
و  فقــر  نقشــه  تعییــن 
شاخص های نابرابری در اقتصاد 
همواره از مهمترین شاخص ها و 
اطالعات مورد نیاز برنامه ریزان و 
سیاســت گذاران است؛ از این رو 
در ایــن نوشــتار تــالش می شــود 
ضمــن تشــریح موضــوع فقــر، با 
داده هــای  آخریــن  از  اســتفاده 

منتشر شده طرح هزینه درآمد خانوارهای شهری و 
روستایی مربوط به سال 1399 روند فقر در کشور 

تبیین شود. 
  فقــر در تعریــف وضعــی اســت كــه فــرد یا 
خانــوار از حداقل رفاه یــا حداقل معاش برخوردار 
نباشد. اما حداقل رفاه یا حداقل معاش مفهومی 
اســت كــه تعریــف واحــدی بــرای آن وجود نــدارد. 
كوچكترین تغییر در مفهوم حداقل رفاه یا حداقل 
معــاش موجــب تغییــر اساســی در انــدازه فقــر 
می شــود. بعضی از محققان حداقل معاش برای 
ادامــه حیــات را برحســب میزان انــرژی و پروتئین 
مــورد نیــاز بــدن تعریــف می كنند. بــا تعریف فقر 
امکان محاسبه خط فقر و شاخص های فقر فراهم 
می شــود. هزینــه ریالی تأمین حداقــل معاش به 

خط فقر موسوم است.
آنچه بدیهی اســت، تبیین نقشه فقر شرح 
مفصلــی از توزیــع فضایــی فقر و نابرابــری در یک 
کشــور را نشــان می دهد. به عبارت دیگر، نقشــه 
فقر، داده های مربوط به فقر را با داده های توزیع 
جمعیت با هدف ارزیابی شــاخص های رفاه برای 
مناطق خاص جغرافیایی مانند شــهر و روســتا یا 
بر حسب استان ها ترکیب می کند. شرح تفصیلی 
فقر بر اســاس شاخص های مختلف مانند درصد 

خانوارهای فقیر، شدت فقر و نابرابری 
بــه  بنابرایــن  می گیــرد.  صــورت  فقــرا 
منظور تبیین نقشه فقر در یک کشور 
بــر پایــه مناطــق جغرافیایــی و ســطوح 
مختلــف فقر الزم اســت ابتدا خط فقر 
تعیین شــود، سپس با اســتفاده از آن 
شــاخص های مختلــف فقــر بر حســب 
نواحی مختلف جغرافیایی اندازه گیری 

شود.  
ضرورت تبیین نقشه فقر و همچنین اطالع 
درآمــد، ضمــن  نابرابــری  شــاخص های  وضــع  از 
آگاهی بخشــی به سیاســت گذار در حوزه کاهش 
فقــر  و نابرابــری درآمــدی از وضــع موجــود، زمینه 
انتخــاب ابــزار متناســب بــا نــوع جمعیت، شــدت 
فقــر و نابرابــری را بــا اتکا بــه تئوری های اقتصادی 
و تجربیات کشورهای موفق در اختیار سیاستگذار 

قرار خواهد داد.
با توجه به موضوعات فوق، به منظور برآورد 
خط فقر در ایران اگرچه روش های متفاوتی وجود 
دارد. در ایــن نوشــتار بــر مبنــای عملکــرد واقعــی 
خانوارها برای تامین سبد غذایی و غیرغذایی خود 
برای ســال های 1383 تا 1399 )آخرین ســالی که 
نتایــج طــرح هزینه درآمد خانــوار مرکز آمــار ایران 
منتشــر شــده اســت( مبادرت به بــرآورد خط فقر 
شده است. سپس با استفاده از مقایسه مخارج 
تک تک خانوارهای مورد مطالعه شهری و روستایی 
درصد خانوارهای فقیر مشخص شده است. نتایج 
در نمودار مشــهود اســت. براســاس این اطالعات 
در ســال 1399 در جوامع شــهری حدود 10 درصد 
فقر بیشتر شده، در حالی که در جوامع روستایی 

حدود 3 درصد فقر بیشتر شده است.  
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هوالرزاق

انقالب استارت آپ 
 سوئیسی 

 در تولید صفحه کلید
برای تلفن همراه

ترجمه: محمود نواب مطلق

از  بیــش  مــا  همــه 
هر چیز در گوشی تلفن 
صفحه کلیــد  بــا  همــراه 
داریــم.  کار  ســرو  آن 
یــک  متوســط  طــور  بــه 
ســاعت در روز مشغول 
صفحه کلیــد  بــا  کار 
برقــرای  بــرای  گوشــی 
یــا  دیگــران  بــا  ارتبــاط 

جست وجو های مختلف هستیم. 
اســاس  بــر  کــه  فعلــی  صفحه کلیدهــای 
نوزدهــم  قــرن  تحریــر  ماشــینهای  صفحه کلیدهــای 
میــالدی طراحی شــده بودند مطابق بــا نیازهای دنیای 
دیجیتــال امــروز نیســتند. نیازهای امروز ما فرســتادن 
پیامهــای کوتــاه، پیامهــای بلنــد از طریــق رایانامــه یــا 
ســایر موارد اســت که نوع دیگری صفحه کلید را برای 

ســرعت بیشتر طلب می کند. 
استارت آپ تایپ وایز این صفحه کلید ارگونومیک 
را تولید کرده اســت و مدعی اســت میزان اشــتباه در 
تایــپ در آن تــا چهــار برابــر کمتــر شــده اســت. دیوید 
ِــرل، مدیــر عامــل و از بنیانگــذاران این اســتارت آپ،  اِب
ویژگی هــای  مهمتریــن  از  می گویــد:»  یورونیــوز  بــه 
کــه  ایــن صفحه کلیــد آن اســت  مــا در  الگوریتمهــای 
آنچــه شــما تایــپ می کنیــد مســتقیما بــه اینترنــت و 
ایــن  از  و  نمی شــود  وارد  واتســاپ  ماننــد  پیام رســان 
بابــت کاربــر نگــران امنیــت اطالعــات خــود نخواهــد 
بــود. معمــوال کاربران همیشــه بــه دنبال این هســتند 
که یک پیام رســان امن برای خود انتخاب کنند.« این 
صفحه کلیــد شــش ضلعــی امــکان ســرعت تایــپ را تا 
33 درصــد افزایــش می دهــد؛ زیــرا بــا فنــاوری هــوش 
مصنوعــی کار می کنــد و تــوان پیش بینی چندین کلمه 
نیــز  بــر  زبــان محــاوره ای کار  بــه  و  را دارد  تایــپ  در 

می تواند مجهز شود. 
تــوان  صرفــا  صفحه کلیدهــا  معمــول  طــور  بــه 
پیش بینــی کلمــات محــدود مثــل مــن یــا کجا یــا کی و 
ِــرل همچنیــن مدعــی اســت:  امثــال اینهــا را دارنــد. اِب
»الگوریتمهــای استفاده شــده در ایــن صفــح کلیدهــا 
از گــوگل و دیگــر غول هــای فضــای مجــازی مجهزتــر و 
باکیفیت تر است.« در این صفحه کلید کاربر می تواند 
بــه چهــل زبــان تایــپ کنــد و همزمــان بــدون نیــاز بــه 
تعویض دستی زبان می تواند به انگلیسی و فرانسوی 
تایپ کند. این اختراع در ســوئیس که کشــوری چهار 
زبانه اســت، رخ داده اســت. طبیعتا نیاز به اســتفاده 
از این فناوری در این کشــور بیشــتر بوده و کاربرد آن 

نیــز از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود.
بــا  نیــز  ســوئیس  فنــاوری  فدرال-ملــی  انســتیتو 
مصنوعــی  هــوش  زمینــه  در  تایپ وایــز  اســتارت آپ 
همــکاری می کنــد و در تــالش اســت تا امکانــات آن را 
هــر چــه بیشــتر افزایش دهــد. آنها به فکــر پیش بینی 
نــه تنهــا کلمــه بعــد بلکــه جمله بعــد و حتــی پاراگراف 
بعــد هســتند. ایــن اســتارت آپ صرفــا بــه صفحه کلیــد 
بلکــه در  بــه هــوش مصنوعــی فکــر نمی کنــد  مجهــز 
نظــر دارد بتوانــد کل سیســتم یــک رایانــه را بــه کمک 
ایــن نرم افــزار مجهــز بــه هــوش مصنوعــی کنــد و یــک 
رایانــه باهــوش مصنوعــی تولیــد کنــد. غول هــای دیگر 
فنــاوری مثــل گوگل و مایکروســافت نیز سیســتم های 
پیش بینــی کننده در تایپ دارند ولی تایپ وایز معتقد 
اســت می توانــد بــه راحتــی بــا آنهــا رقابــت کنــد. اِبِرل 
همچنین بر این باور است: »همه الزاما تمایل ندارند 
صرفا با گوگل یا مایکروســافت کار کنند. آنها فناوری 
خــاص خــود را دارنــد. هــر ســرمایه گذاری بــا رویکردی 
متفــاوت بــر مبنای تفکــر اطالعات امــن می تواند با ما 
فعالیت کند و از این مسیر می توانیم جای خود را در 

بازار بازکنیم.«
ِــرل بــه همــراه دوســت مدرســه اش، ژانیــس  اِب  
ِــر، ایــن اســتارت آپ را به صورت رســمی در ســال  برنِک
۲019) 1398( بــه ثبــت رســانده اســت. تایپ وایــز از 
آن زمــان تــا کنــون بیــش از یــک میلیون کاربــر دارد و 
بنیانگذارانــش پیش بینــی می کننــد تــا دو ســال آینــده 
ایــن تعــداد را ده برابــر کننــد. بارگــذاری اســتفاده از 
هــوش مصنوعــی در این صفحه کلیدها رایگان اســت؛ 
ولــی هنــگام اســتفاده از آن بــه مــوارد بیشــتری نیــاز 
اســت کــه برای تهیه آنهــا ماهانه دو یورو هزینه دارد. 
تایپ وایــز موفــق شــد در ســال ۲0۲0 در یــک پویــش 
جمع آوری ســرمایه که شــرکت آمریکایی کیک استارتر 
دریافــت  یــورو  میلیــون  مبلــغ1/۲  بــود،  برگزارکــرده 
ایــن اســتارت آپ  طــی یــک ســال  کنــد. درآمدهــای 
رشــد ۴00درصــدی داشــت. تایپ وایــز ۲3 اوت ) اول 
شــهریور( یک پویش دیگر جمع آوری ســرمایه داشــت 

کــه در آن نیــز مقدار قابل توجهی جذب کرد. 
ِــل موقعیــت اســتارت آپ او در کشــور  بــه نظــر اِب
بــرای  کوچــک اروپایــی مثــل ســوئیس مزیتــی اســت 
مقابلــه بــا مشــکالت فراوانــی کــه در رقابــت بــا گوگل 
و مایکروســافت بــر ســر راه او قــرار دارد؛ چراکــه توان 
ریســک پذیری در ســوئیس نســبت بــه ایــاالت متحده 
آمریــکا بیشــتر اســت ولی از طرف دیگــر کوچک بودن 
ایــن کشــور نیازمنــد تالش هــای بیشــتر بــرای جــذب 
بازارهــای بهتــر بــا رویکردهای متفاوت تر اســت. او در 
این خصوص می گوید: »ما می دانیم که بازار سوئیس 
بــه انــداره کافی بزرگ نیســت. بنابراین ما چاره ای جز 
اندیشــیدن به فراتر از ســوئیس نداریم. در این مسیر 
مــا بایــد بــه کمــک هــر اســتارت آپ دیگــری کــه ممکن 
باشــد موانــع را پشــت ســر بگذاریــم تا بــه مقصورمان 

برسیم.«
منبع: یورنیوز
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کاهش سرعت رشد  
 نسبت معوقات 

به کل تسهیالت 
بانکی نشانه چیست 

گــزارش  آخریــن 
وضــع  از  مرکــزی  بانــک 
از  ارایه شــده  تســهیالت 
ســوی بانک هــای کشــور 
میــزان  می دهــد  نشــان 
بانکــی  معــوق  مطالبــات 
در پایــان بهار امســال به 
مــرز 260 هــزار میلیــارد 

تومان رسیده است.
براســاس گــزارش فــوق نســبت ۲60 هــزار میلیارد 
تومــان مطالبــات معــوق نظــام بانکــی به کل تســهیالت 
ارایه شــده بــه از ســوی نظــام بانکــی حــدود 10 درصــد 
می شــود که در مقایســه با اســفند ســال 99  و طی سه 
ماه حدود ۲0 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

البتــه گزارش های پیشــین بانک مرکزی گویای این 
نکته اســت که نســبت معوقات به کل تســهیالت نظام 
بانکی در مقایســه با خرداد ســال 99 اندکی بهبود پیدا 
کرده اســت. در خرداد ســال 99 حدود 1۲ درصد اســت 
تســهیالت ارایه شده بانک های کشور در ردیف معوقات 
قرار گرفته بودند ولی امســال این نســبت همانطور که 

اشاره شد به 10 درصد کاهش یافته است.
اما به نظر می رســد طی بهار ســال 1۴00 ســرعت 
رشــد معوقــات کاهــش پیــدا کــرده؛ طــی بهار ســال 99 
میــزان معوقــات بانکــی حــدود 35 هــزار میلیــارد تومان 
افزایــش داشــته اســت در حالــی کــه ایــن رقــم در ســال 

1۴00 معادل ۲0 هزار میلیارد تومان بوده است. 
بــه گــزارش روزنامــه عصــر اقتصــاد، ایــن کاهــش 
نمی توانــد  بانکــی  نظــام  معوقــات  رشــد  در  ســرعت 
نشانه ای از بهبود فعالیت های اقتصادی در نظر گرفت، 
حتی می تواند نشــانه ای از تشــدید رکود اقتصادی تلقی 
شــود؛ زیرا دلیل این کاهش از یکســو می تواند به اجرا 
گذاشــتن وثیقه گیرنــدگان تســهیالت از ســوی بانک هــا 
باشــد و از ســوی دیگر کاهش میزان تمایل به دریافت 
تســهیالت از ســوی فعاالن اقتصادی که در دوره پرابهام 

اقتصاد کشور امکان انجام فعالیت ندارند. 

رضــا اردکانیــان در آخریــن گزارشــی کــه 
در ســمت وزیــر نیــرو خطــاب بــه رســانه هــا 
منتشر کرد، هشدار داد اگر موضوع استخراج 
شــاهد  نشــود  مدیریــت  رمز ارزهــا  غیرمجــاز 
اقتصــادی  و  سیاســی  اجتماعــی،  بحران هــای 

خواهیم بود.
نیــرو  وزارت  عصراقتصــاد،  گــزارش  بــه 
طــی گزارشــی در خصــوص نقــش ارز رمزهــا در 
خاموشــی های تابســتان امســال که بــا امضای 
رضــا اردکانیــان در تاریخ یکم شــهریورماه برای 
رســانه های کثیرواالنتشار کشــور ارسال شده، 
میــزان مصــرف دســتگاه های ماینــر رمز ارزها را 
حــدود ۲هــزار مــگاوات در روز بــرآورد و تاکیــد 
کــرده اســت منافــع حاصــل از رمز ارزهــا بــرای 

فعــاالن اقتصادی بــه قدری 
است که حاضر باشند تمام 
بــرق مصرفــی خــود را صرف 

استخراج رمزارزها کنند. 
همیــن  او،  گفتــه  بــه 
ســودآوری میــزان تولیــد به 
خصــوص کاالهــای اساســی 
تاثیــر  تحــت  کشــور  در  را 
قــرار می دهــد و گذشــته از 

فشاری که به شبکه برق وارد می سازد در عمل 
ساختار تولید را در کشور فلج خواهد کرد.

گــزارش وزارت نیــرو دلیــل افزایش تعداد 
ممنوعیــت  را  کشــور  در  ماینــر  دســتگاه های 
اســتفاده از ایــن دســتگاه ها در کشــور چیــن 

اعالم کرده است در بخشی از این 
گزارش با اشــاره به افزایش قیمت 
ســرمایه گذاری  از  پــس  رمز ارزهــا 
شــرکت تســال در ایــن بازار نوشــته 
اســت: »پس از ریزش بازار بورس 
در ایــران مطابــق برآوردهــای غیــر 
رســمی اتــاق بازرگانــی، میلیون هــا 
ایرانــی بخشــی از ســرمایه خــود را 
در رمز ارزها سرمایه گذاری کردند و 
افراد بســیاری نیز به جای خرید مســتقیم این 
ارزها به خرید دســتگاه های ماینر روی آوردند. 
در کنــار عامــل فــوق بــا ممنوعیــت اســتخراج 
 رمزارزهــا در چیــن کــه 50 درصــد از ظرفیــت 
اســتخراج رمز ارزهــا در دنیــا را میزبانی می کرد 

و الزام خروج دستگاه های ماینراز کشور چین، 
از تابســتان امســال ایــن دســتگاه ها بــه ایــران 

سرازیر شد«. 
در این گزارش که می توانیم آن را آخرین 
گــزارش رضــا اردکانیــان در مقــام وزیــر نیــرو 
بدانیم، تاکید شــده اســت میزان مصرف برقی 
کــه برای اســتخراج رمــزارز صرف شــده معادل 
بــرق مصرفــی ســه اســتان آذربایجــان  غربــی، 
آذربایجان شــرقی و اردبیل اســت و به صورت 
ناگهانــی در ســال جــاری فراتــر از تــوان تامینی 
شــبکه بــرق سراســری رخ داده اســت کــه یکی 
از دالیل اصلی خاموشی های تابستان امسال 

محسوب می شود.
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ورود ۳ هواپیمای بدون 
مسافر افغانستان به ایران

پذیــرش از هواپیمایــی ســازمان ســخنگوی
تعــدادیازهواپیماهــایشــرکتهواپیمایــی»کامایــر

افغانستان«بهایرانخبرداد.
بــاره اظهــار کــرد:  ایــن  محمدحســن ذیبخــش در 
در پــی افزایــش درگیری هــا و تنــش در فــرودگاه کابــل، 
مالک شــرکت هواپیمایی خصوصی کام ایر افغانســتان، 
خواســتار انتقال تعدادی از هواپیماهای این شــرکت به 
فرودگاه های ایران شــد. ســخنگوی ســازمان هواپیمایی 
راســتای  در  نیــز  ایــران  اســامی  داد: جمهــوری  ادامــه 
تعامات بین المللی با کشــورهای همسایه، مجوز فرود 

پروازهای مذکور را صادر کرده است.
وی در پاســخ بــه ســوال ایســنا کــه ایــن هواپیماها 
چه تعداد هستند و تاکنون چند فروند از آنها در ایران 
نشســته اند، اظهــار کــرد: تعــدادی از هواپیماهــای کام 
ایــر بــه ایــران منتقــل خواهند شــد و تاکنون ســه فروند 

هواپیما در فرودگاه های ما فرود آمده اند.
الزم بذکر است پروازهای فوق بدون مسافر بوده اند.

طالی جهانی صعود کرد
قیمــتطــادرمعامــاتروزجمعــهبــازارجهانی
تحتتاثیروخامتاوضاعامنیتیافغانستانکهتقاضا

برایداراییامنراتقویتکرد،افزایشیافت.
به گزارش ایسنا، هر اونس طا برای تحویل فوری 
با ۰.۳ درصد افزایش، به ۱۷۹۸ دالر و ۲۲ سنت رسید. 
بهای معامات این بازار از ابتدای هفته گذشته تاکنون 

حدود یک درصد افزایش داشته است.
در بــازار معامــات آتــی آمریــکا، هــر اونــس طا با 
۰.۴ درصــد افزایــش، در ۱۸۰۱ دالر و ۳۰ ســنت بســته 
شــد. بهــای معامــات ایــن بازار پنجشــنبه شــب بــا ۰.۲ 
درصد افزایش، در ۱۷۹۵ دالر و ۲۰ ســنت بســته شــده 
بود. به گفته دانیل هاینس، تحلیلگر گروه ANZ، تقاضا 
بــرای دارایــی امن در پی رشــد تنش هــای ژئوپلیتیکی در 
افغانســتان و نگرانی هــا دربــاره تشــدید تنشــها، ایجــاد 

شده است.
داعــش روز پنج شــنبه در یــک حمله انتحاری یکی 
از گیت هــای شــلوغ فــرودگاه کابــل را هــدف حمله قرار 
داد کــه در جریــان آن ده هــا نفــر از جملــه ۱۳ نیــروی 

نظامی آمریکایی کشته شدند.
اظهــارات  شــنیدن  منتظــر  اکنــون  ســرمایه گذاران 
جــروم پــاول، رییس بانک مرکزی آمریکا در ســمپوزیوم 
جکسون هال و هر گونه اشاره وی به آغاز تعدیل برنامه 

خرید اوراق قرضه هستند.
ایلیــا اســپیواک، استراتژیســت ارزی دیلــی فارکس 
گفــت: آنچــه انتظار داریــم تغییر نکردن سیاســت بانک 
مرکــزی آمریکاســت. شــاید بانــک مرکــزی آمریــکا مــاه 
آینــده زمینــه را بــرای اعــام آغــاز تعدیــل برنامــه محرک 
مالــی خــود فراهــم کنــد. طــا در ایــن وضعیــت بیــش از 
همه آســیب پذیر خواهد بود در حالی که دالر بیشــترین 
نفــع را می برد. ســطح حمایــت کلیدی طا در ۱۷۵۰ دالر 
قرار دارد و اگر شکســته شــود، طا ممکن اســت ســطح 
۱۷۰۰ دالر را تســت کنــد. بــر اســاس گــزارش رویتــرز، 
سیاســتگذاران موافــق تحکیــم سیاســت پولــی روز پنــج 
شــنبه از بانــک مرکــزی آمریــکا خواســتند تعدیــل برنامه 
خریــد ماهانــه اوراق قرضــه را آغــاز کنــد. در بــازار ســایر 
فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره برای تحویل فوری 
با ۰.۳ درصد افزایش، به ۲۳ دالر و ۶۰ سنت رسید و در 
مسیر ثبت بزرگترین رشد هفتگی از ماه مه قرار گرفت.
بهــای هــر اونس پاتیــن برای تحویل فــوری با ۰.۶ 
درصــد افزایــش، بــه ۹۸۵ دالر و ۲۴ ســنت رســید اما از 
ابتــدای هفته گذشــته تاکنون حدود یــک درصد کاهش 
نشــان می دهــد. بهــای هــر اونــس پاالدیم بــرای تحویل 
فــوری بــا ۰.۶ درصــد افزایــش، ۲۴۰۵ دالر و ۸۳ ســنت 
معاملــه شــد و بــا ۵.۸ درصد رشــد هفتگی، در آســتانه 
ثبت بهترین عملکرد هفتگی از اواخر ژوئن قرار گرفت.

دبیر انجمن صنایع 
فرآورده های لبنی: کاهش 

قدرت خرید مردم معضل 
این سال های صنعت 

لبنیات است
دبیــرانجمــنصنایــعفرآوردههایلبنــیمیگوید،
صنایعلبنیکشــورحتیاگرازفشــارمداخاتدولتی
خــاصشــود،کاهــشقــدرتخریــدمــردمدربــازار

گریبانگیرآنهامیشود.
و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق  گــزارش  بــه 
کشــاورزی تهــران، رضــا باکــری گفــت: پــس از اجرایــی 
شدن قانون هدفمندی یارانه ها که حدود ۱۰ سال از آن 
ســپری شــده، دولت ها اعم از دولت های دهم، یازدهم 
و دوازدهــم هیــچ سیاســت یــا برنامــه ای بــرای جبــران 
خســارت هایی کــه از ناحیــه تــورم و ســقوط ارزش پــول 
ملــی بــه تولیــد و درآمد ســرانه خانــوار وارد شــده، ارائه 
نکردند. حال در شرایطی که تقاضا در اثر کاهش درآمد 
ســرانه افول کرده اســت، صنعتی چــون صنعت لبنیات 

چگونه باید رشد کند.
ویبــا بیــان اینکــه عــاوه بــر کاهــش قــدرت خرید، 
قیمت گــذاری  و  دولتــی  مداخــات  ناحیــه  از  صنایــع 
داد:  ادامــه  گرفته انــد،  قــرار  تنگنــا  در  نیــز  دســتوری 
مســاله این اســت که چنانچه صنعت، از دخالت دولت 
در قیمت گــذاری هــم خــاص شــود، در بــازار بــا مســاله 
کاهــش قــدرت خریــد مواجه می شــود. دیــدگاه من این 
است که به زودی مداخات دولتی به خودی خود بی اثر 
خواهــد شــد. به این دلیل که تــورم، هزینه های تولید و 
قیمت تمام شده کاال را آنچنان افزایش خواهد داد که 
عمــاً نیــازی به دخالــت دولت در بــازار نخواهد بود. در 
واقــع افزایــش قیمــت کاالها و عدم تطابــق آن با قدرت 
خریــد خانــوار، تقاضــا را کاهش داده و به معضلی برای 
شــرکت های تولیدی تبدیل خواهد شــد. فرض کنید که 
دولت هیچ گونه دخالتی در قیمت گذاری نداشته باشد، 
تولیــد کاال چنــان گــران تمــام می شــود کــه مــردم قدرت 

خرید آن را نخواهند داشت.
بــا  باکــری افــزود: ایــن چالشــی اســت کــه صرفــاً 
اصــاح سیاســت های پولــی و مالــی و برنامــه ریزی برای 
توســعه اقتصــادی قابــل حــل اســت کــه به موجــب آن، 
رونــق جــای رکود را بگیرد. البته ظاهراً نه برنامه ای برای 
توســعه اقتصــادی وجــود دارد و نــه اراده ای برای اصاح 

سیاست های پولی و مالی مشاهده می شود.
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه مصــرف ســرانه 
لبنیات در اثر کاهش قدرت خرید به چه میزان کاهش 
یافتــه، توضیــح داد: انجمــن صنایــع فرآورده هــای لبنــی 
ایــران، قــراردادی را بــا انســتیتو تحقیقــات تغذیــه ای و 
صنایع غذایی کشــور منعقد کرده اســت تا قدرت خرید 
چهــار دهــک کــم برخوردار جامعــه را مــورد مطالعه قرار 
دهد که امیدواریم نتایج این مطالعات به زودی روشن 
شــود. اما شــاخص دیگری وجود دارد که نشــان دهنده 
کاهــش مصرف ســرانه لبنیات در کشــور اســت. صنایع 
لبنی ساالنه، ۷.۲ میلیون تن شیر دریافت می کنند که 
یک میلیون تن آن صرف صادرات می شــود و ۶ میلیون 
تن باقیمانده، در سبد مصرفی خانوار قرار می گیرد. اما 
به نظر می رسد که این سبد در حال کوچک شدن است 

و جای آن را تولید شیرخشک پر می کند.
گفــت:  لبنــی  فرآورده هــای  صنایــع  انجمــن  دبیــر 
ظرفیــت کارخانجــات تولیــد شیرخشــک حــدود ۱۰ ســال 
پیــش، روزانــه ۱۵۰۰ تــن دریافــت شــیر خــام بــوده کــه 
اکنــون ایــن ظرفیت بــه ۷۵۰۰ تن افزایش یافته اســت. 
این نشــان می دهد از آن ۶.۲ میلیون تن شــیر خام که 
باید در سفره خانوار قرار گیرد، کاسته شده و به تولید 
شــیر خشــک اختصاص پیدا کرده است. در واقع، مازاد 
مصرف به شیر خشک تبدیل شده و از این شیر خشک 
حــدود ۸۰ هــزار تــن در داخل مصرف شــده و باقیمانده 

آن صادرات می شود.

خبـــــــــــــــــراخبـــــــــــــــــار

دبیــراتحادیــهبنکدارانمــوادغذاییبا
اشــارهبــهافزایــش38درصدیقیمــتبرنج
ایرانی،گفتکهعاوهبربرنج،قیمتبرخی
اقامدیگرازابتدایسالتاکنونبین30تا

90درصدافزایشیافتهاست.
بــا  گفت وگــو  در  حســنی  قاســمعلی 
فــارس، گفــت: قیمــت برنــج ایرانــی از ابتدای 
داشــته  افزایــش  درصــد   ۳۸ تاکنــون  ســال 
اســت، بطــوری کــه قیمــت عرضه ایــن کاال در 
بنکداری ها در حال حاضر بین ۳۱ تا ۴۳ هزار 

تومان است. 
دبیــر اتحادیــه بنکــداران مــواد غذایــی با 
اشــاره بــه ســود ۱۲ درصدی خرده فروشــی ها، 
افزود: قطعا با توجه به ســود خرده فروشــی و 
هزینه هــای جانبــی قیمت عرضــه برنج ایرانی 
در خرده فروشــی ها بیشــتر از ارقام ذکر شده 

است. 
وی بــا تاکیــد بــر اینکه هیــچ کمبودی در 
بــازار درخصــوص برنج ایرانــی و خارجی وجود 
نــدارد و ایــن کاالی اساســی بــه وفــور در بازار 
موجــود اســت، گفــت: البتــه فصــل برداشــت 
برنج به تازگی آغاز شــده اســت و هنوز میزان 

برداشــت ســال جاری به طور دقیق مشــخص 
نیست. 

