
احمد مسعود؛ تنها در غبار پنجشیر 
محمد ارفع

یک شنبه شــب که خبر حمله هوایی نیروهای 
نظامی پاکســتان به مواضع مقاومت کنندگان دلیر 
پنجشــیری افغانســتان را شــنیدم ناخوداگاه ذهنم 
از احمــد مســعود افغانســتانی بــه جاویداالثــر حاج 
احمد متوسلیان منتقل شد؛ آنجا که در سکانسی 
از فیلــم زیبــای »ایســتاده درغبــار« محمدحســین 
مهدویــان صداهــای زنده از نبرد ایــن دلیر ایرانی را 
بــه تصویــر کشــید و بــا یــک روایت واقعــی از جنگ 

مخاطب را شگفت زده کرد.
صداهــای  و  اســناد  براســاس  کــه  آنجــا 
ضبط شــده، حــاج احمــد در همهمــه جنــگ در برابر 
وعــده حمایــت مرکــز و گراهــای غلطــی کــه بــه این 
فرمانــده ســرافراز میهــن پشــت بیســیم می دادنــد، 
پــس از تکــرار چندیــن باره »چــرا االن برادر« »چرا 

االن« شاســی بیســیم را فشــرد و گوشــی را باالگرفت و در جبهه 
همی گشــت تا رگبار گلوله و صداهای تکبیر به مرکز بفهماند که 
خط مقدم در 100 متری اوست. اینجا بود که او ایستاده در غبار 

نام گرفت غباری که شفاف تر از شیشه بود.
امروز حاج احمد میهن ما برای افغانستانی ها احمد مسعود 
اســت؛ امــا او بیســیمی نــدارد کــه از مرکز کمــک بخواهــد. او تنها 
در غبــار اســت یــا بــه تعبیــری دیگــر امید هــزاران افغانســتانی در 
غبــار جنــگ پنجشــیر تنهــا مانده اســت و آن قدر تنها مانده اســت 
کــه پاکســتان به خود اجــازه داده تا در خالء نبود حکومت مرکزی 
در افغانســتان در امــور آن دخالــت کند و شــبانه دســت به حمله 

هوایی به مواضع پنجشیر بزند.
بــه گمــان مــن اگــر امــروز شــهیدانی چــون چمــران، همــت و 
جاویداالثرهایــی چــون حــاج احمد و حاج مهــدی بودند، بی درنگ 
به پنجشیر می شتافتند تا یاریگر احمد مسعود باشند. زیرا آن ها 

در غبــار سیاســت بازی امــروز ما تنها به یک مســاله 
توجــه می کردنــد آن هــم جلوگیــری از ظلــم و یــاری 

مظلوم بود.
 کســانی کــه در مکتــب امــام موســی صــدر در 
ایــران درس گرفتــه  در  امــام خمینــی)ره(  و  لبنــان 
بودنــد، مطمئنــا اجازه نمی دادنــد تا در پیش گوش 
کشــور شــیعه ایــران، اســالم افراطــی ســلفی گری 
حاکــم شــود و امــروز نمــاد مقاومــت در برابــر ایــن 
ســلفی گران مطمئنــا احمــد مســعود اســت احمــد 

مسعودی که پسر دلیر پنجشیری است.
جنــگ  کــه  می گفتنــد  برخــی  اگــر  دیــروز  تــا 
پنجشیر به ما مربوط نیست و طالبان با گروه های 
افراطی منطقه فرق دارد، امروز دیگر توجیهی برای 
این ادعا ندارند؛ زیرا بر کســی پوشــیده نیســت که 
پاکســتان کشــور پرورش دهنده سلفی گران شرق ایران با حمایت 
عربســتان ســعودی اســت. پــس وقتــی کــه پاکســتان وارد بــازی و 
دفــاع از گروهــی می شــود مطمئنــا خواب آشــفته ای بــرای منطقه 

دیده شده که الزم است تا ما هوشیار شویم.
حــال کــه هــر روز بــه ســختی اخبــار مظلومیــت پنجشــیریان 
افغانســتانی بــه گــوش می رســد و رســانه ها شــرقی و غربــی از او 
حرفــی نمی زننــد یــا تــالش دارنــد تا وقایــع را وارونه انــگاری کنند، 
الزم اســت تــا یــک بــار بــرای همیشــه سیاســتمداران خــط و مــرز 
خود را مشــخص کنند؛ زیرا فردا دیر اســت. امروز احمد مســعود 
نیازمند یاری اســت و او به تنهایی در جنگی اســت که خاتمه آن 
را ســردار دل ها حاج قاســم ســلیمانی چند ســال قبل در عراق و 
شــام اعــالم کرده بود. اما ایــن درخت خبیثه امروز در کابل با نام 
داعش خراسان در حال جوانه زدن است و احمد مسعود در حال 

برچیدن ریشه های این علف هرز.

 تمام ناشران
به افشای فهرست 
زمین و ساختمان 

ملزم شدند
ناشــران ثبت شــده نزد ســازمان بورس و اوراق بهادار 
ملزم به افشای فهرست زمین و ساختمان های خود شدند.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا(، بر اساس 
مصوبــه مــورخ ۲۶ تیر 1۴00، هیات مدیره ســازمان بورس و 
اوراق بهادار، تمامی ناشــران ثبت شــده نزد ســازمان موظف 
شــدند، فهرســت زمین و ساختمان های خود را مانند الگوی 
منتشرشــده از ســوی ســازمان، در گــزارش فعالیــت هیــات 
مدیــره بــه مجامــع عمومــی عــادی ســالیانه یا عــادی به طور 

فوق العاده افشا کنند.
با توجه به اینکه بســیاری از ناشــران، مجامع عمومی 
عادی ساالنه خود را برگزار کرده اند؛ این ناشران موظف اند، 
فهرســت یادشــده را در قالــب اطالعیــه ای جداگانه با عنوان 
»افشــای فهرســت زمیــن و ســاختمان« در ســامانه کــدال 

منتشر کنند.
در ابالغیــه مدیــر نظارت بر ناشــران ســازمان ، جدولی 
پیوســت شــده اســت کــه بــر ایــن اســاس، فهرســت زمین و 
ســاختمان های ناشــران، باید طبق مختصات عنوان شده در 
ایــن جدول منتشــر شــود همچنین مبالغ منــدرج در جدول 
یادشــده بایــد با مبالغ متناظر آنهــا طبق آخرین صورت های 

مالی ساالنه حسابرسی شده مطابقت داشته باشد.
اجرای این ابالغیه تا تاریخ 1۵ شــهریور 1۴00 از ســوی 

تمامی ناشران الزم االجراست.

لیال ابوالفتحی

بخــش كشــاورزی بــه دلیــل تامین نیــاز غذایــی جامعه یكی 
از مهمتریــن حوزه های اقتصادی كشــور محســوب می شــود. این 
بخــش از یك طرف ســهم قابــل توجهی در ارزش افزوده اقتصاد 
كشــور را به خود اختصاص می دهد و از طرف دیگر ســهم قابل 
مالحظــه ای در حــوزه اشــتغال دارد. بــه منظــور پاســخگویی بــه 
نیازهــای روزافــزون، تحلیــل وضع گذشــته و حــال و برنامه ریزی 
و پیش بینی آینده، آمارگیری های كشاورزی یك ضرورت است.

اطالعــات حاصــل از سرشــماری ها بــه عنوان ابــزاری مطمئن 
بــرای سیاســتگذاری و برنامه ریزی هــای توســعه اقتصــادی مــورد 
اســتفاده قــرار می گیرد. همچنین نتایج سرشــماری چارچوب های 
الزم را برای آمارگیری های نمونه ای که به ضرورت باید در فاصله 

دو سرشماری انجام شود، فراهم می کند.
یکــی از ایــن سرشــماری های حــوزه کشــاورزی، سرشــماری 
اطالعــات  ثبــت  و  زنبورســتان ها  زنبورستان هاســت. سرشــماری 
آمــاری آن زیربنــای کارهــای عملیاتــی و اســتراتژیک برای پیشــبرد 
ســند راهبردی توســعه زنبورداری کشــور به شمار می رود و بسیار 

حائز اهمیت است.
بــا انجام سرشــماری زنبورســتان های کشــور بانــک اطالعاتی 
و آمــار دقیقــی بــه دســت می آیــد و می تــوان بــا ایــن اطالعــات از 
مشکالت زنبورداران جلوگیری و میزان تولید آن ها را برآورد کرد.
وزارت جهــاد کشــاورزی  در تــارخ ۲0مــرداد امســال بــه دلیل 
شیوع کرونا و جلوگیری از مخاطرات احتمالی، سرشماری امسال 

را لغو کرد.
بــرای تاثیــر لغو ایــن امر به ســراغ مدیرعامل ســابق اتحادیه 
زنبورداران کشور و رئیس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار 

زنبور عسل رفتیم.
عفت رئیسی عقیده دارد که  انجام این سرشماری هیچ گونه 
مشــکلی در ایــن ایــام کرونایــی ایجــاد نمی کنــد؛ چــون کندوها در 
فضــای بــاز  قــرار دارنــد، بخشــی از آن هم به صــورت خوداظهاری 
اســت و طرفی دیگر  این سرشــماری با حداقل نیروی انســانی که 
معموال دو تا سه نفر است صورت می گیرد و این موارد ذکر شده 

نشان می دهد که مشکلی ایجاد نمی کند. 
او در ایــن بــاره گفــت: »اســتنباط مــن ایــن اســت کــه وزارت 
جهــاد کشــاورزی بــه وظایف خــود عمل نمی کند. چند ســال پیش 
قــرار بــود بخــش زنبــور عســل را با توجه به پتانســیل بــاالی آن از 

بخــش طیــور و دام جــدا کننــد ولــی ایــن کار انجام 
نشــد و دو ســال اســت که سرشــماری آن به بهانه 

کرونا به تعویق می افتد.«
این زنبوردار ادامه داد: »وزارت جهاد کشاورزی 
برنامه ای برای توســعه زنبورداری، هدایت و حمایت 
آن نــدارد. سرشــماری و داشــتن آمــار دقیــق، زمینــه 
برنامه ریــزی درســت اســت؛ امــا انــگار بــرای وزارت 
کشــاورزی مهــم نیســت کــه آماری باشــد یا نباشــد. 
اکنون اســتناد تمام آمارها به ســال 97 برمی گردد.  

این عمل وزارتخانه به نوعی فرار به جلو است. در این فعالیت باید 
آمار و ارقام تعداد فعاالن و کلونی ها وجود داشته باشد که بتوان 

چشم انداز روشنی ترسیم و برنامه زیری کرد.«

عمر کوتاه استاندارد اجباری عسل
رئیســی درباره ماجرای  اســتاندارد اجباری عسل نیز توضیح 
داد: »اتفاق بدی که در چند ماه گذشــته افتاد، حذف اســتاندارد 
اجباری عســل بود. پس از ســال ها تالش و ممارســت زنبورداران 
با عســل های دست ســاز و تقلبی و مکاتبه با کمیسیون کشاورزی 
مجلــس، ســازمان اســتاندارد را متقاعــد کــرده بودیم که عســل را 
اســتاندارد اجباری کند و عســل هم مانند دیگر موادغذایی که به 

سالمت مردم مرتبط است مشمول این استاندارد شود.«
او ادامــه داد: »بایــد تفاوتــی بیــن عســل زنبورندیــده کــه بــا 
شربت و شکر درست می شود و عسل طبیعی وجود داشته باشد 
و این جزئی از حقوق مصرف کننده اســت. اتفاقی دیگری که بعد 
از  استاندارد اجباری می افتاد کشف قیمت واقعی عسل بود. در 
همان مدت کوتاه دریافت اســتاندارد عســل, صادرات عسل رونق 
یافــت و عــراق و ترکیــه درخواســت های خیلــی خوبــی داشــتند اما 
افرادی که سودشان در فروش عسل های دست ساز بود با فشار 
به وزارت کشاورزی موجب شدند که وزیر پیشین جهاد کشاورزی 
)خــاوازی( در آخریــن جلســه شــورای عالــی اســتاندارد، اعالم کند 
کــه »بــا اســتاندارد اجبــاری عســل مخالفم « و  زحمات ۲0 ســاله 

زنبورداران را با یک کالم از بین برد.«
ایــن فعــال بخــش خصوصــی افــزود: مــا بــه عنــوان کانــون 
زنبــور عســل درخواســت وقــت مالقــات کردیــم  و ایشــان گفتنــد 
کــه زیرســاخت ایــن کار آماده نیســت. ما گفتیم چه زیرســاختی؟ 
زیرســاخت اســتاندارد کردن محصول نه به تحریم ها مرتبط است 

و نه نیازی به ابزار وارداتی دارد. ما آزمایشگاه های 
خیلــی خــوب و پیشــرفته و افــراد زبــده در کشــور 
داریــم و از طــرف دیگــر، آزمایــش عســل هــم کار 
ســخت و تازه ای نیســت. آماده نبودن زیرســاخت، 
در واقــع، بهانــه  ای بود که به دلیل فشــارهای زیاد 
بــه او مطــرح شــد؛ امــا ایــن توجیــه اصــال بــرای مــا 

قانع کننده نبود.
و  صنعــت  دانــش،  همانگــی  کانــون  رئیــس 
بــازار زنبور عســل اظهــار کرد: به دلیــل مقاومت و 
رفتــار بســیار تبعیض آمیــز معاون وزیــر و دســتور غیرقانونی وزیر 
بــرای جلوگیــری از تعییــن اســتاندارد عســل، نــه وقــت مالقات به 
ما دادند و نه پاســخ منطقی و قانع کننده ای.. همین دســتورهای 
غیرکارشناسانه باعث شد که همان میزان درخواست برای خرید 

دیگر کشورها هم از بین رفت.« 

مشکالت خشکسالی برای زنبورداران
تامین دارو، شکر برای تغذیه زنبور در زمستان و خشکسالی 
از دیگــر مشــکالت زنبورداران اســت که رئیســی دربــاره آن گفت: 
»متاسفانه کسی پاسخگوی مشکالت ما نیست. بیمه کلونی های 
زنبــور عســل هــم بــا مشــکل مواجــه اســت و خســارتی کــه بایــد 
چندماهــه پرداخــت شــود تــا دوســال هــم بــه تعویــق می افتــد و 
بیمه گرهــا بــا بهانه هایــی چــون ضعــف کارشناســی و چنــد ماده و 

تبصره از پرداخت کامل غرامت سرباز می زنند.«
کاهــش  راســتای  در  جدیــد  دولــت  کــه  داد  پیشــنهاد  او 
تصدی گــری، بیمــه محصــوالت  و صندوق توســعه ای را به اتحادیه 
واگــذار کنــد؛ چراکــه به عقیده او، باعث رشــد و گســترش بیمه و 

کاهش زمان رسیدگی به خسارت ها می شود.
ایــن زنبــوردار افــزود: »مردم خود به این بلوغ رســیده اند که 
انجام امور را به دست بگیرند و نیازی به این دستگاه های عریض 

و طویل و روند های زمانبر نیست.«
 رئیســی در خاتمــه گفــت: »در زمــان وزارت حجتــی )وزیــر 
کشــاورزی دولت ها یازدهم و بخشــی از دولت دوازدهم( قرار بود 
کــه زنبــورداری از زیرمجموعــه دام و طیــور خارج شــود و با بودجه 
خاص خود اداره شود اما با تشکیل دفتر توسعه زنبورداری و قرار 
دادن یــک فــرد غیرمطلــع و ناآشــنا به مباحث زنبــورداری در راس 

آن، هیچ اتفاق مثبتی نیفتاد.«
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هوالرزاق

تحکیم موقعیت کشاورزی روسیه درجهان
در دوره تحریم

ترجمه: محمود نواب مطلق

  رشد 6 برابری گردش اطالعات غلط

در فیس بوک

نشــریه فایناشــنال تایمــز گــزارش  
داده اســت تحریمهای غرب علیه مسکو 
منجــر بــه توســعه و اســتحکام موقعیت 
شــده  جهــان  در  روســیه  کشــاورزی 
اســت. این نشــریه با استناد به سخنان 
بــا  روســیه  اســت  معتقــد  کارشناســان 
فــروش غــالت و گوشــت بــه بســیاری از 
کشــورها موقعیت کشــاورزی خود را در 
صحنه جهانی استحکام بخشیده است.

روســیه راه طوالنــی بیســت ســاله را بــرای تبدیــل 
شــدن بــه یکــی از بزرگتریــن صادرکننــدگان غــالت طــی 
کــرده اســت و در نظــر دارد ایــن راه را ادامــه دهــد. بــر 
فــراوان  تایمــز، تالش هــای  اســاس تحلیــل فایناشــنال 
روســیه در ایــن بیســت ســال موفقیت آمیــز بــوده و این 
کشــوررا به یکی از بزرگترین صادرکنندگان غالت مبدل 
کــرده اســت. روســیه در کشــورهای منطقــه اوراســیا، 
آفریقــا و آمریــکای التیــن در صــدر صادرکننــدگان غالت 
قــرار دارد. روســیه همچنیــن اســتفاده از ســوخت های 
فســیلی را بــه مــرور کاهــش داده اســت و از ایــن طریق 
درجــذب بازارهــای جدیــد در ســطح بین المللــی موفــق 
بوده اســت. صادرات غالت و گوشــت حضور روســیه در 
کشــورهای درحال توســعه به ویژه کشــورهای همســایه 
را تقویــت کــرده اســت. مســکو حتــی بــه کشــورهای بــا 
درهــای بســته نیــز نفوذ کرده؛ به طوری کــه نیاز به این 

محصوالت مانع از برقراری ارتباط نشده است.
بــر اســاس محاســبات ســازمان ملــل بــرای فراهــم 
آوردن مــواد غذایــی مــورد نیــاز جمعیــت ســیاره زمیــن، 
تولیــدات کشــاورزی در جهــان تــا ســال ۲0۵0 ) 1۴۲9( 
باید ۴0 درصد افزایش یابد. طی ۳0 سال آینده به این 

جمعیت حدود ۲ میلیارد نفر افزوده می شود.
 این نشــریه در بخش دیگری می افزاید: تولیدات 
نفتــی روســیه بیــش از 10 درصــد از تقاضــای جهانــی 
را تأمیــن می کنــد؛ در حالــی کــه ایــن کشــور در زمــان 
فروپاشــی شــوروی با فروش محصوالت نفتی  و واردات 
مــواد غذایــی صرفــا شــکم مــردم خــود را ســیر می کــرد. 
در اوت ســال ۲000 )1۳80( وقتــی پوتیــن بــه ســمت 
ریاست جمهوری رسید، از شنیدن میزان واردات روسیه 
شــگفت زده شــد. اما اکنون روســیه در تمام زمینه ها از 
دانه های غالت تا پنیر خودکفا شــده اســت. بر اســاس 
آمار»روس آگرو ترانس«، روسیه تنها در مورد صادرات 
گنــدم یک ســوم نیــاز خاورمیانه و آفریقــا، 10 درصد نیاز 
آسیا و یک پنجم نیاز بازارهای جهانی را برآورده می کند.
بــرای  برنامــه ای  پوتیــن   )1۳8۳(  ۲00۴ ســال  در 
را  حــوزه  ایــن  تولیــدات  تقویــت  و  کشــاورزی  توســعه 
اجــرا کــرد. هــدف ایــن برنامــه رســیدن بــه خودکفایــی 
غذایــی  مــواد  و  غــالت  تولیــد  در  درصــدی   9۵ تــا   80
تعریــف شــد. کمــی بعــد از اعمــال تحریم هــای غرب در 
ســال ۲017)1۳9۶( روســیه بــرای اولیــن بــار آمریــکا  و 
کانــادا را در زمینــه صادرات گندم پشــت ســر گذاشــت. 
اقدامــات تالفی جویانــه کرملین در برابــر این تحریمها و 
ممنوعیــت ورود مــواد غذایــی از کشــورهای غربی جانی 
تــازه بــه تولیدکننــدگان روس بخشــید. بــا دســتیابی به 

رقــم 1۳۳میلیــون و ۴۶۵هــزار تــن غالت  
تــن  89۶هــزار  و  8۵میلیــون  جملــه  از 
روســیه   )1۳99(۲0۲0 ســال  در  گنــدم 
بــرای دومیــن باردر تاریخ خــود بزرگترین 
میزان تولید غالت را رقم زد. رکورد قبلی 
مربــوط به ســال ۲017)1۳9۶( می شــود: 
تــن غــالت از  1۳۵میلیــون و ۵۳9هــزار 

جمله 8۶ میلیون تن گندم. 
رقبــای اصلــی روســیه مثــل آمریــکا 
بــه دلیــل شــرایط نامســاعد جــوی و بحران هــای مالــی 
در تولیــدات خــود بســیار ناموفــق بودنــد و روســیه بــه 
همین دلیل از آنها ســبقت گرفت.  ســال ۲019)1۳98( 
بــرای آمریــکا از بدتریــن ســال های تاریــخ این کشــور به 
دلیــل ســودآوری بســیار ضعیف و جنگ تجــاری با چین 
محسوب می شود. بنا بر اعالم وزارت کشاورزی آمریکا، 
تولیــد گنــدم بــر اثــر ایــن وقایــع بســیار کاهــش یافــت. 
براساس محاسبات نشریه فایناشنال تایمز آتش سوزی 
جنگل هــا در اســترالیا نیــز در کاهــش محصوالت نقش 

مؤثری ایفا کرد.
 پیش بینی می شــود صادرات گندم در ســال جاری 
با کاهش 17 درصدی همراه باشــد. در روســیه برعکس 
بــه دلیــل تغییــرات اقلیمــی ذوب شــدن یخهــای قطــب 
شــمال درهــای جدیــدی برای کشــاورزی گشــوده شــد و 
تــا حــدود زیــادی خشکســالی های جنــوب ایــن کشــور را 
جبــران کــرد. روســیه در ســال ۲01۶)1۳9۵( در توافق با 
اوپــک تولیــد نفــت خــام خــود را کاهش داد کــه این امر 
به نوعی توافق با عربستان صعودی به حساب می آمد. 
بدیــن ترتیــب ریــاض توانســت بــه قیمــت ثابــت نفت و 
روســیه بــا کاهــش تولید نفت خود به قیمتی بیشــتر از 
حد تصورش دســت یابد. در عوض عربســتان ســعودی 
بازارهــای خــود را بــرای ورود گوشــت مــرغ و غــالت از 
روســیه گشــود. بدین ترتیب این کشــور از گندم روسیه 

با کیفیت باال بهره مند می شود.
 بر اســاس آمار شــرکت حمل و نقل ریلی روسیه، 
از واردات   ایــن میــزان 10 درصــد  اگــرو ترانــس،  روس 
غالت عربســتان را تشــکیل می دهد؛ به ویژه جو با ۲/7 
میلیــون تــن در ســال های ۲017-۲018 )1۳9۶-1۳97(. 
روســیه در ســال ۲0۲0)1۳99( اولیــن محمولــه ۶0هزار 
تنــی گنــدم خــود را به عربســتان صــادر کرد. بر اســاس 
نظــرات برخی کارشناســان رســانه ای صــادرات غالت تا 
حــدودی کاهــش صــادرات نفت روســیه را جبــران کرده 
اســت. بخش کشــاورزی ۴ درصد تولید ناخالص ملی و 
نفت و گاز 1۴ درصد آن  را در روسیه تشکیل می دهد. 
فایناشــنال تایمز در انتها می نویســد: بخش کشــاورزی 
در روسیه  از سال 1991)1۳70( تولید خود را ۵0 درصد 
افزایش داده است. طی 1۲ ماه گذشته صادرات با رقم 
۳0 میلیــادر دالر ســه برابــر شــده اســت. ایــن میزان در 
مقایســه با ســال ۲019)1۳98( ۲0 درصد رشــد داشــته 
اســت. صادرات محصوالت کشاورزی بیشترین اهمیت 
آن  از مهمتریــن مشــتریان  و مصــر  ترکیــه  و  دارنــد  را 

هستند.
مبنع : اسپوتنیک

بــا  نیویــورک،  دانشــگاه  محققــان 
وجود اینکه ســایت فیس بوک تحقیقات 
آن ها را محدود کرده اســت و دسترسی 
بــه اطالعــات را بــرای آنهــا تــا حــد زیادی 
جدیــد  داده هــای  اســت،  داده  کاهــش 
کوبنده ای در مورد انتشار اطالعات غلط 

در فیس بوک کشف کردند. 
از  کــه  داد  نشــان  مطالعــه  ایــن 
آگوست ۲0۲0 )11مرداد 1۳99( تا ژانویه 

۲0۲1 )11دی 1۳99( اطالعــات غلــط شــش برابر بیشــتر 
از پســت های حــاوی اخبــار واقعی در فیــس بوک کلیک 

شده است.
پســت های  بیشــتر  همچنیــن  غلــط  اطالعــات 
هواداران راســت افراطی ) ۶8 درصد ( را در مقایســه با 
پســت های چــپ افراطی )۳۶ درصــد( به خود اختصاص 

داده است.
شــخصی  حســاب های  فیس بــوک  گذشــته  مــاه 
محققــان و دسترســی بــه ســایت را بــرای آنهــا مســدود 
کرد. این شرکت اعالم کرد تصمیمش برای تغییر شکل 
دسترســی محققان، مربوط بــه یک مطالعه جداگانه در 
مورد آگهی های سیاســی اســت. این تغییر شکل شامل 
اســتفاده از یــک افزونــه مرورگــر اســت کــه بــه کاربــران 
اجازه می دهد آگهی هایی را که در فیس بوک مشــاهده 
کرده انــد، بــه صــورت ناشــناس بــا محققان به اشــتراک 

بگذارند.
مایــک کالرک، مدیر مدیریــت محصول فیس بوک، 
در بیانیــه ای گفــت:  »پــروژه رصــد تبلیغــات دانشــگاه 
نیویورک، آگهی های تبلیغاتی سیاســی را با اســتفاده از 
ابزارهای ناشــناخته برای نقض شــرایط خدمات ما مورد 
مطالعــه قــرار داد. ما ایــن اقدامات را بــرای جلوگیری از 
آزردن غیرمجــاز و محافظــت از حریــم خصوصــی افــراد 
مطابــق بــا برنامــه حفــظ حریــم خصوصــی خــود تحــت 

دستور FTC انجام دادیم.«
امنیــت  پــروژه  ارشــد  محقــق  ادلســون،  لــورا  امــا 
ســایبری برای دموکراســی در دانشــگاه نیویــورگ گفت: 
»تفاوت محسوســی ایجاد نشــده است، افزونه مرورگر 
محدودیــت  کــه  درحالــی  اســت.  دانلــود  قابــل  هنــوز 
دسترســی آنهــا به فیس بــوک مانع تحقیقــات این گروه 

در زمینــه تبلیغــات سیاســی و اطالعــات 
غلط شده است.«

ادلســون روز یکشــنبه بــه »منابــع 
اگــر  حتــی  »مــا  گفــت:  اعتمــاد«  قابــل 
مــی خواســتیم هــم نمــی توانســتیم ایــن 

مطالعه را اکنون دوباره تکرار کنیم.«
جریمــه  دالر  ۵میلیــارد  فیس بــوک 
تجــارت  بــا کمیســیون  توافــق  یــک  طــی 
فدرال به منظور حفظ حریم خصوصی و 

اشتراک گذاری داده ها در سال ۲019 پرداخت.
ایــن شــرکت بــرای اظهــار نظــر در ایــن مــورد تا روز 

یکشنبه هیچ پاسخی نداده است.
عــالوه بــر این، هــزاران پســت مربوط بــه حمله به 
کاپیتــول ایالــت متحده )مقر کنگــره آمریکا( در ۶ ژانویه 
ناپدید شده است. ادلسون گفت که تیم او این اشکال 
را به فیس بوک گزارش کرده است، اما به نظر نمی رسد 

که این سایت از نبود پست ها مطلع باشد.
ادلســون می گوید: »چندین ســری این اتفاق تکرار 
شــد تــا آنهــا مجبــور شــوند دامنه کامــل این موضــوع را 
بشناســند. صادقانــه بگویــم، من نگران هســتم که آنها 

ندانند که در سیستم خودشان چه می گذرد.«
فیس بــوک اعــالم کــرد کــه اشــکال برطــرف شــده 

است.
انتشار اطالعات نادرست در فیس بوک جنبه دروغ 
حزبی دارد؛ بدین معنا که این پلتفرم به دروغ هایی که 
از یک سو یا از طرف دیگر وارد می شود، هیچ واکنشی 

نشان نمی دهد.
ادلســون گفــت: فضای رســانه ای راســت افراطی و 
چپ  افراطی »اساساً متفاوت« است. ۴0 درصد منابع 
رســانه ای راســت افراطی به طور فعال اطالعات غلط را 
منتشــر می کنند. در دیگر گوشه های فضاهای رسانه ای 
و ســایر گروه هــای حزبــی، ایــن عــدد از 10 درصــد فراتــر 

نمی رود.
فیســبوک در بیانیــه ای گفــت: »این گــزارش نحوه 
برخــورد افــراد بــا محتــوای صفحات  را نشــان می دهد، 
صفحــات نشــان دهنده بخــش کمــی از تمــام محتــوای 

فیس بوک است.«
منبع: سی ان ان

به گفته مدیرعامل سابق اتحادیه زنبورداران کشور،  وزارت جهاد کشاورزی دو سال است که به بهانه همه گیری 
کرونا از سرشماری زنبورستان ها سر باز می زند 

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

دیـــــــــــــــــدگاه
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 افزایش پرواز ها در بهار ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل
پروازهــایکشــوردربهــارســال۱۴۰۰درمقایســهبــا

سالگذشتهافزایشیافتهاست.
به گزارش وزارت راه و شهرســازی، آمار منتشــر شــده 
از ســوی گــروه اطالعــات و آمار شــرکت فرودگاه ها و ناوبری 
هوایــی ایــران نشــان می دهــد در بهــار امســال، ۷۷هــزار و 
۲۱۱نشســت و برخاســت در فرودگاه های تحت مالکیت این 
شرکت انجام شده که ۵میلیون و ۹۳۳هزار و ۹۷۵مسافر و 
۵۲میلیون ۵۱۴هزار و ۷۰۶کیلوگرم بار از سوی این پرواز ها 
جابجا شده اند. این ارقام نسبت به سه ماهه نخست سال 

