
سهم 22 درصدی حمالت باج افزاری از حوادث سایبری نیمه اول سال 2021
کل  از  درصــد   22 باج افــزاری  حمــالت 
در  گزارش شــده  ســایبری  امنیتــی  حــوادث 
را تشــکیل می دهنــد  نیمــه اول ســال 2021 
و آموزش وپــرورش تــا حــد زیــادی تحــت تأثیر 

حوادث امنیت سایبری قرارگرفته است.
خبرگزاری ایسنا در این باره نوشت: حمله 
ســایبری حملــه به یــک رایانه، شــبکه رایانه ای 
یا اطالعات ذخیره شــده در یک شــبکه اســت. 
این حمله می تواند انگیزه های مختلفی داشته 
باشــد. برخــی از نفوذگــران به دنبــال غیرفعال 
کردن سیستم رایانه و برخی دیگر به دنبال به 
دســت گرفتــن کنترل آن هســتند. بــا این حال 
عــده ای قصــد دارنــد بــه سیســتم نفــوذ کــرده 
و اطالعــات را بــه ســرقت ببرنــد یا نابــود کنند. 
اگرچه حمالت سایبری اغلب سازمانها را هدف 
قرار می دهند اما اشخاص عادی هم از حمالت 

سایبری در امان نیستند.  
حمــالت باج افــزاری )ransomware( ایــن 
روزها بیشــتر رایج شــده اســت و هیچ شرکتی 
نیــز از ایــن حمــالت مصــون نیســت. باج افــزار 

نرم افزاری مخرب است که سیستم قربانیان را 
بــرای اخاذی پــول از آن ها قفل گــذاری می کند. 
رمزگــذاری  را  پرونده هــای شــما  ایــن حمــالت 
می کنــد و داده هــای گران بهای شــمارا برای اخذ 
بــاج، نگــه می دارنــد. ایــن کار با وسوســه کردن 
کاربران در دانلود یک پیوست یا باز کردن یک 
لینک انجام می شود. با دانلود پیوست، بدافزار 

را در دستگاه خود نصب می کنید.
از  سایب ســیف  شــرکت  تجزیه وتحلیــل 
 ،)ICO( اطالعــات  دفتــر کمیســیون  داده هــای 
کــه پلیس فتا منتشــر شــده،  تعــداد و ماهیت 
نقض هــای امنیــت ســایبری بریتانیــا را کــه در 
ســال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ بــه ایــن ســازمان گــزارش  
شده، بررسی کرده است. تاکنون فیشینگ در 
بیشتر حوادث مقصر بوده و ۴۰ درصد از موارد 
نقــض امنیت ســایبری گزارش شــده بــه ICO را 
تشکیل داده که نسبت به سال قبل ۴۴ درصد 
کاهش یافتــه،  با این حال، حمــالت باج افزار در 
حــال افزایــش اســت. در ســال ۲۰۲۰ حمــالت 
باج افــزار تنهــا ۱۱ درصــد از مــوارد نقــض امنیت 

سایبری را شامل می شد که در نیمه اول سال 
۲۰۲۱ به ۲۲ درصد افزایش یافته است.

آموزش وپــرورش بــا تحمیــل ۳۲ درصد از 
حمــالت باج افــزاری در نیمــه اول ســال ۲۰۲۱ 
بیشــترین ضربــه را بــه خــود اختصــاص داده 
اســت. درحالی کــه ایــن میزان در مدت مشــابه 
سال قبل ۱۱ درصد بوده است. شتاب بسیاری 
از مــدارس بــرای انتقــال بــه آمــوزش از راه دور 
سبب افزایش حمالت منجر به از دست دادن 
آزمایــش  داده هــای  و  مالــی  ســوابق  دروس، 
COVID-۱9 در مــدارس شــد. در مــارس ۲۰۲۱، 

 Cambridge Meridian در  مدرســه  همــه ۱۷ 
Academies Trust بــه دنبــال حملــه باج افــزار 

بــا اختــالل مواجــه شــدند. خرده فروشــی ها و 
شــرکت های تولیــدی همچنــان هــدف اصلــی 
حمــالت ســایبری هســتند و ۲۰ درصــد از کل 
حــوادث گزارش شــده در نیمــه اول ســال ۲۰۲۱ 
به طــور  خرده فروشــان  می دهنــد.  تشــکیل  را 
فزاینده ای حجم زیادی از داده های مشتریان را 
در اختیــار دارنــد و از کانال های دیجیتالی برای 

رقابت پذیــری اســتفاده می کننــد کــه منجــر به 
افزایش خطر حمالت سایبری می شود.

اوز آالشه، مدیرعامل CybSafe، می گوید: 
»باج افزار اکنون یک تهدید مهم امنیتی اســت 
که طی سال گذشته به طور فزاینده ای افزایش  
یافتــه اســت. حمــالت اخیــر بــه ســازمان های 
دولتــی و خدمــات درمانــی نشــان می دهــد کــه 
چنیــن حمالتی چقدر می تواند ویران گر باشــد. 
در آموزش وپــرورش، انتقــال ســریع به آموزش 
از راه دور حفره هــای جدیــدی در دیواره دفاعی 
مــدارس ایجاد کرده اســت و باندهــای باج افزار 
جهــت بهره بــرداری از آن هــا بســیار خوشــحال 
شده اند. برای مقابله با این تهدید، ما باید فراتر 
از آموزش هــا و تمرینات امنیتی حرکت کنیم و 
اگــر می خواهیم تغییر رفتــاری واقعی را تجربه 
کنیم باید جنبه انســانی امنیت ســایبری را نیز 
درک کنیــم. ایــن رفتارهــا پایــه و اســاس دفــاع 
مــا در برابــر چنیــن تهدیدهای مخربی هســتند 
و اهمیــت آن هــا طــی ســال های آینــده بیشــتر 

خواهد شد.«

رضا پدیدار 

رئیس كمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران

در یــك مطالعــه میدانــی در حــوزه اقتصاد 
ملــی كشــورها و توجــه بــه رونــد رو بــه رشــد یــا 
تغییراتــی كــه ضرورت توســعه را فراهم می كند 
به نشــانه هایی برخورد می كنیم از جمله تراكم 
شدید زمان و فضا،  حمل و نقل گسترده كاال و 
افراد در مبادی ورودی و خروجی، كم رنگ شدن 
مرزهــای حاكمیت مطلــق دولت های ملی بر اثر 
نفــوذ نهادهــای فــرا ملــی ، گســترش روز افــزون 
تجارت و گردش سرمایه، تماس ها وبرخوردهای 
چشــمگیر روابــط اجتماعــی و ایده هــای ســابقا" 
دوردســت بر اثر گســترش ارتباطات و پیشرفت 
تكنولــوژی كــه در دهه هــای اخیر به شــدت اوج 

گرفته است.
اینها همه نشانه های پدیده ای است كه از 
آن بعنوان جهانی شدن یاد می كنیم. این پدیده 
بســته بــه وضــع ملــی، منطقــه ای و بین المللی، 
زمینه هــا و پیامدهــای متفاوتــی برای كشــورها، 
اعــم از فرصت هــای ســودآور و محدودیت هــای 
هزینه بــر ایجــاد می كند. درصورتــی كه به لحاظ 
روش شناختی فضای جهانی شده را یك ساختار 
در نظــر بگیریــم، اقتضائاتــی این ســاختار ایجاد 
می كنــد، برای كارگــزاران قدرتمند در هر ســطح 
می تواند فرصت ساز و برای ضعیفان محدودیت 

و هزینه زا باشد.
 تا آنجا كه به كشــورهای در حال توســعه 
مربــوط می شــود آنهــا انتخاب های محــدودی در 
مواجهــه بــا ایــن پدیده دارند. آنــان در صورتی از 
فرصت ها و مواهب این عرصه برخوردار خواهند 
بــود كه همزمــان توانایی هــا و ظرفیت های خود 
را به منظور مواجهه و ســازگاری با محیط جدید 
افزایش دهند تا هم به یك برنامه توسعه ملی 
بــه عنــوان نیازی اساســی جامه عمل بپوشــانند 
و هــم در برابرآســیب های ایــن فرآینــد خــود را 
ایمــن كننــد. در این فضــا و زمان متراكم به نظر 
می رســد دولت ها و اداره كننــدگان آن مهمترین 
كارگزاران برنامه توســعه در كشــورها هســتند، 
باید مدیریت نوسازی و اصالحات در عرصه های 

اساسی را بر عهده گیرند. 
با توجه به نقش  اقتصاد انرژی در توسعه 
اقتصــاد ملــی ایــران بایــد گفت كــه دولت جدید 
بایــد اصالحاتــی مبنایــی در زمینــه ســاخت های 
فیزیكی ، نهادها و سیاســت ها )سیاست گذاری 
و رویكردهــای حكمرانــی توســعه( بــرای تولیــد 
قدرت و توانمند ســازی كشــور به منظور تطبیق 
بــا اقتضائات فضــای جدید اعمال كنند. مجموع 
افزایــش  بــه  منجــر  ســه گانه  اصالحــات  ایــن 

هزینه هــای عمومــی می شــود و 
نیاز به سیاســت گذاری مناسب 
در حوزه هــای برنامه ریــزی مالی 
را ضــروری می ســازد. با توجه به 
نقــش اقتصــاد انرژی بــه عنوان 
بــه  نهادگرایانــه  مجموعــه  یــك 
بحــث نوســازی و اصالحــات در 
كشــورهای در حــال توســعه كــه 
ایــران اکنــون در ایــن بخــش در 

صحنه جهانی قلمداد می شود، ضرورت دارد كه 
فرآیند اصالحات در كشور را با محوریت اقتصاد 

انرژی مورد توجه جدی قرار دهیم.
بــا توجــه بــه مقدمــه پیش گفتــه می تــوان 
یــادآوری کــرد كه انــرژی به عنــوان عنصر اصلی 
فعالیت هــای اقتصــادی، تولیــد و ارائــه خدمــات 
مطــرح  اســت. بنابراین توســعه پایــدار از طریق 
سیستم های تولید انرژی كه بازده باالتر و قیمت 
آالیندگی كمتری دارند، ایجاد می شود . در این 
راســتا اقتصــاد پایــدار باعــث افزایــش تولیــدات 
بــا صرفــه اقتصادی و مشــاركت افراد بیشــتر در 
توســعه می شــود که کاهــش محدودیــت منابع 
تولیــد در كوتاه مــدت و آالیندگــی در درازمدت را 

به همراه دارد.  
در ابتدا بشر از  چوب و ذغال سنگ برای 
تولید انرژی استفاده می کرد اما با كاهش منابع 
جنگلــی و  افزایش درخواســت انــرژی و به وجود 
آمدن محدودیت های اكو انرژی )محدودیت های 
اقتصــادی و زیســت محیطی(، نفــت جایگزیــن 
چوب و ذغال ســنگ شــد. اما پس از مدتی این 
منبــع انــرژی نیز با محدودیت های اكــو انرژی از 
جملــه افزایــش تــورم، بحران هــای منطقــه ای و 
آلودگــی جهانــی مواجــه شــد. بنابراین بــار دیگر 
ســیر تكاملــی انــرژی باعــث حركــت بــه ســمت  
انرژی پاك تر شــد. انرژی های تجدیدپذیر نوین 
كه بعضی مناطق پتانسیل الزم برای استفاده از 
این منابع را دارند و بررســی مباحث نیز نشــان 
می دهــد كــه می تــوان بــا شناســایی دقیق تــر و 
بهره گیــری از انرژی هــای نــو، از مزایــای غیرقابل 
انــكار آنهــا در زمینــه بهبــود محیــط زیســت و 
توســعه اقتصــادی پایــدار كمك گرفــت.  در این 
صورت الزم اســت عالوه بر توجه همه جانبه به 
توســعه اقتصاد ملی با محوریت اقتصاد انرژی، 
بــرای اصالح ســاختار مدیریت انرژی كشــور نیز 
پرداخته شود. در این راستا رسالت دولت جدید 
ناظر بر طرح جامع انرژی كشور است كه در این 
حالت باید قالب اصلی شكل گیری شورای عالی 
انرژی كشــور كه در تاریخ ۱۳99/۷/۲۱ تشــكیل 
و در تاریخ ۱۳99/۱۲/۲9 به كلیه مبادی ذی ربط 

در وزارتخانه هــا و ســازمان های 
متبوع ابالغ شده، در سه قالب 

مد نظر قرار گیرد: 
۱- ادامه روند موجود حوزه 
انــرژی )بــر مبنــای تــداوم رونــد 

گذشته در آینده(
۲- برنامــه ششــم توســعه 
)بــر مبنــای شــاخص های كمــی 
انــرژی مصوب در برنامه ششــم 

توسعه اقتصادی كشور(
۳- بهینه ســازی )بــر مبنای انجــام اقدامات 
بهینه ســازی در برنامه های تعیین شده دولت و 
نیل به اســتانداردهای تدوین شــده و در دســت 

اقدام (
در ایــن حالــت می تــوان انتظارداشــت كــه 
بهــره وری  اســاس حداكثــر  بــر  انــرژی  اقتصــاد 
در اســتفاده از منابــع انــرژی كشــور بــا رویكــرد 
اســتفاده موثــر از  انــرژی در تمــام بخش هــای 
تقاضــا و كاهــش تلفــات و هدررفــت در طــرف 
عرضه انرژی، پتانسیل های صرفه جویی انرژی و 
محدودیت های منابع مالی برای ســرمایه گذاری 
در بخش انرژی و انتخاب گزینه بهینه سازی به 
عنوان مسیر آینده توسعه اقتصاد انرژی كشور 
تعیین شود. در این صورت می توان برای تدوین 
یــك بســته نجات اقتصــاد ایران با اهــداف قابل 
ســنجش و امكان پذیــر بــرای چهــار ســال آینــده 
اقتصاد ملی كشور به این تعریف و تدوین کرد: 
الف -  رشــد اشتغال زای 6 درصدی ساالنه 
و در نظر گرفتن ۳ تا 5 میلیون شغل در ۴ سال 

آینده كه الزمه عبور از بحران فعلی است. 
ب-  مهــار پایــدار تــورم و رســاندن تــورم به 
میانگیــن تــورم كشــورهای خاورمیانه بــه عنوان 
یــك ضــرورت ملــی در حفــظ و پایــداری توســعه 

اقتصادی كشور
ج -  فقرزدایی غیر تورمی و تضمین درآمد 
پایدار معادل ۱۳۰ دالری در ماه برای كلیه اقشار 
آســیب پذیر كشور در فرآیند برنامه های توسعه 

پایدار 
د -  مقابلــه بــا فســاد و رســاندن شــاخص 
ادارك فســاد در ایــران بــه میانگیــن كشــورهای 
خاورمیانه بر اساس گزارش سازمان ملل متحد 
هـــ -  ارتقــای جایــگاه بیــن المللــی اقتصاد 
كشــور و رشــد ۱۰۰ درصدی نســبت به صادرات 
غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی در چهار سال 

پیش روی كشور.
بــا توجــه بــه نــكات پیش گفتــه و ظرفیــت 
بــاالی اقتصــاد انــرژی برای توســعه اقتصاد ملی 
كشــور الزم  اســت دولت جدید در ابتدای کار با 

اخذ نظرات فعاالن بخش های مختلف اقتصادی 
بویــژه پارلمان بخش خصوصــی، به تجدید نظر 
در برنامه ها و فعالیت های خود به شرحی كه از 
نظرگاه های كارشناسان گذشته است، بپردازد و 
توجه همه جانبه خود را به موارد مشروحه زیر 

معطوف دارد :
۱- نظام ارزی و سیاســت های ارزی كشــور 

الزاما صادرات محور باشد.
۲- برای اشــتغل و  ایجاد رشــد پایدار الزم 
است به سمت جاده های ترانزیتی منطقه برویم 

و تمامی آنان را مورد مطالعه جدی قرار دهیم.
توســعه  و  قطعه ســازی  ظرفیــت   -۳
پیمانكاری هــا را در منطقــه افزایــش دهیــم و به 
طــور جــدی در پروژه هــای كشــورهای همســایه 

حضوری فعال داشته باشیم. 
۴- ظرفیــت دیپلماســی كشــور را بــا دیگــر 
كشــورهای جهــان كــه بــه طــور ســنتی بــا آنهــا 
دادوســتد داشــته ایم افزایــش دهیــم و بــه طــور 
مثال با كشورهایی نظیر هند، چین، كره جنوبی 
و ژاپــن زمینه هــای فرآیندی اقتصادی را فراهم و 
همانند گذشــته بخش مهمی از ســبد اقتصادی 

صادراتی خود را به آنان اختصاص دهیم.
5- ریشه كن كردن فقر مطلق در جامعه با 
دیپلماسی جدید اقتصادی با كشورهای منطقه 
بــا محوریــت اقتصــاد انرژی كه می تواند بســیار 

اثرگذار باشد.
6- امضا و مبادله توافق نامه آزاد اقتصادی 
با حداقل ده كشور منطقه با اولویت فرآورده های 

حوزه انرژی و تهیه برنامه توسعه ای برای آنها.
در ایــن صــورت دولــت جدیــد می توانــد بــا 
هدف گــذاری دربــاره مــوارد پیش گفتــه تــورم را 
مهار کند و با واگذاری اقتصاد به فعاالن اقتصاد 
مردمی زمینه ای را به وجود آورد كه موجب رشد 
منابــع ارزی و گــردش پویــای منابــع ریالــی در 

اقتصاد ملی كشور شود. 
چنانچــه  پیش گفتــه  نــكات  رعایــت  بــا 
درآمدهــای حاصــل از انــرژی را بــا نصــف قیمت 
جهانــی هــم بفروشــیم بــا بیــش از 8۰  میلیــارد 
دالر درآمد ارزی روبه رو خواهیم شــد؛ در حالی 
کــه اکنــون بــه ۱۰ میلیــارد دالر هــم نمــی رســد. 
یكــی از دالیــل این مهم یارانه هــای پنهان انرژی 
است كه بدون برنامه ریزی و آینده نگری مصرف 
یــا بهتــر بگوییــم، تلــف می شــود و در آخر اینكه 
ایجاد بازار متشكل انرژی برای هدف گذاری های 
مطلــوب داخلــی و خارجــی می تواند كشــور را از 
هــر گونــه بحرانــی در جریــان توســعه ملی خود 

مصون بدارد. 

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
www.asre-eghtesad.com
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هوالرزاق

صمت در مسیر 
پروژه محوری و 

فرایندگرایی
محسن احمدی مقدم

گــذرا  نگاهــی  بــا 
برنامه هــای  اهــم  بــر 
وزیــر  شــده  ارائــه 
خانــه  در  صمــت  جدیــد 
از  یکــی  حرکــت  ملــت، 
مهمتریــن  بزرگتریــن، 
اثربخش تریــن  و 
اجرایــی  دســتگاه های 
پروژه محــوری  مســیر  در 
احصــاء  فرایندگرایــی  و 
راهبردهایــی  می گــردد؛ 
گســترده  تحــوالت  کــه 
بــا  تقابــل  و  ســریع  و 
در  ســاختاری  روزمرگــی 
هــر ســازمانی را می توان 

از پیامدهای برجسته اجرای آن به شمار آورد. 
خروجــی  ماهیــت  اســاس  بــر  غالبــاً  ســازمان ها 
نهایــی خــود یا پــروژه های ملموســی که ارائــه می کنند، 
طبقه بنــدی می شــوند و  چالش هــای تقســیم وظایــف 
ســمت  بــه  را  آنهــا  مجموعه هــا،  زیــر  بخش بنــدی  و 
ســازماندهی منابع انســانی، عملکرد و فعالیت پروژه ای 

و اصطالحاً پروژه محوری سوق می دهد.
 در واقــع، یــک مجموعه پروژه محور قادر اســت در 
مســیر تحقــق ســریع اهــداف و خط مشــی ها، تکالیف و 
وظایــف خاصــی را در مقاطع زمانی مختلف متناســب با 
فرصت هــا، چالش ها و مطالبات بیرونی برای مولفه ها، 
بخش هــا، زیربخش هــا، عناصــر و اجــزای زیرمجموعــه 
معین کند و عالوه بر تشــدید پیچیدگی های ســازمانی، 

خروج مجموعه از روزمرگی را به دنبال داشته باشد.
فرایندگرایی  نیز به این معناســت که در ســازمان، 
سیســتم یــا مجموعــه بــه جای تمرکــز بر جایــگاه افراد و 
زیرمجموعه هــا و زیربخش هــا، بــه نــوع کار و مســیر و 
فراینــدی کــه بــرای تحقــق اهــداف می توان ترســیم کرد، 
توجــه شــود. بــه عبــارت دیگــر، در مدیریــت فرایند گــرا 
بیشتر از آنکه به پرسش»چه کاری باید انجام شود؟« 
بپردازیــم  بــه اینکــه »هر کاری چگونه انجام می شــود« 

می پردازیم.
هــر دو رویکــرد پروژه محــوری و فرایندگرایــی رفــع 
بســیاری از موانع و مشــکالت و کســب دیدگاه واضح و 
شــفاف درباره فعالیت های عملکردی ســازمان را در پی 
دارد که در ســریع ترین زمان ممکن افزایش بهره وری و 

خروج از روزمرگی سازمانی را موجب خواهد شد. 
ابتنــای وزارت صمــت به روش هــای علمی و به روز 
ساختاری در دوره جدید و رویکرد برنامه ریز، پروژه محور 
و فرایندگرای وزیر جدید، افق های روشــنی را در مســیر 
تحقق وزارتخانه ای پیشــرو، هوشــمند و عملیاتی نمایان 
می ســازد کــه بــه معنــای واقعــی کلمــه می توانــد موتــور 
محرکــه اقتصاد کشــور باشــد و بخــش خصوصی و دیگر 

اجزای اقتصادی کشور را به تحرک وا دارد.
ســیدرضا فاطمــی امین معتقد اســت: امــور وزارت 
متبوعــش بایــد در ســه دســته فرآیندهــای اســتمراری، 
پروژه هایــی بــا خروجــی معین و اقدامــات جاری خالصه 
شــود تــا در حــد امــکان فعالیت هــا در قالــب فرایندها و 
پروژه ها ساماندهی و سازماندهی شده و نظم مدیریتی 

ایجاد شود.
وزارت  فعلــی  عملیاتــی  برنامــه   ۴۰ تجمیــع  از  او 
صمت و ۳6 پروژه ارائه شده به مجلس خبر داده است 
که ضمن تعیین یک مدیر و زمانبندی مشخص برای هر 
پروژه، جلسات مستمر و منظم پایش پروژه را با حضور 
شــخص وزیــر و دیگــر اجــزا و عناصر مرتبط بــا پروژه در 

وزارتخانه به همراه دارد.
بــه بــاور وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت، رویکــرد 
وظیفه گرایــی بــرای محیط هــای انعطاف پذیــر ماننــد این 
مجموعه بزرگ با گستره مأموریت ها و اهدافی که نیاز 
به حمایت ها و هماهنگی های بین بخشی و فرا بخشی 
دارد، رویکــرد مناســبی نیســت و بــرای نیــل بــه پویایــی 
و تحــول واقعــی وزارت صمــت بایــد بــا انتخــاب رویکــرد 
فرایندگرایانــه و با ایجاد پنجره های واحد متمرکز، فعال 
و پاســخگو بــرای فعــاالن اقتصــادی و مجاهــدان جنــگ 
ســمت حکمرانــی هوشــمند عرصه هــای  بــه  اقتصــادی 

اقتصادی کشور حرکت کرد.
فاطمی امین در تالش است همسو با فعالیت های 
پروژه ای، فرایندی و جاری وزارت متبوعش و با همراهی 
نماینــدگان مــردم در مجلس، آمایش ســرزمینی ویژه ای 
گذشــته  در  صورت گرفتــه  آمایش هــای  بــر  مبتنــی  را 
و  چالش هــا  فرصت هــا،  دقیــق  کاوش  همچنیــن  و 
ظرفیت هــای بومــی و خــاص ۴5۰ شهرســتان کشــور در 
حوزه هــای صنعتــی، معدنی و تجاری در نظر بگیرد تا با 
تدویــن بســته های کامل و دقیق ســرمایه گذاری، تمامی 
مــوارد مــورد نیاز ســرمایه گذار حتی مجوزهــای مربوط را 

نیز در اختیار او قرار بدهد.
وعده هــای  تحقــق  می توانــد  آنچــه  همــه  ایــن  بــا 
دولــت  در  کشــور  تجــارت  و  تولیــد  کشــتی  ســکاندار  
ســیزدهم را به همراه داشــته باشد، همدلی، همزبانی، 
ارکان  اقتصــادی،  نخبــگان  اقنــاع  و  اجمــاع  تعامــل، 
حاکمیــت، بخش خصوصی توانمند ایرانی و همت بلند 
همــکاران و پایبنــدی به برنامه ها و اصالحات ســاختاری 

او در یکی از بزرگترین دستگاه های قوه مجریه است.
امیــد آنکــه در افــق ۱۴۰۴ با کســب دســتاوردهایی 
صنعتــی،  بخش هــای  در  میلیونــی  دو  اشــتغال  نظیــر 
معدنــی و تجــاری،  افزایــش چشــمگیر میــزان صادرات، 
جایگزینــی معــدن بــا نفــت و همین طــور دیگــر تعهدات 
مطرح شــده در بهارســتان و در نتیجــه رفــع دغدغه هــای 
اقتصــادی و معیشــتی در دولــت ســیزدهم، بــه تعبیــر 
رهبری معظم انقالب ترمیم و احیای اعتماد آسیب دیده 

مردم را شاهد باشیم.

چین به دنبال برقرار 
ارتباط میان سیاست 

قومی و توسعه
ترجمه: محمود نواب مطلق

ی  ر ئیس جمهــو ر
همزمــان  کــه  چیــن 
دبیرکل حزب کمونیست  
کمیســیون  رئیــس  و 
نظامــی مرکــزی چین نیز 
تــالش  خواســتار  اســت 
بــاال  کیفیــت  بــا  و  ویــژه 
بــرای رســیدگی بــه امــور 
جیــن  شــی  شــد.  اقــوام 

پینگ در ســخنرانی خود بــه طور خالصه به تالش های 
صــورت گرفتــه در ایــن مــورد از شــروع اصالحــات از 
هجدهمیــن کنگــره حــزب کمونیســت چیــن در ســال  

2012)1۳۹1( پرداخت. 
یــک  در  خــود  گذشــته  هفتــه  ســخنرانی  در  او 
کنفرانــس کــه بــرای بررســی » امــور اقــوام در چیــن« 
برگزار شــده بود، گفــت: »موقعیت تاریخی فراهم آمده 
در زمینه کار برای امور اقوام در حزب کمونیســت چین 
باید از راهبردهای فصل کنونی تاریخ کشــور محســوب 
شود. تمام اقوام چینی درکنار هم با همبستگی فراوان 
باید برای ساختن چین هرچه در توان دارند، به میدان 
بیاورند. این هدف اصلی حزب کمونیست چین است.»
رئیس جمهــوری چیــن افــزود: »اســتحکام مفهــوم 
جامعــه و نقــش اقوام درآن بــرای ملت چین باید تبیین 
شــود. هویــت و غــرور ملــی ناشــی از اســتحکام مفهــوم 
جامعــه نقــش بســزایی در ســازندگی چیــن دارد. همــه 
اقــوام در چیــن باید برابر باشــند. همــه تحت یک پرچم 
زندگــی می کننــد. همــه بایــد بــا افتخار این پرچــم را باال 

نگهدارند.« 
رئیــس جمهــور چیــن در ایــن حــال اضافــه کــرد: 
»هویت مســتقل هر قوم نیز باید به رســمیت شــناخته 
شــود و قوانیــن منطقــه ای مطابــق بــا قوانیــن کشــور در 
جهــت ارتقــای این امر حرکت کنند. همه باید احســاس 
کننــد بــه ملــت چیــن تعلــق دارنــد. تمــام اقــوام بایــد به 
و  اقتصــادی  مختلــف  زمینه هــای  در  گســترده  صــورت 
اجتماعی فعالیت کنند.« شی جین پینگ از طرف دیگر 
بــر ایــن نکتــه هم تأکیــد کرد که » اداره امــور اقوام باید 
براســاس قانــون، حاکمیــت و امنیــت ملــی چیــن باشــد 
کــه بر این اســاس منافع حاصــل از فعالیتهای اقتصادی 
اقــوام نیــز مــورد حمایــت و حفاظــت خواهد بــود. حزب 
کمونیست در اجرای این امور مستمر باید تالش کند.«
در مــورد مفهــوم جامعه رئیــس جمهور چین تاکید 
کرد: »رسیدن به مفهوم واقعی جامعه در پاسداشت از 
منافع تمامی گروه هاســت و اقوام در آن نقش بســزایی 
دارند. اگر این مفهوم برای ملت چین به درستی تبیین 
شــود و تمامــی اقــوام و گروه ها بــا جدیت ملزم به حفظ 
امنیــت ملــی و ثبات جامعه به صورت مشــترک باشــند، 
کشــور از هرگونــه نفــوذ افــکار افراطــی و جدایی طلبانــه 
مصــون می مانــد. دراین صورت همه کنار هم می توانند 

بهترین زندگی را رقم بزنند.« 
او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نقش 
حــزب کمونیســت در ایــن امــر گفــت: »تنهــا از ایــن راه 
اســت کــه مــی تــوان شــکوفایی و امنیــت پایــدار را برای 
فعالیتهــای حــزب تضمیــن کــرد. تقویــت حــس هویــت 
ملــی در جامعــه و ایجــاد وحــدت میان همه اقــوام برای 
ســاختن چین. تمام گروه ها باید منافع ملی را سرلوحه 
فعالیتهای خود قرار دهند. امور باید به گونه ای هدایت 
شــوند کــه اقــوام از مســیر تأمیــن منافع ملی بــه منافع 

خود دست یابند.«
او دربــاره تفکــر وطــن پرســتی تاکیــد کــرد: »نــه 
وطن پرستی به مفهوم صرفا کل چین و نه وطن پرستی 
بــه مفهمــوم صرفــا  یــک قوم در یــک منطقــه هیچکدام 
منجــر بــه رشــد و توســعه چیــن نخواهــد شــد.« در این 
مــورد او بــه زبــان چینــی و زبان هــای اقوام اشــاره کرد و 
گفت: »آموزش واستفاده از زبان چینی به عنوان زبان 
معیار، چه در گفتار و چه در نوشتار، باید ترویج شود. 
البتــه تمامــی اقــوام نیزمــی تواننــد  آمــوزش و اســتفاده 
از زبان هــای خــاص خــود در گفتــار و نوشــتار را ترویــج 

کنند.«
وی در مــورد موقعیــت کنونــی جهــان بــا اشــاره بــه 
ضرورت به روز رسانی در تمامی زمینه ها گفت: »زمینه 
بــرای تمــام اقــوام و گروه هــا در به روزرســانی در مــوارد 
مختلــف اجتماعــی بایــد به آســانی فراهم شــود. ارتباط 
میــان اقــوام و گروه هــا و افزایش مبادالت میان آنها نیز 

در این زمینه نقش مهمی ایفا می کند.«
شــی جیــن پینــگ در بخــش دیگــری از ســخنانش 
بــا تاکیــد بــر  اهمیــت و ضــرورت ارتقــای سیســتم های 
خواســتار  گروه هــا   و  اقــوام  امــور  دراداره  مدیریتــی  
تــالش بیشــتر در ایــن خصــوص بــه منظــور مقابلــه بــا 
مخاطــرات احتمالــی و پنهانی شــد. او به طور مشــخص 
گفت:»افراط گــری و جدایی طلبی در جامعه جایی ندارد 
و باید حذف شود و جامعه جهانی نیز باید در مبارزه با 

تروریسم با قدرت بیشتر به میدان بیاید.«
او در پایان مجددا بر نقش حزب کمونیست چین 
درضمانت اجرای موارد مذکور با تالش بیشــتر و ارتقای 

کیفی فعالیتهایش دراداره  امور اقوام تأکید کرد.
لی کیکیانگ، رئیس این کنفرانس نیز در انتها در 
اهمیت سخنان رئیس جمهور چین گفت:» این سخنان 
به منزله منشــور، راهبرد، دســتورالعمل و وظایف حزب 
کمونیســت در ارتقــای کیفی فعالیتهــای مربوط به اداره 
امــور اقــوام تلقــی می شــود؛ فعالیتی متمرکــز بر مفهوم 

جامعه چینی.«
وانگیانگ نیز در نتیجه گیری اعالم کرد: »ســخنان 
تازه تریــن  و  آخریــن  منزلــه  بــه  چیــن  رئیس جمهــوری 
آیین نامــه حــزب کمونیســت چیــن در مــورد اداره امــور 
اقــوام  و آخریــن نســخه تطبیقی مارکسیســم با جامعه 

چین است.«
منبع: شینهوا
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کاهش ۳۰ درصدی تقاضا 
برای گوشت قرمز

رئیساتحادیهگوشتگوسفندیازکاهش۲۵تا
۳۰درصــدیتقاضــابــرایخریــدگوشــتقرمــزوافــت

سرانهمصرفاینکاالتا۸.۵کیلوگرمخبرداد.
بــه گــزارش صــدا و ســیما، علــی اصغــر ملکــی، بــا 
بیان اینکه اســتاندارد ســرانه مصرف ۱۲کیلوگرم اســت، 
افــزود: مصــرف گوشــت به دلیل افزایش قیمت نســبت 

به سال های گذشته کاهش بیشتری داشته است.
او بــا بیــان اینکــه در یــک مــاه اخیــر رونــد افزایش 
قیمت گوشــت کند شــده اســت، گفت: هم اکنون شقه 
گوســفند بــره مــاده درب مغازه کیلویــی ۱۲۰هزار تومان 
عرضــه می شــود کــه بــا ده درصــد ســود ایــن کاال باید با 

قیمت ۱۳۰هزار تومان به دست مصرف کننده برسد.
رئیــس اتحادیــه گوشــت گوســفندی با بیــان اینکه 
مــردم بایــد بداننــد شــقه گوســفند بــره مــاده کوچــک و 
کم وزن است افزود: امروز شقه گوسفند بره نر کیلویی 
۱۳۰هــزار تومــان بــه مغــازه دار عرضــه می شــود کــه بــا 
۱۰درصــد ســود باید بــا قیمت ۱۴۰هزار تومان به دســت 

مصرف کننده برسد.
ملکی با بیان اینکه کمبود نهاده و گرانی آن سبب 
ذبح بره ماده از ابتدای سال تاکنون شده است، گفت: 
با این وضع از ابتدای مهر بازار با دغدغه کمبود گوشت 
گوسفندی مواجه می شود، زیرا بره ماده گوسفند مولد 
اســت و نبایــد ذبــح شــود. او ادامــه داد: امــروز گوســاله 
زنــده کیلویــی ۵۰تــا ۵۴هزار تومان، گوســفند بــره نر با 
قیمــت ۶۰هــزار تومان و گوســفند بره ماده نیز با قیمت 

۵۰هزار تومان عرضه می شود.

