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پژوهشگر اقتصادی

دولت ســیزدهم درحالی به مســند قدرت رســیده اســت که 
مبارزه با اوضاع معیشتی ناشی از تورم را اولویت اجرایی برنامه 
اقتصادی خود عنوان کرده  است. تورم یک بیماری پولی است و 
برای رفع آن نیز به راهکارهای سیاست پولی نیاز دارد. درجهان 
بسیاری از کشورها آن را مرتفع ساختند و با بیان سیاست های 
پولــی بــه راهکارهــای اساســی رســیدند. عــده ای از اندیشــمندان 
معتقدند مشکالت ساختاری اقتصاد کشور با اتخاذ سیاست های 
مناســب قابــل حل اســت و عــده ای دیگر وضع اقتصــادی ایران را 
ملــزم بــه تغییر نگرش در حکمرانی اقتصادی می دانند. اســتقرار 
موجود از بررســی ها برای حل مشــکالت اقتصادی استراتژی دوم 
را برمی گزینــد. تغییــر نگرش در حکمرانــی اقتصادی را به معنای 
تغییــر فرآیندهــای ایجــاد شــده به منظــور وصول نظــم صحیح و 
مناسب در بین بازیگران و فعالیت های اقتصادی می توان تعریف 
کــرد. لــزوم جــدی تغییر نگــرش در تأمیــن بودجه اقتصــاد ایران، 
رخدادی 40 ساله است که تغییر در نگرش حکمرانی اقتصادی؛ 
موضــوع و محمــول بازیگــران تأمین کننده بودجه کشــور را تغییر 

می دهد. براستی عاقبت تأمین بودجه در ایران چه خواهد شد؟
کســری بودجــه عملیاتــی اتفــاق بعیــدی در جهــان نیســت. 
بســیاری از کشــورها از جملــه آمریــکا، چیــن، ژاپــن و... که رشــد 
اقتصــادی مثبتــی نیــز دارنــد از کســری بودجــه 2 رقــم درصــدی 
برخــوردار هســتند! پــس تأمین مالــی در بودجه آن هــا چطور رخ 

می دهد؟
در کشــور های تــک محصولــی ماننــد ایران که عمــده بودجه 
دولت را درآمدهای نفتی پوشش می دهد، توجه بیشتر به نقش 
مالیات در اقتصاد به منظور جبران  هزینه های عمومی  در شرایط 

کنونی کشور، موضوعی ضروری به نظر می رسد.
مالیــات، ابــزار مهمــی  بــرای اجــرای سیاســت های مالــی و 
اقتصــادی دولــت اســت. دولت هــا از طریــق مالیــات نه تنهــا توان 
 اثرگــذاری بــر متغیر هــای کالن  اقتصــادی ماننــد رشــداقتصادی، 
تــورم، بیــکاری و... را دارنــد، بلکه می تواننــد در تخصیص منابع، 
توزیع مجدد درآمد و اجرای عدالت اجتماعی نیز تاثیرگذار ظاهر 
شوند. به عبارت دیگر، مالیات بهترین و کارآمدترین ابزاری است 
کــه می توانــد ضمن تأمین مالی هزینه هــای عمومی، در بازتوزیع 
درآمــد و ثــروت، انضبــاط مالــی و مدیریــت اقتصــادی موثــر واقع 

شود.
آمارهای بانک جهانی نشان  می دهد در کشورهای مختلف، 
پــس از دریافــت مالیــات بطور جدی ضریــب جینی کاهش یافته 
اســت. در ایــن گــزارش بیــان  شــده اســت کــه در آمریــکا %12، 
انگلســتان 14% ، نیوزیلنــد 11%، ژاپــن 16% و... کاهــش ضریــب 
جینی پس از دریافت مالیات به وجود آمده است. اما در ایران  با 
افزایش مالیات ضریب جینی نیز رشد داشته است! البته توجه 
بــه ایــن نکته ضروری اســت کــه مالیات تنها متغیر بــرای ضریب 
جینــی نیســت ولــی رابطــه ای تنگاتنــگ دارد. بــه نظــر می رســد 
بررســی ایــن مســاله بــه صحیــح نبــودن نظــام مالیاتــی و بالتبــع 

حکمرانی مالیاتی ناکارآمد منتج خواهد شد.
ایجــاد نظام مالیاتی صحیح از اساســی ترین 
نیازهای هر حکومتی اســت. دولتمردان  در جهان 
 بــرای ایجــاد رشــد و توســعه اقتصــادی راهــی جــز 
کاهش کســری بودجه ندارند. کســری بودجه در 
جهان  امری طبیعی اســت و بســیاری از کشــورها 
ماننــد آمریــکا، چین، ژاپن، انگلســتان و... درصدر 
کشورهای دارای کسری بودجه قرار دارند. اما چرا 
در این کشورها تورم باال وجود ندارد و رکود آنان  

را به زمین نمی زند؟
بــه طــور عمــده اصلی تریــن دلیلــی کــه کشــورهای دارای 
کســری بودجه را به تورم باال هدایت می کند پنداشــت نادرســت 
از ایــن مقولــه و بالتبــع اعمــال سیاســتگذاری غیــر صحیــح بــرای 

جبران کسری بودجه است.
دولتمــردان  ایــران  مطابــق بــا رهیافــت شــناختی از اقتصــاد 
ایران، 5 راه برای جبران کســری بودجه دارند: اســتقراض از بانک 
مرکزی، دریافت تنخواه از بودجه سال آتی، برداشت از صندوق 

توسعه ملی، انتشار اوراق و دریافت مالیات. 
ناحکمرانــی اقتصــادی در ایــران  و توجه دولتمــردان  به نگاه 
کوتاه مدت، ســبب می شــود تا آنان  به 4 راه ابتدایی که از جمله 
مهم ترین آن  اســتقراض از بانک مرکزی اســت دلخوش کرده و 
بــه آینــده اقتصــاد ایران  توجه نکنند. علت این ســخن را می توان 
 افزایــش 250 درصــدی بدهی دولت به سیســتم بانکی کشــور از 
ســال 1394 تا ســال 1399 دانســت که با عدد 480 هزار میلیارد 

تومانی در این سال پایان یافت.
وابســتگی عمیق منابع مالی دولت به درآمدهای حاصل از 
فــروش نفــت خــام طی 40 ســال اخیر باعث شــد کــه تالش ها و 
اقدامات بسیار نظام مالیاتی نتواند در ارتقای جایگاه مالیات ها در 

اقتصاد کشــور ظاهر شــود. سهم اندک مالیات از 
تولید ناخاص داخلی در ایران،  این نکته را متذکر 
می شــود که به دلیل معافیت های مالیاتی و نبود 
سیســتم مالیاتــی صحیح مقدار قابــل مالحظه ای 
از ارزش افــزوده ای کــه ســالیانه در اقتصــاد ایجاد 
می شــود، مشــمول پرداخت یارانه نیســت. جالب 
اســت بدانیــد، کشــورهای مختلــف بــرای جبــران  
کســری بودجــه از ایــن راهکار اســتفاده می کنند. 
برای مثال ســهم مالیات از تولید ناخالص داخلی 
در انگلستان  بطور میانگین در سال 27 درصد بوده است که در 

همین میانگین، سهم ایران حدود 8 درصد بیان می شود.
استفاده از راهکارهای مالیاتی در جهان  امری طبیعی است 
ولی چطور در ایران  بطور جدی دنبال نمی شود؟ به نظر می رسد 
بطور کلی تعارض منافع در شــیوه حکمرانی مالیاتی امری جدی 

است.
نظام مالیاتی یکی از نهادهای مهم برای پیشبرد برنامه های 
اقتصــادی دولــت اســت که نقــش بازدارندگی از تخلفــات مالی و 
جهت دهی به بخش های مولد اقتصادی را برعهده دارد. از این رو 
باتوجه به اهمیت نقشــی که نظام مالیاتی در تحقق برنامه های 
اقتصــادی دولــت و در نهایــت در اقتصــاد کالن  دارد، جریان هــای 
فاســد در خــارج از ایــن نظــام کــه تحــت تاثیــر ســازوکار حاکم بر 
آن رخ شــکل می گیرنــد، می تواننــد ســبب برهــم زدن برنامه هــای 
اقتصادی دولت شــوند و جریان های مالی در اقتصاد را از بخش 
مولد به سمت بخش های غیر مولد هدایت کنند. برای مثال در 
آمریکا پس از انتشــار خبر تصمیم سیاســتمداران  ایالت ایلینوی 
بــرای افزایــش مالیات های این ایالت، کــن گریفین ثروتمندترین 
فــرد ایلینوی)صاحــب گران قیمت ترین برج آمریــکا( و بنیانگذار و 
مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری سیتادل بیست میلیون دالر به 

یک گروه تجاری مخالف حزب حاکم برای فشــار به نمایندگان  و 
جلوگیری از  به تصویب رساندن قانون اصالحیه نرخ مالیات های 

این ایالت پرداخت کرده است.

 توجه به نظام مالیاتی سوئد
راهبردی برای ایران

براســاس گزارشــات معاونت دیپلماســی اقتصــادی وزارت 
امورخارجــه؛ ســوئد از کســری بودجــه رنــج می بــرد و راهــی جــز 
تأمیــن بودجــه از راه حکمرانــی صحیــح مالیاتــی نــدارد.  نظــام 
مالیاتــی ســوئد براســاس ارائــه رفــاه اســت. از طریــق مالیــات، 
دولــت می توانــد بــه همه شــانس مشــابه در آمــوزش و پرورش 
و یــک زندگــی خــوب در ســوئد بدهد. بخش بزرگی از سیســتم 
رفاه ســوئدی توســط مالیات پرداخت می شــود. اکثر افرادی که 
در ســوئد زندگــی می کننــد یــک حــس اعتمــاد دارند، زیــرا پولی 
کــه بــه عنــوان  مالیــات پرداخت میکننــد برای ســازندگی جامعه 
مشــترک مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. از طریق مالیات اســت 
کــه بــرای مثال امــکان  پرداخــت مراقبتهــای بهداشــتی، مراقبت 
از کــودکان، خدمــات اجتماعــی و مراقبــت از ســالمندان  وجــود 
دارد. همچنین جاده ها، حمل و نقل عمومی، پناهندگان  و کار 
مشترک زیست محیطی با مالیات پرداخت می شوند. سیاست 
مالیاتــی ســوئد بــه عنوان  سیاســت اقتصــادی »رابیــن هودی« 
شناخته می شود که در چارچوب آن، دولت با دریافت مالیات 
بیشتر از گروههای پر درآمد جامعه، هزینههای هنگفِت اجرای 
برنامــه گســترده تأمیــن اجتماعــی را تأمیــن می کنــد. ســوئد از 
پیشرفته ترین کشورها در امور مالیاتی و دریافت مالیات بوده 
و از این منظر حتی از دیگر کشــورهای اروپایی برتر، جدی تر و 

پیشرفته تر است.
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خشکســالی های شــدید باعــث خشــک شــدن رودخانه هــا و 
منابــع آبــی نیروگاه هــای برق آبی در چندین کشــور شــده اســت و 
رسیدن به هدف انتشار صفر آالینده ها را دشوار کرده است. این 
اتفاق برخی  دولت ها را به استفاده بیشتر از سوخت های فسیلی 

سوق داده است.
دانشمندان و کارشناسان انرژی می گویند مشکالت نوظهور 
تولید برق آبی در مناطقی مانند ایاالت متحده ، چین و برزیل یک 
مســئله بلند مــدت بــرای صنعــت خواهــد بود؛ زیــرا تغییــرات آب و 
هوایی باعث ایجاد الگوهای آب و هوایی نامنظم و دسترسی کمتر 
به آب شده است. این اتفاق می تواند تهدیدی برای بلندپروازی های 
بین المللــی بــه منظور مبارزه با گرمایش زمین و اســتفاده از انرژی 
پاک باشد. بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی )IEA( ، انرژی 
برق آبی منبع برتر انرژی پاک در جهان است و نزدیک به 16 درصد 

از تولید برق جهان را تشکیل می دهد.
امسال خشکسالی های ناشی از تغییرات اقلیمی باعث ایجاد 
بزرگ ترین اختالل در تولید برق آبی طی دهه های اخیر در مناطقی 
مانند غرب ایاالت متحده و برزیل شــده اســت. چین هنوز در حال 
بازیابی ناشی از خشکسالی شدید سال گذشته و نتایج آن بر تولید 

آب در استان یوننان در جنوب غربی این کشور است.
ایــن در حالــی اســت کــه در جاهای دیگر مشــکل، زیــادی آب 
است. به عنوان مثال، سال گذشته در ماالوی، جاری شدن سیل و 
آوار ناشی از توفان های بزرگ دو نیروگاه را  به تعطیلی کشاند و به 
گفته سازمان بین المللی انرژی، ظرفیت تولید برق آبی در ماالوی از 

320 مگاوات )مگاوات( به 50 مگاوات کاهش یافت.
بر اساس مصاحبه های رویترز با اپراتورها و تنظیم کننده های 
شــبکه، ایــن تأثیــرات باعث شــده اســت تــا اپراتورهای شــبکه برق 
بیشتر به نیروگاه های حرارتی متکی شوند. این نیروگاه ها اغلب از 
گاز طبیعی یا زغال ســنگ اســتفاده می کنند. همچنین از مشاغل 
خواســته شــده اســت تا از مصرف برق برای جلوگیری از قطع برق 

جلوگیری کنند.
کریســتن آوریــت، پروفســور تحقیقــات در زمینــه تــاب آوری 
آب وهــوا در دانشــگاه نــوادا در الس وگاس می گوید: »هنگامی که  
در مــورد انــرژی آبــی صحبــت می کنیم، ما باید در مــورد اطمینان از 

وجود آب کافی برای تولید برق صحبت کنیم.«

خاموش شدن نیروگاه دریاچه اوروویل 
کالیفرنیا

در کالیفرنیا، پروژه آب ایالتی مجبور شد یک نیروگاه برق آبی 
750 مگاواتی در دریاچه اوروویل را برای اولین بار از زمان ساخت 
آن در 1967 بــه دلیــل ســطح پاییــن آب تعطیل کند. در ســال های 

پرآب، این نیروگاه می تواند برق نیم میلیون خانه را تأمین کند.

کــری فاکــس، سرپرســت تیم عملیــات احیای 
ایــن ایالــت گفــت کــه تاسیســات بــرق در دریاچــه 
شســتا کــه بزرگتریــن مخــزن در پــروژه دره مرکــزی 
ایالت کالیفرنیاســت، حــدود 30 درصد کمتر از حد 

معمول تابستان امسال برق تولید می کرد.
در   ً معمــوال دریاچــه  »ایــن  افــزود:  فاکــس 
تابســتان حــدود 710 مگاوات انــرژی تولید می کند، 
امــا در مــاه جــوالی )تیر و مرداد( تنهــا 500 مگاوات 

تولید کرد.«
آژانــس می گویــد در ســد عظیــم 2000 مگاواتــی هــوور در 
رودخانــه کلــرادو در مــرز نــوادا و آریزونا، تولید برق در ماه گذشــته 

حدود 25 درصد کاهش یافته است.
یک مگاوات می تواند تا هزار خانه آمریکایی را تغذیه کند.

مصرف بســیار باالی برق در کالیفرنیا، که بخشــی ناچیزی از 
آن برق آبی است، فرماندار گاوین نیوزوم را مجبور کرد در 30 ژوئیه 
)تیر( فرمانی را صادر کند که به مصرف کنندگان برق صنعتی اجازه 
می دهــد از ژنراتورهــای دیزلی و موتورهای برقی اســتفاده کنند که 

گازهای گلخانه ای زیادی منتشر می کنند.
این  فرمان همچنین به کشــتی های موجود در بندرگاه اجازه 
می دهــد تــا از ژنراتورهــای دیزلــی بــه جــای اتصــال بــه شــبکه بــرق 
اســتفاده کننــد. محدودیت هــا در مقدار ســوخت نیــروگاه های گاز 
طبیعی برای تولید برق نیز  برداشــته شــد. فعاالن محیط زیســت 
از ایــن اقــدام انتقــاد کــرده و گفته انــد که کیفیت هــوا در کالیفرنیا 
را بدتــر  و تالش هــای ایــن ایالــت برای مبارزه بــا تغییرات اقلیمی را 

تضعیف می کند.
تیــم ولــچ، مدیر تحقیقات انــرژی آبی در وزارت انــرژی ایاالت 
متحده گفت که این وزارتخانه در حال تحقیق درباره راه هایی است 
کــه ســدها می تواننــد آب را در دوره هــای بارانــی بــه طــور موثرتری 
ذخیــره کننــد. بنابرایــن می تــوان از آن بــرای دوره های خشکســالی 
اســتفاده کــرد. ولــچ اضافــه کــرد: نیروگاه هــای برق آبــی در ایــاالت 
متحــده قــادر بــه تولید حــدود 80 گیــگاوات )GW( انــرژی، حدود 7 

درصد از کل تولید انرژی هستند.

خشکسالی در برزیل
وزیــر معــادن و انــرژی برزیــل گفــت: »در برزیــل، جایــی کــه 
انــرژی برق آبــی بــا 61 درصــد منبــع اصلــی بــرق ایــن کشــور اســت. 
خشکســالی های اخیر جریان آب در ســدها را به کمترین میزان در 

91 سال گذشته رسانده است.«
برای جبران افت ناشی از نیروگاه های برق آبی، این کشور به 
دنبال فعال کردن نیروگاه های ترموالکتریک اســت. این نیروگاه ها 
از سوخت گاز طبیعی استفاده می کند. این تصمیم، تهدیدی برای 
افزایــش انتشــار گازهــای گلخانــه ای اســت. در مــاه جــوالی، بخش 
تنظیــم قیمــت انــرژی آنیــل گران ترین قیمــت برق تاکنــون را اعالم 

کرد. این نرخ به دلیل بحران خشکسالی 52 درصد 
افزایش یافته است.

خــوزه مارنگــو ، هواشــناس مرکــز نظــارت بــر 
حوادث دولت گفت: »تغییرات شــدید جوی مانند 
خشکسالی کنونی همزمان با تغییرات اقلیمی تکرار 
خواهد شد و برزیلی ها باید نگرش خود را در مورد 
آب تغییــر دهنــد.« مارنگــو افــزود: »مــردم برزیــل 
همیشــه فکــر مــی کردند کــه منابــع آبــی نامحدود 

است، اما در واقع این طور نیست.«
بنتــو آلبوکــرک، وزیر معــادن و انرژی برزیل، در یک نشســت 
آنالین با خبرنگاران گفت که تســریع در ســاخت خطوط برق برای 
هدایت برق به مناطقی که نیاز است و تنوع تولید برق از برق آبی 
به برق خورشیدی و بادی به کشور کمک می کند تا با چنین حوادثی 
در منطقه مقابله و از نیاز به جیره بندی آب در آینده جلوگیری کند.
با  وجود این، برزیل تا سال ها به برق آبی متکی خواهد بود. 
وزارت انــرژی پیش بینــی می کنــد تا ســال 2030، 49 درصــد برق از 
منابــع آبی تامین می شــود. این کشــور همچنیــن برنامه هایی برای 
ســاخت نیــروگاه هــای آبــی بیشــتر، بررســی پروژه هــای احتمالــی 
ســدهای فرامرزی با بولیوی، گویان و آرژانتین و همچنین ســاخت 

سدهای کوچک 2 گیگاواتی در داخل کشور دارد.

سدها زمین را نجات می دهند یا به آن 
آسیب می رسانند؟

بــر اســاس داده هــای رســمی، خشکســالی ســال گذشــته در 
اســتان یوننــان چیــن تولیــد برق آبــی را در پنج ماه اول ســال 2020 
تقریباً 30 درصد کاهش داد. تولید امسال 10 درصد کاهش یافته 
ً تقریباً یک چهارم کل تولیــد برق آبی چین را  اســت. یوننــان معمــوال
تشکیل می دهد و این استان محل چندین شرکت ذوب آلومینیوم 
است که برای فعالیت به مقادیر زیادی انرژی نیاز دارند. این استان 
در اوایل امسال استفاده از برق را برای تولیدکنندگان فلز را محدود 

کرد و برخی از واحدهای ذوب را موقتاً تعطیل کرد.
مطالعه اخیر محققان در نانجینگ به بررســی تأثیر احتمالی 
تغییرات اقلیمی و افزایش دما بر تولید برق آبی در یوننان پرداخت. 
مدل های آنها کاهش بارندگی و ریزش برف را در فصل خشکسالی 
اکتبر-آوریل )مهر-اردیبهشــت( و در فصل بارندگی تابســتان نشان 

می دهد.
به گفته کارشناســان، تغییر مســیر آب می تواند خشکسالی 
را در جاهای دیگر تشدید کند. مخازن غول پیکر چین در باالدست 
رودخانه مکونگ در یوننان سبب کاهش جریان آب در پایین دست 
شــده اســت. ایــن مخازن بر دسترســی به آب در تایلنــد، کامبوج و 

میانمار تأثیر می گذارد.
منبع: رویترز
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هوالرزاق

 کمبود نیروی شدید شرکت های امنیتی

در فرانسه با اجرای گذرنامه سالمت
ترجمه: محمود نواب مطلق

گذرنامــه  داشــتن  شــدن  اجبــاری 
مراکــز  بــه  مــردم  ورود  بــرای  ســامت 
تجــاری،  نظیرمؤسســات  عمومــی 
بیمارســتانها و رســتوران ها در فرانســه 
نیازمنــد تقویــت نیروهــای امنیتــی برای 
کنتــرل آن اســت؛ ایــن در حالــی اســت 
که شــرکت های امنیتی برای جذب نیرو 
از  و  شــده اند  زیــادی  مشــکات  دچــار 

اینرو با کمبود نیرو مواجه اند. 
آبســیس  امنیتــی  شــرکت  مدیــر  بونــان،  رالــف 
ســکوریته، متخصص تأمین امنیت مراســم و همایشها 
در ایــن خصــوص می گویــد: »مشــتریان مــا در مراکــز 
درخواســت  مــا  از  حفاظــت  مأمــور   300 تــا  تجــاری 
کرده اند. هیچ شــرکت امنیتی نمی تواند به تنهایی این 
تعداد نیرو را فراهم کند. شــاید نیاز باشــد چند شرکت 
باهــم کمــک کننــد تــا ایــن تعــداد نیــرو تأمین شــود. ما 
نیــز تــالش مــی کنیــم نیروهــای بیشــتر جــذب کنیم.« 
بــه جز مراکــز تجاری؛ رســتوران ها، پارک هــای تفریحی 
و بیمارســتانها نیــز نیازمنــد حضــور نیروهــای امنیتــی 
بــرای کنتــرل گذرنامــه ســالمت هســتند. ولیــد نحــرا، 
مدیــر شــرکت پاریســی تریومف ســکوریته کــه بیش از 
ســه هــزار  نیــرو در اختیار دارد می گویــد: »به دلیل از 
ســرگیری فعالیت هــا، مشــتریان مــا تقریبــا در همه جا 
تقاضای تقویت نیروهای امنیتی کرده اند و ما هم تمام 

تالشمان را برای جلب رضایت آنها می کنیم.«
اجباری شــدن گذرنامه سالمت از دوشنبه 9 اوت 
)18مرداد( و ضرورت کنترل آن درمراکز عمومی به طور 
ناگهانی تقاضای استفاده از نیروهای امنیتی را افزایش 
داد. نیروهــای موجــود در مراکــز عمومــی بــرای کنتــرل 

از  گذرنامــه ســالمت کفایــت نمی کنــد؛ 
ایــن رو مجبور می شــوند به شــرکت های 
متخصــص حفــظ امنیــت مراکز متوســل 
شــوند. آنهــا در ایــن خصــوص نیروهــای 
کــد  کنتــرل  بــرای  به ویــژه  کارآزمــوده 
معــروف کیو آر)هولوگــرام( دارند. لوران 
لوســت، مدیــر بخش کافه رســتوران های 
هتلــداری،  حــرف  و  مشــاغل  اتحادیــه 
جــوالی  »از9  می گویــد:  مــورد  ایــن  در 
) 18 تیــر( کــه بازگشــایی کافه رســتوران ها آغــاز شــد و 
تقاضابرای نیروهای امنیتی افزایش یافت و کمبود آنها 

کامال مشهود است.« 
برای حرفه ای که به دلیل همه گیری کرونا خسارت 
هنگفتــی متحمــل شــد، ایــن موقعیــت فرصــت بســیار 
مناســبی بــرای احیــا و رونق دوباره محســوب می شــود. 
ســدریک پولــن، مدیــرکل اتحادیــه شــرکت های امنیتی، 
مهمتریــن اتحادیــه در زمینــه امــور حفاظتــی و امنیتــی، 
در ایــن مــورد می گوید:»نیروهــای بســیار زیــادی از این 
اتحادیــه بــه دلیل همه گیــری کرونا از کار بیکار شــدند. 
در فرودگاه هــا، مراکــز تجــاری و همایش هــای گوناگــون 
نیاز به نیروهای امنیتی به دلیل تعطیلی بسیار کاهش 
کــه تعدادشــان  امنیتــی  یافــت.« شــرکت های کوچــک 
زیــاد هــم هســت حداقــل 18 هزار نیرو دارنــد که از این 
بحران بیشــترین خســارت را متحمل شــدند. اگرچه در 
برخــی شــاخه های دیگــر امنیتی مثل حفاظت شــبانه از 
ســاختمان ها وقفــه ای ایجاد نشــد، 65 درصــد این گونه 
شرکت ها در سال 2020)1399( شاهد کاهش به طور 

متوسط 10 درصدی گردش مالی خود بودند.
منبع: لوموند

بازار جهانی خودرو همچنان در حال کوچک 
شدن است

بر اساس آخرین داده های ال .ام.سی. اتو می تیو، 
ارائه دهنــده پیش بینی های متمرکز بر صنعت خودرو 
در میشــیگان، فــروش خودروهــای ســبک جدیــد در 
سراســر جهان در ماه جوالی )تیر( امســال نســبت به 

جوالی 2020، 6.3 درصد کاهش نشان داد.
در همیــن حــال، در شــش ماهه اول ســال 2021 
فــروش وســایل نقلیــه ســبک جدیــد در سراســر جهان 

نشــان  را  ســاالنه  درصــدی   22 رشــد 
می دهد.

ایــن گــزارش، در مــاه  بــر اســاس 
جــوالی حــدود 6،463 میلیــون دســتگاه 
ایــن  شــد.  فروختــه  جهــان  در سراســر 
تعــداد نســبت بــه جــوالی 2020 بیــش 
از 6درصــد کاهش ســاالنه را نشــان می 

دهد.
اســت:  آمــده  گــزارش  ایــن  در 

»کمبــود نیمه هادی هــا باعــث تاخیــر بازســازی فــروش 
خودروها در اروپا پس از قرنطینه می شــود و تأثیر آن 
در ایــاالت متحــده بــه معنــای افزایــش متوســط قیمت 

است.«
کارشناسان افزودند که افزایش موارد نوع دلتای 
کرونا ممکن اســت چشــم انداز بازار خودرو را در برخی 
از مناطــق آســیا بدتر کنــد. چین همچنــان رهبر جهان 
اســت و حــدود 1،842 میلیــون وســیله نقلیــه ســبک 
جدید در ماه جوالی در این کشور فروخته شده است 
که نسبت به مدت مشابه  در سال گذشته نزدیک به 

10 درصد کاهش نشان می دهد.
تحلیلگــران گــزارش می دهنــد: »اکثــر برندهــای 
جهانی به دلیل مشــکل عرضه ناشــی از کمبود تراشــه 
دچار افت فروش شــدند، در حالی که برندهای چینی 
همچنــان   Changan و    JAC ، Great Wall ماننــد 

عملکرد خوبی داشتند.

ال.ام.ســی اتــو مــی تیــو، پیــش بینــی می کند که 
گســترش ســریع نــوع دلتــا در سراســر چین و تشــدید 
محدودیت هــای اجتماعــی خطــر فعالیــت اقتصــادی و 

فروش خودروهای جدید را به همراه داشته باشد.
ایــاالت متحــده بــا افزایــش فــروش ســاالنه تنهــا 
3.2 درصــدی خودروهــای جدیــد بــه رتبــه دوم جهــان 
سقوط کرد و به فروش تقریباً 1.278 میلیون دستگاه 
رســید. طبق نظر مشــاوران، بازار ایاالت 
متحــده همچنــان تحــت تأثیــر موجودی 
کم خودرو در طی ماه جوالی )تیر( قرار 
داشــت. اتحادیه خودروسازان فرانسوی 
نیــز اعــالم کــرد کــه امیدها بــرای جهش 
بــازار خودروهــای فرانســوی  شــدید در 
بــه دلیل کســری تراشــه های نیمه هادی 
و افزایــش اپیدمــی کرونــا از بیــن رفتــه 

است. 
ســخنگوی اتحادیه خودروسازان فرانسوی در این 
بــاره گفــت: »انتظار داشــتیم کــه فروش خــودرو تا 10 
درصــد افزایــش یابد، امــا پیش بینی ها نشــان می دهد 

که فروش خودرو حتی می تواند کاهش یابد.«
اتحادیــه  منتشر شــده  داده هــای  براســاس 
خودروسازان فرانسوی، تنها در ماه جوالی )تیر(، ثبت 
خودروهــای جدیــد تقریبــاً 35 درصــد نســبت به مدت 
مشــابه ســال قبــل کاهــش یافته اســت. گزارش شــده 
اســت کــه تعداد خودروهای ســواری جدیــد 115هزار و 

713 دستگاه بوده است.
کمبــود تراشــه های نیمه هــادی در جهــان، همــراه 
بــا عــدم قطعیــت در مــورد همه گیــری ویــروس کرونــا، 
تأثیــرات منفــی قابل توجهی بر جای گذاشــته اســت و 
بیشتر خودروسازان از جمله خودروسازان فرانسوی را 

تحت تأثیر قرار داده است.
منبع: راشاتودی

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:
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بــااجــرایرجیســتریبــرایتبلتهــا،
الزماستکاربرانپیشازخرید،باارسال
دســتوری کــد بــه تبلــت )IMEI( شناســه
#۷۷۷۷*یــاســایتهمتــااســتعالماصالت

کردهوازثبتبودنتبلتاطمینانحاصل
کننــد،زیــراآنتنتبلتهایقاچــاق،۳۰روز
قطــع شــبکه، در روشــنشــدن از پــس

میشود.
دوم  فــاز  آغــاز  بــا  ایســنا،  گــزارش  بــه 
رجیســتری بــرای همــه نشــان های تبلــت از 
۹مرداد ۱۴۰۰، آنتن تبلت های قاچاق، ۳۰روز 
پس از روشن  شدن در شبکه، قطع می شود. 
این موضوع به محض قرار گرفتن سیم کارت 
در تبلت و روشــن  شــدن، در قالب پیامکی با 

سرشماره HAMTA به اطالع فرد می رسد.
سوءاســتفاده  بــا  ســودجویان  برخــی 
از آگاهــی نداشــتن مــردم در ایــن زمینــه و 
بی اهمیت جلوه  دادن پیامک هشدار همتا، 
به فروش تبلت قاچاق اقدام کرده و با قطع 
شدن آنتن تبلت، مردم را دچار مشکل کرده 
و موجــب تضییــع حقــوق آن هــا می شــوند. 
بنابرایــن ســامانه همتــا )هوشــمند مدیریت 
تجهیــزات ارتباطی( هماننــد توصیه هایی که 
به خریداران گوشی تلفن همراه می شد، به 
خریــداران تبلت نیــز توصیه می کند پیش از 
خرید، با ارسال شناسه )IMEI( تبلت به کد 
دستوری #۷۷۷۷* یا سایت همتا به آدرس 
کــرده و  اصالــت  اســتعالم   hamta.ntsw.ir

از ثبــت بــودن تبلــت و تطابــق برنــد و مــدل 
اعالمی در پاسخ استعالم با تبلت موردنظر، 

اطمینان حاصل کنند.
شناســه )IMEI(، یــک عــدد ۱۵ رقمــی 
اســت کــه روی جعبــه تبلــت درج شــده و 
بــرای مالحظه آن، نیــازی به باز کردن جعبه 
یــا روشــن کــردن تبلــت نیســت. همچنیــن 
در صــورت قطعــی شــدن خریــد، در حضــور 
فعال ســازی  کــد  کمــک  بــه  و  فروشــنده 
روی  یــا  جعبــه  روی  درج شــده  شــش رقمی 
دســتوری  کــد  طریــق  از  گارانتــی،  کارت 
آدرس بــه  همتــا  ســایت  یــا   *۷۷۷۷# 

hamta.ntsw.ir، تبلــت را بــرای ســیم کارت 

خود در سامانه همتا فعال سازی کنند.
همچنیــن توصیــه می شــود خریــداران 
حتمــا از فروشــگاه های معتبــر خریــد کــرده 
 )IMEI( و فاکتــور اســتاندارد دارای شناســه
و مهــر فروشــگاه دریافــت کنند تــا درصورت 
نیــاز بــه پیگیری موضــوع در مراجــع نظارتی 
و قضایــی، از آن اســتفاده شــود. در صــورت 
ثبــت  امــکان  فروشــنده،  بــا  مشــکل  بــروز 
ســازمان  در  اینترنتــی  به صــورت  شــکایت 
tazirat۱۳۵.ir تعزیــرات حکومتی بــه آدرس 

صنعــت،  ســازمان های  ســامانه۱۲۴  و 
آدرس بــه  اســتان ها  تجــارت  و   معــدن 

 http://www.۱۲۴.ir/complaint/create
فراهــم بوده و عالوه بر آن از طریق اتحادیه 
مرتبط در هر استان نیز قابل پیگیری است.

