
لیال ابوالفتحی

تالش برای گســترش مالكیت دولتی در دهه های 1960و 
1970بــا حرکتــی اساســی در حــدود ســال های 1980مواجــه و 
دولت ها به طور گســترده ای نظارتشــان را با افزایش فعالیت 
بخش خصوصی، به خصوص به منظور تامین خدمات کاهش 
دادند. خصوصی سازی در کشورهایی مانند شیلی، انگلستان 
و نیوزیلنــد در بعــد جهانی انجام گرفت. دولت ها در بســیاری 
از کشــورهای جهــان بــرای انجام اصالحــات در اقتصاد و نظام 

اداری کشور به سوی خصوصی سازی روی آورده اند.
چنیــن بــه نظــر می رســد کــه مكانیســم عرضــه و تقاضــا و 
بازار در شــرایط رقابتی باعث به كارگیری بیشــتر عوامل تولید، 
افزایــش کارایــی عوامــل و در نتیجــه تولیــد بیشــتر و متنوع تــر 
کاالهــا و خدمــات و کاهــش قیمت هــا خواهد شــد. در دو دهه 
گذشــته خصوصی ســازی به عنوان یك سیاســت مهم اقتصادی 
برای دستیابی به توسعه اقتصادی مطلوب، کاهش هزینه های 
گــزاف تولیــد و رهایــی از عملكــرد ناکارایــی شــرکت های دولتــی 
مورد پذیرش کشورهای مختلف از جمله ایران )از سال 1368( 
بــوده اســت، لیكــن ایــن امر از ســال 1397با تشــكیل ســازمان 
خصوصی ســازی و پیش بینــی احــكام مربــوط در قوانیــن برنامه 
سوم و چهارم و ابالغ سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی 
ار ســوی مقــام معظــم رهبــری و تصویــب قانــون اجــرای اصــل 

44قانون اساسی به صورت جدی مورد توجه قرار گرفت.
خصوصی ســازی واقعی، فرایند انتقال مالكیت امر تجاری 
از بخــش عمومــی )دولت( به بخش خصوصی )تاجران( اســت. 
در یــك مفهــوم کلــی، خصوصی ســازی بــه انتقال هــر وظیفه یا 
کارکــرد دولــت از جملــه وظایــف حكومتــی مثل وصــول درآمد و 
اجــرای قانــون اشــاره دارد. خصوصی ســازی در شــكل ظاهــری 
عبارت است از فرایندی که طی آن وظایف و تاسیسات بخش 
دولتی در هر سطحی به بخش خصوصی انتقال داده می شود؛ 
امــا خصوصی ســازی در مفهــوم حقیقــی به اشــاعه فرهنگی در 
کلیه ســطوح جامعه، اطالق می شــود که دستگاه قانون گذاری، 
قــوای قضائیــه و مجریــه و تمامی آحاد یك کشــور باور کنند که 
کار مردم را باید به مردم واگذاشت، یعنی مردم بدون دخالت 
دولت ملزم به انجام وظایف و مسئولیت های مربوط به جامعه 
خــود هســتند و هیــچ نهاد و قدرتی نمی توانــد آنها را از آن جام 

مسئولیت هایشان باز دارد.

مفهوم خصوصی سازی
واژه هــای عمومــی و خصوصــی در هــر جامعــه بــا فرهنــگ 

و زبانــی متفــاوت می توانــد دارای معنــای ویــژه 
و منحصــر بــه فــردی باشــد. بــا وجــود اختالفــات 
معانــی در فرهنگ هــای گوناگــون، هنــوز تمیــز 
میــان ایــن دو بخــش در جوامــع مختلــف دارای 

بیشترین منازعات نظری و عملی است.
گاهــی اوقــات تمایــز واقعــی میــان برخــی 
فعالیت هــا و نهادهــا کــه آیــا در حــوزه خصوصی 
قــرار دارنــد یــا بایــد در قلمــرو بخــش عمومــی 
)دولتــی( طبقه بنــدی شــوند، امــری اختالفــی و 

مناقشــه انگیز اســت. گاهــی اوقات ادعا می شــود کــه این گروه 
نیمه خصوصی و آن گروه شبه دولتی است. چنین ادعاهایی به 
طــور قطــع نمی توانــد از پایه های نظریه علمی برخوردار باشــند 
و گرایشــهای ایدئولوژیكــی و منافــع گروهــی و سیاســی در آن 
نقش زیادی دارند. البته در بسیاری از اوقات تببین این که چه 
امری خصوصی و یا عمومی اســت، ریشــه در رشــته تحصیلی و 
آموزشــی افكار و عقاید و فرهنگ و تربیت افراد دارد. بنابراین 

تمایز میان آنها به حاالت فكری افراد متفاوت باز می گردد.
تفــاوت میــان عمومــی و خصوصی منازعاتــی را درباره این 
کــه هــر کرانــه با چه عواملی تبیین می شــود به وجــود می آورد. 
یكی از مباحث قابل بحث، به موقعیت بازار برمی گردد. از نظر 
اقتصاددانان محل بازار از لحاظ جوهری، خصوصی است اما از 
دیدگاه جامعه شــناس و یا انسان شــناس که با فرهنگ و آداب 
و رســوم جوامــع ســر و کار دارنــد؛ محــل بازار از لحــاظ جوهری 
عمومی است. در حالی که اقتصاددانان از تفاوت میان عمومی 
و خصوصــی بــرای تمایــز میــان دولت و بازار اســتفاده می کنند، 
تحلیلگرانــی کــه بــا فرهنگ و قوانین و روابــط میان زن و مرد و 
به طور کلی انســانها ســر و کار دارند، حوزه عمومی را برای در 
برگرفتــن بــازار و سیاســت و در تقابــل قــرار دادن آن بــا قلمــرو 
قــرار می دهنــد؛ بنابرایــن  خصوصــی خانــواده مــورد اســتفاده 
مالحظه می شــود که تفاوت میان عمومی و خصوصی به حوزه 
مرزهــای مجادلــه اخیــر معرفــت بشــری کــه در برگیرنــده اقالم 

متعددی است برمی گردد.
از طرفــی دیگــر برخی اوقات، عمومی به کاالها و خدماتی 
اطالق می شود که از طرف دولت در اختیار مردم قرار می گیرد و 
به طور همگانی می توانند از آنها بهره مند شوند. پارک عمومی، 
وسایل نقلیه عمومی، معابر عمومی، کتابخانه های عمومی و... 
از آن دســته اند. گاهــی اوقــات هــم از عمومی، دولت اســتنباط 
می شــود. یعنی آن دســته از فعالیت هایی که مستقیم از طرف 
دولــت انجــام می گیــرد، کلیــه بخشــهای اقتصــادی می تواننــد 

اقتصــادی،  ادبیــات  در  شــوند.  آن  مشــمول 
متــرادف بــودن عمومــی و دولتــی در ایــن بخش 
مشــاهده می شود. بنابراین وقتی گفته می شود 
بخــش عمومــی اقتصاد، یعنی بخشــی کــه کلیه 
فعالیت هــای درآمــدزا و هزینه بــر دولــت در آن 
تحقــق می یابــد.  چنیــن اســتدالل هایی معنــای 
دوم خصوصــی را برجســته می کنــد: چرخــش از 
دخالت هــا و درگیری هــای فــردی از جــز یعنــی از 
فعالیــت عمومــی بــه دغدغه هــای خصوصــی. در 
ایــن نــوع از عمومــی بــه خصوصی، حرکــت از دغدغــه مدنی به 
تعقیــب نفــع فردی اســت. خصوصی ســازی هم چنیــن می تواند 
نــوع دیگــری از کناره گیــری از کل بــه جــزء را برجســته ســازد: 
مالــك شــدن غیرقانونــی برخــی کاالهایــی که قبال در دســترس 
عامه مردم یا جامعه بود از ســوی یك فرد یا گروه خاص. مثل 
مشــارکت نــدادن مردم. خصوصی ســازی در مفهــوم اختصاصی 

کردن اموال عمومی پیامدهای آشكاری برای توزیع رفاه دارد.
کشــورهای مختلــف معمــوال چندیــن هدف کلــی از اجرا و 
پیگیــری برنامه های خصوصی ســازی دارند. ایــن اهداف عبارتند 

از:
)1افزایش درآمدهای دولت
)2ارتقای کارآیی اقتصادی

)3کاهش مداخله دولت در اقتصاد

)4گسترش مالكیت سهام )یا مالكیت شرکتی(

)5افزایش رقابت

چالش ها و مشکالت خصوصی سازی
تجربــه بنگاه هایــی کــه خصوصی شــده اند نشــان می دهد 
کــه اهــداف کیفــی مورد نظر آنگونــه که باید تحقــق پیدا نكرده 
و خصوصی ســازی بــه طــور کل با چالش ها و مشــكالتی روبه رو 

بوده است.
برای مثال، مرکز پژوهشهای مجلس در یكی از گزارشهای 
خــود اعــالم کــرده اســت که بــا توجه بــه وضع موجــود واگذاری 
ســهام شــرکتهای دولتــی در صنایــع فــوالد، چالشــهای متعددی 
در دســتیابی به اهداف سیاســتهای کلی اصل چهل و چهارم از 

جانب صنعت فوالد وجود دارد.
و  منســجم  ســرمایه  بــازار  نبــود  چالشــها،  ایــن  از  یكــی 
متناســب در کشــور برای تجمیع ســرمایه های بخش خصوصی 
برای سرمایه گذاری در صنایع بزرگ و سرمایه بر از جمله فوالد 
اســت. از طرفــی بخــش خصوصــی که به صورت خــاص توانایی 

ســرمایه گذاری در ایــن صنعــت را داشــته باشــد، انگشت شــمار 
اســت کــه آنهــا هــم بــه دالیلــی از جملــه نبــود اطمینــان بــه 
در  ســرمایه گذاری  ریســك  و  دولــت  اقتصــادی  سیاســت های 

کشور، تمایلی به سرمایه گذاری در این صنایع را ندارند.
همچنیــن، در ایــن گــزارش آمده اســت: مداخله دولت در 
مدیریــت شــرکتهای واگذارشــده فــوالد، یكی دیگــر از معضالت 
اجــرای سیاســتهای کلــی اصل چهل و چهارم قانون اساســی در 
صنایع مذکور است. به عبارت دیگر، دولت با واگذاری بخشی 
از ســهام شــرکتهای مذکــور بــه مؤسســات و نهادهــای عمومــی 
غیردولتی و شــبه دولتی ها و نیز واگذاری بخشــی از این ســهام 
بــه ایــن مؤسســات و نهادهــا بابــت رد دیــون، عمــالً بــه نوعــی 
مدیریــت خــود را بر شــرکتهای واگذار شــده پابرجــا نگه می دارد 
کــه ایــن امــر بــه نوبه خــود باعث نبــود تمایل بخــش خصوصی 

برای سرمایه گذاری در این شرکت ها می شود.
بنابرایــن یكــی از چالشــهای اصلی خصوصی ســازی مرتبط 
بــا نقــش پررنــگ شــرکتهای عمومــی غیردولتی در خرید ســهام 
واگــذار شــده و شــكل گیری بیش از پیش قدرت هــای اقتصادی 
شــبه دولتی در کنار دولت نیز اســت. طبق دیدگاه کارشناسان، 
شــرکتهای عمدتــاً شــبه دولتی ماننــد »شــرکت ســرمایه گذاری 
اقتصــاد  مهــر  ســرمایه گذاری  »شــرکت  اجتماعــی،«  تأمیــن 
ایرانیــان« و »صندوق هــای بازنشســتگی« بخــش عمــده ای از 

ارزش کل سهام بلوکی واگذار شده را خریداری کرده اند.
در این مورد متخصصان و فعاالن اقتصادی و سیاســی بر 
ایــن باورنــد در صورتــی که همچنــان حضور پررنــگ و حداکثری 
شرکت های شبه دولتی و نبود حضور جدی بخش خصوصی در 
خرید سهام شرکت های دولتی تداوم یابد نمی تواند به اهداف 
اصلــی خــود یعنــی افزایش کارآیی و تســریع توســعه اقتصادی 
منتهــی شــود و علــت اصلــی ایــن امر نیــز متأثر بــودن مدیریت 

شرکتهای شبه دولتی از دولت و حاکمیت است. 
عــالوه بــر آن، بخش قابل توجهــی از واگذاری ها در قالب 
ســهام عدالت بوده اســت. این نوع واگذاری با خصوصی ســازی 
معنــای  بــه  دارد. خصوصی ســازی  تفــاوت  معمــول  بــه شــیوه 
واگــذاری مالكیــت و مدیریــت شــرکت های دولتــی بــه بخــش 
خصوصی است. این در حالی است که در طرح واگذاری سهام 
عدالــت مالكیــت بســیاری از شــرکتهای دولتــی بــه شــرکت های 
ســرمایه گذاری  شــرکت های  ســهام  و  اســتانی  ســرمایه گذاری 
اســتانی بــه تعاونی هــای شهرســتانی و مــردم واگــذار می شــود. 
درواقع، در اینجا نیز با نوعی شــبه دولتی شــدن اقتصاد روبه رو 
هســتیم. در کنــار مــوارد فــوق و طبــق گفته هــای کارشناســان 
می تــوان گفــت کــه اگــر بــه دلیــل انحصــارات طبیعــی، کمبــود 
اطالعــات، محدودیت هــای ارزی یــا محدودیت هــای تكنولوژیك 
و ... درجه رقابت فعالیت ها در یك اقتصاد اندک باشد، تغییر 
مالكیــت دولتی به مالكیــت خصوصی موجب افزایش قیمت ها 
و کارآیــی نداشــتن بیشــتر می شــود؛ زیــرا مالكیــت خصوصــی 
انگیزه کمتری در تأمین منافع اجتماعی داشته و تمایل دارد از 

تنگناهای اقتصادی، رانت بیشتری را کسب کند.

مزایای خصوصی سازی:
ایــن  خصوصی ســازی  اصلــی  دلیــل  بهــره وری:  1(ارتقــای 
اســت کــه شــرکتهای خصوصــی انگیــزه مضاعفــی بــرای کاهش 
هزینه ها و ارتقای بهره وری دارند. اگر برای یك سازمان دولتی 
کار می کنیــد، بــه زودی متوجــه می شــوید کــه مدیــران صنعتــی 
در بخــش دولتــی معمــوال در افزایش ســود نقش بســزایی ایفا 
نمی کننــد. بــا وجــود ایــن، یــك بنــگاه خصوصــی عالقه منــد بــه 

افزایش سودآوری است. 
مدیــران  دولتهــا  معمــوال  سیاســی:  نکــردن  2(دخالــت 
اقتصادی ضعیفی دارند. دولتها به جای درک مسائل اقتصادی 
و تجــاری، بیشــتر تحــت تاثیــر انگیزه هــا و فشــارهای سیاســی 
هستند. به عنوان مثال، یك شرکت دولتی ممكن است کارگران 
مــازاد اســتخدام کنــد که چنــدان کارآمد نیســتند. دولت ممكن 
اســت تمایلــی بــه تعدیــل کارگــران ناکارآمد بــه دلیــل تبلیغات 
منفی و تاثیر آن بر زیان های اقتصادی احتمالی نداشته باشد.
3(چشــم انداز کوتاه مدت:بســیاری از مدیران دولتی فقط 
بــه انتخابــات بعــدی فكــر می کننــد. بنابراین، ممكن اســت آنها 
تمایلی به ســرمایه گذاری در زمینه ارتقای زیرســاختها نداشــته 
باشــند کــه در درازمــدت منجــر بــه افزایــش بهــره وری اقتصادی 
می شــود، زیــرا آنهــا بیشــتر نگــران پروژه هایی هســتند که قبل 
از برگــزاری انتخابــات از توجیــه اقتصــادی برخوردارنــد. کاهــش 
سرمایه گذاری در بخش دولتی آسانتر از خدمات ضروری مانند 

مراقبت های بهداشتی است.
طــرف  از  همــواره  بنــگاه خصوصــی  یــك  4(ســهامداران: 
تحــت  خــود،  کارآمــد سیاســت های  اجــرای  بــرای  ســهامداران 
فشــار قــرار می گیــرد. اگر شــرکت ناکارآمد باشــد، ممكن اســت 
در معــرض تملیــك خصمانــه)takeover( از ســوی ســهامداران 
قرار گیرد. شــرکت های دولتی از این فشــار مبرا بوده، بنابراین 

ناکارآمدی در آنها بسیار چشمگیر است.
ادامه در صفحه 3

ترجمه: سلیم حیدری

 )ADA( ارز رمزنگاری شده ناشناخته کاردانو
پــس از افزایــش قیمــت اخیــر، بــه ســومین ارز 
رمزنگاری شــده پس از بیت کوین و اتریوم تبدیل 
شــده اســت. دلیل این اســت که عالقه مندان به 
بالک چیــن به دنبــال گزینه های ســازگار با پدیده 

تغییرات اقلیمی هستند.
کویــن  دیجیتــال  ارز  ســایت  وب  گفتــه  بــه 
مارکت کاپ، قیمت کاردانو در هفته گذشته بیش 

از 36 درصد افزایش یافته است و سرمایه آن 90.6 میلیارد دالر 
)76 میلیارد یورو( در بازار است.

امــا کاردانــو چیســت و دالیــل موفقیت آن چیســت؟ در این 
گزارش همه چیزهایی که باید بدانید وجود دارد.

کاردانــو براســاس پلتفــرم بالک چین اســت و رمــزارز داخلی 
خود به نام ADA را دارا ست.

نــام ایــن ارز رمزنــگاری شــده از نــام آگوســتا آدا کینگ یا آدا 
الولیــس، کنتــس بریتانیایــی قــرن نوزدهــم میــالدی گرفته شــده 
اســت کــه بــه دلیــل کار بــر روی موتور محاســبات نظری مشــهور 
است. او تا حد زیادی به عنوان اولین برنامه نویس رایانه در نظر 

گرفته می شود و دختر شاعر لرد بایرون است.
چارلــز  اتریــوم،  بنیانگــذار   2015 ســال  در  را  کاردانــو 

هوسکینسون تأسیس کرد و در سال 2017 راه اندازی شد.
کاردانو، بزرگترین ارز رمز نگاری شده است که از مدل بالک 

چین استفاده می کند و جایگزین دوستدار محیط 
زیست تری محسوب می شود.

بــا بیشــتر شــدن آگاهی عالقه منــدان رمز  ارز 
دربــاره تأثیرات زیســت محیطی رمز ارزهــا، کاردانو 
بــر بیت کویــن و اتریــوم برتــری پیــدا کــرده اســت. 
ایــن مســاله می تواند یکــی از دالیل موفقیت های 
اخیــر آن باشــد. ارقــام به دســت آمــده از ســایت 
نشــان   Bitcoinenergyconsumption.com
می دهد که میزان انتشار آالینده ساالنه بیت کوین 
بیش از 57 میلیون تن CO2 در ســال اســت که تقریباً به اندازه 
میــزان کربــن تولیدشــده ســاالنه در یــک کشــور کوچــک اروپایــی 
اســت. ایران و چین تابســتان امســال به طور موقت استخراج ارز 
رمزنگاری شــده را ممنوع کردند؛ زیرا رایانه های مورد اســتفاده در 
ایــن فرآینــد بیــش از حد برق مصرف می کردند و باعث قطع برق 

می شدند.
سازوکار اثبات سهام کاردانو که بر اساس تخصیص تصادفی 
ســکه به کاربران- که ســکه را به عنوان وثیقه قرار می دهند- کار 
می کنــد. این شــیوه با مکانیســم اثبــات کار- که دربــاره بیت کوین 
و اتریــوم مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد- متفــاوت اســت. مکانیزم 
بیت کویــن و اتریــوم نیــاز بــه یک شــبکه جهانــی کامپیوتــر دارد تا 
همزمــان بــا انجــام یــک معامله با یکدیگر کار کننــد. این روش به 
منظــور تشــویق افزایش محاســبات بــرای معامالت طراحی شــده 
اســت، که انرژی بســیار بیشــتری نســبت به روش اثبات ســهام 

اســتفاده می کنــد. کاردانو در وب ســایت خود مــی گوید: »ما علم 
را تغییر داده ایم. ما معنای ایجاد سیستم های جهانی و مدل های 
پایــدار مبادلــه و حکمرانــی را تغییر داده ایــم. ما در کنار جامعه و 
شرکای خود آینده جدیدی را تعریف می کنیم: آینده ای غیرمتمرکز 

و بدون واسطه، که در آن قدرت به فرد بازگردانده می شود.«

دالیل موفقیت کاردانو چیست؟
در طی دو هفته گذشته بازار ارزهای رمزنگاری شده در حال 
اوج گیــری بودنــد. بیت کویــن و اتریــوم پیشــتاز این مــوج بوده اند؛ 
امــا آلت کوین هــا )ارزهــای دیجیتالــی جایگزیــن بیت کویــن( نیــز 
در رقابــت افزایــش قیمت یافته انــد. افزایــش قیمــت کاردانــو پس 
از اعــالم ارتقــای )آپگریــد( آلونــزو انجــام شــد که در ماه ســپتامبر 
)10 شــهریور تــا 9 مهــر( راه انــدازی می شــود. آلونــزو قــرار اســت 

قراردادهــای هوشــمند را بــه بالک چیــن معرفی کنــد. قراردادهای 
هوشمند برنامه هایی هستند که روی بالک چین ذخیره می شوند 
و در صــورت بــرآورده شــدن شــرایط  اجرا می شــوند. آنهــا معموالً 
برای خودکار کردن یک توافقنامه استفاده می شوند و به کاردانو 
اجازه می دهد قراردادهای هوشــمند خود را مســتقر کرده و راه را 

برای برنامه های غیرمتمرکز خود )dApps( هموار کند.
یکــی دیگــر از دالیــل افزایــش کاردانــو ایــن اســت کــه از 25 
آگوســت )امــروز(، ســکه آن در صرافی هــای ژاپــن پــس از کســب 
مجوز از این کشــور درج می شــود، این مجوز یکی از ســخت ترین 
معیارها برای ورود به بازار اســت. این بدان معناســت که کاردانو 
)ADA( به جمع سکه های پیشرفته بیت کوین، اتریوم و الیت کوین 

در ژاپن ملحق و در آنجا آزمایش می شود.
منبع: یورونیوز

آیا کاردانو، ارز دیجیتال سبز، می تواند بیت کوین و اتریوم را پشت سر بگذارد؟

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
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حداکثر 10 درصد افزایش قیمت کاالها 
با اصالح نرخ ارز
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یک استاد دانشگاه: نگاه 
اصالحی و شفافیت در 
برنامه خاندوزی قابل 

تحسین است
محسن سیفی مدیر 
اســت  معتقــد  دانشــگاه 
آسیب شناسی که مبنای 
ارایه برنامه از سوی وزیر 
پیشــنهادی اقتصــاد قــرار 
گرفتــه قابل تحســین و از 
ظرفیــت اجرایی برخوردار 

است. 
محســن ســیفی، استاد اقتصاد دانشــگاه و پژوهشگر 
اقتصادی در تشــریح بررســی برنامه های گزینه پیشــنهادی 
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی اظهــار داشــت: بــا بررســی 
برنامه ها مالحظه می شود آسیب شناسی های صورت گرفته 
کامــالً دقیــق و کارشناســی بــوده کــه بــا اهتمام همــه ارکان 
دولــت و اســتفاده از ظرفیــت کارشناســان و نخبــگان حــوزه 
اقتصــادی قابلیــت اجــرا خواهــد داشــت. وی در ادامــه بیان 
داشــت: در ایــن برنامــه بــه خوبی به نظارت هــای ناکارآمد و 
مشکالت قوانین ناظر و کاربردی در تقنین و اجرا اشاره شده 
و راهبردهــا و سیاســت های مناســبی در حــوزه شــفافیت و 
نظارت ارائه شده که قابل تحسین است. سیفی تالش برای 
رفع شبهات شرعی و صیانت از حقوق مردم و بیت المال در 
برنامه هــای خانــدوزی را مؤثر و اجرایی خواند و در خصوص 
سیاســت های پیشــنهادی بازار ســرمایه اعم از متنوع ســازی 
ابزارها و محصوالت مالی در این بازار، حذف تنظیم گری های 
غیــر ضــروری، تســهیل مقــررات مربوطه و… را غیر شــعاری 
و مناســب ارزیابــی کــرد. ایــن مدیــر شــبکه بانکــی در پایــان 
بــا اشــاره به شــرایط خــاص اقتصادی کشــور اعم از کســری 
بودجــه، حجــم نقدینگی و… و همچنیــن اولویت های برنامه 
خانــدوزی تصریــح کــرد: با شــناختی که از دکتــر خاندوزی و 
مجموعه همراه ایشــان در حوزه کارشناســی، سیاستگذاری 
و اجرا دارم، پیشنهاد ایشان به عنوان وزیر اقتصاد را عامل 

امیدواری و استقبال حوزه دانشگاهی می دانم.

نگرانی گروه ۷ از نبود 
زمان کافی برای تخلیه 

افغانستان
ترجمه: محمود نواب مطلق

خــروج  مهلــت 
متحــدان  و  غربــی  اتبــاع 
افغانستانی شان از کابل رو 
به اتمام است و آنها در این 
خصــوص شــدیدا نگــران و 
در تنگنا هستند. »بوریس 
نخســت وزیر  جانســون«، 
انگلیس که اکنون ریاست 

گــروه 7 را برعهــده دارد، درخواســت  کرده اســت تا در یک 
اجالس فوری مجازی موضوع خروج نیروهای نظامی غرب 
از افغانســتان در پــی بــه قــدرت رســیدن طالبان و مســائل 

ناشی از آن بررسی شود.
 هــدف اصلی این اجــالس فوری قانع کردن جوبایدن، 
رئیس جمهــوری ایــاالت متحــده آمریــکا، بــرای تمدیــد مهلت 
خروج نیروهای آمریکائی است. 31 اوت )9 شهریور( آخرین 
مهلت برای خروج کامل این نیروها تعیین شــده اســت. اگر 
ایــن مهلــت تمدید نشــود خروج نیروهای غربی ازافغاســتان 
بــا مشــکل جــدی روبــه رو خواهد شــد. این در حالیســت که 
متحــدان گــروه هفــت بــرای خــروج همــه نیروهــای خــود از 

افغانستان به زمان بیشتری نیاز دارند. 
»جک ســولیوان«، مشــاور امنیت ملی ایــاالت متحده 
آمریکا، در این خصوص می گوید: »واشنگتن موضوع تمدید 
را رد نکــرده اســت امــا احتمــال آن کــم اســت. همان طور که 
رئیس جمهوری بایدن گفته اســت ما تا 31 اوت )9 شــهریور( 
بــه انــدازه کافــی فرصــت داریم تا همــه متقاضیان خــروج از 
افغانستان را خارج کنیم.« از طرف دیگر بر اساس گفته های 
سهیل شاهین، سخنگوی طالبان، این گروه مخالف هرگونه 
تمدیــد ایــن مهلــت اســت و در ایــن خصــوص هشــدار داده 
اســت:» اگر آنها این مهلت را تمدید کنند در حقیقت زمان 
اشــغال را تمدید کرده اند. ما نیازی به این اشــغال نداریم و 
این امر منجر به بی اعتمادی ما به آنها خواهد شد. اگر آنها 
بــه ادامه اشــغال اصرار داشــته باشــند  قطعا بــدون واکنش 

جدی ما نخواهد بود.«
تعدادی از افغانستانی ها به تدریج به آمریکا رسیده اند 
ولــی وضــع در فــرودگاه کابــل و درهــای خروجــی آن بســیار 
خطرنــاک اســت. دوشــنبه، 23 اوت ) اول شــهریور(، بــر اثــر 
تیرانــدازی مهاجمــان ناشــناس یــک نگهبــان کشــته و ســه 
نگهبان دیگر زخمی شــدند. هزاران خانواده افغانســتانی که 
از حکومــت طالبان وحشــت زده اند در فــرودگاه کابل تجمع 
کرده اند وبه غربی ها التماس می کنند تا آنها را با هواپیماهای 
خود از این کشور خارج کنند. در بقیه نقاط شهر کابل همه 
چیــز آرام بــه نظــر می رســد. نیروهــای طالبان در تمام شــهر 
مشــغول گشــت زنی هستند و پســت های نگهبانی  و کنترل 

در تمام نقاط شهر دایر کرده اند.
 رهبران گروه هفت عالوه بر اینکه در پی خروج هرچه 
بیشــتر متقاضیان خروج از افغانســتان هســتند، قصد دارند 
در ایــن اجــالس بــه بررســی راه هــای برقــراری امنیــت پایــدار 
در افغانســتان بپردازنــد و طالبــان را  بــه تشــکیل یــک دولــت 
فراگیرترغیب کنند. دوشنبه، 23 اوت، کاخ سفید اعالم کرد: 
طــی 12 ســاعت گذشــته حدود 11هــزار نفر از طریــق فرودگاه 
کابــل خــارج شــده اند. از اوایــل جوالی ) اواســط تیــر( تا کنون 
54هــزار نفــر از افغانســتان خــارج شــده اند که 48 هــزار نفر 
از ایــن تعــداد از 14 اوت )23 مــرداد( تــا کنون خارج شــده اند؛ 
درســت روز قبل از تصرف کابل به وســیله طالبان و تشــدید 

عملیات هوایی برای خارج کردن نیروها از افغانستان.
منبع: یورونیوز

خالصه بررسی خصوصی سازی دولت )اصل 44قانون اساسی( از سوی اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و 
کشاورزی هرمزگان

آدرس ســایت

روزنــــامــه عصــــــر اقتصــــــــاد

w  w  w  .  a  s  r  e - e  g  h  t  e  s  a  d . c  o  m

شناسه : 1179846 م الف : 1835

ه اول(فراخوان مناقصه عمومی 1 مرحله ای
مرحل

( 

»تهیه باکس پالت های فلزی «
رجوع به صفحه 3

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

خصوصی سازی



خدمــــــــــاتوتوزیـــــــــــع .  چهارشنبه . 3 شهریور 1400 . سال هجدهم . شماره 4736 .  

 نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی: 
عرضه مرغ بی سر و سامان است

بــهگفتــهنایبرئیــسکانونانجمنصنفــیمرغداران
گوشــتی،تنهــادلیــلافزایــشقیمــتمــرغدرایــنروزها،
ناتــرازیدربخــشتوزیــعاســتکــهمرغبهدســتدالالن

افتادهاست.
حبیــب اســداله نژاد در ایــن بــاره به باشــگاه خبرنگاران 
جــوان، گفــت: امــروز بزرگ تریــن مشــکل بــازار مرغ کشــور، 
فقــط نبــود نظــارت در چرخــه توزیــع اســت؛ چراکــه فعالیت 

دالالن در این چرخه کامال قابل مشاهده است.
او افــزود: دالالن در ســایه بی تدبیــری و نبــودن نظارت 
بــه راحتــی در حال فعالیت هســتند و مرغ تازه را از کیلویی 
۲۷هــزار تومــان بــه کیلویــی ۴۰هــزار تومان در ســطح شــهر 
رســانده اند. نایب رئیــس کانــون انجمــن صنفــی مرغــداران 
گوشتی بیان کرد: این نظارت ناکافی از سوی ناظران باعث 
ایجاد التهاب و نابه ســامانی در سراســر کشــور شــده اســت 
به طوری که در تهران با کمبود مرغ مواجه هستیم، اما در 

برخی استان ها مازاد تولید وجود دارد.
اســدهللا نــژاد ادامه داد: مرغــداران مرغ های زنده خود 
را بــا قیمــت مصــوب و در نهایــت هــزار تومــان گران تــر بــه 
کشتارگاه ها می فروشند و با وجود این دچار ضرر می شوند، 
اما در این بین در چرخه توزیع افرادی هستند که محصول 

خود را دو برابر قیمت خرید می فروشند.
ُــر تولیــد مانند  او تصریــح کــرد: در برخــی اســتان های پ
گیــالن بــا مازاد مرغ مواجه هســتیم به طــوری که تولید این 
اســتان ۵۰۰ تن، اما مصرف کمتر از ۲۰۰تن اســت که اجازه 

خروج این مرغ ها به خارج از استان نیز داده نمی شود.
نایب رئیــس کانــون انجمــن صنفــی مرغــداران گوشــتی 
در پایــان ابــراز کــرد: فعالیــت دالالن از ایــن قســمت آغــاز 
می شــود کــه مرغ زنده را با قیمت مصــوب از تولیدکنندگان 
ایــن اســتان ها می خرند و با قیمت هــای نجومی در تهران به 

مغازه دار ها می فروشند.

کاهش ۲۹ درصدی مسافران فرودگاه مهرآباد
شــرکت مدیرعامــل اجرایــی مشــاور گفتــه بــه
فرودگاههــا،فــرودگاهمهرآبــادبــهعنــوانپرترافیکتریــن
فرودگاهکشــوردرتعطیالت۵روزه،کاهش۲۷درصدی
پذیــرش و اعــزام ۲۹درصــدی و برخاســت و نشســت

مســافرانراتجربهکرد.
بــه گــزارش روز سه شــنبه ایرنــا از پایــگاه خبــری وزارت 
راه و شهرســازی، غالمرضــا رســتمیان از کاهــش پروازهــا در 
اکثر فرودگاه های کشور به دنبال ابالغیه ستاد ملی مقابله 
بــا کرونــا مبنــی بــر اعمــال محدودیــت بیشــتر بــرای نــاوگان 
مســافری در تعطیــالت ۲۵ تــا ۳۰مرداد در مقایســه با مدت 

مشابه ماه گذشته خبر داد.
بنابــر ایــن خبــر، ســتاد ملــی مقابله بــا کرونــا ۲۱مرداد 
طــی ابالغیه جدیدی محدودیت بیشــتری بــرای تردد ناوگان 
عمومــی مســافری صــادر کــرد. در ایــن مصوبه ابالغ شــد که 
تردد ناوگان مســافری با وســایل نقلیه حمل و نقل عمومی 
مســافری  خودروهــای  و  اتوبــوس  قطــار،  پروازهــا،  شــامل 
مــدت ۶روز کاهــش  بــرای  برون شــهری در همــه مســیرها 

می یابد.  
مشــاور اجرایــی مدیرعامــل شــرکت فرودگاه هــا درباره 
ایــن مصوبــه در فرودگاه هــای کشــور  ایــن ابالغیــه گفــت: 
متناســب با تعداد مســافران و پروازهای برنامه ای اجرا شــد 

اما در هر فرودگاه نسبت به فرودگاه دیگر متفاوت بود.
او افــزود: فــرودگاه مهرآبــاد بــه عنــوان پرترافیک تریــن 

فــرودگاه کشــور در تعطیــالت ۵ روزه، کاهــش ۲۷درصــدی 
نشســت و برخاست و ۲۹درصدی اعزام و پذیرش مسافران 

را تجربه کرد.
رســتمیان همچنیــن اظهــار کــرد: فــرودگاه بین المللــی 
مشــهد نیز با توجه به ایام تاســوعا و عاشــورای حســینی که 
بــه طــور معمــول میزبان جمعیت بیشــتری از مســافران نیز 

هست، با کاهش ۴۸درصدی پروازها روبه رو بود.
او گفــت: در مــدت مذکــور فــرودگاه اصفهــان در هــر 
دو بخــش اعــزام و پذیــرش مســافر و نشســت و برخاســت 
هواپیما ۳۵درصد و فرودگاه شیراز نیز ۲۷درصد در پروازها 

و ۲۹درصد در تعداد مسافران کاهش داشت.
بــه گفتــه رســتمیان، فرودگاه هــای شــمال کشــور نیــز 
بــا رعایــت ابالغیــه ســتاد  ایــن قائــده مســتثنی نبــود و  از 
ملــی مقابلــه بــا کرونــا مســئولیت اجتماعــی خــود را به نحو 
مطلــوب انجــام دادند به طوری که فرودگاه رشــت ۲۶درصد 
در پروازهــا و ۳۳درصــد در مســافران، فــرودگاه ســاری نیــز 
۳۸درصد در تعداد نشست و برخاست هواپیما و ۵۰ درصد 
در میزان اعزام و پذیرش مسافران، کاهش را تجربه کردند.
بــه گــزارش شــرکت فرودگاه ها و ناوبــری هوایی ایران،  
رســتمیان در ادامه درباره فرودگاه های جنوب کشــور گفت: 
طی این ایام فرودگاه اهواز ۳۴درصد، بندرعباس ۲۲درصد، 
المــرد ۵۰ و الرســتان ۲۸ درصــد کاهــش را در نشســت و 

برخاست هواپیما رقم زدند.

صمت منتشر کرد: برنج تایلندی، رتبه اول افزایش قیمت 
در تیر 

معــدن صنعــت، وزارت ســوی از منتشرشــده آمــار
وتجــارت)صمــت(نشــانمیدهــدکــهازبینانــواعبرنج،
گوشــتوشــکرکــهوضــعقیمــتآنهــادرتیــرامســال
منتشرشــده،قیمــتتمــامکاالهــابیــن۲۷تــا۷۹درصددر
مقایســهباتیرســالگذشــتهافزایشداشــتهوبیشــترین

افزایشقیمتمربوطبهبرنجتایلندیبودهاست.
به گزارش ایسنا، بر اساس این آمار بیشترین افزایش 
قیمت در تیر امســال مربوط به برنج تایلندی بود که قیمت 
آن بــا ۷۹.۳درصــد افزایــش از حــدود ۸۹۰۰ تومــان در تیــر 
ســال ۱۳۹۹ بــه نزدیــک ۱۶هــزار تومان در ماه مشــابه ســال 

جاری رسیده است.

افزایش۳۹درصدیقیمتبرنجایرانی
در ایــن میــان از بیــن ســایر انــواع برنــج، برنــج طــارم 
اصل، هاشمی و پاکستانی به ترتیب۳۹.۴، ۳۹ و ۲۷.۴درصد 
افزایــش یافتــه و به حــدود ۳۶هزار و ۷۰۰، ۳۵هزار و ۷۰۰و 

۲۴هزار و ۷۰۰تومان رسیده است.
دبیــر انجمــن واردکننــدگان برنــج اواخر خــرداد از طرح 
موضــوع کاهــش حذف دوره ممنوعیــت واردات فصلی برنج 
خبر داده بود و گفته بود که علت طرح آن ذخیره کم برنج 
خارجــی اســت و بــا توجه بــه اینکه واردکننــدگان نیز تمایلی 
بــه واردات برنــج بــرای دوره ممنوعیــت ندارند، ممکن اســت 

کشور با کمبود برنج خارجی مواجه شود.  
امســال ممنوعیــت فصلــی از ابتدای مردادمــاه تا پایان 
آبــان  اعمــال خواهــد شــد و طبــق اعــالم وزارت صمــت، تنها 
برنج هایــی کــه قبــل از ۳۱ تیــر دارای قبــض انبــار و اعالمیــه 
و  اظهــار  امــکان  باشــند  ســفارش  ثبــت  همچنیــن  و  ورود 
ترخیــص دارنــد و خــارج از آن به بعد از ممنوعیت می رســد. 
اما در تازه ترین مکاتبه گمرک ایران با وزارت صمت وضعیت 
واردات برنج و ذخایر آن با توجه به اعمال ممنوعیت فصلی 
واردات و بالتکلیفــی کشــتی های حامــل برنــج بــرای ورود به 
ایــران مــورد تاکیــد قرار گرفته و خواســتار بازنگــری در تاریخ 
ممنوعیــت فصلــی واردات این کاال جهت جلوگیری از کمبود 

برنج یا افزایش قیمت آن در ماه های آتی شده است.

شکردررتبهدومافزایشقیمت
رتبه دوم بیشترین افزایش قیمت به شکر می رسد که 
قیمت آن در تیر امســال ۶۱.۶ درصد نســبت به ماه مشــابه 
ســال ۱۳۹۹ افزایــش یافتــه اســت؛ به طوری کــه قیمــت هــر 
کیلوگــرم شــکر ســفید از ۸۳۰۰ تومــان در تیر ســال قبل به 

۱۳هزار و ۴۰۰ تومان در ماه مشابه امسال رسیده است.
البتــه مشــاهدات میدانــی نشــان می دهد قیمت شــکر 
نیــز در بســته های ۹۰۰گرمــی در مغازه هــا بــه ۱۵ تــا ۱۸هزار 
تومــان هــم رســیده اســت. در ایــن رابطــه معــاون بازرســی 
اوایــل  تولیدکننــدگان  و  ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان 

امسال علت افزایش قیمت شکر را رو به اتمام بودن ذخایر 
شــکر واردشــده با ارز دولتی عنوان کرد و گفت که با توجه 
بــه اینکــه شــکر در حــال حاضــر بــا ارز نیمایی وارد می شــود 

دیگر مشمول نرخ گذاری تثبیتی نیست.  

افزایشبیشاز۵۰درصدیقیمتمرغ
قیمــت هــر کیلوگــرم گوشــت مــرغ تــازه نیــز در تیــر 
بــا افزایــش ۵۷.۶ درصــدی بــه حــدود ۲۶هــزار و ۵۰۰تومــان 
رســیده اســت. قیمت این محصول در ماه مشــابه سال قبل 
نزدیک به ۱۷هزار تومان بوده اســت. البته اخیرا قیمت این 
محصول به ۴۰هزار تومان هم رســید و این در حالی اســت 
که نرخ مصوب مرغ ۲۴هزار و ۹۰۰تومان اســت و چون ارز 
دولتی به نهاده های تولید اختصاص یافته مرغ باید با همین 

قیمت مصوب در دسترس همگان باشد.
اواخر ســال گذشــته نیز وضع نابســامانی در بازار مرغ 
حــاد بــود کــه باعــث ایجــاد صف هــای طوالنــی بــرای دریافت 
مــرغ بــه قیمــت تنظیم بــازار در اوضاع کرونایی شــد. این در 
حالــی اســت کــه نهاده هــای دام و طیورهمچنــان ارز دولتــی 
دریافــت می کننــد و مــرغ به قیمت مصوب باید در دســترس 
عمــوم مــردم باشــد. امــا در حالی کــه وزارت جهاد کشــاورزی 
می گوید تولید مرغ به اندازه نیاز کشور بود و هیچ کمبودی 
در ایــن زمینــه وجود ندارد و تقصیر را به گردن وزارت صمت 
انداخته اند که وظیفه نظارت بر بازار و برخورد با گرانفروشی 
را دارد، مســئوالن وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت )صمت( 
می گویند قرارگاه ساماندهی مرغ مسئول تامین و توزیع این 
کاالســت؛ بنابرایــن ایــن وزارتخانــه مســئولیتی در این رابطه 
نــدارد که بخواهــد اظهارنظر کند. از طرف دیگر گزارش هایی 

از کمبود مرغ در بازار نیز منتشــر شده است.

گوشتقرمزچقدرگرانشد
و  گوســاله  گوشــت  کیلــو  هــر  قیمــت  میــان  ایــن  در 
گوسفندی با ۴۹.۹ و ۳۴.۴درصد افزایش در تیر امسال  به 
حدود ۱۱۶ و ۱۲۷هزار تومان رســیده اســت. قیمت هر کیلو 
گوشــت گوســفندی و گوســاله در ماه مشابه سال ۱۳۹۹ به 

ترتیب حدود ۷۷ و ۹۵ هزار تومان بوده است.   
بــر ایــن اســاس کمترین کاهــش قیمت در تیر امســال 
نســبت به ماه مشــابه ســال قبل مربوط به برنج پاکســتانی 

بوده است.

کدامکاالهاطییکماهگرانشدند
بررسی قیمت این اقالم اساسی طی یک ماه نیز نشان 
می دهــد قیمــت همه اقالم یاد شــده در تیر امســال نســبت 
بــه مــاه قبلش به جز برنج گوشــت گوســفندی و گوســاله با 
۰.۳ و ۰.۱درصد کاهش،  بین ۰.۶درصد )برنج پاکستانی( تا 

۷.۷درصد )برنج تایلندی( افزایش یافته است.

اخبـــــــــــــــــار

پیش فروش محصوالت زامیاد آغاز شد 
بــدون زامیــاد محصــوالت پیشفــروش جدیــد نــرخ

محدودیتآغازشد.
جوان، شــرایط  خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
پیش فروش محصوالت شرکت زامیاد بدون هیچ محدودیتی 

به شرح جدول ذیل اعالم شد:
و  ثبت نــام  محدودیت هــای  فــروش،  روش  ایــن  در 
قرعه کشــی وجــود نــدارد و متقاضیــان می تواننــد از امــروز 
مــورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ بــه صــورت ۲۴ســاعته نســبت ثبت نــام 

اقدام کنند.

مبلغ )تومان(نام خودرو 

۱۰۶.۲۵۰.۰۰۰نیسان تک سوز آپشنال

۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰نیسان دوگانه سوز آپشنال

۱۳۳.۰۰۰.۰۰۰پادرا پالس

ســخنگویســازمانهواپیماییکشــوری
ربودهشــده هواپیمــای بــه مربــوط ادعــای
اوکراینــیراتکذیــبوجزئیاتــیازدوپــرواز
بــه )متعلــق شــرکتهواپیمایــی»کامایــر«

افغانستان(رامنتشرکرد.
به گزارش روز ایرنا، سه شنبه از سازمان 
هواپیمایــی کشــوری، محمدحســن ذیبخــش 
در خصــوص ابهــام مطرح شــده دربــاره فــرود 
هواپیماهــای شــرکت هواپیمایــی متعلــق بــه 

مشــهد،  فــرودگاه  در  )کام ایــر(  افغانســتان 
گفــت: یــک فرونــد هواپیمــای بوئینــگ ۷۳۷ 
شــرکت هواپیمایــی مذکــور در ۲۷مــرداد بــه 
رجیســتر YAKMJ در ســاعت ۲۱ از مشهد به 
مقصد کی یف پرواز کرد، اما به علت نداشتن 
مجــوز پــرواز و عبــور از فضــای ترکیــه مجبــور 
شــد در ساعت ۲۳به منظور سوخت گیری در 

فرودگاه ارومیه فرود آید.
او افزود: هواپیمای مذکور چهار ســاعت 

بعد در ساعت ۳و ۳۰ دقیقه در ۲۸مرداد به 
ســمت فرودگاه تاشــکند )ازبکســتان( پرواز و 

در ساعت ۶ و ۴۵ دقیقه فرود می آید.
همچنیــن  کــرد:  تصریــح  ذیبخــش 
کام ایــر  هواپیمــای  شــرکت  دوم  هواپیمــای 
  RQ۵۰۱   بــه شــماره YAKML  بــا رجیســتر
روز گذشــته )تاریــخ ۱شــهریور( در ســاعت ۱۱ 
و ۳۰ دقیقــه صبــح  از فــرودگاه کابــل پــرواز 
و بــه منظــور ســوخت گیری در  ســاعت ۱۳ و 

هفــت دقیقــه در فــرودگاه مشــهد فــرود آمــد 
و پــس از آن در ســاعت ۱۷ و ۵۶ دقیقــه بــه 
ســمت فــرودگاه کی یــف پــرواز و در ســاعت 
۲۱ و ۹ دقیقــه در فــرودگاه کی یــف بــه  زمین 

می نشیند.
از  نقــل  بــه  برخــی رســانه های خارجــی 
معاون وزیر امور خارجه اوکراین مدعی شــده 
بودند که یک هواپیمای اوکراینی ربوده شــده 

و به ایران منتقل شده است.
امــا  اولــگ نیکولنکــو، ســخنگوی وزارت 
شــدن  ربــوده  خبــر  امــروز  اوکرایــن  خارجــه 
هواپیمای این کشور در افغانستان را تکذیب 

کرد.

تکذیبهواپیمارباییازسوی
شرکت»کامایر«

شــرکت هواپیمایــی افغانســتانی کام ایــر 
نیــز روز گذشــته بــا صــدور اطالعیــه ای اخبار 
مربــوط به ربایــش هواپیماهای متعلق به این 
شرکت هواپیمایی که به مقصد اوکراین پرواز 

می کرده  را تکذیب کرده است.
کــرده  اعــالم  هواپیمایــی  شــرکت  ایــن 
اســت کــه »پروازهــای ۱۹ آگوســت در مســیر 
کابل-ارومیــه- تاشــکند و پــرواز ۲۳ آگوســت 
در مســیر کابل- مشــهد- کی یف پس از انجام 
بــه مقصــد خــود رســیده اند و  ســوخت گیری 
خبــر ربایــش هواپیماهــای فــوق دروغ محض 

است.«

بــهگفتهســخنگویانجمنتایــر،افزایش۱۵ 
درصدیقیمتتایرهنوزاعمالنشدهاست.
مصطفــی تنهــا در گفت وگــو بــا مهــر در مــورد 
افزایــش ۱۵درصــدی قیمــت تایــر، اظهــار کرد: 
افزایــش قیمــت تایــر مصــوب شــد امــا هنــوز 
اعمال نشــده اســت زیرا امیدواریــم که فرجی 
شــود تــا قیمــت را افزایــش ندهیــم. بــه دلیــل 
نگرانــی از کاهــش تقاضــا افزایــش قیمــت را 
دائــم عقــب می اندازیــم تا شــاید راه حلی پیدا 

شود.
تایــر  تولیدکننــدگان  انجمــن  ســخنگوی 

افزود: متأسفانه قیمت مواد اولیه با افزایش 
قیمــت زیــادی مواجه شــده اســت؛ بــه عنوان 
نمونــه قیمــت روغــن کــه یکــی از مــواد اولیــه 
اصلی تولید تایر اســت رشــد کرده است. نرخ 
ارز هم که از اول ســال تاکنون نوســان زیادی 
داشته است. وقتی قیمت مواد اولیه افزایش 
می یابد قیمت تمام شده نیز با افزایش مواجه 

می شود.
او ادامه داد: تورم باالی ۴۰درصد اســت 
یعنــی همــه چیــز در کشــور بــه ســمت گرانی 
می رونــد کــه ایــن موضــوع مــواد اولیــه را هــم 

شــامل می شــود. چــاره ای جز افزایــش قیمت 
نداریم.

تنهــا گفــت: اکنــون بعضــی از واحدهای 
تولیدی با زیان کار می کنند. ما که نمی توانیم 
روی محصوالت تولیدی خود سوبسید دهیم. 
بــرای جبران زیان یــا باید تولید را کاهش داد 

یا قیمت را گران کرد.
ســخنگوی انجمــن تولیدکننــدگان تایردربــاره 
وضع صادرات گفت: از ســال ۹۷ به این ســو 
مجــوز صــادرات نداشــتیم اخیــراً در برخــی از 
کاالهــا مجــوز را گرفته ایم. اگر صادرات انجام 

شود زیان ها جبران خواهد شد.
او اظهــار کــرد: منتهــی به دســت آوردن 
خارجــی  بازارســازی  و  صادراتــی  بازارهــای 
سخت است. ما بازارهای خوبی داشتیم ولی 
بعــد از ممنوعیــت صــادرات، بازارهای خود را 
از دســت دادیــم. تنهــا گفــت: بــرای صــادرات 
مجــدد باید بازارســازی کنیم و مــازاد تولید را 
بــه کشــورهای خارجی بفروشــیم. طــی ۴ ماه 
نخســت ســال جاری نســبت به مدت مشابه 
ســال قبل رشــد تولید ۴ درصدی داشــتیم که 

مازاد نیاز داخل است.

و مصرفکننــدگان حمایــت ســازمان
تولیدکننــدگانباتوجهبهمشــاهدهتخلف
برخــیشــرکتهادرارائــهخدمــاتپساز
اطالعیــهای مصرفکننــدگان، بــه فــروش

صادرکرد.
بــه گزارش خبرگزاری تســنیم، در متن 
ایــن اطالعیــه آمده اســت: با توجــه به ماده 
۴ قانــون حمایــت از حقــوق مصرف کنندگان 

، تمامی عرضه کنندگان کاالهای ســرمایه ای 
و مصرفــی بــادوام )اعــم ازتولید کننــدگان و 
مبــدا  نظرگرفتــن  در  بــدون  واردکننــدگان( 
خرید کاال از ســوی مصرف کننده، مکلف به 
داشــتن نمایندگی مجاز در ســطح کشــور و 
ارائــه خدمــات پــس از فروش هســتند و در 
ایــن راســتا، محــل خرید و منبــع عرضه کاال 
بــه مصرف کننــده در ارائــه خدمــات پــس از 

فروش موضوعیت ندارد.
لــذا در صــورت عرضــه کاالهــای مذکور 
بــدون کارت گارانتی یــا ارائه ندادن خدمات 
پــس از فــروش بــه بهانــه خریــد نشــدن از 
کــه مطابــق  رســمی، همانگونــه  نمایندگــی 
تبصــره مــاده ۵۸ قانــون نظــام صنفــی ارائه 
نکــردن خدمــات پــس از فروش کم فروشــی 
تلقــی می شــود و برخــورد قانونــی الزم در 

چارچــوب قوانیــن نظــام صنفــی و تعزیــرات 
حکومتی را به دنبال خواهد داشت.

و  تولیــدی  واحدهــای  مــورد  در 
 وارداتــی عرضه کننــده کاالهای ســرمایه ای

نکــردن  ارائــه  نیــز  بــادوام  مصرفــی  و 
فــروش  از  پــس  خدمــات  و  ضمانت نامــه 
ذیصــالح  مراجــع  در  و  محســوب  تخلــف 

قابــل پیگیری خواهد بود.

بــهگفتــهرئیــسانجمــنصنفــیدفاتــر
خدماتمســافرتیایــران،درمحدودیتهای
کروناوتعطیالتاخیر،تقاضاوقیمتسفر
ریزشداشــت.مــردماینبارترســیدهبودند

ومثلهمیشه،ازسفراستقبالنکردند.
وضــع  ارزیابــی  در  رفیعــی  حرمــت هللا 
ســفر در تعطیــالت هفتــه پایانــی مــرداد کــه 
همزمــان  جــاده ای  تــردد  محدودیت هــای  بــا 
شــد، بــه ایســنا گفــت: در ســال های گذشــته 
پانزدهــم  و  چهاردهــم  تعطیــالت  معمــوال 
خردادماه و تاســوعا و عاشــورا، ســفر و قیمت 
آن رشــد شــدیدی داشــت، ولــی امســال برای 
اولین بــار شــاهد ریــزش تقاضا و قیمت ســفر 
بودیــم. حتــی در مســیرهای داخلــی و مناطق 
توریســت پذیر مثــل کیــش، قشــم، مشــهد و 
چابهــار حجــم تقاضــا بــه حــدی پاییــن آمد که 
نــرخ بلیــت در برخــی روزهــا و ســاعت ها بــه 
پایین تریــن حد رســید. مثال در مســیر مشــهد 
در بعضــی روزهــا قیمــت بلیــت یک طرفــه از 

تهران، به مرز ۲۰۰هزار تومان هم رسید.
خاطــر  بــه  البتــه  کــرد:  اضافــه  او 
بــه  پروازهــا  تعــداد  کرونــا،  محدودیت هــای 
یک ســوم کاهش یافت که همین تعداد پرواز 
هم با توجه به استقبال پایینی که برای سفر 
وجود داشــت، زیاد بود. در واقع، مردم ســفر 
نرفتنــد. می توان گفت این بار تبلیغات درباره 
کرونا اثرگذار بوده اســت. از طرفی، با شــیوع 
ویــروس جدیــد، بســیاری از خانواده ها درگیر 
شــدند و شــاید تجربــه تلخــی کــه بســیاری از 
نزدیــک داشــتند باعــث شــد ایــن بــار مســاله 

جدی گرفته شود.
رئیــس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر 
خدمــات مســافرتی در ادامــه گفــت: بــه جــز 
اســتان های شــمالی، در مســیرهای دیگــر از 
جملــه اصفهان، شــیراز، بندرعباس و بوشــهر 
که معموال در تاســوعا و عاشــورا مســافر زیاد 
داشــت، اســتقبال خیلــی کــم بــود و تقریبــا 

تورها متقاضی نداشت.

قصهشمالفرقمیکند
در  کــه  ســفرهایی  دربــاره  رفیعــی 
محدودیت های کرونا به شــمال کشــور انجام 
شــد، بــا وجــود تبلیغاتــی کــه معتقد اســت از 
عوامــل ریزش ســفر بوده اســت، اظهــار کرد: 
قصــه شــمال فــرق می کنــد. وقتــی تصاویــر و 
اخباری از انتقال اتومبیل مسافران با جرثقیل 
به شــمال کشور منتشر می شود، یعنی مردم 
بــه هــر ترفنــدی دســت می زننــد تــا به شــمال 
برسند. اتفاقا ما هم یک سال و نیم است که 
بــه این ســفرها انتقاد می کنیم، اما کســی نه 
می شــنود و نــه توجــه می کند. این ســفرهایی 
که انجام می شــود و ســتاد ملی کرونا تقصیر 
آن را گــردن فعــاالن و تبلیغــات گردشــگری 
می اندازد، اصال به صنعت گردشگری ارتباطی 
پیــدا نمی کنــد. ما هم معتقدیم باید مانع این 
ســفرها شــد، امــا اجــازه ســفر بــا آژانــس را 
بدهنــد تا مردم از خدمات ایمن، بهداشــتی و 

قابل کنترل استفاده کنند.
او افزود: حرف ما این اســت که ســفر را 
متوقف کنید، اما به گردشگری اجازه فعالیت 
بدهید. تفاوت آن در این اســت که گردشــگر 
با برنامه و کنترل شده سفر می کند و در هتل 
و اقامتگاه تایید و نظارت شده اقامت دارد که 
در ایــن اوضــاع، کنترل بیماری و فرد آســان تر 
است، ولی در این مدل سفری که االن انجام 
را می خواهنــد  چــه کســی  و  کجــا  می شــود، 
کنتــرل کننــد؟ چگونــه می توانند مانع انتشــار 

بیشتر ویروس شوند؟

 مسئولسفرهایشمال

ستادکرونااست
رفیعــی گفــت: مســافری کــه با ماشــین 
شــخصی خــود حتــی با وجــود منع تــردد، به 
ســمت شــمال مــی رود، قصــدش ایــن اســت 
که آزاد باشــد. حتما هم گعده و همنشــینی 

شــبانه دارد و پروتکلــی را رعایــت نمی کنــد. 
کــه دورهمــی داشــته  مــی رود  اصــال شــمال 
و آزاد باشــد. ایــن ســفرها نــه بــرای جامعــه 
گردشــگری،  صنعــت  بــرای  نــه  و  محلــی 
آورده اقتصــادی نــدارد، امــا نســبت بــه آن 
ســختگیری نمی شــود. ایــن مســافرها حتــی 
مــواد غذایــی و هــر کاالیــی کــه نیــاز دارند از 
شــهر و محــل زندگــی تهیه می کننــد، معموال 
هــم خانــه و ویالیــی دارنــد و یــا نهایتــا یــک 
خانــه اجــاره کننــد. بــه این مدل ســفر، اصال 
گردشــگری نمی گویند و مسئولیت آن هم با 

ســتاد ملی کرونا است.
خدمــات  دفاتــر  فعالیــت  دربــاره  او 
مســافرتی در تعطیــالت گذشــته، همزمــان با 
محدودیــت کرونــا کــه بــا انتقادهایــی مواجــه 
شــد، اظهار کــرد: دفاتر خدمات مســافرتی در 
محدودیت هــای کرونــا منــع فعالیــت ندارند و 
می توانند خدمات بدهند. اگر تعطیل شــوند، 
بــا توجه به این که حمل و نقل عمومی برقرار 
اســت، حتما مردم دچار مشــکل و ســرگردان 
می شــوند. بنابرایــن فعالیــت دفاتــر خدمــات 
مســافرتی حتی طبــق مصوبه های ســتاد ملی 
کرونــا، منــع قانونــی نــدارد. از طرفــی، مرزهــا 
باز اســت و ســفر به خارج از کشــور، هرچند 
محدود انجام می شود. ما که نمی توانیم برای 
کشورهای دیگر تصمیم بگیریم و وقتی آن ها 
اجازه ورود داده اند و مردم می خواهند بروند، 
مــا مانــعِ آن شــویم. بنابرایــن دفاتــر خدمــات 
مســافرتی بایــد بــاز باشــند کــه به ایــن تعداد 

مسافر خدمات بدهند.
او اضافــه کــرد: آژانس هــا در تعطیــالت 
اخیر برای ترکیه، بلغارســتان و ارمنستان تور 
داشــتند، امــا مــردم اســتقبال نکردنــد و ایــن 

تورها هم با ریزش قیمت مواجه شد.