۱۳۹۹به ترتیب ۶۸، ۴۳و ۶۷درصد رشد داشته اند.
در ایــن فصــل فــرودگاه مهرآبــاد تهــران بــا ۲۸هــزار و 
۶۳۰نشســت و برخاســت و جابجایــی ۲میلیــون و ۲۶۱هــزار 
پرتــردد  و ۲۹۲مســافر صدرنشــین فهرســت فرودگاه هــای 
در کشــور اســت و از آنجــا کــه تمام پرواز های ایــن فرودگاه 

داخلی است، مهرآباد در صدر فهرست بیشترین پرواز های 
داخلــی نیــز قــرار دارد. پس از مهرآباد دو فرودگاه مشــهد و 
شیراز بیشترین پرواز های کشور را انجام داده اند و این دو 
فــرودگاه در فهرســت پرواز هــای داخلی نیز پــس از مهرآباد 
قــرار می گیرنــد. کمترین تعداد پرواز در بهار ۱۴۰۰متعلق به 
فــرودگاه اراک بــا ۲۸پــرواز و جابجایی ۲هزار و ۲۳۶مســافر 

بوده است.
در فصــل بهــار ۱۴۰۰، در مجمــوع هــزار و ۹۰۵پــرواز 
تبریــز، اصفهــان،  از ۱۲فــرودگاه مشــهد، شــیراز،  خارجــی 
الرستان، اهواز، ارومیه، بندرعباس، گرگان، رشت، زاهدان 
و کرمــان انجام شــده اســت کــه ۱۵۴هزار و ۹۳۳مســافر از 

سوی این پرواز ها جابجا شده اند.
آمــار فــرودگاه بین المللــی امــام خمینــی )ره( بــه علت 

مغایرت آماری در این فهرست نیامده است.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران: اصناف 
توانایی تنظیم بازار را دارد

رئیــساتحادیــهبنکدارانموادغذایــیتهرانباتاکید
بــراجرایبهینهدســتورریاســتجمهوریمبنــیبرتنظیم
اصولــیبــازارگفــتکهاگرازتجربــهودانشاصنافبرای
اجرایدرستواصولیتنظیمبازاراستفادهشودبهقطع
میتواننــدخردمندانــهدرایــنحــوزهآنچــهراطــیســالها
تجربــهآموختهانــدبــهمنصــهظهــوردرآوردهوثابتکنند
کهتواناییتنظیمبازاریدرخوروشانایرانیانرادارند.
بــه گــزارش اتــاق اصنــاف تهــران، محمــد آقاطاهــر در 
ادامه تصریح کرد: در جایی که دولت ها با ابزارهای نظارتی 
کــه خــود تعییــن کرده انــد و بودجه هایــی که در اختیــار آنها 
قــرار داده انــد بــه تنظیــم بــازار اقــدام می کنند چــه انتظاری 

دارند که اصناف بتواند تاثیر داشته باشند.
یــادآوری عملکــرد اخیــر وزارت جهادکشــاورزی  بــا  او 
گفت: اخیراً وزارت جهادکشــاورزی اعالم کرده در نظر دارد 
به جز بنکداران مواد غذایی به دیگر مراکز نیز اجازه توزیع 
دهد. در حالی که اصناف به بازی گرفته نمی شوند؛ اما زمان 
اجرانشــدن اصولــی تنظیــم بازار که به بن بســت می خورند، 

اصناف را سیبل کرده و متهم به ناتوانی می کنند.
آقاطاهــر تصریــح کــرد: مگــر می شــود بــدون ابــزار و 
اختیــار، حــوزه عمــل وســعت پیــدا کنــد؟ ایــن توقــع، امــری 
محــال اســت. ســازمان های نظارتــی بدون اصــول و بی دقت 

عمل می کنند و پاسخش را باید اصناف بدهند؟ اگر اصناف 
همــان بودجــه ای کــه ســازمان های نظارتــی در اختیــار دارند 
داشــته باشــند، می تواننــد انتظــار و توقــع دولــت را پاســخ 

بدهند که تاکنون این چنین نبوده است.
او بــا انتقــاد از بــکار نگرفتــن قــدرت تجربــه و دانــش 
اصنــاف در واردات، صــادرات و توزیع از ســوی دولت گفت: 
در تصمیم گیری هــا و تصمیم ســازی ها از اصنــاف اســتفاده 
تجربــی کننــد. چرا در تصمیمات شــان از دانش اصناف بهره 
نمی گیرند. در حالیکه آماده هستیم برای اصالح ساختارها 
و تصمیمــات غلطــی کــه پس از یک دوره به کارگیری تبدیل 
به قانون می شود، تجربیات خود را بی کم و کاست و بدون 

توقع در اختیار دولتی ها بگذاریم.
آقاطاهــر در خصوص موانع موجود برای صدور پروانه 
کســب از ســوی اتحادیه هــا گفــت: برخــی از ســازمان ها و 
ارگان هــا موانعــی ایجــاد می کننــد کــه اجــازه صــدور پروانــه 
کســب را از اتحادیــه ســلب می کنــد. این درحالی اســت که 
واحــد صنفــی بــه کار خــود ادامــه داده و موانــع را از طــرق 
و رایزنی هــای شــخصی کــه بعضــا اصولی نیســت از ســر راه 
برمــی دارد. چــرا اجــازه نمی دهند قانــون راحت تر و صریح تر 
از ســوی اتحادیه ها انجام شــود تا افراد به قانونمند شــدن 

عادت کنند نه قانون گریزی.

ساز  و کار جدید بازار آهن: خرید نقدی، تحویل به قیمت  
3 روز بعد

نوســانروزانهقیمتآهنوســیمانســاختوســاز
مســکنرامتوقفکردهاســت.دربازارآهناتفاقعجیبی
رخمیدهــد.ســازندگانمیگوینــدآهنفروشــان،آهــنرا
بــاوزنکمتــریبــهســازندگانتحویــلمیدهنــدوچنانچه
اعتراضــیشــودآهــنراپــسمیگیرنــدوبهبهانهنوســان

نرخارز،پولخریدآهنبرگشتدادهمیشود.
بــه گــزارش تجارت نیــوز، اعضای کابینه دولت رئیســی 
حدودا دو هفته ای می شــود که کار خود را شــروع کرده اند. 
دولت رئیسی وعده داده در چهار سال آینده چهار میلیون 

واحد مسکونی می سازد.

دولــت و مجلــس روی ســاخت یــک میلیــون واحــد در 
ســال اتفــاق نظــر دارند امــا انبوه ســازان می گویند بــه دلیل 
افزایش قیمت سیمان و نوسان قیمت آهن، ساخت و ساز 

مسکن عمال راکد شده است.
البتــه فروشــندگان می گوینــد به دلیل اوضــاع رکودی، 
آهــن اندکــی ارزان شــده اســت اما این کاهــش قیمت برای 
ســازندگان خانه چشــمگیر نبوده و تاثیری در روند فعالیت 

آنها ندارد.

سازندگاندلسردند
از خرداد امســال ســیمان ۴۰درصد گران شد. از طرفی 
نوسان قیمت ارز، نرخ آهن را تحت فشار گذاشته و قیمت 
آهن روزانه براساس نرخ ارز تعیین می شود. همین عوامل 
دســت به دســت هم داده تا انبوه سازان برای ساخت خانه 

فعال دست نگه دارند.
دســت  تولیــد  مولفه هــای  بی ثباتــی  طــرف  یــک  از 
ســازندگان را برای ســاخت و ســاز بیشــتر، بســته است و از 
طــرف دیگــر اتفاق هــای عجیب در بازار آهن باعث دلســری 

سازندگان شده است.

 مرجوعشدنآهن

بهبهانهنوساننرخارز
دبیــر انجمــن انبوه ســازان تهران بــه تجارت نیوز گفت: 
انبوه ســازان بــرای خریــد آهن ابتــدا باید وجه خــود را کامال 
از  را  خــود  آهــن  می تواننــد  روز  ســه  از  بعــد  و  پرداخــت 
فروشنده دریافت کنند. برخی افراد سودجو آهن را با وزن 
کمتــری به ســازندگان تحویــل می دهند و زمانــی که در این 
مورد انتقادی می کنید افراد به بهانه نوسان قیمت ارز، پول 
را بــر می گرداننــد و در مقابلش می خواهند که آهن آنها به 

انبار مرجوع شود.
رامیــن گــوران اوریمــی اظهــار کــرد: بــا آن کــه وضــع 
بــازار راکــد شــده اســت امــا شــرایط اقســاطی بــرای خریــد 
آهــن و ســیمان وجود ندارد. ســازندگان بــرای خرید مصالح 
ساختمانی باید پول را کامل در اختیار فروشندگان مصالح 

ساختمانی بگذارند تا کاال برای آنها ارسال شود.

آهنارزانمیشود؟
رئیــس اتحادیــه آهن فروشــان از کاهــش قیمــت آهن 
خبــر داده اســت و همچنیــن کــم فروشــی در بــازار آهــن از 
ســوی فعــاالن قانونــی بازار را رد کرد. حمیدرضا رســتگار در 
ایــن مــورد توضیــح داد: ممکن اســت برخی از ســازندگان از 
کســانی کــه پروانــه کســب ندارنــد، آهــن بخرند. ایــن افراد 
ممکن اســت در بازار کم فروشــی کنند اما کســانی که دارای 
پروانه کســب از اتحادیه هســتند چنین سوء استفاده هایی 

نمی کنند.

او بــه تجارت نیــوز گفــت: اکثــرا بــار آهــن از کارخانــه، 
بارگیــری و از ســوی باربری هایــی کــه در چهــار چــوب قانون 

فعالیت دارند، برای مصرف کنندگان ارسال می شود.
رستگار همچنین گفت: هر چند قیمت آهن به قیمت 
ارز بســتگی دارد امــا از زمــان انتخابــات ریاســت جمهــوری 
یعنــی از خرداد تاکنون قیمــت آهن حدود ۵۰۰تومان ارزان 

شده است.
رســتگار ادامــه داد: چنانچــه قیمــت میلگــرد در هــر 
کیلــو ۱۸هــزار تومان بود حاال با قیمت ۱۷هزار و ۵۰۰تومان 
معاملــه می شــود. بــا توجــه به توقف ســاخت و ســاز، تولید 
آهــن و میلگــرد بیشــتر از مصــرف داخلی اســت. امیدواریم 

در دولت سیزدهم وضع با ثباتی برای مردم فراهم شود.

آیاکاهشقیمتآهنمقطعیاست؟
آنچه پیداســت فعاالن اقتصادی چشم شــان به دست 
کابینه دولت سیزدهم است و منتظرند تا هر یک از اعضای 
کابینــه دولت رئیســی برنامه  خــود را در بخش های مختلف 
ارائــه دهد. رســتگار بیــان کرد: همه منتظــر اقدامات دولت 
هســتیم. وضع بازار آهن تثبیت شــده اســت. ممکن اســت 
در برخــی مواقــع به دلیل نبود تقاضا قیمت ها اندکی ارزان 
شــود. هــر چند ما دیگر ارزانــی را چاره کار نمی دانیم و تنها 

به فکر ثبات وضع موجود هستیم.
او گفــت: احتمــال کاهــش قیمــت آهــن و میلگــرد کم 
اســت چراکــه در کنــار کاهــش قیمت آهــن و میلگــرد دیگر 
مولفه هــای تولیــد همچــون نــرخ پتروشــیمی، صنایــع لوازم 
خانگی و خودروســازی ها هم باید تعدیل شــود که این کار 

عمال شدنی نیست.
انبوه ســازان می گوینــد: ایــن روزهــا متوســط ســاخت 
مســکن بین پنج تا هفت میلیون تومان اســت. با این حال 
ســیدابراهیم رئیســی، رئیس جمهــوری به مــردم وعده داده 
اســت که ســاالنه یک میلیون خانه می ســازد یعنی در طول 
فعالیت چهار ساله او باید چهار میلیون خانه ساخته شود. 
بنابراین از این پس و هر روز باید ۲۷۴۰واحد خانه ساخته 
شــود که این مســاله جهش تورم را برای خانوارهای ایرانی 

به همراه دارد.
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اخبـــــــــــــــــار

بــهگفتــهمدیرعامــلشــرکتبازرگانی
بــه قریــب توزیــع روزگذشــته  از دولتــی
و هنــدی تایلنــدی، برنــج تــن هــزار ۱۰۰
پاکستانیدرکشوردرسطحفروشگاههای
زنجیرهای،تعاونیهایمصرفواتحادیهها

آغازشد.
بــه گــزارش صدا و ســیما، یزدان ســیف 
راهبــردی  ذخایــر  واســطه  بــه  کــرد:  اظهــار 
تأمیــن  خصــوص  در  کمبــودی  هیــچ  برنــج 
ایــن محصــول وجود نــدارد و علی رغــم اینکه 
خشکسالی موجب کاهش تولید برنج شده 

اســت از طریــق این ذخایر میــزان برنج مورد 
نیاز بازار تأمین می شود.

برنــج  توزیــع  آغــاز  بــا  داد:  ادامــه  او 
تــن  ۱۰۰هــزار  بــه  قریــب  در ســطح کشــور 
از ایــن محصــول از نــوع هنــدی، تایلنــدی و 
پاکستانی از طریق فروشگاه های زنجیره ای، 
کارمنــدی،  کارگــری،  مصــرف  تعاونی هــای 
اتحادیــه و … در اختیــار مــردم قــرار می گیرد 
و هیــچ کمبــودی در مورد برنــج برای مصرف 

خانوار وجود ندارد.
دولتــی  بازرگانــی  شــرکت  مدیرعامــل 

افــزود: در حــال حاضــر جــو روانــی ناشــی از 
موضــوع کمبــود برنج در جامعه ایجاد شــده 
اســت کــه بــا ایــن توزیــع گســترده ایــن جــو 

روانی از بین می رود.
ســیف گفــت: تولیــد برنــج داخلــی بــه 
دلیــل خشکســالی امســال نســبت به ســال 
گذشــته کاهش ۱۸درصدی داشــته است که 
این کمبود از طریق ذخایر راهبردی و توزیع 

برنج تنظیم بازار جبران می شود.
او بــا یــادآوری بررســی برداشــته شــدن 
ممنوعیــت واردات برنــج در فصــل تولیــد بــه 

دلیــل کاهــش تولیــد داخل در ســتاد تنظیم 
بازار افزود: این موضوع در ســتاد در دســت 
پیگیــری اســت و دو جلســه مختلــف بــرای 
بررســی آن برگزار شــده، ولی هنــوز تصمیم 

نهایی اتخاذ نشده است.
ســیف گفــت: ذخایر راهبــردی کاالهای 
اساســی در کشــور در وضع بســیار مطلوبی 
قرار دارد و جای نگرانی در خصوص کاالهای 
اساســی از جمله برنج، روغن، شــکر و گندم 
نیســت و تمــام نیــاز بازار به ایــن محصوالت 

قابل تأمین است.

در حالــی در روزهــا ایــن خــودرو بــازار
سراشــیبیقیمــتقــرارگرفتــهکــهنماینــدگان
بــرای طرحــی اجــرای دنبــال بــه مجلــس
ســاماندهیایــنبــازارهســتند.درایــنطــرح
3ســال تــا خودروهــای واردات بــرای 2روش

کارکردپیشبینیشدهاست.
به گزارش فارس، ثبات نسبی و نوسانات 
رو به پایین قیمت ارز طی روزهای جاری باعث 
نزولی شدن قیمت برخی خودروها و ثبات نرخ 

بعضی دیگر از خودروها در بازار شده است.
فروشــنده  زیــادی  تعــداد  وضــع  ایــن  در 
خــودرو در بــازار وجود دارد، اما خریدار چندانی 
دیــده نمی شــود و بیشــتر متقاضیــان فعال برای 

خرید خودرو دست نگه داشته اند.
پــژو  قیمــت  اکنــون  هــم  اوضــاع  ایــن  در 
۲۰۶صنــدوق دار بــا افت یک میلیــون تومانی به 
۳۱۱میلیــون تومــان و قیمــت پــژو ۲۰۶تیــپ ۲با 
کاهــش یــک میلیــون تومانــی بــه ۲۵۱میلیــون 

تومان رسیده است.
در مــورد قیمــت پرایــد در بــازار نیــز بایــد 
بــه افــت ۲میلیــون تومانی قیمت ایــن خودرو و 
عرضــه آن بــه قیمــت ۱۳۷میلیون تومان اشــاره 

کنیم.
۱۱۱بــا  ســایپا  قیمــت  بــازار  در  همچنیــن 
کاهــش ۲میلیون تومانی به ۱۵۳میلیون تومان 
رسیده است. قیمت سایپا ۱۳۲مدل ۹۸نیز یک 
میلیــون تومــان پاییــن آمــده و بــه ۱۳۲میلیــون 

تومان رسیده است.
در عین حال در بازار قیمت پژو ۲۰۷دنده 
تندر۹۰مــدل  تومــان،  ۴۲۵میلیــون  اتوماتیــک 
پــالس  تنــدر  تومــان،  ۳۴۲میلیــون  E۲معــادل 
اتوماتیــک ۴۶۲میلیــون تومان، دنــا ۳۱۲میلیون 
تومــان، دنــا پــالس دنــده ای توربــو ۴۱۲میلیــون 
تومــان  ۶۰۰میلیــون  و هایماS۷معــادل  تومــان 

است.
قیمــت  LXبــا  ســمند  حــال،  همیــن  در 
ال  جــی  ۴۰۵مــدل  پــژو  تومــان،  ۲۴۵میلیــون 
پــژو  تومــان،  ۲۲۷میلیــون  قیمــت  بــا  ایکــس 
پارس۲۷۰میلیــون تومــان و پــژو ۲۰۶تیــپ ۵بــا 
عرضــه  بــازار  در  تومــان  ۳۰۰میلیــون  قیمــت 

می شوند.
امــروز در بــازار قیمــت تیبــا ۱۴۸میلیــون 

و  تومــان  ۱۶۰میلیــون  ۲معــادل  تیبــا  تومــان، 
کوییک دنده ای ۱۷۳میلیون تومان است.

تــا  شــده  باعــث  بــازار  نابســامانی  البتــه 
قیمت هــای متفاوتی برای خودروها اعالم شــود 
و اصوالً نرخ گذاری در چنین بازاری تابع حساب 

و کتاب خاصی نیست.
چراغسبزمجلسبهآزادسازی

وارداتخودرو
بــازار خــودرو در وضعــی نــاآرام اســت کــه 
واردات خــودرو از ســال ۹۷ممنــوع شــده و در 
عین حال، تولید خودروسازان نیز طی سال های 
اخیر پاسخگوی نیاز بازار نبوده است. در چنین 
وضعی شــاهد نوســان قیمت ها در بازار خودرو 

با کوچکترین نوسان نرخ ارز هستیم.
بــازار،  ایــن  بــه  ســاماندهی  منظــور  بــه 
واردات  آزادســازی  طــرح  مجلــس  نماینــدگان 
خــودرو را در دســتور کار خــود قــرار داده اند که 
این طرح به تصویب اولیه در کمیسیون صنایع 
و معــادن مجلــس رســیده و حــاال در فــاز نهایی 

تصویب قرار گرفته است.
پس از ایراد شورای نگهبان به ماده ۴طرح 
ساماندهی خودرو، مبنی بر واردات محصوالت 
هیبریــدی بــا تعرفه صفر و مغایر خواندن آن با 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، کمیسیون 
صنایــع ایــن مــاده از طــرح را بــا اصالحاتــی در 
چارچوب آزادسازی مشروط واردات تایید کرد.

اســاس هــر شــخص حقیقــی و  ایــن  بــر 
حقوقــی می توانــد بــه واردات خــودرو در قالــب 

یکــی از دو روش »در ازای صــادرات کاال« یــا 
»واردات بــدون انتقــال ارز« اقــدام کنــد. ایــن 
بــا  خارجــی  خودروهــای  ورود  بــرای  روش  دو 
هــدف »اســتقالل واردات خــودرو از تعهد ارزی 
سیاســتگذار« طراحــی شــده اســت. در مصوبه 
اولیــه ورود خودروهــای کارکــرده حداکثــر ســه  

سال ساخت نیز مجاز اعالم شده است.

وارداتخودرودرازایصادرات
در مــاده ۴طرح اولیه ســاماندهی خودرو، 
تعرفــه صفــر بــرای ورود خودروهــای هیبریــدی 
پیش بینــی شــده بــود کــه شــورای نگهبــان ایــن 
مــاده را مغایــر بندهای ۸و ۹سیاســت های کلی 
اقتصــاد مقاومتــی و در نتیجــه مغایر بند ۱اصل 
بــرای  را  طــرح  و  دانســت  اساســی  ۱۱۰قانــون 

دومین بار به مجلس عودت داد.
اعضــای کمیســیون صنایــع مجلس نیز در 
اصالحیــه مــاده ۴بــا قید شــروطی بر آزادســازی 
اصالحیــه  در  کردنــد.  تاکیــد  خــودرو  واردات 
هــر شــخص  اســت:  آمــده  کمیســیون صنایــع 
حقیقــی و حقوقــی می توانــد بــه ازای صــادرات 
خــودرو یــا قطعــات یــا ســایر کاالهــا و خدمــات 
مرتبــط بــا انــواع صنایع نیرو محرکــه یا از طریق 
واردات  بــه  اقــدام  ارز  انتقــال  بــدون  واردات 
نیرویی )هیبریــدی(  یــا دو  خــودروی تمام برقــی 
بــا  گاز ســوز  یــا  بنزینــی  خــودروی  واردات  یــا 
برچســب انــرژی B و باالتــر یــا دارای شــاخص 
ایمنــی ۳ســتاره یــا باالتر بر اســاس گواهی های 

استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی کند.

کمیســیون  عضــو  فیــروزی،  حجــت هللا 
ارز  گفــت:  مــورد  ایــن  در  معــادن  و  صنایــع 
موردنیــاز بــرای واردات خــودرو از داخــل کشــور 
تامین نخواهد شد، بلکه افراد و خودروسازانی 
کــه  دهنــد  انجــام  خــودرو  واردات  می تواننــد 
خودرویی صادر کرده باشند و از محل صادرات 
وارد  خــودرو  آن، می تواننــد  معــادل  و  خــودرو 

کشور کنند.
بــه گفتــه او، قطعه ســازان نیــز اگــر قطعه 
خــودرو  آن،  معــادل  می تواننــد  کننــد،  صــادر 
بیاورنــد. همچنیــن افراد حقیقــی غیردولتی که 
نفت خریداری و آن را صادر کنند نیز می توانند 

از محل ارز آن، خودرو به کشور وارد کنند.
فیروزی ادامه داد: همچنین اشخاصی که 
ارز در بیرون از کشــور داشــته و تعهدی نسبت 
به بازپرداخت آن به دولت ندارند، می توانند از 

محل آن خودرو به کشور وارد کنند.
خودروســازان و قطعه ســازان اردیبهشــت 
امســال در نامــه ای به رئیس کمیســیون صنایع 
آزادســازی  بــرای  مجلــس در کنــار درخواســت 
واردات خودرو از رضایتشان برای واردات خودرو 
خبــر دادنــد. در بند ۲این نامه، خودروســازان و 
قطعه ســازان اعــالم کردند کــه هیچ مخالفتی با 
آزادســازی واردات خــودرو ندارنــد و آن را باعث 

ایجاد فضای رقابتی سالم می دانند.
باید دید در نهایت چه سیاســتی از ســوی 
دولــت و مجلــس بــرای ســر و ســامان دادن بــه 
بازار خودرو اتخاذ می شود و قیمت خودروهای 

داخلی تا چه حد تغییر خواهد کرد.

رئیساتحادیهفروشــندگانالســتیکو
روغــنتهــرانمیگویدبااینکــهقیمتروغن
اتومبیــلچــهبــرایخودروهــایبنزینیوچه
دیزلــی۴۱درصــدافزایــشیافتــهاســت،امــا
کارخانههابازهمعرضهراکمترکردهاندویا
محصــوالتخــودرادرکنــارروغنخودروبه

صورتتحمیلیمیفروشند.
بــا  گفت وگــو  در  ســعادتی نژاد  داوود 
اتومبیــل  روغــن  بــازار  وضــع  مــورد  در  ایلنــا 
اظهــار کــرد: متاســفانه بــا اینکــه قیمت روغن 
اتومبیــل چــه بــرای خودروهــای بنزینــی و چه 
امــا  دیزلــی ۴۱درصــد افزایــش یافتــه اســت، 
کارخانه هــا بازهــم عرضــه را کمتــر کرده انــد و 
یــا محصــوالت خــود را در کنــار روغــن خــودرو 
بــه صــورت تحمیلی می فروشــند. اینهــا موانع 
اســت که خود کارخانه دارها ایجاد می کنند و 

مشــکالت بیشــتری را هــم در ســطح بــازار به 
وجود آورده اند.

باعــث  فــروش تحمیلــی کاال  افــزود:  او 
می شــود که مشــکالت زیادی بــرای واحدهای 
صنفــی و مــردم بــه وجــود بیایــد، کارخانه هــا 
خــود عرضــه را کــم کرده انــد و در عیــن حــال 
فــروش تحمیلــی دارنــد بــرای مثــال می گویند 
در کنــار هــر یــک کارتــن روغــن اتومبیــل باید 
۵کارتــن ضد یخ ببریــد. امیدواریم کارخانه ها 
ســطح عرضــه را زیــاد کننــد تــا مــردم دچــار 

مشکل نشوند.
اتحادیــه فروشــندگان الســتیک  رئیــس 
و روغــن تهــران تصریــح کــرد: کارخانه دارهــا 
تقاضای ۸۰درصد افزایش قیمت داشــتند اما 
با ۴۱درصد آن موافقت شــد، به نظر می رســد 
کــه علــت کاهــش ســطح عرضــه نیــز همیــن 

موضــوع باشــد تا تغییــر قیمت دوبــاره اعمال 
شــود. خودروهای سنگین در بندرگاه سهمیه 
الستیک و روغن می گیرند اما برای واحدهای 
تعویض روغن که در سطح شهر کار می کنند 

مشکل به وجود آمده است.
او همچنیــن اضافه کــرد: آقای تابش در 
یک مصاحبه گفته بودند که ســازمان حمایت 
دخالتــی در قیمت گذاری روغن اتومبیل ندارد 
۴۱درصــدی  افزایــش  بــا  ایشــان  معــاون  امــا 
قیمــت موافقــت کــرده بودند. تنهــا نهادی که 
می توانــد در مورد ایــن کار کارخانه دارها ورود 
کند سازمان حمایت و همینطور ستاد تنظیم 
بــازار هســتند. مــا از طــرف اتحادیــه مکاتبات 
الزم را بــا ســازمان حمایــت و ســازمان صمــت 
انجــام داده ایــم ولی هنوز به ما پاســخی داده 

نشده است.

در  بــه ســوالی  پاســخ  در  ســعادتی نژاد 
مورد وضع بازار الستیک گفت: بازار الستیک 
در آرامــش اســت و مشــکلی از نظــر توزیــع 
وجــود نــدارد، قیمت هــا هم متناســب اســت. 
افزایــش  درخواســت  کارخانه هــا  بــاز  ولــی 
قیمــت ۱۵درصــدی کرده اند. متاســفانه با این 
االن  بــازار  بــازار متشــنج می شــود،  حرف هــا 
کشــش ایــن افزایــش قیمــت را نــدارد. ســتاد 
تنظیــم بــازار و ســازمان حمایــت بایــد در ایــن 
مــورد تصمیــم بگیرنــد امــا وقتــی بازار اشــباع 
اســت و حتــی الســتیک های ۲۰۱۹و ۲۰۲۰هم 
در انبــار هســتند مســلما چنیــن تصمیمــی به 
صــالح نیســت و دلیلــی بــرای افزایــش قیمت 
نیســت. ممکن اســت کارخانه ها با این اقدام 
بخواهنــد کــه بــازار را تحریک کننــد تا فروش 

خود را افزایش دهند.

رئیــساتحادیــهتهیــهوتوزیعکننــدگان
تجهیــزاتمــوادمصرفیدندانپزشــکیتهران
گفــتکــهســازمانبهداشــتجهانــیشــغل
دندانپزشــکیراجزوپرریســکترینمشاغل
درمعرضکرونامعرفیکردهاســت،روزانه
تعدادزیادیازکارشناسانفروشوخدمات
و واردکننــده شــرکتهای فــروش از پــس
توزیعکنندهبرایارائهخدماتبهدههاهزار
مطب،کلینیک،دانشکدهودندانپزشکیبه
اجبــارتــردددارنــدوهمینموضــوعضرورت
واکسیناسیوناینگروهرامشخصمیکند.
به گزارش اتاق اصناف تهران، محمدرضا 

کالنتــری، ادامه داد: در این مکان ها، آلودگی 
بــه وفــور وجود دارد و احتمــال انتقال و ابتالء 
بــه  اســت. مطب هــا  زیــاد  بــه کرونــا بســیار 
دلیــل آلودگــی زیــاد به بزاق دهــان و خون آبه 
منتشر شده در هوا و تماس مداوم با توربین 
را  هــوا  کل  دندانپزشــکی  هندییس هــای  و 
آلــوده می کننــد و ایــن ریســک ابتــال را بــرای 
دندانپزشــکان و دســتیار و کارکنــان مطب هــا 
را افزایــش می دهــد، تردد پرســنل شــرکت ها 
و تعامــل بــرای توزیــع محصــوالت و تعمیــر و 
ســرویس تجهیزات مطب ریسک ابتال را زیاد 

می کند.

