
اقتصادی
صفحه 4
 شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ 
۱۳ جمادی الثانی ۱44۱ -شماره ۲۲400

آگهی دعوت از بستانکاران)نوبت اول(
شرکت منحله در حال تصفیه عمران و مسکن سازه پایدار 
استان اصفهان)سهامی خاص( به شماره ثبت 42750 

و شناسه ملی 10260605607
پیرو آگهی منتشره انحالل در روزنامه رسمی شماره 21464 مورخ 1397/8/30 در 
اجرای ماده 225 الیحه اصالحی قانون تجارت بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی 
و یا حقوقی که ادعا و یا طلبی از شــرکت فوق دارند دعوت می شــود با در دست 
داشــتن مدارک مربوطه حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریــخ درج اولین آگهی به 
آدرس محل تصفیه این شرکت واقع در استان اصفهان، شهرستان مبارکه، بخش 
مرکزی، شهر جدید مجلسی، محله نیروی انتظامی، کوچه »فرعی 13«، بلوار دکتر 
حســابی، پالک 0، ســاختمان بلوک 30، طبقه همکف کد پستی 8631618887 
مراجعه نمایند. بدیهی است پس از انقضای مدت مذکور هیچگونه ادعایی پذیرفته 

نخواهد شد.
مدیر تصفیه شرکت منحله در حال تصفیه 
حمید آذری

اینجانــب عباس ضیائی نژاد مالک خودرو ســواری وانــت پیکان 1600 
به شــماره انتظامی 368 ط73 ایران 63 موتور 11517813742 شاســی 
78933459 به علت فقدان ســند کمپانی تقاضای رونوشت المثنی نموده 
اســت چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودرو مذکور دارد ظرف مدت ده 
روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر 
ساختمان ســمند مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور 

طبق ضوابط اقدام خواهد شد. مدت اعتبار این آگهی یکسال است.

اعالم مفقودی
برگ ســبز مالکیت خودروی پراید به شــماره موتور 
   S1412289566721 3675172 و شــماره شاســی
وشــماره راهنمائی 617 ل 61 ایــران 16 به مالکیت 
آقای محمدعلی شــاهواروقی مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است.

 اینجانب شــهناز کریمی مالک خودرو ســواری پژو 206 به شماره انتظامی 
678 س 82 ایــران 93 موتور  10FSJ54501934 شاســی 82639988 به 
علت فقدان ســند کمپانی و برگ سبز و اســناد محضری تقاضای رونوشت 
المثنی نموده است چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودرو مذکور دارد ظرف 
مــدت ده روز به دفتر حقوقی ســازمان فروش شــرکت ایران  خودرو واقع در 
پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت 

مزبور طبق ضوابط اقدام خواهد شد. مدت اعتبار این آگهی یکسال است.

کارت فعالیت ناوگان عمومی به شــماره 2691986 متعلق به کامیون کشــنده اســکانیا 
2k19 به شــماره انتظامــی 569 ع 75 ایران 54 مدل 1990 موتور 3085029 شاســی 
1172494 و شناسه SEGN901KDH5172499 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کارت فعالیــت نــاوگان عمومی به شــماره 1839127 متعلق به کامیون کشــنده 
هوو )HOWO( به شــماره انتظامــی 693 ع 39 ایران 63 مــدل 2007 موتور 
20709757 شاسی07A123542  و شناسه CNPF071K6G1123542  مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط است.

ثبت و اجرای طالق
جنــاب آقای علی ناصــری کریم وند فرزند کوروش به شــماره ملی 
1742023886 همسر شما خانم هدیه محمدزاده طرفی فرزند جمعه 
به شــماره ملی 1743136226 به موجب گواهی عدم امکان سازش 
کالسه شماره 980679 مورخه 1398/10/08 شعبه 9 دادگاه خانواده 
اهواز به این دفترخانه مراجعه نموده و تقاضای طالق را مطرح کردند. 
لذا از جنابعالی دعوت بــه عمل می آید جهت ثبت و اجرای طالق به 
دفترخانه طالق شماره 4- اهواز ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار 
این گواهــی مراجعه نمایید در غیر این صــورت طبق مقررات طالق 

عمل خواهد شد.
آدرس دفترخانه: اهواز پادادشهر- خیابان 10- جنب بانک سپه پالک 8

دفترخانه رسمی ازدواج شماره 67 و طالق 
شماره 4 اهواز 
سردفتر سید محمدحسین شبری

آگهی ابالغ اخطاریه ماده ۱0۱ اموال غیرمنقول 
پرونده شماره: ۱۳۹7040۲۱66۲00005۳/۱ 

و به شماره بایگانی ۹700067
بدین وسیله به آقای عباس دهقانی زاده فرزند علی به ش ش 790 و به شماره ملی 4431653473 
به عنوان راهن پرونده کالســه 9700067 که برابر گزارش مامور ابالغ مورخ 1398/09/18 به 
آدرس مندرج در متن ســند به نشانی مهریز بلوار تعاون کوچه شهید علیرضا طباطبایی و روح اله 
دهقانی زاده بغدادآباد فرزند علی به ش ش 601 و شماره ملی 4431789928 به عنوان وام گیرنده 
و متعهد کالسه فوق به نشانی مندرج در متن سند به نشانی مهریز بلوار تعاون کوچه هالل احمر 

پشت مجتمع سید الشهداء شناخته نگردیده ابالغ می گردد
1- طبق گزارش شــماره 217 مورخ 1398/08/29 کارشناس رسمی دادگستری به شرح تصویر 
پیوست، ششــدانگ خانه به پالک ثبتی 4 فرعی از 10866 اصلی بخش 34 یزد )ملکی عباس  
دهقانی زاده( واقع در مهریز بغدادآباد بلوار تعاون خیابان مکتب الزهرا مورد وثیقه سند رهنی شماره 
26625 مــورخ 92/07/06 تنظیمی دفترخانه 30 مهریز به مبلغ 5/573/390/000 )پنج میلیارد 
و پانصد و هفتاد و ســه میلیون و ســیصد و نود هزار( ریال ارزیابی گردیده. لذا چنانچه به مبلغ 
ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ 
این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دســتمزد کارشــناس تجدیدنظر به مبلع 3/500/000 ریال 
)ســیصد و پنجاه هزار تومان( به حساب شــماره 01055302360004 به نام کانون کارشناسان 
رســمی دادگستری به دفتر این اجرا تســلیم نمایید. ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد 

فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
2- طبق گزارش شــماره 219 مورخ 1398/08/29 کارشناس رسمی دادگستری به شرح تصویر 
پیوست، ششدانگ خانه به پالک ثبتی 11 فرعی از 10866 اصلی بخش 34 یزد )ملکی روح اله 
دهقانی زاده( واقع در مهریز بغدادآباد بلوار تعاون خیابان هال ل احمر کوچه روبروی مهمانســرای 
فرهنگیــان مورد وثیقه ســند رهنی شــماره 26625 مورخ 92/07/06 تنظیمــی دفترخانه 30 
مهریز به مبلغ 5/293/700/000 )پنج میلیارد و دویســت و نود و ســه میلیون و هفتصد هزار( 
ریــال ارزیابی گردیده، لــذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشــید، اعتراض 
کتبــی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دســتمزد 
کارشــناس تجدیدنظر به مبلغ 3/500/000 ریال )سیصد و پنجاه هزار تومان( به حساب شماره 
01055302360004 به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. 
ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دســتمزد کارشــناس تجدیدنظر باشد 
ترتیب اثر داده نخواهد شــد. فلذا با عنایت به اینکه شــما، )روح اله دهقانی زاده بغدادآباد و عباس 
دهقانی زاده( به آدرس مندرج در درخواســت اجرائیه و متن ســند مورد شناسائی قرار نگرفته اید 
فلذا به تقاضای بســتانکار طی شماره وارده 139805021652001357 مورخ 98/11/07 و وفق 
منطوق ماده 18 آئین نامه اصالحی اجرای مفاد اســناد رسمی  الزم االجرا مفاد اجرائیه یک مرتبه 
در این روزنامه آگهی می شــود و عملیات اجرائــی ظرف مدت 5 روز از تاریخ این آگهی که روز 
ابالغ محسوب می گردد ادامه می یابد و چنانچه در موعد مقرر اعتراضی واصل نگردد با تقاضای 
بستانکار پس از طی مراحل قانونی از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانکار 

و حقوق دولتی استیفا خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 98/11/19

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی مهریز
مجتبی شبانی

شــرکت آب منطقه ای کردســتان در نظر دارد بــا رعایت قانون 
برگــزاری مناقصات و آئین نامه اجرائی آن، مناقصه عمومی یک  مرحله ای 
بازســازی، مرمت و الیروبی شــبکه های آبیاری و زهکشــی در دســت 
بهره برداری اســتان )قشالق، گاوشــان، لگزی و قزلچه ســو( به شماره 
فراخــوان 2098001163000049 بــا جزئیات مندرج در اســناد مناقصه 
را با بهره گیری از ســامانه  تــدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( برگزار 
نماید. کلیه مراحــل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد، فرآیند ارزیابی، 
دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها 
را از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد(  به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عــدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه محقق ســازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 98/11/19 می باشد.
1- نام و نشــانی دستگاه مناقصه گزار: شــرکت آب  منطقه ای کردستان- 
سنندج- خیابان پاسداران- خیابان انتظام- تلفن: 087-33622949-51 

و دورنگار: 33622947 
2- روش تامیــن مالــی پروژه: از محــل تملک دارائی های ســرمایه ای 
)عمرانی(- اســناد خزانه  اخزا 811 با سررسید مورخ 1400/10/13- اخزا 

818 با سررسید 1401 و بخشی به صورت نقدی
3- برآورد کار: 18262 میلیون ریال براساس فهارس بهای سال 98.

4- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:  914 میلیون ریال.
5- مدت پیمان: 9 )نه( ماه

6- محل اجرای پروژه: اســتان کردســتان- شهرستان ســقز- سنندج، 
کامیاران و مریوان

7- شرایط شرکت کنندگان: بایستی دارای حداقل پایه 5 »رشته آب« 
و دارای ظرفیت آزاد باشند.

8- تاریخ، مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز شنبه تاریخ 
98/11/19 لغایت روز چهارشنبه 98/11/23.

9- مهلت زمانی ارائه پیشــنهاد: ساعت 10 روز شــنبه مورخ 98/12/3. 
ضمنا فقط ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار به صورت فیزیکی و در 
پاکت بسته،  پس از ثبت در دبیرخانه تحویل اداره حراست و امور محرمانه 

شرکت گردد.
10- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 11 روز شنبه مورخ 98/12/3.

ضمنا برگزاری فرآیند ارزیابی صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت می باشــد و کلیه مراحل فرآیند مذکور در بســتر سامانه امکان پذیر 

است و پیشنهادات خارج از سامانه بررسی نخواهد شد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز 

تماس: 02141934 - دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 
شناسه آگهی: 763436  شناسه نوبت چاپ: 813386

شرکت آب منطقه ای کردستان

شرکت آب منطقه ای کردستان

فراخوان اصالحیه 
تجدید )مرحله دوم( 

مناقصه عمومی
 یک  مرحله ای

گفت:  مقاومتی  اقتصاد  تحلیلگران  مدیر شبکه 
بررسی ها نشــان می دهد برآیند بنگاه داری بانک ها 
مطلوب نیست چرا که ســرمایه گذاری گسترده در 

مال سازی یکی از مصادیق بنگاه داری غلط است.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، امینی رعیا در نشست 
»شــرکت داری بانک ها؛ تبیین وضــع موجود، چالش ها و 
فرصت ها«، اظهارداشــت: بررسی ها نشــان می دهد برآیند 
بنگاه داری بانک ها مطلوب نیســت. سرمایه گذاری گسترده 
در مال سازی در شرایطی که بخش های مهم اقتصاد کشور 
به منابع مالی دسترسی ندارند، یکی از مصادیق بنگاه داری 
غلط اســت که در مسیر توسعه کشور قرار ندارد. وی افزود: 
بنابراین باید بنگاه داری بانک ها در راستای توسعه کشور باشد 
و نه اینکه به عنوان یک بنگاه اقتصادی دســت این نهاد باز 

گذاشته شود. در دیگر کشورها هم بنگاه داری بانک ها صرفا 
در راستای توسعه کشورشان مجاز شده است.

همچنین مجید شاکری؛ کارشــناس اقتصادی گفت: 
بسیاری از بانک ها نسبت به نقشه توسعه ایران کج رفتاری 
کرده اند. به طور مثال سرمایه گذاری یک بانک خصوصی در 
بخش هایی است که توجیه اقتصادی ندارد و نسبت به ترازنامه 
بانک هم بسیار بزرگ تر است. بنابراین راهکار نباید منع کلی 
بانک ها از ورود مستقیم به سرمایه گذاری باشد؛ بلکه باید به 
جای آن به سمت تعیین مصادیق بد و جلوگیری از انحراف 
منابع آن باشیم. مجید قاسمی؛ مدیرعامل بانک پاسارگاد نیز 
خاطرنشــان کرد: یک سئوال مهم این است که بانک ها در 
اثر انفعال بنگاه دار شده اند و یا در اثر ابتکار خودشان به این 

سمت حرکت کرده اند. 

