
کارفرمایان و دولت فرانسه به دنبال نقطه تعادل افزایش دستمزد  

قانونی شدن رمزارزها در کوبا پس از السالوادور

ترجمه: محمود نواب مطلق

ازســرگیری فعالیتهــای اقتصادی در فرانســه 
دربــاره  کارفرمایــان  جامعــه  نگرانــی  موجبــات 
باالبردن دســتمزدها و مشــکالت به کارگیری نیرو 
بــه وجود آورده اســت؛ موضوعی که برای جامعه 
کارگری نیز از مهمترین مســائل بازگشــت به کار 

محسوب می شود. 
به گزارش راشــاتودی، ژئوفروی رو دو بزیرو، 
مدیر شــبکه کارفرمایان فرانسه، در سخنرانی روز 
۲۵ اوت خــود )۳ شــهریور( در برابــر کارفرمایان از 
سبز بودن تمامی شاخص ها بسیار ابراز خرسندی 
کرد. او از تالش های وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه، 
برونــو لومــر، بــرای راه انــدازی مجــدد فعالیت هــای 
اقتصادی قدردانی کرد و حضار نیز با تشویق خود 
از ایــن ســخنان حمایــت کردند. برونو لــو مر نیز از 
کارفرمایــان خواســت تــا بهتریــن دســتمزد را بــرای 
کارگران در نظر بگیرند. به ندرت وزیر اقتصاد مورد 
اســتقبال گرم کارفرمایان قرار می گیــرد و او از این 

استقبال گرم خشنود بود.

بر اســاس دیــدگاه  بزرگترین 
شبکه کارفرمایان فرانسه مهمترین 
مشــکالت پیــش روی آنهــا کمبــود 
شــدید مــواد اولیه و دشــواری های 
ایــن  نیروهاســت.  به کارگیــری 
از  خدمــات  بخــش  در  مشــکالت 
و  هتل هــا  و  رســتوران ها  جملــه 
در بخــش ساخت وســاز بیــش از 
پیــش خودنمایی می کنــد. با توجه 

بــه مذاکراتــی کــه از ابتــدای ســال بــرای افزایــش 
دستمزدها آغاز شده است، مدیر شبکه کارفرمایان 
فرانســه، ابــراز امیدواری کــرد: »افزایش معناداری 

در این زمینه در سال آینده اتفاق بیفتد.« 
وزیــر اقتصاد نیــز در این گردهمایی حضار را 
از پیش بینی رشــد شــش درصدی اقتصاد فرانســه 
بــر اســاس آمارهــای متنوعــی چــون مرکــز اینســه 
)مؤسســه تحقیقــات اقتصــادی فرانســه(، بانــک 
مرکزی فرانســه و یوروســت آگاه ساخت. او تاکید 
کرد:» همه باید بدون استثناء از این رشد بهره مند 

شــوند؛ بــه خصــوص ضعیف ترها، 
به ویــژه آنــان که کار دائمــی ندارند 
و پــاره وقــت هســتند، آنهایــی کــه 
ســطح کاری شــان بیــش از پیــش 

ضعیف ارزیابی شده است.« 
برونــو لــو مــر تــا اینجــا پیش 
رفــت کــه بایــد حتــی وضــع تعیین 
او  شــود.  قانونمنــد  دســتمزدها 
اضافــه کــرد: »من از هیچ تالشــی 
کوتاهــی نمی کنــم. این مورد باید حتما در دســتور 
کار قــرار گیــرد.« با این حال بر این نکته هم تکیه 
کرد که »مشکل جدی بر سر راه وجود دارد. اگر در 
مورد افزایش دستمزدها بیش از پیش جلو برویم 
از طــرف دیگر ممکن اســت شــاهد افزایش مجدد 

بیکاری باشیم.« 
کارفرمایــان  شــبکه  بزرگتریــن  مــودف، 
فرانســه، نیــز در ایــن جلســه انتظاراتــش از وزیــر 
اقنصــاد را یــادآوری کــرد: اصــالح بیمــه بیــکاری از 
اول اکتبر)۹مهــر(. بــر اســاس مســتندات دولــت 

و مــودف ایــن اصالحیــه می توانــد در به کارگیــری 
دوبــاره نیروهــای بیــکار بــه تعــداد بیشــتر مؤثــر 
واقــع شــود. وزیــر اقتصاد ضمــن دادن اطمینان به 
کارفرمایــان در ایــن باره اعالم کرد: »به رغم برخی 
مخالفت ها در شورای وزیران برآورد من آنست که 
اصالحیــه هــای مــورد نظر در تاریــخ موعود محقق 
ِــر، دبیر کل  خواهــد شــد.« فــردای آن روز ایــو وِریی
ســندیکای نیروهــای کارگــری در گفت وگو بــا رادیو 
افزایــش  قــرار گرفتــن موضــوع  از  مونــت کارلــو، 
دســتمزدها در دســتور کار اظهار خرســندی کرد و 
گفت: »موضوع دســتمزدها به صورت متمرکز در 
دستور کار بازگشایی اقتصادی قرار خواهد گرفت. 
بــه نظــر مــن از دو راه باید اقدام کرد: از یک طرف، 
افزایــش حداقــل دســتمزد دریافتی اســت و بدین 
وســیله حقوق هــای پاییــن افزایــش می یابــد و از 
طرف دیگر، مذاکرات برای افزایش دســتمزدها در 
سایر بخش ها به طور جدی و پویا باید ادامه یابد 
تا ضریب دریافتی پایه حقوق بگیران که ده ســال 

است، ثابت مانده است، تغییر کند.«

ترجمه: محمود نواب مطلق

تحریمهــای  زدن  دور  منظــور  بــه  کوبــا 
رمزارزهــا  از  اســتفاده  ســراغ  بــه  واشــنگتن، 
شــهریور(   ۴( اوت   ۲۶ کوبــا  دولــت  مــی رود. 
اعــالم کــرد بــه زودی اســتفاده از رمزارزهــا را در 
معامــالت در ایــن کشــور و خــارج از این کشــور 
قانونــی خواهــد کــرد و مقــررات مربــوط بــه آن 
مطالــب  اســاس  بــر  می کنــد.  تصویــب  نیــز  را 
منتشرشده در روزنامه رسمی این کشور، بانک 
مرکــزی کوبــا آیین نامه هــای مربوط به اســتفاده 
از رمزارزهــا را طــی مصوبــه ای تنظیــم می کند و 

ضوابط اعطای امتیازهای الزم به تولیدکنندگان 
این رمزارزها را در کوبا مشخص خواهد کرد.

بــه گــزارش راشــاتودی، این مصوبــه از ۱۵ 
و  شــد  خواهــد  اجــرا  شــهریور(   ۲۴( ســپتامبر 
براســاس آن اســتفاده از ارزهــای مجــازی بــرای 
مبادالت اقتصادی و پرداخت ها در کوبا و خارج 
از کوبا بر اســاس مقررات اعالم شــده قانونمند 
می شود. همچنین بر اساس ضوابط مصوب به 
تولیدکننــدگان ارزهای مجــازی امتیاز مورد نیاز 
اعطــا خواهــد شــد. در ایــن مصوبه تأکید شــده 
است بانک مرکزی کوبا به منظور تأمین امنیت 

اقتصادی-اجتماعی در کوبا دســت به این اقدام 
 ۲۰۱۹ جــوالی  از  نیــز  گذشــته  در  زد.  خواهــد 
)تیــر۱۳۹۸( دولــت و بانــک مرکــزی کوبــا تمایل 

کــردن  قانونمنــد  بــرای  را  خــود 
اعــالم  مجــازی  ارز  از  اســتفاده 
کرده بودند. اکنون نیز رمز ارزها 
و  می شــوند  اســتفاده  کوبــا  در 
در پــی تحریمهــای آمریــکا بــرای 
شــهروندان کوبایی در دسترسی 
از  بین المللــی  پرداخت هــای  بــه 
طریق کارت های بانکی اســتفاده 
گســترده تر  مجــازی  ارزهــای  از 

شــده اســت. البتــه در اهمیت ایــن موضوع نیز 
نبایــد اغــراق کــرد. براســاس آمار منتشــر شــده 

صرفــا ۱۰ هــزار نفر از جمعیــت ۱۱ میلیونی کوبا 
کوبــا  در  مجــازی  ارز  رایج تریــن  بیت کویــن  از 
اســتفاده می کننــد. محدودیتهــای ســفر ناشــی 
آمریــکا  تحریمهــای  و  کرونــا  از 
ارســال مبالــغ شــخصی بــه کوبــا 
کردنــد.  ســخت تر  روز بــه روز  را 
از  خــارج  کوبایی هــا  رو  ایــن  از 
بــه  وجــه  ارســال  بــرای  کشــور 
نزدیــکان خود در کوبا به ارزهای 
مجازی رو آوردند. السالوادور در 
آمریکای مرکــزی نیز اخیرا اعالم 
کــرد اســتفاده از بیت کوین را به 
منظور تســهیل در ارسال وجه شهروندانش در 

خارج از کشور به آن قانونی کرده است.

ترجمه: سلیم حیدری

برقــی شــدن خانه هــا بــه عنــوان یکــی از 
راه هــای کاهــش انتشــار گازهــای گلخانه ای در 
بخش مســکونی مطرح می شود. دولت آمریکا 
قصد دارد تا سال 2050 یک اقتصاد با انتشار 
صفــر آالینــده  داشــته باشــد. امــا برقــی شــدن 
تمام چیزها به این سادگی که به نظر می رسد 

نیست.
برقــی کــردن همــه چیــز هزینه هــا را باالتر 
می بــرد و در برخــی مــوارد هزینه هــای نگهداری 
بیشــتری بــرای مصرف کنندگان بــه دنبال دارد. 
همچنیــن هزینه هــای بیشــتر بــرای پیمانــکاران 
ســاختمان و هزینه هــای پنهــان بیشــتری بــرای 
زیــرا ممکــن  سیاســت مداران خواهــد داشــت؛ 
کوره هــای  کار  پایــان  بــه  منجــر  زودتــر  اســت 
گازی و دیگ های بخار شــود و رای دهندگان در 
انتخابــات  را بــا  قبض هــای ســنگین تری مواجــه 

کند.
عــالوه بــر ایــن، انتظــار مــی رود خانه هــای 
تمام الکتریکی با شارژرهای برقی )EV( حداکثر 
تــوان مصرفــی را افزایش دهند . اکنون برخی از 
شــبکه های برقی نمی تواننــد این بار را مدیریت 
کنند و به میلیاردها دالر سرمایه برای ارتقای و 

بهبود شبکه نیاز دارند.
بــر اســاس داده هــای آژانــس حفاظــت از 
انتشــار آالینده هــا در   ،)EPA( محیــط زیســت 
از  درصــد   ۱۳ مســکونی  و  تجــاری  بخش هــای 
را  متحــده  ایــاالت  گلخانــه ای  گازهــای  انتشــار 
در ســال ۲۰۱۹ بــه خــود اختصاص داده اســت. 
از ســوخت های  اول  انتشــارات در درجــه  ایــن 
فســیلی ســوزانده شــده برای گرما، اســتفاده از 
محصــوالت خاصی که حــاوی گازهای گلخانه ای 

هستند و حمل و نقل زباله ها ایجاد می شود.
کاهــش  پتانســیل  تمام برقــی  خانه هــای 
انتشــار گازهــای گلخانــه ای را دارنــد؛ امــا تغییر 
از گاز طبیعــی و نفــت کــوره بــه وســایل برقی و 
پمپ های حرارتی بیش از آنچه به نظر می رسد 
بــرای مصرف کننــدگان و دولت ها چالش برانگیز 

خواهد بود.

هزینه های باالی برقی شدن
اولیــن و واضــح تریــن مانــع بــرای تمام برقــی 

آن  هزینه هــای  خانه هــا،  کــردن 
است.

مخالفان ممنوعیت اتصال گاز  
بــه خانه هــای جدیــد، از قبض های 
انــرژی گرانتــر و اضافه بار شــبکه و 
همچنین حق مصرف کنندگان برای 
انتخــاب منبــع انــرژی در خانه های 
بســیاری  می گوینــد.  ســخن  خــود 
در  ویــژه  بــه  مصرف کننــدگان،  از 

مناطــق دارای آب و هــوای ســردتر، نگــران هســتند 
که تمام برقی شدن خانه هایشان هزینه های زیادی 
را به قبوض آب و برق آنها اضافه کند. هزینه های 
بیشــتر برای خانه هایی که از ســوخت های فسیلی 
نمی کننــد،  اســتفاده  آشــپزی  یــا  گرمایــش  بــرای 
می توانــد مانعــی بــزرگ بــرای خانوارهــای کم درآمد 

باشد.
مطالعــه ای کــه بــرای انجمــن ملی ســازندگان 
خانــه )NAHB( در اوایــل ســال جــاری آمــاده شــد، 
نشــان داد کــه مجمــوع هزینه های اضافه شــده در 
ساخت خانه های تمام برقی از ۱۱ تا ۱۵هزار دالر )با 
دالر ۲۸هــزار تومانــی: ۳۰۸ تــا ۴۴۲میلیون  تومان( 
دالر در  شــهرهایی با آب و هوای ســردتر مانند دنور 
و مینیاپولیــس متغیــر اســت. در مناطــق برخوردار 
از آب و هــوای گرم مانند هوســتون، کل هزینه های 
ســاخت و ســاز اضافــه شــده بیــن ۳،۹۸۸ دالر تــا 
۱۱،۱۹۶ دالر )بــا دال ۲۸هــزار تومانــی: ۱۱۱میلیــون 
۶۶۴ هــزار تومــان  تــا ۳۱۳ میلیــون و ۴۸۸هــزار 
تومان( است. به طور کلی، این مطالعه نشان داد 
کــه خانه هــای تمام برقــی در مقایســه بــا خانه های 
گازســوز هزینــه ســاخت بیشــتری دارنــد. بــه گفته 
NAHB، خانه هــای برقی در آب و هوای ســرد دارای 

هزینه های باالتری برای آب و برق هستند.
در ایــن مطالعــه تاکیــد شــده اســت کــه »بــا 
افزایــش تقاضای برق، ممکن اســت نیاز به ارتقای 
خدمات الکتریکی در بخش خدمات باشــد. بســته 
به تعرفه های خدمات محلی، این هزینه ها ممکن 

اســت قابــل توجه بــوده و نیاز به ارزیابی بیشــتری 
داشته باشد.«

والدیمیر کوچین، مدیر کدها و اســتانداردها 
در NAHB، بــه هوســتون کرونیکل 
می گویــد: »نوشــتن مقاله و گفتن 
تغییر برنامه از A به B آسان است، 
اما هنگامی که وارد عمل می شوید 
متوجه می شوید که این کار چندان 

آسان نیست.«
کوچین اضافه کرد: »اعضای 
ما باید این خانه ها را بســازند و در 
نهایت آنها را بفروشند. اما بسیاری 
از مصرف کننــدگان بــا ایــده خانــه تمام برقــی کنــار 
نمی آیند و خانه های تمام برقی فروخته نمی شود.«
نظرســنجی NAHB دربــاره آنچــه خریــداران 
خانــه واقعــاً می خواهنــد، در ویرایــش ســال ۲۰۲۱ 
نشــان داد کــه مصرف کننــدگان بــه طــور کلــی برق 
)۵۱ درصد( را به گاز )۳۳ درصد( برای سیستم های 
گرمایــش و ســرمایش هــوا ترجیــح مــی دهنــد، اما 
برای پخت وپز گاز )۵۱ درصد( را به برق )۳۹درصد( 
ترجیــح مــی دهنــد. ایــن مطالعــه نشــان داد کــه 
بزرگترین عوامل موثر در انتخاب پاسخ دهندگان، 
صــرف نظر از منطقه یا سیســتم، صرفــه جویی در 

پول و قابلیت اطمینان است.
ترجیــح مصرف کنندگان با وجود فشــارهایی 
کــه در برخــی شــهرهای ایــاالت متحــده مبنــی بــر 
ممنــوع کردن مصرف ســوخت های فســیلی وجود 
دارد، هنــوز بــه ســمت مصــرف گاز طبیعی اســت. 
برخــی از شــهرهای ایــاالت متحــده بــا اســتناد بــه 
تغییرات آب و هوا و تالش برای حذف انتشار کربن 
از منابــع انــرژی، در آیین نامه هــا مــواردی را منــع 
می کننــد یــا ســعی می کننــد بــه اجبــار اقداماتی را 
تصویب کنند. تالش بسیاری از نواحی و شهرهای 
ایــاالت متحــده بــرای تمام برقــی شــدن خانه هــای 
تازه ســاخت منجر به نبردی شــدید در ده ها ایالت 
شــده اســت. بســیاری از آنهــا بــه طور پیشــگیرانه 
اقــدام بــه ممنوعیــت اســتفاده از گاز طبیعــی در 
شهرهای خود کرده اند.  نبرد بین البی گاز دوستان 
و دوســتداران محیــط زیســت همچنــان در جریان 

اســت. در حالی که بســیاری از مصرف کنندگان از 
اهــداف انــرژی پــاک دولت خود حمایــت می کنند؛ 
امــا از طــرف دیگــر نگــران افزایش قبــوض انرژی و 
افزایــش هزینه های ســاخت و نگهــداری یک خانه 

تمام الکتریکی هستند.

 قابلیت اطمینان به شبکه برق

با تقاضای بیشتر
بــرای  می توانــد  همچنیــن  شــدن  برقــی 
اپراتورهــای شــبکه و دولــت فــدرال چالــش دیگری 
نیــز ایجاد کند. تقاضای بیشــتر بــرای برق می تواند 
سیســتم هــای انتقــال را تحــت فشــار قــرار دهد و 
بســیاری از آنهــا بــه هر حــال نیاز بــه ارتقا خواهند 
داشــت. اپراتــور مســتقل سیســتم در نیوانگلنــد 
کــه برنامه ریــزی، بازار برق و شــبکه انتقــال را برای 
کانکتیکات، مین، ماساچوست، نیوهمپشایر، رود 
آیلند و ورمونت مدیریت می کند، می گوید افزایش 
پمپ های حرارتی و ماشین های الکتریکی تقاضای 
بــرق را در ایــن دهــه افزایش می دهــد. کوین آدلر، 
سردبیر گروه آب وهوا و پایداری در IHS Markit در 
اوایل ســال جاری نوشت: »اما این تقاضای بیشتر 
برق شبکه منطقه ای را در معرض خطر کمبود قرار 
نخواهد داد.« با این حال، وی خاطرنشــان می کند 
که ترکیبی از پمپ های حرارتی و ماشین های برقی 
منجــر بــه افزایــش تقاضــای زمســتانی بــرای بــرق 
خواهد شد که تقریباً ۲۵۰۰ مگاوات یا بیش از ۱۲ 

برابر پیک تقاضای کنونی می شود.
آدلــر اضافــه می کند: »چالش اساســی حفظ 
تعــادل سیســتم بــرق منطقه اســت؛ زیــرا ظرفیتی 
بــرای اضافــه کــردن لولــه گاز طبیعــی وجود نــدارد. 
افزودن خط لوله جدید در منطقه به دالیل حقوقی 

متوقف شده است.«
از  اســتفاده بیشــتر  آمــاده  اگــر سیســتم ها 
انــرژی خورشــیدی و بــادی نباشــند و اگــر بــه روز 
نشــوند، برخی از مناطق ایاالت متحده شاهد طنز 
تلخ اســتفاده از خانه هــای تمام الکتریکی خواهند 
بــود؛ زیــرا ایــن خانه هــا بایــد از بــرق تولید شــده از 

سوخت های فسیلی استفاده کنند.
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هوالرزاق

 بلعیدن ۹۰۰ میلیون دالر ارز دولتی از سوی

۷۰ شرکت صوری در تهران
این رقم فقط آمار کشفیات یک سال اخیر پلیس تهران بزرگ است و همزمان 

تعزیرات حکومتی خراسان رضوی از دریافت ارز دولتی از سوی 118 شرکت بی نام 
و نشان خبر داده است

اکرم رضائی نژاد

اعطای تسهیالت ۴۰۰ میلیون تومانی برای 
ساخت مسکن شهری

رئیــس پلیــس تهــران بــزرگ از بازداشــت 200 نفر از 
اعضــای 70 شــرکت صــوری خبــر داد کــه در طول یکســال 
گذشــته اقــدام بــه دریافــت ۹00 میلیــون دالر ارز 4200 

تومانی کرده بودند.
ســرتیپ  حســین رحیمــی در تشــریح دســتاوردهای 
»طرح کاشــف« که به صورت مشــترک بین پلیس امنیت 
و آگاهی انجام شــده اســت، در جمع خبرنگاران گفت: در 
این طرح ۷۰ شرکت صوری که با مدارک افراد غیر تاسیس 

شــده بــود و اقــدام بــه دریافــت ارز دولتــی 
۴۲۰۰ تومانی می کردند، شناسایی و منهدم 
شدند. اعضای این شرکت ها با مدارک افراد 
کارتن خــواب، کارگــر یــا نیازمنــدان اقدام به 
تأســیس شــرکت ها می کردنــد. او بــا اعــالم 
اینکه شرکت های مذکور طی یک سال اخیر 
۹۰۰ میلیون دالر به منظور واردات کاالهای 
اساســی ماننــد کاغــذ و چــوب از ایــن ارزها 
استفاده می کردند؛ اما در واقع کاالیی وارد 

نمی کردند، افزود: ۲۰۰ نفر از این افراد بازداشت و پرونده 
در دست رسیدگی است. میلیاردها تومان از اموال، امالک 

و وجوه نقد از اعضای این شرکت ها کشف شده است.
دســتگیری  اعضای شــرکت های صوری از سوی پلیس 
تهــران بــزرگ در حالــی اتفــاق افتــاده اســت که روزگذشــته 
مرتضی مدنی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراســان رضوی 
نیز درباره شرکت های بی نام و نشانی که ارز دولتی دریافت 
می کننــد از مدیــران بانک هــا خواســت تا این نهــاد را »برای 
شناســایی ۱۱۸ شــرکت بی نام و نشان که اقدام به دریافت 
وام ارزی از بانک های این استان کرده اما در ازای آن کاالیی 

وارد نکرده یا ناقص انجام داده اند« یاری دهند.
به گفته مرتضی مدنی، ۱۱۸ شرکت بی نام و نشان در 
ایــن چهارچــوب مرتکب ســرقت ارزی بــه ارزش حدود ۳۰۰ 
هزار میلیارد تومان شده اند. این شرکت ها قابل شناسایی 
نیســتند و یــا وجــود خارجی ندارنــد، زیــرا اداره کل تعزیرات 
حکومتی خراسان رضوی برای شناسایی آنها از همه مراکز 
و ادارات اســتعالم کــرده کــه تاکنــون همــه ایــن اقدامــات 
بی نتیجه بوده است. همچنین این شرکتها در حالی اقدام 
به دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی از بانک ها در قالب تسهیالت 
ارزی بــرای واردات کاال کرده انــد کــه یــا واردات کاال را انجام 

نداده اند یا این اقدام را به صورت ناقص انجام داده اند.

انهدام باند 20 نفره زمین خواران تهران 
و دماوند

طــرح  از  مرحلــه  ســومین  ادامــه  در  همچنیــن 

کاشــف، رئیــس پلیــس تهران بزرگ اظهار کــرد: در حوزه 
زمین خواری نیز یک باند ۲۰ نفره منهدم شد که از آن ها 
۲۰۰ ســند دفترچه  هــای جعلــی کشــف کردیــم. متهمــان 
دارای مهرهای جعلی ســازمان ها از جمله ثبت و اســناد، 
شــهرداری ها بودنــد و بــا شناســایی زمین هــای خالــی در 
»تهــران« و »دماونــد« و سندســازی آن هــا را بــه فروش 

می رساندند.

نظارت روزانه پلیس بر بازار ارز
دالالن  بازداشــت  دربــاره  رحیمــی 
ارزی و نظارت بر بازار ارز ، اظهار کرد: ما 
جلسات مستمری با بانک مرکزی داریم و 
براســاس درخواست بانک مرکزی نظارت 

روزانه ای بر بازار ارز داریم.
بــه  توجــه  بــا  کــرد:  خاطرنشــان  او 
و  افغانســتان  در  داده  روی  اتفاقــات 
هــرات، متأســفانه دالالن ارزی بالفاصلــه 
در تهــران مخصوصــاً در منطقه فردوســی 
فعال شــدند که در حدود ۱۵ روز اخیر، ۲۵ تا ۳۰ نفر از 

این افراد را بازداشت کردیم.
رئیس پلیس تهران بزرگ بیان کرد: ما نظارت های 
پلیســی و کنترلی خود را انجام می دهیم و مابقی کارها 

نیز در حوزه ارز برعهده دیگر مسئوالن است.
او ادامــه داد: در ایــن مرحلــه از طــرح کاشــف ۲۸۸ 
محکــوم فــراری، قاتــالن، ســارقان، متجــاوزان بــه عنــف، 
زورگیران و ســارقان خودرو شناســایی و دســتگیر شدند. 

از این تعداد ۱۸۷ نفر دارای سابقه قبلی هستند.
رئیــس پلیــس تهران بزرگ افــزود: در این مرحله از 
طرح کاشف ۵۷ باند منهدم شدند. از تعداد کل باندهای 
منهــدم شــده ۱۱ باند در ســرقت به عنــف مانند زورگیری 
و گوشی قاپی فعالیت داشتند، ۱۰ باند در حوزه سرقت 
منزل، اماکن و مغازه فعالیت می کردند و ۹ باند جاعل 
بودند. همچنین ۲ باند نیز صرفا سرقت مسلحانه انجام 
می دادند. او با اعالم دستگیری ۱۵ محکوم فراری در این 
مرحلــه از طــرح گفــت: این افراد تا به این لحظه  بالغ بر 

۳۵۰۰ فقره سرقت اعتراف کرده اند.
رحیمــی دربــاره اقدامــات امنیــت اقتصــادی در ایــن 
طرح نیز افزود: ۴۴۸ هزار انواع و اقســام دارو، ۱۲ هزار 
الســتیک قاچــاق، ۶۲۰۰ قلــم انــواع لــوازم الکترونیکــی، 
۵۴۰۰ قلــم لــوازم یدکــی، ۱۶۰ هــزار ســوب پارچــه، ۱۲۱۴ 
دستگاه ماینر شناسایی و کشف شده و اموال مکشوفه 

بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان ارزش داشته است.

نائب رئیــس مجلــس شــورای اســالمی در تشــریح 
قانــون جهــش تولید و تامین مســکن کــه دو روز پیش به 
تایید شــورای نگهبان رســید اعالم کرد که طبق این قانون 
بــرای واحدهــای مســکونی شــهری 400 میلیــون تومــان با 
اقســاط پلکانــی و برای مســکن  روســتایی تــا 250 میلیون 

تومان تسهیالت پرداخت می شود.
بــه گــزارش ایرنــا، علــی نیکــزاد در نشســت خبــری 
دیــروز خــود دربــاره قانــون جهــش تولیــد و تامین مســکن 
بــه خبرنــگاران گفت کمیســیون عمران مجلــس یازدهم از 
ابتدای فعالیت خود پیگیر تحول در حوزه مســکن بود که 
طرح مجلس در روزهای گذشــته در  شــورای نگهبان تایید 

شده است و به زودی ابالغ می شود.
هــادی طحــان نظیــف، عضــو حقوقــدان و ســخنگوی 
شورای نگهبان، شنبه گذشته، ششم شهریور،  در توئیتی 
نوشت: »طرح جهش تولید مسکن« که در مراحل قبل با 
ابهامات و اشــکاالتی از ســوی شــورای نگهبان مواجه شــده 
بود، پس از انجام اصالحات در مجلس و بررسی مجدد در 
شورا مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد. امیدوارم 
اجــرای ایــن قانون بــه ایجاد رونق و جهــش در این صنعت 

پیشران و رفع یکی از دغدغه های مردم منجر شود.«
نیکــزاد دربــاره جزئیــات قانــون جهش تولیــد و تامین 
مســکن  گفــت: در ایــن طــرح مــواردی مانند تامیــن زمین، 
تســهیالت ۳۶۰ هــزار میلیارد تومانی و فروش اقســاطی و 
مشــارکت ۲۰ ســاله و اقساط به صورت پلکانی به تصویب 
رسید. عالوه بر این مواردی چون هیات امنا، هیات عالی و 
شورای عالی مسکن و تامین تاسیسات زیربنایی و روبنایی 
توســط وزارتخانه های نیرو و نفت و تشــکیل صندوق ملی 
مسکن و واگذاری زمین در داخل شهرها و یا تامین زمین 
بــه صــورت متصل یا منفصــل و تامین زمین برای نیروهای 

مسلح از جمله ویژگی های این طرح است.
وزیــر راه و شهرســازی در دولــت احمدی نــژاد بــا بیان 
اینکــه براســاس ایــن قانــون شــعار دولــت ســیزدهم بــرای 
ســاخت یک میلیون مســکن در ســال عملی خواهد شــد، 
گفــت: بــا ایــن قانــون بهانــه ای بــرای عــدم اجــرا و ســاخت 
یــک میلیــون واحــد مســکونی از ســوی بخــش خصوصــی، 
انبوه ســازان و پیمانــکاران بــا هدایــت و راهبــری دولــت در 

کشور وجود نخواهد داشت.
نیکزاد با بیان اینکه در دولت های یازدهم و دوازدهم 
حدود شش سال زمان صرف شد تا وزارت جهاد کشاورزی 
طبــق قانــون زمیــن در اختیــار وزارت راه و شهرســازی قــرار 
دهــد، گفــت: در روزهــای پایانی دولت دوازدهم ســرانجام 
تفاهــم شــد وزارت جهــاد کشــاورزی زمین هایــی در اختیار 
وزارت راه و شهرســازی قــرار دهــد. او اضافه کرد: سیســتم 
بانکی و بانک مرکزی موظف شده است ۳۶۰ هزار میلیارد 
تومان تسهیالت برای این موضوع اختصاص دهد. در این 
قالب برای واحدهای مسکونی شهری ۴۰۰ میلیون تومان با 
اقساط پلکانی و برای مسکن های روستایی تا ۲۵۰ میلیون 

تومان وام پرداخت می شود ضمن اینکه پیش بینی شده بر 
اساس تورم این رقم افزایش یابد.

