
علی پاکزاد

اقتصاددانــان  از  گروهــی  کــه  حالــی  در 
عنــوان مــی کننــد یکــی از چالــش هــای اصلــی 
دولت ســیزدهم کمبود منابع است، باید گفت 
این دروغ بزرگی اســت که ســالها مطرح شــده 
و هدف از طرح آن به طور حتم رفع مشــکالت 
اقتصــادی کشــور نیســت، بلکــه فرصت ســازی 

برای مسئولیت گزیری دولت ها است.
اگــر دو ماخــذ درآمد و هزینــه را به عنوان 
مبنــای تــراز یــا ناتــرازی بودجــه ای دولــت ها در 
نظــر بگیریــم، بــا برســی آمارهــا طــی چهاردهــه 
گذشــته متوجــه دو نکتــه مــی شــویم. اول آنکه 
رونــد درآمــدی دولت هــا هیچــگاه نزولــی نبوده 
اســت و دوم آنکــه بدتریــن عملکرد دولت ها در 
قبــال رشــد اقتصــادی در شــرایطی رخ داده کــه 
منابع درآمدی کشور در نقطه اوج تاریخی خود 

قرار داشته اند.

دهه 90 اوج درآمدهای نفتی
اوج  نقــاط  همیــن  در  آنکــه  تلخ تــر  نکتــه 
درآمــدی یــا وفور منابع به خصــوص در دهه 90 
می بینــم ســهم فعالیت هــای عمرانــی در بودجه 
دولت روند نزولی پیدا کرده و در عمل دولت ها 
به جای تخصیص بودجه جهت حفظ و توســعه 
زیــر ســاخت ها کــه منجر بــه رشــد فعالیت های 
مولد و تولید می شــوند، به روز مرگی دچار و به 
جهــت رشــد سرســام آور هزینه هــای جاری خود 
که بیشــتر ناشــی از بی انظباطی مالی و فســاد 

است، مجبور به استقراض شده اند.
اگــر مبنــای ارزیابــی درآمدهــای دولــت را 
درآمدهــای نفتی کشــور قــرارداده باشــیم، حتی 
بدون احتساب منابعی مانند صادرات غیر نفتی 
)کــه البتــه بخــش عمــده ای از این نــوع صادرات 
هــم از مشــتقات اولیــه نفــت ماننــد محصوالت 
پتروشــیمی و یا میعانات گازی اســت( طی چهار 
دهــه گذشــته یعنــی از ســال 1360 تــا 1399 بــا 
معــادل  رقمــی  بــه  درآمــدی  ردیــف  ایــن  جمــع 
1292میلیــارد دالر مــی رســیم کــه 299 میلیــارد 
دالر آن طــی دو دهــه 60 و 70 شمســی حاصــل 
شــده و حــدود992 میلیــارد دالر آن مربــوط بــه 

دهه های 80 و 90 شمسی است.
بازتاب این روند درآمد در بودجه دولت ها 
کامــا ملموس اســت، هزینه هــای جاری 2032 
میلیــارد تومانــی دولت بــه قیمت های جــاری در 
ســال 1360 به رقم 436 هزار میلیارد تومان در 
بودجــه مصــوب ســال 1399 افزایش پیــدا کرده 
و رونــد تغییــر هزینه هــای جــاری دولــت نشــان 
می دهد که شاهد یک جهش شدید در دو دهه 
80 و 90 هســتیم. در حالــی کــه ایــن اتفاق برای 

بودجه عمرانی نیفتاده است.

 تورم، هزینه های جاری دولت 
را افزایش نمی دهد

دائمــی  تــورم  محصــول  تنهــا  کــه  رونــدی 
اقتصاد ایران نیســت حتی اگر ارقام هزینه کرد 
جــاری دولت هــا را اگــر بــدون تورم هم مقایســه 
کنیــم مــی بینیــم طــی چهــار دهه به شــدت این 
متوســط  کرده انــد.  پیــدا  افزایــش  هزینه هــا 
هزینه هــای جــاری دولت طی دهه 60 براســاس 
قیمت ثابت ســال 1390 حــدود 24هزار میلیارد 
تومان بوده، در حالی که بودجه جاری دولت در 
دهه 90 به طور متوسط به رقم 78 هزارمیلیارد 

تومان رسیده است.
امــا نکتــه تلخ در این میان روند معکوســی 
است که بین میزان منابع و هزینه کرد دولت ها 
بــا رشــد اقتصــادی کشــور رخ داده. در دهــه 60 
رشد اقتصادی کشور با حدود 134 میلیارد دالر 
درآمــد نفتــی به طور متوســط 4 درصد در ســال 
بــوده؛ در حالــی کــه طی دهه 90 با 451 میلیارد 
دالر درآمد نفتی، متوسط رشد اقتصادی کشور 

حدود 0.4 درصد رسید.
حتــی در دهــه هشــتاد هم 
اگــر بــا رونــد دو دهــه 60 و 70 
شمسی نسبت رشد اقتصادی را 
مقایســه کنیم، باز هیچ تناسبی 
بیــن هزینه-هــای دولــت و منابع 
ایــن  دالری  میلیــارد   541 نفتــی 
دهــه بــا رشــد اقتصــادی حاصلــه 
وجــود نــدارد. در دهه هــای 60 و 

70 با متوســط رشــد اقتصادی ســاالنه 3.8 و 4 
درصــدی آنهــم بــا درآمدهای حدود حــدود 134و 
164 میلیــارد دالر درآمدهای نفتی مواجهیم، در 
حالــی کــه در دهــه 80 نرخ رشــد اقتصــادی5.4 
درصدی با رقمی بیش از 541 میلیارد دالر منابع 
نفتــی نســبت به دهه هــای قبلی تنهــا 2 درصد 
رشــد اقتصادی باالتری را نشــان می دهد. یعنی 
4 برابر شــدن درآمدهای نفتی دولت نتوانســته 
اســت رشــد اقتصــادی متناســبی را رقــم بزنــد. 
همیــن وضعیــت در مــورد روند حاکــم بر بودجه 

جاری دولت ها نیز حاکم است.

بودجه عمرانی؛ قربانی همیشگی
تلــخ تریــن نکتــه در ایــن رونــد وضعیــت 
حاکــم بــر هزینه هــای عمرانی دولت اســت، که 
آینــه تمــام نمــای رفتــار غلــط دولت ها بــا منابع 

است.
اول آنکــه طــی چهاردهــه گذشــته هرچــه 
کــرده  پیــدا  افزایــش  دولت هــا  درآمــد  میــزان 
اســت میزان تعهد دولت ها به رعایت مصوبات 
عمرانــی بودجــه کاهــش پیدا می کنــد. یعنی در 
حالــی کــه نســبت بیــن عملکرد بودجــه عمرانی 
بــه مصوبــات عمرانــی بودجــه تا طــی دهه های 
60 تــا 80 حــدود بیش از 77 درصد اســت، طی 
ســالهای 90 تــا 96 ایــن نســبت بــه 59 درصــد 

کاهش می یابد.
از ســوی دیگــر میــزان هزینه هــای عمرانی 

طــی 4 دهــه تقریبــا ثابــت بــوده 
اســت. هزینه عمرانــی دولت به 
قیمــت ثابت نشــان می دهد این 
نســبت   90 دهــه  در  هزینه هــا 
درصــد   60 تنهــا   60 دهــه  بــه 
رشــد داشــته اســت در حالی که 
هزینه های جاری به قیمت ثابت 

سه برابر شده است.
عمرانــی  کــرد  هزینــه  اوج 
بــه دهــه هشتادشمســی بــاز می گــردد کــه بــاز 
هــم نســبت آن بــه بودجه جاری در مقایســه با 
دهه های 60 و 70 تغییر جدی نداشــته اســت و 
در عمــل در دهــه هشــتاد که شــاهد اوج گیری 
درآمدهــای نفتی هســتیم به میزانی که شــاهد 
ایــن  جهــش هزینه هــای جــاری دولــت بودیــم 
اتفــاق در بودجــه عمرانی هــم بازتاب پیدا کرده 
ولــی در دهــه 90 بــه رغــم افزایــش هزینه هــای 
جــاری می بینیــم که بودجه عمرانی ســیر نزولی 

پیدا می کند.
این آمارها چند نکته را شهادت می دهند: 
1- آنکــه دولت هــا در ایران بــا کمبود منابع 

مواجه نیستند
2- افزایــش منابــع منجــر بــه فعالیت مولد 
نشده و تنها صرف هزینه های جاری خواهد شد
3- رشــد اقتصادی در ایــران برخاف تصور 
رایــج بــا افزایــش هزینه کــرد دولت هــا افزایش 

نمی یابد
بــر  4- پرداخــت حقــوق کارمنــدان دولــت 
تمامی دیگر هزینه های مولد و  عمرانی ارجعیت 

دارد
5- دولت هــا هیــچ کنترلــی بر اتــاف منابع 

ندارند

نتایج تاکید بر یک دروغ بزرگ
در چنیــن شــرایطی بایــد پرســید تاکیــد بر 
دروغ بــزرگ کمبــود منابــع چــه اتفاقاتی را برای 

اقتصــاد ایــران رقم می زند؟ واقعیت این اســت 
کــه توهم کمبــود منابع یا کســری بودجه توجه 
دولت را از حداقل از هفت نکته کلیدی منحرف 
مــی کنــد، اول؛ دولــت بــه دنبــال انضبــاط مالی 
نمی رود، دوم؛ دولت تاشــی برای جلوگیری از 
اتــاف منابع نمی کند، ســوم؛ دولت بر افزایش 
درآمــد متمرکــز می شــود و  اصاح ســاختارها و 
حتــی مبــارزه با مفاســد از اولویــت دولت خارج 
می شــود، چهــارم؛ تمایــل دولــت بــه هزینه های 
عمرانــی و  تقویــت زیر ســاخت های تولیدی که 
بازدهــی بلند مــدت دارد کاهش می یابد، پنجم 
اســتقراض دولتــی توجیــه پیدا کــرده و افزایش 
پایه پولی تشــدید می شــود، ششــم عدم تحقق 
برنامه هــا و عــدم موفقیــت دولت هــا در اجــرای 
بودجــه هــای ســنواتی توجیــه و منطقــی جلــوه 
می کنــد، هفتم جنگ منابع و تشــدید انتظارات 

تورمی در میان ارکان دولت رخ می دهد.

اما راه حل چیست؟ 
افزایــش درآمد دولت در یک اقتصاد نفتی 
آســان ترین کار ممکــن اســت و بایــد گفت چهار 
دهــه تکــرار مــدار بســته ناشــی از توهــم کمبود 
منابع نشان می دهد این مسیر غلط باید تغییر 
کنــد. دولت هــا بایــد بپذیرنــد تمرکــز بــر افزایش 

منابع نمی تواند حال مشکات باشد.
تجهیــز نهادهــا و ســاختار دولتــی در جهت 
حمایــت از تولیــد تنهــا راه عبور از بحران اســت. 
البتــه در چهــار دهــه در مســیر غلــط بــه جــای 
حمایت از تولید همواره تعداد اندکی تولیدکننده 
یــا معــدود صــادر کنندگانــی مــورد حمایــت قرار 
گرفته انــد؛ ولــی هیچگاه به مفهوم ســاختاری از 
تولیــد و صــادرات حمایــت نشــده، نتیجــه آنکــه 
می بینــم بــه رغــم همه شــعارهای حمایتــی داده 
شــده، تولیدکننده زیر فشــار نهادهای متعدد و 
مــوازی در حــال خفــه شــدن اســت. در حالی که 
حمایت ســاختاری باید به شــکلی باشد که همه 
نهادها ساماندهی شوند تا ورود به عرصه تولید 
و کارآفرینی تســهیل و تداوم فعالیت و توســعه 
فعالیت های تولیدی حمایت شود و این محدود 
بــه تعــدادی از افــراد نباشــد بلکــه هر کســی که 
بخواهــد تولیــد کنــد بتوانــد بــه آســانی در ایــن 
مســیر وارد شــود. در حالــی کــه همــه نهادهــای 
دولتــی و ناظــر در حــال حســاب کشــی از تولیــد 
کننــده بودنــد و جــز بــر روی کاغــذ و زمــان ثبــت 
آمار هیچ یک از دستگاه ها دغدغه این را ندارند 
کــه چــه کننــد تا تولیــد کننــده با کمتریــن تنش 
یــک واحــد به میزان تولید خــود بیفزاید و یا یک 

اشتغال تازه ایجاد کند.
در ســوی دیگــر بایــد نهادهــای دولتــی بــا 
هــم هماهنــگ شــوند، از مــوازی کاری هــا پرهیز 
و تعارضــات منافــع و وظایــف بین دســتگاه های 
اجرایــی بــه حداقــل برســد. البتــه تحقــق چنیــن 
اجمــاع  در وهلــه نخســت  ایــن هــدف  هدفــی 
نظــری و عملــی نهادهــای موجــود بــر ســر رفــع 
ایــن تعارضات اســت و دوم آنکــه نیازمند نهادی 
فراقــوه ای اســت کــه از یکســو هماهنگــی بیــن 
نهادها را بررسی کرده و از سوی دیگر تعارضات 

را رفع و رجوع کند.
ســومین نکتــه اینکــه باید برخــورد قاطع با 
مفاســد در دل قــوای ســه گانــه بــه عنــوان یــک 
اصــل جــدی گرفته شــود، نه تنها در شــعار بلکه 
در عمــل و نتایــج ایــن برخوردها هــم برای ایجاد 
امید و هم برای فرهنگ سازی به سرعت منتشر 

و اطاع رسانی شوند.
در چنیــن شــرایطی می تــوان امیــد داشــت 
کشــور از گردنــه خطرنــاک فروپاشــی اقتصــادی 
عبور کند در غیر این صورت و با تداوم توهماتی 
مانند کمبود منابع که تنها و تنها دولت ها را در 
مسئولیت گریزی و عدم اصاح ساختارها توجیه 
و تشــویق می کنــد، نمــی توانیــم امیــدی بــه حل 

بحران ها داشته باشیم.
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هوالرزاق

ضرورت توجه دولت سیزدهم به صنعت نساجی 
محمود زارعی

پژوهشگر اقتصاد مقاومتی

انقالب برندهای لوکس دربخش خرده فروشی 
ترجمه: محمود نواب مطلق

چالش ها و فرصت های حوزه انرژی
رضا پدیدار 

رئیس كمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران

پیــش  چالــش  دو  رکــود  و  بیــکاری 
روی دولت ســیزدهم اســت. اشتغال زایی 
بــرای جمعیــت جــوان کشــور کــه اکثریــت 
جامعــه را تشــکیل می دهــد عــالوه بر حل 
بحران بیکاری موجب کاهش آســیب های 
و  ازدواج  افزایــش ســن  نظیــر  اجتماعــی 
کاهــش بزهــکاری می شــود. در این میان، 
صنعــت نســاجی بــه عنــوان یــک راه حــل 
بــرای ایجــاد اشــتغال وســیع می توانــد بــه 

دولت ابراهیم رئیسی کمک شایانی کند. تجربه بسیاری 
از کشــورهایی کــه بــا بحــران بیــکاری مواجــه بودنــد نظیر 
کشــورهای جنــوب شــرق آســیا حتــی کشــورهای صنعتی 
در ابتدای دوره  پیشــرفت خود نشــان می دهد که صنعت 
نســاجی همــواره بــه عنوان یک موتور مولد شــغل و خلق 

ثروت برای کشورها عمل کرده است.
حــوزه پوشــاک بــه عنــوان یکــی از ســه نیــاز اساســی 
بشــر عــاوه بــر بعد اقتصــادی، نتایج فرهنگــی و اجتماعی 
را نیز به همراه دارد. اما به لحاظ اقتصادی چندین ویژگی 
سبب تمایز این صنعت از سایر صنایع می شود: اول آنکه 
تبدیل پنبه به پوشــاک یعنی تکمیل زنجیره ارزش در این 
صنعــت موجب خلــق  900درصد ارزش افزوده می شــود و 
بــا ضریــب اشــتغال زایی یک به پنج، بــه ازای ایجاد هر یک 
شــغل در کشــت پنبه، پنج شــغل در صنایع زیر مجموعه 
ایجــاد می شــود. دوم آنکــه در بین صنایع مختلف کمترین 
هزینه سرمایه گذاری اولیه را برای راه اندازی یک کسب وکار 
نیاز دارد. متوسط هزینه مورد نیاز برای ایجاد اشتغال یك 
نفــر در صنعت نســاجی حــدود 25 درصد متوســط هزینه 
ایجاد اشتغال یك نفر در كل صنعت است؛ به گونه ای که 
با سرمایه گذاری 20 میلیون دالری به طور میانگین می توان 

برای 200 نفر اشتغال پایدار ایجاد کرد. 
ســوم آنکه توســعه  صنعت نســاجی در ایران از چند 
جهــت مزیــت دارد. دسترســی آســان بــه مــواد اولیــه نظیر 
پنبــه، الیاف مصنوعی و غیــره و امکان تولید آنها در داخل 
کشــور،  بــازار مصــرف  85میلیون نفری داخلــی با گردش 

مالی 30میلیارد دالری، دسترســی به بازار 
400میلیــون نفری کشــورهای همســایه از 
جمله مزایای این صنعت در کشــور اســت. 
ویژگــی مهــم دیگر این صنعــت کوتاه بودن 
دوره  کارآمــوزی در آن اســت بــه گونــه ای با 
چنــد مــاه آموزش می تــوان یک خیاط ماهر 

تربیت کرد.
تجربــه  شــد  اشــاره  کــه  همانگونــه 
ســایر کشــورها نیــز نشــان دهنده اهمیــت 
ایــن صنعــت اســت. ترکیــه، همســایه غربــی ایــران یکی از 
کشــورهایی اســت کــه ســرمایه گــذاری ویــژه ای روی ایــن 
صنعــت انجــام داده اســت و صنایع نســاجی و پوشــاک در 
تركیــه بــه عنــوان صنعت منتخــب و راهبــردی بــرای ایجاد 
اشــتغال برگزیده شــده اســت. نســاجی در بین رشته های 
اقتصــادی باالتریــن نقــش را در توســعه اقتصــادی كشــور 
تركیه را به عهده داشــت، هم اكنون نیز به محور توســعه 
مناطق كمترتوسعه یافته جنوب شرقی و شرق تركیه تبدیل 

شده است. 
هند یکی دیگر از کشورهای آسیایی است که تمرکز 
خاصــی روی صنعــت نســاجی دارد. این صنعــت حدود 13 
درصد کل درآمد صادرات کشــور هند را تشــکیل می دهد 
و بعد از کشاورزی دومین منبع اشتغال در هند محسوب 
می شــود.  دومیــن کشــور صــادر کننــده پوشــاک در جهــان 
بعد از چین کشور بنگادش است؛ سهم اقتصادی بخش 
پوشــاک در بنــگادش بیــش از 32 میلیــارد دالر اســت که 
حدود 85درصد کل صادرات این کشور را تشکیل می دهد.
نکته مهم در توسعه  صنعت نساجی در کشور توجه 
بــه تکمیــل زنجیــره ارزش نســاجی اســت. توجــه بــه تنهــا 
یــک حوزه  این صنعت در کشــور یقینــا نمی تواند اهداف و 
انتظارات را محقق کند. تجربه سایر کشورها در بهره گیری 
از صنعت نســاجی در کنار مزایای این صنعت برای کشــور 
تاییدکننده این نکته اســت که نســاجی و پوشاک می تواند 
بــه عنــوان یــک ابــزار کارآمــد بــرای دولت ســیزدهم، نقش 

بسزایی در اشتغال زایی داشته باشد. 

بخــش خرده فروشــی درســال، فروشــی بــه ارزش 
صنعــت  ایــن  دارد.  جهــان  در  یــورو  میلیــارد  ۲0هــزار 
غول پیکــر طــی ده ســال گذشــته تحــوالت فراوانی پشــت 
ســر گذاشته است. دســت اندرکاران بخش خرده فروشی 

مجبور شــده اند برای بقای در بازار رقابت  
راهبردهای خود را بازنگری کنند. بیش از 
پیش فروش ها به سمت فروش اینترنتی 
میل کرده است. همه گیری کرونا نیز مزید 
برعلــت شــده اســت و بســیاری از مغــازه 
هــا بــه دلیــل اعمــال محدودیتها ناچــار به 
تعطیلی مغازه و فروش اینترنتی شده اند. 
در ایــن میــان، برندهــای لوکــس از همــه 
بیشــتر در ایــام کرونایــی از خــود مقاومت 

نشــان داده انــد. فــروش ایــن برندهــا انقالبــی در بخــش 
خرده فروشــی به پا کرده اســت. با رشــدی چشــمگیر طی 
ده سال گذشته فروش این بخش به ارزش ۳۲0 میلیارد 

یورو برآورد شده است.
 البتــه همــه  محصــوالت برندهــای لوکــس ایــن وضع 
را ندارنــد، برخــی از آنهــا از بحــران کرونــا  در امــان نماندند 
و در ســال 2020 ) 1399( فعالیــت آنهــا 25 تــا 45 درصــد 
افــت کــرد. بــر اســاس نظــر گرداننــدگان این قبیــل برندها 
مثــل بوســتون کنســولتینگ گــروپ حداقل دو ســال زمان 
برای بازسازی آنها نیاز است. دومینیک بوش، مدیر بخش 
اروپای اتومبیل لوکس جنســیس اســت. او معتقد اســت: 
»کرونــا عــادات مصرف کننــدگان را متحــول کــرده اســت. 
خریدهــای اینترنتــی، تحویــل در منــزل و حضــور فیزیکــی 
نداشــتن ســبک زندگی جدیدی به وجود آورده اســت.« او 
در این حال اذعان کرد: »همه مشتریان به هرحال مشتاق 

خریدهای فیزیکی هستند.«
در شــهر لوســیل، شــهری کــه میزبــان بعــدی جــام 
جهانــی در قطــر خواهــد بــود مرکز تجــاری به وســعت یک 

میلیــون مترمربــع در حال ســاخت اســت. یورونیــوز اولین 
شبکه تلویزیونی است که توانست از داخل این مجموعه 
عظیــم تصویر بــرداری کنــد. نام آن با اقتباس از مشــابه آن 
در پاریــس پایتخــت فرانســه، پــاس واندوم، مکانــی برای 
عرض اندام برندهای لوکس انتخاب شــده 
است. بخش اعظم فضای داخلی این مرکز 
تجاری شــبیه پاریس ســاخته شــده است. 
ســقف گنبدی عظیم الجثه ای درســت مثل 
پــاس وانــدوم حتــی در رنــگ در ایــن مرکز 
ساخته شده است. این مرکز قرار است در 
ماه سپتامبر )شهریور- مهر( افتتاح شود و 
صنعت خرده فروشــی بی صبرانه در انتظار 
استفاده از این فرصت برای حضور در این 

مکان است. 
در حالی که پاریس قصد دارد در قطر متجلی شود، 
کره جنوبی هم تمایل دارد در اروپا رخ بنماید. ســازندگان 
اتومبیــل لوکــس جنســیس در کره بــه بازار مافــوق رقابتی 
اروپــا چشــم دوخته انــد. پــس از آنکــه پنج ســال پیش این 
برند به کره رفت و درآنجا با اتومبیلهای مرسدس و ب ام و 
در چیــن و آمریــکا رقابــت کــرد، توســعه چشــگیری یافت.  
دومینیــک بــوش، مدیــر بخــش اروپــای ایــن برنــد لوکــس 
اتومبیل، راهبرد جدید مجموعه تحت پوشش خود را این 
گونــه بیــان می کنــد: »بــازار اروپــا یکــی از پیشــرفته ترین و 
رقابتی ترین بازارهای جهان برای اتومبیلهای لوکس است. 
ما در تاشیم محصوالتمان تا حد امکان رضایت مشتریان 
را با نصاب بسیار باال برآورده سازد. رویکرد ما کاما تغییر 
کرده اســت و با مشــتریان خود به صورت مســتمر و برخط 
در ارتباط هستیم. در این رویکرد جدید مشتری همواره با 
ماســت و در حقیقت یار همیشــگی ما در تولید جنسیس 

خواهد بود.«
منبع: یورونیوز

پیشــران  عنــوان  بــه  انــرژی  نقــش 
كلیه فعالیت هــای صنعتی و اقتصادی بر 
هیچ كســی پوشــیده نبوده و در مقایســه 
بــا ســایر فعالیت هــا پررنگ تــر و اثرگذارتر 

شده است. 
از  یكــی  عنــوان  بــه  ایــران  كشــور 
و  نفتــی  منابــع  دارای  بــزرگ  كشــورهای 
هیدروكربونی، جایگاه ویژه ای را دارا بوده 
و بــه درســتی در دهه هــای اخیــر با توجه 

به تحوالت مختلف اقتصادی، اجتماعی و فناورانه مانند 
افزایــش شهرنشــینی، تغییــر در الگــوی مصــرف و میزان 
مصرف گرایــی و افزایش نفوذ و بهره گیری از فناوری های 
نویــن، زندگــی بشــر بــا چالش هــا و مســایل جدیــدی در 

سبك زندگی و محیط زیست مواجه شده است . 
در شرایطی كه دولت سیزدهم با درك واقعیت های 
حاكــم بــر حــوزه انــرژی و شناســایی نقاط قــوت و ضعف 
ایــن حــوزه به عنوان یكی از فرآیندهــای اثرگذار در نظام 
اجرایــی و اقتصــادی بتوانــد با ایجاد یك نظــام تعاملی با 
بدنــه اصلــی اجرایــی و عملیاتــی در بخش هــای دولتــی و 
خصوصــی، پدیده هایــی ماننــد چاقــی و پیــری جامعــه، 
كمبــود منابع آبی پایــدار، تغییرات آب و هوایی، آلودگی 
هــوا، ایمنــی و امنیــت غذایــی و پســماند در دهه هــای 
اخیــر بــه مســایلی كلیــدی برای بشــر تبدیل شــده اند كه 
آینــده و بقــای مــا را تحــث تاثیــر خــود قرار می دهنــد . با 

وجــود این چالش ها در نوع خود پارادایم 
جدیــدی از زندگــی را رقــم زده اســت كــه 
مملو از فرصت ها و الگوهای نوین كسب 
و كار اســت . در ایــن صــورت الزم اســت 
بــه مبحــث مهــم گــذار انــرژی بــه عنــوان 
حقیقــت پیش روی یكی از راهبردی ترین 
بخش های اقتصادی كشور توجهی خاص 
مبذول داشــته چرا كه در سال های اخیر 
یكی از مهمترین مباحث مطرح شــده در 
حــوزه انــرژی و موضــوع سیاســتی مربــوط بــه آن ، گــذار 
انــرژی و عــوض شــدن قواعــد بــازی در این حوزه اســت . 
در این ارتباط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
مطالعاتــی را در زمینه هــای گذار انرژی به عنوان تعبیری 
برای تعیین محورهای اصلی تغییر و ضرورت برنامه ریزی 
جدید در حوزه انرژی به انجام رسانده كه این تغییرات را 

می توان در چهار بخش زیر طبقه بندی کرد :

تمركززدایی و كمرنگ شدن نقش دولت ها 

خلق اكوسیستم جدید یكپارچه و توسعه مدل های كسب و كار

حركت به سمت پایداری ) كربن زدایی + بهینه سازی(

دیجیتال سازی فراگیر در حوزه انرژی

ادامه در صفحه 4

 با وجود درآمدهای کم سابقه نفتی در دهه 90 متوسط رشد اقتصادی کشور در این دهه تنها 0.4درصد است

مقایسه درآمدهای نفتی
طی چهار دهه 

)واحد:میلیارد دالر(

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

شهادت حضرت زین العابدین ) ع ( را تسلیت می گومیی .

متوسط عملکردهزینه های جاری دوره زمانی
دولت ها به قیمت ثابت )1۳90(

متوسط عملکرد هزینه های عمرانی 
دولت ها به قیمت ثابت )1۳90(

نسبت بودجه 
جاری به عمرانی

291%24,3308,361دهه 60
236%30,15612,786دهه70
288%72,44725,114دهه80
558%78,47514,068دهه 90

   منبع: بانک مرکزی، سازمان برنامه وبود                                         واحد: میلیارد تومان

 درآمد صادرات نفت دوره زمانی
)میلیارد دالر(

 متوسط نرخ رشد اقتصادی
)درصد(

134.834.0دهه شصت
164.923.8دهه هفتاد

541.045.4دهه هشتاد
451.350.4دهه نود

منبع: بانک مرکزی، صندوق بین المللی پول

در سایت روزنامه بخوانید:

برای  مسئولیت گریزی

 بزرگ دولت هادروغ کمبود منابع
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سازمان هواپیمایی کشوری: 
سلیمان ایر مجوز ندارد

روابطعمومیســازمانهواپیماییکشــوریاعالم
کردکهشــرکتهواپیماییســلیمانایــرمجوزفعالیت

درجمهوریاسالمیایراناخذنکردهاست.
بــه گــزارش ایســنا، بــه دنبــال انتشــار خبــری در 
فضای مجازی تحت عنوان اســتخدام سراســری شــرکت 
عنــوان  ده هــا  از  بیــش  در  ــلیمان ایر   س ی  ـ ـ ی ا م ی پ ا و ه
شــغلی، روابط عمومی ســازمان هواپیمایی کشــوری در 
اطالعیه ای اعالم کرد که این شرکت هیچگونه مجوز در 
کشور نداشته و مورد تایید سازمان هواپیمایی کشوری 
نیســت. همچنین، ضروری اســت، به منظــور جلوگیری 
از هرگونــه کالهبــردای از ســوی افــراد ســودجو، عالقــه 
منــدان، جهــت کســب اطالعــات صحیــح و اســتعالم در 
خصــوص اســتخدام شــرکت های هواپیمایی، به ســایت 

سازمان هواپیمایی کشوری مراجعه کنند.

 الکامپ ۱۴۰۰ شهریور

برگزار نمی شود
سازماننظامصنفیرایانهایاستانتهراناعالم
کــردنمایشــگاهالکامــپ۱۴۰۰درشــهریورمــاهبرگــزار

نمیشودوزمانجدیدآناطالعرسانیخواهدشد.
روابــط عمومــی ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای 
اســتان تهــران، در اطالعیــه ای اعــالم کــرد: بیســت و 
ششــمین نمایشــگاه الکامــپ بــا رویکرد ارایــه توانمندی  
شرکت ها، استارت آپ ها و مجموعه های دانش بنیان در 
مواجهــه و مقابلــه بــا ویــروس کرونــا قــرار بــود ابتــدا در 
تیرماه و ســپس در شــهریورماه ســال جاری برگزار شود 
که به دلیل شیوع ویروس کرونا و قرمز شدن وضعیت 
تهران و سایر استان ها و به دلیل رعایت شیوه نامه های 

بهداشتی امکان برگزاری آن مهیا نشد.
در ادامه آمده اســت: نمایشگاه الکامپ، بزرگترین 
رویــداد تجــاری و فنــاوری در اقتصــاد دیجیتــال و در 
بخش هــای طراحــی، ســاخت و تولیــد و پشــتیبانی از 
ـع  ا و صنایـ ـ ـوا و راهکارهـ ـات، محتـ محصــوالت، خدمـ
الکترونیــک و کامپیوتــر بوده کــه در دوران کرونا تاثیرات 
این فناوری به وضوح احســاس و مالحظه شــد. در حال 
حاضــر بــا توجــه به تغییــر دولت و حضور مدیــران جدید 
در وزارتخانه هــا و نهادهــا و ســازمان های تصمیم ســاز و 
تصمیم گیر، مشاهده ی پیشرفت های توان داخلی کشور 
در حــوزه فنــاوری اطالعات و ارتباطــات و انعکاس موانع 
و مشــکالت پیــش روی فعــاالن ایــن حوزه، لــزوم برپایی 
باشکوه این رویداد مهم را ضروری تر از هر زمان دیگری 
کرده است. در این اطالعیه تاکید شده است: در راستای 
برگزاری هدفمند این نمایشــگاه و به درخواســت فعاالن 
ایــن حــوزه و همچنین بازخورد مثبت مشــارکت کنندگان 
و نیــز در جهــت اســتفاده بهینــه از برنامه هــای جانبــی و 
محتوایی و انتظار بیشــتر برای فراگیری واکسیناســیون، 
ـتاد  ـگاه های بین المللــی و سـ ـهامی نمایشـ شــرکت سـ
برگــزاری نمایشــگاه الکامــپ در راســتای تحقــق اهــداف 
فــوق، برگــزاری بیســت و ششــمین نمایشــگاه الکامــپ 
را بــه زمــان دیگــری موکــول کــرده اســت کــه متعاقبــا در 
اطالعیه های بعدی زمان جدید اطالع رسانی خواهد شد.

