
رضا پدیدار 

رئیس كمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران

در دهه های اخیر و با عنایت به تحوالت 
مختلــف اقتصادی، اجتماعی و فناورانه، مانند 
افزایش شهرنشینی در الگوی مصرف و میزان 
مصرف گرایــی و افزایــش نفــوذ و بهره گیــری از 
فناوری هــای نــو زندگــی بشــر بــا چالش هــا و 
مســایل جدیــدی در ســبك زندگــی و محیــط-

زیست مواجه شده است.
پدیده هایــی مانند چاقــی و پیری جامعه، 
كمبــود منابع آبی پایدار، تغییرات آب وهوایی، 
آلودگی هوا، ایمنی و امنیت غذایی و پســماند 
در دهه هــای اخیــر به ویــژه در حــوزه انــرژی به 
مســایلی كلیدی برای بشــر تبدیل شــده است 
كــه آینــده و بقــای مــا را تحــت تاثیر خــود قرار 

می دهند.
پارادایــم  خــود  نــوع  در  چالش هــا  ایــن 
جدیدی از زندگی را رقم زده اســت كه مملو از 
فرصت ها و الگوهای نوین بویژه در بخش های 
انرژی روزمره همانند برق و توجه به تاب آوری 
و آینــده آن در كشــور و نیــز جهــان پیرامــون 
می شــد  تصــور  آنچــه  از  زودتــر  امــا  ماســت. 
بحــران حــوزه انــرژی و به ویژه بحــران مضاعف 
در صنعت برق به پدیده ای سیاســی و امنیتی 

تبدیل شد.
گونــه ای  بــه  پیشــین  دولــت  منتقــدان 
دربــاره  نیــرو  وزارت  كارشناســی  گزارش هــای 
مصــرف 2هــزار مــگاوات برق را برای اســتخراج 
رمزارزهــا و ابهام آمیــز بــودن آن را رد و آدرس 
جدیــدی بــرای خاموشــی هــا معرفــی كرده انــد. 
از نظــر آنان ســرمایه گــذاری نكــردن دولت در 
ســاخت نیروگاه هــای جدیــد و اصــاح نكــردن 
خطوط انتقال و توزیع برق دلیل خاموشی های 
اخیر اســت. وزارت نیرو هم كه با شــدیدترین 
انتقادها مواجه شده بود در گزارشی از دولت 
خواست به برخی وزارتخانه ها از جمله وزارت 
تــا  شــود  داده  ماموریــت  اطاعــات  و  كشــور 

بحران را بررسی كنند. 
خانــه  وزارت  دو  از  نیــرو  وزارت  اینكــه 
و  اطاعــات  وزارت  یعنــی  امنیتــی و سیاســی 
بــه  می توانــد  اســت،  خواســته  كمــك  كشــور 
روشنی گویای وفور اماكنی باشد كه به صورت 
غیر مجاز اما  گسترده رمز ارز تولید می كنند؛ 
مراكــزی كــه هزینه برق مصرفــی آنها یا رایگان 
یا ارزان اســت. به نظر می رســد دســت وزارت 
نیــرو بــرای برخــورد بــا اســتخراج رمــز ارزها در 
برخــی مراكــز چنــدان بــاز نیســت و بــه همیــن 
دلیل از دولت خواسته است تا مسئولیت این 
كار را وزارتخانه های اطاعات و كشور واگذارد 

تا آنها این مهم را به انجام برســانند.
گــزارش داده انــد  كــه رســانه ها  آن گونــه 
همزمــان بــا كارزارهــای تبلیغاتــی حــول محــور 
قطــع بــرق، برخــی منتقــدان طــی چنــد ماهــه 
گذشته در شبكه های اجتماعی تاش كرده اند 
خاموشــی های اخیر و بحران صنعت برق را به 
موافقت اولیه ایران برای پیوســتن به معاهده 
آب و هــوای پاریس مرتبط کنند. معاهده ای که 
طــی آن  كشــورها متعهــد شــده اند از میــزان 
البتــه  كننــد.  كــم  فســیلی  ســوخت  مصــرف 
مخالفــان دولــت را بــه باد انتقــاد گرفته اند كه 
بــه گفتــه آنــان، چرا ایران زیر بــار این تعهدات 

رفته است.

حقیقت و ضرورت هایی فراتر 
از دعواهای سیاسی

امــا در نهایــت قطــع گاز و خاموشــی برق 
در زمســتان ســال گذشــته و تكرار خاموشی ها 
در روزهــای خــرداد 1400 تنهــا نشــانه ای از بــه 
خطــر  افتــادن امنیــت انــرژی در ایــران اســت. 
كاهش ســرمایه گذاری ها در صنعت آب و برق 
بویــژه پــس از تحریم هــا باعــث آســیب پذیری 
فرآینــد تامیــن مطمئــن انرژی در كشــور شــده 
در  دولــت  مداخلــه  ایــن،  بــر  افــزون  اســت. 
ســرمایه گذاری  انگیــزه  هــم  قیمت گذاری هــا 
بــرای تولید، توزیــع و انتقال انرژی و همچنین 
بهینه سازی و افزایش بهره وری انرژی را از بین 

برده و بر وخامت اوضاع افزوده است. 
در ایــن صــورت تجدیــد ســاختار صنعــت 
برق، فرآیند جایگزینی سیستم های انحصاری 

می توانــد  رقابتــی  وضــع  بــا 
اجــازه  مشــتریان  تك تــك  بــه 
انتخــاب عرضه كننــدگان برق را 
مجــددی  پیكره بنــدی  و  بدهــد 
را شــامل  شــود. بدیــن ترتیــب 
بــرق  تجدیــد ســاختار صنعــت 
انحصــار  شكســت  معنــای  بــه 
صنعــت  بــر  دولــت  عمــودی 
زنجیــره  جداســازی  طریــق  از 

یكپارچــه عمــودی و درهم تنیــده تامیــن بــرق 
و تفكیــك در قالــب بخش هــای رقابت پذیــر و 

رقابت ناپذیر است.
توجــه داشــته باشــیم كــه فرآینــد تولیــد 
بــرق بــرای مصرف كنندگان عموما شــامل چهار 
بــازار  و  توزیــع  انتقــال،  تولیــد،  اصلــی:  ركــن 
خـــــرده فروشی اســت كه با تجدید ســاختار در 
آن تولیدكنندگان تمام مراحل تولید و انتقــال 
و توزیــع را انجـــــام می دهنــد. در ایــن فرآینــد 
ایجــاد یــك بــازار رقابتی بــرق )عمده فروشــی ( 
از اولین بخش هایی اســت كه باید مورد توجه 
برنامه ریزان و سیاســت گذاران ســاختار جدید 

قرار گیرد.
حیطــه دیگــری كه به دنبــال بخش تولید 
امــكان ایجــاد رقابــت در آن وجــود دارد حیطــه 
فروش است. با تجدید ساختار و ایجاد رقابت 
در بخش هــای عمده فروشــی و خرده فروشــی 
شــكلی  بــه  عمده فروشــی  بازارهــای  بــرق، 
ســازماندهی می شــوند كــه چند شــركت تولید 
برق برای فروش برق در تولید متمركز برق و یا 
از طریــق قراردادهای دوجانبــه با خریداران به 
رقابــت بپردازنــد. در این حالت انتقال و توزیع 
هنــوز هم انحصــار طبیعی تلقی می شــوند كه 
نیازمنــد تنظیــم اســت تــا از دسترســی آزاد و 
بــدون تبعیــض تمــام شــركت كنندگان بــازار به 
شــبكه انتقــال اطمینــان حاصــل شــود. در این 
حالــت بایــد اهــداف اصلــی از تجدیــد ســاختار 
صنعــت بــرق را ایجاد رقابت در بازار بومی این 
صنعــت دانســت و می تــوان موارد زیــر را برای 

روشن شدن افكار عمومی برشمرد:
• نیاز به تغییر قوانین تنظیمی ونظارتی
• ضرورت تحقق سیاست خصوصی سازی 

جامع 
• توجه به پیش بینی كاهش هزینه ها با 

مشاركت بخش خصوصی

در  ابــداع  و  نــوآوری  در  بی انگیزگــی   •
محیط های تنظیمی و نظارتی 

• بهبــود توجــه بــه مشــتریان بــا افزایش 
رقابت 

بــه منظــور دســتیابی بــه اهــداف مذكور، 
سیاســت هایی نیــز پیشــنهاد شــده اســت كــه 

برخی از آنها عبارتند از:
الــف - افزایــش نفوذ بخش  خصوصی از 
طریــق كاهــش مشــاركت دولــت در اقتصاد و 

قانون زدایی بازار 
بهــره وری  افزایــش  ب-  
از طریــق كاهــش هزینه هــای 

تولید و بهبود كارآیی 
بهــره وری  ارتقــای  ج- 
خارجی بوســیله بهبود ساختار 

اجتماعی و اقتصادی 

دستاوردهای تجدید 
ساختار 

الزم بــه توضیــح اســت كــه اصاحــات و 
تجدیــد ســاختار صنعــت بــرق آثــار اجتماعــی 
متعــددی را نیــز به همــراه دارد كه از آن جمله 
می توان بهبود اوضاع اجتماعی و كاهش فقر، 
نظام مند شدن بخش های رقابتی صنعت برق 
از لحاظ ســازگاری با محیط زیســت و حفاظت 
از مصرف كننــده و كاهــش آلودگــی هــوا را نام 

برد. 
در مجمــوع محققــان پــس از مطالعــات 
میدانــی و در نظــر گرفتن تاب آوری و نیز توجه 
بــه آینده نگــری صنعــت بــرق ایــران الزامــات و 
نیازمندی هــای تجدیــد ســاختار صنعــت برق را 
به شرح این مراحل مورد تاكید قرار داده اند: 

• جداسازی سازمانی و اجرایی
ســطوح  تمــام  در  مقررات زدایــی   •

مدیریتی و  اجرایی
• ایجاد فضای رقابتی تمام عیار

• خصوصی سازی به مفهوم كامل آن
در ایــن صــورت و بــه منظــور اجــرای یــك 
بــازار برق رقابتی باید نهادهای تشــكیل دهنده 
صنعــت بــرق از یكدیگــر مجــزا شــود و هــر یك 
در صــورت امــكان بــه طــور جداگانــه در حیطه 
وظایــف خــود رقابت داشــته باشــند. بــه تعبیر 
دیگر، باید به تفكیك ســاختاری اركان صنعت 
بــرق و ســپس جداســازی مدیریــت و مالكیــت 
ایــن اركان و تفكیــك افقــی شــامل بخش هــای 
فرآینــد  طریــق  از  بــرق  صنعــت  رقابت پذیــر 

تفكیك اجرا به صورت افقی اقدام کرد. 

2 مقوله خصوصی سازی و 
اصالح ساختار

و  ســاختار  تجدیــد  بحــث  بــاره  ایــن  در 
هــم  از  متفــاوت  مقولــه  دو  خصوصی ســازی 
است. در واقع، تجدید ساختار می تواند زمینه 
امــا  كنــد،  فراهــم  را  خصوصی ســازی صحیــح 
لزوما موجد خصوصی ســازی نیســت؛ در حالی 
كه خصوصی ســازی اجبارا بــه دلیل قرار گرفتن 
باعــث  متفــاوت،  مســیری  در  بــرق  صنعــت 
تجدیــد ســاختار خواهد  شــد. خصوصی ســازی 
بــه مجموعــه ای از اقدامــات گفتــه می شــود كه 
در قالــب آن، ســطوح و زمینه هــای گوناگــون 
كنتــرل، مالكیــت یــا مدیریــت از دســت بخش 
دولتــی خــارج و بــه دســت بخــش خصوصــی 
ســپرده می شــود. خصوصی ســازی همــواره در 
پی تســریع حركت به ســمت اقتصادهای آزاد، 
ترویج رقابت، افزایش كارآیی اقتصادی، بهبود 
در ارائــه و تحــول خدمــات عمومــی و كاهــش 
میــزان وام هــای اعطایی دولت به شــركت های 

ورشكسته و زیان دیده است.
بــا توجــه بــه وضــع موجــود و نیــز آینــده 
صنعــت بــرق ایران بایــد گفت تجدید ســاختار 
در صنعــت بــرق منافــع بلندمــدت چشــمگیری 
را بــه همــراه دارد. اگــر چــه جداســازی عمودی 
اركان صنعت برق در رویكرد اصاحات صنعت 
بــرق در ایــران كمرنــگ اســت، انتظــار مــی رود 
كــه ایــن جداســازی در آینــده منجر به توســعه 
اقتصادی صنعت برق، تمركز مدیریتی بیشتر، 
ارتقــای بهــره وری و كاهش هزینه های توزیع و 
در نهایــت کاهــش قیمت برق برای مشــتركین 

نهایی شود.
تــداوم تجدیــد ســاختار نیازمنــد اعمــال 
تغییــرات تكنولوژیكی عمیقی در صنعت برق 
ایران اســت. بررســی ها حاكی از آن است كه 
تولیــد،  بخش هــای  در  به كاررفتــه  تجهیــزات 
توزیــع و انتقــال بــرق ایــران عمدتــا فرســوده  
اســت و همــگام بــا فناوری هــای روز دنیــا در 
ایــن عرصــه پیــش نمــی رود. این وضــع از یك 
ســو، منجــر بــه افزایش تلفــات در بخش های 
تولید، توزیع و انتقال برق می شود و از سوی 

دیگــر، نمی توانــد انتظارات مســئوالن را مبنی 
بــر ادامــه رونــد تجدیــد ســاختار ایــن صنعــت 
تغییــرات  اعمــال  رو،  ایــن  از  ســازد.  بــرآورد 
تكنولوژیكــی عمیق در صنعت برق ایران الزم 

به نظر می رسد. 
بــرای  الزم  بســترهای  ایــن،  بــر  افــزون 
ســرمایه گذاری بخش خصوصــی در بخش هــای 
مختلــف صنعــت بــرق ایــران به وجــود نیامــده 
اســت. همان طــوری كــه گفتــه شــد، بــا وجــود 
توســعه  راســتای  در  كــه  گوناگونــی  اقدامــات 
مشاركت بخش خصوصی در صنعت برق ایران 
صورت گرفته، بازار سرمایه در كشور به اندازه 
كافی توســعه نیافته اســت كه بتواند نیازهای 
کنــد.  تامیــن  را  بــرق  صنعــت  ســرمایه گذاری 
بنابرایــن در مجمــوع می توان گفت بســترهای 
الزم بــرای ســرمایه گذاری بخش خصوصــی در 
بخش های مختلف صنعت برق ایران به وجود 

نیامده و این در حالی است که:
• تبدیــل شــدن بــازار بــرق بــه یــك بــازار 

رقابتی چندان هزینه زا نیست 
مشــاركت  بــرای  بسترســازی   •
بخش خصوصی در تعیین قیمت برق، چندان 

هزینه زا نیست 

آینده صنعت برق
تبدیــل شــدن بــازار بــرق ایــران بــه یــك 
و  زمینــه ورود  كــردن  فراهــم  و  رقابتــی  بــازار 
بــرق  صنعــت  در  بخش خصوصــی  فعالیــت 
بی شــك مستلزم همكاری همه جانبه دولت با 
دســت اندركاران و سیاست گذاران صنعت برق 
و برنامه ریزی و تدوین استراتژی های دقیق در 
ایــن زمینه اســت و ایــن اقدامــات اولیه هزینه 
چندانــی را بــر دولت و صنعت تحمیل نخواهد 

كرد .
حاصــل  بلندمــدت  منافــع  مجمــوع،  در 
از تجدیــد ســاختار صنعــت  بــرق ایــران بســیار 
تجدیــد  از  حاصــل  منافــع  اســت.  چشــمگیر 
ســاختار صنعــت بــرق بــر هیــچ یــك از فعاالن 
ایــن صنعت پوشــیده نیســت و می تــوان گفت 
كــه منافــع بلند مدت حاصل از تجدید ســاختار 
صنعت برق ایران نیز بســیار چشمگیر خواهد 
بــود. امــا اینكــه ایــن منافع دقیقا تا چند ســال 
آینــده كســب خواهــد شــد، چنــدان مشــخص 

نیست. 
بــه طــور كلی نتایــج به دســت آمده حاكی 
از این اســت كه اگرچه فرآیند تجدید ســاختار 
صنعت بــرق ایران از ســال های قبل آغاز شــده 
و بهبودهایــی را نیــز از نظــر ارتقــای كیفیــت 
خدمــات ارائــه شــده بــه مشــتركان و تعدیــل 
داشــته،  بــه همــراه  بــرق  فــروش  تعرفه هــای 
نتوانســته اســت چنــان كه باید ایــن صنعت را 
متحــول ســازد و وضــع كنونــی صنعت بــرق نیز 
گــواه ایــن مطلــب اســت. همچنیــن یافته هــا 
ایــن  بهبــود  منظــور  بــه  كــه  می دهــد  نشــان 
بــرای مشــاركت  بایــد بستر ســازی الزم  وضــع 
بخش خصوصــی در تعییــن قیمت برق و اقدام 
در جهــت ایجــاد یــك بــازار بــرق رقابتی صورت 
پذیــرد کــه خوشــبختانه چنیــن امــوری چنــدان 
هزینــه زا نیســت. بــه عــاوه نیــاز اســت كــه 
تغییــرات تكنولوژیكــی عمیقــی در صنعت برق  

ایران اعمال شود. 
بــرای  ایــران  بــرق  متكــی شــدن صنعــت 
بــه درآمدهــای داخلــی  ایــن صنعــت  توســعه 
خــود بــه جــای بودجــه عمومــی نیــز فرآینــدی 
بلند مدت و هزینه زاســت كه باید چاره ای برای 
ایــن امر اندیشــید. بــا وجود تمامی مــوارد ذكر 
شــده، خبــرگان، رونــد تجدید ســاختار صنعت 
بــرق ایــران را مثبــت ارزیابــی می كننــد وتداوم 
اســتراتژی های تجدید ســاختار صنعــت برق را 

الزم و ضروری می دانند.
تجدیــد  از  حاصــل  بلند مــدت  منافــع 
ایــران بســیار چشــمگیر  ســاختار صنعت بــرق 
اســت و جداســازی عمــودی اركان نیــز منافــع 
بلند مــدت فراوانــی بــرای صنعت بــرق ایــران به 
همــراه خواهد داشــت که می تــوان با همكاری 
ایــن  كلیــه مســئوالن، متخصصــان و فعــاالن 
صنعــت مــادر، تدویــن اســتراتژی های عملــی و 
برنامه های دقیق تر و شفاف ســازی های بیشتر 

در این زمینه، این فرآیند را تحقق بخشید. 

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
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هوالرزاق

تجدید ساختار می تواند 
زمینه خصوصی سازی 

صحیح را فراهم 
كند، اما لزوما موجد 

خصوصی سازی 
نیست؛ در حالی كه 

خصوصی سازی اجبارا به 
دلیل قرار گرفتن صنعت 
برق در مسیری متفاوت 

باعث تجدید ساختار 
خواهد  شد

 شکست 

اقتصادی  سوسیالیسم 
در آزمایشگاه ونزوئال

محمدمهدی نجفی

پژوهشگر اقتصادی

 25 در  ونزوئــا، 
سال گذشــته، مسیر یک 
بــه  دموکراتیــک  دولــت 
را طــی  اقتدارگــرا  ســمت 
کــرده  اســت. ونزوئــا کــه 
از  یکــی   1998 ســال  در 
ثروتمندتریــن کشــورهای 
بــود،  التیــن  آمریــکای 
درصــد   95.5 بــا  اکنــون 

جمعیت زیر خط فقر در بین فقیرترین کشورهای منطقه 
قــرار دارد. آیــا اصاحــات جدید می تواند اقتصــاد ونزوئا را 

نجات دهد و فاجعه انسانی را کاهش دهد؟
در سال 1998 ، یکی از مرفه ترین کشورهای آمریکای 
التیــن مســیر خود را به ســمت انقاب بولیــواری آغاز کرد. 
هوگــو چــاوز، فرمانــده ســابق یــک گــروه نظامــی در جریان 
کودتای نافرجام در ســال 1992، به عنوان رئیس جمهوری 
انتخاب شــد. او از سوی نخبگان مستعمره قدیمی حمایت 
می شــد کــه در رهبــری چــاوز فرصتــی بــرای بازیابــی قدرت 
برابری طلبانــه  جامعــه  بــه  رســیدن  راه  و  خــود  سیاســی 

می دیدند.
سیاســت های اعام شــده سوسیالیستی چاوز شامل 
ملــی شــدن صنایع کلیــدی و ماموریت های بولیــواری برای 
غلبــه بــر فقــر و نابرابری بود. با شــعار »ســرزمین مادری ، 
سوسیالیســم یــا مــرگ« ، چاوز قصد داشــت دیــدگاه خود 
از جنبش هــای  کــه   ،21 قــرن  مــورد سوسیالیســم  در  را 
سوسیالیســتی در آمریــکای التیــن، ماننــد انقــاب کوبــا ، 
انقــاب نیکاراگوئــه و دولــت ســالوادور آلنــده در شــیلی 

استفاده می کرد، پیاده کند.
از سوسیالیســم  چــاوز  تصــور  بعــد،  ســال  بیســت 
نتوانســت به وعده های خود عمل کند. ونزوئا با ســطوح 
باالیی از فساد و استبداد مواجه است. این مسیر انقاب 
سوسیالیسم منجر به فقر بیشتر، کمبود غذا و دارو شد و 

توسعه اقتصادی کشور را معکوس کرد.
یکــی از دالیــل اصلــی ایــن شکســت، افزایــش بیــش 
از حــد هزینه هــای عمومــی  بــود. سیاســت ها و برنامه های 
و  غــذا  کوپــن  رایــگان،  مســکن  ماننــد  چــاوز،  اجتماعــی 
مراقبت های بهداشتی رایگان؛ سرانجام هزینه های دولت 

را به روشی ناپایدار سه برابر کرد.
منبــع اولیــه تأمیــن مالــی ایــن برنامه هــا از طریــق 
 PDVSA  درآمد حاصل از یک شــرکت نفتی دولتی به نام
تأسیس شده در 1976 بود که نشان دهنده انحصار دولتی 
صنعــت نفــت اســت. در حالی کــه این مکانیســم در طول 
رونق نفت )2004-2009( کار می کرد، ســقوط قیمت نفت 
در ســال 2012 آن را بــه طــور ناگهانــی متوقــف کــرد؛ زیــرا 

قابلیت تولید PDVSA از بین رفت.
ســپس دولــت بــا افزایــش مصنوعــی عرضه پــول، به 
تامیــن هزینه های این سیاســت های اجتماعــی روی آورد و 
از آنجــا کــه دولت به شــدت به این شــیوه متکــی بود، یکی 
از طوالنــی تریــن بحران هــای ابــر تورم را در تاریخ بشــریت 

ایجاد کرد.
در حالی که کشــورهای مشــابه منطقه مانند کلمبیا 
امروزه به طور متوســط هر ســال 2 درصد رشــد می کنند ، 
تولید ناخالص داخلی ونزوئا 9 درصد کمتر از سال 1999 
است، بدون اینکه تورم را کنترل کند. سرانه تولید ناخالص 
داخلــی ســاالنه 19.6- درصــد پــس از پنــج ســال متوالــی با 
نرخ منفی اســت و نرخ تورم ســاالنه در ســال 2019 حدود 
9585.5 درصــد بــود. ایــن بدان معناســت که هنگامی که 
دستمزد ماهانه خود را در ونزوئا دریافت می کنید، ارزش 

آن در عرض 24 ساعت 30 درصد کاهش می یابد.
با این حال ، شکست انقاب سوسیالیستی تنها در 
مــورد اقتصــاد نبود. یعنی اقتصاد توانســت آســیب خود را 
به مابقی نظام های حاکمیتی وارد ســازد. فســاد مخرب در 
نهادهای دولتی مانع از برابری سیاست های اجتماعی بین 
ونزوئایی ها شــد. در ســال 2017 ، این کشــور نابرابرترین 
کشــور آمریــکای التیــن شــد. ضریــب جینــی بــاالی 0.681 
آن )یــک معیار آماری نشــان دهنده نابرابــری درآمد در یک 
کشور از 0 تا 1 ، که در آن 1 نشان دهنده حداکثر نابرابری 
است( گواه وضع وخیم آن است. علی رغم امیدهای زیادی 
کــه سوسیالیســم بــرای کاهــش فقــر و نابرابــری داشــت، 

ونزوئا فقیرتر و نابرابرتر شد.

محرومیت از جمهوری موز
اصطاح جمهوری موز به کشــورهایی اطاق می شود 
کــه از نظــر سیاســی بی ثبات هســتند و دارای یــک اقتصاد 
وابســته بــه محصــول واحــد هســتند. در مــورد ونزوئــا ، 

اقتصاد کاماً به بهره برداری از نفت وابسته بوده است.
شکست اقتصادی کشور ونزوئا نیز با عواملی فراتر 
از تامیــن مالــی سیاســت های سوسیالیســتی آنهــا توضیح 
داده می شود. این کشور نه تنها با نخبگان کشور که قباً از 
او حمایت می کردند به نزاع پرداخت ، بلکه یک الیگارشی 
)اندک ســاالری( جدید ایجاد کرد متشــکل از  بلوشویک ها؛ 
یک طبقه سیاسی و اقتصادی که توسط حاکمیت قادر به 
گرفتن رانت از طریق فساد و مزایای سیاسی بودند. رونق 
نفت به دولت اجازه داد هزینه های عمومی را افزایش دهد 
و بولیشــیکوها قراردادهــای ارزشــمندی از دولــت دریافــت 

کردند.
موارد فساد اخیر نشان دهنده میزان مزایای نخبگان 
جدیــد اســت. در ســال 2013 ، قانونگــذاران فــدرال فــاش 
کردنــد کــه اختــاس کمیســیون ملــی ارز خارجــی حــدود 
59هزار میلیون دالر بوده اســت. ســه سال بعد ، در سال 
2016 ، مجمــع ملــی ونزوئــا PDSVA را برای فســاد 11هزار 
میلیــون دالر مــورد بررســی قــرار دادنــد. در ژانویــه 2021 ، 
دادستان های سوئیس حساب های بانکی ای را که بیش از 
10هــزار میلیــون دالر از بودجه عمومــی  ونزوئا جمع آوری 

کرده بودند، مسدود کردند.
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در اجالس اقتصادی 
شرق چه گذشت

ترجمه: محمود نواب مطلق

اقتصــادی  اجــالس 
شــرق در والدی وســتک 
در  جهــان  کــه  حالــی  در 
اســت  تحــول  و  تغییــر 
درهــای خــود را بــه روی 
ایــن  گشــود.  مهمانــان 
اجالس که همه ساله در 
این شــهر برگزار می شود 
امسال از 2 تا 4 سپتامبر 

جدیــد  اجــالس  موضــوع  شــد.  برگــزار  )۱۱تا۱۳شــهریور( 
فرصت های فراروی کشورهای شرق دور در جهان متحول 
کنونــی اســت. ایــن اجــالس در دانشــگاه فدرال شــرق در 
والدی وســتک بــا حضور والدیمیــر پوتین، رئیس جمهوری 

روسیه آغاز به کار کرد. 
بــا  اجــاس اقتصــادی شــرق از ســال 2015)1394( 
ابتکار و دستور پوتین به منظور حمایت ازتوسعه اقتصادی 
درمنطقــه شــرق دور روســیه و گســترش همکاری هــا بــا 
کشــورهای منطقه آســیا- اقیانوســیه کار خود را آغاز کرد. 
آژانــس دولتــی روســیه کــه مســئول برگــزاری ایــن اجاس 
اســت مســئولیت برگــزاری ســایر ماقات های اقتصــادی از 
جمله اجاس اقتصادی بین المللی سن پترزبورگ را نیز بر 
عهده دارد. در اجاس اقتصادی شرق سال 2019 )1398( 
8500 نفر از شــخصیتهای سیاســی، اقتصادی و رســانه ای 
جهــان شــرکت داشــتند؛ امــا در ســال 2020)1399( ایــن 

اجاس به دلیل بیماری کرونا برگزار نشد.
بــه گــزارش راشــاتودی، ماقات هــای اجــاس 2021 
بــه صــورت ســنتی در قالب هــای میزگــرد، صبحانــه کاری، 
و  تجــاری  ماقات هــای  پنل هــا،  تلویزیونــی،  بحث هــای 
دیدارهای حضوری میان مقامات روســی و ســایر کشــورها 
انجــام می شــود. در این دیدارهــا موضوعاتی چون اقتصاد، 
حمــل و نقــل، مشــکات اقلیمــی و آمــوزش مــورد بحــث و 
گفت وگــو قرارگرفتنــد. از برنامــه هــای اجــاس  اقتصــادی 
اقتصــادی  در ســال 2021 می تــوان گفت وگوهــای  شــرق 
بــا مهمتریــن شــرکای منطقــه آســیا- اقیانوســیه و اتحادیه 
کشــورهای جنوب شــرق آسیا )آســه آن( را نام برد. آسه آن 
شــامل کشــورهای فیلیپیــن، اندونــزی، مالــزی، ســنگاپور، 
تایلند، برونئی، ویتنام، الئوس، میانمار و کامبوج می شود.
 در اولین روز از این اجاس یک گفت وگوی اقتصادی 
با سفرای تام االختیار ایتالیا در ژاپن در روسیه برگزار شد. 
مشکات قطب شمال، مسائل کشاورزی کشورهای شرق 
دور، چشــم انداز بــازار کار روســیه و گردشــگری از دیگــر 
موضوعات مباحثات این اجاس بودند. در کنار مشــکات 
اقلیمــی موضوعات مربــوط به انرژی به ویژه افزایش تولید 
گاز روســیه و مســائل زیســت محیطی حاصــل از آن  نیــز 
مــورد بحــث و گفت وگــو قرارگرفتنــد. در ایــن گفت وگوهــا 
همچنیــن به موضوع »ســیاره پــاک: اقتصاد چرخــه ای«  و 
برنامه ریزی شــهری نیز پرداخته شد. مسأله حق حاکمیت 
در ایــن اجــاس از موضوعــات مهــم دیگر بود. چشــم انداز 
تحول اقتصاد جهانی در دیجیتالی شــدن و میل به ســوی 
اقتصــادی بــدون دالر در مبادالت جدید اقنصادی نیز مورد 

بحث قرار گرفتند.