نماینــده مــردم اردبیــل در مجلــس ادامــه داد: همــه 
دســتگاه های دولتی که در داخل شــهرها زمین دارند، باید 
زمین  خود را در اختیار وزارت راه و شهرســازی قرار دهند 
و مالیــات بــه صــورت مقطوع برای هر مترمربع ســاخت در 

نظر گرفته شده است.
نائب رئیــس  مجلــس شــورای اســالمی با بیــان اینکه 
نیروی انسانی به اندازه کافی برای اجرای این قانون وجود 
دارد، گفت: ســاخت هر ۱۰۰ مترمربع واحد مســکونی ۲.۵ 
شــغل مستقیم و غیرمســتقیم ایجاد می کند. ضمن اینکه 
با فعال شــدن بخش مســکن، کارخانجات فوالد و صنایع 

مرتبط دیگر فعال می شوند.
نیکــزاد بــا بیــان اینکه در موضوع ســاخت مســکن ۵ 
درصد هزینه خدمات فنی و مهندســی اســت و ۲۵ درصد 
دســتمزد و ۷۰ درصد بقیه مربوط به تامین مصالح اســت، 
اظهــار کــرد: بایــد از ایــن قانــون نهایت بهــره وری را داشــته 

باشیم، مجلس نیز بر این موضوع نظارت خواهد کرد.
یک روز پیش از  نشست نائب رئیس مجلس درباره 
طرح جهش تولید مســکن، نیز نخســتین نشست مدیران 
حوزه مسکن و شهرسازی با دستور کار ساخت یک میلیون 
واحد مســکونی در ســال در حضور حضور وزیر جدید راه و 

شهرسازی  برگزار شد.
رســتم قاســمی، وزیــر جدیــد راه و شهرســازی کــه در 
اولیــن پیــام توئیتــری خــود پــس از رای اعتماد »برداشــتن 
تیــغ تیــز بــی سروســامانی اجــاره از گلــوی نحیــف اقشــار 
آســیب پذیــر« را اولیــن گام در دوران مدیریت خود عنوان 
کــرده بود، شــنبه گذشــته در اولین جلســه خــود در وزارت 
راه و شهرســازی با معاونان مســکن و شهرســازی  نشست 

مشترکی را برگزار کرد.
پایــگاه خبــری وزارت راه و شهرســازی در ایــن بــاره 
اعالم کرد که در این نشســت محمود محمودزاده، معاون 
مسکن و ساختمان، فرزانه صادق مالواجرد معاون معماری 
و شهرســازی، مهدی عبــوری مدیرعامل شــرکت بازآفرینی 
شــهری ایــران، حبیــب هللا طاهرخانــی مدیرعامــل شــرکت 
عمــران شــهرهای جدیــد، احمــد اصغــری مهرآبــادی رئیس 
ســازمان زمین و مســکن، محمود شــایان مدیرعامل بانک 
مسکن و عزیزهللا مهدیان سرپرست بنیاد مسکن انقالب 

اسالمی حضور داشتند.
شهرســازی  و  راه  وزیــر  معاونــان  جلســه  ایــن  در 
گزارش هایی را درباره طرح اقدام ملی تولید مسکن، روند 
احداث مســکن مهر، ســامانه امالک و اســکان، تســهیالت 
ودیعــه مســکن، طرح هــای جامــع شهرســازی، طرح هــای 
احــداث مســکن روســتایی و شــهرهای جدیــد و پروژه هــای 

بازآفرینی شهری ارائه دادند.
همچنین ملزومات احداث یک میلیون واحد مسکونی 

در سال در این نشست بررسی شد.
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چالش سازندگان ساختمان 
برای تامین سیمان ضد آتش

دبیــرانجمــنحفاظــتدربرابــرآتــشمــیگوید،
بــاافزایــشقیمــتســیمان،شــرکتهایتولیدکننــده
ســیمانضــدآتــش،بــاســختیدرتهیــهوتولیــدایــن
محصــولمواجــهشــدهوازارائــهقیمــتتمامشــدهبه

پروژههابازماندهاند.
بــا افزایــش قیمت ســیمان در دو مــاه اخیر، برخی 
شــرکت های تولیدکننــده ســیمان ضــد آتــش، در خریــد 
مــواد اولیــه خود خصوصاً ســیمان بــاز مانده اند و در پی 
آن، مشکالتی برای سازندگان واحدهای مسکونی فلزی 
بــه دلیــل تأییــد نشــدن ادامــه فرآیند ســاخت و ســاز از 

سوی آتش نشانی، ایجاد شده است.
دبیــر انجمــن حفاظــت در برابر آتــش در گفت وگو 
بــا خبرگــزاری مهــر، دربــاره محصول ســیمان ضــد آتش 
و نحــوه تولیــد آن گفــت: پایــه اصلــی پوشــش های ضــد 
حریــق، ســیمان اســت که حــدود ۵۰ درصــد محصول را 
تشــکیل می دهــد. برخــی افزودنی هــای دیگر نیــز به آن 
اضافــه می شــود کــه در مجمــوع، ســیمان ضــد آتــش را 

تشکیل می دهند.
فلــزی  ســازه  روی  افــزود:  انبیایــی  محمدرضــا 
الیه هایی کشــیده می شــود که بسته به نوع سازه، قُطر 
این الیه نیز متفاوت اســت و پاشــش این محصول ضد 
حریــق روی ســازه فلــزی، الزامــی اســت مثــالً در حادثــه 
پالســکو که یک ســازه فلزی بود، اگر پوشش ضد حریق 
روی بخــش فلــزی آن پاشــیده شــده بــود، ممکــن بــود 
فاجعــه انســانی در آن رخ ندهــد و حــرارت بــا تأخیــر به 
ســازه فلــزی ســرایت می کــرد. این فعــال صنفی صنعت 
ســاختمان گفــت: اکنــون هــم قیمــت ســیمان افزایــش 
یافتــه و هــم امــکان تولیــد از شــرکت های تولیدکننــده 
ســیمان ضــد آتــش گرفته شــده، چــون امکان محاســبه 

قیمت تمام شده محصول را ندارند.
او ادامــه داد: قبــالً شــرکت های تولید ســیمان ضد 
آتــش، ســیمان را بــه قیمت ۳۲۰هزار تومــان در هر تن 
و ۳۶۰هــزار تومــان هزینــه حمــل هــر تــن از در کارخانه 
خریــداری می کردنــد امــا  اکنــون هزینــه حمــل هــر تــن 
ســیمان یــک میلیــون تومــان و هــر تــن ســیمان بــه یــک 
میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده که درنتیجه قیمت آن 
۳ تا ۴ برابر شــده اســت. محصولی که تولید می شــود، 
از ســوی آتش نشــانی کنترل می شــود. اســتفاده از این 
محصــول در همه ســازه هایی که فلزی هســتند، الزامی 
اســت و زمانــی ســازنده می توانــد مجوز ادامه ســاخت و 
ســاز بگیرد که آتش نشــانی گواهی تأیید محصول را به 

سازنده بدهد.
انبیائــی گفــت: پس از افزایــش ۴۰ درصدی قیمت 
ســیمان در ابتدای ســال، افزایش بیش از ۳۰۰ درصدی 
قیمــت ســیمان در دو مــاه گذشــته بــرای اعضــای ایــن 
انجمن صنفی و فعاالن این صنعت قابل هضم نیست.
دبیر انجمن صنفی حفاظت در برابر آتش تصریح 
کــرد: در کنــار افزایــش ۳ تــا ۴ برابری قیمت ســیمان از 
اســفند ســال گذشــته تاکنون، شــاهد افزایــش بیش از 
۲۰۰درصــدی ســایر مــواد اولیــه و شــاخص های مؤثر در 
قیمــت تمام شــده ایــن پروژه هــا هســتیم؛ ایــن در حالی 
اســت کــه عمــده اســتفاده کنندگان آنی محصــول عالوه 
بر انبوه ســازان، مجریان فعال حفاظت ســاختمان ها در 
برابــر آتــش در حوزه های ســاختمانی، صنعتی و نفت و 

گاز و پتروشیمی هستند.
انبیائــی بــه از دســت رفتــن حجم زیادی از مــواد اولیه 
در حین تولید به دلیل نبود اطالع رســانی زمان قطعی برق 
به دفعات، اشــاره و بیان کرد: قطعی مســتمر آب و برق از 
ابتدای تیرسال جاری و عمالً تعطیلی بسیاری از کارخانه های 
تولیدی و اضافه شــدن هزینه های بســیار سنگین تعمیرات 
بــر اثــر صدمه هــای ناشــی از قطعی هــا و نوســانات بــرق بــه 
تجهیــزات الکتریکــی و برقــی خــط تولیــد، باعــث مشــکالت 
زیــادی در ایــن صنعــت شــده کــه فعاالن این بخــش مهم از 

ایمنی در کشور را با بحران مواجه کرده است.

دالیل افزایش 60درصدی 
قیمت رب گوجه فرنگی

دبیــراتحادیــهبنکــدارانمــوادغذاییبااشــارهبه
افزایــش60درصدیقیمتربگوجهفرنگیعنوانکرد
کــهعــاوهبــرافزایــشقیمــتمــوادمصرفــی،کاهــش
کیفیــتگوجهفرنگــیبهعلتکمآبــیوگرمانیزباعث

افزایشهزینهتولیدربگوجهفرنگیشدهاست.
خبرگــزاری  بــا  گفت وگــو  در  حســنی  قاســمعلی 
فــارس، گفــت: قیمــت رب گوجه فرنگــی از ابتدای ســال 
تاکنــون افزایــش قیمــت قابــل توجهی داشــته اســت به 
طــوری کــه مقایســه قیمت هــای فعلــی رب گوجه فرنگی 
تــا 1۵ فروردیــن امســال نشــان می دهــد کــه قیمــت این 
محصــول در برندهــای مختلــف بیــن ۵۰ تــا ۶۰ درصــد 

افزایش یافته است.
او در مورد دالیل افزایش قیمت رب گوجه فرنگی، 
کیفیــت  بارندگــی،  کاهــش  دلیــل  بــه  کــرد:  اظهــار 
گوجه فرنگی پایین آمده به طوری که پیش از این از هر 
۴کیلــو گوجه فرنگــی 8۰۰ گــرم رب گوجه فرنگی بدســت 
می آمد اما با توجه به کاهش بارندگی ها، کیفیت گوجه 
کــم شــده و از هــر ۴کیلــو و ۵۰۰ گــرم تــا ۴ کیلــو و 8۰۰ 

گرم گوجه فرنگی، 8۰۰ گرم رب گوجه تولید می شود.
دبیــر اتحادیــه بنکــداران مــواد غذایــی با اشــاره به 
افزایــش قیمــت قوطــی خالــی رب گوجه فرنگــی و درب 
آن اظهــار کــرد: قیمــت قوطــی خالــی رب گوجه فرنگــی 
افزایــش  بــا ۳۵ درصــد  تومــان  از ۲7۰۰  8۰۰ گرمــی  
بــه ۳۶۰۰تومــان رســیده و درب قوطــی رب 8۰۰ گرمــی 
از 8۰۰ تومــان بــا ۶۰ درصــد افزایــش  بــه 1۳۰۰ تومــان 
رســیده اســت. او همچنیــن بــه افزایش قیمــت کارتن و 
نایلون اشــاره کرد و گفت: قیمت کارتن مصرفی )کفی( 
بــرای بســته بندی قوطی هــای رب گوجه فرنگــی از 1۵۰۰ 
تومــان بــه ۳8۰۰ تومان رســیده و هر کیلــو نایلون برای 
بســته بندی قوطی هــای رب از ۲8 هــزار تومــان بــا ۴۵ 
درصد افزایش به ۴۰ تومان رســیده اســت. حسنی بیان 
کــرد: بنابرایــن عوامــل مختلــف از جملــه گرمــا و کم آبی 
بــر افــت تولیــد گوجــه، افزایــش قیمــت مــواد مصرفــی، 
افزایــش قیمــت بــذر و همچنیــن افزایــش مــزد کارگــر، 
باعث افزایش ۶۰درصدی رب گوجه فرنگی شده است.

 حباب کاذب قیمت برنج

در بازار
کــه اســت معتقــد برنــج انجمــن نایبرئیــس
امســالتولیــدپرمحصــولبرنــجدرشــمالخــوببوده
وکشــاورزانبرنــجرابــاقیمتباالنمیفروشــند،بلکه

حبابکاذبقیمتیتوسطدالالنبهوجودمیآید.
بــه گــزارش خبرگزاری صدا و ســیما، علــی اکبریان 
گفــت: امســال تولیــد پرمحصــول برنج مثل نــدا، فجر و 
طــارم در شــمال بســیار خوب بــوده و کشــاورزان قیمت 
برنــج را بــاال نمی فروشــند بلکــه حبــاب کاذب قیمتــی از 
ســوی دالالن بــه وجــود می آیــد کــه باالتری قیمــت برنج 

طارم در استان های مازندران ۳۵ هزار تومان است.
او اضافــه کــرد: از ســه مــاه پیــش اگر افزایشــی در 
قیمــت برنــج مانند دیگر اقــالم مصرفی بوده تا به امروز 
قیمــت آن ثابــت بــوده و االن هــم وقــت برداشــت برنج 
اســت. هرچنــد بــرای کشــاورز اصــال صــرف نمی کنــد و 
بیشتر محصول خود را سر زمین می فروشند، اما دست 
داشــتن دالالن و واســطه ها و فروشــندگان در تهــران 
قیمت را باال می برند که از دســت کشــاورز خارج اســت 
و شــنیده شــده قیمت هر کیلو برنج ایرانی با ۴۲ هزار 
تــا ۵۰ هــزار تومــان و برنــج خارجــی ۲۳هزار تــا ۲8هزار 
تومان اســت و باز حباب این قیمت را عواملی همچون 
خشکســالی، کاهــش واردات و هزینه هــای بــاالی تولید 
علــت ایــن گرانــی می داننــد کــه بــا توجــه به آغــاز فصل 
برداشــت و عرضه برنج ســال گذشــته مانده در انبارها، 
هزینه هــای  گرانــی  و  خشکســالی  همچــون  مســائلی 
تولیــد بهانــه ای بیش نیســت و دســتگاه های مســئول با 
اعمال نظارت دقیق بر ســطح بازار باید از گران فروشــی 

جلوگیری کنند.
نایب رئیــس انجمن برنج اظهار کرد: آمار ها نشــان 
می دهد که ســالیانه ۳ میلیون تن برنج در کشــور مورد 
اســتفاده قــرار می گیــرد کــه ســال گذشــته ۲میلیــون و 
۴۵۰هزار تن از این میزان در داخل تولید شــد. امســال 
به سبب خشکسالی و کم بارشی پیش بینی می شود که 
تولید به ۲میلیون تا ۲میلیون و ۲۰۰ هزار تن برسد که 
بنابر واردات در ماه های اخیر، کسری چندانی در تامین 
نیــاز کشــور وجود نــدارد که بخواهد بر التهــاب بازار اثر 
بگذارد، اما متاســفانه موضوع گرانی برنج از هفته های 
گذشــته آغاز شــده اســت، هر چند مســئوالن انتقاداتی 
نســبت بــه اختــالف قیمــت کنونــی برنج در اســتان های 
شــمالی با بازار تهران دارند و قیمت های فعلی در بازار 

را کاذب می دانند.
 اکبریــان افــزود: قیمــت برنــج طــارم درجــه یــک 
در اســتان های شــمالی ۳۵هــزار تومــان اســت کــه بــا 
بســته بندی و ســورت بــه ۳7هــزار تومــان هــم می رســد 
و  اســت  تومــان  زیــر ۳۰هــزار  پرمحصــول  برنج هــای  و 
مــا بیشــترین تولیــد 7۰درصــدی در برنــج پــر محصــول 

داشتیم.
مــواد مصرفــی و  رفتــن  بــاال  اســت در   گفتنــی 
مشــکالت خریــد مــردم نیــاز آنــان را به برنــج نیم دانه 
بیشــتر کــرده اســت و همچنین در واکنــش به قیمت 
بــاالی برنــج در تهــران اکبریــان گفــت: بــا توجــه بــه 
حبــاب قیمــت برنــج در بــازار، ســازمان تعزیــرات بــا 
اعمــال نظــارت بایــد جلــوی افزایــش قیمــت را بگیــرد 
چــرا کــه قیمــت برنــج در مازندران تفاوت محسوســی 

با تهران دارد.
او قیمــت کنونــی هــر کیلو برنج ندا در اســتان های 
را  شــیرودی  تومــان،  ۲7هــزار  تــا  ۲۶هــزار  را  شــمالی 
۲8هــزار تومــان، فجــر را ۲۹ تــا ۳۰هــزار تومــان و طــارم 
را ۳۵هــزار تومــان اعــالم کــرد و افــزود: حبــاب کاذب 
قیمت برنج در بازار تهران تاثیر پذیر از دیگر مولفه های 

اقتصادی است.
نایب رئیس انجمن برنج اظهار کرد: برنج به عنوان 
یکــی از محصــوالت راهبــردی و نیــاز روزانه مردم اســت 
که دولت نمی گذارد کمبودی در این بخش ایجاد شــود 
و انتظــار مــی رود انتقــال ارز برداشــته شــود تــا نیازمنــد 

دستورالعمل های بانک  مرکزی نباشیم.
او گفــت: بــا توجه به بارش های مناســب در ســال 
گذشته، انبار های کارخانه شالیکوبی و کشاورزان خالی 
نیســت کــه بــا وجــود ایــن نگرانــی از حیــث تامیــن نیــاز 

کشور نداریم.
نخســت  ماهــه  یــک  در  داد:  ادامــه  اکبریــان   
برداشــت، دالل و واســطه پــس از خریــد محصول اقدام 
بــه ذخیره ســازی، احتــکار در انبار هــا و ســپس عرضه با 
قیمت های باال در بازار می کنند که این چالش در دیگر 

بخش های کشاورزی هم وجود دارد.
 نایب رئیــس انجمــن برنــج در پایــان بــا اشــاره به 
اینکه 1۲۰۰ واحد شــالیکوبی در مازندران تعیین کننده 
قیمــت برنــج در اســتان های شــمالی هســتند، تصریــح 
اســتان های  در  برنــج  کیلــو  هــر  قیمــت  اکنــون  کــرد: 
شــمالی ۲8 تــا ۳۰ هــزار تومــان اســت که با احتســاب 
هزینــه حمــل و ســود خــرده فــروش حداکثــر ۳۲هــزار 

تومان باید عرضه شــود.

انبارها و مراکز نگهداری کاال 
در تهران پایش می شود

معــاوننظارتوبازرســیســازمانصمتاســتان
تهــرانمیگویــدگشــتمشــترکبازرســیونظــارتبر
انبارهــاومراکــزنگهــداریکاالدرســطحاســتاناجــرا

میشود.
بــه گــزارش ســازمان صمــت تهــران، محمــدی پــور 
اظهــار کــرد: انبارهــا نقــش بــه ســزایی در چرخــه تأمین 
و توزیــع کاال و مــواد اولیــه واحدهــای تولیــدی دارنــد و 
شهرســتان ها بــه ویــژه جنــوب تهران بــا تعــداد 7۳هزار 
انبــار بــه عنــوان بزرگتریــن مراکــز نگهــداری کاال در کل 
کشــور محســوب می شــوند که فرایند رصد و کنترل این 

انبارها در اولویت کاری این معاونت است.
معــاون نظــارت و بازرســی ســازمان صمــت تهــران 
تصریــح کــرد: از دو واحد انبار در شهرســتان بهارســتان 
بالــغ بــر 17هــزار و پانصد کیلوگــرم انواع مــواد اولیه به 
ارزش تخلــف بیــش از ۹میلیارد ریال کشــف و به مراکز 

قضایی ارسال شد.
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بــهدنبــالاعــامگمــرکایــراندربــاره
و ورودی مبــادی در رجیســتری مشــکات
مشــاهدهمیدانــیوزیــراقتصــاد،اوبااعام
اینکــهایــنرویــهبــهدالیلــیموجــبایجــاد
فســادمیشــود،بهگمرکدســتوررســیدگی
بــه فــوریوســاماندهیفراینــدرجیســتری
صــورتکامــاغیرحضوریدر۱0روزپیشرو

راصادرکردهاست.
به گزارش ایســنا، در بازدیدی که ششم 
شــهریور، خانــدوزی، وزیــر اقتصــاد از گمــرک 
فــرودگاه امام خمینــی )ره( داشــت در جریــان 
رجیستری تلفن همراه در مبادی ورودی قرار 
گرفت و مسئوالن گمرک ایران نیز توضیحاتی 
بــه او در رابطــه با شــرایط نه چنــدان مطلوب 
آن  ارائه کرده و خواســتار حذف کامل انجام 

حضوری این فرایند شده بودند.
بــا  رابطــه  در  شــد  مقــرر  ایــن رو  از 
ساماندهی وضع رجیستری در مبادی ورودی 
تصمیماتــی اتخــاذ شــود، البتــه معــاون فنــی 
گمــرک گفتــه بود که حــذف کامل رجیســتری 
در مبــادی ورودی در دســتور کار اســت و در 
صورت نهایی شــدن تمامــی مراحل به صورت 

غیرحضوری انجام می شود.
اما بالفاصله بعد از بازدید صورت گرفته 
وزیــر اقتصــاد، او روز گذشــته در مکاتبــه ای با 
میراشــرفی، رئیــس کل گمــرک ایران  دســتور 
الزم برای ساماندهی وضع رجیستری را صادر 

کرده است.

وزیرراضینیست
معــاون اش  بــا  خانــدوزی  مکاتبــه   در 
گمــرک  از  میدانــی  بازدیــد  »در  کــه  آمــده 
فــرودگاه امام خمینی )ره( درباره رجیســتری 
تلفــن همــراه شــکایات هموطنــان از فرآینــد 
ایــن موضــوع مشــاهده شــد، در عیــن حــال 
بررســی ها نشــان می دهــد دریافــت عوارض 
برای رجیســتری تلفن همراه به روش فعلی 
موجب ایجاد فساد به دلیل رانت انحصاری 
واردات شده و حق مسلم مسافران را ضایع 
کــرده اســت. از این رو بــا توجه به اختیارات 
گمرکــی  امــور  قانــون  در  کــه  ایــران  گمــرک 
تصریح شــده الزم اســت اقداماتی به منظور 
برطــرف شــدن مشــکالت پیــش آمــده انجام 

شود«.

 در۱0روزآیندهوضع

راساماندهیکنید
خانــدوزی در ادامــه ایــن مکاتبــه اعــالم 
کــرده »مقتضــی اســت بــا محوریــت گمرک، 
کارگروهــی متشــکل از ســتاد مرکــزی مبارزه 
بــا قاچــاق کاال و ارز، وزارت صنعــت، معــدن 
و   تشــکیل  ارتباطــات  وزارت  و  تجــارت  و 
بــه  فرآینــد رجیســتری  روز   1۰ مــدت  ظــرف 
نحــوی تنظیم شــود که ثبت کلیــه تلفن های 
همــراه مســافری بــه جــز کاالهــای لوکــس و 
نیــز فرآینــد واردات تجــاری ایــن محصــوالت 
بــدون نیــاز بــه مراجعــه حضــوری و صرفــا از 
طریــق یــک درگاه غیرحضوری انجام شــده و 
از تشــکیل صف هــای رجیســتری جلوگیــری 

شود«.
تاکید وزیر بر این اســت که باید ترتیبی 
اتخاذ شــود تا در مورد تلفن های همراه مورد 

استفاده مسافران )مستعمل( و یا هدیه های 
تجــاری  کاالهــای  مســافرین هماننــد  همــراه 
قلمــداد نشــده و بــا کمتریــن تشــریفات و در 

سریع ترین زمان رجیستری شود.
حالــی  در  اقتصــاد  وزیــر  دســتور  ایــن 
صــادر شــده کــه فرآینــد رجیســتری از ســال 
گذشــته به صورت حضوری در گمرک بسیار 
محدودتــر از قبل شــده بــود؛ به طوری که از 
نیمه مهرماه 1۳۹۹، با تصمیم ســتاد مبارزه 
ارز و ســایر دســتگاه های  بــا قاچــاق کاال و 
مربوطــه، انجــام رجیســتری گوشــی بایــد در 
مبــادی ورودی و بــه صــورت کامــال حضــوری 
انجام می شــد اما تشــکیل صف های طوالنی 
و معطلی فراوان موجب اعتراضات زیادی از 

سوی مسافران شد.
در عیــن حــال کــه گمــرک ایــران نیــز بــه 
دلیــل ازدحــام جمعیــت بــا مشــکالتی در ایــن 
رابطــه مواجــه شــده بــود کــه در مجمــوع در 
شــرایط کرونایــی موجــود امــکان رعایت کامل 

پروتکل هــای بهداشــتی فراهم نبوده و عاملی 
برای شیوع بیماری کووید-1۹ شده بود.

براین اساس در آذرماه  گمرک ایران، در 
نامــه ای به ســتاد مبارزه بــا قاچاق کاال با ارائه 
گزارشــی از شــرایط موجــود درخواســت کــرد 
کــه بــا توجه به تبعــات رویه حضــوری، اجرای 
طــرح رجیســتری گوشــی موبایــل، بــه صــورت 
اســتعالمات  انجــام  از  پــس  و  غیرحضــوری 
سیســتمی از واحــد گذرنامــه و در مکانــی غیر 
از مبــادی ورودی گمــرک انجــام شــود کــه بــه 
دنبال آن مقرر شــد از اول دی  ســال گذشــته 
رجیســتری به صورت غیرحضــوری انجام ولی 
ثبــت اطالعــات و مشــخصات گوشــی تلفــن 

همراه در بدو ورود انجام شود.
امــا ظاهــرا همیــن توقف چنــد دقیقه ای 
بــرای ثبــت اطالعــات از ســوی گمرک از ســوی 
وضــع  آن  دریافتــی  جریــان  و  بارکدخــوان 
نامطلونی ایجاد کرده بود که گمرک خواستار 

حذف آن شده است.

و میــوه اتحادیــه مدیــره هیــات عضــو
تــرهبــاراســتانتهرانعنــوانکردکــهانتظار
مــیرودبــااضافــهشــدنمحصــولالیگــودرز
تــاپایــانماهجاریعرضــهوقیمتهویجدر

بازارمتعادلترشود.
اکبــر یــاوری در گفت وگو بــا ایلنا با بیان 
در  ســاله  هــر  کشــاورزان  مشــکالت  اینکــه 
حــال افزایــش اســت، اظهــار کــرد: در بخــش 
هزینه های تولید در چند سال اخیر قیمت ها 
بــه شــکل نجومــی در حــال افزایــش بــوده به 
نحوی که اجازه هر هکتار زمین برای کشت از 

1۶میلیــون تومان در ســال ۹8 به ۳۲ میلیون 
تومان در سال گذشته و به 8۰ میلیون تومان 

در سال جاری رسیده است.
او اظهــار کــرد: بانــک اطالعاتــی دقیقــی 
وجــود نــدارد کــه از آن نیازســنجی محصــول 
اســتخراج و بر اســاس آن کشــت انجام شــود 
و ایــن امــر بی برنامه  گــی در تولیــد و بیــش و 
دنبــال  بــه  را  محصــوالت  ســاله  هــر  کمبــود 

داشته است. 
عضــو هیات مدیره اتحادیه میوه و تره بار 
استان تهران با انتقاد از نحوه سیاست گذاری 

و تصمیم گیــری در بخــش کشــاورزی، گفــت: 
وعــده  کشــاورزی  جهــاد  وزارت  سال هاســت 
اجــرای الگــوی کشــت را می دهد، امــا تا امروز 
موفق نشــده اســت حتی کشــت یک محصول 
را هماهنــگ و بــا اتــکا بــر آن برای کشــاورزان 

انگیزه تولید ایجاد کند.
ایــن پرســش کــه چــه  بــه  او در پاســخ 
زمانی عرضه و قیمت محصول هویج در بازار 
متعادل می شود، اظهار کرد: هم اکنون هویج 
دزفــول کــه تامین کننــده عمــده ایــن محصول 
اســت پایــان یافتــه  و هویــج شــهرهای ازنــا و 

اقلیــد بــه صــورت قطره چکانی در حــال تزریق 
به بازار است.

یاوری ادامه داد: انتظار می رود با اضافه 
شــدن محصــول الیگــودرز تــا پایان مــاه جاری 
عرضه و قیمت هویج در بازار متعادل تر شود.
او قیمــت امروز هــر کیلوگرم هویج در 
میدان اصلی میوه و تره بار را 1۲ تا 1۵هزار 
خرده فــروش  گفــت:  و  کــرد  اعــالم  تومــان 
مجــاز اســت ۳۰ تــا ۳۵درصــد بــه قیمت هــا 
مصرف کننــده  بــه  و  اضافــه  فاکتــور  برابــر 

عرضه کند.

جهــاد وزیــر بــه نامــهای در مرغــداران
ازگرانفروشــیمــرغدربــازارانتقــادواعــام
جوجــه شــده مهندســی توزیــع کــه کردنــد
یکروزه،موجبشدهتولیدکنندگانباقیمت
۱0هزارتوماننیزقادربهتامینآننباشند.

کانــون  مهــر،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
در  کشــور  گوشــتی  مرغــداران  سراســری 
نامــه ای به ســیدجواد ســاداتی نژاد، وزیر جهاد 
کشاورزی اعالم کردند: علی رغم عرضه مرغ با 
نــرخ مصوب از ســوی تولیدکننــدگان، این کاال 
بــا قیمــت بســیار گران به دســت مصرف کننده 
می رســد ضمــن اینکــه عرضــه مهندســی شــده 
کــه  شــده  موجــب  گوشــتی  یــک روزه  جوجــه 

مرغــداران حتــی بــا قیمــت 1۰هــزار تومــان نیــز 
قــادر بــه تأمیــن جوجــه نباشــند. در متــن ایــن 

نامه آمده است:
به اســتحضار می رساند که حجم تولیدی 
مــرغ در کشــور برطرف کننده نســبی نیــاز بازار 

است.
با این تفاســیر و بــا وجودی که مرغداران 
مــرغ مــورد نیاز بازار را بــه نرخ مصوب 17هزار 
و 1۰۰ تومــان )علی رغــم افزایــش ۲۰درصــدی 
قیمــت مؤلفه هــای تولیــد و قیمــت تمام شــده 
پــس از مصوبــه اخیــر( عرضه می کننــد، قیمت 
مصــوب مــرغ در بازار مصرف رعایت نمی شــود 
و بــا ســودجویی های فراوان در توزیع از ســوی 

برخی از فعاالن )از کشتارگاه تا واحد صنفی(، 
با قیمت غیر واقعی و بسیار گران دست مردم 

می رسد.
و  شــده  مهندســی  توزیــع  همچنیــن 
شــده  باعــث  یــک روزه  جوجــه  دالل گونــه 
مرغــداران با قیمت 1۰هــزار تومان هم قادر به 
تأمیــن جوجــه مورد نیاز خود نباشــند و این در 
حالی اســت که قیمت مصــوب جوجه یک روزه 
گوشتی ۴,۲۰۰ تومان است و تمامی واحدهای 
مــرغ مــادر از نهاده دولتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی 
اســتفاده کرده و مکلف به عرضه جوجه درون 

شبکه با نرخ مصوب هستند.
تجمیــع  و  فــوق  مــوارد  بــه  عنایــت  بــا 

وزارت  در  بــازار  تنظیــم  و  تولیــد  اختیــارات 
جهــاد کشــاورزی، تقاضــای رســیدگی و صــدور 
دستورات الزم به منظور رصد، کنترل و پایش 
و عرضــه مــرغ گــرم بــه نــرخ مصوب به دســت 
مردم را داریم. ضمن اینکه عرضه درون شبکه 
جوجــه یــک روزه نیز باید ســاماندهی و ترجیحاً 
از ســامانه بازارگاه به نرخ مصوب انجام شــود 
تــا از ســودجویی و ظلــم مضاعــف بــه مــردم و 

تولیدکنندگان جلوگیری شود.
همچنیــن بــا توجه به افزایــش حدود ۲۰ 
درصــدی قیمــت مؤلفه هــای تولیــد و اثــر آن بر 
قیمت مرغ اصالح قیمت مرغ مورد اســتدعای 

مرغداران کشور است.

رئیسشورایرقابتباتشریحجزئیات
مصوبــهایــنشــورامبنــیبــرســهیمشــدن
خریداراندرخودروهایپیشخریدیتاکید
کــردکــهایــنمصوبــهکــهعطــفبهماســبق
آزادســازی بــرای ای مقدمــه و نمیشــود

قیمتهانیست.
بــا خبرگــزاری  رضــا شــیوا در گفت وگــو 
تســنیم، دربــاره مصوبــه اخیــر شــورای رقابت 
قیمــت  از  بخشــی  در  خریــداران  آن  در  کــه 
خــودرو ســهیم خواهنــد بــود، گفــت: در ایــن 
مصوبــه مــا دغدغــه جدی خریــداران خودرو را 
مــورد بررســی قرار دادیــم و در نهایت تصمیم 
گرفتیــم کــه مصرف کننــده بــا توجــه بــه مبلــغ 
پیش پرداختــی کــه در ازای خریــد خــودرو بــه 
شــرکت های خودروســازی پرداخت می کند در 

قیمت تمام شده خودرو سهیم باشد.
او در ایــن رابطــه بــا اعــالم اینکــه ایــن 
مصوبه عطف به ماســبق نیســت، افــزود: این 
اجراســت  قابــل  آن  ابــالغ  تاریــخ  از  مصوبــه 
ســود  البتــه  نمی شــود.  گذشــته  شــامل  و 
خودروســازی  شــرکت های  کــه  مشــارکتی 
در  می کردنــد  پرداخــت  مصرف کننــدگان  بــه 
چارچوب تصمیم گیری خود خودروســاز است 
به نحوی که شاید برخی از خودروسازان برای 
تشویق خرید سودی را برای خریداران در نظر 
بگیرند اما ســوال این اســت اگر کســی ســود 
مشــارکت دریافــت کند این مصوبه شــاملش 
نمی شــود یــا خیر باید بگویم شــورا برای تمام 
کســانی که پیش خرید می کنند این مصوبه را 

اجرایی می کند.

رئیــس شــورای رقابــت با تاکیــد بر اینکه 
در ســال گذشــته گزارشــات بســیار زیــادی از 
ســوی خریــداران خــودرو بــه مــا ارســال شــده 
بــود، افــزود: در ایــن شــکایات مصرف کننــده 
اعــالم کــرده اســت کــه حــدود یک یا دو ســال 
گذشــته مبلغی را به عنــوان پیش پرداخت به 
خودروســاز داده اســت امــا در زمــان دریافــت 
خــودرو ارزش پــول پرداختی مــا کاهش یافته 
و بایــد متناســب بــا تورم و هزینه بیشــتری را 
برای مابقی قیمت خودرو را پرداخت کنیم که 

این موضوع اصالً عادالنه نیست.
اگــر  نمونــه  بــه عنــوان  کــرد:  اضافــه  او 
کســی برای یک خودروی 1۰۰میلیون تومانی، 
۵۰ میلیــون پیش پرداخت داده اســت مطابق 
مصوبــه شــورای رقابــت نصف مبلــغ خودرو را 

پرداخــت کــرده و بایــد متناســب بــا نــرخ تورم 
فقط مابقی قیمت خودرو را پرداخت کند.

