
مقررات جدید دور کاری در فرانسه

ترجمه: سلیم حیدری

قبــل از انقــاب نفتی شــیل در ایــاالت متحده، 
اوضاع ژئوپلیتیک جهان تقریباً تحت تاثیر تولید نفت 

در خاورمیانه تعیین می شد.
از آنجــا کــه این منطقه آشــفته سیاســی، جهان 
را بــا اختــال در تامین نفت مواجه می کرد، در نتیجه 
رهبــران جهــان کــه قبــاً نمــی توانســتند شــبه جزیره 
عربســتان را در نقشــه نشــان دهنــد، ناگهــان مجبور 
بودند به ســران کشورهای عرب سعودی ادای احترام 

کنند. 
در ســال های اولیــه جنــگ ســرد، تحــت تأثیــر 
نگرانی هــای مربــوط به امنیت انــرژی، رئیس جمهوری 
وقــت آمریــکا تضمین امنیت و اتحاد را به ابن ســعود 

پادشاه عربستان داد. 
او نوشــت:  »هیچ تهدیدی برای پادشــاهی شما 
وجــود نخواهــد داشــت. هیــچ تهدیــد نگران کننــده ای 

متوجه ایاالت متحده نیست.«
ترس های مربوط به امنیت انرژی کاماً منطقی 
بود؛ چراکه طی چند دهه بعد، آشفتگی سیاسی بین 
و داخــل کشــورهای خاورمیانــه باعــث شــد که  نصف 
مصرف کننــدگان گاز جهــان در ایاالت متحده در صف 
طوالنی گاز منتظر بمانند و بر سر کوپن های سهمیه 

گاز درگیر شوند.
امــا هجــوم ارزان و فــراوان نفــت و گاز از حــوزه 
غربــی تگــزاس در دهه هــای اخیــر نقشــه ژئوپلیتیــک 
جهــان را کامــاً تغییــر داده اســت، بــه ایــاالت متحده 
اســتقال تــازه ای در زمینــه انــرژی بخشــیده و نیاز به 
روابــط دیپلماتیــک پرپیــچ و خــم بــا اعضــای اوپــک را 
کاهــش داده اســت. امــا اکنــون انقــاب نفتــی شــیل 
بــه پایــان رســیده اســت. رشــد بخــش شــیل آمریــکا 
سال هاســت کــه پــس از یــک دهــه داغ در حــال کنــد 
ً به تســریع افول  شــدن اســت و ویروس کرونا احتماال

این صنعت رو به نابودی کمک کرده است. 
اگرچــه شــیل در حــال بازگشــت از تاریک تریــن 
روزهــای همه گیــری اســت- زمانیکــه قیمــت نفــت بــه 
پاییــن ترین حد خود رســیده بــود و  قیمت نفت خام 
وســت تگزاس در 20 آوریل 2020 به نزدیک 40 دالر 
در بشــکه رســید- همچنان جایگزینی انرژی ســبز در 

جهان به طور جدی در حال اجرا ست.
در مــاه جــاری، ســازمان ملل متحد و هیات بین 
دولتــی تغییــرات آب وهوایــی بــا صدور یــک »کد قرمز 
برای بشریت« هشدار دادند که ما برای گرم شدن کره 
زمین به نقطه ای برگشت ناپذیر رسیده ایم و بازگشت 
بــه میــزان مصــرف ســوخت های فســیلی به انــدازه ای 
که در گذشــته اســتفاده می شــد، امری بسیار جدی و 
ضروری است. انتقال از نفت به سمت فناوری انرژی 
پــاک، با تنگنایــی جدی در عرضه تراشــه های رایانه ای 
مواجه اســت. تامین نیمه رســاناها در سرتاســر جهان 

ایــن  در مقابــل تقاضــای سرســام آور 
قطعــات شکســت خــورده اســت. این 
اجــزای کوچــک بــه عنوان یک جــزء در 
اسباب بازی های بچه های شما گرفته 
تا خودروهای تسا استفاده می شوند.
همه گیری ویــروس کرونا نه تنها 
انتقــال به انرژی ســبز را تســریع کرد، 
بلکه تقاضا برای کاالهای مصرفی - به 

ویژه لوازم الکترونیکی - را به بی نهایت کشاند. چنین 
وضعی باعث شده است که صنایع سراسر جهان در 
صف ارسال محموله های این مواد ضروری باشند. این 
در حالیســت کــه مشــتریان بزرگتــر و پردرآمدتر طبق 
معمول در اولویت ارســال هســتند  و بار دیگر نقشــه 
ژئوپلیتیک در حال ترســیم مجدد اســت؛ اما این بار، 

هیچ ربطی به نفت ندارد.

هفتــه  ایــن  در  بارونــز  نشــریه 
گــزارش داد: »نیمــه رســاناها ممکــن 
است نفت جدید باشند و این می تواند 
سال های دهه 2020 را به دهه 1970 
جدیدی تبدیل کند.« وابستگی جهان 
بــه نفــت خاورمیانــه را مــی تــوان بــا 
وابستگی امروزی جهان به تراشه های 
تولید شــده در شــمال آســیا مقایســه 
کرد. حدود 80 درصد از ظرفیت تولید نیمه هادی های 
جهان دراین منطقه متمرکز است، که به این کشورها 
قدرت تأثیرگذاری جدیدی بر اقتصاد جهانی می دهد و 
خطرات احتمالی و آسیب پذیری های عدیده ای را در 

زنجیره تامین کاالی جهان ارائه می کند.
در پاسخ برای راه حل این مشکل، رهبران جهان 
از جملــه جــو بایــدن، رئیس جمهــوری آمریــکا بر تنوع 

بخشــیدن بــه صنعــت و افزایش تولید تراشــه داخلی 
تاکیــد کــرده اند. اما موانع ورود به بازار این کاال قابل 

توجه است.
بارونز نوشــته است: »ایجاد مجدد هر صنعت، 
از جمله نیمه هادی ها، یک فرآیند طوالنی مدت است 

که به میلیاردها دالر سرمایه نیاز دارد.«
این نشریه افزوده است: »برندگان و بازندگانی 
وجود خواهد داشت و اگر بیش از حد طوالنی شود، 

بر روی قیمت انواع کاالها موثر است.«
اگرچــه کمبــود تراشــه بــرای همیشــه و دائمــی 
نخواهــد بــود، نقــش مهــم تراشــه های الکتریکــی در 
تقریباً هر زنجیره تأمینی قابل تصور است و تغییرات 
عمــده ســاختاری و ژئوپلیتیکــی در آینــده دور ممکــن 

است. 
منبع: راشاتودی
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ردپای کمبود تراشه های رایانه ای در رساندن 
آلمان به باالترین تورم ربع قرن اخیر

دارنــد  انتظــار  اقتصاددانــان 
قیمــت مصرف کننده در بزرگترین 
اقتصــاد اروپــا طــی ماه هــای آینده 
همچنــان افزایــش یابــد، زیــرا بــر 
اســاس برخــی پیش بینی هــا نــرخ  

تورم می تواند به 5 درصد برسد.
مــاه  در  آلمــان  در  تــورم 
آگوســت همچنــان رو بــه افزایــش 
فــدرال  آمــار  اداره  و  اســت  بــوده 

ایــن کشــور روز دوشــنبه اعــام کرد که بر اســاس 
محاسبات اولیه، قیمتها 3.9 درصد افزایش یافته 
اســت. این باالترین تورمی است که کشور در ربع 
قــرن اخیر ثبت کرده اســت. آخرین بــاری که تورم 
ســاالنه بیشــتر از این بود در دســامبر )آذر( 1993 

بود که 4.3 درصد بود.
قیمــت مصرف کننــده در بزرگتریــن اقتصــاد 
اروپــا ماه هــا در حــال افزایــش بــوده اســت. ایــن 
افزایــش قیمــت از افزایــش قیمــت انــرژی، مــواد 
غذایــی و همچنیــن حذف کاهش مالیات بر ارزش 
افــزوده کــه هدف آن کاهش آثــار اقتصادی کووید 

19 بود، ناشیمی شود. 
همه گیــری کرونــا طــی ســال گذشــته منجــر 
بــه افزایــش مصــرف داخلــی شــده اســت. کاهش 
مالیات بر ارزش افزوده از اول ژوئیه )خرداد( تا 31 

دسامبر )دی( 2020 اعمال شد.
اقتصاددانان انتظار دارند قیمت مصرف کننده 
در ماه هــای آینــده همچنــان افزایش یابــد و برخی 
نرخ تورم را تا 5 درصد پیش بینی می کنند. اما آنها 

آن را یک پدیده موقتی می دانند.
کریستین ولک، اقتصاددان ارشد بخش وام 
KfW، به خبرگزاری فرانسه گفته است: »افزایش 

فعلی تورم به احتمال زیاد موقت خواهد بود.«
به گفته او، بازگشــت به هدف تورم 2درصد 

بانــک مرکزی اروپــا )ECB( محتمل 
اســت، امــا هشــدار داد کــه کمبود 
اجــزای کلیــدی ماننــد تراشــه های 
رایانــه ای می توانــد »بر کیف پول« 
بگــذارد.  تأثیــر  مصرف کننــدگان 
زیــرا شــرکت ها بــه احتمــال زیاد با 
افزایــش قیمــت این دوره را پشــت 

سر بگذارند.  

آیا این افزایش قیمت 
موقت است؟

تــورم بیشــتر، به معنــی افزایش قیمت ها در 
هر اقتصاد اســت که قدرت خرید مصرف کنندگان 
را تضعیف می کند. به عبارت دیگر، با پول موجود 

در جیب شما خرید کمتری می شود انجام داد.
در مورد تورم بیش از حد، قیمت ها 50 درصد 
یــا بیشــتر در ماه افزایش می یابــد. در دهه 1920، 
تــورم شــدید در آلمــان اقتصــاد را ویــران کــرد و بــه 
بی ثباتی سیاسی انجامید که یادآور دوره حکومت 
نازی ها بود. اما بانک های مرکزی می گویند افزایش 
فعلــی قیمت ها نتیجه اختــاالت موقت اقتصادی 

در جهان است که ناشی از ویروس کروناست.
زنجیره های عرضه در ابتدا با ســقوط شــدید 
تقاضا و ســپس بازگشــت ســریع آن به هم خورده 

است و قیمت ها را  ناپایدار کرده است.
آنهــا اســتدالل می کننــد کــه عوامــل افزایش 
قیمــت بــا عــادی شــدن اقتصــاد جهانی، بازگشــت 
مشاغل آسیب دیده به ظرفیت کامل و حل مسئله 
زنجیــره تامیــن از بیــن می رونــد. امــا دیگــران بــاور 
نمی کنند. آنها هشدار می دهند که تورم باال ممکن 
اســت بیــش از آنچــه بانک هــای مرکــزی در حــال 

حاضر تصور می کنند ادامه یابد.
منبع: دویچه وله

چرخش جهانی به سمت انرژی پاک، تقاضای بی  سابقه ای را برای تراشه های رایانه ای ایجاد کرده است

انا لله و انا الیه راجعون

با نهایت تاسف درگذشت

 مرحوم احمد نجف آبادی 
را به شما و خانواده و سایر بستگان تسلیت عرض 

نموده و از خداوند برای روح آن مرحوم آرامش و 

مغفرت و برای بازماندگان صبر جزیل خواستاریم.

از طرف  خانواده های: امیری، قاسمی نژاد، رضوی نسب، رضوی علوی و نجف آبادی 

خانواده محترم احمد نجف آبادی
خانواده های محترم: اصغری، پوراحمدی، ذکری

در سایت روزنامه بخوانید:

ترجمه: محمود نواب مطلق

مقررات مربــوط به دورکاری 
۹ ژوئن )۱۹ خرداد( تعدیل شدند 
و بر اســاس آن، مقــررات حداقل 
حضــور اجبــاری در دوره دورکاری 
بــه پایــان رســید.  شــیوه نامه های 
از  بیشــتری  حضورتعــداد  جدیــد 
کارکنــان بــر ســر کار را در تعــداد 
اعــام  مجــاز  مشــخص  روزهــای 

کردنــد. دوران بازگشــایی اقتصــادی آغــاز شــده و 
مقــررات تعــداد روزهــای اجبــاری مشــخص برای 
بنگاه هــای  کاری  در دوران  کار  بــر ســر  حضــور 

اقتصادی از طرف دولت به پایان رسیده است. 
الیزابت بورن، وزیر کار فرانسه، در گفت وگو 
با شبکه ب اف ام تِوِ با گفت از سه شنبه 31 اوت 
)9شــهریور( شــب   ایــن اجبــار بــر طرف می شــود. 
اعــام کرد:»تمامــی  او در تشــریح وضــع جدیــد 
بــه  دســت  کارفرمایــی  و  کارگــری  ســازمان های 
دســت هم داده اند و امیدوارند بتوانند با برقراری 
شــیوه نامه های متناســب دورکاری ضابطــه تعــداد 
روزهــای حداقــل حضور اجباری بر ســر کار را کنار 
بگذارند. شــیوه نامه جدید در حال بحث و بررسی 
میان طرف های ذینفع است. هفته گذشته دولت 
در فراخوانی از ذی نفعان کار در جامعه کارگری و 
کارفرمایی تدوین شــیوه نامه جدیــد در دورکاری را 

مطالبه کرده بود.
کنفدراســیون  کل  دبیــر  مارتینــز،  فیلیــپ   
عمومــی کار، در مصاحبــه با فرانس انتر دوشــنبه 
30 اوت )8شــهریور( از اجــرای همزمــان مقــررات 
جدیــد دورکاری و اجبــاری شــدن ارائــه گذرنامــه 
سامت برای تعداد زیادی از کارکنانی که با مردم 
ســروکار دارنــد، ابــراز شــگفتی کرد و گفــت:» این 
کار چــه مفهومــی دارد؟ یعنــی همــه بــر اســاس 
تصمیم یک طرفه کارفرما می توانند بر سرکارشون 
حاضر شــوند؟ این تصمیمهای متناقض در اذهان 
شــهروندان نــکات ابهــام فراوانــی بــه وجــود آورده 
و  معتبــر  قوانیــن  در چارچــوب  بایــد  کــه  اســت 

مشخص ملی برای تمام بنگاه های 
بــر  شــوند.«  برطــرف  اقتصــادی 
اســاس آمــار منتشــر شــده مرکــز 
اوت   30 در  شــده  منتشــر  آمــار 
کار  وزارت  ســوی  از  )8 شــهریور( 
بــه  کاری  دور  میــزان  فرانســه، 
تدریــج کاهــش یافتــه اســت. بــر 
طبــق ایــن آمــار، »در مــاه جــوالی 
)تیــر- مرداد( حداقــل 23 درصد از 
کارکنــان یــک روز دور کاری داشــته اند. ایــن میزان 
از موارد مشــابه خود در دو ماه قبل از آن دو رقم 
کمتر اســت؛ یعنی در ماههــای ژوئن )خرداد- تیر( 
و مه )اردیبهشــت –خرداد( 25درصد بوده اســت. 
اکنــون میــزان کارکنانــی که تمام روزهــای هفته را 
دورکاری دارنــد بیشــتر از 14 درصــد نیســت کــه 3  
درصد از مجموع کل کارکنان را تشکیل می دهند. 
ایــن رقــم در ماه ژوئن )خــرداد- تیر(  4 درصد، ماه 
مه )اردیبهشــت –خرداد( 8 درصد و در ماه آوریل 

)فروردین _ اردیبهشت( 10 درصد بوده است.«
کار  وزارت  در  صبــح  گذشــته  دوشــنبه 
فرانســه جلســه ای میــان چنــد وزیــر و نمایندگانی 
از کارفرمایــان در بخش هــای مختلــف  تجــاری، 
گردشــگری، هتلــداری و همایشــها در خصــوص 
بحران کرونا و تبعات آن برگزار شد. در این جلسه 
برونــو لو مــر، وزیر اقتصاد و امور دارایی فرانســه، 
بــا بیــان اینکه برای رســیدن به موقعیت مناســب 
در اقتصــاد فرانســه نیــاز اســت بــه دوران »به هر 
قیمتــی شــده« پایــان دهیم، افــزود: »مــا کماکان 
به حمایت خود از کسانی که به این حمایتها نیاز 
داشــته باشــند ادامه خواهیم داد.«  او کمی قبل 
از تشــکیل این جلســه در مصاحبه با فرانس انتر 
گفتــه بــود: »در مقررات جدید هدف ما آن اســت 
بــه جای اعطای کمک های مالی کلی به بنگاه های 
اقتصادی، صرفا بنگاه هایی را که نیازمند دریافت 
ایــن کمک هــا هســتند شناســایی کنیــم و مــورد 

پوشش قرار دهیم.«
منبع: لوموند

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:
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هشدار درباره پیامدهای 
کاهش ۵۰ درصدی واردات 

گوشی های شیائومی  در مرداد
کارشناسان معتقدند که کاهش بیش از 

۵۰درصدی در واردات گوشی های شیائومی 
به احتمال زیاد بازار عرضه و تقاضا را 

دچار نوسان می کند

انجمنواردکنندگانموبایلدرتوئیتیاعالمکرد
کــهمحدودیــتدروارداتبرخــیمدلهــایگوشــیبه
کشــورباعــثکاهش۵۰درصدیوارداتشــیائومیدر

مردادشدهاست.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم،  آمارهــای ارائــه و 
ثبت شــده از ســوی انجمــن واردکننــدگان موبایل نشــان 
گوشــی های  واردات  میــزان  واحــد،  301هــزار  می دهــد 
شــیائومی در ماه گذشته است. در حالی که در مقایسه 
با آمار ثبت شده در دو ماه گذشته یعنی تیر سال 1400 
کــه میــزان 613 هزار واحد موبایل بود، نشــان می دهد، 
کــه ایــن مســئله یعنــی کشــور بــا کاهــش 50 درصــدی 
واردات گوشــی های برنــد شــیائومی مواجه شــده اســت. 
 )CPMA( موضوعــی کــه انجمــن واردکننــدگان موبایــل
دوشنبه در صفحه توئیتر رسمی خود این خبر را عنوان 

کرد:
گفتــه می شــود مشــکالت ترخیــص و وجــود بحــث 
برنــد  از  خــاص  مدل هــای  برخــی  واردات  ممنوعیــت 

شیائومی عامل این افت بوده است.
واردکننــدگان  انجمــن  گذشــته  مــاه  چندیــن  در 
موبایــل اعــالم کــرده بــود که رگوالتــوری تاکیــد کرده که 
یک ســری از برندهای موبایل در بازار مانند شــیائومی و 
ریلمی و آلکاتل و... به خاطر لحاظ نکردن امکان تماس 
ضــروری  شــماره های  بــا   )EmergencyCall( ضــروری 
داخلی، واردات شــان ممنوع شده است. با اینکه گمرک 
کشــور کمی بعدتــر ایــن ممنوعیــت را تکذیــب کــرد امــا 
انجمــن واردکننــدگان موبایــل بــار دیگــر تاکیــد کــرد کــه 
چنین اتفاقی رخ داده و واردات برخی مدل ها با مشکل 

ممنوعیت مواجه شده است.
انجمــن  دبیــر  اســحاقی،  امیــر  گذشــته  روز  امــا 
واردکننــدگان موبایــل، تبلــت و لــوازم جانبــی، از رایزنی 
غیرمســتقیم برخــی از بازرگانــان بــرای رفــع این مشــکل 
بــه دلیــل تحریم ها علیه ایران خبر داد و ابراز امیدواری 
کــرد کــه احتمــال دارد تــا هفتــه آینــده شــیائومی با ارائه 
آپدیتــی مشــکل ناتوانــی تمــاس مراکــز اضطــراری را در 

ایران حل کند:
انجمــن  عمومــی   روابــط  عالیــان،  محمدرضــا 
ایــن  تاییــد  ضمــن  دوشــنبه  موبایــل  واردکننــدگان 
اطالعات از مجبور شــدن بســیاری از واردکنندگان برند 
شــیائومی به مرجوع کردن برخی بارهای خود در گمرک 
و محتمــل شــدن ضررهــای مالــی زیاد خبــر داد و گفت: 
»خارج از این موضوع، زمانی که موبایل  مورد نیاز بازار 
تامین نشــود، قطعــا مصرف کنندگان نهایی یعنی همان 
مــردم نیــز بــا مشــکل مواجــه خواهند شــد و بــازار دچار 

اختالل خواهد شد.«
ســوی  از  انجام شــده  تحلیل هــای  نهایــت،  در  امــا 
نشــان  موبایــل  حــوزه  کارشناســان  و  واردکننــدگان 
می دهــد کــه در بــازار موبایــل بــه خاطــر مشــکالتی که بر 
ســر واردات برخــی مدل هــا از برنــد شــیائومی پیش آمده، 
کمتــر بــه واردات ایــن کاال اقدام کردند و کاهش بیش از 
50درصدی در واردات این برند نتیجه این رویکردها بوده 
اســت و حــاال کــه واردات شــان با اختالل همراه اســت به 
احتمــال زیــاد بــازار عرضه و تقاضا نوســان پیدا می کند و 
قطعا تاثیر این کاهش واردات در بازار دیده خواهد شد.

فروش فوری ۴ محصول 
سایپا آغاز شد

گروهخودروســازیســایپاباهدفافزایشعرضه
خودروازروزگذشــته)سهشــنبه،۹شــهریور(فروش

فوریچهارمحصولخودراآغازکرد.

بــه گــزارش ایرنــا از ســایپا، این گروه خودروســازی 
با هدف افزایش عرضه خودرو به متقاضیان از ســاعت 
14 روز گذشــته و بــه مــدت ســه روز فــروش فوری چهار 
محصــول خود شــامل کوییــک دنده ای )رینــگ فوالدی(، 

کوییک آر، ساینا اس و کوییک اس را آغاز کرد.
ویــژه  ســایپا  محصــوالت  فــوری  فــروش  در 
تحویــل  روزه   ۹0 حداکثــر  خودروهــا   ،1400 شــهریور 

ثبت نام کنندگان می شود.
در پیش ثبت نــام ایــن طــرح نیــز ماننــد طرح هــای 
دریافــت  مبلغــی  کشــور،  در  خــودرو  فــروش  گذشــته 
نمی شــود، امــا پس از قرعه کشــی منتخبان ۷۲ ســاعت 
فرصــت خواهند داشــت تا با واریز مبلغ علی الحســاب، 

نسبت به تکمیل ثبت نام خود اقدام کنند.
بــه گــزارش ایرنا، برپایه آمارهای ســامانه کدال، از 
ابتــدای امســال تــا پایان مردادماه گروه ســایپا به عنوان 
دومین خودروساز بزرگ کشور موفق به تولید 131 هزار 
و 66۹ دســتگاه خودرو شــد که شــامل 115 هزار و 3۷6 
دستگاه خودرو در خانواده تیبا، ۹  هزار و 145 دستگاه 
سایپا 151 )وانت پراید(، 6 هزار و 650 دستگاه شاهین 
کامــل  صادراتــی  خــودروی  دســتگاه   13۸ همچنیــن  و 
)CBU( و 360 دســتگاه اس. کی. دی ) SKD یا قطعات 

نیمه کامل( بود. 
این میزان تولید در مقایســه با پنج ماهه نخســت 

سال ۹۹ افت 4.۲۸ درصدی نشان می دهد.
نارنجی پوشــان جــاده مخصــوص در مرداد امســال 

۲۲ هزار و 411 دستگاه خودرو تولید کرد.

دبیر اتحادیه بنکداران مواد 
غذایی تهران: 7۰ درصد 

حبوبات بازار وارداتی است
بــهگفتــهدبیــراتحادیــهبنکــدارانمــوادغذایــی
تهــران،بــاتوجهبــهاینکه۷۰درصدحبوبــاتموردنیاز
کشــوروارداتیاســت،نوســاننرخدالردرهفتههای
گذشــتهمهمتریــندلیــلافزایــشقیمــتحبوباتطی

روزهایاخیراست.
قاسمعلی حسنی درباره وضع بازار عمده فروشان 
حبوبات به باشــگاه خبرنگاران جوان گفت: اکنون بازار 
عمده فروشان حبوبات تهران از لحاظ موجودی انبار ها 
تامین اســت، اما ممکن اســت در اواســط پاییز با کمبود 

مواجه شویم.
او افــزود: اکنــون ۷0 درصــد حبوبــات مصرفــی در 
داخل کشور وارداتی است به طوری که ما از کشور های 
اتیوپــی و اســترالیا نخــود، عــدس از کانادا و انــواع لوبیا 
از قزاقســتان، ازبکســتان و چین واردات حبوبات انجام 

می دهیم.
دبیــر اتحادیــه بنکــداران مواد غذایی تهــران درباره 
دلیــل افزایــش قیمــت حبوبــات در بــازار بیــان کــرد: بــا 
توجــه بــه اینکــه ۷0 درصــد حبوبــات مــورد نیــاز کشــور 
وارداتی اســت، نوســان نرخ دالر در هفته های گذشــته 
را مهم تریــن دلیل افزایــش قیمت حبوبات طی روز های 

اخیر است.
برخــی  ســودجویی  همچنیــن  او،  گفتــه  بــه 
افزایــش  بــر  حــدودی  تــا  این روز هــا  نیــز  واردکننــدگان 

قیمت ها دامن زده است.
حســنی ادامــه داد: هــر ســاله بــه دالیــل مختلــف 
مصــرف حبوبات در اواســط پاییــز افزایش پیدا می کند و 
واردکنندگان حبوبات حجمی از محصوالت وارداتی خود 
را در انبار هــا دپــو کرده انــد تا در آن زمان به بازار عرضه 
کننــد چراکــه احتمال کمبود و افزایــش مجدد قیمت در 

پاییز وجود دارد.
او تصریــح کــرد: از دولت و وزارت صمت خواســتار 
این هستیم که واردات حبوبات را افزایش دهند که هم 
در آبــان دچار کمبود نشــویم و هــم قیمت ها تا حدودی 

کنترل شود.

شرایط دریافت مجوز 
پهپادهای غیرنظامی اعالم 

شد
بهگفتهســخنگویســازمانهواپیماییکشــوری،
هواپیماهــای پــروازی صالحیــت گواهینامــه دریافــت
بدونسرنشینباکاربردغیرنظامیبرایهمهکاربران،

الزامیاست.
بــه گــزارش بــازار، محمدحســن ذیبخــش در ایــن 
در  بــار  نخســتین  مقــررات،  اســاس  بــر  گفــت:  بــاره 
کشــور گواهینامــه صالحیت پــروازی هواپیماهای بدون 
  )Remote pilot license(  سرنشین با کاربرد غیرنظامی
از ســوی ســازمان هواپیمایــی کشــوری بــه عنــوان تنهــا 
مرجــع صــدور گواهینامه هــای صالحیــت پــروازی صــادر 

می شود.
او اضافــه کــرد: بــر همیــن اســاس همــه کاربــران 
پهپادهای غیرنظامی مجاز برای مقاصد تجاری، ورزشی، 
نــوع  ایــن  بــه دریافــت  تفریحــی و ســایر مــوارد ملــزم 

گواهینامه از سازمان هواپیمایی کشوری هستند.
ســخنگوی ســازمان هواپیمایــی کشــوری بــا بیــان 
را  آموزشــی  دوره هــای  گذشــته  در  کــه  افــرادی  اینکــه 
طــی کرده انــد ضمــن انطباق مواد درســی و ســیالبس ها 
در مراکــز آموزشــی پذیرفتــه خواهنــد شــد، اظهــار کــرد: 
گواهینامــه  دریافــت  منظــور  بــه  می تواننــد  کاربــران 
صالحیت پروازی هواپیماهای بدون سرنشــین با کاربرد 

غیرنظامی به مراکز آموزشی مجاز مراجعه کنند.
او در ادامه با بیان اینکه سازمان هواپیمایی کشوری 
تنها مرجع رســمی ثبت پهپادها به شمار می رود، افزود: 
مجــوز همــه پهپادهایــی کــه در گذشــته خــارج از مبادی 
ایــن ســازمان، ثبت و پالک شــده اند، فاقد اعتبار اســت 
و کاربــران ملــزم هســتند بــرای ثبــت و پــالک پهپادهــای 
غیرنظامــی در ســامانه پرنده هــای هدایت پذیر از راه دور 
uas.cao.ir نشــانی  بــه  کشــوری  هواپیمایــی   ســازمان 

اقدام کنند.