 تاکید  رئیس جمهوری چین 

بر همکاری آسیای شمال شرقی
رئیس جمهــوری چیــن نیز به صــورت مجازی و در یک 
تماس تصویری با ششمین اجاس اقتصادی شرق در این 
اجاس سخنرانی کرد. شی جین پینگ از تمام کشورهای 
آســیای شــمال شــرقی درخواســت کــرد بــرای پشــت ســر 
گذاشتن مشکات در دوره سخت کنونی  دست به دست 
هــم دهنــد و برنامــه ای مــدون بــرای یــک توســعه مشــترک 

تدوین کنند.
بــه گــزارش خبرگزاری شــینهوا،  او با یــادآوری هفتاد 
بــر  چیــن  مــردم  مقاومــت  پیــروزی  ســالگرد  وششــمین 
اشــغالگران ژاپنــی و پیــروزی بر فاشیســم در جنگ جهانی 
دوم از جهانیــان خواســت تــا از دســتاوردهای جنــگ دوم 
جهانــی بــه خوبــی محافظت کننــد و از تاریخ چــون آینه ای 

برای عبرت آینده بهره جویند. 
رئیس جمهــوری چیــن در بخشــی از ســخنان خود به 
نشست تصویری با والدیمیر پوتین در ماه ژوئن )11خرداد 
تا 9تیر( اشاره کرد و گفت: »ما توافقنامه حسن همجواری 
و همکاری های دوستانه بین چین و روسیه را تمدید کردیم 
و در مــورد موضوعــات مهمی چــون تقویت هماهنگی های 
راهبردی وارتقای همکاری های همه جانبه میان دو کشوربه 
توافقــات مهمــی دســت یافتیــم. در دوره جدیــد پویایــی 
اساســی محســوب  الزامــات  از  و همکاری هــای مشــترک 

می شوند.« 
او همچنیــن بــه تغییــرات مهــم جهانــی پرداخــت و 
گفــت:» کرونــا در جهــان می تازد و از ســر گیری فعالیتهای 
اقتصــادی بــا مشــکات عدیــده ای روبه روســت. بــه همیــن 
دلیــل همکاری هــای اقتصادی در آســیای شــمال شــرقی با 
فرصت هــا و تهدیدهایــی مواجــه اســت. بنابرایــن تشــکیل 
چنین گردهمایی ها و تبادالت افکار میان طرف های ذی نفع 
الزمه غلبه بر مشــکات اســت. ما باید برای برطرف کردن 
آثار کرونا با انجام تحقیقات بیشتر و تقویت تولید واکسن 
به هم کمک کنیم. در این امر تمامی رویکردهای سیاسی 
بــه منظــور کمــک به جامعه جهانــی و اســتفاده عموم باید 
از بیــن برونــد.«  او تمامــی شــرکت کنندگان در اجــاس را 
به افزایش تاش هایشان برای ارتقای سطح همکاری های 
راه  از  حمایــت  جهــت  در  تــاش  فراخوانــد.  همه جانبــه 
ابریشــم، اتحادیه اوراســیا، اســتفاده از اقتصاد دیجیتالی، 
مقابله با تغییرات اقلیمی و تقویت توانمندی های اقتصادی 
و اجتماعــی درمنطقــه از دیگــر تأکیــدات شــی جیــن پینگ 
در ایــن ســخنرانی بــود. او همچنیــن افــزود: » ماباید برای 
برقــراری صلــح و امنیت تاش فوق العــاده ای به کار بریم. 
تمــام طرف هــا باید اختافات را کنــار بگذارند و همکاری ها 
رابــا گفت وگوهــای متقابل گســترش دهند. در این مســیر 
به امنیت مشــترک، پایدار و جهانی دســت می یابیم؛ البته 
هرکشورنیز برای برقراری کشور همگن و استوار باید تاش 

خود را به کاربندد.«

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:
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اختالف سازمان هواپیمایی 
و ایرالین ها بر سر قیمت 

صندلی پروازی
سرپرســتســازمانهواپیماییکشوریازتصمیم
گیریبرایقیمتهرســاعتصندلی-پروازدرجلســه

بعدیشورایعالیهواپیماییکشوریخبرداد.
بــه گــزارش تســنیم، ســیاوش امیرمکــری بــا مرور 
ســاعت  هــر  نــرخ  دربــاره  کارشناســی  کمیتــه  جلســه 
صندلی-پرواز اظهار کرد: در جلســه کارشناســی درباره 
اعداد و ارقامی ارائه شــده از ســوی انجمن شــرکت های 
هواپیمایی برای ســازمان هواپیمایی کشــوری ســواالتی 
نــرخ  مجــددا از ســوی کارشناســان  ایــن  پیــش آمــد. 
قــرار گرفــت و در  هواپیمایــی کشــوری مــورد بررســی 
جلســه بعدی شــورای عالی هواپیمایی کشــوری دوباره 

مطرح شد.
وی ادامــه داد: اختــاف نظــر انجمــن شــرکت های 
هواپیمایــی و ســازمان هواپیمایــی کشــوری در خصوص 
نرخ یک ساعت صندلی-پرواز هنوز برطرف نشده و این 
مسئله به شورا گزارش شده است. قرار بر این شد که 
شــورای عالی هواپیمایی کشــوری در جلســه بعدی این 

نرخ را نهایی کند.

 کاهش 7 هزار تومانی

قیمت مرغ
قیمــتمــرغدربــازارتهــراندرهــرکیلــو7هزار
سراســری اتحادیــه مشــاور داشــت. کاهــش تومــان
مرغداران4دلیلاصلیکاهشقیمتراعنوانکرد.

گــزارش میدانی فارس از بازار تهران حاکی اســت، 
قیمــت مــرغ در هفتــه جــاری نســبت بــه هفته گذشــته 
حــدود 7 هــزار تومــان در  کیلــو کاهــش یافتــه و تابلــو 
قیمــت در فروشــگاه های محصــوالت پروتئینی هر کیلو 
مرغ را 33 هزار تومان درج کرده است که پیش از این 

تا کیلویی 40 هزار تومان هم باال رفته بود.

از آنجایی که ســرانه مصرف مرغ  درکشــور به 30 
کیلوگرم رسیده و بخش زیادی از سبد گوشت خانوارها 
را مــرغ تشــکیل می دهــد، ادامــه کاهــش قیمــت خبــر 
خوشــایندی برای خانوارها اســت. دربــاره دالیل کاهش 
قیمــت مــرغ در بــازار نســبت بــه هفته هــای گذشــته بــا 
اتحادیــه سراســری  رئیــس  محمدعلــی کمالــی مشــاور 
مرغــداران گفت وگــو کردیــم. کمالــی بــه 4 دلیل کاهش 
قیمت مرغ پرداخت و گفت: نخست اینکه خنک شدن 
هــوا بــه اســتحصال بیشــتر مــرغ در مرغداری هــا کمــک 
می کند، زیرا در هوای گرم اشــتهای مرغ ها کم تر شــده 

و تلفات بیماری نیز بیشتر می شود.
وی دلیل دوم را افزایش جوجه ریزی عنوان کرد که 
در ماه هــای تیــر و مرداد یک میلیون جوجه ریزی بیشــتر 

شده و تعداد به 114 میلیون در ماه رسیده است.
بــه  وارداتــی  ورود جوجــه  را  دلیــل ســوم  کمالــی 
در  جوجه ریــزی  میــزان  کــه  کــرد  عنــوان  مرغداری هــا 
رئیــس  مشــاور  اســت.   داده  افزایــش  را  مرغداری هــا 
اتحادیــه سراســری مرغــداران دلیل چهــارم را که از نظر 
وی مهمترین اســت، را این گونه عنوان کرد: ممنوعیت 
ورود مرغ زنده از اســتان های شــمالی به کشتارگاه های 
تهران برداشــته شــده اســت، این موضوع از نظر روانی 
تاثیــر گذاشــته، امــا اینکــه آیــا عمــا چنین چیــزی اتفاق 

افتاده است باید بیشتر بررسی کرد.

 افزایش قیمت برنج ایرانی

تا ۴۶ هزار و ۵۰۰ تومان
درادامــهافزایــشقیمتبرنجازبیشازیکســال
گذشتهتاکنون،هرکیلوبرنجایرانیدرماهگذشتهتا

4۶هزارو۵۰۰تومانهمفروشرفتهاست.
به گزارش ایســنا، مدت هاست که آمارهای رسمی 
و البتــه آنچــه در بــازار می گــذرد، بیانگــر روند افزایشــی 
قیمت برنج اعم از داخلی و خارجی است؛ به طوری که 
گاها تا 100 درصد و باالتر نیز رشد قیمت آن ثبت شده 
است. طی ماه های اخیر از سرعت رشد قیمت برنج در 
مقاطعی کاســته شــده اما به هر صــورت روند همچنان 

افزایشی پیش می رود.
بررســی آمــاری که اخیرا مرکز آمــار ایران در رابطه 
بــا متوســط قیمــت اقــام خوراکــی اعــام کــرده بــود در 
رابطه با برنج نشان می دهد که هر کیلو برنج ایرانی در 
مردادماه امسال به طور متوسط 3۸ هزار و ۶00 تومان 
فــروش رفتــه اما ایــن کاال تا 4۶ هــزار و ۵00 تومان هم 
قیمت خورده اســت، در حالی که در مرداد ماه پارســال 
هــر کیلــو برنــج ایرانــی به طور متوســط حــدود ۲7 هزار 
تومان قیمت داشــت و در تیرماه امســال به 37 هزار و 

3300 تومان رسیده بود.
برایــن اســاس، برنــج ایرانــی در مقایســه بــا ســال 
گذشته 4۲.۹ و نسبت به تیرماه 3.4 درصد گران شده 
اســت.  امــا در مــورد برنــج خارجــی کــه عمــده افزایــش 
قیمــت آن از زمــان حــذف ارز 4۲00 تومــان از ایــن کاال 
شــروع و ادامــه دار شــد آمــار از این حکایــت دارد که هر 
کیلو در مردادماه ســال گذشــته به طور متوســط حدود 
1۸ هــزار و 100 تومــان بــوده ولــی در تیرماه امســال ۲4 
هــزار و ۸00 تومــان و در مردادمــاه بــه ۲۵ هــزار و 100 
تومان رســیده اســت،  برنج وارداتی تا کیلویی 30 هزار 
و ۸00 تومــان هــم فــروش رفتــه اســت. برایــن اســاس، 
افزایش قیمت برنج خارجی نســبت به تیرماه 1.3 و در 

مقایسه با مرداد ماه پارسال 3۸.7 درصد است.

اخبـــــــــــــــــار

کیفیــت نخســت رتبــه جنوبــی خراســان
زعفرانورتبهدومتولیداینمحصولدرکشور
راداردوبــهاذعــاندســتاندرکارانایــنبخش
ایــنمحصــول مدتــیاســتهزینههــایتولیــد
افزایشیافتهکهباقیمتطالیســرخمتناسب

نیست.
به گزارش ایرنا بیشــترین ســطح زیرکشــت 
زعفــران در ایران مربوط به اســتان های خراســان 
رضوی، خراســان جنوبی و خراسان شمالی است 
کــه بــه عنــوان زعفران خراســان یا طای ســرخ با 

حدود 700 سال قدمت شناخته می شود.
بــا اینکه زعفــران به دلیل کم آب بر بودن در 
برخی استان های دیگر همچون یزد، کرمان حتی 
گیان و مازندران کشت می شود اما عطر و طعم 
زعفران خراسان جنوبی ُشهرت جهانی دارد.چون 
زعفــران در خراســان جنوبــی ســاعات اولیه صبح 
و قبــل از طلوع آفتاب به صورت غنچه برداشــت 
می شود، عطر و طعم مرغوب دارد و محصولی با 

کیفیت و قدرت رنگ دهی باال به دست می آید.
اســتان  در  زعفــران  کشــت  زیــر  ســطح 
خراســان جنوبــی 17 هــزار و 1۵۲ هکتــار اســت و 
ایــن محصول در تمامی شهرســتان های خراســان 
جنوبی از اول تا پایان شــهریور هر ســال کشــت 
می شــود. بنابــر آمــار ســازمان جهــاد کشــاورزی 
خراســان جنوبــی ســال گذشــته 70 هــزار و 1۵۵ 
کیلوگــرم زعفــران از مزارع اســتان برداشــت شــد 
و 3۲ هزار و ۲۸۲ بهره بردار زعفران در خراســان 

جنوبی فعالیت می کنند.
زعفــران خراســان جنوبی بســته بــه کیفیت 
و نــوع آن )دســته، ســرگل، پوشــال و نگین( بین 
7 تــا 1۲ میلیــون تومــان ارزش گــذاری می شــود و 
صــادرات ایــن محصــول از مبــدأ اســتان صــورت 
دارویــی  خاصیــت  دلیــل  بــه  می گیرد.زعفــران 
باالیــی کــه دارد، بخصوص در درمان افســردگی، 
در کشــورهایی ماننــد پاکســتان در عطاری هــا به 
عنوان »گیاه جادویی« یاد می شــود و کشــورهای 
اروپایی نیز از مشتری های زعفران ایران هستند.
بــا ایــن وجــود چنــد ســالی اســت کــه طای 
دلیــل  بــه  و  نــدارد  خوبــی  روز  و  حــال  ســرخ 
افزایــش هزینه هــای کارگری، کاهــش صادرات و 
پاییــن بــودن قیمــت محصــول، تولیــد زعفــران بــا 
چالش هایی مواجه اســت.این در حالی اســت که 
مکانیــزه کــردن برداشــت و پَر کــردن گل زعفران، 

هزینه ها را تا حدی کاهش می دهد.
پــس از شهرســتان قاینات که رتبه نخســت 
دارد،  را  جنوبــی  خراســان  در  زعفــران  تولیــد 
فــردوس از دیگــر شهرســتان های اســتان کــه بــه 
گفتــه مدیــر جهاد کشــاورزی فــردوس بیش از 3 
هــزار و ۲00 هکتــار ســطح زیر کشــت زعفران در 
این شهرســتان وجــود دارد و پیش بینی می شــود 
امســال 14 تــا 1۸ تــن زعفــران خشــک از ســطح 

مزارع برداشت شود.

زعفراندستهقیمتکمتریدارد
موســی ســلیمانی در گفت وگو با ایرنا اظهار 
کــرد: بــه جــز شهرســتان قاینــات کــه در زمینــه 
فــرآوری زعفــران ورود کــرده و موفــق هــم بــوده، 
زعفــران در شهرســتان فردوس به صورت دســته 
)همراه با ریشه سفید( از گل جدا شده و خشک 
می شود که از نظر بازار قیمت پایین تری نسبت 

به نوع نگین و ممتاز و حتی پوشال دارد.
وی گفــت: متاســفانه بــه نســبت افزایــش 
هزینه هــای تولیــد ماننــد دســتمزد کارگــر، هزینه 
آب و کود اما قیمت زعفران نســبت به ســال های 

گذشته کاهش چشمگیری داشته است.
مدیــر جهاد کشــاورزی شهرســتان فردوس 

افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه مهــد تولیــد 
و  بــوده  بــزرگ  خراســان  زعفــران 
همیشــه بعــد از پســته بیشــترین 
ســطح زیر کشت مربوط به زعفران 

است، آن طور که باید روی آن کار نشده است.
وی گفــت: اگــر قرار اســت هزینه های تولید 
رونــد افزایشــی داشــته باشــد و قیمــت زعفــران 

تغییر نکند، احتمال کاهش ســطح زیر کشــت را 
در پایان شهریور ماه خواهیم داشت.

ســلیمانی گفــت: شــرکتی در فــردوس برای 
بســته بندی و خشــک کــردن مکانیــزه زعفــران به 
صورت نگین ورود پیدا کرده و در حوزه صادرات 
نیــز فعالیــت می کنــد کــه اعــام آمادگی کــرده با 
ورود دستگاه خشک کن، زعفران کشاورزان را به 

صورت نگین پَر و خشک کند.
وی افــزود: بــا توجــه بــه شــیوع کرونــا بایــد 
 از لحــاظ بهداشــتی برداشــت و پــر کــردن زعفران

مــد نظر کشــاورزان قــرار گیرد و از حالت دســتی 
خارج و به صورت مکانیزه انجام شود.

مدیــر جهــاد کشــاورزی فــردوس بیــان کرد: 
دســتگاه کاشــت پیاز زعفران، برداشت، پرکنی و 
خشک کن وجود دارد که با رفع خطاهای موجود 
آماده همکاری هســتیم تا با این کار هم کیفیت 
زعفــران بهتــر شــود و هــم از لحــاظ قیمــت بــرای 

کشاورز مقرون به صرفه باشد.
وی بــا بیــان اینکــه گل خشــک زعفــران بــه 
صــورت دســته در بــازار جهانــی مشــتری نــدارد 
گفــت: حتــی خریــد تضمینی دولت بــرای زعفران 
به صورت نگین و پوشال است که تفاوت قیمت 
زیــادی نســبت بــه دســته دارد.ســلیمانی افــزود: 
امیدواریــم بــا مکانیــزه کــردن مراحــل برداشــت، 
پــر کردن و خشــک کردن گل زعفــران و به دنبال 
آن کاهــش هزینه هــای کارگری، کشــاورزان برای 

حفظ سطح زیر کشت موجود ترغیب شوند.

 وقتیکشتزعفرانمقرون

بهصرفهنیست
یکی از کشــاورزان شــهر باغســتان فردوس 
کــه حدود چهار هکتار ســطح زیر کشــت زعفران 
دارد، گفــت: بــا توجــه بــه نبــود کارگــر و قیمــت 

باالی دســتمزد کارگری، کشــت زعفران 
با ایــن روند کاهشــی قیمت 

صرفــه  بــه  مقــرون  آن 
مجبوریــم  و  نیســت 
را  جــو  و  گنــدم 

جایگزین کنیم.
محمدحســین 

بخشــی افــزود: چــرا 

بایــد قیمــت پنــج ســال قبــل زعفــران از امســال 
بیشــتر باشــد در صورتی که قیمت همه اجناس 

از پنج سال قبل تاکنون چند برابر شده است.
وی اظهــار کــرد: ســال قبــل بــرای جمع آوری 
َــر کــردن زعفــران بــه دلیل شــیوع کرونا کارگر  و پ
در شهرســتان نبــود و کســانی هــم کــه حاضر به 
کار در ایــن وضــع بودنــد، دســتمزدهای باالیــی 
دریافــت می کردند. این زعفران کار که ســال های 
گذشــته به عنوان کشــاورز برتر در کشور معرفی 
شده است گفت: 40 کیلوگرم زعفران در هکتار 
برداشــت می کردم و باالترین برداشــت را داشتم 
امــا بــا توجــه بــه قیمت پاییــن زعفران کشــت آن 
برایــم بــه صرفــه نیســت.وی افــزود: هزینه هــای 
بــا  کارگــری و کــود و آب آن قــدر باالســت کــه 
قیمت االن زعفران، کشــاورزان برای کشــت این 

محصول رغبت گذشته را ندارند.
کــود  گذشــته  ســال های  گفــت:  بخشــی 
شیمیایی هر کیسه 4۵ هزار تومان بود اما امسال 
۵00 هزار تومان اســت و به دلیل مشــکات مالی 
کشاورزان، دیگر در شهرستان ما کمتر از این کود 
اســتفاده می شــود و کشــاورز از کود حیوانی برای 

تقویت پیاز زعفران استفاده می کند.
وی دربــاره کاهــش هزینه هــای تولید اظهار 
کرد: در حال حاضر روش سنتی برای کشاورز به 
صرفــه نیســت و مکانیــزه کردن عملیات کاشــت، 
برداشت و پر کردن با صرفه جویی در هزینه های 
کارگــری می تواند تا حدی حجم هزینه های جاری 

برای کشاورز را کاهش دهد.
گفــت:  فــردوس  در  نمونــه  کشــاورز  ایــن 
متاسفانه حمایت از کشاورز فقط به نام کشاورز 
اســت ولی به کام آنها نیســت و بانک کشــاورزی 
کــه  می دهنــد  کســانی  بــه  را  تســهیات  بعضــا 
نمی داننــد کشــاورزی چیســت و کمتــر بــه جیــب 

کشاورز واقعی می رسد.

لزومرفعموانعصادراتزعفران
وی گفت: سال های قبل زعفران این منطقه 
را به فرانسه فرستادیم و براساس آزمایش هایی 
کــه انجــام دادنــد، اعــام کردند باالتریــن کیفیت 
را زعفران فردوس و باغســتان دارد و چند ســال 
فــروش خوبــی داشــتیم امــا به خاطــر تحریم ها و 

کرونا صادرات متوقف شده است.
جنوبــی  خراســان  در  اگــر  افــزود:  بخشــی 
ایــن ظرفیــت ایجاد شــود که بســته بندی زعفران 
و فــرآوری آن بــه نــام ایــن اســتان صــورت گیرد و 
زعفــران همــه شهرســتان های اســتان بــا قیمــت 
مناســب و بــه صرفــه از کشــاورز خریداری شــود، 
روزهــای بهتــری را در تولیــد و فــروش زعفــران 

خواهیم داشت.
کــرد:  اظهــار  وی 
امیدواریــم دولــت جدیــد 
از  حــوزه  ایــن  در 
کشــاورزان زعفران کار 
حمایت کند و زعفران 
واقعــی  قیمــت  بــا  را 
و  ارزش گــذاری  آن 
از کشــاورز خریــداری 

کنــد چراکــه بــا ایــن اوضــاع و ادامــه رونــد نزولی 
قیمــت، زعفــران منطقــه بــه خصــوص فــردوس 
و باغســتان جــای خــود را بــه کشــت گنــدم و جو 
می دهد که برای کشاورزان صرفه بیشتری دارد.
چند سالی است که انحصار تولید و فروش 
زعفران از دســت کشــاورز خارج شــده و با ورود 
دالالن به این حوزه حال ناخوشــی را برای طای 

سرخ کویر ایران به ارمغان آورده است.
زعفــران مرغــوب ایــن خطــه به صــورت فلــه 
صادر می شــود و با بســته بندی کشورهای مقصد 
در بازارهــای جهانی معرفی می شــود و این یعنی 
گمنامــی زعفــران ایــران و خراســان در جهــان کــه 
باعــث کاهــش ســود کشــاورز از ایــن محصول با 
ارزش شده و فقط زحمت و هزینه های تولید بر 

دوش کشاورز می ماند.
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان 
جنوبــی دربــاره صــادرات زعفــران گفــت: هرچند 
صــادرات ایــن محصــول از مبــدا اســتان صــورت 
می گیــرد امــا تعرفه هــای بــاالی صادراتــی ســبب 
شــده بازار کشورهای پرمصرف مانند هندوستان 

در اختیار کشورهای دیگر قرار بگیرد.

 تاثیرکرونابرنوسان

خریدوفروش
پاییــن  قیمــت  گفــت:  قوســی  غامرضــا 
زعفــران بــه تناســب افزایش قیمت ســایر کاالها 
و محصــوالت ســبب کاهــش انگیــزه کشــاورزان 
می شــود همچنیــن بــا توجــه بــه شــیوع بیمــاری 
کوویــد 1۹ خرید و فروش این محصول با ارزش، 
دچار نوســان و مشــکاتی شــده و صادرات نیز با 

سخت گیری و به کندی انجام می شود.
وی از نبــود ایســتگاه تحقیقــات زعفــران در 
خراســان جنوبــی گایــه کــرد و افــزود: همچنیــن 
و  زعفــران  صــادرات  بــرای  مــدون  برنامــه  نبــود 
حمایت نکردن از توســعه مــزارع زعفران از دیگر 
مشــکات اســتان اســت کــه نیــاز بــه توجــه ویژه 

مسووالن دارد.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی خراسان 
جنوبــی در ارتباط با فرآوری محصول زعفران 
در استان گفت: ساالنه حدود 300 کیلوگرم 
قــرص زعفــران، ۲ تــن و ۲00 کیلوگــرم پودر، 
لیتــر  هــزار  ســه  از  بیــش  و  عصــاره  تــن   ۲
نوشــیدنی زعفــران در خراســان جنوبــی تولیــد 
می شــود اما در زمینه فرآوری این محصول هنوز 

عقب ماندگی های زیادی داریم.
تــا پایــان  وی افــزود: کشــت پیــاز زعفــران 
شــهریور در اســتان ادامــه دارد و در ایــن مــدت 
بیــش از 300 هکتــار بــه ســطح زیرکشــت ایــن 
محصول افزوده می شود.قوســی اظهار کرد: پیاز 
زعفران به قیمت هر کیلوگرم پنج هزار تومان تا 
10 هــزار تومــان به فروش می رســد و برای تامین 
آن در حال حاضر مشکلی در استان وجود ندارد.
او گفت: ســال های گذشــته بخشــی از پیاز 
زعفران به صورت قاچاق از اســتان خارج می شــد 

اما اکنون تا حد زیادی کنترل شده است.
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان 
جنوبــی بــا بیان اینکه مقصد قاچــاق پیاز زعفران 
بــه طــور معمــول کشــورهای افغانســتان و چیــن 
قاچــاق  از  بــرای جلوگیــری  افــزود:  اســت  بــوده 
و  کشــاورزان  داریــم  درخواســت  زعفــران  پیــاز 
زعفران کاران مراقب دالالن و سودجویان باشند.
وی با بیان اینکه خراسان جنوبی رتبه نخست 
کیفیــت زعفــران و رتبــه دوم تولید این محصول در 
کشور را دارد عنوان کرد: در حال حاضر 3۲ هزار و 
۲۸۲ بهره بردار زعفران در خراسان جنوبی فعالیت 
می کننــد کــه خرده مالکی مشــکل عمده اســتان در 

این حوزه محسوب می شود.
و  هــزار   70 گذشــته  ســال  گفــت:  قوســی 
1۵۵ کیلوگــرم زعفــران خشــک از مــزارع اســتان 
برداشــت شــد کــه بــا توجــه بــه کیفیــت و نــوع 
جمــع آوری محصــول از کیلویــی 7 میلیون تومان 

تا 1۲ میلیون تومان به فروش رسید.

دبیــرســندیکایلولهوپروفیلبــاتأکیدبر
اینکــهقیمتگــذاریدســتوریکاالهــاموجــیاز
فســادرابــاخــودبــههمــراهمــیآورد،گفــتکه
دولــت ازســوی قیمتگــذاریدســتوری بارهــا
آزمودهشــدهونتایجمنفیآندربازارهالمس

شدهاست.
تســنیم  بــا  گفت وگــو  در  رحــام  انــوش 
خاطرنشان کرد: دولت برای جلوگیری از افزایش 
افسارگســیخته قیمــت برخــی کاالهــا کــه امــروز 
شــاهد آن هســتیم باید مؤلفه های پرتنش مانند 
قیمــت دالر را ســاماندهی کند. ســاماندهی بازار 
ارز نیــز به صــورت دســتوری امکان پذیــر نیســت 
و بایــد به صــورت زیرســاختی و اصولــی ایــن بــازار 

اصاح شود.
رحــام اضافــه کرد: در این وضع، فشــار برای 
پاییــن نگهداشــتن دســتوری و مصنوعــی نرخ هــا 
باعث می شود که فنر قیمت ها یکجایی رها شود 
و بــا جهش هــای قیمــت، بــازار با التهــاب روبه رو 
شــود؛ بنابراین این سیاست به هیچ وجه، به نفع 

مصرف کننده نخواهد بود.
تفاوتثباتبازارباثابت

نگهداشتنقیمتها

دبیر سندیکای لوله و پروفیل با بیان اینکه 
منظــور از ثبــات بــازار وجــود نداشــتن تکانه هــای 
شــدید قیمــت اســت، اظهــار کــرد: ایجــاد ثبــات 
در بــازار بــا ثابــت نگهداشــتن دســتوری قیمت ها 
متفــاوت اســت. در هــر دو وضــع یعنــی چــه در 
اوضاعی با تکانه های قیمتی زیاد و چه در وضعی 
با تثبیت دســتوری قیمت ها، تولیدکنندگان زیان 
می بیننــد. وقتــی تکانه هــای قیمتــی در یــک بــازار 
زیاد باشد، تولیدکننده نمی تواند برای تولید خود 
در بلندمــدت برنامه ریزی کنــد. چون تولیدکننده 
نیــاز دارد مــواد اولیــه با یک ثبــات قیمتی معقول 
قابل دســترس باشــد تــا بتوانــد بــرای کاالی تولید 

خود نرخ گذاری درستی داشته باشد.
قیمت هــا  کــه  بــازاری  در  افــزود:  رحــام 
دســتوری اســت نیز تولیدکننده برای تعیین نرخ 
واقعی محصول خود دچار مشکل است و ناگزیر 

می شود کاالی تولیدی خود را با زیان بفروشد.
در  کاال  قلــم   400 از  بیــش  او،  گفتــه  بــه 
لولــه و پروفیــل اســت و  حــال تولیــد در حــوزه 
درصورتی کــه نرخ گــذاری در یــک صنعــت منطقی 
نباشد در حلقه های بعدی نیز قیمت گذاری دچار 

خلل و مشکل می شود.

تورمروزانهگریبانتولیدرا
گرفتهاست

رحــام ادامه داد: تولیدکننده امروز با مشــکل 
تــورم روزانــه مواجه اســت. یعنی وقتــی یک کاالیی 
را تولیــد می کنــد بــرای تولید بعدی بایــد مواد اولیه 
را بــا ســرمایه ای مضاعــف خریــداری کنــد و بــا نــرخ 
قبلــی امــکان خریــد مواد اولیــه را نخواهد داشــت. 
ایــن وضــع ســبب می شــود در صــورت نرخ گــذاری 
دستوری، تولیدکننده با زیان انباشته مواجه شود.
او یادآور شــد: امروز یک واحد تولیدی برای 
تهیــه همــان کاالی یــک ماه پیش بایــد ۲0 درصد 
سرمایه در گردش بیشتری در بنگاه خود داشته 
باشــد. بنابرایــن، گــردش بــا تعییــن قیمت هــای 
دستوری، توانایی تأمین سرمایه برای بسیاری از 

واحدها امکان پذیر نخواهد بود.

چسبندگیقیمتکاالهابهنرخارز
رحام بیان کرد: اگر دولت بتواند چسبندگی 
قیمــت کاالهــا به مؤلفه هایی مانند ارز را کاهش 
دهــد می توان انتظار داشــت کــه قیمت محصول 

نهایی نیز ثابت بماند.

او گفــت: یکــی از اشــتباهات در اقتصــاد مــا 
ایــن اســت کــه شــاید در عمــل یک بخــش خاص 
از اقتصــاد نیــاز بــه ارز داشــته باشــد امــا امــروز 
نــرخ  اقتصــادی،  بخش هــای  همــه  می بینیــم 
تولیــدات خــود را بــا نــرخ ارز هماهنــگ می کنند. 
این مســئله باعث می شــود که قیمت بســیاری از 

محصوالت دچار نوسان مداوم شود.

وابستگیقیمتهابهمؤلفههای
سیاسی

رحــام یــادآور شــد: غیــر از ارز، متغیرهــای 
سیاســی نیــز بر بازار کاالها اثــر می گذارد. به طور 
مثال در کشور همسایه، تغییرات سیاسی اتفاق 
می افتــد و ایــن تغییرات تمام رشــته فعالیت های 

صنعتی در ایران را تحت تأثیر قرار می دهد.
داشــته  تــاش  بایــد  دولــت  او،  گفتــه  بــه 
باشــد ثبــات بازار را به این مفهــوم دنبال کند که 
اثرگــذاری متغیرهــای خارجــی ماننــد نمونه هــای 
یادشــده در بازارهای داخلی را به حداقل برساند 
تا بازارها با ثبات بیشتری بتوانند فعالیت داشته 
باشــد. معنی این ثبات نباید با ثابت نگهداشــتن 

دستوری قیمت ها اشتباه شود.

لزومحذفیارانهتولیدوکشف
قیمتهایواقعی

دبیر سندیکای لوله و پروفیل تأکید کرد: در 
دنیا مخرج محاسبه نرخ های نهایی تولید، قیمت 
نهاده هــای داخلــی اســت. چراکــه از یارانه هــا و 
مواد اولیه داخلی استفاده می شود و باید قیمت 
نهایی هم بر اساس نرخ نهاده های داخلی باشد.
رحــام متذکــر شــد: یک مســئله مهــم دیگر، 
یارانه هایی است که دولت به تولید می پردازد. با 
توجه به این یارانه ها دولت خود را محق می داند 
در تعییــن قیمــت تمام شــده تولیــدات ورود کند. 
درحالی که قیمت تمام شــده به آیتم های فراوانی 
وابســته اســت که اغلب کارشناســی آن از عهده 
دولــت خــارج اســت. راهکار آن اســت کــه دولت 
یارانه هــای تولیــد را به تدریــج حــذف کند تــا بازار 
به آرامی آزاد شــده و نرخ ها در تمامی حلقه های 

تولید واقعی شود.
دبیــر ســندیکای لولــه و پروفیــل گفــت: این 
یارانه ها، هیچ گاه نیز به مصرف کننده نرســیده و 
به نوعــی در میانه هــای راه به جیب افرادی خاص 

رفته و از دسترس خارج شده است.

