
طالبان زیر فشار انتقام مالی غرب برای تقسیم قدرت 
ترجمه: سلیم حیدری

با منتفی شدن اقدام نظامی علیه طالبان، غرب انتقام گیری 
در زمینــه مالــی را آغــاز کــرده؛ ایــاالت متحــده دارایی هــای بانــک 
مرکــزی افغانســتان را مســدود کــرده و کمک هــای جهانــی بــرای 

توسعه افغانستان متوقف شده است.
ســرعت تســخیر افغانســتان به دســت طالبان در آخر هفته 
گذشــته باعــث شــده اســت کــه غــرب تالش کنــد تا شــبه نظامیان 
اسالم گرا در این کشور را محدود کند. در این میان، هرگونه اقدام 
نظامــی منتفــی اســت ولی ایاالت متحــده و متحدانــش در ناتو به 

جنگ مالی روی آورده اند.
بانک مرکزی آمریکا میلیاردها دالر ذخایر ارزی افغانستان را 
که در ایاالت متحده نگهداری می شود، مسدود کردند. نزدیک به 9 
میلیارد دالر )7.7 میلیارد یورو( دارایی افغانستان در ایاالت متحده 
و سایر کشورها نگهداری می شود، از جمله 1.2 میلیارد دالر طال و 

بیش از 300 میلیون دالر ارزهای بین المللی.
در طــی هفتــه گذشــته تــا زمــان ســقوط کابــل، جــو بایــدن، 
بــه  آمریــکا  دالر  محموله هــای  ارســال  آمریــکا،  رئیس جمهــوری 
افغانســتان را متوقــف کــرد. اجمــل احمــدی، رئیــس ســابق بانــک 
مرکــزی، ایــن کشــور می گویــد: ایــن مســاله می توانــد چشــم انداز 

»وخیمی« برای مردم افغانستان به دنبال داشته باشد.
کــه  داد  گــزارش  ژورنــال  اســتریت  وال  اقتصــادی  روزنامــه 
واشنگتن همچنین دسترسی طالبان به حساب های دولتی تحت 
مدیریت فدرال رزرو و دیگر بانک های آمریکایی را مسدود می کند.

پول نقد؛ »نزدیک به صفر«
احمــدی در توئیتــر نوشــت کــه ایــن کشــور بــه دلیــل کمبــود 
دالر در حســاب های ارزی »متکــی بــه دریافــت محموله های نقدی 
هــر چنــد هفته یک بار« اســت. وی هشــدار داد: »مقــدار پول نقد 

باقی مانده نزدیک به صفر اســت.« چندین کشــور از جمله آلمان 
کمک های توسعه ای خود را متوقف کرده اند. این در حالی است که 
افغانستان برای حفظ اقتصاد شکننده خود به شدت به کمک های 
خارجی متکی است. این کشور نزدیک به 8 میلیارد دالر کمک در 

سال گذشته دریافت کرد.

 چه چیزی در انتظار 

اقتصاد افغانستان است؟
صنــدوق بین المللــی پــول )IMF( حــدود 340 میلیــون دالر 
دارایــی ذخیــره ارزی را کــه طالبان می تواند بــه ارزهای دیگر تبدیل 
کنــد، بــه دلیــل »نبود شــفافیت در جامعه بین المللــی در مورد به 

رسمیت شناختن دولت جدید« به حالت تعلیق درآورده است.
هرگونــه ذخیــره بانکــی کــه شــبه نظامیان طالبــان بتوانند در 
افغانســتان بدســت بیاورند برای اداره کشــور در این اوضاع کافی 
نیســت؛ بنابرایــن ایــن احتمــال وجــود دارد کــه وضعیــت یکــی از 

فقیرترین کشورهای جهان بسیار بدتر شود. 
هانس-یاکوب شــیندلر، هماهنگ کننده ســابق سازمان ملل 
متحــد کــه طالبــان و دیگر گروه های افراطی را زیر نظر داشــت، به 
دویچه وله گفت که ذخایر مالی کافی برای »اداره کشور به صورت 
پایدار« وجود ندارد. او اضافه کرد: »اگر در مقیاس ملی فکر کنید، 

پول زیادی وجود ندارد.«

تجارت مواد مخدر؛ منبع درآمد طالبان 
طالبان که از مدت ها پیش به عنوان یک سازمان تروریستی 
با تحریم های بین المللی روبه رو بود، از تجارت عظیم خشخاش، 

قاچاق مواد مخدر و اخاذی در افغانستان تغذیه می کرد.
افغانســتان بزرگتریــن صادرکننــده تریــاک در جهان اســت و 
آخرین گزارش سازمان ملل متحد تأمین مالی ساالنه 300 میلیون 

دالر تــا 1.6 میلیــارد دالر برای طالبان را اعالم کرده 
است.

حاکمان جدید این کشــور متعهد شده اند که 
بــه تجــارت مــواد مخدر پایان دهند؛ وعــده ای که با 
تردید زیادی مورد توجه قرار گرفته اســت، به ویژه 
بــا توجــه بــه انتقــام مالی ای کــه غرب بر ایــن گروه 

تحمیل کرده است.
شــیندلر گفــت: »بســیار شــک دارم کــه آنها 
بخواهند تولید مواد مخدر در افغانستان را از بین 

ببرند و این توانایی را داشته باشند.«  او افزود: »فرماندهان آنها 
اساساً درآمد دیگری ندارند.«

گزارش محرمانه ناتو نشان می دهد که این گروه شبه نظامی 
همچنین از معادن غیرقانونی، اموال و درآمد گمرکی از ایست های 
بازرسی مرزی استفاده می کنند. چندین فرد ناشناس نیز از ایران، 
پاکســتان، امارات متحده عربی، عربســتان سعودی و قطر به طور 

منظم کمک های مالی داوطلبانه برای این گروه ارسال می کنند.

آیا طالبان می توانند اقتصاد افغانستان را 
مدیریت کنند؟

طالبان به طور واضح به مشروعیت بین المللی نیاز دارند 
تــا بــه طــور موثــری بتواننــد حکومــت کننــد. توقــف دارایی هــا و 
کمک های توسعه ای می تواند به آنها فشار بیاورد تا با تقسیم 
قدرت و  ســبک حکومت مورد قبول غرب توافق کنند. شــیندلر 
هشــدار داد کــه هرگونــه ذخایر بانکی که شــبه نظامیان طالبان 
در حمــالت اخیــر ضبــط کرده انــد، زیــاد نیســت. این گــروه نیاز 

حیاتی به منابع جدید درآمدی دارد.
احمــدی، کــه روز یکشــنبه از کشــور خارج شــد، در توئیتر 
خــود نوشــت: »مــا مــی توانیــم بگوییــم بودجه قابل دسترســی 

بــرای طالبــان شــاید یک دهــم تــا دودهــم  درصد 
از کل ذخایــر بیــن المللی افغانســتان اســت. نه 

خیلی زیاد.«
تخمیــن زده می شــود کــه افغانســتان بیــن 
1 تریلیــون تــا 3 تریلیــون دالر مــواد معدنــی از 
جملــه مــس و لیتیــوم دارد که برای تأمین انرژی 
جهانی مورد نیاز اســت. بســیاری از این مواد به 
دلیل فساد و زیرساخت های اسفناک این کشور 
هنوز دســت نخورده باقی مانده اســت. با وجود 
چندیــن قــرارداد معدنــی اخیر با چین کــه در دولت قبل منعقد 
شده است، برخی تحلیلگران در مورد شایستگی یا حتی تمایل 

طالبان برای بهره برداری از این منابع طبیعی شک دارند.
تیلمــان بــراک، بنیانگــذار و مدیــر مرکــز امنیــت و توســعه 
بیــن المللــی در برلیــن )ISDC(، بــه دویچه وله گفــت: »طالبان 
قصد بازســازی اقتصاد افغانســتان را ندارد و احتماالً به تجارت 
خارجی در این کشور پایان می دهد.« او افزود: »طالبان از نظر 

ماهیت و ایدئولوژی عالقه ای به رشد اقتصادی ندارد.«
براک معتقد است در حالی که رد پای چین در این کشور 
وجــود دارد، ســرمایه گذاران غربــی به احتمال زیاد از مشــارکت 
اقتصادی با گروهی که ارزش های لیبرال را آشکارا رد می کنند، 
بخــش  »ســرمایه گذاری  افــزود:  او  کــرد.  خواهنــد  خــودداری 
خصوصی ]خارجی در افغانســتان[ بســیار محدود بود و در نبود 

نیروهای نظامی غربی محدودتر هم خواهد شد.«
احمدی پیش بینی کرد که حاکمان جدید افغانستان ارز را 
کنتــرل و دسترســی فــوری به دالر را محــدود کنند. به گفته او، 
تــورم بــا کاهــش ارزش پول محلی افزایش می یابد و بیشــترین 

آسیب را به فقرا وارد می کند.
منبع: دویچه وله

»پیشرفت تاریخی«  در 
تولید انرژی به شیوه 
همجوشی هسته ای 

ترجمه:  محمود نواب مطلق

یــک آزمایشــگاه در آمریــکا توانســت برای نخســتین بار از 
روش همجوشــی هســته ای ) فیــوژن( انــرژی  ای تولیــد کنــد کــه 

بسیار بیشتر از انرژی مصرف شده برای تولید آن است. 
آزمایشــگاهی دولتــی در آمریــکا ضمــن اظهــار خرســندی از 
ایــن موفقیــت روز ســه شــنبه 17 اوت )26 مــرداد(، تولیــد انرژی 
حاصــل از همجوشــی هســته ای را »پیشــرفت تاریخــی« نامید و 
میزان تولید انرژی حاصل این فرآیند را بسیار بیشتر از گذشته 

دانســت. بر اســاس توضیحاتی که طی اطالعیه ای منتشــر شد، 
این آزمایش در 8 اوت )17 مرداد( در آزمایشگاه ملی  تاسیسات 
احتراق )NIF( در کالیفرنیا انجام شد. در این آزمایش  »نور لیزر 
به صورت متمرکز  برروی یک ســاچمه ســربی به اندازه ســاچمه 
تفنگ ســاچمه ای« تابانده شــد. »حاصل این کار تولید نقطه ای 
گــرم بــه قطــر یک مو شــد. میــزان انــرژی حاصل این همجوشــی 
هســته ای 10 کادریلیــون وات در100 تریلیونیــوم ثانیه بود.« این 
میزان از انرژی 8 برابر میزان تولیدشــده در آزمایشــهای گذشــته 

در بهار بود.
 انــرژی حاصــل از همجوشــی هســته ای به عقیــده بانیان و 
طرفــداران آن مــی توانــد بــه دلیل تولیــد ضایعات انــدک و عاری 
انــرژی فــردا محســوب  بــه نوعــی  از گازهــای گلخانــه ای  بــودن 
شــود. ایــن نــوع تولیــد انــرژی از روش مرســوم فعلــی در مراکــز 
هســته ای یعنی شــکافت هســته ای متفاوت اســت. در شــکافت 
هسته ای برای تولید انرژی پیوندهای هسته های سنگین اتمی را 

می شکنند. در روشه همجوشی هسته ای کامال بر عکس است. 
در این روش دو هســته ســبک اتمی با هم ممزوج می شــوند تا 
یک هســته ســنگین حاصل شــود. دو ایزوتوپ هیدروژن یک اتم 
هلیــم تولیــد می کننــد. این عمل در ســتارگان از جمله خورشــید 

خودمان نیز رخ می دهد.
 در بخش دیگری از اطالعیه آزمایشگاه آمده است: »این 
پیشــرفت تاریخی پژوهشــگران را در آستانه تولید سوخت قرار 
داده است و این بدان معناست که انرژی تولیدی از این فرآیند 
بســیار بیشــتر از انــرژی مصرف شــده بــرای انجــام ایــن فرآینــد 
اســت. تــالش بــرای فراهــم آوردن مقدمات الزم بــرای تکرار این 
آزمایــش ادامــه دارد و البتــه ایــن امر به ماه ها زمــان نیاز دارد و 
نتایج تمامی این تالش ها در یک نشریه علمی به چاپ خواهد 

رسید.«
کیم بودیل، مدیر آزمایشگاه ملی لورنس لیورمور، وابسته 
به آزمایشــگاه )NIF( در این خصوص می گوید:» برای تحقیقات 

در زمینه همجوشــی هســته ای به وســیله حبس اینرســی، نتایج 
حاصل از این آزمایش یک پیشرفت تاریخی محسوب می شود.« 
پرفســور اســتیون رز از مدیــران مرکــز تحقیقــات هســته ای 
دانشــگاه امپریال کالج لندن نیز در این خصوص معتقد اســت: 
»کارکنــان آزمایشــگاه ملــی احتــراق )NIF( تــالش خارق العاده ای 
کرده انــد. ایــن مهمتریــن پیشــرفت علمــی در زمینــه همجوشــی 
تحقیقــات  ایــن  شــروع  ســال   )13۵1(1972 ســال  از  اینرســی 

محسوب می شود.«
ژرمی شیتندن، یکی دیگر از مدیران همین مرکز در لندن، 
نیز در این خصوص بر این باور است که »از این انرژی می توان 
بــرای تولیــد انــرژی الکتریکی تجدیدپذیر اســتفاده کــرد که البته 
ایــن کار نیــز فرآیندهــای طوالنــی خــاص خــود را دارد و نیازمنــد 
تالش برای پشــت ســر گذاشــتن موانع فنی بسیار حاصل از این 

امر خواهد بود.«
منبع: لوموند به نقل از خبرگزاری فرانسه

رئیــس جمهــوری شناســایی و برطــرف کردن موانــع موجود 
در رفــع تعهــدات ارزی را مــورد تاکیــد قــرار داد و گفت که انجام 
اقدامــات قضایــی بــرای رفــع تعهــدات ارزی بایــد بعنــوان آخرین 
راهــکار بــوده و تــا جایــی کــه امــکان دارد از ســاز وکار غیرقهــری 

استفاده کرد.
بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهــوری، آیت هللا 
ســید ابراهیــم رئیســی روز یکشــنبه در جلســه ســتاد هماهنگــی 
اقتصادی دولت، اتخاذ ساز وکارهای مناسب و عملی برای توسعه 
و رونــق صــادرات غیــر نفتــی را مــورد تاکید قــرار داد و گفت: باید 
بــا اتخــاذ سیاســت ها و اقدامــات عملی و تشــویقی روند توســعه 
صــادرات غیرنفتــی و بازگردانــی ارز ناشــی از صــادارت بــه چرخــه 

اقتصادی کشور پیگیری شود.
رئیس جمهوری با بیان لزوم اتخاذ راهکارهای مناسب برای 
رفــع موانــع موجــود در مســیر فعالیــت صادرکننــدگان و تســهیل 
فعالیــت آنــان، افــزود: بایــد بگونــه ای برنامه ریزی و عمــل کرد که 
با حذف موانع و دشواری های فعالیت صادرکنندگان، انگیزه های 

الزم برای توسعه صادرات تقویت شود.
رئیســی، شناســایی و برطــرف کــردن موانــع موجــود در رفــع 

تعهدات ارزی را مورد تاکید قرار داد و عنوان کرد: انجام اقدامات 
قضایــی بــرای رفع تعهدات ارزی باید بعنــوان آخرین راهکار بوده 

و تا جایی که امکان دارد از سازوکار غیر قهری استفاده کرد.
وی تصریــح کــرد: بــرای کســانی که نســبت به رفــع تعهدات 
خــود اقــدام نکرده انــد بجــای معرفــی بــه دادگاه بایــد از مــوارد 
جایگزین استفاده کرد، مگر در مواردی که تخلف آشکاری انجام 

شده باشد.
رئیس جمهوری، نظارت و اخذ تضامین معتبر را بعنوان یکی 
از راهکارهــای الــزام به اجرای تعهدات ارزی مورد اشــاره قرارداد و 
گفــت: می تــوان بــا راه اندازی ســامانه ای، بطور دقیــق نظارت های 
الزم را در ایــن راســتا انجــام داد و در کنــار آن با اخذ ضمانت های 
جدی و موثق،  صادر کننده را بدون نیاز به استفاده از پیگیری های 

قضایی، ملزم به رفع تعهدات کرد.
رئیســی با بیان اینکه متاســفانه بعضا اعتبارسنجی دقیق و 
اخذ وثیقه معتبر در بانک ها انجام نمی شود،  گفت: اعتبارسنجی 
دقیــق و اخــذ تضامیــن متناســب بــا تعهــدات، می توانــد بعنــوان 
ســازوکار و راهــکاری مناســب بــرای انجــام تعهــدات ارزی مــورد 

استفاده قرار بگیرد.

در ایــن جلســه، بانــک مرکــزی گزارشــی از عملکــرد حــوزه 
صــادرات و میــزان رفــع تعهــدات ارزی و اقدامــات انجــام شــده در 

این راستا ارائه کرد.

تاکید بر ضرورت آزادسازی منابع ارزی 
ایران در ژاپن

وزیــر  دیــدار  در  رئیســی  ابراهیــم  گذشــته  روز  همچنیــن 
امورخارجــه ژاپــن بــا قدردانی از کمک های انســان دوســتانه ژاپن 
بــرای مقابلــه با کرونا، ابراز امیدواری کرد که تدوام همکاری های 
دو کشور در این زمینه به ریشه کنی بیماری عالمگیر کرونا در دو 

کشور و جهان کمک کند.
رئیســی در ایــن دیــدار با تاکیــد بر ضرورت آزادســازی منابع 
ایــران در ژاپــن خاطرنشــان کــرد: تاخیــر در  ارزی مسدودشــده 
آزادســازی دارایــی هــای ایــران در بانــک هــای ژاپنــی توجیــه پذیــر 

نیست.
رئیس جمهوری در پاســخ به اظهارات وزیر امور خارجه ژاپن 
مبنــی بــر ضــرورت و اهمیــت اجــرای برجــام بــه عنوان یــک توافق 
بیــن المللــی، گفــت: ایران به همه تعهدات خــود در برجام پایبند 

بوده واین آمریکایی ها هســتند که به تعهدات خود عمل نکرده 
و یک جانبه از این توافق بین المللی خارج شــدند و تحریم ها را 

گسترش دادند.
رئیســی بــا یــادآوری اینکــه اروپایی هــا نیز بدنبــال آمریکا از 
عمــل بــه تعهدات خود در برجام ســرباز زده انــد، تصریح کرد: به 
طور طبیعی از کشوری که به تعهدات خود پایبند بوده باید تقدیر 
کــرد و اگر کشــوری از برجام خارج شــده و بــه تعهدات خود عمل 
نکــرده بایــد مورد مواخذه قــرار بگیرد و آمریکایی ها باید به افکار 
عمومی جهان پاسخ دهند که چرا به تعهدات خود در برجام عمل 

نکرده و از این توافق بین المللی خارج شده اند.
رئیس جمهــوری بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــران بــا اصــل مذاکــره 
مشــکلی نــدارد، تصریــح کرد: بــا چه توجیهی تحریــم های آمریکا 

علیه ملت ایران باید همچنان ادامه داشته باشد.
رئیســی در بخــش دیگــری از این گفت وگو با مــرور تحوالت 
از تالش هــای ژاپــن و دیگــر  اســتقبال  بــا  افغانســتان  اخیــر در 
بــه برقــراری صلــح و ثبــات در  بــرای کمــک  کشــورهای منطقــه 
افغانســتان و منطقــه، گفــت: جمهوری اســالمی ایران همــواره از 
صلح و ثبات در افغانســتان حمایت کرده و حمایت می کند البته 
معتقدیــم کــه در افغانســتان بایــد خــود افغانســتانی ها تصمیــم 

بگیرند.
رئیس جمهــوری بــا بیان اینکه دخالت بیگانگان باعث شــده 
که مشــکالت افغانســتان ادامه داشــته باشــد، تاکید کرد: حضور 
آمریکایی هــا در کشــورهای منطقــه از جملــه افغانســتان نــه تنها 
امنیت ساز نبوده بلکه تهدید آفرین نیز بوده و امروز آمریکایی ها 
بعــد از 20 ســال اعتــراف می کنند که حضورشــان در افغانســتان 
اشــتباه بــوده اســت کــه بی تردیــد در آینــده نزدیک در مــورد دیگر 
کشورهای منطقه و همچنین خلیج فارس نیز شاهد این اعتراف 

خواهیم بود.
ای و  امنیــت آب هــای منطقــه  تامیــن  رئیســی همچنیــن 
بین المللی را به نفع همه دانست و اظهار داشت: ایجاد هرگونه 
ناامنی در منطقه را برای امنیت منطقه ای و بین المللی خطرناک 
می دانیــم و بــا آن مخالفیــم. رئیس جمهوری بــا تاکید بر اینکه اگر 
قدرت طلبی به هر شکلی در دنیا شکل بگیرد، به نفع هیچ ملت 
و منطقه ای نخواهد بود، گفت: زورگویی آمریکایی ها، اســتقالل، 
آزادی و هویــت ملت هــا را تهدیــد مــی کنــد و مقابلــه کشــورها بــا 

یکجانبه گری و یکه تازی قدرت های زورگو یک ضرورت است.
»توشیمیتســو موتگــی« وزیرامــور خارجــه ژاپــن نیــز در این 
دیــدار بــا تبریــک آغــاز بــه کار رئیس جمهوری اســالمی ایــران، بر 
توسعه و تعمیق روابط دیرینه دو کشور تاکید کرد و گفت: ایران 
و ژاپن از دیرباز روابط دوســتانه و خوبی داشــته اند و تردید ندارم 
کــه در دوره فعالیــت دولــت جدیــد نیــز این روابط ادامه داشــته و 

بیش از پیش توسعه خواهد یافت.
وزیــر امــور خارجــه ژاپــن بــا تاکید بر تــالش این کشــور برای 
برقراری صلح و ثبات در منطقه، گفت: توکیو همواره از برجام به 
عنــوان یــک توافق بین المللی حمایت کرده و بر این باور هســتیم 
کــه احیــای برجــام بــه نفــع همــه بــوده و می تواند به حــل و فصل 

مشکالت از مسیر گفت و گو و مذاکره کمک کند.
موتگی در ادامه با ابراز نگرانی از تحوالت اخیر درافغانستان، 
بر ضرورت توقف خشونت و حفظ جان مردم تاکید کرد و گفت: 
توکیــو از تالش هــای دیپلماتیــک کشــورهای منطقــه بــرای تحقــق 
صلح و ثبات و آرامش در منطقه حمایت می کند و موضع اصولی 
ما این است که مشکالت و مسائل را باید از مسیر مسالمت آمیز 

وگفت و گو حل و فصل کرد.

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
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R&D حلقه مفقوده 
صنایع کوچک 

امیر علی رمدانی
دکتری صنایع، مدرس و مشاور سازمانی

یکــی از اقداماتــی کــه 
)صنایــع  SMEهــا  مدیــران 
در  متوســط(  و  کوچــک 
راســتای رســیدن به اهداف 
تعیین شــده  پیــش  از 
واحــد صنعتــی خــود انجام 
وضــع  تحلیــل  می دهنــد، 
ایــن  کــه  اســت  موجــود 
تحلیــل از دو منظــر قابــل 
بررســی  اســت:  بررســی 
محیط داخلی واحد صنعتی 
بررســی محیــط خارجــی  و 
کــه ســبب می شــود جایگاه 
محصول در بین مشتریان و 
در بازارهــای هدف و فاصله 

محصول با دیگر رقبای خود مشخص شود.
تهیه گزارش های شناخت، تحلیل وضع موجود، تحلیل 
آمار سنوات گذشته و تحقیقات اثربخش همواره سازمان ها 
را در مســیر توســعه قــرار می دهــد تا بــا رویکــرد عارضه یابی 
و آسیب شناســی بتوانند مشــکالت و مســائل را جست وجو 
کنند و راه حل های مناسب را بیابند. این مراحل به عنوان 
یکــی از اولیــن گام هــای شــناخت، در تعریــف اقدامــات الزم 
بــرای توســعه ظرفیــت مدیریت و توســعه منابع در راســتای 
بهبود عملکرد واحد صنعتی ضروری اســت و ســبب خواهد 
شــد بــازار، ســالیق افــراد و ذی نفعان  را شناســایی کند و در 
راستای تغییرات محیطی، استراتژی های مربوط را تدوین کند 
و اقدامات مناســب انجام شــود. انجام تحقیقات توســعه ای 
SME در وضع فعلی از مهمترین اقداماتی است که مدیران
SME ها باید مدنظر داشــته باشــند. بی شک رشد و توسعه
ها در گرو شناخت صحیح و تحلیل های کارشناسی شده از 
محیط درونی و بیرونی واحد صنعتی است. به بیان دیگر با 
نگاه واقع بینانه و تعیین نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها 
و تهدیدهای محیطی می توان گام های بعدی رشد و توسعه 
را با دیدی وســیع و مطمئن برداشــت.  بدون دارا بودن درک 
مناســب و نبــود چارچــوب مفهومی علمی، نتایج بررســی ها 

اثربخشی و کارامدی الزم را نخواهد داشت.
 تحلیــل اوضــاع محیطــی و بررســی مختصــات فضــای 
مالــی،  اتالف هــای  مشــکالت،  می شــود  ســبب  ابررقابتــی 
اتالف هــای زمانــی، فرایندهــا کنــد و بی بــازده و کم بــازده، 
فعالیت های بدون ارزش افزوده و... شناســایی شــوند و در 
نهایــت فهرســتی از مشــکالت بســیار مهــم و چالش برانگیــز 
واحد صنعتی حاصل شود. هرچه مطالعات بر پایه علمی و 
داده های واقعی  صورت گیرد، عارضه ها با واقعیت بیشتری 
منطبــق خواهند بــود. در ادامه، تمام عارضه های شناســایی 
دسته بندی و گروه بندی می شود تا مشخص شود مشکالت 
واحد صنعتی شامل چند حوزه است. برای این  کار روش ها 
و متدهــای علمی بســیاری موجود اســت. ایــن گروه بندی ها 
نیاز به اولویت بندی دارد که باید مدیران به آن توجه ویژه ای 
داشــته باشــند. بــا توجــه به محدودیــت منابــع در واحدهای 
صنعتــی )منابــع مالی، زمانی، انســانی، انــرژی و...( ضرورت 
اولویت دهــی بیــش از پیــش نمایان می شــود. بنابراین مدیر 
واحــد صنعتــی بــا فهرســتی از مشــکالت مهــم و اولویــت دار 

روبه رو خواهد بود که تصمیم گیری تسهیل می  کند. 
بی شــک نمی توان برای حل مشــکالت به طور هم زمان 
اقدام کرد اما این انتظار می رود که مشکالت اصلی در زمان 
کوتاه تــری نســبت بــه دیگر موارد حــل شــود. در گام بعدی، 
مدیران و پرسنل SME پیشنهادها و نظرات خود را به منظور 
ارائــه راه حل هــا مطــرح می کننــد. در دنیــای ابررقابتــی امروز  
چنیــن تحقیقاتــی که بــه عنوان تحقیقــات توســعه ای و زیر 
چتر تحقیق و توســعه انجام می شــود به  عنوان چراغ راهی 
برای مدیران واحدهای صنعتی محسوب خواهد شد. امروزه 
بــا وقــوع انقالب صنعتی چهارم وظیفــه واحدهای تحقیق و 
توسعه در SMEها سنگین تر و مهم تر شده است. تغییرات، 
رکن جداناپذیر زندگی صنعتی امروز اســت و همگام شــدن 

با تغییرات از مهمترین اقداماتی است که باید انجام داد.
 بــا توجــه به ویژگی های منحصــر به فرد صنایع کوچک 
و متوســط و بــه خصــوص چابکی آن ها، انجــام فعالیت های 
توســعه ای بــا هــدف شناســایی مولفه هایــی کــه بایــد تغییر 
کنــد )تغییر تکنولوژی، به روز شــدن دانــش فنی، بهره گیری 
از تجهیــزات و ماشــین آالت نویــن، جذب پرســنل بــا مهارت، 
بهبود فرایندها، ارتقای بهره وری، تدوین و به روزرسانی سند 
راهبردی، افزایش کیفیت، کاهش هزینه های تولید، کاهش 
قیمــت تمام شــده، تولیــد محصــوالت دانش محــور، تولیــد 
محصوالت ارزآور و...( به  عنوان راهکاری مهم برای واحدهای 
صنایع کوچک و متوســط محســوب می شــود. اگر واحدهای 
صنعتی نتوانند این موارد را شناســایی کنند و با آن همگام 
شــوند، هــر روز فاصلــه  آن ها از بازارهای هــدف، دانش  روز، 
فناوری های نوین تولید، بهینه سازی فرایندها در طول زنجیره 
تامین، بهره وری منابع و تمام مولفه های صنعتی- اقتصادی 
که مربوط به یک واحد صنعتی می شود، بیشتر خواهد شد و  
این در حالی است که فعالیت های توسعه ای رقبای داخلی و 

خارجی با بودجه های کالن در حال انجام است.
 نکته مهم این است که تغییرات آینده که به واسطه 
انقــالب صنعتــی چهــارم صــورت می گیــرد، هــم می توانــد به 
صــورت فرصــت مطــرح شــود و هم برای برخــی صنایع جنبه 
تهدیــد را داشــته باشــد. جنبــه فرصــت برای صنایعی اســت 
کــه نهایــت اســتفاده را از فضای پیــش رو می برند و با تجهیز 
خود به دانش روز دنیا در زمینه تکنولوژی تولید، فرایندهای 
ســازمانی، نحــوه مدیریــت، اســتفاده از نظام هــای کیفــی و 
مدیریتــی و... ســبب ایجــاد یک مزیت هــای رقابتی مطلوبی 
نسبت به رقبای خود می شوند و تهدید است برای صنایعی 
که به قطار توسعه نمی رسند و آن را از دست داده و محکوم 
به فنا می شــوند. بنابراین SMEها باید با مدیریت کارآمد و 
تحقیقــات کارشناســی شــده برنامه های اقتصادی خــود را با 
تولیــدات دانش محــور هم راســتا، راه شــکوفایی و توســعه را 
بــرای جوامــع خود هموار و به رشــد اقتصــادی بیش از پیش 

کمک کنند.
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انجام تست کرونا برای 
مسافران واکسینه اجباری 

شد
مسافرانواکسینهبرایورودبهایرانبایدتست
منفــیپیســیآر)pcr(داشــتهباشــندوداشــتنبرگــه
ســامتهنــگامورودبــهایــرانبــرایهمــهمســافران

اجباریاست.
کیفیــت  تضمیــن  و  ایمنــی  کل  اداره  سرپرســت 
شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی )ره( در گفت وگو با 
خبرگزاری ایرنا درباره اینکه آیا مسافران واکسینه شده 
کــه از مبــدا اروپــا، کانــادا و غیــره وارد کشــور می شــوند 
هم نیاز به انجام تســت پی ســی آر دارند، افزود: شــیوع 
ســویه کرونادلتا موجب شــده اســت که انجام تســت و 
اثبــات قطعــی ابتال نبودن به کرونا برای افراد واکســینه 

هم اجباری باشد.
محمدرضــا ســیف ادامــه  داد: بــر اســاس آخریــن 
مســافران  همــه  گذشــته  روز  از  هوانــوردی،  اطالعیــه 
ورودی به ایران حتی اگر واکسینه شده و کارت واکسن 
هم داشــته باشــند حتما باید پاســخ تســت منفی کرونا 

را داشته باشند.
دبیــر ســتاد مبارزه بــا کرونا شــهر فرودگاهی بیان  
کــرد: ســویه جدیــد دلتــا ناشــناختگی خــود را دارد و بــا 
توجــه بــه تصمیم هــای گرفته شــده در ســتاد ملی کرونا 
و نامه جانشــین وزیر راه و شهرســازی و همچنین نامه 
وزارت بهداشــت مقرر شــد که همه مسافران ورودی به 

ایران با تست منفی وارد کشور شوند.
بــه گفتــه ســیف، فرودگاه امــام مبدا ورود مســافر 
از بســیاری از کشــورهای جهان اســت و به همین دلیل 
تست پی سی آر حتی برای افراد واکسینه اجباری است.
او افزود: این قانون به همه شرکت های هواپیمایی 
ابالغ شده و در سایت همه شرکت های هواپیمایی درج 
شــده اســت و بــرای مســافرانی که قصد ســفر بــه ایران 
دارند اطالع رسانی از هفته گذشته شروع شده است.