 افزایشمزدکارگر

از200به700هزارتومان
حسنی با اشاره به برخی دالیل افزایش 
جــاری  ســال  در  کــرد:  اظهــار  برنــج  قیمــت 
درصــد   ۲۰۰ از  بیــش  کارگــری  هزینه هــای 
افزایش یافته، بطوری که مزد روزانه کارگر از 
۲۰۰ هــزار تومــان به ۵۰۰  تا ۷۰۰ هزار تومان 
رســیده اســت. به عبارتی مــزد روزانه کارگری 
کــه تــا ســال گذشــته بــرای مراحــل کاشــت و 
برداشــت برنج  ۲۰۰ هزار تومان بود، امســال 
بــه حداقــل ۵۰۰ هــزار تومــان افزایــش یافتــه 

است. 
وی گفت: هزینه های دیگر از قبیل کود، 
ســم و .... نیــز بــه شــدت افزایــش یافتــه و با 
توجــه بــه افزایــش شــدید هزینه هــای جانبی 
تولیــد برنــج، قیمت برنج ایرانی نیز به شــدت 

افزایش یافته است. 
حسنی در پاسخ به این سوال که برخی 

کارشناســان معتقدنــد که بــا توجه به کاهش 
برنــج  قیمــت  تعدیــل  راســتای  در  بارندگــی، 
ایرانــی امســال بایــد واردات برنــج در فصــل 
برداشــت آزاد می شد، بنظر شما این موضوع 
تــا چــه انــدازه در تعدیل قیمت ایــن محصول 
کشــاورزی می توانســت موثر باشد، گفت: در 
حــال حاضــر کمبــودی در بــازار وجود نــدارد و 
برنــج ایرانــی و خارجی در بــازار به وفور وجود 
دارد، بنابرایــن رفع ممنوعیت واردات برنج به 

نظر من کمکی به تعدیل قیمت نمی کرد. 

قیمتتمامشدههرکیلو
برنجهندیدرگمرک20هزار

و500تومان
وی گفــت: در صــورت اجرا شــدن یا اجرا 
نشــدن بخشــنامه ممنوعیــت واردات برنج در 
فصــل برداشــت، حداقــل قیمــت تمــام شــده 
واردات هــر کیلوگــرم برنــج هنــدی در گمــرک  
۲۰ هــزار و ۵۰۰ تومــان اســت و قطعــا قیمــت 

عرضه این کاال در بازار بیشتر نیز می شود. 
غذایــی  مــواد  بنکــداران  اتحادیــه  دبیــر 

اظهــار کرد: بــا توجه به فراوانــی برنج خارجی 
تا دو ماه پیش برنج هندی به صورت اجباری 
به همراه روغن به بنکداران فروخته می شــد، 
یعنــی اگــر بنکــدارای قصــد خریــد ۵۰ حلــب 
روغن نباتی را داشــت باید به صورت اجباری 
خریــداری  نیــز  هنــدی  برنــج  زیــادی  مقادیــر 
می کــرد، بنابرایــن در مورد برنــج خارجی هیچ 
کمبــودی در کشــور وجود نــدارد و این کاال به 

فراوانی در بازار موجود است. 
وی گفــت: قیمــت عرضــه هــر کیلوگــرم 
برنــج هنــدی در بنکداری هــا بیــن ۲۰ تــا ۲۳ 
هــر  عرضــه  قیمــت  و  تومــان   ۵۰۰ و  هــزار 
کیلوگرم برنج پاکســتانی نیــز هزار تا دو هزار 

تومان بیشتر از قیمت برنج هندی است. 
دبیــر اتحادیــه بنکــداران مــواد غذایــی با 
اشــاره بــه افزایــش قیمــت ســایر کاال گفــت: 
براســاس قیمت هــای کــف بــازار، قیمــت هــر 
کیلوگرم شــکر از ۱۵ فروردین امســال تاکنون 
۹۰ درصــد، قیمــت روغــن ۳۵ درصــد، قیمــت 
کــره خوراکــی ۳۰  درصــد،  ایرانــی ۳۸  برنــج 
درصــد و خرمــا نیــز ۳۰ درصــد افزایــش یافتــه 

است.

بهگفتهمدیرکلدفترترانزیتسازمان
حملونقــلجــادهای،مســیرارتباطیبیندو
شــهرقاپانتاگوریسبســتهشــدهوکشــور
ارمنســتانهــمبــرایایــنمســیر،جایگزیــن
رامعرفــیکــردهاســتامــاازآنجاییکهاین
محورعرضکمیداردومناسبترددتریلی
نیســت،فعــاجلــویتــرددتریلیهــابــهاین

سمتگرفتهشدهاست.
ایلنــا  بــا  گفت وگــو  در  هدایتــی  جــواد 
دربــاره بســته شــدن ارتبــاط زمینــی ایــران و 
ارمنســتان اظهــار کــرد: روزپنجشــنبه مســیر 

اتصــال ارتباطــی مــرز نــوردوز بــه ایــروان بــه 
دلیــل اختافاتــی مــرزی بســته شــد و حســب 
اطاعــات واصلــه، نیروهــای صلح بــان روس 
مداخله کردند و قرار شد که این موضوع  در 

کوتاه ترین زمان ممکن، حل و فصل شود.
وی ادامــه داد: البتــه طــرف ارمنــی اعام 
کــرده ظــرف یــک روز آینــده و یــا کمتــر ایــن 

مشکل را برطرف سازد.
ســازمان  ترانزیــت  دفتــر  کل  مدیــر 
راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه 
بــرای مســیر مســدود شــده مســیر جایگزیــن 

اعام شــده اســت، تاکید کرد: مسیر ارتباطی 
بیــن دو شــهر قاپــان تــا گوریــس بســته شــده 
است و کشور ارمنستان هم برای این مسیر، 
جایگزیــن را معرفــی کــرده امــا از آنجایــی کــه 
ایــن محــور عــرض کمــی دارد و مناســب تردد 
تریلــی نیســت، فعا جلوی تــردد تریلی ها به 

این سمت را گرفته ایم.
بــرای  مــرز  اینکــه  بیــان  بــا  هدایتــی 
خودروهــای ۱۰ چــرخ و ۶ چــرخ بــاز اســت و 
خودروهای متوســط امکان تردد دارند، گفت: 
مرز ایران وارمنستان با اعام محور جایگزین 

بســته نیســت؛ امــا امــکان تــردد خودروهــای 
سنگین و تریلی از این مسیر جایگزین وجود 

ندارد.
از  چــه  کامیون هــا  معطلــی  دربــاره  وی 
طــرف ایــران بــرای تــردد به ســمت ارمنســتان 
و چــه از طــرف ایروان به ســمت ایــران، اظهار 
کــرد: تــردد کامیــون در هــر دو طــرف همــواره 
وجود داشته و خواهد داشت. طبیعتا در این 
شــرایط تــردد کامیون ها در هــر دوطرف طرف 
متوقف می شــود اما ارمنستان اعام کرده در 

مدت زمان کوتاه شرایط عادی خواهد شد.

افزایــشقیمــتخــودرودربــازارهمزمــانبــا
رشــدنــرخارزطیهفتههایاخیــردرحالیاتفاق
افتــادهکــهعرضــهخودروســازانکاهــشیافتــهو
تولیدکننــدگاناززیــانخــودبــهدلیــلآزادنشــدن

قیمتمحصوالتشانسخنمیگویند.
بــه گــزارش فارس، قیمــت خودرو در بــازار که 
طــی یــک مــاه اخیــر با رونــدی صعودی مواجه شــد، 
فعــاالن بــازار دلیــل اصلــی ایــن اتفــاق را افزایــش 
نــرخ ارز عنــوان کردنــد، امــا همزمــان بــا ایــن اتفاق 
پارکینــگ  در  ناقــص  خودروهــای  انباشــت  شــاهد 
خودروسازان بودیم که تعداد آن بیش از ۱۴۰ هزار 
دســتگاه عنوان شده است. خودروسازان مشکات 
افزایــش  همچنیــن  و  قطعــات  تامیــن  در  موجــود 
قیمــت تمــام شــده تولیــد را دلیــل اصلــی انباشــت 
این خودروها اعام می کنند و خواســتار آزادســازی 
قیمــت خــودرو بــرای رفــع همیشــگی مشــکات این 
صنعــت هســتند. در مجموع کاهــش عرضه خودرو 
توســط خودروســازان و رشــد نرخ ارز باعث افزایش 
چشــمگیر قیمــت خــودرو در بازار شــده که در مورد 
عوامــل ایــن گرانــی انگشــت اشــاره به ســمت افراد 

مختلف دراز می شود.
رئیســه  هیــات  عضــو  طهماســبی،  فرهــاد 
کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس در ایــن مــورد 

معتقــد اســت: کاهش تولیــد خودروســازان، عرضه 
قطره چکانــی و تحویــل نــدادن بــه موقــع خــودرو به 
ثبت کننــدگان در افزایــش قیمــت خــودرو در بــازار 

موثر بوده است.
وی بــا انتقــاد از گرانی خــودرو در بازار، گفت: 
یکــی از دالیــل نابســامانی بــازار خــودرو، نبــود وزیر 
صنعــت، معــدن و تجــارت تصمیم گیــر بوده اســت. 
در واقــع بــه دلیــل انتقال دولت، وزیــر قبلی حضور 

موثری نداشته است.

 پیشبینیمتعادلشدنبازار

بااستقراردولتجدید
بــه  بایــد  خودروســازان  افــزود:  طهماســبی 
تعهــدات خــود در موعــد مقــرر عمل کننــد، زیرا اگر 
این شــرکت ها بتوانند کشــش بازار را پاسخ دهند، 
واقعی شدن قیمت ها و ثبات بازار محقق می شود.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه دولــت جدیــد بایــد بــا 
تصمیمات مناسب، زمینه ساماندهی بازار را فراهم 

کند، ادامه داد: با استقرار دولت سیزدهم و تعیین 
تکلیف کابینه پیش بینی می شود، قیمت کاالها در 

بازار متعادل شود.
و  صنایــع  کمیســیون  رئیســه  هیــات  عضــو 
اینکــه وزیــر پیشــنهادی  بــا بیــان  معــادن مجلــس 
صمــت برنامه هــای مناســبی بــرای ســاماندهی بازار 
دارد، تصریح کرد: امیدواریم دولت ســیزدهم با به 
کارگیــری روش هــای علمــی و درســت قیمت خودرو 

را کاهش دهد.

گرانیبازار؛نتیجهقیمت گذاری
دستوریاست

و  خودروســازی  صنعــت  فعــاالن  مقابــل،  در 
قطعه ســازان معتقدند قیمت گــذاری تکلیفی باعث 
شــده تــا اختــاف قابل توجهــی بین نــرخ کارخانه و 
بازار آزاد خودرو وجود داشته باشد که این اختاف 

قیمت به جیب دالالن می رود.
مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه سازان در این 

باره اظهار کرد: زمانی که قیمت ارز افزایشی است، 
قیمــت خــودرو و مواد اولیه ســاخت آن نیز افزایش 
پیــدا می کنــد. وی در عین حــال گفت: اکنون عرضه 
خودروســازان افزایــش یافتــه اســت و ایــن منطقــی 
نیســت که افزایش عرضه داشــته باشیم و از طرفی 
افزایــش قیمــت خــودرو هــم اتفــاق بیفتــد. اکنــون 
بحــث ســوداگری مطــرح اســت کــه همــان اختــاف 
قیمــت بیــن حاشــیه بــازار و کارخانــه را ایجــاد کرده 

است.
اولیــن  گفــت:  قطعه ســازان  انجمــن  دبیــر 
عامــل در اقتصــاد آزاد، ایــن اســت کــه دولــت بایــد 
وقتــی  بکشــد،  کنــاره  دســتوری  قیمت گــذاری  از 
قیمت گذاری دســتوری باشــد روند عرضه کاهش و 

تقاضا افزایش پیدا می کند.
ســی  آی  و  نیمه هــادی  قطعــات  گفــت:  وی 
افزایش قیمت ۴ برابری داشــته اند که این قطعات 
ســاخت داخــل نیســتند و از طریــق واردات تامیــن 

می شوند.

خودروسازانمتهمردیفاول
گرانیخودرو

در ایــن شــرایط لطــف الــه ســیاهکلی، عضــو 
کمیســیون صنایــع و معادن مجلس، خودروســازان 
را متهــم ردیــف اول گرانی خودرو دانســته و معتقد 
نتوانســتند تصمیــم  کــه دولت هــا  آنجــا  از  اســت: 
مناســب و درســتی درباره صنعت خودروسازی اخذ 
کننــد، خودروســازان ســلیقه ای عمــل کــرده و مردم 

نیز ناچار به خرید محصوالت آنها هستند.
وی گفــت: خودروســازان از خــا کنونــی موجود 
سوءاستفاده کرده و قیمت ها را افزایش می دهند که 
دولت باید سریع به این موضوع عکس العمل نشان 
دهــد. وی اضافــه کــرد: هرچنــد دالالن در افزایــش 
قیمــت خــودرو اثرگــذار هســتند، امــا تولیدکننــدگان 
خــودرو عامــل اصلــی هســتند، در واقــع بایــد بــه این 
نکته نیز توجه کرد که اگر دولت به تکلیف خود عمل 
کند و خودروســازان، محصوالت تولیدی را به دســت 

مصرف کننــده واقعــی برســانند، ســوداگران توانایــی 
فعالیت در این بازار را نخواهند داشت.

سوءمدیریتدرخودروسازیها،
دلیلنابسامانیبازاراست

سیاه کلی، سوءمدیریت در خودروسازی ها را 
دلیل نابســامانی بازار خودرو دانســت و ادامه داد: 
گفته می شــود کاهش تولید خودروســازان منجر به 
افزایــش قیمت خودروســازان شــده اســت کــه باید 
بررســی شــود که علت اُفت تولید چیســت؟ زیرا در 
حــال حاضر نمی تــوان دلیلی را برای عملکرد کنونی 
مطــرح کــرد. وی با بیان اینکه شــرایط برای افزایش 
تولید خودروســازان وجود دارد، درباره تاثیر قطعی 
بــرق بر تیــراژ تولید خودروســازان نیز گفت: قطعی 
بــرق بــر تیــراژ تولید اثرگذار اســت، اما نبایــد با این 
بهانه، تولید را کاهش داد زیرا در انبار شرکت های 
خودروســاز، خودروهای مونتاژ شده بسیاری وجود 
دارد. عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس با 
تاکید بر اینکه وزارت صمت در شــرایط کنونی باید 
بــه تنظیــم بازار  توجه کنــد، افزود: حتی در دوره ای 
که خودروسازان با قطعی برق نیز روبه رو نبودند، 
وضــع هماننــد اکنون بود که ایــن موضوع دلیلی بر 
تایید نقش خودروسازان در نابسامانی بازار است.

رئیــسمرکــزملــیفــرشایــرانازپرداخــت
تســهیاتخریــدفــرشدســتبافتپــسازطــی

مراحلآزمایشی،بههمهکارمندانخبرداد.
بــه گــزارش مهــر، فرحنــاز رافــع بــا اشــاره بــه 
اینکــه در اســفند پارســال توافق نامــه ای بین مرکز 
ملی فرش، صندوق کارآفرینی امید و یک شــرکت 
خصوصــی بــرای پرداخــت وام بــه خریــداران فرش 
دســتباف امضــا و قــرار شــد تــا پایــان اردیبهشــت 
امســال اجــرا شــود، افــزود: برای اجــرای این طرح، 
ابتــدا بایــد پلــت فرمی طراحی می شــد کــه طراحی 
آن طوالنــی شــد و بعــد از آن تأمیــن بودجــه طــرح 

و روش پرداخت مبلغ تســهیات مشــخص می شد 
که ایجاد این بسترها برای اجرای طرح سخت بود.
وی گفــت: در حــوزه کســب و کارهــای نوین، 
فضای مجازی و فروش فرش دســتباف به صورت 
ســنتی، متقاضیــان خرید معتقدنــد حتماً فرش را 

لمس کنند.
وی اضافــه کــرد: مــدل اجرایی کــردن و مدلی 
کــه مشــاوره های تخصصــی بایــد به ایــن پلت فرم 
وصل شود تا یک نفر خرید کند این موارد موجب 
طوالنــی شــدن طــرح پرداخــت تســهیات خریــد 

فرش دستباف شد.

رافــع افــزود: امــا هم اکنــون نشــان های برتر 
تجــاری )برنــد( خوبــی در ایــن پلــت فــرم طراحــی 
شده و ما با این شعار که هر روستا یک فروشگاه 
مجــازی اســت بــرای هر تولیدکننده یــک پلت فرم 
طراحی کردیم و برای هنر صنعت فرش توانستیم 
چندین کسب و کار نو پا )استارت آپ( راه اندازی 

کنیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تأمیــن اعتبــار ۲۰۰ 
میلیــارد تومــان از طریــق صنــدوق کارآفرینی امید 
انجام شد و االن آماده است، اما باید نخست به 
صــورت آزمایشــی شــروع کنیم افزود: بیمارســتان 

حضــرت رســول )ص( بــا ۱۲ هــزار نفــر کارکنــان و 
ســازمان اورژانــس کشــور و چنــد وزارتخانــه مانند 
آمــوزش و پــرورش بــه صــورت آزمایشــی انتخــاب 
کــرده ایم کــه فروش فرش دســتبافت به کارکنان 

آن ها با نرخ سود ۴ درصد شروع خواهد شد.
بــا  افــزود:  ایــران  فــرش  ملــی  رئیــس مرکــز 
بانک هــای دیگــر نیــز وارد مذاکــره شــدیم و االن 
چندیــن بانــک اعام آمادگــی کرده اند کــه احتماالً 

نرخ سود تسهیات آن ها ۱۸ درصد خواهد بود.
رافــع گفــت: تســهیات ۵۰ تــا ۱۰۰ میلیونــی 
بــرای متقاضیــان سراســر کشــور در نظــر گرفتــه 

شده البته بانک ملت هم اعام آمادگی کرده این 
تسهیات را با سود ۴ درصد پرداخت کند.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه فــرش دســتباف یــک 
کاالی ســرمایه ای اســت، افــزود: فــرش دســتباف 

مانند طا، زمین و خانه ارزش افزوده دارد.
رافــع گفت: اجــرای طرح پرداخت تســهیات 
قــرار بــود همزمــان بــا برگــزاری بیســت و نهمیــن 
هفتــم  تــا  اول  از  دســتبافت  فــرش  نمایشــگاه 
شــهریور شــروع شــود که این نمایشــگاه به دلیل 
شرایط کرونا برگزار نشد و به زمان دیگری موکول 

شد.

چندروایتازدالیلگران شدنخودروها

 وام خرید

 فرش دستباف

 به کارمندان

پرداخت می شود

ارمنستانمسیرجایگزینبرایفعالیتهایمرزی
تهرانوایرواناعامکرد

گرانی30تا90درصدی
 برخیاقامخوراکی
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خواسته تکراری رئیس اتاق 
ایران از دولتمردان جدید: 

از بخش خصوصی مشورت 
بگیرید

گفته هــا،  برخــاف  می گویــد  ایــران  اتــاق  رئیــس 
بخش خصوصی مورد مشــورت نیســت و اگر بر اساس 
رســالت و جایــگاه اتــاق ایــران گزارشــی تهیه می شــود، 

متأسفانه در عمل به آن ها توجهی نمی شود.
و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق  گــزارش  بــه 
کشــاورزی ایــران، غالمحســین شــافعی بــا گرامیداشــت 
هفتــه دولــت و تبریــک بــه دولــت جدید بابــت اخذ رأی 
اعتمــاد مطلــوب از مجلــس اظهــار کــرد: کاری کــه آقــای 
تیــم  چیدمــان  در  رئیس جمهــوری  رئیســی،  ابراهیــم 
اقتصــادی انجــام داده، متفاوت از گذشــته بوده اســت. 
او از دایره بسته دائمی در دولت سیزدهم بیرون آمده 
و این اقدامی کامالً مثبت اســت. برای همین می توانیم 
امیــدوار باشــیم کــه گرفتــار دور باطــل چرخه مشــکالت 
نشــویم. مجلــس هــم بــا رأی قاطــع بــه تیــم اقتصادی و 
اکثریــت کابینه پیشــنهادی، همراهــی مطلوبی با دولت 

سیزدهم نشان داد.
وزرای  دربــاره  خصوصــی  بخــش  پارلمــان  رئیــس 
اقتصادی دولت سیزدهم معتقد است: وزرایی که برای 
بخش اقتصادی کشور انتخاب شده، تیم خوبی هستند 
ولــی موفقیــت این هــا زمانــی می توانــد کامــل شــود کــه 
هم زمان اصالح ســاختاری هم در دســتور کار قرار گیرد 
در آن صورت است که هماهنگی و همدلی باهم سبب 

موفقیت افراد خواهد بود.
زمانــی  و هماهنگــی  می دهــد: همدلــی  ادامــه  او 
می توانــد رخ دهــد کــه هدف هــای اقتصــادی مشــخص 
شــود. مــا اآلن بــه  اشــتباه بعضــی از ابزارهایــی که برای 
رسیدن به هدف الزم اند را هدف قرار داده ایم؛ اما خود 

هدف مشخص نیست.
او بــه نــرخ مالیــات و ارز اشــاره کــرد و گفــت: مثالً 
توســعه  بــرای  ابــزاری  غیــره  و  ارز  نــرخ  مالیــات،  نــرخ 
اقتصــادی و در خدمــت اقتصــاد هســتند. این ها به ذات 
خــود هــدف نیســتند امــا به اشــتباه و خیلــی وقت ها در 
کشور ما، سیاست گذاران فکر می کنند اگر نرخ مالیات 
پایین باشد، همه مشکالت حل می شود و وسیله جای 

هدف را می گیرد.
شــافعی تأکیــد می کنــد: اهــداف اقتصاد کشــور باید 
مشخص باشد، ساختارها براساس هدف کلی تغییر کند 
و درنهایت آدم های توانمند و دانایی برای رساندن کشور 
به آن هدف انتخاب شوند. امیدواریم دولت سیزدهم که 
شروع کار کابینه آن با هفته دولت همراه شده، بتوانند 
برای بهبود وضع اقتصاد کشور تالش کنند. شافعی ادامه 
می دهد: همه ما معتقد هســتیم که اوضاع کشــور کامالً 
اســتثنایی اســت. بــه لحــاظ اقتصــادی در شــرایط خاصــی 
قرار گرفته ایم. دولت با چالش های بزرگ روبه روست. از 
طرفی شاید ما فرصت دیگری برای اقتصاد کشور نداشته 
باشــیم. شــاید ایــن آخریــن فرصــت اقتصــادی مــا باشــد. 
بخــش خصوصــی و مــردم، دولــت و حاکمیت بــرای نجات 
و توســعه اقتصاد کشــور امکان آزمون وخطا ندارند و باید 
برای مناسب تر کردن وضع اقتصاد کشور پای کار بیایند.

او تأکیــد می کنــد: مــا معتقدیــم که اصــالح اقتصاد 
کشــور ممکن اســت ولی این اصالح شــروطی دارد و آن 
اینکه در بر پاشــنه قبلی نچرخد. باید اصالح ســاختاری 
انجام شود. دیوار اقتصادی فرسوده  ترمیم شود و رنگ 

زدن مداوم فرسودگی، چاره کار نیست.
شافعی گفت: اتاق ایران چندین بسته پیشنهادی 
سیاســتی به دولت ســیزدهم ارائه کرده اســت. از زمان 
انتخابــات تــا بــه امــروز، اتــاق ایــران نظرات کارشناســی 
و پژوهشــی خــود را در اختیــار دولــت قــرار داده اســت 
امــا بایــد توجــه کــرد که نکته مغفــول اقتصاد ایــران این 
است که علی رغم همه حرف ها، اعتقاد جدی به بخش 
خصوصی وجود ندارد و این عامل تعیین کننده ای است 

که باعث شده نتوانیم به توفیق های دست  یابیم.
او تصریــح می کنــد: اقتصــاد بایــد مردمــی شــود و 
اقتصــاد  در  تعیین کننــده ای  نقــش  اقتصــادی  فعــاالن 
کشــور داشــته باشــند. اآلن برخــالف گفته هــا، بخــش 
خصوصی مورد مشــورت نیست و اگر بر اساس رسالت 
و جایگاه اتاق ایران گزارشــی تهیه می شــود، متأســفانه 
در عمــل بــه آن هــا توجهــی نمی شــود. شــافعی معتقــد 
اســت: اگر بخش خصوصی به عنوان مشــاور امین مورد 
پذیــرش قــرار گیــرد، خیلــی از مشــکالت اقتصــادی حــل 
خواهد شد. دولت بدون بخش خصوصی قادر به نجات 
اقتصــاد کشــور نخواهــد بــود. بایــد توجــه کــرد علی رغم 
همه اهانت هایی که در این مدت برای بخش خصوصی 
بــه وجــود آمد، بخــش خصوصــی همچنان پــای کار بود. 
اقتصــاد کشــور در این مــدت از طریق صادرات غیرنفتی 

اداره شده و نیازهای اساسی کشور تأمین شد.
رئیس اتاق ایران معتقد است: توفیق کشور ارتباط 
مســتقیمی با اقتصاد و البته با جایگاه بخش خصوصی 
سیاســت گذاری های  و  اقتصــادی  ارکان  همــه  دارد. 
امــور  وزارت  از  باشــد.  باهــم  همســو  بایــد  اقتصــادی 
اقتصــادی و دارایــی تــا وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
و وزارت امــور خارجــه و اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معادن 
کشــاورزی ایــران همــه در خدمت اقتصاد باشــند و باید 
ایــن هماهنگــی به طــور کامــل شــکل بگیــرد. نتیجه این 

هماهنگی رونق اقتصادی خواهد بود.

مکاتبه معاون گمرک 
برای جلوگیری از جریمه 

کامیون های دپوشده
معــاون گمرک جمهوری اســامی ایران در نامه ای 
بــه مدیــرکل دفتــر ارزش خواســتار تســریع در اعــام 
ارزش کامیون هــای دپوشــده برای جلوگیــری از جریمه 

آنها شد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم،  نامــه معــاون امور 
گمرکی به بهروز ایمانی، مدیرکل دفتر ارزش گمرک  به 

شرح زیر است:
مدیــرکل دفتــر ارزش نماینده جنابعالی اعالم کردند که 
هیچ مشکل، تعلل و تاخیری از سوی دفتر ارزش گمرک 

ایران ایجاد نمی شود؛ با وجود این دستور فرمایید:
صــورت  بــه  اجرایــی  گمــرکات  بــه  ارزش  نظــر   -1

بالسویه و بدون اعمال سلیقه انجام شود.
2- هیچ تاخیر یا تعللی درخصوص پاسخ نامه های 
گمــرکات اجرایی بــرای کامیون ها قابل پذیرش نیســت، 
اولویت آن دفتر باید پاسخ به نامه گمرکات در خصوص 
ارزش کامیون هــا کــه بیــش از یکســال در گمــرک خــاک 

می خورند،  باشد.
3- اگــر ارزش معامالتــی کامیون هــا با ملحوظ نظر 
قرار دادن جمیع جهات مورد پذیرش دفتر ارزش اســت 

حتما در متن نامه گمرک اجرایی قید شود.
4- در مــواردی کــه اعمــال ارزش معامالتــی مــورد 
جریمــه  اعمــال  از  گمــرکات  اســت  دفتــر  آن  پذیــرش 

خودداری کنند.
5- از هرگونــه اعمــال ارزش باالتــر و غیرمســتند 
جهت پرداخت حقوق ورودی باالتر خودداری شود. این 
کامیون ها در اصل متعلق به رانندگانی هستند که باید 

با مساعدت و تسریع تعیین تکلیف شوند.
6-این موارد به ســایر گمرکات تخصصی هم اعالم 

تا در جریان باشند.
7-هر مشکلی وجود داشت فورا با من مذاکره کنید.

روغن نباتی؛ صدرنشین 
افزایش تولید

وزارت  ســوی  از  منتشرشــده  آمــار  جدیدتریــن 
صنعــت،  معــدن و تجــارت )صمت( نشــان می دهد که 
از ۲۴ کاالی منتخــب صنعتــی، تولیــد ۱۱ کاال کاهــش 
گذشــته  ســال  در  کــه  نباتــی  روغــن  تولیــد  و  یافتــه 
همــواره کاهشــی بــود، نزدیــک به ۴۶ درصــد افزایش 

یافته است.
بــه گــزارش ایســنا، بــر اســاس ایــن آمــار در چهــار 
ماهــه نخســت امســال تولید چهــار کاال بیــش از 2۰ )تا 
71.2درصــد(، یــک کاال بیــن 1۰ تا 2۰درصد، هشــت کاال 
کمتــر از 1۰ درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 
افزایش داشته و تولید 11 کاال نیز کاهش یافته است.