دامنه های فارسی به یک 
میلیون و ۴۹۶ هزار رسید

ازابتدایثبتدامنههایفارسیدرکشورتاکنون
یکمیلیونو۴۹۶هزارو۹۴۱دامنهثبتشدهاست
وازبینپسوندهایثبتشدهفارسی،پسوندirبایک

میلیونو۴۸۸هزاردامنهفعالدرصدرقراردارد.
به گزارش ایســنا، دامین یــا دامنه )Domain( نامی 
است که وب سایت از طریق آن قابل دستیابی بوده و به 
طور کلی از دو بخش نام و پســوند تشــکیل شــده است. 
نــام دامنه بخشــی اســت کــه گویای نــام برند یــا فعالیت 
شــما بــوده و آن را بــه دلخــواه خــود انتخــاب می کنیــد. 
پســوندهای مجاز و معتبر در واقع پســوندهایی هســتند 
کــه توســط کمیتــه مخصــوص تأییــد و تصویب پســوندها 
یعنــی آیکــن )ICANN( تأییــد شــده باشــند. نمونه هــای 
پســوندهای متــداول com، org و ir هســتند و انتخــاب 
نام دامنه مناســب و ســاده بســیار مهم بوده و همچنین 
در رتبه بنــدی )Ranking( نتایــج جســت وجوی گــوگل نیز 
تأثیرگذار اســت. در ایران، پژوهشگاه دانش های بنیادی 
از جملــه مراکــز اصلــی برای ثبــت دامنه هــای اینترنتی به 
شــمار مــی رود و هــر کاربــری کــه تمایل به ثبــت دامنه ای 
برای بازگشــایی ســایت خود داشته باشد، باید به سایت 
این مرکز و یا یکی از نمایندگان فعال آن در سطح کشور 
مراجعــه کنــد. ایــن پژوهشــگاه هم چنین آمــاری دقیق از 
دامنه های ایرانی را به دســت می دهد. طبق آخرین آمار 
موجود در مرکز ثبت دامنه کشوری ایران، از ابتدای ثبت 
دامنه های فارســی در کشــور تاکنون یک میلیون و ۴۹۵ 
هزار و ۳۵۰ دامنه ثبت شــده اســت و از بین پسوندهای 
ثبت شــده  فارســی، پســوند ir با یک میلیون و ۴۸۸ هزار 
و ۵۷۵ دامنه  فعال در صدر قرار دارد که نشان می دهد 

بیش ترین سهم متعلق به همین پسوند است.
پس از دامنه ir، دامنه co.ir با ۴۱۱۴ مورد، دامنه ایران 
بــا ۱۶۰۲ مــورد و دامنــه ac.ir با ۱۲۴۴ دامنه  فعال هســتند. 
هم چنیــن دامنه هــای دیگــری وجود دارند که کمتــر از ۱۰۰۰ 
مورد به نام آن ها ثبت شده است. دامنه id.ir با ۶۳۷ مورد، 
دامنــه org.ir بــا ۲۷۷ مــورد، دامنــه sch.ir بــا ۲۵۴ مــورد و 
دامنه gov.ir با ۲۱۱ مورد نیز در رتبه های بعدی لیست قرار 
 net.ir دارند. کمترین دامنه ثبت شــده نیز متعلق به دامنه
بــا ۲۷ دامنه فعال اســت. محمدجــواد آذری جهرمی -وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات دولت دوازدهم- چندی پیش 
با اشاره به سابقه پژوهشگاه دانش های بنیادی در ورود 
اینترنــت بــه ایران و نیــز نامگذاری دامنه هــای اینترنتی از 
جمله دات آی آر ).ir( گفته بود: با توجه به اینکه مطابق با 
سند طرح کالن شبکه ملی اطالعات، توسعه خط و زبان 
فارســی تــا ســال ۱۴۰۴ به عنوان یکی از اهــداف راهبردی 
در نظر گرفته شــده و دامنه فارســی ایران تأثیر زیادی در 
تحقق این هدف دارد، پیشــنهاد می شــود که امکان ثبت 
دامنه فارســی برای استارت آپ ها و کسب وکارها سریع تر 

از سازمان های دولتی فراهم شود.

متوسط سرعت اینترنت 
ثابت و موبایل اعالم شد

درحــالحاضــرمتوســطســرعتدانلــوداینترنت
موبایــلدرایــران۳۱.۶۵مگابیتبرثانیهورتبهاش۷۹ 
جهانیاست،متوسطسرعتدانلوداینترنتثابتنیز
۲۱.۰۴مگابیتبرثانیهاســتودرجایگاه۱۳۴اینترنت

ثابتدرجهانقراردارد.
بــه گــزارش افــق و اقتصــاد، ســرعت اینترنــت از 
مــواردی اســت که همواره بــرای کاربــران دغدغه بوده و 
یکــی از فاکتورهــای کیفــی خدمــات اینترنتــی محســوب 
می شــود و وب ســایت Speedtest  شــاخص های جهانی 

اینترنت را در کشورها بررسی می کند.
بر این اساس تا ماه ژانویه ۲۰۲۱،  متوسط جهانی 
ســرعت دانلود اینترنت موبایــل، ۴۶.۷۴ مگابیت برثانیه 
و متوسط جهانی سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۲.۴۹ 
مگابیت برثانیــه و تاخیــر، ۳۷ میلی ثانیــه بــود. در حــوزه 
اینترنــت ثابــت نیــز متوســط جهانــی ســرعت دانلــود، 
۹۶.۹۸ مگابیت برثانیــه و متوســط جهانی ســرعت آپلود  

۵۱.۲۸ مگابیت برثانیه و تاخیر، ۲۰ میلی ثانیه بود.
طبــق آخریــن آمــار منتشــر شــده در اسپیدتســت، 
تــا مــاه جــوالی ســال ۲۰۲۱، متوســط جهانــی ســرعت 
دانلــود اینترنــت موبایــل، ۵۵.۰۷ مگابیت برثانیــه و 
متوســط جهانی ســرعت آپلود اینترنــت موبایل، ۱۲.۳۵  
مگابیت برثانیــه و تاخیــر ۳۷ میلی ثانیه اســت. در حوزه 
اینترنــت ثابــت نیــز متوســط جهانــی ســرعت دانلــود، 
۱۰۷.۵۰ مگابیت برثانیه و متوســط جهانی ســرعت آپلود 

۵۸.۲۷  مگابیت برثانیه و تاخیر ۲۰ میلی ثانیه است.
در حالــی کــه تــا مــاه ژوئــن ســال ۲۰۲۱، متوســط 
 ۵۵.۳۴ ـل،  ـود اینترنــت موبایـ ـرعت دانلـ ـی سـ جهانـ
مگابیت برثانیه و متوســط جهانی ســرعت آپلود اینترنت 
موبایــل، ۱۲.۶۹ مگابیت برثانیــه و تاخیــر ۳۷ میلی ثانیه 
بود. در حوزه اینترنت ثابت نیز متوســط جهانی ســرعت 
دانلود، ۱۰۶.۶۱ مگابیت برثانیه و متوسط جهانی سرعت 
آپلود ۵۷.۶۷ مگابیت برثانیه و تاخیر۲۰ میلی ثانیه بود.
رتبــه یــک تــا پنج اینترنــت موبایل در جهــان تا ماه 
ژوئن ۲۰۲۱، به ترتیب به امارات متحده عربی )۱۹۰.۰۳ 
مگابیت برثانیه(، کره جنوبی)۱۸۹.۲۰ مگابیت برثانیه(، 
قطر )۱۷۰.۷۷ مگابیت برثانیه(، چین )۱۵۷.۷۲ مگابیت 
برثانیه( و قبرس )۱۵۴.۱۳ مگابیت برثانیه( تعلق دارد.

ـد  ا پنــج اینترنــت پهن بانـ ـ ـه یــک تـ همچنیــن رتبـ
 ۲۵۶.۷۰ ـو ) ـه موناکـ ـه ترتیــب بـ ـان، بـ ثابــت در جهـ
مگابیت برثانیــه(، ســنگاپور )۲۵۶.۰۳ مگابیت برثانیــه(، 
هنگ کنــگ )۲۴۸.۵۹ مگابیت برثانیــه(،  تایلند )۲۱۶.۱۶ 
مگابیــت برثانیــه( و رومانــی )۲۱۵.۳۰ مگابیت بر ثانیه( 

تعلق دارد.

متوسطسرعتموبایلدرایران
در حــال حاضــر متوســط ســرعت دانلــود اینترنــت 
ران ۳۱.۶۵ مگابیت برثانیــه و متوســط  ـ ـ ی ا ـل در  ـ ی ا موب
ســرعت آپلــود اینترنــت موبایــل، ۱۱.۵۸ مگابیت برثانیــه 
است که رتبه ایران را به ۷۹ از میان ۱۴۰ کشور رسانده 
اســت. ایــن در حالــی اســت کــه در مــاه ژوئــن ۲۰۲۱،  
متوســط ســرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۳۱.۰۶ 
مگابیت برثانیه و متوسط سرعت آپلود اینترنت موبایل، 
۱۱.۶۶ مگابیت برثانیــه بــود و ایــران در جایــگاه ۷۸ قــرار 
داشــت. همچنین طبق این آمار، اینترنت موبایل ایران 
در حــال حاضــر از کامرون و جمهوری دومینیک کندتر و 

از الئوس و مونتنگرو سریع تر است.
در حــال حاضــر در حــوزه اینترنــت ثابــت، متوســط 
ســرعت دانلــود در ایــران، ۲۱.۰۴ مگابیت برثانیــه و 
متوســط ســرعت آپلــود ۱۲.۰۷ مگابیت برثانیــه و تاخیر، 
۴۲ میلی ثانیــه اســت کــه رتبه ایــران را بــه ۱۳۴ از میان 

۱۷۵ کشور می رساند.
ایــن درحالــی اســت کــه در ژوئــن ۲۰۲۱ در حــوزه 
ـرعت دانلــود در ایــران،  ـط سـ ـت، متوسـ ـت ثابـ اینترنـ
۲۲.۰۲ مگابیت برثانیه و متوســط ســرعت آپلود ۱۲.۵۳ 
مگابیت برثانیــه و تاخیــر، ۴۱ میلی ثانیــه بــود و ایــران در 
جایــگاه ۱۳۳ قــرار داشــت. همچنیــن طبــق ایــن آمــار، 
اینترنــت ثابــت ایــران در حــال حاضــر از  ونزوئــال و تاگو 

کندتر و از گابن و مالی سریع تر است.

سخنگوی سازمان 
هواپیمایی کشوری: بدون 

ویزا به عراق نروید
ســخنگویســازمانهواپیماییکشوریاعالمکرد
کــهتنهــاشــرکتهواپیماییعراقدرفــرودگاهبغدادو
نجفبهزائرانویزامیدهدوهیچکدامازشرکتهای

ایرانینمیتوانند،ویزاییصادرکنند.
اخیــرا و در پــی بــروز برخــی مشــکالت بــرای زائران 
ایرانی که نتوانسته بودند با وجود پرواز به عراق ویزای 
خود را دریافت کنند، محمدحســن ذیبخش، ســخنگوی 
سازمان هواپیمایی کشوری در این باره به ایسنا گفت: 
برخی دفاتر مســافرتی به مســافران ایرانــی وعده دادند 
کــه ویــزای آن هــا را در فــرودگاه بغــداد و نجــف صــادر 
خواهنــد کــرد و بــا ایــن روش مشــکالت بســیاری بــرای 

زائران ایرانی ایجاد کردند.
از  ـی هیــچ کــدام  ـ رایط کنون ـ زود: در شـ ـ فـ ا وی 
شرکت های ایرانی نمی توانند در فرودگاه بغداد و نجف 
ویزایی برای مســافران صادر کنند و دولت عراق تنها به 
شــرکت هواپیمایــی ملــی خــود )العراقیــه( این امــکان را 
داده اســت که بدون ویزا مســافران را به عراق بیاورد و 

در فرودگاه بغداد و نجف به مسافران ویزا دهد.
ـازمان هواپیمایــی کشــوری ادامــه  ســخنگوی سـ
داد: ایــن در حالیســت کــه برخــی از دفاتــر مســافرتی 
وعــده داده انــد که بــرای مســافران در فــرودگاه بغداد و 
نجــف ویــزا صــادر خواهنــد کــرد و اخیرا ۱۲۵ مســافر در 
این کشــور به مشــکل برخورد کردند و ناچارا به کشــور 
بازگشــتند. ذیبخــش اعــالم کــرد: در پی بــروز این اتفاق 
دفتر نظارت سازمان هواپیمایی کشوری به این مسئله 
ورود کــرد و مســلما بــا متخلفــان در ایــن زمینــه برخورد 
جــدی خواهــد شــد؛ اما از مــردم می خواهیم کــه به این 
تبلیغات و وعده ها توجهی نکنند و بدانند که بدون ویزا 

نمی توانند به عراق سفر کنند.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

بهگفتهسخنگویاتحادیهفروشندگان
لــوازمیدکــیخــودرووماشــین آالتتهــران،
بــاوجــوداینکهدرمردادســالگذشــتهنیز
مشکلکروناوجودداشتامااالناینحوزه
نســبتبهمدتمشــابهســالگذشــتهبا۲۰ 

درصدرکودبیشترمواجهاست.
ســید مهدی کاظمی در گفت وگو با ایلنا 
در مــورد وضعیــت بــازار لــوازم یدکــی خــودرو 
اظهــار کرد: به دالیل مختلف از جمله شــیوع 
کرونا در بازار لوازم یدکی رکود به وجود آمده 
اســت. این رکود هــم موجب تعدیل قیمت ها 

شده و هم در بازار فراوانی وجود دارد.
وی در مــورد تقاضــا و قیمــت ایــن اقــالم 
گفــت: بــا وجــود ایــن کــه در مردادمــاه ســال 
گذشــته نیــز مشــکل کرونــا وجــود داشــت اما 
االن نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 
بــا ۲۰ درصــد رکــود بیشــتر مواجــه هســتیم. 
قیمت هــا نیــز در ابتــدای ســال ۱۴۰۰ به دلیل 
افزایــش نــرخ حــق بیمــه حــدود ۳۰ درصــد 
افزایــش پیــدا کــرد ولی بعــد از آن تا به امروز 
تغییری نکرده اســت. بسیاری از فروشندگان 
لــوازم یدکــی خودرو بــه علت این کــه بتوانند 
حــق بیمــه، مالیــات و... را پرداخــت کننــد، 
مجبور می شــوند محصوالت خود را با ۲ تا ۳ 
درصد سود یا حتی به قیمت خرید به فروش 
برســانند. حتــی زمانــی کــه فروشــندگان نیــاز 
بــه پــول پیــدا می کنند زیر قیمت نیــز اقالم را 

می فروشند. 
کاظمــی با اشــاره بــه علل رکــود در بازار 
لــوازم یدکــی خــودرو تصریــح کــرد: بــه علــت 
ـتغال در کشــور، بــه مــا  ـکل اشـ ـود مشـ وجـ

دســتور داده انــد هــر کســی که تقاضــای جواز 
داشــت جــواز بدهیــم. در نتیجه امــروز میزان 
تر  ـ ور بیشـ ـ ـطح کشـ ا در سـ ـ ـندگان مـ فروشـ
از تقاضــا اســت ، در حــدی کــه اگــر بــه جــای 
ســرمایه گذاری در ایــن حــوزه افــراد پــول خود 
را در بانک می گذاشــتند ســود بسیار بیشتری 
می گرفتنــد. بنابرایــن یکــی از علــل رکــود، 
بی کیفیتــی و گران فروشــی؛ تعدد مغازه داران 
فروشــنده لــوازم یدکــی خــودرو اســت. اگر از 
تولیــد حمایت شــود تا تعداد فروشــندگان در 
همــه صنــوف کاهــش پیــدا کند وضعیــت نیز 

بهتر می شود. 
وی افــزود: شــیوع کرونا نیــز باعث رکود 
شــده چراکه فعالیــت اتومبیل  ها کاهش پیدا 
کــرد و تــرددی ندارنــد. بــه تبــع ایــن موضــوع 
خــراب هــم نمی شــوند، صنــف لــوازم یدکــی 
زمانــی می توانــد درآمــد داشــته باشــد کــه 
خودروهــا خراب شــوند و نیاز بــه لوازم یدکی 

پیدا کنند. 
ســخنگوی اتحادیه فروشــندگان لــوازم یدکی 
خودرو و ماشین آالت تهران خاطرنشان کرد: 
موضــوع تاثیرگــذار دیگر در رکــود بازار قدرت 
خریــد پاییــن مــردم اســت. وقتی یــک خودرو 
نیاز به تعمیرات اساسی پیدا می کند صاحب 
خــودرو پــول تعمیــر آن را نــدارد و ترجیــح 
می دهــد کــه از خودرو اســتفاده نکند. تعمیر 
موتــور پراید دســت کم ۵ تــا ۶ میلیون تومان 
هزینه دارد. این شرایط باعث می شود که در 

بازار لوازم یدکی رکود به وجود بیاید . 
رف  ـ ز طـ ا رد:  ـ کـ ان  ـ ـ ی ب ه  ـ مـ دا ا وی در 
دیگــر در ایــران ســاخت و ســاز، پروژه هــا، 

ساختمان ســازی و غیــره فعــال نیســتند اگــر 
چرخــه ســاخت و ســاز بچرخــد همــه صنــوف 

دوباره رونق پیدا می کنند. 
ـار کــرد: بــرای مقابلــه بــا  کاظمــی اظهـ
وضعیــت فعلــی بایــد تولیــد رونــق پیــدا کنــد 
تــا قــدرت خریــد مــردم بهبــود یابــد. همچنین 
امیدواریــم هــر چــه زودتــر مشــکل کرونا حل 
شــود، مــا حاضــر هســتیم کــه حتــی دو مــاه 
مغازه هــای خــود را تعطیــل کنیم اما به شــرط 
اینکــه جلوی این بیمــاری به طور جدی گرفته 
شود. همه مسائلی که باعث بروز مشکل در 
صنــف لــوازم یدکی شــده قابل حل اســت اما 
باید برنامه ریزی درست برای آن شکل بگیرد.
وی همچنیــن با انتقاد از وجود کاالهای 
بی کیفیت در بازار لوازم یدکی گفت: سالیان 
ســال اســت کــه بــا وجــود پیگیــری اتحادیــه و 
ارگان هــای ذیربــط مــا نتوانســته ایم مشــکل 
محصــوالت بی کیفیــت در بــازار را حــل کنیم. 
علــت اصلــی ایــن موضــوع همــکاری نکــردن 
ســازمان صمــت و گمــرکات بــا اصناف اســت. 
هــر قطعــه ای که درخواســت بــرای واردات آن 
هســت، نمونه ای از آن در کشــور وجود دارد. 
وزارت صمــت می توانــد پیــش از آنکــه اجــازه 
واردات بــه این کاالها بدهند، از کارشناســان 
صنــف و اتحادیــه بخواهنــد در مــورد کیفیــت 
کاال نظــر کارشناســی خــود را بدهنــد تا اجازه 
واردات داده شود. اما اگر کاال بی کیفیت بود 

اجازه واردات آن را ندهد. 
کاظمــی افــزود: بــا ایــن روش مشــکل 
ور را  ـ ـودرو در کشـ ـات خـ ـی قطعـ بی کیفیتـ
می تــوان بــرای همیشــه ریشــه کن کــرد البتــه 

کاالهایــی کــه در ایــران تولید می شــوند واقعا 
کیفیــت بســیار خوبــی دارنــد کــه می توانــد بــا 

قطعات اورجینال برابری داشته باشد.
نایب رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم 
یدکــی خودرو و ماشــین آالت تهران با انتقاد 
از افزایــش میــزان حق بیمه تامیــن اجتماعی 
بیــان کرد: به یکبــاره ۴۰ درصد به میزان حق 
بیمه اضافه شــد، تولیدکننده چطور می تواند 
آن را بپردازد. از همین روی مجبور می شوند 
قیمــت قطعــه  را ۲۰ یــا ۳۰ درصــد افزایــش 
دهنــد. بــا توجه به تــورم، افزایــش حقوق در 
کشــور یک روند عادی شــده و ســاالنه اتفاق 
می افتــد امــا در مــورد بیمــه دلیلــی بــر ایــن 
موضوع وجود ندارد و باید سوبسید برای آن 
در نظر گرفته شــود. بســیاری از کارگرانی که 
حــق بیمــه آنهــا هم پرداخــت می شــود، زمان 
بیمــاری حمایــت چندانــی از آنهــا نمی شــود و 

این روند درستی نیست.
کاظمــی در پایــان تاکیــد کــرد: بــا اینکــه 
پیــش از ایــن فــروش لوازم یدکی دســت دوم 
در واحدهای این صنف را تکذیب کرده بودیم 
اما به نظر می رســد که این اتفاق در حال رخ 
دادن اســت. گرچه فروشــندگان لــوازم یدکی 
در تهــران کــه بــه ۱۰ هــزار واحــد می رســند در 
حوزه ما هســتند اما من از همه فروشــندگان 
لوازم یدکی در سراســر کشــور تقاضا می کنم 
کــه از آنجــا کــه طبــق قوانیــن نظــام صنفــی 
مــا نوفــروش هســتیم از فــروش لــوازم یدکی 
دســت دوم و اســتوک خــودداری کننــد. اگــر 
مصرف کننــده  در ایــن مــورد شــکایت کنــد 

برخورد جدی خواهیم داشت.

نایبرئیسکانونسراســریمرغداران
گوشــتیبااشــارهبهاینکهقیمتجوجهیک
روزهگوشــتیبه٩٠٠٠تومانرســیدهاست،
گفــتکــهحداکثــرقیمتمــرغدربــازارباید

بین٢۶تا٢٧هزارتومانباشد.
حبیب اســدهللا نژاد در گفت وگو با مهر 
دربــاره اینکه آیا سیاســت اصالح قیمت ملک 
در دولت جدید پیگیری می شــود گفت: هنوز 
نمی دانیــم سیاســت دولت جدیــد چه خواهد 
بــود آیــا قــرار اســت کــه تخصیــص ارز ۴۲۰۰ 
تومانــی به واردات نهاده های دامی ادامه پیدا 

کند یا خیر.
جهــاد  وزیــر  بایــد  رد:  ـ ـ ک ه  ـ ـ ف ا ض ا ی  و
کشــاورزی تعییــن شــود و کار را شــروع کنــد 
ســپس مــا پیشــنهادات خــود را در قالــب یک 

بسته به دولت ارائه خواهیم کرد.
اســدهللا نــژاد تاکیــد کــرد: بــا ایــن حــال 
در قالــب یــک راهــکار کوتــاه مــدت و بــا توجه 
بــه افزایــش قیمــت مؤلفه های تولیــد، اصالح 
قیمــت مصــوب مرغ بایــد در دســتور کار قرار 
بگیــرد و انتظــار مــا ایــن اســت کــه دولت نرخ 

مصوب مرغ را اصالح کند.
ایــن فعــال بخش خصوصی با اشــاره به 
افزایش شــدید قیمــت جوجه یک روزه گفت: 
قیمت مصوب جوجه یک روزه گوشتی ۴٢٠٠ 
تومــان و قیمــت کنونــی آن در بــازار ٩٠٠٠ 
تومــان اســت و بــا همین قیمــت ٩٠٠٠ تومان 

نیز به راحتی نمی توان جوجه تأمین کرد.

اســدهللا نــژاد افزود: اگــر قیمت مصوب 
جوجه یک روزه گوشــتی به نرخ ۵٢٠٠ تومان 
کــه مدنظــر تولیدکننــدگان جوجــه نیز اســت، 
برســد منطقــی اســت و اثــر افزایــش قیمــت 
مؤلفه های تولید بر نرخ تمام شده تولید مرغ 

نیز زیاد نخواهد بود.
ـه قیمــت تمــام شــده  اره اینکـ ـ وی دربـ
تولیــد هــر کیلوگرم مرغ در حال حاضر چقدر 
اســت؟، افــزود: بــا جوجــه یــک روزه گوشــتی 
بــه نــرخ ۴٢٠٠ تومان قیمت تمام شــده تولید 
مــرغ زنــده ١٩ هــزار تومان و بــا قیمت کنونی 
جوجــه یــک روزه یعنــی ٩٠٠٠ تومــان، قیمــت 
تمــام شــده تولیــد مــرغ نیــز بیــش از ٢١ هزار 

تومان خواهد بود.
از  دیگــری  بخــش  در  د  ژا ـ ـ ن دهللا  ـ سـ ا
ســخنان خود با اشــاره به قیمت مرغ در بازار 
تهــران کــه کماکان بین ۴٠ تــا ۴٣ هزار تومان 
اســت، گفــت: عرضــه مرغ بــه ایــن قیمت ها، 
گرانفروشی و سودجویی است و دستگاه های 

نظارتی باید با آن برخورد کنند.
وی افــزود: تولیدکننــدگان مرغ را با نرخ 
مصوب عرضه می کنند در حالی که به دست 
مصرف کننده ارزان نمی رســد و ما از ســازمان 
حمایت می خواهیم که به این مســأله ورود و 

با متخلفان برخورد جدی کند.
اســدهللا نژاد اضافه کرد: قیمت مرغ در 
بــازار تهــران نبایــد بیشــتر از ٢۶ تــا ٢٧ هــزار 

تومان باشد.

مدیــرکلامــوردریایــیســازمانبنادرو
دریانــوردیاعالمکردتصاویریکهدرفضای
مجــازیدربارههجوممــردمبهبنادرجنوبی
کشــورمنتشرشــدهمربوطبهســالگذشته
اســتودرحــالحاضــرپایانههایمســافری

بنادرجنوبیبستهاست.
بــه گــزارش ایســنا، اخیــرا تصاویــری در 
فضــای مجازی منتشــر شــده کــه هجوم مردم 
در پایانه هــای مســافری بنــادر جنوبــی ماننــد 
پایانــه حقانی را نشــان می دهد و می خواهند 
بــه قشــم ســفر کننــد اما بــه نظر ایــن تصاویر 
مربــوط به گذشــته بــوده و بنادر مســافری در 

حال حاضر بسته است.

حســین عباس نژاد، مدیرکل امور دریایی 
ســازمان بنــادر و دریانــوردی در گفت وگــو بــا 
ایســنا در ایــن بــاره اظهــار کرد: ایــن تصاویر که 
در فضای مجازی منتشر شده مربوط به بهمن 
مــاه پارســال در بنــدر هرمــز اســت و ربطــی به 
روزهای گذشته ندارد، چرا که در این ایام بنادر 
مسافری )مانند بندر ذاکری و حقانی( به دلیل 

بدی آب و هوا بسته شده است.
وی افــزود: حتــی اگر هوا مســاعد شــده 
و بنــادر مســافری باز شــود امکان گردشــگری 
دریایــی و ســفر دریایــی برای مســافران وجود 
نــدارد و تنهــا بومی هــای منطقــه می تواننــد با 
احراز هویت از کشــتی های مسافری استفاده 

کننــد. البتــه بــا وجــود ایــن شــرایط نیــز همــه 
پروتکل هــای بهداشــتی ابــالغ شــده از ســوی 
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 

رعایت می شود.
مدیــرکل امــور دریایــی ســازمان بنــادر و 
دریانوردی ادامه داد: در چند ماه گذشــته به 
ســبب شــدت گرفتــن شــیوع ویــروس کرونا و 
ابــالغ پروتکل هــای بهداشــتی ســختگیرانه تر 
روزانــه حــدود ۲۰۰ نفــر مســافر جــا بــه جــا 
می شــوند ایــن در حالــی اســت که ایــن تعداد 
در روزهــای عــادی بــه حــدود ۴۰۰۰ مســافر 
می رســید و در ایــام تعطیــل و پیــک ســفر نیز 

افزایش می یافت.

عباس نژاد با تاکید بر اینکه مدت هاست 
که دیگر ســفر دریایی مانند گذشــته نداریم، 
گفــت: مردم نمی تواننــد از حمل ونقل دریایی 
بــرای ســفر اســتفاده کننــد؛ این ســفرها تنها 
محــدود بــه مــردم بومی منطقه شــده اســت. 
بنابراین از مســافران می خواهیم که به بنادر 
مســافری مراجعــه نکنند و نســبت بــه رعایت 
پروتکل های بهداشتی جدیت بیشتری داشته 
باشــند. البتــه بــه نظــر می رســد کــه کاهــش 
قابــل توجــه تقاضــا بــرای ســفرهای دریایــی 
نشــان دهنده این اســت که مردم هم شــرایط 
کنونی شــیوع ویروس کرونا را متوجه شــده و 

درک می کنند.

