
پیشــنهادی  بــه وزرای  اعتمــاد  رأی  جلســه 
دولت سیزدهم در حالی روز گذشته در مجلس 
آغاز شد که بعضی نمایندگان پیش بینی هایی از 
وضع رأی آوری آن ها داشته اند و به همین دلیل 
گمانه زنی هایی در مورد عدم رای اعتماد مجلس 
بــه برخــی گزینه هــای پیشــنهادی کابینــه ســید 

ابراهیم رئیسی صورت گرفته است.
بهارســتان دیــروز بــرای اولیــن بــار آوردگاه 
اعضــای دولــت ســیزدهم و نماینــدگان مجلــس 
یازدهــم شــده، زیــرا قــرار اســت پارلمان نشــینان 
صالحیــت نــوزده وزیــر پیشــنهادی ســید ابراهیــم 
رئیســی را برای تشــکیل دولت ســیزدهم بررســی 
و تأییــد کننــد. آنچــه این هفتــه در بهارســتان رخ 
خواهــد داد، می توانــد نتایــج بســیاری از مســائل 
امروز و آینده پیش روی کشــور را مشــخص کند. 
قطعاً حمایت های تمام قد مجلس از برخی وزرای 
کابینه مانند وزیر راه و شهرســازی، دادگســتری و 
مخالفــت با برخی دیگر از چهره های کابینه مانند 
آمــوزش و پــرورش و کار و رفــاه اجتماعی نشــانگر 
آینــده همکاری هــای بین دولــت و مجلس خواهد 

بود.
رغــم  علــی  نظــر می رســد  بــه  کــه  هرچنــد 
جوسازی های متعدد از سوی برخی از نمایندگان، 
ابراهیم رئیســی در حالی در راهروهای بهارســتان 
قــدم می گــذارد کــه خیالــش از کســب رأی اعتماد 
اعضــای کابینــه خود آســوده اســت؛ زیــرا هم نظر 
بــودن برخــی از اعضــای کابینه با مجلــس یازدهم 

مشهود است.
نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی طــی 
هفتــه گذشــته در کمیســیون های تخصصــی پــای 
پیشــنهادی  وزرای  تمامــی  برنامه هــای  و  حــرف 
دولت سیزدهم نشستند و به بررسی برنامه های 
وزرای  از  برخــی  همچنیــن  پرداختنــد؛  آنهــا 
پیشــنهادی کلیــدی دولــت ســیزدهم با حضــور در 
فراکســیون های سیاســی مجلس یازدهم، ســعی 

در جذب حمایت های جزیره ای در مجلس بودند.
روز گذشــته رئیــس دولــت ســیزدهم بــرای 
دفاع از لیست کابینه به مجلس شورای اسالمی 
رفــت، ابراهیم رئیســی در ابتدای جلســه بررســی 
صالحیــت وزیران پیشــنهادی دولت ســیزدهم در 
مجلس شــورای اسالمی تاکید کرد: تحول خواهی 
جز با تکیه بر شــعارهای اصیل انقالب اســالمی و 
پیــروی از رکــن رکیــن والیــت فقیه به ســاحل امن 

عدالت و پیشرفت منتهی نخواهد شد.
حرکــت  هنگامــه  اکنــون  کــرد:  اظهــار  او 
جهادی، حکیمانه، شجاعانه و مردمی است که با 
بهره جویی از ظرفیت های عظیم فکری و نخبگانی 
و  همدلــی  و  ملــت  آحــاد  از  مشــارکت جویی  و 
همراهی مجلس انقالب و نمایندگان محترم مردم 
و در چارچوب سند تحول دولت مردمی زمینه ساز 

تحقق ایران قوی باشد.
رئیســی خاطرنشان کرد: ســند تحول دولت 
مردمــی بــه عنوان چارچــوب حاکم بــر برنامه های 
از  برگرفتــه  ســیزدهم  دولــت  پیشــنهادی  وزرای 
دوم  گام  بیانیــه  پنجگانــه  بنیادیــن  محورهــای 
انقالب اسالمی، تعالی فرهنگ اسالمی و ایرانی، 
اقتصاد مقاومتی،تأمین و بهبود معیشــت جامعه 
بویژه اقشــار کم درآمد و توسعه روابط بین المللی 
براســاس منافــع ملــی و الهام بخشــی در جهــان 

اسالم است.
رئیس جمهــوری بــا بیــان اینکــه در هــر یــک 
از برنامه هــای دولــت عدالــت و پیشــرفت کانــون 
برنامه ریــزی قــرار گرفته اســت و برآینــد آنها رونق 
تولیــد داخلــی، تعالی ایــران اســالمی خواهد بود، 
بیــان کــرد: زنجیــره کامــل فرآینــد تحولــی در هــر 
حوزه شامل توصیف و تحلیل واقع بینانه از وضع 
موجــود، تصویرپــردازی از آینده مطلوب. تأکید بر 
ارائــه راهبردهــا و راهکارها معطوف به علل وقوع 
چالش هــا، برنامه ریــزی در چارچــوب ظرفیت های 
ســاختاری، انســانی و مالی دولت بــا رویکرد یاری 

و همراهــی دیگر قــوا و نهادهای حاکمیتی مد نظر 
کــرد:  خاطرنشــان  رئیســی  اســت.  گرفتــه  قــرار 
کاهــش نقش های تصدی گرایانه و افزایش نقش 
میدان ســاز و تســهیل گری دولــت بــرای بــه صحنه 
آمدن و بســیج ظرفیت گســترده و متنوع مردمی 
بویــژه جوانــان و نخبــگان کــه همــواره پیشــتاز و 
پیشــران تحول خواهی هســتند از دیگر حوزه های 

مورد تأکید در برنامه است.
رئیس جمهــوری بــا تاکیــد بــر اینکــه تمامــی 
برنامه هــا بــه گونــه ای تهیــه و تنظیــم شــده کــه 
مهــم  و  اصلــی  محــور   ۲ تحقــق  تضمین کننــده 
یعنی عدالت و پیشــرفت در کشــور باشــد، گفت: 
عدالت محوری هم در توزیع منابع و هم در توزیع 
فرصت ها و هم در توانمندسازی، کشف و تقویت 
اســتعدادها و هم در شایسته ســاالری و شکستن 
باندهــای بســته قــدرت و ثروت می باشــد. رویکرد 
عدالت محــوری در تضمیــن حقــوق همــه مــردم از 
زن و مرد و کودک و نوجوان، روســتایی و شــهری 

مطرح می شود.
پرتــو  در  دوم  محــور  کــرد:  اضافــه  رئیســی 
مشــارکت و تــالش همه جانبه برای مردمی ســازی 
اقتصاد و فرهنگ و صیانت از آزادی های اساســی 
و حقــوق عامــه و هــم در فعال ســازی بــا رویکــرد 
خانواده گرا و حمایت همه جانبه از خانواده است.

رئیس جمهــوری در ادامــه بــرای تحــول در ۲ 
محــور عدالــت و پیشــرفت با مشــارکت همگانی، 
چرخــش های تحول آفریــن در برنامه دولت را به 

این شرح اعالم کرد:
و  کندکننــده  بروکراســی  از  چرخــش   -۱
فســادخیز به نفع ســاز و کارهای جلب مشــارکت 

عمومی.
۲- تغییــر رویکرد از اقدامات صرفاً مقابله ای 

با فساد به اقدامات پیشگیرانه از فساد
در  تفکیکــی  رویکــرد  از  چرخــش   -۳
برنامه ریزی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به 

رویکرد تلفیق سیاست های فرهنگی، اقتصادی و 
اجتماعی.

و  بخشــی  نگری  از  رویکــرد  تغییــر   -۴
پایتخت محوری در اتخاذ تصمیمات و توزیع منابع 
و امکانــات بــه فعال ســازی ظرفیت هــا در سراســر 

کشور براساس آمایش سرزمینی.
ســلیقه ای  تصمیم گیری هــای  از  گــذار   -۵
و موســمی در حلقه هــای بســته کارشناســی بــه 
فرآیندهــای جلــب مشــارکت حداکثــری بویــژه در 

حوزه نخبگانی.
رویکــرد  بــه  مداخلــه ای  رویکــرد  تغییــر   -۶

حمایتی، هدایتی، نظارتی در بازارهای سرمایه.
۷- ممانعــت از تغییــر پی درپــی  مقــررات در 

جهت ایجاد ثبات و تقویت تولید و تجارت.
۸- افزایــش نقــش دولــت در تنظیم گــری و 

تسهیل گری در فضای کسب و کارها.
۹- تغییــر رویکــرد اقتصــاد ســنتی متمرکز بر 
منابع و توجه بیش از پیش به اقتصاد دانش بنیان 

و مبتنی بر فناوری های نرم و نوین.
۱۰- تغییــر رویکــرد از صادرات مبتنی بر مواد 
خــام و اولیــه بــه تولیــد محصــوالت صنعتــی و بــا 

تکنولوژی بازارمحور.
۱۱- تغییــر رویکــرد از اداره کشــور براســاس 
درآمدهــای نفتــی و روش هــای تــورم زا در تأمیــن 
منابع مالی دولت و افزایش بهره وری، خلق ثروت 

ملی و درآمدهای پایدار.
ســنتی  بودجه ریــزی  از  رویکــرد  تغییــر   -۱۲
و مبتنــی برچانه زنــی بــه بودجه ریــزی بــر مبنــای 

عملکرد، عملیاتی و هوشمند.
۱۳- توجــه بیــش از پیــش بــه فرصت هــای 
بــر  اقتصــادی روســتا و تقویــت اقتصــاد مبتنــی 

کشاورزی.
۱۴- افزایش ساز و کارهای حمایتی و هدایتی 
جهــت تقویــت بنیه اقتصادی بخش هــای میانی و 

گروه های محروم به صورت پایدار.
۱۵- صیانــت از محیــط زیســت و کمــک بــه 

نهادهای مردمی.
در نهایت رئیسی براساس ترتیب الفیایی از 
وزارت آمــوزش و پــرورش به شــکل مختصر وزرای 

خود را معرفی کرد.

آزمودن دولت در مجلس انقالبی
ماراتن رای اعتماد به وزرای رئیسی اغاز شد

دکتر علی ملک زاده
کارشناس اقتصادی

از  یکــی  عنــوان  بــه  ایــران  مالیاتــی  نظــام 
اصلی تریــن ابزارهــای سیاســت مالی کــه تاثیرات 
دچــار  دارد،  اقتصــاد  بــر  گســترده ای  و  عمیــق 
مشــکالت و نارسایی های بســیاری است. تعریف 
نشــدن اهداف و چشم انداز معین برای گسترش 
درآمدهــای مالیاتــی، وجــود ناعدالتــی مالیاتــی و 
نابرابــری در جامعــه و نقش ضعیــف تنظیم گرانه 
عالئــم  از  برخــی  کشــور،  اقتصــاد  در  مالیــات 
نشــان دهنده ناکارایی نظام مالیاتی است. عالوه 
بر این موارد، نظام مالیاتی فعلی به یکی از موانع 
جدی توســعه کسب و کارها و رونق تولید تبدیل 
شــده اســت. بــا توجــه بــه شــرایط خــاص اقتصاد 
ایــران از نظــر تهاجــم تحریمــی آمریــکا و اقتصــاد 
وابســته بــه نفت، رفــع برخی از مســائل ایران به 
جهــت نقــش درآمــدی و رویکرد حمایــت از تولید 

اولویت دارد.
مالیــات بــه دلیــل کارکردهــای چندگانــه آن، 
نقش بسیار مهمی در سیاستگذاری های اقتصادی 
بودجــه  مالــی  تأمیــن  اقتصــادی(،  )کارکردهــای 
دولــت )کارکرد بودجــه ای( و تأمین عدالت )کارکرد 

اجتماعی( دارد.
در شــرایط رشــد اقتصــادی پایین، رشــد آرام 
ســرمایه گذاری، نرخ بیکاری بــاال و وجود نابرابری، 
سیاســت های مالیاتــی می توانند نقــش پررنگی را 
در حمایــت از رشــد اقتصــادی فراگیــر بــازی کننــد. 
سیاســت های مالیاتــی داللت مســتقیمی بر رشــد 
اقتصادی و همچنین چگونگی توزیع ســود حاصل 

از رشد در بین آحاد جامعه، دارد.
مالیــات در اســناد باالدســتی کشــور نیــز از 
جملــه قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران، 
سیاســت های کلی اصل ۴۴ قانون اساســی، سند 
چشــم انداز ۲۰ ســاله کشور، سیاست های اقتصاد 
بخــش  در  نظــام  کلــی  مقاومتــی، سیاســت های 
تشویق سرمایه گذاری و مالی و برنامه های توسعه، 

به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس اصل ۱۷ سیاست های کلی اقتصاد 

مقاومتی اصالح نظام درآمدهای دولت با افزایش 
ســهم درآمدهای مالیاتی، باید در دســتور کار قرار 
گیــرد. چرایــی و اهمیت مالیات در این ســال ها به 
دلیــل وجــود خطــر کســری بودجــه بیــش از پیش 

احساس شده است.

تبیین وضع موجود:
بخشــی از نماگرهــای اقتصــادی کــه نشــانگر 
وضعیــت نظــام مالیاتــی اســت و بایــد بــه عنــوان 

شاخص مورد توجه قرار گیرد، عبارتند از:
بــه  مالیــات  وصــول  هزینه هــای  نســبت   •

مالیات های وصول شده
• نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی

• نسبت مالیات به هزینه های جاری
• نسبت مالیات به منابع عمومی بودجه

• میزان فرار مالیاتی
• ســهم معافیت های مالیاتــی از کل اقتصاد 

کشور
• میزان معوقات مالیاتی

مقایســه نســبت هزینــه وصــول مالیــات در 
ایران با ســایر کشــورها نشــان می دهد که هزینه 
وصول مالیات در ایران در سطح باالیی قرار دارد و 
وصــول هــر ریال مالیات هزینه باالیی را می طلبد. 
الزم بــه ذکــر اســت کــه هزینــه وصــول مالیــات در 
کشــورهایی کــه دارای سیســتم مالیاتــی کارامــدی 
هســتند از جملــه ایرلنــد، نــروژ، اتریــش، آمریــکا، 
اسپانیا و کره جنوبی به یک درصد هم نمی رسد. 

نســبت مالیات به تولیــد ناخالص داخلی در 
ســال ۹۸ بــرای ایــران حــدود ۵ درصد برآورد شــده 
است در حالی که این شاخص در کشورهای عضو 
ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی )OECD( با 
میانگین ۳۴.۱۹ درصد در ســال ۲۰۱۷ اعالم شــده 

است. 
نسبت مالیات به هزینه های جاری ایران طی 
روند ۱۰ ســال گذشــته رقمی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد 
را نشــان می دهد که مقایســه این نسبت با برخی 
از کشــورها، حکایــت از نقــش کم رنــگ مالیات در 
تأمیــن هزینه های جــاری دولت دارد. میانگین این 

نسبت در کشورهای منتخب در سال های مختلف 
بین ۳۶ تا ۹۰ درصد است. 

نســبت مالیــات بــه منابــع عمومــی بودجــه 
همیشــه زیــر ۴۰ درصــد بــوده اســت در حالــی که 
میانگین ســهم مالیات از کل درآمدهای دولت در 
کشورهای منتخب در سال های مختلف ۶۴ درصد 
بــوده در ایــن میــان، هنــد بــا متوســط ۸۴ درصــد 
بیشترین و ژاپن با متوسط ۳۹ درصد پایین ترین 
سهم مالیات از منابع بودجه عمومی دولت را دارا 
هستند. در الیحه بودجه ۱۴۰۰ نیز نه تنها اقدامی 
برای اصالح ساختار بودجه و نظام مالیاتی صورت 
نگرفتــه اســت، بلکــه وضــع نســبت بــه ســال های 
گذشته نیز بدتر شده و این سهم به ۲۹.۴ درصد 

رسیده است. 
رقــم فــرار مالیاتــی در کشــور بیــن ۵۰ تا ۱۵۰ 
هزار میلیارد تومان برآورد شــده که البته به دلیل 
نبود اطالعات کافی از اقتصاد زیرزمینی این میزان 
بــرآورد چنــدان دقیــق نیســت و ایــن فــرار مالیاتی 
هم در حوزه مالیات های مســتقیم و هم در حوزه 

مالیات های غیرمستقیم وجود دارد.
برآوردی که از میزان معافیت های مالیاتی در 
کشور انجام شده است در حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد 
کل تولید ناخالص داخلی کشور است.  بر اساس 
مطالعــات دفتــر مطالعــات و تحقیقــات مالیاتــی 
بــدون احتســاب  امــور مالیاتــی کشــور،  ســازمان 
معافیت های آستانه )موضوع مفاد ماده ۸۴ قانون 
مالیات های مستقیم( و معافیت های موضوع مواد 
۱۳۲، ۱۴۱ و ۱۴۲ قانــون مذکــور، ۴۱ درصــد از تولید 

ناخالص داخلی کشور معاف از مالیات است. 
به گفته رئیس ســازمان بازرســی کل کشور، 
حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی در 

کشور وجود دارد. 

تبیین ریشه ها:
در مــورد فرار مالیاتــی باید گفت موارد ذیل 
از اصلی تریــن عوامــل و دالیــل زمینه ســاز فــرار 

مالیاتی در اقتصاد ایران به شمار می رود:
• نرخ مالیات

مؤسســات  و  نهادها  ضعیف  همکاری   •
وابســته ماننــد ســازمان امــور مالیاتــی، تأمیــن 

اجتماعی و گمرک
• پیچیدگی قوانین و مقررات

• فقدان سیستم اطالعاتی کارآمد و پدیده 
ممیز محوری

• گستردگی معافیت هــا و فرهنگ و اخالق 
مالیاتی

• بیکاری و تورم باال
• سطح درآمد افراد

• تعرفه کاال و خدمات
و  مقررات  محصول  مالیاتی  فرار 
سیاســت های ناقــص و ناکارآمــد است و اصــالح 
در  تســریع  مالیاتــی،  گســترده  معافیت هــای 
تقویــت  و  مالیاتــی  جامــع  ســامانه  به کارگیــری 
همکاری نهادهای وابســته از ســهل الوصول ترین 
برنامه هــای دولــت در جلوگیــری از پدیــده فــرار 

مالیاتی است.
از طریــق  مالیاتــی عمومــاً  فــرار  ایــران،  در 
اســتفاده از کارت هــای بازرگانــی دیگــران،  صــدور 
فاکتورهای صوری و دو دفتره بودن، حساب های 
اجاره ای، دستگا ه های پوز بی هویت،  قاچاق کاال، 
عــدم اعــالم ســود واقعــی،  فعالیت هــای پنهــان 
اقتصــادی، دور زدن قانــون، کتمــان و عــدم ارائــه 
اطالعــات شــغلی و ممیــز محــور بــودن ســازمان 
مالیــات رخ می دهــد؛ کــه بــه نظــر می رســد ممیز 
در  معضــل  شــایع ترین  و  اصلی تریــن  محــوری 

مسئله مبارزه با فرار مالیاتی است. 
عمــده گروه هایــی کــه در حال فــرار مالیاتی 

هستند عبارت اند از:
• دارنــدگان کارت هــای بازرگانــی اجــاره ای: 
آمــار و ارقــام در مورد فرارهــای مالیاتی این گروه 
از  اظهارنظــر  آخریــن  طــی  امــا  اســت  متفــاوت 
ســخنگوی ســتاد مبارزه بــا قاچــاق کاال و ارز، ۲۸ 
هــزار میلیــارد تومان فــرار مالیاتی وجــود دارد که 
همه آن ها به دلیل صدور کارت های یک بارمصرف 

یا همان کارت های اجاره ای بازرگانی است. 
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هوالرزاق

 ۱0 اولویت خاندوزی برای اقتصادایران
وزیــر  خانــدوزی،  احســان  ســید 
دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  پیشــنهادی 
برنامــه خــود را در10 اولویــت بــرای حــل 
چالش هــای اقتصــاد ایــران بــه مجلــس 

برد.
روزنامــه عصراقتصــاد،  گــزارش  بــه 
ســید احســان خاندوزی، وزیر پیشنهادی 
خــود  برنامــه  دارایــی  و  اقتصــادی  امــور 
را بــه مجلــس ارایــه کــرده؛ برنامــه ایــن 

اقتصاددان و یکی از جوانترین وزرای پیشنهادی کابینه 
در ۱۰ اولویــت اصلــی تنظیــم شــده اســت. جالــب آنکــه 
اولین اولویت وی در ســامان دادن به اقتصاد ایران، در 
برنامه ارایه شده »فعال کردن ستاد اقتصادی دولت در 
جهت ایجاد هماهنگی بین دســتگاهی« نکته ای بســیار 
حســاس کــه حداقــل بیــش از یــک دهــه اســت پاشــنه 

آشــیل اقتصــاد ایــران بوده وبســیاری از فرصــت ها را از 
بین برده ولی متاسفانه در هیچ برنامه ای و توسط هیچ 

کابینه ای به آن توجه نشده است.
خاندوزی در برنامه خود هدف از این هماهنگی را 

در سه محور اعالم کرده است: 
 ۱. اوال ایجــاد ثبــات اقتصــاد کالن و ثانیــا افزایــش 
موانــع  رفــع  بــر  تمرکــز  بــا  اشــتغال  و  اقتصــادی  رشــد 
کســب وکار، کاهــش هزینــه تولیــد و مبادلــه، اتــکاء بــر 

پیشران های اقتصاد
اقتصــادی،  دیپلماســی  صــادرات،  توســعه   .۲

خنثی سازی تحریم ها و رشد سرمایه گذاری خارجی
۳. تقویت اقتصاد هوشمند و فناوری حکمرانی که 

بستر سایر سیاستهای تحولی خواهد بود
در عمــل می تــوان، تنهــا بــا تکیه بر همیــن اولویت 
نقطــه ای  بــر  انگشــت  نخســت خانــدوزی هوشــمندانه 
کلیدی انگشــت گذاشــته اســت و اگر بتواند از میان ۱۰ 
محــور برنامــه ای کــه به مجلس بــده، تنها و تنهــا بتواند 
همین بند اول را اجرا کند، به طور حتم نامش در میان 

موفق ترین وزرای اقتصادایران ماندگار خواهد شد.
محورهــای بعــدی کــه وزیــر پیشــنهادی اقتصــاد در 
برنامــه خــود بــه ان اشــاره می کنــد شــامل: »اصالحات 
نظــام مالیاتــی و گمــرک«، »اصالحــات در نظــام تامیــن 
مالــی )بانکــی( «، »بــازار ســرمایه و بیمــه«، »اصالحات 
محیــط کســب وکار«، »شفاف ســازی و ارتقــای بهره وری 
در مدیریت دارایی ها و شرکت های دولتی«، »مدیریت 
دولــت«،  بدهی هــای  »مدیریــت  منافــع«،  تعــارض 
»اصالحــات خزانــه داری کل«، »اصالحــات مربــوط بــه 

مناطق آزاد« است.
در توضیح چالش نظام مالیاتی در برنامه خاندوزی 
آمــده اســت: » در حــال حاضــر نبــود پایه هــای جدیــد 
مالیاتــی، فــرار مالیاتــی گســترده، وجــود طیف وســیعی 
از معافیت هــای غیرهدفمنــد، نبود زیرســاخت های الزم 
جهــت افزایــش تمکین مالیاتــی و ... از جمله دالیل نیاز 

به انجام اصالحات در نظام مالیاتی است«.
از نــکات برجســته برنامــه خاندوزی در مــورد نظام 
مالیات توجه وی به کارکردهای این نظام در جهت رفع 
شــکاف طبقاتــی اســت کــه بــه صراحــت در برنامــه خود 
بــه آن اشــاره مــی کند، چالشــی کــه در چند ســال اخیر 
تبعات جدی آن دامنگیر کشور بوده و اگر ابزار مالیاتی 
بتوانــد بــه عنوان یکــی از محورهای مهار کننده تشــدید 
شــکاف طبقاتی به کار گرفته شــود به طور حتم کارنامه 
دولت طی سالهای پیش رو قابل دفاع تر از بسیاری از 

دولتهای قبلی خواهد بود.
چالــش بعــدی یعنــی تامیــن مالــی بنگاه هــا اســت 
بــه  ایــن بخــش ضمــن اشــاره  کــه در برنامــه فــوق در 
ناکارآمدی هــای قانونــی و نــرم افــزاری در توضیــح ایــن 
شــرایط آمــده اســت: » عــالوه بــر ناتــرازی، تامیــن مالی 
بنگاه ها به زیرســاختهایی نیاز دارد که متاســفانه برخی 
از آن ها در کشــور به میزان کافی توســعه نیافته اســت. 
انحــراف تســهیالت از مقاصــدی کــه توســط بانــک بــرای 
آن درنظــر گرفتــه شــده می تواند ضمــن ایجاد تخصیص 
بــه ســوی فعالیت هــای  )انحــراف آن  غیربهینــه منابــع 
بــرای  غیرجــاری  مطالبــات  ایجــاد  بــه  منجــر  نامولــد( 
بانک هــا و بــه نوبــه ی خود کاهش توان تســهیالت دهی 
بانک هــا گــردد. از جملــه ایــن زیر ســاخت ها می توان به 
اعتبارســنجی و رتبه بنــدی، نظــارت بــر اعتبــارات بانکــی 
توســط بانــک مرکــزی و تجدید نظــر در ســازوکار اعطای 

تسهیالت حمایتی اشاره کرد. در مجموع 
باتوجــه به ســهم باالی بانک هــای دولتی 
و خصوصــی شــده در نظــام تامیــن مالــی 
کشــور، اصالحــات در این حــوزه می تواند 
کمــک جــدی به جهــش و رونــق تولید در 

کشور کند«.
امــا بــرای رفع آســیبهای ایــن بخش 
در بنــد دوم نکاتــی را متذکــر شــده کــه 
کمتر در این ســالها از ســوی بدنه اجرای 
نظام پولی به آن توجه شده ، در این بند آمده » تالش 
بــرای ارائــه الیحــه اصــالح بانکــداری بــا هــدف: افزایــش 
عدالــت در دسترســی بــه تســهیالت در هــر دو بخــش 
خانوارها و بنگاه های تولیدی، تغییر پارادایم تنظیم گری 
نظــام بانکــی به ســمت مدیریت انگیزه های ســهامداران 
ســهامداران- اطالعاتــی  تقارن هــای  عــدم  کاهــش  و 

ســپرده گذاران و بانک-تســهیالت گیرندگان، رفــع شــبهه 
اجــرای  واقعی شــدن  و  بانکــی  عملیــات  بــودن  ربــوی 
قراردادها، اســتقرار نظام تامیــن مالی مبتنی بر زنجیره 
ارزش و حــذف تعارضــات منافــع فردی و نهادی در نظام 
بانکــی، اصــالح نظارت بر شــبکه بانکــی، ارتقا نظارت بر 

خلق پول بانك ها«.
نــگاه کلی مطرح شــده از ســوی خانــدوزی به بازار 
ســرمایه و صنعــت بیمــه در بنــد بعــدی برنامــه خــود به 
آن می پــردازد، کمــی دچــار کلی گویــی اســت ولی در کل 
راه حل هایی که برای بازار ســرمایه و صنعت بیمه ارایه 
می کند در هشــت بند شــاکله ای از چالشــهای ســالهای 
اخیــر ایــن دو بخــش از اقتصاد ایران را هــدف قرار داده 
است و باید دید وی تا چه حد می تواند در این دو بخش 
دســت بــه تغییــر بزنــد، واقعیــت این اســت کــه صنعت 
بیمــه و بــازار ســرمایه دو بازار بســته هســتند که به هر 

کسی اجازه ورود و دخالت را نمی دهند.
در بنــد مربــوط بــه اصالح فضای کســب و کار وزیر 
پیشــنهادی اقتصاد آمده اســت: »  در مجموع مهمترین 
چالش های محیط کســب و کار را در موارد زیر می توان 
خالصه کرد: اول- دشــواری اخذ مجوزهای کســب وکار؛ 
دوم - فقــدان امنیــت ســرمایه گذاری؛ ســوم- جذابیــت و 
ســودآوری ســرمایه گذاری در بخــش هــای رقیــب تولید؛ 

چهارم- دشواری تامین مالی تولید«.
در ادامــه ســه رویکــرد اجرایــی خــود را متوجه رفع 
ایــن ایــرادات کرده که شــاکله آن افزایــش اقتصاد نظام 
مقررات زدایی و کاهش قیمت گذاری دستوری را شامل 
مــی شــود، ایــن نکات نیــز از جمله مواردی اســت که در 
سالهای اخیر به شدت در اقتصاد کشور چالش برانگیز 
بــوده ولــی اجــرای برنامــه نیــز منــوط بــه همراهــی دیگر 
دســتگاه ها اســت، همــان نکتــه ای کــه در بنــد نخســت 

همین برنامه به عنوان هدف از آن یاد می شود.
رویکرد برنامه خاندوزی به موضوع شــفاف ســازی 
دارایــی هــای دولــت نیز از خواســته هایی اســت که طی 
دهه ها از ســوی بســیاری از دلســوزان مطرح شــده ولی 

به سرانجام نرسیده است.
ســید  برنامــه  جــدی  فرازهــای  از  دیگــر  یکــی    
احســان خانــدوزی، مدیریــت تعــارض منافــع اســت کــه 
در توضیــح آن مــی نویســد: » بخــش مهم پیــش نرفتن 
اصالحــات اقتصــادی در اقتصــاد ناشــی از منافع مدیران 
وزارتخانه هاســت کــه در دولــت قــوی الزم اســت تدابیــر 
زیر در دســتور کار قرار گیرد: ۱. تالش در جهت شــمول 
کامل ســامانه ســتاد، شــفافیت تمام قراردادهای بزرگ 
بخــش  انتصابــات  شــفافیت  و  دولتــی  شــرکتهای  در 
عمومی؛ ۲. شناسایی و مدیریت تعارض منافع فردی و 
ساختاری در زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ 
۳. الــزام کارکنــان موثــر وزارتخانه و ســازمان های متبوع 
به ثبت داوطلبانه موقعیتهای تعارض منافع و استفاده 
حداکثری از مشارکت های مردمی برای مدیریت تعارض 

منافع«.
تعارضــات در چارچــوب نظــام اجــرای کشــور باعث 
ابتر ماندن بســیاری از برنامه ها و قوانین بوده اســت و 
نکتــه ســنجی خاندوزی در این بخــش نیز از موارد قابل 

تقدیری است که باید قدر آنرا دانست. 
کالم آخر آنکه سید احسان خاندوزی چه بتواند و 
چــه نتواند از مجلــس رای اعتماد بگیرد با همین برنامه 
ثابــت کــرده اســت، یــک گام از بســیاری از مدعیــان در 

درک عمیق چالش های اقتصاد ایران جلوتر است.

در سایت روزنامه بخوانید:

صاد
اقت

صر
  ع

ی .
دان

 یز
مه

اط
:  ف

ح 
طر



خدمــــــــــاتوتوزیـــــــــــع .  یکشنبه . 31 مرداد 1400 . سال هجدهم . شماره 4733 .  

 قیمت پسته تازه
به 140 هزار تومان رسید

قیمتانواعمیوهوصیفیدرمیدانمرکزیمیوه
وترهبارتهرانبرایشنبه۳۰مردادمنتشرشد.

