دو قرار دهند تا بدین صورت شاید
امکان فعالیت دوباره هنرمندان فراهم شود؛ نامه
ای که تا امروز بی پاســخ مانده یا حداقل جواب
آن رسانه ای نشده است .با این همه فروش بلیت
برای برگزاری کنسرت های این روزها در کیش،
از رویه ای متفــاوت در این منطقه حکایت دارد
که با احتســاب کنسرتهایی که در سال  ۹۹نیز
در دو نوبت برگزار شــد ،الزم است این پرسش را
مطرح کرد که آیا کیش منطقه آزاد کنسرت هم
هســت؟! از چند روز قبل اعالم شــد که قرار است سه خواننده موسیقی پاپ ـ بهنام بانی،
آرون افشــار و علی زندوکیلی ـ در فضای باز مجموعه خلیج فارس جزیره کیش با قیمت
بلیتهــای  ۱۸۰تا  ۳۶۰هزار تومانی به روی صحنه بروند و این در حالی اســت که هنوز
ســتاد ملی مبارزه با کرونا پاســخی در جواب نامه های معاون امور هنری مطرح نکرده و
در ســایر شهرهای کشــور هم خبری از برگزاری کنسرت ها به گوش نمی رسد .و اما نامه
دوم حســینی که در اوج بحران کرونا به خودی خود پرسش برانگیز بود ،با اعالم خبر آغاز
اجراهای صحنهای در کیش ،پرســش برانگیزتر هم شــد؛ زیرا در حالی که هنوز موافقتی
برای حضور موســیقی در مشــاغل گروه دو اعالم نشده است ،باز هم اجرای کنسرت ها به
قشــری از هنرمندان (خواننده های پاپ) سپرده شده است که اتفاقا جزو طبقه کم درآمد
موسیقی محسوب نمی شوند.

ایبیخبر،اینشمعشاماتراست
کهوربهرپواریازناراست
بیمارتوردحالاحتضاراست
ردنیمهشبآنکسهکرهگاذ راست

از هر دری خبری

رسانه؛ شمیر دو دم
عباس آرامیــان ،مدیر انجمن راویان
فتح رضــوی در جلســه رونمایی از
کتــاب «رســانه؛ شمشــیر دو دم»
کــه عصر امروز ،ســوم خردادماه ،در
کتابخانه مرکزی امــام خمینی(ره)
برگزار شــد ،در خصوص این کتاب،
اظهار کرد :علیرغم تمام مشــکالت
مالی که در حوزه کتاب و نشر وجود
دارد ،توانستیم کتاب «رسانه؛ شمشیر
دو دم» که نوشته زندهیاد حاج عباس
تیموری اســت را در اسفندماه آماده
انتشــار کنیم و در همــان روزهای
آغازین انتشــار نیز جزو چند کتاب برتر سال توســط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان
رضوی انتخاب شد .وی افزود :به رسم عرفی که وجود دارد و باید رونمایی از کتاب صورت بگیرد
و به صورت رسمی کتاب را معرفی کنیم ،دو نوبت برای رونمایی برنامهریزی کردیم که به دالیلی
شرایط فراهم نشد و شاید هم تقدیر و توفیق بر این بود که امروز ،در سالروز آزادسازی خرمشهر
ت نوشتهها ،گفتارها
این کتاب را رونمایی کنیم .مدیر انجمن راویان فتح رضوی با بیان اینکه «دس 
و مطالب بســیار زیادی از زندهیاد حاج عباس تیموری در دست داریم» ،خاطرنشان کرد :امیدوار
هستیم که به عنایت خدا و کمک افرادی که در حوزه نشر فعالیت میکنند تا پایان سال  ۱۴۰۰دو
مجموعه دیگر از کتابهای زندهیاد حاج عباس تیموری را به چاپ برسانیم .آنچه که بدون نظر
کارشناسی پیشبینی میشود ،این است که بالغ بر  ۱۰مجموعه کتاب از نوشتههای حاج عباس
تیموری را به چاپ برسانیم.