بخشی از این سرمایه گذاری ها اجباری بوده و به دلیل 
مطالبــات معوق از دولت و بخش خصوصی بانک مجبور به 

ورود به آن شده است. 
وی افزود: اقتصاد مــا بیش از 95 درصد آن مبتنی بر 
تأمین مالی از بانک است. در این اقتصاد نمی توانیم صحبت 
از تأمین مالی از روش های غیر از بانک بشود چراکه به کلی 

مسیر توسعه و سرمایه گذاری را تعطیل می کند.
مدیرعامــل بانک پاســارگاد ادامه داد: در بســیاری از 
کشــورهای جهان از جمله ژاپن بانک ها به طور گسترده در 
همه مسائل اقتصاد به طور مستقیم ورود کرده اند و بنگاه داری 
می کننــد و پروژه هــای عمرانی بزرگ همچون ســاخت 
بیمارستان را به عهده دارند. همچنین پرویزیان؛ مدیرعامل 
بانک پارسیان گفت: درحال حاضر تصور این است که بانک ها 

ابزاری برای ساختار اداری و دولتی در اقتصاد هستند تا آنچه 
در قوانین توسعه و یا قوانین کالن کشور می آید محقق نمایند. 
درحالیکه بانک ها باید به عنوان یک بنگاه اقتصادی پذیرفته 
شوند. به بانک به چشم ابزار اجرای امور مسئولین دولتی نگاه 
می شود. در این دوره هم این روند بدتر شده است. حسینی 
دولت آبادی؛ کارشناس مرکز پژوهش های مجلس هم گفت: 
بانک می تواند به فعاالن اقتصادی بخش های مختلف اقتصاد 
تسهیالت بدهد؛ اما کمک بانک به روند توسعه کشور به اینکه 
بانک حتما باید به طور مستقیم خودش به بخشی ورود کند، 
لزوما نتیجه نمی شود. همچنین خسروی؛ کارشناس مرکز 
پژوهش های مجلس تصریح کرد: اگر بانک ها بنگاه داری کنند، 
بنگاه های ذی نفوذ در اقتصاد به ســمت بانک زدن خواهند 

رفت. بنگاه داری بیشتر شرایط را بدتر خواهد کرد.

چگونگی سود و زیان آنی
چه فعل و انفعاالتی در پول سهامداران رخ می دهد که در 

عرض چند ثانیه یا چند دقیقه دچار سود یا ضرر می شوند؟
بازار ســرمایه به عنوان بخشی از اقتصاد از قانون عمومی عرضه و 
تقاضا پیروی می کند. براساس این قانون هرچه فروشنده بیشتر شود، 
قیمت پایین می آید و هرچه خریدار بیشــتر شود، قیمت باال می رود. 
اینکه چرا خریدار یا فروشنده کم و زیاد می شوند به تلقی آنها از شرایط 
برمی گردد. این تلقی گاه براساس تحقیق و گاه بر اساس جّو و هیجان 
است. وقتی عده زیادی قصد فروش سهام خود را داشته باشند، قیمت 
ســهام پایین می آید و ممکن است دارندگان سهام نسبت به قیمت 
قبلی متضرر شــوند. باید توجه داشت سود و زیان ذات بازار سرمایه 
است و افراد بسیار حرفه ای نیز دچار زیان می شوند ولی کسانی که بر 
اســاس تحلیل اقدام به خرید و فروش می کنند در سرجمع معامالت 

خود خصوصا در میان مدت و بلندمدت سود می کنند. 

گزارش جدید سازمان ملل نشان می دهد کار با درآمد پایین در حال 
تبدیل به یک معضل جدی است.

به گزارش ایسنا، سازمان ملل در گزارشی اعالم کرد که در حال حاضر بیش 
از ۴۷۳ میلیون نفر در جهان زندگی می کنند که میزان درآمدهای شغلی آن ها 

به میزان کافی برای پاسخگویی به هزینه های زندگی آن ها نیست.
انتظار می رود که امسال یکی از بدترین سال ها برای بازار کار در سطح جهان 
طی یک دهه اخیر باشد؛ به طوری که سازمان جهانی کار پیش بینی کرده است 
امسال ۱9۰ میلیون نفر در سطح جهان از کار خود بی کار شوند که این رقم 2/5 

میلیون نفر بیشتر از رقم ثبت شده در سال قبل است.
در حال حاضر 5/۷ میلیارد نفر در سراسر جهان کار می کنند که بسیاری از 
آن ها حقوق کافی را دریافت نمی کنند. گای رایدر، مدیر ســازمان جهانی کار در 
همین رابطه گفت: برای میلیون ها انسان عادی اکنون یافتن کاری برای رسیدن 
به زندگی بهتر دشوار شده است. رایدر در ادامه سخنانش با اشاره به باقی ماندن 
مشکل فرصت های نابرابر شغلی در سطح جهان گفت: بسیاری از کشورها با وجود 
داشتن نیروی انســانی ماهر و مستعد، ظرفیت الزم برای بهره بردن از آن ها در 

تقویت اقتصاد خود را ندارند.
به گفته سازمان ملل در حال حاضر ۶۳۰ میلیون نفر در جهان در فقر زندگی 
می کنند )طبق تعریف سازمان ملل خط فقر به درآمد کمتر از ۳/2 دالر در روز 
اطالق می شود( و با وجود روند نسبتا موفق در مقابله با فقر، تالش های بیشتری 

تا رسیدن به عدالت شغلی الزم خواهد بود.
همچنین طبق اعالم بانک جهانی، در بین ســال های 2۰۰۰ تا 2۰۱۶ بیش 
از ۸۰2 میلیون نفر در ۱5 کشور از فقر خارج شده اند. در ۱۱۴ کشور جهان نیز 
فقر مطلق ریشه کن شده است. در حال حاضر ۸5 درصد فقیران در جهان در دو 

منطقه صحرای آفریقا و جنوب آسیا زندگی می کنند.

بانک مرکزی با صدور اطالعیه ای از قطع رمز دوم ایستا 
در ۱۸ بانک و موسسه اعتباری از روز یکشنبه خبر داد.

