
 

ترجمه: سیدمهدی هاشمی

مدیرتوسعهکسبوکار

بسیاری از استراتژی ها هیچگاه به مرحله 
اجــرا نمی رســند و از دســت مــی رونــد بــه ایــن 
دلیــل کــه ســازمان ابداً چیــزی برای اجرا شــدن 

در اختیار ندارد.
شرکت وارد استراتژی مشاوران تیم
مدت یک ظرف را کارشان میشوند،
نهایت در و میدهند انجام ازپیشتوافقشده
شرکترابابستهایازاستراتژیهایمدونشده
درقالبفایلهایپاورپوینتشیک ووزینترک
استراتژی معارفه آن،جلسه از بعد میکنند. 
جدیدترتیبدادهواستراتژیهابرایپرسنل
تشریحمیشود.ازکارکنانخواستهمیشود
رفتار تغییر استراتژیهایجدید راستای تادر
بازنگری متوازن4 امتیاز کارتهای دهند،
میشودوبودجهبرایالزاماتاولیهاستراتژی
اتفاق هیچ بعد، اما مییابد؛ تخصیص جدید

منجربهتغییریرخنمیدهد.
و فعالیتها فقدان اصلی دالیل از یکی
این استراتژی تدوین از بعد ملموس تحرکات
استراتژی اصالً استراتژیها اغلب که است
از مجموعهای واقعی استراتژی یک نیستند.
میگیرد بر در را واضح و روشن انتخابهای
کهدقیقاًتبیینمیکندشرکتیاسازمانقصد
را کدامها و دارد را فعالیتهایی چه انجام

انجامنخواهدداد.
بسیاریازاستراتژیهابهرغمتالشهای
بیشازاندازهافرادسختکوشتیم،بهاجراو
پیادهسازیمنجرنمیشوندچونمجموعهای
ازانتخابهایروشنوواضحراهمراهندارند،
بسیاریازایننوعاستراتژیهادراصلاهداف

هستند.
جمله»مامیخواهیمبهبازیگرنقشاول
بازاررقابت خودمانتبدیلشویم«،یکیازاین
دقیقاً شما نمیگوید  جمله این مثالهاست.
قصدانجامچهکاریرادارید،بلکهتنهابیان
میکندشماامیدواریدخروجینهاییچهباشد:
کنید؛ رقابتمی آن بازاریکهدر اول بازیگر
درحالیکهشماهمچنانبهیکاستراتژیبرای

رسیدنبهاینخروجینهایینیازدارید.
است استراتژیهاممکن از دیگری گروه
را انتخابهایسازمان اولویتهاو از تعدادی
بیانکنند؛لکنزمانیکهکناریکدیگربهآنها
نگریستهمیشودازانسجاموپیوستگیکافی

برخوردارنیستند.
تشریح بهتر مثال یک با دهید اجازه 

کنیم.بهاینجملههاتوجهکنید:
- ما می خواهیم بهره وری عملیات خویش 

را افزایش دهیم
- مــا بازارهــای اروپا، خاورمیانه و افریقا را 

هدف قرار داده ایم
دارایی هــای  از  بخــش  فــان  مــا   -
ســرمایه ای مان را بــرای تامیــن مالــی خواهیــم 

فروخت
و تصمیمها است ممکن موارد این
شما کسبوکار برای عالی بسیار اولویتهای
را استراتژی یک یکدیگر کنار در ولی باشند

تشکیلنمیدهند.
اجازهدهیدمثالبهتریبزنیم:حدود15 
در انگلیسی  شناختهشده شرکت پیش سال
 Hornby Railways نام به اسباببازی تولید
کوچک مقیاس مدلهای تولید زمینه در که
مسابقهای6  پیستهای و آهن5 راه مسیر
فعالیتداشتدچارورشکستگیشد.دراین
وضعوتحتمدیریتمدیرعاملجدید،آقای
فرانکمارتین7،شرکتتصمیمبهتغییرصفحه
بازیخویشگرفتتابهجایاسباببازیروی
بزرگساالنی و )کلکسیونرها8( مجموعهدارها
کهبرایاوقاتفراغتعالقهمندبهجمعآوری

اینمدلهایکوچکهستندمتمرکزشود.
استراتژی، یک عنوان به توضیح این با

آقایمارتینمواردذیلراهدفقرارداد:

1. ساخت مدل های واقعی و با کیفیت به 
جای اسباب بازی

2. بــرای بزرگســاالن مجموعــه دار به جای 
خردساالن

3. که حس نوســتالژی ایشــان را به دلیل 
اینکه یادآور دوران کودکیشــان اســت، تحریک 

کند
اینتغییراستراتژیمنجربهیکموفقیت

برای سریع و کنترل از خارج
بهنحویکهسهام شرکتشد
آنظرفتنها5سالاز35دالر

به250دالرافزایشیافت.
مالحظه که همانطوری
به موفقیت این میفرمایید
دلیلآناستکهبندهایفوق
انتخابها از روشن مجموعهای
رابیانمیکند9کهدراینحال

استراتژیک بتوانندیکجهتگیری اینکه برای
با کامالً بیافرینند، شرکت برای را مشخص
بندها در انسجام این دارند. انسجام یکدیگر
حتیبهحدیاستکهمیتوانآنهارادرقالب

یکجملهواحدبیانکرد.
اخیر سالهای طی Hornby )متاسفانه
که گذاشت کنار را انتخابهایش مجموعه
برای فاجعهباری تقریباً نتایج به منجر نهایتاً
باچندین مواجهشدن از وپس شرکتشد

یک به مارتین آقای سودآوری، هشدار
بازنشستگیزودهنگامتنداد.(

شفاف استراتژیک جهتگیری یک بدون
استراتژی سازی پیاده فرآیند هر روشن، و

محکومبهشکستاست.

منطق استراتژی خود را به 
تبادل نظر بگذارید

یکبارخانماسالیبیلی10 
عاملی مدیر تصدی که زمانی
)انتشارات Trinity Mirror

انگلستان( روزنامه بزرگترین
من به داشت عهده به را
در چیز یک تنها »اگر : گفت
خصوصبهتبادلنظرگذاشتن
این طی مختلف انتخابهای
سالهاآموختهباشمآناست
انتخابهاییدر اینکهچه کهماهموارهروی
حالیکه در میکنیم تمرکز داریم، دسترس
بسیاراهمیتداردکهحداقلبههماناندازه
زماندرتشریحمنطقپشتایناستراتژیها

صرفکنیم.«
یکمجموعهمنسجمازانتخابهاکهبا
یکدیگرهمکامالًهمخوانیدارند،نظیرآنچه
واقعی )مدلهای دیدیم Hornby مثال در
مجموعهدار بزرگساالن برای باکیفیت بسیار

انگیزاند(، می بر را آنها نوستالژی حس که
نظر تبادل و بحث به میتواند ساده بسیار
افکار تبادل برای موضوعی به و گذاشته

پرسنلسازمانتبدیلشود.
انتخاب 20 از لیستی نمیتوانید شما 
ارتباطبین ابزاریبرایبرقراری رابه مختلف
قادر اصالً چون کنید تبدیل خود کارکنان
نیستنداینلیسترابهخاطربسپارندواگر
انتخابها این بیاورند، یاد به را آنها نتوانند
تاٌثیر ایشان شغلی رفتارهای بر نمیتوانند
آن اثر شرکت اجرایی شئون در تا بگذارند
استراتژی اصالً اینصورتشما در ببینید. را
گزارش یک احتماالً که چند )هر ندارید
پاورپوینتعالیدارید(.حالآنکههمانطوری
کهخانمبیلیپیشنهادداد،حتیتبادلافکار
کافی بهتنهایی هم انتخابها خصوص در

نیست.
استراتژیک بند مثالمجدد3 بهعنوان
کلیه تنها نه بیاورید، خاطر به را Hornby

و محصول طراحان شامل شرکت کارکنان
مهندسانفنیمیتوانستندانتخابهایجدید
رابهمنبگویند،بلکهقادربودند شرکتشان
مبانیمنطقپشتاینانتخابهارانیزعنوان

کنندکهعبارتنداز:
- برند شرکت بیشتر برای بزرگساالنی که 
آن را از دوران کودکــی خویــش بــه یاد میآورند 

شناخته شده است و جذابیت و گیرایی دارد
فراغــت  اوقــات  ســرگرمی های  بــازار   -

بزرگساالن حالت رقابتی کمتری دارد
بــرای  بیشــتری  موانــع  مذکــور  بــازار   -
و  مشــتریان  مقابــل  در  ولــی  دارد؛  ورود 
جابه جایی)ســوییچینگ11(  مصرف کننــدگان، 

کمتری در آن انجام می دهند. 
از آگاهیوفهمکارکنان بهواسطه این
بود مارتین فرانک انتخابهای پشت دالیل
در وهمواره داشتند اعتقاد آنها به البته که
حالدنبالکردنوپیگیریاینانتخابهاطی
فعالیتهایروزانهشانبودندواینگونهبودکه
استراتژیشانسپیادهسازیهمداشتوبه

اجرارسید.