کیفیــت  تضمیــن  و  ایمنــی  کل  اداره  سرپرســت 
شــرکت شــهر فرودگاهــی امام خمینــی)ره( اضافه کــرد: 
مســافران وقتــی قصــد خریــد بلیــت بــه مقصد ایــران را 
دارند در جریان این قانون هســتند تا از ســرگردانی آنها 

هنگام ورود به ایران جلوگیری شود.

 اعمال محدودیت

در ۷ شغل
اعمــال بــر مبنــی ایــران اصنــاف اتــاق اطاعیــه
محدودیــتبــر۷شــغلوبامانــعبودنفعالیتســایر
مشــاغلمشــروطبــهرعایــتپروتکلهــایبهداشــتی

منتشرشد.
اتاق اصناف ایران به استناد ابالغیه شماره ۶۶۴۳۰ 
و ۶۶۴۴۸ مــورخ ۱۴۰۰/۴/۲۷ از ســوی قــرارگاه عملیاتی 
ســتاد ملــی مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا و کمیتــه امنیتــی، 
اجتماعــی و انتظامی و همچنیــن آخرین هماهنگی های 
به عمل آمده در عصر روز  جاری با ستاد ملی مقابله با 
کرونــا  مبنــی بر نحوه فعالیــت اصناف با توجه به اتمام 
طرح محدودیت فعالیت ۶ روزه از تاریخ )۱۴۰۰/۵/۲۵( 

تا )۱۴۰۰/۵/۳۰( اطالعیه ای به شرح ذیل منتشر کرد:
اتــاق اصنــاف ایــران ضمــن قدردانــی از تدبیــر  و 
همــکاری مدیــران تشــكلهای صنفی و تمامــی اصناف در 
سراسر كشور  در اجرای اعمال محدودیت های کرونایی 
و تعطیلــی واحدهــای صنفــی در شــش روز مــورد نظــر، 
بــر لزوم هوشــیاری بیشــتر اصناف در رعایــت حداکثری 
پروتکل های بهداشتی تاکید کرده و به اطالع می رساند 
از دیروز مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ تمامی مشــاغل به اســتثنا 
۷ گــروه  ذیــل مجــاز بــه فعالیت اند لذا شایســته اســت 
تمامــی اتاق هــا و اتحادیه هــای صنفی اهتمــام جدی تری 
نســبت به نظارت بر اجرای دســتورالعمل های بهداشتی 

و بازرسی از واحدهای صنفی داشته باشند.
لیست ۷ گروه  مشاغل پرخطر که تا اطالع ثانوی  

مجاز به فعالیت نیستند عبارتند از :
١ –رســتوران ها و قهوه خانه هــا، به صورت پذیرایی 
در فضــای بســته )ولــی بــه صــورت بیرون بــر می تواننــد 

فعالیت کنند(
٢ -تاالرهای پذیرائی

٣ –سالن های سینما و تئاتر
بــه اســتثناء  ٤ –پاســاژها و بازارهــای سربســته  
پاســاژهای تخصصــی نظیــر الســتیک، قطعــات یدکــی، 
آهن آالت، کامپیوتر ) پاســاژهای عمومی نظیر پوشــاک، 
کیــف، کفــش و موبایــل  همچنــان  مجــاز بــه فعالیــت 

نمی باشند(
٥ -استخرهای سرپوشیده و باشگاه های بدنسازی

٦ -شهربازی و باغ وحش ها
٧ –نمایشگاه های عمومی و تخصصی

لزوم اصالح ساختارهای 
مالی خودروسازان

بــرای مالــی صورتهــای و عملکردهــا اصــاح
شرکتهایخودروسازییکضرورتاست.شرکتها
بایدبهاینامرآگاهبودهوداراییهاییکهدرراستای
زنجیرهفعالیتآنهانیســترادرشــرایطمســاعدبازار

بهفروشبرسانند.
تهــران  بهــادار  اوراق  بــورس  شــرکت  مدیرعامــل   
در میــز صنعــت خــودرو و قطعــه ســازی عمــده تریــن 
مشــکل صنعــت خــودرو و دیگــر صنایع کشــور را قیمت 
گــذاری دســتوری عنــوان کــرد و گفــت: مدیــران صنایــع 
مختلــف بــه ویــژه خودرو ســاز بایــد پیگیر مــوارد قانونی 
و حقوقــی بــه منظور بــرون رفت از مشــکالت مربوط به 
قیمت گذاری دستوری شوند. علی صحرایی با اشاره به 
اینکــه ســهامداران بــرای ســرمایه گــذاری نــگاه خاص به 
بــازار ســرمایه دارند؛ افــزود: مدیران با سیاســت گذاری 
بخــش  در  دولــت  دخالــت  مانــع  مــدون  برنامه هــای  و 
قیمت گذاری شوند. او در بخش دیگری از سخنان خود 
افــزود: بــا توجــه به  وجود ابزارهــای الزم در حوزه تامین 
مالــی، گــروه بهمــن خــودرو طی چند ماه گذشــته حدود 
۸۰۰ میلیــارد تومــان مجــوز تأمیــن مالــی گرفتــه که۵۰۰ 

میلیارد تومان آن را محقق کرده است.
یــا  خــرد   ســهامدار  آنکــه  بــرای  کــرد:  تاکیــد  او 
صندوق هــا در تامیــن مالــی مشــارکت کننــد شــرکت ها 

موظف به اصالح ساختارهای خود هستند.
صحرایی ادامه داد: صنعت خودرو مورد اســتقبال 
ســهامداران خــرد اســت؛ امــا از آنجــا که این امــر دائمی 
نخواهــد بــود، اصــالح عملکردهــا و صورت هــای مالــی 
یــک ضــرورت اســت و شــرکت ها بایــد بــه ایــن امــر آگاه 
بــوده و دارایی هایــی که در راســتای زنجیره فعالیت آنها 
نیســت، را در شــرایط مســاعد بازار به فروش برســانند 
تــا هزینه هــای تامیــن مالــی کاهش یافتــه و تالش برای 
ایجاد بازار رقابتی صورت گیرد. مدیرعامل بورس تهران 
خاطــر نشــان کــرد: دو خودروســاز بــزرگ؛ ایــران خودرو 
و ســایپا طی دو ســال متوالی زیان های انباشــته باالیی 
داشــتند کــه ایــن زنــگ خطر بزرگــی برای آنها محســوب 
مــی شــود،  شــرکت خودروســازی پــارس نیــز طــی ســه 
سال متوالی زیان های قابل توجهی داشته که با اصالح 

ساختارها می توان به بهبود شرایط آن امیدوار شد.

رئیس اتحادیه تعمیرکاران: 
۸۰ درصد کمپرسور 

یخچال ها بدون شناسنامه 
واقعی هستند

و تولیدکننــدگان اتحادیــه رئیــس گفتــه بــه
تعمیرکارانصنایعبرودتی،تهویهمطبوع،لباسشــویی
وقطعاتیدکیتهران،۸۰درصدکمپرســوریخچالها

بدونشناسنامهواقعیهستند.
علــی جمالــی گفــت: زمانــی کــه لــوازم برودتــی در 
منــزل نیــاز بــه تعمیــر دارد حتمــاً باید به صــورت حضوری 
کارشناسان به محل اعزام شوند. این موضوع در اوضاعی 
که بیماری کرونا اوج گرفته، بســیار ریســک باالیی دارد و 

طبیعتا باعث تشدید زنجیره کرونا خواهد شد.
جمالــی بیــان کــرد: صنــف مــا جــز مشــاغل گــروه 
یــک اســت و بنابرایــن تعطیل بــردار نیســت، یعنــی در 
شــرایط قرمــز هــم بایــد فعــال باشــد. متأســفانه خیلــی 
از کارشناســان مــا بــه دلیــل همیــن مراجعــات بــه کرونا 
مبتــال شــدند و در ایــن بیــن حــدود ۲۰ نفــر از همکاران 
خود را از دســت دادیم. او با اشــاره به تأثیرات کرونا بر 
فعالیت این صنف به کرونومی گفت: در پاندمی کرونا 
به طور کلی تعداد مراجعات مردمی برای تعمیر وسایل 
کاهش نســبی پیدا کرده اســت اما از ســوی دیگر گران 
شــدن بســیاری از لوازم خانگی نو، باعث افزایش تمایل 
عمومی به تعمیر و بازســازی لوازم قدیمی شــده اســت. 
ایــن موضــوع هــم به رغــم بیمــاری کرونا، همچنــان بازار 
صنــف تعمیراتی هــا را حفــظ کرده اســت. جمالی افزود: 
البته در ادامه همین روند، واردات قطعات یدکی لوازم 
خانگی افزایش یافت و متاســفانه به دلیل نبود نظارت 

دقیق، کاالهای نامرغوب بسیار وارد بازار کشور شد.
او ادامــه داد: همیــن نبــود نظارت هــا باعث شــد تا 
واردات در قطعات یدکی لوازم خانگی مانند کمپرسورها 
بســیار بی کیفیــت باشــد. به جــرات می توانــم بگویم ۸۰ 
درصــد کمپرســور یخچال هــا بــدون شناســنامه واقعــی 
هســتند. رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان و تعمیــرکاران 
صنایــع برودتــی، تهویــه مطبــوع، لباسشــویی و قطعات 
یدکــی تهــران اظهــار کــرد: مــا بارهــا بــا گمــرک مکاتبــه 
داشــتیم و اســامی واردکنندگان را از آنها خواســتیم اما 
فقط تعداد مجموع کاالهای ورودی به کشــور را دادند. 
اگــر نهادی لیســت واردکننده ها را به دســت اتحادیه ها 
برســانند مــا از کــم و کیــف کاالهــا مطلــع می شــویم اما 

متأسفانه چنین امکانی اکنون وجود ندارد.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

قیمتگــذاریناموفقســببایجــادبحراندر
صنعــتخودروســازیشــدهوهــردوخودروســاز
بــزرگرامشــمولمــاده۱۴۱قانــونتجــارتکــرده
اســت.بــاادامــهایــنشــرایط،فروپاشــیصنعــت

خودروسازیکشورمحتملاست.
بــه گــزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه )ســنا(، 
در میــز صنعــت بــا موضــوع »بررســی مشــکالت و 
چالش هــای پیــش روی صنعــت خــودرو و ســاخت 
فعلــی  وضعیــت  کــروز،  شــرکت  مالــک  قطعــات« 
صنعــت خــودرو و قطعه ســازی را نابســامان اعــالم 
کــرد و گفــت: متاســفانه طــی چنــد ســال گذشــته 
قیمت گــذاری دســتوری مســائل حــادی در صنعــت 
خودروســازی ایجاد کرده اســت، بــه گونه ای که هر 
دو خودروساز بزرگ کشور مشمول ماده ۱۴۱ قانون 
تجارت هستند و مقدار بسیاز زیادی بدهی دارند.

به گفته حمید کشاورز، مدیران دو خودروساز 
بزرگ کشــور انگیزه ای برای تغییر وضعیت  بحرانی 
فروپاشــی  موضــوع  ایــن  و  ندارنــد  صنعــت  ایــن 
صنعــت خودرو را در پی خواهد داشــت. فروپاشــی 
صنعت خودرو نیز به بازار ســرمایه »عدم اعتماد« 

میبخشد.
او نگاه غالب به خودرو را یک نگاه و برداشت 
اشتباه خواند و اذعان داشت: براساس این تصور، 
خــودرو یــک کاالی اساســی محســوب می شــود کــه 
تغییر در قیمت خودرو، تغییر در نرخ تورم را در پی 
دارد. درحالی که اکنون خودرو یک کاالی اساسی به 

شمار نمی آید.
مالــک شــرکت کــروز ادامــه داد: خودروســازان 
اعتقــاد جــدی دارنــد در صــورت آزادســازی قیمــت 
خــودرو، شــرکت های خودروســاز نیــز هماننــد هــر 

قیمــت  محاســبه  از  پــس  دیگــر،  اقتصــادی  بنــگاه 
تمــام شــده، ســود عادالنه ای را با توجــه به نوع هر 
محصــول، درنظــر می گیرند و قیمــت فروش خود را 
اعــالم کننــد. معمــوال بازار پس از مدتــی به گونه ای 
خواهــد بود که در صورت نیاز، خودروســازان ســود 
خــود را کاهــش دهنــد و از قیمت نهایــی خودرو در 

بازار بکاهند
بررســی  هــدف  بــا  صنعــت،  میــز  پنجمیــن 
مشــکالت و چالش هــای پیــش روی صنعــت خودرو 
و ســاخت قطعــات بــا حضور رئیس ســازمان بورس 
و  هــا  بــورس  بــر  نظــارت  معــاون  بهــادار،  اوراق  و 
ناشران سازمان بورس، مدیران عامل بورس تهران 
و فرابــورس ایــران و همچنیــن تعــدادی از مدیــران 
صنعــت قطعه ســازی و خــودرو به صــورت مجازی و 

ویدئوکنفرانس برگزار شد.

بــهگفتــهمعــاوندفتــرامــورخدمــات
بازرگانــیوزارتصمــت،هجمههــایشــکل
گرفتــهعلیــهســامانهتوزیــعسیســتمیتایــر
غرضورزانــهاســتودالالنــیکهبهواســطه
توزیعتایربهشــکلسیســتمیمنافعخودرا
درخطرمیبینند،بهدنبالسیاهنماییعلیه

اینطرحهستند.
بــه گزارش خبرگــزاری ایلنــا، در روز های 
از  خبــر  تایــر  بــازار  فعــاالن  برخــی  گذشــته 
ایــن کاال داده انــد؛  افزایــش قیمــت  احتمــال 
ایــن افــراد مدعــی هســتند کــه بازار الســتیک 
از نظــر قیمتی تعادل نداشــته و بــازار نیازمند 
قیمت هــای جدیــد اســت. البتــه کارشناســان 
صنعــت تایــر معتقدنــد بــا توجه به شــفافیت 
ایجادشــده در بــازار تایــر در نتیجــه اســتقرار 
توزیــع سیســتمی و ثبــت خریــد و فروش هــا 
در ســامانه جامــع تجــارت، امــکان احتــکار و 
گران فروشی از سودجویان سلب شده است.
از ایــن رو، معــاون دفتــر امــور خدمــات 
بــا  گفت وگــو  در  صمــت،  وزارت  بازرگانــی 
خبرگــزاری ایلنا در واکنش به خبرهایی مبنی 
بــر گرانــی در بازار تایر گفت: اکنون در تأمین 
تایر دچار مشــکل نیســتیم و گرانی های اخیر 
مربوط به افزایش نرخ ارز نیمایی بوده است؛ 
چراکــه بــا افزایــش نــرخ ارز، تایرهــای خارجی 
بــه طــور مســتقیم و تایرهای داخلــی به دلیل 
تأمین مواد اولیه از خارج کشور، به طور غیر 

مستقیم با بازار ارز مرتبط هستند.
چرایــی  بــه  پاســخ  در  محلــه ای    حمیــد
اظهــار  نیــز  بــازار  در  تایــر  شــدن  چندنرخــی 
کــرد: برخــی از فروشــندگان بــه دلیــل فروش 

نداشــتن برخی از ســایزهای تایر و برای رونق 
بیشــتر، اقدام به تخفیف بیشــتر در ســامانه 
کاال کرده اند و این چندنرخی شدن به همین 

دلیل است.
 نارضایتیدالالن

ازتوزیعسیستمیتایر
بازرگانــی  خدمــات  امــور  دفتــر  معــاون 
طــرح  عملکــرد  از  دفــاع  بــا  صمــت  وزارت 
هجمه هــای  افــزود:  تایــر  سیســتمی  توزیــع 
شــکل گرفته علیــه ســامانه توزیــع سیســتمی 
تایر غرض ورزانه است و آن هایی که از توزیع 
تایــر بــه شــکل سیســتمی منفعــت نمی برند، 
این طرح و سامانه را بر نمی تابند؛ چرا که در 
گذشــته بازار تایر در دســت عمده فروش ها و 

سفته بازان بوده است.
اگــر  کــه  البتــه  داد:  ادامــه  محلــه ای 

مشــکالتی در ایــن طرح وجود داشــته باشــد، 
مربــوط بــه نبــود همــکاری و تمکیــن نکــردن 
در  واردکننــدگان  و  تولیدکننــدگان  از  برخــی 
ایجــاد شــفافیت اســت و ارتباطــی بــا کارایــی 

سامانه ندارد.
واحدهــای  بــر  نظــارت  نحــوه  دربــاره  او 
تولیــدی و واردکننــده بــرای درج اطالعــات در 
سامانه اظهار کرد: مبنای نظارت ها بر اساس 
نظــارت سیســتمی اســت. برای مثــال اگر یک 
واردکننــده کمتــر از 9۰ درصــد واردات خود را 
اظهار کند، دیگر اجازه ثبت سفارش نخواهد 
داشــت. البتــه در کنــار این شــیوه، نظارت در 

سطح عرضه نیز درحال انجام است.
 ضرورتتوزیعسیستمی

سایرلوازمیدکیخودرو
معــاون دفتــر امــور خدمــات بازرگانــی 

وزارت صمــت بــا بیــان ایــن که توزیع ســایر 
لــوازم یدکــی خــودرو به شــیوه طــرح توزیع 
سیســتمی، گرانــی این کاالهــا را نیز کنترل 
خواهد کرد، گفت: شناســه دار کردن ســایر 
و  برنــد  در  تنــوع  دلیــل  بــه  یدکــی  اقــالم 
انــدازه، کار بســیار زمان بــری اســت. اکنون 
از  یدکــی خــودرو  لــوازم  از  اصلــی  قلــم   ۱۶
جملــه روغــن موتــور، باتــری و برخــی دیگــر 
فرآینــد  ایــن  و  شــده اند  شناســه دار  اقــالم 

درحال تکامل اســت.
محلــه ای در پایــان توزیع سیســتمی تایر 
و ســایر اقــالم یدکــی را بــه نفــع مصرف کننده 
از  روش  ایــن  از  هــدف  افــزود:  و  دانســت 
توزیــع، واقعــی شــدن تقاضــا بــر اســاس نیاز 
عمده فــروش  و  خرده فــروش  مصرف کننــده، 
و  دخالت هــا  کــه  تالشــیم  در  مــا  و  اســت 

اثرگذاری ها بر روی قیمت کاهش پیدا کند.

معاونبازرسیونظارتاتاقاصناف
کــهطبــقگزارشهــا کــرد عنــوان ایــران
علــت بــه اصنــاف روزه 6 تعطیــات در
اوجگیــریکرونــا،میــزانرعایــتاصنــاف

حدود۸۰درصدبودهاست.
بــا  گفت وگــو  در  نیک منــش  بهنــام 
مــورد میــزان رعایــت  ایلنــا در  خبرگــزاری 

اخیــر  روزه   ۶ تعطیلــی  در  محدودیت هــا 
اصنــاف اظهــار کــرد: طبــق گزارش هــا در 
تعطیالت ۶ روزه اصناف به علت اوج گیری 
کرونــا، میــزان رعایــت اصنــاف حــدود ۸۰ 
جزئیــات  مــورد  در  اســت.  بــوده  درصــد 
بازرســی های انجــام شــده اســتان ها تــا ۴ 
شــهریور اطالعــات مربوطــه را جمــع آوری 

کرده و به اتاق اصناف اعالم خواهند کرد، 
بنابراین فعال جزئیات بیشتری از تعطیلی 
اصناف، بازرسی ها، تخلفات و... نداریم.

معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف 
ایــران بــا اشــاره بــه مشــکالت و خســارات 
اصناف بیان کرد: در اســتان ها و شهرهای 
در  کــه  کردنــد  تــالش  اصنــاف  مختلــف 

راســتای مصوبات ســتاد ملی کرونا حرکت 
کردنــد و علی رغــم مشــکالت و خســارات 
زیــادی کــه اصنــاف بــا آن مواجــه بودنــد 
تــالش خــود را کردنــد تــا بــرای حفــظ جان 
مردم هم شــده همدلی و همکاری الزم را 
بــرای تعطیلــی و محدودیــت اصناف انجام 

دهند.

رئیسهیأتمدیرهانجمنصنایعلوازم
خانگــیایــرانمیگویــدقــدرتخریدبــهزیر
۳۴درصــدرســیدهاســت.ایــنزنــگخطــری

استکهدولتبایدبهآنپاسخدهد.
علیرضــا  مهــر،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
انجمــن  مجمــع  جلســه  در  دیــروز  دانیالــی 
صنایــع لــوازم خانگــی ایــران اظهار کــرد: برای 
تولیــد هــر کاالیی نیــاز به هماهنگــی و ایجاد 
یعنــی  اصلــی  رکــن  ســه  بیــن  مؤثــر  ارتبــاط 
صنعــت، دانــش و بــازار اســت. صنعت یعنی 

ســرمایه، ماشــین آالت و مــواد و دانــش فنــی 
تولید است که در این بخش نیاز به استفاده 
از بخــش دانــش و دانشــگاه در مفهــوم کلــی 
آن اســت. مــا کانــون دانــش، صنعــت و بازار 
لــوازم خانگــی را بــا حمایــت معاونــت علمــی 
قــدم  کــه  دادیــم  تشــکیل  ریاســت جمهوری 
خوبــی بــرای ایجــاد هماهنگــی و جهــت دادن 
کارهــا بــه ســمت مدیریــت دانــش محــور و 

صنعت و بازارمحور است.
صنایــع  انجمــن  هیأت مدیــره  رئیــس 

لــوازم خانگی ایران افــزود: امیدواریم کانون 
و  صنعــت  مســئوالن  و  دولــت  حمایــت  بــا 
دانشگاه بتواند به اهداف خود یعنی رشد و 
توســعه هماهنگ صنعت و با دانش محوری 
در همــه مراحــل تولیــد، فنــی و مهندســی و 
بازاریابــی و فــروش و در نتیجــه تأمیــن نیــاز 
و  منطقــه  بازارهــای  بــه  صــادرات  و  مــردم 

برسد. جهانی 
دانیالــی ادامــه داد: متأســفانه دچار یک 
رکود ۱۰ ســاله هســتیم و رشد اقتصادی صفر 

بــوده و قــدرت خرید به زیر ۳۴درصد رســیده 
اســت. این زنگ خطری اســت کــه دولت باید 
به آن پاســخ دهد. دولت ســیزدهم باید تمام 
تالش خود را برای رشد اقتصادی به کار گیرد 

و به الزامات رشد توجه کند.
او با اشــاره به وضع تشــکل ها در ایران، 
گفت: متأسفانه بسیاری از دولت ها به سوی 
تشکل ســازی موازی حرکت می کنند تا از این 
طریــق اقدامــات خــود را توجیــه کننــد که این 

رویه باید اصالح شود.

حــدودچندهفتهایمیشــودکهقیمت
گوشــتگوســالهافزایــشیافتــهوازحــدود
تــا بــهحــدود۱6۰ ۱۴۰هــزارتومــاندرتیــر
اســت. رســیده مــرداد در تومــان ۱۷۰هــزار
افزایــشقیمتیکهفعــاالنعرصهدامپروری
و تولیــد هزینههــای افزایــش را آن علــت

حضوردالالندربازارمیدانند.
احمد مقدسی در گفت وگو  با ایسنا، در 
این باره اظهار کرد: هر کیلو گوســاله زنده به 
طور میانگین در بازار با قیمت ۵۷ تا ۶۰ هزار 
تومــان خریــد و فروش می شــود، در حالی که 
قیمت تمام شــده دام بــرای تولیدکننده حدود 

۷۵هزار تومان است.

بــرای  تمام شــده  قیمــت  داد:  ادامــه  او 
تولیدکننــده بــاال رفتــه زیــرا هزینه هــای تولید 
هــم باال اســت. از طرفی بــه بخش پرواربندی 
نهــاده دولتــی تعلــق نمی گیــرد و همــه آنها از 
بــازار آزاد نهاده هــای مــورد نیــاز خــود را تهیــه 

می کنند.
صنفــی  انجمــن  هیات مدیــره  رئیــس 
گاوداران اضافــه کــرد: ۶۰ درصــد خــوراک گاو 
یونجه، کاه و ذرت و علوفه ای اســت که همه 
ایــن اقــالم از ابتدای ســال ۲۰۰ تا ۵۰۰ درصد 
افزایش قیمت داشــته اند و ســوال اینجاســت 
کــه دامــدار باید بــا این افزایــش قیمت ها چه 

کند؟

او در پایان گفت: یک ماه گذشته قیمت 
گوســاله زنــده حــدود ۴۰هــزار تومــان بــود که 
اکنون به ۵۷ تا ۶۰ هزارتومان رســیده اســت. 
بدیهــی اســت که این افزایش قیمــت در بازار 

نیز اثرات خود را بگذارد.
 حضوردالالنوواسطهها

دربازار
رئیــس هیات مدیــره اتحادیــه سراســری 
دامــداران ایــران نیــز در پاســخ بــه این ســوال 
که چرا قیمت گوشــت گوساله افزایش حدود 
۲۰ هزارتومانی در بازار داشــته اســت، گفت:  
هــر کیلــو دام زنــده در بــازار بــا قیمــت ۵۲ تــا 

۵۵ هزارتومــان خریــد و فــروش می شــود کــه 
طبیعتا باید گوشــت با قیمت ۱۰۵ تا ۱۱۰هزار 
امــا  برســد  مصرف کننــده  دســت  بــه  تومــان 
اینکــه گوشــت بــا قیمت هــای بــاال بــه دســت 
مصرف کننده می رســد به دلیل حضور دالالن 

و واسطه ها در بازار است.
فرهاد اکبری با اشــاره به اینکه کمبودی 
در دام زنــده نداریم، افزود: هزینه های تولید 
بــاال رفتــه اســت ولــی ایــن افزایــش هزینه ها 
یعنــی اینکــه بایــد دامــدار دامــش را گرانتــر 
بفروشــد کــه اینگونــه نیســت. ایــن دالل ها و 
واســطه ها هســتند که بر بازار تســلط داشــته 

و  قیمت ها را افزایش می دهند.

دبیــرانجمــنتصفیهکننــدگانشــکرعنوان
و۵۰۰  هــزار ۱۱ شــکر عرضــه گرچــه کــه کــرد
تومانــیبــازاررامتعــادلنگــهمیداشــت،امابا
عرضــهنکــردنازســویبازرگانــیدولتــیقیمت

شکرافزایشمییابد.
غالمحســین بهمنی در گفت وگو با باشگاه 
خبرنــگاران جــوان، از افزایــش قیمــت شــکر در 
بــازار خبــر داد و گفــت: بازرگانــی دولتــی هــر 
کیلــو شــکر را بــا نــرخ ۱۱هــزار و ۵۰۰ تومــان در 
اختیــار صنــف و مصــرف خانــوار قــرار مــی داد، 
امــا هم اکنــون بــا نرخ ۱۲هــزار و ۵۰۰ تا ۱۲هزار 
و ۶۰۰ تومــان بســته بــه کارخانــه و شــهر محــل 

کارخانه توزیع می شــود.
او افــزود: گرچــه عرضه شــکر ۱۱هزار و ۵۰۰ 
تومانــی بــازار را متعــادل نگــه می داشــت، امــا بــا 

عرضــه نکــردن از ســوی بازرگانــی دولتــی قیمــت 
شکر افزایش خواهد داشت.