سازمانبنادرهجوممسافرانبهبنادرجنوبیراتکذیبکرد

قیمتجوجهیکروزهگوشتیبه٩هزارتومانرسید

 افزایش۲۰درصدی

 رکوددربازارلوازم

یدکیخودرو
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اخبـــــــــــــــــار

جزئیات ۸ تصمیم کمیته ماده 2 برای صادرکنندگان
طبق جدیدترین تصمیمات کمیته ماده2، زمان 
تعیین شــده بــرای تعلیــق تعقیب قضایــی مندرج در 
مصوبه ۱۴۰۰.۰۱.2۱ این کمیته تا پایان مرداد ســال 

جاری تمدید شد.
بــه گزارش کنفدراســیون صادرات ایران، کمیته 
ماده دو در جلسه اخیر خود ۸ مصوبه داشت که به 

شرح زیر است:
۱- مصوبات جلســه دویســت و چهاردهم ســتاد 
هماهنگــی اقتصــادی دولت ابالغی طی نامه شــماره 
۳۳۹۷ مورخ ۱۴۰۰.۰۱.۱۷ به عنوان جایگزین مصوبه 
جلســه یکصد و هفتاد و هفتم ســتاد مذکور ابالغی 
طــی نامــه شــماره ۹۰۸۲۹ مــورخ ۱۳۹۹.۰۸.۱۲ مورد 

موافقت قرار گرفت.
۲- مهلــت اســتفاده از مفــاد بنــد ۳ بخــش الف 
صــادرات  از  حاصــل  ارز  برگشــت  سیاســتی  بســته 
بــا  مســاعدت  هــدف  بــا   ۱۳۹۷-۱۴۰۰ ســال های 
صادرکننــدگان ســال ۱۳۹۷ و همچنیــن مهلت ایفای 
ثبــت  و   ۱۳۹۸ ســال  صادرکننــدگان  ارزی  تعهــدات 
گردش ریالی در ســامانه جامع تجارت برای صادرات 
بــه   ۱۳۹۷.۰۵.۱۶ تــا   ۱۳۹۷.۰۱.۲۲ زمانــی  بــازه  در 
کشــورهای عراق و افغانســتان تا تاریخ ۱۴۰۰.۰۵.۳۱ 

تمدید می گردد.
۳- صادرکننــدگان ســال ۱۳۹۷ کــه نســبت بــه 
ایفــای تعهــدات ارزی صادراتی خــود در فاصله زمانی 
۳۰/۱۰/۱۳۹۸ تــا ۱۳۹۹.۰۸.۳۰ اقــدام نموده انــد، به 
نســبت تعهدات ارزی ایفا شــده تا پایان دوره مزبور، 
مشــمول نــرخ صفــر مالیاتــی و اســترداد مالیــات بــر 

ارزش افزوده خواهند بود.
تعقیــب  تعلیــق  بــرای  شــده  تعییــن  زمــان   -۴
قضائــی منــدرج در مصوبــه ۱۴۰۰.۰۱.۲۱ کمیتــه ماده 

دو تا پایان مردادماه سال جاری تمدید می گردد.
۵- پرداخــت اقســاط بدهی های ارزی به شــبکه 
ذخیــره  حســاب  و  ملــی  توســعه  صنــدوق  بانکــی، 
ارزی شــرکتهای معدنــی و فــوالدی مــورد تائید وزارت 
صنعت، معدن و تجارت از ســرجمع صادرات خود یا 

سایر شرکتهای معدنی و فوالدی مجاز است.
۶- صادرکنندگانــی که بر اســاس تائید ســازمان 
ســرمایه گذاری خارجــی و کمک های فنــی و اقتصادی 
ایــران ملــزم به انتقاالت ارزی موضوع ماده ۱۳، ۱۴ و 
۱۵ قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی به 
میزان ارز مورد نیاز و مندرج در مجوز انتقال با تائید 
وزیر امور اقتصادی و دارایی هســتند به میزان ســهم 
ســرمایه گذار خارجــی بــا درج اطالعــات مربوطــه در 
ســامانه جامع تجارت توســط ســازمان سرمایه گذاری 
وجــوه  میــزان  بــه  اقتصــادی  و  فنــی  کمک هــای  و 
اعالمــی از رفــع تعهــد ارزی صــادرات معــاف و مابقی 
ارز حاصــل از صــادرات ایــن گــروه از صادرکننــدگان 
مشــمول رفــع تعهــدات ارزی بــر اســاس مفاد بســته 
 سیاســتی برگشــت ارز حاصــل از صادرات ســال های

۱۳۹۷ - ۱۴۰۰ و اصالحیه مربوطه است.
تبصــره: ســازمان ســرمایه گذاری خارجی مکلف 
اســت نســبت بــه ایجــاد ســامانه جهــت ثبــت کلیــه 
اطالعــات ســرمایه گذاری خارجــی و واحدهــای ایجــاد 
ســرمایه گذاری  ســازمان  مشــارکت  محــل  از  شــده 
خارجی و ارسال برخط اطالعات واحدهای ایجاد شده 
و اخــذ تائیدیــه سیســتمی از ســازمان ســرمایه گذاری 
خارجــی مبنــی بــر مجــاز بــودن انتقــال ســود و اصــل 
سرمایه گذاری از محل صادرات واحدهای فوق اقدام 
نماید. تا زمان سیســتمی شــدن، موارد پس از طرح 

در کمیته اقدام ارزی تعیین تکلیف خواهند شد.
۷- مبنای محاسبه برگشت ارز حاصل از صادرات 
بــه چرخــه اقتصــادی کشــور توســط بانــک مرکــزی بــه 
صورت ترکیبی شامل عرضه ارز در سامانه نیما، ورود 
ارز اســکناس و فــروش بــه شــبکه صرافی هــای مجــاز 
و بانک هــا بــا ثبت در ســامانه نظارت ارز ســنا و ســایر 

روش های برگشت ارز تعیین می گردد.
۸- پیرو بند ۵ بخش و بســته سیاســتی، کمیته 
بــه تصمیم گیــری  اســت نســبت  ارزی مجــاز  اقــدام 
در خصــوص مــوارد غیرمصــرح در بســته سیاســتی 

فوق الذکر اقدام نماید.

تصمیم گیری درباره تخصیص ارز به واردات نهاده های 
دامی تا پایان مهر

بازرگانــی معاونــت  سرپرســت دفتــر خدمــات 
توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی می گوید که 
تــا پایــان  مهر درباره تخصیــص ارز ۴2۰۰ تومانی به 

نهاده های دامی تصمیم گیری می شود.
حســن عباســی معروفان در گفت وگو با باشگاه 
خبرنــگاران جــوان، دربــاره آخرین وضــع توزیع نهاده 
دامــی در ســامانه بــازارگاه اظهــار کــرد: بنابــر آخرین 
آمــار، از ابتــدای ســال تاکنــون، حــدود ۶میلیــون و 
۸۰۰هــزار تــن نهاده در ســامانه بازارگاه عرضه شــده 
کــه از ایــن میــزان بیــش از ۴میلیــون و ۸۰۰ هزار تن 
ذرت، یــک هــزار و ۶۰۰ تــن جــو و مابقــی بــه کنجالــه 

سویا اختصاص دارد.

عرضه روزانه ۴۷ تن نهاده دامی 
در سامانه بازارگاه

او نیــاز روزانــه نهــاده دامــی کشــور را ۴۴هــزار 
تــن اعــالم کــرد و افــزود: بنابــر آمــار به طور متوســط 
روزانه ۴۷ هزار تن نهاده در سامانه عرضه شده که 
ایــن امــر بــدان معناســت که عرضــه نهاده بــه میزان 

سهمیه بندی انجام شده است.
عباسی معروفان ادامه داد: بنابر سهمیه تعیین 
شــده معاونــت امــور دام، نهــاده در ســامانه بــازارگاه 
اذعــان  اینکــه دامــداران  عرضــه شــده اســت، حــال 
می کننــد کــه نهــاده نیســت یــا بــه میــزان کافــی بــه 
دستشــان نمی رســد، ناشــی از شــرایط خشکسالی و 

کاهش تولید علوفه در مرتع است.
ایــن مقــام مســئول از کاهــش چشــمگیر تولید 
علوفــه خبــر داد و گفت: همه ســاله حدود ۴میلیون 
تــن علوفــه طبیعــی در مرتــع بــه صــورت رایــگان چرا 
می شــد و قــرار بــود کاه و کلــش ۱۰میلیــون تن گندم 
در اختیــار دامــدار قرار گیرد که به دلیل خشکســالی 
خریــد بــه ۵ میلیون تن رســید کــه تمامی این عوامل 

منجر به کمبود نهاده در بازار شده است.
بــه گفتــه او، بنابر میزان ارز تخصیصی، کاال به 

میزان کافی توزیع شده است.

تخصیص نیافتن ارز به نهاده دامی 
در 2 ماه و نیم گذشته

عباســی معروفان بــا بیــان اینکــه یــک میلیارد و 
۵۰۰ میلیــون دالر ذرت، جــو، کنجالــه ســویا و دانــه 
گفــت:  دارد،  وجــود  کشــتی ها  و  بندرهــا  در  ســویا 
هم اکنون منتظر تخصیص و تامین ارز از سوی بانک 

مرکزی هستیم.
معاونــت  بازرگانــی  خدمــات  دفتــر  سرپرســت 
بازرگانــی وزارت جهــاد بــا اشــاره بــه ثبــت ســفارش 
۱۶میلیــون و ۸۰۰ هــزار تــن نهــاده دامــی بیــان کــرد: 
واردات و ترخیــص کاال از بندرهــا نیازمنــد تامیــن و 
تخصیص ارز اســت که تاخیر در تخصیص ارز، بازار 

را متالطم می کند.
او از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهاده دامی 
و ســایر کاالهــا تــا پایان  مهــر خبر داد و گفــت: پایان 
مهر برای تخصیص ارز به واردات نهاده دامی و سایر 

کاالها مجدد تصمیم گیری می شود.
ایــن مقام مســئول با اشــاره به تاثیــر حذف ارز 
ترجیحــی نهاده دامی بر قیمت محصوالت بیان کرد: 
بــا حــذف ارز ترجیحــی، حداقــل ۵۰ درصــد قیمــت 
محصــوالت پروتئینــی افزایــش می یابــد کــه بــا وجود 
ایــن دولــت باید یارانــه به دهک های محــروم جامعه 
دهد و به عبارت دیگر کاالی مورد نیازشــان را تامین 
کنــد. هــر چنــد در یــک ســال و نیــم اخیــر بــه عنــوان 
دســت اندرکاران بخش کشــاورزی مکاتباتی مبنی بر 
حذف ارز ترجیحی به دلیل مسائل نظارتی داشتیم.
او در پایان تصریح کرد: در ۲ ماه و نیم گذشته 
بانک مرکزی تامین ارز مورد نیاز را انجام نداده است 
که با طوالنی شدن روند تخصیص ارز، تامین کاال به 
ویژه نهاده دامی دچار مشکل می شود که امیدواریم 
هرچــه ســریع تر ایــن بحران مرتفع شــود، کمــا اینکه 
مشــکالت حمــل و نقــل در گذشــته منجر به رســوب 
کاال در بندرهــا شــده بــود که هم اکنــون با افزایش ۲ 

برابری تعداد کامیون ها، کاالها حمل شده است.

خبر توقف تولید ۵ محصول ایران خودرو تکذیب شد
در پــی انتشــار اخبــاری مبنــی بــر توقــف تولید 
ایــن  ایران خــودرو،  صنعتــی  گــروه  محصــول  پنــج 
خودروســاز ضمــن تکذیــب ایــن موضــوع اعــام کرد 
کــه قصــد دارد ســورن، پــارس، پــژو 2۰۷، پــژو 2۰۶ 
و رانــا را بــا به روزرســانی برخــی امکانــات رفاهــی و 
ایمنی جدید و بر اســاس تقاضای بازار و مشــتریان 

تولید کند.
به گزارش ایسنا، عصر روز گذشته خبری مبنی 
براینکه »براساس گزارش های وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت، تولیــد پنــج محصــول پــژو ۲۰۶ تیــپ ۵، 
ســمند ســورن، رانا، پژو پارس و ۲۰۷ دستی متوقف 

شده است«، منتشر شد.
شــنیده شــد کــه محصــوالت مذکــور از لیســت 
تولیــد ایــن خودروســاز حذف شــده و طبــق اطالعات 
منتشر شده از سوی وزارت صمت، ایران خودروساز 
بزرگ، تولید این پنج محصول سواری خود را در تیر 

سال جاری متوقف کرده است.
ایــن خبــر از جایــی شــکل گرفــت کــه طبــق آمار 
وزارت صمــت، از ابتــدای ســال جــاری تــا پایــان تیــر، 
هیچ پژوی ۲۰۶ تیپ ۵ تولید نشــده اســت و این در 
حالی اســت که در بهار ســال ۱۳۹۹ در مجموع بالغ 
بر ۶۲۵۰ پژو ۲۰۶ تیپ ۵ تولید شده بود. همچنین 
تولیــد ســمند ســورن ELX و پــژو پــارس LX بــا موتور 
TU۵ و گیربکــس اتوماتیــک در چهارماهــه ابتدایــی 
صندوقــدار   ۲۰۷ پــژو  اســت.  نشــده  ثبــت  امســال 
بــا گیربکــس دســتی و رانــا کــه بــه ترتیــب در بــازه 
چهارماهه نخســت ســال گذشــته تولید بالغ بر ۳۴۰ 
دســتگاه و ۱۷۸ دســتگاه را ثبت کرده بودند، در بازه 

چهــار ماهــه ابتدایــی ســال جــاری در ســبد تولیــدات 
ایران خودرو قرار نداشته اند.

در پی انتشار و دست  به دست شدن این خبر، 
گروه صنعتی ایران خودرو در اطالعیه ای این موضوع 
را به صورت کلی تکذیب و اعالم کرد: تولید ســورن، 
پــارس، پــژو ۲۰۷، پــژو ۲۰۶ و رانــا را با به روزرســانی 
برخــی امکانــات رفاهــی و ایمنی جدیــد و مورد نظر و 

خواست مشتریان انجام  می دهد.
در اطالعیــه ایــن خودروســاز آمــده اســت کــه 
براساس راهبردهای فعلی گروه صنعتی ایران خودرو 
برخــی  تولیــد  مشــتریان،  و  بــازار  نیازمندی هــای  و 
محصــوالت این خودروســاز با اعمــال بهبود و ارتقای 
برخی امکانات رفاهی و ایمنی به تولید می رسد. این 
اقدام در ســنوات گذشــته نیز معمول بوده و پس از 
اعمال تغییر و بهبود در محصوالت، کدهای جدیدی 
بــه آن هــا اختصــاص یافتــه اســت. تولید رانــا پالس، 
از مصادیــق  پــالس و خانــواده ۲۰۶ و ۲۰۷  ســورن 
اخیــر در بهبــود محصــول و تعریــف کد جدید اســت. 
در آینــده نیــز روند بهبود و ارتقای ســطح محصوالت 
گــروه  تولیــدات  تمامــی  بــازار در  نیــاز  بــا  متناســب 

صنعتی ایران خودرو ادامه خواهد داشت.
 همچنیــن ایران خــودرو از ارتقــا در محصــوالت 
خود خبر داده و اعالم کرده است که عالوه بر ادامه 
تولیــد ۲۰۶ تیــپ ۲، قــرار اســت دو محصــول ۲۰۶ 
و ۲۰۷ بــا ســقف های دو رنــگ و شیشــه ای بــه بــازار 
عرضــه شــود. همچنین در خــودروی رانا نیز عالوه بر 
راناپالس، رانا پالس با ســقف شیشــه ای و مجهز به 

گیربکس شش سرعته روانه بازار خواهد شد.

معــاون فنــی گمــرک در نامــه ای بــه معــاون 
قضایی دادســتان کل کشــور تعداد کامیون های 
رســوبی وارداتــی را ۳۶۴۳ دســتگاه اعــام کــرد 
و گفــت کــه  2۵۹۹ کامیــون در آســتانه متروکــه 

شدن قرار دارند.
بــه گزارش خبرگــزاری تســنیم، نامه مهرداد 

جمال ارونقی به شرح زیر است:
از  واصلــه  آمــار  و  میدانــی  ۱-بررســی های 
بــه شــرح زیــر نشــان  ۹ گمــرک اجرایــی کشــور 
می دهد ۳۶۴۳ دســتگاه کامیــون وارداتی در این 
گمرکات رســوب کرده که ۲۵۵۹ دســتگاه از این 
کامیون هــا هنــوز بــه گمــرک اظهارنشــده و ۱۰۸۴ 
دســتگاه از آنهــا ، علی رغــم اینکه به گمرک اظهار 
شــده اســت، تاکنون قابلیت ترخیص پیدا نکرده 
اســت. بایــد توجــه داشــت علی رغــم اینکــه ایــن 
حــوزۀ معاونت، در تاریخ ۲۶/۴/۱۴۰۰ ، طی نامۀ 
شمارۀ ۵۴۰۷۷۹/۱۴۰۰ از تمامی گمرکات اجرایی 
درخواست ارائه آمار نموده است، صرفاً ۹ گمرک 
اجرایی به شــرح جدول ذیل نســبت به ارائه آمار 
مربوطه اقدام نکرده اند. لیکن، برخی از گمرکات 
اجرایی تا تنظیم این گزارش، هیچگونه آماری به 
این حوزۀ معاونت ارائه ننموده اند که با محاسبۀ 
آمــار کامیون هــای رســوبی ســایر گمــرکات، ایــن 
تعــداد بــه بیــش از ۳۶۴۳ دســتگاه نیــز افزایــش 

خواهد یافت.
نشــان  پذیرفتــه  صــورت  بررســی های   -۲
وارداتــی  کامیون هــای   %۷۰ از  بیــش  می دهــد 
موجــود در گمــرکات کشــور، هنــوز بــه گمــرک 
امــر  ایــن  انــد الزم اســت دلیــل  اظهــار نشــد ه 

بررسی شود.
گرچــه گفته شــده اســت ایــن کامیون ها به 
دلیل عدم صدور ثبت ســفارش، به گمرک اظهار 
نشــده اند ولــی صحــت و ســقم این موضــوع باید 
بــه صورت دقیق مورد بررســی قــرار گیرد. بدیهی 
اســت عدم اتخــاذ تصمیــم الزم در این خصوص، 
کامیون های رســوبی را در آســتانۀ متروکه شــدن 

قرار خواهد داد.
کامیون هــا  ترانزیتــی  و  اولیــه  ۳-اســناد 

نشــانگر این اســت که کامیون های وارداتی اکثراً 
از برندهــای معتبــر اروپایی مانند: DAF  )هلند(، 
Renault )فرانســه( و Volvo )ســوئد( می باشــند 

کــه مطابــق قوانیــن و مقررات مربوطــه با واردات 
این کامیون ها موافقت شده، لیکن ترخیص آنها 
از گمــرکات بــا مشــکالت عدیــد ه ای مواجــه شــده 

است.
۴-از جملــه مــواردی کــه درخصــوص طوالنی 
شــدن روند ترخیص کامیون هــای وارداتی احصاء 
یا اعالم شــده اســت عبارتند از: عدم صدور ثبت 
ســفارش و بــه تبع آن عدم امــکان اظهار کامیون 
بــه گمــرک، عــدم مراجعــۀ برخــی از واردکنندگان 
جهــت اظهــار و انجام تشــریفات گمرکــی، تطویل 
در صــدور مجوزهــای قانونــی و مقرراتــی مربوطه 
جهت ترخیص کاال از جمله مجوزهای اســتاندارد 
و محیــط زیســت، طوالنــی بــودن رونــد اســتعالم 
از نمایندگی هــای مربوطــه، طوالنــی بــودن رونــد 
اســتعالم ارزش برخــی از کامیون هــا از گمــرک، 
عــدم ارائــه کدرهگیــری بانــک بــه گمــرک اجرایــی 
و .... بــا توجــه بــه مراتــب معنونــه، الزم اســت 
موارد اشــاره شــده به قید فوریت مورد رســیدگی 
قــرار گیــرد و عنداللــزوم بــا تشــکیل فــوری یــک 
کارگــروه متشــکل از نماینــدگان کلیــۀ مراجــع و 
ســازمان های مرتبــط، ضمــن تدقیق در مشــکالت 
مبتالبه این کامیون های وارداتی، تصمیمات الزم 
در چارچــوب قوانیــن و مقــررات موضوعــه اتخــاذ 
و از در معــرض خطــر قرار گرفتــن صدها میلیون 
دالر ســرمایۀ وارده بــه گمــرکات جلوگیری شــود؛ 
همچنین با تخلفات احتمالی در این خصوص به 

نحو مقتضی برخورد شود.
از جملــه مــواردی کــه در ایــن زمینــه بایــد 

سریعاً تعیین تکلیف و ابالغ گردد، عبارتند از:
-صدور ثبت سفارش برای کامیون های فاقد 

ثبت سفارش
-امــکان ترانزیــت کامیون هــای وارداتی فاقد 

ثبت سفارش به گمرکات داخلی کشور
-صــدور مجوزهــای قانونــی از جملــه مجــوز 
اســتاندارد و محیــط زیســت ظــرف ۷ روز اداری 

طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی
-موکول نمودن مجوز محیط زیست به بعد 

از ترخیص و قبل از شماره گذاری کامیون ها
-تحویل کلیۀ استعالمات از نمایندگی ها به 

صورت دستی و ارائه پاسخ ظرف ۳ روز اداری
-تســریع در پاســخ بــه اســتعالمات صــورت 
مــوارد  و  ارزش کامیون هــا  پذیرفتــه درخصــوص 

مقرراتی
دارای  کامیون هــای  از  جریمــه  اخــذ  -عــدم 
مــورد  آنهــا  معامالتــی  ارزش  کــه  ارزش  تفــاوت 
پذیــرش قــرار گرفتــه اســت باســتناد مــادۀ ۱۸۳ 

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
-اطالع رســانی شــفاف درخصــوص چگونگی 
اخــذ مالیــات بــر ارزش افــزوده کامیون هــا کــه از 
مبنــای  بــا  ورودی  حقــوق  و  کاال  گمرکــی  ارزش 

محاسبه نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی اخذ می شود.
کــه  مــورد  ایــن  درخصــوص  -شفاف ســازی 
منظور ســازمان راهــداری از پرداخت۱۰۰% حقوق 
ورودی بدون ارائه گواهی اســقاط کامیون، مأخذِ 
۱۰۰% نمی باشــد و مأخــذ کامیون هــای وارداتــی، 

مأخذ کتاب مقررات است.
-تســریع در صــدور کدرهگیــری بانــک و یــا 
موکــول نمــودن ارائــه کدرهگیــری بانــک بــه زمان 

پس از ترخیص و قبل از شماره گذاری
بدیهی است با توجه به مراجعه و پیگیری 
عدۀ زیادی راننده و صاحبان اصلی کامیون های 
رســوبی در گمــرکات، اتخــاذ تصمیمــات ســریع 
و  مطلــوب  اطالع رســانی  و  خصــوص  ایــن  در 
شــفاف جهــت تنویــر افکار عمومــی، امری فوری 
و ضــروری بــه نظر می رســد که ســازمان گمرک، 
آمادگــی کامــل خود را جهت بررســی همه جانبه 
رفــع مشــکالت  راســتای  در  تــالش  و  امــر  ایــن 

مبتالبه اعالم می دارد.
عنــوان  بــه  محتــرم  مقــام  آن  از  همچنیــن 
مدعی العمــوم و معاون محترم قضایی دادســتان 
کل کشور و رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری 
اجــرای سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتی قوۀ 
پیگیــری  دســتور  ضمــن  دارد  اســتدعا  قضائیــه 

موضــوع از طریــق مراجع ذی ربــط، تمهیدات الزم 
در راســتای اتخــاذ تصمیمــات عاجــل در ترخیــص 
کامیون هایــی کــه با موافقــت مراجع ذی ربط و به 
صــورت کامــال قانونــی وارد کشــور شــده و حقوق 
مکتســبه بــرای صاحبــان کامیون هــا ایجــاد شــده 

است به وجود آید.
سراســری  کانــون  دبیــر  کریمــی،  احمــد 
کامیــون داران بــا اشــاره بــه رونــد کُنــد نوســازی 
کامیون های فرسوده، گفته است: قیمت کامیون 
دست دوم ۵۰ هزار یورو است، اما دولت عوارض 

گمرکی یک کامیون نو را دریافت می کند.
او بــا اشــاره روند کُند نوســازی کامیون های 
فرســوده در کشــور، اظهــار کرد: بایــد فرآیندهای 
مربــوط بــه نوســازی ناوگان باری ســنگین کشــور 
دارای تعریف درســت تری بــوده و هماهنگی بین 

مراجع و برنامه ریزی مناسب تری داشته باشد.
او ادامه داد: دولت باید هزینه های نوسازی 
کامیون هــای فرســوده را واقعا کاهش دهد. االن 
بخشــی از هزینه ها را خود دولت اضافه می کند. 
وقتــی بنــده کامیونــی را در اروپا حــدودا ۵۰ هزار 
یورو خریداری می کنم، چرا مالیات این کامیون را 
بر اساس کامیون صفر کیلومتر اروپایی دریافت 
می کننــد؟ دولــت می گویــد قیمــت ایــن کامیــون 
در اروپــا ۱۱۰هــزار یــورو اســت و عــوارض گمرکــی 
و مالیــات ایــن کامیــون را بــر اســاس کامیــون نــو 
دریافــت می کننــد. ایــن یکــی از مســائلی اســت 
کــه باعث کُند شــدن روند نوســازی نــاوگان باری 

سنگین در کشور شده است.
در  گمــرک  فنــی  معــاون  حــال  همیــن  در 
سراســری  کانــون  دبیــر  اظهــارات  بــه  واکنــش 
کامیون داران کشور گفت:  گمرک مطابق قانون و 
آیین نامه های مربوطه موظف است درباره ارزش 
 وفــق تبصــره ۶ اقــدام کنــد. ضمن این کــه گمرک

تاکنون در حداقل زمان ممکن پاســخ استعالم ها 
را داده تا تشریفات ترخیص زودتر انجام شود.

اجــرای  در  همچنیــن  کــرد:   تاکیــد  ارونقــی 
مــاده ۱۸۳ آیین نامــه اجرایی قانــون امور گمرکی، 

جریمه از صاحبان کاال دریافت نشده است.

رئیــس اتــاق بازرگانی تهران با اشــاره به 
مجموع تعداد فوتی های کرونایی در کشــور، 
بــرای  خصوصــی  بخــش  مجــدد  آمادگــی  از 

واردات واکسن کرونا خبر داد.
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی 
تهــران در صفحــه شــخصی اینســتاگرام خــود 

نوشت:
در  کرونــا  جان باختــگان  »مجمــوع 

بــه  رســمی  آمار هــای  براســاس  کشــورمان 
بیــش از ۱۰۰هــزار عزیــز هم وطــن رســید. چه 
ســرمایه های اجتماعــی را در ۱۸مــاه گذشــته 
از دســت دادیــم و هــزاران خانــواده ســوگوار 
شدند؛ خانواده هایی که زخم ها و دردهایشان 
بــه ایــن ســادگی ها التیــام پیــدا نخواهــد کرد. 
کرونا به ما نشــان داد که ضعف های شدیدی 
در مدیریــت بحــران داریــم و  ای کاش زودتــر 

بــا  و  بگیریــم  درس  اشــتباه  عملکرد هــای  از 
استفاده از خرد جمعی و بهره گرفتن از تمام 
ظرفیت هــا )متخصصــان، تشــکل های مدنــی، 
بخش خصوصی و مردم( طرحی نو دراندازیم 
تــا همچنان شــاهد جــان باختــن عزیزانمان و 

شروع پیک های جدید نباشیم.
اتــاق تهــران و فعــاالن بخــش خصوصــی 
تــا همچــون ماه هــای  دارنــد  را  آمادگــی  ایــن 

گذشــته و براساس مســئولیت اجتماعی خود 
مســئوالن  و  درمــان  کادر  بیمــاران،  کنــار  در 
واردات  بــرای  گذشــته  همچــون  مــا  باشــند. 
واکســن و برطــرف کــردن نیاز هــای کشــور در 
ایــن شــرایط ســخت اعــالم آمادگــی می کنیم. 
 در ایام عاشــورای حســینی یادی کنیم از تمام

هم وطنانی که در ماه های گذشته براثر کرونا 
جان باختند.«

ســبک  دام  مرکــزی  اتحادیــه  مدیرعامــل 
دام  رنگــی  پشــم  از  می تــوان  کــه  کــرد  عنــوان 
و  ســبک در صنایــع خودروســازی، عایق ســازی 

هواپیماسازی نیز استفاده کرد.
افشــین صــدر دادرس در پاســخ بــه ایــن 
ســوال کــه گفتــه بودیــد »بایــد دامــداری دام 
بــه  و  شــود  خــارج  تک محصولــی  از  ســبک 
از جملــه پشــم  از محصــوالت دیگــر  اســتفاده 
نیز توجه شــود« و اتحادیه  مرکزی دام ســبک 
چه اقداماتی در این راســتا انجام داده اســت، 
می شــود  بحرانــی  اوضــاع  وقتــی  کــرد:  اظهــار 
جانبــی  از محصــوالت  اســتفاده  دیگــر مســاله 
دام  نبــود  و  بــود  مســاله  بلکــه  نیســت  دام 
اســت و طبیعتــا در ایــن اوضــاع ســایر مســائل 

تحت الشــعاع قرار می گیرد.
او ادامــه داد: بــا ایــن حــال تــالش شــد تا 
طرح زنجیره ارزش پشــم تکمیل و ارائه شــود. 
تســهیالت آن مشــخص اســت. پیگیــر دریافــت 
تســهیالت هســتیم تــا بعــد از آن ایــن طــرح به 

مرحله اجرا برســد.

تبدیل پشم خام به تاپس پشمی 
با بهره گیری از توان زنان روستایی
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک اضافه 
کــرد: در ایــن طــرح قصد داریم تا در شــرکت های 
تعاونــی دام ســبک مکانیــزم پشــم چینی را ایجاد 
دام  بــدن  روی  از  پشــم  کــه  طــوری  بــه  کنیــم؛ 
برداشــت شــود، آن را از دامــدار خریــداری کنیم، 
و  شــود  و ســورت  شــو  و  پشــم ها شســت  ایــن 
ســپس پشــم ها در اختیــار شــرکت های تعاونــی 
زنــان روســتایی قــرار گیــرد و آنها نیز با اســتفاده 
از دســتگاه های مخصوص پشــم خام را به تاپس 
پشمی تبدیل کنند که ارزش بسیار باالیی دارد.

معضل محیط زیستی پشم رنگی 
در کشور 

او تصریح کرد: از ســال گذشــته حرکت های 
خوبــی در اســتفاده از پشــم انجــام شــده اســت. 
مثــال اینکــه درخواســت کردیــم تا زمینــه صادرات 
پشــم رنگــی فراهــم شــود، زیــرا پشــم رنگــی در 

صنایع کشــور مورد اســتفاده قرار نمی گیرد و این 
پشــم ها یا در طبیعت رها یا ســوزانده می شــوند 
کــه معضــالت محیــط زیســتی بســیاری را ایجــاد 

می کند.
به گفته او پشم سفید در صنایع نساجی و 

قالیبافی مورد استفاده قرار می گیرد.

زمینه آزادسازی صادرات پشم 
رنگی فراهم شود

اردیبهشــت  از  کــرد:  اضافــه  دادرس  صــدر 
ســال گذشته درخواســت آزادســازی صادرات آن 
را دادیــم. گمــرک و وزارتخانه هــای صمــت و جهاد 
موافقــت خــود را اعــالم کردنــد. ردیــف تعرفه آن 
ایجــاد شــد و در کتــاب تعرفه هــا نیــز درج شــد. 
امیدواریــم پــس از دریافــت موافقــت نهایــی این 
مسیر نیز باز شود. صادرات پشم رنگی می تواند 
عالوه بر ایجاد تحرک در بازار این محصول، برای 

دامداران نیز درآمدزا باشد.

چین و هند هدف های صادراتی 

مدیرعامــل اتحادیــه مرکــزی دام ســبک در 
ادامــه گفــت: بــازار هــدف ایــن محصــول بســته 
بــه تاجــر دارد امــا بازارهایــی که موقتا شناســایی 
کردیــم چیــن  و هنــد هســتند. در ایــن کشــورها 
از پشــم رنگی گوســفندان اســتفاده های بسیاری 

می شود.