بــهگفتــهمدیرعامــلشــرکتراهآهن
جمهــوریاســالمیایــرانبراســاسمصوبه
ظرفیــت کرونــا، بــا مبــارزه ملــی ســتاد
جابجایــیمســافراندربخــشریلــیاز25 
مــرداد14۰۰بــهیــکســومظرفیــتســابق

کاهشیافت.
بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما، 
ســعید رســولی، بــا یــادآوری مصوبــه اخیــر 
بــا کرونــا در خصــوص  ســتاد ملــی مبــارزه 
کاهــش ظرفیــت جابجایــی ســفر ها افــزود: 
بــا  از ۲۵مــرداد،  ایــن مصوبــه و  اجــرای  در 
ظرفیــت  صورت گرفتــه،  برنامه ریزی هــای 
جابجایی مسافران بخش ریلی به تدریج به 

یک سوم میزان قبلی خواهد رسید.
معــاون وزیــر راه وشهرســازی بــا بیــان 
اقدامــات  گذشــته  روز  از  آهــن  راه  اینکــه، 
الزم بــرای کاهــش ظرفیــت جابجایــی را در 
دســتور کار خــود قــرار داد، گفــت: جلســات 
و  حمــل  شــرکت های  مدیــران  بــا  متعــددی 
نقلــی برگــزار کرده ایــم و بــا برنامه ریزی های 
دقیــق، اقدامــات الزم بــرای کاهــش ظرفیت 
جابجایی هــا را در دســتور کار ۵روز آینــده 
ایــن  اینکــه  بیــان  بــا  او  دادیــم.  قــرار  خــود 
بخشــنامه ۲۴مــرداد ابــالغ شــد و مــا طبــق 
قانون باید آن را به صورت کامل اجرا کنیم، 
گفــت: شــرکت راه آهــن اقداماتــی از جملــه 
کاهش تعداد صندلی و تعداد مسافر حجم 
جابه جایی را که ســتاد ملی مقابله با کرونا 

ابالغ کرده انجام خواهد داد.
افــزود:  آهــن  راه  شــرکت  مدیرعامــل 
اقدامــات  ریلــی  نقــل  و  شــرکت های حمــل 
الزم برای کاهش تا یک ســوم ظرفیت را در 
دســتور کار خــود قرار داده انــد و به تدریج و 
با هماهنگی الزم این اقدام صورت می گیرد.
رسولی درخصوص نحوه استرداد مبلغ 

بلیت مسافران راه آهن نیز گفت: اگر بلیت 
قطاری به مرحله اســترداد برسد مبلغ بلیت 
بــه صــورت کامــل بازگردانــده خواهــد شــد و 
شــرکت راه آهــن هــم طبــق روال قانونــی، 

اقدامات الزم را انجام خواهد داد.
بلیت هــای  پیش فــروش  افــزود:  او 
شــهریور انجــام شــده و بــا برنامه ریزی هــای 
صــورت گرفتــه، امیدواریــم بتوانیــم ظرفیــت 

جابجایی را کاهش دهیم.
بــا  شهرســازی  و  راه  وزیــر  معــاون 
تاکیــد بــر اینکــه شــرکت راه آهــن از ابتــدای 
شــیوع ویــروس کرونــا همــواره رعایــت همه 
انجــام  و  بهداشــتی  دســتورالعمل های 
کار  دســتور  در  را  اجتماعــی  فاصله گــذاری 
خــود قــرار داده اســت، گفــت: رعایــت کامل 
قوانیــن در خصــوص ویــروس کرونا از جمله 
ضدعفونی و همچنین رســاندن ظرفیت های 
صندلــی مســافر بــه ۵۰درصــد را بــه صــورت 
کامــل انجــام داده ایــم کــه ایــن اقدامــات از 
ســوی راه آهــن مــورد تشــویق و قدردانــی از 
ســوی وزارت بهداشــت و همچنیــن اتحادیــه 

بین المللی راه آهن قرار گرفته است.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی افــزود: 
حــال  در  صورت گرفتــه  بررســی های  طبــق 
حاضــر بــا توجــه بــه تشــدید ویــروس کرونــا 
در همــه شــهر های کشــور، میــزان اســتقبال 
مسافران از سفر نسبت به ماه های گذشته 

بسیار کاهش یافته است.
عملیاتــی  قــرارگاه  دســتور  اســاس  بــر 
ســتاد ملــی مبارزه با کرونــا، مجوز تردد بین 
اســتانی در بــازه زمانــی مورد تصویب ســتاد 
ملی ممنوع است و تردد مسافری با ناوگان 
حمــل و نقــل عمومی شــامل هواپیمــا، قطار 
و اتوبــوس و خودرو هــای مســافربری بــرون 

شهری، به یک سوم کاهش یافته است.

اخبـــــــــــــــــار

قیمتانواعموتورسیکلتبهشرحزیراست:

قیمت)تومان(مدلموتورسیکلت

8۰.۰۰۰.۰۰۰آپاچی ۲۰۰

۲۰۰RS ۹۲.8۰۰.۰۰۰ باجاج پالس

 ۱8۰S TNT ۷۳.۰۰۰.۰۰۰بنلی

6۷.۵۰۰.۰۰۰تی وی اس ویگو

 rs۱۵۰ ۴۲.6۰۰.۰۰۰ همتاز

 Z۲۵۰  ۲8۳.۰۰۰.۰۰۰  )۱۳۹8(کاوازاکی نینجا

۲66.۰۰۰.۰۰۰کاوازاکی نینجا ۲۵۰ 

۳۷.۰۰۰.۰۰۰کویر موتور رادیسون ۱۲۵

۱۵۰-S۲ ۳8.۰۰۰.۰۰۰کویر موتور

۳۲.۵۰۰.۰۰۰ رهرو سی جی ۱۲۵ 

۷۹.۰۰۰.۰۰۰هوندا کلیک ۱۵۰

 ۱۵۵ AEROX ۱۰۷.۰۰۰.۰۰۰یاماها

۱8۴.۰۰۰.۰۰۰وسپا اسپرینت ۱۵۰

۱۹6.۰۰۰.۰۰۰وسپا پریماورا ۱۵۰  

تامینکننــدگاندام رئیــسشــورای بــهگفتــه
کشــورهماکنــونقیمــتهــرکیلــوبــرهنــر55هــزار
تومــانونــرخهــرکیلــودامســنگین5۰تــا52هــزار

توماناست.
منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام 
کشــور در گفت وگــو بــا باشــگاه خبرنــگاران جــوان، با 
بیان اینکه کمبودی در عرضه دام ایام  محرم نداریم، 
اظهار کرد: با توجه به محدودیت های کرونا و اوضاع 
هیئت هــای  ســوی  از  چندانــی  تقاضــای  اقتصــادی، 

مذهبی برای خرید دام وجود ندارد.
او از عرضــه گســترده دام در میادیــن خبــر داد و 
گفــت: علی رغــم عرضه انبوه دام، هیئت های مذهبی 
و مصرف کننــدگان بــه لحــاظ قیمتی از مرغ و گوشــت 

منجمد استفاده می کنند.
پوریــان با یــادآوری مازاد 6میلیــون راس دام در 
کشور بیان کرد: گرچه بخشی از دام تولیدی در بهار 
و تابستان باید مصرف می شد، اما همچنان تقاضایی 
بــرای خریــد بره هــای نــر کشــتار، نر الغر و مــاده الغر 

وجود ندارد. این مقام مســئول با بیان اینکه صنعت 
بــرای  گفــت:  می بــرد،  ســر  بــه  رکــود  در  دامپــروری 
خــروج صنعــت دامپــروری از بحــران فعلــی چــاره ای 
جــز صــادرات محــدود وجود نــدارد تا فضا بــرای پروار 
جدیــد ایجاد شــود. پوریان ادامــه داد: در وضع فعلی 
۱۰میلیــون راس ماده آبســتن وجــود دارد که در پاییز 
زایش می کنند و به عبارت دیگر پایه تولید کشور در 

بخش پروار سبک در فصل پاییز است.
او متوســط قیمــت هــر کیلــو بــره نــر را ۵۵هــزار 

تومان و دام سنگین را ۵۰تا ۵۲هزار تومان اعالم کرد 
و افزود: هم اکنون قیمت هر کیلو الشــه گوســفندی 
۱۱۰تا ۱۱۵هزار تومان و الشــه گوســاله ۱۰۲تا ۱۱۰هزار 
تومــان اســت. پوریان در پایان دربــاره آینده بازار دام 
در ایام تاســوعا و عاشــورا تصریح کرد: همه ســاله از 
۲هفته قبل از ایام تاســوعا و عاشــورا خرید برای دام 
آغاز می شــد، اما امســال به دلیل اوضــاع اقتصادی و 
محدودیــت کرونــا تقاضــا در بــازار پاییــن اســت که با 

وجود این قیمت در بازار نوسان چندانی ندارد.

اســتاندارد غیــر از تهــران اســتاندارد ادارهکل
بــودنشــیرفرادمابانشــانتجاری)برنــد(پگاهخبر

داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما، اداره کل 
اســتاندارد ایران، در پی مشــاهده شیرفرادمای فاسد 
با نشان تجاری )برند( پگاه، به شهروندان اطالع داد: 

شــیر فرادمای پگاه، غیراســتاندارد اســت و از مصرف 
آن خودداری شود.

شــیر فرادما، مطابق اســتاندارد، شش ماه تاریخ 
مصــرف دارد و در ایــن مــدت باید شــکل اولیه خود را 
حفظ کند؛ درحالیکه بازرسان استاندارد شیرفرادمای 
پگاه که دوفاز شده بود، با شماره سریال ۱۷۵۰۵/۱6 

بــه تاریخ تولید ۱۴۰۰/۴/۲۴ و انقضای ۱۴۰۰/۱۰/۲۴، 
در سطح بازار مشاهده کردند.

بــه  هشــدار  ضمــن  تهــران  اســتاندارد  اداره کل 
هموطنان درخصوص توجه به استفاده نکردن از این 
شــیر، با شــرکت شــیر پگاه برخورد و مراتب را مطابق 

قانون پیگیری خواهد کرد.

تولیــد رشــد کــه اســت ایــن بیانگــر بررســیها
صنعــتخودروســازیبیشــتریناثــرمثبترابررشــد
شــاخصتولیــدصنعتــیشــرکتهایبورســیدرتیــر
ســالجــاریداشــتهوموجــودیانبــارخودروســازان
نیــزکاهــشیافتهاســتکهحاکــیازافزایشفروش

محصوالتاینصنعتاست.
بــه گــزارش ایســنا، پژوهشــکده پولــی و بانکــی 
کشــور در گــزارش ماهانــه خــود اعــالم کــرد کــه رونــد 
صعودی رشــد تولید در بخش صنعت در چهارمین ماه 
ســال جاری تداوم پیدا نکرده و شــاخص تولید صنعتی 
شــرکت های بورســی در تیر سال جاری نسبت به مدت 
مشــابه ســال قبــل کاهــش قابــل مالحظــه ای داشــته 
اســت. امــا شــاخص تولیــد صنعتــی در تیــر ۲.۵درصــد 
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل رشــد داشــته کــه 

کمترین نرخ رشد در ۱۲ماه اخیر بوده است.
از سوی دیگر، بررسی رشد صنایع نشان می دهد 
که رشــد تولید صنعت خودروســازی بیشــترین تاثیر را 
بــر  مثبــت شــدن شــاخص کل داشــته و صنایــع فلزات 

اساســی و کانی هــای غیرفلــزی دو صنعتــی بودنــد کــه 
رشــد شــاخص تولید آنها در تیرماه منفی شــده اســت 
و بیشــترین ســهم را در کاهــش رشــد تولیــد صنعــت 

داشتند.

عاملکاهشرشدتولیددرصنایع
تاثیــر  ایــن کاهــش رشــد می توانــد تحــت  البتــه 
محدودیت هــای اعمــال شــده در ماه گذشــته بــر تامین 
بــرق صنایــع فــوالد و ســیمان کــه زیربخــش دو صنعت 

فوق الذکر هستند، باشد.
نشــان  شــرکت ها  عملکــرد  بررســی  همچنیــن، 
می دهــد کــه بخــش عمــده ای از کاهش رشــد تولید در 
تیــر بــه رشــد منفی ۲.۳درصــدی تولید در شــرکت های 
صادرات محــور برمی گــردد کــه ایــن رشــد منفــی در یک 

سال اخیر بی سابقه بوده است.
عــالوه بــر ایــن، بررســی تغییــرات موجــودی انبــار 
محصــوالت نهایــی ایــن شــرکت ها نشــان می دهــد کــه 
شــاخص موجــودی انبــار در صنعــت در دو مــاه تیــر و 

خــرداد افزایــش در موجودی انبار را نشــان می دهد که 
همزمانــی ایــن افزایش با روند کاهشــی رشــد تولید در 
تیر می تواند نشــانه هایی از کاهش بیشــتر رشــد تولید 

در ماه های آتی باشد.

وضعانبارصنایعبورسی
در بخــش دیگــری از گــزارش پژوهشــکده پولی و 
بانکــی کشــور، بــه بررســی جزئیــات تغییــرات موجودی 
انبــار محصــوالت شــرکت های صنعتــی پرداختــه شــده 
اســت، زیــرا عــالوه بــر اینکــه تحلیــل بهتــری از علــت 
تغییــرات تولیــد ارائه می دهد و شــواهدی از وضع بازار 
و تقاضا ارائه می کند، می تواند در پیش بینی روند آتی 

تولید نیز کمک کند.
برایــن اســاس، صنعــت محصــوالت شــیمیایی که 
در ماه هــای اخیــر همــواره کاهــش در موجــودی انبار را 
تجربه کرده بود، در تیرماه با افزایش در موجودی انبار 
مواجه شــده اســت. با توجه به رشــد مثبت نزدیک به 
صفــر ایــن صنعــت در ایــن مــاه و افزایــش ۴.۳درصدی 

موجودی انبار آن می توان گفت که فروش شرکت های 
ایــن صنعــت نســبت بــه مــدت مشــابه کاهــش اندکــی 
یافتــه اســت. یکــی از صنایعــی کــه در دوره هــای اخیــر 
بیشــترین تغییــر در موجــودی انبــار را داشــته، صنعت 

خودروسازی است.
این صنعت از مرداد تا اســفند ســال گذشــته  به 
طــور متوســط در هر مــاه ۱۲.8درصد بــه موجودی انبار 
خــود اضافــه کــرد امــا در اردیبهشــت ســال جاری رشــد 
فــروش حــدود ۲۷درصــد بیشــتر از تولیــد بــوده اســت 
کــه بــه معنــی کاهش موجودی انبار انباشــته شــده در 

ماه های قبل است.
ایــن صنعــت حــدود  فــروش  نیــز، رشــد  تیــر  در 
۱۵.۱درصد بیشــتر از رشــد تولید بوده که نشــان دهنده 

کاهش در موجودی انبار این صنعت شده است.
عالوه بر این، هر دو صنعت محصوالت شیمیایی 
و فلزات اساســی که بخش قابل توجهی از محصوالت 
آن هــا صادراتــی اســت، در تیر افزایــش موجود در انبار 

داشته اند.

پایانههــای مقــررات تنظیــم مرکــز رئیــس
فروشــگاهیســامانهمؤدیــانســازمانامــورمالیاتی
بــابیــاناینکــهروزانــه6تــا۷میلیــونصورتحســاب
برایاینســازمانارســالمیشــود،گفتکهفعاالن
اقتصــادیکــهصالحیــتودانــشالزمبــرایرعایــت
استانداردهایمالیاتیراندارند،بایدبهشرکتهای

معتمدمراجعهکنند.
کــوروش محمــدی، رئیــس مرکز تنظیــم مقررات 
پایانه های فروشــگاهی ســامانه مؤدیان سازمان امور 
مالیاتــی در گفت و گــو بــا خبرگــزاری فــارس بــا بیــان 
این کــه ســامانه مؤدیــان عملیاتی و کارپوشــه های آن 
بارگــذاری شــده اســت، گفــت: در حال حاضــر روزانه 
6تا ۷میلیون صورتحســاب برای سازمان امور مالیاتی 
ارســال می شــود، الزم بــه ذکــر اســت کــه اطالعــات 
پایانه هــای  ســمت  از  مؤدیــان  صورتحســاب های 
متعددی همچون دســتگاه های پوز، دفاتر پیشخوان، 
فروشــگاه های زنجیره ای، فروشگاه اینترنتی، سامانه 
تــدارک الکترونیــک دولــت، ســامانه جامــع تجــارت و 

غیره به سامانه مؤدیان ارسال  شود.
او بــا بیــان اینکــه در حــال حاضر گزارش اســناد 
و تراکنش هــای فــروش دســتگاه های پــوز دریافــت و 
ضبط می شــود، افزود: ایــن گزارش ها برای اظهارنامه 
مالیاتــی ســال بعــد مــورد ارزیابــی و بررســی ســازمان 
امــور مالیاتــی قــرار می گیــرد، امــا به علــت اینکه ثبت 
عملکرد مؤدیان در سال ۱۴۰۰از نیمه سال آغاز شده 
اســت، ممکن اســت محاســبات آن بیش از یک سال 

مالیاتی به طول بیانجامد.
محمدی با بیان اینکه در روزهای آتی فراخوان 
را  مؤدیــان  ســامانه  در  اقتصــادی  فعــاالن  ثبت نــام 
مشــکالت  بنابرایــن  کــرد:  بیــان  داشــت،  خواهیــم 
اجرایــی ســامانه مؤدیــان و پایانه هــای فروشــگاهی 
مرتفــع شــده اســت و بــه زودی ایــن ســامانه بــرای 
مــردم  بــرای  گســترده  شــکل  بــه  عمومــی  ثبت نــام 

معرفی خواهد شد.

تحولنظاممالیاتیباورود
شرکتهایجدیدیبهنام»معتمد

مالیاتی«
پایانه هــای  مقــررات  تنظیــم  مرکــز  رئیــس 
فروشگاهی سامانه مؤدیان با بیان اینکه شرکت های 
معتمــد مالیاتــی در حقیقــت بــازوی اجرایــی ســازمان 
امــور مالیاتــی در زمینــه پیاده ســازی ســامانه مؤدیــان 
مالیاتــی و پایانه هــای فروشــگاهی هســتند، تصریــح 
کــرد: »آمــوزش بــه مؤدیــان و بنگاه هــای اقتصادی«، 
»ارائه مشــاوره فنی«، »جمع آوری و استانداردسازی 
اطالعات مالیاتی«، »توانمندسازی مؤدیان برای تهیه 
اظهارنامــه مالیاتــی«، »نصب و راه انــدازی پایانه های 
فروشگاهی« و »اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات 
مالیاتــی« از جملــه خدمــات شــرکت های معتمــد بــه 

مؤدیان مالیاتی است.
تمــام  نزدیــک،  آینــده  در  اینکــه  بیــان  بــا  او 
وظایــف غیرحاکمیتــی ســازمان امور مالیاتی از ســوی 
شــرکت های معتمــد انجــام خواهد شــد، عنــوان کرد: 
به زودی شــیوه محاســبه مالیات از مؤدیان و فعاالن 
اقتصــادی به شــکل هوشــمند، ضابطه منــد و عادالنه 
انجام خواهد شد و در این راستا این شرکت ها نقش 

محوری ایفا خواهند کرد.

شرکتهایمعتمدمالیاتیچه
وظایفیدارند؟

بــه  حاضــر  حــال  در  اینکــه  بیــان  بــا  محمــدی 
شــرکت های معتمــد مالیاتی مجوزهــای متنوعی ارائه 
می شــود، گفــت: اولیــن نوع مجوز برای شــرکت هایی 
اســت که داده های صورتحســاب الکترونیکی مؤدیان 

را تهیه و به سازمان امور مالیاتی ارسال می کنند.
پایانه هــای  مقــررات  تنظیــم  مرکــز  رئیــس 
فروشــگاهی ســامانه مؤدیــان افــزود: ایــن شــرکت ها 

همچنیــن به عنوان یک مشــاور خبــره مالیاتی همراه 
مؤدیــان هســتند تــا به آنها آموزش و مشــاوره الزم را 
بدهنــد و عــالوه بر این وظیفه پشــتیبانی از تجهیزات 

پایانه های فروشگاهی را بر عهده دارند.
میــزان  تشــخیص  اینکــه  بیــان  بــا  محمــدی 
مالیــات بــر درآمــد هــر شــخص حقیقــی و حقوقــی از 
ســوی ممیــزان ســازمان امــور مالیاتــی و بــر اســاس 
اظهارنامه هــای شــخص صــورت می گیرد، خاطرنشــان 
کــرد: کار شــرکت های معتمــد بــه یک مرحلــه پیش از 
تهیه اظهارنامه مربوط می شــود، یعنی این شــرکت ها 
موظف هســتند از صحت آماده ســازی دفاتر، اسناد و 

مدارک مؤدیان اطمینان حاصل کنند.
او با بیان اینکه حسابداری و حسابرسی صورت 
گرفتــه از ســوی فعاالن اقتصــادی بعضاً بدون ضابطه 
و غیر دقیق است و حتی برخی مشاوران مالیاتی نیز 
از صالحیــت کافی برخوردار نیســتند، گفت: رســالت 
شــرکت های معتمــد مالیاتــی ایــن اســت کــه چنیــن 

رویه های غلط و نادرستی را اصالح کنند.
مؤدیانی که اســتانداردها را رعایت نمی کنند به 

شرکت های معتمد مراجعه کنند
بــرای  مجــوز  نــوع  دومیــن  اینکــه  بیــان  بــا  او 
شرکت هایی است که صرفاً امکان آموزش و مشاوره 
بــه مؤدیــان را دارنــد، خاطرنشــان کرد: ســازمان امور 
طریــق  از  را  حقوقــی  و  حقیقــی  مؤدیــان  مالیاتــی، 
مؤلفه هــای مختلفی ارزیابی می کند که آیا به تنهایی 
مالیــات  صورتحســاب  و  اظهارنامــه  تهیــه  صالحیــت 

مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده را دارند یا خیر.
محمــدی بــا بیــان اینکــه اگــر مؤدیــان صالحیــت 
و دانــش الزم را نداشــته باشــند بایــد به شــرکت های 
معتمــد مراجعــه کننــد، گفــت: بــه زودی اســتفاده از 
خدمــات شــرکت های معتمــد مالیاتــی بــرای مؤدیــان 
اجباری خواهد شد و فقط در صورتی که برای سازمان 
امور مالیاتی محرز شــود که مؤدی به تنهایی توانایی 
رعایــت اســتانداردهای مالیاتــی را دارد، از مراجعه به 

شرکت های معتمد معاف خواهد شد.
پایانه هــای  مقــررات  تنظیــم  مرکــز  رئیــس 
فروشــگاهی سامانه مؤدیان با بیان اینکه با راه اندازی 
سامانه مؤدیان مالیاتی و نیز شروع به کار شرکت های 
معتمــد مالیاتــی بــه میــزان قابــل توجهــی مســیر فــرار 
مالیاتــی در کشــور مســدود خواهــد شــد، گفــت: هــر 
مؤدی که به تکالیف قانونی خود به نحو احســن عمل 
کنــد مشــمول پــاداش و مزایــای قانونــی خواهــد شــد، 
بــه عنــوان مثــال ماهانــه 6میلیون تومــان از مالیات بر 

ارزشافزوده پرداختی وی عودت داده می شــود.

شرایطاخذمجوزتأسیسشرکت
معتمدچیست؟

محمدی با یادآوری اینکه افرادی که قصد کسب 
اطالع راجع به شــرایط تأسیس شرکت های معتمد را 
دارنــد، می تواننــد بــه ســایت تنظیم مقررات ســازمان 
امــور مالیاتــی مراجعــه کننــد، گفــت: با توجــه به نوع 
مجوز دریافتی، صالحیت متقاضی بر اســاس تجربه، 
از ســوی  فنــی  نیــروی متخصــص  داشــتن  و  دانــش 

سازمان امور مالیاتی سنجیده می شود.
بــه عنــوان مثــال یکــی از مهم تریــن  افــزود:  او 
شاخص ها داشتن تیم فنی متخصص در حوزه آی تی 
اســت، چراکــه ایــن شــرکت ها بایــد بــه مباحــث مرکز 
داده  اطالعات آشــنایی کامل داشــته باشند تا به نحو 
احسن بتوانند صورتحساب مالیاتی مؤدیان را تهیه و 

به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند.
پایانه هــای  مقــررات  تنظیــم  مرکــز  رئیــس 
فروشــگاهی ســامانه مؤدیــان در پایــان با بیــان اینکه 
برخی شرکت هایی که مجوز گرفته اند اکنون به شکل 
کنسرســیوم جمعی در حال فعالیت هســتند، گفت: 
درآمدهای این شرکت ها بر اساس تعرفه های مصوب 
ســازمان امــور مالیاتــی بــود و هزینــه ایــن خدمات به 
گونه ای در نظر گرفته شــده که برای اقشــار متوســط 

جامعه کامالً قابل استفاده باشد.

قیمت انواع موتورسیکلت در ۲۵ مرداد ۱۴۰۰
از برخــی قیمــت گــزارش ایــن در
مدلهــایپــرفــروشموتورســیکلتصفــر

کیلومترراجمعآوریکردهایم.
جــوان،  خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
موتورســیکلت یکــی از وســایل نقلیــه مــورد 
کــه  اوضاعــی  در  و  اســت  جوانــان  توجــه 

خیابان هــا از ترافیــک مملو شــده اند، خیلی 
از افــراد تمایــل بــه خریــد موتــور ســیکلت 
دارنــد. قیمت هــای ذکرشــده در جــدول زیر 
بــر اســاس نــرخ بازار اســت و ممکن اســت 
متفاوتــی  قیمت هــای  بــا  فــروش  و  خریــد 

انجام شود.

آنتن تبلت های قاچاق، قطع می شود
قبل از خرید تبلت استعالم اصالت کنید

کاهش ظرفیت جابه جایی مسافران در حمل و 
نقل ریلی از ۲۵ مرداد 

بلیت ها به مرحله استرداد برسند مبالغ بازگردانده می شود

فروشخودروسازهااوجگرفت

ارسالروزانهتراکنشهایدستگاههایکارتخوانبهسامانهمؤدیان

هشدار اداره کل استاندارد 
تهران به استفاده نکردن 

شیر یک برند معروف

 قیمتدامزندهدرآستانه

تاسوعاوعاشورایحسینی
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بازنگری و آغاز دوباره خرید 
حمایتی دام عشایر

مدیرعامــل اتحادیه تعاونی های عشــایری ایران از 
آغــاز دوبــاره خریــد حمایتــی دام عشــایر پــس از وقفــه 

حدود یک ماهه خبر داد.
فضــل خــرم در گفت وگــو بــا خبرگــزاری ایلنــا، بــا 
اشاره به ادامه مشکالت اقتصادی عشایر در پی خشک 
شــدن مراتــع، اظهار کرد: در پی خشکســالی کم ســابقه 
در ســال جاری، خشــک شدن مراتع به عنوان مهم ترین 
و اصلی تریــن منبــع تغذیه دام های عشــایر اتفاق افتاده 

است. 
معنــی  بــه  مراتــع  شــدن  خشــک  داد:  ادامــه  او 
گرســنه ماندن دام عشــایر اســت؛ چراکه آن ها کمترین 
دسترســی بــه نهاده هــای دامــی بــرای تغذیــه دام هــای 
خــود دارنــد، ضمــن اینکه تــوان مالی عشــایر برای خرید 

نهاده ها نیز کافی نیست.
مدیرعامــل اتحادیــه تعاونی هــای عشــایری ایــران بــا 
اشــاره به تصویب و ابالغ طرح خرید حمایتی عشــایر در 
اردیبهشــت ســال  جاری، گفت: بر اســاس مصوبه هیات 
وزیــران بــا هــدف حمایــت از عشــایر در شــرایط ســخت 
خشکسالی، شرکت پشتیبانی امور دام کشور و سازمان 
امــور عشــایر ایــران موظــف شــدند نســبت بــه خریــد دام 

عشایر با اولویت شرایط خشکسالی اقدام کنند.
او افــزود: همچنین مصوب شــد بــه ازای خرید هر 
کیلوگرم دام موضوع این مصوبه، معادل ســه کیلوگرم 
جــو وارداتــی بــا قیمت مصــوب از محل ذخایــر راهبردی 
کشــور بــه اتحادیــه تعاونی هــای عشــایری بــرای تامیــن 

خوراک دام عشایر تحویل شود.
خــرم بــا تاکیــد بر اینکــه زمان زیــادی از ابالغ طرح 
نگذشــته بــود کــه اجرای آن متوقف شــد، افزود: نیاز به 
اصالح طرح، دلیلی بود که موجب شد از حدود یک ماه 

پیش اجرای طرح متوقف شود.
او در پاســخ به چرایی طوالنی شــدن توقف طرح، 
اظهار کرد: مدتی اصالح طرح درگیر جلســات مســئوالن 
بود و بعد از آن گفته شد فردی که وظیفه تائید نهایی 
اصــالح را دارد مبتــال به کرونا شــده و برگه های مربوطه 

را نیز با خود به خانه برده است. 
خــرم ادامــه داد: باالخــره امــروز بــا تاخیــر، خریــد 
حمایتــی دام عشــایر بــا ابــالغ وزارت جهــاد کشــاورزی 

دوباره آغاز خواهد شد.
او درباره اصالحات انجام شده در این طرح، اظهار 
کرد: در طرح اصالح شــده تعداد دام هایی که خریداری 
خواهد شد به 1 میلیون و 800 هزار راس افزایش یافته 
است. خرم افزود: قبل از اصالح، دام عشایر به صورت 
ترکیبی خریداری می شــد و این امر موجب خارج شــدن 
دام هــای کیفــی از گله های عشــایری شــد، امــا اکنون با 

اصالح طرح، اولویت با خرید دام های حذفی است.
بــه گفتــه اوعالوه بر آن هــا، در اصالح جدید طرح، 
نــرخ خریــد دام از عشــایر هــر اســتان در »کمیته خرید 
اســتان ها« براســاس قیمــت تمام شــده در آن اســتان 

تعیین می شود.
ایــران  مدیرعامــل اتحادیــه تعاونی هــای عشــایری 
همچنیــن از تخصیــص 100 هزارتــن نهــاده  دامــی بــرای 

تحویل به عشایر در طرح حمایتی جدید خبر داد.
خرم گفت: قبال فقط نهاده  دامی جو شــامل طرح 
می شــد، اما اکنون ذرت و ســویا نیز به عشــایر در قالب 

این طرح تحویل خواهد شد.

