
»اسالم هراسى« در فرانسه و جدال چپ و راست

اردوکشــی چپ های جهانگــرا و مدافع آزادی و 
راســت های محافظه کار ضد مهاجران، چالشی 
گذرا نیست، چه بسا آینده زیست دموکراتیک این 
کشور به آن بستگی دارد. فوکویاما برای رهایی از 
این چالش نفســگیر و تعالی دوباره امر سیاسی، 
خواهان بازگشت سیاست به دوگانه چپ و راست و 

اردوکشی بر اساس آرمان های برابری و آزادی است.
چپگرایی اسالمی یا مارکسیسم اسالمی صیغه جدیدی نیست و احتماال 
نخســتین بار نیم قرن پیش توسط شاه ســابق ایران برای بدنام کردن 
مخالفان ســلطنت بکار رفت. آن زمان اپوزیســیون رژیم، اتهام شاه را 
دروغین خوانده و آن را بخشــی از پروپاگاندای آن برای اعتبارزدایی از 
مخالفان قلمداد می کردند. گذشــت زمان اما نشان داد برچسپ شاه که 
البته با مقاصد مشخص سیاســی و به هدف خوارداشت اپوزیسیون بکار 
می رفت، چندان هم بیراه نبود و می توان بــا نادیده گرفتن داللت های 
ناسزاگونه آن، به واکاوی و تبارشناسی یک سنت فکری و سیاسی معین 
دست زد. غیر از ائتالف تاکتیکی اپوزیسیون چپ و اسالم گرا در انقالب 
1357، بخش مهمی از جریان اســالمی مبارز، تحــت تاثیر انگاره های 
چپ قرار گرفتند. شــرق شناســی وارونه و مارکسیسم فرهنگی مکتب 
فرانکفورت بعنوان پلهای ارتباطی و میانجی های فکری، اسالم انقالبی و 
مارکسیسم انقالبی را در بزنگاه مهمی به هم رساندند. اندیشه هایی که در 
ایران دهه پنجاه صاحب اعتبار و منرلت بودند. عبور مارکسیسم فرهنگی 
از آموزه بنیادین مارکسیسم کالسیک، یعنی نبرد طبقاتی میان پرولتاریا 
و بورژوازی و تحول آن به منازعه استثمارگر و استثمار شونده، قرینه های 

آشنایی در سنت اسالمی یافت و زمینه مفاهمه و ارتباط را فراهم کرد.
تبعات این داد و ستد معرفتی، دیرتر به اروپا رسید. پس از آنکه مارکسیسم 
ارتدوکس در ابتدای دهه هفتاد به تدریج آخرین سنگرهایش را در محافل 
آکادمیک و مجامع روشنفکری به ســود نگره های پست مدرنیستی رها 
کرد، این امتزاج هم  شتاب بیشــتری به خود گرفت. نسبی گرایی پست 
مدرن در حکم کاتالیزوری بود که این هم پیوندی را سرعت می بخشید. 
عالوه بر این زمینه های فکری که به صورت خیلی خالصه، مورد اشــاره 
قرار گرفت، زمینه های عینی مهمی هم وجود داشــت. زایش اندیشــه 
های راست و محافظه کارانه در سپهر سیاست و اقتصاد که در تاچریسم 
و ریگانیسم، چارچوب های نهادی مستحکمی یافت، مجال جابه جایی 
در پایگاه اجتماعی احزاب چپ و راست و گذار از جبهه های بندی های 
سابق را مهیا کرد. در واقع برای نخستین بار در انتخابات ها جناح راست 
توانست به ذخیره استراتژیک چپ ها یعنی رای طبقه کارگر، ناخنک بزند.

ورود کشورهای توســعه یافته اروپایی به مرحله پســاصنعتی به معنای 
ماشــینی شــدن بیش از پیش تولید و انتقال حلقه هــای اصلی آن به 
اقتصادهای نوظهور دارای نیروی کار ارزان در شرق آسیا و ... بود. کوچک 
شدن دولت، عبور از ایده دولت رفاه، خصوصی سازی فزاینده اقتصاد و به 
حاشیه رفتن کارگران یدی در کنار زلزله سیاسی و فکری سقوط شوروی، 
احزاب چپ اروپا را در تنگنای بی سابقه ای رها کرد. به این دشواره باید 

تفاسیر متفاوت از مســاله مهاجرت را هم اضافه کرد. موج مهاجرت از 
کشورها و مناطق فقیر جهان به غرب ثروتمند و توسعه یافته همیشه وجود 
داشته، اما در پرتو تحوالت اخیر مهاجران در کشورهای اروپایی، در نقش 
نیروی کار ارزان، سهم عمده ای در نارضایتی فزاینده طبقه کارگر جوامع 

مقصد را عهده دار شدند.
خالصه این وضعیت را این گونه می توان بیان کرد: احزاب کمونیســت 
و سوسیالیســت اروپایی، پرولتاریای مالوف را گم کردند و برای پیشبرد 
سیاســت پارلمانتیســتی خود به صرافت یافتن متحدان جدید افتادند. 
محذوفان اجتماعی، تراجنســیتی ها، دگرباشــان جنســی، مهاجران، 
مســلمانان و اقلیت ها جای طبقه کارگر را گرفتند. در حالی که راست 
ها با مهاجرهراسی، اسالم هراسی و تاکید بر درونمایه های هویتی غربی 
و مسیحی، به دلربایی از ناراضیان پرداختند. احزاب نژادپرست و راست 
افراطی روی موج نارضایتی طبقات پایین جامعه سوار شده و در بسیاری 
از کشورها وارد قدرت شده و یا دســتکم به اپوزیسیونی نیرومند تبدیل 
شــدند. در واقع اکنون وجه ممیزه سیاســت در جوامع غربی، رویارویی 
جهان گرایی چپ ها با هویت خواهی جناح راست است. این ممیزه البته 
به قدر کافی تمایزبخش نیست و لزوما با خط کشی های متعارف سیاسی 

همپوشانی ندارد.
برآمدن دولت های انتخابی ناسیونالیست توده گرا نظیر دونالد ترامپ در 
آمریکا، بوریس جانسون در بریتانیا، ویکتور اوربان در مجارستان و... بیانگر 
تحوالت بنیادین در گرایش های سیاسی گروه های اجتماعی است. با هر 
نگاهی می توان این روند را قسمی زوال سیاسی دانست. زمانی که چپ ها 
از آرمان برابری و راست ها از آزادی دفاع می کردند، دست کم اغتشاش 
معنایی مفاهیم اصلی به اندازه امروز نبــود. بازتوزیع اقتصادی و تعمیق 
دولت رفاه، پالتفرم اصلی سوسیالیســت ها و اوروکمونیست ها بود و در 
مقابل تضمین زیست دمکراتیک و حفاظت از آزادی های فردی و گروهی، 

دستور کار اصلی لیبرال ها به شمار می رفت.
با جابه جایی های صــورت گرفته، اکنون چپها به مدافــع آزادی، چند 
فرهنگ گرایی، حفاظت از محیط زیست و اقلیت ها تبدیل و راست ها هم 
در سنگر هویت خواهی به دفاع از طبقات پایین بومیانی می پردازند که 
مرعوب افزایش جمعیت مهاجران و تغییر دموگرافی و مختصات هویتی 

آشنای جوامع خود شده اند. 
در مقابل ماکرون با متهم کردن سوسیالیســت ها و کمونیستها به تبانی 
با مسلمانان، افزود که سوق یافتن آرای طبقات پایین و متوسط به سوی 
ائتالف راستگرای جبهه آزادی با سویه های آشکار مهاجرستیزی و اسالم 
هراسی، نتیجه بوالهوســی و فرصت طلبی سیاستمداران چپگراست. به 
نظر می رسد ماکرون می کوشد با استفاده از ماجرای معلم مقتول، ضمن 
مرزبندی با نئوفاشیســت های جبهه آزادی، چپ ها را منکوب و پایگاه 
اجتماعی راست ها را هم مصادره کند. این البته مبارزه ای آسان نیست، 
اصل چند فرهنگ گرایی و همزیســتی فرهنگی و ایــده بنیادین آزادی 
اکنون با چالشی دشوار روبه رو شــده است. آرزوی طیف سیاسی میانه و 
نئولیبرال برای ادغام مسلمانان در فرهنگ و زیست فرانسوی بیش از هر 

زمانی دور از دسترس می نماید.
* کارشناس مسائل بین الملل

صالح الدین خدیو

تولیدکنندگان فوالد در هفته هــا و ماه های اخیر اقدامات 
مخربی کرده اند. در تیر ماه با سقف قیمتی شمش فوالد با 
احتساب ارز نیمایی ۴,۸۰۰ تومان می شد؛ یعنی 337 دالر 
در آن روز )تیر ماه( قیمت صادرات شمش ایران بوده است 
و ارز نیما هم 1۴ هزار و ۴۰۰ تومان بوده است یعنی قیمت 
سقف صد در صد فوب جهانی روی کشتی نه درب کارخانه. 
زیرا فوالدساز از درب کارخانه تا کشتی، ۲5 تا ۲۸ دالر کرایه را از جیب خود می دهد 

اما در بورس کاال این پول را از جیب مشتری داخلی حساب می کند.
در شهریور ماه در روزی که نرخ ارز نیما ۲5 هزار و 5۰۰ تومان و شمش هم ۴۰3 
دالر بود، در بورس کاال 1۲ هزار تومان فروختند. اگر شمش را با صد در صد قیمت 
جهانی هم می فروختند، نرخ 1۰ هزار و ۲۰۰ تومان می شد اما در بورس کاال شمش 
با قیمت 1۲ هزار تومان فروخته شده است؛ یعنی حدود ۴۹۰ دالر به خریدار داخلی 
فروخته اند.در روز روشن در این کشور، شــمش را با قیمت ۴۹۰ دالر به خریدار 
داخلی فروخته اند در حالی که همین محصول با نرخ ۴۰۰ دالر به خریدار خارجی 
فروخته شده اســت. این موضوع را فقط من نمی گویم بلکه معاونت امور معادن 

وزارت صمت، رئیس ایمیدرو و نمایندگان مجلس هم می گویند.
فوالدســازان اگر مصوبه دولت را می خواهند رعایت کنند باید ۶۰ درصد شمش 
یعنی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن ماهانه بــه بورس عرضه کنند که هفته ای ۲5۰ 
هزار تن می شود؛ اما روز گذشته فقط بین 73 تا 77 هزار تن شمش به بورس عرضه 
شده است.همچنین قیمت پایه میلگرد را با اجازه خودشان باالتر برده اند؛ امروز در 

بازار آزاد قیمت پایه میلگرد 1۲ هزار و ۲۰۰ تومان است...
ادامه در صفحه 2

ارزان برای خارجی؛گران برای داخلی!
سید احمد رضوی نیک
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 چرا نرخ ارز 
 يك باره 

کاهش يافت؟

بررسی تاثیر هجوم ملخ های صحرایی بر صنعت 
کشاورزی و غذا در گزارش »اقتصادسرآمد«

خطر بیخ گوش کشاورزی
 اما و اگرهای بازار قیر صادراتی ایران

 در گزارش »اقتصادسرآمد«

»قیر« در چنبره دالالن 
بورس به روزهای طالیی باز می گردد؟ 

»اقتصادسرآمد« بررسی می کند

آوار بورس بر سرسهامداران
6 5 58

« محمود جامساز  

حامی کاالی ایرانی

روزنامه صبح ایران اولین واکنش رییس جمهور به انتقادات تند نمایندگان علیه دولت آآمدمد  سرسرااقتصاقتصا  دد

 لجن پراکنى 
ربطى به نقد ندارد

به بهانه تصویب طرح الزام دولت به پرداخت یارانه تامین کاالهای اساسی  

 چرا دولت 
بايد شرمسار باشد!
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اخبار 2

 تجمع مقابل سفارت فرانسه در اعتراض
 به هتک حرمت پیامبر)ص(

تجمع دانشجویی و مردمی در اعتراض به توهین به ساحت مقدس پیامبر 
اعظم)ص( در مقابل ســفارت فرانســه در تهران برگزار شــد.به گزارش 
اقتصادسرآمد، در پی حمایت رییس جمهور فرانســه از انتشار کاریکاتور 
موهن به پیامبر اســالم و در اعتراض به توهین ســازمان یافته فرانسه به 
ساحت رسول خدا، تجمع دانشجویی و مردمی دیروز مقابل سفارت فرانسه 
در تهران برگزار شــد.در این تجمع اعتراضی، تجمع کنندگان شعار مرگ 
بر آمریکا، مرگ بر اســرائیل، مرگ برآل سعود سر می دهند.آنها همچنین 
پالکاردهایی با محتوای محکومیت توهین به پیامبر اسالم و کاریکاتورهای 
امانوئل مکرون در دست دارند.تجمع کنندگان همچنین خواستار تحریم 

کاالهای فرانسوی هستند.

گروسی: سطح خوب همکاری مان با ایران حفظ شده است
مدیرکل آژانــس بین المللــی انرژی اتمــی در گفت وگو بــا خبرگزاری 
آسوشــیتدپرس اظهاراتی را درباره فعالیت های اخیر آژانــس در ایران و 
همکاری میان ایران و آژانس مطرح کرد. به گزارش اقتصادسرآمد، رافائل 
گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز سه شنبه در گفت و گو با 
این خبرگزاری گفت که بازرسان آژانس تایید کرده اند که ایران ساختن یک 
تاسیسات هسته ای زیرزمینی مخصوص سرهم کردن سانتریفیوژها را پس 
از انفجار در تاسیسات قبلی اش آغاز کرده است. گروسی همچنین گفت که 
ایران به ذخیره کردن مقدار بیشتری اورانیوم با غنای پایین ادامه می دهد اما 
به نظر می رسد مقدار کافی برای ساختن یک سالح در اختیار ندارد.گروسی 

در این باره اظهار کرد: آن ها کار را شروع کرده اند اما کامل نشده است.  

قالیباف به کرونا مبتال شد
رییس مجلس شورای اسالمی در توییتی از ابتالی خود به کرونا خبر داد. به 
گزارش اقتصادسرآمد،رئیس مجلس شورای اسالمی با اطالع ابتالی خود 
به کرونا، از پیگیری امور و وظایف محوله از محل قرنطینه خبر داد.در این 
توییت آمده است:یکی از همکاران دفترم به کرونا مبتال شد نیمه شب پاسخ 
تست بنده هم اعالم و کرونا مثبت شد.در حال حاضر در قرنطینه هستم و 

پیگیر امور و وظایف محوله خواهم بود.

انتشار کاریکاتور اردوغان در نشریه شارلی ابدو
کاریکاتوری که در مجله شارلی ابدو فرانسه دیروز درباره رئیس جمهوری 
ترکیه منتشر شــد، موجبات انتقاد شــدید این کشــور را در پی داشت و 
مقام های ترکیه آن را "تالشی مشمئز کننده" با هدف اشاعه فرهنگ نفرت 
و انزجار توصیف کردند. به گزارش اقتصادسرآمد، دادستانی کل در آنکارا 
تحقیقی را در خصوص مسؤوالن شــارلی ابدو که تصویری کاریکاتوری از 
اردوغان منتشر کرده  بود، آغاز کرد.نسخه جدید از مجله شارلی ابدو فرانسه 
با تصویری از کاریکاتور رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در یک 
موقعیت نامناسب خشم دولت آنکارا را برانگیخته و بر تنش های دو کشور 
دامن زده است.ابراهیم کالین، سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه در توییتی 
انتشار این کاریکاتور را نشــانه عدم احترام به باورها، ارزش ها یا مقدسات 
دانســت و گفت: آنها فقط ابتذال و بی اخالقی خودشان را نشان می دهند. 

حمله به حقوق شخصی شوخ طبعی و آزادی بیان نیست.

الحاق بیش از 500 خودروی فوق سنگین به نیروی زمینی ارتش
 5۰۰ دستگاه خودروی فوق ســنگین نیروی زمینی ارتش در مراسمی با 
حضور فرمانــده کل ارتش به چرخه دفاعی این نیرو وارد  شــد. به گزارش 
اقتصادسرآمد، در مراسمی با حضور امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی 
فرمانده کل ارتش، سردار علی شــادمانی  معاون هماهنگ کننده قرارگاه 
خاتم االنبیــا)ص( و امیر کیومرث حیدری فرمانــده نیروی زمینی راتش، 
بیش از 5۰۰ دستگاه خودروی  فوق سنگین در پادگان شهید یداللهی منفرد 
به یگان پشتیبانی نزاجا تحویل داده شد.این خودرو ها شامل کشنده های 
فوق سنگین و  راهبردی و خودرو های تانک بر و زرهی در چهار کالس است 

که متخصصان جوان کشورمان آن ها را بازسازی و بازتولید  کرده اند.

ارزان برای خارجی؛گران برای داخلی!
ادامه از صفحه اول

در حالی که ما نوردکاران حاضر به افزایش قیمت پایه 
نیستیم، اما با اجازه خودشان عمداً قیمت میلگرد را 
باال بردند و از آن طرف عرضه شمش را پایین آوردند 
تا با مهندسی قیمت، قیمت پایه شمش را باال ببرند. 
زیرا هفته پیش که شمش را آوردند و قیمت پایه هم ۹ 
هزار و 5۰۰ تومان بود، نصف شمش فروش نرفت. این 
هفته در حال ادب کردن نوردکار و خریداران هستند.

با مهندســی قیمت، عرضه را قطره چکانی کردند و 
هیچ نهاد نظارتی هم به این موضــوع ورود نکرد. از 
طرفی هم می گویند ما به التفاوت میلگرد و شــمش 
باید ۹ درصد باشــد، چرا باید ۹ درصد باشــد؟ ما به 
التفاوت ورق سرد نســبت به ورق گرم را ۲7 درصد 
گذاشتند چون دولتی اســت. بین ورق گرم و اسلب 
هم ۲۰ درصد تفــاوت قیمتی وجود دارد؛ یعنی ورق 
گرم با اســلب ۴7 درصد در بورس کاال تفاوت قیمت 
وجود دارد که این تفاوت قیمت به مردم و تولیدکننده 

نهایی تحمیل می شود.
با ارزان فروشــی بــه خارجی ها و گرانفروشــی به 
داخلی ها، بازار صادراتی را از بین برده اند. آن بخشی 
هم که هنوز از بین نرفته است شرکت های خودمصرف 

همچون ذوب آهن در دست گرفته اند.
امروز شمش را ۴۰3 دالر اعالم کرده اند و ذوب آهن 
میلگرد را از غرب کشور به شرق کشور با قیمت ۴۲5 
تا ۴3۰ دالر مــی آورد تا تحویل بازارچــه دهد و به 
افغانستان بفروشد. یعنی 3۰ دالر هزینه حمل دارد و 
ذوب آهن ۴1۰ دالر درب کارخانه میلگرد می فروشد.

هدفشــان فقط دامپینگ و از بین بردن شرکت های 
بخش خصوصــی اســت. ذوب آهن شــرکت های 
خودمصرفی اســت ۴.5 میلیون تن تولید شــمش 
دارند به عنوان مصرف مواد اولیه خودشــان مصرف 
می کنند آنهایی که ۴.5 میلیون تن شمش را برده اند 
چرا محصول نهایی را در بورس کاال عرضه نمی کنند؟ 
نزدیک به 3 میلیون تن شــمش در ایــن هفت ماه 
گذشته از سال در بورس عرضه نشده است به عنوان 
خودمصرفی اما کمتر از ۹۰۰ هــزار تن محصول در 

بورس کاال عرضه کرده اند.
طی نیمه نخســت ســال یک میلیون و ۸۸۰ هزار 
تن محصــوالت فوالدی در بورس کاال عرضه شــده 
است که از این میزان یک میلیون و 1۰۰ هزار تن را 
بخش خصوصی آورده اســت و مابقی را دولتی های 
خودمصرف آورده اند؛ جالب است که خودمصرفی ها 
۲ میلیون و ۸۰۰ هــزار تن شــمش برده اند و فقط 
۸۰۰ هزار تن محصول آورده اند، ۲ میلیون تن دیگر 
مشخص نیست چه شده است. قطعاً شمش خارج از 
شبکه به فروش رفته زیرا 3 میلیون تن شمش در بازار 

فروخته شده است.
امروز قیمت تمام شده شــمش ۴ هزار و ۲۰۰ تومان 
است ولی در بورس کاال بالغ بر 1۰ هزار تومان بدون 

در نظر گرفتن ارزش افزوده می فروشند.
به قدری البی دوستان قوی است که آقای جهانگیری 
نامه می زند که در کار بــورس دخالت نکنید، دولت 
اعالم می کند که ســقف قیمتی نگذارید. آقای رزم 
حســینی وزیر صمت می گوید تمــام محصوالت و 
مواد اولیه باید در بورس عرضه شــود و هنوز 1۰ روز 

نگذشته، برای او خط و نشان می کشند.
ما هم مخالف قیمت گذاری دستوری از سوی دولت 
هستیم؛ ولی باید ســقف و کف گذاشت زیرا شمش 
در داخل گران تر از خارج به فروش می رود. شــمش 
را به عربستان ســعودی ۴۰3 دالر می فروشند و به 
من تولیدکننده داخلی 5۰۰ دالر می فروشند. قیمت 
جهانی میلگرد ۴5۰ دالر اســت، وقتی تولیدکننده 
شمش را 5۰۰ دالر می خرد چگونه محصول خود را 
به بازار جهانی عرضه کند؟ فقط تولیدکننده می تواند 
میلگرد و محصوالت دیگر را به خریدار داخلی بفروشد 

و مردم هم مجبور هستند گران بخرند.
رئیس انجمن نوردکاران فوالدی ایران گفت: ماهی 
۴ هزار میلیــارد تومان رانت در بخــش فوالد وجود 
دارد؛ یعنی برابر یک ســوم بودجه کشــور مافیا در 
فوالد رانت ایجاد کرده است.تعجب می کنم که چرا 
نهادهای نظارتی ابالغیه هایی می دهند اما به آن عمل 
نمی کنند و کسانی را تنبیه می کنند که درست عمل 
کرده اند. نامه ای به معاونت امور معادن وزارت صمت 

در این ارتباط دیروز فرستادیم.
مافیای فوالد نمی خواهد دست بردارد و به قیمت فنا 
شدن بخش خصوصی و اشتغال نمی خواهد از رانت 
خود دست بردارد. چرا نهادهای نظارتی همچون قوه 
قضائیه سراغ اینها نمی روند؟هفته گذشته حتی آقای 
عمرانی معاون قضائی دادستان کل کشور در نامه ای 
به وزیر صمت خواستار حمایت از صنایع پایین دستی 
شد. جالب است که متولی وزارت صمت است اما هر 
بار که ابالغیه ای را آماده می کند در زمان اجرا، عقب 
می کشد. اگر فشاری روی وزارتخانه است اعالم کند.
* رئیس انجمن نوردکاران فوالدی  

اقتصاد جامعه
ظریف: پیشنهاد مبادله همه زندانیان را به آمریکا داده ایم

وزیر امور خارجه ضمن تکذیب تبادل دو جاسوس بازداشتی با آمریکا، گفت: وزارت خارجه پیشنهاد مبادله تمامی زندانیان دو  طرف )ایران و آمریکا( در همه نقاط جهان 
را داده است. به گزارش اقتصادسرآمد،محمدجواد ظریف در گفت وگو با خانه ملت، در  واکنش به انتشار اخباری مبنی بر تبادل دو جاسوس بازداشتی با آمریکا، گفت: 
این خبر صد در صد دروغ است.وزیر امور خارجه  تصریح کرد: ما پیشنهاد مبادله جامع زندانیان طرفین را دادیم. ما در کشورهای مختلف به دستور آمریکا زندانی داریم 
و در خود  آمریکا هم زندانی داریم، افرادی را نیز در ایاالت متحده آمریکا داریم که حتی مدت محکومیت غیر قانونی آنها هم تمام شده اما  آمریکایی ها مانع برگشت شان 
به ایران شدند.وی افزود: بر همین اساس پیشنهاد کردیم که تمامی زندانیان دو طرف در همه جا  مبادله شود و بر روی این موضوع تاکید داریم اما موضوع معامله دو 
جاسوس بازداشتی با آمریکا کذب محض است.برخی رسانه ها  در روزهای اخیر مدعی شده بودند که دو جاسوس جنجالی در ایران به زودی با آمریکا تبادل خواهند شد. 