نایب رئیس کمیسیون 
اقتصادی اتاق تهران: 

 افزایش قیمت رب

به دلیل صادرات بی موقع 
گوجه فرنگی است

اصنــاف اتــاق اقتصــادی کمیســیون نایبرئیــس
تهــرانازافزایــشقابــلتوجــهقیمــترببــهدلیــل

صادراتبیموقعگوجهفرنگیخبرداد.
به گزارش بازار، حســین مصطفی زاده در این باره 
گفت: قیمت یک قوطی رب گوجه فرنگی از ابتدای سال 
تاکنــون حــدود 60 درصد افزایش داشــته اســت. بی آبی 
و خشک ســالی و ســرمازدگی محصــول باعــث شــد کــه 

امسال گوجه فرنگی به اندازه کافی برداشت نشود.
جهــاد  وزارت  و  وزارت صمــت  مدیــران  افــزود:  او 
کشــاورزی بــا تصمیم غلط در صــادرات بی موقع و بدون 
کارشناســی باعــث کمیابــی گوجــه و افزایــش قیمت رب 

گوجه فرنگی شدند.
مصطفــی زاده اضافــه کرد: قیمــت رب گوجه فرنگی 
با سرعت باالیی رو به افزایش است و اگر مردم مصرف 
خود را کنترل نکنند قیمت آن بیشــتر هم خواهد شــد. 
کمبــود گوجه فرنگــی عامــل اصلــی افزایــش قیمــت رب 
اســت. او ادامــه داد: مــاه گذشــته زمان برداشــت گوجه 
آذربایجان بود، اما آنقدر سرمازدگی محصوالت باال بود 

که گوجه زیادی به دست تولیدکنندگان نرسید.

رنا
:ای
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عک اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

دبیــرانجمــنصنایعلبنیایرانتنهاراه
تنظیمبازاررابرونسپاریاموربهتشکلها

دانست.
رضــا باکری دربــاره فوری تریــن برنامه ای 
که وزیر جدید جهاد کشاورزی باید در دستور 
کار خــود قرار بدهــد به خبرگزاری بازار گفت: 
بــا توجــه به تمرکــز اختیارات قانــون انتزاع در 
وزارت جهاد کشاورزی، در واقع امنیت غذایی 
کشــور چه در بخش امنیت غذایی انســانی و 
چه در بخش دامی حائز اهمیت باالیی است 
و لــذا  اولویــت برنامــه وزیــر جهــاد کشــاورزی 

کشاورزی بایستی این امر باشد.
او افــزود: بنابراین تمام برنامه های وزیر 
جدیــد در درجــه اول بایــد حــول محــور تامین 
امنیت غذایی کشور قرار بگیرد و برای تحقق 
آن نیــز او بایســتی بــا کمــک رئیس جمهــور، 
و  ســازمان ها  ســایر  الــزام آور  هماهنگــی 
وزارتخانه ها را در این رابطه بطلبند. بنابراین 
اولیــن گام را از ایــن برنامــه باید شــروع کنند 
و بعد دیگر برنامه های مدنظرشــان را پیگیری 

کنند.

 وزیرجهادتنظیمبازاررا

بهتشکلهایبخشبسپرد
در  ایــران  لبنــی  صنایــع  انجمــن  دبیــر 

خصــوص بهتریــن راهــکار وزیــر جدیــد بــرای 
فعــاالن  مــا  کــرد:  اظهــار  نیــز  بــازار  تنظیــم 
بخــش خصوصــی معتقدیــم کــه از آنجایی که 
بــازار کاالهــای خــودش را از ســوی بنگاه هــای 
فعــال در ایــن بخش تامین می کنــد، بهترین 
سیاســت ایــن اســت کــه تنظیــم بــازار مــواد 
غذایــی را بــه بنگاه هــا و تشــکل های فعال در 

این زمینه بسپارند.
باکــری افــزود: در واقــع پیشــنهاد ما این 
اســت کــه وزیــر جدیــد جهــاد کشــاورزی طــی 
قراردادهــای معین و توأم با مســئولیت پذیری 
ایــن کار را بــه بخــش خصوصــی و فعاالن این 
حــوزه بســپارد نــه اینکــه فقــط لفظی بــه آنها 
مســئولیت بدهنــد امــا در عمــل اختیاراتی به 

آنها واگذار نکنند.
او ادامــه داد: بــه عبــارت دیگــر مــا بــه 
وزیــر جدیــد پیشــنهاد می دهیــم کــه بــا عقــد 
قراردادهــای رســمی که بر اســاس قانــون نیز 
وزارتخانه ها برای برون ســپاری وظایف محوله 
در رابطه با خدمات رسانی به جامعه می دهد 
مجــاز هســتند، ایــن امــور و وظایــف بخــش 
فعــاالن  و  کننــد  برون ســپاری  را  کشــاورزی 
بخش را مسئول کنند که بازار را تامین کنند.
باکــری تصریــح کــرد: جــز بــه کارگیــری 
بخــش  بنگاه  هــای  100درصــدی  ظرفیت  هــای 

خصوصــی و تعاونی هــا تصــور نمی کنــم هیــچ 
راهی در وضع فعلی کشــور برای تنظیم بازار 

جواب بدهد.
او تاکیــد کــرد: در وضــع فعلــی کشــور، 
کــه در  بــا سیاســت هایی  کــه ســراپا  دولتــی 
اســت  شــده  درگیــر  شــده  اتخــاذ  گذشــته 
تمــام  میــراث  گفــت  می تــوان  نهایــت  در  و 
سیاست های گذشته را امروز در قالب بحران 
حداکثــری در بخش های مختلف به ارث برده 
اســت، تنهــا راهــش ایــن اســت کــه ظرفیت و 
تــوان مردم و بنگاه هــای فعال در این صنعت 
را بــه کار بگیــرد و از ایــن راه بتواند کشــور  را 

به امنیت غذایی مناسب برساند.
در  ایــران  لبنــی  صنایــع  انجمــن  دبیــر 
خصوص عملکرد وزیر ســابق جهاد کشاورزی 
گفــت: شــخص خــاوازی مــدت کوتاهــی ایــن 
وزارتخانه را در دست داشت و بالطبع بیشتر 
درگیــر میراثــی بــود کــه بــه وی رســیده بــود و 
از ســوی دیگــر، شــاید آنچنــان فرصتــی هــم 
نداشــت که بتواند اقدامات اساســی را شروع 
کنــد. در واقــع وی یــک فــرد آکادمیــک بود در 
حالی که آشنا شدن با ساختار بسیار پیچیده 
ای که وزارت جهاد کشاورزی دارد زمان بر بود 
و نتوانســت چنــدان بــا بخش هــای مختلــف 

وزارتخانه آشنا شود.

باکــری افــزود: امــا شــخص حجتی مدت 
طوالنی در وزارت جهاد کشــاورزی بوده است 
بنابرایــن می تــوان او را پایه ریــز تمــام معایــب 
و محاســنی کــه امــروز در بخــش کشــاورزی 

داریم، بدانیم.
ایــن مقــام مســئول خاطــر نشــان کــرد: 
عمده ترین ایرادی که به سیاست های شخص 
حجتــی در زمــان وزارت خــود  وارد بــوده ایــن 
اســت که نتوانســته زیرســاخت آب و خاک را 
در برنامه های کشاورزی که در دست داشت، 

لحاظ کند و به عنوان یک اولویت ببیند.
او ادامــه داد: در واقــع حجتــی یکســری 
برنامه هــا و اهدافــی که در ایــن زمینه در نظر 
داشــت را نتوانســت، اجرایــی کنــد بــه همین 
دلیــل امروز کشــور بــا یک چالــش فوق  العاده 

حاد مواجه شده است.
می تــوان  حقیقــت  در  گفــت:  باکــری 
اینگونه گفت که وزیر پیشــین نتوانســت یک 
برنامه ریــزی صحیح و علمی برای حفظ منابع 
آبی و خاکی انجام بدهد این در حالی اســت 
که صنعت کشاورزی ذاتا با آب و خاک پیوند 
دارد. نتیجه ای این ناتوانایی این شــده اســت 
کــه تــا امــروز یــک بحــران ســنگین در بخــش 
کشــاورزی مواجه شــدن با بحران آب و خاک 

است.

شــیراز دانشــگاه اســتاد مطالعــات
نشــانمیدهــددرمحوطــهتخــتجمشــید
فرونشســتایجــادشــدهوبــهگفتــهآنهادر
صورتــیکهجلویاینروندگرفتهنشــود،در

آنفروچالهرخخواهدداد.
به گزارش ایسنا دکتر عزت هللا رئیسی، 
شــیراز  دانشــگاه  آب شناســی  گــروه  اســتاد 
و پــدر علــم آب شناســی کشــور در نشســت 
مجازی آسیب شناســی بحران فرونشســت ها 
و ماموریــت نــوآوران و اســتارت آپ ها بــا بیان 
اینکه فرونشســت با فروچاله متفاوت است، 
گفت: فرونشســت به دلیل برداشــت بی رویه 
در  کــه  می دهــد  رخ  رســی  الیه هــای  از  آب 
ایــن اوضــاع آب ســطحی کــه بــه زمیــن نفــوذ 
می کنــد از الیه هــای رســی عبــور می کند و آب 
ذخیره شــده در زیر این الیه به عنوان ســتون 

الیه خاک عمل خواهد کرد.
او بــا بیــان اینکــه بــا برداشــت آب هــای 
برداشــته  خــاک  الیــه  ســتون  زیرزمینــی، 
می شود، اظهار کرد: با برداشت آب، ضخامت 

الیه رســی کاهش می یابد، از این رو با پدیده 
فرونشست مواجه می شویم.

اینکــه اکنــون پدیــده  بیــان  بــا  رئیســی 
فرونشســت در کلیــه دشــت های کشــور در 
حال رخ دادن اســت، ادامه داد: در گذشــته 
ایــران بــا قنــات و چشــمه اقدام بــه مدیریت 
منابــع آب می کــرده اســت، ولــی امــروزه بــه 
دلیــل خشکســالی و برداشــت بی رویــه آب 
زمیــن  در  دراز  ســالیان  کــه  آبــی  ذخایــر  از 
ذخیره ســازی شــده اســت، زمین را از تعادل 

خارج کردیم.
ایــن اســتاد گــروه آب شناســی دانشــگاه 
شــیراز تاکیــد کــرد: زمانــی که بشــر بــر خالف 
طبیعــت عمل کند، بــا واکنش های آن مواجه 

خواهد شد.
از  اینکــه در بســیاری  بیــان  بــا  رئیســی 
مناطــق حتــی بــا وجــود احــداث نشــدن چــاه 
فرونشســت ایجــاد شــده اســت، در ایــن باره 
توضیــح داد: در دشــت هایی کــه از آب هــای 
جاری شــده از کوهســتان ســیراب می شــدند، 

دیگــر آبــی به دشــت وارد نمی شــود، از این رو 
در ســطح زمین فرونشست ایجاد شده است 
بدون آنکه چاه آبی در آن منطقه حفر شــده 

باشد.
بــرای مصــرف آب در  او روش اساســی 
دنیــا را صرفه جویــی در منابــع آبــی و افزایش 
عملکــرد در واحــد بهره بــرداری از آب دانســت 
و خاطر نشان کرد: این روش موثرترین روش 
برای بهره برداری از آب موجود است، ولی در 
ایــران مــا همچنــان به دنبال منابــع آب جدید 
هستیم، به جای آنکه آب موجود را بر اساس 

استانداردها استفاده کنیم.
اســتاد گروه آب شناسی دانشگاه شیراز 
بــا یــادآوری برخــی از مطالعاتش در حوزه آب 
و فرونشست گفت: تحقیقات نشان می دهد 
فرونشســت اطراف فرودگاه به اندازه ای زیاد 
اســت کــه میــدان چــاه در آنجــا ایجــاد شــده 
اســت کــه ایــن امر به ایــن دلیل اســت که به 
انــدازه ای آب هــای زیــر زمینــی در ایــن منطقه 
برداشــت شــده اســت که آب های اطــراف نیز 

کشیده می شود.
او دربــاره مطالعات انجام شــده در تخت 
جمشــید، افــزود: در ایــن مطالعــات شــکافی 
بــه  و  یک متــر  عــرض  و  300متــر  طــول  بــه 
عمــق 100متــر ایجــاد شــده اســت و در نقــش 
رســتم 30ســانتی متر افــت را نشــان می دهــد 
و از ایــن رو اســت کــه وضــع تخــت جمشــید 

نگران کننده است.
میــراث  ایــن  عالج بخشــی  راه  رئیســی 
فرهنگی در معرض مخاطرات انسان سازی را 
بســته شــدن ۲ چاه در حریم شماره 1 و ده ها 

چاه در حریم شماره ۲ عنوان کرد.
تاکیــد  آب شناســی  حــوزه  محقــق  ایــن 
کــرد: اگــر جلــوی این رونــد گرفته نشــود، در 
محوطــه ایــن اثــر باســتانی فروچالــه ایجــاد 
خواهــد شــد و ایــن در حالی اســت که تخت 
جمشــید یک اثر ثبت شــده بین المللی اســت 
و اگر اتفاقی برای آن رخ دهد، برای حیثیت 
ایــران بــد اســت و بایــد مطالعــات زیــادی در 

ایــن منطقه صورت گیرد.

قیمتهرقطعهســکهتمامبهارآزادی
 ۹ شــنبه، )ســه گذشــته روز جدیــد طــرح
شــهریور(دربازارتهرانباافزایش۲۰۰هزار
رقــم بــه گذشــته روز بــه نســبت تومانــی

۱۱میلیونو۹۸۰هزارتومانرسید.
بــه گــزارش ایرنــا، در ســاعت 13 و 45 
دقیقــه روز گذشــته ارزش هــر قطعــه ســکه 
افزایــش  بــا  جدیــد  طــرح  آزادی  بهــار  تمــام 
۲00هــزار تومانــی نســبت به روز دوشــنبه )۸ 
شــهریور مــاه( بــه رقــم 11میلیــون و ۹۸0هزار 
تومــان رســید و ســکه تمــام بهــار آزادی طــرح 
قدیم نیز 11میلیون و 500 هزار تومان معامله 

شد.
بهــار  نیم ســکه  گذشــته  روز  همچنیــن 
آزادی 6میلیــون و 150هزار تومان، ربع ســکه 
ســه میلیون و ۸00هــزار تومــان و ســکه یــک 

گرمــی ۲میلیــون و 350 هــزار تومــان قیمــت 
خورد.

عــالوه بــر ایــن، در بازار طــال نیز نرخ هر 
گــرم طــالی 1۸عیار به یــک میلیون و 164هزار 
تومــان رســید. قیمــت هر مثقال طــال نیز پنج 

میلیون و 43هزار تومان شد.
همچنیــن هــر اونــس جهانــی طــال نیــز 
یک هزار و ۸15 دالر و ۸3 سنت قیمت خورد.
مهم تریــن عوامــل موثــر در رشــد قیمــت 
طــال و ســکه، بــاال رفتــن دالر و اونــس جهانی 
اســت. بر این اســاس قیمت دالر طی دو روز 
گذشــته رونــد نزولــی داشــته و روز گذشــته 
در صرافــی بانکــی در کانــال ۲۷ هــزار تومــان 
نوســان داشــت و اونــس جهانــی نیــز بــا 65 
ســنت افزایــش امــروز یک هــزار و ۸15 دالر و 

۸3سنت معامله شد.

 رشدنرخدالردرکانال

۲۶هزارتومانی
نــرخ دالر نیــز در صرافی هــای بانکی روز 
گذشــته )ســه شــنبه، ۹ شــهریورماه( بــا ۲0۲ 
تومان افزایش در مقایســه با روز گذشــته به 

۲6هزار و 560تومان رسید.
قیمــت فــروش یورو در ســاعت 13 و 50 
دقیقــه امــروز در مقایســه بــا روز گذشــته بــا 
۲01تومــان افزایــش بــه 30هــزار و ۷۹1تومان 
رسید. همچنین قیمت خرید هر دالر ۲6هزار 
و 35 تومــان و نــرخ خریــد هــر یــورو نیــز 30 

هزار و 1۸۲تومان بود.
عــالوه بــر ایــن، نــرخ خریــد دالر در بازار 
متشــکل ارزی ۲6هــزار و 165تومــان و نــرخ 

فروش آن ۲6هزار و 40۲تومان اعالم شد.

نــرخ خریــد یورو در این بــازار 30 هزار و 
۸6۲ تومــان و نــرخ فــروش آن نیــز 31هــزار و 

14۲تومان اعالم شد.
همچنیــن در ســامانه نیمــا در معامــالت 
روز دوشــنبه )۸ شــهریورماه(، حوالــه یورو به 
قیمت ۲۷ هزار و 1۸۸ تومان فروخته و حواله 
دالر بــه قیمــت ۲3هــزار و 50 تومــان معامله 

شد.
آرامــی  حرکــت  خــرداد  از  دالر  قیمــت 
بــه ســوی کانــال ۲5هــزار تومــان شــروع کــرد 
و بیــش از دو هفتــه در ایــن کانــال نوســان 
داشــت و وارد کانــال ۲6هزارتومــان شــد و از 
روز چهارشــنبه گذشــته در صرافــی بانکــی به 
قیمت ۲۷هزار تومان  فروخته می شد. قیمت 
دالر در روزهــای اخیــر بین کانال های ۲6هزار 

و ۲۷هزار تومان در نوسان بوده است.  

نوسانسکهدرکانال۱۲میلیونتومانی

رئیسی،استاددانشگاهشیراز:بستهشدنکلیهچاههاتنهاراه
عالجبخشیتختجمشیدازفرونشستوفروچالهاست

 دبیرانجمنصنایعلبنیایران:تنظیمبازار

راباقراردادرسمیبهتشکلهابسپارید
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بــه گفتــه وزیر جهاد کشــاورزی، قیمت خرید 
تضمینــی گنــدم بــرای ســال زراعــی آینــده ۷۵۰۰ 

تومان تعیین و اعالم شده است.
بــه گزارش وزارت جهاد کشــاورزی، ســیدجواد 
ســاداتی نژاد بــا بیــان ایــن کــه امــروز قــدرت غــذا از 
قدرت اســلحه در جهان کمتر نیســت، خاطرنشــان 
کرد: یکی از ارکان اقتدار در دنیا تأمین غذا اســت، 
کشــاورز و دامــدار عــاوه بــر ایــن کــه تولیدکننــده 
زحمتکش این سرزمین هستند، تولیدکننده قدرت 

غذایی کشور هم هستند.

احیا و اصالح ژنتیکی مرغ الین آرین 
او بــا بیــان ایــن کــه صنعــت مرغــداری مــا یک 
صنعــت فعــال و پویــا اســت، عنــوان کــرد: در ســال 
۹۸ آمریکا ورود مرغ اجداد رأس را به ایران تحریم 
کــرد و نشــان داد کــه امنیت غذایی چقدر حســاس 
است و دشمنان ما بر روی امنیت غذایی هم تمرکز 

دارند.
بــا  کــرد:  تصریــح  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر 
تاش هــای صورت گرفتــه بــر روی مرغ الیــن آرین و 
حمایت هایــی کــه از ســمت وزارت جهــاد کشــاورزی 
انجام شده اکنون مشکل تأمین مرغ اجداد برطرف 
شــده اســت و مــا هم پیگیــر احیای مــرغ الین، رفع 
موانع و مسائل ژنتیکی و اصاح نژادی آن خواهیم 

بود تا مشکات این بخش برطرف شود.
او بــا بیــان ایــن کــه مشــکل دوم تولیــد مــرغ، 
وابســته  شــدت  بــه  کــه  اســت  آن  غذایــی  جیــره 
هســتیم، ادامــه داد: بیــش از ۹میلیــون تــن ذرت و 
بیش از ۴.۵میلیون تن کنجاله سویا به کشور وارد 
می شــود کــه می توانــد هر لحظه دچار چالش شــود 
و بــه دلیــل آب بر بــودن این محصــوالت نمی توانیم 

تمام آن را در داخل تولید کنیم.
وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا اشــاره به ایــن که از 
برنامه هــای مــا افزایــش تولیــد نهاده هــای دامــی در 
کشــور اســت، گفت: بر اساس تجارب گذشته یکی 
از برنامه هــای مــا تقویت تولید داخل اســت اما این 
تولیــد بــه ۱۰۰درصــد نخواهد رســید چرا که شــرایط 
اقلیمی اجازه تولید بیشــتر را نمی دهد اما با برخی 
از اقدامــات، امــکان تولید تا ۵۰ درصد این نهاده ها 

در داخل وجود دارد.
او بــا بیــان ایــن کــه در شــرایط فعلــی تأمیــن 
نهاده ها با واردات و تأمین ارز است، افزود: بخشی 
از مشــکات ســال ۹۹ در گوشــت مــرغ مربــوط بــه 
تأمین نشدن منظم نهاده ها بود که در همین چند 
روز جلســات بســیاری را با بانک مرکزی و ســازمان 
برنامــه و بودجــه داشــتیم و بــا برنامه ریــزی انجــام 
شــده تا پایان ســال مشــکلی در تأمین نهاده دامی 
نخواهیــم داشــت و طبــق برنامــه مشــکات برطرف 

خواهد شد.

 کاهش زمان رساندن نهاده

به دست دامداران
ســاداتی نژاد دربــاره با ســامانه بــازارگاه عنوان 
کــرد: بســیاری از نقایــص ســامانه بــازارگاه برطــرف 
شــده، ارتقــا پیدا کــرده و امروز این ســامانه جایگاه 
خــود را بــاز کــرده اســت. اکنــون مشــکلی کــه با آن 
مواجه هســتیم تأخیر در رســاندن نهاده به دســت 
دامــدار اســت کــه بــا برنامه ریــزی انجام شــده زمان 

رسیدن نهاده به دامدار را کاهش خواهیم داد.
او بــا تاکیــد بــر ایــن کــه عمده ترین مشــکل ما 
توزیع گوشت مرغ بعد از کشتارگاه و حذف نشدن 
واســطه هایی اســت کــه باعث برهم خــوردن تعادل 
قیمت مرغ در بازار می شوند، گفت: این واسطه ها 
باعــث می شــوند قیمــت مــرغ در حد قیمــت واقعی 
خود به فروش نرسد و با ایجاد حاشیه بازار، قیمت 

را افزایش می دهند.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: وقتی ما نهاده 
را بــا قیمــت مصوب بــه مرغدار می رســانیم، مرغ با 
قیمــت مصــوب بــه دســت مصرف کننــده نمی رســد، 
البته کنترل و نظارت کار سختی است اما با تمرکز 
برروی کشتارگاه ها، استفاده از ظرفیت پرنده شمار 
آناین و یا باســکول های دیجیتالی که روی ســامانه 
ایــن  کــردن  یکپارچــه  بــا  بــازارگاه ســوار می شــود، 
مجموعــه کنتــرل افزایــش پیــدا خواهــد کــرد و مــا 
می توانیــم مرغــی کــه بــه آن نهاده دامــی اختصاص 
پیــدا کــرده در کشــتارگاه، کشــتار شــده و وارد بازار 

شده است را رصد کنیم.

حذف قیمت های دستوری و 
غیرواقعی از محصوالت پروتئینی

او با بیان این که دامداران از قیمت دســتوری 
ناراحــت هســتند و عــددی کــه تعییــن می کنیــم اگر 
زیر قیمت تمام شــده باشــد و سود نداشته باشد به 
تولید ضرر می رساند، ادامه داد: درست است که ما 
نهاده را با ارز ترجیحی تأمین می کنیم اما این تنها 
عامل تولید نیست و مرغداران و دامداران از مکمل 
اســتفاده می کنند، هزینه کارگر دارند. در ســال ۹۹ 
طبق محاسبات ما در کمیسیون کشاورزی مجلس، 
قیمــت مــرغ زنــده بیــش از ۱۷هــزار تومــان بــود اما 
قیمــت مصــوب ۱۴هــزار تومــان تعیین شــد که برای 
تولیدکننــده ضــرر محســوب می شــد و اگــر افزایش 
قیمتــی بــرای برطرف کــردن ضرر انجــام می داد هم 
تخلف بود، لذا تعیین قیمت نباید دســتوری و غیر 

واقعی باشد و این کار غیر اقتصادی است.
ســاداتی نژاد گفــت: دلیل این کــه دولت ورود 
می کنــد بــه دلیل تأمین نهاده با ارز ترجیحی اســت 
امــا تعییــن قیمــت بایــد واقعــی باشــد. قیمــت غیــر 
واقعــی بــه تولیــد ضــرر می زنــد و ایــن قیمــت بــرای 
مصرف کننــده هــم مطلــوب نیســت. بــازار بــه هــم 
می ریــزد، بــا کمبود مواجــه می شــویم و تولیدکننده 
هــم متهــم بــه تخلــف شــده و مــرغ هــم بــا قیمــت 
مناســب به دســت مصرف کننده نمی رسد، بنابراین 
مصرف کننــده  از  حمایــت  تولیدکننــده  از  حمایــت 
اســت، نــگاه مــا بــه کشــاورزی، تجــاری و اقتصــادی 
اســت. اســتراتژی حمایت از مصرف کننــده متفاوت 
اســت امــا پاییــن نگــه داشــتن قیمــت بــه صــورت 

دستوری راه حل نیست.

۶,۴۰۰ تومان عدد منطقی و 
اقتصادی برای تولید شیر است

وزیــر جهــاد کشــاورزی با بیان ایــن که حداقل 
هزینه تمام شــده تولید یک لیتر شــیر ۶,۴۰۰ تومان 
اســت و اگــر کمتــر از ایــن قیمت از دامــداران خرید 
کنیــم تولیــد غیــر اقتصــادی اســت، تصریح کــرد: ما 

نمی توانیم به تولیدکننده فشار بیاوریم.

رئیــس اتــاق بازرگانــی تهران عنــوان کرد با 
دســتور معــاون اول نیــز کمیتــه ای بــرای واردات 
واکسن تشکیل شد که به جمع بندی های خوبی 
رســیدیم. اگر مجوز داده شــود بخش خصوصی 

واردات واکسن را دنبال می کند.
به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خوانساری 
صبح دیروز در بیست و پنجمین نشست هیأت 
نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران، ضمــن اعــام 
آمادگــی بــرای همکاری تنگاتنگ بــا دولت، اظهار 
کــرد: دولت اگــر بخواهد موفق شــود باید بخش 
خصوصــی را بیشــتر بــه کار گیــرد و نظــرات ایــن 

بخش را بشنود.
افــزود:  تهــران  بازرگانــی  اتــاق  رئیــس 
شــاید بتــوان گفــت امــروز دولــت ســیزدهم در 
ســخت ترین شــرایط دولت هــای بعــد از انقــاب 

قرار گرفته است.

برخورد بد مسئوالن موجب 
تلفات زیادی شد

او ادامــه داد: از یــک طــرف کرونــا مشــکل زا 
شده است که به دلیل سهل انگاری و برخورد بد 
مســئوالن گذشــته، شــاهد تلفات زیادی بودیم. 
ایــن موضــوع یکی از مهم ترین چالش های دولت 
اســت کــه خوشــبختانه رئیس جمهــوری و معاون 
اول وی اعــام کردنــد مبارزه با کرونا اولویت اول 

است.
مــاه  چنــد  در  اگرچــه  گفــت:  خوانســاری 
گذشــته به دلیل برخوردهای بد وزارت بهداشــت 
نماینــدگان  امــا  وارد کنیــم  واکســن  نتوانســتیم 
شــرکت های دارای مجوز در ایران فعال شــده اند 
و دیــروز هــم بــه وزارت بهداشــت نامه نوشــتیم. 
بــا دســتور معاون اول نیز کمیتــه ای برای واردات 
واکســن تشکیل شد که به جمع بندی های خوبی 

رســیدیم. اگــر مجوز داده شــود بخش خصوصی 
واردات واکسن را دنبال می کند.

 تورم، ثبات اقتصادی

را از بین می برد
رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: مورد 
دوم مربــوط بــه تورم می شــود. متأســفانه روز به 
روز تورم رشــد می یابد. در مرداد ماه تورم ۴۵.۲ 
درصــد بــود در حالی که تورم در پایان ســال ۹۹، 
۳۶.۴ درصــد بــود؛ یعنــی هــر مــاه رشــد فزاینــده 

تورم داریم.
او افــزود: تــورم مهم تریــن عاملی اســت که 
ثبــات اقتصــادی را دچــار مشــکل می کنــد. هــم 
بــا  ســرمایه گذار و هــم آینــده ســرمایه گذاری را 

مشکل مواجه می کند.
خوانســاری گفــت: مســاله ســوم رشــد پایه 
پولــی اســت. طبــق آمــار پایــه پولــی ۹.۲درصــد 
افزایش داشته که نگران کننده است. امیدواریم 
دولت در بحث تورم و پایه پولی کار جدی کند.