رضایتواستقبالمردماز
تورهایغیرمجازوبدونمجوز

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر 
خدمات مســافرتی درباره تورهای طبیعت که 
حتی با وجود محدودیت های کرونا، همچنان 
پرجمعیت اجرا می شــوند، اظهار کرد: بیشــتر 
آژانس هــا که بــه خاطر همه گیــری کرونا، تور 
بــزرگ و پرجمعیت برگــزار نمی کنند، خیلی ها 
متعهدنــد. در ایــن تعطیــالت هم اطــالع دارم 
تور زیادی از طرف آژانس ها اجرا نشــد، چون 
مــردم اســتقبال نکردنــد، امــا آن تبلیغاتی که 
گروه هــای  طــرف  از  بیشــتر  می کنیــد  اشــاره 
غیرمجــاز و بــدون مجــوز اســت کــه در فضــای 
اســتقبال  اتفاقــا  و  می کننــد  تبلیــغ  مجــازی 
کار  هــم  خــوب  و  می شــود  آن هــا  از  زیــادی 
می کننــد و تعدادشــان هــم رشــد کرده اســت 
گردشــگری  بــرای صنعــت  بزرگــی  معضــل  و 

شده اند.
او بیــان کــرد: خیلی ها می گویند مردم از 
ایــن تورها رضایت دارنــد، باید هم همین طور 
ندارنــد  کــه مجــوز  تورهــا  ایــن  باشــد، چــون 
محدودیت هــای  نمی شــوند  هــم  نظــارت  و 
آژانس هــا را ندارنــد. مثــال آن اتفاقی که برای 
کاروانســرای دلیجــان افتــاد، بــرای ایــن تورها 
نمی افتــد؛ یک عده مســافر در فضای محصور 
آب بازی کردند، در کاروانســرا و آژانس پلمپ 
و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  وزیــر  شــد. 
صنایــع دســتی هم از ســرمایه گذاری که همه 
زندگی اش را برای این کار گذاشــته بود، هیچ 

دفاعی نکرد.
جدیــد  وزیــر  امیــدوارم  گفــت:  رفیعــی 
میــراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
توجــه  مجــوز  بــدون  تورهــای  موضــوع  بــه 
بیشــتری نشــان دهــد. البتــه الزم اســت ایــن 
وزارتخانه ابتدا از خودش شــروع کند که هم 
آژانــس مســافرتی دارد و هــم هتــل. وقتی به 
این موضوع رسیدگی کرد می تواند به مطالبه 
مــا بــه عنوان بخــش خصوصــی دارای مجوز و 
قانونی هم پاسخ دهد و در برابر فعالیت های 

غیرقانونی ایستادگی کند.

رئیسانجمنصنفیدفاترخدماتمسافرتی:مردمترسیدند
کمسفررفتند

برخوردقانونیبامتخلفانعرضهکنندهکاالهایسرمایهای
فاقدخدماتپسازفروش

سخنگویانجمنتایر:گرانیتایرهنوزاعمالنشدهاست
به گفته سخنگوی انجمن تایر، افزایش قیمت اجتناب ناپذیر است

اطالعیهسازمانهواپیماییدرباره
ابهاماتفرودهواپیماهای»کامایر«
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قیمت خرید تضمینی 
گندم  در سال زراعی جاری 

۷۵۰۰تومان
شــورای تعییــن قیمــت خرید تضمینــی محصوالت 
کشــاورزی، قیمت تعیین شده برای هر خرید تضمینی 
هــر کیلوگــرم بــرای ســال زراعــی جــاری را بــا توجــه بــه 
افزایــش 50 درصــدی برای ســال زراعی جاری را 7500 

تومان عنوان کرد.
محصــوالت  تضمینــی  خریــد  قانــون  اســاس  بــر 
ابتــدای شــهریور  کشــاورزی، دولــت موظــف اســت در 
هــر ســال قیمت خریــد تضمینــی محصوالت کشــاورزی 
را اعــام کنــد تــا بر اســاس آن کشــاورزان بــرای تولید و 

کشت محصوالت برنامه ریزی کنند.
از ســال گذشــته بــا اصــاح قانــون خریــد تضمینی 
محصوالت کشــاورزی نرخ محصوالت در شورای 10نفره 
شامل نمایندگان کشاورزان و بخش دولتی و مجلس ها 

تعیین قیمت می شود.
در ســال جــاری ایــن شــورا بــر اســاس مولفه هــای 
موثــر در قیمــت تمام شــده تولیــد تصمیــم بــه افزایــش 
50درصــدی نــرخ خریــد تضمینــی محصوالت کشــاورزی 

نسبت به سال گذشته گرفته است.
در  کشــور،  گنــدم کاران  ملــی  بنیــاد  نایب رئیــس 
گفت وگو با ایلنا درباره آخرین تصمیمات شورای تعیین 
قیمت محصوالت کشــاورزی، اظهار کرد: ســال زراعی از 
ابتدای شــهریور آغاز می شــود و دولت موظف اســت در 
ایــن مــاه برای تعیین تکلیف الگوی کشــت قیمت خرید 

تضمیمنی محصوالت کشاورزی را اعام کند.
علیقلــی ایمانــی ادامــه داد: امســال بــا ســال های 
گذشــته یک تفاوت اساســی دارد، آن هم این اســت که 
بــا توجــه بــه اصــاح قانون خریــد تضمینــی قیمت ها در 

شورا تعیین می شود.
نماینــدگان  شــورا  ایــن  در  اینکــه  یــادآوری  بــا  او 
کشــاورزان نیــز حضــور دارند، افــزود: در شــورای تعیین 
قیمــت عــاوه بــر کشــاورزان نمایندگان بخــش دولتی و 
مجلس نیز حضور دارند تا قیمت محصوالت کشاورزی 
بــا نظــر تمامــی متولیــان و فعــاالن حــوزه تولیــد تعییــن 

شود.
نایب رئیــس بنیــاد ملی گندم کاران تصریح کرد: در 
آخرین جلسه شورای تعیین قیمت خرید تضمینی، نرخ 
خریــد تمامــی محصوالت کشــاورزی تعیین شــده اســت 
و مــا منتظــر ابــاغ وزیر جهاد کشــاورزی بــرای اعام آن 

هستیم.
ایمانــی از افزایش 50درصــدی نرخ خرید تضمینی 
مجموع محصوالت کشاورزی نسبت به سال گذشته با 

تصمیم شورا خبر داد.
تضمینــی،  خریــد  نــرخ  تعییــن  بــرای  گفــت:  او 
هزینه های تولید، ســود معقول، نرخ تورم، نرخ مبادله 
کاال درون بخــش و بیــرون بخــش و نــرخ بــازار جهانــی 

محصول در نظر گرفته شده است.
بــه گفتــه ایمانــی تــورم در نظــر گرفتــه شــده بــرای 
تعیین قیمت نرخ خرید تضمینی محصوالت سال جاری 
48.7 درصد اســت که نرخ تورم عمومی بوده در حالی 

که نرخ تورم واقعی تولید باالی 60 درصد است.
او قیمت تعیین شــده برای هر خرید تضمینی هر 
کیلوگــرم برای ســال زراعی جــاری را با توجه به افزایش 
50 درصــدی بــرای ســال زراعــی جــاری را 7500 تومــان 

عنوان کرد.
ایمانــی ابــراز امیــدواری کرد: وزیر جهاد کشــاورزی 
هــر چــه ســریعتر نرخ هــای خرید تضمیمنــی محصوالت 
کشــاورزی را ابــاغ کنــد در غیــر ایــن صورت کشــاورزان 
باید منتظر حضور وزیر بعدی برای اباغ نرخ های خرید 

تضمینی باشند.

بخشنامه گمرک برای تعیین 
تکلیف فرایند سیستمی 

ترخیص میلیون ها تن کاال
تکلیــف  تعییــن  دربــاره  ایــران  گمــرک  بخشــنامه 

فرایند سیستمی ترخیص درصدی کاال صادر شد.
بــه گزارش خبرگزاری تســنیم، دفتر واردات گمرک 
ایران در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی اعام کرد، پیرو  
از  صادره   98/8/26 مورخ   1099314/98 بخشنامه 
سوی این مرکز و دفتر فناوری اطاعات و امنیت فضای 
مجــازی، نظر به اینکه ترخیص درصدی کاال تا اخذ و 
بخشنامه  اجرای  راستای  در  بانک  رهگیری  کد  ارائه 
 )153 )ردیف   99/8/18 مورخه  شماره978554/99 
معاونت محترم امور گمرکی گمــرک جمهــوری اســامی 
ایــران صورت گرفته است و باقیمانده کاال نیز پس از 

ارائه کد رهگیری مذکور ترخیص می شود.
 دستور فرمائید پس از اتمام فرایند ترخیص به 
منظور تکمیل فرایند سیستمی خروج کاال از گمرک و 
امکان رویت در  سامانه  بانک مرکزی، نسبت به انتقال 
داده های خروجی از محل ترخیص درصدی مجوز خاص 
وفق مفاد بخشنامه یاد شده و با هماهنگی مسئولین 

فناوری اطاعات آن گمرک و درب خروج اقدام کنند.

اخبـــــــــــــــــار

ادامه از صفحه 1

5( افزایــش رقابــت: غالبــا خصوصی ســازی 
حــوزه  در  هنجارشــكنی  بــا  دولتــی  منابــع 
یعنــی  اســت؛  همــراه  انحصــاری  سیاســت های 
شــرکت های  می دهــد  اجــازه  کــه  سیاســت هایی 
بیشــتری بــرای ورود به صنعــت و افزایش رقابت 
در بازار اقدام کنند. این افزایش رقابت است که 
می تواند بیشترین انگیزه را برای بهبود کارآیی به 
همراه داشته باشد. با این حال، خصوصی سازی 
ایــن  و  نمی شــود  رقابــت  افزایــش  باعــث  لزومــا 

موضوع به ماهیت بازار بستگی دارد. 

معایب خصوصی سازی :
طبیعــی  انحصــار  یــك  طبیعــی:  1(انحصــار 
زمانی اتفاق می افتد که تنها یك بنگاه در صنعت 
مــورد نظــر کامــا کارآمــد باشــد. بنابرایــن هیــچ 
زمینه ای برای رقابت بین چند بنگاه وجود ندارد. 
در این حالت، خصوصی ســازی فقط یك انحصار 
خصوصــی را ایجــاد می کنــد کــه ممكــن اســت بــه 
دنبــال تعییــن قیمتهای باالتر برای سوءاســتفاده 
از مصرف کنندگان باشد. بنابراین بهتر است یك 
انحصــار عمومــی داشــته باشــیم تــا یــك انحصــار 
خصوصــی کــه بــا افزایش قیمــت از مصرف کننده 

سوءاستفاده کند.
2(منافــع عمومــی: صنایــع بســیاری وجــود 
ماننــد  ضــروری،  عمومــی  خدمــات  کــه  دارنــد 
مراقبت هــای بهداشــتی، آمــوزش و حمــل و نقــل 
عمومــی را اجــرا می کننــد. در این صنایــع، انگیزه 
ســود نباید هدف اصلی بنگاه ها و صنعت باشــد. 
به عنوان مثال، در مورد مراقبت های بهداشــتی، 
ترس از خصوصی ســازی مراقبت های بهداشتی و 
درمانی به معنای اولویت بیشتر مراقبت از بیمار 
نســبت بــه ســود اســت. همچنیــن، در صنعتــی 
ماننــد مراقبت هــای بهداشــتی، مطمئنــا نیازی به 
انگیــزه افزایــش ســود بــرای بهبــود اســتانداردها 
نداریــم. هنگامی که پزشــكان بیمــاران را معالجه 
می کنند بعید به نظر می رسد در صورت دریافت 

پاداش، سخت تر تاش کنند.
3(چالــش مقررات انحصارهــای خصوصی: 
انحصارهــای  ایجــاد  باعــث  خصوصی ســازی 
خصوصــی ماننــد شــرکت های آب و شــرکت های 
از  جلوگیــری  بــرای  مــوارد  ایــن  می شــود.  ریلــی 
سوءاســتفاده از قدرت انحصاری به مقررات نیاز 
دارند. بنابراین، همچنان نیاز به مقررات دولتی، 

مشابه شرایط تحت مالكیت دولت است.
انگلیــس،  در  صنایــع:  4(تقســیم 
خصوصی ســازی ریلــی منجــر بــه تقســیم وظایف 
شــبكه ریلی و زیرســاختها به شــرکت های متعدد 
بهره بــردار شــد. ایــن امــر به شــرایطی منجر شــد 
کــه مشــخص نیســت مســئولیت نهایــی برعهــده 
چه کســی خواهد بود. به عنوان مثال در ســقوط 
ریل هات فیلــد در انگلیس، هیچکس مســئولیت 
ایمنــی را برعهــده نگرفــت. شــرکت های مختلــف 
ریلــی تنها پیچیدگی های مربوط به ورود و خروج 

را افزایش داده بودند.
بنگاه هــای  کوتاه مــدت:  5(شــرکت های 
خصوصــی نیــز ممكــن اســت هماننــد دولتی ها از 
فشــارهای کوتاه مــدت انگیــزه بگیرنــد. آنها ممكن 
اســت برای رضایت سهامداران، به دنبال افزایش 
از ســرمایه گذاری  و جلوگیــری  کوتاه مــدت  ســود 
در پروژه هــای بلندمــدت باشــند. به عنــوان مثال، 
انگلیــس دچــار ســرمایه گذاری نکــردن در منابــع 
ایــن حــال شــرکت های  بــا  اســت،  انــرژی  جدیــد 
خصوصــی بــه جــای ســرمایه گذاری در واحدهــای 
جدید سعی در استفاده از امكانات موجود دارند.

جمع بندی و نتایج
براســاس نــكات حاصــل از بررســی تجربــه 
کشــورهای مختلــف از جملــه انگلســتان، چــك، 
شیلی، هند، مصر و... در خصوصی سازی می توان 
اظهــار کرد که اجرای برنامه خصوصی ســازی تنها 
در فضایــی کــه زمینه هــای اقتصــادی، اجتماعــی، 
سیاســی و عملیاتی الزم و متناســب با آن فراهم 
باشد فرآیند موفقی است در غیر این صورت قبل 
از اینكه مساله را حل کند مشكل خواهد آفرید و 
نتایج حاصل نشان می دهد که تفاوت معناداری 
بیــن عملكرد قبل و بعــد از واگذاری وجود ندارد. 
همچنین بین عملكرد شــرکتهای واگذار شــده به 
بخــش خصوصــی و شــرکت هایی کــه دولتــی و یا 
در اختیــار بخــش عمومــی باقی مانده انــد تفاوت 

معناداری وجود ندارد.
سیاست های خصوصی سازی 
در طول سالیان آیا به نوعی 

خود دولتی کردن سرمایه های 
خصوصی نبوده است؟

بــا توجه به گســتره وســیع خصوصی ســازی 

در کشــور ما، مســائل و مشــكات زیادی در این 
بــاره مطــرح اســت کــه یكــی از اساســی ترین این 
ســهام  از  عمــده ای  بخــش  واگــذاری  چالش هــا، 
شرکت های دولتی به بخش شبه دولتی است. از 
سوی دیگر به واگذاری سهام شرکتهای دولتی در 
قالب ســهام عدالت، ترس از تبدیل شــرکت های 
تعاونــی  شــرکت های  و  اســتانی  ســرمایه گذاری 
عدالت شهرستانی به نهادهای شبه دولتی جدید 
احســاس می شــود. این گونه شــرکت ها نه دولتی 
هســتند که نظارت پذیری دولت، مجلس و ســایر 
نهادهــای نظارتــی را پذیــرا باشــد و نــه خصوصــی 
کــه قواعــد حاکم بــر رقابت پذیــری را رعایت کند. 
مهمترین پیامد عملكرد فعلی خصوصی سازی در 
ایران ایجاد اساســی به خصوص برای این بخش 
از اقتصاد، اشاعه فساد و در نهایت نداشتن یك 

اقتصاد رقابتی بازار محور است.
* از جملــه اساســی ترین مباحــث در زمینــه 
خصوصی ســازی آن اســت که سیاســتگذاران ابتدا 
بــه اجمــاع رســیده باشــند کــه اقتصــاد بر اســامی 
ســاز و کار بــازار عمــل کنــد. در صورتــی کــه ایــن 
اصــل نهادینــه شــده باشــد، باید تمامــی ملزومات 
آن رعایت شود در حالی که شرایط فعلی اقتصاد 
اذهــان  بــه  را  متناقضــی  مــا عامت هــای  کشــور 
عامــان اقتصــادی متبــادر می کنــد. لذا به ســختی 
عرصــه  بــر  حاکــم  قالــب  تفكــر  هویــت  می تــوان 
کــرد.  را شناســایی و درک  سیاســتگذاری کشــور 
مثــا در شــرایطی کــه خصوصی ســازی در کانــون 
توجــه همــگان اســت، تحمیل ســهام شــرکت های 
دولتی به بخش های مختلف از جمله بانكها بابت 
رد دیــون دولــت آن هــم بــا قیمتهــای غیرواقعــی 
تحمیلــی از ســوی دولــت صرفــا برای تامیــن منابع 
درآمدی مورد انتظار دولت از محل فروش ســهام 
شرکتهای وابسته به آن امری متناقض با اصول و 
مبانی اقتصاد بازارمحور است. امروزه بخش قابل 
توجه ای از واگذاری ها تنها با هدف تامین کســری 
بودجــه ســاالنه دولت از محــل اعتبارات حاصل از 

فروش سهام شرکتهای دولتی انجام می شود.
نگاهی به عمده ترین واگذاریهای شــرکتهای 
دولتی در سالهای اخیر نشان می دهد اصلی ترین 
بوده انــد.  شــبه دولتی ها  واگذاریهــا  ایــن  برنــده 
از واگــذاری ســهام بانك هــا و بیمه هــا تــا فــروش 

بخشی از سهام مخابرات، فوالد و غیره.
نگاهــی بــه عملكرد اجــرای سیســتهای کلی 
هــر  از  بیــش  تمرکــز  می دهــد  44نشــان  اصــل 

چیــز بــر واگــذاری شــرکتهای دولتــی بــه هــر نحــو 
بــوده اســت. در حالــی که سیســتهای اصل 44بر 
توانمندســازی بخش خصوصی نیز تاکید داشــته 
اســت. هرچنــد تــوان مالــی بخــش خصوصــی در 
انتظــار  امــا  نیســت  شــبه دولتی  شــرکتهای  حــد 
اقدامــات عملــی  نیــز  مــی رود بخــش خصوصــی 
از جملــه ســاماندهی و تجمیــع بخــش خصوصــی 
در قالــب کنسرســیومهایی کــه تــوان رقابــت بــا 
غولهــای اقتصــادی شــبه دولتی را داشــته باشــند 
انجــام دهــد. از جملــه مباحث بســیار ضروری در 
واحدهــای  مدیریــت  واگــذاری  خصوصی ســازی، 
اقتصادی دولتی واگذار شــده اســت. این موضوع 
کــه شــرکتهای فعــال در اقتصــاد تحــت مالكیــت 
و مدیریــت چــه کســی هســتند و چــه اهدافــی را 
دنبــال می کننــد، در اولویــت قــرار نــدارد، بلكــه 
آنچه مهم اســت، آزادســازی اقتصاد کشور از بند 
اقتصاد دســتوری و حاکم شدن مكانیسم قیمتها 

تحت نظارت بازار و گسترش رقابت است.
امــر  در  موفقیــت  حصــول  همچنیــن 
اول  مرحلــه  اجــرای  از  پــس  خصوصی ســازی 
)آزادســازی( در گــرو انتقــال مدیریــت همــراه بــا 
انتقــال  بــدون  اســت. خصوصی ســازی  مالكیــت 
مدیریــت در ادبیــات اقتصــادی مفهومــی نــدارد. 
پــس در صورتــی می تــوان بــه رســیدن بــه اهداف 
خصوصی ســازی در کشــور امیدوار بود که کانون 
توجــه در ایــن فرآینــد از تغییــر مالكیــت به تغییر 

مدیریــت باشــد. از آنجایــی کــه بخــش خصوصی 
بــرای خریــد مــواد  دارای کفایــت ســرمایه گذاری 
اولیــه، تكنولــوژی نیــروی انســانی و ... نیســت، 
حمایت هــای همــه جانبــه دولــت را بــرای توســعه 
و تعالــی هرچــه بیشــتر می طلبد. از ســوی دیگر، 
از  اقتصــادی  بنگاههــای  مالكیــت  کــه  حالــی  در 
آن طیف هــای گســترده اعــم از دهك هــای پاییــن 
جامعه از طریق واگذاری ســهام شــرکتهای دولتی 
به شــكل ســهام عدالــت، نهادهای شــبه دولتی و 
ســرمایه گذاران خصوصی است، همچنان زحمت 
و مدیــران  دولــت  بــا  اقتصــادی  واحدهــای  اداره 
قبلــی اســت. حتی بخــش قابل توجهی از ســهام 
واگذاری که به شــكل ســهام عدالت واگذار شــده 
بــه شــرکتهای تعاونــی اســتانی و پــس از آن بــه 
شــرکتهای تعاونی مرکزی انتقال یافته که همگی 
با مدیریت دولتی اداره می شــود. در این صورت، 
و  دســت  مقــررات  قیــد  از  اقتصــادی  واحدهــای 
پاگیــر دولتی رها شــده، اما همچنــان از امتیازات 
دولتــی بــرای مدیریت دولتی برخوردار اســت. در 
این صورت نیازی به پاســخگوئی به ســازمان های 
مرتبــط نیســت و بدین ترتیب شــخصیت حقوقی  
خلــق شــده کــه عــاوه بــر برخــورداری از مزایــای 
دولتــی از قیــود قانونی بخش دولتی رها شــده و 
افسارگسیخته به فعالیت می پردازد. قطعا فساد 
اداری و مالی گســترده پیامد بامانع این شــرایط 

خواهد بود. 

دبیر کانون سراسری کامیون داران با اشاره 
به این که هزینه کارشناسی یک کامیون  وارداتی 
حدود ۹0 میلیون تومان است از افزایش قیمت 
این کامیون ها از ســوی دولت و بخش خصوصی 

انتقاد کرد.
خبرگــزاری  بــا  گفت وگــو  در  کریمــی  احمــد 
تســنیم، اظهــار کــرد: بــه جــز محاســبه مالیــات و 
عــوارض گمرکی کامیون های دســت دوم اروپایی، 
یکــی دیگــر از مســائلی کــه بــا آن مواجه هســتیم 

هزینه های کارشناسی است.
هزینه هــای  متاســفانه  داد:  توضیــح  او 
کارشناســی بازدیدهــای چهارگانــه در زمــان ورود 
کامیون هــای دســت دوم، روی یــک کامیــون 90 
میلیــون تومــان فاکتــور می کننــد. یــک ســری آمار 
و ارقــام را تحمیــل می کننــد کــه باعــث می شــود 
کامیونی که باید با قیمت حدود 3 میلیارد تومان 
به دست مصرف کننده برسد به مرز 3.8 میلیارد 

تومان می رسد.
کریمــی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه مســبب ایــن 
دولتــی  دســتگاه های  هــم  اضافــه  هزینه هــای 
هستند هم بخش خصوصی افزود: به این ترتیب 
تا 800 میلیون تومان قیمت کامیون های وارداتی 

افزایش می یابد.
دبیــر کانــون سراســری کامیــون داران چنــد 
روز قبــل نیــز بــا اشــاره بــه رونــد کُنــد نوســازی 
کــرد:  اظهــار  کشــور،  در  فرســوده  کامیون هــای 
بایــد فرآیندهــای مربوط به نوســازی نــاوگان باری 
ســنگین کشــور دارای تعریف درســت تری باشد و 
هماهنگــی بین مراجع و برنامه ریزی مناســب تری 

داشته باشد.
کریمی عنوان کرد که دولت باید هزینه های 
نوســازی کامیون هــای فرســوده را واقعــا کاهــش 
از هزینه هــا را خــود دولــت  دهــد. االن بخشــی 

اضافه می کند.

 او افــزود: وقتــی بنــده کامیونــی را در اروپــا 
حدودا 50 هزار یورو خریداری می کنم، چرا مالیات 
ایــن کامیــون را بــر اســاس کامیــون صفــر کیلومتر 
اروپایی دریافــت می کنند؟ دولت می گوید: قیمت 
این کامیون در اروپا 110 هزار یورو است و عوارض 
گمرکی و مالیات این کامیون را بر اساس کامیون 
نــو دریافــت می کننــد. این یکی از مســائلی اســت 
کــه باعــث کُنــد شــدن روند نوســازی نــاوگان باری 

سنگین در کشور شده است.
هفته گذشته رستم قاسمی، وزیر پیشنهادی 
راه و شهرســازی بــا بیــان این کــه مطالبات مردمی 
نشــان از کمبودهــای بســیار اســت، اظهــار کــرد: 
در دومیــن گام امیــدوارم بــه زودی خدمــت را بــه 
ســطحی برســانیم کــه بــه جــای نگرانی از نــاوگان 
فرســوده و جاده های مرگ، مطالبه مردم عزیز از 
ما راه اندازی ناوگان حمل ونقل ســبز باشد. یقین 

داریم که می شود و می توانیم.

اقتصــاد  کمســیون  نایب رئیــس  گفتــه  بــه 
مذاکــرات  تهــران،  بازرگانــی  اتــاق  ســامت 
و  فایــزر  واکســن  دز  40میلیــون  واردات  بــرای 
جانسون اندجانســون انجــام شــده و در صــورت 
واکســن ها  ایــن  تــا  امیدواریــم  شــدن،  نهایــی 

به زودی وارد کشور شود.
خبرگــزاری  بــا  گفت وگــو  در  ریاحــی  ناصــر 
فــارس در مــورد چگونگــی واردات 20میلیــون دز 
واکســن فایــزر از یک شــرکت آلمانــی و همچنین 
جانسون اندجانســون  واکســن  دز  میلیــون   20
بــه ایــران، گفــت: دربــاره واردات ایــن واکســن ها 
شــرکت نماینده به اتفاق مســئوالن ســازمان غذا 
و دارو در حــال مذاکــره هســتند و اگرچه موضوع 
هنوز نهایی نشــده امــا امیدواریم به زودی محقق 

شود.
نایب رئیس کمیســیون اقتصاد سامت اتاق 
بازرگانــی تهــران در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیا 

واردات این واکســن ها از ســوی بخش خصوصی 
انجــام خواهــد شــد بیــان کــرد:  احتمــاال واردات 
این واکســن ها از طریق سازوکار کوواکس انجام 
می شــود و بــه احتمــال بســیار هیات امنــای ارزی 
خواهنــد  عهــده  بــه  را  واردات  بهداشــت  وزارت 
داشــت و اگــر هــم از نماینــده خواســته شــود که 
خــود واردات را انجــام دهــد نماینــده نیــز بــا ارز 
محمولــه  و  می دهــد  انجــام  را  واردات  مرجــع 
وارداتی تحویل وزارت بهداشــت می شــود تا طبق 

برنامه واکسیناسیون مورد استفاده قرار بگیرد.
ریاحــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه قیمت 
واردات ایــن واکســن ها بــه کشــور چقــدر اســت 
و چــه زمانــی اولیــن محمولــه ایــن واکســن ها بــه 
کشــور وارد می شــود، گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه 
زمــان  و  قیمــت  هنــوز  نشــده  نهایــی  مذاکــرات 
حمــل اولیــن محمولــه بــه ایران مشــخص نشــده 
اســت.  ســه شــرکت تولیدکننده واکســن کرونا، 

فایزر، جانسون اندجانســون و آسترازنکا در ایران 
نماینــده دارنــد کــه همگــی شــرکت های دارویــی 

معتبر هستند. 