افزایش قیمت، مصرف چای 
را کم کرد 

رئیــسســندیکایچــایشــمالمیگویــدکــهچایاز
ســالگذشــتهتاکنــونبیــشاز۵۰درصدگرانشــدهوبا
افزایــشقابــلتوجــهقیمــتچــای،مصرفمــردمهمکم
شدهاست.ایندرحالیاستکهچایتنهاکاالییاست

کهتماماقشاربرایپذیراییازآناستفادهمیکنند.
به گزارش تجارت نیوز، طبق آخرین داده های مرکز 
آمار تورم چای در مرداد امسال نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته به ۷۰٫۷درصد رسید.
رئیــس ســندیکای چــای شــمال بــا یــادآوری وضــع 
بــازار توضیــح داد: چای ایرانی نســبت به ســال گذشــته 
۵۰درصــد گــران شــده اســت. علت گرانی چــای افزایش 
۵۰درصــدی خریــد تضمینی برگ ســبز اســت. همچنین 
نــرخ دســتمزد کارگــران، هزینــه آب، بــرق و گاز بیش از 

۱۰۰درصد بیشتر شده است.
محمــد صادق حســنی به تجارت نیــوز گفت: اکنون 
قیمــت هــر کیلــو چــای ایرانــی از در کارخانــه بیــن ۲۰تــا 
۱۲۰هزار تومان اســت، بســته به کیفیت و نوع چای. با 
افزایــش قابــل توجــه قیمت چــای خرید و مصــرف کمتر 

شده و مردم در خرید چای صرفه جویی می کنند.
او ادامــه داد: در فصــل تابســتان تقاضا برای خرید 
چــای بــه دلیــل فصــل گرما به طــور چشــمگیری کاهش 
پیدا کرده است. البته جیب مردم هم برای خرید برخی 
کاالهای اساسی کوچک تر شده و به همین دلیل برخی 
کاالهــا از جملــه چــای روی دســت فروشــگاه ها مانــده 
اســت. انتظــار مــی رود از آبــان تقاضــا بــرای خریــد چای 

بیشتر شود.
چــای  قیمــت  بــازار  در  می دهــد  نشــان  بررســی ها 
نســبت به ســال گذشــته دو برابر شــده اســت. به عنوان 
مثال چای ایرانی که ســال گذشــته هر کیلو آن با قیمت 
۳۰هــزار تومــان فروخته می شــد حاال بــه کیلویی ۶۰هزار 
تومان رســیده اســت. همچنین چای ۸۰هزار تومانی هم 
با قیمت ۱۶۰هزار تومان به دست مصرف کننده می رسد.
فعاالن بازار هم می گویند با جهش قیمت کاالها و 
افزایش هزینه بســته بندی کاالهای اساسی روی دست 
فروشگاه ها مانده است و تاریخ مصرف برخی کاالها به 

دلیل نبود تقاضا گذشته است.
دبیــر اتحادیــه بنکــداران مواد غذایی بــا بیان وضع 
بازار کاالهای اساســی به تجارت  نیوز گفت: در پنج ماه 
اخیــر فــروش کاالهــای اساســی به دلیــل کاهش قدرت 
خرید مردم ۳۵درصد کمتر شده است. این روزها چای 
تنهــا کاالیــی اســت که تمام اقشــار بــرای پذیرایــی از آن 
استفاده می کنند اما قدرت خرید اقشار آسیب پذیر هم 

در فروش چای تاثیر گذاشته است.

 هشدار ستاد مبارزه

با قاچاق کاال و ارز درباره 
عواقب رجیستری غیرحضوری

در حالی که در نامه وزیر اقتصاد 
رجیستری حضوری عامل فساد دانسته 

شده است ستاد مبارزه با قاچاق می گوید 
روش غیرحضوری رجیستری تلفن همراه 

باعث کاله برداری شده بود
بهگفتهســخنگویســتادمرکزیمبارزهباقاچاق
کاالوارز،پیشازاینسوءاستفادهازاطالعاتهویتی
مســافراندررجیســتریآنالینوبدوناحرازحضوری
مبــادیورودیکشــورســببورودســیل در مســافر
انبوهیازشــکایتهابهمراجعقضاییوســتادمبارزه
باقاچاقکاالوارزشدهبودبهطوریکهدادستانیکل
کشــورخطــاببهوزیروقــتاموراقتصــادیودارایی،

اصالحاینرویهرامطالبهکرد.
بــه گــزارش اقتصــاد پنهــان، در پــی انتشــار اخبــار 
حذف فرایند رجیســتری تلفن همراه مسافری از مبادی 
ورودی کشور از طریق فضای مجازی و برخی رسانه ها، 
ســخنگوی ســتاد مرکــزی مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز به 
شفاف ســازی ســوابق موضــوع و مالحظــات فراینــد ثبت 

مسافری گوشی تلفن همراه پرداخت.
مرکــزی  ســتاد  ســخنگوی  دهقانی نیــا،  حمیدرضــا 
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز و مدیــرکل دفتــر نظــارت بــر 
ســامانه های الکترونیکی و هوشمند مبارزه با قاچاق در 
این رابطه گفت: قبل از دی 99، ثبت مسافری به صورت 
مبــادی  در  احــراز حضــوری مســافر  بــدون  و  اینترنتــی 
ورودی کشــور انجام می شــد که در نتیجه این موضوع، 
متخلفان با دسترســی به اطالعات هویتی مســافران در 
شرکت های حمل ونقل، آژانس های مسافرتی و یا دیگر 
بخش های مرتبط همزمان با مســافرت مســافر با صدور 
سیم کارت به نام وی بدون اطالع  ایشان، گوشی قاچاق 

خود را ثبت و آن را تطهیر می کردند.
دهقانی نیــا ادامــه داد: ایــن موضــوع ســبب ورود 
ســیل انبوهــی از شــکایت ها بــه مراجــع قضایــی، ســتاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز و سایر دستگاه های درگیر در 
طرح شده بود تا جایی که اعتراض دادستانی کل کشور 

را نیز در پی داشت.
او اظهار کرد: در نتیجه دادستان محترم کل کشور 
طی مکاتبه ای در تاریخ  ۱۳ /۷ /9۸ با وزیر محترم وقت 
امــور اقتصــادی و دارایــی، ضمــن صــدور دســتور اصــالح 
رویه موجود مسافری، اظهار کاال در مبادی و ثبت پس 
از احراز هویت دقیق مســافر، طی تشــریفات گمرکی و 

پرداخت حقوق ورودی را مطالبه کرد.
مدیرکل دفتر نظارت بر سامانه های الکترونیکی و 
هوشمند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز افزود: 
از همان زمان، این ســتاد پیگیری موضوع را آغاز کرد و 
بــا توجــه به پیچیدگی هــای اجرا، در نهایــت فرایند ثبت 
 گوشی مسافری برای اتباع غیر ایرانی از تاریخ ۱۳/ ۳ /99

و بــرای اتبــاع ایرانــی از تاریخ  ۱ /۱۰/ 99 منوط به احراز 
حضــوری مســافر و اظهــار کاال در مبــادی ورودی کشــور 
شــد. او اظهــار کرد: در نتیجه ایــن اقدام، ضمن صیانت 
از حقــوق مســافر بــرای ثبــت گوشــی همــراه خــود، از 
سوءاستفاده از رویه مسافری برای تطهیر کاالی قاچاق 

جلوگیری شد.
سخنگوی ستاد گفت: در حال حاضر، مسافر پس 
از احــراز هویــت و اظهــار کاال در مبــادی ورودی کشــور، 
یــک مــاه فرصــت دارد تا از طریــق درگاه اینترنتی گمرک 

به پرداخت حقوق ورودی اقدام کند.
دهقانی نیــا در بخــش دوم از اظهاراتــش در رابطه 
با انتشــار اخبار حذف فرایند حضوری رجیســتری تلفن 
همراه مسافری ضمن یادآوری بازدید روز یکشنبه وزیر 
امــور اقتصــادی و دارایی از واحد رجیســتری مســتقر در 
گمــرک فــرودگاه امــام خمینــی )ره(، چالش هــای ســتاد 
مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز با گمرک در اجرای این 
فراینــد را مــورد توجــه قرار داد و افــزود: بخش بزرگی از 
ایســتایی و ایجاد صف موجود در مبادی ورود کشــور به 
علت قطعی یا کندی ســامانه داخلی گمرک و همچنین 
کم توجهــی بــه پیشــنهادهای این ســتاد در مــورد اصالح 

فرایند بوده است.
او گفت: قطعی یا کندی سامانه داخلی گمرک که 
در بازدید حضوری نماینده های این ســتاد در ســال قبل 
از فرودگاه امام )ره( نیز مشــهود بود با وجود قابل  حل 

بودن، متأسفانه تاکنون رفع نشده است.
دهقانی نیــا در رابطــه بــا راه حــل ســتاد مبــارزه بــا 
قاچــاق کاال و ارز در خصــوص ایــن مشــکل گفــت: یکــی 
از مهم تریــن پیشــنهادهایی کــه از همان ابتدا ارائه شــد 
ایــن بــود که گمرک در ســایت اینترنتی خــود امکان اخذ 
اطالعات هویتی و همچنین مشــخصات گوشــی را برای 
مســافران پیش از حضور در مبادی ورود کشــور فراهم 
کنــد و تنهــا ثبــت نهایــی کاال منــوط بــه احــراز حضــوری 
مســافر و کاالی همراه او در مبادی ورود کشــور باشــد؛ 
در ایــن صــورت وقتــی مســافر در مبــادی کشــور حضــور 
یافــت کارشــناس گمــرک می توانــد از طریــق جســتجوی 
کــد ملــی او، اطالعــات اظهــاری را بــا کاال تطبیــق داده 
و در صــورت تائیــد، او را مجــاز کنــد تــا یــک مــاه پــس از 
تاریــخ ورود، بــه پرداخت حقوق ورودی از طریق ســایت 
اینترنتــی گمــرک اقدام کند که متأســفانه این پیشــنهاد 

نیز اجرایی نشد.
در پایان سخنگوی ستاد ضمن اعالم آمادگی کامل 
بــرای شــرکت در کارگــروه مد نظــر وزیر امــور اقتصادی و 
دارایی، خاطرنشان کرد: ستاد، از هر پیشنهادی که ضمن 
کاهــش زمــان انجام فرایند رجیســتری در مبــادی ورودی 
کشــور، از تضییع حقوق مســافران واقعی جلوگیری کند 
و خطر سوءاســتفاده از رویه مســافری برای تطهیر کاالی 

قاچاق را مجدداً بازنگرداند، استقبال می کند.

اخبـــــــــــــــــارخبـــــــــــــــــر

بــهگفتــهدبیــرهیاتمدیــرهاتحادیــه
طالوجواهرتهرانباتوجهبهایاممحرم،
اهتمــامدولــتبــهکنتــرلبــازارارزوروند
کاهشــینــرخدالراحتمــالکاهشیشــدن
نــرخطــالوســکهدرروزهــایآینــدهوجود

دارد.
نادر بذرافشان در گفت وگو با خبرنگار 
مهــر در مــورد وضع بازار طال و ســکه، اظهار 
کرد: از شروع هفته گذشته تا روز یکشنبه 
نــرخ  جهانــی(،  بازارهــای  کاری  روز  )پایــان 
اونــس جهانــی طــال ۲۵دالر افزایــش یافــت 
کــه ایــن موضوع بــا افزایش نــرخ ارز همراه 
و موجــب بــاال رفتــن نــرخ طــال و ســکه در 

بازارهای ایران شد.
دبیر هیات مدیره اتحادیه طال و جواهر 
تهران افزود: از روز دوشنبه بازارهای جهانی 
بازگشایی شده و تا به این لحظه نرخ اونس 
جهانی ۲دالر کاهش یافته است. همچنین 
با توجه به کاهش نرخ دالر و اهتمام دولت 
بــه کنتــرل بــازار ارز، نرخ ســکه و طال از روز 
یکشنبه روند کاهشی داشته اند؛ به شکلی 
کــه یکشــنبه نــرخ ســکه ۲۰۰ هــزار تومان و 
نــرخ هــر گرم طالی ۱۸ عیــار ۱۵ هزار تومان 
کاهش یافت که روز دوشنبه احتمال تداوم 

روند کاهشی قیمت ها وجود دارد.
او بــا بیــان اینکــه ۳عامل اثرگــذار روی 
بازار طال و سکه ایران، نرخ ارز، نرخ اونس 

جهانــی و وضــع عرضه و تقاضاســت، گفت: 
قیمــت  افزایــش  دلیــل  بــه  گذشــته  هفتــه 
شــاهد افزایــش تقاضا در بــازار بودیم اما از 

اوایل هفته جاری، تقاضا کاهش یافت.
بذرافشــان تصریح کرد: از ابتدای سال 
که نرخ سکه به حدود 9تا ۱۰میلیون تومان 
رســیده بود بســیاری از کارشناســان اعتقاد 

بــه کاهش بیشــتر داشــتند امــا در آن زمان 
نــرخ ســکه بــه ثبــات نســبی رســیده بــود و 

احتمال کاهش وجود نداشت.
دبیر هیات مدیره اتحادیه طال و جواهر 
تهــران گفــت: در واقــع بیشــتر از هــر عامل 
نــرخ دالر روی نــرخ طــال و ســکه در ایــران 
اثرگذار است و هر چه بازار ارز کنترل شود 

احتمــال کاهشــی شــدن نــرخ طــال و ســکه 
وجود دارد.

او اظهــار کــرد: بــا توجه به ایــام محرم، 
اهتمــام دولــت بــه کنتــرل بــازار ارز و رونــد 
کاهشــی نــرخ دالر احتمــال کاهشــی شــدن 
نــرخ طــال و ســکه در روزهای آینده )نســبت 

به روزهای اوج قیمت ها( وجود دارد.

احتمالکاهشیشدننرخطالوسکه

تعرفــهارائــهخدمــاتتلفنثابتشــامل
هزینهصدورقبض،وصلخطپسازپرداخت
بدهی،ثبتنامخطحقیقی،کشــفمزاحمت
تلفنــی،اعتراضمشــترکبهصورتحســابو

چاپریزمکالمات،تصویبشد.
تنظیــم  کمیســیون  ایســنا،  گــزارش  بــه 
مقــررات ارتباطــات در جلســه شــماره ۳۲۴، 
تعرفــه ارائــه خدمــات تلفــن ثابــت در دفاتــر 
پیشــخوان خدمــات دولــت و بخــش عمومــی 
 )ICT( غیردولتــی ارتباطات و فناوری اطالعات
روســتایی و دفاتــر فــروش و خدمات حضوری 

دارنــدگان پروانــه ارائه خدمات تلفــن ثابت را 
تصویب کرد.

ذکــر شــده  ایــن مصوبــه  یــک  مــاده  در 
کــه ســقف تعرفــه خدمــات تلفــن ثابــت قابل 
ارائــه در دفاتــر پیشــخوان خدمــات دولــت و 
بخــش عمومــی غیردولتی ارتباطــات و فناوری 
فــروش  دفاتــر  و  روســتایی   )ICT( اطالعــات 
ارائــه  پروانــه  دارنــدگان  و خدمــات حضــوری 
خدمــات تلفــن ثابــت کــه در ایــن مصوبــه بــه 
اختصار دفاتر نامیده می شــوند، به شــرح زیر 

تعیین شده است.

 تعرفهخدماتتلفنثابت

اعالمشد

حقوقــی  یــا  حقیقــی  شــخص  اگــر 
درخواســت ثبت نــام گروهــی )ثبت نــام بیــش 
از یــک خــط بــرای یــک نشــانی واحــد( داشــته 
باشد، حسب مورد یکی از تعرفه های ثبت نام 
منــدرج در ردیف هــای ۳یا ۴جــدول فوق برای 
ثبت نام خط اول و هزینه یک برگ چاپ فرم، 
بــه ازای هــر خــط مازاد بر خــط اول، به عنوان 

سهم دفتر از متقاضی اخذ می شود.
اگر یک مشــترک درخواست تغییر مکان 
گروهــی )بــه ازای چنــد خط از یــک مبدأ واحد 
بــه یــک مقصــد واحــد( داشــته باشــد، ســهم 
دفتر بابت خط اول برابر با مبلغ تعیین شــده 
در ردیف هــای ۷و ۸جــدول فــوق بــوده و بــه 
ازای هــر خــط مــازاد، فقــط هزینــه یــک بــرگ 
چــاپ در چارچــوب ردیــف ۵جــدول ذیل ماده 
۲۱دی  ۳۱۲تاریــخ  ۲جلســه  شــماره  ۱مصوبــه 
۱۳99کمیســیون تنظیم مقــررات ارتباطات از 

متقاضی اخذ می  شود.
در ماده ۲این مصوبه آمده که دارندگان 
پروانــه ارائــه خدمــات تلفــن ثابــت موظفنــد 
خدمــات موضــوع جــدول مــاده ۱)بــه غیــر از 
خدمــات مکاتبــات قضایــی و تقســیط بدهــی( 

خــود  فــروش  ســامانه های  کلیــه  روی  بــر  را 
از جملــه بســترهای کــد خدمــات دســتوری، 
پیامک، اپلیکیشن و پورتال به صورت برخط و 
الکترونیکی و بدون دریافت هرگونه وجه اعم 
از ســهم دفاتــر و دارنــده پروانــه از تعرفه های 
جــدول فــوق ارائــه کننــد. در صورتی کــه ارائه 
خدمــات مســتلزم هزینه  هــای قانونــی دیگری 
باشــد، بــا تاییــد ســازمان از مشــترک دریافت 

می  شود.
ایــن مصوبــه آمــده  در ماده هــای دیگــر 
کــه دفاتــر نبایــد هیچ گونــه تبعیضــی در ارائه 
خدمــات مربــوط بــه دارنــدگان پروانــه طــرف 
قرارداد خود قائل شوند؛ هیچ یک از دارندگان 
پروانه ارائه خدمات تلفن ثابت نباید دفاتر را 
مجبــور بــه خدمت نــدادن به ســایر دارندگان 
پروانــه کننــد؛ دارنــدگان پروانه ارائــه خدمات 
تعرفه هــای  هســتند  موظــف  ثابــت  تلفــن 
دفاتــر  پورتــال،  در  را  مصوبــه  ایــن  موضــوع 
فــروش و خدمات حضوری خود اطالع رســانی 
تعرفه  هــای  هســتند  موظــف  دفاتــر  کننــد؛ 
موضــوع ایــن مصوبــه را در محــل دفتــر و در 

معرض دید مشترکان نصب کنند.

کاالی و بــار اتحادیــهحمــل رئیــس
ســبکشــهریوپیــکموتــوریتهــرانبــا
تاکیــدبرضرورتواکسیناســیوناصناف،
خصوصــاًمشــاغلگــروهیــکعنــوانکــرد
کــهطــیدوســالگذشــته،مشــاغلگروه
یــککــهاعضــایایــناتحادیــهنیــزازآن
جملــههســتندبــهدلیــلارتبــاطنزدیکبا
مردم،بیشــترینآســیبپذیریرادربرابر
ویــروسکرونــاداشــتهاند؛بنابرایــنهــم
خیلیزودبیمارمیشوندوهممیتوانند
ناقلبهخانوادههاوکارگرانشــانباشند
کهباعثماندگاریویروسوشیوعآنبا

سرعتهرچهتمامترخواهدبود.
بــه گــزارش اتاق اصناف تهــران، داود 
محمــدی، در ادامــه با تصریح این نکته که 
بارها برای واکسیناسیون به مراکز مختلف 
نامه نگاری شده است گفت: لزوم تسریع 
در واکسیناسیون اعضای صنف را به اتاق 
اصناف تهران، وزارت صمت، مرکز اصناف 
وزارت  کرونــا،  ملــی  ســتاد  بازرگانــان،  و 
بهداشــت و درمــان مکــررا طــی مکاتباتــی 
درخواســت کرده ایــم؛ امــا متاســفانه هیچ 
در  نکرده ایــم  دریافــت  تاکنــون  پاســخی 
حالــی کــه بیــش از ۴۰هــزار فعــال در ایــن 
حوزه با خانواده هایشان بیش از ۱۲۰هزار 
نفــر در معــرض آلودگــی بــه ویــروس قــرار 
دارنــد. چــرا وزارت بهداشــت و درمــان بــر 
واکسیناســیون ایــن افــراد تاکنون تالشــی 

نکرده است.
او با ابراز تاسف از تصمیمات عجوالنه 
مســئوالن و اینکــه آنها در وضــع پیش آمده 
بســیار مقصر هســتند اظهار کرد: مسئوالن 
موجــب  خــود  عجوالنــه  تصمیمــات  بــا 
چالش هــای امــروزی و بــه نوعــی فوتی های 

بســیاری را باعــث شــده اند. هــر مســئولی 
بــا  تردیــد  بــدون  را  خــود  مســئولیت  بایــد 

تصصمیم های عاقالنه و علمی بگیرد.
محمــدی بــا یــادآوری تعطیلــی مکــرر 
اشــتباه  راهــکار  یــک  عنــوان  بــه  اصنــاف 
ادامه داد: به جای واکسیناســیون، تنها به 
تعطیلــی و بســته شــدن واحدهــای صنفی 
بســنده کردنــد و بــه نوعــی اقتصاد کشــور 
را تعطیــل کردنــد. آیــا ایــن تصمیــم راهکار 
درســتی بوده ؟خیر اگر درست بود تاکنون 
بایســتی ویروس کرونا در کشــور ریشه کن 

می شد.
از  بســیاری  اینکــه  یــادآوری  بــا  او 
کشــورهای دنیــا ویــروس را کنترل کرده اند 
بــه دلیــل  افــزود: متاســفانه درکشــور مــا 
همین تصمیمات اشــتباه بر شــدت انتقال 
و شــیوع بیماری افزوده شــده اســت؛ پس 
اســت.  نبــوده  مســئوالن  کار  در  تدبیــری 
از ســویی اقتصــاد کشــور تعطیــل شــد و از 
ســوی دیگــر انــواع قبــوض بــرای محل های 
بســته تجاری فرســتاده می شــود. ســازمان 
امــور مالیاتی بیالن کارکرد صنوف را بگیرد 
کــه بیــش از آنچه فکــرش را بکنید زیان ده 
بوده ایم تا سودده، با چه اصولی با اصناف 
توافــق می کننــد در حالیکــه مغازه هایشــان 

تعطیل بوده است؟
کاالی  و  بــار  حمــل  اتحادیــه  رئیــس 
ســبک شــهری و پیــک موتــوری تهــران در 
پایان عنوان کرد: با کمی دقت در می یابیم 
که اکثریت فوتی ها از قشــر ضعیف کشور 
مالــی  اســتطاعت  کــه  آنهایــی  و  بوده انــد 
داشــته اند بــرای تزریــق به هر میــزان و هر 
راهــی بــوده اقــدام و خــود را از خطــر مرگ 

نجات داده اند.

تاکیدرئیساتحادیهپیک
موتوریتهرانبرضرورت

واکسیناسیوناصنافگروه1

و تولیدکننــدگان اتحادیــه رئیــس
فروشندگانپوشاکتهرانازامضایتفاهمنامه
همکاریمشــترکبینکارگروهســاماندهیمدو
لبــاسکشــورواتحادیــهصنــفتولیدکنندگانو

فروشندگانپوشاکتهرانخبرداد.
بــه گــزارش اتــاق اصناف تهــران، ابوالقاســم 
شــیرازی، در مراســم امضــای تفاهم نامه همکاری 
مشــترک فــی مابیــن کارگــروه ســاماندهی مــد و 
تولیدکننــدگان  صنــف  اتحادیــه  و  کشــور  لبــاس 
و فروشــندگان پوشــاک تهــران کــه در محــل ایــن 
اتحادیــه با حضــور مریم پورشــهابی دبیر کارگروه 
ســاماندهی مــد و لبــاس، لیلــی حبیبــی معــاون 
دفتــر برنامه ریــزی تأمیــن، توزیع و تنظیــم بازار و 
مشــاور امــور بانــوان و خانواده معاونــت بازرگانی 
داخلی وزارت صمت برگزار شد گفت: از زمانی که 
کارگروه ســاماندهی مد و لبــاس، معرفی نامه هر 
طــراح با ذکر نشــانی دقیق محــل فعالیت او را به 
اتحادیــه تحویــل دهــد، فعالیــت طــراح در رســته 
کار هنری قرار می گیرد و به اعتبار پروانه کســب 
حمایت ویژه ای از طراحان نیز می شــود و فعالیت 

آنها به شکل قانونی ادامه پیدا می کند.
بــه منظــور  تفاهم نامــه  ایــن  کــرد:  بیــان  او 
همــکاری مشــترک در راه انــدازی رســته طراحــان 
لباس، توســعه، بهبود فضای اقتصادی فرهنگ و 
هنــر، حمایــت از کســب و کارهای نوین براســاس 
بیانیــه گام دوم مقــام معظــم رهبــری ترویــج و 
بــا  دانشــگاهی  و  علمــی  فعالیت هــای  اعتــالی 
ایرانــی  تمــدن  آینــده  بــه  چشــم اندازی معطــوف 
اســالمی، بــرای ارتقای ســطح کمــی و کیفی تولید 

پوشاک ایرانی تنظیم شده  است.
شــیرازی در خصوص نحوه ارتباط طراحان و 
تولیدکنندگان و سایر شرایط صدور پروانه افزود: 
بایــد ۱۰۰طــراح مجــوز صنفــی  ابتــدا حداقــل  در 
طراحــی را از اتحادیه با همکاری کارگروه دریافت 
کننــد و پــس از گذرانــدن دوره هــای آموزشــی و 
آزمون بر اساس توانایی هایشان رتبه بندی شوند.
او ادامــه داد: طراحــان پــس از رتبه بنــدی از 
سوی وزارت صمت و اتحادیه به واحدهای صنفی 

و کارخانجات صنعتی معرفی می شوند.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان 

تهــران در مزیت هــای اجــرای ایــن تفاهم نامــه و 
ارتباط طراحان و تولیدکنندگان بیان کرد: در نظر 
داریــم بــا شناســایی فروشــندگانی کــه لباس های 
متعــارف اجتمــاع بانــوان را در تهــران بــه فــروش 

می رسانند از آنها حمایت کنیم.
کارگــروه  همــکاری  بــا  کــرد:  بیــان  شــیرازی 
ســاماندهی مــد و لبــاس بــه ایــن اعضاء برچســب  
بــا افتخــار ســاخت ایران داده می شــود تــا آن را در 
معــرض دید مصرف کننــدگان قرار دهند. همچنین 
لیســت ایــن فروشــگاه ها در وب ســایت اتحادیــه و 
کارگروه مذکور قرار خواهد گرفت تا بانوان بتوانند 

به راحتی پوشاک مورد نیاز خود را تهیه کنند.
طبــق ایــن تفاهم نامــه و دســتورالعمل های 
اجرایی آن که پیوست همین تفاهم نامه می شود، 
طراحــان با معرفــی کارگروه مد و لباس می توانند 
بــه صورت قانونمند به فعالیت خود ادامه دهند. 
طراحــان عالقه منــد نیــز می تواننــد بــه دبیرخانــه 
کارگــروه مراجعــه کــرده و بــا دریافــت معرفی نامه 
به اتحادیه پوشاک تهران مراجعه و اقدام به اخذ 

جواز صنفی طراحی خود کنند.