گنجینه

شاسیبلند و پیکاپ بدنه روی فریم اولویت اصلی کیا نیست!
استرالیاییها انتظار دو محصول جدید از کیا شامل یک شاسیبلند و پیکاپ بدنه روی فریم را داشتند اما به نظر میرسد هیچیک از این
خودروها به این زودیها پدیدار نخواهند شــد .رسانهها میگویند کیا توسعه چنین محصوالتی را در نظر نداشته و ظاهرا ً شاسیبلند و
پیکاپ بدنه روی فریم اولویت این خودروساز کرهای نبوده و آنها فع ًال روی محصوالت پرفروشتر تمرکز کردهاند .در خبرهای قبلی آمده
بود که پیکاپ کیا ســال  ۲۰۲۲از راه خواهد رســید .یکی از مدیران کیا در استرالیا گفته که جهتگیری واضحی برای آنچه درباره این
پیکاپ رخ میدهد وجود ندارد .به این ترتیب آینده شاسیبلند کیا نیز در هالهای از ابهام قرار میگیرد زیرا کیا در حال برنامهریزی برای
استفاده از پلتفرم پیکاپ موردبحث در آفرودر جدید خود بوده است .رونالد ریورز مدیر کیا استرالیا نیز گفته که اولویت کیا چیزی است
که فروش باالتری داشته باشد .کیا جوالی  ۲۰۱۹تائید کرده بود در حال توسعه پیکاپی کامل برای استرالیاست اما خب ظاهرا ً اولویتها
عوض شدهاند .شایعات مربوط به شاسیبلند بدنه روی فریم این برند کرهای هم سپتامبر سال پیش منتشر شده بودند .پیکاپ یاد شده
ظاهرا ً قرار بود بهصورت تک و دو کابین و با پیشــرانههای بنزینی و دیزلی تولید شود .در آن زمان گفت ه شده بود این پیکاپ خودرویی
سبک زندگی مشابه هیوندای سانتاکروز نخواهد بود .هنوز مشخص نیست که آیا این خودرو در آمریکا عرضه خواهد شد یا خیر .

رفع چاقی شکمی با این
روشهای طالیی
چاقی شــکم احتمال بروز بیماریهایی مانند نشانگان سوخت و سازی
(ســندرم متابولیک) ،دیابت نوع دو ،بیماریهای قلبی و ســرطانها را
افزایش میدهد .گاهی اوقات بیشــتر ما دچار نفخ میشویم ،که موجب
ورم شکم میشود .با محدود کردن مصرف غذاهای فیبری که باعث به
وجود آمدن نف خ میشــود ،از ایجاد چربی جلوگیری میشود ،غذاهایی
شامل :کلم بروکلی ،لوبیا ،گل کلم .این سبزیجات با فیبر باال برای بدن
مناسب هستند ،اما به شــکلی دیگر ،فرم بدن شما را خراب میکنند.
پیشنهاد میکنیم که یک باره سبزیها و میوههای خام زیادی را مصرف
نکنید بهتر اســت آنها را در مقادیر کمتر و در طول روز پخش کنید.
محصــوالت لبنی ،به خصوص در افراد مبتــا به ناتوانی جذب الکتوز،
باعث ایجاد شرایط ناراحت کننده گاز معده و نفخ میشوند.

فواید روروئک
برای نوزادان
یک نوزاد تازه متولد شــده ،در ماه هشــتم شــروع به چهار دست و پا
رفتــن میکند؛ البتــه برخی زودتر و برخی دیرتــر از این زمان به این
حرکت شــروع میکنند که علت آن به میزان کلسیم در بدن و قدرت
استخوانهای نوزاد بســتگی دارد .بعد از این ،مرحله «راه رفتن» که با
اتکا به مادر یا پدر یا وسایل خانه از خود کودک شروع میشود ،میآید
و بنابراین مادر به منظور تســهیل رونــد راه رفتن کودک خود ،به فکر
خرید «روروئک» میافتد .روروئک به کودک شــما توانایی تست تعادل
و اســتفاده از عضالت پا را برای ایســتادن و راه رفتن میدهد .کودک
شما ممکن است از سرگرمی با روروئک لذت ببرد؛ این میتواند به شما
فرصت استراحتی بدهد که در طول روز به شدت به آن نیاز دارید .یک
کودک مستقل و کنجکاو ممکن است احساس ناامیدی کند.