وزارت بهداشت مسئول هر 
نوع عوارض استفاده از انواع 

واکسن ها خواهد بود
کــرد:  بیــان  تهــران  بازرگانــی  اتــاق  عضــو 
واکســن  تولیدکننــده  کمپانی هــای  تمــام  تقریبــا 
در دنیــا پذیرفته انــد تــا واکسیناســیون اکثریــت 
جمعیــت واکســن را با حداقل ســود می فروشــند 
و بعــدا قیمت هــای خــود را گرانتــر می کننــد، لــذا 
اکنــون فقــط وزارتخانه های بهداشــت کشــورهای 
متقاضــی را طــرف قــرارداد خــود می داننــد و بــه 
وزارت  از  را  درخواســت نامه هایی  جهــت  همیــن 
کــه  اعــام شــود  کــه در آن  بهداشــت می کننــد 

شــرکت متقاضــی از طرف وزارت بهداشــت اجازه 
خریــد دارد و نهایتــا واکســن خریــداری شــده از 
سوی وزارت بهداشت تزریق خواهد شد و وزارت 
بهداشت مســئول عوارض ناشی از سوءاستفاده 

و عوارض آن خواهد بود.
رئیــس اتحادیــه واردکننــدگان دارو، گفــت: 
اگــر مقرر شــود کــه خود وزارت بهداشــت واردات 
ارزی اســتفاده  امنــای  از هیــات  انجــام دهــد  را 
می کننــد )کــه تمام واردات واکســن غیــر از هال 
احمــر و یــک مــورد بخــش خصوصی هم تــا بحال 
اینگونــه بــوده اســت( و اگــر دولــت بخواهــد کــه 
شــرکت واردات واکســن را انجــام دهــد کــه ارز 
دولتــی بــه شــرکت واردکننده تخصیــص می دهد 
و در گمــرک بــه قیمــت تمام شــده از آن شــرکت 

واکسن وارداتی را خریداری می کند.
او افــزود: در هــر حــال حتــی اگــر کوواکــس 
فروشــنده باشــد هــم بایــد یــک شــرکت عملیــات 

بازرگانی را انجام دهد.
عضو هیــات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 
در پاســخ بــه ایــن ســوال که بــا توجه بــه مباحث 
مطــرح شــده از ســوی اتــاق بازرگانــی آیــا اگر این 
واکسن ها از سوی بخش خصوصی وارد شود باز 
هم قرار اســت برای واکسیناســیون کارگران خط 
تولیــدی اســتفاده شــود؟ گفــت: آنچــه که بخش 
خصوصــی قــرار بــود وارد کند و زیــر نظر اتاق و با 
مباشرت وزارت بهداشت و به کارگران خط تولید 
تزریق شــود واکســن هایی بود که به دلیل عقب 
بودن واکسیناسیون از سوی کشورهایی که قبا 
خریــداری کردند و چون تاریخ مصرف واکســن ها 
کوتاه است از طریق سازنده یا شرکت های واسط 
بــه متقاضیانــی مثــل مــا کــه در نوبــت نبوده انــد 
واگــذار می کننــد امــا چــون متقاضــی زیــاد اســت 
سرعت عمل در خرید الزم است که متاسفانه ما 

امکان این سرعت عمل را نداشتیم.

خصوصی سازی از حرف تا عمل

مذاکره اولیه برای واردات 40 میلیون دز واکسن فایزر و جانسون

رئیــس کمیتــه اقتصادی مشــترک ایران و 
ژاپــن می گویــد کــه اکنــون بهتریــن زمــان برای 
شــده  بلوکــه  پول هــای  ظرفیــت  از  اســتفاده 
ایــران بــرای واردات واکســن به کشــور فراهم 

شده است.
بهرام شــکوری در گفت وگو با ایســنا، اظهار 
کرد: در سال های گذشته بخشی مهمی از تجارت 
مــا تحــت تاثیــر تحریم هــای آمریکا قــرار گرفت و 
بــه خصــوص در حوزه هایــی کــه صــادرات دولتــی 
داشــتیم، امــکان بازگشــت پــول فراهــم نشــد، از 

این رو مبلغ قابل توجهی از درآمد و دارایی ایران 
در کشورهای مقصد بلوکه شده است.

او بــا بیــان اینکــه اســتفاده از ظرفیت این 
پول ها باید به عنوان یک اولویت مهم اقتصادی 
در نظــر گرفته شــود، بیان کــرد: در صورتی که 
تحریــم نبودیم قطعا ایــن پول ها امکان انتقال 
به کشــور داشــت و دولت می توانست تصمیم 
بگیــرد که بر اســاس کــدام اولویت خــود اقدام 
بــه هزینه آنهــا کند اما اکنون که جابجایی این 
پول هــا دشــوار اســت، می توان بــه واردات کاال 

در ازای الاقل بخشی از این منابع فکر کرد.
داد:  ادامــه  ایــران  بازرگانــی  اتــاق  عضــو 
هــر چنــد نــام تعدادی از کشــورها در فهرســت 
مقاصــد صادراتــی که پول ایــران در آنجا بلوکه 
ماننــد  کشــورهایی  امــا  می شــود  دیــده  شــده 
ژاپــن و کــره جنوبــی در موقعیــت خطیــر کرونا 
می تواننــد بــه مــا کمــک کنند. این دو کشــور از 
تولیدکننــدگان واکســن هایی ماننــد آســترازنکا 
به شــمار می روند که امکان واردات واکســن از 

آن ها برای ایران وجود دارد.

شکوری با اشاره به واردات قبلی واکسن 
از این کشورها به ایران توضیح داد: ژاپن چند 
هفتــه قبــل حدود ســه میلیون دوز واکســن را 
بــه مــردم ایــران اهــدا کــرد کــه مــا نیــز از طرف 
بخش خصوصی تشــکر خود از این اقدام ژاپن 
را اعــام کردیــم. در کنــار آن وزیــر خارجــه این 
کشــور نیــز بــه ایران ســفر و بــا رئیس جمهوری 
نیــز  جلســه  ایــن  در  کــه  اســت  کــرده  دیــدار 
اشــاره ای به پول های بلوکه شــده ایران صورت 

گرفته است.

او ادامــه داد: بــا توجه بــه همراهی دولت 
ژاپــن بــا مــردم ایــران و مجوزهایــی کــه بــرای 
واردات واکســن انجــام شــده، واردات واکســن 
از ژاپــن از محــل پول هــای بلوکــه شــده کشــور 
بســیار  گزینــه ای  فعلــی  اوضــاع  در  می توانــد 
مطلوب باشد زیرا از یک سو مشکل تحریم ها 
را دور می زنــد، از ســوی دیگــر نیــازی بــه تامین 
ارز و جابجایی آن نیست و در نهایت بخشی از 
منابع پولی کشور که به آنها دسترسی نداریم، 

آزاد خواهند شد.

پیشنهاد واردات واکسن به جای پول های بلوکه شده در ژاپن

هزینه  ۹0میلیون تومانی کارشناسی یک کامیون وارداتی
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معاون اول قوه قضائیه: موضوع 
انتشار تصاویر زندان اوین 
امروز اطالع رسانی می شود

معاوناولقوهقضائیهدربارهانتشاردوربینهای
مداربســتهامنیتــیزنــداناویــنگفــتکــهموضــوعدر

حالبررسیوتاامروزاطالعرسانیمیشود.
بــه گزارش ایرنا، حجت االســام محمد مصدق روز 
ســه شــنبه در حاشــیه مراســم معارفه معاون حقوقی و 
امــور مجلــس قوه قضائیه در جمع خبرنگاران در پاســخ 
به سوالی درباره ویدئوهای منتشر شده از دوربین های 
مداربســته امنیتــی زنــدان اویــن افــزود: ایــن موضوع در 
حال بررســی اســت و هنوز قضیه خیلی روشــن نیســت 

فکر می کنم تا چهارشنبه اطاع رسانی شود.
در روزهای اخیر تصاویری از دوربین های مداربسته 
امنیتی زندان اوین منتشــر شــده که حاوی تصاویری از 
برخــورد و ضــرب و شــتم زندانیــان اســت و گروهــی از 
هک شــدن این دوربین ها خبر داده اند. رئیس ســازمان 
زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی روز گذشته درباره 
تصاویــر منتشــر شــده از دوربین هــای مداربســته زندان 
اویــن، ضمــن پذیــرش ایــن رفتارهــای غیرقابــل قبــول، 
عذرخواهــی کــرد. محمد مهدی حــاج محمدی در توئیتی 
نوشــت:  »درخصــوص تصاویــر زندان_اوین؛ مســئولیت 
ایــن رفتارهــای غیر قابل قبــول را پذیرفته و ضمن تعهد 
به تاش بر عدم تکرار چنین وقایع تلخ و برخورد جدی 
با عوامل خاطی، از خداوندمتعال، رهبر عزیزمان، ملت 
بزرگــوار و زندانبانان شــریف که البته زحماتشــان تحت 

تأثیر این خطاها، نادیده گرفته نخواهد شد.«

نمایش ظرفیت های 
گردشگری و اقتصاد مناطق 

آزاد در اکسپو 2020 
مشاورتجارتبینالمللدبیرشورایعالیمناطق
اینکــهپیشبینــی یــادآوری بــا اقتصــادی ویــژه آزادو
میشــودنزدیــکبــه۲۵میلیــوننفرازرویداداکســپو
۲۰۲۰بازدیــدکننــد،گفــتکــهایــنرویــدادمهمتریــن
فرصــتبراینمایــشظرفیتهایمناطقآزاددرحوزه

گردشگریواقتصاداست.
به گزارش مناطق آزاد، کیهان عباســیان اظهار کرد: 
نمایشــگاه اکســپوی دبــی ۲۰۲۰ بــه علــت شــیوع بیماری 
کرونا با تاخیر از مهرماه سال جاری به مدت ۶ ماه برگزار 
می شــود و ایــن رویــداد را می تــوان یک همایش دانســت 
کــه بــا شــعار»ارتباط ذهن هــا، خلــق آینــده«، تفکــرات 
و تمدن هــای مختلــف را در یــک نقطــه از جهــان جمــع 
می کنــد. وی افــزود: ایران نیز همچون دوره های گذشــته 
در این رویداد شــرکت می کند و پاویون شــاخص کشــور 
نیز ســاخته شــده اســت و در حوزه گردشگری، اقتصاد و 
تمــدن ایرانــی، نماینده هــای مرتبط در غرفــه ایران حضور 
دارند تا مزیت ها، جاذبه ها، اهداف اقتصاد پایدار بر پایه 
نوآری های نوین در ایران را تشریح و به نمایش گذارند.
عباســیان بــا مرور حضور دبیرخانــه مناطق آزاد در 
حــوزه اقتصــادی این رویــداد، خاطرنشــان کرد: دبیرخانه 
به دلیــل  اقتصــادی  ویــژه  و  آزاد  شــورای عالــی مناطــق 
ماموریــت محولــه در حوزه اقتصــادی، در حوزه اقتصاد، 
تجــارت صــادرات محــور، گردشــگری و نــوآوری در ایــن 
رویداد شرکت می کند و در همین راستا پس از مذاکره 
با شــرکت نمایشــگاه های بین المللی )ســازمان توســعه 
تجــارت ایــران( که مســوول برگــزاری این رویداد اســت، 

فضای اختصاصی به این بخش تخصیص یافت.
مشــاور تجــارت بین الملل دبیر شــورایعالی مناطق 
مرتبــط  کــرد: محتواهــای  بیــان   اقتصــادی  ویــژه  و  آزاد 
بــا مناطــق آزاد در حــوزه گردشــگری، اقتصــاد و نــوآوری 
در حــال آمــاده شــدن اســت و مناطــق آزاد نیــز در ایــن 
رویــداد با محوریت همین محتواها شــرکت خواهد کرد 
و امیــد اســت تــا این رویداد دریچه ای برای شناســاندن 
ظرفیت های مناطق آزاد ایران به بازارهای جهانی باشد.
وی ادامــه داد: جذب گردشــگران نیز یکــی از اهداف جدی 
مــا اســت و تــاش می شــود تــا در این رویــداد جاذبه های 

گردشگری مناطق آزاد نیز به معرض نمایش درآید.

صدراعظم آلمان: اروپا تا 
2۵ سال دیگر نیازی به گاز 

روسیه نخواهد داشت
رئیسجمهــوری بــا دیــدار در آلمــان صدراعظــم
اوکرایــنگفــتکهاروپاتا۲۵ســالآینــدهدیگرنیازی

بهگازروسیهنخواهدداشت.
به گزارش ایســنا، خبرگزاری تاس روســیه به نقل 
از آنــگا مــرکل نوشــت: اروپــا بایــد گام بــه گام تا ســال 
۲۰۵۰ بــه وضــع خنثــی اقلیمی دســت پیدا کنــد. این به 
معنــای آن اســت کــه تــا ۲۵ ســال دیگــر هیــچ گازی از 
ســوی روســیه بــرای اروپــا تامیــن نخواهد شــد یــا حجم 
آن بســیار انــدک خواهد بــود. همزمان صدراعظم آلمان 
بــه ولودیمیــر زلنســکی، رئیس جمهــوری اوکرایــن گفت: 
آلمــان اطمینــان حاصــل خواهــد کــرد کــه روســیه حتــی 
پس از آغاز فعالیت خط لوله گازی نورد اســتریم ۲، به 
ترانزیت گاز از طریق خاک اوکراین ادامه می دهد. اگر 
روسیه تاش کند از این خط لوله به عنوان ساح علیه 
کشورهای دیگر استفاده کند، آلمان تحریمهای اتحادیه 
اروپا علیه مسکو را پیشنهاد خواهد کرد. خط لوله نورد 
اســتریم ۲ کــه ظرفیــت صادرات گاز روســیه به آلمان را 
دو برابر می کند، به نقطه مناقشه در اروپا تبدیل شده 

و آمریکا به ضدیت با آن برخاسته است.
اتحادیــه اروپــا و آمریــکا بــا پــروژه نــورد اســتریم ۲ 
مخالف بوده و به نگرانیها نســبت به اســتفاده روســیه 
از فــروش گاز بــه عنــوان یــک ابــزار سیاســی و انحصــار 
بــازار گاز اروپــا ازســوی گازپــروم پرداخته اند. لهســتان، 
چندیــن کشــور دیگــر اتحادیــه اروپا و آمریــکا می گویند 
نــورد اســتریم ۲ امنیت انــرژی اروپا را تضعیف می کند. 

اما آلمان به این پروژه نگاه کاما تجاری دارد.

اخبـــــــــــــــــار

هفتمینوهشتمینجلسهمجلسشورای
اسالمیبرایبررسیصالحیتوزرایپیشنهادی
دولتســیزدهمروگذشــتهبابررسیصالحیت

وزیرصمتآغازشد.
بــه گــزارش ایلنــا، در ابتــدای جلســه  روح 
هللا عباســپور گزارش کمیسیون صنایع و معادن 
دربــاره ســیدرضا فاطمــی امیــن وزیــر پیشــنهادی 
صنعــت، معــدن و تجــارت را قرائــت کــرد کــه در 
آن تاکیــد شــده بــود، برنامه هــای فاطمــی امیــن 
تــا حــدودی بــا اســناد باالدســتی منطبق اســت و 
کمیســیون متبوعــش صاحیــت وزیر پیشــنهادی 

صنعت، معدن و تجارت را تایید کرده است.
اردشــیرمطهریمخالف:فاطمیامینهیچ

برنامهقابلپیادهسازیوعملیاتیندارد
 اردشــیر مطهــری نماینــده مجلــس یازدهــم 
در مخالفت با وزیر پیشنهادی صمت اظهار کرد: 
وزارت صنعــت معــدن و تجارت وزیری می خواهد 
که ببُرد و بدوزد که تصمیم بگیرد نه تصمیم های 
دیگــران را نیــز قفــل کنــد؛ وزیــری می خواهــد که 
ایــن  باشــد،  داشــته  جســارت  و  عمــل  ســرعت 
وزارتخانــه مــرد میــدان می خواهــد. امــروز فــردی 
به مجلس معرفی شــده کــه برای تامین کاالهای 
اساســی مردم، تنظیم بازار و کنترل قیمت اقام 
ســفره های مردم هیچ برنامه قابل پیاده ســازی و 

عملیاتی ندارد. 
ادامــه  بــه نماینــدگان مجلــس  وی خطــاب 
داد: بدانیــد بــا انتخاب آقای فاطمی امین مطالبه 
اصلــی مردم که تامین کاالهای اساســی و کنترل 
قیمت هــا اســت بــر زمیــن خواهد مانــد و موجب 
ناامیــدی بخــش زیــادی از مــردم از ایــن دولــت 
امــروز ســیمان ۳۰ هــزار  مردمــی خواهــد شــد؛ 
تومانــی بــه بهانــه قطعی بــرق به بــاالی ۱۰۰ هزار 
تومان رسیده و میلگرد از ۲۰ هزار تومان گذشته 
اســت؛ همچنیــن در وضــع بحرانــی شــیوع کرونا 
مردم برای تامین کاالهای اساسی و دارو باید در 
صف های طوالنی بایستند. آقای فاطمی امین آیا 
برای اصاح قیمت سیمان و میلگرد برنامه دارید 
و آیا قیمت ها به قبل از قطعی برق بازمی گردد؟
بهروزیفــرموافق:وزیرپیشــنهادیصمت

بسیارخروجیگراونتیجهمحوراست
برنامــه  بــا  موافقــت  در  بهروزی فــر  خلیــل 
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  پیشــنهادی  وزیــر 
فــردی،  ویژگی هــای  بحــث  در خصــوص  گفــت: 
وزیــر پیشــنهادی صمــت بســیار خروجــی گــرا و 
نتیجه محور اســت و حرف کلی نمی زند و آنچه 
امــروز انتظــار داریــم از ســوی وزرا مدنظــر قــرار 
بگیــرد ایــن اســت که کلــی گویی نکنند. ایشــان 
در ایــن رابطــه پروژه هــا را تعریــف کــرده و ایــن 
پروژه هــا از ســوی زمــان و مــکان تعریــف شــده 
و نماینــدگان مــردم مــی تواننــد بحــث نظــارت و 

کنترل را داشــته باشند. 
نماینــده فومن و شــفت گفــت: برنامه آقای 
فاطمی امین دارای چارچوب مشخص و با برنامه 
ایشان و اعتقاد عمیق به سیستم نظارت، کنترل 
و پایــش پــروژه دارنــد. وی اشــراف کامــل بر روی 
موضوعــات اقتصــادی کشــور دارد، عضــو فعــال 
تیم اقتصادی رئیس جمهور هســتند و پاکدســت 
و ســاده زیســت و انقابــی و متعهــد و متخصص 
هســتند. هــم در بخــش صنعت و هــم در بخش 

تجارت تجربه دارند. 

موســویموافــق:بگذاریــم»فاطمیامین«
بــهوزارتخانــهبرســد؛قصــاصقبــلازجنایــت

نکنیم
ســید کاظــم موســوی در موافقــت بــا وزیــر 
پیشــنهادی صمــت گفــت: سیاســت های رهبــری 
از  منطقــه ای  تعامــل  و  انســجام  صنعــت  در 
طریــق ایجــاد زیرســاخت ها و زیربناهــا و برقراری 
مشــوق های متناســب بــا رعایــت اصــول آمایــش 
ســرزمینی و امنیتــی اســت، لــذا ایــن بــرادر عزیز 
حتمــا جهــت ایجــاد تــوازن در منطقــه بــر اســاس 
آمایــش ســرزمینی برنامه هــای خوبــی را ترســیم 
فرموده انــد و مجلــس بــه این نکات توجــه کردند 
و در کمیســیون ها این مســائل چکش کاری شده 
اســت امیــدوارم انشــاءهللا در حــوزه خــودرو، در 
حوزه معادن فلزات و در حوزه مرتبط با کاالهای 
اساســی و معیشــت مــردم توجــه ویــژه ای بــه این 

موضوع شود.
ارکانــیمخالــف:طــرحویژهخــودرویوزیر

پیشنهادیابهامدارد
 احســان ارکانــی نماینــده مردم نیشــابور در 
مقــام مخالفــت بــا وزیر پیشــنهادی صمــت اظهار 
 ۵۵.۵ نمــره  ایشــان  برنامــه  واکاوی  در  کــرد: 
از ۱۰۰ داده شــده اســت بــه طــوری کــه برخــی از 
ســرفصل های این برنامه مانند طرح ویژه خودرو 
در شــش مــاه آینده و ایجاد کانــال مالی و بانکی 
بــا کشــورهای هــدف دارای ابهــام اســت آیــا ایــن 
طرح ها دارای پشــتوانه بوده یا خام اســت؟ شــما 
بالــغ بر ۳۰ ســامانه را تعریــف کردید که اینها به 
عنــوان ابزار هســتند آیا زمــان الزم را برای اجرای 
ســامانه  اتصــال  کــه  سال هاســت  داریــم؟  آنهــا 
اطاعاتــی گمرک بــه وزارت صمت به رغم تکلیف 
قانونی اجرا نشده است شما چه ضمانتی را برای 

اجرای این سامانه ها می دهید؟

فرهنگــیموافــق:فاطمیامیــندرآســتان
قــدساقداماتتحولگرایانــهخوبیانجامداده

است
بــا  موافقــت  در  فرهنگــی  محمدحســین   
گزینــه پیشــنهادی بــرای وزارت صنعــت، معــدن 
و تجــارت گفــت: ایشــان در هرجایــی کــه بــوده 
موفقیت داشــته، در آســتان قدس هــم اقدامات 
تحول گرایانــه بســیار خوبــی ایشــان انجــام داده 
اســت، بــه عنــوان مثال یــک شــرکت دانش بنیان 
موفقــی را بــا وجــود ســاختار ســنتی کــه در آنجــا 
وجــود داشــته اســت راه انــدازی کرده اســت و در 
طول دو سال سرمایه آنجا را به بیش از ۱۰ برابر  

یعنی ۳۳ میلیارد تومان رسانده است.
و رانتخــواران بســاط امیــن: فاطمــی

سلطانهاجمعمیشود
 ســیدرضا فاطمــی امیــن در جلســه بررســی 
رای اعتمــاد خــود بــرای وزارت صمــت اظهــار کرد: 
وزارت صمــت بســیار متنوع و گســترده اســت به 
چنــد موضــوع مهمی که جــزو دغدغــه نمایندگان 
بــود و بــه طــور ویــژه در برنامه ها بــه آن پرداخته 
شــده می پردازیــم؛ نخســت تنظیــم بــازار اســت: 
بــازار  در  زیــادی  نوســانات  شــاهد  متاســفانه 
هســتیم. دولــت کجاســت؟ اگــر دولــت اشــراف 
داشــته باشــد نبایــد به این جــوالن قیمت ها فضا 
دهد. دوم تورم اســت: برای کنترل تورم که یکی 
از بیماری هــای اقتصــاد امروز اســت نیــاز به دو تا 
ســه ســال زمــان وجــود دارد مــا برنامــه داریم که 
در ســال ۱4۰۲ میــزان تــورم را بــه نصــف امــروز و 
بعد به میزان تک رقمی برسانیم. عوامل مهم در 
تورم نقدینگی، تولید و ارز هســتند ما می توانیم 
با اصاح نظام توزیع نقدینگی را کاهش دهیم.

وزیر پیشــنهادی صمــت در مورد برنامه های 
پیشــنهادی خــود بــرای تولیــد بیــان کــرد: در ایــن 

زمینــه برنامــه مــا تا پایان ســال متمرکــز بر تامین 
بــرای  بخصــوص  تولیــد  موانــع  رفــع  و  قطعــات 
موثــر  مــردم  معیشــت  ســبد  در  کــه  کاالهایــی 
هســتند اســت. در مــورد نــرخ ارز نیــز بــا اجرایــی 
کــردن ســامانه جامــع تجــارت و افزایــش تولیــد 
بــازار ارز را تنظیــم خواهیــم کــرد. اقامــی ماننــد 
ســیمان بــه قیمــت قبلی خود بــاز می گردند البته 
ایــن موضوع نیاز بــه همراهی و همکاری مجلس 

دارد. ساختن ایران کار مشترک همه ما است.
وی بــا یــادآوری تعطیلــی و نیمه فعال بودن 
نبایــد  دولــت  کــرد:  تصریــح  تولیــدی  واحدهــای 
بنــگاه داری کنــد امــا باید بازارســازی انجــام دهد، 
مــن خــود را موظــف می دانــم کــه در اداره وزارت 
صمت خود را شــریک و احدهای تولیدی بدانم و 
در این راستا باید بازارسازی کرد. ما رقیب بخش 

خصوصــی نیســتیم اگــر بخــش خصوصــی خــوب 
کار کنــد اشــتغال بــه وجــود می آیــد و مــا بایــد از 
آنهــا حمایــت کنیم. ما باید در بازارهای خارجی و 
داخلــی از طریــق تجمیع تقاضا بازارســازی کنیم. 
ما هر ســه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به 

مجلس می دهیم.
وی در ادامــه اضافــه کــرد: یکــی از پروژه هــا 
تــا پایــان امســال ســامانه قواعد و مجوزها اســت 
کنــار  از کارهــا  ایــن کار حالــت خلق الســاعه  بــا 
مــی رود و امضاهــای طایی نیز از بین می رود. ما 
برای ســال آینده بسته های ســرمایه گذاری آماده 
می کنیــم، یعنــی پروژه ها تعریف و مجوزها صادر 

می شود و سرمایه گذار تنها باید انتخاب کند.
وی در مــورد اهمیــت بخش صــادرات اظهار 
کرد: صادرات همیشه مهم بوده اما امروز مهم تر 
اســت. بــرای اینکــه بــازار ارز بــه تعــادل برســد ما 
باید بین سه تا چهار میلیارد دالر بیشتر به بازار 
تزریــق کنیــم. اگــر بتوانیم رای اعتمــاد بگیریم به 
ریــز برنامه هــا تســلط داریــم و در بحــث صادرات 
بــرای نیــم ســال دوم پنــج میلیــارد دالر بیشــتر 
هدف گــذاری کرده ایــم کــه می توانــد بر نــرخ ارز و 
نرخ تورم و نهایتا بر بخش تولید تاثیرگذار باشد. 
مــا در چهــار ســال اخیر تــورم بیــش از ۲۵ درصد 
را تجربه کردیم که بی ســابقه اســت؛ با لکوموتیو 
صــادرات می توانیــم گــردش اقتصــادی را ایجــاد 
کنیم و این پنج میلیارد دالر را به بخش تولید و 

تامین قطعات اختصاص دهیم.
فاطمــی امیــن بــا بیــان اینکــه بــرای بخــش 
خــودرو برنامــه ۲ ســاله و ۶ ماهــه تامیــن کردیم، 
اظهــار کــرد: بــا اجــرای ایــن برنامــه 4 ســال دیگــر 
بخــش خــودرو افتخار ملی خواهد بــود. معتقدم 
مــا در زمینــه تولیــد خــودرو مشــکل فنــی نداریــم 
بلکــه مشــکل، رقابت نکــردن و پایین بودن تولید 
اســت و بــرای اینکــه بتوانیم قیمت تمام شــده را 
کاهــش دهیــم باید در ابتدا تولید را باال ببریم تا 
افزایــش تولید بر قیمت خــودرو هم تاثیر بگذارد 

تا آن را کاهش دهد.
وی تاکیــد کــرد: معتقــدم دولــت نبایــد در 
و  باشــد  داشــته  دخالتــی  خــودرو  قیمت گــذاری 
خودرو نباید شامل قیمت گذاری دستوری شود.

در ادامــه جلســه صبــح و عصر روز گذشــته 
بررســی  مــورد  وزرا  دیگــر  صاحیــت  مجلــس 

نمایندگان ملت قرار گرفت.

از انتقــاد بــا مرکــزپژوهشهــایمجلــس
اجرایینشــدنبند»و«تبصره7قانونبودجه
مبنــیبــراصــالحنرخارزمبنایمحاســبهحقوق
ورودیازسویدولت،اعالمکردکهاجرایاین
سیاســتمنجربهافزایــشدرآمدهایدولتبه
میــزانحداقــل3۰۰هــزارمیلیــاردریــالخواهد

شد.
مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســامی 
بــا انتشــار گزارشــی بــا عنــوان »گــزارش نظارتــی 
درخصــوص پیامــد اجرایــی نشــدن تبصــره »۷« 
قانــون بودجه ســال ۱4۰۰ )اصــاح نرخ ارز مبنای 
 »))ETS( محاسبه حقوق ورودی بر مبنای سامانه
با تاکید بر اینکه افزایش قیمت کاالهای وارداتی 
ناشــی از اجــرای این سیاســت، حداکثر ۱۰ درصد 
اســت، اعام کرد: »اجرای این سیاست منجر به 
افزایــش درآمدهــای دولت به میزان حداقل ۳۰۰ 
هزار میلیارد ریال خواهد شد که به نظر میرسد 

تحقق این امر کاماً اجرایی است«.