یادداشت

گروه سیاسی- حجت االسالم حسن 
روحانی رئیس جمهور در جلســه 
هیئت دولــت اظهار کرد: اســاس 
زندگی پیامبر اسالم تنها برای هدایت جامعه 
مسلمانان آن روز نبود، پیامبر معلم بشریت و 

رحمت برای همه جهانیان بود.
به گزارش اقتصادسرآمد، رئیس جمهور گفت: 
بی احترامی به پیامبر)ص( هنر نیســت بلکه 

تشویق به خشونت و امری ضد اخالق است.
وی افزود: ایشــان در این جلسه نکات بسیار 
مهمی را بــرای تکمیل و تصحیــح راهی که 
ستاد ملی کرونا طی می کند بیان کردند. شما 
می دانید که کار عظیمی در این ۸ ماه صورت 
گرفته اســت. کار عظیمی هم پیش رو داریم. 
کار بزرگ و سنگینی بر دوش کادر درمان است 
که در این مدت فداکاری زیادی کرده اند و با 
همه دانش و تجربه شــأن به صحنه آمده اند و 
باعث حفظ جان ده ها هزار جمعیت در میان 

جامعه ما شدند.
روحانی خاطرنشــان کرد: بدون تردید همه 
آنهایی که در صحنه فعالیت اجتماعی هستند 
کســی ادعا ندارد که معصوم اســت و خطا و 
اشــتباهی ندارد و برنامه ها و سخنانش قابل 
نقد نیست. افتخار ما این است که با اهل نظر 
و دانشــگاهیان مشــورت می کنیم و مصمم 
هســتیم صدای همه را بشــنویم لذا معتقدم 
هم دل های ما باید دِل پاک و صاف باشد و هم 

گوش هایمان گوش شنوا باشد.
رئیس جمهور تصریح کرد: نقد الزم و ضروری 
است منتها مهم این است که نقد به چه منظور 
انجام می شود؟ اگر نقد برای این باشد که افکار 

مردم مشوش شــود و بین گروههای مختلف 
فاصله ایجاد شود، دیگر نقد و نقادی محسوب 
نمی شــود. نقد باید نقاط قوت و ضعف را در 
کنار هم بیان کرده و راهکار ارائه دهد و اینکه 
نقاط قوت را نمی بینند و صرفاً نقاط ضعف را 

می بینند، روش صحیحی برای نقد نیست.
روحانی با بیان اینکه تمام مسئولین می توانند 
مورد انتقاد قرار بگیرند، اظهار داشت: نقد در 
اسالم به معنای نصیحت است و یکی از معانی 
ریشه ای نصیحت، تقویت می باشد و در حقیقت 
نصیحت چیــزی جز خیرخواهی دلســوزانه 
نیســت و همه وظیفه داریم کــه همدیگر را 
نصیحت کنیم اما هتک حرمت اشخاص، لجن 
پراکنی، نســبت دروغ به هم دادن، همدیگر 
را متهم کردن و ســخنان ناروا زدن ربطی به 
نقد ندارد.رئیس جمهور اضافــه کرد: پیامبر 
اســالم کاِر کســی که مومنی را مورد اهانت 

و توهین قــرار می دهد، اعــالن جنگ با خدا 
دانستند لذا باید از توهین و اهانت پرهیز شود 
و در این شرایط ســخت باید همه در کنار هم 
باشــیم و مقام معظم رهبری نیز در سخنان 
مهم خود تاکید کردند که نقد و نصیحت کاِر 
خوب و پسندیده ای است اما توهین، اهانت، 
سوءظن و ایجاد شــکاف چیزی نیست که با 

نظام جمهوری اسالمی ایران سازگار باشد.
روحانی اظهار داشت: همانگونه که رهبر معظم 
انقالب فرمودند لجن پراکنی، فحاشی کردن و 
آبروی یکدیگر را بردن کاِر آمریکایی ها است 
ما که پیرو آمریکا نیســتیم ما پیرو پیامبری 
هستیم که انســان ها را با نرمخویی به اسالم 
جذب کردند و حتی برای کسانی که به ایشان 

اهانت کرده بودند طلب استغفار می کردند.
رئیس جمهور با قدردانی از حمایت های رهبر 
معظم انقــالب اظهار داشــت: از مقام معظم 

رهبری بــه خاطر تفقدی که در این شــرایط 
سخت نسبت به دولت و رئیس جمهور داشتند 
سپاسگزاری می کنم و بدون تردید مسوولیت 
دولت با کلمات ایشــان ســنگین تر می شود. 
وقتی مقام معظم رهبری از دولت و قوه مجریه 
حمایت می کند در حقیقت مسوولیت دولت 
سنگین تر شده و باید توجه بیشتری نسبت به 

رفع مشکالت داشته باشیم.
روحانی گفت: از دو قوه دیگر، نیروهای مسلح، 
نخبگان و همه آنهایی که می توانند در شرایط 
کنونی نقش ارزشــمندی داشته باشند تقاضا 

می کنم تا همدیگر را یاری کنیم.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: مجلس و دولت 
هر دو نماینده مردم هستند و مهم این است که 
در کنار یکدیگر منافع مردم و رفع گرفتاری و 
مشکالت جامعه را پیگیری کنیم چرا که مردم 
این مسوولیت را بر دوش ما گذاشتند تا خدمت 

بیشتری به آنها ارائه دهیم.
روحانی با بیان اینکه از مجلس شورای اسالمی 
تقاضا می کنم که دولت را در شــرایط سخت 
کنونی یاری کنند، گفــت: بزرگ ترین یاری 
و کمکی که مجلس می توانــد انجام دهد این 
اســت که لوایح دولت را تصویب کند در حال 
حاضر ۶7 الیحه مهم تقدیم مجلس شــده و 
مهم ترین وظیفه مجلس به عنوان قوه مقننه 
این اســت که قوانین و لوایح مــورد نیاز را به 

تصویب برساند.
رئیس جمهور گفت: مجلس و دولت هر دو به 
دنبال رفع مشکالت مردم هســتند اما باید با 
همفکری و همکاری راه حلی برای حل و فصل 

مشکالت مردم بیابیم.

اولین واکنش رییس جمهور به انتقادات تند نمایندگان علیه دولت 

لجن پراکنى ربطى به نقد ندارد

استانهای تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراســان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، 
اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه  و بویراحمد، گیالن، بوشــهر، زنجان، ایالم، خراسان 
رضوی، مازندران، چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی،  کرمان، خراســان 
شمالی، همدان، یزد و کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند و استانهای هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان 

و  بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند. 
به گزارش اقتصادسرآمد، سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: با فوت ۴15 بیمار دیگر 
مبتال به کرونا در ۲۴ ساعت گذشته، شمار جانباختگان بیماری کووید1۹ در کشور به 33 هزار و 71۴نفر 

رسید و 31 استان همچنان در وضعیت قرمز یا هشدار یا زرد کرونا هستند.
سیما سادات الری روز چهارشنبه درباره آخرین آمار مبتالیان قطعی به ویروس کرونا در کشور و موارد فوت 
ناشی از این ویروس افزود: در ۲۴ ساعت گذشــته تا ظهر دیروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۶ 
هزار و ۸۲۴ بیمار جدید مبتال به کووید1۹ در کشور شناسایی شد و دو هزار و ۴۹۰ نفر بستری شدند. با این 

حساب، مجموع بیماران کووید1۹ در کشور به 5۸۸ هزار و ۶۴۸ نفر رسید.
سخنگوی وزارت بهداشــت گفت: خوشــبختانه تاکنون ۴۶7هزار و ۹17نفر از بیماران، بهبود یافته یا از 
بیمارستان ها ترخیص شــده اند. همچنین 5۰1۲ نفر از بیماران مبتال به کووید1۹ در وضعیت شدید این 
بیماری تحت مراقبت قرار دارند و تاکنون چهار میلیون و ۸۲1 هزار و ۶۸1 آزمایش تشخیص کووید1۹ در 
کشور انجام شده است.الری افزود: استانهای تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، 
قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیالن، بوشهر، زنجان، ایالم، خراسان 
رضوی، مازندران، چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، همدان، 
یزد و کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند و استانهای هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان 

نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.
سخنگوی وزارت بهداشت ضمن ابراز تاسف از ثبت رکورد جدید مرگ و میر ناشی از کرونا در کشور، گفت: 

در چنین شرایطی راه حل اصلی، تغییر در باور و رفتار تک تک مردم و مسئولین است.
سیما سادات الری، با اشاره به افزایش آمار موارد بروز و همچنین فوتیهای روزانه ناشی از کرونا در کشور، 
گفت: هموطنان عزیز همانطور که می دانید شــمار جانباختگان روزانه بیماری کووید1۹ در کشور از مرز 
۴۰۰ تن عبور کرد.وی عبور شــمار جانباختگان بیماری از مرز ۴۰۰ تن را حاصل افزایش بی سابقه موارد 
ابتال و بستری در هفته های اخیر دانست.سخنگوی وزارت بهداشت افزود: ما در یک جنگ تمام عیار با کرونا 
هستیم و شرط اصلی چیره شــدن بر بیماری و حل این چالش ملی و جهانی، تغییر در باور و رفتار تک تک 

مردم و مسئولین است.

رکوردشكنى دوباره کرونا با فوت ۴۱۵ بیمار 
سازمان توزيع روزنامه 

اقتصاد سرآمد
از مخاطبین محترم دعوت می نماید مشــکالت 
توزیع انتقادات و پیشــنهادات خــود را در این 

خصوص با ما در میان بگذارید.
09198543996-021-88769227
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گزارش

خانه ملت

3 بهارستان

شرایط موجود در شأن مردم نیست

شرایط موجود در شأن ملت بزرگ ایران نیست و باید کاری کرد، 
خوشحالیم که در اخبار شنیدیم دولت اعالم کرده که از  نظرات 
و مصوبات سایر قوا اســتقبال می کند که امیدواریم این مسئله 
در عمل محقق شود. اکنون چند طرح اقتصادی مهم در دستور 
کار مجلس است و همین امروز بحث ارتقاء معیشت مردم را در 
دستور کار  داریم که کمیســیون برنامه و بودجه زحمت اصلی 
آن را کشیده و الزم است ازآنان در اینجا تشکر کنم. زمانی که از 
استقبال صحبت می کنیم به معنای همراهی است و این همراهی 
یعنی  کارشناسان مورد اعتماد دولت در جلسات مجلس شرکت 
کنند و مشــوقانه نظر دهند تا طرح اصالح شــود اما زمانی که 

تصویب شد،  باید آن را با تمام قوا اجرا کنند. 
به گزارش اقتصادسرآمد، نایب رئیس اول مجلس شورای اسالمی 
گفت:مردم سرمایه های اندک خود را به بورس آوردند که امروز 
دچار ضرر و زیان شدند، الزم اســت این بازار سر و سامان داده 

شود و با خاطیان برخورد شود.
سید امیرحسین قاضی زاده هاشــمی در نطق پیش از دستور 
جلسه علنی دیروز مجلس شورای اســالمی، با بیان اینکه ایام 
والدت رسول اکرم )ص( است که نور هدایت جامعه بشری است، 
گفت: این ایام را تبریک می گوییم و این کتــاب و نور را دارای 
جوهری واحد می دانیم و لذا پیروان آنــان در قلوب، ارزش ها و 

غایت باید همراه و همراستا باشند.
نایب رئیس مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه حضرت امام 
خمینی )ره( بر این اســاس هفته وحدت را پایه گذاری کردند، 
تاکید کرد: وحدت اسالمی آغاز رشد و تعالی مکتب جهان است. 
مکتبی بر پایه توحید؛ عصبانیت و هتاکی هایی که امروز در جهان 
متمدن نســبت به پیامبر اعظم )ص( می بینیم به خصوص در 
افراد دون مایه ای مانند مکرون، نشأت گرفته از همین بیداری 

و وحدت است.
قاضی زاده هاشمی افزود: اگر امروز امت اسالمی ید واحده باشند، 
قدرتی عظیم ایجاد خواهد شد که هیچ جهانخواری یاری مقابله 
با آن نخواهد داشــت و ما موظف هستیم که در داخل سرزمین 
خود نمونه عملی این وحدت باشــیم و جامعه ای بر پایه وحدت 
و محبت بسازیم نه بر پایه خشــم و تفرقه. وحدت در بین اقوام، 
قومیت ها، مذاهب و در بین کارگزاران نظام حول محور امامت 
و والیت که همان نور پیامبر اســت و خدمت بی منت به مردم 

ضروری است.
وی گفت: ما باید خود نمونه عملی این وحدت و محبت باشیم تا 
دیگران از ما بپذیرند. ما به عنوان نمایندگان مردم با تمام وجود 
آرزومندیم جامعه توحیدی و پُر از محبت محمدی )ص( بسازیم 
و بنابراین شبانه روزی و با اخالص تمام دست تمام برادران خود 
را در ســایر قوا می فشــاریم تا چنین جامعه ای ایجاد شود و به 
دیگران هم توصیه می کنیم که حول محور امام جامعه خود را 

صرف خدمت به مردم کنند.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی با اشــاره به اینکه کارهای 
خوبی در جهت اصالح امور در مجلس شورای اسالمی آغاز شده 
است، اظهار داشــت: اصالح خود مجلس، اصالح نظام سیاسی 
کشور و به ویژه اصالح در حوزه اقتصاد و معیشت مردم آغاز شده 
است و نمایندگان در کمیسیون ها، هیئت رئیسه مجلس، مرکز 
پژوهش ها و به خصوص ریاست مجلس تمامی توان خود را برای 

این مسئله گذاشته اند.
قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه شــرایط موجود در شأن ملت 
بزرگ ایران نیســت و باید کاری کرد، گفت: خوشحالیم که در 
اخبار شنیدیم دولت اعالم کرده که از نظرات و مصوبات سایر قوا 
استقبال می کند که امیدواریم این مسئله در عمل محقق شود.

وی افزود: اکنون چند طرح اقتصادی مهم در دستور کار مجلس 
است و همین امروز بحث ارتقاء معیشت مردم را در دستور کار 
داریم که کمیسیون برنامه و بودجه زحمت اصلی آن را کشیده 

و الزم است ازآنان در اینجا تشکر کنم.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: زمانی که از استقبال 
صحبت می کنیم به معنای همراهی است و این همراهی یعنی 
کارشناسان مورد اعتماد دولت در جلسات مجلس شرکت کنند 
و مشــوقانه نظر دهند تا طرح اصالح شود اما زمانی که تصویب 

شد، باید آن را با تمام قوا اجرا کنند.
قاضی زاده هاشمی با اشاره به وضعیت بازار بورس، تصریح کرد: 
الزم است بنده نسبت به وضعیت بورس اعالم نگرانی کنم و به 
مسئوالن مربوطه تذکر دهم چرا که مردم با اعتماد به سخنان 
دولت مردان، ســرمایه های اندک خود را به بورس آورده اند اما 
امروز دچار ضرر و زیان شــدند که الزم است مسئوالن هر چه 
زودتر به این بحث سر و سامان دهند و با خاطیان که متأسفانه 

تعداد زیادی هستند، برخورد الزم شود.
وی خاطرنشــان کرد: از ورود قوه قضائیه و دستوری که رئیس 
قوه قضائیه در این زمینه داد استقبال می کنیم و قرار بر این شد 
دادستان تهران مأمور رسیدگی به این موضوع شود و امیدوارم 
ورود دستگاه قضا باعث شــود تا برخی از اختالالتی که در بازار 

بورس به وجود آمده است، برطرف شود.
نایب رئیس مجلس شورای اســالمی تأکید کرد: امیدوارم مزد 
این سال ها زحمت با ظهور سالله نبی، حضرت مهدی )عج( داده 
شــود و دل ها آرام گیرد. همچنین برای رئیس مجلس شورای 
اســالمی آرزوی شــفای عاجل دارم چرا که تست کرونای وی 

مثبت شده است.

نمایش اسامی نمایندگانی که در رأی گیری 
صحن شرکت نمی کنند

ســخنگوی کمیســیون تدوین آیین نامه داخلی 
مجلس با اشاره به نشســت این کمیسیون گفت: 
شفافیت آرای نمایندگان به تصویب رسید و اسامی 
مخالفان، موافقــان، ممتنعــان و نمایندگانی که 
رأی ندهند در معرض دید نمایندگان قرار خواهد 
گرفت. به گزارش اقتصادســرآمد بــه نقل از خانه 
ملت، سمیه محمودی در تشــریح نشست دیروز 
کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس شورای 
اسالمی، گفت: در این جلسه، طرح شفافیت آرای 
نمایندگان در دستور کمیسیون قرار داشت و ماده 
11۹ آئین نامه مجلس اصالح شــد.نماینده مردم 
شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به متن ماده 11۹ آیین نامه اظهار داشت: طبق این 
ماده هیأت رئیسه موظف است مجلس را به وسایل 
الکترونیکی مجهز و توسط آن، تعداد رأی  گیری، 
تعداد حاضران و آرای موافق و مخالف را مشــخص 
کند.وی درباره اصالحیه این ماده توضیح داد: مقرر 
شد در زمان انتشار رأی موافقان و مخالفان، اسامی 
نمایندگان موافق و مخالف و کسانی که رأی ممتنع 
دادند و یا در رأی گیری شرکت نکردند در معرض 

دید نمایندگان قرار گیرد.

نامه قاضی زاده هاشمی به رییس جمهور 
درباره مقابله با کرونا

نایب رئیــس اول مجلــس در نامه ای بــه رئیس 
جمهوری درباره شیوه مقابله با کرونا نکاتی را مطرح 
کرد. به گزارش اقتصادسرآمد، در نامه امیرحسین 
قاضی زاده هاشمی خطاب به حسن روحانی آمده 
است: قابل ذکر می باشــد در صورت تداوم چنین 
شــاخص های ضعیفی در کنترل بیماری، باعث از 
دســت رفتن کامل اعتماد ملی، هدر رفت منابع و 
فرسودگی مدافعان سالمت خواهد شد و در نهایت 
در چنین سوء مدیریتی به روزی خواهیم رسید که 

روزانه باید شاهد اخبار ناگوارتری باشیم.

مجلس هفته آینده روزهای یکشنبه و 
دوشنبه تشکیل جلسه می دهد

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: با توجه 
به تعطیلی روز سه شــنبه، مجلس هفته آینده در 
روزهای یکشنبه و دوشنبه جلســه علنی دارد. به 
گزارش اقتصادسرآمد، علی نیکزاد در جلسه علنی 
امروز مجلس شورای اسالمی که ریاست جلسه را 
برعهده داشت، گفت: با توجه به اینکه سه شنبه هفته 
آینده تعطیل رسمی است، مجلس در روزهای سه 
شنبه و چهارشنبه جلسه علنی ندارد.نایب رئیس 
مجلس شورای اســالمی تصریح کرد: مجلس در 
روزهای یکشنبه و دوشــنبه هفته آینده تشکیل 

جلسه می دهد.

60 میلیون نفر یارانه دریافت می کنند
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: 
براساس طرح پرداخت یارانه برای تامین کاالهای 
اساســی به حدود ۴۰ میلیون نفر از اقشــار کمک 
درآمد جامعــه ماهانه مبلغ ۶۰ هــزار تومان تعلق 
می گیرد و به ۲۰ میلیون نفر دیگر 1۲۰ هزار تومان 
پرداخت می شود که می توانند با این اعتبار کاالی 
اساسی تهیه کنند. به گزارش اقتصادسرآمد به نقل 
از خانه ملت، محمدمهدی مفتح با اشاره به تصویب 
جزئیات الزام دولت بــه پرداخت یارانه برای تامین 
کاالهای اساســی در جلســه صحن علنی امروز، 
گفت: ابعاد مختلف این طرح در کمیسیون برنامه و 
بودجه با حضور نمایندگان دولت مورد بررسی قرار 
گرفت که بر اساس آن ۶۰ میلیون نفر از طریق واریز 
اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار منتفع 

می شوند.

تصویب کلیات "طرح اصالح موادی از قانون 
حمایت از توسعه صنایع پایین دستی" 

سخنگوی کمیســیون انرژی مجلس، از تصویب 
کلیات "طــرح اصالح موادی از قانــون حمایت از 
توسعه صنایع پایین دســتی نفت خام و میعانات 
گازی بــا اســتفاده از ســرمایه گذاری مردمی"، 
در کمیســیون متبوعش خبــر داد. بــه گزارش 
اقتصادسرآمد به نقل از خانه ملت، مالک شریعتی 
نیاسر در تشریح جلســه کمیسیون انرژی مجلس 
شــورای اســالمی، گفت: در ابتدای جلسه رئیس 
کمیسیون اصل ۹۰ با حضور در کمیسیون انرژی، 
پیشنهادات کمیسیون متبوعش را برای همکاری 
مشــترک مطرح کرد لذا مقرر شــد؛ ایــن نکات 
پیگیری شوند، همچنین آقای پژمان فر تاکید کرد؛ 
کمیســیون انرژی می تواند از ظرفیت های قانونی 
کمیســیون اصل ۹۰ برای پیشــبرد امر نظارتی و 

اجرای کردن قوانین مجلس استفاده کند.

تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد قشم 
در جلسه صحن علنی چهارشــنبه هفتم آبان ماه مجلس شورای اسالمی درخواســت تحقیق و تفحص از منطقه آزاد قشم مورد تصویب نمایندگان قرار 
گرفت.به گزارش اقتصادسرآمد، در جریان صحن علنی دیروز چهارشنبه هفتم آبانماه مجلس شورای اسالمی درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه 
آزاد قشم توسط مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در صحن مجلس قرائت شد.احمد مرادی نماینده بندرعباس، قشم و ابوموسی در 
مجلس به عنوان درخواست کننده ی این تحقیق و تفحص در ادامه با بیان گزارشی از روند عملکرد منطقه آزاد قشم  دالیل خود برای این درخواست این 
تحقیق و تفحص را به نمایندگان ارائه کرد.پس از پایان سخنان نماینده درخواست کننده، این درخواست با حضور ۲۴3 نماینده به رای گذاشته شد که با 

1۸۸ رای موافق مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت.

