
تحلیل نیویورک تایمز از رویکرد دولت ترامپ در قبال ایران؛

متحدان اروپایی از آمریکا جدا شدند 
گ�روه سیاس�ی:بخش غم انگیزت��ر رویکرد دولت 
ترام��پ، جداکردن متحدان اروپایی آمریکاس��ت 
ک��ه درباره ایران، نگرانی های مش��ترکی با ایاالت 
متحده داش��ته اند و اکنون کار به جایی رس��ید که 
این خود آمریکاس��ت که منزوی ش��ده اس��ت. به 
گزارش اسکناس،نیویورک تایمز در مطلبی با بیان 
اینکه دول��ت آمرب��کا هنوز ه��م بحث می کند که 
شریک توافقی است که در سال 2018، سرخوشانه 
از آن بیرون رفت نوش��ت: ترامپ ادعا می کند که 
هنوز هم بخش��ی از توافق برجام اس��ت. استدالل 
وزارت امور خاجه آمریکا از این قرار است که در سند 
طبقه بندی شده مربوط به قطعنامه شورای امنیت 
که در پی توافق تصویب شده، نام کشورهای عضو 
درج شده که ایاالت متحده را هم شامل می شود.
لری جانس��ون دستیار اسبق دبیرکل ملل متحد در 
ام��ور حقوق��ی، می گوید که اگر ش��ما عضو برجام 
هستید باید واقعا مانند یک عضو رفتار کنید. حتی 
جان بولتون هم اس��تدالل دولت ترامپ را پیش پا 
افت��اده توصی��ف می کند و می گوید اینکه هر وقت 
منافعمان اقتضا کند عضو برجام باش��یم و در غیر 
اینصورت عضو نباش��یم، کوته فکرانه به نظر می 
رسد.س��از و کار ماش��ه تیر خالص به توافقی است 
که شروط آن حداقل تا سال 2030  دوام می آورد. 

به عالوه، ایاالت متحده توافق را در س��ال 2018 
ترک کرده و هیچ توجیهی نمی تواند این واقعیت را 
تغییر دهد. بنابراین، ایاالت متحده هیچ جایگاهی 
در به راه انداختن ساز و کار ماشه ندارد و نمی تواند 
با در پیش گرفتن دس��تورالعمل خود دیگر اعضای 
برجام را مسخره کند.رفتار دولت ترامپ یکپارچگی 
اعضا در هر توافق بین المللی پیش رو را خدشه دار 
کرده است. به همین دلیل اندک حمایتی از سوی 
اعضای شورای امنیت از موضع ایاالت متحده دیده 
می شود. مقامات سازمان ملل خود را گرفتار در یک 
منطقه گرگ و میش دیپلماتیک می بینند که در یک 
طرف دیدگاه دولت ترامپ از واقعیت فروش سالح 
به ایران قرار دارد و در طرف دیگر دیدگاه بقیه دنیا 
که تقریبا همه در آنجا ایس��تاده اند.اینکه در آینده 
چه اتفاقی برای برجام می افتد مش��خص نیس��ت. 
تحریم های بین المللی معموال نیازمند شکل گیری 
کمیته ای برای نظارت بر آنهاست. این کمیته فقط 
با توافق اعضای ش��ورای امنیت تش��کیل می شود. 
احتماال ایاالت متحده راه خودش را در تحریم ایران 
و ش��رکت های روس��ی و چینی را در پیش خواهد 
گرفت. نگرانی بزرگتر از توقف کشتی های ورودی 
به و خروجی از ایران بر می خیزد که می تواند یک 
رویارویی بالقوه را در آستانه انتخابات ماه نوامبر در 

دل خود داشته باشد.بخش غم انگیزتر رویکرد دولت 
ترامپ، جداکردن متحدان اروپایی آمریکاست که 
درباره ایران، نگرانی های مشترکی با ایاالت متحده 
داش��ته اند و اکنون کار به جایی رس��ید که این خود 
آمریکاست که منزوی شده است.سوال مهم تر اینکه 
آیا تالش آمریکا برای بازگرداندن تحریم های ساز 
و کار ماش��ه در نهایت توافق را نابود خواهد کرد یا 
نه.اگر ترامپ دوباره انتخاب ش��ود، ش��انس احیای 
توافق تقریبا صفر است. ایران که همین حاال هم از 
توافق فاصله گرفته بیش از گذشته به غنی سازی 
می پردازد و باید منتظر سطح رویارویی قبل از برجام 
بین ایران، اسرائیل و ایاالت متحده باشیم.با این حال 
می توان بازهم به احیای برجام امید داشت و مقدار 
س��وختی که ایران تا به حال تولید کرده را به خارج 
از کش��ور انتقال داد. حتی می توان با تالش های 
پشت پرده از فروش سالح های خطرناک به ایران 
جلوگیری کرد. تحریم تس��لیحاتی عمال ماه اکتبر 
منقضی می شود و هنوز زمان برای دیپلماسی باقی 
است.با وجود رنجی که مردم ایران از تحریم ها می 
برند نظام این کش��ور حاضر به مذاکره نش��ده است. 
سیاست های دولت ترامپ میانه روهای ایرانی که 
می گفتند ایاالت متحده قابل اعتماد است را سنگ 

روی یخ کرد.

احتمال طوالنی شدن اصالح بازار سرمایه
ادامه از همین صفحه ���

...به برخی اخبار دیر و نسبت به اخباری هم زودتر واکنش 
نش��ان می دهد یعنی اگر قیمت دالر در روزهای آینده 
همچنان صعودی باشد ممکن است که اثر جبران کننده 
آن در بازارها فعال ش��ود.  در حال حاضر تعداد زیادی 
از بازیگ��ران ب��ازار پذیرفته اند که بازار در دوران اصالح 
اس��ت و برخالف اینکه در روزهای اول اصالح، گفته 
می ش��د نگران نباش��ید و این جو روانی زودگذر است اما 
امروز عده ای تصمیم دارند با همین اعداد از بازار خارج 
ش��وند. بنابراین امید جدی عمومی به افزایش شاخص 

در کوتاه مدت وجود ندارد و کس��انی که س��ه ماه پیش 
می گفتند شاخص تا 3 میلیون واحد باال می رود، امروز 
می گوین��د در همی��ن اعداد باید خارج ش��ویم و ممکن 
اس��ت اصالح و ریزش طوالنی تری در پیش باش��د.این 
تصویری است که در عموم از شرایط بازار سرمایه وجود 
دارد.معتقدم در حال حاضر در بازار سهم های ارزنده هم 
وجود دارد و همچنان برخی از سهم ها گران هستند،یکی 
از دالیل افت سهام برخی از شرکت ها قفل شدگی نماد 
شرکت های دیگر است چراکه عده ای که به نقدینگی 
نیاز دارند و نمی توانند نمادهای مس��دود را بفروش��ند، 

نقدینگی خود را با فروش سایر نمادها تامین می کنند که 
این باعث کاهش قیمت سهام آنها می شود.    معتقدم 
بازار همچنان دارای س��هم های گران و ارزنده اس��ت با 
افت قیمت، س��هام برخی از ش��رکت ها ارزنده محسوب 
می ش��وند البته تمام این موضوعات وابس��ته به شرایط 
اقنص��اد کالن اس��ت. اینکه م��ردم منتظر افزایش نرخ 
دالر هستند تا بازار برگردد، خبر خوبی نیست. بنابراین 
مفهوم خبرهای خوب در اقتصاد معادل خبرهای خوب 
در بازار س��رمایه نیس��ت و این ریس��ک بسیار زیاد بازار 

سرمایه را نشان می دهد.

لندن: 
انگلیس قویا از برجام حمایت می کند 

گروه سیاسی:مقامات انگلیس اعالم کردند 
که این کشور قویا از توافق هسته ای با ایران 
حمایت خواهد کرد. به گزارش اس��کناس، 
»ندی��م زه��اوی« مع��اون پارلمانی وزیر 

صنایع انگلیس در س��خنانی که به صورت 
ویدئوی��ی در کنفران��س عموم��ی آژانس 
بین الملل��ی انرژی اتم��ی ارائه کرد، گفت: 
انگلی��س قویا از برجام حمایت می کند و با 

توجه به اهمیت آن در مسئله امنیت و عدم 
گسترش تسلیحات هسته ای برای حفظ آن 
سخت تالش خواهد کرد.نمایندگی لندن 
در س��ازمان های بین المللی در ادامه افزود: 

انگلی��س از ایران می خواهد که به تعهدات 
خود ذیل برجام عمل کند و ما نیز از مدیرکل 
آژانس به خاطر تعهد وی در نظارت بر این 

توافقنامه سپاسگزاریم.

گروه سیاس�ی:در جلس��ه س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت، پس از ارائه گزارش 
دستگاه های مرتبط در خصوص تامین گندم کشور و اقدامات صورت گرفته برای 
تداوم خودکفایی و ارائه به صرفه تر نان به مردم، قیمت خرید تضمینی گندم که پیش 

از این در شورای اقتصاد مورد تایید قرار گرفته بود، برای سال زراعی آینده...

 تالش دولت برای هدایت
 منابع به سمت تولید
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نسخه هوشمندانه شکست تحریمتیترهای مهم
»اسکناس« ضرورت به کارگیری اقتصاد مقاومتی در جنگ اقتصادی را تبیین کرد

 ناتوانی بورس در تامین
 مالی بنگاه های تولیدی

 انتقاد مستخدمین حسینی از رواج سفته بازی در بازار سرمایه؛

 دخالت دولت در
معامالت بورس غلط است

گ�روه اقتص�اد کالن: تحری��م های یکجانب��ه ایاالت متحده 
علی��ه اقتص��اد ایران در آس��تانه انتخابات این کش��ور به اوج 
خود رس��یده و ترامپ س��طح بی س��ابقه ای از تهدید و تحریم 
را علی��ه ته��ران اعمال کرده اس��ت؛رفتارهای دولت آمریکا 

نش��ان م��ی ده��د تش��خیص و تحلی��ل جهت گی��ری های 
تحریمی واش��نگتن اهمیت زیادی داش��ته و شناخت کارکرد 
سیاست های طرف مقابل یک عنصر تعیین کننده است. به 
گزارش»اس��کناس«،باید اذع��ان کرد رم��ز موفقیت در برابر 

تحریم های آمریکا،برخورد هوشمندانه با تهدیدات اقتصادی 
اس��ت چرا که می توان با تامین امنیت روانی جامعه،ترس را 
از دل مردم و فعاالن اقتصادی دور کرد. نکته مهم این است 

که با رونمایی از سیاست های...
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دورنمای مبهم تجارت جهانی نفت 

 سود سنگین دالالن
 از قاچاق گوسفند زنده

 معرفی »علیرضا رزم حسینی«
 به عنوان وزیر پیشنهادی صمت

 آزاد سازی واردات
 راه نجات بازار خودرو

 مالیات مالکان حقوقی
 دو برابر مالکان حقیقی
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گروه تجارت- محمدخادمی: این روزها تقاضای 
باالی خودرو در بازار و کاهش تولید از سوی تولید 
کنندگان موجی از افزایش قیمت را به بار آورده 
است. به گزارش اسکناس«؛ یکی از فرمول های 
ساده  اقتصادی برای این نوع مشکالت این است 

که دروازه های ورودی کشور برای...
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فناوری دفاعی در اختیار یمن قرار دادیم 

گروه سیاسی:س��ردار ش��کارچی گفت: ما فناوری و دانش 
نظام��ی خودم��ان را در اختیار یمنی ها قرار دادیم. س��ردار 
ابوالفضل ش��کارچی س��خنگوی ارشد نیروهای مسلح به 
مناسبت هفته دفاع مقدس در برنامه چهل ستون با بیان 
اینکه وجود مومنانه و مخلصانه مردم در صحنه زیبایی های 
زیادی در هشت سال دفاع مقدس خلق کرد، گفت: جنگ 

به خودی خود مقدس نیست اما اگر برای رضای خدا، برای 
حفاظت از دین خدا و تبعیت از حجت خدا و نایب امام زمان 
باش��د، این جنگ، دفاع مقدس می ش��ود.وی با بیان اینکه 
امروز متکی به تجهیزات نیستیم و تمام امکاناتی را که امروز 
س��اخته ایم، همه ابزاری اس��ت که در سایه توکل پیروزی 
می آفریند، افزود: این ابزار اگر در دست مردان الهی باشد، 
پشتش پیروزی است، پیشرفته ترین سالح ها دست آمریکا 
است اما چون دست شیاطین است، پیروزی پشتش نیست 
که نمونه آن را در عراق و افغانستان و سوریه دیدیم.سردار 
شکارچی درباره حضور نظامی ایران در کشورهای منطقه 
با بیان اینکه حضور ما حضور معنوی و مستشاری است و به 
هیچوجه دخالت نمی کنیم، گفت: ما حضور نظامی به هیچ 

عنوان در جایی بنا نیست داشته باشیم، کشورهای جبهه 
مقاومت خودشان ارتش و نیرو دارند؛ ما به اینها کمک های 
مستشاری می کنیم. برای اینکه بتوانیم تجربیاتمان را به 
مردم سوریه، عراق، لبنان، یمن، منتقل کنیم، افراد مجرب ما 
به آنجا می روند و کمک فکری به آنها می کنند و در میدان 
عمل مردم و ارتش آن کشورها هستند که مقابل دشمنان 
صف آرایی می کنند.س��خنگوی ارش��د نیروهای مسلح 
تاکید کرد: هر کشوری که در مقابل رژیم صهیونیستی و 
رژی��م خونخ��وار آمریکا صف آرایی کند، هرآنچه را بتوانیم 
به آن کمک کنیم. اما مشکالت اقتصادی کشور ما ایجاب 
نمی کند که چیزی را رایگان به کسی بدهیم، حتما چیزهایی 

را ممکن است از ما بخرند.

الزامات ایجاد شغل در دنیای جدید
ادامه از همین صفحه ���

...هر مدیری که بیش��تر حرف می زند، توانایی کمتری 
برای ایجاد اش��تغال دارد. یکی از مهمترین دالیل عدم 
افزایش رش��د اشتغال در کش��ورعدم تخصص مدیران 
در رش��ته ها و بخش هایی اس��ت که بر آن گمارده ش��ده 
اند. دولت فقط از ایجاد شغل حرف می زند اما هیچ گاه 
ش��غلی ایجاد نمی کند، در حالی که اگر دولتی روی کار 
می آمد که در رشته های مختلف اقتصادی متخصص 
بود قطعا پشت سر سخن گفتن از ایجاد شغل، به عمل 
منتهی می شد، بنابراین می توان گفت  دو صد گفته چون 
نیم کردار نیس��ت! البته نباید بی انصافی کرد، نه اینکه 
خواهان ایجاد ش��غل نباش��ند، بلکه مسوولین به دالیل 
زیادی نمی توانند شغل ایجاد کنند.اولین دلیل این است 
که کارها  به دس��ت افراد متخصص و شایس��ته  سپرده 
نمی ش��ود. افراد شایس��ته کسانی هستند که در کار خود 
کارشناس و عالم هستند، هر چند عالم بودن به تنهایی 
کافی نیست اما یک شرط الزم به شمار می رود. افرادی 
که تجربه و س��واد کافی برخوردار باش��ند، مثل این است 
که فردی باید عمل جراحی شود، این بیمار باید حتما به 
یک متخصص مراجعه کند، بیمار نمی تواند به کسی که 
درس خوانده و فارغ التحصیل دانشگاهی است مراجعه 
کند، اینجا سواد کفایت نمی کند، در واقع باید نزد کسی 
برود که مهارت الزم در آن رشته و تخصص الزم داشته 
باشد و تجربه کافی هم در جراحی داشته باشد. در عرصه 
اقتصاد هم این موضوع مصداق دارد، وقتی دولتمردان و 
مسوولین سواد اشتغالزایی را ندارند،  چند رئیس جمهور 
و وزیر  هم روی کار بیایند و بروند، وضعیت تغییری نمی 
کند چرا که از یک مدیر  عامی و بی سواد در این رشته نمی 
توان انتظار داشت که ایجاد اشتغال کند. وقتی مدیران 
تخصص اقتصادی ندارند و مس��ائل اقتصادی کشور به 
دست یک مجموعه کاردان اداره نمی شود، انتظار ایجاد 
اشتغال یک انتظار یی فایده است. دولت باید به جوانانی 

که به آنها وعده کار داد پاسخ دهد که چرا وعده های خود 
را عملی نکرد؟در یک سیستمی که تخصص مولفه مهم 
و اولویت اول به کارگیری یک مدیر یا مش��اور به ش��مار 
نمی رود و خبری از یک رقابت سالم نیست، بلکه اقتصاد 
رفاقتی اداره می ش��ود، سیاس��تمداران مش��غول  توزیع 
رانت و تش��کیل انواع مافیاها و انحصار هس��تند تا دوباره 
بتوانند انتخاب ش��وند و بر س��ر کار باقی بمانند، در چنین 
سیستمی همه مسائل واقعی اقتصادی کشور به سخره 
گرفته می شود و متاسفانه فقط کاریکاتوری از آن باقی 
می ماند که از جمله آنها می توان به بحث مشاوره اشاره 
کرد. معمواًل مدیران ما  حتما یا باید یک س��ر و گردن 
از فردی که  مش��اوره آنهاس��ت باید بیش��تر بلد باشند و 
خود را آگاه ترمی دانند، وقتی فرد مکانیکی را به عنوان 
مشاور خود در امر بیماری فلج اطفال استخدام می کنید، 
ی��ا وقت��ی یک نفر که در حوزه فلج اطفال تخصص دارد 
وزیر فالن وزارتخانه می ش��ود یا مش��اور فالن وزیری 
م��ا ربط��ی به این حوزه ندارد، یعنی هر آنچه علم اقتصاد 
درباره موضوعات مختلف سخن گفته به  سخره گرفته 
شده است. وقتی مدیران و مشاورانی که انتخاب می کنند 
هیچ کدام  شایس��تگی های الزم در مدیریت اقتصادی 
ندارند قطعا بقیه اجزای سیستم هم ناهماهنگ عمل می 
کنند. متاسفانه در ایران عموما کسانی به عنوان مشاور 
انتخاب می ش��وند که از پس��ت و سمت خود بیرون آمده 
ان��د ل��ذا برای اینکه کاری ندارند، مس��وولین که رفقای 
آنها محس��وب می ش��وند بالفاصه مسوول معزول قبلی 
را به عنوان مش��اور انتخاب می کنند، لذا مش��خص است 
که موضوع مهمی چون اش��تغالزایی با شکس��ت مواجه 
می ش��ود. از س��وی دیگر یکی از مهمترین فعالیت های 
مش��اورین در سیس��تم فعلی کاری غیر از چاپلوسی و بله 
قربان گویی بلد نیستند، یا از سوی دیگر اگر مشاور خوب 
و مطلعی انتخاب شده باشد اگر نظر واقعی خود را ارائه 
دهد مدیر مربوطه مش��اوره مش��اورش را نمی پذیرد، به 

این خاطر که مس��ئولین ما انتقاد پذیر نیس��تند، بنابراین 
اگر مدیری بخواهد علمی با موضوعی برخورد کند، کنار 
گذاشته می شود.اگر واقعا به دنبال ایجاد اشتغال هستیم 
باید مقتضیات دنیای جدید را بشناس��یم، ماهیت تغییر 
شغل در دنیا را باید درک کنیم، جابجایی هایی را که در 
سطح دنیا در حال شکل گرفتن است  و آینده مشاغل را 
شکل می دهد، جابجایی ثروت، کار، قدرت و تکنولوژی 
که در آینده جای بشر را می گیرد و بخش بزرگی از کارها 
به دست تکنولوژی های روز انجام می شود را به درستی 
بشناس��یم. الزمه این موضوع این اس��ت که مدیران ما 
در حوزه ایجاد اش��تغال به معنی واقعی تخصص داش��ته 
باشند و به دنبال اطالعاتی باشند که در سطح جهان به 
تغییر ماهیت شغل می پردازند، ولی وقتی یک فرد غیر 
متخص��ص را وزی��ر کار می کنند و به هر یک از مدیران 
لقب  دکتر و مهندس می دهند، مشخص است که این 
مدیر و این آقای دکتر و مهندس خود را  بی نیاز از مشاوره 
گرفتن از متخصصان امر برای ایجاد اشتغال می داند. از 
سوی دیگر در این مجموعه مشاور خوب، مطیع است و 
او باید از محضر وزیر رهنمون بگیرد! لذا می توان گفت 
ما با عدم شایس��ته س��االری که در سیستم جا انداختیم، 
بسیاری از مفاهیم و ما به ازای آنها را دچار تغییر اساسی 
کردی��م. ب��ه عب��ارت دیگر  180 درجه با اصل آنچه باید 
برای ایجاد شغل فراهم می کردیم فاصله داریم. از آنچه 
در سطح  جهان انجام می شود نیز به شدت فاصله داریم 
لذا آنچه به عنوان ایجاد شغل انجام می شود، فقط یک 
کاریکاتور و طنز است. در نتیجه وجود چنین دولتی وقتی 
شما به جای اینکه به علم و دانش، به کارایی و بهره وری 
افراد اهمیت بدهید، به مدرک اهمیت می دهید، مدیران 
هم فقط به فکر جمع آوری مدرک برای خود هس��تند 
نه کسب تخصص!  از این جهت است که اقتصاد ما به 
س��امان نمی رس��د و هر چه  اقتصاددان راهکار بدهند 

هیچ فایده ای ندارد.

سرمقاله

دیدگاه

میثم موسایی ���

سعید اسالمی ���

اقتصاددان 

عضو شورای عالی بورس

ایجاد اشتغال شبیه  نوشتن 
یک مقاله است. همان طور 
که نوشتن یک مقاله علمی 
نی��از به مؤلفه های مهمی 
چ��ون تخص��ص، دانش، 
مطالعه و پژوهش دارد، ایجاد اش��تغال نیز نیازمند 
دانش الزم و اراده و مدیریت تواناست، هر چند که 
بس��ترهای الزم برای امر سرمایه گذاری در بخش 
های مختلف اقتصادی باید آماده ش��ده باش��د.در 
صورت��ی که تمامی لوازم و الزامات ایجاد اش��تغال 
فراهم نشده باشد ممکن نیست بتوان شغلی ایجاد 
کرد. ایجاد شغل چون یک کار تخصصی است، اگر 
متضاد آن در جامعه و در بین مدیران رواج بیابد، یعنی 
حرف زدن! قطعا ش��غلی ایجاد نمی ش��ود چرا که در 

صورتی که بسترهای الزم فراهم نشده باشد...
ادامه در همین صفحه ���

اظهار نظر درباره وضعیت 
امروز بازار پیچیده اس��ت، 
ب��ه ط��ور قطع بخش��ی از 
ریزش ها به دلیل جو روانی 
حاکم در بازار است اما این 
ری��زش تنه��ا یک دلیل ندارد و برای بروز ش��رایط 
ح��ال حاض��ر دالیلی را می ت��وان ذکر کرد.به نظر 
می رس��د موضع ایران در نظام بین المللی کمی در 
این شرایط بازار اثر گذار بوده اگرچه معتقدم بخش 
بزرگی از این موضوع به لحاظ بنیادی در بازار هضم 
ش��ده بود اما می تواند تاثیر روانی در محدوده های 
زمانی داشته باشد.موضوع اثرگذار دیگر رسیدن به 
موعد مسائل حسابرسی و حسابداری کارگزاری ها 
در پایان شهریور است که عمال اعتبارات را محدود 
می کند. ارزش دالر هم می تواند در بازار تاثیر داشته 

باشد اما به نظر می رسد که بازار نسبت...
ادامه در همین صفحه ���

 الزامات ایجاد شغل
 در دنیای جدید

 احتمال طوالنی شدن
 اصالح بازار سرمایه

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با »اسکناس« مطرح کرد؛
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 تحریم تسلیحاتی ایران
 ۲۷ مهر لغو خواهد شد 

وزیر خارجه روس��یه تأکید کرد: تحریم های جدید 
آمریکا علیه ایران غیرقانونی است، برای اینکه کلیه 
محدودیت های مربوط به فروش س��الح به ایران، 
بر اس��اس قطعنامه ش��ورای امنیت درباره برجام، 
در تاری��خ 18 اکتب��ر )2۷ مهر م��اه( متوقف خواهد 
ش��د. به نقل از خبرگزاری »اینترفکس«، “سرگئی 
الوروف” وزی��ر امور خارجه روس��یه روز دوش��نبه 
در مصاحب��ه ای اختصاص��ی ب��ا ش��بکه تلویزیونی 
العربی��ه در رابط��ه با اقدامات ضدایرانی واش��نگتن 
اعالم کرد که مسکو تحریم های برنامه ریزی شده 
آمری��کا ب��رای همکاری با ای��ران را غیرقانونی در 
نظ��ر خواهد گرف��ت.الوروف توضیح داد: »اکنون 
آنچ��ه آنها )آمریکایی ها( در سیاس��ت خارجی خود 
انج��ام می دهن��د، فقط تقاضا اس��ت )خ��واه درباره 
ایران باش��د یا هر چیز دیگری(. و اگر ش��رکای آنها 
بگوین��د که نمی توانن��د چنین کاری را انجام دهند 
و بخواهند تا در رابطه با این مس��ئله بحث ش��ود، 
آنها موافقت نمی کنند، سپس اولتیماتوم می دهند، 
زم��ان تعیی��ن و بعد تحریم هایی را اعمال می کنند، 
بعد از آن این تحریم ها را فرامرزی اعالم می کنند. 
در خص��وص چنی��ن برخوردی، می توانم بگویم که 
اعمال تحریم های یک جانبه که مورد تأیید سازمان 

ملل قرار ندارد، اقدامی کاماًل غیرقانونی است.«

وقوع یک انفجار قوی در جنوب لبنان 
مناب��ع خب��ری در لبن��ان از وقوع یک انفجار قوی در 
ش��هرک »عین قانا« در جنوب لبنان خبر دادند. به 
نق��ل از پای��گاه خبری النش��ره لبنان، هنوز دلیل این 
انفجار مشخص نیست.در همین ارتباط خبرگزاری 
ملی لبنان گزارش داد: حدود ساعت 15 روز سه شنبه 
به وقت محلی صدای انفجار ش��دیدی ش��نیده شده 
است که صدای آن در مناطق النبطیه و اقلیم التفاح 
در جنوب لبنان هم رسیده است.بر اساس این گزارش، 
ستونی از دود غلیظ در مناطق اطراف شهرکهای عین 
قانا و کفرفیال به آسمان برخاسته است. شبکه الحدث 
سعودی در ادامه رویکرد همیشگی این شبکه علیه 
مقاومت بدون هرگونه دلیل و مدرکی مدعی ش��ده 
است که انفجار در جنوب لبنان و یک موضع حزب 
اهلل رخ داده است.خبرنگار شبکه الجدید هم گزارش 
داد انفجار ناشی از انفجار در جایگاه سوخت نیست و 
نیز با قاطعیت نمی توان گفت که انفجار ناشی از یک 

اقدام امنیتی بوده است.