می گوینــد  برخــی  کــرد:  تاکیــد  شــیوا 
آزادســازی  بــرای  مقدمــه ای  مصوبــه  ایــن 
ایــن  بگویــم  بایــد  حالیکــه  در  قیمت هاســت 
مــا  نــدارد  موضــوع  ایــن  بــه  ربطــی  مصوبــه 
متناســب بــا شــکایات مــردم ایــن مصوبــه را 

تصویب کرده ایم.
برخــی  متأســفانه  کــرد:  تصریــح  او 
خــودرو  قیمــت  نبــودن  مشــخص  دلیــل  بــه 
را  محصوالتــی  فرضیــات  بــا  متناســب 
موضــوع  ایــن  کــه  بودنــد  کــرده  خریــداری 
اصــالً درســت نیســت. در همیــن زمینــه نیــز 
مــا مصــوب کردیــم که قیمت خــودرو باید در 

زمان پیش فروش قطعی اعالم شــود.

جزئیاتمصوبهجدیدخودروییشورایرقابت

انتقادمرغدارانازگرانفروشیمرغدربازار

امیدبهمتعادلشدنقیمتهویجتاپایانماهجاری

ضرباالجلوزیراقتصادبرایحذف
رجیستریحضوری
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ابالغ سند ملی توسعه 
صنعت گوهرسنگ کشور

ســند ملــی صنعــت گوهرســنگ کشــور بــا همــت 
ســازمان توســعه و نوســازی معــدن و صنایــع معدنــی 
ایــران در هفــت فصــل تهیــه و از ســوی وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت مصــوب و بــه ســازمان های ذی ربــط، 

ابالغ شد.
ســازمان  ایمیــدرو،  روابط عمومــی  اعــام  بــه  بنــا 
توســعه و نوســازی معدن و صنایع معدنی ایران، ســند 
ملی صنعت گوهرسنگ کشور با همت سازمان توسعه 
و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران در هفت فصل 
تهیه و از ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوب 
و به سازمان های ذی ربط، اباغ شد و مسئول دبیرخانه 
کشــور  گوهرســنگ  راهبــری صنعــت  شــورای  و  ســتاد 

معرفی شده است.
این سند اســتراتژی شامل سرفصل های »مطالعه 
محیط درونی صنعت و تعیین نقاط قوت و ضعف آن«، 
»مطالعــه محیــط بیرونــی صنعــت و تعییــن فرصت ها و 
تهدید هــای آن«، »تحلیــل ماتریــس SWOT بــه منظــور 
تعییــن اســتراتژی ها در حوزه هــای مختلــف صنعــت«، 
»تدویــن وضعیت مطلوب یا قابل دســتیابی«، »تدوین 
اهــداف ضمــن رعایــت SMART بــودن آنهــا«، »تدویــن 
برنامه ها و اقدامات عملی برای دســتیابی به اهداف در 
هر حوزه« و »امتیازدهی و اولویت بندی اســتراتژی ها و 

برنامه ها« است.
ایمیــدرو در نظــر دارد ضمــن هماهنگــی بــا ســایر 
ســازمان های ذی ربــط دولتی و بخــش خصوصی و کمک 
آنهــا، بــا اجــرای اســتراتژی های تعریف شــده، اقــدام به 
انجام و اجرای برنامه های تدوین شده در این سند ملی 

کرده و راه توسعه این صنعت را هموار کند.

تداوم ذبح دام های مولد
رئیس اتحادیه گوشــت گوسفندی تهران از کاهش 
تامین گوشــت مورد نیاز بازار در ماه های آینده به دلیل 

تداوم ذبح دام های مولد خبر داد.
بــه گــزارش صــدا و ســیما، علی اصغــر ملکــی گفــت: 
نهاده دامی وارداتی باید به دســت دامدار برســد نه دالل 
و واســطه و وضع فعلی نشــان می دهد که حلقه  مفقوده 
در این زمینه وجود دارد. کشور اکنون به مدیران پای  کار 
نیازمند اســت تا تصمیمات مناســب در زمان مناسب اخذ 
شــود و در تنظیم بازار و بهبود مشــکات معیشــتی مردم 

عملکرد مناسب تری به دست آید.
رئیس اتحادیه گوشــت گوســفندی تهران ادامه داد: 
یکــی از مســائلی کــه باید در دولت ســیزدهم مــورد توجه 
قــرار بگیــرد بخش کشــاورزی اســت و در اوضاعی که این 
بخش با خشکسالی مواجه است تأثیرات مستقیم آن در 

بازار دیده می شود.
او بــا بیــان اینکه خشکســالی بســیاری از مراتع را از 
بیــن بــرده اســت، گفت: دامــدار برای چــرای دام، صحرا و 
مرتعی در اختیار ندارد و طبیعی اســت که در این اوضاع 
به تأمین نهاده هایی مانند جو و ذرت وابســته اســت. در 
شش ماه ابتدایی هر سال به دلیل بارش های فصلی نیاز 
به نهاده وجود نداشت اما امسال از ابتدای سال به دلیل 

نبود بارش دامداران قادر به سیر کردن دام نبوده اند.
ملکــی افــزود: اکنــون علوفــه از بــازار ســیاه تأمیــن 
می شــود و ایــن بــازار نیــز قواعد خــود را دارد. وقتی نهاده 
از بازار سیاه تأمین می شود هزینه تمام شده نیز افزایش 
می یابــد. هــر دام روزانه به یک کیلو نهاده نیاز دارد که تا 
به اســتاندارد تولید برســد اما وقتی دامدار نتواند خوراک 
مــورد نیــاز دام را تهیه کند اتفاقات ناخوشــایند دیگری به 
وجود می آید که از جمله آن ها ذبح دام های مولد است.

او ادامــه داد: دام هــای مولد باید در نیمه دوم ســال 
زاد و ولد کنند اما امســال به دلیل تأثیرات خشکســالی و 
مشکات تأمین نهاده بره های ماده کشتار شده اند و این 
رونــد همچنــان ادامــه دارد و ایــن وضع عواقبــی به دنبال 
دارد کــه اگــر بــه آن توجه نشــود تأمین گوشــت مورد نیاز 

کشور دستخوش مشکاتی خواهد شد.
رئیــس اتحادیــه گوشــت گوســفندی تهــران بــا بیــان 
اینکه ایران کشــوری خشــک است و مســئوالن باید وقتی 
مســئولیتی را در ایــن بخــش می پذیرنــد به ایــن ویژگی ها 
توجــه داشــته باشــند و مدیریــت مناســب تری را در ایــن 
بخــش اعمــال کننــد، تصریــح کــرد: تنظیــم بــازار در ایــن 
بخش به معنای آن است که نهاده وارداتی باید به دست 
دامــدار برســد نــه دالل و واســطه و شــرایط فعلــی نشــان 

می دهد که حلقه ای مفقوده در این زمینه وجود دارد.
او افــزود: حلقــه مفقــوده نیز آن اســت که توزیع به 
گونه ای اســت که اشــخاص واســط نهاده را دریافت و دپو 
می کنند و در گزارش ها نیز مشاهده شد که وزارت جهاد 
کشــاورزی اعــام می کرد کــه نهاده ای در اختیــار ندارد اما 
واسطه ها نهاده دارند که قیمت آن بسیار باالست. افراد 
مخل در این زنجیره تأمین باید شناسایی شوند و طبیعی 
اســت کــه تأمیــن نهــاده در ایــن میــان و مدیریــت بهتــری 

طلب می کند.
ملکــی تصریــح کــرد: دامــدار نبایــد عــاوه بــر تولیــد 
دامــدار  اکنــون  امــا  باشــد  داشــته  متعــدد  دغدغه هــای 
نمی دانــد در نیمــه دوم ســال قادر اســت نهــاده مورد نیاز 
خود را تأمین کند یا خیر. دامداران اکنون از گرسنگی دام 
خــود گایه منــد هســتند و تقاضــای آن را دارند که افرادی 
کــه مســئولیت ها را در این وزارتخانه در دســت می گیرند 
توانایی الزم را داشته باشند و از نظرات بخش خصوصی 

و تولیدکنندگان در اتخاذ تصمیمات استفاده کنند.
رئیــس اتحادیــه گوشــت گوســفندی تهــران گفــت: 
تشــکل ها و دامــداران، اتحادیــه تشــکل های دامــداری، 
وضــع  بهبــود  در  مهمــی  نقــش  عشــایری  و  روســتایی 
تولیدکنندگان و توزیع کنندگان دارند که باید از ظرفیت 
مشــورتی و اطاعــات آن هــا اســتفاده شــود. تولیــد دام 
سبک در کشور صنعتی نیست و هنوز به صورت سنتی 

اداره می شود.
او بــا بیــان اینکه گوشــت مورد نیاز شــهرهایی مانند 
تهران از غرب کشور تأمین می شود، تصریح کرد: دام های 
غــرب کشــور از نظــر کالــری و پروتئیــن مرغــوب اســت و 
دام های شرق کشور بیشتر صنعتی است. ظرفیت بسیار 
مناســبی نیز در غرب کشــور برای پرورش دام وجود دارد 
کــه بایــد بــه آن توجــه داشــت، امــا تولیدکننــدگان از فقر 

مراتع و کمبود نهاده گایه های جدی دارند.

اخبـــــــــــــــــار

وزیر صنعت، معدن و تجارت، طرح صندوق 
مکانیزه فروش را شکست خورده اعالم کرد.

به گزارش ایرنا، ســیدرضا فاطمی امین شــنبه 
شــب بــا حضــور در یــک برنامــه زنــده تلویزیونــی 
دولــت  در  وزارت صمــت  برنامه هــای  تشــریح  بــه 

سیزدهم پرداخت.
او درباره راهکار وزارت صمت برای جلوگیری 
از تکــرار خاطرات تلخ قیمت گذاری مرغ درگذشــته 
بــازار و میــزان مصــرف  نیــاز  را پیش بینــی دقیــق 
جامعــه دانســت و ادامــه داد: بــا داشــتن اطاعات 
دقیــق از نیــاز تولیدکننــده و مصــرف بــازار می توان 

اقدام های پیشگیرانه انجام داد.
وزیــر صمــت بــا تاکیــد بــر مدیریــت زنجیــره 
تامین و روابط بین بنگاه های اقتصادی، افزود: در 
صــورت مدیریت زنجیــره تامین عاوه بر ایجاد یک 

همکاری، محیط رقابتی هم به وجود می آید.
فاطمی امیــن حضــور بازرســان و ناظــران بــر 
عملکرد بنگاه های اقتصادی را غیرحرفه ای خواند و 
گفت: اگر جریان کاال و مالی کنترل شود، سازمان 
حمایت به طور خودکار به آســانی می تواند اعمال 
قانــون و بــا گرانفروشــی برخــورد کنــد و اطمینــان 
خانــوار،  مصرفــی  کاالی  بــر  اشــراف  بــا  می دهــم 

قیمت ها را کنترل و مدیریت کنیم.
وزیر صمت با بیان اینکه بازرســی های فعلی 
قیمت هــا حرفه ای نیســت، تصریح کرد: با اشــراف 
بــر جریان کاال و جریــان مالی، افزایش غیرمعقول 

قیمت ها مشخص و با آن برخورد می شود.
فاطمی امین درباره نقش دالل ها در افزایش 
قیمت ها نیز گفت: در نظام توزیع دو عامل باعث 
افزایش قیمت می شــود. نخســت اینکــه هزینه در 
نظام توزیع باالست که اصاح ساختار آن دو سال 

زمــان می بــرد و نکتــه بعدی موضوع دالل ها اســت 
کــه در ایــن بخــش ضوابــط داریــم امــا ابــزار اعمال 
نداریــم و در ایــن خصــوص ســامانه جامــع تجارت، 

ابزار تنظیم قیمت ها را به ما خواهد داد.
او در ادامــه بــه موضــوع مالیــات واحدهــای 
تولیــدی اشــاره کــرد و گفــت: بــه دنبــال کاهــش 
مالیــات بــر تولیــد هســتیم و بــا وزیــر کار، تعاون و 
رفــاه اجتماعــی مذاکــره ای بــرای اصــاح ســاز و کار 
تامیــن اجتماعــی داشــتیم کــه اخبــار آن پــس از 

قطعی شدن، منتشر خواهد شد.
دولــت  وعده هــای  از  افــزود:  فاطمی امیــن 
ســیزدهم حمایــت از واحدهــای تولیــد و کاهش 
مالیات از ۲۵درصد به ۱۰ درصد در ۴سال آینده 

است.
قــدرت  بخواهیــم  اگــر  براینکــه  تاکیــد  بــا  او 
اقتصــادی شــویم، بایــد بــه ســه مقولــه تجهیــزات 
الکترونیکی، صنعتی و وسایل حمل و نقل متمرکز 
واحدهــای  مشــکات  ۸۰درصــد  افــزود:  شــویم، 
اقتصــادی مربــوط بــه تامیــن مالــی، بیمــه تامیــن 

اجتماعی و مالیات است.
وزیــر صمــت در ادامه درباره مبارزه با فســاد 
در دولــت ســیزدهم، از راه انــدازی ســامانه قواعــد 
و مجوزهــا تــا پایــان ســال خبــر داد و گفــت: ایجاد 
نظــام قاعده گذاری ثبــات در اجرای مقررات بوجود 
مــی آورد، راه اندازی ســامانه قواعــد و مجوزها برای 
و  حیات خلوت هــا  طایــی،  امضاهــای  بــا  مقابلــه 

ســلطان ها خواهــد بــود و در ایــن بــاره طرح هایــی 
توزیــع  و  تولیــد  فعالیت هــای  بــرای شفاف ســازی 
تقلــب  و  احتــکار  قاچــاق،  از  پیشــگیری  و  کاال 
ارائــه کرده ایــم. او افــزود: یــک کاال از کارخانــه تــا 
مصرف کننده حداکثر باید ۱۳درصد افزایش قیمت 

داشته باشد، اما در عمل این طور نیست.
وزیر صمت همچنین قیمت دستوری اجناس 
یا رهاسازی قیمت ها را اشتباه دانست و گفت: با 
ایــن کار تولیــد دچار مشــکل می شــود یا ســودهای 
هنگفتی ایجاد می شــود، باید ضوابط قیمت گذاری 

ایجاد شود.
فاطمی امیــن در ادامــه بــه صنعــت خــودروی 
کشــور اشــاره کــرد و افــزود: بــرآورد کردیم امســال 

حدود یک میلیون دســتگاه خودرو در کشــور تولید 
شــود. برنامــه ســال آینــده مــا یــک میلیــون و ۶۰۰ 
هزار دســتگاه اســت و تا سال ۱۴۰۴ تولید ما به ۳ 

میلیون دستگاه خواهد رسید.
وزیر صمت ادامه داد: مجبور هستیم تا سال 
۱۴۰۴ بــه تولید ۳ میلیون دســتگاه خودرو برســیم 
چــرا کــه صنعــت خــودرو در صــورت تولیــد کــم بــه 

صرفه نیست.
او افــزود: اگــر بخواهیــم قیمــت و کیفیــت در 
صنعــت خــودرو بــه حــد قابــل قبــول برســد، بایــد 
افزایش مقیاس تولید، رقابتی کردن بازار و اصاح 

ساختار مدیریتی در این بخش انجام شود.
وزیــر صمــت در ادامه با تاکید براینکه تا ســه 
ســال آینده صنعت خودروی کشور به افتخار ملی 
تبدیــل مــی شــود چــون ظرفیــت آن وجــود دارد، 
گفــت: بــه لحاظ فنی چیزی کم نداریم و فقط باید 
اصــاح ســاختار مدیریتــی شــکل بگیــرد کــه زمــان 
بــر نیســت. او افــزود: در اکتشــاف معــادن عقــب 
هســتیم و داده های زمین شناســی به روز نیستند. 
و  داریــم  هــم مشــکاتی  اســتخراج  در  همچنیــن 
حقــوق دولتــی بــه خوبــی دریافــت نمی شــود. در 
فــرآوری هــم ضعف هایی داریــم و اگر در این حوزه 
سرمایه گذاری نشود، خام فروشی صورت می گیرد.
فاطمی امیــن تصریح کرد: رشــد بخش معدن 

را ۱۰ درصد تا سال ۱۴۰۴ هدفگذاری کرده ایم.
وزیر صمت در پایان همچنین درباره واگذاری 
ایمیــدرو نیــز گفت: دولت تصدی گر خوبی نیســت 
و باید به سمت حکمرانی دولت حرکت کرده و به 
ســمتی برویــم کــه طبق اصل ۴۴ قانون اساســی تا 
حــد امــکان مالکیــت و مدیریــت شــرکت های تابعه 

ایمیدرو را واگذار کنیم.

بــه گفتــه ســخنگوی انجمــن صنایــع لبنــی، 
تخصیــص ارز ۴۲۰۰ تومانــی در ســال های اخیــر 
نــه تنهــا موجب کاهــش قیمت نهاده هــای دامی 
نشــد، بلکــه افزایــش چندبرابــری آنهــا را در پــی 

داشته است.
بــا  گفت وگــو  در  بنی طبــا  ســیدمحمدرضا 
خبرگــزاری ایرنــا افــزود: طبــق آمارهــا در بخــش 
کشاورزی، فعالیت گاوداری به شیوه صنعتی به 
منظــور تولیــد شــیر و گوشــت از اهمیــت ویــژه  ای 

برخوردار است.

فعالیــت  در  کــه  آن جــا  از  کــرد:  اظهــار  او 
پــرورش انــواع دام بــه شــیوه ســنتی بــا توجــه به 
وســعت و ظرفیت مراتع کشــور، محدودیت هایی 
وجــود دارد بــه عــاوه اکثــر ایــن دام هــا از نظــر 
تولیــد شــیر، بازدهــی چندانــی ندارنــد، توســعه 
فعالیت  هــای صنعتــی در ســال  های اخیــر شــتاب 

بیشتری گرفته است.
تصریــح  لبنــی  صنایــع  انجمــن  ســخنگوی 
کنجالــه  ذرت،  )جــو،  دامــی  نهاده هــای  کــرد: 
مــدت  در  تولیدکننــده،  کاالی  ســبد  در  ســویا( 

زمــان بهــار ۱۳۹۶ تــا انتهای تابســتان ۱۳۹۹، به 
طورمیانگیــن ۳۲۹ درصــد رشــد داشــته کــه در 
همیــن بــازه زمانــی شــاخص قیمــت تولیدکننده 
شــیر در گاوداری  هــای صنعتــی ۲۱۸درصد رشــد 

را تجربه کرده اســت.
بنی طبــا گفــت: مقایســه این دوعــدد با هم 
نشــان می دهــد کــه بــا وجــود اختصــاص ارز بــا 
نــرخ ۴۲۰۰ تومــان بــه ازای هــر دالر، نتوانســته 
از رشــد قیمت کاالهای اساســی موجود در ســبد 
کاالی تولیدکننــده )نهاده های دامی( متناســب با 

شــاخص کل آن، بکاهــد و همچنیــن هدف ثبات 
قیمــت آن هــا را محقــق نســاخته و ایــن گــروه از 

کاالها ۳۲۹درصد رشد را تجربه کرده اند.
نرخ جو خارجی تابســتان ســال ۹۹ نســبت 
به بهار سال ۹۷ نزدیک ۳۲۰درصد، ذرت خارجی 
حــدود ۲۷۰ درصــد، کنجالــه ســویا وارداتــی ۳۹۷ 

درصد تغییرات داشته است.
شاخص قیمت تولیدکننده در گاوداری های 
صنعتــی کشــور از بهار ۹۴ تا بهــار ۱۴۰۰ صعودی 

بوده است.

مدیرعامــل اتحادیــه سراســری زنبــورداران 
ایــران عنــوان کــرد کــه در برخــی از فصول ســال 
یعنی زمستان و پاییز که دسترسی به گرده گل 
دشــوار می شــود بایــد تغذیــه زنبورهــا با شــربت 
شــکر انجــام شــود اما چــون قیمت شــکر در این 
مــدت افزایش یافت، زنبورداران به دلیل کمبود 
نقدینگــی و تــوان مالی موفــق به تامین به موقع 
نهــاده شــکر بــرای زنــده نگــه داشــتن زنبورهــای 

عسل در موعد کمبود شهد نشدند.
میرمحســن موسویان در گفت وگو با ایسنا، 
بــا بیــان اینکــه بــر اســاس برآوردهــای میدانــی و 
بررســی های انجام شــده از اســفند ســال گذشته 
تــا اردیبهشــت ســال  جــاری، ۳۰ تــا ۵۵درصــد از 
جمعیــت زنبورهــای عســل بر اثــر عوامل مختلف 
تلف شده اند، گفت: خشکسالی و کاهش بارش 
یــا بــارش بی موقــع بــاران باعــث شــد کــه شــهد و 
گــرده گل هــا از بیــن بروند و جمعیتــی از زنبورها 
بــه ایــن عنصــر مهم دسترســی نداشــته باشــند و 

تلف شوند.
او ادامــه داد: تامین نشــدن بــه موقع نهاده 
مــورد نیــاز برای تغذیه زنبورهای عســل نیز عامل 
دیگــر ایــن تلفــات بــود. در برخــی از فصول ســال 
یعنی زمســتان و پاییز که دسترســی به گرده گل 
دشــوار می شــود بایــد تغذیــه زنبورهــا بــا شــربت 
شــکر انجــام شــود امــا چــون قیمت شــکر در این 
مــدت افزایــش یافت و به یکبــاره از ۶۶۵۰ تومان 
بــه ۱۱هــزار و۵۰۰ تومــان رســید، زنبــورداران هــم 

بــه دلیــل کمبــود نقدینگی و تــوان مالی موفق به 
تامین به موقع نهاده شکر برای زنده نگه داشتن 

زنبورهای عسل در موعد کمبود شهد نشدند.

۷هزارتن شکر دریافت کردیم
زنبــورداران  سراســری  اتحادیــه  مدیرعامــل 
از شــرکت  اینکــه  بــا وجــود  کــرد:  اضافــه  ایــران 
بازرگانــی دولتــی بــرای دریافــت شــکر بــا قیمــت 
مصوب، حواله  ۲۰هزارتنی دریافت کرده بودیم، 
اما این افزایش قیمت ها باعث شد که تشکل ها 
نتواننــد همــه ایــن ســهمیه را جــذب کننــد و تنها 

۷۰۰۰ تن آن دریافت شد.

صنعت زنبورداری حمایت 
نمی شود

او اضافــه کرد: متاســفانه صنعت زنبورداری 
کشــور بــا وجــود نیــاز آشــکار بــه شــکر، ســهمیه 
نمی شــود  نیــز  حمایــت  حتــی  و  نــدارد  خالصــی 
در  پیگیری هــا  براســاس  آنهــا  شــکر  دریافــت  و 

سال های مختلف متفاوت است.
موســویان،  شــیوع  و بــروز بیمــاری نوزمــا 
)بیمــاری واگیــردار در میــان زنبورهــای عســل(  را 
عامل دیگر بروز تلفات در جمعیت این حشــرات 

در این مقطع زمانی دانست.
ایــن فعــال بخــش خصوصــی در ادامــه بــه 
عامــل دیگــر تلفــات زنبورهــا اشــاره کــرد و گفت: 
در اردیبهشت و خرداد نیز درخت ها و زمین های 

زراعــی و باغــی بــدون هماهنگــی و اطاع رســانی 
به زنبورداران سمپاشــی شــدند که متاســفانه در 
این سمپاشــی ها از سمومی هم استفاده شد که 
در کشــورهای پیشــرفته از چرخــه مصــرف خــارج 
شــده اند. اســتفاده از ایــن ســموم نیــز در نهایــت 
منجر به تلفات بخش دیگری از زنبورهای عسل 
و از بیــن رفتــن کندوهــا شــد؛ بدون اینکه کســی 
زیــان وارده از ایــن طریق بــه زنبورداران را متقبل 

شود.
استفاده از شربت شکر برای 
تغذیه مصنوعی الزامی است

صحبت هایــش  از  دیگــری  بخــش  در  او 
بــه اثــرات اســتفاده از شــربت شــکر در تغذیــه 
زنبورهــا در فصولــی از ســال الزامی اســت اشــاره 
کــرد و گفــت: اســتفاده از شــربت شــکر عاوه بر 
زنده نگه داشــتن زنبورهای عســل در اوایل سال 
باعــث تحریــک ملکه بــرای تخم ریزی بیشــتر نیز 
می شــود. طبیعتــا هرچــه ملکه بیشــتر تخم ریزی 
کنــد، کنــدو نیــز جمعیــت باالتری خواهد داشــت 
و قوی تــر خواهــد بــود. در واقــع اگــر ایــن تغذیــه 
مصنوعــی در مقطــع فصــل بهــار نباشــد، کندوها 

نیز از بین می روند.

 ملکه آلوده می تواند بیماری

را به کل کندو سرایت دهد
بــه  از صحبت هایــش  دیگــری  دربخــش  او 

قاچــاق ملکــه نیــز اشــاره کــرد و گفــت: مهمترین 
کیفیــت  کــه  اســت  ایــن  ملکــه  قاچــاق  علــت 
ملکه هایــی کــه خــارج از کشــور تولیــد می شــوند 
در شــهدآوری نســبت بــه ملکه هــای ایرانی باالتر 
اســت. طبیعــی اســت که زنبــورداران بــرای اینکه 
بهتــری  ملکــه  دنبــال  بــه  بچرخــد،  زندگیشــان 
هستند. بنابراین قاچاق ملکه رواج بسیاری دارد 

و ورود آن به کشور نیز بسیار ساده است.
زنبــورداران  سراســری  اتحادیــه  مدیرعامــل 
مشــکات  ملکــه  قاچــاق  اینکــه  بیــان  بــا  ایــران 
برخــی  شــیوع  از  پیشــگیری  بــرای  را  بســیاری 
بیماری هــا ایجــاد کــرده، اظهار کــرد: وقتی قاچاق 
صــورت می گیــرد زنبورهــا از نظر بیماری از ســوی 
ســازمان دامپزشــکی کشــور کنترل نمی شوند. به 
همین دلیل ممکن اســت ملکه آلوده وارد کشور 
شــود و منجــر بــه بروز عارضه یا بیمــاری در باقی 

زنبورها نیز شود.

 اجازه واردات قانونی ملکه

داده نمی شود
به گفته او موسســه تحقیقات دامی وزارت 
جهادکشــاورزی اقداماتــی در راســتای اصاح نژاد 
ملکــه ایرانــی برای افزایــش بهــره وری انجام داده 
اســت، امــا شــوربختانه نتیجــه بــه دســت آمــده، 
مــد نظــر زنبــورداران کشــورمان نیســت. از طرفی 
این موسســه با توجیه اینکه ممکن اســت ذخایر 
ژنتیکــی ملکــه ایرانــی از بین برود، اجــازه واردات 

قانونــی ملکــه اصــاح نــژاد شــده و متناســب بــا 
اقتصاد روز زنبورداران را نمی دهد.

قوانین بازدارنده ای برای 
جلوگیری از تولید عسل تقلبی 

وجود ندارد
موسویان در بخش دیگری از صحبت هایش 
با اشــاره به اینکه ســه نوع عسل در کشور وجود 
دارد، گفــت: یــک نــوع عســل طبیعــی اســت کــه 
بــرای تولیــد آن زنبورعســل تنهــا از شــهد گل در 
زمان ذخیره ســازی عسل استفاده می کند. عسل 
دیگر ترکیبی از شهد گل و تغذیه مصنوعی یعنی 
همان شــربت شــکر برای زنبورهاست. نوع دیگر 
آن، عســل زنبورندیــده یــا شبه عســل یــا عســل 
تقلبی است که در واقع نمی توان نام عسل روی 
آن نهــاد. ایــن عســل در کارگاه هــا و بــا اســتفاده 
از مــوادی چــون آب، شــکر، اســانس، گلوکــز و 
جوهرلیمــو تولیــد می شــود و متاســفانه بــه دلیل 
قیمت بســیار پایین و مشــکل مردم در شــناخت 
تفاوت هــای آن بــا عســل طبیعی، فروش و ســود 

خوبی برای متقلبان در این بازار دارد.
او اضافه کرد: افزایش شبه عسل ها در بازار 
ناشــی از نبــود نظــارت بــر بــازار و برخــورد نکردن 
جــدی مراجــع قضایــی با متخلفان اســت. چرا که 
جریمه هایــی کــه برای ایــن افراد تعیین می شــود 
بازدارنــده نیســت و قانون قــوی و الزام آور نیز در 

این زمینه وجود ندارد.

رئیس اتحادیــه واردکنندگان دارو می گوید 
بر اساس قراردادهای منعقد شده با شرکت های 
تولیدکننده واکسن کرونا تا نیمه دی  و هم زمان 
با پایان سال ۲۰۲۱ میالدی ۱۰۰میلیون دز از این 

دارو باید به کشور وارد شود.
ناصــر ریاحــی در گفت وگو با خبرگزاری ایرنا 
اظهــار کــرد: شــرکت های تولیــد واکســن کرونا در 
جهان با هدف واکســینه کــردن گروه های پرخطر 
کشــورها بــا کمتریــن ســود، ایــن دارو را تــا پایان 

سال ۲۰۲۱ به دولت ها پیش فروش کرده اند.
بــه شــرایط دریافــت واکســن  اشــاره  بــا  او 
کرونــا از طریق بســته کواکس، خاطرنشــان  کرد: 
ایــن برنامــه بــه  منظور توزیــع عادالنه در دســتور 
کار قــرار گرفــت و ســهمیه ایــران بــرای ۲۵درصــد 
جمعیــت کشــور افزون بــر ۱۶میلیــون و ۸۰۰هزار 

دز برآورد شد.
بــرای  قراردادهایــی  کــرد:  اضافــه   ریاحــی 
دریافت این دارو امضا شــد که شــامل ۳۰ تا ۵۰ 
میلیون دز از روسیه می شد، اما بدقولی هایی در 

این زمینه انجام گرفت.
او افــزود: همچنیــن مقرر شــد تا ۵۰میلیون 
دز واکســن ســینوفارم از چیــن دریافت شــود که 
تاکنــون نیمــی از آن وارد شــده و رونــد واردات 

واکسن از کره جنوبی نیز ادامه دارد.
رئیــس اتحادیه واردکنندگان دارو بیان  کرد: 
بخشی از خریدها مربوط به واکسن بهارات هند 
بــود کــه به دلیل برخی مشــکات مغفــول ماند و 
همچنین واردات آسترازنکا از کشورهای مختلف 

تولیدکننده این نوع واکسن ادامه دارد.
ایــن  مجمــوع  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  او 
واکســن  دز  ۱۰۰میلیــون  واردات  قراردادهــا 
کرونــا تــا دی  امســال در دســتور کار قرار داد، 
تصریح  کرد: به دلیل کندی در واکسیناســیون 
عمومــی از برنامه هــای وارداتــی عقــب ماندیــم 
کــه البتــه شــاهد این روند در کشــورهای دیگر 

بودیم. نیز 
ریاحی با اشاره به کوتاه بودن تاریخ مصرف 
واکســن های تولیــدی بــه دلیــل تولیــد اضطــراری 
آن، اظهــار کرد: تولیدکننــدگان می توانند به طور 
مســتقیم یــا بــه صورت واســطه واکســن هایی که 
دولت ها نتوانســته اند اقدام به دریافت آن کنند 
را به فروش برسانند که این فرصتی برای بخش 
خصوصی بود تا اقدام به خرید این داروها کند.

او افــزود: جــدای از واردات دولتــی، بخــش 
بــرای  آزاد  ارز  بــا  خریــد  بــه  اقــدام  خصوصــی 
و  تولیــدی  واحدهــای  پرســنل  واکسیناســیون 

شرکت ها کرده است تا فشار این بخش از دولت 
برداشته شود.