در ایــن میــان بیشــترین افزایش تولیــد، مربوط به 
روغن ساخته شده نباتی است که با 45.۸درصد رشد، 
تولید آن در چهار ماهه نخســت امســال به 6۹2 هزار و 

6۰۰ تن رسیده است.
تولید روغن در بیشتر ماه های سال قبل بیشترین 
کاهــش را نســبت بــه ســایر کاالهــا داشــت.  بر اســاس 
نامــه دبیــر ســتاد تنظیم بــازار، کارخانه هــای تولیدی در 
ســال جــاری باید نســبت به تولیــد ماهانــه 1۸۰هزار تن 
روغــن کــه 12۰هزار تــن در بخش های خانــوار، 25هزار 
تــن در بخــش صنــف و 35هــزار تــن در بخــش صنعــت 
خواهــد بــود، اقدام کنند که برای چهــار ماه باید معادل 

72۰ هزار تن باشد.
در خرداد امســال افزایــش قیمت 35درصدی روغن 
مایع و 3۰درصدی روغن جامد به طور غیررسمی از سوی 
مسئوالن تایید و در نهایت در سامانه 124 که مالک عمل 
بازرســان صنفی اســت اعمال شــد. مشــکالت بازار روغن 
محــدود به افزایش قیمت نیســت بلکــه در ماه های اخیر 
بازار روغن بارها با تالطم، کمبود و افزایش قیمت مواجه 
شــد تــا جایــی کــه حتــی بــا تشــکیل صف هــای طوالنــی و 
حواشی دیگر از جمله دریافت کارت ملی برای ارائه روغن 

در برخی فروشگاه ها مواجه شد.

افزایش ۱۷درصدی تولید لوازم خانگی 
مــدت بیشــترین  ایــن  کــه در  ســه کاالی دیگــری 
افزایش تولید را داشــتند به ترتیب ماشین لباسشویی، 
کمباین و یخچال و فریزر با 36.2، 3۰.۹ و 2۰.4 درصد 
افزایشــی بوده اســت. تولید این ســه محصول در چهار 
ماهــه اول امســال بــه ترتیــب حــدود 431 هــزار، 216 و 

6۹2 هزار دستگاه بوده است.
در چهــار ماهه امســال تولید انواع لوازم خانگی با 
17.2درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 
بیش از یک میلیون و 47۰ هزار دستگاه رسیده است. 
از بیــن انــواع لــوازم خانگــی  تولیــد تلویزیــون با کاهش 
4.3 درصــدی مواجــه بــوده و تولیــد آن از حــدود 363 
هــزار و 5۰۰ دســتگاه در چهــار ماهــه ســال گذشــته بــه 
نزیک 347 هزار و ۸۰۰ دســتگاه در چهار ماهه امســال 
رســیده اســت. اما بــا وجود افزایش تولیــد لوازم خانگی 
در ســال جاری، در بازار شــاهد کاهش قیمت نیســتیم. 
به تازگی ســخنگوی انجمــن تولیدکنندگان لوازم خانگی 
افزایــش 3۹ درصــدی حقــوق و دســتمزد، گــران شــدن 
قیمــت جهانــی مــواد اولیــه و افزایش نرخ ارز که شــش 
برابــر نســبت به ســال 13۹7 شــده را از دالیــل افزایش 

قیمت  عنوان کرد.
گفتنی اســت که سال گذشــته سرپرست معاونت 
امــور بازرگانــی داخلــی وزارت صنعــت، معــدن و تجارت 
11.6میلیــون  تولیــد  را  وزارتخانــه  ایــن  هــدف  )صمــت( 
دســتگاه لــوازم خانگی در ســال عنــوان کــرده، اما گفته 
بــود کــه تقاضا در این بازار حدود 12.5میلیون دســتگاه 
و بخش اعظم آن در بخش لوازم خانگی کوچک است.
از جملــه مهم ترین کاالهای دیگری که تولید آن ها 
افزایش داشــته نیز می توان به انواع کاغذ، پتروشیمی، 
تراکتور، الســتیک خودرو،  چرم و تراکتور با 5.2، 3.۸، 

3.3، 2.5 و 2.4 درصد افزایش تولید اشاره کرد.
کمتریــن افزایــش تولیــد نیز مربوط بــه کارتن بوده 
کــه بــا 2.1درصــد افزایــش تولیــد در چهار ماهه امســال 

تولید آن 173هزار تن بوده است.

اخبـــــــــــــــــار

اتحادیــه  هیات مدیــره  عالــی  مشــاور 
سراســری مــرغ گوشــتی کشــور از افزایــش 
قیمــت هر قطعــه جوجه یک روزه بــه ۱۰هزار 
تومــان خبــر داد و اظهــار کــرد کــه این قیمت 
۵هــزار و ۸۰۰ تومــان بیــش از نــرخ مصــوب 

ستاد تنظیم بازار است.
در  کمالی سروســتانی  محمدعلــی 
بی توجهــی  از  انتقــاد  بــا  ایلنــا  بــا  گفت وگــو 
دســتگاه های نظارتی بــر بازار جوجه یک روزه، 
اظهــار کــرد: جوجه یک روزه یکــی از مهم ترین 
نهاده های تولید گوشت مرغ است و تغییر در 
قیمت یا نوسان در بازار آن می تواند عرضه و  
تامیــن ایــن کاال را دچار مشــکل جدی کند. او 
ادامه داد: گران فروشی جوجه یک روزه همراه 
بــا مشــکالت تامیــن نهاده هــای خوراک فشــار 
مضاعف را بر مرغداران وارد آورده و بسیاری 

به فکر ترک تولید افتاده اند.
قطعــه  هــر  قیمــت  کمالی سروســتانی 

تومــان  1۰هــزار  را  بــازار  در  یــک روزه  جوجــه 
عنــوان کــرد که 5هــزار و ۸۰۰ تومــان باالتر از 

قیمت مصوب است.
او یادآور شــد: ســتاد تنظیم بازار قیمت 
مصــوب هــر قطعه جوجه یــک روزه را 4هزار و 

2۰۰ تومان اعالم کرده است.
اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  کمالی سروســتانی 
کنتــرل نکــردن واحدهــای مــرغ مــادر بــرای ما 
نیــز جــای ســوال دارد، اظهار کرد: در سراســر 
کشور در مجموع 5۰۰ تا 6۰۰ واحد مرغ مادر 
تولیدکننــده جوجــه یــک روزه وجــود دارد کــه 
کنتــرل آن هــا بــا توجه بــه تعداد محدودشــان 

کار سختی نیست.
او تصریح کرد: با جوجه یک روزه 1۰هزار 
بــرای مرغــداران  تومانــی هــر کیلوگــرم مــرغ 
21هــزار تومــان تمــام می شــود در حالــی کــه 
قیمــت مصــوب خریــد از آن ها 17هــزار و 1۰۰ 

تومان است.

کمالی سروستانی با بیان اینکه مرغداران 
بــه دلیــل برخوردهای شــدید تعزیراتی امکان 
فــروش مــرغ باالتر از نــرخ مصــوب را ندارند، 
افــزود: اگــر مرغــداری اقــدام بــه فــروش مرغ 
باالتــر از نــرخ مصــوب کند عالوه بــر جریمه و 
تحویل ندادن نهاده به آن، مجوز جوجه ریزی 

نیز داده نمی شود.
او همچنین از تاخیر 3 تا 4ماهه تحویل 
نهاده هــای دامــی بــه مرغــداران بــه رغم اعالم 
کــه  داد  خبــر  بــازارگاه  ســامانه  در  ســهمیه 
مرغداران را در ســیر کردن مرغ هایشان دچار 

مشکل کرده است.

خودروســازان،  انجمــن  دبیــر  گفتــه  بــه 
روش فروش خودرو از طریق قرعه کشی باعث 
ایجــاد رانــت شــده اســت و فروش هــر خودرو  
حدود ۱۰۰ میلیون تومان رانت توزیع می کند و 
این در حالی اســت که خودروســاز خودرو را با 

زیان 3۵میلیونی به فروش می رساند.
بــا   گفت وگــو  در  نعمت بخــش  احمــد 
اینکــه  بیــان  بــا  جــوان،  خبرنــگاران  باشــگاه 
خــودرو  قرعه کشــی های  در  کــه  خریدارانــی 
شــرکت می کننــد، بیشــتر دالل و واســطه گر 
هستند، گفت: متاسفانه ۸5درصد خریداران 
خودرو یا دالل یا ســرمایه گذارانی هســتند که 
تنهــا بــه فکــر ســرمایه گذاری بــوده و در اصــل 
نیازمنــد نیســتند، چراکــه طرح قرعه کشــی بر 
این اساس راه اندازی شد که خودرو به دست 

مصرف کننده واقعی برسد.
او دربــاره دلیــل ایــن ادعــا کــه ۸5 درصــد 
خریداران خودرو، واســطه هستند توضیح داد: 
یک شــرکت بازرســی کیفیت و استاندارد داریم 
که خدمات پس ازفروش خودرو را رصد می کند 
که به منظور رضایت مشــتریان راه اندازی شده 
اســت یعنــی زمانــی کــه خودرویــی بــه فــروش 
مــی رود، بعــد از 2 تــا 3 ماه شــرکت بازرســی با 
فــرد خریــدار تمــاس می گیــرد که آیــا از عملکرد 
خــودرو رضایــت داریــد یــا خیــر؟ آیــا تــا بحــال 
مشــکلی بــرای خودرویتــان پیش آمده اســت یا 
خیــر؟ کــه ۸۰ درصد خریداران می گویند خودرو 
را فروخته انــد یعنــی نشــان می دهــد خــودرو به 

دست مصرف کننده واقعی نرسیده است.
دبیــر انجمــن خودروســازان با بیــان اینکه 

روش فروش خودرو با قرعه کشــی باعث ایجاد 
رانت شده است، ادامه داد: قرعه کشی خودرو 
باعــث ایجــاد رانــت شــده اســت، یعنــی فروش 
هــر خــودرو ی ایران خــودرو 1۰۰ میلیــون تومــان 
رانــت توزیع می کند. این شــرکت خودروســازی 
می توانســت بــا 1۰۰میلیون تومان ســود خودرو 

را بفروشد.
نعمت بخــش بــا بیان اینکــه ایران خودرو 
اکنون هر خودرو را با 35میلیون تومان ضرر 
می فروشــد، گفــت: یــک خریــدار، خودرویــی 
کــه ایران خــودرو بــا 35میلیــون تومــان ضــرر 
می فروشــد را می خــر د و 1۰۰ میلیــون تومــان 

سود می کند.
خودروســازان،  انجمــن  دبیــر  گفتــه  بــه 
برنامه هــای پیش فروش باعث هجوم خریداران 

می شــود؛ چراکــه بالغ بر 3هــزار و 5۰۰ میلیارد 
تومان پول سرگردان داریم.

دبیــر انجمن خودروســازان گفت: زمانیکه 
قرعه کشــی آغــاز می شــود پول هــای ســرگردان 
را  خــودرو  ســریع  مــردم  و  می آورنــد  هجــوم 
می خرنــد، در صورتــی کــه بار ها ایــن را گفته ایم 
کــه خــودرو اگر تک نرخی و از زیان خارج شــود، 
مــردم هر زمــان که بخواهند می توانند ماشــین 
بخرند و دیگر نیاز به قرعه کشــی نیســت، یعنی 
از تجربــه دهــه 7۰ اســتفاده کنند کــه خودرو را 

باید در حاشیه بازار فروخت.
و  جســارت  نعمت بخــش  اعتقــاد  بــه 
تصمیم گیــری در بــازار خــودرو وجــود دارد اما 
متاسفانه در قیمت گذاری این قاطعیت وجود 

ندارد.

دبیرکل کانــون انجمن های صنایع غذایی 
بازگشــت  بــرای  اساســی  راه حل هــای  از  یکــی 
حــذف  را  مطلــوب  ریــل  بــه  کشــور  اقتصــاد 
ارز چندنرخــی دانســت و عنــوان کــرد کــه در 
چندنرخی بودن نرخ ارز، چیزی به جز رانت و 

فساد وجود ندارد.
به گزارش پایگاه خبری کانون انجمن های 
ایــران، رشــید عزیزپــور گفــت:  صنایــع غذایــی 
مهمترین مشکلی که نظام چندنرخی ارز ایجاد 
می کنــد رانت پاشــی اســت وایــن بــدان معنــی 
اســت که تا زمانی که سیســتم با ارز چندنرخی 
اداره می شــود و چنــد نرخ بــرای ارز وجود دارد، 
نمی تــوان ادعــا کــرد قرار اســت با فســاد مبارزه 

شود.
نشــان  تجربــه  کــه  همانگونــه  افــزود:  او 
داده اســت، چندنرخــی ارز در اقتصــاد به ایجاد 
رانت برای واسطه ها و دالل ها منجر می شود و 
هرچقــدر هــم تفاوت نرخ ها بیشــتر شــود، این 
رانــت گســترش پیــدا مــی کنــد و فســاد حاصــل 
از آن عمیق تــر شــده و خــروج از آن ســخت تر 

خواهــد بــود. در ســال های اخیر، رانت و فســاد 
تقریبا در حال سیستماتیک شدن است.

عزیزپــور بــا اشــاره بــه اینکــه دولت هــا و 
مســئوالن در حالــی مدعــی کنترل بــازار با ارائه 
چندین نرخ ارز هســتند که عمال سیاســت های 
کنــد،  محقــق  را  هدف هــا  نتوانســته  ارزی 
خاطرنشــان کــرد: در چنــد ســال اخیــر اقتصــاد 
ایران متحمل تورم سنگین شده و طبق آمارهای 
رســمی منتشرشده از سوی بانک مرکزی، مرکز 
آمــار و وزارت رفــاه، فقــر در خانوارهــای کشــور 
بــه شــدت نگران کننــده بوده تا جایــی که باعث 
حــذف برخــی از کاالهــای ضروری مردم از ســبد 
مصرف شــده است. این موضوع که بر سالمت 
جمعی مردم اثرگذار است،  مطمئنا در آینده نه 
چندان دور باعث تحمیل هزینه هایی به مراتب 
بیــش از پیــش برای دولت و سیســتم ســالمت 

کشور خواهد داشت.
ایــن فعــال اقتصادی با اشــاره بــه اینکه ما 
در ســال ها و دوره هــای مختلــف ایــن موضــوع 
بارها و بارها تجربه کرده ایم، ادامه داد: تجربه 

مــا در مقاطــع مختلــف نشــان داده اســت کــه 
فســاد و رانــت در دوره هایــی کــه ارز بــه صورت 
چندنرخــی عرضــه می شــده اســت، بــه شــدت 
افزایــش پیــدا کــرده اســت و بــا وجودتالش هــا 
هیچــگاه نتوانســته ایم بــا فســاد حاصــل از این 

موضوع برخورد کنیم.
عزیزپــور ادامه داد: در ســال های گذشــته 
مــا یارانــه باالیــی را از بودجــه دولتــی بــرای ارز 
ارزان قیمــت در بــازار کاالهــای اساســی هزینــه 
کرده ایــم تــا مابه التفاوت قیمت به عنوان یارانه 
کاالهــای  واقــع  در  و  برســد  مــردم  دســت  بــه 
اساســی بــا قیمــت پایین تــری بــه ســفره مــردم 
بیایــد امــادر عمل اتفاقی که افتاده اســت کامال 

مغایر با این هدف بوده است.
ایــن فعال اقتصــادی گفت: باوجــود اینکه 
برخــی  مــورد  در  کــه  بــوده  ایــن  نهایــی  هــدف 
کاالهــای خاص از جمله کاالهای ضروری، تاثیر 
تورم حاصل به قیمت این کاالها را کنترل کنیم 
امــا هیچ وقــت ایــن اتفــاق به صــورت پایــدار رخ 

نداده است.

عزیزپور افزود: البته در ابتدا ممکن است 
کــه ایــن کار باعث کاهش قیمــت واقعی برخی 
از کاالها نســبت به نرخ دالر شــود اما در ادامه 
مشکالت بزرگ و اساسی ایجاد شده و به طور 
ویــژه باعــث ایجاد فســاد و رانت خواهی در این 

حوزه شده است.
دلیــل  همیــن  بــه  کــرد:  خاطرنشــان  او 
مســاوی  ارز  بــودن  چندنرخــی  داریــم  تاکیــد 
اســت بــا رانــت، فســاد و نابرابــری اقتصــادی و 
تاثیــر نداشــتن مطلــوب بــرای مصرف کننــده و 

تولیدکننده.
ایــن فعال اقتصادی بــا تاکید براینکه یکی 
از شــعارهای اصلــی دولــت جدید که بــه عنوان 
هــدف اصلــی دولت از آن یاد می شــود، مبارزه 
با فســاد اســت، افــزود: از تیم اقتصــادی دولت 
انتظار داریم در این باره با توجه به تجربه های 
ســال های گذشته و مطالعه های گسترده ای که 
تاکنون انجام شده است، نسبت به حذف یکی 
از بزرگترین شکاف های فساد در اقتصاد اقدام 

کنند و آن را به حداقل برسانند.

گیاهــی  بهداشــت  و  قرنطینــه  معــاون 
ســازمان حفــظ نباتــات کشــور دلیــل تاخیــر در 
واردات یونجــه از روســیه را تعلــل در ســپردن 
تعهــد رعایــت اســتانداردهای ســامت گیــاه از 
سوی این کشور عنوان کرد و از همه مسئوالن 
بــه  فشــار  بــرای  بهانــه ای  را  خواســت شــرایط 

سازمان حفظ نباتات نکنند.
مهــدی قائمیــان در گفت وگو با ایلنا درباره 
دالیل تاخیر واردات یونجه از کشــور روســیه به 
رغم ضرورت آن در شــرایط خشکســالی، یادآور 
نیســت  بــار  اولیــن  بــرای  یونجــه  واردات  شــد: 
کــه انجــام می شــود و حــدود 5 ســال پیــش این 
محصــول بــا دریافت مجوزهای الزم وارد کشــور 
شــد. او ادامه داد: در آن زمان درخواســت برای 
واردات از کشور اسپانیا بود و پس از آن کشور 
فرانســه نیز اعالم آمادگــی برای صادرات یونجه 

به ایران کرد.
بــه گفتــه او ســازمان حفــظ نباتــات به یک 
شرط با واردات یونجه موافقت کرد که محصول 

در کوره حرارتی خشک شده باشد.
قائمیان با بیان اینکه در بیشتر کشورهای 
دنیا محصول یونجه پس از برداشــت در مزرعه 
رها شــده تا در آفتاب خشــک شــود، اظهار کرد: 
در ایــن روش از خشــک کــردن محصول بیمارها 

و آفــات در آن باقــی مانده و می تواند به کشــور 
مقصد وارداتی منتقل شود.

ایــن مقام مســئول افــزود: بیش از 1۰ نوع 
آفــات قرنطینــه ای در یونجــه وجــود  بیمــاری و 
دارد و انتقــال هــر یــک از آن هــا تهدیــدی بــرای 
بقای محصوالت کشــاورزی هســتند و می توانند 
تنهــا  قائمیــان  کننــد.  خطــر  دچــار  را  کشــور 
راهــکار جلوگیــری از ورود آفــات و بیماری هــای 
از طریــق یونجــه را خشــک کــردن  قرنطینــه ای 
آن هــا در کوره هــای حرارتــی دانســت. او گفــت: 
از  بــر  عــالوه  حرارتــی  کــوره  در  کــردن  خشــک 
حفــظ  موجــب  بیماری هــا  و  آفــات  بــردن  بیــن 
مــواد مغــذی آن می شــود. قائمیــان دلیــل تاخیر 
در صــدور مجــوز واردات از روســیه را نیــز نبــود 
تعهــد آن ها برای خشــک کــردن یونجه به روش 
کوره هــای حرارتــی عنــوان کرد. معــاون قرنطینه 
و بهداشــت گیاهی ســازمان حفظ نباتات کشور 
اظهــار کــرد: ســازمان حفــظ نباتــات چندیــن بــار 
از کشــور روســیه خواســته اســت که مستندات 
خــود را بــرای خشــک کــردن به روش کــوره ارائه 
دهد تا مجوز بهداشتی را صادر کند، اما تاکنون 

پاسخی دریافت نکرده است.
او خطاب به مسئوالن و اتحادیه دامداران 
گفت: ما شــرایط خاص کشــور را درک می کنیم، 

می خواهیــم  اتحادیه هــا  و  مســئوالن  از  امــا 
اجــازه دهنــد پروســه های الزم طی شــود چراکه 
هــر تعجیــل و کوتاهــی در ایــن زمینــه می توانــد 
بــه قیمــت از دســت رفتــن امنیت غذایی کشــور 
و  بــروز  کــرد:  تصریــح  قائمیــان  شــود.  تمــام 
شــیوع یــک آفت یا بیماری قرنطینــه ای می تواند 

بخشــی از محصــوالت کشــاورزی را از بیــن ببرد 
پــس  کنــد،  تهدیــد  را  امنیــت غذایــی کشــور  و 
بــرای  بهانــه ای  را  از همــه می خواهیــم شــرایط 
فشــار به ســازمان حفظ نباتــات نکنند و فرصت 
بــه همــکاران مــا بــرای واردات امــن و ســالمت 

محصوالت دهند.

انتقاد از اعمال فشار برای کوتاه آمدن از شرایط بهداشتی واردات 
یونجه روسی

دبیرکل صنایع غذایی: در چندنرخی بودن ارز چیزی به جز 
رانت و فساد وجود ندارد

خودروسازان ادعا کردند: زیان 3۵میلیونی در فروش 
ثبت نامی هر خودرو

اختاف ۶هزار تومانی نرخ مصوب و بازار 
جوجه یک روزه 
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اخبـــــــــــــــــار

آخرین هشدار اردکانیان
ادامهازصفحه1

در بخشــی دیگــر از ایــن گــزارش که به نظر 
می رســد اگر چه برای رســانه ها نوشــته شده، در 
واقــع، خطــاب بــه دولت ســیزدهم اســت، عنوان 
نداشــتن  حساســیت  صــورت  در  اســت  شــده 
اســتخراج  بــاره،  ایــن  در  مســئول  دســتگاه های 
غیرمجــاز رمزارزها بــه تهدیدی با ابعاد اجتماعی، 

سیاسی و اقتصادی تبدیل خواهد شد.

بــه  گــزارش  ایــن  بــا  اردکانیــان  نهایــت  در 
دولت سیزدهم اینگونه توصیه می کند: »مسأله 
یــک  شــدن  افــزوده  از  فراتــر  بایــد  را  رمزارزهــا 
مصرف کننــده دیگــر بــه مصرف کننــدگان بــرق در 
نظر گرفت و باید اثرات جانبی آن بر بهم خوردن 
تــوازن تولیــد و مصــرف بــرق؛ و اثــر جانبــی آن بر 
انگیزه هــای کنشــگران اقتصــادی و در نهایــت اثر 
آن بــر تولید ســایر کاالها و خدمــات را لحاظ کرد 
و در ســطح مســأله ای کــه می توانــد بــه تهدیــدی 
فزاینــده برای ثبات صنعت برق و ثبات اجتماعی 

و سیاسی تبدیل شود با آن مواجه شد«. 

مجلــس حداکثــری اعتمــاد رای از پــس
شــورایاســامیبــهوزرایپیشــنهادیدولــت
ســیزدهمهــریکدرمحــلکاریعنیوزارتخانه
متبــوعخــودحضــوریافتندوبراینخســتینبار
پسازعبورازسدمجلسبهمردموعدههایی
دادنــدکــهایــنوعدههــادرواقــعنخســتینو
مهمتریــناولویتهــایوزرایکابینــهســیزدهم

بودند.
در ذیــل برخــی از ایــن وعده هــا مرور شــده 

است:
اولویــتوزارتاقتصــاد،اقدامــاتكوتــاه
مــدتاثربخشدرمســیربلندمــدتاصاحات

اقتصادیاست
خانــدوزی در اولیــن حضــور کاری در وزارت 
اقتصــاد و بعــد از رأی اعتمــاد مجلــس شــورای 
اســامی اظهــار کــرد کــه اولویــت اقتصــاد ایــران 
نیازمنــد چندیــن اقــدام کوتاه مدت با اثربخشــی 
خــوب اســت که البته ایــن اقدامــات کوتاه مدت 
 بایــد در مســیر بلنــد مــدت اصاحــات اقتصــادی

مد نظر قرار گیرد.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــا یــادآوری 
حضــور ســریع خــود بعــد از کســب رأی اعتمــاد 
از مجلــس شــورای اســامی در محــل کار خــود 
گفــت: وضــع خــاص اقتصــاد ایــران طوری اســت 
کــه اســتفاده از هــر لحظــه را در جهت باال بردن 

عملکرد دولت سیزدهم غنیمت می شمارم.
وی افــزود: بنای دولت بر این بود که وزراء 
بعــد از  کســب رأی اعتمــاد ســریعاً کار خــود را 
آغــاز کننــد، لــذا ضمــن تشــکر از دکتــر دژپســند 
و  فعالیت هــا  ســرعت  بــه  ایشــان   معاونــان  و 

برنامه های اقتصادی را آغاز می کنیم.
ایجــادتحــولوتحــرکدرحمــلونقــلو

مسکنضروریاست
وزیــر راه و شهرســازی گفــت کــه در حــوزه 
مســکن و حمــل و نقــل با توجه بــه وضع موجود 

در کشور باید تحرک و تحول ایجاد شود.
رســتم قاسمی در نشست شورای معاونان 
ضمــن تاکیــد بر نهضت خانه ســازی و ارتقای زیر 
ساخت ها و خدمات شقوق مختلف حمل ونقل، 
افــزود: بــا توجه به کســری بودجه دولت باید به 
دنبــال روش هــای جدیــد تامیــن منابــع برویــم و 
جذابیت های الزم را برای  سرمایه  گذاران بخش 

خصوصی فراهم کنیم.
دســتور  بــه  توجــه  بــا  داد:  ادامــه  وی 
رئیس جمهــوری برای رونق مســکن، برنامه هایی 
کــه از ســوی دولــت دوازدهــم آغــاز شــده ادامــه 
خواهــد یافــت. همچنیــن، طــرح جهــش تولیــد 
مســکن کــه نیــز در مجلــس بــه تصویب رســیده 
اســت مزیت هایــی دارد که بــا اجرایی و عملیاتی 
کشــور،  در  مســکن  تولیــد  نهضــت  آن  شــدن 
ســرعت می گیرد. انجام این مهم با تامین منابع 

مالی و موضوع زمین پیگیری خواهد شد.
عضو کابینه دولت سیزدهم با تاکید بر اینکه 
در حــوزه مســکن و حمــل و نقل بــا توجه به وضع 
موجود در کشــور باید تحرک و تحول ایجاد شود، 
گفــت: نمایندگان مجلس شــورای اســامی اعام 
آمادگــی کرده انــد تــا لوایحــی را بــرای تســهیل در 
رونق تولید مسکن و همچنین موانع موجود برای 

توسعه بخش حمل و نقل به تصویب برساند.
نخســتین زمســتانی؛ ســوخت تأمیــن

دستورکاروزارتنفتدردورهاوجی
را  زمســتانی  ســوخت  تأمیــن  نفــت  وزیــر 
مهم تریــن اولویــت صنعــت نفت در حــال حاضر 
عنــوان کــرد و گفــت کــه تاشــمان ایــن اســت 
جایگاه ایران در اوپک مســتحکم شــود و بازارها 

پس گرفته شوند.
کاری  روز  نخســتین  در  اوجــی  جــواد 
خــود طــی نشســتی بــا مدیــران ارشــد و کارکنان 
صنعــت نفــت در ســالن شــهید بهشــتی وزارت 
نفــت، ضمــن قدردانــی از حضــور همــه مدیــران 
و دســت اندرکاران مجموعــه نفــت، اظهــار کــرد: 
تأمیــن ســوخت زمســتانی و نیروگاه هــا از جمله 
دغدغه هــای اصلــی وزارت نفت اســت که از روز 
شــنبه نشســت هایی بــرای بــرون رفــت از ایــن 

مشکل برگزار می شود.
آینــده  در  اســت  قــرار  داد:  ادامــه  وی 
نشســت هایی نیز با حضــور علی اکبر محرابیان، 
ســوخت  تأمیــن  مســئله  و  برگــزار  نیــرو  وزیــر 
نیروگاه هــا به صورت منظم و حســاب شــده حل 

و فصل شود.
مهمتریــن مــردم مطالبــات بــه رســیدگی

برنامهوزارتکشوراست
وزیــر کشــور در بــدو ورود بــه محــل وزارت 
کشــور در جمــع خبرنــگاران با بیــان اینکه وزارت 
کشــور با تمام ظرفیت های قانونی در جهت حل 
مشــکات مــردم قــدم برخواهــد داشــت؛ گفــت 
کــه توجــه به مطالبات مردم مهــم ترین برنامه و 

رویکرد وزارت کشور است.
احمــد وحیــدی بــا تشــریح این موضــوع که 
طبیعتــا امــروز قبــل از هــر چیــزی رســیدگی بــه 
مطالبــات مردمــی در صــدر توجهــات قــرار دارد؛ 
خاطر نشان کرد: در رابطه با مشکاتی که مردم 

دارنــد بایــد مســائل را دنبــال کنیــم طبیعتا یکی 
از مســائل هم کرونا اســت قرارگاه های عملیاتی 
کرونــا در وزارت کشــور را جــزء موضوعــات اولیه 

ما خواهد بود.
از  دیگــری  بخــش  در  کشــور  وزیــر 
مهــم  دســتورکارهای  دیگــر  بــه  صحبت هایــش 
پیــش رو پرداخــت و گفــت: مســائل مرتبــط بــا 
وزارت کشــور از جملــه اســتانداران، فرمانداران، 
شــهرداران و بخشــداران برای چگونگی کمک به 
معیشت مردم و رفع مشکات شان  مورد توجه 

جدی قرار خواهد گرفت.
بســتهحمایتــیحوزههایفرهنــگ،هنرو
رســانهبرایجبرانخسارتهایناشیازکرونا

آمادهمیشود
محمدمهــدی اســماعیلی نخســتین جلســه 
شــورای مدیران وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی 
برخــی  یــادآوری  بــا  در  ســیزدهم  دولــت  در 
بــر فعالیت هــای  از کرونــا  ناشــی  خســارت های 
فرهنگــی و هنــری کشــور، تاکیــد کرد: بــه زودی 
بســته ویــژه حمایــت از حوزه هــای فرهنــگ، هنر 
و رســانه برای جبران خســارت های ناشــی از این 

ویروس آماده می شود.
از  پــس  کــرد:  حــال تصریــح  عیــن  در  وی 
بررســی های همه جانبــه و جمع بندی های الزم، 
بســته حمایتــی آمــاده و تمهیدات ضــروری برای 

اجرای آن در نظر گرفته می شود.
اهمیــت  مــرور  بــا  ادامــه  در  اســماعیلی 
ضرورت توجه بر مرجعیت سیاســتگذاری وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســامی، افزود: مرجعیت این 
وزارتخانــه باید تقویت شــود و ایــن موضوع باید 

مورد توجه قرار بگیرد.
تامیــننهادههــاوکاالهــایاساســیمــورد
نیازمردماولویتوزارتجهادکشاورزیاست
وزیر جهاد کشــاورزی گفت که اصلی ترین 
مســئله ای کــه در حــال حاضــر بــرای مــا اولویت 
دارد، تامیــن نهاده هــا و کاالهــای اساســی مــورد 

نیاز مردم است.
ســید جــواد ســاداتی نــژاد در بــدو حضــور و 
اولیــن روز کاری در وزارت جهــاد کشــاورزی در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: اصلی ترین مسئله ای 
کــه در حــال حاضــر برای ما اولویــت دارد و امروز 
هــم اولیــن جلســه شــورای معاونــان را خواهیــم 
داشــت، بررســی مســئله اصلی حوزه کشــاورزی 
یعنــی تامیــن نهاده هــا و کاالهــای اساســی مــورد 
نیــاز مــردم اســت چــرا کــه بحــث معیشــت مردم 

مورد تاکید رئیس جمهوری قرار دارد.
وزیــر جهاد کشــاورزی تصریح کرد: صیانت 
از ســفره مــردم و آرامــش در تامیــن و تــدارک 

کاالهای اساسی برای ما اولویت دارد.
اتمــام بــرای بهداشــت وزارت تــاش

واکسیناسیونتادههفجر
رونــد  تکمیــل  از  بهداشــت  وزیــر 
واکسیناســیون تــا دهــه فجر خبر داد و گفت که 
مهمترین اقدام وزارت بهداشت برای مهار کرونا 

واکسیناسیون است.
اللهــی درخصــوص مهمتریــن  بهــرام عیــن 
برنامه هایش برای مهار کرونا، عنوان کرد: اولین 
گام در اوضاع کرونایی کشور این است که همه 
احســاس و بــاور کنند که با بحــران جدی مواجه 
هســتیم بــه همیــن علت مهمترین اقــدام وزارت 
بهداشت برای مهار کرونا واکسیناسیون است.