رشد 8 درصدی تولید هویج 
در سال جاری

مدیــرکل دفتــر امور محصوالت علوفــه ای و جالیزی 
از رشد 8 درصدی تولید هویج در سال  جاری خبر داد و 
عنوان کرد که رغبت بازارهای صادراتی کشورهای عراق 

و روسیه به خرید هویج از ایران افزایش یافته است.
حســین اصغری در گفت وگو بــا خبرگزاری ایلنا، با 
تاکیــد بــر تاثیــر میــوه و ســبزیجات در حفــظ ســالمتی و 
ارتقاء سیستم ایمنی بدن، اظهار کرد: به دلیل اهمیت 
انســان ها  ســالمت  در  صیفــی  و  ســبزی  محصــوالت 
خصوصــا در پاندمــی کرونــا، ســال 2021 را ســال میو ه  و 

سبزی ها نام گذاری کرده اند.
او ادامــه داد: اهمیــت تغذیــه ای این محصوالت در 
ســالمت و بهبود سیســتم ایمنی بدن تا حدی اســت که 
پزشــکان همــراه با تجویــز دارو، رژیم هــای غذایی حاوی 
بــه کرونــا توصیــه  بــه مبتالیــان  میــوه و ســبزیجات را 

می کنند.
اصغــری، ایــران را یکــی از کشــورهای برخــوردار از 
نعمت تولید حجم باالی سبزیجات عنوان کرد و افزود: 
در ســال زراعــی جــاری )1399-1400( در مجمــوع 28.8 
میلیــون تن انواع ســبزی و صیفــی در عرصه های زراعی 
کشور تولید شده است که این مقدار محصول عالوه بر 
تامین نیاز تازه خوری و صنایع تبدیلی داخلی، در حجم 

باالیی به بازارهای خارجی صادر شده است.
او یــادآور شــد: در ســال 1399، 4.5 میلیــون تــن 
ســبزی و صیفــی بــا ارزآوری حــدود 1.3 میلیــارد دالر به 

خارج از کشور صادر شده است. 
اصغری، مهمترین سبزیجات تولیدی کشور هم از 
نظر سطح زیر کشت و هم از نظر تولید را سیب زمینی، 
گوجه فرنگی و پیاز عنوان کرد و گفت: البته محصوالتی 
ماننــد هندوانــه، خیــار و خربــزه نیز ســطح قابل توجهی 
از تولیــد و صــادرات محصوالت صیفی و جالیزی کشــور 
را بــه خــود اختصــاص داده انــد. او درباره دلیــل افزایش 
تقاضا برای محصول صیفی هویج در کشور، اظهار کرد: 
این روزها به دلیل شدت گرفتن شیوع کرونا توصیه به 
مصــرف هویــج ماننــد ســایر محصوالت ســبزی و صیفی 
افزایــش یافتــه اســت، ایــن توصیه هــا تقاضــای زیــادی 
در بــازار بــرای ایــن محصــول ایجاد کرده اســت. اصغری 
تصریــح کــرد: در ســال زراعــی گذشــته از حــدود 11هزار 
هکتــار مــزارع هویج حدود 500 هزار تن محصول تولید 
و بــه بــازار عرضــه شــده اســت کــه ایــن مقــدار در ســال 

جاری حدود 8 درصد افزایش یافته است.
بــه گفتــه مدیــر کل دفتــر ســبزی و صیفــی وزارت 
جهاد کشاورزی، با توجه به میزان تولید هویج در سال  
جــاری نگرانی دربــاره تامین بازار به رغــم افزایش تقاضا 

وجود ندارد و به زودی قیمت ها متعادل تر می شود.
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پیگیری سازمان توسعه 
تجارت برای تخصیص 

بودجه مشوق های صادراتی
ســازمان  صادراتــی  مشــوق های  کارگــروه  دبیــر 
توســعه تجــارت ایــران عنوان کرد که در بســته حمایت 
از صــادرات غیرنفتی، ۹۶۰میلیــارد تومان برای حمایت 
و تشــویق صادرکننــدگان در نظرگرفته شــده اســت که 
پیگیری ها برای تخصیص تمام یا بخشی از این بودجه 

در حال انجام است.
بــه گــزارش روابط عمومی ســازمان توســعه تجارت 
ایران، احسان قمری با ابراز امیدواری از اینکه پرداخت 
مشــوق ها هماننــد ســال قبــل هدفمنــد صــورت بگیــرد، 
اظهــار کــرد: در ســال گذشــته حــدود 1۷میلیــارد تومــان 
معــادل 50درصد مشــوق های صادراتــی تخصیصی برای 
پرداخــت کمک ســود تســهیالت صادراتی در نظــر گرفته 
شــد کــه بــر ایــن اســاس بیــش از 4000میلیــارد تومــان 
تحــت  ســوی صادرکننــدگان  از  دریافتــی  تســهیالت  از 
پوشــش کمک  ســود تســهیالت قرار گرفته و این دســته 
از صادرکنندگان بر اســاس گروه های کاالیی و خدماتی 
صادراتــی خود مشــمول دریافــت میانگین 4واحد درصد 

به عنوان کمک سود شدند.   
حــدود  شــده  اندیشــیده  تمهیــدات  بــا  افــزود:  او 
200صادرکننده مشمول دریافت این مشوق ها شده اند 
حمایت هــا  ایــن  از  شــرایط  واجــد  متقاضیــان  کلیــه  و 

استفاده کرده اند.  
دبیــر کارگــروه مشــوق های صادراتی ادامــه داد: در 
ســال جاری نیز بیش از 50درصد مشــوق های صادراتی 
بــرای پرداخــت کمک  ســود در نظر گرفته شــده اســت و 
ایــن امیــدواری وجــود دارد بــا تخصیــص ایــن بخــش از 
مشــوق ها شــاهد کاهــش هزینه هــای صادرکننــدگان و 

افزایش رقابت پذیری در بازارهای هدف باشیم.

 رئیس اتحادیه فوالد:

 در منطقه رقیبی

برای تولیدات ما نیست
بــه گفتــه رئیس اتحادیه فــوالد، در منطقه رقیبی 
بــرای تولیــدات فــوالدی مــا نیســت و می تــوان بــه جای 

نفت بر روی این صنعت برنامه ریزی کرد. 
یــک برنامــه  بــا حضــور در  حمیدرضــا رســتگارپور 
تلویزیونــی ضمــن توضیــح درباره انواع تولیــدات آهن و 
فــوالد در ایــران و مصــارف داخلــی و خارجــی آن دربــاره 
تــالش اوایــل هفته بــرای افزایــش قیمت فــوالد، گفت: 
با توجه به مصرف فوالد بر اســاس ســال های گذشــته و 
رکودی که در ســاخت و ســاز صورت گرفته، بعید اســت 
کــه بــازار کشــش افزایــش قیمــت را داشــته باشــد. باید 
مراقــب باشــیم قیمــت جــاری را کنترل کنیــم و نگذاریم 
گرانــی آهــن و فوالد بر دیگر صنایــع اثر بگذارد؛ چرا که 
آهن و فوالد در بیشــتر صنایع مصرف دارد. بازار ســازی 
کاذب باعث می شود سودجویان شروع به خرید این دو 

کاال کنند و تعادل بازار به هم بریزد.
نــوع تولیــد در صنایــع آهــن و فــوالد   او دربــاره 
اظهار کرد: بیشــترین تولید مربوط به میلگرد و تیرآهن 
ســاختمانی اســت. در ضمــن، منابــع ملی مــا در خدمت 
تولیــد آهــن و فــوالد بــوده و ایــن حق مردم اســت که با 

قیمت منصفانه این ها را خرید کنند.
رئیــس اتحادیــه فــوالد نــوع صــادرات را این طــور 
تشــریح کرد:  بیشــترین صادرات مربوط به ســنگ آهن 
و در حــوزه فــوالد هــم، میلگــرد بــوده اســت. بزرگتریــن 
واردکننــده ســنگ  آهــن هم چین اســت. ایــران دهمین 
کشــور تولیدکننــده آهــن و فــوالد اســت که ایــن باید با 
برنامه ریــزی رشــد پیــدا کنــد و تــا ســال 1404 بــه تولیــد 
54میلیون تن تولید برســیم. بخشــی از این تولید برای 
مصــارف داخلــی و بخشــی هــم بــرای صــادرات در نظــر 

گرفته شده است.
او در ادامــه دربــاره تنظیــم بــازار خاطرنشــان کــرد: 
تالش ما این اســت که تمام زنجیره فوالدی، بر اســاس 
ضابطه و مسئولیتی که برای شان تعریف شده از تولید 
تــا توزیــع نقــش خــود را بــه درســتی ایفــا کننــد. بخــش 
توزیــع کــه ما هســتیم بــرای تنظیــم بــازار و جلوگیری از 
ایجــاد بــازار کاذب، واقعا به کمک و همکاری بخش های 
دیگر نیاز دارد. البته تاکنون هم همکاری خوبی صورت 
گرفتــه اســت. رســتگارپور دربــاره تولیــد ورق فــوالد و 
پروفیــل در ایــران و مصــارف آن، افــزود: مــا تولیــد ورق 
فــوالد داریم و بیشــتر مصرف خودروســازهای داخلی از 
همین ورق تولید داخل است. در آهن و فوالد اگر همه 
ضابطه منــد عمــل کننــد و مســیر توزیــع درســت صورت 
گیــرد، کمبودی نداریم. پروفیل هم در ساختمان ســازی 
و صنایع پایین دست کاربرد دارد. قطعا با حمایت دولت 

سیزدهم به تنظیم بازار واقعی خواهیم رسید.
و  آن هــا  مدیریــت  و  طبیعــی  منابــع  دربــاره  او   
کنتــرل صــادرات مــواد خــام، بیــان کــرد: منابــع طبیعــی 
تجدیدناپذیــر اســت بنابرایــن بایــد بــه ایــن بخــش کــه 
اشــتغال زایی فراوانی دارد، توجه ویژه صورت گیرد تا از 
خام فروشی جلوگیری شود. در این راستا باید از کمیت 
بــه کیفیــت برســیم. فــوالد از کاالهــای اســتراتژیک دنیا 
است و در تمام صنایع کاربرد دارد. این صنعت ارزآوری 
خوبــی دارد و بایــد بــه ســمت جلوگیــری از خام فروشــی 

حرکت کنیم.
رستگارپور درباره وضع تولیدات فوالدی در منطقه 
افزود: برای تولید و با توجه به وجود کارخانه های تولید 
آهــن در نقــاط مختلف کشــور، تمام ظرفیــت موجود به 
کار گرفته نشده است. یکی از سیاست های کشورهای 
هم جــوار، وضــع کــردن تعرفه های خاص بــر تولیدات ما 
اســت تــا نتوانیــم ایــن تولیــدات را به آن ها بفروشــیم و 
مجبور به فروش مواد خام شــویم. البته در منطقه هم 
بــرای تولیــدات ما رقیبی وجود نــدارد. اگر توجه ویژه به 
منابــع داخلــی ما باشــد حتمــا می توانیم فــروش نفت را 
کنار بگذاریم و روی تولیدات آهن و فوالد حساب کنیم.
ایــن عضــو اتحادیه فوالد دربــاره کنترل بــازار افزود: 
بارها این نکته را متذکر شده ایم که مسیر توزیع کاال باید 
توزیعــی و بــا حضور اتحادیه ها باشــد چون آن هــا در بازار 

هستند و این کنترل به صورت مویرگی صورت می گیرد.
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رئیــس هیات مدیــره انجمــن کارفرمایان 
صنعــت ســیمان عنــوان کــرد کــه برقــی برای 
تولید نداریم و هیچ گونه برنامه زمان قطع و 

وصل برق به ما داده نشده است.
رضا جمارانیان در گفت  وگو با خبرگزاری 
ایلنــا، در مــورد آخریــن وضــع تولیــد و بــازار 
ســیمان اظهار کرد: وضع تولید ســیمان تغییر 
چندانی نکرده اســت و با همان روند گذشــته 
از 14 تیــر مــا بــرق بــرای تولیــد نداریــم و در 
بهتریــن حالــت ســیمان تولید شــده 30درصد 
ظرفیــت تولیــد اســت. متاســفانه وزارت نیــرو 
حتــی هیچگونــه برنامــه ای مبنی بــر اینکه چه 
زمانــی بــرق وصــل می شــود، هــم به مــا اعالم 

نکرده است.
فنــی  اســاس محاســبات  بــر  افــزود:  او 
دارنــد،  اطــالع  آن  از  هــم  آقایــان  خــود  کــه 
تولیدکنندگان حداقل به ۷0درصد برق رسانی 
برای تولید نیاز دارند. با اینکه جلسات زیادی 
در ایــن مــورد در دســتگاه های مختلف برگزار 
مــورد  در  اتفــاق خاصــی  شــده، هنــوز هیــچ 
برق رســانی بــه کارخانه هــای ســیمان نیفتاده 

است.
رئیــس هیئت مدیــره انجمــن کارفرمایان 
صنعــت ســیمان در ادامــه با اشــاره به عرضه 
سیمان در بورس کاال گفت: توزیع سیمان در 
بورس کاال در حال انجام اســت. شــنبه هفته 

گذشــته عرضه انجام شــد و عرضه این هفته 
هم شنبه و یکشنبه خواهد بود.

پاکــت  هــر  گذشــته  هفتــه  افــزود:  او 
ســیمان بیــن 2۷ تا 33هــزار تومان در بورس 
کاال خریــد و فــروش شــد. بنابرایــن قیمت هــا 
در ایــن بــازار کاهــش زیــادی داشــته اســت. 
هــر کســی هــم کــه بیــش از 10تــن ســیمان 
می خواهــد می توانــد مســتقیما از بــورس کاال 

خریداری کند.
 جمارانیــان بــا بیــان اینکــه التهابــات در 
بــازار ســیمان بــه شــدت کاهــش پیــدا کــرده 
اســت، تصریــح کــرد: معامــالت بــازار بــورس 
بــه  نســبت  قیمت هــا  کــه  می دهــد  نشــان 
افزایــش غیرمعقولی که داشــت، کاهش پیدا 

کرده است.
او با تاکید بر نقش مثبت عرضه کاال در 

بورس خاطرنشــان کرد: عرضه در بورس کاال 
نــه تنهــا برای ســیمان بلکه بــرای همه صنایع 

دیگر می تواند اتفاق مثبتی باشد.
رئیــس هیئت مدیــره انجمــن کارفرمایان 
صنعــت ســیمان یــادآور شــد: هرجا کــه نظام 
را کنــار می گذاریــم، ضربــه  عرضــه و تقاضــا 
می خوریــم و تنهــا راهی را برای رانت و فســاد 

یک عده درست می کنیم.

ایــن  در  ایــران  بازرگانــی  اتــاق  رئیــس 
دیــدار عنــوان کــرد کــه شــاید فرصــت زیــادی 
بــرای حل مســائل اقتصادی نداشــته باشــیم 
از ایــن رو بایــد از همیــن فرصــت باقیمانــده 
بــرای هم افزایی توانمندی هــا و بهبود اوضاع 

اقتصادی استفاده کنیم.
بــه گــزارش صــدا و ســیما، غالمحســین 
شــافعی که به همراه اعضای هیئت رئیســه و 
معــاون اتــاق بازرگانــی ایران میزبان ســیدرضا 

فاطمی امیــن، وزیر پیشــنهادی صمت در اتاق 
ایــران بــود اظهــار کــرد: بــه طــور حتــم دولــت 
ســیزدهم با چالش هــای بزرگ روبه رو خواهد 
داریــم  اعتقــاد  بازرگانــی  اتــاق  در  مــا  و  بــود 
کــه شــاید فرصــت زیــادی بــرای حــل مســائل 
اقتصــادی نداشــته باشــیم از ایــن رو بایــد از 
همیــن فرصــت باقــی مانــده بــرای هم افزایــی 
اقتصــادی  اوضــاع  بهبــود  و  توانمندی هــا 
اســتفاده کنیــم، زیــرا امــکان آزمــون و خطــا 

نداریم.
رئیــس اتــاق بازرگانی ایــران اضافه کرد: 
ســال های  شــما  فاطمی امیــن،  آقــای  جنــاب 
ســال عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق بازرگانی 
و در ســازمان اقتصــادی آســتان قدس رضوی 
هم بودید، به اســتناد آن می توان شــما را به 
عنوان فعال اقتصادی محســوب کرد و قرابت 
شما را با بنگاه داری برای همه روشن می کند. 
اقتصــادی  فعــاالن  بــرای  امیــدی  نقطــه  ایــن 

اســت که فردی با این مشــخصات در جایگاه 
تصمیم گیــری و سیاســتگذاری صنعت، معدن 

و تجارت کشور قرار می گیرد.
او گفــت: شــما احاطــه باالیــی بــه بخش 
خصوصــی داریــد، اما نمایندگانی که از وزارت 
صمت در اتاق بازرگانی عضو می شوند تاکنون 
عضویت این افراد نتایج خاصی را برای تولید 
و اقتصاد کشــور در پی نداشــته است که باید 

در دوره شما این رویه متحول شود.

در  نــوزاد  شیرخشــک  تولیدکننــدگان 
نامه ای به مدیرکل حراســت سازمان غذا و 
دارو با انتقاد از تخصیص نیافتن  ارز برای 
واردات مواد اولیه این کاال، درباره تعطیلی 

کارخانه ها هشدار دادند.
انجمــن  مهــر،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
تولیدکننــدگان شیرخشــک نــوزاد در نامه ای 
بــه مدیرکل حراســت ســازمان غــذا و دارو با 
اشاره به اینکه شرکت های عضو این انجمن 
بعــد از گذشــت شــش ماه موفق بــه دریافت 
شیرخشــک  اولیــه  مــواد  واردات  بــرای  ارز 
نشــده اند، خواســتار رســیدگی فوری به این 
مســاله شــد و درباره تعطیلی کارخانه ها به 
دلیــل کمبــود مــواد اولیــه هشــدار داد. ایــن 
انجمــن همچنیــن اخیــراً در نامــه دیگــری به 
رئیــس ســازمان غــذا و دارو، آمادگی خود را 
بــرای حــذف ارز 4200 تومانــی اعالم کرده و 

خواستار حذف آن شده بود.

تولیدکننــدگان  انجمــن  نامــه  متــن 
شیرخشــک نوزاد به حراســت سازمان غذا و 

دارو به این شرح است:
احترامــاً، بــه اســتحضار می رســاند مــاه 
گذشــته لیســتی از ســازمان غــذا و دارو در 
مــورد تخصیــص ارز 4200 تومانــی بــه مــواد 
اولیــه شیرخشــک اطفــال بــه بانــک مرکــزی 
ارســال شــده ولــی در عمــل، تخصیص ارزی 

اتفاق نیفتاده است.
الزم به ذکر اســت نیمی از شرکت های 
عضو این انجمن پس از گذشت ۶ ماه هنوز 
موفــق بــه دریافــت ارز نشــده و نیمــی دیگــر 
هم که مشمول شده اند عمالً هنوز موفق به 

دریافت آن از بانک مرکزی نشــده اند.
علی هــذا بــا توجه به نگرانی شــرکت ها 
در  موجــود  اولیــه  مــواد  اتمــام  بــر  مبنــی 
انبارهــا و بــه تبــع آن عــدم تولیــد محصــول 
استراتژیک شیرخشک اطفال و بیم تعطیلی 

اقدامــات  اســت  خواهشــمند  کارخانجــات، 
مقتضی را در این خصوص مبذول فرمائید.

۱.۵ میلیون یورو مواد اولیه 
در شرف فساد 

هفته گذشته رئیس انجمن شیرخشک 
نــوزاد نیز گفتــه بود: ١.5 میلیــون یورو مواد 
اولیــه تولیــد شیرخشــک نــوزاد در گمرک هــا 

دپو شده و در حال از بین رفتن است.
بــه گفتــه هانــی تحویــل زاده، تغییر کد 
تعرفــه ای ایــن محصوالت و انتقــال آن ها به 
گــروه کاالیــی 2 موجب این اتفاقات شــده و 
مقصــر تمــام آنهــا نیز ســازمان غــذا و دارو و 

وزارت صمت است.
معــاون  جمال ارونقــی،  مهــرداد 
بــه اظهــارات  نیــز در واکنــش  فنــی گمــرک 
مذکــور،  مــوارد  تأییــد  ضمــن  تحویــل زاده، 

اعــالم کــرد: 500 میلیــون تــن مــواد اولیــه 
تولیــد شــیر خشــک از طریــق گمــرک شــهید 
رجایی بندرعباس وارد کشور شده است که 
بخشــی از آن بــا درخواســت صاحــب کاال به 
دلیل شــرایط نامناســب جوی بندرعباس به 
گمرک مشــهد ترانزیت شــده است. این کاال 
در گروه کاالیی یکم و مشــمول ارز ترجیحی 
4200 تومانــی بــوده کــه پــس از رســیدن به 
کشــور، بــه گــروه 25 و بعد گــروه 2۷ تغییر 

یافته است.
او ادامــه داد: مکاتبــات متعــددی بــرای 
تغییــر اولویــت این کاال بیــن وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشــکی برای تخصیص ارز ترجیحی 
صــورت پذیرفتــه، امــا هنــوز این درخواســت 
نگرفتــه  قــرار  وزارت صمــت  پذیــرش  مــورد 
اســت و بنابرایــن هنوز ثبت سفارشــی برای 

آن صادر نشده تا به گمرک اظهار شود.

ارزی،  اقــدام  کمیتــه  دبیــر  گفتــه  بــه 
صادرکننــدگان ســال ۹7 کــه از تاریخ ۳۰ دی 
۹8 تــا ۳۰ آبــان ۹۹ رفع تعهد ارزی کرده اند، 
مشــمول معافیت مالیاتی و اســترداد مالیات 

بر ارزش افزوده شدند.
احسان قمری با بیان اینکه طبق قانون، 
مالیــات بــر ارزش افــزوده پرداختــی از ســوی 
صادرکنندگان به آن ها عودت داده می شــود، 
بــا اشــاره بــه اینکــه پایــان مهلت ایفــای تعهد 
 ،9۷ ســال  صادرکننــدگان  از  تعــدادی  ارزی 
30 دی ســال 98 بــود، افــزود: اگــر ایــن گروه 
از صادرکننــدگان تــا تاریــخ مذکــور رفــع تعهد 
ارزی کرده باشــند، مشــمول معافیت مالیاتی 

یا همان اســتفاده از نرخ صفر مالیاتی شــده 
و اســترداد مالیات بر ارزش افزوده آن ها نیز 

انجام شده است.
بــه گفتــه او بســیاری از صادرکننــدگان 
ســال 9۷ بعــد از 30 دی 98 رفــع تعهــد ارزی 
کــرده بودنــد کــه مشــمول معافیــت مالیاتــی 

نشدند.
مدیرکل دفتر توســعه خدمــات بازرگانی 
ســازمان توســعه تجــارت ایــران بــا ایــن حــال 
افــزود: پــس از پیگیری هــای مســتمر، مقــرر 
تاریــخ  از  کــه   9۷ ســال  شــد صادرکننــدگان 
30 دی 98 تــا 30 آبــان 99 رفــع تعهــد ارزی 
کرده انــد، نــرخ صفــر مالیاتی برای این دســته 

ســازمان  و  شــود  لحــاظ  صادرکننــدگان  از 
امــور مالیاتــی موظــف شــد بــرای این گــروه از 
صادرکننــدگان بــه نســبت ارزی که به کشــور 
ارزش  بــر  مالیــات  اســترداد  بازگردانده انــد، 

افزوده لحاظ کنند.
قمری در پاسخ به این سوال که تکلیف 
صادرکننــدگان ســال 9۷ کــه همچنــان موفــق 
بــه بازگردانــدن ارز بــه کشــور نشــده اند، چــه 
می شــود، گفــت: ایــن گــروه از صادرکننــدگان 
توســعه  ســازمان  بــه  مراجعــه  بــا  می تواننــد 
در  و  دهنــد  ارائــه  را  خــود  مــدارک  تجــارت، 
صــورت تأییــد مــدارک در کمیتــه اقــدام ارزی، 
اقتصــادی  چرخــه  بــه  ارز  بازگردانــدن  اجــازه 

مــورد  ایــن صــورت در  را دارنــد و در  کشــور 
معافیــت و اســترداد مالیات بــر ارزش افزوده 

آنها تصمیم گیری خواهد شد.
همچنیــن  ارزی  اقــدام  کمیتــه  دبیــر 
تصریــح کــرد کــه صادرکننــدگان ســال 98 تــا 
31 مــرداد 1400 آزاد هســتند بــه روش هــای 
قانونی تعیین شده، ارز صادراتی را به کشور 
بازگردانند و به هر میزانی که ارز را برگردانند 
مشــمول معافیت و استرداد مالیات بر ارزش 

افزوده می شوند.
بــرای  فرصــت  ایــن  او  گفتــه  بــه   
صادرکننــدگان ســال 99 نیــز تــا 31 شــهریور 

1400 برقرار است.

مدیرکل صنایع برق فلزی و لوازم خانگی 
وزارت صمــت از هــدف گــذاری بــرای صادرات 

۳۰۰ میلیون دالری در این حوزه خبر داد.
به گزارش وزارت صمت، کیوان گردان در 
نشســت بررســی پیش نویس برنامــه عملیاتی 
توسعه صنعت لوازم خانگی که با حضور علی 
آقامحمــدی، عضــو مجمــع تشــخیص مصلحت 
نظام و رئیس گروه اقتصادی معاونت بررســی 
دفتــر رهبــری و مهــدی صادقی نیارکــی، معاون 
از  شــد،  برگــزار  صمــت  وزارت  صنایــع  امــور 

هدف گذاری برای صادرات 300 میلیون دالری 
در ایــن حــوزه خبــرداد و اظهــار کــرد: در ســال 
لــوازم  دســتگاه  15میلیــون  از  بیــش  گذشــته 

خانگی تولید شد.
او همچنیــن اشــتغال مســتقیم در ایــن 
حــوزه را 300 هــزار نفــر اعــالم کــرد و گفــت: 
گردش مالی ســالیانه در صنعت لوازم خانگی 

کشورمان ۶ میلیارد دالر است.
مدیــرکل دفتر صنایع بــرق، فلزی و لوازم 
خانگــی وزارت صمــت همچنین بیان کرد: بازار 

لــوازم  میلیــارد دالری محصــوالت  حــدود 3۷ 
خانگی در کشــورهای همســایه ظرفیت بسیار 
خوبی برای ارتقا تولید و صادرات لوازم خانگی 

کشورمان است.
گــردان در ادامــه بــه تدویــن پیش نویــس 
برنامــه عملیاتی توســعه صنعت لــوازم خانگی 
اشــاره کــرد و افــزود: دسترســی مناســب بــه 
بازارهــای محلــی منطقــه ای و فراملــی، امــکان 
اولیــه،  مــواد  از  تأمیــن بخــش قابــل توجهــی 
تنــوع محصــوالت، بومــی  ســازی بخــش زیادی 

از طراحــی و دانــش فنــی و اشــتغال زایی بــاال 
مهمتریــن مزیت هــای ســند راهبــردی و برنامه 

عملیاتی توسعه زنجیره لوازم خانگی است.
او همچنیــن به تشــکیل کارگروه پایش و 
نظارت بر این برنامه عملیاتی اشــاره داشــت و 
گفت: این کارگروه با مســئولیت معاونت امور 
صنایــع وزارت صمــت و بــا حضــور نماینــدگان 
دســتگاه های ذی ربــط تشــکیل خواهد شــد که 
مســئولیت دبیرخانه برعهده دفتر صنایع برق، 

فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت است.

بازار ۳7 میلیارد دالری لوازم خانگی در کشورهای همسایه

تعیین تکلیف استرداد مالیات ارزش  افزوده صادرکنندگان

هشدار تعطیلی کارخانه های تولید شیرخشک در کشور

شافعی در دیدار با وزیر پیشنهادی صمت: فرصت آزمون 
و خطا نداریم

اعتراض تولیدکنندگان سیمان به قطعی 
بی برنامه برق
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سازمان بنادر به دنبال 
 تبدیل بنادر شمالی ایران

به نسل سوم
و بنــدری امــور معــاون و عامــل هیــات عضــو
اقتصــادیســازمانبنــادرودریانــوردی،گفــتکهارتقا
وتبدیــلایــنبنادرازنســلدومبهســومازمهمترین

دستورکارهایسازمانبنادراست.
به گزارش  وزارت راه و شهرســازی، فرهاد منتصر 
کوهســاری در ارتبــاط بــا برنامه ریــزی و اقدامات صورت 
گرفتــه بــه منظــور فعال ســازی هــر چــه بیشــتر و بهتــر 
بنــادر شــمالی کشــور، اظهــار کرد: بنادر شــمالی کشــور 
به دلیل وســعت آبی گســترده دریای خزر و هم جواری 
آنهــا بــا کشــورهای مهمی هم چون روســیه، آذربایجان، 
باالیــی  بســیار  اهمیــت  از  قزاقســتان  و  ترکمنســتان 
برخــوردار بــوده و به همین منظور یکی از اهداف مهمی 
کــه ســازمان بنــادر و دریانــوردی در راســتای آن گام بــر 
مــی دارد، ارتقــاء و تبدیــل ایــن  بنــادر از نســل دوم بــه 

نسل سوم است.
ایجــاد  زمینــه  بنــادر،  ارتقــا  بــا  داد:  ادامــه  وی 
فعالیت هــای دارای ارزش افــزوده اقتصــادی و صــادرات 
مجدد کاال، فراهم می شود و در همین راستا به منظور 
چــون  متعــدد  تولیــدی  کارخانجــات  و  صنایــع  احــداث 
کارخانه هــای فــوالد، گــچ و آرد در بنــدر امیرآبــاد اقــدام 
شــده و از ســوی احداث کارخانه های اســتحصال روغن 
از دانــه ســویا، خــوراک دام و طیــور، چــوب خشــک کنی 
و فــرآوری قهــوه در بنــادر امیرآبــاد و نوشــهر در دســت 
اقدام اســت؛ چنین فرآیندی باعث افزایش اشــتغالزایی 

و کاهش قیمت تمام شده کاال در کشور می شود.  
معــاون امــور بنــدری و اقتصــادی ســازمان بنــادر و 
دریانــوردی بــا مــرور دیگر اقدامات مهم این ســازمان در 
راســتای فعال ســازی هرچــه بهتــر بنــادر شــمالی ایــران، 
عنــوان کــرد: فعال ســازی ترمینــال اختصاصــی کانتینــر 
ایجــاد  و  موجــود  ســیلوهای  ظرفیــت  ارتقــا  یخچالــی، 
سیلوهای جدید نگهداری غالت و ارتقاء ظرفیت مخازن 
مهم تریــن  از  جدیــد  مخــازن  ایجــاد  و  خوراکــی  روغــن 
اقدامات سازمان بنادر و دریانوردی است در این زمینه 

است.
کوهساری ادامه داد: استراتژی جذب و فعال سازی 
اســکله های رو-رو بنــادر و انعقــاد تفاهم نامــه بــا خــط 
کشتیرانی جهت حمل رو –رو کامیون ها، الیروبی بنادر 
شــمالی در راستای پذیرش شناورهای با ظرفیت باالتر، 
توسعه خطوط ریلی بنادر و توسعه صادرات و ترانزیت 
اقداماتــی  دیگــر  شــمالی  بنــادر  از  نفتــی  فرآورده هــای 
اســت که از سوی ســازمان بنادر و دریانوردی به منظور 
فعال ســازی هرچــه بهتر و بیشــتر بنادر شــمالی کشــور 

مدنظر قرار گرفته است.