بخاطراجرانشدنقانون،فقط
 یکچهارمدرآمدمالیات

بروارداتمحققشد
بــازوی  گــزارش  »مقدمــه«  بخــش  در 
کارشناســی مجلــس بــا تاکیــد بــر اینکــه یکــی از 
منابــع اصلــی درآمدی دولــت، مالیات بــر واردات 
)حقوق ورودی( است که تحقق این رقم به ارقام 
دیگر مانند میزان تحقق واردات پیش بینی شده 
و تصحیح نرخ ارز مبنای محاســبه حقوق ورودی 
)که درحال حاضر 4۲ هزار ریال اســت( بســتگی 
دارد، آمده اســت: »براســاس ارقــام بودجه، رقم 
مصوب در قانون بودجه سال ۱4۰۰ برای مالیات 
بــر واردات، معــادل ۵4۶.۰۲۵ میلیــارد ریــال و 

مصــوب ســه دوازدهم قانــون بودجــه مزبــور نیــز 
۱۳۶.۵۰۶ میلیــارد ریــال اســت. از ســوی دیگر بر 
اســاس گزارش عملکرد مالی دولت در سه ماهه 
نخست سال ۱4۰۰ تنها ۳۲.8۲4 میلیارد ریال از 
ناحیه مالیات بر واردات عاید دولت شــده است. 
به عبارت دیگر میزان تحقق مالیات بر واردات در 
ســه ماهه نخســت ســال ۱4۰۰ نسبت به مصوب 
ســه دوازدهــم قانــون بودجه، حــدود ۲4 درصد و 
میــزان عــدم تحقــق آن ۷۶ درصد بوده اســت که 
اگر وضع فعلی یعنی عدم اجرای بند »و« تبصره 
۷ قانون بودجه سال ۱4۰۰ )ترخیص کلیه کاالها 
اعم از کاالهای اساسی و سایر کاالها با نرخ ارز 
ترجیحــی 4۲۰۰۰ ریالــی( تــداوم یابد، درصد عدم 
تحقق در پایان ســال بســیار نگران کننده خواهد 
بود. چرا که رقم مصوب قانون بودجه سال ۱4۰۰ 
بــر اســاس نــرخ ســامانه )ETS( در قانــون بودجه 

ملحوظ شده است«.
در گــزارش این مرکز پژوهشــی با یادآوری 
اینکــه براســاس مصوبــه هیئــت وزیــران مــورخ 
۱8 فروردیــن ۱4۰۰، گمــرک جمهــوری اســامی 
ایران مجاز شــده اســت تا زمان تصویب و اباغ 
ســود بازرگانــی و حقــوق ورودی )کــه زمــان آن 
نامعلــوم اســت(، حقــوق ورودی جهــت ترخیص 
کاالها از گمرکات کشور را براساس ارز 4۲۰۰۰ 
ریالــی محاســبه نمایــد و این در حالی اســت که 
بودجــه  قانــون   ۷ تبصــره  »و«  بنــد  براســاس 
ارزش  محاســبه  مبنــای  ارز  نــرخ   ،۱4۰۰ ســال 
گمرکــی کاالهــای وارداتی )به اســتثنای کاالهای 
اساســی، دارو و تجهیــزات مصرفی پزشــکی( در 
ســال۱4۰۰ ، نــرخ ارز اعــام شــده بانــک مرکزی 
)نــرخ ســامانهETS( در روز اظهــار اســت، آمــده 
اســت: »اجــرای ایــن جــزء، همانند ســایر اجزای 
قانــون بودجــه از ابتــدای ســالجاری الزم االجــرا 

بوده اســت، اما به دلیل عدم اباغ به گمرکات 
اجــرا  و  ابــاغ  مصوبــه  ایــن  تاکنــون  کشــور، 
نشــده اســت. عجیب تــر آنکه در مصوبــه هیئت 
و  نــرخ  ایــن  بــودن  علی الحســاب  بــه  وزیــران، 
ضرورت دریافــت تضامین کافی و تعیین فرایند 
پرداخت مابه التفاوت اشــاره ای نشــده اســت و 
ایــن، خــاف نــص صریــح قانــون اســت. توضیح 
اینکــه هیئــت تطبیــق و بررســی مصوبات دولت 
بــا قوانیــن مجلس شــورای اســامی نیــز مصوبه 
هیئــت وزیران مورخ ۱4۰۰/۱/۱8 را مغایر قانون 

بودجه دانسته است.«

تداوممحاسبهحقوقورودی
 کاالهابانرخ4۲۰۰تومانی

بهضررتولیدداخلاست
در ادامه گزارش بازوی کارشناســی مجلس 
توضیحاتــی دربــاره منافــع و مضــرات اجــرای ایــن 
سیاســت آمــده که عبارتســت از: »بــا وجود آنکه 
بخــش اصلــی واردات با نرخ نیما صورت میگیرد، 
مبنــای محاســبه حقوق ورودی همچنــان نرخ ارز 
4۲۰۰۰ ریالــی اســت. این موضــوع عاوه بر آنکه 
میشــود،  واردات محســوب  بــرای  مزیــت  نوعــی 
درآمدزایــی دولــت را دچــار چالــش جــدی میکند؛ 
آن هم در وضعی که طبق پیش بینی ها، کسری 
بودجــه دولــت در ســال ۱4۰۰ قابــل توجه خواهد 
بــود. درواقــع، در نظــر گرفتــن نــرخ ارز 4۲۰۰۰ 
از  فــارغ  ورودی،  حقــوق  محاســبه  بــرای  ریالــی 
خــاف قانــون بــودن، عــاوه بــر کاهــش درآمــد 
دولــت، نــرخ مؤثــر حقــوق ورودی را نیــز کاهــش 
میدهــد و درنتیجــه، نــرخ حمایــت مؤثــر از کاالی 
عمــاً  نیــز  را  وارداتــی  کاالی  مقابــل  در  داخلــی 

کاهش داده است.

محاســبات عایــدی ناشــی از تغییــر نــرخ ارز 
مبنای محاســبه حقوق ورودی از نرخ ارز 4۲۰۰۰ 
ریالی به نرخ ارز مفروض در قانون بودجه ســال 
۱4۰۰ نشــان میدهــد در صــورت اجــرای بنــد »و« 
تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱4۰۰ )تغییر نرخ ارز 
مبنــای محاســبه ارزش گمرکــی کاالهــای وارداتی 
)بــه اســتثنای کاالهای اساســی، دارو و تجهیزات 
 ETS مصرفــی پزشــکی(( براســاس نــرخ ســامانه
بــا نــرخ متوســط  ۲4۰.۰۰۰ریــال، درآمــد دولــت 
از محــل حقــوق ورودی در ۷ ماهــه باقیمانــده از 
سال ۱4۰۰ بالغ بر ۳۲۵.۲9۰ میلیارد ریال بدون 
احتســاب مالیــات بــر ارزش افــزوده و ۵98.۲۵۰ 
میلیارد ریال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده 
خواهــد شــد که این رویــه، میتواند تــا حدودی از 
میــزان کســری بودجــه و ناترازی بودجه در ســال 

۱4۰۰ بکاهد.

تورمناشیازاصالحنرخارز
مبنایمحاسبهحقوقورودی
کاالهاحداکثر1۰درصداست

 ازســوی دیگــر، هرچنــد بررســی های مرکــز 
پژوهش های مجلس نشــان میدهد افزایش نرخ 
ارز مبنــای نرخ حقــوق ورودی، به صورت محدود 
)حداکثر ۱۰ درصد( منجربه افزایش قیمت برخی 
کاالهــا خواهد شــد کــه دولت میتوانــد با کاهش 
نــرخ تعرفــه کاالهای مورد دغدغه، این آثار را نیز 

کاهش داده و بازار را کنترل نماید.
بررســی های مرکز پژوهش ها نشان میدهد 
افزایش قیمت کاالهای وارداتی به واسطه تغییر 
نــرخ ارز مبنــای محاســبه حقــوق ورودی بــا فرض 
تعدیل )کاهش( و عدم تعدیل نرخ حقوق ورودی 
از نرخ ارز ترجیحی به نرخ ارز مفروض در قانون 

بودجه سال۱4۰۰ ، بسته به گروه کاالیی از صفر 
تــا ۱۲.4 درصــد در حالــت تعدیــل حقــوق ورودی 
حالــت  در  درصــد  تــا ۱4.۷۲  درصــد  از  ۰.۱9  و 
عــدم تعدیــل حقــوق ورودی متغیــر خواهــد بــود. 
نکته اساســی آن اســت که میزان افزایش قیمت 
کاالهای غذایی اساسی به دلیل پایین بودن نرخ 
مأخــذ آنهــا )4 و ۵ درصــد( بــا فرض ثبــات اوضاع 
و عــدم تعدیــل نــرخ حقــوق ورودی در بدبینانــه 
ترین حالت حداکثر به طور متوسط حدود ۳.۷۶ 

درصد خواهد بود«.

درآمدناشیازاصالحنرخارز
 حقوقورودیکاالها،حداقل

 3۰هزارمیلیاردتوماناست

در بخــش »جمــع بنــدی و نتیجــه گیــری« 
گــزارش ایــن مرکــز پژوهشــی ضمن تاکیــد مجدد 
بر ضرورت اصاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق 
ورودی در راســتای اجــرای بنــد ۷ قانــون بودجــه 
۱4۰۰ آمده اســت: »در پایان شــایان ذکر اســت، 
عــدم اجــرای این بنــد از قانون بودجــه پیامدهای 
جبــران ناپذیــری ازجملــه تعمیــق کســری بودجه، 
افزایــش نــرخ تورم و ... را برای اقتصاد کشــور به 
دنبــال خواهــد داشــت کــه جبــران عواقــب آن به 
ســادگی امکانپذیــر نخواهــد بود. ازســوی دیگر با 
توجه به محاسبات انجام گرفته باید متذکر شد، 
اجرای این سیاســت منجر به افزایش درآمدهای 
دولــت به میــزان حداقل ۳۰۰ هــزار میلیارد ریال 
خواهــد شــد کــه بــه نظــر میرســد تحقق ایــن امر 
کامــاً اجرایــی اســت و محاســبات نشــان میدهد 
در  نیــز  کاالهــا  ایــن  وارداتــی  قیمــت  متوســط 
بدبینانــه تریــن حالت بیــش از ۱۰ درصد افزایش 

نخواهد یافت«.

مرکزپژوهشهایمجلس:بااصالحنرخارزافزایشقیمتکاالها
حداکثر1۰درصداست

چهارمینروزبررسیصالحیتوزرایپیشنهادیدولتسیزدهم
وزیر پیشنهادی صمت: تورم سال ۱۴02 را به نصف سال ۹۹ می رسانیم

نشستمشترکمجلسباکابینهدولت
سیزدهمبالفاصلهبعدازرایاعتماد

عضوهیاترئیسهمجلسشورایاسالمی
گفــت:پــسازجلســاترأیاعتمــادوتشــکیل
کابینــه،نشســتمشــترکنماینــدگانبــاوزرای

دولتسیزدهمتشکیلخواهدشد.
حســینعلی حاجی دلیگانــی در گفت وگــو بــا 
تســنیم، از برگــزاری نشســت مشــترک مجلس و 
دولــت پــس از تشــکیل کابینــه خبــر داد و گفت: 
ایــن جلســه بــا حضــور تمامــی نماینــدگان و کلیه 
اعضــای کابینــه ســیزدهم به همــراه رؤســای قــوه 

مقننه و مجریه برگزار خواهد شد.

وی افزود: بنده این پیشــنهاد را در جلســه 
شــورای هماهنگی رؤسای کمیسیون ها با هیات 
رئیســه مطــرح کــردم کــه مــورد اســتقبال قــرار 
گرفــت و قــرار شــد پــس از جلســات رأی اعتماد 
و تشــکیل کابینــه نشســت مشــترک مجلــس و 

دولت برگزار شود.
داد:  ادامــه  مجلــس  رئیســه  هیئــت  عضــو 
هدف از تشکیل این نشست مشترک هماهنگی 
هرچه بیشتر بین مجلس و دولت در موضوعات 

مختلف و پیشبرد آنهاست.
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

اجرایی شدن طرح ایرانسرای 
بیمه ایران برای رونق 

گردشگری
بیمــه ایــران بــر اســاس تصمیمــات مدیران ارشــد 
شرکت، برای رونق گردشگری همکاران، طرح ایرانسرا 

را اجرایی کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، اســماعیل داورپناه، 
معاون توســعه مدیریت 
و منابــع بیمــه ایــران بــا 
اعــام برنامه های متنوع 
مدیریــت ارشــد شــرکت 
بــرای ایجــاد تعــادل بین 
کار و زندگــی همــکاران، 
در ایــن خصــوص اظهــار 
کــرد: بــا توجــه به فشــار 
بــاالی  حجــم  و  کاری 
فعالیــت همــکاران، تصمیــم برآن شــد که بــرای ریکاوری 
آنها در اوضاع سخت اقتصادی، سفرهای ارزان را طراحی 
کنیــم، بــه همین منظور با شناســایی حدود 150نقطه در 
کشــور از پتانســیل های موجود شــرکت اســتفاده کرده تا 
همــکاران مــا برای ســفر با خانــواده خود از آنهــا بهره مند 
شــوند. او در ادامــه افــزود : بعضــی از ایــن منابــع بــر اثر 
گذشــت زمان و اســتفاده نشــدن، فاقد امکانات مناسب 
بــرای پذیــرش همــکاران بــوده بــه همیــن دلیــل تصمیــم 

داریم آنها را به تدریج تجهیز و و بازسازی کنیم.
معــاون توســعه مدیریــت و منابــع بیمــه ایــران در 
خصــوص نحــوه اســتفاده از ایرانســرا اعام کــرد: اماکن 
ایرانســرا به صورت سیســتماتیک و عادالنه و با کمترین 
پروســه اداری در اختیــار همــکاران قــرار می گیرد و برای 
افزایــش بازدهــی آنهــا و با توجه به تجارب شــرکت مهر 
ســیاحت ســبا، خدمــات هتلینــگ از طریــق این شــرکت 
ارائــه می شــود. همچنیــن، مبالــغ دریافتــی از همکارانی 
کــه از ایــن طــرح اســتفاده می کننــد، صــرف هزینه هــای 
جاری مهمانسرا شامل پذیرایی، مواد شوینده و نظافت 
خواهــد شــد. داورپنــاه در مورد بودجــه رفاهی همکاران 
طــرح   : کــرد  تصریــح  ایرانســرا  طــرح  بــا  آن  ارتبــاط  و 
ایرانســرا صرفــاً بــرای تخصیــص عادالنــه منابــع شــرکت 
بــرای بهره منــدی همــه همــکاران ایجــاد شــده و ارتباطی 
بــا بودجــه رفاهــی کارکنان نــدارد و هیچ گونــه مبلغی از 
بودجه رفاهی افرادی که از این طرح اســتفاده می کنند 
کســر نمی شــود، مبالــغ شارژشــده در پنــل صرفــا بــرای 
تخصیــص عادالنــه ایرانســرا بــوده و بــرای ایجــاد انگیزه 

همکاران درپایان هر سال صفر می شود.

اهدای نشان سالمت وزارت 
بهداشت به بیمه دی

مراســم اهدای نشــان سالمت وزارت بهداشت به 
بیمــه دی برگــزار شــد و ایــن نشــان بــه پــاس حمایت و 
همــکاری این ســازمان بــا انجمن اهدای عضــو ایرانیان 
در راســتای نهادینه ســازی فرهنگ معنوی اهدای عضو 

در جامعه به مدیرعامل بیمه دی اهدا شد.
به گــزارش روابط عمومی 
بــا  همزمــان  دی،  بیمــه 
این مراســم، تفاهم نامه 
جدیــد بیمــه دی نیــز بــا 
عضــو  اهــدای  انجمــن 
راســتای  در  ایرانیــان 
حمایــت  افزایــش 
شــرکت  ایــن  داوطلبانــه 
انجمــن  فعالیت هــای  از 
منعقد شــد. محمدرضا کشــاورز، مدیرعامل و نایب رئیس 
هیئت مدیــره بیمــه دی، بــا تاکید بر عاقه این شــرکت به 
ایفــای نقــش در جامعــه در قالــب مســئولیت اجتماعــی، 
افــزود: بــه عنوان شــرکتی بــا ماهیت کاهــش نگرانی های 
جامعــه، در صددیــم در قالب مســئولیت اجتماعی نیز به 
بهتــر شــدن حــال عمومــی جامعــه کمــک کنیم. امیــدوارم 
انعقــاد تفاهم نامــه جدیــد، عــاوه بــر تعمیــق همکاری ها 
بتوانــد وجــوه بیشــتری از ایــن فرهنگ خداپســندانه را در 
جامعــه تســری دهد. او افزود: بیمــه دی، مبدع بیمه نامه 
»جانبخــش« در کشــور اســت. ایــن بیمه نامــه بــه عنــوان 
نخســتین بســته خدمتــی بیمــه ای شــامل تســهیات ویژه 
برای خانواده های معزز اهداء کننده اســت و امســال برای 
دومین سال، افتخار خدمت رسانی به این عزیزان را دارد.

امکان برداشت از 
 سپرده های بلندمدت

بانک آینده با »کیلید«
بانــک آینــده بــا هــدف توســعه خدمــات مبتنی بر 
بانکــداری الکترونیکــی و ارزش آفرینی هــر چه بیش تر 
بــرای مشــتریان، به ویــژه در ایــام همه گیــری بیمــاری 
ســرمایه گذاری  ســپرده  از  برداشــت  امــکان  کرونــا، 
بلندمــدت دوســاله را در نســخه جدیــد ســامانه کیلید، 

فراهم کرده است.
بــه گــزارش روابط عمومی بانک آینــده، کیلید، یک 
ســامانه  بانکداری اینترنتی و همراه اســت که برای رفع 
امــور  انجــام  و  نیازهــا 
بانکی و مالی مشتریان 
کوچــک  شــرکت های  و 
و  طراحــی  بــزرگ،  و 
بــا  اســت.  شــده  ارائــه 
ســامانه  از  اســتفاده 
آینــده،   بانــک کیلیــد 
بانکــی  عملیــات  انجــام 
اعم از: تعریف مشــتری 
و افتتــاح حســاب بــرای مشــتریان حقیقــی، مشــاهده و 
دریافت صورت حساب، انتقال وجه داخلی و بین بانکی 
)پایــا، ســاتنا(، انتقــال از طریق شــماره موبایل، دریافت 
اســتعام  شــبا،  شــماره  به همــراه  فهرســت حســاب ها 

چک های صیاد و ...، امکان پذیر خواهد بود.

واکنش بانک رفاه به اظهارات 
معاون شهرداری تهران

اظهــارات  بــه  ارســال جوابیــه ای  بــا  رفــاه  بانــک 
معــاون شــهرداری تهــران بــا عنــوان » با تخلــف بانک 
 » شــود  برخــورد  اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان  و  رفــاه 

واکنش نشان داد.
روابط عمومــی  جوابیــه  در  ایســنا،  گــزارش  بــه 
بانــک رفــاه آمــده اســت: بانــک رفــاه در راســتای ایفــای 
مســئولیت های اجتماعــی و بــا هــدف کمــک به توســعه 

شــهری  نقــل  و  حمــل  
در  تهــران  کانشــهر 
آخریــن ســاعات مهلــت 
انتشــار  جهــت  مقــرر 
مشــارکت  اوراق 
تهــران  شــهرداری 
و  عاملیــت  مســئولیت 
اوراق  انتشــار  ضمانــت 
برعهــده  را  موصــوف 

طــی  نیــز  تهــران  شــهرداری  عالــی  مدیــران  و  گرفــت 
صورتجلسه و قرارداد متعهد شدند در اولین فرصت به 

تکمیل وثایق اوراق مذکور اقدام کنند.
در ادامــه بانــک رفاه با تســهیل شــرایط الزم وپس 
از تکمیــل دو ســوم وثایــق مــورد نیــاز در حداقــل زمــان، 
حســاب های  بــه  را  مربوطــه  وثایــق  بــا  مرتبــط  وجــوه 
شــهرداری تهــران نــزد بانک مرکزی واریز کــرد. اینک نیز 
فراینــد ترهیــن الباقــی اماک بــا حداکثر همــکاری بانک 
در دســتورکار قــرار دارد. انتظــار مــی رود مدیران ارجمند 

شهرداری تهران در ایفای تعهدات خود تسهیل کنند.
ترهیــن امــاک اداری معرفی شــده در مرحلــه اخــذ 
اســتعام موضــوع مــاده 37قانــون تامیــن اجتماعــی و 
سازمان جهاد کشاورزی از سوی دفترخانه مربوطه بوده 
که تاکنون پاســخ اســتعام از سوی سازمان های مذکور 

به دفترخانه واصل نشده است.

رونمایی از سامانه داشبورد 
مدیریت ریسک بانک 

ایران زمین 
بانــک ایران زمیــن در راســتای مدیریــت فرهنــگ 
ریســک و ایجاد شــفافیت در فضای تصمیم گیری برای 
مدیــران ایــن بانــک اقــدام بــه راه انــدازی و رونمایی از 

سامانه داشبورد مدیریت ریسک کرده است.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک ایران زمیــن، این 

بانک با توجه به جایگاه 
در  ریســک  مدیریــت 
اصول حاکمیت شرکتی 
و رویکــرد ریســک محور 
تصمیم گیری هــای  در 
بهره منــدی  بــا  کان، 
مســتعد  نیروهــای  از 
داخلی اقــدام به ایجاد، 
راه انــدازی و رونمایــی از 

سامانه داشبورد مدیریت ریسک کرده است.
قاسم رئیسی، رئیس اداره ریسک بانک ایران زمین 
در این باره گفت: ســامانه داشــبورد مدیریت ریســک با 
هدف ارزیابی و شناســایی ریســک در حوزه های ریسک 
اعتبــاری، بــازار، نقدینگــی و عملیاتــی بــا رصــد روزانــه و 
مســتمر انــواع شــاخص های ریســک و همچنیــن برخــی 
شــاخص های مالــی از جملــه نســبت کفایــت ســرمایه و 
نســبت پوشــش نقدینگی برای نخســتین بار در شــبکه 

بانکی کشور راه اندازی شده است.
او افــزود: بانــک ایران زمیــن را می تــوان بــه عنــوان 
ایجــاد  و  ریســک  مدیریــت  عرصــه  در  پیشــرو  بانــک 

شفافیت در فضای تصمیم گیری معرفی کرد.

اقدامات موثر سندیکای 
بیمه گران ایران برای اجرای 

مصوبات کارگروه ها
دبیرکارگروه بیمه های مهندسی و انرژی سندیکای 
بیمه گران ایران، معتقد اســت که دوره اخیر سندیکای 
بیمه گران یکی از بهترین دوران های این سندیکا است 
چراکــه ارتبــاط بــا نهادهــای ناظر و ســازمان های دولتی 
بســیار قوی تــر شــده و مصوبــات کارگروه هــا جدی تــر 

پیگیری می شود.
باباکــردی،  محمــد 
بــا  درگفت وگــو 
گفــت:  چابک آنایــن، 
بســیاری  گذشــته،  در 
ســندیکای  جلســات  از 
بصــورت  بیمه گــران 
حضــور  بــا  و  منظــم 
حداکثــری اعضــا برگــزار 

نمی شــد، زیــرا معتقــد بودند که از مصوبــات کارگروه ها 
نتیجه ای نمی گیرند ولی با تغییراتی که در دوسال اخیر 
در ســندیکای بیمه گران بوجود آمد جلســات کارگروه ها 
بســیار منظــم و منســجم شــده، بــه طوری که هرجلســه 
بایــد مصوباتــی داشــته باشــد و دبیــران کارگروه هــا هم 

صورت جلسات را دقیق تر تحویل دهند.
باباکــردی درخصــوص فعالیت هــای انجام شــده در 
کارگروه بیمه های مهندســی و انرژی سندیکای بیمه گران 
و  مهندســی  بیمه نامه هــای  وردینــگ  روی  بــر  فعالیــت 
انــرژی را یــادآور شــد و افزود:درکارگــروه بــر روی شــرایط 
پوشــش بیمه هــای مهندســی کارهایی انجام گرفــت و در 
مــورد مناقصــات بــزرگ، اعضــای کارگروه همگرا شــده اند 
تــا درخواســت های غیرفنــی بیمه گــزاران مورد قبــول واقع 
نشود. دبیر کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی سندیکای 
بیمه گــران ایــران، ادامــه داد: از ســوی دیگــر در کارگــروه 
مهندسی و انرژی سندیکای بیمه گران ارتباط با نهادهایی 
مانند سازمان نظام مهندسی و شهرداری ها قوی تر شد و 
با رسیدن به نظم و نظام کارهای مشترکی انجام گرفت.

بــه گفتــه مدیــر عامــل بــورس انــرژی، 
هم اکنون تنها ســه درصد برق تولیدی کشور 

در بورس انرژی معامله می شود.
دربــاره   نقــوی  علــی  بــازار،  گــزارش  بــه 
انــرژی  بــورس  در  بــرق  معامــات  ارزش 
گفــت: از ابتــدای امســال تــا 30مــرداد، بیش 
از پنــج میلیــارد کیلــووات ســاعت بــه ارزش 
۲۹۸میلیارد تومان در بورس انرژی دادوستد 
شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، 
از لحــاظ حجمی ۴۴درصــد و از نظــر ارزشــی 

70درصد رشد داشته است.
ششــم  برنامــه  طبــق  داد:  ادامــه  او 
توســعه، برق باید در بورس عرضه شــود؛ اما 
تنهــا ســه درصد بــرق در بورس انــرژی معامله 

می شود.
نقــوی بــا بیــان این کــه از نظــر قانونــی 
زیرســاخت های معاملــه بــرق در بورس انرژی 
مهیا اســت، اضافه کرد: زیرســاخت قانونی و 
فنــی، برای عرضه همه برق تولیدی در بورس 
فراهــم اســت ضمن اینکه بــورس انرژی ایران 
چــه  کشــور  تولیــدی  بــرق  کل  دارد  آمادگــی 
مصــرف داخلــی و چــه صادراتــی را در بــورس 

عرضه کند.
او گفــت: بایــد دالیل عرضه نشــدن برق 
در بورس انرژی را در وزارت نیرو جســت وجو 
کنیــم، زیــرا عمــده معامــات بــرق، خــارج از 
و  سیاســتگذار  و  می شــود  معاملــه  بــورس 
تنظیــم گــر بــازار بــرق، وزارت نیــرو و شــرکت 

توانیر است.

نقوی هم چنین تصریح کرد: شرکت های 
توزیع، برق خود را از نیروگاه های برق در بازار 
شبکه و خارج از بورس خریداری می کنند، در 
حالی  که باید از طریق بورس خریداری شود.

او با بیان اینکه طبق مقررات باالدستی، 
مصرف کننــدگان بــاالی 5 مــگاوات بایــد بــرق 
خود را از طریق بورس انرژی تهیه کنند اضافه 

کــرد: بیــش از 700 مصرف کننده بــزرگ، بالغ 
بــر ۴00 مصرف کننــده، کــد بورســی دریافــت 
کرده انــد، اما متاســفانه وزارت نیــرو امکاناتی 
فراهم کرد تا قرارداد دوجانبه خارج از بورس 
انجام شود که این موضوع با مصوبات هیات 
دولــت مغایــرت دارد و ســبب شــده تــا بــازار 
مصرف کنندگان بزرگ به صورت واقعی شکل 
نگیرد و بازار غیرشــفاف قراردادهای دوجانبه 

تشکیل شود.
تامیــن  دلیــل  بــه  کــرد:  تصریــح  نقــوی 
نشــدن نقدینگی توسط توانیر، معامات برق 
شــرکت های توزیــع، از ســال 13۹۸ متوقــف 

شده است.
در  ایــران،  انــرژی  بــورس  مدیرعامــل 
بــرق  پایــان گفــت: مهم تریــن مزیــت عرضــه 
در بــورس انــرژی، کشــف قیمت، شــفافیت و 
معافیــت از مالیــات و کاهــش دخالــت دولت 
در بازار اســت. اگر ما ســازوکار کشــف قیمت 
بــرق را در بــورس بپذیریم صنعــت نیروگاهی 
کشــور در بلندمــدت ســودآور و فرصت هــای 
ســرمایه گذاری برای ســاخت نیروگاه از ســوی 

بخش خصوصی فراهم می شود.

بــر  اداره نظــارت  بــه گفتــه سرپرســت 
در  تغییــرات  بــورس،  ســازمان  بورس هــای 
دســتورالعمل جدید بازارگردانی، در راســتای 
ایفــای کاراتــر وظایــف بازارگردان هــا در ســه 
حــوزه اصلی تعهد به افزایش نقدشــوندگی، 
تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار و تحدید 
دامنه نوسان قیمت آن است. در این مسیر 
تفویــض اختیاراتــی به بــورس و فرابورس به 
منظور تسریع در انجام امور و نظارت بهینه 

بازار انجام شده است.
حمیدرضــا اســمعیلی گیوی در گفت وگــو 
بــا پایــگاه خبــری بازار ســرمایه )ســنا( بــا بیان 
پیشــین  بازارگردانــی  دســتورالعمل  اینکــه 
لغــو شــده اســت، اظهــار کــرد: دســتورالعمل 
جدیــد بازارگردانــی بــا توجــه بــه پویایــی بازار، 
تغییــرات عمــده در ســاختار بــازار و گســترش 
فعالیــت بازارگردانــی در ســال های اخیــر بــه 
حاصــل  دســتورالعمل  ایــن  رســید.  تصویــب 
اجمــاع نظــر مجموعــه همــکاران در ســازمان 
بورس، شــرکتهای بورس تهــران و فرابورس 
و نهادهــای مالــی فعــال در حــوزه بازارگردانی 

است.
او از جملــه مهمتریــن تغییــرات، اعطــای 
صــدور مجــوز عملیــات بازارگردانــی بــرای هــر 
ورقــه بهــادار بــه شــرکت های بــورس تهــران و 
فرابورس به منظور تسریع در انجام عملیات 
بیانــی دیگــر، مجــوز  بــه  بازارگردانــی اســت. 
عملیات بازارگردانی صادرشده از سوی بورس 
مربوطــه، محــدود و منحصــر بــه اوراق بهــادار 
منــدرج در مجــوز یادشــده و انجــام عملیــات 
بازارگردانی در هر نمادِ دیگر، منوط به تجدید 
فرایند دریافت مجوز از بورس مربوطه است. 
درحالی کــه اخــذ مجــوز فعالیــت بازارگردانــی 
به عنــوان یــک نهــاد مالی فعال در بــازار اوراق 

بهــادار مطابــق با مقررات، همچنان در اختیار 
سازمان بورس خواهد بود.

»تعییــن  وظیفــه  واگــذاری  اســمعیلی، 
تهــران و  بــورس  بــه  طبقــات نقدشــوندگی« 
فرابــورس را از دیگــر تغییــرات دســتورالعمل 
از جملــه وظایــف  افــزود:  و  یادشــده خوانــد 
دیگــری کــه بــه شــرکت های بــورس تهــران و 
فرابورس واگذار شده است، می توان »تعیین 
طبقــات نقدشــوندگی« بیــان کــرد کــه اوراق 
نقدشــوندگی  معیارهــای  اســاس  بــر  بهــادار 
تعیین شــده از ســوی بــورس در آن طبقــات 
قــرار خواهنــد گرفــت و بــر اســاس وضــع هــر 
طبقــه نقدشــوندگی، پارامترهــای بازارگردانی 
بــه عمــوم اعام خواهد شــد. یادآور می شــود 
بــورس در مقاطــع 6 ماهــه اقــدام بــه جایابــی 
اوراق بهادار در طبقات نقدشوندگی می کند.