فــراوان  آســیب های  بــر  تاکیــد  بــا  او 
ویــروس کرونــا بــر فعالیت این صنــف اظهار 
کرد: عالوه بر آســیب های زیادی که بر بدنه 
دندانپزشــکی  تجهیــزات  صنــف  اقتصــادی 
ناشــی از کرونــا وارد شــده اســت، خســارت 
جانی، ســالمت افراد را تهدید کرده و بسیار 

اسف بار است.
کالنتــری در ادامــه تصریــح کرد: تا کنون 
بیش از نیمی از اعضای ۶۰۰نفری اتحادیه به 
این ویروس مبتال شده اند و درصدی از اعضاء 
نیر متاســفانه فوت کردند که اگر واکســن به 
موقع به این افراد تزریق می شد، قطعا شاهد 

این درصد بیماری و فوتی در کشور نبودیم
رئیــس اتحادیــه تهیــه و توزیع کننــدگان 
تجهیــزات مــواد مصرفــی دندانپزشــکی تهــران 
بیــان کــرد: صنــف تجهیــزات دندانپزشــکی و 
آزمایشــگاهی جــزو اولویــت گــروه و مشــاغل 
دلیــل  همیــن  بــه  دارد  قــرار  یــک  صنفــی 
صنــف،  اعضــای  واکسیناســیون  تقاضــای 
اولویــت  در  مغازه هــا  و  شــرکت ها  پرســنل 
یــک واکسیناســیون در کنــار صنــف تجهیزات 
پزشــکی و آزمایشــگاهی قــرار گرفتــه اســت. 
امیدواریــم کــه مســئوالن هر چه ســریع تر به 

این مهم رسیدگی کنند.

آغازتوزیع۱۰۰هزارتنبرنجخارجیدرکشور

بازارخودرودرسراشیبیقیمت
 2 راهکار مجلس

برای واردات خودرو 

درخواستواکسیناسیونفعاالنحوزهتامینتجهیزاتدندانپزشکی

رئیساتحادیهفروشندگانالستیکوروغنتهرانخبرداد:
فروشتحمیلیاقالمدرکنارروغناتومبیل
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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
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مرگخاموشدرمرغداریها
اســتان  گوشــتی  مرغــداران  اتحادیــه  مدیرعامــل 
مرکــزی می گویــد در مرغــداری دســتگاه های تهویه هوا 
باید برای کاهش گاز داخل ســالن ها ۲۴ ســاعته فعال 
باشــند و خاموش شــدن آنها به دنبال قطع مکرر برق 
باعــث افزایــش گاز داخــل ســالن ها و خفگــی مرغ هــا 

می شود.
احمــد بزچلویــی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: 
مدتــی مــرغ در بازار کم شــده بود چراکــه منافع مرغدار 
لحــاظ نمی شــد و مرغ خارج از مســیر خــود و به صورت 
قطعه بنــدی و بــا قیمــت باالتــر، از مرغــدار خریــداری و 
بــه ســایر شهرســتان ها ارســال می شــد، در واقــع تولیــد 
ســرجای خودش بود، اما به ســبب قیمت پایین و ضرر 
و زیــان ناشــی از آن، کشــتارگاه مــرغ را کمتر در ســطح 
شهر توزیع می کرد و باقی را برای جبران ضرر به صورت 
قطعه بنــدی بــا قیمــت باالتــر به فــروش می رســاند یا به 

دیگر استان ها ارسال می کرد.
او افزود: اکنون قیمت به تعادل رسیده و بازار نیز 
نرمال شــده و مرغ در ســطح شــهر وجود دارد. با قیمت 
فعلــی مرغــدار و کشــتارگاه متحمــل ضــرر نمی شــوند. 
مرغــدار قیمــت مصوب هــر کیلو ۱۷هــزار و ۱۰۰تومان را 
نمی پذیرفــت چراکه هزینه هــای جانبی از جمله کارگر و 
تامیــن نهــاده و ... بــاال بــود و قیمت هــا صرفه نداشــت، 
لذا مرغدار مجبور به فروش مرغ به صورت قطعه بندی 

می شد.
اســتان  گوشــتی  مرغــداران  اتحادیــه  مدیرعامــل 
مرکــزی بــا اشــاره بــه اینکــه در تامین نهاده ماه گذشــته 
کمی مشــکل وجود داشــت، تصریح کرد: اکنون مشکل 
رفع شــده، اما باز هم نهاده به موقع به دســت مرغدار 
نمی رســد و گاهــا یــک ماه تاخیر دارد و به همین ســبب 

مرغدار مجبور به خرید نهاده از بازار آزاد می شود.
مشــکل  اصلی تریــن  کــرد:  اضافــه  بزچلویــی 
مرغــداران، موضــوع حمل و نقل اســت، چراکه با وجود 
اینکــه کرایه هــا افزایــش داشــته، امــا بــاز هــم راننــدگان 
حاضــر نیســتند بــار را به قیمت فعلی به دســت مرغدار 
برســانند و تقاضــای پشــت بارنامــه دارنــد و مرغــدار نیز 
مجبــور اســت این نرخ را پرداخت کنــد چراکه با موجود 

زنده طرف است و نمی تواند ریسک کند.

او دیگــر مشــکل مرغداری هــا را کیفیــت نامناســب 
جوجه ها عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به مشکلی که 
در گذشته برای مرغ های مادر در نتیجه معدوم سازی ها 
ایجاد شد، مرغ مادر و به دنبال آن جوجه کاهش یافت 
و اکنــون نیز جوجه های موجود کیفیت مناســبی ندارند 
و همین موضوع باعث شــده اســت که مرغداران تلفات 
باالیــی را متحمــل شــوند. مرغ هــای مــادر معمــوال بایــد 
۶۰ هفتــه نگهــداری شــوند، امــا وزارت جهــاد کشــاورزی 
بــه ســبب کمبــود موجــود دســتور داد مرغ مادر بیشــتر 
نگهداری شود و در نتیجه جوجه تولیدی کیفیت باالیی 

ندارد، البته االن کمی وضع بهتر شده است.
اســتان  گوشــتی  مرغــداران  اتحادیــه  مدیرعامــل 
مرکــزی بــا اشــاره بــه قطعی هــای بــرق خاطرنشــان کرد: 
قطعــی بــرق نیــز خســارت زیــادی را بــه ویــژه در فصــل 
گرمــا بــرای مرغداران به همــراه دارد چراکه در مرغداری 
تهویه ها باید ۲۴ ســاعته فعالیت داشــته باشــند. زمانی 
کــه بــرق قطــع شــود گاز داخــل ســالن ها افزایــش یافته 
از  زیــادی  تعــداد  می شــود.  مرغ هــا  خفگــی  باعــث  و 
مرغداری هــای موتــور برق و ژنراتور ندارند یا ژنراتور آنها 
دچــار خرابــی اســت و در چنیــن اوضاعــی پــس از یکــی 
دو ســاعت قطعی برق، زنده ماندن مرغ در ســالن های 

نگهداری، شدنی نیست.
بزچلویــی ادامــه داد: بنابرایــن قطعــی بــرق باعــث 
شــده مرغ ها به واســطه گازگرفتگی و گرما تلف شــوند 
و زیــان قابــل توجهــی بــه مرغداری هــا وارد کرده اســت. 
مطالبه مرغداران این است که حداقل برای قطعی برق 
از پیش اطالع رسانی شود زیرا در صورتی که برق بدون 
برنامه قبلی قطع شــود حتی ژنراتور نیز کاربرد نخواهد 
داشــت. تهیــه ژنراتور برای مرغداری حــدود ۲۰۰میلیون 

تومان هزینه در پی دارد.
او تصریــح کــرد: قطعــی برق در اوج گرما ســبب از 

بین رفتن ۳۵ درصد سرمایه مرغداری می شود.
اســتان  گوشــتی  مرغــداران  اتحادیــه  مدیرعامــل 
مرکزی ادامه داد: تعطیلی واحدها نسبت به قبل کمتر 
شــده و حتــی برخــی واحدهــا به ســبب بهبــود قیمت ها 
احیــا شــده اند. در صورتــی کــه تامین نهــاده و قیمت آن 
بــه همیــن شــکل پیــش رود و قیمــت جوجــه از حــدود 
۱۰هزارتومان به حدود ۶ هزارتومان برسد مشکلی برای 

مرغداری ها ایجاد نخواهد شد.

خبـــــــــــــــــر

عضــو هیئت مدیــره انجمــن صنفی روغن کشــی بر 
ضرورت اجتناب از سیاستگذاری های جزیره ای در 

حوزه صنعت روغن تاکید کرد.
بــه گزارش خبرگــزاری مهر، عضو هیئت مدیره 
انجمــن صنفــی روغن کشــی در برنامــه تلویزیونــی 
رویــش، گفت: صنعت روغن کشــی بــه عنوان یکی 
از ریشــه دارترین صنایــع کشــور، قدمتــی ۶۰ ســاله 
حــوزه  بــه  ورود  بــا  ایــران   ،۱۳۱۷ ســال  از  و  دارد 
صنعــت روغــن نباتــی و جامــد فعالیــت خــود را در 
ایــن عرصــه آغــاز کرد. در دهــه ۴۰، فعالیت در این 
زمینه گسترش بیشتری یافت و تصمیم گرفته شد 
کشــت دانه هــای روغنی که در ابتدا با کشــت پنبه 

بود، آغاز شود.
امیرحمــزه توســلی افــزود: در آن زمان، حدود 
۸۰درصد نیاز داخلی کشــور با بهره مندی از کشــت 
دانه های روغنی پاسخ داده می شد اما در سال ۷۸ 

ایــن رقم به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یافت.
او تصریح کرد: رشد جمعیت کشور، افزایش 
میــزان تقاضــا، موفــق نبــودن در زیرکشــت بــردن 
دانه های روغنی و بهره مند نشدن از تکنولوژی های 

نوین این صنعت، موجب افول صنعت روغن کشی 
کشــور در دهه های اخیر شــد که با افزایش میزان 

واردات این محصول همراه بود.
توسلی حمایت ویژه از کشاورزان را به عنوان 
یکی از اصول مهم در پیشــبرد اهداف کالن در این 
عرصه عنوان کرد و گفت: متأســفانه در ســال های 
گذشــته بــرای برون رفــت از وابســتگی، فعالیــت و 
تحقیقــات علمــی در حــوزه کشــاورزی در راســتای 
زیرکشت بردن زمین های کشاورزی در شرایطی که 
آسیبی به محیط زیست وارد نشود، مغفول ماند.

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی روغن کشــی 
ایــران اظهــار کــرد: همه مــوارد فوق موجب شــد که 
صنعت روغن کشی ایران به عنوان صنعتی وابسته 
فعالیــت کنــد به طوری که می تــوان ادعا کرد امروز 
حداقــل ۹۰ درصــد نیــاز داخلــی کشــور بــه واســطه 

واردات تأمین می شود.
کارخانــه   ۲۵ هم اکنــون  اینکــه  بیــان  بــا  او 
روغن کشــی با ظرفیت ســاالنه بالغ بر ۵.۵ میلیون 
تــن در ســطح کشــور وجــود دارد، ابراز کــرد: از این 
بین حدود ۲۲ کارخانه فعال هســتند به طوری که 

در ســال ۹۹ حــدود ۲ میلیــون و ۵۰۰ هــزار تــن در 
کشور محصول تولید شد، در شرایطی که این رقم 

در سال ۹۷ برابر با ۳ میلیون تن بود.
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی روغن کشــی 
در ادامــه بــه علــل ســیر نزولــی تولیــد محصــوالت 
در صنعــت روغن کشــی پرداخــت و گفــت: کاهــش 
تولیــد محصــوالت در صنعت روغن کشــی از ســال 
۹۷ تاکنــون می توانــد علــل مختلفــی داشــته باشــد 
ارز و تشــدید  نبــود  آنهــا  از اصلی تریــن  امــا یکــی 
تحریم های ظالمانه بر کشور است که چالش هایی 
را بــرای تولیدکنندگان در مســیر تولیــد ایجاد کرده 
اســت، البتــه شــیوع کرونا نیــز به میزانــی بر حاکم 
شــدن ایــن شــرایط دامــن زده ضمــن اینکه شــرایط 
حاکــم بــر کشــور موجــب شــد واردات مــواد اولیه و 
محصــوالت بــه ســختی و دشــواری صــورت گیــرد و 
نتیجــه آن کاهــش میــزان تولید محصــوالت در این 

حوزه شد.
سیاســت های  اتخــاذ  از  انتقــاد  بــا  توســلی 
جزیــره ای در بخش هــای مختلــف مدیریتی کشــور، 
افــزود: متأســفانه در مدیریــت، تصمیم گیری هــا به 

صــورت جزیره ای صــورت می گیرد و این امر موجب 
شــد کشــور و صنعت در کنــار تحریم هــای ظالمانه 
بیگانــگان از خودتحریمــی نیــز متضــرر شــود. امیــد 
اســت دولــت ســیزدهم بــه خصــوص وزارت جهــاد 
ظرفیت هــای  همــه  از  بهره منــدی  در  کشــاورزی 
موجــود در ایــن صنعــت تــالش ویــژه و مســتمری 

داشته باشد.
او یادآور شــد: ســوال این اســت که آیا کشور 
بــرای واردات بایــد به ســمت دانه هــای روغنی برود 
یــا مســتقیماً روغــن یــا کنجاله وارد کند؟ در پاســخ 
به این پرســش باید گفت با در نظرگرفتن ظرفیت 
و پتانســیل کارخانه های مادر کشــور و امکان تولید 
بالــغ بــر ۵ میلیــون تــن روغــن می توان ادعــا کرد با 
واردات دانه های روغنی به عنوان محور اصلی این 
صنعــت عــالوه بر اینکه امکان عرضــه کنجاله مورد 
نیــاز دام و طیــور فراهــم می شــود، روغــن خــام نیز 
بــه شــرکت های تصفیه روغن عرضه خواهد شــد و 
از ایــن طریــق پروتئیــن مــورد نیاز انســانی تأمین و 
به عنوان جایگزین مناسب گوشت درکشور کنیم، 

عرضه می شود.

تأثیــری  انــرژی  حامل هــای  قیمــت  اصــاح 
بــر قیمــت فــوالد و محصــوالت فــوالدی در بــازار 
و در نتیجــه قــدرت خریــد مردم نخواهد داشــت 
زیــرا قیمــت نهایی شــمش و محصــوالت فوالدی 

متناسب با قیمت های جهانی تعیین می شود.
گزارشــی  در  مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز 
تحــت عنــوان »اصــالح قیمــت حامل هــای انرژی: 
تــاب آوری صنعــت فــوالد کشــور« آورده اســت: 
ایــران دهمیــن تولیدکننــده بــزرگ فــوالد دنیــا و 
اولیــن تولیدکننده آهن اســفنجی بــر پایه گاز در 
جهــان اســت. تولیــد فوالد ایــران در ســال ۱۳۹۸ 
بــه میــزان ۲۷.۲ میلیــون تــن بــوده و پیش بینــی 
می شود که این میزان تا پایان سال جاری به مرز 
۳۰میلیون تن برســد. اکنون زنجیره ارزش فوالد 
حدود ۱۲درصد ارزش صادرات غیرنفتی کشور را 
به خود اختصاص داده است؛ به طوری که عالوه 
بر تأمین نیاز داخل کشــور به محصوالت زنجیره 
فــوالد، امــکان توســعه بازارهــای صادراتــی نیز به 

وجود آمده است.
این در حالی است که در دهه ۸۰ شمسی، 
و  فــوالد  شــمش  واردکننــدگان  از  یکــی  ایــران 
ســاختمانی  میلگــرد  نظیــر  فــوالدی  محصــوالت 
بــود. پایــش طرح هــای در دســت احــداث و قابــل 
تحقــق زنجیــره ارزش فــوالد نشــان می دهــد کــه 
اهــداف کمّــی این صنعت )ایجــاد ۵۵ میلیون تن 
ظرفیــت تولیــد فــوالد خــام در چشــم انداز ۱۴۰۴( 
محقق خواهد شد. تالش چند نسل از مدیران و 
متخصصان صنعتی کشور موجب شده است که 
امروزه زنجیره ارزش فوالد کشــور به ســطحی از 

بلوغ صنعتی و مدیریتی برسد.
دسترســی بــه گاز طبیعــی و انــرژی بــرق بــا 
نرخ هــای یارانــه ای، همــواره یکــی از مشــوق های 

ســرمایه گذاری در بخش فوالد کشــور بوده است 
امــا مشــوق های ســرمایه گذاری در هیــچ بخشــی 
زمانــی  محدودیــت  بــدون  نمی توانــد  اقتصــاد  از 
افــت پیوســته  و همیشــگی باشــد زیــرا موجــب 
بهــره وری و در نتیجــه کاهــش رقابت پذیــری در 
ســطح بین المللــی می شــود. بــا توجــه بــه گــذار 
بخــش فــوالد کشــور از دوره رشــد و نمــو اولیــه و 
دســتیابی بــه بلــوغ صنعتــی و مدیریتــی، انتظــار 
مــی رود اســتمرار توســعه و تــداوم تولیــد در ایــن 

بخــش بــدون نیــاز بــه مشــوق ها و حمایت هــای 
دولتی نیز امکان پذیر باشد.

می دهــد  نشــان  گــزارش  ایــن  یافته هــای 
کــه بــا افزایــش ۲۰۰درصــدی قیمت انــرژی برق 
و گاز طبیعــی، نســبت ســود ناخالــص بــه بهــای 
از  پــس  تمام شــده اغلــب شــرکت های فــوالدی 
 ۱۵ بــازه  در  انــرژی  حامل هــای  قیمــت  اصــالح 
تــا ۲۰ درصــد قــرار می گیــرد کــه حاشــیه ســود 
مطلوبــی برای این صنعت اســت. حاشــیه ســود 

ارزش  زنجیــره  فاقــد  فــوالدی  ناخالــص صنایــع 
کامــل بــه خصــوص شــرکت های فــوالدی بخش 
خصوصــی )بــا فناوری کوره القایی( که تنها روی 
کرده انــد،  ســرمایه گذاری  فوالدســازی  مرحلــه 
احتمــاالً بــه زیــر ۱۰درصــد کاهش می یابــد که با 
توجــه به هزینه ســربار پاییــن آنها، تداوم تولید 
تهدید نخواهد شــد. مصارف انرژی شــرکت های 
معدنــی باالدســتی زنجیــره ارزش نســبتاً پاییــن 
اســت و اصــالح قیمــت حامل هــای انــرژی تأثیــر 

نخواهــد  آنهــا  ســوددهی  وضــع  در  چندانــی 
داشــت. رکــود بخــش ســاخت و ســاز در کشــور 
و نبــود دسترســی بــه بازارهــای صادراتی جذاب 
موجــب می شــود که شــرکت های نــوردی پس از 
اصــالح نــرخ حامل هــای انــرژی رکود شــدیدتری 

را تجربه کنند.
آن  مبنــای  بــر  کــه  کاری  و  کســب  مــدل 
واحدهــای متعــدد نــوردی در دهــه ۸۰ شمســی 
و  اســت  شــده  منقضــی  امــروزه  شــدند،  ایجــاد 
تعطیلــی بســیاری از ایــن واحدهــا در میان مــدت 
اجتناب ناپذیــر اســت. راهکارهایــی نظیــر انتقــال 
خطــوط تولیــد بــه کشــورهای منطقــه و تجمیــع 
تولیــد  مقیــاس  افزایــش  و  صنعتــی  واحدهــای 
ازجمله راهکارهایی اســت که در مجموع موجب 

توسعه صنعت فوالد کشور خواهد شد.
اصــالح قیمــت حامل هــای انــرژی تأثیری بر 
قیمــت فــوالد و محصــوالت فوالدی در بــازار و در 
نتیجــه قدرت خرید مردم نخواهد داشــت چراکه 
قیمــت نهایــی شــمش و محصــوالت فــوالدی بــر 
اســاس مکانیســم های بــازار )عرضــه و تقاضــا( و 
متناســب بــا قیمت های جهانی )و بعضــاً باالتر از 

قیمت های جهانی( تعیین می شود.
شایان ذکر است که اصالح قیمت حامل های 
انــرژی زنجیــره فــوالد یکــی از مراحلــی اســت کــه 
باید در بسته جامع اصالح ساختار زنجیره فوالد 
کشــور انجام شــود. اصالح نظام عرضه و تقاضا، 
آزادســازی قیمت هــای محصــوالت کل زنجیره )از 
طریــق عرضــه در بــورس کاال و کشــف قیمــت( و 
اصــالح عــوارض و تعرفه هــای صــادرات و واردات 
از دیگــر اقدام هایــی اســت کــه بایــد بــه طــور هم 
زمان عملیاتی شود تا آسیب پذیری صنعت فوالد 

کشور به حداقل برسد.

بــه  نامــه ای  در  ایــران  واردات  فدراســیون 
وزیــر جهــاد ضمن بیان مشــکات حــوزه تولید و 
تجارت و واردات کاالهای اساسی و مواد اولیه، 
خواســتار رفــع تحریم هــای داخلــی و اصاح این 

بخش شد.
فدراســیون  مهــر،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
واردات ایــران در نامــه ای خطــاب بــه ســیدجواد 
ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی خواهان بهبود 
فضــای کســب و کار در بخش کشــاورزی، تعامل 
ســازنده دولــت و بخش خصوصــی در این حوزه، 
کاهش چشــمگیر موانع تولید و تجارت، توســعه 
تجــارت خارجــی و تقویــت توانمنــدی کارشناســی 
وزارتخانــه مذکــور در حل و فصل مســائل مربوط 

به تجارت محصوالت کشاورزی شد.

در ایــن نامــه آمــده اســت: حوزه کشــاورزی 
و صنایــع غذایــی مهمترین موتور رشــد و توســعه 
از  گــذر  بــرای  ایــران  اســت.  کشــور  اقتصــادی 
بحران هــای عــدم توســعه بایــد در راســتای رشــد 
تولیــد و توســعه تجــارت ایــن بخــش گام بــردارد. 
البتــه افزایــش تقاضــا بــرای آب و مــواد غذایی از 
یــک ســو و از ســوی دیگر بــروز خشکســالی برای 
نیمه خشــک  و  خشــک  ناحیــه  در  کــه  کشــوری 
دنیــا واقع اســت، منجر شــده تا فشــار بــر ذخایر 
و  یابــد  افزایــش  زیرزمینــی  و  ســطحی  آب هــای 
سیمای کشاورزی کشور، چهره ناپایداری به خود 
گیــرد. حــال در شــرایط حســاس کنونــی کشــور، 
توســعه تجــارت آب مجــازی و تأمیــن و تنظیــم 
بــازار نهاده هــای تولید و کاالهای اساســی بخش 

کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا 
حفــظ آرامــش روانی جامعــه، در گروی تعادل در 
بــازار اســت و هــر غفلتــی ولــو کوچــک، می توانــد 

پیامدهای نامطلوبی به همراه داشته باشد.
حــوزه  در  امــروز  می افزایــد:  نامــه  ایــن 
از  بخــش کوچکــی  کشــاورزی و صنایــع غذایــی 
مشــکالت بــه تحــوالت سیاســت خارجــی مرتبــط 
اســت و ســوء مدیریت و تحریم هــای داخلــی بــه 
بــوده  خارجــی  تحریم هــای  از  اثرگذارتــر  مراتــب 
اســت. بــر این اســاس نیــز امروز تأمیــن کاالهای 
اساســی و مــواد اولیــه کارخانجــات صنایع غذایی 
و تجهیــزات صنعتــی مــورد نیــاز، دچــار چالــش 
اساســی شده، بی شک ادامه روند کنونی جامعه 
را بــرای تأمیــن مــواد اولیــه و کاالهــای مصرفــی، 

دچار عسرت می کند.
فدراسیون واردات در این نامه تاکید می کند: 
امروز ما با شما صرفاً از بروکراسی مزاحم واردات 
کــه آن را مختــل کــرده، ســخن نمی گوییــم، زیــرا 
چالش هــای پیــش روی تولیــد و صــادرات را نیــز 
تصویر می کنیم که اقتصاد کشــور و زنجیره ارزش 
افــزوده را در معــرض خطــر قــرار داده اســت. بــر 
ایــن اســاس ایــن بخــش نیازمنــد اصالحــات جدی 
اســت. در ایــن میــان بهره منــدی از ظرفیت هــای 
بخش خصوصی تخصصی می تواند در شــکل گیری 

تصمیمات صحیح تر و جامع تر راهگشا باشد.
این نامه می افزاید: فدراسیون واردات ایران 
بــه عنــوان تشــکلی باالدســتی در حــوزه واردات 
از ســال ۱۳۹۴ بــا ۲۱ تشــکل رســمی وارداتــی در 

کشــاورزی  و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق 
ایــران تأســیس شــد. در ســال جــاری باتوجــه بــه 
ماهیــت وجــودی و عملکــرد این تشــکل طی نامه 
۲۹۳۸/۱/۱۰/ص، از سوی ریاست اتاق بازرگانی، 
صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایــران در راســتای 
اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب و کار 
مبنــی بر ضرورت مشــورت دولت و دســتگاه های 
اجرایی ذی ربط در فرایند سیاســتگذاری و اصالح 
رویه هــای  و  بخشــنامه ها  مقــررات،  تدویــن  و 
اجرایــی بــا اتاق هــا و تشــکل های ذی ربــط و نظــر 
بــه اهمیــت موضــوع واردات به وزیر ســابق جهاد 
کشــاورزی معرفی شد تا نقطه نظرات این تشکل 
در جریــان مدیریــت واردات کشــور در کارگروه ها 

مرتبط، اخذ و مورد استفاده قرار گیرد.

دیــدار  در  دامــی  نهاده هــای  واردکننــدگان 
بــا  رئیــس اتــاق بازرگانی تهــران خواســتار تعیین 
تکلیــف و تســریع سیاســت ارزی دولت جدید در 

حوزه کاالهای اساسی شدند.
بــه گزارش اتحادیــه واردکننــدگان نهاده های 
دام و طیــور ایــران، رئیــس اتحادیــه واردکننــدگان 
نهاده هــای دام و طیــور ایــران در ایــن دیدار گفت: 
ایــن اتحادیه با حمایت های اتاق بازرگانی در دوره 
جدیــد فعالیت هــای خــود تــالش کــرد گامــی موثــر 

در مســیر فعالیت هــای تشــکلی بــردارد و نقــش 
تســهیل گری میــان واردکنندگان بــا وزارتخانه های 

جهاد کشاورزی و صمت ایفا کند.
بــر  تاکیــد  بــا  ادامــه  در  خلیلــی  ابوالحســن 
سیاســت گذاری های  در  شفاف ســازی  ضــرورت 
بــا  کــرد:  اظهــار  ارزی  سیاســت های  و  اقتصــادی 
توجه به مواجه شــدن کشــور با پدیده خشکسالی 
تامیــن  بــرای  دولــت  تــالش  شــدن  معطــوف  و 
گنــدم مــورد نیــاز الزم اســت تــا اقدامــات کافی در 

زمینــه لجســتیک صــورت بگیــرد. رئیــس اتحادیــه 
واردکننــدگان نهاده هــای دام و طیــور ایران افزود: 
همزمانــی دوره واردات گنــدم بــا ســایر کاالهــای 
اساســی می توانــد بــرای جابجایــی اقالم بــه داخل 
کشــور اشــکاالتی را ایجاد کند. او خاطرنشان کرد: 
اعالم نکردن سیاست های ارزی دولت با توجه به 
ضــرورت تــداوم رونــد تامیــن کاالهــای اساســی به 
ویژه نهاده های دامی در نیمه دوم سال به عنوان 
یکــی از موانــع تــداوم فراینــد خریــد و واردات کاال 

محســوب می شــود. در ادامه این جلســه، مشــاور 
اتحادیــه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران 
تصریح کرد: سیاســت های ارزی کشــور الزم است 

تا در اسرع وقت شفاف سازی شود.
ناصــر ایمانــی بــا اشــاره بــه افزایــش ســهم 
دولتی هــا از واردات نهاده هــای دام و طیــور گفت: 
بــر اســاس سیاســت های کلــی اصــل ۴۴ قانــون 
اساســی شــرکتهای دولتــی اجــازه فعالیــت تجــاری 
ندارنــد و ایــن درحالیســت کــه ســهم دولتی هــا از 

واردات نهاده هــای دامــی در ســال های اخیــر از ۵ 
درصد به ۳۰ درصد رسیده است.

مســعود خوانســاری، رئیــس اتــاق بازرگانــی 
تهــران نیز در این جلســه پیشــنهاد داد تا اتحادیه 
واردکننــدگان نهاده هــای دام و طیــور در نامــه ای 
مشــکالت ایــن صنــف را بــه اتــاق بازرگانــی تهــران 
اعــالم کننــد تــا ایــن معضــالت در جلســاتی کــه با 
ســران کشــور برگزار می شــود، مطرح و نســبت به 

رفع آنها اقدام شود.

عضو هیئت مدیره انجمن روغن کشی: سیاستگذاری های جزیره ای در صنعت روغن متوقف شود 
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 واردکنندگان نهاده های دامی خواستار تعیین تکلیف سیاست ارزی دولت جدید

در کاالهای اساسی شدند

نامه نگاری فداراسیون واردات با ساداتی نژاد: موانع توسعه تجارت 
محصوالت کشاورزی برطرف شود

مرکز پژوهش های مجلس: اصاح قیمت حامل های انرژی 
تاثیری بر قیمت فوالد ندارد
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پایان بررسی صالحیت  
داوطلبان انتخابات 

نظام مهندسی 
در عضویــت نامزدهــای صالحیتهــای بررســی
ســاختمان نظاممهندســی هیأتمدیــره دوره نُهمیــن
اســتانتهــرانباردصالحیــتاکثرداوطلبــانواعضای

هیأتمدیرهفعلیپایانیافت.
بــه گــزارش فــارس، نتایــج بررســی صالحیت هــای 
انتخابــات  دوره  نُهمیــن  در  عضویــت  نامزدهــای 
هیأت مدیره ســازمان نظام مهندســی استان تهران اعالم 
شــد.این بررســی ها از ســوی هیــأت اجرایــی انتخابات و 
بــا بررســی مســتندات مختلــف در رابطــه بــا نامزدهــا و 
اســتعالم از مراجــع چهارگانــه انجــام شــده و به صــورت 

محرمانه به اطالع هریک از نامزدها رسیده است.
بر اســاس این گزارش داوطلبان ردصالحیت شــده 
تــا روز چهارشــنبه فرصــت دارنــد نســبت بــه مراجعه به 
هیــأت اجرایــی و اطــالع از دالیــل و طرح شــکایت اقدام 
انتخابــات  از  دوره  ایــن  در  شــنیده ها  کنند.براســاس 
نظام مهندســی  فعلــی  هیأت مدیــره  اعضــای  اکثریــت 
اســتان تهــران کــه متشــکل از 25 نفرنــد، رد صالحیــت 
شــده اند. پیش بینی می شود شکایت های زیادی در این 

رابطه به هیأت اجرایی واصل شود.
انتخابات ســازمان های نظام مهندســی اســتان های 
مختلف براســاس ابالغیه وزارت راه وشهرســازی در بازه 
2 تــا 9 مهرمــاه ســال جاری برگــزار خواهــد شد.ســازمان 
نظام مهندســی اســتان تهران بزرگ ترین نظام مهندســی 
کــه  اســت  عضــو  نفــر  125هــزار  از  بیــش  بــا  کشــور 
هیأت مدیره آن معموالً متشکل از چهره های سرشناس 

علوم مهندسی ساختمان است.