استفاده از پشم رنگی در صنایع 
خودروسازی و هواپیماسازی

او بــا بیــان اینکــه طــرح دیگــری بــا عنــوان 
اســتفاده از پشــم رنگــی  در صنایــع کشــور در 
رنگــی  پشــم  از  افــزود:  اســت،  مطالعــه  دســت 
می تــوان در کفپــوش رنگی کــف خودروها، تهویه 
خودروها استفاده کرد. همچنین چون این پشم 
خاصیــت ضد حریــق دارد می توان از آن در فرش 

و موکت داخل هواپیما نیز بهره برد.
بــا  بایــد  گفــت:  پایــان  در  صــدردادرس 
صنایــع خودروســازی، عایق ســازی و شــرکت های 
هواپیمایی وارد مذاکره شویم تا بتوانیم از آن در 

این صنایع استفاده کنیم.

مذاکره با صنایع خودروسازی و هواپیماسازی برای استفاده از پشم 
رنگی دام سبک

اعام آمادگی مجدد بخش خصوصی برای واردات واکسن کرونا

2۶۰۰ کامیون وارداتی در آستانه متروکه شدن
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مجلس امروز بررسی 
صالحیت وزرای پیشنهادی 

را آغاز می کند
ســخنگویهیــاترئیســهمجلــسازآغازبررســی
صالحیتوزرایپیشــنهادیدولتســیزدهمدرجلسه

علنیامروز)۳۰مرداد(مجلسخبرداد.
ســیدنظام الدین موســوی در گفت وگو با ایســنا، 
اظهار کرد: بررســی صالحیت وزرای پیشــنهادی دولت 
ســیزدهم از شــنبه در دو شــیفت آغــاز می شــود کــه 
شــیفت صبــح از ۸ تــا ۱۲ و شــیفت بعدازظهــر از ۱۴ 
تــا ۱۸ خواهــد بــود، البتــه بــرای شــیفت دوم بایــد از 
مجلس رای گیری شــود که این کار امروز صبح صورت 

می گیرد.
وی افزود: به احتمال زیاد بررسی صالحیت وزرای 
پیشــنهادی در مجلس ســه شــنبه هفته آینده به اتمام  
می رسد و همان موقع برای کل کابینه رای گیری نهایی 

صورت می گیرد.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه فردا 
رئیــس جمهــور بــرای دفــاع از کابینــه در مجلس حضور 
پیــدا مــی کنــد، گفــت: طبــق آیین نامــه مجلــس بعد از 
صحبت هــای مقدماتــی رییــس مجلــس، رئیــس جمهور 
اولیــن فــردی اســت کــه صحبت کــرده و به ارایــه برنامه 
کلــی دولــت مــی پــردازد؛ اول از کلیــت ترکیــب وزرای 
پیشــنهادی دفــاع کــرده و ســپس نوبــت بــه موافقــان و 
مخالفــان کلیــت کابینه می رســد، بعــد از آن مجلس در 
شــور دوم بررســی صالحیــت هــر یــک از وزرا را انجــام  

می دهد.
موســوی در پایــان مجــددا تاکیــد کــرد: مجلــس از 
رئیــس جمهــوری بــرای حضــور در جلســه علنــی دعــوت 

کرده و آقای رئیسی در مجلس حضور پیدا می کند.

وزیر پیشنهادی اقتصاد: 
جلوگیری از کاهش قدرت 

خرید مردم در اولویت باشد
وزیــرپیشــنهادیآیــتهللارئیســیبــرایتصــدی
وزارتامــوراقتصــادیودارایــیدریکــیازشــبکههای
اجتماعــینوشــت:»اولویــتبــاثبــاتاقتصــادکالنو

ممانعتازکاهشقدرتخریدمردماست.«
ســید احســان خاندوزی در حســاب شــخصی خود 
در توئیتر نوشــت: »پیشــنهاد می شــود ســتاد اقتصادی 
دولت در کوتاه مدت بر کنترل انتظارات تورمی و کنترل 

نوسانات نرخ ارز تمرکز کند.«
ســید احســان خانــدوزی زاده ۲۳ شــهریور ۱۳۵۹، 
گرگان پژوهشگر و سیاستمدار اصولگرا ایرانی است. او 
هم اکنون عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه 
عالمــه طباطبایــی اســت. وی توانســت در یازدهمیــن 
انتخابات مجلس شــورای اســالمی با کسب ۸۰۱ هزار و 
۶۹۶ رای، بــه عنــوان نفر هفتم از حوزه انتخابیه تهران، 
ری، شــمیرانات، اسالمشــهر و پردیــس از اســتان تهران 

انتخاب شود.

 موسسه های خیریه

برای معافیت مالیاتی 
ثبت نام کنند

توانمندســازی و امــورحمایتــی ر ـ ـ ت دف رکل ـ ـ مدی
وزارتتعــاون،کارورفــاهاجتماعــیاعــالمکــردکــه
شــرطبرخــورداریازمعافیــتمالیاتــیموسســهها،
نامنویسیدرسامانهثبتدرخواستمعافیتمالیاتی

موسسههایخیریهاست.
بــه گــزارش مرکز روابــط عمومی و اطالع رســانی 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی، مریم الســادات 
میرمالــک ثانــی در ایــن باره تاکید کرد: موسســه های 
خیریــه بــه منظــور برخــورداری از معافیــت مالیاتــی 
ه  ـ دجـ بو ون  ـ ـ ن قا  )۱۷ ( ره  ـ تبصـ  ) و ( د  ـ ـ ن ب اس  ـ سـ برا
و  ندهی  ما ـا ـور سـ ـه منظـ بـ ـور  ۱۴۰۰ کل کشـ ـال  سـ
کارآمدســازی سیاســت های حمایتــی باید در ســامانه 
ـاه  ر ورفـ ـاون کا تعـ ز ســوی وزارت  ا معرفــی شــده 

اجتماعــی ثبت نــام کنند.
اســت  الزم  ه  ـ ـ ی ر خی ی  ها ه  ـ موسسـ ت:  ـ ـ ف گ وی 
تمامــی مراحــل مربوط بــه ثبت نام از جمله درج شــماره 

حساب های درخواستی را تکمیل کنند.
میرمالــک افــزود : طبق دســتورالعمل، مقرر شــده 
اســت از ۱۰ مــرداد بــه بعد موسســه های خیریه، تمامی 
پرداخت های حمایتی خود را از طریق حواله الکترونیک 
ســاتنا/ پایــا ، بــا درج عــدد ۱۱۰ و شناســه ملی موسســه 

خیریه در قسمت شناسه پرداخت انجام دهند.
مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندســازی وزارت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی تصریــح کــرد: گــزارش 
پرداخت هــا از بانــک مرکــزی دریافــت و پــس از ثبت در 
ســامانه بــه ســازمان امــور مالیاتــی بــه منظــور بررســی 

ارسال می شود.
صاحبــان  اســاس  همیــن  بــر   : رد ـ ـ ک ن  ا ـ ـ ی ب ی  و
امضــای موسســه می تواننــد از پانزدهــم اول هــر فصــل 
صورتحســاب عملکــرد موسســه و شناســنامه اقتصــادی 
مــدد جویــان موسســه را بــر اســاس داده هــای پایــگاه 
اطالعــات رفــاه ایرانیــان در پروفایــل مربوطــه خــود در 

سامانه مشاهده کنند.
میرمالک با اشاره به اینکه راهنمای تمامی مراحل 
ثبت نام در قالب فیلم آموزشــی، راهنما و دستورالعمل 
در ســامانه قابل مشــاهده اســت، اظهار کرد: در همین 
راســتا شــماره تلفــن ۰۲۱۲۵۰۰ بــرای پاســخگویی بــه 

مخاطبان پیش بینی شده است.
مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندســازی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: متقاضیان 
می توانند ســواالت خود را به نشــانی پست الکترونیکی 

که در سامانه آمده ارسال کنند.
ـرد: پاســخگویی ظــرف مــدت ۴۸  وی تصریــح کـ

ساعت انجام خواهد شد.

قیمت سبد نفتی اوپک 
بیش از ۳ دالر کاهش یافت

قیمتســبدنفتیســازمانکشورهایصادرکننده
نفت)اوپک(روزپنجشــنبه۲۸مردادبیشازســهدالر

کاهشیافت.
به گزارش دبیرخانه ســازمان کشورهای صادرکننده 
نفت )اوپک(، قیمت ســبد نفتی روزپنجشــنبه ۶۶ دالر و 
هشت سنت ثبت شد؛ در حالیکه چهارشنبه ۲۷ مرداد، 
۶۹ دالر و ۳۲ سنت بود. سبد نفتی اوپک شامل ۱۳ نوع 
نفــت خام اعضای این ســازمان از جملــه مخلوط الجزایر، 
گیراســول آنگــوال، ســبک رابــی گابــن، مینــاس اندونــزی، 
ســنگین ایــران، ســبک بصــره، صادراتــی کویــت، الســدر 
لیبی، سبک بونی نیجریه، سبک عربی عربستان، موربان 

امارات، مری ونزوئال و جنو کنگو است.
قیمت نفت خام برنت و وست تگزاس اینترمدیت 
)WTI( نیــز روز جمعــه ۲۹ مــرداد ماه و تا لحظه انتشــار 

این خبر به ترتیب ۶۶ دالر و ۲۸ سنت و ۶۳ دالر و ۳۰ 
سنت به ازای هر بشکه بوده است.

بــه گــزارش ایرنــا، ســازمان کشــورهای صادرکننده 
نفــت )OPEC( یــک کارتــل بین المللــی نفتــی اســت کــه 
بــا گردهمایــی کشــورهای الجزایر، ایران، عــراق، کویت، 
لیبی، جزایر ســلیمان، قطر، عربســتان سعودی، امارات 
متحــده عربــی، اکــوادور، آنگــوال، ونزوئــال و کنگــو پدیــد 
آمده است. ستاد بین المللی اوپک در آغاز بنیان گذاری 
در سال ۱۳۳۹ در ژنو سوئیس بود و در سال ۱۳۴۴ به 

شهر وین اتریش جابجا شد.

ظهوری، کارشناس مسائل 
افغانستان: طالبان به دنبال 

 افزایش روابط تجاری

با ایران است
کارشــناسمســائلافغانســتاناظهــارکــردکهدر
آســتانهفصــلســرمازمینه ســازیفعالیتهــایتجــاری
بــاتوجــهبــهشــرایطجدیــدافغانســتانشــکلبگیردو
ارتباطــاتبــاتوجــهبــهنیازمندهــایمــردمافغانســتان
شــکلبگیــرد.معتقــدمحتــیبیــنایــرانوطالبانهم

همکاری هایاقتصادیادامهخواهدداشت.
وحیــد ظهــوری در گفت وگــو بــا ایلنــا دربــاره روابط 
اقتصادی ایران و افغانستان و سرنوشت توافقنامه سه 
جانبه ایران، هند و افغانستان و درباره ترانزیت پس از 
تحــوالت اخیــر این کشــور و ورود طالبان گفت: در حال 
حاضــر نمی تــوان تحلیــل دقیقی در این باره داشــت. در 
حال حاضر با توجه به شــرایط جدید کشــور افغانســتان 
و حاکمیــت طالبــان نمی تــوان سرنوشــت توافقنامه های 
بین المللی و منطقه ای این کشور که در گذشته منعقد 
شــدند، مــورد تحلیل قــرار داد البته می دانیم که در این 
توافقنامــه ســه جانبــه هــر ســه کشــور روابــط اقتصادی 

قابل توجهی با یکدیگر داشته و دارند.
وی ادامــه داد: طالبــان را بــه عنــوان خدمــه آمریــکا 
می شناسیم و امروز هدف فراتر از طالبان است. در مرحله 
اول تالش شد طالبان با حمایت آمریکا در افغانستان به 

حاکمیت برسد و دولت افغانستان نابود شود.
این کارشناس مسائل افغانستان افزود: ارتباطات 
و توافقــات بین المللــی، شــرایط اقتصــادی مســاعدی 
را در افغانســتان بــه وجــود آورده بودنــد کــه متاســفانه 
امــروز بــا دخالت هــای خارجــی و کشــورهای دشــمن 
جمهــوری اســالمی ایــران، ادامــه ایــن شــرایط در هاله ای 
از ابهــام قــرار دارد و بــا ادامــه ایــن وضــع ممکــن اســت 
اقتصــاد افغانســتان نابود شــود. ظهوری تاکیــد کرد: در 
حــال حاضــر فعالیت هــای بانکــی در کشــور افغانســتان 
به گونه ای اســت که تجار و فعاالن اقتصادی دسترســی 
بــه ســرمایه خــود در بانک هــای افغانســتان ندارنــد و 

سرنوشت این سرمایه گذاری ها مشخص نیست.
وی دربــاره روابــط اقتصــادی ایــران و افغانســتان 
پــس از حضــور طالبــان اظهــار کــرد: جمهــوری اســالمی 
ایــران بــه عنــوان نزدیک ترین کشــور به افغانســتان هم 
از نظر زمان، هم از نظر  دین و هم زبان و هم ســوابق 
تاریخی در همکاری های اقتصادی و ارتباطات منطقه ای 
محسوب می شود. این نزدیکی برای هر دو کشور نتایج 
مطلوبــی را بــه دنبــال داشــت و فعالیت هــای اقتصــادی 
در افغانســتان از ســوی جمهــوری اســالمی ایــران مــورد 
حمایــت قــرار گرفــت و هیــچ کشــوری بــه انــدازه ایــران 

نتوانست در بازار افغانستان حضور پیدا کند.
کارشناس مسائل ایران و افغانستان گفت: موضوع 
سرنوشــت روابــط ایــران و افغانســتان در بحــث امــور 
اقتصادی و تجاری از موضوعات بســیار مهم امروز اســت، 
هر کســی حاکم کشــور افغانستان باشــد چه جریانی که 
مورد حمایت امریکا باشــد، باز هم این کشــور نیازمند به 
حمایــت و ارتبــاط با ایران اســت و توافقات اقتصادی بین 

ایران و افغانستان ادامه خواهد داشت .
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال که با حضــور  طالبان 
پــس از ایــن در روابــط اقتصــادی آیا پاکســتان جایگزین 
ایران می شــود؟ گفت:  اما باید توجه داشــته باشــیم که 
امــروز در طالبــان ســه گروه فعالیت دارنــد. یک گروه از 
طالبان به شدت به جمهوری اسالمی ایران تمایل دارند 
و به دنبال افزایش همکاری با ایران هســتند و در حال 
حاضــر در ایــن شــرایط هم ســعی دارنــد ارتباطاتــی را با 
ایــران برقــرار کننــد و این وظیفه مهم ایران اســت که به 
نحــوی ایــن ارتباطات را ایجاد کند تا نفوذ امریکا در این 
کشور را کاهش دهد. این کارشناس مسائل افغانستان 
ادامــه داد: بایــد توجــه داشــت کــه گــروه وابســته بــه 
وهابیت هم فعال هســتند و شــاهد حضور جریان های 
متعددی هستیم که آنها هم به دنبال اهداف و افزایش 
ســهم در این کشــور هســتند؛ امــا معتقدم هیــچ یک از 
ایــن گروه هــا نمی تواننــد ماننــد ایــران ارتباطــات قوی با 

کشور و مردم افغانستان داشته باشند.
ظهــوری گفــت: ایــن موضوع بســیار مهم اســت در 
آســتانه فصــل ســرما زمینه ســازی فعالیت هــای تجــاری 
بــا توجــه بــه شــرایط جدیــد افغانســتان شــکل بگیــرد و 
ارتباطــات بــا توجــه بــه نیازمندهــای مــردم افغانســتان 
شــکل بگیــرد. معتقــدم حتــی بیــن ایــران و طالبــان هم 

همکاری های اقتصادی ادامه خواهد داشت.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

درجلسهرؤسایکمیتههایستادملی
کرونامصوبشــدتاســالتحصیلیجدیداز
ابتدایمهرآغازشودوآموزشحضورینیز
تــافراهــمشــدنشــرایطبهداشــتیمقــرربه

تعویقبیافتد.
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی ریاســت 
ابراهیــم  ســید  الم  ـ ـ الس ا ت  ج ری، ح و ـ ـ ه م ج
ه گزارشــی از میــزان  ـ ـ ئ ـس از ارا ـ ی  پ ـ رئیسـ
رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی در تعطیــالت 
اخیــر، بــا تشــکر از آحــاد مــردم بــرای مراعــات 
دســتورالعمل های مصــوب ســتاد ملــی مقابله 
بــا کرونــا، از تالش هــای اتحادیه هــا و اصنــاف، 
نیــروی انتظامــی، وزارت بهداشــت و وزارت راه 
در راستای اجرای اصول بهداشتی قدردانی کرد 
و افــزود: امیــدوارم بــا افزایــش ســطح مراعــات 
مقررات بهداشــتی از ســوی عامه مردم بتوانیم 

هر چه سریع تر شیوع کرونا را مهار کنیم.

رئیســی پــس از ارائــه گــزارش وزارت 
بهداشت درباره آخرین وضعیت شیوع کرونا 
و اقدامــات انجــام شــده در حــوزه درمــان و 
مقابلــه بــا بیمــاری اعــم از تامین دارو، ســرم، 
اکســیژن و افزایــش تخت هــای درمانــی بــا 
همــکاری بخش هــای مختلــف و نیــز ســرعت 
بخشــیدن بــه واردات واکســن و نیــز ســطح 
کمــی و کیفــی رعایــت پروتکل های بهداشــتی 
در هیئــات عــزاداری، بــا تشــکر از همــکاری 
خــوب هیئت هــا اظهــار داشــت: گزارش هــا 
حکایت از اجرای موفق و اثربخش تعطیالت، 
ممنوعیت هــا و محدودیت های مصوب ســتاد 
ـردم و  ـکاری مـ ـه الزم اســت از همـ دارد کـ
تالش هــای دســت اندرکاران حوزه بهداشــت و 
درمــان و نیــز اصنــاف، بازاریــان و هیئت هــای 

مذهبی برای اجرای مصوبات تشکر کنم.
در این جلسه مقرر شد وزارت بهداشت 

دســتورالعمل های ناظــر بــه نحــوه فعالیــت 
اصنــاف در پاســاژها و بازارهــای سرپوشــیده 
را بازنگــری و ارائــه کنــد و همچنیــن در صدور 
مجــوز بــرای تولیــد انــواع واکســن های تولیــد 
داخــل بــا رعایــت جهــات فنــی و تخصصــی 

تسریع شود.
در این جلســه بر لزوم توســعه کســب و 
کارهای الکترونیک اعم از عرضه کاال، خرید و 

فروش و حمل و نقل آن تاکید شد.
همچنین با توجه به نزدیک شدن فصل 
بازگشــایی مــدارس، اعضــا پیشــنهاد کردنــد، 
ابتدا تمام شــرایط و زیرساخت های بهداشتی 
ضــروری، نظیر تامین اســتانداردهای مطلوب 
ســرویس های بهداشــتی در مــدارس، ایجــاد 
امــکان رعایــت حداقــل تراکــم در کالس هــای 
یون  ـ ، واکسیناسـ ا ـ ه کالس هـ ـ ـ تهوی درس، 
معلمان و کادر اداری، واکسیناســیون والدین 

دانش آمــوزان و در صــورت تامیــن واکســن، 
واکســینه کــردن آن دســته از دانش آموزانــی 
که دارای بیماری های زمینه ای هستند، انجام 
شــده و ســپس دربــاره دایــر شــدن حضــوری 

کالس های درس تصمیم گیری شود.
بــر ایــن اســاس ســال تحصیلــی جدیــد 
از ابتــدای مهــر آغاز خواهد شــد، امــا آموزش 
حضــوری تــا فراهــم شــدن شــرایط بهداشــتی 

مقرر به تعویق خواهد افتاد.
در ایــن جلســه بــر لــزوم تــداوم اجــرای 
محدودیــت ترددهــا تــا پنجــم شــهریور تاکیــد 
و مقــرر شــد بــر اســاس ارزیابی نتایــج درباره 
نحوه و شکل اجرای این محدودیت ها پس از 

این تاریخ تصمیم گیری شود.
مصوبــات ایــن جلســه بــرای بررســی و 
تصویب به جلسه فردای ستاد ملی مقابله با 

کرونا ارائه خواهد شد.

رئیسجمهوری:آموزشحضوریمدارستافراهمشدن
شرایطبهداشتیمقرربهتعویقخواهدافتاد

ادامهازصفحه1

بــرای تحقــق هــر یــك از بخش هــای فــوق و رونــق بخشــی 
بــه جریــان توســعه كــه بتوانــد فعالیت هــای اجرایــی و عملیاتی 
را بــا توجــه بــه تحــوالت پیــش روی از تمركززدایــی و كمرنــگ 
شــدن نقــش دولــت بــه تقویــت تصمیم ســازی غیرمتمركــز و 
نیــز دســتیابی بــه سیســتم های تولیــد پراكنــده انــرژی بــه جای 
سیســتم های تولید متمركز انرژی واقف شــویم . در این حالت 
خلــق اكوسیســتم جدیــد یكپارچه و توســعه مدل های كســب و 
كار جدید شــرایطی بوجود خواهد آورد كه بتوانیم از محوریت 
شــركت های بــزرگ انــرژی بــه اكوسیســتم جدیــد بــا بازیگــران 
متفاوت شامل استارت آپ ها ، شركت های فناوری محور فعال 
در زنجیــره تولیــد تــا مدیریت انرژی و نظایر آن را فراهم آوری و 
ایجــاد کنیم. همچنین شــرایط موجود انحصــاری بودن خدمات 
در تمام زنجیره ارزش به جریان توسعه خدمات به صورت غیر 
متمركز و توسط بازیگران جدید در هریك از حلقه های زنجیره 

ارزش پایدار شود . 
در ایــن شــرایط و بــا توجه به مطالعات صــورت گرفته برای 
ابعــاد و اجــرای اثرگــذار به منظور حركت به ســمت پایداری برای 
كربن زدایی به اضافه بهینه ســازی اقدام کرده تا انطباق منطقی 

برای این مهم حاصل شود. 

در این شرایط می توان با بهره گیری از توان بخش خصوصی 
بویــژه از طریــق شــركت های نوپــا و اســتارت آپ هــا از پایــش 
دوره ای جریــان انــرژی به پایش به هنــگام و دقیق جریان انرژی 
دســت یافته و تعامل محدود با مشــتركان و نگاه آنها به عنوان 
مصرف كننــدگان بدون قدرت به حركت پویا به ســمت مدل های 
كســب و كار مشــتری محور تغییر یابد . با توجه به نكات پیش 
گفتــه و در یــك نــگاه كالن در جهــت تمركــز دولــت ســیزدهم به 
مــوارد كلیــدی بــرای درك چالش هــا و فرصت هــای حــوزه انرژی، 
الزم است با بهره گیری از قابلیت ها و توانمندی های ایجادی در 
دو دهــه اخیــر در بخش خصوصی كشــور بــه درك واقعیت ها و 
تقویت توانمندی های یاد شده اقدام کرده كه می تواند به عنوان 
یــك رســالت جــدی در حوزه انرژی برای دولت ســیزدهم باشــد. 

این نكات عبارتند از :
۱- وابستگی شدید تولید انرژی در ایران به سوخت های فسیلی 

به همراه بازده پایین و آالیندگی آن 
۲- لــزوم افزایــش بهــره وری و ایجــاد تنــوع در منابــع و مكان های 

تولید و توزیع انرژی
۳- لــزوم تولیــد و توزیــع انــرژی با هزینه و بهره وری مناســب در 

مناطق دور دست و محـروم
 ۴- لــزوم ارائــه راه حل هــای نوآورانــه در جهــت پاســخگویی بــه 

تغییرات اقلیمی و چالش های آن 
۵- لــزوم افزایــش هوشــمندی و ارائــه راه حل هــای نوآورانــه در 
جهت بهینه سازی مصرف انرژی به ویژه در بخش های خانگی 

و نظایر آن
۶-  بهره گیری موثر از جمع آوری و تحلیل كالن داده ها به منظور 
مدیریــت و برنامه ریــزی بهینــه بــرای حوزه هــای انرژی و وابســته 

به آن 
 بــرای درك واقعیت هــای ذكــر شــده ضرورت دارد مســایل 
و راهكارهــای جدیــدی بــرای موضوعــات اســتراتژیك پیش بینــی 

و ســپس بــه مرحلــه اجــرا درآورد . ایــن در شــرایطی اســت كــه 
وابستگی شدید تولید انرژی در ایران به سوخت های فسیل به 

همراه بازده پایین و آالیندگی باالی آنهاست .
در ایــن رابطه الزم اســت مســایل پیش روی حــوزه  انرژی 
را به عنوان نكات  اســتراتژیك مورد توجه قرار داده و برای هر 
یك راه حل مناســبی را با مشــاركت فعاالن اجرایی و عملیاتی و 
بــا اولویــت بهره گیری از ظرفیت های بخــش خصوصی به انجام 
رســاند . بطــور مثــال بــا توجه به محدود بــودن منابع نفت وگاز 
)منظور تولید و دسترســی به آنهاســت ( ضرورت دارد توسعه و 
بهینه ســازی شیوه های جایگزینی تولید انرژی نظیر برقی سازی 
سیســتم حمــل و نقــل و یــا گرمایــش مــورد نیــاز و نظایــر آن را 
از طریــق جلــب شــركت های خدمــات انرژی كنتــرل و به جریان 
بهینه ســازی مبــدل ســاخت . همچنیــن با توجه به بــازده پایین 
نیروگاه های ســوخت فســیلی، می توان با بهره گیری و استفاده 
از فناوری های تولید همزمان برق، سرما و حرارت در استحصال 
گاز كربنیــك تولیــد انــواع كودهــای شــیمیایی و گوگــرد را مــورد 
توجــه جــدی قــرار داد در ایــن رابطه لــزوم تولیــد و توزیع انرژی 
بــا هزینــه و بهــره وری مناســب در كشــور و بــه ویــژه در مناطــق 
دور دست و محروم می تواند مدیریت برنامه ریزی را برای ارائه 
راه حل هــای نوآورانــه در جهت پاســخگویی بــه تغییرات اقلیمی 
و چالش هــای آنهــا را طراحــی و ســپس بــه مرحله اجــرا در آورد. 
در ایــن صــورت زنجیــره فعالیــت شــركت ها بــه ویــژه در بخــش 
خصوصــی حــوزه انــرژی می توانــد به عنــوان یك راهــكار، دولت 
را پشــتیبانی کرده با بهره گیری از شــركت های پرتوان و به ویژه 
شركت های جدید استارت آپی كه در شرف تاسیس و راه اندازی 
هســتند بــه یك نظام مــورد قبول بــرای مدیریــت و برنامه ریزی 

حوزه انرژی دست یافت. 
* نمــودار زنجیــره فعالیت شــركت های بخش خصوصی در 

حوزه انرژی :

با مالحظه نمودار فوق می توان چالش حوزه تولید انرژی را 
بطور خالصه و بشرح زیر و نیز با رعایت نكات پیش گفته برای 

دستیابی به راه حل ها و راهكارهای موجود نام برد :
)ســرمایه،  وگاز  نفــت  منابــع  بــه  بــودن دسترســی  محــدود   -۱

تكنولوژی ، دانش روزآمد و ...( 
۲- وابستگی زیر ساخت موجود به سوخت های فسیلی

۳- بازده پایین نیروگاه های سوخت فسیلی  
۴- آالیندگی باالی سوخت های فسیلی در كشور

۵- نبود تولید پراكنده و ریز شبكه ها برای توسعه )فرآیندی(
۶- عدم بهره برداری از منابع تجدیدپذیر

۷- سختی انتقال انرژی به مناطق صعب العبور در كشور 
۸- تغییرات شدید اقلیمی در سراسر كشور

در ایــن صــورت و بــا توجــه بــه شــرایط حاكــم بــر نظام های 
اجرایی و عملیاتی به ویژه در حوزه های انرژی و صنایع وابســته 
آن و نیــز بــا مالحظه نــكات پیش گفته می تــوان راهكارهای زیر 
را به عنوان فرصت های حوزه انرژی برای دولت سیزدهم مطرح 

کــرده تــا بــا بهره گیــری از ایــن ظرفیت هــا بتــوان نســبت بــه رفع 
چالش هــای پیــش گفتــه اقــدام و زمینه های الزم را برای رشــد و 
شكوفایی حوزه انرژی به عنوان مهمترین بخش جریان توسعه 
اقتصــادی در كشــور فراهــم آورده و از ایــن طریــق ضریــب رشــد 
اقتصادی و توان پیشرفت را در تمام زمینه ها ایجاد و به مرحله 

عمل رساند . این راهكارها عبارتند از  :
۱- توســعه و بهینه ســازی شیوه های جایگزین تولید انرژی، 
استفاده از فرآوری های جانبی در تولید انرژی همچون آب گرم 

استخراج شده همراه نفت 
۲-تولید و استفاده از بیوگاز و سوخت های سبز

۳- استفاده از تكنولوژی تصفیه آالینده های نیروگاهی 
۴- استفاده از كاتالیزورهای بهینه سازی احتـــراق 

۵- استحصال گاز كربنیك 
۶- توسعه فناوری های تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر 

۷- ابداع تكنولوژی های جدید برای كاهش هزینه و افزایش 
راندومان تولید تجهیزات مربوط به نیروگاه های تجدیدپذیر

۸-اســتفاده از فناوری هــای تولیــد همزمــان بــرق، ســرما و 
حرارت در نیروگاه های حرارتی 

۹-استحصال گازكربنیك و سایر آالینده ها 
۱۰- تولید انواع كودهای شیمیایی و گوگرد

و  گرمایــی  زمیــن  خورشــیدی،  انرژی هــای  بــر  تمركــز   -۱ ۱
هسته ای ) با رعایت پروتكل ها(

هماهنگــی  بــا  دولــت  دارد  ضــرورت  صــورت  ایــن  ر  د
پتانســیل های موجود در بخش خصوصی كشــورتالش نماید در 
گام اول نســبت بــه مدیریــت و برنامه ریــزی حــوزه انــرژی اقــدام 
کرده و چالش های حاضر نظیر نبود بستر هماهنگ برنامه ریزی 
، عــدم دسترســی بــه هنگام داده ها در بخــش تقاضا، بكارگیری 
سیســتم های قدیمــی مدیریت اطالعات، عــدم توجه به معماری 
پایدار، نبود اطالعات كافی روند آتی تغییرات اقلیمی و نیز نبود 

زیرساخت تبادل بی واسطه انرژی را حل و فصل کند. 
در كالم پایانــی اینكــه دولــت در ایــن مقطــع حســاس و 
بــا شــناخت چالش هــا و راهكارهــای پیــش گفتــه می توانــد بــا 
پشــتیبانی همــه جانبــه بخش خصوصی نســبت به پیاده ســازی 
سیســتم یكپارچــه مطالعاتــی با تمركز بر شناســایی اثــرات بلند 
مــدت روندهــای انــرژی و نیــز اســتفاده از زیرســاخت زنجیــره 
بلــوك بــرای تشــخیص میــزان مصرف و پــرت انــرژی و همچنین 
اســتفاده از سنســورهای هوشــمند، اعــالم بــه هنــگام خرابــی 
و وجــود بحــران در شــبكه انتقــال و توزیــع و همچنیــن اســتقرار 
سیستم های مانیتورینگ محلی و بررسی الگوی مصرف و كشف 
الگــوی بهینــه در هــر اقلیــم تولیــد و فــروش بی واســطه انــرژی 
ونهایتــا زیرســاخت های بررســی و ارائــه راهــكار بــرای واحدهــای 
مصرف كننده اقدام کرده كه می تواند بهترین فرصت برای دولت 
سیزدهم باشد . در این صورت توجه كلیه دست اندركاران را به 
چهار مقوله زیر برای هدایت هر چه بهتر حوزه انرژی در كشور 

جلب می کند:
الــف -  تولیــد: افزایــش تولیــد انــرژی از منابع پایدار، اســـــتفاده 

بهینه از  گازهای فلر و بهینه سازی نیروگاه های فسیلی
ب - مدیریت و برنامه ریزی حوزه انرژی: استفاده از سیستم های 

هوشمند برای مدیریت و برنامه ریزی منسجم در حوزه انرژی
ج - توزیع: استفاده از سیستم های هوشمنـــد بــرای بهینه سازی 

توزیع انرژی
د - مصــرف: مدیریــت و بهینه ســازی همزمــان مصــرف انــرژی بــا 

كمك  از پتانسیل ها وتوانمندی های بخش خصوصی دركشور 
امیــد مــی رود بــا توجــه و امعان نظر ملی نســبت بــه موارد 
پیش گفته بتوان از بحران های عدیده حوزه انرژی عبور كرده و 

بنیادهای توسعه را در كشور پایدار کرد.