به گزارش تسنیم، بر اساس قیمت های ارائه شده 
در میــدان مرکــزی میــوه و تــره بــار تهــران، تــوت فرنگــی 
گلخانــه ای از 30 هــزار تا 45 هزار تومــان, هلو زغفرانی 
از 10 هزار تا 20 هزار، همچنین سیب گالب از 15 هزار 
تا 25 هزار, ســیب دورنگ از 12 هزار تا 18 هزار, انجیر 
ســیاه از 5 هــزار تــا 15 هــزار, انگور رطبــی از 15 هزار تا 
20 هــزار, انگورعســگری ا ز 15 هــزار تــا 20 هــزار, انگــور 
کندری از 15 هزار تا 20 هزار, آلبالو رســمی از 17 هزار 
تا 25 هزار, آلوسانترال از 15 هزار تا 25 هزار, آلوسیاه 
از 10 هــزار تــا 20 هــزار, هندوانــه خطــی از 3 هــزار تا 5 
هزار, خربزه از 7 هزار تا 9 هزار, خیار اصفهان از 4 هزار 
تــا 8 هــزار، خیــار گلخانــه ای از 6500 تا 10500، شــلیل 
شــبرنگ از 15 هزار تا 20 هزار, شــلیل شــبرنگ ســیبی 
از 12 هــزار تــا 25 هــزار ,طالبی از 5 هزار تا 7 هزار,هلو 
انجیری از ز 15 هزار تا 25 هزار, هلو هسته جدا از 15 
هــزار تــا 20 هزار,گالبــی بیروتی از 15 هــزار تا 35 هزار 

تومان عرضه می شود.
هــم اکنــون پســته تــازه از 80 هــزار تــا 140 هــزار 
تومــان و مــوز بــا قیمــت 18 هــزار تــا 23 هــزار تومان در 

میدان عمده فروشی عرضه می شود.
فلفــل تنــد ریــز از 6 هــزار تــا 9 هــزار تومــان، فلفــل 
شــیرین شــمال از 8 هــزار تــا 13 هزار,بامیــه از 13 هزار تا 
17 هــزار, بادمجــان دلمــه ای از 4 هزار تا 8 هزار, بادمجان 
قلمی از 4500 تا 7 هزار تومان، بادمجان گلخانه ای از 8 
هزار تا 11 هزار, پیاز زرد از 3 هزار تا 5 هزار، پیاز شیری 
از 3 هــزار تــا 5 هــزار , پیاز نو از 3 هزار تا 5 هزار تومان، 
فلفل دلمه ای سبز 9 هزار تا 13 هزار تومان، کاهو رسمی 
از 5 هزار تا 8 هزار, کاهو پیچ ساالدی 10 هزار تا 15 هزار 
تومــان، کــدو مســمایی 4 هــزار تا 6 هزار تومــان، گل کلم 
7 هــزار تــا 10 هزار,گوجــه فرنگی بوتــه رس از 6 هزار تا 9 
هزار،   کلم سفید از 4 هزار تا 6 هزار، کلم قرمز از 5 هزار 
تا 7 هزار تومان، لوبیا سبز از 9 هزار تا 13 هزار، هویج از 
13 هزار تا 17 هزار، ســیب زمینی نو از 4 هزار تا 6 هزار, 
کرفــس از 4 هــزار تــا 6 هزار, لیمو ترش ســنگی از 8 هزار 
تا 12 هزار,سبزی خوردن 6 هزار تا 8 هزار وسبزی جور 5 

هزار تا 7 هزار تومان فروخته می شود.
ســیر خشــک از 20 هــزار تا 30 هــزار تومان، غوره 
عسگری از 8 هزار تا 12 هزار, غوره آبگیری از 6 هزار تا 

9 هزار تومان عرضه می شود.

پگاه تهران: شیرفرادمای 
سالم و بی نقص است

شــرکتپــگاهدرخصــوصرعایــتاســتانداردهای
الزمتولیــدشــیرواطالعیــهصــادرهاســتانداردتهــران

توضیحداد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت صنایــع شــیر 
اســتاندارد  اداره  اطالعیــه  پــی صــدور  در  ایران)پــگاه(، 
تهــران، مبنــی بر مشــکل در یک محصول، شــرکت پگاه 
تهــران توضیحاتــی جهت روشــنگری افــکار عمومی ارائه 

داد که در ادامه می خوانید:
1- متاســفانه در اطالعیه صادره اســتاندارد تهران، 
وجــود مشــکل در یــک محصــول خــاص کــه یکــی از 17 
شــرکت تولیدی پگاه اســت، به کل برند ملی و ســالمت 

محور پگاه بسط داده شده که جای تامل دارد.
یــک  بــه  مربــوط  خبــر،  در  اشــاره شــده  2-موضــوع 
تاریــخ محصــول از یکی از شــرکت های پــگاه بوده که قابل 
تعمیــم بــه دیگر محصــوالت فرادمــا در تاریخ های مختلف 
و شــرکت های دیگــر نیســت.چه اینکــه بررســی های انجام 
شده بر اساس نتایج آزمایشات کلیه تولیدات این شرکت 
هــم در تاریــخ مذکــور )24 تیرمــاه 1400 (ســالم و عاری از 

مشکل بوده است.)مستند ویدئویی ضمیمه است(
پــگاه طبــق  اســتانداردها در شــرکت  3- رعایــت   

اعــالم ریاســت محتــرم ســازمان اســتاندارد)در بازدیــد 
ســال جــاری از پــگاه تهــران( ســختگیرانه و حتــی فراتــر 
گفتــه 65  ایــن  گــواه  و  اســت  ملــی  اســتانداردهای  از 
نشــان ایمنــی و ســالمت و اخذ عنوان واحــد نمونه ملی 
اســتاندارد اســت و این شــرکت همیشه خود را ملزم به 

رعایت کلیه استاندارد ها و ضوابط اعالمی می داند.
اســتریل  )شــیر  خــاص  محصــول  یــک   خرابــی   -4
200سی ســی فرادما( ناشــی از آســیب دیدگی و صدمه 
فیزیکی در چرخه جابجایی بوده است و این اطالعیه با 
عنوان شــیر پگاه ، ســبد گسترده بیش از 200 محصول 
مرتبط را تخریب کرده که در سال رفع موانع تولید جای 

سئوال جدی دارد.
5- بســته بندی 6الیه شــیرهای اســتریل یاد شــده 
از شــرکت تولیــدی معتبــر و دارای اســتاندارد ملــی تهیه 
شــده ولــی در صــورت عــدم شــرایط نگهــداری و حمــل و 
نقــل ، امــکان خرابــی ایجــاد خواهــد شــد؛چه اینکــه هر 
محصــول دیگــر و برنــد دیگــری در کل دنیا مشــمول این 

قاعده است.
6- این شــرکت در ســالروز جهانی اســتاندارد واحد 
نمونه اســتاندارد کشــوری شده است و بیشترین تعداد 
گواهینامه هــای اســتاندارد را در صنعــت لبنیات کشــور 
دارد و همیشــه رعایــت اســتانداردهای ملــی و ضوابــط 

بهداشتی در سرلوحه کار آن است.
7- شــرکت صنایــع شــیر ایــران ) پــگاه ( نخســتین 
شــرکت تولیــد کننــده لبنیــات بهداشــتی و مطابــق بــا 
اســتانداردهای ملــی و بین  المللــی بــا پیگیــری جــدی و 
دقیق فنی توضیحات تکمیلی را برای روشن شدن افکار 

عمومی منتشر خواهد کرد.
8- در پایــان از مصــرف کننــدگان وفــادار پــگاه کــه 
67ســال اســتاندارد و ســالمت محصوالت پگاه را لمس 
کرده اند و دلســوزانی که در این شــرایط ســخت تحریم 
و تولیــد بــا حساســیت موضوع را دنبال می کنند تشــکر 

و قدردانی می کند.

روابــطعمومــیشــرکتشــهرفرودگاهــی
ازمحدودیــت فهرســتجدیــدی امــامخمینــی
ســفربهکشــورهایدارایاوضاعویژهوپرخطر
وســایرکشــورهارادردورهشــیوعســویهکرونا

دلتااعالمکرد.
شــهر  شــرکت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
فرودگاهــی امــام خمینی )ره(، این فــروگاه اعالم 
کــرد بــا توجــه بــه نامــه جانشــین وزیــر در ســتاد 
مدیریــت بحــران و نامــه معــاون بهداشــِت وزارت 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، همچنیــن 
بــه   COVID-19 بــا  مرتبــط  هوانــوردی  اطالعیــه 
شــماره A2497/21 در اجرای دستورالعمل نحوه 
هوایــی،  ورودی  مبــادی  در  مســافرین  پذیــرش 
فهرســت بــه روز شــده کشــورها با وضــع مربوطه 

برای سفر اعالم شد.
بــر اســاس ایــن خبــر فهرســت کشــورهای 
بــا اوضــاع ویــژه دارای ســویه جهــش یافتــه »بــا 
ممنوعیت پذیرش مسافر مستقیم و غیرمستقیم 
و  دیپلمات هــا  اســتثنای  بــه  کشــورها،  ایــن  از 
اســاس  بــر  المللــی  بیــن  ســازمان  نماینــدگان 
پروتکل هــای ابالغــی« عبــارت اســت از» برزیــل 
و اروگوئــه«، بــر این اســاس چنانچــه به ضرورت 
نیاز به ورود افرادی از این کشورها باشد، رعایت 
تمــام شــرایط زیــر بــرای مســافرین ورودی از این 

کشورها الزامی است.
نخست اینکه ارایه تست PCR منفی کرونا 
)بــا مهلــت حداکثر ٩٦ ســاعت پــس از انجام( در 
هنــگام ورود همــراه مســافر باشــد؛ دوم اینکــه 
انجام تست مجدد PCR کرونا در پایگاه مراقبت 
بهداشــتی مرزی در هنگام ورود به کشــور انجام 
شــود و ســوم اینکــه انجــام قرنطینــه بــه مدت دو 
هفتــه در محــل از پیش تعیین شــده پیش بینی 

شود.
تعهــد و تقبــل پرداخت هزینه انجام تســت 
مجــدد و اقامــت در قرنطینــه در هتــل پیــش از 
عزیمت به کشور نیز بر عهده ی مسافر است. 

در این اطالعیه آمده است: برای کشورهای 
پرخطــر بــا بــروز باالی بیمــاری، عدم منــع تردد با 
الزام ارائه تست PCR منفی با اعتبار 96 ساعته 
در مبــدا و انجــام تســت مجــدد پــس از ورود بــه 
کشور وجود دارد و سفر مستقیم و غیر مستقیم 

از این کشورها برقرار است.
فهرســت این دســته کشــورها عبارت اســت 
بوتســوانا،  بولیــوی،  آرژانتیــن،  از»»انــدورا، 
شیلی،کاســتاریکا، کلمبیــا، کوبا، اکــوادور، مصر، 
فیجی، گرجستان، هند، اندونزی،کویت، لسوتو، 
لیبــی، مــاالوی، مغولســتان، مالــزی، موزامبیــک، 
نامیبیا، نپال، هلند، اســواتینی، عمان، پاراگویه، 
پرو، پرتغال، روســیه، سیشیل، افریقای جنوبی، 
تانزانیــا،  ســوریه،  ســورینام،  ســودان،  اســپانیا، 
تونــس، انگلســتان، زامبیــا و زیمبابــوه و  رعایــت 
تمــام شــرایط زیــر بــرای مســافرین ورودی از این 

کشورها الزامی است. 
منــع ســفر در حــال  بــرای ســایر کشــورها 
حاضر وجود ندارد و رعایت تمام شرایط زیر برای 
مســافرین ورودی از این کشــورها الزامی اســت. 
نخســت ارائــه تســت پی ســی آر منفــی کرونا )با 

انجــام( در  از  پــس  مهلــت حداکثــر ٩٦ ســاعت 
بــدو ورود بــه کشــور و دوم انجــام مراقبت هــای 
ســندرمیک بیماری هــای واگیــر و در صــورت نیــاز 

انجام تست مجدد PCR کرونا الزم است.

 طرحکاهشپروازهایداخلی

تاپایانپنجشنبه۴شهریور
ادامهدارد

همچنیــن روز گذشــته عضــو هیئــت مدیــره 
شــرکت فرودگاه هــا و ناوبــری هوایــی ایــران بــه 
دســتورالعمل  اجــرای  ادامــه  از  مهــر  خبرگــزاری 
کاهــش پروازهــای داخلی تا پایان روز پنج شــنبه 

4 شهریور خبر داد.
پــس از آنکــه قــرارگاه عملیاتــی مبــارزه بــا 
کرونا، کاهش دو ســوم از ســفرهای بین شــهری 
دســتگاه های  بــه  را  هوایــی  و  ریلــی  جــاده ای، 
مربوطــه ابالغ کرد، ســازمان هواپیمایی کشــوری 
بــه شــرکت  را  بخشــنامه  ایــن  نوتامــی،  در  نیــز 
فرودگاه هــا و ناوبــری هوایی ایران و شــرکت های 

هواپیمایی اعالم کرد.
بــر اســاس آمــاری کــه دســتگاه های متولــی 
ســفرهای  کرده انــد،  اعــالم  هوانــوردی  صنعــت 
 25 دوشــنبه  )از  تعطیــالت  روزه   5 در  هوایــی 
مــرداد( 57 درصــد  پایــان جمعــه 29  تــا  مــرداد 
کاهش داشته است؛ به عنوان نمونه، 28 مرداد 
امســال )روز عاشــورا( 76 پــرواز خروجــی و 74 
پــرواز ورودی در فــرودگاه مهرآبــاد انجــام شــده 
اســت کــه در مقایســه بــا روز مشــابه در تیرمــاه 
بــه ترتیــب 56.6 و 57.5 درصــد کاهــش داشــته 

است.

ایــن در حالــی اســت کــه بــر اســاس آمــار 
هوایــی  ناوبــری  و  فرودگاه هــا  شــرکت  اعالمــی 
ایران، در ســه ماهه نخســت امســال 77 هزار و 
211 ســورتی پرواز در فرودگاه های تحت مالکیت 
ایــن شــرکت انجــام و حدود 6 میلیون مســافر )5 
میلیــون و 933 هــزار و 975 نفــر( نیــز از ایــن 

فرودگاه ها جابه جا شده اند.
)بهــار  ابتدایــی ســال گذشــته  ماهــه  در 3 
از  پــرواز  ســورتی   974 و  هــزار   45  )1399
فرودگاه هــای تحــت مالکیــت انجــام و بیــش از 4 
میلیون مسافر )4 میلیون و 145 هزار و 38 نفر( 

از طریق این فرودگاه ها جابه جا شده بودند.
بنابرایــن در بهــار امســال میــزان پروازهــای 
داخلــی )در فرودگاه هــای تحــت مالکیت شــرکت 
بــه  وابســته  فرودگاه هــای  جــز  بــه  فرودگاه هــا( 
نیروهــای مســلح، نفــت و مناطق آزاد نســبت به 
بهار ســال گذشــته افزایش 68 درصدی در میزان 
نشســت و برخاست هواپیماها و 43 درصدی در 

تعداد مسافران داشته است.
همچنیــن در روز ســه شــنبه 26 مــرداد در 
فرودگاه کیش 32 پرواز )شــامل 16 پرواز ورودی 
و 16 پــرواز خروجــی( انجــام شــد؛ حــال آنکــه روز 
شــنبه 30 مرداد بر اســاس اعالم اطالعات پرواز 
ایــن فــرودگاه، 16 پرواز شــامل 8 پــرواز ورودی و 
8 پرواز خروجی انجام می شود که نشان دهنده 
کاهــش 50 درصــدی پروازهــای فــرودگاه کیــش 

است.
در فرودگاه مشــهد نیز شــنبه 30 مرداد 26 
پــرواز ورودی داخلــی، 22 پــرواز خروجی داخلی، 
2 پرواز ورودی خارجی و 3 پرواز خروجی خارجی 

و مجموعاً 53 پرواز انجام می شود.

عضوهیاتمدیرهشرکت
فرودگاهها:محدودیتپرواز،

درآمدهایشرکتراکاهشداد
ولیسالمتمردممهمتراست

محمــد امیرانــی، عضو هیئت مدیره شــرکت 
فرودگاه هــا و ناوبــری هوایی ایران درباره کاهش 
پروازها در پی اعمال محدودیت 6 روزه از ســوی 
ســتاد ملی مقابله با کرونا اظهار کرد: بر اســاس 
مصوبــه ســتاد ملــی مقابلــه با کرونــا در خصوص 
شــرکت  مختلــف،  شــهرهای  بــه  ســفر  کاهــش 
فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران نیز به مدیریت 
ســازمان هواپیمایی کشــوری، اقدام به کاهش و 

کنترل پروازها کرد.
وی افــزود: بــا ایــن اقــدام، پروازها تــا حدود 
یــک ســوم کاهــش پیدا کــرد. امــا این میــزان، در 
شــهرهای مختلــف بــا توجه بــه تعــداد پروازهایی 
که داریم، متفاوت اســت. مثالً اگر فرودگاهی 2 
پرواز در روز داشــت، یک پرواز آن کاهش یافت 
و نمی توانســتیم هر دو پــرواز را متوقف کنیم که 
درنتیجــه در چنین فرودگاه هایــی، تعداد پروازها 

کاهش 50 درصدی داشته است.
شــرکت  هوانــوردی  عملیــات  راهبــر 
ایــران ادامــه داد:  فرودگاه هــا و ناوبــری هوایــی 
امــا در شــهرهایی ماننــد فــرودگاه مشــهد، تعداد 
بیشــتری از پروازهای این فــرودگاه کاهش یافته 
اســت و همچنیــن شــهرهای جنوبــی کشــور؛ این 
برنامــه از ســوی مدیرعامــل شــرکت فرودگاه هــا 
و ناوبــری هوایــی ایــران بــه کل فرودگاه هــا ابالغ 
شد و تاکنون این موضوع کنترل شده و تا پایان 

مدت زمانی که ستاد کرونا به ما ابالغ کرده، این 
کاهش پروازها، اعمال خواهد شد.

وی یــادآور شــد: طبیعتاً بــا توجه به کاهش 
محــل  از  فرودگاه هــا  شــرکت  درآمــد  پروازهــا، 
درآمدهای فرودگاهی که از ایرالین ها می گیریم، 
کاهش می یابد ولی این مصوبه ســتاد کروناست 
و باید اجرا شــود و حفظ ســالمتی مردم از درآمد 

شرکت فرودگاه ها مهم تر است.
امیرانــی گفت: مثالً تعداد پروازهای مشــهد 
از بیــش از 100 پــرواز در روزهــای عــادی و تا 170 
پــرواز در روزهــای آخــر هفتــه، در حــال حاضر به 

40 تا 50 پرواز در روز رسیده است.
مقــام مســئول در صنعــت  ایــن  بــه گفتــه 
در  فرودگاه هــا  شــرکت  بــه  آنچــه  هوانــوردی، 
خصــوص کنتــرل و کاهــش پروازهــا ابالغ شــده، 
تــا پایــان 5 شــنبه هفتــه جاری )4 شــهریور( اجرا 
خواهد شد؛ مگر اینکه ستاد ملی مقابله با کرونا 
و ســازمان هواپیمایی کشــوری دستور جدیدی به 

ما ابالغ کنند.

مدیرفرودگاهمشهد:۷۲درصد
ازپروازهایمشهدکمشد

امانی بنــی، مدیــرکل فرودگاه هــای  محمــود 
خراســان رضــوی در گفــت وگــو بــا خبرنــگار مهــر 
بــا یــادآوری ابالغیــه قــرارگاه عملیاتی ســتاد ملی 
مبــارزه بــا کرونا گفت: بر اســاس ابالغیه قرارگاه 
بــا کرونــا  قــرارگاه عملیاتــی ســتاد ملــی مبــارزه 
مبنــی بــر محدودیت هــای ســفر در پیــک پنجــم 
کرونــا در کشــور و تقلیــل 50 درصــدی پروازهــا، 
کاهــش   ،1400 مردادمــاه   25 دوشــنبه  روز  از 
کلیــه پروازهــای فــرودگاه مشــهد بــه کمتــر از 65 
درصــد صــورت پذیرفــت و بــه تدریج تــا پایان روز 
25 مــرداد به مرز کاهش 72 درصدی رســید؛ در 
پروازهای خارجی نیز تا 83 درصد کاهش مسافر 

و پرواز داشته ایم.
وی افــزود: بــا توجــه به وضع کرونایی شــهر 
مشــهد حجم پروازهای این فرودگاه تا 65 درصد 
کاهــش یافته و تمام مجوز پروازهای فوق العاده 
باطــل و به شــرکتهای هواپیمایی نیز این موضوع 

اعالم شده است.
مدیــر فــرودگاه مشــهد دربــاره آمــار تعــداد 
نــژاد  شهید هاشــمی  فــرودگاه  مســافر  و  پــرواز 
مشــهد در روز پنــج شــنبه 28 مــرداد مــاه 1400 
)عاشورای حسینی( تصریح کرد: تعداد پروازهای 
ورودی داخلــی 23 پــرواز و بــرآورد مســافر 2185 
نفــر، تعــداد پروازهای خروجی داخلی 20 پرواز و 
برآورد مسافر 1880 نفر، تعداد پروازهای ورودی 
خارجــی 5 پــرواز و 242 مســافر، تعداد پروازهای 
خروجــی خارجــی 5 پــرواز و 442 مســافر بــرآورد 

شده است.
وی با بیان اینکه متوسط پروازهای فرودگاه 
اعمــال  از  پیــش  و  عــادی  روزهــای  در  مشــهد 
محدودیت هــا، 170 پــرواز در روز بود، تأکید کرد: 
آمــار فــوق نشــان می دهــد در مقایســه بــا مــدت 
زمــان مشــابه در مــاه گذشــته 69 درصــد کاهش 

پرواز و 72 درصد کاهش مسافر داشته ایم.

نایــبرئیــسکانــونسراســریمرغــداران
گوشــتیتاکیــدکــردکــهحداکثــرقیمتمــرغدر

بازاربایدبین٢۶تا٢٧هزارتومانباشد.
حبیب اسدهللا نژاد در گفتگو با مهر درباره 
اینکــه آیا سیاســت اصالح قیمــت ملک در دولت 
جدیــد پیگیــری می شــود گفــت هنــوز نمی دانیــم 
سیاســت دولــت جدیــد چــه خواهــد بود آیــا قرار 
اســت کــه تخصیــص ارز 4200 تومانی به واردات 

نهاده های دامی ادامه پیدا کند یا خیر؟
وی اضافــه کــرد: بایــد وزیر جهاد کشــاورزی 
مــا  ســپس  کنــد  شــروع  را  کار  و  شــود  تعییــن 
پیشــنهادات خود را در قالب یک بســته به دولت 

ارائه خواهیم کرد.
اســدهللا نــژاد تاکیــد کــرد: بــا ایــن حــال در 
قالــب یــک راهــکار کوتــاه مــدت و بــا توجــه بــه 
افزایــش قیمــت مؤلفه های تولیــد، اصالح قیمت 
مصــوب مــرغ بایــد در دســتور کار قــرار بگیــرد و 
انتظــار مــا این اســت که دولت نــرخ مصوب مرغ 

را اصالح کند.

یــادآوری  بــا  بخــش خصوصــی  فعــال  ایــن 
افزایــش شــدید قیمــت جوجــه یــک روزه گفــت: 
قیمــت مصــوب جوجــه یــک روزه گوشــتی 4٢٠٠ 
تومــان و قیمــت کنونــی آن در بــازار ٩٠٠٠ تومان 
اســت و بــا همیــن قیمــت ٩٠٠٠ تومــان نیــز بــه 

راحتی نمی توان جوجه تأمین کرد.
اســدهللا نــژاد افــزود: اگــر قیمــت مصــوب 
جوجــه یــک روزه گوشــتی بــه نــرخ 5٢٠٠ تومــان 
که مدنظر تولیدکنندگان جوجه نیز است، برسد 
منطقــی اســت و اثــر افزایــش قیمــت مؤلفه هــای 
تولیــد بــر نــرخ تمــام شــده تولیــد مــرغ نیــز زیــاد 

نخواهد بود.
وی دربــاره اینکــه قیمــت تمــام شــده تولیــد 
هــر کیلوگــرم مــرغ در حال حاضر چقدر اســت؟، 
افــزود: بــا جوجه یک روزه گوشــتی به نرخ 4٢٠٠ 
تومان قیمت تمام شده تولید مرغ زنده ١٩ هزار 
تومــان و بــا قیمــت کنونی جوجه یــک روزه یعنی 
٩٠٠٠ تومــان، قیمــت تمــام شــده تولید مــرغ نیز 

بیش از ٢١ هزار تومان خواهد بود.

اســدهللا نــژاد در بخــش دیگری از ســخنان 
خــود بــا مــرور قیمــت مــرغ در بــازار تهــران کــه 
کماکان بین 4٠ تا 4٣ هزار تومان اســت، گفت: 
و  ایــن قیمت هــا، گرانفروشــی  بــه  مــرغ  عرضــه 
ســودجویی اســت و دســتگاه های نظارتــی باید با 

آن برخورد کنند.
وی افــزود: تولیدکننــدگان مــرغ را بــا نــرخ 
مصــوب عرضــه می کننــد در حالــی کــه به دســت 
مصــرف کننــده ارزان نمی رســد و مــا از ســازمان 
حمایــت می خواهیــم که به این مســأله ورود و با 

متخلفان برخورد جدی کند.
اســدهللا نــژاد اضافــه کــرد: قیمــت مــرغ در 
بازار تهران نباید بیشــتر از ٢6 تا ٢٧ هزار تومان 

باشد.
۱۰تا۱۵درصدقیمتتمامشده
تخممرغکرایهحملونقلاست

رئیــس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار 
اســتان تهران گفت که کرایه حمل  و نقل بســیار 

باال رفته است. 10 تا 15 درصد قیمت تمام شده 
تخم مرغ کرایه حمل و نقل است.

ناصــر نبی پور در گفت وگو با ایســنا با بیان 
اینکــه قیمــت هرکیلــو تخــم مــرغ درب مرغــداری 
یــک شــانه  17هــزارو300 تومــان اســت، گفــت: 
تخــم مــرغ 30 عددی بــا وزن حدود دو کیلو درب 

مرغداری 34 هزارتومان است.
وی ادامــه داد: اینکــه هرشــانه تخــم مــرغ 
دســت مصــرف کننــده بــه چــه قیمتــی مــی رســد 
و  حــوزه  ایــن  بــا  مرتبــط  تشــکل های  اختیــار  در 
تولیدکننــدگان نیســت و دســتگاه های نظارتــی از 
جملــه وزارت صمــت بایســتی بــازار را رصد کنند. 
البته در حال حاضر قیمت مشخصی برای مصرف 
کننده وجود ندارد و همچنان با قیمت های ســال 
قبل خرید و فروش می شود، زیرا دولت در حال 

تغییر است.
نبــی پور به افزایــش کرایه های حمل و نقل 
نیــز پرداخــت و گفــت: کرایه حمل  و نقل بســیار 
باال رفته است. 10 تا 15 درصد قیمت تمام شده 

تخم مرغ کرایه حمل و نقل است. که این کرایه 
از ارســال نهــاده از بنــادر تا مرغداری ها تا ارســال 

تخم مرغ از مرغداری ها به مراکز توزیع است.
وی بــا یــادآوری اینکــه در دولــت دوازدهــم 
تشکل ها به طور کل نادیده گرفته شدند، گفت: 
تشکل ها هیچ قدرتی از توزیع نهاده تا نظارت بر 
تولید ندارند. فقط زمانی که قیمت تخم مرغ باال 
مــی رود مرکــز توجــه مــی شــوند. امیدواریم وزیر 
آینده توجهی بیشــتری به تشــکل های این بخش 

داشته باشد.
رئیــس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار 
اســتان تهــران در پایــان گفــت: میادیــن میــوه و 
تــره بــار باید چندیــن غرفه در اختیار تشــکل های 
مرغــداری قــرار دهنــد و ایــن تشــکل ها نیــز بــه 
وسیله مرغداران تخم مرغ را به صورت مستقیم 
عرضه کنند. آمادگی این را داریم که تخم مرغ را 
بــه صورت مســتقیم عرضه کنیم تــا هم از خروج 
آن از شبکه توزیع جلوگیری شود و هم با قیمت 

مصوب به دست مصرف کننده برسد.

توزیعقطرهچکانیخودروتوسطشرکتهای
خودروســازیعاملــیشــدهتــابخشــیازتقاضــای
خریــدخــودروازبــازارخــارجوقیمتهــاشــیب

افزایشیراتجربهکنند.
بــه گــزارش تســنیم، چنــد روزی اســت که بنا 
بر اعالم ســتاد ملی کرونا برای جلوگیری از شــیوع 
گســترده بیمــاری کرونــا اصنــاف  از دوشــنبه 25 
مــرداد الــی شــنبه 30 مردادمــاه در سراســر کشــور 
تعطیــل شــده انــد با این وجود بازار خودرو نســبت 
تعطیلی هــا و توقــف معامــالت واکنــش متفاوتــی 
داشته است. در طول چند روز اخیر بازار خودرو با 

رشــد قیمت ها در انواع خودروهای داخلی آنهم در 
فضای مجازی روبرو بوده است به نحوی که در این 
مدت هیچ معامله ای به صورت رسمی انجام نشد 
اما  در بازارهای غیر رسمی وضع قیمت گذاری های 
کاذب خودروهــا داغ بــود و هــر کــس بــرای ســود 
بیشــتر رقم هــای مختلفــی را بــرای خودروهای خود 

اعالم می کند.
به گفته فعاالن بازار خودرو، قیمت ها ارتباط 
بســیار مســتقیمی بــا نــرخ دالر دارد، هــر زمــان که 
نــرخ دالر افزایــش پیــدا می کنــد قیمت خــودرو هم 
در مســیر رشــد قــرار می گیرد و البتــه بالعکس این 

موضــوع هــم وجــود دارد. ولی از آنجــا که نرخ دالر 
همــواره افزایشــی بــوده مــردم مدت طوالنی اســت 
کــه کاهــش قیمت خودرو را  ندیده اند و مدام بازار 
شــاهد رشــد قیمت هــا اســت البته مهم اینجاســت 
کمتــر معاملــه ای در بــازار انجام می شــود و قیمت 

به صورت کاذب روند صعودی دارد.
البتــه نکتــه دیگــری کــه باعث شــده طــی این 
خودروهــا  قیمــت  تعطیــالت،  وجــود  بــا  و  روزهــا 
به صــورت عجیــب و غریبی افزایــش پیدا کند، عدم 
تحویل بموقع خودروها به ثبت نام کنندگان اســت. 
شــرکت های  توســط  خــودرو  قطره چکانــی  توزیــع 

خودروســازی  عاملــی شــده تــا بخشــی از تقاضــای 
شــیب  قیمت هــا  و  خــارج  بــازار  از  خــودرو  خریــد 

افزایشی را تجربه کنند. 
در حال حاضر پژو 206 تیپ 2 با قیمت 245 
میلیــون تومــان، پرایــد 111 بــا قیمــت 152 میلیــون 
تومــان، ســاینا 147 میلیون تومــان، تیبا 2 با قیمت 
160 میلیــون تومــان، کوییــک دنــده ای 168 میلیون 
تومــان، رانــا ای ایکــس 225 میلیــون تومــان، پــژو 
207 اتوماتیــک 385 میلیــون تومــان، پــژو پــارس 
270 میلیون تومان، سمند ال ایکس 235 میلیون 

تومان به فروش می رسد.

رشدقیمتخودرو
دربازارتعطیل

 نایبرئیسکانونسراسریمرغدارانگوشتی:نبایدقیمتمرغ

بیشاز۲۷هزارتومانباشد

 اعالمفهرستبهروزشدهورودمسافرخارجیبهکشور

دردوران»کرونادلتا«
امیرانی،عضو هیات مدیره شرکت فرودگاه ها: طرح کاهش پروازهای داخلی تا پایان پنج شنبه 4 شهریور ادامه دارد
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تجارت با اورسیا، راهکاری 
برای تقویت مبادالت 

بازرگانی با کشورهای ثالث
رئیس کمیســیون صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، 
معــادن و کشــاورزی ایــران تجــارت بــا کشــورهای عضو 
اتحادیــه اقتصادی اوراســیا را موجــب افزایش صادرات 

و تقویت تجارت و مبادالت با مقاصد ثالث می داند.
رئیــس کمیســیون صادرات اتــاق بازرگانی ایران در 
گفت وگــو بــا ایرنا اظهــار کرد: منطقــه اوراســیا می تواند 
یک هدف فوق العاده برای توســعه صادرات ایران باشــد 
و موافقت نامه تجارت ترجیحی فعلی، تمرینی مناســب 

برای مبادالت آزاد محسوب می شود.
جمشــید نفر با بیان اینکه باید تجارت فعلی مورد 
بررســی قــرار بگیــرد، خاطرنشــان کــرد: رونــد واردات و 
صــادرات بــه اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا نیاز بــه تحلیل 
و اقدام برای رفع موانع دارد تا شــرایط مناســب تجارت 

خارجی مهیا شود.
او با بیان اینکه کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا می توانند نیازهای داخلی ایران را مانند خوراک 
دام تامیــن کننــد، تصریــح کــرد: از ســوی دیگــر ظرفیت 
باالیی برای صادرات صنایع غذایی به این منطقه وجود 
دارد کــه ایــن توســعه تجــاری نه تنها می توانــد توازن در 
مبــادالت را فراهــم کند بلکــه افزایش صادرات را نیز در 

پی داشته باشد.
او افــزود: چنیــن شــرایطی تجــارت آزاد را رقابتــی 
می کنــد و موجــب عالقه به توســعه مبــادالت در فعاالن 

اقتصادی داخلی و کشورهای اوراسیا می شود.
رئیــس کنفدراســیون صادرات اتــاق بازرگانی ایران 
خاطرنشــان کرد: ارتباط با کشــورهای همســایه به ویژه 
اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا همانطور کــه از اولویت های 
دول ســیزدهم قــرار گرفتــه بایــد شــتاب بگیــرد کــه ایــن 
برنامه ریزی هــا بــا احصــا مشــکالت و رفــع آنهــا ممکــن 

می شود.
عضــو  کشــورهای  بــه  صــادرات  کــرد:  تاکیــد  او 
تقویــت  و  رشــد  باعــث  اوراســیا  اقتصــادی  اتحادیــه 
مناســبی  مســیر  می توانــد  و  می شــود  ایــران  تجــاری 
کنــد. ایجــاد  ثالــث  کشــورهای  بــا  مبــادالت   بــرای 

بــه گفتــه نفــر، بررســی تجــارت بــا اتحادیــه اقتصــادی 
اوراسیا نشان می دهد موافقت نامه تجاری با کشورهای 

عضو مزایای فراوانی برای ایران دارد.
ایــران ۲۵۸  ابتدایــی ســال ۱۴۰۰،  در ســه ماهــه 
میلیــون دالر کاال به اوراســیا صــادر و ۳۴۷ میلیون دالر 

نیز از این کشورها وارد کرده است.