دبیرسندیکایلولهوپروفیل:پیامدارزانیدستوریفوالدوسیمان
گرانیوالتهاببازاراست

چالشقیمتدربازارطالیسرخ



تولیــــــــــد و بازرگــــــــــــانی
 .  یکشنبه . 14 شهریور 1400 . سال هجدهم . شماره 4744 .

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد "انجام عملیات و خدمات ژئوفیزیک 
مقاومت سنجی و پالریزاسیون القایی به میزان 15000 قرائت در استان های کرمان، 
تدارکات  سامانه  طریق  از  را  بلوچستان"  و  سیستان  و  جنوبی  خراسان  اصفهان، 
الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره ثبت ستاد 2000001028000023 و با جزئیات مندرج 
در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار( به مبلغ 450.000.000 
ریال )چهارصد و پنجاه میلیون( ریال )واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی( برگزار نماید. تاریخ 
انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 1400/06/14 و مهلت زمانی دریافت 
اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 مورخ 1400/06/24 و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر 
تا ساعت 17 مورخ 1400/07/03 و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ 
1400/07/04 برگزار می گردد. عالقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره تلفن 1456-021 تماس حاصل نمایند و یا به 

آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
)سهامی خاص( 

 آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی 

)فشرده( شماره 45-1400/6 ت

رئیس مجمع واردات: وزیر 
جدید صمت مراقب گرداب 

دیوانساالری باشد
رئیــس مجمــع واردات عنــوان کرد که توقع بخش 
خصوصی از وزیر جدید صمت آن است که با درایت و 
هوشــمندی، به گــرداب کاغذبازی و خودتحریمی پایان 

دهد.
علیرضــا مناقبــی در گفت وگو بــا خبرگزاری فارس، 
ضمــن اشــاره به ضــرورت تســریع در فرآیندهــای اداری 
وزارت صمت اظهار کرد: چندماهی بود که فعالیت های 
مرتبــط بــا حوزه تجــارت خارجی، کند و بدون اســتراتژی 
پیــش می رفــت و جلســات و مکاتبــات پیاپــی فعــاالن 
اقتصــادی و تشــکل های تخصصــی، راه به جایی نمی برد 
چراکه مدیران میانی، قدرت تصمیم گیری نداشتند ولی 
ســرانجام وزارتخانــه صمــت بــه عنــوان یکــی از بازوهای 
اساسی دولت برای مدیریت تولید وتجارت، سکاندارش 
را شــناخته و نگرانی هــا و دغدغه هــای فعاالن اقتصادی 

منتظر چاره اندیشی های سریع ایشان است.
رئیــس مجمــع واردات افزود: طبیعی اســت که وزیر 
جدیــد، بــا توجــه بــه تراکــم موضوعــات و چالش هایــی که 
گریبانگیــر حوزه هــای مختلــف صنعــت، معــدن و تجــارت 
شــده، اولویت بنــدی خاصــی را بر اســاس شــناختی که از 
فضــای صنعــت و تجــارت کشــورمان دارد، مــد نظــر قــرار 
دهــد و نبایــد از وی توقــع معجزه و حل مشــکالت در یک 
لحظه را داشت ولی وضع به گونه ای است که باید هرچه 
سریع تر و با چابکی نسبت به معرفی معاونان خود اقدام 

کرده و استراتژی های اصلی خود را تشریح کند.
بــه  بخــش خصوصــی  فعــاالن  امیــد  گفــت:  او 
ویــژه در حــوزه تجــارت خارجــی آن اســت کــه مــردان 
اقتصــادی دولــت، با اذعــان به عوارض و آســیب های 
ناشــی از گرفتار شــدن بخش خصوصی در پیچ و خم 
فرسایشــی  دیوان ســاالری  و  اداری  کنــد  بروکراســی 
دولت هــا، برنامــه منســجم و مدونــی را بــرای شــتاب 
بخشــی به خروج ازگرداب کاغذبازی های خودساخته 
و خودتحریمی ها ارائه دهند چراکه یکی از مهم ترین 
درهــم  بوروکراســی  اقتصــادی،  فعــاالن  گالیه هــای 
پیچیده، مبهم و مســتهلک کننده دستگاه های دولتی 
و ســازمان های زیرمجموعــه آن هــا خصوصــا در حوزه 

تجارت خارجی است.
باوجــود  و  تاکنــون  متاســفانه  افــزود:  مناقبــی 
هســتیم  شــاهد  گرفتــه،  صــورت  کــه  تالش هایــی 
کســب  فضــای  دولت هــا،  شــدید  دیوانســاالری  کــه  
بــه ســمتی ســوق داده کــه صــدور  و کار در کشــور را 
متناقــض  گاه  و  شــوک آور  متعــدد،  دســتورالعمل های 
یکدیگــر بــه یکــی از مهم تریــن موانــع توســعه بنگاه ها و 

بهره برداری از فرصت ها تبدیل شده است.
او گفــت: وقتــی  بــازار از کاالهــای وارداتــی بــدون 
شناسنامه و کم کیفیت استقبال می کند، آشکارا بیانگر 
ایــن واقعیت اســت که چرخه تجارت خارجی نتوانســته 
آن گونه که باید از تجار قانونی و شناسنامه دار حمایت 
از  یکــی  شــکل دهنده  می توانــد  موضــوع  ایــن  و  کنــد 

مهمترین توقعات از دولت سیزدهم باشد.
 مناقبــی تاکیــد کــرد: معاونــان وزارت صمــت بایــد 
این موضوع را مد نظر قرار دهند که ریشــه بســیاری از 
معضالت در حوزه تجارت خارجی، در شیوه تقسیم کار 
و مدیریت این حوزه است و باید برای چابک شدن امور 
و رهایــی ازگــرداب دیوانســاالری، هرچــه زودتــر چاره ای 

بیاندیشند.
او در پایــان تصریــح کــرد: بــر ایــن اســاس، توقــع 
بخــش خصوصــی از وزیــر جدیــد آن اســت که بــا درایت 
و هوشــمندی، بــه این گرداب کاغذبــازی و خودتحریمی 

پایان دهد.

ورود ۴ میلیون دز دیگر 
واکسن کرونا به کشور 

معــاون فنــی و امور گمرکی گمرک ایران با اشــاره 
به ورود پنج میلیون دز واکسن کرونا در روز گذشته، 
عنــوان کــرد که در ۲۴ ســاعت آینده نیز چهــار میلیون 

دز واکسن کرونا وارد کشور می شود.
مهــرداد جمالی ارونقــی در گفت وگــو بــا خبرگــزاری 
ایرنــا اظهــار کــرد: قــرار اســت ســاعت ۲۲ امشــب و در 
ساعت های ۸ و ۱۰ امروز سه محموله واکسن کرونا )در 

مجموع چهار میلیون دز( به تهران برسد.
او افــزود: ایــن واکســن ها از نــوع ســینوفارم چینی 
اســت کــه بــا ورود آن مجموع واردات واکســن کرونا به 

۴۰ میلیون دز خواهد رسید.
ارونقی یادآور شد: پنج شنبه گذشته نیز بزرگترین 
محمولــه وارداتی واکســن کرونا بالغ بــر پنج میلیون دز 
از نــوع ســینوفارم چینــی در فــرودگاه امام خمینــی )ره( 
به نمایندگان وزارت بهداشت تحویل داده شده است.

گمرکــی  تشــریفات  تمــام  کــرد:  خاطرنشــان  او 
واکســن های وارداتی پای پرواز انجام می شــود و تعللی 

در ترخیص آن وجود ندارد.

اخبـــــــــــــــــار

رئیــس انجمــن خوراک دام، طیــور و آبزیان 
عنوان کرد که با توجه به تامین اغلب نهاده های 
خــوراک آبزیان با قیمت های آزاد، گرانی خوراک 

آبزیان امری بدیهی است.
مجیــد موافق قدیــری در گفت وگو با باشــگاه 
خبرنــگاران جوان با اشــاره به راهــکار رفع چالش 
اقتصــاد  کــرد:  اظهــار  دامــی  نهاده هــای  بــازار 
دامپــروری ماننــد اقتصــاد کشــور بیمــار اســت و 
اوضــاع مســاعدی نــدارد. بدیهــی اســت کــه ایــن 
بیمــار بــه دلیل حساســیت هایی که دارد، ســریعا 

باید درمان شود.
او افزود: مصلحت نیست که تولیدکننده ای 
که با هزاران مشکل و در بدترین شرایط مشغول 
بخــش  ســوءمدیریت  تــاوان  اســت  فعالیــت  بــه 

دولتی را بدهد.
موافق قدیــری ادامــه داد: دولت با تخصیص 
در  کــه  می دهــد  اجــازه  خــود  بــه  ترجیحــی  ارز 
موضوعــات مختلــف تولیــدی و تجــاری حلقه های 
مختلــف زنجیــره تامیــن پروتئیــن دخالــت بکنــد. 
دخالتــی کــه عــالوه بــر اینکــه مانــع کســب و کار 
شــده منجــر بــه نارضایتی مــردم و سیاســتگذاران 
اقتصادی شده است که با وجود این منطق حکم 
می کنــد که ســریعا نســبت به تعییــن تکلیف این 

سیاست ارزی اقدام کرد.
این مقام مســئول دربــاره اینکه با حذف ارز 
ترجیحــی و افزایــش قیمــت محصــوالت پروتئینی 
در  کــرد:  بیــان  چیســت؟  بــازار  کنتــرل  راهــکار 
اوضــاع کنونی بهترین راهــکار حذف ارز ترجیحی 

بــه  آزاد  و  دولتــی  ارز  مابه التفــاوت  پرداخــت  و 
قالــب  در  تولیدکننــده  و  نهایــی  مصرف کننــده 
تســهیالت ســرمایه در گردش اســت تا تنش های 
حذف ارز ترجیحی تومانی کاهش پیدا کند. قطعا 
محاسن این کار از معایب آن بیشتر خواهد بود.
او بــا اشــاره بــه دالیــل گرانی قیمــت خوراک 
آبزیــان گفــت: تولیدکننــدگان خــوراک آبزیــان در 
طیــور قشــر  و  دام  خــوراک  تولیدکننــدگان  بیــن 
دریافــت  رغــم  بــه  چراکــه  هســتند  مظلوم تــری 
نکــردن نهــاده دولتــی، امــا بیشــتر از همــه متهــم 
بــه گران فروشــی می شــوند، درحالیکــه واقعیــت 
ایــن اســت کــه مصوبــات خوبــی کــه بــرای تامیــن 
مــواد اولیــه خــوراک آبزیــان صــورت گرفته اســت 
متاســفانه از نظــر معاونــت امــور تولیــدات دامی، 

در  آبزیــان  و  طیــور  دام،  خــوراک  کارخانه هــای 
اولویــت تخصیــص نهاده هــای دامــی قــرار ندارند؛ 
بنابرایــن واحدهــای تولید خوراک آبزیان به اجبار 
بایــد نهاده هــای دامــی خــود را از طریــق دیگــری 
تامیــن کننــد تــا دچــار تعطیلــی و ورشکســتگی و 

بیکاری پرسنل خودشان نشوند.
رئیــس انجمــن خــوراک دام، طیــور و آبزیان 
در پایــان تصریــح کــرد: بــا توجــه به تامیــن اغلب 
آزاد،  قیمت هــای  بــا  آبزیــان  خــوراک  نهاده هــای 
گرانــی خــوراک آبزیــان امــری بدیهــی اســت، لــذا 
همچــون  آبزیــان  و  شــیالتی  محصــوالت  انــواع 
ماهیــان ســردآبی مشــمول قیمت گــذاری دولتــی 
نیســتند و عرضه و تقاضا  تعیین کننده قیمت در 

بازار است.

کــه  کــرد  اعــام  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر 
و  تشــکل ها  حضــور  بــدون  تصمیم گیــری 
اتحادیه های بخش کشــاورزی ممنوع است و به 

صاح کشور نیست.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، سیدجواد 
ســاداتی نژاد در نشســت بــا رؤســای اتحادیه هــا 
و تشــکل های دام، طیــور، زنجیره هــای تولیــد و 
عرضــه مــرغ، تخــم مرغ و زنبــورداری اظهــار کرد: 
اگــر قــرار اســت تصمیمی برای حوزه کشــاورزی و 
دام گرفته شود باید از افرادی که در میدان اجرا 
حضــور دارنــد بهــره بگیریــم چراکــه در انتهای کار 
هم تصمیم ما باید از سوی این افراد اجرا شود.

او افــزود: اگــر قــرار باشــد وزیــر و وزارتخانه 
دربــاره مرغ به تنهایی تصمیــم بگیرد، اتحادیه ها 
اراده کنند که این تصمیم اجرایی نشود می توانند 

این تصمیم را در میدان بی اثر کنند.
وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا بیــان اینکــه ما به 
اتحادیه ها و تشــکل ها اعتماد داریم، خاطرنشان 
کرد: ممکن اســت یک تولیدکننده در حوزه طیور 
تخلــف کنــد امــا مــا کل صنعــت طیــور را متخلف 
نمی دانیم. این صنعت انســان های شــریفی دارد 

که برای کشور غذا تولید می کنند.
او افزود: شما تولیدکنندگان سربازان حوزه 
امنیــت غذایی کشــور و تولیدکنندگان قدرت غذا 
در منطقه هستید و من خدمتگزار شما هستم تا 

شما بتوانید این اقتدار را ایجاد کنید.
ســاداتی نژاد با اشــاره به اینکه اتحادیه ها و 
تشــکل ها در ایــن صنعت ماندگارنــد و کار اصلی 
را انجــام می دهند، عنوان کرد: مســئولیت اصلی 
امنیــت غذایــی بــر دوش اتحادیه هــا و تشــکل ها 
است و به همین دلیل در شورای قیمت گذاری ۶ 

نفر از بخش خصوصی حضور دارند.
مــا  داد:  ادامــه  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر 

می توانیــم یــک زمینــه جدیدی را در حــوزه حضور 
و  تنظیم گــری  تصمیم ســازی،  بــرای  تشــکل ها 
تســهیل گری بازار با آینده نگری ایجاد کنیم و اگر 
بــه بخش کمک کنید این بســتر بــه خوبی اجرا و 

تثبیت خواهد شد.
او بــا بیــان اینکــه بــرای حوزه پایــداری تولید 
غــذای مــردم به کمک تشــکل ها و اتحادیه ها نیاز 
داریــم، تصریــح کــرد: ما باید با همــکاری هم این 
حــوزه را متحــول کنیــم و جایــگاه تشــکل ها بــه 
خصــوص تشــکل های قدرتمنــد در وزارت جهــاد 
کشــاورزی بایــد تقویــت شــود. روزی کــه از ایــن 
وزارتخانه رفتم باید یکی از اقدامات انجام شــده 
از سوی من این باشد که بازار را به دست افرادی 

سپرده ام که مسئول اصلی آن هستند.
قیمت گذاری دستوری را قبول 

ندارم
ســاداتی نژاد با اشــاره به اینکه قیمت ثابت 
و دســتوری بــر روی محصــوالت را قبــول نــدارم، 
عنــوان کــرد: باید درصد مثبت و منفی نوســانات 
بــازار و ســود تولیدکننــده مدنظــر قــرار گیــرد تــا 

بتوانیم بازار را تنظیم کنیم.
او بــا بیــان اینکــه بخــش تولیــد در بخــش 
کشــاورزی بنگاه اقتصادی است و باید سوددهی 
داشــته باشــد، اظهــار کــرد: اگــر تولید ســوددهی 
نداشــته باشــد پایــدار نخواهــد بــود و وظیفه من 

حفاظت از پایداری تولیدات شما است.
وزیر جهاد کشــاورزی با بیان اینکه با کمک 
صنعــت دام و طیــور فصــل جدیــدی در امنیــت 
غذایــی کشــور آغــاز خواهــد شــد، گفــت: اعتقــاد 
مــن ایــن اســت کــه وزارت جهــاد کشــاورزی بایــد 
قدرتمندتریــن وزارتخانــه کشــور باشــد و بایــد به 

جایگاه اصلی خود بازگردد.

او بــا اشــاره بــه اینکــه واردات و صــادرات دو 
مؤلفــه اقتصــاد هســتند، ادامــه داد: تولیدکننــده، 
صادرکننــده و واردکننــده جایگاه خــود را در امنیت 
غذایی دارند بنابراین باید نگاه خود را تغییر دهیم.
ســاداتی نژاد با اشاره به اینکه یک مرغداری 
بایــد بتواند بــا تمام ظرفیت خود کار کند، افزود: 
بــا ۶۰ درصــد ظرفیــت کار کــردن تولیدکننــده را 
ضعیــف می کنــد، بنابرایــن با وجــود ظرفیت ۶۰۰ 
میلیــون نفری که در اطراف کشــور ما وجود دارد 
ما نباید نگران مازاد تولید باشیم و باید نگاهمان 

را به صادرات تغییر دهیم.
ارزآور  ایــران  کشــاورزی  بخــش  افــزود:  او 
اســت امــا کشــور تاکنــون بــه خوبــی طعــم ایــن 

ارزآوری را نچشــیده اســت و در منطقــه برخــی 
دیگر از کشورها جای ما را گرفته اند.

 نمی گذاریم هیچ ارگانی

در حیطه اختیارات وزارت جهاد 
کشاورزی مداخله کند 

وزیــر جهــاد کشــاورزی تاکیــد کــرد: تصمیــم 
بخــش  اتحادیه هــای  و  بــدون حضــور تشــکل ها 
کشاورزی ممنوع است و به صالح کشور نیست، 
بنابرایــن بــرای خــروج از بحــران بایــد در کنار هم 
باشــیم، بــه هم اعتماد کنیــم و صادقانه به مردم 

خدمت کنیم.

او بــا بیــان اینکــه در تأمیــن گوشــت، مــرغ و 
تخم مرغ دچار مشــکل هســتیم، خاطرنشان کرد: 
کشــاورزی  جهــاد  وزارت  کنــار  در  تشــکل ها  اگــر 
بمانند، می توانیم در مدت زمان مطلوب و کوتاهی 
از ایــن شــرایط عبــور کنیــم، در ایــن شــرایط بایــد 
مواظــب مــردم و بــازار و همچنیــن مراقــب افــرادی 

که می خواهند بازار را به چالش بکشــند، باشیم.
ســاداتی نژاد با اشــاره به بازگشت اختیارات 
قانــون انتــزاع بــه وزارت جهــاد کشــاورزی گفــت: 
نمی گذاریم هیچ ارگانی در حیطه اختیارات وزارت 
جهاد کشاورزی مداخله کند و تصمیم گیری برای 
محصوالت کشــاورزی از ســوی این وزارتخانه و با 

کمک تشکل ها و اتحادیه ها انجام خواهد شد.

آب  کشــاورزی،  کمیســیون  نایب رئیــس 
از  اســامی  شــورای  مجلــس  طبیعــی  منابــع  و 
رئیس جمهــوری خواســت تــا همــراه بــا تشــکیل 
و  جهادکشــاورزی،  کشــور  وزارتخانــه ای  مثلــث 

نیرو سبب حل بحران امنیت غذایی شود.
بــا  گفت وگــو  در  عســکری  محمدجــواد 
خبرگزاری ایرنا درباره اینکه برنامه های سیدجواد 
ســاداتی نژاد وزیرجهــاد کشــاورزی تــا چــه میــزان 
قابلیت برطرف کردن مشکالت این حوزه را دارد، 
خــوب  وزیــر جهادکشــاورزی  برنامه هــای   گفــت: 
و قابــل قبــول اســت ولــی ســایر دســتگاه ها بایــد 
همراهــی و کمک کننــد. به عبارتی وزارتخانه های 
خارجــه،  کشــور، نیــرو و ... در کنــار وزارت جهــاد 
بایــد کمــک کننــد و بــا تشــکیل مثــل وزارتخانه ای 

برای کشاورزی گام های اساسی بردارند.
نایب رئیــس کمیســیون کشــاورزی مجلــس 
جهــاد  وزارت  بایــد  همــکاری  ایــن  در  افــزود: 
کشــاورزی برنامــه داده و وزارت نیرو مشــکل آب 
را حــل کــرده و وزارت کشــور بخــش مدیریتــی را 
بهبود بخشد تا بتوانیم از بحران امنیت غذایی و 

کمبود آن و نوسان قیمت ها عبور کنیم.

امنیت غذایی، اولویت مهم و 
اساسی رئیس جمهوری قرار بگیرد

غذایــی  امنیــت  را  دنیــا  امــروز  مســئله  او 
دانســت و از دولــت ســیزدهم خواســت آن را در 

اولویت مهم و اساسی اجرایی خود قرار دهد.
کرونــا،  شــیوع  زمــان  در  گفــت:  عســکری 
چنیــن  در  کــه  کشــوری  هــر  شــد   مشــخص 
بحران هایــی امنیــت غذایــی نداشــته باشــد،  بــه 
شدت آسیب می بیند و جبران این آسیب سخت 
خواهــد بــود. بــه عبارتــی اگر فــروش نفــت دچار 
اشــکال شــود، می توانیــم آن را تحمــل کنیــم ولی 
وقتــی ســفره مــردم به دلیل آســیب دیدن بخش 
کشــاورزی کوچــک شــود، اتفاق های ناگــواری رخ 

می دهد.
نایب رئیــس کمیســیون کشــاورزی مجلــس 
افزود: کشــاورزان و باغدارانی که ســفره مردم را 
رنگیــن می کردند، امروز ســفره خــود آنها کم رنگ 
و کوچک شــده و این موضوع به ســفره مردم نیز 
ســرایت کرده که تهدیدی جدی اســت. بر همین 
بایــد در قالــب برنامه هــای کوتاه مــدت،  اســاس 
 میان مدت و بلندمدت مشکالت بخش کشاورزی 

را حل کرده و آن را ارتقاء دهیم.
توانایی و ظرفیت تولید 

 نهاده های دامی و کشاورزی

در کشور وجود دارد

نهاده هــای  در  اینکــه  بیــان  بــا  عســکری 
کشاورزی،  کشور ظرفیت و توانایی الزم را برای 
تولیــد آن دارد، اظهــار کرد: اگر مدیریت صحیح 
بــرای بهره بــرداری از نحــوه آب و خــاک وجــود 
داشــته باشــد، می توانیــم ســاالنه ۹.۲ میلیــون 
تــن ذرتــی که مــورد نیاز اســت، ۴.۳ میلیون تن 
ســویا و ۶.۶ میلیــون تــن جــو را بــه راحتــی در 

کشــور تولید و تامین کنیم.
و  آب  کشــاورزی،  کمیســیون  نایب رئیــس 
منابــع طبیعــی مجلــس افزود: اما رانت،  فســاد 
تولیــد  ارتباطــات داللــی ســبب شــده فضــای  و 
نهاده هــای دامــی دچــار مشــکل شــود. از طرفی 
موضــوع واردات نهاده هــای کشــاورزی و دامــی 
نیــز چالــش دیگــر کشــور اســت و از حــدود یــک 
ســال و نیــم پیش حــدود پنج میلیــون تن نهاده 
در بندرهای مختلف کشــور دپو شــده بود که با 
تالش مســئوالن و کمیسیون کشاورزی در حال 

فعال شدن است.
در  زرین دشــت  و  داراب  مــردم  نماینــده 
مجلــس بــا اشــاره بــه بازدیــد کــه وی و برخی از 
بنــادر کشــور  از  اعضــای کمیســیون کشــاورزی 
بــرای میــزان دپــوی نهاده هــای دامــی داشــتند، 
 عنــوان کــرد: بــه عنوان نمونــه در بنــدر امیرآباد 
کــه  بودنــد  مازنــدران،  گفتــه  اســتان  شــرق  در 

۱۷۰هــزار تــن نهــاده دپــو شــده اســت در حالــی 
کــه پــس از بررســی و بازدیــد میدانــی مشــخص 
شــد کــه ۳۳۰ هــزار تــن نهــاده درایــن بنــدر دپو 

شده است.
عســکری افــزود:  از ۳۳۰ هــزار تــن نهــاده 
دپــو شــده در بندر امیرآبــاد، ۱۰۰هزار تن خراب 
شــده اســت، به ۳۰هزار تن حشــره آســیب زده 
و ۷۰هــزار تــن نیــز دچــار فســاد قــارچ شــده که 

نشان ســوءمدیریت در این بخش است.

 دام های مولد کشور

در حال از بین رفتن است
جهــادی  مدیریــت  اگــر  اینکــه  بیــان  بــا  او 
بخــش  مشــکالت  بــر  می تــوان  شــود  حاکــم 
کشــاورزی غلبــه کــرد، ادامــه داد: امــا امروز در 
حــوزه نهاده هــا آنقــدر ضعیــف عمــل کردیــم که 
دام هــای مولــد کشــور دچــار آســیب شــدند. بــه 
عنــوان نمونه گاو شــیرده هلشــتاین با ۴۸ کیلو 
شــیردهی در کشــور کــه از ۴۲ کیلــو شــیردهی 
میانگیــن دنیــا هم باالتر اســت،   در حال از بین 
رفتــن اســت و برای احیاء دوبــاره آن حداقل ۱۰ 

سال زمان نیازداریم.
نایب رئیــس کمیســیون کشــاورزی مجلس 

با بیان اینکه از ظرفیت های کشورهای همسایه 
بــه  کشــاورزی  صــادارت محصــوالت  بخــش  در 
ایــران  درســتی اســتفاده نشــده اســت،  گفــت: 
ســبب پیروزی های مهمی در  جنگ های عراق و 
ســوریه شد ولی امروز کشورهایی که با این دو 
کشــور در حــال جنــگ بودند،  کشــاورزی خود را 

در عراق و ســوریه فعال کردند.
او تاکیــد کــرد:  این ایراد به حــوزه مدیریت 
مــا  بین المللــی  دیپلماســی  ضعــف  و  داخلــی 
مربــوط اســت. چراکــه در بخــش امنیــت غذایی 
دیپلماســی مــا فعــال نبــوده و بــازار منطقــه را 
بــه راحتــی از دســت دادیــم. در حالــی کــه ۶۰۰ 
همســایگان،  پیرامونــی  جمعیــت  نفــر  میلیــون 
صــادرات  بــرای  مناســبی  بســیار  ظرفیــت 

محصوالت کشــاورزی هستند.
بــودن  ارگانیــک  اینکــه  بیــان  بــا  عســکری 
بخــش عمــده ای از محصــوالت کشــاروزی ایــران 
ســبب عالقمندی دیگر کشــورها برای خرید این 
محصــول اســت،  خاطرنشــان کرد:  اگــر مدیریت 
صحیــح در ایــن حــوزه انجــام شــود، می توانیــم 
بــرای ارزآوری و صــادرات محصوالت کشــاورزی 
بــه نحــوی عمل کنیــم که حتی نیــاز به صادرات 

نفت هم نباشد.

مشاور عالی هیات مدیره اتحادیه سراسری 
مرغ گوشــتی کشــور از افزایش قیمت هر قطعه 
تومــان  ۱۱هــزار  از  بیــش  بــه  یــک روزه  جوجــه 
خبــر داد و عنــوان کــرد کــه بــه نظــر می رســد بــا 
مماشــات دســتگاه های نظارتــی متخلفــان بــازار 
جوجــه یک روزه در حال بردن ســودهای نجومی 

هستند.
محمدعلــی کمالی سروســتانی در گفت وگــو 
بــا ایلنــا با بیان اینکه بازار جوجه یک روزه بســیار 
آشــفته اســت، اظهــار کــرد: آخریــن رصــد مــا از 

بــازار ایــن نهــاده مهم تولیــد مرغ نشــان می دهد 
کــه قیمــت هــر قطعــه جوجــه یــک روزه در برخــی 

استان ها از مرز ۱۱هزار تومان گذشته است.
او یــادآور شــد: گذشــتن قیمــت هــر قطعــه 
جوجــه یک روزه از مرز ۱۱هزار تومان در حالی بوده 

که قیمت مصوب آن ۴هزار و ۲۰۰ تومان است.
کمالی سروستانی با تاکید بر اینکه آشفتگی 
بــازار نتیجــه ضعف نظارت اســت، گفــت: به نظر 
می رســد دســتگاه های نظارتــی بــا متخلفــان بازار 
جوجه یک روز مماشــات می کنند و این مماشــات 

سودهای نجومی برای متخلفان به همراه دارد.
بــه گفتــه او سیاســت و عمــل دســتگاه های 
نظارتی در برابر مرغداران فشار حداکثری است، 
امــا در قبــال متخلفــان بــازار جوجــه یــک روزه که 
عده ای اندک هســتند، رها کردن آن ها و سپردن 

بازار به دستشان است.
کمالی سروســتانی ایــن رفتــار دســتگاه های 

نظارتی را یک بام و دو هوا توصیف کرد.
او میــزان تولیــد ســاالنه جوجــه یــک روزه در 
کشــور را یک میلیارد و ۴۰۰میلیون قطعه عنوان 

کرد و افزود: با یک حســاب سرانگشــتی می توان 
دریافت که تخلف در قیمت این نهاده تولید مرغ 

چه سودهای کالنی را نصیب متخلفان می کند.
اختــالف  کــرد:  تصریــح  کمالی سروســتانی 
قیمت مصوب ۴۲۰۰ تومان تا ۱۱هزار تومان برای 
هــر قطعــه، رقم قابل توجهی اســت کــه اکنون از 
جیــب تولیدکننــده مــرغ و مصرف کننــده نصیــب 

معدود افراد می شود. 
بــر  ایــن پرســش کــه قــرار  بــه  اودر پاســخ 
واردات تخــم مــرغ نطفــه دار بــرای متعادل شــدن 

بــازار جوجــه یــک روزه بــود، اظهار کــرد: در ۳ ماه 
گذشته که این تصمیم گرفته شد. تا امروز حدود 
۱۳میلیــون تخــم مــرغ نطفه دار وارد شــده اســت 
که رقم قابل توجه و  تاثیرگذاری بر بازار نیست.

کمالی سروســتانی کنــدی واردات تخــم مرغ 
نطفــه دار را نیــز از موضوعاتــی دانســت کــه بایــد 

علل واقعی آن مورد بررسی قرار گیرد.
او قیمت تمام شده هر کیلوگرم مرغ زنده با 
جوجه یک روزه ۱۱هزار تومانی را بیش از ۲۲هزار 

تومان اعالم کرد.
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پوری حسینی: دیوان عالی 
 کشور رای صادره پرونده ام

را نقض کرد
رئیساســبقســازمانخصوصیسازیاظهارکرد
کــههمانطــورکهگفتهشــدهنســبتبهرایکهشــبکه
یــککیفریســالگذشــتهبــرایبندهصادرکــردهبود،
فرجامخواهــیصــورتگرفــتودرنهایتدیوانعالی

کشورآنرایرانقضکرد.
میرعلی اشرف عبدهللا پوری  حسینی در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره صحت خبر آزادی خود 
اظهار کرد: دیوان عالی کشور رای صادره برای اینجانب 
را نقض کرده اســت. وی در پاســخ به این ســوال که آیا 
اتهامــات وارد رد شــده  و حکــم 15 ســال زنــدان منتفــی 
است، ادامه داد: همانطور که گفتم نسبت به رایی که 
شــبکه یک کیفری ســال گذشــته برای بنده صادره کرده 
بود، فرجام خواهی کردیم و در نهایت دیوان عالی کشور 
آن رای را نقــض کــرد. رئیــس اســبق ســازمان خصوصی 
ســازی در پاســخ به این سوال که دادگاه های مربوط به 
پرونده هــای تخلفــات خصوصی ســازی به پایان رســیده 
اســت، گفــت: تصمیــم دیوان عالی کشــور اوایــل تیرماه 
بــه بنــده ابــاغ شــد و از ایــن پــس اگــر آقایان ســواالتی 
داشته باشند، پاسخ خواهم داد.  پوری حسینی درباره 
فعالیت هــای خــود پــس از اباغ رای دیوان عالی کشــور 

اظهار کرد: بنده هم اینک بازنشسته هستم.