بر اســاس این اطالعیــه که پیرو اقدامات انجام شــده در 
مورد قطع رمز دوم ایســتا )رمز دوم فعلی کارت بانکی( صادر 
شده است، رمز دوم ایستا در بانک های ملی، تجارت، پارسیان، 
کارآفرین، خاورمیانه، حکمت ایرانیان، موسسه اعتباری توسعه 
و موسســه اعتباری کوثر در روز بیستم بهمن ماه سرویس رمز 
دوم ایستا قطع خواهد شد. همچنین رمز دوم ایستا در بانک های 
ســپه، انصار، گردشگری، شهر، آینده و توسعه صادرات از امروز 
نوزدهم بهمن ماه قطع می شود. گفتنی است رمز دوم ایستا در 

بانک های صنعت و معدن، اقتصاد نوین، ایران زمین و سرمایه در 
روز هفدهم بهمن ماه سال جاری متوقف شده بود. بر اساس اعالم 
بانک مرکزی، مشتریان این بانک ها پس از تاریخ های اعالم شده 
قادر به استفاده از رمز دوم ایستا خود نبوده و باید از سامانه های 
دریافت رمز دوم پویا استفاده کنند. این اطالعیه می افزاید: زمان 
قطع سرویس رمز دوم ایستا در سایر بانک ها نیز متعاقبا اعالم 
می شــود. همچنین با توجه به سهولت دریافت رمز دوم پویا از 
طریق »پیامک« مشتریان بانکی می توانند با مراجعه به دستگاه 

خودپرداز بانک خود، این سرویس را فعال کنند.
گفتنی است با فراگیر شدن تراکنش های اینترنتی، به طور 

همزمان شرایط سوءاستفاده کالهبرداران هم مهیا شده است. 
بسیاری از مردم پس از مدتی متوجه می شوند که رمز اینترنتی 
آنها در اختیار دیگری قرار گرفته و حســاب های آنان را خالی 
کرده اند. در ماه های گذشــته آمــار مراجعه این مالباختگان به 
پلیس فتا افزایش چشــمگیری داشته و همین موضوع در کنار 
موارد امنیتی دیگر، باعث شــد بانک مرکــزی همه بانک ها را 
موظف کند از رمز دوم پویا برای مشتریان خود استفاده کنند. 
با اجرایی شــدن سامانه رمز دوم پویا، برای هر تراکنش بانکی، 
یــک رمز موقت که تنها دو دقیقه اعتبار دارد صادر می شــود. 
بانک مرکزی امیدوار اســت با این اقدام، آمار سوءاســتفاده از 

رمزهای اینترنتی به طور محسوسی کاهش یابد. البته باز هم در 
این حوزه کالهبرداری هایی وجود دارد. چندی پیش سرپرست 
مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا با اشاره 
به اینکه نرم افزارهای جعلی رمزســاز در کمین مردم است، از 
شــهروندان خواست برنامه های بانکی موردنیاز خود را از منابع 
معتبر دریافت کنند و با انتخاب رمزهای عبور پیچیده، مجرمان 

سایبری را در رسیدن به اهداف مجرمانه خود ناکام بگذارند.
ســرهنگ علی محمد رجبی همچنین تأکیــد کرد: برای 
فعال سازی رمز پویا نیازی به ثبت نام، وارد کردن اطالعات خود 

و حساب بانکی یا پرداخت هیچ وجهی نیست.

رئیس بنیاد مســتضعفان از دستور بررسی پروژه های عمرانی اجرا 
شده توسط این بنیاد خبر داد.

ســیدپرویز فتاح در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم در خصوص اجرای برخی 
پروژه های عمرانی توســط شرکت های زیرمجموعه بنیاد مستضعفان اظهار کرد: 

پروژه های اجرا شده توسط بنیاد مستضعفان حتما بررسی و نظارت می شود.
وی ادامه داد: بنیاد مستضعفان به تمام موارد رسیدگی می کند، ضمن این 

که ما ابزارهای نظارتی و بازرسی در کشور داریم.
اوایل ماه جاری رئیس بنیاد مستضعفان با اعالم این که برای ساخت منطقه 
ســه آزادراه تهران-شــمال توافقی با دولت نداریم، گفته بود: انرژی بنیاد صرف 

ساخت منطقه دو آزادراه می شود.
فتاح در پاســخ به این پرســش که در نشســت خبری اعالم کردید بنیاد 
مســتضعفان پروژه جدیدی را آغاز نمی کند اما قرار است قطعه دو و سه آزادراه 
تهران- شمال توسط بنیاد ساخته شود، اظهار کرد: ساخت قطعه دو این آزادراه 

شروع می شود و همه توان را روی این منطقه متمرکز می کنیم.
وی افزود: فعاًل در منطقه ســه با دولت توافقی نداریم، آقای نوبخت - رئیس 
سازمان برنامه  و بودجه- این را گفته است. بهتر است- در شرایط کنونی- انرژی 

بنیاد صرف ساخت منطقه دو آزادراه شود.
رئیس بنیاد مستضعفان در پاسخ به این پرسش که آیا در ساخت منطقه دو 
آزادراه تهران- شــمال از قرارگاه خاتم استفاده می کنید، توضیح داد: فعاًل خیر. 
خود بنیاد یک توانمندی در شــرکت ها دارد ضمن این که در ساخت منطقه یک 
از توان تمام پیمانکاران توانمند کشور استفاده کردیم. تجهیزات و تجربه کافی را 
در این زمینه داریم و فعاًل نیازی احساس نکرده ایم و امیدواریم بتوانیم با همین ها 

کار را ادامه دهیم.