 امضای تفاهم نامه همکاری بین کارگروه ساماندهی مد و لباس

و اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران
فروشندگان لباس های متعارف اجتماع بانوان در تهران شناسایی و حمایت می شوند
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تکذیب قیمت 10هزار 
تومانی جوجه یک روزه

دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک روزه 
عنــوان کــرد کــه قیمــت افزایــش  یافتــه امــا قیمت هــای 
10هزار تومان و حتی بیشــتر که االن در فضای مجازی 
مطرح اســت و یا رســانه ها می گویند نیست. هر قطعه 
جوجــه یــک روزه بســته به نژادشــان که عملکــرد آنها را 

تعیین می کند از 6 هزار تا 7500 تومان است.
چنــد ماهی اســت که مرغــداران کشــور از افزایش 
می گوینــد  و  می کننــد  انتقــاد  یــک روزه  جوجــه  قیمــت 
علی رغــم اینکــه نــرخ مصوب 4200 تومان اســت اما هر 

قطعه جوجه 10هزار تومان به فروش می رود.
از آنجایــی کــه جوجــه یــک روزه یکــی از نهاده هــای 
اصلی تولید مرغ و تخم مرغ محســوب می شــود، از نظر 
آنها گرانی جوجه عامل گرانی مرغ در بازار شده است.
محمدرضــا صدیق پور بــا بیان اینکه جوجه یک روزه 
را خیلی وقت است قیمت گذاری نکرده اند، گفت: ستاد 
تنظیــم بــازار در آذر99 قیمــت مــرغ و نهاده هــا را اعالم 
کــرد امــا آن زمــان قیمتــی بــرای جوجــه یــک روزه تعییــن 
نکــرد ایــن در حالــی اســت کــه از آن زمــان نــرخ خوراک 
طیور باال رفته و هزینه تولیدکنندگان جوجه را افزایش 

داده است.
دبیــر انجمن صنفــی تولیدکنندگان جوجه یک روزه 
تصریــح کــرد: دربــاره آنچــه کــه مرغــداران دربــاره تاثیــر 
جوجــه یــک روزه در گرانــی مــرغ می گوینــد بایــد بگویــم 
این تاثیر تنها 2200 تومان در هر کیلوگرم اســت یعنی 
جوجــه یــک روزه تنها 14درصد در قیمت تمام شــده مرغ 

تاثیر دارد.
او بــاال بــودن تقاضــا را عامــل دیگــری بــرای گرانــی 
جوجــه یــک روزه در بــازار عنــوان کــرد و گفــت: تولیــد 
12درصــد  تــا   10 پارســال  بــه  نســبت  یــک روزه  جوجــه 
افزایش یافته اما همچنان تقاضا باالست و مرغداری ها 
مرتــب جوجه ریــزی می کننــد بــه طــوری کــه ماهانه 120 
میلیون جوجه تولید می شــود اما این رقم ســال گذشته 

114میلیون قطعه در ماه بود.
صدیق پــور در پاســخ بــه اینکه مرغــداران می گویند 
ضــرر می کننــد پــس دلیــل ایــن همــه رغبت بــرای تولید 
در مرغداری هــا و تقاضــا بــرای جوجــه چیســت؟ گفــت: 
اگــر ضرر می کردند که این همه جوجه ریزی نمی کردند. 
قیمت مرغ در بازار  نزدیک به 40هزارتومان رســیده در 
حالــی کــه نــرخ دولتی 24900 تومان اســت امــا در بازار 

پیدا نمی شود.
او گفــت: میــزان تولیــد جوجــه یــک روزه در مهــر و 
آبان به 130میلیون قطعه در ماه افزایش خواهیم داد.

 تصمیم ستاد تنظیم بازار 

برای جوجه یک روزه
صدیق پــور گفــت: ســتاد تنظیــم بــازار در آخریــن 
جلســه خــود تصمیــم گرفت که تعیین قیمــت جوجه به 
بعد موکول شود، یعنی قرار است از آنجایی که قیمت 
جهانــی خــوراک دام افزایــش یافتــه، قیمــت نهاده هــای 
سویا و ذرت را برای تولیدکنندگان داخل افزایش دهند 
و پــس از آن قیمــت مــرغ و در نهایــت جوجــه یــک روزه 

افزایش قیمت خواهد داشت.
تنظیــم  ســتاد  جلســه  در  افــزود:  مســئول  ایــن 
بــازار پیشــنهاد کــردم کــه خوراک طیــور دولتی کــه برای 
تولیدکننــدگان می دهند را حذف کنند و جوجه یک روزه 
را هر قطعه 11500 تومان در نظر بگیرند که با این نظر 

مخالفت شد.
او در پاســخ بــه اینکــه فکــر می کنیــد ســتاد تنظیم 
بــازار چــه قیمتــی را بــرای مــرغ جوجــه یــک روزه تعییــن 
کند، گفت: اگر با نهاده دولتی محاسبه کنید هر قطعه 
6000 تومــان احتمــاال تعییــن می کنــد که بایــد قیمت ها 

بسته به نژاد جوجه متفاوت باشد.

غنی سازی نهاده های دامی 
از سوی متخلفان با خاک اره 
گاوداران  صنفــی  انجمــن  مدیــره  هیــات  رئیــس 
می گویــد وقتــی اختالف قیمت نهاده دولتی و آزاد زیاد 

شود تخلفات نیز افزایش می یابد. 
عضــو  عســگری،  محمدجــواد  گذشــته  روز 
شــورای  مجلــس  کشــاورزی  کمیســیون  هیات رئیســه 
از تخلفــات صــورت  یــک برنامــه رادیویــی  اســالمی در 
گرفته در توزیع نهاده های دامی خبر داد و گفت که 10 
کامیون با یک پالک از بندر نهاده دامی خارج می کردند 
و ایــن نهاده هــا را در اهــواز دپو و ســپس خاک اره به آن 

اضافه می کردند و به دامداران تحویل می دادند.
در ایــن راســتا و در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا 
نهاده هایــی کــه به دام ها داده می شــود دارای ناخالصی 
از جملــه خــاک اره هســتند یــا خیــر، رئیــس هیات مدیره 
انجمن صنفی گاوداران  به ایســنا گفت: ســال های قبل 
ایــن اتفــاق در مــورد کنجالــه ســویا رخ داد ولــی بــا آن 

برخورد شد و جلوی آن را گرفتیم.
سیداحمد مقدسی ادامه داد: ممکن است عده ای 
کــه وجــدان کاری ندارنــد مرتکــب ایــن خطــا شــوند امــا 
نهاده هــا پــس از ورود به دامداری های صنعتی آزمایش 
می شوند و اگر پروتئین سویای ارسال شده کم باشد بار 
تخلیــه نمی شــود. بــه عبارت دیگر همــه نهاده ها قبل از 

اینکه به دام داده شوند، آزمایش می شوند.
رئیــس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران اضافه 
یــک کیلــو ســویا بایــد 44درصــد  بــرای مثــال در  کــرد: 
پروتئیــن وجود داشــته باشــد. اگــر پروتئین ســویا کمتر 
از این مقدار باشد نشان دهنده وجود خاک اره، خاک یا 

آجر آسیاب شده در آن است.
بــه گفتــه او وقتی اختالف قیمت نهاده های دولتی 

و آزاد زیاد شود میزان تخلفات هم باال می رود.
صحبت هایــش  از  دیگــری  بخــش  در  مقدســی 
بــه وضــع تامیــن نهاده هــای دامــی نیــز اشــاره کــرد و 
گفــت: حدود یک ماهی می شــود کــه تامین نهاده های 
در  دولــت  زیــرا  می گیــرد،  صــورت  ســختی  بــا  دامــی 
تامیــن وتخصیــص ارز بــرای واردات نهاده هــای دامــی 
بــا مشــکالتی مواجــه اســت. امیدواریــم این مشــکالت 

به زودی مرتفع شود.
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درخواست انجمن از 
۵استان برای افزایش ندادن 

تولید برنج در سال آینده
دبیــر انجمن برنج از کشــاورزان 5 اســتان کشــور 

خواست از افزایش سطح زیر کشت خودداری کنند.
جمیل علیزاده شــایق در گفت وگو با خبرگزاری مهر 
در واکنــش بــه افزایــش چشــمگیر قیمــت برنــج در بازار 
گفــت: نبــود نظــارت بــر بــازار مهم تریــن دلیــل اتفاقــات 
بازار برنج اســت. او با اشــاره به اینکه در برخی از مراکز 
خرده فروشــی قیمــت برنــج خارجــی به بیــش از 50هزار 
تومــان رســیده اســت، افــزود: متأســفانه چــون نظارتــی 
وجــود نــدارد، فروشــندگان بــه هــر قیمتــی کــه دلشــان 
می خواهد، برنج را عرضه می کنند و به نظر می رسد که 
این اتفاقات مورد رضایت دستگاه های مسئول نیز است 

چرا که هیچ کاری برای مدیریت آن انجام نمی دهند.
شــایق بــا بیــان اینکــه قیمــت هــر کیلوگــرم برنــج 
طارم هاشــمی بــدون اختــالط در شــمال بیــن 34 تــا 35 
هزار تومان اســت، گفت: متأســفانه این برنج وقتی به 
بازار تهران می رســد، نه تنها ناخالصی زیادی دارد بلکه 

قیمت آن نیز افزایش چشمگیری دارد.
او وضــع تولیــد برنــج را در ســال جــاری مطلــوب 
عنوان و اضافه کرد: امســال حداقل 2میلیون و 250 تا 
2میلیون و 300 هزار تن برنج در کشــور تولید می شــود 

ضمن اینکه میزان نیاز ما حدود 3میلیون تن است.
شــایق با اشــاره به اینکه ســال گذشــته 2میلیون و 
400 هزارتن برنج در کشــور تولید شــد، ادامه داد: سال 
گذشته یک سال استثنایی در حوزه تولید برنج بود و به 
دلیل شرایط آب و هوایی و بارندگی های مطلوب موفق 

شدیم این میزان برنج را در کشور تولید کنیم.
او بــا اشــاره بــه اینکه واردات برنج نیز هم امســال 
و هــم ســال گذشــته انجــام شــده اســت، گفت: ســرانه 
مصــرف برنــج در کشــور بین 35 کیلــو و 500گرم تا 36 
کیلوگــرم اســت و بــا توجــه به تولیــد 2.2 میلیــون تنی، 

حداکثر به ۷50 تا ۸00 هزار تن واردات نیاز داریم.
شــایق بــا بیان اینکــه افزایش قیمــت برنج خارجی 
نیــز افــزود: برنــج هنــدی قیمــت جهانــی دارد و نــرخ آن 
کامالً مشــخص اســت ضمن اینکه این نوع برنج از نظر 
کیفیت نیز در درجه دو و ســه قرار می گیرد با این حال 
شــاهد ایــن هســتیم کــه قیمــت آن در بــازار بــه شــدت 
افزایش یافته اســت و برای این مســاله چیزی جز نبود 

نظارت دستگاه ها را نمی توان عنوان کرد.
از  خــود  ســخنان  از  دیگــری  بخــش  در  او 
کشــاورزان در اســتان های خوزســتان، ایــالم، اصفهــان، 
چهارمحال وبختیاری و کهگیلویه وبویراحمد خواســت که 
ســال آینده از افزایش ســطح زیرکشــت برنج خودداری 
کننــد. شــایق تصریــح کــرد: مــا در خشکســالی و بحران 
آب قرار داریم و افزایش ســطح زیرکشــت برنج، به این 

چالش ها دامن می زند.

 تولید هویج در تابستان

به ۲۶0هزار تن رسید
مدیــرکل محصــوالت علوفــه ای و جالیــزی وزارت 
در  تــن هویــج  هــزار  تولیــد ۲60  از  جهــاد کشــاورزی 

تابستان خبر داد.
حســین  کشــاورزی،  جهــاد  وزارت  گــزارش  بــه 
اصغــری بــا بیــان اینکه برنامــه تولید محصوالت ســبزی 
و صیفــی از جملــه هویج به صــورت فصلی با هماهنگی 
ســازمان های جهاد کشاورزی استان ها تهیه و برای اجرا 
ابــالغ می شــود، اظهــار کــرد: در مقطع تولید تابســتانه، 
برنامه تولید هویج 200هزار تن بوده که عمالً بر اساس 
گــزارش اســتان ها، 260هــزار تن تولیــد محصول محقق 

شده است.
بــا بیــان اینکــه هویــج جــز کاالهــای  او در پایــان 
اساســی و اســتراتژیک کشــور نبــوده و قیمــت آن تابــع 
عرضــه و تقاضــا اســت، گفــت: هرگونــه افزایــش تقاضا 
ناشــی از کشــش بازارهای صادراتــی و مصرف داخل در 

افزایش قیمت این محصول مؤثر خواهد بود.
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رئیس انجمن شــیر خشــک نوزاد کشور 
می گویــد، بــدون اطــالع بــه مــا واردات مــواد 
اولیه شیر خشک را از گروه کاالهای اساسی 
یــک بــه گــروه دو یعنــی غیراساســی تغییــر 
دادند و واردات برخی اقالم را ممنوع کردند.
هانــی تحویل زاده در گفت وگو با میزان، 
دربــاره بــازار شــیر خشــک نــوزاد و مشــکالت 
تولیــد، گفت: اکنــون کمبود و افزایش قیمتی 

در شیر خشک نوزاد وجود ندارد.
 رئیس انجمن شــیر خشــک نوزاد کشور 
شــیر  قیمــت  افزایــش  خبــر  بــه  واکنــش  در 
خشــک اظهار کرد: شــیر خشک نوزاد افزایش 
خشــک  شــیر  قیمــت  ولــی  نداشــته  قیمتــی 
صنعتــی افزایــش پیداکــرده و بــه ایــن دلیــل 
قیمت شیر خام قرار است آزاد شود بنابراین 
کنــد.  پیــدا  افزایــش  قیمــت  باعــث می شــود 
لیتری ۷ هزار و 400 تومان است و زمانی که 
به صورت شــیر کامل خشــک می شود افزایش 
قیمــت پیــدا می کنــد، زیــرا از شــیر خــام تأثیر 

گرفته است.
 او دربــاره گله منــدی مــردم از افزایــش 
قیمت شــیر خشک نوزاد در برخی از شهرها، 
افــزود: در شــهرهای دیگــر ممکن اســت فقط 
در نقطه ای کمبود باشد آن هم به دلیل ایجاد 
بــازار ســیاه و احتــکار کــه ایــن مســئله بــرای 

کمبود شیر خشک مالک نیست.
دولــت  آیــا  اینکــه  دربــاره  تحویــل زاده   
واردات مواد اولیه شــیر خشــک نوزاد را بدون 
کــرده  ممنــوع  خصوصــی  بخــش  بــه  اطــالع 
اســت؟ بیان کرد: این مســئله درســت اســت 
و خــود مــا نیــز شــاکی هســتیم. بــدون اطالع 
بــه مــا واردات مــواد اولیــه شــیر خشــک را از 
گروه کاالهای اساســی یــک به گروه دو یعنی 
غیراساسی تغییر دادند و واردات برخی اقالم 
را ممنــوع کردنــد و اعــالم کردنــد برخــی اقالم 
تولیــد داخــل دارد درصورتی کــه تولیــد داخــل 
به اندازه کافی نیست و کیفیت ندارد و باعث 

کمبود نیز می شود.

نــوزاد  خشــک  شــیر  انجمــن  رئیــس   
واردات  می خواهنــد  اگــر  گفــت:  کشــور 
کاالهایــی، چــون مــواد اولیــه شــیر خشــک 
نــوزاد را ممنــوع کننــد بایــد شــش مــاه قبل 
بــه مــا اطــالع بدهنــد تــا نامه نــگاری و بحث 
صــورت  کار  ایــن  می شــود  اصــالً  کــه  کنیــم 
بگیــرد یــا خیــر، ولــی دولــت بــه علــت اینکه 
ارز نــدارد یک طرفــه تصمیم می گیرد و برخی 
از مــواد اولیــه شــیر خشــک نــوزاد را ممنوع 
ایــن کار اشــتباه اســت  کــرده درصورتی کــه 
و احتمــاالً در ماه هــای آینــده بــه علــت ایــن 
قانــون مشــکالتی ایجــاد شــود و دنبــال ایــن 

هســتیم که این مســئله را رفع کنیم.
 او بیان کرد: تولید شیر خشک مقداری 
کاهــش پیداکــرده کــه ایــن کاهــش هــم بــه 
علــت این اســت کــه بعضی از مدیــران وزارت 
صمــت بــدون هماهنگی جلــوی واردات برخی 
اقــالم را بســتند، ولــی کاهــش تولید در حدی 
نیســت کــه باعث ایجاد کمبود جــدی در بازار 

شــود مخصوصــاً شــیر خشــک های رگــوالر که 
بیشترین مصرف را دارند.

 تحویــل زاده دربــاره اینکــه چنــد درصــد 
نســبت بــه ســال گذشــته تولید شــیر خشــک 
نــوزاد تغییراتــی داشــته اســت، اذعــان کــرد: 
تولیــد شــیر خشــک نــوزاد نســبت بــه ســال 
گذشــته 20 درصــد کاهــش پیداکرده اســت و 
به علت مشکالت تخصیص ارز و قوانینی که 
در وزارت صمت عوض  شــده اســت که باعث 

شده واردات برخی اقالم ممنوع شود.
 او در ادامــه گفــت: تعلــل در تخصیــص 
ارز و تغییــر کــد تعرفــه برخــی از مــواد اولیــه 
شــیر خشــک نوزاد باعث شــده که مواد اولیه 
کاهــش پیــدا کنــد و تولیدکنندگان با مشــکل 
کــه  نبــوده  به انــدازه ای  ولــی  شــوند،  مواجــه 
محصول نباشد و خانواده ها نیز مشکل جدی 
برای تهیه شــیر خشــک نوزاد ندارند همچنین 
واردات  و  اســت  داخــل  تولیــد  شــیر خشــک 

صورت نمی گیرد.

معــاون امــور بازرگانــی و توســعه تجــارت 
سازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( استان 
تهران از اختصاص تسهیالت با نرخ چهار درصد 
بــه فعــاالن و تولیدکننــدگان حــوزه هنــر صنعت 

فرش دستباف استان تهران خبر داد.
یحیی کیخا با بیان اینکه این تســهیالت 
از ســوی وزارت تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی 
بــه ایــن بخــش اختصــاص یافتــه، اظهــار کرد: 
بــه  پشــتیبان  خانگــی  مشــاغل  تســهیالت 
می گیــرد  تعلــق  پشــتیبانی  تولیدکننــدگان 
کــه دارای مــدرک فنی حرفــه ای درجــه یــک در 
مربیگــری در رشــته های قالیبافــی، گبه بافــی، 
رنگــرزی، طراحــی فــرش دســتباف، نخ ریســی 

سنتی، رفوگری فرش هستند.
بــه گفتــه او متقاضیــان دریافــت تســهیالت 
پشتیبان می توانند در تهران به اداره فرش سازمان 
ادارات صنعــت، معــدن و  بــه  و در شهرســتان ها 

تجارت شهرستان های تابعه مراجعه کنند.

معــاون امــور بازرگانــی و توســعه تجارت 
خارجــی ســازمان در پایــان خاطرنشــان کــرد 
کــه هنــر- صنعــت فــرش دســتباف در تهــران 
دارای ظرفیت های باالیی است و گفت تالش 
می شــود بــرای پیشــبرد این حوزه بــا همکاری 
و هم افزایی بیشــتر ســازمان ها و اتحادیه های 
بــه  مضاعفــی  مســاعدت  دســت اندرکار، 

تولیدکنندگان صورت گیرد.
طبــق اعــالم ســازمان صنعــت، معــدن و 
تجــارت )صمــت( اســتان تهران، صــادرات ۸5 
درصد فرش تولید شــده کشــور از گمرک های 
این اســتان صورت می گیرد. بیش از 45هزار 
بافنــده در ســطح اســتان اشــتغال مســتقیم 
بــر 15۷هــزار  بالــغ  گذشــته   ســال  و  دارنــد 
و  تهــران  در  فــرش  انــواع  مربــع  600متــر  و 
ورامیــن،  از  اعــم  اســتان  شهرســتان های 
فیروزکوه، ری، اسالمشــهر، مالرد و بهارستان 

تولید شده است.

ماهیــان  تعاونــی  اتحادیــه  مدیرعامــل 
بــه  بنــا  خــوراک  قیمــت  کــرد،  عنــوان  ســردآبی 
دالیــل نامشــخص 1۲درصــد افزایــش یافــت کــه 
کارخانه هــای خــوراک باید علــل گرانی را توضیح 

دهند.
باشــگاه  بــا  گفت وگــو  در  نبــی زاده  آرش 
خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضع بازار ماهی 
اظهــار کــرد: امســال در دهــه اول محــرم بــه رغم 
سال های گذشته قیمت ماهی تغییری نداشت.

او افــزود: برآوردهــا حاکــی از آن اســت کــه 
قیمــت ماهــی ناشــی از هزینه هــای بــاالی تولید، 

خشکسالی و کمبود عرضه در بازار افزایش یابد، 
البتــه ایــن امــر بیانگر ســود تولیدکننده نیســت، 
بلکــه پرورش دهنــده بــه دلیــل عقــب نمانــدن از 

بازار چاره ای ندارد.
نبــی زاده از کاهــش 15 تــا 20درصدی تولید 
واســطه  بــه  امســال  گفــت:  و  داد  قــزل آال خبــر 
خشکســالی و کم آبــی، تولیــد قــزل آال بــه 115 تــا 

120هزار تن خواهد رسید.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی ماهیان سردآبی 
قیمــت کنونــی هــر کیلــو قــزل آال درب مزرعــه را 
54 تــا 55 هــزار تومــان اعــالم کــرد و افــزود: در 

اســتان های مختلف قیمت متغیر است به طوری 
کــه در اســتان های مازنــدران و آذربایجان ها 10 تا 
12درصــد باالتــر اســت که بــا احتســاب 20 تا 25 
درصد سود در خرده فروشی ها باید عرضه شود.

او قیمــت کنونــی عرضــه ماهــی در تهــران را 
5۸ تا 59 هزار تومان اعالم کرد و افزود: با افت 
مصــرف در دهــه اول محرم قیمت ثابت ماند، اما 
برآورد می شود که در پایان شهریور قیمت توزیع 
در تهران به 64 تا 65 هزار تومان برســد که این 
امــر رشــد 6 تــا ۷ هــزار تومانــی قیمــت را نشــان 
می دهــد. نبــی زاده دربــاره آخرین وضــع صادرات 

قزل آال بیان کرد: بنابر آمار سال گذشته 15 هزار 
و ۸00 تن قزل آال صادر شــد که امســال به دلیل 

کمبود ماهی، صادرات افت خواهد داشت.
او ادامــه داد: گرچــه عمــده صــادرات آبزیان 
در 6 ماهــه ابتــدای ســال انجــام می شــود، امــا به 
دلیل خشکســالی و تنش آبی، حفظ صادرات در 

مرز 12هزار تن جای خرسندی است.
نبی زاده پایین نگه داشتن قیمت محصوالت 
کشــاورزی از جیــب تولیدکننده بــه مصرف کننده 
را اشــتباه محــض دانســت و افــزود: پاییــن نگــه 
داشــتن دستوری قیمت منجر به ناپایداری تولید 

می شــود، از ایــن رو بایــد کاری کنیــم کــه قــدرت 
خریــد مصرف کننده واقعی شــود، چنانچه دولت 
به دنبال حمایت از مصرف کننده است، با قیمت 

واقعی باید کاال را از تولیدکننده خریداری کند.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی ماهیان سردآبی 
در پایــان از رشــد 12درصــدی قیمت خــوراک خبر 
داد و گفــت: در یــک ماه اخیــر، قیمت خوراک بنا 
بــه دالیل نامشــخص 12درصد افزایــش یافت که 
کارخانه هــای خــوراک بایــد علل گرانــی را توضیح 
دهنــد، هــر چنــد تامیــن نهــاده در بخــش آبزیان 

همیشه دچار مشکل بوده است.

کشــاورزی  هواشناســی  پایــش  مدیــرکل 
ضمــن توصیه هایی برای باغداران، کشــاورزان و 
دامــداران عنــوان کــرد کــه در اواخــر پاییز بارش 

خاصی نخواهیم داشت. 
مســعود حقیقــت در گفت وگــو بــا باشــگاه 
خبرنــگاران جــوان، از پایــداری جــوی آرام و پایدار 
در اکثــر نقــاط کشــور در روزهــای آتی خبــر داد و 
گفــت: در اغلــب مناطــق کشــور تا روز سه شــنبه 
پدیــده خاصــی نداریــم و همــواره آســمان صاف و 

آفتابی است.
او بــا اشــاره بــه مانــدگاری هــوای گــرم در 
مناطــق جنوبــی کشــور افــزود: در غــرب و شــمال 

غرب کشور در طول روز ماندگاری هوای گرم دور 
از انتظار نیست.

حقیقــت در توصیــه ای بــه کشــاورزان بیان 
کرد: در 2 تا 3 روز آینده شرایط برای برداشت 
شــالی در اســتان های گیــالن و مازنــدران و نــوار 
شــالیکاران  بــه  رو  ایــن  از  مهیاســت،  شــمالی 
توصیــه می شــود کــه هــر چه ســریع تر برداشــت 

را انجام دهند.
مدیرکل پایش هواشناســی کشاورزی ادامه 
داد: در غرب و جنوب کشور، کشاورزان به دلیل 
مانــدگاری هــوای گرم در مزارع ســبزی، صیفی و 
باغــات، آبیــاری را منظــم انجام دهند تا اســترس 

دمایی ایجاد نشود.
بــه شــرایط جــوی،  توجــه  بــا  او  بــه گفتــه 
و  مه پــاش  شــیری  گاوداری هــای  در  دامــداران 
پنکــه روشــن کننــد تــا مقــدار تولیــد شــیر گاوها 

نیابد. کاهش 
مدیــرکل پایــش هواشناســی کشــاورزی در 
توصیــه ای دیگر به کشــاورزان بیــان کرد: با توجه 
بــه آغــاز برداشــت پســته در مناطــق پســته کاری 
بــه باغــداران توصیــه می شــود که برداشــت را در 
ســاعات خنــک روز انجــام دهند تا مشــکلی برای 

محصول تولیدی ایجاد نشود.
او ادامــه داد: کشــاورزان باغــات و مــزارع 

غرب و جنوب کشــور محلول پاشــی و سم پاشــی 
دهنــد،  انجــام  روز  خنــک  ســاعت های  در  را 
همچنیــن کنــدوداران مناطــق شــرقی بــه ســبب 
وزش بــاد شــدید مراقبت هــای الزم را بــه عمــل 

آورند.
حقیقت درباره آخرین وضعیت بارش کشور 
بیان کرد: بنابر آخرین آمار، متوسط بارش کشور 
از ابتدای سال زراعی تاکنون 142.۷میلی متر، در 
مــدت مشــابه ســال قبــل 2۸۷.۷ میلی متــر و در 
دوره بلندمــدت 230.۷ میلی متــر بوده اســت که 
ایــن امــر کاهــش 50.4درصــدی نســبت به ســال 
قبــل و 3۸.1درصــدی نســبت بــه دوره بلندمــدت 

را نشان می دهد.
ایــن مقــام مســئول ادامــه داد: بــا توجــه به 
کاهش بارش نســبت به ســال قبل، خشکســالی 
از شــمال تــا جنــوب و شــرق تا غــرب از ضعیف تا 

بسیار شدید وجود دارد.
کشــاورزی  هواشناســی  پایــش  مدیــرکل 
در پایــان تصریــح کــرد: آخریــن نقشــه ها نشــان 
می دهــد بــه غیــر از نــوار راســتای زاگــرس، بارش 
خاصی در ماه های مهر، آبان و اوایل آذر در سایر 
نقاط کشور رخ نمی دهد و عمال بارش نسبت به 
ســال قبــل در برخی نقــاط به ویژه مناطق جنوبی 

با تاخیر آغاز می شود.

هشدارهای هواشناسی به کشاورزان و دامداران: تا اوایل آذر بارش خاصی نداریم

مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی خواستار توضیح علل افزایش قیمت خوراک شد

جزئیات اعطای تسهیالت به تولیدکنندگان فرش دستباف

انتقاد بخش خصوصی از ممنوعیت واردات 
مواد اولیه شیر خشک نوزاد بدون اطالع رسانی
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قم و تهران کمترین و ایالم 
باالترین نرخ تورم سالیانه 

مرداد را ثبت کردند
براســاسآخریــندادههایآماریقــموتهرانبه
ترتیــببــا۴۰.۹درصــدو۴۱.۸درصــدکمتریــنوایالم
بــا۵۱.۴درصــدباالتریــننــرختورمســالیانهرابهخود

اختصاصدادند.
مرکــز آمــار در آخرین گزارش خود میزان نرخ تورم 

در نقاط مختلف کشور را منتشر کرد. 
براســاس آخریــن داده هــای آمــاری نــرخ تــورم کل 
کشور در مرداد ماه ۴۵.۲ درصد بود. عدد شاخص کل 
برای خانوارهای کشور طبق سال پایه ۱۳۹۵ به ۸.٣٣٧ 
رســید که نســبت به ماه قبل ٣.٢ درصد افزایش نشان 

می  دهد. 
در این ماه بیشــترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای 
کشــور مربــوط بــه اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد با ٤.٩ 
درصــد افزایــش و کمتریــن نرخ تــورم ماهانــه مربوط به 

استان    قم با ١.۸ درصد افزایش است. 
درصــد تغییــر شــاخص کل نســبت بــه ماه مشــابه 
ســال قبل )تورم نقطه به نقطه( برای خانوارهای کشور 
٤٣.٢ درصد اســت. بیشــترین نرخ تورم نقطه به نقطه 
مربــوط بــه اســتان ایــام )٥٣.٤ درصــد( و کمتریــن آن 

مربوط به استان تهران  )٣٧.٦ درصد( است. 
نــرخ تــورم دوازده ماهــه منتهی به مرداد ماه ١٤٠٠ 
بــرای خانوارهــای کشــور بــه عــدد ٤٥.٢ درصــد رســید. 
بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایام 
بــا ۵۱.۴ درصــد  و کمتریــن آن مربــوط بــه اســتان قــم با 

٤٠.٩ درصد است.

خانوارهایشهریاستانفارس
بیشتریننرختورم

بــرای  کل  شــاخص  عــدد  امســال  مــاه  مــرداد  در 
خانوارهــای شــهری بــه ٣٣۴.۱ رســید که نســبت به ماه 

قبل ٣.٢ درصد افزایش نشان می  دهد. 
در این ماه بیشــترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای 
شــهری مربوط به اســتان فارس با ٤.٦ درصد افزایش و 
کمتریــن نــرخ تــورم ماهانه مربوط به اســتان   قــم با ١.٨ 
درصد افزایش اســت.  درصد تغییر شــاخص کل نسبت 
بــه مــاه مشــابه ســال قبل )تــورم نقطــه به نقطــه( برای 
خانوارهای شــهری کشــور ٤٢.٤ درصد است. بیشترین 
نــرخ تــورم نقطه به نقطــه خانوارهای شــهری مربوط به 
اســتان ایــام  بــا ٥٢.٣ درصــد و کمتریــن آن مربــوط بــه 
اســتان تهــران بــا ٣٧.٤ درصد اســت.  نرخ تــورم دوازده 
ماهه منتهی به مرداد ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای شهری 
به عدد ٤٤.٥ درصد رســید. بیشــترین نرخ تورم دوازده 
ماهه مربوط به استان ایام  با ٥٠.٩ درصد و  کمترین 

آن  مربوط به  استان   قم ٤٠.٨ درصد است.