 افزایش ۶۵درصدی

صادرات ایران
به گفته مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی ســازمان 
توســعه تجــارت، در ۴ ماهــه اول ســال ۱۴۰۰ بــه طــور 
کلــی صــادرات ایران به جهان حــدود ۱۴میلیارد و ۳۳۸ 
میلیون دالر بوده که به نسبت مدت مشابه سال قبل 

۶۵درصد افزایش داشته است.
فــرزاد پیلتــن در گفت وگــو بــا خبرگــزاری ایلنــا در 
مورد جایگاه کشورهای عربی در میان کشورهای هدف 
صادراتــی و همســایگان ایران اظهــار کــرد: در میــان ۲۰ 
کشــور اول هــدف صادراتی ایران که میــزان صادرات به 
آنهــا در حــدود ۱۳میلیــارد و ۲۹۶ میلیــون دالر و حــدود 
۸۵.۷ درصد از کل صادرات کشــور را شــامل می شــود، 
کشورهای عربی شامل عراق  با ۲میلیارد و ۸۱۷میلیون 
دالر و ســهم ۱۹.۶درصدی که ۴۳درصد رشــد نســبت به 
مدت مشابه در سال ۱۳۹۹ دارد و امارات متحده عربی 
بــا ۱میلیــارد و ۶۲۷میلیــون دالر و ســهم ۱۱.۳درصدی با 
۳۳درصد رشــد در مقایســه با مدت مشــابه ســال قبل، 
بعــد از چیــن در رتبه هــای دوم و ســوم بازارهــای هــدف 

صادراتی محصوالت ایرانی قرار داشته اند.
مدیــرکل دفتــر عربــی و آفریقایی ســازمان توســعه 
بــا  عمــان  همچنیــن  کــرد:  تصریــح  ادامــه  در  تجــارت 
۱۷۷میلیون دالر و ۱.۲درصدی سهم از کل صادرات ایران 
در ایــن مــدت و بــا وجــود افزایش ۵۰درصدی صــادرات 
نســبت بــه مدت مشــابه در ســال گذشــته، با یــک رتبه 
تنــزل نســبت بــه خرداد ماه ســال ۱۴۰۰در رتبــه یازدهم 

کشورهای هدف صادراتی ایران قرار گرفته است.
او خاطرنشــان کرد: کشــور ســوریه نیــز بــا حــدود 
۶۶میلیون دالر و ســهم ۰.۵درصدی از مجموع صادرات 
ایــران و علی رغم افزایــش ۳۶درصدی صــادرات بــه ایــن 
کشور نســبت به ســال قبل، با ۳ رتبه تنزل نســبت به 
ماه گذشــته رتبه ۲۰ بازارهای هدف صادرات کشــورمان 

را در مدت فوق به خود اختصاص داده است.
پیلتن اضافه کرد: سهم این کشورها از میزان کل 
صــادرات کشــورمان بــه ۲۰ کشــور اول هــدف صادراتــی 

حدود ۴میلیارد و ۵۰میلیون دالر برآورد شده است.
او همچنیــن با اشــاره بــه جایگاه کشــورهای عربی 
در میــان همســایگان ایران از نظــر میزان صادرات ایران 
بــه ایــن  کشــورها گفــت: در میــان فهرســت ۱۵ کشــور 
بــا ۷میلیــارد و ۲۲۷میلیــون دالر  کــه  ایــران  همســایه 
ســهم ۵۰.۴درصدی از کل صادرات کشــور را در ۴ماهه 
امســال بــه خــود اختصــاص داده انــد؛ کشــورهای عربــی 
شــامل عراق و امارات به ترتیب با کســب ســهم ۱۹.۶ و 
۱۱.۳ درصــدی همچنــان رتبه هــای اول و دوم طرف هــای 

صادراتی ایران را به خود اختصاص داده اند.
او افــزود: عمــان نیــز پــس از کشــورهای ترکیــه، 
افغانســتان، پاکســتان و روســیه کماکان با کسب سهم 
۱.۲درصدی از مجموع صادرات ایران به همســایگان در 

رتبه ۷ طرف های صادراتی ایران قرار داشته است.
پیلتــن تصریــح کــرد: قطــر، کویــت و بحریــن پــس 
ارمنســتان  ترکمنســتان،  آذربایجــان،  کشــورهای  از 
 ۱۴ و   ۱۳  ،  ۱۲ رتبه هــای  در  ترتیــب  بــه  قزاقســتان  و 
طرف هــای صادراتــی ایــران در میان ۱۵ کشــور همســایه 
در ایــن مدت قــرار گرفته انــد. قطر با ۴۵میلیــون دالر و 
کســب ســهم ۰.۳درصــدی ۲۴درصد افزایش، کویــت با 
۴۳میلیــون دالر و ســهم ۰.۳درصــد  ۵درصد کاهش و  
بحریــن بــا ۲میلیــون دالر و ســهم ۰.۰۱درصدی، ۲درصد 
کاهــش در مقایســه بــه مدت مشــابه در ســال گذشــته 

داشته اند.
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 سود یک میلیارد تومانی

هر کامیون وارداتی برای دالالن
یــک  هــر  خودروســازان  انجمــن  دبیــر  گفتــه  بــه 
کامیون یک میلیارد تومان ســود دارد. زحمت هایی که 

راننده ها می کشند، اما سود به جیب دالالن می رود.
باشــگاه  بــا  گفت وگــو  در  نعمت بخــش  احمــد 
خبرنــگاران جــوان، با اشــاره به مخالفــت ۱۰۰درصدی با 
واردات کامیون های دست دوم، گفت: به عنوان انجمن 
خودروســازان بایــد حامــی تولیــد داخــل باشــیم. اکنــون 
خودروسازان داخلی می توانند بالغ بر ۱۵۰هزار دستگاه 

کامیون در سال تولید کنند.
دبیر انجمن خودروسازان  بیان کرد: خودروسازان 
داخلــی هیچــگاه از ظرفیــت داخلی اســتفاده نکرده اند، 
امــا وقتــی امــکان تولید داخــل وجــود دارد، قاعدتا نباید 

خودرو های دست دوم وارد شود.
دبیــر انجمــن خودروســازان در پاســخ بــه ســوالی 
مبنــی بــر اینکــه آیــا کامیون هــای ایرانــی کیفیــت تولیــد 
داخــل را ندارنــد کــه مــورد اســتقبال قــرار نمی گیرنــد؟ 
تشــریح کــرد: ســازمان ملــی اســتاندارد، اجرایــی شــدن 
اســتاندارد های ۸۵گانــه اروپایــی را بــرای خودروســازان 
اجباری کرده اســت و تمام خودروســازان اعم از ســواری 

و کامیون ها باید استاندارد های ۸۵گانه را پاس کنند.
او ادامه داد: خودرو های داخلی ســواری، مسافری 
و کامیــون اگــر نتواننــد اســتاندارد های ۸۵گانــه را پــاس 
کنند اجازه شماره گذاری ندارند، به عبارتی سازمان ملی 
استاندارد باید از کیفیت خودرو های داخلی دفاع کند.

نعمت بخش با اشاره به تفاوت قیمت کامیون های 
داخلــی نســبت بــه نمونه وارداتــی، گفت: اگر کســی بر 
قیمــت کاالیــی شــکایت داشــته باشــد بایــد به ســازمان 
حمایــت مراجعــه کنــد و آن ها حــق ورود به این موضوع 
را دارند. هر فروشــنده ای این حق را دارد که بر اســاس 
قیمــت تمام شــده، ســود معقولــی روی کاال بکشــد و آن 

را بفروشد.
خودرو هــای  در  داریــم  کــه  اطالعاتــی  افــزود:  او 
وارداتــی نیــز دالل بــازی زیــادی وجــود دارد و برخــی از 
ســرمایه گذاران کامیون هــای فرســوده و دســت دوم را 
از راننــدگان خریده انــد و امتیــازات را به اســم خود ثبت 

کرده اند و میلیارد ها تومان سود کرده اند.
دبیــر انجمــن خودروســازان گفــت: آنطــور که دبیر 
انجمــن کامیــون داران گفتــه بــود هــر یــک کامیــون یــک 
میلیــارد تومــان ســود دارد. زحمت هایــی کــه راننده هــا 
می کشــند، امــا ســود به جیب دالالن مــی رود. اگر تولید 
داخل باشــد داللی مطرح نیســت و مستقیم از کارخانه 

می خرند.
نعمت بخش گفــت: حدود ۱۲ کارخانه تولیدکننده 
کامیــون در کشــور داریــم کــه بالغ بر ۱۵۰هزار دســتگاه 
در ســال می توانند کامیون تولید کنند. نیاز صددرصدی 
داخــل را می توانیــم تامیــن کنیــم. وزارت راه نیــاز اســت 

برای تهیه کامیون با خودروسازان قرارداد ببندد.

رتبه 128 تاب آوری اقتصادی 
ایران در بین 130کشور

طبــق آمارهای بین المللی امتیاز تاب آوری اقتصاد 
ایــران از 2۱.۱ در ســال 2۰2۰ بــه ۱۶.۱ در ســال 2۰2۱ 
رســید. بنابرایــن جایــگاه ایــران در رده بنــدی تــاب آوری 
اقتصــاد بــه رتبــه ۱2۸ از بیــن ۱۳۰ کشــور ســقوط کرد. 
کشــورهای تاهیتــی و ویتنــام تنها کشــورهایی هســتند 
کــه در ایــن رده بنــدی در رتبــه بدتری نســبت بــه ایران 

قرار دارند.

مهراد عباد در گفت وگو با خبرگزاری ایلنا در مورد 
علــل قرار گرفتــن ایران در رتبه ۱۲۸تــاب آوری اقتصادی 
اظهــار کــرد: عوامل مختلفی در شــکننده بــودن اقتصاد 
ایــران تاثیرگــذار بودنــد. مشــکالت زیــادی در ایــن ســه 
سال به وجود آمد برای مثال تحریم های خارجی، نحوه 
مدیریت، نبود ســرمایه گذاری کافی و کرونا عوامل مهم 

و تاثیرگذار در این مورد بودند.
راســتای  در  دیگــر تصمیم هــا  طــرف  از  افــزود:  او 
مقابلــه بــا تحریــم بــه جــای اینکــه باعــث بهتــر شــدن 
اوضــاع شــود، هــر تصمیمــی کــه گرفتــه می شــد اوضاع 
را بدتــر می کــرد. بــرای مثــال تصمیماتــی که در راســتای 
سیاســت های ارزی گرفتــه شــد به ضرر اقتصــاد بود. به 
مجموع اینها تحریم داخلی گفته می شــود که خود یک 

عامل مهم دروضع فعلی اقتصاد ایران بود.
عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران بــا 
تاکید بر تاثیر بیشــتر کرونا بر ایران گفت: گرچه کرونا 
یــک پدیــده جهانی بود و مختص به ایران نبود اما ایران 
در میــان یــک جنــگ اقتصــادی و تحریــم بــا این مســئله 
روبه رو شــد بنابراین تاثیر کرونا بر ایران نســبت به یک 

کشور که شرایط عادی داشت، بیشتر بود.
او همچنیــن اظهــار امیــدواری کرد: بــا اتفاقاتی که 
در روابــط بین المللــی مــا در حــال رخ دادن اســت بــه 
بهتــر شــدن وضع خوشــبین هســتم، چراکه نــوع روابط 
بین الملل در وضع فعلی بســیار تاثیرگذار بود. می توان 
گفــت نصــف مســائل بــه دلیــل تحریم هــا بــود. ایــران 
پتانســیل ایــن را دارد کــه در ایــن رنکینــگ رتبــه بهتــری 
داشــته باشــد ولی شــرایط بســیار ویژه ای حاکم بود که 
باعــث شــد اوضــاع به شــکل فعلــی باشــد. بنابراین من 

خوشبین هستم و فکر می کنم اوضاع بهتر می شود.
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و  معــدن  صنعــت،  پیشــنهادی  وزیــر 
تجــارت )صمــت( با بیان اینکه بعد از بازیابی 
تــراز ارزی، رقابــت در صنعت خودرو و لوازم 
خانگــی می توانــد مفیــد باشــد، گفــت کــه به 
دنبــال تفکیک ایــن وزارتخانه نیســت و برای 
مدیریــت بــازار در شــش ماهــه دوم امســال 
بــه دنبال اصــاح نظام توزیع، افزایش تولید 
کاالهایــی کــه بــا زندگی مــردم ارتبــاط دارد و 
افزایش صادرات برای کنترل نرخ ارز است.

بــا  ســیدرضا فاطمی امیــن در گفت وگــو 
ایســنا، در پاســخ بــه ســوالی دربــاره موضــوع 
چالش برانگیــز در حــوزه تنظیــم بــازار، یعنــی 
تفکیــک وزارت صمــت اظهــار کــرد: اتفاقی که 
در وزارت صنایــع و معــادن و وزارت بازرگانــی 
افتــاد، عمــالً ادغــام نبــوده بلکه تجمیــع بوده 
اســت. ایــن کار بســیار درســتی بود کــه حوزه 
تولیــد و تجــارت بــا هــم ادغام شــوند؛ چرا که 
تنظیــم بــازار را کســی می توانــد مدیریــت کند 
کــه تولیــد را مدیریــت کنــد اما تاکنــون ادغام 
یــک  واقعــی صــورت نگرفتــه و فقــط شــاهد 

تجمیع ساده سازمانی بودیم. 
او در ادامــه وعــده داد کــه حداکثــر در 
۱۰مــاه اول دولــت جدیــد، یــک ســاز و کار و 
مدیریــت  حــوزه  در  یکپارچــه  کامــالً  فراینــد 
صنعــت معــدن و تجــارت ایجاد شــود و ادغام 
واقعی خود را نشان دهد؛ چراکه برای تنظیم 
بازار این ادغام الزم اســت و این طور نیســت 
که اگر وزارتخانه را تفکیک کنیم، تنظیم بازار 

بهتر انجام می شود. 

افق دو ساله برای کنترل تورم 
فاطمی امین در ادامه درباره برنامه هایی 
کــه بــرای تنظیــم بــازار طراحــی کــرده اســت 
گفــت: ۳۶ پــروژه طراحــی شــده کــه از طریــق 
آن هــا عملکــرد یکپارچــه محقــق می شــود امــا 
بــه طــور کلــی تورم شــامل ســه مولفــه اصلی 
رشــد نقدینگی، رشد تولید و رشد قیمت های 
خارجــی اســت. تــورم بیمــاری مزمــن اقتصــاد 
ایــران اســت و انتظــار نمــی رود در شــش مــاه 
برطرف شــود. آقای رئیسی نیز در برنامه های 
خود یک افق دو ســاله برای نصف کردن نرخ 
تورم نسبت به سال ۱۳۹۹ اعالم کرده است. 
او افــزود: برنامــه ویــژه مــا بــرای تنظیــم 
بازار، ســاماندهی و اصالح نظام توزیع است . 
هرچــه نظــام توزیــع قابــل رصــد و مدیریــت 

بیشتر باشد، اثر نقدینگی را کاهش می دهد. 
با افزایش نقدینگی، تقاضا نســبت به عرضه 
بیشــتر و تــورم ایجاد می شــود، امــا اگر بتوان 
نظــام توزیــع را کنتــرل، مدیریــت و حرفــه ای 
می کنــد؛  پیــدا  کاهــش  نقدینگــی  اثــر  کــرد، 
بنابرایــن در کوتاه مــدت بــه دنبــال تمرکــز بــر 
اصــالح نظــام توزیــع بــرای کنتــرل نقدینگی و 
دوم رشــد تولیــد محصوالتــی هســتیم کــه به 

معیشت خانواده مربوط است. 
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت 
بــا بیــان اینکه مســکن، مــواد غذایی و حمل و 
نقل به ترتیب بیشــترین ســهم را در افزایش 
نــرخ تورم دارنــد، تصریح کرد: مقرر شــده در 
حــوزه تولید اقالمی که مربوط به حوزه وزارت 
صمــت می شــود، کار ویــژه ای انجــام شــود تــا 
رشــد تولید داشــته باشــند و به دلیل کاهش 
تولیــد، تــورم ایجــاد نشــود. حتی بــرای تامین 

مواد اولیه نیز برنامه ریزی شده است. 
همچنیــن بــه گفته فاطمی امیــن، برنامه 
ســوم در این رابطه برنامه ریزی برای افزایش 
۵ میلیارد دالری صادرات در شش ماهه دوم 
امســال اســت کــه ایــن مبلغ بــه ایجــاد توازن 
بــازار ارز کمــک خواهــد کــرد و اثــر نــرخ ارز بر 

تورم کاهش پیدا می کند. 

 سرنوشت قیمت گذاری 

در دولت سیزدهم
او همچنیــن بــا بیان اینکــه قیمت گذاری 
دســتوری و ســپردن بــازار بــه دســت عرضــه و 
تقاضــا به صورت صفر و یک نیســت، تصریح 
کــرد: مــن معتقدم دولت نبایــد قیمت تعیین 
کنــد و نبایــد هــم بازار را رها کنــد. دولت باید 

ضوابــط و ســاختار بــرای قیمــت تعییــن کنــد 
یعنــی قواعــدی مشــخص شــود کــه قیمت هــا 
بــر اســاس آنهــا شــکل گیــرد تــا قیمت ها هم 
بــرای مصرف کننده و هم تولیدکننده مطلوب 
باشــد و منافــع هــر دو تامیــن شــود. ایــن در 
حالــی اســت کــه قیمت گــذاری در مــواردی به 
نفــع تولیدکننده و به زیان مصرف کننده و در 

مواردی برعکس است. 

آیا واردات خودرو و لوازم 
خانگی آزاد می شود؟ 

در  ادامــه  در  صمــت  پیشــنهادی  وزیــر 
واردات  احتمــال  دربــاره  ســوالی  بــه  پاســخ 
و  خانگــی  لــوازم  جملــه  از  نهایــی  کاالهــای 
خــودرو اظهــار کــرد: از ســال ۱۳۹۷ بــه دلیــل 
محدودیت هــای ارزی واردات خــودرو ممنــوع 
شــد اما این دوره زیادی طوالنی شــده اســت 
و دولت باید حداکثر ظرف یک ســال، خود را 
بازیابــی می کــرد اما هنوز همان شــرایط حفظ 
شــده است. ما ســعی می کنیم در مدت قابل 
توجهــی اقتصــاد و تراز ارزی کشــور را بازیابی 
کنیــم و زمانــی کــه تــراز ارزی کشــور متعــادل 

شد، رقابت می تواند مفید باشد. 
از  حمایــت  بــرای  البتــه  افــزود:  او 
تولیدکننــدگان داخلی سیاســت ها باید با هم 
هماهنــگ باشــند و بــه طــور زمان بندی شــده 
بــا توالــی مناســب اجرا شــوند. رقابــت در هر 
کاالیــی از جمله خودرو موثر اســت، اما اینکه 
یکبــار صرفــاً دربــاره تعرفه تصمیم گیری شــود 
و الزامــات دیگــر فراهم نشــود فقــط به نقطه 
اول برمی گردیــم. در صنعــت خــودرو برنامــه 
مدیریتــی  ســاختارهای  تــا  داریــم  ســاله  دو 
و اقتصــادی صنعــت خــودرو اصــالح شــود و 
همزمــان رقابــت و افزایش تولید هم خواهیم 

داشت. 
 کشورهایی که در دوره 
سخت همکار ما نبودند 
چالش خواهند داشت 

امــا بــه گفتــه وزیــر پیشــنهادی صمــت، 
نکته مهم اینجاســت کشــورهایی که در دوره 
ســختی همــکار ایــران نبودنــد، ادامــه کار آنها 

قطعا با چالش همراه خواهد بود. 
فاطمی امیــن در پاســخ به ســوالی مبنی 

بــر اینکــه برنامه هــای یــاد شــده بــا در نظــر 
گرفتن تحریم است یا خیر؟ گفت: بله. موارد 
بــا در نظــر گرفتن تحریم اســت؛ چراکه موانع 
داخلــی مــا خیلــی بزرگتــر از مســائل تحریــم 
اســت. اگــر موانع داخلی تولیــد و تجارت حل 
 شــود، تحریم هــا آن قــدری که گفته می شــود

تاثیر گذار نیستند. 

به غرب نیازی نداریم 
او در ادامــه در پاســخ بــه ســوالی درباره 
همچنــان  صنعتــی  توســعه  الگــوی  اینکــه 
جایگزینــی واردات خواهــد بــود، تصریح کرد: 
اقتصــاد  اینکــه  بــر  مبنــی  دارم  مــن شــعاری 
ایــران بایــد بزرگتر از مرزهایش باشــد. ما اگر 
بخواهیــم در دنیــا حتــی حرف سیاســی بزنیم 
بایــد قــدرت اقتصــادی داشــته باشــیم. قدرت 
نظامــی ســر جــای خــودش اســت کــه بــه آن 
رســیدیم و در کل دنیــا بــرای کشــور اعتبــار 
ایجــاد کرده اســت. حاال باید قــدرت اقتصادی 
را هــم به عنوان یک مولفه قدرت برای کشــور 

ایجاد کنیم. 
فاطمی امیــن بــا بیان اینکــه ایجاد قدرت 
اقتصــادی بــا درهــای بســته اتفــاق نمی افتــد، 
گفــت: حتــی اینکه چــه چیزی از چه کشــوری 
وارد می کنیــم یــا چــه محصولــی را بــه کــدام 
کشور صادر می کنیم  می تواند برای ما قدرت 
ایجــاد کنــد. ایــران بایــد در زنجیره هــای تولید 
و تجــارت بین المللــی قــرار گیــرد تــا تحریم ها 
خنثــی شــود. خنثی کردن تحریم ها با بســتن 
مرزها یا وضعی مشابه کره شمالی که برخی 
بایــد  مــا  نمی شــود.  محقــق  می کننــد  تعبیــر 
تعامالت مــان را بــا کشــورهای همســوی خــود 
کــه کــم هــم نیســتند افزایش دهیم کــه برای 

این کار هم برنامه داریم. 
او در پاســخ بــه ســوالی دربــاره جایــگاه 
کشــورهای غربــی در ایــن ارتباط، اظهــار کرد: 
دنیــا خیلــی بزرگتــر از چنــد کشــور اروپایــی 
اســت. ما محتاج کشــورهای اروپایی نیســتیم 
امــا از همــکاری با آنها اســتقبال می کنیم. اما 
اصــالً محتــاج آنهــا نیســتیم و می توانیم بدون 
اتــکا بــه غــرب، مســتقل کار کنیم و بــه جایی 
برســیم کــه آنهــا را بــه نوعــی مجبــور کنیــم با 
ما همکاری کنند. این امر کامالً شــدنی اســت 
و می توانید در ســال های آینده شــواهد آن را 

ببینید.

لغــو  دســتوری،  لغوقیمت گــذاری 
سیاســت پرداخــت ارز ۴2۰۰تومانــی، ثبــات 
نرخ ارز، صادر نکردن بخشــنامه های متعدد 
و حــل مشــکات بیمــه و مالیــات از جملــه 

درخواست های بخش خصوصی است.
اگرچه همواره اعالم می شــود که کمبود 
نقدینگی مهم ترین چالش بخش تولید کشور 
است اما حتی اگر دولت، تمام نقدینگی مورد 
نیــاز تولیــد را هم تأمین کند ولی تا زمانی که 
فضــای کســب و کار تیــره و تار باشــد، باز هم 
عمــالً کاری از پیــش نخواهد رفــت؛ در همین 
رابطه کارشناســان همــواره تاکید می کنند که 
دولــت بایــد قیــد و بندهــای پیــش پــای تولید 
را از میــان بــردارد و اجــازه دهــد، تولید نفس 

بکشد.
البتــه اگرچــه در وزارت امــور اقتصــادی 
و دارایــی، کمیتــه ای بــرای حذف مقــررات زائد 
تشــکیل شــده و مرکــز پایــش و بهبــود محیط 
کســب و کار بــه صــورت تخصصــی بــه احصــا 
هــر  امــا  می پــردازد  مزاحــم  قوائــد  حــذف  و 
یــک قانــون مزاحــم کــه از ســر راه برداشــته 
تولیــد  دیگــر،  مزاحــم  قانــون  ده  می شــود، 
شــده و پــا بــه عرصه وجــود می گذارنــد که در 
ایــن رابطــه می توان بــه صدور بخشــنامه ها و 
دســتورالعمل های مختلف در ۳ سال گذشته 
اشــاره کرد که عالوه بر ایجاد مانع بر ســر راه 
تولیــد، تبدیــل بــه یکــی از زمینه هــای جــذاب 

برای توزیع رانت نیز شده است. 
در  روغنــی  ابوالفضــل  رابطــه  ایــن  در 
گفت وگــو بــا خبرگــزاری مهــر بــا بیــان اینکــه 
مشــکالت کســب و کارهــا مشــخص بــوده و 
همــگان بــر آنهــا واقــف هســتند، اظهــار کــرد: 
اولیــن خواســته بخــش تولیــد کــه بارهــا نیــز 

عنوان شده دادن یک آرامش و ثبات به بازار 
است. ثبات و آرامش نیز به منزله ثبات نرخ 
ارز حداقــل در یــک بــازه زمانــی ۶ ماهه و یک 
ساله است یا اگر قرار بر تغییر نرخ است این 
تغییر نباید با جهش محسوسی مواجه شود؛ 
در واقــع بایــد تغییــرات قیمتــی در محــدوده 
یک یا ۲ درصد باشــد نه بیشــتر که بازار را به 

هیجان و تب و تاب بیاندازد.
رئیــس کمیســیون صنایع اتــاق بازرگانی 
ایران افزود: مورد دوم این است که اگر دولت 
و وزارتخانه ها می خواهند بخشــنامه ای صادر 
کنند، این بخشــنامه بر اســاس ضوابط باشــد 
و پیشــنهاد ایــن اســت کــه در حــوزه صــادرات 
نهایــت حمایت از فعــاالن صورت گیرد و برای 
ارزآوری و تســهیل صــادرات بسترســازی های 

الزم صورت گیرد.
او ادامــه داد: مســاله ســوم مربــوط بــه 
حــل مناقشــات بین المللــی و تعییــن تکلیــف 
پرونده هــای بــاز از جمله FATF اســت. شــاید 
از نظر دولتمردان این موضوع مهم نباشد اما 
بــرای فضــای کســب و کار بســیار مهم اســت. 
ایجــاد ارتبــاط با بــازار ۴۰۰ میلیونی در اطراف 
ایــران بایــد در دســتور کار دولت قرار گیرد. با 
رفع تنش ها و ایجاد مناسبات بین المللی این 

کار شدنی است.
روغنــی افــزود: مــورد بعــدی مربــوط بــه 
زخــم دیرینــه بخش تولید می شــود. این زخم 
دیرینه مشــکالت تأمیــن اجتماعی، قانون کار 
و مالیــات اســت کــه نیــاز مبــرم بــه بازنگــری 
تولیدکننــده  از  دیگــر  کشــورهای  در  دارنــد. 
واقعی مالیات نمی گیرند اما در ایران برعکس 
اســت به شــکلی که فقط تولیدکننــده واقعی 
از  ضوابطــی  بایــد  دولــت  می دهــد.  مالیــات 

جملــه ارزش آفرینی و اشــتغال زایی را شــروط 
معافیت مالیاتی اعالم کند.

رئیــس کمیســیون صنایع اتــاق بازرگانی 
از  پنجــم جلوگیــری  مــورد  ادامــه داد:  ایــران 
صدور بخشنامه های متعدد و عطف به ماسبق 
شــدن این بخشنامه هاست. متأسفانه دولت 
تبدیل به ماشــین تولید بخشــنامه شــده و به 
صــورت بی رویــه و گاهــی متناقض بخشــنامه 

صادر می کند.
سیاســت های  در  بازنگــری  افــزود:  او 
پولــی، بانکــی و مالی کشــور نیز مــورد دیگری 
است که باید مورد توجه دولت سیزدهم قرار 
گیرد. متأســفانه ایران جز بدترین کشورها از 

نظر باال بودن بهره بانکی است.
روغنــی گفــت: توجــه اساســی بــه رکــود 
تورمی در داخل کشور و جلوگیری از بروز آن 
مــورد هفتــم اســت. دولــت باید توجه داشــته 
باشــد کــه همــان قــدر کــه تــورم مضر اســت، 
رکــود نیــز مضر اســت و ترکیب ایــن دو با هم 
اقتصــاد را بــا چالش هــای بــزرگ و عمــده ای 

مواجه می کند.
رئیــس کمیســیون صنایع اتــاق بازرگانی 
ایــران اظهــار کــرد: مــورد هشــتم مربــوط بــه 
بزرگ بودن حجم دولت اســت. دولت باید از 
دیوان ساالری فاصله بگیرد و به سمت کوچک 
بخــش  جایــگاه  احیــای  کنــد.  حرکــت  شــدن 
خصوصــی بــه این امــر کمک شــایانی می کند. 
و  دولتــی، خصوصــی  بخــش   ۳ بــه  اقتصــاد 
تعاونی تقسیم می شود و طبق اصل ۴۴ باید 
بخش خصوصی چابک شود. دولت سیزدهم 

چاره ای جز کوچک کردن دولت ندارد.
و  راندمــان  افزایــش  افــزود:  روغنــی 
بهــره وری، کارآمدســازی و کاهش تصدی گری 

از دیگــر درخواســت های بخــش خصوصــی از 
دولت است.

او ادامــه داد: توجــه بــه تأکیــدات قانــون 
مبنــی بر فاصله گرفتن بانک ها از بنگاهداری 
مورد دهم است. دولت سیزدهم باید با تمام 
تــوان ایــن موضــوع را عملیاتی کنــد. دولت تا 
جایــی کــه می تواند باید اقتصاد را به اهل فن 

و بخش خصوصی واگذار کند.
رئیــس کمیســیون صنایع اتــاق بازرگانی 
ایــران افــزود: دولــت بایــد مــاده ۳ و ۴ قانــون 
حمایــت از کســب و کارها و رفــع موانع تولید 
را اجرایــی کنــد یعنی باید در هر تصمیم گیری 
از نظرات بخش خصوصی استفاده کرده و به 

آن اهمیت دهد.
روغــی گفــت: مــورد دوازدهــم مبنی بر 
لغــو قیمت گــذاری دســتوری اســت. همــه به 
ایــن موضــوع اذعــان دارنــد کــه قیمت گذاری 
در  مگــر  اســت  غلــط  صددرصــد  دســتوری 
مــواردی کــه دولــت ارز یا رانتــی را در اختیار 
توجــه  بایــد  می دهــد.  قــرار  تولیدکننــدگان 
دســتوری  قیمت گــذاری  لغــو  کــه  داشــت 
موجــب خودکنترلی می شــود و بــه نفع همه 

است.
مربــوط  نیــز  مــورد ســیزدهم  افــزود:  او 
بــه لغــو پرداخــت ارز ۴۲۰۰ تومانی اســت. ما 
مخالف صددرصدی پرداخت این ارز هســتیم 
چراکــه تخصیــص ارز ۴۲۰۰ تومانــی نتیجه ای 
جز توزیع رانت نداشــته اســت. اگر دولت به 
دنبــال حمایــت از قشــر ضعیف جامعه اســت 
بایــد بدانــد که ایــن قبیل سیاســت ها نه تنها 
از قشــر ضعیــف حمایتــی نمی کنــد بلکــه بــه 
نابرابــری و توزیــع رانــت نیــز کمــک می کنــد و 

فقط سفره عده ای خاص را بزرگ می کند.