لغو سفر ظریف به ترکیه 
س��فر وزی��ر خارجه کش��ورمان به ترکی��ه به زمان 
دیگری موکول شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه 
کش��ورمان قرار بود دیروز س��ه شنبه برای حضور در 
نشست سه جانبه وزرای خارجه ایران، ترکیه و قطر 
به استانبول سفر کند.اما مقامات سفارت کشورمان 
در گفتگو با  تسنیم، در این خصوص اعالم کردند 
که برنامه این سفر لغو شده و شاید در زمان دیگری 

انجام گیرد.

 مقاومت تا بیرون راندن آمریکا
 از منطقه ادامه دارد

امی��ر حاتمی تاکی��د کرد: مقاومت تا بیرون راندن 
دش��من از غرب آس��یا و پاک کردن منطقه از لوث 
وجود ش��یطان ب��زرگ ادامه خواه��د یافت. امیر 
س��رتیپ حاتمی با اش��اره به رش��ادت های سردار 
س��رافراز اسالم شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی 
در مبارزه با تروریس��م جهانی گفت: هدف دشمن 
از ترور ش��هید سلیمانی جلوگیری از تحقیر بیشتر 
آمری��کا نزد اذن��اب منطقه ای خود بود.وزیر دفاع 
با بیان اینکه یاد سردار دلها همواره در دل آزادی 
خواهان جهان زنده خواهد ماند افزود: حق تعقیب 
قاتلین شهید سلیمانی به قوت خود باقیست و این 
ل��رزه همواره بر ت��ن جنایتکاران خواهد ماند.امیر 
س��رتیپ حاتمی تصریح کرد: مقاومت  تا بیرون 
راندن دش��من از غرب آس��یا و پاک کردن منطقه 
از ل��وث وجود ش��یطان ب��زرگ ادامه خواهد یافت 
و این مس��یر با الهام گیری از راه ش��هدای دفاع 
مقدس و راه امام حسین)ع( و یارانش با قدرت به 

پیش خواهد رفت.

 واکنش ملتمسانه واشنگتن
 به موضع ضدسازش کویت 

دولت آمریکا واکنش ملتمسانه ای به مواضع قاطع 
شماری از مسئولین کویتی در مخالفت با سازش 
با رژیم صهیونیس��تی از خود نشان داد. “جرالدین 
گریفیت” س��خنگوی منطق��ه ای وزارت خارجه 
آمریکا ادعا کرد تالش های آمریکا درباره الحاق 
کشورهای عربی به روند سازش و برقراری روابط 
ب��ا ت��ل آویو صرفا در چارچوب درخواس��ت و تمنا 
بوده و فش��اری در این زمینه در کار نیس��ت!این 
سخنگوی آمریکایی در گفتگو  با روزنامه کویتی 
الرای در پاسخ به پرسشی در مورد سخنان دونالد 
ترامپ که به احتمال پیوستن کویت به سازش با 
تل آویو اشاره کرده و آیا واقعا مذاکراتی جدی در 
این رابطه در حال انجام است گفت : رئیس جمهور 
ترامپ و پامپئو وزیر خارجه به همراه ش��ماری از 
مس��ئولین دولتی بر اهمیت عادی س��ازی روابط 
تاکید دارند .این سخنگوی آمریکایی که کشورش 
به اعمال باالترین فشارها بر حاکمان کشورهای 
شورای همکاری خلیج فارس برای سازش با رژیم 
صهیونیس��تی ادام��ه می ده��د، ادعا کرد ما فقط  
امیدواری��م که کش��ورهای منطقه همکاری فیما 
بین خود داش��ته باش��ند و روابط بین آنها و )رژیم( 

تل آویو  برقرار شود.

جلس��ه کارگروه رفع موانع جهش تولید روز گذش��ته )س��ه ش��نبه( به ریاس��ت معاون اول رئیس جمهور برگزار ش��د. اس��حاق جهانگیری در این جلس��ه از هدایت نقدینگی به سمت تولید به عنوان 
یکی از دغدغه های همیشگی مقام معظم رهبری، رییس جمهور و سایر مسئولین کشور یاد کرد و گفت: الزمه هدایت نقدینگی موجود در کشور به سمت تولید،تدوین راهکارهایی اجرایی 
و عملیاتی و نیز رفع موانع پیش روی تولید است.معاون اول رئیس جمهور سرمایه گذاری را یکی از نیاز اصلی کشور برای نیل به توسعه برشمرد و گفت: بهبود فضای کسب و حذف مقررات 

دست و پاگیر از نیازهای اصلی سرمایه گذاری در کشور و تحقق توسعه است.

حمایت از فعاالن 
اقتصادی با حذف 
مقررات زائد

اخبار

اخبار

ایـران و جهان

روحانی تاکید کرد
تالش دولت برای هدایت منابع به سمت تولید

گروه سیاس�ی:در جلس��ه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پس از ارائه 
گزارش دستگاه های مرتبط در خصوص تامین گندم کشور و اقدامات 
صورت گرفته برای تداوم خودکفایی و ارائه به صرفه تر نان به مردم، 
قیمت خرید تضمینی گندم که پیش از این در ش��ورای اقتصاد مورد 
تایید قرار گرفته بود، برای سال زراعی آینده، ۴ هزار تومان تعیین شد. 
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت، هدایت و مدیریت نقدینگی را به عنوان اولویت اول 
اقتصاد کش��ور مورد تاکید قرار داد و گفت: همه بخش های دولت از 
تمامی روش ها و ظرفیت ها در این موضوع برای کنترل تورم و هدایت 
منابع به سمت تولید استفاده کنند.رئیس جمهور به موضوع تامین ارز 
برای کاالهای ضروری و معیش��تی مردم و مواد اولیه کارخانجات، در 
راس��تای اس��تمرار جریان تولید اش��اره کرد و افزود: با توجه به اقدامات 
انجام شده در جهت تحقق اهداف صادراتی و بازگشت ارز حاصل از آن 

به چرخه اقتصاد کشور، همکاری نزدیک تر با همسایگان و بازارهای 
هدف صادراتی، در راس��تای تامین نیازهای ارزی تولیدکنندگان مورد 
توجه قرار گرفته است.روحانی همچنین ایجاد توازن در بودجه، بدون 
خلق نقدینگی و پولی کردن کسری را یکی از سیاست های مهم دولت 
برش��مرد و با اش��اره به هدف دش��منان برای بر هم زدن توازن بودجه از 
طریق فش��ار حداکثری و کاهش درآمدهای نفتی تاکید کرد: با تدابیر 
اتخاذ شده، خصوصا فروش اوراق خزانه به عنوان یک روش منطقی و 
مقبول در اقتصادهای جهان اجازه ندادیم کسری بودجه باعث افزایش 
نقدینگی و تورم بر جامعه در سال جاری شود.در این جلسه همچنین 
گزارش وزارت صمت در خصوص تولید فوالد در کش��ور ارائه و مقرر 
شد بر اساس تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی، کلیه محصوالت 
تولیدکنندگان در بورس کاال عرضه و فوالد مورد نیاز کارخانجات بزرگ 
نظیر خودروسازان به قیمت بورس کاال تامین شود. در عین حال وزارت 

صمت موظف ش��د با هماهنگی س��ایر دس��تگاه های مرتبط در دولت 
زنجیره تولید، توزیع و قیمت فوالد را مدیریت کند.

فارین پالیسی گزارش داد

 آمریکا در سازمان ملل منزوی شد
ی��ک وب��گاه خبری و تحلیل��ی آمریکایی با 
انتش��ار تحلیل��ی مفصل نوش��ته همزمان 
ک��ه ایاالت متح��ده در تالش هایش برای 
افزایش فش��ار علیه ایران شکست خورده، 
این کش��ور در س��ازمان ملل منزوی ش��ده 
اس��ت. به گزارش اسکناس،وبگاه »فارین 
پالیس��ی« در تحلیلی به تالش های آمریکا 
ب��رای اعمال مجدد تحریم های بین المللی 
علیه ایران یا فعالسازی مکانیسم ماشه اشاره 
کرده و این تالش ها را یکجانبه و تباه شده 
خوانده است.این وبگاه خبری و تحلیلی در 
عنوان این تحلیل نوشته همزمان که آمریکا 
در تالش هایش برای افزایش فش��ار علیه 
ایران شکست خورده، این کشور در سازمان 
ملل منزوی ش��ده اس��ت.فارین پالیسی در 
ای��ن خص��وص نوش��ت، هیچ کش��وری، 
واشنگتن را در این مسیر دنبال نکرد و این 
موض��وع آخرین شکس��ت دولت ترامپ در 
تالش های��ش برای فراخوان��دن جهان به 
منظور حمایت از سیاست »فشار  حداکثری« 
علیه ایران بود.این وبگاه آمریکایی در ادامه 
نوشته همچنین هیچ کدام از امضا کنندگان 
برجام از جمله انگلیس، فرانسه، آلمان، چین 
و روسیه به درخواست آمریکا برای تبعیت از 
اقدام این کشور در فعالسازی مکانیسم ماشه 

توجهی نکردند.دولت ترامپ مدعی شده که 
همچنان این قدرت را دارد تا مکانیسم ماشه 
را فع��ال کن��د زیرا عضو اصلی توافق برجام 
اس��ت، با این وجود وزارت خارجه انگلیس، 
آلمان و فرانس��ه با انتش��ار بیانیه ای گفته  اند 
ک��ه ای��ن ادعای آمری��کا، نمی تواند نتیجه 
قانونی داش��ته باش��د، چون تنها کشور های 
حاضر در این توافق می توانند چنین اقدامی 
را انجام دهند.فارین پالیس��ی نوش��ته این 
موضع گیری ها س��ؤاالت بی جواب سیاسی 

و قانون��ی را در ای��ن ب��اره به وجود آورده که 
واش��نگتن چگونه می تواند بدون مشارکت 
کش��ور های دیگ��ر س��ازمان مل��ل به طور 
یکجانب��ه تحریم ه��ای بین المللی را علیه 
ای��ران تحمی��ل کند.در ادام��ه این تحلیل 
آم��ده زمان��ی که آمریکا به دنبال جلوگیری 
از منقضی شدن محدودیت های تسلیحاتی 
علیه ایران بود، این موضع  گیری ها نیز بیشتر 
ش��د.بامداد یکشنبه بود که »مایک پامپئو« 
وزیر خارجه آمریکا با صدور بیانیه ای مدعی 

ش��د با توسل به مکانیسم ماشه، عماَلَ تمام 
تحریم های سازمان ملل بر ایران، که پیشتر 
لغو شده بودند، اکنون دوباره اجرایی شدند. 
واشنگتن ادعا کرد تمام مفاد قطعنامه های 
و   1835  ،1803  ،1۷۴۷  ،1۷3۷  ،1۶۹۶
1۹2۹ ک��ه ذی��ل قطعنام��ه 2231 ملغ��ی 
ش��ده بودند، دوباره فعال شده اند.س��از و کار 
موسوم به بازگشت خودکار تحریم ها که با 
نام های دیگری مثل »مکانیس��م ماشه« یا 
»اس��نپ بک« نیز شناخته می شود به دنبال 
احی��ای تمامی قطعنامه های تحریمی علیه 
تهران است که پس از حصول برجام میان 
ایران و گروه موس��وم به 1+5 تعلیق ش��ده 
بودند.آمریکا همچنی��ن تهدید کرد: »اگر 
اعضای س��ازمان ملل الزام��ات خود برای 
اج��رای این تحریم ها را اجرا نکنند، ایاالت 
متح��ده آم��اده اس��ت از اختی��ارات داخلی 
ب��رای اعم��ال عواقبی بر آنها اس��تفاده کند 
و مطمئن ش��ود ایران از عواید فعالیت های 
ممنوع شده توسط س��ازمان ملل، بهره مند 
نمی ش��ود«.ادعای آمریکا در اجرایی شدن 
مکانیسم موسوم به »اسنپ بک« و بازگشت 
تمام تحریم های س��ازمان ملل علیه ایران 
 ام��ا ب��ا واکنش مقام ه��ای مختلف جهانی

 مواجه شد.
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت سوم 
شرکت تعاونی مسکن کارکنان ثبت اسناد و امالک خراسان به شماره 7153

تاریخ انتشار 99/7/7
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی مسکن در ساعت 9 صبح یکشنبه 
مورخ 99/7/20 در محل سالن اجتماعات اداره کل ثبت استان خراسان رضوی با رعایت پروتکل های 
مبارزه با بیماری کرونا برگزار میگردد . تقاضا میشود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات زیر در 

این جلسه حضور بهم رسانید :
اعضاء محترمی که امکان حضور آنها در جلسه مقدور نمیباشد میتوانند حق رای خود را به موجب حق 
رای خود به موجب وکالتنامه کتبی به فرد دیگری محول نمایند که در این صورت تعداد آراء وکالتی هر 

عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو یک رای خواهد بود .
اعضای متقاضی اعطاء نمایندگی به همراه وکیل مورد نظر خود باید از ساعت 8 الی 10 روزهای دوشنبه 
و چهارشنبه تا مورخ 99/7/19 به محل دفتر شرکت مراجعه تا پس از تأیید وکالتنامه های مزبور توسط 

مقام مجازورقه ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
دستور جلسه :

1( تمدید فعالیت تعاونی مطابق بند 5 اساسنامه شرکت تعاونی .
2( تصویب اساسنامه جدید مطابق آخرین اطالحات قانون بخش تعاون .

3( طرح و اتخاذ تصمیم در خصوص ماده شش اساسنامه در مورد آدرس و نشانی شرکت تعاونی.
4( طرح و اتخاذ تصمیم در خصوص ماده 12 اساسنامه در باب شرایط اختصاصی عضویت .

هیئت مدیره – شرکت تعاونی مسکن کارکنان ثبت خراسان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم 
شرکت تعاونی مسکن کارکنان ثبت اسناد و امالک خراسان به شماره 7154 

تاریخ انتشار 99/7/7
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن در ساعت 10 صبح یکشنبه 
مورخ 99/7/20 در محل سالن اجتماعات اداره کل ثبت استان خراسان رضوی با رعایت پروتکل های 
مبارزه با بیماری کرونا برگزار میگردد . تقاضا میشود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات زیر در 
این جلسه حضور بهم رسانید : اعضاء محترمی که امکان حضور آنها در جلسه مقدور نمیباشد میتوانند 
حق رای خود را به موجب حق رای خود به موجب وکالتنامه کتبی به فرد دیگری محول نمایند که در این 

صورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو یک رای خواهد بود .
اعضای متقاضی اعطاء نمایندگی به همراه وکیل مورد نظر خود باید از ساعت 8 الی 10 روزهای دوشنبه 
و چهارشنبه تا مورخ 99/7/19 به محل دفتر شرکت مراجعه تا پس از تأیید وکالتنامه های مزبور توسط 

مقام مجوز ؟ورقه ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
دستور جلسه :

1( تصویب صورتهای مالی سال 98 پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس .
2( طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 99

3( انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره .
4( انتخاب اعضاءاصلی و علی البدل بازرس برای یکسال مالی .

5( تعیین روزنامه اصلی و علی البدل جهت انتشار آگهی تعاونی مسکن .
هیئت مدیره – شرکت تعاونی مسکن کارکنان ثبت خراسان

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اخطار اداری اگهی مزایده بدینوسیله به اقای بند علی عباسی به 
شماره ملی 4283912042 ابالغ می شود که با اسناد اجراییه اگهی مزایده به شماره 7000024 صادره 
از اسناد رسمی رباط کریم خودرو سواری پراید به شماره انتظامی 30ایران478ج32 متعلق به شما در 

تاریخ 99،7،2 راس ساعت 9 الی 12 در پارکینگ استوار واقع در نصیرشهر به فروش می رسد.
رییس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم _احمد رحیمی شورمستی

مرجع رسیدگی:حوزه ششم شوراهای حل اختالف مرکزی رباط کریم  کالسه پرونده 312،۶،98و 
شماره دادنامه 7۶۶،98 به تاریخ 98،10،1 خواهان:محمد علی مسکوتی جعفرابادی خوانده: کامیار نفر 
به ادرس مجهول المکان خواسته: اجرت المثل ایام تصرف در خصوص دعوی محمدعلی مسکوتی 
جعفرابادی به طرفیت کامیار نفر  به خواسته تقاضای مطالبه و اجرت المثل ایام تصرف طبق بند اجاره 
نامه از قرار روزانه پنجاه هزار تومان از مورخ 98،3،20 لغایت اجرای تخلیه مقوم به چهار میلیون 
تومان و تسویه قبوض مصرفی اب و برق و گاز شارژ ساختمان  به انضمام کلیه خسارات و هزینه 
های وارده با عنایت به اجاره نامه عادی شماره 5158800 مورخ 97،4،10 رابطه استیجاری فی مابین 
تا مورخ 98،3،20 محرز و مسلم دانسته  و با توجه به ابالغ قانونی خوانده در جلسه رسیدگی شورا 

حاضر نشده و الیحه  ای رسال نکرده اند
 لذا قاضی شورا به لحاظ مصون ماندن دعوا و مستندات ابرازی خواهان از هر گونه خدشه و تعرض 
مصون مانده و دعوای خواهان را محمول بر صحت دانسته و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
دومیلیون شصدو پنجاه تومان  بابت اجرت المثل ایام تصرف بابت 53 روز از مورخه 98،3،20 تا مورخ 
98،5،12 تخلیه مورد اجاره و مبلغ 1،450،000 تومان بابت شارژ  مصرفی و شارژ ساختمان )با عنایت 
به گزارش مدیریت ساختمان برگ 35 پرونده باکسر مبلغ یک میلیون تومان بابت نم زدگی سقف واحد 
مسکونی که برعهده موجر است در صورت تقاضا می بایست دعوا مطالبه مطرح گردد(و پرداخت مبلغ 
222،050 تومان بابت تسویه قبض برق و هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم و اعالم میدارد.رای 
صادر غیابی ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در شورا بوده و سپس ظرف همین مدت 

قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی دادگستری شهرستان  رباط کریم می باشد. 
شعبه ششم شورای حل اختالف شهرستان رباط کریم

مرجع رسیدگی:حوزه هشتم شوراهای حل اختالف مرکزی رباط کریم  کالسه پرونده ۶42،8،98و 
شماره دادنامه 98،949 به تاریخ 98،10،9 خواهان:آذر عیسی پور خوانده: فاطمه موسی پور به ادرس 
مجهول المکان خواسته: اجرت المثل ایام تصرف در خصوص دعوی اذر عیسی پور به طرفیت فاطمه 
موسی زاده  به خواسته تقاضای مطالبه و اجرت المثل ایام تصرف به انضمام کلیه خسارات و هزینه 
های وارده با عنایت به مستندات ابرازی خواهان کپی که داللت بر استقرار دین ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه ان دارد و با توجه به ابالغ قانونی خوانده در جلسه رسیدگی شورا حاضر نشده و 
الیحه  ای رسال نکرده اند لذا قاضی شورا به لحاظ مصون ماندن دعوا و مستندات ابرازی خواهان از هر 
گونه خدشه و تعرض مصون مانده و دعوای خواهان را محمول بر صحت دانسته و حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت 500،000 ریال روزانه مستندا به بند 1۶ و 14 اجاره نامه از  مورخ 98،7،11 لغایت 
98،8،1 بابت اجرت المثل ایام تصرف 57،500،00 ریال بابت خسارت وارده و مبلغ 1،134،750 ریال بابت 
هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم میدارد رای صادر غیابی ظرف مهلت 20 روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در شورا بوده و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی 

حقوقی دادگستری شهرستان  رباط کریم می باشد. 
شعبه هشتم شورای حل اختالف شهرستان رباط کریم

آگهی تحدید حدود اختصاصی  به استناد ماده 13 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی و رای شماره 1398۶0325009000570-1399/۶/11 صادره از هیات قانون فوق مستقر در 

اداره ثبت الشتر نظر به اینکه پالک 21 فرعی از 91 اصلی فاقد تحدید ثبتی می باشد 
لذا برابر درخواست وارده به شماره 38۶- 1395/1/22 تحدید حدود اختصاصی شش دانگ یکباب 
عمارت مسکونی به مساحت 180/95 متر مربع واقع در بخش یازده الشتر شهرستان )سلسله( تحت 
پالک 1۶78 فرعی از 21 فرعی از 91 اصلی مربوط به آقای عباس نصیرپور ش ش 3۶ فرزند درویش 
کد ملی 4189788538 در تاریخ 1399/7/2۶ راس ساعت 9 صبح در محل به عمل خواهد آمدلیکن به 
موجب این آگهی به مالکین مجاور اخطار می شود که در وقت مقرر در محل حضور به هم رسانند عدم 
حضور مانع از انجام عملیات تحدید حدود نخواهد شد ضمنا به استناد ماده 20 قانون ثبت اعتراض به 
حدود و حقوق ارتفافی از تحدید حدود به مدت 30 روز از تاریخ تحدید حدود خواهد شد قسمتی از پالک 
1۶78 فرعی از 21 فرعی از 91 اصلی به مساحت 180/95 متر مربع مربوط به عباس نصیر پور  تاریخ 

انتشار 1399/7/2
الزم به توضیح می باشد بعلت اینکه متقاضی در موعد فوق جهت تحدید حدود تحویل اداره ارشاد نداده 

است تاریخ آن تجدید گردید.
فرشادبازوندی نژاد رییس اداره ثبت اسنادوامالک سلسله

مفقودی  برگ سبز  پراید131se مدل   139۶ بنام علی قنبری فرد شماره شهربانی   ایران41    271ص47 
شماره موتورM13/5913910  شماره شاسیNAS411100H3370۶11 مفقود گردید و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد

آگهی تحدید حدود آگهی تحدیدی اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان پیرو آگهی ماده 3 و نوبتی 
به استناد ماده 21 و14 قانون ثبت اینکه موعد تحدید حدود قسمتی از21 اصلی موسوم به الفت آباد و 
پالک 8 فرعی از 21 اصلی موسوم به دره مشتری واقع در بخش 12 لرستان شهرستان دلفان به شرح 
ذیل اعالم میدارد: پالک 21 اصلی موسوم به الفت آباد 1-آقایان سید رمضان و سید حمزه و سید اکبر 
شهرتین بابایی فرزندان سید برا هر کدام نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 
121/77 مترمربع تحت پالک 1۶4 فرعی از 21 اصلی  پالک 8 فرعی از 21 اصلی موسوم به دره مشتری  
1-آقای نصیر مرادیان فیروزوندی فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 223/40 
متر مربع تحت پالک 19۶5 فرعی مفروز از 8 فرعی از 21 اصلی واقع در نورآباد دره مشتری  بخش 12 
راس ساعت 9 الی 12 ظهر در محل وقوع ملک مورد تحدید عملیات تحدید حدود در مورخه 1399/07/23 
انجام میپذیرد لذا بدینوسیله به صاحبان امالک و مستقالت مجاور امالک پالک فوق در قراء مورد 
تحدیدی ابالغ می گردد در وقت مقرر در محل حاضر تا اگر کسی حقی دارد رعایت شود در غیر این 
صورت با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد هر گاه کسی حقی دارد می تواند 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس به مدت یک ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک دلفان تسلیم 

نماید واال حق اعتراض از وی ساقط خواهد شد.
تاریخ انتشار 99/7/2

رضا پوالدوندی  سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دلفان
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روز پرنوسان بورس
ش��اخص کل بورس روز گذش��ته هم روندی نزولی 
داشت و بیش از 13۹ هزار واحد کاهش یافت. این 
درحالی است که حرکت شاخص فرابورس صعودی 
ش��د و 113 واحد افزایش یافت. به گزارش ایس��نا، 
شاخص کل بورس با 13۹ هزار و ۷0 واحد کاهش 
در رقم یک میلیون و 581 هزار واحد ایستاد. شاخص 
کل با معیار هم وزن نیز 3020 واحد کاهش یافت و 
رقم ۴12 هزار و 88۷ واحد را ثبت کرد. معامله گران 
یک میلیون معامله به ارزش 11۷ هزار و ۹۴5 میلیارد 
ری��ال انج��ام دادند.ملی صنایع م��س ایران، فوالد 
مبارک��ه اصفه��ان، پاالیش نفت اصفهان، پاالیش 
نفت تهران و معدنی و صنعتی گل گهر نس��بت به 
سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس و س. نفت و گاز و پتروشیمی 
تامین نس��بت به س��ایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت 
را روی بورس گذاش��تند.بانک ملت، فوالد مبارکه 
اصفه��ان، مل��ی صنایع مس ای��ران، ایران خودرو، 
گ��روه پتروش��یمی س. ایرانیان، بان��ک تجارت و 
سایپا نمادهای پربیننده این بازار بودند.شاخص کل 
فرابورس برخالف شاخص بورس روندی صعودی 
داشت و با 113 واحد افزایش رقم 1۷ هزار و ۷12 
واح��د را ثب��ت کرد. معامله گران این بازار 3۹0 هزار 
معامله به ارزش ۴0 هزار و 8۹2 میلیارد ریال انجام 
دادند.پلیمرآریا ساس��ول، بیمه پاس��ارگاد، سرمایه 
گذاری صبا تامین، بانک دی و پتروش��یمی مارون 
نس��بت به س��ایر نمادها بیش��ترین تاثیر مثبت و در 
مقابل هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه و سهامی 
ذوب آهن اصفهان نسبت به سایر نمادها بیشترین 
تاثیر منفی را روی فرابورس گذاش��تند.بانک دی، 
پتروش��یمی تندگویان، پلیمر آریا ساسول، سهامی 
ذوب آه��ن اصفهان، س��رمایه گ��ذاری صبا تامین، 
پتروش��یمی زاگرس و س. توس��عه و عمران استان 

کرمان نمادهای پربیننده فرابورس بودند.