گروه مجلــس- ادامه رســیدگی به 
گزارش کمیســیون برنامه و بودجه و 
محاسبات در مورد طرح یک فوریتی 
تأمین کاالهای اساســی در دســتور کار  جلسه 
علنی مجلس قرار گرفت و با ۲15 رأی موافق، 1۴ 
رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع ۲5۰ نفر 

از نمایندگان حاضر در  جلسه به تصویب رسید.
 به گزارش اقتصادســرآمد، بر اساس ماده واحده 
این طرح، دولت مکلف اســت بــه منظور تأمین 
بخشی از  نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به 
ویژه خانوارهای کم برخوردار از ابتدای ۶ ماه دوم 
سال ۹۹ به صورت ماهانه نسبت به  تأمین پرداخت 
یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده 
در طرح معیشتی خانوار افراد مشمول ردیف 31 
جدول تبصره   1۴ قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور 
به تعداد حداقل ۶۰ میلیون نفــر از طریق واریز 
اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرســت خانوار  به 
مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال برای هر یک 
از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش 
کمیته امداد، سازمان  بهزیستی، رزمندگان معسر 
و افراد کمتر از حقوق و دستمزد به مبلغ ۶۰۰ هزار 

ریال به هر یک از افراد سایر دهک ها اقدام کند. 
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  در این 
خصوص گفت: سخنگوی دولت که باید نسبت به 
تعلل هفت ساله دولت در زمینه رفع فقر در کشور 
شرمسار باشد، اکنون در مقابل پیشنهاد مجلس 
درباره طرح تامین کاالهای اساسی همان پاسخ 
سال نود و هفت مبنی بر ادعای داشتن برنامه های 

مدون حمایتی را بار دیگر تکرار کرد.
سیداحســان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس در واکنــش به اظهارات ربیعی 

سخنگوی دولت نسبت به طرح تامین کاالهای 
اساسی گفت: متاسفانه سخنگوی دولت که باید 
نسبت به تعلل هفت ساله دولت در زمینه رفع فقر 
در کشور شرمسار باشد، اکنون در مقابل پیشنهاد 
مجلس درباره طرح تامین کاالهای اساسی همان 
پاســخ ســال نود و هفت مبنی بر ادعای داشتن 

برنامه های مدون حمایتی را بار دیگر تکرار کرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسالمشهر 
در مجلس ادامه داد: کشور به طور خاص از سال 
۹7 وارد موج رکود تورمی شد و دور دهم مجلس 
در آن زمان برای حمایت از دهک های کم درآمد 
مانند این دور از مجلس طرح هایی را در دستور کار 
خود داشت اما با وجود این طرح ها، دولت در آن 
زمان مدعی داشتن برنامه های بهتر و جامع تری 
برای حمایت از اقشــار ضعیف شد و با این سخن 

نمایندگان را در دور دهــم از ادامه پیگیری  طرح 
های خود منصرف کــرد. در صورتی که اکنون با 
گذشت بیش از 7 سال از عمر دولت آقای روحانی 
شــاهدیم هیچ تحول جدی در این زمینه توسط 

دولتمردان انجام نشد.
وی ضمن تاکید براینکه به عنوان فردی آشنا به 
اقتصاد و سیاست گذاری اعالم می کنم که ما باید 
به ســمت یک نظام فراگیر و یکپارچه حمایتی 
تاکنون پیش می رفتیم، اظهار کرد: یکی از عیوب 
ساختاری اقتصاد ایران فقدان یک نظام حمایتی 
فراگیر، منســجم و یکپارچه است تا بتواند در هر 
شــرایطی گروه های زیر خط فقر را به ســرعت 
شناســایی و در تــور حمایتی خود قــرار داده و 

نیازهای متوسط و کرامت جامعه را تامین کند.
خاندوزی تصریح کرد: فقدان چنین نظامی موجب 

شده تا در شرایط رکود تورمی کنونی میلیون 
ها ایرانی در تنگنای بد اقتصادی قرار بگیرند و 
همچنان برخــورداری خوبی از نظام حمایتی 
فراگیر نداشته باشــند، البته تشتت بین انواع 
یارانه ها و کمک های نهادهای متفاوت حمایتی 
هم موجب عدم انســجام در این سیستم شده 
است. دولت های گذشته و دولت آقای روحانی 
طی سال ها فرصت داشــتند تا برای رفع این 
عیب ساختاری با توجه به اطالعات وسیع در 
اختیارشــان و بدنه کارشناسی و متخصصان 
تدبیری بیندیشند اما متاسفانه در طول حداقل 
هفت سال گذشــته علی الرغم اقدامات خوب 
دولت در شناسایی گروه های نیازمند، درباره 
اصل یکپارچه سازی و ســاماندهی نهادهای 
متشتت و رویه های متفرق یارانه ای در کشور 
هیچ اقدام اساســی انجام نشــد. نایب رئیس 
کمیســیون اقتصادی مجلس بیان کرد: دولت 
دوازدهم به جز یارانه معیشــتی پــس از اصالح 
خونین قیمــت بنزین در ســال ۹۸ اقدام جدی 
دیگری در زمینه اصالح یارانه ها انجام نداد و  حتی 
همان یارانه معیشتی هم مانند طرح فعلی مجلس 
متاسفانه بر مسیرهای متفرق و متشتت حمایت 
و عدم یکپارچگی افزوده است. بنابراین انتظار می 
رفت، آقایان دولتی با مسئولیت پذیری بعد از بیش 
از 7 سال کوتاهی در زمینه سیاست های رفع فقر 
مطلق که رئیس جمهور نوید به صفر رساندن آن  
را داده بود، پیشنهادات خوبی را در اختیار مجلس 
بگذارد که متاسفانه با زدن دست رد به همکاری با 
مجلس اکنون در فضای رسانه ای عمومی در حال 
فرافکنی نســبت به کوتاهی های 7 ساله گذشته 

خود هستند. 

به بهانه تصویب طرح الزام دولت به پرداخت یارانه تامین کاالهای اساسی  

چرا دولت بايد شرمسار باشد!

پارلمانی  معاون 
رییــس جمهور 
مجلــس  از 
شورای اســالمی خواست 
که به لوایح تقدیمی دولت 
رســیدگی کند. به گزارش 
اقتصادســرآمد، حسینعلی 
امیری در حاشــیه جلســه 
هیئــت دولــت در جمــع 
خبرنگاران اظهار داشــت: 
دولت ۶7 الیحــه را تقدیم 
مجلس شورای اسالمی کرده 
اســت که عمده آنها مربوط 
به معیشت، اشتغال، تولید 
بوده، البتــه در حوزه های 
دیگر سیاسی و اجتماعی هم 
الیحه تقدیم مجلس کردیم.

وی ادامه داد: ســه مورد از 
لوایح اشاره شده لوایح دوفوریتی است مانند الیحه ارتقای نظام سالمت اداری مالی 
که الیحه بسیار مهمی در جهت ســالمت نظام اداری است . الیحه مدیریت تعارض 
منافع از جمله لوایح دوفوریتی است که مطالعات وسیع و تطبیقی در مورد آن شده 

و تاسیس جدیدی در نظام حقوقی ایران است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور بیان کرد: الیحه تعارض منافع به نحوی است که اگر 
مدیری در جایگاهی قرار بگیرد این امکان را به مدیر مربوطه می دهد منافع عمومی 
را بر منافع سیاسی و قومی و شخصی ترجیح دهد. اصل در مدیریت تعارض منافع، 

ترجیح منافع عمومی بر منافع شخصی است.
امیری افزود: الیحه دو فوریتی دیگر الیحه شفافیت است که در بخش های مختلف 
دولت تهیه و تدوین شده است و کل نظام اداری ایران را در یک اتاق شیشه ای قرار 
می دهد و امکان نظارت را برای دستگاه های ناظر سهل تر می کند و نظارت همگانی 
را برای نظام اداری کشــور فراهم می کند. امیدوارم رئیس مجلس و هیئت رئیسه 

مجلس این الیحه دو فوریتی را اعالم وصول کنند.
وی درباره تعداد لوایحی که در مجلس در حال بررسی است، اظهار کرد: دقیقا نمی 
دانم عدد دقیق بگویم اما تعداد این لوایح قابل توجه نیست در حالیکه لوایح دولت 
مدت قابل توجهی اســت که به مجلس ارسال شده اســت. نمایندگان طرح های 
زیادی با همان عناوین لوایح دولت آماده کرده اند که مــن پیش از این از رییس و 
هیات رییسه مجلس کتبا و شفاها درخواست کرده ام که اجازه دهند به لوایح دولت 
رسیدگی شــود. تهیه طرح های موازی با لوایح به هدررفتن منابع کشور منجر می 

شود.
امیری با بیان اینکه پرداختن به لوایح موجب صرفه جویی در وقت می شود، ادامه داد: 
کار کارشناسی قوی برای این لوایح انجام شده است. من شخصا برخی از این طرح ها 
را دیده ام و به عنوان کارشناس حقوقی عرض می کنم که شورای نگهبان به لحاظ 

قانون اساسی و مبانی شرعی به این طرح ها ایراد می گیرد.

رییس قوه قضاییه 
بــا  دیــدار  در 
نمایندگان مجلس 
تاکید کــرد که بــا تدوین 
چنین آیین نامه ای چارچوب 
ارتباط نماینده با دســتگاه 
ها خواهد شد و نمایندگان 
می تواننــد در قالــب آن به 
ایفای  نقش و عمل به وظایف 
خود بپردازند.  چرا که شاید 
گاه نماینــدگان بــه دلیل 
مشغله و کثرت امور نسبت 
به برخی امــور توجه الزم را 
نداشته باشــند و در مسیر 

لغزش قرار گیرند. 
به گزارش اقتصادســرآمد 
به نقــل از ایلنا،عضو هیات 
بر نظارت رفتــار نمایندگان 

جزییات دیدار اعضای این هیات با رئیس قوه قضاییه را تشــریح کرد. حسن شجاعی 
نماینده ابهر، خرمدره و سلطانیه در خصوص دیدارهیات نظارت بر رفتار نمایندگان 
مجلس با حجت االسالم رئیسی رئیس قوه قضاییه، گفت: در ابتدای این دیدار آقای 
قاضی زاده طی سخنانی به تشریح وظایف، نقش و ماموریت های این هیات پرداخت 
و در ســخنان خود تاکید کرد که این هیات در نظر دارد که برابر با فرمایشــات مقام 
معظم رهبری نقش صیانتی بر مجلس داشته باشد که این امر مستلزم همکاری قوه 

قضائیه است.
عضو هیات نظارت بر رفتــار نمایندگان در خصوص موضوعات مطرح شــده در این 
نشست اظهار کرد: ابتدا اعضای هیات به بیان نظرات و دیدگاه های خود در خصوص 
نقش و جایگاه این هیئت پرداختند که از جمله موارد مطرح شــده می توان به نقش 
هیات در جلوگیری از برخی ردصالحیت ها با ورود به موقع به بعضی موضوعات اشاره 
کرد. همچنین اعضای هیات بر این مســاله تاکید کردند که شاید گاه نمایندگان به 
دلیل مشغله و کثرت امور نسبت به برخی امور توجه الزم را نداشته باشند و در مسیر 

لغزش قرار گیرند.
شــجاعی درباره مواضع و اظهارات رییس قوه قضاییه در این دیــدار گفت: در ادامه 
جلسه آقای رئیسی ضمن تاکید براهمیت نقش هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، از 
عملکرد ضعیف این هیات در گذشــته ابراز گالیه کرد. همچنین ایشان تاکید کردند 
که در خصوص پرونده هایی که مرتبط با نمایندگان اســت نظر هیات نظارت بر رفتار 
نمایندگان را بر نظر قوه قضاییه ارجح می داند و حتماً از این هیات استعالم خواهد شد.

وی خاطرنشــان کرد: رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از ســخنان خود به مساله 
ارتباط نمایندگان با دستگاه های مختلف اشاره کرد و خواستار تدوین آیین نامه ای در 
خصوص حدود و اختیارات نمایندگان در ارتباط با دســتگاه های اجرایی شد. ایشان 
تاکید داشت با تدوین چنین آیین نامه ای چارچوب ارتباط نماینده با دستگاه ها خواهد 
شد و نمایندگان می توانند در قالب آن به ایفای نقش و عمل به وظایف خود بپردازند.

درخواست معاون پارلمانى ريیس جمهوری 
از مجلس برای بررسى لوايح تقديمى  

درخواست ريیس قوه قضايیه برای  تدوين 
آيین نامه حدود ارتباط نماينده با دستگاه ها 
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حمل و نقل۴
اخبار حمل  ونقل

 فرود یک هواپیمای ایران در ونزوئال
 پس از نزدیک تر شدن روابط تجاری

یک هواپیمای شــرکت فارس ایر قشــم دیــروز بعدازظهر در 
فرودگاهی در ونزوئال فرود آمد. این فرود در برهه ای از زمان رخ 
داده که روابط تجاری دو کشور عضو اوپک نزدیک تر شده است. 
به گزارش اقتصادســرآمد، رویترز به نقل از یک نماینده مخالف 
دولت ونزوئال و آمارهای رهیابی پروازها نوشــت یک هواپیمای 
ایرانی متعلق به یک شرکت تحت تحریم آمریکا دیروز در ونزوئال 
به زمین نشست.این هواپیما که متعلق به شرکت فارس ایر قشم 
اســت در برهه ای از زمان در ونزوئال فرود آمده که روابط تجاری 
دو کشور عضو اوپک نزدیک تر شده است.خوزه مانوئل اولیوارس، 
نماینده ایالت ساحلی وارگاس، جایی که این فرودگاه واقع شده 
است، در حســاب توئیتری خود اعالم کرد این هواپیما بعداظهر 
دیروز در فرودگاه مایکوئیتیا فرود آمد.آمارهای رهیابی پروازها 
در وب سایت Flightradar24 نیز نشان داد که این هواپیما پس 
از آغاز پرواز از تهران در شب پیش از آن، در ساعت ۴ بعدازظهر به 
وقت محلی )۸ شب به وقت گرینویچ( در حال فرود آمدن به سمت 
کاراکاس بوده است. این هواپیما پیش از پرواز به سمت ونزوئال در 

تونس و کیپ ورد توقف داشته است.

 انتقاد نماینده مراغه از عدم تکمیل پروژه
 آزادراه مراغه به هشترود

نماینده مردم مراغه در مجلس شورای اسالمی با اشاره به ضرورت 
تکمیل پروژه آزادراه مراغه به هشترود خواستار ورود جدی وزارت 
راه و شهرسازی به موضوع شــد.به گزارش اقتصادسرآمد، علی 
علیزاده در تذکری شــفاهی در جریان جلسه علنی صبح دیروز 
مجلس شورای اسالمی خطاب به وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: 
جاده مراغه به هشــترود راه ارتباطی به شهرســتان های جنوب 
آذربایجان غربی و شرقی با مرکز و پایتخت کشور است و جمعیتی 
حدود سه میلیون نفر برای ارتباط با پایتخت از این جاده استفاده 
می کنند.وی در ادامه اظهار کــرد: این جاده یکی از قدیمی ترین 
جاده های کشور و در عین حال خطرناک ترین و بی کیفیت ترین 
جاده ها می باشد و صدها تصادف در آن رخ داده است. خانواده ای 
در مراغه پیدا نمی شــود که یکی از اقوام خود را در این جاده از 
دست نداده باشد.نماینده مردم مراغه در مجلس شورای اسالمی 
تصویب کرد: از 1۰ ســال پیش مطالعه پــروژه آزادراه مراغه به 
هشترود آغاز شد و بخشی از پروژه اجرایی شده است، اما متاسفانه 
تنها 33 درصد پیشرفت فیزیکی داشت. وزارت راه و شهرسازی 
می گوید که اعتبار الزم را ندارد و با پیگیری های صورت گرفته در 
یک ماه اخیر از سازمان برنامه و بودجه اعتبار الزم را تهیه کردیم.

 هزینه هر نشست و برخاست ایرتاکسی
 9 هزار کیلویی، 12 دالر

دولت تعرفه های جدید هوانــوردی عمومی و همچنین خدمات 
پاویون و نیز پروازهای عبوری را به وزارت راه و شرکت فرودگاه ها 
با هدف افزایش رقابت پذیری و توســعه هوانوردی عمومی ابالغ 
کرد. به گزارش اقتصادسرآمد، اسحاق جهانگیری مصوبه ۲7 مهر 
هیئت دولت در خصوص آئین نامه اجرایی جدید ماده ۶3 قانون 
وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 
ســال 1373 در خصوص وصول درآمدهای خدمات فرودگاهی 
را به وزارت راه و شهرسازی ابالغ کرد.بر اســاس این آئین نامه، 
هزینه خدمات فرودگاهی برای رونــق هوانوردی عمومی اعم از 
مسافری، آموزشی، باری و هواپیماهای شخصی با وزن حداکثر 
۹ هزار کیلوگرم هنگام برخاست، که به حساب شرکت فرودگاه ها 
و ناوبری هوایی ایران واریز می شود، با تخفیف روبه رو شده است.

هواپیماهای نظامی، همچنین هواپیماهــای غیر نظامی دارای 
مجوزهای خاص و هواپیماهای اختصاصــی مقامات درجه یک 
)رؤسای دیگر کشــورها( از پرداخت خدمات فرودگاهی معاف 

هستند.

خطر ورشکستگی200 فرودگاه اروپایی
اتحادیه فرودگاه های اروپا، هشــدار داد اگــر در ماه های آینده 
ترافیک مسافران از شــوک ویروس کرونا ریکاوری نشود 1۹3 
فرودگاه  اروپا دچار اعسار )ناتوانی در پرداخت دیون( خواهند شد. 
به گزارش اقتصادسرآمد، ای سی آی، اتحادیه فرودگاه های اروپا، 
هشدار  داد اگر در ماه های آینده ترافیک مسافران از شوک ویروس 
کرونا ریکاوری نشود 1۹3 فرودگاه اروپا دچار اعسار )ناتوانی در 
 پرداخت دیون( خواهند شد.طبق گزارش آی سی آی این مراکز 
صنعت هوانوردی میزبان ۲۲7 هزار شغل هستند و 1۲.۴ میلیارد 
 یورو )1۴.7 میلیارد دالر( از تولید ناخالص داخلی اروپا را به خود 
اختصاص داده اند.در گزارش آی سی آی آمده است فرودگاه هایی 
 که با اعسار روبرو هستند بیشتر مراکز هوانوردی محلی هستند 
اما بسته شدن آنها تأثیراتی جانبی بر روی اقتصاد خواهد داشت 
و  موجب سقوط بخش مهمی از سیستم حمل و نقل اروپا خواهد 
شد.فرودگاه های اروپا ماه گذشــته 17۲.5 میلیون مسافر کمتر 
دریافت  کردند که این میزان کل مسافر از دست رفته امسال را به 

1.۲۹ میلیارد نفر رسانده است. 

 رشد 39.5 درصدی تورم نهاده های
 ساختمانی در تابستان 99

مرکز ملی آمار نرخ تورم نهاده های ســاختمانی مســکونی شهر 
تهران در تابســتان امســال را 71.۴ درصد اعالم کرد که نسبت 
بهار 3۹.5 درصد رشد داشته اســت. به گزارش اقتصادسرآمد، 
براساس اعالم مرکز آمار، شاخص قیمت نهاده های ساختمان های 
مسکونی شهر تهران در تابستان امسال به عدد ۶۹۸.۸ رسید که 
این رقم نســبت به شــاخص فصل قبل )53۶.5(، 3۰.3 درصد 
افزایش داشته است.درصد تغییرات شاخص قیمت نسبت به فصل 
مشابه سال قبل )نرخ تورم نقطه به نقطه( معادل 71.۴ درصد بوده 
است که نسبت به همین اطالع در فصل قبل )31.۹( 3۹.5 واحد 
درصد افزایش داشته است.در بین تمامی گروه های اجرایی، گروه 
»آهن آالت میلگرد پروفیل درب و پنجره و نرده« با 17۲.۲ درصد 
بیشــترین تورم نقطه به نقطه را به خود اختصاص داده است. در 
همین دوره کمترین درصد تغییر نقطه به نقطه نیز مربوط به گروه 

اجرایی »شیشه« با 31.3 درصد افزایش بوده است.

راه اندازی آزمایشی سامانه جدید مدیریت ایمنی در 9 فرودگاه کشور
مدیر ایمنی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از پیاده سازی بخشی از سامانه جدید مدیریت ایمنی )سما( باعنوان مخاطرات ایمنی به طور آزمایشی در ۹ فرودگاه کشور خبر 
داد. به گزارش اقتصادسرامد به نقل از فارس، حبیب داوودی دانا با اشاره به پیاده سازی آزمایشی نخستین ماژول )مدار الکترونیک( از سامانه جدید مدیریت ایمنی )سما( با عنوان 
مخاطرات ایمنی در ۹ فرودگاه کشور اظهار داشت: این سامانه با همکاری مشــترک دفتر ایمنی و اداره کل مخابرات و فن آوری اطالعات هوانوردی طراحی و تولید شده است و به 
طور آزمایشی در فرودگاه های مهرآباد، مشهد، شیراز، بندرعباس، زاهدان، اهواز، گرگان، همدان و شاهرود مورد بهره برداری قرار گرفت.مدیر ایمنی شرکت فرودگاه ها و ناوبری 
هوایی ایران ادامه داد: سایر فرودگاه ها نیز در هفته آینده به این سامانه دسترسی خواهند داشت.وی اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است سایر بخش ها و 
ماژول های این سامانه شامل گزارشات الزامی رویداد )MOR(، شاخص های عملکرد ایمنی )SPI(، آموزش و غیره تا پایان سال جاری به طور کامل مورد بهره برداری قرار گیرد.

نگاه
اوراق مشارکت مترو در سیاه چاله 

سیستم بانکی و بیمه ای

انتشــار اوراق مشــارکت، یکی از راه های کمکی به 
توسعه امور زیرساختی است که در سالهای اخیر نیز 
دولت در راســتای حمایت از حمل ونقل عمومی، به 
شهرداری ها اجازه داده تا در سقف مشخص نسبت 
به انتشار اوراق مشــارکت اقدام کنند و از آنجایی که 
5۰ درصد این اوراق را خود دولت تضمیمن می کند، 
معموال انتشار اوراق مشارکت مورد استقبال شهرداری 
ها از جمله شهرداری تهران برای توسعه حمل و نقل 
عمومی قرار گرفته است و در سالهای اخیر استفاده از 
این ظرفیت مهم در دســتورکار مدیران شهری قرار 

گرفته است.
شهرداری تهران در حوزه وصول پول اوراق مشارکت، 
با دو مشکل عمده مواجه است که یکی مربوط به نظام 
بانکی و دیگری مربوط به سازمان تامین اجتماعی می 
شود که الزم است در حل هر دو مشکل، مسئوالن در 

سطح کالن آن را حل و فصل کنند.
متاســفانه بانک ها در ماجرای اوراق مشــارکت با 
شــهرداری تهران به عنوان یک شخصیت  حقوقی 
معمولی و نه یک ســازمان مالی خاص برخورد می 
کنند،بانکها در پرداخت تســهیالت، آیین نامه های 
مشخصی برای پرداخت وام به اشخاص حقوقی دارند 
که ضوابط مختلفی در مورد فعالیت شرکتها از جمله 
احتمال انحالل آنها در نظر گرفته شده و حاال بانکها 
می خواهند،شهرداری تهران که شخصیت مالی به 
مانند دولت دارد را در چارچوب  ضوابط شرکت های 
حقوقی بگنجاندند؛ در حالی که شهرداری ها به دلیل 
نوع مناســبات و ســطح خدماتی که ارائه می دهند 
دارای شخصیت اعتباری ویژه ای هستند که شرایط 

استقرار آنها نیز پایدار و غیر قابل حذف است.
بانک بسیاری از امالک شهری با ارزش شهرداری را به 
دلیل اینکه در چارچوب ضوابط آنها قرار نمی گیرد، 
نمی پذیرد، امالک شهرداری بعضا به دلیل  کاربری  و 
یا نوع پایانکار ،  منطبق با آیین نامه داخلی بانک برای 
پرداخت تسهیالت نیســت در حالی که شهرداری 
خودش مرجع اعالم کاربری و صدور پایانه کار است و 
بانک می تواند در این زمینه تسهیالتی را فراهم کند.