ابالغ آئین نامه اجرایی 
مالیات بر درآمد 

اینفلوئنسرها ابالغ شد
امــورمالیاتــیدربخشــنامهای، رئیــسســازمان
اینفلوئنســرهایدارای از دســتورالعملاخــذمالیــات

بیشاز۵۰۰هزارفالوورراابالغکرد.
به گزارش ایلنا، امیدعلی پارســا آئین نامه اجرایی 
اخذ مالیات از اینفلوئنسرهای دارای بیش از ۵۰۰ هزار 

فالوور را ابالغ کرد.
در بخشــنامه رئیــس ســازمان امــور مالیاتــی آمــده 
اســت: در اجــرای بنــد ذ تبصــره ۶ قانــون بودجــه ســال 
۱۴۰۰ کل کشــور که مقرر می دارد: »درآمدهای کاربران 
دارای بیــش از پانصــد هــزار فالــوور از محــل تبلیغــات، 
مشــمول مالیــات بــر درآمــد خواهــد بــود. ســازمان امور 
مالیاتــی مکلــف اســت ظــرف ۲ مــاه پــس از الزم االجــرا 
شــدن ایــن بنــد، دســتورالعمل اجرایــی مربــوط بــه اخــذ 
رســانه های  حرفــه ای  کاربــران  درآمدهــی  از  مالیــات 
کاربرمحور از محل تبلیغات را تهیه کند و به تأیید وزیر 
امــور اقتصادی و دارایی برســاند. ســازمان امــور مالیاتی 
مکلــف اســت فهرســت مودیــان مالیاتــی و خوداظهــاری 
ارائه شده توسط آنها را تهیه کند و در تارنمای سازمان، 
در منظــر عمــوم قــرار دهد.« به پیوســت دســتورالعمل 
اجرایــی بنــد مذکــور که به تصویب وزیر اقتصاد رســیده 

است، جهت اقدام الزم ارسال می شود.

آرامکو به جمع سازندگان 
نیروگاه خورشیدی می پیوندد
شــرکتســعودیآرامکودرحالپیوستنبهگروه

سازندهنیروگاهخورشیدیبزرگعربستاناست.
بــه گــزارش ایلنــا از خبرگــزاری بلومبــرگ، شــرکت 
ســعودی آرامکــو در حال پیوســتن به گروه شــرکت های 
سازنده نیروگاه خورشیدی یک میلیارد دالری عربستان 

با هدایت شرکت اکوا پاور )ACWA Power( است.
ســهم آرامکــو در پــروژه خورشــیدی »ســدیر« ۳۰ 
درصــد خواهــد بود، این در حالی اســت که شــرکت های 
اکــوا و هلدینــگ آب و بــرق هــر یک ۳۵ درصد از ســهام 
این پروژه را به خود اختصاص می دهند. شرکت اکوا که 
۵۰ درصدش متعلق به صندوق ثروت دولتی عربستان 
است، اعالم کرد که با وام دهندگان به این پروژه ۱۵۰۰ 

مگاواتی به توافق رسیده است.
ســوخت  از  انتقــال  فرآینــد  در  عربســتان  رونــد 

فسیلی به انرژی کند بوده است.
عبدالعزیــز بــن ســلمان، وزیــر انرژی عربســتان در 
مــاه آوریــل بــا اعالم برنامه ســاخت نیروگاه خورشــیدی 
نیــروگاه  بزرگتریــن  پــروژه  ایــن  بــود  گفتــه  »ســدیر« 

خورشیدی عربستان خواهد بود.
نیروگاه انرژی خورشــیدی »ســدیر« عربســتان در 
نیمه دوم سال ۲۰۲۲ میالدی تولید برق را آغاز می کند.

 رونای دلتا، قیمت نفت را

باز هم کاهش داد
قیمــتشــاخصنفــتخــامبرنــتســاعت۴و۱۶ 
دقیقــهدوشــنبه،۲۵مردادمــاهبا۸۰ســنتکاهشبه
دبلیوتــیآی قیمــتشــاخص و ۶۹دالرو۷۹ســنت
آمریــکابــا۸۱ســنتکاهــشبــه۶۷دالرو۶۳ســنت

برایهربشکهرسید.

بــه گــزارش ایلنــا بــه نقــل از خبرگــزاری رویتــرز از 
توکیو، قیمت نهایی شاخص نفت خام برنت روز جمعه 
)۲۲ مردادماه(، ۷۰ دالر و ۵۹ ســنت و قیمت شــاخص 

دبلیوتی آی آمریکا ۶۸ دالر و ۴۴ سنت بود.
قیمت نفت روز گذشته بیش از یک درصد کاهش 
یافت، زیرا محدودیت های اعمال شــده توســط کشورها 
برای مقابله با گسترش سویه دلتا ویروس کرونا سبب 
افزایــش نگرانی ها درباره بهبود تقاضای ســوخت شــده 
اســت. تحلیلگران بانک اســترالیایی ای ان زی )ANZ( در 
یادداشتی اعالم کردند: قیمت نفت خام همچنان تحت 
فشــار اســت زیــرا گســترش ســریع ســویه دلتــا ویروس 

کرونا بر چشم انداز تقاضا تاثیر می گذارد.

 وزیر پیشنهادی

راه و شهرسازی از دومین 
برنامه خود رونمایی کرد

وزیرپیشنهادیراهوشهرسازیدرفضایمجازی
دومیــنگامخــوددرصــورترأیاعتمــادمجلــسرا

نوسازیناوگانجادهایاعالمکرد.
به گزارش خبرنگار مهر، رســتم قاســمی در صفحه 
شــخصی خــود در فضــای مجــازی نوشــت:» نماینــدگان 
محترم مجلس مطالبات مردمیِ بجایی دارند که نشــان 

از کمبودهای بسیار است.«
قاســمی نوشــت:» در دومیــن گام، امیــدوارم بــه 
زودی خدمت را به سطحی برسانیم که به جای نگرانی 
از ناوگان فرسوده و جاده های مرگ؛ مطالبٔه مردم عزیز 
از مــا راه انــدازی نــاوگان حمل و نقل ســبز باشــد. یقین 

دارم که می شود و می توانیم.«
وی پیش از این نخســتین گام خود را ســاماندهی 

بازار اجاره مسکن عنوان کرده بود.

اخبـــــــــــــــــار

ادامهازصفحه۱

در ایــن کشــور درصــد أخــذ مالیــات بســیار 
باالســت و هیــچ بودجــه ای در ســوئد نیســت کــه 
مبتنــی بــر مالیــات نباشــد. جالــب اســت بدانیــد 
بزرگترین جرم در ســوئد فــرار از پرداخت مالیات 
اســت و کســانی کــه از پرداخــت مالیــات طفــره 
رفته انــد، در هــر مقامــی کــه بوده انــد مجبــور بــه 
اســتعفای ســریع شــده و حتــی ســوابق سیاســی 
شــده اند.  بازنشســته  داده،  دســت  از  را  خــود 
ســوئدی ها در این زمینه چنان  جدی هســتند که 
به طنز می گویند:» اگر ملکه را به قتل برســانید 
به عنوان  بیمار روانه بیمارســتان  روانی میشــوید 
و بعــد از مدتــی نیــز آزاد می شــوید. امــا اگر فاش 
شــود کــه یــک کــرون کمتــر از آنچــه کــه بایــد بــه 
عنوان  مالیات بپردازید، پرداخت کرده اید، مرغان 

 آسمان  به حالتان  خواهند گریست«. 
شهروندان کشور سوئد موظف اند اظهارنامه 
مالیاتــی خــود را حداکثر تا تاریخ دوم ماه می  هر 

سال به اداره مالیات ارسال کنند.

نکته مهم ماجرا آنجاست که میزان  مالیات 
موقعیــت  بــه  بســته  کار،  از  حاصــل  درآمــد  بــر 
جغرافیایــی محــل زندگــی افــراد در ســوئد از ۲۹ 
تــا ۳۵ درصــد متغیــر اســت. مالیات بــر درآمد به 
طــور عمــده متعلــق بــه شــهرداریها و شــوراهای 
شهرستان است ولی به افرادی که درآمدی باالتر 
از درآمــد پایه کســب می کنند مالیــات دولتی نیز 
تعلــق می گیــرد و ایــن مالیــات به دولــت پرداخت 

می شود.
عــالوه بــر مالیات هــای  نامبــرده، بــه کلیــه 
کاال ها و خدمات بجز خدمات و کاالهای پزشــکی 
و درمانــی نیــز مالیــات بــر ارزش افــزوده تعلــق 
اکثــر  افــزوده   ارزش  بــر  مالیــات  نــرخ  می گیــرد. 
کاالهــا و خدمــات ۲۵ درصــد  اســت )البتــه بجــز 
رســتوران ها و هتل هــا کــه نــرخ ۱۲درصــدی بــرای 
مالیــات پرداخــت می کننــد و نیــز صنعــت چــاپ 

کتاب که نرخ مالیات ۶ درصدی دارد(.
جالــب اســت بدانیــد آژانس مالیاتی ســوئد 
وظائــف اداره ثبــت احــوال مانند امــور ثبت تولد، 
ازدواج، طــالق و فــوت ســاکنان ســوئد را  نیــز بــر 

عهــده دارد. مــردم در ایــن کشــور، ابتــدا یــک کــد 
ملــی دریافــت می کننــد کــه بــرای هرگونــه ارتباط 
و تعامــل بــا کلیــه ادارات و مراکــز، از جملــه امور 
اقتصــادی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد و قابــل 
رهگیری است. کد ملی ، شماره شخصی منحصر 
به فرد اســت و شــامل تاریخ )روز و ماه و ســال( 
تولــد به اضافه یک ترکیب چهار عددی اســت که 
همه اقدامات  فرد از طریق آن رصد می شــود. از 
طریق این کد مالیاتهای شخص را نیز محاسبه و 
أخذ می کنند. حتی پس از ثبت فوت، وابستگان 
 متوفــی بــرای امور انحصار وراثت لیســت داراییها 
و بدهیهــای متوفــی را برای ثبت بــه اداره مالیات 
ارســال میکنند. مســئولیت بررســی، پیشگیری و 
جلوگیــری از جرایــم مالیاتــی نیــز  برعهــده اداره 
مالیــات اســت. ایــن اداره حــدود ۲۰ ســال قبــل 
یکــی از مخــوف و منفورتریــن ادارات بــوده ولــی 
اکنــون بــا ۶۵ درصــد محبوبیــت، در رتبــه ششــم 
محبوب ترین نهادهای ســوئدی قرار دارد. در این 
کشــور ۱. هیــچ منشــأ و منبــع مالــی دیگــری برای 
بودجــه کشــور بجــز مالیات هــای پرداختــی وجود 

نــدارد. ) مــردم ایــن کشــور معتقدنــد بــه اینکــه 
اگــر مالیــات ندهیــم، هیــچ عایدی هــم نخواهیم 
داشــت( ۲. سیســتم مالیاتــی، بــا فراهــم کــردن 
امــکان  رصــد کلیــه هزینه هــا و درآمدهای کشــور 
از ســوی مــردم، مالیــات دهندگان  را ناظــرِ مبالغ 
وارد شــده و هزینه شــده بودجه کشور میکند به 
طــوری کــه مبلــغ مالیاتهــای پرداختِی همــه مردم 
نیــز قابــل دیــدن و مالحظه اســت، که بــا این کار 
به مردم ســوئد نوعی حس مالکیت و حساسیت 

درباره بودجه و مالیات های کشور داده است.
راهکار

امــروزه، نظام مالیاتی یکی از نهادهای مهم 
تأمین کننــده دولــت بــه لحــاظ مالــی و همچنیــن 
ابــزاری بــرای مقابلــه بــا جریانات مخــرب همانند 
ســوداگران  در بــازار داخلــی اســت کــه بــا شــروع 
حکمرانــی  سیســتم  آن  در  اهمیــت  بــر  تحریــم 
کشــور افزوده شــد. متأســفانه در سال های اخیر 
با دیدی منطقی به سیســتم مالیاتی نگاه نشــده 
اســت که می توان آن  را نشــأت گرفته از سیستم 
غلــط مالیاتــی حاکــی از تعــارض منافــع حکمرانی 

موجود  دانســت. در این راســتا چنــد راهکار برای 
اصــالح سیســتم مالیاتی در ایران  بیان  می شــود: 
در بلنــد مــدت ایجاد مرکز کالن داده در حکمرانی 
اقتصادی وسیاسی در ایران  امری ضروری است. 
ایــن مرکــز می توانــد بروکراســی اداری در ایران  را 
از بین برده و به عنوان نجات بخش برای مقابله 
بــا فســاد نشــأت گرفتــه از نبــود داده باشــد. در 
مرحلــه کوتاه مدت نیز جمع ســپاری از راهکارهای 
حکمرانی مالیاتی است. فرار مالیاتی چه از درگاه 
مــؤدی مالیاتــی و چــه از ضعــف قوانیــن مالیاتــی 
در هرصــورت موجــب هدررفــت درآمــد مالیاتــی 
می شــود. جمع ســپاری ســبب کنترل و نظارت بر 
مــؤدی مالیاتــی می شــود. در همیــن مرحلــه قطع 
روابــط مســتقیم ممیزان  مالیاتــی و مؤدیان  امری 
ضــروری بــرای مبــارزه بــا تعــارض منافــع اســت. 
جدّیــت در حــذف معافیت هــای مالیاتی گســترده 
کــه منجــر بــه گســترش رانت خــواری می شــوند، 
تعییــن ضمانــت اجرایــی ســختگیرانه و حرکت به 
ســمت دریافــت مالیات بر درآمــد از  جمله نکات 

مهم در این مرحله است.

رئیسجمهــوریگفــتکــهایــران
بــرایبرقــراریثبــاتکــهنیــازنخســت
امروزافغانســتاناســتتالشخواهد
کردوبهعنوانکشورهمسایهوبرادر،

همــهگروههــارادعــوتبــهدســتیابی
برایتوافقملیمیکند.

بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی 
ســید  هللا  آیــت  جمهــوری،  ریاســت 

ابراهیــم رئیســی در گفت وگــو بــا وزیــر 
امــور خارجــه، امنیــت، ثبــات و رفــاه را 
حــق مردم افغانســتان دانســته و تاکید 
کــرد: ایــران بــرای برقراری ثبــات که نیاز 

نخســت امروز افغانســتان اســت تالش 
خواهد کرد و به عنوان کشــور همســایه 
بــه  دعــوت  را  گروه هــا  همــه  بــرادر،  و 

دستیابی برای توافق ملی می کند.

رئیــس شــورای عالــی امنیــت ملــی 
اســالمی  جمهــوری  اینکــه  یــادآوری  بــا 
ایــران بــر ایــن بــاور اســت کــه حاکمیــت 
اراده مــردم مظلوم افغانســتان، همواره 
امنیــت ســاز و ثبات آفرین بــوده، اظهار 
کــرد: ایران بــا رصد هوشــیارانه تحوالت 
در این کشــور، به مناســبات همســایگی 

با افغانستان پایبند است.
شکســت  گفــت:  رئیس جمهــوری 

نظامــی و خــروج آمریــکا از افغانســتان 
بایــد بــه فرصتــی بــرای احیــای زندگــی، 
امنیــت و صلــح پایــدار در ایــن کشــور 

تبدیل شود.
امــور  وزیــر  همچنیــن  رئیســی، 
امنیــت  عالــی  شــورای  دبیــر  و  خارجــه 
ملــی را موظــف کــرد تــا با رصــد دقیق و 
پیوســته تحوالت افغانســتان، مراتب را 

به رئیس جمهوری گزارش کنند.

کارفرمایــی صنفــی انجمــن دبیــرکل
حــدود۵۰  افزایــش از پتروشــیمی صنعــت
درصــدیمیــزانارزآوریناشــیازصــادرات
محصــوالتپتروشــیمیدرپنــجماهنخســت

امسالدرهمسنجیباپارسالخبرداد.
مهــدوی«  »احمــد  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
خبرنــگاران  بــا  نشســتی  در  گذشــته  روز 
افــزود: دولــت ســیزدهم بایــد نــگاه خاصی به 
پتروشیمی به عنوان یکی از صنایع راهبردی، 
و  اشــتغال آفرین  محــور،  صــادرات  ارزآور، 

تحریم شکن داشته باشد.
وی بــا بیــان اینکــه هم اکنــون بــا وجــود 
آمریــکا،  غیرقانونــی  تحریم هــای  اعمــال 
اختاللــی در وضــع تولیــد، فــروش و صــادرات 
پتروشــیمی ها ایجــاد نشــده اســت، گفت: در 
پنج ماه نخست امسال مقدار ارزآوری ناشی 
از صــادرات محصوالت پتروشــیمی کشــور در 
مقایســه بــا مــدت مشــابه پارســال حــدود ۵۰ 

درصد افزایش یافته است.
ایــن مقــام صنفــی بــا اعــالم اینکــه یکــی 
از دالیــل بــاال بــودن مقــدار ارزآوری، افزایــش 

میانگیــن ۸۰ تــا ۱۰۰ دالری قیمــت محصوالت 
پتروشــیمی و پلیمری اســت، خاطرنشان کرد: 
ایــران  پتروشــیمی  صنعــت  تولیــد  ظرفیــت 
بــه زودی بــه بیــش از ۱۰۰ میلیــون تــن و ایــن 
ظرفیــت بــا تحقق ســومین جهش توســعه به 

۱۳۷ میلیون تن می رسد.
کارفرمایــی  صنفــی  انجمــن  دبیــرکل 
صنعــت پتروشــیمی بــا بیان اینکه در شــرایط 
کنونــی بیــش از ۵۰ درصــد نیــاز ارزی کشــور 
توســط پتروشــیمی ها تامیــن می شــود، بیــان  
بــه پتروشــیمی  بایــد  کــرد: دولــت ســیزدهم 
بــه عنــوان یکــی از صنایــع راهبــردی، ارزآور، 
صادرات محور، اشــتغال آفرین و تحریم شــکن 

نگاهی خاص داشته باشد.
مهــدوی بــا انتقــاد از نقدهایــی کــه علیه 
شرکت پتروشیمی »شهید تندگویان« مطرح 
می شــود، بــا تأکید بر اینکه از ابتدای امســال 
تاکنــون بــا وجــود افزایش تولید امــا حتی یک 
کیلوگــرم محصــول از ســوی ایــن پتروشــیمی 
صادر نشــده اســت، افزود: برخی  به جای نقد 
از عملکــرد درخشــان تولیدی این پتروشــیمی 

چــرا تــالش نمی کننــد چنــد پتروشــیمی دیگــر 
ســاخته  ایــران  در  تندگویــان  شــهید  مشــابه 

شود.
افزایش۱۲درصدیظرفیت

اسمیپتروشیمیشهیدتندگویان
گذشــته  ســال  دو  در  کــرد:  بیــان   وی 
چنــد طــرح رفــع موانــع و گلوگاه هــای تولیــد، 
اورهــال  پاالدیــوم،  کاتالیســت  بومی ســازی 
ارتقــای  حرارتــی،  مبدل هــای  کمپرســورها، 
کــه  اجــرا شــد  سیســتم های کنتــرل و غیــره 
در نتیجــه نســبت تولیــد بــه ظرفیــت اســمی 
در  امســال  تندگویــان  شــهید  پتروشــیمی 
مقایســه با مدت مشــابه پارســال بیش از ۱۲ 

درصد افزایش یافته است.
کارفرمایــی  صنفــی  انجمــن  دبیــرکل 
صنعــت پتروشــیمی بــا تاکیــد اینکــه نســبت 
تولیــد بــه ظرفیــت نصــب شــده پتروشــیمی 
شــهید تندگویان امســال تاکنــون بیش از ۷۴ 
درصــد افزایــش یافتــه اســت، گفــت: یکــی از 
مهمتریــن دالیــل مشــکالت تامیــن گریدهــای 

بطری و نساجی پلی اتیلن ترفتاالت در کشور 
تولیــد نیســت، بلکــه سیســتم و نظــام توزیــع 

این محصول پتروشیمی است.
وی با طرح این پرسش که چرا عده ای با 
اســتفاده از تریبون رسانه ملی  دستاوردهای 
کارگران، کارکنان و مدیران پتروشــیمی شهید 
تندگویــان را در اوج شــرایط تحریــم ظالمانــه 
تخریــب می کننــد؟ گفــت: هم زمــان بــا نقد از 
عملکرد تولیدی این پتروشیمی شاهد واردات 
شــاهد  و  پتروشــیمی  محصــوالت  از  بعضــی 
واردات بیش از ۱۰ هزار تن محصوالت مشابه 
تولیــد داخلــی هســتیم، نیاز اســت دالیل این 
واردات درحالی که مشکل تولید وجود ندارد، 

بررسی شود.
کارفرمایــی  صنفــی  انجمــن  دبیــرکل 
صنعــت پتروشــیمی بــا اعــالم اینکــه عــده ای 
تحریم را شــوخی تلقی می کنند، یادآور شــد: 
در شــرایط تحریم و مشــکالت پرشــمار تامین 
کاال و تجهیزات، پتروشــیمی شــهید تندگویان 
یکــی از باالتریــن افزایــش تولیدها را در میان 

شرکت های پتروشیمی کشور داشته است.

معتقدنــد مســکن بــازار کارشناســان
بــا مســکن بــازار در جدیــد دولــت وعــده
نیــازعرضــهمســکندرطــرحجامــعمســکن
همخوانــیداردحــالســوالایــناســتکــه
تامیــنســاالنهیــکمیلیــونواحــدمســکونی

برچهاساسیپیشبینیشدهاست؟
به گزارش خبرگزاری بازار، یکی از مهم 
تریــن وعــده های آیت هللا ابراهیم رئیســی، 
ســاماندهی  بــرای  ســیزدهم  دولــت  رئیــس 
بــازار مســکن جبــران کمبود عرضــه از طریق 
ســاخت ســاالنه یک میلیون واحد مســکونی 
اســت تــا به ایــن طریــق بتواند نیــاز تقاضای 
بخــش  و  دهــد  پاســخ  را  بــازار  در  انباشــته 
زیادی از تقاضای بالقوه در بازار مســکن به 
تقاضــای بالفعــل تبدیــل شــود. از همیــن رو 
این ســوال ایجاد شــده که تامین ساالنه یک 
میلیون واحد مســکونی برچه اساســی پیش 

بینی شده است؟
بررســی هــا نشــان مــی دهد محاســبات 
اولیــه ایــن وعــده بــا مطالعــات طــرح جامــع 
مســکن همخوانــی دارد. مطابق با محاســبات 
انجــام شــده در قالــب طــرح جامــع مســکن، 
بــازار مســکن ســاالنه به ســاخت حــدود ۷۰۰ 
هــزار واحــد مســکونی در مناطــق شــهری نیاز 
دارد. طــی ســال هــای اخیــر بخــش زیــادی از 
مســکن روســتایی تخریــب و نوســازی شــده 
اســت. بنابراین می توان گفت در نگاه اولیه، 
پیش بینی و برنامه ریزی برای ساخت ساالنه 
یک میلیون واحد مسکونی در بازار مسکن با 

نیاز این بخش همخوانی دارد.
در ایــن راســتا کارشناســان بــرای تحقــق 
ایــن هــدف چند نکته مهم را مــورد توجه قرار 
می دهند. نکته اول، که به نظر می رســد در 
ایــن مســیر بایــد موردتوجــه قرار گیــرد، تراکم 

خانــوار در واحــد مســکونی اســت. براســاس 
مطالعــات انجــام شــده، طی ســال هــای اخیر 
باتوجــه بــه افت قابــل توجه عرضه مســکن و 
کافــی نبودن اســتطاعت خانــوار برای ورود به 
بــازار و بالفعل کردن نیــاز خود، تراکم خانوار 
در واحــد مســکونی افزایــش یافتــه اســت. به 
این معنا که در حال حاضر یک و نیم میلیون 
خانوار هســتند که همراه خانوارهای دیگر در 
یــک واحد مســکونی زندگی مــی کنند. عددی 
کــه بــه نوعــی نشــان دهنــده میــزان کمبــود 

اساسی در بازار مسکن است.
حــال ممکــن اســت ایــن ابهام بــه وجود 
آید که آیا در مقطع کنونی به میزان نیاز این 
یــک و نیــم میلیــون خانــوار، واحــد مســکونی 
در بــازار ســاخته و عرضــه نشــده اســت؟ در 
پاســخ بــه چنیــن ابهامــی بــا تاکیــد می تــوان 
گفــت مســکن به ایــن میزان عرضه شــده اما 

نکتــه اساســی آن اســت کــه مســکن ســاخته 
شــده طــی ایــن ســال هــا در اســتطاعت ایــن 
خانوارهــا نیســت. پــس نکتــه مهــم دیگــری 
کــه بایــد موردتوجــه قــرار گیرد این اســت که 
مساله اساسی بازار مسکن در نقاط شهری، 
کمبــود مســکن نیســت بلکــه کمبــود مســکن 
در اســتطاعت اســت کــه خانوارهــا بــا بودجه 
خــود امــکان خریــد و بالفعل کــردن نیاز خود 
را از آن طریــق داشــته باشــند. عــالوه بر این 
موضوع دیگری که باید مدنظر سیاستگذاران 
بخــش مســکن قــرار گیــرد کــه رفــع ایــن نیاز 
بــازار مســکن بــه عرضــه مســکن جدیــد و در 
اســتطاعت، دشــوار و ضروری اســت که برای 
واحــد  هــزار   ۷۰۰ و ســاخت ســاالنه  تامیــن 
انجــام شــده  مسکونی)براســاس محاســبات 
در طــرح جامــع مســکن( یــک برنامــه ریزی با 

زمان بندی مناســب انجام شود.

شمخانی:همچون۴۰سال
گذشتهپشتیبانمردمافغانستان

وخواستوارادهآنهاهستیم
امنیــت شــورایعالی دبیــر
کشــورمانبامرورتحوالتافغانســتان
درتوئیتینوشتکههمچون۴۰سال
گذشــتهپشــتیبانمــردمافغانســتانو

خواستوارادهآنهاهستیم.
علــی شــمخانی دبیــر شــورای عالی 
امنیــت ملی درباره تحوالت افغانســتان 
در   ۹۷ »دی مــاه  نوشــت:  توئیتــی  در 
بــا   پرچالشــی  جلســه  کابــل  بــه  ســفر 

داشــتم.  افغانســتان  رئیس جمهــوری  
ســخنان ســوزناک امروز وزیــر دفاع این 
آثــار اشــغال ۲۰ســاله  کشــور ترجمــان 
افغانســتان توســط آمریــکا و عمق نفوذ 
و تأثیرگــذاری واشــنگتن در دولــت ایــن 

کشور بود.
همچون ۴۰ سال گذشته پشتیبان 
مردم افغانستان و خواست و اراده آنها 

هستیم.«

رئیسی:ایرانبرایبرقراریثباتدرافغانستانتالشمیکند

افزایش۵۰درصدیارزآوریدرصنعتپتروشیمیایران

همخوانیوعدهدولتونیازبازارمسکنباطرحجامع

لزوم توجه جّدی به تغییر نگرش در حکمرانی مالیاتی برای دولت سیزدهم
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

 امکان درخواست وام
با همراه بانک مهر

بانــک مهــر، مشــکل کاغذبازی هــای مرســوم برای 
دریافت وام را حل کرده و به آسان ترین روش ممکن، 
وام مــورد نیــاز آن دســته از مشــتریان خود که شــرایط 

الزم را داشته باشند پرداخت می کند.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر، 
اگــر شــما مشــتری ایــن 
بانک هســتید و شــرایط 
دریافــت  بــرای  الزم 
تسهیالت قرض الحسنه 
از جمله معدل حســاب 
الزم را دارید، می توانید 
بــا  را  خــود  درخواســت 
ثبــت  همراه بانکتــان 
نیــازی  دیگــر  و  کنیــد 

نیست به شعبه بانک مراجعه کنید.
مهــر  همراه بانــک  نرم  افــزار  نســخه  آخریــن  در 
بــا  آنالیــن  ســرویس های جدیــدی همچــون تســهیالت 
ضامن و تسهیالت کاالکارت سازمانی ارائه شده است.

نرم افــزار  جدیــد  نســخه  در  تســهیالت  بخــش 
اکنــون در قســمت  همراه بانــک مهــر کامل تــر شــده و 
درخواســت تسهیالت آنالین، سه مورد تسهیالت بدون 
ضامــن، تســهیالت دارای ضامــن و تســهیالت کاالکارت 
به چشــم می خورد. قابلیت درخواســت تسهیالت بدون 
ضامــن پیش از این نیــز روی نرم افزار همراه بانک وجود 
داشــت. تفاوت اصلی این نوع تســهیالت با تســهیالتی 
که نیاز به ارائه ضامن دارد، در امتیاز اعتباری مشــتری 
اســت. به گونــه ای کــه تســهیالت بــدون ضامــن تنهــا بــه 
مشــتریانی قابل ارائه است که در فرآیند اعتبارسنجی، 
خوش حساب و کم ریسک ارزیابی شوند. در حال حاضر 
امکان درخواست هر دو نوع تسهیالت با ضامن و بدون 

ضامن، با استفاده از همراه بانک مهر وجود دارد.
کاالکارت نیز یک کارت اعتباری خرید کاالست که 
تمایــز آن بــا طرح های مشــابه ســایر بانک هــا در کارمزد 
انــدک )۲تــا ۴درصد( و پذیرندگان گســترده ای اســت که 

آن را پشتیبانی می کنند.