خاندوزی: رئیس بانک مرکزی 
هفته آینده به دولت معرفی 

خواهد شد
وزیــراقتصــادبــابیــاناینکــه،نخســتینجلســه
هماهنگیبرایبودجهســالآیندهبینسازمانبرنامه
وبودجهووزارتاقتصادبرگزارخواهدشدازمعرفی
رئیــسکلبانــکمرکــزیدرآینــدهنزدیــکبــههیئــت

دولتخبرداد.
بــه گــزارش تســنیم، احســان خانــدوزی در جلســه 
هــم اندیشــی بــا اقتصاددانــان کــه در محــل دانشــکده 
اقتصــاد دانشــگاه تهران برگزار شــد با یــادآوری ضرورت 
هماهنگــی بیــن دســتگاه های اقتصــادی افــزود: تــاش 
می کنیــم بــه طور ویژه ســازمان برنامــه و بودجه، وزارت 
را  هماهنگی هــا  بیشــترین  مرکــزی  بانــک  و  اقتصــاد 
باشــند.  اقتصــادی داشــته  در مســئله سیاســت گذاری 
وی گفــت: امروز)شــنبه( نخســتین جلســه هماهنگــی 
بــرای بودجــه ســال آینــده بین رئیــس ســازمان برنامه و 
بودجــه و وزیر اقتصاد برگزار خواهد شــد. وی همچنین 
بــا نخبــگان  بــر ضــرورت ادامــه ارتبــاط وزارت اقتصــاد 
اقتصادی پرداخت و افزود: باید دسترســی کارشناســان 
اقتصــادی بــه اطاعــات و آخریــن وضع و آمــار اقتصادی 
کشــور تسهیل شود. وزیر اقتصاد گفت: گفت وگوهایی 
درخصــوص افــراد مدنظــر بــرای تصــدی ریاســت بانــک 
مرکزی انجام شــده اســت. از آنجایی که معرفی رئیس 
کل بانک مرکزی از ســوی وزیر اقتصاد صورت می گیرد، 
در هفته هــای آینــده رئیــس کل بانک مرکــزی به هیئت 

دولت معرفی خواهد شد.

فیلترشکن های محبوب در 
آستانه انتخابات در روسیه 

فیلتر شدند
روســیهدسترســیبهشــشابزارVPNکهشامل
بعضیازمحبوبترینفیلترشکنهایجهانبودندرابا

هدفکنترلبیشتراینترنتمسدودکرد.
بــه گــزارش ایســنا، دیــده بــان ارتباطــات روســیه 
 Nord VPN روس کومنــادزور( در بیانیــه ای اعــام کرد(
و Express VPN در میان فیلترشکن هایی بودند که به 
دلیل فراهم کردن امکان دسترسی به اطاعات و منابع 
ممنوعه، مســدود شــدند. ایــن مطالب شــامل محتوایی 
بودند که از نظر مقامات روســیه افراط گرایی به شــمار 
مــی رونــد و همچنیــن شــامل اطاعــات مربوط بــه مواد 

مخدر و هرزه نگاری کودکان بودند.
روســیه در آســتانه انتخابات پارلمانی، تاش برای 
کنترل دسترسی به اطاعات را مضاعف کرده و در این 
راستا گروههای رسانه ای خارجی را هدف محدودیتهای 
تنبیهی قرار داده و پلتفرمهای بین المللی شامل گوگل 
و فیــس بــوک را به دلیل کوتاهی در حذف محتوایی که 
غیرقانونی شناخته می شوند، مرتبا جریمه کرده است.
دیــده بــان ارتباطــات روســیه اعــام کــرد لیســت 
ســفیدی از نرم افزار و اپلیکیشــنهایی تهیه کرده که به 
دالیــل فنی از VPN اســتفاده مــی کنند و اجازه خواهند 

داشت به استفاده ادامه دهند.
فشــارها روی شــرکتهای فنــاوری خارجــی افزایــش 
یافتــه اســت. توییتر بــه دلیل کوتاهــی در حذف محتوای 
مورد نظر مقامات روســیه با کندی ســرعت دسترسی در 
ایــن کشــور روبرو شــد. روس کومنادزور بــه گوگل و اپل 
هشدار داد اگر اپلیکیشن الکسی ناوالنی را حذف نکنند، 
مداخله کننده در فرایند انتخابات شناخته می شوند. بر 
اســاس گزارش بلومبرگ، قابلیتهای فنی روســیه از چند 
ســال پیــش کــه تاش کرد ســرویس پیــام رســان تلگرام 
را بــه دلیل امتناع از اشــتراک گــذاری اطاعات رمزنگاری 

شده فیلتر کند، بهبود پیدا کرده است.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

شکست سوسیالیسم 
اقتصادی در آزمایشگاه ونزوئال

ادامهازصفحه1

در حالــی کــه بولیشــیکوها میلیاردر شــدند، رفاه و 
تولیــد ملــی کاهش یافت. آنها مفهوم نخبگان فاســد را 
که از اقتصادهای بخش اصلی و موسســات فاسد سود 
می برنــد، به کتاب راهنمای »چگونه می توان یک دولت 
نفتــی را ورشکســت کــرد و در این روند میلیاردر شــد«، 

تبدیل کردند.

 اصالحات:ازسوسیالیسم

تاشرکتگرایی
معــاون  مــادورو،  نیــوکاس   ،2013 ســال  در 
انتخابــات  در  چــاوز،  وفــادار  شــاگرد  و  رئیس جمهــوری 
پرالتهــاب پــس از مــرگ چــاوز بــه عنــوان رئیس جمهــوری 
انتخاب شد. از آن زمان ، ونزوئا درگیر آشفتگی سیاسی 
است. بعد از اینکه مادورو به سیاست های سوسیالیستی 
چــاوز ادامــه و اقدامات ســرکوبگرانه دولت را افزایش داد، 
فشــارهای خارجــی دولــت را مجبور به تعدیل سیاســتهای 
خــود کــرد. دولــت مــادورو بــا تحریم هــای خارجــی مجبــور 
شــد اصــاح اقتصــادی را در ســال 2019 اعمــال کنــد، کــه 
بــه نظــر می رســد اقتصــاد سوسیالیســتی را بــدون تغییــر 
حاکمیت سوسیالیسم به اقتصاد بازار آزاد تبدیل می کند. 
بولیشــیکوها دولــت را بــرای ایــن اصاحــات تحــت فشــار 
قــرار دادنــد تــا مشــاغل خــود را حفظ کنند و ســعی کردند 
شــرکت های جدید انحصاری را در اقتصاد بازار آزاد ادغام 
کنند؛ زیرا تحریم ها مشاغل فعلی آنها را تضعیف می کرد.
اصاحــات مــادورو بــه منظــور کاهــش اقتصــاد و 
بهبود رفاه برخی از مردم در ونزوئا ، کاهش مالیات و 
ارائــه مشــوق های اقتصادی به ایــن نخبگان جدید بدون 
واگــذاری قــدرت سیاســی یــا اقتصــادی بود. بــا این حال 
، ایــن امــر اختافاتــی بیــن مقامــات دولــت ایجــاد کرده 
است. در حالی که مادورو در مورد دالرسازی و کاهش 
تعرفــه واردات صحبــت می کنــد، ایریــس والــرا، نایــب 
رئیــس مجلــس ملــی، خواســتار اقدامات کنتــرل قیمت 
و افزایــش مالیــات بــود. با این حــال، اصاحات به جای 
گشودن اقتصاد ونزوئا، بی ثباتی را با آوردن بازیگران 
جدید به ارمغان آورد. در حالی که جناح سوسیالیستی 
دولــت علیه اصاحات مبارزه می کنــد، مادورو همچنان 

بر حمایت از بولیشیکوها تکیه می کند.
محتمل تریــن نتیجــه مذاکــرات اصاحــات کنونــی، 
یک اصاحات ســطحی اســت که به بولیشــیکوها اجازه 
می دهــد تجــارت خــود را بــدون رقابــت انجــام دهنــد. 
قــرار  تعقیــب  تحــت  به شــدت  دموکراتیــک  مخالفــان 
گرفتــه و مجبــور بــه تبعید شــده اند. همچنیــن به جناح 
تــا شــرکت های  اجــازه می دهــد  سوسیالیســتی دولــت 
کوچــک و وســایل تولیــد آنهــا را کنتــرل کنــد. بنابرایــن 
ونزوئــا همچنــان بــه عنــوان یــک کشــور فقیــر و نابرابر 
باقی خواهد ماند. شاید بهتر از دیروز ، اما آن قدر خوب 

نیست که بتوان آن را در حال توسعه نامید.

تغییربرایبهبودرخمیدهد؟
بازیگــران  از  برخــی  اســت،  بعیــد  بســیار  اگرچــه 
اتحادیه هــای  ماننــد   ، ونزوئــا  در  مســتقل  سیاســی 
کارگری و نمایندگان صنعت، این تاش برای اصاحات 
را فرصتــی بــرای دموکراتیک کردن نهادهای سیاســی در 
درازمــدت می داننــد. فدکومــاراس )نماینــدگان صنعــت( 
در حــال مذاکــره بــا دولت مادورو هســتند و قصد دارند 
لوایحــی را کــه می توانــد راهــی بــرای دموکراتیزاســیون 
نهــادی ایجــاد کند ، مطرح کنند. بــه عقیده آنها اقتصاد 
لیبــرال مبتنــی بــر بــازار، مالکیــت خصوصــی را تضمیــن 

می کند و اقتصاد را تثبیت می کند.
تــا به امروز مذاکرات موفقیت آمیز نبوده و مادورو 
تــا کنــون پیشــنهاد آنهــا را نادیده گرفته اســت. با وجود 
ایــن ، می تــوان تصــور کــرد کــه اگــر مذاکــرات در نهایت 
به نتیجه برســد، ممکن اســت فقیرترین بخش مردم را 
تسکین دهد. اگر ونزوئایی ها از اصاحات اقتصادی تا 
حدی رهایی یابند، به آنها اجازه می دهد به جای تمرکز 
بــر تامیــن نیازهــای اساســی خــود، مانند داشــتن غذای 
کافی برای ناهار، بر مبارزه خود برای حقوق شــهروندی 

تمرکز کنند.
ونزوئا با بحران عمیق سیاسی و اقتصادی روبه رو 
تحریم هــای و  سوسیالیســتی  پــروژه   اســت. شکســت 

بین المللی علیه دولت، رئیس جمهوری مادورو را مجبور 
به آغاز اصاحات اقتصادی کرده اســت. این کشور باید 
یارانــه نخبــگان ثروتمنــد بولیشــیکوس را بــرای اجــرای 
اصاحاتــی کــه بــه همــه اجــازه ورود بــه بــازار و تضمین 

برابری بین شهروندان را می دهد، متوقف کند.

رئیــسقوهقضائیهگفتکهبســترهای
فســادزادرســاختاراجراییکشــوربرایاین
قــوهروشــناســتوبــهدولــتاعــالمشــده
اســت.عــالوهبــرآنقــوهقضائیــهدرمبارزه
بااینبســترهاازدروندولت،دســتگاههای

اجراییرایاریخواهدکرد.
بــه گــزارش مرکــز رســانه قــوه قضائیــه، 
حجــت عبدالملکــی وزیــر تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعی روز شــنبه بــا حضور در دفتر رئیس 
قــوه قضائیــه بــا حجت االســام  غامحســین 

محسنی اژه ای دیدار و گفت وگو کرد.
رئیس دستگاه قضا در ابتدای این دیدار 
بــا تبریــک آغــاز بــه کار دولــت ســیزدهم برای 
مجموعــه دولــت مردمــی در تحقق شــعارها و 
برنامه هایش و خدمت به مردم آرزوی توفیق 

و سربلندی کرد.
محسنی اژه ای با مرور گستردگی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وظیفه خطیر آن 
در تأمیــن ســطح رضایتمندی مــردم از دولت، 
بــه وزیر جوان دولت ســیزدهم که در جلســه 
دفاع از برنامه هایش در مجلس وزارت کار و 
رفــاه را وزارتخانــه مــردم معرفی کــرد، توصیه 
کــرد: شفاف ســازی در مجموعه های اقتصادی 

تحت امر خود را سرلوحه کار قرار دهید.
بهره گیــری از اقتصــاد مقاومتــی، اجــرای 
برنامه هــای جهادی و مبارزه با هرگونه تخلف 
در مجموعه هــای پاییــن دســتی وزارت کار و 
رفــاه اجتماعــی، از دیگــر توصیه هــای رئیــس 

دستگاه قضا به عبدالملکی بود.
گفــت:  زمینــه  ایــن  در  اژه ای  محســنی 
انتظــار مــی رود بــا توجــه بــه شــعار دولــت در 
زمینــه مبارزه با فســاد وزارتخانه متبوع شــما 
از هرگونه تخلف در شــرکت های زیرمجموعه 
وزارت کار جلوگیــری کنیــد و بــا جلوگیــری از 
بــروز فســاد در ایــن مجموعه هــای اقتصــادی 
از تشــکیل پرونده هایــی کــه کار رســیدگی به 
آن ها انرژی و زمان زیادی از دســتگاه قضائی 
می برد و به خاطر حجم تخلفات صورت گرفته 
در آن معمــوالً بــا اطالــه همــراه هســتند، بــه 
دستگاه قضائی کمک کنید. ما هم در معرفی 
گلوگاه هــای فســاد زا در ایــن مقولــه در کنــار 

شما هستیم و خواهیم بود.
وی تصریــح کــرد: بســترهای فســادزا در 
ســاختار اجرایی کشور برای ما روشن است و 
بــه دولــت اعام کــرده ایم و در مبــارزه با این 
بســترها از درون دولت، دســتگاه های اجرایی 

را یاری خواهیم کرد.
رئیــس عدلیــه تأکیــد کــرد: امیــد اســت 
نیــز  اجتماعــی  آســیب های  و  فقــر  حــوزه  در 
بــا برنامــه ریــزی و نــگاه ویــژه حــوزه رفاهی را 

متحول کنید.
حجــت عبدالملکــی وزیــر تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعــی دولت ســیزدهم نیز بــا تبیین 
برنامه های در دســتور کار این وزارتخانه برای 
تغییــر وضع موجود به نفع مردم، اقدام اخیر 
دســتگاه قضائــی در بازگردانــدن کارخانه ها و 

واحدهــای تولیــدی به بیت المــال و حمایت از 
کارگــران پرداخــت و گفــت: انتخــاب شــما از 
بدنــه دســتگاه قضائــی و ادامــه دوران تحــول 
کــه بــا تعالــی نیز همراه شــده اســت، در کنار 
اقــدام اخیــر دســتگاه قضائــی در بازگردانــدن 
برخی کارخانه ها و واحدهای تولیدی که مورد 
بررسی دقیق قضائی قرار گرفته و سرانجام با 
رأی به جا و مناسب به بیت المال بازگشته اند، 
امید را در بین کارگران به همراه آورده است.
وزارتخانــه  کار  وزارت  افــزود:  کار  وزیــر 
حســاس و مهمــی اســت کــه نقش زیــادی در 
افزایــش رفــاه اجتماعــی و رضایتمنــدی مــردم 
دارد و جــای کار زیــادی دارد و مــا بــا توجــه 
بــه اهمیــت ایــن وزارتخانه، از همــان روز اول 
بــا قــدرت کار را شــروع کردیــم تــا بتوانیــم بــر 

اســاس وعده هایــی کــه بــه مــردم دادیم همه 
برنامه های تحولی برای تغییر در وضع موجود 

را در موعد خود اجرایی کنیم.
رســیدگی  رونــد  یــادآوری  بــا  کار  وزیــر 
واحدهــای  مشــکات  بــه  قضائــی  دســتگاه 
خواســت  قضائیــه  قــوه  رئیــس  از  تولیــدی 
ایــن رونــد ادامــه دار باشــد تــا جامعه بــا امید 
در  اقتصــادی  اصاح هــای  رونــد  بیشــتری 

سیستم اداره کشور را مشاهده کند.
عبدالملکی با ارائه برنامه خود در زمینه 
مبــارزه بــا فســاد گفــت: عــزم مبارزه با فســاد 
در مجموعه هــای زیــر نظــر وزارتخانــه و تمــام 
مجموعه های دولت ســیزدهم شــکل گرفته و 
در ایــن راه از قــوه قضائیــه بــرای کمک به این 

روحیه فساد ستیزی استمداد کمک داریم.

در واکسیناســیون رونــد رئیســی
کشــورراامیدبخــشخوانــدوبــاتاکیــدبــه
افزایــشوارداتواکســنوتولیــدداخــلدر
هفتههــایآینــدهبــرلزومتســریعوتوســعه
واکسیناســیوندرگروههــایســنیمختلــف

تاکیدکرد.
بــه گــزارش ایســنا، حجت االســام ســید 
ابراهیم رئیسی روز شنبه در جلسه ستاد ملی 
مقابلــه بــا کرونا، با یــاداوری لــزوم فعال بودن 
وزارت کشور و کمیسیون اجتماعی در استان ها 
در زمینه بررسی، شناخت و راهکارهای مقابله 
با آسیب های اجتماعی و روحی و روانی ناشی 

ایــن موضــوع در  بایــد  کــرد:  اظهــار  از کرونــا، 
دســتور کار قرار بگیرد و با اســتفاده از نظرات 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه راهکارهای علمی 
اتخاذ شود تا کمترین آسیب اجتماعی و روحی 

را داشته باشیم.
از  خرســندی  ابــراز  بــا  رئیس جمهــوری 
پاییــن بــودن عــوارض واکســن های اســتفاده 
بــر  داخــل،  تولیــد  و  وارداتــی  از  اعــم  شــده 
لــزوم  اطاع رســانی درســت و دقیــق در ایــن 
در خصوص تاکید کرد و گفت: اینکه واکسن 
آن  وارداتــی  انــواع  بــا  مقایســه  در  داخلــی 
کمتریــن عــوارض را دارد، می تواند برای مردم 

در مقابلــه بــا تبلیغــات بدخواهــان کــه تولیــد 
و توانایــی متخصصــان داخلــی را زیــر ســوال 
می برنــد، اطمینــان خاطــر و آرامــش به همراه 

داشته باشد.
رئیســی بــا تأکیــد بــر اهمیــت توجــه بــه 
واکسیناسیون مهاجرین و مشکوک التابعین، 
گفت: وزارت کشــور و اســتانداران مرزی باید 
نظم و انضباطی در زمینه  واکسیناسیون این 
افراد که میهمانان جمهوری اسامی هستند، 
فراهــم کننــد تــا از شــیوع بیمــاری جلوگیــری 

شود.
رئیســی روند واکسیناسیون در کشور را 

امیدبخــش خوانــد و بــا بیان افزایــش واردات 
واکســن و تولیــد داخــل در هفته هــای آینــده 
بر لزوم تســریع و توســعه واکسیناســیون در 

گروه های سنی مختلف تاکید کرد.
برگــزاری  همچنیــن  رئیس جمهــوری 
مراســم اربعین حســینی را منوط به موافقت 
دولــت عــراق و اعــام شــرایط پذیــرش زوار از 
جانب این کشــور دانســت و تأکید کرد، بدون 
میزبــان  کشــور  موافقــت  صــورت  در  تردیــد 
کســانی می تواننــد بــه زیــارت اربعین مشــرف 
شــوند کــه بــا تاییــد وزارت بهداشــت و درمان 

هر دو دُز واکسن کرونا را زده باشند.

رئیــسکمیســیوناقتصــادیمجلسگفت
کــهدولــتبایــددرسیاســتهایارزیبرنامــه
جامــعتدویــنکنــدتــاســناریوهایفعالــیبــرای

مقابلهبااقداماتآمریکاوجودداشتهباشد.
بــا  گفت وگــو  در  پورابراهیمــی  محمدرضــا 
مهــر، بــا بیــان اینکــه امــروز رئیس جمهــوری از 
جنــس مــردم بــر ســر کار آمــده گفــت: در طول 
یــک ســال و نیــم اخیــر کــه بیماری کرونا شــیوع 
یافــت هیچــگاه رئیس  جمهــوری دولت دوازدهم 
در مجلــس حضــور پیــدا نکــرد، چــه برســد بــه 
اینکــه در جمــع مــردم حضــور یابــد. امــا امــروز 
رئیس جمهــوری مردمــی بــا جســارت و شــهامت 
و بــا تــوکل بــه خــدا در جمــع مــردم حضــور پیدا 
می کنــد و از نزدیــک مشــکات مــردم را لمــس 

کرده و حرف های آنها را می شــنود.
اقــدام  ایــن  کــرد:  تاکیــد  پورابراهیمــی 
رئیس جمهوری، احیای جریان مردمی بودن انقاب 
اســامی اســت.اگرچه برخــی بــه دنبــال تضعیــف 
دولت هستند اما مردم با قضاوت صحیح، از روی 
کار آمــدن دولــت مردمــی راضــی هســتند کــه ایــن 
امــر موجــب افزایش نفوذ معنــوی رئیس جمهوری 

مردمی در میان جامعه شده است.
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس تصریح 
کــرد: نتیجــه ایــن اقدامــات بعــد از دوره ای کوتــاه 
بــه حــل مشــکات  مــدت و میــان مــدت منجــر 
میدانــی مــردم خواهــد شــد. اشــرافی گری و نــگاه 
از بــاال بــه پاییــن بــه مــردم در یــک دهــه اخیــر 
موجــب شــد، ســرمایه اجتماعــی کــه بزرگتریــن 
ســرمایه نظام انقاب اســامی اســت خدشــه دار 
شــود. آمارهایــی کــه در بولتن هــای محرمانــه بــه 
نماینــدگان ارائــه می شــود و همچنیــن مشــاهده 
نماینــدگان در حوزه های انتخابیه نشــان می دهد 
مــردم معتقدنــد کــه تصمیمــات در دولــت بــدون 
توجــه بــه منافــع مــردم اخــذ می شــود. زمانــی که 
چنیــن نگاهــی شــکل می گیــرد ســرمایه اجتماعی 

دچار چالش می شود.
وی تاکید کرد: بزرگترین پیامد اشرافی گری، 
کاهش اعتماد اســت. وقتــی مردم می بینند برای 
یــک ســفر اســتانی رئیــس جمهــوری میلیون هــا 
تومان خرج استراحت یکی، دو روزه وی می شود 
یــا در دیدارهــای مردمــی، رئیــس جمهــوری جایی 
می ایســتد که دو اســپیلت نصب و خنک اســت، 
در حالی که مردم در آفتاب سخنان وی را گوش 

می دهند، اعتمادشان کاهش می یابد.

بازیابیسرمایهاجتماعیآسیب
دیده،ازابتدایدولتسیزدهم

آغازمیشود
نماینده مردم کرمان در مجلس اضافه کرد: 
این مشــکات موجب می شــود رابطــه دولتمردان 
بــا مــردم قطــع شــود. امــام خمینــی )ره( بارها در 
صحبت هایشــان مطــرح می کردند که بهتر اســت 
بــه مــن خدمتگــزار بگوییــد نــه رهبــر. ایــن منش 
اخاقــی و رفتــاری را امــام خمینــی )ره( در عمــل 

اثبات کرده بودند.
پورابراهیمی افزود: در چنین وضعی دولتمردان 
حــق ندارنــد به مــردم از باال نگاه کننــد. اگر امروز در 
جمهــوری اســامی افــرادی در دولــت و مجلــس زمام 
امور را بر عهده دارند به واسطه انقاب امام خمینی 
)ره( و خــون شهداســت. طبــق مبانی شــرعی انقاب 
اســامی، مدیــران در قبــال مردم مســئول هســتند و 

غیر از این هیج وجاهتی ندارند.
تــاش  وی اظهــار کــرد: دولــت مردمــی در 
است گفتمان حاکم بر دهه اخیر را تغییر دهد و 
ســرمایه اجتماعی جدیدی برای جمهوری اسامی 
ایجــاد کنــد. ارزیابــی عملکــرد شــش ماهــه آینده 
دولت نشــان می دهــد بازیابی ســرمایه اجتماعی 
آســیب دیــده، از آغــاز دولــت ســیزدهم شــروع 

خواهد شد.

نماینــده مــردم کرمــان در مجلــس بــا بیــان 
بــا  اجتماعــی  ســرمایه  بازســازی  دوره  در  اینکــه 
گفــت:  هســتیم،  جهــادی  و  انقابــی  رفتارهــای 
دولت مردمی باید با دقت در این مسیر گام های 
بلنــدی بــردارد. پورابراهیمــی بــا مرور فرمایشــات 
مقــام معظــم رهبــری مبنی بــر بازســازی عقانی 
انقاب، گفت: تصمیمات در نظام اجرایی کشور 
باید مبتنی بر رویکرد علمی و تخصصی باشد در 
غیــر ایــن صــورت هزینه ســنگینی به کشــور وارد 

خواهد شد.

تصمیماتاقتصادیدولتتدبیر
برخالفرویکردعقالنیبود

وی تاکید کرد: در دولت یازدهم و دوازدهم 
بخش عمده تصمیمات اقتصادی برخاف رویکرد 
عقانی بود. سیاســت های ارزی دولت مبتنی بر 
تصمیمــات عقایــی نبــود. کــدام عقــل اقتصــادی 
دالر ۴200 تومانــی را قبول می کرد؟ کدام اســتاد 
دانشــگاه، پژوهشــگر و کارشــناس اقتصادی این 
افزایــش ســود  تصمیــم را عقانــی می دانســت. 
سپرده های بانکی در التهابات ارزی با کدام عقل 
کارشناســی انجام شد. به ذخیره طای کشور در 
سال 9۶ چوب حراج زدند؛ این کار با کدام قاعده 

عقلی و علمی انجام شد.
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلس گفت: 
وقتــی از وزرای اقتصــادی و رئیــس بانــک مرکــزی 
در ایــن خصــوص ســوال می کردیــم، همگــی ایــن 
اقدامــات را رد می کردنــد، در دولــت یازدهــم و 
دوازدهــم تصمیمــات اقتصــادی از ســوی رئیــس 
بانــک مرکــزی و وزیــر اقتصــاد رد می شــد امــا از 

سوی رئیس جمهوری اتخاذ می شد.
پورابراهیمــی بــا تاکیــد بــر اینکــه تصمیمات 
آخریــن  بــر  مبتنــی  بایــد  کشــاورزی  اقتصــادی، 
دستاوردهای علمی باشد، تاکید کرد: نباید اداره 

کشــور بــه دور از رویکردهــای عقانــی و علمــی و 
کارشناسی ادامه پیدا کند.

وی تصریــح کــرد: برای حل مشــکات مردم 
بایــد اوالً بــر خداونــد تــوکل کــرد و دوم بــا نــگاه 

علمی و عقانی جلو رفت.
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس تصریح 
کرد: دولت سیزدهم باید از تجارب دولت گذشته 
اســتفاده کند. باید از نقاط ضعف دولت یازدهم 
و دوازدهــم درس بگیــرد. بــرای بازســازی انقــاب 
بایــد از اقداماتــی کــه پیــش از ایــن هزینه هــای 
زیــادی را بــه نظام تحمیل کرده اجتناب کنیم. به 
عنــوان مثــال اعتمــاد به دشــمن ســم مهلک برای 
انقــاب اســت. دولــت یازدهــم و دوازدهــم تاوان 

سنگینی به خاطر این اعتماد پرداخت.
پورابراهیمی، باتکلیفی و بی صاحب بودن 
فضای مجازی را ســمی برای اداره کشــور خواند و 
گفت: باید پیام رسان ها مدیریت شود، با بستن 

پیام رسان ها مخالف هستیم.
وی اضافــه کــرد: در حوزه مســائل اقتصادی 

نیز باید از اقدامات غیرعقانی اجتناب کرد.

تصمیماتاقتصادیوسیاست
خارجیدولتتدبیرازموضع

انفعالبود
نماینــده مــردم کرمــان در مجلــس بــا مــرور 
فرمایشــات رهبــری مبنــی بر لــزوم اقتــدار دولت 
در  گفــت:  رهــا شــدگی کشــور،  از  و جلوگیــری 
ســال های اخیــر شــکل تصمیم گیــری در دولت به 
گونــه ای بــود کــه به جای اتخــاذ رویکــرد فعال در 
تصمیمــات اقتصــادی و سیاســت خارجــی، دولت 

در این حوزه ها بسیار انفعالی عمل می کرد.
ســوی  از  تهدیداتــی  افــزود:  پورابراهیمــی 
آمریــکا و اروپــا علیه فعالیت هــای ارزی ما مطرح 
می شــود تــا مشــکات ارزی ایــران افزایــش یابــد. 

رویکــرد فعــال موجــب می شــود کــه دولــت بــرای 
اقدامات آمریکا برنامه ریزی دقیق داشــته باشد. 
دولــت بایــد در سیاســت های ارزی برنامــه جامــع 
تدویــن کند تا ســناریوهای فعالی بــرای مقابله با 

اقدامات آمریکا وجود داشته باشد.
دولــت  رفتــار  جنــس  کــرد:  تصریــح  وی 
ســیزدهم باید تبدیل بــه تصمیم گیری های فعال 
در حوزه های مختلف سیاســی و اقتصادی شــود. 
دولــت بایــد مدیریــت نــرخ ارز را در دســتور کار 
خــود قــرار دهــد. البتــه مــا به دنبــال تثبیــت نرخ 

ارز نیستیم.
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس اظهار 
کــرد: رویکرد منفعل در قبال تصمیماتی که اروپا 
و آمریــکا بــرای اقتصاد کشــور می گیرنــد منجر به 
مشــکات اخیــر شــد، امــا با اتخــاذ رویکــرد فعال 
در دولــت ســیزدهم قبــل از هــر اقــدام آمریــکا و 
اروپــا ســناریوهای اقتصــادی و بازرگانی جمهوری 

اسامی آماده خواهد بود.
وعده هــای  اجــرای  مــورد  در  پورابراهیمــی 
رئیــس جمهــوری، افــزود: هر دولتی کــه روی کار 
می آیــد وعده هایــی را بــه مردم می دهــد. این امر 
موجب تعیین تکلیف دستگاه ها و همکاری بدنه 
اجتماعی برای رشد و توسعه کشور خواهد شد.

وی بیــان کــرد: رهبــری انقــاب تاکید کردند 
کــه دولــت بــرای حــل مشــکات بایــد بــا مــردم 
صحبت کند و از آنها مشورت بخواهد. در دوران 
دفاع مقدس کشــور اینگونه اداره می شد، دولت 
مشــکاتش را بــا مــردم در میــان می گذاشــت و 

مردم نیز همکاری می کردند.
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلس گفت: 
رصــد  بــرای  بنــدی  زمــان  برنامــه  یــک  داشــتن 
دستگاه ها از سوی مردم و ارکان قوا مفید خواهد 
بــود. از ســوی دیگــر آســیب شناســی دســتیابی 
نداشتن به اهداف در موعد مقرر به دولت کمک 

خواهد کرد که به وعده هایش دست یابد.