تنظیــمبــازار،صادراتورفــعموانعتولید
بهعنواناولویتهایوزارتصمت

وزیــر صنعت معدن و تجارت در نخســتین 
روز حضــور خــود در ایــن وزارتخانــه بــا تاکیــد بــر 
نقــش بخــش خصوصــی در تولیــد، اشــتغال و 
ســرمایه گذاری ، توجــه به تنظیم بــازار، صادرات 
و رفــع موانع تولید را جزء برنامه های کوتاه مدت 

و اولویت های اصلی وزارت صمت اعام کرد.
ســیدرضا فاطمی امیــن در حاشــیه جلســه 
صنعــت،  وزارت  پیشــین  وزیــر  بــا  مشــترک 
تجــارت در جمــع خبرنــگاران ضمــن  و  معــدن 
تشــکر از زحمــات علیرضــا رزم حســینی و همــه 
مســئوالن ایــن وزارتخانــه و ابــراز خرســندی از 
توفیــق خدمتگــزاری در ایــن حــوزه، درخصــوص 
برنامه هــای خود در این وزارتخانه گفت: تنظیم 
بازار، صادرات و رفع موانع تولید جزء اولویت ها 
و برنامه های کوتاه مدت وزارتخانه خواهد بود و 
در کنار این موضوعات، ۳۶ پروژه تحولی تعریف 
شده است که به  موازات برنامه های کوتاه مدت 

اجرا خواهد شد.
بابرنامهایعملیاتیروابطخارجیمتوازن

پیگیریخواهدشد
حســین امیرعبداللهیان، وزیــر امور خارجه 
جدیــد کشــورمان بــا انتشــار پســتی در صفحــه 
برنامــه ای  بــا  کــه  کــرد  تاکیــد  اینســتاگرامش 
فعــال،  متــوازن،  خارجــی  روابــط  عملیاتــی، 
بــر احتــرام متقابــل،  پویــا و هوشــمند، مبتنــی 
اولویت بخشــی به روابط با همســایگان و آســیا، 
توســعه روابــط متوازن با همــه بخش های جهان 
و تقویــت جایــگاه دیپلماســی اقتصادی و تجارت 

بین الملل پیگیری خواهد شد.

جمهــوری رئیــس رئیســی، ابراهیــم ســید
اسامیایراندرنخستینسفراستانیخودصبح

جمعهواردخوزستانشد.
او در بــدو ورود بــه اســتان در فرودگاه شــهید 
ســپهبد قاســم ســلیمانی اهواز، با بیان اینکه قصد 
داشــتم زودتــر بــه این اســتان ســفر کنم امــا بدلیل 
کثرت کارهای مربوط به استقرار دولت، این توفیق 
اســتان خوزســتان مردمــان  گفــت:  نشــد،  حاصــل 
بســیار خوبــی دارد کــه در مقاطــع مختلــف از همــه 
توان خود برای دفاع از کشــور مایه گذاشــتند و حق 

بزرگی بر گردن ملت  ما دارند.
رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه دولت نسبت 
به همه مردم کشور وظیفه دارد، افزود: نسبت به 
مردم خوزســتان وظایف مضاعفی داریم و انشــالله 
در این ســفر که البته ســفر کوتاهی اســت بتوانیم 

بخشی از مشکات این استان را برطرف کنیم.
رئیســی افــزود: بســیار عاقمنــد بــودم کــه بــا 
مــردم خوب اســتان دیدار داشــته باشــم امــا بخاطر 
مشــکل بیمــاری کرونا و ضــرورت رعایت پروتکلهای 
بهداشــتی، امکان دیدارهــای عمومی مردمی فراهم 
بخش هــای  بــا  مختصــر  جلســات  در  امــا  نیســت 
مختلــف مدیریتــی اســتان بیش از پیــش در جریان 

مشکات خوزستان قرار خواهم گرفت .
رئیس جمهــوری تاکیــد کــرد: در ایــن ســفر بــا 
وزرا و مســئوالن اســتانی بــرای یافتــن راه حل هــای 
مناسبت برای رفع سریع مشکات استان، مشورت 
خواهیــم کــرد و تصمیمات مناســبی طراحی و اتخاذ 

می شود.
رئیســی خاطرنشــان کــرد: همــه دغدغــه من و 
دولــت مردمــی این اســت که مشــکات همــه مردم 
کشور و بویژه این استان مقاوم را با مشارکت خود 
مــردم حــل کنیــم و تردیــد نــدارم کــه بــه لطــف خدا 

بسیاری از این مشکات حل خواهد شد.
کشــاورزی،  جهــاد  کشــور،  نیــرو،  وزیــران 
رئیــس  و  پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت، 
ســازمان برنامــه و بودجــه رئیس جمهــوری را در این 

سفر یک روزه همراهی کردند.
وی در این سفر و در آیین بهره برداری از طرح 
آبرســانی بــه ۲ روســتای جفیــر یــک و ۲ بیــان کــرد: 
ایــن عشــق و وفــاداری کــه مردم خوزســتان نســبت 
بــه رهبــری و نظام جمهوری اســامی دارنــد نه تنها 
بــرای مــردم کشــور بلکــه بــرای مــردم منطقــه مثال 

زدنی است.
وی بــا یــادآوری خاطــره ای که با ســردار شــهید 

قاســم ســلیمانی در منطقــه هویــزه داشــتند گفت: 
در جریــان ســیل ۹۸ کــه در شهرســتان هویزه برای 
بازدیــد از وضعیــت منطقــه حضــور یافتــم بــه مــن 
گفتند که حاج قاســم ســلیمانی نیز در این منطقه 
در حال بازدید هستند، به طور اتفاقی من و شهید 
همــراه  کــه  المهنــدس  شــهید  و  ســلیمانی  قاســم 
ایشان بودند در این منطقه با یکدیگر دیدار کردیم 

و از وضعیت سیل دیدن کردیم.

رئیــس جمهوری ادامــه داد: دولت تمام تاش 
خــود را بــرای رفــع مشــکات در ایــن مناطــق انجــام 
خواهــد داد و تمامــی امکانــات و تــوان خــود را برای 
بهبود هر چه بیشتر منطقه به کار خواهد گرفت.

تــاالب هورالعظیــم و  از وضــع  وی همچنیــن 
رودخانه هــای کرخــه نــور و نیســان کــه از رودخانــه 
شــدید  آبــی  کــم  دچــار  و  شــده  منشــعب  کرخــه 

شده اندبه صورت هوایی دیدن کرد.

تصــرف بــه نســبت المللــی بیــن اعتــراض
افغانســتانازســویگــروهطالبــانهنــوزفروکش
نکــردهامــاموضــوعدیگــریکــهمــوردتوجــهقــرار
گرفتــهثــروتمعدنیاینکشــوراســتکــهممکن
المللــی بیــن موقعیــت در را افغانســتان اســت

برجستهتریقراردهد.
بــه گــزارش ایســنا، شــبکه ســی ان ان در ایــن 
بــاره مطلبــی بــا عنــوان »طالبــان روی مــواد معدنی 
بــه ارزش یــک تریلیــون دالر تکیه زده کــه جهان به 
شــدت بــه آن نیــاز دارد« منتشــر کــرد. ایــن کشــور 
کوهستانی ذخایر بزرگی از مس، لیتیوم، اورانیوم، 
عناصــر خاکــی نــادر و ســایر فلــزات و مــواد معدنــی 
دارد. همچنیــن میــزان قابــل توجهــی ذخایــر زغــال 

سنگ، نفت و گاز دارد.
طبــق گزارش ســی ان ان، بــرآورد یک تریلیون 
دالری یک ارزیابی قدیمی اســت که یک دهه پیش 
توســط زمیــن شناســان و مقامــات نظامــی آمریــکا 
انجــام گرفــت. در بــرآورد دیگــری که یــک دهه قبل 
از ســوی یــک وزیــر معدنی افغانســتان انجام شــده 
بود، ثروت معدنی این کشــور حداکثر ســه تریلیون 
دالر ارزیابی شــده بود. اگر این رقم بر اســاس تورم 
و مهمتر از همه تقاضای رو به رشــد برای بعضی از 
این مواد معدنی محاســبه شــود، رقم مذکور بسیار 

باالتر خواهد رفت.
بــه عنــوان نمونــه لیتیوم را در نظــر بگیرید که 
فلــز مــورد اســتفاده در ســاخت باطری اســت. طبق 
پیــش بینــی فســت مارکتــس، اگرچه میــزان اندکی 

لیتیوم در باطریها استفاده می شود اما تقاضا برای 
این فلز به دلیل فراگیر شــدن خودروهای برقی به 
حدی سریع رشد می کند که تولید آن باید در دهه 
جاری چهار برابر افزایش پیدا کند تا تقاضای رو به 
رشــد را تامیــن کننــد. آژانس »بنچ مــارک مینرالز« 
انتظــار دارد بــازار لیتیوم تا ســال آینده دچار کمبود 

عرضه شود.
لیتیــوم یــک فلــز کمیاب نیســت امــا تولید آن 
تنها در چند کشــور از جمله چین و شــیلی متمرکز 
است. با این حال روزنامه نیویورک تایمز در گزارش 
ســال ۲۰۱۰ به نقل از مقامات ارتش آمریکا نوشته 
بود افغانســتان می تواند عربستان سعودی لیتیوم 
باشد. جیمز رایزن در آن زمان با اشاره به اظهارات 
مقامــات آمریکایــی در نیویــورک تایمــز نوشــته بود: 
ایــن  از  پیــش  تــا  کــه  افغانســتان  معدنــی  ذخایــر 
شناســایی نشــده بود و شامل میزان عظیمی آهن، 
مــس، کبالــت، طــا و فلــزات صنعتــی مهمــی مانند 
لیتیوم هســتند به حدی بزرگ و شــامل بســیاری از 
مــواد معدنــی ضــروری بــرای صنعت مدرن هســتند 
که افغانســتان می تواند به یکی از مهمترین مراکز 

معدنی جهان تبدیل شود.
امــا ثــروت معدنی افغانســتان تنها بــه لیتیوم 
محــدود نیســت. بــه نظــر می رســد افغانســتان یک 
کشــور غنــی از مــس هــم باشــد. بنــا بر بــرآورد یک 
مقام رســمی افغان که توســط رویترز گزارش شــده 
بــود، افغانســتان حــدود ۳۰ میلیون تن ذخایر مس 
دارد. مس بی شــک برای گذار انرژی از لیتیوم هم 

مهمتــر اســت. توربینهــای بــادی بــه ۲.۵ تــا ۶.۴ تن 
مس به ازای هر مگاوات ظرفیت برای ژنراتور، کابل 
و ترانســفورمرهای ضــروری در نصــب، نیــاز دارنــد. 
تقاضــا بــرای مــس در بعضی از مزارع خورشــدی به 
طــور میانگیــن ۵.۵ تن بــه ازای هر مگاوات ظرفیت 
اســت. همزمان عرضه مس هــم به دلیل اختاالت 
معدنــی و هزینه هــای مربــوط بــه ســاخت معــادن 

جدید محدودتر می شود.
کمبــود مــس هــم پدیــدار شــده اســت. طبــق 
گــزارش بلومبــرگ، تحلیلگــران مــی گوینــد عرضــه 
مس ممکن است تا چهار سال آینده دچار کمبود 
شــود. صنعــت معــدن به ســرمایه گــذاری بیش از 
۱۰۰ میلیــارد دالر بــرای افزایــش تولیــد بــه میــزان 
حداقــل ۴.۷ میلیــون تــن )میــزان کمبــود ســاالنه 
بــرآورد شــده از ســوی تحلیلگــران( تا ســال ۲۰۳۰ 

نیاز دارد.
امــا مــس نهایــت ثــروت معدنــی افغانســتان 
نیست. افغانستان عناصر معدنی مهم دیگری دارد 
که برای برقی ســازی وســایل حیاتی هســتند. طبق 
بــرآورد ســال ۲۰۱۱ ســازمان زمیــن شناســی آمریکا، 
افغانستان حدود یک میلیون تن عناصر خاکی نادر 
دارد. تقاضــا بــرای عناصــر خاکی نادر طی ۱۵ ســال 
گذشــته دو برابر شــده و به ۱۲۵ هزار تن در ســال 
رســیده اســت و تا ســال ۲۰۳۰ رشــد بیشــتری پیدا 

کرده و به ۳۱۵ هزار تن می رسد.
بــرآورد  معدنــی،  گنجینــه  ایــن  بــر  عــاوه 
بشــکه  میلیــارد  دو  حــدود  افغانســتان  می شــود 

نفــت خــام و بیــش از یــک تریلیــون فــوت مکعــب 
مــواد  انــدازه  بــه  گاز  و  نفــت  دارد.  طبیعــی  گاز 
معدنــی مــورد نیــاز بــرای تولید باطــری و مس این 
روزهــا هیجان انگیز نیســتند. امــا این حقیقت که 
ذخایــر مــواد معدنــی و فلزات مذکــور بهره برداری 
نشده اند، به وجود مشکل در بهره برداری از آنها 

در این کشــور اشاره دارد.
دالر  میلیــون   ۵۰۰ بــه  نزدیــک  آمریــکا 
یــک  ایجــاد  بــرای  افغانســتان  بــه  کمــک  بــرای 
چارچــوب رگوالتــوری بــرای صنعــت معدنــی خــود 
ســرمایه  ایــن  متاســفانه  امــا  کــرد  ســرمایه گذاری 
گــذاری بــه ثمــر ننشســت که تــا حدودی بــه دلیل 
دادن  بــرای  افغانســتان  دولــت  نداشــتن  تمایــل 
تعهــدات جــدی بــود. علت این بــی رغبتی هم این 
بــود کــه با وجود ثروت معدنی عظیم، افغانســتان 

یک کشــور جنگ زده با وضعیت آشــفته است.
بر اســاس گزارش اویل پرایس، ثبات سیاسی 
نسبی برای توسعه هر گونه صنعت منابع ضروری 
اســت. تصــرف راحــت افغانســتان از ســوی گــروه 
طالبــان جــدا از ماحظــات اخاقی، نشــان می دهد 
کــه آنهــا مــی تواننــد ثبــات را در ایــن کشــور بهبــود 
دهند. این امر ثبات سیاســی ضروری برای توســعه 
کنــد.  مــی  تضمیــن  را  افغانســتان  معدنــی  ثــروت 
امــا همچنیــن ممکــن اســت بــه ایــن معنا باشــد که 
کشــورهای محکوم کننده طالبان ممکن اســت ســر 
میز منابع این کشور جایی نداشته باشند در حالی 

که به شدت به این منابع نیازمند هستند.

اولینجلسهستادتدوینالیحهبودجهسال
1۴۰1بــاحضــوررئیــسســازمانبرنامــهوبودجــه،
معاونــان،رؤســایامــورومشــاورانایــنســازمان

تشکیلشد.
بــه گــزارش ســازمان برنامــه و بودجــه؛ ســید 
مســعود میرکاظمی معاون رئیس جمهوری و رئیس 
ایــن جلســه  ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور در 
ضمن گرامیداشــت هفته دولت، از شهیدان رجایی 
و باهنــر یــاد کــرد و گفــت: هرچنــد عمــر دولت این 
شــهیدان کوتــاه بــود ولــی بــه عنــوان یــک الگــوی 

اسامی جاویدان ماندند.
ثروتمنــدی  کشــور  مــا  گفــت:  میرکاظمــی 
از  داریــم،  فراوانــی  خــدادادی  منابــع  و  هســتیم 
لحــاظ برخــورداری منابــع و ثروت هــای خــدادادی از 
کشــورهای کــم نظیــری هســتیم، ولــی چــرا منابع و 

اثرات آن در جامعه ما کمتر دیده می شود؟
وی افزود: در چند ســال گذشــته خیلی از هم 
وطنــان مــا بــه خط فقــر رســیده اند و ســطح درآمد 
خانوارهــا پایین آمده اســت، نیروهــای تحصیلکرده 
فراوانــی بیکار هســتند، همه امکانــات برای آبادانی 
بــه روســتاها رفته ولی کار و اشــتغال وجــود ندارد. 
در ۸ ســاله گذشــته بیــش از ۲,۷۰۰ هــزار میلیــارد 
تومان بودجه هزینه شده است. آیا ما توانسته ایم 
به اهداف برنامه ۵ ســاله برســیم؟ علت این تحقق 

بــرای  کجاســت؟  کار  اشــکال  نشــدن ها چیســت؟ 
تدویــن بودجــه زحمت زیادی کشــیده شــده اســت، 
زمانــی خســتگی ایــن زحمــات جبــران می شــود کــه 

اهداف مورد نظر محقق شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه افزود: 
آیا در چند ساله گذشته توانستیم رشد کنیم؟ چرا 
رشد نکرده ایم؟ آیا نباید آسیب شناسی کنیم؟ در 
طول ۴۲ سال گذشته وضع مختلفی مانند افزایش 
و کاهــش قیمــت نفــت، تحریــم، تغییــر دولت هــا و 
… داشــته ایــم، مشــکل کجاســت؟ آیــا قبــول داریم 
کــه مشــکل داریــم و بایــد تغییــر ایجــاد کنیــم؟ آیــا 
امکان تغییر وجود دارد؟ البته در کشــور در بعضی 

قسمت ها تغییرات جدی انجام شده است.
معــاون رئیس جمهوری گفــت: باید تغییر ایجاد 
شود و برای این تغییر ضروری است که برنامه داشته 
باشــیم. بــرای اینکــه بازنگــری شــود و آدرس درســت 
اقتصادی بدهیم باید بودجه ای تنظیم شود تا اهداف 
دقیق برنامه محقق شود، شفاف باشد، قابل نظارت 

باشد و منابعش حتی االمکان پایدار باشد.
وی خاطرنشــان کــرد؛ تنظیم بودجه برای ســال 
آینده باید واقعی، قابل اندازه گیری و قابل رصد باشد 
تا بتواند از راهبردهای اساســی و سیاســت های کلی 
کشــور پشــتیبانی کند. تنظیم بودجه بایــد از اهداف 
عالــی بــه ســطح پاییــن بیایــد نــه از ردیــف بودجــه ای 

بــه ســمت باال بــرود. از ابتــدا عملیاتی شــدن بودجه 
مدیریــت شــود تــا هــر ماه بتــوان عملکــرد آن را رصد 
کرد، از حوزه های کوچک سطح کشور گرفته تا سطح 
کان، از سازمان ها و ادارات تا سطح وزارتخانه ها این 

کار باید انجام شود.
رئیــس ســازمان برنامه و بودجه کشــور گفت: 
بودجــه خــط کشــی اســت کــه مــا را به نقطــه هدف 
می رســاند، اگر خوب تنظیم شــده باشــد ما را برای 
رسیدن به نقطه هدف به درستی هدایت می کند.

میرکاظمــی در بخــش دیگــری از ســخنان خود 
گفــت: چــرا بهره وری کل و بهره وری ســرمایه ای ما 
ثابــت و یــا منفــی اســت و مجموعــاً رونــد آن نزولی 
بــوده اســت، در حالــی که منابع زیادی صرف شــده 
است اما منجر به تولید مؤثر نشده است؟ تسهیل 
کسب و کار باعث افزایش بهره وری می شود. باید 
رانت هــا برداشــته شــود تــا بهــره وری بــاال رود. نیاز 
بــه یــک برنامه ملی، اصــاح راهبردها و تجدید نظر 
در برنامه هــا داریــم، بایــد اهــداف برنامه مشــخص 
باشــد و اینکــه بــا چــه سیاســت هایی بایــد مدیریت 
شــود. بودجه باید شــفاف، قابل اجرا، نظارت پذیر، 
پاسخگو و تضمین کننده اهداف عالی کشور باشد. 
اگــر بــه قانــون برنامــه و بودجــه برگردیــم و درســت 
حرکــت کنیــم همــه دســتگاه ها هم بــه تبعیت از ما 

درست حرکت می کنند.

میرکاظمــی گفــت: ادامــه رونــد گذشــته بــرای 
امروز پاسخگو نیست، باید تجدید نظر جدی انجام 
شــود. اعتقــاد دارم کــه پتانســیل الزم در پرســنل 
ســازمان برنامــه و بودجــه وجــود دارد، بــا توجــه بــه 
اینکه تغییر ســاختار بودجه بســیار سخت و دشوار 
اســت، بــا تــوکل بــر خدا اگــر تغییر اساســی بدهیم 
می توانیــم بــه اثربخــش بــودن آن امیــدوار باشــیم. 
بایــد وظایف اصلی ســازمان مورد توجــه و اجرا قرار 
گیــرد، تــا بودجــه مبتنــی بر برنامــه با حداقــل اجزا، 
بــدون پیچیدگــی و به ســاده ترین وجه ممکن، مؤثر 

و پشتیبان اهداف ملی کشور تنظیم و اجرا شود.
و  هزینه هــا  منابــع،  بایــد  گفــت:  میرکاظمــی 
دســتگاه ها بازنگری شــوند، سازمان باید پاسخگوی 
برنامه ها باشد تا مشکات مردم دنبال و حل شود. 
اشــتغال ایجاد و بیکاری کم شــود، بانک ها ســامان 
بگیرنــد. تخصیــص به گونه ای باشــد که برنامه ها از 
ســطح ملــی تا اســتانی مدیریت شــوند، دولت باید 

تسهیل گر کسب و کار باشد.
گفتنی است در این جلسه برنامه زمان بندی، 
و   ۱۴۰۱ ســال  بودجــه  الیحــه  گیری هــای  جهــت 
رویکردهــای اجرایــی بودجــه مــورد بحــث و تبــادل 
نظــر قــرار گرفــت. همچنیــن تشــکیل کار گروه هــا 
بــرای  بــرای ادامــه کار تدویــن الیحــه، پیشــنهاد و 
بررسی های بیشتر به مسئوالن مربوطه ارائه شد.

نخستین وعده وزرای کابینه سیزدهم پس از رای 
اعتماد چه بود

اولینجلسهستادتدوینالیحهبودجه1۴۰1برگزارشد
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

انتشار 10 هزار میلیارد ریال 
اوراق »گام« از سوی بانک 

اقتصادنوین
10هــزار  انتشــار  بــه  اقــدام  اقتصادنویــن  بانــک 
میلیــارد ریــال اوراق گام )گواهــی اعتبــار مولــد( بــرای 

صنعت خودرویی کشور کرد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک اقتصادنوین، این 
بانــک بــا هــدف تامیــن 
گــردش  در  ســرمایه 
واحدهــای  و  بنگاه هــا 
بــه  کمــک  تولیــدی، 
شــکوفایی  و  توســعه 
اقتصاد ملی و نیز رونق 
تولید و پایداری اشتغال 
بــا  تحریــم،  دوره  در 
انتشــار 10هــزار میلیارد 
ریال اوراق گام، اقدام به تامین سرمایه در گردش مورد 

نیاز صنعت خودرویی کشور کرد.
اوراق گام، بــه عنــوان یــک ابــزار بازارمحــور ، غیــر 
تــورم زا و بــا قابلیــت نقــل  و انتقــال در بازارهــای پــول و 
ســرمایه، ابــزار نوینــی در تامیــن اعتبــار بــرای بنگاه های 
تولیدی اســت که بر اســاس آن تولیدکنندگان بر مبنای 
فاکتــور خریــد مــواد اولیــه، از بانــک عامــل درخواســت 
انتشــار و تضمین گواهی اعتبار مولد در سررســید کرده 
و آن را به فروشنده مواد اولیه تحویل می دهند. دارنده 
ایــن اوراق می توانــد گواهــی را تا زمان سررســید آن نزد 
خــود نگــه دارد، یــا آن را بــه فروشــنده مــواد اولیــه خود 
واگــذار کنــد و یــا نســبت به تنزیــل آن در بازار ســرمایه 

اقدام کند.
بانک اقتصادنوین حمایت از تولید و اشتغال ملی 
را یکی از مهم ترین اولویت های راهبردی خود می داند و 
به ویژه در دوســال گذشــته با تمام توان و ظرفیت خود 
تــاش کرده اســت که با شتاب بخشــی بــه تامین منابع 
مالــی مــورد نیاز واحدهای تولیــدی و صنعتی گامی مهم 

در راستای تحقق رسالت خود بردارد.

 اعتبار کارت های نقدی

بانک  پاسارگاد تمدید شد
در راســتای حفظ ســامتی و رفاه حال مشــتریان 
گرامــی و کاهــش نیاز به مراجعه حضوری به شــعبه ها 
نقــدی  کارت هــای  کرونــا،  ویــروس  شــیوع  ایــام  در 
بانک پاســارگاد کــه تاریــخ انقضای آن ها شــهریور ســال 

1400است، به مدت یک سال تمدید شد.
پــس  ایــن  از  بانک پاســارگاد،  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
دارای  گرامــی  مشــتریان 
تاریــخ  بــا  نقــدی  کارت 
ســال  شــهریور  انقضــای 
هنــگام  بایــد   1400
درگاه هــای  از  اســتفاده 
بخــش  در  پرداخــت، 
انقضــای  تاریــخ  ســال 
عــدد  جــای  بــه  کارت، 
وارد  01را  عــدد   ،00
کننــد. همچنیــن مشــتریانی کــه از ســامانه های بانکــداری 
مجــازی و یــا همراه بانــک اســتفاده می کننــد نیــز بایــد بــه 
ایــن  بــر  ویرایــش اطاعــات کارت هــای تعریف شــده خــود 
اســاس اقــدام کننــد. هم میهنان عزیــز می تواننــد اکثر امور 
بانکــی خــود را بــا بهره منــدی از انــواع خدمــات بانکــداری 
الکترونیــک بانک پاســارگاد مانند ســامانه بانکــداری مجازی 
و اپلیکیشــن های همراه بانــک، پی پــاد و ویپــاد  انجــام  داده 
کننــد.  خــودداری  شــعبه ها  بــه  غیرضــروری  مراجعــه  از  و 
شــمارۀ   بــه  بانک پاســارگاد  اطاع رســانی  و  مشــاوره  مرکــز 
تماس82890 و سامانۀ CRMدر سایت این بانک به نشانی 
www.bpi.ir/crm نیــز در طــول شــبانه روز آمــاده دریافــت 

نظرات و پاسخگویی به سؤاالت مشتریان عزیز است.