بهمنی ادامه داد: بازرگانی دولتی به عنوان 
ذخایــر اســتراتژیک بایــد ۳۰۰ هــزار تــن شــکر در 
انبارهــا داشــته باشــد تا در صــورت بحران قیمت 

به بازار عرضه کند.
دبیر انجمن تصفیه کنندگان شــکر با اشــاره 
بــه اینکــه قیمــت هــر کیلــو شــکر درب کارخانــه 
بــه ۱۳ تــا ۱۴هــزار تومــان می رســد، بیــان کــرد: 
برایــن اســاس هــر بســته شــکر 9۰۰ گرمــی برای 
مصرف کننــده کمتــر از ۱۷هــزار تومــان نخواهــد 
بــود. هــر چنــد طبــق رصدهــا هم اکنون هــر کیلو 
شکر با قیمت ۲۰ هزار تومان هم در بازار توزیع 

می شود.
او از افزایــش جهانــی قیمــت شــکر خبر داد 

و گفــت: قیمــت جهانی هر تن شــکر خام تحویل 
بندرهــا از ۴۵۰ تــا ۴۶۰ دالر به ۵۰۰ دالر رســیده 
اســت که این موضوع در کنار افزایش ارز نیما و 

آزادسازی بر قیمت اثرگذار است.
بــه گفتــه بهمنــی، آمارهــا نشــان می دهــد 
از ابتــدای ســال تنهــا کارخانــه ورامیــن اقــدام بــه 
واردات کرده اســت و مابقی کارخانه ها به ســبب 
ارزان بــودن قیمــت شــکر داخلــی در مقایســه بــا 
شــکر خارجی، واردات برایشــان صرفــه اقتصادی 

نداشته است.
دبیــر انجمــن تصفیه کننــدگان شــکر ادامــه 
داد: ســال 9۶ بــا تولیــد ۲ میلیــون تــن شــکر بــه 
خوداتکایی نســبی رســیدیم که متاســفانه اعمال 
سیاســت های نادرســت در زمینه قیمت منجر به 

شکست این طرح شد.

معاوندفترخدماتبازرگانیوزارتصمت:
هجمههایشکلگرفتهعلیهسامانهتوزیع

سیستمیتایرغرضورزانهاست

افزایش۵۰۰درصدیخوراکدامعلتاصلیافزایشقیمتگوشتگوساله

کاهش۷6درصدیقدرتخریدمردمدرلوازمخانگی

رعایت۸۰درصدیاصنافدرمحدودیت6روزه
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تشکیل سومین تولیدکننده 
بزرگ فوالد جهان با ادغام 

کارخانه های چینی
فوالدســازان بــزرگ چیــن، آن اســتیل و بن گنــگ 
رسماً روند ادغام خود را آغاز کرده اند تا به این وسیله 

سومین تولیدکننده فوالد جهان ایجاد شود.
خبرگــزاری دولتــی چین، شــین هوا، گزارش داد که 
شــرکت دولتی آن اســتیل ۵۱ درصد از سهام رقیب خود 
بن گنــگ را به دســت خواهــد آورد. در این قرارداد که با 
پشــتوانه دولتی انجام خواهد شــد هیچ پولی دســت به 
دست نخواهد شد و تنها بخش فوالد بسیار حجیم چین 

جمع وجورتر می شود.
دفاتر مرکزی این دو شــرکت اکنون ۶۰ کیلومتر با 

هم فاصله دارند.
پس از تکمیل این فرایند، شرکت ادغام شده همان 
نام آن استیل را خواهد داشت و ظرفیت تولید ساالنه آن 
به ۶۳میلیون تن فوالد خام خواهد رسید. به این ترتیب 
تولید فوالد شرکت جدید آن استیل از گروه اچ بی آی اس 
هم بیشتر شده و آن  استیل به دومین تولیدکننده بزرگ 
چیــن تبدیــل خواهد شــد و پس از چایناباوئو و شــرکت 
آرســلورمیتال ســومین تولیدکننــده بــزرگ فــوالد جهــان 

خواهد شد.
به منظور اطالع رسانی در مورد ادغام این شرکت ها، 

کنفرانس ویژه ای در شهر آنشان چین برگزار شد.
آن اســتیل در ســال ۲۰۲۰ توانست ۳۸.۱۹ میلیون 
تــن فــوالد تولید کند، در حالی کــه تولید بن گنگ در آن 

سال به ۱۷.۳۶ میلیون تن رسید.
انتظــار مــی رود شــرکت جدیــد آن اســتیل تــا ســال 
۲۰۲۵ تولید خود را به ۷۰ میلیون تن در سال برساند و 
بیش از ۵۰ میلیون تن سنگ آهن خام به فروش برساند 

تا درآمد ساالنه آن به ۴۶ میلیارد دالر برسد.

 اعطای تسهیالت

واردات شناورهای رمپ دار 
به بخش خصوصی

بــا اعــام ســازمان بنــادر و دریانــوردی کشــور، به 
شــرکت های بخش خصوصــی که دارای مجــوز از وزارت 
صنعت،معــدن و تجــارت و نیــز شــماره ثبــت ســفارش 
واردات شــناورهای رمــپ دار باشــند، تســهیات داده 

می شود.
بــه گزارش روابــط عمومی اتاق تهران و طبق اعالم 
این ســازمان، به منظور تامین ناوگان دریایی کشــور در 
دریای خزر و کاهش تبعات ناشی از برخی محدودیت ها 
برای صادرات و ترانزیت کاالهای صادراتی ایران از طریق 
مرزهای زمینی به کشورهای آسیای میانه، به شرکت های 
متقاضــی از بخش خصوصــی کــه دارای مجــوز از وزارت 
صنعت،معدن و تجارت و همچنین شماره ثبت سفارش 
واردات شــناورهای رمــپ دار موســوم بــه رو-رو باشــند، 
تسهیالت از محل منابع وجوه اداره شده سازمان بنادر و 

دریانوردی کشور تعلق می گیرد.
اعطــای ایــن تســهیالت، پــس از موافقت اســحاق 
جهانگیــری معــاون اول دولــت دوازدهــم و درخواســت 
اتــاق ایــران مبنــی بــر ضــرورت راه انــدازی خط نــاوگان 
دریایــی رو-رو در دریــای خــزر، صــورت گرفــت و بنا بر 
اعــالم ســازمان بنــادر و دریانــوردی، پــس از دریافــت 
مشــخصات شــرکت های متقاضــی دریافــت تســهیالت 
بــرای خریــد شــناورهای رو-رو، مراحــل اخــذ مجــوز و 
در  شــرایط  واجــد  شــرکت های  بــه  تســهیالت  اعطــای 

ســریع ترین زمان ممکن صورت می گیرد.

امضای سند همکاری 
گمرکی بین ایران و ژاپن

سند کمک و همکاری های متقابل در امور گمرکی 
در حضور وزرای امور خارجه جمهوری اسامی ایران و 
ژاپن به امضای مهدی میراشرفی، معاون وزیر و رئیس 
کل گمرک جمهوری اسامی ایران و کازوتوشی آیکاوا، 

سفیر ژاپن در تهران رسید.
همکاری هــای  دفتــر  کل  مدیــر  کاخکــی،  حســین 
بین الملــل بــا اعــالم این خبر گفــت: ســند موافقت نامه 
کمک و همکاری های متقابل در امور گمرکی که براساس 
مــدل موافقت نامــه ســازمان جهانی گمرک تنظیم شــده 
بــه عنــوان مهم ترین ســند پایه ای گمرکــی زمینه کمک و 
همــکاری متقابــل امــور گمرکی را بین دو کشــور ایران و 

ژاپن را فراهم می کند.
او بــا اشــاره بــه اینکه این ســند، اولین ســند امضا 
شــده بین گمرک دو کشــور اســت، اظهار کرد: با امضای 
این سند، تبادل و استعالم اسناد گمرکی بین دو کشور 

تسهیل و تسریع خواهد شد.
به گفته او بر اســاس این ســند گمرکات دو کشــور 
در زمینه هــای پژوهــش، توســعه و هماهنگــی رویه های 
جدید گمرکی و کمک ها و شیوه های اجرایی فعالیت های 
آموزشی ماموران گمرک و تبادل کارکنان گمرک همکاری 

خواهند کرد.
گمــرک  بین الملــل  دفتــر همکاری هــای  کل  مدیــر 
ایــران افــزود: ژاپــن از فعال تریــن گمــرکات کشــورهای 
عضــو ســازمان جهانــی گمــرک، دارای پتانســیل بســیار 
بــاال در زمینــه تجربیــات فنــی و تکنولوژیکــی محســوب 
شــده و امضای این ســند بســتر های الزم برای توســعه 
همکاری هــای اداری، فنــی، آموزشــی و پژوهشــی بیــن 

گمرکات دو کشور را فراهم می کند.
پــس از امضای ســند به رســمیت شناســی فعاالن 
اقتصادی با گمرک چین، امضای این موافقت نامه دومین 
سند گمرکی است که از ابتدای امسال به امضای مقامات 
دو کشور می رسد و راه را برای توسعه تعامالت تجاری و 
گمرکی با دومین و سومین اقتصاد جهان را مهیا می کند.

اخبـــــــــــــــــار

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
ایــران در آغــاز به کار دولت ســیزدهم با انتشــار 
اتــاق  پیشــنهادی  »برنامــه  عنــوان  بــا  گزارشــی 
ایــران در سیاســت گذاری اقتصــادی بــه دولــت« 
اولویت هــای اصلــی اقتصــادی را بــرای مدیریــت 
بســته  ســه  قالــب  در  کشــور،  حاضــر  شــرایط 
پیشنهادی مشخص به دولت ارائه کرده است.

در بخشی از این گزارش آمده است، اقتصاد 
در چنــد دهــه اخیــر به ویژه ده ســال اخیر با تورم 
بســیار باال، رکود اقتصادی و اشــتغال زایی بسیار 
پاییــن و بی کیفیــت و گســترش فقــر و نابرابــری 
مواجه اســت و معموالً سیاســت گذار اقتصادی با 
اتخاذ سیاســت های مَُســکن گونه، عالج ریشــه ای 
اســت.  کــرده  موکــول  آینــده  بــه  را  مشــکالت 
برون رفت از این شرایط نیازمند اصالحات اساسی 
در سیاســت گذاری ها و ســاختارها اســت. البتــه 
اقتصاد در حرف اولویت اول کشــور اســت اما نه 
سیاست داخلی و نه سیاست خارجی در خدمت 

حل مشکل اقتصادی نیست.
عنوان شــده:  گــزارش  ایــن  از  بخشــی  در 
دیدگاه هــای واقع گرایانــه ای دربــاره خودکفایــی و 
حمایــت زا تولیــد داخل وجود نــدارد. دیدگاه های 
کنونــی موجــب شــده تــا ســهم ایــران از اقتصــاد 

جهانــی نســبت بــه ۴۰ ســال قبــل نصــف شــده و 
اکنــون جایــگاه کشــور بــه انتهــای زنجیــره ارزش 
آســیایی )تأمین کننده انرژی و مواد اولیه( تقلیل 

یابد.
نظام منــد،  نــگاه  تصریح شــده:  همچنیــن 
علمــی و همه جانبــه بــه مســائل اقتصادی کشــور 
وجــود نــدارد و مــردم و فعــاالن اقتصــادی، تــاوان 
آزمــون  و خطــای سیاســت گذاری انــواع نحله های 
اختالل هــای  یک ســو  از  می دهنــد.  را  فکــری 
قیمتــی، تخصیــص منابــع را به شــدت مخــدوش 
کرده اســت و منشاء شــکل گیری انواع گروه های 
بــه  از ســوی دیگــر،  و  رانت جــو و فسادهاســت 
آثــار غیراقتصادی سیاســت گذاری های اقتصادی، 

وقعی نهاده نمی شود.
موجــود،  وضــع  تشــریح  بــا  گــزارش،  ایــن 
راه حل ها را در سه حوزه »ثبات بخشی به اقتصاد 
و ارتقای سطح اعتماد فعاالن بخش خصوصی«، 
»درمان کم رشــدی تولیــد به عنوان عامل کوچک 
شدن سفره مردم و سهم ایران از اقتصاد جهانی«، 
»بهبود تقاضای مؤثر در اقتصاد با گسترش تأمین 
اجتماعــی و هدفمندســازی برنامه هــای حمایتی« 
ارائــه کرده و معتقد اســت کــه درهم تنیدگی این 
ســه راهکار ســبب می شود که امکان اصالح یکی 

بدون اصالح هم زمان موارد دیگر میســر نباشــد. 
بــر این اســاس، برنامه پیشــنهادی اتــاق ایران به 
دولت جدید در ســه بسته سیاستی به شرح زیر 

ارائه شده است.
و  اقتصــاد  بــه  بخشــی  ثبــات  بســته  الــف( 

ارتقای سطح اعتماد فعاالن بخش خصوصی
ب( بسته اصالح نظام قاعده گذاری با تأکید 

بر حمایت از سرمایه گذاری مولد
بهبــود  و  خانوارهــا  از  حمایــت  بســته  ج( 

تقاضای مؤثر در اقتصاد
بــا عنایت بــه آنکه در زمــان تدوین گزارش، 
اقتصاد کشور دچار مشکالت ساختاری متعددی 
است که سابقه همزمانی این مشکالت در کشور 
و احتمــاالً در کشــورهای دیگــر، کم ســابقه اســت 
مهم تریــن راهــکار حمایــت و مانع زدایــی از تولید 
و اشــتغال، حضــور با منطــق و قدرتمند دولت در 
طراحی و مقررات گذاری بازارها و همزمان خروج 
دولــت از تصدی گــری و قیمت گــذاری در اقتصــاد 

است.
لــذا اتــاق ایران، همزمان با ارائه ســه بســته 
پیشــنهادی خود تأکید کرده است، درک چرایی و 
راه هــای برون رفت از این شــرایط ضروری اســت. 
ازایــن رو، داشــتن جســارت در انتخــاب یــک تیــم 

از ضروریــات  و هماهنــگ  اقتصــادی متخصــص 
اجــرای  اســت.  جدیــد  دولــت  پیــش روی  اصلــی 
اصالحات اشاره شــده، بــدون مخالفت ذی نفعان 
نخواهد بود. البته در این مســیر دشــوارترین کار 
دولــت جدیــد بازگردان امید به مــردم برای بهبود 
سیاســت گذاران  بــه  اعتمــاد  و  اقتصــادی  وضــع 

است.
گروه های ذی نفعی که در این سال ها از نبود 
شــفافیت و چندنرخــی بودن هــا بهــره گرفته انــد، 
قطعــاً بــه مخالفــت بــا این گونــه طرح هــا خواهند 
پرداخــت کــه الزم اســت دولت جدیــدی که قصد 
اصالحــات اقتصــادی دارد آمــاده مقابلــه بــا ایــن 

موضوع باشد.
پذیرش منطــق اصالحات و همچنین تحمل 
کــه در کوتاه مــدت روی  احتمالــی  دشــواری های 
می دهد از سوی عموم مردم و کارشناسان شرط 
کافی برای موفقیت است و ازاین رو، دشوارترین 
کار دولت جدید بازگردان امید به مردم برای بهبود 
وضع اقتصادی و اعتماد به سیاست گذاران است.
در ایــن گــزارش دربــاره ریشــه مشــکالت از 
نگاه اتاق ایران عنوان شــده: چند مشــکل کلیدی 
وجــود دارد کــه توجــه و رفع نکــردن آن ها موجب 
شده است تا مشکالت اقتصادی کشور تداوم یابد 

و به رغــم روی کار آمــدن دولت ها بــا گرایش های 
گوناگون جناحی و فکری، اقتصاد کشــور قابلیت 
اســتفاده مؤثــر از مزیت هــای بالقــوه خــود مانند 
تحصیل کــرده،  اغلــب  و  جــوان  انســانی  نیــروی 
منابــع نفــت و گاز فراوان، ظرفیــت غنی معدنی، 
حجم بازار گسترده داخلی و پیرامونی و موقعیت 

ژئوپلیتیکی کم نظیر نداشته باشد:
۱-فقدان اجماع در الگوی اداره اقتصاد کشور

۲-فقدان اجماع درباره اولویت های کشور
دربــاره  واقع گرایانــه  غیــر  ۳-دیدگاه هــای 

خودکفایی اقتصادی
۴-فقــدان نظام منــد، علمــی و همه جانبه به 

مسائل اقتصادی کشور
اصلــی  دســتگاه های  بیــن  ۵-ناهماهنگــی 
سیاســت گذاری اقتصــادی و پخــش بــودن قــدرت 

اجرایی در شوراهای عالی متعدد
۶- فقــدان ترکیــب خردمندانــه از دولــت و 

بخش خصوصی در اقتصاد کشور
۷-استفاده از درآمدهای نفتی برای پوشش 

ناکارآمدی های مدیریتی.
اتاق ایران در این گزارش راهکاری پیشنهادی 
سیاســت گذاری  وضعیــت  بهبــود  بــرای  را  خــود 

اقتصادی در کشور ارائه کرده است.

رئیــس هیأت مدیــره انجمن صنایع خوراک 
دام، طیــور و آبزیــان با بیان اینکه اولین گام در 
حــل چالــش نهاده هــای دامــی حــذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی است ۴ راهکار بخش خصوصی برای حل 

چالش بازار نهاده های دامی را مطرح کرد.
بــا  گفت وگــو  در  موافق قدیــری،  مجیــد 
خبرگــزاری مهــر دربــاره راهــکار حــل چالــش بازار 
نهاده هــای دامــی، اولیــن قــدم را حذف سیاســت 
ارز ترجیحی دانست و گفت: تخصیص ارز ۴۲۰۰ 
تومانی به واردات نهاده های دامی باید حذف شود 
و ایــن یارانــه در اختیــار حداقــل ۵ دهــک اول کم 

درآمد جامعه قرار بگیرد.
رئیــس هیــأت مدیره انجمــن صنایع خوراک 
دام، طیــور و آبزیــان تصریــح کــرد: بایــد دیــد در 
متمــم بودجــه که از ســوی دولت به مجلس ارائه 
می شود، آیا سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی 
تــا آخر ســال ادامه خواهد یافــت یا رأی به حذف 

آن داده می شود.
او اضافــه کــرد: از دیگر راهکارها این اســت 
کــه دولــت حداقــل به مدت دو مــاه، دو برابر نیاز 
بــازار نهــاده عرضــه کنــد تا عطــش باالی بــازار در 
ایــن باره گرفته شــود، به عنــوان مثال نیاز روزانه 
کشــور بــه انــواع نهاده های دامی حــدود ۴۴ هزار 
تــن اســت کــه بــدون وقفــه و بــه مــدت دو مــاه 
روزانــه حداقــل ۱۰۰هــزار تــن انــواع نهــاده دامــی 
بــه بــازار مصــرف تزریق شــود تا نگرانــی و عطش 
بازار کاســته شــود و تولیدکنندگان خوراک دام و 
محصوالت پروتئینی نسبت به انبار طوالنی مدت 
نهاده و خواب سرمایه اقدام نکنند و تولیدکننده 

اطمینان داشته باشد که درباره سیر کردن شکم 
دام حداقل ۴ تا ۵ ماه مشکلی نخواهد داشت.

از برنامه واردات و تأمین 
نهاده های دامی عقب هستیم

قدیــری برنامه ریزی دقیق تر و یکصدا شــدن 
ســازمان های متولــی تجارت کشــور بــرای واردات 
نهاده هــای دامــی و در اولویت قــرار گرفتن تأمین 
ارز ایــن محصــوالت را از جملــه دیگــر راهکارهــا 

بــرای افزایــش انگیــزه تجــارت و کســب و کار در 
زنجیره تأمین محصوالت پروتئینی اعالم کرد.

عضــو هیأت نماینــدگان اتــاق ایــران ادامــه 
مــواد  و  دامــی  نهاده هــای  بازرگانــی  داد: ســود 
افزودنــی خــوراک دام و تمــام پول هایــی کــه در 
قالــب عــوارض دولتــی گرفتــه می شــود از جمله 
اســتاندارد و دامپزشــکی، بایــد حداقــل به مدت 
یکســال حــذف شــود تــا بتــوان افزایــش قیمــت 
نهاده هــا بعــد از حــذف ارز ترجیحــی را راحت تر 

مدیریت کرد.

او همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه امســال به 
واردات حداقــل شــانزده میلیــون تن انــواع نهاده 
دامــی جــو، ذرت و کنجالــه ســویا بــه کشــور نیــاز 
داریــم گفــت: بــر اســاس آمــار تاکنون حــدود ۶ و 
نیم میلیون تن از این مقدار واردات انجام شــده 
و تــا آخــر ســال بایــد حداقــل ۱۰میلیون تــن دیگر 
وارد کنیــم کــه مقــداری از برنامــه واردات عقــب 
هســتیم و هــر چــه بــه ســوی فصل ســرما نزدیک 
می شــویم، تأمین نهاده ها دشــوارتر و قیمت آنها 

نیز گران تر می شود.

صرف ۱۳ میلیارد دالر برای 
واردات نهاده های دامی و 

کاالهای اساسی 
به گفته این فعال بخش خصوصی، کشــور 
ما در شــرایط عادی، ســاالنه به حدود ۲۱ میلیون 
تــن انــواع نهاده هــای دامــی در قالــب ۱۰ میلیــون 
تــن ذرت، ۴.۵ میلیــون تــن کنجالــه ســویا و ۶.۵ 

میلیون تن جو نیاز دارد.
قدیری با بیان اینکه قرار بود امســال حدود 
نهاده هــای  واردات  صــرف  ارز  دالر  میلیــارد   ۱۰
دامــی بــه کشــور شــود، افــزود: امســال بــه دلیل 
قیمت هــای جهانــی  شــدن  گــران  و  خشکســالی 
و حمــل و نقــل و… بایــد حــدود ۱۳میلیــارد دالر 
صرف واردات نهاده های دامی و کاالهای اساسی 
کنیــم که ۳میلیارد دالر بیشــتر از بودجه مصوب 
مجلس است. ضمن اینکه ما نمی دانیم در متمم 
بودجــه امســال کــه تــا چنــد روز آینــده از ســوی 
دولــت به مجلس ارائه خواهد شــد چه تصمیمی 

درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی اتخاذ خواهد شد.
او تاکیــد کــرد: عــالوه بــر اینکــه امســال با 
توجــه به خشکســالی و کمبــود علوفه باید برای 
واردات یــک میلیــون تــن یونجــه برنامه ریــزی و 
اقدام شــود و تقریبــاً ۶۰۰ میلیون دالر نیز باید 
گنــدم وارد کنیــم کــه متأســفانه از برنامه خرید 
و تأمیــن بــه موقــع عقــب هســتیم و ایــن خبــر 
خوبــی بــرای تولیدکننــدگان و سیاســت گذاران 

نیست. اقتصادی 

معــاون اجرایــی انجمن فــوالد با بیان اینکه 
همچنان با محدودیت های تامین برق مواجهیم 
عنــوان کــرد کــه بــر اســاس آمــار غیررســمی بــه 
لحــاظ تولیــد در مــرداد، بــه دلیــل قطعــی برق و 
محدودیت هــای تأمین برقی که داشــتیم، حدود 

۱۰درصد شرایط عادی تولید داشتیم.
وحیــد یعقوبی در گفت وگو بــا خبرنگار مهر 
در مورد وضع قطعی برق در صنعت فوالد اظهار 
کرد: همچنان در صنعت فوالد شاهد محدودیت 
تأمیــن بــرق هســتیم. دیمانــد مصرفی شــرکت ها 
فقط از ساعت ۱۲ شب تا ۸ صبح ۵۰درصد است 
و در بقیه ســاعات همچنان محدودیت اســتفاده 
۱۰درصــدی از دیمانــد خریــداری شــده وجود دارد 
از  برخــی  در  وضــع  کــه  اســت  البتــه چنــدروزی 
استان ها بهبود یافته و تولید رو به افزایش بوده 
اســت امــا در کل شــرایط به گونــه ای نیســت کــه 
بتوان گفت به روال عادی برگشته ایم. متأسفانه 
برنامه ای هم که انجمن فوالد در شرایط اضطراری 
بــرق تدویــن کــرده بــود بــه نتیجــه مطلــوب بــرای 
اجرا نرسیده است و علی رغم موافقت مسئوالن 
در جلســات هیــچ اتفــاق عملیاتــی نیفتــاده و مــا 
همچنان با محدودیت های تأمین برق برای تولید 

مواجه هستیم.
معــاون اجرایی انجمــن تولیدکنندگان فوالد 
ایران افزود: مضاف بر اینکه این ۵۰درصد دیماند 

مصرفی که برای ساعات شب می دهند و ۱۰درصد 
دیمانــد مصرفــی که بــرای ســاعات روز می دهند، 
هیچ دردی را از تولیدکنندگان دوا نمی کند و حتی 
به لحاظ محدودیت های فنی، برخی از شرکت ها 
امــکان قطــع و وصل کردن بــرق و خاموش کردن 
کوره هــا را ندارنــد. اینکه از دیماند ۵۰درصدی در 
شــب به ۱۰درصــدی در روز برگردنــد به هیچ وجه 
برایشان صرفه ندارد و ترجیح می دهند کالً تولید 

را انجام ندهند.
او ادامه داد: راهکار بلندمدت این است که 
وضع برق کشور به لحاظ تولید باالتر برود اما در 
کوتاه مدت با در نظر گرفتن وضع محدودیت های 
فنی هر حلقه از تولید زنجیره فوالد و همین طور 
اوضاع بازار فوالد و نیاز به محصوالت مختلف و 
تعهــدات صادراتی، برنامــه ای تدوین کردیم که با 
۲هزار مگاوات تولید حداقلی در حدود ۴۰درصد با 
اشتغال حدود ۹۰درصدی را انجام دهیم. پیش از 
این هم در جلسات مختلف وزیر نیرو قول دادند 
کــه ۲ هــزار مــگاوات ســاعت برق را بــرای صنعت 
فوالد تأمین می کنند اما با گذشت یک ماه از ارائه 

این برنامه هنوز اتفاقی نیفتاده است.

کاهش ۴۵درصدی تولید
بــر  یعقوبــی در مــورد وضــع تولیــد گفــت: 
اســاس آمار غیررســمی به لحاظ تولید در مرداد، 

به دلیل قطعی برق و محدودیت های تأمین برقی 
کــه داشــتیم، حدود ۱۰درصد شــرایط عادی تولید 
داشــتیم. در واقــع میــزان تولیــد فــوالد میانــی در 
مرداد از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن به حدود ۲۰۰ 

هزار تا ۲۵۰ هزار تن کاهش یافت.
معــاون اجرایی انجمــن تولیدکنندگان فوالد 
ایران افزود: در تیر نیز در همه محصوالت کاهش 
تولید داشتیم و به طور میانگین حدود ۴۵درصد 
تولید را از دســت داده بودیم و ۵۵درصد شــرایط 

عادی توانسته بودیم تولید کنیم.

 رقبا، بازارهای صادراتی را

از ما گرفتند
او در مــورد صــادرات، گفــت: از اول ســال 
پیش بینــی ایــن بــود کــه ۶.۵ تــا ۷ میلیــون تــن 
صادرات فوالد میانی و در کل زنجیره ۱۲ میلیون 
تــن صــادرات انجام شــود زیــرا فرض ایــن بود که 
محدودیت هــای تأمیــن برق و صــادرات نخواهیم 
داشت اما با توجه به محدودیت های تأمین برق، 
پیش بینــی می شــود ایــن ۱۲ میلیون تــن صادرات 
زنجیره فوالد که ارزشش حدود ۸ میلیارد دالر در 
کل زنجیره و ۵.۵ تا ۶ میلیارد دالر در بخش آهن 

اسفنجی به بعد بود، محقق نخواهد شد.
یعقوبی اظهار کرد: بازارهای صادراتی فوالد 

به شــدت حســاس هســتند و در این بازارها باید 
دائــم حضــور داشــت آن را حفــظ کــرد؛ حتــی در 
دوره محدودیت هــای صادراتــی مطــرح می کردیم 
که صادرات کار یک شــبه نیســت و کار بلندمدت 
اســت و شــرکت ها بایــد بــرای حضــور مســتمر به 
صورت دائم برنامه ریزی کنند. متأســفانه در این 
مدت رقبا برخی از این بازارها را در عراق، شــرق 

آسیا و افغانستان از ما گرفتند.
معــاون اجرایی انجمــن تولیدکنندگان فوالد 
ایران گفت: در دولت جدید باید تقویت صادرات 
بیشتری صورت بگیرد البته دولت برنامه توسعه 
صــادرات را داشــته اســت منتهــی بــه دلیل عقب 
افتــادن از برنامــه بیــش از پیــش باید به توســعه 
صــادرات بپردازد. رفع محدودیت های تولید، رفع 
محدودیت هــای صادرات، تســهیل صادرات، ارائه 

مشوق های الزم و … از جمله الزامات است.

دولت از قیمت گذاری دستوری 
پرهیز کند

انتظــارات  مهم تریــن  از  یکــی  افــزود:  او 
فوالدســازان از دولــت ســیزدهم توســعه صادرت 
است اینکه صادرات را از قیدوبند بخشنامه ها آزاد 
کند. همچنین ایجاد توازن در زنجیره فوالد نکته 
بعدی است زیرا ما در اکتشاف و استخراج عقب 

هستیم که نیازمند منابع مالی، ایجاد کنسرسیوم 
و واگذاری امور به بخش خصوصی است.

یعقوبــی گفــت: همچنیــن در تنظیــم بــازار 
دولــت باید از قیمت گذاری دســتوری پرهیز کند. 
ســازوکار  بورس کاال مناســب است، منتهی اما و 
اگرهایــی وجــود دارد. اینکه همه شــرکت ها ملزم 
بــه ارائــه محصــوالت در بــورس کاال شــوند، کار 
غیرعملــی اســت. هــر چقــدر در دولــت دوازدهــم 

گفتیم گوش نکردند.
او افــزود: سیاســت عرضــه در بــورس کاال 
درست است اما سیاست عرضه کامل محصوالت 
و همه شرکت ها در بورس به دلیل فرایند فروش 
شرکت ها، فرایند اداری و مالی شرکت ها و فرایند 
بــورس و… غیرعملی و غیراجرایی اســت. اگر این 
کار الــزام شــود در بعــد نظارتی و تنظیــم بازار به 

مشکل خواهیم خورد.
تولیدکننــدگان  انجمــن  اجرایــی  معــاون 
فــوالد ایــران گفــت: اســتفاده همزمــان از بــورس 
کاال و مکانیــزم ســامانه جامــع تجــارت بــرای رصد 
بــازار داخلــی و قیــد و بنــد برداشــتن از مســیر 
صادرات باید در دســتور کار قرار گیرد. همچنین 
انتظــارات  ســیزدهم  دولــت  از  تولیدکننــدگان 
مالیاتــی، تأمیــن اجتماعــی، رفــع محدودیت هــای 

تولید و بروکراسی های اداری دارند.