استراتژی تنها یک فرآیند باال 
به پایین نیست

میشود سبب که دیگری دالیل از یکی
از بسیاری اجرای و پیادهسازی تالشهای
استراتژیهاباشکستمواجهشودایناست
کهبسیاریازمجریان،استراتژیرانهایتاًیک
بینند: می گامی دو و پایین به باال از فرآیند
1-استراتژیآمادهشدهاست2-حاالماآنرا
اجرامیکنیم.چنینساختاریبهندرتاحتمال
موفقیتدارد.بایدتوجهکنیمکهفرآینداجرای
فرآیندیکطرفه بهندرتیک استراتژیموفق،
استکهطیآنآبشاریازتصمیمهاازباالی
چارتسازمانیبهدرونباکسهایزیرینآن

سرریزکند.12
دانشگاه استاد برگلمن13، رابرت
است: کرده بیان باره همین در استنفورد14،
با میتوان را موفق شرکتهای »هویت
فرآیندهایآزمونوانتخابداخلیوازپایینبه
باالیآنهاشناساییکرد؛هرچندکههمزمان
مقاصدکالناستراتژیکآنهاپابرجاست.«این
جملهتقریبامفاهیممهمزیادیراتنهادرقالب
چندکلمهبیانمیکندلکنجانکالمبرگلمن
جهتگیری یک به قطعا شما که است این
استراتژیکشفاف،روشنوازباالبهپاییننیاز
دارید)نظیرمجموعهانتخابهایHornby(ولی
اینتنهازمانیموٌثرخواهدبودکهشمابتوانید 
در سازید قادر را خویش کارکنان همزمان
سطوحپایینسازماناقدامبهتصمیمسازیها
بر مشروط کنند؛ خودجوش انتخابهای و
اینکهدرچارچوبومحدودبهمرزهایمقصد

استراتژیککالنباقیبمانند.
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هوالرزاق

 احتمال تمرکز زدایی از جنوب شرقی آسیا

در زنجیره تامین جهانی 
ترجمه: سلیم حیدری

همه گیــری  کارشناســان،  گفتــه  بــه 
کوویــد 19 و اختــاالت گســترده ناشــی از 
آن در جنوب شــرقی آســیا منجــر به تنوع 
و تغییــر شــکل عمــده زنجیره هــای تامیــن 

جهانی می شود.
دهــه چنــد در آســیا شــرق جنــوب
گذشــتهبــهعنــوانیــکبازیگــرکلیــدیدر
زنجیرههایتامینجهانیظاهرشدهاست
وکشــورهاییمانندویتنام،تایلندومالزی

بهقطبهایاصلیتولیدتبدیلشدهاند.اینمنطقهاکنون
یکمنطقهاصلیتولیدخودرو،کامپیوتر،لوازمالکترونیکی
وپوشــاکوســایرمحصوالتاســت؛امااختالالتگسترده
درتولیــدبــهدلیــلهمهگیــریکرونــاباعثتهدیــدوتغییر
زنجیرههایارزشمیشود.اینمنطقهدرماههایاخیربا
احیایمجددآلودگیبهویروسکرونامواجهشدهاستو
دلیلاصلیآنویروسدلتاستکهبسیارمسریتراست.
اقدامــاتقرنطینــهومحدودیتهــایشــدیدتربــرایکنترل
شیوعویروس،کارخانههارادربسیاریازکشورهاتعطیل
کردهاســت.یکنظرســنجیازحدود2100کارخانهنشــان
دادکــهتولیددرسراســرمنطقهبهشــدتتحــتتأثیرقرار
گرفتهاستودرطیماهآگوست)10مردادتا9شهریور(در
رکودباقیماندهاست.بهگفتهیکتامینکنندهاطالعات
مســتقردرلنــدن،شــاخصمدیــرانخریــد)PMI(ایــنماه
بــهدلیــلافزایشمــواردابتالبهکرونــاواقداماتقرنطینه
بهصورتانقباضیودرســطح44.5باقیماند.آگوســت
سومینماهمتوالیبودکهاینشاخصدرمنطقهزیر50 

بود،کهبهمعنیکندشدناینشاخصاست.
لوئیــسکوپــر،اقتصاددانبــهخبرگــزاریdpaگفت:
»ســریعتریننرخکاهشاینشــاخصدرمیانمار،ویتنام
ومالــزیثبــتشــد.«کاهــشظرفیــتتولیــد،بــهویــژهدر
کشــورهاییماننــدتایلنــدوویتنــام،زنجیــرهارزشجهانــی
راتحــتتأثیــرقــراردادهاســت.بســیاریازشــرکتهای
تأمینکنندهکاالمیگویند:امسالبهدلیلشیوعویروس
کرونــاوکمبــودظــروفبــااختــالالتبیســابقهایروبــهرو

شدهاند.
ســیانفنر،اقتصاددانارشــدآســیاییدرآکســفورد
اکونومیــس،بــهدویچــهولــهگفت:»بــاتوجهبــهافزایش
نقــشویتنــامدرزنجیرههــایتولیــدجهانــی،بــهویــژهدر
آخریــنمرحلــهمونتــاژقطعــاتالکترونیکــی،اثــرافزایش
مواردعفونتکرونادرکمبودکاالهایمربوطبهمخابرات

احساسمیشود.«

 تاثیر قرنطینه ویتنام
بر سامسونگ و تویوتا

راجیوبیســواس،اقتصاددانارشدآسیاواقیانوسیه
درآیاچاسمارکیــت،گفــتکــهتعطیلــیکارخانههــای
ویتنــامبــهطــورفزاینــدهایرشــدداشــتهاســت.اوافــزود:
در دریایــی غذاهــای فــرآوری کارخانــه 100 از »بیــش
جنــوبویتنــامطــیدورههایــیدرمــاهآگوســتتعطیــل
شــد.همچنیــنگزارششــدهاســتکــهبیشازیکســوم
کارخانههاینســاجیوپوشــاکنیزدرهفتههایاخیربه
دلیــلهمهگیــریموقتاتعطیلشــدهاند.«اینکارشــناس
همچنینتاکیدکردکهمجموعههاییمانندسامسونگو
تویوتاباچالشهاییدرتولیدروبروشدهاند.بهگفتهاو،
سامســونگبــاانتقــالتولیدبهســایرنقــاطزنجیرهتأمین
تولیدجهانی،اختالالتراکاهشدادهاست؛اماتویوتابه
دلیــلاختــاللدرزنجیرههایتامیــندرقطبهایتولیدی
جنــوبشــرقیآســیا،چندیــنخطمونتــاژخــودروراموقتاً
متوقــفکــردهاســت.مقاماتویتنامــیبرایجلوگیــریاز
اختــاللدرتولید،بهکارخانههــااجازهمیدهنددرصورت
اتخاذتدابیرسختگیرانه)ازجملهارائهخدماتاسکاندر
محــلیــاحملونقلمســتقیمکارکنانبــرایجلوگیریاز

ابتالوانتشارویروس(بازباشند.
بهگفتهفنر،اقتصاددانارشــدآسیاییدرآکسفورد
اکونومیس،بهرغماینآزادیعمل»بسیاریازکارخانهها
بهدلیلهزینههایمربوطبهتأمینمســکنکافیمجبور
بهتعطیلیشــدهاند«.برخیازکارگراننیزکهنمیتوانند
انــزواراتحمــلکننــدوتمــاموقــتخــودرادرمحــلکار
بگذراننــد،کاررارهــامیکنندوبهخانــهمیروند.درمورد
تایلنــد،خــروجکارگــرانمهاجــراززمــانشــروعهمهگیری
منجربهکمبودنیرویکارشدهاست.فنرمیگوید:"این
امــربــربخشتولیدبهویژهموادغذایی،نســاجیوبرخی

تولیدکنندگانالستیکتأثیرمیگذارد."

 آخرین اخبار همه گیری کرونا
در قطب های تولیدی جنوب شرق آسیا

درحالیکهبســیاریازکشــورهایمنطقهدربیشتر

ویــروس مهــار بــه موفــق گذشــته ســال
کرونــاشــدهبودنــد،درچنــدمــاهگذشــته
نتوانســتندازشــیوعوســیعناشــیازنوع

دلتاجلوگیریکنند.
ســطوحپاییــنایمنســازیوکمبــود
واکســناینمشــکلراتشدیدکردهاست.
بهعنوانمثال،ویتنامکمتراز3درصداز
98میلیوننفرخودرابهطورکاملتلقیح
کردهاست.اینکشورکهدرابتداسیاست
مهــارراانتخــابکــردهبــودوبــرایتهیــهواکســنعجلهای
نداشت؛امااکنوندرتالشبرایایمنسازیبیشتراست.
بههمینترتیب،تایلندنیزدربیشــترســالگذشته
موفقشدهبودویروسراتحتکنترلنگهدارد.امادولت
نتوانستبهموقعوبهتعدادکافیواکسنتأمینکند.این
کشــورواکسیناســیونجمعیرادرماهژوئن)خرداد(آغاز
کرد،اماتاکنونتنهاحدود11درصدازجمعیت66میلیونی

آنبهطورکاملواکسینهشدهاند.
مالزیازماهمه)اردیبهشت(درحالتقرنطینهبهسر
میبرد،اماتعدادمبتالیانومرگومیرناشــیازویروس
افزایشیافتهاست.باوجودشروعکندواکسیناسیوندر
ابتدا،اینکشورسرعتتلقیحخودراافزایشدادهاست.
تــاکنــونیکچهــارمجمعیــت33میلیونــیمالــزیکامــالً
ایمنســازیشــدهاســتوحــدود57درصدمــردمحداقل
یکدوزواکسنرادریافتکردهاند.بیسواس،اقتصاددان
بــه  مارکیــت، اچاس آی در اقیانوســیه و آســیا ارشــد
دویچهولهگفتکهاجرایسریعواکسیناسیونمهمترین
اولویــتبــرایمهاراینهمهگیریاســتواقداماتاضافی
کــهمیتــوانانجامدادشــاملاولویتبندیواکسیناســیون
برایکارگرانصنایعمهمازجملهتولید،تدارکاتوبندرها
وایجــادمحلاســکانومناطــقکارایمندرمحلکارگران
بــرایکاهــشخطراتشــیوعویروسکرونــادرکارخانهها

میشود.