آماده خرید ۲۰میلیون دز 
واکسن فایزر هستیم

رئیــس اتحادیــه واردکنندگان دارو با اشــاره 
بــه ســهمیه ایــران از ســبد کواکــس، تصریح  کرد: 
بــه دلیل مشــکات بانکی ایــران، پرداخت هزینه 
خرید واکســن به شــرکت های فایزر، جانســون و 
مدرنــا از طریــق ســازمان بهداشــت جهانــی انجام 
می شــود، بــه این صــورت که ایران مبلغ واکســن 
را بــه ایــن ســازمان پرداخــت می کند و ســپس به 
حســاب شــرکت های مورد نظــر واریز می شــود تا 

بتوانیم سهم خود را دریافت کنیم.
او افــزود: هــر کدام از این شــرکت ها حاضر 
بــه ارســال ۲۰میلیون دز واکســن کرونــا به ایران 
هســتند امــا بــا توجه بــه اینکــه ایــن دارو باید در 
دمــای بســیار پاییــن نگهــداری شــود و امکانــات 
ســردخانه ای و حمــل و نقــل آن در کشــور فراهم 
نیســت، ایــن واکســن بــه مــرور زمان و بــه میزان 

قابل نگهداری وارد می شود.
به گفته ریاحی، واکسن های وارداتی تا یک 

ماه در فریزر معمولی اســتاندارد و تا ۲۴ ســاعت 
در یخچــال قابــل نگهداری اســت و ایــران میزانی 
کــه بتوانــد در یــک مــاه تزریق را انجــام دهد وارد 

می کند.
او بــا بیــان اینکــه شــرکت های تولیدکننــده 
واکســن کرونــا تا پایــان ۲۰۲۲ پیش فــروش خود 
را انجام داده اند، خاطرنشــان  کرد: ظرفیت خرید 
۲۰میلیــون دز واکســن فایــزر وجــود دارد امــا این 
میــزان بــا فرض واردات ماهانه یک میلیون دز به 
دلیــل محدودیت هــای نگهــداری می تواند تا حتی 

۲۰ ماه به طول بیانجامد.
گفــت:  دارو  وارکننــدگان  اتحادیــه  رئیــس 
تاکنون محموله هایی کمتر از یک میلیون دز وارد 
کشور می شد اما با سرعت گرفتن واکسیناسیون 
تــا ۲   ۱.۵ ورود محموله هــای  شــاهد  کشــور  در 

میلیون دز هستیم.
او بــا بیــان اینکــه بخــش خصوصــی اکنــون 
واکســنی در راه ایــران نــدارد، تصریــح کــرد: ایــن 
بخــش بــا توجــه بــه مجــوز ابــاغ شــده از ســوی 
وزارت بهداشــت می توانــد واکســن وارد و بــدون 
دریافت ســود به دلیل بُعد انســانی این موضوع 
در فرودگاه به دولت تحویل دهد یا با ارز آزاد در 
اختیار شــرکت هایی که نام نویسی کرده اند، برای 

تزریق به پرسنل قرار دهد.
واکســن  ۲میلیــون  تاکنــون  افــزود:  او 
آســترازنکا از ســوی بخــش خصوصــی وارد شــده 
اســت، امــا بیــش از ایــن ظرفیــت، مبادلــه انجام 
نشــده زیــرا شــرایط نگهــداری و حمــل و نقــل آن 

فراهم نیست.
بــه گفتــه ریاحــی، حمــل و نقــل ایــن دارو 
بــه دلیــل شــرایط خــاص آن از جملــه واردات بــا 
ارز دولتــی کــه می توانــد انگیــزه ای بــرای ســرقت 
اســکورت  پلیــس  بــا  باشــد،  و سواســتفاده گری 

می شود.
رئیــس اتحادیــه واردکننــدگان دارو بــا بیــان 
اینکه وزارت بهداشــت سرعت کافی برای واردات 
واکســن کرونــا را داشــت، گفــت: از وزیــر جدیــد 
درخواســت دارم که شــرایط موجود را تغییر دهد 
تــا بــا ســرعت بخشــیدن بــه نحــوه پرداخــت پول 
بتوانیم واکســن هایی که آماده فروش هستند را 

خریداری و وارد کشور کنیم.
تاکنــون بــا ورود ۴۱محمولــه ۲۸ میلیــون و 
۸۸۲هزار و ۶۱۰دز واکســن، بخشــی از گروه های 
پرخطــر واکســینه شــده اند و ایــن رونــد بــا اضافه 
شــدن واکســن برکت از تولیدات داخلی به روند 

واکسیناسیون ادامه دارد.

جزئیات مشارکت بخش خصوصی در واردات واکسن کرونا

گرانی شکر دامن صنعت زنبورداری را هم گرفت

سخنگوی انجمن 
صنایع لبنی: تخصیص 
ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب 
کاهش قیمت نهاده های 

دامی نشد 

وزیر صنعت: صندوق مکانیزه فروش شکست خورده است
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 کاهش ۰.۸ درصدی
نرخ تورم دهک های 

هزینه ای در مرداد
براســاساعالممرکزملیآمارایران،فاصلهنرخ
تــورمدهکهــایهزینــهایدرمردادماهبــه۵.۴درصد
رســیدکــهنســبتبهمــاهقبــلازآن۰.۸واحــددرصد

کاهشرانشانمیدهد.
بــر اســاس مجمــوع درآمــد و هزینــه  خانواده هــا 
دهــک  می شــوند.  دســته بندی  گــروه   ۱۰ در  ســالیانه 
نخست، کم درآمدترین گروه و دهک دهم پردرآمدترین 
گــروه از خانواده هــا را تشــکیل می دهنــد. نــرخ تورم در 
دهک های مختلف متفاوت است و مرکز آمار ایران نرخ 
تــورم و فاصلــه تورمی ایــن دهک ها را پس از اعالم نرخ 

تورم هر ماه منتشر می کند.
نرخ تورم کل کشــور در مرداد امســال برابر ۴۵.۲ 
درصــد بــود که در دهک هــای مختلف هزینــه ای در بازه 
۴۴.۶ درصد برای دهک  ششــم تا ۵۰ درصد برای دهک 

دهم نوسان دارد.
مجــزا  یکدیگــر  از  را  درآمــدی  دهک هــای  آنچــه 
اســت.  خانــوار  مصرفــی  ســبد  در  کاال  وزن  می کنــد، 
هزینــه  کمتــر،  درآمــد  علــت  بــه  کم درآمــد  دهک هــای 
کمتری را به تفریح و سرگرمی و حتی بهداشت و درمان 
اختصــاص می دهنــد. از ایــن جهت، وزن ایــن کاالها در 
ســبد مصرفــی آنهــا کمتــر اســت. در مقابــل بیشــترین 
ســهم را خوراکی هــا و آشــامیدنی ها دارنــد. آنهــا بیشــتر 
مخــارج خــود را معطــوف این دســته از کاالها و در واقع 

ضروریات زندگی می کنند.
برایــن اســاس، اگــر تــورم در اثــر افزایــش قیمــت 
کاالهای خوراکی رشد کند، در آن صورت فشار بر قشر 
ضعیــف افزایــش خواهد یافت. از طرفی دیگر، اگر تورم 
در کانال افزایش قیمت کاالهای غیرخوراکی و خدماتی 
رشــد کند، آن گاه فشار تورمی بر اقشار ضعیف کاهش 
خواهــد یافت و شــاخص های تورمــی پردرآمدها فعال تر 
می شــود. ضریــب اهمیــت خوراکی هــا و آشــامیدنی ها 
در باالتریــن دهــک درآمــدی کشــور، ۱۷ درصــد اســت و 
۸۲ درصــد اهمیــت بــه کاالهــای غیرخوراکــی و خدمــات 

اختصاص دارد.
گــروه  تــورم دوازده ماهــه در  تغییــرات  محــدوده 
بیــن  و دخانیــات«  آشــامیدنی ها  عمــده »خوراکی هــا، 
٥٤.٨ درصــد بــرای دهــک دهــم تــا ٥٩.٣ درصــد بــرای 
دهــک دوم اســت. همچنیــن در گــروه عمــده »کاالهای 
غیــر خوراکــی و خدمات« بیــن ٣٣.٣ درصد برای دهک 

اول تا ٤٨.٨ درصد برای دهک دهم است.
میــان  در  تــورم  نــرخ  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 
دهک هــای مختلــف هزینه ای در این مــاه به ۵.۴ درصد 
رسید و نسبت به ماه قبل که ۶.۲ درصد بود ۰.۸ واحد 

درصد کاهش داشته است.
»خوراکی هــا،  عمــده  گــروه  در  تورمــی  فاصلــه 
آشامیدنی ها و دخانیات« نسبت به ماه قبل ٠.٥ واحد 
درصــد کاهــش  و گــروه عمده »کاالهــای غیر خوراکی و 
خدمــات« نســبت بــه ماه قبــل  ۰.۱ واحد درصد کاهش 

را نشان می دهد.

انتقاد معاون بهره برداری 
 سازمان اموال تملیکی

از تاخیر در تحویل کاالهای 
متروکه به این سازمان

معاونبهرهبرداریوفروشسازمانجمعآوریو
فروشاموالتملیکیگفتکهســازماناموالتملیکی
بعنــوانحلقــهپایانــیزنجیــرتعییــنتکلیــفکاالهــای
متروکــهاســتودرصورتــیکهکاالبــهموقعازگمرک
بهســازماناموالتملیکیاعالمشــود،اینســازمانبا
دریافــتمجوزهــایالزماقدامبهتعیینتکلیفکاالها

میکند.
بــه گــزارش ســازمان جمــع آوری و فــروش امــوال 
تملیکی، »ســید حســین میرمعینی« عضو هیات مدیره 
ایــن  بــرداری و فــروش امــوال منقــول  و معــاون بهــره 
ســازمان اظهار کرد: الزم اســت که از ابتدا توضیح دهم 
کــه چــه کاالهایی متروکه می شــوند. براســاس ماده ۲۴ 
قانــون امــور گمرکی هر کاالیــی که مدت زمان توقف آن 
در گمــرک بیــش از ۳ مــاه، و یــک مــاه نیــز بــرای مهلــت 
باشــد، باید به عنوان کاالی متروکه تلقی و به ســازمان 

اعالم شود.
وی در ادامــه تصریح کــرد: این تبصره در خصوص 
مناطــق آزاد در قانــون باز گذاشــته شــده بــود. یعنی در 
اختیــار همــکاران مــا در مناطق آزاد اســت که چه زمانی 
کاال را متروکه اعالم کنند. این یکی از مســائلی بود که 

باعث رسوب کاال در انبارها می شد. 
این مقام مسوول ادامه داد: ما این خلع قانونی را 
بارها اعالم کردیم که باالخره هیات دولت این موضوع 

را پذیرفتند و قانون در این خصوص اصالح شد.
وی گفــت: مشــکل دیگر وارد کننــدگان، تخصیص 
کــد بانــک مرکــزی و تخصیــص ارز بــود. متاســفانه ایــن 
فرآینــد کمــی زمــان بر بود و ســبب متروکه اعالم شــدن 
کاالهــا می شــد در صورتــی کــه بســیاری از ایــن کاالهــا، 
جنبه تولیدی داشــتند؛ بنابراین ســازمان اموال تملیکی 

دو فرآیند را برای خود ترسیم کرد.
میــر معینــی اظهار کــرد: فرآینــد اول، فرآیندهای 
داخلــی بــرای تعییــن تکلیــف بهینه و به هنــگام کاالها 
بود. فرآیند دوم، پیگیری فرآیندهای خارج از سازمان 
بــود کــه آن هــا را تســریع دهــد. ســال گذشــته آقــای 
رئیســی دســتور داد کــه احکام در حداقــل مهلت مورد 
نظــر صــادر و کارهــای قضائــی نیــز بــه ســرعت انجــام 

شود.
بســیار  رشــد  یــک  پــس  آن  از  داد:  ادامــه  وی 
ســریع در دریافــت احــکام قضائی خصوصا در پروســه 
کاالهای قاچاق ایجاد و ســبب شــد که رشد فزاینده ای 
در تعییــن تکلیــف این کاالها داشــته ایم. به طوری که 
طــی چهــار مــاه ابتــدای ســال ۱۴۰۰ حــدود ۸۰ درصــد 
رشــد فــروش و تعییــن تکلیــف داشــتیم کــه یــک آمــار 

است. بی سابقه 

اخبـــــــــــــــــار

نخســتینجلسهستادهماهنگیاقتصادی
دولتروزیکشــنبهباحضوراعضایجدیدوبه
ریاســتســیدابراهیمرئیســیبرگزارشــدودر
ایــنجلســهراهکارهــایفــوریوموثــردرجهت
اجرایــیکــردنرهنمودهــایروزگذشــتهمقــام
معظمرهبریدردیداراعضایدولتســیزدهم
بــهمنظــورفائــقآمــدنبــرمشــکالتوایجــاد
ثباتپایداراقتصادیدرکشــورموردبررســیو

تصمیمگیریقرارگرفت.
اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
ریاســت جمهوری، آیت هللا ســید ابراهیم رئیســی 
در نخســتین جلســه ســتاد هماهنگــی اقتصــادی 
دولــت بــا حضور اعضای جدید دولــت با قدردانی 

از عنایــات و رهنمودهــای رهبــر معظــم انقــالب 
تاکیــد کــرد: محورهــای اقتصادی این فرمایشــات 
باید از طریق دبیرخانه ستاد و هر یک از اعضای 
تیــم اقتصــادی دولــت، بــه طــور دقیــق و مســتمر 

پیگیری و اجرایی شود.
رئیــس جمهــوری بــا یــادآوری ۱۰ محــور مهم 
مقــام  رهنمودهــای  در  شــده  مطــرح  اقتصــادی 
معظم رهبری تصریح کرد: پیوند نزدن مشکالت 
اقتصادی به مذاکرات هســته  ای و نتایج آن باید 
همــواره مــورد توجــه همــه اعضای دولــت به ویژه 
ستاد هماهنگی اقتصادی قرار بگیرد و باید محور 
اصلــی در تصمیــم گیری هــا ظرفیت های داخلی و 
تکیــه بــر نیروهــای فعال و جــوان و آمــاده به کار 

باشد.
رئیــس دولــت ســیزدهم توجــه الزم و دقیق 
بــه اصــل مهــم عدالــت ورزی در تمــام تصمیمات 
دولت و بخشنامه های اجرایی را ضروری دانست 
و گفــت: همــه تصمیمــات دولــت بایــد پیوســت 
عدالت ورزی داشــته باشــد و بر این مبنا پیگیری 

و با اقتدار اجرایی شود.
رئیســی بــا مــرور ضــرورت شــناخت زوایــای 
پیــدا و پنهــان یارانه هــا و اهمیــت اشــراف دولــت 
بر این موضوع، اظهار کرد: برای توزیع عادالنه و 
بهره منــدی عمــوم مردم به ویــژه دهک های پایین 
جامعــه از یارانــه، برنامــه  ریزی هــا و ســازماندهی 

الزم انجام شود.

فضــای  بهبــود  همچنیــن  رئیس جمهــوری   
کســب و کار و اصــالح و تقویــت نظام بانکی را از 
وظایف و دســتور کار ســتاد هماهنگــی اقتصادی 
برشــمرد و بــا پرداختــن بــه لــزوم اجــرای دقیــق 
سیاســت های اصــل ۴۴ قانون اساســی و برطرف 
کــردن اشــکاالت و موانع خصوصی ســازی گفت: 
این ستاد بررسی های الزم را در این زمینه انجام 
داده و راهکارهــای دقیــق و در عیــن حــال ســریع 

اجرای آن را ارائه کند.
رئیسی به تیم اقتصادی دولت هم مأموریت 
داد با استفاده از تجربه ها و دیدگاه های نخبگان 
راهکارهــای  و  دولــت  بودجــه  ســریعتر  هرچــه 

تقویت ارزش پولی را بررسی و ارائه کند.

تیــم  عملکــرد  و  تصمیم گیــری  در  انســجام 
اقتصــادی دولــت، فعــال کردن ســامانه های مورد 
نیاز برای برقراری نظام ارتباطی مستمر و شفاف 
بیــن بخش هــای اقتصادی و روان ســازی امور در 
ایــن زمینــه از جملــه دیگر محورهــای  مورد تاکید 

رئیس جمهوری در این نشست بود.
در این جلسه همچنین تیم اقتصادی دولت 
مکلــف شــد درخصــوص کنتــرل بــازار ارز و نــرخ 
تورم، اقدامات فوری و ســازمان یافته انجام دهد 
بــه نحــوی کــه مــردم اثــرات آن را در زندگــی خود 
احســاس کنند و اطمینان یابند که دولت در این 

زمینه اهتمام الزم را بکار گرفته است.

وزیــرنیــروگفتکــهبایدمنابــعتأمینآب
رامتنــوعکنیــموعــالوهبرتأمینآبازدریاکه
بایددردستورکارقرارداشتهباشد،میتوانیم
ازمنابــعآبژرفاســتفادهکنیــمکــهدرشــرق
ایــراندرعمــقدوتاســهمتریزمینمیتواناز

آناستفادهکرد.
بــه  گــزارش ایســنا، علــی اکبــر محرابیان در 
گفت وگویــی تلویزیونــی با بیان اینکــه تاکنون دو 
چــاه ژرف در کشــور بــه آب رســیده اســت، اظهار 
کــرد: ای ســی آب حــدود ۱۲ هــزار اســت کــه بــا 
تصفیه ســاده می توان از آب اســتفاده کرد و نرخ 
تمام شده آب نسبت به خطوط انتقال در برخی 

موارد، بسیار کمتر است.
جمهــوری  رئیــس  دســتورات  مــرور  بــا  وی 
و  خوزســتان  اســتان  آب  مســائل  خصــوص  در 
تشــریح نتایــج آبی ســفر یــک  روزه هیئــت دولت 
به این اســتان، با بیان اینکه مدیون رشــادت ها و 
استقامت مردم استان خوزستان هستیم، اظهار 
دولــت،  کاری  روز  دومیــن  در  روز جمعــه  کــرد: 
برخــی از اعضــای کابینــه ســیزدهم بــه ریاســت 
رئیس جمهوری به اســتان خوزســتان ســفر کرد. 
ایــن  در  آب  عظیــم  مخــازن  و  منابــع  علی رغــم 
استان، با توجه به اینکه زنجیره به طور کامل کار 
نشــده مردم اســتان خوزستان از بابت تامین آب 
شــرب و کشــاورزی، همچنیــن موضــوع فاضــالب 

گالیه هایی دارند.
وی بــا بیــان اینکــه طــی ســال های گذشــته 
عظیمــی  ســرمایه گذاری  خوزســتان  اســتان  در 
 صورت گرفته اســت، اضافه کــرد: ارتفاع آب های

تحت االرضی در این استان باال بوده و امکان جذب 
فاضــالب در زمیــن وجــود ندارد. در ایــن وضع ایجاد 

شبکه فاضالب امری بسیار ضروری و مهم است.
وضــع  آخریــن  یــادآوری  بــا  نیــرو  وزیــر 
تصفیه خانــه و شــبکه های جمــع آوری فاضالب در 
این اســتان، تصریح کرد: شــهر اهواز از سال های 
گذشــته یک شــبکه فاضــالب بســیار قدیمی دارد 
کــه بخشــی از نقــاط آن ریزشــی بــوده و اتصاالت 
این شبکه هم کامل نیست که در قرارداد جدید 
متعهــد  االنبیــاء )ص(  قــرارگاه ســازندگی خاتــم 

شــده ظــرف مدت ۳۶ ماه این شــبکه را نوســازی 
و تکمیل کند.

وی بــا یــادآوری نتایج ســفر رئیس جمهوری 
رئیــس جمهــوری  افــزود:  اســتان خوزســتان  بــه 
دســتور داد اوال اعتبارات ســریعا به پروژه تزریق 
شــده و زمــان اجــرا نیــز کاهش یابد. پیشــنهاد ما 
بــرای انجــام این کار زمانی ۲۴ ماهه بود و رئیس 
جمهوری دســتور دادند بررســی های کارشناسانه 
صــورت گیــرد کــه در صــورت امــکان ایــن زمــان 
کمتر از این مقدار شــود و با دســتوری که رئیس 
جمهــوری دادنــد، مشــکلی از نظــر تأمیــن مالــی 

نوسازی و تکمیل شبکه فاضالب اهواز نداریم.
محرابیان ادامه داد: بخش اول منابع تامین 
و پیــش پرداخــت مناســبی بــه پیمانــکار پرداخت 
شــده و پیمانــکار نیــز کار خــود را در چنــد کارگاه 
شــروع کرده اســت. قرار بود این تعداد کارگاه ها 
هــم دو برابــر شــود کــه ایــن ازدیــاد تعــداد ایــن 
کارگاه هــا نیــز بایــد با هماهنگی مدیریت شــهری 
و شــهرداری باشــد تــا خللــی در امــور شــهروندان 

به وجود نیاید.

اجرای۷طرحآبرسانیوزارت
نیرودراستانخوزستان

وی بــا بیــان اینکــه وزارت نیــرو در اســتان 
خوزســتان هفــت طــرح آبرســانی دارد کــه بــا این 
و  شــهرها  تمــام  در  آبرســانی  موضــوع  طرح هــا 
گفــت:  تکمیــل می شــود،  اســتان  ایــن  روســتای 
طرح هــای شــمال شــرق، جنــوب شــرق، دزفــول، 
اندیمشــک، مسجدســلیمان و غدیر که بزرگترین 
طرح آبرســانی بوده و ۲۶ شــهر اصلی را آبرسانی 
می کند، جزو این طرح های در حال تکمیل است.
وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه خوشــبختانه در 
طــرح آبرســانی غدیــر از ۲۶ شــهر بــه ۱۸ شــهر 
خوزســتان آبرســانی انجــام شــده اســت، یــادآور 
شــد: ابتــدا در مطالعــات پیش بینی شــده بود که 
ایــن طــرح از محــل ســد کرخــه تامیــن آب شــود 
کــه در ســال های گذشــته با توجه بــه کیفیت آب 
ایــن ســد، مطالعاتی مجــددا در ســال های ۱۳۸۸ 

و ۱۳۸۹ انجــام و باعــث شــد تــا منبــع آب بجــای 
استفاده از سد کرخه به سد دز منتقل شود.

وی ادامه داد: پیشرفت فاز دوم طرح غدیر 
در سال های اخیر بسیار کند شده بود که رئیس 
جمهوری دســتور دادند با روش های کارشناســی، 
آب ســد دز هرچــه ســریع تر بــه شــبکه آبرســانی 

غدیر تزریق شده و به مردم خوزستان برسد.
وی افزود: در این زمینه روشــی را به دولت 
پیشــنهاد دادیم تا آرزوی قدیمی مردم خوزســتان 
بــرای دسترســی بــه آب شــرب باکیفیــت محقــق 
شــود که در صورت تصویب این روش در دولت، 

اطالع رسانی خواهیم کرد.
محــل  از  اعتباراتــی  داد:  ادامــه  محرابیــان 
هدفمندســازی یارانه هــا برای جمــع آوری آب های 
ســطحی اهواز به شــهرداری اهواز تخصیص پیدا 
می کنــد تا موضوع ســیالب های پــس از بارش در 

این کالنشهر حل شود.

تامینآبکشاورزیاستان
خوزستانمشروطبهرعایت

الگویکشت
کشــاورزی  آب  تأمیــن  خصــوص  در  وی 
وضــع  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  گفــت:  خوزســتان 
خشکســالی را ســپری می کنیم و حجم منابع آبی 
خوزســتان کــم اســت، قــرار شــد بــا یــک  مدیریت 
دقیــق و کنتــرل شــده بــه شــرط رعایــت الگــوی 
کشــت، آب کشــاورزی خوزســتان را بــه صــورت 

کامل تأمین کنیم.
وزیــر نیــرو بــا تاکیــد بــر افزایــش حــدود ۱۲ 
از  بــرق کشــور  تولیــد ظرفیــت  برابــری مجمــوع 
ابتــدای انقــالب، یــادآور شــد: در ابتــدای انقــالب 
ظرفیــت بــرق کشــور ۷۰۰۰ مــگاوات بــود و ایــن 
ظرفیــت امــروز به رقــم ۸۵ هزار مگاوات رســیده 
اســت و مقــام ۱۴ دنیــا در ظرفیت ســازی بــرق را 

داریم.
وی ادامــه داد: طــی ســال های گذشــته یــک 
اشتباه رخ داد که عنوان شد ما به نیروگاه سازی 
اعتقادی نداریم. امروز با مزرعه ای طرف هستیم 

نگرفتــه  صــورت  کشــتی  آن  در  قبــل  ســال  کــه 
درحالی که این مزرعه پربار است.

محرابیــان تصریــح کــرد: یکــی از مهم تریــن 
وظایــف وزارت نیــرو ایــن اســت کــه آب و برق به 
قــدری فراهــم کنیــم تــا مانــع زندگــی و کســب و 
کار نشــویم. مــردم کشــور بایــد بتوانند در ســایه 
خدمات زیربنایی، راحت زندگی کنند و بنگاه های 

خود را رشد دهند.
وی بــا بیــان اینکــه در تولید بــرق با ۱۳ هزار 
مــگاوات تــراز منفــی مواجــه هســتیم، افــزود: در 
حــال حاضــر از ظرفیــت تولیــد ۸۵ هــزار مــگاوات 
بــرق، ۵۳ هــزار مــگاوات برق تولید می شــود. اگر 
۱۳ هــزار مــگاوات دیگــر هــم تولیــد کنیــم تقاضــا 

وجود دارد.

توسعه۳۰هزارمگاواتبرق
یکبرنامهعملیاتیواجرایی

است
وزیــر نیرو اضافه کــرد: یک برنامه عملیاتی، 
اجرایی و زمان بندی شده را برای رفع این مشکل 
تهیــه کرده ایــم که توســعه ۳۰ هزار مــگاوات برق 

را دربر دارد.
 ۷۵۰۰ ظرفیــت  ایجــاد  کــرد:  اضافــه  وی 
مگاواتــی جدیــد از محل تبدیل واحدهای ســیکل 
ســاده به ســیکل ترکیبی، احــداث ۲۵۰۰ مگاوات 
نیــروگاه جدیــد حرارتی، احداث ۱۰ هــزار مگاوات 
نیــروگاه حرارتــی از محــل ســرمایه گذاری صنایــع 
انرژی بر کشور و احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه 
تجدیدپذیر در چهار سال آینده برنامه ریزی شده 
اســت؛ همچنیــن در برنامــه داریــم که طــی چهار 
ســال ۱۰ هــزار مــگاوات صرفه جویــی در بخــش 

مدیریت مصرف محقق شود.
محرابیــان با بیــان اینکه در موضوع »آب«؛ 
مهمتریــن  از  آب  منابــع  و  توزیــع  تخصیــص، 
موضوع هــای مربــوط به آن اســت، افزود: ســرانه 
مصــرف آب از ۶۸۵۸ مترمکعــب در ســال ۱۳۳۵ 
به ۱۵۹۷ مترمکعب در سال ۱۴۰۰ رسیده است. 
در وضــع فعلــی بایــد بــا ایــن میــزان آب، قوانیــن 

و مقــررات گذشــته را بازنگــری کنیــم. در موضوع 
تخصیــص بایــد به ســه اصــل عدالت، شــفافیت، 

قانون و حقوق مناطق محروم هم توجه کنیم.

آمادهسازیالیحهآببادیدگاه
دولتجدید

در  الیحــه ای  حاضــر  حــال  در  افــزود:  وی 
دولــت مطــرح اســت کــه با دیــدگاه دولــت جدید 
در حــال بررســی بــوده که با عنــوان الیحه آب به 
مجلس شــورای اســالمی ارائه خواهد شد.اختیار 
تخصیــص آب بــا وزارت نیــرو اســت، امــا شــاهد 
هســتیم کــه شــفافیت و عدالــت در آن نیســت؛ 
تعریــف  کــه شــاخص های عدالــت درســت  چــرا 

نشده است.
توزیــع،  موضــوع  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
می بایست به فکر تسریع اجرای طرح ها باشیم، 
عنــوان کــرد: کســری بودجــه وجــود دارد امــا در 
کشــور کمبــود نقدینگی نداریم و موضوع کشــور 
مــا مدیریت نقدینگی اســت؛ اگــر در بودجه هایی 
کــه تنظیم می شــود طرح هــا را به گونه ای تعریف 
کنیم تا بتوانیم از نقدینگی موجود کشور در این 
طرح هــا و پروژه هــا اســتفاده کنیــم، مشــکل رفع 

خواهد شد.
محرابیــان بــا بیان اینکه تنوع بخشــیدن در 
ســبد تامین آب می تواند راهکار مناســبی باشــد، 
گفــت: بیــش از ۹۹ درصــد آب هایــی کــه اکنــون 
مدیریت می کنیم، آب های بارشی بوده و کمتر از 
یــک چهــارم بارش را به آب هایــی تبدیل می کنیم 

که روی آن ها مدیریت می کنیم.

آبرسانیبه۸هزارروستای
کشورطی۴سال

ایــن عضــو کابینــه دولــت ســیزدهم بــا بیان 
اینکــه یکــی از مهم تریــن برنامه هــای محــوری مــا 
آبرســانی بــه روســتاها و مناطــق محــروم اســت، 
گفت: برنامه ریزی کردیم پوشش آب روستایی را 
از ۷۵ به ۹۰ درصد برســانیم، یعنی حدود ۸۰۰۰ 

روستا را طی چهار سال باید آبرسانی کنیم.

رئیــسکلســازمانامــورمالیاتــیکشــور
اظهــارکــردکــههوشمندســازیوتحقــقعدالت
مالیاتــی،نیازمنــدهمــکاریســهقــوهواجمــاع
ازطرحهــاو ارکانمختلــفنظــامدرحمایــت

برنامههاینظاممالیاتیاست.
بــه گــزارش ســازمان امــور مالیاتــی کشــور، 
امید علی پارســا در نشســت مدیران این دستگاه 
بــا سیداحســان خانــدوزی وزیــر امــور اقتصادی و 
دارایی و هیات همراه، گفت: امروز نظام مالیاتی 
در ســخت ترین اوضــاع جنــگ اقتصــادی، ایفاگــر 
نقش هایــی برجســته و مهــم در میــدان اقتصــاد 
اســت و ایــن امــر، ضــرورت توجــه هر چــه تمامتر 
بــه توان حداکثری نظام مالیاتی در خنثی ســازی 

تحریم ها و توسعه پایدار اقتصادی را می طلبد.
وی در این مراسم، به مهمترین کارکردهای 
نظــام مالیاتــی در اقتصاد پرداخته و گفت: تامین 
منابــع مالــی بودجــه عمومــی دولــت تنهــا یکــی 

از کارکردهــای مهــم نظــام مالیاتــی اســت. نبایــد 
از ســایر کارکردهــای اساســی مالیــات، از جملــه 
عدالــت  گســترش  و  ثــروت  و  درآمــد  بازتوزیــع 
اجتماعــی، کمــک به تنظیم گــری اقتصاد و مقابله 
بــا ســوداگری های اختــالل زا، شــفافیت اقتصاد و 
حکمرانــی داده و در نهایــت حکمرانــی شایســته 

غافل شد.
پارســا بــا بیــان اینکــه هوشمندســازی نظام 
مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی جزو برنامه های 
کلیدی ســازمان امور مالیاتی محســوب می شود، 
اصــول  بــا  راهبــرد وصــول  تــداوم  کــرد:  تصریــح 
درآمدهای مالیاتی و اجرای کامل هوشمندسازی 
نظــام مالیاتــی، یگانه مســیر تحقق همــه اهداف 

نظام مالیاتی است.
رئیــس کل ســازمان امــور مالیاتــی کشــور، 
در تبییــن راهبــرد وصــول بــا اصــول خاطرنشــان 
کــرد: راهبــرد وصــول با اصول مجموعــه اقداماتی 

را شــامل می شــود کــه در نهایــت تحقــق کامــل 
درآمدهــای مالیاتــی و افزایــش نقــش مالیــات در 
از طریــق هوشمندســازی فرآیندهــا،  را  اقتصــاد 
بــر  تمرکــز  مودیــان،  رضایــت  جلــب  و  تکریــم 
پرونده هــای بزرگ، وصول معوقات، رعایت دقیق 
قوانیــن و مقــررات، پیشــگیری و مبــارزه قاطــع با 
فــرار مالیاتــی، ارتقــای ســالمت اداری و حمایــت 
محــدود، مشــروط و تضمیــن دار از تولیدکنندگان 

واقعی و شناسنامه دار به دنبال می آورد.
مالیاتــی  نظــام  کــرد:  اظهــار  ادامــه  در  وی 
مــدرن، کارا و عادالنه، تامین  کننده بخش اعظم 
منابــع بودجه عمومی دولت و یکی از اصلی ترین 
زیرســاخت های توســعه پایدار و اســتقرار عدالت 
اجتماعی در کشــور اســت و گذار از وضع مالیات 
ســنتی بــه وضــع مالیــات هوشــمند )I.Tax (کــه 
مهمتریــن ویژگــی آن داده مبنــا بــودن، یکپارچــه 
بــر  بــودن  بــودن و متکــی  مــودی محــور  بــودن، 

فناوری های نوین مالیاتی و حسابرســی بر مبنای 
ریسک مودیان است، تنها راه رسیدن به توسعه 

پایدار اقتصادی است.
و  همــکاری  اینکــه  بیــان  ضمــن  پارســا، 
حمایــت هر ســه قــوه از دســتگاه مالیاتــی ضامن 
موفقیــت نظــام مالیاتی در تحقق اهداف ترســیم 
نظــام مالیاتــی  ویــژه هوشمندســازی  بــه  شــده، 
کــرد:  عنــوان  اســت  مالیاتــی  عدالــت  تحقــق  و 
امــروز مالیــات ســتاندن یا دخل کشــور یک طرف 
قضیــه و تمــام امــور حاکمیتــی یــا خرج کشــور در 
طــرف دیگــر اســت. بایــد بپذیریم کــه کار مالیات 
ســتانی در وضــع فعلــی که رکود و تورم و شــیوع 
کرونــا اقتصــاد را تهدیــد می کنــد، کاری ســخت و 
پرمســوولیت اســت و توفیق نظام مالیاتی، منوط 
به همکاری حداکثری ارکان نظام با سازمان امور 

مالیاتی کشور است.
معــاون وزیــر امور اقتصــادی و دارایی، کار 

جهــادی، عالمانــه و هوشــمندانه را ســه عنصــر 
کلیــدی بــرای پیشــبرد برنامه های نظــام مالیاتی 
امــور  ســازمان  همــکاران  گفــت:  و  شــمرد  بــر 
مالیاتــی کشــور در طــی ســال های اخیــر ضمــن 
تالش وصف ناپذیر و با در نظر گرفتن این ســه 
عنصر اساســی، باعث شــدند تا این دســتگاه به 
توفیقــات بزرگــی نایــل آیــد که تحقــق حداکثری 
درآمدهــای مالیاتــی بــا رعایــت راهبــرد وصــول 
بــا اصــول در ســال های اخیــر، از مهمتریــن ایــن 

توفیقات به شــمار می رود.
وی در ادامه به سایر اقدامات صورت گرفته 
در حــوزه نظــام مالیاتــی از قبیــل تدویــن لوایــح 
قانونی و تصویب آنها در مجلس، به ویژه قانون 
پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان پرداخت 
و اظهــار کــرد: ایــن قانــون، مهمتریــن گام نظــام 
مالیاتی برای هوشمند شدن به شمار می رود که 

ظرف سال جاری به سرانجام خواهد رسید.