معاون پارلمانی 
رئیس جمهوری: رئیسی 

برنامه های تحول آفرین دارد
معاونپارلمانیرئیسجمهوریبابیاناینکهعمل
نکــردنبــهوعدههــاموجبآســیبدیدنســرمایههای
اجتماعیشدهاست،گفتکهرئیسجمهوریدرهمه

حوزههابرنامههایتحولآفرینتهیهکردهاند.
به گزارش ایســنا، ســید محمد حســینی در مراسم 
بزرگداشــت شــهدای هشــتم شــهریور با تاکید بــر اینکه  
دولــت بــه دنبــال خدمــت به مــردم بدون جــار و جنجال 
اســت، گفــت: مجلــس انقابــی رای باالیــی بــه وزرای 
دولت داد و االن همه باید تاش کنیم تا مسیر خدمت 
بــه مــردم دنبال شــود. عمــل نکردن بــه وعده ها موجب 
آســیب دیــدن ســرمایه های اجتماعی شــده اســت. باید 
ایــن اعتمــاد مجــدد جلــب شــود. بــا ایــن وضــع موجــود 
ره بــه جایــی نمــی بریــم بلکــه نیــاز بــه تحــول داریــم. 
رئیس جمهوری در همه حوزه ها برنامه های تحولی تهیه 
کرده اند که یک نمونه آن ســاخت ۱ میلیون مســکن در 
هر سال است که کار سختی است اما می تواند در همه 
زمینه هــا جهــش ایجــاد کند. همه بایــد در این زمینه به 

دولت کمک کنند.
معــاون پارلمانی رئیس جمهوری بــا یادآوری میثاق 
نامــه اعضــای هیــات دولــت، اظهــار کــرد: کســی کــه در 
دولت اســت باید دندان طمع را بکشــد و دنبال خدمت 
به مردم باشــد. زیبنده نظام اســامی نیســت که برخی 
مدیران به گونه ای عمل کنند که االن در زندان باشند. 

باید مدیران با فساد و رانت مقابله کنند.
وی خاطرنشــان کــرد: وزرا در مجلــس وعده هایــی داده 
انــد و شــش ماه و یکســال دیگر از آنهــا درباره تحقق این 
وعده ها ســوال می شود. رهبری فرمودند مسئوالن نباید 
نســبت به وعده ها بی اعتنا باشــند. مدیران باید با مردم 
در ارتبــاط باشــند تــا مشــکات مــردم حس کننــد و تاش 
کنند تا مشکات حل شود نه اینکه فقط به مردم دلداری 

دهند. روحیه مردمی بودن دولت باید حفظ شود.

 وزیر نیرو: خاموشی ها

به صفر نزدیک می شود
وزیرنیروقولدادکهمیزانخاموشیهابهصفر

نزدیکشود.
بــه گــزارش وزارت نیرو علی اکبــر محرابیان افزود: 
در بــاره خاموشــی های اخیــر بــا همــکاران جلســه هایی 
اکنــون  اســاس  ایــن  بــر  داد:  ادامــه  وی  شــد.  برگــزار 
معــاون بــرق و انرژی و ســایر دســت انــدرکاران در مرکز 
دیســپاچینگ ملــی مســتقر شــده اند.مقــرر شــد میــزان 

خاموشی ها به حداقل ممکن تنزل داده شود.
محرابیان گفت: در طول تابستان و فقط در بخش 
خانگــی در برخــی روزهــا شــاهد ۴ هــزار و ۵۰۰ مگاوات 
خاموشــی بودیم.ایــن درحالــی اســت کــه روز گذشــته 
میــزان خاموشــی اعمال شــده بــه کمتــر از ۵۰۰ مگاوات 

رسید و عمده آن در بخش عمومی و اداری بود.

خاندوزی: مالیات ستانی 
هوشمند و عادالنه باعث 
افزایش ۵۰ درصدی تولید 

ناخالص داخلی می شود
پیــش ســال چهــار در کــه گفــت اقتصــاد وزیــر
روبرنامــهایوجــودداردتــانســبتمالیــاتبــهتولیــد
ناخالصداخلیرابامالیاتستانیهوشمندوعادالنه

۵۰درصدافزایشیابد.
بــه گــزارش شــبکه اخبار اقتصــادی و دارایــی ایران 
)شــادا(، احســان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی 
در جمــع مدیــران ســازمان امــور مالیاتــی کشــور اظهــار 
کرد: تاش کنیم در چهار ســال پیش رو نســبت مالیات 
بــه تولیــد ناخالــص داخلــی را ۵۰ درصــد رشــد دهیــم و 
دستیابی به این هدف نیز باید از طریق مالیات ستانی 

هوشمند و عادالنه تحقق یابد.
خاندوزی در این جلســه بر ضرورت تحقق اهداف 
و برنامه هــای باالدســتی تأکیــد کرد و اظهــار کرد: هدف 
گذاری اعام شــده ازســوی ریاست جمهور، میثاق تعهد 
ســازمان امــور مالیاتــی با رئیس جمهــور، وزیر اقتصاد و 

مجلس شورای اسامی است.
وزیــر اقتصــاد گفــت: مــا هــم از شــیوه های مالیات 
ســتانی ناکارآمــد و ســنتی و هــم از شــیوه های مالیــات 
گروه هــای  بــه  اجحــاف  موجــب  کــه  ناعادالنــه  ســتانی 

مختلف اجتماعی می شود آسیب دیده ایم.
امــور  ســازمان  عملکــرد  اهمیــت  یــاداوری  بــا  وی 
مالیاتــی کشــور بــه عنــوان یــک بــازوی مهــم درآمدزایــی 
دولت در کنار سایر دستگاه ها گفت: بنده تعهد داده ام 
در مــدت ایــن ۴ ســال تــاش کنیــم نســبت مالیــات بــه 
تولیــد ناخالــص داخلی را ۵۰ درصــد افزایش دهیم، اما 
با قید اینکه مالیات ســتانی هوشــمند و عادالنه باشــد، 

چرا که در هر دو زمینه به شدت آسیب دیده ایم.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بیــان کــرد: بنده به 
عنــوان یــک فــرد کــه خاســتگاهش دانشــگاه اســت این 
را مــی گویــم، االن دوران بحث هــای نظری نیســت، چرا 
کــه بــه اندازه کافی به این مباحث نظری پرداخته شــده 
اســت و اکنــون بایــد تــاش کنیــم از کلیــات و نظریه هــا 
بگذریــم و در نظــر داشــته باشــیم کــه ایــن ســال های 

پیش رو سالهای کار است.
خاندوزی افزود: انتظار می رود برنامه های اجرایی 
تحقــق ایــن اهــداف طی ســه روز در دو الیــه برنامه های 
کوتاه مدت )تا پایان ســال ۱۴۰۰( و بلند مدت )تا پایان 
دولــت( در نشســتی بــا ریاســت ســازمان امــور مالیاتــی 

بررسی و نهایی گردد.
وزیــر اقتصــاد ابراز امیــدواری کرد: بایــد این دوران 
آغازگــر تحــول در حــوزه نظام مالیاتــی و نه فقط مالیات 
ســتانی و صــرف وقــت بــرای تأمیــن درآمــد باشــد، بلکه 
تاش کنیم حکمرانی مالیاتی کشور را به عنوان طرحی 

نو در اندازیم.
امیــد علی پارســا رئیس کل ســازمان امــور مالیاتی 
کشــور در ابتــدای ایــن جلســه، گزارشــی از آخرین وضع 
عملکــردی و همچنیــن دســتاوردهای نظــام مالیاتــی در 
حوزه های مختلف ارایه و در ادامه، مهمترین برنامه های 
نظام مالیاتی برای رسیدن به چشم انداز مطلوب نظام 

مالیاتی را تبیین کرد.

اخبـــــــــــــــــار

ســخنگویوزارتامــورخارجــهبــهطرفیــن
ایــرانمطابــقرفتــار کــه برجامــیهشــدارداد
طرفهــایمقابــلتصمیمخــودرااتخاذمیکند.
آنچــهمهــماســت،ایناســتکهدرهمــکاریبا
۱+۴دوربعــدیگفتوگوهــارادرویــنازســر

گرفتهشود.
به گزارش ایرنا، »سعید خطیب زاده« صبح 
روزگذشــته در نشســت خبری با اصحاب رســانه 
کــه بــه شــکل مجــازی برگــزار شــد،  در پاســخ به 
ایــن ســوال آیــا ممکــن اســت در برجــام تغییراتی 
داده شود یا طرح جدیدی ارائه شود، اظهار کرد: 
برجام در ایران و عرصه بین المللی، سندی است 
که یک بار مذاکره، امضا و مهروموم شــده اســت 
و امــکان تغییــر آن نیســت. یا موفق می شــویم از 
طریق مذاکرات وین اجرای کامل برجام را تضمین 
کنیم یا برجام احیا نخواهد شد. البته گزینه های 
مختلفی از سوی همه اطراف در صورت شکست 
مذاکــرات ویــن وجود دارد ولی اساســا خیلی زود 

است که درباره آن قضاوت کنیم. 
وی با تاکید بر اینکه ایران در وین براساس 
تصمیــم نظام و تصمیــم حاکمیتی با تیم حرفه ای 
ایــران  در  کــرد:  تصریــح  اســت،  کــرده  مذاکــره 
تغییــری در دولــت بــه صــورت دموکراتیــک انجام 
شده و طبیعی است تغییراتی انجام شود اما به 
معنــای تغییر تصمیمات حاکمیتی نیســت. ایران 
هیــچ وقــت برجــام را تــرک نکــرده و از آن خــارج 
نشــد بلکه این آمریکا بود که برجام را ترک کرد، 

از آن خارج شد و آن را نقض کرد.
ایــن دیپلمات ارشــد با بیــان اینکه همچنان 
همــه  کــرد:  خاطرنشــان  هســتیم،  برجــام  در 
طرف هــا بایــد دقــت کنند روزهــای آتــی، روزهای 
مباحــث،  صحبت هــا،  نحــوه  در  اســت.  مهمــی 
ســازمان های  در  تاش هــا  و  موضع گیری هــا 
بین المللی به ویژه آژانس دقت کنند. هر اقدامی 
کــه ســازنده نباشــد، قطعــا مضــر گفت وگوهــا در 

وین است.

برایتجارتمشروعخودبسیار
جدیهستیم

وی در مــورد ارســال محموله هــای ســوختی 
ایــران بــه لبنان یادآور شــد: ارســال محموله های 

ســوختی ایــران بــه مشــتریان خود در کشــورهای 
مختلف، یک مســئله حاکمیتی اســت که نفت و 
ســوخت خود را به کدام مشــتریان و کشــورهایی 
بفروشــیم. نه آمریکا و نه کشــورهای مختلف در 
جایــگاه فراقانونــی نیســتند کــه بخواهنــد جلــوی 

تجارت مشروع را بگیرند.
بــرای  مــا  ادامــه داد:  ارشــد  ایــن دیپلمــات 
تجارت خارجی مشروع خود بسیار جدی هستیم 
و همــگان بداننــد تجارت مشــروع جــزو اولویت و 
بدهیــات حقــوق بین الملــل اســت. بــرای فــروش 
محمولــه ســوختی بــه لبنــان نیــز همین مســیر را 
رفتیم و تا زمانی که مشــتری داشــته باشیم، این 

مسیر ادامه می یابد. 
صلحوثباتدرافغانستاندر
گروتشکیلدولتفراگیراست

همســایه  افغانســتان  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
تمدنــی  حــوزه  در  کــرد:  عنــوان  ماســت،  عزیــز 
مشترکی هستیم. جان و ناموس و آرامش مردم 
افغانستان باید ازسوی همه گروه ها رعایت شود. 
آنچــه بــه نظــر ما بــرای افغانســتان صلــح و ثبات 
می آورد، تشــکیل دولــت فراگیر که بازتاب دهنده 

ترکیب قومیتی و جمعیتی افغانستان است.
مســیر،  ایــن  در  افــزود:  خطیــب زاده 
و  افغانســتان  آتــی  دولــت  مســئولیت پذیری 
تعهدپذیــری به تعهدات قطعی شــان موثر اســت. 
منتظــر خواهیــم بــود کــه ایــن تعهــد و تشــکیل 
دولت فراگیر را مشــاهده کنیم و براســاس ایران 
و جامعــه بین المللــی تصمیمــات خــود را اتخــاذ 

خواهیم کرد.

تاریخدورجدیدگفتوگوهای
وینمنوطبهرایزنیوتوافق

همهطرفهاست
جدیــد  دور  برگــزاری  تاریــخ  دربــاره  وی 
گفت وگوهــای ویــن نیــز اظهار کــرد: تاریخ قطعی 

منوط به رایزنی میان همه طرف ها است.
پاســخ  در  دیپلماســی  دســتگاه  ســخنگوی 
بــه ایــن ســوال که آیــا پرونده هســته ای از وزارت 
امور خارجه به شــورای عالی امنیت ملی ســپرده 
می شــود، خاطرنشــان کــرد: مذاکــرات ویــن بــرای 
رســیدن به یک متن جدید نیست. مذاکرات وین 
بــرای اطمینــان از اجــرای برجام به شــکل نعل به 

نعل ازسوی آمریکا است و بنابراین آنچه در وین 
صــورت گرفتــه، اطمینــان از این مســیر اســت که 
اگــر آمریــکا بــه تمامی تعهــدات خود ذیــل برجام 
و قطعنامه ۲۲۳۱ به شــکل راســتی آزمایی شــده، 
برگــردد ایــران موافقــت می کنــد کــه آنهــا در اتاق 
برجام نشسته و ایران هم اقدامات کاهشی خود 

را متوقف کند.
اینکــه مذاکــرات  بــر  تاکیــد  بــا  خطیــب زاده 
ویــن بیــش از آنکــه منتهــی به متن جدید باشــد، 
جزئیــات  بــا  کــه  اســت  تکنیکــی  گفت وگوهــای 
شــده  انجــام  مرتبــط  بــه بخش هــای  فرابخشــی 
اســت، ابــراز کــرد: از ایــن پــس هــم بــا اجمــاع 
امــور  وزارت  اینکــه  می شــود.  دنبــال  حاکمیتــی 
دیگــر  جاهــای  یــا  گفت وگوهــا  پیشــانی  خارجــه 
باشــد، بــا تصمیــم حاکمیــت خواهد بــود و اعام 

خواهد شد.

برجامنیازبهمیانجیندارد
خطیــب زاده در مــورد تاثیــر نشســت بغــداد 
و  ایــران  گفت وگوهــای  در  عــراق  میانجیگــری  و 
عربســتان و ایران و آمریــکا در مورد برجام اظهار 
کــرد: برجــام نیــاز بــه میانجی ندارد. بــا آمریکا نه 

در ویــن و نــه هیــچ جاهــای دیگــر دربــاره برجــام 
گفت وگوهــای مســتقیمی نداریم. گفت وگوها در 
ویــن میــان ایــران و گــروه ۱+۴ اســت تــا اطمینان 
یابیــم آمریــکا بــه صــورت راســتی آزمایی شــده به 

کلیه تعهدات خود برمی گردد.
بــه گفته رئیــس مرکز دیپلماســی عمومی و 
رسانه ای وزارت امور خارجه، آنچه ازسوی آمریکا 
تا به امروز شــکل گرفته، پافشــاری واشــنگتن بر 
سیاســت های شکســت خــورده آمریــکا در دوره 
ترامــپ اســت. هنوز تغییــری در رفتارهای آمریکا 
ندیدیم. با همان سیاســت ها و رفتارها به دنبال 

نتایج بهتری هستند.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــاالت متحــده تنهــا 
بــه  عمــل  کننــد،  طــی  می تواننــد  کــه  مســیری 
تروریســم  از  کشــیدن  دســت  و  خــود  تعهــدات 
اقتصــادی اســت، تصریــح کرد: آن وقــت خواهند 
دیــد، مســیرها گفت وگوهــا در وین به خوبی طی 
می شــود. آنچــه در ویــن باقــی مانــده، بــه خاطــر 
آمریکایــی  طــرف  غیرمنطقــی  رفتــار  و  لج بــازی 
و غربــی اســت بــه محــض تغییــر رفتــار در عمل، 
برجــام قابــل احیــا و بازگشــت کامــل طرف هــا به 

تعهدات شان به همان مسیر خواهد بود.

هیچبنبستغیرقابلحلی
 میانایرانوعربستان

وجودندارد
وی در پاسخ به این سوال که آیا بن بستی 
در گفت وگوهــای ایران و عربســتان شــکل گرفته 
ایــن  مــا در  اســت؟ گفــت: عربســتان همســایه 
منطقه است. ما نقاط اشتراک بسیار زیادی برای 
صلــح و ثبــات در منطقــه داریــم. ایــران هیچ گاه 
دســت دوســتی خود را از عربستان برای دوستی 

دریغ نکرده است. 
این دیپلمات ارشــد ادامه داد: هر وقت این 
اراده در ریــاض پیــدا شــود کــه بــه ســازوکارهای 
بــاز  روی  بــا  کنــد،  فکــر  دوجانبــه  و  منطقــه ای 
جمهوری اســامی ایران مواجه شــده اســت. این 
مســیر هــم ادامــه می یابــد. هیــچ بــن بســت غیر 
قابــل حلــی نیز وجــود نــدارد. تنها اراده سیاســی 
و اقــدام در دو پایتخــت می توانــد بــه این مســئله 

کمک کند.

رئیسکمیسیونعمرانمجلسشورای
اســالمی،تاکیــدکــردکهنهتنهــاوزارتراهو
شهرســازیبلکــههمــهارکاندولــتبایــددر
اجــرایقانــونجهــشتولیدوتامینمســکن
مشــارکتباالیــیداشــتهباشــنددرهمیــن
کــه کــرد تاکیــد نیــز قاســمی رســتم راســتا
ظرفیــتســاختچهــارمیلیــونمســکندر

چهارسالوجوددارد.
رضایــی  محمدرضــا  ایســنا،  گــزارش  بــه 
کوچــی در جمع خبرنگاران با یاداوری تصویب 
نهایــی طــرح جهــش تولیــد و تامین مســکن از 
ســوی شورای نگهبان، بیان کرد: در پی تاش 
بیش از یک سال کمیسیون عمران و همکاری 
نماینــدگان مجلــس و پیگیری اعضای شــورای 
نگهبان، در نهایت طرح جهش تولید و تامین 
مسکن در شورای نگهبان نهایی شد. اکنون با 
تایید شــورای نگهبان این طرح از سوی رئیس 
مجلــس شــورای اســامی طی هفتــه جاری به 

عنوان یک قانون اباغ خواهد شد.
بــرای  البتــه  کــرد:  اظهــار  ادامــه  در  وی 
اجــرای ایــن قانون کــه به مراتب ســخت تر از 
تصویب آن اســت، جدیت و همراهی اعضای 
کابینــه دولــت الزامــی اســت و نه تنهــا وزارت 
راه و شهرســازی، بلکه همه ارکان دولت باید 

در اجرای آن مشارکت باالیی داشته باشند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان 
اینکــه ایــن کمیســیون کامــا بــر اجــرای ایــن 
قانــون نظــارت خواهــد داشــت، تصریــح کرد: 
وزارت راه و شهرســازی بــه عنــوان مجــری و 
نماینــده دولت موظف اســت برنامه های خود 
بــرای اجــرای این قانون را هر چه ســریعتر به 
کمیســیون عمــران ارائــه کنــد. همــت همه بر 
این خواهد بود که ســاخت یک میلیون واحد 
مســکونی در ســال روی زمیــن نمانــد، چرا که 
نیــاز کنونی کشــور می طلبــد چنین طرحی به 

اجرا برسد.
نماینــده مردم جهرم در مجلس شــورای 
اســامیدر ادامــه تاکیــد کــرد: زمینــه اجرایــی 
شدن این قانون در کشور مهیاست. با وجود 
مصالــح ســاختمانی مــورد نیــاز و نیــروی کار 
موجود در کشــور، ســاخت این میزان مسکن 
شــدنی خواهــد بــود. امــروز وزیــر مســکن و 
شهرســازی رســالت ســنگینی بر عهده دارد و 
برای یک میلیون واحد در سال باید به صورت 
متوسط روزانه دو هزار و ۷۰۰واحد مسکن را 

عملیاتی کند.
کــه  آنجــا  از  افــزود:  پایــان  در  رضایــی 
ســاخت ایــن میــزان مســکن بــا تاییــد شــورای 
نگهبــان بــه قانون تبدیل شــده اســت، وزارت 

راهکارهــای  اســت  و شهرســازی موظــف  راه 
اجرایــی آن را هرچــه ســریعتر بــه کمیســیون 
ایــن  اجــرای  از مزیت هــای  یکــی  کنــد.  ارائــه 
قانــون مناطــق محــروم و مناطقــی اســت کــه 
مردم وضع  سخت تری دارند. نظارت مجلس 
کمک شــایانی به جدیت در اجرای این قانون 

خواهد کرد.

واکنشقالیبافبهتاییدطرح
جهشتولیدمسکنازسوی

شوراینگهبان
رئیــس مجلــس شــورای اســامی گفت: 
تاییــد طرح»جهــش تولیــد مســکن« از ســوی 
شــورای نگهبــان، ظرفیت هــای قانونــی الزم را 
بــرای تحقــق نهضــت مسکن ســازی در دولــت 

سیزدهم فراهم کرد.
در  مطلبــی  در  قالیبــاف  محمدباقــر 
از  نوشــت:»  یکــی  خــود  توییتــر  صفحــه 
اولویت های مجلس از زمان آغاز به کار، حل 
مشــکل مســکن بــود کــه تایید طــرح »جهش 
نگهبــان،  شــورای  ســوی  از  مســکن«  تولیــد 
ظرفیت های قانونی الزم را برای تحقق نهضت 
مسکن سازی در دولت سیزدهم فراهم کرد.

برنامــه ای  بــا  بتوانــد  دولــت   امیــدوارم 
زمان بندی شــده و دقیــق ایــن مطالبــۀ بــه حق 

مردم را برآورده سازد.«

ظرفیتساختچهارمیلیون
مسکندرچهارسالراداریم

ایــن  اعــام  بــا  شهرســازی  و  راه  وزیــر 
خبــر کــه مصالــح ســاختمانی، بــدون واســطه 
بــه ســازندگان واگذار می شــود گفــت: احداث 
بــه  توجــه  بــا  مســکن  میلیــون  یــک  ســاالنه 

ظرفیتهــای کشــور قابــل انجــام اســت. رســتم 
قاســمی بــر پرداخــت ۲۰ درصــد از تســهیات 
او  کــرد.  تاکیــد  مســکن  بخــش  بــه  بانکــی 
همچنیــن گفــت که به دنبال توســعه حمل و 

نقل ریلی ایمن و ارزان هستیم.
رســتم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در 
یک برنامه تلویزیونی گفت: هزینه مسکن در 
ســبد خانوار به طور متوســط در کشــور باالی 
بزرگــی همچــون  در شــهرهای  و  درصــد   ۳۷
گفــت:  اســت،  درصــد   ۵۰ از  بیــش  تهــران 
مســکن یکــی از دغدغه هــای مهــم حاکمیــت، 
رئیس جمهوری و مشکل مردم است. بنابراین 
رئیس جمهــوری هــم در دوره انتخابات و پس 

از آن موضوع مسکن را پیگیری می کند.
عضو کابینه دولت سیزدهم، برنامه ریزی 
را  شهرســازی  و  راه  وزارت  سیاســتگذاری  و 
برای مســکن شــامل ســه قشــر با درآمد باال، 
میان درآمــدی و اقشــار ضعیــف عنــوان کــرد و 
افــزود: مســکن هدایتــی متعلــق بــه طبقــات 
بــاالی جامعــه اســت کــه نیــازی بــه کمک های 
دولتــی ندارنــد و هدایــت می شــوند تــا خود با 
ســرمایه های خود بســازند که برای این طبقه 
۳۰۰ هــزار واحــد مســکونی احــداث می شــود. 
اقشــار متوســط جامعــه نیاز بــه حمایت دارند 
و وزارت راه و شهرســازی برای آنها بســته های 
حمایتــی پیش بینــی کرده اســت. بخش قابل 
توچهــی از اقشــار جامعــه نیــز که جزو اقشــار 
کم درآمد هســتند نیاز به حمایت و کمک های 
دولتــی دارنــد تــا مشــکل تامیــن مســکن آنهــا 
حــل شــود. بــرای اقشــار ضعیــف جامعــه نیــز 

سازوکارها تعیین شده است.
ســهم  امــروزه  داد:  ادامــه  قاســمی 
تهــران  در  باالســت.  کشــور  در  مســتاجران 
مســتاجر هســتند.  مــردم  درصــد   ۴۰ حــدود 

بنابراین تامین مســکن برای خانوارها یکی از 
موضوعات مهم دولت است.

در  مولفــه  پنــج  اینکــه  یــاداوری  بــا  وی 
موضــوع مســکن کــه شــامل زمیــن، خدمــات، 
تامین منابع مالی، مواد و مصالح ساختمانی، 
و تــوان فنی و مهندســی حائــز اهمیت و مورد 
تاکیــد اســت، توضیح داد: بیــش از ۵۰ درصد 
هزینــه ســاخت ســاختمان را زمیــن تشــکیل 
می دهــد.  بــرای اقشــار متوســط و کــم درآمــد 
انشــعابات  شــامل  کــه  را   خدماتــی  دولــت 
در  می کنــد.  تامیــن  اســت  مــوارد  ســایر  و 
خصــوص موضــوع ســوم و منابــع مالــی نیــز 
دولــت بــرای احداث یک میلیون مســکن برای 
اقشــار متوســط و میان درآمــدی تامین منابع 
را  مــوارد  و ســایر  بانکــی  و تســهیات  مالــی 

سیاست گذاری می کند.
مصالــح  و  مــواد  قاســمی،  گفتــه  بــه 
ســاختمانی بــه عنــوان مولفــه چهارم ســاخت 
مســکن در کشــور فراهــم اســت. در ســاخت 
مســکن مهر، زیرســاخت ها برای مســکن مهر 
بیش از یک میلیون ساالنه فراهم بود. ایران 
در مصالــح مــادر همچــون ســیمان و فوالد به 
عنــوان چهارمیــن تولیــد کننــده ســیمان  دنیــا 
تــن  میلیــون   ۸۰ از  بیــش  نــدارد.  مشــکلی 
ظرفیت ســاالنه تولید سیمان در کشور است 
و برای احداث یک میلیون واحد مســکونی در 
سال به ۳۲ میلیون تن سیمان نیاز داریم که 
در ایــن زمینه مشــکلی وجود ندارد. همچنین 
در خصوص تامین و تولید فوالد نیز حدود ۱۲ 
میلیــون تــن در ســال بــه فوالد نیــاز داریم که 
ظرفیــت تولیــد فوالد بیش از دو برابر اســت. 
مشــکلی  نیــز  ســاختمانی  مصالــح  ســایر  در 

خاص وجود ندارد.
عضــو کابینــه دولــت ســیزدهم تصریــح 
واحــد  میلیــون  یــک  تولیــد  بــر  عــاوه  کــرد: 
مســکونی در ســال و تامیــن مــواد و مصالــح 
ساختمانی امکان صادرات مصالح ساختمانی 

نیز فراهم است.
وزیر راه و شهرسازی در خصوص توان 
فنــی و مهندســی کشــور توضیــح داد: امــروز 
در کشــور شــرکت های توانمنــد انبوه ســاز و 
مهندســان فراوانی وجود دارند که می توانند 
دولــت  برنامه ریــزی  و  سیاســتگذاری  بــا 
احداث یک میلیون واحد مســکونی در ســال 

را محقق کنند.
و  توانمنــدی  کــرد:  تاکیــد  قاســمی   
ظرفیت هــای الزم برای تولیــد ۴ میلیون واحد 
مســکونی طــی ۴ ســال وجــود دارد و در ایــن 

خصوص مشکلی وجود ندارد.

خطونشانرئیسکمیسیونعمرانمجلسبرایوزیر
راهوشهرسازی

قاسمی: ظرفیت ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال را داریم

 هشدارخطیبزادهبهبرجامیان:طرفهایمقابل

دراظهاراتورفتارهایشاندقتکنند
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

همراه کارت بانک آینده 
ابزاری هوشمند برای ارائه 

خدمات خودرویی
ســامانه همــراه کارت بانــک آینــده، نرم افــزار پرداختــی 
از طریــق آن می توانیــد خدمــات  کــه  اســت  متفــاوت 
متنوعــی از جمله خدمــات مربوط به خودرو، هم چون: 

استعالم و پرداخت خالفی خودرو را دریافت کنید.
بــرای  آینــده،  بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
اســتفاده از ایــن امــکان، کافــی اســت بــا نصب ســامانه 
اصلــی آن،  )hamrahcard.ir( در صفحــه  همــراه  کارت 
گزینــه »خدمات خودرو« را انتخاب کرده و مشــخصات 
وارد  را  خــودرو  پــاک 
ترتیــب،  بدیــن  و  کنیــد 
خودرویــی  خدمــات  از 
ایــن نرم افــزار، بهره مند 

شوید.
همــراه کارت  ســامانه 
بانک آینــده، نرم افزاری 
و  کاربــردی  ســاده، 
رایگان است که در حال 
حاضر، قابل استفاده برای تلفن های همراه و تبلت های 

هوشمند با سیستم عامل های اندروید و iOS  است.
کارت  بــر  مبتــی  خدمــات  ارائــه  بــا  ســامانه  ایــن 
هم چون: انتقــال وجه کارت به کارت، دریافت موجودی، 
شــهری،  قبــوض  پرداخــت  اینترنــت،  و  شــارژ  خریــد 
و  بانکــی  اعتبارســنجی  خــودرو،  خدمــات  نیکــوکاری، 
پرداخت های اینترنتی، توانســته اســت؛ به ویژه در دوره 
همه گیــری کرونــا، جایــگاه ویــژه ای را در میــان کاربــران 

بانکداری الکترونیکی برای خود، کسب کند.

لینک دعوت از دوستان 
در سامانه شباهنگ بانک 

گردشگری فعال شد
لینــک دعــوت از دوســتان و آشــنایان در ســامانه 
از  گردشــگری،  بانــک  اپلیکیشــن گردش پی  شــباهنگ 

ابتدای شهریور  فعال شده است.
گردشــگری،  بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
دانلــود  بــا  هموطنــان 
گردش پــی  اپلیکیشــن 
ســامانه  در  ثبت نــام  و 
بانــک  شــباهنگ 
بــر  عــاوه  گردشــگری 
بانکــی،  امــور  انجــام 
می توانند دوستان خود 
را نیــز برای اســتفاده از 
خدمــات آنایــن دعــوت 
کنند. مشتریانی که در سامانه شباهنگ عضو هستند، 
این امکان برای آن ها فراهم شده تا از طریق کد دعوت 
اختصاص یافته در ســامانه شباهنگ که برای آنها فعال 
شــده اســت، دوستان و آشنایان خود را نیز به استفاده 

از خدمات شعبه مجازی دعوت کنند.
لینک دانلود اپلیکیشن شباهنگ بانک گردشگری 

shabahang.tourism-bank.com است.