رشد ۱۶ درصدی سود واریزی به 
حساب مشموالن سهام عدالت 

سود واریزی به حساب مشموالن سهام عدالت در 
مرداد ۹۹ نسبت به سود واریزی در سال گذشته 1۶ 
درصد رشد داشته است. به نقل از پژوهشکده پولی و 
بانکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی، 
از آزادس��ازی س��هام عدالت حدود ۴۹ میلیون نفر از 
مشموالن به دو روش مستقیم و غیر مستقیم خبر 
داد. براساس این گزارش حدود 1۹ میلیون نفر روش 
مس��تقیم و 30 میلیون نفر نیز روش غیر مس��تقیم 
را انتخاب کرده اند.در روش مس��تقیم آزادس��ازی 
س��هام عدالت و س��هامداری، مالکیت و مدیریت 
س��هام عدالت بدون هیچگونه واس��طه به خود فرد 
سهام دار منتقل می شود. یعنی در این روش مستقیم 
مس��ئولیت مدیریت، حفظ و نگهداری از س��هام بر 
عهده خود سهام دار است.در روش غیر مستقیم نیز 
مدیریت س��هام توسط شرکت های سرمایه گذاری 
انجام می ش��ود. با توجه به اینکه اکثر س��هامداران، 
روش غیر مس��تقیم آزادس��ازی را انتخاب کردند، 
ورود شرکت های استانی به بورس از اهمیت باالیی 
برخوردار اس��ت. ش��رکت س��رمایه گذاری استانی 
خراس��ان جنوبی اولین ش��رکتی بود که وارد بورس 
ش��د و ش��رکت های بعدی نیز به مرور وارد بورس 
خواهند ش��د.همچنین در این گزارش با اش��اره به 
واریز س��ود س��هام عدالت برای بیش از ۴1 میلیون 
نفر تصریح شده که طی سال های 1385 تا 13۹5 
معادل 18.5 درصد از ارزش کل واگذاری های انجام 
ش��ده مربوط به س��هام عدالت بوده است. سود مالی 
س��ال ۹۷ شرکت های س��رمایه پذیر سهام عدالت 
مبلغ��ی ب��ه ارزش ۴۷ هزار و 353 میلیارد ریال بوده 
که به حساب ۴1 میلیون نفر از مشموالن واریز شده 
است.مقایس��ه سود واریزی شرکت های موجود در 
پرتفوی سهام عدالت نیز حاکی از رشد 1۶ درصدی 
در س��ال ۹۷ نس��بت به س��ال ماقبل آن است. سود 
واریزی س��ال مالی ۹۷ که در مرداد ماه س��ال ۹۹ 
واریز شده است ۴۷ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت 
به س��ود واریزی در مرداد ماه س��ال ۹8 که ۴0 هزار 

میلیارد ریال بوده 1۶ درصد رشد داشته است.

 درج دو شرکت سرمایه گذاری
 استانی دیگر در بورس 

شرکت س��رمایه گذاری استان مازندران با سرمایه 
188,5۷2 میلیارد ریال با نماد »وسمازن« به عنوان 
بیست و پنجمین شرکت سرمایه گذاری استانی در 
فهرست نرخ های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران 
درج ش��د. خبر دیگر اینکه ، ش��رکت سرمایه گذاری 
استان لرستان نیز با سرمایه ۹2,۹20 میلیارد ریال با 
نماد »وسلرستا« به عنوان بیست و چهارمین شرکت 
سرمایه گذاری استانی در فهرست نرخ های بازار دوم 

بورس اوراق بهادار تهران درج شد.

لیر ترکیه در قعر تاریخی
نگرانی از مس��اله لیب��ی باعث ریزش مجدد ارزش 
لیر شد. به نقل از رویترز، پس از چندین بار هشدار 
اتحادیه اروپا به ترکیه بر سر مساله لیبی، این اتحادیه 
یک شرکت ترک را به اتهام فروش سالح به لیبی 
تحریم کرد. این تحریم که نخس��تین اقدام جدی 
اروپایی ها ضد ترکیه نیز محسوب می شود، پس از 
آن صورت گرفت که پارلمان اروپا خواستار تحریم 
ترکیه بر سر حفاری اکتشافی گاز در دریای مدیترانه 
و مساله لیبی شده بود.  در حالی که مقامات ترکیه 
دستیابی به تورم پنج درصدی را هدف گذاری کرده 
اند، باقی ماندن تورم در س��طح باالی 12 درصدی 
باعث ش��ده اس��ت ش��مار زیادی از شهروندان این 
کش��ور برای محافظت از ارزش پول خود در برابر 
ت��ورم اقدام به خری��د و نگهداری دالر کنند. برخی 
دیگر نیز ترجیح داده اند تا با پول خود یورو یا اوراق 
قرض��ه مبتنی بر یورو خری��داری کنند.ارزش پول 
مل��ی ترکیه از س��ال 2018 تاکن��ون 50 درصد در 
برابر اسکناس آمریکایی تضعیف شده است. بانک 
مرکزی نیز ذخایر ارزی کمی در اختیار دارد که این 
مس��اله روی توانایی این نهاد در کنترل نوس��انات 
ارزی تاثیر منفی گذاش��ته اس��ت.در آخرین دور از 
معامالت ارزی اس��تانبول، هر دالر با 0.2۹ درصد 
افزای��ش به ۷.۶1۹ لیر رس��ید. لی��ر ترکیه کماکان 
نسبت به ابتدای سال در موقعیتی ضعیف قرار دارد 
و تنها طی هشت ماه، 2۶ درصد ارزش خود در برابر 

دالر را از دست داده است.

اقتصاد کشورهای منطقه در بحران
رشد اقتصادی گرجستان به کمترین سطح ثبت شده 
خود رسید. به نقل از تریدینگ اکونومیکس، طبق 
اعالم مرکز آمار گرجس��تان، رش��د اقتصادی این 
کشور در محدوده منفی باقی مانده است؛ تا جایی 
که در سه ماهه دوم امسال، نرخ رشد اقتصادی این 
کشور با 10.1 درصد کاهش نسبت به دوره مشابه 
منته��ی ب��ه فصل قبل به منفی 12.3 درصد رس��ید 
که کمترین رش��د فصلی ثبت ش��ده تاریخ معاصر 
این کش��ور بوده اس��ت.پیش از این بانک توس��عه و 
بازس��ازی اروپا در گزارش��ی برای گرجس��تان رشد 
اقتصادی منفی 5.5درصدی را پیش بینی و اعالم 
کرده بود: انتظار می رود س��ال آینده این میزان به 
5.5 درصد افزایش پیدا کند. رشد بخش خدمات و 
گردش��گری احتماال بیش از س��ایر بخش ها تحت 
تاثیر کرونا قرار خواهد گرفت.  از سوی دیگر رشد 
اقتصادی دیگر همسایه شمالی یعنی ارمنستان نیز 
کماکان در سطح ناامید کننده ای باقی مانده است؛ 
به گونه ای که رشد تولید ناخالص داخلی این کشور 
در سه ماهه دوم امسال به منفی 13.۷ درصد رسید 
که 10.2 درصد کمتر از رشد فصلی قبلی این کشور 
و بدتری��ن عملک��رد فصلی در طول 11 س��ال اخیر 

محسوب می شود.

»بیت کوین« نزولی شد
ارزش بیت کوین مجددا در آس��تانه عقب رفتن از 
کانال 10 هزار دالری قرار گرفت. به نقل از س��ی 
ان بی س��ی، غلبه جو ناامیدی روی معامله گران و 
ریزش شدید شاخص های بورسی و طال باعث شد 
تا فش��ار عرضه در معامالت ارزهای دیجیتالی باال 
برود  و بیت کوین با عقب نشینی از کانال 11 هزار 
دالری، در ی��ک قدم��ی عقب گ��رد به زیر 10 هزار 
دالر نی��ز ق��رار گیرد. در معامالت ارزی، بیت کوین 
ب��ا ثب��ت ریزش 3.۴۷ درص��دی به 10 هزار و ۴18 
دالر رسید.هر چند برخی از منابع از پیشرفت های 
جدید دارویی در مقابله با کرونا خبر داده اند،  با این 
حال ش��مار مبتالی��ان به کرون��ا در جهان بار دیگر 
روندی صعودی به خود گرفته اس��ت و بس��یاری از 
کارشناس��ان نگ��ران بروز م��وج دوم همه گیری به 

صورت جهانی در پاییز هستند.

 ارزیابی بانک مرکزی اروپا 
از وضعیت اقتصاد چین

بر اس��اس مقاله ای که روز دوش��نبه توس��ط بانک 
مرکزی اروپا منتشر شد، اقتصاد چین پس از رسیدن 
به پایین ترین س��طح خود در س��ه ماهه اول س��ال 
ج��اری می��الدی به دلیل بیم��اری همه گیر کرونا، 
بهبودی نس��بتًا س��ریعی را تجربه کرد.تحلیلگران 
بان��ک مرک��زی اروپا در این مقاله با اس��تناد به داده 
های س��نتی و همچنین ش��اخص های اقتصادی 
غیرمتعارف با فرکانس باال اعالم کردند که فعالیت 
اقتصادی چین از پایین ترین س��طح خود در فوریه 
2020 که حدود 20 درصد از س��طح طبیعی بود به 
۹0 درصد در مدت فقط س��ه ماه افزایش یافت.این 
مقاله همچنین نش��ان داد که بخش تولید زودتر از 
بخش خدمات به سطح عادی فعالیت خود بازگشته 

است.

کشتی آرای با بیان اینکه با توجه به کاهش 50 دالری طالی جهانی باید قیمت طال و سکه در بازار داخلی با کاهش بیشتری همراه می شد، گفت: افزایش قیمت دالر مانع از کاهش قیمت 
سکه شد. محمد کشتی آرای در گفت وگو با  تسنیم درباره وضعیت بازار طال و سکه در روز جاری، اظهار داشت: طی روزهای گذشته قیمت جهانی طال کاهشی بوده و حتی به زیر 1۹00 دالر 
هم کاهش یافت ولی با نوساناتی در محدوده 1۹00 دالر معامله می شود.وی با بیان اینکه در قیاس با روزهای گذشته قیمت جهانی طال 50 دالر کاهش یافته است، تصریح کرد: انتظار می 

رفت کاهش 50 دالری اونس طال باعث کاهش طال و سکه شود ولی برخالف تصور با افزایش قیمت ارز و ورود دالر به کانال 2۷ هزار تومان، قیمت طال و سکه نیز افزایش یافت.

دالر اجازه کاهش 
قیمت طال و سکه 
را نداد

اخبار

اخبار

»اسکناس« ضرورت به کارگیری اقتصاد مقاومتی در جنگ اقتصادی را تبیین کرد

نسخه هوشمندانه شکست تحریم
گ�روه اقتص�اد کالن: تحریم ه��ای یکجانبه 
ایاالت متحده علیه اقتصاد ایران در آس��تانه 
انتخابات این کشور به اوج خود رسیده و ترامپ 
سطح بی سابقه ای از تهدید و تحریم را علیه 
ته��ران اعمال کرده اس��ت؛رفتارهای دولت 
آمریکا نشان می دهد تشخیص و تحلیل جهت 
گیری های تحریمی واشنگتن اهمیت زیادی 
داشته و شناخت کارکرد سیاست های طرف 

مقابل یک عنصر تعیین کننده است.
به گزارش»اس��کناس«،باید اذعان کرد رمز 
موفقیت در برابر تحریم های آمریکا،برخورد 
هوشمندانه با تهدیدات اقتصادی است چرا که 
می توان با تامین امنیت روانی جامعه،ترس را از 

دل مردم و فعاالن اقتصادی دور کرد.
ترامپ یا بایدن؟ ���

نکته مهم این است که با رونمایی از سیاست 
های جو بایدن علیه ایران،عمال هیچ تفاوتی 
میان دو کاندیدای انتخابات آمریکا وجود ندارد 
و سیاستگذار اقتصادی باید راهبرد خود را بدون 
توجه به آینده سیاس��ی ایاالت متحده تنظیم 
کند.هلیم��ا کراف��ت، از تحلیلگران برجس��ته 
وال اس��تریت تابستان امسال گفت:» یکی از 
مس��ائلی ک��ه در 2021 در مورد نفت اهمیت 
باالیی دارد این اس��ت که چه کس��ی وارد کاخ 
س��فید می ش��ود؟«وی اضافه کرد:» اگر جو 
بای��دن رئی��س جمهور آمریکا ش��ود احتمااًل 
دوب��اره آمریکا را بر س��ر می��ز مذاکره در مورد 
قرارداد اتمی ایران بازمی گرداند و شاهد ورود 
میلیون ها بشکه نفت ایران به بازار خواهیم بود. 
این مس��ئله برای پیش بینی ش��رایط نفت در 
2021 اهمیت زیادی دارد«.این در حالی است 
ک��ه اخیرا،نامزد دموکرات انتخابات آمریکا با 
اعالم منویات خود،نش��ان داد تنها در اعمال 
فشار علیه ایران روش متفاوتی دارد؛مسئله ای 

که باید مورد نظر دولت قرار بگیرد.
دام خطرناک ترامپ برای اقتصاد ایران ���

نادر حبیبی اس��تاد اقتصاد دانشگاه برندایز در 
بس��تون آمریکا در گفت وگ��و با ایلنا در مورد 
اه��داف آمری��کا از اعمال مجدد تحریم های 
بین الملل��ی ای��ران، اظهار داش��ت: آمریکا به 
احتم��ال زی��اد دو ه��دف را همزم��ان دنبال 
می کند. نخس��ت، فش��ارهای حداکثری که 
نزدیک به دو سال است شروع کرده را تشدید 
کند، با این امید که شاید خواسته های پیشین 
خود را ظرف چند هفته آینده به ایران تحمیل 
کند که احتمال آن اندک است.وی ادامه داد: 
البته امریکا هدف دومی هم دارد؛ دولت امریکا 
آگاه است و پیش از ارائه پیشنهاد تحریم های 
بین المللی می دانست که اروپا، چین و روسیه 
ب��ا آن همکاری نمی کنن��د. بنابراین احتمال 
داده که خود باید تحریم ها را افزایش دهد به 
امید اینکه ایران عکس العملی خش��ونت آمیز 
و اق��دام غیرع��ادی انجام دهد ت��ا با این کار 
بهانه ای برای یک درگیری نظامی ایجاد کند. 
البته خود شخص ترامپ خواهان یک جنگ 
مس��تقیم با ایران نیس��ت اما نش��ان داده این 
آمادگ��ی را دارد، حم��الت نظامی مانند ترور 
سردار سلیمانی را انجام دهد.این استاد اقتصاد 
در پاس��خ به این پرس��ش که تاثیر اقتصادی 
ای��ن تحریم ها چ��ه میزان خواهد بود؟ گفت: 
اگر منظور این اس��ت که کش��ورهای بزرگ 

و ش��رکای تجاری ایران چه واکنش��ی نشان 
می دهند، این است که روسیه، اتحادیه اروپا و 
چین از لحاظ قانونی به این تحریم ها نپیوندند 
و تا امروز موضع عدم پیوس��تن داش��ته اند. اما 
می دانی��م که تمام کش��ورهای بزرگ ارتباط 
اقتص��ادی زی��ادی با آمری��کا دارند و آن چه 
مهم اس��ت تهدید امریکاس��ت، براین اساس 
که هر کش��وری ایران را تحریم نکند امریکا 
این کش��ور را تحریم می کند. این بسیار مهم 
اس��ت و باید دید امریکا تا کجا ادامه خواهد 
داد.وی ادامه داد: رفتار گذش��ته این کشورها 
نشان داده بسیاری از شرکت ها به خاطر ترس 
از آمریکا حاضر نیستند با ایران معامله کنند. 
بنابراین ممکن اس��ت آنهایی که تا حدودی 
با ایران معامالتی داش��ته اند نیز کنار بکش��ند 
مگ��ر اینک��ه هیچ ارتباط اقتصادی، تجاری و 
س��رمایه گذاری با امریکا نداش��ته باشند. یک 
فاکتور دیگر که نباید نادیده گرفته شود اینکه 
تن��ش بی��ن چین و امریکا باال گرفته اس��ت و 
ای��ن احتم��ال وج��ود دارد که چین از ایران به 
عنوان ابزار چانه زنی در برابر امریکا اس��تفاده 
کند. از همین روی شاید چین تصمیم بگیرد 
با س��رپیچی از خواسته امریکا نارضایتی خود 
را نش��ان بدهد و حتی به ایران کمک بیش��تر 
کن��د. البته رفتار چین یک عنصر ناش��ناخته 
اس��ت و براس��اس گذش��ته این کشور سعی 
می کند به طور مس��تقیم تحریم های امریکا 
را نادی��ده نگیرد مگر اینکه تنش های آمریکا 
و چی��ن افزای��ش یابد.وی اف��زود: این خطر 
وج��ود دارد که امریکا بخواهد حتی آن مقدار 
اندک صادرات ایران را متوقف کند. همچنین 
رفتار غیرمنتظره دیگری که بسیار خطرناک 
اس��ت، اینک��ه آمریکا بخواهد کش��تی های 
تجاری که به بنادر ایران نزدیک می شوند را 
مورد بازرسی قرار دهد. در این صورت ایران 
هم عکس العمل نظامی نش��ان دهد و تنش 
نظامی افزایش یابد، این همان دامی اس��ت 
که بسیاری ها از آن صحبت می کند و ممکن 
است امریکا از آن برای تشدید تنش ها استفاده 
کند.وی یادآور شد: من چندان با تحریم های 
زمان دکتر مصدق آش��نا نیس��تم اما یکی از 
مهم ترین آن تحریم  ممنوعیت صادرات نفت 
ایران بود که در دو س��ال گذش��ته به شدت بر 
اقتصاد ایران تحمیل شده و آسیب های زیادی 
را ب��ر اقتص��اد وارد کرده است.اس��تاد اقتصاد 
دانش��گاه برندایز در بس��تون آمریکا در مورد 

تاثی��ر ای��ن تحریم ها بر زندگ��ی مردم اظهار 
داش��ت: تجربه 3 س��اله اخیر نش��ان می دهد 
که تحریم ها مش��کالتی را برای مردم ایجاد 
کرده است. کاهش درآمدهای نفتی و تحریم 
تج��ارت خارجی باعث تعطیلی فعالیت  برخی 
واحدهای صنعتی شده، شاهد کسری بودجه 
و تورم شدید ماه های اخیر  و التهاب در بازار 
ارز و طال هستیم.ا گر تحریم ها ادامه پیدا کند 
و برخی کشورها حتی تحریم های بیشتری بر 
ایران اعمال کنند دو اثر مستقیم و غیرمستقیم 
خواهد داشت. اثر مستقیم آن است که طبیعتًا 
تج��ارت خارج��ی ایران بی��ش از این کاهش 
پیدا می کند و فش��ار بیش��تری بر مردم از نظر 
کمب��ود مواد اولیه برای فعالیت های تولیدی 
اش��تغال زا تحمیل می ش��ود.وی در توضیح 
تاثیر غیرمس��تقیم گفت: اما تاثیر غیرمستقیم 
بس��یار مهم اس��ت چون موجب نگرانی مردم 
نس��بت به آینده می ش��ود و کس��انی که به 
دنبال س��رمایه گذاری هستند، کنار کشیده و 
فرار س��رمایه تشدید می شود. االن  بسیاری  
منتظ��ر هس��تند که نتیج��ه انتخابات امریکا 
چ��ه خواهد بود چ��ون واقعًا هم ادامه دادن یا 
ندادن ترامپ بسیار مهم است.این کارشناس 
اقتصادسیاسی در مورد تاثیر انتخاب احتمالی 
ج��و بایدن گفت: آقای بایدن اعالم کرده اگر 
پیروز انتخابات ش��ود س��عی می کند به برجام 
بازگردد و وارد مذاکره با ایران شود که برای 
ای��ران مثب��ت خواهد بود. چون هم اثر روانی 
مثبت دارد و هم اینکه باعث می شود مقداری 
از فش��ار محدودیت های تجاری نس��بت به 
ایران کاهش یابد. اما باید در نظر داش��ت که 
گروه های سیاسی که به اوباما و ترامپ برای 
ادامه تحریم ها فشار می آورند، سعی می کنند 
که سیاس��ت خارجی امریکا را حتی در دوران 
بایدن به گونه ای تنظیم کنند که حداکثر فشار 
بر ایران اعمال ش��ود. البته اگر کنگره امریکا 
دس��ت دموکرات ها باشد شاید بتوان در برابر 

این فشارها مقاومت کرد.
ج�ای خالی اقتص�اد مقاومتی در مدیریت  ���

کشور
خبرگزاری مهر در گزارش��ی می نویسد:»هنر 
تحریم ه��ا« نام کتابی اس��ت که ریچارد نفیو 
ط��راح تحریم های مالی علیه ایران در دولت 
اوباما نوشته و از راهبردهای تحریمی در طول 
دوره کاری خ��ود و از تجربی��ات تحریم علیه 
عراق، کره ش��مالی و ایران و برخی اقدامات 

دولت دهم در مقابله با تحریم ها سخن گفته 
اس��ت. وی در صفحه 108 این کتاب اعتراف 
می کند در زمان ش��روع مذاکرات هس��ته ای 
که منجر به توافق برجام ش��د، فش��ار ناش��ی 
از تحریم ه��ا ب��ر روی ایران در حال از دس��ت 
رفت��ن بود و ش��اخص های متعددی همچون 
ثب��ات فزاینده صادرات نف��ت ایران، افزایش 
تج��ارت غی��ر نفتی ایران نس��بت ب��ه قبل و 
اصالح��ات اقتص��ادی در ای��ران که در دولت 
نهم و دهم انجام ش��ده بود، به تدریج اقتصاد 
ایران را نس��بت به تحریم ها مقاوم می کرد.از 
نظر بسیاری از کارشناسان تحریم در صورتی 
که تحریم ها از نقطه فشار خود عبور می کرد، 
ایران می توانس��ت منافع از بین رفتن تحریم 
را ب��دون دادن هزین��ه ای در اختیار بگیرد. این 
همان موضوعی است که رهبر انقالب نیز از آن 
تعبیر به »اقتصاد مقاومتی« کرده و می گویند: 
»تحریم، مشکل تراش بود اّما برای ما برکاتی 
هم داش��ت. تحریم به ما نش��ان داد که باید به 
خودم��ان مّتک��ی باش��یم و به ما ثابت کرد که 
می توانیم از نیروهای درونی خودمان استفاده 
کنیم«در گزارش��ی که مرک��ز پژوهش های 
کنگ��ره آمری��کا در 11 می س��ال 2018 )21 
اردیبهشت ماه سال 13۹۷( و تنها سه روز پس 
از اعالم ترامپ مبنی بر خروج آمریکا از برجام 
منتشر کرده، به راهبردهایی که ایران می تواند 
پس از بازگش��ت تحریم ه��ای آمریکا دنبال 
کرده و با تحریم ها مقابله کند، اشاره شده است 
ک��ه از جمله مهم ترین آنها، افزایش صادرات 
غی��ر نفت��ی، افزای��ش ف��روش فرآورده های 
پتروشیمی و میعانات گازی و کاهش واردات 
کاالهای لوکس است. این گزارش نیز شاهد 
دیگ��ری از مؤث��ر بودِن مقاوم س��ازی اقتصاد 
در برابر تحریم هاس��ت. ب��ا این حال باید دید 
چ��را جریان سیاس��ی غربگ��را به جای درس 
گرفتن از تجربه برجام و تکیه بر توان داخلی، 
همچنان به دنبال بزک کردن برجام اس��ت.
به نظر می رسد هدف جریان سیاسی مذکور، 
آماده س��ازی افکار عمومی جهت آغاز مذاکره 
ب��ا طرف ه��ای غربی به وی��ژه آمریکا پس از 
روی کار آم��دن احتمال��ِی نامزد دموکرات در 
انتخابات آمریکاس��ت. با این حال این طیف 
سیاس��ی باید بدانند که این تاکتیک دیگر اثر 
ندارد و آنان بهتر است پاسخگوی این پرسش 
باش��ند که چرا به موازات مذاکرات هسته ای، 
سیاست های اقتصاد مقاومتی را اجرا نکردند تا 
اقتصاد کشور همچنان به تصمیمات سیاسی 

خارج از مرزهای کشور وابسته نباشد.
راه حل چیست؟ ���

بررسی همه جوانب نشان می دهد ایران برای 
تامین نیازهای مهم و ضروری خود به همراه 
تامین معیش��ت مردم باید 3 اصل اساس��ی را 

مد نظر قرار دهد:
1-آینده کشور به انتخابات آمریکا گره نخورد و 

دولت در دام جنگ روانی ترامپ نیفتد.
2-ارتباط مس��تمر و فعال با همس��ایگان در 

دستور کار قرار بگیرد.
3-تولید داخلی با استفاده از ظرفیت های درونی 
تقویت شود چرا که اکنون واقعیت امر این است 
که سایر کشورهای صاحب فناوری،حاضر به 

فروش محصوالت نیستند.