چه زمانی می توان انتظار داشت که 
مشکات برطرف شود؟

آکســفورد در آســیایی ارشــد اقتصــاددان فنــر،
اکونومیس،گفتاختالالتزنجیرهتامینوافزایشقیمت
ممکناستدراوایلسالآیندهکاهشیابد.امااوهشدار
دادکهاختالالتبهاحتمالزیاددربرخیازبخشهامانند
صنعتنیمههادیهاکهتأثیرمنفیبرتولیدخودروداشته

است،طوالنیترخواهدبود.
روزچهارشــنبه،شــرکتخودروســازیفوردگفتکه
کارخانهآندرشهرکلنآلمانتولیدمدلهایفیستارابه
دلیلکمبودنیمههادیهاکهمعموالًازکارخانههایمالزی

تأمینمیشود،متوقفمیکند.
فنــرافــزود:»مــاانتظــارداریــمســهماههدومســال
2021اوجاختــاللرارقــمبزنــدوبــرایعــادیشــدنکامل

وضع،چندینسهماههزمانالزماست.«
باعــثبررســی اختــالالتگســتردهویــروسکرونــا
گســتردهزنجیرههــایتأمیــندربســیاریازمناطــقشــده
اســت.قرنطینــهوســایراقدامــاتنشــاندادهاســتکــه
زنجیرههایتأمینجهانیامروزچقدرپیچیدهوشــکننده
لــوازم تولیــد ماننــد کلیــدی صنایــع داشــتن هســتند.
الکترونیکــیونســاجیدرچنــدمــکانمحــدودبســیاربــد
اســت.فنرمعتقداســت:»اینهمهگیریمیتواندمنجر
بــهتنــوعبیشــترشــود.مافکــرمیکنیمکهذخیــرهکاالها
محدودخواهدبود.ماهنوزمعتقدیمکهآسیاباتوجهبه
پویاییمطلوببازارکار،افزایشتقاضایمصرفکنندگان
منطقــهای،تجارتوسیاســتهایســرمایهگذاریخارجی
)FDI(مقصدجذابیبرایســرمایهگذاریمســتقیمخارجی

)بهویژهدرویتنام(باقیخواهدماند.«
امــابیســواستأکیدمیکندکــههمهگیریمنجربه
تغییــرشــکلعمــدهزنجیرههــایتامینجهانیمیشــود.
اوگفت:»اینامرباعثافزایشتنوعجهانیزنجیرههای
در داخلــی تولیــد افزایــشظرفیــت وهمچنیــن تأمیــن
بخشهــایمهــمصنعــتمانندتجهیــزاتپزشــکی،تولید
ماننــد کلیــدی الکترونیکــی تجهیــزات تولیــد و واکســن

نیمههادیهامیشود.«
آلیشیاگارسیاهررو،یکیازاعضایارشداندیشکده
اروپاییبروگل،نیزپیشبینیکرد:»برخیازتغییراتبرای
بخشهــایمهــمزنجیــرهارزشاتفــاقمیافتــد،همچنین
تنوعبیشــتریدربخشوارداتخارجیزنجیرهارزشرخ
میدهد.«اوافزود:»تنهاراهبرایانعطافپذیریبیشتر
زنجیرههایتأمینایناستکهکشورهاچندیننقطهبرای
ورودیهایخودداشــتهباشــندتاتنوعراافزایشدهندو

درصورتنیازبهآندسترسیداشتهباشند.«
منبع: دویچه وله

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

تسهیل دسترسی جهانی به واکسن کرونا بدون 
تعلیق حق اختراع 

در جهــان  فقــرا  تســهیل دسترســی 
بــه واکســن کرونــا یکــی از دســتورکارهای 
وزرای بهداشت گروه بیست بود. این وزرا 
دوشنبه، ۶ سپتامبر )15 شهریور(، در رم، 
پایتخــت ایتالیــا، گردهم آمدند تــا در مورد 
تعلیــق ضــرورت ارائــه گواهــی ثبــت تولید 
واکسن در کشورها به نتیجه ای برسند که 
بــا مخالفــت اکثریــت، این تعلیــق تصویب 

نشد. 
کشــورها از بســیاری کــه اســت حالــی در ایــن
میتوانســتنددراینصورتبهتولیدواکســنبپردازند.بر
اساسگزارشفرستادهویژهیورونیوزبهایناجالس،برخی
نکاتمطرحشدهدرکنفرانسخبریپایانیوزرایبهداشت
گروهبیســتبهاینشــرحاســت:»جامعهجهانیباتمرکز
برحمایتازنظامهایسالمتملیبایدبهمبارزهبیشتربا
همهگیریکرونابپردازدوهمبستگیدرواکسیناسیونباید

بهیکضرورتژئوپلیتیکتبدیلشود.«
روبرتواسپرانزا،وزیربهداشتایتالیا،
برایننکتهتأکیدکردکهواکسنضدکرونا
بهعنوانتنهاسالححقیقیبرایمبارزهبا
کرونــابایــددرهمهکشــورهاتولیدشــودو
محدودبهچندکشورباقینماند.اروپاچند
صدمیلیوندوزواکســنبهســایرکشورها
صادرکردهاست.بااینحالهنوزدربرخی
کشورهاهنوزواکسنوجودندارد.ازطرف
دیگراســتالکیریاکیدز،کمیســراروپاییبهداشت،موضوع
تعلیــقگواهــیثبــتتولیــدواکســنرامطــرحکــردوگفت
بسیاریازکشورهابهمنظورتولیدآسانترتقاضاکردهاند
ضرورتارائهاینگواهیلغوشود.اینامرموجبمیشود
تولیدواکسندرتمامکشورهایجهانافزایشیابدوهمه

دراینمهممشارکتکنند.«
منبع: یورونیوز

ترجمه: محمود نواب مطلق

نظارتــی  ســازمان  گــزارش  اســاس  بــر 
مالیاتــی اروپــا منتشرشــده در ۶ ســپتامبر ) 15 
شــهریور( بــا وجــود برخــی رســوایی ها در مــورد 
مالیاتهــای شــرکت های چندملیتــی، بانک هــای 
اروپایی بهشت های مالیاتی را مکان خوب برای 
فعالیــت می داننــد و به همیــن دلیل تمایل آنها 
به حضور در کشــورهای مختلف جهان کاهش 
نیافته اســت. توجیه این بانک ها آن اســت که 
حضورشــان در کشــورها منافعشــان را تأمیــن 

می کند.
نظارتــی ســازمان مطالعــات اســاس بــر 
مالیاتیاروپاودفترتحقیقاتمستقل،مستقر
درمدرســهاقتصــادیپاریــس،میــزانمالیــات
بانکهــادر17کشــور ایــن مطلــوبدریافتــی
جهــان20میلیــاردیــورومعــادل14درصــدکل
منافــعآنهاســت.ایــنمیزانمالیــاتدریافتیاز
ســال2014)1393(ثابتماندهاســتوایندر
حالیســتکــهدرایــنمــدتبرخــیشــرکتهای
چندملیتیبرایفرارازمالیاترســواییهاییبه

بارآوردهاند.
ایــنســازماننظارتــیکــهباحمایــتمالی
و اقتصــاددان ریاســت وبــه اروپــا کمیســیون
گابریــل فرانســوی، مالیاتــی امــور متخصــص
زوکمان،ادارهمیشودبرایننکتهتأکیدداردکه
»بهرغــمافزایشروزافزوناهمیتاینمســائل
دراذهانعمومیومحافلاقتصادیوسیاسی،

بانکهــایاروپایــیهمچنــانبــر
حضــوردربهشــتهایمالیاتــی
ســازمان ایــن دارنــد.« تأکیــد
 36 مالــی دادههــای نظارتــی
مؤسســهمالــیرادربــازهزمانــی
ســالهای2014تــا2020)1393 

تا1399(مرورکردهاست.
 17کشــور،مقصــدممتــاز

بانکهــایاروپایــیبــرایدریافت
مالیــاتبودهانــد.باهامــا،جزایــربکــربریتانیــا،
جزایرکاییمان،ژرســی،ژرنســی،جبلالطارق،
برخــی حتــی و پانامــا ماکائــو، هنگکنــگ،
کشــورهایعضــواتحادیــهاروپــامثــلمالــتو
ایــنکشــورهاهســتند. لوکزامبــورگازجملــه
منافــعایــنبانکهــادربهشــتهایمالیاتــیبه
نحــویغیرطبیعیرشــدکردهاســت:238هزار
یوروبهازایهرکارمنددرمقابل65هزاریورو
بهازایهرکارمنددرسایرکشورها.کارشناسان
در کــه باورنــد ایــن بــر نظارتــی ســازمان ایــن
حقیقتمنافعاینبانکهادرســایرکشــورهای
تولیدکننــدهخدمــاتبهوجودمیآیندوســپس

بهکشورهایبهشتمالیاتیواردمیشود.
بانکهــای ایــن رأس در HSBC بانــک 
از قبــل ســود درصــد 62 دارد. قــرار اروپایــی
مالیــاتایــنبانــکدربهشــتهایمالیاتــیبین
تــا1399( 1397( 2020 تــا 2018 ســالهای
بودهاســت.اینمیزاندربانکایتالیاییمونته

دیپاســکی49/8درصــدبــوده
استواینبانکرادرمقامدوم
قرارمــیدهــد.مقــامســومازآن
بانــکاســتانداردشــارتردبــارقم
بانکهــای 29/8درصــداســت.
نــورد و دویچهبانــک آلمانــی
ال.بــی.بــهترتیــبدرمقامهای
چهــارموپنجــمقــراردارنــد.ایــن
بانکهــاتوجیــهحضــورخــوددر
بهشــتهایمالیاتــیرامیــزاناهمیتشــانذکــر
میکنند.بانکHSBCدرمصاحبهباخبرگزاری
فرانســهمیگوید:»بانکماکــهبزرگترینبانک
درهنــگکنگاســت380هــزارکارمنددارد.به
دلیــلســابقهحضــورمــادرایــنکشــور،میــزان
فعالیتهایمادرآنوراهبردهایمالیمانبخش
وســیعیازمنافعبانکمادراینکشــورتأمین
میشود.«بانکاستانداردشارتردبابیاناینکه
منافــعصــوریخــودرابــهکشــورهایبــامالیات
کممنتقلنمیکند،اضافهکردهاســت:»مادر
ســطحجهانیبهبررســیقضاییمالیاتهایقوی
وضعیفتجاریمیپردازیم.«دویچهبانکنیز
اعــالمکــردهاســتدربیشاز60کشــورجهان
فعالیتداردوهیچکدامدرفهرستکشورهای

خاطیقرارندارند.
.بانــکایتالیایــیمونتــهدیپاســکیبــه
ســوالهایخبرگــزاریفرانســهپاســخنــداد.در
میانمؤسســاتمالیفرانســه،منافعسوسیته