پرداخت سود سهامداران 
شرکت های »گلتاش« و »پاکشو« 

در شعب بانک صادرات
بانــک صــادرات طــی اطاعیه ای اعام کــرد تمامی 
ســهامداران شــرکت های »گلتاش« با نماد »شگل« و 
»گــروه صنعتی پاکشــو« بــا نماد »پاکشــو« می توانند 
برای دریافت سود سهام خود به شعب بانک صادرات 

در سراسر کشور مراجعه کنند.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک صــادرات، ســود 
ســهام شــرکت گلتــاش 
منتهــی  مالــی  در ســال 
روز  از   ،٩٩ ٣٠آذر  بــه 
سه شــنبه دوم شــهریور 
١٤٠٠به مدت یک ســال 
و ســود ســهام شــرکت 
پاکشــو  صنعتــی  گــروه 
منتهــی  مالــی  در ســال 
١٣٩٩از  ٢٩اســفند  بــه 
روز چهارشــنبه ٢٠ مرداد ١٤٠٠در شــعب بانک صادرات 
ایران قابل دریافت است. در این اطاعیه از سهامداران 
شــرکت های گلتــاش و گــروه صنعتــی پاکشــو خواســته 
شــده ضمــن مراجعه حضوری به شــعب بانــک صادرات 
در سراسر کشور، با ارائه اصل کارت ملی یا شناسنامه 
و کد سهامداری )کد بورسی( به دریافت نقدی یا واریز 

آن به حساب های سپهری خود اقدام کنند.
عــاوه بــر ایــن، پرداخــت ســود ســهام افــراد کمتــر 
از ١٨ســال، پــس از احــراز هویــت کامــل و دریافت کپی 

شناسنامه، صرفاً به ولی )پدر( بامانع خواهد بود.
پرداخت ســود ســهام به نماینده قانونی ســهامدار 
تنهــا بــا ارائــه وکالت نامــه رســمی معتبر به همــراه اصل 
کارت ملــی یا شناســنامه، گواهی نقل و انتقال ســپرده 
ســهام ســازمان بــورس و یــا اعــام شــفاهی کد بورســی 

سهامدار امکان پذیر است.

هشدار بانک ملی درباره 
پیامک های تبلیغاتی و 

شیوه های عجیب کالهبرداری
بانــک ملــی دربــاره اســتفاده از لینک هــای آلــوده 
ارســالی از ســوی کاهبــرداران در قالــب پیامک هــای 

تبلیغاتی هشدار داد.
اخیــرا  ملــی،  بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 

اطاعاتی درباره انتشــار 
تبلیغاتــی  پیام هــای 
تجــاری  شــرکت های 
همچــون  دنیــا  مطــرح 
و... آدیــداس  تویوتــا، 
لینک هــای  دارای  کــه 
آلوده و احتمال آلودگی 
بــرای  بدافزارهــا  بــه 
خرابکاری در سازمان ها 

و ادارات دولتی بوده، گزارش شده است.
افراد سودجو با ارسال پیامک و یا برقراری تماس 
مســابقه ها،  در  برنده شــدن  قبیــل  از  موضوعاتــی  بــا 
یــا  و  ترغیب کننــده  جوایــز  بــا  قرعه کشــی  در  شــرکت 
اخبــاری کــه مــردم به دنبال آن هســتند، کاربر را برای 
مشــاهده یــک وب ســایت و یــا مراجعــه بــه لینک هــای 
از  پــس  نهایــت  در  کــه  می کنــد  ترغیــب  ارسال شــده 
انجــام مراحــل خواســته شــده، فعالیت هــای مخربــی 
همچــون نصــب بدافــزار بــرای دسترســی بــه داده های 
روی سیســتم کاربــر، اجــرای کدهــای آلــوده بــه منظور 
دسترســی به شــبکه های ســازمانی، آلوده ســازی کاربر 
بــرای سوءاســتفاده از آن در جهــت اهــداف نفوذگران 

و... صورت می گیرد.
بر این اساس ضرورت دارد مشتریان و یا همکاران 
در صــورت دریافــت هرگونــه پیــام تبلیغاتــی از طریــق 
پیامــک یــا پیام رســان های داخلــی و خارجــی، از مراجعه 
به لینک های پیوست شده جدا خودداری کرده و پیام را 

برای مخاطبان خود ارسال نکنند.
این پیام ها نه تنها به شکل تبلیغات، بلکه ممکن 
اســت در قالــب هــر نــوع پیامــی کــه حــاوی لینــک بــرای 

مراجعه به صفحات دیگر باشد، ارسال می شوند.

راه اندازی نسخه جدید 
سامانه بانکداری اینترنتی 

بانک رفاه
خدمــات  کیفیــت  ارتقــای  و  بهبــود  منظــور  بــه 
افزایــش ســطح  بــا هــدف  و  رفــاه  بانــک  الکترونیکــی 
رضایتمندی مشــتریان، نســخه جدید سامانه بانکداری 

اینترنتی این بانک راه اندازی شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک رفــاه، در نســخه 
خدماتــی  اســت  حقیقــی  مشــتریان  ویــژه  کــه  جدیــد 

ثبت نــام  همچــون، 
فراموشــی  آنایــن/ 
ســامانه های  رمــز 
و  اینترنت بانــک 
دریافــت  موبایل بانــک، 
گــزارش  از  رســید 
امــکان  و  صورتحســاب 
مشاهده مانده و سقف 
ریالــی تراکنش هــای هر 

حساب در روز ارائه شده است.
بر اســاس این گــزارش، کاربران ســامانه بانکداری 
اینترنتی حقیقی می توانند با اســتفاده از منوی ثبت نام 
ســامانه  بــه  ورود  در صفحــه  رمــز  فراموشــی  آنایــن/ 
اینترنت بانک و با ورود اطاعات کارت و شــماره موبایل 
خــود بــه فعال ســازی ســامانه های بانکــداری اینترنتی و 
موبایل بانک و یا تغییر نام کاربری، رمز عبور اول و دوم 
خــود بــدون نیــاز بــه مراجعه حضــوری به شــعب، اقدام 
کننــد. همچنیــن، کاربــران می تواننــد از طریــق گــزارش 
صورتحســاب و بــا انتخــاب آیکن»  « بــر روی هر ردیف 
از صورتحساب، به دریافت و چاپ رسید تراکنش مورد 

نظر اقدام کنند.
عــاوه بــر ایــن، پــس از انتخــاب حســاب مبــدأ در 
زمــان انتقــال وجه در منوهــای انتقال وجه فــوری، پایا، 
ســاتنا، پرداخت قبــض، پرداخت حق بیمه کارفرمایان و 
پرداخت تسهیات در سامانه بانکداری اینترنتی، امکان 
مشــاهده ســقف مبلــغ قابــل انتقــال در 24ســاعت و 
حداکثر مبلغ قابل انتقال در شبانه روز جاری از حساب 

مبدأ برای کاربران فراهم شده است.

بانک مسکن اوراق گواهی 
سپرده مدت دار ویژه 

سرمایه گذاری عام منتشر کرد
بانــک مســکن در راســتای سیاســت های اباغــی 
بانــک مرکــزی، انتشــار اوراق گواهــی ســپرده مــدت دار 
ســود  نــرخ  بــا  یک ســاله  عــام  ســرمایه گذاری  ویــژه 
علی الحســاب 1۸% ســاالنه و نــرخ ســود بازخریــد %10 
ســاالنه به تاریخ انتشــار 1400/06/06را در دســتور کار 

بانک قرار داد.
گــزارش  بــه 
گواهــی  اوراق  هیبنــا، 
ویــژه  مــدت دار  ســپرده 
عــام  ســرمایه گذاری 
یک ســاله بــا نــام بوده و 
بــه صــورت الکترونیکــی 
یــک  واحدهــای  در 
ریالــی منتشــر  میلیــون 

می شود. این اوراق دارای سررسید یک ساله بوده، سود 
آن در مقاطع ماهانه پرداخت و معاف از مالیات خواهد 
بــود. ضمــن اینکــه در صورت بازخرید قبل از سررســید، 
بــه صــورت روز شــمار نــرخ ســود ســاالنه 10درصــد بــه 

دارنده اوراق پرداخت خواهد شد.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

بــه گفتــه یک کارشــناس بازار ســرمایه، 
موجــب  نمادهــا  مــورد  در  ســلیقه ای  رفتــار 
»هــراس« ســهامدارانی می شــود کــه دوباره 

به بازار سرمایه روی آورده اند. شده است.
بــه ایلنــا  بــاره  ایــن  شــایان زهــراکار در 
گفت: برخورد ســلیقه ای درباره بســته شــدن 
نمادهایــی اســت که باالی صــد درصد فروش 
داشــتند که هیچ گونــه پیامی مبنی بر ظن در 

دستکاری این معامات دیده نمی شود. 
کــه  هســتیم  آن  شــاهد  افــزود:  او 
ســهم هایی کــه تابع یک جریــان و روند مثبت 
قرار می گیرند به هزاران دلیل بســته می شود 
کــه معتقــدم این گونــه برخوردها جای ســوال 
دارد که چرا سلیقه ای در مورد نمادها برخورد 
ســهامدارانی  هــراس  موجــب  کــه  می شــود 
بــازار ســرمایه روی  بــه  کــه به تازگــی دوبــاره 

آورده اند، شده است.  
او ادامــه داد: موضوع دیگر بســته بودن 
طوالنی مدت این نمادها اســت که مشــخص 
نیست با چه برآیندی این نوع سهام تا تاریخ 
مشخص بسته می شود و یک نماد را چندین 
بــار بــاز و بســته می کننــد. اگر نمادی مشــکل 
دارد بایــد ماننــد ســایر نمادهــا بــا آن برخــورد 
شــود و حالت یکســان وجود داشــته باشــد و 

معتقــدم بایــد یــک قانــون خــاص دربــاره ایــن 
موضوعات ایجاد شود. 

اظهــار  ســرمایه  بــازار  کارشــناس  ایــن 
کــرد: موضــوع قابــل تامــل دیگر قانون بســته 
شــدن 20 تا 50درصدی نمادها است که نظر 
شــخصی بنده این اســت که قانون بیهوده ای 
بود و تاثیر مثبتی ندارد و کارایی آن مشخص 

نیست. 

بــر بورس هــای ســازمان  مدیــر نظــارت 
بــورس ضمــن رد خبــر منتشرشــده مبنــی بــر 
آغاز فروش سهام عدالت از روز شنبه گفت 
کــه ایــن موضــوع بــا توجــه به وضــع حاکم بر 

بازار به صورت بلوکی انجام خواهد شد.
ســید مهدی پارچینی در این باره به ســنا 
گفــت: همانگونــه که در مصاحبــه قبلی عنوان 
شــد در هفته هــای اخیــر بــا ارائــه گزارش هــای 
جــذاب از ســوی شــرکت های حاضــر در ســبد  
سهام عدالت، شاهد افزایش تقاضای خرید در 
این دسته از شرکت ها بودیم، از طرفی برخی از 
دارندگان ســهام عدالت اقدام به ثبت تقاضای 

فروش در سامانه مربوطه کرده بودند. 
ســازمان  بورس هــای  بــر  نظــارت  مدیــر 
بــورس افــزود: لــذا بــا توجه به شــفاف شــدن 
وضع حاکم بر اقتصاد و فضای سیاسی کشور 
مقرر شــد، تا در صورتی که ســهامداران قصد 
بهره منــدی بیشــتر از منافــع آتــی دارایی هــای 
خــود را دارنــد جهــت حفــظ منافع این دســته 
بازنگــری  بــه منظــور  از ســهامداران فرصتــی 

درخواست های فوق داده شود. 
فرصــت  اتمــام  از  پــس  کــرد:  اظهــار  او 
اعامی، در آینده و بسته به جو حاکم بر بازار 
اقــدام بــه واگــذاری ســهام های فــوق بصــورت 

بلوکی خواهد شد. 
او در پایــان افــزود: در پایــان از فعــاالن 
محتــرم تقاضــا می شــود اخبار مربــوط به بازار 
ســرمایه را فقط از مراجع رســمی و متولی امر 
پیگیــری کننــد و توجهــی بــه اخبــار غیــر موثق 

نداشته باشند.

برنامه ای برای فروش سهام 
عدالت به شکل خرد وجود 

ندارد
همچنیــن مدیــر روابــط عمومی ســازمان 
بــورس  درایــن بــاره نوشــت: ســازمان بــورس 
برنامــه ای بــرای فروش خرد ســهام عدالت در 

دست اجرا ندارد.
ســارا  فــارس،   خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
علیاری در توئیتی نوشــت: ســازمان برنامه ای 
برای فروش خرد سهام عدالت در دست اجرا 
نــدارد و تنهــا عرضه های بلوکی ســهام عدالت 

به روال گذشته انجام می شود.

 فروش سهام عدالت

در صورت صاحدید ناظر بازار 
از امروز آغاز خواهد شد

شــرکت  عامــل  مدیــر  دیگــری  خبــر  در 
آغــاز  از  بهــادار  اوراق  مرکــزی  ســپرده گذاری 
فــروش ســهام عدالــت در صــورت صاحدیــد 

ناظر بازار خبر داد. 
حســین فهیمــی دربــاره آخریــن فرصــت 
ســهامداران عدالــت بــرای لغــو ســفارش های 
باشــگاه  بــه  خــود  قدیمــی  و  قبلــی  فــروش 
خبرنگاران گفت: تعیین زمان 5 شهریور برای 
لغــو ســفارش فروش ســهام عدالت، هشــدار 

برای کســانی بود که ممکن اســت سهام شان 
از شــنبه به بعد فروخته شــود و دیگر نشــود 

کاری برایشان کرد.
عمومــی  روابــط  مدیــر  نعمتــی،  مهــدی 
شــرکت ســپرده گذاری مرکــزی اوراق بهــادار و 
تســویه وجــوه )ســمات( نیــز در رابطــه بــا این 
پرســش که آیا از شــنبه فروش سهام عدالت  
از ســرگرفته خواهد شــد؟ مطــرح کرد: ممکن 
اســت کــه ناظــر بــازار بــا توجه بــه وضــع بازار 

اجازه فروش را  بدهد.
این مقام مسئول در رابطه با این پرسش 
کــه اگــر از روز شــنبه ناظــر بــازار اجــازه فروش 
ســهام عدالــت را بدهــد، فقــط ســفارش های 
فــروش قدیمــی ســهام عدالــت انجام می شــود 
یــا خیر؟ و ســهامداران می توانند ســفارش های 
ارائــه  کارگزاری هــای  بــه  هــم  جدیــد  فــروش 
دهنــد؟ گفــت: هنــوز اطاعیــه ای در این زمینه 
داده نشــده اســت. امــا قاعدتــا اول بایــد وضــع 

فروش های قدیمی مشخص شود.
محمودرضــا پوررضایــی، مشــاور اجرایــی 

ســهام عدالت در شرکت ســپرده گذاری مرکزی 
اوراق بهادار و تسویه وجوه )سمات( هم درباره 
ایــن پرســش کــه چــه کســانی قــادر بــه حــذف 
ســفارش فروش ســهام عدالت خود هســتند؟ 
اظهــار کــرد: لغو ســفارش فــروش، صرفــا برای 
ســهام باقیمانده اســت. چنانچه سهام عدالت 
افــراد قبا به فروش رفته باشــد وجوه مربوطه 
بــه فروشــنده منتقــل می شــود. اکنــون مانــده 
نــه  دارد،  لغــو  قابلیــت  فروش نرفتــه  ســهام 

سفارش هایی که قبا انجام شده است.
این مقام مسئول اظهار کرد: لذا مجدداً 
تاکیــد می کنیــم ســهامدارانی کــه نســبت بــه 
ســفارش فــروش ســهام خــود در ســامانه ها 
یــا کارگزاری هــای مربوطــه اقــدام کــرده انــد و 
قصــد انصــراف از فــروش این ســهام را دارند، 
می تواننــد نســبت بــه لغــو سفارشــات خــود 

اقدام نمایند.
ایــن مقــام مســئول در رابطــه بــا زمــان 
ثبت در خواســت لغو ســفارش فروش ســهام 
ایــن امــکان محــدود بــه  عدالــت بیــان کــرد: 
زمان مشــخصی نبــود وســهامدارانی که قصد 
لغــو ســفارش فــروش ســهام خــود را دارنــد 
می توانند با مراجعه به سامانه های بانکی، یا 
کارگزاری های مربوطه نسبت به لغو سفارش 

فروش خود اقدام کنند.
این مقام مسئول در رابطه با این پرسش 
کــه آیــا بعــد از 5 شــهریور هم افــراد می توانند 
درخواســت لغــو ســفارش فروش قبلی ســهام 
عدالــت خــود را بــه کارگزاری ها بدهنــد؟ اظهار 

کرد: بله، محدودیت زمانی ندارد.
پوررضایــی تصریــح کــرد: از آنجایــی کــه 
امکان توثیق سهام در بانک ها برای این گروه 
از ســهامداران فراهــم شــده اســت، همچنین 
در هفته های اخیر بازار ســرمایه و به تبع آن 
ارزش ۳۶ شــرکت بورســی و فرابورسی سهام 
عدالت هم افزایش پیدا کرد، توصیه می شود 
افراد نســبت به نگهداری ســهام خود اهتمام 

داشته باشند.

براســاس اعــام بانــک مرکــزی، خریــد 
اوراق مالــی اســامی از طریــق ابــزار توافــق 
شــرع  موازیــن  بــا  منطبــق  )رپــو(  بازخریــد 
مقدس اســام با شــرط مسدودســازی وجوه 

تایید شد.
به گزارش اقتصادآناین، چهل و دومین 
ادامــه  در  نهــاد  ایــن  فقهــی  شــورای  جلســه 
برگــزاری سلســله جلســات ایــن شــورا در روز 
چهارشــنبه ســوم شــهریور بــه ریاســت اکبــر 
کمیجانــی، رئیــس کل بانــک مرکــزی و حضور 

سایر اعضا برگزار شد.
در این جلســه پیشــنهاد بانک مرکزی در 
خصــوص خریــد اوراق مالــی اســامی از ســوی 
بانــک مرکــزی از طریــق ابــزار توافــق بازخریــد 
)رپــو( منطبــق با موازین شــرع مقدس اســام 
با شرط مسدودسازی وجوه مربوط در حساب 
موسســات اعتباری و ســایر نهادهای مالی نزد 

بانک مرکزی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
شــورای فقهی طرح پیشنهادی مذکور را 
منوط به آنکه شرط مسدودسازی وجوه برای 
یک دوره معین به صورت شرط ضمن عقد در 
قراردادهای منعقده درج شود از حیث فقهی 

تایید کرد.
داوود کلهــر درباره توافقنامه بازخرید یا 
رپــو در تاریــخ 5 آذر 1۳87 در روزنامــه دنیای 

اقتصاد توشته است: 
بازارهای مالی از نظر سررسید ابزارهای 
مالی مورد اســتفاده در آن به دو دســته بازار 
پول و بازار سرمایه تقسیم می شوند. در بازار 
پول اوراق بهادار با سررســید کمتر از یکســال 
مــورد معامله قرار می گیــرد. یکی از مهمترین 
ابزارهــای بــازار پــول »توافقنامــه بازخرید« یا 

رپو )Repurchase Agreement( است.
ایــن ابــزار نقــش مهمــی را در تخصیــص 

کار آیی سرمایه در بازارهای مالی ایفا می کند. 
توافقنامــه بازخریــد تــا حــدی شــبیه بــه وام 
وثیقــه ای اســت، فــرض کنیــد معامله گــر الف 
در تاریــخ 2008/4/27 از طریــق فــروش )بــه 
وثیقه گذاشتن( اوراق بهادار به معامله گر ب، 
10/000/000دالر را بــا نرخ بهره ســاالنه ۳% از 
وی استقراض می کند و همزمان توافق می کند 
درتاریــخ 2008/4/28 همان اوراق بهادار را به 

مبلغ 10/000/8۳۳دالر بازخرید کند.
بــه   )10/000/000+10/000/000*%۳*1/۳۶0(
مابــه التفــاوت قیمت هــای فــروش و بازخریــد 
اوراق بهادار )8۳۳دالر( هزینه بهره رپو گفته 

می شود.
بنابراین توافقنامه بازخرید، توافقی بین 
دو طــرف اســت بــه نحوی که یــک طرف اوراق 
بهــادار خــود را بــه قیمــت مشــخص بــه طرف 
دیگر می فروشد )پول قرض می کند( و به طور 

همزمــان تعهد می کند کــه همان اوراق بهادار 
را به قیمت مشخص و در تاریخ مشخص در 
آینده بازخرید کند. نرخ بهره ای که در قرارداد 

ذکر می شود نرخ بهره رپو نامیده می شود.
نقطــه  معکــوس  بازخریــد  توافقنامــه 
مقابــل توافقنامــه بازخریــد اســت. در مثالــی 
کــه ذکر شــد، معامله گر الف کــه اوراق بهادار 
در  مشــخص  تاریخــی  در  و  می فروشــد  را 
آینــده آن را بازخریــد می کنــد اصطاحــا رپــو 
اوراق  کــه  اســت. معامله گــر ب  انجــام داده 
تاریخــی  در  و  می کنــد  خریــداری  را  بهــادار 
مشــخص در آینــده آن را مجــددا بــه فــروش 
انجــام  رپــوی معکــوس  اصطاحــا  می رســاند 
داده اســت. بنابرایــن این ابــزار مالی از منظر 
قرض  گیرنــده وجــوه، توافقنامــه بازخریــد و از 
منظر قرض دهنده وجــوه، توافقنامه بازخرید 

معکوس نامیده می شود.

بــه گفتــه مدیــر توســعه بــازار فیزیکــی 
بــا خریــد اوراق ســلف مــوازی  بــورس کاال، 
مســکن در این بورس می توان مســکن متری 

خریداری کرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از 
صداوســیما، جــواد فــاح درباره انتشــار اوراق 
ســلف مــوازی مســکن )خریــد متری مســکن( 
»طــرح  گذشــته،  ســال  زمســتان  از  گفــت: 
و  راه  وزارت  در  مســکن«  متــری  فــروش 
شهرســازی مطــرح شــد و مــورد توافــق بورس 

کاال و وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت.
راهکارهــای  از  یکــی  اینکــه  بیــان  بــا  او 
خانــه دار شــدن مــردم، فــروش متــری زمیــن 
افزایــش قیمــت  بــه  توجــه  بــا  اســت گفــت: 
مســکن، برخــی افــراد قــدرت خرید یــک واحد 
مســکونی را ندارنــد کــه بــا ایــن طــرح افــراد 

می تواننــد بــا توجه به مبلغی کــه دارند اقدام 
به خرید کنند.

مدیر توســعه بازار فیزیکی بورس کاالی 
ایــران دربــاره مزیت این طــرح اضافه کرد: در 
پیش فروش مســکن مبلغ ملک در چند دوره 
واریز می شــود، اما هیچ ضمانتی برای تحویل 
بــه موقــع آن وجــود ندارد، امــا در خرید اوراق 
ســلف مســکن، بــا مبلــغ انــدک هــم می تــوان 
یــک متــر مربــع خانه خریــداری کــرد و نیاز به 
پرداخت کامل پول واحد نیست ضمن اینکه، 
بــورس کاال ضمانــت تحویل بــه موقع واحد را 
می دهد و در زمان موعد بر اســاس امید نامه 

مسکن را تحویل می دهد.
او گفــت: بــا نظــارت و تضامینــی کــه در 
بــازار ســرمایه وجــود دارد خریــدار بــا خیــال 
راحــت اقــدام بــه ســرمایه گذاری می کند و اگر 

ســازنده بــه تعهــدات خــود عمــل نکنــد بایــد 
خسارت پرداخت کند.

ســلف  اوراق  هــر  قیمــت  افــزود:  فــاح 
موازی، متناسب با ارزش حدودی واحد طبقه 
همکــف کــه از همــه بزرگ تر و نقشــه ضعیف 
دارد، تعییــن می شــود و در زمــان ســر رســید 
اگــر واحد بزرگ تر و بهتری انتخاب شــود باید 

مابه التفاوت آن را بپردازد.
مدیر توســعه بازار فیزیکی بورس کاالی 
ایــران گفــت: اگــر فــرد تصمیــم دارد کــه یــک 
واحــد کامــل را خریداری کنــد، می تواند اوراق 

بیشتری خریداری کند.
فــاح بــا بیــان اینکــه ارزش اوراق ســلف 
رشــد  مســکن  قیمــت  بــا  متناســب  مســکن 
می کند، افزود: افراد در زمانی که نیاز به پول 
دارنــد، می تواننــد هــر زمــان، ایــن اوراق را در 

بازار ثانویه بفروش برسانند.
او بیــان کــرد: بــا در نظــر گرفتــن پــروژه 
مــوازی،  ســلف  اوراق  تعــدادی  ســاختمانی، 

متناسب با امید نامه پروژه منتشر می شود.
فــاح ادامــه داد: تــا امروز یک پــروژه در 
پردیــس اعــام آمادگــی کــرده اســت و ســایر 
سازندگان نیز تمایل برای حضور در این طرح 
را دارنــد. او بــا بیــان اینکــه بــرای انتشــار ایــن 
اوراق بایــد مقدمــات آن فراهــم شــود، گفت: 
بــرای اجرایــی شــدن طرح، بعــد از تصویب در 
کمیتــه فقهــی و تأییــد در بــورس کاال، باید در 

کمیته تنظیم مقررات بورس مطرح شود.
مدیر توســعه بازار فیزیکی بورس کاالی 
ایران افزود: انتشار اوراق سلف موازی منتظر 
تأییــد نهایــی هیــات مدیــره بــورس اســت تــا 

زیرساخت های الزم ایجاد شود.

مدیر نظارت بر بورس های ســازمان بورس: فروش 
سهام عدالت به صورت بلوکی انجام می شود

به گفته مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار، فروش سهام عدالت در صورت صالحدید 
ناظر بازار از امروز آغاز خواهد شد

شرط جدید کمیته فقهی بانک مرکزی برای خرید اوراق مالی اسامی 

توافق وزارت راه و بورس کاال برای عرضه اوراق سلف مسکن
به گفته مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کاال، خریدار در زمان سر رسید اگر واحد بزرگ تر و بهتری انتخاب کند باید 

مابه التفاوت آن را بپردازد

زهراکار، کارشناس بازار سرمایه: نباید در بسته شدن نمادها سلیقه ای برخورد کرد
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شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانكاران واجد شرایط واگذار نماید .

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 13:00 روز 
شنبه به تاریخ 1400/06/20

تاریخ  به  یکشنبه  روز  صبح   08:00 ساعت  از   : مناقصه  اسناد  گشایش  تاریخ 
1400/06/21

دریافت اسناد : سایت اینترنتی
WWW.abfaesfahan.ir شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  8-36680030- 031   )  داخلی 384  (

آگـهی برگـزاری مناقصه عمومـی 
شركت آب و فاضالب

 استان اصفهان

مبلغ تضمینمبلغ برآورد )ریال(محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه
)ریال (

4.800.194.500240.009.000جاریعملیات نصب و اصالح انشعابات فاضالب در منطقه فوالدشهر3-2-400/9

33.656.242.6001.139.687.000جاریعملیات نصب و اصالح انشعابات فاضالب در منطقه نجف آباد8-2-400/6

36-2-400/6
 )CCTV( عملیات شستشو و الیروبی، تعمیر و تعویض، ویدئومتری

 در مدار بهره برداری 

شبکه های فاضالب منطقه  4  اصفهان
11.495.618.850474.868.000جاری

37-2-400/6 )CCTV( عملیات شستشو و الیروبی، تعمیر و تعویض، ویدئومتری
11.015.195.850460.455.000جاریدر مدار بهره برداری شبکه های فاضالب منطقه  فوالدشهر

شرکت تولید نیروی برق شهید رجائی در نظر دارد تامین یک ست شرود سگمنت مرحله 
سوم توربین واحد گازی GE-F9 نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجائی را بصورت مناقصه 

عمومی دو مرحله ای با انعقاد قرارداد به تامین کنندگان واجد الشرایط واگذار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
 www.setadiran.ir پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
با شماره فراخوان 2000001500000005 انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی در سامانه 

اقدام نمایند.
1. زمان فروش الکترونیکی اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد، از پنجشنبه 1400/06/04 

تا ساعت 16 روز سه شنبه 1400/06/09

الکترونیکی پیشنهاد در سامانه ستاد و تحویل نسخه  2. آخرین مهلت بارگذاری 
فیزیکی پاکت الف: تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه 1400/06/22 

3. مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 600.000.000 ریال مطابق آیین نامه 
تضمین معامالت دولتی مصوب 94/9/22

4. زمان بازگشایی پاکات الف و ب: روز دوشنبه 1400/06/22 ساعت 9 صبح
محل تحویل نسخه فیزیکی پیشنهادات: قزوین، مجتمع ادارات نواب، بلوار مالیات، 
جنب اداره صنعت و معدن ساختمان عالمه قزوینی طبقه سوم، ضمناً پیشنهاد دهندگان 
می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 33376913-028 داخلی 212 
مراجعه   http://iets.mporg .ir یا   http://rajaei.tpph.ir سایت  به  یا  تماس   214  یا 

نمایند.