دولت برای واردات کاالهای 
اساسی ۱۰۰هزار میلیارد تومان 

سوبسید داد
او بــا بیــان اینکــه مورد بعدی مربــوط به ارز 
نیمــه  در  کــرد:  اظهــار  تومانــی می شــود،   ۴۲۰۰
ارز  تخصیــص  دالر  ۱۵میلیــارد  ســال  نخســت 
صورت گرفته که بخشی از آن ارز ۴۲۰۰ تومانی 
بوده اســت؛ یعنی دولت ۱۰۰هزار میلیارد تومان 
یارانــه بــرای واردات اقــام بــه خصــوص کاالهای 

اساسی داده است.
خوانســاری افزود: با ایــن حال تورم ماهانه 
بــود  درصــد   ۵۸.۴ آشــامیدنی ها  و  خوراکی هــا 

ارز سوبســیدی  کــه  غیرخوراکــی  اقــام  تــورم  و 
نگرفتنــد ۳۶.۱ درصــد بــوده اســت. ایــن موضــوع 
نشان می دهد که ارز ۴۲۰۰ تومانی به جز اینکه 
اقتصــاد را تخریــب و رانــت و فســاد در جامعــه 
ایجــاد کنــد هیــچ اثــر ویــژه ای نداشــته و نخواهد 

داشت.
گذشــته  ســال   ۶ طــول  در  داد:  ادامــه  او 
دائــم اعــام کردیــم که تنهــا راه نجات کشــور ارز 
تک نرخی اســت. برای جلوگیری از رانت و فســاد 
باید ارز تک نرخی و به قیمت واقعی خود برسد. 
اگــر دولت بخواهد کمک کند یارانه مســتقیم به 

قشر نیازمند بدهد.

کسری بودجه ۱۹۰ هزار 
میلیاردی در بهار

چالش هــای  از  یکــی  گفــت:  خوانســاری 
دیگر دولت کســری بودجه اســت که خود یکی 
از عوامــل کســری بودجــه اســت. طبــق اعــام 
هــزار   ۱۹۰ ســال  اول  مــاه   ۳ در  خزانــه داری 
و  بودجــه  نیافتــن  تخصیــص  تومــان  میلیــارد 
کســری بودجــه داشــته ایم کــه به تــورم فزاینده 
ســازمان  رئیــس  خوشــبختانه  می زنــد.  دامــن 
برنامه و بودجه اعام کرد که اصاحات بودجه 

را انجام می دهد.
او افــزود: امســال بودجه منبســط تصویب 
اضافــه شــد. بحــث  بــه آن  و در مجلــس هــم 
درآمدهــا واضــح نبــود و غیرشــفاف و غیرعملی 
تنظیم شد. در این ۳ ماه کسری بودجه زیادی 
داشتیم که از بانک مرکزی تأمین شده که پایه 
پولــی را رشــد داده اســت. امیدواریــم در ۶ ماه 
آینــده کســری بودجــه کمتری داشــته باشــیم یا 
نداشــته باشیم. این موضوع به افزایش نیافتن 

تورم کمک می کند.

اتحادیــه واردکننــدگان نهــاده هــای دام و 
طیــور ایــران در واکنــش به صحبت هــای معاون 
امــور بنــدری ســازمان بنــادر و دریانــوردی اعالم 
کرد بهتر است به جای تحمیل هزینه اضافی به 
کاالهای اساسی موانع ترخیص برداشته شود.

روز گذشــته فرهــاد منتصــر، معــاون امــور 
بنــدری ســازمان بنــادر و دریانــوردی اعــام کــرد 
کــه افزایــش هزینه های انبــارداری باعث کاهش 

ماندگاری کاال در گمرک می شود.
 در واکنــش بــه ایــن موضــوع روابط عمومی 
طیــور  و  دام  نهاده هــای  واردکننــدگان  اتحادیــه 
ایران در نامه ای عنوان کرد که متاســفانه بعضی 
از مســئوالن بــه جــای تــاش بــرای رفــع موانــع 
تجاری و تســریع در ترخیص کاال در پی افزایش 

منافع و درآمدهای سازمانی هستند.
در ادامه این نامه آمده است:

کامیون هــای  محدودیــت  کــه  شــرایطی  در 
حمل و نقل برای تخلیه ســریع کاالهای اساســی 
عرضــه شــده از عوامــل اصلــی کندی کاالرســانی 

است. متاسفانه شاهد حاکمیت نگاه درآمدزایی 
در بخشی از دستگاههای دولتی هستیم.

از  ناشــی  مختلــف  دالیــل  بــه  امــروزه 
ویــژه  بــه  واردکننــدگان  خارجــی،  تحریم هــای 
واردکننــدگان کاالهــای اساســی بــرای ترخیص و 
عرضــه نهاده هــای تولیــد بــا محدودیتهــای زیاد و 

خارج از اختیار صاحبان کاال مواجه هستند.
بــا توجــه به شــرایط موجــود حداقــل انتظار 
از  دســتگاه های دولتــی ایــن اســت کــه بــه دلیل 
شــرایط ویــژه کشــور موضــوع هزینــه انبــارداری 
را بــه عنــوان فرصــت خدمــت به مــردم و کاهش 
بــرای  امکانــی  نــه  ببیننــد  تحریــم  هزینه هــای 
درآمدزایی و ســودجویی. اینکه بخشــی از درآمد 
انبارداری متعلق به دولت است و به هیچ عنوان 
شــرایط  از  ســودجویی  بــرای  مناســبی  توجیــه 
تحریم و اتهام زنی به بخش خصوصی محســوب 
نمی شود. بدیهی است صاحبان کاال عاقه ای به 
انبــار اجناس در محوطه هــای گمرکی با توجه به 

هزینه های سرسام آور انبارداری ندارند.

عوامــل کنــدی تخلیــه نهاده هــای اساســی 
تولیــد و انباشــت کاالهــای اساســی در بنــادر و 
گمرکات ناشی از مقررات و بروکراسی نامناسب، 
تاخیــر بعضا چندماهــه در تامین و انتقال ارز در 
کنار کمبود ناوگان حمل و نقل داخلی است اما 
هیچ کــدام از ایــن مشــکات نبایــد توجیهــی برای 
ســودجویی از وضعیت ســخت تجاری کشــور آن 

هم از طریق مقامات مسئول دولتی باشد.
بــدون تردیــد انباشــت ســرمایه و کاال بــرای 
فعــاالن اقتصــادی هیچگونــه منافــع مالــی در پی 
نــدارد زیــرا از یــک ســو واردکننــدگان ملــزم بــه 
فــروش کاال بــا نــرخ مصــوب هســتند  و از ســوی 
انبارهــا  در  کاال  طوالنی مــدت  انباشــت  دیگــر 
منجــر بــه از میــان رفتــن اجنــاس و افــت کیفــی 
و کمــی کاال می شــود. بــا توجــه بــه جمیــع ادلــه، 
حداقــل انتظــار از  دولــت جدیــد این اســت که با 
این گونه رویکردها برخورد مناســبی صورت دهد 
و از هرگونه سودجویی ناشی از شرایط تحریمی 

توسط هر نهادی جلوگیری کند.

به گفته سخنگوی گمرک، ۹ کامیون حامل 
ســرم از ترکیــه معطل شــده در گمــرک شــهریار 
برای حمل یکسره نیاز به تایید وزارت بهداشت 

داشتند.
روز گذشــته فیلمــی منتشــر شــد کــه در آن 
تعــدادی کامیــون حامــل اقــام دارویــی از ترکیــه 
کــه قــرار بود به صورت یکســره بار خــود را حمل 
کنند، چند روزی اســت در گمرک شهریار معطل 
شــده اند. در همیــن راســتا ســخنگوی گمــرک در 

گفت وگو با خبرگزاری ایرنا اظهار کرد: ۲ کامیون 
چهارشــنبه  از  کامیــون   ۲ گذشــته،  دوشــنبه  از 
هفته گذشته و پنج کامیون از شنبه هفته جاری 
بــرای واردات ســرم دارویــی بــه گمــرک شــهریار 

منتقل شدند.
او افــزود: مقرر شــده بود تــا این کامیون ها 
بــه دلیــل حمل مــواد دارویی مورد نیاز کشــور به 
صــورت حمــل یکســره بــه مقصــد برســند، اما به 
دلیــل ارائــه نکــردن تاییدیــه وزارت بهداشــت در 

محوطه گمرک شهریار باقی ماندند.
لطیفــی تاکیــد کــرد: در حمل یکســره کاالی 
دارویــی بــه دلیل توجه به ســامت مردم، گمرک 
بــه تاییــده وزارت بهداشــت دارد و تاخیــر  نیــاز 
در صــدور ایــن مجــوز موجــب تاخیــر در ترخیص 

می شود.
او بــا اشــاره بــه حمــل یکســره ۱۶۰ کامیــون 
در هفته هــای گذشــته بــدون تاخیــر و اختــال، 
خاطرنشــان کــرد: عصــر روز دوشــنبه ۷ کامیــون 
از ســوی وزارت بهداشــت تاییدیه دریافت کردند 
و مجــوز ترخیــص گرفتنــد و تنهــا ۲ کامیون باقی 

مانده است.
ســخنگوی گمــرک دربــاره شــرایط نگهــداری 
ایــن ســرم های وارداتــی، تصریــح کــرد: تخلیــه و 
بارگیــری بــرای کامیون های حمل یکســره موجب 

آسیب دیدن کاال می شود.
او افــزود: گمــرک مســئولیتی دربــاره تعلــل 
در مجــوز ترخیــص ندارد، زیرا بدون ارائه تاییدیه 
وزارت بهداشــت از ســوی صاحــب کاال نمی تواند 

اقدام به صدور مجوز ورود کاال کند.

مدیرکل ســازمان اســتاندارد اســتان تهران 
از تدویــن طرحــی بــرای متفــاوت شــدن رنگ در 
بطری هــای آب معدنــی و آب آشــامیدنی بــرای 

تشخیص خریداران خبر داد. 
مدیــرکل ســازمان اســتاندارد اســتان تهــران 
با اشــاره بــه تعلیــق ۵۰درصد پروانه هــای کاربرد 
نشان استاندارد به دلیل رعایت نکردن کیفیت، 
کیفیت هــای  ایــن  اصلــی  دلیــل  کــرد:  تصریــح 
پاییــن، تفکــر افــراد هیئت مدیــره شــرکت اســت، 
امــا واحدهایــی که تبدیل به برند شــده اند و تنها 
بــه عامــت اســتاندارد راضــی نیســتند، هیــچ گاه 

کیفیت خود را از دست نمی دهند.

از  یکــی  کــرد:  اظهــار  طاهــری  محمدرضــا 
برابــری  اســتانداردها،  در  آزمونــی  فاکتورهــای 
میــزان محصــول بــا آن چیــزی اســت کــه روی آن 
درج شــده اســت و اگر کم باشــد، ۱۵نمره منفی 

به آن واحد تعلق می گیرد.
رب  کیفیــت  مــورد  در  ادامــه  در  او 
وزن  قبــا  گفــت:  داخــل  تولیــد  گوجه فرنگــی 
رب هــای گوجه فرنگــی یــک کیلوگرم بــود اما حاال 
قوطی هــا مقــداری کوچــک شــده و وزن آن ۸۰۰ 
گرم شده است که اگر سر قوطی خالی باشد، با 

متخلفان برخورد می کنیم.
او افــزود: تقلبــات همچنــان وجــود دارد و 

تاکنــون ۲۰۰ نمونــه میــزان قوطی ها را ســنجیده 
ایم. اگر تخلفی صورت گرفته باشــد با نام اعام 
جمــع  بــازار  از  را  نظــر  مــورد  کاالی  و  می کنیــم 

می کنیم.
مدیرکل ســازمان اســتاندارد اســتان تهران 
آب  بــا  معدنــی  آب  تفــاوت  بــر  تاکیــد  ضمــن 
آشــامیدنی، اظهــار کــرد: طرحــی ارائه شــده که 
رنــگ در بطری هــا بــا هــم متفــاوت باشــد. آب 
معدنــی از اعمــاق زمیــن می آیــد و مســتقیم در 
اختیــار مــردم قــرار می گیــرد، امــا در مــورد یکی 
بودن قیمت آب آشــامیدنی و معدنی از وظیفه 

ما خارج است.

کمیته پیگیری واردات واکسن تشکیل شد

قیمت خرید تضمینی گندم برای سال 
زراعی آینده  ۷۵۰۰ تومان تعیین شد

واکنش اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام به سازمان 
بنادر: به جای تحمیل هزینه های اضافی، موانع ترخیص 

و حمل کاالهای اساسی را برطرف کنید

سخنگوی گمرک: کامیون های سرم معطل شده نیاز به تاییدیه 
وزارت بهداشت داشتند

تدوین طرح رنگ بندی در بطری آب معدنی و آشامیدنی
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محمدارفع

شایددرنگاهاولتعجببرانگیزباشدکه
یکوزیرکهچندروزیبیشترنیستکارخود
راآغازکردهاستدربحبوحهاوضاعکرونایی
کشــورازدفتــرکارخــودخــارجشــودوتــاش
کنــدتــادیــدارچهــرهبهچهــرهبامردمداشــته
باشــدبــاایــنحــالرســتمقاســمییکشــنبه
بــدوناطــاعقبلیبهایســتگاهراهآهنتهران
رفتتابامسافرانومردمبهصورتمستقیم

ارتباطبرقرارکند.
امــا ایــن مقصــد اولیه هــم معانــی تمثیلی 
بســیاری دارد؛ معانــی ماننــد اینکــه اولویــت او 
همانگونــه که در اســناد باالدســتی امده اســت 
مطمئنا گســترش خطوط ریلی در کشــور اســت 
و هــم می دانــد کــه حمــل و نقــل عمومــی برون 
مــردم  آن  بــا  کــه  اســت  ثقلــی  نقطــه  شــهری 

عملکرد وزارت راه را می سنجند.
البتــه  او شــاید از عملکــرد چندیــن ســاله 
در این حوزه ناامید شــد زیرا پس از این بازدید 
ســرزده ای  بازدیــدِ  »در  نوشــت:  توئیتــرش  در 
کــه از ایســتگاه راه آهــن تهران داشــتم، بیشــتر 
از قبــل بــه نجابــت مــردم عزیــز ایــران پی بردم. 
این کم توقعی باعث شده تا برخی مسئوالن به 
حداقل های خدمت بسنده کنند. بی شک اولین 
شــرط همــکاری با بنــده اعتقاد به ایــن موضوع 
بهترین هــا  شایســته  ایــران  مــردم  کــه  اســت 

هستند.«
جملــه کلیــدی پایانی ایــن توئیت با حضور 
نداشتن مدیرعامل راه آهن شاید گره معناداری 
دارد؛ آنجا که وزیر راه و شهرسازی جدید صالح 
ندیده بود تا ســعید رســولی را که چند صباحی 
اســت بــر یکــی از مهمتریــن مســندهای حمل و 
نقلی کشور تکیه زده است با خود همراه کند و 
یــا تصمیــم گرفته بود تا بدون حضور او با مردم 

و کارکنان بدون پرده و نمایش حرف بزند.
اما ســوالی که مطرح می شــود این اســت 
که سعید رسولی ،مدیرعامل راه آهن اما کیست 
که رســتم قاســمی نخواست در این بازدید با او 
باشــد. او که در حال تحصیل در مقطع دکتری 
از  آبــی  ســازه های  گرایــش  آبیــاری  مهندســی 
دانشــگاه شــهید چمــران اســت بــه طور رســمی 
از طریــق ســازمان برنامــه و بودجــه وارد دولــت 
شده است  و قبل از آنکه به سمت مدیرعاملی 
راه آهن منصوب شود فعالیت اجرایی چندانی 
نداشــته و بیشــتر در حــوزه برنامه ریــزی آن هم 

در سازمان برنامه و بودجه فعال بوده است.
امــا با روی کار آمــدن دولت اول روحانی 
بــا حمایــت محمدباقر نوبخت، رئیس ســازمان 
و  یازدهــم  دولت هــای  در  بودجــه  و  برنامــه 
اســالمی  جمهــوری  آهــن  راه  بــه  دوازدهــم، 

اقتصــاد  می پیونــدد و  معــاون برنامه ریــزی و 
حمــل و نقل می شــود. بعــد از ان نیــز در ســال 
راه آهــن  مدیــره  هیــأت  بــه ســمت عضــو   95
در می آیــد کــه ســرانجام بــا اســتعفای عبــاس 
از  محمــدزاده  ســعید  و  وزارت  از  آخونــدی 
از  یکــی  عنــوان  بــه  او  آهــن  راه  مدیرعاملــی 
بــه  و  نوبخــت  بــه  نزدیــک  بســیار  چهره هــای 
قــول اطرافیــان وزیــر بــرای کســب نظــر مثبت 
ایــن  بــه  بودجــه،  اختصــاص  دربــاره  ســازمان 
ســمت گمــارده مــی شــود؛ موضوعــی کــه در 
بازدیدهــای و حضور مکــرر نوبخت در راه آهن 

قابل درک است.
ســعید رســولی در این ســال ها در راه اهن 
جمهــوری اســالمی ایــران تــالش کــرده اســت که 
چهــره ای مقتــدر و مطبوعاتی از خــود به نمایش 
گــذارد و بــا دعــوت مســئوالن رده بــاال و کارهــای 
نمایشــی ایــن چهــره را تقویــت کنــد. ایــن تالش 
تــا آنجــا پیــش رفتــه اســت  بــرای دیــده شــدن 
معاونــان شــورای  در  گذشــته  ســال  دو  در   کــه 

راه آهــن بــه معاونان خود دســتور داده بود تا با 
رســانه های گروهی مصاحبه نکنند و تنها کســی 
که با رســانه ها صحبت می کند شخص او باشد. 
رسولی حتی پا را از این موضوع فراتر گذاشت و 
در هشــتمین نمایشــگاه ریلی در اوج همه گیری 
کرونا برگزار کرد؛ در حالی که ازدحام جمعیت و 
رعایت نشــدن برخی از پروتکل ها باعث واکنش 
محمد اســالمی وزیر وقت راه و شهرســازی شــد 
و او ایــن نمایشــگاه را بــا نارضایتــی تــرک کــرد و 
حتــی حاضــر نشــد روبــان افتتــاح نمایشــگاه را 

قیچی کند.
مدیرعامــل راه آهــن کــه از حمایــت برخی 
از نماینــدگان دوره دهــم مجلــس نیــز برخوردار 
بــا  از مشــاورانش  یکــی  نســبی  روابــط  و  بــود 
می کــرد  کمــک  نیــز  پیشــین  رئیس جمهــوری 
تــا جایــگاه خــود را حفــظ کنــد. او کــه در بیــن 
چهــره  یــک  عنــوان  بــه  آهــن  راه  کارمنــدان 
بی برنامه مشهور است در اقدامی محل رفاهی 
کارمندان ساختمان مرکزی را به »مرکز جهادی 
پیشرفت« تبدیل کرد که عمال اگر جست وجوی 
ســاده ای در اینترنت نیز انجام شــود، درباره آن 
نتیجــه ای غیــر از بازدیــد مدیــران ارشــد از مرکز 

چیزی حاصل نمی شود.
ایــن روحیــات او اما با روحیات وزیر فعلی 
راه و شهرسازی هماهنگی ندارد. او نمی خواهد 
تــا نمایــش دهــد بلکه آمده اســت تــا کار کند و 
از همیــن روســت که روز گذشــته بــدون حضور 
مدیرعامــل بــه ایســتگاه راه اهن تهــران رفت تا 
کارمنــدان بــدون تــرس از عواقب اعتــراض با او 
سخن بگویند. محیط ایستگاه راه آهن نیز قبل 
از حضور او آراسته نشده بود تا به صحنه تئاتر 

تبدیل نشود.

دیدگاه

ســخنگویقــوهقضائیهگفتکــهنبایدتخلف
چنــدســربازوظیفــهیــاکارمنــدمتخلــفســازمان
زندانهارابهپایهمهکارکنانزحمتکشسازمان

زندانهانوشت.
در  خداییــان  هللا  ذبیــح  ایســنا،  گــزارش  بــه 
اولین نشســت خبری خود به عنوان ســخنگوی قوه 
قضائیــه، گفــت: مــا در مقــام ســخنگویی ســعی می 
کنیــم کــه مــر قانــون را رعایــت کنیــم و قــوه قضائیه 
حافــط جــان و مــال و آبــروی مردم هســت و حســن 
نظــارت بــر اجرای قانــون را برعهــده دارد و انتظار از 
قوه قضائیه این است که بیش از سایر قوا ملزم به 
قانون باشــد. گاهی ممکن اســت ســواالتی پرسیده 
شــود در مــورد افــرادی کــه پرونــده شــان در مرحلــه 
تحقیقات مقدماتی است که محرمانه است لذا این 

موازین نیز  رعایت خواهد شد.
وی افــزود : مــا ســعی می کنیــم مطالبی که به 
استحضار مردم می رسد منطبق با واقعیت باشد.  
ســخنگوی قــوه قضائیــه در پاســخ بــه ســوالی 
مبنــی بر اینکه آیا بــرای عوامل رفتارهای غیرقانونی 
کــه در تصاویــر منتشــر شــده از زنــدان  اویــن دیــده 
 می شــود، پرونــده ای تشــکیل یــا بــا کســی برخــورد 
شــده اســت؟ گفــت: صحنه هایــی کــه در فیلم هــای 
منتشــره مشــاهده مــی شــود مغایر قانون بــود و به 
هیچ وجه  قابل قبول و قابل توجیه نیست. بر این 
اســاس قــوه قضائیــه اصرار بــر برخورد بــا متخلفین 
دارد و ریاســت قوه قضائیه در ابتدای امر دادســتان 
محتــرم کل کشــور را مســئول و مامــور کــرده اند که 
موضوع را پیگیری و نســبت به شناســایی مباشرین 
و  مقصریــن اقــدام کند. ایشــان اکیپی را مامور کرد 
و ســه روز در اویــن بــود و بــر همیــن اســاس  ۶ نفر 
شناســایی و ۴ نفــر به دادســرای نظامــی و ۲ نفر به 
دادســرای انقــالب معرفی شــدند و برخی بازداشــت 
هســتند و بــرای  دو نفــر دیگر دســتور احضار صادر 
شده است و  با برخی از متخلفین در زمان خودش 

برخورد شده است.
وی افــزود: مــا نباید تخلف چند ســرباز وظیفه 
یــا کارمند متخلف ســازمان زندان هــا را به پای همه 
بنویســیم.  زندان هــا  ســازمان  زحمتکــش  کارکنــان 
شــغل زندانبانی یکی از ســخت ترین و دشــوارترین 
مشــاغل در جهان اســت و همکاران ما در ســازمان 
زنــدان شــبانه روزی در اختیــار زندانیــان هســتند و  
در هر قشــری افراد متخلف هســتند و ممکن است 
در ســازمان زندان ها افرادی مرتکب تخلف شــوند و 

ممکن است در اینده افرادی  هم مرتکب شوند.
وی افزود: صحنه هایی مشــاهده می شــود که  
برخی مرتبط با تخلفات کارکنان زندان ها اســت که 
جرم و قابل تعقیب است و  برخی مربوط به درگیری 
زندانیان و خودزنی است که در این موارد نمی توان 
ماموریــن را مقصــر دانســت. در حال زنــدان افراد را 
از نظــر روحــی تحــت تاثیر قرار می دهــد و عصبانی 
مــی کنــد و برخــی افــرادی که در زندان هســتند یک 
نفرشان را یک شب کسی تحمل نمی کند و عربده 
کش و چاقو کش و قاچاقچی موادمخدرند البته در 
بین زندانیانی که افراد شــرافتمندی هســتند  چنین 
افــرادی هــم  هســت.  در تمــام زندان هــای جهــان 

چنین صحنه هایی هستند.
خداییــان تصریــح کرد: این فیلم ها را می بینیم 
پشــت ســر هــم تخلفاتــی را کارمنــدی یــا خودزنــی 
متهمــان انجــام داده انــد و اینکه گفته می شــود در 
زنــدان هــر روز نقــض حقــوق زنــدان را داریــم  بایــد 
بگویم خیر. کســانی که آن را  منتشــر کردند مونتاژ 

کردنــد و کنــار هــم گذاشــتند و ممکــن اســت بــرای 
ماه ها و ســال های قبل باشــد و نباید تصور شود که 

هر روز در زندان چنین چیزهایی را داریم.
وی افزود:  برخی بی انصافی کردند و  گفتند 
 مســئولین بــه حقــوق زندانیــان توجــه نمی کننــد.

مدیریــت  مــاه  دو  حــدود  اژه ای  محســنی  آقــای 
دســتگاه قضائــی  را برعهــده گرفتنــد و  اگر مروری 
داشته باشیم متوجه می شویم ایشان برای حفظ 
حقــوق شــهروندان دغدغــه دارد و اولیــن مالقــات 
ایشــان با مردم مالقات با زندانیان و خانواده های 
آنــان بــود و دســتورات اکیــدی را صــادر کردنــد. در 
اولین سفر استانی به ایالم در زندان ایالم حضور 
یافتنــد و از نزدیــک با زندانیان مالقات داشــتند  و 
بــا دســتورات او  حــدود 9۰ نفــر از زندانیــان ایــن 
زندان با آزادی مشــروط و تعلیق مجازات از زندان 
آزاد شدند. دستورات اکیدی به دادستان ها صادر 
کردنــد کــه شــخصا در زندان هــا حضــور یابنــد بــه 
همراه قضات رسیدگی کننده به پرونده و فقط در 
تهران حدود دو ماه دادســتان تهران 5 مرحله  به 
همراه  قضات از زندان ها بازدید کردند و ۲۸ هزار 
مالقــات داشــتند و حــدود ۲9۰۰ نفــر از زندانیــان 
مشــمول عفــو و 5۷۷ نفــر بــا ازادی مشــروط آزاد 
و ۴۲۷  تعلیــق اجــرای مجــازات گرفتنــد و 9 هــزار 
نفــر بــه مرخصی رفتنــد. رئیس دادگســتری تهران 
نیــز ســه بــار از زندان هــای تهــران بازدیــد کردنــد و 
همین زمینه آزادی بسیاری از زندانیان فراهم کرد 
امــا ریاســت قــوه قضائیــه صرفــا به صدور دســتور 
اکتفــا نکــرد و خــودش وارد عمــل شــد و دوبــار از 
زندان تهران و  رجایی شــهر و اوین و بند زندانیان 
امنیتــی بازدیــد کردنــد و عنایــت خاصی بــه حقوق 

زندانیان دارند.
خداییان تاکید کرد: ما اعتقاد داریم که کســی 
کــه محکــوم بــه زنــدان مــی شــود فقــط بایــد حبس 

تحمــل کنــد و کســی حــق نــدارد حقــی از زندانیــان 
تضییع کند و با مرتکبین برخورد خواهد شد.

آخرینوضعاستجازهرهبری
 دربارهدادگاههایمبارزه

بامفاسداقتصادی
خداییان در پاســخ به ســوالی دربــاره  آخرین 
شــدن  قانونــی  تــداوم  و  رهبــری  اســتجازه  وضــع 
دادگاه هــای مبارزه با مفاســد اقتصــادی گفت: قوه 
قضائیه با همکاری نمایندگان مجلس طرح اصالح 
اقتصــادی  نظــام  اخاللگــران در  بــا  مبــارزه  قانــون 
را بــه مجلــس تقدیــم کــرده اســت و  ایــن طــرح در 
حــال  در  مجلــس  حقوقــی  و  قضائــی  کمیســیون 

رسیدگی است.
اگــر ریاســت کمیســیون ترتیبــی  افــزود:   وی 
اتخاذ کنند تا ســریعتر به این طرح رســیدگی شــود 
و در دســتور کار مجلــس قــرار بگیــرد؛ ممکن اســت 
مــا بتوانیــم در ایــن فرصت باقــی مانده با اســتفاده 
از قانون ادامه کار دادگاه ها را داشته باشیم وگرنه 
باز نیاز اســت از مقام معظم رهبری اذن ادامه این 

کار را داشته باشیم.