 رئیسسازمانامورمالیاتی:هوشمندسازیوتحققعدالتمالیاتیهمکاری

سهقوهرامیطلبد

برنامهوزارتنیروبرایاستفادهازمنابعآبژرفدرشرقایران

رئیسی:برایکنترلبازارارزونرختورماقداماتفوریو
سازمانیافتهانجامشود
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

تامین مالی احداث بزرگراه 
اردبیل– سرچم از سوی 

بانک صادرات
مدیرعامــل بانک صادرات همزمان با هفته دولت 
بــرای تامیــن مالــی احــداث بزرگــراه اردبیــل– ســرچم 
بــه مبلــغ ۴هــزار میلیــارد ریــال بــا معــاون وزیــر راه و 
امضــا  تفاهم نامــه  اردبیــل  اســتانداری  در  شهرســازی 
کــرد و بــرای ســرمایه گذاری در ســایر طرح های صنعتی 
از جملــه پروژه هــای آب و فاضــاب ایــن اســتان اعــام 

آمادگی کرد.
به گزارش روابط عمومی 
صــادرات،  بانــک 
صیــدی،  حجت الــه 
ایــن  امضــا  مراســم  در 
تفاهم نامه گفت: عالوه 
بانــک  پــروژه،  ایــن  بــر 
دارد  آمادگــی  صــادرات 
و  آب  پروژه هــای  در 
فاضــالب اســتان و طرح های صنعتی نیز ســرمایه گذاری 
الزم را انجــام دهــد تــا بــا پرداخت تســهیالت مــورد نیاز 
وضع مطلوب برای توسعه متوازن استان اردبیل فراهم 
شــود. صیــدی تصریــح کــرد: قــرار اســت این تســهیالت 
در مــدت دو ســال بــرای تکمیــل محــور اردبیــل- ســرچم 
تأمین شــود و شــرکت مادر تخصصی ســاخت و توسعه 
زیربناهــای حمــل و نقــل کشــور متعهــد شــده پــس از 
صــدور مصوبــه اعتباری از ســوی بانک صادرات و تنظیم 
جــدول بازپرداخــت اقســاط تســهیالت یادشــده اقــدام 
بــه پیگیری هــای الزم بــرای اخــذ تضمین نامه از ســازمان 

برنامه و بودجه به نفع بانک کند.

طرح کرامت بانک رفاه 
بازنگری و تمدید شد

اجتماعــی  مســئولیت های  ایفــای  راســتای  در 
ســازمان  بازنشســتگان  و  مســتمری بگیران  تکریــم  و 
تأمیــن اجتماعــی و دانشــگاه های علــوم پزشــکی، طرح 
تــا  بانــک رفــاه  کرامــت 
ســال  مــرداد  پایــان 
1۴01بازنگــری و تمدیــد 

شد.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
مســتمری بگیران  رفــاه، 
و بازنشســتگان ســازمان 
و  اجتماعــی  تأمیــن 
بازنشســتگان دانشــگاه های علوم پزشکی که حقوق خود 
را از بانــک رفــاه دریافــت می کننــد، می توانند بــرای تأمین 
اموال و خدمات مورد نیاز و تعمیرات اساســی و بازســازی 
کامــل واحدهــای مســکونی خــود حداکثــر تــا مبلــغ یــک 
میلیارد ریال تسهیالت از شعب بانک رفاه دریافت کنند.

واگذاری 412 هزار میلیارد 
 ریال اسناد خزانه

در شعب بانک توسعه تعاون
از  تعــاون  توســعه  بانــک  هیات مدیــره  رئیــس 
واگــذاری ۴12هزار میلیارد ریال اســناد خزانه اســامی 
در شــعب ایــن بانــک به عنوان یکــی از دو بانک دولتی 

این طرح خبر داد.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
توسعه تعاون، سیدباقر 
فتاحــی با بیان واگذاری 
412هــزار میلیــارد ریال 
اســالمی  خزانــه  اســناد 
از  98تاکنــون  ســال  از 
ســوی شــعب بانــک در 
سراسر کشور گفت: بانک توسعه تعاون به عنوان یکی 
از دو بانــک عامــل دولــت در ایــن طــرح حضــور دارد و با 
ایفای نقش به موقع و مناسب موجبات انضباط مالی و 
نقدینگی دولت و نیز تسویه حساب با پیمانکاران طرف 

حساب دولت را فراهم می سازد.
فتاحــی همچنین از خرید 9500میلیــارد ریال اوراق 
بدهی دولت از سوی بانک توسعه تعاون خبر داد و گفت: 
ایــن مکانیســم مالی نیــز با هدف ســاماندهی وضع مالی 
دولــت ایجــاد شــده اســت و بانک توســعه تعــاون در این 

زمینه نیز همکاری مساعدی با دولت برقرار کرده است.

کسب سطح یک توانگری 
مالی از سوی بیمه سامان

بیمــه ســامان بــرای نهمیــن ســال پیاپــی توانســت 
باالترین سطح توانگری مالی را از آن خود کند.

به گزارش روابط عمومی بیمه سامان، ارزیابی های 
فنی نشــان می دهد که بیمه ســامان توانســته است در 
نســبت   ،1400 ســال 
خــود  مالــی  توانگــری 
عــدد 269درصــد  بــه  را 

برساند.
نشــان  ایــن وضــع 
بیمــه  کــه  می دهــد 
در  دیگــر  بــار  ســامان 
توانگــری  یــک  ســطح 
مالی قرار گرفته اســت. 
ســطوح نظــارت بــر توانگــری مالــی موسســات بیمــه در 
پنــج ســطح زیــاد به کم دســته بندی می شــود، اما بیمه 
سامان اکنون در بهترین سطح توانگری مالی قرار دارد 
کــه نشــان از وضــع با ثبات، قابل اعتمــاد و اتکا درحوزه 

مدیریتی این شرکت است.

رشد 42 درصدی درآمد 
بیمه سینا در پنج ماهه 

امسال
مدیرعامــل بیمه ســینا از رشــد ۴2درصــدی درآمد 

این شرکت در پنج ماهه ابتدای امسال خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بیمه ســینا، رضا جعفری، 

بــا بیــان اینکــه در ایــن 
بــا  ماهــه  پنــج  دوره 
تــالش همکاران ســتاد، 
نماینــدگان  و  شــعب 
سراسر کشــور، مجموع 
درآمدهــا بــه رقمی بالغ 
بــر 1۳هزار میلیارد ریال 
رســید، افــزود: ایــن رقم 
مــدت  بــا  مقایســه  در 

مشابه سال قبل رشدی معادل 42درصد داشته است.
او افــزود: همچنیــن در مــدت یادشــده 5هــزار و 
52۷میلیــارد ریــال خســارت پرداخــت شــده و نســبت 
خســارت  نیــز بــا توجه بــه رســیدگی بــه روز پرونده های 

خسارتی 49درصد بوده است.
از  حاصــل  خالــص  ســود  کــرد:  تصریــح  جعفــری 
فعالیت های شــرکت نیز تا پایان مرداد به عدد 2هزار و 

65۷میلیارد ریال رسیده است که جای قدردانی دارد.
در  دقــت  و  صحیــح  هدف گــذاری  گفــت:  او 
انتخــاب ریســک های مناســب در بــازار بیمــه و ســرمایه 
و  فنــی  و  مالــی  شــاخص های  رشــد  و  بهبــود  موجــب 
ســرمایه گذاری های بیمــه ســینا شــده اســت و بــا ایــن 
اوصــاف، پیش بینــی می شــود کــه مجمــوع درآمدهــای 
عملیاتــی در پایــان امســال از مرز ۳هــزار میلیارد تومان 
فراتر رفته و ســود قابل توجهی در نیمه دوم امســال در 
انتظار سهامداران و ذی نفعان این شرکت خواهد بود.

رشد فروش الکترونیکی 
بیمه نامه در بیمه تعاون

مدیــر امــور نماینــدگان و کارگــزاران بیمــه تعــاون 
اعــام کــرد کــه اکنــون بیــش از ۵0درصد فــروش بیمه 
بیمــه  فــروش  ۵0درصــد  از  بیــش  و  انفــرادی  درمــان 
و  غیرحضــوری  روش هــای  از  شــرکت  ایــن  اتومبیــل 

الکترونیکی انجام می شود.
مریــم  تعــاون،  بیمــه  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 

گفت و گــو  در  قنــدور، 
بــا پایــگاه خبــری خرد و 
کالن بــا بیــان ایــن کــه 
بیمــه تعــاون از مدت ها 
پیش تالش کرده اســت 
الکترونیکــی  خدمــات 
بخش هــای  در  خــود 
و  ارزیابــی  فــروش، 
را  خســارت  پرداخــت 

توســعه دهــد، گفــت: بــا شــروع پاندمــی کرونــا،  نیــاز 
مشتریان به خدمات الکترونیکی و غیرحضوری افزایش 
یافــت و از ایــن رو اقدامــات زیرســاختی بیمــه تعاون در 

این حوزه بیش از پیش نمود یافت.
او با تاکید بر این که بیمه تعاون تالش کرده است 
خدمات الکترونیکی را متناسب با نیاز مشتریان طراحی 
و پیاده ســازی کنــد،  اظهــار کــرد: شــرکت اکنــون از همــه 
روش هــای تلفنــی، پیامکــی و اینترنتــی بــرای تعامــل بــا 
مشتریان بهره می گیرد،  به طوری که عمده نیازهای یک 
مشــتری می تواند از این مسیرها برآورده شود. قندور با 
بیــان ایــن کــه روش هــای خدمات رســانی غیرحضوری در 
کنار اســتفاده از ظرفیت شــبکه فروش ســنتی توانســته 
و  تســریع  را  مشــتریان  بــه  خدمات دهــی  رونــد  اســت 
تسهیل کند، اظهار کرد: با فروش هر بیمه نامه از طریق 
حضوری یا غیرحضوری و پس از پرداخت خسارت به هر 
بیمه گزار، همکاران ما در بیمه تعاون با بیمه گزار تماس 

گرفته و نحوه ارائه خدمات را ارزیابی می کنند.

کمپین بیمه شخص واحد 
بیمه دی کلید خورد

کمپیــن بیمــه شــخص واحــد بــه عنــوان یکــی از 
بزرگتریــن کمپین هــای صنعــت بیمــه در حــوزه درمان، 

از سوی بیمه دی در سراسر کشور آغاز به کار کرد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بیمــه دی، کمپین جدید 
ایــن شــرکت بــا هــدف معرفــی بیمــه شــخص واحــد بــه 

درمــان  بیمــه  عنــوان 
تمامــی  بــه  انفــرادی 
ویــژه  بــه  هموطنــان 
کســب  وکارهــای آزاد و 
هفتــه  از  خویش فرمــا، 
آخــر مــرداد در سراســر 
کشــور آغاز شــده است 
و بــه مدت دومــاه ادامه 

خواهد داشت.
هــدف اصلــی کمپیــن شــخص واحــد، حمایــت از 
افــرادی اســت کــه بــه دلیــل عضو نبــودن در ســازمان یا 
بیمــه  دریافــت  امــکان  50نفــر،  از  بیــش  شــرکت های 
درمان تکمیلی را ندارند. به همین خاطر افراد مشــغول 
فریلنســرها،  اســتارتاپ ها،  آزاد،  وکارهــای  کســب   در 
مشــاغل خانگــی، دانشــجویان، بازاریــان، مغــازه داران، 
از  مشــابه  مــوارد  و  خانــه دار  زنــان  خویش فرمایــان، 

بارزترین مخاطبان این طرح به شمار می روند.
با توجه به افزایش هزینه های درمانی و دسترسی 
نداشــتن برخــی از هموطنــان بــه بیمه هــای پایــه، بیمــه 
دی بــا در نظــر گرفتــن نیازهای جامعــه اقدام به طراحی 
ایــن محصــول کــرده اســت کــه مزیت های قابــل توجهی 
نســبت به بیمه های درمان تکمیلی را شــامل می شــود. 
ایــن خدمــت در ســه طرح »ســه ســتاره« برای پوشــش 
بــرای  ســتاره«  »چهــار  ضــروری،  درمانــی  هزینه هــای 
پوشش هزینه های درمانی پرتکرار و »پنج ستاره« برای 
پوشش جامع، برای تمامی هموطنان قابل ارائه است.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

بــه گفتــه یک کارشــناس بازار ســرمایه، 
کاهش نرخ بهره بین بانکی از جمله عواملی 
است که برای رسیدن شاخص کل به سقف 

قبلی خود می تواند کمک کننده باشد.
باشــگاه  بــا  گفت وگــو  در  ادهــم  اکبــر 
خبرنــگاران جــوان، در پاســخ بــه این پرســش 
کــه چــه عوامــل و فاکتور هایــی الزم اســت که 
بــه ســقف قبلــی خــود  بــورس  شــاخص کل 
یعنــی دو میلیــون واحد برســد؟ گفت: عوامل 
و فاکتور هــای مهمــی بــرای رســیدن به ســقف 
قبلــی شــاخص کل وجــود دارنــد؛ یکــی از این 
عوامل افزایش ارزش معامالت روزانه ســهام 
بــه بــاالی 20هــزار میلیــارد تومــان اســت، یــا 
اینکــه شــاهد ورود پــول روزانــه حقیقی ها به 
مبلــغ تقریبــی هزار میلیــارد تومان در چندین 
روز متوالی و یا طی یک هفته متوالی باشیم.
در  ســرمایه  بــازار  کارشــناس  ایــن 
ادامــه افــزود: همچنیــن اتفاقــات سیاســی و 
گشــایش های بین المللــی از جملــه برداشــته 
شــدن تحریم ها که سیگنال مثبتی برای بازار 
ســرمایه محســوب می شــود، موردی است که 
در میان مــدت می تواند در این مســیر به بازار 
کمــک کنــد. البته افزایــش نــرخ دالر و ناتوان 
مانــدن دولت مــردان در کنترل تــورم واقعی و 
انتظاری در جامعه نیز، می تواند شاخص کل 

را حتی به فراتر از سقف قبلی خود ببرد.
او ادامــه داد: کاهــش نــرخ بهره بانکی و 
خــروج ســپرده های راکــد از بانک هــا به ســوی 
ســرمایه  بــازار  طریــق  از  کــه  ســرمایه،  بــازار 
مســتقیم یــا غیرمســتقیم وارد گردونــه تولیــد 
می شــود، یکی دیگر از عواملی اســت که برای 
نزدیک شــدن به ســقف شــاخص کل باید در 

نظر گرفته شود.

ادهم اظهار کرد: تشــویق سرمایه گذاری 
غیر مســتقیم در بــورس از جمله صندوق های 
ســرمایه گذاری، ســبدگردان ها و اســتفاده از 
اظهارنظر هــای کارشناســی و بــدون جانبداری 
بــازار  مــورد  در  عمومــی  رســانه های  در 
ســرمایه و اصالح زیرســاختار های بــازار و لغو 
قیمت گذاری دســتوری در برخی از صنایع نیز 
از جملــه عواملــی اســت کــه بــه رونــد بــازار و 
تثبیت آن در رسیدن به سقف شاخص کمک 

مطلوبی خواهد کرد.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه بیان 
کرد: حضور رئیس سازمان بورس اوراق بهادار 

در جلسات هیات دولت و عضویت در شورای 
پــول و اعتبــار با حق رای، جهت دفاع از منافع 
ســهامداران و ایفای نقش اصلی بازارگردان ها 
برای ایجاد تعادل در بازار ســرمایه و همچنین 
تخصیــص خطوط اعتباری کافی برای نهاد های 
مالی و ســرمایه گذاران، همراه با نظارت دقیق 
و کامــل و حمایت هــای حقوقی هایــی کــه در 
را  فــروش ســهام  بیشــترین  ســقف شــاخص 
داشــتند نیز از مواردی اســت برای رســیدن به 

ایــن هدف بازار کمک خواهد کرد.
او بیان کرد: نبود تصمیم و قوانین جدید 
تاثیرگذار بر بورس بدون هماهنگی با شورای 

عالی بورس و توســعه بیشــتر ابزار های مالی 
و همچنیــن ایجــاد جریمــه مالــی و محدودیت 
برای افرادی که سعی در دست کاری قیمت و 
معامــالت دارند؛ از جمله موارد دیگری اســت 
که باید برای رســیدن شــاخص به سقف خود 

و حتی عبور از آن در نظر گرفته شود.
ادهــم در پایــان اظهــار کــرد: بــه نظــر اگــر 
معیار های بیان شده رعایت نشود و بازار سرمایه 
جــزو اولویت هــا و بازار های برتر در تامین مالی، 
مهــار تــورم و کنتــرل نقدینگــی نباشــد، تحقــق 
ســقف قبلــی شــاخص کل بــا نوســانات بســیار 

زیادی به سرانجام خواهد رسید.

شــاخص کل در بازار بورس روز گذشته 
دو نیمــه متفــاوت را تجربــه کــرد و در نهایــت 
شــاخص بورس با دو هزار و ۳۵۴ واحد افت 
در کانــال یک میلیــون و ۵۷۳ هــزار واحدی به 

معامات خود پایان داد.
گذشــته  روز  بــورس  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
و  کــرد  تجربــه  را  نشــیب  و  فــراز  پــر  رونــدی 
معامــالت آن تحــت تاثیــر برخــی از هیجانــات 

ایجادشده، دچار نوسان شد.
دقایــق  نخســتین  در  بــورس  شــاخص 
معامــالت بــا صعــودی بیــش از 10هــزار واحــد 
همراه شد، اما از نیمه دوم معامالت از شدت 
رشد این بازار کاسته و معامالت آن در دقایق 

پایانــی وارد مــدار منفــی شــد کــه در ادامه این 
روند، شــاخص بورس با بیش از دوهزار واحد 

افت به معامالت روز گذشته خود پایان داد.
از  بیــش  گذشــته  روز  معامــالت  در 
16میلیــارد و 56میلیــون ســهم، حــق تقــدم و 
اوراق بهــادار به ارزش 142هــزار و 1۳0میلیارد 

ریال داد و ستد شد.
همچنین شاخص کل )هم وزن( با حدود 
9هزار واحد افزایش به 46۷هزار و 515 واحد 
و شــاخص قیمــت )هــم وزن( با پنج هــزار واحد 

رشد به 295هزار و چهار واحد رسید.
شــاخص بــازار اول هــزار و 86۷واحــد و 
۳01واحــد  و  هــزار  چهــار  دوم  بــازار  شــاخص 

کاهش داشتند.
نمادهــا،  همــه  بیــن  در  ایــن  بــر  عــالوه 
توســعه معــادن و صنایــع معدنــی خاورمیانــه 
)میدکــو( بــا هــزار و 5۷2واحــد، فــوالد مبارکــه 
اصفهان )فوالد( با 8۷۷واحد، فوالد خوزستان 
)فخــوز( بــا 860واحــد، ملی صنایع مــس ایران 
)فملــی( بــا ۷98واحــد، گســترش نفــت و گاز 
پارسیان )پارسان( با ۷0۷واحد، مخابرات ایران 
)اخابــر( با 598واحد، توســعه معادن و فلزات 
)ومعادن( با 586واحد، شرکت ارتباطات سیار 
ایــران )همــراه( بــا 482واحــد، بانــک پارســیان 
)وپارس( با 421واحد، فوالد خراسان )فخاس( 
بــا 409واحــد و شــرکت ســرمایه گذاری صــدر 

تامیــن )تاصیکــو( بــا ۳۷9واحد تاثیــر مثبت بر 
شاخص بورس داشتند.

گل گهــر  صنعتــی  و  معدنــی  مقابــل  در 
)کگل( با دوهزار و 96واحد، صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس )فارس( با 859واحد، بانک ملت 
)وبملت( با 666 واحد، پتروشیمی نوری )نوری( 
با 619واحد، پتروشــیمی پردیس )شپدیس( با 
60۷واحــد، گــروه مپنــا )رمپنــا( بــا 562واحــد، 
پتروشــیمی جــم )جــم( بــا 556 واحــد، نفت و 
گاز پتروشــیمی تامیــن )تاپیکــو( بــا 549واحد، 
بانک تجارت )وتجارت( با 5۳6واحد و پاالیش 
نفت اصفهان )شــپنا( بــا 41۷واحد تاثیر منفی 

را بر شاخص بورس داشتند.

به دنبال انتشــار آگهــی تادیه مبلغ 
باقی مانده هر سهم شرکت بیمه باران، 
مدیر مالی این شرکت جزئیات پرداخت 

تادیه را تشریح کرد.
بیمــه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
بــاران، ســمیه ادهمــی در این باره گفت: 
شرکت بیمه باران با سرمایه 120میلیارد 

تومان در تاریخ 28 اسفند 99 ثبت شد. 
و  موسســان  افــزود:  او 
شــرکت کنندگان در زمــان پذیره نویســی 
را  ســهم  هــر  اســمی  مبلــغ  50درصــد 
پرداخــت و متعهــد بــه پرداخت 50درصد 
از مابقی آن تا حداکثر دو ســال از تاریخ 

ثبت شرکت شدند.

مدیــر امــور مالی شــرکت بیمه باران 
اضافــه کــرد: براســاس قوانیــن ســازمان 
بورس، سهامداران فعلی متعهد هستند 
50 درصد مبلغ اســمی ســهم که معادل 
500 ریــال بــه ازای هــر ســهم اســت را 
ظــرف یک ماه ) 15 مرداد تا 15شــهریور( 
آگهــی  بــه حســاب های معرفی شــده در 

منشترشده پرداخت کنند.
ادهمــی در پایــان یــادآور شــد: اگــر 
تــا مهلــت معیــن، مــا موفــق بــه دریافــت 
تادیه نشــویم، مجبور به کاهش سرمایه 
شــرکت هســتیم در صورتــی کــه شــرکت  
بیمــه  بخشــنامه  براســاس  بــاران  بیمــه 
مرکزی، ملزم به افزایش سرمایه است.

شــش شــرکت بورســی و فرابورســی در 
بــازار ســرمایه از محل هــای مختلــف برنامــه 

افزایش سرمایه را در برنامه خود دارند.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــورس پرس، 
ســه شرکت رینگ سازی مشــهد، بیمه زندگی 
خاورمیانــه و موتورســازان تراکتورســازی ایران 
افزایــش ســرمایه 641  برنامــه  از  ترتیــب  بــه 
، 150 و 110 درصــدی از چهــار محــل تجدیــد 
ســود  ســهامداران،  نقــدی  آورده  ارزیابــی، 

انباشته و سایر اندوخته ها خبر دادند.
برایــن اســاس، »خرینــگ« درنظــر دارد 
ســرمایه فعلی را از 44.5 به ۳29.8 میلیارد 
شــرکت  ایــن  مالــی  تامیــن  برســاند.  تومــان 
بورســی در صورت موافقت ســازمان بورس از 

محــل تجدید ارزیابــی دارایی ها اعمال خواهد 
شد تا صرف اصالح ساختارمالی شود.

اســت  درصــدد  »بخــاور«  همچنیــن 
سرمایه فعلی را از 120 به ۳00میلیارد تومان 
برســاند. تامیــن مالی این شــرکت فرابورســی 
از ســه محــل آورده نقــدی ســهامداران ،ســود 
انباشته و سایر اندوخته ها اعمال خواهد شد 
تــا قــادر به رعایــت الزامات قانونــی ، افزایش 

سودآوری و حفظ نسبت توانگری شود.
در ایــن میــان، »خموتــور« در نظــر دارد 
ســرمایه فعلــی را از 142.8 بــه ۳00 میلیــارد 
شــرکت  ایــن  مالــی  تامیــن  برســاند.  تومــان 
بورســی از دو محــل مطالبــات ســهامداران و 
آورده نقدی و ســود انباشته به منظور اصالح 

ساختار مالی اعمال خواهد شد.

 مجوز افزایش سرمایه

 100، 22۹ و 2۹ درصدی
سه شرکت 

همچنین دو شرکت دوده صنعتی پارس 
و ایرکاپــارت صنعــت مجــوز افزایــش ســرمایه 
100 ، 229 و 29 درصدی را از سازمان بورس 
گرفتنــد و آمــاده برگــزاری مجمــع فوق العــاده 

شدند.
براین اساس، »شدوص« سرمایه فعلی 
را از 4۷.4 به 94.9 میلیارد تومان می رساند. 
تامین مالی این شرکت بورسی از محل آورده 

نقــدی ســهامداران و بــرای نوســازی سیســتم 
راکتور هــارد و افزایــش میزان تولید دوده هارد 

صرف می شود.
از  »خــکار«  فعلــی  ســرمایه  همچنیــن 
می رســد.  تومــان  میلیــارد   2۳5.6 بــه   ۷1.6
از محــل  ایــن شــرکت بورســی  تامیــن مالــی 
اصــالح  صــرف  و  دارایی هــا  ارزیابــی  تجدیــد 

ساختار مالی می شود.
»رانفــور« هــم ســرمایه فعلــی را از 2.8 
رســاند.  مــی  تومــان  میلیــارد  هــزار   ۳.6 بــه 
تامین مالی این شــرکت بورسی از محل سود 
انباشــته و جبــران مخــارج ســرمایه ای صــورت 
می گیرد، حفظ سرمایه در گردش و جلوگیری 

از خروج منابع نقدی اعمال می شود.

شــرکت پدیــده شــیمی پایــدار در نظر 
دارد اوراق اختیــار فــروش تبعــی بــر روی 
ســهام شرکت پدیده شــیمی قرن )قرن( با 
هــدف تأمین مالی منتشــر کند. عرضه این 
اوراق از روز دوشنبه با شرایط اعامی در 

بــورس اوراق بهادار تهران آغاز می شــود.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بازارســرمایه 
)ســنا(، شــرکت پدیــده شــیمی پایــدار در نظر 
دارد اوراق اختیار فروش تبعی بر روی ســهام 
شــرکت پدیــده شــیمی قرن)قــرن( بــا هــدف 
تأمین مالی منتشــر کند. عرضه اوراق فوق از 

روز دوشــنبه 8 شــهریور با شــرایط اعالمی در 
بورس اوراق بهادار تهران آغاز می شود و دوره 

سررسید آن یک ساله است.  
دارایــی پایــه ایــن اوراق، ســهام شــرکت 
پدیــده شــیمی قــرن )قــرن( و عرضه کننده آن 
شــرکت پدیــده شــیمی پایــدار اســت. کارگــزار 
عرضه کننــده ایــن اوراق نیز شــرکت کارگزاری 
توســعه صــادرات و حجــم عرضــه روزانــه آن 
تعــداد 10میلیــون ورقــه اســت. ایــن در حالــی 
اســت که کل حجم عرضــه برابر با 69میلیون 

800هزار ورقه است.

 محدودیت های خرید هر کد 
معاماتی

محدودیت هــای خریــد هر کــد معامالتی 
شامل موارد زیر است: تنها اشخاص حقوقی 
مجــاز بــه خریــد اوراق هســتند. ســهام پایــه 
اوراق مذکــور بایــد در روز خریــد اوراق اختیــار 
فروش تبعی و صرفا از شــرکت پدیده شــیمی 
پایــدار خریــداری شــود و اشــخاص حقیقــی 

مجاز به خرید این اوراق نیستند.