۱۳درخواست خصوصی ها از دولت

برنامه های فاطمی امین برای صمت: احتمال آزادسازی 
واردات خودرو تا پایان جدال بر سر تفکیک وزارتخانه
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بهترین راهکار برای بهبود وضع شــبکه 
ریلی کشور، ایجاد عرصه مناسب برای ورود 
مردم به مدیریت و بهره برداری از این شبکه 
اســت، بهتریــن مــدل بــرای انجــام ایــن کار، 
اعطــای مجــوز بهره برداری محورهــای ریلی و 
مدیریــت ســیر و حرکــت نــاوگان بــه مــردم و 

بخش خصوصی است.
عملکــرد  بررســی  فــارس،  گــزارش   بــه 
هشــت ســاله دولــت تدبیــر و امیــد در حــوزه 
حمــل و نقــل ریلــی نشــان می دهــد کــه رشــد 
برخــی شــاخص های مهم این حــوزه  نامطلوب 

بوده است.
این موضوع در حالی رخ داده اســت که 
که توســعه روزافزون و تمرکز بر مدل حمل و 
نقــل ریلــی در دولت های یازدهــم و دوازدهم 
همواره به عنوان هدفی جدی و مورد پیگیری 
مطــرح می شــد  بــه طــوری کــه دولــت قبــل، 
مهمتریــن تمرکــز خــود در حــوزه حمــل و نقل 

را بهبــود وضــع حمــل و نقــل ریلی کشــور چه 
از منظــر توســعه ای و چــه از منظــر عملکــردی 
عنــوان می کــرد، این در حالی اســت که تاکید 
سیاســت های باالدســتی نیــز بــر اهمیــت این 

موضوع اضافه  کرده است.
مطابــق بــا سیاســت های کلــی نظــام در 
حــوزه حمــل و نقــل و همچنین سیاســت های 
کلی برنامه ششــم توســعه که در سال پایانی 
آن قرار داریم، هدف گذاری کشور، تخصیص 
ســهم بهینــه از مجمــوع حمــل بــار و مســافر 
داخلــی و خارجــی به حوزه حمــل و نقل ریلی 
بــوده اســت  بــه طوری کــه باید تا افــق 1404، 
سهم حمل بار و حمل مسافر ریلی از مجموع 
حمــل بــار و مســافر کشــور بــه ترتیــب به 30 
و 20 درصــد افزایــش پیــدا کند کــه هم اکنون 

فاصله معناداری با این اهداف وجود دارد.
جدا از عقب ماندگی شبکه حمل و نقل 
ریلــی کشــور در نیل به اهداف تعیین شــده، 

 عــاوه بــر آنکه بهبودی در وضع موجود اتفاق 
نیافتاده اســت، شــاخص های عملکردی،  افت 
در بهره بــرداری از شــبکه حمــل و نقــل ریلــی 

کشور را نشان می دهد.
 در بخــش لکوموتیــو ، از آغــاز تــا پایــان 
ســال 1399 تعــداد لکوموتیوهــای در گــردش 
تعــداد  و  دســتگاه   611 بــه  دســتگاه   644 از 
لوکوموتیوهای در ســرویس از 580 دســتگاه 
بــه 533 دســتگاه کاهــش یافته اســت که  به 
ترتیب 5 و 8 درصد کاهش را نشان می دهد.
در حال حاضر یکی از معضات راه آهن، 
کمبــود لوکوموتیــو گــرم در نواحــی اســت کــه 
بحــران  بــا  را  بــار  و صاحبــان  واگــن  مالــکان 

روبه رو کرده است.
جــواد شــاهجویی،  این بــاره،  محمــد  در 
می گویــد:  ریلــی  نقــل  و  حمــل  کارشــناس 
عوامــل  بــه  ریلــی  کشــنده های   مشــکات 
مختلفــی از جمله تحریم هــا، کمبود قطعات، 

اقتصــاد ضعیف ناشــی از بهــره وری پایین گره 
خورده است، در عین حال یکی از بزرگ ترین 
مشــکات فعلــی مالــکان خصوصــی لکوموتیو 
کــه مالــک 30 درصــد نــاوگان کشــش کشــور 
ســوی  از  آنهــا  مطالبــات  انباشــت  هســتند، 
شــرکت راه آهن به میزان حــدود 400 میلیارد 

تومان در وضع فعلی اقتصاد کشور است.
وی اظهــار کــرد: در ســال 1399 بــه نــرخ 
ســرمایه  تومــان  میلیــارد   2000 تقریبــاً  روز  
لکوموتیو کشــور زمین گیر شــده کــه نمی توان 
از آنهــا بهره برد  ، تعــداد لکوموتیوهای معادل 
 707 رقــم    1398 ســال  ابتــدای  در  کشــور 
دستگاه بود، اما در خرداد 1400 به رقم 668 
دســتگاه رســید ایــن در حالــی اســت کــه طــی 
این مدت 35 دستگاه لکوموتیو جدید نیز به 

ناوگان ریلی کشور اضافه شده است.
ایــن کارشــناس حمــل و نقــل ریلــی بیــان 
کرد: بدون شک زمین گیر شدن لکوموتیوها  در 
کشــور بــه معنــای از کار افتادن همه ارکان این 
شبکه مهم در کشور است و حمل و نقل ریلی 
کشــور در صــورت ادامــه روال موجــود، به طور 
کامل از چرخه اقتصاد ملی خارج خواهد شــد.

شاهجویی افزود: مهمترین راهکار برای 
بهبــود وضــع شــبکه حمل و نقل ریلی کشــور 
ایجــاد عرصــه مناســب بــرای ورود مــردم بــه 
مدیریــت و بهره بــرداری از ایــن شــبکه اســت، 
بهتریــن مــدل بــرای انجــام ایــن کار، اعطــای 
و  ریلــی  محورهــای  از  بــرداری  بهــره  مجــوز 
همچنین مدیریت سیر و حرکت ناوگان ریلی 

به مردم و بخش خصوصی است.
وی تأکیــد کــرد: قوانیــن الزم برای انجام 
ایــن کار در کشــور وجــود دارد و در صــورت 
اجــرای درســت می توانــد حمــل و نقــل ریلــی 
را بــه جایــگاه اصلــی خــود در اقتصــاد کشــور 

بازگرداند.

اقتصـــــــــاد ملی توســــــعه و 

آلمان به دنبال انتقال 
هیدروژن از طریق خط لوله 

گاز نورد استریم 2 
ترجمه: سلیم حیدری

یــک مقام رســمی بوندســتاگ )مجلــس نمایندگان 
آلمان( به خبرگزاری TASS اطاع داده اســت که آلمان 
در حال بررســی اســتفاده از خط لوله گاز نورد اســتریم 
2 برای دریافت هیدروژن از روســیه در آینده به عنوان 
بخشــی از اهــداف و تعهــدات انــرژی پاک این کشــور بر 

اساس توافق سبز اتحادیه اروپا است.
اقتصــادی  امــور  کمیتــه  رئیــس  ارنســت،  کاوس 
و انــرژی بوندســتاگ، بــه ایــن خبرگــزاری گفــت: »مــن 
در مــورد ایــده اســتفاده از نورد اســتریم 2 بــرای انتقال 

هیدروژن در آینده بسیار فکر کرده ام.«
در  اکنــون  آلمــان  کــه  کــرد  خاطرنشــان  وی 
جســت وجوی شــرکایی از سراســر جهــان بــرای تحویــل 
هیدروژن است. اما با توجه به هزینه و زمان الزم برای 
تحویل هیدروژن از طریق دریا، خط لوله نورد اســتریم 
2 در صــورت تجهیــز بــرای انتقــال هیــدروژن می توانــد 

جایگزین بهتری باشد.
او افــزود: »روســیه پتانســیل عظیمــی در تولیــد 
هیــدروژن دارد کــه مــا بــرای انجــام انقــاب در انــرژی 
بــه آن نیــاز داریــم. بــه همین دلیل اســت کــه صحبت 
بــا روســیه در مــورد منابع آتــی هیدروژن بســیار عالی 
خواهد بود.« او همچنین نورد استریم 2 را یک پروژه 
»صحیــح و ضــروری« برای تأمین نیازهــای گاز طبیعی 

نامید. آلمان 
درباره احتمال خنک ســازی خط لوله برای انتقال 
هیدروژن، مدیر عامل نورد استریم 2، ماتیاس ورنیگ 
در مصاحبه اخیر خود با روزنامه Handelsblatt آلمان 
گفــت: »ایــن امــر واقعــاً امکان پذیــر اســت و می تــوان 
ظــرف یــک دهــه خــط لولــه را بــرای تأمیــن هیــدروژن 

مناسب کرد.«
در همیــن حــال، آر بــی ســی اوکرایــن روز جمعــه 
گزارش داد که کیف در حال ایجاد یک گروه کاری برای 
خنثــی ســازی تهدیدهایــی ناشــی از نــورد اســتریم برای 
اوکرایــن اســت. ایــن روزنامــه بــه نامــه ای که بــه امضای 
دنیس اشمیگل، نخست وزیر اوکراین و آندری یرماک، 
رئیس دفتر رئیس جمهوری رســیده اســت، پرداخت. بر 
اســاس ایــن نامــه مقامات مختلف کیف برای مشــارکت 

در این کارگروه تعیین شده بودند.
پیــش از ایــن، والدیمیــر زلنســکی، رئیس جمهوری 
اوکرایــن ادعــا کــرده بــود کــه روســیه مــی توانــد از نورد 
اســتریم 2 بــرای ایجــاد کمبــود عرضه  گاز در بــازار اروپا 
اســتفاده کنــد و ایــن کار منجــر بــه افزایــش قیمــت گاز 

خواهد شد.
منبع: راشاتودی

محمد مخبر »مسئول 
هماهنگی تیم اقتصادی 

دولت« شد
محمــد مخبر معــاون اول رئیس جمهوری به عنوان 

مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت معرفی شد.
به گزارش تســنیم، آیت هللا ســید ابراهیم رئیســی 
روز گذشــته در جریــان حضــورش در مجلــس شــورای 
اســامی بــرای دفــاع از وزرای پیشــنهادی، اعام کرد که 
محمــد مخبــر معــاون اول رئیــس جمهــوری را مســئول 

هماهنگی تیم اقتصادی قرار داده است.
به گفتــه رئیســی این انتخاب برای این بوده اســت 

که از بگومگوهای احتمالی در آینده جلوگیری شود.
محمــد مخبــر رئیــس ســابق ســتاد فرمــان اجرایــی 
به عنــوان  را  ایــت هللا رئیســی وی  کــه  اســت  امــام)ره( 

معاون اول خود انتخاب کرده است.
تیــم  میــان  هماهنگــی  ایجــاد  جمهــوری  رئیــس 
اقتصــادی دولــت را از اولویت هــای خــود معرفــی کــرده 
و گفتــه اســت چــه تیــم اقتصــادی به معنی خــاص بانک 
مرکــزی، وزارت اقتصــاد و برنامــه بودجــه و چــه به معنی 
عــام یعنــی تمــام وزارتخانه های اقتصــادی در این رابطه 

می توانند نقش داشته باشد.

روسیه برای به رسمیت 
شناختن طالبان شرط 

تعیین کرد
ســرگئی الوروف وزیــر امور خارجه روســیه برای 
به رســمیت شــناختن گروه طالبان شرط تعیین کرد و 
گفــت ایــن موضوع به اقدامــات آنها و مطابقت یافتن 
رفتــار و اعمــال ایــن گــروه بــا وعده هایشــان بســتگی 

دارد.   
به گزارش ایرنا، الوروف در گفت و گو با رسانه ها 
افــزود: واقعیت هایی در میــدان عمل )کنترل طالبان بر 
افغانســتان( وجــود دارد کــه همــه می پذیرنــد. اما بقیه 
مسائل در مورد به رسمیت شناختن طالبان بستگی به 
آن دارد کــه رفتــار ایــن گــروه تــا چه اندازه بــا بیانیه ها و 

وعده های آن مطابقت می کند.  
 دیمیتــری ژیرنوف ســفیر روســیه در کابــل دو روز 
پیــش با نماینــدگان گروه طالبان دیــدار کرد و مذاکرات 

خود با این گروه را سازنده خواند.  
در همین حال  ضمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس 
جمهوری روســیه در امور افغانســتان اعام کرده اســت 
که روســیه در به رســمیت شــناختن گروه طالبان عجله 

نخواهد کرد.
وزیر خارجه روسیه در ادامه سخنان خود در جمع 
خبرنــگاران ســوالی دربــاره امــکان پذیــرش پناهنــدگان 
افغانی گفت: روســیه در مســاله پذیرش پناهندگان به 
تعهدات خود در عرصه حقوق انسانی بین المللی توجه 

می کند.   
الوروف افــزود: مــا در ایــن زمینــه فقــط از تعهدات 

بین المللی خود پیروی می کنیم.  

برزیل خواستار واحد پولی 
یکسان برای آمریکای 

جنوبی شد
پائولــو گــدس وزیــر اقتصــاد برزیل اعــام کرد که 
بازار مشــترک کشــورهای آمریکای جنوبی )مرکوســور( 
بایــد ماننــد بــازار مشــترک اروپــا واحــد پولــی یکســان 
ایــن  بــرای  را  آلمــان  نقــش  برزیــل  و  باشــند  داشــته 

مجموعه ایفا خواهد کرد.
بــه گــزارش ایرنا بــه نقل از درگاه خبری اونیورســو 
آنایــن برزیل، وزیر اقتصاد برزیل در کمیســیون روابط 
خارجــی ســنا بــا اعــام ایــن موضــوع گفــت: اگرچــه هــر 
دولتی سیاســت مالی خاص خود را دنبال خواهد کرد، 
اما همه کشــورهای عضو باید همگرایی داشــته باشــند، 
زیــرا آنهایــی که ناهماهنگ هســتند با نرخ بهره بســیار 

باال مواجه خواهند شد.
گــدس بــا بیــان اینکــه ســازوکارهای خوداصاحــی 
انضبــاط بــه همــه مجموعــه نظــم و  کــه   وجــود دارنــد 

مــی دهــد، تصریــح کــرد: بــه همیــن خاطــر، برزیــل بــه 
تقریب و هماهنگی هرچه بیشتر با منطقه آزاد تجاری 

می اندیشد.
وزیر بهداشت برزیل همچنین پیش بینی کرد: در 
15 تا 20 سال آینده، تنها پنج یا شش ارز رایج در دنیا 
به جا خواهد ماند که ازجمله آنها دالر، یورو، پول چین 
و همچنین ارز احتمالی مجموعه کشورهای عضو بلوک 

اقتصادی آمریکای جنوبی خواهد بود.
وی بــا اعــام اینکــه دربــاره ایــن موضــوع بــا گــروه 
نمایندگان آرژانتین هم صحبت کرده است، خاطرنشان 
کــرد: ارز مشــترک موهبتــی بــرای آمریــکای جنوبی برای 

مقابله با مشکات اقتصادی منطقه خواهد بود.
گــدس همچنیــن یــادآور شــد: زمانــی کــه »ژائیــر 
ژوئیــه  مــاه  در  برزیــل  جمهــوری  رئیــس  بولســونارو« 
ریاســت مرکوســور را بــر عهده گرفــت، در اظهارات خود 
به مناسبت پنجاه و هشتمین اجاس سران مرکوسور، 
متعهــد شــد که به ســمت نوســازی این نهــاد منطقه ای 

پیش رود.
در همین راستا، »آلبرتو فرناندز« رئیس جمهوری 
آرژانتین نیز تاکید کرد که اجماع، ستون فقرات و اصل 

وجودی اتحادیه مرکوسور است.
در بحبوحــه بحــران اقتصــادی و در زمانــی کــه این 
بلوک اقتصادی 30 ســاله می شــود، کنفدراســیون ملی 
صنایــع برزیــل ضمــن تاکیــد بــر لــزوم تعمیق انســجام، 

خواستار گفتگوی بیشتر بین اعضای مرکوسور شد.
مرکوسور بازار مشترک کشورهای آمریکای التین 
اســت کــه در ســال 1991 توســط پیمــان آسونســیان 

منعقد شد.

 اقتصاد افغانستان

2۰ درصد کوچک می شود
موسسه مالی و اعتباری »فیچ سولوشن« آمریکا 
روز جمعــه اعــام کــرد، پس از تســلط گــروه طالبان بر 
افغانســتان، اقتصاد این کشــور ممکن است ۲۰ درصد 

کوچک شود.

بــه گــزارش ایرنا از »رویترز«، بعــد از توافق فوریه 
2020 آمریکا و طالبان و امضای »توافقنامه صلح« بین 
دو طرف، روند خروج نظامیان آمریکایی و متحدان این 
کشــور از افغانســتان شــروع شــد. ایــن در حالــی اســت 
کــه طــی هفته هــای اخیر طالبــان موفق به پیشــروی در 
افغانستان و تصرف شهرهای مهم این کشور شد. گروه 
طالبــان روز یکشــنبه گذشــته وارد کابــل شــد و دولــت 

اشرف غنی در افغانستان سقوط کرد.  
انویتا باســو رییس بخش خطر کشــور آســیایی در 
موسسه فیچ گفت: به احتمال زیاد اقتصاد افغانستان 
در ســال جــاری بــه شــکل قابــل توجهی کوچــک خواهد 
شــد.  اقتصــاد کشــورهای دیگــر مانند میانمار و ســوریه 
کــه بــا شــرایط مشــابهی مواجــه هســتند، بیــن 10 تا 20 
درصد کوچک شده است و این امر برای افغانستان نیز 

اتفاق خواهد افتاد.  
وی افــزود: کمک هــای مالــی خارجــی که یــک منبع 
مهم برای تامین مالی افغانســتان اســت، در سال جاری 
بــه شــدت کاهــش خواهــد یافــت. برخــی از محاســبات 
کمک هــای  کــه  می دهــد  نشــان  متحــد  ملــل  ســازمان 
مالــی بــرای افغانســتان در ســال 2021 نســبت به ســال 
گذشــته آن حــدود 20 درصــد کاهــش داشــته اســت اما 
ایــن محاســبات عامــل تســلط طالبــان بــر افغانســتان 
را در نظــر نگرفتــه بودنــد.  باســو توضیــح داد: ارز ملــی 
افغانستان )افغانی( که در یک ماه گذشته هفت درصد 
از ارزش خــود را در مقابــل دالر آمریــکا از دســت داده 
است، سقوط بیشتری خواهد کرد زیرا اکثر منابع ارزی 
افغانســتان در خــارج از ایــن کشــور بــرای جلوگیــری از 

دسترسی طالبان به آنها، مسدود شده است.  
افغانســتان سرشــار از منابعــی ماننــد مــس، طــا، 
نفــت، گاز طبیعــی، اورانیــوم، بوکســیت، زغــال ســنگ، 
ســنگ آهــن، خاک هــای کمیــاب، لیتیوم، کروم، ســرب، 
روی، ســنگ های قیمتــی، تالــک، گوگــرد، تراورتن، گچ و 

سنگ مرمر است.  
چشــم انداز منابــع معدنی ممکن اســت قدرت های 
بزرگــی ماننــد چیــن را بــه ایــن کشــور جــذب کنــد، امــا 
دسترســی دشــوار و نبــود جــاده اســتخراج ایــن منابــع 
را پیچیــده می کنــد. برخــی از مقامــات ســازمان ملــل از 
احتمال افزایش کشــت تریاک و تولید سایر مواد مخدر 
در افغانستان پس از قدرت گرفتن طالبان ابراز نگرانی 
کرده انــد. مقامــات ســازمان ملل متحد گــزارش داده اند 
کــه طالبان از ســال 2018 تــا 2019 احتماالً 400 میلیون 

دالر از تجارت مواد مخدر به دست آورده اند.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

در سه ماهه ابتدایی امسال میزان تحقق 
درآمدهای نفتی و درآمدهای حاصل از فروش 
و مولدســازی امــوال دولــت کمتــر از 3 درصــد 
بــوده و حدود 53.1 هــزار میلیارد تومان یعنی 
۲8 درصــد از رقــم منابــع و مصــارف بودجــه از 

محل تنخواه گردان خزانه تامین شده است.
گــزارش  براســاس  فــارس،  گــزارش  بــه 
خزانه داری کل کشور، عملکرد منابع و مصارف 
بودجــه در ســه ماهــه ابتدایــی امســال بالــغ بر 
189 هــزار و 300 میلیــارد تومان بوده که حدود 
53.1 هــزار میلیــارد تومــان یعنــی 28 درصــد از 
رقــم مذکــور از محل تنخواه گردان خزانه تامین 

شده است.
براســاس این گــزارش، مجموعا 136 هزار 
و 200 میلیــارد تومــان منابــع بودجــه در بهــار 
امســال محقق شــده که بخش اعظم آن ناشــی 

از تحقق درآمدها بخصوص درآمدهای مالیاتی 
و گمرکی بوده است.

در این دوره زمانی، حدود 62 هزار میلیارد 
تومان درآمدهای مالیاتی و گمرکی محقق شده 
رقــم  درصــدی   76.3 تحقــق  نشــاندهنده  کــه 
مصوب بودجه اســت.  میزان تحقق درآمدهای 
مالیاتــی نســبت به مصــوب، 87 درصد و میزان 
تحقق درآمدهای گمرکی نسبت به مصوب، 24 

درصد بوده است.
در ســه مــاه ابتدایــی امســال، صرفــا بالــغ 
بــر 2.5 هــزار میلیــارد تومــان درآمــد ناشــی از 
صادرات نفت و فرآورده های نفتی حاصل شده 
که حدودا 3 درصد رقم مصوب بودجه برای این 

دوره زمانی است.
همچنیــن میــزان درآمد حاصــل از فروش 
امســال  بهــار  در  دولــت  امــوال  مولدســازی  و 

هــم صرفــا 300 میلیــارد تومــان بوده که نشــان 
بــا  همچنــان  زمینــه  ایــن  در  دولــت  می دهــد 

مشکات زیادی دست و پنجه نرم می کند.
بخــش اعظــم درآمــد 48.6 هــزار میلیــارد 
تومانــی ناشــی از فــروش و اگــذاری اوراق مالــی 
اســامی در ســه مــاه ابتدایــی امســال، بخاطــر 
بــه  کــه  بــوده  اســامی  خزانــه  اســناد  انتشــار 
پرداخت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای 
یا همان بودجه عمرانی اختصاص یافته اســت. 
در ایــن دوره زمانــی، حــدود 46 هــزار میلیــارد 
تومان اسناد خزانه اسامی منتشر شده است.
در بهــار امســال، صرفــا 2.6 هــزار میلیارد 
تومان اوراق مالی اسامی یعنی صرفا حدود 16 
درصــد رقم مصوب بودجه برای این دوره زمانی 
بــه فــروش رســیده اســت کــه نشــان می دهــد 
کارنامــه  هــم  زمینــه  ایــن  در  روحانــی  دولــت 

مناسبی نداشته است.
 189 مجموعــا  گــزارش،  ایــن  براســاس 
هــزار و 300 میلیــارد تومــان از مصــارف بودجــه 
در ســه مــاه ابتدایــی امســال محقــق شــده کــه 
بخــش اعظــم آن ناشــی از پرداخــت هزینه هــا 
عمدتــا پرداخــت حقــوق و دســتمزد کارمنــدان و 

بازنشستگان بوده است.
ســقف اســتفاده دولت از تنخواه گردان 
خزانه براســاس قوانیــن و مقررات رقمی بالغ 
بر 41.2 هزار میلیارد تومان بود ولی براساس 
مصوبــه شــماره 33604/ت 58740 ه مــورخ 
29 خردادماه 1400 هیات دولت، این رقم به 
مبلــغ 54 هزار و 950 میلیارد تومان افزایش 
یافــت و دولــت بــا اســتفاده از ظرفیت همین 
مصوبه، توانست کسری بودجه در خردادماه 

را جبران نماید.

 مطالبه

۴۰۰ میلیارد ی  
 لکوموتیوداران

از راه آهن

جزئیات دخل و خرج سه ماهه بودجه

ادامه از صفحه 1

• پزشــکان و وکا: بــا توجه بــه برآوردهای 
صورت گرفته مقدار مالیاتی که دندان پزشکان و 
پزشــکان متخصص باید بپردازنــد 6 هزار و 800 
میلیارد تومان اعام شده است؛ درحالی که رقم 
مالیات پرداختی توسط دندان پزشکان و پزشکان 
متخصــص بســیار کمتــر از ایــن میــزان اســت. 
همچنین بنا بر گزارش های غیررسمی رقم فرار 
مالیاتی وکا حدود 12 هزار میلیارد تومان است. 
• ثروتمندان: رئیس ســازمان امور مالیاتی 
بــه درآمــد  اشــاره  بــا  کشــور طــی مصاحبــه ای 
میلیــاردی 300 هــزار نفــر و  پرداخــت نکــردن 
مالیــات توســط آن ها گفــت: این افــراد میلیاردر 
درآمد مشمول مالیات دارند و بیش از 50 درصد 
آن ها مؤدی مالیاتی نیستند؛ در واقع این افراد 
در سازمان امور مالیاتی هیچ پرونده ای ندارند. 

• مالکان مسکن های خالی از سکنه: طبق 
گزارش مرکز آمار نزدیک 3 میلیون مسکن خالی 
از ســکنه در کشــور وجــود دارد کــه بایــد مالکان 
آن هــا طبق قانــون مالیات پرداخــت کنند اما به 
دلیل عدم توانایی در شناســایی این مسکن ها، 

دولت نمی تواند از آن ها مالیات اخذ کند.
سیســتم اطاعاتــی ناکارآمد یکــی دیگر از 
عوامل موثر بر فرار مالیاتی است. در این ارتباط 
در کشــورهای توســعه یافته به علت دسترســی 
درآمــدی  اطاعــات  بــه  مالیات ســتان  دســتگاه 
و معاماتــی افــراد حقیقــی و حقوقــی از جملــه 
اشخاص ثالث، میزان فرار مالیاتی بسیار اندک 
است. ولی در کشورهای درحال توسعه، ضعف 
و نبود همکاری مناســب سیســتم بانکی و ثبت 
نشــدن دقیق معامات و انتقاالت موجب شــده 
است مسئوالن مربوطه نتوانند اطاعات دقیقی 
از درآمــد و ثــروت افــراد به دســت آورند. شــایان 
ذکر اســت، الــزام ارائه اطاعات اشــخاص ثالث 
و اســتفاده کارآمــد از ایــن ابــزار در کشــورهای 
حــوزه  کشــورهای  همچــون  توســعه یافته ای 
اســکاندیناوی )ســوئد، نــروژ و دانمــارک( باعــث 
شده تا فرار مالیاتی در این کشورها در مقایسه 
با سایر کشورها در سطح پائین تری قرار گیرد. 

تبیین راهکارها:
همــکاری  و  مودیــان  ســامانه  راه انــدازی 
کلیه ارکان نظام حاکمیت برای ارتقای اشــراف 

اطاعاتي سازمان امور مالياتي کشور: 
مالیاتــی  نظــام  دارای  کشــورهای  در 
پیشــرفته، راهــکار بنیادیــن بــرای اشــراف کامل 

اطاعاتــی نظــام مذکــور، قــرار گرفتــن اطاعات 
دســتگاه  اختیــار  در  جامعــه  افــراد  اقتصــادی 
مالیات ستان از طریق اطاعات ارسالی اشخاص 
ثالــث همچــون نظــام بانکــی، بیمــه ای و ســایر 
دســتگاه ها و نهادهــای دارنــده اطاعــات مذکور 
اســت. اگرچــه امــکان دریافت اطاعــات مذکور 
از ســوی ســازمان امــور مالیاتی کشــور در قالب 
پایــگاه اطاعــات هویتــی، دارایــی و عملکــردی 
موضــوع مــاده )169( مکــرر قانــون مالیات هــای 
مســتقیم مصــوب 1394 فراهــم شــده اســت، 
لیکن به دلیل نبود همکاری مناسب دستگاه ها 
ارســال  در  حاکمیتــی  و  اجرایــی  نهادهــای  و 
اطاعــات مــورد نیــاز ســازمان مالیاتــی، پایــگاه 
اطاعاتــی مذکــور بــا ضعــف اطاعاتی شــدیدی 
مواجــه اســت. این در حالی اســت کــه اطاعات 
پایگاه مذکور به عنوان اطاعات برون-سازمانی 
سیســتم یکپارچــه اطاعــات مالیاتی محســوب 
شــده و سیســتم مذکــور نیــز پروژه کلیــدی و به 
نوعی ستون فقرات طرح جامع مالیاتی است. 

بــا وجــود آنکه پروژه طرح جامع مالیاتی از 
ســال 84 آغاز شــد اما تا به امروز )ســال 1400( 
هنــوز بــه نتیجــه نرســیده اســت. لــذا ســازمان 
مالیاتی برای حل مشکل اطاعات، رویکرد خود 
را تغییر داده و با رها کردن طرح جامع، در صدد 
راه انــدازی ســامانه مودیــان مالیاتــی اســت. این 
سامانه که موضوع قانون پایانه های فروشگاهی 
و ســامانه مودیان مصوب ســال 1398 است، با 
ایجاد شفافیت در مبادالت و معامات اقتصادی، 
پایگاه اطاعاتی بسیار قوی و جامعی در اختیار 
سازمان مالیاتی قرار می دهد که مشکات طرح 
جامع مالیاتی را نداشــته و با الکترونیکی شــدن 
فرایندها و دریافت داده های استاندارد، پوشش 
گســترده ای بــر معامــات خواهد داشــت و فرار 

مالیاتی را به حداقل می رساند.

هدفمندسازی معافیت های مالیاتی:
یکــی از هزینه هــای اعطــای معافیت هــای 
مالیاتــی، زمینه ســازی ایــن مســاله بــرای ســایر 
مولفه های کاهنده درآمد دولت است. مسائلی 
ماننــد تبعیــض، فســاد، نبــود شــفافیت و فــرار 
مالیاتــی در برخــی مواقــع در معافیــت مالیاتــی 

ریشه دارند.
اعطــای  آثــار  ابتدایی تریــن  از  یکــی 
و بی عدالتــی  تبعیــض  مالیاتــی،  معافیت هــای 
اســت. تبعیض ناشی از معافیت مالیاتی عاوه 
بــر اینکــه زمینه بی اعتنایی ســایرین نســبت به 
مقررات مالیاتی و فرار مالیاتی را فراهم می آورد، 

بلکــه موجــب نبــود شــفافیت و نبود دسترســی 
مناســب دولت به اطاعات مالی و فعالیت های 

اقتصادی معاف از مالیات می شود.
نبــود شــفافیت، جــدای از فســادزا بــودن، 
موجــب انگیــزه پیدا کردن مودیانی می شــود که 
درآمدهای خود را به ســمت فعالیت های معاف 
از مالیات می برند و به نوعی فرار مالیاتی انجام 
می دهند. تمامی این هزینه ها موجب می شــود 
کــه تــوان درآمدی دولت کم شــده و دولت برای 
جبــران آن مجبــور می شــود بــه بخــش شــفاف 
فشار بیاورد و بار مالیاتی را به آن تحمیل کند.

از آن جــا کــه معافیت هــای مالیاتــی بخش 
عظیمی از اقتصاد کشــور را در بر گرفته اســت، 
حــذف  مســیر  از  توجــه  قابــل  درآمــد  کســب 
نیســت.  انتظــار  از  مالیاتــی دور  معافیت هــای 
معافیــت بخــش کشــاورزی، معافیــت صــادرات 
غیرنفتــی، معافیت هــای مالیاتــی مناطــق آزاد و 
ویژه اقتصادی، فعاليت هاي آموزشــي، خدماتي 
و ورزشي، فعاليت هاي فرهنگي، معافیت سود 
ســپرده های بانکــی و … ظرفیــت مناســبی بــرای 

مالیات ستانی است.
بــه عنــوان نمونــه ســود ســپرده های بانکی 
طبــق مــاده 145 قانــون مالیات هــای مســتقیم 
از پرداخــت مالیــات معــاف اســت. بــر اســاس 
برآوردهــای مراکز پژوهشــی مختلف نظیر مرکز 
پژوهش های مجلس، معاونت پژوهش سازمان 
مالیات، وزارت اقتصاد و… حذف معافیت مالیاتی 
ایــن بخــش حتــی با نــرخ پاییــن، درآمــد مالیاتی 

قابل توجهی را نصیب دولت خواهد کرد.
وزارت اقتصــاد با در نظــر گرفتن داده های 
سال 94 و با دو سناریوی متفاوت میزان درآمد 
حذف این معافیت را برآورد کرده است. بر این 
اســاس بــا نــرخ 25 درصــدی، بیــش از 34 هزار 
میلیــارد تومــان و بــا نرخ 5 درصــدی در حدود 7 
هــزار میلیــارد تومان درآمد تنهــا از طریق حذف 
معافیت مالیاتی ســود ســپرده ها نصیب دولت 

خواهد شد. 
مرکــز پژوهش هــای مجلــس نیــز میــزان 
درآمد حذف این معافیت را بر اساس داده های 
ســال 96 و نرخ 10 درصدی، بیش از 16.5 هزار 

میلیارد تومان برآورد کرده است. 
بانــک  داده هــای  و  آمارهــا  آخریــن  طبــق 
مرکــزی و با لحاظ نــرخ 20 درصدی، این مالیات 
بیــش از 46 هــزار میلیــارد تومــان بــرای دولــت 
درآمــد خواهــد داشــت کــه در مقایســه با ســایر 

منابع درآمدی رقم بسیار باالیی است.
بررســی مــوارد فــوق نشــان می دهد حذف 

معافیت های مالیاتی غیرهدفمند و ناکارآمد باید 
بــه عنــوان یــک راهکار ضــروری و اولویــت دار در 

دستور کار حاکمیت قرار گیرد.