چالش هاوفرصت هایحوزهانرژی
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

اعتبارینو؛ خرید اقساطی 
 بدون ضامن تا سقف

5 میلیارد ریال 
در طــرح اعتبارینو، مشــتریان بانــک اقتصادنوین 
می تواننــد تــا 80درصــد مبلغ ســپرده بلندمــدت خود یا 
ارزش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری و تا سقف 
5میلیــارد ریــال، برای خرید محصوالت عرضه شــده در 
فروشــگاه های منتخــب، بــدون نیاز به معرفــی ضامن، 

اعتبار دریافت کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین، در این طرح، 
تمام سپرده گذاران بانک 
اقتصادنویــن، دارنــدگان 
صندوق هــای  واحدهــای 
بــا  ســرمایه گذاری 
شــرکت  ثابــت  درآمــد 
نویــن  ســرمایه  تأمیــن 
مشــتریان  کارکنــان  و 
حســاب  کــه  حقوقــی 
بانــک  در  بلندمــدت 
طــرح  ایــن  خدمــات  از  می تواننــد  دارنــد،  اقتصادنویــن 
بهره منــد شــوند. در طــرح یادشــده، ســپرده مشــتری و 
واحدهــای صنــدوق ســرمایه گذاری به عنــوان وثیقه تلقی 
شده و درخواست کنندگان محترم به ضامن نیاز ندارند؛ 
ازاین رو مشــتریان می توانند در ســریع ترین زمان ممکن، 
اعتبــار مــورد نیــاز خــود را دریافــت کــرده و بــا خریــد از 
فروشگاه های منتخب طرح، از این اعتبار استفاده کنند.
پــس  می تواننــد  اعتبــار  دریافــت  شــرایط  واجــدان 
از مراجعــه بــه شــعب بانــک در سراســر کشــور و دریافــت 
 etebarino.com اعتبــار، بــه تارنمای اعتبارینــو به نشــانی
مراجعــه و پــس از ثبت نــام، کاالهــای موردنیــاز خــود را از 
فروشــگاه های طــرف قــرارداد، در چنــد نوبــت و تــا ســقف 
اعتبــار مشخص شــده خریــداری کننــد. بازپرداخــت اعتبــار 
مصرفی، به اختیار مشتری و از 3تا 36قسط ماهانه است.

 پیاده سازی نئوبانک

 برنامه اصلی بانک کارآفرین

در سال جاری
مدیرعامل بانک کارآفرین برنامه اصلی این بانک 
را در ســال جــاری پیاده ســازی نئوبانــک خوانــد و اعالم 
کرد که این امر یکی از اقدامات اساســی اســت که در 
ســال ۱۴00دنبــال خواهیــم کــرد و اهتمام مــان بــر ایــن 
اســت که بانک کارآفرین نخســتین بانکی باشــد که در 

سال جاری به این مرحله وارد خواهد شد.
کارآفریــن،  بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
فرزیــن،  محمدرضــا 
نــگاه  شــرکت  ایجــاد 
بعنــوان بــازوی اجرایــی 
بانک را یکی از اقدامات 
در  انجام شــده  خــوب 
سال گذشــته خواند که 
اقدامات الزم برای ورود 
را  نئوبانــک  دنیــای  بــه 

فراهم خواهد کرد.
بانک هــای  همــکاری  کارآفریــن  بانــک  مدیرعامــل 
داخلــی بــا بانک هــای بین المللــی،را از نیازهــای صنعــت 
بانکداری برشمرد و تاکید کرد: همکاری های بین المللی 
بانکــی از ضروریــات ورود بــه بانکــداری نوین اســت و با 
توجــه بــه ســرعت تغییر و تحوالت در دنیــای امروز باید 

خودمان را با دانش بانکداری روز دنیا، همراه کنیم.
فرزین تاکید کرد: هیچ تحریمی همیشگی نیست، 
با شکست تحریم ها و آغاز روابط بانکی بین المللی باید 
بعنوان یک بانک حلقه واســط بین نظام بانکی ایران و 
بانک هــای دنیــا باشــیم و بتوانیــم همــکاری اســتراتژیک 
داشــته باشــیم. مدیرعامــل بانــک کارآفریــن ادامــه داد: 
در ســال های گذشــته همه مشــکالت را به گردن تحریم 
انداخته ایــم ولی هیچ گاه نپرســیدیم که اگر فردا تحریم 
نباشــد آیــا می توانیــم بــا بانک هــای دنیــا تعامل داشــته 
باشــیم؟ امری که نشــان می دهد ما نیازمند مجهزشدن 
به دانش و تکنولوژی های روز دنیا در حوزه بانکداری و 

استانداردهای روز بانکداری دنیا هستیم.
بانک هــای  بــا  ارتبــاط  الزمــه  فرزیــن،  گفتــه  بــه 
جهانــی تغییــر در دســتورالعمل ها، رنکینگ هــا، تدویــن 
اســتانداردها برای همکاری با بانک های جهانی اســت و 
باید در سال جاری این اقدامات را به جد پیگیر شویم.

مدیرعامــل بانــک کارآفرین عنوان کــرد: با افزایش 
ســرمایه بانک در ســال ۹۹، بانک کارآفرین به ســومین 
بانــک خصوصــی کشــور با توجه به میزان ســرمایه اولیه 

تبدیل شده است.

 لغو آزمون نمایندگی

فروش بیمه های زندگی 
مورخ ۴ شهریور ۱۴۰۰

بــا توجــه بــه مصوبــه ســتاد ملی مبــارزه با کرونــا مبنی 
بــر تعطیلــی مشــاغل دولتــی و خصوصــی و اصنــاف و 
گروه های شــغلی غیر ضرور و منع تردد تا 5شــهريور، 
آزمون نمایندگی فروش 
بیمه هــای زندگــی مورخ 
۱۴00برگــزار  ۴شــهریور 

نمی شود.
به گزارش روابط عمومی 
بــا  بیمــه،  پژوهشــکده 
دسترســی  بــه  توجــه 
نداشــتن جمع کثیری از 
متقاضیــان بــه امکانــات 
ســخت افزاری و لــزوم مراجعــه بــه کافی نت هــا و دفاتــر 
فنــی آزمــون نمایندگــی فــروش بیمه هــای زندگــی مــورخ 

۴شهريور ۱۴۰۰برگزار نمی شود.
برنامه بعدی متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد.

رشد 5۰ درصدی شاخص 
عملکرد سرانه مصارف 

بانک توسعه تعاون
به گفته مدیرعامل بانک توســعه تعاون، شاخص 
ســرانه منابــع ســپرده ای ایــن بانک بــه ازای هــر نیروی 
انســانی 5۶درصد و شــاخص ســرانه مصارف 50درصد 

رشد یافته است.
به گزارش روابط عمومی 
تعــاون،  توســعه  بانــک 
در  مهدیــان  حجت الــه 
برنامــه هفتگــی مکالمه 
تلفنی با روســای شعب 
بــر  کــرد:  اظهــار  بانــک 
اســاس گزارش عملکرد 
ســال  در  بانــک  مالــی 

۹۹حجــم منابــع ســپرده ای بانــک بــه ازای هــر نیــروی 
انســانی ۸6میلیــارد ریــال بــوده اســت که نشــان دهنده 

رشد ۵6درصدی در این شاخص است.
اعطــای  شــامل  بانکــی  مصــارف  ســرانه  افــزود:  او 
تســهیالت بــه کارآفرینــان، تعاونگران و فعــاالن اقتصادی 
بــه ازای هــر نیــروی انســانی نیــز ۸۸میلیــارد ریــال بــوده 
اســت کــه در ایــن زمینــه نیــز رشــد ۵۰درصــدی محقــق 
گردیــده اســت. مهدیــان گفت: ایجاد ترکیــب بهینه منابع 
ســپرده ای از ملزومــات و راهبردهــای بانــک بــرای ایجــاد 
وضــع مناســب برای فعالیت توســعه ای اســت که گزارش 
مالی ۹۹نشــان دهنده افزایش ســهم منابع ارزان قیمت از 
3۸درصد به ۴۰درصد در مجموع سپرده های بانک است.

امضای تفاهم نامه همکاری 
بین پلیس امنیت اقتصادی 

ناجا و بیمه ایران
پلیــس امنیــت اقتصــادی ناجــا و شــرکت ســهامی 

بیمه ایران تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.
توجــه  بــا  ایــران،  بیمــه  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 

جلســه  توافقــات  بــه 
3۱فروردیــن  مشــترک 
امنیــت  پلیــس  امســال 
اقتصــادی ناجــا و بیمــه 
ایــران، در نشســتی کــه 
۲۴مــرداد  یکشــنبه  روز 
۱۴۰۰بــا حضور ســرتیپ 
دوم پاســدار محمدرضــا 
مقیمــی، رئیــس پلیــس 

امنیــت اقتصــادی ناجا و ســیدمجید بختیاری مدیرعامل 
بیمــه ایــران و تعــدادی از مقامــات دو نهــاد در مجتمــع 
حکمــت نیــروی انتظامــی برپــا شــد، ایــن تفاهم نامــه به 

امضاء رسید.
بنــا بــه این گزارش، این تفاهم نامه با هدف تحقق 
گســترش  و  جامعــه  در  اقتصــادی  ســالمت  و  عدالــت 
شــفافیت مالــی و نیــز بــه منظــور تعقیــب مرتکبــان و 
جلوگیــری از وقــوع جرایــم بیمــه ای و سوءاســتفاده از 
خالهــای قانونــی، همچنیــن بهره بــرداری از ظرفیت های 
اقتصــادی  جرایــم  حــوزه  در  انتظامــی  نیــروی  خبــرگان 

منعقد شده است.
و  توســعه  تفاهم نامــه،  ایــن  اهــداف  مهمتریــن 
گســترش هم اندیشــی و تبادل اطالعات مرتبط با جرایم 
بیمــه ای و مشــارکت فعال بــرای ایجاد امنیــت اقتصادی 
از طریــق پیشــگیری، کنتــرل و مبارزه بــا جرایم موصوف 
از تمامــی  تــوان حداکثــری و هدفمنــد  از  بــا اســتفاده 

ظرفیت های طرفین اعالم شده است.
بــه ایــن ترتیب، پلیس امنیت اقتصادی ناجا عالوه 
بر پیگیری جرایم سازمان یافته ارجاع شده از سوی بیمه 
ایــران، پی جویــی جرایــم پولشــویی، اختــالس، ارتشــا و 
...مرتبط با جرایم ســازمان یافته بیمه ای را با هماهنگی 

و اخذ مجوز قضایی برعهده خواهد داشت.
و  آموزشــی  کارگاه هــای  برگــزاری  همچنیــن، 
نشســت های تخصصــی بــا حضور اســاتید و کارشناســان 
خبره حوزه بیمه برای دانش افزایی و ارتقای سطح علمی 
و تخصصی کارکنان پلیس به همرا صدور گواهی ذی ربط 

جزو تعهدات بیمه ایران در این تفاهم نامه است..

جزایر کیش و هندورابی 
 تحت پوشش بیمه آسیا

قرار گرفتند
بیمه آسیا در ادامه توسعه فعالیت خود در خلیج 
فــارس، بــرای دومیــن ســال متوالــی کلیــه شــرکت ها و 
کارکنــان تحــت پوشــش ســازمان منطقــه آزاد کیــش و 
بومیان جزایر کیش و هندورابی را تحت پوشش بیمه 

درمان تکمیلی و عمر و حوادث گروهی قرار داد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بیمه آســیا، در پــی فراخــوان 

شــرکت  عمومــی 
سرمایه گذاری و توسعه 
اســتقبال  و  کیــش 
بــزرگ  شــرکت های 
و  بیمــه ای  معتبــر  و 
بیمه گــزاران،  رضایــت 
بــرای  بیمه آســیا 
متوالــی  ســال  دومیــن 
بیمه گــر  عنــوان  بــه 

منتخــب ارائه دهنــده پوشــش بیمــه درمــان تکمیلــی و 
عمــر و حــوادث گروهی برگزیده شــد. بنابر این گزارش، 
بیمه آســیا، بیمــه درمــان تکمیلــی و بیمه عمــر و حوادث 
گروهــی کارکنــان و بومیــان جزیــره کیــش را از ۱۰مــرداد 
ســال جاری ارائه کرده اســت. این گزارش می افزاید: در 
خدمــات درمانی برای ســازمان منطقــه آزاد کیش، ارائه 
خدمــات الکترونیکــی و آنالیــن درمــان از طریق ســامانه 
صماد بیمه آسیا و انعقاد قرارداد با کلیه مراکز درمانی 

شاخص جزیره کیش، پیش بینی شده است.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

یک کارشــناس بازار ســرمایه با مناسب 
ســه ماهه  گزارش هــای  کــردن  ارزیابــی 
کــه  کــرد  پیش بینــی  بــورس،  شــرکت های 
گزارش هــای شــش ماهه بهتــری روانــه بــازار 

سرمایه شود.
ایــن  اخبــار  دربــاره  عصمت پنــاه  هلــن 
روزهای بورس از جمله انتخاب کابینه دولت 
ســیزدهم گفــت: مهمتریــن نکته درباره ســید 
احســان خانــدوزی، وزیــر اقتصــاد پیشــنهادی 
این است که او با اقتصاد آشنایی کامل دارد 

و دارای نظرات اصالحی نیز هست. 
او ادامــه داد: کاهــش تصدی گری دولت 
در اقتصاد، تسهیل فضای کسب وکار، اصالح 
ســاختار بازار ســرمایه و حمایت از شــرکت ها 
و تســهیل تامین مالی شــرکت  ها از مهمترین 

برنامه های وزیر اقتصاد پیشنهادی است.
بــه گفتــه ایــن کارشــناس بازار ســرمایه، 
برنامه هایــش  نیــز  ومعــدن  صنعــت  وزیــر 
هم راســتا بــا وزیــر اقتصــاد پیشــنهادی اســت 
و بــا توجــه بــه نظــری کــه ایــن وزیــر در زمینه 
حــذف  و  کســب وکار  بدنــه  از  مقررات زدایــی 
او  برنامه هــای  دارد  دســتوری  قیمت گــذاری 
نوعــی همراســتایی بــا برنامــه تســهیل فضای 

کسب و کار وزیر اقتصاد دارد.
او دربــاره ریاســت بانک مرکزی نیز بیان 
کرد: علی صالح آبادی پیش از این و در دولت 
احمدی نژاد ریاست سازمان بورس را بر عهده 
داشــتند کــه در آن دوره بــورس بی حاشــیه ای 
صالح آبــادی،  نیــز  آن  از  بعــد  داشــتیم؛  را 
مدیرعامــل یکــی از بانک هــا شــدند که همین 

امر سبب آشنایی او با سیستم بانکی شد.
عصمت پنــاه اضافــه کــرد: توجــه بــه این 
نکته که ســکانداری ریاســت بانــک مرکزی به 
فــردی رســیده اســت کــه خــود از جنــس بازار 
ســرمایه اســت همزمان با ســیگنال مثبتی که 
بــه فعــاالن بازار ســرمایه مخابــره می کند گام 
مهمی در تغییر ماهیت تامین مالی در کشور 
از بانک محور به بورس محور می تواند، باشد. 
دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و 
اوراق بهادار در چهارمین میز صنعت سازمان 
بــورس، کــه یکشــنبه ششــم تیــر و بــا هــدف 

بررســی چالش های صنعت بیمه برگزار شــده 
بــود گفتــه بود: »نظام تامین مالی ما در حال 
دگردیســی اســت و در حــال حرکــت از نظــام 
بانک محور به سمت نظام مختلط و در آینده 
نظام بازار محور هستیم؛ با حرکت به سمت 
مالــی  نهادهــای  نقــش  ســرمایه  بــازار  نظــام 
پررنگ تــر می شــود و همچنیــن کانالــی بــرای 
ورود ســرمایه مــردم بــه ســمت بــازار ســرمایه 
ایجــاد می شــود کــه بــرای فعالیت ایــن کانال، 
میز صنایع به شکل ویژه می تواند بر کسب و 

کارها متمرکز شود.«
بــه گفتــه عصمت پنــاه، حضور فــردی که 
بــا دو سیســتم بانکــی و بورس آشــنایی دارد، 
می توانــد کمــک مهمــی بــرای حل مشــکالت و 
بــورس  و  پــول  حــوزه  دو  بیشــتر  هماهنگــی 

باشد.
ادامــه  ســرمایه  بــازار  کارشــناس  ایــن 
داد: اجرایــی شــدن برنامه هــای کابینــه جدید 
می توانــد ریســک های حاکمیتی بازار ســرمایه 
را کاهــش دهد مخصوصا اگــر موضوع برجام 

نیز حل شود.
بــه گفتــه او، اکنون مردم متوجه شــدند 
کــه احتمال حل موضوع برجام در کوتاه مدت 
دور از ذهــن اســت و بــا توجــه بــه مشــخص 

دولــت  برنامه هــای  و  کابینــه  ترکیــب  شــدن 
جدید امروز فعاالن بازار سرمایه از بالتکلیفی 
در حال خارج شدن هستند که این امر نقش 
مهمی در تصمیم گیری های معامله گران دارد.
عصمت پنــاه بــا بیــان اینکه تــورم یکی از 
عوامــل رشــد بورس اســت، افــزود: این روزها 
بازارهــای جهانــی نیــز بــا افزایــش نــرخ مــواد 
کامودیتی و نفت خام همراه شــده اســت که 
ایــن نیــز به افزایش ســودآوری و رشــد ارزش  
شرکت هایی که از این افزایش بهره می برند، 

کمک می کند.
او اضافه کرد: درباره وضع بازار ســرمایه 
به جز روند فرسایشی کوتاه مدت اتفاق افتاده 
در ســال جــاری نکته منفی خاصــی را در بازار 
ســرمایه نداشــتیم که این فرسایش ها مربوط 
بــه افــرادی بــود که معمــوال دیــد کوتاه مدت و 
رفتارهــای هیجانــی داشــتند از ســوی دیگــر، 
برگزاری ۸۰درصد مجامع در تیر هر ســال که 
ســبب ورود و خــروج ســهامداران می شــود و 
رشــد شاخص ســازها یــا اصالح مالیــم موجب 

روند عادی در بورس شد.
بــه گفتــه ایــن تحلیلگــر بــازار ســرمایه، 
در یک ماه گذشــته بیشــتر رشــد شاخص کل 
مربــوط بــه شــرکت های بزرگ یا همــان که در 

بورس تعبیر به شاخص سازها می شود، بود، 
امــا بــه دلیــل جاماندن شــرکت های کوچک از 
رشــد و با توجــه به اینکه شــرکت های کوچک 
دارای پتانســیل رشــد در بــازار ســرمایه زیــاد 
اســت و این روزها فرصتی خوبی برای شــروع 

روند افزایشی این نوع شرکت ها است. 
او پیش بینــی کــرد: بــازار ایــن روزهــا بــا 
توجــه بــه نقدینگی مناســب داشــتن، حجم و 
ارزش معامــالت معقــول داشــتن، کاهــش و 
رســیدن P/E بــه محدوده هــای جــذاب، رشــد 
بنیــادی،  شــرکت های  از  گروهــی  ســودآوری 
رشد تدریجی و آرام ارز از ابتدای سال تاکنون 
و رشــد کامودیتی هــا و نفــت در بــازار جهانــی 
دارای اوضاع خوبی برای ورود ســرمایه گذاران 
فراهــم کــرده اســت کــه بــا روزهــای تــرس و 
دلهــره آور مرداد ســال گذشــته قابل مقایســه 
نیست و اگر هم شاخص کل بخواهد اصالح 
داشــته باشــد اصــالح آن بــه صــورت مالیــم و 

زمان بیشتری خواهد بود.
در صورت سود و زیان، اطالعات مربوط 
به درآمد و هزینه های شــرکت ثبت می شــود 
کــه ایــن هزینه ها می تواند شــامل هزینه های 
اســتهالک،  هزینــه  بهــره،  هزینــه  عملیاتــی، 
هزینــه مالیــات و غیــره باشــد. اگــه تمــام این 
هزینه هــا را از درآمد شــرکت کم کنیم، ســود 
خالص شرکت بدست می آید. با تقسیم این 
ســود بر تعداد کل ســهام عادی شرکت، سود 

به ازای هر سهم یا EPS بدست می آید.
نســبت P/E کــه نســبت قیمــت بــه ســود 
هــر ســهم نیــز نامیــده می شــود، از قدیمی ترین 
بحــث  در  مالــی  نســبت های  پرکاربردتریــن  و 
ارزشگذاری سهم است. در این نسبت از قیمت 

روز سهم و درآمد هر سهم استفاده می شود.
ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه در پایــان 
یــادآور شــد: بــا توجــه بــه گزارش های بســیار 
دوره  بــرای  شــرکت ها  از  گروهــی  خــوب 
ســه ماهه، پیش  بینــی می شــود که شــرکت ها 
گزارش هــای بهتــری بــرای شــش ماهــه روانــه 
بــازار ســرمایه کننــد کــه این امر نقــش مهمی 
در اقبــال ســرمایه گذاران بــه بــورس خواهــد 

داشت.

رییــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار 
پویــا  فضایــی  دارای  ســرمایه  بــازار  گفــت: 
اســت، این بازار می تواند از درون خود برای 
مشــکالت ایجــاد شــده راهــکاری را طراحــی 
قیمت گــذاری  بــازار،  بیــرون  از  امــا  کنــد، 
دســتوری به عنوان ســمی تلقی می شــود که 

تهدیدکننده معامالت بازار خواهد بود.
روز  دهنــوی«  دهقــان  »محمدعلــی 
پنجشــنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی 
ایرنــا، افــزود: بازار ســرمایه از ظرفیــت باالیی 
بــرای تامیــن مالی اقتصاد برخوردار اســت که 
تامین مالی دولت هم بخشــی از تامین مالی 

اقتصاد خواهد بود.
رییــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار 
با اشــاره بــه اینکه ظرفیت بازار ســرمایه برای 
بــزرگ  و  بکــر  اقتصــاد کشــور،  مالــی  تامیــن 
در  بانکــی  سیســتم  داشــت:  اظهــار  اســت، 
تامیــن مالــی بــه حداکثر ظرفیت خود رســیده 
اســت و در برخــی از مواقــع دچــار اشــکاالتی 
در فعالیت های خود می شود اما بازار سرمایه 
اکنــون در ابتــدای راه خود قرار دارد و ظرفیت 
آن بــرای تامیــن مالــی می توانــد تــا چنــد برابر 

رشد کند.
اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  دهنــوی  دهقــان 
و  کننــد  حمایــت  بــورس  از  بایــد  دولت هــا 
قیمت گذاری دســتوری را کنار بگذارند، گفت: 
دولت باید آموزش و فرهنگ سازی به مردم را 
برای حضور در بازار ســرمایه اولویت فعالیت 
خود قرار دهد و در مقام ناشر نسبت به بازار 

سرمایه مسوولیت پذیری داشته باشد.

 تفاوت وضعیت شرکت ها

در مواجهه با تحریم ها
رییــس ســازمان بــورس و اوراق بهادار با 
تاکید بر اینکه سازمان بورس باید همیشه به 
عنــوان ناظــر بــازار از ورود به تحلیل ســهام و 
بازار جلوگیری کند، افزود: بازار ســهام اکنون 

بــازاری بســیار مثبــت اســت که شــامل حدود 
٧٠٠ شــرکت در ایــن بــازار مــی شــود، برخــی 
از ایــن شــرکت صــادرات محــور و برخــی دیگر 
وابســته به تولیدات داخلی هستند؛ بنابراین 
همــه نــوع صنایــع و شــرکت ها در رابطــه بــا 
صادرات و واردات را در بازار شاهد هستیم.

کالن  اتفاقــات  اثــر  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
در کشــور بــر ســهام همــه شــرکت ها یکســان 
نخواهــد بــود، افــزود: بــرای مثــال در صــورت 
افزایــش نــرخ دالر انتظــار مــی رود تــا درآمــد 
کوتاه مــدت  در  محــور  صــادرات  شــرکت های 
بیشــتر شــود اما شــرکتی کــه مواد اولیــه وارد 
می کند با افزایش هزینه روبرو خواهد شد.

بــرای  اینکــه  بیــان  بــا  دهنــوی  دهقــان 
تحلیــل اثــر لغــو تحریم هــا بــر بــازار بایــد بــه 
صــورت کامــل به این قضیه نــگاه کرد، چراکه 
آثــار ایــن اتفاق می تواند به صورت کوتاه مدت 
یــا بلندمدت باشــد، گفــت: اثر لغــو تحریم ها 
را در کوتاه مــدت می تــوان منطبــق بــا نرخ ارز 
دانســت اما در این میان لغو تحریم ها زمینه 
کاهــش هزینــه مبادلــه را فراهــم می کنــد که 
ایــن موضوع به عنوان مزیتی برای شــرکت ها 

محسوب می شود.
رییــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار 
معتقــد اســت کــه شــرکت ها بــرای صــادرات 
متحمــل  را  هزینه هایــی  خــود  محصــوالت 
می شــوند کــه بــا لغــو تحریم هــا هزینه هــای 

اعمال شده به شدت کاهش پیدا می کند.
تجــارت  شــدن  بــاز  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
زمینــه ایجــاد فرصت های جدیــد و قرار گرفتن 
بازارهــای جدیــد روبــروی شــرکت ها را فراهــم 
می کند، افزود: مشتریانی که به خاطر تحریم 
از همــکاری بــا ایــران کناره گیــری کــرده بودند 
دوبــاره متقاضــی خریــد از شــرکت های ایرانی 

خواهند شد.

تصمیم گیری درست دولت برای 
مدیریت شرکت های بورسی

دهقــان دهنــوی بــا بیــان اینکــه دولــت 
عــالوه بــر نقــش تنظیم گــری نقــش ناظــر را 
بخــش  مدیریــت  گفــت:  دارد،  برعهــده  هــم 
قابــل توجهــی از شــرکت های بورســی برعهده 
ماننــد  ارگان هایــی  بــه  وابســته  شــرکت های 
وزارت  تجــارت،  و  معــدن  صنعــت،  وزارت 

اقتصاد و دارایی و وزارت نفت است.
رییــس ســازمان بــورس و اوراق بهادار با 
اشــاره بــه اینکــه بایــد ضمن مدیریت درســت 
ایــن شــرکت ها زمینــه حفــظ تولیــد، اشــتغال 
و جریــان مســتمر فــروش محصــوالت فراهــم 
شــود، افــزود: ســهامداران خــرد در ایــن بــازار 
از حقوقــی برخوردارنــد کــه بایــد بــه طور حتم 
این موضوع مدنظر شــرکت های مختلف قرار 
بگیــرد و نبایــد بــه هیــچ عنــوان حقــوق آنهــا 

نادیده گرفته شود.
وی گفــت: مــا بــه دنبال این هســتیم تا 
در جایــی کــه دولــت نقــش ناظــر را برعهــده 
دارد مســوولیت پذیری کامل نسبت به بازار 
صــورت بگیــرد و در زمــان رکــود بــازار ضمــن 
بــه  وابســته  شــرکت های  ســهام  از  حمایــت 
خــود، مانــع از ریــزش شــدید ســهام شــرکت 

مدنظر شوند.

 کسب بازدهی مناسب

از بورس در میان مدت
در  ســهام  بــازار  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
را  خوبــی  بازدهــی  بلندمــدت  و  میان مــدت 
نســبت بــه همــه بازارهــا در اختیــار ســرمایه 
گــذاران قرار می دهــد، گفت: این بدین معنا 
نیســت کــه اگــر ســهامدار بــه صــورت چشــم 
بســته ســهمی را خریــداری کنــد و آن را نگه 
دارد بعد از چند ســال ســود قابل توجهی را 
کســب می کند بلکه سهامدار خرد باید دقت 
نظــر داشــته باشــد کــه چــه ســهمی را بــا چه 
قیمتــی خریــداری کنــد، همچنیــن بایــد ایــن 
موضــوع مــورد توجــه باشــد که ســهم مدنظر 

متعلــق بــه چــه صنعتــی اســت و آینــده آن 
صنعــت به چه صورتی خواهد بود.

دهقــان دهنــوی با بیان اینکــه نمی توان 
همــه  بــه  را  آن  و  کــرد  مطــرح  را  صحبتــی 
داشــت:  اظهــار  داد،  نســبت  ســهامداران 
وارد  را  خــود  ســرمایه های  ســهامداران  اگــر 
آینــده  صندوق هــای ســرمایه گذاری کننــد در 
تهدیــد  را  آنهــا  ســرمایه  کمتــری  ریســک 
می کنــد و در میــان مــدت بازدهــی معقولــی 
را از بــازار کســب مــی کننــد امــا اگر بــه دنبال 
سرمایه گذاری به روش مستقیم هستند باید 
همــه مقــوالت تاثیرگذار بر بازار را مورد توجه 

قرار دهند.
رییــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار 
گفــت: اگــر ســهامداران بــرای ســرمایه گذاری 
انتخاب درســتی را داشته باشند به طور حتم 
ســود می کننــد، در غیــر اینصــورت حتــی اگــر 
بــازار هم رشــد کند ســهامدار متضــرر خواهد 

شد.

حمایت از سهامداران 
در روش سرمایه گذاری 

غیرمستقیم
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســهامداران باید 
در انتخــاب ســهام و ســرمایه گذاری های خــود 
مســوولیت پذیر باشــند، اظهار داشت: توصیه 
مــا بــه ســهامداران، ســرمایه گذاری از طریــق 
روش غیرمســتقیم اســت و تــالش ســازمان 
بورس این اســت که در روش ســرمایه گذاری 

غیرمستقیم از سهامداران حمایت کند.
دهقــان دهنــوی بــا اشــاره بــه اینکــه ســعی 
داریم نظارت ها را افزایش دهیم تا کسی قیمت ها 
را دستکاری نکند و تخلفی در بازار صورت نگیرد، 
خاطرنشــان کرد: به ناشران فشار وارد می کنیم تا 
اطالعــات بیشــتر و بــه روز را از شــرکت ها در بــازار 
منعکــس کنند؛ بنابراین توصیه ما به ســهامداران 

فقط دقت در انتخاب سهام بازار است.