خدمت رسانی گسترده 
سامانه های بانکداری الکترونیک 

بانک شهر در تعطیالت
در پــی اعــام ســتاد ملی مبارزه بــا کرونا مبنی بر 
تعطیلــی بانک هــا، ســامانه های بانکــداری الکترونیــک 
در  شــهروندان  بــه  خدمت رســانی  بــرای  شــهر  بانــک 

آمادگی کامل به سر می برند.
تعطیلــی  یــادآوری  بــا  شــهر  بانــک  روابط عمومــی 
۲۵تــا  از  بانک هــا 
۳۰مــرداد اعالم کــرد: با 
توجه بــه پیشــرفت های 
در  بانــک  روزافــزون 
بانکــداری  زمینــه 
دغدغــه ای  الکترونیــک، 
خدمــات  ارائــه  بــرای 
ایــام  در  هموطنــان  بــه 
تعطیــل وجــود نخواهــد 
داشــت. همچنیــن خدمــات الکترونیــک بانــک هماننــد: 
مناســب  وضــع  در   ... و  اینترنت بانــک  شــهر،  همــراه 
خدمات رســانی قــرار داشــته و خدماتی ماننــد؛ مدیریت 
کارت،  انســداد  امــکان  شــبا،  شــماره  دریافــت  چــک، 
دریافــت صورتحســاب، انتقــال پــول در قالــب کارت بــه 
کارت، انتقــال وجــه بین بانکــی، پرداخت قبوض و ...به 
واســطه نرم افزار همراه شــهر و اینترنت بانک شــهر برای 
مشــتریان در دســترس است. در ضمن شعبه مجازی و 
شــعب فعال بانک شهر در سازمان های شهرداری نظیر 
آرامستان ها، فعال بوده و عملیات پول رسانی به تمامی 
خودپردازهای این بانک در سطح تمامی شهرها تا پایان 

تعطیالت نیز به صورت ویژه ادامه خواهد یافت.
در پایــان بــه اطالع هموطنان می رســاند؛ با عنایت 
به تعطیلی شــعب، ســامانه های بانکی ســاتنا و چکاوک 

نیز در این ایام غیرفعال خواهند بود.

ثبت نکردن صدور واحدهای 
صندوق سرمایه گذاری 

توسعه تعاون صبا
واحدهــای  متقاضیــان  منافــع  حفــظ  راســتای  در 
صندوق ســرمایه گذاری توسعه تعاون صبا، در راستای 
حفظ منافع متقاضیان، در پایان دوره مرداد 1400ثبت 

صدور نمی شوند.
به گزارش روابط عمومی 
بانــک توســعه تعــاون و 
براســاس پیشنهاد اداره 
و  ســرمایه گذاری  کل 
تاییــد اداره کل ســازمان 
و روش هــای بانــک، طی 
روزهای ۲۵تا ۳۰مرداد، 
بــه منظــور جلوگیــری از 
تضییــع حقــوق ســرمایه گذاران و مشــتریان، هیچ گونــه 
ســرمایه گذاری  صنــدوق  واحدهــای  بــرای  صــدور  ثبــت 
تعــاون  بانــک توســعه  تعــاون صبــا در شــعب  توســعه 
انجــام نمی شــود. بــا توجه بــه تعدیالت ناشــی از تفاوت 
قیمت، صدور و ابطال واحدهای ســرمایه گذاری صندوق 
مذکــور متاثــر از اوضــاع بازار ســرمایه در روزهای اخیر و 
پیش بینی اوضاع در روزهای آتی است و این اطالعیه در 
راستای حفظ حقوق متقاضیان صادر و اجرایی می شود. 
بــر ایــن اســاس و بــه منظــور جلوگیــری از تضییع حقوق 
ســرمایه گذاران و برای دوره مرداد ســال جاری، همکاران 
شــعب بانــک توســعه تعاون موظــف هســتند از هرگونه 
ثبــت صــدور واحدهــای صنــدوق از تاریــخ 1۴۰۰/۰۵/۲۵ 

لغایت 1۴۰۰/۰۵/۳۰ )بمدت 6روز( خودداری کنند.

 تنفس دوباره مجمع
بانک کارآفرین

مجمــع عمومــی عادی ســالیانه بانــک کارآفرین به 
روز ۸شهریور 1400ساعت 10صبح موکول شد.

بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک کارآفریــن، مجمع 
بانــک  عــادی  عمومــی 
کارآفرین کــه به تنفس 
باحضــور  بــود،  رفتــه 
ن  را ا مد 6۲درصدســها
دلیــل  بــه  و  تشــکیل 
آثــار  نشــدن  محاســبه 
مرکــزی  بانــک  ابالغیــه 
مالــی  صورت هــای  در 
ســرمایه  افزایــش 

انجام شده بانک در سال 1۳۹۹مجددا به تنفس رفت.
بــه گفتــه محمدرضــا خورســندی، رئیــس مجمــع و 
عضــو هیــات مدیره بانــک، مادامی که موضــوع افزایش 
ســرمایه بانک از ســوی بانک مرکزی تائید نشود، امکان 
محاســبه ســود ســهام و پــاداش هیــات مدیــره میســر 
نیســت. بــه همیــن جهــت مجددا طبــق مــاده 1۰۴قانون 

تجارت مجمع بانک به تنفس رفت.

آمادگی بیمه تعاون 
در ایام تعطیالت برای 

خدمت رسانی به بیمه گزاران
بیمــه تعــاون در روزهــای کاری تعطیــل شــده از ســوی 
ستاد ملی مبارزه با کرونا به صورت شیفت بندی شده 

و آناین، آماده خدمت رسانی به بیمه گزاران است.
به گزارش روابط عمومی 
بیمــه تعــاون، بــا هــدف 
خدمات رســانی  تــداوم 
بــه هموطنــان  مطلــوب 
ایــام  در  بیمه گــزاران  و 
از  اعالمــی  تعطیــالت 
سوی ستاد ملی مقابله 
بــا ویروس کرونــا، طرح 
بیمــه  شــعب  کشــیک 

تعــاون اجرایــی خواهد شــد. بر اســاس ایــن طرح ضمن 
تکریــم مشــتریان و بیمه گــزاران و همچنین با احترام به 
کادر درمــان و عمــوم عزاداران حســینی، بیمه تعاون در 
روزهای دوشــنبه ۲۵مرداد، سه شنبه ۲6مرداد و شنبه 
۳۰مــرداد، بــه صــورت کشــیک آمــاده خدمت رســانی به 

عموم مشتریان خواهد بود.

صدور آنالین بیمه نامه 
مسافرتی خارجی و داخلی 

 بیمه تجارت نو همزمان
با تهیه بلیت سفر

مدیر بیمه های عمر،حوادث و درمان بیمه تجارت نو، از 
صدور آناین بیمه نامه های مسافرتی داخلی و خارجی 
ایــن شــرکت بــا همــکاری آژانــس مســافرتی دلتابــان، 

خبرداد.
به گزارش روابط عمومی 
منــا  تجارت نــو،  بیمــه 
بیمــه  گفــت:  عروجــی، 
همــواره  کــه  تجارت نــو 
بــه دنبــال ارائــه خدمات 
بــه  جدیــد  و  متنــوع 
اســت،  خــود  مشــتریان 
ایــن بــار هــم بــه حــوزه 

بیمه نامه های مســافرتی، ازجمله بیمه ســفرهای خارج از 
کشــور ورود کــرده اســت. بــه گفتــه او، در خدمت جدید 
بیمه تجارت نو، خرید بیمه نامه های مسافرتی به صورت 

آنالین و در حین خرید بلیت، انجام می شود.
عروجی گفت: این خدمت جدید بیمه ای تجارت نو 
بــا همکاری آژانس مســافرتی دلتابان صــورت گرفته که 

یکی از بزرگترین آژانس های مسافرتی درکشور است.
او گفت: بیمه یکی از مهمترین نیازهای یک ســفر 
مطمئــن بــوده کــه با توجــه به حــوادث احتمالی پیش رو 

باید توجه بیشتری به آن داشت.

پرداخت بیش از ۱.۶ هزار 
میلیارد تومان تسهیالت 

نوسازی به بافت های فرسوده
عضو هیات مدیره بانک مسکن با اعام اینکه تسهیات 
۲۲هــزار و 10۷واحــد در بافــت فرســوده بــه متقاضیان 
بــرای نوســازی واحدهــا پرداخت شــده اســت، رقم این 

تسهیات را  هزار و ۶4۵میلیاردتومان برشمرد.
بــه گــزارش وزارت راه و 
شهرسازی، محمدحسن 
بیــان  بــا  علمــداری، 
تســهیالت  ارائــه  اینکــه 
از  بافت فرســوده  در 
اســاس  ۹۸بــر  ســال 
قــرارداد عاملیــت انجــام 
پرداخــت  اســت،  شــده 
بافــت  در  تســهیالت 

فرســوده را بــه تعــداد چهــار هــزار و 6۰۰پروژه که شــامل 
۲۲هزار و 1۰۷واحد است، عنوان کرد. او ادامه داد: مبلغ 
قرارداد منعقدشــده با مالکان  بافت های فرســوده  هزار و 
6۴۵میلیارد تومان است. پارسال رقم پرداخت تسهیالت 
در بافت های فرســوده برای ســازندگانی که فناوری نوین 
را رعایت می کردند ۲۵۰میلیون تومان بود که  اکنون این 

رقم به ۳۰۰میلیون تومان افزایش یافته اســت.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

بــه گفته رئیس ســازمان بورس، بخش 
عمــده ای از تولیداتــی کــه در قالــب »التــاری 
مضحــک« در پیش فروش خودروها فروخته 
می شــود در پارکینگ هــا  احتکار می شــود که 
این امر به  نوعی »حبس« سرمایه های ملی 

است.
پنجمیــن میــز صنعــت، با هدف بررســی 
مشــکالت و چالش هــای پیــش روی صنعــت 
خــودرو و ســاخت قطعــات بــا حضــور رئیــس 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، معاون نظارت 
بر بورس ها و ناشران سازمان بورس، مدیران 
عامــل بــورس تهــران و فرابــورس و همچنیــن 
و  قطعه ســازی  صنعــت  مدیــران  از  تعــدادی 
خــودرو بــه صــورت مجــازی و ویدئوکنفرانــس 

برگزار شد.
محمدعلی دهقان دهنوی با بیان اینکه 
عمده مشــکالت و چالش های مطرح شــده از 
ســوی شــرکت کنندگان در ایــن جلســه حــول 
صنعــت  در  دســتوری  قیمت گــذاری  محــور 
خــودرو بــود و اکنون ایــن موضوع بزرگ ترین 
دغدغــه فعــاالن ایــن صنعــت اســت؛ گفــت: 
مدیــران صنعــت خودرو در برابر ســهامداران 
مسئولیت دارند؛ بنابراین در راستای صیانت 
از حقــوق ســهامداران و گــذر از قیمت گذاری 
دســتوری، بایــد اقداماتــی جدی انجــام دهند 
و الزم اســت بــرای رفــع این چالــش از طریق 
ازجملــه  قانونــی  مراجــع  بــه  طــرح شــکایت 
دیــوان عدالــت، هیــات تجدیــد نظــر شــورای 
رقابت و دیگر محاکم قضایی در اسرع وقت 

اقدام کنند. 
او بــا تأکیــد بــر این کــه ســازمان بــورس 
نیــز از مســئولیت خــود بــرای اجــرای قوانیــن 
حاکمیــت شــرکتی فروگــذار نخواهــد کــرد و 
عملکرد مدیران مزبور را در این راستا بررسی 
کــرده اســت و در صــورت کوتاهــی از اقــدام 
جــدی برخــورد خواهد کرد، افــزود: در همین 
راســتا و با هدف طرح بهتر و ارائه چالش ها 
و مشــکالت صنعت خودرو و قطعه ســازی به 
شــورای رقابت، برای این جلســه نیز از آقای 
شــیوا رئیــس محتــرم شــورای رقابــت دعــوت 
شــد اما متاســفانه ایشــان در جلســه حضور 
بــورس  ســازمان  تاکیــد  علیرغــم  و  نیافتنــد 
مبنی بر معرفی نماینده ای از ســوی ایشــان، 
نماینــده ای نیــز از ســوی شــورای رقابــت در 

جلسه حضور نیافت.

لزوم حذف قیمت گذاری 
دستوری در صنایع

بــورس و اوراق بهــادار  رئیــس ســازمان 
بــا یــادآوری ایــن نکتــه کــه مدیــران صنعــت 
خــودرو و قطعه ســازی بایــد درخواســت خــود 
گفــت:  کننــد،  مطــرح  رئیس جمهــوری  از  را 
جنــاب آقــای رئیســی صراحتــاً بــر لــزوم حذف 
قیمت گــذاری دســتوری در صنایــع و ضــرورت 
حمایــت از بــورس تأکید کرده انــد و در ابتدای 
شــکل گیری دولــت اگــر فعــاالن ایــن صنعــت 
بتوانند درخواســت خود را به شــکل مناســبی 
پیش ببرند و طرح کنند، حائز اهمیت اســت 
بــه خصــوص کــه خوشــبختانه اکنــون فضــای 
مناســبی بــرای پیگیــری مــوارد مرتبــط فراهــم 
شــده اســت و وزرای جدیــد صمــت و اقتصــاد 

نیز تا هفته آینده مستقر خواهند شد.
صنعــت  مدیــران  بنابرایــن  افــزود:  او 
منافــع  کــه  قطعه ســازان  و  خودروســازی 

واقــع  شــده  ظلــم  مــورد  سهام داران شــان 
اســت بایــد بــرای ارائــه درخواســت خــود بــه 
تمهیــدات  شــدن  اندیشــیده  و  مســئوالن 
ویــژه در ایــن حــوزه اقــدام کننــد کــه در ایــن 
راه ضمــن هماهنگــی و همراهــی بــا یکدیگــر 
الزم اســت از فضای رســانه ای و ارتباطی نیز 
جهــت ایجــاد گفتمانــی ویژه بــه بهترین وجه 

کنند. استفاده 
بــورس و اوراق بهــادار  رئیــس ســازمان 
آزادســازی  موضــوع  یــاداوری  بــا  ادامــه  در 
واردات خــودرو و اثــرات آن بــر روی صنعــت 
برخــی  ســوی  از  کــه  داخلــی  خودروســازی 
شــرکت کنندگان در ایــن جلســه مطــرح شــد، 
گفــت: آزادســازی بایــد در همــه ابعــاد صورت 
گیرد و نمی توان انتظار داشــت در یک بخش 
آزادســازی شــود و در بخــش دیگر محدودیت 

ایجاد شود.
آزادســازی  بایــد  به طورکلــی  افــزود:  او 
نمی تــوان  بیافتــد.  اتفــاق  جنبه هــا  همــه  در 
از یک طــرف فضــا را محــدود کــرد و موضــوع 
و  ارزی  نیــاز  دلیــل  بــه  را  خــودرو  واردات 
نگرانی از تقاضا محدود کرد و از سوی دیگر، 
خودروســاز را به بهانه بازار انحصاری شــامل 
قیمت گــذاری دســتوری کــرد و درعین  حال از 
او انتظــار داشــت مواد اولیــه را از طریق بازار 

آزاد تأمین کند.

حبس سرمایه های ملی  
رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار 
در انتقــاد از قیمت گــذاری دســتوری خــودرو 
گفــت: متأســفانه قیمت گذاری اگــر منجر به 
افزایــش رفــاه عمــوم مــردم شــده بود شــاید 
کمــی قابــل دفاع بود اما اکنون قیمت گذاری 
رفــاه  افزایــش  بــه  منجــر  نه تنهــا  دســتوری 
مــردم نشــد بلکــه درنهایــت موجــب شــد تــا 
خودرو در بازار آزاد بسیار باالتر از نرخ های 
تعیین شــده بــه مــردم عرضــه شــود؛ ضمــن 
از تولیداتــی کــه در  اینکــه بخــش عمــده ای 
قالــب التــاری مضحــک فروخته می شــود نیز 
در پارکینگ هــا  احتــکار می شــود که این امر 

به نوعی حبس ســرمایه های ملی است.

او بــا بیــان اینکــه نتیجــه قیمت گــذاری 
دســتوری در صنعــت خودرو نــه تنها موجب 
افزایــش رفــاه مردم نشــد بلکه با آســیب به 
بنیــان تولیــد، زیان ســهامداران شــرکت های 
تولیدکننــده خــودرو را در برداشــته اســت، 
افــزود: الزم اســت ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار، شــرکت بورس تهران و فرابورس نیز 
بیش ازآنچه تاکنون در جهت حذف موانع و 
چالش هــای تولید قدم برمی داشــتند، تالش 
کننــد تا زودتر مشــکالت ایجادشــده برطرف 

شود.

تأمین مالی زنجیره تولید 
صنعت خودروسازی از طریق 

بازار سرمایه 
در ادامــه مباحــث میــز صنعــت، رئیــس 
بــازار  کارکردهــای  از  یکــی  بــورس  ســازمان 
زنجیــره  مالــی  تأمیــن  بــه  کمــک  را  ســرمایه 
تولیــد در صنعــت خودروســازی و بهره منــدی 
از ابزارهــای موجــود همچــون اوراق بدهــی و 
اوراق »گام« دانســت و گفــت: بــازار ســرمایه 
عــالوه بر اوراق و ابزارهای موجود، این امکان 
را دارد تــا از طریــق طراحــی ابزارهــای جدید و 
متناســب با صنعت خودرو و قطعه ســازی، به 
ایــن صنعــت کمک کنــد ضمن اینکــه می توان 
از طریــق  نهادهــای مالــی به خصــوص تأمیــن 
ســرمایه ها بــرای توســعه فضــای تأمیــن مالی 
زنجیــره تولیــد کمک گرفت. تأمین ســرمایه ها 
می تواننــد ضمــن طراحــی محصــوالت جدیــد 
مالــی بــرای آن محصــول بازاریابــی و از ایــن 
طریــق جریــان مالــی را از بــازار ســرمایه بــه 

صنعت خودرو تقویت کنند.
او افــزود: بــازار ســرمایه ایــن آمادگــی را 
دارد تا قطعه ســازان را نیز در راســتای توسعه 
بازارهــای صادراتــی، افزایــش ظرفیــت تولیــد 
شــدن  بزرگ تــر  نهایتــاً  و  فعلــی  بازارهــای  و 
واحدهــای تولیــدی از طریــق جــذب ســرمایه 

یاری کند.
خوانــدن  بــا  ضــرورت  دهنــوی  دهقــان 
بازارگردانــی ناشــران خودرویــی گفــت: تمامی 

ناشــران باید در بازار ســرمایه برای سهم خود 
مســئولیت پذیری داشــته باشــند و همان طــور 
کــه در زمــان رونــق از بــازار ســرمایه از فروش 
ســهام، افزایــش ســرمایه و تأمیــن مالــی بهره 
می برنــد در زمــان رکود بــازار نیز باید از طریق 
بازارگردانــی به حمایت از ســهم خود بپردازند 

و مسئولیت پذیر باشند.
بــه معنــای  بازارگردانــی  کــرد:  او اظهــار 
انتقــال ســرمایه از خطــوط تولیــدی بــه بــازار 
نیســت بلکــه بــه معنــای آن اســت کــه ناشــر 
بــه دنبــال حفــظ اعتبــار و جایگاه ســهام خود 
در بــازار باشــد و بــا ایــن کار ضمــن حمایــت 
از ســهم خــود بــه  نوعــی روی برند ســهم خود 

سرمایه گذاری می کند.
رئیــس ســازمان بــورس بــا بیــان اینکــه 
قبول دارم تأمین مالی از طریق بازار ســرمایه 
بروکراســی  بانکــی  بــا سیســتم  مقایســه  در 
پیچیده تــر و ســخت تری دارد، گفــت: ایــن بــه 
دلیــل ماهیــت بــازار ســرمایه اســت چراکه در 
بــازار ســرمایه ســازمان بــورس به عنــوان نهــاد 
ناظــر، وظیفــه دارد تــا از شــفافیت و صحــت 
حاصــل  اطمینــان  انجام شــده  مالــی  تأمیــن 
کنــد ازایــن رو الزم اســت تــا در ایــن مســیر بــا 
دقــت و ظرافــت بیشــتری عمــل شــود. اگرچه 
ســازمان بــورس در تــالش اســت تا بــا تدوین 
مشــخص،  روندهایــی  و  دســتورالعمل ها 
فرایندهــا و بروکراســی های موجــود در بــازار 
ســرمایه را بــرای ناشــران و دیگر فعــاالن بازار 

کوتاه تر و آسان تر کند.
رئیس ســازمان بورس در پایان خواستار 
آن شد تا در جلسات بعدی مرتبط با صنعت 
خودرو و قطعه ســازی، موضوعات و چالش ها 
بــا حضــور کارشناســان، نماینــدگان نهادهــای 
تصمیم گیرنــده ازجملــه شــورای رقابت و دیگر 
دســت اندرکاران ایــن صنعــت مجدداً بررســی 
و راهکارهــای پیــش رو و اقدامــات و مکاتبــات 
صورت گرفتــه، دقیق تــر و جامع تر موردبحث و 
بررســی قرار گیرد تا نهایتاً زمینه کسب نتایج 
عملیاتــی در راســتای بهبــود صنعت و حمایت 
از حقوق ســهامداران و سرمایه گذاران در این 

صنعت فراهم شود.

مصوبــه  بخشــنامه ای  در  مرکــزی  بانــک 
شــورای پــول و اعتبــار مبنی بر افزایش ســقف 
بــه  اجــرا  بــرای  را  قرض الحســنه  تســهیات 

بانک ها اباغ کرد.
بــه گزارش ایســنا، اوایل مرداد ســالجاری 
شــورای پول و اعتبار در آخرین جلســه خود در 
دولــت دوازدهــم، بــا افزایش ســقف تســهیالت 
آن،  پــی  در  کــه  کــرد  موافقــت  قرض الحســنه 

و  ضــروری  قرض الحســنه  تســهیالت  افزایــش 
تــا  عــادی بانک هــا و بانک هــای قرض الحســنه 

مبلغ ۵۰ میلیون تومان صورت گرفت. 
تســهیالت  ســقف  مصوبــه،  ایــن  بــا 
قرض الحســنه مشاغل اعم از خانگی، ایثارگران 
و افراد تحت پوشش کمیته امداد و سقف فردی 
تســهیالت قرض الحســنه اعطایــی بابــت خریــد 
انشــعابات و توســعه خانگــی و کارگشــایی امور 

کســب وکار خــرد روســتایی تا مبلــغ 1۰۰میلیون 
تومان افزایش یافت.  عالوه براین، مصوب شد 
که ســقف فــردی و مدت بازپرداخت تســهیالت 
قرض الحســنه مســکن محرومــان شــهری بــرای 
مددجویــان تحــت پوشــش کمیتــه امــداد امــام 
نیــز  بهزیســتی کشــور  و ســازمان  خمینــی )ره( 
افزایــش یابــد که بر این اســاس برای شــهرهای 
کوچــک کمتــر از ۲۰۰ هــزار نفــر، ۸۰ میلیــون 

تومــان و برای ســایر شــهرها 1۰۰میلیــون تومان 
با بازپرداخت 1۰ ســال تعیین شد. در این بین، 
بانــک مرکــزی بــه منظــور انجــام اقدامــات الزم 
در ایــن راســتا افزایــش ســقف فردی تســهیالت 
قــرض الحســنه را در بخشــنامه ای بــه مدیــران 
عامــل بانک هــای دولتی، غیردولتی، موسســات 
اعتباری غیر بانکی، شــرکت دولتی پست بانک 

و بانک مشترک ایران- ونزوئال ابالغ کرد.

به گفته یک کارشناس بازار سرمایه، با توجه 
بــه اینکــه تنش هــا در بازار ســرمایه بــه پایان 
رســیده و ثبــات نســبی ایجــاد شــده اســت، 

دوباره اوضاع بازار رو به رشد خواهد شد.
همایــون دارابــی در ایــن بــاره بــه بــازار 
گفــت: بــازار طــی روزهــای اخیــر اوج گرفتــه و 
عرضه ها در این بازار زیاد بوده و به محدوده 
نیــم  و  یــک  )شــاخص  میلیــون  نیــم  و  یــک 

میلیون( رسیده است.
او ادامه داد: برای شکستن این محدوده 
مقاومتــی کار زیــادی الزم اســت و مــا بایــد در 

هفتــه بعــد از تعطیالت منتظــر ادامه روند رو 
به رشد این بازار باشیم، زیرا در هفته منتهی 

به تعطیالت معموالً بازار ضعیف است.
دارابــی بــا بیــان اینکــه در بــازار ســرمایه 
فروش هــای تکنیکــی در حــال شــکل گرفتــن 
اســت، گفــت: برخــی از افــراد ســهام خــود را 
گــران می فروشــند تــا دوبــاره ســهام ارزانتــری 
بخرند که این فروش، فروش تکنیکی است.

او افــزود: برخی از حقیقی ها که از زیان 
خــارج شــده اند نیــز شــروع بــه فروش ســهام 
خــود کرده انــد. ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه 

اظهــار کــرد: ایــن افــراد ســهام خود را از ســال 
گذشــته نگه داشــته اند و اکنون که این ســهام 
رشد داشته است مبادرت به فروش کرده اند.
بــازار  در  معامــالت  داد:  ادامــه  دارابــی 
ســرمایه طــی روزهــای اخیــر حجــم ســنگینی 
داشت و در صورتی که از این مرحله عبور کند 
)سقف مقاومتی یک و نیم میلیون را بشکند( 

به یک رشد مداوم دست پیدا می کند.
او بــا بیــان اینکــه فضــای بــازار ســرمایه 
متعادل است، اظهار کرد: با توجه به افزایش 
بــازار  رشــد  کــه  امیدواریــم  معامــالت  حجــم 

ادامه دار باشد.
ایــن کارشــناس بازار ســرمایه افــزود: در 
صورتــی کــه مشــکل ناگهانی در بازار ســرمایه 
پیش نیاید باید بعد از تعطیالت منتظر ادامه 

روند رو به رشد این بازار باشیم.
روزهــای  ایــن  رشــد  از  بخشــی  دارابــی 
اخیــر بــازار را حمایــت وزیــر اقتصــاد جدیــد از 
بــازار ســرمایه عنوان کرد و گفــت: با توجه به 
برنامه هــای اعالمــی از ســوی وزیــر اقتصــاد و 
نگاه مثبت موجود به بازار ســرمایه، این بازار 

روند رو به رشدی خواهد داشت.

رئیس سازمان بورس: پیش فروش 
خودروها را التاری مضحک خواند

به گفته رئیس سازمان بورس، قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو موجب »آسیب« به بنیان تولید 
و »زیان« سهامداران شرکت های تولیدکننده خودرو شد

پیش بینی اوضاع رو به رشد بازار سرمایه

»افزایش سقف تسهیات قرض الحسنه« به بانک ها رفت
تسهیالت قرض الحسنه ضروری و عادی بانک ها و بانک های قرض الحسنه تا مبلغ ۵۰ میلیون تومان افزایش یافت
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مشارکت صندوق نوآوری در ۴۸ طرح فناورانه 
از طریق »هم سرمایه گذاری«

محصولی دانش بنیان، عوارض ناشی از دارو را کاهش می دهد

عرضه سامانه نانویی گندزدای آب دریا با یک چهارم قیمت نمونه خارجی

رونمایی از "پاوربانک" مخصوص 
خودروهای برقی!

رئیس صندوق نوآوری و شــکوفایی بابیان اینکه از ۳روش 
با طرحهای فناورانه مشارکت می کنیم، گفت:تاکنون از ۴۸طرح 
بــه واســطه شــتابدهنده ها و صندوق های پژوهــش و فناوری در 

قالب »هم سرمایه گذاری« مشارکت کردیم.
علی وحدت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صندوق 
نوآوری و شکوفایی از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ به بعد، با بهره گیری 
از ظرفیت تمام نهادهای فعال در زیست بوم نوآوری و روش های 
تامین مالی نوین و اهرمی سازی منابع، نسبت به شکل دهی و 
حمایت از نظام تامین مالی نوآوری اقدام کرده اســت، گفت: در 
این دوره بیش از ۱۲,۶۰۰ میلیارد تومان انواع تسهیالت و خدمات 

مالی به شرکت های دانش بنیان در سراسر کشور ارائه کردیم.
وحدت با تاکید بر اینکه تالش شده تا نسبت تسهیالت به 
سرمایه گذاری صندوق، علیرغم نوپا بودن مباحث سرمایه گذاری، 
متناسب با میانگین جهانی باشد، گفت: سرمایه گذاری به شدت 
وابســته بــه شــرایط کالن اقتصــادی، ثبــات و فضــای کســب و کار 
کشور است. در کشورهای توسعه یافته هم وام همچنان محرک 
اصلــی بــرای حمایــت دولتــی محســوب می شــود و ایــن نســبت 
تسهیالت به سرمایه گذاری جسورانه در سازمان کسب و کارهای 
کوچــک آمریــکا ۱۲ و ایــن نســبت در بانــک توســعه کســب و کار 

کانادا ۲۵ است.
موضــوع  دلیــل  همیــن  بــه  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
کردیــم،  ریــزی  پایــه  صنــدوق  ایــن  در  را  »هم ســرمایه گذاری« 
خاطرنشان کرد: در این مدل، طرح ها و ایده های مبتنی بر فناوری 
و نــوآوری از مســیر عامــالن مجــاز که در حــال حاضر صندوق های 
پژوهش و فناوری و شــتاب دهنده های دانش بنیان هســتند در 

قالب مشارکت در سود و زیان تامین مالی می شوند.
رئیس صندوق نوآوری و شــکوفایی افزود: این صندوق طی 
دو ســال گذشــته پــس از بازنگری و طراحی مدل هــا، در ۴۸ طرح 

هم سرمایه گذاری مشارکت داشته است.
وی افــزود: همچنیــن بــر اســاس آخریــن اطالعــات موجــود، 
صنــدوق نــوآوری بــا ۱۹ صنــدوق پژوهش و فنــاوری به منظور هم 

سرمایه گذاری مشارکت داشته است.
وی بــا بیــان اینکــه در طرح »هم ســرمایه گــذاری« از طریق 
صندوق هــای پژوهــش و فنــاوری نیــز توانســتیم از بســیاری از 
طرح هــای فناورانــه حمایت هایــی بــه صــورت مشــارکتی داشــته 
باشــیم، خاطرنشــان کرد: تاکنون با همکاری ۱۹ صندوق پژوهش 

و فناوری، ۴۸ طرح مصوب شــده که با خط اعتباری معادل ۶۲۵ 
میلیارد تومانی و در قالب طرح هم ســرمایه گذاری با شــرکتهای 

دانش بنیان مشارکت داشته باشیم.
روش هــای  از  دیگــر  یکــی  اینکــه  بیــان  بــا  وحــدت 
»هم ســرمایه گذاری« شتابدهنده ها هستند، گفت: همچنین به 
واســطه حمایــت از شــتابدهنده هــا و اختصــاص خــط اعتباری به 

آنها، توانستیم طرح هم سرمایه گذاری را اجرایی کنیم.
رئیس صندوق نواوری و شکوفایی با بیان اینکه با اختصاص 
خط اعتباری به شتابدهنده ها می توانیم از استارت آپها حمایت 
داشــته باشــیم، گفت: بــرای این منظور ۵۰۰ میلیــون تومان برای 

هر تیم استارت آپی اختصاص داده ایم.
وی افزود: هر شــتابدهنده می تواند به واســطه این حمایت 
از حداقل ۸ تیم )با اعتبار ۴ میلیارد تومان( حمایت کند. به ازای 
هر یک واحد سرمایه گذاری شتاب دهنده ۲ واحد توسط صندوق 

سرمایه گذاری می شود.
وی بــا بیــان اینکــه اکنــون صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــه 
۴ شــتاب دهنــده مجــاز متعهــد اســت که تاکنون هم بیــش از ۱۲ 
میلیــارد تومــان بــه آنها اعتبار اختصــاص داده ایم، عنوان کرد: به 
مرور شتاب دهنده های دیگر هم به فهرست عوامل مجاز اضافه 

خواهند شد.