زارع پور: وزارت ارتباطات 
خود را مجری سیاست های 
شورای عالی فضای مجازی 

می داند
وزیــرارتباطــاتگفــتکــهتکالیــفوبرنامههــای
وزارتارتباطــاتوفنــاوریاطالعــاتدرشــورایعالــی
فضــایمجــازیدرخصــوص»طــرحکالنومعمــاری

شبکهملیاطالعات«رااجراخواهدشد.
به گزارش تسنیم؛ عیسی زارع پور وزیر ارتباطات 
و فنــاوری اطالعــات در جلســه مشــترک بــا ابوالحســن 
فیروزآبــادی دبیــر شــورای عالــی فضای مجــازی و رئیس 
مرکــز ملــی فضای مجازی و معاونــان این مرکز، با تأکید 
بر اهمیت فضای مجازی در دوره کنونی گفت: در حال 
حاضر در هر خانه ای برای همه افراد و اقشار از کودک 
گرفتــه تــا افــراد مســن دسترســی بــه اینترنــت و فضــای 
مجــازی حائــز اهمیت اســت و به نوعــی زندگی ها با این 

فضا آمیخته شده است.
وی افزود: ما باید در راهبردهایمان برابر مدیریت 
فضــای مجــازی بازنگــری کنیــم؛ فضایــی کــه تــا اعمــاق 
خانه هــای مــردم رفتــه اســت و اگر در حــال حاضر مردم 
درگیــر ایــن فضــا شــده اند در آینــده نزدیــک بــا هــوش 
مصنوعــی و اینترنــت اشــیا و ســایر فناوری هــای روز، به 
جز مردم، اشیا و لوازم آنها هم درگیر این فضا خواهند 
شــد و فنــاوری بــه اعمــاق پنهــان زندگــی آن هــا رســوخ 

خواهد کرد.
عــده ای  نــگاه  شــاید  البتــه  داد:  ادامــه  زارع پــور 
همچنان این گونه باشد که کار وزارت ارتباطات توسعه 
کمــی و کیفــی ارتباطات اســت. درحالی کــه معتقدم این 
دوره گذشــته اســت و عــالوه بر ارتباطــات که یکی از دو 
بال این وزارتخانه است، باید روی خدمات فناوری پایه 
هــم کارکنیــم تا آنجا کــه پایداری خدمات حــوزه فناوری 

فناوری اطالعات هم برای مردم اهمیت پیدا کند.
زارع پــور تصریــح کــرد: مــا تکالیــف و برنامه هــای 
وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات در مصوبه شــهریور 
در  مجــازی  فضــای  عالــی  شــورای  گذشــته  ســال  مــاه 
خصوص »طرح کالن و معماری شــبکه ملی اطالعات« 

را اجرا خواهیم کرد.
وی افزود: بر همین اساس برای برگزاری جلسات 
برنامه ریــزی  مجــازی  فضــای  عالــی  شــورای  بــا  منظــم 
می کنیــم. مــا خودمــان را مجــری سیاســت های شــورای 
عالی فضای مجازی می دانیم. این مسئله را در مجلس 
هــم بیــان کــردم و اعتقــادم هــم بــر همیــن مبنا اســت. 
همــه مــا آمده ایم که جایگاه شایســته ای بــرای جمهوری 
اسالمی هم در استفاده از فناوری ایجاد کنیم و هم در 

جهان حرفی برای گفتن داشته باشیم.

اخبـــــــــــــــــار

آتــی اجــالس خارجــه، امــور وزارت ســخنگوی
را اتمــی انــرژی بینالمللــی آژانــس حــکام شــورای
نشســتیعــادیتوصیــفکــردوگفــتکــهاســتفاده
سیاسیازبسترآژانسپاسخمتفاوتیازسویایران

داردوهیچطرفینبایداشتباهمحاسباتیکند.
بــه گــزارش ایرنــا، ســعید خطیــب زاده صبح 
دوشــنبه در نشســت خبــری مجــازی با رســانه ها 
با گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدای 1۷ شهریور، 
در پاسخ به سوالی درباره سفر احتمالی مدیرکل 
آژانــس انــرژی اتمی به تهــران گفت: اجالس آتی 
شــورای حــکام، نشســت عــادی اســت ولــی هیچ 
طرفــی نبایــد اشــتباه محاســباتی کنــد. اســتفاده 
سیاســی از بســتر آژانس پاسخ متفاوتی از سوی 

ایران دارد.
 ســخنگوی وزارت امــور خارجــه بــا تاکیــد بر 
اینکــه ایــران و آژانــس رابطــه فنــی و محترمانــه 
دارنــد، افــزود: امیدواریــم کســی دربــاره در ایــن 
رابطــه دخالــت نکنــد. ســفر گروســی به تهــران را 
شــده  برنامه ریــزی  نمی دانیــم  ولــی  شــنیده ایم 
اســت. بنابراین گفت وگوهای فنی و به ســواالت 
پاســخ داده شــده و گفت وگوهــا به صــوت منظم 

ادامه دارد.
در  تاخیــر  پیامدهــای  دربــاره  خطیــب زاده 
گفت وگوهای وین برای احیای برجام گفت: اصل 
گفت وگوها انجام می شود. ایران هم بارها اعالم 
کــرده مذاکرات بــرای اطمینان برای اجرای بی کم 
و کاســت تعهدات آمریــکا ذیل برجام و قطعنامه 
22۳1 ادامــه خواهــد داشــت. گفت وگوهــا بایــد 
تامین کننــده منافــع عالیه مردم و ایران باشــد که 
بارهــا بــا نقض مکرر آمریــکا و بی عملی اروپا این 

منافع تامین نشده است.
وی بــا بیــان اینکه گفت وگوهــا باید تضمین 
کننــده تامیــن منافــع مــردم ایــران باشــد، یــادآور 
شــد: بــا ایــن هــدف حتــی یک ســاعت هــم تعلل 
نخواهیم کرد. انتقال دموکراتیک در ایران انجام 
شــده اســت و بایــد همــه اجــازه ایــن مســاله را 
بدهنــد که ایــن انتقال انجام شــود. دولت و وزرا 
مســتقر شــدند. درباره ادامه مذاکــرات پیام هایی 
کــه از ســوی رئیس جمهــوری و وزیــر خارجه داده 

شده است، روشن است.
رئیس مرکز دیپلماســی عمومی و رســانه ای 
وزارت امــور خارجــه ادامــه داد: طــرف آمریکایــی 
بایــد بدانــد با ذهنیــت دوران ترامپ نتیجه ای جز 
شکســت حداکثــری کســب نمی کند. آنهــا باید با 
دستور کار واقعی به وین بیایند و برجام را بی کم 
و کاســت انجام دهند. این مســاله ما را سریع به 

احیای برجام و توافق کمک می کند.
حمالتبهپنجشیربهاشدوجه

محکوماست

ســخنگوی وزارت امور خارجــه اخباری که از 
پنجشــیر می رسد را نگران کننده خواند و گفت: 
حمــالت دیشــب به اشــد به وجه محکــوم بوده و 
شــهادت رهبران افغانستان موجب تاسف و تاثر 

عمیق است.
 وی با بیان اینکه دخالت خارجی حتماً باید 
بررسی شود و ما این موضوع را در دست بررسی 
داده  نشــان  افغانســتان  تاریــخ  گفــت:  داریــم، 
مداخلــه خارجــی چه مســتقیم چه غیر مســتقیم 
نتیجــه ای جــز شکســت بــرای نیروهــای متجــاوز 
نداشــته اســت. مــردم افغانســتان مــردم بســیار 
استقالل طلب و غیوری هستند و قطعاً هر گونه 

مداخله خارجی محکوم است.
 خطیــب زاده اضافــه کرد: موضوع پنجشــیر 
به عنوان سیاست اصولی جمهوری اسالمی باید 
از طریق گفت و گو و با وساطت و حضور تمامی 
بزرگان افغانســتان حل شــود و هیچ طرفی نباید 
اجازه بدهد این مسیر به برادر کشی ختم شود.
تصریــح  دیپلماســی  دســتگاه  ســخنگوی   
کــرد: طالبــان بایــد به حقوق خــودش ذیل حقوق 
بین الملــل و بــه تعهــدات خودش طبــق هر آنچه 
گفتــه پایبنــد باشــد. محاصــره منطقــه پنجشــیر، 
گرسنگی دادن به مردم و قطع آب و برق منطقه 

آن چنان که به ما گزارش داده شده مایه نگرانی 
هست.

وی بــا تاکیــد بر اینکــه حقوق بشردوســتانه 
ذیــل حقــوق بین الملل باید رعایت شــود، گفت: 
جمهــوری اســالمی ایــران تمــام مســاعی و همــت 
خود را به کار گیرد به پایان آالم مردم افغانستان 
و تشــکیل دولت فراگیر در افغانستان کمک کند 
که بازتاب دهنده ترکیب قومیتی و جمعیتی این 

کشور باشد.
 خطیب زاده خاطرنشــان کرد: این خواست 
و اراده مــردم اســت کــه نهایتــاً بایــد محقق شــود 
و آینــده افغانســتان را معلــوم کنــد نــه دخالــت 
خارجی و هیچ طرح و توطئه دیگری. قطعاً صلح 
پایدار از طریق گفت و گوهای اصیل بین افغانی 

بین همه گروه ها می گذرد.
ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی ادامــه داد: 
تذکــر جــدی می دهــم کــه تمامــی خطــوط قرمــز 
و تعهــدات ذیــل حقــوق بیــن الملــل رعایت شــود 
بــا دقــت و از نزدیــک  ایــران  جمهــوری اســالمی 
تحــوالت افغانســتان را پیگیــری می کنــد. مــا در 
ســطوح مختلف در تماس هســتیم نماینده ویژه 
ما به طور ساعتی با طرف های مختلف در تماس 
اســت. دیشــب آقــای امیرعبداللهیــان به عبدهللا 

عبــدهللا صحبتــی داشــتند و مذاکــرات و گفــت  و 
گوها همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.

 وی گفــت: طرح ایــران برای گفت و گوهای 
فراگیــر در افغانســتان یــک دور برگزار شــده و ما 

آمادگی داشتیم دور دیگر هم برگزار کنیم
خطیــب زاده دســتیابی بــه راه حــل مرضــی 
الطرفیــن، محقــق شــدن خواســت و اراده مــردم 
افغانســتان، و اجتناب از برادر کشــی را سیاست 
اصولــی ایــران ذکــر کــرد و افــزود: همــه آنهایــی 
در  کــه  چیــزی هســتند  آن  ناظــر  و  شــاهد  کــه 
افغانستان اتفاق می افتد به نقش موثر و کلیدی 
ایــران اذعــان دارنــد و می دانند که ایران چه کرده 

و چه می کند.

افغانستانجایمتجاوزان
نیست

وی بــا تاکیــد بــر اینکه پنجشــیر تنها راه حل 
سیاســی دارد، گفــت: محاصره پنجشــیر به هیچ 
وجه من الوجوه از نظر حقوق بین الملل و حقوق 
بشردوستانه قابل پذیرش نیست و گزارش هایی 
که دریافت شــده گزارش های بسیار نگران کننده 
اســت و جمهــوری اســالمی ایــران همچنــان بــه 

تالش خود ادامه می دهد.

ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی ادامــه داد: 
ما در کنار مردم افغانســتان هســتیم می خواهیم 
جلو برادرکشی گرفته شود و در همین چهارچوب 
کار را پیــش می بریــم؛ هرگونــه دخالت خارجی را 
هــم نــه تنها محکــوم می کنیم بلکــه از تمام توان 

خود استفاده می کنیم.
آنهایــی  یــا  و  دوســتان  بــه  یادآورشــد:  وی 
کــه احیانــاً اگــر گزارش هــا درســت باشــد خطــای 
وارد  دیگــری  نیــات  بــه  و  کننــد  مــی  راهبــردی 
افغانســتان می شــوند، متوجه شــان می کنیم که 
افغانســتان جایــی نیســت کــه تجــاوز خارجــی را 
بپذیــرد جغرافیای افغانســتان، جغرافیای مردمی 
اســت کــه همــواره بــرای اســتقالل خــود و بیرون 

راندن نیروهای متجاوز جنگیده اند.
گروه هــای  کمــک  بــا  افــزود:  خطیــب زاده 
افغانســتانی کمــک خواهیــم کرد که صلــح پایدار 
در ایــن کشــور ایجــاد شــود. همانطــور کــه مقــام 
معظــم رهبــری گفتنــد کــه رفتــار دولــت آتــی و 
رفتــار  نــوع  قــدرت هســتند،  در  کــه  گروه هایــی 
ایــران و کشــورهای بین المللــی را نســبت به آنها 
مســووالنه  آنهــا  هرچقــدر  می کننــد.  مشــخص 
رفتــار کننــد، پاســخ درســت تری را از ســوی نظام 
بین الملــل، کشــورهای منطقــه و ایــران دریافــت 

خواهند کرد.
طالبــان  قدرت گیــری  تاثیــر  دربــاره  وی 
بــا  مــرزی  از رودهــای  ایــران  بــر مســاله حقابــه 
افغانســتان  در  اینکــه  شــد:  یــادآور  افغانســتان 
چــه کســی دولــت را در دســت بگیــرد، تاثیــری 
نــدارد. قطعــا منتظــر  تفاهمــات  و  توافقــات  بــر 
می نشــینیم دولــت فراگیــر در افغانســتان شــکل 
بگیــرد. حقابه ایران همواره در دســتورکار بوده و 

باز هم خواهد بود.
شــهروندان  تعــداد  دربــاره  زاده  خطیــب 
افغانستانی که به شکل غیرقانونی یا قانونی وارد 
ایران شــده اند، یادآور شــد: قطعا آمار رسمی که 
وجــود دارد و آمــار آنهایی کــه به صورت »بی جا« 
شــده یــا آنهایــی کــه بــه صــورت غیرقانونــی وارد 
شدند، به صورت تقریبی و تحقیقی وجود دارد.  
رئیس مرکز دیپلماســی عمومی و رســانه ای 
وزارت امــور خارجــه بــا یــادآوری ایــن موضــوع که 
ایــران بیش از ۴۰ ســال اســت چندیــن میلیون از 
بــرادران و خواهران افغانســتانی خــود را میزبانی 
می کنــد، عنــوان کــرد: تمامــی مســاعی ایــران این 
بــوده کــه میزبان خوبی برای بــرادران و خواهران 
خود باشــد اما هیچ جا وطن خود آدم نمی شــود. 
زیــادی  در بحــران اخیــر درخواســت های بســیار 
بــرای ویــزای ایران بود و تا جایی ســفارتخانه های 
ایران می توانســتند تســهیل کردند و این فضا در 

چارچوب قانونی خود ادامه دارد.

ضمــن دارایــی و اقتصــادی امــور وزیــر
اعــالماینکــهدرراســتایتامیــنکســریبودجــه
بــدونروشهــایتــورمزاکمیتــهایدروزارتخانه
تشــکیلشدهاست،گفتکهصورتحسابتمام
شــرکتها،بانکهــاوبیمههــایدولتــیازمــاه

آیندهشفافخواهندشد.
به گزارش ایســنا، احســان خاندوزی در یک 
از مشــکالت  برنامــه تلویزیونــی منشــأ بســیاری 
اقتصادی ایران از جمله تورم باال، رشد اقتصادی 
نامناســب، فقــر و نابرابــری و ... را در مدیریــت 
نکــردن اقتصــاد بــه صــورت هوشــمند دانســت و 
گفت: در حال حاضر در همه سطوح خرد و کالن 
اقتصاد کشــور شــاهد درهم ریختگی و رهاشدگی 
هســتیم کــه وزارت اقتصــاد بــه عنــوان یکــی از 
وزارتخانه هــای فرابخشــی تــالش خــود را بــر ایــن 
محــور می گذارد تا اهداف و برنامه ریزی های خود 

را در مسیر هوشمندسازی سوق بدهد.
محیــط  بــرای  خــود  برنامه هــای  دربــاره  وی 
کســب وکار ضمــن بیــان اینکــه درب هــای وزارت 
اقتصــاد بیــش از پیــش به روی فعــاالن اقتصادی 
بــرای رفــع مشــکالت و موانــع پیــش روی آن هــا 
بــاز اســت، افــزود: در حوزه مقــررات و مجوزهای 
کســب وکار بنــا برایــن اســت که تســهیل مجوزها 
بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد و ثبت محور 

کردن مجوزها اولین و مهم ترین دستور کار مرکز 
ملــی مطالعــات پایش و بهبود محیط کســب وکار 
است تا از این طریق نظارت ها به صورت پسینی 
شــکل بگیرد. برای اینکــه مصوبات وزارت اقتصاد 
تنها بر روی برگه و کاغذ محدود نشوند، از مرکز 
فنــاوری اطالعــات وزارتخانــه درخواســت کــرده ام 
تــا پــس از ابــالغ هــر مصوبه و مجوزی، شــبکه ای 
تعبیــه شــود تــا موارد نقــض آن ها تحــت بازخورد 

قرار گیرد. 
عملکردبانکهایدولتیشفاف

میشود
وزیــر اقتصــاد ادامــه داد: وزارت اقتصــاد بــه 
عنــوان نماینــده شــرکت ها، بیمه هــا و بانک هــای 
دولتــی در هفته هــای پیــش رو ایــن موضــوع را 
پیگیــری و محقــق می کنــد تــا بــرای شفاف ســازی 
عملکــرد شــرکت ها، بیمه هــا و بانک هــای دولتــی 
یــا  و  آن هــا  عملکــرد  و  مالــی  صــورت  اطالعــات 
ارزیابــی صالحیــت عــزل و نصب هــا و ... هماننــد 
اتفاقی که برای شــرکت های بورسی رخ می دهد، 

اعالم و منتشر شود. 

 برنامههایخاندوزی

برایبازارسرمایه

خانــدوزی دربــاره بازار ســرمایه توضیح داد: 
در راســتای بــازار ســرمایه هم ورود شــرکت ها به 
این بازار و هم تامین مالی شرکت ها و پروژه ها از 
محل بازار ســرمایه را تقویت و تســهیل می کنیم. 
برنامــه دیگــر وزارتخانــه بــرای بــازار ســرمایه ایــن 
رفــع  بــرای  ســرمایه  بــازار  نهادهــای  کــه  اســت 
نیازهــای ایــن بــازار اعــم از متنوع ســازی ابزارهای 
و نظارت هــا چابک تــر عمــل کنند. از ســوی دیگر، 
برای بهبود عملکرد بازار سرمایه باید قیمت ها در 
سایر بخش های اقتصادی شود زیرا، این موضوع 

عالمت های منفی به بازار منتقل می کنند. 
وی افزود: به عنوان مثال، با شــدت گرفتن 
ســیمان  قیمــت  کاال  بــورس  در  ســیمان  عرضــه 
کاهــش قابــل مالحظه ای پیدا کــرد که عرضه کاال 
در بورس، روشــی مناســب برای تعیین قیمت به 
دور از فســاد و عادالنه اســت که باید برای ســایر 
کاالها نیز امکان فراهم شــود. الزم به ذکر اســت 
که گفتمان مشــترکی بین وزرای اقتصادی دولت 
وجود دارد و همین موضوع باعث شــد تا کاهش 

قیمت سیمان رقم بخورد. 

اولویتهایمالیاتیوزیراقتصاد
خاندوزی درباره اصالح نظام مالیاتی گفت: 
تنها راه عادالنه اداره کردن اقتصاد این است که 

جمع آوری و بررسی اطالعات اقتصادی به صورت 
هوشــمند صــورت بگیــرد کــه یکــی از اولویت های 
ســازمان امور مالیاتی این اســت تا الگوریتم های 
هوشــمندی بــرای اخــذ مالیــات ایجاد شــود. بنده 
برنامــه پیشــنهادی ســازمان امــور مالیاتــی بــرای 
اصالحــات گام بــه گام را مطالعــه کــرده ام امــا از 
این جهت که از نظر من این برنامه کافی نیست، 
زمانبنــدی برنامه هــای موردنظــر بــرای اصالحــات 
پایه هــای مالیاتــی، قوانیــن و ... را در آینده اعالم 

خواهم کرد.
دســتور  اولیــن  داد:  ادامــه  اقتصــاد  وزیــر 
ارائــه الیحــه اصــالح قانــون  ایــن اســت کــه  کار 
اصــالح  و  بگیــرد  مالیات هــای مســتقیم ســرعت 
اصل ۴۴ خصوصی ســازی مــورد توجه قرار بگیرد 
کــه امیــدوارم با همکاری مجلس و وزارت اقتصاد 
ایــن مــورد اصــالح شــوند. دربــاره طــرح مجلــس 
برای بانک مرکزی اهدافی که درنظر گرفته شــده 
بــه درســتی انتخاب شــده اســت؛ اما بهتــر بود از 
روش های کم مناقشه تری برای تحقق این اهداف 

استفاده شود.
 اقداماتفوریوزیر

براینظامبانکی
وی دربــاره اقدامات فوری برای اصالح نظام 

بانکــی بیــان کــرد: در زمینــه چگونگــی نرخ گذاری 
یــا روش هــای اســتمهال  تســهیالت و ســپرده ها 
هوشمندســازی  طریــق  از  بایــد   ... و  وام هــا 
شفاف ســازی صورت بگیرد که مقرر شــده اســت 
بــرای قراردادهــا و  تــا یــک ســامانه الکترونیکــی 
تسهیالت بانکی ایجاد شود و فعاالن اقتصادی به 
صورت مستقیم و شفاف در روند تسهیالت دهی 
قــرار بگیرنــد تــا در صــورت تخلــف بتواننــد اقدام 

الزم را انجام دهند. 
خانــدوزی بــا بیــان اینکه اگر بانکــی از وضع 
اعتبــاری مشــتری خــود اطمینــان خاطــر دارد باید 
وضعــی فراهــم شــود تا آن مشــتری بدون ســفته 
و ضامــن وام خــود را دریافــت کنــد، گفــت: در 
روزهای شــروع فعالیت دولت جدید تالش شــده 
اســت تــا مشــکل تامیــن و یــا وصــول درآمدهــای 
دولــت را بــدون اســتقراض از بانــک مرکــزی یــا 
برداشــت از تنخواه رفع کنیم و در وزارت اقتصاد 
کمیته ای تشکیل شده است تا تامین مالی دولت 
از محل هــای مالیــات، خصوصــی ســازی، انتشــار 
اوراق و ... مــورد نظــارت و بررســی قــرار بگیــرد تا 
برنامه هــای زمــان بنــدی شــده برای وصــول آن ها 
محقــق شــود. بــا انجــام این امــور می تــوان موتور 
خلق تورم بیشــتر را محدود کرد تا بتوان کســری 

بودجه را غیرتورمی تامین کرد.

حــدود ســالیانه بــه ایــران مطالعــات، طبــق
یــکمیلیــونواحــدمســکونینیــازداردکــهدولت
ســیزدهمومجلــسنیــزبــرایدســتیابیبــهایــن
مهــم،هدفگذاریکردهاندوبهنظرمیرســددور
ازدســترسنباشــد؛البتــهطــی۲۵ســالگذشــته
اوجساختوســازدرســال۱۳۹۰بــودهکــهبــرای
حــدود۷۶۵هــزارواحــدمســکونیپروانــهصــادر
شــدهواینرقمدرســال۱۳۹۸به۴۰۱هزارواحد
رســیدهاســت.جالباینکهســهمبخشدولتیاز
کلســاختوســازدرســال۱۳۹۸فقــط۱درصــد

بودهاست.
بــه گــزارش ایســنا، مســکن مهــر باالخــره بعد 
از 1۴ ســال تقریبــا تمــام شــده و مســکن ملــی روی 
میــز دولــت قبل قرار گرفته که طبیعتا با الحاق این 
پروژه به طرح جهش تولید و تامین مسکن، دولت 
فعلــی موظــف بــه انجــام تعهــدات طرح اقــدام ملی 

مسکن خواهد بود.
دهــم  و  نهــم  دولتهــای  کــه  هســت  یادمــان 
ابتــدای طــرح مســکن مهــر در ســال 1۳۸۶ وعــده 

اتمــام پروژه هــای مســکن مهــر را در 1۸ مــاه داده 
بودنــد امــا به قــدری تامیــن زیرســاختها و خدمات 
ایــن پــروژه 2 میلیــون و 2۰۰ هــزار واحــدی طــول 
طــول  بــه  هــم   1۴۰۰ ســال  تــا  پــروژه  کــه  کشــید 
انجامید. با اینکه محمد اســالمی، وزیر ســابق راه 
و شهرســازی ـ دو مــاه قبــل در جریــان افتتــاح 22 
هــزار واحــد مســکن مهــر اعــالم کــرد: پرونــده این 
طــرح بســته شــده و بــه دولــت ســیزدهم کشــیده 
نخواهــد شــد، بررســی ها نشــان می دهــد هنوز در 
برخــی شــهرهای اطراف تهران تعــدادی از واحدها 

تحویل نشده است.
طبــق طــرح جامع مســکن، ســالیانه بــه حدود 
یــک میلیــون واحــد مســکونی در کشــور نیــاز داریم 
امــا بــا توجــه بــه تجربه ای کــه پیش روی مســئوالن 
قــرار دارد از طریق ســاخت و ســاز دولتــی نمی توان 
بــه ایــن هــدف رســید و بایــد بخــش خصوصــی را با 
ارایه مشوقها و اصالح قوانین و مقررات فعال کرد. 
طــرح جهــش تولیــد و تامیــن مســکن نیــز بــا هــدف 
ســاخت ســالیانه یــک میلیــون واحــد مســکونی از 

ســوی مجلــس بــه تصویب رســیده و دولت رئیســی 
نیــز قول داده ســالیانه یک میلیون واحد مســکونی 

احداث کند.
ساختوسازبهحدود۴۰۰هزار

واحددرسال۹۸رسید
در ســال 1۳9۸ هم تعداد واحدهای مسکونی 
در پروانه هــای صــادره ۴۰1 هــزار و 2۴5 واحد بوده 
کــه نســبت بــه ســال 1۳9۷ بــه میــزان 1.۶ درصــد 
افزایــش داشــته اســت. در ایــن بیــن ۳۷5 هــزار و 
۳۳۴ پروانه واحد مســکونی برای بخش خصوصی، 
۳15۴ واحــد بــرای تعاونی هــا و ۴۰۷۷ واحــد بــرای 
بخــش دولتــی صــادر شــده اســت. بنابرایــن ســهم 
دولت از کل ســاخت و ســازها در ســال 1۳9۸ فقط 

1 درصد بوده است.
اگر آمار سالهای گذشته را مالک قرار دهیم به 
نظر می رسد احداث یک میلیون واحد مسکونی دور 
از دســترس نباشــد امــا با توجه به رکــود فعلی، کار 
دشواری به نظر می رسد. فعاالن صنعت ساختمان 

در بخــش خصوصی با موانــع متعددی مواجهند که 
مهمتریــن آن بــه تــوان نداشــتن متقاضیــان واقعــی 

مربوط می شود.
 بیرغبتیبخشخصوصی

برایتولیدمسکن
ایــرج رهبــر، نایــب رئیس انجمن انبوه ســازان 
اســتان تهــران ـ بــا بیــان اینکــه ســازندگان مســکن 
»نــای« بلنــد شــدن ندارنــد بــه ایســنا گفــت: بــازار 
دولــت  پایانــی  روزهــای  در  ســاختمانی  مصالــح 
دوازدهــم وضــع نابســامانی پیدا کــرده و قطعا رکود 
بخــش ســاخت و ســاز را عمیق تــر خواهــد کــرد. بــه 
نظــر مــن علت اصلی به ســوء مدیریــت برمی گردد. 
نمی گویــم تعمــدی در کار اســت اما نمی شــود همه 
چیز را رها کرد و مشکالت را به دوش دولت بعدی 

انداخت.
وی افــزود: قیمــت هــر پاکت ســیمان از حدود 
۳۰ هــزار تومــان بــه باالی ۶5 هزار تومان رســیده و 
میلگرد از کیلویی 1۴ هزار تومان به 2۰ هزار تومان 

افزایــش پیــدا کــرده اســت. ایــن در حالی اســت که 
شــش مــاه قبــل هــم بــه بهانــه افزایــش هزینه ها و 
حمل و نقل قیمت سیمان از حدود 12 هزار تومان 

به 25 تا ۳۰ هزار تومان رسیده بود.
بــه گفتــه رهبــر، حــدود 1۸۰ قلــم کاال در یــک 
ســاختمان اســتفاده می شــود کــه اگــر همگــی مثــل 
شــوند  مواجــه  قیمــت  رشــد  بــا  فــوالد  و  ســیمان 
هزینه های ســازندگان کمرشــکن خواهد شــد. حتی 
اگر نرخ زمین را صفر در نظر بگیریم قیمت ساخت 
بــه بــاالی شــش میلیــون تومــان در هــر متــر مربــع 
رســیده و با رشــدهای اخیر هیچ چشــم اندازی برای 

بخش ساخت و ساز وجود ندارد.
هزینهساختهرواحدمسکن

ملی۳۷۵میلیونتومان
از سوی دیگر طبق اعالم بانک مسکن تاکنون 
آورده متقاضیــان 2۸۴۰  تومــان  از ۸۶۴۰ میلیــارد 
میلیــارد تومــان آن بــرای احــداث پروژه هــای طــرح 
اقــدام ملــی مســکن بــه حســاب ســازندگان واریــز 

شــده اســت. 2۴۴ میلیــارد تومــان هــم تســهیالت 
بانکــی پرداخــت شــده کــه مجمــوع دو عــدد مذکــور 
را بــه ۳۰۸۴ میلیــارد تومــان می رســاند. مابقــی نیز 
کــه حــدود 5۸۰۰ میلیارد تومان اســت بــه تدریج با 
پیشــرفت فیزیکی و آغاز احداث پروژه ها تخصیص 

خواهد یافت.
بــا احتســاب هزینــه حــدود 5 میلیــون تومــان 
بــرای هــر متــر مربــع واحدهــای اقــدام ملــی، بــرای 
ساخت یک واحد ۷5 متری به حدود ۳۷5 میلیون 
تومــان نقدینگــی نیــاز اســت. یعنــی ۳۰۸۴ میلیارد 
تومــان فقــط تکافــوی ســاخت ۸22۴ واحــد اقــدام 
ملــی مســکن را می دهــد. البتــه تــا کنــون ۴۰ هــزار 
و ۷۸ واحــد مســکن ملــی افتتــاح شــده کــه محمود 
محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ به ایسنا 
گفــت: عمــده واحدهایــی که به بهره برداری رســیده 
از روشــهایی همچــون تعاونی ســازی بــا دریافت وام 
اوراق، استفاده از تسهیالت 9 درصد بافت فرسوده 
و دریافــت زمیــن بدون اتکا به منابع بانکی ســاخته 

شده است.