بورس هــا  بــر  نظــارت  اداره  سرپرســت 
ادامــه داد: طبــق دســتورالعمل قبلــی، حجــم 
ســفارش های خرید و فــروش بازارگردان باید 
دســتورالعمل  در  می بــود.  برابــر  یکدیگــر  بــا 
جدید و به منظور اختیار بازارگردان در تنظیم 
بازارگــردان  بهــادار،  اوراق  تقاضــای  و  عرضــه 
می توانــد ســفارش های خریــد و فــروش را بــا 
رعایــت حداقل ســفارش انباشــته، به  گونه ای 
وارد  کند که حجم ســفارش هر ســمت خرید 
یــا فــروش کمتــر از 50 درصد حجم ســفارش 

واردشده در سمت دیگر نباشد.
او رتبه بندی بازارگردان با توجه به کارکرد 
جدیــد  دســتورالعمل  تغییــرات  دیگــر  از  را  او 
برشــمرد و تصریح کرد: براســاس این موضوع، 
عملکرد بازارگردان از سوی شرکت بورس تهران 
و شــرکت فرابــورس به طــور پیوســته ارزیابــی 
می شــوند و از این پس، سقف دریافت کارمزد 
موضــوع قرارداد بازارگردان ها به رتبه بندی آنها 

مرتبط خواهد شد.
منظــور  بــه  داد:  ادامــه  اســمعیلی گیوی 
بهبود کیفیت عملکرد بازارگردان ها، مقرر شد 
بورس ها افزون بر نظارت لحظه ای بر حســن 
انجــام وظایــف بازارگردانــی، مــوارد تخطــی از 
مفــاد ایــن دســتورالعمل  را به صــورت روزانــه 
بــه بازارگردان اعــام کند و به صورت هفتگی 
نیز موظف به ارسال عملکرد بازارگردان ها به 
بازارگــردان و تامین کننــده منابع آن و انتشــار 

آن در پایگاه اطاع رسانی خود شدند.
بازارگردان هــا  تعهــدات  »تعدیــل  او 
بــا  روزانــه«  معامــات  حداقــل  در خصــوص 
افزایــش ســرمایه در یک نمــاد را تغییر چهارم 
دســتورالعمل یادشــده عنــوان کــرد و توضیــح 
داد: براســاس ایــن موضــوع، شــرکت بــورس 
ملــزم خواهــد بــود پارامتــر حداقــل معامــات 
روزانــه کــه در زمان اعطای مجوز اولیه تعیین 
کــرده اســت را متناســب بــا افزایش ســرمایه، 
تعدیــل و ضمن اباغ بــه بازارگردان در پایگاه 

اطاع رسانی خود منتشر کند.
بورس هــا  بــر  نظــارت  اداره  سرپرســت 
ایــن دســتورالعمل  در  داد: همچنیــن  ادامــه 
در راســتای انعطــاف عمــل بازارگردان هــا در 
تامیــن منابــع، ایــن امکان فراهم شــده اســت 
که بازارگردان، دارایی و منابع مالی مورد نیاز 
برای فعالیت بازارگردانی را از طریق اشخاص 
دارایــی(  )تأمین کننــده  حقوقــی  و  حقیقــی 
میــان طرف هــا  قــرارداد منعقدشــده  مطابــق 

تامین کند.
بــه گفتــه این مقــام مســئول، »معافیت 
کارمــزد نقــل و انتقــال اوراق بهــادار موضــوع 
بازارگردانــی در ابتــدا و انتهــای قــرارداد« در 
راستای کمک به بازارگردان ها و تامین کنندگان 
منابع با توجه به درخواست های اخیر ناشران 

در راستای تامین منابع، در این دستورالعمل 
لحاظ شده است. به این معنا که دارایی هایی 
کــه به کد بازارگــردان از طریق تامین کنندگان 
منابع یا برعکس، منتقل می شود از معافیت 

کارمزدی برخوردار می شود.
او تامین منابع در دسترس بازارگردانان 
خوانــد  بازارگردانــان  مشــکات  از  یکــی  را 
بــا  متعــدد  جلســات  طــی  کــرد:  عنــوان  و 
آنــان،  مشــکات  بررســی  و  بازارگردان هــا 
ایــن امــکان فراهــم شــد در صــورت موافقــت 
بــورس و فرابــورس، حداکثر تــا 10روزکاری به 
بازارگردان هــا فرصــت داده شــود تــا تعهــدات 
خــود را حداکثــر 50درصــد کاهــش دهنــد و 
بتوانند طی فرصت اعطاشده، وضع غیرعادی 

خود را برطرف کنند.
صــورت  در  داد:  ادامــه  اســمعیلی گیوی 
نبــود موفقیــت بازارگــردان در تامیــن منابــع 
ادامــه  بــرای  اوضــاع  نشــدن  فراهــم  نیــز  و 
عملیــات بازارگردانی روی ورقه بهادار پس  از 
10روزکاری، عملیــات بازارگردانــی بــا موافقت 
بــورس خاتمــه خواهــد یافــت. اگــر بازارگردان 
دیگــری بــرای آن نمــاد وجــود نداشــته باشــد، 
ناشر موظف است بازارگردان جایگزین را طی 

ده روز معرفی کند.
بورس هــا  بــر  نظــارت  اداره  سرپرســت 
»تقاضای برگزاری حراج« از ســوی بازارگردان 
کــرد:  اظهــار  و  خوانــد  تغییــرات  دیگــر  از  را 
بازارگردان می تواند »تقاضای برگزاری حراج« 
در دامنه نوسان ۴ برابر دامنه نوسان نسبت 
به حالت عادی را داشــته باشــد. این موضوع 
در زمانی اســت که طی 5 روز متوالی نماد با 
صــف خرید یــا فروش مواجه شــود که بورس 
در ایــن راســتا ضوابطــی را بــه تاییــد هیــأت 

مدیره خود خواهد رساند.

تبلیغــات  ناظــر  مقــررات  »مجموعــه 
در حــوزه پولــی و بانکــی کشــور« از ســوی 
»کمیســیون نظــارت، هماهنگی و تشــخیص 
مــوارد تخلــف از آیین نامه تبلیغــات در حوزه 
پولی و بانکی« تصویب و بر روی وب سایت 

بانک مرکزی منتشر شد.
بــه گزارش روابط عمومــی بانک مرکزی، 
بــه موجــب مــاده )13( »آیین نامــه تبلیغــات 
مصــوب  کشــور«  بانکــی  و  پولــی  حــوزه  در 
کمیســیونی  وزیــران،  هیــأت   13۹۸.10.۸
متشــکل از نماینــدگان بانــک مرکــزی، وزارت 
دادســتانی  اســامی،  ارشــاد  و  فرهنــگ 

ســازمان  صداوســیما،  ســازمان  کشــور،  کل 
نیــز  و  هــای کشــور  و دهیــاری  شــهرداری ها 
مســئولیت  تبلیغاتــی  و  آگهــی  کانون هــای 
نظــارت، هماهنگی و تشــخیص مــوارد تخلف 
از  دارد.  برعهــده  را  فوق الذکــر  آیین نامــه  از 
این رو کمیســیون یادشــده طی جلسات خود 
»مجموعه مقررات ناظر بر تبلیغات در حوزه 
پولی و بانکی کشور« را تصویب کرده است.

»مجموعــه مقــررات ناظــر بــر تبلیغــات 
درحــوزه پولــی و بانکی کشــور« برای دو گروه 
مجــزا شــامل »ســفارش گیرندگان و ناشــران 
تبلیغــات« و »ســفارش دهندگان تبلیغــات« 

تفکیــک شــده اســت. در ایــن جــداول، مفــاد 
»آیین نامــه تبلیغــات در حــوزه پولــی و بانکی 
کشــور« بــه عنــوان مبنا قرار گرفته و با ســایر 
نیــز  موضــوع  بــا  مرتبــط  مقــررات  و  قوانیــن 
انطبــاق الزم بــه عمــل آمــده اســت. همچنین 
الزامات مقرراتی برای »سفارش دهندگان« و 
»ســفارش گیرندگان و ناشــران« تبلیغات نیز 

مشخص شده است.
یادآور می شود: براساس بند ت ماده 1۴ 
قانون برنامه پنجســاله ششــم توسعه، عاوه 
بــر اقدامــات نظارتی انتظامی که بر مؤسســه 
)ســفارش دهنده  اعتبــاری  و  بانکــی  پولــی 

تبلیغــات( اعمــال می شــود، تخلــف رســانه ها 
)سفارش گیرنده و ناشر تبلیغات( از قوانین و 
مقررات اشاره شــده، مستوجب جریمه نقدی 
تــا میزان ده برابر هزینــه تبلیغ صورت گرفته 
اســت کــه بــه حســاب خزانــه داری کل کشــور 

واریز می شود.
ایــن  می شــود:  خاطرنشــان  پایــان  در 
مقــررات«،  و  »قوانیــن  بخــش  در  قوانیــن 
قســمت »مجموعه مقــررات ناظر بر تبليغات 
در حــوزه پولــی و بانکــی کشــور« بــر روی وب 
در   )https://cbi.ir( مرکــزی  بانــک  ســایت 

دسترس عموم قرار دارد.

بهــار  تمــام  ســکه  قطعــه  هــر  قیمــت 
آزادی طــرح جدید روز گذشــته )ســه شــنبه، 
افزایــش  بــا  تهــران  بــازار  در  ۲شــهریور( 
۲۰۰هزار تومانی نســبت به روز دوشــنبه به 

رقم ۱۲میلیون و ۲۵۰ هزار تومان رسید.
روز   13 ســاعت  در  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
گذشــته ســکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 

11میلیون و 650 هزار تومان معامله شد.
همچنین نیم ســکه بهــار آزادی 6میلیون 
و 300هــزار تومــان، ربــع ســکه ســه میلیون و 
۹50 هزار تومان و سکه یک گرمی ۲میلیون و 

۴00هزار تومان قیمت خورد.
عــاوه بــر ایــن، در بازار طــا نیز نرخ هر 

گــرم طــای 1۸عیار به یک میلیــون و 17۸هزار 
تومــان رســید. قیمــت هر مثقال طــا نیز پنج 

میلیون و 105هزار تومان شد.
همچنین هر اونس جهانی طا نیز روز گذشته 

یک هزار و ۸0۲ دالر و 10ســنت قیمت خورد.
مهم تریــن عوامــل موثــر در رشــد قیمــت 
طــا و ســکه، بــاال رفتــن دالر و اونــس جهانی 
اســت. بــر ایــن اســاس قیمت دالر کــه چندی 
پیش وارد کانال ۲6هزار تومان شده بود روز 
گذشته وارد کانال ۲7هزار تومانی شد. بهای 
اونــس جهانــی نیز از یک هزار و 7۸۸ دالر به 

یک هزار و ۸0۲ دالر رسیده است.
رشــد  دنبــال  بــه  اردیبهشــت ،  نیمــه  از 

تدریجــی قیمــت ارز، بهای ســکه اندکی رشــد 
کرد و در این مدت همواره در کانال 11میلیون 
تومــان در نوســان بــوده و حرکــت آرام را بــه 
ســمت قیمــت 1۲میلیــون تومــان آغــاز کــرده 
یافتــن  پایــان  بــا  و  روز دوشــنبه  از  و  اســت 
تعطیــات یک هفتــه ای کرونــا وارد کانــال 1۲ 
میلیــون تومانــی شــد و در ایــن کانال نوســان 

داشته است
رشد قیمت ها در صرافی های بانکی

روز  بانکــی  صرافی هــای  در  دالر  نــرخ 
گذشــته )سه شــنبه، ۲شــهریور( با 151تومان 
بــه  دوشــنبه  روز  بــا  مقایســه  در  افزایــش 

۲7هزار و 13تومان رسید.

قیمــت فــروش یــورو در ســاعت 13روز 
)اول  دوشــنبه  روز  بــا  مقایســه  در  گذشــته 
شــهریورماه( با 15۲تومان افزایش به 31هزار 

و ۸3۲تومان رسید.
دالر  هــر  خریــد  قیمــت  گذشــته  روز 
۲6هــزار و ۴7۹تومــان و نــرخ خریــد هــر یورو 

نیز 31هزار و ۲0۲تومان بود.
عــاوه بــر ایــن، نــرخ خریــد دالر در بازار 
نــرخ  متشــکل ارزی ۲6هــزار و 16۸تومــان و 

فروش آن ۲6هزار و ۴06تومان اعام شد.
نــرخ خریــد یــورو در این بــازار 30هزار و 
701تومــان و نــرخ فــروش آن نیــز 30هــزار و 

۹۸0تومان اعام شد.

سکه ۱۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان شد

»مجموعه مقررات ناظر بر تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور« 
منتشر شد

تفویض اختیارات به بورس و فرابورس در راستای نظارت 
بهینه بر بازار سرمایه

مدیرعامل بورس انرژی: وزارت نیرو برای عرضه 
برق در بورس همکاری نمی کند

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:



 .  چهارشنبه . 3 شهریور 1400 . سال هجدهم . شماره 4736 .  شـــــــــــرکت ها و اعالنـــــــات

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 دوم(
         روز چهارشنبه 03/ 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 .

جناب آقای عیسی فالحی 
انتخاب شایسته جنابعالی به عنوان سرپرست 

معاونت امور فرهنگی و رسانه ای استان کردستان 

که نشان از شایستگی شما می باشد  را تبریک 

عـرض نمــوده و از یــزدان پـــاک بــرایـتــان مـوفقیـت 

روزافزون را خواهانم.
شورش عزیزی-سرپرست روزنامه عصر اقتصاد در کردستان

آبان امسال از سوی شرکت دانش بنیان جتکو ایران خودرو 
رونمایی می شود

 سازمان مدیریت صنعتی نخستین کنفرانس بین المللی راهبری شرکتی 

را برگزار می کند

سایه سنگین تشدید کرونا بر صنعت پتروشیمی ویتنام

با برنامه ریزی های صورت گرفته و حمایت 
مدیرعامــل گروه صنعتی ایران خــودرو، اوایل 
آبان امسال، نخستین نمونه شبکه الکتریکال، 
ُــود مرکزی خــودرو )BCM( که  شــبکه داده و ن
براساس استاندارد آتوسار )Autosar( و ایزو 
۲۶۲۶۲ طراحی  و نمونه سازی شده است، بر 
روی خودروی دنا پالس توربو نصب و رونمایی 

خواهد شد.
به گزارش ایکوپرس، مدیرعامل شرکت 
دانش بنیــان جتکــو ایران خــودرو در این باره 
گفت: نخستین بار است که این سیستم به 
صورت کامل در داخل کشور و توسط نخبگان 

داخلی طراحی و داخلی سازی می شود.
داوود خســروی، افزود: سیستم مذکور 
دروازه  بدنــه،  الکتریــکال  شــبکه  بــر  عــاوه 
هوشــمند ارتبــاط بــا ســایر زیر سیســتم های 
الکترونیکــی خــودرو و از جملــه ECU اســت. 
مدیریــت اطاعــات و هماهنگی تمام مصرف 
ایــن  توســط  خــودرو  الکترونیکــی  کننــدگان 

سیستم صورت می گیرد.

همچنیــن  جتکــو  شــرکت  مدیرعامــل 
و  بــرق  شــبکه  کامــل  طراحــی  کــرد:  بیــان 
الکترونیــک با مشــارکت شــرکت های خارجی 
صــورت گرفته اســت که با انجــام این پروژه، 
 تمــام دانــش طراحی در کشــور بومی خواهد 

شد.
وی، ویژگی هــا و دســتاوردهای بارز این 
پــروژه را اتــکا بــر اســتانداردهای روز دنیــا در 
طراحی الکترونیک خودرو، ایجاد ایمنی باالتر 
سرنشــینان، کاهــش قیمــت نهایــی، کاهش 
وابستگی به خارج از کشور و سهولت توسعه 

در محصوالت مختلف دانست.
به گفته خسروی، این سیستم در ابتدا 
و به عنوان نمونه اولیه، بر روی خودروی دنا 
پــاس توربــو قــرار خواهــد گرفت و بــا انجام 
آزمــون هــای مرتبط، ظرف چنــد ماه آینده به 
مرحله تولید انبوه خواهد رسید. این محصول 
با اعمال تغییرات اندکی، قابلیت استفاده در 
تمامــی خودروهــای تولیــدی ایــران خــودرو را 

خواهد داشت

نخســتین کنفرانــس بیــن المللــی راهبری 
شرکتی در تاریخ1۶ و 17شهریورماه 1400 توسط 

سازمان مدیریت صنعتی برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی ســازمان مدیریت 
صنعتــی، در این همایش کــه با موضوع "جایگاه 
هیات مدیره در توسعه کسب و کار" و به شکل 
آناین و حضوری برگزار می شود؛ سخنرانان بین 
المللی، صاحبنظران داخلی و اساتید این حوزه، 
جدیدترین دســتاوردهای علمی و پژوهشی خود 
را به اشتراک می گذارند."راهبری شرکتی و بهبود 
فضای کسب و کار"، "راهبری شرکتی و رشد تولید 
ناخالــص داخلــی"، " مقایســه تطبیقــی راهبــری 

شرکتی در بخش خصوصی، شرکت های دولتی، 
و شــرکت هــای وابســته بــه نهادهای غیــر دولتی 
عمومی" ، " تجارب موفق ارتقاء راهبری شرکتی در 

کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه" از جمله 
موضوعات محوری این کنفرانس هستند.

از دیگر موضوعات این کنفرانس می توان 

بــه "نقــش بــورس اوراق بهــادار در ارتقاء نظام 
راهبری شرکتی در بنگاه های پذیرفته شده" ، 
" اخــاق حرفــه ای و تاثیــر آن  در پیشــگیری از 
بروز فســاد در بنگاه ها" و " نقش حسابرســی 
راهبــری  در  داخلــی  حسابرســان  و  مســتقل 
شرکتی" اشاره کرد.عاقمندان می توانند برای 
شرکت در کنفرانس مذکور و کسب اطاعات 
بیشتر با دبیرخانه به شماره تلفن: ۸۸۶۰۴۲۲۲ 
)داخلی های 317۶-317۲-3151-3۰1۶-31۴۲( 
خط مســتقیم: ۸۸۶۰۴315 و یا شــماره همراه 
۰91۲5۸3۸۸95 تماس بگیرند یا از طریق وب 

سایت gov-conf.imi.ir ثبت نام نمایند.

تقاضا برای محصوالت پتروشــیمی در 
ویتنام به دلیل افزایش سختگیرانه قرنطینه 
و منــع رفــت و آمد به دلیل شــیوع ویروس 

کروناکاهش می یابد.
بــه گــزارش نیپنا به نقــل از پایگاه خبری 
آی سی آی اس، تقاضا برای محصوالت پتروشیمی 
در ویتنــام به دلیــل افزایــش قرنطینه هــا در 
هانوی پایتخت، این کشــور به احتمال زیاد 
تضعیــف می شــود، ایــن در حالــی اســت که 
قوانیــن ســختگیرانه قرنطینــه و منع رفت و 
آمد از روز یکم شهریورماه در هوشی مین، 

بزرگترین شهر ویتنام به کار گرفته شد.
بیشتر کارخانه های بخش پایین دستی 

از  یاپایین تــر  ویتنــام  پتروشــیمی  صنعــت 
ظرفیت تولید خود در حال فعالیت هستند 
یــا به دلیــل کمبــود نیــروی انســانی تعطیــل 

می شوند.
در پی تشدید محدودیت ها و قرنطینه ها 
فعــاالن بــازار بــا ضعــف شــدید تقاضــا بــرای 

پلی اتیلن )PE( روبه  رو شده اند.
به بسیاری از کارخانه های پایین دست 
پتروشیمی دستور داده شد که برای کارگران 
خود غذا و محل اقامت تدارک ببینند تا آنها 
در محــل کارخانــه بماننــد و از رفــت و آمد و 

ارتباط با جمعیت شهرها دور بمانند.
بــا ایــن حال، این رویکــرد در بلندمدت 

ایــن شــرایط قابــل قبــول نخواهــد بــود زیــرا 
محدودیت هــای گســترده بــر حمــل و نقــل 
ممکن است کارخانه ها را مجبور کند کارگران  
خود را راهی منازشــان و فعالیت را تعطیل 
کننــد.در هانــوی، منع فعالیت مشــاغل غیر 
ضــروری در هانــوی تــا ششــم ســپتامبر )15 
شــهریورماه( تمدید شــد زیرا شیوع ویروس 
همه گیر کووید-19 )کرونا( همچنان تشــدید 

می شود.
خبرگــزاری دولتــی ویتنام روز یکشــنبه 
)31 مردادماه( اعام کرده بود که در هوشی 
مین، به دنبال تشدید شیوع ویروس کرونا، 
از کل مــردم خواســته می شــود بــرای تســت 

کوویــد-19 بــه آزمایشــگاه ها مارجعــه کننــد.
بــه گــزارش رســانه های دولتــی ویتنــام، فام 
میــن چیــن، نخســت وزیر این کشــور اعام 
کــرد: مــردم باید در خانه هــای خود بمانند و 
از تجمع و جابه جایی به مناطق و شــهرهای 

دیگر پرهیز کنند.
تقاضــای  و  پایــگاه عرضــه  اســاس  بــر 
مؤسســه آی سی آی اس، هوشــی مین محل 
تولیــد چنــد کارخانــه پایین دســتی صنعــت 
پتروشیمی از جمله شرکت تولید محصوالت 
پاستیک ال جی وینا کمیکال و شرکت تولید 
کننده سود سوزآور ساوت بیسیک کمیکالز 

)South Basic Chemicals Co( است.

تقدیر مدیریت و کارکنان 
پتروشیمی بندرامام از 

مدافعان سالمت ماهشهر
همزمان با روز پزشک، مدیرعامل پتروشیمی بندرامام 
با اهدای لوح تقدیر به مدافعان سالمت شهرستان ماهشهر 

از کادر پزشکی و  درمان منطقه تقدیر و تجلیل کرد. 
بــه گــزارش روابط عمومی پتروشــیمی بندرامــام، یکم 
شــهریور مــاه به مناســبت روز پزشــک، امین معــاوی رئیس 
روابط عمومی  پتروشیمی بندرامام به نمایندگی از مدیرعامل 
و کارکنان شرکت با حضور در مراکز بهداشت و درمان منطقه 
و اهــدای لــوح تقدیر  از جانب حمیدرضا رســتمی مدیرعامل 
پتروشیمی بندرامام، از زحمات شبانه روزی مدافعان سامت 
بــه ویــژه در زمان مقابله با  ویروس کرونا تجلیل و قدردانی 

کرد. 
رئیــس روابــط عمومی پتروشــیمی بندرامام در ابتدا با 
حضور در بهداشت و درمان شهرستان ماهشهر و اهدای لوح 
تقدیر به محمد  شنبدی، مدیر شبکه بهداشت و پس از آن 
با حضور در بیمارستان صنایع پتروشیمی ماهشهر، از ناصر 
امیرپور، رئیس بیمارستان  و سپس از کادر پزشکی اورژانس 

منطقه ویژه اقتصادی تجلیل کرد. 
در پایــان حافظ رضایی مدیرمالی، امین معاوی رئیس 
روابط عمومی و شهریاری سرپرست شرکت پتروشیمی طب 
صنعت با  حضور در درمانگاه پتروشیمی بندرامام از تمامی 
کادر پزشــکی، پرســتاری و درمانی درمانگاه تقدیر و تشــکر 

کردند. 

حمایت همراه اول از بکارگیری 
ایده های نو برای حل معضالت 

قدیمی کشور
رویداد »جایزه سال هوشمندسازی« با هدف حمایت 
از رفع معضالت کشور با بهره گیری از ایده¬های نو توسط 

همراه اول برگزار می شود.
اول  همــراه  مدیرعامــل  قائم مقــام  بهــروزی،  حمیــد 
در مصاحبــه بــا فــروم اینترنــت اشــیا گفت: همــراه اول طی 
سال های اخیر، مسیری هدفمند در راستای ارتقای توانمندی 
بومی در اکوسیســتم نوآوری ترســیم کرده و به واســطه آن، 
حمایــت جــدی خــود را از شــرکت های دانش بنیــان، خاق و 

نوآور این حوزه آغاز کرده است. 
وی در ادامه افزود: رویداد »جایزه سال هوشمندسازی« 
که با کارگزاری فروم اینترنت اشیاء ایران برنامه ریزی شده است، 
در راســتای شناســایی مســائل بروزی اســت که با بهره گیری 
ظرفیت افراد توانمند حوزه ICT قابلیت بررســی و حل شــدن 

دارند.
بهــروزی تاکیــد کرد: یکی از عایدات حاصل از برگزاری 
رویــداد جایــزه ســال هوشمندســازی، فراهم ســازی بســتر 
حمایــت از افــراد خــاق و عاقه منــد، شــرکت های نوپــا و 
برخواسته از دانشگاه ها و در وهله بعدی، مجموعه های فعال 
در اکوسیســتم ICT کشــور اســت که به نحوی می توانند در 
حل معضات کشور موثر واقع شوند. انتظار می رود برگزاری 
»رویــداد جایــزه ســال هوشمندســازی«، نخســتین گام در 
راه اندازی چالش همکاری جهت حل مسائل موجود باشد.

برخی از محصوالت شیمیایی 
پتروشیمی شازند تا پایان 
شهریور عرضه نمی شود

با آغاز عملیات تعمیرات واحد اتیلن اکساید مجتمع 
پتروشــیمی شــازند از هفتــه دوم شــهریور مــاه، برخــی از 
محصوالت شیمیایی این شرکت تا ابتدای مهر ماه جاری در 

بورس کاال عرضه نمی شود.
بــه گــزارش نیپنــا بــه نقــل از روابــط عمومــی شــرکت 
پتروشیمی شازند، به دلیل تعویض کاتالسیت واحد اتیلن 
اکســاید این مجتمع پتروشــیمی از هفته دوم شــهریور ماه 
تــا پایــان شــهریور مــاه جــاری، امــکان عرضه در بــورس کاال 
محصوالت شیمیایی اتیلن گایکول ها، دی اتیلن هگزانول و 
اتانول آمین ها را تاپایان عملیات تعویض کاتالیست مقدور 
نیست.مجتمع پتروشیمی شازند یکی از طرحهای زیربنایی و 
مهم صنعت پتروشیمی است که در راستای سیاست های 
کلی توسعه صنایع پتروشیمی و با اهداف تامین نیاز داخلی 

کشور و صادرات ایجاد و به بهره برداری رسیده است.
ایــن شــرکت پتروشــیمی به عنــوان  یکــی از بزرگترین 
مجتمع های پتروشیمی در کشور با ظرفیت ساالنه 17۰۰ هزار 
تن محصوالت پایه، پلیمری و شیمیایی است که ۴ درصد از 
اتیلن،  5 درصد از پلی اتیلن سنگین،  7 درصد از پلی اتیلن 
سبک خطی، 1۰درصد از پروپیلن و 7 درصد از پلی پروپیلن 

تولید شده در کشور را تامین می کند.
در حــال حاضــر شــرکت ســرمایه گــذاری نفــت و گاز 
و پتروشــیمی تامیــن )تاپیکــو( 1۶.۶7 درصد مالکیت ســهام 

غیرمدیریتی این شرکت را برعهده دارد.

آغاز واکسیناسیون کارکنان 
شرکت پاالیش گاز پارسیان

با همکاری بهداشــت و درمان وزرات نفت و شــبکه 
بهداشت و درمان شهرستان مهر واکسیناسیون کارکنان 

شرکت پاالیش گاز پارسیان آغاز شد.
بــا هــدف قطــع زنجیــره انتشــار ویــروس کرونــا و 
بــه عنــوان ارزشــمندترین  صیانــت ازســامت کارکنــان 
ســرمایه ســازمان و همچنیــن تــداوم تولید پایــدار گاز با 
پیگیری های مجدانه علمدار بابایی، مدیر عامل شــرکت 
و میــرزا کوچکــی، نماینــده ویــژه مدیرعامــل بهداشــت و 
درمــان صنعــت نفــت در امــور مرتبــط با کنتــرل اپیدمی 
و  بهداشــت  همــکاری  و  عملياتــي  مناطــق  در  کرونــا، 
درمــان صنعــت نفت فارس و شــبکه بهداشــت و درمان 
شهرســتان مهــر واکسیناســیون کلیــه کارکنــان رســمی 
گاز  پاالیــش  شــرکت  پیمانــکاری  و  مســتقیم  قــرارداد 

پارسیان آغاز شد.
پاالیــش گاز  نقــش اساســی شــرکت  بــه  بــا توجــه 
پارســیان بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن تامین کننــدگان گاز 
طبیعی کشــور تدابیری اتخاذ شــد تا با آغاز واکسیناسیون 
کلیه کارکنان  قبل از شروع برنامه تعمیرات اساسی که از 
مهم ترین فعالیت های آماده سازی پاالیشگاه قبل از شروع 
فصل سرماســت، در کنار رعایت پروتکل های بهداشــتی و 
فاصله گــذاری اجتماعی هیچگونه وقفه ای در جریان تولید 

ایمن و پایدارگاز ایجاد نشود.

تجلیل پتروشیمی ارومیه از 
مدافعان سالمت در روز پزشک

همزمــان بــا روز اول شــهریور، روز پزشــک، هیاتــی 
بــه نمایندگــی از مجتمــع پتروشــیمی ارومیــه بــا حضــور 
در درمانــگاه صنعــت  نفــت  اســتان آذربایجــان غربــی، از 

مدافعان سالمت تقدیر و تشکر کردند. 
پتروشــیمی  شــرکت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ارومیــه، بــه مناســبت روز پزشــک و بــه منظــور ارج نهــادن 
بــه تاش هــای مدافعــان  ســامت،  رئیــس روابــط عمومــی 
مجموعه پتروشیمی ارومیه ونیز مسئول بهداشت مجتمع 
بــه نمایندگــی از مدیرعامــل ایــن مجتمــع، بــا  حضــور در 
 درمانگاه صنعت نفت استان آذربایجان غربی و اهداء لوح 
سپاس از تاش های مدافعان سامت در مقابله با ویروس 

 کرونا تقدیر  کردند. 
در این دیدار، ضمن قرائت پیام تبریک روز پزشک و 
گرامیداشــت یاد شــهدای مدافع ســامت و جامعه پزشکی 
کشــور از  طــرف  مهنــدس اســدی مدیرعامــل پتروشــیمی 
ارومیــه، تصریــح شــد کــه قــدردان فداکاری هــای مدافعــان 
سامت که  در ایام همه گیری  بیماری کرونا با تعهد، ایثار و 
تاش شبانه روزی نقشی بی بدیل در نجات جان هموطنان 

و مخصوصاً در شهر  ارومیه داشتند،  هستیم. 
اشــرفی، رئیس روابط عمومی پتروشیمی ارومیه نیز 
در این دیدار با بیان اینکه مردم عشق و ایثار کادر درمان در 
ماه های  ســخت  کرونایی را فرامــوش نخواهند کرد، افزود: 
ضــرورت دارد تــا بــا رعایــت بهداشــت فــردی و پروتکل های 
بهداشــتی بــه ویــژه در  ایــن ایــام  کــه در وضعیــت ســخت 
کرونایی به ســر می بریم، نقشــی در کاهش خستگی های 
ایــن ایثارگــران و همــوار کننــده دســتیابی بــه  موفقیــت در 

 ریشه کنی این ویروس منحوس داشته باشیم. 
تاش هــای  از  پزشــک  روز  مناســبت  بــه  ادامــه  در 
خســتگی ناپذیــر کادر درمــان بــه طــور ویژه تقدیر و تشــکر 

بعمل آمد.
همچنیــن درپایان از تاش های بی دریغ دکترســودی 
رئیــس درمانــگاه صنعــت نفــت آذربایجان غربی، بــا اهداء 

لوح سپاس و  تقدیم گل  تقدیر شد. 