روابط اداری شــهرداری و بانکها خوب اســت اما در 
پرداخت تسهیالت مشکالتی وجود دارد، الزم است 
بانکها شهرداری تهران را به عنوان شخصیت حقوقی 
خاص که غیر قابل حذف و یا انحالل است بپذیرند و 
قبول کنند که تضامین شهرداری نیز به مانند دولت 

است و بالمشکل خواهد بود.
مشکل دوم در راه نقدشوندگی پول اوراق مشارکت،  
زمانبر بودن اســتعالمات بیمه ای تامین اجتماعی 
است به گونه ای که شهرداری بعضا امالک اداری خود 
را برای رهن به بانکها معرفی می کند که در این زمینه 
الزم است تا استعالمات بیمه ای از تامین اجتماعی 
اخذ شود، اما متاسفانه می بینیم، استعالمات منوط 
به تسویه حساب یا تعیین تکلیف حساب های قبلی 
فی مابین شهرداری و بیمه می شود، در حالی که در 
خود ملک مورد استعالم بدهی وجود نداشته و گره 
زدن حل مشکالت چند ده ساله قبل به این مسئله، 

اقدام درستی نیست .
شاید بدنامی شهرداری در پرداخت بدهی های بانکی 
علت این سخت گیری ها اســت، ما اعالم کردیم که 
شهرداری تهران،می تواند  حســاب های خود را در 
اختیار بانکها به عنوان تضمین قــرار دهد اما بانکها 
آن را نپذیرفتند  و دقت داشــته باشــید که گردش 
مالی شــهرداری تهران در یک ماه بیش از کل رقم 
اوراق مشارکت است و به عبارت دیگر یک ماه توقیف 
حساب شهرداری کل رقم اوراق مشارکت را پوشش 
می دهد.کما اینکه در مدیریت اسبق شهری، مترو به 
همین شیوه یعنی ضمانت حساب های بانکی اش از 
تسهیالت مختلف بهره مند می شد  و اصال ضمانت 
ملکی نمی داد،بلکه شهردار در نامه ای به بانک اعالم 
می کرد که هرکدام از حساب ها را که می خواهند به 
عنوان تضمین وام یا تسهیالت در اختیارشان خواهد 
بود و با همین نامه پول اوراق مشارکت به شهرداری 
پرداخت می شــد؛ در هر صورت درســت است که 
شهرداری تهران بدهی هایی به سیستم بانکی دارد، 
اما یادمان باشد که شهرداری هر ماه چند هزار میلیارد 
تومان گــردش مالی دارد و تضمیــن این رقم  75۰ 
میلیارد تومان اوراق مشارکت سهم شهرداری برای 
مترو نزد بانک رفاه، نیمی از گردش مالی شهرداری در 

یک ماه هم نیست.
الزم اســت برای رفع مشکالت ، مســئوالن بانکی و 
ســازمان تامین اجتماعی با توجه به شرایط و ویژه 
گی های شهرداری تهران به موضوع بپردازند تا موانع 
برطرف شود و ما آماده ارائه هر نوع همکاری  برای رفع 

مشکالت هستیم.
 * رئیس سازمان امالک و مستغالت 
شهرداری تهران  

محمدنادر محمدزاده  

گروه راه و مسکن- در روزهای اخیر 
برخــی وزرای دولت و مســئوالن 
سازمانهای دولتی تالشهایی برای 
تحت پوشــش درآوردن صنــوف مربوط به 
خود را آغاز کرده انــد. انتقال اتحادیه امالک 
از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی که 
ظاهرا اسالمی وزیر راه و شهرسازی به دنبال 
آن اســت، الحاق هتلها و هتــل آپارتمانها به 
ســازمان میراث فرهنگی، تجهیزات پزشکی 
و دندانپزشــکی به وزارت بهداشت و اتحادیه 
های صوتیـ  تصویــری، لــوازم مخابرات و 
فضای مجازی بــه وزارت ارتباطات از جمله 
پیشنهادهای مطرح شــده در ماههای اخیر 
اســت.پیگیری وزیر راه و شهرســازی برای 
انتقال اتحادیه مشاوارن امالک از ذیل وزارت 
صمت با موافقت رییس اتحادیه همراه شــده 
و آن را فرصتی برای تبدیل شدن از صنف به 

کانون می داند.
به گزارش اقتصادســرآمد، با اینکه مسئوالن 
وزارت صمت و قاســم نــوده فراهانی رییس 
اتاق اصناف تهران ایــن انتقالها را مغایر اصل 
۴۴ و چشم انداز ۲۰ ساله کشور می دانند، به 
نظر می رسد شرایط برای این موضوع فراهم 

شده است.
چنــدی پیش، محمد اســالمی وزیــر راه و 
شهرســازی از تصمیم رییــس جمهور برای 
تحت پوشــش قرار گرفتــن اتحادیه امالک 

توسط وزارت راه و شهرسازی خبر داد.
از طرف دیگر مصطفی قلی خسروی، رییس 
اتحادیه مشاوران امالک با جابه جایی اتحادیه 
متبوعش به وزارت راه و شهرســازی موافق 

اســت و آن را فرصتی برای ارتقای این صنف 
می داند.خســروی در این خصوص به ایسنا 
می گوید: انتقال اتحادیه مشــاوران امالک از 
وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت راه و 
شهرسازی تحول بزرگی است که پس از دهه 
ها ایجاد می شود و این فرصت را به دست می 
دهد که ما از صنف به کانون تبدیل شــویم. 
این اتفاق جدا از آنکــه مزایایی برای اعضای 
اتحادیه دارد و به ارتقای علمی و آموزشی بدنه 
اتحادیه کمک می کند در ســاماندهی بازار 

مسکن موثر است.
با توجه به چراغ ســبز اتحادیــه امالک برای 
جابه جای به وزارت راه و شهرسازی، موافقت 
رییس جمهور و وزیر راه و شهرســازی، حاال 
جمع موافقان این اتفاق به ســه نفر رسیده و 
احتمال جدایی اتحادیه مشاران امالک قوت 

گرفته است.در عین حال، رئیس اتاق اصناف 
گفت: اظهارات وزیر راه و شهرسازی مبنی بر 
انتقال اتحادیه مشاوران امالک از ذیل وزارت 
صمت به وزارت راه و شهرسازی خالف قانون 

نظام صنفی است.
قاسم نوده فراهانی در واکنش به صحبت های 
اخیر وزیر راه و شهرسازی در رسانه ملی مبنی 
بر تالش این وزارتخانه جهت تحت پوشــش 
در آوردن اتحادیه صنف مشاوران امالک طی 
مکاتبه ای به وزیر صمت، اظهار داشت: ادعای 
جداسازی اصناف که هر چند وقت یک بار از 
سوی یکی از وزارتخانه ها یا نهادهای دولتی 
مطرح می شود مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی 
و چشم انداز ۲۰ ساله توسعه کشور با تاکید بر 
چابک سازی و کوچک سازی دولت و واگذاری 

اختیارات به بخش خصوصی است.

وی با تأکید بر اینکه جامعــه صنفی یکی از 
تشکل های دارای قانون با ســابقه تاریخی و 
هویت مشخص بوده افزود: آنچه مسلم است 
اصناف با داشتن قانون نظام صنفی حدود ۴۰۰ 
اتاق اصناف و بیش از هشت هزار اتحادیه و سه 
میلیون واحد صنفی حاصل یک قرن تالش و 
زحمت بوده و هرگونه دست اندازی در ساختار 
این حوزه زمینه ساز چالش ها و هزینه های غیر 
قابل باور برای حوزه خدمات و توزیع کاالیی 
کشور خواهد داشــت، لذا از محضر گرانقدر 
مقام عالی وزارت درخواســت دفاع از حقوق 
جامعه صنفی را داریم.فراهانی با ابراز تأسف 
از اظهارات و اقدامــات برخی از وزرای دولت 
و ســازمان های دولتی در راستای جداسازی 
بخش هایــی از اصناف گفت: متأســفانه در 
ماه های اخیر برخی از وزرای محترم دولت و 
سازمان های دولتی در مصاحبه با رسانه ملی 
و سایر رسانه های مکتوب و غیر مکتوب تاکید 
بر جداســازی بخش هایی از اصناف را مطرح 
کرده اند، به عنوان نمونه هفته گذشــته وزیر 
محترم راه و شهرسازی به صراحت در رسانه 
ملی ادعای تحت پوشش درآوردن مشاوران 
امالک را مطرح کردند.رئیــس اتاق اصناف 
تهران افزود: در این میان سوال بسیار بزرگ و 
قابل تأمل این است که آیا این وزارت خانه ها 
در انجام وظایف و خدمات قانونی محوله خود 
آنقدر پیشرو و موفق بوده اند و همه مشکالت 
راه و مسکن و معضالت شهری را حل و فصل 
کرده اند که به دنبال گســترده کردن حوزه 
اختیارات و اجرایی خود در بخش خصوصی 

هستند.

گزارش »اقتصادسرآمد« از چرایی انتقال اتحادیه امالک به زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی 

چراغ سبز امالک برای انتقال

معــاون مهندســی 
و توســعه امــور زیر 
بنایی سازمان بنادر 
و دریانوردی از مراحل پایانی 
ساخت بزرگترین شناور جمع 
آوری آلودگــی نفتــی خبر 
داد.محمد رضا الــه یار که به 
منظور بازدید و بررســی روند 
پروژه های بندر شهید رجایی 
به هرمزگان ســفر کرده بود 
گفت: در مجموع ۸ پروژه تحت 
عنوان پروژه های سال جهش 
تولید برای ســازمان بنادر و 
دریانوردی تعریف شــده که 
احداث سه پست اسکله نفتی 
و فاز سوم طرح توسعه بندر شهید رجایی جزء پروژه هایی بشمار می آید که از پیچیدگی 

فنی خاصی برخوردار هستند.
به گزارش اقتصادسرآمد، عضو هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت: برخی 
از این پروژه ها در حوزهای عمرانی و زیرساختی بنادر به منظور افزایش توانمندی بنادر 
برای پذیرش شناور خاص یا با ظرفیت بیشتر درحال انجام است و تعداد دیگر جهت تامین 
شناورهای مورد نیاز درحوزهای خدمات دریایی و همچنین رعایت قوانین و الزامات ایمنی 
و زیست محیطی به انجام می رسد.معاون مهندسی و توسعه امور زیر بنایی سازمان بنادر 
و دریانوردی خاطر نشان کرد: علی رغم مشــکالت و موانع متاثر از اپیدمی ویروس کرونا 
و تحریم های ظالمانه خوشــبختانه کلیه پروژه ها با همت واالی متخصصان داخلی، هم 
افزایی و هماهنگی آحاد مختلف سازمانی و مجموعه های مرتبط در حال پیشرفت است.

اله یار با بیان اینکه برخی از این پروژها در ماه گذشته با حضور معاون اول رئیس جمهور در 
بندر شهید رجایی مورد بهره برداری قرارگرفت اظهارداشت: تعداد دیگری از این طرح ها 
نظیر شناور بزرگ جمع آوری آلودگی نفتیORV که امروز مورد بازدید قرار گرفت مراحل 

پایانی ساخت خود را سپری می کند.
وی افزود: براساس برنامه زمان بندی این شناورطی ماه های آینده و بخشهایی از دو پروژه 
فاز سوم طرح توسعه بندر شهید رجایی و اسکله نفتی این بندر ان شااهللا تا پایان سال مورد 

بهره برداری قرار می گیرد.
این مقام مسئول بخش دیگری از سیاست تبیین شده در سازمان بنادر و دریانوردی را که به 
شکل مستقیم با جهش تولید در ارتباط است را تامین شناورها جدید و الحاق آن به چرخه 
خدمات در شناورسازی های داخلی عنوان کرد و گفت: قرارداد ساخت 11 فروند شناور با 
شرکت های داخلی تاکنون منعقد شده که فرایند ساخت این شناورها آغاز و تعدادی از 

آنها با 3۰ درصد پیشرفت در حال ساخت است.
اله یار به تعهد سازمان بنادر و دریانوردی پیرامون سفارش ساخت ۸3 فروند شناور اشاره 
ای داشت و بیان کرد: از این تعداد بخش اعظمی در مرحله فرایند انجام مناقصه و بخش 

دیگر در مرحله طراحی هستند.
وی افزود: مفتخریم که اعالم نماییم چه در بعد طراحی و چه از منظر فرایند ساخت این 

تجهیزات در داخل کشور و با اتکاء به توان متخصصان مبرز ایرانی در حال انجام است.

در صورت راه اندازی 
ریلــی  ســفرهای 
افغانســتان  بــه 
بهداشــتی  پروتکل هــای 
مشــترک ســخت گیرانه ای 
به اجرا گذاشــه خواهد شد تا 
 ریسک ابتالء شهروندان ایران و 
افغانستان در طول سفر حداقل 
برســد اما از حاال تا زمانی که 
توافقــی صورت نگیــرد تنها 
قطارهای  بــاری به این مقصد 
خواهند رفــت.  البتــه هنوز 
قیمت بلیت قطار مســافری 
ایران –افغانســتان مشخص 
نشــده اما طی روزهای آینده 

تعرفه و نرخ قطارهای باری مشخص و  اعالم خواهد شد. 
به گزارش اقتصادســرآمد به نقل از ایســنا، در حالی که بر اســاس وعده هــا، خط ریلی 
خواف-هرات تا هفته آینده افتتاح می شود، برنامه ریزی ها برای راه اندازی سفرهای ریلی 
هرات-مشهد و هرات – تهران در حال انجام است تا در صورت حل مشکالت ناشی از شیوع 

کرونا این سفرها آغاز شود.
سعید رســولی - مدیرعامل شرکت راه آهن- دو روز گذشــته از راه اندازی و افتتاح مسیر 
ریلی خواف – هرات در هفته آینده خبر داد و گفت: خط ریلی خواف -هرات مجموعاً ۲1۸ 
کیلومتر بوده و در قالب چهار قطعه تعریف شده است.  قطعه یک و دو این مسیر از خواف 
تا شمتیغ داخل ایران به طول حدود 7۶ کیلومتر و قطعه سوم نیز از شمتیغ تا روزنک به 
طول ۶۲ کیلومتر داخل خاک افغانستان بوده که تا هفته آینده به بهره برداری خواهد رسید 
اما قطعه چهارم از روزنک تا هرات است که اکنون ساخت آن توسط مسئوالن افغانستان، 

در دست اقدام است.
وی افزود: قطعه ای که ساخت آن به پایان رســیده و به بهره برداری می رسد، مسیر ریلی 
خواف تا روزنک است که 7۶ کیلومتر این مسیر در خاک ایران و ۶۲ کیلومتر آن در خاک 
افغانستان است. تاریخ افتتاح این مســیر ریلی، آن طور که پیش بینی شده برای 15 آبان 

است و از روز افتتاحیه هم بهره برداری رسمی با مبادله قطارهای باری انجام خواهد شد.
در همین راستا بر اســاس اطالعات و اخبار بدســت آمده برنامه ریزی ها برای راه اندازی 
سفرهای ریلی در مسیر تهران-هرات، مشهد-هرات یا تهران-مشهد-هرات در حال انجام 
است و مقرر شده در صورت توافق و تایید این کشور همسایه مقدمات کار در آینده نزدیک 
انجام شــود تا پس از فروکش کردن آمارهای مربوط به شــیوع ویروس کرونا سفر ریلی 

ایران-افغانستان در این مسیرها آغاز شود.
گرچه در صورت راه اندازی ســفرهای ریلی به افغانستان پروتکل های بهداشتی مشترک 
سخت گیرانه ای به اجرا گذاشه خواهد شد تا ریسک ابتالء شهروندان ایران و افغانستان در 
طول سفر حداقل برسد اما از حاال تا زمانی که توافقی صورت نگیرد تنها قطارهای باری به 

این مقصد خواهند رفت.
البته هنوز قیمت بلیت قطار مسافری ایران –افغانســتان مشخص نشده اما طی روزهای 

آینده تعرفه و نرخ قطارهای باری مشخص و اعالم خواهد شد.

 ساخت بزرگترين شناور جمع آوری
 آلودگى نفتى درمراحل پايانى 

 سفر ريلى به افغانستان
 پس از سقوط کرونا 
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بازار سرمایه

۵ ِ ، بیمه و بورس بانَکَ

چرا نرخ ارز یک باره کاهش یافت؟

زمانی ریال باثبات می شــود که اقتصاد 
کشــور به ســامان برســد. متاسفانه 
مجموعه بی نظم اقتصاد کشــور بر هیچ 
یک از اصول، قواعد و الزامات علم اقتصاد 

استوار نیست و غیر واقعی است.
مجموعه اقتصاد دولتی سیاسی کشور 
تحت تاثیر دو عامل به ســوی  انزوا سوق داده شده که یکی 
سیاســت های ناکارآمد اقتصادی دولت و دیگری تحریم ها 
است که هر روز اقتصاد کشورمان را فشرده تر کرده است. این 
در حالی است که  در دوران احمدی نژاد درآمدهای سرشار 
نفتی معادل کل درآمدهای نفتی تا آن زمان نصیب کشــور 
کرد اما مشخص نشــد که آن ها صرف چه اموری شدند که 

خزانه را از ذخایر ارزی تهی ساخته است.
به طور کلی اقدامات اقتصادی دولت و تحریم ها باعث شد تا 
تولید ناخالص داخلی کاهش یابد  و از ارزش پول ملی کاسته 
شود که با کاهش ارزش پول کشورمان، ارزش سایر ارزهای  

معتبر جهان از جمله دالر رو به فزایش می گذارد.
اکنون منافذ ورود دالر به اقتصاد کشور بسته شده و  مبادالت 
بانکی و پولی ایران نیز محدود یا مسدود شده است. در حال 
حاضر تولید ناخالص داخلی کشــور هر روز کمتر می شود 
زیرا منابع کشور همچون درآمدهای حاصل از نفت کاهش 
یافته و درآمدزایی از مالیات به عنوان یکی از مهم ترین منابع 
بودجه های سالیانه با کاهش چشمگیری روبرو شده  و دولت 
را در تنگنای شدید مالی قرار داده است و رشد نرخ سرمایه 
گذاری مولد که از مهم ترین عوامل رشــد اقتصادی است، 
منفی شده و تکافوی پوشش اســتهالک سرمایه های مولد 

را نمی دهد.
در تازه ترین گــزارش صندوق بین المللــی پول از وضعیت 
کشــورهای خاورمیانه از جمله ایران اعالم شده که ذخایر 
ارزی قابل دســترس ایران در ســال ۲۰1۸ حدود ۶/1۲1 
میلیارد دالر بوده اما در سال گذشته به 7/1۲ میلیارد دالر 
رسیده و امسال نیز به ۸/۸ میلیارد دالر کاهش خواهد یافت؛ 
بنابراین از آنجا که قدرت اعمال مدیریت شناور ارزی بانک 
مرکزی، در گرو وجــود ذخایر ارزی کافی اســت، بنابراین 
کاهش این ذخایر کنترل ارزی توســط بانــک مرکزی را با 
چالش عمده روبرو می سازد اما باید پذیرفت که تنها کاهش 
ارزش پول ملی دلیل افزایش دالر نیست، زیرا نوسانات شدید 
بهای ارز در یک بازه زمانی اندک متاثر از عوامل سیاســی و 

انتظارات تورمی است. 
در یک مقطع زمانی دالر از مرز 3۲ هــزار تومان عبور کرد 
اما یکی دو روز بعد کاهشی شد. آیا به لحاظ اقتصادی اتفاق 
غریبی رخ داده که اسباب افزایش ارزش پول ملی را فراهم 
کرده تا یکباره در زمانی انــدک دالر کاهش ارزش ۴۰۰۰ 
تومانی را تجربه کند؟ آیا در این زمان تولید ناخالص داخلی 
افزایش یافته که ارزش پول مان رشد کرده است؟ سیاست 
اخیر بانک مرکزی در تزریق  5۰ میلیون دالر روزانه به بازار 
ارز و تعین سقف 5۰۰ میلیون دالری معامالت در صرافی ها  
بهای ارز را تا گذر از مرز 3۲ هــزار تومان افزایش داد. قطعا 
کاهش بهای دالر معطوف به دالیل غیر اقتصادی است. حال 
آیا بانک مرکزی با کمبود ذخایر ارزی قادر است بهای ارز را 
در حد ۲۰ روز پیش کاهش دهد؟ چنین نوساناتی در بورس 
هم قابل مشاهده است. سه برابر شدن بهای یک سهم در  یک 

روز چگونه توجیه پذیر است ؟
اکنون پول ملــی ما آنچنان بی ارزش شــده که می توان آن 
را با برخی از کشــورهای فقیر آفریقایی مقایسه کرد. زمانی 
پول ملی ما می تواند جایگاه پیشین خود که جزو شش ارز 
معتبر بین المللی در جهان مبادله می شد را به دست  آورد که 
مجموعه اقتصاد دولتی سیاسی رانتی، به یک نظام اقتصادی 
آزاد رقابتی با محوریت بخش خصوصی تبدیل شود. نظامی 
که در زنجیره اقتصاد جهانی قرار گیرد و از تجارت خارجی 
مطلوبی برخوردار باشــد. دولت باید بــه میزانی در اقتصاد 
دخالت کند که تئوری های اقتصادی تجربه شده پیشرفته 

حدود این دخالت را تعیین  کند.
در اکثر حوزه هــای اقتصادی همچون مواد غذایی، شــکر، 
خودرو، دارو و امثال آن مافیا شــکل گرفته که به شدت در 
مسیر به سامان شدن و شــفاف سازی اقتصاد سنگ اندازی 
کرده و از این آشفته بازار به ثروت های نجومی دست یافته و 
از هر سیاستی که استمرار این روند را به چالش کشد ممانعت 
می کنند. یکی از علل عدم تصویب FATF  و کنوانسیون های 
وابسته به آن که از ملزومات شفاف سازی تراکنش های مالی 

هستند در همین راستا ارزیابی می شود. 
تخصیص نابهینه منابع بین نیازهای واقعی اقتصاد، اسباب 
گسترش شکاف طبقاتی، فقر و کوچک شدن سبد معیشتی و 
سلب رفاه اقتصادی و اجتماعی و افزایش ظرفیت اعتراضات 
و بی اعتمادی جامعه را نســبت به سیاســت های اقتصادی 

دولت فراهم کرده است. 
تحت تأثیر از نفوذ همین مافیــای اقتصادی و چپاول ثروت 
ملی است که خصوصی سازی ها به انحراف کشیده و سبب 
فســاد گســترده و اختالس های نجومی شــده  است. اگر 
منافع ملی در سیاســت گذاری های داخلی و خارجی مورد 
توجه قرار می گرفت، اکنون شــکاف وســیع طبقاتی بین 
فقر و غنــی، افزایــش نقدینگی در بخش هــای غیر مولد، 
تورم، رشــد منفی پیاپی تولید ناخالص داخلی، نرخ رشــد 
بیکاری دو رقمی، کاهــش ارزش پول ملــی، تنزل قدرت 
خرید آحــاد جامعه و بــی پناهی مــردم در مقابل ویروس 
ســهمگین کرونا،  گســترش فســاد اقتصادی و به تبع آن 
اجتماعی و انحطاط فرهنگــی و ناتوانی در برابر تحریم های 
سیاسی اقتصادی تا بدین حد اسف بار نبود . راه برون رفت 
 از این چالش ها تغییر نگاه متولیان به سیاست های خارجی 

و داخلی است.
* تحلیلگر اقتصادی

افزایش سقف کارت به کارت بانک مهر ایران تا 
60 میلیون ریال  

انتقال وجــه کارت بــه کارت از درگاه هــای بانک 
قرض الحسنه مهر ایران از مبلغ 3۰ میلیون ریال به ۶۰ 
میلیون ریال افزایش یافت. به گزارش اقتصادسرآمد  به 
نقل از روابط عمومی بانک مهر ایران، با توجه به شرایط 
خاص بهداشتی کشور و موج سوم شیوع  ویروس کرونا 
و برای تسهیل استفاده مشتریان گرامی از درگاه های 
غیرحضوری و کاهش مراجعات حضــوری مردم به 
شعب و  دستگاه های خودپرداز، ســقف مبلغ کارت 
به کارت از درگاه های غیرحضــوری بانک مهر ایران 
افزایش یافت. در این راستا سقف انتقال وجه کارت به 
کارت از درگاه های بانک مهر ایران از مبلغ 3۰ میلیون 
ریال به ۶۰ میلیون ریال افزایش  یافت. تا اطالع ثانوی 
و به صورت موقت سقف صدور کارت های هدیه نیز تا 
مبلغ ۲۰ میلیون ریال افزایش یافت. همچنین با توجه 
به امکان تمدید کارت های بانکی تا پایان سال 13۹۹ 
بدون حضور مشتری، تاریخ انقضای تمام کارت های 
بانکی  که زمان منقضی شــدن آن هــا در بازه زمانی 
تیرماه 13۹۹ تا تیر ماه 1۴۰۰ بود، به مدت یک سال 

افزایش یافت. 