و  دوســتان  چنانچــه  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 
آشــنایان دعوت شــده، نرم افــزار شــباهنگ را نصــب و 
پــس از افتتــاح حســاب اقــدام بــه صــدور کارت کننــد، 
معــادل  مبلغــی  دعوت کننــده  شــخص  پــول  کیــف 
۱۰۰هزار ریال شــارژ می شــود. اگر موجودی کارت فرد 
دعوت شــده بیــن ۵تــا ۱۰میلیــون ریــال باشــد، معــادل 
۱۰۰هــزار ریال دیگر عاوه بــر مبلغ قبلی به کیف پول 
دعوت کننــده افــزوده خواهــد شــد. همچنیــن چنانچــه 
موجــودی حســاب فــرد دعوت شــده بــه رقمــی باالتر از 
۱۰میلیــون ریــال برســد، عــاوه بــر مبالغ قبلــی معادل 
۱۰۰هــزار ریــال و در مجمــوع حداکثــر ۳۰۰هــزار ریــال 

کیف پول دعوت کننده شــارژ می شود.

پرداخت ٤٧ هزار میلیارد ریال 
تسهیالت به آسیب دیدگان 
کرونا از سوی بانک صادرات 

ایــن  شــیوع  دوره  در  کرونــا  از  آســیب دیدگان 
بیمــاری ٤٧هــزار میلیــارد ریــال تســهیالت حمایتــی از 
بانــک صــادرات دریافت کردند که بخــش قابل توجهی 

از تسهیالت اعطایی شبکه بانکی را شامل می شود.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
بانــک  ایــن  صــادرات، 
از آغــاز شــیوع بیمــاری 
بــر  عــاوه  کرونــا 
مختلــف  تمهیــدات 
بــرای افزایــش خدمــات 
غیرحضــوری  بانکــداری 
درگاه هــای  توســعه  و 
متنــوع بانکــداری الکترونیــک از جمله ســامانه شــمس، 
ارتقــای همــراه بانــک و اپلیکیشــن صاپ، ٧٦هــزار فقره 
تسهیات حمایتی به ارزش ٤٦هزار و ٨٠٠میلیارد ریال 

به آسیب دیدگان این بیماری پرداخت کرده است.
بــه  کرونــا  از  آســیب دیده  کارهــای  و  کســب 
وام  دریافت کننــدگان  اقتصــادی،  بخش هــای  عنــوان 
قرض الحســنه یارانه بگیران و متقاضیان ودیعه مســکن 
بانــک  حمایتــی  وام هــای  تخصیــص  مهــم  بخــش  ســه 

صادرات در مدت مذکور بوده اند.
این تســهیات برای واحدهای کســب و کار به ازای 
هــر شــاغل ١٢٠میلیــون ریــال، بــرای کســب و کارهایــی 
بــر اســاس مصوبــه ســتاد  ایــن بیمــاری  کــه از شــیوع 
ملــی مقابلــه بــا کرونا تعطیل شــده ، به ازای هر شــاغل 
١٦٠میلیــون ریــال و بــرای راننــدگان مســافری درون و 
برون شــهری خویش فرمــای بیمه پــرداز، ٦٠میلیــون ریال 

در نظر گرفته شده است.

بانک کارآفرین گواهینامه 
ISO 10015:2019 گرفت

بــا پیاده ســازی نظــام جامــع مدیریــت شایســتگی 
و توســعه افــراد )فراینــد آمــوزش ( منطبــق بــر آخریــن 
اســتانداردها، بانــک کارآفریــن موفــق شــد گواهینامــه 

ISO 10015-2019 را  اخذ کند.
کارآفرین،ایــن  بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 

ســوی  از  گواهینامــه 
نماینده رســمی شــرکت 
NIKE CERTکانــادا 

وظیفــه  کــه  ایــران  در 
ارزیابی، ممیزی و پایش 
مســتمر مراحــل فراینــد 
)مدیریــت  آمــوزش 
توســعه  و  شایســتگی 
افــراد( را بــر عهده دارد، 

به بانک کارآفرین ارائه شد. این بانک موفق شد مراحل 
اخذ این استاندارد را در مرحله نخست ارزیابی وممیزی 
بــه دســت آورد. در حــال حاضــر بانــک کارآفریــن، بانک 
ملی، بانک ملت، بانک تجارت، بانک پارسیان موفق به 

دریافت این گواهینامه شده اند.

 رونمایی بیمه تجارت نو

از تحوالت بزرگ در ماه های 
آتی

بیمه تجارت نو با نگاهی نو به صنعت بیمه مسیر 
خدمت رســانی خــود را پــر قــدرت و بــا انگیــزه در پیش 
گرفتــه اســت و تغییــرات زیــادی را در دســتور کار خود 

بتوانــد  تــا  داده  قــرار 
روند رو به رشد خود را 

سرعت ببخشد.
گــزارش  بــه 
بیمــه  روابط عمومــی 
تجارت نو، آزاد حســنی، 
معــاون توســعه بــازار و 
شبکه فروش تجارت نو، 
درخصــوص برنامه هــای 

بیمــه تجارت نــو برای آینده با یــادآوری برنامه های حوزه 
فــروش، ســتاد، نماینــدگان، مشــتریان و اســتارتاپ ها 
اظهــار کــرد: مدیــران خــاق و نو اندیــش بیمــه تجارت نــو 
اســتارت آپی بــه عنوان بنوشــارپ ارائه بــازار کرده اند که 
تا یکی دو ماه آینده تحولی شــگرف در این حوزه ایجاد 

خواهد کرد.
حســنی در زمینــه تحــوالت آتــی در شــرکت گفت: 
اولین کار توانمندسازی هرچه بیشتر بخش بازاریابی و 
فروش در شــعب شــرکت اســت. یکی از موضوعاتی که 
در یکی دو سال گذشته به دلیل بیماری کرونا کم رنگ 
بــود مســاله آمــوزش اســت. بــرای توانمندســازی بخش 
فــروش و بازاریابــی شــعب هــم نیاز به تحــول در زمینه 
آموزش هــای فنــی، بازاریابی و فناوران اســت که به جد 

در حال پیگیری هستیم.
گفــت:  رتبه بنــدی شــعب  زمینــه  در  آزاد حســنی 
رده بنــدی شــعب را بــا چهــار موضــوع اصلــی فــروش، 
تــوازن فــروش، مطالبــات و ضریب خســارت در دســتور 

کار داریم.
او افــزود: از دیگــر مــوارد مــورد بررســی بیمه هــای 
خرد است که بیشترین تمرکز در فاز اول بر استان های 
طایی شامل: تهران، مازندران، شیراز، اصفهان، مشهد 

و اهواز است و در فاز بعدی سایر استان ها.
حســنی در ادامــه عنــوان کرد: یکــی از دغدغه های 
صنعــت بیمــه این اســت کــه کنترل و نظارت ســتاد های 
شــرکت ها بســیار باالســت و ایــن باعث رخــوت و کندی 
کار در صف شــده اســت. اینکه هیچ اختیاری به شــعب 
ندهیــم کار درســتی نیســت، بلکــه بایــد ایــن فضــا رو 
تغییــر دارد و در بیمــه تجارت نــو هــم در ایــن مــورد در 
حــال برنامه ریــزی برای تفویض اختیار همــراه با نظارت 

سیستمی هستیم.

کسب رتبه نخست 
گشایش اعتبارات اسنادی 

از سوی بانک کشاورزی
بانک کشــاورزی در ســال گذشته موفق به کسب 
رتبــه نخســت گشــایش اعتبارات اســنادی در سیســتم 

بانکی کشور شده است.
بــه گزارش روابط عمومی بانک کشــاورزی، علیرغم 

گســترده  تحریــم 
ایرانــی،  بانک هــای 
یــا  ســوئیفت  سیســتم 
مالــی  خدمــات  انجمــن 
تمــام  در  بین المللــی، 
بانــک  ارزی  شــعب 
بــا  همــگام  کشــاورزی 
ســایر بانک هــای نام آور 
به روزرســانی  جهــان 

شــده و درحــال حاضــر بانــک کشــاورزی بــا جدیدتریــن 
نسخه سوئیفت در حال خدمت رسانی است.

بانــک  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر  همچنیــن 
بــا  همــگام  جــاری،  ســال  اردیبهشــت  در  کشــاورزی 
اســتانداردهای روزآمــد و بــه منظــور افزایــش شــفافیت 
مهلــت  از  پیــش  مشــتریان،  حواله هــای  در  بانکــی 
ایرانــی  بانــک  نخســتین  عنــوان  بــه  جهانــی،  مقــرر 
اجــرای جدیدتریــن ســرویس تحــت عنــوان بــه   موفــق 
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ایــن امــکان رامی دهدکــه به جای اســتعام های زمانبر و 
مکاتبات طوالنی، از آخرین وضع حواله های مشــتریان، 
اعم از تاریخ واریز به حساب، کارمزدها یا سایر جزئیات 

آگاه شوند.

نایب رئیــس هیات مدیــره بانــک شــهر با 
بیــان این که رشــد فزاینــده نقدینگــی یکی از 
بزرگ تریــن چالش هایــی اســت کــه همــواره 
کشور ما با آن روبه رو بوده است، گفت که 
کســری بودجــه دولت ها، پرداخت ســودهای 
نامتعارف از سوی برخی از بانک ها در شبکه 
بانکــی و...را می تــوان بــه عنــوان مهم تریــن 

علل افزایش نقدینگی معرفی کرد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک شــهر، 
محســن زرنــدی مقــدم در گفت وگــو بــا رادیــو 
مدیریــت  بررســی  محوریــت  بــا  کــه  اقتصــاد 

نقدینگــی و چرایــی افزایش فزاینده آن انجام 
شــد؛ به عنوان کارشــناس ارشــد اقتصادی به 
بیــان دیدگاه هــای خــود در حــوزه چالش هــای 

نقدینگی و تبعات آن پرداخت.
این کــه  بیــان  بــا  گفت وگــو  ایــن  در  او 
مدیریت رشــد فزاینــده نقدینگی همواره یکی 
از کلیدی تریــن موضوعــات در اقتصــاد دنیــا و 
به خصوص در اقتصاد کشــور ما بوده اســت، 
بــرای رئیــس  گفــت: ضمــن آرزوی موفقیــت 
جمهــوری منتخب؛ امیدواریم در دولت جدید 

اقدامات جدی در این حوزه صورت گیرد.

زرنــدی مقــدم بــا بیــان اینکــه متاســفانه 
هــر ۳ســال یکبــار نقدینگــی در کشــور 2برابر 
می شــود، تصریــح کــرد: چالــش اصلــی ایــن 
اســت کــه در قبــال این رشــد نقدینگــی تولید 
داخلی رشــد نمی کند و یا به عبارت دیگر این 

نقدینگی به سمت تولید هدایت نمی شود.
او افــزود: حجم نقدینگی باید متناســب 
بــا میــزان تولیــد کاال باشــد، تا تعــادل اقتصاد 
حاصل شــود، در غیر این صورت بدون تردید 
موجــب بــروز تــورم، رکــود و یــا تــورم رکــودی 
خواهــد شــد؛ در همین حــال باید عنوان کرد، 

مصرف کننــده بــه دلیــل افزایــش نقدینگــی و 
تولیــد نکــردن، مجبــور بــه تهیه مــواد مصرفی 
بــا قیمتــی باالتــر خواهد بــود که ایــن مهم در 
بلنــد مدت موجــب افزایش ســهم هزینه های 
مصرفــی خواهــد شــد. ایــن کارشــناس ارشــد 
اقتصــادی بــا تاکید بر ضــرورت مهار نقدینگی 
در کوتاه و بلندمدت، خاطرنشان کرد: اصاح 
و به روزرســانی قوانیــن پولــی - بانکــی یکی از 
ضروریات است که امیدواریم به همت دولت 
جدیــد و نماینــدگان مردم در مجلس شــورای 

اسامی محقق شود.

مسعود وطنخواه
دربــاره  پیش آمــده  حواشــی  از  پــس 
بندرعبــاس  نفــت  پاالیــش  نمــاد  بازگشــایی 
تــراز  نزدیکــی  بــه  کل  شــاخص  رســیدن  و 
یک میلیــون و 600هــزار واحــدی در دومیــن 
روز هفته که ســبب فشــار فروش در بیشتر 
شــد.  روز  ایــن  در  ســرمایه  بــازار  نمادهــای 
جامانــدگان از فروش یکشــنبه، روز گذشــته 

جبران کردند.
نمــاد پاالیــش نفــت بندرعبــاس پــس از 
افزایــش ســرمایه حــدود ۳9۰درصــدی کــه از 
محل ســود انباشــته ,ســایر اندوخته ها , مازاد 
تجدیــد ارزیابــی دارایی ها و بــه منظور اصاح 
ســاختار ســرمایه، مالــی، جلوگیــری از خــروج 
نقدینگــی و بهبود نســبت های مالکانه بود به 
دلیــل افزایــش ســرمایه باالتــر از 2۰۰درصد و 
نداشتن حق تقدم بر اساس الزامات سازمان 
بورس برای بازگشایی نماد، باید ابتدا مراحل 
ثبت و آزادسازی سهام جدید را انجام می داد.
اداری  مراحــل  و  الزامــات  ایــن  رعایــت 
حدود ســه ماه زمان برد و از آنجا که شــاخص 
حــدود ۳۰درصــد  مــدت  ایــن  در  بــورس  کل 
از جملــه  یافــت و دیگــر شــرکت ها  افزایــش 
گــروه پاالیشــی نیز ایــن افزایش قیمــت را در 
ایــن مــدت تجربــه کردنــد امــا پاالیــش نفــت 
بندرعبــاس از ایــن قافلــه صعــودی بــه دلیــل 
توقــف نمــاد جامانــد کــه همین امــر انتظارات 
فعاالن بازار سرمایه و سهامداران این شرکت 
را درباره میزان قیمت بازگشایی افزایش داد.
جــو مثبــت یک ماهــه گذشــته، خبرهای 
خــوب از افزایــش تولیــد در نماد »شــبندر« و 
انتظــارات بــاالی فعــاالن بازار ســرمایه ســبب 
شــد که ابتدا بازگشــایی قیمت در دومین روز 
هفتــه در محــدوده ۱۰۰درصدی رخ دهد اما با 

دخالــت ناظــر بــازار پس از ســه بار بازگشــایی 
معامــات باطــل شــد. بازگشــایی ناموفق این 
نمــاد از یک ســو یــاد و خاطــره تلــخ صنــدوق 
پاالیشــی را در شــهریور ســال ۱۳99 دوبــاره 

زنده کرد.
2۰ مــرداد بود که دژپســند در پاســخ به 
ایــن ســوال که چــرا ســازمان خصوصی ســازی 
عرضــه دارا دوم را منتفــی اعــام کرده؟ گفته 
بود: »دستگاه مربوطه در روزهای اخیر اعام 
کرد آمادگی نداریم براین اســاس دارا دوم به 
صــورت بلوکــی عرضــه و اگر نتوانســتیم آن را 

شناور می کنیم.«
در ســمت دیگر، شــرکت ملی پاالیش و 
پخــش فرآورده هــای نفتــی توقــف عرضــه دارا 
دوم را تصمیــم وزارت اقتصــاد اعــام کــرد و 
گفته بود که درصورت تغییر این تصمیم برای 
تشــکیل صنــدوق ETF  ایــن شــرکت و وزارت 
نفــت آماده اســت تا تمامی اختیــارات خود را 

در این خصوص به وزیر اقتصاد واگذار کند.
ایــن قائله با دســتور رئیس جمهور مبنی 
بــر عرضــه دارای دوم، حل شــد. دولت ســهام 
تهــران،  پاالیشــگاه های  نمادهــای  در  خــود 
اصفهــان، بندرعبــاس و تبریــز را بــا کلی اما و 
اگــر و حواشــی در قالب صنــدوق پاالیش یکم 

به معامله گران فروخته شد.
و از ســوی دیگــر، صعودهــای دنبالــه دار 
در یک ماه گذشــته و رســیدن به نزدیکی تراز 
یک میلیــون و 6۰۰هــزار واحد )کــه نزد فعاالن 
بــازار ســرمایه بــه حمایــت و مقاومــت واعظی 
مشــهور اســت( ســهامداران را واداشــت کــه 
از تــرس تبدیــل زیــان به ســود شــدن پرتفوی 
صــف  در  شــدن  قفــل  و  سرمایه گذاری شــان 

فروش اقدام به شناسایی سود کردند.
دفتــر  رئیــس  واعظــی،  محمــود 
 )۱۳99 )شــهریور  پیشــین  رئیس جمهــور 
کــه  بــود  کــرده  اعــام  عجیــب  ســخنانی  در 

پیش بینــی می کنند کف شــاخص ۱۷۰۰-۱6۰۰ 
اســت و دوباره در مســیر طبیعی خود به باال 
مــی رود، او ادعــا کــرده بود ایــن حرف ها را در 

جلسات می زنند.
کاهــش قیمت های شــرکت های بورســی 
کــه در یــک ســاعت پایانــی دومیــن روز هفته 
در حالــی رخ داد کــه بــه دلیــل معامــات در 
محــدوده مثبــت و صــف خریــد بــودن بیشــتر 
نمادهــا در نیمــه اول زمان معامات شــاخص 
کل ســبزپوش بود به دلیل ماهیت محاســبه 
میانگینــی در شــاخص کل مثبــت بــودن نیمه 
از  مانــع  یکشــنبه،  روز  معامــات  زمــان  اول 
انعــکاس کامل کاهــش قیمت ها و به تبع آن 

افت شاخص کل بورس شد. 
روز  در  خــود  کارنامــه  کل  شــاخص 
یکشــنبه را بــا ثبــت کاهــش دو هــزار و ۳۵۴ 
یــک میلیــون و  واحــد و ایســتادن در کانــال 
۵۷۳ هــزار واحــدی در حالی تمام کرد که اگر 
سبزپوشی شاخص کل نیز مد نظر قرار گیرد 
افت شــاخص کل در دومین روز هفته حدود 

۱۳هزار واحد می شود. 
بــا توجــه بــه اینکــه کاهش شــاخص کل 
در یــک ســاعت پایانــی روز یکشــنبه محقــق 
فــروش  از  ســرمایه گذاران  از  گروهــی  شــد 
جاماندند که همین امر ســبب افزایش تعداد 
فروشــندگان و کاهش بیشتر شاخص کل در 

روز گذشته شد.
شــاخص کل بورس روز گذشــته کاهش 
کــرد و در  ۴9هــزار و ۴۰9واحــدی را تجربــه 
تــراز یک میلیــون و ۵2۳هزار واحدی ایســتاد. 
بــا احتســاب کاهــش حــدود ۱۳هــزار واحــدی 
مجمــوع  در  بــورس  کل  شــاخص  یکشــنبه، 
دو روز )یکشــنبه و دوشــنبه( افــت 62هــزار و 

۷۰۰واحدی را تجربه کرد.

سرپرســت و نائب رئیــس هیــأت مدیــره 
بــه سرپرســت مدیریــت  نامــه ای  شســتا در 
نظارت بر ناشــران ســازمان بورس اعالم کرد 

که شستا شرکت هپکو را نمی خواهد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، ضیاءالدین 
نائب رئیــس  و  سرپرســت  برهــان،  شــجاعی 
هیــأت مدیــره شســتا در نامــه ای بــه محســن 
انصــاری مهیــاری، سرپرســت مدیریــت نظارت 
بهــادار  اوراق  و  بــورس  ســازمان  ناشــران  بــر 
نوشــت:  هپکــو  ســهام  فــروش  خصــوص  در 
ســازمان  توســط  اشــاره  مــورد  »پیش نویــس 
تأمیــن اجتماعــی تهیــه و بــرای اظهارنظــر بــه 
ســرمایه گذاری تأمیــن اجتماعــی ارســال شــده 
بــود که با توجه به بررســی های صورت گرفته، 

مورد مخالفت هیأت مدیره شستا قرار گرفت.
طبیعــی اســت کــه شســتا در صورتی که 
براســاس صرفــه و صــاح تصمیمــی  در ایــن 
رابطــه اتخــاذ کنــد، خــود را ملــزم بــه رعایــت 
اباغــی  و دســتورالعمل های  تمامــی  ضوابــط 
ســازمان بــورس می دانــد و در چارچــوب آن 

عمل خواهد نمود.
در خاتمــه متذکــر می گــردد بــا توجــه بــه 
فضــای رســانه ای، اطاعــات معتبر و متقن در 
مــورد اطاعــات شســتا را از مراجــع ذیصــاح 

شرکت دریافت و مورد استناد قرار دهید.«
اراک  در   ۱۳۵۱ ســال  هپکــو  شــرکت 
ســازمان  ســوی  از  ســه بار  و  راه انــدازی 
خصوصی ســازی بــه بخــش خصوصــی واگــذار 

شــد امــا هر ســه بار خریــداران نتوانســتند به 
تعهــدات در پرداخــت اقســاط عمــل کننــد. در 
نتیجه این شــرکت فرابورســی دوباره به دامن 

دولت برگشت.
ایــن در حالــی اســت کــه در نهایــت قرار 
شــد 6۰ درصد از ســهام دولتی هپکو در قبال 
بدهــی دولــت بــه تأمیــن اجتماعــی بــه ایــن 
ســازمان واگذار شــود که با نامه سرپرســت و 
نائب رئیس هیأت مدیره شســتا به سرپرست 
مدیریــت نظــارت بــر ناشــران ســازمان بورس 
ســازمان  دولــت،  دســت  روی  بــر  پاکــی  آب 
خصوصی ســازی، شــرکت هپکــو و کارمنــدان 
ایــن شــرکت و نیــز ســهامداران شــرکت هپکو 

ریخته شد.

بــاره  ایــن  در  نیــز  فــارس  خبرگــزاری 
نوشــت: کارشناســان می گوینــد تــا زمانــی که 
بــه خاطــر منــع  بــود،  شــرکت هپکــو دولتــی 
ورود ماشــین آالت سنگین راهسازی خارجی، 
بــازار انحصــاری داشــته و ســرپا بــود، اما بعد 
واردات  خصوصــی،  بخــش  بــه  اگــذاری  و  از 
ماشــین آالت خارجی آزاد شد؛ بنابراین امکان 
تکنولــوژی  نداشــتن  از طرفــی  نبــود.  رقابــت 
روز بــرای ســاخت موتــور ایــن ماشــین آالت و 
همچنیــن رکــود اقتصــادی و رکــود طرح هــای 
عمرانــی مزیــد بــر علــت شــده تــا تقاضــا برای 
خرید ماشین آالت راهسازی کاهش پیدا کند 
و همــه این عوامل باعث عدم موفقیت هپکو 

شده است.

نویــن  فناوری هــای  معــاون  گفتــه  بــه 
بــه  توجــه  بــا  بانــک  ایــن  مرکــزی،  بانــک 
آماده ســازی  و  مربوطــه  مقــررات  تصویــب 
کیــف  خصــوص  در  الزم  زیرســاخت های 
الکترونیــک پول، عملیاتی ســازی این خدمت 

را در دستور کار دارد.
مهــران  مرکــزی،  بانــک  گــزارش  بــه 
بانــک  نویــن  فناوری هــای  معــاون  محرمیــان 
مرکزی در دیدار با مدیران شــرکت های راهبر 
در زمینــه کیــف الکترونیــک پــول بــا یــادآوری 
از تصویــب مقــررات کیــف  گذشــت یکســال 

اعتبــار،  و  پــول  پــول در شــورای  الکترونیــک 
گفــت: تغییــرات ایــن حــوزه در یکســال اخیــر 
مطابق با ســطح انتظارات بانک مرکزی نبوده 
اســت و امیدواریــم کــه ایــن هم اندیشــی آغاز 
ایــن خدمــت  در  تحــوالت  از  فصــل جدیــدی 

باشد.
بــرای  آینــده  هفتــه  از  افــزود:  او 
شــرکت هایی که open loop هســتند سوئیچ 
تعامل پذیــری فعــال مــی  شــود و شــرکت های 
close loop  باید به تدریج وارد فرآیند شوند 

و بتواننــد ســایر خدمــات را نیــز به مشــتریان 

ارائه دهند.
معــاون فناوری هــای نویــن ایــن بانــک با 
تاکیــد بــر لزوم همکاری شــرکت های psp  در 
پیشــبرد فرآیند تعامل پذیــری گفت: همکاری 
عملیاتــی  در  راهبــر  شــرکت های  و  بانک هــا 
شــدن این موضوع ســازنده خواهــد بود و اگر 
بانک ها همکاری الزم را در این مورد نداشــته 
باشــند بانــک مرکزی ملــزم به تغییــر مقررات 

خواهد شد.
او ادامــه داد: در صورت همکاری نکردن 
شرکت های psp، قطعا بازیگران جدیدی وارد 

عرصــه مــی  شــوند کــه کل بــازار را از آن خــود 
خواهند کرد.

بانــک  پرداخــت  نظام هــای  اداره  مدیــر 
مرکزی در ادامه این نشست با تاکید بر اینکه 
اکنون فرصت مناسبی برای کسانی است که 
می  خواهند وارد این حوزه شوند، اضافه کرد: 
بانــک مرکزی تاکنــون در خصوص کارمزدهای 
مربــوط بــه کیــف الکترونیک پــول ورود نکرده 
اســت و اختیــار تعییــن آن بــر عهــده راهبران 
قــرار داده شــده اســت کــه ایــن امــر منجــر به 

رقابت بین راهبران می شود.

بــه گفته مدیر نظارت بر نهادهای مالی 
کارمــزد  تخفیــف  هرگونــه  بــورس،  ســازمان 
گــردش  بابــت  امتیــازات  ســایر  و  معامــالت 
معامــالت از ســوی کارگزاری هــا صرفاً باید به 

حساب سبدها و صندوق های سرمایه گذاری 
واریز شود و هرگونه اعطای تخفیف یا امتیاز 

خارج از این رویه، تخلف است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، میثم فدایی با انتشار 

پیامی در صفحه شــخصی خود در توییتر نوشــت: 
ســرمایه گذاران  منافــع  از  صیانــت  راســتای  »در 
ســبدها و صندوق هــای ســرمایه  گــذاری، هرگونــه 
تخفیــف کارمــزد معامات و ســایر امتیــازات بابت 

گردش معامات توســط کارگزاری ها صرفاً باید به 
حساب سبدها و صندوق های سرمایه گذاری واریز 
شــود و هرگونــه اعطــای تخفیف یــا امتیاز خارج از 

این رویه، تخلف است.«

جاماندگان از فروش یکشنبه بورس، دیروز 
جبران کردند

شستا هم هپکو را نخواست
کارشناسان دلیل شکست خصوصی سازی هپکو را آزاد شدن واردات ماشین آالت خارجی پس از خصوصی شدن بیان می کنند

تخفیف کارمزد معامالت کارگزاری ها صرفا باید به حساب سبدها و 
صندوق ها واریز شود

عزم بانک مرکزی برای فعال سازی کیف پول الکترونیک

نایب رئیس هیات مدیره بانک شهر:کسری بودجه و پرداخت سودهای نامتعارف 
علت افزایش نقدینگی 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:
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وعده وزیر نیرو برای افزایش 3۰ هزار مگاواتی سرانه تولید 
از برق کشور

 مدیـر مـوزه عـلـوم زمـیـن: بـرنـامه منسجمـی بـرای گـهـرسنـگ هــا 

وجـود نـدارد

مــردم شــریف  نماینــده  مــرادی  احمــد 
بندرعبــاس در مجلس شــورای اســامی طی 
بازدیــدی از شــرکت فوالد هرمــزگان از وعده 
وزیــر نیــرو بــرای افزایــش 3۰ هزارمگاواتــی 

سرانه تولید از شبکه سراسری خبر داد. 
در این بازدید که روز یکشنبه انجام شد 
مرادی در جریان فعالیت ها ، موفقیت ها، و 
اقدامات و مشــکالت این شرکت تولیدی قرار 

گرفت.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در 
ادامــه نگاهــی به قطعی هــای های مکرر برق 
و ضــرر و زیــان صنایع و مردم داشــت و گفت 
:عــدم اجــرای تعهــدات و قول هــای وزیر نیرو 
در دولت قبل مبنی بر افزایش تولید ۲۵۰۰۰ 
مــگاوات بــرق و در نهایــت هــم عــدم واردات 
برق از کشــورهای همســایه دلیل این قطعی 

هاست.
وی در ادامــه با اظهار امیدورای مبنی بر 
حل این مشکل در دولت جدید و اینکه یکی 
از تعهدات وزیر جدید نیرو برای نمایندگان نیز 
ایــن بــود کــه این مشــکل را در کوتاه مدت بر 
طــرف و حل خواهند کرد، گفت: در خصوص 
مشکالت موجود در حوزه برق و انرژی با وزیر 
نیــرو صحبــت کردیم و قرار شــد کــه ۳۰ هزار 
مــگاوات بــرق بــه ســرانه تولید برق در ســطح 
کشــور افــزوده شــود .  برنامه ریــزی به ســوی 

انجام این کار، بسیار بزرگ اما شدنی است
مــرادی یکــی از راه هــای حــل مشــکل 
در حــوزه تامیــن انــرژی را اعتمــاد بــه بخــش 
خصوصــی عنــوان کــرد و گفــت : این مشــکل 
قابل حل خواهد بود به شرط اینکه بخواهیم 
، قطعاً می توانیم مشکل را با همکاری همدلی 
و همراهی به دســت متخصصان داخلی حل 
کنیــم. بایــد بخش خصوصــی وارد این عرصه 
شود و دولت باید به این بخش اعتماد کند و 
برای آنها امتیاز ها و ویژگی هایی در نظر بگیرد.
رئیس مجمع نمایندگان استان هرمزگان 
در ادامه گفت : می خواهیم که شــما دغدغه 
ای  بــه جــز تولید نداشــته باشــید. حمایت از 
تولیــد و پشــتیبانی از آن وظیفه ماســت و ما 
وظیفــه داریــم در ایــن راه تمام تــالش خود را 

به کار ببندیم.
عطاهللا معروفخانی مدیرعامل شــرکت 
فـــوالد هرمزگــــان در ایـــن دیـــدار از تـــــالش ها 
و حمایـــــت هــــای نمــــــایندگان محـــــترم شــهر 

 بندرعباس و مجمع نمایندگان اســتان تشــکر 

کرد.
معروفخانــی بــا اشــاره به منویــات مقام 
معظم رهبری در سال ١۴٠٠و حمایت از  تولید 
و مانــع زدایــی ها گفت: ما در فوالد هرمزگان 
تمــام تــالش خود را در جهت رشــد و افزایش 
تولیــد به کار خواهیم بســت. قطعی برق  در 
ایــن مــدت به ما خســارات فراوانــی وارد کرده 
اســت و جبــران ایــن خســارات کاری بســیار 
دشوار است. این در حالی است که این ضرر و 
زیانی که به ما تحویل شد، در آخر به مصرف 

کننده نهایی خواهد رسید.
وی با اشــاره به طرح های توسعه فوالد 
هرمــزگان گفــت: یکــی از مشــکالت ما کمبود 
زمیــن در منطقه ویــژه اقتصادی خلیج فارس 
است.  ما در حال حاضر با کمبود زمین مواجه 
هســتیم و امیدواریــم بــا حمایــت جنابعالی و  
نمایندگان محترم و دیگر مســئولین اســتان، 

این مشکل مرتفع گرد.
مدیرعامــل فــوالد هرمزگان خاطرنشــان 
کرد در صورتی که زمین مورد نیاز این شرکت 
تامیــن شــود مــا آمادگــی داریــم تــا طرح هــای 
توســعه خــود را در اســتان اجــرا و به ســرعت 

دنبال کنیم تا به اهداف خود برسیم .
معروفخانــی تاثـــــیر اجـــــرای طــرح هــای 
توســعه ای را بــرای اســتان هرمــزگان بســیار 

مثبت دانست و گفت:  قطعاً اهداف توسعه 
ما منجر به رشد و توسعه استان خواهد شد 
و تمام استان و کشور از این طرح های توسعه 

منتفع خواهند شد
وی از مــرادی خواســت کــه نماینــدگان 
و مقامات اســتان و در حل مشــکالت بر ســر 
راه توسعه فوالد ، این شرکت را را یاری کنند 
و اظهار داشــت : از شــما می خواهیم و مثل 
همیشه همراه ما باشید تا بتوانیم مشکالت را 

یکی پس از دیگری حل کنیم.
مــرادی از فعالیت های صورت گرفته در 
مــدت مدیریــت معروفخانی قدردانی کرد و با 
اظهاراینکه فوالد هرمزگان یکی از شرکت های 
پیشــقدم و ســرآمد در زمینه مســئولیت های 
اجتماعی می باشــد و این مســئولیت در این 
شرکت به خوبی دنبال شده و انجام می شود 
گفت : فوالد هرمزگان در مدتی کوتاه جهشی 
غیــر قابل تصــور در رابطه با مســئولیت های 
اجتماعی داشته است در همین مدت کوتاهی 
کــه شــما هدایــت ایــن مجموعــه را بــر عهــده 
گرفته اید خدمات بســیار خوبی انجام شده و 
رضایتمندی در کارکنان و جامعه به وجود آمده 

است.
وی ضمــن ابــراز امیــدواری بــرای ادامــه 
رونــد کنونی در آینــده خطاب به معروفخانی 
مدیرعامــل فــوالد هرمــزگان  اظهــار داشــت 

:انصافــا در ایــن مــدت کوتــاه در حــوزه هــای 
مختلف عملکرد بسیار خوبی داشتهاید. شما 
یــک تدبیــر مدیریتــی مــدرن همراه بــا نگاهی 
انســان دوستانه و عادالنه  به نیروی انسانی 
دارید که این احترام و عزت نهادن به کارکنان، 
رضایتمنــدی در ایــن مجموعــه را فراهم کرده 
اســت و نتیجــه آن افزایــش انگیــزه بــرای کار 
و تولیــد بیشــتر خواهــد بود. مــردم ، کارکنان 

و مدیریت از این نگاه لذت می برند .
وی توجــه بــه نیــروی انســانی از جانــب 
مدیرعامــل فــوالد هرمزگان را مهم دانســت و 
آن را نشانه اهمیت و ارزش نیروی انسانی در 
نگاه مدیریت ارشــد ســازمان دانست و اظهار 
داشت :  من به نوبه خود از طرف کارکنان و 
مردم شهر بندرعباس به خاطر فعالیت هایی 
که داشتید از شما تشکر می کنم و امیدوارم 
که این فعالیت ها و رضایت جامعه و کارکنان 
کــه در پــی آن اتفاق می افتند همچنان ادامه 

داشته باشد.
در  اســتان  نماینــدگان  مجمــع  رئیــس 
ادامه با بیان اینکه رضایتمندی از جنابعالی و 
مجموعه تحت امر شــما در شــهر و بین مردم 
و افــکار عمومــی وجــود دارد گفــت : مــا ایــن 
مسئله را به مسئولین امرمنعکس کرده و  به 
شما و همکاران محترمتان در فوالد هرمزگان 

خداقوت عرض می کنیم .