بازداشت۸مدیرآبفایاستان
خوزستان

وی در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه ۶ مدیر 
آبفــای اهــواز بــه دلیــل فســادهای مالــی بازداشــت 
شــده انــد گفــت: پرونــده ای در دادســرای عمومــی و 
انقالب اهواز تشــکیل شــده است و حدود ۸ نفر به 
اتهام تشکیل شبکه اختالس و ارتشا و کالهبرداری 
تحــت تعقیــب قــرار گرفتند و  حســب گزارش ســوء 
اســتفاده هایی در ارتباط با قراردارد هایی که شرکت 
آبفــا با پیمانکار داشــته صورت گرفته و پروژه خرید 

تجهیزات ســخت افزاری و نرم افزاری شــرکت آبفا و 
پــروژه مناقصــه احــداث تصفیه خانه برای شــهرهای 
آبــادان و  خرمشــهر و ماهشــهر و  شــادگان و بنــدر 

امام از جمله این موارد بوده اند.
ســخنگوی قــوه قضائیه افــزود:  در این پرونده 
اخیر حدود ۴۶ میلیون دالر در ســال 9۴ اختصاص 
برای احداث تصفیه خانه ها داده شــد ولی با وجود 
اینکه اعتبار تخصیص یافته، اما سوء استفاده هایی 

صورت گرفته است.

احضارمتهمانپروندهانتشارفایل
صوتیظریفدرروزهایآینده

خدائیــان در پاســخ بــه ســوالی  در خصــوص 
پرونده انتشــار فایل صوتی ظریف و بررســی نقش 
آشــنا در ایــن پرونــده گفــت: در خصــوص انتشــار 
ایــن فایــل صوتــی پرونــده ای در دادســرای انقــالب 
تهــران تشــکیل شــده اســت و در جمــع آوری دالیــل 
تعــداد زیــادی از افــرادی که به طور مســتقیم و غیر 
مســتقیم که به این فایل دسترســی داشتند ، بیش 
از ۲۰ نفــر بــه عنوان مطلع احضار شــدند و دالیل و 
مدارکی جمع آوری شده است و پرونده برای احضار 
متهم یا متهمان است که در سوالی که از دادسرای 
تهــران داشــتم در روزهــای آتــی نســبت بــه احضــار 
ایــن متهمــان اقدام خواهد شــد و باید منتظر نتیجه 

پرونده باشیم.
خداییــان در پاســخ بــه ســوالی  دربــاره آخرین 
وضــع پرونــده درگیــری نماینــده مجلــس بــا ســرباز 
راهــور گفــت: در مــورد ایراد ضرب بــدون آثار، حکم 
محکومیت در مرحله بدوی صادر شد که با اعتراض 
طرفیــن پرونــده بــه مرجــع تجدیــد نظــر ارجاع شــد. 
شــاکی نســبت بــه شــکایتش اعــالم گذشــت کــرده 
است و پرونده همچنان در مرجع تجدید نظر است 

و منتظر تصمیم این مرجع هستیم.

ثابــت از پاالیــش صنعــت انجمــن دبیــرکل
ماندنقیمتوکیومباتومازابتدایامسالتاکنون

خبرداد.
بــه گــزارش مهــر، در ســال های اخیــر موضــوع 
قیــر تهاتــری یــا به عبــارت بهتــر تأمین قیــر پروژه ها 
از طــرف دولــت و تحویــل آن بــه پیمانــکاران جهــت 
اجــرای پروژه هــا، در فصــل تدویــن بودجــه بــه یکــی 
از موضوعــات بحــث برانگیــز بودجــه تبدیل شــده و 
موافقــان یــا مخالفــان این طرح بدون اشــراف کامل 
بــه ابعــاد و اثرات اجرای این طرح، با آن موافقت یا 

مخالفت می کنند.
در قانــون بودجــه ســال جاری نیــز وزارت نفت 
تومــان  میلیــارد  هــزار  تــا ســقف ۱5  مکلــف شــده 
راه  وزارت  آن،  از  نیمــی  از  بیــش  کننــده  )مصــرف 
اســت( هزینــه خریــد آن را بــه دســتگاه های مصرف 

کننده قیر پرداخت کند.

ارزشوزنیقیرمصرفیدر
راهسازیپاییناستولیارزش
ریالیآنتا۷۰درصدمحصول

نهاییاست
ســازوکار فــروش این محصول نیــز بورس کاال 
تعییــن شــده اســت؛ این در حالی اســت کــه قیر به 
عنــوان یکــی از مــواد اصلــی مخلوط آســفالت ســهم 
وزنــی زیــادی در ایــن محصــول نــدارد ولــی بــه دلیل 
افزایــش شــدید قیمــت در ســال های اخیــر، ارزش 
ریالی آن در قیمت تمام شده آسفالت تا ۷۰ درصد 

رسیده است.
قیــر  کــه  ایجــاد شــده  حالــی  در  بحــران  ایــن 
محصولی اســت که به لحاظ مواد اولیه و تکنولوژی 
از کشــور  بــه خــارج  وابســتگی  تولیــد هیــچ گونــه 
نداشــته و انتظــار مــی رود از این ظرفیــت داخلی به 

نحــو صحیــح در عمــران و آبادانــی کشــور اســتفاده 
شود.

آنچــه در ســال های اخیــر در اثــر اجــرای قانون 
قیــر تهاتــری یا همان قیر رایگان، باعث ایجاد برخی 
همچنیــن  و  اجرایــی  دســتگاه های  در  مفســده ها 
اخــالل در قیمت هــا در بازارهای صادراتی شــده بود 
بیشــتر ناشــی از تهاتر حق العمل شــرکت قیرساز با 
وکیوم باتوم و همچنین برآورد نشدن صحیح مقدار 
قیــر مــورد نیــاز پروژه هــا در دســتگاه های اجرایــی و 
تزریــق مقادیــر بیش از نیاز قیر بــه پروژه به منظور 
تســویه مطالبات پیمانکاران با دســتگاه های اجرایی 

به وسیله قیر بوده است.
همین موضوع باعث می شد که قیر راهی بازار 
آزاد شــده و از ایــن رهگــذر پیمانــکار نه تنها ســودی 
نکــرده بــود بلکــه بعضــاً به منظــور تأمیــن نقدینگی 
مــورد نیــاز، مجبــور بود قیر را به قیمتــی پایین تر در 

بازار آزاد به فروش برساند.

 دبیرانجمنصنعتپاالیش:

 تاکنونوزارتراههیچقیری

ازماخریدارینکردهاست
صنعــت  انجمــن  دبیــرکل  عاشــوری  ناصــر 
پاالیــش دربــاره عرضــه قیــر بــه دســتگاه های تابعــه 
وزارت راه و شهرســازی و اجــرای قانــون تخصیــص 
منابــع قیــر رایــگان بــه دســتگاه های دولتــی اظهــار 
کــرد: این قانون، تکالیفی اســت کــه مجلس تعیین 
می کنــد و دولــت نیز مجری آن اســت؛ ما در انجمن 
بــرای  الزم  هماهنگی هــای  کشــور،  پاالیشــگاه های 
اجــرای قانــون و تأمیــن کاالی مــورد نیــاز را انجــام 
می دهیــم؛ در عیــن حــال بایــد توجه داشــت که این 
انجمن، پاالیشگاه های خصوصی را شامل می شود.
وی ادامــه داد: قانــون تکالیفــی بــر عهــده مــا 

گذاشــته شــده کــه شــامل کیفــی ســازی، طرح های 
و  حقــوق  و  جــاری  هزینه هــای  توســعه ای،  جدیــد 
دســتمزد می شــود، امــا ریالــی از دولــت بابــت ایــن 
درصــد   ۱5 محــل  از  نمی کنیــم؛  دریافــت  تکالیــف 
فرآورده هــای ویــژه از جمله وکیوم باتوم )ماده اولیه 
و خــوراک تولیــد قیــر( و لــوب کات )مــاده اولیــه و 
خوراک تولید روغن موتور( که محصول ویژه است، 
دولــت از محــل ســازوکار بــورس اقــدام بــه فــروش 
ایــن محصوالت کرده و ســپس هزینــه واگذاری قیر 
رایــگان بــه زیرســاخت های حمــل و نقلــی را تأمیــن 

می کند.
 پاالیشگاهها،وکیومباتوم

بهقیرسازمیدهند
بــه  توجــه  بــا  پاالیشــگاه ها  افــزود:  عاشــوری 
خــوراک  تولیــد  لحــاظ  از  کشــور  در  کــه  موقعیتــی 
روغــن  و  قیرســازان  ماننــد  تولیــدی  واحدهــای 
موتورســازان دارنــد، لــذا نــگاه کالن و ملــی دارنــد و 
منافع کشــور را در نظــر می گیرند؛ اگرچه خصوصی 
هســتیم، امــا نــگاه ملــی داریــم و لذا از نظــر قیمت 

مواد اولیه، به دنبال افزایش قیمت نیستیم.
ایــن  عضــو  شــرکت های  کــرد:  تصریــح  وی 
باتــوم هســتند و آن  تولیدکننــده وکیــوم  انجمــن، 
دو  تنهــا  و  می دهنــد  قیرســاز  شــرکت های  بــه  را 
واحــد پاالیشــی شــیراز و تبریــز، عــالوه بــر وکیــوم 
باتــوم، اقــدام بــه تولیــد قیر هــم می کننــد؛ بنابراین 
سازوکارها را باید سازمان برنامه و وزارت خانه های 
نفت و راه تهیه کنند؛ ما هم وکیوم باتوم تولیدی را 

به قیرسازان با همان سازوکار می دهیم.

ماخواهاندریافتهزینهنقدی
تولیدقیرهستیمولیاگروزارت
راهپیشنهاددیگریبدهدمیپذیریم

دبیــرکل انجمن صنعت پاالیش با بیان اینکه 
اولویــت واحدهــای پاالیــش تولید وکیــوم باتیوم و 
دو پاالیشــگاه تولیــد قیــر، دریافــت نقــدی هزینــه 
محصول است، گفت: چنانچه دولت و وزارت راه، 
پیشــنهاد دیگــری دارنــد، ما آماده مذاکره هســتیم 
تــا در خصــوص شــیوه تأمیــن، بــه توافــق برســیم؛ 
وزارت راه خریــدار و مصــرف کننــده بخــش عمــده 

قیر است.
وی ادامه داد: خطاب قانون برای تأمین منابع 
قیر رایگان، وزارت نفت و خریدار اصلی، وزارت راه 
است؛ بنابراین با توجه به اینکه ما بخش خصوصی 
هســتیم، بایــد ایــن دو وزارت خانــه از مــا تقاضــای 
نحوه همکاری و دریافت قیر رایگان داشته باشند.

سازوکارفروشوکیومباتومو
قیر،صرفاًبورسکاال

عاشــوری دربــاره تأثیــر عرضه وکیــوم باتوم در 
بــورس کاال بــر قیمت نهایی قیــر، اظهار کرد: قیمت 
قیــر و وکیــوم باتــوم در بــورس کاال، نوســانات کمی 
داشته است؛ ما در انجمن صنعت پاالیش، هر ۱5 
روز یک بار قیمت تمام شــده را به بورس کاال ارائه 
می دهیــم؛ ولــی کشــف قیمــت نهایــی در معامــالت 

بورس کاال کشف می شود.
نخســت  ماهــه   5 در  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
امســال تغییرات خاصی نداشــته ایم و قیمت وکیوم 

باتوم رشد نکرده است.
بــه گفتــه ایــن فعــال صنعــت پاالیــش، قیمــت 
وکیــوم باتــوم بــرای عرضــه در بــورس کاال ویژه نیمه 
دوم مــرداد، از ســوی انجمن صنعت پاالیش بســته 
بــه کیفیــت آن از کیلویــی ۶ هــزار و ۳۸۱ تومان تا ۶ 
هــزار و ۷۰۰ تومــان اعالم شــده اســت؛ ایــن انجمن 
قیمــت قیــر را نیــز به بــورس کاال کیلویــی ۱۰ هزار و 

۷۲۰ تومان اعالم کرده است.

 داستان حضور بدون هماهنگی وزیر راه
در میدان راه آهن

کمیته  مشترک دولت و مجلس برای بررسی 
تخلفات اقتصادی تشکیل می شود

تشــکیل از مجلــس در تبریــز نماینــدۀ
کمیتــهایمشــترکببیــندولــتومجلــسبــا
اقتصــادی فســاد و تخلفــات بررســی  هــدف

خبرداد.
االســالم  حجــت  تســنیم،  گــزارش  بــه 
تبریــز  نماینــدۀ  میرتاج الدینــی  ســیدمحمدرضا 
در مجلــس در صفحه شــخصی خــود در توئیتر 
از تشــکیل کمیتــه ای مشــترک ببیــن دولــت و 
و فســاد  تخلفــات  بررســی  هــدف  بــا  مجلــس 

اقتصادی خبر داد.
زیــر اســت:  بــه شــرح  ایــن توئیــت  متــن 
»ارز ۴۲۰۰ تومانــی به انــدازۀ ۱۰ ســال در قــوۀ 
قضائیــه پرونــده ایجاد کرده و به افراد زیادی از 
راه هــای غیرقانونی ارز یارانــه ای تخصیص داده 
شــده، درحالی کــه کاالیــی نیــز در قبــال آن وارد 
نکرده انــد. بــه زودی کمیته ای مشــترک با دولت 
و مجلــس بــا هــدف بررســی تخلفــات و فســاد 

اقتصادی تشکیل خواهد شد.«

نیکزاد: ساخت یک میلیون مسکن در سال تکلیف 
قانونی دولت است

اســامی شــورای مجلــس رئیــس نایــب
ســاختیــکمیلیــونمســکندرســالراکامــا
عملیدانستوتاکیدکردکهساختحداقلیک
میلیونمســکنقانونمصوبمجلسوتکلیفی

استکهدولتموظفبهاجرایآناست.
نایــب  بــه گــزارش تســنیم، علــی نیکــزاد 
رئیــس مجلــس شــورای اســالمی گفــت: بــرای 
اجرای این طرح باید زمین های دولتی در اختیار 
ایــن طــرح قــرار بگیــرد و طبــق مصوبــه مجلــس 
بانک هــا مکلــف شــده انــد حداقــل ۲۰ درصد از 
تســهیالت خــود را بــه بخش مســکن با اقســاط 

پلکانی اختصاص دهند.
تامیــن  بــرای  همچنیــن  افــزود:  وی 
تاسیســات زیربنایی و روبنایی به دســتگاههای 
ذیربط تکلیف شــده تا شــهرک های مسکونی به 
امکانــات الزم از جملــه حمــل ونقــل و امکانــات 

رفاهی و معیشتی تجهیز شوند.
ملــی  صنــدوق  تاســیس  طــرح  از  نیکــزاد 
مسکن خبر داد و گفت: راه اندازی این صندوق 

بــا هــدف تامیــن بودجــه و ســاماندهی و رونــق 
ســاخت و ســاز ها در کشور صورت می گیرد که 
می تواند به توســعه ساخت و ساز ها در کشور 

کمک شایانی کند.
وی رونق ســاخت و ســازها را موجب رونق 
صنعت و افزایش اشــتغال در کشــور دانســت و 
تاکید کرد: دولت باید رونق ساخت و ساز را در 
اولویــت برنامه های خود قــرار دهد و اجرای این 
طــرح میتوانــد از ۲ مــاه آینــده عملیاتــی شــود و 

استارت بخورد.
نایــب رئیــس مجلــس شــورای اســالمی با 
بیــان اینکــه بخــش مســکن تنها بخشــی اســت 
کــه میتــوان بــا اتکا بــه توان داخلی توســعه داد 
افــزود:  بــرای آن نیســت،  و تحریم هــا مانعــی 
همه امکانات برای توســعه ســاخت و سازها در 
کشــور وجــود دارد و تنهــا بــه عــزم و اراده جدی 
نیــاز اســت و مجلــس شــورای اســالمی بــا همه 
تــوان آمــاده کمک و همکاری با دولت برای رفع 

مشکالت اقتصادی کشور و مردم است.

تشریحسازوکارتامینقیرراهسازان

 سخنگویقوهقضائیه:صحنههایمنتشرشده

اززنداناوینقابلتوجیهنیست
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

تخصیص ۹ هزار میلیارد ریال 
 تسهیالت به دانش بنیان ها

از سوی بانک صادرات
بــه گفتــه مدیرعامــل بانــک صــادرات، ایــن بانــک 
قالــب  در  دانش بنیــان  شــرکت های  از  حمایــت  بــرای 
تبصره ۱۶قانون بودجه ســال ۱۴۰۰و تنظیم تفاهم نامه 
بــا صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در ســال جاری ۹هــزار 
میلیارد ریال تسهیالت با نرخ ترجیحی تخصیص داده 
و عــالوه بر ایــن ۲۰هزار میلیارد بــرای نیازهای متفرقه 

همین طرح ها تامین مالی کرده است.
بــه گزارش روابط عمومــی بانک صادرات، حجت اله 
صیــدی، در آییــن تبادل 
صنــدوق  تفاهم نامــه 
شــکوفایی  و  نــوآوری 
عامــل  بانک هــای  بــا 
تبصــره  اجــرای  در 
بودجــه ســال  ۱۶قانــون 
هــدف  بــا  ۱۴۰۰کــه 
مناســب تر  اســتفاده 
از ظرفیــت ایــن تبصــره 
بــرای تخصیــص بیشــتر منابــع بــا نــرخ ترجیحــی برگــزار 
و جوانــان کشــور در ســال های  نخبــگان  شــد، گفــت: 
اجــرای  و  کارآفرینــی  بــرای  مناســبی  ابداعــات  اخیــر 
طرح هــای جدیــد داشــته اند و تامیــن مالــی ایــن طرح ها 
به عهده بانک ها است. در تبصره ۱۶قانون بودجه سال 
۱۴۰۰پیش بینی شــده این تســهیالت با نرخ ترجیحی در 
اختیــار شــرکت های دانش بنیــان، کارآفرینــان و نوآوران 
قــرار گیــرد و بــا توجــه بــه تجریــه چهــار ســال همــکاری 
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی با بانک هــا امیدواریم این 
حرکــت نیــز بتوانــد به ویژه بر مبنــای فناوری اطالعات و 
طرح های دانش بنیان به بالندگی و شکوفایی اقتصادی 

و توسعه کشور بیانجامد.
در ایــن مراســم تفاهم نامــه بانک صادرات و ســایر 
بــه امضــای  نــوآوری و شــکوفایی  بــا صنــدوق  بانک هــا 
مدیــران عامــل بانک هــا و مدیرعامــل صندوق نــوآوری و 

شکوفایی رسید.

پرداخت 1200 فقره وام ازدواج 
در موسسه اعتباری ملل

موسسه اعتباری ملل در پنج ماه سال ۱۴۰۰مبلغ 
۹8۶۰۰۰میلیون ریال تســهیالت قرض الحســنه ازدواج 

پرداخت کرد.
به گزارش روابط عمومی 
موسســه اعتباری ملل، 
و  بســط  راســتای  در 
گســترش ســنت پیامبر 
و  )ص(  اســالم  گرامــی 
زمینــه  ســاختن  فراهــم 
ایــن  جوانــان  ازدواج  
موسسه در مرداد مبلغ 
۲۴۰.۲۰۰میلیــون ریال تســهیالت قرض الحســنه ازدواج 

به جوانان عزیز پرداخت کرد.
هموطنــان محتــرم می توانند ضمن افتتاح حســاب 
قرض الحســنه پس انــداز در موسســه اعتبــاری ملــل و 
امــکان اختصــاص مبالــغ  اجــر معنــوی،  از  برخــورداری 
جمع آوری شده را از سوی این موسسه در اموری چون 
رفــع نیازهــای ضــروری، تهیــه جهیزیــه، ازدواج، درمــان 

بیماری و امور عام المنفعه فراهم سازند.

برنامه جامع آموزش 
بانکداری اسالمی در بانک 
توسعه تعاون عملیاتی شد

برنامــه جامــع و فراگیر آموزش بانکداری اســالمی 
در بانــک توســعه تعــاون همزمــان بــا هفتــه بانکــداری 

اسالمی عملیاتی شد.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
کریــم  تعــاون،  توســعه 
میرزاخانــی مدیــر مرکــز 
پژوهــش  و  آمــوزش 
تعــاون  توســعه  بانــک 
هفتــه  تبریــک  ضمــن 
از  اســالمی  بانکــداری 
تدوین و عملیاتی شــدن برنامه فراگیر بانکداری اسالمی 
در ایــن بانــک خبــر داد و تصریــح کــرد: برنامــه آمــوزش 
بانکــداری اســالمی برنامــه ای جامع، فراگیــر، هدفمند و 
کاربردی اســت که به منظور اهتمام به تحقق بانکداری 
اســالمی در نظام بانکی جمهوری اســالمی ایران و بانک 

توسعه تعاون تدوین شده است.
ســالروز  تبریــک  و  گرامی داشــت  بــا  میرزاخانــی 
تصویــب قانــون عملیــات بانکــی بــدون ربا و آغــاز هفته 
بانکــداری اســالمی گفــت: قانــون عملیــات بانکــی بدون 
ربــا بــه عنــوان یکی از قوانین مهم و کلیدی کشــور برای 
اعتــالی نظام بانکی و تســهیل مســیر خدمت رســانی به 
آحاد مردم اســت که آموزش و ترویج مســتمر و مداوم 
آن، ماموریت و رسالت مهم مدیران آموزش و پژوهش 

نظام بانکی محسوب می شود.
او در ایــن رابطــه تصریــح کــرد: مرکــز آمــوزش و 
پژوهش بانک توسعه تعاون با ترسیم ماموریت مذکور 
در قالب برنامه های عملیاتی، برنامه آموزشــی فراگیر و 
جامع در ســال ۱۴۰۰در زمینه بانکداری اســالمی تدوین 
کرده اســت. میرزاخانی در تبیین برنامه جامع و فراگیر 
آموزش برنامه اســالمی گفــت: برنامه با رویکرد ترکیبی 
مشــتمل بــر ابعــاد و ابزارهــای مدیریــت محتــوا، منابــع 
مــدون آموزشــی، آمــوزش آنالیــن و آفالیــن، فیلم هــای 
آنالیــن،  آموزشــی  وبینارهای هــای  سلســله  آموزشــی، 
جلســات پرســش و پاسخ و سلســله آزمون های مستمر 
طراحــی شــده و بنا دارد همه مدیــران و کارکنان صف و 

ستاد را تحت پوشش قرار دهد.

 دریافت خدمات بانکی

 به  صورت شبانه روزی

در بانک مهر
از طریــق مرکــز ارتبــاط بــا مشــتریان بانــک مهــر 
به صــورت  را  خــود  نیــاز  مــورد  خدمــات  و  اطالعــات 

شبانه روزی دریافت کنید.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر، 

مهــر  بانــک  چنــد  هــر 
خدمــات  از  بســیاری 
به صــورت  را  بانکــی 
طریــق  از  و  آنالیــن 
همراه بانــک  بســترهای 
ارائــه  اینترنت بانــک  و 
حتــی  امــا  می کنــد، 
هــم  اینترنــت  بــه  اگــر 
نداشــتید،  دسترســی 

امکان دریافت برخی از خدمات از ســوی مرکز ارتباط با 
مشتریان بانک برای شما فراهم شده است.

راهنمایــی  کارت،  دوم  رمــز  بازیابــی  و  دریافــت 
دریافــت نــام کاربری و رمز همراه بانــک و اینترنت بانک، 
و  دریافت شــده  تســهیالت  اقســاط  جزئیــات  از  اطــالع 
همچنیــن مســدودی کارت از جملــه مهم تریــن خدماتــی 
اســت کــه می توانیــد از ســوی مرکــز ارتباط با مشــتریان 
بانــک مهــر دریافــت کنیــد. مرکــز ارتبــاط بــا مشــتریان 
بانــک مهــر با شــماره تلفــن ۴۳۲۲)۰۲۱( در ۷روز هفته 
و ۲۴ســاعت شــبانه روز آماده پاسخگویی به تماس های 
شماست. انتظار برای برقراری تماس ها به طور متوسط 

کمتر از ۳۰ ثانیه است.

 گزارش بانک سرمایه

از کاهش زیان انباشته
بزرگتریــن  از  یکــی  عنــوان  بــه  ســرمایه  بانــک 
بانک های خصوصی در کشــور در ســال های گذشته به 
دالیل مختلف با زیان همراه بوده است. اما این بانک 
در ســال ۹۹توانســته اســت بــا مدیریت صحیــح منابع 
بانکی خود بخش قابل توجهی از زیان انباشته خود را 

کاهش دهد.
گــزارش  بــه 
براســاس  ایســتانیوز، 
اطالعــات منتشــر شــده 
کــدال،  ســامانه  در 
بانــک ســرمایه در ســال 
98برای هر سهم حدود 
۱8۱۷تومــان ضــرر ثبــت 
کــرده اســت. ایــن رقــم 

بــرای ســال 99به عــدد ۱۴۷5تومان رســیده اســت. این 
اعداد و ارقام نشــان می دهد بانک ســرمایه در ۱۲ماهه 
منتهــی بــه اســفند 99حــدود ۱۷درصــد از زیــان خــود را 

کاهش داده است.
بررســی صورت هــای مالــی نشــان می دهــد بانــک 
ســرمایه توانســته اســت زیــان انباشــته خــود را از عــدد 
۷5۷۰میلیــارد تومــان در بــازه زمانــی منتهــی به اســفند 
98به عدد ۶۲8۶میلیارد تومان در بازه زمانی منتهی به 
اســفند 99کاهش داده و بدین ترتیب رشد کاهشی در 
روند زیان دهی خود را نه تنها متوقف کرده بلکه ۱۷پله 
نیــز بــه عقب بازگردانــد. به عبارت دیگر، بانک ســرمایه 
در ســال 99توانســت مبلغی حدود ۱۳۰۰میلیارد تومان 

از زیان خود را جبران کند.
کاهــش نــرخ ســود بانکــی در ابتــدای ســال 99و 
مدیریــت منابــع و مصــارف بانــک از ســوی مدیریــت این 
بانک در سال 99منجر به کاهش هزینه تمام شده پول 
برای بانک  سرمایه شده است. همین مساله نیز سبب 

کاهش زیان انباشته در این سال شده است.

کشف و بهره برداری از منابع 
جدید آبی سیستان و بلوچستان 

با حمایت بانک پارسیان
با حمایت شــرکت ســرمایه گذاری بانک پارســیان، 
اســتفاده از فناوری های نوین در کشــف و بهره برداری 
از منابــع جدیــد آبــی اســتان سیســتان و بلوچســتان 

تسهیل و پشتیبانی خواهد شد.
در  پارســیان،  بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
مراسمی با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری 

رئیس جمهوری و کورش 
مدیرعامــل  پرویزیــان 
پارســیان،  بانــک 
تفاهم نامــه »توســعه و 
به کارگیری فناوری های 
نوین مطالعات تکمیلی، 
اکتشــاف و بهره بــرداری 
از آب هــای ژرف اســتان 
سیستان و بلوچستان« 

فنــاوری  معاونــت  حــوزه  ســه  نماینــدگان  امضــای  بــه 
ریاســت جمهوری، اســتانداری سیســتان و بلوچســتان و 

سرمایه گذاری بانک پارسیان رسید.
مدیرعامــل  پرویزیــان،  کــورش  مراســم،  ایــن  در 
بانــک پارســیان، بــا قابــل توجه عنوان کــردن حجم ارائه 
تسهیالت در حوزه دانش بنیان و صندوق های جسورانه 
گفت: این تفاهم نامه در ادامه همکاری ها برای توسعه 
فعالیت هــای فناورانــه در کشــور بــوده که بــه تامین آب 

منجر می شود.
کارگیــری  بــه  و  »توســعه  تفاهم نامــه  موضــوع 
و  اکتشــاف  تکمیلــی،  مطالعــات  نویــن  فناوری هــای 
و  سیســتان  اســتان  ژرف  آب هــای  از  بهره بــرداری 
بلوچستان« سرمایه گذاری در حوزه آب های ژرف است 
بــه طوری کــه اســتفاده از فناوری هــای نویــن مطالعــات 
در  آب هــا  ایــن  از  بهره بــرداری  و  اکتشــافی  تکمیلــی، 

سیستان و بلوچستان رونق گیرد.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

و صنایــع معدنــی  معــادن  امــور  معــاون 
کــه  کــرد  اعــالم  ابالغیــه ای  در  صمــت  وزارت 
هرگونه خرید و عرضه ســیمان خارج از بورس 
کاال ممنوع است و همه واحدهای تولیدکننده 
سیمانی که تاکنون در بورس پذیرش نشده اند 
بایــد ظرف دو هفته در بورس پذیرش و اقدام 

به عرضه محصول خود کنند.
بــه گــزارش بورس کاال، اســدهللا کشــاورز 
و  اســتان   ٣١ روســای  بــه  ابالغیــه  ایــن  در 
جنــوب کرمــان اعــالم کرده اســت: بــا عنایت به 
تصمیمــات اتخاذشــده بــرای عرضــه ســیمان در 
بــورس کاال و ممنوعیــت هرگونه خرید و عرضه 
خارج از بورس کاال، دستور فرمایید موارد ذیل 
درخصــوص ثبــت نــام و مهلــت اخذ کد بورســی 

مــورد توجــه و اقــدام الزم قرارگرفتــه و گــزارش 
اقدامــات انجــام و نتایــج حاصلــه در پایــان دو 

هفته به این معاونت ارسال شود. 
براین اساس تمامی واحدهای تولیدکننده 
ســیمان کــه تاکنــون موفــق بــه اخذ کد بورســی 
نشــده اند بایــد ظــرف مــدت دو هفتــه از تاریــخ 
ابــالغ ایــن نامه، در بــورس کاال ثبت نام و برای 
عرضــه محصــوالت خــود در بــورس کاال اقــدام 

کنند.
همچنیــن همه واحدهای تولیدی ســیمان 
دارای پروانه معتبر بهره برداری از مراجع ذیربط 
)وزارت صمــت، وزارت جهــاد کشــاورزی و ...( 
کــه از ســیمان بــه عنــوان مــواد اولیــه اســتفاده 
بتن ســاز،  شــرکت های  جملــه  از  می کننــد، 

موزاییک ســازان و... بــا توجه بــه ظرفیت پروانه 
و ســیمان مــورد نیــاز بــا اخــذ معرفــی نامــه از 
ســازمان صمت استان ها به بورس کاال مراجعه 
و ظــرف مــدت دو هفتــه از تاریخ ابالغ این نامه 
در بــورس کاال ثبــت نــام و نســبت بــه اخــذ کــد 

بورسی اقدام کنند.
در ادامــه ایــن ابالغیــه آمــده اســت: همــه 
خریداران مجاز پروژه های ملی و عمرانی با اخذ 
معرفی نامه رســمی از معاون عمرانی اســتان ها 
و انبوه ســازان با اخذ معرفی نامه از ادارات کل 
مســکن و شهرســازی محــل اجــرای پــروژه بایــد 
ظــرف مــدت دو هفتــه از تاریــخ ابالغ ایــن نامه 
در بــورس کاال ثبــت نــام و نســبت بــه اخــذ کــد 

بورسی اقدام کنند.