 اعالم نتایج آزمون کتبی
 استخدام جدید بانک تجارت  

نتایج آزمون استخدامی بانک تجارت اعالم و شرکت 
کنندگان در این آزمون می توانند بامراجعه به پایگاه 
www.tejaratbank.  اینترنتی این بانک به  نشانی

ir  مراجعه و از نتیجه این آزمون آگاهی پیدا کنند. به 
گزارش اقتصادســرآمد به نقل از روابط عمومی بانک 
تجارت، نتایج آزمون اســتخدامی جدیــد این بانک 
اعالم، و داوطلبان می  توانند برای اطالع از نتیجه این 
آزمون و ارائه مدارک مورد نیاز از تاریخ ششــم آبان 
ماه لغایت نهم آبان ماه 13۹۹ به پایگاه  اینترنتی این 
بانک به نشــانی  www.tejaratbank.ir  مراجعه 
کنند.  براســاس این خبر، در مرحله اول تعداد 5۲۸ 
نفراز داوطلبان که از نظرعلمی حائز باالترین نمرات 
کتبی در آزمون اســتخدامی  بانک تجارت شده اند 
پس ازپشت سر گذاشــتن مراحل مصاحبه عمومی، 
تخصصی، گزینش و معاینات پزشکی به عنوان بانکدار 
  )متصدی دریافت و پرداخت( و متصدی امور اداری با 
انعقاد قرارداد کار با مدت معین در شعب و واحد های 

ستادی بانک مشغول  به کار می شوند. 

انجام باالترین میزان تراکنش انتقال بیت کوین
باالترین میزان تراکنش بین کویــن به ارزش بیش 
از 1.1 میلیارد دالر برای انتقال ۸۸۸57 بیت کوین، 
انجام شد. به گزارش اقتصادسرآمد، شبکه بیت کوین 
اخیراً بیشــترین تراکنش بــه ارزش دالر در تاریخ را 
دیده اســت، یک کاربر بیــش از ۸۸۸57 بیت کوین 
را بــه ارزش حدود 1.15 میلیــارد دالر منتقل کرده 
اســت.این رکورد در دو نوبت روز دوشــنبه معادل 
۰.۰۰۰۲7۸۴7 بیت کوین و بــا کارمزد حدود 3.۶۶ 
دالر انجام شد. این عملیات توســط یک کارگزاری 
ارزهای مجازی در آمریکا انجام شــده است. رکورد 
قبلی در آوریل ثبت شــده بود، زمانی که یک صرافی 
1۶15۰۰ بیت کوین را جا به جا کرد که در آن زمان 
تقریباً 1.1 میلیارد دالر ارزش داشت.با این حال، هر 
دو تراکنش از نظر میزان کل دارایی های دیجیتالی 
جابجا شده بزرگترین نیستند. یک کارگزاری ژاپنی به 
نام گاکس که 55۰ هزار بیت کوین را در سال ۲۰11 
منتقل کرده است. در آن زمان ارزش عملیات 1.3۲ 
 میلیون دالر بود، اما با نرخ ارز فعلی ارزش آن بیش از

 7 میلیارد دالر بود.

 هک اطالعات هزاران
 مشتری بانکی اروپایی 

در پی حمله هکری به زیرســاخت های یک شرکت 
امنیتی ســوئدی، اطالعات 3۸ هزار ســند بانکی به 
ســرقت رفت. به گزارش اقتصادســرآمد، یک منبع 
آگاه در شرکت ســویدی گانبو که وظیفه حفاظت از 
اطالعات کامپیوتری و اینترنتی شماری از بانک های 
اروپایی و هم چنین پارلمان ســوئد را بر عهده دارد 
تایید کرد هکرها با حمله سایبری به زیرساخت های 
این شرکت موفق شده اند به شمای از اسناد محرمانه 
برخی از مشتریان این شرکت از جمله برخی از بانک 
های اروپایی و مجلس این کشور دست پیدا کنند.  یکی 
از سخنگویان این شرکت نیز با تایید این خبر در گفتگو 
با یورونیوز، این حمله سایبری را تاسف بار خوانده و از 
انجام تحقیقات در این خصوص خبر داده است.  اگرچه 
خبر این جمله سایبری اکنون رسانه ای شده اما گویا 
زمان آن مربوط به ماه آگوست )مرداد( بوده است. در 
نتیجه این حمله هکری حدود 1۹ گیگابایت اطالعات 
شامل 3۸ هزار فایل حاوی اطالعات پارلمانی سوید، 
طرح های امنیتی برخــی از بانک های آلمانی و اداره 

مالیات سوید به سرقت رفته است.  

فاصله تورمی دهک ها به 8,1 درصد رسید
نرخ تورم کل کشور در مهر ماه 13۹۹ برابر ۲7,۲ درصد است که در دهک های مختلف هزینه ای در بازه ۲۴.۴ درصد برای دهک اول تا 3۲.5 درصد برای دهک دهم نوسان دارد.به 
گزارش اقتصادسرآمد، نرخ تورم کل کشور در مهر ماه 13۹۹ برابر ۲7,۲ درصد است که در دهک های مختلف هزینه ای در بازه ۲۴.۴ درصد برای دهک اول تا 3۲.5 درصد برای دهک 
دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« بین ۲1.1 درصد برای دهک دهم تا ۲3.5 درصد برای دهک دوم است. هم 
چنین اطالع مذکور در مورد گروه عمده »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« بین ۲5.5 درصد برای دهک اول تا 35.5 درصد برای دهک دهم است.بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان 
دهک های مختلف هزینه ای، فاصله تورمی دهک ها در این ماه به ۸,1 درصد رسید که نسبت به ماه قبل )۶.5 درصد( 1.۶ واحد درصد افزایش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« نسبت به ماه قبل 1.۲ واحد درصد و در گروه عمده »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« نسبت به ماه قبل ۲.۸ واحد درصد افزایش نشان می دهد.

گروه بانک، بیمه وبورس- شاخص 
کل بورس دیروز  با بیش از 13 هزار 
واحد کاهش به کانال یک میلیون 
و ۲۰۰ هزار واحد عقب گرد کرد.در معامالت 
دیروز بازار سرمایه شــاخص کل 13 هزار و 
۸35 واحد کاهش یافــت و رقم یک میلیون 
و ۲۸۸ هزار واحد را ثبت کرد. شــاخص کل 
با معیار هم وزن نیز با 315۶ واحد کاهش به 
رقم 37۶ هزار و ۹55 واحد رسید.معامله گران 
7۸۹ هــزار معامله بــه ارزش 71 هزار و 11 
هزار میلیارد ریال انجام دادند.شــاخص کل 
فرابورس نیز بــا 55 واحد کاهش در رقم 1۶ 
هزار و 1۲۴ واحد ایســتاد.معامله گران این 
بازار ۴۲3 هزار معامله به ارزش 133 هزار و 

31 میلیارد ریال انجام دادند.
به گزارش اقتصادســرآمد، البته بازار بورس 
چند هفته ای اســت که با ریــزش مواجه 
است و هنوز علی رغم  سخنان وزیر اقتصاد 
در خصوص اینکه بورس به شــرایط عادی 
و مطلــوب بازمی گردد و مــردم در خرید یا 
فروش عجلــه نکنند اما هنــوز روند ریزش 

بورس ادامه دارد.
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی نسبت به وضعیت بورس هشدار داد 
و گفت: نزدیک به 5۰ میلیون نفر در بورس 
سرمایه گذاری کردند در حالی که سهم همه 
آن ها از سرمایه موجود در بورس نزدیک به 
۲۰ درصد است به عبارتی ۸۰ درصد سرمایه 
بورس در اختیار بنگاه های بزرگ اقتصادی 

است.
حجت االســالم محمد باقری نماینده مردم 

بناب در مجلس شورای اسالمی در نطق میان 
دستور جلسه علنی  مجلس  تاکید کرد: در 
شرایط فعلی با مشکالتی مواجه هستیم که 
موکالن ما انتظار دارند ما این مشــکالت را 
رفع کنیم، در شهرستان ها به دلیل ارتباطات 
رو در روی نمایندگان با مردم، این مطالبات 
فراوان شنیده می شود، بخش قابل توجهی 
از مردم از ما نمی پذیرند که کار قوا متفاوت 
اســت، آن ها می گویند شــما مسئول حل 

مشکالت هستید.
وی افزود: نوسانات بورس و افت شاخص در 
این روزها یکی از مشــکالت جدی است که 
مردم مســتمر مطالبه پیگیری آن را دارند، 
این ســخن مردم که ما با تشویق مسئولین 
وارد بورس شدیم قابل تأمل است، در ابتدای 
سال این باور در میان مردم به صورت گسترده 

شکل گرفت که ســرمایه گذاری در بورس 
تضمین شده است ولی پس از گذشت چند 
ماه ورق برگشت، عجیب تر این که از ابتدای 
شهریور ماه در سطحی وسیع شایعه شد که 
بورس از اواخر شهریور سقوط خواهد کرد و 

چنین هم شد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه 
داد: به تحقق پیوستن این شــایعه این باور 
را در میان مردم ایجاد کــرد که عده ای بازار 
را دستکاری می کنند و مسئولین هم کاری 
نمی کنند و این عده همان هایی هستند که 
بازار ارز، سکه و مسکن را هم دستکاری می 
کنند، طبیعی است افراد معمولی با سرمایه 
اندک قادر به چنین کاری نیستند بلکه بنگاه 
های اقتصادی بزرگ می توانند چنین کاری 
را انجام دهند، سرمایه گذاران بسیاری اعتماد 

خود را به بازار بورس از دســت داده اند باید 
برای این مهم چاره اندیشی کرد.

نماینده مردم بناب در مجلس گفت: برای ما به 
عنوان نمایندگان مجلس این وضعیت بورس 
یاداور سرنوشت موسسات مالی غیرمجاز است 
که در حال تبدیل به یــک بحران بود که در 
نهایت دولت مجبور شد با چاپ پول و به دنبال 
آن ایجاد تورم این مشکل را حل کند، به هوش 
باشیم معضل موسســات مالی غیر مجاز به 
شکل دیگری در بورس تکرار نشود، وقتی نمی 
توانیم در خصوص بورس تصمیم های صحیح 
تخصصی قابل اجرا بگیریم نتیجه این می شود 
که سرمایه گذار منتظر نتیجه انتخابات آمریکا 
می ماند و اقتصاد کشور دالریزه و وابسته به 
دالر شود و حاکمیت اقتصادی دچار خدشه 
می شود، حاکمیت اقتصادی یعنی در کشور 
ریال اساس معامله باشد، بازار با ریال بچرخد 

و ریال اعتبار داشته باشد.
از سوی دیگر یک کارشناس بازار سرمایه با 
بیان اینکه اگر به دنبــال بهبود فعالیت بازار 
هســتیم باید هر چه زودتر بازارگردان ها در 
بازار فعال شوند، گفت: بســیاری از سهم ها 
در بازار با توجه به اصــالح اخیر قیمت ها به 
کف کانال رسیدند، به همین دلیل می توانند 
موقعیتی مناسب برای خرید باشند و به نظر 
می رســد تا پایان امسال ســود باالیی را در 

اختیار سهامداران قرار دهند.
عرفان هودی به روند اصالحی شاخص بورس 
در بازار اشاره کرد و افزود: بورس از مرداد ماه 
روزهای نزولی زیادی را تجربه و زمینه ترس 

سهامداران حاضر در بازار را فراهم کرد.

بورس به روزهای طالیی باز می گردد؟ »اقتصادسرآمد« بررسی می کند

آوار بورس بر سر سهامداران

برگزیده بانک ها

اخباربانک

در سال جاری کلیه اقدامات واگذاری 
برای شرکت های مشمول ماده 1۶ 
قانون رفــع موانع تولیــد و ارتقای 
نظام مالی  کشور با اســتفاده  از تمامی ظرفیت 
ها و با برنامه ریزی مدون و منســجم و تحقق 
اهداف واگذاری تا خــروج کامل از بنگاهداری 
 البته با در نظر گرفتن  شــرایط بازار ســرمایه 
در دســتور کار بانک ملی ایران قرارد دارد.  به 
گزارش اقتصادسرآمد  به نقل از روابط عمومی 
بانک ملی ایــران، بانک ملی ایــران در اجرای 
مــاده 1۶ قانون رفع موانع تولیــد رقابت پذیر 
و ارتقای نظام مالی کشــور موفــق به فروش 
بیش از 5۶  هزارمیلیاردریال از اموال و ســهام 
مازادخودوشرکت های تابعه درشش ماهه اول 
سال جاری شده است. واگذاری های یاد شده 
در راســتای عمل به الزام قانونی،  تأکید مؤکد 
مقامات نظام و در راستای همراهی با سیاست 
های کالن دولت محترم جمهوری اســالمی 
ایران مبنــی بر خروج از  بنگاهــداری بانک ها 
صورت پذیرفته است. این بانک از ابتدای سال 
جاری تا پایان شهریور ماه بالغ بر 5۶ هزار و 53۴ 
میلیارد ریال از اموال و سهام  های شرکت های 
تابعه را تعیین تکلیف کرده که ۴۸ هزار و ۸۲1 
میلیارد ریال مربوط به سهام شرکت ها و هفت 
هزار و   713 میلیارد ریال مربوط به امالک مازاد 
است. همچنین در ســال جاری کلیه اقدامات 
واگذاری برای شــرکت های مشمول ماده 1۶ 
قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی  کشور 
با استفاده از تمامی ظرفیت ها و با برنامه ریزی 
مدون و منســجم و تحقق اهداف واگذاری تا 
خروج کامل از بنگاهداری  البته با در نظر گرفتن 
شرایط بازار ســرمایه در دستور کار بانک ملی 

ایران قرارد دارد.  

رئیس شــورای اســالمی اســتان یزد 
گفت: بانک شهر با حمایت از پروژهای 
عمرانی و فرهنگی توانسته باعث تحول 
و ارتقاء در  عملکرد مدیریت شهرها شود. به گزارش 
اقتصادســرآمد به نقل از مرکز ارتباطــات و روابط 
عمومی، سیدمحمود میرابوالقاسمی با اشاره به اینکه 
امروز نقش  بانک شهر درپیشرفت پروژه های مهم و 
حساس شهری در کالن شهرها ملموس است، گفت: 
قطعا با حمایت های بانکی  تخصصی در حوزه شهری 
که آشنا به نیازهای این حوزه است خواهیم توانست 
در جلب رضایت شهروندان قدم های تاثیرگذار  تری 
برداریم. میرابوالقاســمی تصریح کرد: بانک شهر با 
ارائه خدمات به موقع و مناسب در حوزه بانکداری 
الکترونیکی توانسته در افزایش  رضایتمندی عمومی 
از عملکرد مدیریت شــهری و کاهش مشــکالتی 
همانند آلودگی هوا و کاهش تراقیک نقش آفرینی 
کند. وی با اشاره به شــناخت مدیران بانک شهر از 
نیازهای مدیریت شهری و شــهروندان،ادامه داد: 
وجود نیروی انســانی متخصص،  باتجربه و فنی در 
بانک شهر باعث شده تا این بانک بتواند ضمن ارائه 
خدمات جدید براساس اســتانداردهای روز دنیا در 
 راستای افزایش رضایتمندی شهروندان از خدمات 
بانکی نیز گام بردارد. رئیس شورای اسالمی استان 
یزد بیان داشت: نوع خدمات، نحوه فعالیت و تالش 
های شبانه روزی مجموعه مدیران و نیروی  انسانی 
در بانک شهر باعث شده تا شهروندان اعتماد بیشتری 
به این بانک در مقایسه با سایر بانک ها و مؤسسات 
مالی و  اعتباری داشته باشند. میرابوالقاسمی در پایان 
گفت: افزایش همکاری فعاالن مدیریت شهری در 
شوراهای اسالمی و شهرداری  ها و گسترش فعالیت 
این بانک به سایر شهرهای استان ها می تواند ضمن 
افزایش منابع مالی بانک شــهر در توسعه همزمان 

 شهرهای کشور تأثیرگذار باشد. 

حجت اله مهدیان که به عنوان نماینده 
وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی به 
اســتان چهارمحال و بختیاری سفر 
کرده ضمن بازدید  از طرح های اشتغال زایی این 
اســتان از هدف گذاری پرداخــت ۲۰۰میلیارد 
تومان تسهیالت خبر داد. به گزارش اقتصادسرآمد 
به نقل از روابــط عمومی بانک توســعه تعاون، 
مدیرعامل بانک توســعه تعاون که در جلســه 
اشتغال این  استان ســخن می گفت با بیان این 
مطلب خاطرنشــان کرد: بانک توسعه تعاون به 
عنوان جوان ترین بانک دولتی کشــور از ســال 
۸۸  فعالیت خود را جهت کمــک به تامین مالی 
بخش بســیار مهم اقتصاد کشور یعنی تعاونی ها 
و تســهیل اشــتغال زایی آغاز نموده است  و طی 
این سال ها توانسته است با دایر کردن ۴5۰ شعبه 
در سراسر کشــور، موفقیت های خوبی در تحقق 
اهدافش بدســت آورد.  مدیرعامل بانک توسعه 
تعاون با اشاره به تسهیالت پرداختی این بانک در 
استان چهارمحال و بختیاری گفت: در سال ۹۸ 
حدود   13۰ میلیارد تومان و در هفت ماهه امسال 
مبلغ 11۰ میلیارد تومان تسهیالت توسط شعب 
بانک در این استان پرداخت شده  است. وی اظهار 
امیدواری کرد که در صورت اولویت بندی دقیق 
طرح های متقاضیان تســهیالت، مقدار وام های 
پرداختی تا پایان ســال  به ۲۰۰ میلیارد تومان 
برســد. مهدیان ادامه داد: طبق اساسنامه بانک 
توسعه تعاون باید حداقل 7۰ درصد تسهیالت را به 
بخش تعاون اختصاص دهد و بر  همین اساس هم 
در سال گذشته از حدود 15 هزار میلیارد تومان 
تسهیالت پرداختی و در ســال جاری از ۲1 هزار 
میلیارد تومان  تسهیالت هدف گذاری شده، هفتاد 
درصد را به بخش تعاون اختصاص داده است و ما 

بقی نیز پرداخت خواهد شد. 

رضا دولت آبادی مدیرعامل بانک 
تجارت از بازگشــت 3۲ درصد از 
سهام شرکت سرمایه گذاری ملی 
ایران »ونیکی« به  پورتفــوی این بانک خبر 
داد. به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از روابط 
عمومی بانک تجارت، رضا دولت آبادی مدیر 
عامل این بانک در گفت و گویی با  اشــاره به 
برگشت بیش از ۲ میلیارد و ۲۹1 میلیون سهم 
شــرکت ســرمایه گذاری ملی ایران به بانک 
تجارت گفت: ارزش روز  این مقدار ســهم که 
مالکیت آن در ســوم آبان ۹۹ به بانک تجارت 
منتقل شــده در کمترین بــرآورد و بدون در 
نظر گرفتن صــرف  مدیریتی ، حدود ۶۹ هزار 
میلیارد ریال اســت که بدون شک با در نظر 
گرفتن صرف مدیریتی برای 3۲ درصد سهام 
منتقل  شده به بانک ، این مبلغ به میزان قابل 
توجهــی افزایش می یابد. وی افــزود: این در 
حالی اســت که کل مطالبات ثبت شــده در 
دفاتر بانک ناشی از معامله اولیه سهام یادشده 
درســال 13۹5، حدود   13 هزارمیلیارد ریال 
اســت. مدیر عامل بانک تجارت در خصوص 
تعیین تکلیف باقیمانده ســهام معامله شده 
در سال 13۹5  عنوان داشت: بر اساس توافق 
به عمل آمده با خریدار ســهم و تایید مراجع 
قضایی مقرر شــد ارزش حدود 17 درصد از 
سهام کل  شرکت سرمایه گذاری ملی ایران که 
در مالکیت بانک تجارت قرار نگرفته با لحاظ 
آثار احتمالی آن بر روی ارزش ۲ سیت  منتقل 
شــده و همچنیــن ارزش روز پرداختی های 
خریدار، توسط هیات کارشناسی مجرب تعیین 
و مبنای تسویه حساب فی ما بین  قرار گیرد که 
انتظار می رود بانک تجارت با انجام این امر نیز 

بتواند از منافع قابل توجهی بهره مند شود. 