اقتصاد کالن

 انتقاد مستخدمین حسینی از رواج سفته بازی در بازار سرمایه؛

ناتوانی بورس در تامین مالی بنگاه های تولیدی
گ�روه اقتص�اد کالن:یک تحلیلگ��ر اقتصادی با 
بیان اینکه حرکت نقدینگی در بورس به س��مت 
تولی��د تورم را کاه��ش می دهد، گفت: نقدینگی 
خلق شده در بازار سرمایه نه تنها به تولید تزریق 
نش��ده بلکه منجر به ش��کل گیری فعالیت های 
س��فته بازانه و داللی در بورس ش��ده اس��ت زیرا، 
به دلیل بازدهی باالی این بازار برخی شرکت ها 
از بانک ه��ا تس��هیالت دریاف��ت می کنند تا با آن 
س��هام خرید و فروش کنند. حیدر مس��تخدمین 
حس��ینی در گفت وگو با ایس��نا درباره دالیل رشد 
نقدینگی و نقش بازار سرمایه در آن، اظهار کرد: 
خلق نقدینگی زمانی می تواند نقطه ضعفی برای 
اقتصاد باش��د که تامین کس��ری بودجه از طریق 
نظام بانکی با خلق اعتبار و نقدینگی همراه باشد. 
درحالیکه اگر نقدینگی به س��مت تولید هدایت و 
تزریق ش��ود و رش��د نقدینگی با رش��د تولید برابر 

باشد، آنگاه موجب افزایش تولید ناخالص داخلی، 
رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال می شود.وی افزود: 
در صورت��ی که نقدینگی به تولید تزریق نش��ود، 
ما به تفاوت آن بر تورم می نش��یند و میزان تورم 
افزای��ش می یاب��د. به عبارت دیگر، هر چه رش��د 
تولید پایین باش��د، رش��د نقدینگی برابر با تولید 
نیست و بر تورم نشسته است که این امر، مرحله 
بحرانی برای اقتصاد ایجاد می کند.این کارشناس 
اقتص��ادی ادام��ه داد: در ش��رایطی که نقدینگی 
موجود به سمت تولید هدایت نشده است، دولت 
تصمیم��م می گی��رد تا در ب��ورس دخالت کند که 
انگیزه برای خرید و فروش در آن بازار ایجاد کند. 
وجوه نقدینگی که به س��مت بورس رفت، اگر به 
س��مت تولید حرکت می کرد قطعا می توانست به 
کاه��ش تورم کمک کند اما نقدینگی موجود در 
بازار سرمایه به سفته بازی دامن زده است.به گفته 

مستخدمین حسینی اشخاص حقوقی و شرکت ها 
بخش��ی از تس��هیالت دریافت کرده از بانک ها را 
به دلیل بازدهی باال وارد بورس و س��هام خرید و 
فروش می کنند. دخالت دولت در بورس مکانیزم 
خودکار آن بازار را بهم می زند و منجر می ش��ود 
تا یک روز شاخص بورس باال و روز دیگر پایین 
برود.در ادامه این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه 
برای کنترل نقدینگی دولت باید س��عی کند که 
کسری بودجه نداشته باشد، گفت: بانک مرکزی 
نیز نظارت بیشتری بر بانک ها در زمینه خلق اعتبار 
داش��ته باش��د تا خلق اعتبار به سمت سمت تولید 
برود زیرا، اگر نقدینگی وارد سوداگری شود منجر 
ب��ه افزای��ش تورم می ش��ود. دولت و مجلس باید 
سعی کنند تا پایه پولی بانک مرکزی افزایش پیدا 
نکند و با هدف تقویت بورس از صندوق توس��عه 
ملی برداش��ت نکنند که این امر، پایه پولی بانک 

مرکزی را افزایش می دهد و تورم را باال می برد.
وی ب��ا تاکی��د براینکه بورس و حتی بانک ها باید 
مطابق اس��تانداردهای خود عمل کنند و دولت و 
مجلس نباید دخالتی در آن داشته باشند، تصریح 
کرد: هدف اصلی بورس تامین منابع مالی است و 
در این راس��تا، دولت باید توضیح دهد که امس��ال 
ب��رای چ��ه پروژه هایی تامین مالی از طریق بازار 
س��رمایه صورت گرفته اس��ت درحالیکه وضعیت 
فعلی سفته بازی و سوداگری در بورس بیانگر این 
اس��ت که نقدینگی بورس وارد تولید نش��ده است 
و تنها دس��ت به دس��ت شده است.این کارشناس 
اقتصادی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد که 
همچنان بنگاه های تولیدی در بورس برای تامین 
مالی باید به بانک ها مراجعه کنند درحالیکه بازار 
س��رمایه با این حجم از نقدینگی نتوانس��ته است 

برای تولید تامین مالی داشته باشد.
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 فیلتر و انسداد فوری
 سایت های قمار و شرط بندی

رئی��س مرک��ز تش��خیص و پیش��گیری از جرائ��م 
سایبری پلیس فتا ناجا از فیلتر و مسدودسازی فوری 
س��ایت های قمار و ش��رط بندی از طریق س��امانه 
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه خبر داد. سرهنگ 
علی محمد رجبی اظهار داش��ت: با توجه به این که 
فعالیت س��ایت های قمار و ش��رط بندی در فضای 
مجازی زیاد شده است، دادستانی کل کشور بستری 
را فراهم کرده تا از آن طریق س��ایت ها و مصادیق 
مرتبط با این حوزه به طور فوری مس��دود ش��ود و 
بت��وان فعالی��ت این س��ایت ها را در فضای مجازی 
کاهش داد.رئیس مرکز تش��خیص و پیش��گیری از 
جرائم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: هموطنان 
https://internet.ir/ می توانند با مراجعه به سایت
shekayat/gambling در بخش شکایت ها، ثبت 

سامانه قمار موارد خود را اعالم کنند.

 دستگیری عامل شهادت رئیس
 پلیس مبارزه با مواد مخدر فهرج

انتظام��ی  فرمان��ده 
کرمان از دستگیری 
عامل شهادت رئیس 
پلی��س مبارزه با مواد 
مخدر فهرج خبر داد. 
س��ردار “عبدالرض��ا 
ناظ��ری” ب��ا اعالم 
خبر دس��تگیری عامل شهادت رئیس پلیس مبارزه 
با مواد مخدر فهرج اظهار داش��ت: ماموران پلیس 
مبارزه با مواد مخدر شهرستان “فهرج” با اقدامات 
اطالعاتی از عبور محموله س��نگینی از مواد افیونی 
از شهرستان “فهرج” مطلع و موضوع را دستور کار 
خود قرار دادند.وی گفت: ماموران در روستای “علی 
آباد چاهدگال” به یک دستگاه خودرو نیسان برخورد 
و با سرنش��ینان مس��لح آن درگیر شدند که متاسفانه 
س��توانیکم “هادی رئیس��ی” رئیس پلیس مبارزه با 
مواد مخدر شهرس��تان “فهرج” در این درگیری به 
درجه رفیع ش��هادت نائل آمد.سردار ناظری با بیان 
اینکه خودروی اشرار از محل درگیری متواری شد 
گفت: با س��رعت عمل و هوش��یاری ماموران پلیس 
در کمتر از یک س��اعت خودروی مذکور توقیف و 

قاتل مسلح دستگیر شد.

کمک ۱۰ میلیون یورویی اتحادیه اروپا 
برای احیای تاالب هامون

مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تاالب های س��ازمان 
حفاظت محیط زیس��ت ضمن اش��اره به اینکه برنامه 
مدیریت زیست بومی تاالب هامون آماده شده است، 
گفت:مجام��ع بین المللی از جمله اتحادیه اروپا حدود 
10 میلیون یورو برای اجرای این برنامه به ما کمک 
خواهند کرد. مس��عود باقرزاده کریمی در گفت و گو 
با ایس��نا ، اظهار کرد: اگر ما به دنبال احیای تاالب ها 
هس��تیم باید کل حوزه آبخیز را س��اماندهی کنیم. 
درحال حاضر برنامه ای مدیریتی برای تاالب هامون 
در نظر گرفته شده است اما هامون تاالبی مرزی است 
که ۹0 درصد حوضه آبخیز آن در کش��ور افغانس��تان 
ق��رار دارد. از ای��ن رو فرآیند تدوی��ن و مطالعه برنامه 
مدیریتی آن با س��ایر تاالب های کش��ور تفاوت دارد.
وی با بیان اینکه برای مدیریت تاالب هامون ما باید 
ابتدا برنامه های خود برای مدیریت آن بخش از تاالب 
که داخل ایران است را منسجم و پس از آن شرایط را 
برای مذاکرات منطقه ای فراهم کنیم، گفت: سال ها 
پیش با کشور افغانستان توافق شده است که در شرایط 
نرمال ساالنه 820 میلیون متر مکعب حق آبه هامون 
در ایران را پرداخت کند اما حق آبه فقط برای آب شرب 

و کشاورزی تخصیص پیدا کرده است.

توضیحات شهردار درباره نامگذاری 
خیابان به نام استاد شجریان

محسن هاشمی شهردار 
تهران در مورد حواش��ی 
ایجاد شده پیرامون انتشار 
نام��ه محرمان��ه اش ب��ه 
حناچی در خصوص صبر 
ک��ردن در نامگذاری یک 

معبر به نام شجریان که روز دوشنبه در رسانه های 
بیگانه منتش��ر شد گفت: این موضوع بسیار قدیمی 
است و برای یک و نیم سال قبل است واز آن جای 
که هدف این کار روش��نگری نبود و افراد س��عی در 
تخریب داش��تند تصمیم گرفته ش��د که سخنگوی 
ش��ورای ش��هر در این خص��وص توضیحاتی ارائه 
کنند.به گزارش ایس��نا،وی افزود:من نمی گویم که 
موضوع منتفی است بلکه از شهردار می خواهیم که 
در راستای اجرای هرچه بهتر این مصوبه مدتی صبر 

کند و جای نگرانی هم نیست.

 بانک کشاورزی پشتیبان
 تولید و حامی کارآفرینان است

روح اله خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: 
این بانک پشتیبان تولید در بخش کشاورزی است 
و ب��ا اس��تفاده از ظرفی��ت هایی که در اختیار دارد از 
کارآفرینان این بخش حمایت می کند. به گزارش 
رواب��ط عمومی و همکاری ه��ای بین الملل بانک 
کش��اورزی،خدارحمی روز دوشنبه 31 شهریور ماه 
در دیدار با حس��ن محمدیاری نماینده مردم شریف 
تالش،ماس��ال و رضوانش��هر در مجلس ش��ورای 
اسالمی و اعضای اتحادیه مرغداران گوشتی کشور 
ک��ه در محل س��اختمان مرک��زی این بانک برگزار 
شد،با اعالم مطلب فوق افزود: افزایش توان تولیدی 
واحدهای پرورش مرغ گوشتی و مرغ مادرگوشتی 
جزو برنامه های بانک کش��اورزی اس��ت و در این 
مس��یر با تولیدکنندگان این بخش همراهی و مدارا 

خواهد کرد. 

قدردانی رییس کمیته امداد از 
مشارکت پست بانک ایران در 

رزمایش ایران همدل
س��یدمرتضی بختیاری ریی��س کمیته امداد امام 
خمین��ی )ره( با ارس��ال لوح تقدی��ر به دکتر بهزاد 
ش��یری مدیرعامل پست بانک ایران از مشارکت 
و همراهی این در رزمایش »ایران همدل و اطعام 
حسینی« در راستای خدمت رسانی به نیازمندان و 
محرومان قدردانی نمود.   به گزارش روابط عمومی 
پست بانک ایران: در بخشی از متن این تقدیر آمده 
است؛ بی شک آنچه ارزش انسانی و وجهه اخالقی 
بخشش و هرگونه فعالیت خیرخواهانه را از موراد 
مش��ابه آن متمایز می س��ازد، قصد و نیت الهی در 
انجام این گونه فرایض دینی و اخالقی اس��ت و 
اطعام نیازمندان یکی از بهترین این امور اس��ت. 
انشاهلل این اقدام ارزشمند و مومنانه در رزمایش« 
ایران همدل و اطعمام حس��ینی« که حماس��ه ای 
زیبا از والیت مداری و ارادت به امام زمان)عج( را 
با خدمت و احترام به ولی نعمتان جامعه به منصه 
ظهور رس��انده، مصداق لبیک به ندای »هل من 
ناص��را ینصرنی« حضرت سیدالش��هدا)ع( ثبت و 
ضبط ش��ده و در روز پس��ین سایه ساری از رحمت 

باری تعالی باشد.

 بانک کارآفرین آماده 
اعطای تسهیالت ویژه به بخش 

صنعت و معدن
بان��ک کارآفری��ن در اجرای حمایت عملی از بخش 
تولید و اش��تغال کش��ور در س��ال جهش تولید و با 
توجه به افزایش سرمایه از مبلغ هشت هزار و 500 
میلیارد ریال به ۴0 هزار میلیارد ریال، آماده است تا 
تسهیالت مورد نیاز فعاالن بخش صنعت و معدن 
را در اختی��ار آن��ان ق��رار دهد. برای درک اندازه این 
ظرفیت، الزم به ذکر اس��ت که کل سرمایهگذاری 
انجام ش��ده در بخش صنعت کش��ور در سال 13۹8 
حدود ۴3۷۷ هزار میلیارد ریال و در بخش معدن 35۷ 
هزار میلیارد ریال بوده است. یعنی بانک کارآفرین با 
افزایش توان ظرفیت بالقوه تسهیالت دهی، میتواند 
بخشی از نیازهای سرمایهگذاری در بخش صنعت 
و معدن و همچنین سایر بخش های تولیدی کشور 
را تامین نماید.  در مجمع عمومی فوق العاده بانک 
کارآفرین، مورخ 2۶ ش��هریور ماه 13۹۹ با حضور 
مالکان بیش از ۷۶ درصد س��هام، با هدف رعایت 
دستورالعمل بانک مرکزی و همچنین ارتقاء جایگاه 
بانک در نظام بانکی و توس��عه فعالیت های آن در 
اقتصاد ایران، افزایش س��رمایه این بانک از 8500 
میلی��ارد ریال به ۴0 ه��زار میلیارد ریال به تصویب 
رسید و بدین ترتیب مقرر شد مرحله اول این افزایش 
سرمایه به میزان 21۷ درصد، از محل تجدید ارزیابی 
دارایی ها و س��ایر اندوخته ها انجام ش��ود و سرمایه 
بانک به رقم 2۶ هزار و 8۴3 میلیارد ریال برس��د.  
همچنین مقرر ش��د مرحله دوم افزایش س��رمایه به 
می��زان 1۴۹ درص��د و از محل مطالبات حال ش��ده 
و آورده نقدی س��هامداران، ظرف مدت حداکثر دو 
س��ال عملیاتی ش��ود و نهایتًا حداکثر ظرف یک بازه 
زمانی دو ساله، سرمایه بانک با بیش از 3۷0 درصد 

افزایش، به ۴0 هزار میلیارد ریال برسد. 

در مراسمی با حضور دکتربرات کریمی، مدیرعامل و جمعی از معاونان و مدیران بانک و گروه مالی دی برگزار شد با انتقال شعبه نور ولیعصر به مکان جدید، شعبه ساعی بانک دی افتتاح شد. 
به گزارش روابط عمومی بانک دی، در این مراسم دکتر کریمی ضمن ابراز خرسندی از افتتاح شعبه ساعی در یکی از مناطق استراتژیک تهران از لحاظ تراکم شرکت های تجاری و اداری 
گفت: بازاریابی هدفمند در این منطقه ناظر به شناخت بافت تجاری و اداری شرکت های مستقر در نزدیکی شعبه و برگزاری جلساتی برای شناسایی نیازها و انتظارات آنها از خدمات بانکی و 
تسهیل دسترسی آنان به خدمات مورد انتظار است که این مهم جز از طریق تسلط شعبه به ظرفیت های منطقه تحت فعالیت و شیوه های انطباق محصول با نیاز مشتری میسر نمی شود.

شعبه ساعی بانک 
دی افتتاح شد

جامعه

خبر

اخبار

حوادث
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حریرچی خبر داد 

جهش ژنتیکی کرونا
گ�روه اقتص�اد اجتماع�ی: مع��اون کل وزارت 
بهداش��ت با بیان اینک��ه جهش ژنتیکی اخیر 
ویروس کرونا و افزایش قدرت سرایت پذیری 
آن نگران کننده است، گفت: خصوصیت این 
م��وج اپیدمی انتق��ال درون خانوادگی باال در 
آن اس��ت. دکتر ایرج حریرچی، درباره آخرین 
وضعیت کرونا در کش��ور، گفت: متاس��فانه در 
حال حاضر شاهدیم که رعایت دستورالعملهای 
مقابله با کرونا روند نزولی دارد. این درحالیست 
که جهش ژنتیکی اخیر ویروس کرونا و افزایش 
قدرت س��رایت پذیری آن نگران کننده است.
وی افزود: بر همین اس��اس با افزایش قدرت 
سرایت پذیری ویروس، خصوصا انتقال درون 
خانوادگی به میزان زیادی افزایش یافته است. 
باید توجه کرد که خصوصیت این موج اپیدمی 
انتقال درون خانوادگی باال اس��ت و در صورت 
ابتال یک فرد اکثر اعضای خانواده به بیماری 
کووید-1۹ مبتال می ش��وند.حریرچی با بیان 
اینکه خصوصیت دوره های قبل اپیدمی، انتقال 
درون جامع��ه ب��ود و با انتقال درون خانوادگی 
کمت��ری مواج��ه بودیم، گفت: بر این اس��اس 
خان��وده ها با مش��اهده عالئ��م اولیه کرونا در 
یکی از اعضای خانواده، حتما اقدامات احتیاطی 
برای عدم ابتالی دیگر اعضای خانواده را انجام 

دهند.
آغاز موج سوم بیماری کرونا ���

وزیر بهداش��ت نیز با اش��اره آغاز موج س��وم 

بیماری کرونا در کشور، گفت: موج دوم بیماری 
ب��ا ب��ا حمایت همکارانم مه��ار و تا حد زیادی 
کنترل شد، اما متاسفانه به دلیل عدم رعایت ها، 
ش��عله های جدیدی از بیماری را ش��اهدیم. به 
گزارش ایس��نا، دکتر سعید نمکی در پنجمین 
آیین پویش سراس��ری »ره سالمت« که این 
بار 23 پروژه بهداشتی_ درمانی در شهرهای 
لرس��تان، کرمانش��اه، دزفول و آبادان افتتاح 
ش��د، ضمن تبریک آغ��از هفته دفاع مقدس 
و نزدیکی به س��الروز شکس��ت حصر آبادان، 
گف��ت: ام��روز 23 پروژه بهداش��تی درمانی با 
زیربن��ای 2۶ ه��زار و ۹35 متر مربع با ظرفیت 
201 تخت و اعتبار 2۹80 میلیارد ریال افتتاح 
می شود.وی افزود: در شرایط فعلی هم در حال 

مدیریت بیماری منحوس کرونا هستیم و هم 
به توس��عه زیرس��اخت ها می پردازیم و این دو 
مقوله کنار یکدیگر اثبات حرف ش��هید سردار 
قاس��م س��لیمانی است که ما ملت امام حسین 
)ع( هستیم، هم شهید می دهیم و هم خدمت 
می کنیم.نمک��ی ادام��ه داد: خاطرات زیادی 
از روزه��ای پ��ر عزت دفاع مقدس و اس��تان 
خوزس��تان دارم، توفیق داش��تم در روزهای 
ابتدایی دفاع مقدس کنار مردم باشم و شاهد 
بودم آوارگان خرمشهری دچار بیماری تب دار 
تیفوئید ش��ده بودند، براساس مقاله ای که آن 
روزها خوانده بودم دارو درمانی این عزیزان آغاز 
شد و شاهد بهبود کودکان تا سالمندان بودیم 
و ب��ه زودی اردوگاه های��ی برای این عزیزان 

دایر ش��د.وی با تاکید بر اینکه انجام هرکاری 
برای مردم خوزس��تان کم اس��ت، اظهار کرد: 
ما و تمام نس��ل های آینده مدیون مردم پاک 
خوزستان و خرمشهر هستیم؛ آنها حتی زمانی 
ک��ه تجهی��زات کافی نداش��تند به دفاع از این 
سرزمین پرداختند.نمکی ادامه داد: در روزهای 
اخیر که موج سوم بیماری کرونا در برخی نقاط 
کشور آغاز شده و در ۴8 ساعت گذشته حتی 
15 دقیقه هم نتوانس��تم چشم بر هم بگذارم؛ 
م��وج دوم بیماری با حمایت همکارانم مهار و 
تا حد زیادی کنترل شد، اما متاسفانه به دلیل 
عدم رعایت ها، شعله های جدیدی از بیماری 
را شاهدیم. در حالی که ممکن است ۹0 درصد 
افراد نکات بهداش��تی را رعایت کنند با عدم 
رعای��ت همان 10 درصد، حداقل ها می توانند 
حداکثرهارا زیر س��وال ببرند. مردم بدانند که 
هم��کاران م��ن بیش از ای��ن نیازمند حمایت 
همگان��ی هس��تند و نیک می دانی��م که این 
روزهای س��خت هم می گذرد.وزیر بهداشت 
در خاتمه سخنان خود تاکید کرد: خرسندم که 
امروز در پنجمین جلس��ه پویش )ره سالمت( 
شاهد افتتاح پروژه های بهداشتی_درمانی در 
نقاط کمتر برخوردار هستیم. با درود بر روح بلند 
شهدای مدافع حریم، حرم و سالمت امیدواریم 
ب��ا غلب��ه بر بیماری بتوانی��م گونه ای جدید از 
عزت مردم این س��رزمین را نش��ان دهیم و بر 

بیماری فائق آییم.

عبور آمار واریز آورده نقدی از مرز ۴۴ هزار نفر

پیش خریداران مسکن ملی مشخص شدند
گروه بانک و بیمه: مدیر عامل بانک مسکن 
ب��ا انتش��ار گ��زارش جدید به دول��ت و مردم 
درباره روند پیش��رفت طرح اقدام ملی تولید و 
عرضه مسکن از منظر تامین مالی و پرداخت 
تس��هیالت در این طرح ملی اعالم کرد: آمار 
مش��ارکت متقاضیان واجد شرایط واحدهای 
مس��کونی طرح اقدام ملی تولید مس��کن در 
این هفته نس��بت به هفته گذش��ته به صورت 
جهش   وار رو به افزایش اس��ت که این اتفاق 
امیدوارکنن��ده، خ��ود بیانگ��ر تحق��ق هدف 
و برنام��ه دول��ت در بخش مس��کن و اعتماد 
عموم��ی به طرح اس��ت. مدی��ر عامل بانک 
مس��کن با انتش��ار گزارش جدید به دولت و 
مردم درباره روند پیش��رفت طرح اقدام ملی 
تولید و عرضه مس��کن از منظر تامین مالی و 
پرداخت تس��هیالت در این طرح ملی اعالم 
کرد: آمار مش��ارکت متقاضیان واجد ش��رایط 
واحدهای مس��کونی طرح اق��دام ملی تولید 
مس��کن در این هفته نس��بت به هفته گذشته 
به صورت جهشی رو به افزایش است که این 

اتفاق امیدوارکننده، خود بیانگر تحقق هدف 
و برنام��ه دول��ت در بخش مس��کن و اعتماد 
عموم��ی به طرح اس��ت.  به گ��زارش پایگاه 
خبری بانک مس��کن، محمود ش��ایان اعالم 
کرد: آمار افتتاح حس��اب از س��وی متقاضیان 
واجد شرایط طرح اقدام ملی مسکن در بانک 
مس��کن برای پرداخت آورده نقدی طی یک 
هفته اخیر رش��د ۴0 درصدی پیدا کرده است 

و تعداد حس��اب های افتتاح ش��ده از حدود ۶0 
ه��زار فق��ره به 8۴ هزار و 555 فقره حس��اب 
رس��یده اس��ت. همچنین بیش از 52 درصد از 
افرادی که حس��اب مخصوص مسکن اقدام 
ملی در بانک مسکن افتتاح کرده اند، تاکنون 
نسبت به پرداخت بخشی از آورده نقدی خود 
برای پروژه های مس��کن س��ازی اقدام کرده 
اند. بر این اساس تا کنون ۴۴ هزار و 10 نفر 

از افراد واجد شرایط بخشی از آورده نقدی را 
به حساب خود نزد بانک مسکن واریز کرده اند 
که در مقایس��ه با هفته گذشته، تعداد افرادی 
که نسبت به پرداخت آورده نقدی اقدام کرده 
اند رش��د ۶۹ درصدی از خود نش��ان می دهد.  
بخ��ش دیگ��ری از گزارش جدید مدیر عامل 
بانک مس��کن به دول��ت و مردم درباره طرح 
اقدام ملی تولید و عرضه مس��کن به عملکرد 
بان��ک در پرداخ��ت تس��هیالت به پروژه ها و 
س��ازندگان این پروژه ها است. بر این اساس 
ت��ا کن��ون تفاهم نام��ه برای تامی��ن مالی و 
پرداخت تس��هیالت برای س��اخت 105 هزار 
واحد مسکونی در طرح اقدام ملی با نهادهای 
مختلف ش��امل ش��رکت عمران ش��هرهای 
جدید، ستاد فرمان اجرایی حضرت امام )ره(، 
بنیاد مس��کن انقالب اسالمی و سازمان ملی 
زمین و مس��کن منعقد ش��ده اس��ت. این رقم 
بخشی از تعهدی است که بانک مسکن برای 
تامین مالی ساخت 1۴0 هزار واحد مسکونی 

در طرح اقدام ملی پذیرفته است. 

اقتصاد اجتماعی

بانک و بیمه

نتایج یک بررسی جدید نشان می دهد
افت جهانی شاخص امید به زندگی با همه گیری کووید 19

گروه زیربنایی:کارشناسان پیش بینی کرده اند که با همه  گیری بیماری 
کووید-1۹ شاخص امید به زندگی در سراسر جهان کاهش پیدا می 
کند. به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا، نتایج یک بررسی نشان می 
دهد: همه گیری بیماری کووید-1۹ می تواند موجب کاهش امید به 
زندگی در کوتاه مدت در بسیاری از نقاط جهان شود.محققان با استفاده 
از مدلسازی کامپیوتری نتیجه گیری کردند که تنها دو درصد عفونت 
می تواند موجب کاهش شاخص امید به زندگی در کشورهایی شود که 

میانگین امید به زندگی در آنها باال و حدود 80 سال است.همچنین در 
این گزارش آمده است: با افزایش میزان عفونت افت شاخص امید به 
زندگی به ویژه در اروپا و آمریکای شمالی بیشتر خواهد بود.با شیوع 10 
درصدی بیماری میزان افت امید به زندگی در کشورهایی با شاخص 
طول عمِر باالتر نظیر کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی بیش از 
یک سال خواهد بود. با شیوع 50 درصدی بیماری، میزان کاهش امید 
به زندگی در کش��ورهای این منطقه س��ه تا ۹ س��ال خواهد بود.یکی از 

محققان موسسه بین المللی سیستم های کاربردی تجزیه و تحلیل 
در اتریش گفت: در مناطق کمتر توسعه یافته تاثیر شیوع کروناویروس 
در کاهش امید به زندگی کمتر خواهد بود چرا که طول عمر در میان 
افرادی با سنین باال، پایین تر است.به گزارش هلث دی نیوز، در این 
بررسی آمده است: هرچند در آسیب دیده ترین مناطق، شاخص امید 
به زندگی با پایان یافتن همه گیری، بهبود خواهد یافت.جزئیات این 

مطالعه در نشریه "پالس وان" منتشر شده است.