متاسفانه آمار واردات و صادرات گهرسنگ ها 
چنــدان شــفاف نیســت و ســاختار و ســازمانی 
برای اکتشاف و فرآوری شایسته این صنعت در 
کشور شکل نگرفته است. از این رو سنگ های 
قیمتــی و نیمه قیمتــی اغلب وضعیــت ناگواری 
دارند. ارزش تولید و تجارت سنگ های قیمتی 
در سال های اخیر به بیش از هزار میلیارد دالر 
رسیده که از این رقم نزدیک به ۲۷ میلیارد دالر 
به کشور تایلند و ۲۰ میلیارد دالر به کشور هند 
و ۱۲ میلیــارد دالر بــه ترکیه تعلق دارد. در این 
 بین سهم ایران بسیار ناچیز یعنی حدود 5۰۰ 
میلیــون دالر و معــادل ۰/۰5 درصــد از تجــارت 

سودآور جهانی است.
ســنگ های قیمتــی و نیمه قیمتــی کــه بــا 
عنوان گهرســنگ  شــناخته می شــوند، جذابیت 
و  دارنــد  از کشــور  خــارج  و  داخــل  در  زیــادی 
درنتیجــه  می تواننــد ارزآوری و رونــق دوچندانی 
را بــرای اقتصــاد فراهــم کنند. توســعه اشــتغال 
یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در زمینه 
توسعه گهرسنگ ها مطرح می شود. امروز سرانه 
اشتغال این صنعت در کشور عدد ناچیزی است، 
درحالی که می تواند به سرعت رشد کرده و ارقام 
چشــمگیری را به خود اختصاص دهد. با توجه 
به اینکه تعداد معادن سنگ قیمتی و نیمه قیمتی 
و مراکز خریدی که در این زمینه وجود دارد، در 
ســطح کشور پراکنده اســت، می توان گفت که 
معادن گهرسنگ اشتغال باالیی در کشور ایجاد 
خواهند کرد و می توانند نقش بهینه ای در رشد 

اقتصادی کشور ایفا کنند.
ایــن موضــوع از آن جهــت مهــم اســت که 
توسعه گهرسنگ ها هزینه کمتری نسبت به دیگر 
صنایع از جمله فوالد دارد و زودتر هم می توان 
به نتیجه مطلوب رسید. این صنعت به تنهایی 
می تواند حدود صد میلیــون دالر ارزآوری ایجاد 
کند. با ترکیب صنعت جواهرات، فلزات ارزشمند 
و سنگ های قیمتی در کنار یکدیگر  حدود ۲۰۵ 
میلیــارد دالر ارزش می تــوان برای اقتصاد ایجاد 
کرد که ارقام قابل مالحظه ای هستند. نکته مهم 
اینکه، از آنجا که کشورهای اطراف ایران نیز از 
نظر ذخایر ســنگ های قیمتی غنی هستند؛ در 
نتیجه ایران با پرورش نیروی انسانی متخصص 
و توسعه بازارها می تواند تبدیل به مرکزی برای 
توسعه گهرسنگ ها در منطقه خاورمیانه شود.

اقدامات صورت گـــرفته بـــرای تــوسعه 
گهرسنگ ها

حدود یک سال است که از سوی مسووالن 
دولتی بر لزوم توسعه زیرساخت های این صنعت 
تاکید شــده اســت. سال گذشته بود که شورای 
عالی سیاستگذاری ایمیدرو عوامل درگیر در این 
حوزه را دعوت کرده و سعی کرد از مجموعه های 

مختلف از جمله سازمان زمین شناسی، گمرک، 
بانــک مرکزی، نهادهــای خصوصی، انجمن ها و 
ســندیکاهایی که در سطح کشــور در این حوزه 
فعــال هســتند،  دعوت کنــد و نظر آنهــا را جویا 
شود. هدف اصلی این بود که بخش خصوصی 
رکن اصلی این جریان قرار گرفته و دولت نیز در 
حوزه تقویت زیرساخت ها دست به کمک رسانی 

بزند.
از مهم تریــن اقداماتــی کــه در ایــن حــوزه 
انجام شد این بود که یک سند استراتژی تهیه و 
بر اساس این سند کمیته های مختلفی از جمله 
آموزش،  اکتشاف و بازار تشکیل شد. تالش شد 
روند واردات سنگ های قیمتی به کشور تسهیل 
شود. از طرف دیگر دولت صادرات سنگ ها را نیز 
مورد توجه قرار داد تا سنگ خام به کشوری دیگر 

رفته و عملیات فرآوری روی آن صورت گیرد.
مسووالن دولتی برای توسعه گهرسنگ ها 
از لزوم شکل گیری سه بازارچه سخن گفتند که 
شامل استان های اصفهان، مشهد و تهران بود. 
اما درواقع با تغییر مداوم مدیریت و نیروها کار از 
مدیری به مدیر دیگر واگذار شد. به این ترتیب به 
جرات می توان گفت که کار چندانی برای توسعه 
گهرسنگ ها در کشور صورت نگرفته و هر چند 
از تشــکیل بازارچه هایی سخن به میان آمد اما 
به جز مشهد اقدام خاصی در تهران و اصفهان 

صورت نگرفت.
در ایــن رابطــه ســازمان زمین شناســی و 
اکتشافات معدنی کشور باور دارد که در سال های 
گذشته اقداماتی در زمینه اکتشافات ناحیه ای در 
رابطــه با ســنگ های قیمتی در برخی اســتان ها 
صــورت گرفتــه اســت؛ امــا تا رســیدن بــه نقطه 
مطلوب و ایده ال راه طوالنی در پیش است. در 

این بین بحث اصلی همان عدم تکمیل زنجیره 
تولید است.

در سطوح باالی مدیریتی برنامه مدون و 
منسجمی  وجود ندارد

مدیر موزه علوم زمین در سازمان زمین شناسی 
و اکتشافات معدنی کشور در پاسخ به این سوال که 
اوضاع گهرســنگ ها در کشور به چه صورت است 
گفت: تنوع سنگ های قیمتی در کشور زیاد است 
ولی متاسفانه در بحث کالن و سطوح باالی مدیریتی 
هیچ برنامه مدون و منسجمی در این خصوص وجود 
ندارد و اغلب برنامه ها هیجانی و به شکل مقطعی 

است.
درنتیجه به علت نداشتن پشتوانه کارشناسی 
و علمی و هماهنگ بین ارگان ها و ســازمان های 
متولی، گهرسنگ ها سرانجام خوشی پیدا نمی کنند 

و برنامه ها هم روی کاغذ باقی می مانند.
بهــرام صادقی با اشــاره بــه اینکه اقدامات 
مهمــی در حــوزه گهرســنگ ها در کشــور انجــام 
نشــده،  گفــت: هرچنــد کارهایــی در ایــن زمینه 
انجــام شــده ولــی اقدامات ریشــه ای نیســتند و 
اغلب سطحی بوده اند. به طور مثال بازارچه ها 

خیلی از انتظارات را برآورده نکرده اند.
وی در پاسخ به این سوال که چقدر بر ورود 
بخش خصوصی در این حوزه تاکید شده، تصریح 
کــرد: ورود بخش خصوصــی با توجه به قوانین 
ناقص و مبهم موجود و عدم حمایت دولتی در 
خیلی مواقع سرانجام خوشی ندارد. متاسفانه 
هنــوز اهمیــت و جایــگاه ســنگ های قیمتــی در 
کشور ما و در مدیریت کالن کشور تعریف نشده 
است. تا مادامی که قوانین باالدستی در بخش 
سنگ های قیمتی تعریف نشود، آینده روشنی 

هم برای آنها پیش بینی نمی شود.

مدیـــــر مــــوزه عـــــلوم زمـــــین در ســـــازمان 
زمین شناسی و اکتشــافات معدنی کشور تاکید 
کــرد: تــا زمانی که بازار داخلی به بازار خارجی و 
بین المللی وصل نشود، چرخ سنگ های قیمتی 
هــم بــه خوبــی نخواهــد چرخیــد. بــا نگاهــی به 
کشورهای همسایه همچون ترکیه، هند و تایلند 
و برنامه های توسعه ای آنها در زمینه سنگ های 
قیمتی بیش از پیش توسعه این کشورها و عدم 
توسعه کشور خودمان در این حیث را می توان 

دید.
در فرآوری گهرسنگ ها عقب  هستیم

این کارشــناس زمین شناسی با اشاره به 
اهمیــت فــرآوری گهرســنگ ها در کشــور بیان 
کــرد: فــرآوری تا ۷۰۰ درصــد ارزش افزوده دارد 
که ما سال هاست از این مقوله غافل مانده ایم. 
امــروزه تولیــد ســنگ های قیمتــی صنعتــی که 
عــالوه بــر زیــورآالت، مصــارف گســترده ای در 
علوم پزشــکی و علوم نظامــی و صنعتی دارد، 
یک صنعت ســودآور اســت که مــا هیچ گاه به 
ایــن علــوم و صنایــع ورود نکرده ایــم. بــا اینکه 
بسیاری از کشورها در زمینه تولید سنگ قیمتی 
مصنوعی و همچنین بهســازی ســنگ ها ورود 
کرده اند ولی ما همچنان به دنبال خام فروشی 

سنگ قیمتی هستیم.
صادقــی در پاســخ بــه این ســوال که برای 
حمایت از صنعت سنگ های قیمتی کشور چه 
اقداماتــی بایــد انجــام داد، گفــت: تهیه نقشــه 
سراسری پراکندگی و پتانسیل سنگ های قیمتی، 
همسان ســازی  و  یکسان ســازی  بومی ســازی 
آموزش هــای خصوصــی و نظــارت بــر کیفیــت 
آموزش، حضور در همایش ها و نمایشگاه های 
بین المللی و برندسازی، آموزش های تخصصی 
و آکادمیک دانشگاهی و تعریف استانداردها، 
و  قیمتــی  اصلــی ســنگ های  متولــی  تعییــن 
سازمان ها و ارگان های وابسته، تعریف جامع و 
برنامه جامعی در خصوص سنگ های قیمتی و 
تعریف چشم انداز های کوتاه مدت و بلند مدت، 
حمایــت دولــت و تکمیــل زنجیره تولید شــامل 
اکتشــاف، بهره بــرداری، فــرآوری و آمــوزش از 
 جمـــــله مــــواردی اســت کــــه بــــاید به آن توجه 

کرد.
جایــگاه گوهر ســنگ های ایــران در جهان 
می توانــد قابل  توجه باشــد. اگر درایت نشــان 
دهیم، می توانیم حرفی در دنیا داشته باشیم. 
در این بین نقش سازمان های دولتی بیش از 
پیش مهم می شــود. امید اســت که با بهره از 
مطالعات صورت گرفته در این حوزه کارشناسان 
و مســووالن بتواننــد تصمیمــی آگاهانه گرفته 
 و در راســتای توســعه اقتصــادی کشــور پیــش

 بروند.

اولین مرحله واکسیناسیون 
کارکنان پتروشیمی لردگان 

انجام شد

پتروشــیمی  شــرکت  مدیرعامــل  پیگیری هــای  بــا 
لــردگان، مرحله اول تزریق گروهی واکســن کرونا برای 
کارکنان واحدهای این مجتمع  عظیم صنعتی انجام شد. 
به گزارش روابط عمومی پتروشیمی لردگان، امروز 
دوشــنبه اولیــن مرحله واکسیناســیون گروهــی در محل 
درمانگاه صنعتی این  شــرکت با حضور پزشــک وبهیاران 
پتروشــیمی وهمچنین رئیــس  HSE  وکارکنــان واحدهای 
مختلف عملیاتی و ستادی با همکاری دکتر  جباری رئیس 

شبکه بهداشت ودرمان لردگان، انجام شد. 
در ادامه »محســن محمودی« با تقدیرو ســپاس از 
دکتر جباری ریاست شبکه بهداشت ودرمان لردگان ضمن 
تقدیــر از مجاهدت هــا و  فــداکاری مدافعــان ســالمت در 
ایام مبارزه با ویروس کرونا از مجموعه همکاری و تعامل 
شبکه بهداشت لردگان در راستای  واکسیناسیون کارکنان 
مجتمع عظیم پتروشیمی لردگان به عنوان مدافعان تولید 

و اقتصاد کشور قدردانی کرد. 

سیستم کنترل کارخانه 
» PET  یک« پتروشیمی 

شهید تندگویان به روز شد
 

در ســال »تولید، پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها«، 
بــرای نخســتین بــار در صنعــت پتروشــیمی، بــه همــت 
»پــت  کنتــرل  کارخانــه  ایرانــی، سیســتم  متخصصــان 
یــک« پتروشــیمی شــهیدتندگویان کــه پیش تــر انحصار 
تکنولوژی آن در اختیار شرکت »امرسون« آمریکا بود، 

به  روزرسانی شد. 
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی 
شهید تندگویان، برای نخستین بار، عملیات به روزرسانی 
سیســتم کنتــرل  کارخانــه  PET  یــک مجتمــع پتروشــیمی 
شــهید تندگویــان در کمترین زمان ممکــن و بدون توقف 
واحدهای تولید با موفقیت اجرایی شد.  این سیستم که 
متعلق به شــرکت آمریکایی »امرســون« بود با توجه به 
عدم همکاری شــرکت سازنده، عدم حمایت شرکت های 
 تولیدکننــده محصوالت کنتــرل و اندازه گیری و همچنین 
قدیمی بودن آن در پایین ترین سطح کارآیی قرار داشت 
و اشــکاالت اساســی را  بــرای مجموعه به ویــژه در کمیت 
و کیفیت تولید ایجاد می کرد که به همت متخصصان و 

کارشناسان داخلی به روزرسانی شد. 
در گام اول اجرای این پروژه، با توجه به برنامه ریزی 
و تحقیقــات انجــام شــده، مقررشــد کــه مطابــق روال در 
پروژه های مشابه،  برنامه نویسی سیستم جهت ارتقاء آن 
به صورت آفالین در طی یک سال انجام وسپس با خارج 
کردن واحدها از مدار تولید،  عملیات پیاده سازی و به روز 

رسانی سیستم کنترل انجام شود. 
پس از اتمام کار برنامه نویسی، با توجه به تعهدات 
پتروشیمی شهید تندگویان و نقش حیاتی و مهم تولیدات 
آن در صنایــع مختلف  کشــور، عمــالً توقف کلیه واحدها 
برای اجرای این برنامه ممکن نبود، بنابراین به منظور حل 
این مشکل با انجام فعالیت های  کارشناسانه و همچنین 
تغییــرات مبتکرانــه، امــکان توقــف واحدهــای تولیدی به 
صــورت مجــزا مورد بررســی و تأیید قرار گرفــت تا به  این 
صورت ضمن انجام برنامه، خللی نیز در تعهدات شرکت 

به منظور حمایت ازتولید ملی وارد نشود.  
بــه همیــن منظــور  POLY C  با توجه بــه لزوم انجام 
کارهــای تعمیراتــی در آن بــه عنــوان اولیــن واحد در نظر 
گرفته شد و با متوقف  کردن آن، در مدت ۷ روز سیستم 
کنترل آن به روز رسانی و مجدداً در مدار تولید قرار گرفت. 
در ادامــه و بــا تجربه کســب شــده از اجــرای برنامه 
در  POLY C  مجتمع، ایده اجرای عملیات به روز رســانی 
سیستم کنترل بدون توقف  تولید مطرح شد که استعالم 
از تمامی منابع به ویژه منابع خارجی و شرکتهای صاحب 
نام این اقدام غیر ممکن اعالم شد، اما با  توجه به انجام 
جلسات مختلف کارشناسی و بررسی جزییات و همچنین 
اصــرار وحمایت اعضــای تیم اجرایی به ویــژه بهره برداری 
 مقرر شــد این عملیات در  POLY B  مجتمع بدون توقف 
تولید به صورت آزمایشی انجام شود که این مهم با تالش 
متخصصان  پتروشیمی شهید تندگویان در شرایط بد آب 
و هوایی در مدت ۳ ساعت و بدون ضایعات تولیدی اجرا 

شد. 
اجرای موفقیت آمیز این برنامه در  POLY B  سبب 
شــد تــا در ســایر واحدهــای کارخانــه  PET، یــک مجتمــع 
هــم عملیات به روزرســانی  سیســتم کنتــرل بدون توقف 
تولید اجرایی شــود. به روزرســانی سیســتم کنترل تولید 
در پتروشــیمی شــهید تندگویــان عــالوه بــر رفــع توقفات 
 ناخواســته ومشــکالت دیگــر سیســتم قدیمــی، مزایــای 
متعــددی ازجملــه افزایش قدرت کنتــرل و پایش فرآیند، 
افزایش کمی و کیفی  تولیدات، ســهولت تهیه قطعات و 
وسایل به دلیل داخلی بودن آنها را برای مجتمع به ارمغان 
آورده است. متخصصان پتروشیمی شهیدتندگویان پیش 
از این نیز موفق به بومی سازی قطعات و تجهیزات دیگر 
ایــن زنجیــره پلی اتیلن ترفتاالت  به منظور حفظ و تداوم 
کمی و کیفی تولید، حمایت از شرکت های تولید داخل و 
خودکفایی کشور وقطع وابستگی به خارج کشور  شده اند 
که از جمله آنها می توان به طراحی، ســاخت و تعمیرات 
تجهیزات کمپرســور تأمین هوای اکسیداســیون، ساخت 
کیبورد صنعتی  دستگاه نساجی، طراحی، ساخت و نصب 

فیلتر دوار تحت خأل اشاره کرد. 

تالش فوالد مباركه برای 
پشتیبانی از تولید و زدودن 

موانع در صنعت كشور 
معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه خبرداد 
این شرکت در راستای پیروی از منویات مقام معظم 
رهبــری بــا ســهم 5 درصــدی از تولیــد ناخالــص ملی، 

پشتیبانی همه جانبه از تولید را محقق کرده است.
به گزارش خبرنگار فوالد، طبق فرمایشــات مقام 
معظــم رهبــری، اقتصــاد کشــور از چند بیمــاری مزمن 
رنج می برد که اگر در شرایط تحریمی فعلی بتوان این 
بیماری ها را برطرف کرد، اقتصاد ایران حرکت جهشی 
خواهــد کــرد: »وابســتگی بــه نفــت و خام فروشــی«، 
»مداخالت غیرالزم دســتگاه های حکومتی در مســائل 
اقتصادی و عدم اجرای مناسب سیاست های اصل ۴۴« 
و »تخریب فضای کسب وکار و قوانین دست وپاگیر« را 

ازجمله بیماری های مزمن اقتصاد کشور هستند.
پشتیبانی فوالد مبارکه از تولید در راستای پیروی 
از منویــات مقــام معظم رهبری عباس اکبری محمدی 
معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه در این خصوص 
گفت: رد پای شرکت فوالد مبارکه در پشتیبانی از تولید 
و زدودن موانع در صنعت کشور مشهود است و سهم 
این شرکت تأمین ۵ درصد تولید ناخالص ملی در بخش 

صنعت است.
وی افــزود: از ســال های گذشــته، شــرکت فــوالد 
مبارکه با برنامه ریزی و توســعه بومی ســازی توانســت 
وابستگی به واردات را کاهش دهد؛ به گونه ای که امروز 
بالغ بر ۱۴۴ هزار قطعه در این شرکت بومی سازی شده 
است. تاکنون شرکت فوالد مبارکه تجربه ۳ بار تحریم 
شدن را از سر گذرانده و با حمایت الهی و تکیه بر توان 

و دانش داخلی توانست از این بحران ها رهایی یابد.
 فوالد مبارکه پیشران توسعه محصوالت جدید

معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه با اشاره به 
محصوالت جدید شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: 
در حال حاضر تمرکز این شــرکت بر تولید محصوالتی 
اســت که به نیاز صنایع داخلی کشــور پاسخ دهد. در 
ابتدای راه اندازی تعداد گریدهایی که فوالد مبارکه در 
زمینه تختال تولید می کرد نزدیک به ۱۳۰ گرید بوده که 
این تعداد در حال حاضر به بیش از ۳۵۰ گرید مختلف 

رسیده است.
وی ادامه داد: فوالد مبارکه در زمینه تولید ورق های 
سرد و گرم نوردشده از ۱۳۰ گرید مختلف در حال حاضر 
به بیش از ۵۳۰ گرید رسیده که نشان دهنده توسعه 
محصوالت جدید در این شــرکت است؛ اهمیت تولید 
و تعیین شــعارهایی در این حوزه توســط مقام معظم 
رهبری، گروه فوالد مبارکه را بر آن داشت تا با تقویت 

تولید، به جد در تحقق این شعارها بکوشد.
تأمین بازار داخل و نیازمندی های صنایع داخلی 

اولویت فوالد مبارکه است
اکبری در گفته های خود نیروی انسانی را مهم ترین 
عامل موفقیت شرکت ها معرفی کرد و افزود: مهم ترین 
نقــش در تحقق اهداف و رســیدن به ایــن رکوردها در 
شــرکت فــوالد مبارکه قطعا نیروی انســانی متعهد آن 
است. با همت و تالش و انگیزه روزافزون این کارکنان 
و همچنین انسجام تیم مدیریتی و تیم عملیاتی شرکت 

این دستاوردهای مهم در شرکت رقم خورد. 
وی خاطرنشــان کرد: در تولید همواره اولویت ما 
تأمین بازار داخل و نیازمندی های صنایع داخلی بوده 
اســت. بــه همیــن منظور تولیــد محصوالت ویــژه برای 
پاسخگویی به بازار داخل و در پی آن صادرات و حضور 
در بازارهای خارجی در برنامه تولید ما قرار دارد. این امر 
عالوه بر ارزآوری باعث ارتقای جایگاه فوالد مبارکه در 

بازار بین المللی می شود.
 معــاون بهره بــرداری شــرکت فــوالد مبارکــه در 
پایــان اذعــان داشــت: در ســال ۱۴۰۰ برنامــه مدونــی 
برای تولید محصوالت صادراتی داریم که امیدواریم با 
 همکاری دولت جدید و سایر ارگان های ذی ربط محقق 

شود.

افزایش ۵۰ درصدی 
ظرفیت تولید خودروهای 

شاسی بلند در ایران خودرو 
خراسان

بــا بهــره برداری از پروژه توســعه خــط مونتاژ دو 
ایــران خــودرو خراســان در مــرداد مــاه ســال آینــده، 
ظرفیت تولید خودروهای شاسی بلند در این شرکت 

5۰ درصد افزایش می یابد.
به گزارش اقتصاد ســالم؛مدیرعامل ایران خودرو 
خراسان در این باره گفت: پروژه افزایش ظرفیت تولید 
شرکت ایران خودرو خراسان در فازهای مختلف تعریف 
و از چند سال قبل در حال اجراست که در مرداد ماه 
امسال نیز مرحله نهایی پروژه توسعه خط مونتاژ دو به 
منظور افزایش ظرفیت تولید خودروهای SUV به اجرا 

درآمد.
بیــژن زاهــدی فــرد گفــت: در حال حاضــر دو نوع 
خودروی SUV هایما اس ۵ و اس ۷ پالس با ظرفیت 
تولید شــش و نیم دســتگاه در ساعت در ایران خودرو 
خراسان تولید می شود که با اجرای این پروژه ظرفیت 
تولیــد خودروهــای SUV بــا افزایــش ۵۰ درصدی به ۱۰ 

دستگاه در ساعت می رسد.
مدیرعامل ایران خودرو خراسان افزود: خط جدید 
مونتاژ دو ایران خودرو خراسان توسط شرکت تام ایران 
خودرو در حال ســاخت اســت. این خط کامال مکانیزه 
بوده و امکان تولید همزمان چهار مدل خودروی شاسی 

بلند را دارد.
وی در خصــوص میــزان اشــتغال ایجــاد شــده بــا 
بهــره بــرداری از خــط جدیــد گفــت: قبــل از اجــرای این 
پروژه ۱۳۵نفر نیرو در این خط مشغول کار بودند و با 
بهــره بــرداری از خــط جدید حــدود ۵۰ نفر نیروی دیگر 
نیز مشغول به کار خواهند شد که این میزان بسته به 

تولید متغیر است.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار
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پژوهشـگران  مشـاور  مهندسـین  گـروه  شـرکت  تغییـرات  آگهـی 
ملـی  شناسـه  و   ۵۳۲4۷۵ ثبـت  شـماره  بـه  خـاص  سـهامی  بصیـر 
عـادی  عمومـی  مجمـع  صورتجلسـه  اسـتناد  بـه   ۱4۰۰۷۸۸۲۲۲4
سـالیانه مـورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : ترازنامـه 
و حسـاب سـود و زیـان شـرکت بـرای دوره مالـی منتهـی بـه ۹۹/۶/۳۱ 
بـه تصویـب رسـید. - مؤسسـه حسابرسـی هـادی حسـاب تهـران بـه 
شناسـه ملـی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ بـه عنـوان بـازرس اصلـی و مؤسسـه 
بـه شناسـه  نویـن رسـیدگی  آرمـان  حسابرسـی و خدمـات مدیریـت 
ملـی ۱۰۱۰۳۰۱۳4۲۸ بـه عنـوان بـازرس علی البـدل به مدت یک سـال 
مالـی انتخـاب گردیدنـد. - روزنامـه عصـر اقتصـاد بـه عنـوان روزنامـه 

گردیـد. انتخـاب  شـرکت  کثیراالنتشـار 
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )1182770(

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

هیات   1400/4/14 مورخ   140060301078000363 شماره  رای  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
تهران  آباد  یافت  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای منصور آزادی شالقونی فرزند 
از رزن در ششدانگ یک قطعه  جالل بشماره شناسنامه 5453 صادره 
زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 192/86 مترمربع در قسمتی از 
پالک 1755 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش 12 تهران خریداری از مالک 
اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  کاشانی  فاطمه  خانم  رسمی 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/09

م الف 12462 / شناسه آگهی 1177183
بهروز جشان – رئیس ثبت اسناد و امالک یافت آباد

 دادنامه1 
انقـالب اسـالمی  قانـون اساسـی دادگاه  پرونـده کالسـه ۹۹۰۹۹۸۵4۱۳۳۰۰۱۹4 شـعبه دادگاه اصـل 4۹ 
شهرستان زاهدان تصمیم نهایی شماره ۹۹۰۹۹۷۵4۱۱۸۰۰۰۶۳ خواهان: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 
)ره( بـه نشـانی اسـتان تهـران –شهرسـتان تهـران –شـهر تهـران –خالـد اسـالمبولی –کوچـه ۱۷ سـتاد اجرایـی 

فرمـان امـام )ره( بـا نمایندگـی آقـای محمـود مالشـاهی حسـنخان فرزنـد محمـد
خواسـته : عـدم مراجعـه مالـک گوشـی نوکیـا رای دادگاه در خصـوص تقاضـای تعییـن تکلیـف یـک دسـتگاه 
گوشـی تلفن همراه نوکیا سـاده به شـماره سـریال ۳۵4۸۷4۰44۰4۶۵۳۰ وسـیم کارت ایرانسـل به شـماره 
۰۹۰۳۰۸4۲۱۷۰ که مربوط به احدی ازاتباع کشورافغانسـتان به هویت نصراله اسـحاق زهی بوده ودرتاریخ 
4/۲/۹۹ ایـران راتـرک کـرده وهیـچ گونـه آدرس ومشـخصات دیگـری ازمشـارالیه موجـود نمـی باشـد وبـه 
دسـتوربازپرس محترم شـعبه سـوم دادسـرای عمومی وانقالب زاهدان تحویل سـتاد اجرایی فرمان حضرت 
امـام )ره( گردیـده کـه رسـید آن درپرونـده موجـود مـی باشـد بـا عنایـت بـه اینکـه گوشـی تلفـن فـوق الذکـر 
فاقـد مشـخصات منحصـره ای اسـت کـه امـکان شناسـایی مالـک آن ازطریـق نشـرآگهی وجـود داشـته باشـد 
ونگهداری آنها مشمول هزینه های غیرمتعارف وفرسودگی وکسرفاحش قیمت می گردد وازطرفی ازآنجایی 
که موضوع ازمصادیق اموال مجهول المالک ودر اختیارولی فقیه می باشد دادگاه به استناد اصول 4۵و4۹ 
قانون اساسی وماده  ۸ قانون نحوه اجرای اصل 4۹ وماده۵  آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های اصل 
4۹ قانـون اساسـی وحکـم حکومتـی حضـرت امـام)ره( ومقـام معظـم  رهبـری )مدظلـه العالـی( حکـم بـه ضبـط 
گوشی تلفن همراه به نفع ستاد اجرایی فرمان حضرت امام صادر واعالم می نماید رای صادره غیابی است 
وظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابالغ قابل واخواهی دراین شعبه  وظرف مهلت بیست روز پس ازانقضاء 