واگذاری امالک مازاد 
بانك ملى ايران

حمايت بانك شهر از پروژه های 
عمرانى و فر هنگى  

 حمايت بانك توسعه تعاون از 
طرح های اشتغال زايى   چها رمحال

 بازگشت "ونیكى"
به پورتفوی بانك تجارت  

محمود جامساز 



پنج شنبه   8آبان 1399 -  شماره   913

نفت و انرژی6

گزارش

انرژی

 بهره برداری 200مگاواتی 
از نیروگاه انرژی های تجدید پذیر 

سخنگوی ســازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری برق 
ایران گفت: ۲۰۰ مگاوات نیروگاه تجدید پذیر تاپایان امسال 
بهره برداری می شود.به گزارش اقتصادسرآمد، جعفر محمد 
نژاد سیگارودی روز چهارشــنبه در صفحه اینستاگرام خود 
نوشــت: اکنون ۸35 مگاوات نیروگاه تجدید پذیر در کشور 
فعال اســت.وی افزود: کار احداث 7۲ نیروگاه جدید در ۲3 
استان کشور در جریان است و براین اساس تاپایان امسال، ۲۰۰ 
مگاوات نیروگاه تجدید پذیر وارد مدار خواهد شــد.دبیرکل 
دفتر نظارت، تعیین صالحیت و کنترل پروژه سازمان انرژی 
های تجدید پذیــر و بهره وری برق ایران پیشــتر گفت:، ۲۸ 
نیروگاه انرژی های تجدیدپذیر تا پایان امسال به بهره برداری 
می رســد."علی شــب نورد" افزود: اکنون تعداد 5۴ شرکت 
نیروگاه های تجدیدپذیر اعم از خورشــیدی، بادی، برق آبی و 

غیره با مجموع ظرفیت ۲۲۹ مگاوات در حال احداث است.

 عرضه محصوالت تحقیقاتی حوزه برق کشور 
در آبان ماه

نخســتین رویداد )وبینــار( ارائــه محصــوالت تحقیقاتی 
شرکت های برق منطقه ای و شــرکت های توزیع نیروی برق 
کشور، به همت پژوهشگاه نیرو و با همکاری پارک علم و فناوری 
دانشگاه تهران روز سه شــنبه، ۲۰ آبان ماه برگزار می شود. به 
گزارش اقتصادســرآمد،در این رویداد مجازی، 35 محصول 
منتج از تحقیقات شرکت های توزیع نیروی برق و شرکت های 
برق منطقه ای، به فناوران و شرکت های توانمند و فناور جهت 
سرمایه گذاری و تجاری سازی عرضه می شود و شرکت هایی که 
در این مرحله برای تجاری سازی این محصوالت اعالم آمادگی 
کنند، حمایت های ویژه دریافت می کنند.ارائه تسهیالت مالی 
تا سقف ۲,۰۰۰ میلیون ریال برای محصوالتی که نیاز به طرح 
و مطالعات تکمیلی دارند، ارائه تســهیالت مالی به میزان 7۰ 
درصد سرمایه در گردش الزم برای ساخت و تولید محصول تا 
سقف 1۰ میلیارد ریال برای محصوالت آماده تجاری سازی، 
امکان مذاکره جهت اخذ قرارداد سفارش خرید از شرکت های 
توزیع اســتانی برای تمامی محصوالت و امکان انعقاد قرارداد 
پوشش ریسک به وسیله پژوهشگاه نیرو به منظور خرید تعداد 

مشخصی از محصوالت تولیدی از جمله این حمایت هاست.

مطالعات پتانسیل یابی مخازن نفت شمال غرب کشور
مطالعات زمین شناســی و پتانســیل یابی مخازن نفت و گاز 
شمال غرب کشور در قالب طرحی به مدیریت دانشگاه صنعتی 
سهند تبریز برای شــرکت ملی نفت ایران در حال اجراست. 
به گزارش اقتصادسرآمد، پروژه مطالعات اولیه اکتشاف نفت 
در شمال غرب کشور در  هشــت مرحله با همکاری مشترک 
تیمی از دانشگاه های صنعتی ســهند و تبریز اجرا می شود.

نتایج اولیه این طرح مطالعاتی و بررســی سنگ مخزن های 
مناسب واقع در استان های شمال غرب کشور از نتایج مثبت 
احتمال وجود مخازن نفتی در آذربایجان شرقی حکایت دارد.

فالحت، عضو هیات علمی دانشــگاه صنعتی سهند و مجری 
این طرح مطالعاتی گفت: به نظر می رسد منطقه بستان آباد، 
سراب و جنوب میانه پتاســیل الزم برای وجود سنگ مخزن 
را خواهند داشت.طبق اعالم روابط عمومی وزارت علوم، وی 
خاطرنشــان کرد: اگر نتایج این طرح مثبت باشــد به سمت 
مطالعات جزئی تــر خواهیم رفت که بر این اســاس منجر به 
پیشنهاد محل چاه برای حفاری خواهد شود و مرحله پایانی 
 هم حفر چاه است که انشاءاهللا منجر به کشف نفت به صورت

 فیزیکی شود.

انتخابات آمریکا تاثیری در صنعت نفت ایران ندارد
یک کارشناس حوزه انرژی گفت: انتخابات آمریکا تاثیری در 
صنعت نفت ایران ندارد، به دلیل اینکــه ارتباط صنعت نفت 
ایران با این کشور از سال ها پیش قطع شده است و این موضوع 
نمی تواند تاثیر چندانی بر صنعت نفت ایران داشته باشد. به 
گزارش اقتصادسرآمد به نقل از ایسنا، محمد خطیبی با بیان 
اینکه  از زمانی که نفت ایران توسط آمریکا تحریم شد، دیگر 
نفتی به این کشور فروخته نشــد، تصریح کرد: در حال حاضر 
خرید و سرمایه گذاری از سوی این کشور در صنعت نفت ایران 
صورت نمی گیرد.وی با اشاره به نبود ارتباط نفتی بین ایران و 
آمریکا، تصریح کرد: سال های زیادی است که ارتباط صنعت 
نفت ایران با آمریکا قطع شده است بنابراین چه تحریم باشیم، 
چه نباشــیم، این ارتباط مدت زیادی اســت که قطع شده و 
 باید گفت که در نتیجه ایــن انتخابات تاثیری در صنعت نفت

 ایران ندارد.

احتمال تاخیر سه ماهه افزایش تولید اوپک پالس
عربستان سعودی و روسیه در نشست آتی وزیران اوپک پالس 
احتماال با تمدید کاهش تولید در سطح فعلی موافقت خواهند 
کرد. به گزارش اقتصادسرآمد، جان کمپ، مقاله نویس رویترز 
در مطلبی نوشت: هر دو کشــور به دالیل تاکتیکی تالش می 
کنند تا زمان برگزاری نشســت اوپک پالس، از وعده تمدید 
کاهش تولید در ســطح فعلی خودداری کرده و موافقت سایر 
تولیدکنندگان نفت این گروه با این پیشنهاد را جلب کنند.در 
حال حاضر برنامه اوپک پــالس ادامه محدودیت عرضه طبق 
توافق آوریل و افزایش تولید به میزان حدود دو میلیون بشکه 
در روز از ابتدای ژانویه ســال ۲۰۲1 اســت اما ذخایر جهانی 
باالتر از میانگین پنج ســاله مانده و مصرف از آنچه انتظار می 
رفت، بهبود کندتری داشته است. از سوی دیگر افزایش ابتال 
به کووید 1۹ تهدیدی برای تشــدید رکود اقتصادی و آسیب 
دیدن بیشتر تقاضا برای نفت به شمار می رود.هیچ نشانه ای 
از این که بازار به دو میلیون بشکه در روز تولید بیشتر نفت در 
آینده نزدیک نیاز دارد یا قادر خواهد بود عرضه بیشتر نفت را 
بدون افزایش ذخایر و فراهم کردن زمینه سقوط قیمتها جذب 

کند، وجود ندارد.

سوءاستفاده آمریکا از اکتشافات گازی 
ترکیه علیه ایران

وابســتگی کامل ترکیه به گاز خارجی و وجود خط 
لوله های مختلــف قدرت مذاکره این کشــور را باال 
برده و البته پایین آمدن قیمت ال ان جی و دسترسی 
بیشتر و آزادتر به منابع ال ان جی در دنیا نیز پیش از 
این و در آســتانه مذاکرات آتی برای تمدید قرارداد 
با این سه کشــور صادرکننده گاز، قدرت ترکیه را 

بیشتر کرده بود.
قطعا کشــف میادین گازی در دریای سیاه بر روابط 
بین المللی ترکیه و بقیه کشورهای منطقه از جمله 
ایران تاثیرگذار خواهد بود، اهمیت این اکتشاف در 
حدی است که قرارداد بود آنکارا قراردادهای جاری 
میان ترکیه و همســایگانش مثل ایران، روســیه و 
آذربایجان را تمدید کند، بنابراین بدون شــک این 
کشف و کشف های آتی پایه قدرت مذاکراتی ترکیه 

را قوی تر خواهد کرد.
تا به حال ترکیــه کامــال واردکننــده گاز بود، به 
معنای اینکه نزدیک 1۰۰ درصــد نیازهای گازش 
را از کشــورهای ثانویه وارد می کرد. حجم بیشتری 
از واردات گاز ترکیه از طریق خط لوله هایی اســت 
که این کشور را به روسیه، ایران و آذربایجان متصل 
می کند، وابستگی کامل ترکیه به گاز خارجی و وجود 
خط لوله های مختلف قدرت مذاکره این کشور را باال 
برده و البته پایین آمدن قیمت ال ان جی و دسترسی 
بیشتر و آزادتر به منابع ال ان جی در دنیا نیز پیش از 
این و در آستانه مذاکرات آتی برای تمدید قرارداد با 
این سه کشور صادرکننده گاز، قدرت ترکیه را بیشتر 
کرده بود، اما این کشف تا سطح بیشتری شرایط را 
تغییر خواهد داد، هرچند تولید از این میدان گازی 
فقط یک چهارم تا یک پنجــم نیاز های گازی ترکیه 
را تامین خوهد کرد، اما وابســتگی این کشور به گاز 
خارجی کمتر خواهد بود و ترکیــه می تواند حجم 

کمتری با قیمت مناسب تر خریداری کند.
ترکیه تا به حال موفق نشده که یک هاب انرژی باشد، 
زیرا اوال در زمینه ظرفیت ذخیره گاز به اندازه کافی 
پیشرفت نکرده است که بتواند گاز وارداتی را ذخیره 
و در صورت الزم به طور مستقل صادر کند. موضوع 
دیگر اینکه این کشــور حق مداخله در قراردادهای 
میان روسیه و آذربایجان از یک طرف و کشورهای 
اروپایی را در طرف مقابل ندارد، پس فعال ترکیه فقط 
در جایگاه یک کارفور )خرده فروش( استراتژیک در 
شرق اروپا قرار دارد. نکته آخر به گاز شرق مدیترانه 
ربط دارد که در حال حاضر این کشــور در ارتباط با 
مصر، اسرائیل و قبرس در وضیعت خوبی قرار نگرفته 
است، اگر شرایط ژئوپلیتیکی تغییر پیدا کند، ترکیه 
می تواند از قدرت صنعتی خود استفاده کرده تا خط 
لوله  و یک جاده جدید از شرق به غرب احداث کند، 
در آن صورت می تواند موفق شود که به یک هاب گاز 

تبدیل شود.
تقاضای گاز ترکیه حــدود 5۰ میلیارد متر مکعب و 
یک چهارم تقاضای گاز ایران اســت. با اینکه برآورد 
حجم ذخایر میدان کشف شده جدید به نام ساکاریا 
باز افزایش پیدا کــرده و به ۴۰۰ میلیارد متر مکعب 
رســیده، درباره کیفیت گاز و مخزن ابهاماتی وجود 
دارد تا بدانیــم ظرفیت تولید به چــه اندازه خواهد 
رســید. اما بر اســاس اطالعات اولیه می توان گفت 
که این کشــف کم و بیش برابر با یک فاز استاندارد 
پارس جنوبی )۲5 میلیون متر مکعب در روز( است. 

اگر توسعه میدان گازی ساکاریا امکان پذیر باشد و 
ترک ها بتوانند آن را به بهره برداری برسانند، حدود 
۲۰ تا ۲5 درصــد نیازهای گازی داخلــی را تامین 
خواهند کرد.قطعا بازار ترکیه برای ایران کوچک تر 
خواهد شد و این در حالی اســت که رقبای ایران از 
جمله آذربایجان، روســیه و کشورهای صادرکننده 
ال ان جی تولید گازشان را افزایش داده اند، بنابراین 
ایران باید در یــک بازار کوچک تری شــرکت کند 
و احتماال امتیاز بیشــتری از دســت بدهد تا بتواند 
حداکثر سهم خود را در این بازار نگه دارد و یا اینکه 
امریکا فشار وارد می کند که از ایران بخواهد قیمت 
پیشین گاز را که نسبتا گران تمام شده بود، جبران و 

از قدرت مذاکراتی خود سود بیشتری حاصل کند.
فراتــر از موضوع گاز و انرژی، اردوغــان بدنبال این 
اســت که به یک قدرت منطقه ای تمام عیار تبدیل 
شود و مداخله های اخیر در موضوعات مختلف مثل 
جنگ قره باغ، جنگ داخلی لیبی و اکتشــافات گاز 
در مدیترانه در این زمینه رقــم خوردند. ترکیه کال 
تمامی استراتژی منطقه ای خود را به یک استراتژی 
تهاجمی تبدیل کرده تا از هر پرونده ژئوپلیتیکی و 
انرژی باز منطقه سود و امتیاز بیشتری بگیرد. از سوی 
دیگر مشکل اساسی اروپا نیاز به یک دیواره آتش بین 
ورود مهاجران به خاک اروپا است که تنها اردوغان 

می تواند این دیواره آتش را فراهم کند.
*   تحلیلگر موسسه وودمکنزی  

همراهی کرونا و افزایش ذخیره نفت در کاهش قیمت طالی سیاه
قیمت نفت دیروز در بازارهای جهانی تحت تاثیر افزایش ذخیره نفت آمریکا و همچنین باال رفتن تعداد مبتالیان و تلفات کرونا، با کاهش حدود ۲.5 درصدی همراه شد. به 
گزارش اقتصادسرآمد، در روزهایی که بازارهای جهانی به دلیل افزایش مبتالیان به کرونا، نگران کاهش تقاضای نفت هستند، آمارهایی که از آمریکا درباره ذخیره نفت به گوش 
می رسد باعث تضعیف بیشتر قیمت طالی سیاه در بازار شده است.آمارها نشان می دهد که تعداد فوتی های ناشی از کرونا در اروپا با ۴۰ درصد افزایش همراه شده و این موضوع 
نگرانی ها را نسبت به بازگشت محدودیت ها و اعمال قرنطینه افزایش داده است.در کنار آن اما افزایش ذخیره نفت در آمریکا باعث شده تا قیمت نفت تضعیف شود.همچنین 
پیش بینی ها نشان می دهد به دلیل روند کند دستیابی به واکسن کرونا، در ما ه های پایانی سال ۲۰۲۰، شاهد تغییر محسوس در تقاضای سوخت نخواهیم بود و این موضوع 
باعث می شود تقاضا برای نفت پایین بماند.با توجه به این عوامل،   قیمت نفت برنت دیروز ۲.۲ درصد از ارزش خود را از دست داد و ۴۰ دالر و ۲۸ سنت در هر بشکه قیمت خورد.

گروه انرژی- مدیرعامل شــرکت 
آزمایشــگاه فنی و مکانیک خاک 
می گوید: ساالنه 1۴۰ میلیون تن 
قیر در دنیا تولید می شــود که از این میزان، 
1۰۰ میلیون تن در خود کشورها تولید شده 
و ۴۰ ملیون تن نیز کشورها وارد می کنند.از 
این میزان، 1۰۰ میلیون تن در خود کشورها 
تولید می شود و ۴۰ ملیون تن نیز میزان قیری 
است که کشــورهای مختلف وارد می کنند.

مجید کیانپور با بیان اینکــه ایران هفتمین 
تولیدکننده و چهارمین صادرکننده قیر دنیا 
است، افزود: ما می توانیم عالوه بر نیاز داخلی 
تا سه برابر ظرفیت داخل را به عنوان ظرفیت 
صادراتی تولید کنیم. هم اکنون ۶ میلیون تن 
قیر در کشور تولید می شود که می توانیم این 
میزان را تا ۹ میلیون تن افزایش دهیم و بر این 
اساس ظرفیت چهار میلیون تن قیر صادراتی 

را خواهیم داشت.
به گزارش اقتصادسرآمد، مدیرعامل شرکت 
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، قیمت کنونی 
یک تن قیــر در بازارهای جهانــی را افزون 
بــر 33۰ دالر ذکر کرد و افــزود: قیر حداقل 
1۶۰ نوع مصــرف در دنیــا دارد و در صنایع 
رنگ سازی، نفت، پتروشــیمی و … مصرف 
ویژه ای دارد و با توجــه به اینکه ما چهارمین 
صادرکننده قیر فرآوری شده خالص در دنیا 
به شمار می رویم باید از دانش سایر بازیگران 
این حوزه استفاده کنیم و به سمتی برویم که 
طول عمر مفید روکش آسفالت راه های کشور 

افزایش به بیش از 5 سال افزایش یابد.
قیر یکی از صدها فرآورده نفتی در ایران است 

که به عنوان محصولی صادراتی با ارزآوری باال 
شناخته می شــود.بنابراعالم پترو کهکشان، 
این محصــول که در حال حاضــر به بیش از 
۲1 کشــور خارجی از جمله هند، اندونزی، 
ویتنام، میانمار، ســریالنکا، بنگالدش، کنیا، 
تانزانیا، جیبوتی، سودان و ... صادر می شود، 
بیشــترین کاربرد را در راهسازی، آسفالت و 
عایق کاری مکان های رطوبتی دارد. البته قیر 
انواع مختلفی دارد و هر کــدام از درجه های 
)Grade( آن برای کاربردهای متفاوتی تولید 

می شوند.
علی رغم مشکالت موجود در مسیر صادرات 
فرآورده هــای نفتی، قیر ایــران همچنان از 
موقعیت مناســبی در منطقه خاورمیانه و در 

سطح جهان برخوردار است. در سال ۲۰15، 
میزان تولیــد و صادرات قیر ایــران به چهار 
میلیون و ۸۶1 هزار تن رســید و توانســت 
سهمی برابر با 5.۴ درصد از تجارت جهانی قیر 
را تصاحب کند. این حجم از صادرات قیر رتبه 
ششم تولید و صادرات قیر را در سطح جهانی 
از آن کشورمان کرد. این رقم در سال ۲۰1۸ 
به ۶.5 درصد رسید که 3.۲ درصد آن مربوط 
به صادرات قیر ایران بــود و 3.3 درصد آن به 
مخزن های قیری اختصاص داشت که از سوی 
ایران به کشور امارات برده شده و با نام امارات 
متحده عربی به فروش رسید. مروری بر آماری 
از این دست بیانگر آن است که صادرکنندگان 
قیر توانسته اند با وجود تحریم ها و تنش های 

سیاسی اقتصادی در سطح منطقه و جهان و 
علی رغم کاهش بازارهای هدف این محصول 
از ۶3 به ۲1 کشور، بازار این محصول را کنترل 
کرده و موقعیت آن را به عنوان محصولی ارزآور 
حفظ کنند.»کیفیت نامشــخص«، »سایه 
سنگین واسطه ها در صادرات«، »قیمت های 
متغیر« و »رقابت نابرابــر بخش خصوصی و 
دولتی« اینها تنها بخشی از چالش های بازار 
تولید، فروش و صادرات قیر در ایران است که 
بخش خصوصی سال هاســت با آن دست و 
پنجه نرم می کند؛ اگر چه این مشــکالت در 
مقاطع زمانی مختلف قدرت و ضعف بیشتری 
داشته است، اما به نظر می رسد فقدان وجود 
متولی مشخص در این زمینه موجبات ناپداری 
بازار قیر ایرانی را فراهم کرده اســت. تولید و 
فروش قیر در ایران سال ها است که به عنوان 
تجارتی پر ســود اما پر زحمت شناخته شده 
است، تجارتی که این روزها در عرصه بازارهای 
جهانی به دنبال احیای نــام نیک قیر ایرانی 
و کسب بازارهای جدید اســت.قیر ایرانی نه 
تنها از ســوی بازارهای جهانی با تردیدهایی 
در زمینه کیفیت و قیمت مواجه است، بلکه 
در بازار داخلی نیز همواره با شکایت مسووالن 
وزارتخانه های ذی ربط دربــاره کیفیت بد 
قیر و متعاقب آن کیفیت نامطلوب آســفالت 
جاده های کشور روبه رو است. این در حالی 
است که تولیدکنندگان بزرگ قیر در بخش 
خصوصی کشور ادعاهای مربوط به کیفیت بد 
قیر را حاصل اعمال تغییرات در قیر از سوی 
واســطه ها و خرید از شــرکت های نامعتبر 

بخش خصوصی عنوان می کنند.

اما و اگرهای بازار قیر صادراتی ایران در گزارش »اقتصادسرآمد«

»قیر« در چنبره دالالن 

مدیرعامل شــرکت تولیدنیروی 
برق حرارتی گفــت: طلب ۲5۰۰ 
میلیــارد تومانی این شــرکت از 
ســازمان هدفمندی یارانه ها، مانع از انجام 

به موقع تعمیرات  نیروگاهی است . 
به گزارش اقتصاد ســر آمد به نقل از صدا و 
سیما، محســن طرزطلب، با اشاره به اینکه 
تعمیرات نیروگاهی از یک ماه گذشته  شروع 
شــده اســت افزود: طبق قانون هدفمندی 
یارانه ها، بهای برق دریافت شده از مردم به 
حساب ســازمان هدفمندی یارانه ها واریز و 
پس از دو هفته باید به  صنعت برق اختصاص 
یابد که این روند در شش ماه گذشته با کندی 
مواجه شده اســت . وی گفت: در حال حاضر 
طلب صنعت بــرق از ســازمان هدفمندی 
یارانه ها، 5 هــزار میلیارد تومان اســت که 
۲,5۰۰ میلیــارد تومان از ایــن رقم متعلق 
به بخش  تولید و شــرکت تولیــد نیرو برق 
حرارتی است . مدیرعامل شرکت تولید نیروی 
برق حرارتی با بیان اینکــه به دنبال وصول 
این طلب برای ادامه تعمیــرات نیروگاه ها 
هســتیم ادامه داد: این اعتبــار برای خرید 
 تجهیزات، قطعات و فعالیت های پیمانکاری 
است . طرزطلب گفت: همه تجهیزات مورد 
نیاز نیروگاه های حرارتــی در بخش دولتی 
و خصوصــی از شــرکت های ایرانی تأمین 
می شــود و در این بخش نیاز  نیروگاه ها به 

واردات فقط برای مواد اولیه و اندک است . 
به گفتــه این مقام مســئول در حال حاضر 
حداکثر نیاز کشــور به برق 3۹ تا ۴۰ هزار 
مگاوات اســت و مابقی تــوان نیروگاه های 
کشور در تعمیرات قرار گرفته  و یا عدم نیاز 

خورده است.