بانک شهر سردمدار حل مشکالت مدیریت شهری
رئیس شورای اسالمی کالنشهر تبریز، بانک شهر را بانکی محبوب در 
میان شهروندان و مشتریان شبکه بانکی توصیف کرد و گفت: این بانک 
همواره سردمدار حل مشکالت مدیریت شهرها بوده است. به گزارش 
مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، شهرام دبیری رئیس شورای 
اسالمی کالنشهر تبریز با تاکید بر اینکه بانک شهر در کمک به توسعه 
و عمران ش��هرها همواره پیش قدم بوده اس��ت، تصریح کرد: این بانک 
طی 10 سال گذشته تمامی ظرفیت ها و منابع خود را در پیشبرد پروژه 

های ش��هری ملی و منطقه ای به کار برده اس��ت. دبیری افزود: بانک 
ش��هر عالوه بر اینکه به عنوان یک حامی مالی قوی برای ش��هرداری 
ها مطرح است؛ توانمندی های خود را در ارائه خدمات به روز بانکی به 
اثبات همگان رسانیده است. وی عنوان کرد: این بانک از ابتدای فعالیت 
خود حمایت از پروژه های شهری را در چارچوب قوانین و مقررات بانک 
مرکزی، در دستور کار خود قرار داده و زمینه رونق پروژه های عمرانی، 
فرهنگی و حمل و نقل عمومی را فراهم کرده اس��ت. رئیس ش��ورای 

اسالمی کالنشهر تبریز گفت: خوشبختانه در حال حاضر سطح تعامالت 
و همکاری ها میان بانک شهر و مدیریت شهری تبریز بسیار مطلوب 
است و تسهیالت مناسبی برای پرسنل و کارکنان زحمت کش شهرداری 
تبریز از سوی این بانک در نظرگرفته شده است. دبیری ادامه داد: اینکه 
بانک شهر در پرداخت تسهیالت به پاک بانان عزیز شهر تبریز پیشقدم 
شده است، نشان دهنده سطح باالی توجه این بانک به تمامی کارکنان 

شهرداری در هر پست، مقام و رسته خدمتی است.
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نفت و نیرو

فاصله ۲۰ میلیون تومانی قیمت 
پروازهای تهران-استانبول!

ر ش��رایطی که بر اس��اس تواف��ق صورت گرفته 
بین مس��ئوالنه ایران و ترکیه پروازهای تهران-
استانبول از امروز از سر گرفته می شود، بازار بلیت 
آن نامنظم و آش��فته بوده و بین قیمت پروازهای 
تهران-استانبول که بلیت آن توسط ایرالین های 
داخلی و خارجی عرضه می شود، حدود 20 میلیون 
تومان فاصله است. به گزارش ایسنا، باالخره پس 
از از ماه ها رایزنی و وعده های مقامات ترک برای 
از س��رگیری پروازه��ای ای��ران و ترکی��ه از امروز 
پ��رواز ایرالین ه��ای داخلی به مقصد اس��تانبول 
آغاز می ش��ود ام��ا در بازار ف��روش بلیت هواپیما 
آشفتگی و بی نظمی وجود دارد. چرا که در سایت 
ها و آژانس های فروش بلیت هواپیما، قیمت های 
متفاوت��ی وج��ود دارد و ایرالین ه��ای داخلی نرخ 
پروازهای خود به استانبول را از حدود پنج میلیون 
توم��ان ت��ا ۹ میلیون تومان اع��الم کرده اند که با 
توج��ه به اکونومی بودن ای��ن پروازها این فاصله 
قیمتی به نظر منطقی نمی رس��د.این آش��فتگی در 
ب��ازار بلیت پ��رواز ایرالین های خارجی هم وجود 

دارد و بسیار بیشتر است.

 عرضه بزرگترین شرکت 
ریلی کشور بزودی در بورس 

ش��رکت حم��ل و نقل ریلی رج��ا برای ورود به بازار 
س��رمایه، پذیرش خود را در ش��رکت فرابورس به 

ثبت رساند.
 به نقل از رجا، عضو هیئت مدیره و رئیس کارگروه 
تخصص��ی ورود ش��رکت رج��ا به بازار س��رمایه با 
اعالم این خبر افزود: خوش��بختانه با حمایت های 
سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش سرمایه رجا 
و خ��روج از م��اده 1۴1، ش��رایط الزم برای ورود به 
بازار س��رمایه کشور برای مجموعه شرکت حمل و 
نقل ریلی رجا فراهم شد.حس��ن اس��ماعیلی با بیان 
اینکه مقدمات این کار با تشکیل کارگروه تخصصی 
ورود به بازار سرمایه از تیرماه 13۹۹ آغاز شد، گفت: 
راهکارهای افزایش س��رمایه، جمع آوری و تدوین 
مستندات، برگزاری چندین جلسه مشاوره، مذاکره 
با کارگزاری های مختلف، شناسایی کارگزار واسط 
و … از جمله اقدامات این کارگروه برای ورود رجا 

به بازار سرمایه بود.

جزییات فاینانس چینی قطار 
سریع السیر تهران-قم-اصفهان

معاون س��اخت و توس��عه راه آهن، بنادر و فرودگاه ها 
ش��رکت س��اخت و توس��عه زیر بناهای حمل ونقل 
کشور اعالم کرد: تمدید ال سی چهار میلیارد یوآنی 
و گشایش ال سی ۹.۶ میلیارد یوآنی قطار سریع السیر 
تهران-قم-اصفهان س��ر مهمترین مباحثی بود که 
در جلس��ات اخیر مورد بررس��ی قرار گرفته و وزیر راه 
برای پیگیری آن دستور داده تا در مراحل اجرایی این 
پروژه تسریعی صورت گیرد. به گزارش ایسنا، پروژه 
قطار سریع السیر تهران-قم-اصفهان ۴10 کیلومتر 
بوده که 1۶5 کیلومتر در مس��یر تهران– قم و مابقی 
در بخش قم-اصفهان به طول 2۴5 کیلومتر است از 
س��ال 13۹3 که قرارداد آن بس��ته شد، بازه زمانی پنج 
س��اله برای آن پیش بینی ش��ده بود اما در شهریور ماه 
ش��ال گذش��ته با مش��کالتی مواجه شد عمال موقف 
شد.البته سعید رسولی همان زمان در نشست خبری 
در این باره در پاسخ به ایسنا گفته بود که پروژه قطار 
سریع السیر تهران-قم- اصفهان متوقف نشده است 
اما در زمینه مسائل مالی و اعتباری با سازمان برنامه و 
بودجه اختالف نظرهای داریم که امیدواریم به زودی 
حل و فصل شود.وی افزود: در این مسیرکارهایی هم 
در حوزه زیرس��اختی انجام ش��ده، اما در زمینه مسائل 
مالی و اعتباری اختالف نظرهایی با سازمان برنامه و 
بودجه داریم که امیدواریم به زودی حل و فصل شود 
البته نگاه غالب در این زمینه این است که  این پروژه 
انج��ام ش��ود و پیمانکار آن همچن��ان در پروژه وجود 
دارد.عباس خطیبی - معاون ساخت و توسعه راه آهن، 
بنادر و فرودگاه ها شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای 
حمل ونقل کش��ور – در گفت وگو با ایس��نا در این باره 
اظهار کرد: مشکالتی در تامین منابع فاینانس چینی 
داشتیم که البته به تدریج در حال برطرف شدن است 
و طرف چینی وعده هایی برای بهبود این شرایط داده 
است و از سوی دیگر مجموعه دولت به ویژه وزارت 
راه و شهرسازی، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی 
مس��اعدت بس��یار خوبی در این زمینه صورت گرفته 
است.وی افزود: طی جلسات اخیری که با وزیر راه و 
دیگر مسئوالن دولت و بانک مرکزی داشته ایم مقرر 
شد که فاینانس چهار میلیارد یوآنی چین را که حدود 
یکماه تا انقضاء آن باقی مانده تمدید کنیم و ال سی ۹.۶ 
میلیارد یوآنی بخش دوم این پروژه ریلی را نیز باز کنیم 

تا کار و مراحل اجرایی سریعتر پیش برود.

 شرکت شل تا ۴۰ درصد 
از هزینه های خود را کم می کند 

ش��رکت بزرگ نفت و گاز ش��ل قصد دارد ۴0 درصد 
از عملیات های مربوط به اکتشاف و تولید خود را در 
راستای تغییر ساختار کسب و کارش به سمت یک 
فعالیت پاک تر کاهش دهد.به نقل از اویل پرایس، 
ش��رکت ش��ل در اوایل ماه ژوئن که آغاز یک فصل 
س��خت برای صنعت نفت بود، اعالم کرد تا پایان 
سال جاری برنامه تغییر ساختار قابل مالحظه خود 
را به سمت  تولید صفر گازهای گلخانه ای تا ،2050 
اعالم می کند. این ش��رکت قصد دارد با فعالیتهای 
پاکتری از بحران کرونا خارج ش��ود.بن ون بردن، 
مدیرعامل ش��رکت ش��ل در پایان ماه جوالی گفت 
این ش��رکت برنامه ای برای تغییر س��اختار به سمت 
یک سازمان ساده تر و کارآمد تر طراحی کرده است 
که بسیار بهتر از کسب و کارهای سنتی آن خواهد 
بود و آن را از یک کسب و کار مشتری محور خارج 
کرده و به سمت مدل های کسب و کار نوآورانه در 
آین��ده پی��ش می برد. وی گفت:» در آینده خبرهای 
بیشتری از ما می شنوید ولی باید بگویم که در کنار 
تغییر ساختار و طراحی دوباره، اندازه شرکت ما هم 

تغییر خواهد کرد«.

 هند ذخایر نفتی خود را با نفت
 بشکه ای ۱۹ دالر پر کرد 

وزی��ر نف��ت هند اعالم کرد کش��ورش در ماه های 
آوریل و مه 2020 از قیمت پایین نفت در بازارهای 
بین المللی اس��تفاده کرده و 1۶.۷1 میلیون بش��که 
نفت خام با قیمت 1۹ دالر در هر بش��که خریداری 
کرده اس��ت. به نقل از اویل پرایس، وزارت نفت و 
گاز طبیعی هند اعالم کرد این کشور از قیمت پایین 
نف��ت خام در اوایل س��ال ج��اری میالدی برای پر 
کردن ذخایر استراتژیک خود استفاده کرده و نفت 
را ب��ا قیم��ت 1۹ دالر در هر بش��که خریداری کرده 
است. به این ترتیب ۷00 میلیون دالر صرفه جویی 

شده است.

ثروتمندان جهان ۲ برابر فقرا دی 
اکسید کربن تولید می کنند 

ثروتمندان دنیا مس��ئول تولید 15 درصد از تولید گاز 
آالینده دی اکسید کربن در جهان هستند در حالی که 
تنها یک درصد از جمعیت دنیا را تشکیل می دهند. به 
نقل از راشا تودی، تحقیقات موسسه خیریه آکسفام و 
موسسه محیط زیست استکهلم نشان می دهد تولید 
دی اکس��ید کربن ۶0 درصد بین س��الهای 1۹۹0 تا 
2015 افزایش یافته اس��ت. این موسسات در گزارش 
خود ثروتمندان دنیا را مسئول تولید 15 درصد از تولید 
این گاز آالینده در جهان می دانند در حالی که تنها یک 
درصد از جمعیت دنیا را تشکیل می دهند.این رقم بیش 
از دو برابر دی اکسید کربنی است که جمعیت فقیر دنیا 
تولید می کنند. فقرا 50 درصد از جمعیت دنیا را تشکیل 
می دهند. این مطالعات همچنین نشان می دهد 10 
درصد از جمعیت دنیا که ثروت بیشتری دارند و شامل 
۶30 میلیون نفر می شوند، مسئول تولید 52 درصد از 

گازهای آالینده دنیا در این دوره بوده اند.

صندوق نفتی نروژ بیت کوین می خرد 
دارایی ارز مجازی صندوق ثروت ملی نروژ به واسطه 
1.51 درصد س��هام آن در شرکت میکرواستراتژی به 
۶00 بیت کوین می رسد که حدود ۶.3 میلیون دالر با 
قیمت فعلی ارزش دارد. به نقل از اویل پرایس، دارایی ارز 
مجازی صندوق ثروت ملی نروژ به واسطه 1,51 درصد 
سهام آن در شرکت میکرواستراتژی به ۶00 بیت کوین 
می رسد. این شرکت اطالعات تجاری اخیراً با خرید 
مقادیر باالیی بیت کوین خبرساز شده است. ارزش بیت 
کوینی که این صندوق با توجه به سهمش در شرکت 
میکرواستراتژی دارد حدود ۶,3 میلیون دالر با قیمت 
فعلی است.ش��رکتهای آمریکایی بلک راک و ونگارد 
هم از طریق س��همی که در میکرو اس��تراتژی دارند از 

مالکان بیت کوین به حساب می آیند.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر گفت: طی 5 سال اخیر 5 درصد تلفات شبکه برق را که بخشی از آن مربوط به تلفات غیرفنی بوده را کاهش دادیم. مصطفی رجبی مشهدی در گفت وگو با ایلنا، 
درباره احتمال افزایش سرقت برق از سوی برخی برای صفر شدن قبوض اظهار داشت: دستورالعملی برای جلوگیری این کار تدوین شده و در حال مراحل پایانی است، پیش بینی کردیم که روش های 
جلوگیری از سرقت برق را تشدید کنیم، عالوه بر آن طی 5 سال اخیر 5 درصد تلفات شبکه برق را که بخشی از آن مربوط به تلفات غیرفنی بوده کاهش دادیم. وی افزود: ما روش های مبارزه با این سرقت ها 

را می دانیم و قطعا مدنظر قرار خواهد گرفت. کارگروهی در شرکت توانیر مستقر هستند که روش های عملیاتی برای جلوگیری از سرقت برق را با اجرای طرح برق امید پیگیری و دنبال می کنند.

کاهش تلفات 
 غیرفنی در 
شبکه برق

اخبار

اخبار

اخبار خبر

ژه
 ویـ

بر
خــ

معاون سازمان امور مالیاتی تشریح کرد

دست سازمان امور مالیاتی بازتر شد
مالیات مالکان حقوقی دو برابر مالکان حقیقی

گ�روه زیربنایی:مع��اون س��ازمان امور مالیاتی 
اظه��ار داش��ت: در قانون جدی��د 120 روز پس 
از خالی ماندن خانه، آن واحد مش��مول مالیات 
یک سال خانه خالی می شود و نرخ های مالیاتی 
هم به صورت چشمگیری افزایش می یابد. به 
گزارش اسکناس به نقل از ایلنا، هادی خانی با 
اش��اره به آغاز مالیات  س��تانی از خانه های خالی 
اظهار داش��ت: جریان اخذ مالیات از خانه های 
خالی با ارائه اولین لیس��ت از س��وی وزارت راه 
و شهرس��ازی آغاز ش��ده اس��ت و در مرحله اول 
اطالعات 10۹ هزار واحد در اختیار سازمان امور 
مالیاتی قرار گرفت.وی با اشاره به تغییر قوانین 
مالیات بر خانه های خالی گفت: مجلس بر روی 
قانون فعلی اصالحیه ای در نظر گرفته اس��ت 
اما از ش��ورای نگهبان به کمیسیون تخصصی 
بازگشته و به زودی اصالحیه نهایی به صحن 
علنی می رود. این اصالحیه درباره نرخ مالیات 
و زم��ان مرب��وط به خالی ماندن خانه ها اس��ت.

معاون فناوری های سازمان امور مالیاتی تاکید 
ک��رد: ب��ا اصالحیه قانونی فعل��ی، بازدارندگی 

افزایش می یابد و دس��ت س��ازمان امور مالیاتی 
برای مالیات ستانی بازتر است.خانی گفت: طبق 
قانون فعلی، سال اول مشمول مالیات نمی شود و 
سال چهارم به بعد 1,5 برابر اجاره، مالیات دریافت 
خواهد ش��د اما در قانون جدید 120 روز پس از 

خالی ماندن خانه، آن واحد مشمول مالیات یک 
سال خانه خالی می شود و نرخ های مالیاتی هم به 
صورت چشمگیری افزایش می یابد.وی با بیان 
اینکه 2 میلیون و ۷00 هزار خانه خالی در سطح 
کشور شناسایی شده است، گفت: در مرحله اول 

اطالعات 10۹ هزار خانه خالی به ما ارائه شده 
که منتظر هستیم وزارت راه و شهرسازی مابقی 
اطالعات را در اختیار ما قرار دهد و عزم همکاران 
ما در وزارت راه و شهرسازی برای ارائه اطالعات 
کامل جدی اس��ت.معاون سازمان امور مالیاتی 
تاکید کرد: به محض ارائه اطالعات بالفاصله 
نسبت به مالیات ستانی از مالکان اقدام می کنیم 
و همکاری سایر نهادها در این موضوع الزامی 
اس��ت.خانی با بیان اینکه مالیات از واحدهای 
خالی مرتبط با اشخاص حقوقی و نهادها دو برابر 
اشخاص حقیقی است، بیان داشت: در مالیات 
خانه های متعلق به اشخاص حقیقی، واحد برای 
یک س��ال اول مش��مول مالیات نمی شود اما در 
مالیات مالکان اشخاص حقوقی اگر واحد 120 
روز خالی بماند مشمول مالیات خواهد شد.وی 
ادام��ه داد: همچنین مالیات مالکان حقوقی دو 
برابر مالکان حقیقی است. اگر مالیات خانه های 
خالی متعلق به اش��خاص حقیقی ۶ برابر اجاره 
باش��د این عدد برای اشخاص حقوقی 12 برابر 

است.

ویتول پیش بینی کرد

دورنمای مبهم تجارت جهانی نفت 
گروه نفت و نیرو:پس از نوس��انات شدید بازار 
نفت در نیمه اول سال 2020 که سود زیادی 
را روانه جیب شرکتهای بازرگانی کرد، بازار در 
نیمه دوم س��ال از واقعیتهای پیرامون بحران 
کووی��د 1۹ ضعیف ش��ده اس��ت. به گزارش 
اسکناس به نقل از ایسنا، عرضه پایینتر نفت 
پس از اجرای کاهش تولید گروه اوپک پالس 
و تقاض��ای ضعیف برای س��وخت، تحرکات 
قیم��ت را کمت��ر کرده است.راس��ل هاردی، 
مدیرعام��ل ویت��ول که بزرگترین ش��رکت 
بازرگانی جهان اس��ت، ب��ه رویترز گفت: اگر 
ب��ه نقدینگی ب��ازار، معامالت کاغذی، حجم 
معام��الت بازار آتی ICE یا س��واپ گازوییل 
یا س��وخت ج��ت نگاه کنید، همه س��ه ماهه 
دوم بس��یار فعالی داش��تند اما به نظر می رسد 
فعالیتها در س��ه ماهه س��وم کاهش پیدا کرده 
اس��ت. آیا به این دلیل اس��ت که بازار خس��ته 
شده و به مدت طوالنی در محدوده ۴0 دالر 
گیر افتاده است زیرا همه از خانه کار می کنند 
ی��ا تقاض��ا برای نفت به می��زان قابل توجهی 
کمت��ر از س��ابق است؟ش��رکتهای بازرگانی 
نفت مس��یر مبهمی را مش��اهده می کنند زیرا 
اقتصاد جهانی پس از بهبود س��ریعی که پیدا 
کرد، دچار کندی ش��ده اس��ت. آمریکا و هند 
با افزایش ش��یوع بیماری مبارزه می کنند و 
همزمان اقتصادهای بزرگ اروپایی موج دوم 
ش��یوع ویروس کرونا را تجربه می کنند که 
ممکن اس��ت به قرنطینه ملی منتهی ش��ود.
برای نخستین بار در سالهای اخیر، شرکتهای 

بازرگانی بزرگ افزایش حجم تجارت نفت در 
پایان سال را تجربه نخواهند کرد.مدیرعامل 
ویتول گفت: روش��ن اس��ت که حفظ حجم 
کسب و کار دشوار است زیرا نفت کمتری در 
بازار وجود دارد و نفت کمتری تولید می شود.
رییس ویتول هفته گذش��ته در کنفرانسی در 
س��نگاپور گفته بود انتظ��ار ندارد تقاضا برای 
بنزین و دیزل تا سه ماهه چهارم سال 2021 
به سطح پیش از شیوع ویروس کرونا برگردد.
بر اساس گزارش رویترز، شرکت BP و سایر 
ش��رکتها س��ناریوهایی مطرح کرده اند که بر 
اس��اس آنه��ا، تقاضا ب��رای نفت به پیک خود 
رسیده است. ویتول معتقد است که همچنان 
رشد قابل توجهی در آسیا وجود خواهد داشت. 

این شرکت سال گذشته پیش بینی کرده بود 
که پیک تقاضا برای نفت در حدود سال 203۴ 

اتفاق می افتد.
پیش بینی جدید بانک انگلیسی از قیمت  ���

نفت در سال ۲۰۲۰
همچنی��ن در خب��ری دیگر مرب��وط به آینده 
قیمت طالی سیاه بانک بارکلیز قیمت مورد 
پیش بینی برای نفت برنت و وس��ت تگزاس 
اینترمدیت آمریکا در س��ال 2020 را دو دالر 
در هر بش��که باال برد. این بانک انگلیس��ی 
اکنون انتظار دارد قیمت هر بشکه نفت برنت 
به ۴3 دالر و وس��ت تگزاس اینترمدیت  به 
3۹ دالر در س��ال می��الدی ج��اری برس��د و 
ب��رای س��ال 2021 قیمت نف��ت برنت را 53 

دالر و ش��اخص نفت آمریکا را 50 دالر پیش 
بینی کرد.تحلیلگران بارکلیز اظهار کردند ما 
در خص��وص قیمته��ای نفت در س��ال آینده 
همچنان خوش بین هستیم و پتانسیل نزولی 
محدودی را برای دورنمای تقاضا برای نفت 
م��ی بینی��م که به دلیل واکنش��های دولتها و 
همچنی��ن عکس العمل عمومی نس��بت به 
تهدی��د ویروس کرون��ا و محدودیت عرضه 
اوپک پالس اس��ت.اوپک و متحدانش هفته 
گذشته اعالم کردند نسبت به اعضایی که به 
توافق کاهش تولید برای حمایت از بازار عمل 
نم��ی کنند، واکنش نش��ان خواهند داد. این 
تولیدکنندگان در قالب گروه اوپک پالس در 
حال حاضر تولیدشان را ۷.۷ میلیون بشکه در 
روز محدود کرده اند.نفت برنت آخرین بار ۴1 
دالر و 15 سنت در هر بشکه و وست تگزاس 
اینترمدی��ت 38 دالر و ۹۶ دالر معامله ش��د. 
قیمتهای نفت اوایل روز دوش��نبه در واکنش 
به نزدیک ش��دن یک طوفند گرمس��یری به 
منطق��ه خلی��ج مکزیکوی آمری��کا و متوقف 
شدن بخشی از تولید این منطقه افزایش یافت 
ام��ا در ادام��ه معامالت ب��ه نگرانیها پیرامون 
وضعی��ت تقاضا در پی افزایش ش��یوع موارد 
ابت��ال ب��ه ویروس کرونا واکنش نش��ان داد و 
حدود پنج درصد سقوط کرد.بر اساس گزارش 
رویترز، بانک گلدمن ساکس همچنان پیش 
بینی خود از قیمت نفت تا پایان س��ال 2020 
را ۴۹ دالر و تا س��ه ماهه س��وم سال میالدی 

آینده ۶5 دالر حفظ کرده است.

زیربنایی

پل عابرپیاده تالش از پروژهای قرارگاه سازندگی خاتم نیست
گروه زیربنایی:پل عابرپیاده شهرستان تالش که بر اثر بارش های اخیر 
استان گیالن تخریب شد از پروژه های قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء 
)ص( نیست.به گزارش اسکناس به نقل از قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء 
)ص(، در پی بارش های ش��دید اخیر در اس��تان گیالن و تخریب پل 
عابرپیاده شهرستان تالش، برخی افراد ناآگاه و معاند با انتشار تصاویری 

از این پل در شبکه های اجتماعی سعی در انتساب ساخت آن به قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیاء )ص( و در نهایت تخریب عملکرد و دستاوردهای 
عظیم این نهاد مردمی داشتند که بدین وسیله اعالم می شود این پل 
از پروژه های اجراش��ده توس��ط قرارگاه خاتم و زیرمجموعه های آن 
نمی باشد.شایان ذکر است قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص( با بیش از 

30 سال حضور در عرصه عمران و آبادانی کشور ابرپروژه هایی همچون 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به عنوان بزرگترین پاالیشگاه میعانات 
گازی جهان، ۶ فاز عظیم پارس جنوبی، ساخت 10 سکوی گازی پارس 
جنوبی، ۶2 سد و صدها پروژه دیگر را که اغلب دارای فناوری پیشرفته 

)high-tech( هستند در سراسر کشور اجرا کرده است.