مهلـت واخواهـی قابـل تجدیـد نظـر خواهـی درشـعب ویـژه دادگاه تجدیـد نظـر اسـتان تهران می باشـد. 
قاضی دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان سیستان وبلوچستان - محسن صادقی

 دادنامه2
اسـالمی  انقـالب  دادگاه  اساسـی  قانـون  اصـل4۹  دادگاه  شـعبه   ۹۹۰۹۹۸۵4۶4۶۰۰۱۲۷ کالسـه  پرونـده 
شهرسـتان زاهـدان تصمیـم نهایـی شـماره ۹۹۰۹۹۷۵4۱۱۸۰۰۰۶۹ شـاکی : سـتاد اجرایـی فرمـان حضـرت 
امام )ره( به نشانی استان تهران –شهرستان تهران –شهر تهران –خالد اسالمبولی –کوچه ۱۷ ستاد اجرایی 
فرمـان امـام )ره( بـا نمایندگـی آقـای محمـود مالشـاهی حسـنخان فرزنـد محمـد اتهـام: امـوال بالصاحب)یـک 
عددفلش،مبلـغ ۵۰تومـان وجـه نقد،یـک حلقـه انگشـترعقیق،مبلغ ۵۰ تومان وجه نقد ،یـک عدد موس،یک 
عددسـیم کارت،یـک عـدد پیکنیـک ،دوعـدد عروسـک یـک عـدد ماشـین برقـی قرمـز رای دادگاه در خصـوص 
قرارعدم صالحیت صادره ازشعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب شهرستان کنارک مبنی برتعیین 
تکلیـف یـک عـدد فلـش ممـوری بـه رنـگ قرمز،یـک حلقه انگشـترعقیق مردانه،یـک عددموس،یک عدد سـیم 
کارت، یـک عـدد پیـک نیـک گازسـبز رنگ،دوعـدد عروسـک بچـه گانـه ، یـک عـدد ماشـین برقـی قرمزرنـگ 
مخصـوص بـازی کـودکان بالصاحـب ومبلـغ یـک میلیـون ریـال درقالـب دوفقـره چـک پانصدهزارریالـی بـه 
حساب سپرده دادگستری شهرستان کنارک واریزشده که قبض سپرده ضمیمه  پرونده می باشد به شرح 
گـزارش ماموریـن فرماندهـی پلیـس فـرودگاه چابهارنظربـه اینکـه امـوال مکشـوفه فاقـد مشـخصات منحصره 
ای است که امکان شناسایی مالک آن ازطریق نشرآگهی وجود داشته باشد ونگهداری آنها مشمول هزینه 
هـای غیرمتعـارف وفرسـودگی وکسـرفاحش قیمـت مـی گردد وازطرفـی ازآنجایی که موضـوع ازمصادیق اموال 
مجهـول المالـک ودر اختیارولـی فقیـه مـی باشـد دادگاه بـه اسـتناد اصـول 4۵و4۹ قانـون اساسـی ومـاده  ۸ 
قانـون نحـوه اجـرای اصـل 4۹ ومـاده۵   آئیـن نامـه نحـوه رسـیدگی بـه پرونـده هـای اصـل 4۹ قانـون اساسـی 
وحکـم حکومتـی حضـرت امـام)ره( ومقـام معظـم  رهبـری )مدظلـه العالـی( حکـم بـه ضبط اموال فـوق الذکربه 
نفع سـتاد اجرایی فرمان حضرت امام صادر واعالم می نماید رای صادره غیابی اسـت وظرف مهلت بیسـت 
روز ازتاریخ ابالغ قابل واخواهی دراین شعبه  وظرف مهلت بیست روز پس ازانقضاء مهلت واخواهی قابل 

تجدیـد نظـر خواهـی درشـعب ویـژه دادگاه تجدیـد نظـر اسـتان تهـران  مـی باشـد. 
قاضی دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان سیستان وبلوچستان  - محسن صادقی 

                                                                                

دادنامه3
اسـالمی  انقـالب  دادگاه  اساسـی  قانـون  اصـل4۹  دادگاه  شـعبه   ۱4۰۰۲۹۹۲۰۰۰۰۲۲۳۹۷۰ کالسـه  پرونـده 
شهرسـتان زاهـدان تصمیـم نهایـی شـماره ۱4۰۰۲۹۳۹۰۰۰۰۸۰۰۸۷۱ خواهـان: سـتاد اجرایـی فرمـان حضـرت 
امـام )ره( بـه نشـانی خیابـان خالـد اسـالمبولی بیـش خیابـان هفدهـم شـماره ۱۳۱ بـا نمایندگـی آقـای محمـود 
مالشـاهی حسـنخان فرزنـد محمـد خواسـته:تعیین تکلیـف امـوال )مبلـغ چهارمیلیـون وپانصـد هزارریـال وجـه 
نقد( به تاریخ ۱4۰۰/۳/۲۹دادگاه ویژه رسیدگی کننده اموال دراختیارولی فقیه)اصل 4۹قانون اساسی(استان 
سیسـتان وبلوچسـتان بـه  تصـدی اینجانـب امضاءکننـده ذیـل تشـکیل اسـت وپرونـده کالسـه ۰۰۰۰۰۰۵ تحـت 
نظرقـراردارد ایـن دادگاه بـا مطالعـه وتوجـه بـه جمیـع اوراق ومحتویـات پرونـده ختـم رسـیدگی رااعالم وبه شـرح 
ذیـل مبـادرت بـه صـدور رای مـی نمایـد رای دادگاه در خصـوص قرارعـدم صالحیـت صـادره ازشـعبه اول دادیـاری 
دادسرای عمومی وانقالب شهرستان هیرمند مبنی برتعیین تکلیف مقدارچهارمیلیون وپانصد هزارریال وجه 
نقـد بـه صـورت بالصاحـب کـه توسـط ماموریـن پاسـگاه مـرزی هیرمنـد پیـدا شـده بـا عنایـت بـه اینکـه مبلـغ پول 
یافت شـده فاقد مشـخصات منحصره ای اسـت که امکان شناسـایی مالک آن ازطریق نشـرآگهی وجود داشـته 
باشـد  ونگهـداری آنهـا مشـمول کسـرفاحش ارزش عرفـی مـی گـردد وازطرفـی ازآنجایـی کـه موضـوع ازمصادیـق 
اموال مجهول المالک ودر اختیارولی فقیه می باشد دادگاه به استناد اصول 4۵و4۹ قانون اساسی وماده  ۸ 
قانون نحوه اجرای اصل 4۹ وماده۵ آئین نامه نحوه رسـیدگی به پرونده های اصل 4۹ قانون اساسـی وحکم 
حکومتـی حضـرت امـام)ره( ومقـام معظـم  رهبـری )مدظلـه العالـی( حکـم بـه ضبـط مقدارپـول مذکورنفـع سـتاد 
اجرایـی فرمـان حضـرت امـام صـادر واعـالم مـی نمایـد رای صـادره غیابـی اسـت وظـرف مهلت بیسـت روز ازتاریخ 
ابـالغ قابـل واخواهـی درایـن شـعبه وظـرف مهلـت بیسـت روز پـس ازانقضـاء مهلت واخواهـی قابل تجدید نظر 

خواهـی درشـعب ویـژه دادگاه تجدیـد نظـر اسـتان تهـران مـی باشـد. 
قاضی دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان سیستان وبلوچستان -محسن صادقی 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر بـه خانـم تـوران نـدری بـا اسـتناد دو بـرگ استشـهادیه گواهـی امضـاء شـده 
منضم به تقاضای کتبی به شـماره ۱۹۵۲4 مورخ ۱4۰۰/۶/4 دریافت سـند مالکیت 
المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعـه و مدعـی اسـت سـند مالکیت دفترچه ای به 
میـزان دو دانـگ مشـاع از ششـدانگ بـه شـماره 4۶۰۲۲۳ تحـت پـالک ۲۰۲۰  فرعـی 
از ۲۰۹۱ اصلـی واقـع در بخـش یـک متعلـق بـه وی می باشـد کـه بعلـت سـهل انگاری 
مفقـود گردیـده اسـت بـا بررسـی دفتـر معلـوم شـد سـند مالکیت ذیـل ثبت ۲۵۸۲۷ 
صفحـه ۲۸۲ جلـد ۲4۲ بنـام تـوران نـدری ثبـت و صـادر و تسـلیم شـده اسـت دفتـر 
امـالک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد لـذا باسـتناد تبصـره یـک مـاده ۱۲۰ آیین نامـه 
کسـی  هـر  می گـردد  متذکـر  و  آگهـی  نوبـت  یـک  در  مراتـب  ثبـت  قانـون  اصالحـی 
نسـبت بـه ملـک مـورد آگهـی معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت 
نـزد خـود می باشـد بایسـتی ظـرف مـدت ۱۰ روز از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی اعتـراض 
کتبی خود را به پیوسـت اصل سـند مالکیت با سـند معامله ای به این اداره تسـلیم 
نمایـد بدیهـی اسـت در صـورت عـدم اعتـراض در مهلـت مقـرر و یـا وصـول اعتـراض 
بـدون ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 

المثنـی و تسـلیم آن بـه متقاضـی اقـدام خواهـد شـد.
صیدآقا نجفوند دریکوندی - سرپرست ثبت اسناد و امالک خرم آباد

مفقودی
اینجانـب محمـد جـواد عفراتـی مالـک خـودرو سـواری سـمند ایکـس۷ بـه شـماره 
موتـور  شـماره  و   ۱4۵۶۸۸۲۵ شاسـی  شـماره  و   ۱۸ ایـران   ۸۵ ب   ۵۱۳ انتظامـی 
۱۲4۸۵۱۳۹۸۲۹ بـه علـت فقـدان اسـناد فـروش )سـند کمپانی( تقاضای رونوشـت 
المثنـی اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت لـذا چنانچـه هرکـس ادعایـی در مـورد خـودرو 
مذکـور دارد ظـرف مهلـت ده روز بـه دفتـر حقوقـی شـرکت ایـران خـودرو واقـع در 
کیلومتـر ۱4 جـاده تهـران کـرج شـهرک پیکانشـهر سـاختمان سـمند طبقـه ۱ مراجعـه 
اقـدام  مقـرر  مزبـور طبـق ضوابـط  مهلـت  انقضـای  از  پـس  اسـت  بدیهـی  نماینـد. 

خواهـد شـد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی 

و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی
 برابـر رای شـماره ۱4۰۰۶۰۳۱۶۰۰۱۰۰۱۳۲۸ مـورخ۱4۰۰/۰4/۰۷ هیـات اول/ دوم موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی 
حـوزه ثبـت ملـک کرمانشـاه ناحیـه یـک تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای بهـروز علیپـور 
فرزنـد الهـی بشـماره شناسـنامه ۶۲4 کـد ملـی 4۹4۶۱۱۶۸۸۶ صـادره از اسـالم آبـاد در ششـدانگ 
یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت۱۹۸.۹۰متر مربـع در محـدوده پـالک ۱۷ فرعـی از۹۳ اصلـی واقـع 
در بخـش یـک حومـه کرمانشـاه بـه آدرس: چقامیـرزا فـاز ۲بلـوک ۳۸۰ خریـداری از مالـک رسـمی 
شـهرداری کرمانشـاه محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه 
فاصلـه ۱۵ روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد .بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت 
مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. ۱۱4۱/م الـف/۱۲

تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۰/۰۶/۰۹ - تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱4۰۰/۰۶/۲۳
محمد عباسی - رئیس ثبت اسناد وامالک

آگهی فقدان
بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو آردی  مـدل ۱۳۸۲ بـه شـماره 
پالك ۷۲۱ ج ۵۸ ايران ۱۹ به شماره موتور ۲۲۳۶۸۲۰۰۶۲۸ 
و شماره شاسی ۸۲۱۰۰۵۷۱ به نام علیمراد ویسی گاوبنده 

مفقود و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد.

رسیدگی به 326 اتفاق آبی 
در ثالث باباجانی طی 5 ماه

سرپرســت امور آبفا شهرســتان ثالث باباجانی به 
ارائــه گــزارش عملکــرد ایــن امور طــی پنج ماه گذشــته 
پرداخــت و از رفــع ۳۲۶ مــورد حــوادث و اتفاقــات در 

سطح شهرستان خبر داد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آب و فاضالب 
ایــن  کــرد:  تصریــح  رحمانــی  علــی  کرمانشــاه،  اســتان 
امــور توانســت بــا تعمیــر و ترمیم ۱۹۵ مورد شکســتگی 
شــبکه در حــوزه روســتایی و ۱۳۱ مــورد در حوزه شــهری 
از هدررفــت آب بــه میــزان قابــل توجــه جلوگیــری کنــد 
و همچنیــن  طــی ۵ مــاه گذشــته از ســال جــاری، ۲۱۰ 
انشــعاب واگــذار، ۲۰ مــورد تعویــض کنتــور و ۶۰۰ مورد 

پایش انشعاب انجام شده است.
او افــزود: ارائــه خدمــات مســتمر و پایــدار و اجرای 
ســریع و بــه موقــع پروژه هــای آب و فاضــالب همــواره 
مورد تاکید مدیرعامل شــرکت آبفا اســتان بوده اســت، 
در همیــن راســتا امــور آبفــا ثــالث باباجانــی توانســت با 
همــت  بــا  و  شــرکت  محتــرم  مدیرعامــل  پیگیری هــای 
کارشناســان حــوزه معاونت هــای بهره بــرداری و توســعه 
آب و فاضــالب شــرکت، پروژه هــای شهرســتان را تــا حد 

ممکن به سرانجام برساند.
سرپرست امور آبفا شهرستان ثالث  باباجانی حفر 
چاه شیخ صله به عمق ۱۵۷ متر، بهره برداری از چاه آب 
دشــت لیل و تجهیز چاه تپه خرگوشــان با نصب شــناور 
۱۵ کیلو وات و لوله گذاری به متراژ ۸۰۰ متر و همچنین 
انجــام مطالعــات ژئوفیزیک برای جانمایــی ۴ حلقه چاه 
عمیق در ســطح شهرســتان را از برنامه های عملی شده 

در بخش آب شهرستان عنوان کرد.
رحمانــی بــا خاطرنشــان کــردن اتمــام پــروژه خــط 
انتقال روستای قلقله تصریح کرد: با بهره برداری از این 
پروژه ۳۷۷ مشترک در دو روستای قلقله و کانی بیخیر 
از آب شــرب پایــدار بهره منــد شــدند، همچنیــن اجــرای 
مخــزن ۵۰ متــر مکعبــی و راه انــدازی ایســتگاه پمپــاژ به 
حجم ۲۰ متر مکعب، تکمیل شبکه آبرسانی به طول ۴ 
کیلومتر در روستای هولی علیا با ۶۸ مشترک و ۸ مورد 
تعمیــر و نصــب مجــدد الکتــرو موتــور شــناور، نصب ۲۰ 
دســتگاه شیرآالت به سایز ۶۳، ۱۱۰، ۱۶۰ در روستاهای 
شهرســتان و آبرســانی سیار به ۴۳ روســتای شهرستان 

از دیگر پروژه های اجرا شده در ثالث  باباجانی است.
او از پیشــرفت ۷۰ درصــدی تصفیه خانــه فاضــالب 
شــهر بــه همــت همــکاران حــوزه معاونت بهره بــرداری و 
توســعه فاضالب خبر داد و خاطرنشــان کرد: به منظور 
رفــع گرفتگــی و جلوگیری از برگشــت فاضــالب ۱۳ مورد 
الیروبــی منهــول، ۲ هــزار و ۸۱۴ متــر الیروبــی شــبکه 
فاضالب، رفع ۱۶۱ مورد حوادث شبکه فرعی و ۹۶ مورد 

حوادث شبکه اصلی انجام شد.
سرپرســت امــور آبفا شهرســتان ثــالث  باباجانی با 
تاکیــد بــر کنتــرل و پایــش مســتمر ســالمت و بهداشــت 
آب شرب انجام ۵۱۲ مورد نمونه برداری میکروبی و ۶۳ 
مــورد نمونه بــرداری شــیمیایی و ۱۱ مــورد بیولــوژی و ۳۲ 
مــورد نمونه بــرداری تری هالومتــان را از جملــه اقدامــات 
انجام شــده در این راســتا دانســت. رحمانی در پایان با 
تاکیــد بــر وجــود تنش آبی در شهرســتان افــزود: گذر از 
این مرحله نیازمند همکاری مردم شریف شهرستان به 
منظــور مدیریــت صحیــح مصــرف آب با همــکاران ما در 

امور آبفا ثالث باباجانی است.

خبـــــــــــــــــر

بهره برداری از ١٧ طرح 
راهداری در جنوب سیستان 

و بلوچستان  
مدیــر کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای جنوب 
سیستان و بلوچستان اعالم کرد که ١٧ طرح راهداری 
همزمان با گرامی داشت هفته دولت در جنوب استان 

به بهره برداری رسیده است.
جالل الدین قادری دیروز در گفت وگو با ایرنا ادامه 
داد: ۱۱ طــرح در دســتور کار ایــن اداره شــامل آســفالت 
و زیرســازی راه هــای روســتایی در مجمــوع بطــول ۵۹ 

کیلومتر قرار دارد.
او افــزود: ۶ پــروژه راهــداری شــامل ۱۶۲ کیلومتــر 
روکش و لکه گیری محورهای مواصالتی با هدف کاهش 
میزان خرابی راه و افزایش عمر آن، کاهش هزینه های 
استهالک وسایل نقلیه با تامین سطوح عبور مناسب و 
مطلوب و ایجاد شــرایط مناســب برای رســیدن به موقع 

به مقصد با تامین ایمنی است.
مدیــر کل راهــداری و حمــل و نقل جــاده ای جنوب 
سیســتان و بلوچســتان ســاخت و بازســازی ۶ دســتگاه 
پــل را از دیگــر طرح های راهداری در جنوب سیســتان و 
بلوچســتان عنــوان و خاطرنشــان کرد: برقــراری ترافیک 
عبوری ایمن، افزایش عمر مفید راه و ابنیه و جلوگیری 
ســیالب های  وقــوع  زمــان  در  مســیر  شــدن  بســته  از 
احتمالی از مهم ترین دالیل ساخت پل در استان است 
بنابراین این اداره تعمیر و رسیدگی  به این پل ها را به 
صــورت ویــژه مورد توجه قرار داده تا شــهروندان ترددی 

ایمن داشته باشند.
قــادری بــا اعــالم اینکه پروژه هــای افتتاح شــده در 
هفتــه دولــت شــامل ۱۱ طــرح روســتایی بــا اعتبــار ۴۲۶ 
میلیــارد ریــال و ۶ طرح راهداری بــا اعتبار ۲۳۴ میلیارد 
ریــال اســت، تاکیــد کرد: بهبــود وضع راه های روســتایی 
آبادانــی ایــن مناطــق به عنــوان کانون های مهــم تولید و 
ارزش آفرینــی را بــه همــراه دارد، اصالح و بهبود راه های 
روســتایی مســیر دستیابی به توســعه پایدار سیستان و 

بلوچستان را هموار می کند.

مشعل کارخانه سیمان 
شهرکرد روشن شد

و  چهارمحــال  صمــت  ســازمان  صنایــع  معــاون 
بختیاری با بیان اینکه مشعل کارخانه سیمان شهرکرد 
ایــن  در  ســیمان  تولیــد  ســرگیری  از  از  شــد،  روشــن 

کارخانه از سه شنبه خبر داد.
محمدکاظــم منــزوی در گفت وگــو با ایســنا تصریح 
کــرد: ایــن کارخانه ماه گذشــته به علت کمبــود و قطعی 

برق برای تولید دچار مشکالت فراوانی بود.
او افزود: برای بازگشت این کارخانه به روال عادی 
بایــد دمــای مشــعل بــه بــاالی ۱۶۰۰ درجــه ســانتی گراد 
برســد، پیش بینــی می شــود از امــروز )سه شــنبه( تولیــد 

سیمان در این کارخانه از سر گرفته شود.
معــاون صنایــع ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت 
چهارمحــال و بختیــاری بــا بیــان اینکــه اولویــت در تولید 
ســیمان در کارخانه ســیمان شــهرکرد تامین نیاز اســتان 
اســت، گفــت: با حداقــل تولید روزانه ۱۰۰۰ تن ســیمان 
مشــکل کمبــود ایــن کاال در اســتان رفــع می شــود و در 
هفته هــای آتــی قطعــا تولیــد ایــن کارخانــه افزایش پیدا 

خواهد کرد.

اخبـــــــــــــــــار

معــاون عمرانــی و طرح هــای زیربنایــی 
بنیــاد برکــت اعــالم کــرد که ایــن بنیــاد ۲88 
پــروژه عمرانــی و زیربنایی شــامل ۲51 پروژه 
راه سازی و ۳7 احداث پل  را با اعتبار ۲ هزار 
میلیــارد ریــال در مناطق محروم روســتایی و 
عشایری کشور به بهره برداری رسانده است 
یــا در دســت اجــرا دارد کــه از ایــن تعــداد تــا 
بــه امروز 8۳ طرح راه ســازی بــه بهره برداری 

رسیده است.
محمــد مهجــوری با اعــالم اینکــه احداث 
۳۷ پل نیز به طور کامل احداث شــده اســت، 
خاطرنشــان کــرد: تعهــد مالی بنیــاد برکت در 
راه ســازی و احــداث پــل  بــه ترتیــب یک هزار و 

۶۷۶ میلیارد و ۳۲۴ میلیارد ریال است.
او درباره اجرای پروژه های راه  و پل  سازی 
برکت در ۱۵ استان کشور گفت: عمده پل ها 
و راه هــا در اســتان های خوزســتان، مازندران، 
لرستان، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و 
بختیــاری، اردبیل، کهگیلویه و بویراحمد، قم، 
آذربایجــان غربی و خراســان رضــوی و جنوبی 

افتتاح شده یا در دست اجراست.
زیربنایــی  و طرح هــای  عمرانــی  معــاون 
بنیاد برکت با اعالم اینکه طرح های این بنیاد 
در حــوزه راه ســازی و احــداث پــل در مناطــق 
روســتایی و عشــایری اســتان های محــروم و 
کمتــر توســعه یافته قــرار دارد، تصریــح کــرد: 

برکــت  بنیــاد  روســتایی  راه ســازی  طرح هــای 
بهســازی،  و  تعریــض  راه،  احــداث  شــامل 
ایمن ســازی، رفــع نقــاط حادثه خیــز و ایجــاد 

ایل راه عشایری می شود.
وجــود  بــا  کــرد:  خاطرنشــان  مهجــوری 
اینکــه ایجــاد نهضــت اشــتغال زایی بــا هــدف 
توانمندســازی  و  توســعه  محرومیت زدایــی، 
اقتصــادی و اجتماعــی در مناطــق محــروم و 
کمتــر برخــوردار کشــور بــه عنــوان رســالت و 
ماموریــت اصلــی بنیــاد برکــت تعییــن شــده 

اســت؛ اما این بنیاد فعالیت های گســترده ای 
را نیز در حوزه های عمرانی و زیربنایی در این 

مناطق در دست اجرا دارد.
عمرانــی  فعالیت هــای  تشــریح  در  او 
و زیربنایــی ایــن بنیــاد اظهــار کــرد: ســاخت 
۵۳ هــزار طــرح عمرانــی و زیربنایــی شــامل 
مدرســه، بیمارســتان، کتابخانــه، دارالقــرآن، 
آزمایشــگاه، مسجد، پایگاه اورژانس، مصلی، 
خانــه بهداشــت، حــوزه علمیــه، خانــه عالــم، 
مرکز تجهیزات پزشــکی، پایگاه سالمت، مرکز 

بهداشــت، مرکــز جامع ســالمت، احــداث پل، 
راه ســازی و آب رســانی را در دستور کار داریم 
کــه از ایــن تعــداد، ۳۵ هزار طرح تکمیل و به 

بهره برداری رسیده است.
زیربنایــی  و طرح هــای  عمرانــی  معــاون 
بنیاد برکت خاطرنشان کرد: ۲۶ هزار میلیارد 
ریال ســهم بنیاد برکت برای ساخت و تکمیل 
۵۳ هزار طرح عمرانی و زیربنایی تعهد شده 
کــه تاکنون بیــش از ۱۷ هزار میلیارد ریال آن 

پرداخت شده است.

صنعــت  و  کشــت  شــرکت  مدیرعامــل 
طرحــی  پیشــنهاد  از  مغــان  دامپــروری  و 
تحقیقاتــی بــه ارزش ۲۳ هزار میلیارد تومان 
بــه دولــت با هدف توســعه زیرســاخت ها در 
ایــن شــرکت بــا مشــارکت شــرکت های چینی 
خبــر داد و از اشــتغال دو هــزار نفــر در ایــن 
بنگاه عظیم اقتصادی در ســال های آینده در 

صورت اجرایی شدن این طرح خبر داد.
اســدهللا محســن زاده دیــروز در جریــان 
و  کشــت  در  توســعه ای  طرح هــای  افتتــاح 
صنعت مغان مشــکل اساســی این شــرکت را 
در اوضــاع کنونی نبود سیســتم آبیاری مدرن 
در اراضــی قابــل کشــت و زراعــت ایــن بنــگاه 
عظیــم اقتصــادی اعــالم کــرد و گفت: ســاالنه 
بیــش از ۲۰۰ میلیــون متــر مکعــب منابــع آب 
در کشــت و صنعــت اســتفاده می شــود کــه 
۸۰ درصــد اراضــی ایــن مجموعــه اقتصادی به 
صــورت ثقلــی بــوده و تنهــا ۷۰۰ هکتار اراضی 
به شکل سیستم آبیاری مدرن در حال تولید 

محصول است.
او بــا انتقــاد از بی توجهــی مدیــران ســابق 
توســعه نیافتگی  در  مغــان  صنعــت  و  کشــت 
سیســتم آبیــاری در مجموعــه کشــت و صنعت 

مغــان افــزود: اگر ســاالنه ۲۰۰ هکتار سیســتم 
مدرن آبیاری اجرا می شد االن ۹۰ درصد اراضی 
به این شــبکه متصل می شــد تــا افزایش تولید 

و راندمان مصرف منابع آب را شاهد بودیم.
مدیرعامــل شــرکت کشــت و صنعــت و 
دامپــروری مغان در بخش دیگری از ســخنان 
خــود خاطرنشــان کــرد: بــا انعقــاد قــرارداد بــا 
وزارت جهــاد کشــاورزی قــرار اســت ۱۰ هــزار 
هکتــار از اراضــی کشــت و صنعــت مغــان از 
سیســتم ثقلــی بــه آبیــاری مــدرن تغییــر کند 
که در این زمینه طرح های مطالعاتی در حال 

انجام است.
محســن زاده دربــاره زهــدار بــودن دو هــزار 
هکتــار از اراضــی کشــت و صنعــت مغــان گفت : 
این وضع به کاهش تولید منجر شده که ضروری 
است با اصالح این فرآیند به بهبود اوضاع تولید 

در کشت و صنعت مغان کمک کنیم.
کهنگــی  و  فرســودگی  بــا  رابطــه  در  او 
سیستم زیرساختی در کشت و صنعت مغان 
گفت: در این زمینه نیز باید سرمایه گذاری ها 
به ســمت مدرن سازی امکانات و تجهیزات به 

پیش برود.
صنعــت  و  کشــت  شــرکت  مدیرعامــل 

کشــت  اولیــه  وســعت  مغــان  دامپــروری  و 
و صنعــت مغــان را بــه عنــوان بنــگاه عظیــم 
اقتصــادی در شــمال اســتان ۶۰ هــزار هکتــار 
اعــالم کــرد و افزود: اکنــون از این اراضی تنها 
۲۷ هــزار هکتــار در دســت کشــت و صنعــت 
مغــان اســت کــه ۲۳ هــزار هکتــار آن قابــل 

کشت است.
محســن زاده، واگــذاری کشــت و صنعت 
خطــای  یــک  را  بخــش خصوصــی  بــه  مغــان 
اســتراتژیک در دو ســال گذشــته اعالم کرد و 
ادامــه داد: با واگذاری کشــت و صنعت مغان 
بــه بخــش خصوصــی تولیــد در ایــن مجموعه 
متوقف شده است و با توجه به اینکه بخش 
خصوصــی تخصــص و اهلیت کار را نداشــت، 
مــا بــا تبعات منفی در عرصــه تولید و نوآوری 

در کشت و صنعت مغان روبه رو شدیم.
این مســئول اضافه کرد: نه تنها شــتاب 
الزم در مســیر توســعه کشت و صنعت مغان 
محقــق نشــد؛ بلکــه ذخایــر اســتراتژیک ایــن 
مجموعــه از بین رفــت و کم توجهی به نیروی 
انسانی انگیزه کار را نیز به شدت تحت تأثیر 

قرار داد.
او  با یادآوری بازگشــت کشت و صنعت 

مجموعــه  عنــوان  بــه  اخیــر  مــاه  هشــت  در 
دولتــی گفــت: در این هشــت مــاه اصلی ترین 
بــه  انســانی  نیــروی  مــا ســاماندهی  اولویــت 
عنوان اصلی ترین مؤلفه توسعه در این بنگاه 
اقتصــادی بوده اســت که در این مدت ســعی 
کردیم با تأمین به موقع منابع حقوق پرسنل 
را حتی بدون تأخیر یک روزه پرداخت کنیم و 
حمایت های همه جانبه از آن ها انجام دهیم.

محسن زاده در ادامه سخنان خود اظهار 
کــرد: در کنــار پرداخــت حقــوق بــرای دو هــزار 
و ۷۰۰ نیــرو ســعی کردیــم در مناســبت های 
بــرای  و  باشــیم  آن هــا  کار  کمــک  مختلــف 
انگیزه بخشی به نیروی انسانی در کنار اعمال 
افزایــش ۳۵ درصــدی حقــوق در ســال جاری، 
۲۰ درصــد حــق جــذب نیــز بــه آنهــا پرداخــت 
شــده به صورتی که پرداختی پرسنل کشت و 
صنعت مغان از ۱۴ میلیارد تومان به بیش از 

۲۶ میلیارد تومان افزایش یافته است.
صنعــت  و  کشــت  شــرکت  مدیرعامــل 
و دامپــروری مغــان تصریــح کــرد: امیدواریــم 
بــا ایــن اوضــاع و بهبــودی کــه بــه وجــود آمده 
است، بتوانیم طرح های توسعه و زیربنایی را 
در کشت و صنعت اجرایی و عملیاتی کنیم.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش 
کشاورزی استان سمنان از پرداخت 7۰۰ میلیارد 
ریــال تســهیالت از محــل منابــع ایــن صنــدوق در 
یک ســال گذشــته بــه اعضــای آن بــا بهره گیــری از 
آورده بخــش خصوصــی و تأمیــن ســهم دولــت از 

طریق شرکت مادر تخصصی خبر داد.