امور تدارکات شرکت تولید نیروی برق شهید رجائی تاریخ چاپ نوبت اول: 1400/06/04   تاریخ چاپ نوبت دوم: 1400/06/06                          

ت دوم(آگهی مناقصه عمومی شماره 1400/5
) نوب

شرکت تولید نیروی برق 
شهید رجائی

دلیل افت کیفیت ماکارونی های ایرانی در هفته های اخیر

انتقاد از بی تفاوتی به انرژی های تجدیدپذیر و خورشیدی در ایران

مدیرعامل مجتمع آلومینیوم جنوب: 
نیروگاه مقدم بر توسعه است

تولیــد  از  انســی  شــرکت  مدیرعامــل 
کنندگان بزرگ ماکارونی در نشست خبری 
اعــام کرد دلیــل افت قیمت ماکارونی نبود 

آرد مناسب در کشور است.
عصراقتصــاد  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
میراحمــدی مدیرعامــل شــرکت مــواد غذایی 
انسی در جمع خبرنگاران در توضیح این خبر 
گفــت: آرد ســهمیهای کــه در اختیــار کارخانه 
هــای تولیــد ماکارونی در کشــور قرار میگیرد 
افت کیفیت داشته و همین باعث افت کیفی 

ماکارونی عرضه شده به بازار است. 
وی افزود عالوه بر افت کیفیت شــاهد 
ســهمیه صــوری نیز هســتیم. در حال حاضر 
بازرگانــی دولتــی، روی کاغــذ میــزان ســهیمه 
آرد تولیــد کننــده را اعــالم و در این کاغذ نام 
اســتانی که باید ســهمیه آرد خود را دریافت 
کنیــم نیــز ذکر میکنــد؛ ولی وقتی به اســتان 
مربوطه مراجعه میکنیم پاسخ می دهند که 
آردی وجود ندارد!، در حال حاضر هزاران تن 
سهمیه صوری بین تولید کنندگان توزیع شده 
و نمیدانیم با این سهمیه ای که وجود خارجی 

ندارد چه کنیم.
وی در ادامه توضیح داد به دلیل نوسان 
نرخ ارز و افت کیفیت تولید بازار عراق را هم 
به ترکیه واگذار کرده ایم و در ادامه با انتقاد 
از کارشناسان اقتصادی که افزایش نرخ ارز را 

عامل رونق صادرات میدانند، گفت: درســت 
است که به صورت مقطعی با افزایش نرخ ارز 
صادرات افزایش پیدا میکند ولی این افزایش 
نرخ، امکان تولید را از تولید کنندگان سلب 
می کند و وقتی تولیدی نباشد صادراتی هم 
نیســت. اگــر قــرار بــود طــی چنــد دهــه اخیر 
افزایش نرخ ارز بر صادرات کشور اثر مثبت 
بگــذارد، چرا صادرات غیــر نفتی ایران منفی 
شده؟! تولید کننده برای داشتن امکان تولید 
نیاز به ثبات دارد و اگر نرخ ارز ثبات نداشته 
باشــد هیــچ تولیــد کننــده ای نمــی توانــد به 

فعالیت خود ادامه دهد.
وی در پاســخ به خبرنگار ما در رابطه با 
برنامــه هــای اعالمی از ســوی وزرای صمت و 
جهاد کشاورزی در مجلس گفت: این برنامهها 
در حد گفتار مطلوب است امیدواریم بتوانند 
آنــرا اجرایــی کننــد ولی بــه عنوان یــک فعال 
اقتصادی و عضوی از بخش خصوصی تجربه 
به من نشان داده است زمانی این برنامه ها 
عملیاتی میشــود که از کســانی مانند من در 
مسیر تدوین و اجرا استفاده شده باشد، زیرا 
ما با فضای کســب و کار کشــور و مشــکالت 
آن برخورد نزدیک داریم و می توانیم در این 
مسیر تجربیات عینی خد را در اختیار مدیران 
قرار دهیم در غیر این صورت این برنامهها نیز 
مانند بســیاری از بخشــنامههای خلقالساعه 

دردی از تولیــد دوا نکــرده و تنها مشــکالت را 
تشدید می کنند، اما امیدواریم که 
وزراء و مدیران دولت سیزدهم در 
رفع مشــکالت بخــش تولید موفق 

باشند.
میراحمدی در ادامه در پاسخ 
بــه ایــن ســئوال کــه آیا مشــکالت 
مربــوط بــه مــواد اولیــه مربــوط به 

بسته بندی برطرف شده است گفت: بخش 
بــه  مربــوط  مشــکالت  از  زیــادی 
بســته بنــدی و مــواد اولبــه مــورد 
نیــاز ایــن بخــش بــه نوســان نرخ 
دالر بــاز مــی گــردد و تــا زمانی که 
در بــازار ارز ثبــات وجــود نداشــته 
 باشــد وضعیــت تغییــر نخواهــد 

کرد.

مدیرعامــل یــک شــرکت دانش بنیــان در 
حوزه انرژی های خورشیدی با اشاره به ساخت 
ســامانه ها و دســتگاه های مربــوط بــه انــرژی 
خورشیدی در این شرکت، دالیل عدم اقبال به 
انرژی های تجدیدپذیر در ایران را تشریح کرد.
"افشــین اصلیان" مدیرعامل یک شــرکت 
دانش بنیــان در حــوزه انرژی هــای خورشــیدی 
و تجدیدپذیــر در گفت و گــو بــا خبرنــگار علمــی 
خبرگزاری تسنیم گفت: شرکت دانش بنیان ما 
پروژه هایی از جمله "آینه سهموی سه بعدی برای 
اولین بار در کشور"،  "سامانه پایش و مراقبت 
خورشــیدی برای حفاظت از مناطق حســاس و 
مرزها"، "ترکر تک محور یک کیلووات"، "سنسور 
ســلول  تســت  "دســتگاه  خورشــید"،  ردیــاب 
خورشــیدی مورد اســتفاده در ماهواره"، "پکیج 
یــک کیلووات خورشــیدی"، "دســتگاه مدیریت 
اتوماتیک منابع برق"، "اولین پکیج آبگرمکن و 
برق خورشیدی مختص مناطق واقع در بالیای 
طبیعی، "پد شارژ اتوماتیک کوادکوپتر از انرژی 
خورشــیدی"  را طراحی، ســاخت و تست کرده 
اســت. طرح های تحقیقاتی نیز در حال انجام 
است که از جمله آنها "لیزر خورشیدی"، "ترکر 
دو محور دقیق" و " شبیه ســاز خورشــید جهت 

تست پنل های خورشیدی" است.
از  مــردم  اســتقبال  عــدم  دربــاره  وی 
انرژی های خورشیدی در ایران اظهار کرد: قیمت 
برق در ایران بســیار ارزان اســت. امروز کشــور 
افغانســتان از ایران فقیرتر اســت یا در کشــور 
عــراق ببینید بــرق کیلوواتی چند اســت؟ اینها 
همسایگان ایران هستند و این نشان می دهد 

که ما راه را غلط طی کردیم.
اصلیــان ادامــه داد: قیمت بــرق آنقدر در 

ایران ارزان است که  هیچ کس نمی داند امروز 
برق در ایران کیلوواتی چند محاسبه می شود اما 
به عنوان مثال، قیمت بنزین را بسیار اهمیت 
می دهیم و همه می دانند که هر لیتر سه هزار 
تومان است چون مردم احساس می کنند که در 

اقتصاد شخصی آنها اثرگذار است.
مدیرعامــل ایــن شــرکت دانش بنیــان بــا 
بیان اینکه اگر قیمت برق واقعی شــود، مردم 
به سمت انرژی های خورشیدی خواهند رفت، 
تصریح کرد: البته گران کردن قیمت برق همه 
راهکار نیست و باید توجه داشت که وضعیت 
اقتصادی مردم با مشــکل مواجه شــده اســت 
و تحریم هــا نیــز در این موضوع بســیار اثرگذار 
بوده است.اصلیان با اشاره به سامانه "پایش 
و مراقبــت خورشــیدی" این شــرکت گفت: من 
بیــش از 4 ســال روی ایــن پــروژه کار کردم و 2 
سال پیش در نمایشگاه مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز، این محصول ارائه شد. دکتر ستاری معاون 
علمی و فناوری ریاست جمهوری شخصاً از این 
محصول استقبال کرد و از ما خواست روی این 
محصول کار کنیم و در واقع ما را تشویق کرد اما 
بعد از ساخت این دستگاه، هیچ ارگانی از آن 
استقبال نکرد؛ این سامانه می تواند به شدت 
جلوی قاچاق را گرفته و ساالنه جلوی شهادت 

بسیاری از سربازان را بگیرد.
اصلیان ادامه داد: در این سامانه از انرژی 
خورشــیدی و انــرژی بــاد بــر روی یــک ســتون 
اســتفاده کردیم که روی این ســتون ها دوربین 
وجــود دارد و پیش بینــی کردیــم از رادارهــای 
داخلــی خــود اســتفاده کنیــم و بــر روی آنهــا 
کوادکوپتــر قرار می گیرد و ایــن کوادکوپترها با 
انرژی خورشــیدی شارژ خودکار می شود. طرح 

اولیه این دستگاه در مالزی انجام شد و کاربرد 
آن بــرای جلوگیری از غرق شــدن افراد در دریا 
بــود و بعــد مورد توجــه وزارت دفاع مالزی قرار 
گرفت. من به دعوت دکتر ستاری به ایران آمدم 
اما امروز که در کشور خودم این طرح را کامل 
کردم هیچ ارگانی از این دستگاه استقبال نکرد 
در حالی که اعالم کرده بودم از کسی پولی هم 

نمی خواهم.
وی دربــاره جزئیــات ایــن ســامانه گفــت: 
سیســتم طوری طراحی شده است که فواصل 
ســتون ها در مــرز کشــور 500 متــر اســت اگــر 
دشــمن بــا تک تیرانــداز در حــال شــلیک باشــد 
و دوربین هــا و رادارهــا نیــز  قادر به تشــخیص 
نباشند این دستگاه این خال را پر می کند. این 
سیستم ارتباط نقطه به نقطه دارد یعنی عالوه 
بر پاسگاه، استانداری و مرزبانی در تهران نیز 
قادر به دیدن تصاویر هستند. کوادکوپتر باالی 
ســر تک تیرانــداز می رود اما فقط بــه اندازه 20 
دقیقــه شــارژ دارد کــه اینجا کوادکوپتر ســتون 
دوم اعزام می شود و به همین ترتیب نوبت به 
کوادکوپتر سوم می رسد که بعد از 20 دقیقه ی 
کوادکوپتر ســوم، کوادکوپتر اولی شــارژ شــده 
است و دوباره تکرار می شود. نکته مهم و قابل 
توجه این است که انرژی مورد نیاز کوادکوپترها 

با انرژی خورشیدی تامین می شود.
مدیرعامل این شرکت دانش بنیان تصریح 
کرد: قســمت انرژی خورشــیدی دســتگاه را در 
پشت بام خانه پدری ام ساختم و تست آن بیش 
از 9 ماه طول کشید. در دانشگاه شهید بهشتی 
با همکاری دکتر طلوعی و دو تن از دانشجویان 
این دانشگاه، پَد شارژ این دستگاه را ساختیم. 
نمونــه ایــن دســتگاه را دونالــد ترامــپ رییــس 

جمهور ســابق آمریکا دســتور ساخت آن را داد 
که در مرز مکزیک مورد استفاده قرار گرفت که 
آن طرح 19 میلیون دالر برای شــرکت ســازنده 
درآمــد داشــت در حالی که مــن در خانه پدری 
و با حداقل بودجه، این دســتگاه را برای ایران 

ساختیم.
اصلیــان بــا اشــاره به پکیج یــک کیلووات 
خورشــیدی خاطرنشــان کرد:  در ســیل 2 سال 
پیش لرستان یک روستایی در آنجا به صورت 
کامــل دچار آب گرفتگی شــده بــود و دورتا دور 
روســتا نیز به صورت کامل تخریب شــده بود. 
بحث امنیت ســیل زدگان در چادرهای امدادی 
بود که یکی از دوستان در این مورد از ما کمک 
خواست و ما در آنجا ظرف 24 ساعت نخستین 
"پکیج آبگرمکن خورشیدی و برق خورشیدی" را 
نصب کردیم و یک سیستم یک کیلو وات نصب 
کردیم و برق رســانی 40 چادر را در 24 ســاعت 
انجام دادیم که شامل روشنایی المپ و به برق 
وصل کردن موبایل و .... اســت که بعد از آن، 
آب گرم به سیل زدگان رسید و بسیاری از آنها 

توانستند بچه های خود را به حمام ببرند.
وی ادامــه داد: بــرای تکثیر این دســتگاه، 
انرژی زیادی برای پیدا کردن آقای "نجار" رئیس 
ســازمان مدیریــت بحران کشــور گذاشــتیم اما 
موفق نشدیم. نیت من این بود که به ما اجازه 
بدهند و مقدار کمی بودجه در حدی که بتوانم 
کار خــود را انجــام دهــم به مــا بدهند و ما هم 
پکیج هایی برای ستاد بحران طراحی و بسازیم 
که بعد از هر بحرانی از جمله سیل و زلزله که 
چادرهای اسکان موقت برپا می شود بالفاصله 
و در عرض 24 ســاعت روشــنایی و آب گرم در 

اختیار سیل زدگان قرار بگیرد. 

بــه دلیــل قطعی هــای مکرر بــرق وجود 
نیروگاه در مجتمع آلومینیوم ضروری است و 
مجتمع آلومینیوم جنوب در صورت نداشتن 

نیروگاه شکست می خورد.
به گزارش روابط عمومی مجتمع صنایع 
آلومینیوم جنــوب، مهندس مهدی زحتمکش 
و  مدیــران  جمــع  در  پنجشــنبه  روز  صبــح 
سرپرســتان ایــن مجتمــع بــزرگ صنعتــی در 
سخنانی با گرامیداشت یاد و خاطره زنده یاد 
اکبر ترکان رئیس پیشین هیئت مدیره مجتمع 
صنایع آلومینیوم جنوب گفت: از همه افرادی 
که از 14 سال گذشته موجب اجرای این طرح 
بزرگ صنعتی شــدند و در ســال 94 با جدیت 
بیشتری طرح احداث آغاز شد و موجب احداث 
بــزرگ ترین و مــدرن ترین کارخانه آلومینیوم 

کشور شد تشکر می نمایم.
وی بــا بیــان اینکــه امروز نیروی انســانی 
بســیار خــوب و جــوان در ســالکو وجــود دارد 
افــزود: دغدغه اول من وجود نیروگاه در کنار 
آلومینیوم است زیرا نیروگاه مقدم بر توسعه 
اســت و اگــر نیروگاه وجود نداشــته باشــد در 

آینده آلومینیوم شکست می خورد.
مهندس زحمتکش ادامه داد: در همین 
تابستان کارخانه تحت فشار در موضوع برق 
قــرار گرفــت و از روز اول شــروع کارى خــود 
پیگیــری هــا و نامــه نــگاری هــای الزم در ایــن 
زمینــه آغــاز کــرده ایم تا بتوانیم این اســترس 
که همیشه همراه سالکو است برطرف شود و 

شاهد احداث نیروگاه کالس اف باشیم.
وى با بیان اینکه مقدمات و برنامه ریزى 
هاى الزم براى تولید ٣٠٠ هزار تن تا پایان آذر 
ماه انجام داده ایم گفت: تالش خواهیم نمود 
به تولید یک میلیون تن دست پیدا کنیم و به 

بلندها و افق هاى بیشتر نگاه مى کنیم.
مدیرعامــل مجتمــع صنایــع آلومینیــوم 

جنــوب خاطرنشــان کــرد: خواســته بــه حــق 
شهرستان المرد و سهامداران شرکت توسعه 
است و گام هاى اولیه براى احداث فاز دوم و 

سوم آلومینیوم برداشته مى شود.
وى اضافــه کــرد: از ســوى دیگــر در مورد 
رفاه، آموزش و ارتقا پرسنل مجتمع و خانواده 
هاى پرسنل از دغدغه هاى مهم من است و از 
هیچ تالشى در این زمینه فروگذارى نخواهیم 
کرد و اعتقاد دارم استقاده از نیروى بومى اثر 

گذارى فراوانى دارد.
مهنــدس زحمتکش با بیــان اینکه امروز 
افتخار بزرگى نصیب بنده شــده اســت که در 
خدمت مردم شریف شهرستان المرد هستم 
گفــت:در حــوزه توجــه به مســائل اجتماعى و 
فرهنگى یکى از مجموعه هاى بزرگ صنعتى 
هستیم که باید نقش آفرین و اثرگذار باشیم 
و قطعــا از مســائل و خدمــات اجتماعى غافل 

نخواهیم بود.
مهنــدس زحمتکــش مدیرعامــل مجتمع 
صنایع آلومینیوم جنوب امروز همچنین با دکتر 
موســوى نماینده مردم شهرســتان هاى المرد 
و مهــر در مجلــس شــوراى اســالمى و حجــت 
االســالم حســین زاده امام جمعه المرد دیدار 

کرد.

۱۵ شهریور ؛ آخرین 
مهلت خرید حق تقدم 

استفاده نشده گل گهر

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با نماد کگل 
اطاعیه پذیره نویسی حق تقدم فروش نرفته خود 

را بر روی سایت کدال منتشر کرد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، شــرکت 
معدنــی و صنعتــی گل گهر، اطالعیــه جدیدی را در 

سایت کدال به شرح زیر منتشر کرد:
بــــا عنـــایت بــه مــــجوز افــزایــــش ســرمـــــایه 
1۳99/12/12 و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی 
فــوق العــاده مورخ 1۳99/12/2۶ و صورت جلســه 
هیات مدیره مورخ 1400/01/۸ با توجه به افزایش 
سرمایه شرکت از مبلغ ۷ هزار و 440 میلیارد تومان 
به مبلغ 10 هزار میلیارد تومان، تعداد 25 میلیارد 
و 50۸ میلیون و 590 هزار و ۶2 سهم، حق تقدم 

استفاده شده توسط سهامداران فعلی است.
بــا عنایــت به انقضای مهلت اســتفاده از حق 
تقدم مذکور و برای تحقق افزایش سرمایه، بدین 
وسیله تعداد 9 میلیون و 140 هزار و 99۳ سهم  به 
قیمت 100 تومان برای پذیره نویسی عمومی عرضه 
می شود. مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ اول 

شهریور تا 15 شهریور تعیین می شود.

تشخیص کرونا با 
طیف سنج »ایران ساخت« 

سرعت گرفت
محققان در یک شرکت دانش بنیان دستگاه 
طیف ســنج نانودراپ را به تولید رســاندند که در 

تحقیقات کرونا مورد استفاده قرار می گیرد.
بــه گــزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت 
علمــی و فنــاوری، مهــدی حیــدری مدیرعامــل یــک 
شــرکت دانش بنیــان گفــت: دســتگاه طیف ســنج 
نانودراپ دارای کاربردهای گوناگونی در حوزه های 

شیمی پزشکی، فیزیک و زیست فناوری است.
بــه گفتــه ایــن فعــال فنــاور، از مهم تریــن این 
کاربردها می توان به اندازه گیری اسیدهای آمینه، 
نوکلئیک اســیدها و رشــته های ژنتیکی اشاره کرد 
کــه در مطالعــات زیســتی و تولیــد داروهــا، درمان 
بیماری ها و پژوهش های سلولی و مولکولی کارآمد 

است.
وی با بیان اینکه این دستگاه را در این شرکت 
دانش بنیان تولید کردیم، بیان کرد: از مزایای این 
دســتگاه دقــت یک دهــم نانومتــری آن اســت. این 
دستگاه می تواند غلظت و خلوص اسید نوکلئیک ها 
و پروتئین هــا را بــا حجم یک تا 2 میکرولیتر با حد 
تشخیص 2نانوگرم اندازه گیری کند. این دقت باال 
در تشــخیص ســاختار ویروس ها کارآمد اســت از 
همین رو در تشخیص ویروس کرونا نیز کاربرد دارد 
و می تواند به پژوهشگران در مطالعه ساختارهای 

زیستی و ریزذره ها کمک کند.
مدیرعامــل شــرکت بیــان کرد: نمونــه وارداتی 
دستگاه نانودراپ با قیمت حداقل 20هزار دالر و از 

مبادی غیررسمی وارد می شود.

شرط اعطای پروانه به 
دانش بنیان ها بدون نیاز 
به مجوز سازمان صنعت

شــرکت های دانش بنیان و هســته های فناور 
می تواننــد بــدون نیاز بــه مجوز ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت تا زمانی که فضای تولید متعلق به 
خودشــان نباشد و مســتقل نشده باشند، پروانه 

تاسیس دریافت کنند.
معاونــت  از  نقــل  بــه  و  ایســنا  گــزارش  بــه 
تحقیقــات و فناوری وزارت بهداشــت، پیرو تدوین 
ضابطــه حمایــت از محصوالت شــرکت های دانش 
بنیان و هســته های فناور در نشســت کمیســیون 
قانونی تشــخیص صالحیت ساخت و ورود دارو و 
مواد بیولوژیک سازمان غذا و دارو، با صدور پروانه 
تاسیس برای شرکت های دانش بنیان و هسته های 
فناور بدون نیاز به مجوز ســازمان صنعت، معدن 
و تجــارت تــا زمانی کــه فضــای تولیــد متعلــق بــه 
 خودشــان نبــوده و مســتقل نشــده اند، موافقــت 

شد.
اردیبهشت ماه سال جاری در راستای حمایت 
از محصوالت شــرکت های دانش بنیــان و فناور در 
سال "تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زادیی ها" و تحقق 
شــعار در سال جاری اولین ضابطه تدوینی توسط 
اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل در این حوزه 
با عنوان "ضابطه حمایت از محصوالت شرکت های 
دانش بنیان و هسته های فناور" جهت بهره برداری 
الزم بــه تمامــی معاونین غذا و دارو دانشــگاه های 
علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی درمانی کشــور 

ابالغ شد.

ذوب آهن اصفهان اولین 
محموله آرک معدن خود را 
به خارج از کشور صادر کرد

در تــداوم صــادرات محصوالت با ارزش افزوده 
بــاال، ذوب آهــن اصفهان اولین محموله آرک معدن 

خود را به خارج از کشور صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، غرب آسیا به عنوان 
یکی از غنی ترین نقاط کره زمین از نظر منابع معدنی 
مــی باشــد که متاســفانه بــه دلیل وضعیت سیاســی 
منطقه به صورت کافی توسعه نیافته است. در سال 
هــای اخیــر و بــا توجه به اکتشــافات صــورت گرفته و 
همچنین افزایش ارزش مواد معدنی اهمیت توسعه 

معادن بیش از پیش آشکار گردیده است.
نظــر  بــه این کــه ســالیان متمــادی آرک معدنی 
بصورت وارداتی تامین می شــده است، شرکت ذوب 
آهن اصفهان به عنوان تنها تولید کننده آرک معدنی 
در غرب آسیا در راستای توسعه بازار و پاسخ به نیاز 
 V21داخل در مرحله اول اقدام به تولید ارک معدنی
نموده و پس از پاسخگویی به نیاز داخل و استقالل 
کشور از واردات این محصول استراتژیک، باتوجه به 
نیاز کشــورهای منطقه و توســعه معادن همسایگان 
شناســایی  و  صادراتــی  بــازار  تحقیقــات  بــه  اقــدام 
کشورهای دارای معادن در حال رشد و توسعه کرد.

پــس از مذاکــره بــا مشــتریان صادراتــی، اولیــن 
محمولــه ایــن محصــول پــس از تولیــد در نــورد ۶50 
کارخانــه و انجــام عملیــات خــم کاری،  نــورد ســرد و 
برشــکاری در کارگاه شــرکت پویش معادن از شرکت 
های تابعه ذوب آهن، حمل محصول نهایی به مقصد 
صادراتــی انجــام گرفــت. الزم به ذکر اســت برای این 
محموله صادراتی عالوه بر تولید درکارخانه، فرآیندهای 
تکمیلی نیز توســط شــرکت های وابســته ذوب آهن 
افــزوده  ارزش  ترتیــب  ایــن  بــه  و  پذیرفــت  صــورت 
 باالتــری درمقایســه بــا صــادرات پروفیل خــام حاصل 

گردید.
در ادامــه رشــد و توســعه محصــوالت شــرکت 
ذوب آهــن، تولیــد آرک معدنــی TH۳۶ نیــز مطابق با 
استانداردهای روز اروپا و با کاربرد معادن بسیار عمیق 

طراحی و به تولید رسید.