جنــرال،درکشــورهایبهشــتمالیاتــیصرفــا
13/8درصــداســت.ایــنمؤسســهتوضیحیدر
ایــنخصــوصنــداد.دوبانــکدیگــرفرانســوی،
کردیــتاگریــکلوِباِنپِپــاری،بــهترتیــب
در درصــد 6/9 و 11/5 ارقــام بــا ســودهایی
امــا داشــتهاند؛ مالیاتــی بهشــتهای کشــورهای
گزارشهــایدفتــرمطالعاتــیســازماننظارتــی
مالیــاتحاکــیازآناســتکــهایــندوبانــک
فعالیتخودرادراینکشــورهابهنســبتبازه
زمانیسالهای2014تا2016)1393تا1395(

کاهشدادهاند.
درســال لوکســلیکس مالــی رســواییهای
2014)1393(وســپسپانامــاپیپــرز،ماجــرای
فرارهــایمالیاتــیرادرصــدردغدغههایاذهان
الزامــات تقویــت قــراردادوضــرورت عمومــی
شــفافیتهایمالیرابیشترکرد.مذاکراتیدر
ســازمانهمکاریوتوسعهاقتصادیبرایوضع
مالیاتحداقلیبرمنافعشرکتهایچندملیتی
بهمنظورمبارزهبابهشــتهایمالیاتیدرحال
انجــاماســت.ســازماننظارتــیمالیــاتمعتقــد
اســتکــهوضعمالیــات15درصدیبــرفعالیت
بانکهادرآمد3تا5میلیاردیوروبیشــتربرای
ایــن اگــر بــههمــراهدارد. اروپایــی کشــورهای
مالیات25درصدشوداینمیزاندرآمدبیشتر
ازســهبرابرمیشــودوبه10تا13میلیاردیورو

خواهدرسید.
منبع: راشاتودی

رسوایی ها از اشتیاق بانک های اروپایی به بهشت های مالیاتی کم نکرده است

چرا  استراتژی های 
کسب وکار
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در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

فریک فرمویلن )Freek Vermeulen(، استاد استراتژی 
و کارآفرینی در مدرسه کسب وکار لندن1 و نویسنده کتاب 

مشهور »شکستن عادات بد2«،  در این مقاله توضیح 
داده است چرا کسب وکارها در طراحی و از آن مهم تر در  

 
اجرای راهبردهای مدنظرشان ناکام می مانند.3
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انتقاد انجمن برنج از توزیع 
برنج های دولتی در بازار 

رئیــسانجمــنواردکننــدگانبرنــجدرنامــهایبه
وزیــرکشــاورزیازتوزیعبرنجهــایدولتیبرایتنظیم

بازارانتقادکرد.
انجمــن  رئیــس  تســنیم،   گــزارش خبرگــزاری  بــه 
واردکنندگان برنج در نامه ای به وزیر جهاد کشاورزی از 
نحوه تنظیم بازار این محصول که هنوز از سوی مدیران 
دولــت دوازدهــم اداره می شــود، انتقاد کــرد و گفت:  با 
توزیــع برنج هــای دولتی بــرای تنظیم بــازار در بلندمدت 

بازار از کنترل خارج می شود.
در بخشی از متن این نامه آمده است.

احتراماً، هر دم از این باغ بری می رســد... در یک 
سیاســت یک بام و دو هوا، جناب آقای مهندس ســیف 
مدیر عامل محترم شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی 
ایــران در مصاحبــه بــا صــدا و ســیما در مــورخ پانزدهــم 
شــهریورماه فرمودنــد: به واســطه ذخایر راهبــردی برنج 
هیــچ کمبــودی در خصــوص تأمیــن این محصــول وجود 
ندارد و از طریق ذخایر میزان برنج مورد نیاز بازار تأمین 
می شــود. بــا توزیــع 100هزار تن برنــج خارجی جو روانی 

ناشی از کمبود برنج در جامعه از بین خواهد رفت؟!!
مــادر  محتــرم  مهــم شــرکت  نقــش  بــه  توجــه  بــا 
ذخیــره  تأمیــن  در  ایــران  دولتــی  بازرگانــی  تخصصــی 
احتیاطی کشــور این شــرکت با عنایت به مجوز واردات 
برنج هــای پــر محصــول توســط ریاســت محتــرم جمهــور 
دولــت دوازدهــم، می توانــد بــا  واردات برنج پر محصول 
پاکســتانی و هنــدی بــا رعایــت تمامــی اســتانداردها و 
بهداشــت ایــران بــا هــدف تأمیــن نیــاز دهک هــای پائین 
جامعــه بــا قیمت پائین تر به منظور حفظ کاالی برنج در 
سبد غذایی و عدم رقابت با بخش خصوصی با دیدگاه 
فرابخشــی کمــک بــه امنیــت غذایــی کشــور باشــد و در 
صــورت  انجــام نــدادن این رســالت، عرضه برنج توســط 
شــرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در شــرایط 
کنونی از محل ذخیره برنج های کیفی خود با قیمت های 
بســیار پائین تــر از قیمــت تمام شــده بخــش خصوصــی 
بــدون در نظــر گرفتــن دوره ممنوعیــت و توجــه نکــردن 
بــه اســتعداد بخــش خصوصــی در جبــران کمبــود برنــج 
خارجــی ممکــن اســت به صــورت مقطعــی در جلوگیری 
از شــائبه کمبــود و افزایــش قیمــت برنــج  ایرانــی موثــر 
باشــد ولــی در بلندمدت به دلیــل خرید جایگزینی برنج 
بــاز هــم به صورت کیفی ، قیمت هــای جهانی را متأثر و 
در این رقابت ناسالم با بخش خصوصی هرگونه تالش 
صورت پذیرفتــه بــه ســرعت محــو و بــازار غیرکنترلــی در 
پایان سال ایجاد خواهد شد. اگر سیاست ورود به بازار 
شــرکت مــادر تخصصــی بازرگانــی دولتــی ایــران در ایــن 
مقطع مورد قبول دولتمردان است چرا با حضور بخش 
خصوصی به این سیاست جامه عمل نمی پوشانند ؟!!!. 
این مهم بارها توســط انجمن مطرح شــده که متأسفانه 
هیچ پاســخی دریافت نشــده است. کمیته محترم ارزی 
وزارت صمــت در ســال 98 بــا توجــه بــه ظرفیــت بخش 
خصوصــی در تأمیــن مناســب، ذخیــره و واردات برنــج 
و صیانــت از منابــع ارزی کشــور و جلوگیــری از تبعــات 
خریدهای خارجی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی 
ایــران و افزایــش قیمت جهانی کــه با برگزاری مناقصات 
بیــن المللــی اتفــاق می افتد،  نســبت بــه کاهش ذخیره 
احتیاطــی کشــور از 600هــزار تن به 300هــزار تن اقدام 
نمــود. در حــال حاضــر بــه نظــر می رســد بــا تغییــر گروه 
کاالیــی برنــج ایــن تصمیم انجام نمی شــود. این حجم از 
محموله های برنج توسط شرکت مادرتخصصی بازرگانی 
دولتــی ایــران با هدف رفع احتمال کمبود در ایام خاص 
و غیرخــاص و توزیــع آن بــا نرخ هــای کمتــر از بخــش 
خصوصی در بازار که بدون سود عرضه می شود، اختالل 
جــدی در فعالیــت بخــش خصوصی ایجــاد می نماید. آن 
مقــام عالــی مســتحضرند واردکننــدگان برنج بــا کارنامه 
خصوصــاً  کشــور  غذایــی  امنیــت  تأمیــن  در  درخشــان 
بــرای شــش دهک اقشــار آســیب پذیر در طــول دوره 10 
ســاله بــا رعایــت قیمــت مصــوب ، در شــرایط اقتصــادی 
کنونــی و وضعیــت بهداشــتی کشــور، و همچنیــن تغییر 
گــروه کاالیــی و تخصیــص ارز نیمایــی بــه واردات برنــج، 
بنگاه های آنان با کاهش تقاضا و ســرمایه دچار آســیب 
شــده اند و این گونــه فشــارها، در ایــن شــرایط موجــب 

ورشکستگی آنان خواهد شد.
ورود بــه بــازار توســط دولــت محتــرم بــا رقابــت 
ناســالم، عدالت محوری را زیر ســوال برده و با حذف 
امنیــت  تأمیــن  بخــش خصوصــی کشــور، هزینه هــای 
غذایــی از طریــق بنگاه داری دولت در شــرایط تحریمی 
و کمبــود منابــع ارزی و ریالــی را در بلندمدت افزایش 
خواهــد داد. لــذا خواهشــمند اســت دســتور فرمائیــد 
ضمــن توقــف اجرای مصوبه مذکور نســبت به برگزاری 
جلســات کارشناســی جهــت بررســی مــوارد فوق الذکــر 
بــا هدایــت و مدیریــت جنابعالــی بــرای اخــذ  تصمیــم 

مناســب مساعدت فرمایند.
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هواپیمایــی  ســازمان  ســخنگوی  گفتــه  بــه 
کشــوری، پروازهــای اربعیــن حســینی از روز ۲8 
شــهریور از 6 فرودگاه آغاز می شــود و در صورت 

لزوم تعداد فرودگاه ها افزایش خواهد یافت.
افزایــش  دربــاره  ذیبخــش  محمدحســن 
تعــداد فرودگاه هــا بــرای جابجایــی زائــران عتبات 
عالیــات بــه بــازار گفــت: اکنــون 6 فــرودگاه امام، 

اهواز،شیراز، مشهد، تبریز و اصفهان برای انجام 
پروازهای عتبات عالیات در نظر گرفته شد و اگر 
ضــرورت ایجــاب بکند تعــداد آن افزایــش خواهد 

یافت.
کشــوری  هواپیمایــی  ســازمان  ســخنگوی 
دربــاره قیمت بلیت پروازهای اربعین یادآورشــد: 
بلیــت  قیمــت  میــزان  تعییــن  بــرای  هم اکنــون 

پروازهــای اربعیــن بــا شــرکت های هوایــی رایزنی 
خــود آغــاز کردیــم تــا زائــران بــا اطمینــان خاطــر 
بیشتری بلیت خود با قیمت مصوب تهیه کنند.