مدیــرکل روابط عمومی ســازمان بورس 
و اوراق بهــادار از آغاز فرایند واکسیناســیون 
اهالی بازار سرمایه از هفته جاری خبر داد.

بــه گــزارش ایســنا، ســارا علیــاری، مدیر 
روابط عمومی سازمان بورس در پستی که در 
صفحه شــخصی خود در توییتر منتشــر کرده 
اســت، با اشــاره به درخواســت دهقــان مبنی 
بر واکسیناســیون اهالی بازار ســرمایه، اعالم 
کرده اســت که مقرر شــده اســت تا ســازمان 

بــورس نماینده ای به وزارت بهداشــت معرفی 
و محلی را برای واکسیناسیون تعیین کند.

بــه گفتــه وی، دانشــگاه علــوم پزشــکی 
تهــران ســاختمان حافــظ را بــرای اجــرای طرح 
واکسیناســیون اهالی بازار ســرمایه در اختیار 
خواهــد گرفــت و امیــد مــی رود هفتــه جــاری 
واکسیناسیون اهالی بازار سرمایه آغاز شود.
اخیــرا محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس 
سازمان بورس و اوراق بهادار نیز طی نامه ای 

خطــاب بــه وزیــر بهداشــت و درمان خواســتار 
و  بــورس  ســازمان  کارکنــان  واکسیناســیون 
شــرکت  تابعــه،  شــرکت های  و  بهــادار  اوراق 
بورس اوراق بهادار تهران، شــرکت فرابورس، 
شــرکت بــورس کاالی ایــران، شــرکت بــورس 
انرژی، شــرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه 
وجوه و شرکت های کارگزاری و نهادهای مالی 
تحــت نظــارت ســازما بــورس کــه مجموعه ۱۰ 

هزار نفر برآورد میشوند، شده بود.

پیش بینی گزارش های مطلوب شش ماهه 
برای گروهی از شرکت های بورسی

به گفته یک تحلیلگر بازار سرمایه، اوضاع این روزهای بورس با روزهای ترس و دلهره آور مرداد سال گذشته قابل 
مقایسه نیست

دهقان دهنوی: قیمت گذاری دستوری مانند سم 
تهدیدکننده معامالت بورس است

جزئیات آغاز 
واکسیناسیون بورسی ها 

از هفته جاری
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9800272- 48 ) ادوات ابـزار دقیقـی ( شـرکت بهـره 
بـرداری نفـت و گاز کارون  بـه شناسـه 1175883 ، 
نوبـت دوم آگهـی بـه دلیـل تعطیلـی کرونـا و چـاپ 
نگردیدن روزنامه مورخ 1400/05/30 منتشر گردیده 

که بدینوسـیله اصـالح می گـردد

اصالحیه شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون  »سهامی خاص«

شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد كاالی مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر از طریق برگزاری مناقصه ی عمومی یك مرحله ای از میان تولید كنندگان داخلی تأمین نماید.

     لذا كلیه شركتهایی كه فعالیت آنها مرتبط با شرح كاالی مورد درخواست می باشد می بایست ظرف مدت 
14 روز از تاریخ درج آگهی فراخوان با مراجعه به سایت اینترنتی ذیل الذكر، نسبت به استخراج و تكمیل 
» فرم تعهد نامه ارائه كاال مطابق با استانداردهای شركت ملی مناطق نفتخیزجنوب« و ارسال اصل آن 
به همراه مدارك و مستندات الزم منطبق با موارد مندرج در جدول ارزیابی كیفی )برای معامالت بیشتر از 

بیست برابر نصاب معامالت متوسط ( به آدرس پستی مندرج در فراخوان اقدام نمایند.  
WWW.NISOC.IR         فرم پرسش نامه ارزیابی       مدیریت تداركات و اموركاال         مزایده و مناقصه         كسب و كار

كسب حداقل نمره 60 در ارزیابی كیفی جهت تحویل اسناد مناقصه به فروشندگان/سازندگان الزامی است.
ضمناً مبلغ تضمین شركت در مناقصه -/000ر000رر300ر8 ریال می باشند.

كاال– امور  و  تداركات  شهریور–مجتمع  خیابان  اسالم)نیوساید(–  فدائیان  اهواز–كوی  پستی:  آدرس 
 ساختمان 102–اداره تداركات خرید كاالی داخلی –واحــد خریــدهای عمــومــی  اتــاق  5  كد پستی 61138-54579

تلفن: 24673- 061-341
درگاه های اینترنتی مرتبط جهت رؤیت و مطالعه شرایط مناقصه وسایر مشخصات فنی و مقادیر كاال :

WWW. IETS. MPORG. IR  /  WWW.NISOC.IR  / WWW.SHANA.IR  
آدرس اینترنتی جهت دسترسی به اسناد و مدارك مناقصه، آخرین مهلت تحویل پاكات به كمیسیون 
مناقصات شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب و همچنین تاریخ گشایش پاكات فنی، متعاقباً به مناقصه گرانی 

كه صالحیت دریافت اسناد و مدارك مناقصه را احراز نموده اند، به صورت مكتوب اعالم خواهد گردید.

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تاریخ چاپ نوبت اول: 1400/05/24   تاریخ چاپ نوبت دوم: 1400/05/30                          

شناسه آگهی: 1175869
ت دوم(آگهیفراخوانمناقصهعمومیشماره0008210030099

) نوب

شركت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب )سهامی خاص(

شماره تقاضاتعدادموضوع مناقصهشماره قلم

08-21-300000030099 تنپودر نمك1

  شركت بهره برداری نفت و گاز كارون)سهامی خاص(در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت 
برگزاری مناقصه عمومی تعداد 81 عدد ادوات ابزار دقیقی مورد نیاز خود را مطابق شرح درخواست 
 در گزارش شناخت از طریق مناقصه عمومی با شماره فراخوان  2000092544000062 برگزار 

نماید.
 به همین منظور کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل استعالم ارزیابی 
کیفی تا ارسال دعوت نامه جهت سایر مراحل مناقصه ، از طریق درگاه  سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت ( ستاد به آدرس   www.setadiran.ir   انجام خواهد شد. 
در همین راستا الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت در سامانه ستاد، مراحل ثبت نام 
در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق نمایند. 

تاریخ انتشار مناقصه درسامانه  1400/05/26 خواهد بود.

اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوت نامه از طریق 
سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد .

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : روز:  سه شنبه  تاریخ  : 1400/06/09  تا ساعت 13:00
مهلت ارسال پاسخ ارزیابی کیفی : تا روز سه شنبه  تاریخ : 1400/06/23 تا ساعت 13:00

))از ارسال اسناد ارزیابی کیفی به صورت فیزیکی جدا خودداری نمایید((
آدرس دستگاه مناقصه گزار:  اهواز - ناحیه صنعتی كارون – شركت بهره برداری نفت و گاز كارون – 

ساختمان والفجر تداركات و امور كاال - واحد خرید و بررسی منابع كاال 
فاکس:  32249806-061   تایید فكس: 67610-341-061   تلفن : 061-32252449  

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
دفتر مرکز تماس : 021-41934

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون تاریخ چاپ نوبت اول: 1400/05/23   تاریخ چاپ نوبت دوم: 1400/05/30                          

شناسه آگهی: 1175883

آگهیفراخوانارزیابیکیفیبرگزاریمناقصهعمومیدومرحلهای
تقاضایشماره9800272-48)ادواتابزاردقیقی(

ت دوم(
) نوب

شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون 
»سهامی خاص«

 ساخت دستگاه اینتوبه بیمار مبتنی 

بر »وای فای«

تامین بیش از 18 هزار تن اکسیژن مایع توسط شورای راهبردی 
شرکت های پتروشیمی مستقر در منطقه عسلویه

تولید مکمل های ویتامین  A ،D و E نانویی برای مصارف دامی توسط دانش بنیان ها

۴۶ شرکت دانش بنیان با محصوالت خود برای توسعه خانه های 
هوشمند تالش کردند

محققــان در یــک شــرکت دانــش بنیــان موفــق بــه تولیــد 
ویدئوالرنگوســکوپ های بدون کابل و مانیتور شــدند که در 1۵ 

ثانیه می تواند یک بیمار را اینتوبه کند.
دکتر محمدرضا خواجوی عضو هیات علمی دانشگاه علوم 
پزشــکی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متخصصان 
بیهوشی و اپراتورهای آی سی یو در اتاق عمل برای دیدن حنجره 
و گذاشــتن لوله داخل نای بیمار نیاز به دســتگاهی دارند که به 
واســطه آن تصویــر درســتی را بــرای بکارگیــری درســت لوله های 

تنفس مصنوعی داشته باشند.
وی با بیان اینکه اکنون دستگاهی که نمونه های خارجی آن 
در بیمارستان ها برای این منظور به کار گرفته می شود با استفاده 
از مانیتور است، گفت: دستگاه های موجود معموالً دستگاه هایی 
هستند که معمولی بوده و نیاز به دید مستقیم پزشک دارد در 
این راســتا موفق شــدیم دستگاه ویدیوالرنگوســکوپی را بسازیم 
کــه معایــب نمونه های خارجی را می پوشــاند، نیاز بــه برق ندارد 
و با اپلیکیشــن ایرانی که برای آن طراحی کردیم با اســتفاده از 
 وای فــای بتوانــد تصاویــری از نــای بیمار را در اختیــار اپراتور قرار 

دهد.
وی افزود: این دستگاهی که طراحی کردیم دوربین قوی با 
نور زیادتری دارد و تصاویر را به کمک وای فای به موبایل اپراتور 

منتقل می کند.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان تولید کننده ویدیوالرنگوسکوپ 
های جدید گفت: این دستگاه دارای تیغه منحصر به فردی است که 
مجهز به دوربین و نور بوده و نمای خوبی از حلق و حنجره بیمار به 

متخصص بیهوشی و یا اپراتور می دهد.
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: تصاویر این 
ویدیوالرنگوسکوپ از طریق وای فای و نرم افزار به موبایل منتقل 
می شود و می توان از طریق اپلیکیشنی که بر اساس آن طراحی 
کردیــم، در عــرض ۱۵ ثانیــه بیمــار را ایــن توبــه کرد. این وســیله 
همچنیــن قابلیــت تهیه و ثبت فیلم و عکــس جهت کار آموزش 

و درمان را دارد.
ایــن متخصــص بیهوشــی ادامــه داد: ایــرادات نمونه هــای 
خارجی در این دستگاه تولید داخل رفع شده و با قیمت پایین تری 

به بازار عرضه شده است.
خواجوی ادامه داد: در ساخت این دستگاه سعی کردیم از 
تجهیزات ایرانی استفاده کنیم به طوری که ۷۵ درصد آن ایرانی 
و مابقی تجهیزات وارداتی بوده اما با این وجود یک پنجم نمونه 

خارجی قیمت دارد.
استاد بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه 
آمریکا، آلمان و کانادا سازنده این ویدیوالرنگوسکوپ ها هستند، 
گفــت: واردات این محصول به کشــور ارزبــری زیادی دارد ضمن 
اینکه معایبی هم دارند؛ قیمت این نمونه های خارجی برابر با ۱۰-
۱۲ هزار دالر است. ما با ساخت این دستگاه توانستیم به جمع 

تولید کنندگان ویدیوالرنگوسکوپ ها بپیوندیم.
مدیــر عامــل شــرکت دانش بنیان خاطر نشــان کرد: اکنون 

ایــن دســتگاه بــا مجوزهــا و اســتانداردهای بین المللــی، تاییدیــه 
انجمن بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران و وزارت بهداشت 
ساخته شده و اختراع آن به ثبت رسیده است. همچنین ایزوی 

بین المللی دستگاه نیز اخذ شده است.
وی در خصوص استفاده برخی بیمارستانها از این محصول 
ایرانی گفت: تاکنون ۲۰ بیمارستان تهران توانسته اند این دستگاه 
را از شــرکت مــا تهیــه کنند و مورد اســتفاده قــرار دهند. درصدد 
هستیم که در آینده دستگاه های اندوسکوپی، کولونوسکوپی و … 

را به تولید برسانیم.
خواجــوی خاطرنشــان کــرد: این دســتگاه در شــرایط فعلی 
مواجهه با کرونا ویروس در افزایش سرعت عمل این توبه کردن 

بیماران نقش قابل توجهی خواهد داشت.

شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی مستقر در منطقه 
ویژه انرژی پارس موفق به تامین 18 هزار تن اکسیژن مایع مورد 

نیاز 23 بیمارستان در یازده استان کشور شد.
به گزارش نیپنا؛  شــورای راهبردی شــرکت های پتروشــیمی 
مســتقر در منطقــه ویــژه اقتصــادی انــرژی پارس، در مــدت 9 ماه 
گذشته با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به 

ویژه همکاری شرکت پتروشیمی بوشهر، با تامین بیش از ۱8 هزار 
تن اکسیژن مایع در راستای کمک به کادر درمان و تامین اکسیژن 
مورد نیاز برای درمان بیماران کرونایی، به حدود ۲3 بیمارستان در 

یازده استان کشور ارسال کرده است.
علی ربانی مشاور اجتماعی معاون وزیر در امور پتروشیمی، 
ضمن تشکر از راهبری رئیس شورای راهبردی شرکت های مستقر 

در منطقــه ویــژه اقتصــادی انــرژی پــارس و مدیرعامــل و کارکنــان 
شرکت پتروشیمی بوشهر، از همکاری سایر شرکت های پتروشیمی 
دریافت کننده اکســیژن از پتروشــیمی بوشــهر که با درک شرایط 
حســاس کشــور و علــی رغــم تاثیر این امر بر کاهــش تولید، برای 
پشــتیبانی از کادر درمــان و نجات جــان هموطنان مان تالش می 

نمایند تقدیر و تشکر کرد.

یک شرکت دانش بنیان موفق شده است برای نخستین 
بــار در تاریــخ داروهــای دامی کشــور، دارویــی در حوزه نانو 
 E و A ،D تولیــد کنــد کــه ایــن دارو از ترکیــب ســه ویتامیــن
تشکیل شده و در واقع مکمل های ویتامین است و در ستاد 

نانو نیز به ثبت رسیده است.
به گزارش خبرنگار علمی خبرگزاری تسنیم؛ برای حفظ 
سالمتی مردم جدا از رعایت شیوه نامه های بهداشتی و توجه 
به اصول پیشگیری از ابتال به بیماری، باید داروهای کارآمد و 
شرکت های داروسازی خوبی هم داشته باشیم. اگر دام های ما 
سالم نباشند یا داروهای موثر و استانداردی در زمان پرورش 
دریافــت نکننــد خوراکی مصرفی ما نیز ســالم نخواهد بود.با 
توسعه شرکت های دانش بنیان، حاال شرکت های تولیدکننده 
داروهای موثر و کارآمد برای پرورش هرچه بهتر دام ها را در 
کشــور داریم و یکی از این شــرکت های دانش بنیان در زمینه 
تولید داروهای دامی به پیشــرفت های بســیار بزرگی رســیده 

است."سیدحســین اشــرفی" مدیرعامــل شــرکت دانش بنیان 
نصرفریمــان گفــت: ایــن شــرکت دانش بنیــان، بزرگتریــن 
تولیدکننده داروهای تزریقی دامی کشــور اســت ضمن اینکه 
فراینــد تولیــد داروهــای تزریقــی، پیچیدگــی خاصــی دارد و 
هــر شــرکتی توان ورود بــه این عرصــه را ندارد."مهدی ناصر" 
مسئول فنی این شرکت دانش بنیان گفت: ما در این شرکت 
دانش بنیــان، تولیدکننــده داروهای تزریقی دامی هســتیم و 
کارهای تحقیقاتی بزرگی نیز در حال انجام اســت که اگر به 
ثمر برســد جزو کشــورهای معدودی می شــویم که هم تولید 
مواد اولیه و هم محصول نهایی را دارد؛ ما موفق شدیم برای 
نخستین بار در تاریخ داروهای دامی کشور، دارویی در حوزه 
A نانو تولید کنیم که دارویی است که از ترکیب سه ویتامین
و D و E تشــکیل شــده اســت و در واقع مکمل های ویتامین 
است و در ستاد نانو نیز به ثبت رسیده است.وی ادامه داد: 
عالوه بر اینکه ما توانستیم ۵۰ درصد از قیمت نمونه خارجی 

را با قیمت کمتری به دست مصرف کننده برسانیم حسن آن 
ایــن اســت کــه دانــش فنــی آن را نیز برای کشــور اختصاصی 
کــرده و بدســت بیاوریــم؛ سیســتم تحقیــق و توســعه در این 
شرکت بسیار جدی گرفته شده است و سرمایه گذاری بسیار 
خوبی از طرف مدیریت برای توسعه این بخش درنظر گرفته 
شــده اســت و حســن این واحد این اســت که موفق شدیم با 
کارهای تحقیقاتی و آزمایشــگاهی دانش فنی را بومی کنیم 
و به صورت اختصاصی برای شــرکت خودمان داشــته باشیم.
این شرکت با ۲4 آیتم فرمول دارویی شروع به کار کرده است 
که امروز بیش از 8۰ نوع دارو به ثبت رسیده است یکسری 
از داروها در خارج از کشــور از جمله در کشــورهای روســیه، 
پاکستان، عراق، گرجستان و چند کشور آفریقایی ثبت شده 
یا در حال ثبت است؛ این شرکت دانش بنیان ساالنه ۱۰ تا ۱۲ 
میلیون دالر صرفه جویی دارد که سرجمع باالی 3۰۰ میلیون 

دالر می شود.

معاونت علمی و فناوری حمایت کرد تا ۴۶ شرکت دانش بنیان و 
خالق بتوانند محصوالت و خدماتشــان در حوزه خانه های هوشــمند را 

توسعه دهند.
به گزارش گروه فناوری خبرگزاری دانشجو به نقل از معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری؛ ایده داشتن یک خانه هوشمند به قرن ها پیش 
باز می گردد. از زمانیکه بشر به دنبال تجربه یک زندگی راحت و داشتن 
خانه ای با امکانات خاص که برای ساکنان خود زندگی مدرن و راحتی را به 

همراه آورد، جرقه این خانه ها در ذهن بشر زده شد.
در خانه هوشــمند تمامی وســایل هوشمند موجود در آن از طریق 
اینترنت یا تلفن و پیامک با یکدیگر در ارتباط و تحت کنترل ساکنان خانه، 
حتی از راه دور هستند. وقتی از خانه هوشمند حرف می زنیم منظورمان 
ابزار یا ربات های کامال جدید و فوق پیشرفته نیست. گاهی هوشمند کردن 

خانه فقط به معنی عوض کردن ابزار و لوازم خانه با انواع قابل اتصال به 
اینترنت یا خودکار آن ها است.

این خانه های هوشــمند در ایران با تالش 4۶ شــرکت دانش بنیان 
و خالق در حال توسعه است و فناوری های مختلفی برای این کار مورد 
اســتفاده قرار گرفته اســت. ســتاد توســعه فناوری های اقتصاد دیجیتال 
و هوشمندســازی معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری نیز از این 

محصوالت حمایت کرده است.
»بخش مرکزی سیستم مدیریت هوشمند ساختمان«، »سامانه 
جامع هوشمندسازی ساختمان«، »سامانه مدیریت هوشمند ساختمان، 
 BMS سیســتم کنترل هوشــمند روشــنایی«، »سیســتم های هوشــمند
هفنا«، »سیستم هوشمند ساختمان و ماژول ساختمان هوشمند 8 کاناله 

تحت شبکه« از جمله این محصوالت است.

 تداوم جهش تولید 

در پتروشیمی تبریز
پتروشــیمی تبریــز در ســه ماهــه نخســت امســال در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل، در بخش تولید افزایش 
11 درصدی و در بخش تولید پلی اتیلن افزایش 22 درصدی 
و همچنیــن در بخــش صــادرات افزایــش ۵3 درصــدی را 

محقق کرد.
بــه کــزارش نیپنــا بــه نقــل از پتروشــیمی تبریــز ، ایــن 
مجتمع تولیدی  ســال تولید، پشــتیبانی ها، مانع زدایی ها 
را با تالشی مضاعف آغاز کرد و در ایم مسیر دستاوردهای 
مثبت نتیجه این تالشها است. در سال ١٤٠٠ نسبت به سال 
قبل در تولید و صادرات پیشی گرفته است و. عملکرد شرکت 
پتروشیمی تبریز در سه ماهه اول سال در مقایسه با دوره 
مشــابه:  همچنیــن در بخش تولیــد کل افزایش ۱۱ درصدی 
و در بخش تولید پلی اتیلن افزایش ۲۲ درصدی در بخش 

صادرات افزایش ۵3 درصدی  محقق شده است.

مدیر معدن مس ایجو: 
بیش از 37 درصد از برنامه 

استخراج جلو هستیم
کل ذخیــره کانســار بــا در نظــر گرفتن عیــار حد 0.1۵ 
درصــد مــس حــدود 110 میلیــون تــن با عیار متوســط 0.2۶ 
درصــد اســت که از ایــن مقدار ذخیــره 12.31۴ میلیون تن 
بــا عیــار متوســط 0.38 درصــد، عیــار حــد 0.2 و نســبت 

باطله  برداری 1.13 قابل استخراج است.
بــه گــزارش مس پرس، علی مهدوی مدیر معدن مس 
ایجو ضمن بیان مطلب فوق در خصوص آخرین وضعیت این 
معدن از لحاظ بهره وری و تولید گفت: کانسار مس ایجو در 
فاصله مستقیم ۵۰ کیلومتری شمال غرب شهربابک در ۲۵ 
کیلومتــری بخش شــمال  غربی معدن مــس میدوک و در ۱۷ 
کیلومتری شــمال  غرب کانســار چاه  فیروزه واقع شده است. 
طبق برنامه پیش  بینی شده تولید قرار است تا پایان سالجاری 
۶۰۰ هزار تن سنگ سولفور به کارخانه تغلیظ معدن  جویان 
بابک که در جوار معدن احداث شده است؛ ارسال شود که 
بــا یــاری خداوند و تالش تمامی همکاران هم  اکنون بیش از 
3۷ درصد از برنامه جلوتر هستیم.مهندس مهدوی در ادامه 
در خصوص میزان ذخایر مس این معدن خاطرنشان کرد: در 
مجموع بر اساس مطالعات انجام شده؛ کل ذخیره کانسار با 
در نظر گرفتن عیار حد ۰.۱۵  درصد مس حدود ۱۱۰ میلیون 
تن با عیار متوسط ۰.۲۶ درصد است که از این مقدار ذخیره 
۱۲.3۱4 میلیون تن با عیار متوسط ۰.38 درصد، عیار حد ۰.۲ 
و نسبت باطله  برداری ۱.۱3 قابل استخراج است. وی افزود: 
همچنین این امور )به کمک مشاور( برای تکمیل مطالعات، 
طراحی مجدد و مطالعات فنی واقتصادی معدن؛ پروژه ای در 
دســت انجــام دارد.مهندس مهــدوی در ادامه به کالس این 
معدن اشاره کرد و گفت: بر اساس ظرفیت استخراج )قید 
شــده در پروانــه بهره بــرداری( این معدن جــزء معادن درجه 
۲ محســوب می شــود.مدیر معــدن ایجو با اشــاره بــه میزان 
اشــتغالزایی ایــن معــدن خاطرنشــان کــرد: کارکنان شــرکت 
مس و پیمانکار استخراج معدن ۱۲۶ نفر مستقیم مشغول 
به کار هســتند. البته بجز شــاغالن کارخانه تغلیظ شــرکت 
معدن  جویان بابک )متعلق به بخش خصوصی( که به منظور 
تغلیظ خاک ســولفور این معدن احداث شده است.مهدوی 
در خصــوص اینکــه معــدن ایجو در چه مرحلــه ای از تولید و 
بهــره وری قــرار دارد نیــز گفــت: از یک  ســال پیش اســتخراج 
کانسنگ از معدن شروع شده و تولید کنسانتره در کارخانه 
تغلیظ شرکت معدن  جویان بابک هم از آبان ماه سال گذشته 

فعالیت خود را آغاز کرده است.  

 TH3۶ تولید آرک معدن 

در ذوب آهن اصفهان
به همت متخصصان ذوب آهن اصفهان پروفیل آرک 
معدن TH3۶ با استاندارد اروپایی در این کارخانه تولید و 

ایران بی نیاز از واردات این محصول شد.
مدیــر مهندســی نــورد ذوب آهن اصفهان با اشــاره به 
مقاومــت بــاالی آرک معدن TH3۶، ایــن محصول را موجب 
تامیــن یکــی از نیازهــای بخــش معادن با عمق و فشــار زیاد 
دانســت و گفت: در گذشــته عمده آرک های معادن وارداتی 
بود، اما با تالش ذوب آهن اصفهان از واردات این پروفیل 
بی نیاز شدیم.محمد امین یوسف زاده افزود: آرک هایی که 
در داخل تولید می شد نیز با روش های غیر ایمن بود که با 
توجه به خطرات کار در معدن و زلزله خیز بودن کشور، تولید 

استاندارد این محصول ضرورت بسیار داشت.
وی با اشاره به اینکه در گذشته نیز آرک V۲۱ در ذوب 
آهــن اصفهــان تولید شــده اســت، افــزود: حــدود هفت ماه 
طراحی آرک معدن TH3۶ طول کشید که در نهایت بر اساس 
استاندارد اروپایی و درخواست مشتری به تولید انبوه رسید.
به گزارش ایسنا، علیرضا مهرابی سرپرست نورد ۶۵۰ 
ذوب آهــن اصفهــان نیز، آرک معدن TH3۶ را یک محصول 
کامــالً ایرانــی دانســت و گفــت: طراحی، تکنولــوژی و تراش 
غلتک ها در کارگاه نورد ۶۵۰ ذوب آهن انجام شد و امیدوارم 
به زودی آرک های TH دیگر نیز در این شرکت تولید شود.

 پرداخت حق داللی توسط 
فوالد مبارکه برای خرید 

سنگ آهن ارزان
رئیس انجمن سنگ آهن ایران با اشاره به اینکه 
فوالد مبارکه برای پرداخت نکردن بهای واقعی سنگ 
آهن دســت به اقدامات نامتعارف زده اســت، گفت: 
بهتر است فوالد مبارکه از راه های قانونی مانند بورس 
کاال برای خرید سنگ آهن مورد نیاز خود اقدام کند.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم، مهــرداد اکبریــان 
در رابطــه بــا فعالیت هــای فوالد مبارکه در تهیه ســنگ 
آهن گفت: فعالیت های فوالد مبارکه در خرید ســنگ 
آهن و نحوه پرداخت هزینه های این شرکت درست و 
پسندیده نیست. اگر این شرکت از طرق قانونی تر مانند 
بورس برای خرید ســنگ آهن اقدام می کرد، نیازی به 
هزینه هایی مبنی بر پاداش فروش سنگ آهن نداشت.
وی در ادامه توضیحات خود تصریح کرد: افرادی 
کــه ایــن پاداش هــا و مبالــغ را گرفته انــد، نامشــخص 
هســتند و معلوم نیســت کــه این افــراد در تولید مواد 
معدنی دست مستقیم دارند و یا افرادی بیرون از گود 
هستند. به طور قطعی می توان گفت که این افراد تنها 
واســطه بیــن حلقه هــای زنجیــره هســتند و عمــالً، یک 
هزینه اضافه برای شرکت فوالد مبارکه درست کرده اند.
رئیــس انجمــن ســنگ آهــن کشــور بــا تأکیــد بــر 
سیاست های غلط فوالد مبارکه، اضافه کرد: اگر مدیران 
ایــن مجموعــه بزرگ در حوزه تولید فوالد از ابتدای کار 
بــا مــا مشــورت می کردند، قطعــا ما به آن ها پیشــنهاد 
می دادیــم کــه به صورت شــفاف با ما قــرارداد ببندند و 
یا از طریق بورس ســنگ آهن خریداری کنند و بورس 
را به رســمیت بشناســند تا نیازی به پرداخت گزاف به 

واسطه ها نباشد.
اکبریــان دربــاره علــت این اقدامات فــوالد مبارکه 
گفــت: علت اصلی این نــوع عملکردهای فوالد مبارکه 
این اســت که این شــرکت قصد دارد ســنگ آهن را به 
قیمت واقعی خریداری نکند و به این منظور، کمیسیون 

به دالالن پرداخت کرده است.

پشتی صندلی کمکی برای 
بیماران معلول ساخته شد

محققــان کشــور موفــق بــه ســاخت پشــتی کمکی 
بــرای بیمارانــی شــدند کــه انــدام هــای تحتانــی آنهــا با 
مشــکل مواجــه اســت؛ ایــن پشــتی مجهــز به ماســاژور 

برای جلوگیری از زخم بستر است.
دکتر ســرور بهبهانی اســتادیار مهندسی پزشکی-
بیوالکتریــک و عضــو هیئت علمی دانشــگاه آزاد واحد 
تهــران جنــوب در خصــوص اختــراع ثبــت شــده خود با 
عنــوان »پشــتی کمکــی قابــل حمــل بــا امــکان تنظیــم 
مطابق ابعاد بیماران« گفت: بسیاری از افراد به دلیل 
نقصــان در اندامهــای تحتانــی امــکان نشســتن بــدون 
کمــک دیگــران را ندارنــد از این رو در صــدد برآمدیم تا 

پشتی صندلی را برای آنها طراحی کنیم.
وی با بیان اینکه امکان تهیه تخت های چندشکن 
بیمارستانی برای این افراد وجود ندارد، گفت: تاکنون 
تنهــا یــک نمونــه چینــی از یــک پشــتی بســیار ســاده 
بــرای ایــن بیماران طراحی شــده که در حــال حاضر در 
کشــور مــا وجــود نــدارد؛ همیــن نمونه خارجــی حداقل 
توانایی های بیمار را تامین می کرد و پاســخگوی کامل 
نیازهای بیماران نبود. وی با بیان اینکه پشتی صندلی 
را کــه بــرای ایــن بیمــاران طراحــی کردیــم نیازهــای این 
بیمــاران را تــا حد زیادی تحت پوشــش قــرار می دهد، 
خاطر نشان کرد: این پشتی مجهز به تشکی محکم و 
قابل اتکا اســت که می تواند شــرایط قرار گرفتن کمر 

بیمار در شیب های مختلف را فراهم سازد.
بهبهانــی عنــوان کــرد: ایــن پشــتی بــه گونــه ای 
طراحی شــده که امکان اســتفاده بیماران سنگین وزن 
)افرادی که عرض باالتنه آن ها بیشتر از حد استاندارد 
است( از آن را دارد زیرا دو بال اضافی در پشت پشتی 
تعبیه شده که می تواند فضای استقرار بهتری را برای 

بیمار فراهم کند.
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اقتصــــــــــاد محلی مدیـریت و   .  شنبه . 30 مرداد 1400 . سال هجدهم . شماره 4732 .