اصاح ضرایب مالیاتی بورس:
بــا هــدف  بایــد  اصــاح ضرایــب مالیاتــی 
کاهش فشــار مالیاتی بر بخــش واقعی اقتصاد 
و در سمت مقابل افزایش درآمدهای مالیاتی از 
بخش های دیگر باشــد. به عنوان مثال می توان 
به دلیل اقبال سرمایه ها به ورود در بازار بورس 
بــا اصــاح برخی ضرایــب و نه افزایش فشــار بر 

مردم، درآمد مالیاتی دولت را افزایش داد.
بررســی جزئیات درآمدهای مالیاتی دولت 
در ســال 98 و مقایســه آن با سال 1397 نشان 
می دهــد مالیــات نقــل  و انتقال ســهام در ســال 
گذشــته بــا رشــد 505 درصــدی از 654 میلیــارد 
تومــان بــه حــدود 4هزار میلیــارد تومان رســیده 
اســت و در ســال 99 این رقم به حدود 17 هزار 

میلیارد تومان افزایش یافته است.
بنابــر اعام ســازمان بــورس و اوراق بهادار 
در شــهریور ســال 98، در هر بار خرید و فروش 
ســهام  ارزش  از  درصــد   1.439 حــدود  ســهام 
کســر شــده و بــه حســاب دولــت و کارگزاری هــا 
مکــرر  مــاده 143  اســاس  بــر  واریــز می شــود. 
قانــون مالیات هــای مســتقیم، 0.5 درصد از این 
رقــم ســهم دولت بــوده و به عنــوان مالیات اخذ 
می شــود. اما بقیه این رقم که حدود یک درصد 
اســت بــه حســاب کارگزاری هــای بورســی طــرف 

خرید و فروش واریز می شود.
از آن جا که نباید افزایش نرخ مالیات مانع 
و یا تنبیهی برای ورود سرمایه ها به بازار بورس 
باشــد، بایــد رقم کلــی 1.439 درصدی کاهشــی 
از ارزش ســهام را ثابت نگه داشــت ولی ترکیب 
آن را تغییــر داد. بــا توجــه بــه افزایش معامات 
بورســی، کارگزاری هــا درآمــد بیشــتری از محــل 
نقل و انتقال ســهام بدســت می آورند. بنابراین 
کاهش سهم آنها از درآمد نقل و انتقال سهام، 
خللــی برای ادامــه فعالیت آنها ایجــاد نمی کند. 
لذا می توان با کاهش ســهم کارگزاری ها از نقل 
و انتقال سهام نرخ مالیات نقل و انتقال سهام 

را به بیش از 0.5 درصد ارتقا داد. 
چنیــن تغییری بــدون اینکه جذابیــت بازار 
ســرمایه را بــرای ســهامداران کــم کنــد می توانــد 
درآمد مالیاتی دولت را افزایش دهد. این اقدام 
نیازمند همکاری ســازمان بورس و سازمان امور 
مالیاتی اســت تا در سال جاری بتوان بخشی از 

کسری بودجه را از این محل جبران کرد.

نظام مالیاتی کارآمد، پیشران رفاه، توسعه و عدالت
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

 افزایش 69 درصدی
فروش حق بیمه معلم

بیمــه معلــم در گزارش فعالیــت ماهانه منتهی به 
تیر سال جاری از محل فروش حق بیمه ۳.۰۶۵میلیارد 
ریــال درآمــد داشــته کــه نســبت بــه عملکــرد یک ماهــه 
مشابه سال گذشته ۶۹درصد افزایش داشته و شرکت 
در این ماه تراز منفی ۷۳درصدی را ثبت کرده است.

بــه گــزارش اخباربانــک، بیشــترین میزان خســارت 
معلــم  بیمــه  پرداختــی 
در تیــر ۱۴۰۰در اختیــار 
حــق بیمــه »کشــتی« با 
ریــال  ۹.۴۲۲میلیــارد 

بوده است.
ایــن  پایــه  بــر 
گــزارش، بیمه معلم در 
تیــر ســال جــاری میزان 
درآمــدی کــه از فــروش 
بــه مــاه گذشــته  حــق بیمــه شناســایی کــرده نســبت 
نزدیــک بــه ۶۳درصــد افــت را تجربه کرده ولی نســبت 
به دوره مشــابه ســال گذشته افزایش ۶۹درصدی را از 

آن خود کرده است.
بیشــترین میــزان درآمــدی کــه »ومعلــم« در تیــر 
ســال ۱۴۰۰کســب کــرده، از محــل فــروش حــق بیمــه 
»ثالــث - اجبــاری« بــه مبلــغ ۱.۰۳۱.۱۵۳میلیــون ریال 
بــوده و رتبــه بعــدی را نیــز بخــش »درمــان« بــه خــود 

اختصاص داده است.
بــر اســاس ایــن گــزارش، بیمــه معلم در تیر ســال 
۱۴۰۰میزان پرداختی های خود بابت خســارت ها را برابر 
بــا ۱۱.۱۸۳.۱۴۴میلیــون ریــال اعــام کــرده و از ابتــدای 
سال مالی تا انتهای تیر نیز میزان پرداختی این شرکت 
بیمه ای بالغ بر ۱۵.۸۸۷.۹۴۷میلیون ریال گزارش شــده 

است.

صنعت بیمه در زمینه 
بیمه نامه های مهندسی کار 

ویژه ای انجام نداده است
صنفــی  تشــکل های  هماهنگــی  شــورای  رئیــس 
نماینــدگان صنعــت بیمــه، بــا بیــان اینکه صنعــت بیمه 
درحوزه بیمه نامه های مهندسی کار ویژه ای انجام نداده 
اســت، گفــت که همــه کارخانجــات و تولیدکنندگان از 
امــا  بیمه نامه هــای شکســت اســتقبال خواهنــد کــرد؛ 
درحــال حاضــر فقــط چند کارخانــه در کشــور بیمه نامه 

شکست را تهیه کرده اند.
حسین طاهری درگفت وگو با چابک آناین، با بیان 
ایــن کــه تعــداد خیلــی کــم کارخانجاتــی کــه از بیمه نامه 
درحالیکــه  کــرد:  اظهــار  می کننــد،  اســتفاده  شکســت 
بیشــترکارخانجات نیازمند چنین پوشــش هایی هســتند 
کــه بــه دلیــل ایــن کــه صنعــت بیمه راجــع بــه آن تبلیغ 

نکرده، عمومیت پیدا نکرده است.
بــه گفتــه رئیــس شــورای هماهنگــی تشــکل های 
صنفی نمایندگان صنعت بیمه، با تسهیل فضای کسب 
و کار در رشته های کمتر توسعه یافته، آموزش مستمر 
و تداوم آموزش نمایندگان و طراحی و تنوع محصوالت 

جذاب ،می توان شاهد تحول در بازار بیمه بود.
طاهــری افــزود: صنعــت بیمــه در زمینــه آمــوزش 
شــبکه فــروش عملکــرد خوبــی نداشــته و راهــکاری هم 

برای آن درنظر نگرفته است.
بــرای رشــته هایی  بیمــه ای  او گفــت: شــرکت های 
ماننــد شــخص ثالث، درمان و بدنــه اتومبیل که ضریب 
خســارت باالیــی هــم دارند بــا یکدیگر رقابت کــرده و به 

توافقات خود در سندیکای بیمه گران پایبند نیستند.
صنفــی  تشــکل های  هماهنگــی  شــورای  رئیــس 
نماینــدگان صنعــت بیمــه، توضیــح داد: زمانی صدور در 
رشــته های کمتر توســعه یافته رشــد می کنــد که مراحل 

صدور، بازدید و تمامی مسائل تسهیل شود.
طاهری گفت: صنعت بیمه با دستوری عمل کردن 
هیچ وقــت توســعه پیــدا نمی کنــد امــا بــا جــذاب کــردن 
رشــته های بیمــه ای در کنــار پرداخــت کارمــزد بهتــر یــا 
کوتاهتر کردن مراحل صدور و آموزش کافی به نماینده 

می توان در این زمینه رشد کرد.
طاهــری، بــا بیــان اینکــه بــا شــیوع ویــروس کرونــا 
روند آموزش در شــرکت های بیمه ای تا حدودی متوقف 
شده، گفت: بعضی از شرکت های بیمه ای از کاس های 
آناین به عنوان جایگزین اســتفاده کردند اما نه به آن 

صورتی که قابل توجه باشد.
او تصریح کرد: اگر قرار باشد که اینکار انجام شود 
بایــد یــک برنامــه مــدون آموزشــی و مســتمر در آموزش 
وجــود داشــته باشــد، گاهــی کاس هــای تک جلســه ای 
برگــزار می شــود و از نماینــده ایــن انتظــار مــی رود کــه با 
همان یک جلسه وارد حوزه ای شود که تا دیروز وارد آن 

نشده که این امر امکان پذیرنیست.
رئیــس کانــون انجمن های صنفــی نمایندگان بیمه 
آســیا، معتقد اســت که نماینده به دنبال این اســت که 
سبد خود را متنوع تر کند و هیچ نماینده ای نمی خواهد 
کــه بــا تعــداد اندکــی محصــول کار کنــد زیــرا همیشــه 

درمعرض خطر از دست دادن بازار قرار دارد.
بــه  کــه  دارنــد  تمایــل  نماینــدگان  افــزود:  او 
بیمه نامه هــای جدیــد ورود کــرده و ســبد پرتفوی خود را 
بزرگ تــر کننــد کــه منافعی هم برای آنها خواهد داشــت 
ولی دراین زمینه کم کاری به عهده شــرکت های بیمه ای 

است که زیاد کار نکرده اند.
طاهــری، اذعــان کــرد کــه ایــن موضــوع تبلیغــات 
بیمــه  صنعــت  متولیــان  کــه  می خواهــد  گســترده ای 
)ســندیکا و بیمــه مرکــزی( بایــد بــه این حــوزه ورود پیدا 
کننــد و یکــی از مطالبــات شــبکه فــروش از بیمه مرکزی 
به عنوان نهاد حاکمیتی این اســت که درحوزه تبلیغات 

قوی تر عمل کند.

تولید محتوا؛ ابزار مهم 
آموزش بیمه کوثر در دوره 

کرونا
مدیریــت آمــوزش و پژوهــش بیمــه کوثــر با توجه 
بــه اهمیــت مضاعف دوره های مجازی در دوران کرونا، 
اقدام به تولید محتواهای آموزشــی ارزشــمند، به روز و 

باکیفیت می کند.
بــه گــزارش روابط عمومــی و اعــام مدیــر آمــوزش 

بیمــه  پژوهــش  و 
وحــدت  ایجــاد  کوثــر، 
فعالیت هــای  در  رویــه 
آموزشــی، فراهــم کردن 
چارچوبــی بــرای طراحی 
و  آموزشــی  محتــوای 
بــرای  ارائــه معیارهایــی 
بــه  کمــک  پاســخ گویی، 
محتــوای  هدف گــذاری 

آموزشی، تسهیل در فرایند برنامه ریزی آموزشی شامل 
انتخاب محتوا، روش و ارزشــیابی و به طور کلی توســعه 
و بهبــود کیفیــت فعالیت های آموزشــی از دیگر اهدافی 
اســت کــه انتظــار مــی رود بــا اجــرای ایــن طــرح جدیــد 

آموزشی حاصل شود.
زینــب حمیدی فــر، تغییــرات روزافــزون و توســعه 
جوامــع را عامــل ایجــاد نیازهــای جدیــد در ســازمان ها 
برشمرد و افزود: در این وضع آموزش به عنوان یکی از 
مهم ترین دغدغه ها در فهرســت اولویت اکثر شــرکت ها 
تعریــف می شــود. برگــزاری جلســه های آمــوزش، ارتقــا 
و توانمندســازی مناســب بــرای کارمنــدان دارای ارزش 
بســیار زیادی اســت؛ زیرا به آنان این امکان را می دهد 
تــا مهارت هــای جدیــدی را به دســت آورنــد، مهارت هــای 
موجود را بهبود بخشند و عملکرد بهتری داشته باشند.
او بــا یــادآوری همه گیری کرونا در دو ســال اخیر و 
مجازی شــدن بیــش  از پیش آموزش ها در ســازمان های 
گوناگــون گفــت: از آنجایــی کــه کار اصلی آمــوزش را در 
روش های از راه دور و دانشــگاه مجازی و مانند این ها، 
متــون،  تولیــد  بــه دوش می کشــد،  آموزشــی  محتــوای 
مطالــب و محتــوای غنی آموزشــی به عنــوان ثروت بزرگ 
آموزش های مجازی در دوره کرونا شناخته شده است.
مدیــر آمــوزش و پژوهــش بیمــه کوثــر بــا تاکیــد بر 
اینکه تولید محتوای آموزشی یکی از بنیان های اساسی 
نظام ها و ساختارهای آموزشی نوین است، خاطرنشان 
کــرد: دقــت در طراحــی و تولیــد محتوای آموزشــی امری 
اجتناب ناپذیر و هرگونه وســواس و حساسیت در تولید 
آن کاما منطقی، قابل  توجیه و به حق اســت. در واقع، 
محتوای آموزشی باید متناسب با نیاز فراگیران، مطالب 
آن بــه روز و دقیــق و در نهایــت، بایــد بــرای افــراد قابــل 
یادگیــری باشــد. مــا نیــز در بیمــه کوثــر کوشــیده ایم که 
ایــن مشــخصه ها و مختصــات را در مطالــب و محتــوای 
آموزشــی تولیــدی خــود لحــاظ کنیــم تــا هرچــه پربارتر و 

اثربخش تر شوند.

پرداخت بیش از 3 هزار 
میلیارد ریال تسهیالت 
اشتغال پایدار در اردبیل

سرپرســت اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
اســتان اردبیــل از تخصیــص ســه هــزار میلیــارد ریــال 
تســهیالت ایجاد اشــتغال پایدار در این استان خبر داد 
و اعالم کرد که تســهیالت اشــتغال روســتایی از ســوی 
چهــار بانــک توســعه تعــاون، کشــاورزی، پســت بانک و 

صندوق کارآفرینی امید در حال پرداخت است.
بــه گــزارش ایرنــا، بهــروز رحیــم زاده، روز شــنبه در 
نشستی با سرپرست فرمانداری خلخال اظهارکرد: از سال 
۹۶با جهش و افزایش ســطح میزان تســهیات اشتغال زا 

در استان تا حدودی مشکل بیکاری را کاهش دادیم.
او با بیان افزایش ســقف تســهیات ایجاد اشتغال 
پایدار در اردبیل افزود: از سال ۹۶تاکنون از ۴۱۵میلیارد 
تومان اعتبار سهم استان اردبیل از محل قانون حمایت 
از ایجاد اشــتغال پایدار در مناطق روســتایی و عشــایری 
۳۳۱میلیــارد تومــان تســهیات جــذب و پرداخــت شــده 

است.
اشــتغال  قانــون  مطابــق  اینکــه  بیــان  بــا  او 
کشور،تســهیات ارزان قیمــت ایجاد اشــتغال روســتایی 
بــه منظــور ایجــاد اشــتغال پایــدار در مناطق روســتایی، 
عشــایری و شــهرهای زیــر ۱۰هزار نفــر جمعیت پرداخت 
می شــود، گفــت: ســه هــزار و ۳۲۱طــرح اشــتغال زا بــا 
دریافــت تســهیات ارزان قیمــت وارد چرخــه اقتصادی و 

تولید استان اردبیل شدند.
سرپرســت اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
اســتان اردبیــل بــا تاکید بــر اینکه عمل نظــارت همزمان 
بــا اعطای تســهیات بــه طرح ها انجام می شــود، افزود: 
هرگونــه انحــراف از اجــرای طــرح یــا انجام نشــدن تعهد 
اشــتغال بــه ازای دریافت هــر ۱۵۰میلیون تومان پس از 
تذکر کتبی منجر به تبدیل به دین و بازگشت تسهیات 

با نرخ سود ۲۴درصد خواهد شد.
رحیــم زاده بیــان کــرد: مطابــق بــا آئین نامــه جدیــد 
طرح هایــی کــه تــا قبــل از ســال ۹۹تســهیات خــود را 
دریافــت کــرده و بــا توجــه بــه تــورم موفــق بــه اتمــام و 
بهره بــرداری نشــده اند بــا تأیید کمیته فنــی می توانند از 

تسهیات متمم بهره مند شوند.
او اظهارکــرد: بانک هــای عامــل با تســریع در انجام 
بــه  تســهیات  پرداخــت  فراینــد  الزم  هماهنگی هــای 

طرح های نیمه تمام را سرعت دهند.
سرپرســت فرمانداری خلخال نیز در این نشســت 
از مشــکل بوجــود آمــده در پرداخــت ســهم اعتبــارات 
تسهیاتی ایجاد اشتغال پایدار روستایی این شهرستان 
در ســال جــاری انتقــاد کــرد. مســعود یگانــه افــزود: از 
مبلــغ ۷۰۰میلیــارد ریــال تســهیات منظورشــده بــه این 

شهرستان تاکنون ریالی پرداخت نشده است.
او اظهــار کــرد: بــه رغم گذشــت پنج ماه از ســال از 
هزار و ۵۰۰نفر سهم ایجاد اشتغال در نظر گرفته شده 
برای ســال جاری این شهرســتان تنها یک درصد محقق 

شده است.

بــه گفتــه معــاون مســکن و ســاختمان 
وزارت راه و شهرســازی، ســازمان بــورس و 
اوراق بهادار و بورس کاالی ایران با همکاری 
و  زمیــن  صنــدوق  شهرســازی،  و  راه  وزارت 
مســکن را در دســت راه انــدازی دارنــد که در 
صــورت صــدور مجوزهــای مربوطــه از ســوی 
سازمان بورس و طبق برنامه ها، این صندوق 

از نیمه دوم سال راه اندازی می شود.
بــه  بــاره  ایــن   محمــود محمــودزاده در 
»کاالخبــر« گفــت: همکاری میان وزارت راه و 
شهرســازی و بــورس کاال از ماه هــا قبــل آغــاز 
شــد کــه ایــن همــکاری از چنــد جنبــه پیگیری 
شــده کــه تاکنــون نیز نتایجــی مثبتــی در این 

حوزه ها حاصل شده است. 
معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه 
همکاری هــای  از  یکــی  افــزود:  شهرســازی  و 
مشــترکی که قرار اســت با بورس کاال صورت 
بگیــرد ایجــاد صنــدوق زمیــن و مســکن اســت 
دولــت  از  آن  آیین نامــه  اصــاح  کــه مصوبــه 
گرفتــه شــد و بــه شــرکت های و ســازمان های 
مرتبط با وزارت راه و شهرســازی اباغ کردیم 
تــا پروژه هایــی در ایــن حــوزه بــرای راه انــدازی 

صندوق مذکور ارائه کنند. 
او اضافــه کــرد: اســتفاده از ایــن بســتر 
برای بخش خصوصی از گذشته وجود داشت 
امــا بــا ورود شــرکت ها و ســازمان های وزارت 
راه و شهرســازی کــه می تواننــد پروژه هــای بــا 
مقیــاس بــزرگ تــر را ارائــه کننــد، چشــم انداز 
مطلوبــی بــرای صنــدوق زمیــن و مســکن در 

بورس کاال وجود دارد. 
راه  وزارت  داد:  ادامــه  راه  وزیــر  معــاون 
بــازار  از  اســتفاده  موضــوع  بــه  و شهرســازی 
ســرمایه بــه عنــوان تامیــن ســرمایه ویــژه نگاه 
می کنــد تا بتواند کمبــود منابع مالی که امروز 
در ایــن بخــش وجــود دارد را تامیــن کنــد و از 
طرفــی مــردم نیــز قــادر بــه حفظ ســرمایه های 
خــرد بــا حضــور در بــازار مســکن باشــند؛ در 
برنامــه داریــم از طریــق ابزارهــای مالــی بــازار 
تــا طــی مراحــل  ســرمایه حالتــی مهیــا شــود 

چندگانــه ای مــردم با ســرمایه گذاری در بخش 
اقتصــادی  ارزش  و  ســرمایه  مســکن،  تولیــد 
ســرمایه خود را حفظ کنند و همچنین افرادی 
کــه متقاضــی مســکن هســتند نیــز بتوانند به 
خواسته خود برسند؛ این رویه با انتشار اوراق 
ســلف مــوازی مســکن یــا همان فــروش متری 
مسکن در بورس نیز قابلیت پیاده سازی دارد. 
محمــودزاده در پاســخ بــه ایــن پرســش 
که اجرایی شــدن همکاری با بورس کاال برای 
راه انــدازی صنــدوق زمین و مســکن چه زمانی 
عملیاتی می شــود؟ گفت: این پروژه براساس 
برنامــه زمان بنــدی موجود در نیمه دوم ســال 
جــاری اجرایــی خواهنــد شــد که البتــه بورس 
ســازمان  از  را  قانونــی  مجوزهــای  بایــد  کاال 

بورس و اوراق بهادار اخذ کند.  

 امالک مستغالت دولتی

 در راه بورس کاال

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص 
عرضــه اماک و مســتغات دولــت و نهادهای 
مختلــف در بــورس کاال نیــز گفت: بر اســاس 
تصمیمــی  کــه وزارت امــور اقتصــادی و دارایی 
مطرح کرده اســت، نهادهای مختلف به جای 
برگــزاری مزایــده بــه شــیوه های ســنتی بایــد 
اماک شــان را از طریــق بــورس کاال به فروش 
برســانند کــه با توجه به اینکــه وظیفه فروش 
امــوال مــازاد دســتگاه های دولتــی بــه عهــده 
وزارت اقتصاد است، این موضوع نیز از سوی 

وزارت اقتصاد در حال پیگیری است.
اتحاد برای تولید یک میلیون 

واحد مسکن 
معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرســازی در بخــش پایانــی دربــاره اقداماتی 
کــه بهتــر اســت از ســوی دولــت ســیزدهم در 
جهت ایجاد تعادل در معامات مسکن انجام 

شــود گفت: براســاس برنامه های مطرح شــده 
از سوی رئیس جمهوری منتخب، حوزه مسکن 
نیازمنــد انســجام بیــن دســتگاهی بــه صــورت 
ویــژه اســت تا بتــوان زمینه تولید یــک میلیون 
واحــد در ســال کــه شــامل بخــش خصوصــی، 
مســکن شــهری و مســکن روســتایی و مجموع 

تولید مسکن کشور می شود را فراهم کرد.
محمودزاده گفت: امیدواریم با توجه به 
قانونی شــدن و تشکیل شــورای عالی مسکن 
براســاس قانــون جهــش تولیــد، هماهنگی ها 
بیــن همــه دســتگاه های دولتــی و غیــر دولتی 
از وزارتخانه هــا گرفتــه تــا شــهرداری ها و باقی 
ارگان ها و دســتگاه هایی که در بخش مسکن 
درگیر هستند به صورت ویژه و بیشتر از قبل 
صورت بگیرد تا شــاهد ســرعت بیشــتر تولید 
مســکن در کشــور همزمــان با قیمــت معقول 
و قابــل پرداخــت از ســوی متقاضیان مســکن 

باشیم.

نیازمنــد  کشــور  خــودرو  صنعــت 
به روزرســانی، تزریــق ابزارهای جدیــد تامین 
مالــی و نــوآوری اســت و ایــن مــوارد ضرورت 

امروز این صنعت را تشکیل می دهند.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بازارســرمایه 
)ســنا(، مدیرعامــل فرابــورس در میــز صنعــت 
خــودرو و قطعه ســازان کــه بــا حضــور رئیــس 
بــه  ایــن ســازمان  بــورس در محــل  ســازمان 
صــورت آنایــن برگــزار شــد، بــا بیــان مطلــب 
صنعــت  در  توســعه  و  تحقیــق  گفــت:  بــاال 
خودرو پیشــتر موضوعی استراتژیک است که 

امروزه در دنیا برای بهبود و پیشــرفت در این 
صنعــت و ایجــاد نوآوری و به روزرســانی آن از 
ســرمایه های جسورانه شرکتی بهره می برند و 
در ایران نیز باید به این سمت حرکت کنیم.

تزریــق  بــا  کــرد:  عنــوان  امیر هامونــی 
به روزرســانی  و  کیفیــت  افزایــش  نــوآوری، 
مختلــف  ابزارهــای  از  اســتفاده  و  تکنولــوژی 
تامین مالی در بازار سرمایه نظیر صندوق های 
صندوق هــای  جســورانه،  ســرمایه گذاری 
ســرمایه گذاری خصوصــی، شــتاب دهنده های 
صنعــت خــودرو و غیره، موضــوع تامین مالی 

خودروســازان  بــه  قطعه ســازان  وابســتگی  و 
اســت و حتــی می تواننــد  کــم شــده  داخلــی 
محصــوالت خــود را به شــرکت های بزرگ دنیا 

نیز بفروشند.
تفاهم نامه فرابورس و بورس دمشق

او دربــاره تفاهم نامــه فرابورس و بورس 
تفاهم نامــه  ایــن  طبــق  کــرد:  اظهــار  دمشــق 
تولیــد  ســوریه  در  کــه  ایرانــی  شــرکت های 
می کننــد، می تواننــد ســهام خــود را در بورس 
دمشــق معامله کنند و فرابورس نیز کار آنان 

را تسهیل کند.

بــه گفته هامونــی، مــراودات فرابورس با 
بورس دمشــق در حال انجام اســت، بنابراین 
بــا فعــال کــردن ایــن حــوزه، شــرکت هایی کــه 
مالــی  تامیــن  بــرای  تولیــد دارنــد  در دمشــق 
می  تواننــد از ظرفیت های بورس ســوریه برای 

پذیرش استفاده کنند.
او در باره اوراق گام نیز گفت: طی جلسه ای 
با بانک مرکزی، بانک های رفاه و مسکن آمادگی 
خــود را بــرای انتشــار اوراق گام اعــام کردنــد تــا 
بتواننــد بــرای صنعــت خــودرو و ســایر صنایــع و 

زنجیره ارزشی گام هایی مهم بردارند.

بــه گفتــه مدیــر ســرمایه گذاری شــرکت 
تامیــن ســرمایه بانــک ملــت، تغییــر عملیــات 
بازارگردانــی شــرکت ها و انجــام آن بــا هدف 
افزایــش نقدشــوندگی، تحدیــد نوســانات و 
کاهش اختالف قیمت ســفارش های خرید و 
فــروش انجــام شــده اســت کــه به طــور حتم 
می توانــد در وضعیــت فعلــی بــازار ســهام , 

مفید باشد.
جدیــد  تغییــرات  دربــاره  عبــدی  مهــدی 
و  بازارگردانــی  دســتورالعمل  در  اعمال شــده 
واگــذاری آن به شــرکت بــورس و فرابورس به 
پایگاه خبری بازار ســرمایه )ســنا( گفت: پس 
از نوســانات بازار ســرمایه در سال ۹۹، وجود 
معاماتــی  نمادهــای  تمــام  بــرای  بازارگــردان 
الزامی  شــد اما فعالیت بازارگردان ها به دلیل 
ایجــاد برخــی از محدودیت هــا بــا مشــکاتی 
همــراه شــد، در حالــی کــه اکنــون اصاحــات 
باعــث  جدیــد  دســتورالعمل  در  ایجادشــده 

جبران برخی از کمبودها شده است.
بــه گفتــه او، در دســتورالعمل جدیــد , 
صــدور مجــوز فعالیــت بازارگردانــی در اختیار 
بورس هــا قــرار گرفته اســت که ایــن اتفاق به 
طور حتم منجر به تســهیل فرآیند اخذ مجوز 
فعالیت بازارگردانی برای متقاضیان می شود. 
طبقــات  تعییــن  کــرد:  اظهــار  عبــدی 
از  معاماتــی  نمادهــای  بــرای  نقدشــوندگی 
ســوی هــر بــورس از دیگــر مــواردی اســت کــه 
در دســتورالعمل جدید لحاظ شده و می تواند 
در تعیین پارامترهای بازارگردانی متناســب با 
 حالت هــای معاماتــی خــاص هر ســهم نقش

به سزایی داشته باشد. 
تامیــن  شــرکت  ســرمایه گذاری  مدیــر 
دیگــر  مزایــای  دربــاره  ملــت  بانــک  ســرمایه 
گفــت:  بازارگردانــی  جدیــد  دســتورالعمل 
تقاضــای برگــزاری حــراج در صورتــی کــه نمــاد 

طــی ۵ روز متوالــی بــا صــف خریــد یــا فروش 
مواجه باشــد، یکی از مهمترین مزایایی است 
که در این دستورالعمل برای بازارگردان ها در 

نظر گرفته شده است.

مشکل تشکیل صف های سنگین 
فروش برای بازارگردان ها

 او در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکه 
بــرای  تشــویقی  کارکــرد  چــه  تغییــرات  ایــن 
بازارگردان ها به دنبال خواهد داشــت، گفت: 
از جمله مشــکاتی که  همیشــه بازارگردان ها 
بــه ویــژه در نیمــه دوم ســال گذشــته بــا آن 
ســنگین  صف هــای  تشــکیل  بودنــد،  مواجــه 
فــروش در نمادهــای موضــوع بازارگردانی بود 
کــه باعــث می شــد تــا رونــد معامــات آنهــا با 
توجه به حجم مبنای باالی برخی از ســهم ها، 
محدودیــت دامنــه نوســان و ایفــای تعهــدات 
بازارگردانی با تغییر چندانی در قیمت ســهام 
همراه نشــود و با وجود صرف منابع از ســوی 
بازارگــردان، معامــات نمــاد به مرحلــه تعادل 

نرسد. 
عبدی خاطرنشان کرد: تقاضای برگزاری 
حــراج که در دســتورالعمل جدیــد بازارگردانی 
بــه  می توانــد  اســت  شــده  گرفتــه  نظــر  در 
بازارگردان ها کمک کند تا معامات نمادها با 
اســتفاده از منابع کمتر و معقول تر به تعادل 
برســد کــه البتــه همراهــی ناظــر معامات هر 
یک از شرکت های بورسی در موثر واقع شدن 

آن نقش به سزایی خواهد داشت.
تامیــن  شــرکت  ســرمایه گذاری  مدیــر 
ســرمایه بانــک ملــت وجــود محدودیت هــا در 
تامیــن نقدینگــی بــه منظــور ایفــای تعهــدات 
بازارگردانی را از جمله مشکات بازارگردان ها 
اعــام کــرد و افــزود: بــا توجه به وجــود چنین 

مشــکلی، اعطــای فرصت در نظر گرفته شــده 
در دستورالعمل جدید می تواند  به فعالیت ها 

بازارگردان ها کمک کند. 
او ادامــه داد: بــر ایــن اســاس چنانچــه 
بازارگــردان بــا محدودیتــی در زمینــه تامیــن 
منابــع بازارگردانــی مواجــه باشــد، می توانــد 
تعهــدات خــود را با موافقت بــورس مربوطه 
۵۰درصــد  تــا  و  کاری  ۱۰روز  حداکثــر  تــا 

کاهش دهد.
عبــدی خاطرنشــان کــرد: از ســوی دیگــر 
مطابــق ایــن دســتورالعمل، بورس هــا موظــف 
بــه ارزیابــی عملکــرد بازارگردان هــا بــه صورت 
هفتگــی و ارائه رتبه بندی برای این شــرکت ها 
هســتند کــه کارمــزد دریافتــی آنهــا بر اســاس 

این رتبه بندی متغیر خواهد بود. 
تامیــن  شــرکت  ســرمایه گذاری  مدیــر 
ســرمایه بانک ملت اظهار کرد: در این صورت 
شــرکت های بازارگردانــی از یک ســو به منظور 
جــذب مشــتریان جدیــد و از ســوی دیگر برای 
افزایــش کارمــزد دریافتــی تمام تــاش خود را 
بــه کار خواهنــد گرفــت تا عملکــرد مطلوبی را 

به ثبت برسانند.
او درباره مسئولیت بازارگردان در تامین 
منابع نقدینگی گفت: در صورتی که شرکت ها 
و ســهامداران آنها در ایــن مورد همکاری الزم 
را با بازارگردان نداشــته باشــند، به طور حتم 
چالش هایــی بــرای آنهــا ایجــاد خواهــد شــد، 
ایــن موضــوع از جمله مســائلی بــود که عمده 
بازارگردان هــا در زمــان اصــاح بــازار در ســال 

گذشته با آن دست به گریبان بودند.

تاثیر دستورالعمل جدید 
شرکت های بازارگردانی بر کل 

معامالت بورس

جدیــد  دســتورالعمل  تاثیــر  بــه  عبــدی 
ایــن  عملکــرد  در  بازارگردانــی  شــرکت های 
شــرکت ها و کل معامــات  بــورس تاکیــد کرد 
و گفــت: ایجــاد زمینه هــای الزم بــرای فعالیت 
افزایــش  بــه  منجــر  بازارگردان هــا  آســان تر 
نقدشــوندگی ســهام و معامات روان در بازار 
خواهد شد؛ بنابراین اجرای این دستورالعمل 
می تواند در بهبود عملکرد بازارگردان ها, مؤثر 

باشد.
بــه گفتــه مدیــر ســرمایه گذاری شــرکت 
تامیــن ســرمایه بانــک ملــت، تعییــن طبقــات 
پارامترهــای  می شــود  باعــث  نقدشــوندگی 
بازارگردانــی بــرای هر یک از نمادها براســاس 
حجم معامات و درصد سهام شناور متفاوت 

باشد.

ویژگی های مثبت دستورالعمل 
جدید بازارگردانی 

ویژگی هــای  از  دیگــر  یکــی  دربــاره  او 
بازارگردانــی  جدیــد  دســتورالعمل  مثبــت 
گفــت: از ویژگی هــای موثــر این دســتورالعمل 
بــر رونــد معامــات، می تــوان به الــزام حضور 
بازارگردان در مواقع گره معاماتی اشاره کرد 
کــه  نمادهــای معاماتــی در چنیــن حالتی به 
صورت مطلوب تری به تعادل خواهند رسید.