رئیسکمیسیوناقتصادیمجلسخواستارتنظیمسناریوییفعالدربارهتحریمهاشد

رئیسی:برگزاریمراسماربعینمنوطبهموافقتدولت
عراقوتکمیلواکسیناسیونزائراناست

اژهای:بسترهایفسادزادرساختاراجرایی
کشوررابهدولتاعالمکردهایم
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

 صدور و ارسال آنالین
کارت هدیه با »مهریران« 

بانک مهر
می توانیــد  مهــر  بانــک  آنالیــن  هدیــه  کارت  بــا 
به راحتــی و بــا طــی کــردن چنــد مرحلــه ســاده، بــرای 

عزیزان خود هدیه ارسال کنید.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر، 
بانــک مهــر ایــن امــکان 
بــا  را فراهــم کــرده کــه 
اپلیکیشــن  از  اســتفاده 
همراه بانک »مهریران« 
بتوانید به صورت آنالین 
ارســال  هدیــه  کارت 
اینکــه  از  پــس  کنیــد. 
مهریــران  همراه بانــک 
لینک هــای  طریــق  از  را 
معرفی شده در وب سایت بانک )www.qmb.ir( دانلود 
و نصــب کردیــد، گزینــه ارســال هدیــه را انتخــاب کنیــد. 
ســپس شــماره تلفــن همراه فرد مورد نظــر را وارد کرده 

یا او را از لیست مخاطبان گوشی خود انتخاب کنید.
در مرحلــه بعــد مبلغ هدیه را تعیین کرده، طرح و 
متن مورد نظر خود را نیز انتخاب می کنید. بعد از اینکه 
مبلغ پرداخت شــد، لینک کارت هدیه به فرد مورد نظر 
پیامــک می شــود و او بــا وارد کــردن شــماره شــبای خــود 
کــه می توانــد متعلــق به هر بانکی باشــد، هدیه شــما را 
دریافــت می کنــد. واریــز مبلغ به حســاب دریافت کننده 

هدیه نیز با یک پیامک به اطالع شما می رسد.

 رشد 54 درصدی
منابع پست بانک در پنج 

ماهه اول سال
بــه گفته مدیرعامل پســت بانک، منابــع این بانک 
در پنج ماهه سال 1400به رقم 308هزار میلیارد ریال 
رســیده کــه در مقایســه بــا پایــان مــرداد ســال 1399از 

رشد 54درصدی برخوردار بوده است.
به گزارش روابط عمومی پست بانک، بهزاد شیری، 
ضمــن اعــالم خبــر فــوق 
پایــان  در  کــرد:  اظهــار 
مــرداد 1400منابــع موثر 
6/287هــزار  بانــک 
بــوده  ریــال  میلیــارد 
بــه  نســبت  کــه  اســت 
مدت مشــابه سال قبل 
84درصد رشــد را نشان 

می دهد.
شــیری افزود: تعداد تســهیالت پرداختــی در پایان 
مرداد 1400به میزان 89هزار فقره و به مبلغ 3/53هزار 
میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
از نظــر تعــداد 59درصــد و از نظــر مبلغ 47درصد رشــد 
داشــته اســت. مبلغ سرانه تسهیالت )نسبت تسهیالت 
اعطایــی به تعــداد دریافت کننــدگان( 598میلیون ریال 
اســت کــه این آمــار بیانگر تمرکز پســت بانک بــر اعطای 
تسهیالت خرد در مناطق روستایی و کم برخوردار است.
او اظهــار کــرد: از مجمــوع تســهیالت پرداختــی یاد 
شــده؛ 53درصــد در بخــش خدمات و فنــاوری اطالعات 
و ارتباطات، 22درصد در بخش کشاورزی ،13درصد در 
بخــش صنعــت و معــدن و 11درصــد در بخــش بازرگانی 
بــوده اســت. در پنــج ماهــه ســال جــاری ســهم بخــش 
اعطــای  در  ارتباطــات  و  اطالعــات  فنــاوری  و  خدمــات 
تســهیالت نســبت بــه مشــابه ســال گذشــته 12درصــد 
افزایــش یافتــه اســت. به گفته مدیر عامل پســت بانک، 
ســهم عقود مشــارکتی در تســهیالت پرداختی 28درصد 
و ســهم عقــود مبادلــه ای 72درصد بوده که ســهم عقود 
مشــارکتی در پنــج ماهــه ســال جــاری نســبت بــه مــدت 
مشــابه ســال قبل، 13درصد کاهش و به همان نســبت 

سهم عقود مبادله ای افزایش یافته است.

آموزش؛ مبنای فروش 
بیمه های زندگی بیمه تعاون

به گفته مدیر شعبه تبریز بیمه تعاون، بیمه های 
زندگی با توجه به اینکه جزء رشته بیمه های تخصصی 
اســت، نیازمنــد آمــوزش کامــل و جامــع بــه نماینــدگان 
اســت و در شــعبه تبریز نیز آموزش های مســتمری به 

نمایندگان جنرال داده شده است.
به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، صابر قدس، 
از اینکه محور فروش خود را بر مبنای آموزش گذاشته 

است سخن گفت.
شــعبه  مدیــر 
در  کــرد:  مطــرح  تبریــز 
ایــن زمینــه اســاتیدی از 
دعــوت  کشــور  سراســر 
حــوزه  دو  در  و  شــدند 
آمــوزش و ارائــه تجــارب 
نماینــدگان  بــه  فــروش 
و شــبکه فــروش انتقال 
دانش انجام می دهند. او اضافه کرد: محلی برای جذب 
نماینــده تخصصــی نیــز در نظــر گرفتــه شــده تــا فراینــد 
فروش در ســاختار تخصصی تر و با تأیید اســاتید مجرب 

این حوزه انجام شود.
سیاســت های  طبــق  گفــت:  همچنیــن  قــدس 
اتخاذشــده، بــه صــورت هفتگی جلســه بررســی و تحلیل 
فروش بیمه های زندگی را برگزار کرده و از نمایندگان برتر 
نیز قدردانی به عمل می آید؛ همچنین در پایان هر فصل 
نیز یک بررسی صورت گرفته و از نمایندگان برگزیده سه 
مــاه نیــز قدردانــی صــورت می گیــرد. مدیر شــعبه تبریز با 
یــادآوری برنامه هــای پیش رو اظهار کــرد: در نظر داریم تا 
شــبکه فــروش خــود را تقویت کرده و از دانشــگاه ها برای 
تقویت شــبکه فروش و ارائه خدمات بیمه های زندگی به 

نهادهای علمی و آموزشی استفاده کنیم.

 پشتیبانی بانک صادرات
از تولید با ٦٧٩ هزار میلیارد 

ریال اعتبارات اسنادی
بانــک صادرات با صدور بالغ بر ٦٧٩هزار میلیارد 
ریــال اعتبــارات اســنادی ریالــی، زنجیــره مالــی بخــش 
قابل توجهی از بنگاه های تولیدی و صنعتی کشور طی 

١٧ماه اخیر را تامین کرد.
ایــن  صــادرات،  بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 

ســال  ابتــدای  از  بانــک 
مــرداد  پایــان  ٩٩تــا 
بیــش  صــدور  ١٤٠٠بــا 
میلیــارد  ٦٧٩هــزار  از 
ریــال اعتبارات اســنادی 
عمــده ای  نقــش  ریالــی 
در تامیــن زنجیــره مالی 
تولیــدی  واحدهــای 
مذکــور  ١٧مــاه  طــی 

بــر عهــده گرفتــه که توســعه فــروش اعتبــاری و فرهنگ 
نسیه فروشــی بیــن بنگاه هــای تولیــدی و تامین کنندگان 
مواد اولیه، جایگزینی با اعتبارات ارزی، استفاده بهینه 
منابــع داخلــی در اوضــاع ســخت اقتصــادی، اســتمرار 
تولیــد و تثبیــت و افزایــش ســطح اشــتغال مهمتریــن 

دستاوردهای آن بوده است. 
ایــن بانــک در ســال ٩٩بالغ بــر ٣٩٩هــزار میلیارد 
ریال و در پنج ماه ابتدای ســال ١٤٠٠بیش از ٢٨٠هزار 
میلیــارد ریــال اعتبــارات اســنادی ریالی بــرای حمایت از 
تامیــن زنجیــره مالی بنگاه های اقتصادی کشــور صادر و 
ســهم عمــده ای در کاهــش هزینــه تولیــد و رفــع نیاز به 

گشایش اعتبارات اسنادی ارزی ایفا کرده است.

ارائه بسته های ویژه تسهیالتی 
 بانک توسعه تعاون

به مناسبت هفته تعاون
بانک توســعه تعاون به مناســبت هفته تعاون دو 
محصــول اعتبــاری به نام »بســته اعتبــاری ویژه بخش 

تعاون« و »طرح رونق تعاون« را ارائه کرده است.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک توســعه تعــاون، 

اعتبــاری  »بســته 
تعــاون«  بخــش  ویــژه 
تخصصــی  بســته ای 
جامعــه  کــه  اســت 
هــدف آن اتحادیه هــا و 
شــرکت های تعاونــی در 
هســتند  کشــور  ســطح 
و تعاونگــران می تواننــد 
برای تأمیــن مالی خرید 

و یا جایگزینی اقالم و کاالهای ســرمایه ای، ماشین آالت 
و ادوات مــورد نیــاز در بخش هــای تولیــدی و خدماتی را 
از محل تســهیالتی که بانک توســعه تعاون به آنها اعطا 

می کند در چارچوب این بسته اقدام کنند.
»طــرح رونــق تعــاون« نیــز از ســوی بانک توســعه 
تعــاون بــا هــدف حمایــت از گســترش و تقویــت بخــش 
تعــاون و فعالیت هــای اقتصــادی تولیــدی و غیرتولیــدی 
بخــش تعــاون از طریــق پرداخــت تســهیالت اعتباری به 
جامعه هدف در قالب سه گروه »تعاونی های تولیدی«، 
مشــتریان  و  »اعضــا  و  غیرتولیــدی«  »تعاونی هــای 
تعاونی هــای مصرفــی و تولیــدی« اجــرا می شــود. بدیــن 
ترتیــب بانــک بــا توجــه به گــردش مالــی آنها تســهیالت 
بــا نــرخ ترجیحــی و مــدت زمــان بــاز پرداخــت طوالنی تر 

پرداخت می کند.

بهره برداری از هفتمین 
مدرسه احداثی بانک دی 
 در مناطق محروم همزمان

با سال تحصیلی جدید
مناطــق  در  مدرســه  هفتمیــن  ســاخت  عملیــات 

محروم از سوی بانک دی به زودی به پایان می رسد.
بــه گــزارش روابط عمومی بانــک دی، برات کریمی، 

دی،  بانــک  مدیرعامــل 
بــا یــادآوری ادامــه روند 
در  دی  بانــک  اقدامــات 
مدرسه ســازی،  عرصــه 
بــا اعــالم خبــر ســاخت 
مدرســه  هفتمیــن 
در  دی  بانــک  شــهدای 
مناطــق محــروم اســتان 
سیســتان و بلوچســتان 

در  دی  بانــک  مســئوالنه  اقدامــات  ادامــه  در  گفــت: 
توســعه فضاهای آموزشــی و محرومیت زدایی از مناطق 
کمتربرخــوردار کشــور، پــروژه ســاخت هفتمین مدرســه 
ایــن بانــک در روســتای باوریدن شهرســتان کنارک واقع 
در اســتان سیســتان و بلوچســتان آغاز شــده اســت که 
بــا یــاری خدا همزمــان با آغاز دوره حضــوری مدارس در 

سال جدید، به بهره برداری می رسد.
او افــزود: بانــک دی پیــش از ایــن نیــز بــا وقــوع 
کرمانشــاه،  اســتان های  در  ویرانگــر  ســیل  و  زلزلــه 
گلســتان و لرســتان، بــا ورود فــوری بــه حــوزه تجهیــز، 
احداث و بازســازی زیرســاخت های بهداشتی و آموزشی 
روســتاهای آســیب دیده ایــن اســتان ها در صــف مقــدم 

کمک به هم وطنان قرار گرفت.
کریمــی تصریــح کرد: بانــک دی با تخصیص بخشــی 
از هزینه هــای تبلیغاتــی خود به بازســازی زیرســاخت های 
بهداشــتی مناطــق ســیل زده و ســاخت 6بــاب مدرســه در 
مناطق زلزله زده و سیل زده استان های کرمانشاه، لرستان 
و گلســتان و همچنین اهدای کانکس و ارســال کمک های 
نقــدی و غیرنقــدی بــرای مردم ایــن مناطق بــه عنوان یکی 

از بانک های پیشــگام در کمک به هم وطنان قرار گرفت.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

به گفته معاون فنی و حقوقی ســازمان 
امــور مالیاتی کشــور، تعــداد ۶ میلیــون ابزار 
در  نــام  ثبــت  پرونــده  فاقــد  کــه  پرداختــی 
ســازمان امــور مالیاتــی هســتند، در صــورت 

ثبت نام نکردن باید قطع شوند.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، 
محمــود علیــزاده بــا بیــان اینکــه طبــق ادعــای 
رئیــس کمیســیون اقتصادی مجلــس مبنی بر 
اینکــه از 10میلیــون کارتخــوان، 45درصد فرار 
مالیاتــی دارنــد و ســازمان مالیاتــی نظارتــی بر 
آن هــا نــدارد، گفت: در این بــاره بانک مرکزی 
باید پاسخ دهد، زیرا هنوز نظارت مان نسبت 
اســت.  نشــده  تکمیــل  پرداخت هــا  ابــزار  بــه 
صحــت و ســقم همــه ایــن مــوارد را باید بانک 
مرکزی اطالع دهد. او در پاسخ به اینکه، پس 
تاکنــون مالیاتــی از ایــن محل اخــذ نکرده اید، 

صحیــح اســت؟ اظهــار کــرد: نمی تــوان به این 
سادگی و با این صراحت اعالم کرد. حدود 5 
تا 6 میلیون از تعداد 12 میلیون ابزار پرداخت 
موجــود در کشــور، هنــوز بــه عنــوان مــودی 
پرونــده  یعنــی  نشــده اند.  شــناخته  مالیاتــی 
مالیاتــی بــرای آن هــا تشــکیل نشــده اســت یا 
اینکه در سامانه سازمان ثبت نام نکردند، اما 

دارای ابزار پرداخت هستند.
بــرای  داد:  ادامــه  مســئول  مقــام  ایــن 
ســاماندهی این موضوع حدود 3میلیون ابزار 
پرداخت از شــبکه پرداخت کشــور قطع شــد. 
برای تعداد 6 میلیونی که مشــخص شــد فاقد 
پرونــده ثبــت نــام در ســازمان امــور مالیاتــی 
هســتند، در حــال آماده ســازی شــرایط بــرای 
ثبت نام آن ها هستند که در صورت ثبت نام 

نشدن باید قطع شود.

شــرکت  ناشــران  مدیــر  گفتــه  بــه 
مصوبــه  اســاس  بــر  مرکــزی،  ســپرده گذاری 
هیــات مدیره ســازمان بــورس و اوراق بهادار 
ســهامداران حقیقــی بــازار ســرمایه بایــد در 
ســامانه ســجام ثبت نام و احــراز هویت خود 
تاریــخ  منظــور  ایــن  بــرای  کننــد.  تکمیــل  را 

مشخص تعیین شده است. 
ســامانه سجام »ســامانه جامع ثبت اطالعات 
 ،WWW.SEJAM.IR بــه نشــانی مشــتریان« 
برای الکترونیک کردن و خودکار کردن فرآیند 
مشــتریان  اطالعــات  مدیریــت  و  جمــع آوری 

اســت و عملیاتــی شــدن ایــن ســامانه باعــث 
افزایــش دقــت، ســرعت و بهــره وری در زمینه 
جمــع آوری اطالعــات و ارائــه خدمــات عمومی 
ســامانه های  یکپارچگــی  همــه،  از  مهمتــر  و 

اطالعاتی شده است.
بــه گــزارش ایســنا، مریم شــاه حســینی 
گفت: بر اساس مصوبه هیات مدیره سازمان 
حقیقــی  ســهامداران  بهــادار  اوراق  و  بــورس 
بازار ســرمایه باید در ســامانه جامع اطالعات 
مشــتریان )ســجام( ثبــت نــام و احــراز هویت 
خــود را تکمیــل کننــد. شــرکت ســپرده گذاری 

مرکــزی فهرســت برخــی از مشــتریان حقیقی 
کارگــزاران را بــرای آنهــا ارســال کرده اســت تا 
را  اطالع رســانی الزم  نیــز  کارگــزاران محتــرم 
در ایــن زمینــه انجــام دهنــد. او با بیــان اینکه 
ســهامداران فعال حقیقی به ســه گروه ســنی 
ســهامداران  افــزود:  شــده اند،  تقســیم بندی 
18 تــا 65ســال تــا روز بیســتم شــهریور جاری 
فرصــت دارنــد تــا ثبت نــام خود را در ســامانه 
ســجام قطعــی کننــد. گــروه دوم ســهامداران 
ســی ام  روز  تــا  کــه  بــاالی 65ســال هســتند 
شــهریور و گــروه ســوم ســهامداران کمتــر از 

18سال هستند که تا دهم مهر امسال مهلت 
دارند تا در سامانه سجام ثبت نام کنند.

کــرد:  تاکیــد  ســمات  ناشــران  مدیــر 
نــام  ثبــت  مقــرر  مــدت  در  کــه  ســهامدارانی 
ندهنــد،  انجــام  ســجام  ســامانه  در  را  خــود 
کــد معامالتــی آنهــا تــا زمــان مشــخص شــدن 
وضــع ســجامی آنهــا مســدود )غیرقابــل خرید 
و فــروش( مــی شــود. هنــوز تعــداد زیــادی از 
شــرکت های کارگزاری ســجامی نشده اند، این 
شــرکت ها نیــز بایــد هــر چــه ســریعتر مراحل 

ثبت نام و احراز هویت خود را انجام دهند.

هلدینگ هــای  امــور  معــاون  گفتــه  بــه 
اجتماعــی،  تامیــن  ســرمایه گذاری  شــرکت 
فروش خالص تجمیعی شرکت های مدیریتی 
شســتا در 5 ماهه ســال جاری در مقایسه با 
دوره مشــابه ســال گذشته بیش از ۲.1 برابر 

شده است.
به گزارش  ایلنا از شســتا، سعید کاردار 
طــی  شســتا  در  ســامانه ها  توســعه  دربــاره 
دوســال اخیــر از ســوی ایــن معاونــت گفــت: 
اســتقرار و راه اندازی ســامانه یکپارچه نظارت 

و ارزیابــی عملکــرد )ســینا( امــکان جمــع آوری 
زیرمجموعــه  شــرکت های  ماهانــه  اطالعــات 
را ظــرف مــدت 5 روز پــس از پایــان هــر مــاه 
برای شســتا فراهم کرده اســت. اطالعات این 
ســامانه بــه صــورت سیســتماتیک و بــا تاییــد 
سلسله  مراتبی شرکت، هلدینگ و شستا در 
داشــبوردهای سامانه مجموعه قابل دسترس 
اســت و امــکان نظــارت برخــط را برای شســتا 

فراهم می آورد.
اســاس  بــر  این کــه  بیــان  بــا  کاردار 

اطالعــات و تحلیل هــای ســامانه ســینا، در 5 
ماهه نخســت ســال جاری عملکرد فروش به 
میزان 15درصد بیشــتر از بودجه هدف گذاری 
شــده محقــق شــده اســت، افــزود: بــه عبارت 
دیگــر شــرکت های مدیریتــی تابعــه شســتا در 
فــروش 5ماهــه نخســت ســال جــاری بیــش 
از 7،300میلیــارد تومــان از برنامــه از پیــش 

تعیین شده خود جلو هستند.
معاون امورهلدینگ های شســتا ارزیابی 
خــود را دربــاره هلدینگ هــای برتــر بر اســاس 

میزان افزایش فروش بیان کرد و اضافه کرد: 
در میان هلدینگ های تابعه شستا، بیشترین 
افزایــش فــروش 5ماهــه در مقایســه بــا دوره 
مشــابه ســال گذشــته با 160درصــد مربوط به 
هلدینــگ کشــتیرانی جمهوری اســالمی ایران 
پتروشــیمی  و  گاز  نفــت،  هلدینــگ  و  اســت 
نیــز رشــد فــروش 127درصــدی را تجربه کرده 

است.
اکنون متوســط فروش شستا در هر ماه 

حدود 11.000میلیارد تومان است.

تامیــن  صنــدوق  مدیرعامــل 
خســارت های بدنــی، از تاســیس کارگــروه 
دائمــی تحــول و نوســازی اســتراتژیک در 
صندوق تامین خســارت های بدنی خبرداد 
و گفــت کــه بــا اجــرای تحــول و نوســازی 
استراتژیک در این صندوق، خدمت رسانی 
بــه زیان دیــدگان حوادث رانندگــی و ریلی 

کشور به 53روز کاهش یافته است.
صنــدوق  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
تامین خســارت های بدنی، مجید بهزادپور، 
در جلســه هم اندیشــی بــا مدیــران، هــدف 
اصلــی از تاســیس کارگــروه دائمــی تحــول 
و نوســازی اســتراتژیک در صنــدوق تامیــن 
رضایــت  افزایــش  را  بدنــی  خســارت های 
مــردم و ارباب رجــوع، کاهــش هزینه هــای 
خســارات  بــه  رســیدگی  زمــان  و  اداری 
نویــن  نظام هــای  اســتقرار  زیان دیــدگان، 
بهبود مديريت، مهندســی مجدد تشکيالت 
و بهبود ســاختارهاي ســازماني در راســتای 

چابک سازی و افزایش بهره وری است.
واحدهــای  ایجــاد  بهزادپــور، 
توســعه  ســازمانی،  اســتراتژیک  مســتقل 
مهندســي  برون ســازمانی،  هماهنگی هــای 
طراحــي  و  تحليــل  و  تجزيــه  مجــدد، 
سيستم ها و همچنین فرآیندهای عملیاتی 
صنــدوق، توســعه فــن آوري اداري و اجــراي 
برنامه هــاي تحقق دولــت و میز الکترونيک 
خدمت را از دیگر اهداف اصلی برشــمرد و 
اظهار کرد: ارتقای ســطح کیفی برنامه هاي 
جامــع نيــروي انســاني، تدويــن برنامه هــاي 
آموزشي و سنجش سطح انگيزش کارکنان 
و برنامه ريزي الزم در راســتای ارتقای آن از 
دیگر اهداف تاسیس کارگروه دائمی تحول 
و نوســازی اســتراتژیک در صنــدوق تامیــن 

خسارت های بدنی به شمار می رود.
و  برنامه ريــزي  مســئول،  مقــام  ایــن 
انجــام اقدامات الزم براي شايسته ســاالري 
در انتخــاب مديــران و کارکنــان، هماهنگــي 

ارزشــيابي  برنامه هــاي  اجــراي  منظــور  بــه 
عملکــرد کارکنــان، ایجــاد داشــبورد آمــار و 
اطالعات اداري، مديريتي و نيروي انساني، 
برنامه هــاي  اجــراي  و  تدويــن  همچنیــن 
مناســب  بســتري  ايجــاد  و  فرهنگ ســازي 
بــراي کاهــش تصادفات جــاده ای و افزایش 
ضریــب نفــوذ بیمه هــای شــخص ثالــث را 
در جامعــه از دیگــر برنامه هــای تحولی این 

صندوق اعالم کرد.
دبیــر هیات نظــارت و مجمــع صندوق 
تامیــن خســارت های بدنــی، خاطــر نشــان 
کرد: تاکنون با اصالح فرآیندهایی همچون 
رســیدگی به دعاوی زیان دیدگان در مرحله 
دادســرای انقالب اســالمی، زمان رســیدگی 
طــرح  انجــام  بــا  زیان دیــدگان  پرونــده 
قضا زدائــی از متوســط 533روز بــه 53روز 

کاهش یافته است.
او تصریــح کــرد: با طراحــی و واگذاری 
ســامانه ماده 13نســبت به افزایش تعامل 

بــا شــرکت های بیمــه در راســتای اســتقرار 
نظــام ارســال پرونده الکترونیــک و کاهش 
زمــان رســیدگی به خســارت زیان دیــدگان، 

گام های موثری برداشته شده است.
میز هــای خدمــت  تشــکیل  بهزادپــور، 
حقوقــی،  معاضــدت  همچــون  الکترونیــک 
پاســخگویی و پیگیــری پرونــده را از جملــه 
اقدامــات کلیــدی خــود از زمــان تصــدی بــر 
ذکــر  بدنــی  تامیــن خســارت های  صنــدوق 
پرونــده  تشــکیل  بخــش  راه انــدازی  از  و 

الکترونیک در سال جاری خبر داد.
بهزادپــور، مدیرعامــل صنــدوق تامیــن 
خسارت های بدنی، در پایان ابراز امیدواری 
کــرد: بــا انجام 40برنامــه عملیاتی در قالب 
برنامه نوســازی اســتراتژیک تبیین شــده در 
ســال 1400بتوانیم شــاهد تحولــی عظیم و 
کلیــدی در خدمات رســانی صنــدوق تامیــن 
خســارت های بدنی به زیان دیدگان حوادث 

رانندگی و ریلی کشور باشیم.

بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت مدیریــت 
مجــوز  بــا  ســرمایه،  بــازار  مرکــزی  دارایــی 
صکــوک  بهــادار،  اوراق  و  بــورس  ســازمان 
مرابحه شرکت کرمان موتور )سهامی خاص( 
به مبلغ 3هزار و 500 میلیارد ریال از طریق 
شــرکت فرابــورس از روز یکشــنبه مــورخ 14 
شــهریور 1400 لغایــت 1۶ شــهریور 1400 در 
نمــاد »کرمــان03« عرضــه عمومــی خواهــد 

شد.
دارایــی  مدیریــت  شــرکت  گــزارش  بــه 
مرکــزی بــازار ســرمایه، غالمرضــا ابوترابــی در 
این باره گفت: صکوک مرابحه شرکت کرمان 

موتــور بــه ارزش 3,500میلیــارد ریــال جهــت 
خرید قطعات و مجموعه های تولید خودرو از 

طریق شرکت فرابورس عرضه می شود.
دارایــی  مدیریــت  شــرکت  مدیرعامــل 
مرکــزی بــازار ســرمایه اظهــار کــرد: ایــن اوراق 
3ساله و با نرخ 18درصد است که اقساط آن 

هر شش ماه یک بار پرداخت می شود.
ایــن  انتشــار  ارکان  خصــوص  در  او 
اوراق توضیــح داد: بانک تجارت ضامن این 
اوراق بــوده و پذیره نویســی و بازارگردانــی 
آن بــر عهــده شــرکت تامین ســرمایه تمدن 
عامــل  کارآمــد  کارگــزاری  شــرکت  اســت. 

فروش، شــرکت واســط مالی شهریور سوم 
ناشــر و شرکت ســپرده گذاری مرکزی اوراق 
بهــادار و تســویه وجــوه عامــل پرداخت این 

اوراق است.
مالــی  واســط  شــرکت  اوراق،  ایــن  در 
بــه وکالــت از طــرف  شــهریور ســوم )ناشــر( 
خریــداران اوراق، بــا منابــع حاصــل از انتشــار 
صکوک مرابحه، مواد اولیه مورد نیاز )قطعات 
و مجموعه هــای تولیــد خودرو( شــرکت کرمان 
موتور)بانی( را نقد خریداری می کند و سپس 
این مواد اولیه را به صورت اقســاطی به بانی 
خواهد فروخت و بانی متعهد می شود که در 

سررســیدهای شش ماهه، اقســاط مربوطه را 
از طریق شــرکت ناشر و شرکت سپرده گذاری 
بــه  وجــوه  تســویه  و  بهــادار  اوراق  مرکــزی 

دارندگان اوراق پرداخت کند.
بــه گفته ابوترابی، شــرکت کرمان موتور 
پیش از این ســه بار از طریق انتشــار صکوک 
در قالــب عقدهــای مرابحــه و رهنــی در بــازار 
سرمایه مجموعاً به مبلغ 5 هزار میلیارد ریال 
اقدام به تامین مالی کرده  است که یک مورد 
از آن هــا بــا نمــاد »کرمان98« سررســید شــد 
و دو مــورد دیگــر بــا نمادهــای »کرمــان00« و 

»کرمان02« در حال معامله هستند.

عرضه 3500 میلیارد ریال صکوک مرابحه کرمان موتور از امروز

 مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی: خدمت رسانی

به زیان دیدگان حوادث رانندگی و ریلی به 53روز کاهش یافته است

 معاون امور هلدینگ های شستا: فروش خالص تجمیعی

5 ماهه شستا در مقایسه با سال قبل ۲برابر شد

سجامی شدن برای بورسی ها زمان بندی و الزامی شد
به گفته مدیر ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی، کد معامالت سهامدارانی که در مدت مقرر ثبت نام خود را در 

سامانه سجام انجام ندهند، تا زمان مشخص شدن وضع سجامی آنها مسدود می شود

۶ میلیــون ابزار پرداخت در صورت متصل 
نشدن به سازمان مالیاتی قطع خواهد شد

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور از قطع حدود ۳میلیون ابزار پرداخت تاکنون خبر داد
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از طریق  الكترونیكی)توکن( و  بصورت  این مناقصه صرفاً  توجه: اعالم آمادگی جهت شركت در 
سامانه ستاد به نشانی www.setadIran.ir   می باشد.

مناقصه عمومی یک مرحـله ای شماره  م م/00/0162مربوط به  مرمت و بهسازی جاده و محوطه به 
همراه آماده سازی تاسیسات جانبی جهت نصب تلمبه درون چاهی SRP  جهت چاه 420 اهواز 

الف- شرح مختصر خدمات
عملیات تخریب، عملیات خاکی،تسطیح و رگالژ، اجرای شن ومخلوط رودخانه ای و تثبیت با آهک، 
شن ریزی، ساختمان پی دستگاه حفاری، سنگ کاری سمت 17 متری، لوله کشی آب و گاز، ساخت 
و نصب مهارهای لوله سوخت، سپتیک، احداث گودال بتنی/بلوکی با ابعاد 20*50، محل استقرار 
مخازن سوخت و دیزل ژنراتور، تهیه و اجرای ژئوممبراین، احداث آبرو بتنی مسلح، اتاق نگهبانی، 
مخزن آب، برج روشنایی 15 متری، غالف کابل، کابل کشی، وسایل آتش نشانی، کولر گازی، 

تجهیز و برچیدن کارگاه
ب -  محل اجرای خدمات و مدت انجام کار

محل اجرای خدمات در 10 کیلومتری اهوازو مدت انجام آن 4مـاه  می باشد.
ج - برآورد کارفرما

برآورد كارفرما جهت انجام خدمات   -/47,455,400,051ریال  وتعدیل پذیر می باشد
د-شرایط مناقصه گران متقاضی

- داشتن ظرفیت آزاد)تعدادی و ریالی( در رشته مربوطه 
- )  مناقصه گران دارای   حداقل پایه 5 گرایش راه و ترابری و حداقل پایه 5 گرایش ساختمان و 

ابنیه  (
- در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر،الویت با شركت های بومی استانی می باشد.

- داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی- توانایی ارائه 
تضمین شرکت در فرآیند ارجاع كار به مبلغ -/2,372,770,003ریال که بایستی به یکی از دو صورت 

زیر ارائه گردد :
الف:  ارائـه رسید وجـه صـادره از سـوی حسابداری كارفـرما مبنی بـر واریز مبلـغ فـوق الـذكربه شماره 
حساب IR940100004001111604022067  نزد بانک  مركزی جمهوری اسالمی ایران شعبه مركزی 

جمهوری اسالمی ایران - اهوازکد 0 حساب - بنام  شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب
ب: ارائه ضمانتنامه بانكی به میزان مبلغ فوق الذكر طبق فرم نمونه كه ابتدا برای مدت )90روز( 

معتبر بوده  وپس از آن نیز با اعالم كارفرما برای مدت )90 روز( دیگر قابل تمدید باشد.

- ) 5% مبلغ پیمان )در صورت برنده شدن ( بعنوان تضمین انجام تعهدات می باشد(
مناقصه گر جهت تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری تصویر تضمین از 
طریق سامانه الزم است بصورت حضوری به دفتر کمیسیون مناقصات در اهواز، کوی فدائیان اسالم 
مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان طرحهای راه و ساختمان در مهلت مقرر 

مراجعه و تضمین را تسلیم نمایند.
  هـ- محل و  مهلت دریافت مدارک مناقصه گران

از کلیه متقاضـیان واجد شرایط دعـوت به عمل می آید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت 
دریافت اسناد و اعالم آمادگی از طریق سامانه ستاد و به نشانی www.setadIran.ir مراجعه نمایند 
تا ارزیابی های الزم وفق آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات)ارزیابی ساده(بر 

روی مدارك ارسالی مناقصه گران به عمل آید.
1- مهلت اعالم آمادگی: بصورت الکترونیکی )غیر حضوری و( از ساعت 8:00 تاریخ  1400/06/18لغایت  

ساعت 19:00  تاریخ   1400/06/27
2- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب: واریز مبـلغ  4,046,000ریال  از طریق درگاه موجود در سامانه 

www.setadIran.ir به نشانی
محل، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها 

متقاضیان مكلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت12:30   روز  یکشنبه  مورخ  1400/07/11به 
صورت الكترونیكی و از طریق سامانه ستاد تسلیم نمایند. ضمناَ پیشنهادات در ساعت 08:00 روز             
دوشنبه مورخ  1400/07/12 گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفی 

نامه و كارت شناسایی معتبر بالمانع است.
همچنین مناقصه گران می بایست ضمن بارگذاری الکترونیکی تصویر تضمین شرکت در فرایند 
ارجاع کار در سامانه تا ساعت 12:30  روز  یکشنبه  مورخ1400/07/11اصل تضمین مذکور را به صورت 
فیزیکی به كمیسیون مناقصات شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب در آدرس: اهواز- کوی فدائیان 
اسالم مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان سابق طرحهای راه و ساختمان تسلیم 

نمایند.
همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در 

همه مراحل الزم و ضروری می باشد.
تذكر: حسب مورد ارائه یك نسخه اصلی از اساسنامه شركتها، آگهی تاسیس، آخرین تغییرات 

ثبتی و هرگونه گواهی مبنی بر واجد شرایط بودن شركت مطابق با مفاد آگهی الزامی می باشد. 

امور حقوقی و قراردادها - شركت ملی مناطق نفتخیز جنوبتاریخ انتشار نوبت اول : 1400/06/14 نوبت دوم : 1400/06/15 

شناسه آگهی : 1183585 ت اول(فراخوان  مناقصه عمومی
) نوب

شركت ملی نفت ایران   
شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب

WWW.NISOC.IRhttp://iets.mporg.ir

اجرای تحول دیجیتال در فوالد مباركه با هدف حفظ جایگاه جهانی 

تحقق ۱۱۸ درصدی برنامه تولید مجتمع معدنی سرب نخلک 

بومی سازی ساخت سازه  های صنعتی  ST52 در فوالد خوزستان

ساخت فلومتر با نرم افزار بومی به همت یک شرکت دانش بنیان

شــرکت فوالد مبارکه که در ایران از شرکتهای 
انقــاب  در  دیجیتــال  تحــول  طــرح  در  پیشــتاز 
صنعتــی چهــارم  اســت قــرار اســت تا افــق ۱۴۰۴ به 

هوشمندسازی فرایندها از سنگ تا رنگ برسد.
ســید مهــدی نقــوی، معــاون تکنولوژی شــرکت 
فــوالد مبارکــه، در گفت وگــوی ویــژه خبــری شــبکه 
اصفهان ضمن اعالم خبر فوق گفت: پیشرو بودن در 
بنگاه های اقتصادی و الگوی ملی بنگاه داری در کشور 
و حفظ جایگاه شرکت فوالد مبارکه در میدان رقابت 
صنعت فوالد جهان، مهم ترین مضامین تعریف شده 

در چشم انداز و استراتژی این شرکت است.
وی با اشاره به جهانی بودن شرکت فوالد مبارکه 
و دســتاوردهای ملی و بین المللی این شــرکت ادامه 
داد: این شرکت همواره در مسیر جهانی گام برداشته 
است. در همین راستا در این شرکت، مطالعات طرح 
تحــول دیجیتــال و به عبارت دیگــر حرکت در راســتای 
مفاهیم انقالب صنعتی چهارم از ســه ســال گذشته 
آغــاز شــد و اکوسیســتم های متنوعــی طراحی گردید 
و به طور رســمی در اول اردیبهشــت ســال گذشــته با 
دستور مدیرعامل فوالد مبارکه، حرکت  این شرکت در 

مسیر طرح تحول دیجیتال قرار گرفت.
هوشمندسازی و توانمندسازی از سنگ تا رنگ در 

شرکت فوالد مبارکه
معاون تکنولوژی شــرکت فوالد مبارکه توضیح 
داد: دو واژه کلیــدی »هوشمندســازی« و از »ســنگ 
تا رنگ« در شعار »هوشمندسازی فرایندها از سنگ 
تــا رنگ« مهم اســت. »هوشمندســازی« اصلی ترین 
مفهــوم طــرح تحــول دیجیتــال رکن اساســی انقالب 
صنعتی نســل چهارم به حســاب می آید و کلیدواژه از 
»سنگ تا رنگ« هم بر وسعت فعالیت این شرکت 
تأکیــد دارد؛ چراکــه فوالد مبارکه تنها شــرکت ایرانی 
اســت کــه ســنگ آهن ورودی را بــه محصوالت نهایی 

ورق رنگی تبدیل می کند و همین رویداد مهم باعث 
شده در شرکت فوالد مبارکه، شعار »هوشمند سازی 

فرایندها از سنگ تا رنگ« را دنبال کنیم.
طرح تحول دیجیتال برای شرکت فوالد مبارکه 

الزام آور است
وی بــا اشــاره به هوشمندســازی ماشــین آالت، 
تجهیــزات مختلــف در فرایندهای فــوالد مبارکه بیان 
کرد: انقالب صنعتی نســل چهارم برای نخستین بار 
در سال ۲۰۱۱ و در کشور آلمان مطرح شد. مفهوم این 
انقالب در پروژه ای فوق حرفه ای و در نمایشگاه هانوفر 
ارائه شــد و پس ازآن مجمع اقتصاد جهانی و شــرکت 
مشاوره مکنزی مفهوم انقالب صنعتی چهارم را بسط 
دادند و امروزه شرکت ها و کشورهای پیشرفته دنیا به 

سمت این انقالب در حرکت هستند.
نقوی تأکید کرد: طرح تحول دیجیتال و انقالب 
صنعتــی چهــارم بــرای شــرکت فــوالد مبارکــه الــزام و 
اجبار اســت، نه اختیار. راه و مســیر است، نه پروژه. 
بــرای اینکــه بتوانیــم جایــگاه خودمــان را در صنعــت 
حفظ کنیم و الگوی بنگاه داری ملی در ســطح کشــور 
را همچنــان ادامــه دهیــم چاره ای جز این نیســت که 
مســیر هوشمندســازی فرایندهــا را در اولویــت قــرار 
دهیــم. بــرآورد مــا این اســت اگــر تا چند ســال آینده 
صنایع فوالدی و غیرفوالدی به سمت انقالب صنعتی 
چهارم گام برندارند، به حتم در عرصه رقابت شکست 
می خورند و نمی توانند به نیازهای ذینفعان خود پاسخ 

دهند.
رشد بهره وری ۸ درصدی فوالد مبارکه با 

هوشمندسازی
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه طــرح تحــول دیجیتــال 
مســیر و راه طوالنی اســت، اظهار کرد: برآورد قطعی 
دســتاوردهای هوشمندســازی، در ابتدای کار دشــوار 
است؛ اما مطالعات موردی منتشرشده در دنیا نشان 

می دهد که رشد بهره وری شرکت ها با هوشمندسازی 
بیــن ۶ تــا ۸ درصــد افزایــش می یابد. مجمــع اقتصاد 
جهانی شاخص هایی در طرح تحول دیجیتال تعریف 
کرده است که این شاخص ها در سه حوزه بهره وری، 
چابکی و پایداری اندازه گیری می شوند که همین سه 
پارامتر میزان ســودآوری بنگاه اقتصادی و حضور در 

صحنه رقابت بازار را هم تعیین می کند.
توانمندسازی نیروی کار با طرح تحول دیجیتال

معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه با تأکید 
بر اینکه انقالب صنعتی نسل چهارم شکل کارکردن 
را تغییــر می دهــد، گفــت: ایــن انقــالب تأثیــری بــر 

تعداد نیروی کار شــاغل در شــرکت ندارد. در فرایند 
هوشمندسازی نقش نیروی کار، از کارگر به کنترل گر 
تغییــر می کند و با به کارگیری تکنولوژی های نوظهور 
ماننــد اینترنــت اشــیا، کالن داده هــا، رایانــش ابــری، 
کنترل های از راه دور، هوش مصنوعی و...، توانمندی 
نیروی کار ارتقا می یابد و در زمان صرفه جویی می شود 
و درنهایت به افزایش کارایی و راندمان سازمانی منتج 

می شود.
 هوشمندسازی تغییر نقش انسان هاست 

نه حذف آن ها
وی بــا تأکیــد بر اینکه فرایند هوشمندســازی با 

تغییر نقش نیروی کار همراه است و به حذف نیروی 
کار منجر نمی شــود، توضیح داد: نخســتین موضوع 
در بــروز هــر انقالبی تغییر فرهنگ اســت. اســاس و 
سرمایه طرح تحول دیجیتال نیروی کار است و تغییر 
فرهنگ ســازمانی نقــش مهمــی در توســعه انقــالب 
صنعتی چهارم ایفا می کند. در همین راستا برنامه های 
متعددی در ره نگاشت شرکت فوالد مبارکه تدوین شده 
است که مهم ترین آن تربیت رهبران دیجیتال است.
آموزش ۱۶۰ نفر از رهبران دیجیتال فوالد مبارکه

نقوی با توضیح اینکه رهبران دیجیتال که نقش 
راهبــری و هدایــت مجموعــه فوالد مبارکــه را برعهده 
دارنــد، باید با مفاهیم تکنولوژی های نوظهور و طرح 
تحول دیجیتال آشــنا باشند، گفت: با همین هدف، 
در همکاری با دانشگاه اصفهان، پروژه آموزشی برخط 
توسط اساتید برجسته ایران و فرانسه به ۱۶۰ نفر از 
رهبران فوالد مبارکه و کارکنان شــرکت ایریســا ارائه  
شــده اســت که ترم دوم آن مطابق با اســتانداردهای 

جهانی در حال برگزاری است.
راه اندازی مجموعه شبکه »فوالدینو« در مسیر 

آشنایی با طرح تحول دیجیتال
وی اضافــه کــرد: اقــدام دیگر، آشــنایی کارکنان 
ســازمان با طرح تحول دیجیتال اســت که راه اندازی 
مجموعه شــبکه »فوالدینو« با همین هدف بود. در 
این بســتر دیدگاه ها و پیشــنهادهای کارکنان مطرح 
و ارزیابــی می شــود و محتویاتــی در اختیار آن ها قرار 
داده می شــود. تمام این اقدامات به علت این اســت 
کــه شــرکت فــوالد مبارکــه به بلوغ ســازمانی دســت 
  یافته و همین باعث شــده آموزش های ابتدایی ارائه

 نشود. 
در بـــــرنامه های آتــــی درصـــددیــــــم آمـــوزش ها 
 در ســطح کارکنــان شــرکت فــوالد مبارکــه توســعه

 یابد.

در 5 ماهه اول سال ۱۴۰۰ رشد فراتر از انتظار 
تولید، استخراج و اکتشاف در مجتمع معدنی سرب 

نخلک تحقق یافت.
به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد 
معدنــی ایران، عــارف باقری با بیان این مطلب گفت: 
براســاس برنامه رقم تولید کنســانتره این مجتمع در 
بــازه زمانی ۵ ماهه ابتدای امســال معــادل ۳۳۵۰ تن 
بوده است که این مجتمع توانست با تالش و پشتکار 
مضاعف پرسنل مجتمع و راهبر)شرکت سرب و روی 
کیمیاگوهران( و با تولید ۳۹۶۳تن کنسانتره،۱۱۸ درصد 

برنامه  تولید را محقق کند.
تولید:

مدیــر نظــازت مجتمــع معدنــی ســرب نخلــک در 
ادامــه افــزود: در همیــن بــازه زمانــی در ســال گذشــته 
۲۶۷۵تن محصول تولید شده که نسبت به مدت مشابه 
امسال ۴۸درصد افزایش تولید در برداشته است و می 
تــوان برنامه ریــزی و نظارت دقیق بر عیار ماده معدنی 
استخراجی، انجام سرویس های پیشگیرانه در واحدهای 
فرآوری و بهبود عملکرد در حوزه ی منابع انسانی را از 

مهم ترین علل افزایش میزان تولید مجتمع نام برد. 

استخراج:
وی اظهار داشت:  استخراج ماده معدنی به فرآیند 
ورودی تولید از قســمت های معدن زیر زمینی و طرح 
مکانیزه )اسپیرال معدنی( در طی ۵ ماهه نخست امسال 
۷۶۶۵۰تن بوده این در حالی است که این رقم ۲۷ درصد 
بیش تر از ظرفیت استخراجی سال گذشته) به میزان 
۶۰۳۳۹ تن( بوده و پیش بینی می گردد تا انتهای سال 
جاری این ظرفیت به بیش از ۲٫۵ برابر افزایش یابد. 

اکتشاف:
باقری خاطر نشان کرد: با تداوم عملیات اکتشاف 

تکمیلی در این مدت ۵۵۷۷متر حفاری صورت پذیرفته 
که با توجه به برنامه از پیش تعیین شده  اکتشاف به 
میزان ۱۰۰۰۰متر در سال، تاکنون ۵۶درصد از این برنامه 
تحقق یافته که نســبت به مدت مشــابه سال گذشته 
۲۴ درصــد رشــد داشــته اســت. همچنیــن پیش بینی 
می گردد با تداوم و تکمیل عملکرد اکتشــاف مجموع 
ذخایر قطعی قابل استخراج از یک میلیون تن کنونی به 
نزدیک ۳ میلیون تن در نیمه سال ۱۴۰۱ افزایش یابد.
مدیر نظارت مجتمع معدنی سرب نخلک اظهار داشت: 
در راستای اجرای تعهدات زیست محیطی هم اکنون 

طــرح هایی به ارزش تقریبــی ۱۲۱ میلیارد ریال دراین 
مجتمع در حال اجرا می باشد که از جمله مهم ترین 
آن ها می توان به طرح احداث تیکنر و فیلترپرس به 
منظور بازچرخانی پساب کارخانه اشاره کرد که عالوه 
بر جلوگیری از بروز آســیب های زیســت محیطی، با 
بازگردانی کامل آب به سیکل کارخانه فرآوری، می توان 
در آب مصرفی بیش از ۵۰ درصد صرفه جویی نمود.
گفتنی اســت مجتمع معدنی ســرب نخلک در استان 
 اصفهان، شهرستان نایین، روستای نخلک واقع شده

 است. 

 ST52 بومی سازی ساخت سازه های صنعتی 
در فوالد خوزستاندنیای معدن - بومی سازی ساخت 
سازه های صنعتی ST52 برای نخستین  بار در شرکت 

فوالد خوزستان انجام شد.
  انجــام ایــن پروژه با اســتفاده از توان داخلی و 
با در نظر گرفتن ســاخت و اجرای مقاطع اســتراکچر 
ماشــین ریختــه  گــری بلــوم از جنــس ST۵۲ به دلیل 
استحکام، مقاومت بیشتر در برابر خوردگی در ماشین 
ریخته گری بلوم، افزایش طول عمر سازه و به حداقل 
رساندن میزان توقفات، برای نخستین بار در شرکت 

فوالد خوزستان انجام شد.
واحد سازه های صنعتی، وظیفه تعمیر و نگهداری 
اســتراکچر اصلــی محیــط صنعتی فوالد خوزســتان را 
عهده دار اســت که شــامل ســازه فلزی، سازه بتنی و 

سقف سوله های صنعتی می باشد.
احمد دامن پاک کاردان سازه های فلزی در گفت و 
گو با خبرنگار روابط عمومی درباره روند تعمیرات گفت : 
تعمیرات ماشین ریخته گری با توجه به تمهیداتی که 
اندیشیده شده بود و مطالعات و بررسی های میدانی 
به  صورت مقطعی جهت تعویض این سازه از سال ۹۶ 

تا اواخر ۹۸ به طول انجامید، در سال ۹۹ با توجه به 
توقفات برقی به  صورت ویژه ۶ ماه  بررسی ها و سایت  
ویزیت های پیاپی میدانی از سازه معیوب انجام شد. 
همچنین جلسات و مشخص نمودن آیتم های کاری 
و جلوگیــری از تداخل کار با دیگر واحدها، مشــخص 
نمودن مســیر ایمن بدون بروز حادثه، کاهش میزان 
زمان توقف مورد نیاز، مشخص نمودن پیمانکار مجرب 
جهت ساخت مقاطع توسط واحد ساخت و پیمانکار 
اجرای این پروژه، نقشه خوانی و پروسه ساخت مقاطع 

به طور منظم پیگیری شد.
وی افزود : زمان شروع تعمیرات ماشین ریخته 
گری بلوم از  ۲۶ شهریور ۹۹ آغاز و ۴ آبان ماه ۹۹ به 

مدت ۴۰ شبانه روز به طول انجامید.
دامــن پــاک گفــت : ایــن تعمیــرات بــا اســتفاده 
از نیروهــای مجــرب و پرتالش به تعــداد ۶۰ تَن در دو 
شــیفت ۳۰ نفــره، به  صــورت شــبانه روزی، در حجم 

۵۷۶۰۰ نفر ساعت انجام شد.
وی هــدف از انجــام ایــن پــروژه را بــا توجــه بــه 
بیانات رهبر معظم انقالب  و شــعار ســال، بی نیازی 
از  شــرکت های خارجی و اســتفاده از تخصص و توان 

نیروهای بومی بیان نمود.
دامن پاک درباره صرفه اقتصادی این طرح اظهار 
داشت : اجرای این پروژه از لحاظ اقتصادی دارای چند 
نکته حائز اهمیت می باشد. چرا که استراکچر ماشین 
ریختــه گــری بلــوم در زمــان مونتاژ آن تــا مرحله بهره 
برداری به  وسیله ی متخصصین شرکت سومیتومو ژاپن 
انجام شده بود. اما در این مرحله تقریبا پس از گذشت 
چهل سال از عمر سازه اصلی، این ماشین بدون نیاز 
به اســتفاده از شــرکت ها و متخصصان خارجی، برای 
نخستین بار با استفاده از توان گروهی متخصصان و 

نیروهای بومی با موفقیت تعویض شد.
وی افزود: هزینه انجام شده از ساخت تا مرحله 
اجرا تقریبا ۵۰ میلیارد ریال بود. با وجود تحریم های 
ظالمانــه دشــمنان نظام جمهوری اســالمی ایــران اگر 
ریســک تعویض ســازه این ماشین با تخصص و توان 
نیروهــای بومــی اســتان خوزســتان انجــام نمی شــد، 
بــا توجــه بــه افزایش قیمــت دالر، برای رایزنــی و اخذ 
موافقــت شــرکت های ژاپنی برای انجــام کار، بیش از 
چنــد میلیــون دالر بایــد هزینــه می شــد. همچنیــن با 
پذیرفتن مسئولیت نظارت این فعالیت و استفاده از 

نیروهای داخلی در عمل تحریم ها کارساز واقع نشد و 
کامالً خنثی گردید.

دامــن  پــاک بــا اشــاره بــه تاثیــر ســازه جدیــد بر 
محصــول بلــوم خاطــر نشــان کــرد : بهبــود کیفیــت 
محصول بلوم در حوزه وظایف نت سازه ها نیست، اما 
یقینا پس از تعمیرات اساسی و مناسب، تداوم تولید 

با اطمینان باالتری انجام می شود.
وی دربــاره تاثیــر گرمای هــوا و ویروس کرونا بر 
رونــد اجــرای پــروژه گفــت : گرمای هوا با اســتفاده از 
تجهیزات سرمایشی )هواسازها( کمی قابل تحمل بود، 
اما نگرانی ما بیشتر در خصوص شیوع ویروس کرونا 
بود که با رعایت شــیوه  نامه های بهداشــتی به لطف 
خداونــد و همــت کارکنــان تالشــگر هیچ گونه خطری 

نیروها را تهدید نکرده و گرفتار بیماری نشدند.
دامــن پــاک درباره ی اســتفاده از تجربه تعویض 
و ساخت چنین سازه ای در دیگر نقاط شرکت اذعان 
داشت : در نقاطی که خوردگی بر اثر تر و خشک شدن 
و رطوبت وجود دارد می توان از تجربه چنین تعمیراتی، 

استفاده کرد.
وی خاطرنشــان کــرد : بــا گذشــت یــک  ســال از 

ساخت، نصب و به کارگیری سازه  یاد شده همچنان 
با توان و بدون بروز مشکل به کار خود ادامه می دهد.
کاردان ســازه های صنعتــی در پایــان بــا تشــکر 
از زحمــات همــکاران خــود گفــت : جــا دارد از آقایــان 
مهنــدس محمود لندی معــاون بهره برداری، مهندس 
محمدمهدی شریف شاذیله مدیر بخش فوالدسازی، 
و  تعمیــرات  بخــش  مدیــر  جعفــری  فــرخ  مهنــدس 
نگهــداری، مهنــدس ذاکر مدیر و مهندس کالمی زاده 
رییس واحد سازه های صنعتی و مهندس قاسمی در 
بخش تولید و همچنین مجموعه مکانیک به مدیریت 
آقایــان مهندس کالنتر و مهنــدس صادقی، مجموعه 
برنامه ریزی گروه آقایان مهندس شعبانی و مهندس 
احمدی، مجموعه بازرس فنی دکتر حسینی کلورزی، 
مجموعــه دکتــر کالنتریــان کارگاه مرکــزی در ســاخت 
تیرهــای ۸۰۰ دابل جــان، مجموعه مهندس اعتمادی 
 فر در مدیریت ساخت، مجموعه  مهندس فروهی در 
قســمت نســوز، تقدیــر و تشــکر ویژه نمایــم. در واقع 
این تعمیرات با توجه به تخصص و اقتدار هر کدام از 
عزیزان و به  صورت گروهی، بدون بروز حادثه جانی و 

تجهیزاتی به انجام رسید.

یک شــرکت دانش بنیان مستقر در پارک علم 
و فناوری دانشگاه تهران موفق به ساخت فلومترن و 
برنامه نویسی نرم افزار بومی آن و تجهیز آزمایشگاه 

کالیبراسیون زیر نظر سازمان استاندارد شد.
به گزارش ایرنا از پارک علم و فناوری دانشــگاه 
تهران، غالمرضا فتحی مدیرعامل این شــرکت دانش 
بنیان توضیح داد: این شــرکت در شــاخه، ابزار دقیق  
که جزو حوزه بسیار گسترده بشمار می رود، مشغول 

به فعالیت است،
وی افزود: اســاس کار تولیدات ما، اندازه گیری 
فلو جریانات سیاالت خطوط تولید صنایع مختلف از 
جمله مراکز تحقیقاتی دانشگاه تا مراکز صنعتی که 
فرایند تولید دارند و باید میزان سیال درحال عبور را 
از داخل خطوط تولید خود بررسی کنند را شامل می 

شود.
وی بیان کرد: شاخه فلو گستردگی های بسیار 
و زیرشــاخه هــای متعــدد دارد، شــرکت مــا بــر روی 
تولیــد فلومترهــای روتامتری و فلومترهایی که مبنا و 
طراحیشان براساس اختالف فشار است مانند آنوبار، 

اریفیس و…تمرکز دارد.
این فناور با یادآوری اینکه از ســال ۹۱ در پارک 
علم وفناوری دانشگاه تهران مستقر هستند، یادآور 
شــد: تاکنون تولید زیادی به صنایع ارایه داده ایم، ما 
در تولیــد محصــوالت خــود نیــاز و تقاضای بــازار را در 
نظــر مــی گیریــم،  بــرای مثــال در صنعت نفــت ما به 
 utility تولید فلومترهایی مانند رومتامتر که در مسیر
اســتفاده می شــوند و همچنین فلومترهــای اختالف 
فشار که در مسیرهای اصلی خطوط نصب می شوند 
می پردازیم، درحقیقت بخشی از قراردادهای کالن بر 

روی همین فلومترهای اختالف فشار است.

فتحی با بیان اینکه صنایع نفت، فوالد، صنایع 
معدنی و دانشــگاه ها از مخاطبان کســب وکارشــان 
محســوب مــی شــوند اظهار داشــت: مخاطــب اصلی 
مــا واحدهای مهندســی هســتند و ما بــا دو نوع ثبت 
درخواست مواجه هستیم، برخی از مشتریان ما، خط 
تولیــد و تجهیــزات دارند اما با گذشــت زمان، تصمیم 
به جایگزین کردن آن محصول و تجهیز از رده خارج 
شده می گیرند،  در اصل تعمیرات یک بخش عمده از 

فروش ما است و بخش دیگر نیز توسعه است.
وی تاکید کرد: شرکت هایی که به تعریف پروژه 
می پردازند، برای اجرای پروژه به شــرکتهای پیمانکار 
رجوع می کنند،  ما جز پیمانکارهای زیرگروه محسوب 

می شویم و می توانیم قطعات را تامین کنیم.
مدیرعامل این شــرکت دانش بنیــان ادامه داد: 
ایــن شــرکت در لیســت مبنا شــرکت نفت قــرار دارد،  
حضــور در ایــن لیســت مبنــا، شــانس بیشــتری برای 

فروش محصوالت در اختیار ما قرار داده است.
فتحی به قدمت و فعالیت و فناوری های به روز 
صنایع بزرگ ابزار دقیق در دنیا اشاره کرد و افزود: ما 
مهندسی معکوس انجام می دهیم اما این به منظور 
کپی کاری نیســتف بلکه در اصل مهندســی معکوس 
ما این است که دانش فنی آن را نیز کسب کرده ایم،  
برای مثال در طراحی یک فلومتر، نرم افزاری نوشته ایم 
و در حقیقت می توانم بگویم که یک نرم افزار بومی 

داریم.
وی گفــت:  بــرای صحــه گــذاری فعالیــت خــود 
نیــز آزمایشــگاهی تجهیــز کــرده ایم،  این آزمایشــگاه 
کالیبراســیون زیر نظر ســازمان اســتاندارد اســت،  ما 
همچنین  به خدمات ارائه گواهی کالیبراسیون  برای 
محصوالت شرکتهای دیگر نیز می پردازیم و به بررسی 

دقــت محصــوالت دیگــر شــرکتها کــه در صنایــع و در 
خطوط تولید نصب است، نیز مشغول هستیم.

 مدیرعامل این شرکت دانش بنیان به دانش و 
تجربه قبلی در هنگام شروع فعالیتهایشان زیر نظر 
حمایت های پارک علم و فناوری دانشگاه تهران اشاره 
کرد و گفت: در ابتدا و در سال ۹۱، تحریم ها به این 
شدت نبود، مراودات ارزی نیز وجود داشت، قیمت 
ارز بــاال نبــود، محصوالت رقبای خارجــی نیز در بازار 
وجود داشت و ما بازار محدودی را در اختیار داشتیم، 
در ســالهای اخیر با تغییر سیاســتها و اقتصاد، دالر 
جهش زیادی پیدا کرد و مراودات بسیار سخت شد،  
در چنین شــرایطی توجه به تولیدات داخلی بیشــتر 
شد و شرکتها توانستند خودشان را به صنایع دیگر 

بشناسانند.
وی بــا تاکیــد بــر حضــور در پارک علــم و فناوری 
دانشــگاه تهــران افزود:اگــر مــن یک شــرکت خــارج از 
پارک بودم با چالش های بسیار بیشتری رو به رو می 
شــدم،  با عنوان یک شــرکت صاحب ایده وارد پارک 
شدیم و توانستم ایده خود را رشد دهیم. پارک نیز با 
برگزاری نمایشگاه ها، معرفی ما به صنایع، تنفسی که 
به شرکت های رشدی می دهد، معافیت های مالیاتی 
برای شرکت های مستقر، ارایه تضامین و ضمانتهای 
الزم برای ارائه به مشتری هنگام شروع یک قرارداد، 
دریافــت وام هــای حمایتــی پــارک از مســیر صنــدوق 
پژوهش و فناوری بسیاری از چالش های مسیر کسب 

وکاری ما را حذف کرد.
این فناور از نوســانات قیمت، نداشتن برآورد و 
پیش بینی دقیق از قیمت ها و دشواری برنامه ریزی 
برای موضوع، فقدان ارتباط میان آزمایشگاه های کشور  
به عنوان چالش های کسب وکاریشان است. یاد کرد.

در پنج ماهه نخست امسال 
رقم خورد: جهش ۲۰۲ 

درصدي درآمد فروش خودرو 
در سايپا

شــركت ســايپا در پنج ماهــه نخســت ســال ۱۴۰۰ 
توانســت از محــل فــروش محصــوالت خــود، رشــد 2۰2 
درصدي درآمدي را نســبت به مدت مشــابه سال گذشته 

ثبت كند.
به گزارش سايپانيوز، شركت سايپا از ابتداي امسال تا 
پايان مردادماه توانست ۱۳ هزار و ۳۱۹ ميليارد تومان درآمد 
از محل فروش محصوالت خود كسب كند كه اين ميزان در 
مقايسه با مدت مشابه پارسال رشد ۲۰۲ درصدي را نشان 

مي دهد.
باتوجه به برنامه موفق سايپا در افزايش توليد خودرو 
در ۵ ماهــه نخســت ســال جــاري، پيش بينــي مي شــود بــا 
هدايت نقدينگي به چرخه توليد و رونق فعاليت هاي زنجيره 
تأمين و صنايع قطعه سازي، برنامه كالن دولت سيزدهم و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني  بر رشد توليد خودرو 

در گروه خودروسازي سايپا محقق شود.

تولید بیش از ۱۱.۸ میلیون 
تنی گل گهر طی 5 ماه

شــرکت گل گهر توانســته اســت در 5 ماهه ابتدای 
امســال بیــش از ۱۱.۸ میلیــون تــن محصول تولیــد کند و 
میزان فروش شــرکت در 5 ماهه اول امســال نســبت به 
مدت مشــابه در ســال قبل، با رشــد ۱۷۸ درصدی همراه 

شده است.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت گل 
گهر، این شرکت در ۵ ماهه اول امسال توانسته است ۶ 
میلیون و ۸۱۰ هزار تن کنســتانتره و ۵ میلیون و ۱۲ هزار 
تن گندله تولید کند که در مقایسه با مدت مشابه در سال 

گذشته رشد ۳.۳۹درصدی را نشان می دهد.
 شرکت گل گهر از ابتدای سال مالی تا انتهای مرداد 
ماه امسال فروشی بیش از ۱۹۴ هزار میلیارد ریال داشته 
که در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال قبل که عدد ۶۹ 
هزار میلیارد ریال به ثبت رسیده با رشد ۱۷۸درصدی فروش 

همراه گشته است.