 فنــاوران کشــور ســامانه ای را طراحــی کردنــد کــه بــه کمک 
آن عــوارض ناشــی از دارو در بیمارانــی که دچــار اختالالت روان 

شناختی هستند، کاهش یابد.
بــه گــزارش حــوزه فنــاوری گــروه علمــی پزشــکی باشــگاه 
خبرنــگاران جوان، ســامانه "واقعیت مجازی بهبــود و درمان ترس 
و وســواس" روشــی نوین برای ارتقای کارکرد ها در حوزه ســالمت 

روان است.
بهبــود و درمــان اختــالالت روان شــناختی در افــراد دچــار 
ایــن عارضه هــا از جملــه کارایی هــای ایــن محصــول ایران ســاخت 
است. همچنین شـــناخت نواحـــی مختلـف مغـــز، برقـراری ارتبـاط 
بیـــن کارکردهـــای شـــناختی و نواحـی مختلـــف و بهره گیـری برای 
ارتقـای مهارت هـای شـناختی و اجرایـی بیمـار کاربرد های دیگر این 

محصول اســت. واقعیت مجازی، فناوری کاربردی در این ســامانه 
اســت و برتری آن نســبت به کاردرمانی یا دارو درمانی اجتناب از 

عوارض ناشی از دارو و بهبود نتایج آن است.
بــازار هــدف اولیــه، بازی هــای تولیــد کــودکان هســتند کــه 
دارای اختــالالت روان در مــوارد شــناختی هســتند. ایــن بــازار بــه 
بخش هــــای مختلفی همچون ارتقابخشــی کارکرد های شــناختی 
و اجرایــی در بیمــاران اختــالل یادگیــری، ارتقابخشــی کارکرد هــای 
شــناختی و اجرایــی در بیماران بیش فعــال، تقویت انواع حافظه 
ارتقابخشــی  فعــال(،  حافظــه  کوتــاه،  حافظــه  کاری،  )حافظــه 
کارکرد هــای شــناختی و اجرایــی در اختــالالت حرکتــی و ارتقــای 

مهارت های شناختی در رابطه با تقویت ادراک تقسیم می شود.
طبـق آمـار ارائـه شـده ۷ تـا ۸ درصد کـودکان در ایـران دچار 

بیش فعالی هســـتند کـــه تعداد کـــودکان محدوده ســـنی بیـــن ۶ 
تـــا ۱۴ ســـال حـدود ۱۲ میلیـون نفـر اســـت و این کـودکان نیازمنـد 

توانبخشـی و درمان هسـتند.
ایــــن محصـــول بـــه دنبــال شـــناخت نواحـی مختلــــف مغــز، 
برقــــراری ارتبـــاط بیـــن کارکردهــــای شـــناختی و نواحــــی مختلــف 
و بهــره گیــــری از آنــــان بــرای ارتقــــای مهــارت هــــای شــــناختی و 
اجرایــــی بیمــــار اســــت. بنابرایـــن ایـــن محصـول محـــل همگرایـی 
فناوری هـای اطالعات و علـوم شـناختی اسـت و بـه نوعـی یکـی از 

زیرشــاخه های علــوم همگــرا محســوب می شــود.
ایــن شــرکت  بــا حمایــت مرکز راهبــردی فناوری هــای همگرا 
معاونــت علمــی و فنــاوری تولیــد کننــده ایــن محصــول در کشــور 

است.

یکی از شرکت های دانش بنیان سامانه نانویی الکترولیز 
آب دریــا بــا یــک چهــارم قیمت نمونــه خارجی، تولیــد و به بازار 

عرضه کرده است.
به گزارش ایســنا، مهدی شــفیعی، مدیرعامل این شــرکت 
دانش بنیان با بیان اینکه سامانه های نانویی الکترولیز آب دریا 
دارای۴۰۰ میلیون دالر گردش مالی در صنعت کشتیرانی است، 
گفت:  از دیگر کاربردهای این فناوری می توان به استفاده از آن 

در پتروشیمی ها اشاره کرد.
وی افــزود: در ســامانه طراحــی شــده آب دریــا بــه عنــوان 
ورودی دریافت  شــده و طی فرآیند الکترولیز، ماده هیپوکلریت 
ســدیم )آب ژاول( بــا غلظــت کلــر آزاد مناســب بــرای گندزدایــی 
آب، تولید و تزریق می شود تا بتوان شرایط حساس آب را برای 
پــرورش میگــو و ماهــی فراهــم کــرد. ایــن روش نویــن، اخیرا در 

کشورهای پیشرو در صنعت پرورش آبزیان همچون کشورهای 
شیلی و استرالیا مورد استفاده قرار گرفته است.

شفیعی خاطر نشان کرد: طراحی و ساخت تمامی قطعات 
و تجهیــزات بــه کار رفتــه در ایــن ســامانه کامــال ایرانی بــوده و با 
کوشــش جمعــی از مهندســان و محققــان جوان این شــرکت به 
مرحلــه تولیــد، بهره برداری و صادرات رســیده اســت. در طراحی 
و ســاخت ایــن ســامانه از فناوری هــای نویــن و دانــش روز دنیــا 
اســتفاده شــده اســت که از جمله آن می توان به آند با پوشــش 

نانوساختار مخلوط اکسیدهای فلزی )آند MMO( اشاره کرد.
بــه گفتــه وی ســال گذشــته قــرارداد فــروش و نصــب ایــن 
دســتگاه بــا یــک شــرکت اماراتــی جهــت اســتفاده در تصفیــه و 
گندزدایــی آب مــزارع دریایــی پــرورش میگــو و ماهــی در کشــور 

امارات به امضا رسید.

عملکــرد ایــن الکتروالیزر این ســامانه به گونه ای اســت که 
شــروع بــه جایگزینــی بــا نمونه هــای خارجــی شــده اســت و این 

دستگاه ها یک چهارم نمونه خارجی قیمت دارند.
این سامانه ها، در صنایع مختلفی کاربرد دارند که می توان 
بــه گندزدایــی آب مــورد نیــاز شــرب شــهری و روســتایی، صنایع 
غذایی، آبزیان، صنایع دریایی و آب های رهاشونده در طبیعت، 
اســتخرها، دریاچه هــای طبیعــی و مصنوعــی و صنایــع شــهری، 

تجاری و کشاورزی اشاره کرد.
بــه نقــل از ســتاد نانــو، تــا اکنــون پروژه های ملــی و بزرگی 
توســط ایــن شــرکت دانش بنیان انجام شــده اســت کــه می توان 
بــه پــروژه انتقال آب خلیــج فارس، پروژه پتروشــیمی مروارید و 
مبیــن، گندزدایــی آب تــوازن کشــتی ها و خنــک کاری در صنایــع 

نفت و گاز کشور اشاره کرد.

یک تریلر یدک در حکم یک ایســتگاه شــارژ قابل حمل 
بــرای خودروهــای برقــی عمــل می کنــد کــه در صــورت نیــاز 
می تواند خودروی برقی را شارژ کند و این اطمینان خاطر را 
به راننده بدهد که شــارژ خودروی برقی وی به این زودی ها 

تمام نمی شود.
بــه گــزارش ایســنا و به نقــل از آی ای، امــروزه باتری های 
قابل حمل موسوم به "پاوربانک" بسیار کاربردی هستند، چرا 
که می توان در حین حرکت از آنها استفاده کرد تا مطمئن شد 
کــه هیــچ وقت شــارژ موبایل ما تمام نمی شــود. اما چه خوب 
می شــود اگــر گزینــه مشــابهی را بــرای خــودروی برقی داشــته 
باشیم. اکنون شرکت "کلرادو تردروپز کمپر" یک یدک به نام 
"بولدر")Boulder( را به عنوان نیروی پشتیبان خودروی برقی 

معرفی کرده است.
در وب ســایت ایــن شــرکت در مــورد ایــن محصــول آمده 
اســت: "بولــدر" دارای بانکــی از باتری هــای خــودروی برقــی در 
قالــب یــک یدک)تریلــر( اســت کــه بــه شــما امــکان می دهــد 
باتری های خودروی برقی خود را شارژ کنید تا در صورت اتمام 
شارژ، دیگر نیازی به بکسل کردن خودروی خود تا رسیدن به 

ایستگاه شارژ نداشته باشید.
"بولــدر" مجموعــه ای از ویژگی های دیگر نیز در خود دارد 
و دارای یک کابین کامالً عایق است که فضای کافی برای دور 
هــم نشســتن چنــد نفــر در دو طــرف یــک میــز را دارد. عــالوه 

بــر ایــن، دارای دو تخــت خــواب و فضــای کافــی بــرای ذخیــره 
سازی غذا و وسایل است. بنابراین می توان تمام وسایل یک 

کمپینگ و سفر ماجراجویی را به همراه داشت.
باالیــی  ایرودینامیکــی  قابلیــت  بــا  همچنیــن  "بولــدر" 
طراحی شــده اســت و بــه لطف پنجره های بــزرگ خود منظره 

خیره کننده ای از فضای بیرونی را ارائه می دهد.
شــرکت ســازنده خاطرنشــان می کنــد کــه ایــن کابین به 
اندازه کافی بزرگ است و دارای فضای کافی برای نصب کولر، 

مخزن آب، اجاق گاز و ذخیره مواد غذایی است.
ایــن شــرکت همچنین تأکید می کند کــه تریلرهای آن با 
توجه به شــرایط آب و هوایی متغیر طراحی و ســاخته شده و 

در برابر گرما، باران، برف و یخ بندان مقاوم است.
"بولــدر" تنها ۸۸۵ کیلوگرم وزن دارد که باعث می شــود 

به راحتی توسط اغلب خودروهای برقی کشیده شود.
قیمت "بولدر" نیز طبق اعالم شــرکت ســازنده ۵۵ هزار 
دالر خواهــد بــود، هرچنــد تاریــخ دقیــق عرضــه آن مشــخص 
نشــده اســت. هرچنــد کــه قیمــت این تریلــر تقریباً بــه اندازه 
قیمت یک خودرو است، اما باید در نظر داشت که نمی توان 
در یــک خــودروی معمولــی بــه راحتی خوابید یا غــذا خورد. در 
هر حال به نظر می رســد این یک محصول جالب اســت که با 
افزایــش فــروش خودروهای برقی محبوبیــت آن افزایش پیدا 

خواهد کرد.

مرکز رشد دهدشت پذیرای 
ایده های خالقانه

مرکــز رشــد دهدشــت بــا هــدف بســتر ســازی برای 
جذب دانش آموختگان دانشگاهی در زمینه های فناوری 
و نــوآوری و بــه منظــور بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از 
کهگیلویه، مرکز رشــد یکی از ابزارهای رشــد اقتصادی و 

فضایی برای حمایت از کسب و کارهای نوپا است.
بــه گــزارش خبــر گــزاری فــارس، بسترســازی بــرای 
کارآفرینــی، حمایــت از نوآوری و خالقیت نیروهای خالق، 
ایجــاد فضــای الزم برای رشــد واحدهای کوچک و متوســط 
دانــش مــدار و فراهــم نمودن فرصت مناســب برای جذب 
کارآفرینان و دانش آموختگان دانشــگاهی در زمینه های 

فناوری از اهداف مراکز رشد به شمار می آید.
اولیــن اندیشــه در ســال ۱۳۷۱ مطــرح شــد و حــدود 
ســال ۱۳۷۶ ایــن ایــده عنوان و اولین مرکز رشــد در ســال 
۱۳۷۸ در شــهرک علمــی - تحقیقاتــی اصفهــان بــه مرحله 
اجرا رســید و این شــهرک شــروع به پذیرش هســته ها و 
شــرکتهای فنــاور کــرد. در ســال ۱۳۸۰ بر روی این مســاله 
تمرکــز بیشــتری صورت گرفــت و قدم اولیــه در این زمینه 
تصویــب ضوابــط گســترش مراکــز رشــد و پارکهــای علــم و 
فناوری در ۱۷ اســفندماه ۱۳۸۱ توســط شــورای گســترش 
آمــوزش عالــی کشــور بــود. در ادامــه ایــن رونــد، در ســال 

۱۳۸۲ مجوز موافقت با احداث مراکز رشد صادر شد.
قریب به یک سالی می شود که مرکز رشد دهدشت 
بــا هــدف بســتر ســازی بــرای جــذب دانــش آموختــگان 
دانشــگاهی در زمینه هــای فنــاوری و نــوآوری و بــه منظور 
شــروع  دهدشــت  شــهر  در  شــغلی  فرصت هــای  ایجــاد 
بــه فعالیــت کــرده اســت. در ایــن مرکــز کــه رد ســاختمان 
آموزشــی دانشگاه آزاد اســالمی واقع شده است به رونق 
اقتصــاد محلــی با تکیــه بر فناوری و نــوآوری، ایجاد زمینه 
ی کارآفرینــی و حمایــت از خالقیــت نیروهــای محقــق و 
جوان و ایجاد فضای الزم جهت آموزش، گفتگو، نشست، 
ســمینار، و کمــک به رشــد ایــده های صاحبــان ایده کمک 

می شود.
هــم اکنــون در ایــن مرکــز چهــار فناور و یک شــرکت 
دانــش بنیــان در حوزه هــای مهندســی پزشــکی، گیاهــان 
دارویــی، آمــوزش مجــازی، فنــاوری اطالعات  و مهندســی 
شیمی مستقر هستند و از این خدمات استفاده می کنند.
شــهریار جمالــی در خصــوص فعالیــت مرکــز رشــد 
می گویــد: پــس از تالش هــای مســتمر ســرانجام آذرمــاه 
۱۳۹۷ وزارت علــوم تحقیقــات و فناوری با راه اندازی مرکز 

رشد واحدهای فناور دهدشت موافقت کرد.
مسؤول مرکز رشد دهدشت گفت: بهمن ماه ۱۳۹۹ 
با حضور دکتر ســتاری معاونت علمی ریاســت جمهوری، 
اســتان،  فنــاوری  و  علــم  پــارک  ریاســت  دکتــر هاشــمی 
استاندار و فرماندار شهرستان کهگیلویه مورد بهره برداری 

قرار گرفت.
جمالــی تصریــح کــرد: عمــده مخاطبیــن مرکــز رشــد 
جوانان، نوجوانان، دانش آموزان و دانشــجویانی هستند 
کــه در ذهــن خــود ایده هایــی برای تولید محصــول یا ارائه 
یک خدمت به جامعه را دارند و برای پیاده سازی آن نیاز 
بــه حمایت هــای مــادی و معنــوی دارند. وی با بیــان اینکه 
در مرکز رشــد دهدشــت هیچ محدودیتی برای حمایت از 
عمــوم متقاضیــان وجود نــدارد، افزود: متقاضیــان پس از 
مراجعه به مرکز رشد یا ثبت اینترنتی درخواست استقرار 

و حمایت،کلیات ایده خود را ارائه می کنند.
جمالی اضافه کرد: پس از آن یک کارگروه متخصص، 
ایده مورد نظر را مورد ارزیابی قرار می دهد، در صورتی که 
ایــن ایــده مــورد تایید قرار بگیرد مرکز رشــد همه امکانات 
ابتدایــی از جملــه  یــک دفتــر کار بــا تمــام امکانــات و ارایه 
تسهیالت کم بهره برای شروع فعالیت صاحب ایده را در 
اختیارش قرار می دهد. وی گفت: متخصصان و مشاوران 
انجــام مشــاوره های تخصصــی،  بــا  ایــن مــدت  در طــول 
برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی و خدمــات مــادی و معنــوی 
دیگر کمک می کند تا آن ایده رشد کند، تنومند شود و در 

نهایت بتواند مستقال وارد بازار کار شود.
و  کســب  ایده هــای  صاحبــان  جمالــی،  گفتــه  بــه 
کارهــای نوپــا در طــول ایــن مدت بصــورت کامــال رایگان 
مــورد حمایــت قرار می گیرند تا در نهایت بتوانند با ارائه 
خدمــات و محصــوالت خــود در بــازار، زندگــی مــردم را 

تسهیل نمایند.
وی در پایــان گفــت: مرکــز رشــد دهدشــت واقــع در 
دانشگاه آزاد این شهر در طول ایام هفته آماده استقبال 
و حمایــت از مالکیــن فکــری اید ه هــای تجــاری و خدماتــی 
اســت.ایجاد فرصت های شــغلی شــروع بــه فعالیت کرده 

است.

 مشارکت گوگل و فیس بوک

در ساخت کابل زیردریایی جدید
گــوگل و فیــس بــوک از مشارکتشــان در سیســتم 
کابــل زیردریایــی جدیــد بــرای ســال ۲۰۲۴ کــه اتصــال 
اینترنت در سراســر منطقه آســیا اقیانوسیه را بهبود می 

بخشد، خبر دادند.
بــه گــزارش ایســنا، شــرکت فیــس بــوک اعــالم کــرد 
این پروژه زیرســاخت که اپریکات نام گرفته اســت، ژاپن، 
ســنگاپور، تایــوان، گــوام، فیلیپیــن و اندونــزی را متصــل 
کرده و پاســخگوی تقاضای رو به رشــد برای دسترســی به 
پهنای باند و اتصال بی سیم ۵G خواهد بود. این شرکت 
در مــارس دو کابــل زیردریایــی جدید ترانس پســیفیک به 
نامهای بیفراســت و اکو را اعالم کرده بود که ســنگاپور را 
بــه کرانــه غربی آمریکا متصل مــی کند. گوگل هم در این 

پروژه حضور داشت.
گوگل در یک پست وبالگ اعالم کرد: کابل های اکو 
و اپریــکات سیســتم های زیردریایی تکمیل کننده یکدیگر 
هســتند و تــاب آوری گــوگل کلــود و ســایر ســرویس های 
دیجیتالــی ایــن شــرکت را بهبــود می بخشــند. طبق اعالم 
فیــس بــوک، اتصــال فیبــر نــوری جدیــد که سراســر آســیا 
اقیانوسیه را دربرمی گیرد، ظرفیت طراحی اولیه بیش از 

۱۹۰ ترابیت در ثانیه دارد.
بــر اســاس گــزارش بلومبــرگ، هــر دو غــول فنــاوری 
آمریکایی در ساخت زیرساخت اینترنت در این منطقه که 
پتانســیل باالترین نرخ رشــد را می بینند، ســرمایه گذاری 
کــرده انــد. گوگل ســال گذشــته برنامه هزینــه ۱۰ میلیارد 
دالری برای کمک به دیجیتالی سازی هند در پنج تا هفت 

سال آینده را اعالم کرده بود.

 تجلیل از مدیرعامل 
»به پرداخت ملت« در 

اجالس مدیران ارزش آفرین 
در تحول و توسعه کسب وکار

مدیرعامــل شــرکت به پرداخــت ملــت در نخســتین 
و  تحــول  در  ارزش آفریــن  مدیــران  سراســری  اجــالس 

توسعه کسب وکارهای ایران ، مورد تجلیل قرار گرفت.
به گزارش ایســنا، بنابر اعالم روابط عمومی شــرکت 
به پرداخــت ملــت، هــدف از ایــن همایــش که بــا همکاری 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، اتــاق بازرگانــی ایــران و 
سازمان فنی و حرفه ای کشور روز دوشنبه ۱۸ مردادماه از 
ســاعت ۱۶ الی ۲۱ در محل مرکز همایش های بین المللی 
کارآفرینــی  فرهنــگ  اشــاعه  شــد،  برگــزار  تهــران  رایــزن 
تولیــدی،  برتــر واحدهــای  از مدیــران  تولیــد و تجلیــل  و 
صنعتــی و اقتصــادی بــود. در ایــن همایــش، از محمدرضا 
نمازی، مدیرعامل شــرکت به پرداخت ملت به عنوان مدیر 
ارزش آفریــن برتــر در تحول وتوســعه کســب وکار در حوزه 

پرداخت الکترونیک تقدیر و تجلیل به عمل آمد.
توســعه کســب وکار در فضــای ملــی و بیــن المللــی، 
نقــش  اســتراتژیک در کســب وکارها،  اهمیــت مدیریــت 
کســب وکار،  توســعه  در  نــوآوری  و  خالقیــت  مهــارت، 
اقدامــات ابتــکاری مدیــران در حــوزه بازاریابــی و فروش از 
جملــه اهداف، رویکردها و محورهای ارزیابی این اجالس 
سراســری بود. همچنین کارآفرینی، خالقیت، استفاده از 
تکنولوژی برتر و بومی سازی، قابلیت تجاری سازی و خلق 

ثروت از محورهای ارزیابی مدیران در این اجالس بود.

سایپا، رتبه اول تیراژ تولید 
خودرو در کشور

گروه خودروســازي ســايپا در دو دوره زمانی »سال 
۱۳۹۸« و »ســه مــاه نخســت ۱۴۰۰« توانســته رتبه اول 
توليد خودرو در كشــور را به اســم خود ثبت كند؛ ســایپا 
در ســال گذشــته بــا وجــود شــرايط كرونايــي ۲۲۸ درصد 
افزايــش توليــد روزانــه داشــته و توليــد روزانــه را از ۷۰۰ 

دستگاه به حدود ۲۱۰۰ دستگاه خودرو رسانده است.
گروه خودروســازی ســايپا در سال ۹۹ توانست ۹۳ 
درصد از برنامه توليد خود را محقق كند و با توليد ۴۲۰ 
هزار دستگاه خودرو، رشد ۱.۵ درصدي در توليد خودرو 
داشــته باشــد. اين در شرايطي است كه سال ۹۸ ميزان 
توليــد خــودرو در ســایپا ۴۱۵ هزار دســتگاه بــود. الزم به 
یادآوری اســت که ســال گذشــته به جهت خروج پرايد از 
 CKD خــط توليــد و كاهش ۵۷ درصدي توليد محصوالت
ســهم محصــوالت ســايپا در بــازار بــه حــدود ۴۳ درصــد 
رســیده بــود کــه بــا تنــوع و توســعه محصــول و افزايــش 
توليد، سهم محصوالت سايپا در بازار به سرعت در حال 
افزايــش اســت.  يكــي دیگر از دســتاوردهاي مهم ســايپا 
در ســال گذشــته آغاز توليد ۳ محصول جدید داخلی در 
یکســال بــرای اولیــن بــار در کشــور بــود. ايــن موضوع در 
شــرايطي كه كشــور با ظالمانه ترين تحريم ها و شــيوع 
ويروس كرونا روبرو اســت در نوع خود تحســین برانگیز 
است. افزایش ۱۰۰ درصدی تولید در کمتر از ۳ ماه برای 
اولیــن بــار در کشــور هــم از ديگــر موضوعاتــي اســت كه 
گروه خودروســازي سايپا در ســال گذشته داشته است، 
ايــن اتفــاق ســبب شــد ظرفیــت از دســت رفته ناشــی از 

خروج پراید جبران شود. 
گروه خودروســازي سايپا با اجراي دقيق برنامه هاي 
توســعه اي خــود بــا هــدف تكميــل ظرفيت گــروه، آرامش 
بازار، توزيع مناسب خودرو و جلوگيري از فعاليت دالالن 
در بازار، تیراژ محصوالت جدید اين مجموعه را ۵۸ درصد 
افزايــش داده اســت و همچنيــن موفــق شــده ۲۰۰ درصــد 
افزایــش تولیــد محصــوالت خانواده ســاینا، کوییــک و تیبا 
را داشــته باشــد. بر اســاس اين گزارش و بررسي دقيق تر 
كارنامه كاري گروه خودروســازي ســايپا در ســال گذشــته 
ركورد توليد محصوالت تجاري )با توليد ۶۳ هزار دستگاه( 
پس از ۹ ســال شكســته شــد و در اين ميان به ميزان ۶۳ 

درصد افزایش تولید قوای محرکه ثبت شده است.

خودروسازان هم به تعطیالت 
می روند

پیــرو  پنــج روزه در کشــور،  بــا تعطیلــی  همزمــان 
مذاکرات صورت گرفته میان مدیران دو خودروساز بزرگ 
و انجمن ســازندگان قطعات، در جهت مدیریت و تامین 
قطعات، تولید خودروســازان از ســه شنبه تا پایان هفته 
متوقــف می شــود و از روز شــنبه )۳۰ مردادمــاه( مجــدد 

تولید آغاز خواهد شد.
بــه گــزارش ایســنا، در پــی اوج گیــری شــیوع کرونــا 
در پیــک پنجــم و تعطیلــی ادارات، اصنــاف و واحدهــای 
تولیدی تا پایان روز اداری شــنبه هفته آتی، شــرکت های 
خودروساز ایران خودرو و سایپا نیز از سه شنبه تعطیل و 
فعالیت آن ها تا پایان هفته )جمعه( متوقف شده است. 
بر این اســاس، انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های 
خــودرو نیــز در نامــه ای بــه اعضای خــود، خواســتار اعمال 

تمهیداتی مطابق با تصمیم خودروسازان شده است.
در متــن نامــه انجمــن قطعه ســازان بــه شــرکت های 

قطعه ساز آمده است:
"احترامــا بــه اطالع می رســاند پیرو مذاکــرات صورت 
گرفتــه بــا مدیران عامل شــرکت های ایران خودرو و ســایپا 
در رابطه با مدیریت تولید و تأمین قطعات طی تعطیالت 
پیــش رو، مقــرر شــد تولیــد خودروســازان از ابتــدای روز 
سه شــنبه ۲۶)مــرداد مــاه( متوقــف شــود و در ابتــدای روز 
شــنبه )۳۰ مردادمــاه( مجــددا آغاز شــود؛ لــذا از همکاران 
عزیــز قطعه ســاز درخواســت می شــود، تمهیــدات الزم را 
جهت ارسال قطعات مورد نیاز به ویژه قطعات خودروهای 

تارا و شاهین فراهم آورند.
راســتای  در  فوق الذکــر  تصمیمــات  اســت  بدیهــی  
همراهــی بــا مصوبــات ســتاد ملــی کرونــا و جهــت حفــظ 
و  قطعه ســازی  صنعــت  شــاغالن  و  کارگــران  ســالمت 

خودروسازی اخذ شده است.
انجمن ســازندگان قطعــات و مجموعه های خودروی 
کشور آرزوی سالمتی برای همه ملت عزیز ایران به ویژه 

فعاالن و شاغالن صنعت قطعه سازی کشور را دارد. "

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

ایده های نوآورانه صنعت تایر 
پذیرش می شوند

فراخوانــی بــرای توســعه افزودنــی روان ســاز در صنعــت 
تایرسازی منتشر شد.

"توســعه  ایســنا، پنجــاه و یکمیــن فراخــوان  گــزارش  بــه 
افزودنی روان ساز چندعاملی کامپاندینگ االستومرهای با پایه 
NR/SBR" با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی و به سفارش 

یک شرکت دانش بنیان منتشر شد.
در صنعــت تایــر، بــه منظــور فرآیندپذیــری و شــکل گیری 
الســتیک، فراینــدی بــه نــام کامپاندینــگ روی الســتیک صــورت 
می گیــرد، بدیــن صورت کــه از افزودنی های شــیمیایی به عنوان 
کمک فرآیند اســتفاده می شــود. این افزودنی شیمیایی چندین 
قابلیت دارد و به همین دلیل افزودنی چند عاملی کامپاندینگ 

الستیک نام گرفته است.
عاملــی  چنــد  روان ســاز  افزودنــی  توســعه  راســتای  در 
کامپاندینــگ االســتومرهای بــا پایــه NR/SBR«، مجــری تحقیق 
باید در گام نخســت، روش ســنتز را طراحی و ســپس فرایند را 
متناسب با نتایج تست، بهینه سازی کند و در گام بعدی، الزم 
اســت کمــک افزودنــی روان ســاز ســورفکتانتی را با مشــخصات 

موردنظر تولید کند.
بــه نقــل از ســتاد نانــو، شــرکت در فراخــوان تحقیقاتــی و 
ارائــه پروپــوزال در قالب انفرادی، گروهی، شــرکتی و ســازمانی 
مجاز اســت و پروپوزالی که بیشــترین تناسب را با الزامات این 
نیــاز تحقیقاتــی داشــته باشــد، انتخــاب و به عنــوان مجــری بــه 

شرکت دانش بنیان متقاضی معرفی خواهد شد.
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معادنــش  بــا  بیشــتر  را  بافــق  شهرســتان 
می شناســیم اما در سال های اخیر عالوه بر توسعه 
صنایــع جوار معدنی که باعث کاهش خام فروشــی 
ذخیره معادن این شهرســتان شده، جریان توسعه 
اهتمــام  بــا  نیــز  مختلــف  زمینه هــای  در  منطقــه 

مسئوالن، شتاب قابل توجهی یافته است. 
پس از تکمیل فعالیت اکتشاف در سال ۴۹ و 
هنگامی که اوایل دهه ۵۰ خورشــیدی کار استخراج 
ســنگ آهــن در معــدن چغــارت بافــق بــا ذخیــره ۱.۴ 
میلیــارد تــن آغــاز شــد، کمتر کســی به فکر توســعه 
منطقه و فراهم کردن زمینه ارزش افزوده برای مواد 
معدنی و پیشــگیری از خام فروشــی سنگ آهن بود؛ 
اما اجرای طرح های جوار معدنی در ســال های اخیر 
باعــث جلوگیری از خام فروشــی موادی مانند ســنگ 
آهن، سرب و روی و رونق اقتصادی و ارزش افزوده 

فراوان در شهرستان شده است.
تولیــد ســاالنه  ســنگ آهــن در بافــق بین ۳.۲ 
تــا چهــار میلیــون تــن بود کــه از طریق خطــوط ریلی 
و حمــل و نقــل جــاده ای به کارخانه فوالد خوزســتان 
و ذوب آهــن مبارکــه اصفهــان و بعضــا بــه خــارج از 
کشــور صادر می شــد، از رهگذر فروش مواد اولیه ای 
ماننــد ســنگ آهــن ۲ درصــد آن به عمــران و آبادانی 
بافــق اختصــاص می یافــت و تعــدادی از جوانــان این 
شهرستان نیز در معدن مشغول به کار شده بودند.
اکتفــا  و ۲ درصــد  اشــتغال  بــه همیــن  مــردم 
می کردنــد غافــل از اینکــه کــوه چند ۱۰ متــری معدن 
ســنگ آهــن چغــارت رفتــه رفتــه بــه گودالــی عمیــق 
تبدیــل می شــود و بهره بــرداری بــدون ارزش افــزوده 
بــرای ســاکنان منطقــه جــز آالیندگــی و بیماری هــای 
تنفــس و بعضــا ســرطان عایــد دیگری نــدارد. کم کم 
این دغدغــه ایجــاد شــد کــه اگــر روزگاری ذخیره این 
معــدن تمــام شــود، تکلیف شهرســتان بافــق و مردم 
منطقه چه خواهد شــد؟ گرچه مســئوالن معادن با 
شروع به کار معدن چغارت به فکر اکتشاف معادن 
جدیــد ســنگ آهــن در منطقــه بودند و موفق شــدند 
۳۸ آنومالــی معدنــی را در حــوزه شهرســتان بافــق، 
اردکان و بهاباد در اســتان یزد و زرند کرمان کشــف 
کننــد کــه اکنون بهره بــرداری از ۹۰ درصد آن ها آغاز 
شده، ولی همواره فقدان زنجیره تولید فوالد در این 

شهرستان احساس می شد.
زنــگ خطــر اتمــام ذخیــره معــادن و تعطیلــی 
گــوش  در  همــواره  آن  بــه  وابســته  فعالیت هــای 
بهره بــرداران و شــاغالن ایــن حوزه طنین انــداز بود تا 
اینکــه بــا پیگیری هــای مســئوالن با ســاخت کارخانه 
فــوالد ۸۰۰ هــزار تنــی بافــق بــا عنــوان »فــوالد بافق 
کســری« موافقت و قرارداد ایجاد آن در ســال ۹۴ با 

مشــارکت ایران و چین بسته شد.