عبــدی با بیــان اینکه تعدیــل پارامترهای 
ســرمایه  افزایــش  صــورت  در  بازارگردانــی 
شــرکت ها باعث تغییــر این پارامترها با توجه 
در  افــزود:  شــد،  خواهــد  شــرایط جدیــد  بــه 
مجمــوع انتظــار مــی رود دســتورالعمل جدیــد 
در صــورت همراهــی شــرکت ها و ســهامداران 
بــه موقــع و مناســب  آنهــا در زمینــه تامیــن 
و  نقدشــوندگی  افزایــش  باعــث  نقدینگــی، 

تعمیق معامات سهام شود.

تغییر و اعمال دستورالعمل بازارگردانی به نفع معامالت بورس
به گفته مدیر سرمایه گذاری شرکت تامین سرمایه بانک ملت، تقاضای برگزاری حراج دستورالعمل جدید می تواند به 

بازارگردان ها در استفاده »معقول تر« از منابع کمک کند 

مدیرعامل فرابورس مطرح کرد: لزوم به روزرسانی تکنولوژی و 
تزریق نوآوری در صنعت خودرو

 راه اندازی صندوق زمین و مسکن

در نیمه دوم سال

در سایت روزنامه بخوانید:
در سایت روزنامه بخوانید:

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
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فروش سبد کاالیی 
 به سنگینی ۱۲.۸ هزارتن 

از سوی ذوب آهن اصفهان  
در بررسی آخرین عرضه شرکت ذوب آهن می توان 
بــه ۳ هــزار تــن معاملــه ســبد تیرآهن مخلوط اشــاره ای 
داشت که معادل ۴۵ میلیارد ۷۸۵ میلیون تومان برای 

بزرگ ترین کارخانه ذوب کشور، درآمدزایی کرد.
ذوب آهــن  شــرکت   ، ســرآمدآنالین  گــزارش  بــه 
اصفهان پس  از آن که آخرین هفته تیرماه را ضعیف به 
پایــان رســانده بود، مردادمــاه را در پی جبران آغاز کرد و 
قطعی های برق، غول های فوالدی اصفهانی را حسابی با 

چالش مواجه کرد.
در این هفته شاهد عرضه ۱۶ هزار و ۸۸۶ تن انواع 
کاال در ســبد محصوالت ذوب آهن هســتیم که تقاضای 
۲۷ هــزار و ۷۶۸ تنــی ثبــت شــد امــا؛ در بخش معامالت 

تنها ۱۲ هزار و ۸۸۴ تن از این سبد به فروش رفت.
تیرآهــن: بــا نگاهی به این کاال در ســبد محصوالت 
ذوب آهــن  پهــن«  بــال  تیرآهــن  و   ۱۸ تــا   ۱۴ »تیرآهــن 
می تــوان بــه این نکته رســید که حجم تقاضــای ۲ هزار و 
۷۶۰ تنی و ارزش معامله ۱۴.۵ میلیارد تومانی را شاهد 

هستیم.
ریــل راه آهــن: بــا نگاهی به دیگر کاال در ســبد این 
شرکت فوالدی باید به بخش ریل اشاره داشت که تمام 
۸۰ تــن عرضــه ایــن کارخانــه، بــه مرحلــه معاملــه منتهی 
شد و درآمدزایی این بخش نیز بالغ بر ۲ میلیارد و ۱۵۲ 

میلیون تومان شد. 
ســبد میلگــرد مخلوط: حجــم معامله ســبد تیرآهن 
مخلــوط ۱۰۷ میلیــارد و ۸۶۸ میلیــون تومــان بــود کــه بــا 
میــزان معاملــه ۷ هــزار و ۳۸ تــن بــرای ایــن شــرکت بــه 

دست آمد.
ســبد تیرآهــن مخلــوط: در بررســی آخریــن عرضــه 
شــرکت ذوب آهــن می تــوان به ۳ هــزار تن معامله ســبد 
تیرآهــن مخلــوط نیــز اشــاره ای داشــت کــه معــادل ۴۵ 
میلیــارد و ۷۸۵ میلیــون تومــان بــرای بزرگ ترین کارخانه 

ذوب کشور، درآمدزایی کرد.

تسریع در تشخیص 
بیماری های نادر 
و پیچیده ژنتیکی

با کمک فناوران ایرانی
را طراحــی  بومــی  الگوریتــم  یــک  فنــاوران کشــور 
کرده اند که تشخیص بیماری های نادر و پیچیده ژنتیکی 
)پالیــن ور(   NGS داده هــای  تحلیــل  از  اســتفاده  بــا  را 

سرعت می دهد.
تســنیم؛  خبرگــزاری  اجتماعــی  گــروه  گــزارش  بــه 
کــه  اســت  بومـــی  برنامـــه  یـــک  "پالیــن ور"  الگوریتــم 
آنهــــا  بیماری زایــی  پایـــه  بـــر  را  اگـــزوم  واریانت هــای 
دســته بندی می کنــد. اگــزوم بــه بخــش کوچکــی از ژن ها 
گفتــه می شــود و بیشــتر تغییرات ژنتیکــی در این بخش 
رخ می دهــد.  ایــــن برنامــــه واریانت هــای اگــزوم بیمار را 
می گیرد و بــه کمک داده های پایگاه های جهانـی و روش 
امتیازدهــی خـــود پیش بینــی می کنــد کــدام واریانت هــا 

احتمـال بیماری زایی دارنـد.
ایـــن رویکرد بـــرخالف روش فیلتر ساده و رایـــج در 
آنالیزهای اگـــزوم اســت. دســتاورد این الگوریتـــم، آنالیز 
میلیون ها واریانت اگـزوم در هـر دقیقه است کـه علـاوه 
بـــر دقــت، مــدت زمــان آنالیـــز اگــزوم و نیــاز بـــه نیـــروی 

انسانی را بسیار کاهـش داده اسـت.
بیمـــاران  بـــرای  پزشـــکی  ژنتیــک  آزمایشــگاه های 
دچـــار نواقـــص ژنتیکـــی خـــود، از بیماری های مـــادرزادی 
تعییــن  بــــا  می تواننــــد  ارثــــی،  ســرطان های  تــــا  گرفتـــه 
توالــی ژن هــای بیمــاران خــــود و بهره گیـــری از الگوریتــــم 
پیشـرفته پالیندرم برای آنالیـز جهش های ژنتیکی، عامل 
ناهنجاری بیمــاران خــود را بــا دقت باال تشخیص دهند.
"پالین ور" همچنین بــــه مـــواردی همچون شناسایی 
جهش هــای عامــل ناهنجاری هــای ژنتیکی، پیشــگیری از 
تولد نـــوزادان معلـول یـا دچـار بیماری های صعب العالج، 
احتمال یافتـــن راهـــکار درمان بـــرای برخـــی ناهنجاری ها 
با نظر پزشـــک، پیشگیری از بــــروز سرطان های ارثــــی در 

خانواده های درگیـر کمک می کند. 
بــرپایــــه آمــار ســــازمان بهزیستی، ســاالنه بیــش از 
۳۰ هزار نــوزاد دچــار نواقـص مـادرزادی در ایــران متولـد 
می شـــوند کـــه عامل بیشـتر ایـن نواقـص، ژنتیکی اسـت. 
از آنجـــا کـــه بسـیاری از ایـن نـــوزادان از بیماری های نـادر 
ژنتیکـــی می رنجنـد، نیـاز بــه روش های پیشرفته ای بــرای 
تشـــخیص علــت دقیــق بیمــاری آنهــــا حس می شــود تــــا 
بتــوان بــه درمان آنها کمک کرد یــا از بــروز دوباره چنین 

ناهنجاری هایی در خانواده ها پیشگیری کـرد.
 همچنین ســـاالنه بیـــش از ۱۲۰٫۰۰۰ نفـر در کشور 
بـــه ســـرطان دچار می شــوند کـــه عامــل حــدود ۱۰ درصد 
آنها، وراثتی است؛ بطوریکـــه بـــا شناسایی افـراد مستعد 
سرطان های ارثی می تـــوان پیـــش از دچار شـــدن فـرد بـه 

سـرطان، از بـروز آن پیشگیری کـرد.

اخبـــــــــــــــــار

بازدهی 1۴ درصدی همراه اول 
طی سه ماه به پشتوانه ۷۰میلیون مشترک

فروشگاه های زنجیره ای؛ تهدید یا فرصتی طالیی 
برای بازار خرده فروشی؟

زینب غضنفری

۷۰میلیــون  پشــتوانه  بــا  اول  همــراه 
مشترک، براساس صورتهای مالی منتشر شده 
طــی ســه مــاه نخســت امســال موفــق افزایش 
2۷درصــدی درآمدعملیاتــی و ثبــت 1۴ درصــد 

سود خالص شد.
بــه گزارش روزنامه عصراقتصاد، با نگاهی 
گذرا به صورتهای مالی منتشــر شــده بزرگترین 
اپراتور تلفن همراه کشــور طی بهار امســال این 
شرکت ۱۴ درصد سود خالص برای سهامدارانش 
بــه ثبت رســانده اســت و بخش عمــده بازدهی 
حاضــر افزایش ۲۷ درصدی درآمدهای عملیاتی 

همراه اول بوده است.
همراه اول با پشتوانه بیش از ۷۰ میلیون 
نفــر مشــترک کــه باالتریــن میــزان مشــارکت را 
در میــان ســه اپراتــور اصلــی تلفن همــراه را دارا 
از ۶9۱۳  بیــش  بهارســال ۱۴۰۰  می باشــد،طی 

میلیــارد تومــان درآمــد عملیاتی 
کســب کرده اســت و بر اســاس 
همیــن صورتهــای مالــی میــزان 
ارتباطــات  شــرکت  ســودخالص 
ســیار  طــی فصــل بهــار حــدود 
۱۱۸9 میلیارد تومان بوده است.

نگاهــی بــه بازدهــی ســهم 
همراه نیز بعد از برگزاری مجمع 
این شرکت و بازگشایی نماد آن 

در تاریــخ ۵مردادمــاه تــا آخریــن روز معامالتــی 
بــورس قبــل از تعطیــالت کرونایــی اخیــر بــازار 
یعنی ۲۴ مرداد نشــان میدهد هر ســهم همراه 
اول از حــدود۸۸۵ تومان به 9۰۷تومان افزایش 
ارزش داشــته کــه بازدهــی حــدود ۲٫۴ درصــد را 
طــی همیــن مدت کوتاه بــرای صاحبان این نماد 

رقم زده است.
اما دلیل دســتاوردهای مالی ثبت شده در 

صورتهــای مالــی را بایــد در نــوع 
عملکــرد و بــه خصــوص حرکــت 
همــراه اول در مرزهــای فنــاوری 

روز جستجو کنیم.
 همــراه اول بــه پشــتوانه 
و  خــود  گــذاری  ســرمایه  تــوان 
یعنــی  مشــتریانش  اعتمــاد 
طــی  مشــترک،  ۷۰میلیــون 
ســالهای اخیــر در ارایــه خدمات 
مربــوط بــه پهنــای بانــد موفــق شــده باالتریــن 
حاضــر  حــال  در  و  باشــد  داشــته  را  عملکــرد 
همیــن تــوان مالــی بــه همــراه اول کمــک کــرده 
تــا بــا ارتقــاء زیرســاختهای شــبکه ارتباطی خود 
باالتریــن کیفیــت ممکــن را در ســطح اینترنــت 
۴G در اختیــار مشــترکینش قــرار دهــد کــه این 
مســئله ضمــن آنکــه فاصلــه این مجموعــه را با 
رقبای داخلی حفظ کرده به طور حتم، پتانسیل 

بیشــتری را بــرای ارایــه خدمــات نســل بعــدی 
اینترنت  دارد. یعنی اینترنت ۵G که انتظار می 
رود فضــای خدمــات مجــازی را بــه فضای عینی 
متصل کند و دسترسی وسیع کاربران ایرانی را 
به اینترنت اشیاء ممکن سازد. البته این بخش 
در حد حدس و گمان اســت ولی به هر شــکل 
مقایســه توان فنی و انســانی اپراتورهای اصلی 
به خودی خود نشان میدهد که حدس چندان 

بیراهی نیست.
بــه هرشــکل در حال حاضــر و بعد از عبور 
از فصــل بحــران بــازار ســرمایه شــاهد هســتیم 
تنهــا  »همــراه«  ماننــد  بنیادینــی  ســهم های 
ســهم هایی هســتند که می تواننــد ضمن جبران 
زیان بازیگران بازار سرمایه در سال 99 برایشان 
در سال ۱۴۰۰ به میزان قابل توجهی سود سازی 
کننــد و رونــد فعلــی قطعیتی بیــش از حدس و 

گمان های آینده برای سرمایه گذاران دارد.

ســمت  بــه  رفتــن  اســت  ایــن  واقعیــت 
بازارهای مُدرن در این روزها گریزناپذیر به نظر 
می رســد و گسترش فروشــگاه های زنجیره ای و 
فروشــگاه های آنالین نیز بخشــی از این مسیر 
اســت. امــا آیــا طــی این مســیر الزامــا به معنی 
یــا نابــودن  نابــودی خرده فروشــی های محلــی 

شدن اشتغال است؟
بــه گــزارش ســایت خبری ســالم نو، بحث 
امروز و دیروز نیست، از زمان شکل گرفتن اولین 
فروشــی های  خــرده  زنجیــره ای،  فروشــگاه های 
محلــی همیشــه نســبت بــه فعالیــت ایــن نــوع 
بــرای اشــتغال  فروشــگاه و آســیب های آن هــا 
خــود اعتــراض داشــتند. بــه باور خرده فروشــان 
فروشــگاه های  محلــی  کوچــک  مغازه هــای  و 
زنجیره ای با پشــتوانه مالی و امکانات گســترده 
خــود ســطح از خدمــات را ارائه می دهند که یک 
فروشــگاه ۲۰ یــا حتــی ۵۰ متری تــوان رقابت با 

آن ها را ندارد.
و  اســت  چنیــن  ایــن  واقعــا  آیــا  امــا 
فروشــگاه های زنجیــره ای در حالــی نابــودی بازار 
خرده فروشــان محلــی هســتند؟ بر اســاس آمار 
موجــود ســهم فروشــگاه های زنجیــره ای از بــازار 
خرده فروشــی چیزی در حدود ۱۵ درصد اســت. 
سهم بازار فروش اینترنتی و آنالین خرده فروشی 
نیــز حــدود چهار تا پنج درصــد از کل بازار خرده 
فروشی  است. این یعنی در بدبینانه ترین حالت 
۸۰ درصد بازار خرده فروشی هم چنان در اختیار 

کسب وکارهای سنتی است.
کــه ســهم زنجیــره  اســت  ایــن در حالــی 
تــازه  کشــورهای  در  مــدرن  خرده فروشــی 
توســعه یافته و نیمــه توســعه یافته حــدود ۵۴ 
درصــد و در کشــورهای توســعه یافته ۸۲ درصــد 
اســت. ایــن یعنــی خــرده  فروشــان مــدرن بــرای 
رســیدن بــه ســهمی معقــول از بــازار بــه رشــدی 

حداقل دو برابری نیاز دارند.

 رشد خُرده فروشی مُدرن

مسیر ناگزیر
ســمت  بــه  رفتــن  اســت  ایــن  واقعیــت 
بازارهای مُدرن در این روزها گریز ناپذیر به نظر 
می رســد و گســترش فروشــگاه های زنجیره ای و 
فروشــگاه های آنالین نیز بخشــی از این مســیر 
اســت. امــا آیــا طــی ایــن مســیر الزاما بــه معنی 
نابودی خرده فروشی های محلی یا نابودن شدن 

اشتغال است؟
خیابان هــا  در  نفــت  فروختــن  روزگاری 
مرســوم بــود، اما حــاال گاز به خانه هــای می آید، 
آیــا ایــن بــه معنــی نابــودی اشــتغال اســت؟ در 
یــک معنــا یک حــوزه شــغلی از بین رفته اســت 
ولی واقعیت این اســت که مشاغل جدیدی نیز 
ایجــاد شــده اســت. آن چنان کــه ایــن روزها در 

ایــران فروشــگاه های زنجیــره ای در حــال کســب 
ســهمی بیشــتری از بــازار هســتند، در آمریــکا، 
ســهم  کســب  حــال  در  آنالیــن  فروشــگاه های 
دپارتمان استورها از بازار هستند. تنها بر اساس 
یک پیش بینی تعداد دپارتمان استورهای آمریکا 
از بیش از ۶۰۰۰ واحد در ســال ۲۰۲۰ به چیزی 

نزدیک به ۴۶۰۰ واحد در سال ۲۰۲۵ می رسد.
حــاال کــه پیشــرفت مســیر ناگزیــر اســت، 
و  شــغل  نابــودی  عــدم  از  می تــوان  چطــور 
خرده فروشــی های محــل با رشــد فروشــگاه های 
زنجیــره ای ســخن گفــت؟ یکــی از راه های کمک 
بــه خرده فروشــی های محلی اعطــای نمایندگی 
بــه خــرده فروشــان محلــی اســت. در ایــن مدل 
یــک  تاســیس  جــای  بــه  زنجیــره ای  فروشــگاه 
شــعبه جدید به فروشــنده محلی کمک می کند 
بــا توســعه کســب و کار خود رشــد و بــه جای از 

دست دادن شغل، اشتغال زایی کند.

تولید اسید فسفریک مطلوب ترین راهبرد برای ارزش آفرینی در محصول اسید سولفوریک
شــرکت مــس بــا ســرمایه گذاری مناســب 
اقدام به نوسازی و توسعه ظرفیت تولید اسید 
ســولفوریک کرده و ظرفیت تولید این محصول 
را بــه بیــش از 1.۵ میلیــون تــن افزایــش داده 

است.
به گزارش مس پرس، بهروز رحمتی گفت: 
بــا اجــرای طرح اسیدفســفریک و کود شــیمیایی 
فسفاته، سود حاصل از تولید این محصوالت و 
ارزش افزوده ایجادشده برای شرکت مس صرف 
طرح هــای توســعه شــرکت و ســود ســهامداران 
میلیونی شــرکت خواهد شــد. در مجموع اثرات 
خیر و برکات آن شــامل ســهامداران، کشــاورزان 
و دامــداران خواهــد شــد. وی بــا بیــان اینکــه بــا 
تولیدوعرضــه کــود ســالم و اســتاندارد و تولیــد 
غــذای ســالم یکــی از ســتون های ایجــاد جامعــه 
ســالم نیــز ســاخته خواهــد شــد، گفت: یکــی از 
ارکان اصلی توسعه پایدار، توجه ویژه به محیط  

زیست است.
رحمتــی همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه در 
صنعــت مــس زنجیــره تولیــد تنها بــه تولید کاتد 
مــس منتهــی نمی شــود، خاطرنشــان کــرد: در 
همیــن خصــوص جذب SO۲ موجــود در گازهای 
خروجــی کوره هــای ذوب و تبدیــل آن بــه اســید 
ســولفوریک ضــروری بــه نظــر می رســد و یکی از 
اقدامــات رایــج در ایــن صنعت برای حفظ محیط 
 زیســت به شــمار می رود؛ این در حالی است که 
بــا اجرای طرح های توســعه این رقم بیشــتر هم 
خواهد شد. وی در خصوص دالیل ورود شرکت 
مس به طرح مخازن اسیدســولفوریک گفت: با 
توجــه بــه ظرفیــت تولید و مصرف اســید کشــور 

و مــازاد بــودن عرضــه نســبت به تقاضا، شــرکت 
ملــی صنایــع مس ایران اســتراتژی صــادرات این 
محصــول بــه خارج از کشــور و نیز تبدیــل آن به 
محصــول بــا ارزش افــزوده بــاال را در دســتور کار 

خود قرار داد.

تولید کودهای شیمیایی مانع 
خروج ارز از کشور می شود

رحمتی با بیان اینکه اســتراتژی توســعه ای 
شــرکت مس و رسالت صیانت از محیط  زیست 
بــا هــدف نیــل بــه توســعه پایــدار، تولیــد اســید 
ســولفوریک را اجتناب ناپذیــر می کند، افــزود: با 
توجــه بــه چالــش عــدم تــوازن عرضه وتقاضــا در 
داخل کشــور برای اسید ســولفوریک، تبدیل آن 
بــه یک محصــول بــا ارزش مطلوب تریــن راهبرد 
اســت. وی خاطرنشــان کــرد: بــا رفــع چالــش و 
تبدیــل آن بــه فرصــت، ضمن حــذف نگرانی های 
ناشــی از نوســانات بــازار اســید ســولفوریک و 
افت وخیــز میــزان تقاضــا؛ تعریــف نقطه مصرف 
تثبیت شــده که همان کارخانه اســید فســفریک 
اســت و تولید پایدار و ســازگار با محیط  زیســت 
واحدهــای ذوب مــس موجــب خواهــد شــد کــه 
عــالوه بــر اثــرات اقتصــادی، در تحقــق اهــداف 
زیست محیطی شرکت نیز نقش بسزایی خواهد 

داشت.
بــه گفتــه وی تولیــد اســید فســفریک کــه 
کودهــای  انــواع  تولیــد  اولیــه  مــاده  مهمتریــن 
شــیمیایی فسفاته اســت، ضمن رفع نیاز بخش 
کشــاورزی کشــور به کودهای کشاورزی و تأمین 
کــود ســالم بــا قیمت مناســب بــرای کشــاورزان، 

مانع خروج ارز از کشور برای واردات این کودها 
می شود. معاون توسعه  و اکتشافات شرکت ملی 
صنایــع مس ایران افــزود: همچنین برای انتقال 
ایمــن و ســریع و نیز مزیت های زیســت محیطی 
حمــل ریلی، خطوط ریلی به طول ۵٫۵ کیلومتر 
اجــرا شــد تــا بــا اتصــال محــل تولیــد، بارگیــری و 
تخلیــه ایــن محصــول بــه خــط آهــن سراســری، 
امــکان حمــل ریلــی بــرای ۱۰۰ محصــول تولیــدی 

فراهم شود.
رحمتــی گفــت: در همین راســتا بــا انتقال 
در  تولیــدی  اسیدســولفوریک  ذخیره ســازی  و 
کارخانه هــای ذوب مــس دو مجتمــع سرچشــمه 
ذخیــره  مخــازن  احــداث  ضمــن  شــهربابک  و 
اسیدســولفوریک در منطقــه ویــژه خلیج فــارس 
مخــزن ذخیره ســازی  تعــداد ۸  بــه  بندرعبــاس 
اسید سولفوریک به ظرفیت کل ۱۱۲ هزار تن با 
تجهیزات کامل بارگیری و تخلیه، ۱۰۰ واگن حمل 
اسیدسولفوریک، ۲۰۰ ایزوتانک مخصوص حمل 
اســید ســولفوریک، ۵٫۵ کیلومتر مســیر ریلی و 
زیرساخت الزم برای انتقال و بارگیری در اسکله 
صادراتــی منطقه ویژه خلیج فــارس پیش بینی و 
اجرا شده که توان انتقال و صادرات یک میلیون 

تن اسید سولفوریک در سال را دارد.
شــرکت  اکتشــافات  توســعه  و  معــاون 
ایــران در خصــوص میــزان  ملــی صنایــع مــس 
ایــن  اجــرای  بــرای  انجام شــده  ســرمایه گذاری 
طــرح گفــت: در مجمــوع بــرای مخــازن ذخیــره و 
زیرســاخت انتقــال بــه اســکله و بارگیــری ۱۳٫۴ 
میلیــون یورو و ۲۰۸۰ میلیارد ریال هزینه شــده 
اســت. ضمــن اینکــه بــرای احــداث ۵٫۵ کیلومتر 

خط ریلی و اتصال به راه آهن سراسری بیش از 
۵۰۰۰ میلیارد ریال صرف شده است.

صادراتــی  اهــداف  بــه  همچنیــن  رحمتــی 
مدنظــر از اجــرای ایــن طرح اشــاره کــرد و افزود: 
یکــی از اهــداف انتقــال اســید بــه بندرعبــاس و 
ذخیره ســازی در منطقــه ویــژه خلیج فــارس در 
بندرعبــاس صادرات این محصــول بوده که برای 
نیــل به این هدف زیرســاخت های انتقال اســید 
از داخــل مخــازن به اســکله صادراتــی و بارگیری 
در کشــتی های مربوطــه پیش بینــی و اجرا شــده 

است. 

 موانع افزایش ظرفیت

 تولید پاالیشگاه بیدبلند خلیج 
فارس رفع شد

عملیات عظیم رفع موانع تولید پاالیشگاه گاز بیدبلند 
خلیج فارس، با اجرای تعمیرات درون و برون مجتمعی به 
همت متخصصان این شرکت و مشارکت یک هزار نفر نیرو 

در حداقل زمان و بدون حادثه با موفقیت به پایان رسید.
بــه گــزارش روابط عمومی شــرکت پاالیش گاز بیدبلند 
خلیــج فــارس، محمــود امین نــژاد، مدیرعامل این شــرکت با 
اعــالم انجــام موفقیت آمیــز عملیــات تعمیــرات ایــن مجتمع 
پاالیشگاهی و واحدهای ان جی ال 9۰۰ به عنوان تأمین کننده 
خــوراک بیدبلنــد خلیج فارس اظهار داشــت: این عملیات با 
رویکــرد بهبــود و افزایــش تولیــد محصوالت بــا حضور بیش 
از یــک هــزار نیروی متخصص عملیاتــی و تعمیراتی با ایجاد 
شرایط ایمن، بدون حادثه و در حداقل زمان به پایان رسید.
وی بــه انجــام موفق ۱۶۰ مــورد فعالیت تعمیراتی طبق 
برنامه ریزی هــا اشــاره و تصریــح کــرد: ۱۳۰ مــورد از مجمــوع 
فعالیت های برنامه ریزی شده مربوط به واحدهای برق، ابزار 
دقیق، مکانیک و سیستم های کنترلی درون مجتمعی بوده 
که در مدت زمان کمتر از ۷۲ ساعت با نهایت دقت و ایمنی 

انجام شد.
مدیرعامــل شــرکت پاالیش گاز بیدبلنــد خلیج فارس، 
بر رویکرد تعامل و حذف مرز میان صنایع باالدست و پایین 
دســت صنعــت نفــت تأکیــد کــرد و افــزود: متخصصــان این 
شــرکت بــا هدف تثبیت و افزایش خــوراک از محل ان جی ال 
9۰۰، نســبت بــه انجــام آخریــن مرحلــه تعمیــرات اساســی 
ورودی و خروجی واحدهای ۳۰۰ و ۴۰۰ این مجتمع و بخشی 

از خطوط انتقال اقدام کردند.
امین نژاد ادامه داد: همزمان با انجام فعالیت های ذکر 
شده، نیروهای مجرب این شرکت عملیات لوله گذاری برای 
انتقال محصول متان پاالیشگاه به خطوط یک و ۶ سراسری 
و همچنین در ادامه انتقال به منطقه کرنج پارسی در حوزه 
مناطــق نفت خیــز جنــوب به منظور تزریق بــه چاه های نفت 

این منطقه را اجرا کردند.
وی در پایــان ضمــن قدردانــی از تالش هــای نیروهــای 
متعهــد و توانمند شــرکت پاالیــش گاز بیدبلند خلیج فارس 
که در اوج گرمای هوا و شرایط سخت نسبت به انجام ایمن 
عملیات اهتمام جدی داشتند، خاطرنشان کرد: مجموع این 
اقدام ها منجر به افزایش تولید محصوالت اســتراتژیک این 
پاالیشگاه خواهد شد و این دستاورد ثمره تالش های جهادی 
کارکنــان بیدبلنــد خلیــج فــارس بــرای تحقــق شــعار تولیــد؛ 

پشتیبانی ها و مانع زدایی هاست.

ورود دانش بنیان ها به انرژی 
هسته ای در حوزه کاربرد "پرتوهای 

رادیواکتیو یا گاما" در صنایع
اســتفاده از پرتوهای رادیواکتیو به ویژه پرتوهای گاما 
در صنایــع مختلــف از جملــه پتروشــیمی، فــوالد، ســیمان، 
نفت، گاز و سایر صنایع است که بیشتر در حوزه ابزار دقیق 
اســتفاده می شــود که برای نخســتین بار توسط یک شرکت 

وارد فاز بومی سازی شد.
از  بســیاری  بیــن  در  تســنیم؛  گــزارش خبرگــزاری  بــه 
شــرکت های دانش بنیان فقط تعداد کمی از آنها توانســته اند 
وارد حوزه هــای حساســی مثــل انــرژی هســته ای شــده و از 
کاربردهــای مختلــف ایــن فنــاوری بــرای حــل نیازمندی هــای 
فناورانــه  کشــور اســتفاده کننــد و یکــی از ایــن شــرکت های 
دانش بنیــان در حــوزه انــرژی هســته ای، شــرکت دانش بنیان 
"پرتو تجهیز بعثت"  اســت که موفقیت های بســیار زیادی در 

این راه کسب کرده است. 
"رضا قلی پور پیوندی" مدیرعامل این شرکت دانش بنیان 
گفت: حوزه اصلی این شرکت، استفاده از پرتوهای رادیواکتیو 
به ویژه پرتوهای گاما در صنایع مختلف از جمله پتروشیمی، 
فــوالد، ســیمان، نفــت، گاز و ســایر صنایــع اســت که بیشــتر 
در حــوزه ابــزار دقیــق اســتفاده می شــود؛ حــوزه دوم کاری 
ایــن شــرکت، طراحی و ســاخت انــواع آشکارســازهای پرتویی 
بــا کاربردهــای صنعتــی، بیمارســتانی و دانشــگاهی اســت و 
همچنیــن در حــوزه مکانیــک، طراحــی و ســاخت تجهیــزات 
نگهداری منابع رادیواکتیو شامل حفاظ ها و کانتینرهای سربی 
بــا حفــظ و رعایــت اســتانداردهای ســازمان انرژی اتمــی ایران 

طراحی و ساخت می شود.
"الکترونیــک،  حــوزه  در  شــرکت  ایــن  داد:   ادامــه  وی 
مکانیــک و مکاترونیــک" فعالیت دارد و محصوالت به صورت 
بین رشته ای طراحی و ساخت می شوند. بسیاری از تجهیزاتی 
کــه در ایــن شــرکت ســاخته می شــوند به ویــژه تجهیزاتی که 
مرتبــط بــا رادیواکتیــو و پرتوهــا هســتند در حــوزه تجهیــزات 
تحریمی است و گذشته از تحریم، حمل و نقل مواد رادیواکتیو 
از ســایر کشــورها بــه داخــل کشــور یــک کار بســیار زمانبر و 

هزینه بری است.
 با توجه به اینکه بسیاری از این توانمندی ها در داخل 
کشــور وجــود دارد در نتیجــه تجهیــزات بــه صــورت کامــل و 
بومی سازی شده در داخل کشور طراحی و ساخت می شود و 
منابع رادیواکتیو آن از شرکت های مورد تایید سازمان انرژی 

اتمی ایران تهیه و تامین می شود.
مدیرعامل این شرکت دانش بنیان گفت: عالقه من به 
ارتباط با صنعت از مقطع لیسانس شروع شد و بعد از اخذ 
مدرک فوق لیسانس و دکترا به عنوان عضو هیات علمی در 
موسســاتی از کشــور مشــغول به کار شــدم ولی با توجه به 
اینکــه شــخصاً روحیــه کار اداری را نــدارم و با مکانیســم های 
اداری خــودم را نمی توانــم تطبیــق بدهــم، از ســال ۱۳9۵ از 
سیســتم اداری خــارج شــده و تصمیــم بــه حضور در شــرکت 

دانش بنیان در قالب پروژه های پژوهشی کردم.
قلی پــور پیونــدی با بیان اینکه بــه طور کلی محصوالت 
این شــرکت به دو حوزه تقســیم بندی می شود، تصریح کرد:  
یک حوزه، کاربرد پرتوها در صنعت است که عمده مشتریان 
ما صنایع پتروشــیمی، پاالیشــگاه، نفت، گاز، صنایع فوالد،  
صنایع سیمان، ذغال سنگ و بسیاری از شرکت هایی است که 
استفاده از پرتوهای گاما را در دستور کار خود قرار داده اند که 
ما این حوزه را "ابزار دقیق هسته ای" نامگذاری کرده ایم و یکی 
از شاخه هایی است که برای اندازه گیری پارامترهای مختلفی 
استفاده می شود که در این حوزه ما چند محصول مهم شامل 
ارتفاع سنج یا لِوِل متر، ضخامت سنج، سیستم های دوفازی، 
سیستم های غلظت سنج و سیستم های اسکنر داخل برج ها 

را داریم که این شاخه مکمل سایر روش ها است.