کارنامه پنج ماهه فروش 
شرکت مس منتشر شد

فروش شرکت ملی صنایع مس ایران در پنج ماهه 
نخســت امســال با افزایش ۱۱۹ درصدی نســبت به مدت 
مشابه سال ۹۹؛ به بیش از 2۶  هزار میلیارد تومان رسید.
بــه گــزارش مس پرس؛ دکتر اردشــیر ســعدمحمدی 
مدیرعامــل شــرکت ملی صنایع مس ایــران با بیان مطلب 
فوق گفت: فروش »فملی« در مرداد ماه ۱۴۰۰با افزایش 
۶۷ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۴ هزار 

و ۸۳۸ میلیارد تومان رسید.
مدیرعامل شرکت ملی مس با بیان اینکه درصددیم با 
همت پرسنل رکوردهای به یادماندنی را در تولید و فروش 
شرکت ثبت کنیم، تاکید کرد: به رغم شرایط موجود به دلیل 
شیوع بیماری کرونا و قطعی برق در تیر و مردادماه،  نه تنها 
کاهشی در تولید  نداشتیم بلکه موفق به تحقق رشد در 

برنامه تولید و فروش شدیم.

اخبـــــــــــــــــار
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تاسیس شرکت با مسئولیت محدود افق نو در سفر و گردشگری درتاریخ 1400/06/08 به 
شماره ثبت 582404 به شناسه ملی 14010233301 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
کـه خاصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـاع عمـوم آگهـی میگـردد. موضـوع فعالیت :فعالیـت 
در زمینـه اخـذ روادیـد، تنظیـم و انجـام مسـافرت هـای گروهـی داخلـی و خارجـی، ذخیـره 
مـکان و هـر گونـه خدمـات گردشـگری بـا رعایـت قوانیـن و مقـررات وزارت میـراث فرهنگی، 
14002303/13081مـورخ  شـماره  بـه  مجـوز  موجـب  بـه  فرهنگـی،  میـراث  و  گردشـگری 
23/05/1400 صادره از وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی تاسیس گردید. 
بموجـب مجـوز شـماره 14002303/9676 مـورخ 1400/04/15 سـازمان میـراث فرهنگـی و 
گردشـگری تاسـیس گردیـد. مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت به مدت نامحـدود مرکز اصلی : 
استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله عباس آباد-اندیشه ، 
خیابان یکم ، خیابان شهید جواد سرافراز ، پاک 11 ، برج موج ، طبقه ششم ، واحد 25 
کدپسـتی 1587653153 سـرمایه شـخصیت حقوقـی عبـارت اسـت از مبلـغ 100,000,000 
ریـال نقـدی میـزان سـهم الشـرکه هـر یـک از شـرکا آقـای علـی غـم خـوار بـه شـماره ملـی 
0381521702 دارنده 50000000 ریال سـهم الشـرکه آقای محمود کریمی به شـماره ملی 
1817952730 دارنـده 50000000 ریـال سـهم الشـرکه اعضـا هیئـت مدیـره آقـای علـی غـم 
خـوار بـه شـماره ملـی 0381521702 و بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال 
آقـای محمـود کریمـی بـه شـماره ملـی 1817952730 و بـه سـمت عضو اصلی هیئت مدیره 
بـه مـدت 2 سـال و بـه سـمت مدیرعامـل بـه مـدت 2 سـال دارنـدگان حـق امضـا : کلیـه 
اوراق و اسـناد بهـا دار و تعهـد آور شـرکت از قبیـل چـک، سـفته، بـروات، قراردادهـا، عقـود 
اسـامی بـا امضـای مدیـر عامـل و یکـی از اعضـاء هیئـت مدیـره و یـا دو نفـر از اعضاء هیئت 
مدیـره همـراه بـا مهـر شـرکت و اوراق عـادی و اداری، بـا امضـاء مدیـر عامـل همـراه بـا مهـر 
شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار عصر 

اقتصـاد جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)1184085(

 ضرورت جلوگیری
از خام فروشی مواد معدنی 
در سیستان و بلوچستان 

فرمانــدار زاهــدان تاکیــد کــرد کــه فــرآوری مــواد 
معدنــی بــه منظــور ایجــاد ارزش  افــزوده و در پــی آن 

تحول اقتصادی در این شهرستان ضرورت دارد.
ابــوذر مهدی نخعــی در گفت وگو با مهــر ادامه داد: 
سیســتان و بلوچســتان سرشار از معادن غنی است که 
در صورت فرآوری و جلوگیری از خام فروشــی می تواند 
عــاوه بــر توســعه اقتصادی، مشــکل بیــکاری جوانان را 

حل کند.
او گفت: تاکنون از این مزیت به درستی استفاده 
نشــده و بیشــتر مــواد معدنــی بــه صــورت خام بــه دیگر 

نقاط صادر شده است.
و  سیســتان  اینکــه  بیــان  بــا  زاهــدان  فرمانــدار 
بلوچســتان ظرفیــت ایــن را دارد کــه شــهرک تخصصــی 
فــرآوری  احــداث و کارخانه هــای  بخــش معــدن در آن 
در آن ایجــاد شــود، ادامــه داد: تاکنــون بــرای ۴ کارخانه 
فــرآوری مجــوز صــادر شــده اســت کــه کار احــداث دو 

کارخانه فرآوری تا پایان سال به بهره برداری می رسد.
در  مــس  فــرآوری  کارخانــه  کــرد:  اعــام  نخعــی 
»نصرت آباد« با پیشــرفت فیزیکی ۹۰ درصد و کارخانه 
فرآوری منزیت نیز تا پایان سال به بهره برداری می رسد.
او تاکیــد کــرد: یکــی از مهم ترین هدف های احداث 
شــهرک صنعتــی تخصصــی معدنــی، راه انــدازی صنایــع 
تبدیلــی بــرای فراهــم ســاختن زمینــه اشــتغال جوانــان 

شهرستان زاهدان است.

مدیر کل امور عشایری 
استان: تنها ۱۰ درصد 

مسکن عشایر خراسان 
شمالی مقاوم است

مدیــر کل امــور عشــایری خراســان شــمالی اعــام 
کرد که تنها ۱۰ درصد عشایر استان در مناطق قشاقی 
از خانــه و ســقف ایمــن و مســتحکم بهره منــد هســتند 
و مابقــی هنــوز در واحدهــای مســکونی خشــتی و گلی 

سکونت دارند.
 محمدرضــا قلی پــور دیــروز در گفت وگــو بــا ایرنــا 
تشــریح کــرد: اکنــون تنهــا ۸۰ خانــوار از ۸۰۰ خانــوار 
عشــایری کــه در ســامانه های عرفــی مناطــق قشــاقی 
شهرســتان مانــه و ســملقان هســتند، خانه هــای خود را 

مقاوم سازی کرده اند.
او با تاکید بر اینکه سکونت در واحدهای مسکونی 
خشــتی و گلــی تهدیــد بــرای عشــایر در زمــان ســیل و یا 
زلزله است، افزود: ممنوعیت قانونی برای ساخت وساز 
با مصالح مقاوم باعث شــده اســت که ساخت وســاز در 
مناطق قشــاقی با این مصالح انجام نشــود و اداره کل 
منابــع طبیعــی و آبخیزداری مجوزی برای ســاخت واحد 
مســکونی بــا مصالــح مقام نمی دهد؛ اما بــا پیگیری های 
انجام شده و با دریافت مجوز از اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری، برخی عشایر توانسته اند با مصالح مقاوم 

ساخت وساز کنند.
مدیــر کل امور عشــایری خراســان شــمالی تصریح 
کــرد: ساخت وســاز در مناطــق عشــایری و ســامانه های 
عرفی تنها با مصالح محلی و خشت، سنگ و گل مجاز 
است؛ اما عشایر می توانند برای ساخت وساز با مصالح 
مقــاوم مجــوز دریافــت کننــد و یا در قالب طرح اســکان 
خودجوش به دنبال مقاوم سازی خانه های خود باشند.
در  عشــایر  اساســی  مشــکل  گفــت:  قلی پــور 
عرفــی،  ســامانه های  در  عشــایر  مســکن  مقاوم ســازی 
کمبود منابع مالی و ناتوانی اقتصادی این قشــر اســت، 
متاســفانه عشــایر از دریافــت تســهیات مقاوم ســازی 
بهره منــد نیســتند و تامیــن هزینه هــای ساخت وســاز و 

مقاوم سازی برای آنان دشوار است.
او خشکســالی و کاهش درآمدها را عامل افزایش 
ناتوانــی اقتصــادی عشــایر عنوان کــرد و گفت: از این رو 
انتظــار مــی رود، بــا حمایت هــای اســتانداری و همــکاری 
بنیاد مســکن انقاب اسامی تسهیات مقاوم سازی به 

این قشر تعلق گیرد.
ایــن مســئول بــا اعــام اینکــه مناطق عشــایری کد 
روســتایی ندارند و تســهیات مقاوم سازی به آنان تعلق 
نگرفته اســت، گفت: عشــایر اســتان برای داشتن منزل 
و  حمایــت  نیازمنــد  عرفــی  ســامانه های  در  مســتحکم 

دریافت تسهیات ارزان قیمت هستند.

اخبـــــــــــــــــار

بهره برداری از  فاز اول 
هوشمندسازی شبکه توزیع 

آب شهر خوانسار
مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب اســتان اصفهان 
از بهره برداری از فاز اول هوشمندســازی شــبکه توزیع 
آب خوانســار بــا مدیریــت هوشــمند فشــار شــبکه و به 

کمک کنترل لحظه ای فشار شکن ها خبر داد.
هاشم امینی افزود: پس از مطالعات و مدل سازی 
هیدرولیکی شــبکه آبرســانی 5 ایســتگاه فشارشــکن در 

نقاط تعیین شده در  شهر  احداث و راه اندازی شد .
او تصریــح کــرد: بــا نصــب و راه انــدازی بلوک هــای 
لینــک  طریــق  از  مخابراتــی  دکل  احــداث  و  فشــاری 
رادیویی تمام تاسیســات آبرســانی خوانســار به وســیله 
سیستم تله متری هوشمندانه کنترل و پایش می شود. 
مدیرعامل شرکت آبفای استان اجرای این پروژه را موثر 
در کاهش هدررفت آب دانســت و اظهار کرد: با اجرای 
ایــن پــروژه کاهــش قابــل توجهــی در میــزان هدررفــت 

واقعی آب و نرخ حوادث منطقه صورت می گیرد.
امینی اعام کرد: برنامه ریزی الزم برای اجرای  فاز 
دوم این پروژه با اتصال نرم افزار هوشــمند به سیســتم 
پایــش فشــار آنایــن، نصــب 3 ایســتگاه فشارشــکن و 
فلومتر و نیز تهیه نرم افزار هوشــمند مدیریت انرژی در 

دستور کار قرار گرفته است.

 پیشرفت فیزیکی
۹۸ درصدی اصالح خط 
انتقال آب نهند به تبریز

پیشــرفت  از  اســکو  و  آذرشــهر  تبریــز،  نماینــده 
فیزیکــی ۹۸ درصــدی این پــروژه اصاح خط انتقال آب 
از ســد نهنــد بــه تبریــز خبــر داد و بــا توجه بــه فعالیت 
شــبانه روزی گــروه پــروژه و طبق قول مســاعد متولیان 
امــر اعــام کــرد کــه ۲ درصــد باقیمانــده تــا نیمــه دوم 

شهریور تکمیل می شود.
طرح اصاح خط انتقال آب سد نهند به تبریز یکی 
از راهکارهای سه گانه برای رفع تنش آبی این کان شهر 
در کوتاه مدت است که عملیات اجرایی آن از حدود یک 
سال قبل کلید خورده است. آب شرب کان شهر تبریز 
از چهار منطقه شامل تصفیه خانه نهند، چاه های دامنه 
شــمالی ســهند، زرینه رود و مسیر آبرسانی ارس تامین 
می شــود و تنهــا راه نجــات کســری آب ایــن کان شــهر و 

شهرهای اطراف انتقال آب از ارس است.
بــه گــزارش دیــروز ایرنا، ســید محمدرضــا میرتاج الدینی 
اظهــار کــرد: این خط لوله حدود هفــت کیلومتری محل 
مخــزن ســد شــهید مدنی قرار گرفته اســت و بــا آبگیری 

سد باید خط لوله اصاح و ترمیم می شود.
بــا  ادامــه داد:  نماینــده تبریــز، آذرشــهر و اســکو 
وصــل شــدن ایــن خــط لولــه در هــر ثانیــه 3۰۰ لیتــر به 
رونــد آبرســانی تبریــز افزوده می شــود و مشــکل کمبود 
آبــی مناطــق شــمالی تبریــز از جملــه محــات مازینال، 

عباسی، ولی امر با این اقدام مرتفع خواهد شد.
اســتان  در  آبــی  تنــش  دربــاره  میرتاج الدینــی 
آذربایجان شــرقی، عنــوان کــرد: بــا پیگیــری مجلــس  و 
الــزام کردن دولت بــه تخصیص ۴5 میلیارد تومان برای 
رفع تنش آبی، اقدامات خوبی در راســتای رفع مشــکل 

کم آبی تبریز و استان در حال انجام است.
او یــادآوری کــرد: بــا توجــه بــه موضــوع تنــش آبی 
کان شــهر تبریز در سال های اخیر و احتمال تشدید آن 
در آینــده اجــرای ایــن پروژه  می تواند، نقش بســزایی در 

حل مشکل آب تبریز داشته باشد.

 افزایش سرمایه گذاری
در ۲ شهرک و ناحیه 

صنعتی شهرستان نیر 
مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان 
اردبیــل گفــت: بــا تامیــن زیرســاخت های ایجــاد شــده 
در ۲ شــهرک و ناحیــه صنعتــی شهرســتان نیــر، حضور 
سرمایه گذاران در این شهرستان به  صورت چشمگیری 

افزایش یافت.
بــه گــزارش ایرنــا، محمــد اهلــی دیــروز در بازدیــد 
از ناحیــه صنعتــی نیــر افــزود: بــا تامیــن زیرســاخت ها 
و امکانــات الزم در ۲ شــهرک شهرســتان نیــر، بیــش از 
۸۰ قــرارداد بــا ســرمایه گذاران منعقد شــده اســت که با 
بهره بــرداری از طرح هــای در حــال ســاخت چشــم انداز 

روشنی برای صنعت این شهرستان ترسیم می شود.
او شــهرک تخصصــی آب نیــر را یکــی از بهتریــن و 
منحصر به فردترین شهرک های کشور دانست و گفت: 
زمینــه تولیــدات این شــهرک بر مبنــای تولید محصوالت 
آب معدنی و نوشیدنی هاســت و منبع آب تامین شــده 
بــرای ایــن شــهرک از چشــمه گورگــور ســبان اســت کــه 
بــا امتــداد لوله گــذاری انجــام شــده اســت. اهلــی ناحیه 
صنعتــی نیــر را نیز یکی از نواحی صنعتی موفق اســتان 
برشــمرد و اظهارکــرد: ایــن ناحیــه در کنارگــذر اردبیل به 
تبریز قرار دارد که امیدواریم با طرح توسعه این ناحیه، 
جوابگوی سرمایه گذاران جدید در شهرستان نیر باشیم.
او اضافه کرد: یکی از اولویت ها و برنامه های مهم 
و جدی این شــرکت توسعه و ایجاد زیرساخت های الزم 
در شــهرک های صنعتــی اســت که امیدواریــم با حمایت 

مدیران استانی به این هدف مهم برسیم.
اهلــی گفــت: تــاش بــر این اســت که مشــکات و 
کمبودهــای الزم در شــهرک های صنعتــی مرتفــع و بــه 
رونــق و توســعه در ایــن بخــش کمــک شــود. مدیرعامل 
آماده ســازی  از  اردبیــل  صنعتــی  شــهرک های  شــرکت 
ســه ناحیــه صنعتــی در این اســتان برای ســرمایه گذاری 
خبــرداد و افــزود: مقدمــات آماده ســازی نواحی صنعتی 
انگوت گرمی، گزاز و هشــجین خلخال از ســال گذشــته 
آغــاز شــده و بــا توجه به نیاز مبرم ایــن مناطق به زمین 
صنعتــی، تــاش می شــود هرچــه ســریع تر ایــن نواحــی 

صنعتی آماده و در اختیار متقاضیان قرار داده شود.

اخبـــــــــــــــــار

مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتی 
استان مرکزی با اعام اینکه در ناحیه صنعتی 
پرنــدک بــرای یــک هــزار و ۵۴۲ نفــر اشــتغال 
ایجاد شــده اســت از تکمیل زیرســاخت ها در 

فاز توسعه این ناحیه خبر داد.
طیب میرزایی دیروز در گفت وگو با ایرنا 
با بیان اینکه مســاحت ناحیه صنعتی پرندک 
۱۴5 هکتــار اســت که ۸۷ هکتــار دیگر نیز در 
طــرح توســعه بــه ایــن شــهرک اضافــه خواهد 
شــد، اظهار کرد: تاکنون ۷۸ واحد تولیدی در 
این ناحیه به بهره برداری رسیده است که ۶۸ 
واحــد فعــال و ۱۰ واحــد نیز بــه دالیل مختلف 

غیرفعال هستند.
به گفته او واگذاری طرح توســعه ناحیه 
صنعتی پرندک از آذر امسال و پس از تکمیل 

زیرساخت های موردنیاز آغاز خواهد شد.
مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتی 
اســتان مرکــزی ادامــه داد: کمبــود آب یکی از 
مشــکات جدی در شــهرک های صنعتی است 
کــه امیدواریــم در کوتاه مدت در این زمینه از 

سوی شرکت اقدامی انجام شود تا واحدهای 
تولیدی دچار مشکل نشوند.

ناحیــه  اکنــون  کــرد:  تصریــح  میرزایــی 
پرنــدک ۱۴ لیتــر بــر ثانیــه کمبــود آب دارد و 
برنامه ریزی هــای الزم صــورت گرفتــه اســت تا 

این مساله برطرف شود.

پســاب  از  اســتفاده  اینکــه  بیــان  بــا  او 
از  یکــی  تولیــدی  واحدهــای  تصفیه خانــه  
نواحــی  و  شــهرک ها  در  جــدی  اولویت هــای 
پایــدار  آب  تامیــن  گفــت:  اســت،  صنعتــی 
پســاب  محــل  از  صنعتــی  شــهرک های 

تصفیه خانه ها در دستور کار است.

۴۹۷ واحــد صنعتــی کــه ۳۰ درصــد این 
واحدها را آذربایجان غربی به خود اختصاص 
و  می برنــد  ســر  بــه  رکــود  در  اســت،  داده 
راه انــدازی آن هــا نیازمنــد توجــه ویــژه دولت 
مردمــی اســت کــه می توانــد زمینــه توســعه 
اســتان  ایــن  در  را  نفــری  هــزاران  اشــتغال 

فراهم کند.
ایجــاد  بــرای  مناســبی  بســتر  صنعــت، 
اشــتغال و رونــق تولیــد فراهــم کرده اســت و 
نهادهــای مســئول با همراهی ســرمایه گذاران 
می تواننــد از ایــن ظرفیت در راســتای توســعه 
غربــی  آذربایجــان  مــرزی  اســتان  صنعتــی 
اســتفاده کنند. باید به این امر توجه کرد که 
افزایــش تولیــد، مهم تریــن بخش توســعه هر 
کشــور اســت و می تواند موتوری محرک برای 
حرکت رو به جلو برای دیگر بخش ها باشد و 
حتی در ایجاد رفاه عمومی بیشترین نقش را 

در حوزه تولید و صنعت برعهده دارد.
توســعه فعالیت هــای صنعتی یک راهبرد 
مهــم در مســیر افزایــش فرصت هــای شــغلی 
کشــور و آذربایجان غربی اســت و با ایجاد هر 
واحد صنعتی عاوه بر فرصت های شــغلی که 
به  صورت مستقیم برای افراد جویای کار ایجاد 
می شــود، زمینه هــای متعــددی بــرای اشــتغال 
مرتبــط  بخش هــای  در  افــراد  غیرمســتقیم 
کاال،  فــروش  و  توزیــع  حمل ونقــل،  همچــون 
خدمــات و پشــتیبانی و ســایر حوزه هــا فراهــم 

شود که رقم آن بسیار قابل توجه است.
انقــاب  معظــم  رهبــر  آن  بــر  عــاوه 
کــه طــی ســال های اخیــر بــا توجــه ویــژه بــه 
موضــوع اقتصــاد و تولید امســال را نیز به نام 
مانع زدایــی و پشــتیبانی از تولیــد نام گــذاری 
بــرای  را  تاش هــا  امــر  همیــن  و  فرموده انــد 
توســعه بخش تولید در راســتای چیره شــدن 

به معضل بیکاری دوچندان کرده است.
صنعــت در برنامه ریزی و ســند اشــتغال 
از مهم تریــن بخش هــای مــورد توجــه اســت، 
در  صنعتــی  فعالیت هــای  دلیــل  همیــن  بــه 
آذربایجــان  غربــی مســیر رشــد خــود را ادامــه 
می دهــد و می تــوان بــا حمایت دولــت مردمی 
با احیای واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل گام 

بلندی در حوزه اشتغال برداشته شود.

فعالیت ۷۵ درصد واحدهای 
صنعتی استان

مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتی 
آذربایجان غربــی اعام کرد که در مجموع ۷5 
درصد واحدهای صنعتی استان فعال است و 
از  یک هزار و ۴۰۰ واحد به بهره برداری رسیده 
در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی ایــن اســتان 

یک هزار و 5۰ واحد فعال است.
حســن حاتمــی بیــان کــرد: 35۰ واحــد 

صنعتی مستقر در شهرک صنعتی آذربایجان 
غربــی بــا ۲5 درصــد پوشــش غیرفعال اســت 
و ایــن واحدهــا بیشــتر در زمینه هــای صنایــع 
تبدیلــی، کنســانتره، صنایــع غذایــی و صنایــع 
غیرفلــزی اســت و هــر واحد می توانــد حداقل 

برای ۲۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کند.
آذربایجــان  فعــال  واحدهــای  بیشــتر  او 
 غربــی را در زمینــه صنایــع غذایــی و کانی های 
غیرفلــزی نــام بــرد و تاکیــد کرد: ایــن واحدها 
بــه  هکتــار   ۴۷۲ مســاحت  بــه  زمینــی  در 
بهره برداری رسیده و برای راه اندازی آن ها ۱۹ 
هــزار و ۲۴ میلیــارد ریــال در آذربایجان غربــی 

سرمایه گذاری شده است.
مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتی 
آذربایجان غربــی ادامــه داد: ۲3 هــزار و 5۲۸ 
ایــن  در  موجــود  فعــال  واحدهــای  در  نفــر 
شهرک ها و نواحی در استان آذربایجان غربی 

مشغول به کار هستند.
فناوری هــای  از  اســتفاده  حاتمــی 
تولیــدی،  محصــوالت  کیفیــت  بهبــود  نویــن، 
و  تولیدکننــدگان  رقابتــی  مزیــت  افزایــش 
از  را  تولیــدات  و  واحدهــا  استانداردســازی 
مهم تریــن عوامل توســعه صــادرات و ورود به 
بازارهــای بین المللــی برشــمرد کــه بایــد مــورد 

توجه تولیدکنندگان قرار گیرد.
او بــا بیــان اینکــه 3۴ شــهرک و ناحیــه 
دارد،  وجــود  آذربایجــان  غربــی  در  صنعتــی 
از  هکتــار   ۴۰۰ و  هــزار   ۲ اکنــون  افــزود: 
زمین هــای ایــن اســتان در اختیــار ایــن تعــداد 

شهرک و ناحیه صنعتی قرار گرفته است.
مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتی 
آذربایجــان  غربی با خاطرنشــان کــردن احیا و 
بازگشــت بــه مــدار تولیــد ۱۶۰ واحــد صنعتــی 
در این شــهرک طی ســال های اخیر بیان کرد: 

برای بازگرداندن ۱۶۰ واحد تولیدی در اســتان 
آذربایجــان غربــی بیــش از ۶۰۰ میلیــارد ریال 

هزینه شده است.
حاتمــی تاکیــد کرد: شــرکت شــهرک های 
جــزو  هم اکنــون   آذربایجان غربــی  صنعتــی 
رتبه هــای برتر کشــور در برگرداندن واحدهای 
راکد به چرخه تولید است که با روی کار آمدن 
دولت سیزدهم می توانیم دیگر واحدهای غیر 

فعال را به چرخه تولید باز گردانیم.

۳۰ درصد صنایع تولیدی بزرگ 
آذربایجان  غربی غیرفعال است
از ســوی دیگــر رئیــس ســازمان صنعت، 
معــدن و تجــارت آذربایجــان  غربــی بــا بیــان 
اینکــه ۲۱۰ واحــد تولیــدی صنعتــی بــزرگ در 
ایــن اســتان وجــود دارد کــه 3۰ درصــد آنهــا 
غیرفعــال اســت، اعام کرد کــه با برنامه ریزی 
و حمایــت دیگــر ارگان هــا و بانک ها می توانیم 

این واحدها را فعال کنیم.
غام رضــا بابایــی ادامــه داد: ایــن تعــداد 
واحــد صنعتــی بــزرگ در بخش هــای مختلــف 
تبدیلی و تولید انواع دستگاه ماشین آالت در 

این استان فعالیت داشتند.
او بیــان کــرد: واحدهــای بــزرگ صنعتــی 
غیرفعال باید احیا شوند که حمایت مسئوالن 
بــرای بازگردانــدن آن ها به چرخــه تولید امری 

ضروری است.

عارضه یابی موفق؛ گامی بلند 
در راستای حمایت از تولید 

در راســتای حمایت از واحدهای تولیدی 
خدمــات تخصصــی را می توان بــه این واحدها 
ارائــه کــرد و معــاون صنایــع کوچــک شــرکت 

شــهرک های صنعتــی آذربایجان غربــی با بیان 
اینکه کلینیک عارضه یابی راهی برای کمک به 
واحدهای تولید در ســال جهش تولید اســت، 
تولیــدی مســتقر  واحــد  از ٧٠  بیــش  گفــت: 
در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی ایــن اســتان 
از خدمــات پنــج دپارتمــان کلینیــک تخصــص 

صنعت بهره مند شده  است.
امیر شهسوار جاوت افزود: این واحدها 
از تولیدی هــای فعــال در شــهرک های صنعتی 
خدمــات  از  کــه  هســتند  آذربایجــان  غربــی 
مشــاوره ای در بخش هــای کیفــی، بهــره وری، 
و  دانش بنیــان  بانکــی،  مســائل  بازاریابــی، 

فناورانه بهره مند شده اند.
او بیــان کــرد: 35 مشــاور متخصــص در 
کلینیــک  صنعتــی، در شــهرک فنــاوری ارومیه 
بــه  را  الزم  مشــاوره های  تــا  اســت  مســتقر 
متقاضیــان ارائــه کننــد. ایــن مقــام مســئول 
ایــن  عارضه یابــی  تخصصــی  کلینیــک  گفــت: 
شــهرک بــه عنــوان کلینیــک اســتانی بــر تمام 
واحدهــای صنعتــی نظــارت دارد و می توانــد 

خدمات الزم را به متقاضیان ارائه کند.
شهســوار بیان کرد: کلینیک های صنعتی 
مشــکل  دارای  تولیــدی  واحدهــای  ویزیــت 
طــرف قــرارداد را برعهــده دارند و با سرشــماری 
مشکات آ ن ها و گرفتن مشاوره از متخصصان 

مربوطه مشکات آن ها را رفع می کنند.
او اضافــه کــرد: پنــج دپارتمــان تخصصی 
بهــره وری،  و  عارضه یابــی  زمینه هــای  در 
سیســتم های مدیریــت و کیفیــت، بازاریابــی 
و برنــد، امــور بیمــه ای و بانکــی و مالــی، امــور 
فنــاوری و دانش بنیــان در کلینیــک تخصصــی 
صنعــت این اســتان فعال شــده و آمــاده ارائه 

خدمات به حوزه صنعت است.
شــرکت  کوچــک  صنایــع  معــاون 
کــرد:  اظهــار  اســتان  صنعتــی  شــهرک های 
خدمات توســعه کســب وکار مشــمول حمایت 
حقوقــی،  قبیــل  از  مســائلی  طــرح  ایــن  در 
عارضه یابــی، توســعه نظــام مدیریــت، تأمیــن 

مالی و سرمایه گذاری را شامل می شود.
شهســوار ادامــه داد: بازاریابــی، فنــاوری 
فنــاوری،  و  محصــول  توســعه  اطاعــات، 
زیرساخت و تأمین مواد اولیه از دیگر خدمات 
قابــل ارائــه به وســیله این طرح بــه واحدهای 

تولیدی، صنعتی و به صورت مشاوره است.
او بــا بیــان اینکــه ارتقــای رقابت پذیری و 
توســعه فعالیــت بــرای واحدهــای تولیــدی از 
اهــداف اجــرای ایــن طــرح اســت، ادامــه داد: 
از واحدهــا، تیم هــای  در عارضه یابــی عمیــق 
را  تولیــدی  واحدهــای  مشــکات  تخصصــی 
دســته بندی می کننــد و مشــکاتی کــه نیاز به 
پیگیری از طریق مسئوالن باالدستی دارد، به 

آنها ارجاع می شود.

کهگیلویــه  اســتاندار  عمرانــی  معــاون 
و بویراحمــد اعــام کــرد کــه تکمیــل تنهــا ۲ 
نقطه از طرح جاده ملی پاتاوه به دهدشــت 
باقیمانــده اســت کــه تــا مهــر ســال جــاری به 
صــورت کامل و با حضور مســئوالن کشــوری 

افتتاح خواهد شد.
عملیات اجرایی این جاده ملی در ســال 
۷۴ شــروع شــد و بــرای ســهولت کار بــه چهار 
قطعــه تقســیم شــد که طــول قطعه هــای اول 
و ســوم آن بــه ترتیــب ۲۶ و ۲۰ کیلومتــر و 
قطعه هــای دوم و چهــارم نیز بــه ترتیب ۲۸ و 

۶3 کیلومتر است.
قطعــه نخســت ایــن جــاده از روســتای 
گندی خوری تا منطقه ســرچنار در ســال ۸۷ 

نیز به بهره برداری اولیه رسید.
 قطعــه دوم جــاده از ســرچنار تا لوداب، 
مرکــز  دهدشــت  تــا  لــوداب  از  ســوم  قطعــه 
شهرســتان کهگیلویه که اردیبهشت سال ۹۷ 

به بهره برداری رسید.
قطعه ســوم جاده ملی پاتاوه-دهدشــت 
۶3 کیلومتر طول دارد و دارای ۱۱ دهنه پل به 

طول سه هزار و ۱۶۰ متر است.
 قطعــه چهــارم نیــز از کمربنــدی شــهر 

دهدشت تا دهدشت غربی است.
جمعــه  بامــداد  حاجــی زاده  کیامــرث 
ایرنــا اظهــار کــرد: افزون بــر  بــا  در گفت وگــو 
۴۰ درصــد از تکمیــل پــروژه ملــی پاتــاوه بــه 
و  انجــام شــده  اخیــر  ســال   ۲ در  دهدشــت 
در ماه هــای اخیــر نیــز تکمیــل این طــرح قوت 
بیشــتری گرفتــه اســت و با اینکــه در برخی از 
اســتان ها کمبود ســیمان وجود داشــت، حتی 

یک روز این پروژه متوقف نشد.
او تصریح کرد: اکنون بیش از ۹5 درصد 
پروژه هــای عمرانی اســتان در حــوزه راه و آب 
فعال هســتند و تاش ها برای توســعه استان 

ادامه دارد.