  با اســتفاده از متون مراجــع معتبر 
بین المللی،  تجربیات تحلیل حوادث 
شــبکه انتقال و برگزاری جلســات 
متعدد داخلی، پیش نویس  نظام نامه رله و حفاظت 
شبکه انتقال  برق کشور تدوین و برای اخذ نظرات 
اصالحــی و تکمیلــی در اختیــار کارگروهی از 
متخصصان  ذیربط در شرکت های برق  منطقه ای و 
دانشگاه ها قرار داده شد.  به گزارش  اقتصاد سر آمد 
به نقل از روابط عمومی، با به روزرسانی و تکمیل 
  LVDC  موضوعات قبلی و خصوصاً سیســتم
پست های انتقال منتشر شد.  این سند برای اولین 
بار در سال ۹3 توسط معاونت برنامه ریزی و  نظارت 
بر امنیت شبکه در شــرکت مدیریت شبکه برق 
ایران به انتشار رسید و برای اجرا در اختیار شرکت 
های برق  منطقه ای قرار گرفت. بر اســاس نتایج 
بررسی های انجام شــده در طرح مطالعات جامع 
شبکه برق کشور در اوایل دهه ۹۰، مشخص شد 
که  تعدادی از سیستم های حفاظتی شبکه انتقال 
برق دارای نقص بوده و برخی تنظیمات رله های 
حفاظتی ناصحیح و فاقد  فلسفه حفاظتی مشخص 
هســتند. لذا با توجه به اهمیــت ایجاد وحدت 
رویه در طرح هــا و تنظیمات هماهنگ تجهیزات 
 حفاظتي شــبکه انتقال کشــور و مستندسازي 
دانش فني حفاظت در کشــور، شرکت مدیریت 
شــبکه برق ایران تدوین  نظام نامه رله و حفاظت 
شبکه انتقال برق را در دســتور کار خود قرار داد 
و با اســتفاده از متون مراجع معتبــر بین المللی، 
 تجربیات تحلیل حوادث شبکه انتقال و برگزاری 
جلسات متعدد داخلی، پیش نویس نظام نامه رله و 
حفاظت شبکه انتقال  برق کشور تدوین و برای اخذ 
نظرات اصالحی و تکمیلی در اختیار کارگروهی از 
متخصصان ذیربط در شرکت های برق  منطقه ای و 

دانشگاه ها قرار داده شد.  

به منظور افزایش ظرفیت آبگذری 
در مواقع بحران سیالب، تعریض و 
تعمیق بســتر  به طول 3۰۰  متر، 
عرض ۲۰ متــر و حجم  خاکبــرداری حدوداً 
1۰ هزارمترمکعب انجام شــد. رصد و پایش 
تمامی رودخانه های  واقع در محدوده  عملیات 
این امور در راســتای عبور ایمن سیالب های 
احتمالی توســط ماموریــن مربوطه  صورت 
می پذیرد .  به گزارش  اقتصاد ســرآمد به نقل 
از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، 
مدیر امور منابع آب تهران و پردیس از اتمام 
الیروبی و افزایــش ظرفیت آبگذری رودخانه 
کن )بازه  سوم( در محدوده شهرآفتاب در حوزه 
عملکرد این امور خبــر داد      . "راما حبیبی" با 
اعالم این  مطلب اظهار کرد: رودخانه کن، در 
محدوده روستای جهان آباد-پل مترو از سوی 
امور منابع آب تهران و  پردیس به عنوان نقاط 
حادثه خیز در مواقع بحران ســیالب اعالم و 
معرفی شده اســت که با توجه به افزایش  بار 
رســوبی در این محدوده و همچنین تقاطع 
رودخانه با پل مترو، پاکسازی و الیروبی این 
محدوده با  بکارگیری یک دســتگاه لودر در 
جهت افزایش آبگذری رودخانه و عبور ایمن 
سیالب احتمالی اقدام و آغاز  گردید. وی افزود: 
به منظور افزایــش ظرفیت آبگذری در مواقع 
بحران سیالب، تعریض و تعمیق بستر  به طول 
3۰۰  متر، عرض ۲۰ متر و حجم خاکبرداری 
حدوداً 1۰ هزارمترمکعب انجام شد. مدیر امور 
منابع آب شهرستان تهران و پردیس در پایان 
خاطر نشان کرد: رصد و پایش تمامی رودخانه 
های  واقع در محدوده عملیــات این امور در 
راســتای عبور ایمن ســیالب های احتمالی 

توسط مامورین مربوطه  صورت می پذیرد .

سیســتم مدیریــت یکپارچه 
مصــرف انــرژی در مرحلــه 
نخســت در 1۸۲ ســاختمان 
ســتادی در اهواز با زیربنای ۴۴5 هزار 
متر مربع  اجرا شد که  مصرف برق ساالنه 
آنهــا  1۰۴ میلیون کیلو وات ســاعت 
است و استقرار این سیستم سبب انجام 
فعالیت هــای الزم بــرای  بهبود مصرف 
انرژی بر اساس  استانداردهای بین المللی 
و افزایش کارایی مصــرف انرژی خواهد 
شد   .  به گزارش اقتصاد ســر آمد به نقل 
از  پایگاه اطالع رسانی شرکت ملی نفت 
ایران، مدیرعامل شــرکت ملی مناطق 
نفت خیــز جنــوب گفت:  نخســتین و 
گســترده ترین نظام مدیریت انرژی در 
سطح شرکت ملی نفت ایران در مناطق 
نفت خیز جنوب اســتقرار  یافته اســت. 
      احمد محمدی با اشــاره بــه دریافت 
گواهینامه  ISO   5۰۰۰1    از سوی شرکت 
 ملی مناطق نفت خیز جنوب اظهار کرد: 
این شرکت نخستین شرکتی است که در 
میان شرکت های تابعه شرکت ملی نفت 
ایران موفق به دریافت ایــن گواهینامه 
 شده است  .  وی افزود: سیستم مدیریت 
یکپارچه مصرف انرژی در مرحله نخست 
در 1۸۲ ساختمان ســتادی در اهواز با 
زیربنای ۴۴5 هزار متر مربع اجرا شــد 
که  مصرف برق ساالنه آنها  1۰۴ میلیون 
کیلو وات ســاعت است و اســتقرار این 
سیستم ســبب انجام فعالیت های الزم 
برای بهبود مصــرف انرژی بر اســاس 
 اســتانداردهای بین المللــی و افزایش 

کارایی مصرف انرژی خواهد شد . 

طلب 2۵00 میلیارد تومانى 
مانع تعمیرات نیروگاه ها

پنجمین ويرايش نظام نامه 
رله و حفاظت انتقال برق

اتمام اليروبى و افزايش 
ظرفیت آبگذری رودخانه کن

استقرار نظام مديريت انرژی 
در مناطق نفت خیز جنوب  

برگزیده نفت ونیرو

همایون فلکشاهی
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شايعات كمبود آرد و نان را جدى نگيريد

کرمانشاه-کبودی - خبرنگاراقتصادسرآمد : مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه از مردم خواست شایعات مرتبط به کمبود آرد و نان را جدی نگیرند. ماشاءاهللا ارویسی 
در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به بی اساس بودن شایعه کمبود آرد در استان، گفت: به وفور در استان آرد داریم و از نظر تامین آرد نانوایی ها مشکلی وجود ندارد، لذا از مردم می خواهیم 
به شایعات توجه نکنند. ارویسی با بیان اینکه بیش از دو هزار واحد خبازی در استان کرمانشاه فعال هستند، تصریح کرد: اگر احیانا شهروندان موردی از تعطیلی یک واحد خبازی به بهانه 
نداشتن آرد را مشاهده کردند، می توانند مراتب را برای پیگیری به شماره 3۸۲۲۰۹۰۲ روابط عمومی اداره کل غله اطالع دهند.مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه در ادامه با بیان 

اینکه استان کرمانشاه پنجمین قطب تولید گندم در کشور است، گفت: امسال 55۸ هزار تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان استان خریداری و در سیلوهای استان ذخیره سازی شده است.
وی اضافه کرد: نیاز ساالنه استان حدود 3۰۰ هزار تن گندم است و مابقی گندم مازاد بر مصرف خریداری شده از کشاورزان به 1۴ استان دیگر فرستاده می شود.

مديرمخابرات منطقه قزوين:
جهادگران عرصه ارتباطات مشكالت مردم را درايام کرونا به حداقل رسانده اند

ایران زمین
خبر

7ایران زمین 7ایران زمین ایران زمین
 

قزوین -مریم نقدی -خبرنگاراقتصادســرآمد : مهندس 
نصرآبادی مدیرمخابرات منطقه قزوین درنشست  مدیران 
حوزی ارتباطات استان جهادگران عرصه ارتباطات مشکالت مردم 
را درایام کرونا به حداقل رســانده اند. مهنــدس نصرابادی دراولین 
نشســت مدیران حوزه ارتباطــات که بــه ابتکارمخابرات منطقه 
وباحضوردکترســیاهکلی نماینده مجلس شورای اسالمی ورئیس 
مجمع نمایندگان درمخابرات منطقه برگزارشد گفت:زیرساخت های 
مخابراتی برای ارائه خدمات وحضورچشمگیر همکاران مخابراتی به 
عنوان جهادگران عرصه ی ارتباطات مشــکالت مردم را به حداقل 
رسانده است. مدیرمخابرات منطقه ضمن قدردانی ازحضور مدیران 
ارشد حوزه ictوباتاکید برحضوردکترسیاهکلی درجلسه عنوان کرد: 
تولیدخدمات فن اوری اطالعات وابستگی زیادی به زیرساخت های 
این حوزه داردوبرخی اصالحات وقوانین دربخش مخابرات وارتباطات 
میتواند نقش بسزایی درگسترش رقابت وتشویق سرمایه گذاری دراین 
حوزه را داشته باشدکه این امرخودباعث کاهش هزینه ها وافزایش 

استفاده ازابعادمختلف فناوری اطالعات میگردد
وی درادامه باتاکید براین که کرونامارابه سمت عدالت اجتماعی سوق 
داده اســت گفت درایام کرونامقدارمصرف اینترنت روزانه دراستان 
باافزایش حدود ۲۰۰ درصد مواجه بوده است ورشداقتصادی دراین ایام 

درسطح منطقه به طورواضح اززیرساخت های ارتباطات تاثیر پذیرفته 
است والزم است تمام دستگاه های متولی با واقع بینی دربرنامه ریزی 
برای توسعه استان وکشور ازفناوری اطالعات وارتباطات به نحو موثر 

ومطلوبی استفاده نمایند
دکترسیاهکلی نماینده مردم شهرســتان های قزوین،البرز وابیک 

درمجلس شورای اسالمی دراین نشست باتاکید برادامه  برنامه ریزی 
شده این نشست هر۴5 روزیکبار با پیگیری برنامه مدون گفت: حوزه 
ictیک حوزه جهانی است وبرای رسیدن به عدالت اجتماعی دراین 
زمینه بایدجهانی بیندیشیم چراکه فناوری اطالعات وارتباطات به 
عنوان یک فناوری مهم وجدید درجهان به ســرعت توسعه ورشد 

داشته وبدلیل عمومی بودن ان باسایرفناوری هاتفاوت اساسی دارد 
نه تنها درحوزه خودتاثیر گذاراست بلکه درکل فعالیت های اقتصادی 

وغیراقتصادی تاثیربسزایی درتسهیل انجام امور وارتقاء بهروری دارد
وی باتاکیدبرنقش فناوری درزندگی روزمره بخصوص درایام کرونا 
افزود: افزایش تولید فناوری اطالعات وارتباطات به تولید،اشــتغال 
ودرامدهای صادرات کمک میکندوبهره وری ورقابت پذیری ورشد 
اجتماعی راافزایش میدهد. رئیس مجمع نمایندگان استان باتاکید 
براینکه امروزاولویت درخواست های مردم درروستاها بسیارتغییرکرده 
واولین درخواست انان نیازبه اینترنت پرسرعت میباشد گفت:مابرای 
اتصال روستاهای دورافتاده به مراکزشهری وصنعتی وهمچنیت فراهم 
کردن فرصت های اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی برای جوامع محروم 

میتوانیم ازفناوری اطالعات استفاده کنیم
رئیس مجمع نمایندگان استان باتاکید بروجود مدیران توانمند،باسواد 
وباتجربه دراستان قزوین درزمینه ictگفت:امروزبرای پیشرفت فناوری 
اطالعات وارتباطات مهارت نیروی انســانی بسیاراساسی وکلیدی 
میباشد ومکملی برای فناوری اطالعات وارتباطات محسوب میشود که 

دراین زمینه استان قزوین به غنای قابل توجهی رسیده است
درادامه این نشست مدیرات دستگاه های متولی حوزه های ارتباطات 

به بیان دیدگاه ها ونقطه نظرات خود پرداختند

4 اثر فرهنگى در همدان ثبت ملى شد
همدان - سپهری - خبرنگاراقتصادسرآمد :مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی همدان گفت: چهار اثر تاریخی و فرهنگی 
این استان در فهرست آثار ملی ثبت شد. علی مالمیر افزود: در نامه علی اصغر مونسان 
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به سید سعید شاهرخی استاندار 
همدان  مراتب ثبت این آثار ابالغ شد. وی خاطرنشان کرد: این آثار شامل »سنگ 
بنای مسجد قیصریه« به شماره 1۶۰۲، »سینی پایه سفالی مرصع« مکشوفه از 
شهر زیرزمینی سامن به شماره 1۶۰3، »طاس مسی کتیبه دار« مکشوفه از شهر 
زیرزمینی سامن به شماره 1۶۰۴ و  »مهرمنقوش عقیق« مکشوفه از شهر زیرزمینی 
سامن است. وی گفت: استان همدان به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین 
دارای بیش از یک هزار و ۸۰۰ اثر تاریخی و گردشگری است که بیش از یک هزار 
مورد از آنها ثبت ملی شده اند. این استان به واسطه وجود شمار زیادی از آثار تاریخی، 
تفریحی و گردشگری به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین معرفی شده است.

غار علیصدر، آرامگاه بوعلی سینا، آرامگاه باباطاهر، تپه هگمتانه و گنبد علویان، حمام 
حاج آقا تراب نهاوند، خانه لطفعلیان مالیر، خانه مسعودی، آرامگاه میررضی الدین 
آرتیمانی، آرامگاه استرومردخای و بقعه حیقوق نبی )ع( از مهمترین آثار تاریخی، 
گردشگری و باستانی این استان است که همه ساله مورد بازدید گردشگران قرار 
می گیرد. آبشار و سنگ نوشته های گنج نامه، کلیساهای آنجلی و گریگوری، حمام 
قلعه، سراب گیان و گاماسیاب، کاروانسرای صفوی، آب انبارها، خانه های قدیمی و 

باغ نظری در همدان از دیگر آثار تاریخی مورد توجه گردشگران است.
-------------------------------------------------------------

فرمانده انتظامى استان:
اردبيل جزء استان هاى امن كشور است

 اردبیل - مرتضی آقازاده - خبرنگار اقتصاد سرآمد: فرمانده انتظامی استان اردبیل در 
جمع خبرنگاران به مناسبت هفته ناجا به تشریح اقدامات انتظامی استان پرداخت. 
سردار هوشنگ حسینی فرمانده انتظامی اســتان اردبیل با بیان بخشی از آمار 
و عملکرد اقدامات صورت گرفته گفت: برابر بررســی های آماری، در 
خصوص وقوع جعل، ۹٪ کاهش داریم و ۸1٪ پرونده ها کشف شده اند.
در خصوص جرائم اقتصادی 5٪ کاهش داریم. در مبارزه با جرائم اقتصادی و مالی، 
که از اولویت های ناجاست، 37 فقره لوازم و کاالهای اساسی احتکار شده به ارزش 
بیش از ۹5میلیارد ریال کشف شده است.  او افزود: در خصوص قاچاق کاال و ارز، 
در سالجاری، 5۶٪ افزایش داریم. در بخش سرقت, سرقت منزل ۲1٪کاهش و 
سرقت مغازه ۹٪ کاهش  دارد. ۸۴٪ سرقت ها کشف شده و در این خصوص ٪11 
نسبت به سال قبل افزایش داریم. و جزو استان های امن کشور هستیم. فرمانده 
انتظامی استان ادامه داد: در بخش تصادفات:گ, کل درون و برون شهري,  ۴7٪- و 
مصدومین تصادفات 17٪ کاهش دارد. وی درخصوص جرایم فضای مجازی گفت: 
وقوع جرایم سایبری ۲7٪ کاهش داشته است. شامل برداشت اینترنتی غیر مجاز، 
هتک حیثیت و کالهبرداری اینترنتی و همچنین کشف بیش از  صددرصدی جرائم 
سایبری را شاهد هستیم  وی با تاکید بر برخورد با ارازل و اوباش اظهار داشت: وقوع 
جرم شرارت نسبت به سال قبل ۹۲٪ افزایش داشته و در این خصوص تعداد ۲3۴ 
نفر اراذل و اوباش شناسایی و دستگیر گردیدند.  فرمانده انتظامی استان افزود: پویش 
همدلی مومنانه دو مرحله انجام شده و مرحله سوم نیز به مناسبت هفته ناجا اخیرا 
اجرا شد و طی این سه مرحله، تعداد ۸۰۰ بسته معیشتی جمعا به ارزش بیش از دو 
میلیارد ریال تهیه و در بین نیازمندان توزیع گردید. سرتیپ دوم پاسدار حسینی 
در پایان گفت: مستند به نظرسنجي هاي عمومي در بین آحادمردم استان، نیروی 
انتظامی استان در مولفه های میزان اعتماد، وجدان کاری، وظیفه شناسی، حسن 
عملکرد و پاسخگویی به نیاز های مردم، کیفیت خدمات رسانی، و دگرخواهی،  رتبه 
نخست در کسب رضایت مندي مردم را دارد. و این نشان می دهد که نیروی انتظامی 
استان، از طریق رویکرد توسعه اجتماعی، به پلیس جامعه محور تبدیل شده است.
-------------------------------------------------------------

جهت ثبت نام متقاضيان فراورده هاى نفتى؛
ميز خدمت  در روستاهاى استان گلستان

 مستقر شد
گرگان-یحیی آذری-خبرنگاراقتصادسرآمد : رییس شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی ناحیه گنبد کاووس در منطقه گلستان از استقرار میز 
خدمت جهت ثبت نام متقاضیان نفت سفید و گاز مایع در روستاهای بی بهره از گاز 
طبیعی این ناحیه خبر داد. هادی قزل سفلی ضمن اعالم این خبر گفت:باتوجه 
باینکه برخی خانوارهای روستایی فاقد گاز طبیعی به دلیل مشکالت مخابراتی و عدم 
دسترسی به اینترنت امکان ثبت نام در سامانه درخواست فراورده نفتی را نداشتند، 
با تاکید مدیر منطقه گلستان و جهت رفاه حال خانوارهای روستایی، با هماهنگی 
با دهیاران، کارشناسان ناحیه باحضور در هفت روستا)قشالق،نرگس چال،حاجی 
اباد،رحیم آباد، معصوم آباد،وطن و رودبار( نسبت به ثبت نام متقاضیان اقدام کردند.
وی افزود:با هماهنگی با فرمانداریها و بخشداریها این طرح در تمامی شهرستاهای 
تحت پوشش اجرا خواهد شد. شایان ذکر است، ثبت نام سرپرستان خانوارهای 
روستایی متقاضی نفت سفید و گاز مایع در سامانه )سدف( از این طریق به صورت 
رایگان انجام می شود. این مقام مسئول از مصرف کنندگان نفت سفید و گاز مایع 
شامل خانوار، اصناف و صنایع درخواست کرد: قبل از شروع فصل سرما به سامانه 
NEWTEJARATASAN. درخواست فرآورده های نفتی )سدف( به آدرس

NIOPDC.IR مراجعه کرده و در قسمت ثبت خانوار، نسبت به تکمیل اطالعات 
خواسته شده و معرفی کارت بانکی خود اقدام کنند تا نسبت به تخصیص سهمیه 

آنان اقدام شود.
-------------------------------------------------------------

معاون آب منطقه اى استان كرمانشاه خبر داد؛
تشديد نظارت بر پساب غسالخانه هايى كه 

متوفيان كرونا را مى شويند
 کرمانشاه -کبودی-خبرنگاراقتصادسرآمد : معاون حفاظت و بهره برداری 
شرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه گفت: تمام پساب های مربوط به 
غسالخانه های شست و شوی متوفیان کرونا مدیریت می شود و هیچ گزارشی از 
آلودگی در این زمینه نداشتیم.  علی مرادی ، از تشدید نظارت بر مدیریت پساب های 
مرتبط با بیماران و یا متوفیان کرونا خبر داد و افزود: پســاب غسالخانه هایی که 
متوفیان کرونا را شست و شو می دهند به صورت کامال بهداشتی و ایزوله مدیریت 
می شود و هیچ گزارشی از وجود آلودگی در این زمینه نداشتیم. وی ادامه داد: با 
مدیریت خوبی که در پساب غسالخانه ها صورت گرفته هیچ گونه ورود آلودگی 
به منابع آبی تاکنون وجود نداشته است. معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب 
منطقه ای استان کرمانشاه با بیان اینکه مدیرت پساب غسالخانه ها در سراسر استان 
صورت می گیرد، خاطرنشان کرد: از آنجایی که شست و شوی متوفیان کرونا به 
صورت مدیریت شده و متمرکز انجام می شود و اجازه شست و شو در مناطق مختلف 

داده نمی شود، مشکلی در روستاها، بخش ها و ... نیز از نظر آلودگی نداشته ایم.
مرادی همچنین از تشدید نظارت بر مدیریت پساب بیمارستان ها با توجه به افزایش 
تعداد بیماران مبتال به کرونا هم یاد کرد و گفت: این کار با همکاری خوب دانشگاه 
علوم پزشکی به صورت مستمر انجام می شود و تمام مراحل گندزدایی و کلرزنی با 

دقت رعایت می شود تا آلودگی وارد منابع آبی نشود.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه با بیان اینکه در 
گذشته مقرر شده بود شهرداری و شرکت آب و فاضالب استان در کمترین زمان 
ممکن نسبت به شناسایی غسالخانه هایی که در سطح استان درحریم کیفی منابع 
آب واقع شده اند اقدام کنند تا با هماهنگی کمیته حفاظت کیفی منابع آب استان 

جابجا شوند، تاکید کرد: این مهم نیز با جدیت پیگیری شده است.