ادهم، کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد: 
 پیش نیازهای رسیدن شاخص بورس

به 2 میلیون واحد 

دو نیمه متفاوت بورس در معامات روز گذشته بورس

مهلت پرداخت تادیه سهام شرکت بیمه باران تا 1۵ شهریور

افزایش سرمایه 6 شرکت بورسی و فرابورسی

عرضه اوراق اختیار 
فروش تبعی پدیده 
شیمی قرن از امروز
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ابزار امیدواری معاون فوالد مبارکه درباره رفع موانع 
سرمایه گذاری در دولت جدید

ادامه مهلت ثبت نام د  ر جایزه ملی تعالی 
سازمانی  

سرمایه گذاری چادر ملو در تولید لوازم گرمایشی و سرمایشی

 همکاری امداد خودرو ایران با دانشگاه 

فنی و حرفه ای 

وجــود ثبات اقتصــادی در عواملی همچون 
ثبات بازار ارز، کنترل نرخ تورم، عدم تغییر قوانین 
و مقررات و دستورالعمل های دولت در خصوص 
عــوارض صادراتــی، مجوزهــای انجــام طرح هــای 
توســعه در رشد ســرمایه گذاری بسیار تأثیرگذار 

است.
غالمرضا طاهری معاون سرمایه گذاری و امور 
شرکت های شــرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با 
خبرنگار فوالد با اشاره به توسعه سرمایه گذاری های 
فوالد مبارکه در زنجیره ارزش محصوالت فوالدی، 
اظهار کرد: فوالد مبارک در کل زنجیره فوالد سرمایه 
گذاری خود را توسعه داده است ، از سهام معادن 
بــزرگ ســنگ و آهن همچون گل گهــر و چادرملو 
گرفتــه تــا شــرکت های فــوالدی همچــون فــوالد 
هرمزگان جنوب، فوالد امیرکبیر کاشــان و فوالد 
سفیددشــت، فوالد مبارکه از حالت یک شــرکت 
تولیــدی صــرف خارج شــده و عمال بــه گروهی از 
شرکت ها با کسب وکارهای نسبتا مرتبط تبدیل 

گشته است.
وی افــزود: شــرکت فــوالد مبارکــه بــا رصــد 
فرصت های رشــد خود در کنار رشــد ارگانیک و با 
انجام طرح های توسعه زیر سقف، خرید و تملک 
سهام شرکت های مختلف در طول زنجیره ارزش 
را مدنظــر قــرار داده کــه ایــن شــرکت ها یــا ماننــد 
شــرکت صنایــع معدنــی فوالد ســنگان خراســان، 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و شرکت صنعتی 
و معدنــی چادرملــو در باالدســت زنجیــره ارزش، 
یعنــی در بخــش تولیــد مــواد اولیــه و ســنگ آهن 
قــرار دارنــد و یــا هم راســتا بــا فعالیت هــای تولیــد 
محصوالت فوالدی هســتند، مانند شــرکت فوالد 
هرمزگان جنوب، شرکت ورق خودرو چهارمحال و 
بختیاری، شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و 
بختیاری و شرکت فوالد امیرکبیر کاشان و برخی از 
 شرکت های دیگر نیز نقش پشتیبانی برای تولید را

 دارند.
فوالد مبارکه به دنبال شناسایی فرصت های 

سرمایه گذاری
معــاون ســرمایه گذاری و امــور شــرکت های 
شرکت فوالد مبارکه با اشاره به اینکه این معاونت 
از نیمــه دوم ســال ۱۳۹۷ کار خــود را آغــاز کــرده 
اســت، خاطرنشــان کــرد: مــا در فــوالد مبارکــه به 
دنبال ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری، پیشنهاد 
گزینه های بهینه مرتبط با حوزه کسب وکار فوالد 
مبارکه، انجام سرمایه گذاری و نهایتا مدیریت سبد 

سرمایه گذاری هستیم.
وی اذعان داشت: همچنین به دنبال اعمال 
مدیریت بر شرکت های گروه از طریق پیاده سازی 
اصــول حاکمیــت شــرکتی و هدایــت شــرکت ها 
تحت الگوی سرپرســتی مناســب در راســتای نیل 
به چشم انداز و استراتژی گروه و ارزیابی عملکرد 

آن ها هستیم.
سرمایه گذاری 7 هزار میلیارد تومانی برای اجرای 

پروژه ها
طاهری با بیان اینکه یکی از مهم ترین اهداف 
ما شناسایی فرصت های سرمایه گذاری مناسب در 
راستای سند چشم انداز جامع توسعه فوالد مبارکه 

است، تصریح کرد: پس از شناسایی این فرصت ها 
و انجام ارزیابی الزم، منابع مالی در این پروژه ها 
تخصیــص می یابــد و مجمــوع ســرمایه گذاری های 
فوالد مبارکه در سال ۹۹ بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد 

ریال بوده است.
وی ادامه داد: استراتژی سرپرستی شرکت های 
گــروه و تعییــن میــزان مداخلــه در هریــک از ایــن 
شــرکت ها با اســتفاده از مشــاوران مجــرب صورت 
می گیرد. برنامه ریزی دقیق به منظور برگزاری مجامع 
شــرکت های گــروه در زمــان مقــرر، حضــور مؤثر در 
مجامع شرکت های فرعی، شناسایی حدود ۶ هزار 
میلیــارد تومان ســود نقــدی حاصل از شــرکت های 
سرمایه پذیر در سال ۹۹، معرفی اعضای هیئت مدیره 
شرکت های گروه، پیاده سازی نظام بودجه ریزی گروه 
و ارزیابی عملکرد شرکت ها در ابعاد مختلف طی دو 
مرحله در سال از اهم دستاوردهای فوالد مبارکه بوده 

است.
رشد قابل توجه بازار پرتفوی سرمایه گذاری فوالد 

مبارکه
معــاون ســرمایه گذاری و امــور شــرکت های 
شــرکت فــوالد مبارکــه تأکیــد کــرد: ارزش بــازار 
پرتفــوی ســرمایه گذاری فــوالد مبارکــه کــه عمدتــا 
شامل سهام شرکت های معدنی و فوالدی است، 
رشــد قابل توجهی داشته است؛ به طوری که بهای 
تمام شده این پرتفوی حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان 
است، درحالی که ارزش بازار آن به ۱۰۰ هزار میلیارد 

تومان می رسد.
وی عنوان داشــت: شــرکت فوالد مبارکه در 
راســتای ســند چشــم انداز توســعه خود طرح های 
و  اصلــی  شــرکت  در  مختلفــی  ســرمایه گذاری 
شــرکت های گــروه تعریف کرده کــه ازجمله آن ها 
می تــوان بــه مشــارکت در طرح هــای انتقــال آب 
بــه اســتان اصفهــان و شــرق کشــور، مشــارکت 
قالــب  در  کشــور  کالن  توســعه  طرح هــای  در 
مگاپروژه های ۱۰ میلیون تن در منطقه ویژه صنایع 
معدنی و فلزی خلیج فارس )شرکت صنایع معدنی 
و فوالدی ســتاره ســیمین هرمز( از طریق شــرکت 

فوالد هرمزگان و منطقه آزاد چابهار )شرکت فوالد 
سترگ پارس شرق منطقه آزاد چابهار( به صورت 

مستقیم اشاره کرد.
مشارکت فوالد مبارکه در ساخت واحد 

فوالدسازی شرکت فوالد زاگرس اندیمشک
طاهری با اشاره به مشارکت فوالد مبارکه در 
طرح ساخت واحد فوالدسازی و ریخته گری بیلت 
در قالب شرکت مجتمع فوالد زاگرس اندیمشک 
بیــان کــرد: شــرکت مذکــور پــروژه احــداث واحــد 
فوالدســازی و ریخته گــری بیلــت بــه ظرفیت ۴۰۰ 
هزار تن و سرمایه گذاری بالغ بر ۹۳ میلیون یورو را 

در دست اقدام دارد.
وی با اشاره تقویت جایگاه شرکت پشتیبانی 
و توســعه فنــاوری و نوآوری هــای فــوالد مبارکــه 
اصفهــان ادامــه داد: شــرکت مذکــور در راســتای 
سیاســت فناور شدن گروه فوالد مبارکه و ارتقای 
سطح بومی سازی فرایندها و تجهیزات این صنعت 

تشکیل شده است.
آغاز عملیات اجرایی توسعه شرکت فوالد 

امیرکبیر کاشان
معــاون ســرمایه گذاری و امــور شــرکت های 
شرکت فوالد مبارکه با اشاره به طرح توسعه شرکت 
فوالد امیرکبیر کاشان نیز یادآور شد: اقدامات اولیه 
در خصوص احداث واحد اسیدشــویی و نورد ســرد 
به ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در ســال در شــرکت فوالد 
امیرکبیر کاشان انجام شده و براساس برنامه ریزی 
صورت گرفته در سال ۱۴۰۰ عملیات اجرایی آن آغاز 

خواهد شد.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه طــرح توســعه 
شــرکت فــوالد هرمزگان گفت: اقدامــات اولیه در 
خصوص احداث یک واحد تولید آهن اسفنجی به 
ظرفیت ۹۰۰ هزار تن و همچنین طرح توســعه ۱ 
به ۲ میلیون تن انجام شــده و براســاس افزایش 
ظرفیت زیرســقف واحد فوالدسازی و ریخته گری 
شــرکت )از  پنــج   برنامه ریــزی صورت گرفتــه( در 
 سال ۱۴۰۰ عملیــــات اجرایـــــی آن آغـــــاز خــــــواهد 

گردید.

مطالعات بازار محصوالت فوالدی در داخل 
کشور و تدوین نقشه راه تکنولوژی

وی بــا اشــاره بــه به روزرســانی ســند جامــع 
چشــم انداز گروه فوالد مبارکه، تدوین اســتراتژی 
رشــد و سرپرستی گروه فوالد مبارکه متذکر شد: 
بــه دنبــال پیاده ســازی نظــام حاکمیــت شــرکتی 
در شــرکت های گــروه، آمــوزش و توانمندســازی 
اعضــای هیئت مدیــره شــرکت های گــروه و انجــام 
ارزیابی عملکرد آن ها، همسوسازی و پیاده سازی 
سیاســت های کالن فــوالد مبارکه در شــرکت های 
گروه در حوزه های مختلف، ازجمله منابع انسانی، 

خرید، فروش و فناوری اطالعات هستیم.
طاهــری عنــوان کــرد: ورودی هــای تدویــن 
طــرح جامــع نیــز در وهلــه اول مطالعــات بــازار 
محصوالت فوالدی در داخل کشــور و نقشــه راه 
تکنولوژی است؛ در نقشه راه تکنولوژی، به طور 
خــاص محصوالتــی که بــا امکانات موجــود قابل 
تولید نیستند، مورد ارزیابی قرار می گیرد و سپس 
تکنولوژی هــای مربوطــه و نحــوه اکتســاب آن ها 
بررســی و پروژه های جدید در قالب بهینه ســازی 
خطوط موجود و یا ایجاد خطوط جدید و کســب 
دانــش فنــی در ایــن زمینــه تعریــف می گــردد. 
عــالوه بــر این، تولید محصوالت بــا ارزش افزوده 
بــاال و متنوع ســازی ســبد محصــوالت نیــز یکــی 
از اســتراتژی های اساســی طــرح جامــع شــرکت 
اســت کــه در ایــن راســتا نیــز تأمیــن مناســب و 
هدفمند بازار محصوالت فوالدی در دســتور کار 
قــرار می گیــرد. به عنــوان نمونه می تــوان به طرح 
نورد گرم شــماره ۲ شــرکت اشاره کرد که پس از 
بهره برداری، نیاز بسیاری از صنایع ازجمله نفت 
و گاز، خودروسازی، کشتی سازی، ماشین سازی، 
لوله و پروفیل، سازه ها و ساختمان و... را پوشش 
خواهد داد؛ بنابراین می توان این گونه جمع بندی 
کرد که به صورت سیستماتیک، تأمین بازار داخل 
در ســرمایه گذاری های توســعه ای گروه به صورت 

کامل مدنظر قرار می گیرد.
ابراز امیدواری از برداشته شدن موانع 

سرمایه گذاری در دولت جدید
معــاون ســرمایه گذاری و امــور شــرکت های 
شــرکت فــوالد مبارکه خاطرنشــان کــرد: به منظور 
انجــام ســرمایه گذاری های درســت، بایــد ارزیابــی 
صحیحی از اقتصادی بودن طرح های سرمایه گذاری 
صورت پذیرد و زمانی این ارزیابی قابل اتکاست که 
بتوان شــرایط و چشــم اندازهای آتی را به درســتی 

پیش بینی کرد.
وی در پایان ضمن ابراز امیدواری از برداشته 
شــدن موانع سرمایه گذاری در دولت جدید اظهار 
داشت: وجود ثبات اقتصادی در عواملی همچون 
ثبات بازار ارز، کنترل نرخ تورم، عدم تغییر قوانین 
و مقررات و دستورالعمل های دولت در خصوص 
عــوارض صادراتــی، مجوزهــای انجــام طرح هــای 
توســعه در رشــد ســرمایه گذاری بســیار تأثیرگذار 
است که پیش بینی می شود دولت جدید بسترهای 
مطمئــن بــرای حمایــت از تولیدکننــدگان داخلــی 
و  شــفاف  دســتورالعمل های  وضــع  طریــق  از  را 

کارشناسی شده ایجاد خواهد کرد.

ثبت نام شرکت ها و سازمان های متقاضی 
جهت حضور در فرایند نوزدهمین دوره جایزه 
ملی تعالی سازمانی از فروردین ماه سال جاری 

رسما آغاز شد و همچنان ادامه دارد. 
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت 
صنعتی، شرکت های متقاضی ارزیابی در سطح 
تندیــس می بایســت تــا تاریخ ۱۰ مهر ماه ســال 
جــاری اظهارنامه هــای خــود را تحویل دبیرخانه 
دهند تا اقدامات بعدی شامل انتخاب تیم های 
ارزیابی، تشــکیل جلســات کمیته هماهنگی و 

نظارت و اجرای فرایند ارزیابی صورت گیرد. 
در سال جاری با توجه به تدوین ویرایش 
۱۴۰۰ الگوی تعالی سازمانی ارزیابی ها در تمامی 
ســطوح بر اساس ویرایش جدید انجام خواهد 
شد و اظهارنامه ها نیز بر این اساس ارائه خواهد 
شد. در طول هجده دوره گذشته اجرای جایزه 
ملّی تعالی سازمانی و با تكیه بر تجارب كسب 
شده طی سال های گذشته، این فرصت فراهم 
آمــده تــا ســازمان های ایرانــی در كلیــه بخــش 
های اقتصادی و زمینه های مختلف فعالیت، در 
فرایند جایزه ملّی تعالی سازمانی شركت كنند 

و دستاوردهای خود را در استقرار سیستم های 
نویــن مدیریتــی كــه در چارچــوب مــدل تعالــی 
تبــادل  فضــای  در  کرده انــد،  اجــرا  ســازمانی 
تجربیات، یافته ها و دانش خود را با دیگران به 

اشتراك بگذارند.
تاکنون ســازمان های مختلفی در ســطوح 
مختلــف جایــزه شــامل تندیــس، تقدیرنامــه و 
گواهــی تعهد بــه تعالی اعالم حضــور کرده اند. 
فعالیت های این ســازمان ها حوزه های مختلف 
از جملــه صنایــع معدنــی و فوالد، پتروشــیمی، 
خدمــات فنــی و مهندســی، ســرمایه گــذاری، 
ساختمانی، حمل و نقل ریلی، فناوری اطالعات 

و بیمه را شامل می شود. 
بــه ذکــر اســت ثبت نــام در ســطح  الزم 
تقدیرنامــه و گواهــی تعهــد بــه تعالی همچنان 
ادامــه دارد و ســازمان ها می تواننــد در فراینــد 
جایــزه اعــالم حضــور نمایند.اطالعــات تکمیلی 
در خصــوص نحوه حضــور، زمان بندی و هزینه 
Iranaward. حضور در فرایند جایزه در ســایت
imi.ir و یا از طریق شماره تماس ۸۸۶۰۴۳۳۲ 

قابل ارائه است.

دامنه رو به توسعه سرمایه گذاریهای شرکت 
چادرملو به صنایع تولید لوازم گرمایشی و سرمایشی 

وارد شد. 
به گزارش روابط عمومی چادرملو، این شرکت 
که همواره در پی ایجاد ارزش افزود در روند فعالیت 
های معدنی و صنعتی خود است، با ارائه چندین 
طرح صنایع پائین دستی فوالد و اخذ مجوزهای الزم 
از جمله کارخانه تولید ورقههای آلیاژی، اکنون گام 
را فراتر گذاشــت و با مشــارکت در خرید یک واحد 
تولید لوازم گرمایشی و سرمایشی، حلقه ای دیگر به 

زنجیره تولیدات خود افزود. 
در پی بروز مشکالت ناشی از افزایش قیمت 
ارز، تشــدید تحریمهــا و نبــود مــواد اولیــه، گــروه 
صنعتی ایساتیس تولید کننده پکیج شوفاژ دیواری، 
رادیاتورهای پانلی و حولهای و کولرگازی اسپلیت از 
حدود ۲ سال پیش قادر به ادامه فعالیت نشد و در 

نتیجــه با توقف تولید عمــالً این واحد نوپا و مدرن 
صنعتــی در یزد که از تکنولــوژی روز دنیا برخوردار 
است به مرز ورشکستگی و تعطیلی کامل کشیده 
شد. اما  این مجموعه صنعتی با مشارکت و سرمایه 
گذاری  چادرملو، شرکت آسفالت طوس و شرکت 
شهداب یزد از خطر تعطیلی و بیکاری حدود ۴۵۰ 
نیروی کار رها شد .در مراسم واگذاری گروه صنعتی 
ایساتیس به سهامدارن جدید، مهندس ناصر تقی 
زاده مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 
با اشاره به ضرورت عمل به فرمایشات مقام معظم 
رهبری مبنی بر حمایت از تولید و حرکت به سمت 
اقتصاد مقاومتی گفت : چادرملو یکی از شرکت های 
موفق در عرصه اقتصادی کشور است و ما مکلف 
هستیم  نه تنها از سرمایه های سهامداران حقیقی 
و حقوقــی خــود صیانــت کنیــم بلکــه نهایت تالش 
خود را برای  به گردش درآوردن چرخ های اقتصاد 

کشور و رونق کسب و کارها به عمل آوریم .  بر این 
اساس با درخواست مقامات و مسئوالن استان بر 
آن شدیم  گروه صنعتی ایساتیس را  مجدداً احیاء 

کنیم .
وی افزود با این اقدام عالوه بر محقق ساختن 
استراتژی ایجاد ارزش در چادرملو  گامی عملی در 
مســیر رونــق اقتصــادی و اشــتغالزایی برداشــتیم . 
مهندس تقی زاده یادآوری کرد در حال حاضر اجرای 
دهها پروژه صنعتی و زیر بنایی را به ارزش ۷۰۰ هزار 
میلیارد ریال در دستور کار داریم و انتظار می رود با 
همکاری دستگاههای اجرای استان که تا کنون نیز 
بسیار ارزنده بوده است این طرح ها در استان یزد 

به اجرا درآید . 
در ادامه این مراسم، امام جمعه ، استاندار و 
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسالمی ضمن 
تقدیــر از از تالشــها و اقدامــات اثــر بخش شــرکت 

چادرملو در اقتصاد یزد  و نگاه توسعه گرای مهندس 
تقی زاده و اذعان به اثر بخش بودن این اقدامات 
در رونق اقتصادی و اشتغالزایی، بر تداوم حمایتهای 
خود از سرمایه گذاری های تولیدی و طرح های زیر 

بنایی چادرملو در استان یزد تاکیدکردند .

بــا امضــای تفاهم نامــه میــان دانشــگاه 
فنی و حرفه ای و شــرکت امــداد خودرو ایران، 
فارغ التحصیــالن فنــی و حرفــه ای از ایــن پس 
به عنوان امدادگر به ناوگان امداد خودرو ایران 

ملحق می شوند.
بــه  ایــن تفاهم نامــه کــه  ایکوپــرس- در 
امضــای ســیدعباس میرحســینی و رضا گنجی 
جویبــاری بــه عنــوان مدیرعامــل و عضــو هیات 
مدیــره امــداد خــودرو ایــران و ابراهیــم صالحی 
عمران، رییس دانشگاه فنی و حرفه ای رسید، 
ضمــن تضمیــن ارایــه فرصــت شــغلی بــه فارغ 
التحصیالن رشــته های »مکانیک، الکترونیک، 
برق و ارزیابی خســارت خودرو«، شرکت امداد 
خودرو ایران برنامه ای برای ارایه تسهیالت ویژه  
بــه کارکنــان دانشــگاه فنــی و حرفــه ای در نظر 

گرفته است.
رییــس  صالحــی،  مراســم،  ایــن  در 
بــه  اشــاره  فنــی و حرفــه ای ضمــن  دانشــگاه 
ارتبــاط موثر دانشــگاه و امداد خــودرو ایران، بر 
ایجاد رشــته های جدید دانشــگاهی و بورســیه 
دوجانبــه  همــکاری  اســاس  بــر  دانشــجویان 

بــه منظــور بهره منــدی از امکانــات و تجهیــزات 
آموزشــی و همچنیــن رفاهــی میــان دو نهــاد، 

تاکید کرد.
میرحسینی، مدیرعامل امداد خودرو ایران 
نیز با اشــاره به تجهیزات به کار رفته و ظرفیت 
نــاوگان امدادرســانی در سراســر کشــور ضمــن 
استقبال از هم افزایی میان صنعت و دانشگاه، 
بهره مندی از ظرفیت دانشگاه به منظور ارتقای 
آموزش و دانش فنی امدادگران سراسر کشور 
و همچنین انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک 
را ضــروری دانســت. وی گفــت: در شــرایطی 
کــه بســیاری از فــارغ التحصیــالن دانشــگاهی 
کشور، دغدغه اشتغال در حوزه مرتبط با رشته 
تحصیلــی خــود را دارند، در صورت اســتفاده از 
ظرفیت هــای موجــود می توان برای بســیاری از 
این دانشجویان و فارغ التحصیالن، فرصت های 
کرد.میرحســینی  ایجــاد  شــغلی  مناســب 
خاطرنشــان کــرد:  بــا ورود متخصصــان و ارایــه 
خدمات امدادی مطمئن، شاهد خدمت رسانی 
در  هموطنــان  بیشــتر  رضایــت  و  مطلوب تــر 

سراسر کشور نیز خواهیم بود.

کمک بیش از ۴۲ میلیاردی 
پتروشیمی های منطقه پارس به 

مراکز درمانی محلی
رئیس شــورای راهبردی شرکت های پتروشیمی منطقه 
پارس از کمک ۴۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی پتروشیمی های 
این منطقه به مراکز درمانی و شبکه بهداشت درمان کنگان، 

دیر و عسلویه  در دو هفته اخیر خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شورای راهبردی، مسعود حسنی 
گفــت: در ادامــه فعالیت های این شــورا در کمک به ارگان های 
درمانــی شهرســتان های جنوبــی، چندیــن دســتگاه تجهیــزات 
سرمایشی، کامپیوتر، ماسک و سایر تجهیزات به شبکه بهداشت 

عسلویه به ارزش دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اهدا شد. 
همچنین شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی منطقه 
پارس در هفته گذشــته نیز دو دســتگاه تجهیزات بیمارستانی 
به مراکز درمانی شهرستان کنگان و دیر به مبلغ حدودی چهل 

میلیارد ریال اهدا کرده بود.

 تولید شمش فوالدی

  ۵۳۰ میلی متری به روش 
 ریخته گری پیوسته در اسفراین  

برای نخستین بار در کشور
قائــم مقــام مدیرعامــل مجتمع صنعتی فوالد اســفراین 
از تولید شــمش های فــوالد آلیــاژی بــا گریــد x۵۲ بــه روش 

ریخته گری پیوسته برای نخستین بار در کشور خبر داد.
مهندس خلیل ارجمندی ضمن اعالم این خبر در گفت و 
گو با ایرنا گفت:  متخصصان مجتمع صنعتی فوالد اسفراین با 
تست گرم و  تولید شمش فوالدآلیاژی با گرید  x۵۲ و سایز ۵۳۰ 
میلی متری به روش ریخته گیری پیوسته  برای  نخستین بار در  
کشور گام بزرگی در جهت کاهش وابستگی کشور به واردات 

لوله نفت و گاز  برداشتند.
  وی افزود: تولید این آلیاژ مهم و حساس به روش ریخته 
گری پیوســته ســبب افزایش تولید، کاهش چشــمگیر فرآیند 
تولید، کاهش ضایعات  و افزایش کیفیت می شود که این امر  
رقابت پذیری  این محصول  برای تولید و فروش شمش های 
مورد نیاز صنایع کشور در  بازارهای داخلی و  صادراتی به نحو 

چشمگیری افزایش می دهد.
وی افزود: تولید شمش های آلیاژی با گرید X ۵۲  که  به 
عنــوان مــواد اولیــه  لولــه های انتقال در صنایع نفــت ،گاز ، و  
حفاری  کاربرد  فراوان دارد بدون حضور مشاور خارجی و طراح 
خط ریخته گری پیوسته )ccm( شرکت دانیالی ایتالیا در مجتنع 

صنعتی فوالد اسفراین تست گرم  و  تولید شد.
ارجمندی گفت :  پیش از این ، تولید  شــمش ها فوالد 
آلیاژی  بــا گریــد های خاص و X۵۲  بــه  روش ریخته گری در 
داخــل قالــب هــای فلزی) اینگات(  انجام  می شــد کــه فرآیند  
طوالنی و زمانبر سبب افزایش  هزینه های تولید  و  درصد باالی 
ضایعات و در نهایت سرعت پایین تولید و تحویل به مشتریان 

شده بود.
وی گفــت:  بــا افتتــاح خط تولید ریخته گری پیوســته در 
فروردین ماه سال جاری در این مجتمع عظیم صنعتی، سبب 
شــد تولید  انواع  شــمش های بخصوص آلیاژ X۵۲ به روش 
ریخته گری پیوسته)ccm(  در دستور کار،مدیران ، برنامه ریزان 
و متخصصان مجتمع قرار گیرد و مشکالت ناشی از روش قبلی 
)روش  اینگات(  در تولید این قبیل شمش ها کاهش و اصالح 

شود. 
ارجمندی افزود: در تولید  این محصول به روش ریخته 
گری پیوسته، پس از  تولید ذوب و آلیاژ سازی ، ریخته  محصول 
بصورت پیوســته و  با  کیفیت بســیار  باال  انجام می شــود و  
سرعت تولید  نیز با حذف فرآیندهای اضافی و هزینه بر، چندین 
برابر شده و محصول نهایی سریعتر به دست مشتریان بویژه 
شرکت لوله گستر اسفراین به عنوان  یکی از بزرگترین مصرف 
کنندگان این شمش ها  برای  تولید لوله های انتقال نفت می 

رسد.
وی کاهش ضایعات و افزایش خواص کیفی محصول  را  
از مهــم تریــن ویژگی های  تولید ایــن روش ذکر کرد و  افزود:  
تولیــد ایــن شــمش آلیــاژی در روش اینــگات ۲۵ تــا ۳۰ درصد 
ضایعات به همراه داشت  که  در تولید  به روش ریخته گری 
پیوسته ضایعات محصول  به ۳ تا ۵ درصد کاهش یافته است.
ارجمنــدی گفــت: ایــن دســتاورد ارزشــمند  متخصصــان 
مجتمع صنعتی اسفراین عالوه  اثبات توانمندی  و خودباوری 
ملی متخصصان داخلی  سبب صرفه جویی  حدود  ۱۲۰ هزار 
یورویی  در هر بار تست گرید و سایز جدید که در خط ریخته 
گری پیوسته توسط مشاور خارجی طرح  انجام می شد نیز شده  

است.
وی تصریح کرد : مشاور خارجی طرح  ریخته گری پیوسته 
مجتمع صنعتــی اســفراین از ابتــدای افتتــاح خــط ریختــه گری 
پیوسته بدلیل پیچیدگی های فنی  تست آلیاژ X۵۲ و ریسک 
های آن  از تست گرم این گرید مهم و حساس  در خط ریخته 

گری پیوسته امتناع و پرهیز می کرد.
مجتمــع صنعتــی فــوالد اســفراین از شــرکت هــای زیــر 
پوشــش سازمان گســترش و نوسازی صنایع ایران و بزرگترین 
تولید کننده قطعات و مقاطع فوالد آلیاژی در خاورمیانه است 
که امکان ساخت ۱۴۰ گونه فوالد آلیاژی را دارد و این مجتمع 
صنعتی به عنوان بزرگترین تولید کننده قطعات و مقاطع فورج 
و ریخته گری ســنگین و فوق ســنگین فوالد آلیاژی، با داشــتن 
متخصصــان توانمنــد و فناوری پیشــرفته، توانایی رفع نیازهای 
راهبردی صنایع کشــور در بخش های نفت و گاز، نیروگاهی، 
 کشتی سازی و ماشین سازی، ریلی و صنایع معدن و فوالد را 

دارد.
ظرفیت اسمی تولید در این مجتمع صنعتی تا قبل از افتتاح 
طرح توسعه در فروردین ماه سال جاری ۸۰ هزار تن است که 
با افتتاح طرح توسعه این مجتمع صنعتی در ۱۲فروردین ۱۴۰۰با 
دستور ویدئو کنفرانس رییس جمهوری ظرفیت اسمی تولید در 

این واحد صنعتی به ۱۲۰ هزار تن افزایش یافت.
برای اجرای طرح توسعه مجتمع فوالد اسفراین در استان 
خراسان شمالی در مجموع در دولت یازدهم و دوازدهم حدود 

۹۴ میلیون یورو و ۱۳۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شد.
شهرســتان ۱۲۰ هــزار نفــری اســفراین در ۶۰ کیلومتــری 
جنــوب شــرقی بجنورد مرکز خراســان شــمالی قــرار دارد که به 
دلیل برخورداری از  ۲ مجتمع بزرگ و مهم صنعتی فوالد و لوله 
 گســتر، قطب صنایع بزرگ اســتان خراســان شمالی محسوب 

می شود.

درخواست شرکت 
مادرتخصصی صندوق 

حمایت از صنایع پیشرفته 
برای توجه ویژه به جوانان

نقــی پــور اصــل در نشســت سراســری مدیــران 
ارشــد وزارت صمــت خواســتار توجه ویــژه به صنایع 
دانش بنیان و اســتفاده از ظرفیت جوانان نخبه در 

برنامه های آتی وزارت صمت شد.
 به گزارش روابط عمومی شرکت مادرتخصصی 
صندوق حمایت از صنایع پیشــرفته ، اولین نشســت 
دولــت  در  صمــت  وزارت  ارشــد  مدیــران  سراســری 
سیزدهم که با هدف تشریح برنامه های این وزارتخانه 
برگزار شــد.در این نشســت که به ریاســت ســیدرضا 
فاطمــی امیــن وزیــر صمــت دولــت ســیزدهم برگــزار 
شــد، رضا نقی پور اصل طی ســخنانی ضمن تبریک 
انتخــاب فاطمی امین بــه عنوان وزیر صنعت، معدن 
 و تجــارت در دولــت جدیــد بــرای وی آرزوی موفقیــت 

کرد.
توجه ویژه به فناوری و دانش و صنایع پیشران، 
توجه به شــرکت های دانش بنیان، توجه به جوانان 
در راستای بیانیه گام دوم انقالب، ایجاد یک فرهنگ 
ســازمانی مبنــی بــر بــاال بــردن قــدرت ریســک پذیری 
مدیران و جدا نمودن ایشان از محافظه کاری، توجه 
ویــژه به شــعارهای ریاســت محترم جمهــور، دوری از 
سیاســت هایــی کــه چندیــن ســال اســت عــده ای در 
وزارتخانه با رفتن هر وزیری سعی در به انجام رساندن 
آن دارند، جذب نخبگان دانشگاه های معتبر کشور، 
عدم تبعیض بین دستگاه های اجرایی زیر نظر وزارت 
صمت با عنایت به فلســفه تشــکیل آن ها بر مبنای 
قانون و شاخص از اهم محورهای سخنرانی رضا نقی 
پــور اصــل رئیــس هیــات مدیــره و مدیرعامل شــرکت 
مادرتخصصی صندوق حمایت از صنایع پیشرفته در 

این نشست بود. 
مدیرعامل صحا در پایان سخنان خود برای وزیر 
جدید صنعت، معدن و تجارت آرزوی موفقیت نمود و 
از ایشــان درخواســت کرد که با قدرت به پیش بروید 
چرا که خدا با شماست و کشور عقب ماندگی زیادی 

در حوزه های صنعتی دارد.

دومين گروه  از پرسنل شرکت  
پتروشیمی ايالم واکسینه 

شدند
با  هماهنگی انجام شــده بین شــرکت  پتروشــیمی 
ايالم و بهداشت و درمان شهرستان  چوار، دوشنبه یکم 
شهریور دومين گروه از  پرسنل شرکت  پتروشیمی در برابر 

ویروس کرونا، واکسینه شدند. 
به گزارش روابط عمومی پتروشیمی ایالم، سرپرست  
بهداشت صنعتی پتروشیمی ایالم، با تقدیر از مساعدت 
رییس بهداشــت  ودرمان  شهرستان  چوار و همکاران وی ، 
تعداد واکسن تزریق شده به پرسنل این مجتمع پتروشیمی 
را تا یکم شهریور ۱۷۲ دوز اعالم کرد  و یادآور شد که در دور 
قبل در تاریخ ۲۰ مرداد، ۹۸ دوز و دوشنبه یکم شهریور ۷۴ 

دوز واکسن به  کارکنان تزریق شده است . 
به گفته حاجی زاده، تاریخ اجرای مرحله سوم  تزریق 
واکسن کرونا در شرکت پتروشیمی با هماهنگی  بهداشت  و 

درمان شهرستان  چوار متعاقبا اعالم می شود. 
گفتنی است این واکسیناسیون شامل همه کارکنانی 
اســت کــه در مجتمــع پتروشــیمی ایــالم فعالیــت دارند و 

کارگران روزمرد هم شامل  این برنامه می شوند. 

سومین مرحله واکسیناسیون 
گروهی کارکنان پاالیشگاه 

بیدبلند خلیج فارس انجام 
شد

با پیگیری های مدیرعامل شرکت پاالش گاز بیدبلند 
خلیج فارس، سومین مرحله تزریق گروهی واکسن کرونا 
برای کارکنان  واحدهای این مجتمع عظیم صنعتی انجام 

شد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت پاالیش گاز بیدبلند 
خلیج فارس، امروز چهارشنبه سومین مرحله واکسیناسیون 
گروهــی در محــل  درمانگاه صنعتی این شــرکت با حضور 
کارکنان واحدهای مختلف عملیاتی و ستادی با همکاری 

دانشکده علوم پزشکی بهبهان انجام  شد. 
بر پایه این گزارش مدیرعامل پاالیشگاه بیدبلند خلیج 
فارس، به همراه ریاست دانشکده علوم پزشکی بهبهان با 
حضور در محل  درمانگاه در جریان مراحل پذیرش و تزرق 

واکسن به کارکنان قرار گرفتند. 
در ادامــه ایــن بازدیــد مدیرعامل پاالیشــگاه بیدبلند 
خلیج فارس با اهدا لوح ســپاس به دکتر احدی ریاســت 
دانشکده علوم پزشکی بهبهان  ضمن تقدیر از مجاهدت ها 
و فداکاری مدافعان سالمت در ایام مبارزه با ویروس کرونا، 
از مجموعــه همــکاری و تعامل این دانشــکده  در راســتای 
واکسیناســیون کارکنــان مجتمــع عظیــم بیدبلنــد خیلــج 
 فارس به عنوان مدافعان تولید و اقتصاد کشور قدردانی

 کرد. 