جمعی از قطعه سازان طی نامه ای به رئیس جمهور 
اعالم کردند تســهیالت 5000 میلیــارد تومانی به 
خودروسازان همچنان بالتکلیف بوده و موجب نگرانی 

قطعه سازان شده است. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اعضای انجمن تخصصی 
صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه ســازان خودرو کشــور با 
ارسال نامه ای به حسن روحانی خواستار پیگیری اجرایی شدن 
پرداخت پنج میلیارد تومان تسهیالت نقدی از ۷۳۰۰ میلیارد 
مصوب شورای پول و اعتبار شدند. در متن این نامه آمده است: 
پیرو مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص اعطای تسهیالت 

نقدی 5۰۰۰ میلیارد تومانی به صنعت خودرو کشور در اوایل 
دی ماه سال جاری که پس از جلسه مورخ 2۳ آذرماه 9۸ در 
محل کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی و 
ارائه گزارش تفصیلی مرکز پژوهش های مجلس درخصوص 
ضرورت تامین نقدینگی مورد نیاز زنجیره تامین خودروسازان 
کشور و تشریح شــرایط وخیم فعلی و تحلیل بحران پیش 
رو در صورت عدم حل مشــکل نقدینگی این صنعت که با 
حضور وزیر صنعت، معاونین ایشــان، معاونین بانک مرکزی 
به همراه مدیران عامل ایران خودرو و سایپا و اعضای هیئت 
مدیــره بانک های عامل و مدیران مرکز پژوهش های مجلس 

و دبیران انجمن های قطعه سازی کشور مقرر گردید علی رغم 
تصویب شورای پول و اعتبار درخصوص اعطای این تسهیالت، 
متاســفانه تاکنون هیچ اقدام اجرایی در راستای پرداخت به 
قطعه سازان از طریق بانک های عامل صورت نپذیرفته است. 
در این نامه آمده است: این امر موجبات نگرانی قطعه سازان 
سراسر کشور را فراهم آورده به نحوی که در نامه های دریافتی 
از انجمن های قطعه سازان این موضوع مشهود است. شایان 
ذکر است افزایش چشمگیر تیراژ تولید که اکنون شاهد آن 
هستیم گواه بر اهتمام کل زنجیره تامین و با امید به تزریق این 
تسهیالت بوده است و چنانچه با عدم تزریق فوری و بی وقفه 

این امید به یاس تبدیل شود قبل از پایان سال شاهد کاهش 
تیراژ مجدد و بی سابقه خواهیم بود. قطعه سازان در پایان نامه 
خود آورده اند: تقاضا داریم با توجه به نزدیک شدن به روزهای 
پایانی ســال و تبعات عمیق غیرقابل جبران با هر روز تاخیر 
در پرداخت تسهیالت مصوب یاد شده و تاثیر منفی بر رونق 
تولید سال 9۸ و همچنین جهت جلوگیری از بیکاری شاغلین 
زنجیره تامین خودروســازی و تعطیلی واحدهای قطعه ساز، 
دستور عاجل درخصوص اجرایی شدن اختصاص تسهیالت 
به میزان 5۰۰۰ میلیارد تومان به خودروسازان جهت پرداخت 

به زنجیره تامین داخلی را صادر نمایید.

مشاور وزیر اقتصاد دولت یازدهم گفت: ارزیابی 
کارکرد مجلس دهم و دولت فعلی در زمینه فعالیت های 
اقتصادی حاکی از آن است که دولت دوازدهم و مجلس 

دهم بدترین دولت و مجلس بعد از انقالب بوده اند. 
حیدر مستخدمین حســینی در گفت و گو با خبرگزاری 
فارس، درباره مجلس و دولت فعلی اظهار داشــت: ارزیابی 
کارکرد مجلس دهم و دولــت فعلی در زمینه فعالیت های 
اقتصادی، شــرایط اقتصادی، تصمیمات اقتصادی و قوانین 
مصوب از ســوی مجلس حاکی از آن اســت که هم دولت 
دوازدهــم و هم مجلس دهم بدترین دولت و مجلس بعد از 
انقالب بوده اند. وی ادامه داد: در چهار ســال گذشته دولت 
به دالیل مختلف کارنامه قابل قبولی دریافت نکرده است، این 
دولت تمام نگاه خود را بر برجام متمرکز کرد و انتظار معجزه 
از آن داشــت و به همین دلیل دســت از تغییرات در حوزه 
اقتصادی برداشت و اقتصاد را رها کرد. ضمن اینکه با تصمیم 
در مورد افزایش قیمت بنزین اشــتباه تاریخی خود را انجام 
داد و البته متعاقب این تصمیم اشتباه؛ اعالم کرد که تغییر 

قیمت بنزین موجب افزایش قیمت  کاال و خدمات نمی شود. 
مشــاور وزیر اقتصــاد دولت یازدهم افزود: متاســفانه 
خبرهای خوبی هم از بودجه 99 نمی شنویم و در مجموع باید 
گفت همکاری دولت و مجلس در حوزه اقتصاد در ضعیف ترین 
دوران خود قرار گرفت و آثار نامطلوب این وضعیت بر عدم 

رضایت مردم خود را نشان داد. 
مستخدمین حسینی تصریح کرد: اعتماد مردم به مجلس 
و دولت فعلی به شدت کاهش یافته و در هیچ دوره ای سطح 
اعتماد مردم به دولت و مجلس در این حد تنزل نیافته بود و 
این مسئله ناشی از آن است که مردم از دولت و مجلس  در 
شرایط جنگ اقتصادی، انتظار اصالحات ساختاری داشتند 

که این موضوع محقق نشد.
وی بــا بیان اینکه حدود ۸۰ درصد اقتصاد کشــور در 
اختیار دولت است، افزود: اگر می خواهیم اقتصاد بدون نفت 
داشته باشیم و اقتصادمان متاثر از درآمدهای نفتی اقتصادی 
پاندولی و رقصان نباشد باید نظام نامه ای را برای اقتصاد بدون 

نفت به اجرا گذاشت. 

مشاور وزیر اقتصاد دولت یازدهم با اشاره به اینکه تولید، 
صادرات محور نیست، ادامه داد: کاالهای صادراتی ما بر اساس 
مازاد مصرف داخلی تعیین می شود بطوری که در یک مقطع 
که کاالی مازاد است اجازه صادرات آن کاال داده می شود و 
زمانی که آن کاال کم می شود جلوی صادرات آن کاال گرفته 
می شود. در حالی که چنین وضعیتی برای صادرات در هیچ 

کجا پذیرفتی نیست.
مستخدمین حسینی با بیان اینکه در مجلس آینده باید 
مکانیســم جدید صادرات تهیه و در اولویت کار قرار گیرد، 
افــزود: اصالح نظام بانکی، اصالح نظام  بیمه ای، اصالح بازار 
سرمایه از مواردی است که دولت و مجلس باید به آن توجه 
ویژه ای داشته باشد. مسئوالن به مردم نگویند که تحریم ها اثر 
نداشته است، بلکه واقعیت ها را بگویند و بگویند که تحریم ها 
اثر داشــته اما بی عرضگی ما در نظام برنامه ریزی اقتصادی، 

وضعیت را بدتر و به اینجا کشانده است. 
وی ادامه داد: دولت در شــرایط تحریم برنامه های خود 
را برای بهبود وضعیت اقتصادی باید ارائه کند، مجلس آینده 

هم موظف است که اعالم کند برای شرایط تحریم و مقابله 
با مشکالت اقتصادی ناشی از تحریم ها چه طرحی دارد. 