افزایش سرمایه فملی از ۲۰ 
به ۴۰ هزار میلیارد تومان از 

محل سود انباشته
هیات مدیره فملی با افزایش سرمایه شرکت از 
۲۰ به ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل سود انباشته 
و بــه منظــور تامیــن بخشــی از منابع موردنیــاز برای 

تکمیل طرح های توسعه موافقت کرد.
بــه گــزارش پایــگاه خبری بورس پــرس، افزایش 
ســرمایه شــرکت"فملی"از محــل ســود انباشــته و بــه 
منظور تامین بخشــی از منابــع موردنیاز برای تکمیل 
طرح های توســعه در دســت اجرا، جبران بخشــی از 
مخارج سرمایه ای انجام شده در شرکت های سرمایه 
پذیر و تامین بخشی از منابع موردنیاز برای مشارکت 
در افزایش سرمایه شرکت تامین و انتقال آب خلیج 
فارس از 20 به 40 هزار میلیارد تومان،مورد تصویب 

هیأت مدیره شرکت قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، این طرح توجیهی در 24 
مــرداد ســال جــاری با تصویب هیــات مدیره فملی به 
منظور اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال 

شده است.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

درسایت رونامه بخوانید
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آگهـی تغییـرات شـرکت توسـعه کسـب و کار فنـاوری اعتمـاد شـرکت سـهامی 
خـاص بـه شـماره ثبـت 458950 و شناسـه ملـی 14004326923 بـه اسـتناد 
صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1399/05/24 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : 
آقـای مهـدی صداقـت ایردموسـی بـا کدملـی0076199282 بـه عنـوان رئیـس 
هیـات مدیـره آقـای سـجاد اکباتانـی بـا کدملـی 0073133949بـه نمایندگـی از 
شـرکت پیشـگامان امیـن سـرمایه پاسـارگاد )سـهامی خـاص( بـه شـماره ثبـت 
هیـات  رئیـس  نائـب  عنـوان  بـه  ملـی 10320777233  و شناسـه   426655
مدیـره آقـای محمـد تاجمیـر ریاحـی بـا کدملـی 0063821664 بـه عنـوان عضـو 
هیـات مدیـره و مدیرعامـل تعییـن گردیدنـد. صاحبـان امضـاء مجـاز حق امضاء 
کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـدآور شـرکت از جملـه چـک، سـفته، بـرات، 
قـرارداد هـا بـا امضـای مدیرعامـل و یکـی از اعضـای هیـات مدیـره متفقـاً همـراه 
بـا مهـر شـرکت و اوراق عـادی، مراسـالت، تفاهـم نامـه هـا و مناقصـه هـا بـا 

امضـای مدیرعامـل منفـرداً همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر مـی باشـد .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تهران )1180638(

آگهـی تغییـرات شـرکت توسـعه کسـب و کار فنـاوری اعتمـاد شـرکت سـهامی خـاص بـه 
شـماره ثبـت 458950 و شناسـه ملـی 14004326923 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع 
عمومـی عـادی مـورخ 1399/03/31 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : موسسـه حسابرسـی 
صالح اندیشان به شماره ثبت 13873 و شناسه ملی 10100523660 به عنوان بازرس 
اصلی و خانم مرضیه محمدزاده با کد ملی 0112076238 به عنوان بازرس علی البدل 
بـرای مـدت یکسـال مالـی انتخـاب شـدند. روزنامـه عصر اقتصاد به عنـوان روزنامه کثیر 

االنتشـار جهت درج آگهی های شـرکت انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
تهران )1180639(

آگهـی تغییـرات شـرکت توسـعه کسـب و کار فنـاوری اعتمـاد شـرکت سـهامی خـاص 
بـه شـماره ثبـت 458950 و شناسـه ملـی 14004326923 بـه اسـتناد صورتجلسـه 
مجمـع عمومـی عـادی بطـور فـوق العـاده مـورخ 1399/05/24 تصمیمـات ذیـل اتخاذ 
شـد : اعضـای هیـأت مدیـره بـرای 2 سـال بـه قـرار ذیـل انتخـاب گردیدنـد: شـرکت 
و  ثبـت 426655  بـه شـماره  پاسـارگاد )سـهامی خـاص(  امیـن سـرمایه  پیشـگامان 
شناسـه ملـی 10320777233 آقـای محمـد تاجمیـر ریاحـی با کدملـی 0063821664 

آقـای مهـدی صداقـت ایردموسـی بـا کدملـی 0076199282 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
تهران )1180640(

آگهـی تغییـرات شـرکت توسـعه کسـب و کار فنـاوری اعتمـاد شـرکت سـهامی خـاص بـه 
شـماره ثبت 458950 و شناسـه ملی 14004326923 به اسـتناد صورتجلسـه مجمع 
عمومـی عـادی مـورخ 1398/04/30 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : موسسـه حسابرسـی 
بـه عنـوان  بـه شـماره ثبـت 13873 و شناسـه ملـی 10100523660  اندیشـان  صالـح 
بـازرس اصلـی و خانـم مرضیـه محمـدزاده بـا کـد ملـی 0112076238 بـه عنـوان بـازرس 
علـی البـدل بـرای مـدت یکسـال مالـی انتخـاب شـدند. روزنامـه عصـر اقتصاد بـه عنوان 

روزنامـه کثیـر االنتشـار جهـت درج آگهـی هـای شـرکت انتخـاب گردیـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
تهران )1180641(

آگهـی تغییـرات شـرکت توسـعه کسـب و کار فنـاوری اعتمـاد شـرکت سـهامی خـاص 
بـه شـماره ثبـت 458950 و شناسـه ملـی 14004326923 بـه اسـتناد صورتجلسـه 
هیئـت مدیـره مـورخ 1400/03/01 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : مرکـز اصلـی شـرکت 
بـه: اسـتان تهـران ، شهرسـتان تهـران ، بخـش مرکـزی ، شـهر تهـران، محلـه عبـاس 
آباد-اندیشـه ، خیابـان کـوه نـور ، خیابـان سـوم ، پـالک 13 ، طبقـه دوم ، واحـد 5 کـد 

پسـتی 1587667917انتقـال یافـت. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
تهران )1180642(

آگهی تغییرات شـرکت توسـعه کسـب و کار فناوری اعتماد شـرکت سـهامی خاص به شـماره 
ثبت 458950 و شناسه ملی 14004326923 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
مورخ 1400/03/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : ترازنامه و حسـاب سـودو زیان سـال مالی97 
و 98 بـه تصویـب رسـید. موسسـه حسابرسـی صالـح اندیشـان بـه شـماره ثبـت 13873 و 
شناسـه ملـی 10100523660 بـه عنـوان بـازرس اصلـی و خانـم مرضیـه محمـدزاده بـا کـد ملـی 
0112076238 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه 
عصر اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)1180643(

آگهـی تغییـرات صنـدوق سـرمایه گـذاری جسـورانه پویـا الگوریتـم به شـماره ثبت 51145 و شناسـه 
ملـی 14009804649 بـه اسـتناد صورتجلسـه مدیـر صنـدوق مـورخ 1400/04/12 ومجـوز شـماره 
87392/122مـورخ 1400/5/11 سـازمان بـورس واوراق بهـادار تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : کلیـه 
اسـناد و اوراق تعهـدآور صنـدوق از جملـه قراردادهـا، چـک، سـفته، بـرات و .... بـا امضـاء دو نفـر از 
سه نفر اقایان امیر وفائی سیاوش 0381928160 ، آرش آقاقلیزاده خیاوی یوسف 1671914457 ، 
سـید عمـاد عطـری سـیدابراهیم 0421178213 بـه همـراه مهـر صنـدوق و سـایر مکاتبـات اداری و 

عـادی بـا امضـاء آقـای آرش آقاقلیـزاده خیـاوی یـا آقـای امیـر وفائـی و مهـر صنـدوق معتبـر اسـت. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)1180648(

آگهـی تغییـرات شـرکت هیـوا مهـام تجـارت اسـتیل سـهامی خـاص بـه شـماره ثبـت 
572449 و شناسـه ملـی 14009775227 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی 
فـوق العـاده مـورخ 1400/05/11 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : محـل شـرکت در واحـد 
ثبتـی تهـران بـه آدرس : شـهر تهـران ، تجریـش چیـذر خیابـان پیـروز کوچـه آزادی 
پـالک 2 سـاختمان دریـای نـور طبقـه 7 واحـد 703 کـد پسـتی 1937946144 تغییـر 

یافـت و مـاده مربوطـه در اساسـنامه بشـرح فـوق اصـالح گردیـد .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
تهران )1180649(

آگهی فقدان 
بـرگ کمپانـی ، بـرگ سـبز و کارت مربـوط بـه خودرو سـواری 
331 ص 52  پـالك   شـماره  بـه    1389 مـدل   132 پرایـد 
ایـران 78 بـه شـماره موتـور 3604745  و شـماره شاسـی 
S5420089000283 بـه نـام علـی پنـاه ملکـی مفقـود و از 

درجـه اعتبـار سـاقط میباشـد.

مفقودی
بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو  روا - مـدل1388  بـه شـماره 
پالک 834 ق 77 ایران 19 - شماره موتور 116688005033 
آرش  نـام  شاسـی  NAAB21AA69H306195به  شـماره  و 

محمـدی مفقـود و از درجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد.

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

۱۴ پروژه شرکت توزیع 
برق کرمانشاه هفته دولت 

افتتاح می شود
اســتان  بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت  سرپرســت 
کرمانشــاه همزمان با فرا رســیدن گرامی داشــت هفته 
دولــت از بهره بــرداری ۱۴ پروژه این شــرکت در اســتان 

خبر داد.
محمــد مــرادی دیروز با گرامی داشــت یــاد و خاطره 
شــهیدان رجائــی و باهنــر و تبریــک هفته دولــت افزود: 
این طرح ها در ۲ محور اصالح و بهینه سازی شبکه های 
بــرق و برق رســانی به روســتاها با اعتبــاری بالغ بر ۱۵۳ 
افتتــاح  دولــت  در هفتــه  و  اجــرا شــده  ریــال  میلیــارد 

می شوند.
او با بیان اینکه بهره برداری از پروژه های فوق نقش 
موثــری در پایــداری شــبکه و توســعه خدمات رســانی بــه 
روســتائیان دارد، تصریح کرد: برق رســانی به روســتاهای 
پشــت تنــگ شــایگان در شهرســتان روانســر و روســتای 
تنــگ حمــام در شهرســتان قصرشــیرین بــا اعتبــاری بالغ 
بــر ۶ میلیــارد ریــال از جملــه پروژه هــای برق رســانی ایــن 
شــرکت اســت. مــرادی در ادامــه از افتتــاح ۱۲ پــروژه در 
روســتایی  بــرق  شــبکه  بهینه ســازی  و  اصــالح  بخــش 
شــیرین،  قصــر  کرمانشــاه، صحنــه،  در شهرســتان های 
هرسین، روانسر، سنقر، جوانرود، گیالنغرب، بخشداری 
کــوزران و ماهی دشــت خبــر داد و اعالم کرد: شــبکه برق 
در بیش از ۶۵ روســتا در ســطح اســتان  با اعتباری بالغ 

بر ۱۴۷ میلیارد ریال اصالح و بهینه ســازی شده است.
او بــا بیــان اینکــه تعــداد مشــترکان شــرکت توزیــع 
نیروی برق اســتان کرمانشــاه از مرز ۸۰۰ هزار مشــترک 
فراتــر رفته اســت، گفت: هــم اکنون تمامی روســتاهای 
کددار در اســتان کرمانشــاه برق دار هســتند و به جرات 
می توان گفت که روستای باالی هفت خانوار بدون برق 

در استان کرمانشاه وجود ندارد.
مــرادی همچنیــن دربــاره عملکــرد شــرکت توزیــع 
نیروی برق استان کرمانشاه از ابتدای سال جاری گفت: 
این شرکت تا مرداد ۱۴۰۰ دارای ۱۲ هزار کیلومتر شبکه 
فشــار متوســط، هفت هزار و ۲۰۰ کیلومتر شبکه فشار 
ضعیف و ۱۸ هزار و ۵۰۰  دستگاه پست توزیع است .

 کرمانشاه در تابستان امسال پیک مصرف

۸۱۳ مگاواتی تجربه کرد
اســتان  بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت  سرپرســت 
کرمانشاه در ادامه درباره مصرف پیک بار ۸۱۳ مگاواتی 
از  ایــن شــرکت در تابســتان امســال گفــت: اســتفاده 
شــیوه های جدیــد مدیریــت شــبکه بــرق بــرای اســتمرار 
انــرژی الکتریکــی و افزایــش قابلیــت اطمینــان شــبکه، 
اصالح الگوی مصرف مشــترکین، اطالع رســانی مدیریت 
بــار اضطــراری از طریــق رســانه های اجتماعــی و ارائــه 
خدمــات الکترونیکــی و غیرحضــوری بــه مشــترکان را از 
برنامه های مهم شــرکت توزیع برق اســتان کرمانشاه در 
راســتای مدیریت مصرف در ســال جاری بود. مرادی در 
پایــان اظهــار امیــدواری کــرد که با کاهش دمــای هوا در 
روزهــای آینده و رعایت مدیریت مصرف برق مشــترکان 

هیچ خاموشی در سطح استان اعمال نشود.

طرح باغداری در ۳۵۰ هکتار 
از اراضی شیب دار استان 

مرکزی اجرایی شد
مدیــر باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان 
مرکــزی بــا اعالم اینکه طرح باغداری در ۳۵۰ هکتار از 
اراضی شــیب دار این اســتان امسال با هدف جلوگیری 
از فرســایش خــاک اجرایــی شــد، تصریــح کــرد که ۲۲۰ 
هکتــار ایــن اراضی در زمین هــای ملی و ۱۳۰ هکتار نیز 
در اراضی کشــاورزی شهرســتان هایی که ســاالنه بیش 
از ۳۰۰ میلیمتــر بارندگــی در آنهــا وجــود دارد، ایجــاد 

شده  است.
ایرنــا  بــا  گفت وگــو  در  دیــروز  زارعــی  علی  اصغــر 
افــزود: ایــن باغ هــا در اراضــی شــیب دار شهرســتان های 
اراک، شــازند، خنــداب، خمیــن، کمیجــان و زرندیــه کــه 
از بارندگــی بهتــری در مقایســه بــا شهرســتان های دیگر 

استان مرکزی برخوردار بود، اجرایی شد.
او خاطرنشــان کــرد: طــرح ایجــاد بــاغ در اراضــی 
اســتان  شهرســتان های  دیــم  زمین هــای  در  شــیب دار 
مرکزی اجرا می شود و بر این اساس گونه های کم آب بر 
و گل  انگــور  بــادام کوهــی،  زرشــک،  بــادام،  از جملــه 

محمدی در این اراضی کشت شد.
زارعــی گفــت: جلوگیری از مهاجرت روســتائیان به 
شــهرها، ایجاد درآمد اقتصادی در روســتاها، جلوگیری 
از فرســایش خــاک، افزایــش تولیــد محصــول و ایجــاد 
زمینــه صــادرات محصــوالت کشــاورزی از جملــه اهداف 
اجــرای طــرح ایجــاد بــاغ در اراضــی شــیب دار اســتان 

مرکزی است.
مدیــر باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان 
مرکــزی گفت: متقاضیان ایجاد باغ در اراضی شــیب دار 
کشــاورزی  جهــاد  ادارات  بــه  مراجعــه  بــا  می تواننــد 

شهرستان های استان تسهیالت دریافت کنند.
زارعــی تعهد این ســازمان بــرای تحقق طرح باغ در 
اراضــی شــیب دار اســتان در ســال جــاری را ۱۰۰ هکتــار 
عنــوان کــرد و افــزود: حــدود ۲ و نیم برابــر این تعهدات 

امسال اجرایی شده  است.
اســتان مرکــزی بــا وجود صنعتی بــودن در زمره ۱۰ 
اســتان نخســت کشور در بخش کشاورزی است که ۹۰ 
هزار بهره بردار شــامل ۲۰ درصد شــاغالن استان در این 

حوزه فعال هستند.
اراضــی باغــی و کشــاورزی در  ۶۷۰ هــزار هکتــار 
اســتان مرکــزی وجــود دارد کــه یــک و ۲ دهــم درصــد 
تولیدات کشــاورزی مازاد بر نیاز اســتان به سایر مناطق 

ارسال می شود.
ایــن اســتان رتبه اول در تنــوع تولید گل و گیاهان 
زینتــی، رتبــه دوم تولیــد گل هــای شــاخه بریــده، رتبــه 
ســوم در تولیــد گل و گیاهــان زینتــی، رتبــه دوم ســطح 
زیر کشــت و تولید انار کشــور، رتبه ششم تولید پسته، 
مقــام هشــتم تولیــد گل محمــدی، مقــام نهــم در تولیــد 
انگــور، رتبــه ســوم در تولید لوبیا و رتبــه پنجم در تولید 

جو را به خود اختصاص داده است.

مدیر تعاون روستایی 
خراسان جنوبی: عرضه 

نامناسب بر قیمت عناب 
استان اثر می گذارد

مدیر تعاون روســتایی خراســان جنوبی اعالم کرد 
که قیمت پایین عناب استان به دلیل عرضه نامناسب 

محصول در فصل برداشت و خام فروشی است.
خراســان جنوبــی بــا ۹۷ درصد تولید عنــاب ایران، 
رتبه نخســت ســطح زیر کشــت و تولید این محصول در 

کشور را به خود اختصاص داده است.
وحیــد ضیائیان احمــدی پنج شــنبه در گفت وگــو بــا 
ایرنــا بــا بیــان اینکــه عنــاب از جملــه محصــوالت کشــور 
اســت که خرید تضمینی نمی شــود، افزود: با وجود این 
کشــاورزان به دلیل عرضه نامناســب و گاهی برداشــت 
زودهنگام، بازار محصول عناب را به هم می ریزند و این 
عرضه نامناسب به بازار باعث می شود که قیمت عناب 
کاهش یابد. او عنوان کرد: عناب با کیفیت و درجه یک 
قیمــت خوبــی در بــازار دارد و کمتر از ۷۰ هزار تومان به 

فروش نمی رسد.
مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی گفت: از یک 
ماه پیش برخی کشاورزان عناب های خام را برداشت و 
روانه بازار کردند و بازار محصول به هم ریخته شد؛ لذا 
کشــاورزان و بهره بــرداران بــا عرضه درســت محصول در 

مدیریت بازار نقش دارند.
ضیائیان احمــدی افــزود: از کشــاورزان درخواســت 
داریــم در قالــب تشــکل های کشــاورزی محصوالت خود 

را به بازار عرضه کنند تا ضرر نکنند. 
او با بیان اینکه عناب در چند ســال اخیر به دلیل 
خواص فراوان در ســبد مصرفی خانوارهای کشــور جای 
گرفتــه اســت و نیــازی هــم بــه صــادرات ایــن محصــول 
نیســت، چراکــه میــزان عنــاب تولیــدی در داخــل کشــور 
متقاضی دارد، تصریح کرد: عناب تازه اگر خشک شود، 
بازار خوبی دارد از طرف دیگر فرآوری آن در قالب حبه 
هــم انجــام می شــود کــه به شــدت مــورد اســتقبال قرار 

گرفته است.
مدیــر تعــاون روســتایی خراســان جنوبــی بــا تاکید 
بــر اینکــه عناب به عنوان گیاه دارویی در ســطح کشــور 
بــازار خــودش را دارد، گفــت: در چنــد ســال اخیر عناب 
در کشــور بــه خوبــی جا افتاده اســت و اگــر عرضه آن از 
ســوی کشــاورزان کنترل شــود، در بازاریابی آن مشکلی 

نخواهیم داشت.
اینکــه وقتــی عرضــه افزایــش یابــد و  بــا بیــان  او 
محصــول بــه هر قیمتی عرضه شــود، یقینا بــازار به هم 
می ریــزد و قیمــت آن کاهــش می یابــد، گفــت: فــروش 
عنــاب خراســان جنوبــی بــه دلیــل حجــم کــم آن و چون 
استان بیشترین تولیدکننده آن است، مشکلی ندارد و 
در چند سال اخیر در زمینه فرآوری عناب هم اقدامات 
خوبی انجام شــده است. در پایان ضیائیان احمدی بیان 
کرد: عناب ارزان به دســت مصرف کننده نمی رســد بلکه 

واسطه ها بیشترین سود را به جیب می زنند.

اخبـــــــــــــــــار

مدیرعامــل شــرکت گاز آذربایجان غربی 
در چهارمین روز از هفته دولت از بهره مندی 
۲۴ روســتای این اســتان با جمعیت حدود ۲ 
ریــال  هــزار و ۵۰۰ خانــوار و ۳۷۰ میلیــارد 

هزینه از نعمت گاز طبیعی خبر داد.
بــه گزارش ایرنــا، علیرضا شــیخی دیروز 
در حاشــیه آییــن افتتــاح طرح های گازرســانی 
واقــع در روســتای قم قلعــه اضافــه کــرد: ایــن 
۲۴ روســتا در چهــار شــهر آذربایجــان غربــی 
شــامل مهابــاد، میانــدوآب، چایپــاره و ارومیه 
واقــع شــده کــه بــرای اتمــام آن ۱۲۵ کیلومتــر 

لوله گذاری انجام شده است.
او بــا بیــان اینکــه بــا افتتــاح ایــن طــرح 
اکنون ۷۸ درصد جمعیت آذربایجان غربی از 
نعمت گاز برخوردارند، اظهار کرد: همزمان با 
این طرح گازرســانی به ۱۱ طرح واحد صنعتی 
و ۱۶ روســتای دیگــر بــا جمعیتی بالــغ بر هزار 
خانوار نیز در ســطح اســتان با اعتبار بیش از 

۲۶۰ میلیارد ریال کلنگ زنی شده است.
مدیرعامــل شــرکت گاز آذربایجان غربــی 
ادامه داد: گازرسانی به ۱۰۷ روستای دیگر این 
استان نیز اکنون در دستور کار و مراحل پایانی 
قرار دارد که طی ۲ هفته آینده به بهره برداری 
خواهــد رســید. ۱۹ طــرح آموزشــی، عمرانــی، 

ورزشی و خدماتی با اعتبار ۸۵۴ میلیارد ریال 
طــی هفته دولت در این شهرســتان کلنگ زنی 

و افتتاح می شــود. ســال گذشــته نیز ۳۵ طرح 
صنعتــی، عمرانــی و خدماتی بــا اعتبار بیش از 

۸۱۰ میلیــارد ریــال طــی هفتــه دولــت در ایــن 
شهرستان افتتاح شده بود.

زیســت  محیــط  حفاظــت  کل  مدیــر 
لرســتان اعــالم کــرد کــه ۱۳۴ هکتــار اراضــی 
ملــی و مناطــق حفاظــت شــده اســتان رفــع 

تصرف و خلع ید شده است.
بــه گزارش ایرنا، مهــرداد فتحی بیرانوند 
دیــروز بــه رســانه ها تصریــح کرد: پنــج هکتار 
از اراضــی پناهــگاه حیــات وحــش ســفیدکوه 
ازنــا رفــع تصــرف و ۱۰ هکتار دیگر نیز در حال 

پیگیری است.
او افزود: ۲۵ درصد تنوع زیستی گیاهی 
و جانوری کشور در لرستان قرار دارد و بیش 
از ۴۰۰ هــزار هکتــار از آن مناطــق حفاظــت 

شده و شکار و صید ممنوع است.
مدیر کل حفاظت محیط زیست لرستان 
درباره فعالیت ۱۷ پاسگاه محیط بانی ثابت و 
ســیار در مناطق تحت مدیریت اســتان گفت: 
عرصه هــای  از  هکتــار  هــزار   ۱۴۵ همچنیــن 

طبیعــی لرســتان بــه مناطــق حفاظت شــده و 
تحت مدیریت ارتقا یافته است.

احــداث  کــرد:  اضافــه  بیرانونــد  فتحــی 
پاســگاه محیط بانــی در اســتان از نظــر تعــداد 
۱۰۰ درصــد و بــه لحــاظ مســاحت ۲۰۰ درصــد 
احیــای  در  موثــری  نقــش  کــه  داشــته  رشــد 

گونه های جانوری ایفا کرده است.
او ادامــه داد: به منظور حفاظت بیشــتر 
از محیط زیســت و رفع دغدغه مندی های این 
حــوزه اکنــون ۲ پاســگاه محیط بانــی در حــال 
احــداث و چهــار پاســگاه نیــز در مرحلــه اخــذ 

مجوز و تهیه نقشه است.
مدیر کل حفاظت محیط زیست لرستان 
یــادآور شــد: لرســتان در قلــب زاگــرس واقــع 
شده است و نقش مهمی در اکوسیستم این 
منطقه دارد به نحوی که از مجموع ۶ میلیون 
هکتــار جنگل های زاگــرس ۱.۲ میلیون هکتار 

آن در این استان است.
فتحی بیرانوند با بیان اینکه اکنون ۳۷ 
درصــد از ۲۹ هــزار کیلومترمربــع مســاحت 
اســتان زیــر پوشــش مناطــق حفاظــت شــده 
منطقــه  هفــت  داد:  ادامــه  می شــود،  اداره 
حفاظت شــده با وسعتی بیش از ۳۲۰ هزار 
هکتــار، ۶ منطقــه شــکار و صیــد ممنــوع بــا 
وســعتی معــادل ۱۳۱ هــزار و ۷۴۴ هکتــار و 
۲ زیســتگاه حساس نیز با وسعت پنج هزار 
و ۲۴۹ هکتــار تحــت حفاظت محیط زیســت 

لرستان قرار دارند.
ســمندر  زیســتگاه های  کــرد:  بیــان  او 
لرســتانی در شهرســتان پلدختــر تحت عنوان 
شــکار  و  صیــد  منطقــه  شــادابکوه،  مناطــق 
و  الیگــودرز  شهرســتان  در  قالیکــوه  ممنــوع 
زیســتگاه ســمندر لرســتانی در بخــش پاپــی 
پناهــگاه  عنــوان  تحــت  خرم آبــاد  شهرســتان 

حیات وحش سمندر یک )وژن آب( به مناطق 
حفاظت شده استان افزوده شدند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست لرستان 
بــا بیــان اینکــه ۳۵۸ گونه جانــوری و یک هزار 
و ۷۵۰ گونــه گیاهــی اهمیــت تنــوع زیســتی 
اســتان را نشــان می دهــد، افــزود: ۱۵۰ گونــه 
اندمیک ) منحصر بومی( در استان شناسایی 
شــده که از این تعداد وزغ لرســتانی، سمندر 
لرستانی و سه گونه ماهی کور غار به عنوان 
جهانــی  ثبــت  اندمیــک  جانــوری  گونه هــای 

شده اند.
وســعت  داد:  ادامــه  بیرانونــد  فتحــی 
از  زیســت  محیــط  مدیریــت  تحــت  مناطــق 
۶.۲۷ درصد مســاحت اســتان به ۱۱.۳۷درصد 
افزایــش یافته کــه این امر اقدامی ارزشــمند، 
ماندگار و مفید در راستای حفظ تنوع زیستی 

استان است.

چهارمیــن  در  مینــاب  ویــژه  فرمانــدار 
روز از هفتــه دولــت بهره بــرداری از ۱۴طــرح 
انــرژی،  کشــاورزی،  در بخش هــای  عمرانــی 
آمــوزش و توســعه خدمــات روســتایی را در 

این شهرستان آغاز کرد.
مراســم  در  دیــروز  سلحشــور  مجیــد 
بهره بــرداری از ایــن طرح ها گفت: برای اجرای 
ایــن تعــداد طرح ۸۲۲ میلیــارد و ۹۳۱ میلیون 
ریال از سوی دولت و بخش خصوصی در این 

شهرستان هزینه شده است.
افتتــاح  شــامل  ایــن طرح هــا  افــزود:  او 
در  آبزیــان  آمــاده  خــوراک  تولیــد  کارخانــه 
شــهرک صنعتــی تیــاب بــا ســرمایه گذاری ۸۵ 
میلیارد ریال، افتتاح مدرســه ۶ کالســه مقطع 
متوســطه شهید هاشــمی دهــو بــا هزینــه ۳۳ 

میلیــارد ریــال، طرح هــای بــرق شــرکت بــرق 
منطقــه ای )پســت ۹۵ دســتگاه( ۴۰۰ میلیارد 
ریــال و افتتاح طرح های بنیاد مســکن منطقه 
زهوکــی مینــاب ۳۰۴ میلیــارد و ۹۳۱ میلیــون 
ریــال اســت. او اعالم کــرد: همچنین در طول 
هفته دولت ۶۵ طرح عمرانی با هزینه افزون  
بــر ۲ هــزار و ۳۰ میلیــارد ریــال در شهرســتان 

میناب به بهره برداری می رسد.
داد: ۵۹  ادامــه  مینــاب  ویــژه  فرمانــدار 
طــرح عمرانــی از مجمــوع طرح هــای یاد شــده 
بــا ســرمایه  هزینــه شــده افزون بر یــک هزار و 
۸۴۰ میلیارد ریال و ۶ طرح بخش خصوصی، 
ســرمایه گذاری، تولیدی و خدماتی )اقتصادی( 
با ســرمایه هزینه شــده افزون بر ۱۹۰ میلیارد 

ریال آماده بهره برداری شده است.

مدیر شــعب بانک کشاورزی آذربایجان 
شــرقی از پرداخــت ۱۳هــزار و ۳۴۰ میلیــارد 
ریال تسهیالت در پنج ماهه امسال از سوی 

شعب بانک کشاورزی استان خبر داد.
جــواد محمــودی دیــروز در گفت وگــو بــا 
ایرنــا افــزود: این تســهیالت در قالــب ۱۳هزار 
و ۱۸۳نفــر در بخش هــای مختلــف کشــاورزی 

پرداخت شد.
تســهیالت  بیشــترین  کــرد:  تصریــح  او 
 ۱۹۰۰ حــدود   زراعــت  بخــش  در  پرداختــی 
میلیارد ریال، طرح های زراعی اعم از کاشــت 
و برداشت غالت و حبوبات برای ۳۱۸۳  نفر، 
در بخــش صنایــع و خدمــات کشــاورزی ۸۹۴ 
میلیــارد ریــال و در بخــش دام و طیــور ۷۸۶ 
میلیارد ریال به ۲هزار و ۷۵۸ نفر اعطاء شد.
محمــودی همچنیــن اظهــار کــرد: شــعب 
ایــن بانــک۷۱۰ میلیــارد ریــال تســهیالت بــرای 
طرح هــای باغــداری در قالب یک هزار و ۷۵۳ 
مــورد و بــرای طرح هــای قالی بافــی و صنایــع 
دســتی روســتایی ۲۸۰ میلیــارد ریــال  بــرای 

۸۶۷ نفر فعال این بخش تســهیالت پرداخت 
کرده است.

تســهیالت  اعطــای  دربــاره  اوهمچنیــن 
قرض الحســنه ازدواج در اســتان گفت: شعب 
ایــن  بانــک کشــاورزی آذربایجــان شــرقی در 
مدت یک هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال تســهیالت 
قرض الحســنه بــرای یک هــزار و ۴۵۰ زوج بــا 

نرخ چهار درصد پرداخت کردند.
مدیر شــعب بانک کشــاورزی آذربایجان 
شــرقی درخصــوص تســهیالت مکانیزاســیون 
کشــاورزی نیز گفت: شــعب اســتان از ابتدای 
ســال جــاری تــا پایــان مــرداد  ۹۹۳ میلیــارد 
دســتگاه   ۸۹۶ خریــد  بــرای  تســهیالت  ریــال 
انــواع تراکتور، کمباین، ماشــین آالت و ادوات 
کشــاورزی  پرداخــت کردنــد. محمــودی اظهار 
کرد: با اســتفاده از تسهیالت بانک کشاورزی 
۱۹۹ واحد گلخانه ای در آذربایجان شرقی نیز 
از چهــار هــزار و ۸۹۰ میلیــارد ریــال اعتبــارات 
حمایتــی  تســهیالت  از   ۱۸ تبصــره  الــف  بنــد 

بهره مند شدند.