سهمدولتازساختمسکندرسال۹۸:فقط۱درصد

تشکیلکمیتهرفعبدونتورمتامینکسریبودجهدروزارتاقتصاد

خطیبزاده:درمذاکراتمثبتهستهایتعللنمی کنیم
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

افتتاح بخش مگا آی سی یو 
 بیمارستان امام )ره( اهواز

با مشارکت بانک رفاه
در راســتای ایفای نقش موثر در حوزه مســئولیت 
اجتماعی، بخش مگا آی ســی یو بیمارســتان امام )ره( 
اهواز با مشارکت بانک 

رفاه افتتاح شد.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
رفــاه، بــا توجــه بــه نیــاز 
بــه  اهــواز  شهرســتان 
تخــت مراقبت های ویژه 
بیمــاران  بســتری  بــرای 
کرونایی، بخش مگا آی 
ســی یــو بیمارســتان امــام )ره( اهــواز با حــدود 40تخت 
و بــا مســاعدت مالــی این بانک ویــژه بیمــاران کرونایی، 

افتتاح شد.

راه اندازی کارخانه دی پلیمر 
آریا با حمایت بانک ملی

شــرکت تولیدی دی پلیمر آریا با پشــتیبانی بانک 
ملــی و راه انــدازی خــط تولیــد خــود توانســته عــاوه بر 
فراهــم کــردن نیــاز صنایع به پلی پروپلیــن )ماده اولیه 
و نیاز صنایع بســته بندی، نساجی، پزشکی، پاستیک 

و...( برای 450 نفر هم اشتغال مستقیم ایجاد کند.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک ملــی، ایــن بانــک 
توســعه  راســتای  در 
کمــک  اقتصــادی، 
پایــدار،  اشــتغال  بــه 
افزایــش  و  خودکفایــی 
تولیدکننــدگان،  تــوان 
حمایــت  در  همچنیــن 
ایجــادی،  طرح هــای  از 
ســرمایه  و  توســعه ای 
دهه هــای  درگــردش 
گذشته واحدهای تولیدی مشارکت فعال داشته است.
ســهم بانک از هزینه هــای ثابت کارخانه دی پلیمر 
آریا شامل ساختمان، تاسیسات و ماشین آالت داخلی 
9هــزار و 277میلیــارد ریال و ســرمایه درگــردش هزار و 

200میلیارد ریال است.
ارزش ریالــی محصــوالت شــرکت در ســال 70هزار 
میلیــارد ریــال اســت که توان صــادرات حــدود 30درصد 

از این محصوالت معادل 50میلیون یورو وجود دارد.

رونمایی از »صفحه فروش 
اختصاصی نمایندگان بیمه 

ملت«
اعضــای  مدیرعامــل،  حضــور  بــا  مراســمی  در 
هیات مدیــره و مدیــر کســب و کار دیجیتــال بیمه ملت 
کــه بــه صــورت آنایــن برگــزار شــد، از صفحــه فــروش 

اختصاصی نمایندگان بیمه ملت رونمایی شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بیمــه ملــت، اســماعیل 
مدیرعامــل  دلفــراز، 
اهمیــت  ملــت،  بیمــه 
نیــاز بــه تفکــر دیجیتال 
را  بیمــه  صنعــت  در 
مدنظــر قرارداد و گفت: 
این کــه  بــه  توجــه  بــا 
صنعــت بیمه از صنعت 
لحــاظ  بــه  بانکــداری 
دیجیتالی شــدن عقب تر 
اســت بایــد به دنبال راهی باشــیم تا عرضــه محصوالت 
و کانال هــای فــروش بــا توجه بــه ذائقه متفــاوت مردم، 
بیشــتر در دســترس قــرار گیــرد. مدیرعامــل بیمه ملت، 
دیجیتالی شدن صنعت بیمه را نه یک نیاز، که یک الزام 
دانســت و افزود: امروزه این مهم، در کانون توجه اکثر 
کســب و کارهاســت و اگــر صنعــت بیمــه در برابــر ایــن 

تغییر مقاومت کند، بی شک آسیب خواهد دید.
کــه  کرونــا  بیمــاری  شــیوع  یــادآوری  بــا  دلفــراز 
سبب شده بخش قابل توجهی از صدور و عملیات بیمه 
بــه ســمت کانال هــای توزیــع آنایــن بــرود، اعــام کــرد: 
بــا توجــه بــه نگرانــی شــبکه فروش شــرکت های بیمه در 
زمینــه افزایش فــروش آناین در صنعت، بیمه ملت به 
همت مدیریت کسب و کار دیجیتال و مدیریت فناوری 
اطاعات، از سال گذشته برنامه طراحی و ایجاد صفحه 
اختصاصــی فــروش آنایــن نمایندگان را در دســتور کار 

شرکت قرار داد.
او ادامــه داد: امــروز، بیمــه ملــت بــه عنــوان اولین 
شــرکت بیمــه در کشــور؛ بــا ایجــاد فضایی بــرای فروش 
آنایــن و در دســترس شــبکه فــروش؛ از صفحه فروش 

اختصاصی نمایندگان رونمایی می کند.
مدیرعامل بیمه ملت، ایجاد تحولی بزرگ در تجربه 
مشــتری بــه لحــاظ فــروش بیمه نامــه را از جملــه مزایای 
این نوآوری در بیمه ملت دانســت و بیان کرد: با توجه 
بــه این کــه تاکنــون صفحــه فــروش اختصاصــی و آناین 
بیمه نامــه، در دســترس حــدود 90درصــد نماینده هــای 
بیمه ملت  قرار گرفته است؛ به زودی عاوه بر فروش 
بیمه نامه شــخص ثالث، بســتر فروش ســایر رشته های 

بیمه ای نیز در این پلتفرم فراهم می شود.
بی شــک؛  افــزود:  خصــوص  همیــن  در  دلفــراز، 
شخصی ســازی فرایندهــا و نحــوه صــدور بیمه نامــه بــا 
ســهولت بیشــتر، در ســودآوری میــزان فــروش بــه یاری 
صنعــت بیمــه می آیــد. مدیرعامــل بیمــه ملــت، در پایان 
ســخنان خود با یــادآوری افزایش ســرمایه 976درصدی 
بیمــه  بزرگتریــن شــرکت  را  ایــن شــرکت  ملــت؛  بیمــه 
خصوصــی کشــور دانســت و گفــت: مدیریــت ریســک و 
ترکیــب پروتفــوی مناســب از دیگــر اســتراتژی های بیمه 
ملــت اســت تــا بتوانــد همــگام بــا تحــوالت فنــاوری؛ در 

پیشرفت صنعت بیمه کشور موثر واقع شود.

پرداخت 21.8 هزار میلیارد 
ریال تسهیالت در مناطق 

روستایی از سوی پست بانک
پســت بانک در ســال 1397مبلــغ 11هــزار میلیــارد 
ریال تســهیات اشــتغال پایــدار در مناطق روســتایی و 
کم برخــوردار پرداخت کرده بود که این میزان در پایان 
مرداد ســال جــاری به 21.8هزار میلیــارد ریال افزایش 
یافته و برای 43هزار نفر فرصت شغلی در این مناطق 

فراهم کرده است.
به گزارش روابط عمومی پست بانک، بهزاد شیری، 

پســت بانک  مدیرعامــل 
گفــت: تــا پایــان مــرداد 
ســوی  1400از  ســال 
بانکــی  باجه هــای 
پســت بانک  روســتایی 
کشــور  سراســر  در 
فقــره  10.4میلیــون 
اقشــار  بــرای  حســاب 

روســتایی افتتــاح شــده اســت کــه این میزان نســبت به 
مرداد سال 1400رشد 11درصدی را نشان می دهد. مبلغ 
ســپرده های روســتایی باجه های بانکی نیــز به 197هزار 
میلیارد در پایان مرداد سال جاری رسید که در مقایسه 
بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته 86درصــد رشــد داشــته 

است.
شــیری افزود: ســرانه ســپرده های باجه های بانکی 
روســتایی پســت بانک منتهــی بــه مرداد 1400نســبت به 
دوره مشابه سال 1399به میزان 68درصد رشد داشته 
که نشــان دهنده تمایل روســتائیان به ســپرده گذاری در 
بانــک و تعمیــق و توســعه خدمات مالــی و بانکی در این 
مناطق اســت.در حال حاضر 5هزار و 721باجه خدمات 
بانکــی روســتایی در اقصــی نقــاط کشــور در حــال ارائــه 

خدمات مالی و بانکی در این مناطق هستند.

افزایش 2 برابری پرداخت 
تسهیالت مکانیزاسیون 
کشاورزی در سال 1400

بانک کشــاورزی تا 13شــهریور ســال جاری تعداد 
15هزار و601فقره تســهیات، جمعاً به مبلغ 24هزار و 
853میلیارد ریال برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی 

پرداخت کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، تسهیات 

پرداختی این بانک برای 
مکانیزاســیون  توســعه 
مبلــغ  از  کشــاورزی 
و770میلیــارد  12هــزار 
شــهریور  در  ریــال 
مبلــغ  ســال1399به 
و853میلیــارد  24هــزار 
ریــال در شــهریور ســال 
یافتــه  افزایــش  جــاری 

است که حاکی از افزایش نزدیک به 2برابری تسهیات 
پرداختی در این بخش،طی مدت یاد شده است.

بــر اســاس ایــن گــزارش، تســهیات پرداختــی این 
بانک برای توســعه مکانیزاســیون کشاورزی در مقایسه 
با مدت مشــابه ســال 1399از رشدی حدود 95درصدی 
برخــوردار بــوده اســت و بــا پرداخــت این مبلغ در ســال 
جــاری عــاوه بــر پوشــش افزایــش قیمــت ماشــین های 
کشــاورزی،تعداد بیشــتری از این ماشــین ها بــه ناوگان 

مکانیزاسیون کشاورزی افزوده شده است.
این گزارش می افزاید؛ برنامه عملیاتی تعیین شــده 
از ســوی مرکــز توســعه مکانیزاســیون کشــاورزی بــرای 
پایــان ســال جــاری مبلــغ 30هــزار میلیــارد ریــال تعیین 
شــده اســت کــه تا کنون حــدود 83درصد از ایــن برنامه 

محقق شده است.
توســعه مکانیزاســیون بــه عنــوان یکــی از عوامــل 
اساســی رشــد و پایداری تولید کشاورزی به ویژه در زیر 
بخــش زراعت، جــزو اولویت های این بانــک در پرداخت 
تســهیات قرار دارد که خوشــبختانه تسهیات پرداختی 

به این بخش رشد قابل ماحظه ای داشته است.

کسب سطح یک توانگری 
مالی از سوی بیمه آرمان

بــا تاییدیه بیمــه مرکزی توانگری مالی بیمه آرمان 
بــرای دومیــن ســال متوالــی بــا نســبت 243درصــد در 

سطح یک قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی بیمه آرمان، طبق ارزیابی 

انجام شــده  کنتــرل  و 
مالــی  صورت هــای 
بیمــه   ،1399 ســال 
آرمان با کســب نســبت 
ســطح  در  243درصــد 
مالــی  توانگــری  یــک 
برای ســال 1400و وضع 

مطلوب قرار گرفت.
کــه  شــرکت هایی 

در سطح یک توانگری قرار دارند، از توانایی کافی جهت 
ایفــای تعهــدات خــود در مقابــل بیمه گــزاران و صاحبان 
فنــی در  اقدامــات  از  یکــی  و  برخوردارنــد  آنهــا  حقــوق 
راســتای حفظ و توســعه توانگری مالی یک شرکت بیمه 

است.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
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بــه گفته مدیر نظارت بر نهادهای مالی 
ســازمان بورس، توســعه و تسهیل دسترسی 
از  یکــی  ســرمایه گذاری  صندوق هــای  بــه 
توســعه  خصــوص  در  انجام شــده  اقدامــات 

سرمایه گذاری غیرمستقیم است.
میثــم فدایــی در این بــاره به پایــگاه خبری 
بازارســرمایه )ســنا(، گفــت: در همیــن راســتا، 
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار دسترســی های 

آســان تر  اســتفاده  بــرای  را  آف الیــن  و  آنایــن 
سرمایه گذاران بازارسرمایه گسترش داده است.

از  مقررات زدایــی  یــادآوری  بــا  او 
صندوق هــای ســرمایه گذاری فعلــی بیان کرد: 
از  برخــی  بهــادار  اوراق  و  بــورس  ســازمان 
قوانین دست و پاگیر را کاهش داده و سعی 
کــرده اســت تاحــد امــکان بــه افزایــش کارایی 

صندوق ها کمک کند.

فدایی در پاســخ به این پرسش که برای 
حفــظ و نگهــداری ایــن ارزش و کم نشــدن آن 
چــه برنامــه ای داریــد، گفــت: در این خصوص 
بــه  روز  را  صندوق هــا  بــه  مــردم  دسترســی 
روز افزایــش می دهیــم تــا صندوق هــا بتوانند 
منابــع بیشــتری جــذب کننــد؛ عــاوه بــر این، 
عملکرد محــوری کارمــزد مدیــران صندوق هــای 
ســرمایه گذاری در دســت انجام اســت. براین 

اســاس، مدیرصندوق هایی که عملکرد بهتری 
نســبت به شــاخص داشته باشــند، می توانند 
کارمــزد دریافــت کننــد. ایــن موضــوع ســبب 
جهــت  در  صندوق هــا  بیشــتر  انگیــزه  ایجــاد 

تاش برای سوددهی بهتر است.
او خبــر داد: عملیاتــی شــدن ایــن روش 
نیازمند ایجاد نرم افزار مربوطه اســت که قرار 
است تا حدود دو هفته آینده عملیاتی شود. 

مسعود وطنخواه
یــک کارشــناس بــازار ســرمایه از افــت 
بــورس و عرضه هــای روزهای گذشــته ســهام 
را الزمــه تجدید انرژی برای رشــد در روزهای 

آینده دانست. 
ابراهیــم نوایــی بــا یــادآوری اینکــه ســیر 
تحــوالت مثبــت بــازار ســرمایه از اواخر خرداد 
و اوائل تیر آغاز شــده اســت، گفت: همزمان 
در ایــن مــدت افزایش قیمــت نرخ ارز در بازار 
داخــل و رشــد قیمــت کامودیتی هــا در بــازار 
جهانــی ســبب شــد کــه در ایــن مــدت ســود 
گروهــی از شــرکت های پرپتانســیل افزایــش 

یابد.
شــرکت های  ســود  افزایــش  افــزود:  او 
صورت هــای  در  صادراتی محــور  و  کامودیتــی 
از اواخــر تیــر در کــدال  مالــی ســه ماهه کــه 
بارگذاری و در دســترس فعاالن بازار ســرمایه 
قــرار گرفــت، دلیلــی شــد تــا مــرداد ســبزی را 

داشته باشیم.
ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه بــا بیــان 
اینکــه رونــد صعودی مــرداد بازدهــی خوبی را 
نصیــب ســرمایه گذاران کرد، بیان کــرد: ادامه 
ایــن رونــد صعــودی در شــهریور می توانســت 

ســبب نوعــی هیجــان روانی در 
بورس شود.

نوایــی ادامــه داد: بــه نظر 
مــن بــرای کنتــرل ایــن هیجــان 
الزم بــود کــه مقــداری عرضه ها 
از سوی حقیقی ها، حقوقی ها، 
افزایــش  و...  صندوق هــا 
از  گروهــی  هــم  تــا  کنــد  پیــدا 
و  فــروش  بــا  ســرمایه گذاران 

جابه جایی ســهام ســود شناســایی کنند و هم 
معامــات اندکــی روانتــر شــود  و در ایــن بازه 
زمانــی بــازار ســرمایه بار دیگر تجدیــد ارزیابی 
از  جدیــد  تاثیرگــذار  و  مهــم  فاکتورهــای  از 

شرکت ها داشته باشد.  
او بــه فعــاالن بازار ســرمایه درباره خرید 
شــرکت ها بــدون تحلیــل، هــر نیتــی و بــا هــر 
قیمتــی هشــدار داد و اظهــار کــرد: تجربه تلخ 
ســقوط بازار ســهام بعد از مرداد 1399ســبب 
شــد کــه حساســیت تجزیــه و تحلیل هــا روی 
رونــد صعــودی بــورس افزایش یابد تــا بورس 

تحلیلی تر به روند خود ادامه دهد.
نوایــی از افت بورس و عرضه های هفته 
گذشــته ســهام بــه عنــوان تجدید انــرژی الزم 

برای رشــد بورس در روزهای آینده تعبیر کرد 
و افــزود: معامــات فراوان هفته جاری گویای 
این اســت که بازار سرمایه در حال کف سازی 
اســت. چراکــه دست به دســت 
قیمت هــای  در  ســهام  شــدن 
جــاری موجــب افزایش قیمت  
تمام شــده و به روز شدن بهای 
می شــود  شــرکت ها  ســهام 
بــه عبــارت دیگــر، از یک ســو، 
جایگزیــن  جدیــد  قیمت هــای 
قیمت های گذشــته می شود و 
از ســوی دیگر، بــه دلیل ورود 
خریــداران جدیــد بــازار ســرمایه آماده شــروع 

حرکت جدید می شود.
 2 عرضه اولیه در پایان

هفته جاری
ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه بــا بیــان 
اینکــه دو عرضــه اولیــه در پایــان هفتــه جاری 
از  گروهــی  نگرانــی  ســبب  اســت  ممکــن 
سرمایه گذاران شود، گفت: سرمایه مورد نیاز 
با احتســاب 500هزار نفر شــرکت کننده برای 
این عرضه ها حدود 4.5میلیون تومان است، 
امــا بــا توجــه بــه اســتقبال حــدود 2میلیــون 
تومــان متقاضــی در دو مــاه گذشــته بــه نظــر 
نمی رســد ایــن عرضه هــا تاثیــری در روند بازار 

سرمایه داشته باشد.
وقتی ســهام شــرکتی برای نخستین بار 
در بورس عرضه می شود، به روز اول عرضه 
ســهام، »عرضــه اولیــه« گفتــه می شــود، در 
ســهام  کل  از  مشــخصی  درصــد  روز  ایــن 
شــرکت بــرای نخســتین بار از طریــق بــورس 
ســرمایه گذاران  وســیله  بــه  فرابــورس  یــا 

خریداری می شود.
نوایــی بــا بیــان اینکه ســرمایه مــورد نیاز 
بــرای خریــد عرضــه اولیــه چشــمگیر نیســت، 
بیان کرد: نباید علت نوســان و افت چند روز 
گذشــته بورس را نیاز فعاالن بازار سرمایه به 

نقدینگی عنوان کنیم.
در  عرضه هــای صورت گرفتــه  افــزود:  او 
روزهــای آغازیــن هفتــه بیشــتر بــرای کنتــرل 

هیجان و منطقی شدن قیمت ها بود.
نوایــی توصیــه کــرد: ســرمایه گذاران بــه 
هیــچ عنــوان بــرای خرید حجم بیشــتر ســهام 
دو عرضــه اولیــه نفروشــند و تنهــا بــر اســاس 
میــزان اطاعیــه عرضــه اولیــه نقدینگــی تهیه 
کنند و مطمئن باشــند که پس از تمام شــدن 
ایــن دو عرضــه، بــورس دوباره بــه روند اصلی 
خود یعنی رشد سهام پرپتانسیل بازمی گردد.
این کارشــناس بازار سرمایه اضافه کرد: 
عرضــه اولیه هــا همــواره ســبب تزریــق انــرژی 
جدیــد بــه بازار ســرمایه می شــود و شــرکت ها 

بــازار  وارد  بــورس  اوضــاع  اســاس  بــر  نبایــد 
سرمایه شوند.

او اظهــار کرد: عرضــه  اولیه های جدید از 
یک ســو ســبب عمق بخشی به بازار سرمایه و 
ارائــه تحلیل هــای جدیــد در بورس و از ســوی 
دیگر، تامین مالی شرکت ها با ورود به بورس 

آسانتر می شود. 
ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه در پایــان 
پیشــنهاد کــرد: اگــر تعــداد عرضه هــای اولیــه 
گسترش یابد باعث می شود شاهد شفافیت 

بیشتری در بازار سرمایه باشیم.
عرضه اولیه »مجتمع جهان 

فوالد سیرجان«
اولیــه ســهام شــرکت »مجتمــع  عرضــه 
جهــان فــوالد ســیرجان« بــا نمــاد »فجهــان« 
روز چهارشنبه )١٧ شهریور ماه( در فرابورس 

ایران انجام می شود.
به گزارش ایرنا، آگهی عرضه اولیه سهام 
شــرکت »مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان« با 
نماد »فجهان« منتشر شد که مطابق آن روز 
چهارشــنبه )١٧ شــهریور( ســهام ایــن شــرکت 
بــه شــیوه ثبــت ســفارش در فرابــورس عرضه 

خواهد شد. 
در ایــن عرضه اولیه به هر کد معاماتی 
حداکثــر هشــت هــزار ســهم در دامنــه قیمتی 
چهــار هــزار و 5٠٠ ریــال تــا پنــج هــزار و 500 

ریال تعلق می گیرد.

عرضه  اولیه »کیمیا تک«
ســهم  225میلیــون  تعــداد  همچنیــن 
شــرکت دارویــی، آرایشــی و بهداشــتی آریــان 
کیمیاتک، معادل 15درصد ســهام این شرکت 
چهارشــنبه بــا نماد معاماتــی »کیمیا تک« در 

بورس تهران عرضه اولیه می شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، این میزان 
ســهام در محــدوده قیمتــی 18هــزار و 819 تــا 
23هــزار ریــال بــرای هــر ســهم و بــا ســهمیه 
100ســهمی بــرای هــر کــد حقیقــی و حقوقــی 

عرضه خواهد شد. 
شــرکت  نمــاد،  ایــن  خریــد  متعهــد 
ســرمایه گذاری تامیــن ســرمایه بانــک ملت به 
میــزان 50درصــد از ســهام قابل عرضه در روز 
عرضــه اولیــه ســهام، متعهــد عرضه ســهامدار 
عمــده کیمیاتــک و مشــاور عرضــه کارگــزاری 

بانک سامان  هستند.

بانک مرکزی با راه اندازی سامانه های »سمات« 
و »ذینفــع واحــد« امــکان اســتفاده از ابزارهای 
نظارتــی دقیــق و متمرکــز بــر فرآینــد تســهیات 

دهی شبکه بانکی را فراهم کرده است.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک مرکزی، 
مناســب  ابــزار  و  روش  فقــدان  ایــن  پیــش  از 
و همچنیــن نبــود بانــک اطاعاتــی متمرکــز در 
خصــوص اعتبارســنجی مشــتریان از یــک  ســو 
ســبب شــده بــود تــا بانک ها بــا ارائه تســهیات 
بــه افــراد، بــدون اهلیــت ســنجی اعتبــاری بــا 
حجــم بزرگــی از مطالبــات معــوق و غیرجــاری 
مواجــه باشــند و از ســوی دیگــر بــه دلیــل نبــود 
چنین سامانه ای امکان رصد و نظارت مستمر و 
لحظه ای، بر عملکرد تسهیاتی و میزان منابع و 

مصــارف در بانک هــا برای بانک مرکزی به عنوان 
مقام ناظر بر عملکرد شبکه بانکی فراهم نبود.
بــر همیــن اســاس، بانــک مرکــزی ایجــاد 
ســامانه ای که بتواند با دسترســی به بانک های 
اطاعاتــی و برقــراری رابطه مســتقیم میان این 
بانک هــا نتایــج قابــل اســتنادی از اهلیت رفتار 
اعتبــاری مشــتریان بانک هــا فراهــم آورد را در 
دســتور قــرار داد. ایــن ســامانه کــه »ســمات« 
نام گــذاری شــده بــا همــکاری شــبکه بانکــی و 
ســایر نهادهــای مرتبــط، با هدف دسترســی به 
بانک هــای اطاعاتی و برقراری رابطه مســتقیم 
میان بانک ها برای کسب نتایج قابل استناد از 
اهلیــت رفتــار اعتباری مشــتریان و نیــز نظارت 
بر عملکرد تســهیاتی شــبکه بانکــی ایجاد و از 

سال گذشته مورد بهره برداری قرارگرفته است.
بــر اســاس اعــام معاونــت فناوری هــای 
نویــن بانــک مرکــزی، ســمات عاوه بــر فراهم 
کــردن دسترســی برخــط شــعب بانک هــا بــه 
آخریــن وضــع تمامــی تســهیات اعطایــی بــه 
مشتری، اعتبارات ریالی و ارزی گشایش شده 
و همچنیــن ضمانت نامه هــای ارزی و ریالــی 
صادرشــده، بــا اســتفاده از امــکان اســتعام 
برخــط وضــع تســهیات و تعهــدات اعطایــی 
بــه اشــخاص، مبالــغ مانــده بدهــی و وضــع 
بدهی هــای اشــخاص در شــبکه بانکــی را بــه 
 ســرعت و سهولت در اختیار شعب بانک های 

عامل قرار می دهد.
عــاوه بــر ایــن، ســمات بــا جمــع آوری و 

ضمانت نامه هــای اطاعــات   بــه  روزرســانی 

ارزی/ ریالــی و همچنیــن ضامن هــا و وثایــق 
تسهیات ارزی/ ریالی پرداختی شبکه بانکی، 
امکان ارائه تسهیات بانکی به همه اشخاص 
با شفافیت حداکثری و تعیین حداقل ریسک 

را برای شبکه بانکی فراهم می  کند. 
بــر ایــن اســاس، بــا توجــه بــه شــرایط و 
ضوابط تعیین شــده برای مشــتریان بدحساب 
تســهیات و تعهــدات بانکــی، آخریــن وضــع 
ایــن مشــتریان در ســامانه ســمات بــه  صورت 
روزانه محاسبه و تعیین می شود و در نهایت، 
مشــتریان مذکــور بــرای شــبکه بانکی و ســایر 
سازمان های ذی ربط به  صورت برخط از طریق 

سامانه سمات در دسترس قرار می گیرند.

نوایی، کارشناس بازار سرمایه: نوسان های 
اخیر بورس برای تجدید قواست

در سایت روزنامه بخوانید:

نظارت بانک مرکزی بر فرآیند تسهیات دهی شبکه بانکی

بــورس تهــران جزئیات تغییــر زمانبندی 
صندوق هــای  بــازار  معاماتــی  جلســه 
سرمایه گذاری قابل معامله و اوراق بدهی از 

شنبه هفته آینده را منتشر کرد.
مدیــر  تســنیم،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
عملیــات بــازار ابزارهــای نویــن بــورس تهــران 

بــا صــدور اطاعیــه ای اعام کــرد: پیــرو بند 7 
صــورت جلســه 13 تیــر هیــات مدیره شــرکت 
بــورس و طبــق تبصــره مــاده 2 دســتورالعمل 
اجرایــی نحوه انجام معامــات در این بورس، 
زمان بندی جلسه معاماتی بازار صندوق های 
ســرمایه گــذاری قابــل معاملــه )ETF( و بــازار 

اوراق بدهــی از شــنبه آینــده)20 شــهریور( به 
شرح زیر تغییر می یابد:

تــا   8:45 ســاعت  از  گشــایش  پیــش 
9. گشــایش از ســاعت 9. حــراج پیوســته از 
ســاعت 9 تا 15. رویه ســفارش گیری و انجام 

معامات طبق روال قبلی خواهد بود.

تغییر زمانبندی معامله 
 ETFها و اوراق بدهی

در بورس از شنبه آینده 

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در 
ســهام  عرضــه  از  رادیویــی  گفت وگــوی  یــک 
راهــکار  عنــوان  بــه  بــورس  در  تعاونی هــا 
پیشــنهادی بــرای جــذب ســرمایه های مردمی 
یــاد کــرد کــه در خودکفایی و تامین ســرمایه 

تعاونی ها نقش بسزایی دارد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بازارســرمایه 
گفــت:  عبدالملکــی  هللا  حجــت  )ســنا(، 
توســعه تعاونی هــا و مردمــی کــردن اقتصــاد، 
و  دارد  بســیاری  اقتصــادی  و  اجتماعــی  آثــار 
موجــب افزایــش روحیــه همدلــی و هم افزایی 

و مشــارکت در میــان آحــاد مختلــف جامعــه 
می شود.