 مشاور وزیر اقتصاد دولت یازدهم خاطرنشان کرد: مردم 
باید کامال هوشمندانه نمایندگان مجلس را برای دوره آتی 
انتخاب کنند و انتخاب خود را بر اســاس یک شعار سیاسی 
انجام ندهند زیرا افرادی که با شــعارهای سیاسی انتخاب 
می شوند  در دوره های قبل نشان داده اند که برای ملت قدمی 
بر نمی دارند. مستخدمین حسینی افزود: مردم از دولت فعلی 
قطع امیــد کرده اند، اما مجلس آینده می تواند جهت گیری 
برای اصالح امور اقتصادی را فراهم کند. باید مشخصا برای 
بهبود وضعیت اقتصادی برنامه تعریف کرد.برداشــتن موانع 
فضای کسب و کار، اصالح نظام بانکی و بازار سرمایه، فراهم 
ساختن زیرساخت های صادراتی از مواردی است که می تواند 

نقدینگی را کنترل و تورم را مهار کند. 
وی هشدار داد: بررسی بودجه سال آینده حاکی از آن 
است که سال آینده تورم و نقدینگی افزایش می یابد بنابراین 

باید آماده مقابله با این جهت گیری بودجه باشیم.

اینکه  با اشــاره بــه  یک کارشــناس اقتصادی 
پتروپاالیشگاه ها ســودآوری باالیی داشته و جایگزین 
مناسبی برای درآمدهای نفتی هستند، گفت: دولت باید 
در این زمینه، با تشــکیل صندوق های سرمایه گذاری، 

نقدینگی را به این سمت سوق دهد.
هادی ســلیمی زاده در برنامه پایش با تأکید بر لزوم مقاوم 
شدن اقتصاد کشور، اظهار داشــت: اقتصاد کشور ما همچنان 
وابســته به نفت است، اما به دلیل تحریم، صادرات نفت از 2/5 
میلیون بشکه، به تنها 5۰۰ هزار بشکه رسیده است. درگذشته 
بنزین کشور هم تحریم شــد، اما ما توانستیم در تولید بنزین 

خودکفا شویم و االن تحریم بنزین دیگر مطرح نیست.
به گزارش خبرگزاری مهر، وی افزود: بنابراین در خصوص 

نفت نیز باید همین مســیر دنبال شود. ما باید از صادرات نفت 
بی نیاز شویم. باید کاری شود که کشور نه تنها صادرکننده نفت 
نباشــد بلکه آن را وارد کند؛ چراکه ســودهای سرشاری دارد. 
احداث پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها، سودهای بسیار عالی دارد.

دنیــا  داد:  ادامــه  اقتصــادی  کارشــناس  ایــن 
بــه ســمت احداث پتروپاالیشــگاه ها رفته اســت. روند کار 
در پتروپاالیشگاه ها بدین صورت است که نفت خام در پاالیشگاه 
تصفیه می شود و موادی که از آن حاصل می شود در پتروشیمی 
کاربرد دارد؛ بدین ترتیب محصول نفت خام تحریم پذیر نیست. 
ســلیمی زاده اضافه کرد: اگر پتروشیمی و پاالیشگاه، کنار هم 
احداث شــوند، صرفه جویی هایی دارنــد. در این خصوص باید 
گفت که ارزش افزوده نفت خام، با پاالیش ســه برابر و با حضور 

در پتروشیمی ها ۱۰ برابر خواهد شد. به عبارت دیگر ارزش افزوده 
نفت با حضور در پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها ۱5 برابر می شود. 
وی افزود: به همین دلیل اســت که کشوری مانند آمریکا، 
چاه های نفت خود را بسته است تا با واردات نفت، از ارزش افزوده 
آن اســتفاده کند. تأسیس پتروپاالیشگاه ها بیش از ۳۰۰ هزار 
فرصت شــغلی ایجاد می کند و به همین دلیل به زیســت نیز 
کمتر آسیب می رســاند. این کارشــناس اقتصادی ادامه داد: 
ســتاره خلیج فارس نمونه همین پتروپاالیشگاه ها است که به 
یکی از صادرکنندگان بزرگ بنزین است و از این صادرات بیش 
از ۱/5میلیارد دالر درآمد داشته است. حاشیه سود یک مجتمع 
پاالیشــگاهی هفت درصد، مجتمع پتروشــیمی ۸۷ درصد و 
یک پتروپاالیشــگاه ۱۸۷ درصد اســت که نشان دهنده صرفه 

اقتصادی پتروپاالیشگاه ها است. ســلیمی زاده افزود: نقدینگی 
کشــور 2۰۰۰ میلیارد تومان اســت، عمده ایــن نقدینگی در 
سپرده های بانکی است که ساالنه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خلق 
پول می کند و خود عامل مهمی در تورم است؛ حال اگر یک چهارم 
این پول به سرمایه گذاری برای احداث پتروپاالیشگاه ها اختصاص 
یابد، بیش از سود بانک، به مردم سود تعلق می گیرد. کل مبلغ 
سرمایه گذاری در سال اول بهره برداری پتروپاالیشگاه، بازمی گردد 
و از سال دوم بهره برداری به بعد حداقل ۴۰ درصد سود به مردم 
تعلق می گیرد. دولت باید در این زمینه با تشکیل صندوق های 
سرمایه گذاری، نقدینگی را به این سمت سوق دهد. به گونه ای 
که مردم با مقایسه سود بانک ها و سود پتروپاالیشگاه ها، تصمیم 

بگیرند در کجا سرمایه گذاری کنند.