همه خریداران مجاز برای مصارف عمومی 
و مردمــی شــامل: عامــالن فــروش ســیمان )که 
مالــک یــک واحــد صنفــی دارای مجــوز معتبــر 
مصالح فروشــی در منطقه ای مشــخص با دفتر 
و انبــار مناســب هســتند و برای عرضه ســیمان 
بــا رعایــت ضوابــط اعالم شــده از ســوی کارخانه 
فعالیــت می کنند(، شــرکت های تعاونی مصالح 
فروشــان )کــه از فعالیــت هماهنــگ و منســجم 
چندین عامل دارای پروانه تشــکیل می شــوند(، 
اشــخاص حقیقی و حقوقی )دارای پروانه مجاز 
ســاختمانی با تعیین میزان ســیمان مورد نیاز و 
متناســب با پیشــرفت پروژه( بایــد ظرفت مدت 
دو هفته از تاریخ ابالغ، در بورس کاال ثبت نام 

و نســبت به خرید از بورس کاال اقدام کنند.

بــه گفتــه وزیــر امــور اقتصــادی و دارایی 
بــا تاکید بــر لزوم تحقق عدالــت بانکی، نظام 
بانکــی مــا وثیقه محــور اســت. در ایــن نظــام 
ثروتمنــدان بــر فقــرا ترجیــح داده می شــوند، 
زیــرا ثروتمنــدان هســتند کــه وثیقــه الزم را 
دارنــد و بدیــن ترتیــب نیازمنــدان از اعتبارات 

بانکی محروم می شوند.
در اولیــن روز از ســی و یکمیــن همایــش 
بانکداری اسالمی با عنوان »بانکداری اسالمی 
با نگاهی به بیانیه گام دوم انقالبی« روزهای 
برگــزار  برخــط  صــورت  بــه  شــهریور   ۱۰ و   9
اقتصــادی  امــور  وزیــر  خانــدوزی،  می شــود. 
مرکــزی،  بانــک  رئیــس  دارایــی، کمیجانــی،  و 
تشــخیص  مجمــع  عضــو  مقــدم،  مصباحــی  
مصلحــت نظــام و حیــدری، رئیــس موسســه 
عالی آموزش بانکداری کشور حضور داشتند.

به گزارش ایرنا، ســید احســان خاندوزی، 
وزیــر امــور اقتصادی و دارایــی در این همایش 
صحبت های خود در باره نظام بانکداری کشور 

را حول 5 محور ارائه کرد.  
او در محــور اول بــا عنوان »بانک ها خلق 
پــول و پشــتیبانی از تولیــد« بــه موضــوع مهــم 
هدایــت نقدینگــی به ســمت تولیــد پرداخت و 
گفــت: امــروزه حــدود 9۷ درصــد خلــق پــول و 
نقدینگــی از ســوی بانک هــا صــورت می گیــرد. 
بنابرایــن، ســؤالی کــه پیــش می آید این اســت 
کــه آیــا ایــن نقدینگــی از طریــق اعتباراتــی کــه 
بانک ها ارائه می کنند معطوف به بخش تولید 
و کارآفرینــان اســت یــا وارد بخــش غیــر مولــد 
می شــود؟ آیا بانک ها از قــدرت خلق پول خود 
برای ساختن استفاده می کنند یا برای تخریب 

اقتصاد کشور؟
نقدینگــی  مســئله  در  کــرد:  اضافــه  او 
موضوع، تنها کمیت و مقدار نقدینگی نیست، 

بلکه کیفیت خلق پول نیز بسیار مهم است.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی کشــور در 
بــه موضــوع »حکمرانــی شــرکتی  محــور دوم 
بانک هــا و نظــارت بــر سیســتم بانکی کشــور« 
پرداخــت و اظهــار کــرد: در حکمرانــی موضــوع 
ایــن اســت که آیــا مدیر و سیاســت گذار بانکی 
پــول جدیــد و نقدینگــی کــه در دســت دارد را 
صــرف ســاخت فروشــگاه ها و مراکــز تجــاری 
می کنــد. آیا نقدینگی در اختیار را صرف ایجاد 
حباب در بازار ثانویه می کند یا در جای درست 

به کار می گیرد؟
موضــوع  کــه  اینجاســت  در  افــزود:  او 
نظارت پیش می آید. در نظام بانکداری کشور 
نبایــد مقــام سیاســتگذار و ناظــر یکــی باشــد. 
سیاستگذار باید سیاست های خود را اجرا کند 
و مقــام ناظــر بــر این سیاســت ها و اجرای آنها 

نظارت کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان 
کــرد: امــروزه فناوری های جدید امــکان نظارت 
را هــم بــرای مدیــران بانکــی و هــم بــرای مقام 
ناظــر فراهــم کــرده اســت. فناوری هایــی مانند 
پــول دیجیتــال ایــن امــکان را بــه بانــک مرکزی 
می دهــد کــه با کنترل جریان پول در کشــور از 
مــواردی همچــون پول شــویی و فــرار مالیاتی و 

غیره جلوگیری کند.
خاندوزی در قالب محور سوم به موضوع 
عنــوان  و  پرداخــت  بانکــی«  کار  و  »کســب 
داشــت: گاهــی کســب و کار بانک هــا معطوف 
به اعطای تسهیالت به بخش تولید است. این 
امــر خوبی اســت امــا گام مؤثرتــر تأمین اعتبار 
زنجیره ارزش است. در اینجا نیاز به یک تغییر 

پارادایم وجود دارد.  
او از »تفکیــک نهــادی و کارکــردی« بیــن 
بانک هــا بــه عنــوان محــور چهــارم نــام بــرد و 
گفــت: در نظــام بانکی کشــور باید بیــن انواع 
بانک هــا، مانند بانک های تجاری و توســعه ای 
هــم از نظــر کارکــردی و هــم از نظــر نهــادی 

تفکیک قایل شویم.
وزیــر اقتصاد به عنــوان آخرین محور در 
قالــب »فراگیری یا شــمول مالی« به موضوع 
عدالــت در نظــام بانکی پرداخت و اظهار کرد: 
امــروزه نظــام بانکی ما وثیقه محور اســت. در 
ایــن نظــام ثروتمنــدان بــر فقــرا ترجیــح داده 
می شــوند. زیــرا ثروتمندان هســتند که وثیقه 
از  نیازمنــدان  ترتیــب  بدیــن  و  دارنــد  را  الزم 
اعتبــارات بانکــی محــروم می شــوند. در ایــن 
مــورد نیــز بایــد یــک تغییــر و انتقــال پارادایــم 

صورت گیرد.
کشــورهای  در  امــروزه  کــرد:  اضافــه  او 
توســعه یافته فراگیــری یــا شــمول مالــی اجــرا 
می شــود. در ۷۰ کشــور جهــان یا ایــن امر اجرا 
شــد و یــا در مرحلــه اجــرا قــرار دارد. اکنون در 
ایــران نیــز مقدمات تدوین ســند ملی فراگیری 
مالــی آمــاده شــده اســت و بایــد در راســتای 

اجرای آن گام برداریم.

رئیس بانک مرکزی بیان کرد: 
تداوم روند نزولی قیمت ارز

رئیــس کل بانــک مرکــزی نیــز بــا در این 
همایــش پیش بینــی کــرد رونــد نزولــی قیمت 

ادامه پیدا کند.
گذشــته  ســال  گفــت:  کمیجانــی  اکبــر 
اقداماتی برای تامین ارز مورد نیاز برای تامین 
واکســن شــروع شــد و ایــن رونــد در ماه هــای 
اخیر سرعت یافت و اکنون مشکلی در تامین 

واکسن نداریم.  
او افــزود: اکنــون تامیــن ارز بــرای خریــد 
واکســن انجام شده اســت و در روزهای اخیر 
کاهــش  شــاهد  و  ارز  بــازار  آرامــش  شــاهد 
قیمت هــا بودیــم و انتظــار داریــم ایــن رونــد 

ادامه یابد.  
دربــاره  مرکــزی  بانــک  کل  رئیــس 
سیاســت های ارزی و بانکــی  تاکیــد کــرد: نظام 
بانکــی جایــگاه بســیار بزرگی در اقتصــاد ایران 
دارد و نقش محوری را در تامین مالی اقتصاد 
دارد. امــروزه هنــوز بــا وجــود توســعه و رشــد 
فعالیــت بــورس و اوراق بهــادار، کماکان نقش 
محوری بر عهده نظام بانکی است و ۷۰ تا 8۰ 
درصــد تامیــن مالــی پروژه هــا از طریق بانک ها 

انجام می شود.
کمیجانــی تصریــح کــرد: منابــع جــذب و 
تجهیزشــده در بانک هــا در قالــب تســهیالت 
بانکی و با توجه به عقود اســالمی مورد توجه 
قرار می گیرد و به بهره برداری می رسند. عقود 
مبادله ای و مشارکتی را داریم و بنا به ماهیت 
ایــن عقــود،   ماهیــت کار اجــازه می دهــد در 
عقــود مبادلــه ای نرخ ســود توافق شــده با نرخ 
ثابت باشــد و در عقود مشــارکتی سود و زیان 

شرکا مدنظر است.
در  انجام شــده  اقدامــات  درخصــوص  او 
بانک مرکزی گفت: خرید اوراق مالی اسالمی 
از ســوی بانــک مرکــزی از ســوی کمیتــه فقهی 
وزارت  و  مرکــزی  بــورس،  بانــک  ســازمان  در 
اقتصــاد تاییــد شــده و از ســال گذشــته عمدتا 
برای رفع کســری بودجه دولت مورد اســتفاده 

قرار گرفته است.
کمیجانی اظهار کرد: انتشار اوراق ودیعه 
از سوی بانک مرکزی و بازپرداخت در سررسید 
بــا نرخی حداکثــر معادل نرخ تورم ســالیانه از 
دیگــر اقدامــات انجام شــده در بانــک مرکــزی 
است  که در شورای پول و اعتبار تصویب شد 
اما تاکنون به کار گرفته نشده است و در حال 
تهیه مقدمات کار هستیم و امیدواریم امسال 
بــرای مهــار پایــه پولی و نــرخ تورم از ایــن ابزار 
اســتفاده کنیم و این جایگزین اوراق مشارکت 
بانک مرکزی است که از سال های ۷9 به بعد 

به اجرا گذاشته شد.
او افــزود:  عقــد مرابحــه از دیگــر عقــود 
بانکــداری اســت کــه در شــورای  اســالمی در 
فقهــی مــورد بازنگــری قــرار گرفــت و برخــی از 
عقود در قالب عقد مرابحه و جعاله هم اکنون 

اجرا می شود.  
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه سخنان 
خــود درخصوص تحوالت اقتصاد کالن گفت: 
در  ســه سال گذشــته ظالمانه ترین تحریم ها 
از طــرف آمریــکا و اروپا را داشــتیم که شــامل 
تحریم هــای نظام بانکــی،  بانک مرکزی، نفتی 
و تجارت خارجی ایران بود و درآمدهای نفتی 
را بــه مقــدار قابــل مالحظــه ای کاهــش داده 

شده است.
او بــا بیــان اینکــه در ســال های گذشــته 
دولت و مجلس سیاســت هایی برای مقابله با 
ایــن تحریم هــا بــه کار گرفتند، افــزود: از اوایل 
ســال 98 اقتصــاد در حال خــروج از رکود بود، 
اما متاســفانه با ورود ویروس کرونا، در فصل 
چهــارم ســال با رشــد منفــی مواجه شــدیم اما 
بــا ایــن حــال در ســال 99 موفقیت هــای قابــل 
قبولــی را در اقتصــاد ایران داشــتیم و در ســال 

گذشــته رشــد اقتصــادی با نفــت ۳.5 درصد و 
بدون نفت ۲.5 درصد را داشتیم.  

ایــن مقام مســئول اظهار کــرد: در حالت 
کرونایی وضع قابل قبول اســت و امیدوارم در 
ســال جاری نیز شــاهد رشــد اقتصادی باشــیم 
و شــاهد ایــن امر آمارهای بانک جهانی اســت 
کــه حکایــت از ایــن دارد که در ســال 99 رشــد 
اقتصــادی جهانــی منفــی ۳.۶ درصــد بــوده و 
اغلب کشــورهای توسعه یافته صنعتی با رشد 

منفی به دلیل کرونا مواجه هستند.
او گفــت: اســتفاده از ابــزار عملیات بازار 
باز به عنوان یک سیاست نوین در نظام بانکی 
ایــران و اقتصــاد ایران بــرای مدیریت نقدینگی 
و نرخ ســود بانکی اســتفاده می شــود و از این 
منظــر بهبــود ترازنامــه بانک هــا در دســتور کار 

است و به شدت دنبال می شود.
کمیجانــی دربــاره دارایــی  بانک هــا گفت: 
سال گذشته برای جلوگیری از انباشت دارایی 
موهــوم بانک هــا تکلیــف شــد کــه ۳ درصــد از 
کل ســپرده های خــود را به صــورت اوراق مالی 
و اســالمی نگهــداری کننــد و از ایــن ابــزار در 
مواقع لزوم برای رفع کمبود نقدینگی بهره مند 

شوند.

 منابع مالی به جای 

واسطه گری به سمت تولید 
سوق داده شود

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز 
در ایــن همایــش گفــت: بهتریــن خدمت نظام 
بانکــی بــه اقتصاد و مردم این اســت که منابع 
ســپرده گذاری به ســمت تولید و تجارت و بازار 
واقعــی اقتصــاد و نه به ســمت واســطه گری ها 

سوق داده شود.
غالمرضــا  والمســلمین  حجت االســالم 
مصباحی مقدم افزود: پیش از پیروزی انقالب 
اســالمی، بانکــداری بــر مبنای نرخ بهــره بود و 
پس از انقالب، نرخ بهره از بانکداری ما حذف 
شد و این روند در این سال ها ادامه داشت. 

او بــا بیــان اینکه دولت در هشــت ســال 
بــه  خــود  بدهــی  بازپرداخــت  بــرای  گذشــته 
پیمانــکاران از اســناد خزانــه اســتفاده کــرده 
اســت، افــزود: بانــک مرکــزی می توانــد از این 
اســناد برای مدیریت بازار نقدینگی اســتفاده 
کند و در این خصوص اوراق گام طراحی شد 
کــه بدهی هــای اشــخاص و بانک هــا قابلیــت 
تبدیــل بــه اوراق دارد و بانک مرکزی می تواند 
تشــدید  و  مجــدد  تنظیــم  را  بدهی هــا  ایــن 

معامله کند.
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام، 
ســومین اوراق مصوب در شــورای پول و اعتبار 
را اوراق ودیعه اعالم کرد و گفت: بانک مرکزی 
از این اوراق هم می تواند استفاده کند؛ ودیعه 
بســیار  قراردادهــای  از  و  اســت  امانــت  بــرای 
مهمی اســت که بر اســاس آن بانک می تواند 
مبلغــی را بــه ودیعــه بگیــرد و الزمــه آن حفــظ 
ضمان برای حفظ معامله یا اشیاســت و حفظ 
و نگهدای نقدینگی به این است که ارزش آن 

کاسته نشود.
او خاطرنشــان کــرد: پــس بــا حفظ قدرت 
خرید این ودیعه معنا پیدا می کند و بر اساس 
آن مصوبــه فقهــی بانــک مرکــزی ایــن شــد کــه 
بانــک مرکــزی مــی توانــد اوراق ودیعــه منتشــر 
کنــد و نقدینگــی بانک ها را نزد خود نگهدارد و 
بــه آنهــا بگوید که در این مدت بر اســاس نرخ 
بانک مرکزی، جبران می کنم و این ابزاری برای 

مدیریت نقدینگی در بانک مرکزی شد.
مصباحــی مقدم دربــاه افزایش نرخ تورم 
در کشــور گفــت: وضــع مــا از نظر تورم بســیار 
نگران کننــده اســت و بایــد تمهیــد الزم بــرای 
کنتــرل تــورم انجــام شــود و عامــل اصلــی آن، 
ناتــرازی و کســری بودجــه دولــت اســت و اگــر 
دولت درآمدها و هزینه هایش متوازن باشــد، 
نیازمند به اســتقراض از بانک مرکزی نخواهد 
شــد و البته عالوه بر این هم بانک ها از بانک 
مرکــزی اســتقراض می کننــد و آن هــم عامــل 

دیگری در رشد نقدینگی محسوب می شود.
او گفــت: انضبــاط مالی بانک ها و دولت، 
موجــب می شــود کــه دچار تورم نشــویم، پول 
امــروز مــا پــول اعتباری اســت و ماهیت چنین 
پولــی اقتضــا می کنــد که مال به حســاب بیاید 

به طور مطلق، پول اعتباری، مال نقد است.
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
گفــت: بانک ها می توانند حســاب ریســک پذیر 
افتتــاح کننــد و افــرادی کــه اقــدام بــه افتتــاح 
چنیــن حســابی می کننــد در واقــع حاضــر بــه 
ریســک هســتند و ســپرده های آنــان بایــد بــه 
فعالیت هایــی کــه بــر اســاس میزان مشــارکت 
واقعــی ســود و زیــان تعلــق گیــرد و فعالیــت 
آنان قابل حسابرسی و تشخیص سود و زیان 
اســت و ســالیانه می تواند از سوی حسابرسان 
مشخص شود؛ این افراد نه سود علی الحساب 
خواهند داشت نه سود از پیش تعیین شده و 
این کمک بســیاری به واقعی شــدن حساب ها 

و تامین مالی بانک ها می کند.
نظــام  خدمــت  بهتریــن  کــرد:  تاکیــد  او 
بانکــی بــه اقتصاد و مردم این اســت که منابع 
ســپرده گذاری به ســمت تولید و تجارت و بازار 
واقعی اقتصاد و نه به ســمت واســطه گری ها، 
ســوق داده شــود، اگــر ایــن اتفــاق رخ دهــد، 
هرچــه در میــدان عمــل ســود کســب شــود، 
پرداخــت  ســود  مشــارکت کنندگان  میــان  در 

می شود.

اصالح قوانین بانکی از اجزای 
اصلی اصالحات اقتصادی است
همچنیــن رئیس موسســه عالــی آموزش 
بانکــداری کشــور گفــت: اصالح قوانیــن بانکی 
اقتصــادی  اصالحــات  اصلــی  اجــزای  از  یکــی 
مــورد نیــاز کشــور بــه شــمار مــی رود و یکــی از 
اولویت های برنامه های تحول اقتصادی است.
فرشــاد حیــدری با بیان اینکــه از تصویب 
 ۱۳۶۲ ســال  در  ربــا  بــدون  بانکــداری  قانــون 
چندین ســال می گــذرد، افزود: تحوالت جدید 
در حوزه دانش بانکداری و تغییراتی در پی این 
پیشرفت های علمی حاصل و منجر به تحوالت 
زیادی در رویه های بانکی و نظارت بانکی شده 
اســت و این تحوالت در کنار انباشــت و تزاحم 
قوانیــن موردی تصویب شــده، مشــکالتی را در 
نظام بانکی کشــور ایجاد کرده است که عمده 

این مشکالت منشأ قانونی دارند.
او بــه روز نبودن قوانیــن را دلیل ناکارایی 
نظــام بانکــی دانســت و گفــت: تدویــن قوانین 
جدید و اصالح برخی قوانین موجود، ضرورتی 
اجتناب ناپذیر اســت. از ایــن رو، اصالح قوانین 
بانکی یکی از اجزای اصلی اصالحات اقتصادی 
مــورد نیــاز کشــور بــه شــمار مــی رود و یکی از 
اولویت های برنامه های تحول اقتصادی است.
آمــوزش  عالــی  موسســه  رئیــس 
بانکــداری ایــران تصریــح کــرد: در ســال های 
اخیــر، پیشــرفت های قابــل مالحظــه ای بــرای 
اســتقرار نظــام حاکمیــت شــرکتی، از طریــق 
قانون گــذاری، اعمــال اقدامــات نظارتــی و نیز 
اجــرای داوطلبانــه ایــن اصــول در بانک هــای 
دیگــر،  از ســوی  و  توســعه یافته،  کشــورهای 
آگاهــی ذی نفعــان بانک هــا در مــورد ضــرورت 
و اهمیــت اجــرای اصول حاکمیت شــرکتی در 
بانک ها، موجب شــده اســت مقامات نظارتی 
و قانونگذاری کشــورهای مختلف تالش کنند 
محیطی مناســب بــرای اجرای اصول حاکمیت 
شــرکتی در بانک هــا و مؤسســات مالــی ایجاد 

کنند.
بانکــداری،  صنعــت  در  کــرد:  اظهــار  او 
مدل هــای کســب و کار همــواره مــورد توجــه 
بانکــداران و سیاســتگذاران ایــن حــوزه بــوده 
بانک هــا  در  امــروزه  کــه  و مدل هــای موجــود 
اســتفاده می شــود باید مورد ارزیابی و بررسی 

مداوم قرار گیرند.
حیــدری بــا بیــان اینکــه الگوهــای موجود 
کســب و کار بانکــی بــا توجــه به وضــع اقتصاد 
داد:  ادامــه  شــوند،  بومی ســازی  بایــد  ایــران 
در راســتای ایجــاد کســب و کارهــای پایدارتــر، 
شــناخت و درک هــر چه بیشــتر نیازهــای بازار 

از اهمیت باالیی برخوردار است.
رئیــس موسســه عالی آمــوزش بانکداری 
ایــران اضافــه کــرد: بانک ها بایــد فرآیند ارزش 
آفرینی خود را از منظر مشتریان مورد ارزیابی 
قــرار دهنــد کــه ایــن رویکــرد مســتلزم آگاهــی 
کامل از خواســته های مخاطبان و ایجاد ساز و 
کارها و مدل هایی است که توانایی پاسخگویی 
خدمت رســانی  و  آنهــا  ترجیحــات  بــه  ســریع 

متناسب با نیاز جامعه را داشته باشند.

انتقاد وزیر اقتصاد از ترجیح ثروتمندان 
بر نیازمندان در نظام بانکی

خرید و فروش سیمان خارج از بورس کاال ممنوع شد
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه، خرید خدمات مشاوره با موضوع تطبیق و مستندسازی 
مناطق کشاورزی ) زراعی و باغی( تا مرحله تثبیت در محدوده چهار روستاهای شهرستان کرمانشاه 
به شماره  ۸۲۵۵/ ۱۱۳ را از طریق فراخوان عمومی و انتخاب مشاور به روش کیفیت قیمت به 
مشاورین واجد شرایط در رشته )تخصص( نقشه برداری زمینی که دارای ظرفیت آزاد مجاز هستند، 

به شرح زیر واگذار می نماید. 
عالقمندان می توانند از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا ساعت ۱۲ تاریخ ۱۳ / ۰۶ / ۱۴۰۰ استعالم ارزیابی 

کیفی و سایر مدارک پیوست آن را از طریق سامانه ستاد دریافت نمایند. 
همچنین آخرین مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی تکمیل شده به همراه سایر اسناد در سامانه 

ستاد ساعت ۱۲ تاریخ ۲۰ / ۰۶/ ۱۴۰۰  می باشد. 
دریافت و تحویل اسناد، فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( امکان پذیر است. 

تاریخ اعالم نتیجه ارزیابی حداکثر تا تاریخ ۲۳/ ۰۶/ ۱۴۰۰ می باشد.
 مدت اعتبار پیشنهادها ۳ماه از آخرین مهلت تحویل پیشنهادها است .

برآورد اولیه ۶۰۰۱۸۶۹۷۳۲۰ ریال و بر مبنای قیمت مقطوع می باشد.
 نوع کمیت و کیفیت خدمات مشاوره عبارتند از انجام ۴۰۷۹۲هکتار تطبیق  و مستند سازی 

اراضی کشاورزی است.
 کارفرما اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه به نشانی: کرمانشاه - فرهنگیان فاز یک - 

بلوار شهید مطاعی با کد پستی ۶۷۱۴۷۱۵۷۵۲ است.
نام و نشانی مدیر طرح متعاقباً اعالم می گردد. 