دیــروز  اکبــری  محمــد  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
در جمــع اصحــاب رســانه بــا اعــالم افزایــش ۷۰ 
درصدی سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش 
کشــاورزی اســتان ســمنان اظهــار کرد: ایــن میزان 

افزایش سرمایه در یک ساله اخیر محقق شد.
او بــا بیــان اینکــه ســرمایه صنــدوق حمایــت 

از توســعه بخــش کشــاورزی از ابتــدای تأســیس 
خاطرنشــان  داشــت،  مطلوبــی  افزایــش  تاکنــون 
کــرد: ســرمایه صنــدوق از ۲۰۰ میلیــارد بــه ۳۵۰ 
میلیــارد ریــال افزایــش یافت. مدیرعامــل صندوق 
حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان 
ســرمایه  میــزان  افزایــش  ایــن  کــرد:  خاطرنشــان 

و  کشــاورزی  زیربخش هــای  تمامــی  در  صنــدوق 
بــا مشــارکت ۱۰۵ تشــکل از تشــکل های فعــال در 
اســتان صورت گرفته است. اکبری درباره افزایش 
تعداد اعضای این صندوق گفت: در ابتدای امسال 
تعداد اعضا ۸۶ تشکل فعال بخش کشاورزی بود 

که در یک ساله اخیر به ۱۰۵ عضو رسید.

پرداخت ۷۰۰ میلیارد ریال تسهیالت از سوی صندوق حمایت از کشاورزی سمنان طی یک سال گذشته
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به دنیای تازه سالم کنید
راضیه حسینی

انتصاب ها در دولت آقای رئیسی مثل  آغاز به کار 
همه دولت های دیگر ادامه دارد. اما چیزی که این روند 
را جذاب تــر می کند مدل آوانگاردی آقای رئیس جمهوری 
در انتصاب است. ایشان همان اول کار نشان دادند که 
می خواهند کلیشه ها را 
در هــم بشــکنند. آقــای 
رســتم قاسمی که هنوز 
وزارت  بــا  دلــش  هــم 
نفت بود ولی  به وزارت 
راه رفت نمونه ای واضح 
و مشــخص اســت. امــا 
غیــر از ایشــان یکــی دو 
نفــر دیگــر هم بــه افراد 
الگوی کلیشه شــکن پیوستند. مثل آقای محمد اسالمی 
کــه در دولــت حســن روحانــی وزیر راه بــود، حاال رئیس 
ســازمان انــرژی اتمــی شــده  اســت یــا آقــای علی اکبــر 
محرابیان که از وزارت صنایع و معادن تا مدیر فروشگاه 
شــهروند و رفــاه را در کارنامــه خــود دارد، حاال به عنوان 
وزیر نیرو انتخاب شده  است که جا دارد ایشان را یکی 

از آوانگاردترین انسان های روی کره زمین بنامیم.
امــا چــرا ایــن کار جــذاب فقط محدود به وزرا و رؤســا 
شــود؟ ایــن ساختارشــکنی می توانــد بــرای مــا مــردم درس 
بزرگی باشد تا کمی تغییر در زندگی ایجاد کنیم. چقدر باید 
یــک رونــد تکــراری را انجام بدهیم؟ صبح بــه صبح نانواها 

بروند نانوایی، قصاب ها قصابی، پزشکان مطب و ... 
تصــور کنیــد اگــر از ایــن یــه بعــد جــای شــغل ها با 
هــم عــوض شــود چــه اتفاقی می افتــد؟  فوتبالیســت ها 
کشتی گیر شوند، بوکسورها بالرین، قصاب ها آرایشگر 
شــوند و شــاعرها قاضــی. قضــات برونــد پــی یادگرفتــن 
موســیقی، معمارهــا ماهی گیر شــوند و همــه خانه ها را 
روی آب بســازند. ماهی  گیرهــا مشــاور امالکــی شــوند و 
شاعرها گاوداری بزنند. گاوها آن قدر شعر گوش بدهند 
کــه بــال دربیاورند و جای شــان را با کفترها عوض کنند. 
کفترهــا شــیر بدهنــد، کبوتربچــه بزاینــد و مامــا کننــد. 
کرکس هــا برونــد تــوی قفــس و مرغ عشــق ها و عروس 
هلندی ها در آســمان بیابان  دنبال الشــه حیوانات مرده 
بگردنــد. درخت هــا کــدو و هندوانــه بدهنــد و از بوته ها 

سیب و پرتقال بروید.
اصــالً چــه کســی گفتــه همــه چیــز بایــد ســرجای 
خــودش باشــد؟ فقــط کافــی اســت هــر چــه کلیشــه در 
ذهن مــان داریــم دور بریزیــم و به دنیای تازه با آدم ها و 

موجودات جدید سالم کنیم.

ta
s
n

im
n

e
w

s
.c

o
m

س :  
عک

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:
بــه گفتــه قربانــی، کارشــناس روابــط کار، 
کارگری که بعد از ابتال به بیماری کرونا سر کار 
نرود و به طور مثال بیست روز در خانه بماند و 
در بیمارستان هم بستری نشده باشد، سازمان 
تامیــن اجتماعــی غرامــت دســتمزدِ ســه روز اول 
را پرداخــت نخواهــد کرد و فقــط ۱۷روز بعدی را 

پرداخت می کند.
در  کار  روابــط  کارشــناس  قربانــی،  اکبــر 
خصــوص کارگرانــی کــه کارفرمــا حــق بیمــه آن ها 
پرداخت نکرده اســت، گفت: اگر کارگر کار کرده 
اما کارفرما حق بیمه او را واریز نکرده است کارگر 
باید به مراجع حل اختالف اداره کار مراجعه کند 

و خواهان اجرای ماده۱۴۸ قانون کار شود. 
مبلــغ  شــدنِ  بــی ارزش  خصــوص  در  وی 
معوقــه  مــزدی کارگــران بعــد از گذشــت مدتــی و 
لــزوم توجــه مراجــع حــل اختالف به ایــن موضوع 
گفت: متاســفانه برخی مواقــع کارفرمایان حقوق 
کارگران را به موقع پرداخت نمی کنند که در این 
مواقــع کارگــر بایــد بــه مراجع حــل اختــالف اداره  
کار مراجعــه کنــد و مــدارک الزم را تحویــل دهــد 
و دادخواســت خــود را بــا مشــخص کــردن نــوع 

درخواست تنظیم کند. 
قربانــی ادامــه داد: متاســفانه وقتــی چنیــن 
وضعی پیش می آید و مطالبات کارگران مشــمول 
مــرور زمــان می شــود، از ارزش پــول کارگــران کــم 
اداره کار مطالبــه   اختــالف  شــده و مراجــع حــل 
اعمــال  حداقــل  یــا  روز  نــرخ  براســاس  را  آن هــا 
افزایش هــای شــورایعالی کار لحــاظ نمی کننــد. به 
طــور مثــال کارگــری که ســال ۹۹ عیــدی و پاداش 
خــود را نگرفتــه اســت اگــر ایــن عیــدی را امســال 
بگیرد از ارزش پول او کم شده است. این یکی از 
معضالت کارگران است که ما امیدواریم با شروع 
بــه کار تیــم جدیــد در وزارت کار تحوالت درســتی 

در مراجع حل اختالف اداره کار صورت بگیرد. 
ایــن کارشــناس روابــط کار در خصوص ســه 
روز مرخصی کارگران گفت: طبق ماده ۷۳ قانون 
کار »کلیه کارگران در موارد ذیل حق برخورداری 
از ســه روز مرخصــی با اســتفاده از مــزد را دارند: 
الــف - ازدواج دائــم ب - فــوت همســر، پدر، مادر 

و فرزندان.«
مرخصــی  خصــوص  در  همچنیــن  وی 
اســتعالجی گفــت: طبــق قانــون تامیــن اجتماعی 
اگــر بیمــاری فــرد براثــر کار و حــوادث ناشــی از 
کار باشــد، از اولیــن روز غرامــت دســتمزد کارگــر 
پرداخت خواهد شد، اما اگر بیماری فرد ناشی از 
کار نباشــد و منجر به بســتری هم نشــود، تامین 

اجتماعی غرامت دستمزد سه روز اول را پرداخت 
نمی کنــد. در واقــع طبــق بند یک مــاده ۶۲ قانون 
تامین اجتماعی »غرامت دستمزد از اولین روزی 
که بیمه شده بر اثر حادثه یا بیماری حرفه ای و به 
موجب تشــخیص ســازمان تامین خدمات درمانی 
قــادر بــه کار نباشــد پرداخــت خواهــد شــد. در 
مــواردی کــه  عــدم اشــتغال بــه کار و معالجــه بــه 
در  بیمــار  صورتی کــه  در  باشــد  بیمــاری  ســبب 
بیمارســتان بستری نشود غرامت دستمزد از روز 

چهارم پرداخت خواهد شد.«
قربانــی در خصــوص مرخصــی اســتعالجی 
مربــوط بــه کرونا گفت: طبق قانونــی که در مورد 
مرخصی اســتعالجی بیان کردیم کارگری که بعد 

از ابتــال بــه بیمــاری کرونا ســر کار نــرود و به طور 
مثال بیســت روز در خانه بماند و در بیمارســتان 
هم بستری نشده باشد، سازمان تامین اجتماعی 
غرامت دســتمزدِ سه روز اول را پرداخت نخواهد 

کرد و فقط ۱۷روز بعدی را پرداخت می کند. 
وی در ادامه و با انتقاد از این قانون گفت: 
ایــن ســه روزی را کــه تامیــن اجتماعــی غرامــت 
دســتمزد را پرداخــت نمی کنــد باعــث بالتکلیفــی 
خــال  نوعــی  بــه  متاســفانه  و  می شــود  کارگــران 

قانونی است. 
در  همچنیــن  کار  روابــط  کارشــناس  ایــن 
خصــوص تصمیماتــی کــه دولــت بــرای تعطیــالت 
کرونایی و یا هر تعطیالت دیگری می گیرد، گفت: 

اگر دولت یا ستاد مبارزه با کرونا و یا هر بیماری 
دیگری، تعطیلی اعالم کند باید ابالغ کند که این 
تعطیــالت شــامل چــه بخش هایــی می شــود. اگر 
دولــت ابالغ کند که تعطیالت شــامل بخش های 
دولتی، شــبه دولتی و خصوصی می شــود در این 
نمی توانــد  خصوصــی  بخــش  کارفرمــای  صــورت 
کارگــران را وادار بــه کار کنــد و اگــر کارگــر مجبور 
بــه کار در ایــن روزها شــود مشــمول اضافه کاری 
می شــود. اما معمــوال دولت بخش های خصوصی 
را تعطیــل نمی کنــد و ایــن تعطیــالت مربــوط بــه 

ادارات دولتی است. 
وی در خصــوص اشــتباه رد شــدن عنــوان 
شــغلی از جانب کارفرما نیز گفت: عنوان شــغلی 
کــه بــرای ســازمان تامیــن اجتماعــی رد می شــود 
بســیار حائــز اهمیــت اســت و معیــاری اســت که 
ســازمان با اســتخراج آن و مطابقت آن شــغل با 
مصوبــه  کمیته  ســخت و زیــان آور می تواند بگوید 
که فرد مشمول قانون سخت و زیان آور می شود 

یا خیر. 
قربانی گفت: برخی مواقع عنوان شــغلی را 
ســهوا و یا عمدا اشــتباه رد می کنند. فرد باید در 
اینصــورت بــه دیوان عدالــت اداری مراجعه کند و 
الــزام ســازمان تامیــن اجتماعی بــه تبعیت از رای 
اداره کار را بخواهد. اما اگر بخواهیم این مشکل 
واقعــا حــل شــود بایــد کمیتــه ای از نمایندگانی از 
وزارت کار، مراجــع حل اختالف و ســازمان تامین 
اجتماعــی شــکل بگیرد و ایــن معضالت را یک بار 

برای همیشه حل کند.
وی در پایــان بــا اشــاره به اهمیت و ضرورت 
واکســینه کــردن کارگــران و بــه خصــوص کارگران 
کارگاه هــای کوچــک و کارگــران ســاختمانی گفت: 
بــا واکســینه کــردن ایــن گروه هــای شــغلی اجازه 

ندهیم نیروی کار ما با مشکل مواجه شود.

به اعتقاد دبیر انجمن انبوه ســازان مســکن 
کشــور، ناکارآمــدی سیســتم اداری باعــث ایجاد 
بخــش  بــه  ســنگین  خســارت های  و  لطمــات 

خصوصی و حوزه مسکن شده است.
بــا ایســنا  فرشــید پورحاجــت در گفت وگــو 
در خصــوص ســاختار اداری در حــوزه مســکن و 
مشــکالت مربوط بــه آن، اظهار کرد: ســازمان ها، 
در  خدمات رســان  دولتــی  ارگان هــای  و  نهادهــا 
بخش مســکن در جهت تســهیل امور و فرآیندها 
راه انــدازی شــده اند امــا آنچــه امــروزه مشــاهده 
می شــود ناکارآمدی در سیســتم اداری اســت که 

باعــث ایجــاد لطمــات و خســارت های ســنگین به 
بخش خصوصی و حوزه مسکن شده است.

وی افــزود: حــال حاضــر سیســتم ناکارآمــد، 
شرایط بسیار سختی برای بخش خصوصی، فعاالن 
اقتصادی و مردم ایجاد کرده است. مردم در کوچه 
پس کوچه هــا و داالن هــای ادارات دولتی پاس کاری 
می شــوند در صورتــی کــه تمامــی ایــن مشــکالت، 

قابلیت حذف شدن و حل شدن را دارند.
کشــور  مســکن  انبوه ســازان  انجمــن  دبیــر 
کرونــا،  شــیوع  بحرانــی  اوضــاع  در  گفــت: 
دستگاه های دولتی نیز شرایط سختی برای مردم 

بــه وجــود آورده انــد و آن هــا را گرفتــار کرده انــد و 
مــردم بــرای دریافــت اســتعالم اخــذ مجوزهــا در 

اتاق های ادارات سرگردان اند.
وی بــا اشــاره بــه اینکه شــرایط کســب و کار 
بــرای بخــش خصوصــی، مطلــوب نیســت، بیــان 
کرد: مشــکالت و مشــقت های ذکرشــده در شــهر 
اهواز نسبت به دیگر شهرهای کشور، در شرایط 
اداری،  ســازمان های  و  دارد  قــرار  ســخت تری 
ارگان هــای شــبه خصوصی ماننــد ســازمان آب و 
فاضــالب و نهادهــای عمومــی از قبیــل شــهرداری 
و ســازمان نظــام مهندســی، کار را بــرای بخــش 

خصوصی دشوار کرده است.
پورحاجــت گفــت: اســتعالمی کــه یــک اداره 
دولتــی در دو ســاعت می توانــد انجــام بدهــد بــه 
چند روز تا یک هفته موکول می شود و مردم نیز 

از این بابت سرگردان می شوند.
وی تصریــح کرد: بخش خصوصی برای آغاز 
یــک فعالیــت جدید در بدترین شــرایط قــرار دارد 
و شــوربختانه، گــوش شــنوایی در ایــن خصــوص 
وجــود نــدارد و همــه بــه جــای حــل کــردن ایــن 

مشکالت تنها شعار می دهند.
رئیس انجمن انبوه ســازان خوزستان گفت: 

امیدواریم شــرایط موجود تغییر کند. رمقی برای 
بخش خصوصی در خوزستان باقی نمانده است 
و فعاالن این بخش در حوزه مسکن به آرامی در 
حــال تعطیــل کردن بازار هســتند و اگر تمهیدات 
ویــژه ای در نظــر گرفتــه نشــود، شــرایط از حــال 

حاضر نیز بدتر خواهد شد.
وی افزود: متاسفانه شورای فنی و معاونت 
بــه  توجهــی  هیــچ  خوزســتان  اســتان  عمرانــی 
مطالبات بخش خصوصی نداشــته اســت و حتی 
پاســخگوی تماس نمایندگان این بخش نیســتند 

زیرا توان حل مشکالت را ندارند.

آغاز واکسیناسیون عشایر 
استان تهران

آغــاز  از  تهــران  اســتان  عشــایر  امــور  مدیــر 
واکسیناســیون عشــایر اســتان تهران خبــر داد و اعالم 
کــرد در ایــن طــرح بــه تمامــی عشــایر بــاالی ۱۸ ســال 

واکسن تزریق خواهد شد.
فرشــید ذبیحی در گفت وگو با ایســنا، در تشــریح 
روند اجرای واکسیناســیون عشــایر اســتان تهران گفت: 
عشــایر اســتان تهران تا نیمه شهریور در مناطق ییالقی 
)سردسیر( حضور دارند و پس از آن کوچ پاییزه عشایر 
از مناطق ییالقی به مناطق قشالقی استان آغاز خواهد 
شــد . ۱۴ هــزار و ۳۱۵ هــزار نفــر از عشــایر کشــور در 
اســتان تهران زندگی می کنند و بر اســاس گزارش مرکز 
آمار ایران جمعیت عشایر استان در ۴۰ سال گذشته تا 
حدودی ثابت بوده و دلیل آن هم این است که ظرفیت 

مراتع جوابگوی جمعیت بیشتر نیست.
بــه گفتــه وی، عشــایر اســتان تهــران، قشــالق را 
در جنوب شــرقی اســتان و در شهرســتان های ورامیــن 
و پاکدشــت و فصــل ییــالق را در ارتفاعــات البــرز و در 

شهرستان های دماوند و فیروزکوه مستقر می شوند.
وی افــزود: بــر همیــن اســاس واکسیناســیون ایــن 
جامعــه تولیدکننــده، علیــه ویــروس کرونــا در مناطــق 
عشــایری اســتان آغاز شــده اســت. طرح واکسیناسیون 
و  فرمانــداران  همــکاری  بــا  تهــران  اســتان  عشــایر 
دانشــگاه های علوم پزشــکی در شهرســتان های دماوند، 

فیروزکوه و شمیرانات انجام خواهد شد.
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه اینکــه هــم اکنــون عشــایر 
اســتان تهــران در مناطــق ییالقــی اســتان حضــور دارنــد 
طــرح واکسیناســیون در ایــن مناطق آغاز شــده اســت و 
در این طرح قرار اســت به تمامی عشــایر باالی ۱۸ ســال 
واکســن تزریق شــود و تیم های مرکز بهداشــت با حضور 
در مناطق عشایرنشین مشغول واکسیناسیون هستند.

بازگشایی سامانه نوبت دهی 
واکسیناسیون برای تمام 
هنرمندان باالی ۴۰ سال

تمــام  بــرای  واکسیناســیون  نوبت دهــی  ســامانه 
هنرمندان باالی ۴۰ سال فعال شد.

تمــام  بــرای  واکسیناســیون  نوبت دهــی  ســامانه 
هنرمنــدان ۴۰ ســال بــه بــاال کــه کــد ملــی آنها از ســوی 
صنــدوق اعتبــاری هنر بــه مرکز فنــاوری اطالعات وزارت 
بهداشت ارسال شده است باز شد. این هنرمندان از هم 
salamat.gov.ir اکنون می توانند با مراجعه به ســامانه 

ثبت نــام و محــل و زمان تزریق واکســن کرونا را انتخاب 
کننــد. بر اســاس اعالم مرکز مدیریت فنــاوری اطالعات 
وزارت بهداشــت، ثبت نــام و اخــذ نوبــت از ایــن ســامانه 
ضروری است و افراد نباید بدون ثبت نام به پایگاه های 

تزریق واکسن مراجعه کنند.

دانشــگاه  علمــی  هیــات  عضــو  گفتــه  بــه 
فرهنگیــان ســامانه شــاد هــم آنچنــان کــه بایــد با 
نیازهــای امــروز جامعــه همخوانــی نداشــت و در 
کنار این همه ابزار آموزش مجازی توان رقابتی و 
آموزشی و از همه مهمتر جذابیت کمتری داشت.
مســعود ســعادتی در گفت و گو با ایســنا، با 
اشاره به اینکه ریشه مساله کنکور خارج از حوزه 
آمــوزش و پــرورش اســت گفــت: مشــکل اصلــی 
کنکور بی توجهی به استعدادها در نظام پذیرش 
دانشجوســت، امــا ایــن کار بــا زور قابــل انجــام 
نیســت. سال های اخیر بسیاری از دانش آموزانی 
علوم تجربــی  رشــته های  در  داشــتند  اصــرار  کــه 
ثبت نــام کننــد وقتــی در مــدارس دولتــی پذیرش 

نشدند در غیردولتی ها ثبت نام کردند. 
وی تصریح کرد: برای حل ریشــه ای مشــکل 
کنکور باید عدالت در توزیع درآمد میان مشاغل 
را جدی گرفت. منظور برابرســازی حقوق نیســت 
بلکــه فقــط کافــی اســت از تصویــب قوانینــی کــه 
بــه بی عدالتــی نامعقــول دامــن می زنــد جلوگیری 
کــرد. مثــال اجــرای طرح تحول ســالمت و افزایش 
سرســام آور دریافتــی بخشــی از جامعه پزشــکی، 
متقاضیــان علوم تجربــی را از ۳۰ درصد به بیش 
از ۶۰ درصــد رســاند. مشــکل کنکــور زمانــی حــل 
خواهــد شــد که بخشــی از دانش آمــوزان به جای 
ورود به دانشــگاه در مســیر اشتغال مهارتی وارد 

شوند. 
عضو شــورای مرکزی کانون تربیت اســالمی 
بــا بیــان اینکــه اگر هوش چندگانــه را قبول کنیم 
بایــد بپذیریــم که الزم نیســت همه افــراد جامعه 
وارد دانشــگاه شــوند گفت: خیلی ها هســتند که 
پس از ورود به دانشــگاه و فارغ التحصیل شــدن 
دوبــاره بــه همــان مســیری برمی گردنــد کــه بایــد 

قبــل از دانشــگاه می رفتنــد. ایــن کار را نمی تــوان 
بــا قانــون و اجبــار انجــام داد. بخشــی از افــراد 
متقاضــی ورود به دانشــگاه هم باید متناســب با 
اســتعداد خــود رشــته های دانشــگاهی را انتخاب 
کننــد. ایــن کار زمانــی امکان پذیــر اســت که همه 
از درآمــد مناســب برخــوردار باشــند و  مشــاغل 

اختالف درآمد بین مشاغل معقول باشد. 
مشــکل  صــورت  ایــن  در  افــزود:  ســعادتی 
کنکــور و مافیــای کنکــور حــل خواهــد شــد و ایــن 
همــه اســترس و فشــار به خانواده هــا کم خواهد 
شــد. بایــد کاری کــرد که افــراد جامعه بر حســب 
استعدادشــان شــغل های دلخواه خود را انتخاب 
کنند و با آن شــغل زندگی آبرومندانه ای داشــته 
باشند. تا زمانی که از این زاویه به مشکل کنکور 
توجــه نشــود مســاله بــه صــورت زیربنایــی حــل 
نخواهد شــد و آموزش و پرورش به تنهایی توان 
مقابلــه بــا چالشــی را که از بیــرون به وی تحمیل 

می شود، ندارد.
وی دربــاره تاثیــر افــت کیفیــت آمــوزش در 
سال جاری به علت تعطیلی مدارس و جایگزینی 
کنکــور  نتایــج  روی  بــر  مجــازی  آمــوزش  شــیوه 
 گفــت: به طور دقیق نمی توان درباره میزان تاثیر

اظهــار نظــر کرد، اما با اطمینان می توان گفت که 
مــدارس خــاص امکانــات آمــوزش مجــازی بهتری 
نســبت بــه اغلــب مــدارس دولتی دارنــد. طبیعی 
اســت کــه در ایــن مدارس امکان آمــوزش بهتر از 

مدارس دولتی فراهم باشد. 
عضو شــورای مرکزی کانون تربیت اســالمی 
ادامــه داد: ســامانه شــاد هــم آنچنــان کــه باید با 
نیازهــای امــروز جامعــه همخوانــی نداشــت و در 
کنــار ایــن همه ابزار آموزش مجــازی توان رقابتی 
و آموزشــی و از همــه مهمتــر جذابیــت کمتــری 

داشــت. مــدارس غیردولتی می توانســتند از ابزار 
بهتری استفاده کنند و به طور طبیعی این کار بر 

کسب نتایج دانش آموزان موثر است.
وی دربــاره مشــاوره انتخــاب رشــته کنکــور 
دغدغــه  جــزو  ســاله  هــر  مشــاوره  گفــت:  نیــز 
خانوده هاســت. آمــوزش و پــرورش پایگاه هایــی 
و  موسســات  و  دایــر  رشــته  انتخــاب  بــرای 
بــرای  ایــن امــکان را  آموزشــگاه های کنکــور نیــز 
مراجعــان خــود فراهــم کرده انــد. از ســوی دیگــر 
برخــی مشــاوران بــه صــورت خصوصــی فعالیــت 
می کننــد و بــا توجه به شــهرتی که بــه هم زده اند 
مبالغ نجومی و چند ده میلیونی برای یک ساعت 

مشاوره دریافت می کنند. 
بــه  خانواده هــا  کــه  ایــن  افــزود:  ســعادتی 
ایــن نوع موسســات پول هــای هنگفــت می دهند 
نشــان می دهد کــه اطالعاتشــان درباره رشــته ها 
و انتخاب رشــته بســیار محدود اســت. آموزش و 
پــرورش می توانــد و بایــد با راه انــدازی پایگاه های 
انتخــاب رشــته قــوی بــه خانواده هــا کمــک کنــد. 
همچنیــن می توانــد در آســتانه انتخاب رشــته، از 
طریق رســانه های نوشــتاری، دیداری و شنیداری 
اطالعــات الزم را دربــاره رشــته ها و نحوه انتخاب 
رشته به خانواده ها منتقل کند تا فریب این نوع 

موسسات را نخورند. 
فرهنگیــان  دانشــگاه  علمــی  هیــات  عضــو 
تاکیــد کــرد کــه البتــه اگر موسســاتی هســتند که 
درباره آینده شــغلی رشــته ها و محتوای رشــته ها 
بــه داوطلبــان مشــاوره می دهنــد اشــکالی نبایــد 
بــه کارشــان گرفــت امــا بــه نظــر می رســد برخــی 
موسسات با تبلیغات چنین القا می کنند که مثال 
می توانند باعث قبولی در رشــته ای خاص شــوند 

که سوءاستفاده از بی اطالعی خانواده هاست.

پاســتور  انســتیتو  رئیــس  اعــالم  بنابــر 
واکســن  دوز  دو  روال  طبــق  ایــران، 
پاستوکووک و یک دوز واکسن سوبراناپالس 

به افراد تزریق می شود.
علیرضا بیگلری، رئیس انســتیتو پاستور 
ایــران، در ارتبــاط بــا گزارش هایــی مبنــی بــر 
تزریق واکسن سوبرانا پالس در نوبت دوم و 
وعده  تزریق دوز سوم به عده ای از خبرنگاران 
به ایلنا گفت: به طور کلی اغلب واکسن های 
پروتئینی مانند پاستوکووک سه دوزه طراحی 

شده اند یعنی دوز یادآور هم دارند.
 او درادامــه گفــت: طبــق روال دو دوز 
واکســن  دوز  یــک  و  پاســتوکووک  واکســن 
برخــی  در  می شــود.  تزریــق  ســوبراناپالس 
شــهرها در کشــور در قالــب کارآزمایی بالینی 
دو دوز را با ســه دوز مقایســه کردیم و دیدیم 
کــه در مقابــل واریانت هــای جهش یافته ســه 
دوز به طــور چشــمگیری بهتــر عمــل می کنــد. 
همانطــور کــه می دانید امروزه  در مورد ســایر 
واکســن ها از جملــه فایــزر هــم تزریــق نوبــت 

سوم توصیه می شود.
بیگلری گفت: فاصله تزریق نوبت سوم 
واکســن پاســتور یــک تــا دو ماه بعــد از تزریق 
دوم اســت. پاســتوکووک درحــال حاضــر بــه 

مرحله تزریق عمومی رسیده و سه دوز تزریق 
می شــود. البته در مطالعاتی که هم در ایران 
و هم در کوبا انجام شــده، مشــخص گردیده 
که در سنین زیر ۱۸ سال تزریق دو دوز کافی 
خواهد بود ولی برای بزرگســاالن، به ویژه در 
مقابــل واریانت های واکســن گریــز مانند دلتا 

بهتر است سه دوز تزریق شود. 
او در ادامــه افــزود: در مــاه گذشــته در 
هشت دانشگاه علوم پزشکی کشور، واکسن 
پاســتوکووک برای استفاده اضطراری توزیع و 
تزریــق شــده اســت. آخر شــهریور هــم حدود 
۷۰۰ هزار تا یک میلیون دوز واکسن به وزارت 
بهداشــت تحویل خواهیم داد که شــامل دوز 
یــادآور هــم خواهــد بــود. از اوایل پاییــز تولید 
انبــوه صنعتــی با ظرفیت اســمی ســه میلیون 
دوز در مــاه را خواهیــم داشــت که با توجه به 
مطالعه کارآیی این واکســن در رده های سنی 
سه تا هشتاد سال و نیز اثبات اثربخشی تک 
دوز یــادآور آن در ایجــاد مصونیــت مطلــوب 
در بیمــاران بهبــود یافتــه قبلــی، امیدواریــم با 
کســب مجوزهای الزم در کنار توسعه خطوط 
تولیــد، امــکان تامیــن مقادیر بیشــتری از این 
واکســن بــرای گــروه زیــادی از اقشــار جامعــه 

میسر شود.

غرامت دستمزد مرخصی استعالجی کارگرانی که کرونا 
می گیرند، چگونه پرداخت می شود

دبیر انجمن انبوه سازان مسکن عنوان کرد: پاس کاری فعاالن خصوصی 
مسکن در داالن های اداری

سعادتی، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان: 
»شبکه شاد« با نیازهای روز همخوانی ندارد

واکسن انستیتو پاستور ایران اولین واکسن 
سه دوزه در کشور

بیست و دومین مرحله یارانه معیشتی 
حســاب  بــه  چهارشــنبه  روز   ۲۴ ســاعت 

سرپرستان خانوار واریز می شود.
مرحلــه  دومیــن  و  بیســت  مهــر،  گــزارش  بــه 
یارانــه معیشــتی ســاعت ۲۴ روز چهارشــنبه ۱۰ 
شــهریور۱۴۰۰ به حساب سرپرستان خانوار واریز 

می شود. همانند دوره های قبل، خانواده های یک 
نفــره ۵۵ هــزار تومــان، خانواده های دو نفره ۱۰۳ 
هــزار تومــان، خانواده هــای ســه نفــره ۱۳۸ هــزار 
تومان، خانواده های چهار نفره ۱۷۲ هزار تومان و 
خانواده های پنج نفره و بیشــتر ۲۰۵ هزار تومان 

یارانه معیشتی دریافت خواهند کرد.

یارانه معیشتی چهارشنبه واریز می شود