 تذکر نماینده مجلس 

به وزیر تعاون
نماینــده شهرســتان های  ابرکوه، بافق، بهاباد، 
خاتم و مهریز و مروست در تذکری در جلسه علنی 
یک مــاه قبــل مجلــس خطاب بــه وزیر تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعــی گفــت: مــردم بافــق از مجموعــه ایــن 

وزارتخانه در این شهر گالیه مندند.
بــه گفتــه او در مجموعــه ســنگ آهــن مرکــزی 
بافــق، ۷ هــزار نفــر مشــغول بــه کار هســتند که اگر 
خانواده ۴ نفره داشــته باشــند یعنی ۲۸ هزار نفر از 
این محل ارتزاق می کنند که حدود نیمی از جمعیت 

شهرستان است.
محمدرضــا صباغیان تاکیــد کرد: اجــازه ندهید 

ســنگ آهن مرکزی بافق وارد بورس شــود و در این 
اوضــاع احــوال کرونایــی و اقتصــادی، مــردم ناراضی 

بمانند.
او معتقد اســت: ســوء مدیریت و تصمیم گیری 
در خصوصی ســازی ســال ۷۹، ۹۰ و ۹۳ ، شهر بافق 
را دچار بحران کرد و اســتخراج ســنگ آهن به مدت 
۵۳ روز تعطیــل بــود و امــروز کــه شــهر آرام اســت 
دوبــاره می خواهنــد ســنگ آهــن را به بــورس ببرند، 
بدون اینکه به مسئولیت های اجتماعی آن و دستور 

معاون اول توجه کنند.
ایــن نماینــده مجلــس دربــاره مصوبــه شــورای 
تامین شهرســتان برای مخالفت با این طرح تصریح 
کــرد: شــهر آرام مــا را بــه هــم نریزید، مردم مشــکل 
دارنــد و کشــاورزی بــه خاطــر انفجــارات از بین رفته 
اســت و مــردم بــا بیماری هــای مختلــف دســت بــه 

گریبانند.

ساخت کارخانه فوالد در بافق
مدیــر ســابق پــروژه فــوالد بافق کســری از آغاز 
 ۸۰۰ ســاالنه  ظرفیــت  بــا  فــوالد  کارخانــه  ســاخت 
هــزار تــن فــوالد خــام بــا مشــارکت چینی هــا در این 
شهرســتان معــدن خیــز با عقــد قرارداد کنسرســیوم 

خبر داد.
رحمــان مظفــری قــرارداد اولیــه را چهارصــد و 
چهــار میلیــون یــورو اعــالم و بــا بیــان اینکــه خــوراک 
ایــن کارخانــه کنســانتره ســنگ آهن و تبدیــل آن به 
آگلومراســیون و گندله اســت، افزود: کارخانه فوالد 
ســاالنه قابلیــت تولیــد ۸۰۰ هــزار تــن محصــول را 
دارد و اجــرای آن موجــب ایجــاد تحــول اقتصــادی در 
کشــور و توســعه و رونق شهرستان بافق و همچنین 
جلوگیری از خام فروشی سنگ آهن و ارزش افزوده 

قابل توجه است.
پــروژه  درصــدی   ۱۲ پیشــرفت  از  مظفــری 
فــوالد بافــق کســری خبــر داد و خاطرنشــان کــرد: بــا 
بهره بــرداری از ایــن کارخانــه زمینه اشــتغال بیش از 
یــک هــزار و ۸۰۰ نفــر به صــورت مســتقیم و ۶ هزار 

نفر به صورت غیرمستقیم فراهم می شود.

حمایت وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی از فعالیت بخش 

خصوصی در حوزه فوالد
در دهــه ۹۰ کارخانــه نیمه کاره فــوالد بافق نیز 
که سال ها بالتکلیف مانده بود با حمایت مسئوالن 
مربوطه به بخش خصوصی واگذار شد و مدیرعامل 
ایــن شــرکت اعالم کرد که برای خریــد تجهیزات این 
کارخانه افزون بر ۹ میلیون یورو و ۲ میلیارد تومان 

پرداخت کرده است.
ســید علی محمــد ابویــی از اعــالم رقــم تولیــد 
ســاالنه ایــن شــرکت خــودداری کــرد و افــزود: اکنون 
بخــش تولیــد میلگــرد ایــن کارخانــه فعــال اســت و 
محصــوالت تولیــدی بــه بــازار داخلی و گاهی کشــور 

عراق صادر می شود.

مجتمع فوالد بافق در جمع 
تولیدکنندگان معدود گِردهای 

 CK۴۵ صنعتی
 مدیــر بهره بــرداری مجتمــع معدنــی و صنعــت 
آهــن و فــوالد بافــق از گام رو بــه جلوی این شــرکت 
در صنعــت فــوالد خبــر داد و گفــت: توانســتیم در 
سال جهش تولید با احساس مسئولیت در راستای 

گردهــای  از  نیــاز کشــور طیــف گســترده ای  تحقــق 
صنعتی CK۴۵ را تولید کنیم.

صنایــع  اینکــه  بیــان  بــا  عظمتــی  عبــاس 
مصرف کننــده ایــن فــوالد به ویــژه صنعــت پیــچ و 
مهــره کشــور از کمبــود مــواد اولیــه رنــج می برند، 
اظهارکرد: افزایش تولید فوالد صنعتی CK۴۵ بر 
اســاس استانداردهای بین المللی در این مجتمع 
نیــاز بســیاری از کارخانه هــا را بــه ایــن محصــول 

تأمین می کند.
ِــرد CK۴۵ یکــی از پرمصرف تریــن  او افــزود: گ
انــواع فوالدهــای صنعتــی بــا قابلیت ماشــین کاری و 

مقاومت کششی باالست.
  CK۴۵ عظمتــی درباره تولید گردهای صنعتی
فــوالد کشــور  از کارخانه هــای  تعــداد محــدودی  در 
گفــت: ایــن محصــول در ســاخت قطعــات اتومبیــل، 
موتورهــا، پیــچ و مهــره، ابزارهای صنایع کشــاورزی، 
شــافت ها، ابزارهای دستی، چرخدنده های کوچک و 

... کاربرد گسترده ای دارد.
ایــن مجتمــع اکنــون افزون بــر تولید گــرد آلیاژ 
صنعتی، محصوالت ساختمانی خود را در گریدهای  
A۳  و A۴  از ســایز ۸ تــا ۴۰ عالوه بــر تأمیــن بــازار 

داخل به کشورهای همسایه هم صادر می کند.

 ساخت کارخانه آگلومراسیون

 در بافق
کارخانــه فــوالد بــرای تولیــد محصــوالت خــود 
بــه مــواد اولیــه نیــاز دارد کــه از کنســانتره ســنگ 
و  پیش پخــت  فراینــد  می شــود.  اســتحصال  آهــن 
کلوخه ســازی ســنگ آهن قبل از شــارژ به کوره بلند 
در کارخانه های فوالدسازی »آگلومراسیون« نامیده 
می شــود کــه بــه روش احیــاء مســتقیم به ویــژه در 

کوره های بلند در تولید آهن کاربرد دارد.
عقــد  بــا  آگلومراســیون  کارخانــه  ســاخت 
قرارداد کنسرسیوم داخلی و چینی با ۲۹ میلیون 
دالر ســرمایه گــذاری ارزی و ۲۱۰ میلیــارد ریــال 
هزینــه ریالــی و تولید ســاالنه بیــش از ۸۰۰ هزار 

تن  اجرا شد.
بافــق  آگلومراســیون  طــرح  مجــری  جانشــین 
خــرد  آهــن  ســنگ  آگلومراســیون  خــوراک  گفــت: 
دانــه، بــا عیــار ۶۰ درصــد اســت، که پــس از ورود به 
سیســتم کار خردایــش آن انجــام می شــود. در ایــن 
معــدن  از  اســتخراج  از  پــس  آهــن  فراینــد، ســنگ 
بــه  تبدیــل  ســپس  و  دانه بنــدی  خردایــش،  ابتــدا 
آگلومراســیون می شــود و آمــاده حمل به کــوره بلند 

اصفهان و نهایتا تبدیل به فوالد می شود.
رحمان مظفری از اشتغال ۴۰۰ نفر در کارخانه 
آگلومراســیون خبــر داد و بــا بیــان اینکــه کــوره بلند 

بــرای ذوب آهــن در جــواره طرح آگلومراســیون بافق 
ساخته می شود، تصریح کرد: با ساخت و راه اندازی 
کــوره بلنــد عــالوه بر تولیــد فوالد در این شهرســتان 

زمینه اشتغال ۳۰۰ نفر دیگر نیز فراهم می شود.

ساخت و افتتاح کارخانه گُندله
گُندلــه گلوله هــای تولیــد شــده از نرمــه ســنگ 
آهن و ســایر مواد افزودنی اســت که نخست خام و 
ســپس پخته و ســخت می شود و برای احیا به روش 
ســنتی تولید آهن در کوره بلند یا روش های متعدد 

احیای مستقیم به کار می رود.
مدیرعامــل شــرکت ســنگ آهــن مرکــزی ایران–بافق 
هم گفت: عملیات اجرایی این کارخانه از ســال ۹۴ 
در قالب کنسرســیومی با شــرکت های چینی، ژاپنی 
و ایرانــی در ســایت معدن ســنگ آهــن چغارت بافق 
آغــاز و پــس از گذشــت پنج ســال در روزهای پایانی 
ســال گذشــته در ارتبــاط ویدیــو کنفرانس بــا حضور 

رئیس جمهوری به بهره برداری رسید.
رضــا فالح مبارکــه بــا بیــان اینکــه برای ســاخت 
و تجهیــز ایــن کارخانــه، یک میلیــارد و ۸۵۵ میلیون 
یــوان هزینــه شــده اســت، گفــت: خوراک ایــن واحد 
صنعتــی کنســانتره ســنگ آهــن اســت و اســتخراج 
ســنگ آهــن از معــادن منطقــه پــس از پرعیارســازی 
تجهیــزات  بــا  فراینــد  یــک  در  درصــد(   ۶۰ )بــاالی 
پیشــرفته معدنــی بــه کنســانتره تبدیل می شــود که 
در برنامه هــای کوتــاه و بلندمــدت کنســانتره حاصل 
از معــادن ســنگ آهــن منطقه مانند معــدن دی ۱۹، 
آنومالــی شــمالی و چاه گــز تامین می شــود که نقش 
مهمــی در ارزش افــزوده ســنگ آهــن و جلوگیــری از 

خام فروشی آن دارد.
فالح مبارکــه راه انــدازی کارخانه گندله ســازی را 
یکی دیگر از حلقه های تولید فوالد در شرکت سنگ 
آهــن مرکــزی بافــق دانســت و بیــان کــرد: جلوگیری 
از خام فروشــی، ایجــاد ارزش افــزوده بیشــتر و تنوع 
بخشــیدن بــه محصــوالت ســنگ آهــن از عمده ترین 
مزایــای ایــن طرح صنعتی اســت و در این طرح برای 

۷۸۸ نفر شغل ایجاد شده است.
به گفته او کارخانه گندله بافق دومین کارخانه 
پنج میلیون تنی کشور است که از سوی سه شرکت 
ایرانــی و چینــی در ایــن شهرســتان ســاخته شــد و 
خــوراک واحدهای فوالدســازی به روش مســتقیم را 

تامین می کند.

ساخت کارخانه ۲ میلیون تنی 
کنسانتره آهن در بافق

از آنجایــی که خوراک گندله ســازی، کنســانتره 
آهــن اســت و قبال نیــز  چنین کارخانــه ای با ظرفیت 

ســه میلیــون تــن در بافــق فعــال بــوده اســت، بــرای 
جبران کســری کنســانتره کارخانه دیگری با ظرفیت 
تولید ســاالنه ۲ میلیون تن در ســال ۹۹ در ســایت 

معدن سنگ آهن بافق آغاز شد.
به گفته مدیرعامل شــرکت سنگ آهن مرکزی 
ایــران ســاخت ایــن کارخانــه بــه مــدت ۳۰ مــاه و بــا 
ســرمایه گذاری ۸۹ میلیــون یورویی در جوار شــرکت 
سنگ آهن بافق احداث می شود و کنسانتره آهن را 

با خلوص ۶۷.۵ درصد تولید می کند.

بهره برداری از کارخانه کنسانتره 
سرب و روی بافق در سال ۹۹

کارخانه تولید کنسانتره سرب و روی معدن 
»تاشــکوییه« با ۹۵۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری 
از ســوی بخــش خصوصی بــا حمایت دولت وقت 

به بهره برداری رسید.
مدیرعامــل این واحد معدنی در گفت وگو با 
ایرنا ذخیره کنونی سرب و روی معدن تاشکوییه 
را ۱۶۰ هــزار تــن اعالم کرد و یادآور شــد: ســاالنه 
۱۷ هــزار تــن کنســانتره ســرب و پنــج هــزار تــن 
تولیــد  معدنــی  واحــد  ایــن  در  روی  کنســانتره 
می شــود و با راه اندازی این واحد زمینه اشــتغال 
۲۵۰ نفر به صورت مستقیم فراهم شده است.

جــواد نجم نیا با تشــریح ضــرورت ایجاد این 
طــرح جــوار معدنی اظهارکرد: شــروع بــه کار این 
کارخانــه باعث فعالیت و اقتصادی شــدن معادن 
کوچک سرب و روی در شهرها و مناطق همجوار 
و نیــز ایجــاد اشــتغال و ارزش افــزوده در منطقه 

شده است.
بــه گفتــه او ۲ محصــول تولیــدی این معدن 
پــس از مراحــل تغلیــظ بــرای تولیــد شــمش بــه 
کارخانــه ســرب و روی بافق واقــع در کیلومتر ۷۰ 

جاده بافق-یزد ارسال می شود.
تاشــکوییه ۵۰ ســال  و روی  معــدن ســرب 
بدون بهره برداری بود که ســال ۹۷ توســط بخش 
خصوصــی و حمایــت دولــت دوازدهــم راه انــدازی 
شــد و اکنــون حدود ۱۵۰ نفــر در این مجموعه به 
کار اشــتغال دارنــد کــه ۲۵۰ نفــر نیــز در کارخانه 

کنسانتره به این افراد اضافه شد.
معــدن ســرب و روی تاشــکوییه  در فاصلــه 
مرکــز  کیلومتــری   ۲۱۵ و  بافــق  کیلومتــری   ۱۰۵

استان یزد واقع است.
بیــش از هفــت هــزار نفــر در شــرکت ســنگ 
آهــن مرکــزی ایــران - بافــق به کار اشــتغال دارند که 
با احتســاب خانواده آن ها و بازنشســتگان افزون بر 
۷۵ درصد جمعیت شهرستان بافق به نوعی به این 

مجموعه معدنی وابسته هستند.

پیگیری کمیسیون انرژی 
مجلس برای تبدیل خوزستان 

به منطقه آزاد انرژی
عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس بــا بیــان اینکــه 
خوزســتان مرکــز تولیــد نفــت، گاز، پتروشــیمی، بــرق 
و... اســت و ظرفیت هــای »بســیار خوبــی« در حــوزه 
انرژی دارد که باید آن ها برای توسعه استان استفاده 
شــود، تاکید کرد که با توجه به وجود این ظرفیت های 
بی شــمار در حــوزه انــرژی در خوزســتان ضــرورت دارد  
که خوزســتان به منطقه آزاد انرژی یا بازار ویژه انرژی 

کشور تبدیل شود.
علیرضــا ورناصــری در گفت وگــو بــا ایســنا دربــاره 
پیگیری هــا برای تبدیل خوزســتان بــه منطقه آزاد انرژی 
گفــت: ایــن مســاله دســتاوردهای بســیاری برای کشــور 
و اســتان خوزســتان در زمینــه اشــتغال و ثروت آفرینــی 
خواهد داشــت و قطعا زمینه ســاز توســعه بیشتر کشور 

خواهد شد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه منطقه 
ویژه انرژی به معنای تولید، پاالیش و عرضه حامل های 
انــرژی به صــورت همزمــان در یــک منطقــه اســت، ادامه 
داد: با توجه به اینکه همه حامل  های انرژی در کمترین 
فاصله از این بازار در دســترس هســتند و خوزســتان به 
خریــداران خارجی که عموما کشــورهای همســایه ایران 
هســتند، نزدیــک اســت؛ در نتیجــه دیگــر نیــاز بــه تقبل 
هزینه های حمل و نقل و جابه جایی نیســت و تشــکیل 
منطقــه آزاد انــرژی خوزســتان می  توانــد وضــع خریــد و 

فروش را تسهیل کند.

رئیس اتحادیه فروشندگان 
گوشت دامی مشهد: 

گوشت قرمز در ماه های 
آینده گران تر خواهد شد

رئیــس اتحادیه صنف فروشــندگان گوشــت دامی 
مشــهد دربــاره افزایــش قیمــت ۲۰ الــی ۳۰ درصــدی 
ســال  مشــابه  مــدت  بــا  مقایســه  در  قرمــز  گوشــت 
گذشــته بیان کــرد که بــا توجــه بــه گرانــی نهاده هــای 
دامــی، خشکســالی، نبــود حمایــت جهــاد کشــاورزی از 
دامــداران و وارد نشــدن گوشــت بــه کشــور بــه دلیــل 
گرانــی ارز در ماه هــای آینده با گرانی چشــم گیر قیمت 

گوشت قرمز روبه رو خواهیم شد.
مهــدی باقــری در گفت وگــو بــا ایســنا در خصــوص 
افزایــش قیمــت گوشــت قرمز اظهــار کرد: احتمــال دارد 
این افزایش قیمت از اوایل پاییز آغاز شــود. قیمت دام 
ســبک در ماه جاری در مقایســه با ماه گذشته افزایشی 
نداشــته لیکــن دام ســنگین در هــر کیلو ۱۰ هــزار تومان 

افزایش قیمت داشته است.
او افــزود: اکنــون قیمــت هر کیلو الشــه بــره نرینه 
۱۱۷ هــزار تومــان، هــر کیلو ران و دســت و گــردن گردبر 
۱۳۵ هــزار تومــان و بــدون گــردن ۱۳۸ هــزار تومان، ران 
و دســت و گردن فانتزی ۱۴۲ هزار تومان، ران و دســت 
فانتــزی ۱۴۵ هزار تومان، گوســاله جوانه کترینگی ۱۴۵ 
هــزار تومــان و قیمــت هــر کیلــو گوشــت گاوی کترینگی 

۱۳۰ هزار تومان است.

رئیس بنیاد مسکن سیرجان: 
واگذاری زمین در ۳۴ روستا 

به زودی آغاز می شود
رئیس بنیاد مســکن شهرســتان سیرجان با تشکر 
از مســئوالن اســتان در تخصیص اراضی به شهروندان 
اعــالم کــرد کــه در ۲۹ روســتا  تهیه نقشــه تفکیکی در 

حال انجام است. 
بهنام ســالجقه در گفت وگو با ایســنا با بیان اینکه 
متقاضیــان زمیــن در روســتاها از مراجعــه حضــوری بــه 
بنیــاد مســکن خــودداری کنند، افــزود: شــرایط واگذاری 
و نحــوه ثبت نــام زمیــن در نیمــه دوم ســال جــاری بــه 
ایــن  در  مســکن  و  زمیــن  فاقــد  و  ســاکن  خانوارهــای 
روستاها پس از تصویب نقشه ها، طی مراحل قانونی و 

آماده سازی معابر اطالع رسانی خواهد شد.
او اعالم کرد که بیش از ۹۹ درصد قطعات اراضی 
تحــت تملــک بنیــاد مســکن در روســتاهای حریــم شــهر 

سیرجان واگذار شده است.

اخبـــــــــــــــــار

رئیــس ســازمان چای کشــور از برداشــت ۱۰۳ 
هــزار تــن برگ ســبز چای امســال از باغات گیالن و 
مازنــدران و افزایــش ۲۳ درصــدی این برداشــت در 

مقایسه با سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، حبیب جهانساز 
بامــداد یکشــنبه در جمــع خبرنــگاران بــا بیــان اینکه 
هر ساله برداشت برگ سبز چای از اول اردیبهشت 
آغاز می شــود و تا پایان مهر ادامه دارد، خاطرنشــان 
کــرد: تقریبــاً ۵۶ هــزار تــن معــادل ۵۵ درصــد بــرگ 
ســبز درجه یک و ۴۶ هزار تن معال ۴۵ درصد برگ 
ســبز درجه دو اســت؛ خوشبختانه برداشت چای در 

مقایسه با بارندگی خوب بوده است.
رئیس سازمان چای کشور با تصریح اینکه ۹۰ 
درصد این تولید از گیالن و ۱۰ درصد برای مازندران 
است، عنوان کرد: پیش بینی ما برای چین سوم ۲۵ 
الی ۳۰ هزار تن تا ۱۰ روز دیگر است و چین چهارم 
نیــز پــس از آن آغاز و تا مهــر ادامه دارد، پیش بینی 
می شود امسال تا ۱۴۵ هزار تن برگ سبز یعنی ۱۵ 

درصد بیشتر از سال گذشته برداشت کنیم.

جهانساز اعالم کرد: ۵۹۹ میلیارد تومان ارزش 
بــرگ ســبز خریــداری شــده اســت کــه ۴۸۹ میلیــارد 
چایــکاران  مطالبــات  از  درصــد   ۸۲ معــادل  تومــان 
پرداخت شــده و ۱۸ درصد باقی مانده اســت؛ دولت 
۹۰ درصــد ســهم خــود را پرداخــت و کارخانه هــا نیــز 

بیش از ۷۸ درصد مطالبات را پرداخت کردند.
او با بیان اینکه ۲ الی ۳ کارخانه پرداخت معوق 
دارنــد، افــزود: بخشــی از حمایت مــا از چایکاران در 
قالب خرید تضمینی چای است. خوشبختانه قیمت 
شــورای قیمت گــذاری برخــالف شــورای اقتصــاد کــه 
حداقــل قیمــت تضمینــی را ابالغ می کرد، متناســب 
با هزینه های تولید و ســود متناسب کشاورز است.

رئیــس ســازمان چــای کشــور گفــت: اصــالح و 
به زراعــی مــزارع و مســاعدت در هزینه هــای جــاری 
صنعــت چــای هزینه بر بــوده و نیازمنــد حمایت های 
مالــی ارزان قیمــت اســت. اکنــون یــک کارگــر روزانــه 
۲۵۰ تومــان حقــوق می گیرد و در یک روز حدود ۵۰ 
کیلــو چــای برداشــت می کند و میانگیــن قیمت چای 

کیلویی ۶ هزار و ۶۹۰ تومان اســت.

ایــن  بــرای چایــکار  اینکــه  بــا بیــان  جهانســاز 
بــه صرفــه اســت، تصریــح کــرد:  هزینه هــا نســبتاً 
هزینــه تولیــد چای در هر هکتار تقریباً ۱۹ الی ۲۰ 
میلیــون تومــان اســت و اگــر میانگیــن ۱۰ تــن چای 
از هــر هکتــار بــاغ برداشــت شــود، چایــکار به طور 
متوســط میانگین ۶۰ الی ۷۰ میلیون تومان درآمد 
دارد؛ امــا مشــکل اینجاســت که ۷۳ درصــد باغات 

ما زیر نیم هکتار اســت.
از  حمایــت  راســتای  در  اینکــه  بیــان  بــا  او   
چایکاران از محل صندوق توســعه چای ســرمایه در 
گردش به چایکاران تعلق می گیرد، گفت: همچنین 
به ازای هر هکتار ســال گذشــته ۳ میلیون پرداخت 
شــد که امســال ۴ میلیــون تومــان پیش بینی کردیم 
کــه ســال گذشــته از ایــن محــل ۳۲ میلیــارد تومــان 

پرداخت شد.
ایــن مســئول بیــان کــرد: ســود ایــن تســهیالت 
بــرای  و  اســت  یک ســاله  بازپرداخــت  بــا  درصــد   ۴
کارخانه ها نیز همین تسهیالت را در نظر گرفته ایم؛ 
امــا یــک ســرمایه گذاری از محــل صنــدوق تخصصــی 

چای در بانک ها انجام دادیم و بخشــی از منابع آن 
را در دو بانک سرمایه گذاری کردیم.

او افــزود: ایــن ســرمایه گذاری بــه ایــن منظور 
انجام شــد تا بتوانیم ســود تســهیالت آن هایی که 
سودشــان ۱۷ درصــد اســت را بــه ۴ درصــد بــرای 
کاهــش  کارخانجــات  بــرای  درصــد   ۷ و  چایــکاران 
دهیــم؛ ســال گذشــته ایــن تســهیالت بــه ۱۰ هــزار 

نفر پرداخت شد.
اینکــه  بــا بیــان  رئیــس ســازمان چــای کشــور 
ایــن ســازمان اکنــون بــا کمبــود منابــع بــرای اعطــای 
تســهیالت بــه چایــکاران مواجــه اســت، خاطرنشــان 
ســرمایه ای  تســهیالت  می خواهیــم  اگــر  کــرد: 
ارزان قیمــت در اختیــار چایــکاران قــرار دهیم اکنون 
نیازمند سرمایه گذاری در باغ و کارخانه ها هستیم.

جهانســاز اظهــار کــرد: بــرای اصــالح و به زراعی 
باغات امسال به ازای هر هکتار تا ۱۵ میلیون تومان 
بــرای هــرس کف بــر و بــرای احیای باغــات هر هکتار 
۱۸ میلیــون بــه چایــکاران تعلــق می گیــرد؛ لــذا ایــن 

تسهیالت ۴ ساله و با بازپرداخت ۴ درصد است.

او بــا بیــان اینکــه ۵۰ هــزار چایــکار در گیــالن 
و مازنــدران اشــتغال دارنــد، خاطرنشــان کرد: ســال 
گذشــته ۵۲ میلیــارد تومــان تســهیالت بــرای اصالح 
باغــات پرداخــت شــد. امســال هــم پیش بینــی مــا 
پرداخــت ۶۰ میلیــارد تومــان برای اصــالح و به زراعی 

باغات است.
رئیــس ســازمان چــای کشــور اعــالم کــرد: ۲۲ 
هــزار هکتــار از باغات گیــالن در دســت بهره برداری 
اســت کــه از ایــن میــزان ۳ هزار هکتــار از باغات در 
چند ســال اخیر به چرخه تولید بازگشــتند و کماکان 
۶ هــزار هکتــار بــاغ چای رها شــده داریــم و مجموع 
باغــات رهــا شــده و در دســت بهره بــرداری ۲۸ هزار 

هکتار است.
جهانســاز بــا بیان اینکه ۶ هــزار هکتار باغ رها 
شده می تواند در برنامه چرخه تولید قرار بگیرد و با 
ردیف های اعتباری مجلس در بازه ۵ ساله به چرخه 
تولید برگردد گفت: یک باغ رها شده تقریباً به ۳۰ 

میلیون تومان تسهیالت برای احیا نیاز دارد.
او بــا تأکیــد بر اینکه تأمین ســرمایه کافی برای 

صنــدوق تخصصی چای می تواند در توســعه صنعت 
چای به سازمان کمک کند، افزود: سال گذشته این 
مبلغ ۲۰ میلیون تومان بود که تقریباً تا ۱۸ میلیون 
تومــان تســهیالت احیــا از منابــع صنــدوق تخصصــی 
چای با بازپرداخت ۴ ساله و سود ۴ درصد پرداخت 

شد.
رئیس ســازمان چای کشــور با بیان اینکه برای 
باغــات جــاری تــا ۱۵ میلیــون تومان تســهیالت برای 
هــرس کف بــر و ۱۰ میلیون تومان برای هرس کمربر 
پرداخت می شــود، عنوان کرد: همچنین برای خرید 
ماشــین آالت نیز ســال گذشــته حدود ۸۰۰ دســتگاه 

در قالب تســهیالت ارزان قیمت اعطا شد.
جهانســاز در پایان با بیان اینکه چایکارانی که 
پروانه بهره برداری برداشــت از منابع آبی را داشــته 
باشــند ۸۵ درصد کمک بالعوض دولت برای اجرای 
سیســتم های آبــی تحت فشــار بــه آن هــا اختصاص 
محــل  از  نیــز  مابقــی  درصــد   ۱۵ افــزود:  می یابــد، 
صنــدوق تســهیالت ارزان قیمــت بــا ســود ۴ درصد و 

بازپرداخت ۴ ساله پرداخت می شود.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سیستان و 
بلوچســتان اعالم کرد که ۲ نیروگاه برق از ســوی 
بخــش خصوصــی بــا ســرمایه گذاری ۲۷۰ میلیارد 

تومان در خاش و زاهدان ساخته می شود. 
علیرضا پرنده مطلق دیروز در گفت وگو با ایرنا 
اظهار کرد: مصرف برق در سیســتان و بلوچســتان 
۲.۷ کشــوری بــوده در حالی کــه خطــوط انتقــال و 

تولید اســتان ۱۰ درصد خطوط کشور است.
او بــا بیان اینکه یک دکل حدود ۳۰۰تا ۶۰۰ 

میلیــون تومــان بــرای صنعــت بــرق هزینــه دارد، 
ادامــه داد: ۵۸ درصــد شــبکه فــوق توزیــع  بــرق 
ولــت در  بــا ظرفیــت ۶۳ کیلــو  یعنــی خطوطــی 

سیستان و بلوچستان  قرار دارد.
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای سیســتان 
و بلوچســتان تصریح کرد: ســال گذشته یک هزار 
و ۴۱۱ میلیــارد تومــان در بخــش انتقــال و فــوق 
توزیــع بــرق اســتان هزینه شــده که مراحــل آغاز 

این طرح ها از گذشته بوده است.

او ادامــه داد: فــاز نخســت نیروگاه گازســوز 
بخش خصوصی در سال ۹۹ در منطقه ایرانشهر 
در مــدار قــرار گرفــت و قــرار اســت توســعه یابد، 
عالوه بــر ایــن در زاهــدان و خــاش نیــز نیــروگاه 
بخــش  ســرمایه گذاری  تومــان  میلیــارد   ۲۷۰ بــا 

خصوصی ساخته می شود.
منطقــه  در  بیان اینکــه  بــا  پرنده مطلــق 
ســراوان مشــکل ســوخت وجــود دارد و نمی توان 
منطقــه  ایــن  در  بــاال  ظرفیــت  بــا  نیروگاه هــای 

نصــب کــرد، گفــت: اولیــن واحــد ۲۵ مگاواتی در 
این شهرســتان در ســال ۹۸ در مدت ســه ماه با 
وجود مشــکالت منطقه نصب و سال ۹۹ نیز فاز 
دوم به مدت چهار ماه طول کشــید و باعث شــد 
در ایــن منطقــه ۳۵ تــا ۴۰  مــگاوات بــرق تولیــد و 

نوسان مدیریت شود.
او ادامــه داد : قبــل از آن خــط ادیمــی مرکــز 
شهرســتان نیمــروز بــه ســفیدآبه و پســت بــرق 
ادیمــی در ســال ۹۷ و پســت ســفیدآبه در ســال 

۹۵ آماده و این اقدامات به صورت مســتمر اجرا 
شــد و نشان داد فعالیت های شبکه برق متوقف 

نبوده است.
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای سیســتان 
افزایــش  بــه  باتوجــه  کــرد:  بیــان  بلوچســتان  و 
مصــرف هــر ســال مجبوریــم، تعــداد پســت ها را 
زیــاد کنیــم و تعداد فیدر خروجی بیشــتر بگیریم 
یــا ظرفیــت ترانس ها را افزایش دهیــم و این کار 

هر سال انجام می شود. 