اخبـــــــــــــــــار

در سایت روزنامه بخوانید:

شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد " خرید، نصب و راه 
اندازی فیبر نوری و سیستم نظارت تصویری بهمراه نصب دکل و تجهیزات ارتباطی 
و سیستم برق خورشیدی  " دهکده گردشگری خود را واقع در کیلومتر 20 جاده 
سیرجان-شیراز، از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانكار واجد شرایط واگذار 
نماید. لذا كلیه متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونیكی 
WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابی تأمین 
كنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند. مهلت تحویل پاكات ساعت 9 الی 
14 روز یکشنبه مــورخ 1400/6/14 در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و یا 
دبیرخانه دفتر مرکزی تهران می باشد. ضمناً بازدید از محل اجرای موضوع مناقصه 
روز یکشنبه مورخ 1400/6/7 مقرر شده است و الزامی می باشد. شركت معدنی و 
صنعتی گل گهر در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون 

جبران خسارت مختار می باشد.
كمیسیون معامالت شركت معدنی و صنعتی گل گهر 

آگهی مناقصه عمومی شماره 1400/31/ع
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مدیرعامل آب منطقه ای 
گلستان: 36 پروژه آب 

منطقه ای استان در هفته دولت 
افتتاح و کلنگ زنی می شود

از  گلســتان  منطقــه ای  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
افتتــاح و کلنگ زنــی ۳۶ پــروژه شــرکت آب منطقــه ای 
اســتان بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۱۴ میلیــارد و ۹۰ میلیــون 

تومان به مناسبت هفته دولت سال جاری خبر داد.
بــه گــزارش خبرگزاری مهر، سیدمحســن حســینی 
افــزود: ایــن پروژه هــا در قالــب طرح هــای تامیــن آب و 
مهندســی رودخانه هــا از محــل اعتبارات ملی و اســتانی 
افتتــاح و کلنگ زنــی می شــود کــه برای پروژه هــای قابل 
افتتــاح ۱۲ میلیــارد و ۷۰۰ میلیــون تومــان اعتبــار هزینه 
شــده و بــرای پروژه هــای قابل کلنگ زنی جدیــد نیز بالغ 
بر یک میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است.

او  تصریح کرد: ۱۶ پروژه تامین آب و ۱۱ پروژه مهندسی 
رودخانــه از جملــه پروژه هــای قابــل افتتــاح و ۹ پــروژه 
مهندسی رودخانه هم از جمله پروژه های قابل کلنگ زنی 

شرکت آب منطقه ای گلستان در هفته دولت هستند.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای گلســتان افزود: 
مرمت و بازسازی سد انحرافی ینقاق، مرمت و بازسازی 
ســد انحرافــی قلی تپــه، مرمت و بازســازی ســد انحرافی 
قــره  تکــن، مرمــت و بازســازی ســد انحرافــی قورچــای، 
مرمــت ســد انحرافــی مرزبــن، مرمــت و بازســازی ســد 
انحرافی پلنگ پا و مرمت و بازسازی سد انحرافی نامن، 
رپرگــذاری رودخانــه زیــارت گــرگان، رپرگــذاری رودخانه 
گرگانــرود داخــل شــهر آق قــا، رپر گــذاری رودخانه قره 
ســو در بندرترکمــن و رپرگــذاری رودخانــه گرگانــرود در 

گمیشان از جمله پروژه های قابل افتتاح است.
حســینی ادامه داد: الیروبی و تثبیت بســتر و رپرگذاری 
رودخانه ها در شهرســتان های گنبد، آزادشهر و رامیان، 
الیروبی و تثبیت بستر و رپرگذاری رودخانه ها در گنبد، 
آزادشــهر و رامیــان )رودخانه هــای قــره تکــن آلماکولــی، 
بایرام شالی، نیلبرگ(، الیروبی و دیوارسازی رودخانه ها 
محمدزمــان،  )رودخانه هــای  رامیــان  و  آزادشــهر  در 
مهدی آبــاد فارســیان رودبــار نیلبــرگ، قــره چــای، ســیاه 
جوی، وال-دیوار، شهید خنجری( و الیروبی، دیوارسازی 
و رپرگــذاری رودخانه هــای گــرگان وآق قــا )بــاغ گلبــن 
جــاده قلعــه جیــق - دیــوار زیــارت- رپر گذاری بــاغ گلبن 
و گرگانــرود( از جمله پروژه های قابل کلنگ زنی شــرکت 
آب منطقه ای استان در هفته دولت سال ۱۴۰۰ است.

 کاهش ۵۰ درصدی

تردد در محورهای خوزستان 
با اعمال محدودیت ها

 ۵۰ کاهــش  از   خوزســتان  راه  پلیــس  رئیــس 
درصدی تردد در محورهای اســتان در مقایســه با مدت 
مشــابه در ســال گذشــته از زمان آغاز محدودیت ها در 

محورهای ورودی و خروجی استان خبر داد. 
به گزارش ایســنا، ســرهنگ رضا دولتشاهی اظهار 
کرد: محدودیت های تردد از ۲۴ مرداد آغاز شــده اســت 
و تــا جمعــه ۵ شــهریور ادامــه دارد. پــس از ایــن مــدت، 
ستاد ملی و استانی مقابله با کرونا در خصوص تمدید 

کردن یا نکردن محدودیت ها تصمیم گیری می کند.
او ادامــه داد: بــا توجه به اینکــه برخی از خودروها 
از اســتان خوزســتان خــارج شــده اند و قصــد برگشــت 
دارنــد، احتماال شــاهد پیک ترافیک در محورها باشــیم. 
دولتشاهی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد، 
گفــت: قطعــا همــکاران مــا از ورود خودروهــای بــا پاک 
غیربومــی و خــروج خودروهای بومــی جلوگیری خواهند 
کــرد و مــردم بایــد توجه کنند تا اعمــال قانون ۵۰۰ هزار 

تومانی یا یک میلیون تومانی شامل حال شان نشود.

رئیس اتحادیه صنف میوه 
و سبزی فروش اصفهان: نرخ 

هویج از موز عبور کرد
ســبزی فروش  و  میــوه  صنــف  اتحادیــه  رئیــس 
اصفهــان دربــاره کمبــود و گرانــی هویج در بــازار اعالم 
کــرد کــه امــروز )شــنبه( قیمت هویــج از موز هــم عبور 
کــرد و مــوز بــا قیمت ۲۸ هزار تومــان و هویج با قیمت 

۳۰ هزار تومان به دست مصرف کننده رسید.
نوروزعلــی اســماعیلی در گفت وگو با ایســنا درباره 
تــداوم بــازار نابســامان هویــج و قیمــت بــاالی ۳۰ هــزار 
تومانی این محصول در سطح عرضه اظهار کرد: تغییرات 
آب و هوایی و از ســوی دیگر ســیل منطقه شــیراز باعث 
تعادل نداشتن عرضه و تقاضای هویج و گرانی هویج در 
کل کشــور شــده اســت. او توضیح داد: اگرچه در میدان 
میوه و تره بار اصفهان قیمت ۲۰ هزار تومان برای هویج 
مشــخص شــده بــود، امــا هویج بــا این قیمت به دســت 
خرده فروشــان نرســید و محصــول با نرخ بــاالی ۲۵ هزار 
تومان بود. به گفته اســماعیلی، در ســطح عرضه قیمت 
هویــج بایــد ۲۶ هزار تومان فروخته شــود، اما در میدان 
میــوه و تــره بــار ایــن محصــول حتــی بــا قیمــت ۲۵ هزار 
تومــان هــم عرضه نشــد و بــا قیمت گذاری میــدان برخی 

مغــازه داران هویج را با نرخ باالتری عرضه می کنند.
رئیــس اتحادیــه صنــف میــوه و ســبزی فروش اصفهــان 
افــزود: اکنــون قیمت موز در مغازه ها با احتســاب ســود 
۲۸ هــزار تومــان و هویــج نیــز بــا احتســاب ســود بــرای 
فروشنده ۳۰ هزار تومان است. او با بیان اینکه به دلیل 
وضع موجود همچنان محصول هویج در سطح بازار کم 
اســت، پیــش بینــی کرد: تــا ۱۰ روز آینده مشــکل کمبود 

هویج و گرانی آن در سطح بازار اندکی بهبود می یابد.
اســماعیلی همچنیــن دربــاره کمبــود و گرانی کاهو 
در بــازار گفــت: کاهــو نیز به دلیل کم آبی دچار مشــکل 
شــده اســت و اکنــون هــر کیلــو کاهــو در میــدان میوه و 
تره بــار ۱۴ هــزار تومان اســت که این محصــول با قیمت 

۲۰ تا ۲۵ هزار تومان به دست مصرف کننده می رسد.

اخبـــــــــــــــــار

کمبود کپسول اکسیژن 
سیار در چهارمحال و 

بختیاری به دنبال افزایش 
بیماران کرونایی 

معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
اعــالم کرد کــه به دلیل افزایش بیماران مبتال به کرونا 
مراکــز درمانــی چهارمحال و بختیاری با کمبود کپســول 

اکسیژن سیار روبه رو شدند.
ســید راشــد جزایــری در گفت وگــو بــا مهــر تصریــح 
ظرفیــت  کرونــا  بیمــاری  بــه  ابتــا  افزایــش  بــا  کــرد: 
بیمارســتان های هاجر و کاشــانی شــهرکرد و بیمارســتان 

سیدالشهدا )ع( فارسان تکمیل شده است.
او بــا بیــان اینکه دو بیمارســتان صحرایی ۶۰ و ۵۰ 
تختخوابــی در شــهرهای فارســان و شــهرکرد راه انــدازی 
شــده اســت، عنــوان کــرد: در شهرســتان های لــردگان، 

بروجن و اردل کمبود تخت وجود ندارد.
معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی شهرکرد 
افــزود: جمعیــت هدف واکسیناســیون کرونا در اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری ۶۸۸ هــزار و ۷۲۴ نفر اســت که 
از ایــن تعــداد بیــش از ۱۵۸ هــزار نفــر واکســن دریافت 

کرده اند.

استاندار اردبیل : واحدهای 
 آسیب دیده از کرونا

در اردبیل بسته های 
حمایتی دریافت می کنند

اســتاندار اردبیل از افزایــش حمایت از واحدهای 
تولیدی، خدماتی و گردشــگری آســیب دیده کرونا  خبر 
داد و تاکید کرد که این آسیب ها به صورت کارشناسی 
بررسی و برای حل مشکل به ستاد ملی مدیریت کرونا 

پیشنهاد می شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از پایگاه اطاع رسانی 
استانداری اردبیل، اکبر بهنامجو در جلسه بررسی وضع 
واحدهای آســیب دیده از کرونا اظهار کرد: با شناســایی 
کارشناســی و بــا توجیــه منطقــی ضرورت هــای کمک به 
واحدهای آســیب دیده این پیشــنهادات با ارائه به ستاد 

ملی و کسب مصوبه از این محل عملیاتی می شود.
او بــا تصریح اینکه حوزه گردشــگری در ســال ۹۸، 
۹۹ و امســال بــه طــور کامــل آســیب دیده و الزم اســت 
در مصوبات پیشــنهادی لحاظ شــود، افزود: شهرســتان 
گردشــگری  هــدف  شهرســتان های  دیگــر  و  بیله ســوار 
اســتان بــه دلیــل کرونا آســیب زیــادی متحمل شــده اند 
و الزم اســت تصویــب  مصوباتــی بــرای حمایــت از ایــن 

مناطق پیشنهاد شود.
بهنامجــو حمایت هــای بیمه ای، مالیات، تســهیات 
بــرای ســرمایه در گــردش و بازســازی و مرمت واحدهای 
آســیب دیده گردشــگری را از جملــه مــوارد مهــم بــرای 

بررسی عنوان کرد.
او دربــاره حمایت هــای انجــام گرفتــه از واحدهــای 
آســیب دیده از کرونا  گفت: برای واحدهایی که تا ۳۵ 
درصــد  آســیب دیــده اند، مجوز بخشــودگی ۱۰ درصدی 
مالیاتــی در ۳۶ قســط دریافــت می شــد کــه بازپرداخــت 

آن ها تبدیل به ۶۰ قسط شده است.

اســتاندار اردبیل افزود: با توجه به اینکه بســیاری 
از واحدهای گردشــگری استان تسهیات حمایتی کرونا 
را آخــر ســال دریافــت کرده انــد، الزم اســت اســتمهال 
بازپرداخــت آن بــا توجــه بــه تعطیلی کرونایی پیشــنهاد 
شــود. بهنامجــو اظهــار کــرد: قــرار بــر ایــن اســت تــا بــا 
جابه جایی بخش های بین بیمارســتانی امام خمینی)ره( 
تخــت  کرونــا ۵۹  بــه  مبتایــان  بــرای  رضــا)ع(  امــام  و 
فراهم شــود. او با بیان اینکه از مجموع آن۱۲ تخت در 
بیمارستان امام رضا)ع( و ۴۷ تخت در بیمارستان امام 
در نظر گرفته شــده اســت، افزود: برای پیگیری، تقویت 
و تامیــن کادر تخصصــی پزشــکی و درمانــی از طریــق 
نیــروی زمینــی ســپاه پاســداران بــا هماهنگــی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی اســتان بــرای خدمات رســانی بــه بیماران 

تاش می شود.
اســتاندار اردبیــل تصریــح کــرد: ســامانه ســیار ۶۴ 
تختــی از طریــق نیروی زمینی ســپاه پاســداران در مدت 
۳ روز تهیه می شــود. چنانچه میزان بســتری ها افزایش 
داشــته باشــد، ســامانه ســیار در محل هــای پیش بینــی 
شده هم مستقر خواهد شد. بهنامجو با تاکید بر اینکه 
وضع کرونا در پیک پنجم اســف بار اســت، تصریح کرد: 
اســتانداری به دنبال ایجاد زیرساخت های سامانه سیار  
اســت و در اســرع وقت یک دســتگاه اکسیژن ساز سیار 
نیــز از طریــق نیــروی زمینی ســپاه اســتان بــا هماهنگی 

دانشگاه علوم پزشکی مستقر می شود.
او بیان کرد: اســتقرار ژنراتور ســیار از طریق ســپاه 
پاسداران و هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی در دستور 
کار قــرار دارد و دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان بــرای 
پشتیبانی عمومی و تخصصی از نیروهای اعزامی )کادر 

درمان( نیروی زمینی سپاه استفاده می کند.
این مســئول ادامه داد: باید با هماهنگی دانشگاه 
علــوم پزشــکی اســتان و بــا همــکاری ســپاه بــه جبــران 
بیمارســتان های  پرســتار  و  متخصــص  پزشــک  کمبــود 
تابعه بپردازیم. بهنامجو اظهار کرد: در صورت اســتقرار 
ســامانه ســیار باید کادر درمانی مستقر به منظور ادامه 
خدمــات و مدیریــت ایــن ســامانه به جابجایــی آن کمک 
 کننــد و بعــد از آن خدمات رســانی بــه بیمــاران در محــل 
اســتقرار قبلی به عهده عوامل دانشــگاه علوم پزشــکی 

استان خواهد بود.

اخبـــــــــــــــــار

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای قزوین 
از پدیــده حفــر چاه هــای دســتی غیرمجــاز به 
شــکل پنهانی در مناطق مختلف اســتان خبر 
می دهــد کــه نمکــی بر زخم  این دشــت رو به 

خشکسالی شده است.
ماننــد  مســائلی  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
فرونشســت زمیــن، حفــر غیرمجــاز چاه هــای 
آب، برداشت بیش از حد آب های زیرزمینی، 
خاصــه  و  اقلیمــی  تغییــرات  دمــا،  افزایــش 
کم آبــی کــه بــه انــدازه کافــی دشــت قزوین را 
تهدیــد می کرد. اکنون حفــر چاه های غیرمجاز 
بــه شــیوه دســتی و پنهانــی نیــز بــر مجموعــه 

معضات این دشت نیز افزوده است.
شــهروندان قزویــن معتقدنــد کــه بــرای 
مقابلــه بــا برداشــت های بــی رویــه از آب هــای 
زیرزمینــی بایــد همه مردم و بهره بــرداران این 
موضــوع را رعایــت کننــد و چنیــن نباشــد کــه 
عده ای قانون گریز به دور از چشم های نظارتی 

چاهی حفر کنند و از آن بهره مند شوند.
آب  شــرکت  مدیرعامــل  ملکــی،  یــدهللا 
منطقــه ای اســتان قزویــن، در پاســخ بــه ایــن 
ســوال که برخی گزارش ها حاکی از آن اســت 
که عده ای در اطراف روســتاهایی مانند زویار 
و ناصرآبــاد عاوه بــر احــداث چهاردیواری چاه 
آب حفــر می کننــد، آیا از این موضوع اطاعی 
داریــد؟ گفــت: متاســفانه ایــن چاه هــا کــه به 
شکل دستی نیز حفر می شوند بیشتر مربوط 
بــاالی کانــال مــادر و در حوالــی  بــه مناطــق 
روســتاهایی مانند زویــار، ناصر آباد و ارورس 
آباد اســت و شــیوه حفر آن نیز به این شــکل 
اســت کــه فــرد با احداث یک چهــار دیواری به 
دور از چشــم ماموران و کارشناســان ســازمان 

چاه حفر می کند.
او درباه اینکه چگونه می شود، از همان 
ابتــدا مانع این اقدام شــد؟ اظهــار کرد: روش 
حفــر چــاه دســتی به این شــکل اســت که اگر 
کســی از آن هــا ســوال کنــد، چــرا چاهی حفر 
می کنید؟ در پاســخ خواهند گفت این چاه با 
هدف احداث یک چشــمه سرویس بهداشتی 
حفــر می شــود. بــه همین دلیل در تشــخیص 
صحیــح ایــن موضــوع چنــدان موفــق نیســتیم 
و بهتــر اســت کــه چنیــن مــواردی به ســازمان 
گزارش شود تا کارشناسان با رویت و بررسی 
ایــن مــوارد، موضــوع را در اســرع وقــت بــرای 

اقدامات قضایی در دستور کار قرار دهند.
آب  شــرکت  اقدامــات  دربــاره  ملکــی 
منطقــه  ای بــرای شناســایی ایــن مــدل چاه هــا 
تصریح کرد: برای این معضل پنج تیم گشتی 
تعیین شده است تا چاه های غیرمجاز دستی 
را شناســایی کننــد، بــا ایــن حــال بیشــتر ایــن 
شناسایی ها از طریق اطاعات مردمی صورت 
می گیــرد. بخش دیگر شناســایی نیــز با اعزام 
تیم های گشتی و بررسی دقیق چهاردیواری ها 

به شــکل میدانی انجام می شــود و کارشناس 
بــا صحــت موضــوع پرونــده برخــورد قانونی را 

برای دستگاه قضایی ارسال می کند.
او ادامــه داد: از ســوی دیگر چون میزان 
انــدک  بســیار  چاه هــا  ایــن  از  آب  برداشــت 
اســت، بــه طــور معمــول برخوردهــای قانونــی 
در اولویت هــای بعدی ســازمان قــرار می گیرد. 
تجربــه ثابــت کــرده با پنــج هزار حلقــه از این 
قبیــل چاه هــا که در منازل حفر شــده اســت، 
چیــزی حــدود پنــج میلیون متر مکعــب آب از 
دشــت قزویــن برداشــت می شــود کــه از نظــر 
مقایســه ای بــه انــدازه ســه حلقــه چــاه عمیق 

است.
آب  شــرکت  مدیرعامــل  گفتــه  بــه 
منطقــه ای قزویــن ایــن شــرکت از پنــج ســال 
گذشته تاکنون توانسته با هدف ایجاد تعادل 
در دشــت قزویــن انــواع چاه هــای غیرمجــاز را 

ببنــدد تــا جایــی که ابتــدا تعداد ایــن چاه های 
غیرمجــاز نزدیــک بــه ســه هــزار حلقــه بــود و 
اکنــون بــا مســدود کــردن آنهــا بــه ۵۰۰ حلقه 

رسیده  است.
نصــب  در  موفقیــت  دربــاره  ملکــی 
کنتورهای هوشمند برروی چاه های آب مجاز  
گفت: یکی از اقداماتی که با هدف جلوگیری 
از برداشــت بی رویه از چاه های مجاز صورت 
گرفت، نصب کنتور هوشــمند بود که تاکنون 
موفــق شــده ایم ۶۰ درصــد از چاه های مجاز را 
به ســامانه کنتورهای هوشــمند متصل کنیم؛ 
اما مشــکل اینجاســت که نیاز به کمک مردم 
و بهره بــرداران داریــم و متاســفانه در این باره 
همکاری و همراهی چندانی صورت نمی گیرد. 
بــه عنــوان مثــال کشــاورزی که ســالیان ســال 
بــدون حســاب و کتــاب آب را به هــر اندازه از 
منابــع زیرزمینــی برداشــت کرده انــد، حاال که 

بــرای چــاه مــورد نظــر کنتــور هوشــمند نصب 
می کنیــم، مقاومت می کنند و حاضر نیســتند 

میزان برداشت آب کاهش پیدا کند.
او ادامه داد: حدود هشــت ســال اســت 
کــه وزارت نیــرو بــه افــت آب هــای زیزمینــی 
کشــاورزان  بــرای  و  داده  نشــان  حساســیت 
قزوین ۷۷۰ میلیون متر مکعب برداشــت آب 
را مجاز دانسته است، درحالی که اکنون یک 
و نیم میلیارد متر مکعب آب از ســوی بخش 

کشاورزی برداشت می شود.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقه ای قزوین 
بــا بیــان اینکــه بیــش از ۹۰ درصــد برداشــت 
آب از منابــع زیرزمینــی ایــن اســتان متعلــق 
بــه بخش کشــاورزی اســت، گفــت: البته این 
مســاله بدیهی است، چراکه تولید محصوالت 
کشــاورزی نیــاز بــه آب دارد؛ اما حــرف ما این 
اســت کــه بــه میــزان مصــرف آب کشــاورزی 
چندان تولیدی به همراه نداشــته اســت و به 

نوعی آب به شکل بهینه مصرف نمی شود.
ملکــی با اعــام اینکه کارگروه ســازگاری 
با کم آبی در اســتان قزوین با مشــارکت همه 
دســتگاه ها برنامــه ای را تدویــن کــرده  اســت 
تــا ۶۸۰ میلیــون متــر مکعــب آب مــازادی کــه 
بــا  را  می شــود  برداشــت  قزویــن  دشــت  از 
روش هایــی کاهــش دهنــد، تصریــح کــرد: بــا 
ایــن طــرح بــه دنبال این هســتند که تــا پایان 
برنامه ششــم توســعه رقم آن به صفر برسد، 
مهمتریــن اقدامی که بــرروی آن اجماع وجود 
دارد، بستن چاه های غیرمجاز و شناسایی آن 

در نقاط کور است.
در ادامــه ایــن مســئول در پاســخ به این 
سوال ایرنا که آیا بستن چاه های غیرمجاز در 
دشت قزوین توانسته است در حفظ آب های 
زیرزمینــی موثــر باشــد؟ گفت: ســال گذشــته 
و براســاس اقداماتــی کــه در خصوص بســتن  
چاه هــای غیرمجاز صــورت گرفت، تقریبا افت 
آب هــای زیرزمینــی بــه صفــر رســید و ایــن در 
افــت آب هــای زیرزمینــی در  بــود کــه  حالــی 
ســال های گذشته کمک می کرد که با افزایش 
پدیده فرونشست در این دشت روبرو شویم.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقه ای قزوین 
نشــان  انجام شــده  مطالعــات  کــرد:  تصریــح 
می دهد که همه ساله بین ۲ تا ۱۰ سانتی متر 
فرونشست در دشت قزوین اتفاق می افتد که 
بخشــی از آن متعلــق بــه منطقه عصمت آباد، 
آبیــک  شهرســتان  جنــوب  حتــی  و  خان آبــاد 
اســت. فرونشســت زمین در منطقــه فتح آباد 
موضعی اســت و به جاری شدن سیاب سال 
۹۷ مربوط می شود؛ اما این نکته را باید بارها 
اعــام کنیــم که اگر برداشــت های بــی رویه از 
آب های زیرزمینی قطع نشــود، دشــت قزوین 
با عواقب ناگوارتری همراه خواهد بود و همه 

این ها بستگی به رفتار خودمان دارد.

رئیــس اداره امــور مراتــع و بیابان اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان 
چــرای بیــش از ظرفیــت را یکــی از مهم تریــن 
عوامل تخریب مراتع در این استان دانست.
سعید الیاسی دیروز در گفت وگو با ایرنا 
افزود: یکی از عوامل تخریب مراتع چرای دام 
در زمان نامناســب است. در بسیاری از نقاط 
به دلیل کمبود علوفه زمستان به محض آب 
شــدن برف هــا مراتــع زودتــر از زمــان آمادگــی 
برای چرا در دسترس دام قرار می گیرند و دام 
نیــز قســمت های هوایی گیــاه را چرا می کند و 
باعــث از بیــن رفتن گونه هــای مرغوب مرتعی 

می شود.
چــرای  در  همچنیــن  کــرد:  اضافــه  او 
زودرس بــه علــت اینکه خاک مرطوب اســت، 
بــر اثــر تــردد دام خــاک فشــرده و لگدکــوب 
می شــود و در نتیجــه نفوذپذیــری خــاک بــه 

شدت کاهش پیدا می کند.
رئیــس اداره امور مراتع و بیابان همدان 
افــزود: در واقــع تعــداد واحد دامی در ســطح 
مرتــع بایــد متناســب بــا تولیــد علوفــه باشــد. 
بــه  دامــی  تولیــد محصــوالت  بــرای  بنابرایــن 
میــزان قابــل قبول حفــظ تعادل زیســتی باید 

مد نظر باشد.
الیاســی بــا بیــان اینکه عوامــل طبیعی و 
غیــر طبیعــی باعــث تخریــب مراتــع می شــود، 
زلزلــه،  شــامل  طبیعــی  عوامــل  گفــت: 
هوازدگــی،  گســل ها،  تشــکیل  آتشفشــان، 
حــرکات تــوده زمیــن و غیر طبیعی نیز شــامل  

عوامل انسانی هستند.

او ادامــه داد: عوامــل انســانی در نتیجه 
نیــاز انســان بــه اســتفاده از مراتــع بــرای رفــع 
احتیاجــات غذایــی اســت. به نحــوی که باعث 
گســترش ســطح زیــر کشــت، افزایــش تعداد 
دام در مرتــع بــرای رفع نیازهای زیســتی و در 
نهایــت تخریــب مراتــع می شــود و یــا به علت 
حرص و طمع انســان به منظور کســب ســود 

یکباره و بدون صرف سرمایه است.
رئیــس اداره امور مراتع و بیابان همدان 
گفــت: مراتــع همدان ۸۲۲ هزار هکتار برآورد 
شده  است که شامل اراضی با وضع خوب تا 
متوسط، بوته زارها با وضع متوسط تا ضعیف 
و مراتــع کویــری و بیابانــی بــا وضــع ضعیف تا 

خیلی ضعیف هستند.
الیاســی افزود: این عرصه ها در مجموع 
تــن علوفــه  قادرنــد حــدود ۱۱۰ هــزار و ۷۰۰ 
خشــک قابل اســتفاده برای حدود ۵۴۳ هزار 
واحد دامی را تامین کنند این در حالی است 
کــه مقــدار واحد دامی حاضــر در مراتع خیلی 
بیشتر از این ارقام و حدود سه برابر ظرفیت 

مراتع است.
او توضیــح داد: با افزایش جمعیت، نیاز 
بــه منابــع موادغذایــی افزایش پیــدا می کند و 
بــه دنبــال آن تعــداد دام هــا افزایــش می یابــد 
کــه در نتیجــه آن مراتــع تخریــب می شــوند و 
در نهایت واردات علوفه و گوشــت، فرسایش 
خاک، طوفان های ویرانگر و ســیل نتیجه این 

وضع مخرب است.
رئیــس اداره امور مراتع و بیابان همدان 
تاکیــد کرد: البته در صــورت مدیریت  صحیح، 

مقــدار  از  بیشــتر  می تواننــد  موجــود  مراتــع 
کنونــی هــم علوفــه تولیــد و از طرفــی خــود را 

نیز حفظ کنند.
الیاســی بیان کرد: بســیاری از مناطق به 
علت داشتن وضع اقلیمی مساعد برای تبدیل 
شــدن به دیم زارها  شــخم زده شــدند و تحت 
کشــت محصوالت کشــاورزی قــرار گرفتند که 
در بیشــتر مــوارد پــس از مدتــی بــه علــت کم 
بــودن میــزان نــزوالت جــوی و نامنظــم بــودن 
پراکنش باران مراتع تبدیل شده به دیم زارها 
قــادر به تولید رضایت بخــش محصول نبودند 
و در همان ســال اول یا ســال های بعد زارعی 
از کســب وکار در ایــن گونه زمین ها خودداری 

و زمین را به حال خود رها کردند.
او افزود: اراضی رها شده به علت اینکه 
پیشــتر عملیات شــخم و زراعی بر روی آن ها 
انجام شــده اســت، احتمال فرسایش باالتری 
دارند و در زمان آیش از گیاهان غیر خوراکی 
و مهاجم پوشیده شده است. همچنین خاک 
ایــن اراضی نیز با کمترین بارندگی فرســایش 

پیدا می کند.
رئیــس اداره امور مراتع و بیابان همدان 
ادامــه داد: عــاوه بر شــخم مراتع، بوته کنی و 
ریشه کنی برخی بوته ها به خصوص بوته های 
خشــبی نامطلــوب بــرای مصــرف دام کــه بــه 
عنــوان ســوخت در مصــارف ســنتی اســتفاده 
می شــوند  بــه رونــد تخریــب و نابــودی مراتــع 

سرعت دو چندان می دهد.
الیاسی با بیان اینکه مراتع از جنبه های 
اضافــه  اهمیت انــد،  و  ارزش  دارای  مختلــف 

کــرد: یکــی از مزیت هــای مراتــع تولیــد علوفه 
اســت بــه گونــه ای کــه مراتــع بــا تولیــد علوفه 
قادرنــد، ۸۸ درصــد غذای دام کشــور را تامین 

کنند.
دیگــر  از  را  خــاک  و  آب  حفاظــت  او 
مزیت هــای مراتــع دانســت و افــزود: پوشــش 
در  آب  نفوذپذیــری  افزایــش  باعــث  گیاهــی 
خــاک، ممانعــت فرســایش آبــی و بــادی خاک 
می شــود و همچنین اراضی کشاورزی، باغات 
و ســایر زیرســاخت های انســان را از تخریــب 

حفظ می کند.
رئیــس اداره امور مراتع و بیابان همدان 
ادامــه داد: مراتــع عاوه بر تولید علوفه دارای 
محصــوالت فرعــی دیگــری از جملــه گیاهــان 
دارویــی و صنعتی هســتند کــه برخی از آن ها 
نظیــر باریجــه، کتیــرا، آنغــوزه، شــیری  بیــان 

جنبه صادراتی دارند.
الیاســی گفــت: خدمــات تفریحــی نظیــر 
جنبه هــای  کوهنــوردی،  و  شــکار  پیــاده روی، 
تلطیــف  ماننــد  اکولوژیــک  و  زیســت محیطی 
هوا، زیســتگاه حیات وحش و حفظ و ذخیره 
تنوع زیستی از دیگر کارکردهای مثبت منابع 

طبیعی است.
او تاکید کرد: برای حفاظت از عرصه های 
آثــار و جنبه هــای  و مراتــع و حفــظ  طبیعــی 
فراوان و با ارزش آن باید اقدامات متناســبی 
بــرای اصــاح و احیــای مراتــع برنامه ریزی کرد 
کــه ایــن موضــوع مهــم در صــورت شــناخت و 
بررســی عوامــل و فرایندهای متعــدد موثر در 

تخریب مراتع امکان پذیر است.

فاضــالب  شــرکت  بهره بــرداری  معــاون 
تهــران دربــاره افزایــش ظرفیــت تصفیه خانه 
تــوان  بــه  اتــکا  بــا  گفــت:  پایتخــت  جنــوب 
مهندســان و کارکنــان واحــد بهره بــرداری ۹۵ 
درصــد قطعــات و تجهیــزات ایــن تصفیه خانه 
در سه ماهه نخست سال جاری بومی سازی 

و تعمیر شد و کارایی آن افزایش یافت.
مرتضــی احتشــامی دیــروز در گفت وگــو 
بــا ایرنــا با اعــام افزایــش ۱۳ درصــدی ظرفیت 
تصفیــه فاضاب و پســاب تولیدی تصفیه خانه 
فاضــاب جنــوب تهــران ادامــه داد: بــا اتمــام 
در  امســال  مــاه نخســت  در چهــار  تعمیــرات 
واحدهای یک تا چهار تصفیه خانه، در مقایسه 

با  مدت مشــابه ســال گذشــته، ظرفیت تولید 
پساب این تصفیه خانه افزایش یافت.