آغاز ساخت 115 هزار واحد مسکن ملی در شهرهای جدید
گروه زیربنایی:شرکت عمران شهرهای جدید اعالم کرد: از سهم 200 
هزار واحدی س��اخت مس��کن ملی در شهرهای جدید تاکنون عملیات 
ساخت 115 هزار واحد مسکن ملی آغاز شده است. جلسه هم اندیشی 
مدیران عامل شهرهای جدید برگزار و آخرین وضعیت طرح اقدام ملی 
مسکن در این شهرها بررسی شد.شهرهای جدید در مجموع موظف به 

ساخت 200 هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن هستند 
که تاکنون عملیات اجرایی 15 هزار و 3۴2 واحد به صورت مشارکتی، 
38 هزار و ۴18 واحد در قالب تفاهم نامه، 3۴ هزار و 20۹ واحد به روش 
ثبت نام متقاضیان و 2۷ هزار و 31۹ واحد در قالب واگذاری با تعهد ساخت، 
آغاز شده و یا در آستانه شروع است.همچنین، طبق آمار اعالم شده از 

پروژه های مربوط به طرح اقدام ملی مسکن به صورت جزئی و شهر به 
شهر تاکنون عملیات اجرایی یک هزار و 850 واحد در شهر جدید اندیشه، 
هفت هزار و 1۴1 واحد در شهر جدید پرند، سه هزار و 38۹ واحد در شهر 
جدید پردیس، هشت هزار و ۴۷8 واحد در شهر جدید هشتگرد، 13 هزار 

و ۴۷1 واحد در شهر جدید فوالدشهر آغاز شده است.
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۸۶ معدن در مدار تولید قرار گرفت
قائم مقام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران )ایمیدرو( ضمن اعالم این خبر که تا 
پایان ش��هریور امس��ال ۶۶0 معدن کوچک مقیاس 
پایش شده اند، اعالم کرد که از آغاز طرح احیا، فعال 
س��ازی و توس��عه معان کوچک تا پایان شهریورماه 
امس��ال، 8۶ مع��دن فع��ال و در وضعیت تولید قرار 
گرفته اند. به گزارش ایسنا، عباس نعیمی در نشست 
ش��ورای هماهنگی طرح احیا و فعالس��ازی معادن 
کوچ��ک که ب��ا حضور مدیرعامل ش��رکت تهیه و 
تولید مواد معدنی ایران، رییس خانه معدن ایران و 
سیدرضا عظیمی به عنوان مدیر اجرایی طرح احیا، 
فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس برگزار 
ش��د با بیان این مطلب، اظهار کرد: در قالب طرح 
احیا، فعال سازی و توسعه معان کوچک مقیاس، از 
ابتدای امس��ال تا پایان ش��هریور ماه جاری از ۶۶0 
معدن، برای 150 معدن اقدام کلینیکی انجام شده 
است. این آمار از 31 استان کشور دریافت شده و از 
ابتدای اجرای طرح احیا و فعالسازی معادن کوچک 
تاکنون، 2۷۹0 معدن پایش ش��ده اس��ت.قائم مقام 
ایمی��درو ب��ا بیان اینکه از این تعداد، بر روی 11۷0 
معدن اقدام کلینیکی انجام شده است، اعالم کرد: 
در مجموع تاکنون برای 200 معدن اقدامات نهایی 
صورت گرفته است و تا پایان نیمه نخست امسال، 
8۶ مع��دن فع��ال و در مدار تولید قرار گرفت که 5۴ 

معدن مربوط به سال جاری است.

 ۱۰۰ شرکت از ظرفیت 
بازار سرمایه بهره مند می شوند

در حال حاضر 500 شرکت و پروژه صنعتی و معدنی 
برای اس��تفاده از ظرفیت بازار س��رمایه شناس��ایی 
ش��دند و وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت )صمت( 
پیگی��ر برنامه بهره مندی 100 ش��رکت از ظرفیت 
بازار س��رمایه در قالب عرضه س��هام، انتشار اوراق 
بده��ی و عرض��ه محصوالت در بورس اس��ت. به 
گزارش ایس��نا، بر اس��اس اطالعات منتشر شده از 
سوی معاونت طرح و برنامه وزارت صمت در حال 
حاضر حدود 500 شرکت و طرح صنعتی و معدنی 
برای استفاده از ظرفیت بازار سرمایه شناسایی شده 
و 25۶ ش��رکت برای اس��تفاده از این بازار و پایش 
مس��تمر و مرحله به مرحله آنها به منظور راهنمایی، 
هماهنگی، تس��هیل و تس��ریع در پذیرش و عرضه 
سهام با انتشار اوراق بدهی اعالم آمادگی کرده اند.
از 250 ش��رکت یاد ش��ده، تاکنون 115 ش��رکت با 
نه��اد مال��ی و یا کارگزار مربوطه برای انجام فرآیند 
پذی��رش و یا انتش��ار اوراق قرارداد منعقد کرده اند. 
همچنین  از ابتدای س��ال 13۹۹ تاکنون، ورود ۴0 
شرکت به مرحله پذیرش در بازار سرمایه عملیاتی 

شده است.

 رنج بازار آهن از
 تصمیمات غیرکارشناسی

رئیس اتحادیه فروش��ندگان آهن با بیان اینکه در 
روند تصمیم گیری برای فوالد نقش توزیع کننده 
کم رنگ اس��ت،گفت: متاس��فانه تصمیم مناسبی 
ب��رای مدیری��ت بازار فوالد اتخاذ نمی ش��ود و هر 
روز نوس��انات قیمتی در ب��ازار روند صعودی خود 
را ط��ی می کن��د. حمیدرضا رس��تگار در گفت وگو 
با  تس��نیم، گفت: براس��اس قانون تولیدکننده باید 
ب��ه وظیف��ه تولید محصول خود عمل کند و توزیع 
کننده مس��ئول فروش آنها باش��د. اما این پروسه 
مختل ش��ده به نوعی خود تولیدکننده روند توزیع 
محصوالت را در بازار انجام می دهد که همین امر 
نوس��انات قیمتی و به هم ریختگی بازار را بوجود 
آورده اس��ت.وی ب��ا بیان اینک��ه باید یک تصمیم 
کارشناسی برای مدیریت بازار فوالد و آهن گرفته 
ش��ود، اف��زود: آقایان عرض��ه و تقاضای فوالد را 
در ب��ورس کاال ب��ه دلخواه خود مدیریت می کنند 
مگر می ش��ود در این شرایط امیدی به ساماندهی 

قیمت ها در بازار داشت.

اعطای تسهیالت دولتی برای جبران 
خسارت صنعت نوشت افزار

مع��اون امور صنایع وزی��ر صنعت، معدن و تجارت 
گفت: تس��هیالتی برای صنایع آسیب دیده از شیوع 
بیماری کرونا در نظر گرفته شده است و در تالش 
هس��تیم تا صنعت نوش��ت افزار نیز از حمایت های 
دولت برای بهبود وضعیت تولید و توانمندس��ازی، 
بهره مند شود. »مهدی صادقی نیارکی« در نشست 
بررس��ی مهمترین چالش های صنعت نوشت افزار 
و ل��وازم التحری��ر با تاکید ب��ر اتخاذ تمهیداتی برای 
جبران زیان های اقتصادی ناشی از کاهش تقاضای 
نوش��ت افزار به دلیل ش��یوع ویروس کرونا اظهار 
داشت: صنایع متعددی به دلیل کاهش متقاضی و 
محدودیت های فضای کس��ب و کار با مش��کالت 
مال��ی روب��ه رو ش��ده اند و تمهیداتی برای آس��یب 
های اقتصادی-صنعتی ناشی از این بیماری در نظر 
گرفته ش��د.وی با اش��اره به دغدغه تولیدکنندگان و 
توزیع کنندگان صنعت نوشت افزار تصریح کرد: این 
بخش نیز بر خالف آغاز س��ال تحصیلی با کاهش 
متقاضی روبه رو بوده و ضروری است برای کاهش 
آس��یب های اقتصادی به این صنعت، تدابیری در 

نظر گرفته شود.

اعزام بزرگترین هیات اقتصادی ایران 
به افغانستان 

رئیس کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به اهمیت 
توس��عه رواب��ط تجاری ای��ران در منطقه و همچنین 
گسترش صادرات غیرنفتی گفت: بر اساس این مهم، 
نخستین نمایشگاه خدمات فنی و مهندسی جمهوری 
اس��المی ایران در زمینه آب، برق و انرژی همزمان با 
نخستین خدمات شهری جمهوری اسالمی ایران اول 
مهرماه در شهر کابل افتتاح می شود. حمید زادبوم درباره 
مدت زمان برگزاری نمایش��گاه های خدمات شهری 
و آب، ب��رق و ان��رژی بیان کرد: مراس��م افتتاحیه این 
نمایشگاه تخصصی اول مهرماه در شهرکابل پایتخت 
افغانس��تان و با حضور مقام های دو کش��ور و تجار و 
بازرگانان برگزار می ش��ود و تا س��وم مهر دایر اس��ت تا 
تجار و بازرگانان افغانستان با توانمندی های تولیدی 
کشورمان در این زمینه آشنا شوند.معاون وزیر صمت 
همچنین درباره تعداد شرکت کنندگان در این نمایشگاه 
تخصصی تصریح کرد: با توجه به هماهنگی های به 
عمل آمده 100 ش��رکت ایرانی در حوزه های مرتبط 
به معرفی توانمندی  های خود اقدام می کنند تا زمینه 
توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و صنایع مرتبط 
به کشور افغانستان مهیا شود.زادبوم تاکید کرد: رویکرد 
جمهوری اس��المی ایران به بازار افغانستان صادرات 
خدمات فنی و مهندسی و تکنولوژی است که در این 
راستا با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی پاویون 
شرکت های دانش بنیان با حضور قریب به30 شرکت 

در این نمایشگاه تشکیل شده است.

امکان سفر تجار به چین فراهم شد
چند ماه پس از ش��یوع ویروس کرونا، اتاق بازرگانی 
تهران شرایط الزم برای تجاری که قصد سفر به چین 
را دارند، تشریح کرده است. به گزارش ایسنا، از حدود 
۹ ماه قبل و همزمان با شیوع ویروس کرونا در چین، 
رفت و آمد بس��یاری از کش��ورها به این غول آسیایی 
متوقف ش��د و تجار ایرانی نیز از این قاعده مس��تثنی 
نبودند.ب��ا ای��ن وجود آمارهایی که از تجارت ایران در 
ماه های گذشته منتشر شده، نشان می دهد که با وجود 
کرونا، چین همچنان به عنوان اصلی ترین ش��ریک 
اقتصادی ایران فعالیت خود را ادامه داده وحدود یک 
چه��ارم از کل واردات و ص��ادرات ایران از طریق این 
کشور انجام شده است.چند ماه پس آغاز کرونا، چین 
تنها کش��وری اس��ت که توانسته بخش قابل توجهی 
از موج شیوع این ویروس را کنترل کند و تحت تاثیر 
این اتفاق، س��خت گیری های زیادی در مس��یر ورود 
اتباع کشورها خارجی به کار بسته است. با این وجود 
بر اس��اس اطالعات ارائه ش��ده از سوی اتاق بازرگانی 
ته��ران، تج��ار ایرانی امکان س��فر به چین را خواهند 
داش��ت، هرچند باید برخی اصول مانند قرنطینه دو 

هفته ای را رعایت کنند.

 سمند سورن سال آماده 
تجاری سازی است

مدیر پروژه خودروی س��ورن س��ال از آمادگی ایران 
خودرو برای تجاری سازی این محصول در یک ماه 
آینده خبر داد. اسفندیار نیک پور، با اشاره به توان تولید 
ساالنه 30 هزار دستگاه خودروی سورن سال، درباره 
اهداف شکل گیری پروژه، گفت: تولید این محصول 
با هدف پشت سر گذاشتن برخی استاندارها و الزامات 
و نی��ز ب��ه روز آوری آیتم ه��ا و فیچرهای خودرویی بر 
اس��اس نیاز بازار ش��کل گرفته اس��ت.وی با اشاره به 
مزایای خودروی سورن سال نسبت به خودروی مبنا، 
افزود: این خودرو دارای چراغ دی الیت یا روش��نایی 
روز اس��ت که در دس��ته الزامات جدیدی قرار دارد که 
برای خودروها تعریف شده است. هم چنین چراغ های 
عقب این خودرو تغییر یافته و دارای مه شکن و چراغ 
دنده عقب است. برخی از دیگر الزامات از جمله ایمنی 
کودک نیز بر روی صندلی های این خودرو تعبیه شده 
است.مدیر پروژه خودروی سورن سال با بیان اینکه 
این خودرو دارای موتور EF۷ با قدرت 11۶ اسب بخار 
در شش هزار دور با حداکثر گشتاور 1۶0 نیوتن متر در 
چهار هزار و 500 دور و استاندارد آالیندگی اروپا پنج 
است، اظهار کرد: حجم تغییرات این محصول شامل 
جلو پنجره و سپر جلو و از نمای جانبی نیز رینگ های 

جدید دو رنگ است. 

 افزایش ۶3 درصدی 
واردات سیگار قاچاق 

مقایس��ه جدول برآورد واردات سیگار قاچاق نشان 
می ده��د ک��ه واردات قاچاق ای��ن کاال بیش از ۶3 
درصد افزایش یافته اس��ت.براین اس��اس واردات 
س��یگار قاچاق از بیش از ۴ میلیارد نخ در 5 ماه اول 
سال 13۹8 به بیش از ۷ میلیارد نخ در 5 ماهه ابتدای 
س��ال ۹۹ افزایش یافته اس��ت. صادرات این کاال 
اگرچه کمتر از یک  میلیون نخ کمتر بوده است، اما 

به میزان 18۴ درصد افزایش یافته است.   

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: حجت االسالم حسن روحانی علیرضا رزم حسینی را به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسالمی معرفی کرد.حسینعلی 
امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفت وگو با فارس، با اعالم این خبر که رزم حسینی به عنوان وزیر پیشنهادی صمت از سوی دولت به مجلس  معرفی شده است، گفت: آقای روحانی در 
نامه ای به مجلس، آقای علیرضا رزم حسینی را به عنوان وزیر پیشنهادی صمت به مجلس معرفی کرد. معرفی وزیر صمت قاعدتاً در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسالمی باید اعالم وصول 

شود.امیری بیان داشت:  طبق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی قاعدتاً یک هفته پس از اعالم وصول این موضوع، جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی باید برگزار شود. 

معرفی »علیرضا رزم 
حسینی« به عنوان 

وزیر پیشنهادی صمت

اخبار

اخبار
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دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با »اسکناس« مطرح کرد؛

آزاد سازی واردات راه نجات بازار خودرو
گ�روه تج�ارت- محمدخادم�ی: ای��ن روزها 
تقاضای باالی خودرو در بازار و کاهش تولید از 
سوی تولید کنندگان موجی از افزایش قیمت 
را به بار آورده اس��ت. به گزارش اس��کناس«؛ 
یک��ی از فرمول های س��اده  اقتصادی برای 
ای��ن نوع مش��کالت این اس��ت ک��ه دروازه 
های ورودی کش��ور برای ورود کاالی مورد 
تقاضای بازار باز شود تا با واردات بتوان عطش 
ب��ازار را کاه��ش داد و هم اینکه جلو افزایش 
قیم��ت افس��ار گریخته گرفته ش��ود؛ این در 
حالی اس��ت که در چهل س��ال بعد از انقالب 
اس��المی خودروسازان همواره دم از این می 
زدن��د ک��ه ب��ه دلیل ایجاد اش��تغال و کاهش 
ارزب��ری بای��د به تولید داخل توجه ش��ود، در 
حالیکه خودرو سازان بازار بی رقیب داشتند و 
همواره خودروهایی ساخته اند که توان رقابت 
با خودرو سازان دنیا را نداشته اند و به دلیل بی 
کیفیت بودن خودروها سالیانه هزاران نفر در 
جاده های کش��ور به کام مرگ کش��انده شده 
اند، بسیاری از خانواده ها بی سرپرست شده 
ان��د و بخش��ی دیگ��ر از مجروحان تصادفات 
توان فعالیت اقتصادی ش��ان را از دس��ت داده 
اند و از س��وی دیگر این خودرو س��ازان با نیت 
تولید داخل به اقتصاد جامعه ضرر زده اند؛ اما 
اینکه چرا مس��ئوالن امر دس��ت به اقدامی در 
این شرایط بحرانی نمی زنند مشخص نیست، 
برای بررس��ی بیشتر این موضوع گفتگویی با 
»مه��دی دادفر« دبی��ر انجمن واردکنندگان 
خودرو انجام داده ایم تا علل ورود پیدا نکردن 
خودرو خارجی در بازار داخلی را جویا شویم.

قیم�ت خودروهای واردات�ی از پراید هم  ���
ارزان تر است

او در ابتدای صحبت هایش در پاسخ به سوال 
خبرن��گار م��ا درباره اینکه دبیر انجمن خودرو 
س��ازان عنوان کرده اس��ت که هیچ کارخانه 
خودروس��ازی در دنی��ا وجود ن��دارد که بتواند 
خ��ودرو ب��ا قیمت زیر 10 ه��زار دالر بفروش 
برس��اند و کارخان��ه ه��ای تولی��د داخل که 
خودرویی مانند پراید زیر ده هزار دالر در بازار 
به فروش رسانند کار بزرگی انجام می دهند؛ 
آی��ا این موضوع صحت دارد؟ می گوید:»کار 
سختی نیست برای اثبات این موضوع کافی 
اس��ت ب��ا یک س��رچ در اینترن��ت قیمت روز 
خودروه��ای دنی��ا را به دس��ت آوریم، خودرو 
پژو 20۶ س��اخت فرانس��ه 500 یورو قیمت 
دارد، خودروس��ازان ما خودرو تولید 25 س��ال 
پیش را همچنان می سازند، آن وقت مدعی 
هستند که خودرویی در دنیا زیر 10 هزار دالر 
نیست؟ پراید را برای فروش به بیرون از کشور 
ببرند 200 دالر هم نمی خرند اصال مشتری 

خارجی برای آن پیدا نمی کنند.«
وی می افزاید:» زیر ده هزار دالر حداقل 10 
خودرو مدل روز جهانی وجود دارد که دارای 

استانداردهای روز دنیا هستند.«
»دادفر« که دل پری از تولیدکنندگان خودرو 
دارد، در واکن��ش ب��ه صحبت ه��ای یکی از 
مس��ئوالن خودروس��ازی کش��ور که اعالم 
ک��رده ب��ود واردکنندگان اگر می توانند با این 
قیمت ارز خودرو وارد کنند این اقدام را انجام 
دهن��د؛ می گوید:» اگر خودروس��ازان داخلی 
بگذارند حتما واردات خودرو از سر گرفته می 
ش��ود و تع��ادل در بازار قیم��ت خودرو برقرار 
خواهد شد؛ وقتی خودرو سازی در کشورمان 

دولتی اس��ت، توان واردات نخواهیم داشت، 
دالی��ل گوناگون��ی وجود دارد که چرا واردات 
خ��ودرو صورت نمی گیرد، به طور نمونه نرخ 
تعرفه واردات خودرو ۹5 درصد است یعنی به 
ارزش قیمت خودرو باید تعرفه آن در گمرکات 
پرداخت ش��ود، همچنین ارز گران شده است 
و توان خریدار داخلی این روزها بس��یار پایین 
آمده است، از سوی دیگر ثبت سفارش واردات 
خودرو انجام نمی ش��ود، هزینه انبار داری در 
گم��رکات افزای��ش یافته اس��ت، دو کارخانه 
بزرگ خودروس��ازی کش��ور مدام به نهادها و 
دستگاه های مختلف نامه نگاری می کنند و 

مانع واردات خودرو می شوند.«
وی به موضوع سال جهش تولید که از سوی 
رهبر انقالب امس��ال نامگذاری ش��ده است 
اش��اره می کند که واردات خودرو مغایرتی با 
صحب��ت های مقام معظم رهبری ندارد؛ می 
گوید:» حضرت آقا چش��م انداز مد نظرش��ان 
است و معتقدند که تولید را در شرایط تحریم 
حرکت دهید؛ تولید باید همراه با ارزش افزوده 
باشد، دست اندرکاران خودروساز کشور مدام 
آمار می دهند که افزایش تولید خورو نس��بت 
به سال گذشته داشته ایم مگر سال گذشته در 
تولید خودرو هنرمندی انجام داده اند، در سال 
گذشته تولید خودرو بسیار کمتر از میزان نرمال 
بوده است، امسال کمی حرکت از سال گذشته 
افزایش داشته است، اگر خودروسازان کشور 
خیل��ی هنر دارند تقاضای بازار را جواب دهند 
و بیایند بگویند سال جهش تولید که رهبری 

عنوان کرده اند را محقق کرده ایم.«
چرا در خودرو س�ازی اصل ���44 اجرا نمی 

شود
دبی��ر انجم��ن وارد کنندگان خودرو ادامه می 
دهد:»ح��دود 500 ت��ا ۶00 هزار خودرو که به 
مردم تعهد داده اید تحویل دهید و خودرویی 
ک��ه چن��د ده��ه در حال تولید آن هس��تید در 
تولید آن مانده اید و ارتقا نداده اید، بنده نمی 
خواهم بگویم این کارخانه های تولید به درد 
نم��ی خورن��د و زحماتش��ان را نادیده بگیرم؛ 
اما آیا خودرو س��ازان ما توانس��ته اند خودرو 
ب��ه تعداد نی��از بازار و کیفی��ت روز بازارهای 
جهانی بسازند؟ جالب اینجاست که هر وقت 
از این کارخانه ها ایراد گرفته می شود ربطش 
م��ی دهند ب��ه تحریم، در حالی که به تحریم 
ارتباط��ی ندارد؛ قدیم��ی ها حرف خوبی می 
زنن��د که چاه کن همیش��ه ت��ه چاه قرار دارد، 
مس��ئوالن خودروساز کشور شما جلو رقبای 
خودتان را به ش��کل های مختلف گرفته اید 
تا بتوانید بازار انحصاری داش��ته باش��ید بازار 
هم که بدس��ت آوردید ام��ا وقتی نمی توانید 
جوابگوی بازار باش��ید چه فایده ای دارد.« او 

به موضوع خصوصی سازی نیز اشاره می کند، 
م��ی افزای��د:» اگر رهبر انقالب عنوان کردند 
جه��ش تولید این موضوع را هم س��ال های 
قبل عنوان کردند که اصل ۴۴ کوچک سازی 
دول��ت و واگذاری ام��ور به بخش خصوصی 
ص��ورت بگی��رد و حتی رهبری عنوان کردند 
که کاهش تصدی گری دولت در بازار، اقتصاد 
عادالن��ه، حضور اقتص��اد مردمی و.... انجام 
ش��ود.« وی در پاس��خ به سوال دیگر خبرنگار 
ما درباره اینکه نیاز بازار خودرو چه میزان است 
ک��ه بتوانی��م با واردات آن را جبران کنیم؟ می 
گوی��د:» نیاز واقعی ب��ازار بین یک میلیون تا 
یک میلیون و سیصدهزار دستگاه است، اوج 
واردات خودرو به کش��ور در طول یک س��ال 
۹5 ه��زار خ��ودرو بود و تولید داخل حدود یک 
میلیون بوده است، مابقی سال ها نیز زیر این 
ارقام تولید و واردات داش��ته ایم، بیش��ترین 
تولید ایران خودرو در زمان تصدی گری آقای 
»نجم الدین« در کارخانه ایران خودرو بود که 
۶۶۶ هزار دس��تگاه تولید ش��د. هدف گذاری 
خودرو برای سال های آینده 3 میلیون دستگاه 
خودرو تولید، 10 درصد واردات و یک میلیون 
دس��تگاه نیز صادرات انجام شود، بنابراین ما 
باید به میزانی خودرو بسازیم که یک میلیون 
آن را صادر کنیم، متاس��فانه نتوانسته ایم نیاز 
بازار داخلی را جواب دهیم چه برسد به اینکه 
ص��ادرات انج��ام دهیم، از س��ال ۷۴ تاکنون 
۶85 ه��زار خ��ودرو یعنی کمتر از یک میلیون 
دستگاه خودرو واردات انجام شده است با کد 
8۷03گمرک و بنده با سند صحبت می کنم، 
دو کارخانه بزرگ تولیدکننده خودرو کشور در 
تمامی سال ها ۹۴ درصد بازار خوروی کشور 
را از آن خودش��ان کرده اند و 3تا5 درصد هم 
سهم واردکنندگان بوده و 1تا3درصد بازار نیز 
متعلق به دیگر خودرو سازان است و برخی از 
خودروسازان کشور تنها 30 هزار خودرو تولید 
داش��ته اند و به عبارتی کل بازار در اختیار دو 
خوروساز قرار دارد ما نمی گوییم قرار نگیرد، 
اما در شرایط مساوی این اختیار قرار بگیرد و 

رقابت سالم ایجاد شود.«
لوک�س  کاالی  واردات�ی  خودروه�ای  ���

نیستند
آن طور که » دادفر« می گوید:»در ۴ س��ال 
پی��ش ۷۶0 فع��ال اقتصادی در حوزه واردات 
خودرو مشغول به کار بودند که حدود 13 هزار 
نفر اش��تغال داشتند ما مثل خودرو سازان سر 
و صدا نمی کنیم که دو میلیون نفر مس��تقیم 
و غیر مس��تقیم داریم نون می دهیم، اگر ما 
نباش��یم ایران با مش��کل مواجه می شود.« او 
در پاس��خ به س��وال خبرنگار ما درباره اینکه 
انتق��ادی که ب��ه وارد کنندگان خودرو مطرح 