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار
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مفقودی
بـرگ سـبز و کارت هوشـمند کامیـون بـاری چوبـی بنـز 
بـه شـماره پـالک 24 ع 488 ایـران 18 و شـماره موتـور 
10060879 و شماره شاسی 16578859 بنام محبعلی 
حسینخانی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. 

»گواهی حصر وراثت«
تاریـخ رسـیدگی: 1400/6/6 شـماره پرونـده: 0000279 خواهـان: پـری نـاز موسـوی چهـارراه 
سـاکن باشـت- خیابـان شـفاء روبـروی تامیـن اجتماعـی خوانـده: تقاضـای صـدور گواهـی 
انحصار وراثت مرجع رسـیدگی: شـورای حل اختالف باشـت خانم پری ناز موسـوی چهارراه 
بـه شـماره شناسـنامه 90 بـه اسـتناد شـهادتنامه و گواهـی فـوت و فتوکپـی شناسـنامه ورثـه 
درخواسـتی به شـماره 0000279 تقدیم این شـورا نموده چنین اشـعار داشـته که شـادروان 
ابوذر قائدی به شماره شناسنامه 4 در تاریخ 1400/5/11 در اقامتگاه دائمی خود در گذشته 
و ورثـه حیـن الفـوت وی عبارتنـد از: 1- یـک همسـر دائمـی بنـام پـری نـاز موسـوی چهـارراه بـه 
ش.ش 90 و پـدر متوفـی بنـام کرامـت الـه قائـدی بـه ش.ش 3-045915-239 و یـک فرزنـد 
ذکـور بنـام مهـدی قائـدی بـه ش.ش 001826-687، و دو فرزنـد انـاث بنامهـای 1- زهرا قائدی 
به ش.ش 0031355-687، 2- زینب قائدی به ش.ش 9-005688-687، و جزء نامبردگان 
ورثه دیگری ندارد و الغیر. اینک پس از انجام تشـریفات قانونی و انتشـار یک نوبت آگهی 
اعالم تا چنانچه شـخص یا اشـخاص نسـبت به آن اعتراض یا وصیت نامه ای دارند اعالم 
نمـوده در غیـر ایـن صـورت گواهـی انحصـار وراثـت بـا وصـف فـوق صـادر مـی گـردد. اعتبـار 

قانونـی ایـن گواهینامـه از حیـث مبلـغ بیـش از سـی میلیـون ریال »نامحدود« اسـت.
ایوب انصاری - قاضی شوراهای حل اختالف حوزه قضایی بخش باشت

افزایش 23 درصدی تولیدات 
ایران خودرو کرمانشاه

از  کرمانشــاه  ایران خــودرو  شــرکت  مدیرعامــل 
ایــن شــرکت از ابتــدای  افزایــش حــدود ۲۳ درصــدی 
ســال جاری تــا پایــان مــرداد بــا تولیــد ۱۴ هــزار و ۷۰ 
دســتگاه خــودرو در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال 

گذشته خبر داد. 
محمــد ملکی دیروز به خبرنگار ایرنا اعالم کرد: در 
پنج ماهه گذشته از سال ۲ هزار و ۶۲۲ دستگاه خودرو 

به تولیدات این شرکت افزوده شده است.
او بــا بیــان اینکــه با همــت کارکنــان و بهره گیری از 
توان داخلی توانســته ایم، رشــد صعودی تولید را در این 
شــرکت نهادینه کنیم، افزود: در این واحد صنعتی ســه 
محصــول پــژو پــارس اتوماتیــک، پــژو پــارس tu۵ و پــژو 

پارس xu۷ تولید می شود.
در  کرمانشــاه  ایران خــودرو  شــرکت  مدیرعامــل 
ادامــه اظهــار کرد: شــرکت ایران خودرو کرمانشــاه دارای 
خطــوط تولیــد مجهــز به دســتگاه هایی با فنــاوری به روز 
هم چــون تجهیزات تســت نهایی خــودرو )E.O.L test( و 
دستگاه های تزریق سیاالت خودرو است که در راستای 
ارتقای ســطح کیفی خودروهای تولیدی در این شــرکت 
خریــداری و نصــب شــده اســت. ملکــی گفــت: اکنــون 
کارکنان این سایت تولیدی با روحیه جهادی و در مسیر 
تحقق فرمان های رهبر معظم انقالب در عمل به شعار 
تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها حتی روزهای تعطیل 
برای رفع کسری و تجاری سازی محصوالت در محل کار 
حضور دارند تا خودروها زودتر تحویل مشتریان شود.

قطعه ســازانی  تولیــدی  محصــول  کــرد:  تاکیــد  او 
کــه در اســتان کرمانشــاه فعالیــت می کننــد نیــز در خط 
تولید ایران خودرو کرمانشــاه مصرف می شــود که همین 
موضــوع اشــتغال غیرمســتقیم باالیــی را ایجــاد کــرده 
اســت. شــرکت ایران خودرو کرمانشاه عالوه بر شکست 
رکــورد تولیــد در ســال ۹۹، موفقیت هــای دیگــری را نیز 
به ثبت رســانده اســت. این شــرکت در ممیزی شــرکت 
پایش و ارزیابی انطباق ایران توف نورد، استاندارد ایزو 
۴۵۰۰۱ ویرایــش ۲۰۱۸ در سیســتم های مدیریــت ایمنی 
در  ویرایــش ۲۰۱۵   ۱۴۰۰۱ ایــزو  و  بهداشــت شــغلی  و 

مدیریت محیط زیست را دریافت کرده است.

بهره برداری از ۶۹ طرح 
برق رسانی در غرب مازندران 

غــرب  بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 
مازنــدران گفــت کــه همزمان بــا هفته دولــت ۶۹ طرح 
برق ســانی با ســرمایه گذاری حدود ۳۱۸ میلیارد و ۸۰۰ 

میلیون تومان در این منطقه به بهره برداری رسید.
کیــوان فــرح زاد دیروز در گفت وگو با ایرنا گفت: از 
این میزان اعتبار حدود ۱۵۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال 
آن صــرف اجــرای کامــل و بهره برداری از طرح توســعه و 
احــداث شــبکه بــه منظور تامیــن برق دســتکم ۹ هزار و 

۵۳۰ خانوار در این مناطق شده است .
و  شــهری  شــبکه های  بهینه ســازی  و  اصــالح  او 
روســتایی، برق رســانی به روســتای بدون برق  ســاروس 
بخــش کجــور نوشــهر، تبدیــل شــبکه ســیمی بــه کابــل 
خودنگهدار، احداث شبکه و نصب ترانس به طول حدود 
ســه هــزار و ۵۰۰ متــر شــبکه فشــار متوســط را از دیگــر 
طرح هــای حائــز اهمیــت و شــاخص آمــاده بهره بــرداری 
معرفــی کــرد کــه حــدود ۱۵ میلیــارد تومــان بــرای افتتاح 
ایــن طرح هــا درحــوزه صنعتــی، مســکونی، کشــاورزی، 
مراکــز بهداشــتی و درمانی ســرمایه گذاری شــده اســت. 
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی برق غــرب مازندران با 
بیــان اینکــه بــا بهره برداری از این طرح ها مشــکل پایدار 
نبودن شــبکه و خاموشــی های بی مورد دست کم هفت 
هزار و ۸۶۵ خانوار )مشترک ( در این منطقه رفع شد، 
افزود: همچنین در این ایام عملیات اجرایی حدود  ۴۴ 
طــرح بــا ســرمایه گذاری بــه میــزان  ۱۳۷ میلیــارد و ۴۲۰ 
میلیــون ریــال در آئینــی بــا حضــور مســئوالن کشــوری، 

استانی و محلی در این منطقه آغاز شد.
فرح زاد تبدیل شــبکه ســیمی به کابــل خودنگهدار 
برای پایداری شبکه دست کم هزار و ۷۰۰ خانوار، نصب 
تجهیزات برای پایداری برق روســتایی با تعداد مشــترک 
۵۰۰ خانــوار در شهرســتان عباس آبــاد، اجرای طرح های 
رفــع ضعــف ولتــاژ برای ۲۵۰ خانوار نقــاط مختلف غرب 
مازندران، اجرای مرحله دوم طرح توسعه فیدر روستای 
نصرت آبــاد بــا جمعیــت ۲۵۰ خانــواری و اجــرای طــرح 
برق رســانی ۸۰ خانوار جدید را از جمله طرح های آماده 

کلنگ زنی در این ایام در این مناطق برشمرد.

اخبـــــــــــــــــار پوشش آبیاری مکانیزه 
زمین های کشاورزی جنوب 
کرمان به 3۵ درصد رسید

رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان 
هفــت  کشــاورزی  زمین هــای  تجهیــز  کــه  کــرد  اعــام 
شهرســتان جنوب اســتان به آبیاری نوین اینک به ۳۵ 

درصد رسیده است.
بــه گــزارش ایرنــا، ســعید برخــوری دیــروز در آییــن 
بهره بــرداری طــرح آبیــاری تحت فشــار بــاغ ۷۶ هکتاری 
امــام رضــا)ع( شهرســتان عنبرآبــاد با حضور سرپرســت 
میانگیــن  کرمــان،  اســتاندار  اقتصــادی  امــور  معاونــت 
کشــوری آبیاری تحت فشــار را ۲۳ اعالم کرد و ســازمان 
را جــزو ســازمان های  جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان 

پیشرو در این زمینه برشمرد.
او از مجهــز شــدن هفــت هــزار و ۲۵۰ هکتــار از 
زمین هــای کشــاورزی جنــوب کرمــان بــه سیســتم های 
آبیــاری تحــت فشــار خبــر داد و اعــالم کــرد: مجمــوع 
فشــار  تحــت  آبیــاری  بــه  مجهــز  کشــاورزی  زمین هــای 
جنــوب کرمــان را بیــش از ۹۰ هزار هکتار اســت و تاکید 
می کنــم، اجرای سیســتم های آبیاری نویــن نیاز ضروری 
بخش کشاورزی است. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
عنبرآبــاد نیز در این مراســم دربــاره بهره برداری از طرح 
آبیاری ۷۶ هکتاری عنبرآباد گفت: این طرح با اعتبار ۲ 

میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان افتتاح شد.
محســن طاهــری بــا بیــان اینکــه اعتبــار طرح هــای 
کشــاورزی شهرســتان عنبرآباد در زمینه آبیاری نوین را 
۱۴ و نیم میلیارد تومان است، افزود: طرح باغ امام رضا 
به نمایندگی از ۷۹۰ هکتار زمین کشــاورزی شهرســتان 
که به آبیاری نوین طی یک سال گذشته مجهز شده اند، 
افتتــاح شــد. او با بیان اینکه عنبرآبــاد مقام اول آبیاری 
تحــت فشــار منطقه جنوب کرمان را بــه خود اختصاص 
داده اســت، تصریــح کرد: بیــش از ۵۰ درصد زمین های 
کشاورری عنبرآباد به آبیاری تحت فشار مجهز شدند.

 

کاهش 2۰درصدی تخریب 
 سیالب های چهارمحال

و بختیاری با آبخیزداری 
مســئول دفتر کنترل ســیاب و آبخوان داری اداره 
کل منابــع طبیعــی و آبخیزداری چهارمحــال و بختیاری 
با اعام اتمام قراردادهای مطالعاتی ارزیابی اثربخشی 
اســتان  آبخیــز  حوضــه  ســه  در  آبخیــزداری  عملیــات 
تصریح کرد که در این ارزیابی مشخص شده است، با 
اجــرای اقدامــات آبخیزداری روند تخریب ســیاب ها تا 

۲۰ درصد کاهش یافته است.
مصطفــی مرادی دیــروز در گفت وگو با ایرنا افزود: 
میزان روان آب های مخرب و سیل آســا و قدرت تخریبی 
آن هــا بعــد از اجرای اقدامــات آبخیــزداری کاهش یافته 
اســت و در ایــن حوضه هــا میزان رســوب ویژه نیم تن در 
هکتــار در ســال بــه واســطه اجــرای عملیــات آبخیزداری 
کاهــش یافتــه اســت. بــا اجــرای طرح هــای آبخیــزداری 
فرســایش ویژه، ۲ تن در هکتار در ســال کاهش داشته 
است. او تصریح کرد: ارزیابی اثرات اقدامات آبخیزداری 
در قالــب ســه قــرارداد مطالعاتــی در ســه حوضــه آبخیز  
قلنــگان، شــهرکرد، دوراهــان، بروجــن و دیمــه کوهرنگ 
در ســطحی معادل ۲۲ هزار هکتار برای ارزیابی عوامل 
روان آب، میزان رســوب و فرســایش خاک قبل و بعد از 

اجرای عملیات آبخیزداری بررسی شد.
مســئول دفتر کنترل ســیالب و آبخوان داری اســتان 
بــا تاکیــد بر اینکه ارزیابی اثر بخشــی عملیات آبخیزداری 
بــه صــورت کمــی ضــروری اســت، افــزود: براســاس نتایج 
اجــرای  اثــرات مثبــت  از قراردادهــای مطالعاتــی  حاصــل 
ســیالبی،  دبــی  فاکتورهــای  بــر  آبخیــزداری  اقدامــات 
فرســایش و رســوب حوضه هــای آبخیــز مــورد مطالعــه به 
صــورت کمــی بررســی شــد. مــرادی اعــالم کــرد: تاکنون ۲ 
هزار و ۹۰۰ سازه آبخیزداری شامل گابیون بندی، عملیات 
خشکه چین و هاللی آبگیر و عملیات بیولوژیک در استان 
انجام شده است که این اجرای این طرح های آبخیزداری 
در افزایــش نفــوذ ســاالنه آب در مناطق کوهســتانی و پر 
شــیب بیــش از۵۳۰ متــر مکعــب در ســال و در دشــت ها 
و اراضــی کم شــیب نیــز یک هــزار متــر مکعــب در هکتــار 
افزایــش خواهــد داشــت. بــه گفتــه او اجرای ایــن طرح ها 
در افزایش فرصت های شــغلی و معیشــت آبخیزنشینان، 
حفــظ و افزایــش تنــوع ژنتیکــی گیاهی و جانــوری و ایجاد 
تعادل در اکوسیســتم، افزایش آب قنات ها، چشــمه ها و 
چاه ها و تقویت آبخوان ها و تقویت سفرهای زیرزمینی و 

کاهش رسوب و فرسایش خاک تاثیرگذار است.

رئیس  ســازمان جهاد کشــاورزی استان  
همدان با تاکید بر اینکه ظرفیت ۲۰۰ هکتار 
اســتان  درســطح  فعــال  گلخانــه ای  مجتمــع 
وجــود دارد، اعــام کــرد کــه زیرســاخت های 
در  گلخانــه ای  مجتمــع  هکتــار  احــداث۵۰۰ 
اســتان فراهــم شــده و ایــن پروژه در دســت 

اجرا و بهره برداری است.
در جمــع  دیــروز  رضوانی جــالل  منصــور 
خبرنگاران درباره بهره برداران حوزه کشاورزی 
درســطح اســتان خاطرنشــان کــرد: ۱۱۷هــزار 
بهره بــردار حــوزه کشــاورزی در یک میلیــون و 
اراضــی کشــاورزی درحــال  ۹۵۰هــزار هکتــار 

فعالیت اند.
او بــا بیــان  اینکــه تمرکــز ســازمان جهــاد 
کشــاورزی بر روی بهره وری اســت، افزود: در 
این راستا برای بهره برداری بهینه از نهاده های 
موجــود مانند آب، خاک، بذر، کود و... تالش 
شــده اســت تــا بتوانیــم محصول بــا کیفیت و 

سالم را به اندازه نیاز جامعه تولید کنیم.
رضوانی جــالل بــا بیان اینکه ســاالنه ۳۶ 

هکتار گلخانه در این استان احداث می شود، 
گفــت: تاکنــون ۱۸۶هکتــار گلخانــه در ســطح 
استان احداث شده و رشد خوبی در مقایسه 
با ســال های گذشــته داشته  اســت؛ چراکه در 
ســال های اخیــر به طــور میانگین ســاالنه ۷.۵ 
هکتار گلخانه احداث می شــد، اما در دوســال 
گذشــته ایــن مقــدار بــه ۳۶هکتــار در ســال 

رسیده است.

مکانیزاسیون ۸۵ درصدی 
سیستم های آبیاری در همدان

ایــن مقام  مســئول با اشــاره  بــه مکانیزه 
کــردن آبیاری تصریح کــرد: تاکنون ۱۶۸هکتار 
از اراضــی کشــاورزی دارای سیســتم آبیــاری 
نوین شــده و اســتان  همدان از پیشتازان این 
حــوزه بــوده اســت؛ چراکــه میانگین کشــوری 
۴۵ درصد مکانیزاســیون سیســتم های آبیاری 
بــوده اســت، در حالــی کــه در اســتان همدان 
۸۵ درصد مکانیزاسیون صورت گرفته است.

بهینــه  اســتفاده  راســتای  در  افــزود:  او 

از آب توســعه کشــت های نشــائی در اســتان 
صورت گرفته که در بهره وری آب بسیار مؤثر 
اســت و همچنیــن اراضــی  آبــی کاهــش و در 
عــوض عملکــرد در واحــد ســطح افزایش پیدا 

کرده  است.
رضوان جاللــی درباره انجام پروژه اصالح  
باغات درســطح اســتان گفت: در این راستا با 
اجرای عملیات سرشاخه کاری گردو ۳۶۰هزار 
پیوندک در چند سال گذشته پیوندزنی شد.

ظرفیت ۲۱۰ هزار تنی 
سردخانه های همدان

رئیس ســازمان جهــاد کشــاورزی همدان 
تبدیلــی  صنایــع  ایجــاد  لــزوم  بــر  تأکیــد  بــا 
اظهــار کــرد: اکنــون ۳۳۱ واحــد در ایــن حــوزه 

فعــال اســت و ســردخانه های اســتان ظرفیت 
نگهــداری ۲۱۰ هــزار تــن محصــول را دارد کــه 
البته سردخانه هایی با ظرفیت نگهداری ۲۲۰ 
هزار تن محصول نیز در دست احداث است.
ســازمان  مشــترک  طــرح  دربــاره  او 
جهادکشاورزی و ستاد اجرایی فرمان حضرت 
 امــام)ره( تصریــح کرد: در این طــرح اقداماتی 
در راســتای جهــش تولیــد در دیم زارها صورت 
گرفــت کــه محصــوالت تناوبی ماننــد حبوبات 

در این اراضی کشت شد.
بــازار  تنظیــم   دربــاره  رضوانی جــالل 
گذشــته  مــاه  پنــج  در  کــرد:  خاطرنشــان 
کــه  شــده  انجــام  جوجه ریــزی  ۱۳میلیــون 
در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل کــه 
ایــن مقــدار ۱۱میلیــون بــوده اســت، افزایــش 

۱۸درصدی داشته ایم.

جهــاد  ســازمان  باغبانــی  امــور  مدیــر 
کشــاورزی خوزســتان پیش بینــی کــرد کــه در 
سال جاری ۲۳۵ هزار تن محصول شامل ۵۵ 
هــزار تــن خارک و رطــب و ۱۸۰ هزار تن خرما 
از ســطح ۳۶ هــزار و ۷۰۰ هکتــاری نخیــات 

بارور استان خوزستان برداشت شود.

محمد حسنی نسب در گفت وگو با ایسنا 
اظهار کرد: اســتان خوزســتان رتبه دوم ســطح 
نخیــالت و تولیــد و رتبــه اول صــادرات خرمای 

کشور را در اختیار دارد.
او افــزود: از خرمــای برداشت شــده، ۱۴۶ 
هزار تن اســتعمران، ۲۵ هزار تن برحی و ۶۴ 

هزار تن ســایر ارقــام خواهد بود که مهم ترین 
آن هــا زاهدی، گنطار، خضراوی، خاصی، بریم 
و کبکاب هســتند. مدیر امور باغبانی ســازمان 
جهــاد کشــاورزی خوزســتان تصریح کــرد: ۵۵ 
هزار تن از محصول تولیدشــده مصرف داخل 
اســتان خوزســتان بــه صورت خــارک و رطب و 

خرمــای تــازه و ۲۵ هزار تن به مصرف صنعتی 
درون استان تعلق خواهد گرفت.

حسنی نســب ادامــه داد: ۱۵۵ هــزار تــن 
خرما نیز به صورت خرمای مصرفی تازه خوری، 
صادراتی و مصرف صنعتی به ســایر اســتان ها 

و خارج از کشور صادر خواهد شد.

شــرکت های آبفای اصفهان و مشــهد از 
کشــف بیــش از ۶۶۰۰ پمــپ غیرمجاز بر روی 
شــبکه آبرســانی شــهرها و روســتاهای تحت 
پوشــش اســتان اصفهان و شناســایی و قطع 
۲۳۰۰ انشعاب غیرمجاز در مشهد از ابتدای 

خرداد تاکنون خبر دادند. 
کشــف  غیرمجــاز  پمپ هــای  بیشــترین 
شــده در اصفهان در ســه ماهه خرداد، تیر و 
مرداد سال جاری به ترتیب در محدوده آبفای 
منطقــه ۴ شــهر اصفهــان  بــا ۸۵۴، منطقــه 
براآن و کرارج با ۷۲۵ و آبفای منطقه ۵ شهر 

اصفهان  با ۶۵۷ مورد بوده است.
کشــف ایــن پمپ هــای غیرمجــاز حاصــل 
حــدود ۷۰ هــزار پایــش در ســطح اســتان از 
یــا مروجیــن مصــرف  ســوی کنتورخوان هــا و 

بهینه آب است.
به دنبال کشف پمپ های غیرمجاز برای 
مالــکان ایــن ســاختمان ها اخطــار الزم صــادر 
شــد کــه تــا کنــون ۱۶۱۹ پمــپ اصــالح شــده و 
بقیه در حال اصالح است. همچنین انشعاب 
آب ۹۰ مشــترک نیــز بــه دلیــل اصــالح نکردن 
به موقع به صورت موقت قطع شده است. 

شــبکه  روی  مســتقیم  پمــپ  نصــب 
آبرســانی منجــر بــه کاهــش شــدید فشــار یــا 
قطع آب و اختالل در امر آبرسانی عادالنه به 
مردم می شــود و شــرکت های آبفــا می توانند، 
انشــعاب این گونــه مشــترکین را تــا زمــان رفع 

تخلف به صورت موقت قطع کنند.
گفتنــی اســت، در شــهرها و روســتاهای 
تحــت پوشــش ادارات آب و فاضــالب مناطــق 
ناییــن، گلپایــگان، فریدن، ســمیرم، دهاقان، 
خــور و بیابانــک، خوانســار، تیــران و کــرون، 
بوییــن و میاندشــت، بادرود و اردســتان هیچ 

پمپ غیرمجازی کشف نشده است.
مدیرعامــل  اســماعیلیان،  حســین 
بــا ایســنا  آبفــای مشــهد، نیــز در گفت وگــو 
بــا بیــان اینکــه آمــار انشــعابات غیرمجــاز در 
مشــهد باال نیســت امــا پیگیری هــای الزم در 
ایــن زمینــه پیوســته در حــال انجــام اســت، 
گفــت: در حــوزه روســتایی متاســفانه آمــار 
انشــعابات غیرمجــاز زیاد اســت و باغ ویالها 
نیــز بــه صــورت متوســط ۶ برابــر یــک منــزل 
مســکونی آب مصــرف می کننــد. بخش قابل 
توجهــی از اقداماتــی کــه در حــوزه روســتایی 
صورت می گیرد، مرتبط به همین انشــعابات 
مــاه   ۵ بــاغ و ویالهاســت. ظــرف  غیرمجــاز 
اخیــر، ۱۶۷۳ فقــره انشــعاب غیرمجــاز را در 
حــوزه روســتاها شناســایی و تعییــن تکلیــف 
شــده اســت. البتــه پیش بینــی ما این اســت 
کــه هنــوز حــدود ۳۵۰۰ انشــعاب غیرمجــاز 
وجــود دارد کــه در تالش هســتیم تا آن ها را 

شناســایی و تعییــن تکلیف کنیم.
او افزود: ۱۶۷۳ فقره انشعاب غیرمجازی 
کــه شناســایی شــده، عمدتــا در روســتاهایی 
بوده اســت کــه با بحران آب مواجــه بوده اند. 
امیدواریم باقیمانده انشــعابات غیرمجاز را تا 

پایان سال تعیین تکلیف کنیم.
فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
از  مــورد   ۵۰۰ حــدود  کــرد:  تصریــح  مشــهد 
ایــن انشــعابات بــاغ ویالهای ســاکن در بلوار 
شــاهنامه و حاشــیه شهر مشــهد بوده است. 
پیش بینی می کنیم که در مشــهد حدود۴۰۰۰ 
انشــعاب غیرمجــاز وجود داشــته باشــد که از 
ایــن آمــار حــدود ۲۳۰۰ انشــعاب غیرمجــاز را 

شناسایی و تعیین تکلیف کرده ایم.
وضــع  دربــاره  همچنیــن  اســماعیلیان 

خشکسالی و کمبود بارندگی در مشهد اظهار 
کــرد: امســال خشکســالی و کمبــود بارندگــی 
در کل کشــور حاکــم بــوده و خراســان رضوی 
اســت. متاثــر  موضــوع  ایــن  از  حــدودی   تــا 

در حــوزه شهرســتان ها نیــز مشــهد حتــی از 
کل خراســان رضــوی متاثرتــر بــوده اســت و از 
لحاظ خشکســالی و کاهــش بارندگی ها وضع 
حادتــری را پشــت ســر می گــذارد. بارندگی در 
مشهد در مقایسه با  سال گذشته ۶۷ درصد 
کاهــش پیــدا کــرده و در مقایســه بــا میانگین 
 ۶۲ کاهــش  شــاهد  نیــز  بلندمــدت  آمــاری 

درصدی بارندگی بوده است.
او بــا اعــالم اینکــه آمار کاهــش بارندگی 
و  کشــوری  متوســط  میــزان  بــا  مقایســه  در 
استانی چیزی حدود ۴۰ درصد است، تصریح 
کــرد: ایــن رقــم در مشــهد بــه تنهایــی بــه ۶۲ 
درصد رسیده است. تقریبا ۹۹ درصد وسعت 
مشــهد در خشکســالی قرار دارد؛ در حالی که 
ایــن آمــار در ســطح اســتان حــدود ۸۹ درصد 
اســت. این وضع گویای این اســت که مشــهد 
در مقایسه با سطح استان اوضاع سخت تری 

دارد.
فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
مشــهد درباره کاهش میزان آورد در ســدهای 
مشــهد نیــز بیان کرد: حــدود ۵۰ درصد از آب 
مشــهد از منابــع آب ســطحی و ســدها تامین 
می شــود. ذخیــره آب در ســدها نیــز متکی به 
میزان بارندگی است در نتیجه می توان گفت 
هیچ کــدام از ســدهای تامین کننده آب شــرب 
مشــهد تــا کنــون آنچنــان آوردی نداشــته اند و 
میــزان آبــی کــه از مهــر ســال گذشــته تاکنون 
وارد ســدها شــده بســیار کــم و ناچیــز بــوده 
اســت. در مقایســه بــا دوره مشــابه در ســال 

گذشــته، شــاهد کاهــش ۵۷ درصــدی حجــم 
ذخیره آب سدها بوده ایم.

او تصریــح کــرد: در دو ســال اخیر میزان 
مصرف آب از ســوی مردم رشــد قابل توجهی 
پیــدا کــرده اســت. دلیــل اصلــی ایــن اتفــاق 
خانه نشــینی  و  کرونــا  ویــروس  تاثیرگــذاری 
مردم و افزایش متوســط دمای هوا در مشــهد 
میــزان مصــرف آب مشــهد در  اســت.  بــوده 
پنج ماه اخیر در مقایســه با ســال گذشــته ۱۱ 
درصــد افزایش پیدا کرده اســت. در حالی که 
میــزان مصــرف آب در ســال ۹۹ در مقایســه 
بــا ســال ۹۸ تنهــا ۶ درصد افزایــش پیدا کرده 
بود. یعنی مصرف آب در مشــهد در مقایســه 
بــا دو ســال گذشــته ۱۷ درصــد افزایــش یافته 
و  مســکونی  بخــش  در  هــم  امســال  اســت. 
هــم در بخــش غیر مســکونی شــاهد افزایش 
میــزان مصــرف آب بوده ایــم و در بخــش غیــر 
مســکونی در مقایســه بــا ســال گذشــته ۲۶ 
درصــد افزایــش مصــرف صــورت گرفته اســت 
و در بخــش مســکونی در چهــار مــاه ابتــدای 
ســال در مقایســه بــا دوره مشــابه در ســال 
گذشته شاهد افزایش ۱۱ درصدی مصرف آب 

بوده ایم.
اسماعیلیان با اعالم گذر از پیک مصرف 
آب در تابســتان امســال گفت: خوشبختانه و 
بــا تــالش همکاران مــا از پیک مصــرف آب در 
تابستان امسال گذر کرده ایم و تمام تالشمان 
حالــت  آب  تامیــن  زمینــه  در  تــا  کردیــم  را 
پایداری در مشــهد ایجاد کنیم و خوشــبختانه 
جیره بنــدی آب در مشــهد رخ نداد. اگر گاهی 
قطعی هایــی رخ مــی داد بــه دلیــل حــوادث و 
اتفاقــات مختلــف بــوده و ایــن پدیــده یک امر 

کامال موقتی بوده است. 

رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه لرســتان 
بــا بیــان اینکــه اســتان ظرفیت هــای بســیاری در 
حــوزه کشــاورزی، دامپروری، زعفــران، چرم و ... 
دارد، نبــود زیرســاخت های اساســی ماننــد ســد، 
فــرودگاه، سیســتم حمل ونقــل و ... را دلیــل بکر 
مانــدن ایــن ظرفیت هــا دانســت و  تاکیــد کرد که 
ایــن  از  بــا ســرمایه گذاری دانش بنیــان می تــوان 

ظرفیت ها استفاده کرد.
ایســنا  بــا  گفت وگــو  در  حســن پور  ســمانه 
سرمایه گذاری دانش بنیان و ایجاد زیرساخت های 
اساســی را نیــاز مبــرم اســتان و منطقــه زاگــرس 
به ویــژه  مــا  انتظــار  و  هــدف  افــزود:  و  دانســت 
هدایــت  و  مناطــق  شناســایی  جدیــد  اوضــاع  در 

سرمایه گذاری ها به این مناطق است.
او درباره ظرفیت های بســیار لرســتان به ویژه 
در بخش کشاورزی اظهار کرد: لرستان ۸۰۰ هزار 
هکتــار اراضــی کشــاورزی دارد کــه بــه دلیــل آبــی 
نبــودن ایــن اراضــی شــاهد مهاجــرت نســل جــوان 

استان هستیم.
اســتان های  هماننــد  داد:  ادامــه  حســن پور 
ایالم، کرمانشــاه، همدان، لرستان و کردستان که 
بافت این اســتان ها از لحاظ ویژگی های سرزمینی 
و  اســت  شــبیه  یک دیگــر  بــه  کامــال  فرهنگــی  و 
مشــکالت مشــابهی هــم دارنــد. در اســتان پهنــاور 
لرســتان نیــز پتانســیل های بالقوه بســیاری داریم 

که هیچ کدام بالفعل نشده است.
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه لرســتان با 
بیــان اینکــه ۳۲ درصــد حوضــه آبــی کرخــه و ۱۷ 
درصــد حوضــه آبــی کارون در لرســتان قــرار دارد، 
گفــت: خرم آبــاد بعــد از گیــالن دومیــن شــهر آبــی 
کشــور اســت؛ امــا بــه دلیــل اینکــه توزیــع عدالت 
محور آب را در کشور نداریم هنوز میانگین اراضی 
آبــی اســتان ۳۲ درصد یعنــی کمتر از میانگین ۵۰ 

درصدی کشور است و دچار کم آبی هستیم.
او بــا اعــالم اینکــه رشــد نکــردن کشــاورزی 
ناشی از کم آبی در استان باعث شهرنشینی شده 

اســت، در حالی که اســتان پرآبی هستیم، اراضی 
کشــاورزی در ارتفاعــات و رودهــای خروشــان در 
قعــر دره هــا و نیازمنــد پمپــاژ قــوی هســتند و نیاز 
بــه احــداث ســدهایی بــرای جلوگیــری از هدررفت 

و آبیاری داریم.
حســن پور بــا انتقــاد از شــبکه حمل ونقل در 
اســتان گفــت: هنوز ارتباط مرکز اســتان با شــبکه 
ریلی برقرار نیست، راه های بزرگراهی فقط دوتکه 
در لرستان است که آن نیز جاده شمال به جنوب 
و بالعکس اســت. از لحاظ شــبکه های حمل ونقل 
هوایی و زمینی و ریلی در تنگنا هســتیم و صنایع 
فعــال تعطیــل شــده و صنعــت جدیدی هــم ایجاد 

نشده است.
لرســتان  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  رئیــس 
انــرژی  داالن  مســیر  در  اینکــه  علی رغــم  افــزود: 
هســتیم و حــدود ۷۳۵ کیلومتــر خطــوط انرژی از 
اســتان مــا می گــذرد، در شهرســتان های پلدختــر 
و کوهدشــت کــه حــوزه نفــت و گاز اســت، اجــازه 

برداشــت نداریــم و در بخــش صنعــت بســیاری از 
صنایع قبلی تعطیل شده اند.