بــه  اربعیــن  پروازهــای  اینکــه  بیــان  بــا  او 
فرودگاه هــای نجــف و بغــداد  از روز ۲8 شــهریور 
آغــاز تــا دهــم مهــر ادامه خواهــد داشــت، افزود: 
امســال  مجمــوع  در  عــراق  دولــت  مجــوز  طبــق 

30هزار نفر از هموطنان ایرانی می توانند به این 
کشــور از طریــق هوایــی در ایــام اربعین حســینی 
ســفر کنند و هیچ مشــکلی برای جابجایی زائران 
ایرانی در این مســیر یا شــرکت های داخلی وجود 

ندارد.
کشــوری  هواپیمایــی  ســازمان  ســخنگوی 
دربــاره وضــع کرونایــی و شــرط دولت عــراق برای 

ورود به این کشــور چیســت، گفــت: دولت عراق 
اعالم کرد در این ســفر افراد باید جواب تســت و 
آزمایش منفی PCR کرونا را با ۷۲ساعت اعتبار، 

به همراه خود داشته باشند.

پروازهابهافغانستانهمچنان
متوقفاست

او در خصــوص پروازهــای هوایــی بین ایران 
و افغانســتان بیان کرد: پرواز هوایی بین ایران و 
افغانستان تا زمان برقراری امنیت در آسمان این 
کشــور، همچنان متوقف خواهد شد. ذیبخش با 
بیــان اینکــه پرواز به افغانســتان بــه علت ناامنی 
آسمان این کشور از طرف ما متوقف شد، افزود: 
افغانســتان  آســمان  در  امنیــت  کــه  در صورتــی 
برقــرار شــود پروازهای شــرکت های ایرانی به این 

کشور از سر گرفته خواهد شد.

 سفرهایانفرادیبهترکیه

هیچمشکلینداردولیتور
تعطیلاست

او دربــاره آخریــن وضع پروازهــای هوایی به 
ترکیــه گفــت: به علت کرونــا تمام تورهای هوایی 
به مقصد ترکیه تعطیل شده است، اما سفرهای 
انفــرادی بــه ترکیــه بــدون هیــچ مشــکلی در حال 
هواپیمایــی  ســازمان  ســخنگوی  اســت.  انجــام 
کشوری درباره شرایط سفر به کشورهای اروپایی 
و قابل قبول نبودن واکســن ســینوفارم برای این 
کشــور و تبعیــت ترکیــه از ایــن مقــررات، افــزود: 
ترکیــه از ایــن مقررات کشــورهای اروپایی تبعیت 
نکــرد و بــرای ســفر بــه این کشــور همراه داشــتن 
تســت منفی PCR و کارت تزریق دو دوز واکســن 

کرونا الزامی است.  

بهگفتهمدیرکلدفترحملونقلمسافری
ســازمانراهداریوحملونقلجادهای،مردم
فریبتبلیغاتتورهایزمینیاربعینرانخورند

تمامتورهایزمینیکالهبرداریاست.
و  آگهی هــا  دربــاره  باقرجــوان  داریــوش 
تبلیغــات کاروان عتبــات عالیــات در ایام اربعین 
به ایلنا گفت: تمام تصمیمات در حوزه سفرها و 
جابه جایــی زائــران در ایام اربعین تابع ابالغیه ها 

و بخشــنامه های ســتاد مرکزی اربعین است. هر 
چنــد تصمیمــات شــناور اســت امــا تا ایــن لحظه 
قرار نیســت هیچ گونه تردد زمینی وجود داشــته 

باشد.
او با تاکید بر اینکه مرزهای زمینی مسافری 
ایران و عراق در این ایام بسته است، ادامه داد: 
به هیچ وجه فروش بلیت اتوبوس، سواری کرایه 

و... به عراق در ایام اربعین نداریم.

مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافری سازمان 
راهــداری و حمــل و نقــل جاده ای گفــت: هرگونه 
فــروش بلیــت به مقاصد عراق بــرای ایام اربعین 
غیرقانونی است و شرکت های حمل و نقل هیچ 
فروشــی ندارنــد و اساســا امکان خــروج از مرزها 

وجود ندارد.
و  تبلیغــات  فریــب  مــردم  کــرد:  تاکیــد  او 
آگهی هــای تورهــای زمینــی و کاروان بــه ســمت 

عــراق در ایــام اربعیــن را نخورنــد و فــروش تــور 
زمینــی و فــروش بلیــت به مقاصد عــراق به طور 
قطــع کالهبرداری اســت و از مــردم تقاضا داریم 
نســبت بــه خریــد بلیــت اتوبوس یا تــور زمینی و 
کاروان بــه مقاصــد عــراق اقــدام نکننــد. پیش از 
ایــن تمــام ثبــت نامی ها از طریق ســامانه مربوط 
بــه ســازمان حجــم و زیــارت انجام می شــد و این 
ســامانه هم اکنــون به دلیل ممنوعیت ســفرهای 

زمینی غیرفعال است.    
باقرجــوان بــا بیــان اینکــه امســال حتــی بــه 
ســمت مرزهــای چهارگانــه عــراق بلیتــی فروخته 
نمی شــود، گفــت: آن چیــزی که تا بــه این لحظه 
بــه ســازمان راهــداری اعالم شــده این اســت که 
اربعیــن امســال تــردد زمینی نخواهیم داشــت و 
حتــی بــه ســمت مرزهــای عراق هــم بلیتــی برای 

فروش نداریم.

ایمنــی مقــررات تدویــن مرکــز رئیــس
حملونقــل،پدافنــدغیرعامــلومدیریــتبحــران
وزارتراهوشهرسازیجزئیاتپروتکلهایجدید
بــرایاجــرایمحدودیتهــایهوشــمندکروناییرا

اعالمکرد.
به گزارش ایســنا، در حالی که واکسیناسیون 
کرونا بر اســاس آخرین آمارهای وزارت بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی به بیــش از ۲9میلیون و 
۴۵3 هزار دوز رسیده است، وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی از افزایش سرعت واکسیناسیون 
تــا دو میلیــون دوز در روز و لغــو ممنوعیــت ســفر 

و محدودیت هــای کرونایــی برای کســانی که هر دو 
دوز واکسن را دریافت کرده اند، خبر داد. چراکه به 
گفتــه او قرار اســت محدودیت هــا و ممنوعیت های 

هوشمند پس از واکسیناسیون اجرا شود.
رضــا نفیســی، رئیــس مرکــز تدویــن مقــررات 
ایمنــی حمــل و نقــل، پدافنــد غیرعامــل و مدیریــت 
بحران وزارت راه و شهرسازی گفت: اجرای سیستم 
هوشــمند کرونا مدتی اســت مورد بحث و بررســی 
قــرار گرفتــه و بــر اســاس آن مقــرر شــده اســت، 
اطالعات افرادی که هر دو دوز واکســن را دریافت 
کرده اند، وارد این سیســتم شــود و محدودیت های 

کرونایی مانند ممنوعیت های ســفر برای آن ها لغو 
شود و کاهش یابد.

افــراد  ایــن  اگــر  کــه  گونــه ای  بــه  افــزود:  او 
وســایل  بــا  ســفر  بــرای  خواســتند  واکسینه شــده 
حمل ونقــل عمومــی مانند قطار، اتوبــوس، هواپیما 
یــا خــودروی شــخصی خــود اقــدام کننــد، مشــکلی 
بــرای آن هــا وجــود نداشــته باشــد بتواننــد ایــن کار 
را انجــام دهنــد و حتــی بدون مشــکل به ســفرهای 
خارجــی بروند. رئیــس مرکز تدوین مقــررات ایمنی 
حمــل و نقــل، پدافنــد غیرعامــل و مدیریــت بحران 
وزارت راه و شهرســازی، ادامــه داد: یکــی دیگــر از 

مزایــای سیســتم هوشــمند کرونــا این اســت که به 
عنوان مثال اگر فردی در هواپیما با وجود واکسینه 
شــدن یا علیرغم منفی شــدن تست کرونا،  به این 
بیماری مبتال شــد به ســرعت وضع بقیه مســافران 
در هواپیما از وضع سفید به نارنجی یا قرمز تغییر 
می کنــد و بــه آن هــا هشــدار می دهیــم کــه مراقــب 

باشند و پروتکل های احتیاطی را رعایت کنند.
ایــن اســاس مقــرر شــد  بــر  نفیســی گفــت: 
اختیــار وزارت  را در  تــا اطالعــات همــه مســافران 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی قــرار دهیــم 
اطالعــات  نیــز  بهداشــت  وزارت  دیگــر  ســوی  از  و 

واکسینه شــده ها و مبتالیــان کرونایــی را در اختیــار 
سیســتم حمــل و نقــل قــرار دهد تــا مانند ســامانه 

ماسک از آن استفاده کنند.
او بیان کرد: سیســتم هوشمند کرونا در حال 
بحــث و بررســی نهایی اســت و هر زمانــی که به ما 
دســتور دهند آن را اجرایی خواهیم کرد تا بتوانیم 
بــا ســرعت و دقــت بیشــتری ویــروس کرونــا را در 
کشــور رصــد و کنترل کنیم. البتــه در صورت اجرای 
آن، ماننــد ســامانه ماســک بــه بخش هــای مختلف 
حمل و نقل اعالم شد و آن ها نیز موظف به اجرای 

آن خواهند شد.