است این است که چرا خودرو لوکس وارد می 
کنی��د؟ آیا می توان خ��ودرو ارزان قیمت وارد 
کرد که اقشار کم درآمد جامعه نیز بتوانند آن 
را خری��داری کنن��د؟ می گوی��د:»  بله در یک 
مقطعی خودرو لوکس وارد شد و ما نیز قبول 
داریم؛ اما دیگر خودروها که وارد ش��ده اس��ت 
اصال لوکس نیست، لوکس یک تعریفی دارد 
لوکس به کاالیی گفته می شود که افراد خاص 
بتوانند آن را خریداری کنند، اما در واقع بخش 
عمده این خودروهای وارداتی لوکس نیستند، 
از سوی دیگر خودروهای وارداتی در آن سوی 
م��رز که لوکس نیس��تند، قیمت خودروهای 
خارجی ارزان است و به دلیل اجرای تعرفه ها و 
عوارض خودرو قیمت آن افزایش پیدا می کند، 
برای مثال کجای دنیا به خودروی س��انتافه، 
تویوت��ا راوفور، فولوکس و...می گویند خودرو 
لوکس اینها با قوانین کش��ور ما لوکس ش��ده 
اند.« وی ادامه می هد:» همین خودروسازان 
می گویند تولید داخل کجا تولیداتش��ان تولید 
داخل اس��ت، این روزها مشخص شده بخش 
از قطعات خودوری کش��ور وارداتی اس��ت و 
هنوز ما نتوانستیم خودروساز 100 درصدی در 
کشور شویم ، طبق آمارها هر وقت که واردات 
قطعات در کش��ور اوج گرفته تولید خودرو نیز 
افزای��ش پی��دا کرده و زمانی ک��ه واردات کم 
ش��ود تولید نیز کاهش پیدا کرده اس��ت، این 
موضوع را می توانید از گمرک کشور بپرسید.« 
دبی��ر انجمن وارد کنندگان خودرو کش��ور در 
پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره اینکه روس 
ه��ا اع��الم کرده اند حاضرند به صنعت خودرو 
کش��ور کمک کنند،آیا این امر محقق خواهد 
شد؟ می گوید:» ما کشوری بودیم که همپای 
جن��رال موت��ور کار می کردیم بنابراین ما می 
توانیم تولیدکننده مهم صنعت خودرو باشیم، 
ما یک زمان با خودرو سازان بزرگ دنیا ارتباط 
داش��تیم، اما این روزها به دالیلی ش��رایط به 
این ش��کل ش��ده و روس ها می خواهند وارد 
بازار ما ش��وند که اش��کالی ندارد، چرا که این 
روزه��ا فرغون هم خودرو س��ازان تولید کنند 
م��ردم خریداری می کنند چرا که نیاز دارند.« 
او در ب��اره اینک��ه به تازگی نمایندگان مجلس 
طرحی را در حال بررسی قرار داده اند که خورو 
واردات��ی صورت بگیرد، اما قطعات یدکی آن 
در داخل تولید ش��ود، این طرح چگونه اس��ت؟ 
می گوید:» نمایندگان مجلس همواره ش��عار 
م��ی دهند، ببنید اگر بخواهیم ش��کالت هم 
تولید کنیم نیازی به مواد و تجهیزات وارداتی 
داریم، آقایان نماینده یک حرفهایی می زنند، 
کجا کارخانه قطعه سازی در کشور داریم، مگر 
خودروسازان فرانسوی را نیاوردند که همین جا 
داخل کشور تولید کنند، اما نتوانستند قطعات 
م��ورد نی��از را تامین کنن��د، من نمی خواهم با 
خودروسازان بزرگ مقایسه کنم، اما آیا قطعه 
سازان ما توان این را دارند که قطعات به شبکه 
تولید خودروساز دیگر کشورها بدهند؛ باز من 
ای��ن را تاکی��د کنم ما توان تولید بهتر از این را 
داریم و ان طور نیست که بگویم نمی توانیم اما 
حرف اینجاست که مدیران خودروساز کشور 
بلد نیستند. در همه جای دنیا خودروسازان در 
ابتدا خدمات پس از فروش خود را تقویت می 
کنند، اما در کشور ما به چه شکل است؟ واقعا 
م��ا توان ص��ادرات خودرو داریم اصال در دنیا 

کسی به خودرو ما نگاه می کند.«

تخصیص ارز 4200 به واردات کاالی مشابه تولید داخل!
گروه صنعت و تجارت:یک تولید کننده با انتقاد از 
تخصیص ارز ۴200 تومانی به واردات بی کربنات 
س��دیم دارویی با وجود تولید آن در داخل، گفت: 
برای داخلی سازی این محصول، تاییدیه هایی از 
ما مطالبه شده که برای واردات مطالبه نمی شود.  
یوس��ف عالم مرتضوی در گفت  و گو با فارس با 
بی��ان اینکه از س��ال ۹2 طراح��ی و اجرای پروژه 
تولی��د بی کربنات س��دیم دارویی را آغاز کردیم، 
اظهار داش��ت: 80 درص��د مصرف این محصول 
در زمین��ه همودیالی��ز و 20 درص��د نیز در زمینه 
تولید دارو صورت می گیرد.وی مصرف س��االنه 
کش��ور در این زمینه را 3 تا 3,5 هزار تن عنوان 
کرد و گفت: 100 درصد این ماده با شرایط بسیار 
سخت از کشورهای اروپایی وارد می شده و دانش 
فنی تولید آن در اختیار س��ه کش��ور اروپایی است 
که حاال توانس��ته ایم آن را در داخل تولید کنیم.

مرتضوی توضیح داد: ماش��ین آالت الزم برای 
تولید بی کربنات س��دیم دارویی از اروپا وارد شده 
و در س��ال گذشته مورد بهره برداری قرار گرفت، 
در عین حال پروانه و گواهی تولید را از س��ازمان 
غذا و دارو اخذ کرده ایم و پروانه بهره برداری نیز 
از سازمان صنعت، معدن و تجارت دریافت شده 
اس��ت.وی ادامه داد: در حال حاضر ش��رکت های 
دارویی از خرید این محصول استقبال می کنند و 
شرکت های فعال در زمینه کاالهای دیالیزی نیز 
تمای��ل ب��ه خری��د از ما دارند ولی با توجه به اینکه 
بابت تأمین این محصول به آنها تا پایان سال ارز 
دولتی ۴200 تومانی تخصیص یافته است، امکان 
خرید از داخل برایشان وجود ندارد.این تولیدکننده 
تصریح کرد: واردات بی کربنات سدیم دارویی با 
صرف هزینه های حمل و گمرکی همراه اس��ت 
ک��ه در نهای��ت قیمت محصول ما باالتر از قیمت 

محصول وارداتی برای مصرف کننده نخواهد بود. 
ضمن اینکه با توجه به اینکه کشورهای اروپایی 
این محصول را مستقیما به ما نمی فروشند، باید 
از کش��ورهای واس��طه برای خرید استفاده شود 
ک��ه قیم��ت تمام ش��ده را افزای��ش می دهد.وی 
افزود: قیمت تمام ش��ده محصول ما در مقایس��ه 
با قیمت فروش ش��رکت های خارجی 50 درصد 
باالت��ر اس��ت اما با توجه ب��ه هزینه های حمل و 
مسائل دیگر، قیمت برای مصرف کننده تغییری 
نخواهد کرد.به گفته مرتضوی بی کربنات سدیم 
یک ماده اس��تراتژیک برای بخش دیالیز است و 
کارخانه های تجهیزات پزشکی تمایل به خرید از 
ما دارند که البته باید از تولید داخل حمایت شود 
تا بتوانیم جایگزین محصوالت وارداتی ش��ویم.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه گواهی ایزو و گواهی آنالیز و 
ریسک را از شرکت های آلمانی دریافت کرده ایم، 

گفت: ۶ ماه اس��ت که تولید ما ش��روع ش��ده اما 
اداره تجهیزات پزش��کی اجازه اس��تفاده از پودر 
تولیدی ما را به کارخانه های تجهیزات پزش��کی 
نمی ده��د. ای��ن تولیدکننده تصریح ک��رد: اداره 
تجهیزات پزش��کی از ما مدارکی را مطالبه کرده 
که بابت واردات بی کربنات سدیم آنها را مطالبه 
نمی کند.وی همچنین با انتقاد از نحوه شناسایی 
شرکت های دانش بنیان از طرف معاونت علمی 
و فناوری رئیس جمهور، اظهار داشت: این کار به 
شرکت های پیمانکاری خصوصی سپرده شده که 
شاهد برخی اختالفات در زمینه ارزیابی شرکت ها 
هستیم، به طوری که تولید ما با وجود اینکه ثبت 
اختراع شده، دانش بنیان محسوب نمی شود ولی 
برخی ش��رکت های دیگر که تولیدش��ان چندان 
مبتنی بر کار تحقیقات نیس��ت، جزو دانش بنیان 

ها به حساب می آیند.

صنـعت و تجارت
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شهرستان

این بندر آماده پذیرش غیر مستقیم 
کشتی  های ۵۰ هزار تنی کاالهای 

اساسی است
به گزارش ایرنا، س��یاوش ارجمندزاده روز دوش��نبه به 
رسانه ها اعالم کرد: بوشهر تا سال گذشته تنها امکان 
پذی��رش کش��تی  های 20 ه��زار تنی را داش��ت که با 
بهره  ب��رداری از پروژه الیروبی کانال دسترس��ی بندر 
بوش��هر اکنون ش��رایط برای پذیرش کشتی های 30 
هزار تنی در این بندر فراهم است. وی بیان کرد: با این 
حال یکی از رویکردهای استان در راستای رونق بندری 
پذیرش کش��تی  های کاالی اساس��ی با ظرفیت  های 
۴0 ت��ا 50 هزار تنی اس��ت. ارجمن��دزاده ادامه داد: در 
حال حاضر گرچه به لحاظ عمق کنونی کانال امکان 
پذیرش مستقیم کشتی  های یاد شده وجود ندارد اما با 
سبک سازی در لنگرگاه امکان پذیرش غیرمستقیم 
کش��تی های ۴0 تا 50 هزار تنی با هزینه قابل رقابت 
با سایر بنادر جنوبی کشور وجود دارد. وی یادآور شد: 
از سال  گذشته تاکنون ۶ کشتی با حدود ۷0 هزار تن 
کاالی اساسی برنج در بوشهر پهلو گرفته و در روزهای 
آینده نیز یک کشتی 28 تنی حامل کاالهای اساسی در 
بندر بوشهر پهلو می  گیرد. ارجمندزاده گفت: با این حال 
افزایش عمق کانال دسترسی بندر بوشهر برای پذیرش 
مستقیم کشتی های 50 هزارتنی در اولویت قرار دارد که 
انتظار است مسئوالن استان از جمله نمایندگان برای 

تحقق این مهم تالش جدی داشته باشند. 

اقدامات عوامل گازبانی روستاهای 
سیل زده یک فعالیت جهادی وانجام 
جدی مسئولیت اجتماعی بوده است

با وقوع س��یالب کم س��ابقه در اکثر مناطق خراسان 
جنوبی، ش��بکه گازرس��انی به دو روس��تای بخش 
مرکزی بیرجند دچار آس��یب ش��ده و منجر به قطعی 
گاز گردید که با تالش شبانه روزی اکیپ های امداد 
و تعمی��رات و همراه��ی جدی گازبان ها، جریان گاز 
این روستاها در کمترین زمان ممکن برقرار گردید. 
مدیرعامل ش��رکت گاز خراس��ان جنوبی در این باره 
گفت: پس از وقوع کم س��ابقه س��یالب شهریور ماه 
در برخی از روس��تاهای بیرجند، اکیپ های امداد و 
تعمیرات اداره گاز بیرجند، در کوتاه ترین زمان ممکن 
در روس��تاهای س��یل زده اکبر آباد بهدان، نوفرست، 
خراشاد، کوچ و کالته حاجی رضا برای بررسی موارد 
و خسارت های احتمالی مستقر شدند. سید محمود 
هاشمی ضمن اشاره به اهمیت و نگاه ویژه به نیروی 
انسانی در مجموعه شرکت گاز خراسان جنوبی افزود: 
تمامی پرسنل شرکت گاز خراسان جنوبی به عنوان 
مهمترین سرمایه شرکت تلقی می شوند و در همین 
راستا، پرسنل گازبانی نیز به عنوان نمایندگان تاثیر 
گذار ش��رکت گاز در س��طح استان شناخته می شوند. 
وی افزود: خوشبختانه با تالش شبانه روزی و روحیه 
باالی تیم های تعمیرات و امداد با همراهی گازبان 
ها، در کمترین زمان ممکن گاز سه روستای اکبرآباد 

بهدان، کالته حاجی رضا و کوچ وصل شد. 

تقدیر از همسر شهید بابائی در 
شرکت توزیع برق استان سمنان

در نکوداش��ت هفته دفاع مقدس، از همس��ر شهید 
علی بابائی، از شهدای منتسب به کارکنان شرکت 
توزیع نیروی برق استان سمنان تجلیل به عمل آمد. 
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان در دیدار مجازی 
با این خانواده ش��هید، ضمن گرامیداش��ت چهلمین 
سالگشت حماسه پرشکوه دفاع مقدس بیان داشت: 
مناسبت های طول سال، فرصت شایسته ای است 
تا تکریم خانواده معظم شهدا بیش از پیش و به نحو 
شایس��ته ای انجام شود. سیدمحمد موسوی زاده با 
اشاره به این که چن�انچه در حال ح�اضر کش�ور ما 
با افتخار در مقاب�ل دشم�نان ایست�ادگی می نماید 
و این امنیت و آرامش و هر آن چه که داریم مرهون 
ازخودگذش��تگی و فداکاری ش��هدای واالمقام می 
باشد گفت: خانواده معزز شهدا نیز با صبر و بردباری، 

سهم بسزایی در این زمینه دارند. 

مدیرعامل برق باختر از افتتاح ۴ پروژه 
به ارزش ۴۶۰۰میلیاردریال در استان 

همدان خبرداد 
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای باختر گفت: چهار 
هزار و ۶00 میلیارد ریال طرح زیرساختی در حوزه 
برق رسانی سه استان مرکزی، همدان و لرستان ایجاد 
شد که با حضور وزیر نیرو به بهره برداری می رسد. 
به گزارش روابط عمومی ش��رکت برق منطقه ای 
باختر »فرهاد شبیهی« در گفت و گو با خبرنگاران 
، افزود: خط ۴00 تقویت ش��بکه مالیر، پس��ت سیار 
مالیر چهار و پست سیار کرفس مهمترین طرح های 
برق رس��انی اس��تان همدان اس��ت.  وی ادامه داد: 
طرح های برق رسانی مذکور با هدف تقویت شبکه، 
تامین زیرس��اخت های شهرک ها و نواحی صنعتی 
استان همدان انجام شده است.  مدیرعامل شرکت 
برق منطقه ای باختر بیان کرد:  پس��ت های انتقال 
سردار همدانی و همدان ۶ و چندین طرح برق رسانی 
دیگ��ر نی��ز با س��رمایه گذاری مالی بیش از 10 هزار 
میلیارد ریال در اس��تان همدان در حال اجرا اس��ت 
که تا پایان امس��ال ش��ماری از آن ها به بهره برداری 
می رسند.  برق منطقه ای باختر سه استان مرکزی، 

همدان و لرستان را در بر می گیرد.

میزان بدهی مشترکان برق ۸۰ میلیارد 
تومان است 

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی  برق استان ایالم  
گفت : میزان بدهی انباشته شده مشترکان برق در 
اس��تان بالغ بر 80 میلیارد هس��ت . هادی شیرخانی 
شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران در بستر فضای 
مج��ازی اظه��ار کرد: میزان بدهی انباش��ته ش��ده 
مش��ترکان برق در اس��تان ایالم تاکنون بالغ بر 80 
میلیارد تومان بوده است. وی گفت: برنامه شرکت 
ب��رق برای وصول مطالبات اس��تفاده حداکثری از 
ظرفیت پیمانکار اس��ت، در ابتدا به صورت اخطار و 
در نهایت استفاده از ابزار قطع جریان برق مشترکان 
بدحس��اب اس��ت. ش��یرخانی بیان کرد: متأسفانه 
وضعیت وصول مطالبات بدهی مش��ترکان برق در 
اس��تان در ش��رایط نامطلوبی قرار دارد به شکلی که 
فعاًل حدود ۶0 درصد از انرژی فروخته شده وصول 
می شود. مدیرعامل شرکت توزیع برق ایالم عنوان 
کرد: عمده ترین بخش��ی هایی که در حوزه وصول 
مطالبات در پرداخت به موقع صورتحساب کوتاهی 
می کنند بخش های تجاری و خانگی است. وی از 
اختصاص 100 میلیارد تومان اعتبار برای طرح های 
حوزه برق در ایالم در س��ال جاری خبر داد و گفت: 
عدم امکان سرمایه گذاری در بخش تولید برق یکی 

از چالش های این حوزه است.

هم اکنون این امکان برای مدارسی 
که الگوی مصرف را رعایت کنند وجود 

دارد و بهایی پرداخت نخواهند کرد
هادی شیرخانی اظهار داشت:  مهمترین چالش های 
شرکت های توزیع در حال حاضر عدم امکان سرمایه 
گذاری در بخش تولید برق در کشور به خاطر شرایط 
تحریم که متناسب با مصرف روز افزون نبوده و روز به 
روز این چالش سبب سخت تر شدن انجام وظایف در 
حوزه شرکت های توزیع شده است. مدیرعامل شرکت 
توزیع برق استان ایالم گفت: یکی دیگر از مهمترین 
چالش های برق  ش��رکت های توزیع در کش��ور عدم 
مدیریت مصرف هوشمندانه توسط مشترکین به علت 
واقعی نبودن قیمت برق است. شیرخانی تصریح کرد: 
از اقدامات شرکت های توزیع در جهت کاهش هزینه 
ها استفاده از تکنولوژی های نوینی همچون تعمیرات 
به وسیله خط گرم یا هات الین بوده که هدف استفاده از 
این تکنولوژی کاهش زمان خاموشی برای مشترکین 
و جلوگیری از انرژی توزیع نشده برق است که همانا 

رضایتمندی مشترکین را به دنبال خواهد داشت.

سد نعمت آباد جلوه ای نوین از 
گردشگری است

مدیرعامل آب منطقه ای همدان بهره برداری از س��د 
نعمت آب��اد را گام بزرگ��ی برای جهش تولید در بخش 
کش��اورزی دانس��ت و گفت: این سد جلوه ای نوین از 
گردش��گری را در این منطقه ایجاد می کند. منصور 
ستوده روز یکشنبه در آیین بهره برداری از سد نعمت 
آباد در اسدآباد با حضور وزیر نیرو اظهار داشت: بهره 
برداری از این طرح تبلور دیگری از رش��د صنعت در 
استان همدان است.  وی توزیع حق آبه در همه نقاط 
شهری و روستایی را از وظایف دولت دانست و گفت: 
این مهم در اولویت شرکت آب منطقه ای در استان 
همدان قرار دارد.  ستوده خاطرنشان کرد: آب منطقه ای 
همدان با ایجاد چند سد، تامین آب شرب سالم و فراهم 
کردن آب صنایع در دولت تدبیر و امید، برای رونق و 

توسعه این استان کوشیده است.  . 

پروژه های آبخیزداری استان گیالن 
۹۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری اس��تان گیالن، میرحامد اختری ، با بیان 
اینکه در س��ال ۹8 و از محل صندوق توس��عه ملی، 
2۹ میلی��ارد توم��ان اعتبار برای اجرای پروژه تعریف 
ش��ده اس��ت اظهار داش��ت: از این مبلغ 2۷ میلیارد و 
500 میلی��ون توم��ان مربوط به پروژه های مکانیکی 
آبخیزداری است سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری 
گیالن با بیان اینکه یک میلیارد و 500 میلیون تومان 
اعتبار به پروژه های بیولوژیک بخش مرتع اختصاص 
پیدا کرده افزود: پروژه های آبخیزداری گیالن به طور 
متوسط با پیشرفت فیزیکی ۹2 درصد در حال اتمام 
هس��تند و 1۶ فق��ره از قرارداده��ای منعقده در مورد 
پروژه های مکانیکی آبخیزداری هم تکمیل شده اند 
اخت��ری ب��ا تأکید بر اینکه عملیات اجرایی تعدادی از 
پروژه های مکانیکی آبخیزداری گیالن تا پایان مهر 
به پایان می رسد گفت: برخی از پروژه های آبخیزداری 
س��ال ۹8 به واس��طه شرایط محیطی این پتانسیل را 
داش��تند ک��ه ما از ظرفی��ت 25 درصد افزایش قرارداد 
و اختی��اری ک��ه قان��ون در این مورد ب��ه کارفرما داده 
استفاده کنیم و آن ها را از حیث حجم و کیفیت ضریب 

حفاظتی ارتقاء دهیم

مدیرکل بنادر و دریانوردی بوشهر گفت: زندگی عمده جمعیت ساحل نشین این استان به طور مستقیم و غیرمستقیم با دریا مرتبط است و چنین شرایطی می طلبد طرح های توسعه ای بندر 
در اولویت های اصلی اس��تان قرار گیرد.  س��یاوش ارجمندزاده مدیرکل بنادر و دریانوردی اس��تان بوش��هر بیان کرد: بندر بوش��هر تا س��ال گذش��ته تنها امکان پذیرش کش��تی  های 20 هزار تنی را 
داش��ت که با بهره  برداری از طرح الیروبی کانال دسترس��ی این بندر، اکنون ش��رایط برای پذیرش کش��تی های 30 هزار تنی فراهم اس��ت. او افزود: با این حال یکی از رویکرد های اس��تان برای 

رونق بندری پذیرش کشتی  های حامل کاالی اساسی با ظرفیت  های ۴0 تا 50 هزار تنی است.

طرح های توسعه ای 
بنادر در اولویت 
برنامه های استان بوشهر

اخبار

اخبار

ژه
 ویـ

بر
خــ

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان:

تمرکز ذوب آهن تامین ریل داخل کشور است
معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن اصفهان با بیان این که 
سیاس��ت موجود وزارت صمت، جلوگیری از واردات ریل مترو 
و راه آهن به کش��ور اس��ت، گفت: ذوب آهن اصفهان با توجه 
به نیاز داخل امسال تمرکزی بر صادرات ریل نخواهد داشت، 
اما از نظر کیفیت ریل تولیدی مطابق اس��تانداردهای جهانی، 
هی��چ محدودیت��ی ندارد.  مهرداد توالئیان در خصوص آخرین 
وضعیت تولید ریل این ش��رکت و دریافت گواهینامه اس��تاندارد 
ملی ایران برای تولید آن، اظهار کرد: در حال حاضر ریل  ذوب 
آهن مطابق با استاندارد روز دنیا  تولید می شود ضمن این که 
این شرکت موفق شدگواهینامه استاندارد ملی برای ریل خود 
را دریاف��ت کن��د. وی ب��ا تاکید بر ای��ن که از نظر کیفیت امکان 
ص��ادرات محص��ول ری��ل ذوب آهن وجود دارد، گفت:  با توجه 
به نیازهای داخل کشور و قراردادهای موجود ذوب آهن برای 
تحویل ریل، این شرکت در سال جاری برنامه ای برای صادرات 
ریل خود ندارد و با توجه به تعهدات موجود اولویت ذوب آهن 
تامین نیاز داخل است، تا وزارت راه و شهرسازی ناچار به واردات 
ریل نشود. معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان با بیان این 
که حتی تا نیمه نخست سال آینده نیز تعهد تحویل ریل برای 
۶ محور مهم کش��ور در دس��تور کار ذوب آهن قرار دارد، اظهار 
کرد: با توجه به سیاست وزارت راه و شهرسازی بر توسعه حمل 
و نقل ریلی، شرکت ذوب آهن در حال حاضر با توجه به نیازهای 
موجود کش��ور ذوب آهن می تواند 100 درصد نیازهای ریلی 

داخل را تامین کند و در این خصوص با وزارت راه و شهرسازی 
در تعامل و هماهنگی کامل قرار دارد. وی افزود: شرکت ذوب 
آه��ن اصفه��ان اکنون برای تمام پروژه هایی که تا یک س��ال 
و نیم آینده در برنامه وزارت راه و شهرس��ازی اس��ت، قرارداد 
منعقد کرده و ماهانه با دس��تور این وزارتخانه برای محورهای 
مختلف ریل را ارسال می کند. وی با بیان این که در دنیا برای 
محصوالت اس��تانداردهای زیادی تعریف ش��ده است، تصریح 
کرد: زمانی که یک محصول برای نخستین بار در کشور تولید 
م��ی ش��ود، ب��ا توجه ب��ه این که در آینده رقبای��ی وارد بازار می 

ش��وند، استانداردی برای آن محصول مطابق با استانداردهای 
جهانی تعریف می شود تا محصول کیفی وارد بازار شود. معاون 
بهره برداری شرکت ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه در حال 
حاضر ذوب آهن برای صادرات ریل با اس��تاندارد DE اروپا در 
تالش است، افزود: زمانی که محصول جدیدی تولید می شود 
استاندارد آن باید با استانداردهای آن کشور و منطقه تطابق داده 
ش��ود و بعد از دریافت اس��تاندارد ملی برای صادرات آن تالش 
می ش��ود. وی با اش��اره به ضرورت دریافت استاندارد ملی ریل 
ذوب آهن، گفت: اگر در آینده مجموعه و کارگاه دیگری اقدام 
به تولید ریل کرد، ملزم به رعایت این اس��تانداردها خواهد بود 
تا هر نوع ریلی وارد بازار نشود. توالئیان با تاکید بر این که در 
حال حاضر ش��رکت ذوب آهن تنها تولیدکننده ریل در کش��ور 
است، خاطرنشان کرد: با وجودی که ذوب آهن رقیبی در تولید 
ریل ندارد، به عنوان تنها فروش��نده به بورس کاال ورود کرده 
اس��ت و خریداران براس��اس قیمت تعیین ش��ده در بورس کاال 
محص��ول م��ورد نظر خ��ود را خرید می کنند. وی با بیان اینکه 
راه آهن جمهوری اسالمی ایران خرید ریل مورد نیاز خود را از 
طری��ق مناقص��ه انجام می دهد که ذوب آهن اصفهان در تمام 
مناقصه ها ش��رکت و تنها برنده آن اس��ت، افزود: البته ش��رکت 
ه��ای کوچک��ی وجود دارند که نیازمند ریل گذاری در کارخانه 
و مجموعه خود هستند که بدون برگزاری مناقصه، ریل مورد 

نیاز خود را از بورس کاال خرید می کنند.