وزیر نیرو با  اشاره به توسعه زیر ساخت های کشور 
پس از انقالب اســالمی گفت: پس از پیروزی انقالب 

اسالمی ظرفیت تولید برق ۱۲ برابر شده است. 
رضا اردکانیان در برنامه گفت وگوی ویژه خبری سیما 
با بیان اینکه پس از انقالب تعداد ســدها ۱۰ برابر، تصفیه 
خانه های آب، شش برابر و تصفیه خانه های فاضالب 5۸ برابر 
و ظرفیت تولید برق ۱2 برابر شــده است، اظهار داشت: در 
سال 5۷، هفت هزار و 2۴ مگاوات ظرفیت نیروگاهی کشور 
بود که اکنون به ۸2 هزار و 9۰۸ مگاوات افزایش یافته است.
وی افزود: براساس گزارش های بین المللی سال 2۰۱9 
میانگین دسترســی ]جهانی[ به برق در مناطق شهری 9۶ 

درصد و در مناطق روستایی ۷9 درصد بوده است. به عنوان 
نمونه در جامعه شهری قاره آفریقا دسترسی به برق ۷9 درصد 
و در مناطق روســتایی آن ۳5 درصد است. وزیر نیرو ادامه 
داد: در منطقه خاورمیانه میزان دسترسی به برق در مناطق 
شــهری 9۸ درصد و در مناطق روستایی ۷۸ درصد است. 
در هند نیز میزان دسترســی به برق در مناطق شهری 9۸ 
درصد و در مناطق روستایی ۸2 درصد است. در ایران میزان 
دسترسی به برق در شهرها ۱۰۰ درصد و در روستاها بیش 
از 99 درصد است. اردکانیان اضافه کرد: در سال 5۷ تعداد 
سدهای مخزنی ملی ۱9 عدد و در سال 92، ۱۴۴ و اکنون 
۱۸2 ســد ملی در کشور وجود دارد و تا پایان دولت تعداد 

سدها به 2۱۴ سد می رسد. تصفیه خانه های آب شهری در 
ســال 5۷، 2۷ عدد در سال 92، ۱۱9 و اکنون ۱52 تصفیه 
خانه است و تعداد این تصفیه خانه ها تا سال ۱۴۰۰ به ۱۷۷ 
عدد می رسد. وی افزود: سال 5۷ چهار تصفیه خانه فاضالب 
شهری در کشور وجود داشت که در سال 92 به ۱۶۸ و اکنون 
به 2۳2 تصفیه خانه رســیده است. وزیر نیرو همچنین در 
گفت و گو با خبرگزاری ایســنا بیان کرد: در نظام جمهوری 
اســالمی ایران میزان بهره مندی از منابع به نســبت سایر 
کشورهای مشابه بسیار باال است. این به معنای انکار برخی 
کاستی ها نیست، بلکه دیدن نقاط قوت در کنار کمبودهاست. 
اردکانیان ادامه داد: بیش از ۸5 درصد روستاهای کشورمان 

در حال حاضر از نعمت آب آشــامیدنی بهره مند هســتند. 
براساس برنامه ریزی هایی که در نظر گرفته ایم قصد داریم تا 
میزان دسترسی جمعیت روستایی کشور به آب شرب پایدار 
و باکیفیت در دولت تدبیر و امید را به ۱۰ میلیون نفر تا نیمه 
۱۴۰۰ برسانیم. این عدد در دنیا در حد بسیار باالیی است.

وی افــزود: باید اشــاره کرد که ۴۰ ســال پیش تعداد 
کل تصفیه خانه های فاضالب موجود در کشــور تنها چهار 
تصفیه خانه بود که هیچکدام از آنها نیز تمام یک شــهر را 
پوشــش نمی داد. ما در طی این ۴۰ ســال علیرغم جنگ 
تحمیلی و تحریم های اقتصادی، توانستیم 2۳۳ تصفیه خانه 

فاضالب را نیز به تازگی افتتاح کنیم.

آشنایی با بورس

وزیر نیرو:

ظرفیت تولید برق پس از انقالب اسالمی 12 برابر شده است

معاون توســعه مدیریت و منابــع وزارت جهاد 
نهاده های  در  کمبودی  هیچ گونه  گفت:  کشــاورزی 
کشاورزی، سموم، بذر در بخش کشاورزی وجود ندارد. 
به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاد کشــاورزی، 
محمدرضا طالیی با  اشاره به پیشرفت های بخش کشاورزی 
پس از پیروزی انقالب اسالمی اظهار داشت: قبل از پیروزی 
انقالب اســالمی عمــده محصوالت مصرفی مــا در بخش 
کشاورزی از خارج کشور وارد می شد، اما امروز علیرغم تمامی 
مشکالت و تحریم ها عمده محصوالت کشاورزی را در کشور 

تولید می کنیم. وی افزود: با تأکید بر اینکه هیچ گونه کمبودی 
در نهاده های کشاورزی، سموم، بذر در بخش کشاورزی وجود 
ندارد، اظهار کرد: امروز افزایش بهره وری در بخش کشاورزی 
نیازمند دانش جدید است و این دانش در کشور وجود دارد که 
باید به مرحله اجرا برسد. معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت 
جهاد کشاورزی با  اشــاره به تدوین برنامه الگوی کشت در 
کشور، بیان کرد: این تکلیف از سوی مجلس شورای اسالمی 
به وزارت جهاد کشــاورزی محول شــد؛ در صورت تصویب 
این برنامه، الگوی کشــت در کشور اجرایی می شود. طالیی 

بــا بیان اینکه آب، خاک و اقلیم ســرمایه اصلی چهارمحال 
و بختیاری اســت، گفت: امروز در سراسر کشور پروژه های 
بسیاری با اعتبارات دولتی و تسهیالت بانکی افتتاح می شود؛ 
وزارت جهادکشاورزی آمادگی تسریع در صدور مجوزات در 
بخش کشاورزی را دارد. وی ادامه داد: بسیاری از مجوزات و 
اســتعالمات غیرضروری در بخش کشــاورزی حذف شده 
است؛ وزارت جهاد کشاورزی آمادگی دارد فرآیندهای دست 
و پاگیر که برای بهره برداران این بخش مشکل ایجاد می کند 
را در جلسات شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت حل 

کند. معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی 
از اجرای طرح شایسته ســاالری در وزارت جهاد کشاورزی و 
زیرمجموعه های آن خبر داد و گفت: ۴۰۰۰ نفر از کارکنان 
در همین راستا مورد ارزیابی قرار گرفتند و امتیازبندی شدند.