خودروســازی گــروه مدیرعامــل گفتــه بــه
ســایپا،تعدادبســیاریازمشــتریانخودروهای
طرحهــای در شــرکت بــا برلیانــس و ســاندرو
تبدیــل،حوالههــایخودرابــهمحصوالتجاری
تحویــل را خــود خودروهــای و کــرده تبدیــل

گرفتهاند.
بــه  بــاره  ایــن  در  ســلیمانی  ســیدجواد 
باشــگاه خبرنــگاران جوان گفت: بــا وجود اوضاع 
تولیــد و  افزایــش  ســخت تحریمــی و کرونایــی، 
گذشــته  ســال   ۲ در  ســایپا  محصــوالت  عرضــه 
بــه گونــه ای بــود کــه تعــداد تعهــدات معــوق ایــن 
گــروه خودروســازی بــه صفر رســید و ســایپا برای 

نخســتین بــار در روزگار تحریمــی صنعت خودرو 
کشــور، تــالش می کنــد در صــورت تــداوم وضــع 
محصــوالت   1۴00 شــهریور  از  فعلــی،  مناســب 
تولیدی خود را به روز و بدون تاخیر به مشــتریان 

تحویل دهد.
او افــزود: وضــع تولیــد و بــه تبــع آن تحویل 
خودرو به مشــتریان، پس از دور جدید تحریم ها 
و نیــز محدودیت هــای ناشــی از کرونــا بــا اختالل 
جــدی مواجــه شــد، اما گروه خودروســازی ســایپا 
در عمــل تحریم هــای ظالمانه غــرب را در صنعت 
خــودرو بی اثــر کــرده اســت و در تــالش اســت از 
ماه جاری تحویل محصوالت را به وضع سال های 

پیش از تحریم برگرداند.
صفــر  اینکــه  بیــان  بــا  ســایپا  مدیرعامــل 
شــدن تعهــدات معــوق و تحویــل خــودرو در زمــان 
تعیین شــده در قرارداد هــای فــروش بــرای اولین بار 
در اوضــاع تحریمی صنعت خــودرو اتفاق می افتد، 
اضافه کرد: متاســفانه تامین مواد اولیه و قطعات 
مــورد نیاز تولیــد خودرو پس از اعمــال تحریم های 
بین المللی با محدودیت هایی مواجه شد که شیوع 

ویروس کرونا نیز این مشکالت را تشدید کرد.
او ادامــه داد: در نتیجــه ایــن محدودیت ها، 
تولیــد خــودرو در مقطعــی کاهــش قابــل توجهی 
داشــت کــه تناســب عرضــه و تقاضــا را از بیــن 

بــرد، امــا با تــالش و خودبــاوری کارکنــان صنعت 
خــودرو و همراهــی قطعه ســازان، رونــد تولیــد به 
وضع مطلوب بازگشت و اهداف شوم کشور های 
متخاصــم در توقــف چرخ هــای تولیــد کشــور در 

صنعت راهبردی خودروسازی به نتیجه نرسید.
ســلیمانی دربــاره خــروج پرایــد از خط تولید 
گفــت: در ســال های گذشــته پرایــد ســهم قابــل 
توجهی از تیراژ تولید ســایپا را به خود اختصاص 
داده بــود و انتظــار می رفــت بــا توقــف تولیــد آن 
کــه یکــی از برنامه هــای مهــم مــا در ارتقــاء کیفی 
محصــوالت بــود، تولید گروه ســایپا بــا افت تیراژ 
محسوســی مواجه شــود، اما توانســتیم در کمتر 

تولیــد  در خــط  را  مــاه محصــوالت جدیــد  دو  از 
جایگزیــن پرایــد کنیــم و حتــی در پایان ســال 99 
بدون پراید شاهد افزایش تولید سایپا نسبت به 

سال 98 بودیم.
در  ســایپا  خودروســازی  گــروه  مدیرعامــل 
بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود تصریح کرد: 
در بهمــن مــاه 9۷ و در نتیجــه ســوء مدیریت های 
گذشــته و فشــار تحریم هــا، ۵۲0 هــزار تعهــد در 
سایپا ایجاد شده بود که بیش از 300هزار تعهدِ 
آن، سررســید و معوق شــده بود و مشــتریان در 
انتظــار دریافــت خودرو هایــی بودنــد کــه از وقــت 

تحویل آن زمان زیادی گذشته بود.

سایپا:حوالهدارانساندرووبرلیانسبرایطرحتبدیلاقدامکنند

اعالمجزئیاتسفرهایهوشمندبرایواکسینهشدگان

مدیرکلدفترحملونقلمسافریسازمانراهداری:فروشتورزمینی
اربعینقطعاکالهبرداریاست

آغازپروازهایاربعیناز۲۸شهریور

ادامهازصفحه1

زمانــی   Intel شــرکت  خصــوص  در  برگلمــن 
کــه هنــوز یــک شــرکت متمرکــز در تولید تراشــه های 

حافظه1۵ بود صحبت می کرد.
اســتراتژی بــاال بــه پایین شــرکت بســیار واضح 
و شــفاف بــود: می خواهیم 1- طالیــه دار ۲- تکنولوژی 
نیمه هادی ها16 3- برای اینکه هدف بازار حافظه های 
کامپیوتــری قــرار بگیریــم، بشــویم )پرواضــح اســت 
کــه ایــن جملــه واحــد در بیان اســتراتژی، بــه صورت 
تصادفــی مبیــن یــک مجموعــه منســجم و شــفاف از 
انتخاب ها نیست(؛ با وجود این  Intel این استراتژی 

را با تعبیه 
1. اتوماسیون بسیار وسیع در فرآیند تولید و

۲. توزیــع غیــر متمرکــز بودجــه بیــن تیم هــا و 
گروه های مختلفش

بودجــه  ایــن  کــه  نحــوی  بــه  کــرد  پیاده ســازی 
غیرمتمرکــز بــه کارکنــان ایــن اجــازه را داد تــا بتوانند 
ابتکارعمل هــای مختلــف خــود بــرای اینکــه این قصد 
اســتراتژیک در عمل هم به ثمردهی برسد، آزمایش 
کننــد. البتــه که بســیاری از این آزمایش ها از دســت 
رفتند ولی براساس ادبیات حرفه ای برگلمن، مابقی 
تبدیــل بــه موفقیــت شــدند. نتیجــه یکــی از همیــن 

آزمایش هــا، نهایتــاً منجــر بــه تولیــد میکــرو پردازنده 
پنتیــوم1۷ شــد کــه Intel را بــه یکــی از شــرکت های 
پیشــروی حــوزه تکنولــوژی که تاکنون جهــان به خود 

دیده است، تبدیل کرد.
چنیــن موفقیتــی محصــول مشــترک یــک نــگاه 
اســتراتژیک کالن و روشــن باال به پایین و هم زمان  
ابتکار عمل های پایین به باالی سازمانی در محدوده 

آن استراتژی کالن است.
اجازهدهیدانتخابهابهصورت

ارگانیک18رخدهند
یکــی از اشــتباهات رایــج در فرآینــد پاییــن بــه بــاالی 
پیاده ســازی و اجرای اســتراتژی، این اســت که مدیران 
بیــن  از  انتخــاب  ارشــد ســازمان نمی تواننــد در برابــر 
گزینه ها مقاومت کنند. آنها ایده ها و ابتکارات کارکنان 
را کــه در حیــن فرآیند اجرایی و پیاده ســازی اســتراتژی 
پیشــنهاد می شــوند، دریافت می کننــد و گزینه هایی را 

که بیشتر دوست دارند، انتخاب می کنند.
در مقابــل مدیــران اجرایی باید بیشــتر در برابر 

ایــن وسوســه مدیران ارشــد که کــدام پروژه هــا زنده 
بماننــد و کــدام گزینه هــا بمیرند، مقاومــت کنند. در 
مرحلــه اجرا و پیاده ســازی اســتراتژی، مدیران ارشــد 
فقط باید تیم و ساختار داخلی شرکت را برای انجام 

این انتخاب ها طراحی کنند. 
 بــه عنــوان مثال مدیر عامــل Intel خودش این 
انتخــاب را از بیــن ابتکارها و ایده های مختلف انجام 
نــداد بلکــه یــک فرمــول عملیاتــی و کاربــردی طراحی 
کــرد تــا منابــع تولید به نحو مناســبی تخصیص داده 
شــوند. وی بــه مدیران کلیه بخش ها، این اســتقالل 
در تصمیم گیری و انتخاب را داد تا تعیین کنند روی 
کــدام تکنولــوژی می خواهند کار کنند، به این ترتیب 
پروژه هایــی کــه افراد کمتری به آنها باور داشــتند به 
صــورت اتوماتیــک شــانس جــذب نیــروی تولیــد را از 

دست دادند.

پیشفرضهایخودراتغییردهید
کــه ســبب  دیگــری  از دالیــل  یکــی  باالخــره  و 
و  کــردن  اجرایــی  تالش هــای  از  بســیاری  می شــود 

پیاده ســازی اســتراتژی از دســت برونــد  ایــن اســت 
تغییــر در عــادات را می طلبنــد و  کــه آنهــا معمــوالً 
روزمرگــی  و  بــه چســبندگی  ســازمان ها  در  عــادات 
بدنــام هســتند. عــادات به تنهایــی بــا برگــزاری یــک 
جلســه عمومی در ســازمان و بیان اینکه پرسنل باید 
مطابق استراتژی های جدید تغییر رفتار دهند، تغییر 
نمی کنند چرا که در بسیاری از موارد افراد حتی آگاه 
نیستند که دچار روزمرگی شده اند و راه های دیگری 
نیز برای انجام فعالیت ها و فرآیندها می تواند وجود 

داشته باشند. 
مانــع  کــه  عاداتــی  بــه  پاتــک  و  شناســایی 
پیاده سازی و اجرای استراتژی سازمان شما می شود، 
بــد  بــرای شکســتن عــادات  کار ســاده ای نیســت و 
تمرین های مختلفی وجود دارد که شما می توانید با 
اجرای آنها در سازمان خود سبب شوید که رخ دهد.
ایــن تمریــن بســته بــه عــادات مشــخصی کــه 
مبتــال بــه آنهــا هســتید، می توانــد شــامل تعامــل بــا 
یــک کارفرمــای ســخت یــا ورود بــه یک پروژه ســخت 
ولی همراســتا  با اســتراتژی شما باشد که به صورت 

اتوماتیک ماشــه یادگیری متناسب با این وضع را در 
شرکت شما می چکاند. این کار می تواند در برگیرنده 
جابه جایی پرسنل در واحدهای مختلف کاری باشد 
تــا بتوانــد الگوهای کارکردن آنها را تغییر دهد و آنها 
را در معرض روش های متفاوتی از کارکردن و انجام 
امــور قــرار دهــد تــا بتوانیــد عــادات و روزمرگــی را در 
پرســنل از بیــن ببریــد، یــا حتی ممکن اســت شــامل 
شناسایی فرآیندهای کلیدی سازمان باشد که خیلی 
صریح و روشن در معرض این سوال قرار می گیرند: 
»مــا چــرا این فراینــد را این گونه انجــام می دهیم؟« 
کــه چنانچــه بــا این جواب کلیشــه ای همراه با شــانه 
باال انداختن مخاطب روبه رو شــدید که »این روشی 
بوده اســت که همیشــه اینگونه انجام داده ایم«، آن 

فرآیند می تواند یک نامزد جدی برای تغییر باشد.
معموالً راه های متفاوتی برای انجام کارها وجود 
دارنــد و به نــدرت پیــش می آیــد کــه تنهــا یــک راه حــل 
مطلــوب داشــته باشــیم؛ چراکــه گزینه هــای متفاوت 
همــواره دارای برتری هــا و معایبــی نســبت به یکدیگر 
هســتند، چه این راه ها مربوط به ســاختار ســازمانی 

انگیزاننده هــای  بــه  مربــوط  چــه  باشــند،  ســازمان 
سیستم یا مرتبط با نحوه تخصیص منابع.