مدير عامل شركت برق منطقه اى فارس :

طرح برق اميد راهكار تشويقى دولت براى مصرف بهينه است

مديرعامل شركت توزيع برق استان اصفهان:

 مصوبه طرح برق امید از آبان ماه آغاز به کار کرد

شیراز-توانایی-خبرنگاراقتصادسرآمد : مدیر عامل شرکت برق منطقه ای فارس به 
موضوع برق امید و تشویق های وزارت نیرو برای کاهش مصرف برق با ارائه این الگو 
اشاره کرد و افزود: اصالح الگوی مصرف خانگی با بهره گیری از سازوکارهای تشویقی و بازدارنده از 
اهداف اصلی طرح برق امید است.  غالمرضا نصیری بر لزوم برنامه ریزی برای گذر از اوج مصرف 
تابستانی و پیک بار سال 1۴۰۰ تاکید کرد و اظهار داشت : رشد بار مصرف برق در استان فارس 
و برخی از نقاط جنوب کشور  باالتر از متوسط کشوری است ، این موضوع توجه به طرح امید و 
تالش برای فرهنگ سازی بیشتر برای مدیریت مصرف و رسیدن به نقطه مصرف مطلوب برق 
را گوشزد می کند. نصیری در نشست هماهنگی و کارشناسی بررسی گلوگاه های شبکه برق 
فارس و بوشهر اظهار داشت : با بررسی دقیق گلوگاه های شبکه در تابستان سال ۹۹ باید از هم 

اکنون برنامه های الزم برای گذر از پیک  بار سال آینده انجام شود. مدیر عامل شرکت برق منطقه 
ای استان فارس و بوشهر خاطر با تقدیر از تالش های کارشناسان ، مهندسین و تمامی همکاران 
برای عبور از پیک بار تابستان ۹۹ گفت : با توجه به محدودیت های منابع مالی باید تالش های الزم 
برای رفع مشکالت در این حوزه نیز انجام گیرد و با مدیریت بار و فرهنگ سازی در زمینه مصرف 
بهینه ، کشترکان و شهروندان را به سمت و سوی صرفه جویی بیشتر در مصرف برق و فرهنگ 
درست مصرف کردن هدایت کرد. مهندس نصیری به موضوع برق امید و تشویق های وزارت نیرو 
برای کاهش مصرف برق اشاره کرد و گفت : این الگو در سطح کشور  کلید می خورد و شهروندان 
و مشترکان زیادی در فارس و جنوب کشور در  چرخه و حیطه مصرف بهینه برق قرار می گیرند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان فارس و بوشهر با اشاره به اینکه درصد قابل توجهی از 

شهروندان و مشترکان برق در استان فار س و در جنوب کشور مشمول تعرفه برق رایگان و برق 
امید می شوند اظهار امیدواری کرد که استفاده از این الگو در عبور از نقطه اوج مصرف تابابستان 
1۴۰۰ نیز موثر باشد . نصیری اضافه کرد : طرح برق امید آبان ماه به صورت رسمی در بسیاری از 
مناطق آغاز می شود و در نخستین قبض برق الکترونیکی محاسبات طرح برق امید در آن گنجانده 
می شود ، این موضوع در نخستین دوره قرائت کنتورها لحاظ می شود و برای مشترکان ارسال می 
گردد. نصیری ادامه داد : در حال حاضر طرح برق امید مشمول مشترکان خانگی است ، الگوی 
این نوع مصرف از عملکرد مشترکان و شهروندان و نوع مصرف آنان در سال های گذشته به دست 
امده است و در این زمینه تخفیف 1۰۰ درصدی بهای برق درطرح برق امید برای مشترکان کم 

مصرف در نظر گرفته شده است.

اصفهان-ســمیه کربالیی-خبرنگاراقتصادســرآمد : 
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان با اشاره به 
اینکه مصوبه طرح برق امید همزمان با سراسر کشور از ابتدای آبان ماه 
در اصفهان نیز آغاز شده است، گفت: اجرای این طرح، تا ابتدای سال 

آینده حداقل موجب صرفه جویی 1۰ درصدی مصرف برق شود.
حمید عالقمندان درباره شیوه اجرای طرح برق رایگان یا مصوبه طرح 
برق امید، اظهار کرد: مصوبه طرح برق امید که توسط دولت ابالغ شده 

اجرای آن از ابتدای آبان ماه در کل کشور آغاز شده است.
وی گفت: در این طرح مشترکان خانگی به سه دسته کم مصرف، 
خوش مصرف و پرمصرف تقسیم می شوند که میزان استفاده هر 
کدام از آن ها به ترتیب کمتر از ۸۰ کیلووات، ۸۰ تا ۲۰۰ کیلووات و 

بیشتر از ۲۰۰ کیلووات است.
مدیر عامل شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان افزود: دسته کم 
مصرف که ماهانه کمتر از ۸۰ کیلووات مصرف برق دارند، درصد قابل 
توجهی هستند که در طرح یاد شده معاف از پرداخت هزینه قبض 
برق هستند و این کار به مردم در هزینه های مصرفی کمک می کند.
وی درباره دو دسته دیگر مشــترکین یعنی خوش مصرف ها و پر 
مصرف ها، توضیح داد: امیدواریم که دو دســته مشترکین خوش 
مصرف و پر مصرف با اجرای این طرح، در مصرف خود صرفه جویی 

کنند و به دسته کم مصرف برسند.

عالقمندان با بیان اینکه پیش بینی می شــود اجرای این طرح، تا 
ابتدای سال آینده حداقل موجب صرفه جویی 1۰ درصدی مصرف 
برق شــود، اضافه کرد: انتظار داریم مشترکین پرمصرف با کاهش 
مصرف برق خود موجب صرفه جویی در این انرژی شوند، همچنین 

آنها از طریق انشعابات خورشیدی بتوانند برق خود را از این محل 
تامین کنند تا به راحتی بتوانیم برق مشترکین کم مصرف و خوش 

مصرف را از شبکه سراسری تامین کنیم.
وی با بیان اینکه معیار برای محاسبه برق خانوارها، بررسی کنتور 

مشترکین اســت، گفت: معیار میزان برق مورد اســتفاده، برای 
مشترکین پیامک هایی است که با شروع این طرح برای آنها ارسال 
می کنیم که در کدام دسته از مشترکین قرار گرفته اند، همچنین به 
مشترکین خوش مصرف و پرمصرف نیز در بازه های زمانی مختلف 

اعالم می شود که چه مقدار با میزان سقف کم مصرف، فاصله دارند.
به گفته مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان، این طرح مربوط 
به مشترکین خانگی است، اما سه دسته مشترکین شامل خانه های 
خالی از سکنه، باغ ها و ویالها و در نهایت برق های غیر دائم خارج 
از محدوده شهرها، حتی اگر مصرف آنها کمتر از ۸۰ کیلووات باشد، 

مشمول این معافیت قرار نخواهند گرفت.
وی همچنین درباره مشترکین پرمصرف، توضیح داد: قبض برق این 
دسته طبق روال گذشته براساس پله های محاسبه برق که مشترکین 
مطابق قبوض خود از آن خبر دارند، هزینه آنها مشخص خواهد شد 

و این طرح هیچ کمکی به این دسته نخواهد کرد.
عالقمندان اضافه کرد: اگر مشــترکین پرمصرف با صرفه جویی، 
خود را به دســته خوش مصرف ها نرســانند اگر زمانی با مشکل 
تامین برق مواجه شویم، دو دسته مشترکین کم مصرف و خوش 
مصرف در اولویت تامین برق قرار می گیرنــد و در نهایت به نوعی 
اجرای این طرح می تواند برای مشترکین پر مصرف نگران کننده 

باشد.

خبر11
همدان - سپهری-خبرنگاراقتصادسرآمد : استاندار 
همدان گفت: به منظور توسعه و گسترش شهر و اجرای طرح 
اقدام ملی و تولید مسکن، ۶۸۰ هکتار زمین به مساحت شهر 

همدان اضافه شد.
سید سعید شاهرخی در نشست بررسی اجرای طرح اقدام 
ملی و تولید مسکن در همدان گفت: محدودیت هایی از نظر 
تامین زمین برای اجرای این طرح وجود داشت که با گسترش 

شهر این محدودیت برطرف می شود.
وی اظهار داشت: راه و شهرسازی پیشنهاد الحاق یک هزار 
هکتار زمین را به وسعت شهر همدان ارایه کرد که ۶۸۰ هکتار 
آن مصوب شد و مراحل نهایی تصویب آن، در کارگروه امور 

زیربنایی در دست اقدام است.
شاهرخی ادامه داد: به منظور اجرای این طرح، 1۰ هزار هکتار 
نیز در شهر مالیر، از زمین های شهرک فرهنگیان به مساحت 

این شهر اضافه می شود.
وی بیان کرد: تاکنون برای ساخت هفت هزار و 7۴5 واحد از 

این طرح، زمین تامین شده است.
استاندار همدان افزود: از تعداد افراد متقاضی این مسکن ها، 

تا امروز یک هزار و 3۰۸ متقاضی وجه اولیه را واریز کردند.

وی ادامه داد: هر متقاضی باید ۴۰ میلیون تومان وجه اولیه 
واریز کند که در مجموع تا کنون نزدیک به 5۰ میلیارد تومان 

جمع آوری شده است.
شاهرخی تاکید کرد: تامین زمین و صدور پروانه ساخت از 
مهم ترین اولویت های این طرح است که با تفاهم صورت 
گرفته، قرار شد شهرداری 5۰ درصد عوارض را تخفیف دهد 

تا قیمت تمام شده کاهش یابد.
وی اظهار داشت: تعهد تامین برای ۲3 هزار واحد  مسکونی 
در طرح اقدام ملی و تولید مسکن بسیار مهم است و تامین 

زمین آن اهمیت ویژه ای دارد.

 گرگان-یحیی آذری-خبرنگاراقتصادسرآمد : رئیس 
بنیاد مسکن کشور گفت: گلستان جزو استان های 
پیش رو در ساخت منازل مسکونی ویژه محرومان بوده و 11 

درصد از برنامه زمانی جلوتر است.
، علیرضا تابش در جلسه بررسی آخرین وضعیت ساخت مسکن 
محرومان که به صورت ویدئوکنفرانس حضور پیدا کرده بود، 
اظهار داشت: استان گلستان در روند ساخت و ساز مسکن ویژه 
محرومان پیشرفت خیلی خوبی داشته و 11 درصد از برنامه 

زمانی جلوتر است.
وی درباره درخواســت مدیرکل بنیاد مســکن استان برای 
تخصیص بموقع کمک های بالعوض گفت: امیدواریم با شارژ 
کمک های بالعوض شاهد افتتاح واحدها در زمان تعیین شده 
باشیم. تابش افزود: استان گلستان در ثبت رکورد در ساخت و 

ساز و انجام تعهدات پیشتاز است که جای تقدیر و تشکر دارد.
سید محمد حسینی، مدیرکل بنیاد مسکن استان نیز در این 
جلسه گزارشی از وضعیت ساخت طرح مسکن محرومان ارائه 
کرد و اظهار داشت: تفاهم نامه مسکن محرومین در استان 
گلستان در دهه فجر ۹۸ امضا و عملیت اجرایی آن نیز آغاز شد 
که به دلیل شیوع ویروس کرونا عمال از پایان اردیبهشت ماه کار 
را آغاز کردیم. وی با بیان اینکه کار شناسایی، تشکیل پرونده و 

صدور پروانه به طور کامل انجام شده است، گفت: تا کنون همه 
3 هزار سهمیه به بانک ها معرفی شده اند و تقریبا کل واجدان 

شرایط با بانک ها عقد قرارداد کردند.
حسینی بیان داشت: اکنون ۸۶ درصد این واحدها در مرحله 
فونداسیون، ۶1 درصد اجرای اسکلت و 51 درصد در مرحله 

اجرای سقف قرار دارند.
وی گفت: تا کنون فقط 15 درصد از مبلغ کمک های بالعوض 
کارسازی شده که با تخصیص کمک های بالعوض امیدواریم 
شاهد جهش در پیشرفت عملکرد و روند ساخت و ساز باشیم و 

کل واحدها تا دهه فجر افتتاح و به بهره برداری برسد.

استاندار همدان: 
680 هكتار به مساحت همدان اضافه شد

رئيس بنياد مسكن كشور:
تسهیالت و کمك های بالعوض  به زودی پرداخت مى شود
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صنعت و تجارت

الزمه توسعه اقتصادی، آرامش و امنیت 
سرمایه گذاری است

ناصر تقی زاده مدیــر عامل و عضو هیــات مدیره 
شرکت  معدنی و صنعتی چادرملو در مراسم تقدیر 
از فرماندهان نیروی انتظامی  شهرستان اردکان که 
بمناسبت هفته نیروی انتظامی  در مجتمع معدنی 
چادرملو برگزار شــد افزود: به عنوان یک شهروند، 
وظیفه  خود میدانم از خدمات شبانه روزی پرسنل 
خدوم  این نیروی برای برقــراری نظم و امنیت در 
کشور تقدیر و تشکر نمایم. به گزارش  اقتصادسرآمد 
به نقل از روابط عمومی چادرملو،وی افزود: بی تردید 
توسعه اقتصادی در گرو ارامش و  امنیت اقتصادی 
است.  بنا  براین الزمه رشــد و توسعه در هر جامعه 
ای برخوردار بودن از نیروی انتظامی توانمند برای 

 برقراری ارامش است.  

70 هزار تن روغن در راه بازار
معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران 
گفت: در حال حاضر شرایط روغن خانوار و صنف و 
صنعت در تعادل قــرار دارد و 7۰ هزار تن از ذخایر 
برای خانوار در زنجیره تامین در حال توزیع است. به 
گزارش اقتصادسرآمد به نقل از ایسنا، حسن حنان، 
معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران 
در درباره وضعیت روغن در کشور و موضوعات مطرح 
شده در فضای مجازی گفت: در حال حاضر وضعیت 
تامین و موجودی کاالی روغن برای مصارف خانوار و 
صنف و صنعت در شرایط مطلوب تر قرار دارد و بهتر 
از هر زمان دیگری در حال تامین اســت.وی افزود: 
شرایط کنونی کشــور به گونه ای است که در حال 
حاضر، دشمن عالوه بر جنگ اقتصادی، جنگ روانی 
را نیز آغاز کرده است تا بتواند بر مقاصد و اهداف خود 
برسد. عضو هیات مدیره شــرکت بازرگانی دولتی 
ایران گفت: میــزان مصرف ماهیانه روغن کشــور  
1۲۰ هزار تن و میزان مصرف روغن سالیانه تا 1۶۰۰ 
هزار تن )یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن( می رسد که 
55 تا ۶۰ درصد مصرف صنعتی و ۴۰ تا ۴5 مصرف 

خانوار است.

گروه صنعت، تولید و تجارت- اولین 
گروه های ملخ صحرایی برای زمستان 
گذرانی از سمت کشــورهای هند و 
پاکســتان صبح امروز وارد ایران شــده و در 
منطقه بشاگرد استان هرمزگان ریزش کردند.

سازمان حفظ نباتات کشــور در اطالعیه ای 
اعالم کرد: همانگونه که پیش بینی می شــد 
اولین دسته جات پروازی ملخ صحرایی برای 
زمستان گذرانی از سمت کشــورهای هند و 
پاکستان صبح امروز به کشــورمان وارد و در 
منطقه بشاگرد استان هرمزگان ریزش کردند.

به گزارش اقتصادسرآمد، براساس این گزارش 
این دسته وارد شده که دارای تراکم ۲5 تا 5۰ 
عدد در هر متر مربع هســتند از نوع ملخ بالغ 
بالدار بوده که با توجه به پیش بینی های صورت 
گرفته قبلی و آمادگی همکاران حفظ نباتات 
در سازمان های جهاد کشــاورزی استان های 
جنوبی کشــور، به ســرعت عملیات مبارزه و 
کانون کوبی آغاز و در ســطح ۴ هکتار مبارزه 

شیمیایی صورت پذیرفت.
الزم به ذکر است بر طبق پیش بینی های انجام 
شده از سوی سازمان جهانی فائو و بررسی های 
کارشناسی در سازمان حفظ نباتات در این فاز 
تهاجمی با طیف گسترده و انبوهی از این آفت 
مهم خطرناک در اســتان های جنوبی کشور 
مواجــه خواهیم بود که پیش بینی می شــود 
در ســطحی بیش از 5۰۰ هزار هکتار نیاز به 
عملیات مبارزه وجود داشته باشد که با برنامه 
ریزی های انجام شده و ایجاد آمادگی الزم در 
استان های درگیر، همانند فاز قبلی هجوم این 
آفت خطرناک، شــاهد بــروز کمترین میزان 

خسارت به اراضی جنگلی و مرتعی و مزارع و 
باغات کشور خواهیم بود.

حمله ملخ ها به جنوب کشور در سال گذشته 
را که یادتان می آید. هجوم و تعداد زیاد آن ها 
در مزارع جنوب کشور بیشتر شبیه فیلم های 
تخیلی بــود، مثل اینکه حشــرات فضایی به 
مزرعه ای حملــه کنند؛ البتــه حمله ملخ ها 
به مزارع را نمی شود دســت کم گرفت. آن ها 
حیوانات عجیب و غریبی هستند. در دسته های 
میلیاردی حمله می کنند و هر گیاهی که سر 
راه شان باشد را می خورند. قدیم ها این موضوع 
آنقدر ترســناک بود که می گفتنــد با حمله 
ملخ ها به یک شهر یک ســال قحطی در پیش 
داریم. حاال این روزها در دو استان هرمزگان و 
سیستان وبلوچستان ملخ ها دیده شده اند، اما 
این ها فقط تعداد کمی از ملخ هایی هســتند 
که قرار اســت در نیمه دوم بهمن به شهرهای 

جنوبی حمله کنند.
سال گذشته سال عجیب و غریبی برای جنوب 
کشور بود. بیشتر مزارع کشاورزی مورد هجوم 
ملخ ها قرار گرفتند و ۹ اســتان جنوبی درگیر 
این ماجرا شــدند. هر چند برگشــت ملخ ها 
سیکلی است که هر ســال تکرار می شود، اما 
سال گذشته تعداد آن ها به شــدت باالتر بود 
و ۲۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی در معرض 
خطر قــرار گرفت. این آفــت آنقدر خطرناک 
است که اگر کنترل نمی شــد امنیت غذایی 
را تهدید می کرد«. ســخنگوی سازمان حفظ 
نباتات در ادامه گفتگو با »صبح نو« می گوید: 
»نماینده فائو و دبیر کمیسیون مبارزه با ملخ 
صحرایی در جنوب غرب آسیا ورود این حجم 

از آفت ملخ به ایران را در 5۰ ســال گذشــته 
بی سابقه توصیف کرد. یورش ملخ ها 3۸ درصد 
جنگل ها و بیشه زارها، ۲1 درصد باغ ها و مزارع 
و 3۶ درصد تولید محصــوالت زراعی و باغی 
و همچنین ۲1 درصد مراتــع درجه یک و دو 
کشــور را در استان های خوزســتان، بوشهر، 
فارس، هرمزگان، سیســتان و بلوچســتان و 

جنوب استان کرمان تحت تاثیر قرار داد.«
او ادامه می دهد: »برای از بین بردن ملخ ها در 
هر هکتار زمین، عالوه بر سم پاشــی زمینی، 
گاهی الزم اســت از سم پاشی هوایی استفاده 
کنیم. پیش بینی می شــود برای امسال هم با 
حجم عظیمی از ملخ ها روبه رو باشیم که برای 
مقابله با آن به ابزار و اعتبار احتیاج داریم چرا 
که برای هر هکتار زمین ۶۰ هزار تومان هزینه 
می شود و در صورت تاخیر در مبارزه، می توانند 
روزانه بیــن چهار تا هشــت کیلومتر جابه جا 
شــوند؛ به همین دلیل ملخ هــای بالغ در هر 
مکانی دیده شوند باید در مدت سه روز مبارزه 

انجام شود.«
سر و کله ملخ ها چطور در جنوب کشور ما پیدا 
می شود؟ این سوال را از ســخنگوی سازمان 
حفظ نباتات می پرسیم. او می گوید: »خاستگاه 
اصلی ملخ ها حاشیه دریای سرخ و شبه جزیره 
عربستان است و هر ســال برخی از گروه های 
ملخ صحرایی به ســمت عربســتان حرکت 
کرده و در آنجا تخم گذاری می کنند، ســپس 
به ســمت جنوب غرب آســیا حرکت کرده و 
گروه های بزرگتر تشکیل می دهند و گیاهان 
زراعی، باغی و حتی علف های هرز را می خورند.

در حال حاضر ملخ ها در حال پرواز به حاشیه 

دریای سرخ هســتند، چون آب وهوا برایشان 
مســاعدتر اســت و در نیمه بهمــن که آنجا 
برایشــان کمی گرم می شــود و منابع تغذیه 
آن ها به اتمــام می رســد به جنــوب ایران 
حمله می کنند و آب وهوای اینجا را مســاعد 
می بینند.« او ادامه می دهد: »ملخ ها در درجه 
حرارت کمتر از 13 تــا 15 درجه نمی توانند 
فعالیت کنند آن ها از نوع صحرایی هســتند 
که خطرناک ترین نوع ملخ به حساب می آیند. 
ملخ ها در حال حاضر در استان های هرمزگان و 

سیستان و بلوچستان ریزش کرده اند.«
سخنگوی سازمان حفظ نباتات درباره ویژگی 
ملخ های صحرایی می گویــد: »این نوع ملخ 

قدرت پــرواز بســیار زیــادی دارد و در یک 
شــبانه  روز می  تواند تــا 15۰ کیلومتر پرواز 
کنند. ملخ ها در مســیر عبور خــود با تغذیه 
از ســبزینه های مختلف ازجملــه جنگل ها، 
باغ های میوه، علوفه، غــالت، صیفی و مراتع 
را از بین می برند و بــا توجه به قدرت تخریبی 
باالیی که دارند باعث قحطــی در منطقه نیز 
می شوند. همچنین ملخ صحرایی می تواند ۶ 
تا ۲۰ ساعت بدون وقفه با سرعت وزش باد 1۲ 
تا 1۲۰ کیلومتر بر ساعت پرواز کند. این ملخ ها 
وزن دو تا سه گرم دارند و در حمله آخرشان به 
جنوب کشور دیده شده که به جز سبزینه ها به 

تنه درختان نیز حمله ور شده اند.«

بررسی تاثیر هجوم ملخ های صحرایی بر صنعت کشاورزی و غذا در گزارش »اقتصادسرآمد«

خطر بیخ گوش کشاورزی 

دیگه اینجوری هم نمیشه ماشین خرید!

 نشانی دفتر مرکزی:
سهروردی شمالی پالک ۴۵۶ واحد ۳

تلفن مرکزی روزنامه: 887۶9227  - 021
تلفکس: 887۶9227

:)E-MAIL( پست الکترونیکی روزنامه
Eghtesadsaramad@gmail.com

Eghtesadsaramad.ir :نشانی سایت

عضو انجمن صنفی مدیران نشریات ایران
عضو انجمن روزنامه های غیر دولتی

عضو تعاونی مطبوعات کشور

چاپ:  کارو کارگر-گنجینه مینیاتور
صفحه آرائی: زهرا عسکری

دبیر تحریریه: سارا مرادخانی

سازمان شهرستان ها :
تلفن تماس: 021۶۶97۳71۴

۶۶۴۶1770-۶۶۳7۳۶78 داخلی ۵
saramadrezaee@yahoo.com :ایمیل

تلگرام: 090278۳۳۶27

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  فیروز اسماعیلی نژاد 
قائم مقام مدیر مسئول: ولی یعقوبی

زیر نظر شورای سردبیری
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