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

اد
ــــــ

صــــ
قت

ر ا
ــــــ

ص
 ع

ــه
مــ

ــــا
زن

رو
ت 

ـای
ســـ

س 
در

آ
w

  
w

  
w

  
. 

 a
  

s 
 r

  
e
 -

 e
  

g
  

h
  

t 
 e

  
s 

 a
  

d
 .

 c
  

o
  

m



اقتصــــــــــاد محلی مدیـریت و   .  چهارشنبه . 3 شهریور 1400 . سال هجدهم . شماره 4736 . 

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود یاسان پخش کیمیا برساد درتاریخ 1400/04/14 به 
شماره ثبت 40763 به شناسه ملی 14010142989 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
کـه خالصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـالع عمـوم آگهـی میگـردد. موضوع فعالیـت : داللی و 
حق العمل کاری و تهیه و توزیع ، تجهیزات پزشـکی ، مواد آرایشـی و بهداشـتی درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط. اخذ وام از موسسات و بانک ها.اعطای 
نمایندگی و دریافت نمایندگی و عاملیت فروش از شـرکت های داخلی و خارجی.شـرکت 
درنمایشـگاه عمومـی و انبارهـای عمومـی. درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اسـتان البرز ، 
شهرستان کرج ، بخش مرکزی ، شهر کرج، محله شهرک اداری ، میدان طالقانی ، بلوار 
طالقانـی شـمالی ، پـالک 0 ، طبقـه همکـف کدپسـتی 3149779451 سـرمایه شـخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا 
آقـای حسـین آقائـی بـه شـماره ملـی 0066454115 دارنـده 5000000 ریـال سـهم الشـرکه 
آقای محسن حسن پور به شماره ملی 0068191571 دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه 
اعضـا هیئـت مدیـره آقـای حسـین آقائـی بـه شـماره ملـی 0066454115 و بـه سـمت نایـب 
رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت 
نامحـدود آقـای محسـن حسـن پـور بـه شـماره ملـی 0068191571 و بـه سـمت مدیرعامـل 
بـه مـدت نامحـدود و بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود و بـه سـمت عضـو 
اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود دارنـدگان حـق امضـا : کلیـه اوراق اسـناد بهـادار و 
تعهد آور شـرکت از قبیل چک سـفته بروات قراردادها عقود اسـالمی اوراق ضمانت نامه 
های بانکی و نامه های عادی و اداری و مکاتبات و مراسـالت با امضاء مدیر عامل منفرداً 
همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر 
االنتشـار عصر اقتصاد جهت درج آگهی های شـرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 

مذکـور بـه منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه فعالیت نمی باشـد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
کرج )1179947(

آگهی رای هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مسـتقر در ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان سـنندج 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضیـان ذیـل تاییـد گردیـده لـذا بدیـن وسـیله مشـخصات 
امـالک در دو نوبـت و بـه فاصلـه 15 روز جهـت اطـالع عمـوم آگهـی میگـردد. درصورتـی کـه 
اشـخاص نسـبت صـدور سـند مالکیـت متقاضیـان اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا مـدت دوماه اعتراض 
خود را به این اداره تسـلیم نمایند و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائـی تقدیـم نمـوده و گواهـی اخـذ و تحویـل 
اداره ثبـت نماینـد. بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض 
سـندمالکیت طبق مقررات صادر خواهد شـد. صدور سـند مانع مراجعه متضرر به دادگاه 

نیسـت صادره سـنندج
1( ششـدانگ یکبابخانـه بنـام آقـای سـمین مجیـدی فرزنـد بایزیـد صـادره از کامیـاران تحـت 
پالک 4007 فرعی از باقیمانده 4 اصلی بخش ده به مسـاحت 100/25مترمربع خریداری 

برابـر قولنامـه از آقـای فرهـاد فاتحی آدرس سـنندج روسـتای حسـن آباد
تاریخ نوبت اول:1400/6/3 تاریخ نوبت دوم:1400/6/18

هیوا احمدیان-رئیس اداره ثبت منطقه2 سنندج م/الف1836

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
w  w  w  .  a  s  r  e - e  g  h  t  e  s  a  d . c  o  m

فرماندار: وضع 
زیرساخت های درمانی 

چهارباغ مناسب نیست
فرماندار چهارباغ با تاکید بر وضع نامناســب ســرانه های 
مطالبــات  مهم تریــن  شهرســتان  درمانــی  و  بهداشــتی 
ساکنین این شهرستان را ساخت بیمارستان عنوان کرد. 
بــا  ایســنا  بــا  گفت وگــو  در  شــمیرانی  قــدرت هللا 
بیــان اینکــه از زمــان شهرســتان شــدن چهاربــاغ تاکنون 
۲۳ اداره و دســتگاه در این شهرســتان مســتقر شــده و 
ایــن رونــد ادامــه دارد، گفــت: بــه دنبــال راه انــدازی یک 
نقاهتــگاه ۱۰۰ تختخوابــی در ایــن شهرســتان هســتیم 
تــا در ایــن اوضــاع کــه ویروس کرونــا هم عــده زیادی را 
درگیــر کــرده اســت، خدمات درمانی الزم را به ســاکنین 
ایــن شهرســتان ارائــه دهیــم. او ادامه داد: بــرای ارتقای 
زیرســاخت های بهداشــتی و درمانی این شهرستان تنها 
اعتبارات دولتی کافی نیست و خیرین سالمت هم باید 

پای کار بیایند تا بتوانیم کمبودها را مرتفع کنیم.
شمیرانی در ادامه از بهسازی و توسعه راه های این 
شهرستان به عنوان دیگر مطالبه عمده ساکنین چهارباغ 
نــام بــرد و گفت: در بودجه ریزی امســال اعتبار مناســبی 
به توسعه و بهسازی راه های روستایی و شهری چهارباغ 
اختصاص یافته اســت و در آینده نزدیک شاهد تغییرات 
محسوســی در این حوزه خواهیم بود. فرماندار چهارباغ 
اضافه کرد: اکنون یکی از اولویت های مهم در این زمینه 
تعریض و بهبود روشنایی جاده قزلحصار است که حدود 
یــک میلیــارد و ۶۰۰ میلیــون تومــان بــرای آن تخصیــص 
یافتــه اســت و عملیــات اجرایــی آن در هفتــه دولت آغاز 
می شود. او درباره پروژه هایی که در هفته دولت در این 
شهرســتان به بهره برداری می رســد، گفت: امســال شش 

پروژه در هفته دولت به بهره برداری می رســد.

 تدوین سند توسعه شتر

در سیستان و بلوچستان
مدیر امور دام جهاد کشــاورزی سیســتان و بلوچستان 
از تدوین ســند توســعه شتر در جهاد کشاورزی استان 
خبــر داد و تصریــح کرد که در این طرح کلیه شــترهای 

استان هویت بخشی و پالک کوبی شده اند.
بــه گــزارش ایســنا، سیدحســین حســینی دیــروز 
دربــاره پــرورش شــتر بــه صــورت گلــه داری و ســنتی در 
استان افزود: ۷۵ هزار نفر شتر یعنی بیش از نیمی از 
جمعیت شتر کشور در این استان وجود دارد. او با بیان 
اینکه ۶۰ جایگاه بهداشتی پرورش شتردر استان موجود 
است، عنوان کرد: در شترداری صنعتی فاصله زایش از 
۲۷ و ۲۸ مــاه بــه ۱۷ و ۱۵ مــاه کاهــش پیــدا می کنــد که 
در افزایش تولید و بهره وری مفید است. مدیر امور دام 
جهاد کشــاورزی اســتان درباره صدور مجوزهای واردات 
دام از افغانستان و پاکستان گفت: شترهایی که از مرز 
وارد می شــود از نژادهــای تــری، ســندی، الری، مولتانــی 
و ســفید کوهــی هســتند کــه افزایش وزن و تولید شــیر 

قابلیت های خاص و بهره وری بیشتری دارند.

کشف ۳۵ میلیارد ریال ارز 
قاچاق در فرودگاه امام)ره(

جانشــین پلیــس فرودگاه هــای پلیــس پیشــگیری 
ناجا اعالم کرد که هنگام کنترل مســافران خروجی به 
مقصد دوحه در فرودگاه حضرت امام خمینی)ره(  ۱۱۷ 
هــزار یــورو بــه ارزش ۳۵ میلیــارد و ۱۰۰ میلیــون ریــال 
که فاقد هرگونه مدارک مثبته بود، کشف شده است.
بــه گــزارش دیــروز ایرنــا از پایــگاه خبــری پلیــس، 
اطالع رســانی  علی رغــم  افــزود:  ســیمی  حکمــت هللا 
از  مجــاز  مســافری  ارز  میــزان  خصــوص  در  گســترده 
بــا  پلیــس  اغمــاض  بــدون  برخــورد  و  طریــق رســانه ها 
افــراد ســودجو متاســفانه برخــی از افــراد فرصت طلــب 
بــه صــورت غیرقانونــی ارز از کشــور خــارج می کننــد کــه 
پلیــس فرودگاه هــای پلیــس پیشــگیری ناجا با اســتقرار 
قاچــاق  هرگونــه  بــا  خروجــی  گلوگاه هــای  تمامــی  در 
ارز بــا قاطعیــت برخــورد خواهــد کــرد. او بــا بیــان اینکه 
پرونــده ای در خصــوص متهم دســتگیر شــده تشــکیل و 
بــه همــراه ارزهــای قاچــاق مکشــوفه بــرای ســیر مراحل 
قانونی تحویل مراجع قضائی شــده اســت، خاطرنشــان 
کرد: برابر قوانین جاری کشور میزان ارز مجاز برای هر 
یک از مســافران خروجی حداکثر معادل پنج هزار یورو 
اســت کــه مــازاد بر این مبلغ قاچاق محســوب می شــود 
و عالوه بــر ممانعــت از پــرواز صاحبــان ارز بــرای تعییــن 

تکلیف به مراجع قضائی معرفی می شوند.

سطح زیرکشت زعفران در 
خراسان جنوبی افزایش یافت

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی خراســان جنوبی 
با اعالم اینکه کشــت پیاز زعفران تا پایان شــهریور در 
اســتان ادامــه دارد، از افزایــش  بیــش از ۳۰۰ هکتــار 

سطح زیرکشت این محصول در این مدت خبر داد.
غالمرضا قوســی دیروز در گفت وگو با ایرنا با بیان 
اینکــه ســطح زیــر کشــت زعفــران در اســتان خراســان 
جنوبی ۱۷ هزار و ۱۵۲ هکتار اســت، افزود: شهرســتان 
قاینــات بــا پنــج هــزار و ۸۸ هکتــار ســطح زیــر کشــت و 
تولیــد ۲۲ تــن و ۷۳۸ کیلوگــرم زعفــران رتبــه نخســت 

تولید این محصول را دارد.
او دربــاره قیمــت پیــاز زعفــران گفت: هــر کیلوگرم 
پیاز زعفران پنج هزار تومان تا ۱۰ هزار تومان به فروش 
می رســد و اکنــون بــرای تامیــن آن مشــکلی در اســتان 

وجود ندارد.
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان جنوبی 
بــا بیــان اینکــه مشــکل قاچــاق پیــاز زعفــران از اســتان 
در ســال های گذشــته تا حد زیادی کنترل شــده اســت، 
ادامــه داد: مقصــد قاچــاق پیــاز زعفران به طــور معمول 
بــرای جلوگیــری  بــود.  چیــن  و  افغانســتان  کشــورهای 
از قاچــاق پیــاز زعفــران درخواســت داریــم کشــاورزان و 

زعفران کاران مراقب دالالن و سودجویان باشند.
قوســی بــا تاکیــد بــر اینکــه خراســان جنوبــی رتبــه 
نخســت کیفیت زعفران و رتبه دوم تولید این محصول 
را در کشــور دارد، عنــوان کــرد: اکنــون ۳۲ هــزار و ۲۸۲ 
بهره بــردار زعفران در خراســان جنوبی فعالیت می کنند 
کــه خرده مالکــی مشــکل عمــده اســتان در ایــن حــوزه 
محسوب می شود. او یادآور شد: سال گذشته ۷۰ هزار 
و ۱۵۵ کیلوگرم زعفران خشک از مزارع استان برداشت 
شــد که با توجه به کیفیت و نوع جمع آوری محصول از 
کیلویی ۷ میلیون تومان تا ۱۲ میلیون تومان به فروش 

رسید.
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان جنوبی 
دربــاره صــادرات زعفــران گفــت: هرچنــد صــادرات ایــن 
محصول از مبدا اســتان صورت می گیرد؛ اما تعرفه های 
بــاالی صادراتــی ســبب شــده بــازار کشــورهای پرمصرف 
مانند هندوستان در اختیار کشورهای دیگر قرار بگیرد.
بــه  پاییــن زعفــران  قیمــت  کــرد:  قوســی تصریــح 
تناســب افزایش قیمت ســایر کاالها و محصوالت سبب 
کاهش انگیزه کشــاورزان می شــود همچنین با توجه به 
شیوع بیماری کووید ۱۹ خرید و فروش این محصول با 
ارزش، دچار نوســان و مشــکالتی شده و صادرات نیز با 

سخت گیری و به کندی انجام می شود.
او از نبود ایســتگاه تحقیقات زعفران در خراســان 
جنوبــی گالیــه کرد و گفت: همچنیــن نبود برنامه مدون 
برای صادرات زعفران و حمایت نکردن از توسعه مزارع 
زعفران از دیگر مشکالت استان است که نیاز به توجه 

مسئوالن دارد.
این مســئول در ارتباط با فرآوری محصول زعفران 
در اســتان گفــت: ســاالنه حــدود ۳۰۰ کیلوگــرم قــرص 
زعفــران، ۲ تــن و ۲۰۰ کیلوگــرم پــودر، ۲ تــن عصــاره و 
بیــش از ســه هــزار لیتــر نوشــیدنی زعفران در خراســان 
ایــن  فــرآوری  زمینــه  در  امــا  می شــود؛  تولیــد  جنوبــی 

محصول هنوز عقب ماندگی های زیادی داریم.

مدیرعامل آبفای اصفهان: 
تکمیل و راه اندازی سامانه 
دوم آبرسانی استان از نان 

شب واجب تر است
مدیرعامل آبفای استان اصفهان در جلسه مجمع 
عمومی صاحبان ســهام شــرکت آب و فاضالب اصفهان 
از  هیات مدیــره  فعالیت هــای  گــزارش  قرائــت  هنــگام 
کاهــش بارندگی هــا و اســتمرار خشکســالی بــه عنــوان 
چالش اصلی این شرکت در تأمین آب پایدار مشترکین 
نام برد و تکمیل و راه اندازی ســامانه دوم آبرســانی به 

اصفهان را از نان شب برای استان واجب تر دانست.
هاشــم امینــی افــزود: تأمیــن آب شــرب جمعیتــی 
بیــش از چهــار میلیــون نفــر از طریــق یــک تصفیه خانــه 
آب و یک ســامانه آبرســانی از نظر پدافندی کار بســیار 
خطرناکی اســت و هر چه ســریع تر باید ســامانه دوم در 

مدار بهره برداری قرار گیرد.
او همچنیــن از تکمیــل ســامانه تلــه متــری خطــوط 
انتقــال آب و بازســازی شــبکه های فرســوده آبرســانی 
عنــوان  بــه  پوشــش  تحــت  روســتاهای  و  شــهرها  در 
راهکارهایــی بــرای کاهش هدررفت و جبران بخشــی از 
کمبــود آب مــورد نیاز نام برد و افزود: ســال گذشــته در 
مــدت ۱۰۰ روز افــزون بــر ۳۰۰ کیلومتر از خطوط انتقال 
و شــبکه توزیــع آب روســتاهای اســتان مــورد اصــالح و 
بازســازی قــرار گرفــت کــه انجــام ایــن حجــم از عملیــات 
لوله گــذاری در موقعیــت خــاص جغرافیایــی روســتاهای 

استان و در مدت زمان محدود، کاری بی سابقه بود.
بخــش  در  اصفهــان  اســتان  آبفــای  مدیرعامــل 
دیگری از ســخنانش درباره موضوع قدمت و فرسودگی 
تصفیه خانه ها و شبکه جمع آوری فاضالب شهر اصفهان 
گفــت: یکــی از برنامه هــای ایــن شــرکت در ســال جــاری 
اســتمرار جلب ســرمایه گذاری بخش خصوصی در قالب 
قراردادهــای بیــع متقابــل،BOT  وBOO   برای بازســازی 
و  جمــع آوری  شــبکه های  و  تصفیه خانه هــا  توســعه  و 
انتقــال فاضــالب اســت. در ایــن مجمــع کــه بــه صــورت 
ویدیــو کنفرانس برگزار شــد، معــاون برنامه ریزی و امور 
اقتصــادی شــرکت مهندســی آب و فاضــالب کشــور نیــز 
ســال ۱۳۹۹ را بــه دلیل شــیوع ویــروس کرونا و کاهش 
میزان بارندگی ها ســالی بسیار سخت برای شرکت های 
آب و فاضــالب دانســت و گفــت: با وجــود این مدیران و 
کارکنان آبفای اســتان اصفهان با برنامه ریزی خوبی که 
داشتند موفق شدند، خدمات خود را به بهترین کیفیت 

ممکن به مشترکین ارائه کنند. 
موضــوع  دربــاره  همچنیــن  خشــایی،  مســعود 
و  شــهری  فاضــالب  و  آب  شــرکت های  یکپارچه ســازی 
روستایی گفت: در این زمینه نیز آبفای استان اصفهان 

پیشتاز بود و از این آزمون با سربلندی بیرون آمد.

اخبـــــــــــــــــار

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان مرکزی از ایجاد ۸۲۹ فرصت شغلی 
پایــدار در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی این 

استان در سال جاری خبر داد.
نشســت  در  دیــروز  میرزایــی  طیــب 
خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه ایجاد 
یک هــزار و ۸۵۰ فرصــت شــغلی بــا بیــش 
از ســه هــزار میلیــارد ریــال ســرمایه گذاری 
امســال در شــهرک های و نواحــی صنعتــی 
نقاط مختلف این اســتان هدف گذاری شده 
بــود، افــزود: از ابتــدای ســال جاری تــا پایان 
مــرداد جاری، ۴۵ درصد برنامه  تدوین شــده 
شــرکت شــهرک های صنعتی اســتان مرکزی 

محقق شده است.
واگــذاری  قــرارداد  داد: ۳۳۱  ادامــه  او 
۲۰۸ هکتــار زمیــن صنعتــی در شــهرک ها و 
نواحی صنعتی استان مرکزی در سال جاری 
هدفگــذاری شــد کــه در مقایســه بــا ســال 

گذشته رشد چشمگیری داشته است.
مدیرعامل شــرکت شهرک های صنعتی 
بــا  همچنیــن  کــرد:  اظهــار  مرکــزی  اســتان 
شتاب بخشــی به طرح های صنعتی در حال 
 ۱۲۰ از  بهره بــرداری  ایــن شــرکت،  ســاخت 
طــرح در ســال جــاری برنامه ریــزی شــد کــه 
تــا کنــون ۷۱ طــرح معــادل ۵۹ درصد برنامه 

پیش بینی شده محقق شده است.
میرزایــی، توســعه فضای صنعتی ۴۳۷ 
هکتــاری   ۷۰ اراضــی  توســعه  و  هکتــاری 
در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی را از دیگــر 
برنامه هــای امســال  ایــن شــرکت در اســتان 
مرکــزی عنــوان کــرد و افــزود: راه انــدازی ۴۴ 
واحــد صنعتی راکد نیز از اولویت های ســال 
جاری اســت که تاکنون ۲۵ واحد راه اندازی 

شده است.
او بیان کرد: برگزاری ۸۰ دوره آموزشی 
بــرای یک هزار و ۸۰۰ فعال صنعتی در حوزه 

صنایع کوچک اســتان مرکزی در سال جاری 
برنامه ریزی شده است که به صورت دوره ای 
در ســاختمان کسب وکار شرکت شهرک های 

صنعتی استان مرکزی برگزار می شود.
مدیرعامل شــرکت شهرک های صنعتی 
اســتان مرکــزی گفــت: این اســتان بــا صدور 
اســناد تفکیکــی برای ۱۱ هــزار و ۶۴۳ هکتار 
اراضــی شــهرک ها و نواحــی صنعتــی رتبــه 
نخســت کشــور را به خود اختصاص داده و 
با اســتقرار ۱۷ ایســتگاه آتش نشــانی با ۲۳ 
خودرو مجهز رتبه دوم کشور را دارا است.

 ۲ تاکنــون  اینکــه  اعــالم  بــا  میرزایــی 
هــزار و ۹۹ واحــد تولیــدی در ۳۳ شــهرک و 
ناحیه صنعتی استان مرکزی به بهره برداری 
رسیده است، گفت:  ۳۷ هزار و ۶۰۱ نفر در 

این واحدهای صنعتی اشتغال دارند.
اینکــه  بــه  توجــه  بــا  داد:  ادامــه  او 
هم اکنون در استان مرکزی با کمبود اراضی 
دســتگاه های  از  هســتیم  مواجــه  صنعتــی 
آب  شــرکت  خصــوص  بــه  خدمات رســان 
انتظــار  اســتان  بــرق  توزیــع  و  منطقــه ای 
مــی رود آب و بــرق برخــی از نواحی صنعتی 

را تامیــن کننــد تا بتوان اراضــی را در اختیار 
سرمایه گذاران قرار دهد.

مدیرعامل شــرکت شهرک های صنعتی 
یــورو  هــزار   ۲۶۰ جــذب  مرکــزی  اســتان 
ســرمایه گذاری، صــادرات ۳۵ هــزار یــورو از 
واحدهــای صنعتــی کوچــک، معرفــی چهــار 
واحد صنعتی اســتان به فرابورس، برگزاری 
۸۰ دوره آموزشــی بــرای بیــش از یک هزار و 
۸۰۰ فعــال صنعتــی و راه انــدازی ۸۲ واحــد 
تولیــدی غیرفعــال را از مهم تریــن اقدامــات 

این دستگاه در سال ۱۳۹۹ عنوان کرد.

عملیــات  تکمیــل  از  اردبیــل  اســتاندار 
اجرایی زیرساخت های منطقه ویژه اقتصادی 
نمین تا یک ماه دیگر خبر داد و تشریح کرد 
کــه زیرســازی چهار کیلومتر جــاده ورودی به 
منطقه ویژه اقتصادی با پیگیری اداره کل راه 
و شهرســازی به اتمام رســیده اســت و تا دو 
هفته آینده آســفالت ریزی این مســیر نیز به 

پایان می رسد.
نمیــن  اقتصــادی  ویــژه  منطقــه  ایجــاد 
کــه در پنــج فــاز قابل اجراســت، با ۲ هزار و 
۵۵ هکتــار مســاحت در ســال ۸۵ در هیــات 
در مجلــس شــورای   ۸۹ در ســال  و  دولــت 
ســال  تــا  امــا  رســید؛  تصویــب  بــه  اســالمی 
۹۴ عمــال در مــورد آن هیــچ اقدامــی صــورت 
بــود، در اســفند ســال ۹۴ مصوبــه  نگرفتــه 
هیــات دولــت بــرای اجرایــی شــدن این طرح 

مهم اقتصادی ابالغ شــد.
بــه گزارش ایرنا، اکبر بهنام جو دیروز در 
جریــان بازدید از منطقــه ویژه اقتصادی نمین 
اضافه کرد: همزمان با اتمام آسفالت ورودی 

منطقــه ویژه اقتصــادی، آســفالت ریزی داخل 
برق رســانی،  و  می شــود  آغــاز  نیــز  محــدوده 
گازرســانی و فیبــر نــوری در فــاز اول داخــل 

محدوده نیز تکمیل شده است.
 او با بیان اینکه این منطقه دارای ظرفیت 
بسیار خوبی برای سرمایه گذاری است، افزود: 
بعــد از ســال ها انتظــار منطقه ویــژه اقتصادی 
نمین به مرحله بهره برداری رســیده و سازمان 
مســئول ایــن منطقــه شــرکت ســرمایه گذاری 
گــروه شــاهد وابســته بــه بنیــاد شــهید و امور 
ایثارگــران اســت کــه کارهــای زیربنایــی خوبی 
را انجام داده اســت. برق رســانی، گازرســانی، 
فیبــر نوری ایــن منطقه به صورت کامل انجام 
آب  شــرکت  هماهنگــی  بــا  نیــز  آب  و  شــده 

منطقه ای تامین شده است.
اســتاندار اردبیــل اظهــار کــرد: کارخانــه 
طــی  بــود،  قــرار  منطقــه  ایــن  در  کریســتال 
مراســمی در هفتــه دولــت افتتــاح شــود؛ ولی 
بــه دلیــل محدودیــت کرونایــی یــک مــاه بــه 
تعویــق افتــاد و همزمــان بــا افتتاح ایــن پروژه 

کــه اولیــن کارخانــه در منطقــه اســت معابر و 
محــدوه داخلــی منطقــه ویژه اقتصــادی نمین 
نیز آســفالت و زیرساخت های الزم به صورت 

کامل آماده می شوند.
کریســتال  کارخانــه  دربــاره  بهنام جــو 
گفــت: در فــاز اول ایــن کارخانــه نزدیک ۲۵۰ 
نفــر صاحــب شــغل می شــوند و در فــاز بعدی 

نیز بیش از ۳۵۰نفر شاغل خواهند شد.
او بــا بیــان اینکــه اقــدام بــه موقــع بــرای 
هزینــه  شــد،  باعــث  زیرســاخت ها  انجــام 
ایــن  در  روز  قیمــت  بــا  مقایســه  در  کمتــری 
مجموعــه صــرف شــود، تصریــح کــرد: تــا بــه 

امــروز ۵۰ میلیــارد تومان هزینــه دفتری برای 
زیرساخت ها انجام شده است که با احتساب 
قیمــت روز بیش از ۱۰۰میلیــارد تومان هزینه 

برآورد می شود.
ایجاد منطقه ویژه اقتصادی نمین )اردبیل 
( که در پنج فاز قابل اجراست، با ۲ هزار و ۵۵ 
هکتــار مســاحت در ســال ۸۵ در هیــات دولــت 
و در ســال ۸۹ در مجلــس شــورای اســالمی بــه 
تصویــب رســید؛ امــا تــا ســال ۹۴ عمــال در مورد 
آن هیچ اقدامی صورت نگرفته بود، در اســفند 
ســال ۹۴ مصوبــه هیــات دولــت بــرای اجرایــی 

شدن این طرح مهم اقتصادی ابالغ شد.