 ما اغلب در برابر تغییر مقاومت می کنیم مگر 
اینکــه به وضوح دریابیم گزینه جایگزین، برتری های 
مشهود و قابل توجهی دارد لکن در خصوص فرآیند 
پیاده ســازی اســتراتژی موفــق خیلــی مفیــد خواهــد 
بــود اگــر پیش فرضهــا را بــرای مدتــی کنــار بگذاریم و 
تغییرشــان دهیــم مگــر اینکــه واقعا واضــح و مبرهن 
باشــد کــه روش هــای قدیمی مــان بــه طرز مشــهود و 

قابل توجهی بهتر هستند.
اجــرای اســتراتژی مســتلزم تغییــر اســت پــس 

آغوش خود را به روی آن باز کنید.
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اعالم رضایت  5تشکل  
کشاورزی از سامانه بازارگاه

۵ تشــکل بخــش کشــاورزی در نامــه ای بــه وزیــر 
جهاد کشــاورزی به تمجید از ســامانه بازارگاه پرداخته 
و این در حالی است که به نواقص این سامانه که در 
ســال های اخیــر مشــکالت متعــددی را ایجاد کــرده بود 

هیچ اشاره ای نکرده اند.
بخــش  تشــکل   ۵ مهــر،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
کشــاورزی شامل انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه، 
اتحادیــه سراســری مرغــداران میهن، کانــون انجمن های 
اتحادیــه  ایــران،  گوشــتی  مــرغ  کارفرمایــی  صنفــی 
صنفــی  انجمــن  و  طیــور  و  دام  خــوراک  کارخانجــات 
گاوداران ایــران در نامــه ای بــه ســیدجواد ســاداتی نژاد، 
وزیر جهاد کشــاورزی، از عملکرد ســامانه بازارگاه صرفاً 

تقدیر کرده اند.
در متن این نامه آمده است:

توزیــع  مســتحضرید  کــه  همانگونــه  »احترامــاً 
نهاده هــای مــورد نیــاز صنعــت طیــور کشــور از ابتــدای 
مهــر مــاه ســال گذشــته بــه طــور سیســتمی از طریــق 
ســامانه بــازارگاه انجــام می شــود و ایــن رونــد عــاوه بــر 
ایجاد ســهولت و شــفافیت در دسترســی بدون واســطه 
بــه واردکننــدگان نهاده هــای دامــی ســرعت و راحتــی در 
خرید نهاده های مذکور را نیز به همراه داشته است. در 
همیــن راســتا تشــکل های تولیدی مرتبط بــا صنعت دام 
و طیور کشــور به نمایندگی از تولیدکنندگان زحمتکش 
این صنعت ضمن ابراز رضایت از نحوه عملکرد سامانه 
متولیــان موضــوع  و  تمــام دســت اندرکاران  از  بــازارگاه 
در وزارت جهــاد کشــاورزی بــه خصــوص معاونــت امــور 
تولیــدات دامــی و مرکــز فنــاوری اطاعــات آن وزارتخانه 
تقدیر و تشــکر می نمائیم. در همین رابطه خواهشــمند 
اســت دســتور فرمائید عــاوه بر ادامه مناســب خدمات 
توزیــع نهاده هــا و خــوراک آمــاده طیور از طریق ســامانه 
بــازارگاه نســبت به تأمین به موقــع نهاده های مورد نیاز 
نظــارت بــر کیفیــت نهاده هــای عرضــه شــده و همچنین 
رفع مشکل حمل و نقل نهاده های خریداری شده اقدام 

مقتضی انجام شود.«
ســال گذشــته بســیاری از فعــاالن صنعــت دام و 
طیــور کشــور از عملکــرد ســامانه بــازارگاه انتقــاد کــرده 
و خواســتار رفــع ایــرادات آن شــده بودنــد. در همیــن 
زمینه ناصر نبی پور، ســخنگوی وقت اتحادیه سراســری 
مرغداران میهن با اشــاره بــه نارضایتی تولیدکنندگان از 
عملکــرد ســامانه بــازارگاه، گفتــه بــود: اگــر وزارت جهاد 
کشــاورزی نمی تواند این ســامانه را اصاح و ساماندهی 

کند، کاً آن را تعطیل کند. 
حجــت ورمزیــاری، عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه 
تهران هم با بیان اینکه نشتی نهاده های دامی عمدتاً از 
ســامانه بازارگاه اســت، ۵ پیشــنهاد را برای حل معضل 

بازار نهاده های دامی ارائه کرده بود. 
واردکننــدگان  اتحادیــه  بــازرس  لشــگری،  کســری 
نهاده هــای دام و طیــور ایــران نیــز در گفت وگویــی بــا 
اشــاره بــه مشــکات ســامانه بــازارگاه، از طوالنــی بودن 
روند ترخیص و توزیع نهاده های دامی از طریق سامانه 

بازارگاه ابراز نگرانی کرده بود.
ســیداحمد مقدســی، رئیــس هیأت مدیــره انجمن 
صنفــی گاوداران ایــران نیــز در گفت وگــو بــا اشــاره بــه 
۴ ایــراد ســامانه بــازارگاه کــه تولیدکننــده و واردکننده 
را دچــار مشــکل کــرده اســت، گفتــه بــود: متأســفانه 
بانک کشــاورزی در رفع ایرادات این ســامانه همکاری 

نمی کند. 
در ۳۰ دی ۱۳۹۹، حبیب اسدهللا نژاد، نایب رئیس 
کانــون سراســری مرغــداران گوشــتی ایران نیز با اشــاره 
به اینکه ســامانه بازارگاه بســیار به روزتر شده و نواقص 
کار آن به حداقل رسیده به لزوم برخی از اصاحات در 
سامانه بازار گاه اشاره کرد و گفت: علی رغم وعده های 
وزارت جهــاد کشــاورزی بــرای انجام اصاحــات همچنان 
ایراداتی در ســامانه بازارگاه وجود دارد و الزم اســت در 
ایجــاد برخــی تغییــرات و ویژگی هــا در ســامانه بــازارگاه 

تسریع شود.

خبـــــــــــــــــر

بــه گفتــه مدیرکل دفتــر صنایع معدنــی وزارت 
صمــت، صــادرات بــه افغانســتان به علت مشــکالت 
سیاســی کــه در ایــن کشــور بــه وجــود آمد بــه مدت 
دوهفتــه متوقــف شــد ولــی خوشــبختانه دوبــاره از 
سرگرفته و مشکل صادرات به این کشور حل شد.

سیف هللا امیری در گفت وگو با خبرگزاری ایلنا، 
در مــورد تولیــد فــوالد در کشــور اظهــار کــرد: مطابــق 
ســال های گذشــته تولیــد و صــادرات در حــال انجــام 
بــود و مشــکل خاصــی هم نبــود و حتی تولید بســیار 
بیشــتر از ســال های گذشــته بود اما با شرایطی که با 
قطــع بــرق برای واحدهای فوالدی به وجود آمد تولید 
آنهــا کاهــش یافــت. میــزان کاهــش ۳۰ تــا  ۴۰درصد 

بوده  است.
او افــزود: در ســال ۹۹ حــدود 2۹ میلیــون تــن 
تولیــد فــوالد داشــتیم کــه ایــن رقــم در ۵ ماهه ســال 
۱۴۰۰ به ۱۰.۵ میلیون تن می رسد که به نظر چندان 
عقــب نیســتیم. در محصــوالت فــوالدی نیز در ســال 
۹۹ حدود 2۰.7 میلیون تن تولید داشتیم که در پنج 

ماهه ۱۴۰۰ به ۹.7 تا ۱۰ میلیون تن رسیده است.

امیــری در مــورد میــزان صــادرات محصــوالت 
فوالدی کشور بیان کرد: میزان صادرات محصوالت 
فوالدی در ۴ماهه امسال ۱۱میلیون و 6۳۰ هزار تن 
بــوده کــه ۱۰۴ درصد نســبت به مدت مشــابه ســال 
گذشــته رشد را تجربه کرده است. همه محصوالت 
فوالدی به جز ورق سرد که به علت مصرف داخلی 
8۳ درصــد منفــی بــود، از 2۴ تــا ۱6۰درصــد رشــد 
داشــته اند. علــت افزایــش صــادرات ایــن بــود که با 
قطعی برق بسیاری از صنایعی که از فوالد استفاده 
می کردنــد با کاهــش تولید مواجه بودند و فوالد در 
بــورس به فروش نمی رفــت و تولیدکنندگان مجبور 
به صادرات محصوالتی که در انبار داشتند شدند.