ارزیابی کیفی، مدارک و مستندهای الزم و روش محاسبه  سایر اطالعات به همراه معیارهای 
امتیاز های مربوط به هر یک از معیارها به همراه استعالم ارزیابی کیفی در سامانه ستاد منتشر 

شده است.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه

م الف 11۷۵ - شناسه آگهی : 1182904

فراخوان مشاوران دارای  صالحیت
اداره  ثبت اسناد و امالک کشور

تضمین شركت در مناقصه نحوه دریافت اسناد
آخرین مهلت 

ارسال پیشنهادات 
توسط فروشندگان

آخرین مهلت 
دریافت اسناد

شماره تقاضا
شماره 
مناقصه

نوع مناقصه موضوع ف
ردی

ارائه ضمانت نامه بانكی 
شرکت در مناقصه به 

ارزش 2% مبلغ پیشنهادی

ارسال نامه اعالم آمادگی 
شرکت در مناقصه به آدرس 
Fkolahkaj@mpc.ir ایمیل

14 روز پس از درج 
آگهی نوبت دوم

7 روز پس از درج 
آگهی  نوبت دوم  
در ازای ارائه معرفی 

نامه شركت

KAS-99294 1400-T-182
مناقصه 
عمومی

 P/F"HASKEL"INSTRUMENT

AIR.COMP.UNIT
1

ارائه ضمانت نامه بانكی 
شرکت در مناقصه به 

ارزش 2% مبلغ پیشنهادی

ارسال نامه اعالم آمادگی 
شرکت در مناقصه به آدرس 
Akhalifeh@mpc.ir ایمیل

14 روز پس از درج 
آگهی نوبت دوم

7 روز پس از درج 
آگهی  نوبت دوم  
در ازای ارائه معرفی 

نامه شركت

KAD-953578 1400-T-183
مناقصه 
عمومی

مبدل روغن توربین گازی 2

ارائه ضمانت نامه بانكی 
شرکت در مناقصه به 

ارزش 2% مبلغ پیشنهادی

ارسال نامه اعالم آمادگی 
شرکت در مناقصه به آدرس 

Bafzali@mpc.ir ایمیل

14 روز پس از درج 
آگهی نوبت دوم

7 روز پس از درج 
آگهی  نوبت دوم  
در ازای ارائه معرفی 

نامه شركت

KAS-14016 1400-T-184
مناقصه 
عمومی

 PARTS FOR "SCHORCH"

 V.S.D.C. CONTROL PANEL /

FREQUENCY INVERTER

3

ارائه ضمانت نامه بانكی 
شرکت در مناقصه به 

ارزش 2% مبلغ پیشنهادی

ارسال نامه اعالم آمادگی 
شرکت در مناقصه به آدرس 
EKHajavi@mpc.ir ایمیل

14 روز پس از درج 
آگهی نوبت دوم

7 روز پس از درج 
آگهی  نوبت دوم  
در ازای ارائه معرفی 

نامه شركت

KAS-424 1400-T-185
مناقصه 
عمومی

 POLYPROPYLENE BETA-TYPE

NUCLEATOR
4

ارائه ضمانت نامه بانكی 
شرکت در مناقصه به 

ارزش 2% مبلغ پیشنهادی

ارسال نامه اعالم آمادگی 
شرکت در مناقصه به آدرس 

Sdakhli@mpc.ir ایمیل

14 روز پس از درج 
آگهی نوبت دوم

7 روز پس از درج 
آگهی  نوبت دوم  
در ازای ارائه معرفی 

نامه شركت

KAS-960658 1400-T-186
تجدید 
مناقصه

 P/F "BOPP&REUTHER"

Angel valve
5

ارائه ضمانت نامه بانكی 
شرکت در مناقصه به 

ارزش 2% مبلغ پیشنهادی

ارسال نامه اعالم آمادگی 
شرکت در مناقصه به آدرس 
Lbalalzadeh@mpc.ir ایمیل

14 روز پس از درج 
آگهی نوبت دوم

7 روز پس از درج 
آگهی  نوبت دوم  
در ازای ارائه معرفی 

نامه شركت

KAS-960511 1400-T-187
تجدید 
مناقصه

 P/F "FISHER ROSEMOUNT"

 CONTROL / VALVE  CL300. /

 DIAPHRAGM  FISHER 

 KIT FOR  ACTUATOR

6

ارائه ضمانت نامه بانكی 
شرکت در مناقصه به 

ارزش 2% مبلغ پیشنهادی

ارسال نامه اعالم آمادگی 
شرکت در مناقصه به آدرس 
Mmohebifar@mpc.ir ایمیل

14 روز پس از درج 
آگهی نوبت دوم

7 روز پس از درج 
آگهی  نوبت دوم  
در ازای ارائه معرفی 

نامه شركت

KAS-990082 1400-T-188
تجدید 
مناقصه

 "PARTS FOR "THERMAL

CERAMI FURNACE
7

ارائه ضمانت نامه بانكی 
شرکت در مناقصه به 

ارزش 2% مبلغ پیشنهادی

ارسال نامه اعالم آمادگی 
شرکت در مناقصه به آدرس 

Atalavari@mpc.ir ایمیل

14 روز پس از درج 
آگهی نوبت دوم

7 روز پس از درج 
آگهی  نوبت دوم  
در ازای ارائه معرفی 

نامه شركت

KAS-140113 1400-T-189
تجدید 
مناقصه

ماشین ظرفشویی صنعتی 
2000 بشقابه

8

آگهی مناقصه عمومی
) نوبت اول(

         روز چهارشنبه 10/ 1400/06

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

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

روابط عمومی پتروشیمی مارون

 تشریح دالیل افزایش بازده حقوق صاحبان سهام در گفت وگو با معاون مالی 
وسرمایه انسانی چادرملو

همكاری مشترك فوالد مباركه و دانشگاه صنعتی اصفهان در برگزاری بزرگ ترین مسابقه مدل سازی كشور

عضو هیات مدیره سایپا : روند واكسیناسیون قطعه سازان به خوبی در حال انجام است

معاون مالی و سرمایه انسانی چادرملو در گفت 
و گویی با استناد به صورت های مالی شرکت معدنی 
و صنعتــی چادرملــو در ســال های اخیــر  کــه موجب 
افزایش  قابل توجه بازده حقوق صاحبان سهام این 
شرکت گردیده است گفت: اجرای برنامه های جدید 
اکتشافی بعنوان اولویت اصلی هیات مدیره  و در پی 
آن تأمین 10 دســتگاه حفاری جدید جهت اکتشــاف 
عمیــق،  تــداوم برنامه هــای افزایش تولیــد باالتر از 
ظرفیت اسمی از جمله تولید 11میلیون و 468  هزار 
تــن کنســانتره ســنگ آهن مرطــوب، که حــدود 53 
درصد فراتر از ظرفیت اسمی پنج خط تولید کنسانتره 
بوده است. تولید 3 میلیون و 731 هزار تن گندله، 
1میلیون و 603 هزار تن آهن اسفنجی و 1میلیون و 
26هزار تن شمش فوالد در سال گذشته که همگی 
فراتر از برنامۀ پیش بینی شــده بوده اســت. و اخذ 
مجوز ســاخت دهها طرح پائین دســتی فوالد نقش 
مثبتی در افزایش بازده حقوق ســهامداران داشــته 

است .
مهندس آذرین فر در خصوص  رویکرد توسعه 
محور شرکت معدنی و صنعتی چادرملو و چشم انداز 
رشد درآمد و سودآوری این شرکت نیز گفت : با نگاه 
به روند تغییرات ارزش بازاری شرکت از سال 1395 تا 
تاریخ )1400/03/22( می توان دریافت که چادرملو از 

رشد قابل توجهی برخوردار بوده است :
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه مزیــت اســتفاده از 
ســنگ آهــن داخلــی برای مجتمــع های فوالد ســازی 
کشــورگفت:  برخــورداری فوالد ســازان از مــواد اولیه 
داخلی  نقش عمده ای در کاهش قیمت تمام شده و 
هم چنین صرفه جویی ارزی در تولید فوالد را به دنبال 
دارد. از طرفی با توجه به حجم زیاد مصرف سنگ آهن 
در صنایع فوالد ، عدم اتکاء به واردات این مادۀ اولیۀ 
معدنی همواره کشــور را از بروز بحرانهای جهانی در 
عرضه و تقاضا، نوسانات قیمت ها، مشکالت حمل و 
نقل دریائی، توقف فروش آن توسط کشورهای صادر 
کننده و در نهایت حربه تحریم، مصون نگه می دارد.
معاون مالی و ســرمایه انسانی چادرملو افزود: 
امروزه صنایع فوالد در ردیف صنایع بزرگ با تکنولوژی 
عظیم و پیشرفته محسوب و به علت تأثیر زیادی که 
در جهت توسعه سایر صنایع کشورها دارد، صنعت 
مادر نیز نامیده می شـود و هر کشـور که مـراحل اولیـه 
توسعـــه و ایجاد زیربناها را ســپری می نماید، لزوما 
مــی بایســت اقــدام به ایجاد صنایع مــادر نماید، زیرا 
محصـوالت این صنعـت یا به صورت کاالهای مصرفی 
مورد استفاده قرار می گیرند و یا به صورت محصول 
واسطه ای در صنایع دیگر به کاالهای نهایی مصرفی 

تبدیل خواهد شد.

آذرین فر تصریح کرد: اگر چه تکنولوژی امروزی، 
مــوادی ســاخته اســت که مــی تــوان از آن بــه عنوان 
جایگزین آهن و فوالد نام برد، اما در عمـل هیچ یک از 
مـواد به انـدازۀ این مـاده کاربـرد نداشته است. از طرفی 
علیرغم بحران هایی که در زمان هایی منجـر بـه کاهش 
میزان مصرف سنگ آهـن و تـولید فـوالد و قیمت های 
آن در بـــازارهای جهانــی شــد،  لیکــن تولید و مصرف 
فوالد در جهان همچنان ســیر صعودی را طی نموده 
و آمارها مبین این امر می باشد، زیرا میزان تولید و 
مصرف فوالد یکی از شاخصهای مهم توسعه اقتصادی 
کشورها بوده و کشوری را در جهان نمی توان یافت 
که بدون صنعت فوالد در زمره کشورهای صنعتی قرار 
گرفته باشد. به نحوی که هم اکنون 66 کشور جهان 
که در ردیف کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه 

می باشند مبادرت به تولید فوالد می نمایند.
وی یــادآور شــد :  البتــه بایــد بــه ایــن موضــوع 
توجه داشــت که طرح های ایجاد، توسعه و افزایش 
ظرفیت تولید فوالد عمدتا در مناطقی از جهان اجراء 
مــی گــردد کــه قــادر بــه تولید بــا قیمتهای مناســب و 
رقابت پذیر در سطح جهانی باشند. به عبارت دیگر 
این مناطق بایستی از مزیتهای نسبی، که مهمترین 
آن وجود معادن سنگ آهن با ذخائر مطلوب، سایر 
مــواد اولیــه معدنــی، انــرژی، نیــروی انســانی ماهر و 

نزدیکی به بازارهای مصرف می باشد، برخوردار بوده 
و محدودیتهای کمتری نیز در مسائل محیط زیست 
داشته باشند. به همین دلیل کشورهایی که از مزیت 
هــای فوق به خصوص معادن ســنگ آهــن برخوردار 
نیســتند تمایــل بــه ســرمایه گــذاری و مشــارکت بــا 

کشورهای دارای مزیت نسبی در امر تولید سنگ آهن 
و فوالد را نشــان می دهند. در نتیجه تمامی عوامل 
مورد اشــاره شــاخص هایی است که می تواند منجر 
به بازده ای مطلوب حقوق سهامداران این صنعت در 

کشور باشد .

بزرگ تریــن مســابقه مدل ســازی و بهینه ســازی 
و  دانشــجویان  بیشــتر  آشــنایی  هــدف  بــا  کشــور 
دانش آموختــگان بــا مســائل واقعی صنعــت و نیز به 
چالــش کشــیدن مهارت هــای آن هــا در این حــوزه به 
همــت دانشــکده مهندســی صنایــع و سیســتم های 

دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار فوالد، افشین خیامیم، مدیر 
مهندسی صنایع شرکت فوالد مبارکه، در خصوص این 
رویداد اظهار کرد: امروزه ارتباط بین صنعت و دانشگاه 
و استفاده از نخبگان، از ضروریات پیشرفت و توسعه 
است و اگر بین دانشگاه ها و صنایع ارتباط مستحکم 
و دوطرفــه ایجــاد شــود، می تــوان بــه تحقــق برنامــه 
چشــم انداز بیست ســاله کشــور امیــدوار بــود. در ایــن 

راستا برگزاری مسابقه »تحقیق در عملیات« می تواند 
عالوه بر توجه به مسئولیت های اجتماعی فوالد مبارکه 
باعــث ارتبــاط بیشــتر بــا صنعــت شــود و مســیر  ورود 
نخبگان در حل مسائل صنعت را هموارتر سازد.مدیر 
مهندســی صنایع شــرکت فوالد مبارکه افزود: تحقیق 
در عملیات یا پژوهش عملیاتی، یکی از زیرشاخه های 
ریاضیات کاربردی است که جنبه های کاربردی آن در 
مهندســی صنایع موردتوجه قــرار می گیرد. تحقیق در 
عملیات تکنیکی است به منظور به کار بستن روش های 
تحلیلی توسعه یافته، برای کمک به تصمیم گیری بهتر 
که با اســتفاده از روش هایی نظیر مدل ســازی ریاضی 
برای تحلیل شرایط پیچیده، همواره به مدیران اجرایی 
توانایی اتخاذ تصمیم های مناسب تر و ایجاد سیستم 

کارا، بهینــه و ثمربخــش را خواهد داد. به طور خالصه 
می توان تحقیق در عملیات را اســتفاده از مدل ســازی 
تعییــن  به منظــور  واقعــی  مســائل  حــل  در  ریاضــی 
مناسب ترین تصمیم ممکن دانست.مهدی ایرانپور عضو 
هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های 
دانشگاه صنعتی اصفهان نیز در این باره گفت: کار بر 
روی مسائل بهینه سازی، در قالب یک مسابقه گروهی 
باعــث می شــود شــرکت کنندگان عالوه بــر محک زدن 
ســطح علمی و مهارتی خود، رقابت مهیجی را در این 
زمینه تجربه کنند و برگزاری این چالش در یک فضای 
تیمی، سبب تقویت مهارت های ارتباطی و کارِ گروهی 
شــرکت کنندگان خواهد شــد.دبیر اجرایــی بزرگ ترین 
مســابقه مدل سازی و بهینه ســازی کشور خاطرنشان 

کرد: این مسابقه با همکاری جمعی از اساتید برجسته 
دانشــگاه های کشــور  و متخصصانی از صنعت برگزار 
می شــود و صنایع برتر کشــور نیز حامی این مســابقه 
هستند.وی تأکید کرد: امید است این رویداد به تقویت 
ارتباط میان صنعت و دانشــگاه منجر شــود، ارتباطی 
که یکی از نتایج مثبت آن آشــنایی و شــناخت بیشتر 
ظرفیت هــای دانش آموختــگان دانشــگاهی به منظــور 
برطرف کردن موانع و حل مسائل صنعت است.ایرانپور 
افزود: شــرکت کنندگان در این دوره از مســابقه، با دو 
سؤال روبه رو خواهند بود: یکی سؤاالت عمومی است 
و دیگــری ســؤاالتی که از ســوی شــرکت فــوالد مبارکه 
اصفهان انتخاب شده است. اطالعات بیشتر در مورد 
ســؤاالت و مهلت پاســخگویی به آن ها در وب ســایت 

مسابقه و شبکه های اجتماعی در دسترس عالقه مندان 
قــرار می گیرد.عضو هیئت علمی دانشــکده مهندســی 
صنایع دانشــگاه صنعتی اصفهان ادامه داد: برندگان 
مسابقه در سه رتبه تیمی برتر به ترتیب، 20، 12 و ۸ 
میلیون تومان جایزه نقدی دریافت می کنند.وی با اشاره 
به برگزاری مجموعه ای از کارگاه های آموزشی مجازی در 
حوزه بهینه سازی در طول برگزاری این مسابقه، تصریح 
کرد: حضور در این کارگاه ها برای شــرکت کنندگان در 
مسابقه رایگان است و همچنین به شرکت کنندگان، 
گواهی حضور در کارگاه اعطا می گردد.ایرانپور در پایان 
با دعوت از همه عالقه مندان به حوزه بهینه سازی برای 
شرکت در این مسابقه گفت: ثبت نام هم اکنون آغاز 
شده و آخرین مهلت ثبت نام 1۷ شهریور 1400 است.

روند واكسیناســیون قطعه ســازان به خوبی و 
با رعایت تمام پروتكل های بهداشتی در حال انجام 
اســت و بــه عنــوان مثــال در یــک هفته نخســت، 3 
هزار و 500 نفر دوز اول واكسن كرونا  را در مرکز 

فرزانگان دریافت كرده اند.
 به گزارش سایپانیوز، بهمن حسین زاده، عضو 
هیات مدیره سایپا، درباره روند واكسیناسیون فعاالن 

مجموعــه های قطعه ســاز كــه در پایگاه فرزانگان در 
حال انجام است، گفت: واكسیناسیون قطعه سازان 
از هفته گذشته آغاز شد و در مرکز فرزانگان تاكنون 
3 هزار و 500 نفر دوز اول واكسن كرونا را دریافت 
كردنــد.وی بــا بیان اینكه در راســتای توزیع مناســب 
واكسن، سایت های مختلف نسبت به واكسیناسیون 
فعاالن صنعت خودرو، مجموعه های قطعه سازی و 

سپس گروه خدمات پس از فروش خودرو اقدام می 
كنند، تصریح كرد: شــركت های قطعه ســاز در زمان 
معین نیروهای خود را به مركز واكسیناسیون اعزام 
می كنند تا ضمن جلوگیری از هر گونه ازدحام، بتوان 

پروتكل های بهداشتی را به خوبی رعایت كرد.
عضــو هیــات مدیــره گروه خودروســازی ســایپا 
گفــت: رونــد واكسیناســیون فعــاالن صنعــت قطعه 

سازی كه شامل قطعه سازان دولتی و غیر دولتی می 
شود بر اساس معرفی نامه ای است كه شركت های 

خودروسازی ارایه كرده اند.
وی با تاكید بر اینكه واكسیناســیون سراســری 
فعاالن صنعت خودرو و قطعه سازی كار بسیار بزرگی 
بــود كــه در مجموعــه های خودروســازی دنبال شــد، 
افزود: با توجه به اینكه نیروی انســانی ماهر  اصلی 

ترین سرمایه شركتها و موسسات می باشد و از طرفی 
این متخصصین و كارگران در صنعت خودروسازی در 
شیفت های طوالنی مشغول به كار هستند، از اصلی 
ترین دغدغه های مدیران صنعت خودروسازی حفظ 
سالمتی این عزیزان بود كه با واكسیناسیون نیروی 
انسانی تمام تالشمان را در حفظ  سالمتی آنها انجام 

می دهیم.

برگزاری نشست علمی »نقش تحول 
دیجیتال حوزه ICT و رسانه در آموزش 

مجازی« با حضور مدیران همراه اول
امــروز در اولیــن جشــنواره دانشــگاه تهــران دیجیتــال، 
نشســت علمی »نقش تحول دیجیتال حوزه ICT و رســانه در 

آموزش مجازی« با حضور مدیران همراه اول برگزار می شود.
بــه گــزارش اداره کل ارتباطــات شــرکت ارتباطــات ســیار 
ایــران، امــروز ســه شــنبه 9 شــهریور 1400 از ســاعت  14 تــا 15 
نشســت علمــی »نقــش تحول دیجیتــال حوزه ICT و رســانه در 
آموزش مجازی« با حضور چهار نفر از مدیران همراه اول برگزار 
می شود.این پنل با محور یادگیری الکترونیکی در اولین جشنواره 
تهــران دیجیتــال با حمایت مرکز تحقیق و توســعه همــراه اول و 
ارائــه آقایــان مصطفی حیدرزاده به عنوان رئیس پنل و مدیرکل 
راهبردهــای دیجیتــال همــراه اول، وحیــد شــاه منصــوری عضــو 
هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران و رئیس مرکز تحقیق و توســعه 
همــراه اول، ســعید علــی عســگری مدیــرکل توســعه دانــش و 
آموزش همراه اول و فرشید بهجت محمدی مدیرکل رسانه های 
نوین صدا و سیما به صورت آنالین برگزار می شود. شایان ذکر 
اســت، اولین جشــنواره دانشگاه تهران دیجیتال به مدت 9 روز 
از دوم شهریور آغاز شده و تا یازدهم شهریورماه 1400، توسط 
 مركــز فنــاوری هــای دیجیتالی دانشــگاه تهران برگزار می شــود.

 در جشــنواره دانشــگاه تهــران دیجیتــال تجربیــات و آخریــن 
دســتاوردها و اقدامات دانشــگاه تهران، حامیان و شــركت های 
دانــش بنیــان در حوزه فنــاوری اطالعات و یادگیــری الكترونیك 
تبادل می شود.عالقه مندان می توانند برای شرکت در این پنل  به 
نشانی https://event.ut.ac.ir/#/meetings/11 مراجعه کنند.

واکنش سایپا به بازنشر یک 
عکس سه ساله!

پس از انتشار تصاویری از نحوه نگهداری چند وانت151 
در پارکینــگ و نســبت دادن آنهــا بــه دپــوی محصــوالت توســط 
ســایپا، این گروه خودروســازی توضیحاتی منتشــر و اعالم کرد 
که این تصاویر متعلق به حدود سه سال پیش بوده که مجدداً 

بازنشر شده است.
به گزارش سایپانیوز، به تازگی تصاویری قدیمی، نامفهوم 
و مخــدوش بــا موضــوع وضعیت پارک  و نگهداشــت خودروهای 
ناقص در فضای مجازی منتشــر شــده که متعلق به حدود ســه 
سال پیش در پارکینگ های شرکت بن رو ساوه از زیرمجموعه های 
گروه خودروسازی سایپا است.متاسفانه نحوه بازنشر این تصاویر 
و توصیف ها و تعبیرهای منتشــر شــده به همراه آن به صورت 
مشــکوک و تخریبی به گونه ای اســت که این تصور را در ذهن 
مخاطب ایجاد می کند که تصاویر مربوط به شرایط فعلی است.
الزم به توضیح است که محصول وانت151 به عنوان مناسب ترین 
خودرو جهت انجام حمل و نقل درون شهری و با تیراژ مناسب 
از سوی گروه خودروسازی سایپا تولید می شود، به گونه ای که به 
دلیل عرضه بیش از تعداد متقاضیان، این خودرو در آخرین طرح 
پیش فروش محصوالت سایپا با مجوز کمیته خودرو از شمول 
قرعه کشی خارج شد.نکته حائز اهمیت اینکه پس از استقرار تیم 
فعلی مدیریتی در گروه سایپا از اواخر سال 9۷ تاکنون وضعیت 
نگهداشــت خودروها به صورت جدی و مســتمر پیگیری شــده و 
کل محوطه و زمین این پارکینگ نیز ماه ها پیش مورد بازسازی و 

مناسب سازی قرار گرفته است.

اخبـــــــــــــــــار
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مفقودی
مجـوز حمـل سـالح سـاچمه ای زن )نخجیـر دو لـول(

به شـماره 21۹۰3۵۴3 به تاریخ 13۹۹/۰7/1۸مفقود 
شـده از درجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد.

اردبیل

 آگهی نوبت اول دعوت به مجمع شرکای موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریتی امين نگاه بینا 

) حسابداران رسمی(شماره ثبت25429 
بدینوسیله از کلیه شرکای  موسسه دعوت می گردد در جلسه مجمع شرکا روز سه شنبه 23 شهریور 1۴۰۰ در 
محل دفتر موسسـه واقع در تهران بلوار المپیک، چهار راه زیبا دشـت خیابان 2۴ متری زیبادشـت باال، خیابان 

گلسـتان یکم ، پالک ۵۹ راس سـاعت 1۰ صبح حضور به هم رسـانند . دسـتورات جلسـه بشـرح زیر اسـت :
1-تصمیم گیری در مورد خروج شریک مستعفی و کاهش سرمایه

2 - انتخاب تعداد مدیران و  اعضای هیات مدیره جدید
3- تغییر آدرس محل دفتر رسمی  موسسه 

۴- بحـث و تبـادل نظـر و تصمیـم گیـری احتمالـی مجـدد  در مـورد ورود شـریک جدیـد و افزایـش سـرمایه آتـی و 
انتخاب مدیران مجدد                                                                                          

  )رئیس هیات مدیره(

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
بشـماره  بهاءالدیـن  فرزنـد  مالباشـی   زاده  حمـزه  علـی  اینجانـب  تحصیلـی  مـدرک 
کدملی 1۴۵۰37۵۸۴7 در  مقطع کارشناسـی رشـته نقشـه کشـی معماری - معماری  
مفقـود   2۵۸۴۰۵1 شـماره  بـا  اردبیـل   اسـالمی  آزاد  دانشـگاهی  واحـد  از  صـادره 
گردیـده اسـت و فاقـد اعتبـار مـی باشـد. از یابنـده تقاضـا مـی شـود اصـل مـدرک را بـه 
دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد اردبیـل  بـه نشـانی اردبیـل – میـدان بسـیج – دانشـگاه 

آزاد اسـالمی واحـد اردبیـل  ارسـال نماینـد.
اردبیل

مفقودی
اینجانـب علـی مهـرزاد فرزنـد عبـاس  بـه شـماره شناسـنامه ۴۵۸ صـادره از  
زاهـدان در مقطـع کارشناسـی رشـته مهندسـی کشـاورزی _ گیاهپزشـکی  
صـادر از دانشـگاه شـهید باهنـر کرمـان بـا شـماره   13/1۵2۹۹ در تاریـخ ۹ 
مـرداد 1۴۰۰ مفقـود گردیـده  و فاقـد اعتبـار اسـت. از یابنـده تفاضـا میشـود 
اصـل مـدرک را بـه نشـانی  دانشـگاه شـهید باهنـر کرمـان واقـع در کرمـان ،  

بزرگـراه امـام خمینـی ، میـدان پژوهـش ارسـال نمایـد .
نوبت اول : 1۴۰۰/۰۵/1۰ نوبت دوم : 1۴۰۰/۰6/1۰ نوبت سوم : 1۴۰۰/۰7/1۰

فعالیت ۷۹۵ واحد تولیدی 
در هرمزگان 

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان 
از فعالیــت ۷۹۵ واحــد تولیــدی بــا اشــتغال ۲۶ هزار و 

۸۴۳ نفر در این استان خبر داد.
بــا  ایرنــا  بــا  گفت وگــو  در  دیــروز  رحیمــی  ایــوب 
یادآوری شــعار امســال به نام ســال تولید، پشتیبانی ها 
و مانع زدایی هــا افــزود: ارزش کل ســرمایه گذاری ایجــاد 
شــده در ایــن واحدهــای صنعتــی فعال در اســتان ۲۹۵ 

هزار میلیارد ریال است.
او ادامــه داد: ۴۴ واحــد تولیــدی در ســال گذشــته 
احیــا شــده کــه مهم تریــن آن هــا در زمینــه تولیــد الــکل 
بــوده اســت و در دوران کرونــا نیازمنــدی ایــن منطقه از 
سایر استان ها برداشته شد. همچنین در هرمزگان پنج 
واحــد تولیــد ماســک وجــود دارد و در ایــن مــدت بیــش 
از ۶ میلیــون ماســک و ۳۰ هــزار لیتــر شــوینده و ۲۳۷ 
هــزار لیتــر الــکل در واحدهــای تولیــدی هرمــزگان تولید 

شده است.
معــاون امــور صنایــع ســازمان صنعــت، معــدن و 
تجــارت هرمــزگان بــا بیان اینکــه در زمینه هــای مختلف 
در چهارماهــه ســال جــاری در مقایســه بــا مدت مشــابه 
ســال قبــل در واحــد تولیــد رشــد وجــود دارد، گفــت: در 
تولید فوالد ۲۳ درصد، تولید آهن اسفنجی ۱۵ درصد، 
صنایع معدنی ۱۳ درصد، شــمش آلومینیوم ۲ درصد و 
در حوزه صنایع غذایی و دارویی ۲۳ درصد رشــد وجود 

داشته است.
 رحیمی یادآور شد: این سازمان امسال سه هدف 
افزایــش ارزش تولیــد، احیــای واحدهــای راکــد و حفــظ 
وضــع تولیــد را در دســتور کار خود قرار داده اســت؛ لذا 
در بحــث پشــتیبانی ها و مانع زدایی هــا از ســال گذشــته 
مرکــز رفــع موانــع تولیــد در ســازمان صنعــت، معــدن و 
تجارت هرمزگان راه اندازی شــده اســت که به بررســی و 

ساماندهی واحدهای تولیدی می پردازد.

 بهره برداری از ۵ پروژه 

در استهبان 
۵ پروژه تولیدی، رفاهی، آموزشــی و توسعه ای با 
۲۵۰ میلیــارد تومــان هزینــه بــا حضور اســتاندار فارس 
بــه مناســبت هفتــه دولــت در شهرســتان اســتهبان به 

بهره برداری رسید.
دکتــر عنایــت هللا رحیمــی در حاشــیه افتتــاح ایــن 
پروژه ها با بیان اینکه پروژه بســیار اساســی که پیگیری 
زیادی به اجرای آن شــده اســت، جاده خرامه-استهبان-
نیریز و سیرجان به طول ۱۱۰ کیلومتر است، اظهار کرد: 
ایــن پــروژه تعریضی، توســعه و همچنین احداثی اســت 
که بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه خواهد داشــت و 
امروز اولین فاز آن آغاز شد و امیدواریم که سریع تر به 

نتیجه برسد و مردم از نتایج آن بهره مند شوند.
نماینــده عالــی دولت در اســتان فــارس ادامه داد: 
امــروز عملیــات گازرســانی بــه دو روســتای بــزرگ بــاالی 
۵۰۰ خانوار شهرســتان اســتهبان با نام های قشــم قاوی 

و خانه کت آغاز شد.