رئیس هیات مدیره اتحادیه دامداران کشور 
از واردات یونجه از کشــور روســیه با ارز نیمایی 
در هفتــه جــاری بــرای تامیــن علوفــه دامــی در 

خشکسالی خبر داد.
فرهــاد اکبــری در گفت وگو با ایلنا، با اشــاره 
بــه تشــدید مشــکالت دامــداران در تامیــن علوفه 
دامی در ســال خشــک جاری، اظهار کرد: اتحادیه 
دامداران با مشــارکت صندوق حمایت از توســعه 
دامپــروری و  تولیــدات دامی کشــور اقدام به ثبت 

سفارش واردات علوفه از روسیه کرده است.
او ادامــه داد: علوفــه ای کــه از روســیه ثبــت 
سفارش کردیم یونجه است که هم اکنون منتظر 

صدور مجوز برای ورود آن هستیم.
اکبــری بــا تاکید بــر اینکه تغییــر در دولت و 
قوانیــن موجــب بــه تاخیــر افتــادن واردات علوفه 
شــده اســت، افزود: قبل از تغییر دولت ما مجوز 
از ســازمان دامپزشکی گرفته بودیم و قرار بر این 
بــود که ســازمان حفظ نباتات نیــز مجوزهای الزم 
را صــادر کنــد، امــا با تغییر دولــت و اجرای قانون 
انتزاع، مجوز دامپزشکی نیاز به صدور مجدد دارد 

و حفظ نباتات نیز هنوز اقدامی نکرده است.
او تصریــح کــرد: بر اســاس قانــون انتزاع بار 
دیگــر وظایف بازرگانی به وزارت جهاد کشــاورزی 
بازگشته است و در این زمینه باید این وزارتخانه 

همکاری الزم برای صدور مجوزها را در سریعترین 
زمان داشته باشد.

کشــاورزی  جهــاد  وزارت  اکبــری  گفتــه  بــه 
وعــده داده اســت در هفته جــاری بار دیگر مجوز 
دامپزشکی را صادر و از حفظ نباتات را نیز اجازه 
اتحادیــه  هیات مدیــره  رئیــس  بدهــد.  را  واردات 
دامداران کشــور میزان ثبت سفارش یونجه برای 

واردات از  روسیه را  ۶۰ هزار تن اعالم کرد.
اکبــری ادامــه داد: در مرحلــه اول ۳۰ هــزار 
تن وارد و مابقی در مراحل بعدی به کشــور وارد 

خواهد شد.
او با بیان اینکه این واردات تا زمان رفع نیاز 

داخلی ادامه خواهد داشت، گفت: تا هر زمان که 
بازار تامین شــود ما ثبت ســفارش و واردات را از 
کشور روسیه ادامه خواهیم داد تا یونجه با قیمت 

مناسب در اختیار همه دامداران قرار گیرد. 
اکبــری اظهــار کــرد: بر اســاس بــرآورد ما هر 
کیلوگرم یونجه روســی با قیمت ۵۲۰۰ تومان به 

دست دامداران خواهد رسید.
رئیس هیات مدیره اتحادیه دامداران کشــور 
پیش بینــی کــرد با صدور مجوزها تــا ۱۲ روز دیگر 

اولین محموله یونجه وارد کشور شود.
اکبری نوع ارز واردات یونجه از کشور روسیه 

را نیمایی اعالم کرد.

آغاز واردات یونجه
از روسیه

با ارز نیمایی

کاهش۹۰درصدی تولید فوالد میانی به دلیل بدقولی وزیر نیرو 

۴ راهکار بخش خصوصی برای حل چالش بازار نهاده های دامی

پیشنهادهای پارلمان بخش خصوصی برای سیاست گذاری 
اقتصادی در دولت سیزدهم
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ترغیب چین به 
سرمایه گذاری؛ راهکار طالبان 

برای جبران قطع کمک های 
غربی به افغانستان
ترجمه:محمودنوابمطلق

تکــرار بــا طالبــان، ســخنگوی شــاهین، ســهیل
درخواســتهایگذشــتهابــرازامیــدواریکــردچیندر
بازســازیاقتصادیافغانستانسرمایهگذاریکند.این
درحالیســتکــهاولویتبــرایچینهمچنــانمبارزهبا

تروریسمدرمنطقهاست.
سهیل شاهین طی مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی 
چیــن CGTN جمعــه ۲۰ اوت ) ۲۹مــرداد( افزود:» چین 
کشــوری بزرگ و مهم با اقتصادی قوی اســت و من فکر 
می کنم، می تواند نقشــی بســزایی در بازســازی و احیای 
اقتصــاد افغانســتان ایفــا کنــد.«  ایــن ســخنان بازتابــی 
از ســخنان مشــابه مــا عبدالغنــی برادر، رهبر سیاســی 
طالبــان، در۲۸ جــوالی )۶ مرداد( طی ماقاتش با وانگ 
یــی، وزیــر امور خارجه چین، در شــهر بندری تیان جین 
با کیلومترها فاصله واقع در جنوب شــرقی پکن اســت. 
همچنین براســاس مطالب نشــریه مردم، ارگان رســمی 
حزب کمونیست، در این خصوص نماینده طالبان گفته 
اســت طالبــان در افغانســتان امیدوارنــد چیــن در رونــد 
صلــح ، احیــا و بازســازی اقتصــادی  بیــش از پیــش  در 
افغانســتان حضور داشــته باشــد و نقش مهمی در این 
زمینــه ایفــا کند. ما عبدالغنی برادر اضافه کرده اســت 
طالبان تمام تاش خود را برای فراهم آوردن زمینه های 
در  چیــن  فعــال  حضــور  و  ســرمایه گذاری  مناســب  
افغانســتان خواهند کرد. در این ماقات مقام برجســته 
سیاســی چیــن هیــچ نکتــه ای مبنی بر تمایــل چین برای 
حضــور و ســرمایه گذاری در افغانســتان اعــام نکــرده و 
درمقابــل بــر اولویت کشــورش برای مبارزه با تروریســم 
منطقه ای تأکید کرده اســت. رئیس دســتگاه دیپلماسی 
چین در این زمینه به جنبش اســامی ترکســتان شرقی 
اشــاره کــرد و گفت ایــن جنبش در ســال ۱۹۹۸)۱۳۷۸( 
بــا نــام حــزب اســامی ترکســتان بناشــد و وابســته بــه 
القاعــده  و جنبــش جدایی طلــب اویغور اســت. نماینده 
طالبــان بــرای جلــب نظــر چیــن به ایــن کشــور اطمینان 
داده اســت که از خاک افغانستان هیچ تهدیدی متوجه 
چیــن نخواهد شــد و طالبان هیــچ فعالیت ضد چینی را 
تحمــل نخواهــد کرد. کمک به افغانســتان برای او جنبه 
حیاتــی دارد زیــرا کشــورهای غربی کمک هــای خود را به 
ایــن کشــور آســیای مرکــزی قطــع کرده انــد. کمک هایــی 
کــه در رونــد اقتصــادی  افغانســتان نقــش ۵۰ درصــدی 
ایفــا می کــرد. این ســخنان طالبــان همزمان بــا پنجمین 
نشســت اقتصادی چینی- عربی اســت که این روزها در 
ییــن شــوان، مرکــز منطقــه خودمختــار اویــی در نینگزیا 
جریــان دارد .ایــن منطقــه در ســال ۱۹۲۸ )۱۳۰۷( بــرای 

اقلیت مسلمان به وجود آمد.
منبع: راشا تودی

پوتین: ۱۵ کیلومتر تا تکمیل 
خط لوله نورد استریم-۲ 

باقی مانده است
رئیــسجمهــوریروســیهاعــامکــردکــهتنهــا۱۵ 
کیلومترازساختخطلولهانتقالگازنورداستریم-۲ 

باقیماندهاست.

بــه گــزارش خبرگزاری رویتــرز، والدیمیر پوتین روز 
جمعه )۲۹ مردادماه( اعام کرد که تنها ۱۵ کیلومتر )۹ 
مایــل( دیگــر تــا پایان ســاخت خط لوله انتقــال گاز نورد 
اســتریم ۲ باقی مانده اســت. این خط لوله گاز روســیه 
را از طریــق اوکرایــن به آلمان منتقــل می کند.این پروژه 
۱۱ میلیارد دالری ظرفیت بخش نخســت خط لوله نورد 
اســتریم را دوبرابــر می کند و بــه ۱۱۰ میلیارد متر مکعب 
در ســال می رســاند. نــورد اســتریم-۲ کانــون تنــش بین 

مسکو و غرب بوده است.
ایــن پــروژه بــا وجــود تحریم های ایــاالت متحده به 
مرز تکمیل شــدن رســیده و پرسش اصلی این است که 
چگونــه روســیه - پــس از پایــان قــرارداد ترانزیت کنونی 
بیــن کی یــف و مســکو در ۲۰۲۴ - گاز خــود را بــه اروپــا 
منتقــل می کند.پوتیــن روز جمعــه پس از دیــدار با آنگا 
مرکل، صدراعظم آلمان در کرملین، گفت: روسیه قصد 
دارد بــه تعهدهــای خــود در زمینه ترانزیــت گاز از طریق 

اوکراین به طور کامل عمل کند.
طریــق  از  گاز  ارســال  آمــاده  مســکو  افــزود:  وی 
همســایه خــود - حتــی پــس از ســال ۲۰۲۴ – اســت، 
امــا روســیه بایــد ابتــدا مقــدار تقاضــا برای این ســوخت 
فسیلی را بداند.بازار گاز اروپا مشتاقانه منتظر دریافت 
گاز روســیه از طریــق نــورد اســتریم ۲ اســت زیرا قیمت 
گاز اروپــا به دلیــل کمبــود عرضــه گاز طبیعی مایع شــده 

)ال ان جی( به باالترین حد خود رسیده است.
اوکرایــن با ســاخت نورد اســتریم-۲ مخالف اســت 
و ایــن پــروژه را دارای انگیــزه سیاســی می داند. شــرکت 
دولتی انرژی اوکراین )نفت و گاز( روز جمعه و پیش از 
مذاکــرات پوتیــن و مــرکل اعام کرده بود کــه این پروژه 
قوانیــن اتحادیــه اروپــا را نقــض کرده اســت و نمی تواند 

فعالیت تجاری داشته باشد و باید متوقف شود.

اخبـــــــــــــــــار

محمدارفع
مــرداد( ۳۱( یکشــنبه روز علنــی جلســه
مجلسشورایاسامیبرایبررسیرأیاعتماد
بهوزرایپیشــنهادیدولتسیزدهمبهریاست
محمدباقــرقالیبافآغازشــد.درابتدایجلســه
صاحیــتعیســیزارعپــوربــرایتصــدیوزارت
ارتباطــاتوفنــاوریاطاعاتوپسازآنســید
اســماعیلخطیــبوزیــرپیشــنهادیاطاعــات،
امــور وزارت تصــدی بــرای خانــدوزی احســان
اقتصــادیوبعــدازاونیزامیــرعبداللهیانبرای

وزارتامورخارجهموردبررسیقرارگرفت.
شــنبه گذشــته نیز کلیات برنامه ها و کابینه 
ســیزدهم مورد بررســی قرار گرفت. عاوه بر این 
روز گذشــته مخالفــان و موافقــان رأی اعتمــاد بــه 
حسین باغگلی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش 
نظرات خود را بیان کردند و وزیر پیشــنهادی نیز 

به انتقادات و ابهامات نمایندگان پاسخ داد.
پس از آنکه بررسی صاحیت وزرای ارتباطات 
و اطاعات در مجلس شورای اسامی پایان یافت 
نوبت به بررســی صاحیت احســان خاندوزی برای 
تصدی پســت وزارت امور اقتصادی رســید در ابتدا 
کمیســیون اقتصــادی مجلــس خانــدوزی را گزینــه 

مطلوبی برای وزارت اقتصاد معرفی کرد.
مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  ســخنگوی 
شــورای اســامی گفــت: اعضــای ایــن کمیســیون 
بــا اکثریــت آرا، »خانــدوزی« را بــه عنــوان گزینه 
مطلوب وزارت امور اقتصادی و دارایی پذیرفتند.

عبــاسزادهمشــکینیدرمخالفــتبــاوزیر
پیشنهادیاقتصاد:برنامه»خاندوزی«دربحث

سرمایهگذاریخارجیضعیفاست
نماینــد مــردم مشــکین شــهر گفــت: وزیــر 
پیشــنهادی اقتصــاد در برنامه هــای خود به برخی 
ســرمایه گذاری  همچــون  اســتراتژیک  مســائل 

خارجی، کمرنگ تر و مایم تر اشاره کرده است.
پورابراهیمیدرموافقتباوزیرپیشنهادی
اقتصاد:کمیســیوناقتصادیبهشرطکارآمدی،

ازخاندوزیحمایتمیکند
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلس گفت: 
همکاران ما در کمیســیون اقتصــادی از خاندوزی 
حمایــت می کننــد؛ ما با او دو شــرط داریم، شــرط 
اول سامت کاری و شرط دوم کارآمدی در انجام 

فعالیت است.
ویسکرمیدرمخالفتباوزیرپیشــنهادی
وزیــر معــاون حــد در »خانــدوزی« اقتصــاد:

اقتصاداست
نماینده مردم خرم آباد با بیان اینکه عرصه 
اقتصاد عرصه آزمون و خطا نیســت، گفت: بهتر 
بود آقای خاندوزی در ابتدا به عنوان معاون وزیر 

یا مدیر میانی وزارت اقتصاد انتخاب می شدند.
پیشــنهادی وزیــر موافقــت در پاشــایی

اقتصــاد:بــازاربــورسبــهدســت»خانــدوزی«
اصاحمیشود

مجلــس  در  جلفــا  و  مرنــد  مــردم  نماینــده 
شــورای اســامی گفت: وزیــر پیشــنهادی اقتصاد 
شــناخت کافی از مســائل اقتصادی کشور دارد و 

به دنبال اصاح بازار بورس است.
پیشــنهادی وزیــر بــا موافقــت در عزیــزی
و مطالبهگــری »خانــدوزی« رویکــرد اقتصــاد:

فسادستیزیاست
اینکــه  بیــان  بــا  کرمانشــاه  مــردم  نماینــده 
خاندوزی جوان و انقابی است و رویکرد جهادی 
و فسادســتیزی دارد، گفــت: او از دانــش کافــی 
برخــوردار اســت و تجربــه الزم و بســیار خوبی در 

نظام قانونگذاری دارد.
طغیانــیدرموافقــتبــاوزیــرپیشــنهادی
اقتصــاد:بهتــراز»خانــدوزی«درحــوزهاقتصاد

اسامینداریم
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلس شــورای 
اســامی گفت: ما بهتر از ســید احسان خاندوزی 
بــه عنــوان کســی کــه بتواند بــه اقتصاد اســامی 

مسلط باشد، در کشور نداریم.
وزیــرپیشــنهادیاقتصــادیدرجلســهرأی
اعتمــاد:بــهدنبــالرفــعتحریمخواهیــمبوداما

معیشتمردمرامعطلآننمیکنیم
در ادامه وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی 
پشت تریبون رفت و با بیان اینکه این وزارتخانه را به 
مرکز مقابله با تحریم ها تبدیل خواهد کرد، گفت: به 
دنبال رفع تحریم خواهیم بود اما معیشت مردم را 

معطل آن نخواهیم گذاشت.
احســان خانــدوزی افــزود: بــه گفتــه رهبــر 
معظــم انقــاب، تنهــا راه غلبــه بر مکر دشــمنان، 
کــه  اقتصــاد مقاومتــی اســت  بــر موازیــن  تکیــه 
از تعالیــم اقتصــادی اســام و مکتــب اهــل بیــت 

سرچشمه می گیرد.
او ادامــه داد: معتقــدم دولــت ســیزدهم بــا 
اســتعانت از خــدا و بــه میدان آوردن مــردم، رفع 
تعــارض منافــع مســووالن، گســترش شــفافیت 
اقتصادی به عنوان مســاله ای ملی و فراجناجی و 
به کارگیری نخبگان در این تقابل بزرگ تاریخی، 

پیروز خواهد شد.
وزیــر پیشــنهادی اقتصــاد تصریــح کــرد: بــه 
کمــک صاحبــان تجربــه، بدنــه وزارت اقتصــاد را 
در دولــت ســیزدهم بــا آرایــش تحریــم ناپذیــری، 

نوسازی خواهیم کرد.
خانــدوزی گفــت: هــر چنــد تیــم دیپلماســی 
اقتصــادی بایــد طبــق منویــات رهبــر انقــاب بــه 
دنبــال تحریم زدایــی باشــد امــا چنانچــه رییــس 
جمهــوری اعــام کرده اســت، اقتصاد و معیشــت 

مردم را منتظر بیگانگان قرار نخواهیم داد.
او همچنیــن در ابتــدای ســخنان خــود اظهار 

داشــت: هــزار جهــد بکــردم کــه بــار وزارت را بــر 
دوش نکشــم امــا پــس از نپذیرفتــن مســوولیت 
در اولیــن جلســه ای که نهم مردادمــاه در خدمت 
بزرگــواران بــودم، بعدهــا بــه دالیلــی مســوولیت 
وزارت را پذیرفتــم؛ مــن پذیرفتــم که پس از توکل 
و توسل، جامه رزم اقتصادی بر تن کنم و تجربه 
هفده ســاله ام در سیاســت گذاری اقتصادی را در 

خدمت دولت مردمی و ایران قوی قرار دهم.
وزیــر پیشــنهادی اقتصــاد خاطرنشــان کــرد: 
بــرای تامیــن مالی مبتنی بر زنجیــره ارزش، نظام 
نظارت بر خلق پول بانک ها، کمک به ایجاد بانک 
توســعه اســامی و تنظیــم رابطــه آن بــا صنــدوق 
توســعه ملی و نیز بانک های تخصصی، حاکمیت 
شــرکتی و توزیــع عادالنــه تســهیات بانکــی در 

مناطق مختلف برنامه داریم.
تئــوری  بــه زودی دوران  اینکــه  بیــان  بــا  او 
رهاســازی شــبکه بانکــی خاتمــه خواهــد یافــت، 
گفت: این موضوع جزو شروط بنده برای معرفی 

رییس کل بانک مرکزی است.
خاندوزی به دیگر برنامه های خود در وزارت 
اقتصاد و دارایی اشــاره کرد و افزود: نتیجه نبود 
اتــکای بودجــه بــه درآمدهــای پایــدار مالیاتی این 
بــوده کــه اقتصاد ایــران از مســیر تحریم ها کاما 

آسیب پذیر شده است.
اظهــار  اقتصــاد و دارایــی  وزیــر پیشــنهادی 
کرد: نظام مالیاتی نه تنها از مسیر اتکای بودجه 
بــه درآمدهــای پایــدار می تواند خدمــت کند بلکه 
نقــش مهمــی در بهبــود توزیــع درآمــد می توانــد 
داشته باشد و همه رانت هایی که از سال ۹۷ تا 
امروز به واسطه سیاست های رانت زا ایجاد شده 

است، از بین خواهد رفت.

رونقبخشیاقتصاد،صدبرابر
مقدمترازمالیاتستانیاست

او تاکیــد کــرد: بهبــود توزیــع درآمد، کاهش 
نابرابــری و فاصلــه طبقاتــی و تنظیــم رفتارهــای 
ســوداگرانه در بــازار دارایی هــا از دیگــر اهدافــی 
است که ابزار مالیاتی می تواند به آن منجر شود.
خانــدوزی خاطرنشــان کــرد: رونــق بخشــی 
اقتصــاد را صــد برابــر مقدم تــر از مالیات ســتانی 

می دانیم.
او خاطرنشــان کــرد: بــا تاســف بایــد اعتراف 
کــرد که سیســتم مالیاتــی ما با ســه ویژگی یعنی 
پایین بودن نســبت درآمدهالی مالیاتی به تولید 
ناخالــص داخلــی، فــرار مالیاتی بــاال و تحمیل بار 
مالیاتــی بــر دوش گروههــای شــفاف، قانونمند و 

تولیدکنندگان شناخته می شود.
اقتصــادی و  امــور  خانــدوزی برنامــه وزارت 
دارایــی را کــه بــه طــور تعهــد کمی برای پاســخگو 
کردن خود به مجلس ارائه کرده است را افزایش 
شــاخص مالیــات بــه ۱.۵ برابر وضعیــت فعلی تا 
پایــان دولــت؛ اســتقرار مالیات بر مجمــوع درآمد 
اشــخاص حقیقــی و مالیــات بــر عایدی ســرمایه؛ 
هوشمندســازی نظــام مالیاتــی و مــؤدی محــوری 
بــه جــای پرونده محــوری و ممیز محــوری؛ اجرای 
کامــل قانون پایانه های فروشــگاهی و ســامانه ها 

اعام کرد.
وزیــر پیشــنهادی اقتصــادی و دارایی با بیان 
اینکــه بــه لحظــه واقعــی بایــد ایــن مســایل پیاده 
ســازی و اجرایــی شــوند، گفــت: مــا بایــد ابتــدا 
حکمرانــی ریــال و تفکیک دو دســته حســاب های 
تجاری و غیر تجاری را انجام دهیم، زیرا با چنین 
مبنا و پایه ای اســت که می توان قانون پایانه های 

فروشگاهی را محقق کرد.
ایجــاد  جهــت  در  تــاش  داد:  ادامــه  او 
بنــدی  رتبــه  بنگاه هــا،  مالیاتــی  شناســنامه 
اعتبــاری آنهــا، کاهــش بار مالیات بــر واحدهای 
تولیــدی کــه از وعده هــای رییــس جمهــوری در 

زمــان انتخابــات بــوده از دیگــر اقداماتــی اســت 
کــه در برنامــه وزارت اقتصــادی و دارایــی قــرار 

خواهد گرفت.

تعهدخاندوزیبهاصاحساختار
بیمهمرکزی

خاندوزی دیگر برنامه خود را در وزارت امور 
اقتصادی و دارایی را اصاح ســاختار بیمه مرکزی 
اعــام کــرد و گفــت: حــوزه مهمــی کــه در اقتصاد 
ایــران عمدتــا مــورد غفلــت قــرار گرفتــه اســت، 
مساله بیمه است. پایین بودن ضریب نفوذ بیمه 
همیشــه مطرح بوده و جزو شــعارهایی است که 
در دولت هــای قبــل شــنیده شــد اما ایــن موضوع 
تعهد روشــن وزارت امور اقتصاد و دارایی در این 

دوره خواهد بود.
وزیــر پیشــنهادی امــور اقتصــادی و دارایــی 
ایــن اتفــاق از طریــق اصــاح  گفــت: امیدواریــم 
ســاختار و عملکــرد بیمــه مرکــزی کــه بایــد نقش 
خــود را بــه عنــوان رگوالتور بازار بیمه به درســتی 

انجام دهد، اجرایی شود.
او بــا بیــان اینکــه بیمــه مرکــزی خــود دچــار 
تعارض نقش ها است، تصریح کرد: بیمه مرکزی 
گاهــی اوقــات بــه عنــوان بیمه گــر ورود می کنــد 
و هیــچ برنامــه تحولــی نــدارد کــه این موضــوع را 
اصــاح خواهیــم کــرد و بــه ســمت تقویــت بیمــه 
اتکایــی داخلــی و توســعه مجوزهــا و محصــوالت 
بیمه ای، تسهیل و ساماندهی ورود فناوران مالی 

در حوزه بیمه خواهیم رفت.
بررســی  نیــز  جلســه  ایــن  ادامــه  در 
صاحیــت امیرعبداللهیــان بــرای تصــدی پســت 
وزارت امــور خارجــه مــورد بررســی قــرار گرفت 
در حالی که کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجــی نظــر مثبــت خــود را بــا تصدی گــری او 

اعام کرده بود.

معــاونحقوقــیســازمانخصوصیســازی
گفــتکــهرأیقــوهقضائیــهمبنــیبــرخلــعیــد

خریدارهفتتپههنوزاباغنشدهاست.
نماینــدگان  از  برخــی  فــارس،  گــزارش  بــه 
توئیت هــای  در  گذشــته  روز  چنــد  در  مجلــس 
جداگانــه اعــام کردنــد کــه رأی خلــع یــد خریــدار 
شــرکت کشــت و صنعــت هفــت تپــه بــه صــورت 
دولــت  بــه  شــرکت  ایــن  و  شــده  صــادر  قطعــی 

برمی گردد.
محمدامین یوســفی معاون حقوقی سازمان 
خصوصی ســازی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیا 
رأی قطعــی خلــع ید خریدار هفت تپه و برگشــت 
آن به دولت انجام شــده اســت، گفت: هنوز این 
رأی بــه مــا ابــاغ نشــده و بایــد از قــوه قضائیــه و 

نمایندگانی که خبر را ذکر کرده اند سؤال کنید.

بــه گفتــه وی طبــق روال قانونــی ایــن دعــوا 
داوری  هیــات  در  و  شــده  اقامــه  گذشــته  ســال 
مطــرح شــد و ســپس بــرای اعتــراض آن ســازمان 
خصوصی ســازی بــه نمایندگــی از دولــت اعتراض 
زده و پرونــده را بــرای اعــام رأی قطعــی بــه قــوه 
قضائیه مجتمع شهید بهشتی ارسال کرده است. 
ما هم شــنیده ایم، این رأی صادر شــده اما هنوز 
بــه طرفیــن دعوا یعنی ســازمان خصوصی ســازی 
و خریــدار قبلــی ابــاغ نشــده اســت، چــون اباغ 
رأی معمــوال بــه صــورت همزمان بــه طرفین دعوا 

اعام می شود.
خصوصی ســازی  ســازمان  حقوقــی  معــاون 
اظهــار کــرد: اگــر از مــا ســؤال کنیــد می گوییــم تــا 
این لحظه هنوز رأی قطعی اباغ نشده و تعیین 

تکلیف این پرونده دست قوه قضائیه است.

یوســفی همچنین در پاســخ به این پرســش 
کــه در حــال حاضــر مدیریــت شــرکت هفــت تپــه 
دســت چــه کســی اســت، گفــت: از نظــر جایــگاه 
ســازمانی فعا ســازمان خصوصی ســازی موضعی 
در هفــت تپــه نــدارد و طبــق اصــل اســتصحاب، 
هنــوز رأی قطعی اباغ نشــده، طبیعتا کســی که 
بیــش از ۵۰ درصــد ســهام را در اختیــار داشــته 
باشــد مدیریــت آنجــا را هــم در اختیــار دارد کــه 
فعا تا این لحظه در اختیار مدیریت قبلی هفت 
تپــه اســت امــا اگــر رأی قطعــی مبنــی بــر خلع ید 
اظهار شــود هفت تپه دوباره به دولت و ســازمان 

خصوصی سازی برمی گردد.
برخــی  اینکــه  وجــود  بــا  دیگــر  ســویی  از 
رســانه ها از اباغ حکم برای برگرداندن هفت تپه 
بــه دولت خبر داده اند اما اســدبیگی عضو هیات 

مدیــره هلدینــگ آریاک نیز تاکید کرده اســت که 
هنوز چنین حکمی به ما اباغ نشده است.

امیر اسدبیگی، عضو هیات مدیره هلدینگ 
ایــن  بــه  هفت تپــه  خلع یــد  رای  گفــت:  آریــاک 

مجموعه اباغ نشده است.
به گفته اســدبیگی؛ رایی که در اخبار گفته 
شده احتماالً همان رای قبلی است که حدود دو 
مــاه پیــش بــه صورت شــفاهی بــه ما اباغ شــده 
بود و ما با استفاده از ماده ۴۷۷ قانون دادرسی 
بــه رای صــادره اعتــراض کرده ایــم و ایــن اعتراض 

پذیرفته شده است.
اینکــه در حــال حاضــر شــرکت  بــا بیــان  او 
منتظر اســت تا رای به صورت رســمی اباغ شود، 
در ادامــه بــا انتقــاد از عملکــرد برخــی رســانه ها 
افزود: برخی رســانه ها وصفحات مجازی با تبانی 

با برخی افراد اقدام به انتشار اخباری می کنند که 
قصد دارند با جریان سازی به اهداف خود برسند.
به گفته عضو هیات مدیره هلدینگ آریاک؛ 
بــا پرداخــت دو مــاه حقــوق عقب افتــاده کارگران 
که هفته گذشــته به حســاب کارگران واریز شــد، 

حقوق کارگران به روز شده است.
اســدبیگی در خاتمــه در ارتبــاط بــا اســتمرار 
اعتــراض شــماری از کارگــران هفــت تپــه گفــت: 
اجتمــاع فعلــی کارگــران در مجتمع از ســوی ۱۷۰ 
حالــی  در  )پیمانــکاری(  فصلــی  کارگــران  از  نفــر 
صــورت می گیــرد کــه خواســته اصلــی آن هــا عقد 

قرار داد مستقیم است.
با این همه شــعبه ۵۵ حقوقی تهران اصرار 
دارد کــه رأی قطعــی دایر بر خلع ید هفت تپه به 

دولت و  خریدار اباغ شده است.

یــککارشــناساقتصــادیگفــتکــهاکنون
نیازنیستکهوزرایپیشنهادیدولتسیزدهم،
برنامــهارائهدهند،بلکــهخوددولتبایدبرنامه

بدهدووزرامجریانآنبرنامهباشند.
حسین راغفر ، اظهار کرد: این افراد نیستند 
کــه بایــد برنامه ارائه دهند، بلکه خود دولت باید 
برنامه مشــخصی داشــته باشــد و وزرا، آن برنامه 
را اجــرا کننــد. بنابرایــن، اکنون یــک برنامه جامع 
و دقیــق از ســوی دولــت مغفــول مانده اســت که 
دولــت بایــد ابتدا ایــن برنامه را بــرای کوتاه مدت 
)شــش ماهه نخســت( و ســپس برای چهار سال 
اول تهیه کند تا مشخص شود که چگونه و از چه 

منبعی این برنامه  اجرا خواهد شد. 
وی افــزود: همچنیــن، مســئولیت هر یک از 
وزارتخانه هــا، تحقــق اهــداف و برنامه هــای جامع 
دولت است که مسئوالن این وزارتخانه ها باید از 
تجربــه کافی برای انجام برنامه برخوردار باشــند. 
ایــن درحالــی اســت کــه نــه دولــت فعلــی و نــه 
دولت های پیشــین برنامه ای نداشتند که قابلیت 

اجرا داشته باشد. 