طالیی با  اشاره به حمایت دولت از محصوالت فناورانه در 
بخش کشاورزی، افزود: دولت برای تسریع در صدور مجوزات و 
اعطای تسهیالت بانکی آمادگی دارد، زیرا امروز نیاز اصلی ما 
تهیه ریزمغذی ها برای افزایش بهره وری در بخش کشاورزی 

است.
حیدر مستخدمین حسینی: 
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معاون وزیر جهاد کشاورزی:

کمبودیدرنهادههایکشاورزینداریم
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 دستور فتاح برای بررسی 
پروژه های اجرا شده بنیاد مستضعفان

سازمان ملل:

 نیم میلیارد نفر در جهان 
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نامه قطعه سازان به روحانی:
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* به گزارش ایسنا، بر اساس آمار جهانی اسپیدتست، اینترنت موبایل 
ایران با متوسط سرعت دانلود ۲۷/53 مگابیت برثانیه در رتبه ۷0 قرار 
گرفته و در این رتبه بندی باالتر از ایرلند و پایین تر از آذربایجان قرار 
دارد. این در حالی است که متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل 
تا پایان ماه دسامبر ۲0۱۹، معادل ۲6/۷4 مگابیت برثانیه و متوسط 
سرعت آپلود، ۱۲/30 مگابیت برثانیه بوده است. همچنین در بخش 
اینترنت پهن باند ثابت نیز ایران با متوســط سرعت دانلود ۱۸/4۱ 
مگابیت برثانیه، جایگاه ۱۲۲ جهانی را کسب کرده است، جایگاهی 
که از کشــورهایی از جمله مراکش و میانمار پایین تر است و البته 
درمقایسه با کنیا و بولیوی در رتبه باالتری قرار دارد. رتبه یک تا پنج 
اینترنت موبایل در جهان، به ترتیب به امارات متحده عربی )۸5/۲۹ 
مگابیت برثانیه(، کره جنوبی )۸3/۹0 مگابیت برثانیه(، قطر )۸۲/5۹ 
مگابیت برثانیه(، کانــادا )۷۱/03 مگابیت برثانیه( و هلند )6۸/50 
مگابیت برثانیه( تعلق دارد. رتبه یک تا پنج اینترنت پهن باند ثابت 
در جهان، به ترتیب به سنگاپور )۲0۲/05 مگابیت برثانیه(، هنگ کنگ 
)۱6۹/4۹ مگابیت برثانیه(، موناکو )۱6۱/۸5 مگابیت برثانیه(، رومانی 
)۱4۸/۷6 مگابیت برثانیه( و سوییس )۱46/4۷( مگابیت برثانیه تعلق 

دارد.
*به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از نیوز، یک مقام بلندپایه پاکســتانی 
اعالم کرد: ایران و پاکستان مذاکراتی را در راستای انجام مبادالت کاال به کاال 
و افزایش همکاری های دو جانبه در حوزه کشاورزی، گمرک، صنعت و تجارت 
انجام دادند.علیا حمزه مالک؛ معاون امور بازرگانی مجلس پاکســتان گفت: 
مقامات پاکستانی و ایرانی یک کمیته مشترک تجاری به سرپرستی وزرای 
بازرگانی دو کشور ایجاد کرده اند. هشتمین نشست کمیته مشترک تجاری دو 
کشور در ماه جوالی سال 2۰۱9 در اسالم آباد برگزار شد. به گفته این مقام 
پارلمان پاکستان، وزارت بازرگانی این کشور در جریان بازنگری در تفاهم نامه 
بین ایران و پاکســتان قرار داشته است. وزارت بازرگانی پاکستان همچنین 
مذاکراتی را در راستای امضای توافق تجارت آزاد با ایران انجام داده است و 

به همین منظور یک کمیته مذاکرات فنی در این زمینه ایجاد شده است.
* به گزارش خبرگزاری فارس، محدود شدن نفوذ منطقه ای یکی از 
خواسته های آمریکا بود و از جمله دیگر دالیلی که آمریکا را به سمت 
اعمال تحریم علیه ایران ســوق داد تالش برای محدود کردن روند 
توسعه فناوری موشکی در کشورمان بوده است. اما شاهد آن هستیم 
که حتی اگر تحریمی با این عنوان علیه ایران اعمال شده است، تعداد 
آن بسیار کم بوده است، چرا که دست آمریکا برای اعمال تحریم علیه 
ایران که بتواند اثر قابل توجهی داشته باشد، بسیار بسته است. دیگر 
تحریم ها که شامل تحریم حوزه صنعت، پوشاک و صنعت ساخت و 
ساز ایران است غالباً شامل شرکت هایی می شود که در کشورهای 
همسایه حضور داشته و با هیچ بانکی بین المللی مراوده ای ندارند و 
استفاده زیادی از ارز هم نمی کنند. بنابراین تحریم های اخیر آمریکا 
اثرات خیلی کمی بر اقتصاد ایران و یا شــخصیت های بلندپایه این 
کشور خواهد گذاشت. دیگر تحریم ها نیز بیش از آنکه بخواهند بر 
اقتصاد ایران اثرگذار باشند، به شکل سمبلیک و نمادین در حمایت 
از آشوبگران و اغتشاشات در ایران اعمال شدند به عنوان مثال طی 
ماه های گذشته دولت آمریکا دو زندان و یک مرجع قضایی را به دلیل 
نقض حقوق بشر تحریم کرده است این تحریم ها اثری بر اقتصاد ایران 
ندارند، اما نشان دهنده این هستند که هدف نهایی دولت آمریکا بیش 
از آنکه تغییر رفتار دولت ایران در جهت منافع آمریکا باشد، تغییر 
نظام در کشور اســت. یکی دیگر از تحریم هایی که در اواخر سال 
۲0۱۹، توسط آمریکا علیه ایران اعمال شد و به نظر می رسد، نتیجه 
معکوس برای این کشور داشته است، تحریم بانک مرکزی ایران است.
*به گزارش خبرگزاری فارس، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو(

در گزارش جدید خود از افزایش دوباره قیمت جهانی مواد غذایی خبر داد. 
طبق اعالم فائو، شــاخص قیمت جهانی مواد غذایی در ماه ژانویه با افزایش 
هفت دهم درصدی نسبت به ماه پیش از آن )دسامبر( به ۱۸2/5 واحد رسید. 
این رقم ۱۱/۳ درصد باالتر از رکورد ثبت شده در ماه مشابه در سال گذشته 
میالدی است. به گزارش فائو، طی این دوره قیمت جهانی روغن های نباتی، 
شکر و گندم شاهد بیشترین میزان رشد بوده است. همچنین قیمت جهانی 
مواد لبنی در ماه ژانویه رشــدی 9 دهم درصدی داشــت که تا حد زیادی 
ناشی از افزایش تقاضا برای واردات کره، پنیر و شیر خشک بود. اما در مقابل 
شاخص قیمت جهانی گوشت فائو پس از یازده ماه افزایش متناوب، کاهشی 
چهار دهم درصدی را تجربه کرد. مسئله ای که ناشی از کاهش میزان خرید 
گوشت از سوی چین  و دیگر کشورهای شرق آسیا همچنین افزایش صادرات 

محصوالت گوشتی از سوی تولید کنندگان جهانی بود.

کوتاه اقتصادی
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