آگهی ابالغ مفاد رای موضوع ماده 3 قانون تعیین تفکیک وضعیت اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی ) نوبت دوم ( 

براساس موجب رای شماره 139960301054002905 الی 139960301054002907 
 1399/11/7 مـورخ   139960301054002895 الـی   139960301054002894 و 
و  اراضـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اختـاف  حـل  هیئـت  از  صـادره 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مصـوب 90/09/20 مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد 
و امـاک جنـوب شـرق تصرفـات مفـروزی و مالکانـه 1- آقـای مصطفـی عرفانـی فرزنـد 
حسـین نسـبت بـه دو سـهم مشـاع از پنـج سـهم 2- خانـم محنـا عبدالملکـی فرزنـد 
طاهـری  فیـروزه  خانـم   -3 سـهم  پنـج  از  مشـاع  سـهم  یـک  بـه  نسـبت  محمدرضـا 
خـرم آبـادی فرزنـد نجـف نسـبت بـه یـک سـهم مشـاع از پنـج سـهم 4- علـی مـرادی 
فرزنـد قربانعلـی نسـبت بـه نیـم سـهم مشـاع از پنـج سـهم 5- امیـر حسـین مـرادی 
فرزنـد قربانعلـی نسـبت بـه نیـم سـهم مشـاع از 5 سـهم متقاضـی پرونـده کاسـه 
قطعـه  یـک  بـه  نسـبت   1399114401054000299 الـی   1399114401054000295
زمیـن بـا بنـای احداثـی در آن بـه مسـاحت 55 متـر مربـع قسـمتی از پاک ثبتی 4418 
اصلـی واقـع در بخـش 7 تهـران ذیـل مـورد ثبـت صفحـه 501 دفتـر 492 ثبـت گردیـده 
اسـت مراتـب از نظـر اطـاع ذوی الحقـوق و شـرکا مشـاعی پـاک فـوق در دو نوبت به 
فاصلـه 15 روز در روزنامـه آگهـی مـی گـردد. طبـق قانـون فـوق االشـاره کسـانی کـه بـه 
مالکیت و تصرفات مفروزی متقاضی فوق اعتراض دارند می توانند از تاریخ انتشـار 
آگهـی ظـرف مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه مراجـع قضائـی تسـلیم نمایـد بدیهـی 
اسـت پـس از انقضـاع مهلـت قانونـی عـدم وصـول واخواهـی نسـبت بـه صـدور سـند 

مالکیـت مفـروزی بـه مسـاحت و حـدود بـاال بـه نامبـرده اقـدام خواهـد شـد. 
تاریخ چاپ نوبت اول: 1400/5/11

م الف 12251 / شناسه آگهی 1171573
غالمرضا غضنفری – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خاوران

آگهی اعالن نظریه کمیسیون تشخیص ماده 12 قانون زمین شهری )نوبت دوم( 
کمیسـیون تشـخیص موضـوع مـاده 12 قانـون زمیـن شـهری در اسـتان کردسـتان بـه 
موجب نظریه مندرج در جدول ذیل غیرموات )غ-ی-ر-م-و-ا-ت( اعام نموده اسـت، 
لـذا بـا توجـه عـدم دسترسـی بـه مالکیـن و بـه اسـتناد مصوبه مـورخ 70/11/23 مجمع 
تشـخیص مصلحـت نظـام مراتـب در دو نوبـت و بـه فاصلـه ده روز بـه اطـاع مالکیـن 
و صاحبـان حقـوق قانونـی می رسـاند. در صـورت اعتـراض بـه نظریـه صـادره اعتـراض 
خـود را ظـرف مـدت سـه مـاه از تاریـخ انتشـار آخریـن آگهـی بـه مراجـع صالحـه قضایی 
تقدیـم دارنـد در صـورت عـدم اعتـراض در فرجـه زمانـی یاد شـده نظریه صادره قطعی 

است. 

شماره 
رای

محل تاریخنوعیت
وقوع

پاک ثبتیمساحت)مترمربع(

واقع در قسمتی از پاک 4637/66دوشان1400/5/12غیرموات1676
2718 اصلی

yxنقاط

3902539/33684729/471

3902525/27684648/572

3902471/29684679/293

3902485/70684734/004

م/لف1793
هیمن محمدی بهرام-سرپرست معاونت امالک و حقوقی 

مفقودی )نوبت دوم(
گواهینامـه موقـت پایان تحصیات کارشناسـی صـادره از 
دانشگاه آزاد زنجان به شماره 14706-ف تاریخ 1380/11/1 
بنام آقای امیرحسـین کماری زاده اصل مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار سـاقط اسـت.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی )نوبت سوم( 
سـتوده  سـلیمی  عرفـان  اینجانـب  تحصیلـی  مـدرک 
کدملـی  و   3924 شناسـنامه  شـماره  بـه  الـه  نبـی  فرزنـد 
3875457552 صـادره از همـدان در مقطـع کارشناسـی 
رشـته مهندسـی کشـاورزی-آب صادره از واحد دانشـگاهی 
سـریال  شـماره  بـه  رضـوی  خراسـان  فـردوس  واحـد  آزاد 
باشـد.  مـی  اعتبـار  فاقـد  و  گردیـده  مفقـود   162001919
دانشـگاه  بـه  را  مـدرک  اصـل  شـود  مـی  تقاضـا  یابنـده  از 
اسـتان خراسـان  بـه نشـانی  فـردوس  واحـد  اسـامی  آزاد 
رضـوی شهرسـتان فـردوس خیابـان همافران دانشـگاه آزاد 

نماینـد. ارسـال   9771848664 کدپسـتی  بـه  اسـامی 

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مـدرک تحصیلـی اینجانـب پریـوش همتـی فرزنـد محمدرضـا بـه شـماره شناسـنامه 
حقـوق  رشـته  ارشـد  کارشناسـی  مقطـع  در  سـنقر  از  صـادره   3350429742
سـریال  شـماره  بـا  همـدان  واحـد  آزاد  دانشـگاهی  واحـد  از  صـادره  خصوصـی 
3302580 مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل 
مـدرک را بـه دانشـگاه آزاد اسـامی واحـد همـدان بـه نشـانی همـدان شـهرک مدنی 
بلوار دکتر موسیوند دانشگاه آزاد اسامی کدپستی 6518175743 ارسال نمایند.
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رئیس پلیس راه اهر_تبریز: 
بیش از ۲۰۰ خودرو متخلف 
در محورهای مواصالتی اهر 

اعمال قانون شدند
رئیــس پلیــس راه اهر_تبریــز اعــام کــرد کــه در 
راســتای اجــرای مصوبــات ملی مبــارزه با کرونــا تاکنون 
بیــش از ۲۰۰ خــودروی متخلف اعمال قانون و به مبدا 

خود برگردانده شدند.
ســرگرد ناصر پاشــایی در گفت وگو با ایسنا افزود: 
در راســتای اجــرای مصوبــات ملــی مبــارزه بــا کرونــا کــه 
مقــرر شــد کــه از ســاعت ۱۲ روز ۲۵ مــرداد تــا ســاعت 
محورهــای  در  تــردد  محدودیــت  شــهریور  پنجــم   ۱۷
مواصالتــی اســتانی ایجــاد شــود، پلیــس راه اهــر- تبریز 
در کنــار ســایر دســتگاه های دخیــل در اجــرای طــرح از 
محور اهر_مشــگین شــهر روبه روی پاســگاه نقدوز طرح 
را اجرا کردند و با خودروهایی که پالک غیربومی ســایر 
استان ها هستند، بدون اغماض برخورد جدی می کند.

او بــا در خواســت از  هموطنــان  کــه قوانیــن و مقــررات 
را رعایــت و از ســفرهای بیــن اســتانی پرهیز کنند، بیان 
کرد: پلیس به صورت جدی برای اجرای این طرح مصمم 

است و با متخلفان برابر مقررات برخورد می کند.

 حل معضل آبرسانی

 به روستاهای مرزی

خراسان رضوی
با مشــارکت آبفای خواف و قرارگاه پیشــرفت و آبادانی 
ســپاه امــام رضــا)ع( معضــل آبرســانی بــه روســتاهای 

مرزی خراسان رضوی در حال برطرف شدن است.
تنــش  آن  پــی  در  و  آســمانی  نــزوالت  کاهــش 
خشکســالی باعــث شــده اســت کــه اوضــاع ســختی در 
آبرســانی در همه کشــور به وجود بیاید؛ در روســتاهای 
شهرســتان مرزی خواف اســتان خراســان رضوی نیز این 
قبیــل مســائل دیــده می شــود و تــالش شــده اســت، بــا 
همکاری قرارگاه پیشــرفت و آبادانی ســپاه امام رضا)ع( 
مشــکالت با اقداماتی نظیر اصالح شــبکه، خط انتقال و 

اجرای خطوط آبرسانی مرتفع شود.
زوزن«  بخــش »جلگــه  روســتای  دو  در  بــار  ایــن 
قاســم آباد خــواف مشــکل کمبــود آب مرتفــع شــد و یک 
روســتا در بخش ســنگان خواف که چندین ســال اســت 
می شــود،  آبرســانی  تانکــر  بــا  و  لوله کشــی  آب  بــدون 
پیشرفت ۷۵ درصدی داشته است. سیدحسن رضائیان، 
مدیــر امــور آبفــای شهرســتان خــواف، در گفت وگــو بــا 
تســنیم اظهار کرد: روســتای مرزی »نهور« فاقد شــبکه 
و تاسیســات آبرســانی اســت که بــا پیگیری های صورت 
گرفتــه از طریــق امــور آبفــا و جذب پیمانــکار به زودی از 

آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند خواهد شد.
او دربــاره اجرای این پــروژه تصریح کرد: این پروژه 
شــامل تکمیل مخزن بتنی300 مترمکعبی روستای چاه 
زول، احــداث ســه بــاب ایســتگاه پمپــاژ با مخــازن بتنی 
۵0 مترمکعبــی و همچنیــن احداث یک باب مخزن بتنی 
۱00 مترمکعبــی در روســتای »نهــور« و محوطه ســازی و 
نصب دیواره های بتنی برای حفاظت فیزیکی و محصور 
شــدن تاسیسات و برق رسانی به تجهیزات و تاسیسات 
تکمیلی خواهد بود. مدیر امور آبفای شهرســتان خواف 
بیــان کــرد: ایــن پــروژه بــا تکمیــل شــدن مخــزن 300 
مترمکعبــی، دو بــاب ایســتگاه پمپــاژ شــماره ۱ و ۲ از 
پیشــرفت ۷۵درصــدی برخوردار اســت و پیمانــکار پروژه 
بــا ســرعت باالیــی در حال اجراســت و انتظــار می رود تا 

پائیز سال جاری پروژه تکمیل و به بهره برداری برسد.
رضائیــان تاکیــد کــرد: خــط انتقــال پــروژه مذکور را 
نیــروی زمینــی ســپاه امــام رضــا)ع( بــه طــول ۱6کیلومتر 
در ســال گذشــته اجرا کرده اســت و روســتای ۲۱۱ نفری 
»نهور« هم اکنون به دســت آب و فاضالب شهرســتان 

به صورت تانکری آبرسانی می شود.
او همچنین درباره رفع مشکل آب شرب روستاهای 
بخش جلگه زوزن گفت: با انجام عملیات اصالح شبکه 
و نوســازی انشــعابات در روســتای مهابــاد بخــش جلگه 
زوزن هدررفــت آب بــه صفــر رســید. رضائیــان بــا اظهار 
بــه اینکــه یکی از اهداف این امــور کاهش هدررفت آب 
است، ادامه داد: در روستای مهاباد با اصالح 4 کیلومتر 
خطوط شبکه آبرسانی و همچنین نوسازی ۷۷ انشعاب 
در این روســتا توانســتیم، هدررفت ناشــی از فرسودگی 

خطوط را به صفر برسانیم.

اخبـــــــــــــــــار

اولویت بسیج سازندگی؛ 
محرومیت زدایی از روستاها 

و مناطق محروم ایالم 
ایــام  اســتان  امیرالمومنیــن)ع(  ســپاه  فرمانــده 
داخلــی  عمق بخشــی  را  ســازندگی  بســیج  اهــداف 
آبادانــی  در  دولــت  بــه  کمــک  اســامی،  انقــاب 
کــه  کــرد  اعــام  و  عنــوان  محرومیت زدایــی  و  کشــور 
محرومیت زدایــی در روســتاها و مناطــق محــروم ایــام 

اولویت بسیج سازندگی است.
سردار جمال شاکرمی در گفت وگو با تسنیم ادامه 
داد: این شجره طیبه به تدبیر مقام معظم رهبری رشد 
و نمو کرد و امروز به عنوان امید در دل مناطق محروم 
کشــور و خاصه اســتان ایــالم، بــرای زدودن چهره فقر و 

محرومیت شناخته شده است.
فرمانده سپاه امیرالمومنین)ع( استان ایالم گفت: 
نهال به ثمر نشسته بسیج سازندگی که در عرصه های 
مختلــف  کــه در ســاخت و تعمیــر و مرمــت  مــدارس، 
خانه بهداشت، خانه نیازمندان،  مساجد، بقاع متبرکه،  
پایــگاه  کتابخانه  هــا،   روســتایی،  آبرســانی  حســینیه،  
مقاومــت،  فضاهــای ورزشــی، گلــزار شــهدا، پروژه هــای 
عمــران منابــع طبیعی، پروژه های حــوادث غیر مترقبه و 
... فعالیت دارد، توانسته است به اهداف خود برسد.

دســتاوردهای  و  موفقیــت  از  ارزیابــی  معیــار  او 
بســیج ســازندگی را نــگاه مثبــت مردمــی عنــوان و بیــان 
کــرد: پروژه هــا کــه بــه همــت بســیج ســازندگی صــورت 
می گیــرد بایــد تــداوم یابــد تــا مــردم در مناطــق مختلــف 
اســتان به رفاه دســت پیدا کنند. ســردار شاکرمی که از 
پروژه های محرومیت زدایی مناطق شهرســتان های ایالم 
و چوار بازدید میدانی داشــت، خاطرنشان کرد: خدمات 
بســیج ســازندگی بی مزد و منت و برای رفاه مردم و به 
دور از هیاهوهــای مرســوم انجــام می شــود و تاکنون در 
استان ایالم و مناطق هدف توانسته است به اهداف و 

برنامه های خدمات رسانی خود دست پیدا کند.
ایــالم  اســتان  امیرالمومنیــن)ع(  ســپاه  فرمانــده 
افزود: بسیج سازندگی در سال جاری نیز در عرصه های 
مختلــف کشــاورزی، عمرانــی و بهداشــتی خدمــات ارائه 
می دهــد و اســتمرار ایــن خدمات تــا زدون محرومیت بر 

چهره مناطق استان ادامه خواهد داشت.

نماینده خرم آباد: حق آبه 
مردم لرستان احیا شود

مجلــس  در  چگنــی  و  خرم آبــاد  مــردم  نماینــده 
شــورای اســامی تاکیــد کــرد کــه حق آبه مردم لرســتان 
بایــد پرداخــت شــود؛ چراکــه در بیســت ســال آینــده 

استان به هفت تا هشت میلیارد آب نیاز دارد.
مهــرداد ویســکرمی گفت وگــو با ایســنا اضافه کرد: 
اکنــون ۲.4 دهــم میلیــارد مترمکعــب آب در بخش های 
مختلــف نیــاز داریــم؛ خواهــش می کنــم در درجــه اول 
مســئوالن بــه خــود آمــده و پــای کار بیاینــد؛ مــا چیــزی 

بیشتر از حق خود را نمی خواهیم.
او در خصــوص رودخانــه کشــکان بیــان کــرد: ۵0 
ســال ســن دارم و بــه هیــچ وجــه یاد نــدارم کــه این آب 
خشکیده شده باشد. به دلیل بی تدبیری صورت گرفته 
ایــن رودخانــه االن بــه ایــن وضعــی دچــار شــده اســت، 
انجــام  را  باالدســتی  ســدهای  مطالعــات  نتوانســته اند 
دهند و آن ها را احداث کنند. نماینده خرم آباد و چگنی 
تصریــح کــرد: تاکنون به مســئوالن مختلف کشــور نامه 
زده ام؛ به عنوان زبان این مردم اعالم می کنم و از همه 

چیز خودم برای حق این مردم می گذرم.

میزان پوشش علوفه ای 
مراتع چهارمحال و بختیاری 

۵۰ درصد کاهش یافت
و  طبیعــی  منابــع  کل  اداره  مرتــع  اداره  رئیــس 
اینکــه  بیــان  بــا  بختیــاری  و  چهارمحــال  آبخیــزداری 
بارشهــای امســال پراکنــش مکانــی و زمانــی مناســب 
نداشــت، اعــام کــرد کــه در پــی کاهــش بارندگــی و 
خشکســالی در ســال زراعــی جــاری پوشــش علوفــه ای 

مراتع استان ۵۰ درصد کاهش یافت.
فرامــرز مردانی دیــروز در گفت وگو با ایرنا با تاکید 
بــر اینکــه میــزان بارندگی اثر مســتقیم بــر تولید  علوفه 
در مراتــع دارد، افــزود: با کاهش میــزان بارندگی میزان 
تولیــد علوفــه نیــز کاهــش یافــت و این امر باعث شــده 
کــه مراتــع اســتان پوشــش گیاهی خوب نداشــته باشــد 

و دامداران و بهره برداران استان دچار مشکل شوند.
او اظهــار کــرد: بــا کاهــش میــزان تولیــد علوفــه، 
ظرفیــت مراتــع نیــز کاهــش یافــت و تعــداد دام موجــود 
در مراتع اســتان نیز در اوضاع فعلی نصف شــده اســت 
و دامــداران و بهره بــرداران از مراتــع بــه دلیــل خشــک 
شــدن مراتع و کم بودن پوشــش گیاهی و خشک شدن 
چشــمه ها و چاه هــای مالــداری ازمراتــع کمتــر اســتفاده 
کردنــد و 40 درصــد دامدارانــی کــه پروانه چــرای دام در 
مراتع داشــتند به دلیل کاهش علوفه تولیدی در مراتع 
و خشــک شــدن چشــمه ها امــکان اســتفاده از مراتــع را 
ندارنــد. رئیــس اداره مرتــع اداره کل منابــع طبیعــی و 
آبخیــزداری چهارمحــال و بختیاری ادامه داد: در اســتان 
۱۷ هــزار و ۵00 پروانــه چــرای دام در قالــب انفــرادی و 
شورایی صادر شده و تعداد بهره برداران از مراتع استان 

هم اکنون ۲3 هزار و ۵00 است.

اخبـــــــــــــــــار

پــس از گذشــت چنــد هفتــه همچنــان 
شــهر  نفــری  هــزار   ۳ شــهر  آب  مشــکل 
ارمغانخانــه حــل نشــده اســت، در حالــی که 
مســئوالن مربوطه مدعی شده اند که مشکل 
قطعــی آب طــی چنــد روز آینده حــل خواهد 

شد.
نبود آب شرب و مشکالتی که در پی آن 
به وجود می آیند،  با گوشــت، پوســت و خون 
جمعیــت باالیــی از مــردم اســتان زنجــان کــه 
روستانشــین هســتند، عجین شده است؛ اما 
در ایــن بیــن معضــل بی آبی مدت هاســت که 
دامن گیر مردم شــهر 3 هزار نفره ارمغانخانه 
نیز شده است و ضعف در مدیریت آبرسانی 
از ســوی شــرکت آب و فاضــالب نیــز مســائل 
را در هــم تنیــده و گــره کــوری بر حل مشــکل 

تامین آب این شهر زده است. 
در حالــی کــه یکــی از مهم تریــن وظایــف 
شرکت آب و فاضالب این است که آب پایدار 
برای شهر ها تامین کند و مانع از وجود چنین 
معضالتــی در هســته های شــهری شــود؛ امــا 
گویا اوضاع وارونه شده است و مسئوالن در 
کنــار نارضایتــی که از ســوی مردم روســتا های 
تامیــن  از  نارضایتــی  مــوج  داشــتند،  بــی آب 
نکردن آب در شــهر هایی همچون ارمغانخانه 

و آببر را نیز به سمت خود روانه کرده اند.
طبــق اذعــان مــردم شــهر ارمغانخانه در 
طــول روز هــای گذشــته آب بــه طــور کامل در 
این شــهر قطع بوده و در ۲4 ســاعت گذشــته 
تنهــا یــک ســاعت آب در مــدار جریان داشــته 
اســت. این امر باعث شــده است تا مردم این 
شــهر برای تامین آب شــرب به چشــمه ای که 

در داخل شهر جاری است مراجعه کنند.
بــا وجــود اینکــه مدیر عامــل شــرکت آب 
و فاضــالب اســتان زنجان در طــول هفته های 
گذشته با اذعان به اینکه بیش از ۱۲0 روستا 
در اســتان با مشــکل تامین آب شــرب مواجه 
اســت، گفتــه بــود: علی رغــم تمــام مشــکالت 
در تامیــن آب روســتا ها که حتــی بیش از 30 
روســتا نیــز بــا تانکــر آبرســانی خواهــد شــد و 
مشــکلی از بابت تامین آب شــرب در شــهر ها 

نخواهیم داشت.
شــهر  شــورای  عضــو  افشــاری،  حســین 
ارمغانخانــه، در گفت  وگــو بــا تســنیم با اظهار 
مســئوالن  پاســخگویی  نحــوه  از  گله منــدی 
شــرکت آب و فاضــالب در قبــال پیگیری هــای 
تامین آب شــرب شــهر ارمغانخانه اظهار کرد: 
مــدت طوالنــی اســت کــه شــهر ارمغانخانــه با 
مشکل تامین آب شرب مواجه بوده و در این 
روزهــا تبدیل به بحران شــده اســت. مســائل 
درباره نبود آب در این شهر به حدی باالست 
کــه روزانــه تماس هــای مکــرر از مــردم بــرای 

رسیدگی و حل این معضل وجود دارد.
او بــا بیــان اینکــه بــه دلیــل نبــود آب و 

مشــکالت دربــاره آن باید به حال مردم شــهر 
ارمغانخانه گریست، افزود: چرا مردم شهری 
بــا جمعیــت ســه هــزار نفــر بایــد بــا ظــرف و 
دبــه کوچــه به کوچه از چشــمه بــه دنبال آب 
باشــند؟ چــرا بایــد ارمغانخانــه از حداقل های 
بهره منــدی از امکانــات عمومی زندگی شــهری 

چنین فاصله داشته باشد؟
عضو شورای اسالمی شهر ارمغانخانه با 
ابراز تاسف از رسیدگی نکردن به این مشکل 
از ســوی ارگان ذی ربط گفت: تنها اقدامی که 
اعضای شــورای شــهر می توانســتند بــرای رفع 
مشکل بی آبی انجام دهند، پیگیری و مطالبه 
از مســئوالن شــرکت آب و فاضــالب بــود کــه 
متاســفانه تــا کنــون بــه پاســخی قانع کننده و 

رفع کننده مشکل نرسیده است.
آب  شــرکت  مســئوالن  کــرد:  اذعــان  او 
و فاضــالب نزدیــک یــک مــاه پیش وعــده حل 
مشــکل تامیــن آب شــرب ارمغانخانــه ظــرف 
تاکنــون  کــه  دادنــد  روز  ســه  مــدت حداکثــر 
محقــق نشــده اســت، چراکــه شــرکت آب و 
فاضالب به صورت جدی به این مســاله ورود 
نمی کنــد. در حالــی که اگــر عزمی جدی وجود 
داشــته باشــد، ایــن مشــکل بــا ورود آب چــاه 
قره چریان به مدار و حتی اقداماتی دیگر حل 

شدنی است.
افشــاری عنــوان کــرد: گاه منبــع آبی که 
ارمغانخانه از آنجا تغذیه می شود پر می شود 
و بــه مــدت دو ســاعت و یــا بیش تــر ســرریز 
می شــود و در نهایــت آب شــرب ســرریزی در 
امــا  را ســیراب می کنــد؛  مــزارع  پایین دســت 
شرکت آب و فاضالب مدیریت درستی بر این 
امــور نــدارد و به جــای ورود این آب به مدار و 
اســتفاده مــردم آب ســرریز و قطعــی اجبــاری 

آب بر مردم تحمیل می شود.
ورود آب قنات؛ حل کننده 
مشکل آب شرب ارمغانخانه

بــا این حــال داوود رســتمخانی، مدیر آب 
و فاضالب شهرســتان زنجان، در طول روز های 
اخیر در گفت و گو با تســنیم با قطعیت خبر از 
ورود آب قنــات موجــود در منطقــه بــه شــبکه 
آبرسانی ارمغانخانه داد و بر این باور بود که با 
ورود آب این قنات به شبکه مشکل آب شرب 
ارمغانخانــه حداقــل در ایــن روز هــا حل خواهد 
شــد. بنا بر گفته رســتمخانی هیچ مشــکلی به 
لحــاظ سیســتم آبرســانی، پمپــاژ، شکســتگی 
لوله در شبکه آبرســانی شــهر ارمغانخانه وجود 
نداشــته اســت و مشــکل تامین آب نیز با چند 
گزینه همچون ورود آب چاه قرچریان به مدار، 
ورود آب قنات به مدار و رعایت الگوی مصرف 

آب قابلیت حل شدن دارد.
و  آب  مدیــر  وعده هــای  تنهــا  نــه  امــا 
فاضــالب شهرســتان زنجــان شــکل واقعیــت 
بــه خــود نگرفــت، بلکــه در طــول روز گذشــته 
ایــن  اوضــاع ســخت تر شــده اســت و مــردم 
شــهر در طول ۲4 ســاعت شبانه روز تنها یک 

ساعت از آب شرب بهره مند شده اند!
مصطفــی اکرمــی، مدیــر روابــط عمومــی 
در  زنجــان،  اســتان  فاضــالب  و  آب  شــرکت 
ارمغانخانــه  آبرســانی  شــبکه  وضــع  مــورد 
ادعایــی کامــال عکس ادعای مدیر شــرکت آب 
و فاضالب شهرستان زنجان را داشت، چراکه 
اذعان کرد: از زمانی که شرکت آب و فاضالب 
شــهری و روســتایی ادغام شــده و مســئولیت 
رســیدگی بــه امــور آب و فاضــالب ارمغانخانه 
اســت،  شــده  واگــذار  ارگان  ایــن  بــه  نیــز 

شکســتگی هایی در لوله های شــبکه آبرسانی 
شــهر ارمغانخانــه وجــود داشــته کــه تــا کنون 
رفع نشــده اســت. از ســویی دیگر حتی پمپاژ 
آب شــهر ارمغانخانه نیز در این روز ها خراب 

شده و نیازمند تامین پمپاژ جدید است.
بنــا بــه گفتــه او پمپــاژ آب در ســال های 
گذشــته دارای قیمتــی در حــدود ۲۵ میلیــون 
تومــان بــوده کــه تامیــن آن برای شــرکت های 
پیمانــکار ســهل بــوده و حتــی رقابــت بــر ســر 
انجــام پــروژه نیــز وجود داشــته اســت؛ اما در 
ایــن روز هــا قیمــت پمپــاژ آب حتــی بــه ۱00 
میلیون تومان نیز رسیده که دیگر شرکت های 
پیمانکار با چنین قیمت های افســار گســیخته 

رغبتی برای اجرای پروژه ها ندارند.
بــا این ادعــای تعجب برانگیز مدیر روابط 
عمومی شــرکت آب و فاضالب اســتان زنجان 
مبنــی بــر گرانی پمپــاژ آب و توانایی نداشــتن 
نصــب  و  خریــد  در  فاضــالب  و  آب  شــرکت 
پمپاژ هــای جدید بــه جای پمپاژ هــای معیوب، 
ســال های  تــا  ارمغانخانــه  شــهر  مــردم  بایــد 
ســال چشــم انتظار بمانند؛ بلکه شــاید تامین 
اعتبــاری انجام گیرد و پمپاژ شــهر ارمغانخانه 

تعویض شود.
بــا تمــام این هــا مشــکالت آب شــرب در 
شــهر ارمغانخانــه مدت هاســت کــه بــه گوش 
مســئوالن جــار زده می شــود؛ امــا انــگار آنــان 
توجهی برای شــنیدن چنیــن صدا هایی ندارند 
چراکه اگر به درســتی به مشــکالت مردم این 
شــهر گوش می دادند، راه چاره برای رفع این 
معضــل را یقینــا تاکنــون یافته بودنــد و مردم 
را دل خــوش به وعده های ســرخرمن خود که 
امــروز یــا فردا آب پایدار در مدار شــهر جریان 

می یابد، نمی کردند.

مدیــر کل مدیریــت بحــران اســتانداری 
اصفهــان با بیان اینکه محیط زیســت کشــور 
طــرح حفاظــت از اکوسیســتم های تاالبــی را 
دارد، خواســتار اجرایــی شــدن طــرح جامــع 
احیــای تــاالب گاوخونــی با هــدف حفاظت از 

اکوسیستم های تاالبی شد.
منصــور شیشــه فروش در گفت وگــو بــا 
تســنیم با بیان اینکه وســعت تاالب گاوخونی 
4۷  هــزار هکتــار اســت کــه 98 درصــد آن 
خشــک اســت، اظهــار کــرد: تــاالب گاوخونــی 
ارزش هایــی ماننــد حفاظــت از تنــوع زیســتی 
آبزیــان،  زیســت  محــل  ژنتیکــی،  ذخایــر  و 

خوبــی  ظرفیــت   و  دارد  هــوا  و  آب  تعدیــل 
بــرای گردشــگری اســت. بــا  احیــای تــاالب از 
بیابان زایی پیشگیری و سیل کنترل می شود، 
همچنیــن از ارزش هــای فرهنگــی و تاریخــی 

حمایت می شود.
او افــزود: اگــر به احیــای تاالب گاوخونی 
توجــه ای نشــود، خســارات جبران ناپذیــری به 
تنوع زیســتی وارد می شــود و اثرات زیان باری 
زیســت  محیــط  دارد،  گردشــگری  حــوزه  در 
کشــور و وزارت نیرو باید حق آبه های زیســت 

محیطی این تاالب را تأمین کنند.
اســتانداری  مدیــر کل مدیریــت بحــران 

اصفهــان بیــان کــرد: براســاس سرشــماری ها، 
هر سال ۱۵0 هزار قطعه پرنده به این منطقه 
می آمدنــد کــه امســال به ۷00 قطعــه کاهش 
پیکــره  یــک  بــه عنــوان  تــاالب  اســت،  یافتــه 
منحصر به فرد اســت که نقش در تغذیه آب 

زیرزمینی دارد و احیای آن ضرورت دارد. 
شیشــه فروش بــا تأکید بر اینکــه نادیده 
گرفتــن و حــذف حق آبه های محیط  زیســتی و 
بارگذاری هــای بی رویه در حوضه زاینده رود از 
مهم ترین علل خشکی تاالب گاوخونی است، 
تصریح کرد: تعداد زیاد کانون های گرد و غبار 
ناشــی از خشکی زاینده رود و تاالب گاوخونی 

اســت. اگــر ایــن تاالب تبدیل بــه کانون گرد و 
غبــار شــود، می توانــد 6 اســتان را تحــت تأثیر 

قرار دهد.
مهم تریــن  از  اینکــه  بیــان  بــا  او 
خواسته های استان احیای زاینده رود و تاالب 
گاوخونی برای جلوگیری از تشدید گرد و غبار 
و فرونشســت زمین اســت، خاطرنشــان کرد: 
تــاالب گاوخونــی تغذیــه آب هــای زیرزمینــی و 
کنتــرل ســیالب را انجــام می دهــد و از ســال 
۱366 آب رودخانــه وارد تــاالب نشــده اســت 
و تنهــا منبــع تغذیــه آن رودخانــه زاینــده رود 

است.