شهردار مشکین دشت : 
ساخت و ساز غیر مجاز ظلمی است که به شهروندان می شود

نشس��ت خبری مهندس بغدادی شهردار مشکین 
دش��ت با حضور اصحاب رس��انه در سالن جلسات 
شهرداری مشکین دشت برگزار شد.  در این نشست 
شهردار مشکین دشت گفت : در راستای رسالت و 
اطالع رسانی به شهروندان در خصوص اقدامات 
انجام شده در مدیریت شهری این نشست برگزار 
شد و از اصحاب رسانه در خصوص پیشبرد اهداف 
و خدمت رس��انی مطلوب تقاضا دارم طرح ، انتقاد 
و یا پیش��نهادی دارند ارایه کنند . بغدادی افزود : 
شهرداری را زمانی تحویل گرفته ام  که مشکین 

دش��ت در ای��ن دوره  چه��ار تغیی��ر  را در یک  دوره  
تجربه کرد که خود ایجاد نوسان در مدیریت  و پایه 
های استحکام مدیریتی را تحت شعا قرار می دهد 
و همچنین  تبعات  این تغییرات در سیستم اداری 
دیده می ش��ود ، و هر ش��هرداری در زمان تصدی 
خود ابالغ های زیادی را صادر کرده  و با توجه به 
هر سال یک شهردار و هر شخص تغییراتی دیگر،  
که این موضوع عدم ثبات در مدیریت شهری شده 
اس��ت . وی تصریح کرد : این موضوع بر خدمات 
ده��ی مناس��ب لطمه زده و اف��رادی در جایگاه ها 

ق��رار گرفتن��د که با تجربه و تخصص آنها مقایرت 
داش��ت .  ش��هردار گفت: امسال سال آخرفعالیت  
شوراهاس��ت و در سال آخر اعضای شورها تالش  
می کنند تا جمع بندی داش��ته باش��ند و خروجی 
کارهای چهار س��اله را ارایه دهند و از س��وي دیگر 
مردم خواهان جوابگویی مسووالن هستند و همه 
اینها به شهرداری فشار می آورد.   بغدادی  تصریح 
کرد: متاس��فانه در بس��یاری از نقاط کشور شوراها 
،ش��ورای شهرداری ش��ده اند وشوراها متمرکز بر 
ش��هرداری هس��تند ، در قانون شورا ها آمده است  

که در زمینه های فرهنگی ، اجتماعی و زمینه های 
مختلف شورا وظیفه دارد  در نتیجه مردم نیز همه 
مش��کالت را از چش��م شهرداری دیده و در بخش 

های مختلف مطالب گری می کنند.

برگزاری مانور پدافند غیرعامل با عنوان مانور معین و جانشین شرکت توزیع برق لرستان
بنا به گزارش  دفتر روابط عمومی شرکت توزیع 
نیروی برق استان لرستان، مانور پدافند غیرعامل 
در شهریور ماه با حضور مدیریت های توزیع برق 
شهرستان بروجرد و چگنی بعنوان مدیریت های 
معین و جانش��ین با هدف آش��نایی هرچه بیشتر با 
ش��بکه های برق و شناس��ایی نقاط قوت و ضعف 
سیستم و شبکه های برق برگزار گردید. مهندس 
فریدون خودنیا مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی 
برق اس��تان لرس��تان گفت: این مانور همزمان با 
ه��دف ارزیاب��ی آماده به کاری، فعالیت و خدمات 
ضروری و همچنین ارتقای سطح آمادگی نیروها 

برای مقابله با حوادث طبیعی و غیرطبیعی برگزار 
شد. وی افزود: در این مانورها میزان آمادگی در 
مدیریت ها را ارزیابی و مورد بررسی قرار میدهیم 
که در شرایط بحران بتوانیم کارایی آنها را باال برده 
تا در همه حال خدمات قابل قبول به مش��ترکین 
ارائ��ه داده ت��ا در نهایت رضایتمندی مش��ترکین 
را فراه��م آوری��م. مهندس حکیمی مدیر بحران 
و پدافند غیرعامل ش��رکت توزیع برق لرس��تان 
گفت: با شروع مانور فوق مدیریتهای برق بروجرد 
و چگن��ی ب��ا همکاری یکدیگ��ر ضمن در اختیار 
گرفت��ن کام��ل مرکز کنترل شهرس��تان نورآباد 

اق��دام به تقس��یم وظای��ف کاری نیروها نمودند. 
وی افزود: توسط دیسپاچینگ و بدون اطالع قبلی 
به مدیریت های معین و جانش��ین در قسمتهایی 
از شهرس��تان نورآباد خاموش��ی اعمال گردید که 
در کمترین زمان ممکن توسط اکیپهای اجرایی 
مب��ادرت به وصل برق نموده و مش��کل برطرف 
گردی��د. در پای��ان مهندس حس��ن پور مدیریت 
توزی��ع برق شهرس��تان نورآب��اد گفت: باتوجه به 
برگزاری این مانورها در سطح استان و همکاری 
مدیریتهای توزیع برق شهرس��تانهای استان در 
اجرای این گونه مانورها از مدیریت عامل شرکت 

تقدی��ر و تش��کر نموده ک��ه موجباتی فراهم می 
آورد ت��ا هرچن��د وقت یکبار ش��اهد برگزاری این 

مانورها باشیم.

برای دو ماه متوالی

بخشودگی اجاره بهای اماکن تجاری موقوفات خراسان رضوی

مش��هد مقدس س��میرا رحمتی-معاون اوقافی، 
حقوق��ی و ثبت��ی اداره کل اوق��اف و امور خیریه 
خراس��ان رض��وی گفت: در راس��تای حمایت از 
مس��تاجرین واحده��ای تج��اری موقوفات که 
در اث��ر ش��یوع وی��روس کرونا آس��یب دیده اند و 

از س��ال گذشته مس��تاجر موقوفه بوده اند، اجاره 
بهای اماکن تجاری موقوفات خراس��ان رضوی 
برای دو ماه متوالی بخشیده شد. حجت االسالم  
محمد ذاکری با اشاره به رویکرد اجتماعی  اوقاف 
در همراهی و کمک به آس��یب دیدگان از ش��یوع 
وی��روس کرون��ا به میزان توان و امکانات، گفت: 
در راس��تای همراهی و مس��اعدت به مستاجران 
واحدهای تجاری موقوفات استان خراسان رضوی 
که بنا به تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا و هیات 

وزیران جزء مش��اغل پرخطر محسوب گردیده و 
برای جلوگیری از شیوع ویروس منحوس کرونا 
از فعالیت منع شده اند، با موافقت سازمان اوقاف و 
امور خیریه اجاره بهای دو ماه اسفند ۹8 و فروردین 
۹۹ این واحدها مورد بخشودگی قرار گرفت. وی 
با اشاره به اینکه اگرچه شرایط بخشودگی دو ماه 
اجاره بهاء برای مس��تاجرینی اس��ت که از قبل از 
شیوع ویروس کرونا واحدهای تجاری موقوفات 
را در قالب قرارداد اجاره کرده اند فراهم گردیده، 

تصری��ح کرد: با توجه ب��ه اینکه درآمد موقوفات 
مطاب��ق نی��ات واقفین باید صرف کمک به ایتام، 
نیازمندان، بیماران و... گردد و این اقش��ار آس��یب 
پذیر در اثر ش��یوع این ویروس آس��یب بیش��تری 
دیده اند و نیاز به کمک و مساعدت بیشتری پیدا 
کرده اند لذا از مستاجرین موقوفات درخواست می 
کنیم تا در صورت امکان با عدم استفاده از شرایط 
فراهم شده، اوقاف را در کمک به هموطنان عزیز 

یاری نمایند. 

مش�هد مقدس س�ارا رحمتی-خالقیت و تنوع 
در فروش محصوالت پاالیش��گاه که منجر به 

اج��راي ط��رح فروش گوگرد م��ذاب به بخش 
خصوص��ي و ایجاد اش��تغال پای��دار در منطقه 
ش��ده است بسیار س��تودني است. علیرضا رزم 
حس��یني اس��تاندار خراس��ان رضوي به همراه 
جمع��ي از مدی��ران اس��تاني و شهرس��تاني، از 
چهار واحد در حال احداث طرح هاي گوگردي 
بخش خصوصي در منطقه عملیاتي خانگیران 
س��رخس بازدید کرد. علیرضا رزم حس��یني در 
حاش��یه بازدی��د از این طرح ه��ا گفت: به دلیل 
موقعی��ت جغرافیای��ي و راهبردي شهرس��تان 
س��رخس در نقطه صف��ر مرزي و همجواري با 

کشور ترکمنستان، موقیعت مناسبي براي انجام 
فعالیت هاي تولیدي و صنعتي در شهرس��تان 
فراهم اس��ت. مقام عالي دولت در استان افزود: 
منطق��ه خانگی��ران باید از حداکثر طرفیت خود 
استفاده کند و به مدلي از سرمایه گذاري تبدیل 
ش��ود که تالش مس��ئوالن، منطقه را متحول و 
مردم س��رخس از این تحول بهره مند خواهند 
شد. وي اظهارداشت: کشور ما نیازمند نوآوري 
در فعالیت هاي اقتصادي براي ایجاد اش��تغال 
پایدار است و شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي 
نژاد با خالقیت در تنوع فروش محصول گوگرد 

که منجر به س��رمایه گذاري بخش خصوصي 
در این منطقه ش��ده اس��ت، توانسته گام مهم و 
بسیار ستودني در این خصوص بردارد. استاندار 
خراس��ان رضوي در پایان یادآور ش��د: ما براي 
ایجاد هاب گوگردي در شهرس��تان س��رخس 
آمادگي داریم تا س��رمایه گذاران به این حوزه 
ورود پی��دا کنن��د، ضمن اینکه در آینده نزدیک 
نیز شاهد بهره برداري خطوط تولید از محصول 
گوگرد مذاب شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي 
نژاد که با س��رمایه گذاري بخش خصوصي در 

حال انجام مي باشد خواهیم بود.  

استاندار خراسان رضوي در بازدید از شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد عنوان کرد

اجراي طرح فروش گوگرد مذاب به بخش خصوصي



چهار  شنبه 2 مهر  1399    شماره 824  سال چهارم  دور جدید  شماره 456   8  صفحه   3000 تومان
W e d 2 3 S e p t e m b e r 2 0 2 0  8 p a g e

مدیر سازمان شهرستان ها: وحید ملک 09122752190
vahidmalek282@yahoo.com :ایمیل سازمان شهرستان ها

تهران: خیابان انقالب خیابان جمالزاده شمالی، نرسیده به خیابان نصرت، پالک 275، طبقه 
پنجم واحد 17 ـ تلفن: 02166917312 ـ 021665562801 ـ فکس: 02166126139

صاحب امتیاز: موسسه افق رسانه  پویا                       سردبیر: احمد رضا مسعودی         
هیئت تحریریه: اقتصاد کالن: احمد رضا مسعود ی، بانک و بیمه: حسن چشمی

صنعت،تجارت و کشاورزی: محمد خادمی،نفت و نیرو: امیر مهد ی نعمتی 
مدیر سازمان آگهی:  حسن چشمیـ   فکس: 66431022  واحد  فنی: مد یر فنی: امیر شریف،صفحه آرایی: مهد ی صالحی طاهری

تلفکس:66431022 تلفن تحریریه: 66435746-66911172  
سامانه پیام کوتاه:888  711  3000 تلفن سازمان آگهي ها:66910452   
لیتوگرافي و چاپ:گل آذین66791365-66 آد رس:ستارخان، بین توحید  و باقرخان، کوچه اکبریان آذر، پالک 57، طبقه سوم شرقي 
eskenasnewspaper.com:وب سایت    Eskenasnewspaper@gmail.com :پست الکترونیکی

قیمت سویا و کنجاله تغییر کرد
س��تاد تنظیم بازار اعالم کرد با توجه به س��هم اثر 
تغییرات نرخ ارز نهاده های پایه کش��اورزی و تغییر 
نرخ کنجاله س��ویا در قیمت گوش��ت مرغ، تخم مرغ 
و ش��یر خام قیمت محصوالت با پیش��نهاد وزارت 
جهاد کشاورزی و محاسبه سازمان حمایت متعاقبًا 
تصمیم گیری و ابالغ خواهد شد. به گزارش فارس، 
ستاد تنظیم بازار  طی مصوبه ای  در جلسه مورخ 2۶ 
شهریور ۹۹ قیمت جدید کنجاله سویا و دانه روغنی 
سویا را اعالم کرد.اهم مباحث و مصوبات یکصدو 
دومین جلسه کارگروه ستاد تنظیم بازار بدین شرح 
اس��ت: در راس��تای مصوبات یکصدودومین جلسه 
کارگ��روه تنظی��م بازار و ب��ا توجه به افزایش قیمت 
جهان��ی دانه های روغنی نس��بت ب��ه مقطع تعیین 
قیمت ه��ای مصوب قب��ل و به منظور ایجاد انگیزه 
در تأمی��ن ب��ه هنگام کاال، قیمت های محاس��باتی 
س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
در جلس��ه ارائه و با قیمت های جدید به ش��رح ذیل 
موافقت شد. بر این اساس، قیمت مصوب دانه های 
روغنی سویا از قیمت 2۴150 ریال به 2۶500 ریال 
افزای��ش یافت و همچنی��ن قیمت مصوب کنجاله 
سویا از 2۴500 ریال به قیمت مصوب جدید یعنی 

2۷000 ریال افزایش یافت. 

افزایش ۶3 تا ۱۷۰ میلیون تومانی 
قیمت محصوالت مدیران خودرو 

در حالی که قرار است طبق مصوبه شورای رقابت، 
قیم��ت خودروها هر س��ه م��اه یک بار )به صورت 
فصل��ی( ب��ه روز ش��وند، ش��رکت مدیران خودرو 
در آخری��ن روزه��ای م��اه جاری لیس��ت قیمتی 
محصوالت خود را برای فصل پاییز منتش��ر کرده 
است که شامل افزایش قیمت  از ۶3 میلیون و ۹00 
هزار تا 1۷0 میلیون و 300 هزار تومانی می شود. 
به گزارش ایسنا، در حالی که آخرین لیست تغییر 
قیمت  محصوالت ش��رکت مدیران خودرو مربوط 

به تیرماه بوده است.

مؤسسه فیچ گزارش داد

ضریب نفوذ ۱۰۷ درصدی تلفن همراه در ایران
گ�روه زیربنایی:موسس��ه فیچ طی 
گزارش��ی با اش��اره ب��ه ضریب نفوذ 
10۷ درص��دی تلفن همراه در ایران 
نوش��ت: تعداد مشترکان تلفن همراه 
ایران در پایان س��ال 201۹ با رش��د 
1 درصدی نس��بت به س��ال قبل از 
آن به 88.۷ میلیون نفر رس��ید. فیچ 
می گوی��د با وجود اینکه ضریب نفوذ 
تلف��ن همراه در ایران به حدود 10۷ 
درصد رسیده است، هنوز فضای رشد 

خوبی برای بازار تلفن همراه در روس��تاها باقی مانده اس��ت.
مؤسس��ه فیچ سولوش��نز )Fitch solutions( این نکته را در 
جدیدترین نس��خه گزارش خود از بازار ارتباطات از راه دور 
ایران و دورنمای آن در ده سال آینده )نسخه سه ماهه سوم 
سال 2020( مطرح کرده است.در این گزارش آمده است که 
نب��ود رقاب��ت در بخش تلفن و اینترنت ثابت، انگیزه ای برای 
ورود سرمایه گذاران جدید به این بخش باقی نگذاشته است. 
البته فیچ ذکر می کند که در بخش تلفن اینترنتی رقابت وجود 
دارد و چند شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنت در این زمینه 
با هم رقابت می کنند:تعداد مش��ترکان تلفن همراه ایران در 
پایان سال 201۹ با رشد 1 درصدی نسبت به سال قبل از آن 
به 88,۷ میلیون نفر رسید. بازار ارتباطات از راه دور ایران با 
وجود افت وخیز در دوره های سه ماهه، در بازه ساالنه همواره 
رش��د داشته است.ش��رکت مخابرات ایران در اوت 201۷ از 
برنام��ه خود برای س��رمایه گذاری 10 تریلیون ریالی )30۶ 
میلیون دالر( در پروژه های زیرساختی طی دو سال آینده خبر 
داد. این س��رمایه گذاری ش��بکه فیبر نوری و زیرساخت های 
اینترنتی ایران را تقویت می کند. ش��رکت مخابرات پیش تر 
قراردادهای��ی با دو ش��رکت چینی ه��واوی و فیبرهوم و نیز 
شرکت نوکیا برای ارتقاء و توسعه زیرساخت های فیبر نوری 
خود و برقراری ارتباطات فیبر نوری خانه ها منعقد کرده بود. 
البته ما ش��رایط کالن اقتصاد کش��ور را برای اجرا و موفقیت 
این س��رمایه گذاری ها مناس��ب نمی دانیم.بازار ارتباطات از 

راه دور ایران فرصت های محدودی 
پیش روی س��رمایه گذاران قرار داده 
اس��ت. تحریم های تحمیلی از خارج 
و محدودیت های وضع شده از سوی 
دولت باعث ش��ده است فرصت های 
پی��ش روی س��رمایه گذاران در این 
ب��ازار، محدود باش��د. ب��ه رغم این، 
جمعیت جوان، تحصیلکرده و تش��نه 
تکنولوژی ایران مشتاق دسترسی به 
خدمات موبایل و اینترنت اس��ت. در 
بخش ارائه اینترنت شاهد رقابت بین شرکت های مختلف 
هس��تیم و در بخش تلفن همراه با ورود ش��رکت ام تی ان از 
آفریقای جنوبی ش��اهد خصوصی س��ازی نسبی بوده ایم. اما 
تلفن ثابت همچنان در انحصار دولت قرار دارد.در بازار تلفن 
همراه ایران چند شرکت فعال هستند، مثل ایرانسل و همراه 
اول. این دو شرکت طی پنج سال اخیر مجموعًا ۹5 درصد بازار 
را تحت کنترل خود داشته اند. جا افتادن این شرکت ها در بازار 
ایران و پوشش گسترده شبکه آن ها، کار را برای شرکت های 
کوچک تر س��خت کرده اس��ت. ایرانسل و همراه اول از سال 
201۴ به این سو سرمایه گذاری سنگینی بر روی نسل سوم 
و چه��ارم تلف��ن همراه انجام داده اند و با هدف پاس��خگویی 
به تقاضای باال، ش��بکه های ارتباطی خود را توس��عه داده اند.

عالوه بر همراه اول و ایرانسل تعدادی شرکت توزیع کننده 
و خرده فروش اینترنت همراه در ایران فعال هس��تند، اما به 
نظر ما این شرکت ها سهمی اندک از بازار ایران دارند. اپراتور 
منطقه ای رایتل نیز سهم اندکی از بازار دارد.چنانچه پیش تر 
گفتیم، تعداد مش��ترکان تلفن همراه در ایران در پایان س��ال 
201۹ بالغ بر 88,۷ میلیون نفر بوده اس��ت. این رقم نس��بت 
به سال قبل از آن رشد 1 درصدی داشته است. ضریب نفوذ 
تلفن همراه در ایران به 10۶,۹ درصد رسیده است. به طور 
کلی تخمین می زنیم 1۷0 میلیون سیم کارت در این کشور 
واگذار شده باشد که تنها 88,۷ میلیون عدد از آن ها در حال 

حاضر فعال هستند.

نبض بازار

فناور ی اطالعاتقاب روز

آخرین خبر

دوچرخه سواری شهردار تهران با سفرای چند کشور
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���

سود سنگین دالالن از قاچاق گوسفند زنده
گروه بازار:رئیس اتحادیه گوش��ت گوس��فندی گفت: به طور 
میانگین فروش گوشت نسبت به سال گذشته نزدیک به 30 تا 
35 درصد کاهش پیدا کرده است. علی اصغر ملکی در گفت وگو 
با ایلنا در رابطه با آخرین وضعیت بازار گوش��ت اظهار داش��ت: 
در سه هفته اخیر بازار گوشت از نظر قیمت نسبتا مناسب بود 
زیرا قیمت هر کیلو گوشت ۴ تا 5 هزار تومان کاهش پیدا کرده 
است. اما با توجه به اینکه اواخر ماه است و مردم قدرت خرید 
سابق را ندارند، به همین دلیل اندکی از رمق بازار کاسته شده 
است.وی  در ادامه اضافه کرد: هرچند قیمت گوشت برخالف 
اکث��ر کااله��ا ب��ا کاهش روبه رو بود، اما ش��اهد کاهش خرید 
هستیم و به طور کلی بازار شرایط خوبی ندارد. اگرچه کاهش 
فروش به تعطیلی زیاد فروشندگان گوشت نیانجامیده است 
اما بسیاری تغییر کاربری داده اند، به عنوان مثال تعداد زیادی 
به معامالت امالک روی آوردند و این موضوع هنگام ابطال 
پروانه قابل مشاهده بود.ملکی با اشاره به شیوع ویروس کرونا و 

کاهش فروش نسبت به سال گذشته در این زمینه توضیح داد: 
فروش گوشت نسبت به سال گذشته کاهش داشته، زیرا سال 
گذشته رستوران ها فعالیت داشتند و مراسمات برگزار می شد. 
ضمن آنکه مردم نسبت به حال توانایی مالی بهتری داشتند 
که همه این موارد در کنار هم منجر به فروش بهتر می ش��د. 
به طور میانگین نس��بت به س��ال گذش��ته نزدیک به 30 تا 35 
درصد فروش گوشت کاهش پیدا کرده است.رئیس اتحادیه 
گوشت گوسفندی با اشاره به اینکه اکنون قاچاق گوسفند به 
کشورهای دیگر به صورت محدود انجام می شود، توضیح داد: 
قاچاق گوسفند وجود دارد، اما محدود است. البته باید در نظر 
داشت که سود حاصل از قاچاق دو برابر سود فروش در داخل 
کشور است. به طوریکه در داخل کشور هر کیلو گوسفند زنده 
کیلویی ۴5 هزار تومان اس��ت در حالیکه در عراق 100 هزار 
تومان اس��ت، رویه پرداخت هم متفاوت اس��ت برخی با دالر 

خرید و فروش می کنند برخی به دینار.

روابط عمومي مدیریت اکتشاف

مدیریت اکتشاف  – شرکت ملي نفت ایران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذکر را 
با مشخصات و شرایط کلي زیر از طریق مناقصه عمومي یک مرحله ای از  شرکتهاي 

تولید کننده و یا تامین کننده واجد شرایط خریداري نماید. 
 الف ( شرح کاالي مورد نیاز : ۹00 تن نمک پتاسیم کلراید

 )XLS- ۹۷۴025۷-TE  (
 ب ( مدت اجراي قرارداد : ۹ ماه 

ج ( محل تحویل کاال : ش��یراز، ۴5 کیلومتری جاده فیروز آباد، ورودی ش��هر کوار، 
مجتمع عملیات انبارداری مدیریت اکتشاف

د ( شرایط مناقصه گر : 
1� داشتن شخصیت حقوقي 

2� ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده سال ۹۷ الزامی می باشد.
3� داشتن تجربه کافی و سابقه مرتبط با موضوع مناقصه. 

۴� داش��تن توانایي ارائه تضمین ش��رکت درفرآیند ارجاع کار مورد پذیرش کارفرما به 
مبلغ 2،۶۹2،500،000 ریال ) باس��تثناي ضمانت نامه های صادره از پس��ت بانک و 
بانک سرمایه ( طبق تصویب نامه شماره 123۴02/ت 50۶5۹ ه مورخ 13۹۴/0۹/22 

هیات محترم  وزیران. 
5� ارائه پروانه بهره برداری از وزارت صمت و یا پروانه کس��ب از اتحادیه صنفی و یا 

اساسنامه شرکت با موضوع فعالیت مرتبط با موضوع مناقصه.
    ه( برآورد مناقصه مبلغ 53،850،000،000  ریال مي باشد. 

    و( تاریخ تقریبی گشایش پاکات مالی 13۹۹/0۹/1۹ می باشد. 

متقاضیاني که داراي شرایط مذکور در بند » د « فوق مي باشند و آمادگي اجراي پروژه 
را دارند، مي توانند حداکثر تا پایان وقت اداری روز  ۹۹/0۷/15 آمادگي خود را به صورت 
کتبي به آدرس : تهران - میدان ونک - ابتداي خ سئول- خیابان خدامی-  ساختمان 
مدیریت اکتشاف -  طبقه همکف اعالم و نسبت به دریافت استعالم ارزیابي کیفي به 
صورت حضوری یا دریافت فایل مربوطه از لینک مناقصات سایت مدیریت اکتشاف 
به نشانی WWW.NIOCEXP.IR اقدام نمایند. ضمناً بایستي اصل استعالم ارزیابی 
کیفی تکمیل شده به همراه اطالعات مورد درخواست را طی نامه ای حداکثر تا پایان 
وقت اداری 2۹/ ۹۹/0۷ در قالب س��ه عدد لوح فش��رده تهیه  و به آدرس فوق االش��اره 
در مقابل رس��ید تحویل گردد. بدیهي اس��ت خریدار حق عدم ترتیب اثر در خصوص 

مدارکی که پس از انقضاء مهلت مقرر ارسال می شود را دارا می باشد. 
اسناد و مدارک مناقصه بین  شرکتهاي واجد شرایط ک���ه به تشخیص مناقصه گزار 

تعیین صالحیت خواهند شد ، توزیع خواهد گردید. 
)محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد ، تحویل و گشایش پیشنهادات متعاقبا" به اطالع 
خواهد رسید( . بدیهي است ارائه مدارک فوق الذکر هیچگونه حقي را جهت متقاضیان 

براي شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. 
در صورت نیاز به اطالعات بیش��تر متقاضیان مي توانند با تلفن 021-82۷03320 

تماس حاصل نمایند. 
www.niocexp.ir

wwW.iets.mporg.ir
م/الف: ۲۰41

تجدید آگهي فراخوان  
موضوع : تجدید مناقصه شماره 9۷۱3۷ با موضوع خرید 9۰۰ تن نمک پتاسیم کلراید

  (XLS- 9۷۴۰25۷-TE  )
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