او همچنیــن »نــرخ مشــارکت اقتصــادی« در 
لرســتان را ۴۱درصــد و پاییــن عنــوان کــرد و گفت: 
ســاالنه ۱۲ هــزار نفــر جویــای کار از ایــن اســتان 
خارج می شــوند و زیبنده نیســت، اســتانی با این 
پتانســیل بیشــترین نــرخ بیــکاری و کم تریــن نــرخ 
مشــارکت اقتصــادی و رتبــه ۱۷ در بین ۳۱ اســتان 

را داشته باشد.
حســن پور بیان کرد: سال هاست در سازمان 
برنامــه و بودجــه بــه دنبــال شــاخص های مناطــق 
و  ســرمایه گذاری  تمرکــز  و  توســعه یافته  کمتــر 

زیرساخت ها بر روی آن ها هستیم.
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه ادامــه داد: 
از لحاظ ســابقه تاریخی برنامه ششــم دو قســمت 
در آن مطــرح شــده اســت، یکــی منطقــه زاگــرس 
و دیگــری ســواحل مکــران بــود کــه امیدواریــم این 

توجه محقق شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه  استان: لرستان تشنه سرمایه گذاری 
صنعتی است

کشف ۸۹۰۰ پمپ غیرمجاز آب در اصفهان و مشهد

پیش بینی برداشت ۲۳۵ هزار تن محصول از نخلستان های 
خوزستان

 رئیس جهاد کشاورزی همدان: زیرساخت

 احداث ۵۰۰ هکتار مجتمع گلخانه ای

در استان فراهم شده است
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 هتل پنج ستاره اوین
در خدمت زندانیان محترم

راضیه حسینی

حســن نــوروزى، نائــب رئیــس کمیســیون حقوقــی 
و قضایــی مجلــس: »فیلــم منتشــر شــده از اویــن کار 
صهیونیست هاســت، با 
توجــه بــه شکســت های 
در  اســرائیل  و  آمریــکا 
اینکــه  و  افغانســتان 
در  جهــان  اول  ارتــش 
چریک هــای  مقابــل 
مظلــوم  و  پابرهنــه 
شکســت  افغانســتان 
اینهــا  اســت،  خــورده 
خواســتند ذهــن مــردم را بــه واســطه ایــران پــرت کنند. 
برایم مقبول نیست وجدانم نمی پذیرد که چنین اتفاقی 

در زندان ها رخ داده باشد.
و  آمریکایــی  زندان هــای  در  کــه  شــکنجه هایی 
اســرائیل اتفــاق می افتــد انســان ها را آویــزان می کننــد، 
زندان هایــی  و  می کشــند  ناخــن  می دهنــد،  شــکنجه 
آمریکایی هــا  افغانســتان  و  کــه در عربســتان  مخوفــی 
ایجــاد کردنــد، آنجا زندان اســت، فکر نمی کنم که ایران 
چنیــن مهــد شــکنجه باشــد. از افرادی که انفــرادی رفته 
بودند، ســوال پرســیدم که می گفتند به ما قرآن و دعا و 
مفاتیح می دادند ما می خواندیم و ما را گاهی می بردند، 
بازدید و می آوردند و گاهی اوقات می گفتند که کولر ما 
قطع شده است؟ خوب موقعی که برق می رفت، کولر 

قطع می شده است و خوب ما عرق ریختیم.«
باالخــره یک نفر پیدا شــد و اصــل قضیه را فهمید. 
اصــاً موضــوع آن چیــزی کــه مــا مــردم ســاده و زودباور 
فکــر می کنیــم نیســت. فیلم های هک شــده اوین همگی 
بــه  را شــبیه  آنهــا جایــی  آمریکاســت.  و  اســرائیل  کار 
زنــدان اویــن درســت کردنــد، لباس هــای زندانبان هــا و 
زندانیــان را بــه افــراد خودشــان پوشــاندند، بعد شــروع 
کردنــد بــه فیلم بــرداری. متأســفانه جــز آقــای نــوروزی، 
باقــی همــه گــول خوردیم و آنها توانســتند به هدفی که 
می خواســتند، برســند؛ یعنــی توجه دنیا بــه زندان ایران 
جلب شــده اســت و دیگر کســی به شکست مفتضحانه 
آمریــکا در مقابــل طالبــان مظلــوم، بی دفــاع، مهربــان و 

نازک تر از برگ گل فکر نمی کند.
و اما واقعیت 

حقیقــت ایــن اســت کــه در زندان های ایــران آن قدر 
برق نمی رود و کولر وصل است که زندانیان اصاً یادشان 
رفته عرق چگونه و چطور در بدن آدم تشــکیل می شــود. 
آن قدر امکانات زیاد و مناســب اســت که زندانیان بعد از 
آزادی هیچ تمایلی برای خروج از زندان ندارند و بعضی ها 
فقــط بــه  دلیل اینکه دوباره به هتل اوین برگردند، جرمی 
مرتکــب می شــوند. زندانیــان هــر روز بــه گــردش و تفریح 
می رونــد و از مــکان دیدنــی اویــن بازدیــد می کننــد. منوی 
ناهــار و شــام بســته بــه ذائقــه هــر فــرد تنظیــم می شــود 
و منویــی مخصــوص بــرای وجترین هــا وجــود دارد. قبــل 
از خــواب هــم، موســیقی الیــت پخــش می شــود تــا همــه 

زندانیان در آرامش و سکوت به خواب روند. 
بــرای  نیســت هتلــی  زنــدان  اویــن  اینکــه  خاصــه 
کــه  حــاال  اســت.  زندانیــان  محکومیــت  دوره  گذرانــدن 
واقعیت معلوم شد، آقای نماینده هم با وجدانی آسوده 
و راحت به رفع ابهامات دیگر می پردازند و باز هم دست 

اسرائیل و آمریکا را در موضوعی دیگر رو می کنند.
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در ســال های اخیر، مســاحت زیــر خط فقر در سایت روزنامه بخوانید:
بــه شــدت افزایــش یافته تا جایی که از هر ســه 
نفــر در ایــران، یک نفر فقیر اســت؛ تازه باید در 
نظــر داشــته باشــیم کــه در این پایش، شــاغالن 
فقیر را در نظر نگرفته اند؛ که اگر در نظر گرفته 
شــود، از آن دو نفــر، یــک نفــر دیگــر نیــز قطعــاً 

فقیر واقعی است.
فقــر  و  »محرومیــت  ایلنــا،  گــزارش  بــه 
بزرگتریــن بحران هــای حــال  از  یکــی  گســترده« 
حاضر کشور است؛ بحرانی که حتی در آمارهای 
رســمیِ منتشــره به خوبــی نمــود دارد و دولتی ها 

و نهادهای ناظر نمی توانند آن را کتمان کنند.
اخیــراً گزارشــی براســاس داده هایــی کــه تــا 
پاییــز ۹۹ در پایگاه اطاعات رفاه ایرانیان تجمیع 
شــده، بیرون آمده که نشــان از گســترش شــدید 
مــوج فقــر و محرومیــت در کشــور دارد؛ در ایــن 
گــزارش حداقــل ۳۱.۴ درصــد از ایرانیــان در پاییز 
۹۹ زیــر خــط فقر بوده اند و این یعنی از جمعیت 
۸۵ میلیــون نفــری ایران، ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار 

نفر در محرومیت به  سرمی برند.
نقشــه  از  رســمی  آمارهــای  روایــت،  ایــن 
محرومیــت در ایــران اســت کــه اســتان سیســتان 
و بلوچســتان بــا محرومیــت ۶۲ درصــدیِ جمعیــت 
می کنــد  معرفــی  وضعیــت  بدتریــن  رکــورددار  را 
درحالی که میانگین نرخ محرومیت در کشور ۳۱.۴ 
درصــد )باالتریــن میزان یــا قله محرومیــت حداقل 
در ده ســال اخیر( اعام شــده و اســتان یزد با نرخ 
۱۶درصــدی بهتریــن وضعیــت را از نظــر محرومیت 
داشــته اســت و بعــد از آن اســتان های ســمنان و 
تهران با نرخ های ۱۷ و ۱۹ درصدی در رتبه های دوم 
و سوم از نظر کمترین میزان فقر و محرومیت قرار 
می گیرند. براســاس این گزارش، بعد از سیســتان 
کشــور  اســتان های  محروم تریــن  بلوچســتان،  و 
بــه ترتیــب، خراســان شــمالی بــا نــرخ ۴۶ درصــد و 

هرمزگان با نرخ ۴۴ درصد هستند.

افزایش ۱۱.۴ درصدی نرخ 
محرومان فقط در پنج سال

در ۱۰ سال گذشته، پایین ترین نرخ فقر در 

ایــران بــه ســال ۹۴ اختصــاص داشــته کــه در آن 
۲۰ درصــد ایرانیــان زیــر خــط فقر بوده انــد؛ اما از 
ســال ۹۶ بــا تغییــر ریــل تــورم انتظــاری در ســایه 
فشــارهای مضاعــف، شــیب رشــد خــط فقــر تنــد 
شــده و تــا ۳۲ درصــد در ســال ۹۸ افزایــش پیــدا 
کرده اســت؛ این مسیر صعودی که بعد از شوک 
درمانی هــای اقتصــادی ســال ۹۶ آغــاز شــده، بــا 
سرعت بسیار تداوم داشته تا در نهایت در پاییز 
۹۹، اقتصاد ایران با نرخ ۳۱.۴ درصدی، قله های 

محرومیت را فتح کرده است.
رفــاه  اطاعــات  پایــگاه  گــزارش  براســاس 
ایرانیان، تورم در دو بخش، خوراکی ها و مسکن، 
دمــار از روزگار مــردم علی الخصــوص پنــج دهــک 
پاییــن درآمــدی درآورده اســت و بــه همیــن دلیل 
است که نرخ محرومیت از سال ۹۶ تا ۹۹، شیب 
بــه مراتب بیشــتری داشــته اســت چراکــه در این 
ســه ســال، تورم خوراکی ها و مســکن، به شــدت 
افزایش یافته اســت؛ فقط در بخش مســکن، در 
یک بازه دو ســال و نیمه  منتهی به زمســتان ۹۹، 

یک تورم حداقل ۵۰۰ درصدی داشته ایم.
داده هــای این گزارش بــه مراتب تکان دهنده 
اســت به خصوص اینکه ثابت می کند با گســترش 

مــوج سیاســت های تعدیلــی و نئولیبرالــی در چند 
ســال اخیــر، نرخ محرومان به شــدت صعــود کرده 
است، بیش از ۱۱ درصد مردم در طول پنج سال به 
زیــر خط فقر رانده شــده اند و بیــش از ۲۶ میلیون 

نفر از جمعیت کشور، فقیر مطلق هستند.

کارگران فقیر از لیست حذف 
شده اند

شــاخص  یــک  از  اســتفاده  بــا  پایــش  ایــن 
ترکیبــی کــه نمایانگــر وضعیت فقر و رفــاه خانوار 
اســت، ســاخته شــده و در آن ۳ معیــار اصلــی 
»عضــو بودن در ۵ دهــک پایین جامعه«، »فاقد 
شــغل )فاقــد بیمــه( بــودن« و »تحــت پوشــش 
کمیته امداد و بهزیستی بودن« جهت شناسایی 

محرومیت مدنظر قرار گرفته است.  

 اعداد غیرواقعی است
اما نمودارها نگران کننده است

یــک معلــم مدرســه غیرانتفاعــی کــه اتفاقــاً 
بیمه دارد )بیمه ســاعتی( و با مدرک کارشناســی 
کار  ســمنان  اســتان  مــدارس  در  ریاضــی  ارشــد 

می کنــد؛ می گوید: مــن بیمه دارم اما هم درآمدم 
و هــم بیمــه ام، ســاعتی و پــاره وقــت اســت و در 
بهتریــن حالــت، دو میلیــون و ۵۰۰ هــزار تومــان 
درآمد ماهانه دارم، آیا من فقیر نیستم. آیا چون 

شغل و بیمه دارم، رفاه هم دارم.
یک کارگر شهرداری کوت عبدهللا نیز وقتی 
معیارهای این پایش را برایش تشــریح می کنیم؛ 
بــا  اینکــه حقــوق حداقلــی اش معمــوالً  بــا بیــان 
می گویــد:  می شــود؛  پرداخــت  تاخیــر  چندمــاه 
چهــار یــا پنــج میلیون تومــان حقــوق ماهانه برای 
یــک خانــواده چهارنفــره چطــور قرار اســت کفاف 
را  مســکن  و  خوراکی هــا  حداقلــی  هزینه هــای 
بدهــد؛ چگونــه حســاب کرده انــد کــه میلیون هــا 
کارگرِ دســت به دهــان را جزو محرومان و فقرای 

کشور به حساب نیاورده اند.
فرامــرز توفیقــی، فعــال کارگــری و نماینــده 
کارگــران در شــورایعالی کار نیــز کــه محاســبات 
انجــام  را  معیشــت  ســبد  مســتقل  و  ماهانــه 
می دهد؛ در ارتباط با این گزارش و شــاخص های 
آن می گویــد: داده هــا و نتایــج ایــن گــزارش چیــز 
کــه  می داننــد  همــه  نیســت؛  غریبــی  و  عجیــب 
حداقــل یــک ســوم مــردم در زمــره ی محرومــان 

عجیــب  صعــود  توجــه،  قابــل  نکتــه  هســتند؛ 
داده هــای محرومیــت و فقــر از ســال ۹۶ اســت 
کــه ثابت می کند سیاســت های آزادســازی دولت 
و عــدم کنتــرل بــازار چــه عواقــب ســوئی داشــته 
اســت و چطــور بــه گســترش نــرخ محرومیــت در 
کشور دامن زده است؛ گرچه دولت ها در برنامه 
بــه  از سیاســت های  بارهــا  و سخنرانی هایشــان 
اصطــاح »فقرزدایی« دم زده اند اما در عمل، نه 
تنها فقرزدایی نکرده اند بلکه ســرکوب دستمزدیِ 
فــاز اول یارانه هــا و جهش هــای قیمتــیِ متعاقــب 
آن، بــه مثابــه فنــر تجمیعی عمل کــرده که مردم 
را بــه زیــر خــط فقــر ســوق داده اســت. مــردم در 
ســال های اخیر به ناچار نسبت به کاهش سطح 
زندگــی خــود اقــدام کردنــد از کاهــش مترمکعب 
محــل ســکونت گرفتــه تــا قیچــی کــردن ناگزیــر 
ســفره ها و فروش اثاثیه و ســرمایه های اندوخته 
برای دوام آوردن. شوک درمانی ارزی نیز در این 
میانــه موثــر بــوده اســت، بــا افزایش سرســام آور 
هزینه هــای زندگــی، مــردم خلــع ســاح شــدند و 
ســقوط ســهمگین بــه زیــر خــط فقر مطلــق اتفاق 

اقتاد.
او معتقد است: در سال های اخیر، مساحت 
زیــر خــط فقر به شــدت افزایش یافته تا جایی که 
از هر سه نفر در ایران، یک نفر فقیر است؛ تازه 
بایــد در نظــر داشــته باشــیم کــه در ایــن پایــش، 
شــاغان فقیــر را در نظــر نگرفته انــد؛ کــه اگــر در 
نظر گرفته شــود، از آن دو نفر، یک نفر دیگر نیز 
قطعاً فقیر واقعی است و نمی تواند با درآمدهای 

خــود، یک زندگی حداقلی را تامین کند.
ایــن  اگــر  کــه  می دهــد  هشــدار  توفیقــی 
سیاســت های تعدیلــی تــداوم داشــته باشــد، در 
یکــی دو ســال آینــده بــه نرخ هــای بســیار باالتــر 

محرومیت دست پیدا می کنیم:
» وقتی در کشــور دنبه به کیلویی ۸۰ هزار 
تومان رسیده و استخوان خالی کیلویی ۴۵ هزار 
تومــان اســت، چطــور ادعــا می کننــد شــاغان و 
بازنشســتگان بــا ماهــی ۴ میلیون تومــان درآمد، 
اســتطاعت جمــع کــردن زندگــی را دارنــد و فقیــر 
نیســتند. بــه جایی رســیده ایم که شــغل داشــتن 

هم دیگر جواب نمی دهد.«

مــرداد  در  مرکــزی،  بانــک  اعــالم  طبــق 
امســال متوســط قیمــت یــک متــر مربع مســکن 
در شــهر تهــران ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان 
بوده که نســبت به ماه قبل و مدت مشــابه در 
ســال قبــل به ترتیــب ۳/۱ و ۳۴ درصد افزایش 

یافته است.
بــه گــزارش ایســنا، گــزارش تحــوالت بــازار 
مســکن در شــهر تهران که از ســوی بانک مرکزی 
منتشــر شــده، بیانگــر ایــن اســت کــه در مــرداد 
متوســط قیمــت خریــد و فــروش یــک مترمربــع 
زیربنــای واحــد مســکونی معاملــه شــده از طریق 
بنگاه هــای معامــات ملکــی تهــران ۳۰ میلیــون و 

۹۷۰ هــزار تومــان بــوده اســت که نســبت به ماه 
قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳.۱ درصد 

و ۳۴ درصد افزایش دارد. 
عــاوه بر ایــن، تعداد معامات انجام شــده 
در این ماه معادل ۵.۵ هزار فقره بود که نسبت 
بــه مــاه قبــل ۸.۴ درصــد افزایــش و در مقایســه 
بــا مــاه مشــابه در ســال قبــل ۳۹.۴ کاهــش را 
نشــان می دهد و بررســی توزیع تعداد واحدهای 
مســکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک 
عمــر بنــا حاکــی از آن اســت که واحدهــای تا پنج 
ســال ســاخت بــا ســهم ۳۳.۲ درصــد بیشــترین 

سهم را به خود اختصاص داده اند.

گران ترین قیمت خانه در تهران
ایــن در حالــی اســت کــه در میــان مناطــق 
۲۲ گانه شهر تهران بیشترین قیمت هر متر خانه 
۶۴ میلیــون و ۵۶۰ هــزار تومــان در منطقــه یــک 
و کمتریــن آن بــا ۱۴ میلیــون و ۴۱۰ هــزار تومــان 
در منطقــه ۱۸ بــوده اســت کــه هــر یــک از آنها با 
افزایــش ۲۲.۲ درصــدی در منطقــه یــک و ۴۷.۸ 

درصدی در منطقه ۱۸ مواجه شده اند.
توزیــع فراوانــی تعــداد واحدهــای مســکونی 
معامله شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در 
مرداد امسال نیز حاکی از آن است که واحدهای 

تــا ۲۰ میلیــون  مســکونی در دامنــه قیمتــی ۱۵ 
تومــان بــه ازای هــر مترمربــع بنــا بــا ســهم ۱۷.۲ 
درصــد بیشــترین ســهم از تعــداد معامات شــهر 
تهــران را به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی 
۲۰ تــا ۲۵ و ۲۵ تــا ۳۰ میلیــون تومــان بــا ۱۵.۹ و 

۱۲.۷ درصد سهم در رتبه بعدی قرار دارد.   
توزیــع  امســال  مــرداد  در  دیگــر  ســوی  از 
فراوانی تعداد واحدهای مســکونی معامله شــده 
بر اســاس ارزش هر واحد نشان دهنده آن است 
کــه واحدهــای مســکونی بــا ارزش یــک میلیارد تا 
یــک میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون تومــان بــا اختصاص 
ســهم ۱۸.۳ درصــد بیشــترین ســهم از معامــات 

انجام شده را داشته اند.

وضع اجاره خانه در تهران 
شــده  انجــام  معامــات  توزیــع  همچنیــن، 
مســکن بر اســاس مناطق شهری در تهران حاکی 
از آن اســت کــه منطقــه ۵ بــا ۱۶.۱ درصــد از کل 
معامات، بیشــترین ســهم معامات شــهر تهران 
را بــه خــود اختصاص داده اســت. عــاوه بر این، 
بررســی شــاخص کرایــه مســکن اجــاری در شــهر 
تهــران و در کل مناطــق شــهری در مرداد امســال 
نشــان دهنده رشــدی معادل ۳۷.۸ و ۴۱.۲ درصد 

نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.

رئیــس بخــش عفونــی بیمارســتان مســیح 
دانشــوری، تعــداد بــاالی بیمــاران در پیــک پنجم 
را دلیــل افزایــش تعداد مبتالیان به قارچ ســیاه 
عنــوان کــرد و از مــردم درخواســت کــه احتیــاط 
کنند و به هیچ عنوان خودسرانه کورتون تزریق 
نکننــد؛ بــر ایــن اســاس نگرانــی وجــود نخواهــد 

داشت.
ایســنا،  بــا  بــا  در گفت وگــو  پیــام طبرســی 
تاکیــد بــر اینکــه بــروز قــارچ ســیاه در مبتایــان 
بــه کرونــا موضــوع تــازه ای نیســت، گفــت: ایــن 
موضــوع ربطــی بــه پروتکل هــای دارویی کــه برای 
ایــن بیمــاران اســتفاده می شــود، نــدارد. تعدادی 
از مبتایــان بــه کرونــا به بیماری زمینــه ای دیابت 
نیــز مبتــا هســتند و اگــر به بیمــار دیابتــی بدون 

در نظــر گرفتــن شــرایط کورتــون زیــادی تزریــق 
بــه  افزایــش می یابــد.  قــارچ ســیاه  بــروز  شــود، 
دلیــل تعــداد بــاالی بیماران در پیک پنجم شــاهد 
افزایــش تعــداد مبتایــان بــه قــارچ ســیاه در این 
پیک هســتیم. مردم باید احتیاط کنند و به هیچ 
عنــوان خودســرانه کورتــون تزریق نکننــد؛ بر این 

اساس نگرانی وجود نخواهد داشت.
وی با اشــاره به اینکه در حدود ۳ روز اخیر 
ورودی بیمارســتان  مســیح دانشــوری در تهــران 
اندکــی کاهــش یافتــه اســت، اظهار کــرد: ورودی 
روزانــه پیــش از ایــن بیــش از ۴۰۰ نفــر بــود امــا 
اکنون به حدود ۳۲۰ نفر رســیدیم. اگر این روند 
تــا یک هفته پایدار باشــد شــاید بتــوان گفت قله 
پیــک را رد کرده ایــم ولی باید دید در روزهای آتی 

چه اتفاقی می افتد.
طبرسی با اشاره به رکوردشکنی های اخیر در 
آمارهای کرونا، تصریح کرد: معموال هرچه به آخر 
پیک نزدیک می شویم مرگ و میر افزایش می یابد. 
از تعداد موارد مبتا می توان گفت شاید در تهران 

پیک پنجم در روزهای اوج خود به سر می برد.
وی افــزود: نمی توان گفــت برای تامین دارو 
و تجهیزات مشــکلی نداشــتیم ولی مشــکل کرونا 
۱۰۰ درصــد بــا دارو رفــع نمی شــود. مــا احتیاج به 
مقررات بهداشتی قوی در کشور داریم. تا چنین 
مقرراتــی جــاری نشــود، هــر چقــدر هــم واکســن 
تزریــق کنیــم و دارو در کشــور باشــد بازهم کرونا 

در کشور کنترل نخواهد شد.
وی دربــاره نگرانی هــا دربــاره ورود جهــش 

برخــی  در  کــرد:  بیــان  کرونــا،  ویــروس  المبــدا 
کشــورهایی کــه جهش المبدا رویت شــده اســت 
ماننــد آمریــکا بازهــم جهــش دلتــا بــر آن غلبــه 
آســیای  کشــورهای  برخــی  در  امــا  اســت  کــرده 
جنــوب شــرقی المبــدا بــر دلتــا غلبه کرده اســت. 
بایــد ببینیم رونــد در روزهای آتی برایمان چگونه 
است. با ورود جهش المبدا به کشور پیک بعدی 
کرونــا بــا درگیــری باالتــر آغــاز خواهــد شــد. ایــن 
جهش واکســن گریزی بیشــتری دارد و ســن ابتا 

را هم کاهش می دهد.
رئیــس بخــش عفونــی بیمارســتان مســیح 
دانشــوری، تاکید کرد: امیدوارم با مدیریت خوب 
بتوانیم از این روزها عبور کنیم و فکر نکنیم تنها 
بــا تزریــق واکســن، کرونــا نابــود می شــود. تجربه 

انگلســتان مقابل ما اســت که ۸۰ درصد واکســن 
تزریق کردند و مقررات بهداشتی سفت و سختی  
هــم دارنــد اما میزان بروز بــاالی بیماری را تجربه 
می کننــد. ایــن یعنی کرونا تحــت کنترل درمی آید 
امــا کامــا تمــام نمی شــود و داســتان مــا بــا کرونا 

کماکان ادامه خواهد داشت.
وی دربــاره تزریــق دُز ســوم واکســن کرونــا، 
گفت: همه کشورهای دنیا به این نتیجه رسیدند 
که بعد از گذشت ۸ ماه از تزریق دُز دوم واکسن 
بایــد دُز ســوم را تزریــق کننــد. در مــورد نــوع دُز 
یــادآور ســوم بــرای کســانی کــه قبا واکســن های 
آســترازنیکا  و  اســپوتنیک  ماننــد  آدنوویروســی 
تزریــق کردنــد بهتــر اســت از پلتفرم هــای دیگــر 

ساخت واکسن استفاده شود.  

رئیــس پلیــس راهــور ناجا از اعمــال قانون 
یک میلیون و صد هزار خودرو در طول اجرای ۱۲ 

روزه طرح منع تردد سراسری خبر داد.
بــر اســاس اعــام مرکز اطاع رســانی پلیس 
راهور ناجا، سردار سیدکمال هادیانفر در تشریح 
عملکــرد پلیــس راهــور در اجــرای طــرح مصوبــه 
ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا با موضــوع منع تردد 
بین اســتانی، گفت: از تمامی هموطنان عزیز که 
بــا ســعه صدر و مشــارکت حداکثری خــود پلیس 
راهور را در اجرای طرح ملی منع تردد که مصوبه 
ستاد ملی مقابله با کرونا بود یاری کردند، تشکر 

و قدردانــی می کنیــم و امیدواریــم هرچــه زودتــر 
شاهد قطع زنجیره انتقال این ویروس در سطح 

کشور باشیم.
وی افزود: در طول ۱۲ روز اجرای طرح فوق 
در محورهای اصلی شاهد کاهش چشمگیر تردد 
بودیم، به طوری که در آزادراه رشت _ قزوین ۸۰ 
درصــد، چالــوس ۸۴ درصد، تهران - قم ۷۱ درصد 
و محور کاشان - اصفهان ۵۸ درصد کاهش تردد 

را داشتیم.
در  تــردد  میانگیــن  کــرد:  اضافــه  هادیانفــر 
و  فیروزکــوه  )هــراز،  کشــور  شــمالی  محورهــای 

چالــوس( شــاهد کاهش ۶۲ درصــدی بودیم و در 
کل کشور با کاهش ۳۸ درصدی نسبت به مدت 

مشابه سال قبل روبه رو بودیم.
وی ادامــه داد: نیروهــای پلیــس راهــور در 
کشــور  کل  در  فیزیکــی  به صــورت  نقطــه   ۱۴۲۲
استقرار داشتند و تعداد ۱۹۱۰ تیم با ۱۲۸۴۰ نفر 
نیــروی پلیس در این طرح به صورت شــبانه روزی 

انجام وظیفه کردند.
رئیــس پلیــس راهــور ناجــا اظهــار کــرد: در 
دســتگاه   ۷۲۸ و  هــزار   ۶۹۰ تعــداد  طــرح  ایــن 
از خودروهــا از مســیرهایی کــه منــع تــردد اجــرا 

می شد، بازگردانده شدند و به تعداد ۷۱۹ هزار و 
۵۰۳  دستگاه خودرو تذکر لسانی توسط عوامل 

پلیس راهور داده شده است.
وی اشــاره کــرد: در کنــار اســتقرار فیزیکــی 
مأمــوران، از تعــداد ۱۲۹  دســتگاه دوربین هــای 
شــهری  دوربین هــای  دســتگاه   ۸۶۸ و  جــاده ای 
به صــورت سیســتمی نســبت بــه کنتــرل و پایــش 
تردد خودروهای بومی و غیربومی استفاده شد.

به گفته رئیس پلیس راهور ناجا بیشــترین 
کاهش تردد به ترتیب اولویت، استان گیان ۵۹ 
درصد، مازندران ۵۸ درصد، قزوین، تهران و البرز 

۵۲ درصد و خراسان رضوی با ۵۰ درصد  بودند.
تــردد  افزایــش  علــت  خصــوص  در  وی   
و  گیــان  اســتان  دو  در  غیربومــی  پاک هــای 
مازنــدران نیــز گفت: تعدادی از راننــدگان قبل از 
اجــرای طــرح ممنوعیــت تــردد بــه ایــن دو اســتان 

سفر کرده بودند.
طــرح  اجــرای  طــول  در  گفــت:  هادیانفــر 
ممنوعیت  تردد، تعداد یک میلیون و یک صد هزار 
دســتگاه خودرو اعمال قانون شــدند و تصادفات 
فوتــی نیــز در ایــن ایــام ۴۴ درصــد و تصادفــات 
جرحی نیز  ۲۸ درصد کاهش را نشان می دهد.

۱۳ شهریور؛ آخرین فرصت 
 کارفرمایان برای استفاده 

 از بخشودگی جرائم
تامین اجتماعی

مدیرکل تامین اجتماعی اســتان بوشــهر، با اشاره 
بــه طــرح بخشــودگی جرائــم تامیــن اجتماعــی، گفــت: 
»برای کارفرمایانی که درخواســت آن ها پذیرفته شــده 
اســت امــا بــه هر دلیلــی موفق بــه پرداخت یا تقســیط 
نشــده اند، تــا ۱۳ شــهریور مهلــت مجــدد در نظر گرفته 
شــده اســت تــا انشــالله ایــن عزیــزان بتواننــد از ایــن 

فرصت استفاده کنند.«
به گزارش ســازمان تامین اجتماعی، عباس دیری، 
مدیــرکل تامیــن اجتماعــی بوشــهر گفــت: »کارفرمایــان 
کارگاه هــای فعــال تولیدی، صنعتــی، معدنی، خدماتی و 
اصنــاف اعــم از حقیقی و یا حقوقی، دولتی و غیردولتی 
کــه حداقــل بــه مدت یــک ســال از زمان تقســیط بدهی 
بیمه ای خود به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی 
کارگاه بــر مبنــای لیســت بهمــن ســال ۱۳۹۸ و ارســال 
لیست و پرداخت کامل حق بیمه کارکنان شاغل کارگاه 
در دوره تقســیط اقــدام کرده بودند، مشــمول این طرح 

شدند.«
وی افزود: »برای کارفرمایانی که درخواست آن ها 
پذیرفتــه شــده امــا بــه هــر دلیلــی موفــق بــه پرداخت یا 
تقســیط نشــده اند، تا ۱۳ شــهریور مهلت مجدد در نظر 
گرفته شــده اســت تا انشالله این عزیزان بتوانند از این 

فرصت استفاده کنند.«

جریمه ۱/۱ میلیون خودرو در طول اجرای منع سراسری تردد

چرایی افزایش قارچ سیاه در پیک پنجم

متوسط قیمت خانه در تهران در مرز ۳۱ میلیون تومان

پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان: ۱۱ درصد به نرخ محرومان 
در 5 سال اخیر افزوده شده است