 مسئوالن استان زنجان همچنان ناتوان

در تأمین آب ارمغانخانه

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان: طرح 
جامع احیای تاالب گاوخونی باید اجرا شود
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فقط غیرممکن غیرممکن 
است

راضیه حسینی

باید هرطور شده خودش را می رساند. راه های زیادی را 
امتحان کرد. خسته، کالفه و سردرگم نشسته بود وسط 
پایانــش  کــه  جــاده ای 
او  بــرای  نبــود.  معلــوم 
معنــا  شــدن  تســلیم 
نداشــت. فقــط بــه یــک 
داشــت.  اعتقــاد  جملــه 
»غیرممکــن، غیرممکــن 
یــا  او  نظــر  از  اســت.« 
راهــی پیــدا می شــد، یــا 

راهی ساخته. 
عرق روی پیشــانی اش را خشــک کرد و دوباره بلند 
شــد. جــاده تاریک بود و ســنگالخ. تــوی آینه به خودش 
نــگاه کــرد و گفــت: »هــی، تــو می تونــی. عقــب نکش.« 
پدال گاز را تا انتها فشــار داد و رفت. نه، باز هم نشــد. 
ماشین گیر کرد. صدای سگ های ولگرد از گوشه و کنار 
بــه گــوش می رســید. امــا او بیدی نبــود که با ایــن بادها 
بلــرزد. گرســنگی امانــش را بریــده بــود. منتظــر مانــد تا 

صبح برسد.
 بــه جــاده اصلی برگشــت. ماشــین های زیــادی در 
حــال گــذر بودنــد. یــک تریلــی پــر از خودروهــای لوکس 
از کنــارش گذشــت. پشــت ســرش وانتی کــه چندجفت 
چشــم از گوشــه درز در بســته شــده اش به بیرون نگاه 
می کردنــد. ماشــینی کــه پــالک عاریــه و کــج و معوجش 

حسابی توی ذوق می زد و...
پلیس هــا  جلوتــر  کمــی  بــود.  کمیــن  در  خطــر 
منتظرش بودند. وقت برای کندن زمین و ساختن تونل 
نبود. هلی کوپتر و هواپیما هم کلی پول می خواست که 

نداشت. اما او اهل جا زدن نبود.
برگشــت،  کــرد.  حــس  شــانه اش  روی  را  دســتی 
گفــت:  ایســتاده.  کنــارش  کــه  دیــد  را  موتورســواری  
»پاشــو مــرد. غصه نخور. پاشــو خودم از یــه راه میون بر 

می برمت. دویست بده. همین االن آتیش کن بریم.«
نیــم ســاعت بعــد وســط جــاده ای فرعــی و خاکــی، 
بــا کلــی دســت انداز مشــغول رانندگی بود. گرمــا، باال و 
پایین شــدن ماشــین توی جاده و خاک، حسابی اذیتش 
می کــرد. ولــی ارزشــش را داشــت. رســیدن بــه هــدف، 
رســیدن بــه مقصــد، ارزش این همــه ســختی و تــالش را 
داشــت. باالخــره رســید. باالخــره موفق شــد و توانســت 

خودش را به شمال برساند.
او پیروز شــده بود و می توانســت سال ها بعد برای 
نوه هایش تعریف کند که چطور با شــجاعت و جانزدن 

توانست پلیس را دوربزند و به شمال برسد.
 البته اگر زنده می ماند و کرونا خفتش نمی کرد.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

بنابــر اعالم ســخنگوی گمــرک، از زمان، 
کمبود ســرم در کشور طی روزهای اخیر ۱۱۵ 

کامیون حامل سرم وارد کشور شد.
گمــرک  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
جمهوری اسالمی ایران، سید روح اله لطیفی، 
ســخنگوی گمــرک اظهــار کرد: این ســرم ها در 
ســریعترین زمــان ممکــن، بــا کمتریــن اســناد 
و بــه صــورت حمل یکســره از گمــرک ترخیص 

شدند.
وی افــزود: بــا هماهنگــی گمــرک ایــران 
و گمــرک گوربــالغ ترکیــه، کامیون هــای حامل 
دارو و ســرم بــدون توقــف در مــرز، از طریــق 

گمرک بازرگان وارد کشور می شوند.
تاکنــون  افــزود:  پایــان  در  لطیفــی 
۱۱۵کامیون حامل ســرم طی روزهای گذشــته 
وارد کشــور شــده و  بــازرگان  مــرز  از طریــق 
بــه ســرعت نیــز از  گمــرکات مقصــد )تهران و 

فرودگاه امام )ره( ترخیص شدند.

واردات بیش از ۲۵ میلیون 
دوز واکسن کرونا به کشور

از ســوی دیگــر مهــرداد جمــال ارونقــی، 
معاون فنی گمرک گفت: تاکنون ۳۸ محموله 
تعــداد ۲۵ میلیــون و  بــه  وارداتــی،  واکســن 
۵۴۴ هزار و ۶۱۰ دوز از کشورهای مختلف از 
جمله چین، ژاپن، روسیه، ایتالیا، کره جنوبی 
و هنــد وارد کشــور و از پــای پــرواز بــه صــورت 
اختیــار  در  و  شــده  ترخیــص  یکســره  حمــل 
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 

قرار گرفته است.
وی با اشــاره به فرمایشــات مقام معظم 
رهبــری و تاکیــد رئیــس جمهــوری بــر تأمیــن 

فــوری واکســن، تعــداد واکســن های وارداتــی 
در خــرداد را یــک میلیــون و ۲۰۰ هــزار دوز و 
در تیرمــاه ۶ میلیــون و ۴۰۴ هــزار و ۸۰۰ دوز 
عنوان کرد: این میزان، در مرداد ماه و تاکنون 
بــه ۱۲ میلیــون و ۲۹۲ هــزار و ۱۰ دوز افزایش 
پیــدا کــرده اســت؛ بنابرایــن واردات واکســن 
در مــاه جــاری از رشــدی معــادل ۱۰۰۰ درصــد 
در مقایســه با خرداد و از رشــدی معادل ۱۰۰ 
درصــد در مقایســه بــا تیرمــاه برخــوردار بــوده 
و نشــان می دهــد واردات واکســن بــه کشــور 
در ایــن شــرایط بحرانــی ســرعت قابل توجهی 

گرفته است.

معــاون گمــرک ایران در بخش دیگری 
از توضیحــات خــود افــزود: تاکنــون بیــش 
از ۱۲۱ کامیــون ســرم از کشــور ترکیــه و از 
مــرز بــازرگان وارد شــده و بــا ارائــه مجــوز 
بــه  بالفاصلــه  بهداشــت،  وزارت  ترخیــص 
از  روزی  شــبانه  و  یکســره  حمــل  صــورت 
طریــق دو گمــرک تهــران و فــرودگاه امــام 
خمینی )ره( ترخیص شــده است که تعداد 
ســرم ترخیــص شــده از ایــن دو گمــرک بــه 
بیــش از ۴ میلیــون عدد ســرم می رســد که 
بهداشــت  وزارت  نظــارت  بــا  ســرم ها  ایــن 
در اختیــار بیمارســتان ها و مراکــز درمانــی 

کشــور قرار داده شده است.
ارونقــی تصریح کــرد: همچنین با صدور 
مجوز ترخیص از ســوی ســازمان غذا و داروی 
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
حتــی در روزهــای تعطیــل، تاکنــون بیــش از 
۲۰ هــزار کیلوگــرم مواد اولیه داروهای مرتبط 
بــا کرونــا از جملــه رمدســیویر، فاویپیراویــر، 
بتادکــس و فاموتیدیــن ظــرف هفتــه جــاری، 
بــه صــورت حمــل یکســره و از پــای پــرواز یا از 
)ره(  خمینــی  امــام  فــرودگاه  ســردخانه های 
توسط گمرک ترخیص و در اختیار شرکت های 

واردکننده قرار گرفته است.

رئیــس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا 
اعــالم کرد که محدودیت ها و ممنوعیت های 
سراســری تــردد در کشــور تمــام نشــده و تــا 

هفته جاری ادامه دارد.
ســردار ســیدکمال هادیانفر در گفت وگو 
اجــرای  وضــع  آخریــن  دربــاره  ایســنا  بــا 
ممنوعیت ها و محدودیت های تردد در کشــور 
اظهارکــرد: برابــر مصوبــه ســتاد ملــی مقابلــه 
بــا کرونــا محدودیــت و ممنوعیت هــای تــردد 
در سراســر کشــور از ســاعت ۱۲ ظهریکشــنبه 
۲۴ مــرداد در ورودی و خروجــی تمام شــهرها 

اعمال شد.
هادیانفر با بیان اینکه این محدودیت ها 
و ممنوعیت هــای ترافیکی تــا پایان روز جمعه 
پنجــم شــهریور ادامــه خواهد داشــت، گفت: 
برخــی از هموطنــان تصور کرده بودند که این 

محدودیت ها تا پایان جمعه ۲۹ مرداد است، 
در حالــی کــه تاکیــد می کنــم کــه ایــن رونــد تا 
پایــان روز جمعه پنجم شــهریور ادامه خواهد 
داشــت و همــکاران مــن بــا حضــور در تمامــی 
جاده هــا و محورها نســبت بــه کنترل فیزیکی 

اقدام خواهند کرد.  
رئیس پلیس راهور ناجا درباره بازگشت 
پالک هــای بومــی نیــز گفــت: طــرح اخیــر بــه 
صورت استانی اجرا می شود و ورود پالک های 
بومی به همان اســتان بالمانع اســت، اما اگر 
اســتان  چنــد  از  مســیر  طــول  در  خودرویــی 
عبورکنــد، به خاطر ورود غیرمجاز به اســتانی 
دیگر جریمه خواهد شــد. به عنوان مثال اگر 
خودرویی با پالک قم بخواهد از کردستان به 
قم برگردد بابت ورود به قم جریمه نمی شود 
اما بابت ورود غیر مجاز به استان های مرکزی 

و همــدان کــه در مســیرش قــرار دارد جریمــه 
خواهد شد.

وی ادامــه داد: اگــر خودرویی در اســتان 
مجــاور محــل اخــذ پالک خــود نیز قــرار گرفته 
باشــد، می توانــد بــه اســتان مجــاور بازگــردد، 
مثال خودرویی با پالک استان خراسان جنوبی 
که در اســتان خراسان رضوی است، می تواند 

به استان بومی خود بازگردد.
هادیانفــر درباره مبلــغ جرائم نیز گفت: 
هرگونــه تخلــف در شــهرهای قرمــز کرونایــی 
یــک میلیــون تومــان و در شــهرهای نارنجــی 
۵۰۰ هــزار تومــان جریمــه بــه دنبــال دارد کــه 
در صورت پرداخت نکردن طی مدت یک ماه، 

این جریمه ها دو برابر خواهد شد.  
رئیــس پلیــس راهــور ناجــا تاکیــد کــرد 
کــه طــرح منع تردد شــبانه نیز تعطیل نشــده 

وهمچنــان تــردد از ســاعت ۲۲ تــا ۳ بامــداد 
و  اســت  ممنــوع  کشــور  شــهرهای  تمــام  در 
خودروهــای متخلف ۲۰۰ هــزار تومان جریمه 

خواهند شد.  
وی در مــورد مجوزهــای تردد نیز گفت: 
تمــام مجوزهــای قبــل از ۲۴ مــرداد، یعنــی 
قبــل از آغــاز محدودیت هــا و ممنوعیت های 
فعلــی باطــل اســت. فرمانداری هــا صرفــا در 
مــوارد حــاد و بســیار ضــروری مجوزهایــی را 
صادر خواهند کرد و تنها این مجوزها دارای 

اعتبار است.
هادیانفر بار دیگر تاکید کرد که با پایان 
تاســوعا و عاشــورای حســینی، محدودیت هــا 
وممنوعیت های ســفر لغو نشــده و دستکم تا 
پایان هفته جاری، یعنی پنجم شهریور ادامه 

خواهد داشت.

نایب رئیس انجمن داروســازان ایران با 
انتقــاد از نحــوه ابــالغ آیین نامــه داروخانه ها 
یــک رویــه کامــال غیرعــادی و  گفــت کــه در 
بــدون هیچگونــه اطالع رســانی بــه ذی نفعان 
و نماینــدگان، آیین نامــه ابالغ رســمی نشــد، 
در  واتســاپی  پســت  یــک  صــورت  بــه  بلکــه 

گروه ها منتشر شد.
ایســنا،  بــا  گفت وگــو  در  فاطمــی  علــی 
گفــت: در رابطــه بــا نحوه ابــالغ ضابطه، رویه 
کامــال غیرعــادی رخ داد و البتــه اولیــن بــاری 

نیست که این صحنه را می بینیم.

وی افــزود: در زمانیکــه مجمــع عمومــی 
داروسازان برگزار شد و آقای دکتر شانه ساز 
مهمــان برنامه ما بودند، قول بررســی بر روی 
بندهایــی از آیین نامــه و هم ضابطه داروخانه 
را دادنــد و چهــار نفــر از انجمــن داروســازان 
ایــران بــرای ایــن کمیتــه معرفی شــدند که دو 
نفــر از ایــن چهــار نفــر مــن و دکتــر کالنتــری 
از اصفهــان و کرمــان بودیــم کــه بایــد در ایــن 
جلسه حاضر می شدیم. اما نامه ای را ساعت 
۹ شــب بــه دفتــر انجمــن فکــس می کننــد که 
به دلیل اطالع رســانی نکردن به موقع، برای 

نمایندگان تهرانی هم حتی حضور با این قید 
فوریت امکانپذیر نبود؛ چه برســد برای ما که 
در اســتان دیگری هســتیم و عمال نتوانســتیم 

در آن جلسه حضور پیدا کنیم.
فاطمــی افــزود: بــا وجــود ایــن، انجمــن 
اصــالح  بــرای  را  نکاتــی  ایــران  داروســازان 
آیین نامه طی سه صفحه با جزئیات کامل به 
ســازمان غــذا و دارو ارائــه کرد. روال همیشــه 
ایــن بــوده اســت که بعــد از ارائه گزارشــات و 
ضوابــط، جلســاتی برگــزار و روی پیشــنهادها 

بحث شده و سپس ضابطه ابالغ شود.

وی گفت: واقعیت این است که انجمن 
بــرای جلســات تدویــن آیین نامــه دعــوت نبود 
و بــرای ضابطــه هــم بــا این کیفیــت از انجمن 
دعــوت شــد هرچنــد مــا نــکات الزم را بــه آنها 

ارائه کردیم.
فاطمی گفت: تجربه نشان داده که باری 
که کج باشــد به منزل نمی رسد و روشن است 
کــه ایــن آیین نامه تا این لحظه با کجی به این 
نقطه رسیده و به راحتی هم قابل اجرا نخواهد 
بــود و مــا امیدواریــم دولــت بعــدی در مــورد 

آیین نامه و ضابطه تصمیم جدی بگیرد.

به گفته یک کارشناس اقتصاد مسکن، 
کاهش ارزش پول ملی، تورم و اثر بازارهای 
موازی آنطور که به یکباره در قیمت مســکن 
تاثیرگذار بوده، در بازار اجاره اثر نداشت اما 
رشد اجاره بها به تدریج در حال بروز است؛ 
جامعــه هدفــی که توان خریــد خانه ندارد به 
سمت بازار اجاره رفته و سال های آینده نیز 
این ســوق یافتگی ادامــه پیدا می کند تا جایی 
کــه نــرخ رشــد اجــاره با نــرخ افزایــش قیمت 

مسکن سر به سر شود.
حســن محتشــم در گفت وگــو بــا ایســنا 
اظهــار کــرد: بــه طــور میانگیــن در ســال های 
گذشــته نرخ رهــن کامل واحدهای مســکونی 
یــک پنجــم تا یک ششــم قیمت مســکن بوده 
که این نرخ در حال حاضر به حدود یک دهم 
رســیده اســت. بنابرایــن انتظــار مــی رود طــی 
ماه هــا و ســال های آینــده ایــن فاصلــه جبران 
شود و اگر هم جبران نشود قیمت های اجاره 

در همین سطح باقی می ماند.
وی افــزود: بــازار مســکن و اجــاره مثــل 

دیگــر ســطوح اقتصادی اینطــور عمل نمی کند 
او  و  نیابــد  افزایــش  مــا دســتور بدهیــم  کــه 
اطاعــت کنــد. کمــا اینکــه دولــت نــرخ مجــاز 
افزایــش اجــاره در تهــران را ۲۵ درصــد تعیین 
کــرد امــا قیمت هــا طــی یک ســال اخیــر ۵۰ تا 
۱۰۰ درصد رشــد کرده اســت. علت این اســت 
که تورم افزایش یافته، قیمت مســکن جهش 
کرده و مالکان انتظار دارند فاصله بین قیمت 
مســکن با نرخ اجاره بها برداشــته شود. شاید 
مســتاجران عزیــز نســبت بــه ایــن حــرف مــن 
واکنــش نشــان دهنــد امــا مکانیســم اقتصــاد 

اینگونه عمل می کند.
ایــن کارشــناس بازار مســکن گفت: طی 
حدود ســه ســال گذشــته از یک طرف جهش 
قیمت ارز منجر به رشد قیمت مسکن شده و 
از طرف دیگر به دلیل کاهش شدید معامالت 
بــا رکــود ساخت وســاز مواجــه شــده ایم. ایــن 
موضوع هم به عاملی برای ایجاد فشار تقاضا 
در بخــش خریــد و اجــاره منجر شــد. با وجود 
ساخت وســازهایی که انجام می شــود در شهر 

تهــران، میــزان عرضــه جوابگــوی فشــار تقاضا 
فــروش  و  اجــاره  قیمــت  بنابرایــن  و  نیســت 

افزایش پیدا می کند.
محتشــم دربــاره تاثیــر رشــد اخیر قیمت 
ســیمان بر قیمت مســکن گفت: نوســان نرخ 
ســیمان که از پاکتی ۳۵ هزار تومان به باالی 
۷۰ هزار تومان رســیده در شرایط فعلی تاثیر 
بخــش  ندارنــد.  مســکن  قیمــت  در  چندانــی 
اصلــی هزینه هــا مربــوط بــه زمین اســت. ۳۰ 
درصــد قیمــت ســاخت را نیــز هزینــه نیــروی 
انســانی و دســتمزد کارگران تشکیل می دهد، 
بخشــی هــم بــه خدمــات مهندســی و عوارض 
شــهرداری برمی گــردد. نوســانات نــرخ فوالد و 
ســیمان تاثیــر کوتــاه مــدت بــر قیمت مســکن 
نــدارد امــا می توانــد مقداری قیمت ســاخت را 
بــاال ببــرد و در میــان مــدت منجر بــه افزایش 

درصدی از قیمت ملک شود.
وی عملکــرد آینــده تیم اقتصــادی دولت 
ســیزدهم در کاهــش تــورم را موثــر دانســت 
بتوانــد  رئیســی  آقــای  دولــت  اگــر  افــزود:  و 

نــرخ تــورم را دســت کــم بــه حــدود ۲۰ درصد 
کاهــش دهــد می تــوان امیــدوار بــود کــه در 
آینــده مقــداری قیمــت مســکن کنتــرل شــود. 
تمام سطوح بازار مسکن اعم از ساخت وساز، 
فروش و اجاره دارای نوعی همبســتگی است 
کــه ایــن بخشــها هــم از اقتصــاد کالن تاثیــر 
ارزش  و  عمومــی  تــورم  بنابرایــن  می گیرنــد. 
پولــی ملــی رابطــه مســتقیم با هر ســه مولفه 

یاد شده در بازار مسکن دارد.
بــه گفته محتشــم، مــردم در حال حاضر 
پــول خریــد خانه ندارند ولی بــه هر حال باید 
یــک جایی مســتقر شــوند کــه به ســمت بازار 
اجــاره می رونــد. بــا توجــه بــه کمبــود عرضه و 
افزایــش تقاضــا، رقابتــی در بازار اجاره شــکل 
می گیرد که به رشد نرخ ها منجر شده است. 
بسیاری از مستاجران هم به شهرهای اطراف 
تهران مثل پردیس، پرند، هشتگرد و شهریار 
رفته اند که شاید اگر این شهرها نبود شرایط 
معیشــتی اقشار اجاره نشین از اوضاع کنونی 

هم سخت تر می شد.

تزریق سرپایی »رمدسیویر« 
 در مرکز روانپزشکی رازی؛

از اول شهریور
 معاون درمان دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت 
اجتماعی، از تجهیز و راه اندازی بخش سرپایی تزریق 
داروی »رمدســیویر« در مرکز روانپزشــکی رازی )امین 
آبــاد( خبــر داد و گفــت که این بخش، از اول شــهریور 

)هفته جاری(، آماده پذیرش بیماران کرونایی است.
بــه گــزارش ایلنــا، بیــژن خراســانی که بــا همراهی 
مدیر اداره پرستاری دانشگاه، رئیس و مدیر بیمارستان 
رازی، از رونــد آماده ســازی ایــن بخــش دیــدن می کــرد، 
از  جــدای  تخــت،   ۵۰ بــا  ســرپایی  مرکــز  ایــن  ود:  ز ـ ـ ف ا
بخش هــای بســتری مربــوط به بیمارســتان روانپزشــکی 
رازی واقع شــده اســت تا برای کمک به حجم مراجعات 
بیمارستان فیروزآبادی، سهولت و تسریع در کار تزریق 
دارو برای بیماران نیازمند ساکن در مناطق امین آباد و 

شهر ری، ارائه خدمت کند.
وی تصریح کرد: این مرکز سرپایی، روزانه ظرفیت 
خدمات دهــی بــه بیش از صد بیمــار کرونایی ارجاعی از 
بیمارستان فیروزآبادی برای تزریق داروی »رمدسیویر« 

و انجام آزمایش های مربوط به این دارو را دارد.
خراســانی افــزود: بیمــاران کرونایــی کــه بــا تجویــز 
بــه تزریــق داروی »رمدســیویر« داشــته  از  ـ ـ ـک نی پزشـ
باشــند، می توانند با معرفی نامه بیمارستان فیروزآبادی 
و داروی رمدســیویر که تهیه کرده اند، به این بخش که 
در مرکز روانپزشکی رازی )امین آباد( واقع شده است، 
مراجعه کرده و از خدمات مربوط به تزریق رمدسیویر و 

انجام آزمایش های مربوط به آن استفاده کنند.
بــه گفتــه وی، ایــن مرکز موقــت تزریق رمدســیویر 
که تحت پوشــش دانشــگاه علوم توانبخشــی و سالمت 
اجتماعــی و تحــت نظــارت وزارت، درمــان و آمــوزش 
پزشــکی فعالیت می کند، هر روز حتی روزهای تعطیل، 
از ســاعت ۸ صبــح تــا ۱۵ بــه بیمــاران کرونایــی خدمــات 

ارائه می دهد.
معاون درمان دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت 
اجتماعــی افــزود: ایــن مرکــز تزریــق داروی رمدســیویر، 
روزانــه از تــوان تخصصــی پزشــکان متخصــص عفونــی 
و داخلــی، پزشــک عمومــی، پرســتار، بهیــار و دیگر کادر 

درمان الزم در این بخش، بهره مند می شود.

پرداخت ۱۰۰ درصد هزینه های 
 درمانی بیماران کرونایی

از سوی تامین اجتماعی
مدیرعامــل ســازمان تامیــن اجتماعــی در نامــه ای 
بــه معــاون درمــان وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشــکی آمادگی این ســازمان برای پرداخت ۱۰۰ درصد 
هزینه هــای درمانــی مــورد تعهد برای بیمــاران کرونایی 

را اعالم کرد.
ـازمان تامیــن اجتماعــی، در نامــه  بــه گــزارش سـ
مصطفی ساالری به قاسم جان بابایی تاکید شده است 
کــه بــا توجــه بــه گســترش بیمــاری کرونــا و در راســتای 
کاهش بار مالی ناشی از درمان این بیماران، صددرصد 
هزینه های درمانی مورد تعهد ســازمان تامین اجتماعی 
برای بیماران کرونایی که در مراکز دولتی و دانشــگاهی 
در بخــش بســتری و یــا بســتری موقــت تحــت درمــان 
قــرار می گیرنــد تــا اطــالع ثانوی برعهــده ســازمان تامین 

اجتماعی خواهد بود.

 دانشجو معلمان همزمان

با فرهنگیان واکسینه شدند
دبیر ســتاد پیشــگیری از کرونا در دانشــگاه فرهنگیان 
واکسیناســیون  از  کــه  ی  ـ ـ ن ا م معل جو  ـ شـ ن ا د ره  ا ـ ـ ب ر د
جامانده انــد اعــالم کــرد بــرای آن دســته از افــرادی کــه 
از واکسیناســیون جــا ماندنــد، هماهنگی الزم با بخش 
معاونــت ســالمت و تربیــت بدنــی آمــوزش و پــرورش 

انجام شده تا به مراکز تجمیع شده بروند.
پرویــز انصــاری راد، معــاون دانشــجویی دانشــگاه 
فرهنگیــان و دبیــر ســتاد پیشــگیری کرونــا دانشــگاه 
ه  ـ ـ ب ره  ا ـ اشـ ا  ـ ـ ب  ، ا ـ ـ ن ل ی ا ا  ـ ـ ب و  ـ ان، در گفت وگـ ـ ـ فرهنگی
 : رد ـ ـ ک ر  ا ـ ـ ه ظ ا ن  ا ـ ـ م ل ع م و  ج ـ ـ ش ن ا د ن  و ی ـ ـ س ا ن ی س ک ا و
دانشــگاه فرهنگیــان بــه عنــوان اولیــن دانشــگاه در امر 
واکسیناســیون دانشــجومعلمان اقدام کرد. این روند با 
هماهنگــی وزارت آمــوزش و پرورش صورت گرفت، زیرا 
دانشــجومعلمان مــا متعهــد بــه خدمــت وزارت آمــوزش 
و پــرورش هســتند بــه همیــن دلیــل از طریــق معاونــت 
ســالمت و تربیــت بدنــی وزارتخانــه هماهنگی الزم برای 

واکسیناسیون آنها انجام شد.
انصــاری راد گفــت: از ایــن رو برنامه ریــزی شــد تــا 
دانشــجو معلمــان، همــراه بــا همــه فرهنگیــان سراســر 
ـاه، در  ـور از روز عیــد غدیرخــم؛ هفتــم مردادمـ کشـ
سراســر کشــور بر اساس شهر یا محل / منطقه خدمت 
و یــا ســکونت از طریــق ادارات کل آمــوزش و پــرورش 

استان های کشور واکسینه شوند. 
وی در ادامــه افــزود: تــا زمانــی کــه واکسیناســیون 
معلمــان کامــل شــود، دانشــجو معلمــان هــم واکســینه 
می شــوند و شــرایط عــادی نیــز همچنــان پیــش می رود. 
قــرار بــود کــه واکسیناســیون معلمــان تــا ۲۵ مــرداد بــه 
اتمام برســد اما در خصوص جاماندگان نیز برنامه هایی 

وجود دارد.
دبیــر ســتاد پیشــگیری کرونــا دانشــگاه فرهنگیــان 
در خصــوص دانشــجو معلمانــی کــه از واکسیناســیون 
جامانده انــد گفــت: بــرای آن دســته از افــرادی کــه از 
واکسیناســیون جاماندنــد، هماهنگــی الزم بــا بخــش 
معاونت سالمت و تربیت بدنی آموزش و پرورش انجام 
شده تا به مراکز تجمیع شده بروند. مراکز تجمیع شده 
یعنی زمانی که واکسیناسیون حداکثری معلمان انجام 
شــد، تعــداد مراکــز از ۵ مورد به یــک یا دو مورد کاهش 

می یابد و کم کم این مراکز نیز جمع آوری می شوند. 
در  ان  ـ ـ گی فرهن ه  گا ـ نشـ دا جویی  ـ نشـ دا ون  ا ـ ـ مع
خصوص آمار واکسیناسیون دانشجو معلمان گفت: در 
حــال حاضــر آمــار دقیقــی نــدارم اما مــا حــدود ۷۰ هزار 
دانشــجو معلــم داریــم کــه همزمــان بــا معلمــان کشــور 
واکسیناســیون شــده اند. چون دانشجویان ما همگام با 
معلمــان واکسیناســیون می شــوند ما نیاز بــه اینکه آمار 
بگیریــم نداشــته ایم. امــا بــه نظــر می رســد بیــش از ۷۰ 

درصد از معلمان واکسینه شده باشند. 
وی درباره نوع واکســنی که برای دانشــجو معلمان 
تزریــق شــده اســت، گفــت: طبــق بازدیــدی کــه مــن از 
مرکزهــای مختلف واکسیناســیون فرهنگیــان و از جمله 
مرکــز واکسیناســیون آمــوزش و پــرورش داشــته ام، 
مالحظــه کردیــم کــه واکســن های موجود از نــوع برکت، 
سینوفازم و آسترازنکا بوده است. همچنین به دانشجو 
معلمان حق انتخاب از این سه نوع واکسن داده شد. 
دبیــر ســتاد پیشــگیری کرونــا دانشــگاه فرهنگیــان 
در پاســخ به این ســوال که تاکنون دانشــجو معلمان به 
شــکل مجــازی آمــوزش دیده اند، اگــر دُز دوم را دریافت 
کنند آیا از مهر به صورت حضوری به دانشگاه خواهند 
رفت؟ گفت: در هر صورت ما تابع تصمیمات ستاد ملی 
مقابله با کرونا، وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش 
هستیم. هر تصمیم آنها مبنی بر آموزش حضوری، غیر 
حضــوری و ترکیبــی باشــد ما انجام خواهیــم داد و البته 

آماده آموزش حضوری نیز هستیم.
انصــاری راد افــزود: در ایــام کرونــا کــه یــک تهدیــد 
محسوب می شود، طی این ۲۰ ماه تجهیزات و تعمیراتی 
در تمام فضاهای دانشــجویی دانشگاه فرهنگیان انجام 
شــده کــه دانشــجویان با حضورشــان در ایــن فضا حتما 

متوجه تغییرات خواهند شد. 
دبیــر ســتاد پیشــگیری کرونا دانشــگاه فرهنگیان 
در پاســخ به این ســوال که آیا واکسیناسیون دوز دوم 
تــا مهــر بــه پایــان خواهــد رســید، گفــت: بــرای دُز دوم 
نیــز مــا مجــدداً هماهنگــی الزم را بــا وزارت آمــوزش و 
پرورش انجام خواهیم داد و بخشنامه ها با هماهنگی 
ارســال می شــود. طبــق بازه زمانــی چهار هفتــه بعد از 
تزریــق واکســن اول، دُز دوم نیــز در همــان مراکز و بر 
اســاس همــان شــرایط محــل خدمــت و ســکونت آغــاز 

خواهد شد.

اخبـــــــــــــــــار

محتشم، کارشناس اقتصاد مسکن: اجاره بها در حال موازنه با قیمت 
مسکن است

انتقاد انجمن داروسازان از اعالم واتساپی ضابطه تاسیس داروخانه ها 
بدون ابالغ رسمی

ممنوعیت های تردد در جاده ها یک هفته دیگر ادامه دارد

۱۱۵ کامیون حامل سرم وارد کشور شد