بیــن  ناهماهنگی هــای  کــرد:  بیــان  راغفــر 
بخش هــای اقتصادی کشــور در ســه دهــه بعد از 
جنــگ، ناشــی از نبــود برنامــه دولت بوده اســت. 
بنابراین، همواره این انتظار وجود داشــته اســت 
کننــد. همچنیــن  حــل  را  مســائل  دولــت  وزرای 
دولــت باید یک برنامه مشــخص داشــته باشــد و 

وزرا،  مجریان این برنامه باشند. 
در  خــود  متــن صحبت هــای  ادامــه  در  وی 
جلسه هم اندیشی اقتصاددانان با رئیس جمهور 
کــه در روزهــای ابتدایــی انتصــاب رئیســی به این 
سمت برگزار شد را در اختیار خبرنگار ایسنا قرار 

داد که به شرح زیر است:
بــرای  فرصــت  جلســه،  ایــن  در  »۱.اگرچــه 
طــرح مســائل و راه حل هــا کوتــاه اســت، اما چند 
نکتــه مهــم را در ادامــه بیــان می کنــم: ۱. شــرایط 
کشــور شــرایط اضطراری است که برای مواجهه با 
مشــکات اقتصادی نیازمند اختیارات متناســب با 
این شرایط است که دولت در شرایط کنونی فاقد 

آن است؛ بنابراین باید این اختیارات اخذ شود.
۲. عمــده فســاد در کشــور، فســاد رســمی 

و قانونــی اســت کــه می تــوان مســتندات آنهــا را 
ارائــه کــرد و بــدون مبــارزه قاطــع با فســاد امکان 
تحقــق اصاحــات اقتصــادی منتفی اســت. عاوه 
بــر اصاحــات، فرایندهایــی کــه منجــر بــه بــروز 
فســاد می شــود، برخــورد بــا مفســدین کــه عمدتا 
الیگارش های درون حکومت هستند - کسانی که 
از درون قدرت به ثروت های بزرگ دست یافته اند 
- ضــرورت اجتناب ناپذیــر بــرای خــروج از بحــران 

کنونی است.   
۳. بازســازی نقش دولت، نخســتین وظیفه 
دولــت بــرای بازســازی اعتمــاد عمومی در شــرایط 

کنونی است.
۴. همزمــان، دولت باید ملت ســازی کند به 
ایــن معنــا که سیاســت های اقتصــادی - اجتماعی 
ســه دهــه گذشــته موجــب چندپارگــی و انشــقاق 
در جامعه شــده و وحدت ملی را خدشــه دار کرده 
اســت. بایــد برای ایجاد وحــدت ملی، جهت گیری 
سیاســت های اقتصــادی - اجتماعــی بــه کاهــش 
پدیدآمــده  کشــور  در  کــه  بزرگــی  نابرابری هــای 
اهتمام شود. توجه به طبقات محروم جامعه که 

مــورد تاکیــد امــام علی)ع( بوده اســت کــه آنها را 
ســتون دین و مایه اجماع مســلمین و کارسازی و 
دفع دشــمن دانستند باید در اولویت برنامه های 

دولت باشد.     
۵. یــک دهــه اســت کــه ســرمایه خالــص در 
کشــور بــه دلیــل شــوک های بــزرگ ارزی منفــی 
اســت، یعنــی میزان ســرمایه گذاری انجــام گرفته 
اســتهاک ســرمایه های موجــود را پوشــش نداده 
است به تعبیر بهتر جامعه از منابع موجود بهره 
گرفته و جایگزین نکرده است. علت آن را باید در 
افزایش شــدید قیمت ها جســتجو کــرد که در اثر 
شــوک قیمت های ارز پدیــد آمده اند. تا زمانی که 
حباب هــای قیمتــی از بین نرفته بــا این اقتصادی 
بــازی و  بــازده ســرمایه در ســفته  کــه باالتریــن 
ســوداگری اســت امکان ســرمایه گذاری در تولید 
وجود ندارد. از هم اکنون در فضای برزخی انتقال 
دولــت شــروع کرده اند به فضاســازی برای دولت 
بعد که قیمت ها کاهش پیدا نکند. یکی می گوید 
تولیــد هــر خــودروی داخلــی ۴۰ میلیــون تومــان 
زیــان متوجه خودروســازها می کنــد گروهی دیگر 

قیمــت محصــوالت غذایــی را بــه شــدت افزایــش 
داده اســت. یکــی دیگر قیمت مصالح ســاختمان 
و سیمان را یکشبه چند برابر می کند. اینها همه 
فضاســازی بــرای جلوگیری از کاهــش قیمت ها و 

تاش برای حفظ حباب قیمت هاست. 
 ۶. راه حل برون رفت از بحران کنونی وجود 

دارد که با تولید می توان بر همه مشــکات غلبه 
کــرد. بــا ایجــاد اشــتغال می تــوان فقــر و نابرابری 
را کاهــش داد امــا قطعــا بــا دالر ۲۵ هزار تومانی 
تولیــد یــک امــر غیرممکــن اســت. از بیــن بــردن 
حباب هــای قیمتــی و کاهــش شــدید قیمت هــا، 
فرصت هــای ســرمایه گذاری در تولید را امکانپذیر 
می کنــد کــه البتــه بایــد همــراه بــا اصاحــات در 
نظــام مالیاتــی و بانکــی کشــور باشــد. همانطــور 
ارز  قیمــت  افزایــش  بــه  مبــادرت  دســتوری  کــه 
کردند باید دســتوری هــم قیمت ارز کاهش داده 
شــود تــا فرصــت بــرای کاهــش قیمــت کاالهــا و 
سرمایه گذاری امکانپذیر شود که البته همه اینها 
تنها به شرط شکل گیری عزم سیاسی برای انجام 

این اصاحات ممکن می شود.«

 وزیرپاسخگویسیاستهایاقتصادیدولتبهمجلس

درمحاقخانهملت
 خاندوزی: رونق بخشی اقتصاد، صد برابر مقدم تر 

از مالیات ستانی است

اصرارقوهقضائیهوانکارمالکهفتتپهوسازمانخصوصیسازی
رأی قطعی به ذی النفعان ابالغ نشده است

توصیهراغفربهدولت:وزراتنهامجریبرنامهدولتباشندنهخود
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

 فروش اینترنتی
گواهی سپرده در بانک ملت

گواهی ســپرده بانک ملت منتشــره ســال 1400به 
صورت اینترنتی به فروش می رسد.

به گزارش روابط عمومی 
بانــک ملــت، با توجه به 
وضــع همه گیــری مجدد 
ویروس کرونا در کشور 
کاهــش  همچنیــن  و 
شــعب  کاری  ســاعت 
بانــک  ایــن  بانک هــا، 
فــروش گواهــی ســپرده 
را  ســرمایه گذاری)عام( 

از طریق وب سایت اینترنتی انجام می دهد.
می تواننــد  مشــتریان  گــزارش  ایــن  اســاس  بــر 
نشــانی بــه  ملــت  بانــک  ســایت  بــه  مراجعــه   بــا 

بــازار  گزینــه  انتخــاب  و   www.bankmellat.ir

ســرویس های الکترونیک )بستام( در منوی سامانه های 
مبتنی بر وب، به خرید اینترنتی این اوراق اقدام کنند.
مشــتریان بــرای خرید ایــن گواهی ها باید شــماره ملی و 
شــماره حســاب متمرکز خود در بانک ملت را در سامانه 
وارد کنند و گواهی سپرده مورد نظر را که در واحدهای 
یــک میلیون ریالی منتشــر شــده اســت خریــداری کنند. 
ایــن گــزارش می افزایــد ســقف خریــد ایــن گواهی هــای 
ســپرده بــرای هــر کارت عضــو شــتاب 500میلیــون ریــال 
است. خریداران می توانند گواهی سپرده خریداری شده 
را بــه صــورت آنالیــن از ســامانه دریافــت کننــد. بازخرید 
بانکــداری  ســامانه  طریــق  از  ســپرده  گواهی هــای  ایــن 
اینترنتی و یا مراجعه افراد به شعب بانک ملت با همراه 
داشــتن رســید گواهــی ســپرده امکان پذیــر اســت. بانــک 
ملــت از ابتــدای شــیوع بیمــاری منحوس کرونــا تاکنون، 
بــر خدمــات غیرحضــوری خــود افــزوده اســت و امکانات 
بیشــتری را برای پیشــگیری از ترددهای غیرضروری و یا 
مراجعه حضوری مشتریان به شعب فراهم کرده است.

عبور تسهیالت کرونایی 
پرداختی بانک ملی از مرز 

126.5هزار میلیارد ریال
مدیرعامــل بانــک ملــی اعــام کــرد کــه مبلــغ کل 
تســهیات کرونایــی پرداخت شــده از ســوی ایــن بانــک 
تــا پایــان فصل بهار امســال از مــرز 126.5هزار میلیارد 
ریال عبور کرده است.

به گزارش روابط عمومی 
ملــی،  محمدرضــا  بانــک 
بیــان  بــا  حســین زاده 
مبلــغ  ایــن  از  کــه  ایــن 
81هــزار  از  بیــش 
میلیــارد ریــال مربوط به 
یارانه بگیــران  تســهیالت 
حــدود  افــزود:  اســت،  
29هزار میلیارد ریال تســهیالت نیز به کســب و کارهای 
آســیب دیده از کرونــا پرداخــت شــده اســت. بــه گفته او، 
برخــی صاحبــان مشــاغل بــا وجــود امــکان دریافــت ایــن 
تسهیالت، هنوز برای تکمیل پرونده و دریافت تسهیالت 
بــه بانــک ملی مراجعــه نکرده اند،  در حالی که منابع الزم 
بــه ایــن منظــور نــزد بانک وجــود دارد. او افــزود: بیش از 
16هــزار میلیــارد ریــال نیــز در قالــب تســهیالت کرونایــی 
بــه منظــور حمایــت از تامین مخارج مســتاجرین در قالب 
سامانه جام طرح اقدام ملی مسکن پرداخت شده است.

پرداخت تسهیالت بنگاه محور 
به تاالرهای پذیرایی آسیب دیده 

از کرونا از سوی بانک سینا
در راســتای حمایــت از کســب و کارهــای آســیب دیده 
از بحــران کرونــا تســهیات بنگاه محــور بانــک ســینا به 
تاالرهای پذیرایی آسیب دیده از بیماری کرونا پرداخت 

می شود.
به گزارش روابط عمومی 
ایــن  ســینا،  بانــک 
راســتای  در  اقــدام 
سیاســت های  اجــرای 
بانــک مرکــزی مبنــی بــر 
و  مشــاغل  از  حمایــت 
بــه  کارهــای  و  کســب 
آســیب دیده  شــدت 
مشــمول حمایت های اقتصادی ســال 1400و مســئولیت 
پرداخــت  دســتورالعمل  قالــب  در  بانــک  اجتماعــی 
تســهیالت بنگاه محــور به تاالرهای پذیرایی آســیب دیده 
از بیمــاری کرونــا صــورت پذیرفته اســت. بر اســاس این 
دســتورالعمل، مهلت مجاز ثبت نام متقاضیان مشــمول 
پایــان شــهریور  تــا  ایــن دســتورالعمل در ســامانه کارا 
1400خواهــد بــود. این تســهیالت در قالــب عقد مرابحه 
عام به صورت یک مرحله ای، با نرخ 12درصد و اقســاط 

24ماهه و تا پایان آبان 1400پرداخت می شود.
اشــخاصی کــه قبــل از ابــالغ ایــن دســتورالعمل از 
تســهیالت مشــاغل و رســته های آســیب دیده از کرونــا 
استفاده کرده اند، چنانچه مجداً تقاضای اخذ تسهیالت 
را داشــته باشــند مابه التفــاوت تســهیالت درخواســتی 
پرداخــت می شــود. همچنیــن پرداخت این تســهیالت از 
محدودیت هــای متعــارف در تســهیالت بانکــی از جملــه 
چک هــای  و  ذی نفعــان  و  متقاضــی  غیرجــاری  بدهــی 
برگشــتی متقاضیــان و ذی نعفعــان مســتثنی اســت و 
مشــمول محدودیت هــای مقرر در مــاده )5(مکرر قانون 
صــدور چــک نبــوده و بــه عنــوان مســتثنیات دیــن تلقی 
می شــود. بانک ســینا پیشــتر نیز برای حمایت از کســب 
و کارهــای آســیب دیده از کرونــا، انــواع تســهیالت را در 
قالــب طرح هــای مختلــف بــه مشــاغل اعالمــی از ســوی 
بانک مرکزی پرداخت و اقســاط تســهیالت آنان را نیز بر 

اساس ضوابط ابالغی، مشمول امهال کرده بود.

ثبت رتبه اول برای بیمه 
آسیا در ظرفیت مجاز 
ریسک و قبولی اتکایی

بیمــه آســیا در ظرفیــت مجــاز ریســک و قبولــی 
اتکایی مرداد 1400و در بین شرکت های بیمه خصوصی 

کشور، رتبه اول را کسب کرد.
به گــزارش روابط عمومی 
مبنــای  بــر  آســیا،  بیمــه 
آخریــن  اطالعــات 
مالــی  صورت هــای 
آســیا  بیمــه  مصــوب، 
10هــزار  از  بیــش  بــا 
ظرفیــت  ریــال  میلیــارد 
مجــاز نگهــداری و 5هزار 
ظرفیــت  ریــال  میلیــارد 

مجــاز قبولــی اتکایــی در صــدر جــدول شــرکت های بیمــه 
خصوصــی کشــور قــرار گرفــت. بنابــر ایــن گــزارش، بعد از 
افزایش سرمایه و با توجه به راهبردهای اساسی، ظرفیت 
مجــاز نگهــداری و ظرفیــت مجــاز قبولی اتکایی بیمه آســیا 
افزایــش یافــت و هم اکنــون ایــن شــرکت دارای باالتریــن 
ظرفیــت نگهــداری در میــان شــرکت های بیمــه خصوصــی 
است. این گزارش می افزاید : این مهم، توانمندی حرفه ای 
بیمه آســیا و پرتفوی مرتبط با عملیات بیمه گری و اتکایی 

بزرگ ترین بیمه خصوصی کشور را افزایش می دهد.

امکان دریافت معدل 
حساب به  صورت 

غیرحضوری در بانک مهر
مشــتریان بانــک مهــر می تواننــد بــدون نیــاز بــه 
مراجعه حضوری به شــعب این بانک از معدل حســاب 

کــه  تســهیاتی  و  خــود 
را  آن  دریافــت  امــکان 

دارند، مطلع شوند.
به گزارش روابط عمومی 
قرض الحســنه  بانــک 
و  همراه بانــک  در  مهــر، 
مهــر  بانــک  وب ســایت 
نظــر  در  قابلیــت  ایــن 
گرفته شــده تا مشتریان 

بانــک مهــر بتواننــد از معــدل حســاب های خــود مطلــع 
شــده و مشــاهده کننــد که تا چه میزان قــادر به دریافت 
تســهیالت قرض الحســنه هســتند. برای مشــاهده معدل 
حســاب از طریــق نرم افــزار همراه بانــک مهــر، بــه صفحه 
معدل حســاب مراجعه کنید. در این بخش حســاب های 
شــما قابــل مشــاهده اســت و می توانیــد حســابی را کــه 
مایــل بــه مشــاهده معــدل حســاب آن هســتید، انتخاب 
کنیــد. مرحلــه بعــد انتخــاب یــک بــازه زمانــی اســت کــه 
می خواهیــد معــدل حســاب خود را در آن دوره مشــاهده 
کنیــد. نکتــه مهــم اینکه باید روزهای یکســانی از ماه های 
قابــل  وام هــای  از  تعــدادی  کنیــد.  انتخــاب  را  مختلــف 
دریافت برای شما نمایش داده می شود. به طور کلی اگر 
از طریــق وب ســایت بــرای دریافــت معدل حســاب اقدام 
کنیــد، گزینه هــای بیشــتری بــرای دریافــت وام بــه شــما 
 نشــان داده می شــود. به وب ســایت بانک مهر به نشــانی

بانکــداری  بخــش  از  کنیــد.  مراجعــه   www.qmb.ir

الکترونیک و قســمت ســامانه های آنالین، گزینه ســامانه 
محاســبه معــدل حســاب را انتخاب کنیــد. در این صفحه 
شماره کارت یا شماره مشتری خود و تاریخ مد نظر خود 
را وارد کــرده و بــازه زمانــی را مطابــق آنچــه بــرای بخــش 
همراه بانک گفته شد، وارد می کنید. سپس نوبت به وارد 
کــردن یــک کد امنیتی می شــود کــه از طریــق پیامک برای 
شــما ارســال شده اســت. اکنون مبلغ وام و اقساط آن به 
شــما نشــان داده می شــود. به این صورت شــما می توانید 
هر زمان که اراده کنید معدل حساب خود و وام های قابل 
دریافت بر آن اســاس را مشــاهده کنید و برای دانســتن 

این موضوع نیازی نیست به شعبه مراجعه کنید.

ساماندهی وجوه دریافتی 
کسب وکارها با سرویس 

واریز با شناسه بانک سامان
بانــک ســامان بــا هــدف کمــک بــه کســب  و کارها 
بــرای ســاماندهی وجوه دریافتی خود، ســرویس واریز 
با شناسه را در اختیار این دسته از مشتریان قرار داد.
به گزارش سامان رســانه، این ســرویس به کسب وکارها 
کمــک می کنــد تــا مبــدا واریــز وجــوه خــود را به راحتــی 

کننــد.  شناســایی 
کســب وکارها  صاحبــان 
بــرای بهره منــدی از ایــن 
ســرویس، باید بــه ازای 
هــر فاکتور و یــا قرارداد 
شناســه  یــک  فــروش، 
بــرای  اختصاصــی 
مشــتری خــود ایجــاد و 
مشــتریان  اختیــار  در 

خــود بگذارنــد. در همیــن حــال مشــتریان نیــز از طریــق 
تمامی درگاه های فیزیکی بانک سامان مانند خودپرداز، 
خوددریافــت و پایانــه غیــر نقــد و همچنیــن درگاه هــای 
الکترونیکــی ماننــد موبایلــت و نت بانک و یا واریز نقدی 
از طریــق پیشــخوان شــعب می تواننــد، وجــوه خــود را با 
شناســه واریــز به فروشــنده بپردازند. عالوه بــر این اگر 
فردی فاقد حســاب در بانک ســامان باشــد نیز می تواند 
از طریق سیســتم پایا و ســاتنا سایر بانک ها و همچنین 
کلیه کارت های بانکی عضو شــتاب در ابزارهای فیزیکی 
بانــک ســامان )خودپــرداز و غیرنقــد( پرداخت خــود را با 
استفاده از شناسه واریز انجام دهد. عالقه مندان برای 
دریافــت اطالعــات بیشــتر در این خصــوص می توانند با 
شماره 0216422 داخلی 2 تماس و یا به یکی از شعب 

بانک سامان در سراسر کشور مراجعه کنند.
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شــرکت  عملیــات  معــاون  گفتــه  بــه 
می تواننــد  افــراد  مرکــزی،  ســپرده گذاری 
درخواســت فروش سهام عدالت را که پیش 

از این ثبت کردند را لغو کنند.
بــه گــزارش بــازار، فریبــا اخــوان دربــاره 
انصــراف افــراد از درخواســت فــروش ســهام 
درخواســت  می تواننــد  افــراد  گفــت:  عدالــت 
فــروش ســهام عدالــت خــود را بــا مراجعــه به 
کارگــزاری و یــا بانکــی کــه درخواســت خــود را 

ثبت کردند، لغو کنند.
او افــزود: همچنیــن افــراد می تواننــد بــا 
مراجعــه بــه وب ســایت sahamedalat.ir و 
استفاده از گزینه انصراف، نسبت به انصراف 
از فروش ســهام عدالتی که درخواســت آن را 

قبال ثبت کردند، اقدام کنند.
معــاون عملیات شــرکت ســپرده گذاری 
مرکــزی بــا بیــان اینکــه برخی از افــراد که در 
زمان آزاد ســازی ســهام عدالت، ســهام خود 
را فروخته انــد و تاکنــون وجــه آن را دریافــت 
نکرده انــد، نیــز گفــت: ایــن گونــه افــراد دو 
دســته هســتند. دســته اول افرادی هســتند 
کــه بنا بــه دالیلی هماننــد مغایرت اطالعات 
هویتی، حســاب بانکی، ثبت نشــدن شــماره 
تلفــن همــراه بــه نــام فرد و مشــخص نبودن 
از  آنــان  فــروش  ثبــت  کارگــزار، درخواســت 
ابتــدا بــا مشــکل همــراه شــده که ایــن گروه 

بــرای حــل ایــن مشــکل بایــد ایــن مغایرت ها 
را برطرف کنند.

افــرادی  دوم  دســته  کــرد:  تصریــح  او 
هســتند کــه درخواســت خــود را بــرای فروش 
بــه کارگــزاری و یا سیســتم بانکی ارائه داده و 

ثبت کردند، اما به دلیل متوقف شدن فروش 
ســهام عدالــت در وضعیت »ثبت درخواســت 
فروش« قرار دارند و در حقیقت به دلیل این 
توقــف، ســهام عدالــت آنــان به فــروش نرفته 

است.

اخوان اضافه کرد: این افراد باید تا آغاز 
فــروش مجدد ســهام عدالت صبــر کنند تا در 
ادامــه فرآینــد ثبــت یا فــروش ســهام عدالت، 
درخواســت ایــن گــروه از ســهامداران نهایی و 

مبلغ فروش به حساب آنان واریز شود.

فروش ســیگنال 20 میلیــون تومانی در 
حالــی در شــبکه های اجتماعــی رواج دارد که 
کارشناســان تعــدادی از ایــن کانال هــا را زیــر 
مجموعه ســهامداران عمده برای نوسانگیری 

می دانند.
بــه گــزارش بــازار، تعدادی از افــرادی که 
خود را با عنوان مشاوره سرمایه گذاری بورسی 
در شــبکه های اجتماعــی معرفــی کردند، برای 
هر ســاعت مشاوره یا ســیگنال دهی نرخ های 
در  رایــگان  مشــاوره  از  می دادنــد.  متفاوتــی 
جلسه اول گرفته تا دادن سیگنال 20میلیون 
تومانــی از جملــه اعــداد و ارقامی بــود که این 

افراد عنوان کردند.
تعــدادی از ســهامداران عمــده، کدهــای 
زیــادی در اختیــار دارنــد و هــر بــار بخواهنــد 
می تواننــد به راحتی بــا کدهایی که در اختیار 

دارند قیمت سهم را باال و پایین ببرند.
شــاخص کل بــورس تهــران در طــی یــک 
ســال گذشــته بعــد از رشــد شــارپی در چهــار 
مــاه ابتــدای ســال 99، در حــال ریــزش بــود و 
ادامه دار بودن این ریزش سبب شده بود که 
بســیاری از ســهامداران خــرد چنــدان تمایلــی 
به معامله گری در بورس نداشــته باشــند، در 
همــان زمان بیشــتر تبلیغات کــه در خصوص 
ســرمایه گذاری و سیگنال دهی مربوط به بازار 

رمز ارزها بود.
مدیــران تعــدادی از کانال هــای تلگرامــی 
ســیگنال دهی  و  ســرمایه گذاری  مشــاور  کــه 
داشــتند، معتقد بودند، ســهمی که به عنوان 
ســیگنال معرفــی کردنــد بــازده بیــن 20 تا 50 
درصــد در یــک بــازه زمانــی کوتــاه مــدت دارد. 
برخــی از آن هــا کــه مدعــی تســلط بــر تحلیــل 
تکنیــکال هســتند، متقاضــی خریــد ســیگنال 
را متقاعــد می کننــد کــه ایــن ســهم در آینــده 
نزدیــک رشــد قابــل توجهــی پیــدا می کنــد و با 
نشــان دادن آمــار و اعــداد ســعی دارنــد کــه 

سیگنال خود را پر قدرت بدانند.
رانــت  داشــتن  هــم  دیگــر  تعــدادی 

اطالعاتــی از خــود شــرکت یــا افراد بــا نفوذ را 
محــور تبلیــغ خــود قــرار می دادنــد و با نشــان 
دادن چنــد ســند ســعی دارند که وجــود رانت 

اطالعاتی را مستند معرفی کنند.
ایــن  فعالیــت  پیشــتر  بــورس  ســازمان 
کانال هــا را غیــر قانونــی عنوان کــرده بود و از 
کســانی کــه بــه دنبــال فعالیــت مشــاوره ای و 
اطالع رســانی در ایــن فضا هســتند، خواســت 
کــه مجــوز فعالیــت خــود را از ســازمان بورس 

دریافت کنند.
گردابی که کانال های تلگرامی 
برای سهامداران ایجاد کردند

برخی از کارشناسان بازار سرمایه بر این 
باورنــد که تعداد زیادی از کانال های تلگرامی 
و صفحه هــای تبلیغی اینســتاگرامی، فعالیت 
هماهنگ شــده ای بــرای بــاال بــردن قیمت یک 
آن هــا  دارنــد.  از ســهم  نوســانگیری  و  ســهم 
معامــالت  بــه  مســتند  را  خــود  صحبت هــای 
نمادهــا در تابلــوی بــورس دادند و بــاور دارند 
کــه ســیگنال هایی کــه تعــدادی از کانال هــای 
بــه مخاطبــان خــود می دهنــد، چنــدان از نظر 
بنیــادی و قیمــت با واقعیت ســهم نمی خواند 
کــه در همیــن آقا بزرگی، مدیر عامل شــرکت 
بــازار  بــا  در گفت وگــوی  کارآمــد  ســبدگردان 
دربــاره چنیــن فضــا و دالیلــی کــه بــرای رشــد 
ســهم از ســوی برخی از افراد عنوان می شــود 
را دامــن زدن بــه شــایعات بــرای نوســان گیری  
می دانــد. و می گویــد: عــده ای در حال تفســیر 
بــازار ســرمایه  بــر  تاثیرگــذاری تغییــر دولــت 
هســتند، در حقیقــت بــه نظــر بنــده بیان این 
صحبت هــا بــه منظــور دامن زدن به شــایعات 
تــا  اســت  محتمل تــر  نوســان گیری،  بــرای 

واقعیت.
همچنیــن حمیدرضا مهرآور، نایب رئیس 
در  بــورس  کارگــزاران  کانــون  مدیــره  هیــأت 
همین رابطه به بازار، می گوید: متاســفانه به 
دلیــل نبــود مراجع رســمی کــه بتوانــد تحلیل 

درست به سهامداران بدهد، بسیاری از افراد 
در ایــن گــرداب افتادنــد و بــر اســاس شــایعه 

سهم را خریداری کردند.
اینکه برخی از محتواهای تولیدشــده در 
مورد برخی از ســهم ها و تشــویق مخاطبان به 
خرید و فروش آن ها، تعدادی از کارشناســان 
آن را یــک نــوع شــیوه بــرای بــاال بــردن قیمت 
ســهم و هماهنگ شده با برخی از سهامداران 

عمده می دانند.
مشــخص شــدن کابینــه دولــت، تاکیــد 
رئیس جمهــوری بــه بهبــود روابــط با روســیه و 
چین، شناســایی سود برای سهامداران عمده 
در  کامودیتی هــا  قیمــت  رشــد  همچنیــن  و 
بازارهای جهانی و همچنین رشد قیمت ارز از 
جمله دالیلی است که نوید رشد بازار سرمایه 

در هفته های پیش رو می دهد.
 مراقب سهامداران عمده

در این روزها باشید
صیامــی،  حســین  رابطــه  همیــن  در 
کارشــناس بــازار ســرمایه گفــت: تعــدادی از 
ســهامداران عمده سهم های، کدهای حقیقی 
زیــادی در اختیــار دارنــد و هــر بــار بخواهنــد، 
می تواننــد بــه راحتــی با کدهای کــه در اختیار 

دارند قیمت سهم را باال و پایین ببرند.
او برخــی از کانال هــای ســیگنال دهی در 
فضای مجازی را مربوط به همین ســهامداران 
عمــده می دانــد و بــا ایــن تحلیل کــه در زمانی 
کــه بــازار روند منفی دارد و ســهم های بنیادی 
و بــزرگ منفــی هســتند برخــی از ســهم ها که 
»پی  بــه ای« باالیــی دارند صف خرید هســتند 
نشــان  آن هــا  معامالتــی  کدهــای  بررســی  و 
و  خریــد  بیــن  هماهنگــی  یــک  کــه  می دهــد 

فروش وجود دارد.
صیامــی شناســایی ایــن کدها را ســخت 
می داند و معتقد اســت که ســازمان بورس به 
جــای بســتن نماد بــه خاطر برخــی از ابهامات 
در معامــالت بایــد ایــن کدهــا را شناســایی و 

ابطال کند.
ایــن کارشــناس گفــت: وظیفــه ســازمان 
کانال هــای  پیگیــری چنیــن  و  بســتن  بــورس 
تلگرامــی نیســت؛ بنابراین نمی توان ســازمان 
بــورس را مقصــر چنیــن اوضاعــی در فضــای 
مجــازی بدانیــم. ســازمان بــورس می توانــد بــا 
دادن مجوز به برخی از منتشرکنندگان محتوا 
در خصــوص بــورس، یک مرجعیت رســمی به 

این افراد بدهد.
پیش بینی بازار با توجه به شــاخص های 
و  بودجــه  کســری  مثــل  اقتصــادی  کالن 
اینکــه  امــا  اســت  مثبــت  نــرخ دالر  افزایــش 
بازی گردان هــای بزرگ چــه تصمیمی دارند در 
پیش بینــی کوتاه مدت مهمتر از شــاخص های 

کالن اقتصادی است.
در تماســی کــه بــا برخــی از افــرادی کــه 
خــود را بــه عنــوان مشــاور ســرمایه گذاری در 
شــبکه های اجتماعــی معرفــی کردنــد، انجــام 
شــد، قیمت چند ســیگنال خرید و یا مشــاوره 
بیــن 5 الــی 20میلیون تومــان بود. تعدادی از 
آن هــا هــم هیچ گونه تضمینی برای ســیگنالی 
کــه داده نداشــتند و تنهــا با چنــد داده آماری 
ســود سهام را تضمین شــده معرفی می کردند 
کــه صیامی در خصوص این افراد گفت: بنده 
با برخی از آن ها صحبت کردم و متوجه شدم 
که نه تنها تحصیالت مربوطه به بازار ســرمایه 
را ندارنــد بلکــه بــا اصطالحــات فنی بــازار هم 

آشنا نیستند.
بــرای  کــه  خواســت  ســهامداران  از  او 
مشــاوره از مراکزی که دارای مجوز رســمی از 
ســوی ســازمان بورس هستند، استفاده کنند 
و اگــر به دنبال ســود بیشــتری هســتند حتما 

آموزش الزم را ببینند.
بیشــتر  را  کوچــک  ســهم های  صیامــی 
درگیــر فضاســازی مجــازی عنــوان کرد و رشــد 
برخــی از آن هــا را بــی منطــق و تنها بــه خاطر 
بورس  بــازی و بــازی بــا ســهم از ســوی کدهای 

تعریف شده می داند.