کشف و ضبط ۵2 کارت 
سوخت قاچاق در ۵ جایگاه 

منطقه کرمانشاه 
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی منطقه 
کرمانشــاه از کشــف و ضبــط ۵۲ عــدد کارت ســوخت 
قاچــاق در ۵ جایــگاه عرضــه فرآورده هــای نفتــی ایــن 

منطقه خبر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت ملــی پخــش 
فرآورده هــای نفتــی منطقه کرمانشــاه، فریدون یاســمی 
و  بازدیــد  طــی  مذکــور  ســوخت  کارت هــای  افــزود: 
هماهنگی های واحد کنترل و نظارت، ســامانه هوشمند 
و ناحیــه مرکــزی از مجــاری عرضــه فرآورده هــا کشــف و 

ضبط شد.
او بــا بیــان اینکــه بــا نظــارت سیســتم ســامانه و 
از قاچــاق کارت هــای ســوخت مطلــع  دوربیــن جایــگاه 
شدیم، تصریح کرد: تخلف از سوی چند تاکسی و وانت 
بار در ۵ باب از جایگاه های شــهر کرمانشــاه محرز شد؛ 
کــه از ۵۲  عــدد کارت ۲۱ مــورد آن نفــت گاز و ۳۱ مــورد 
بنزین بود. یاسمی اظهار کرد: تخلف جایگاه های مذکور 
در جلســه رســیدگی بــه تخلفــات مطــرح و طــی دســتور 
تعزیــرات حکومتــی مســدود و پرونــده بــرای بررســی به 

مراجع قضایی اعالم شد.   

اخبـــــــــــــــــار

پرداخت ۹0 درصد مطالبات 
گندم کاران اردبیل

مدیــر کل شــرکت غله و خدمــات بازرگانی اردبیل 
بــا بیــان اینکــه تاکنــون بیــش از ۹۰ درصــد مطالبــات 
گندم کاران در سطح استان پرداخت شده است،  ابراز 
امیــدواری کــرد که ارقام باقیمانده تا پایان شــهریور به 

حساب گندم کاران واریز شود.
علــی نوبخــت دیروز با اعالم اینکــه از اوایل خرداد 
خرید گندم در مناطق شمالی اردبیل آغاز شد و تاکنون 
در مناطــق مرکــزی و جنوبــی ادامــه دارد، گفــت:  8۳۶ 
میلیــارد تومــان ارزش گنــدم خریــداری شــده در ســطح 
اســتان بــوده که تا چهــارم شــهریور 8۳۰ میلیارد تومان 
از ایــن منابــع به حســاب کشــاورزان و زارعیــن پرداخت 

شده است.
او بــا بیــان اینکــه ۱۶۶ هــزار تن گندم مــازاد بر نیاز 
کشــاورزان اســتان خریداری شــده اســت، تصریــح کرد: 
شرکت غله و خدمات بازرگانی با تدارک انبار و سیلوها 
ســعی کــرده اســت تــا بــا کیفیت تریــن محصــول گنــدم 
کشــاورزان را خریــداری و ذخیره ســازی کنــد کــه امــکان 
اســتفاده از ایــن محصــول در کارخانه هــای آردســازی و 

تولید نان با کیفیت به وجود بیاید.
مدیــرکل شــرکت غلــه و خدمــات بازرگانــی اســتان 
اردبیــل خاطرنشــان کــرد: تمــام تالشــمان بــر این اســت 
تــا گنــدم خریــداری شــده با کیفیــت مناســب در انبارها 
و ســیلوها ذخیره ســازی و بــه کارخانه هــای آردســازی با 
اختــالط مناســب تحویــل داده شــده و امــکان تأمین آرد 

واحدهای نانوایی فراهم آید.
نیــاز  مــورد  آرد  اکنــون  اینکــه  بیــان  بــا  نوبخــت 
نانوایی هــا بــه انــدازه کافــی تأمین می شــود، تاکید کرد:  
هیــچ مشــکلی در ایــن زمینــه وجــود نــدارد و در صــورت 
نیــاز از ســایر اســتان ها نیــز گنــدم در اســتان تأمیــن و 

ذخیره سازی خواهد شد.
او ادامــه داد: تمــام تــالش مــا بــر ایــن اســت تــا بــا 
وجــود  بــا  شــده  انجــام  هدف گــذاری  و  برنامه ریــزی 
کاهــش تولیــد گنــدم در اســتان در اولویــت نیاز اســتان 
ذخیره ســازی شــود تــا مشــکالتی در ایــن زمینه نداشــته 

باشیم.

 جلوگیری از هدررفت

 6 هزار متر مكعب آب
در استان قم

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان قــم بــا 
اعام حفر و بهســازی 11 حلقه چاه برای عبور از تنش 
آبی از جلوگیری از هدررفت بیش از ۶ هزار مترمکعب 

آب در استان در پی این اقدام خبر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آب و فاضالب 
اســتان قــم، علی جــان صادق پــور بــه ارائــه گزارشــی از 
اقدامات شــرکت آب و فاضالب قم در ســه ماه نخســت 
امســال در بخــش آب پرداخــت و گفــت: در ایــن مــدت 
بیــش از ۱۵ هــزار و ۳۴۶ متــر توســعه و اصــالح شــبکه 
توزیــع آب در شــهر قــم و شــهرهای تابعــه اســتان بــا 
اعتباری بالغ بر ۱۷۵ میلیارد ریال صورت گرفته است.

انجــام اصــالح  بــا  کــرد:  او همچنیــن خاطرنشــان 
شــبکه توزیــع آب در شــهر قــم و شــهرها و روســتاهای 
تابعــه از هــدر رفــت بیــش از ۲ هــزار مترمکعــب آب در 

ماه جلوگیری شد.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان قــم از 
بهســازی ۲ بــاب مخــزن بــه حجــم ۵ هــزار مترمکعــب  
بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۱۳.۷ میلیــارد ریــال و کاهش هدر 
رفــت حــدود ۶۰۰ مترمکعــب در ســه ماه نخســت ســال 
جاری خبر داد و اظهار کرد: طی این مدت ۵ حلقه چاه 
شــهری و ۴ حلقــه چاه روســتایی نیز  بــا هزینه اعتباری 
بالــغ بر ۲.۷ میلیارد ریال بهســازی شــد کــه با اقدامات 
انجام شده این چاه ها حدود ۵۰ درصد افزایش آبدهی 

داشته اند.
 صادق پور در ادامه به تشــریح چالش های پیش 
روی تأمین آب در اســتان پرداخت و افزایش متوســط 
دمای هوا، افزایش مصرف مشــترکین و رعایت نکردن 
روســتایی،  حــوزه  به ویــژه در  اســتاندارد مصــرف  حــد 
کاهش بارندگی و افت ســفره های زیرزمینی و آبدهی 
چاه ها، کاهش کیفیت آب چاه های آب شــرب به تبع 
کاهش بارندگی و افزایش برداشت، افزایش جمعیت 
و مهاجــرت بــه اســتان و بــه تبــع آن رشــد آمــار تولیــد 
و افزایــش مهاجــرت معکــوس بــه روســتاها و کمبــود 
منابــع تأمیــن در حــوزه روســتایی را از جمله چالش ها 

برشمرد.
او همچنیــن دربــاره پروژه هــای آبفــا بــرای مقابلــه 
بــا تنــش آبــی گفــت: بهســازی ۹ حلقه چاه آب شــرب، 
بازســازی فیلترهــای تصفیه خانــه قم به منظــور افزایش 
تــوان تصفیــه و تولیــد حفــر و راه انــدازی ۲ حلقــه چــاه 
جدید، مدیریت و پایش مستمر فشار شبکه توزیع آب 
شــهر قــم، اتصال خط انتقال 8۰ روســتا بــه خط انتقال 
جدید قم برای افزایش توان تأمین آب بخش روستایی 
در پیک مصرف، تعویض شــیرآالت فرسوده خط انتقال 
قدیــم قــم بــه منظــور کاهش ریســک قطــع آب از جمله 

این پروژه هاست.
مدیرعامــل آبفــا قم در ادامه حفر دو حلقه چاه در 
مجتمع قنوات، حفر و جابجایی سه حلقه چاه در شهر 
قــم، الیروبــی چشــمه و قنات هــای روســتایی، بهســازی 
چاه هــای شــرب ســطح اســتان، بازســازی و رفــع نشــت 
مخــازن روســتایی، اصالح شــبکه توزیع فرســوده و... را 
از جملــه برنامه های آبفای اســتان بــرای مقابله با تنش 

آبی ذکر کرد.
صادق پــور در ادامــه با بیان اینکــه اکنون تعداد ۲۱ 
روستا و یک شهر استان قم با چالش کمبود آب مواجه 
هســتند، گفت: در ۴ ماهه نخســت ســال جاری به ۲۰ 
روســتای اســتان ۲هــزار متــر مکعــب آبرســانی بــا تانکر 

انجام شده است.

اخبـــــــــــــــــار

فرماندار رفسنجان با یادآوری اینکه در 
ســال گذشــته با توجه به باال بودن محصول 
روزی ۲۵ هــزار کارگــر در روز نیــاز بــود کــه 
نزدیــک بــه یــک میلیــون نفــر کارگــر در روز 
می شــد، مدیریــت موضــوع با توجــه به وضع 
کرونا دشــوار بود، پیش بینی کرد که امســال 
۲۵ هزار تن محصول برداشت شود و بر این 

اساس زمان برداشت کمتر شود.
به گــزارش مهــر، مجیــد فصیحی هرندی 
اینکــه  بیــان  بــا  خبرنــگاران  جمــع  در  دیــروز 
امســال بــا توجــه بــه کمبــود محصــول، میزان 
کار روزانه کارگران فصلی بســیار کمتر است، 
افــزود: در اینجــا اعــالم می کنیم اگــر کارگران 
فصلــی قصــد ورود به شهرســتان را دارند این 

موضوع را مدنظر قرار دهند.
او اظهــار کــرد: حضــور کارگــران فصلــی 
اســت که هر ســاله با حواشــی روبه رو اســت 
و مسئوالن نیز تدابیری برای آن می اندیشند.
فرمانــدار رفســنجان بــا بیــان اینکه برای 
مدیریت این مســاله ابتدا باید بدانیم کسانی 
کــه بــه شــهر ورود پیــدا می کننــد کجا ســاکن 
شوند، تصریح کرد: سال گذشته هم در شهر 
و بخش های تابعه قرار شد جای موقتی برای 

اســکان در نظر بگیریم که در شهر رفسنجان 
در محــل میــدان امــام حســین )ع( ایــن مکان 
ورود  از  شــهرداری  و  اســت  آمــاده  اســکان 
آن هــا بــه شــهر جلوگیــری می کنــد و کســانی 
کــه نیازمنــد نیروی کار هســتند به این میدان 

مراجعه و نیروی کار خود را دریافت کنند.
فصیحی هرنــدی محــل اســکان کارگــران 
تعبیــه  و  داربســت ها  نصــب  گفــت:  فصلــی 
دستشویی ها در این مکان انجام شده و قرار 
اســت کــه حداقل امکانات الزم بــرای کارگران 
فصلی فراهم شود، هنوز برداشت کلی پسته 

در رفسنجان آغاز نشده است.
او ادامــه داد: کســانی در حــد عــرف در 
پســته  ضبط هــای  در  خــود  اســتقرار  محــل 
کارگــران ســاالنه دارنــد و ایــن اجتناب ناپذیــر 
است، باید در این زمینه نیز تمهیداتی داشته 

باشیم.
فرمانــدار رفســنجان در خصوص امنیت 
فصــل برداشــت پســته نیــز گفــت: در زمینــه 
دوربین هــای پایــش نظارتــی در بخش مرکزی 
اقدامات خوبی انجام شــده اســت و دادستان 
هفتــه گذشــته بازدیــدی داشــت و جلســاتی 
و  برگــزار  کشــکوئیه  و  نــوق  بخش هــای  در 

توصیه هــای الزم بــرای امنیــت در این مدت را 
ابــالغ کــرد. نیروهــای نظامــی و بســیج توجیه 
هســتند. امیدواریم امســال نیز موارد سرقت 

در حد صفر باشد.
فصیحی هرنــدی بیــان کــرد: بــه کســانی 
کــه بــا مســاله برداشــت و فرآوری پســته ســر 
و کار دارنــد توصیــه می کنیم، حداقل مســائل 
حفاظتــی را مــد نظــر قــرار دهنــد و نگهبانــان 
باغ هــای شــناخته شــده باشــند. اگــر اتفاقــی 
بیفتــد برخوردهای الزم با این مســاله صورت 

خواهد گرفت.

لزوم رعایت پروتکل های 
بهداشتی به منظور جلوگیری 

از شیوع بیشتر کرونا
ایــن مســئول در پاســخ بــه ایــن ســوال 
که چرا ســال گذشــته پروتکل ها رعایت نشــد 
و منجــر بــه بــروز پیــک کرونــا بعــد از فصــل 
برداشــت پســته شــد، گفــت: پارســال شــاهد 
تجمــع  و  اجتماعــی  فاصلــه  نکــردن  رعایــت 
خانوادگــی در فصــل برداشــت پســته بودیم و 
دلیــل پیــک کرونــا پس از فصل برداشــت این 

بــود. امســال بــا واکسیناســیون اوضــاع بهتــر 
اســت؛ اما همچنان باید رعایت کرد و مراقب 
بود. وظیفه همه ما برای مقابله با کرونا زدن 
ماســک، رعایــت فاصله اجتماعی و بهداشــت 
فــردی و جلوگیــری از دورهمی های خانوادگی 

است تا مشکالت مان کمتر شود.
او درباره اینکه در فصل برداشــت پسته 
کیفیت نان در رفسنجان پایین می آید، اظهار 
کــرد: کیفیــت نــان متفــاوت اســت بنابرایــن 
احتمــال دارد کــه ایــن اتفــاق رخ دهــد و بــه 
همــکاران در اداره صمــت و اتحادیــه نانوایــان 
توصیــه می کنیــم نظارت بیشــتری بــر کیفیت 

نان و وزن آن داشته باشند.
فصیحی هرندی ادامه داد: ممکن است، 
نــان تولید شــده بــه مصارف دیگر برســد، اگر 
کســی این مسائل را مشــاهده کرد به شماره 
رفســنجان  فرمانــدار   ۰۹۱۳۱۹۳۰۶۴۱ بنــده 
اطــالع بدهنــد و آدرس نانوایــی را بــه بنــده 
پیامک کند. قانون وضع را روشن کرده است 
کــه چگونــه بــا آنهــا برخــورد شــود. از نانوایان 
تقاضــا داریــم بــه دلیل حرمت مردم و کســب 
حــالل ایــن موضــوع را در این فصل برداشــت 

مد نظر قرار دهند.

صنفــی  انجمــن  هیات  مدیــره  رئیــس 
مرغــداران گوشــتی خراســان رضــوی بــا بیان 
اینکه جوجه ریزی در استان مشکلی ندارد و 
اکثر واحدهای مرغداری گوشتی در خراسان 
رضــوی فعال هســتند، دلیــل کاهش مصرف 
مــرغ این اســتان را تاثیــرات همه گیری کرونا 

بر مشاغل استان عنوان کرد.
ایســنا  بــا  احمــد بروغنــی در گفت وگــو 
ادامــه داد: در ایــن وضــع رســتوران ها نیمــه 
شــده اند  بســته  تاالرهــا  و  هســتند  فعــال 
نمی گیــرد  صــورت  اســتان  از  مــرغ  خــروج  و 
همچنیــن  اســت.  داخلــی  مصــرف  تمــام  و 
محدودیت های کرونایی نیز باعث شده است 
که ورود مسافرین به استان کاهش و به تبع 

مصرف مرغ نیز کاهش پیدا کند.
او دربــاره وضــع تولیــد مــرغ در اســتان 
و دالیــل گرانــی جوجــه یــک روزه اظهــار کــرد: 
اکنون مرغ به قدر کافی تولید شــده اســت و 
حتی زیر قیمت مصوب عرضه می شــود. مرغ 

زنــده درب مرغــداری ۱۷ هــزار و ۱۰۰ تومــان، 
درب کشتارگاه مرغ ۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان و 
زمانی که به دســت مصرف کننده که می رســد 

۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان است.
صنفــی  انجمــن  مدیــره  هیــات   رئیــس 
مرغــداران گوشــتی خراســان رضــوی ادامــه داد: 
بــا توجه بــه افزایش قیمت کاالهــا، قیمت تمام 
شــده تولیــد مــرغ برای مرغدار بســیار باالســت. 
میانگیــن قیمــت جوجه یــک روزه نژاد راد و آرین 
برای مرغدار8۵۰۰ تومان تمام می شود. با وجود 
اینکــه مرغــدار جوجه را با قیمتی باالتر از قیمت 
مصــوب خریــداری می کنــد، اما مــرغ را با قیمت 
مصــوب عرضــه کرده و به  فروش می رســاند که 

این وضع باعث ضرر مرغدار است.
بروغنی افــزود: مرغ مانند کاالی تجاری 
نیســت که اگر مشــتری آن را نخرید بتوان از 
آن نگهــداری کــرد. نهایت نگهــداری مرغ زنده 
برای مرغدار ســه الی چهار روز بیشــتر از ۴۵ 
روز  اســت و بیشــتر از این مدت برای مرغدار 

مقرون به صرفه نخواهد بود؛ زیرا هزینه های 
نگهداری آن باال خواهد رفت.

او دربــاره دالیــل فــروش مــرغ باالتــر از 
قیمت مصوب در ســطح خرده فروشــی گفت: 
با وجود اینکه مرغدار مرغ را با قیمت مصوب 
به فروش می رســاند، اما گاهی فروشــندگان، 
مــرغ را بــا قیمــت باالتــری عرضــه می کنند به 
دلیــل افزایــش قیمــت اجاره بهــا و هزینه های 
خدمــات آب، بــرق و ... فــروش مرغ با قیمت 

مصوب برای فروشنده صرفه ندارد.
صنفــی  انجمــن  مدیــره  هیــات   رئیــس 
نــرخ  رضــوی  خراســان  گوشــتی  مرغــداران 
مصــوب خرید جوجه یــک روزه را ۴۲۰۰ تومان 
اعــالم کــرد و گفت: با این حال اکنون مرغدار 
نــژاد آریــن را ۶۵۰۰ تومان خریــداری می کند. 
قیمــت جوجــه نــژاد راد تــا ۱۰ هــزار تومان نیز 

رسیده است.
قیمــت  افزایــش  دالیــل  دربــاره  بروغنــی 
اکنــون  کــرد:  خاطرنشــان  یــک روزه  جوجــه 

عرضــه جوجــه یــک روزه در مقایســه بــا تقاضــا 
کمتــر اســت. وقتی در بــازار تقاضا زیاد باشــد، 
تولیدکننــده بــه همــان انــدازه عرضــه را انجــام 
می دهد. در این میان نقش دالل نیز در ایجاد 
مشــکالت بی تاثیــر نیســت و بیشــترین معضل 
مــا در تولیــدات کشــور حضــور دالل هــا اســت. 
مرغــدار بــا ایــن امید کــه شــاید در آینده قیمت 
مــرغ تغییــر کنــد، جوجه ریزی می کنــد وگرنه با 
وجود جوجه ۱۰ هزارتومانی، قیمت باالی نهاده 
از جملــه واکســن، دارو و ... قیمــت تمام شــده 

تولید مرغ برای مرغدار بسیار زیاد است.
صنفــی  انجمــن  هیات  مدیــره  رئیــس 
مرغــداران گوشــتی خراســان رضــوی تصریــح 
کرد: باید نرخ مصوب عرضه مرغ زنده  باالتر 
از ۲۰ هــزار تومــان باشــد. غیــر از ایــن قیمــت 
تولیــد بــرای مرغــدار باعــث ضرر خواهد شــد. 
امــروز قیمــت تمــام شــده تولیــد مــرغ بــرای 
مرغدار با توجه به هزینه نهاده و ... ۱۹ هزار 

و ۹۰۰ تومان است.

کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رئیــس 
کردســتان بــا بیــان اینکــه در اوضــاع طبیعــی 
ُــن محصول در اســتان  ســاالنه ســه میلیون ت
تولیــد می شــود، از رســیدن ظرفیــت فرآوری 
و صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی اســتان بــه یــک 

میلیون و ۲۲۰ هزار تن در سال خبر داد.
هــزار   ۲۲۰ و  میلیــون  یــک  کردســتان 
هکتــار اراضــی کشــاورزی شــامل 8۹۶ هزار و 
۲۳۵ هکتــار اراضــی دیم معــادل 88 درصد و 
۱۲۱ هــزار اراضــی آبــی معــادل ۱۲ درصد دارد. 
عمــده محصــول زراعــی ایــن اســتان گنــدم بــا 
ســطح زیــر کشــت ۶۰۰ هــزار هکتــار و عمــده 
بــا  محصــول تولیــدی باغــی نیــز توت فرنگــی 

حدود ۶۰ هزار تُن است.
دوشــنبه  بامــداد  ســپری  محمدفریــد 
اســتان  توســعه  محــور  خبرنــگاران  جمــع  در 
را بخــش کشــاورزی دانســت و اظهــار کــرد: 
کردســتان روی ریل توســعه صنایع تبدیلی و 
تکمیلی قرار گرفته است و این مهم همچنان 

با قدرت ادامه خواهد یافت.
او بــا بیــان اینکــه ۹۵.۵ درصــد مــزارع 
گندم کردستان به صورت دیم است، اضافه 
کــرد: ۹۰ هــزار نفــر در اســتان در ســطحی 
معــادل ۶۰۰ هزار هکتار مشــغول به کشــت 
ایــن حــوزه هســتند و  گنــدم و فعالیــت در 
کردســتان باالترین ســطح مزارع زیر کشــت 
گنــدم دیــم را در کشــور بــه خــود اختصــاص 

داده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان 
در  بارندگــی  کاهــش  و  خشکســالی  دربــاره 
ســال های اخیــر گفت: گندم کردســتان با آب 
ســبز یا همان آب باران رشــد می کند، این در 
حالــی اســت که ســایر اســتان ها بــرای آبیاری 
گندم زارها از آب زیرزمینی استفاده می کنند.
در  موجــود  ســیلوهای  تعــداد  ســپری 
استان را ۲۲ واحد سیلو با ظرفیت ۶۵۹ هزار 
تــن اعالم کرد و ادامه داد: همچنین ۱۴ واحد 
دارای پروانه تاســیس ســیلو به ظرفیت ۳۴۵ 

هزار تن در استان وجود دارد.
او تصریــح کــرد: از ایــن ۱۴ واحــد دارای 
پروانه تاسیس حداقل ۱۱۰ هزار تن آن باالی 
۵۰ درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارنــد کــه یکی 
پس از دیگری به ســیلوهای قابل بهره برداری 

استان اضافه می شوند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان 
گفــت: ظرفیــت ذخیره ســازی محصــوالت کــه 
فنــی  انبارهــای  و  ســردخانه  ســیلو،  شــامل 
اســت، بیشــتر از ۷۵۰ هــزار تــن اســت که در 
مجمــوع بــرای ۲ میلیون تن از این محصوالت 
الزم  برنامه ریزی هــای  کردســتان  اســتان  در 
انجام شــده اســت و کم ترین میــزان ضایعات 

را داریم.
جهــش  برنامــه  اجــرای  دربــاره  ســپری 
تولید در دیم زارهای اســتان یادآور شــد: سال 

گذشــته در قالب این طرح و با حمایت ســتاد 
اجرایــی فرمــان امــام)ره(، ۱88 هــزار هکتــار 
اراضــی دیــم در اســتان وجــود در دســتور کار 
قــرار گرفــت کــه امســال ایــن میــزان بــه ۴۵۰ 

هزار هکتار رسیده است.
او تاکیــد کــرد: اســتان کردســتان نقطــه 
عطفــی بــرای اجــرای برنامــه جهــش تولیــد در 
کشــور اســت، چراکه پروژهای اجرا شده دیم 

در اســتان می تواند الگوی موفقی برای ســایر 
استان ها باشد.

 ۱۱۵ آن  کشــاورزی  بهره بــردار  جمعیــت 
هــزار نفــر اســت که این جامعه ســاالنه بیش 
ُــن محصــوالت کشــاورزی  ت از ســه میلیــون  
تولیــد می کننــد کــه بالغ بــر ۴۰۰  هــزار تن از 
ایــن میــزان مربوط به محصوالت باغی و باقی 

مربوط به بخش زراعت است.

ظرفیت فرآوری محصوالت کشاورزی کردستان به یک میلیون و 
۲۲۰ هزار تن رسید

 محدودیت های کرونایی؛ عامل کاهش مصرف مرغ

در خراسان رضوی

 پیش بینی برداشت ۲۵ هزار تن پسته

در رفسنجان
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کاسه را به منبع 5 هزار 
لیتری تبدیل کنید

راضیه حسینی

حســینی، معــاون رئیــس جمهــور: »حــل معضالت 
زمان بــر اســت؛ از مردم انتظار داریــم، صبر کنند. مردم 
نبایــد از نظــام و انقالب 

دلسرد شوند.«
ببخشید که گاهی 
انتظارتــان  نمی توانیــم 
و  کنیــم  بــرآورده  را 
لبریــز  صبرمــان  کاســه 
کنیــم  فکــر  می شــود. 
اســت.  کاســه  از  ایــراد 
احتمــاالً باید انــدازه اش 
را کمی بزرگ تر کنیم، مثالً قد یک منبع آب با گنجایش 
پنــج هزار لیتــر. این طوری حاالحاالها لبریز نمی شــود و 
مســئوالن می تواننــد بــا خیال راحــت و آرامش خاطر به 
حل معضالت کشور بپردازند. نگران سرریز شدن منبع 
هم نباشید. از قبل یک منبع زاپاس می گذاریم کنارش 
و بــه محــض این کــه لبریز شــد ادامــه صبــر را می ریزیم 

توی آن یکی. 
لطفــاً اگــر انتظــار و خواســته دیگری ازمــردم دارید 
بگوییــد تــا بــرای آن هــم فکــری کنیــم. غــرزدن بابــت 
گرانی هــای مختصــر و کامــالً طبیعــی ناراحت تــان کــرده 

است؟ 
قــول می دهیــم دیگــر غــر نزنیــم. اصــالً یــک مــدت 
آرامــش  در  شــما  تــا  نمی خوریــم  و  نمی خریــم  چیــزی 
مشغول انجام کارهای تان شوید. آرام نفس می کشیم، 
روی پنجــه پــا راه می رویم و حــرف نمی زنیم تا یک وقت 

حواس تان از حل معضالت مملکت پرت نشود.
مشکالت یکی دو تا نیست که؛ درک تان می کنیم، 
حتمــاً بــه  خاطر کرونا خیلی تحت فشــار قــرار گرفته اید. 
مــا مــردم هــم کــه حالی مــان نمی شــود، هــی می میریــم 
و آمــار مــرگ و میــر کرونــا را بــاال می بریم. اصــالً متوجه 
نیســتیم چــه فشــاری بــه شــما وارد می کنیــم. مجبــور 
می شوید مدام توضیح دهید که همه چیز تحت کنترل 
اســت. واکســن تند،تند دارد وارد می شود. واکسن های 
داخلی تند،تندتر دارند تولید می شوند. حل این مشکل 
زمان بــر اســت. مــا از مــردم انتظــار داریــم نمیرنــد، تــا 

مشکل حل شود.
یــا مثالً درباره هوای تهــران مدام مجبورید توضیح 
دهید: حل مشــکل هوای تهران نیازمند زمان اســت. ما 
از مــردم انتظــار داریــم فعالً نفس نکشــند تا مشــکل را 

برطرف کنیم.
 یــا درباره خاموشــی ها و خشکســالی بگویید: حل 
مشکل کمبود برق و آب در کشور بسیار زمان بر است. 
از مــردم انتظــار داریــم مدتی با بی برقــی، بی آبی و گرما 

کنار بیایند تا مشکل حل شود.
کالً حــل همــه مشــکالت زمان بــر اســت. از مــردم 
انتظار داریم مدتی بروند به خواب زمستانی، تابستانی، 

پاییزی، بهاری تا ببینیم چه پیش می آید.
خالصه این که اگر غار خوب سراغ داشتید معرفی 
کنیــد برویــم مدتــی بخوابیــم بلکــه مســئوالن بتوانند با 

آرامش خاطر کشور را گلستان کنند.
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در سایت روزنامه بخوانید:

بــه  بعــد از شــکایت ســازمان غــذا و دارو 
ســازمان بازرسی کل کشور و طرح ادعای اصرار 
گمــرک بــرای ترخیــص داروهــای بــدون مجــوز، 
گمرک ایران طی واکنشــی به این جریان، ضمن 
اســناد  از  بخشــی  شــده،  مطــرح  ادعاهــای  رد 
مربوطه مبنی بر درخواست سازمان غذا و دارو 
بــرای ترخیــص داروهــای مــد نظــر را نیز منتشــر 

کرده است.
به گزارش ایسنا، در ادامه اختالفی که بین 
گمــرک ایــران و ســازمان غــذا و دارو در رابطــه بــا 
وضــع داروهای دپو شــده ایجاد شــده بــود، اخیرا 
شانه ساز، رئیس سازمان غذا و دارو طی نامه ای 
به ســازمان بازرســی کل کشور علیه گمرک ایران 

شکایت خود را اعالم کرد.