پرداخت ۱۳ هزار میلیارد ریال 
 تسهیالت در آذربایجان شرقی

از سوی بانک کشاورزی 

 بهره برداری از ۱۴ طرح عمرانی

و خدماتی در میناب 

۱۳۴ هکتار از اراضی ملی لرستان رفع تصرف شد

گازرسانی به ۲۴ روستای آذربایجان  غربی 
به بهره برداری رسید
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به زندگی واقعی سالم کنید
راضیه حسینی

مدیرعامــل اتحادیه مرغداران تخمگذار میهن با رد 
گرانــی قیمــت تخــم مــرغ در بــازار معتقد اســت؛ قیمت 

تخم مرغ پس از حدود یکسال واقعی شده است.«
اصــاً مهم نیســت کــه این واقعیت، بــرای ما مردم 
عــادی کمی گران تمام می شــود مثــل همه واقعیت های 
از  غذایــی  مــواد  بنکــداران  اتحادیــه  دبیــر  مثــاً  دیگــر. 
افزایــش ۳۰ تــا ۹۰ درصدی قیمت مواد غذایی پرمصرف 
از ابتدایی ســال تاکنون 

خبر داد. 
 بــاور کنیــد داریــم 
تمــام ســعی خودمان را 
می کنیــم تــا واقعیــت را 
نگــران  اصــاً  بپذیریــم. 
کمــی  فقــط  نباشــید، 
زمــان بدهید با این همه 
بیاییــم.  کنــار  واقعیــت 

بعد مطمئن باشید دیگر حرفی از گرانی نمی زنیم.
تنهــا  ابتــدا بایــد توهم هــا را دوربریزیــم. احتمــاالً 
چیــزی کــه این جــا توهمــی بیــش نیســت جیــب خالــی 
ماست. ما تصور کرده ایم که پول مان نمی رسد به خرید 
تخم  مرغ و ســایر مایحتاج ضروری و با این تصور مدام 
می گوییــم همــه چیــز چقــدر گــران شــده اســت، بعد به 
جــان مســئوالن غر می زنیــم. انکار واقعیت باعث شــده 
اســت یــک مشــت آدم توهمــی نــادان دور هــم جمــع 
شــویم و فکر کنیم اوضاع مان چقدر بد و ناجور اســت؛ 
در صورتی کــه اصــاً هــم این طــور نیســت. در واقع، پول 
کم نیســت، فقط باید دیدمان را عوض کنیم تا بفهمیم 

اصاً مشکلی به اسم نداری و گرانی وجود ندارد.
 مثــاً وقتــی صاحب خانــه می گویــد بایــد چندیــن 
میلیــون دیگــر بگــذاری روی اجــاره و رهــن، بــا خودمــان 
بگوییم: این قیمت اصاً گران نیســت. قیمت خانه تازه 

واقعی شده است. 
و  می رویــم  فروشــگاه  بــه  خریــد  بــرای  وقتــی  یــا 
می بینیــم بــا پــول تــوی جیب مــان یــک دبــه ماســت هم 
گــران  ماســت  دبــه  ایــن  بگوییــم:  بخریــم،  نمی توانیــم 

نیست، قیمتش تازه واقعی شده است. 
بــا همیــن شــیوه بــه قصابــی، میوه فروشــی و ... 
برویم، بعد خوشحال و راضی به خانه برگردیم و وقتی 
صــدای شــکم گرســنه مان را شــنیدیم، بگوییــم: »ایــن 
شــکم گرســنه نیســت، تازه دارد به صورت واقعی ســیر 
می شــود.« وقتــی هــم صاحب خانــه وســایل را بیــرون 
ریخت بگوییم: »بی خانمان نشــدم. زیر ســقف آســمان 

خانه ام تازه واقعی شده.«
بعد می توانیم کاماً واقعی از زندگی لذت ببریم و دیگر 
نگــران گرانــی، تورم، قیمت های باال و خالی بودن جیب 
نباشیم. به زندگی واقعی سام کنید و حالش را ببرید.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

سازمان غذا و دارو طی مکاتبه ای با گمرک 
ایران اعالم کرده که » با توجه به بررسی های 
صــورت گرفتــه، ورود هــر گونــه داروی وارداتی 
فاقــد ثبــت ســفارش و مجــوز ایــن ســازمان بــه 
کلیــه گمــرکات کشــور ممنــوع اســت«. این در 
حالــی اســت کــه بخش زیــادی از کاالهــا بدون 
این که مجوز یا ثبت سفارش داشته باشند در 
ابتــدا از ســوی واردکننــده وارد گمــرک و بنــادر 
شده و بعد از دریافت مجوز ترخیص می شود.
در تازه تریــن مکاتبــه صــورت گرفتــه بیــن 
ســازمان غــذا و دارو و گمــرک ایران اعام شــده 
کــه »بــا توجه به بررســی های به عمــل آمده در 
خصــوص داروهــای فاقــد مجــوز واردات از ایــن 

ســازمان در گمــرکات کشــور،  واردات هرگونــه 
دارو که فاقد ثبت سفارش و مجوز ورود از این 
ســازمان اســت به کلیــه گمرکات کشــور ممنوع 

اعام می شود.«
ایــن درخواســت در حالــی مطــرح می شــود 
کــه در هفته هــای اخیــر جریــان داروهــای دپــو 
بــه  بــود؛   گمــرک حاشیه ســاز شــده  در  شــده 
طــوری کــه حجمــی از دارو بــه ویــژه حــدود ۱۸ 
تــن داروهــای مرتبــط بــا کرونــا وارد گمــرک امام 
خمینــی )ره( شــده بــود امــا در رابطه با ترخیص 
یــا تعییــن تکلیف آن هماهنگی وجود نداشــت. 
بعــد از اعــام گمــرک ایــران برای تعییــن تکلیف 
این داروها، مســئوالن وزارت بهداشــت به ویژه 

سازمان غذا و دارو اعام کرده بودند که بخشی 
از ایــن داروهــا بــا هماهنگــی آنهــا وارد گمــرک 
نشده و فاقد مجوز این سازمان است؛ در عین 
حــال انتقاداتــی هــم از گمــرک مبنــی بــر چرایی 

پذیرش این داروها مطرح کرده بودند.
این در حالی بود که مسئوالن گمرک ایران 
دربــاره جریــان ورود دارو یــا هــر کاالیــی تاکیــد 
داشــتند کــه »گمرک، بــا مراجع تحویــل گیرنده 
کاال تفــاوت دارد و مســئولیت ایــن ســازمان از 
زمــان »اظهــار کاال« به گمرک آغاز می شــود؛ از 
ایــن رو  گمــرک نمی توانــد از ورود کاالهایــی که 
هنــوز اظهار نشــده و در ابتــدا به مراجع تحویل 
گیرنــده ماننــد انبارهای عمومی و مناطق ویژه و 

آزاد می رسد جلوگیری کند و مسئولیتی در این 
رابطه ندارد. از ســویی باید تدابیری اتخاذ شــود 
که کاالهای فاقد ثبت ســفارش وارد گمرکات و 

بنادر کشور نشوند.«
توضیــح  از  دیگــری  بخــش  در  همچنیــن 
»بــرای  کــه  بــود  اشــاره شــده  ایــن  بــه  گمــرک 
گمــرکات  بــه  مــرزی  گمــرکات  از  کاال  ترانزیــت 
داخلــی نیــاز بــه ارائــه مجــوز وزارت بهداشــت و 
ســایر مجوزهــای قانونــی نیســت و صرفــا مجوز 
قرنطینــه بــرای اقــام مشــمول اخــذ مــی شــود 
و آنچــه وزارت بهداشــت مجــوز آن را صــادر و 
ترخیــص کاالی مربوطــه می شــود، در  موجــب 
گمرکات مقصد این مجوز اخذ و سپس ترخیص 

کاال صورت می گیرد.«
از مکاتبه ســازمان غذا و دارو این گونه بر 
می آید که گمرک اجازه ورود داروهای فاقد ثبت 
سفارش و بدون مجوز این کاالها را ندهد. این 
در حالــی اســت کــه در مجمــوع جریــان واردات 
کاال در حــال حاضــر بــه نحوی اســت کــه کاالها 
لزومــا بــا داشــتن ثبــت ســفارش و مجــوز وارد 
بنــادر و گمرک نمی شــود و بخــش زیادی از آنها 
بــدون این کــه مجــوز یــا ثبــت ســفارش داشــته 
باشند در ابتدا از سوی وارد کننده وارد گمرک و 
بنادر شــده و در ادامه، مســیر ترخیص از جمله 
دریافت مجوز از سازمان های مرتبط و اظهار به 

گمرک را طی می کنند.

رونــد  تکمیــل  از  بهداشــت  وزیــر   
واکسیناســیون تا دهه فجر خبر داد و گفت که 
مهمترین اقدام وزارت بهداشت برای مهار کرونا 

واکسیناسیون است.
به گزارش وبدا، بهرام عین اللهی در بازدید 
از بخش هــای کرونایــی بیمارســتان رســول اکــرم 
)ص(، درخصــوص مهمتریــن برنامه هایــش بــرای 
مهــار کرونــا، عنــوان کــرد: در طــول تاریــخ قبــل و 
بعــداز انقــاب، وضعــی کــه در آن قــرار داریــم، 
وضعــی اســتثنایی اســت، در واقــع اکنــون وضــع 
بحرانــی ایجــاد شــده، امــا ایــن بحــران بــا ســایر 
بحران هــا متفــاوت اســت، مثــا اگــر در اســتانی 
و  آمــده  میــدان  بــه  جــاری شــود همــه  ســیاب 
کمــک می کننــد، امــا ایــن بحــران بــا چشــم دیــده 
نمی شــود، یعنی ویروس اگر دیده می شــد شــاید 
متوجــه اوج بحران می شــدیم، بنابراین احســاس 

نکــردن  احســاس  همیــن  و  ی کنیــم  م ن ن  را ـ ـ ح ب
بحران مشکل ســاز اســت، به همین خاطر میزان 
تلفــات در ایــن بحــران بســیار بیشــتر از زلزلــه و 
ســیل اســت. لــذا، اولیــن گام این اســت که همه 
احســاس و بــاور کنند کــه با بحران جــدی مواجه 

هستیم. 

مهمترین اقدام وزارت بهداشت 
برای مهار کرونا واکسیناسیون 

است
وی بــا بیــان اینکــه مهمتریــن اقــدام وزارت 
بهداشــت برای مهار کرونا واکسیناســیون اســت، 
کــه  رئیــس جمهــوری  متعاقــب دســتور  زود:  ـ ـ ف ا
شــخصا پیگیــر امــر واکسیناســیون هســتند، بــه 
دنبــال واردات واکســن هســتیم کــه هــم اکنــون 

نیــز بــه مقدار زیاد و کافی وارد می شــود و برنامه 
مــا ایــن اســت که تــا دهه فجــر واکسیناســیون را 
بــه پایــان برســانیم و هــر نفر باید دو دز واکســن 
دریافــت کنــد تــا در برابر ویروس بــه اندازه کافی 

ایمن شود. 
عین اللهــی بیــان کــرد: هــر جــای دنیــا کــه 
واکسیناســیون انجام شده، تعداد مرگ و میر به 
شدت کاهش یافته است. خوشبختانه در مراکز 
درمانی تاش شد که کادر درمان واکسینه شوند 
و شــاهد بودیم که بعــداز این اقدام، میزان مرگ 

و میر در عزیزان کادر درمان نیز کاهش یافت.
وزیــر بهداشــت دولــت ســیزدهم در ادامــه 
تاکید کرد: چنانچه واکسیناسیون را تا دهه فجر 
تکمیل کنیم، می توانیم بر بیماری قائق آییم؛ اما 
تزریــق واکســن به معنای ابتانشــدن بــه بیماری 
نیســت بلکــه افــراد واکســینه شــده نیــز مبتــا 

می شــوند، امــا ممکــن اســت بیماری شــان شــدت 
کمتــری داشــته باشــد و بــه مــرگ منجــر نشــود. 
بنابرایــن رعایــت نــکات بهداشــتی و پروتکل هــای 

بهداشتی در کنار واکسن ضروری است. 
وی گفــت: برنامــه مــا ایــن اســت کــه بعد از 
اینکــه رونــد واکسیناســیون تــا حــد زیــادی پیــش 
رفــت، خدمــات دیگــر را بــا کارت واکســن انجــام 
دهیــم. یعنــی الک دان هوشــمند ایجــاد کنیــم. 
یعنــی افــراد اگــر بخواهنــد بلیــط بگیرنــد یــا هتل 
رزرو کننــد، با کارت واکســن یــا کارت ملی انجام 
دهنــد. چراکــه در برخــی کشــورهای همجــوار ما، 

کارت واکسن یکی از روش های قرنطینه است.
عین اللهــی تصریــح کــرد: برنامــه دیگرمــان 
این است که ستاد اجرایی کرونا را قوی تر کرده 
و افــرد بیشــتری را دخیــل و کمیته هــا تقویــت 
کنیــم، در ایــن راســتا از نماینــدگان مجلس نیز 

دعوت کرده ایم.

کرونا یک بحران ملی است
وی بــا بیــان اینکــه کرونــا یــک بحــران ملــی 
است، ادامه داد: به همین دلیل همه سازمان ها 
اعــام آمادگــی کرده اند، درواقــع کرونا موضوعی 
ـام واکسیناســیون  بیــن بخشــی اســت. در انجـ
تغییرات اساسی خواهیم داشت تا همه از جمله 
ارتش، ســپاه، هال احمر و بســیج و... به میدان 
بیاینــد و کمــک کننــد. برخــی وظایــف را نیــز بــه 
استان تفویض خواهیم کرد تا با توجه به شرایط 

منطقه ای خود تصمیم گیری کنند.
وزیر بهداشــت در پایان گفت: در این میان 
از کادر درمانــی بــه دلیــل تاش های شــبانه روزی 
تشــکر می کنــم. آنهــا یک روز هــم تعطیل نبودند 

و همواره در میدان نبرد با ویروس، جنگیدند.

نایــب رئیــس انجمــن داروســازان ایــران 
ـور را  ـا در کشـ مهم تریــن مشــکل داروخانه هـ
کمبــود دارو دانســت و عنــوان کــرد کــه اکنــون 
۵۲ درصــد بــازار داروی ایــران در اختیــار ۳۰۰ 
داروخانــه  دولتــی و ۴۸ درصــد دیگــر در اختیــار 
۱۳ هــزار داروخانــه خصوصــی اســت و این اصال 

متوازن نیست.
ســید علــی فاطمــی در گفت وگــو بــا ایســنا، 
یکی از مشــکات مهم داروخانه ها، واقعا مشکل 
مــردم اســت و اصلی تریــن مشــکل مــردم هم در 
زمینــه داروخانه نبودن دارو اســت که متاســفانه 
به جای اینکه وضعیت مان با گذشت این سال ها 
بهتر شــود، هر ســال بدتر می شود. در عین حال 
خیلــی هــم به کرونا ربط ندارد و شــاهدیم که در 
حال حاضر بسیاری از داروهای غیر کرونایی هم 

در داروخانه ها نایاب شدند.
 تیمی سرکار آید

که توجه بیشتری به تامین دارو 
داشته باشد

دولــت جدیــد  در  امیدواریــم  زود:  ـ ـ ف ا وی 
تیمــی ســر کار آیــد که توجه بیشــتری نســبت به 
برنامه ریــزی برای تامین دارو داشــته باشــند؛ چه 
در واردات چه در حوزه تولید داخلی تا دچار این 
میزان از کمبود نباشیم و قرار نباشد که مردم در 
مقابــل همکاران مــا در داروخانه ها قرار بگیرند و 

ما نتوانیم پاسخگوی آنها باشیم.

کمبود داروی قارچ سیاه
فاطمــی ادامــه داد: در حــال حاضر بیشــترین 
کمبودهایــی که به گوش مردم می رســد، داروهای 
مربوط به کروناســت که البته چند روزی اســت که 
بــا تغییر سیاســت وزارت بهداشــت و خروج برخی 
از ایــن داروهــا از پوشــش بیمــه ای، کمبــود کمتــر 
شــده اســت. دارویــی کــه همچنــان مقــداری موثــر 
است مانند اکتمرا، کماکان نایاب است و مردم به 
دنبــال آن هســتند که فعا فقــط در داروخانه های 
دولتی توزیع می شود و در داروخانه های خصوصی 
تقریبا اصا وجود ندارد. در عین حال اخیرا با بروز 
بیشتر بیماری قارچ سیاه داروی آمفوتریسین  که 
دارویی تزریقی و وارداتی است و بسیار کم مصرف 
بــوده هــم یافت نمی شــود و مردم را دچار مشــکل 
کرده اســت. البته وزارت بهداشــت اعام کرده که 
این دارو را ســفارش داده و هفته جاری به کشــور 
می رســد. یــا همین مشــکل ســرم کــه یکــی دو ماه 
خیلــی مــا را اذیت کرد. البته اکنــون مقداری وضع 
بهتــر شــده اســت، امــا مردم دچار مشــکل شــدند. 
در حالــی کــه با یــک برنامه ریزی صحیح می شــد از 

کمبود سرم جلوگیری کرد.

سوءمدیریت؛ مهمترین علت 
کمبود دارو

فاطمــی دربــاره علت این چالــش، گفت: در 
بــروز ایــن چالــش تحریــم و مشــکات ارزی تاثیر 

دارد، اما به نظر من این دو موضوع باعث شــده 
کــه مقــداری ســوء مدیریت هــا پنهــان شــود. بــه 
عنــوان مثال در زمینه ســرم مشــکل نــه ربطی به 
ارز داشت و نه به تحریم، بلکه مشکل مدیریتی 
بود. یک شــرکت ایرانی تصمیم گرفت کارخانه را 
چند ماه تعطیل کند. شاید اصا درست نبود که 
در این وضعیت بحرانی به شرکت اجازه تعطیلی 
می دادنــد. حــال وقتــی اجــازه را دادنــد، بایــد از 
قبــل پیش بینــی می کردنــد کــه یــا از طریق ســایر 
تولیدکننــدگان یــا از طریــق واردات تامیــن ســرم 
دچــار مشــکل نشــود که متاســفانه ایــن اقدامات 
انجام نشــد و دیدیم که شــرکت هم نتوانست به 
موقع به مدار تولید بازگردد  و در این دو سه ماه 

مردم از کمبود سرم صدمه دیدند.

 ۱۳ هزار داروخانه خصوصی 
در کشور

فاطمــی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر ۱۳ 
داریــم،  نــه خصوصــی در کشــور  روخا دا ر  زا ـ هـ
گفــت: همانطــور کــه گفتــم مهمترین مشــکل در 
داروخانه هــا بحــث کمبــود دارو اســت. در حــال 
حاضــر عمــده مــردم نســخه بــه دســت فقــط بــه 
داروخانه هــای دولتــی رفتــه و صف می ایســتند و 
بــه داروخانــه خصوصــی مراجعــه نمی کننــد. زیرا 
بیشــتر داروهــای کمیــاب را بــه داروخانه هــای 
دولتــی یــا منتخــب می دهنــد. این اشــکال بزرگی 
اســت و باید روند به گونه ای باشــد که دارو بین 

همه داروخانه ها به صورت عادالنه توزیع شود.

۶۰ درصد داروخانه ها در آستانه 
ورشکستگی

وی ادامــه داد: در حــال حاضــر بــر اســاس 
آمارهایــی کــه ســازمان های بیمه گــر بــر اســاس 
تعداد نســخ داروخانه ها و میانگین دریافتی شان 
از بیمه هــا ارائــه می کننــد، واقعا شــاید نزدیک به 
۶۰ درصــد داروخانه هــای ایــران از نظــر درآمــد و 
هزینه در نقطه ســر به ســر هستند؛ یعنی واقعا 
در آســتانه ورشکســتگی هســتند و درآمدشــان 
فقــط هزینه هایشــان را پوشــش می دهد. نزدیک 
۱۰ تا ۱۵ درصد از داروخانه ها عما ورشکسته اند 
و وقتــی دخل و خرج شــان را نــگاه می کنید، عما 
منفی هســتند. شــاید فقط ۱۰ درصد داروخانه ها 
در موقعیت هــای خــاص بــوده و ممکــن اســت 
وضعیــت خوبــی داشــته باشــند.  یکــی از علــل 
اصلــی ایــن موضــوع عــدم توزیــع عادالنــه دارو، 
بیــن داروهــای خصوصــی اســت. بــه هــر حــال ما 
۱۳ هــزار داروخانــه خصوصــی و ۳۰۰ داروخانــه 
دولتــی داریــم. حــال ۵۲ درصد بــازار داروی ایران 
در اختیار داروخانه های دولتی اســت. ۴۸ درصد 
دیگر در اختیار ۱۳ هزار داروخانه خصوصی است 
و این اصا متوازن نیســت. اگر دولت می خواهد 
بــه داروســازان جوان کمک کنــد، بهترین کار این 
اســت کــه ســهمش را واگــذار کنــد و پایــش را از 
فــروش دارو بیــرون کشــیده و آن را بــه داروخانه 

بخــش خصوصــی واگــذار کنــد. زیــرا قیمــت دارو 
در داروخانــه دولتــی و خصوصــی یکســان اســت. 
تمرکز داروها در داروخانه های دولتی فقط باعث 

ازدحام می شود.
فاطمــی گفــت: در عین حال با ســامانه های 
هوشــمند می تواننــد بحث هــای نظارتــی را پیــش 
برنــد و همچنیــن مــردم از طریــق ایــن ســامانه ها 
مشــاهده کننــد کــه نزدیکترین داروخانــه نزدیک 
منزل شــان کــه دارو را دارد، کــدام اســت و دارو 
ـای  ـه داروهـ ـا بگیرنــد. همچنیــن همـ را از آنجـ
ســهمیه ای و از جمله داروهای کرونایی برچســب 
اصالت دارند و اگر این داروی ســهمیه ای در بازار 
باشــد، می تــوان آن را شناســایی کــرد و می تــوان 
متوجــه شــد کــه از کجــای زنجیــره نشــت کــرده 
است. بنابراین اگر بخواهند می توانند جلو نشت 
دارو را هــم بگیرنــد، امــا متاســفانه بحــث نظارت 

در حوزه دارو هم خیلی جدی گرفته نمی شود.

داروساز بیکار نداریم
بیــکاری  ره وضعیــت  ا ـ ـ درب ن  ـ ـ ی وی همچن
ا در کشــور چنیــن  ـ ـت: واقعـ ازان، گفـ ـ داروسـ
پدیده ای نداریم و ضریب اشــتغال در داروسازان 
از همــه رشــته های دیگــر بیشــتر اســت. البتــه 
همــه داروســازان تمایــل دارند که نهایتا موســس 
داروخانــه شــوند، امــا چنــد ســالی را بایــد در 
داروخانه خدمت کرده و مســئول فنی باشــند. ما 

عما داروساز بیکار نداریم.

ـذا و دارو دربــاره  ازمان غـ ـ ـخنگوی سـ سـ
اظهاراتــی مبنــی بــر واردات واکســن ســینوفارم 
از منبعــی کــه تاییدیه ســازمان جهانی بهداشــت 
نــدارد، )ســینوفارم ووهــان کــه تاییدیــه WHO را 
ندارد(، اعالم کرد آنچه در ایران عرضه و مصرف 
شــده اســت پلتفــرم اصلــی و دقیقا آن واکســنی 
است که از سوی سازمان بهداشت جهانی مجوز 

مصرف اضطراری دریافت کرده است.
ـه برخــی  اره بـ ـ ا اشـ ـ ـور، بـ کیانــوش جهانپـ
اظهــارات مبنــی بــر واردات واکســن ســینوفارم از 
منابــع نامعتبــر، گفــت: بــه طــور کلــی چیــن پنــج 
واکســن کرونــا عرضــه کــرده اســت کــه شــامل 
ســینوفارم پکــن، ســینوفارم ووهــان، ســینوواک، 

کان سینو و... است.
وی تاکید کرد: باید توجه کرد که ســینوفارم 
 WHO پکن از واکســن هایی اســت که مورد تایید

قرار گرفته است.
جهانپــور گفــت: بــر همیــن اســاس هــم تنها 
ـوز مصــرف در ایــران  ـی دارای مجـ ـن چینـ واکسـ

ســینوفارم پکــن اســت کــه در ماه هــای اخیــر  وارد 
شده است. ایران از ابتدای واردات واکسن تاکنون 
تنهــا، واردکننــده و مصرف کننــده ســینوفارم پکــن 
بوده است که مورد تایید سازمان جهانی بهداشت 
هــم قــرار دارد. در ضمــن ایــن بــه معنــای نامعتبــر 
بــودن واکســن ســینوفارم ووهــان نیســت؛ چرا که 
دههــا میلیــون دز از آن واکســن در چین اســتفاده 
ـه حســب اطــاع  ـه اینکـ ا بـ ـ ـده اســت؛ مضافـ شـ
ســینوفارم ووهــان نیــز در حــال انتقال بــه پلتفرم 
اصلــی  اســت و در آینــده احتماال تنها یک واکســن 

سینوفارم از سوی چین عرضه خواهد شد.  
وی همچنین یادآور شد: در هر صورت آنچه 
در ایران عرضه و مصرف شده است پلتفرم اصلی 
و دقیقــا آن واکســنی اســت کــه از ســوی ســازمان 
بهداشت جهانی بهداشت مجوز مصرف اضطراری 
دریافــت کرده اســت و داده ها و یافته های موجود 
از اثربخشــی آن در ایــران، مســتندات و مــدارک 
ـان  ا همـ ـ ـی یـ ـرم اصلـ ـی پلتفـ ـی و اثربخشـ کارآیـ

سینوفارم پکن محسوب خواهد شد.  

 اختصاص اعتبار
 ۱.۵ میلیون تومانی برای 

خرید بازنشستگان کشوری
صنــدوق  اجتماعــی  و  فرهنگــی  ر  و ـ ـ م ا رکل  ـ ـ ی مد
بازنشســتگی کشــوری از انعقاد قرارداد جدید بین این 
صنــدوق و فروشــگاه های زنجیــره ای افق کــوروش خبر 

داد.
محمــود مرتضایــی فــرد، مدیــر کل امــور فرهنگی و 
اجتماعــی صنــدوق بازنشســتگی کشــوری ضمــن تبریک 
فرارســیدن هفتــه دولــت و روز کارمنــد، بــا بیــان اینکــه 
»طــرح فــروش اعتبــاری کاالهــای مصرفی پیــش از این 
بــا همــکاری فروشــگاه های زنجیــره ای رفــاه برقــرار بود« 
گفــت: بــا توجه بــه درخواســت های مکرر بازنشســتگان 
عزیز برای افزایش شــعبه و مکان های خرید و اســتفاده 
از ایــن طــرح رفاهی و دسترســی همه بازنشســتگان در 
سراســر کشــور بــه مزایــای این طــرح، تفاهم نامــه ای با 
شــرکت فروشــگاه های زنجیــره ای افــق کــوروش منعقــد 
شــده تا بیش از ۲۸۰۰ شــعبه این فروشــگاه در سراسر 
کشــور در طــرح خریــد اعتبــاری کاالهــای مصرفــی مورد 
استفاده بازنشستگان و وظیفه بگیران عزیز قرار گیرد.

وی گفت: سقف خرید اعتباری در این تفاهم نامه 
یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که اقساط آن طی 
ســه مــاه، بــا اقســاط مســاوی و بــدون کارمــزد از حقوق 

بازنشستگان و وظیفه بگیران عزیز کسر خواهد شد.
مرتضایی همچنین با اشــاره به تفاوت این طرح با 
طــرح قبلــی اظهــار کرد: طرح جدید که با فروشــگاه های 
افــق کــوروش اجــرا می شــود، بــدون کارمــزد بــودن آن 
اســت؛ همچنین در این طرح به جای اســتفاده از چهار 
رقــم آخــر کــد ملی بــه عنــوان رمــز، از همان رمــز اصلی 
کارت اســتفاده خواهــد شــد. ضمــن اینکــه تخفیــف ۱۸ 
درصــدی بــرای خریــد محصــوالت پــگاه همچنــان برقــرار 

خواهد بود.
وی اضافــه کــرد: در ایــن طــرح همچنیــن شــیوه 
اجــرا  اعتبــار کارت بازنشســتگان  ـن  ـ تأمی ـدی در  ـ جدی
می شــود کــه طــی آن، هــر مــاه بــه میــزان مبلغ قســطی 
کــه از حقــوق بازنشســته بــرای خریــد از فروشــگاه افــق 
کــوروش کســر می شــود بــه اعتبــار وی مجــدداً اضافــه 

خواهد شد.
وی ادامــه داد: بــه ایــن معنــی که اعتبــار این طرح 
صفر نخواهد شد و بازنشسته و وظیفه بگیر زیرپوشش 
صنــدوق می توانــد بــه صــورت مســتمر از این تســهیاتِ 
بدون کارمزد استفاده کند و اقساط آن را تا ۳ ماه بعد 

از خرید پرداخت کند.
مرتضایــی فــرد اجــرای این طــرح را از اول شــهریور 
۱۴۰۰ در کلیــه فروشــگاه های زنجیــره ای افــق کــوروش 
کلیــه  طــرح  ایــن  موالن  ـ مشـ ت:  ـ ـ ف گ و  رد  ـ ـ ک ن  ا و ـ ـ ن ع

بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری هستند.

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران مطرح کرد: کمبود دارو مهمترین مشکل داروخانه ها

عین اللهی اعالم کرد: تالش وزارت بهداشت برای اتمام واکسیناسیون تا دهه فجر

سازمان غذا و دارو: ورود داروهای بدون مجوز به گمرک ممنوع است

 جهانپور: »سینوفارم پکن« تنها واکسن چینی است
که به ایران وارد شده است