رئیس ســابق بانک مرکزی به گفته های 
بــا  رابطــه  در  رئیس جمهــور  )شــنبه(  امــروز 

نظارت بر بانک ها واکنش نشان داد.
صبــح شــنبه رئیس جمهــور در مجلــس 
تاکیــد کــرد کــه بانــک مرکــزی بایــد از حالــت 
نظــارت  و  شــود  خــارج  بانک هــا  بــه  توصیــه 

جدی تری داشته باشد.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، 
بانــک  ســابق  رئیــس  همتــی،  الناصــر  عبــد 
مرکــزی با انتشــار پســتی در صفحه شــخصی 

اینستاگرام خود نوشت:

» اوالً بانــک مرکــزی در طــول سه ســال 
نظــارت  بــرای  جــدی  اقدام هــای  گذشــته 
و  ادغــام  آن هــا،  ناتــرازی  رفــع  بانک هــا،  بــر 
و  امهــال  و  مشــکل دار  بانک هــا  سرپرســتی 
تســهیالت بــا رعایــت الزامات فقهی و شــرعی 

انجام داده است.
اگــر بانــک مرکــزی بخواهــد بــر بانک هــا 
نظــارت بیشــتر و جدی تری داشــته باشــد، دو 
اقــدام مهــم بایــد انجــام دهد که اولیــن اقدام 
این اســت که بر اســاس اســتاندارد های مالی 
بانک هــا  عمــده  فعالیــت  بایــد  بین المللــی 

خصوصاً بانک های دولتی را به خاطر نداشتن 
کفایــت ســرمایه متوقــف کنــد و ایــن اقتــدار 
نظارتــی بــه بانک مرکزی داده شــود که مانند 
ســایر نقاط دنیا به محض تشــخیص ناســالم 
بــودن فعالیــت یــک بانــک در مــورد آن بانــک 
تصمیــم گرفتــه شــود و عمــل کنــد و منتظــر 
فرآیند های طوالنی حقوق و مصلحت اندیشی 

نشود.
دومیــن مــورد نیز این اســت کــه مانع از 
پرداخــت تســهیالت تکلیفی مجلــس و دولت 
شــود کــه نقــش عمــده ای در خلــق نقدینگــی 

دارد، که این خود نیازمند اصالح ارتباط مالی 
دولت و بانک مرکزی و چاره سازی برای تامین 

کسری بودجه زیاد دولت است.
الزمــه تحقــق نظارت جدی تــر بر بانک ها 
اولیــن  در  آن هــا،  مالــی  توانگــری  خصوصــاً 
قــدم، تامین حداقل 250هــزار میلیارد تومان 
الزم  ســرمایه  کفایــت  تحقــق  بــرای  ســرمایه 
بانک هــا، در حــد بــال -2 و در غیر این صورت 
محدودســازی تســهیالت تکلیفــی دولــت بــر 
بانک هــا اســت، کــه مــا منتظــر تحقــق وعــده 

اقدام دولت در این خصوص می مانیم.«

اطاعیــه شــورای هماهنگــی بانک هــا  
دربــاره برگشــت ســاعت کار بانک هــا  بــه 
روال قبــل و پایــان تعطیلــی پنجشــنبه ها  

منتشر شد.
بــه گــزارش بــازار، علیرضا قیطاســی، 

دبیــر شــورای هماهنگی بانک هــای دولتی 
و نیمــه دولتــی در اطالعیهــای اعــالم کــرد 
کــه بــا توجــه بــه پایــان مــرداد ســاعت کار 
بانک هــا  از روز دوشــنبه اول شــهریور بــه 
 روال قبل می گردد و پنج شــنبه ها  تعطیل

نخواهد بود.
برهمیــن اســاس ســاعت کار شــعب 
بانک ها از روز دوشــنبه اول شــهریور ســال 

جاری به شرح ذیل خواهد بود:
شــنبه تــا چهارشــنبه: کارکنان شــعب 

مشــتریان  و   14:۳0 الــی   ۷:۳0 ســاعت 
شعب ساعت 8:00 الی 1۳:۳0.

پنجشــنبه ها : کارکنان شــعب ساعت 
۷:۳0 الی 1۳:00 و مشتریان شعب ساعت 

8:00 الی 12:۳0.

انصراف از فروش سهام عدالت امکان پذیر شد

شورای هماهنگی بانک ها اعام کرد: ساعت کار جدید 
بانک ها از اول شهریور 

کارشناسان بورس مطرح کردند: سیگنال 20 میلیون تومانی 
خرید سهم از سوی سهامداران عمده

واکنش همتی به سخنان رئیس جمهوری درباره عملکرد بانک مرکزی
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صنایع شهدای مهام یزد در نظر دارد موارد به شرح ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی از پیمانکار و تامین کننده واجد شرایط و صالحیتدار تامین 
و خریداری نماید.

متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می توانند تا تاریخ 1400/06/09، درخواست رسمی خود را با ذکر شماره مناقصه، کد اقتصادی و نام مدیرعامل، 
شماره تلفن و نمابر و آدرس دقیق پستی )کد پستی 10 رقمی(، به شماره نمابر 37272471 -  035 ارسال نمایند. * زمان تحویل پاکتهای مناقصه، 
تا ساعت 12 روز یکشنبه مورخه 1400/06/21 می باشد. * داشتن گواهینامه سمتا و یا تعهد به ارائه آن طی یک ماه از تاریخ ابالغ برنده شدن در 
مناقصه الزامی می باشد. * مناقصه گزار در قبول و یا رد تمام و یا هر یک از پیشنهادها مختار می باشد. * کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده 

مناقصه می باشد. تلفن جهت هماهنگی: 4- 37273243 – 035 

م الف: 573 »آگهی مناقصه عمومی«

مقدار / تعدادموضوع مناقصهشماره مناقصهردیف

210.000 عددقطعات الستیکی اورینگ و واشر – کد 1 )6 ردیف(11- 1400 – 190/3

7.500 عددسیم مفتولی رنگ شده با قرقره پالستیکی )طبق اسناد(13 – 1400 – 290/3

تضمین شركت در مناقصه نحوه دریافت اسناد
آخرین مهلت ارسال پیشنهادات 

توسط فروشندگان آخرین مهلت دریافت اسناد شماره تقاضا شماره مناقصه نوع مناقصه موضوع ف
دی

ر

ارائه ضمانت نامه بانكی شرکت 
در مناقصه به ارزش 2% مبلغ 

پیشنهادی
ارسال نامه اعالم آمادگی شرکت در مناقصه به 

Vshakibfar@mpc.ir آدرس ایمیل
14 روز پس از درج آگهی 

نوبت دوم
7 روز پس از درج آگهی  نوبت دوم  در 

ازای ارائه معرفی نامه شركت KAS-140042 1400-T-164 مناقصه عمومی BUTTERFLY VALVE / CHECK VALVE 1

ارائه ضمانت نامه بانكی شرکت 
در مناقصه به ارزش 2% مبلغ 

پیشنهادی
ارسال نامه اعالم آمادگی شرکت در مناقصه به 

Hjarahizadeh@mpc.ir آدرس ایمیل
14 روز پس از درج آگهی 

نوبت دوم
7 روز پس از درج آگهی  نوبت دوم  در 

ازای ارائه معرفی نامه شركت KAS-377 1400-T-165 مناقصه عمومی LOW VOLTAGE ELECTROMOTOR : 3 PH / ABB 2

ارائه ضمانت نامه بانكی شرکت 
در مناقصه به ارزش 2% مبلغ 

پیشنهادی
ارسال نامه اعالم آمادگی شرکت در مناقصه به 

Braeesi@mpc.ir آدرس ایمیل
14 روز پس از درج آگهی 

نوبت دوم
7 روز پس از درج آگهی  نوبت دوم  در 

ازای ارائه معرفی نامه شركت KAS-379 1400-T-166 مناقصه عمومی
 INDUCED DRAFT FAN FOR COOLING TOWER. COMPLETE

 SET INCLUDE BLADES, HUB,  AND SO ON.ROTOR TYPE

 9900-5-40F /G2.0 COFIMCO,  AS PER ATTACHED DATA

SHEET AND DOCUMENTS.

3

ارائه ضمانت نامه بانكی شرکت 
در مناقصه به ارزش 2% مبلغ 

پیشنهادی
ارسال نامه اعالم آمادگی شرکت در مناقصه به 

Mhayati@mpc.ir آدرس ایمیل
14 روز پس از درج آگهی 

نوبت دوم
7 روز پس از درج آگهی  نوبت دوم  در 

ازای ارائه معرفی نامه شركت KAS-990716 1400-T-167 مناقصه عمومی INSTRUMENT CABLE 4

ارائه ضمانت نامه بانكی شرکت 
در مناقصه به ارزش 2% مبلغ 

پیشنهادی
ارسال نامه اعالم آمادگی شرکت در مناقصه به 

Mhayati@mpc.ir آدرس ایمیل
14 روز پس از درج آگهی 

نوبت دوم
7 روز پس از درج آگهی  نوبت دوم  در 

ازای ارائه معرفی نامه شركت KAS-990554 1400-T-168 مناقصه عمومی WIRES, CABLES & ACCESSORIES 5

ارائه ضمانت نامه بانكی شرکت 
در مناقصه به ارزش 2% مبلغ 

پیشنهادی
ارسال نامه اعالم آمادگی شرکت در مناقصه به 

Mmohebifar@mpc.ir آدرس ایمیل
14 روز پس از درج آگهی 

نوبت دوم
7 روز پس از درج آگهی  نوبت دوم  در 

ازای ارائه معرفی نامه شركت KAS-960663 1400-T-169 مناقصه عمومی
PARTS FOR "THERMAL CERAMI"

  FURNACE / آجر نسوز
6

ارائه ضمانت نامه بانكی شرکت 
در مناقصه به ارزش 2% مبلغ 

پیشنهادی
ارسال نامه اعالم آمادگی شرکت در مناقصه به 

Akhalifeh@mpc.ir آدرس ایمیل
14 روز پس از درج آگهی 

نوبت دوم
7 روز پس از درج آگهی  نوبت دوم  در 

ازای ارائه معرفی نامه شركت KAS-393 1400-T-170 مناقصه عمومی  INSTRUMENT PARTS ADDRESSABLE EQUIPMENT OF

FIRE ALARM SYSTEM
7

ارائه ضمانت نامه بانكی شرکت 
در مناقصه به ارزش 2% مبلغ 

پیشنهادی
ارسال نامه اعالم آمادگی شرکت در مناقصه به 

Mmohebifar@mpc.ir آدرس ایمیل
14 روز پس از درج آگهی 

نوبت دوم
7 روز پس از درج آگهی  نوبت دوم  در 

ازای ارائه معرفی نامه شركت KAS-131 1400-T-171 مناقصه عمومی PARTS FOR "THERMAL CERAMI" FURNACE / Z-BLOCK 8

ارائه ضمانت نامه بانكی شرکت 
در مناقصه به ارزش 2% مبلغ 

پیشنهادی
ارسال نامه اعالم آمادگی شرکت در مناقصه به 

Mmohebifar@mpc.ir آدرس ایمیل
14 روز پس از درج آگهی 

نوبت دوم
7 روز پس از درج آگهی  نوبت دوم  در 

ازای ارائه معرفی نامه شركت KAS-132 1400-T-172 مناقصه عمومی PARTS FOR "THERMAL CERAMI" FURNACE / Z-BLOCK 9

ارائه ضمانت نامه بانكی شرکت 
در مناقصه به ارزش 2% مبلغ 

پیشنهادی
ارسال نامه اعالم آمادگی شرکت در مناقصه به 

Mmohebifar@mpc.ir آدرس ایمیل
14 روز پس از درج آگهی 

نوبت دوم
7 روز پس از درج آگهی  نوبت دوم  در 

ازای ارائه معرفی نامه شركت KAS-980553 1400-T-173 مناقصه عمومی PARTS FOR "SIAD" NITROGENCOMPRESSION UNIT 10

ارائه ضمانت نامه بانكی شرکت 
در مناقصه به ارزش 2% مبلغ 

پیشنهادی
ارسال نامه اعالم آمادگی شرکت در مناقصه به 

Mkianian@mpc.ir آدرس ایمیل
14 روز پس از درج آگهی 

نوبت دوم
7 روز پس از درج آگهی  نوبت دوم  در 

ازای ارائه معرفی نامه شركت KAS-990425 1400-T-174 مناقصه عمومی NEC MultiSync P243W 11

آگهی مناقصه عمومی ) نوبت اول(
         روز د وشنبه 01/ 1400/06

شركت پتروشیمی مارون در نظر دارد اقالم مورد نیاز ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.

* ذکر شماره تقاضا در subject ایمیل ارسالی الزامی می باشد
روابط عمومی پتروشیمی مارونروابط عمومی پتروشیمی مارونضمناً متقاضیان می توانند متن آگهی فوق را در سایت WWW.MPC.IR مالحظه نمایند .

مدیرعامل فوالد مبارکه: عرضه کاال و محصوالت 
باکیفیت ایرانی ضروری است

نسخه جدید وب اپلیکیشن »اوانو« در دسترس کاربران قرار گرفت

مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکه گفت: 
ایرانــی  باکیفیــت  و محصــوالت  کاال  عرضــه 
جهت رفاه حال مردم باید سرلوحه کار تمامی 
تولیدکنندگان، صنعت گران و ارائه دهندگان 
خدمات قرار گیرد تا مردم با اطمینان و رغبت 
بــه ســمت انتخــاب و مصرف کاالهــای ایرانی 

سوق یابند.
بــا  گفت وگــو  در  عظیمیــان  حمیدرضــا 
خبرنــگار فــوالد بــا اشــاره بــه اهمیــت تولیــد 
محصــول باکیفیــت ایرانــی اظهــار کــرد: رکورد 
بازده کیفی شرکت فوالد مبارکه از آن جا مهم 
است که تمام نواحی تولیدی باالترین عملکرد 
کیفی خود را در ســال ۱۴۰۰ با توجه به حجم 
و ظرفیــت تولیــد محصــوالت کیفی به دســت 

آوردند.
وی افزود: در اردیبهشت ماه سال جاری، 
هم زمان با رشد چشم گیر تولید شرکت فوالد 
مبارکــه، باالتریــن بــازده کیفی محصــوالت در 
نواحــی فوالدســازی، نــورد گــرم، نــورد ســرد و 
فوالد ســبا به دســت آمد که منجر به کســب 
رکورد 9۱% در کل شــرکت و بهبود 2% نســبت 

به مشابه سال قبل شد.
مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه گفت: 
ارتقــای کیفیت کاالهــا و محصوالت داخلی از 
مهم ترین ضروریات در ایجاد جایگاه مناســب 
بــرای محصــوالت ایرانــی در بازارهای داخلی و 
جهانــی و نیــز در اذهــان مصرف کنندگان و در 

واقع احترام به اعتماد و انتخاب آن هاست.
و  کاال  عرضــه  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
محصــوالت باکیفیــت ایرانــی جهت رفــاه حال 
مردم باید سرلوحه کار تمامی تولیدکنندگان، 
صنعت گران و ارائه دهندگان خدمات قرار گیرد 
تا مردم با اطمینان و رغبت به سمت انتخاب و 

مصرف کاالهای ایرانی سوق یابند.
راســتای  در  داشــت:  اذعــان  عظیمیــان 
تحقــق شــعار ســال، شــرکت فــوالد مبارکه به 
عنــوان ســازمانی متعالی و پیشــرو همــگام با 
رکورد کمی در تولید به کیفی سازی محصوالت 

اهتمام ویژه ای دارد.
وی تصریــح کــرد: اگرچــه هدف گــذاری در 
بنگاه هــای اقتصــادی بــزرگ بــر افزایــش کمــی 

محصــوالت تولیدی اســت اما در شــرکت فوالد 
مبارکه و ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم، 
شــاخص کیفیت محصــوالت هــم هدف گذاری 
شده است؛ چنانچه محدودیت های تأمین انرژی 
به ویژه برق برطرف شود متناسب با ارتقای کمی 
تولید فوالد خام کیفی سازی محصوالت شرکت 

فوالد مبارکه محقق می شود.
مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکــه عنوان 
داشــت: در ســال گذشته نسبت به سال 98، 
تمام پارامترهای کیفی شامل ذوب های خارج 
محصــوالت  عیــوب  کاهــش  و  اســتاندارد  از 
تولیــدی در فــوالد مبارکه با بهبود ۰.5 تا 2.5 
درصدی همراه بود که باید نسبت به مقیاس 
تولید 7 میلیون تن فوالد خام سنجیده شود.
وی اضافه کرد: روند کیفی سازی محصوالت 
در شــرکت فــوالد مبارکه در ابتدای ســال ۱۴۰۰ 
رکــورد  مــاه  اردیبهشــت  در  و  داشــت  تــداوم 

کیفی ســازی محصــوالت از تاریــخ شــکل گیری 
شــرکت فــوالد مبارکــه ثبت شــد و بــازده کیفی 
محصــوالت شــرکت فــوالد مبارکه بــه 9۱ درصد 

رسید.
عظیمیــان بــا تأکیــد بــر این کــه علی رغــم 
افزایــش کمــی تولیــدات در فــوالد مبارکــه از 
کیفیــت محصــوالت کاســته نشــد، بیــان کرد: 
کیفی سازی محصوالت در ناحیه فوالدسازی و 
ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه شامل 
ذوب هــای خارج از اســتاندارد بــا 2.35 درصد 
و میــزان بهبــود ۰.28 درصــدی همــراه بود که 
بهتریــن شــاخص کیفــی در این بخش اســت 
و مهم تریــن پارامتــر بــازده کیفــی محصــوالت 
تولیدی در شرکت فوالد مبارکه محسوب می 

شود.
وی ادامــه داد: میــزان عیــوب تختــال در 
ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت 

فــوالد مبارکــه در اردیبهشــت ماه ســال جاری 
برابر 7.6 درصد بود که ســهم مهمی در بازده 
کیفــی محصوالت شــرکت فــوالد مبارکه دارد؛ 
یکی از پارامترهای سنجش کیفی محصوالت 
این ناحیه درصد ناخالصی نورد گرم با منشــأ 
فوالدســازی اســت کــه در ناحیــه نــورد ســرد 
تختــال  محصــول  بهره بــردار  شــرکت های  و 
ســال  اردیبهشــت  در  و  می شــود  شناســایی 
جــاری بــه 2.52 درصــد کاهــش یافــت و بــه 
 پایین تریــن مقدار ممکن در دو ســال گذشــته 

رسید.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در پایان 
اضافــه کــرد: بــازده کیفــی ناحیــه فوالدســازی 
شرکت فوالد مبارکه در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به 
95.3 درصد افزایش یافت که میزان بهبود این 
بازده یک رکورد باال برای این صنعت محسوب 

می شود.

به منظور راحتی کاربران »اوانو« در استفاده از 
این اپلیکیشن و دسترسی سریع و آسان به خدمات 
موجــود در »اوانــو«، نســخه جدیــد وب اپلیکیشــن 
»اوانو« در دســترس قرار گرفت. بر همین اســاس 
کاربران سیســتم عامل ios می توانند با اســتفاده از 

این نسخه از خدمات »اوانو« استفاده کنند.
اوانــو،  اپلیکیشــن  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
کاربرانــی که امکان نصب اپلیکیشــن اوانــو را بر روی 
تلفن های همراه خود ندارند، می توانند از نسخه وب 
Https://pwa.ewano. آدرس  بــه  اپلیکیشــن  ایــن 
app اســتفاده کننــد و از خدمــات موجــود در ایــن 
اپلیکیشن بهره مند شوند.گفتنی است یکی از دالیل 
راه اندازی نسخه وب اپلیکیشن اوانو، راحتی کاربران 
سیستم عامل ios بوده و به این ترتیب دارندگان این 

سیستم عامل می توانند از طریق آدرس مذکور به راحتی 
از خدمات موجود در اوانو استفاده کنند.

خدمــات اپلیکیشــن اوانــو کــه محصــول نوپای 
همراه اول اســت در ســه محور خدمات »اپراتوری«، 
»مالی« و »خرید آنالین« طراحی شده است و کاربران 
می توانند نیازهای خود در این بخش ها را در کوتاه ترین 

زمان ممکن برطرف کنند.
از جمله ویژگی های استفاده از اوانو می توان به 
هدایای نقدی آنی و بدون قرعه کشی اشاره کرد که به 
کاربران پس از هر تراکنش اهدا می شود. به طور مثال 
کاربران اوانو می توانند با هر بار خرید بسته اینترنت 
تــا ســقف 5۰۰۰۰ ریــال هدیــه نقــدی دریافــت کنند. 
همچنیــن کاربران می توانند بــا پرداخت اولین قبض 
خود در اوانو ۱9999 ریال هدیه نقدی دریافت کنند.

هند بزرگترین صادرکننده 
فوالد جهان می شود

براســاس اعالم شــارما مدیرعامل شــرکت فوالد 
جیندال JSPL، هند در سال های آینده با پشت سر 
گذاشتن چین ، به دلیل توسعه ظرفیت ها ، تقاضای 
جهانــی فــوالد و محدودیــت هــای صادراتــی چیــن بــه 
بزرگترین صادرکننده فوالد جهان تبدیل خواهد شد.
شارما گفت : هند در حال توسعه ظرفیت عظیمی 
است که انتظار می رود در چهار تا پنج سال دیگر راه 

اندازی شوند.
از ســوی دیگر چین برای پاســخگویی به تقاضای 
داخلی خود صادرات را کاهش می دهد و این امر فضایی 
روشن برای هند جهت تبدیل شدن به صادرکننده برتر 

جهانی فوالد ایجاد میکند.
تمام دنیا بر روی بسته محرک مالی برای توسعه 
زیرساخت ها کار می کند که در نهایت تقاضای زیادی 

برای فوالد در سال های آینده ایجاد خواهد کرد.
نبایــد کشــورهای  کــه هنــد  داد  توضیــح  شــارما 
ASEAN را به عنوان رقیب خود ببیند. چین، فیلیپن، 

مالــزی و تایلنــد هیچ یک چیزی صادر نمیکنند. اگرچه 
اســتثنائاتی نیز می تواند وجود داشــته باشــد اما هند 
میتواند فوالد مورد نیاز این کشورها را تأمین کند. همه 
این کشورها تقاضای داخلی خود را دارند و ما در آینده 

شاهد صادرات آنها نخواهیم بود.
شــرکت JSPL چشــم بــه توســعه ظرفیــت واحــد 
فــوالدی مســتقر در Odisha و راه انــدازی پــروژه جدید 
در Andhra Pradesh دارد. این مقام مسئول می گوید 
مــا در حــال وارد شــدن بــه بخش نورد گــرم با ظرفیت 
فوالدســازی و نــورد 3 میلیــون تــن در ســال در واحــد 
مستقر در اودیشا هستیم. این توسعه ظرفیت، بخشی 
از یک پروژه توســعه نیافته )greenfield( و بخشــی از 

یک پروژه توسعه یافته )brownfield( خواهد بود.
شــارما توضیح داده که این شــرکت 2۱ هزار کرور 
روپیه معادل 2.82 میلیارد دالر سرمایه گذاری میکند 
و ایــن پــروژه احتمــاالً در مارس 2۰23 بــه بهرهبرداری 

میرسد.
وی اضافه کرد : پروژه Andhra Pradesh در شهر 
بنــدری Krishnapatnam نصــب و راه اندازی میشــود. 
ایــن شــرکت بســیار مایل اســت که واحد مذکــور را در 
نزدیکی این بندر برای سهولت در واردات مواد اولیه و 
مواد معدنی نصب کند. این پروژه دارای ظرفیت تولید 
3 میلیون تنی فوالد است و احتماالً تا سال مالی 2۰26 

به بهره برداری میرسد.
وی تصریح کرد : در راستای طرح تشویقی مرتبط 
با تولید )PLI( برای فوالد خاص، شرکت فوالد JSPL بر 
روی تولید فوالدهای خاص جهت خدمات رسانی به راه 
آهن هند کار میکند. شرکت JSPL به دولت هند برای 
ابتکارش در کاهش واردات فوالدهای خاص با معرفی 

طرح PLI تبریک میگوید.

سیستم های تصفیه پساب 
صنعتی و شیرابه های زباله 

شهری تولید شد
تولیــد  بــه  موفــق  بنیــان  دانــش  شــرکت  یــک 
سیستم های تصفیه پساب صنعتی و شیرابه  زباله به 

روش بیوفیلتر در ایران شد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از صنــدوق 
نــوآوری و شــکوفایی، نرگــس مبلــی، مدیرعامــل یــک 
شرکت دانش بنیان در مورد سیستم »بیوفیلتر« پساب 
صنعتــی و شــیرابه های زباله شــهری گفــت: روش های 
رایج در تصفیه معموال استفاده از فرایندهای فیزیکی و 
شیمیایی است که امروزه با ظهور علم زیست فناوری و 
تکیه بر بکارگیری میکروارگانیزم ها امکان رفع آلودگی و 
تصفیه هوا، آب و فاضالب صنعتی به روش های موثرتر 

و دوستدار محیط زیست فراهم شده است.
پســاب های  تصفیــه  مــورد سیســتم های  در  وی 
صنعتی و شــیرابه  زباله گفت: این سیســتم بر اساس 
آنالیــز پســاب و حجــم آن در روز، طراحــی و ســاخته 
می شود به طوری که قابل استفاده برای تصفیه انواع 
آب ها و پســاب ها با حجم های مختلف اســت و با این 
کار از یــک طــرف جلــوی آلودگــی محیط زیســت گرفته 
می شــود و از طــرف دیگــر آب حاصــل از تصفیه مجدد 
قابــل اســتفاده خواهــد بــود و از مزایــای این سیســتم 
بازگردانی آب خروجی، اشغال فضای بسیار کم، قابلیت 
جابجایــی، اتوماتیــک و راهبری ســاده و ارزان و قیمت 

مناسب است.
مدیرعامل شرکت ادامه داد: از انواع سیستم های 
تصفیه بر اساس بیوفیلتر ساخت این شرکت، می توان 
بــه سیســتم های تصفیــه پســاب صنایــع آبــکاری، آب 
آلــوده به نیترات و نیتریت، آب خاکســتری، آب آلوده 
به آمونیاک مزارع پرورش ماهی، فاضالب کشــتارگاه، 
دامداری، صنایع چرم، پتروشیمی ، کارخانه الکل سازی 

و کارواش ها اشاره کرد.
مبلــی در مــورد حمایت هــای صنــدوق نــوآوری از 
تولید سیستم تصفیه پساب صنعتی و شیرابه زباله به 
روش »بیوفیلتر« گفت: مشتریان ما از لیزینگ صندوق 

نوآوری استفاده و محصول را خریداری می کنند.
وی با اشاره به اینکه در ایران هیچ نمونه خارجی 
بــرای ایــن محصول وجود ندارد، در مــورد صادرات این 
محصــول نیــز اظهــار کرد: کشــورهایی همچــون کنیا و 

مالزی برای صادرات مذاکراتی با ما داشته اند.
مدیرعامل شــرکت خاطرنشــان کرد: ما به عنوان 
یــک گــروه تحقیقاتــی و تولیــدی عالقمنــد به صــادرات 

محصوالت خود و انتقال تکنولوژی هستیم.

 عرضه لوله مسی و ورق برنجی 
شرکت صنایع مس شهید باهنر 

در بورس کاالی ایران
مــس شــهید باهنــر از هفتــه جــاری اقــدام بــه عرضــه دو 
محصول لوله مسی و ورق برنجی در بورس کاالی ایران می کند.
به گزارش روابط عمومی مس شهید باهنر مس باهنر در 
راستای افزایش و ارتقا شفافیت فروش محصوالت خود، بعد از 
عرضه چهار محصول  بیلت و اسلب مسی و برنجی ، این شرکت 
لوله مسی و ورق برنجی  تولیدی خود را در هفته جاری در بورس 
کاالی ایران عرضه می نماید.لوله مسی این شرکت با آلیاژ DHP و 
در سایز  )6۰۰۰*2.28*79.37( میلیمتر بصورت سختHD و ورق 
برنجی با آلیاژ 7۰B و در سایز )2۰۰۰*66۰*۰.7( میلیمتر با حالت 
نرم O  عرضه می شــود.   گفتنی اســت این شرکت  همچنین در 
نظر دارد در هفته های آتی لوله برنجی خود را نیز در بورس کاالی 
ایران عرضه نماید که اطالعات تکمیلی آن برای مشتریان این گروه 
محصوالت اعالم خواهد شد.بر اساس گزارش مذکور خریداران 
می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و تامین نیاز خود به سایت 

بورس کاالی ایران مراجعه کنند. 