او بــا بیــان اینکــه تصفیه خانــه فاضــاب 
جنوب تهران به عنوان یکی از پیشــرفته ترین 
تصفیه خانه هــای فاضــاب کشــور رتبه بنــدی 
شــده اســت، افــزود: در چهــار مــاه نخســت 
ســال گذشــته ظرفیــت ایــن مرکــز ۳۷۱ هــزار 
مترمکعــب بــود، امــا در مــدت مشــابه ســال 
جــاری ظرفیت تولید پســاب ایــن تصفیه خانه 

به ۴۱۹ هزار مترمکعب رسیده است
 ۵۲۵ ظرفیــت  یــادآوری  بــا  احتشــامی 
هــزار نفــری تعریــف شــده در هــر واحــد ایــن 
چهــار  نصــب  و  خریــد  گفــت:  تصفیه خانــه 

شــش  و  پنــج  واحدهــای  بلوئــر  دســتگاه 
تصفیه خانــه فاضــاب جنــوب، و بومی ســازی 
بخشــی از قطعــات یدکــی پمپ هــای آلمانــی 
تامین کننــدگان  طریــق  از  پمــپ(  )اســتاتور 
ایرانــی از جملــه اقدامــات ســه ماهه نخســت 

امسال بود. 
معاون بهره برداری شرکت فاضاب تهران 
با بیان اینکه این شــرکت در یک ســال گذشته 
بــا وجــود تحریــم و بی ثباتی نــرخ ارز، قطعات، 
تجهیزات و پلیمر مصرفی را تامین کرده است، 
اضافه کرد: در همین چارچوب تصفیه خانه های 
محلــی نیز به ســامانه پایش لحظــه ای کیفیت 

پساب خروجی مجهز شده است.

۹۵ درصد تجهیزات 
 تصفیه خانه

جنوب تهران در 
سه ماهه نخست 

امسال بومی سازی 
شد

چرای بیش از ظرفیت، مهم ترین عامل تخریب مراتع همدان 

چاه های دستی نمکی بر زخم های دشت قزوین 
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نوش دارویی و بعد از مرگ 
سهراب آمدی

راضیه حسینی

رســول فالحتــی امــام جمعــه رشــت: »هنــوز نتایج 
مثبــت این واکســن تولید داخــل را هیچ کس نمی داند و 
قطعا در آینده جهانیان 
ایــن  دریافــت  بــرای 
واکســن هجوم خواهند 

آورد.«
هیچ کــس  دقیقــاً 
خــود  یعنــی  نمی دانــد؛ 
هــم  تولیدکننــدگان 
هنــوز نمی داننــد نتایــج 
واکســن  ایــن  مثبــت 
چیست. در واقع فعالً یکی دو تا نتیجه منفی به دست 
آورده انــد که برای شــروع بد نیســت. طبــق گفته رئیس 
کمیسیون بهداشت مجلس: »به خاطر تولید داخلی در 
خرید واکســن تاخیر کردیم و ســهل انگاری شد. مدیران 
پــروژه واکســن برکــت خودشــان هــم نمی دانســتند کــه 
نمی تواننــد بــه وعــده تولید 20 میلیون واکســن تا پایان 

مرداد عمل کنند.« 
جهانیــان هنــوز خبر ندارند که ما چرا واکســن های 
آنها را نخریدیم. بیچاره ها نمی دانند ما چه نوش دارویی 
در دســت داریم و از آنجا که آنها شــاهنامه نخوانده اند 
نمی داننــد خاصیت نوش دارو، آمدن بعد از مرگ اســت 
و دقیقاً به همین دلیل هنوز این واکســن شــفابخش و 
اکسیر حیات جاودانه، درست و حسابی به دست مردم 

خودمان نرسیده است. 
بایــد منتظــر بمانیم و ببینیم نــوش دارو دقیقاً بعد 
ازچــه تعــداد مــرگ و میــر قــرار اســت، برســد. آن وقــت 
می توانیــم بــه جهانیــان بگوییــم: »دوســتان، واکســن با 
کلــی نتایــج مثبــت آمد، لطفــاً هجوم بیاوریــد. به ما که 

نرسید الاقل شما بیایید و استفاده کنید.« 
جهانیــان هــم بــا کلــی ذوق و خوشــحالی، زمینــی، 
هوایی، دریایی و بعضی حتی زیرزمینی خودشــان را به 
ایران می رســانند و در صف های طوالنی منتظر رســیدن 

واکسن ایرانی می مانند.
 کســی از آینــده خبــر نــدارد. شــاید در آینــده همه 
یــا  شــرکت های واکسن ســازی دنیــا ورشکســت شــوند 
ویــروس کرونــا طــوری جهش پیدا کند که هیچ واکســن 
خارجی رویش مؤثر نباشــد و تنها واکســنی که می تواند 

این ویروس را از پا درآورد برکت خودمان باشد.
 فعالً بهتر اســت اجازه بدهیم اول مســوالن عزیز 
خودشــان متوجــه شــوند چــی بــه چــی  اســت و کــدام 
واکســن در کــدام مرحلــه اســت، بعد طبــق مرحله بندی 
هــر واکســن، وعــده توزیــع میلیونی آن داده شــود و در 
نهایــت، با کمی، فقط کمی ســهل انگاری هیچ واکســنی 
بــه دســت مــردم نرســد و کلــی آدم ایــن وســط از بیــن 
برونــد. اشــکالی نــدارد فــدای ســر همیشــه باالی تــان. 
اشــتباه، جزئــی از مســئولیت اســت و این چیزهــا کامالً 
طبیعــی اســت. بــا چندتــا تکذیب، مــن نبــودم اون بود، 
بگی می گم و نگو تا نگم، موضوع ختم به خیر می شود.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

 انتقاد شهرداری تهران

از بی توجهی وزارت 
بهداشت به واکسیناسیون 

معتادان و بی خانمان ها
مدیرعامل ســازمان رفاه، خدمات و مشارکت های 
وزارت  بی توجهــی  از  تهــران  شــهرداری  اجتماعــی 
 بهداشت به واکسیناسیون معتادان و افراد بی خانمان

گالیه کرد.
ســید مالک حســینی درگفت وگــو با ایســنا، درباره 
آخریــن وضــع واکسیناســیون مددجویــان و مــددکاران 
وزارت  متاســفانه  گفــت:  تهــران  شــهر  رفــاه  ســازمان 
بهداشــت تاکنــون در مــورد واکسیناســیون مددجویــان 
ایــن ســازمان کــه عمدتا از معتــادان بی خانمان هســتند 

اقدامی انجام نداده است.
وی بــا بیــان ایــن کــه شــهرداری تهــران بــا همکاری 
شــرکت شــهر ســالم اقدام به واکســینه کردن مددکاران 
ایــن ســازمان کرده و از روز تاســوعا واکسیناســیون این 
افــراد آغاز شــده اســت، گفت: امــا برای واکسیناســیون 
معتــادان و افــراد بی خانمــان هنــوز برنامه ریــزی انجــام 

نگرفته است.
واکسیناســیون  بــرای  کــه  ایــن  بیــان  بــا  حســینی 
معتــادان متجاهــر و افــراد بی خانمــان مشــکالتی وجــود 
دارد از جملــه ایــن کــه عمدتــا ایــن افــراد اســناد هویتــی 
ندارند، ادامه داد: همچنین مشکل حضور به موقع این 
افــراد برای واکسیناســیون دو مرحلــه ای این افراد وجود 
دارد؛ چــرا کــه ایــن افــراد بی خانمــان هســتند و وزارت 

بهداشت باید پروتکلی برای این افراد تعیین کند.
بــرای  برنامــه ای  بهداشــت  وزارت  افــزود:  وی 
واکسیناســیون این افراد نداشــته اما به نظر می رســد با 
تغییــر مدیریــت بتوانیــم برای واکسیناســیون ایــن افراد 

امیدوار باشیم.

رئیــس مرکــز مدیریــت بیماری هــای واگیــر 
وزارت بهداشــت پوشــش فعلــی واکسیناســیون 
در کشــور در جمعیــت بــاالی ۱۸ ســال را ۲۷.۴۶ 
درصد خواند و اعالم کرد تصمیم بر آن شده که 
پوشش دو نوبت واکسیناسیون معلمان و سایر 
کارکنــان مــدارس تــا قبــل از آغــاز مهــر بــه پایان 
برسد، در مورد اساتید دانشگاه ها نیز به همین 
منــوال خواهــد بــود و امیدواریم ســال تحصیلی 

جدید با اطمینان خاطر بیشتری آغاز شود.
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشــت، 
محمدمهــدی گویــا در پاســخ بــه ســوالی مبنی بر 
صحــت و ســقم آخریــن گــزارش ســازمان جهانی 
بهداشــت کــه پوشــش واکسیناســیون نوبت اول 
در ایران را ۱۳ درصد اعالم کرده است، بیان کرد: 
به نظر می رســد که گزارشــی که از سوی سازمان 
جهانی بهداشــت اعالم شــده اســت، دقیق نبوده 
و تا تاریخ 2۵ مرداد ۱۴00 )۱۶ اگوست( از حدود 
۶0 میلیــون جمعیتــی کــه الزم اســت بــرای آنهــا 

واکسیناســیون انجــام شــود، دقیقــا ۱۵۴۵۴۳۵۱ 
نفــر نوبــت اول و ۴۳۸۱2۸۸ نفــر نیــز دو نوبــت 
واکســن را دریافــت کرده انــد کــه اگــر جمعیتــی 
از کشــور را کــه بایــد واکســینه شــوند )جمعیــت 
بــاالی ۱۸ ســال( ۶0 میلیون نفــر در نظر بگیریم، 
ایــن پوشــش 2۵.۷۵ درصــد می شــود و اگــر کل 
جمعیت کشــور را محاســبه کنیم، با بیش از ۸۴ 
میلیــون نفــر جمعیــت، ایــن درصــد ۱۸.۱۸ درصد 
اســت و بــه دفتــر ســازمان جهانــی بهداشــت در 
ایــران و منطقــه امرو اطالع داده شــده تا گزارش 

خود را اصالح کنند.  

تاکنون ۲۲۰۰۷۵۱۴ دُز واکسن 
در کشور تزریق شده است 

رئیــس مرکــز مدیریــت بیماری هــای واگیــر 
وزارت بهداشــت در ادامــه تصریــح کــرد: الزم بــه 
ذکر است که تا روز شنبه ۳0 مرداد، ۱۶۴۷۶2۵۷ 
نفر نوبت اول و ۵۵۳۱2۵۷ دو نوبت واکســن را 

دریافــت کرده انــد. یعنــی تاکنــون 2200۷۵۱۴ دُز 
واکســن در کشــور تزریــق شــده اســت. پوشــش 
فعلــی واکســن 2۷.۴۶ درصــد در میــان جمعیــت 
بــاالی ۱۸ ســال و در کل کشــور ۱۹.۳۸ درصــد 
اســت. این درحالی اســت که در شرایط تحریم و 
دسترسی بسیار محدود به واکسن، این پوشش 

حاصل شده است.

 تالش کادر بهداشتی کشور
برای واکسیناسیون مردم 

گویــا اظهــار کرد: تمامی کادرهای بهداشــتی 
در طول مدت اخیر هر روز به صورت دو شــیفته 
بــه صــورت شــبانه روزی،  و در بعضــی مناطــق 
کشــور  سراســر  در  را  واکسیناســیون  عملیــات 
بــا کمــک ســایر  نقــاط  حتــی در دورافتاده تریــن 
ســازمان ها از جملــه نیــروی مقاومــت بســیج و 
انجــام   ... و  کشــور  پزشــکی  فوریت هــای  مرکــز 
داده انــد و ایــن حاصــل تــالش همگانی در ســطح 

کشــور بوده که علیرغم تحریم ها و محدودیت ها 
بــه انجام رســیده اســت. نکته جالــب توجه روند 
مــا  کــه  بــوده  آن  کشــورمان  در  واکسیناســیون 
جمعیتــی  گروه هــای  مســن ترین  و  پرخطرتریــن 
و مهمتریــن مشــاغل در معــرض خطــر را بــرای 

واکسیناسیون تحت پوشش قرار داده ایم.

پوشش ۷۰ درصدی 
واکسیناسیون زندانیان  

وی عنــوان کــرد: بایــد بــه اطالع مــردم عزیز 
کشــورمان برســانیم کــه واکسیناســیون زندانیان 
کشــور با پوششــی باالی ۷0 درصد تاکنون ادامه 
یافته و از همه مهمتر اینکه در زندان های بزرگتر 
ماننــد زندان های اســتان البرز و تهران نوبت اول 
نوبــت دوم  و  پایــان رســیده  بــه  واکسیناســیون 
از هفتــه گذشــته آغــاز شــده اســت، شــاید کمتر 
کشوری بتواند ادعا کند که این اقدام را با وجود 
این همه محدودیت دسترسی به واکسن، انجام 

داده است.  
رئیــس مرکــز مدیریــت بیماری هــای واگیــر 
وزارت بهداشــت گفــت: تصمیــم بــر آن شــده کــه 
و  معلمیــن  واکسیناســیون  نوبــت  دو  پوشــش 
ســایر کارکنان مدارس تا قبل از آغاز مهر و ســال 
تحصیلی جدید، به پایان برســد، در مورد اســاتید 
دانشــگاه ها نیــز بــه همیــن منــوال خواهــد بود و 
امیدواریم سال تحصیلی جدید با اطمینان خاطر 

بیشتری آغاز شود.

واکسیناسیون دانش آموزان 
پرخطر در حال بررسی است

گویا در پایان تاکید کرد: تیم های کارشناسی 
دانش آمــوزان  واکسیناســیون  بررســی  درحــال 
دارای بیماری هــای زمینــه ای و پرخطــر و انتخــاب 
در  هســتند.  آنهــا  بــرای  واکســن  مناســب ترین 
کنــار اینهــا واکسیناســیون گروه هــای متعددی از 

مشاغل پرخطر نیز در دست انجام است.

بــا  کشــور  اورژانــس  ســازمان  سرپرســت 
اشــاره به کمبود ۸۰۰۰ نیرو در اورژانس کشــور 
دســتگاه   ۱۰۰۰ خریــد  بــرای  اعتبــار  تامیــن  از 

آمبوالنس خبر داد.
بــا  صابریــان  پیمــان  تســنیم،  گــزارش  بــه 
پیشــرفت های  اخیــر  این کــه در ســال های  بیــان 
زیــادی در ســازمان اورژانــس کشــور داشــته ایم، 
گفــت: بــا تامیــن بودجــه، 20 دســتگاه اتوبــوس 
آمبوالنــس در حــال خریــداری اســت و به محض 
تولید، می توانیم آن را در کل کشور توزیع کنیم، 
اتوبــوس آمبوالنــس می توانــد بــرای حــوادث بــا 
تعداد مصدوم بیش از پنج نفر بسیار کارا باشد.
وی افــزود: ۱00 تا ۱۵0 دســتگاه موتورالنس 
خریداری و توزیع می شــود که در شهرهای دارای 
ترافیــک زمــان رســیدن بــر بالین بیمــار را کاهش 

می دهند.
وی از تامیــن اعتبــار خریــد ۱000 دســتگاه 
آمبوالنــس توســط وزارت بهداشــت خبــر داد و 
گفــت: در صــورت تامیــن اعتبــار، مناقصــه برگزار 
در  نیــز  را  تعــداد  ایــن  می توانیــم  و  می شــود 
نــاوگان کشــور توزیــع کنیم چرا که مدت هاســت 

نتوانستیم آمبوالنس خریداری  کنیم.
وی بــا اشــاره بــه این کــه روز گذشــته بالگرد 
اورژانس در بروجرد مورد بهره برداری قرار گرفته 
اســت،گفت: طــی یــک تــا دو هفته آینــده بالگرد 

المرد وارد مرحله عملیاتی می شود.
وی با بیان اینکه در پیک پنجم ماموریت ها 
و  اســت  یافتــه  افزایــش  توجهــی  قابــل  درصــد 
همــکاران اورژانــس بــی وقفــه در حــال خدمــت 
امیدواریــم  کــرد:  خاطرنشــان  هســتند،  رســانی 
بتوانیــم ایــن خدمــات را عالوه بر واکسیناســیون 

کرونا در کشور که بخشی از آن توسط اورژانس 
انجام می شود، ارائه کنیم.

سرپرســت ســازمان اورژانس کشــور درباره 
کمبود نیروی انســانی تصریــح کرد: چارت نیروی 
انســانی مدتهاســت بازنگری نشــده اســت و این 
چــارت بــه ســازمان امور اســتخدامی ارائه شــده، 
اگــر این چارت مصوب شــود مــی توانیم با آزمون 
اســتخدامی نیروهــای مــورد نیــاز خــود را جذب و 

مشکل کمبود نیروی انسانی را برطرف کنیم.
وی ادامــه داد: در کشــور حــدود ۸000 نفــر 
کمبــود نیــرو داریــم که در حال جــذب 2۷00 نفر 
هســتیم و مجــوز بــرای اســتخدام 2۳00 نفــر نیز 
دریافــت کرده ایــم. سال هاســت مشــکل کمبــود 
نیــروی انســانی داریــم و جذب نیروهای شــرکتی 
را در دستور کار قرار دادیم که در واکسیناسیون 
بــه مــا کمک می کنند، همچنیــن از اورژانس یارها 
استفاده کردیم و چینش ساعت ها را به گونه ای 
انجام دادیم که بین ماموریت ها استراحت کنند.
صابریــان درباره کمبود تجهیزات مورد نیاز 
اورژانــس نیز بیان داشــت: درباره آمبوالنس ها 
بایــد بدانیــم در کنــار مذاکــره بــا تولیدگننــدگان 
واردات  بایــد  امبوالنــس،  تولیــد  بــرای  داخلــی 
را نیــز انجــام دهیــم تــا مشــکلی در تامیــن آن 
اتوبــوس  تولیدشــده  نمونــه  باشــیم.  نداشــته 
آمبوالنــس کیفیــت خوبــی داشــته اســت و اگــر 
ادامــه یابــد کمبــود تجهیــزات و امکانــات را رفــع 

خواهد کرد.
وی دربــاره اقدامــات ســازمان اورژانــس در 
پیــک پنجــم کرونــا نیــز ابــراز داشــت: بیشــترین 
خدماتی که در پیک پنجم داشتیم خدمت رسانی 
اســت،  بــوده  خانگــی  قرنطینــه  در  بیمــاران  بــه 

ســرم تراپــی، اکســیژن درمانــی و ... بــرای افــراد 
کرونامثبــت قرنطینــه در منــزل انجــام می شــود. 
باالترین رضایت مندی را در ســال ۹۹ از سیســتم 
درصــد   ۸۸.۹ کــه  داشــتیم  تهــران  اورژانــس 

رضایت مندی از اورژانس تهران وجود داشت.
بــرای  اورژانــس  طرح هــای  دربــاره  وی 
سکته های مغزی و قلبی یاداور شد: در زمان های 
مختلــف و فصول مختلف ســکته های حاد مغزی 
و قلبــی رونــد متفاوتی دارنــد و زمانی مردم ترس 
زیادی از کرونا داشــتند و حاضر نمی شــدند برای 
ســکته بــه بیمارســتان ها مراجعــه کننــد امــا در 
حــال حاضــر افراد برای مراجعه بــه مراکز درمانی 
همــکاری خوبــی دارنــد و تغییــر خاصــی در رونــد 

انجام این طرح ها نداشته ایم.
سرپرســت ســازمان اورژانس کشــور درباره 
ابتالی تکنسین های اورژانس به کرونا نیز گفت: 
بــا توجــه بــه این کــه واکســن کرونــا را دو دوز بــه 
کادر درمــان تزریــق کردیــم ابتــالی کــم و بســتری 

محدودی در بین پرسنل اورژانس داشته ایم.
اســتقرار  و  هوایــی  اورژانــس  دربــاره  وی 
اورژانــس در ایســتگاه های متــرو بیــان کــرد: در 
اورژانــس هوایــی پد بالگرد فعال در ســطح شــهر 
تهــران داریــم که بــا همکاری شــهرداری تهران در 
حــال اســتفاده هســتند. در متــرو بــه مــا فضــای 
مناســبی بــرای خدمت رســانی داده نشــد و آماده 

همکاری در ایستگاه های پرتردد هستیم .
صابریــان دربــاره بودجــه ای که بــه اورژانس 
کــرد:  خاطرنشــان  شــده،  پرداخــت  کرونــا  بــرای 
پرداختــی خاصی غیر از پاداش کرونا نداشــتیم و 
حدود ۱2 میلیارد تومان در اورژانس تهران توزیع 

کردیم که شفاف و مشخص است.

اقتصــادی  پیامدهــای  بــا  کارگــروه مقابلــه 
ناشــی از شــیوع ویروس کرونا، گزارش عملکرد 
اقدامــات و حمایت هــای خــود در حــوزه خانــوار 
طــی  کرونــا  از  آســیب دیده  کســب وکارهای  و 
بــازه زمانــی اســفند ۱39۸ تا ۱۵ خــرداد ۱۴۰۰ را 

منتشر کرد.
به گزارش تسنیم، در این دوره 22 میلیون 
هــزار   ۴00 و  قرض الحســنه  تســهیالت  خانــوار 
بیمــاری کرونــا تســهیالت  از  بنــگاه آســیب دیده 
مســتأجر  خانــوار  هــزار   220 و  ارزان قیمــت 
مســکن  اجــاره  ودیعــه  ارزان قیمــت  تســهیالت 
هــزار   ۱,۸ از  بیــش  همچنیــن  کردنــد.  دریافــت 
میلیــارد تومــان مقــرری بابــت بیمــه بیــکاری، ۱۷ 
هــزار میلیــارد تومان کمک بالعوض بــه خانوارها 
و ۱۶ هــزار میلیــارد تومــان بــرای بخش بهداشــت 
برای مقابله با بیماری کرونا پرداخت شده است.
طــی بــازه زمانــی ۱۶ماهــه از اســفند ۱۳۹۸ 
تــا خــرداد ۱۴00 کارگــروه مقابلــه بــا پیامدهــای 
بــا  اصلــی  جلســه   ۴۷ تعــداد  کرونــا  اقتصــادی 
نظــم مناســب و مســتمر برگــزار کرده اســت و در 
مــورد دستورجلســه   2۱۶ تعــداد  ایــن جلســات، 
مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفتــه اســت. بیــن 
مجمــوع موارد مطرح شــده، مصوبات مــورد تأیید 
کارگــروه بــرای ادامه ســیر مراحل تصویــب، ابتدا 
کمیته هــای  اطالع رســانی  هفتگــی  جلســات  در 
تخصصــی مدیریــت کرونــا مطرح شــده و ســپس 
بــرای تصویــب در جلســات ســتاد ملــی مدیریــت 

کرونا ارائه شده است.
تمامــی  بــرای  کارگــروه  حمایتــی  رویکــرد 
بخش هــای فوق به صورت همزمان هم کمک های 
بالعــوض )سیاســت مالــی( و هــم تســهیل تأمین 
نقدینگی )سیاست پولی( را شامل می شده و در 
عیــن حــال در بخش بهداشــت و درمــان کمک ها 
به صــورت پرداخت هــای مســتقیم بالعــوض بوده 
اســت. الزم بــه ذکــر اســت کــه کنــار مــوارد فوق، 

نیــز  اقتصــادی  کارگــروه  تصمیمــات  از  شــماری 
مربــوط بــه رفع چالش هــای دســتگاه های اجرایی 
در مواجهــه بــا کرونــا بوده اســت کــه از این میان 
هزینه کــرد  مهلــت  زمانــی  تمدیــد  بــه  می تــوان 
کــه  دســتگاه ها  عمرانــی  و  جــاری  بودجه هــای 
به دلیــل دورکاری کارکنــان امکان جذب نداشــته، 
رفــع موانــع قانونــی افزایش ســقف تراکنش های 
بانکــی بــرای کاهــش مراجعــات و ازدحــام بانکــی 
و یــا تعویــق زمــان اجرای آزمون وســع بــرای ارائه 
خدمــات پایــه بیمــه ســالمت )جهــت حمایــت از 
بیماران در شرایط ویژه بیماری کرونا( اشاره کرد.

اقدامات و حمایت ها
ابعــاد بســته حمایتــی سیاســت مالــی در 
دوره کرونا تا خردادماه ۱۴00 معادل ۴0,2 هزار 
میلیارد تومان بوده که در قالب انواع بسته های 
و  ســالمت  بخــش  و  شــده  پرداخــت  حمایتــی 

از  را  ســهم  بیشــترین  آســیب پذیر  خانوارهــای 
ایــن  مقایســه،  مقــام  در  داشــته اند.  رقــم  ایــن 
رقــم معــادل ۱.2 درصــد تولیــد ناخالــص داخلی 
ســال ۱۳۹۹ اســت و تقریبــا بــا میــزان مخــارج 
نســبی برخــی کشــورهای در حــال توســعه در 
ایــن زمینه برابری می کند. با توجه به مشــکالت 
بودجــه ای و تنگنــای شــدید درآمــدی دولــت در 
بــه  عنایــت  بــا  و  همه جانبــه  تحریم هــای  دوره 
پرداخت نشــدن تسهیالت بانک جهانی، به نظر 
می رســد که کمک های صورت گرفته حتی باالتر 
از ظرفیــت دولــت و شــرایط کشــور بوده اســت. 
الزم بــه ذکر اســت بخش عمــده ای از کمک های 
بالعــوض در ایــن دوره شــامل انواع بخشــودگی 
جرائــم مالیاتــی بــوده کــه هزینــه فرصــت آن )با 
توجه به نیاز شــدید دولت به تمامی درآمدهای 
غیرنفتــی( نیــز می توانــد در مراحــل بعــدی مورد 

محاسبه قرار گیرد.

در زمینه بســته سیاست پولی نیز با وجود 
تــدارک بســته تســهیالت ارزان قیمــت ۷۵ هــزار 
میلیــارد تومانــی، میــزان تســهیالت پرداختــی تــا 
پایــان خــرداد ۱۴00 معــادل ۴۶,۸ هــزار میلیــارد 
تومان بوده که معادل ۱.۳ درصد تولید ناخالص 
داخلــی اســت. نکتــه مهــم در زمینــه تســهیالت 
پرداخت شــده آن است که با وجود پایین بودن 
نــرخ بازده و وجود دوره تنفس مناســب، بخش 
کســب وکارهای  و  مشــاغل  و  اقتصــاد  عرضــه 
از  زیــادی  اســتقبال  کرونــا  از  اســیب دیده 
بــه نظــر  تســهیالت بانکــی نداشــته اســت کــه 
می رســد نااطمینانــی فعاالن اقتصــادی در رابطه 
با طوالنی شــدن زمان اتمام بیماری و بازگشــت 
برخــی بخش هــا نظیــر گردشــگری بــه فعالیــت 
مجــدد )و ایجاد امکان بازپرداخت تســهیالت( از 
جمله دالیل این امر بوده اســت. کارگروه نیز با 
در نظــر گرفتن شــرایط ویژه بخش هــای مذکور، 

در ســال گذشته و سال جاری تسهیالت ویژه ای 
را بــرای آنــان بــا دوره تنفــس طوالنی تــر طراحی 

کرده است.

نتایج و خروجی ها
کارگــروه  مصوبــات  و  اقدامــات  مجموعــه 
مقابلــه بــا پیامدهــای اقتصــادی کرونــا نتایــج و 
دســتاوردهای متعــددی را در دوره بیمــاری کرونا 
به دنبال داشــته اســت. به عنوان نمونه، در این 
دوره 22 میلیــون خانــوار بــدون نیاز به حضور در 
بانــک و در بســتر ظرفیت های دولــت الکترونیک 
)حداقــل یــک بــار( موفــق بــه دریافــت تســهیالت 
بنــگاه  قرض الحســنه شــدند، حــدود ۴00 هــزار 
ارزان  تســهیالت  کرونــا  بیمــاری  از  آســیب دیده 
قیمت با دوره تنفس چندماهه دریافت نمودند، 
شمار زیادی از بنگاه های آسیب دیده )در مقیاس 
بــه حمایت هــای  مربــوط  امتیــازات  از  میلیونــی( 
اســتفاده  بانکــی  اســتمهال  و  مالیاتــی  بیمــه ای، 
نمودند، بیش از 220 هزار خانوار مستاجر )برای 
نخستین بار در کشور( از تسهیالت ارزان قیمت 
ودیعه اجاره مسکن برخوردار شدند، بیش از ۱,۸ 
هــزار میلیارد تومــان مقرری بابت ایام بیکاری به 
بیکاران ناشــی از کرونا پرداخت شــده، بزرگترین 
کمــک بالعــوض دولت به خانوارها به مبلغ بیش 
از ۱۷ هــزار میلیــارد تومان صورت گرفته و بخش 
بهداشــت و درمــان نیــز بیــش از ۱۶ هــزار میلیارد 
تومان منابع جهت مقابله با بیماری کرونا )مازاد 
بــر بودجــه مصوب ســاالنه( دریافت کرده اســت. 
نکتــه مهمــی که بایــد در زمینه اقدامــات کارگروه 
مــورد نظــر قــرار گیــرد آن اســت که بررســی روند 
زمانــی بیمــاری در کشــور و مقایســه آن با مواعد 
بسته های حمایتی کارگروه اقتصادی کرونا نشان 
می دهد همبســتگی باالیی میــان ارائه کمک های 
حمایتی و کاهش تعداد مبتالیان در زمان تدوین 

و اجرای هر سه بسته حمایتی وجود دارد.

مدیرعامــل ســازمان بهشــت زهــرا)س( 
بــا اشــاره به افزایــش ۲.۵ برابــری فوتی های 
کرونایــی بهشــت زهــرا در پیــک پنجــم از کار 
ســه شــیفت پرســنل این ســازمان خبر داد و 
از شهروندان خواست رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی را در دستور کار خود قرار دهند.

ســعید خــال در گفت وگــو بــا ایســنا، در 
تشــریح آخرین اقدامات سازمان بهشت زهرا 
برای مدیریت متوفیان شــهر تهران در بحران 
کرونــا گفــت: در طــول 2۵ ســال حضــورم در 
بهشــت زهــرا شــرایط فعلــی بی ســابقه بــوده 
همچنیــن  مقــدس  دفــاع  دوران  در  حتــی  و 

شرایطی را شاهد نبودیم.
روزی  نمی کردیــم  تصــور  افــزود:  وی 
متوفیــان شــهر تهــران بــه عــدد ۴00 برســد، 
بهشــت زهرا بر اســاس آمار وزارت بهداشــت 
۴0 درصد متوفیان کرونایی کل کشور را دارد 
در حقیقــت ســهم بهشــت زهــرا ۴0 درصــد و 
ســهم سایر اســتان های کشور ۶0 درصد بوده 

است.
پنجــم شــاهد  پیــک  در  داد:  ادامــه  وی 
کــه  شــکلی  بــه  هســتیم  معنــاداری  تفــاوت 
فوتی ها 2.۵ برابر افزایش داشته و عدد 2۱۶ 
فوتــی در روز را تجربــه کردیــم و ظرف ۱۸ ماه 
گذشــته بهشــت زهرا ۴0 هزار نفر را پذیرش 

کرده است.
فشــار  پنجــم  پیــک  در  وی،  گفتــه  بــه 
مضاعفــی بــر روی پرســنل بهشــت زهــرا وارد 

شــده بــه شــکلی کــه بچه هــای مــا بــه صورت 
ســه شــیفت مشــغول کار هســتند و روزهای 
ســختی را ســپری می کننــد؛ امــا قطعــا عهــد 
بســته اند کــه کنــار شــهروندان خــود بمانند و 
همــه تالششــان را بــرای خدمــت به مــردم به 

کار بسته آمد.
شــهروندان  همــه  بــه  خطــاب  خــال 
درخواســت کــرد: ابتــدا بــرای حفــظ ســالمت 
خــود و هموطنــان و در مرحلــه بعد برداشــتن 
کــه  زهــرا  بهشــت  بچه هــای  روی  از  فشــار 
فرزنــدان همیــن آب و خــاک هســتند همگــی 
مســئوالنه در رعایــت پروتکل های بهداشــتی، 
فاصله گــذاری اجتماعی و اســتفاده از ماســک 
نقش موثری داشــته باشــیم و شیوه نامه های 

بهداشتی را در دستور کار قرار دهیم.
وی در مقایســه پیک هــای قبلــی کرونــا 
بــا پیــک پنجــم گفــت: در مــوج اول در دوم 
اســفندماه بــا یــک فوتــی و در اوج آن بــا ۱۱۹ 
فوتی روبرو بودیم در موج دوم ۹ اردیبهشت 
سال ۱۳۹۹ با ۹ فوتی شروع و در اوج به ۱۱۶ 
فوتی رســید؛ در موج ســوم ۱۷ شهریور ۹۹ با 
۴۱ فوتی شروع و در اوج به ۱۷۳ فوتی رسید.
وی تاکیــد کــرد: در مــوج چهــارم در 2۸ 
اســفند ۹۹ بــا ۹ فوتــی شــروع و در اوج بــه 
۱۵۶ فوتــی رســید و در مــوج پنجــم که ۱۳ تیر 
ســال جــاری بــا ۵۵ متوفــی شــروع شــده، در 
اوج بــه 2۱۶ متوفی رســیده و روزهای ملتهب 

همچنان ادامه دارد.

افزایش ۲.۵ برابری فوتی های 
کرونایی تهران در پیک پنجم

کمبود ۸۰۰۰ نیروی اورژانس در کشور

تکمیل واکسیناسیون کادر مدارس تا قبل از مهر

۱.۸هزار میلیارد تومان مقرری بیکاری پرداخت شد
در حوزه حمایت از کسب وکارهای کرونا حدود ۱.۸هزار میلیارد تومان مقرری بابت بیمه بیکاری پرداخت شده است