رئیس سازمان چای کشور: ۱۰۳ هزار تن برگ سبز چای امسال در گیالن و مازندران برداشت شد

بخش خصوصی، ۲ نیروگاه برق در سیستان و بلوچستان می سازد
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رئیــس ســازمان غــذا و دارو ضمــن تشــریح 
اقدامات انجام شده برای تولید داخلی داروهای 
همچنیــن  و  کرونــا  درمــان  در  مصــرف  مــورد 
تولیــد واکســن ایرانــی کرونــا، در عیــن حــال بــه 
بــرای  مافیــا  مانع تراشــی های  و  ســنگ اندازی 
دســت اندرکاران ســامت اشــاره کرد و گفت که 
به هر حال وقتی جلوی واردات کاالهای مشابه 
تولیــد داخــل گرفتــه می شــود، به منافــع عده ای 
برمی خــورد و ایــن افــراد اقدامــات جــدی علیــه 
ســازمان غذا و دارو، وزارت بهداشــت و شــخص 
وزیــر شــروع کرده انــد و با صــرف هزینــه، اخبار 

کذب را منتشر می کنند.
خبــری  نشســت  در  شانه ســاز  محمدرضــا 
وزارت بهداشــت کــه به صورت ویدیو کنفرانســی 
برگزار شــد، گفت: سازمان غذا و دارو مسئولیت 
حمایــت از تولیــد داخــل و مدیریــت ارز مورد نیاز 
در کشــور را برعهــده دارد. بــه طــوری کــه طــی 
برنامه ریزی هایی که انجام شد، برنامه ریزی برای 
حمایت از تولید داخلی بوده اســت. ســازمان غذا 
و دارو  متولــی تامیــن اقــام ســامت محور بوده 
و وظیفــه مــا دسترســی آســان مردم بــه کاالهای 
ســامت محور و در عین حال مســئولیت حمایت 
از تولید داخل و مدیریت ارز مورد نیاز در کشور 
را هــم برعهــده دارد. در ســال ٩٧ برنامه ریزی در 
جهــت حمایــت از تولید داخلی در قالب تشــکیل 
قرارگاهــی کــه مقابلــه بــا تحریم هــای ظالمانــه را 
ســرلوحه خود قرار داده بود، در دســتور کار قرار 
گرفــت. مــا حصل اقدامات این بــود که ارزبری ما 
در مجمــوع ارز نیمایــی و بانکــی در ســال ۱۳۹۹ 
نســبت بــه ســال ۱۳۹۷ از ۴.۲ میلیــارد بــه ٢.٨ 
میلیــارد کاهــش پیــدا کــرد کــه عدد بســیار بزرگ 

و قابــل توجهی اســت و اگر ارزبــری ۵۶٠ میلیون 
دالری کرونا و اقام مرتبط با آن در ســال ۱۳۹۹ 

نبود، رکورد بی سابقه ای به جا می ماند.

۳۰ درصد ارزبری کاهش یافت
شانه ساز ادامه داد: ما بازار واردات کاالهای 
مشــابه داخل را کوچک و از تولید داخل حمایت 
کردیــم تــا جایــی که امکان داشــت و فضــا را برای 
تولید داخلی باز کردیم، اشــتغال زایی ایجاد شد. 
٣٠ درصــد ارزبــری واردات را کاهــش و در مقابل 

١٠ درصــد ارزبــری تولیــد داخــل را در ســه حــوزه 
دارو، تجهیــزات پزشــکی و شیرخشــک افزایــش 
دادیم و این در راستای سیاست حمایت از تولید 
داخــل بــود. حدود ۲۱ درصد بازار واردکنندگان ما 
کوچک شد. این اقدامات نشان دهنده عزم جدی 
وزارت بهداشت در حمایت از تولید داخلی بود.

جلوی امضاهای طایی گرفته شد
رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: ماحصل 
امضاهــای  و  تخلفــات  بــا  برخــورد  اقدامــات  ایــن 

طایــی بــود. بــا ایــن حــال در قالب آنچه کــه مردم 
بــه عنــوان مافیــا می شناســند، مخالفت های جدی 
را در این ســال ها و به خصوص در ایام پایانی کار 
دولــت برای دســت انــدرکاران نظام ســامت ایجاد 
کردند. در عین حال ما از اسفند ۹۸ با یک پدیده 
بی ســابقه بین المللــی و بی ســابقه بــه نــام کرونــا 
برخــورد کردیــم. اینکه چه شــد که تولید ماســک از 
١۵٠ هزار در روز ظرف کمتر از دو ماه به ۴٠ تا ۴۵ 
میلیــون در روز ارتقــا پیــدا کرد و تامیــن ونتیاتور، 
اکسیژن ســاز و داروهــای مــورد نیــاز بــرای مقابلــه 

بــا بیمــاری کرونــا، مهم اســت کــه هر کــدام از آنها  
افتخار بزرگی برای کشور و جامعه نخبگانی است.

با صرف هزینه اخبار کذب 
منتشر می کنند

شانه ســاز با اشــاره به برخی  هجمه ها علیه 
وزیــر و وزارت بهداشــت گفت: بــه هر حال وقتی 
مــا جلــوی واردات کاالهــای مشــابه تولیــد داخــل 
را می گیریــم، بــه منافــع عده ای برمی خــورد و این 
افــراد اقدامــات جدی علیه ما، وزارت بهداشــت و 
شــخص وزیــر شــروع کرده اند و با صــرف هزینه، 
اخبار کذب را منتشر می کنند. در فاصله تغییر ٢ 
دولت، خیز پنجم کرونا داشتیم و بی سابقه ترین 
و شدیدترین حمله ویروس به کشور و مردم مان 
بود و متاســفانه بســیاری از مــردم و همکارانمان 
درگیــر شــدند. بایــد توجــه کــرد کــه در ایــن پیــک 
مصرف رمدســیویر در ظرف ٧٢ ســاعت، ١٠ برابر 
افزایــش یافــت و مصــرف ســرم هــم مطابــق آن 
افزایــش یافــت و تولیدکنندگانــی کــه قبا متعهد 
به تامین سرم شده بودند، به دلیل بار زیادی که 

ایجاد شد، نتوانستند به تعهد خود عمل کنند.
صدور ۵ معرفی نامه برای شرکت 

مد نظر اتاق بازرگانی تهران
بــرای  مــا  حــال  عیــن  در  گفــت:  شانه ســاز 
واردات برخاف شــایعاتی که مطرح می شــود، از 
هیــچ تاشــی فروگــذار نکردیــم. همچنیــن ما ۴٧ 
معرفی نامــه بــه بخــش خصوصــی دادیــم کــه ۵ 
معرفی نامه به شرکتی که از سوی اتاق بازرگانی 
تهــران معرفــی شــده بــود، ارائــه و صــادر کردیــم. 

همه اقدامات برای تامین واکسن بود.

یک دبه یارانه
راضیه حسینی

آقاجــان توی گروه خانوادگی نوشــت: »چه خبره؟ 
ماســت دبــه ای شــده پنجاه هــزار تومن. زمان مــا با این 
پــول می تونســتی گاوداری بــا تمــام امکاناتــش رو یه جا 

بخری.«
مهــران  پســردایی 
نوشــت: »خوبــه دیگــه، 
گرفتیــم  کــه  رو  یارانــه 
می ذاریــم  تومــن  پنــج 
ماســت  دبــه  یــه  روش 
اگــه  بعــد  می خریــم. 
بــاز پــول تــه جیب مــون 
مونــده بــود، چندتا نون 
می گیریــم و یــه مــاه نــون و ماســت مون رو می خوریــم و 
دعا به جون مسئوالن می کنیم که این قدر به فکر سفره 

ملت هستن.«
طبــق  »ببینیــد  نوشــت:  مهرنــوش  دختردایــی 
اصلــی  عامــل  لبنیــات  مــن،  ســاله  چندیــن  تحقیقــات 
مشــکات گوارشــی و روده ایــه. بایــد از ســفره مــا حذف 
بشــه. ماســت هیــچ خاصیتــی نــداره. شــیر مضرتریــن 
نوشــیدنی تــو کل دنیــا شــناخته شــده. دکتــر علــف زاده 
چندتــا مقالــه تحقیقاتــی در ایــن زمینــه منتشــر کــرده 
کــه می گــه ماســت خور کردن جهان ســوم از نقشــه های 
ابرقدرت هاســت تــا مــا رو زمین گیــر کنــن و دیگه قدرت 
مقابلــه باهاشــون رو نداشــته باشــیم. فقــط گیاه خواری 
راه مقابلــه بــا ایــن توطئه ســت. شــما بــا همیــن یارانــه 
پنجــاه هــزار تومنــی می تونیــد کلــی کاهو و کلــم بخرید 

و بخورید.«
آقاجــان نوشــت:»بعد اون وقــت جــواب شــکم روی 
مــن رو تــو مــی دی؟ ما جوون های روغن نباتــی یه تنه یه 
لشــکر رو حریف بودیم. کنده درخت رو تنهایی جابه جا 
می کردیــم. همیــن کارا رو کــردی که رنگ صورتت شــده 
عینهــو بــرگ کلم ســفید. هیکلــت هم که بــه زور اندازه 

یه هویج قلمیه.«
خاله فخری نوشــت: »آخ بمیرم برای شــما فامیل 
عزیز که دغدغه تون شده یه دبه ماست. چرا من تو این 
کشور باید تو ناز و نعمت باشم ولی شما این  قدر فلک 
زده و بیچــاره؟ اینجــا دیگــه کســی بــرای لبنیــات نیــازی 
نیســت بــره مغــازه. واســه هرکــدوم از ما یــه گاو آوردن 
گذاشــتن پشــت در، تا کاماً ارگانیک لبنیات رو مصرف 
کنیم. یه مرغ هم تو حیاط  پشتیه که صبح به صبح دو 

تا تخم می ذاره. این جا همه چیز ارگانیک و رایگانه.«
خانم جان نوشــت: »دخترم، تو اینجا بودی از کنار 
گاو رد نمی شــدی می گفتــی پیــف پیــف بــو پهــن مــی ده. 
بــه صبــح مــی ری شــیر می دوشــی؟ نکنــه  حــاال صبــح 

گاوهای اونا بود هم ندارن؟«
بــه کلمــه آخــر رســیده بــودم و می خواســتم دکمــه 
فرســتادن را بزنــم کــه آقاجــان نوشــت: »هیــس. بــوی 
حرف هــات زودتــر از خــودت رســیده. بــرو بشــین نون و 

ماستت رو بخور. حرف بودار تعطیل.«

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

جمعیــت  پزشــکی  تــدارکات  ســازمان 
کاری  ســاعت  اطاعیــه ای،  طــی  هال احمــر 
روزهــای  در  هال احمــر  مرکــزی  داروخانــه  
تعطیات )۲۵ الی ۳۰ مرداد ۱۴۰۰( را اعام کرد.
به گزارش مهر، ساعات کاری داروخانه های 
پزشــکی  تــدارکات  ســازمان  پوشــش  تحــت 
شــماره  و  مرکــزی هال احمــر  داروخانــه  شــامل 

۲ )تهرانپــارس( در ایــام مذکــور بــه منظــور ارائــه 
خدمات به هموطنان به شرح ذیل اعام شد.

بــر این اســاس داروخانه مرکــزی هال احمر 
در ایــام تعطیــات کرونــا )روزهای دوشــنبه، ســه 
شــنبه و شــنبه( از ســاعت ۷:۳۰ صبــح الــی ۱۶ 

خدمات دارویی به شهروندان ارائه خواهد کرد.
همچنیــن در روزهــای تاســوعا و جمعــه از 

ســاعت ۷:۳۰ الــی ۱۳ آمــاده خدمــات رســانی به 
هموطنان اســت و در روز عاشــورا نیز طبق روال 

سنوات گذشته تعطیل خواهد بود.
در  )تهرانپــارس(   ۲ شــماره  داروخانــه 
تعطیات کرونایی از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۳ دایر و 
در روزهای تاسوعا و عاشورا و جمعه نیز تعطیل 

است.

تهــران-  در  هال احمــر  مرکــزی  داروخانــه 
خیابان طالقانی- تقاطع ســپهبد قرنی واقع شــده 

است.
داروخانه شــماره ۲ هال احمر نیز در شــرق 
تهران، فلکه دوم تهرانپارس، خیابان جشنواره و 
در محوطــه مجتمــع دارویی و درمانی هال ایران 

)تهرانپارس( واقع شده است.

و  تــاش  از  رئیــس جمعیــت هال احمــر 
رایزنی برای واردات واکسن برای افراد زیر ۲۰ 

سال خبر داد.
رئیــس  همتــی،  کریــم  ایلنــا،  گــزارش  بــه 
جمعیــت هال احمر دربــاره فعالیت های قرارگاه 
عملیاتــی کرونــا در جمعیــت هــال احمــر گفــت 
که در راســتای فرمایشــات مقام معظم رهبری و 
تاکید رئیس جمهوری و اباغیه ای که در این زمینه 
داشــتند جمعیــت هــال احمــر مبنا را بــر تقویت 
اقداماتی گذاشت که از گذشته انجام می شد. از 

همین رو محور کار در ۱۹ بند اباغ شد.
وی بــا بیــان اینکــه اصلی تریــن کار مــا ایــن 
وزارت  دوش  روی  از  را  بیمــاری  بــار  کــه  اســت 
بهداشــت برداریــم، ادامــه داد: در همین راســتا با 
دانشگاه ها مذاکراتی درباره دایر کردن بیمارستان 

صحرایــی در مجــاورت بیمارســتان ها داشــته ایم و 
بجنــورد، خراســان  در  بیمارســتان های صحرایــی 
شــده  احــداث  بختیــاری  و  چهارمحــال  رضــوی، 
اســت همچنین تاش می کنیم تا بیمارستان های 
صحرایــی ار دی اچ را کــه بــه ســرعت راه انــدازی 

می شود در کل استان ها برپا کنیم.
اشــاره  بــا  هال احمــر  جمعیــت  رئیــس 
بــه اینکــه ظرفیــت بانــک امانــات هــال احمر را 
دســتگاه های  کــرد:  تصریــح  کرده ایــم،  تقویــت 
اکسیژن ســاز و کپســول ها وظرفیــت را تقویــت 
کردیــم در حــال حاضــر از ۷ داروخانــه در شــهر 
تهــران که داروهــای کرونایی را توزیع می کند ۳ 
داروخانه متعلق به هال احمر است و همچنین 
با توجه به شــلوغی و ازدحام داروخانه ها مقرر 
شــد ایــن داروخانه هــا بــه صــورت شــبانه روزی 

فعالیت کنند.
همتی با اشاره به اقدامات انجام شده برای 
واردات ســرم گفت: ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیز 
بــرای هزینــه دارو بیمــاران نیازمنــدی کــه تــوان 

پرداخت ندارند در نظر گرفته شده است.
وی بــا اشــاره بــه افزایــش واردات واکســن 
در هفته هــای اخیــر تصریــح کــرد: از پنجشــنبه 
ایــن هفتــه مقــدار واردات واکســن بــه دو برابــر 
افزایش پیدا می کند. تاکنون نیز در ۱۴ محموله  
۱۶ میلیون دز واکســن وارد کشــور شــده اســت 
۶۵۰ هزار دوز هم اهدایی بود. در شهریور هم 
۲۰ میلیون دز واکسن وارد کشور خواهیم کرد.
رئیــس جمعیــت هال احمــر بــا اشــاره بــه 
تــاش بــرای واردات واکســن برای افــراد زیر ۲۰ 
ســال گفــت: در تاش هســتیم تــا بتوانیم برای 

وارد کنیــم.  واکســن  نیــز  زیــر ۲۰ ســال  افــراد 
رایزنی هــا در ایــن خصــوص انجام شــده اســت، 
ویژگــی ایــن واکســن بــرای افــراد زیــر ۲۰ ســال 
این اســت که تک دوزی اســت. منابع محدودی 
در دنیــا بــرای افراد زیر ۲۰ ســال واکســن تولید 
می کننــد. این واکســن ها  مشــخصا برای دانش 
آموزان وارد می شود و گروه هدف بعدی مادران 

باردار و زنان شیرده هستند.
اول  معــاون  اینکــه  بیــان  بــا  همتــی 
رئیس جمهــوری تاکیــد ویــژه بــرواردات واکســن 
داشــتند، تصریــح کــرد: مــا در تــاش هســتیم 
غربــی  محــور  هــم  و  محــور شــرقی  از  هــم  تــا 
واکســن های مورد تایید وزارت بهداشــت را وارد 
کشــور کنیــم. البتــه بیشــتر محموله هایی که ما 

وارد کشــور می کنیم از شرق است.

وی ادامه داد: از ۱۶۰ مرکز واکسیناســیون 
هال احمر که برای حجاج استفاده می شد تنها 
۱۴ مرکــز بــرای واکسیناســیون کرونــا اســتفاده 
دانشــگا ه ها  روســای  بــا  مــا  رایزنــی  می شــود 
بــرای اســتفاده از ایــن مراکــز و تســریع در روند 

واکسیناسیون ادامه دارد.
رئیــس جمعیــت هال احمــر دربــاره اجرای 
طــرح شــهید ســلیمانی گفــت: در طــرح شــهید 
بســیج  و  بهداشــت  وزارت  کنــار  در  ســلیمانی 
برمبنــای  شــد  قــرار  و  داریــم  حضــور  کمــاکان 
تقویــت  همــکاری  نــوع  ایــن  جدیــد  دســتورات 
شــود تــا در کنــار آن ها اقدامات خوبــی را انجام 
دهیم نیاز است که هموطنان کمک کنند تا بار 
بیمــاری کمتر شــود چــرا که کادر درمان خســته 

شده اند.

بــه گفتــه مدیــر کل دارو و مــواد تحــت کنترل 
ســازمان غذا و دارو، یکی از مشــکاتی که گمرک ها 
دارنــد دپــوی اقامــی اســت کــه مجــوز ندارنــد، بــه 
طــوری کــه بــازرگان می توانــد کاال را بیــاورد داخــل 
گمرک تخلیه کند اما هیچ مجوزی هم نگرفته باشد 
کــه ایــن یکــی از مشــکاتی اســت کــه بارهــا مطرح 

شده اما هنوز باقی مانده است.
مــواد  و  دارو  مدیــرکل  محمــدی،  ســیدحیدر 
تحت کنترل ســازمان غذا و دارو در نشســت خبری 
بــا اشــاره بــه مصــرف داروی رمدســیور، گفت: ســال 
گذشــته مقــدار کمــی واردات داشــتیم و پــس از آن 
بافاصله کارخانجات داخلی تولید آن را آغاز کردند 
رمدســیویر  تولیدکننــده  حاضــر هشــت  حــال  در  و 
داریــم در زمانــی کــه پیک بیمــاری و افزایش مصرف 
را نداشــته باشیم، بخشــی از آن صادر نیز می شود. 
مصــرف ایــن دارو در خــرداد بــه ۶۰۰ هزار عــدد، تیر 
بــه یــک میلیــون و ۳۰۰ هــزار عدد و مــرداد ماه به ۲ 

میلیون و ۲۵۰هزار عدد رسید.
وی ادامــه داد: در دو هفتــه  اول مرداد هشــت 
برابر مصرف رمدســیویر داشــتیم که البته بخشی از 
آن تجویــز غیرمنطقــی را نشــان می دهــد و خیلــی از 
بیمارانی که این دارو را دریافت کردند شاید نیاز به 
مصــرف آن نداشــتند، چراکــه ایــن دارو صرفــا در فاز 
ویروســی اثرگــذار اســت؛ نــه در ابتدای مثبت شــدن 
تســت بیمــاری و نــه در انتهــای فــاز التهابــی شــدید، 
اثرگذاری ندارد. اما متاسفانه گاهی شاهدیم که در 

این دوره دارو مصرف شده است.
دارو  مصــرف  همچنیــن  افــزود:  محمــدی 
فاویپیراویــر نیــز در مجمــوع شــش مــاه دوم ســال 
۹۹ بــه ۱۱ میلیــون رســید و در صورتــی کــه مصــرف 
بــه ۱۱ میلیــون و  همیــن دارو در تیــر مــاه امســال 
۹۰۰ هــزار عــدد رســید و داروی دیگــر توســیلیزومب 
اســت کــه در فــاز التهابــی شــدید مصرف می شــود و 
بایــد در همــکاران پزشــک در صــورت عــدم اثرگذاری 

کورتون های دیگر، آن را تجویز کنند.
خیلــی  در  االن  متاســفانه  امــا  گفــت:  وی 
آن  مصــرف  و  می شــود  تجویــز  بیمارســتان ها  از 
غیرمنطقــی اســت، بــه طــوری کــه مصــرف آن در 
تیــر مــاه ۳۰ هــزار عــدد و در دو هفتــه اول مــرداد 
بــه ۴۲هــزار عــدد افزایــش یافــت کــه ایــن افزایش 
پیش بینــی نشــده ی بیمــاری و تعداد زیــادی که در 

شیوع بیماری بوجود آمده، غیرمنتظره بود.
محمــدی  ادامه داد: بــه همین دلیل افزایش 
۸ برابری را شــاید نشــود به راحتی پیش بینی کرد. 
موجــودی مــا برای رمدســیویر حداقل ۶ ماه بود که 
متاســفانه کل رمدســیویر در تیرمــاه مصــرف شــد 
و البتــه در مــرداد بافاصلــه تامیــن شــد و کمبودی 

ایجاد نشد.
وی گفــت: فاویپیراویــر نیز باوجــود بی اثربودن 
آن در بیماری و تایید کمیته های علمی مرتبط، اما با 
توجه به تجویز برخی همکاران پزشک و نیاز جامعه 
موظــف بودیــم دارو را تامیــن کنیــم و ایــن کار انجام 

شــد و در مــورد واردات دارو بایــد اشــاره کنــم که به 
همیــن دلیــل ناچــار شــدیم کــه بــا توجــه بــه کمبود، 
واردات داشــته باشــیم، امــا بــه محــض رفــع کمبود، 
از تولیــد داخــل اســتفاده  واردات قطــع و کمــاکان 

می شود.
محمــدی ادامــه داد: در ســال گذشــته تقاضای 
تعطیلــی یکــی از خطوط تولیدی ســرم را برای بهبود 
شــرایط ســاخت از ســوی خود شــرکت داشــتیم؛ اما 
موافقت نکردیم چون تابستان بود و به دلیل گرمای 

هوا مصرف سرم باال می رود.
وی گفــت: در نهایــت همانطــور کــه قبــا هــم 
گفتــم از آبــان بــا تعطیلــی ایــن کارخانــه موافقــت 
و  داشــت  کــه  بــه شــرایطی  توجــه  بــا  امــا  کردیــم، 
دســتگاه هایی که نیاز به واردات داشــت، به صورت 

شفاهی توافق شد که از اسفند این اتفاق بیفتد.
آن  وعــده ی  حســب  بــر  داد:  ادامــه  محمــدی 
شرکت، شرایط ساخت باید اصاح می شد و حساب 
کــرده بودیــم که تا قبل از تابســتان این مشــکل رفع 
شــود و آن تولیدکننده که  یک ســوم تولید کشور را 
داشــت، باید به خط تولید بازمی گشــت و در همین 
راســتا به یکی از کارخانجات ســرم اجازه داده بودیم 
کــه بــرای واردات اقــدام کنــد اما به دلیل مشــکاتی 
کــه در بحــث بیمــاری کرونــا بــرای کشــور هند پیش 
آمــد و ایــن شــرکت هــم بــرای واردات از ایــن کشــور 
اقــدام کــرده بــود، نهایتــا بــه مشــکل برخــورد و بعــد 
از ســه مــاه اعــام کرد کــه نمی تواند واردات داشــته 

باشــد. در مجموع این بدعهدی ها برای واردکننده و 
تولیدکننــده و همچنیــن همزمانــی فصــل گرما و باال 
رفتن مصرف رمدســیویر در کشور، باعث شد که در 

زمینه سرم تزریقی دچار کمبود شویم. 
وی افــزود: در ایــن زمینــه نیــز بافاصلــه بــرای 
واردات اقــدام شــد و تــا ایــن لحظــه یک و نیم ســرم 
تزریقــی توزیــع شــده و ۵۰۰ هــزار عدد هــم در حال 
شناسه گذاری است، برنامه ریزی ما برای تامین نیاز 
یــک ماهــه کشــور از طریق واردات بوده کــه اگر نیاز 
کشور رفع شود از تولید داخل نیز استفاده می کنیم 
اســتفاده  واردات  از  همچنــان  نشــود  رفــع  اگــر  و 

خواهیم کرد.
محمــدی در مــورد ماجرای پیــش آمده در مورد 
دپوی برخی داروها در گمرک که واکنش هایی در پی 
داشــت، بیان کرد: مواردی را که مجاز اســت گمرک 
ترخیص کند مجوز از نهاد مربوطه دارد، یعنی نهادی 
که متصدی صدور مجوز اســت.یکی از مشکاتی که 
گمرک هــای مــا دارنــد ورود و دپوی اقامی اســت که 
مجــوز ندارنــد، به طوری که بــازرگان می تواند کاال را 
بیــاورد داخــل گمرک پیاده کنــد اما هیچ مجوزی هم 
نگرفته باشــد که این یکی از مشــکاتی اســت که ما 
بارهــا خدمــت افراد در گمرکات عرض کردیم اما این 

مشکل از قبل باقی مانده است.
برخــی  مــا  حــوزه  در  بنابرایــن  افــزود:   وی 
پیــاده  گمــرک  در  و  می آورنــد  کاالهایــی  شــرکت ها 
می کنند که هیچ مجوزی از ورزارت بهداشت ندارند. 

طبیعتــا ترخیص این کاالها می تواند ســامتی مردم 
را تهدیــد کنــد و کاالهای رســوب کــرده در گمرک نیز 
چند دســته هســتند، یک دســته از کاالها که مربوط 
بــه وزارت بهداشــت نبود و ما بــه همراه معاون فنی 
گمرک وارد انبارها شدیم و بخش زیادی از کاالهای 
رسوب کرده مربوط به داروهای دامی بود که وزارت 
جهاد کشــاورزی باید تعیین تکلیف کند، این کاالها 
اقامی نظیر بذر ذرت، چغدرقند، کشک و خیارشور 
بود که در بازدید میدانی مشــاهده کردیم و بخشــی 
هــم داروهــا و مواد اولیــه دارویی بودند که از وزارت 

بهداشت مجوز نداشتند.
بازرگانــان  از  تعــدادی  یعنــی  محمــدی گفــت: 
اولیــه را در حجــم زیــاد در  اقــام دارویــی و مــواد 
گمــرکات تخلیــه کــرده بودنــد کــه مجــوز نداشــتند و 
گمــرک از مــا می خواســت کــه آن را ترخیــص کنیم، 
وقتــی کاالیــی مجــوز نــدارد و اصالــت و ســامت آن 
درســتی  کار  آن  ترخیــص  نشــده، طبیعتــا  بررســی 
نیســت و ســامتی جامعه را به خطر می اندازد، در 
بازدیــدی که ما داشــتیم مجموعا پنــج قلم دارو بود، 
چهــار قلــم فاوییراویــر بــود کــه مجوز داشــت و البته 
کمتــر از ۲۴ ســاعت هــم بــود کــه در گمرک بــود و با 
دســتور سرپرســت محترم دادسرای جرایم اقتصادی 
ترخیــص شــد و مــا هــم موافــق این ترخیــص بودیم، 
یــک قلــم هــم دارویــی بــود که بــدون مجوز مــا آمده 
بــود کــه باید تعیین تکلیف شــود چطور بدون مجوز 

تخلیه شده است. 

 اطالع رسانی نامناسب
برای نبود واکسن، 

نوشهری ها را سرگردان کرد
دریافــت  شــرایط  واجــد  نوشــهری  شــهروندان 
واکسن کرونا می گویند که طی دو روز گذشته پس از 
مراجعه به مراکز واکسیناسیون به خاطر نبود واکسن 
سرگردان شدند و از این که به آنها اطاع رسانی نشده 

تا مراجعه نکنند، انتقاد کردند.
مشاهدات میدانی ایرنا حاکی است که روزگذشته 
تجمعــی  مرکــز  در محوطــه  نفــر  یکصــد  از  بیــش  هــم 
واکسیناســیون نوشــهر ســاعت ها به انتظار نشســتند و 
در نهایت با اعام نبود واکسن ناامیدانه و منتقدانه به 

خانه هایشان برگشتند.
در میــان ایــن جمعیت عــده ای افراد ســالخورده هم 
حضــور داشــتند کــه می گفتنــد در این شــرایط فــوق حاد 
کرونایی و بحرانی، نبود واکسن از یک طرف و بیم آلوده 
شــدن به ویروس کرونا از منزل خارج شــدند به امید این 
کــه دز دوم کرونــا را تزریق کنند ولی پس از چند ســاعت 

به آنها اعام شد که واکسن موجود نیست.
یــک بانــوی ۶۰ ســاله کــه بــرای دریافــت دز دوم 
واکســن مراجعــه کــرده بــود گفــت کــه از پــل زنگولــه 
منطقــه ای واقــع در جــاده کنــدوان پس از طی مســافت 
طوالنــی بــرای تزریق واکســن به این مراکــز مراجعه کرد 

ولی به او گفتند که واکسن ندارند.
تعــدادی از مراجعه کننــدگان هم گفتند که طی دو 
روز متوالــی برای دریافت واکســن بــه این مرکز مراجعه 
کردنــد و بــا تحمــل خطــر ابتا به کرونا بــه خاطر رعایت 
نکردن فاصله گذاری اجتماعی، در نهایت اعام شــد که 

واکسن ندارند.
شــکایت اصلــی این افراد اعــام نکردن زمان دقیق 
دریافت و تزریق واکســن از ســوی دست اندرکاران مرکز 
بود و بر این اعتقاد بودند که به خاطر مشخص نکردن 
زمــان مجبورنــد هر روز به مرکــز مراجعه کنند که عاوه 
بــر تمامــی هزینه هــا، میــزان خطــر ابتا به کرونــا را هم 

برایشان افزایش می دهد.

مرکز بهداشت هم اطاع ندارد
مدیــر شــبکه بهداشــت نوشــهر نیــز بــا تاییــد نبــود 
واکســن در این شهرســتان گفت : از روز شــنبه واکسن 

کرونا در نوشهر تمام شده است.
ســیدرحیم ســیدپور افــزود: هــرگاه دانشــگاه علوم 
پزشــکی مازندران واکســن مورد نیاز را در اختیار شــبکه 
قرار دهد ، تمام نیروها این آمادگی را دارند در بیشــتر 

روزها حتی تعطیات هم واکسن تزریق کنند.

رئیس سازمان غذا و دارو اعام کرد: سنگ اندازی »مافیا« 
برای مسئوالن سامت

تاش هال احمر برای واردات واکسن برای افراد زیر ۲۰ سال

سازمان غذا و دارو: داروها و مواد اولیه دپو شده در گمرک مجوز نداشتند

اعالم ساعت کار 
داروخانه های مرکزی 

هالل احمر در تعطیالت 
پیش رو