کشــاورزی  هماهنگــی  و  ترویــج  مدیــر 
چهــار  کــه  کــرد  اعــالم  غربــی  آذربایجــان 
محصول کشاورزی در شهرستان های ارومیه 
و نقده موفق به اخذ پروانه نشــان حد مجاز 
آالینده هــا از ســازمان ملــی اســتاندارد ایران 

شدند.
بــا  گفت وگــو  در  دیــروز  احمدیــان  بیتــا 
اســتاندارد  نشــان  ایــن  کــرد:  تصریــح  ایرنــا 
بــرای محصــول خیــار گلخانــه ای، توت فرنگــی 
گلخانه ای، قارچ خوراکی و نخود صادر و برای 
اولیــن بار در اســتان در محصوالت گلخانه ای 

و قارچ خوراکی اخذ شده است.
ترویــج  طــرح  امســال  کــرد:  اضافــه  او 
محصــوالت  مصــرف  و  تولیــد  فرهنــگ 
بــر  تاکیــد  بــا  اســتاندارد  و  گواهی شــده 
توان افزایــی جوامــع محلی، در راســتای اجرای 
تفاهم نامــه بین معاونت امور زنان و خانواده 
ریاســت جمهوری و دفتر توســعه فعالیت های 
زنــان روســتایی و عشــایری مؤسســه آمــوزش 
و ترویــج در ســطح چهــار شهرســتان ارومیــه، 
پیرانشــهر، میانــدوآب و نقده در قالب شــش 
ســایت با تنوع محصوالتی شــامل توت فرنگی 
ســیب  خوراکــی  قــارچ  گلخانــه ای،  خیــار  و 
درختــی، هلــو و نخــود دیــم بــه اجــرا در آمده 

است.
کشــاورزی  هماهنگــی  و  ترویــج  مدیــر 
آذربایجــان غربــی اظهــار کرد: هــدف از اجرای 
و  تولیــد  مــورد  در  فرهنگ ســازی  طــرح  ایــن 
مصــرف محصــوالت گواهی شــده و اســتاندارد 
بــه همــراه مدیریت منابــع آب و خاک و کمک 
و  آن هــا  از  محافظــت  و  منابــع  پایــداری  بــه 

افزایــش بهــره وری تولیــد با ترویــج روش ها و 
فنون جدید کشــاورزی در بین زنان روســتایی 

و عشایری است.
از  حمایــت  لــزوم  بــر  تاکیــد  بــا  او 
تولیدکنندگان محصوالت گواهی شده به ویژه 
در مرحلــه عرضــه بــه بــازار گفــت: مهمتریــن 
فرهنــگ  ترویــج  اداره  برنامه هــای  و  اهــداف 
از  اســتاندارد  محصــوالت  مصــرف  و  تولیــد 
طریق آمــوزش بهره برداران، تولید برنامه های 
رادیویــی و تلویزیونــی، رایزنی با دســتگاه های 
مربوط درباره حمایت از عرضه این محصوالت 
و تشــویق تولیدکننــدگان و همچنیــن ایجــاد 

سایت های الگویی ترویجی است.
احمدیــان با بیــان اینکه اخذ پروانه برای 
۲ محصــول ســیب درختــی و هلــو نیز در حال 
انجــام اســت، افــزود: در ایــن طــرح عالوه بــر 
تشــکیل کارگروه هــای اســتانی و شهرســتانی 
و انتخاب ســایت ها و مدیران کنترل کیفیت، 
آزمــون آب  و  ثبــت مشــخصات بهره بــرداران 
انجــام شــده  مــورد نظــر  و خــاک در ســایت 
هــر  بــرای  تخصصــی  آموزشــی  دوره هــای  و 

محصول برگزار شده است.
ایــن  اجــرای  بــرای  اینکــه  اعــالم  بــا  او 
طــرح ۲۴ دوره آموزشــی بــه تعــداد ۳۶۰ نفــر 
بــرای زنــان روســتایی برگزار شــد، ادامــه داد: 
نهادهــای  مــداوم  کنتــرل  و  عالوه برکاهــش 
بیولوژیــک و غیرشــیمیایی مرتبــط بــا عوامــل 
نمونه بــرداری  محصــول،  هــر  خســارت زای 
محصــول برای تعیین باقیمانده ســموم انجام 
و نهایــت منجــر به اخذ ۴پروانه کاربرد نشــان 
حــد مجــاز آالینده هــا و گواهــی اســتاندارد در 

چهار محصول کشاورزی آذربایجان غربی موفق به اخذ نشان 
استاندارد ملی شد

سطح استان شد.
کشــاورزی  هماهنگــی  و  ترویــج  مدیــر 
آذربایجان غربی گفت: محصول گواهی شــده 
آن  در  کــه  اســت  محصولــی  اســتاندارد  و 

عناصــر  و  آفت کش هــا  ســموم،  باقیمانــده 
سنگین و آالینده از حد مجاز پایین تر باشد و 
از نظــر تغذیــه ای به اندازه کافی حاوی عناصر 

غذایی برای سالمت انسان و دام است.

ایجاد ۸۲۹ فرصت شغلی در استان مرکزی 
طی چهارماهه نخست سال

زیرساخت های منطقه ویژه اقتصادی نمین تکمیل می شود
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سود آوری  19 هزار و 347 میلیارد تومانی تاپیکو  در سال 1400 
رشد 222 درصدی سود عملیاتی هلدینگ

در مجمع عمومی عادی سالیانه اعالم شد؛ 
 

دوره منتهی به 1400/02/31شرح
)حسابرسی نشده(

دوره منتهی به 
 1399/02/31

)حسابرسی شده(

درصد 
تغییرات

سود )زیان( خالص

درآمدهای عملیاتی

157.074.13650.971.033208درآمد سود سهام

000درآمد سود تضمین شده 

)87(1.491.91411.215.134سود )زیان( فروش سرمایه گذاری ها

سود )زیان( تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق 
000بهادار

000سایر درآمدهای عملیاتی

158.566.05062.186.167155جمع درآمدهای عملیاتی

هزینه های عملیاتی

40)227.345()317.478(هزینه های فروش، اداری و عمومی

000سایر هزینه های عملیاتی

40)227.345()317.478(جمع هزینه های عملیاتی

158.248.57261.958.822155سود )زیان( عملیاتی

136)1.468.724()3.469.368(هزینه های مالی 

337.982271.66424سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

155.117.18660.761.762155سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

153)3.884()9.808(مالیات بر درآمد

155.107.37860.757.878155سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

000سود )زیان( عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی

155.107.37860.757.878155سود )زیان( خالص

سود )زیان( پایه هر سهم

سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم 
1.946760156- عملیاتی

سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - 
160)15()39(غیرعملیاتی

000سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده

1.907745156سود )زیان( پایه هر سهم

سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم

سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم 
000- عملیاتی

سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - 
000غیرعملیاتی

000سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده

000سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم
گردش حساب سود )زیان( انباشته

155.107.37860.757.878155سود )زیان( خالص
55.452.86338.230.39545سود )زیان( انباشته ابتدای دوره

000تعدیالت سنواتی

55.452.86338.230.39545سود )زیان( انباشته ابتدای دوره تعدیل شده

58)32.600.000()51.345.000(سود سهام مصوب

000تغییرات سرمایه از محل سود )زیان( انباشته

)27(4.107.8635.630.395سود )زیان( انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

000انتقال از سایر اقالم حقوق صاحبان سهام

159.215.24166.388.273140سود قابل تخصیص

--)2.035.539(0انتقال به اندوخته قانونی

)83()8.899.871()1.491.914(انتقال به سایر اندوخته ها

157.723.32755.452.863184سود )زیان( انباشته پایان هر دوره

1.903745155سود )زیان( خالص هر سهم – ریال

81.500.00081.500.0000سرمایه

ت سود و زیان
جدول صور

گزارش خبرنگار عصر اقتصاد از مجمع عمومی
و  نفت  عادی شرکت سرمایه گذاری  عمومی  ما مجمع  خبرنگار  گزارش  به 
از  با حضور 87/95 درصد  تاریخ 1400/05/31  تامین در  پتروشیمی  و  گاز 
سهامداران شرکت در سالن همایش های مجموعه تالش، برگزار شد. این 
جلسه به ریاست آقای جالل بهارستان و نظارت آقایان محمد حسین ملک 
و محمد ابراهیم راعی عزآبادی و دبیری آقای رضا توکلی بنیزی تشکیل شد. 
در ابتدای این مجمع دکتر حسین ابویی مهریزی، مدیرعامل شرکت به ارائه 
گزارشی از عملکرد هیات مدیره و دستاوردهای کسب شده در تاپیکو در سال 

مالی منتهی به اردیبهشت 1400پرداخت.
سپس صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به 1400/02/31 
به تصویب حضار رسید. همچنین در این جلسه پس از تصویب صورت های 
ازای هر سهم  به  از سوی سهامداران تقسیم مبلغ 193 تومان سود  مالی 
مورد تایید حاضران قرار گرفت. انتخاب روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه 
و  عنوان حسابرس مستقل  به  و سازمان حسابرسی  کثیراالنتشار شرکت 
بازرس قانونی شركت برای سال مالی منتهی به 1401/02/31 از دیگر مصوبات 

این مجمع بود. 
بر اساس تصمیمات مجمع، اعضای هیئت مدیره دوره گذشته به مدت 2 

سال به عنوان اعضای هیئت مدیره جدید مجدداً انتخاب شدند.
به  اشاره  با  این جلسه  در  تاپیکو،  مدیرعامل  مهریزی  ابوئی  دکتر حسین 
عملکرد تلفیقی هلدینگ تاپیکو در سال مالی مورد گزارش خاطر نشان کرد: 
درآمدهای عملیاتی هلدینگ از 19 هزار میلیارد تومان در سال 99 به بیش 
از 32 هزار میلیارد تومان ریال در سال 1400 رسید که بیش از 70 درصد 
افزایش داشته است. این در حالی است که سود ناخالص رشد 107 درصدی 

را تجربه کرده و به مبلغی بیش از 11.650 میلیارد تومان رسیده است. 
وی ادامه داد: سود عملیاتی هلدینگ نیز در سال گذشته با افزایش 222 
درصدی همراه بوده و از 6.900 میلیارد تومان به بیش از 22.270 میلیارد 
تومان رسیده است که نشان از عملکرد چشمگیر پرسنل سختکوش این 
هلدینگ خوشنام در بازار سرمایه دارد. این در حالی است که سود خالص 
هلدینگ تاپیکو هم علیرغم مشکالت گوناگون صنعت از مبلغ 6 هزار میلیارد 
تومان به بیش از 19.347 میلیارد تومان رسیده که معادل 218 درصد رشد 

داشته است. 
وی افزود: در سال مالی مورد گزارش به حاشیه سود عملیاتی تلفیقی 68 

درصدی و حاشیه سود خالص تلفیقی 59 درصدی دست یافتیم.
 92 رشد  از  شرکت  دارایی های  جمع  زمانی،  بازه  دراین  کرد:  تاکید  ابوئی 

درصدی برخوردار بوده و به بیش از 55 هزار میلیارد تومان رسیده است.
مدیر عامل تاپیکو یادآور شد: ارزش بازار هلدینگ تاپیکو تا تاریخ 23 مرداد 
سال جاری بیش از 136 هزار میلیارد تومان بوده و این هلدینگ در دسته 
ایرانی )IMI100( رتبه  هلدینگهای چند رشته ای در بین یکصد شرکت برتر 

نخست را داشته است.
دنیا صادر  به 18 کشور  تاپیکو  گروه  اینکه محصوالت  بیان  با  ابویی  دکتر 
می گردد، گفت: هلدینگ تاپیکو به عنوان یکی از هفت هلدینگ برتر در ایفای 
تعهدات ارزی پتروشیمی کشور انتخاب شده است. ما در سال گذشته 160 
میلیون دالر تعهدات ارزی داشتیم که توانستیم بیشتر از میزان تعهد شده 

را عملیاتی کنیم.
این مقام آگاه اذعان کرد: در میان محصوالت بیشمار هلدینگ، محصول قیر 
33 درصد و محصول PVC 21 درصد و محصول تایر 20 درصد، بیشترین 

سهم تولید کشور را به خود اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه مالکیت 49 درصد از شرکت نفت ستاره خلیج فارس به 
عنوان بزرگترین پاالیشگاه معیانات گازی جهان در اختیار تاپیکو است، گفت: 
مفتخریم اعالم کنیم که این پاالیشگاه نه تنها به ظرفیت کامل تولید رسیده، 
این در حالی است  از ظرفیت را هم محقق کرده است.  بلکه تولید فراتر 
که زیان انباشته بیش از هفت هزار میلیارد تومانی ستاره خلیج فارس با 
رهنمودهای هیئت مدیره به بیش از پانزده هزار میلیارد تومان سود مبدل 

گشته است.
به گفته دکتر ابویی، عرضه شرکت محصوالت کاغذی لطیف در بازار سرمایه 
سازی  آماده  همچنین  و  نوری  پتروشیمی  سرمایه  افزایش  در  شرکت  و 
شرکتهای حریر خوزستان، هلدینگ سلولزی و شرکت سرمایه گذاری و توسعه 
صنایع الستیک برای ورود به بازار سرمایه از دیگر اقدامات تاپیکو در سالی 

که گذشت می باشد.
وی تصریح کرد: پیگیری عرضه اولیه سهام شرکت های ستاره خلیج  فارس، 
عرضه کلیه محصوالت در بورس کاال، استفاده بهینه از انرژی، برنامه ریزی 
افزایش تولید و صادرات همراه با افزایش سودآوری، پیگیری اجرای طرح های 
بازسازی و نوسازی و توسعه در شرکت های گروه ازجمله اهم برنامه های آتی 

تاپیکو است.

پیام هیئت مدیره
سال مالی منتهی به 1400/2/31 برای کلیه سازمان ها، نهادها و بنگاه های 
اقتصادی ایران، سالی دشوار از برخی جهات بود. فعالیت شرکت ها در سال 
گذشته، تحت تاثیر تمدید و تشدید تحریم های ظالمانه آمریکا عیه مردم 
بزرگ ایران، کلیه شرکتهای صنعتی، تولیدی، بازرگانی و سرمایه گذاری ایرانی 
دچار مشکالت عدیده ای در مسیر تأمین مواد اولیه، فروش، حمل ونقل کاال، 

انتقال وجوه حاصله و سایر مواردی از این دست شدند.
از سوی دیگر، شاخص های صنعتی و اقتصادی، برای اغلب شرکتها در اثر 
شیوع ویروس کرونا به کلی تغییر کرد. چالش های فراوانی که سال گذشته در 
مسیر فعالیت بنگاه های اقتصادی ایجاد شد، بسیاری از این شرکتها را دچار 
مشکالت عدیده ای کرد. با این حال آنچه به زعم ما شرکت سرمایه گذاری 
نفت و گاز و پتروشیمی تأمین را به عنوان یکی از بزرگترین و متنوع ترین 
هلدینگ های چندرشته ای بازار سرمایه، که در صنایع نفت، گاز، پاالیش، 
پتروشیمی، سلولزی، تایر و معدنی کشور، نقشی راهبردی ایفا می کند، از 
دیگر شرکتها متمایر کرده و روند سودآوری برای کلیه ذینفعان و سهامداران 

شرکت قرار داده اند.
آنچه از سوی همکاران ما در این سال انجام شده است تالش فوق العاده 
برای افزایش و بهبود شاخص های کمی و کیفی تولید، بازرگانی، فروش و در 
نتیجه افزایش ارزش سهام شرکت در بازار سرمایه با وجود تمامی مشکالت 
بوده است. همچنین با تأکید هیأت مدیره تاپیکو تالش کردیم تا در سال مالی 
گذشته، گام های مثبتی در راستای ارتقا شفافیت با استفاده از ظرفیتهای 
بازار سرمایه برداشته شود. از جمله پذیرش و عرضه اولیه سهام دو شرکت 
فرعی زیرمجموعه و برنامه ریزی بمنظور پذیرش سهام 4 شرکت دیگر گروه 
در سال مالی جاری. همچنین عرضه کلیه محصوالت تولیدی شرکتهای گروه 
در بورس کاال و انرژی به منظور بهره مندی از مکانیزم عرضه و تقاضا در 
دستور کار قرار گرفت که نتیجه آن عرضه 8 محصول گروه در بورس کاال 
و انرژی بود، مضافاً برنامه ریزی و پیگیری برای عرضه محصوالت صادراتی 
گروه از طریق بورس های فوق تا پایان سال مالی جاری در دستور کار قرار 
دارد.انجام این فرآیند در شرکتهای تابعه نیز به رشد سود تلفیقی شرکت 
به میزانی بسیار زیاد منجر شد که در این راستا می توان به عایدی حاصل 

نفت  پتروشیمی فن آوران،  برای شرکتهای  و فروش سهام  از خرید سهام 
پاسارگاد، هلدینگ سلولزی و پتروشیمی شیمی بافت اشاره کرد.

در سال مالی گذشته، موفق شدیم جایگاه شرکت را در رتبه بندی یکصد 
شرکت برتر در همایش IMI100 با یک پله بهبود از رتبه 19 به رتبه 18 ارتقا 

دهیم.
ما به تالش خود برای افزایش ثروت سهامداران محترم تاپیکو ادامه می دهیم 
و امیدواریم که با حمایت، هدایت و پشتیبانی تک تک سهامداران ارزشمند 
تاپیکو، این شرکت گام های موفقیت و سربلندی را بیش از گذشته و با 
سرعت بیشتری بردارد. بر خود الزم می دانیم از تمامی همکاران حرفه ای 
و کارآزموده و تیم اجرایی تاپیکو به خاطر تالش های خستگی ناپذیرشان و 

حرکت در مسیر تعالی شرکت قدردانی نماییم.

بیانیه چشم انداز ماموریت شرکت
کسب باالترین ارزش پایدار در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی کشور و رقابت 

پذیر در عرصه بین المللی
تاپیکو یک هلدینگ تخصصی در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی است که 
سبد متنوعی از محصوالت پتروشیمی و انواع فرآورده های پاالیشگاهی با 
استانداردهای جهانی را در شرکتهای فرعی و وابسته تولید می کند، همچنین 
در  خالقیت  تاپیکو،  دارد.  فعالیت  سلولزی  و  الستیک  صنعت  زمینه  در 
از طریق سرمایه گذاری  را  پایدار برای ذینفعان  سودآوری و ارزش آفرینی 
مشترک با شرکتهای داخلی و خارجی و راهبری تخصصی و ارزش آفرینِ 
ارزشهای  به  پایبند  را  تمام شرایط خود  و در  نموده  دنبال  شرکتهای گروه 

سازمان، مسئولیت پذیر و پاسخگو به ذینفعان می داند.

راضیه حسینی

دولــت  نفــت  وزیــر  قاســمی،  رســتم  لفظــی  اشــتباه 
احمدی نژاد و پیشــنهادی راه و شهرســازی: »برای اولین روز 

حضور در وزارت نفت! ۱۰ دستور کار آماده کرده ام.«
قشــنگ معلــوم اســت آقــای قاســمی هنــوز دلــش توی 
وزارتخانــه نفــت مانده و نمی تواند خاطرات خوش آن روزها 

را فرامــوش کنــد. کاش ایشــان را برای همان 
وزارت محبوب خودشــان پیشنهاد می کردید. 
حــاال اگــر فــردا، پس فــردا ایــن اشــتباه لفظی 
بــه اشــتباه عملی منجر شــد، چــه کنیم؟ اگر 
بــه جــای ســاخت راه، از بیــخ کندنــد و بعد از 
رســیدن تقریباً به هســته زمین یادشــان آمد 
این جــا وزارت راه اســت نــه نفــت بایــد چــه 
کنیــم؟ بــاز ایــن را می شــود یک جــوری رفــع و 
رجــوع کــرد؛ مثل کلی پروژه راه و شهرســازی 

کــه بعــد از چنیــدن مــاه کنــدن زمیــن بــه نفــت، گنــج، آب و 
هرچیزدیگــری می رســند جــز آن  چیزی که می خواســتند. اما 
تصور کنید این اشتباه در وزارت خانه های دیگر اتفاق بیفتد:
مثالً اگر وزیر پیشــنهادی اقتصاد و دارایی برای وزارت 

بهداشت ده دستور کار آمده کند:
آن وقت دارو و درمان می شــد منبع درآمد و ســود باال 
که البته هرگز چنین اتفاقی در مملکت ما نمی افتد و فقط 
در حد تصورات فانتزی و خیلی سورئال باقی خواهد ماند.

اگــر وزیــر جهــاد کشــاورزی بــرای وزارت خانــه صمــت 
نسخه بپیچد:

همه معادن کشــور با تراکتور شــخم زده می شــد تا به 
عنوان زمین کشاورزی استفاده شود. 

 وزیر علوم برای وزارتخانه ورزش:
تحصیــالت  اول  می شــدند  مجبــور  ورزشــکاران  همــه 
تکمیلی را تا مقطع دکتری ادامه دهند و بعد ســراغ ورزش 

حرفه ای بروند. 
وزیر اطالعات برای وزارت ارتباطات:

ایــن یکــی را خودتــان تصــور  شــرمنده 
کنید. با وزارت اطالعات شوخی مان نمی آید.
نتیجه گیــری اخالقی ماجرا: لطفاً از این 
بــه بعــد قبــل از ورود وزرای پیشــنهادی بــه 
صحــن مجلــس یــک نفر بــه آنها بگویــد قرار 
اســت در کــدام وزارتخانــه کار کننــد. خیلــی 
مهم نیســت تخصص شــان چیســت. حــاال یا 
در مهدکودک مشــغول آموزش نوگالن نوشــکفته بودند، یا 
کالً ســابقه خاصی نداشــتند. مهم این اســت که بدانند قرار 

است کجا بروند.
 و در آخر قبل از پیشــنهاد وزارت به شــخصی، ببینند 
وزیــر مربــوط دلــش کجاســت و هــوای چــه وزارتخانــه ای در 
سردارد. اصالً کاری که دلی نباشد خوب از آب درنمی آید.

از قدیــم هــم گفته انــد »آدم جایــی خوشــه کــه دلــش 
اون جا باشه.«

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

بــا پیگیری هــای بیمــه مرکزی، بیمارســتان های 
دولتی و غیردولتی موظف به پذیرش بیماران 

کرونایی دارای بیمه تکمیلی  شدند.
پیــرو  مرکــزی،  بیمــه  گــزارش  بــه 
نامه نگاری هــای رئیــس کل بیمه مرکزی با وزیر 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص 
خصوصــیِ  بیمارســتان های  از  تعــدادی  اقــدام 
پذیــرش  در  بیمــه  قــرارداد شــرکت های  طــرف 
نکــردن بیمــاران کرونایــی دارای پوشــش بیمــه 
تکمیلــی درمــان، بخشــنامه ای از ســوی معــاون 
آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزارت  درمــان 

پزشــکی خطاب به دانشــگاه های علوم پزشکی 
و خدمــات بهداشــتی درمانــی سراســر کشــور 

ارسال شد.
بیمارســتان های  بخشــنامه،  بنابرایــن 
دولتــی و خصوصــی ملــزم بــه پذیــرش بیمــاران 
کرونایــی دارای پوشــش بیمــه ای بدون دریافت 
علی الحساب یا پذیرش به صورت آزاد، مطابق 
مفاد قرارداد بیمه نامه درمان تکمیلی هستند.
همچنین در این بخشنامه از شرکت های 
مفــاد  از  تخلــف  مــوارد  شــده  خواســته  بیمــه 
بخشــنامه مذکور توسط بیمارستان های دولتی 

و غیردولتــیِ طــرف قــرارداد آن شــرکت را بــه 
همــراه مســتندات مربوطــه جهــت انعــکاس به 
ّــی بــر  مرجــع یادشــده بــه اداره کل نظــارت فن
بیمه های غیرزندگی بیمه مرکزی ارسال کنند.

قبلــی  بخشــنامه های  پیــرو  همچنیــن 
بیمــه مرکــزی، معاونــت نظــارت بیمــه مرکــزی 
تاکیــد کــرده اســت بــرای جلوگیــری از وقفه در 
ارائــه خدمــات ســالمت بــه بیمــاران در مراجــع 
تشــخیصی و درمانی طرف قرارداد شــرکت های 
صورتحســاب های  اســت،  ضــروری  بیمــه، 
اســناد  و  مذکــور  مراجــع  ســوی  از  ارائه شــده 

هزینه مســتقیم بیمه شدگان باالخص بیماران 
کرونایــی بــا اولویت مورد رســیدگی قــرار گرفته 
و در حداقــل زمــان ممکــن نســبت بــه ایفــای 
تعهــدات قــراردادی و پرداخــت خســارت اقــدام 
و از تعویــق در جبــران هزینه هــای درمانــی و 

تشخیصی بیمه شدگان جداً خودداری شود.

به گفته معاون ستاد اجرایی فرمان امام )ره(، 
در روز هایــی کــه با کمبود ُســرم روبرو شــدیم 
این ســتاد ۳ میلیون ســرم را وارد کشــور و به 

سرعت در تمام کشور توزیع کرد.
بــه گزارش عصراقتصاد، عــارف نوروزی، 
معــاون ســتاد اجرایــی فرمــان امــام و رئیــس 
گروه توســعه اقتصادی تدبیر وابســته به این 
ســتاد در مراســم افتتاح طرح های توســعه ای 
شــرکت پخش البرز وابســته به ســتاد اجرایی 
فرمــان امــام، گفــت: در پخــش البــرز امــکان 
تامیــن دارو بــرای ۱۲ هــزار نقطــه در کشــور 
را داریــم. امــروز بــرای توزیــع دارو حــدود ۴۱ 
خــودروی یخچــال دار را بــه مجموعــه پخــش 
البــرز اضافــه کردیــم و بــرای افزایــش ظرفیت 
توزیــع مــواد غذایی و دارویی در این مجموعه 

سرمایه گذاری مناسبی انجام شده است.
وی افــزود: بنیــاد احســان برکــت و گروه 
اجرایــی  ســتاد  بــازوان  از  تدبیــر  اقتصــادی 
هستند. اکنون شرکت پخش البرز با پوشش 
۶۲ هــزار نقطــه در کشــور شــامل ۵۰ هــزار 
نقطــه بــرای تامیــن مــواد غذایــی و ۱۲ هــزار 

نقطه برای تامین داور خدمات رسانی می کند.
آقــای نوروزی گفت: پخش البرز توانایی 
توزیــع ســریع دارو بــه تمــام نقــاط کشــور را 
دارد و می تواند با ســرعت فوق العاده ای اقالم 
و  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه های  تمــام  بــه  را 
بیمارســتان ها و داروخانه ها در ســطح کشــور 

برساند.

روزانه ۲۰۰ هزار دُز واکسن 
برکت تحویل وزارت بهداشت 

می شود
اکبــر بُرندگــی، مدیر عامل گــروه دارویی 
برکــت نیــز در ایــن مراســم گفــت: خــط تولید 
مــا بــا همه توان در حال تولید اســت و روزانه 
را  برکــت  کووایــران  واکســن  دُز  هــزار   ۲۰۰

تحویل وزارت بهداشت می دهیم.
مدیــر عامل گــروه دارویی برکــت افزود: 
درحــال حاضر مــا می توانیم واکســن های خط 
دوم را هــم تــا ۱۰ روز دیگــر بــا حجــم باال وارد 
بــازار کنیــم، امــا این محصوالت پــس از تولید 

بایــد اســتریل شــوند و بعــد از آن در صــورت 
اخــذ تاییدیه هــای نهایــی کیفیــت، بــه آن هــا 

اجازه ورود به بازار خواهیم داد.
وی گفــت: عــددی کــه قبــال بــرای تولیــد 
ماهانــه واکســن تا پایان شــهریور اعالم کرده 
بودیــم هنوز محقق نشــده اســت، البتــه باید 
بگویــم هنــوز هــم تــا پایــان شــهریور فرصــت 
نزدیــک  تعییــن شــده  اهــداف  بــه  تــا  داریــم 
شــویم، امــا علــت تاخیــر در کمیــت تولید این 
اســت که ما هرگز از کیفیت کوتاه نیامدیم و 
با حساســیت خاصی روی کیفیت محصوالت 

تمرکز کرده ایم.
آقای بُرندگی افزود: روند تولید واکسن، 
حســاس، زمانبــر و از طرفــی مرتبــط بــا جــان 
مــردم اســت و محصولــی کــه اســتاندارد های 
الزم را اخــذ نکنــد نبایــد وارد بــازار شــود و بــر 
کوتــاه  کیفیــت  از  ذره ای  مــا  اســاس  همیــن 

نیامده ایم.

توسعه ناوگان پخش دارو برای 
دسترسی بهتر در مناطق محروم

همچنیــن عقیل آرین نــژاد، مدیرعامل 
شــرکت پخــش البــرز دارو در ایــن مراســم 
ظرفیــت  مختلــف  اســتان های  در  گفــت: 
توزیــع را افزایــش داده و بطــور ویــژه روی 
مناطــق محــروم متمرکز شــده ایم تــا بتوانیم 
هم دارو و هم ســایر کاال های اساســی را با 
ســرعت و کیفیت مناســب در سراسر کشور 

کنیم. توزیع 
وی گفت: ساخت انبار های جدید را هم 
در دستور کار داریم و در استان های مختلف 
ماننــد فــارس، خوزســتان و آذربایجــان غربــی 
حدود ۱۵۰ میلیارد تومان دیگر سرمایه گذاری 
خواهیــم داشــت تــا در مــدت یکســال آینــده 

انبار های جدید احداث شود.
مدیرعامــل شــرکت پخــش البــرز دارو با 
اشــاره بــه توزیع دارو هایی کــه نیاز به زنجیره 
ســرد دارند، افزود: درحال حاضر تُناژ زنجیره 
ســرد مــا حــدود ۵۰۰ تــن اســت و می توانیــم 
دارو هایــی کــه نیــاز بــه دمــای پاییــن دارند در 
کمتــر از ۲۴ ســاعت بــه تمــام نقــاط کشــور 

ارسال کنیم.

تایید کامل اولین واکسن کرونا از سوی سازمان غذا و داروی آمریکا
ســازمان غــذا و داروی آمریــکا از تاییــد کامل واکســن 

کروناویروس تولید شرکت فایزر- بیو ان تک خبر داد.
بــه گــزارش ایســنا، ســازمان غــذا و داروی آمریــکا روز 
دوشــنبه واکســن کروناویــروس فایزر-بیــو ان تــک را مــورد 
»تاییــد کامــل« قــرار داد و ایــن موضــوع شــرایطی را فراهم 
می کنــد تــا جو بایــدن، رئیس جمهوری این کشــور مخالفان 
تزریــق واکســن را بــه انجــام واکسیناســیون و مقابلــه بــا 

همه گیری متقاعد کند.
ســازمان غــذا و داروی آمریــکا در مــاه دســامبر مجــوز 
از واکســن کروناویــروس فایــزر را  »اســتفاده اضطــراری« 
صــادر کــرد و بــر اســاس داده هــای بــروز شــده از کارآزمایی 

بالینی، اســتفاده از این واکســن برای افراد ۱۶ ســال به باال 
مورد تایید قرار گرفت.

مقامات بهداشت عمومی آمریکا امیدوارند این اقدام، 
افــرادی را کــه برای تزریق واکســن اقدام نکــرده اند متقاعد 

کند که واکسن فایزر بی خطر و موثر است.
بــه گــزارش خبرگــزاری رویتــرز، شــک و تردیــد نســبت 
بــه تزریــق واکســن در بیــن برخــی از آمریکایی هــا بــه ویــژه 
محافظــه کاران وجــود دارد. مــوارد ابتــال به کووید-۱۹ ناشــی 
از نــوع بســیار مســری ویــروس کرونــا موســوم بــه دلتــا در 
بخش هایی از ایاالت متحده که میزان واکسیناسیون پایین 

است، افزایش یافته است.

امان از دل گرفتار

توزیع ۳ میلیون ُسرم از سوی ستاد اجرایی فرمان امام

 الزام بیمارستان ها به  پذیرش بیمار کرونایی
با بیمه تکمیلی