افزایش صادرات محصوالت 
پتروشیمی سنگاپور برای 

هشتمین ماه پیاپی
صادرات محصوالت پتروشیمی سنگاپور در ماه ژوئیه برای 
هشتمین ماه پیاپی رشد را رقم زد و نسبت به دوره مشابه سال 

2020 بیش از 49 درصد افزایش یافت.
بــه گــزارش نیپنــا بــه نقــل از پایگاه خبــری آی ســی آی اس، 
آمارهای موسسه دولتی اینترپرایز سنگاپور حکایت از این دارد که 
ارزش صادرات پتروشیمی سنگاپور در ژوئیه سال 2۰2۱ میالدی با 
۴9.۴ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه پارسال به یک میلیارد 
و ۴7۰ میلیون دالر رسید و این شرایط به افزایش مجموع صادرات 
غیرنفتــی این کشــور آســیایی کمک کرد.بر اســاس ایــن گزارش، 
افزایش صادرات محصوالت پتروشیمی در ماه ژوئیه برای هشتمین 
ماه پیاپی رخ داده است.آمارهای موسسه دولتی اینترپرایز سنگاپور 
نشان می دهد مجموع صادرات غیر نفتی سنگاپور در ژویئه سال 
2۰2۱ میالدی با ۱2.7 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه پارسال 
به ۱6 میلیارد و 6۰۰ میلیون دالر رسید، به طوری که این رقم در ژوئن 
امسال افزایش ۱5.9 درصدی را ثبت کرده بود.مجموع صادرات 
کاالهای غیر الکترونیکی که شامل پتروشیمی و محصوالت دارویی 
می شود، در ماه ژوئیه نسبت به دوره مشابه پارسال ۱2.۱ درصد 
افزایش یافت، این رقم در ماه ژوئن امسال با افزایش ۱3.2 درصدی 
همراه بود.مجموع صادرات کاالهای غیر الکترونیکی سنگاپور به هر 
۱۰ شــریک تجاری این کشــور آسیایی به جز کره جنوبی و ایاالت 

متحده آمریکا در ماه ژوئیه با افزایش همراه بود.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار
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مفقودی
سند مالکیت )برگ سبز(  خودروی سواری دوکابین سیستم پارس خودرو 
تیپ  D4WD پیکاب ریچ  مدل 1395 بشماره انتظامی 10-641د58  بشماره 
موتـور  ZG 244928888بشـماره شاسـی NAPDB4P27G1005144 بنـام 
جاویـد نریمانـی بشـماره ملـی 1465262288 مفقـود شـده از درجـه اعتبـار 
ساقط می باشد.                                                                     اردبیل

مفقودی
اینجانب محسن حامدی نوشهر مالک خودرو سواری سیستم پژو تیپ 405 جی ال ایکس 
مـدل 1390  بشـماره انتظامـی 91-263هــ36  بشـماره شاسـی NAAM11CA5BE09 بشـماره 
موتـور 12490133477 بعلـت فقـدان بـرگ سـبز و اسـناد فـروش تقاضـای رونوشـت المثنـی 
اسـناد مذکور را نموده ام  . لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف 
ده روز بـه دفتـر حقوقـی شـرکت ایـران خـودرو واقـع در کیلومتـر 14 جـاده مخصـوص تهـران 
کرج شهرک پیکانشهر ساختمان سمند طبقه 1 مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای 
مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.                                                                   اردبیل

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
مـدرک تحصیلـی اینجانبـه غـزل سـطوتی فرزنـد ولـی  بشـماره شناسـنامه 1577 صـادره 
از اردبیل در مقطع کارشناسی رشته روان شناسی بالینی  صادره از واحد دانشگاهی 
آزاد اسـالمی اردبیـل  بـا شـماره سـریال 1045401 مفقـود گردیـده اسـت و فاقـد اعتبـار 
مـی باشـد . از یابنـده تقاضـا مـی شـود اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد 
اردبیـل بـه نشـانی میـدان بسـیج  مجتمـع دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد اردبیـل  ارسـال 
نمایند.                                                                                                   اردبیل

 آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی و مشاعی
هیـات حـل اختـالف مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و امـالک منطقـه یـک قـم تصرفـات مالکانـه 
مفـروزی متقاضیـان پرونـده هـای تشـکیلی طبـق قانون مذکور را براسـاس گزارش کارشناسـان و 

بـه اسـتناد مـدارک موجـود در پرونـده بـه شـرح آراء ذیـل تاییـد نمـوده انـد.
پرونـده کالسـه  1400114430001000017  بـه  مربـوط  -رأی شـماره  140060330001001480   1
خانم زهوری ضیغمی  فرزند عبدالعباس در ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت 121/41 
مترمربع پالک شماره 11039/4 اصلی  واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند 

مالکیـت مشـاعی صـادره در دفتـر 249 صفحـه 559.)م الـف 10952( 
2- رأی شـماره 140060330001002238  مربـوط بـه پرونـده کالسـه 1399114430001001899 
آقای داود عرب خراسـانی فرزند حسـین در ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت 101/97 
مترمربـع پـالک شـماره 10446/1 اصلـی واقـع درقـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قـم 
مبایعه نامه  عادی خریداری مع الواسطه از محمد رئیس جعفری مطلق از سند قطعی 10280 

مـورخ 42/12/11 دفترخانـه 7 قـم.)م الـف 10953(  
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر 
سـند مالکیـت رسـمی صـادر گـردد بـا توجـه بـه عـدم دسترسـی بـه مالکیـن مشـاعی مراتـب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی تـا چنانچـه اشـخاص ذینفـع اعتراضـی داشـته باشـند ظـرف مـدت 
2 ماه از تاریخ انتشـار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسـناد منطقه1 قم تسـلیم 
و رسـید آن را اخـذ و ظـرف مـدت یکمـاه پـس از تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبـت بـه دادگاه مراجعه 
و دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائـی تقدیـم و گواهـی آنـرا بـه ایـن اداره تحویل نمایند الزم به 
توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 

بـود. )گویه و عصراقتصاد( 
تاریخ انتشار اول: 1400/06/01 

تاریخ انتشار دوم :  1400/06/16
داود فهیمی نیک - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

هیـأت حـل اختـالف مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و امـالک منطقـه دو قـم تصرفـات مالکانـه مفـروزی 
متقاضیـان پرونده هـای تشـکیلی طبـق قانـون مذکـور را براسـاس گـزارش کارشناسـان و بـه اسـتناد مدارک 

موجـود در پرونـده بـه شـرح آراء ذیـل تاییـد نموده انـد. 
خانـم   1398114430002002803 کالسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   140060330002005976 شـماره  رأی  1ـ 
رخسـاره محمـدی فرزنـد اسـفندیار  در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا شـده 
بمسـاحت 41/35 مترمربـع پـالک شـماره فرعـی از 2181 اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مبایعـه نامـه 
عـادی و خریـداری مـع الواسـطه از انسـی رضویـان ورثـه مرحـوم سـید محمـد رضویـان.) م الـف 10955( 
2ـ رأی شـماره 139860330002024091 مربوط به پرونده کالسـه 1397114430002000039 آقای صمد 
رضائـی تبارسـماکوش  فرزنـد حبیـب الـه  در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا 
شـده بـه اسـتثنای ثمنیـه اعیانـی بـه مسـاحت 48 مترمربـع پـالک شـماره 1741 اصلـی واقـع در بخـش دو 
ثبـت قـم مبایعـه نامـه عـادی خریـداری مـع الواسـطه از صغـری و صدیقـه و زهـرا همگـی حـاج علـی نقـی .

)م الـف 10956( 
پرونـده کالسـه 1399114430002002538 خانـم  بـه  مربـوط  رأی شـماره 140060330002006100   -3  

طاهـره حاجـی اکبـری  فرزنـد غالمرضـا  در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا شـده 
بمساحت 96 مترمربع پالک شماره فرعی از 1977 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و 
خریداری مع الواسطه از سید احمد فاتحی طی سند قطعی شماره 12744 مورخ 1341/6/26 دفترخانه 

14 قـم. )م الـف 10957( 
4- رأی شماره 139960330002014727 مربوط به پرونده کالسه 1399114430002000517 آقای/ خانم 
مقدس بیگ محمدی  فرزند حسـنعلی در قسـمتی از ششـدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شـده 
بمسـاحت 49 مترمربـع پـالک شـماره فرعـی از 2185 و 2186 اصلـی کـه طبـق بخشـنامه سـازمان بـه پـالک 
2186 اصلی تبدیل شـده اسـت واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسـطه از 

حسـین پناهی پاکیزه صفحه 343 دفتر 23. )م الف 10958( 
خانـم   1399114430002000567 کالسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   140060330002006412 شـماره  رأی   -5
معصومـه یزدزادرعیـت  فرزنـد محمـود  در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا شـده 
بمسـاحت 81 مترمربـع پـالک شـماره فرعـی 2321 اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مبایعـه نامـه عـادی و 

خریـداری مـع الواسـطه از سـید جـواد راسـخ طـی سـند قطعـی شـماره 85491 مـورخ 82/3/29 دفترخانـه 
17 قـم. )م الـف 10959( 

6- رأی شـماره 140060330002005911 مربـوط بـه پرونـده کالسـه 1399114430002001810 آقـای احمـد 
توکلـی  فرزنـد عـوض علـی در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا شـده بمسـاحت 
119/50 مترمربـع پـالک شـماره 86 فرعـی از 1947 اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مبایعـه نامـه عادی و 

خریـداری مـع الواسـطه از محمدرضـا تیمـوری ثبـت دفاتـر الکترونیکـی 593. )م الـف 10960( 
7- رأی شماره 140060330002006386 مربوط به پرونده کالسه 1399114430002002241 آقای شاپور 
علـی نیـا  فرزنـد خیبـر در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا شـده بمسـاحت 96 
مترمربع پالک شماره فرعی از 1753 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 
الواسطه از محمدرضا ناظمی حسینی و فخرالسادات برقعی و نرجس ناظمی و منصوره ناظمی حسینی 

و معصومه ناظمی حسـینی.)م الف 10961( 
8- رأی شـماره 140060330002006398 مربوط به پرونده کالسـه 1399114430002002944 آقای علی 
خدابنده لو  فرزند محرمعلی در قسـمتی از ششـدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شـده بمسـاحت 
56 مترمربـع پـالک شـماره فرعـی از 2595/126 اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مالکیـت متقاضـی طـی 

سـند قطعـی صفحـه 559 دفتر 241.)م الـف 10962(  
مـورد تاییـد قـرار گرفتـه و از آنجائیکـه مقـرر گردیـده اسـت پـس از نشـر آگهـی و انقضـاء موعـد مقـرر سـند 
مالکیـت رسـمی صـادر گـردد بـا توجـه بـه عـدم دسترسـی به مالکین مشـاعی مراتـب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی 
نوبـت اول اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد منطقـه دو قـم تسـلیم و رسـید آن را اخـذ و ظـرف مـدت 
یکمـاه پـس از تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبـت بـه دادگاه مراجعـه و دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائـی 
تقدیـم و گواهـی آنـرا بـه ایـن اداره تحویـل نماینـد الزم بـه توضیـح اسـت کـه صـدور سـند بـر اسـاس قانـون 

مذکـور مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد بـود. )گویـه و عصراقتصـاد(
تاریخ انتشارنوبت اول:  1400/06/01
تاریخ انتشارنوبت دوم:  1400/06/16

عباس پور حسنی حجت آبادیـ  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم فاطمه مجذوبی دارای شناسـنامه شـماره 1558 به شـرح دادخواسـت به کالسـه 
1400-360-111 از ایـن حـوزه درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح 
داده که شـادروان کبری گمار به شناسـنامه شـماره 3 در تاریخ 1399/4/8 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی  منحصر است به 1- فاطمه 
مجذوبـی فرزنـد علـی اکبـر بـه ت.ت: 1351/5/7 بـه ش.ش: 1558 دختـر متوفـی 2- 
علیرضا مجذوبی فرزند علی اکبر به ت.ت: 1342/3/10 به ش.ش: 1049 پسر متوفی 
3- معصومـه مجذوبـی فرزنـد علـی اکبـر بـه ت.ت: 1348/11/9 بـه ش.ش: 1410 دختـر 
متوفـی 4- بتـول مجذوبـی فرزنـد علـی اکبـر بـه ت.ت: 1340/12/20 بـه ش.ش: 1263 
دختر متوفی 5- زهرا مجذوبی فرزند علی اکبر به ت.ت: 1349/12/3 به ش.ش: 1411 
دختـر متوفـی 6- روح انگیـز مجذوبـی فرزنـد علی اکبر بـه ت.ت: 1336/9/9 به ش.ش: 
16 دختـر متوفـی اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـور را در یـک نوبت 
آگهـی مـی نمایـد تـا هرکسـی اعتراضـی دارد و یـا وصیـت نامـه از متوفـی نـزد او باشـد از 
تاریـخ نشـر نخسـتین آگهـی ظـرف یـک مـاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهد شـد. 

دبیرخانه حوزه 111 شورای حل اختالف قهاوند  

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم فاطمه مجذوبی دارای شناسـنامه شـماره 1558 به شـرح دادخواسـت به کالسـه 1400-

359-111 از این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
علـی اکبـر مجذوبـی بـه شناسـنامه شـماره 37 در تاریـخ 1398/1/27 در اقامتـگاه دائمـی خـود 
بـدرود زندگـی گفتـه ورثـه حیـن الفـوت آن متوفـی  منحصر اسـت به 1- علیرضا مجذوبی فرزند 
علی اکبر به ت.ت: 1342/3/10 به ش.ش: 1049 پسر متوفی 2- فاطمه مجذوبی فرزند علی 
اکبـر بـه ت.ت: 1351/5/7 بـه ش.ش: 1558 دختـر متوفـی 3- معصومـه مجذوبـی فرزنـد علـی 
اکبـر بـه ت.ت: 1348/11/9 بـه ش.ش: 1410 دختـر متوفـی 4- بتـول مجذوبـی فرزنـد علـی اکبـر 
بـه ت.ت: 1340/12/20 بـه ش.ش: 1263 دختـر متوفـی 5- زهـرا مجذوبـی فرزنـد علـی اکبـر بـه 
ت.ت: 1349/12/3 بـه ش.ش: 1411 دختـر متوفـی 6- روح انگیـز مجذوبـی فرزنـد علـی اکبـر 
بـه ت.ت: 1336/9/9 بـه ش.ش: 16 دختـر متوفـی 7- کبـری گمـار فرزنـد عیسـی بـه ت.ت: 
1316/6/3 بـه ش.ش:3 همسـر متوفـی اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبور 
را در یـک نوبـت آگهـی مـی نمایـد تـا هرکسـی اعتراضـی دارد و یـا وصیـت نامـه از متوفـی نـزد او 
باشـد از تاریخ نشـر نخسـتین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شـد. 
دبیرخانه حوزه 111 شورای حل اختالف قهاوند  

شرکت مخابرات ایران ـ منطقه کردستان در نظر دارد اجرای طرح کابلکشی فیبرنوری و مسی همراه با ملزومات در سطح شهرستانهای 
استان کردستان )9 فاز مجزا( را برابر اسناد و مدارک معامله از طریق مناقصه عمومی دو مرحله  ای به پیمانکاران واجد شرایط و ذیصالح 
حقوقی  واگذار نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه میتوانند به آدرس: استان کردستان ـ شهرستان سنندج ـ خیابان جام جم ـ ساختمان 
ستادی مخابرات منطقه کردستانـ  طبقه سومـ  واحد دبیرخانه مراجعه و با تسلیم رسید بانکی بمبلغ 200,000 ريال واریزی به حساب شماره 
0106112936000 سیبا نزد بانک ملی شعبه مرکزی سنندج در وجه شرکت مخابرات ایران ـ مخابرات منطقه کردستان، اسناد مناقصه را 

دریافت نموده و با توجه به مفاد آن پیشنهاد قیمت خود را تنظیم و ارائه نمایند.
1ـ آدرس محل تحویل پاکتها: سنندجـ  خ جام جمـ  ساختمان ستادی مخابرات منطقه کردستانـ  ط سومـ  واحد دبیرخانه

2ـ سپرده شرکت در مناقصه:  برابر اسناد مناقصه
3ـ آخرین تاریخ ارسال پاکتهای پیشنهادی: 1400/6/6

5ـ تاریخ بازگشایی پاکتهای الف و ب: 1400/6/7
ضمناً اسناد مناقصه در وب سایت www.kordestan.tci.ir موجود می باشد. در صورت تهیه اسناد از طریق وب سایت مذکور، ارائه فیش 
واریز هزینه فروش اسناد الزامی و بایستی به ضمیمه اسناد مناقصه ارائه گردد. مضافاً متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت کسب اطالعات 

بیشتر با شماره تلفن 33612322 با کد 087 تماس حاصل نمایند. ضمناً هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.    
شرکت مخابرات ایران- منطقه کردستان

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله  ای شماره 1ـ2ـ1400
)سهامی عام(  منطقه رکدستان  

مفقودی
پـارس مـدل  پـژو   بـرگ کمپانـی و بـرگ سـبز خـودرو سـواری 
1390 بـه شـماره پـالک 823 ج 44 ایـران 19 بـه شـماره موتـور 
 NAAN 41 DC 4 CE 00 470612690007953 و شماره شاسی
به نام حمیدرضا فتاح مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پژو  پارس مدل 1390 به شماره پالک 
844 م 34 ایران 29 به شماره موتور 12490220507 و شماره 
شاسـی NAAN 21 CA0BK132420  بـه نـام نرگـس مـرادی 

عامله مفقود و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد.

مشکل سیمان طرح های 
اقدام ملی مسکن یزد رفع 

شد
یــزد  امــور عمرانــی اســتاندار  معــاون هماهنگــی 
دربــاره مشــکل یک مــاه اخیــر تامین ســیمان و میلگرد 
کــه  کــرد  اعــام  ملــی مســکن  اقــدام  اکثــر طرح هــای 
»خوشبختانه« با تدابیر اندیشیده شده در استان طی 
روزهای گذشته مشکل سیمان این طرح  برطرف شد.

محســن صادقیــان در جریــان بازدیــد از طرح هــای 
اقدام ملی مســکن اســتان در گفت وگو با ایســنا در این 
باره تصریح کرد: مقرر شــد که کارخانه ســیمان تجارت 
مهریز تامین سیمان این طرح ها را در اولویت قرار دهد.
او با اظهار امیدواری درباره اینکه طرح ۲۰۰ واحدی 
فاطمیه با پیگیری هایی هفتگی طبق برنامه زمان بندی و 
تا پایان مهرماه آماده تحویل شود، تاکید کرد: آماده سازی 
و تامین زیرســاخت های آب، برق و گاز توســط ادارات و 

دستگاه های دولتی نیز باید در اولویت قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد با بیان 
اینکه طرح اقدام ملی مسکن در سال ۱۳۹۹ آغاز شده 
اســت، از پیشــتازی اســتان در اجرای این طرح خبر داد 
و گفت: در راســتای تحقق شــعار ســال و لزوم تســهیل 
و مانع زدایی هــا در بســیاری از کمیته هــا، کمیســیون ها 
و کارگروه هــا، اقــدام الزم برای کوتــاه کردن زمان صدور 
پروانه شهرســازی برای اجرای طرح های مســکن اســتان 

انجام شده است.
او درباره شناســایی ۱۲ هزار واجد شــرایط طی پنج 
مرحله ثبت نام طرح اقدام ملی مســکن در اســتان ابراز 
امیدواری کرد که ۳۷۰ واحد مسکونی جدید اقدام ملی 
در استان تا مهر سال جاری به متقاضیان واگذار شود.
صادقیان در پایان نیز از برگزاری جلسات هفتگی 
بررسی طرح های اقدام ملی مسکن در استان خبر داد و 
با اعالم پیشرفت فیزیکی مناسب طرح های استان گفت: 
امیدواریم طرح های اقدام ملی در استان با تامین سهم 
آورده ی واجدین شرایط در زمان های مقرر و طبق برنامه 
زمان بندی شده حداکثر تا شهریور ۱۴۰۱ به اتمام برسند.

معــاون عمرانی و طرح هــای زیربنایی بنیاد 
برکت با اعام اینکه تا پایان ســال 1500 مســجد 
ســاخته  محــروم  مناطــق  در  فرهنگــی  مرکــز  و 
خواهــد شــد، از قــرارداد بنیــاد بــرای ســاخت و 
تکمیــل یک هــزار و 770 مســجد و مرکز فرهنگی 
مذهبــی شــامل مصلــی، حســینیه، دارالقــرآن، 

خانه عالم و حوزه علمیه در کشور خبر داد.
محمــد مهجــوری بــا بیــان اینکه تا بــه امروز 
یک هــزار و ۴5۰ از ایــن واحدهــا بــه بهره بــرداری 
رسیده است، تصریح کرد: یک هزار و ۷۷۰ مسجد 
و مرکز فرهنگی مذهبی ای که بنیاد برکت متعهد 
به ســاخت و تکمیل آن اســت، شــامل یک هزار و 
۳۳۰ مســجد، مصلی، حسینیه، دارالقرآن، ۴۰۴ 

خانه عالم و ۳6 حوزه علمیه می شود.

گرفتــن  قــرار  کار  دســتور  از  همچنیــن  او 
ســاخت ۲۰۰ مســجد و مرکــز فرهنگــی مذهبــی 
برای سال جاری خبر داد و اعالم کرد: تا به امروز 
از ایــن تعــداد، ۱5۰ واحــد به بهره برداری رســیده 

و مابقی نیز تا پایان سال افتتاح خواهند شد.
معــاون عمرانــی و طرح هــای زیربنایی بنیاد 
برکت تاکید کرد: مساجد و مراکز فرهنگی مذهبی 
برکــت در مناطــق محــروم و کمتــر توســعه یافتــه 
تمامی اســتان های کشــور احداث شده یا در حال 

ساخت است.
مهجــوری دربــاره فعالیت هــای بنیــاد برکــت 
در حــوزه ســاخت مراکــز فرهنگــی مذهبــی کــرد: 
توجه و رســیدگی به امور فرهنگی از دغدغه های 
همیشگی مقام معظم رهبری و جزو اولویت ها و 

ماموریت های مهم بنیاد برکت بوده است و بدون 
شــک انجــام ایــن مأموریــت بدون ســاخت اماکن 
و ایجــاد زیرســاخت های فرهنگــی مذهبی میســر 

نخواهد بود.
او یــادآور شــد: بنیــاد برکت عالوه بــر ایجاد 
نهضــت اشــتغال زایی بــا هــدف محرومیت زدایی، 
توســعه و توانمندســازی اقتصادی و اجتماعی در 
مناطق محروم و کمتر برخوردار کشــور به عنوان 
رســالت و ماموریــت اصلــی خــود، فعالیت هــای 
گسترده ای را نیز در حوزه های عمرانی و زیربنایی 

در این مناطق دارد.
معــاون عمرانــی و طرح هــای زیربنایی بنیاد 
برکت در تشریح فعالیت های عمرانی و زیربنایی 
بنیــاد برکــت گفــت: بنیاد ســاخت 5۳ هزار طرح 

عمرانی و زیربنایی شــامل مدرســه، بیمارســتان، 
کتابخانه، دارالقرآن، آزمایشــگاه، مســجد، پایگاه 
اورژانــس، مصلی، خانه بهداشــت، حوزه علمیه، 
پایــگاه  پزشــکی،  تجهیــزات  مرکــز  عالــم،  خانــه 
ســالمت، مرکــز بهداشــت، مرکــز جامع ســالمت، 
احداث پل، راهســازی و آب رســانی را در دســتور 

کار دارد که از این تعداد، ۳5 هزار طرح تکمیل و 
به بهره برداری رسیده است.

به گفته او، ســهم این بنیاد برای ســاخت و 
تکمیل 5۳ هزار طرح تعهد شده ۲6 هزار میلیارد 
ریــال اســت کــه تاکنون بیش از ۱۷ هــزار میلیارد 

ریال آن پرداخت شده است.

مدیــر منطقــه ســه شــهرداری اصفهــان بــا 
بیــان اینکــه ســاماندهی شــبکه بــازار اصفهــان 
بــوده  انجــام  حــال  در  گذشــته  دهه هــای  از 
اســت،تصریح کــرد کــه عملیــات اجرایــی طــرح 
ساماندهی میدان تا میدان از سال گذشته حد 
فاصــل میــدان امام علی )ع( تا میدان امام )ره( 
و بــازار رنگرزهــا در ســال جــاری بــا هزینه ۲00 
میلیارد ریال به دست شهرداری منطقه سه در 

حال اجراست.
رســانه ای  ارتباطــات  اداره  گــزارش  بــه 
شــهرداری اصفهــان، حســین کارگــر بــا یــادآوری 

مرمت و ساماندهی گذرهای تاریخی در منطقه 
سه اظهار کرد: با توجه به اهمیت اماکن تاریخی 
و ارزش گذاری به این بناها، شــهرداری اصفهان 
ســاالنه هزینه هایی را در راســتای ســاماندهی و 
بهبــود اماکــن و گذرهــای تاریخــی در برنامه های 

عمرانی خود دارد.
او ادامــه داد: بنابرایــن ســاماندهی محــور 
تاریخی-گردشــگری میــدان تا میــدان با توجه به 
نامناســب بودن کف، ریزش ســقف و دیواره آن 
با صدور مجوز از اداره کل میراث فرهنگی استان 
اصفهــان در دســتور کار منطقــه ســه شــهرداری 

اصفهان قرار گرفت. 
اصفهــان  شــهرداری  ســه  منطقــه  مدیــر 
تصریــح کرد: عملیات اجرایی این پروژه به طول 
۹۴۰ متــر بــا رعایــت حال کســبه از ابتدای ســال 
گذشــته به صورت 5۰ متر به 5۰ متر از ســمت 
هارونیه در میدان امام علی )ع( آغاز و در ابتدا 
آسفالت برداری کف آن اجرا شد، با حفاری کف 
و احداث کانال های ناکش، نوســازی تاسیســات 
و  زیرســازی  عملیــات  آتش نشــانی،  و  شــهری 

سنگ فرش آن انجام شد.
کارگــر افــزود: در بســیاری از مکان هــا کــه 

دیــواره و ســقف ها تخریــب شــده بــود و باعــث 
تهدید جان شــهروندان می شــد، عملیات مرمت 
آن نیــز انجــام شــد بــه صورتــی کــه ســقف های 
معیوب نوسازی و یا سبک سازی بام انجام و پس 
از ایزوالسیون، آجرفرش بام انجام شده است. 
او با اعالم هزینه ۱۲۰ میلیارد ریالی اجرای 
طرح ساماندهی میدان تا میدان اظهار کرد: این 
پــروژه با پیشــرفت فیزیکــی ۹۸ درصدی در حال 

اتمام است.
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان درباره 
پــروژه دیگــر ســاماندهی شــبکه بــازار اصفهــان 

گفــت: عملیــات آســفالت برداری بــازار رنگرزها، 
بازارچــه نــو شــرقی از ابتــدای ســال جــاری آغــاز 
و با نوســازی تاسیســات شــهری و آتش نشــانی، 

عملیات سنگ فرش آن در حال اجراست. 
کارگر تصریح کرد: یکی از بازارها که دارای 
کارگاه هــای متعــدد فــرش و متعلقــات آن بــوده 
اســت و نیــاز جــدی بــه ســاماندهی دارد، بــازار 
رنگرزهاســت کــه مســاحتی حــدود هشــت هزار 
مترمربــع دارد و بــرای عملیــات ســاماندهی آن 
هزینه ای بالغ بر ۹۰ میلیارد ریال در نظر گرفته 

شده است.

نایب رئیــس اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن و 
کشــاورزی البــرز انتظار بخش های تولید اســتان و 
دیگر نقاط کشــور از دولت تازه نفس را پشتیبانی 
از خــود اتکایــی و حمایــت از اســتراتژی جایگزینــی 

واردات عنوان کرد.
یدهللا مالمیر دیروز  در گفت وگو با ایرنا  اعتماد 
دولت ســیزدهم به توانایی اســاتید، جوانان نخبه و 
شــرکت های دانش بنیان با هدف رهایی تدریجی از 
وابستگی به واردات بی رویه را مورد تاکید قرار داد. 
او گفت: استان البرز از وجود نیروهای بسیار 
توانمنــد، بــا اســتعداد و نخبه برخوردار اســت که با 
پشتیبانی و حمایت دولت قادر خواهند بود در خلق 
فناوری روز نقش آفرینی کنند و بستر را برای رقابت 

تنگاتنگ با برندهای روز دنیا فراهم کنند.