او مقابلــه با فســاد و انحــراف تعاونی ها 
را از جملــه برنامه هــای مهــم خــود در وزارت 
تعاون نام برد و تاکید کرد، برای جلب اعتماد 
عمومی و اعتمادســازی در این بخش اهتمام 

خود را به کار خواهد گرفت.
اخیــر  ســال های  در  کــرد:  تاکیــد  او 
بخــش  بــه  نســبت  بســیاری  بی مهری هــای 
مردمــی تعــاون شــد کــه در کاهــش اعتمــاد 
عمومــی تاثیرگــذار بــوده اســت، امــا برنامه ما 

در وزارت تعاون، اجرای ســند توســعه تعاون، 
توســعه و ترویــج فرهنــگ تعاونــی، تســهیل 
و توســعه فعالیــت کســب و کارهــا در حــوزه 
تعاونــی، کمــک بــه بهبــود وضــع تعاونی هــا، 
افزایــش  و  اصــاح ســاختارها  تامیــن مالــی، 
تمایــل و جلــب اعتمــاد مــردم بــه تعاونی هــا 

خواهد بود.
رئیــس اتــاق تعاون ایران توســعه بخش 
افزایــش ســطح اشــتغال،  تعــاون را موجــب 
توزیع عادالنه ثروت، کمک به مناطق محروم 
اجتماعــی  عدالــت  تحقــق  و  کم برخــوردار  و 

دانست و احیا و اجرای قوانین بر زمین مانده 
بخش تعاون را خواستار شد.

او دربــاره تعطیلــی نیمــی از بنگاه هــای 
تعاونــی گفــت: آنچــه مســلم اســت در مقطع 
آمــار  و  تعاونی هــا  تعــداد  افزایــش  کنونــی 
و  حمایــت  بلکــه  نیســت  مطــرح  آنهــا  کمّــی 
حائــز  موجــود  تعاونی هــای  از  اعتمادســازی 

اهمیت است.
رئیــس اتــاق تعــاون ایــران در پایــان بــر 
اجــرای قوانیــن مرتبط با بخش تعاون و توجه 

به توسعه کیفی تعاونی ها تاکید کرد.

پیشنهاد عرضه سهام تعاونی ها در بورس از سوی وزیر تعاون

وعده عملکرد محوری شدن کارمزد مدیران صندوق
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  رشد ۷ برابری فروش پتروشیـــمی ارونــــد و سود 

۳۲ هزار میلیارد ریالی تنها در ۵ ماه

آمادگی فوالد مبارکه برای مالکیت یک نیروگاه 1۵00 مگاواتی

دانش بنیان ها به دنبال سهم از بازار محصوالت بهداشتی در مزرهای شمالی ایران

شــرکت پتروشیمی اروند با ثبت رکوردهای 
تــازه در تولیــد و ســودآوری در پنج ماهه ابتدایی 
ســال 1۴00 از جملــه تحقــق ۶۵ درصــدی بودجــه 
یکساله تنها در پنج ماه، ارزآوری قابل توجهی را 

برای کشور به ارمغان آورده است. 
به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی 
اروند، بر پایه گزارش های منتشر شده طی ۵ ماهه 
نخست سال ۱۴۰۰، این شرکت با ادامه روند رو به 
رشد خود در سال »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی 
هــا« تولیــد ۷۷ درصــدی نســبت به ظرفیــت و ۹۶ 
درصــدی نســبت به برنامه مصــوب را محقق کرده 

اســت. پتروشــیمی ارونــد طی این مــدت همچنین 
موفق به افزایش تولید ۹ درصدی نسبت به مدت 
مشــابه سال قبل شــده است. این موفقیت ها در 
۵ ماهــه نخســت ســال جاری، تحقــق ۱۱۱ درصدی 
بودجــه ۵ ماهــه، ۵۰ درصــد از بودجــه مصــوب در 
بخــش فروش داخلی و ۱۰۰ درصد بودجه مصوب 
ارزی در فروش صادراتی را نوید می دهد که منجر 
بــه ارزآوری قابــل توجهــی نیــز بــرای کشــور شــده 
است. نتایج چشمگیر عملکرد کارکنان و مدیریتی 
پتروشیمی اروند، طی ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۰ در 
بخش فروش، سود ۳۲۰۰ میلیارد تومانی را نشان 

می دهــد کــه به معنای تحقــق ۶۵ درصدی بودجه 
یکســاله و رشــد ۷ برابری نســبت به مدت مشابه 
سال گذشته است. افزایش »نسبت سود عملیاتی 
و ســود خالص« در مقابل کاهش »نســبت بهای 
تمام شده« نیز از تالش شبانه روزی و رفع موانع 
در این شــرکت پتروشــیمی هلدینگ خلیج فارس 
حکایت دارد.پتروشیمی اروند که با ثبت رکوردهای 
منحصر بفرد در حوزه تولید و فروش طی سال های 
۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، از ســودآورترین شــرکت های گروه 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس لقب گرفته، آماده 

عرضه اولیه در بازار سرمایه می شود.

شرکت فـــــوالد مـــبـــارکــه بـــــرای احـــداث 
نیروگاهی با ظرفیت حداقل 1۵00 مگاوات و 
همچنین تملک نیروگاه های که سیکل کامل 

ندارند؛ اعالم آمادگی کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی فــوالد مبارکه 
اصفهــان، عبــاس اکبری محمدی معــاون بهره 
برداری شرکت فوالد مبارکه در پنل تخصصی 
ســرمایه گذاری صنایــع معدنــی و فــوالدی در 
صنعــت برق )چشــم انداز، موانــع و راهکارها( 
در ســمینار تخصصــی چالــش بــرق در زنجیره 
فوالد ضمن اعالم خبر فوق افزود: در مدتی که 
گذشــته و با اقداماتی که از ســوی وزارت نیرو 
انجام شده، صنعت حکمرانی در برق نزول پیدا 
کرده و در گام نخست باید این اعتماد از دست 

رفته مجددا به صنعت برق بازگردد.
وی ادامــه داد: چندبرابر شــدن یک شــبه 
هزینه برق صنایع فوالدی یکی از این اقدامات 
است که توسط وزارت نیرو صورت گرفت، در 
حالی که این وزاتخانه می توانســت به شــکل 
بهتری نسبت به افزایش قیمت ها اقدام کند. 
مثــال مشــخص شــود بــرای ۵ ســال آینــده چه 
اتفاقی برای تعرفه های انرژی واحدهای فوالدی 
رخ خواهــد داد و برنامــه ریزی بــرای آن انجام 
شود تا با یک دید باز و افق روشن شرکت های 

فوالدی به فعالیت خود ادامه دهند.
اکبری محمدی افزود: شرایط فعلی یک 
فرصت برای ماست که با تمرکز روی این کار 
و تولیــد برق، مشــکل را بــرای بلند مدت حل 

کنیم؛ البته باید مباحث برق و محیط زیست 
و گاز را بــه صــورت مشــخص و در کنــار هــم 
قــرار دهیــم و روی آن تمرکــز کنیــم. در واقــع 
ایــن موضــوع را می توان با توجه به تغییرات 
تکنولوژی که در دنیا در حال رخ دادن است 
و مــواردی مانند کربن زدایی مطرح و اجرایی 

کرد. از ســوی دیگر شــرایط نــه چندان خوبی 
برای گاز وجود دارد، پس الزم اســت مباحث 
گاز، برق و محیط زیســت به صورت باالنس 
در کنــار هــم قــرار گرفتــه و فکــری بــرای آنهــا 

اندیشیده شود.
معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه با 

اشاره به برنامه ریزی و سرمایه گذاری شرکت 
هــای بــرای راه اندازی نیروگاه برق گفت: بهتر 
اســت تفاهــم نامــه بیــن وزارت نیــرو و وزارت 
صمت با سرعت بیشتری به جلو برود و موارد 
سرمایه گذاری تسهیل شود؛ به این صورت که 
موارد مبهم برداشــته شــده و مشوق های الزم 

برای سرمایه گذاری تعیین شود.
اکبری محمدی گفت: برای رسیدن به این 
هدف در گام اول باید دیدگاه وزارت نیرو اصالح 
شود. اکنون شرکت فوالد مبارکه آمادگی خود 
را بــرای احــداث نیروگاهی بــه ظرفیت حداقل 
۱۵۰۰ مگاوات اعالم کرده و برای تملک نیروگاه 
هــای که ســیکل کامــل نداشــته و باید تکمیل 
شــوند، اعــالم مــی کند اما نکته اینجاســت در 
مذاکراتــی کــه طــی این مــدت انجــام دادیم به 
نظر می رســد رویکردها به گونه ای اســت که 
در گذشته هم وجود داشته و باعث به وجود 
آمدن شــرایط فعلی و بحران برق شــده است. 
بــرای مثــال یکی از نیروگاه هایــی که به فوالد 
مبارکه معرفی شــده قیمت آن دوبرابر قیمت 

نیروگاه جدید است.
معاون بهره برداری شــرکت فوالد مبارکه 
افــزود: بــا این طرز فکر و شــرایط نمی توان به 
جلــو پیــش رفت؛ چراکــه شــرکت فوالدمبارکه 
ســهامداران بســیاری دارد کــه شــامل صندوق 
های بازنشستگی، عموم مردم و قشر محروم 
جامعــه اســت و بایــد ایــن ظرفیــت و شــرایط 
اقتصادی به گونه ای تنظیم شود که تشویقی 
برای سرمایه گذاری در آن وجود داشته باشد.
بــه گفتــه اکبــری محمــدی، در ایــن میــان 
شــود،  اصــالح  بایــد  کــه  موضــوع  مهمتریــن 
مشارکت با ذی نفعان است، زیرا در غیر این 
صورت و فعالیت به صورت یکطرفه نتیجه ای 

در بر نخواهد داشت.

هــدف  بــازار  ایــران،  شــمال  کشــورهای 
خوبــی برای صادرات محصوالت دانش بنیان 
در زمینه هــای بهداشــتی، ســالمت و محیــط 

زیست است.
یــک  بازرگانــی  مدیــر  معتمــدی،  آرمــان 
شرکت دانش بنیان مستقر در شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان در گفت و گو با ایرنا افزود: 
توانمندی های بســیاری در شــرکت های دانش 
بنیان و واحدهای فناور کشورمان در این بخش 
ها وجود دارد که می توانند با شناخت مناسب 
بازار کشورهای هدف برای صادرات محصوالت 

خود اقدام کنند.
این کارشناس بازرگانی با تاکید بر اینکه 
کشورهای  قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان 
و روســیه بــازار هــدف مناســبی بــرای صادرات 
محصــوالت دانــش بنیان کشــورمان هســتند، 
اظهــار داشــت: نیروهــای متخصص زیــادی در 
کشــورمان داریم و محصوالت دانش بنیان ما 
قابلیت صادرات و رقابت با محصوالت مشابه 

خارجی با قیمت تمام شده کمتر را دارند.
وی بــا تاکیــد بــر اینکه محصــوالت دانش 
بنیان ما براحتی می تواند در بازار خلیج فارس 
وارد رقابت با محصوالت سایر کشورها شود، 
تصریح کرد: تنها محدودیت ما بحث تراکنش  
مالی است که برای رفع آن نیاز به اتخاذ تدابیر 
بیشــتر و کاربــردی توســط دولــت و نهادهایــی 

مانند اتاق های بازرگانی وجود دارد.
توســعه  الزمه هــای  از  یکــی  معتمــدی، 
صــادرات غیرنفتــی بــه کشــورهای منطقــه را 
آشــنایی بــا اصــول تجــارت جهانــی، صــادرات 
کشــورهای  بــازار  اســتانداردهای  و  واردات  و 
و  مدیــران  کــرد:  تاکیــد  و  دانســت  هــدف 
کارشناســان شــرکت هــای دانــش بنیــان بایــد 
دوره هــای آموزشــی و مشــاوره الزم در ایــن 
زمینــه را بگذراننــد که پارک های علم و فناوری 
 و مراکــز رشــد در ایــن پیونــد نقــش اساســی 

دارند.
وی بــا بیــان اینکــه برخــی نهادهــا ماننــد 

نیــز  اصفهــان  تحقیقاتــی  و  علمــی  شــهرک 
می تواننــد بــرای کمک به صــادرات محصوالت 
دانــش بنیــان در کشــورهای هــدف بازاریابــی 
کنند، اضافه کرد: فعاالن شــرکت های دانش 
بنیان نیز نباید همواره منتظر اقدامی از سوی 
دولــت باشــند بلکه خود آنهــا نیز می توانند با 
از  اســتفاده  و  آموزشــی  دوره هــای  گذرانــدن 
مشــاوره ها و تجــارب موجــود بعنــوان مشــاور 

اقتصادی در سطح بین الملل فعالیت کنند.
وی با اشــاره به ســفر هیات تجاری ایران 
به کشور قرقیزستان در یک ماه گذشته گفت: 
در این سفر شرکت های دانش بنیان کشورمان 
حضور موفقی در برقراری ارتباط با بخش های 
مختلــف اقتصــادی و خدماتــی قرقیزســتان و 

مذاکره با آنها داشتند.
معتمــدی با بیان اینکه ایــن مذاکره ها در 
شــهر بیشــکک پایتخــت قرقیزســتان با حضور 
مســووالن این کشــور برگزار شــد، افــزود: این 
مذاکــره هــا درباره ســرمایه گذاری مشــترک در 

مناطــق آزاد تجــاری بــا حمایــت  مالی شــهردار 
بیشــکک، انتقال دانش فنی و ایجاد بازارهای 

جدید در کشور قرقیزستان صورت گرفت.
وی افــزود: در ایــن ســفر، مذاکراتی برای 
انتقــال دانش فنــی محصول فناورانه شــرکت 
متبوع وی )کاشــفان نیلفام( یعنی بســته های 
نوین تصفیه فاضالب با رویکرد زیست محیطی 

انجام شد.
معتمــدی خاطرنشــان کــرد: در ســال های 
گذشته این محصول به کشورهای دیگر مانند 
افغانستان نیز صادر شد زیرا این کشورها هم 
با معضل خشکسالی مواجهند و نیاز به تصفیه 
پســاب بــا روش هــای زیســت محیطــی بــرای 

استفاده در کشاورزی دارند.
نفــر  میلیــون   ۶ حــدود  بــا  قرقیزســتان 
جمعیت در شــمال شرقی آسیای مرکزی واقع 

شده  است.
به گــزارش ایرنا، اصفهان بعنوان اســتان 
پیشــرو در راه انــدازی مراکــز رشــد و پارک های 

علم و فناوری که نخســتین زمینه های رســمی 
شکل گیری شرکت های دانش بنیان را بوجود 
فنــاور و  از واحدهــای  آورد حــدود ۱۰ درصــد 
دانش بنیــان کشــور را در خــود دارد و دومیــن 

استان کشور در این زمینه است.
اصفهــان  تحقیقاتــی  و  علمــی  شــهرک 
بعنوان نخســتین سازمان مؤسس مراکز رشد 
و پارک های علم و فناوری در کشــور، فعالیت 
اجرایی خود را از ســال ۱۳۸۰ با هدف حمایت 
و هدایت شــرکت ها و مؤسســات دانش بنیان 

آغاز کرد.
اکنون بیش از ۵۸۰ شــرکت دانش بنیان 
و واحد فناور با اشتغال بیش از هفت هزار و 
۸۰۰ دانش آموخته دانشــگاهی در این شهرک 

مستقر است.
این شهرک دارای سه پارک علم و فناوری، 
هشــت مرکز رشــد فناوری، پنج مرکــز نوآوری 
و شــکوفایی و مرکــز علــم و فنــاوری کودکان و 

نوجوانان در سطح ۵۲۰ هکتار است.

عرضه اولیه سهام شرکت جهان 
فوالد سیرجان در فرابورس

شرکت جهان فوالد سیرجان از شرکت های زیرمجموعه 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با نماد فجهان معارفه و به 

مرحله پذیرش و عرضه اولیه سهام در فرابورس رسید. 
مدیرعامل شــرکت جهان فوالد ســیرجان گفت: گل گهر 
بعنوان سهامدار عمده شرکت جهان فوالد سیرجان همواره در 
خصوص تامین زیر ساخت ها برق، آب و گاز و همچنین تامین 
خوراک کارخانه ها حامی اصلی شــرکت جهان فوالد ســیرجان 
بوده و این امر از مزیت های مهم شرکت جهان فوالد سیرجان 
است از سوی دیگر استفاده از تکنولوژی های جدید در صنایع 
منطقه و شرکت جهان فوالد سیرجان از سوی شرکت گل گهر 

بعنوان سهامدار اصلی دنبال می شود.
مهنــدس عباســلو افــزود شــرکت جهــان فوالد ســیرجان 
در دی مــاه ۹۳ همزمــان بــا آغــاز تولیــد به دلیــل کیفیت باال و 
استاندارد، نخستین صادرات آهن اسفنجی را داشته و طی سه 
ســال اخیر توانســته شــمش و میلگرد تولیدی خود را عالوه بر 
عرضه در بورس مازاد آنرا به کشــورهای خریدار صادر نماید و 
کیفیت باالی تجهیزات و محصوالت تولید شده آینده خوبی را 
برای این شرکت رقم خواهد زد و همچنین چشم انداز تولید سه 

میلیون تن انواع فوالد را در برنامه دارد.

اتوبوس آتروس در مسیر 
دریافت پنجمین ستاره کیفی

۲10 دستگاه اتوبوس آتروس از ابتدای امسال تولید شده 
که 10۵ دســتگاه تحویل بهره برداران شــده و ۷0 دستگاه دیگر 

نیز در حال تجاری سازی برای تحویل در روزهای آینده است.
به گزارش ایکوپرس، جواد توسلی مهر مدیرعامل شرکت 
ایــران خــودرو دیزل بعد از اعالم خبر فوق، گفت: تولید مجدد 
اتوبوس آتروس پس از یک دهه با استقبال بازار همراه شده 
است، به همین جهت در سال گذشته هم تعداد ۲۲۰ دستگاه 
از این محصول تولید و ۲۰۳ دستگاه تحویل بهره برداران شد.

 وی با اشاره به این که اتوبوس آتروس در مسیر دریافت 
پنجمین ستاره کیفی قرار دارد، بخشی از دالیل این امر را تولید 
این محصول بر اساس استانداردهای روز دانست و بیان کرد: 
اتوبوس آتروس از اســتانداردهای ۸۵ گانه روز برخوردار بوده 
و در تولید آن از ورق های مســتحکمی اســتفاده می شــود که 
تماما داخلی است.مدیرعامل ایران خودرو دیزل با بیان این که 
ایــن محصــول از موتــور ۴۵۷ بنز و گیربکس اتومــات و اکوالیو 
برخوردار است، اظهار کرد: ایران خودرو دیزل در راستای عمل 
به مسوولیت های اجتماعی و پیشگیری از بروز خطاهای مربوط 
به رانندگان، پیش از تحویل این محصول، آموزش های الزم در 
خصوص رانندگی با این اتوبوس را به خریداران ارایه می دهد.

رشد 11 هزار تنی تولید اوره در 
پتروشیمی خراسان

تولید اوره تا پایان مرداد ماه 11 هزارتن نسبت به سال 
99 افزایش داشته و به رقمی بالغ بر 100 هزارتن رسید.

بــه گــزارش نیپنــا بــه نقــل از روابــط عمومی پتروشــیمی 
خراسان علیرضا بابازاده مدیرعامل پتروشیمی خراسان در رابطه 
با میزان تولید این شرکت گفت:در پایان ۵ ماهه نخست امسال 
موفق به فروش محصوالت خود به ارزش ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد 
ریال شدیم. و این رقم در مدت مشابه سال گذشته معادل ۵ 
هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال بوده که اکنون رشد ۲.۶ برابری را نشان 

می دهد که از این حیث به رکورد جدیدی دست یافته ایم.
عضو هیات مدیره پتروشیمی خراسان افزود: تولید اوره 
نیــز در مــدت مذکــور ۱۱ هزارتــن نســبت بــه ســال ۹۹ افزایش 
داشته و به رقمی بالغ بر ۱۰۰ هزارتن رسیده است.یادآور می 
شــود پتروشــیمی خراســان تنها مجتمع صنعتی شــمال شــرق 
 کشــور اســت کــه اوره، آمونیــاک و کریســتال مالمیــن تولیــد 

می کند.

شركت بهره برداری نفت وگاز زاگرس جنوبی به مركزیت شیراز ، در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود را مطابق با 
مشخصات و شرایط كلی زیر از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای )یك مرحله ای- همزمان با ارزیابی فشرده(

واگذار نماید.
1- موضوع مناقصه : انجام خدمات مکانیکی، پشتیبانی در ادارات تعمیرات و بهره برداری، تعمیرات نگهداری خطوط برق 

فشار قوی، سیستمهای سرمازا و گرمازا و تعمیرات و نگهداری خطوط لوله در منطقه عملیاتی ناروکنگان
sz/00/711/2- شماره مناقصه  : م ع

3- نوع مناقصه : عمومی یك مرحله ای
4- مدت انجام کار : یکسال شمسی.

5- مناقصه مورد اشاره در سامانه اینترنتی setadiran.ir به شماره فراخوان 2000091701000112 ثبت گردیده است.
6- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : حداقل به مبلغ 364ر245ر781ر10 ) ده میلیارد و هفتصد و هشتاد و یک 
میلیون و دویست و چهل و پنج هزار و سیصد و شصت و چهار( ریال كه بایستی به یكی از دو صورت زیر ارائه گردد 
و همچنین درصورت برنده شدن قادر به ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان 10 درصد بارمالی سالیانه پیمان باشد.

الف(-ارائه رسید وجه صادره از سوی حسابداری كارفرما مبنی بر واریز مبلغ فوق الذكر
ب(-ارائه ضمانتنامه بانكی به میزان مبلغ فوق الذكر طبق فرم نمونه كه ابتدا برای مدت )90 روز( معتبر بوده و پس از 

آن نیز با اعالم كارفرما برای مدت )30 روز( دیگر قابل تمدید باشد .
7- محل اجرا:منطقه عملیاتی نار و کنگان

8- مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی به همراه اسناد مناقصه: حداکثر  تا 6 روز پس از بارگزاری اسناد در 
سامانه الکترونیکی ستاد دولت

9- مهلت بارگذاری اسناد استعالم ارزیابی کیفی، اسناد مناقصه و پیشنهاد مالی:14 روز پس از پایان مهلت دریافت 
اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه. 

10- آدرس سایت جهت بارگذاری اسناد : www.setadiran.ir  )در اسناد مناقصه به اختصار ))سامانه ستاد(( نامیده 
میشود( که مناقصه گران می توانند ابتدا اسناد استعالم ارزیابی کیفی را از سامانه ستاد دانلود نموده و سپس با 
مراجعه به سایت contract.szogpc.com پس از آشنایی با نحوه تکمیل و بارگذاری اسناد استعالم ارزیابی کیفی، 

خروجی اسناد  بارگذاری شده را در قالب فایلPDF دانلود و سپس در سامانه ستاد )بخش مستندات ارزیابی کیفی( 
بارگذاری نمایند.

به کلیه مناقصه گران تاکید می گردد که کلیه مراحل دریافت و بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه ستاد ایران به آدرس  
www.setadiran.ir  می باشد

11- آدرس: شیراز- خیابان کریمخان زند-روبروی خیابان خیام-نبش کوچه 42-ساختمان شرکت بهره برداری نفت و 
گاز زاگرس جنوبی-تلفن تماس اداره امورحقوقی و پیمان ها:8473-07132138396 تلفن تماس کمیته فنی بازرگانی: 

8671-07132138285 تلفن تماس کمیسیون مناقصات:07132138432
12- شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه و احراز حداقل امتیاز ارزیابی کیفی:

1-12 –داشتن شخصیت حقوقی و ارائه مدارك ثبت شركت )اساسنامه، آگهی تأسیس روزنامه رسمی، آخرین تغییرات(
2-12-ارائه گواهینامه كد اقتصادی ، شناسه ملی و کد پستی. 

3-12-داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره کل تعاون، كار و رفاه اجتماعی که دارای اعتبار باشد.
4-12- داشتن گواهینامه تائید صالحیت از اداره کل تعاون، كار و رفاه اجتماعی در زمینه مربوطه که دارای اعتبار باشد 
یا داشتن رتبه بندی از سازمان مدیریت  و برنامه ریزی حداقل پایه 4 در رشته تاسیسات و تجهیزات و یا پایه 5 در 

رشته نفت و گاز که دارای اعتبار باشد.
5-12- ارائه صورت های مالی حسابرسی شده از سوی برنده مناقصه پیش از عقد قرارداد الزامی خواهد بود.

6-12-حداقل امتیاز ارزیابی کیفی قابل قبول برای شرکت در مناقصه )50 امتیاز( می باشد.
از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط بند 12 دعوت به عمل می  آید حداکثر بر اساس مهلت مقرر شده در بند 8 
جهت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی، اسناد مناقصه و پیشنهاد مالی به سامانه تدارکات الکترونیکی ستاد دولت 
مراجعه نمایند و در مهلت قانونی تعیین شده در بند 9 نسبت به بارگذاری اسناد مورد اشاره اقدام نمایند.  شایان 
ذکر است ارزیابی کیفی مناقصه گران بصورت غیرحضوری و صرفاً از طریق سامانه مذکور صورت خواهد گرفت و 
پس از دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی و پاکات الف و ب و ج، ابتد ارزیابی کیفی انجام گردیده و در صورت اخذ 
حداقل امتیاز الزم، پاکات الف، ب و ج گشوده  می  گردد. بدیهی است بارگذاری اسناد و مدارک کیفی بعد از مهلت 

مقرر میسر نمی باشد.

روابط عمومی  شركت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبیتاریخ انتشار نوبت اول : 1400/06/16 نوبت دوم : 1400/06/17

شناسه آگهی : 1184671

فراخوان مناقصه عمومی )یك مرحله ای- همزمان با ارزیابی فشرده(
 موضوع :آگهی عمومی یك مرحله ای  به شماره م ع/sz/00/711 انجام خدمات مکانیکی، پشتیبانی در ادارات تعمیرات و بهره برداری، تعمیرات نگهداری 

خطوط برق فشار قوی، سیستمهای سرمازا و گرمازا و تعمیرات و نگهداری خطوط لوله در منطقه عملیاتی ناروکنگان
ت اول(

) نوب

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
 شرکت بهره برداری نفت و گاز 
زاگرس جنوبی )سهامی خاص(

مرکز تحقیق و توســعه همراه اول برای تولید 
آنتــن، 1۲00 میلیــارد تومــان با شــرکت های داخلی 

قرارداد امضا کرده است.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات 
ســیار ایران، صبح روز دوشــنبه ۱۵ شــهریور ۱۴۰۰، 
هیاتی از کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی در بازدیدی از مرکز مانیتورینگ پلتفرم های 
دیجیتــال همــراه اول که بــا همراهی مهــدی اخوان 
بهابــادی، مدیرعامــل و جمعی از مدیران همراه اول 
انجام شد، در جریان دستاوردهای فنی و توانمندی 
های بومی نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه 

کشور قرار گرفتند.
مدیرعامــل همــراه اول در جریــان ایــن بازدید، 
ضمــن ارائه گزارشــی از وضعیت تجــاری اپراتور اول 
تلفن همراه و در اختیار داشتن ۶۰ درصد سهم بازار 
درآمدی اپراتورهای ســیار کشــور اظهار کرد: همراه 
اول با در اختیار داشتن این پتانسیل عظیم، توسط 
مرکز تحقیق و توســعه خود قرارداد بومی ســازی و 
تولید داخلی با شرکت های مختلف داخلی در حوزه 
آنتــن بــه ارزش ۱۲۰۰ میلیــارد تومــان منعقــد کرده 

است.
وی خاطرنشــان کرد: همچنیــن انعقاد قرارداد 
۴۰۰ میلیارد تومانی برای تولید لینک های رادیویی را 

هم داشتیم.
در جریــان ایــن بازدیــد، ظرفیــت پلتفــرم هــای 
دیجیتال همراه اول نظیر »شــاد« که بســتری برای 
امــر آمــوزش و پرورش دانش آموزان کشــور اســت 
و پهنــای بانــد مصرفــی آن توانســته در مــدت زمــان 
کوتاهی از آغاز فعالیت، از واتساپ نیز سبقت بگیرد 
بــرای اعضــای کمیســیون صنایــع و معــادن مجلس 

شورای اسالمی تشریح شد.
توسعه پلتفرم آموزشی شاد در کمترین زمان 
ممکــن همزمــان بــا اعالم شــیوع ویــروس کرونا در 
کشــور، توســط همراه اول و با نگاه مســئوالنه آغاز 
شــد تا راهکاری برای حل یکی از بزرگترین دغدغه 

های کشور باشد.
با وجود اینکه تا پیش از توسعه و بهره برداری 
از این بستر آموزشی، کاری در مقیاس شاد انجام 
نشــده بــود و تمامــی زیرســاخت هــا توســط همــراه 
اول توسعه یافت، اما تا امروز هیچ هزینه ای برای 

توسعه و پشتیبانی آن از دولت دریافت نشده است.
توســعه این بســتر در کنار ســایر پلتفرم های 
دیجیتــال همراه اول، بیش از پیش نقایص شــبکه 
ملــی اطالعات را نمودار ســاخت که بــرای رفع آنها، 
توسعه دیتاسنتر هم در دستور کار اپراتور اول تلفن 
همراه قرار گرفت تا تمامی کاربران ارتباطی در کشور 
به شکل عادالنه قادر به استفاده از سرویس های 

پرکاربرد باشند.
مدیرعامل همراه اول در این بازدید همچنین با 
اشاره به رایگان بودن اینترنت برای بستر پرترافیکی 
همچون شاد، خبر از آمادگی این اپراتور برای ادامه 
ارئه رایگان اینترنت این شبکه داد؛ در حالیکه چند 
مــاه پیــش وزارت ارتباطــات  بــا ارســال نامــه ای بــه 
اپراتورهــا اعــالم کرده بود که اینترنت مصرفی برای 

این بستر رایگان نباشد.
در جریان این بازدید، اعضای کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس به بیان دغدغه ها و نقطه نظرات 
خود در ارتباط با حوزه ارتباطات پرداختند و در تعاملی 
صمیمانه، پاسخ سواالت خود را از متخصصان فنی و 

مسئوالن اپراتور اول دریافت کردند.

انعقاد قرارداد 1۲00 میلیارد تومانی همراه اول با شرکت های داخلی 
برای تولید آنتن

اخبـــــــــــــــــار



اقتصــــــــــاد محلی مدیـریت و   .  سه شنبه . 16 شهریور 1400 . سال هجدهم . شماره 4746 . 