ایــن محــور بــه طــول ۱3۶ کیلومتر دارای 
چهــار قطعــه اســت کــه بخش هایــی از آن در 

سال های اخیر به بهره برداری رسید.
بــه گفتــه مســئوالن ســازمان مدیریت و 
برنامه ریــزی کهگیلویــه و بویراحمــد از زمــان 
اجرای طرح ملی پاتاوه-دهدشت در سال ۷3 
تا پایان ســال گذشــته ۶ هزار میلیارد ریال از 
منابــع ملــی و اســتانی برای ســاخت این طرح 

ملی هزینه شده است.
 ۷۶۰ و  هــزار   ۲ نیــز  گذشــته  ســال  در 
میلیــارد ریــال از محــل منابع مختلــف به این 
طــرح ابــاغ که براســاس آخرین آمــار تاکنون 
۲ میلیــارد 3۶۰ میلیــارد ریــال تخصیص داده 

شده است.
پیش بینی آن ها این است که طرح ملی 
پاتاوه به دهدشــت با هزینه بیش از ۱۰ هزار 
میلیــارد ریــال باالخره به بهره برداری برســد و 
اهالی منطقه پس از سال ها انتظار از مزایای 

آن بهره مند شوند.
بــا بهره بــرداری از ایــن جــاده بــا در نظــر 
ســاعت  در  کیلومتــر   ۶۰۰ میانگیــن  گرفتــن 
چهــار  از  بیــش  نقلیــه،  وســایط  عبــور  بــرای 
جدیــد  مســیر  در  زمانــی  کاهــش  ســاعت 
پاتاوه-دهدشــت بــه وجــود می آیــد کــه نقــش 
چشــمگیری در کاهــش ســوخت و اســتهاک 
وســایل نقلیه و اتاف وقــت به دنبال خواهد 
داشــت، همچنیــن فاصلــه بنــدر امــام خمینی 
)ره( تــا اصفهــان ۲۷۰ کیلومتر و زمان عبور از 
مسیر نیز چهار ساعت کاهش خواهد یافت.
این مســیر عاوه بر کارکرد ملی آن پنج 
بخــش مهــم و پر جمعیت اســتان کهگیلویه و 
بویراحمد شــامل بخش کبگیان در شهرستان 
دنا، شهرستان مارگون، بخش های چاروسا و 
دیشموک در کهگیلویه و بخشی از شهرستان 
محرومیــت  و  جــاده ای  بن بســت  از  را  لنــده 

خارج می کند.
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۱۵۴۲ شغل در ناحیه صنعتی پرندک ایجاد شده 

افتتاح جاده ملی پاتاوه به دهدشت تا مهر

۴۹۷ واحد صنعتی راکد آذربایجان  غربی 
نیازمند احیا
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 شما اول بابای بچه
را پیدا کن

راضیه حسینی

امــام جمعــه کــرج: »امــروز شــاهد آن هســتیم که 
در نتیجــه اقدامــات توطئه گران و اســتعمارگران، بانوان 
اســامی  جامعــه  در 
شــدن  مــادر  جــای  بــه 
آینــده  نســل  تربیــت  و 
ســگ بــه دســت گرفتــه 
پرســه  خیابان هــا  در  و 

می زنند.«
دو  بــه  بانــوان 
دســته مجــرد و متأهــل 
از  می شــوند.  تقســیم 
آنجایی که بانوان مجرد در جامعه نمی توانند به شــیوه 
گرده افشــانی بچه دار شــوند باید اول یک بابایی را پیدا 
کننــد تــا بیاید، با آنهــا ازدواج کند. آقایان در مملکت ما 
برای ازدواج باید هفت خوان رستم را طی کنند: اشتغال 
به کار مناســب با درآمد کافی که بتوانند از عهده خرج 

زندگی برآیند، خانه، ماشین و... 
پســر در شــرف ازدواج، وقتــی پــا به ســوپری محل 
می گذارد و می بیند قیمت یک دبه ماست، از یارانه اش 
بیشــتر اســت، تصمیــم می گیرد فعــاً وارد هیــچ خوانی 
نشــود و بــه زندگــی لذت بخــش مجــردی ادامــه دهد. از 
آ ن طــرف بانــوی محتــرم، وقتــی می بینــد خبــری از داماد 
نیســت، تصمیم می گیرد برای فرار از تنهایی برود ســگ 
بگیرد و عوض قدم زدن در هوای دونفره، با سگش در 

هوای یک نفره پرسه بزند.
 امــا بانــوان متأهــل چرا به جــای در آغوش گرفتن 
فرزنــد، موجــودی پشــمالو را بغل می کننــد و کلی قربان 
صدقه  ا ش می روند؟ بعضی از این بانوان با وجود اینکه 
همای سعادت بر روی دوش  شان نشسته و توانسته اند 
بابــای بچــه را پیــدا کننــد، ولــی بــا یــک حســاب کتــاب 
سرانگشــتی و فهمیــدن اینکــه فقــط یــک بــار خرابــکاری 
بچــه تقریبــاً بــاالی دوهزار تومان خرج برمــی دارد، دچار 
زایمــان مغــزی شــدند و تصمیم گرفتند بــه همه بگویند 
»ما خودمون هنوز دهن مون بو شیر می ده، زوده واسه 
بچــه داری.« این طــوری شــد که به ســمت حیوانات روی 
آوردنــد و بــه جــای پیــاده روی در هوای ســه نفره تصمیم 

گرفتند با سگ  شان پرسه بزنند.
و  توطئه گــران  تقصیــر  همــه  این هــا  البتــه 
اســتعمارگران اجنبی اســت. زن و شوهری که بخواهند 
بچه دار شوند اصاً به این چیزها فکر نمی کنند. چندمتر 
پارچــه مخصــوص کهنه می گیرند، آن را به قســمت های 
مناســب و مســاوی تقسیم می  کنند و بعد با استفاده از 
الستیکی، یک پوشک هزار بار مصرف درست می کنند. 
بــرای تهیــه لبــاس هــم اصــاً الزم نیســت بــه خودشــان 
سختی بدهند. می توانند از لباس های بچگی خودشان، 
همسرشــان، خواهــر، برادرشــان و خاصــه کلیــه اقــوام 

نسبی و سببی استفاده کنند. 
بانــوان اگــر کمــی قناعت کنند و آقایــان نگران دبه 
ماســت پنجــاه هــزار تومانــی نباشــند، به آســانی با هم 
فرزنــد  راحت تــر ســه چهارتــا  آن  از  و  ازدواج می کننــد 
گوگولی می آورند و بینی استکبار را به خاک می مالند.
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در سایت روزنامه بخوانید:

بــه گفتــه معــاون بیمــه و خدمــات ســامت 
ســازمان بیمــه ســامت ایــران، از لحــاظ آمــاری 
در مــاه حــدود ۴۸۰ میلیــارد تومــان تبــادل مالی 
بــا بخش هــای ســرپایی صورت می گیــرد که ۴۴۰ 
میلیــارد تومــان آن به صــورت الکترونیک مبادله 
می شــود کــه در کل در بخــش ســرپایی درصــد 

موفقیت ما بسیار باالست.
بنابــر اعــام پایــگاه خبــری بیمــه ســامت، 
مهــدی رضایــی بــا اشــاره بــه اینکه نسخه نویســی 
الکترونیــک یکــی از گام هــای اساســی و مهــم در 
شــکل گیری پرونــده الکترونیــک ســامت اســت، 
گفــت: مــا از نظــر اجرایــی در میانــه راه تحقــق 
شــاخص  هســتیم.  الکترونیــک  نسخه نویســی 
هــم  الکترونیــک  در نسخه نویســی  مــا  کشــوری 
اکنون حدود ۵۰ درصد اســت. البته این شاخص 
در بخــش دولتــی و غیــر دولتــی قــدری متفــاوت 

اســت بــه نحــوی کــه در بخش خصوصــی به طور 
میانگیــن ۵۵ درصــد و در بخــش دولتــی بــه طور 
میانگیــن حدود ۵۰ درصد این اقدام انجام شــده 

است.
وی افــزود: بیــش از ۹۰ درصــد مراکــز ارائــه 
الکترونیــک  نسخه نویســی  بــه  خدمــت  دهنــده 
در  طــرح  ایــن  اجــرای  البتــه  دارنــد.  دسترســی 
استان ها متفاوت است به طوری برخی در اجرای 
تا  ۹۷ درصد و برخی کمتر از ۱۰ درصد پیشرفت 

داشته اند.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال که آیا مشــکل 
زیرســاختی بــرای برخــی پزشــکان در مطب هــا و 
بیمارســتان ها وجــود دارد کــه نســبت بــه اجــرای 
آن ممانعــت می کننــد، تصریح کــرد: این موضوع 
بیمه گــر  ســازمان های  نفــوذ  ضریــب  بــه  عمدتــا 
مربــوط می شــود. در کانشــهری مثــل تهــران کــه 

کمتــر از ۱۰ درصــد مطب هــای خصوصــی، طــرف 
قرار داد بیمه ها هســتند دسترسی کمتری وجود 
دارد ولــی در ســایر شــهرهای کشــور کــه بیــش 
هســتند  قــرارداد  طــرف  پزشــکان  درصــد   ۹۰ از 
همکاری بهتر و مطلوب تری وجود داشته و انجام 
بســیاری  درصــد  در  الکترونیــک  نسخه نویســی 
از مطب هــا انجــام می شــود. نقطــه ضعــف دیگــر 
مراکــز دولتــی هســتند که بــه علت بحــران کرونا 

نتوانستند زیرساخت های الزم را فراهم کنند.
ایــن  تشــویقی  سیاســت های  بــه  رضایــی 
الکترونیــک  نسخه نویســی  اجــرای  در  ســازمان 
تفــاوت   ۱۴۰۰ ســال  در  افــزود:  و  کــرد  اشــاره 
تعرفه ای برای نســخ الکترونیک و غیر الکترونیک 
قائــل بودیــم بــه گونــه ای که کســانی کــه مبادرت 
بــه تجویــز نســخه الکترونیــک می کردنــد هــم از 
تعرفــه ۲۰ درصــد باالتــر برخوردار بــوده و هم در 

پرداخت هــا دارای اولویــت بودنــد؛ به گونه ای که 
نسخ الکترونیک به موقع پرداخت می شد. شاید 
الزم باشــد عاوه بر سیاســت های تشویقی سایر 
تمهیــدات را نیــز بــا مســاعدت دولــت و ســازمان 

نظام پزشکی به کار گیریم.
در  نســخه پیچی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
داروخانه ها درصد باالتری از نسخه نویســی را به 
خود اختصاص داده اســت، گفت: از لحاظ آماری 
در مــاه حــدود ۴۸۰ میلیــارد تومان هزینه اســناد 
مالــی بــا بخش هــای ســرپایی  کــه ۴۴۰ میلیــارد 
الکترونیــک  بــه صــورت  حــال حاضــر  در  تومــان 
مبادله می شود که در مجموع در بخش سرپایی  

موفقیت باالیی محسوب می شود.
معــاون بیمــه و خدمــات ســامت ســازمان 
بیمه ســامت ایــران ادامه داد: براســاس مصوبه 
شــورای عالــی بیمــه در صورتــی که نســخ کاغذی 

پزشــکان در داروخانه هــا بــه صــورت الکترونیــک 
پیچیــده شــود بــه ازای هــر خدمــت مبلــغ ۴ هزار 
تومان به عنوان حق الزحمه از سوی سازمان های 

بیمه گر به داروخانه ها پرداخت می شود.
رضایــی در پایــان، بیــان کــرد: بــا توجــه بــه 
محدودیــت زمانــی که در تبصره ۱۷ قانون بودجه 
ســازمان های  آذر  از  شــده،  پیش بینــی   ۱۴۰۰
بیمه  گــر اجــازه ندارنــد پرداختــی برای اســناد غیر 
الکترونیــک داشــته باشــند و براســاس زمانبنــدی 
ایــن اقــدام تــا آبان ســال جــاری باید تحقــق یابد. 
البته مشــکات برق در تابســتان، تشدید بیماری 
کرونــا، تغییر دولت و انتخابات نظام پزشــکی در 
ســرعت کار ما تاثیرگذار بود که امیدواریم با رفع 
محدودیت هــای ذکر شــده و همراهی پزشــکان و 
سایر ارائه دهندگان خدمات درمانی به این هدف 

دست یابیم.

بــه دنبــال انتشــار اظهاراتی مبنــی بر تولید 
ماهانــه دو میلیــون دوز واکســن اســپوتنیک در 
کشور و انتقال آن به روسیه، سخنگوی سازمان 
غــذا و دارو ضمــن تکذیــب ایــن ادعــا، اعام کرد 
خــروج و ورود هــر نــوع واکســن مســتلزم مجوز 
ســازمان غذا و دارو خواهد بود که چنین چیزی 

تاکنــون در مــورد واکســن های کرونــا از جملــه 
واکسن اسپوتنیک وی صادر نشده است.

کیانــوش جهانپــور در واکنــش بــه اظهــارات 
معــاون قــرارگاه پدافنــد زیســتی، مبنــی بــر تولیــد 
ماهانه دو میلیون دوز واکسن اسپوتنیک در ایران 
و انتقــال آن بــه کشــور روســیه، گفــت: اظهــارات 

ایشــان کــذب محــض بــوده و هنــوز طــرف روســی 
محصول تولید شده اولیه واکسن اسپوتنیک الیت 
تولیدی شرکت خصوصی ایرانی را برای تولید انبوه 

تحت لیسانس تایید نکرده است.
وی افــزود: خــروج هرگونه واکســن کرونا از 
ایــران ادعــای کذبــی اســت کــه مقصــود و انگیــزه 

گوینده از نشر این مطلب کذب در شرایط حاضر 
مشخص نیست.

جهانپور تاکید کرد: واکســن اسپوتنیک الیت 
به صورت بچ تست یا محموله اولیه تولید شده و 
هفته هاست در انتظار تایید نهایی موسسه گامالیا 

روسیه برای ورود به چرخه تولید انبوه است.

وی همچنین گفــت: در عین حــال باید توجه 
کــرد کــه خروج و ورود هر نوع واکســن مســتلزم 
مجــوز ســازمان غــذا و دارو خواهد بــود که چنین 
چیزی تاکنون در مورد واکسن های کرونا از جمله 
واکســن اســپوتنیک وی صــادر نشــده و اظهــارات 

مطرح شده در این باره صحت ندارد.

طبــق آمــار مرکــز پژوهش هــای مجلــس ۶۰ 
درصد کارگران کشور فاقد بیمه هستند، از این 
رو بــه اعتقاد فعاالن کارگری، الزم اســت دولت 
تدبیــری  اوضــاع  ســاماندهی  جهــت  ســیزدهم 

بیاندیشد.
طبــق ماده یک قانون کار، کلیه کارفرمایان، 
کارگران، کارگاه ها و مؤسسات تولیدی، صنعتی، 
خدماتــی و کشــاورزی تحــت پوشــش قانــون کار 
قــرار دارنــد و بــر اســاس مــاده ۱۴۸ قانــون کار، 

کارفرمایان کارگاه های مشــمول این قانون مکلف 
هســتند کــه مطابــق بــا قانــون تأمیــن اجتماعــی، 
نســبت بــه بیمه کــردن کارگران واحــد خود اقدام 

کنند.
از ســویی دیگــر بــر اســاس بنــد الــف مــاده 
کــه  افــرادی  کلیــه  اجتماعــی،  تأمیــن  قانــون   ۴
بــه هــر عنــوان در مقابــل دریافــت مزد یــا حقوق 
کار می کننــد، مشــمول قانــون تأمیــن اجتماعــی 
هســتند. بنابراین هر کارگری )که مشمول قانون 

تأمیــن اجتماعــی باشــد( حــق دارد از اولیــن روز 
اشتغال به کار تحت پوشش بیمه قرار بگیرد.

مســاله بیمــه شــدن کارگران به قــدری حائز 
اهمیت است که طبق اعام سازمان بیمه تأمین 
اجتماعــی، کارگران روزمزد ســاعتی هم مشــمول 
بیمــه اجبــاری تأمیــن اجتماعــی می شــوند. نحــوه 
محاســبه دستمزد یک ســاعت و مزایای حین کار 
نیز به نســبت ســاعت کار موضوع ماده ۳۹ باید 

محاسبه و پرداخت شود.

همچنیــن حتــی اگــر کارگــر و کارفرمایــی در 
بخــش خصوصی بــرای بیمه نشــدن توافق کنند، 
کارفرمــا  نهایــت  در  و  اســت  باطــل  توافــق  ایــن 

محکوم و جریمه خواهد شد.
ایــن در حالیســت کــه آمار منتشــر شــده از 
ســوی مرکز پژوهش های مجلس نشــان می دهد 
که ۶۰ درصد از شاغلین کشور فاقد بیمه هستند 
یعنــی فرد شــاغل نه تنها از مزایــای بیمه بی بهره 
اســت بلکــه ســال ها کار کــردن فــرد جزو ســوابق 

آخرین رنگ بندی کرونایی 
شهرستان های کشور

بــر اســاس آخریــن رنگ بنــدی کرونایــی شــهرهای 
کشور تعداد شهرهای قرمز کرونایی به ۲۴۶ شهرستان 

کاهش یافت.
رنگ بنــدی  آخریــن  بهداشــت  وزارت  اعــام  بنابــر 
شهرســتان های کشــور منتشر شــد و بر این اساس ۲۴۶ 
شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۴۴ شهرستان در وضعیت 

نارنجی و ۵۸ شهرستان در وضعیت زرد هستند.
شــرقی(،  )آذربایجــان  ورزقــان  شهرســتان های 
ملکشــاهی، هلیان )ایام(، ماه نشان )زنجان(، آرادان 
)ســمنان(، بانه،دیوانــدره )کردســتان(، ســیرجان، قلعــه 
گنــج )کرمــان(، روانســر، قصــر شــیرین )کرمانشــاه( و 
دلیجــان، کمیجان)مرکــزی( از روز شــنبه )۱۳ شــهریور( 

وارد وضعیت قرمز شده اند.
)اردبیــل(،  گرمــی  شهرســتان های  همچنیــن 
دره شــهر  بــدره،  )اصفهــان(،  نطنــز  نائیــن،  گلپایــگان، 
)ایــام(، گنــاوه )بوشــهر(، فیروزکــوه، قرچــک، ورامیــن 
)تهــران(، درمیــان، زیرکــوه، فردوس )خراســان جنوبی(، 
بجستان، بردسکن، بینالود، تربت جام، چناران، خواف، 
فریمــان، فیــروزه، کات، مــه والت )خراســان رضــوی(، 
شــمالی(،  )خراســان  ســملقان  و  مانــه  جــرگان،  و  راز 
آغاجاری، امیدیه، بهبهان، شــادگان )خوزســتان(، طارم 
)زنجان(، دامغان )سمنان(، خنج، سروستان، فراشبند، 
کازرون، کــوار، الرســتان، المــرد )فــارس(، بوئیــن زهــرا 
)قزویــن(، ارزوئیــه، جیرفــت، کوهبنــان )کرمــان(، لنــده 
)کهگیلویــه و بویــر احمــد(، آزادشــهر، آق قــا، بندرگــز، 
کاووس  گنبــد  گمیشــان،  گــرگان،  کالــه،  ترکمــن، 
)گلســتان(، آســتارا، رشت، رودبار، ســیاهکل، طوالش، 
الهیجان، ماســال )گیان(، تنکابن، ساری، عباس آباد، 
نــکا )مازنــدران(، زرندیــه )مرکزی(، بســتک، بنــدر لنگه، 
بندرعباس، جاســک، خمیــر، رودان، قشــم )هرمزگان(، 
فامنین )همدان( و مهریز، یزد )یزد( از امروز از وضعیت 

قرمز خارج می شوند.

۶۰ درصد کارگران کشور بیمه نیستند

برخــی نگهبانــان مســلح بانک هــا از رعایــت 
نشــدن قانون کار توسط شرکت های تأمین نیرو 
خبر دادند و گفتند دســتمزد روزانه ما فقط ۸5 

هزار تومان است.
یــک نگهبــان مســلح بانک هــا در تمــاس بــا 
فــارس بــا تاکیــد بــر اینکــه نــام وی فــاش نشــود، 
گفــت: مــا در کشــور حــدود ۳ هــزار نفــر نگهبــان 
در  بانکــی  پــول  حمــل  مأمــور  و  بانــک  مســلح 
بانک هــای خصوصــی و دولتی هســتیم که همگی 
زیرنظر شــرکت های تأمین نیرو خدمت می کنیم، 
امــا این شــرکت ها به بهانه اینکــه بانک ها حقوق 
کامــل نمی دهند، ما را از بیمه کردن محروم کرده 

و از اجرای قانون کار خودداری می کنند.
وی گفــت: شــرکت های تأمین نیرو علی رغم 
حساس بودن شغل ما و در دست داشتن ساح 
جنگــی در ازای روزهــای حضــور فقــط ۸۵ هــزار 
تومان می پردازد، بدون اینکه ما را تحت پوشــش 
حــق مســکن، حــق اوالد و ســایر امکانــات رفاهی 

قرار دهند.
ایــن نگهبــان بانک گفــت: ما با وجــود اینکه 
از ســوی پلیــس پیشــگیری دوره هــای مخصــوص 
مقابلــه بــا پیشــگیری از جرم می بینیــم و آموزش 
بــا  متأســفانه  امــا  داریــم،  ســاح  از  اســتفاده 
وجــود حســاس بــودن شــغل مــا کســی توجهــی 
نمی کنــد و شــرکت های تأمین نیــرو حداکثر به ما 
ماهــی یک میلیــون و ۶۰۰ تــا ۱.۷ میلیــون تومــان 

می پردازنــد، زیــرا در هــر مــاه روزهــای جمعه و یا 
روزهــای مناســبتی بانک هــا تعطیل هســتند و در 
ایام کرونا هم که ۱۰ روز بانک تعطیل بود، حتی 

یک ریال حقوق نداشتیم. 
ایــن نگهبــان بانــک گفــت: مــن خــودم ۱۵ 
ســال ســابقه کار دارم و فقــط در روزهایــی که در 
بانــک حضــور دارم روزی ۸۵ هزار تومان دریافت 

می کنم و هیچ امکانات رفاهی دیگری ندیده ام.
به گفته وی،  شرکت های تأمین نیرو، قانون 
را رعایت نمی کنند و حتی قانون حداقل دستمزد 
کارگــران کــه در وزارت کار تصویــب می شــود، را 
رعایت نمی کنند، در حالی که شــغل ما حســاس 
اســت و ما ســاح جنگی در دســت داریم، اما در 
عیــن حــال همکاران ما در کمال امانت و تعهد به 
وظیفه خود عمل می کنند و در چند سال گذشته 
میزان وقوع ســرقت از بانک ها به شــدت کاهش 

یافته است. 
ایــن نگهبــان بانــک گفــت: همــکاران مــا در 
سراســر کشــور چــه در بانک هــای خصوصــی و یــا 
دولتــی در همــه شــهرها بــه طور یکســان فقط در 
ازای هــر روز حضــور در بانــک روزانــه ۸۵ هــزار 
تومــان دریافتــی دارنــد و وقتی اعتــراض می کنیم 
گفته می شود، بانک ها حقوق کافی در اختیار ما 
نمی گذارند، در حالی که بانک مرکز پول اســت و 
شــغل ما هم بســیار حساس اســت. باید حداقل 

قانون کار در مورد ما رعایت شود. 

دو روز آخــر هفتــه کــه از راه می رســد، 
بــه یکبــاره مراکز تجمیعی واکسیناســیون در 
اغلــب اســتان ها تعطیل می شــوند، در حالی 
که معلوم نیســت، واکســن ندارند و یا اینکه 

نیروها خسته می شوند.
بــه گزارش مهر، تعطیلی مراکز تجمیعی 
واکسیناســیون در دو روز آخــر هفتــه، چنــد 
وقتــی هســت کــه بــا گایــه و اعتــراض مــردم 
مشــخص  هــم  وقــت  هیــچ  و  بــوده  همــراه 
نمی شــود کــه واقعــاً علت تعطیلی ایــن مراکز 

چیست.
رونــد  مــی رود  انتظــار  کــه  حالــی  در 
واکسیناســیون در روزهــای پایانــی کــه وقــت 
آزاد مــردم بیشــتر اســت، ســرعت بگیــرد، اما 
متأسفانه عکس این موضوع اتفاق می افتد و 
شاهد تعطیلی مراکز تجمیعی واکسیناسیون 
در اغلــب اســتان ها هســتیم. ایــن وضعیــت 
حتی در تهران هم مشاهده می شود. در عین 
حال، در اســتان اصفهان و دیگر استان ها نیز 

چنین وضعیتی را شاهد هستیم.
در همیــن زمینــه کمــال حیــدری رئیــس 
مرکــز بهداشــت اســتان اصفهــان گفته اســت 
کــه به دلیل نبود واکســن در اســتان اصفهان 

تعطیلی مراکز واکسیناسیون تمدید شد.
وی در خصــوص شــروع فعالیــت مجــدد 
مراکز واکسیناســیون در اصفهان، خاطرنشان 
بــرای  تنهــا  شــهریور   ۱۳ شــنبه  روز  از  کــرد: 
افــرادی که پیامک ارســال می شــود، بــه مراکز 
کننــد،  مراجعــه  پیامــک  در  شــده  مشــخص 
افــراد بــرای تزریــق دوز اول و دوم بــه مراکــز 

واکسیناسیون دعوت می شوند.
یکــی دیگــر از مشــکات مراکــز تجمیعی 
کــه  اســت  واکســنی  نــوع  واکسیناســیون، 
هموطنــان تقاضــا دارنــد بــه آنها تزریق شــود، 
در حالــی که این حــق انتخاب در برخی مراکز 
همیــن  و  اســت  امکان پذیــر  واکسیناســیون 
مساله باعث شده که هموطنان متوقع شوند 
نــوع واکســن را خودشــان انتخــاب کننــد. بــه 
طوری که برخی افراد هنگام مراجعه متقاضی 
واکســن آسترازنکا یا سینوفارم هستند. البته 
برخــی هــم اســپوتنیک و برکــت می خواهنــد 
کــه بــا توجه به تعــداد واکســن های وارداتی و 

داخلی، سهم سینوفارم فعاً بیشتر است.
هــر چنــد گفتــه می شــود علــت تعطیلــی 
مراکز تجمیعی واکسیناسیون در روزهای آخر 
هفته به علت نبود واکســن اســت، اما کمبود 

نیروی انســانی و واکســیناتور نیز از مشــکات 
ایــن مراکــز اســت، زیــرا تــوان نیروهــا کــه از 
اول هفتــه بــا تــوان کامــل خدمــت می کنند، با 
رسیدن به روزهای پایانی هفته تحلیل می رود 
و در نتیجه مجبور به تعطیلی مراکز می شوند.
تعــداد  افزایــش  کــه  می رســد  نظــر  بــه 
مراکز واکسیناســیون و اضافه شدن نیروهای 
بیشتری برای خدمت به شهروندان، می تواند 
هفتــه  پایــان  در  نیروهــا  تــوان  تحلیــل  از 

جلوگیری کند.
حــاال بــا ورود دو محموله واکســن در دو 
روز آخــر هفتــه کــه بیــش از ۶ میلیون و ۴۵۰ 
هــزار دوز واکســن اســت، بایــد از روز شــنبه 
شاهد بازگشایی مراکز تعطیل شده و سرعت 

گرفتن واکسیناسیون باشیم.
بــا رســیدن بــه قله پیــک پنجــم کرونا در 
اغلــب اســتان ها، بایــد شــرایطی رقــم بخــورد 
کــه مانــع از بــروز پیــک ششــم شــود. زیــرا، 
در ایــن صــورت، بایــد دوبــاره شــاهد روزهــای 
رعایــت  بنابرایــن،  باشــیم.  کرونایــی  تلــخ 
ســرعت  بــا  همــراه  بهداشــتی  پروتکل هــای 
گرفتن واکسیناسیون، می تواند ما را به ایمنی 

جمعی در کشور نزدیک کند.

چرایی تعطیلی آخر هفته های مراکز 
واکسیناسیون

نگهبانی از بانک بدون بیمه و حداقل های قانون کار

سخنگوی سازمان غذا و دارو: خروج هرگونه واکسن کرونا از ایران صحت ندارد

آذر؛ آخرین مهلت بیمه ها برای پرداخت نسخه های غیرالکترونیک

کار او محســوب نمی شود و در زمان بازنشستگی 
 و یــا نیــاز بــه بیمه بیــکاری، از هــر دوی این موارد

بی نصیب می ماند.

لزوم راه اندازی سامانه خوداظهاری 
برای کارگران فاقد بیمه

در ایــن رابطه فتح هللا بیات، رئیس اتحادیه 
کارگــران قــراردادی و پیمانــی در گفت وگــو بــا مهر 
بــا بیــان اینکــه وضعیــت بیمــه کارگــران بــه هیــچ 
وجــه قابــل قبــول نیســت، اظهــار کــرد: دولــت از 
روش هــای مختلف می تواند کارکنان فاقد بیمه را 
شناســایی کند که از جمله این راه ها می توان به 

خوداظهاری اشاره کرد.
وی افــزود: دولــت بایــد بــا طراحی ســایت یا 
ســامانه ای، زمینــه ثبت نــام کارگــران فاقــد بیمــه 
را فراهــم کنــد و ســپس بــا شناســایی ایــن افــراد 
در  بیاندیشــد.  شدنشــان  بیمــه  جهــت  تدبیــری 
واقــع نیــاز اســت کــه بــا راه انــدازی یــک ســامانه 

خوداظهاری، بانک اطاعاتی نیز تکمیل شود.
بیــات گفــت: البتــه بایــد توجه داشــت که با 
اجبــار نمی تــوان کار را جلــو بــرد زیــرا باالخــره راه 
فــرار از اجبــار پیدا می شــود، از این رو الزم اســت 
دولــت بــا ارائــه خدمــات و مشــوق هایی همچــون 
تخفیفــات مالیاتــی، بیمــه ای و … کارفرمــا را بــه 

سمت بیمه کردن کارگر هدایت کند.
ایــن فعــال کارگری تصریح کــرد: اگر کارگری 
بیمه نباشــد هیچ عاقبتی ندارد؛ اگر در محل کار 
دچار حادثه ای شود نمی تواند کاری کند همچنین 
از ســویی دیگر بحث بازنشســتگی مطرح اســت. 
کارگر همیشه جوان نیست و روزی از کار افتاده 
یــا بازنشســته می شــود، اگــر بیمه نداشــته باشــد 
در دوره بازنشســتگی هیــچ حقوقــی هــم نخواهد 

داشت.
وی تاکیــد کــرد: بیمــه یکــی از الزامــات کار 
اســت و غفلــت دولــت و نهادهــای ناظــر در ایــن 
بخــش و بی توجهــی بــه کارگــران فاقد بیمــه قابل 

قبول نیست.