او تکیــه بــر خودبــاوری و رهایــی تدریجــی از 
وابســتگی بــه واردات کاالهایــی کــه تــوان تولید آن 
در کشــور وجود دارد را  اقدامی راهگشــا در تامین 
بسیاری از نیازهای بخش تولید و حرکت در مسیر 

پویایی اقتصاد دانست. 
مالمیــر گفــت: دولــت جدیــد در اوضاعــی وارد 
صحنــه خدمــت بــه جامعــه شــده اســت کــه انبــوه 
مشــکالت انباشــته شده ناشــی از تحریم ها، شیوع 
از  ناشــی  بــار  زیــان  اثــرات  و  کرونــا، خشکســالی 
تصمیمــات ســلیقه ای و کارشناســی نشــده اقتصــاد 

کشور را احاطه کرده است. 
او رفــع تدریجــی ایــن چالش هــا را   مســتلزم 
اســتقرار یک تیم اقتصادی کاردان و قوی در دولت 
عنــوان کــرد و افزود: امید اســت این تیــم اقتصادی 

در نخستین گام دستور العمل های ناکارآمد در بستر 
تولید، صادرات و  واردات را حذف و مصوبات اصولی 

را جایگزین کند. 
اساتید علم اقتصاد برای رفع مشکات 

اقتصادی وارد صحنه  شوند 
نایب رئیس اتاق بازرگانی البرز گفت: ضروری 
و  بنیان هــا  دانــش  اقتصــاد،  علــم  اســاتید  اســت، 
کارشناســان مجرب بخش خصوصی با ارائه نظرات 
و راهکارهــای کارآمــد وارد صحنــه شــوند و دولــت 
غیــر  دســت اندازهای  انبــوه  رفــع  در  را  ســیزدهم 
طبیعــی در مســیر رونــق تولید، صــادرات، واردات و 

ایجاد اشتغال پایدار یاری کنند.
مالمیــر  بــا یــادآوری تجربیــات موفق آیت هللا 
بــا  برخــورد  در  به ویــژه  قضاییــه  قــوه  در  رئیســی 

کانون هــای فســاد اقتصــادی، اظهــار امیــدواری کرد 
بــا تکــرار ایــن سیاســت در قــوه مجریــه مشــکالت 
ناشــی از آلودگــی بــه رانــت و  پارتی بــازی در برخی 
دســتگاه های دولتــی برطــرف و ســالمت کامــل در 

بدنه دولت حاکم شود. 
دولــت  رئیــس  وعــده  شــدن   عملیاتــی  او  
و  تحــول  ایجــاد  ضــرورت  خصــوص  در  ســیزدهم 
و  اجرایــی  امــور  اداره  ریــل  در  اساســی  تغییــرات 
اقتصــادی کشــور را گامــی مهــم در رفــع مشــکالت 
اقتصــادی عنــوان کــرد و اظهــار امیــدواری کــرد: بــا 
تحقــق ایــن وعــده مهــم  بســتر بــرای رفــع معضــل 
مانع تراشــی و پارتی بازی هــا در برخی دســتگاه های 
فعــاالن  و  کارآفرینــان  و  شــود  فراهــم  اجرایــی 
اقتصــادی بــدون دغدغــه، اتالف وقت و ســرگردانی 

در مسیر رونق اقتصاد جامعه هدایت شوند.
 توزیع ارز ترجیحی زمینه ایجاد رانت

را فراهم کرد 
ارز  توزیــع  البــرز  بازرگانــی  اتــاق  نایب رئیــس 
ترجیحــی در اســتان البــرز و ســایر نقــاط کشــور را  
تجربــه ای تلــخ و ناگــوار و زمینه ســاز ایجــاد رانــت و 
فساد عنوان کرد و بر ضرورت تغییر این تصمیم در 

بستر اقتصاد تاکید کرد.
مالمیر تصریح کرد: جای تاسف است که طی 
ســال های اخیر با وجود مشــاهده موارد فراوان سو 
استفاده های کالن از ناحیه ارز ترجیحی روند اجرای 
ایــن تصمیــم فســادزا همچنان ادامــه یافت و باعث 

تشدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم شد.
او کــم توجهــی دولت هــا در واگــذاری وظیفــه 

تولیــد بــه مــردم را کــه مــورد تاکیــد قانــون اساســی 
اســت از مــواردی عنوان کرد کــه همواره مورد گالیه 
بخــش خصوصــی بــوده اســت و ادامــه داد: حضــور 
هرچنــد ناموفــق دولت ها در عرصــه تولید به مرزی 
رسیده است که  امروز از دولت به عنوان بزرگترین 

کارفرمای کشور نام برده می شود.
نایب رئیــس اتــاق بازرگانی البــرز نظارت عالیه 
دولــت بــر امــور جامعه را از وظایف اساســی  دولت  
ذکــر کــرد و گفــت: تجربــه نشــان داده اســت، ورود 
دولت ها به عرصه تولید کمرنگ شــدن نظارت ها را 
در پــی داشــته اســت  و نمونه های بــارز آن در نحوه 
تامین برخی نیازهای اساسی، گرانی  و گران فروشی، 
احتکار و کاهش ارائه برخی خدمات اجتماعی کامال 

مشهود است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی البرز: انتظار بخش تولید البرز از دولت تازه نفس، حمایت از خوداتکایی است

 بازار بزرگ اصفهان با هزینه ۲00 میلیارد ریال ساماندهی شد

ساخت 1500 مسجد و مرکز فرهنگی برکت در مناطق محروم 
تا پایان سال
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انا لله و انا الیه راجعون

روزنامه عصر اقتصاد 

جناب آقای دکتر بازارنوی

 غم از دست دادن پدر گرامیتان را به حضرت عالی و خانواده محترم تان صمیمانه تسلیت عرض نموده و برایتان صبر و اجر 
و برای آن عزیز سفر کرده علو درجات طلب می نماییم. 

 مدیر عامل محترم شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

در پناه تو
راضیه حسینی

وزیــر پیشــنهادی ارتباطــات: »مــردم را ســال ها در 
فضای مجازی بی پناه و تنها گذاشته ایم. در صورت تایید 

اعتبار، این نگرانی را بر طرف می کنم«.
روزگار غربت و غم 
بی پناهی به ســر رسید. 
سال ها در گوشه و کنار 
فضــای مجازی تنها کنج 
عزلــت گزیــده بودیــم و 
منتظر بودیم که یک نفر 
پیدا شــود تا ما را نجات 
هیچ کــس  ولــی  دهــد؛ 
حواســش نبــود و فقــط 
گرفتار دکمه فیلترینگ و انگشت گیرکرده در آن بودند.
خســته، گرســنه و تشــنه در بیابانــی بــی آب و علف 
گیرافتــاده و منتظــر راه نجــات بودیم. البته در این صحرا 
خیلــی هــم تنها نبودیم. جای شــما خالی کلی مســئول و 
رئیــس هــم مثــل مــا گم شــده و تنها رها شــده بودند. ما 
بــا هــم از این بیابــان به آن بیابان می رفتیم و هر بار یک 
بیابان را برای گم شدن انتخاب می کردیم. ترس وحشت 

سراپای وجودمان را فرا گرفته بود و ول مان نمی کرد.
بــه  اســت  قــرار  تمــام شــد.  دیگــر  نگرانی هــا  امــا 
کمک مــان بیاینــد و در فضــای مجازی تنها نباشــیم. قرار 
اســت همــه بــا هــم و دور هم در فضای مجــازی که مال 
خودمــان اســت، بنشــینیم دور یــک آتــش و از خاطرات 
شیرین گذشته بگوییم. هر روز کلی خبر خوب بشنویم 
و در حالی که دیگر تنها نیستیم دسته جمعی دور آتش 
بــه رقــص و پایکوبــی، البتــه بــا رعایــت موازین شــرعی، 
بپردازیم. تازه دکمه فیلترینگ هم بعد از سال ها نفس 
راحتــی می کشــد و بــه جمــع مــا آزاد  شــده ها می پیوندد؛ 
چــون دیگــر چیزی برای فیلتر وجــود ندارد. ما در مقابل 

همه خبرها و خطرها صیانت می شویم.  
قرار است تمام نگرانی ها و مشکالت یک هو برطرف 
شود. واکسن کرونا از آسمان ببارد، دارو و سرم رایگان 
و صلواتی بین مردم تقسیم شود، نمودار تورم با مخ به 
زمین بخورد. آمار زیرخط فقری ها جابه جا شــود و همه 
باالی خط بیایند. لبنیات آن قدر ارزان شود که گربه های 

محل شکم شان از شدت خوردن شیر ورم کند.
 و تیتر اول خبر روز بشود: »هجوم خارجی ها برای 
خرید واکسن های ایرانی. التماس و خواهش فقط برای 

چند دز واکسن.«
اصل اساســی این اســت: صیانت از فضای مجازی 

درمان همه مشکالت فضای حقیقی است.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا ضمن 
تشــریح جزئیــات مصوبات جلســه شــنبه عصر و 
وضع بیماری در کل کشور، به شبهات پیش آمده 

درباره واردات واکسن کرونا پاسخ داد.
علیرضا رئیســی گفت: درمورد محدودیت ها 
بــر اســاس مصوبــه ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا 
تعطیلــی اصناف به جز مشــاغل گــروه یک تا روز 
۳۰ مــرداد برقــرار بــود و منــع تــردد بیــن اســتانی 
نیــز تــا ۵ شــهریور برقــرار اســت. مــا از اصنــاف 
ممنونیــم کــه در همــه ایام کرونا بســیار همکاری 
کردنــد و ایــن بار همکاری بســیار فوق العاده بود. 
مبنا بر این بود که از تعطیالت تاسوعا و عاشورا 
اســتفاده کنیــم کــه رعایــت اصنــاف باالتــر از ۸۰ 
درصــد اتفــاق افتــاد. از طرفی ۷ گروه از مشــاغل 
بیشــترین ســرایت بیمــاری را دارنــد کــه شــامل 
اســتخرهای  باشــگاه ها،  کافه هــا،  رســتوران ها، 
سرپوشــیده، نمایشــگاه های تخصصــی و عمومی 
روز)شــنبه(  و  ... می شــوند  و  بســته  فضــای  در 
مصوب شد این مشاغل همچنان تعطیل باشند. 
دربــاره پاســاژها و بازارهــای سرپوشــیده نیز مبنا 
ایــن شــد کــه بــا پروتکل هــای ســختگیرانه پیــش 
برویــم. کســب و کارهــا تعطیــل می شــود و تــوان 
جبران کل یا بخشی از خسارت افراد وجود ندارد 

و نمی توان ادامه دار مشاغل را تعطیل کرد.
وی افــزود: مــا از تجمــع و تهویــه نامناســب 
می ترســیم امــا اگــر پاســاژی باشــد کــه تهویــه آن 
مناسب باشد و افراد ماسک بزنند، پاساژگردی رخ 
ندهد و خرید در ســریع ترین زمان ممکن صورت 
گیرد، می توانند فعال باشند. پروتکل ها در ارتباط 
با پاســاژها و بازارهای سرپوشــیده تغییر خواهد 
کرد و ابالغ می شــود. برخی حتی می دانند کرونا 
چــه خطراتــی دارد اما باز هم پروتکل ها را رعایت 
نمی کنند و در مقابل دوربین صداوسیما می گویند 
کیلومترها از شهرشــان دور شــدند که بیایند یک 
بســتنی بخورند و بروند. زمانی بحث این بود که 
ما اطالع رسانی و آگاهی بخشی را افزایش دهیم 
اما آیا اکنون سطح اطالعات مردم در مورد کرونا 
پاییــن اســت؟ خیــر، بــه نظــر مــن بــه قــدر کافــی 

اطالع رســانی شــده اســت و االن حساســیت ها 
کاهــش  یافتــه اســت. مثــل پزشــکی کــه می دانــد 
ســیگار چه عوارض بدی دارد اما پزشــک سیگاری 

هم داریم.
ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا اظهار 
کــرد: هیــچ کاری بــرای مقابله با کرونــا به تنهایی 
کافی نیســت. واکسیناســیون مهم است اما باید 
پروتکل ها هم رعایت شود. االن در آمریکا میزان 
مــرگ و میــر کرونایــی ظرف یک مــاه از حدود ۱۱۰ 
نفر به باالتر از ۱۰۰۰ نفر رســیده اســت و شرایط 
اروپا هم همین گونه است زیرا ماسک ها را بعد از 
واکسیناسیون برداشتند. اروپا جام ملت های اروپا 
را برگزار کرد و همه رفتند در استادیوم  نشستند و 
پس از آن ۳۴۰۰ نفر مبتال شدند. االن ۹۰ درصد 
ســوش غالــب ویــروس در دنیــا نوع دلتا اســت و 
برخی کشورها نیز درگیر سوش المبدا شده اند.
مشکلی برای تامین ارز واردات 

واکسن وجود ندارد
وی دربــاره واردات واکســن کرونــا بیان کرد: 
تالش های خوبی در این زمینه صورت گرفته است 
و چهار جلسه کاربردی خوب در این زمینه با تمام 
عوامل موثر داشتیم و حتی رئیس جمهوری ما با 
رئیس جمهوری چین در این مورد تلفنی صحبت 
کردنــد. مــا تــا پایــان شــهریور قطعــا حــدود ۳۰ 
میلیون دُز واکسن وارداتی خواهیم داشت. با یک 
تفاهم نامه دیگر از مهرماه، ۱۵ میلیون دز واکسن 
وارداتــی دیگــر و در آبان  نیــز ۱۵ میلیون دز دیگر 
به دســتمان می رســد که در تماس تلفنی رئیس 
جمهــور کشــورمان بــا رئیــس جمهوری چیــن قرار 
شــد میزان واکســن آبان ماه در همان مهرماه به 
دستمان برسد بنابراین اگر از االن تا پایان مهر ۶۰ 
میلیون دز واکسن داشته باشیم می توانیم تا اول 

آبان به واکسیناسیون تا سن ۳۰ سال برسیم.
رئیســی در پاســخ بــه انتقــادات بــه تاخیــر 
در واردات واکســن، تاکیــد کــرد: قبــل از ایــن هم 
تالش برای واردات صورت می گرفت اما به عنوان 
مثــال تــا کشــور چین یک میلیــارد و ۳۰۰ هزار دُز 

واکســن تزریــق نمی کــرد بــه ما یا ســایر کشــورها 
واکسن نمی داد. کشوری مثل کانادا که هم پیمان 
آمریکاســت ۳.۷ برابــر نیــازش واکســن از آمریکا 
پیش خریــد کرده اســت ولــی آمریکا تــا زمانی که 
بــاالی ۵۰ درصــد مــردم خــود را واکســن نــزد، بــه 
کانادا واکسن نداد. سبد کووکس و قرارداد خرید 
واکسن از روسیه و قرارداد با چین اقدامات مهم 
مــا بــرای واردات واکســن بود و تاکنون بیشــترین 
واکسن را هم کشور چین به ما داده است. اینکه 
برخی مطرح می کنند پس چرا کشوری مثل آمریکا 
یا ... به فالن کشور همسایه واکسن داد برای این 
بود که آنها در کارآزمایی بالینی واکســن شــرکت 
کردند و استراتژی ما این نبود. هزاران برگ سند 
بــرای اقداماتــی کــه بــرای واردات واکســن انجــام 

دادیم وجود دارد.
رئیســی گفــت: رئیــس جمهور تاکیــد کردند 
اولویــت اول دولــت بحــث کروناســت و در ارتباط 
با تامین ارز برای واکســن هیچ مشــکلی نداریم. 
نهادهــای مرتبــط نیــز تمــام تــالش خــود را انجام 
می دهند. نگرانی مردم برای واکسن طبیعی است 
اما این شبهه که آمریکا به ما واکسن فایزر و مدرنا 
می داد اصال درست نیست. ما با یک یا دو کشور 
اروپایــی وارد مذاکره شــدیم برای گرفتن واکســن 
فایزر و مدرنا که اگر کارها خوب پیش برود حتما 
وارد خواهیــم کــرد. ایــن موضــوع خــارج از تعهــد 

کووکس است.
وی افزود: این شبهه وجود دارد که ما گفتیم 
چــون واکســن تولیــد داخــل داریم، واکســن وارد 

نکنند تا ما واکسن هایمان را بفروشیم. به عنوان 
کسی که از اول کرونا در ریز به ریز امور قرار دارم، 
شــهادت می دهــم اینگونــه نیســت و اگر واکســن 
دیر رسید برای این بود که به ما واکسن ندادند. 
واکســن هایی که وارد می شــود از ســوی ســازمان 
غذا و دارو تایید می شــود و اینکه بگویند واکســن 
با کیفیت بد به دست ما می رسد درست نیست.
وی افزود: درمورد واکسن داخلی نیز ان شاءهللا 
ظــرف ۳ هفتــه آینــده تحــول خوبی در میــزان تولید 
واکسن داخلی ایجاد خواهد شد و از مهر به بعد به 

تولید ۱۰ تا ۱۵ میلیون دز واکسن می رسیم.
وی دربــاره عــوارض تزریــق واکســن کرونــا 
تصریح کرد: هر واکسنی که اکنون تولید می شود 
صرف نظر از اســم آن، حتما عارضه دارد اما این 
موضــوع مثــل هر دارویی اســت که عوارض دارد. 
کرونا می تواند ۱۰۰۰ عارضه داشــته باشــد اما در 
مقابل، واکسن چنین نیست. عوارض شایع تب و 
درد دست و ... طبیعی است. عوارض شدیدتر نیز 

درصد بسیار پایینی دارند.
رئیسی تصریح کرد: با توجه به اینکه بازوی 
باالرونــده پیــک پنجم کرونا بســیار بلند بود یکی 
از نگرانی هــای مــا ایــن بــود که نمی دانســتیم قله 
بیمــاری کجاســت و در ۹۰ درصــد اســتان ها پیک 
پنجــم، بلندتریــن پیــک بــوده اســت. از طرفی در 
بسیاری از استان ها به جز سیستان و بلوچستان 
و یــزد کــه رونــد نزولــی شــده اســت، تازه بــه قله 
رسیدند. کوچک ترین غفلت می تواند مجددا روند 

را صعودی کند.

سیاست های بازگشایی مدارس
وی دربــاره بازگشــایی مــدارس تصریح کرد: 
این موضوع امر بسیار مهمی است و مقرر شد دو 
تیم برای این امر تشکیل شود که یک تیم وزارت 
بهداشــت و وزارت آموزش و پرورش است. بطور 
کلی رویکرد ستاد ملی برمبنای بازگشایی مدارس 
به صورت حضوری است اما با اصول شرایط الزم 
بنابرایــن از اول مهــر مــدارس بــه شــکل مجــازی 
بازگشایی می شود. ما در کشور ۱۱۲ هزار مدرسه 
داریم که از این تعداد ۶۲ هزار ۵۰۰ مدرسه زیر 
۱۰۰ نفر هستند و مبنایی که قائل شدیم این است 
که هیچ کالسی نباید بیش از ۱۵ نفر باشد و در 
خیلی از مناطق این شرایط فراهم است. االن ۸۵ 
درصد معلمین سراســر کشــور را واکسینه کردیم 
و در همیــن هفتــه مابقــی نیــز دز اول را دریافت 
خواهند کرد. از طرفی تمام کادر مدارس مشمول 
دریافت واکســن هســتند و سرویس مدارس هم 
واکسینه خواهند شد و وقتی می گوییم تا اول آبان 
۳۰ ساله ها واکسینه می شوند، یعنی پدر و مادران 
هم واکسینه می شوند و فقط دانش آموزان باقی 

می مانند که این موضوع هم جای بحث دارد.

تمدید یک هفته ای مهلت تسلیم 
اظهارنامه مالیاتی

وی در خاتمه به مصوبه اقتصادی ستاد ملی 
کرونا اشاره کرد و گفت: مهلت تسلیم اظهارنامه 
مالیاتی یک هفته یعنی تا ۷ شهریور تمدید شد.

ماجــرای  بــه  کشــور  محاســبات  دیــوان 
ویال های خالی واکسن کرونا ورود کرد.

بــه گــزارش ایســنا، دفتــر روابــط عمومــی و 
امــور بیــن الملل دیوان محاســبات کشــور  اعالم 
کــرد: »در پــی اعــالم خــروج تعــدادی از ویال های 
خالی واکسن کرونا و سوءاستفاده از آنها توسط 
اشــخاص خاطی، جلســه ای با حضور معاون فنی 
و حسابرســی امــور عمومــی و اجتماعــی دیــوان 
وزارت  حراســت  مدیــرکل  کشــور،  محاســبات 
بهداشــت،  وزارت  بازرســی  مدیــرکل  بهداشــت، 
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان البــرز و 
معاونیــن وی و رئیــس بیمارســتان کوثــر )محــل 
خــروج ویال هــای خالــی( در محل دانشــگاه علوم 

پزشکی استان البرز تشکیل شد.
در این جلســه ضمن بررســی مراحل امحای 
ویال های استفاده شده واکسن کرونا، نقاط ضعف 
این مراحل شناسایی و با توجه به اهمیت موضوع 
و لزوم ادامه فرآیند واکسیناسیون عمومی کشور 
و جلوگیری از سوءاستفاده اشخاص فرصت طلب 

و سودجو، مواردی به تصویب رسید.
بــه منظــور جلوگیــری از تکــرار ایــن موضوع 
طــی  کشــور،  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه های  در 
بخشــنامه ای توســط حراســت وزارت بهداشــت، 
لــزوم تقویــت کنترل هــای داخلــی در ایــن مســیر 
بــه  اختصاصــی  اتاق هــای  از  اســتفاده  )شــامل 

منظور نگهداری ویال های اســتفاده شــده، نصب 
نظارتــی  دوربین هــای  و  کنترلــی  سیســتم های 
در محــل نگهــداری ایــن ویال هــا، تقویــت نظارت 
توســط رؤســای دانشــگاه ها بر فرآیند امحاء و…( 

به دانشگاه ها ابالغ شود.
ویال هــای  امحــای  از  قبــل  تــا  همچنیــن، 
خالــی، از تهیه صورتجلســه امحا خودداری شــده 
و هرگونــه تنظیــم صورتجلســه امحــا، موکــول به 

شمارش و کنترل دقیق ویال ها باشد.
صورتجلســات  بــه  توجــه  بــا  خاطــی  افــراد 
تنظیمــی، شناســایی و ضمن معرفــی به تخلفات 
اداری وزارت بهداشــت، جهــت برخــورد قانونی با 

آنان، به قوه قضائیه معرفی شوند.
و  مســتمر  صــورت  بــه  محاســبات  دیــوان 
دوره ای، ایــن فرآینــد را کنتــرل و نظــارت خواهــد 

نمود.«

وزارت  از  نامــه ای  در  گردشــگری  معــاون 
بهداشــت درخواســت کرد مشــاغل گردشگری را 
برای ایمن سازی سفر در اولویت واکسیناسیون 
کرونا قرار دهند. این درخواســت حدود یک ماه 
پیــش بــه وزارت بهداشــت ارائه شــده، اما هنوز 

پاسخی دریافت نکرده است.
معــاون  تیمــوری،  ولــی  ایســنا،  گــزارش  بــه 
گردشــگری وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایــع دســتی، پنجم مــرداد در نامه ای به علیرضا 
رئیســی، معاون وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی یــادآور شــده اســت: »بحران هــا و فجایــع 
طبیعی پی در پی و از همه خطیرتر شیوع ویروس 
کرونــا از ســال ۱۳۹۸ موجــب خســارات و لطمــات 
جبران ناپذیری بر پیکره صنعت گردشگری به عنوان 
یکی از کســب و کارهای به شــدت آســیب دیده از 
کرونــا شــده اســت. نقش مؤثــر و بی بدیل صنعت 
گردشــگری بــه عنــوان یکــی از پیشــروترین صنایع 
درآمدزا و اشــتغال زا به دلیل حجم خســارات وارده 
تــا پایــان ســال ۱۳۹۹ بــه مبلــغ ۳۲ هــزار میلیــارد 
تومان، فعالیت های این بخشِ تاثیرگذار در توسعه 

اقتصادی کشور را مختل کرده است.
از آن جایی که مشاغل گردشگری بر اساس 
تصمیم کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد 
ملی مدیریت کرونا در گروه یک رتبه بندی مشاغل 
قرار گرفته و به دلیل ضرورت فعالیت در شرایط 
خاص کرونایی از یک سو و ارتباط مستقیم با افراد 
مختلف مراجعه کننده از ســوی دیگر، در معرض 

مستقیم ابتال به این بیماری قرار دارند.«
معــاون گردشــگری در پیوســت ایــن نامــه، 
مصادیق و مشاغل تاسیسات گردشگری مجوزدار 
از وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع 
دســتی را بــه وزارت بهداشــت معرفی کــرده و در 
ادامــه درخواســت کــرده اســت: »دســتور عاجــل 
درخصوص در اولویت قرار دادن افراد شــاغل در 
تاسیســات گردشــگری برای واکسیناسیون صادر 
شود تا فعاالن این صنعت بتوانند با آمادگی بهتر 
و بیشــتر بــرای دوران پســاکرونا تصویــر مناســبی 
از ظرفیت هــای کشــور در عرصه هــای مختلف، از 
جمله در حوزه گردشگری سالمت برای گردشگران 

بین المللی فراهم کنند.«

واکسیناســیون عمومی در کشــور از اســفند 
۹۹ آغــاز شــده اســت کــه بــه دلیــل ســرعت کنــد 
براســاس  را  زمان بنــدی ای  بهداشــت  وزارت  آن، 
ردیف شــغلی و ســنی تعیین کرد که مطابق آن، 
در فاز نخســت، کادر درمان و بهداشــت و پس از 
آن، باالترین گروه های سنی واکسینه شدند. در 
اردیبهشــت  ۱۴۰۰، با انتقادهایی که به روند کند 
واکسیناسیون عمومی وارد شد، وزارت بهداشت 
اعــالم کــرد در کنــار گروه هــای ســنی و بیمــاران 
زمینــه ای، از مــرداد و شــهریور، زندانی هــا و افراد 
حاضر در مراکز تادیب، پرســنل پلیس، نظامیان 
و ســربازان در پادگان هــا، گرمخانه ها، کمپ های 
معتــادان و متجاهــران، پرســنل بانک هــا، حمل و 

نقل عمومی و آموزش را واکسینه می کند.
ایــن شــکل از اولویت بنــدی مشــاغل بــرای 
واکسیناســیون، بــا توجــه بــه نیازهــای جامعه به 
دیگــر مشــاغل خدماتی مــورد انتقاد قــرار گرفت. 
وزیــر  دســتور  بــه  مردادمــاه  پنجــم  در  بنابرایــن 
بهداشت اولویت بندی  جدید واکسیناسیون کرونا 
اعالم شد که بر اساس آن، رانندگان حمل ونقل 

عمومی شهری، ریلی، جاده ای، دریایی و هوایی، 
زندانیان، معلمان و خبرنگاران، بیماران دیابتی که 
در سامانه ثبت  نام کرده اند و باقی مانده بیماران 
صعب العــالج و بیمــاران خاص و نادر، در اولویت 
تزریــق واکســن قــرار گرفتنــد. بــه ایــن فهرســت، 
استادان حوزه و دانشگاه هم اضافه شدند که این 

ترتیب شغلی هم مورد انتقاد قرار گرفت.
وزارت  نامه نــگاری  وجــود  بــا  همچنیــن، 
میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی و 
درخواست های مکرر فعاالن صنعت گردشگری که 
به شکل های مختلفی به وزارت بهداشت انتقال 
داده شد، درباره واکسیناسیون مشاغل مرتبط با 
سفر و گردشگری، کارمندان موزه ها و سایت های 
تاریخی و توریستی، هیچ واکنشی از سوی وزارت 

بهداشت نشان داده نشد.
وزارت بهداشــت و ســتاد ملــی کرونــا از زمان 
شــیوع ویــروس کرونــا، جــزو مخالفــان سرســخت 
ســفر و فعالیت هــای گردشــگری بوده انــد و هــر 
بــار انتقادهــای تنــدی را نســبت بــه مســافرت ها و 
فعالیت های گردشگری، به ویژه در محدودیت های 

کرونا وارد کرده اند. این درحالی اســت که با وجود 
استقبال مردم از سفر و متوقف نشدن این جریان 
حتی در زمان محدودیت ها، هیچ برنامه و یا راه کار 
مؤثر دیگری برای مدیریت و کنترل سفرها از سوی 

دستگاه های نگران ارائه نشده است.
ســوای ایــن مطالبــه، بخش هــای خصوصــی 
صنعت گردشگری نیز برای واردات واکسن مورد 
نیــاز ایــن بخــش از وزارت بهداشــت درخواســت 
مجوز کرده اند، اما تمام این مطالبه هم با وجود 
دستور مقامات عالی کشور برای تامین و تسریع 
واکسیناسیون کرونا، تا کنون بی پاسخ و بی نتیجه 

مانده است.
بی توجهــی بــه مطالبــه ایمن ســازی ســفر و 
گردشــگری، درحالــی اســت کــه در برنامــه وزیــر 
گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  وزارت  پیشــنهادی 
و صنایــع دســتی نیــز هیــچ اشــاره ای بــه اولویــت 
واکسیناســیون مشــاغل مرتبط با خدمات ســفر و 
موزه ها نشده است. در عوض، این برنامه بر تولید 
گســترده واکســن در کشــور و فرصت ســازی بــرای 
جذب گردشگران ورودی سالمت تاکید کرده است.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد: مذاکره برای واردات واکسن فایزر و مدرنا از اروپا

بازگشایی سامانه ثبت نام 
واکسیناسیون برای متولدان 

سال ۱۳۵۰ به قبل
ســامانه salamat.gov.ir برای ثبت نام واکسیناســیون 

کرونا متولدان ۱۳۵۰ و ماقبل بازگشایی شد.
بــه گــزارش ایســنا، با گذشــت حدود یــک هفته از 
دســتور وزیر بهداشــت مبنی بر کاهش ســه ســاله سن 
ســامانه  امشــب  ســرانجام  کشــور  در  واکسیناســیون 

salamat.gov.ir بروزرسانی شد.
بــر ایــن اســاس متولدان ۱۳۵۰ و ماقبــل می توانند 
برای ثبت نام واکسن کرونا از طریق سایت مذکور اقدام 
کنند. همچنین عالوه بر آن، متولدان ۱۳۵۱ تا ۱۳۶۰ که 
ســاکن استان های بوشــهر، خراسان جنوبی، خوزستان، 
سیستان و بلوچستان، کرمان، قم و هرمزگان هستند و 

پرونده بهداشت دارند نیز امکان ثبت نام دارند.
 salamat.gov.ir واجدان شرایط با مراجعه به سایت 

و ثبــت کــد ملــی، تاریخ تولد و شــماره تلفن همراه خود 
می توانند اقدام به ثبت نام کنند.

شانزدهمین محموله واکسن 
کرونا از سوی هالل احمر 

وارد کشور شد
شــانزدهمین محمولــه واکســن کرونــا تهیــه شــده 
توسط جمعیت هالل احمر حاوی یک میلیون و ۱۱۰ هزار 
دُز واکسن، دیروز یکشنبه ۳۱ مرداد، در فرودگاه امام 

خمینی )ره( به وزارت بهداشت تحویل داده شد.
بنابر اعالم روابط عمومی جمعیت هالل احمر، کریم 
همتــی، رئیــس جمعیــت هالل احمــر از واردات محموله  
جدید واکســن کرونا تهیه شــده از ســوی هالل احمر به 
کشور خبر داد و گفت: جمعیت هالل احمر روند واردات 
هفته ای دوبار واکســن کرونا را به ایران همچنان ادامه 

می دهد.
رئیس جمعیت هالل احمر گفت: واردات واکسن از 
چین به ایران همچون گذشــته توســط هالل احمر انجام 
و محموله دریافتی در فرودگاه امام خمینی)ره( تحویل 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می شود.
همتــی اعالم کــرد: در مجموع تاکنــون ۱۶ محموله 
شامل ۱۸ میلیون و ۱۷۰ هزار دُز واکسن کرونا توسط ۱۸ 

پرواز به کشور منتقل شده است.
رئیس جمعیت هالل احمر با تاکید بر واکسیناسیون 
سریع افراد جامعه در سنین مختلف افزود: االن از پیک 
پنجــم کرونــا در حال عبور هســتیم که افزایش ســرعت 
واکسیناســیون بــه کاهش تلفات ناشــی از کرونای دلتا 
در کشــور هــم کمــک بســیاری خواهــد کــرد، بــه همیــن 
دلیل جمعیت هالل احمر عالوه بر افرایش روند واردات 
واکســن، برای تســریع روند واکسیناسیون هم اقدامات 

مفیدی طی هفته های اخیر انجام داده است.

بی محلی وزارت بهداشت به یک مطالبه

 ماجرای ویال های خالی واکسن کرونا زیر ذره بین
دیوان محاسبات