»گواهی حصر وراثت«
تاریـخ رسـیدگی: 1400/06/08شـماره پرونـده: 140041920000468469 خواهـان: محمـود هفـت 
لنگی به آدرس: باشت – خیابان شهید قبادی خوانده: »شورای حل اختاف شهرستان باشت« 
خواسـته: گواهی حصر وراثت مرجع رسـیدگی کننده: شـورای حل اختاف شـعبه یک شهرسـتان 
باشـت آقـای محمـود هفـت لنگـی بـه شـماره شناسـنامه 6 بـه اسـتناد شـهادتنامه و گواهـی فـوت و 
فتوکپـی شناسـنامه ورثـه درخواسـتی بـه شـماره 140041920000688469 تقدیـم این شـورا نموده 
چنین اشـعار داشـته که شـادروان خاتون یوسـفی به شـماره شناسـنامه 13 در تاریخ 1400/05/24 
در اقامتـگاه دائمـی خـود درگذشـته و ورثـه حیـن الفـوت وی عبارتنـد از: پنـج فرزنـد ذکـور بنامهای 1- 
محمود هفت لنگی به شـماره شناسـنامه 6، 2- علی اکبر هفت لنگی به شـماره شناسـنامه 774، 
3- سـیامک هفـت لنگـی بـه شـماره شناسـنامه 306، 4- سـجاد هفـت لنگـی بـه شـماره شناسـنامه 
568، 5- روح اله هفت لنگی به شماره شناسنامه 22 و دو فرزند اناث بنامهای 1- معصومه هفت 
لنگـی بـه شـماره شناسـنامه 3-003732-426 ، 2- سـمیه هفـت لنگـی بـه شـماره شناسـنامه 89 و 
جـزء افـراد فـوق الذکـر ورثـه دیگـری نـدارد والغیـر. اینـک پـس از انجـام تشـریفات قانونـی و انتشـار 
یـک نوبـت آگهـی اعـام تـا چنانچـه شـخص یـا اشـخاص نسـبت بـه آن اعتـراض یـا وصیـت نامـه ای 
دارند اعام نموده در غیر این صورت گواهی انحصار وراثت با وصف فوق صادر می گردد. اعتبار 

قانونـی ایـن گواهینامـه از حیـث مبلـغ بیـش از سـی میلیون ریال نامحدود اسـت.
رضا اسماعیلی مهر - قاضی شوراهای حل اختالف حوزه قضایی شهرستان باشت

»گواهی حصر وراثت«
تاریخ رسیدگی: 1400/06/10 شماره پرونده: 140041920000459964 خواهان: محمد قائم رضایی 
به آدرس باشـت – خیابان شـهداء – فرعی 16 خوانده: »شـورای حل اختاف شهرسـتان باشـت« 
خواسـته: گواهـی حصـر وراثـت مرجـع رسـیدگی کننـده: شـورای حـل اختـاف شـعبه یک شهرسـتان 
باشـت آقـای محمـد قائـم رضائـی بـه شـماره شناسـنامه 2 بـه اسـتناد شـهادتنامه و گواهـی فـوت و 
فتوکپـی شناسـنامه ورثـه درخواسـتی بـه شـماره 140041920000459964 تقدیـم ایـن شـورا نمـوده 
چنین اشعار داشته که شادروان هوشنگ رضائی به شماره شناسنامه 243 در تاریخ 1400/05/19 
در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: یک همسر دائمی بنام ماهرخ 
برهانـی اصـل بـه شـماره شناسـنامه 2614 و سـه فرزنـد ذکـور بنامهـای 1- صابـر رضائـی بـه شـماره 
شناسـنامه49، 2- محمـد قائـم رضائـی بـه شـماره شناسـنامه 2، 3- عبدالقـادر رضائـی بـه شـماره 
شناسـنامه 2 و سـه فرزنـد انـاث بنامهـای 1- فاطمـه رضائـی بـه شـماره شناسـنامه426-007157-2، 
2- زهـرا رضائـی بـه شـماره شناسـنامه 1- 020743-426 3- نرگـس رضائـی بـه شـماره شناسـنامه1 و 
جزء افراد فوق الذکر ورثه دیگری ندارد والغیر. اینک پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک 
نوبـت آگهـی اعـام تـا چنانچـه شـخص یـا اشـخاص نسـبت بـه آن اعتـراض یـا وصیت نامـه ای دارند 
اعام نموده در غیر این صورت گواهی انحصار وراثت با وصف فوق صادر می گردد. اعتبار قانونی 

ایـن گواهینامـه از حیـث مبلـغ بیـش از سـی میلیـون ریال نامحدود اسـت.
رضا اسماعیلی مهر - قاضی شوراهای حل اختالف حوزه قضایی شهرستان باشت

»گواهی حصر وراثت«
تاریخ رسیدگی: 1400/05/12 شماره پرونده: 140041920000382228 خواهان: زهرا نیائی 
فـرد بـه آدرس باشـت – روسـتای شـوش سـفلی خوانـده: »شـورای حـل اختـاف شهرسـتان 
باشـت« خواسـته: گواهـی حصـر وراثـت مرجـع رسـیدگی کننـده: شـورای حل اختاف شـعبه 
یک شهرستان باشت خانم زهرا نیائی فرد به شماره شناسنامه 378 به استناد شهادتنامه 
و گواهـی فـوت و فتوکپـی شناسـنامه ورثـه درخواسـتی بـه شـماره 14004190000382228 
تقدیـم ایـن شـورا نمـوده چنیـن اشـعار داشـته کـه شـادروان مهیـن تـاج دیلمـی بـه شـماره 
شناسنامه 3 در تاریخ 1400/03/1 در اقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه حین الفوت وی 
عبارتند از:مادر متوفی بنام زهرا نیائی فرد به شـماره شناسـنامه 378 و یک همسـر دائمی 
بنـام حسـن دیلمـی بـه شـماره شناسـنامه 464 و جـزء افـراد فـوق الذکـر ورثـه دیگـری نـدارد 
والغیـر اینـک پـس از انجـام تشـریفات قانونـی و انتشـار یـک نوبـت آگهـی اعـام تـا چنانچـه 
شخص یا اشخاص نسبت به آن اعتراض یا وصیت نامه ای دارند اعام نموده در غیر این 
صـورت گواهـی انحصـار وراثـت بـا وصـف فـوق صـادر می گـردد. اعتبار قانونـی این گواهینامه 

از حیـث مبلـغ بیـش از سـی میلیـون ریـال نامحدود اسـت.
رضا اسماعیلی مهر - قاضی شوراهای حل اختالف حوزه قضایی شهرستان باشت

 آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی و مشاعی
هیـات حـل اختـاف مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و امـاک منطقـه یـک قـم تصرفـات مالکانـه 
مفـروزی متقاضیـان پرونـده هـای تشـکیلی طبـق قانون مذکور را براسـاس گزارش کارشناسـان و 

بـه اسـتناد مـدارک موجـود در پرونـده بـه شـرح آراء ذیـل تاییـد نمـوده انـد.
پرونـده کاسـه  1400114430001000017  بـه  مربـوط  -رأی شـماره  140060330001001480   1
خانم زهوری ضیغمی  فرزند عبدالعباس در ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت 121/41 
مترمربع پاک شماره 11039/4 اصلی  واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند 

مالکیـت مشـاعی صـادره در دفتـر 249 صفحـه 559.)م الـف 10952( 
2- رأی شـماره 140060330001002238  مربـوط بـه پرونـده کاسـه 1399114430001001899 
آقای داود عرب خراسـانی فرزند حسـین در ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت 101/97 
مترمربـع پـاک شـماره 10446/1 اصلـی واقـع درقـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قـم 
مبایعه نامه  عادی خریداری مع الواسطه از محمد رئیس جعفری مطلق از سند قطعی 10280 

مـورخ 42/12/11 دفترخانـه 7 قـم.)م الـف 10953(  
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر 
سـند مالکیـت رسـمی صـادر گـردد بـا توجـه بـه عـدم دسترسـی بـه مالکیـن مشـاعی مراتـب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی تـا چنانچـه اشـخاص ذینفـع اعتراضـی داشـته باشـند ظـرف مـدت 
2 ماه از تاریخ انتشـار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسـناد منطقه1 قم تسـلیم 
و رسـید آن را اخـذ و ظـرف مـدت یکمـاه پـس از تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبـت بـه دادگاه مراجعه 
و دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائـی تقدیـم و گواهـی آنـرا بـه ایـن اداره تحویل نمایند الزم به 
توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 

بـود. )گویه و عصراقتصاد( 
تاریخ انتشار اول: 1400/06/01 

تاریخ انتشار دوم :  1400/06/16
داود فهیمی نیک - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

هیـأت حـل اختـاف مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و امـاک منطقـه دو قـم تصرفـات مالکانـه مفـروزی 
متقاضیـان پرونده هـای تشـکیلی طبـق قانـون مذکـور را براسـاس گـزارش کارشناسـان و بـه اسـتناد مدارک 

موجـود در پرونـده بـه شـرح آراء ذیـل تاییـد نموده انـد. 
خانـم   1398114430002002803 کاسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   140060330002005976 شـماره  رأی  1ـ 
رخسـاره محمـدی فرزنـد اسـفندیار  در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا شـده 
بمسـاحت 41/35 مترمربـع پـاک شـماره فرعـی از 2181 اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مبایعـه نامـه 
عـادی و خریـداری مـع الواسـطه از انسـی رضویـان ورثـه مرحـوم سـید محمـد رضویـان.) م الـف 10955( 
2ـ رأی شـماره 139860330002024091 مربوط به پرونده کاسـه 1397114430002000039 آقای صمد 
رضائـی تبارسـماکوش  فرزنـد حبیـب الـه  در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا 
شـده بـه اسـتثنای ثمنیـه اعیانـی بـه مسـاحت 48 مترمربـع پـاک شـماره 1741 اصلـی واقـع در بخـش دو 
ثبـت قـم مبایعـه نامـه عـادی خریـداری مـع الواسـطه از صغـری و صدیقـه و زهـرا همگـی حـاج علـی نقـی .

)م الـف 10956( 
پرونـده کاسـه 1399114430002002538 خانـم  بـه  مربـوط  رأی شـماره 140060330002006100   -3  

طاهـره حاجـی اکبـری  فرزنـد غامرضـا  در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا شـده 
بمساحت 96 مترمربع پاک شماره فرعی از 1977 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و 
خریداری مع الواسطه از سید احمد فاتحی طی سند قطعی شماره 12744 مورخ 1341/6/26 دفترخانه 

14 قـم. )م الـف 10957( 
4- رأی شماره 139960330002014727 مربوط به پرونده کاسه 1399114430002000517 آقای/ خانم 
مقدس بیگ محمدی  فرزند حسـنعلی در قسـمتی از ششـدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شـده 
بمسـاحت 49 مترمربـع پـاک شـماره فرعـی از 2185 و 2186 اصلـی کـه طبـق بخشـنامه سـازمان بـه پـاک 
2186 اصلی تبدیل شـده اسـت واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسـطه از 

حسـین پناهی پاکیزه صفحه 343 دفتر 23. )م الف 10958( 
خانـم   1399114430002000567 کاسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   140060330002006412 شـماره  رأی   -5
معصومـه یزدزادرعیـت  فرزنـد محمـود  در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا شـده 
بمسـاحت 81 مترمربـع پـاک شـماره فرعـی 2321 اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مبایعـه نامـه عـادی و 

خریـداری مـع الواسـطه از سـید جـواد راسـخ طـی سـند قطعـی شـماره 85491 مـورخ 82/3/29 دفترخانـه 
17 قـم. )م الـف 10959( 

6- رأی شـماره 140060330002005911 مربـوط بـه پرونـده کاسـه 1399114430002001810 آقـای احمـد 
توکلـی  فرزنـد عـوض علـی در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا شـده بمسـاحت 
119/50 مترمربـع پـاک شـماره 86 فرعـی از 1947 اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مبایعـه نامـه عادی و 

خریـداری مـع الواسـطه از محمدرضـا تیمـوری ثبـت دفاتـر الکترونیکـی 593. )م الـف 10960( 
7- رأی شماره 140060330002006386 مربوط به پرونده کاسه 1399114430002002241 آقای شاپور 
علـی نیـا  فرزنـد خیبـر در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا شـده بمسـاحت 96 
مترمربع پاک شماره فرعی از 1753 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 
الواسطه از محمدرضا ناظمی حسینی و فخرالسادات برقعی و نرجس ناظمی و منصوره ناظمی حسینی 

و معصومه ناظمی حسـینی.)م الف 10961( 
8- رأی شـماره 140060330002006398 مربوط به پرونده کاسـه 1399114430002002944 آقای علی 
خدابنده لو  فرزند محرمعلی در قسـمتی از ششـدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شـده بمسـاحت 
56 مترمربـع پـاک شـماره فرعـی از 2595/126 اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مالکیـت متقاضـی طـی 

سـند قطعـی صفحـه 559 دفتر 241.)م الـف 10962(  
مـورد تاییـد قـرار گرفتـه و از آنجائیکـه مقـرر گردیـده اسـت پـس از نشـر آگهـی و انقضـاء موعـد مقـرر سـند 
مالکیـت رسـمی صـادر گـردد بـا توجـه بـه عـدم دسترسـی به مالکین مشـاعی مراتـب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی 
نوبـت اول اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد منطقـه دو قـم تسـلیم و رسـید آن را اخـذ و ظـرف مـدت 
یکمـاه پـس از تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبـت بـه دادگاه مراجعـه و دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائـی 
تقدیـم و گواهـی آنـرا بـه ایـن اداره تحویـل نماینـد الزم بـه توضیـح اسـت کـه صـدور سـند بـر اسـاس قانـون 

مذکـور مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد بـود. )گویـه و عصراقتصـاد(
تاریخ انتشارنوبت اول:  1400/06/01
تاریخ انتشارنوبت دوم:  1400/06/16

عباس پور حسنی حجت آبادیـ  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی

موفقیت آبفای استان اصفهان 
در تامین آب شرب پایدار 

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان 
با بیان اینکه امســال ســخت ترین تابســتان نیم قرن از 
نظر تامین و توزیع آب بین مشــترکین بود، اعالم کرد 
که آبفای استان در این اوضاع توانست، سربلند شود 

و آب شرب پایدار مشترکان را تامین کند.
بیست و هفتمین نشست کمیته رصد و پایش تنش 
آبی کشور یکشنبه 14 شهریور جاری به ریاست حمیدرضا 
جانباز، مدیرعامل شــرکت مهندســی آب و فاضالب کشور 
و با حضور مدیران عامل شرکت های آبفای سراسر کشور 

به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان 
افزود: از ابتدای تنش آبی در خرداد سال جاری تاکنون 
بــا اســتفاده از 5740 دســتگاه تانکــر ســیار نزدیــک بــه 
و  بیــن شــهروندان  لیتــر آب  هــزار  و 600  میلیــون   61

روستاییان تحت پوشش توزیع شده است.
 هاشــم امینــی تاکید کرد: اوضاع تامیــن آب پایدار 
در تابســتان امســال بــه قــدری ســخت بــود کــه مجبــور 
شــدیم، نــه فقــط در روســتاها بلکــه در قلب کالن شــهر 
اصفهان نیز به صورت ســیار آب توزیع کنیم تا رضایت 

شهروندان حاصل شود.
او با بیان اینکه اکنون آب مورد نیاز جمعیتی بالغ 
بــر شــش میلیــون نفــر در اســتان های اصفهــان، یــزد و 
چهارمحال و بختیاری از ســد زاینده رود تامین می شود، 
گفت: برآوردها نشــان می دهد، ذخیره آب دریاچه ســد 
زاینده رود به 250 میلیون متر مکعب رسیده است و به 
همیــن دلیــل مدیریت مصرف بهینــه آب، باید همچنان 

سرلوحه همه کارها باشد. 
مدیرعامــل آبفــای اســتان اصفهــان یکــی دیگــر از 
مشــکالت تامیــن آب شــرب پایــدار را قطــع بــرق چاه هــا 
و تاسیســات آبرســانی در طــول تابســتان عنــوان کــرد 
و گفــت: بــرای حــل ایــن مشــکل و قطــع وابســتگی بــه 
ســامانه های برقابی تالش این شــرکت بــر تقویت دیزل 

ژنراتورها و تولید برق مورد نیاز متمرکز شده است. 

افزایش ۶ برابری تسهیالت 
مشاغل خانگی استان گیالن

مدیــرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیالن اعالم 
کــرد کــه ظرفیــت جــذب تســهیالت مشــاغل خانگی در 

سال جاری به رقم ۴۰۰ میلیارد ریال رسیده است.
کار  تعــاون،  روابــط عمومــی  از  ایلنــا  گــزارش  بــه 
بــا  علیــزاده  عبــاس  گیــالن،  اســتان  اجتماعــی  رفــاه  و 
برشمردن مزایای این تسهیالت در راستای اجرای قانون 
ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در استان گفت: 
اداره کل بــا همــکاری دســتگاه های اجرایــی و بانک هــای 
عامل برای بررسی طرح ها در سال جاری آمادگی دارند.
او بــا بیــان اینکــه تســهیالت مشــاغل خانگــی تنهــا 
بــه متقاضیانــی تعلق می گیــرد که دارای مجوز مشــاغل 
مجــوز  کننــده  صــادر  اجرایــی  دســتگاه های  از  خانگــی 
هســتند، خاطرنشــان کــرد: اولویــت پرداخت تســهیالت 
بــا طرح های پشــتیبان منطبق بــر ظرفیت و اولویت های 

منطقه با توجیه اقتصادی و فنی است.
مدیــرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی گیالن یادآور 
شد: در سال گذشته تعداد 12۹ طرح با مبلغ تسهیالت 
62 میلیــارد ریــال و بــا ایجــاد اشــتغال بــرای ۳۸4 نفــر 
مصــوب و از طریــق دو بانــک رفــاه کارگــران و توســعه 

تعاون پرداخت شد.
علیزاده اضافه کرد: میزان این تســهیالت در ســال 
جاری با رشــد چمشــگیری همراه و با مبلغ 400 میلیارد 

ریال به استان گیالن ابالغ شد.
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 ۱۰ کارخانه راکد
 در کهگیلویه و بویراحمد

به چرخه تولید بازگشت
مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی کهگیلویه 
و بویراحمــد از احیــا ۱۰ کارخانــه از واحدهــای صنعتــی 

راکد در استان در ۶ ماه گذشته خبر داد.
سیدهاشــم موســوی دیــروز در گفت وگــو بــا ایرنــا 
بــا بیــان اینکــه این واحدهــا در حوزه صنایــع غیر فلزی، 
صنایــع غذایــی، مصنوعات ســیمانی و نســاجی فعالیت 
دارنــد، گفــت: بــا راه انــدازی مجدد این واحدهــا 4۸ نفر  

به کار مشغول شدند.
او با اعالم اینکه پنج واحد در شهرک های صنعتی 
و پنج واحد نیز در خارج از شهرک های صنعتی مستقر 
هســتند، گفت: 50 واحد صنعتی راکد در  شــهرک های 
قابلیــت  کــه  اســت  شــده  شناســایی  اســتان  صنعتــی 

راه اندازی مجدد را دارند.
مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی ادامه داد: 
براســاس برنامه ریزی هــای صــورت گرفتــه در کارگــروه 
اقتصــادی اســتان 25 واحــد از ایــن واحدهــا امســال بــه 
چرخــه تولیــد برخواهنــد گشــت. موســوی تصریــح کرد: 
این واحدها با اقداماتی از جمله اعطای تسهیالت، حل 
مشکل مواد اولیه، نوسازی خطوط تولید و سایر نیازها 
و با راهنمایی مشاوران صنعتی سازمان به چرخه تولید 

باز خواهند گشت.
او بیــان کــرد: کار شناســایی واحدهایی که قابلیت 
برگشــت بــه چرخــه تولیــد را دارنــد بــر عهــده کارگــروه 
اقتصــادی اســتان زیــر نظــر معــاون اقتصــادی اســتاندار 
اســت و شــرکت شــهرک ها به عنوان یکی از اعضای این 

کارگروه در این زمینه فعال خواهد بود.

بیش  از ۸۶ هزار خانوار 
 سیستان و بلوچستانی

از گاز شهری بهره مند شدند
بلوچســتان  و  گاز سیســتان  شــرکت  مدیرعامــل 
دربــاره روند اجرای پروژه گازرســانی اســتان اعالم کرد 
۸۶ هــزار و ۲۴۴ خانــوار در ایــن اســتان تاکنــون از گاز 

شهری بهره مند شده اند.
سیستان و بلوچستان با گستره 1۸۸ هزار و 222 
کیلومترمربــع )معــادل 11.5 درصــد مســاحت کشــور( و 
بیــش از 2 میلیــون و ۸00 هــزار نفــر جمعیــت آخریــن 
استان فاقد شبکه گاز کشور به شمار می رود که دولت 
می خواهد، مردم این اســتان دورافتاده را از گاز شــهری 
برخــوردار کنــد، ایــن طــرح اهــداف چندگانــه ای از جمله 
گازرســانی به نیروگاه ها، صنایع پتروشــیمی، واحدهای 
صنعتــی و ســاخت خطــوط فرعــی و شــبکه های شــهری 
برای مصارف خانگی، تجاری و صنعتی را دنبال می کند.
رضــا پنجابــی دیــروز در گفت وگــو بــا ایرنــا تصریــح 
کرد: 6۸ هزار و ۹02 خانوار در زاهدان، 4۹۸ خانوار در 
زابــل، 14 هــزار و 600 خانوار در ایرانشــهر، 527 خانوار 
در بمپور، 50۸ خانوار در محمدان و هزارو 20۹ خانوار 
روســتایی تاکنون از گاز شــهری سیســتان و بلوچســتان 

بهره مند شده اند.
او گفت: متراژ کارشده در زاهدان یک هزار و ۳52 
کیلومتــر، زابــل 275 کیلومتــر، ادیمــی و دوســت محمد 
116 کیلومتــر، محمدآباد و زهک ۸0 کیلومتر، ایرانشــهر 
441 کیلومتــر، خــاش ۳۹1 کیلومتر، بمپور 70 کیلومتر، 
محمــدان 55 کیلومتر، بزمــان 6۳ کیلومتر، دلگان 10۳ 

کیلومتر و روستایی ۳۳0 کیلومتر است.
بلوچســتان  و  سیســتان  گاز  شــرکت  مدیرعامــل 
تصریــح کــرد: متــراژ شــبکه گازدار تاکنــون در زاهــدان 
هزارو 222 کیلومتر، زابل ۸0 کیلومتر، ایرانشــهر ۳۳۳ 
کیلومتــر، بمپــور 61 کیلومتــر، محمــدان 5۳ کیلومتــر و 

روستایی 15۸ کیلومتر است.
و 6۸7  هــزار  کــرد: همچنیــن 5۸  بیــان  پنجابــی 
علمــک گاز در زاهــدان، 500 علمــک در زابل، 1۳ هزارو 
۳۹2 علمک در ایرانشــهر، هزارو 2۹0 علمک در بمپور، 
هــزارو 52 علمــک در محمــدان، هــزارو ۹۹ علمــک در 
بزمــان و 2 هــزارو 67۹ علمــک گاز روســتایی در مقابــل 

منازل مردم نصب شده است.
او گفــت: بــا توجــه بــه لوله گذاری های انجام شــده 
در سطح شهر زاهدان این شرکت آماده واگذاری تعداد 

بیشتری اشتراک به شهروندان متقاضی است.

واحدهای لبنی خراسان 
رضوی ملزم به خرید شیر 

خام با نرخ مصوب 
رئیــس اداره بازرگانــی داخلــی ســازمان صنعــت، 
معــدن و تجــارت خراســان رضــوی اعــالم کــرد کــه بــه 
منظــور کنتــرل قیمــت لبنیات، واحدهــای تولیدی لبنی 
ملــزم بــه خرید شــیر خــام با نــرخ مصوب هســتند، در 
غیر این صورت مجاز به افزایش قیمت مواد لبنی خود 

نخواهند بود و با تخلف آنها برخورد می شود.
ایرنــا  بــا  گفت وگــو  در  دیــروز  رجوعــی  حمیدرضــا 
افزود: واحدهای تولید لبنیات که شیر خام را به قیمت 
مصــوب هــر کیلوگــرم 66 هزار ریال خریــداری می کنند، 
تابع ضوابط سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان هستند.
او اضافــه کــرد: نــرخ تعییــن شــده برای مــواد لبنی 
از ســوی واحدهای تولیدی باید براســاس قیمت مصوب 
شــیر خام به اضافه ســود مجاز آنها باشــد، در غیر این 
صــورت اگــر رعایــت نکردن قیمــت از ســوی آن ها محرز 
شد به عنوان متخلف مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند.
رئیــس اداره بازرگانــی داخلــی ســازمان صنعــت، 
معــدن و تجــارت خراســان رضــوی گفــت: روزانــه ســه 
هــزار تــن شــیر خــام در ایــن اســتان تولیــد می شــود که 
خوشبختانه اکثر کارخانه های لبنی این شیر را با قیمت 
مصوب از مراکز جمع آوری شیر و دامداری های صنعتی 

خریداری می کنند.
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آبخیــزداری  و  منابــع طبیعــی  مدیــر کل 
اعتبــارات  افزایــش  از  جنوبــی  خراســان 
 ۹۹ از  جــاری  ســال  در  اســتان  بیابان زدایــی 
میلیــارد تومــان به ۱۱۳ میلیــارد تومان با توجه 
بــه کســب رتبــه نخســت اســتان در طرح هــای 

مقابله با بیابان زایی خبر داد.
جمــع  در  دیــروز  نصرآبــادی  علیرضــا 
افــزود: عملکــرد خــوب اســتان در  خبرنــگاران 

خراســان  شــد  باعــث  بیابان زایــی  بــا  مقابلــه 
جنوبی در این بخش رتبه نخســت کشــوری را 
در برنامه های ســال 1۳۹۹ به دســت آورد و این 
عملکرد ســبب شــد ســازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیــزداری کشــور جایگاه اســتان در تخصیص 

اعتبارات را مجدد افزایش دهد.
او همچنین درباره اعتباراتی که در بخش 
آبخیزداری تعیین شــده اســت، گفت: سرجمع 

اعتبارات ملی پیش بینی شده استان در بخش 
رقــم  بــه  بیابان زایــی  بــا  آبخیــزداری و مقابلــه 

بی سابقه 2۳6 میلیارد تومان رسید.
آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  مدیــرکل 
در  اســتان  عملکــرد  دربــاره  جنوبــی  خراســان 
مقابلــه با بیابان زایی اظهار کرد: ســال گذشــته 
بــرای انجــام ایــن فعالیت هــا از محــل اعتبارات 
صنــدوق توســعه ملی و درآمــد عمومی بیش از 

7۹ میلیارد تومان اعتبار مصوب داشتیم که به 
طــور کامل تخصیــص یافت. نصرآبــادی افزود: 
تمامــی فعالیت هــای انجــام شــده در این حوزه 
شــامل نهــال کاری، مدیریــت هــرزآب، آبیــاری 
ســنواتی، اجــرای سیســتم های چرایــی و قــرق، 
ســاماندهی و کنتــرل چــرای دام، مالچ پاشــی و 
سایر اقدامات است که حتی بیشتر از حجم و 
اعتبار مصوب سال گذشته اجرایی شده است.

نیــروی  تولیــد  شــرکت  مدیرعامــل 
بــا  کــه  کــرد  اعــالم  هرمــزگان  اســتان  بــرق 
 F نیــروگاه کالس  راه انــدازی موقــت پســت 
هنــگام، دومیــن واحــد گازی این نیــروگاه در 
بندرعباس با موفقیت ســنکرون و به شــبکه 

سراسری برق کشور متصل شد.
ایســنا  بــا  گفت وگــو  در  مهرانــی  رضــا 
ســیکل   نیــروگاه  پــروژه  کــرد:  خاطرنشــان 
ترکیبــی هنــگام شــامل دو واحــد گازی از نوع 
توربین  هــای کالسF، به ظرفیت اســمی ۳07 

مــگاوات، به همراه یک واحد بخار به ظرفیت 
اســمی 2۹2 مــگاوات و در مجمــوع بــه میزان 
۹06 مــگاوات و بــا میــزان بــازده 5۸ درصــد 
در حالــت ســیکل  ترکیبــی به همراه سیســتم 
بــه    )Once Through( یک بارگــذر  خنک کــن 
صــورت  EPCF  اســت کــه پیــش از ایــن نیــز 
واحد نخست این نیروگاه در دی ماه 1۳۹۹ با 

شبکه سراسری سنکرون شده بود.
او بــا بیــان اینکــه هزینــه احــداث کامل 
نیــروگاه ســیکل ترکیبــی هنــگام در حــدود 

520 میلیــون یــورو اســت، اضافــه کــرد: بــا 
حمایت هــای شــرکت مــادر تخصصــی تولیــد 
نیــروی بــرق حرارتــی کشــور و بــا پیگیری هــا 
و فعالیت هــای صــورت گرفتــه در اســتان از 
تابســتان سال گذشته تاکنون 4 واحد گازی 
بــا مجمــوع ظرفیــت نامــی ۹54 مــگاوات به 
واحدهــای تولیــدی اســتان هرمــزگان افزوده 
شده است تا شاهد کمترین خاموشی ها در 
تابســتان جــاری در ایــن منطقــه گرم کشــور 

باشیم.

مدیرعامــل شــرکت تولیــد برق اســتان 
پــس از تشــکر از همراهــی مــردم و صنایــع 
هرمــزگان در مدیریــت و کاهش مصرف در 
روزهای سخت اوج مصرف برق اعالم کرد: 
پیش بینــی می شــود، مراحــل ســاخت واحد 
در  نیــز  هنــگام   F کالس  نیــروگاه  بخــاری 
ســال آینــده پایــان پذیــرد تــا اولیــن ســیکل 
هرمــزگان  اســتان  در  نیروگاهــی  ترکیبــی 
را در  بــازده 5۸ درصــدی  و  تکمیــل شــده 

تولید برق شــاهد باشیم.