سازمان غذا و دارو: ورود بدون 
مجوز کاال خالف رویه قانونی است
وی در ایــن مکاتبــه طبــق تاکیــدات قبلــی، 
موضــوع ورود داروی بــدون مجــوز بــه گمــرک را 
مطــرح و گفتــه کــه »گمــرک ایران بــدون دریافت 
و اخــذ مجــوز از وزارت بهداشــت اقــدام به صدور 
مجــوز ورود برخــی از اقــالم دارویــی بــه گمــرکات 
کــرده اســت کــه این امــر منجر بــه انباشــت دارو 
در گمــرکات در شــرایط نگهــداری نامطلوب شــده 
اســت و ترخیــص ایــن کاالها بــدون تائیــد وزارت 
بهداشــت منجــر بــه مخاطره افتادن ســالمت هم 

میهنان خواهد شد.«
اما در حالی در قوانین موجود، ورود کاالیی 
که هنوز مجوز واردات را دریافت نکرده به بنادر 
و انبارهــا روالــی غیــر طبیعــی نیســت کــه معاون 
وزیــر بهداشــت به ســازمان بازرســی اعــالم کرده 
اســت »علیرغــم بدیهی بودن موضــوع ممنوعیت 
ورود کاالهــای فاقــد مجــوز و ثبــت ســفارش بــه 
گمــرکات و اعــالم مجــدد ایــن ســازمان  به گمرک 
و تاکیــد بــر لــزوم اخــذ تاییدیــه از ســازمان غذا و 
دارو جهــت ورود دارو بــه گمــرک، ایــن ســازمان 
بــه اســتناد کمبــود دارو کــه تشــخیص آن خــارج 
از صالحیت گمرک اســت، اقدام به اعمال فشــار 

جهت ترخیص داروها کرده است.«
از  همچنیــن  دارو  و  غــذا  ســازمان  رئیــس 
برخــی  بــه  مربــوط  داروهــای  ورود  ممنوعیــت 
شــرکت های خارجــی و عــدم مجــوز ایــن ســازمان 
بــرای آنهــا اشــاره داشــته و خطــاب بــه ســازمان 
در  ســازمان  »ایــن  کــه  کــرده  اعــالم  بازرســی 
خصــوص خطــر ترخیص کاالهــای فاقــد مجوز به 
گمرکه هشــدار داده و مســئولیت ایجاد هر گونه 

عارضه ای را بر عهده گمرک می داند.«

درخواست مکتوب ترخیص 
داروهایی که گفته شد مجوز 

ندارد

اما این گزارش سازمان غذا و دارو در حالی 
بر ابهامات گذشته در مورد داروهای دپو شده در 
گمرک و بخشی از داروهای بدون مجوز افزود که 
با واکنش گمرک ایران مواجه شــده اســت و ارائه 
توضیحات و اسناد نشان می دهد که حتی درباره 
داروهایی که گفته شــده مجوز واردات نداشــته، 
در همین مدت اخیر با مکاتبه مسئوالن سازمان 
غذا و دارو با گمرک ایران درخواست ترخیص آن 

صادر شده است.
مکاتبــه  جزئیــات  گــزارش،  ایــن  ادامــه  در 
ارونقــی، معــاون فنی گمرک ایران با شــانه ســاز، 
رئیــس ســازمان غــذا و دارو بــه همراه بخشــی از 
اســناد مربوطــه بــرای ترخیــص داروهــای مدنظــر 
آمــده کــه در آن در ســه بند به شــکایت ســازمان 

غذا و دارو پاسخ داده شده است. 
» ۱- ورود کاالهای فاقد مجوز بهداشــت به 

گمرکات کشور
شــمارۀ  نامــه  پاســخ   ، خصــوص  ایــن  در 
مدیــرکل   ۱۴۰۰/ ۵/ ۲۶ مــورخ   ۶۶۵/ ۲۸۴۶۸
محتــرم امــور دارو و مــواد تحــت کنتــرل ســازمان 
غــذا و دارو )تصویــر پیوســت( ، بطــور مفصــل، 
تفــاوت واژه هــای » مراجــع تحویــل  بــا تشــریح 
گیرنــده« ، »اظهــار کاال«، »مناطق آزاد و مناطق 
ویــژه« ، طــی نامــۀ شــمارۀ ۷۱۱۸۳۱ /۱۴۰۰ مــورخ 
۶ /۶ /۱۴۰۰ )تصویــر پیوســت( داده شــده اســت 
کــه توجــه جنابعالی را به مفاد نامــۀ مزبور جلب 
می نماید تا تفاوت دو واژۀ »ورود« و »ترخیص« 
کاال بــرای آن مرجــع مشــخص شــود. بایــد توجــه 
اماکــن  از  آن  ترخیــص  یــا  کاال  خــروج  داشــت 
گمرکی، مســتلزم انجام تشــریفات گمرکی اســت 
که مجوزهای قانونی الزم از جمله مجوز »وزارت 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی« در زمــان 
انجام تشــریفات گمرکی، بصورت سیستمی اخذ 
و ســپس با رعایت ســایر مقررات، اجازه ترخیص 
قطعــی کاال از گمــرک و خــروج آن داده می شــود. 
بنابرایــن، تمــام کاالهای ســالمت محور مشــمول 
اخــذ مجوزهــای قانونــی، با مجــوز ترخیص وزارت 

بهداشت ترخیص و از گمرک خارج می شوند.
۲- عدم تایید کلیه خطوط تولید محصوالت 
داروی  وجــود  و  هنــد   Kwality شــرکت  دارویــی 

رمدسیویر در گمرک
شــرکت  انبارهــای  در  مزبــور  داروی   – اوال 
تحویل گیرنده )شــرکت انبارهای عمومی فرودگاه 
نگهــداری  و  بــوده  موجــود  )ره((  خمینــی  امــام 

می شود و نه در گمرک.
ً - توجــه جنابعالــی را به مفــاد پاراگراف  دومــا
اینجانــب   ۱۴۰۰/ ۵/ ۲۳ مــورخ  گــزارش   )۱( بنــد 
بــه شــمارۀ ۶۶۶۸۷۹ /۱۴۰۰ بــا عنــوان دادســتان 
محترم عمومی و انقالب تهران )تصویر پیوســت( 
جلــب می نمایــد کــه در آن تصریــح شــده اســت 
»مقــرر گردید وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی، بقید فوریت، مســتنداً نســبت به اعالم 

نظــر درخصــوص »ترخیص« یا »عــدم ترخیص« 
 Remdesivir محموله ۲۰۰ هزار بســته ای داروی
۱۰۰mg( Injection(، متعلــق بــه شــرکت اریکــه 

تجارت ویســتا، بــا عنایت به اظهــارات مدیرعامل 
شــرکت موصــوف مبنــی بر ترخیــص و توزیع چند 
محمولــه قبلــی از ایــن دارو در کشــور بــا مجــوز 

ترخیص وزارت بهداشت اقدام نماید.«
وزارت  بــر  فشــاری  هیچگونــه  بنابرایــن، 
بهداشــت مبنــی بــر ترخیــص ایــن دارو بــدون اخــذ 
مجوز، وجود نداشــته و آنچه خواســته شــده است 
تعیین تکلیف کاالیی است که در بحران کرونا، در 
انبارهای فرودگاه امام خمینی)ره( خاک می خورد.
نمــوده  اعــالم  محتــرم  مرجــع  آن   - ً ســوما
 ،۱۴۰۰/ ۵/ ۴ بتاریــخ  دارو  فنــی  بازرســی  »اداره 
و  شــکایت  متعــدد  مــوارد  بــر  مبنــی  گزارشــی 
 Kwality شــرکت  مختلــف  داروهــای  از  ریــکال 
هنــد در ســال های گذشــته، بدالیلی چــون وجود 
ویال هــای  در  حشــره  و  خارجــی  ذرات  رســوب، 
تزریقی و تغییر رنگ و شــکل دارو را به معاونت 
برنامه ریــزی اداره کل دارو ارائــه و اعــالم کــرد که 
کلیــۀ خطــوط تولیــد محصــوالت دارویــی شــرکت 
مذکــور مــورد تأییــد آن اداره نمی باشــد.« حال از 
آن مرجع محترم درخواست دارد اگر این موضوع 
در چهارم مردادماه سال جاری به اطالع سازمان 
غذا و دارو رسیده است، چگونه در تاریخ ششم 
مرداد ســال جاری، ســازمان غذا و دارو طی نامه 
شــمارۀ ۲۳۵۱۸ /۶۵۵ )تصویــر پیوســت( دقیقــاً 
بــرای داروی رمدســیویر از همــان برنــد و از همان 
مجــوز  شــرکت،  همــان  بــرای  دقیقــاً  و  کارخانــه 
ترخیــص صــادر و بــه گمــرک ابــالغ نمــوده اســت 
تــا کاال ترخیــص شــود؟ و به فــرض اینکه گزارش 
اداره بازرســی فنی دارو با تأخیر به ســازمان غذا 
و دارو واصل شده )که چنین نبوده(، چرا نسبت 
بــه جلوگیــری از پخش و توزیع ایــن دارو اقدامی 
نشــده اســت؟ و ایــن اجــازه داده شــده تــا کاال از 
گمــرک ترخیــص و بــه چرخۀ توزیع، روانه شــود؟ 
البتــه تصویــر دو فقــره مجــوز ترخیــص دیگــر از 
ســازمان غــذا و دارو به شــماره های ۹۸۳۹ /۶۵۵ 
مــورخ ۲۹ /۲ /۱۴۰۰ و ۲۰۴۱۲۶ مورخ ۲۰ /۴ /۱۴۰۰ 

)تصاویــر پیوســت( بــرای همــان داروی آمــاده از 
واردکننــده  همــان  بــرای  هنــدی  شــرکت  همــان 
داخلی، مزید اســتحضار و شــفاف سازی موضوع 
ایفاد می گردد. ســایر ســوابق ترخیص نیز نشان 
مــی دهــد همــان دارو توســط شــرکت »یاراطــب 
خاورمیانه« با مجوز آن مرجع، از گمرک ترخیص 

و توزیع شده است.
۳- واردات سرم از کارخانۀ Turk ilac ترکیه 

بدون داشتن سیاست واردات و ثبت سفارش
ممنوعیت ترخیص ســرم تزریقی از کارخانه 
Turk ilac کشــور ترکیــه کــه در آن درخواســت 

ســرم  نــوع  ایــن  »ترخیــص«  از  اســت  شــده 
جلوگیــری شــود طــی نامۀ شــمارۀ ۲۸۳۵۷ /۶۶۵ 
مــورخ ۲۵ /۵ /۱۴۰۰ )تصویــر پیوســت( بــه گمــرک 
ایــران ابــالغ و ایــن ســازمان نیز بالفاصلــه مراتب 
را بــه کلیــه گمــرکات کشــور ابــالغ و بــر ترخیــص 
ایــن ســرم ها نظــارت کافــی داشــته تــا حتــی یــک 
عدد ســرم بدون مجوز ترخیص وزارت بهداشــت، 
از گمــرک ترخیــص نگــردد. اما باید توجه داشــت 
آن مرجع بعد از ابالغ ممنوعیت »ترخیص« این 
ســرم ها ، خــود، نســبت به صــدور مجوز ترخیص 
 Turk بــرای همیــن برند ســرم تزریقــی از کارخانه
ilac در تاریخ ۱ شهریورماه سال جاری، طی نامۀ 

اقــدام  شــمارۀ ۲۹۴۲۴ /۶۵۵ )تصویــر پیوســت( 
نمــوده اســت. نکته جالب توجه این که ســازمان 
غذا و دارو طی نامۀ شــمارۀ ۲۷۲۴۹ /۶۵۵ مورخ 
۲۰ /۵ /۱۴۰۰ )تصویر پیوست( ، یعنی ۵ روز قبل 
از اعــالم ممنوعیــت ترخیــص ایــن نــوع ســرم، از 
شــرکت دارو درمــان ســالمت پــارس، درخواســت 
نمــوده ۶۰۰ هــزار عــدد ســرم تزریقــی از کارخانه 
Turk ilac در دو نــوع قنــدی و نمکــی، حداکثــر 

ظرف یک هفته وارد کشــور گردد. بنابراین آنچه 
محرز و مشخص است ظاهراً واردات سرم مذکور 
توســط شرکت اریکه تجارت ویستا، واردات سرم 
بدون سیاســت واردات و ثبت سفارش به گمرک 
تلقی می گردد! و واردات همان برند ســرم توسط 
شــرکت دارو درمــان ســالمت پارس، بــرای تأمین 
فوری سرم در کشور، مورد تأکید آن مرجع واقع 

می شود.«

یادآوری تماس های مکرر و عدم 
ترخیص هیچ دارویی بدون 

مجوز وزارت بهداشت
نامــه، معــاون فنــی گمــرک  ایــن  ادامــه  در 
خطــاب به رئیس ســازمان غــذا و دارو توضیحات 
دیگــری بــه شــرح زیــر ارائــه کــرده اســت کــه در 
بخشــی از آن بــه حضــور مســئوالن ارشــد گمرک 
بــرای نظــارت و ترخیــص فــوری  و معــاون فنــی 
محموله هــای دارویــی از جمله ســرم و واکســن و 
ســابر اقــالم مربــوط بــه کرونا و یــا داروهای دیگر 
که مورد توجه سازمان غذا و دارو نیز قرار گرفته، 
اشــاره و تاکید شــده این در حالی اســت که هیچ 
قرابت شــخصی، سببی و آشــنایی با شرکت های 

واردکننده وجود نداشته است. 
ارونقی همچنین به شانه ســاز یادآور شــده 
کــه »تماس هــای تلفنــی همــکاران جنابعالــی نیز 
در ســابقه خواهــد مانــد کــه در اولیــن روزهــای 
کمبود سرم در بیمارستان های این کشور، مکرراً 
اســتمداد می کردند تا ســرم های خریداری شــده، 
بــه هــر نحو مقتضی به کشــور برســد و بالفاصله 
از گمــرک ترخیــص شــود. در ایــن خصــوص توجه 
جنابعالــی را به نامۀ شــمارۀ ۲۷۵۰۳ /۶۶۵ مورخ 
۲۱ /۵ /۱۴۰۰ مدیــرکل محتــرم امــور دارو و مــواد 
دارو درخصــوص  و  غــذا  کنتــرل ســازمان  تحــت 
و  ســرم  یکســره  حمــل  محموله هــای  ترخیــص 
ســپاس از زحمات بی منت گمرک جلب می نماید 
و اذعان می دارد که هیچ کاالی سالمت محوری 
اعــم از واکســن، ســرم، مــواد اولیــۀ دارو و دارو، 
بــدون هماهنگــی و مجــوز ترخیــص آن مرجع، از 

گمرک، ترخیص نشده است.«
در ادامــه تاکیــد شــده »بــا توجــه بــه اینکــه 
تاکیــد گمــرک بــر تعییــن تکلیــف فــوری کاالهــای 
ســالمت محــور و مرتبــط بــا کرونا در این شــرایط 
بحرانــی بــوده و نــه ترخیــص کاالهــای مشــمول 
مجــوز بهداشــت، بــدن مجــوز ترخیــص، اظهارات 
رئیس ســازمان غذا و دارو مصداق بارز تشــویش 
اذهان عمومی در این شرایط است و قضاوت در 
این رابطه در اختیار افکار عمومی خواهد بود.«

وزیــر بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی 
بــا بیــان اینکه دولت با همه توان در حال تالش 
برای واکسیناســیون حداکثری اســت، اعالم کرد 
که از هفته آینده شاهد توزیع گسترده واکسن 

در استان ها خواهیم بود.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری افــق و اقتصــاد، 
بهرام عین اللهی، وزیر جدید بهداشت روزگذشته 
درجمع روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
گفــت: درروزهــای مــاه محرم همه دل هــا متوجه 
آقا اباعبدهللا اســت و ما هم دســت به دامن آقا 
می شــویم و از ایشــان می خواهیم ملت مسلمان 
مــا را در همــه کارهــا یــاری کننــد. بــه هرحــال مــا 
امروز در یک پیچ تاریخی قرار داریم که شاید در 
کل تاریخ کشــور ما بی نظیر باشــد و یک معضل 
جهانــی نیــز اســت و مــا هم بخشــی از آن جامعه 

هستیم که باید با این بیماری مقابله کنیم.
او افزود: جا دارد که از همه کادر زحمتکش 
ســالمت کــه در ایــن روزهــا حماســه های عظیمی 
را آفریدند تشــکر کنیم. ما شــهدای بســیار گران 
و  درمــان  بــرای  خودمــان  عزیــزان  از  را  قــدری 
پیشگیری از بیماری از دست دادیم و جا دارد که 
هــم از آن هــا تقدیــر کنیم و هــم از کلیه عزیزانی 
که این روزها شاهد هستید که چه حماسه هایی 
را می آفریننــد و تــا چــه انــدازه در نجــات جــان 
از  همچنیــن  می کننــد.  کوشــش  هم وطنانشــان 
کادر اداری در همــه حوزه هــا کــه در تالشــند کــه 

این مشکالت را حل کنند تقدیر می کنیم.
عین اللهــی گفــت: درضمن در شــروع هفته 
دولــت قــرار داریــم و بایــد یــاد شــهیدان رجایی و 
باهنــر را گرامــی بداریــم. ایــن عزیزان بــرای ارتقا 

کشور زحمت کشیدند و به شهادت رسیدند.
وزیــر جدیــد بهداشــت اظهار کــرد: برنامه ها 
بســیار متعــدد اســت و فکــر نمی کنــم بتوانیم به 
کنیــم.  بــه آن صحبــت  راجــع  تفصیلــی  صــورت 
مرتبــا  ریاســت محتــرم جمهــوری  کــه  همانطــور 
هــم  رهبــری  معظــم  مقــام  و  کرده انــد  صحبــت 
فرموده انــد. اولویــت اول وزارت بهداشــت اداره و 
مقابله با بیماری کروناست. متاسفانه با آمارهای 
بــدی مواجــه هســتیم و خیلــی از خانواده هــا بــه 
خاطر این وضعیت عزادار هستند و این ویروس 
تلفات زیادی در سطح جهان می گیرد و در کشور 

ما نیز همینطور است.
عین اللهــی گفــت: دررابطه با درمــان کرونا، 
بایــد همــه امکانات را در اســتان ها بــه کارگیریم. 
بیمارســتان ها  در  نبایــد  کرونایــی  بیمــار  هیــچ 
بــدون درمــان بماننــد و بایــد همــه امکانــات خود 
را بســیج کنیــم. پروتکل هــا را کمیته هــای علمــی 
مشــخص کردند. خواهشــم از عزیزان این اســت 
کــه کارهــا را مطابــق بــا پروتکل هــا انجــام دهند، 
چــه در تجویــز دارو و درمــان آن هــا، از نیروهــای 
متخصصــی کــه در ایــن زمینــه فعالیــت می کنند، 
براساس پروتکل ها این کار انجام گیرد. تا جایی 
کــه امــکان دارد تخت هــای ویژه را بیشــتر کنند و 

آن ها را تجهیز کنند.
او در ادامــه بیــان کرد: ما بایــد تا حد امکان 
نبایدهــا را رعایــت کنیم. بنابراین در نگه داشــتن 
بیمار مســاله رســاندن اکســیژن اســت که باید از 
راه های مختلف پیش بینی و تهیه شــود و نقشــی 
حیاتی دارد. من از روســای دانشــگاه ها خواهش 
می کنــم که مانند همیشــه حتمــا در مراکز حضور 

داشــته باشــند و سرکشــی از واجبــات اســت کــه 
خودشان و معاونان در محل حضور پیدا کنند.

او در ادامه افزود: اینکه در اســتانی مریض 
روی زمیــن بمانــد مســاله بدی اســت. مردم عزیز 
ما نشان داده اند که پای کار هستند و در صحنه 
حاضرند. حماســه هایی در دفاع مقدس داشــتیم 
آمــاده  کــه  مــردم نشــان داده انــد  امــروز هــم  و 
همکاری هســتند و ما باید از همه عرصه ها برای 
اداره بیمــاری کرونــا اســتفاده کنیــم. این مســاله 
صرفــا محــدود بــه وزارت بهداشــت نیســت و از 
همه امکانات ممکن  و سازمان ها، ارتش، سپاه، 
هالل احمر و آموزش و پرورش باید استفاده کرد. 
مردم عزیز ما هم آشــنایی پیدا کردند که چگونه 

بتوانند با بیماری مقابله کنند.
مــردم  همــه  از  کــرد:  اظهــار  عین اللهــی 
عزیزمــان می خواهــم کــه کمک و همــکاری کنند. 
مــا صحنه هــای بســیار خوبــی را در بازدیدهــای 
میدانی که داشــتیم دیدیم. من دراهواز که رفتم 
دیدم که یک حســینیه را به مرکز واکسیناســیون 
رابــط  نفــر  یــک  و  کرده انــد  تبدیــل  ســاعته   ۲۴
وزارت بهداشــت در آنجا حضور داشــت، اما خود 
مــردم کمــک می کردند و حتی خودشــان واکســن 
و  نیســت  ســختی  کار  زدن  واکســن  می زدنــد. 

می شود آن را آموزش داد.
او در ادامــه افــزود: مــا فقــط دو شــرط در 
واکسیناســیون داریم. یکی اینکــه ورود اطالعات 
واکســن  کــه  اطالعــات کســی  و  باشــیم  داشــته 
می زند باید ثبت شــود و ســرمای واکسن نیز باید 
رعایت شــود که این مســاله پیچیده نیســت و به 
راحتــی قابــل انجــام اســت. انشــاهللا باهمــکاری 

مــردم آمادگــی داریــم که بــا همکاری ســازمان ها 
مراکــز  بهداشــت  وزارت  نظــارت  و  ارگان هــا  و 
واکسیناســیون بیشــتر شــود که همزمان با ورود 
بیشــتر واکســن بــه کشــور و تولیــد واکســن در 
داخــل، واکسیناســیون هــم انجام شــود. باالخره 
ایــن خدمــات درحــال انجــام اســت اما بایــد کاری 

انجام دهیم که باعث رضایت مردم شود.
در  مــردم  اینکــه  گفــت:  بهداشــت  وزیــر 
صف هــای طوالنی بایســتند قابل قبول نیســت و 
باید عزیزان در دانشگاه ها کارهای ابتکاری کنند 
و هدفشــان این باشــد که مردم را به نحو احسن 
واکســینه کنند. از هفته آینده هم شــاهد میزان 
قابــل توجهــی واکســن در داخــل کشــور خواهیم 
بــود و در اســتان ها توزیع می شــود. خواهشــمان 
ایــن اســت کــه همزمــان بــا واکســن کــه وارد یــا 
تولیــد می شــود، بــه همان انــدازه واکسیناســیون 
بــه ســرعت انجام بگیرد. ایــن کار می تواند جلوی 

پیک های بعدی را بگیرد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت: 
به زودی هفته ای ۵ میلیون دوز 

واکسن وارد می شود
معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت، نیــز در 
حاشــیه نشست مجازی وزیر بهداشت با رؤسای 
دانشــگاه های علــوم پزشــکی کشــور، از ســرعت 
گرفتن واکسیناسیون در کشور خبر داد و گفت: 
بــه زودی هفتــه ای ۵ میلیــون دوز واکســن وارد 

کشور می شود.
یــک  فــاز  افــزود:  رئیســی  علیرضــا 

واکسیناســیون شامل کادر بهداشت و درمان که 
انجــام شــد. فــاز ۲ نیز بــرای ســالمندان باالی ۶۰ 

سال بود که ۸۷ درصد آنها واکسینه شده اند.
وی بــا اعــالم اینکــه فــاز ۳ شــامل مشــاغل 
حساس و گروه های شغلی و بیماران خاص بوده 
اســت کــه تقریبــاً انجام شــده اســت، ادامــه داد: 
در واقــع االن وارد فــاز ۴ برنامــه واکسیناســیون 
کشــوری شــده ایم کــه بــرای افــراد زیــر ۶۰ ســال 

است.
رئیســی با اشــاره بــه اینکه جمعیــت زیر ۶۰ 
ســال کشــور حــدود ۴۲ میلیــون نفــر هســتند، 
گفــت: بــرای ایــن افــراد ۸۵ میلیون دوز واکســن 
نیــاز داریــم کــه از هفتــه آینــده بــه طــور مســتمر 
میــزان قابــل توجهی واکســن وارد کشــور خواهد 

شد.
وی افــزود: از هفتــه آینــده ۵ میلیــون دوز 
واکســن بــه صــورت هفتگــی وارد خواهــد شــد و 
شــهریور ۱۴۰۰ می توانیــم حداقــل ۲۰ میلیــون و 
مهــر نیــز حداقــل ۳۰ میلیــون دوز واکســن وارد 

کنیم.
معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت بــا اعالم 
اینکه در حال حاضر روزانه ۶۵۰ هزار دوز تزریق 
واکســن در کشــور انجــام می شــود، گفــت: ایــن 

مقدار ظرفیت قابلیت ۲ برابر شدن را دارد.
میلیــون   ۲۷ تاکنــون  اینکــه  اعــالم  بــا  وی 
اســت،  شــده  تزریــق  کشــور  در  واکســن  دوز 
افــزود: تمامــی واکســن هایی کــه مصــرف شــده 
کــه  طــوری  بــه  داشــته اند،  مناســبی  اثربخشــی 
میزان بستری های بیمارانی که واکسینه شده اند 

پایین تر از کسانی است که واکسن نزده اند.

جدال دارویی باال گرفت
به دنبال شکایت سازمان غذا و دارو به سازمان بازرسی و 

طرح ادعای اصرار گمرک برای ترخیص داروهای بدون مجوز، 
گمرک ایران بخشی از اسناد درخواست سازمان غذا و دارو 

برای ترخیص داروها را منتشر کرد

وزیر بهداشت وعده داد: توزیع گسترده واکسن از هفته آینده

وزارت آموزش و پرورش: 
فوق العاده ویژه معلمان 

مطابق قانون در شهریور 
پرداخت می شود

وزارت آموزش و پرورش اعالم کرد که فوق العاده 
پرداخــت  در شــهریور  قانــون  معلمــان، مطابــق  ویــژه 

می شود.
بــه گــزارش وزارت آموزش و پرورش، در جلســه ای 
بــا حضــور معاونــان وزارت آمــوزش و پــرورش، دیــوان 
محاســبات کل کشــور و ســازمان برنامــه و بودجــه در 
خصــوص پرداخــت فوق العــاده ویــژه معلمان به اســتناد 
»بنــد ۱۰ مــاده ۶۸ قانــون مدیریــت خدمات کشــوری، با 
رعایــت مصوبــه شــماره ۱۳۸۰۹۱/ت ۵۰۰۰ ه مــورخ  ۱۵ 
طــرح  بــرای مشــموالن  وزیــران«  بهمــن ۱۳۹۳ هیــأت 
طبقه بنــدی مشــاغل معلمــان کشــور بــه میــزان حداقل 
۲۱ و حداکثــر ۲۷ درصــد براســاس بنــد الــف تبصــره ۱۲ 
قانون کل کشــور، مقرر شــد پس از رفع مغایرت احکام 
صادره، افزایش فوق العاده ویژه مشمولین مفاد مصوبه 

یادشده در شهریور ۱۴۰۰ اعمال شود.
ایــن وزارتخانــه همچنیــن اعالم کرد: براین اســاس 
مابه التفــاوت فروردیــن لغایت مــرداد ۱۴۰۰ نیز همزمان 

با حقوق و مزایای شهریور پرداخت می شود.

جهانپور: استفاده سینوفارم 
 برای کودکان ونوجوانان

در چین تایید شد
رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی در توئیتی از تایید 
واکســن سینوفارم برای استفاده اضطراری در کودکان 

ونوجوانان در چین خبر داد.
بــه گــزارش ایرنا، کیانوش جهانپور روز ســه شــنبه 
در این توئیت نوشت:  واکسن سینوفارم ۲۰ ژوئیه برای 
استفاده اضطراری در کودکان و نوجوانان در چین تایید 
شده است. وی افزود: امارات متحده عربی این واکسن 
را برای استفاد در افراد سه ساله و باالتر دوم ماه اوت 

تایید کرده است.