ســازمان  بازرســی  و  نظــارت  معــاون 
صنعــت، معدن و تجارت لرســتان از کشــف 
و توقیــف ۳۲ تــن و ۲۰۰ کیلوگــرم مــرغ از 
یــک واحــد مرغداری در شهرســتان سلســله 

خبر داد.
یوســف مرادی اظهار کرد: در پی گشــت 

مشترک و بازرسی به عمل آمده از واحدهای 
پرورش مرغ گوشــتی در شهرســتان سلســله 
یــک واحــد بــه دلیــل عرضــه خــارج از شــبکه 
۳2 هــزار و 200 کیلوگــرم مــرغ زنــده متخلف 

شناخته شد.
او تصریح کرد: فرد متخلف پس از سیر 

مراحــل قانونــی، با تشــکیل پرونــده تخلفاتی 
بــه ارزش 515 میلیــون و 200 هــزار تومان به 

تعزیرات حکومتی معرفی شد.
ســازمان  بازرســی  و  نظــارت  معــاون 
صنعت، معدن و تجارت لرســتان خاطرنشــان 
کــرد کــه بیــش از 60 واحد مرغــداری فعال در 

شهرســتان سلســله وجــود دارد و تاکیــد کرد: 
هرگونــه  مشــاهده  صــورت  در  شــهروندان 
اجبــاری  فــروش  قبیــل  از  اقتصــادی  تخلــف 
کاال، گران فروشــی، درج نکردن قیمت، صادر 
نشــدن فاکتــور و احتــکار مراتــب را بــه تلفــن 

124 اعالم کنند.

اعتبارات بیابان زدایی در خراسان جنوبی 
افزایش یافت

کشف بیش از ۳۲ تن مرغ قاچاق در لرستان 

دومین واحد گازی نیروگاه هنگام بندرعباس به شبکه 
سراسری برق متصل شد
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برید عقب فایزری نشید
راضیه حسینی

مســلم معیــن، مســئول قــرارگاه فضــای مجازی بســیج: 
»ایــران، ورود اتباع خارجی که واکســن های غیرمطمئن 

فایزر و مدرنا تزریق کرده اند را ممنوع کند.«
مــدام درخواســت می کننــد تــا وارد ایــران شــوند. 
زمینــی  هوایــی،  راه  از 
شــده  دریایــی، هرطــور 
خودشــان  می خواهنــد 
مــا  کشــور  بــه  را 
کــه  کشــوری  برســانند؛ 
تــا امروز از شــر خطرات 
و  فایــزر  واکســن های 
بــوده  امــان  در  مدرنــا 
اســت. حــاال کــه دیدنــد 
نمی توانند ما را گول بزنند و به زور واکسن شان را به ما 
بفروشــند، می خواهند از طریق توریست ها و مسافران 
خارجــی مــا را آلــوده کننــد. می گوینــد خارجی هایــی کــه 
فایــزر و مدرنــا زده اند همگــی تغییر ماهیت داده و اصالً 
یک موجود دیگری شــده اند. گول ظاهرشــان را نخورید. 
فقــط لبــاس آدمیــزاد بــه تــن کرده انــد. تراشــه های توی 
بدن شــان آنهــا را هدایــت می کنند. شــاید کلی واکســن 
فایــزر و مدرنــا جاســاز کــرده باشــند و بــه هرکســی کــه 
رســیدند ســریع ســرنگ را تــوی بازویش فــرو کنند. بعد 
کلی هموطن فایزری می ماند روی دست مان که معلوم 

نیست چه بالیی سرشان خواهد آمد.
گول تبلیغات و آمار خارجی ها را نخورید. واقعیت 
چیز دیگری اســت که چشــمان تیزبین بعضی مسئوالن 
فقــط قــادر بــه دیــدن آن اســت. مــا مــردم عــوام عــادت 
کرده ایــم بــا یــک ســری اســتدالل های مزخــرف ســطحی 
خودمــان را گــول بزنیــم. مثل اینکــه داروخانه های ایران 
قبــل از تحریــم، کلــی داروی ســاخت شــرکت فایــزر را 
می فروختنــد و بســیاری از مــردم به  خاطــر کیفیت باال، 
فقــط بــه دنبال آن بودند. احتماالً فرزندان گرامی خیلی 
از مســئوالن محترم با همین داروها درمان شــدند. اگر 
فایــزر می خواســت بالیــی ســر ملــت مــا بیــاورد راحت تر 
نبــود همان زمان خیلی بی ســرو صــدا این کار را بکند؟ 
چــرا این قــدر ضایع و تابلــو باید بزنــد بترکاندمان؟ البته 
این ها همه تراوشــات ذهن عوام اســت.  ما که مسئول 

نیستیم از همه زوایای پنهان مسائل آگاه باشیم.
امــا یــک پیشــنهاد داریــم. بــرای اینکــه خیال تــان 
راحت شــود، یک ســری واکســن داخلی )البته به شــرط 
وجود( دم در ورودی کشــور بگذارید. هرکســی خواست 
داخل شــود یکی بزنید به بازویش و بعد از اینکه کامالً 
بومــی شــد، اجــازه ورود بدهید. احتماالً واکســن های ما 
آثــار خطرنــاک فایــزر و مدرنــا را از بیــن خواهنــد بــرد و 

خارجی ها را ایمن سازی می کنند.
فعــالً بایــد خودمان خیلی مراقب باشــیم و اگر یک 
خارجی دیدیم حتماً ازش فاصله بگیریم تا خدای ناکرده 

یک وقت فایزری نشویم.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

نرخ سبد معیشت حداقلی به حدود یازده 
نزدیــک ۱۹  و کارگــران  تومــان رســیده  میلیــون 
روز از هرمــاه را بــدون مواجــب و خرجــی زندگی 
می کننــد؛ بایــد پرســید برنامــه دولــت ســیزدهم 
برای حل این بحرانِ فزاینده به راستی چیست.
همــه  کــه  شــرایطی  در  ایلنــا،  گــزارش  بــه 
داده هــای اقتصــادی، نشــان از انقبــاض هرچــه 
بیشــتر ســفره های مــردم به خصــوص دهک های 
فرودســت درآمدی دارد و بسیاری از کاالها حتی 
ســاده ترین و ابتدایی تریــن آن هــا از جمله برنج و 
لبنیات، در حال غیب شدن از سبد خریدِ هفتگی 
روی  جدیــدی  پروپاگانــدای  هســتند،  خانوارهــا 
»نــرخ تورم« و »مهار تورم« در حال شــکل گیری 
است که ظاهراً قصد دارند شعار ادعایی و بدون 
راهکارِ مهار تورم را به جای تامین سبد معیشت 
حداقلــی خانوارهــای کارگــری، در معادالت مزدی 
جانمایــی کننــد؛ زیــن پــس، توجــه بــه نــرخ تــورم 
از  یــک مــاده ۴۱ قانــون کار آمــده،  بنــد  کــه در 
ســبد معیشــت حداقلــی کــه به صورت یــک الزام 
غیرقابــل عــدول در بنــد دوم همیــن مــاده آمــده، 
مهم تــر و کلیدی تــر جلــوه داده می شــود و ایــن 
در حالیســت کــه تــورم رســمی همچنــان در حال 
شکستن رکوردهای پیشین است و هیچ عالمتی 
دال بر احتمال مهار آن حداقل در یک بازه یک یا 
دوســاله دیده نمی شــود. حتی تورم پیش نگرِ ۶۰ 
درصدی نشان می دهد که در یک بازه چندماهه، 

تورم مصرف کننده بازهم افزایش خواهد یافت.

فشار خوراکی ها روی دوش 
خانوارهای کارگری

براســاس اعــالم مرکــز ملی آمار ایــران، نرخ 
تــورم مردادمــاه ۱۴۰۰ برابــر ۴۵.۲ درصــد بــود که 
نسبت به ماه قبل یک واحد درصد رشد را نشان 
می دهد. رخ تورم نقطه ای در مرداد ماه ١٤٠٠ به 
عدد ۴۳.۲ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای 
کشــور بــه طــور میانگیــن ٤٣.٢ درصــد بیشــتر از 

مــرداد ١٣٩٩ بــرای خریــد یــک »مجموعــه کاالها 
و خدمــات یکســان« هزینــه کرده انــد. نــرخ تــورم 
نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و 
دخانیات« با افزایش ۱.۵واحد درصدی به ۵۸.۴ 
درصــد و گروه »کاالهــای غیرخوراکی و خدمات« 
بــا کاهــش ١.٣ واحــد درصــدی بــه ٣٦.١ درصــد 

رسیده است.
همیــن اعــداد رســمی نشــان می دهــد کــه 
مزدبگیــر  و  کارگــر  طبقــه ی  تغذیــه ای  بحــران 
)شــامل کارگــران شــاغل، بازنشســته، کارگــران 
غیررســمی، فصلــی و پــروژه ای( یــک بحــران بــه 
غایــت جــدی اســت و بیشــترین فشــار از ناحیــه  
فرودســت  خانوارهــای  بــه  خوراکی هــا  هزینــه  
داشــته  نظــر  در  بایــد  البتــه  تحمیــل می شــود؛ 
باشــیم کــه هزینه هــای مســکن و اجاره مســکن 
در ســبد آمــاری مرکــز آمــار ایــران جایــی نــدارد 
محاســبات  در  مســکن  هزینه هــای  افزایــش  و 
تورمــی دخیــل نیســت کــه اگــر افزایــش واقعــی 
نــرخ اجــاره خانه محاســبه شــود، در این بخش 
نیــز تــورم نقطــه بــه نقطه بیــش از صد درصدی 
اجــاره  بــرای  خانوارهــا  یعنــی  داشــت  خواهیــم 
خانه در مرداد ســال جاری، بیش از صد درصد 
بیشــتر از ماه مشابه سال قبل هزینه کرده اند؛ 
بــا ایــن حــال، همیــن ســبد تقلیــل یافته نشــان 
بــرای  ۱۴۰۰، خانوارهــا  مــرداد  در  کــه  می دهــد 
تامیــن هزینه هــای خوراکی هــای ضروری، حدود 
۶۰ درصد بیشــتر از مردادماه ســال قبل هزینه 
کرده اند. و این در حالیست که در همین مدت، 

افزایش دســتمزد به ۴۰ درصد هم نمی رســد.
حال ســوال اینجاســت که وقتــی نرخ تورم 
)حتــی در تقلیل یافتــه تریــن محاســبات ممکــن 
کــه ازســوی مرکــز آمار ایران انجام می شــود( در 
حــال صعود دائمی اســت، چطــور وزیر کار ادعا 
می کنــد نمی تــوان دســتمزد را افزایش داد چون 
کارفرمایــان ضــرر می کننــد و بایــد بــه مهار تورم 

متوسل شد.

تکیه بر غذای واقعی به جای اقالم خام
حــال  در  خانوارهــا  معــاش  ســبد  نــرخ 
افزایــش دائمــی اســت؛ فرامــرز توفیقــی )رئیــس 
کمیتــه دســتمزد کانــون عالی شــوراها( در ارتباط 
بــا محاســبات ســبد معیشــت بــا تاکیــد بــر اینکه 
کــه  کار  شــورایعالی  در  شــده  شــناخته  روش 
مبتنــی بر محاســبه نــرخ اقالم خــام خوراکی ها و 
آشامیدنی ها در سبد خوراکی هاست، غیرواقعی 
اســت و بــا نیازهــای واقعــی ســفره ها کــه همــان 
»غذای واقعی« است، همخوانی ندارد؛ از تغییر 
مکانیسم محاسباتی می گوید: این سبد فاقد روح 
پویائی اســت و ســبدی ایســتا اســت. بدین معنا 
کــه بــرای فراهــم آوردن و تهیــه معــاش حداقلــی 
خانــوار ایــن ســبد باید فرآوری شــود و بــه معنای 
واقعــی بــه غــذا تبدیل شــود که زیرســاخت هایی 
نیاز دارد که از آن می توان به وعده غذایی اســم 
بــرد. لــذا کمیتــه دســتمزد کانون عالی شــوراهای 
اســالمی کار کشــور از ابتدای ســال ۱۴۰۰ تصمیم 
گرفت موارد ذیل را برای اســتحصال ســبد واقعی 

معیشت لحاظ کند:
    ۱.    بــه دلیــل حداقلــی بــودن ســبد تنهــا ســه 
وعده هــا،  میــان  شــود.  گرفتــه  نظــر  در  وعــده 

تنقالت، مکمل ها، و... لحاظ نشود.
    ۲.    تنهــا یــک وعــده غــذای گــرم و دو وعــده 

غذای ساده)صبحانه و شام( در نظر گرفته شود.
    ۳.    یــک برنامــه ۱۵روزه بــرای رژیــم غذائــی 

مرســوم در نظــر گرفتــه شــود و بــا آنالیــز و ریــز 
آیتم هــای دخیــل بــرای فــرآوری غذا، بــه جانمائی 
اعداد و ارقام بدست آمده از سوی مراجع قانونی 

در آن اقدام کند.

سبد بسیار حداقلیِ غیرواقعی: 
۸ میلیون و ۸۶۶ هزار تومان

و  تقلیل یافتــه  مکانیســم  اگــر  واقــع  در 
غیرواقعــی شــورایعالی کار براســاس مبنــا قــرار 

دادن ســبد خوراکی هــای خــام مطابــق جدول زیر 
را در نظــر بگیریــم، ســبد خوراکی هــا ۳ میلیون و 
۲۴۷ هــزار تومــان بــه دســت می آیــد و بــا فرمول 
اســتاندارد محاســبه ســبد معیشــت بــه رقــم زیر 

می رسیم:
۸۸۶۶۰۱۹۶=   ۳۶.۶۳ /  ۱۰۰ × ۳۲۴۷۶۲۳۰ریال 

در ماه  
یعنــی ســبد معاش کلــی، ۸ میلیون  و ۸۶۶ 
هــزار تومــان اســت و اگــر ســبد معاش محاســبه 
شــده برای مذاکرات مــزدی ۱۴۰۰ را که ۶ میلیون 
و ۸۹۵ هــزار تومــان نرخگــذاری شــده بــود، برای 
قیــاس در نظــر بگیریــم بــه عــدد تفاضلــیِ یــک 
میلیــون و ۹۷۰ هــزار تومــان می رســیم؛ بنابرایــن 
در حداقلی تریــن محاســبات، هزینه هــای زندگــی 
در پنــج مــاه نخســت، یــک میلیــون و ۹۷۰ هــزار 
تومــان افزایــش یافته و ســطح پوشــش دســتمزدِ 
۴ میلیــون تومانــی، بــه حدود ۴۵ درصد رســیده؛ 

دستمزد ۱۳.۷ روز در ماه را کفاف می دهد.

سبد معاش واقعی: ۱۰ میلیون و 
۷۳۴ هزار تومان

محاســبات  بــرای  را  زیــر  جــداول  توفیقــی 
ســبد معــاش واقعی )براســاس وعده های غذایی 
واقعی( اســتخراج کرده اســت که براین اســاس، 
سبد معاش کلی، ۱۰ میلیون و ۷۳۴ هزار تومان 
نرخ گذاری می شــود یعنی ۵۵.۶۸ درصد افزایش 
در هزینه هــای زندگــی فقــط در طول پنــج ماه! با 
ایــن حســاب، ســطح پوشــش دســتمزد ۳۷.۸۲ 
درصد اســت و دســتمزد حداقلی فقط برای ۱۱.۵ 

روز ماه کفایت می کند.

آیا »مهار تورم« اساساً 
امکان پذیر است

توفیقــی بــا تاکیــد بــر اینکــه »بایــد هرچــه 
مواجــب  جیــره  بــدون  روز   ۱۸.۵ بــرای  زودتــر 

خانوارهــای کارگــران فکــری بکنیــم« از ضــرورت 
ترمیــم دســتمزد می گوید و اینکــه وعده های مهار 
تــورم حداقــل در بازه زمانی فعلــی، به هیچ وجه 

امکان پذیر نیست.
او بــه چنــد ســوال و ابهــام در زمینــه کنترل 

تورم و وعده برای مهار آن اشاره می کند:
    -    آیا کنترل تورم کار سریع و ضربتی است؟
    -    آیــا ایــن کنتــرل ضربتــی و ســریع بــه فرض 

امکان، مغایر با علم اقتصاد نیست؟
    -    وقتــی مــاه گذشــته تــورم تولیدکننده باالی 
۶۰ درصــد بــوده اســت)البته بــرای راســتی آزمایی 
آن نیــاز بــه برنامــه ای جامــع داریم.( آیا می شــود 
صحبــت از کنتــرل تــورم مصــرف کننده کــرد و در 

این زمینه به جامعه اطمینان داد؟!
بــه گفتــه وی، خروج از نرخ گــذاری دولتی و 
دســتوری و ورود بــه نرخ گــذاری بــازار آزاد کــه از 
تمــام تریبون های رســمی )مجلــس، دولت و اتاق 
بازرگانــی( فریــاد می شــود، ضربه زدن بیشــتر به 
قــدرت خریــد کارگــران اســت و در ایــن شــرایط، 
متاسفانه بازهم از ضرورت اصالح قوانین مزدی، 
ورورد بــه مــزد منطقــه ای و صنفــی و برداشــتن 
الــزام بــه پرداخــت حداقــل مــزد بــه بهانــه واهــیِ 
گره گشایی از کارفرمایان و رفع مشکالت اقتصاد 
صحبــت می شــود و این یعنی بــه مخاطره افتادن 

هرچه بیشتر دستمزد بسیار ناچیز کارگران.
در مجمــوع، »بحــران معیشــت« در حــال 
در  اســت.  بیشــتر  هرچــه  تعمیــقِ  و  گســترش 
شرایطی که امکان مهار تورم به هیچ وجه وجود 
ندارد و تمام داده های رسمی نیز این ادعا را ثابت 
می کننــد، نرخ ســبد معیشــت حداقلــی به حدود 
یازده میلیون تومان رســیده و کارگران نزدیک ۱۹ 
روز از هرمــاه را بــدون مواجــب و خرجــی زندگــی 
می کنند؛ باید پرسید برنامه دولت سیزدهم برای 
حل این بحرانِ هردم فزاینده به راستی چیست؛ 
چه نقشه راهی برای دوام آوردن کارگران در این 

اقتصادِ شدیداً متورم دارند.

تنهــا  را  واکسیناســیون  بهداشــت،  وزیــر 
راه حــل اداره شــرایط کنونــی دانســت و بــا بیــان 
اینکه برای رفع کمبود واکسن از تمامی کانال ها 
اقــدام شــده اســت، گفــت کــه در آینــده تمامــی 

خدمات با کارت واکسن ارائه خواهد شد.
وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
روزگذشته ضمن بازدید از دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمــات بهداشــتی، درمانی تهران در نشســتی 
کــه بــا حضور رئیــس و اعضای هیات رئیســه این 

دانشگاه تشکیل شد، حضور یافت.
بنابــر اعــالم وبــدا، بهــرام عین اللهــی، وزیر 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی در نشســتی 
کــه بــا حضور عباســعلی کریمی رئیــس و اعضای 
هیــات رئیســه دانشــگاه علوم پزشــکی تهــران در 
محل این دانشــگاه برگزار شــد با اشــاره به اینکه 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران نمــاد آمــوزش و 
پژوهش کشــور بوده و بــه همین دلیل انتظارات 
از ایــن دانشــگاه بیشــتر اســت، گفــت: قدمــت، 
هویــت ایجــاد می کند و ما هویت را از تاریخ غنی 

کشورمان داریم.
عین اللهــی با تاکید بــر اینکه با خودباوری و 
هویت می توانیم کشــور را جلو ببریم، بیان کرد: 
مهــم تریــن رکن آموزش، نیروی انســانی و هیات 

علمی است.
وزیــر بهداشــت، اولویــت را حــوزه بهداشــت 
دانســت و در ایــن خصــوص گفت: درمان بســیار 
پرهزینه است در همین راستا باید توجه خود را 

بیشتر به حوزه بهداشت معطوف کنیم.
تاریــخ  در  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  عین اللهــی 
مــردم  ظرفیــت  از  کــه  زمــان  هــر  کشــورمان 
اســتفاده شــده، موفــق بوده ایــم، گفــت: باید با 
همراهــی مردم و اســتفاده از همــه ظرفیت های 
موجــود از پیــچ تاریخــی کــه در آن قــرار داریــم، 

کنیم. عبور 

تنها راه اداره شرایط کنونی 
واکسیناسیون است

را  دانشــگاه  موتــور محرکــه  ادامــه  در  وی 
فرهنــگ دانســت و بــا بیــان اینکــه اکنــون مــا با 
تاریــخ  شــرایطی مواجــه هســتیم کــه در طــول 
کشــور کــم نظیــر بــوده اســت، گفــت: مهمترین 
و شــاید تنها راه حل برای اداره شــرایط کنونی، 
واکسیناســیون اســت. در شــروع کار دولــت بــا 
کمبــود واکســن مواجه شــدیم که بــرای رفع این 
معضــل بــه صورت شــبانه روزی از همه کانال ها 

اقدام کرده ایم.

واکسیناسیون سرعت نیابد، 
آبان با موج جدید بیماری مواجه 

خواهیم شد
وی با تاکید بر اینکه در چرخه واکسیناسیون 
همچــون  مجموعه هایــی  ظرفیــت  تمــام  از  بایــد 
شــهرداری، سپاه، بســیج، هالل احمر و آموزش و 
پرورش استفاده کنیم، ادامه داد: علی رغم آنکه 
شــرایط واکسیناســیون در شهرســتان ها بالنسبه 

مطلوب اســت اما در تهران کماکان با مشــکالتی 
مواجــه هســتیم، ایــن نکته را باید مدنظر داشــته 
ســرعت  واکسیناســیون  رونــد  اگــر  کــه  باشــیم 
نیابــد در آبــان بــا موج جدید بیماری با مشــکالت 

بیشتری مواجه خواهیم شد.

تمامی خدمات با کارت واکسن؛ 
در آینده

وزیــر بهداشــت با اشــاره به اینکــه در آینده 
تمامی خدمات با کارت واکسن ارائه خواهد شد، 
افزود: همان طور که اعالم شد افرادی که هر دو 

دز واکسن را دریافت کرده اند، می توانند با لحاظ 
شرایط در مراسم اربعین در کربال شرکت کنند.

کارت واکسن؛ شرط ورود 
دانشجویان به کالسها

توانمنــدی  از  اســتفاده  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
دانشــجویان در روند واکسیناســیون به چگونگی 
تحصیلــی  ســال  در  دانشــجویان  آمــوزش  رونــد 
جدید اشــاره و اظهار کرد: بازگشــایی دانشــگاه ها 
مساله مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد 
و البته شــرط ورود دانشــجویان به کالس ها باید 

کارت واکسن باشد.

 استفاده از روش ترکیبی
برای بازگشایی دانشگاه ها

روش  از  بایــد  کــرد:  تصریــح  عین اللهــی 
اســتفاده  دانشــگاه ها  بازگشــایی  بــرای  ترکیبــی 
شــود، هیچ کالسی نباید صرفا به صورت مجازی 
برگزار شــود و متعاقبا خانواده مدافعان ســالمت 
و خانواده هــای دانشــگاهیان نیــز بایــد واکســینه 

شوند.
ارائــه  ضمــن  کریمــی  نشســت،  ادامــه  در 
گزارشــی از رونــد فعالیــت دانشــگاه بــه ضــرورت 
تغییر تقسیم بندی و مدل ارائه خدمات بهداشتی 
در تهران، اصالح ســاختار شبکه بهداشتی تهران 

تاکید کرد.
اعضــای  نشســت  ایــن  در  اســت؛  گفتنــی 
هیــات رئیســه دانشــگاه بــه موضوعــات مختلفی 
همچــون مجمــوع اقدامات انجام شــده در دوران 
شــیوع کرونــا، چگونگــی فعالیت بیمارســتان های 
تخت هــای  تعــداد  دانشــگاه،  زیرمجموعــه 
بیمارســتانی موجــود و نحــوه خدمات رســانی بــه 

بیماران و اقدامات پیش رو اشاره کردند.

خبرگزاری کار: نرخ سبد معیشت به ۱۱ میلیون تومان رسید

وزیر بهداشت اعالم کرد: کارت واکسن، شرط حضور 
دانشجویان در کالس ها

اشــاره  بــا  هالل احمــر  جمعیــت  رئیــس 
آبــان  تــا  کرونــا  واکســن  واردات  جزئیــات  بــه 
امســال، اعــالم کــرد جمعــا تــا آبــان ۹۰ میلیون 
دوز واکســن کرونا وارد کشــور می شــود که ۱۰ 
میلیون دوز از آن برای ســنین دانش آموزی ۱۲ 

تا ۱۸ سال است.
رئیــس  اینســتاگرامی  صفحــه  اعــالم  بنابــر 
جمعیــت هالل احمــر، همتــی دربــاره رونــد واردات 
واکسن کرونا، گفت: با توجه به تماسی که ریاست 
چیــن  جمهــوری  ریاســت  بــا  کشــورمان  جمهــوری 

داشــتند، اتفاق مثبتی افتاد. در عین حال جلســات 
مربوطــه بــه صــورت دو بــار در هفتــه بــه ریاســت 

معاونت اول ریاست جمهوری تشکیل می شود.
وی بــا بیــان اینکه تا آبان مــاه ۹۰ میلیون دوز 
واکســن را از کانــال صلیــب ســرخ وارد می کنیــم، 
افــزود: همــه دســتگاه ها در این کار دخیل هســتند 
و جلسات مرتبط هم به ریاست معاون اول رئیس 

جمهوری تشکیل می شود.
همتی ادامه داد: بر این اساس در شهریور۲۰ 
میلیون دوز واکســن وارد می شــود و قول مساعدی 

هــم داده شــده کــه از همین کانــال ۲۰ میلیون دوز 
دیگــر هــم اضافــه شــود و در شــهریور وارد کننــد. 
آنچه قطعی است، واردات ۲۰ میلیون دوز واکسن 
در شــهریور و ۳۰ میلیــون دوز هــم در مهــر و آبــان 
وارد می شــود کــه مجموعــا ۸۰ میلیون دوز واکســن 

می شود.
همتی گفت: در عین حال ۱۰ میلیون دوز هم 
مازاد بر این اســت که برای ســنین دانش آموزی ۱۲ 
تا ۱۸ سال وارد می شود که بر این اساس جمعا ۹۰ 

میلیون دوز واکسن وارد کشور می شود.

تاکنــون  کــه  دانش آموزانــی  از  دســته  آن 
کتاب های درســی خــود را خریــداری نکرده اند تا 
پنــج روز دیگــر )۲۰ شــهریور( مهلــت دارند که با 
ورود بــه ســامانه فروش و توزیع مواد آموزشــی 

نسبت به خرید کتاب درسی اقدام کنند.
به گزارش ایســنا، طبق اعالم قبلی سازمان 
همچنیــن  آموزشــی،  برنامه ریــزی  و  پژوهــش 
دانش آموزانــی کــه مدرســه محــل تحصیــل خــود 
را تغییــر داده انــد تــا ۳۱ شــهریور فرصــت دارنــد 
بــرای اصالح نشــانی مدرســه محــل تحصیل خود 
https://www.irtextbook.ir نشــانی  طریــق   از 

و  پژوهــش  ســازمان  معــاون  کننــد.  اقــدام 

برنامه ریــزی آموزشــی بــا اعــالم اینکــه تــا کنــون 
۱۲ میلیــون و ۸۸۹ هــزار دانش آمــوز بــرای خریــد 
اینترنتی کتاب های درســی خــود اقدام کرده اند و 
هنوز دو میلیون و ۱۱۰ هزار دانش آموز کتاب های 
درســی خــود را خریــداری نکرده انــد، گفــت: مــا 
مهلــت خریــد اینترنتی کتاب های درســی را تا ۲۰ 

شهریور تمدید می کنیم.
ثبت نــام  نیازمنــد  درســی  کتــاب  خریــد 
دانش آمــوزان در ســامانه پــادا و مشــخص شــدن 
مدرســه محــل تحصیــل آنهاســت. در صورتــی که 
دانش آموزی در این ســامانه ثبت نام نکند موفق 

به خرید کتاب درسی هم نخواهد شد.

وزارت آمــوزش و پــرورش بــرای ســال جاری 
بیــش از ۱۴۶ میلیــون جلــد کتــاب درســی چــاپ 
مــدارس  طریــق  از  آنهــا  همــه  کــه  اســت  کــرده 
توزیــع خواهنــد شــد. توزیــع کتاب هــای درســی 
دانش آمــوزان در همــه مقاطــع تحصیلــی از ۲۰ 

شهریور در مدارس آغاز می شود.

هشدار سازمان غذا و 
دارو درباره واکسن تقلبی 

»کویشیلد«
وزارت  و  دارو  و  غــذا  ســازمان  اعــالم  براســاس 
بهداشــت، دفتــر نمایندگــی ســازمان جهانــی بهداشــت 
تقلبــی  واکســن  دربــاره  ایــران  اســالمی  جمهــوری  در 

کویشیلد، هشدار داد.
بــه گزارش ایســنا، ســازمان جهانی بهداشــت برای 
ورود واکسن تقلبی کویشیلد در منطقه افریقا و جنوب 

شرق آسیا، هشدار بین المللی صادر کرد.
ایــن  براســاس  کــرد:  اعــالم  دارو  و  غــذا  ســازمان 
گــزارش بــه مــردم توصیــه می شــود، بــرای تهیه واکســن 
کرونــا اکیــدا از مراجعه به بازار آزاد خودداری کرده و به 
تبلیغــات اغواکننــده برخــی افراد ســودجو در این زمینه 
توجــه نکننــد. الزم بــه ذکــر اســت تامین واکســن کرونا 
بــا جدیــت در دســتور کار وزارت بهداشــت قــرار دارد و 
اولویت هــای تزریــق از ســوی وزارت بهداشــت اعالم و با 
ثبت مشــخصات واکســن و افراد دریافت کننده واکسن 
بایــد در ســامانه های وزارت بهداشــت )تی تک، ســیب و 
...( انجــام  شــود. لــذا تهیــه واکســن در خــارج از زنجیره 
وزارت بهداشــت علیرغــم کالهبــرداری، تهدیــدی بــرای 

سالمت مردم است.

رئیس جمعیت هالل احمر: واکسنِ سنین دانش آموزی 
وارد می شود

تمدید مهلت جاماندگان برای ثبت نام کتاب های درسی