او با اشاره به آمار مرتبط به محصوالت فوالدی 
گفــت : از ابتــدای ســال ۱۴۰۰ تــا ابتــدای مــرداد مــاه 
در مــورد میلگــرد ۳میلیــون و ۴76 هــزار تــن تولیــد 
داشــتیم، عرضــه بــرای ایــن محصــول 2 میلیون و ۴8 
هــزار تــن و تقاضــا ۱میلیون و ۵2۰ هــزار تن  و حجم 
معامله در بورس 7۳6 هزار تن بود. میانگین قیمت 
ایــن محصــول در این مدت نیز ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومان 

بود. در مورد تیرآهن تولید ۳۹۹ هزار تن تولید در ۵ 
ماهه داشتیم که میزان عرضه 6۵۹ هزار تن، تقاضا 
6۹۰ هــزار تــن و حجــم معاملــه در بــورس ۳2۱ هــزار 
تن بوده است. برای نبشی نیز میزان تولید در مدت 
مشــابه ۵۹۰ هــزار تــن، عرضــه ۳2 هــزار تــن، تقاضا 
۴هــزار تــن و حجــم معامــات 2 هــزار تــن و میانگین 

قیمت ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت ادامه 
داد: ورق گرم ۳ میلیون و 226 هزار تن تولید داشته 
که میزان عرضه آن در بورس ۱ میلیون و 686 هزار، 
تقاضــا ۱ میلیــون و ۴۰۰ هــزار تــن بــوده و ۱ میلیــون 
و ۱7۵ هــزار میلیــون تــن بــه قیمــت 2۰ هــزار و ۳۰۰ 
تومــان فروش رفته اســت. تولید شــمش فــوالدی ۱۰ 
میلیــون و ۵۰۰ هــزار تــن بــوده، عرضــه 2 میلیــون و 
۳۳7 هزار تن، تقاضا 2 میلیون و 662 هزار تن، حج 
معامله ۱ میلیون و ۳2۹ هزار تن بوده اســت قیمت 
آن نیــز ۱2 هــزار و 27۰ تومــان بــود. اعــداد بــه خوبی 
نشــان می دهنــد کــه محصــوالت عرضه شــده فروش 

نرفته اند.

ایــن  قیمتــی  تغییــرات  دربــاره  همچنیــن  او 
محصــوالت گفــت: قیمت هــا اخیرا بــا افزایش مواجه 
بوده انــد، ورق فــوالدی تــا 2۴هــزار تومــان و شــمش 
تــا حــدود ۱6هــزار تومان رســیده بــود. هفته گذشــته 
قیمــت ورق فــوالدی ۳۵۰۰ تومــان و قیمــت شــمش 
۱۰۰۰ تومــان کاهــش یافــت. ایــن کاهــش قیمت هــا 
ادامــه خواهــد داشــت و مــا برنامه ریــزی می کنیــم که 
در مــورد فوالد هم مانند ســیمان ســاماندهی قطعی 
انجام شود تا قیمت ها به میزان واقعی خود برسند.
بــه ســوالی در مــورد علــل  امیــری در پاســخ 
افزایــش قیمــت فــوالد تصریــح کــرد: یکــی از علــل 
افزایــش قیمت فوالد نوســان نــرخ ارز بود، افزایش 
قیمت جهانی و عوامل دیگر بوده اســت. قبا آهن 
اسفنجی بین واحدها با قیمت 6۵۰۰ تومان  عرضه 
می شــد )۵۰ درصدشــمش فوالد خوزستان(، در آن 
زمــان قیمت شــمش ۱۰ تا ۱۱هــزار تومان بود. وقتی 
آهــن اســفنجی در بــورس عرضــه شــد قیمــت پایــه 
بیــش از ایــن در بــورس کاال رقــم خــوردو بــه همین 
علــت قیمــت شــمش تــا ۱6 هــزار تومــان رســید. از 

طرفــی آقــای جهانگیری به ما دســتور دادند که حق 
دخالــت در قیمت گــذاری نداریــم و از طــرف دیگــر 
بورس چنین قیمتی روی آهن اســفنجی گذاشــت و 
این مشکات پیش آمد. تاثیر قطعی برق بر قیمت 

فوالد تاثیر داشت اما آنقدر زیاد نبود.
خســارات  میــزان  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  او 
واحدهــای تولیــدی از قطعــی برق اظهــار کرد: میزان 
خســارت حاصــل از قطعــی بــرق بــر صنایــع فــوالدی 
هنــوز بــه مــا اعــام نشــده اســت امــا خســارت ایــن 
بــه ازای هــر روز ۵2  بــه صنایــع ســیمان  موضــوع 
میلیارد تومان بوده است. میزان خسارت به صنایع 
فوالدی بسیار بیشتر از این رقم است؛ چراکه اگر ما 
7۹ واحد ســیمانی در کشــور داریم میزان واحدهای 

فوالدی و زیرمجموعه آنها بسیار زیاد است.
او خاطرنشــان کرد: در زمینه صادرات، کار به 
منــوال قبــل درحــال انجــام اســت و مشــکلی وجود 
نــدارد. صــادرات بــه افغانســتان به علت مشــکات 
سیاســی کــه در ایــن کشــور بــه وجود آمــد به مدت 
دوهفتــه متوقــف شــد و ماشــین های حمــل بار هم 

در گمرک ها مانده بودند، وضع خطر در این کشور 
شــدید بــود و خــود راننده هــا هــم ایــن ریســک را 
نمی کردنــد ولــی خوشــبختانه دوباره از ســرگرفته و 
مشکل صادرات به این کشور حل شد و ماشین ها 
در گمرک ها در حال عبور و مرور هستند. اما هنوز 
برآوردی از میزان صادرات بعد از ازســرگیری انجام 

نداده ایم.
او افزود: در مورد کشورهای حوزه خلیج فارس 
نیز از آنجا که میزان صادرات ما به طور کلی افزایش 
داشــته و میــزان صــادرات فــوالد مــا بــه این کشــورها 

بسیار خوب و بهتر از گذشته هم شده است.
مدیــرکل دفتــر صنایــع معدنــی وزارت صمــت 
اضافــه کــرد: از تولیدکننده هــا می خواهیــم که همه 
کاالی خــود را در بــورس عرضــه کننــد تــا نیاز داخل 
برآورده شود، برای ما اولویت اول و دوم نیاز داخل 
است؛ بنابراین کاالی خود را در بورس عرضه کنند 
تــا صنایــع داخلی به مشــکل برنخورند. آنچه که در 
داخــل نیــاز نبود می تواند صادر شــود و مشــکلی از 

این جهت نیست و حتی کمک هم می کنیم.

بــه گفتــه رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد 
ایــران، بســته حمایتــی تســهیل فضــای کســب و 
کار  این سازمان به عنوان دومین بسته اجرایی 
 در ســال جاری در راســتای تحقق  شــعار ســال و 

مانع زدایی ها اجرایی شد.
غامرضــا  ایرنــا،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
جمــع  در  خبــر  نشســت  در  دیــروز  شــریعتی 
خبرنگاران گفت: در این راستا یک تغییر اساسی 
در نظام ارزیابی انطباق کشــور انجام شــده تا به 
همــه واحدهــای بــزرگ و کوچــک بــا انعطــاف در 

فرآیند استانداردسازی کمک کنیم.
واحدهــا  مشــکات  از  یکــی  کــرد:  بیــان   او 
بــرای دریافــت نشــان اســتاندارد، ثبــت عامــت 
تجاری شــان بــود کــه یــک فرآینــد دســت کم 6 تــا 
هفــت ماهــه در ســازمان ثبــت شــرکت ها زمــان 
می بــرد، امــا اکنــون ثبــت عامــت تجــاری را برای 
واحدهــا  و  کرده ایــم  حــذف  تولیــد  واحدهــای 
می توانند از نام شــرکت خود برای تولید و عرضه 

فرآورده ها استفاده کنند.
شــریعتی خاطرنشــان  کــرد: کمک بــه تامین 
مواد اولیه و واســطه ای برای شرکت ها از مواردی 
بود که در بســته نخســت این ســازمان نیز دیده 
شــده بــود و در بســته دوم بــه دنبــال تســریع در 

تامین آنها هستیم.
واحدهــای  اســاس  ایــن  بــر  داد:  ادامــه   او 
تولیــدی کــه راســا اقــدام بــه تامیــن مــواد اولیــه 
و واســطه ای کننــد، فقــط بــا پُرکــردن یــک فرم در 
گمرک که از سوی اداره کل استاندارد یا اداره کل 
صنعت، معدن و تجارت استان ها در اختیارشان 
معطلــی  بــدون  می تواننــد  می شــود،  داده  قــرار 

کاالهایشان را ترخیص کنند.
این مقام مسئول همچنین از ارائه تسهیاتی 
بــرای برخــی شــرکت های خودروســاز کــه در زمــان 
تحریم ها قادر به تحویل مواد اولیه و واسطه ای شان 
نبودند خبر داد و گفت: با یک شــیوه اجرایی که از 
ســوی سازمان ملی اســتاندارد قابلیت ردیابی دارد، 

این مشکل برطرف شده است.
او بــا توجــه بــه تــداوم تحریم هــای ظالمانــه 
علیه صنعت خودروســازی گفت: با بهره گیری از 
ســوابق کیفی و مســتندات پیشــتر دریافت شده 
بــرای تامیــن آمبوالنس هــا و برخــی خودروهــای 
مــورد نیــاز و امــداد جــاده ای، مشــکاتی کــه برای 
تامین این دســته از خودروها به وجود آمده بود 

نیز رفع شده است.
 رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تصریح  
مانع زدایــی،  و  تســهیل گری  راســتای  در  کــرد: 

واحدهــای برتــر و نمونــه اســتاندارد، واحدهــای 
صادرکننــده نمونــه و واحدهــای نمونه اســتان ها، 
بــرای صــادرات محصــوالت خــود نیــازی بــه ارائــه 
ارزیابــی انطباق هــای مکــرر و تکــراری نداشــته و 
بدون ارائه این مدارک می توانند محصوالت خود 

را صادر کنند.
او همچنیــن از صدور پروانــه »دانش نماد« 
بــا همکاری دانشــگاه ها برای واحدهــای تولیدی، 
افــراد و شــرکت های که اقدامات نوآورانه داشــته 
باشــند خبــر داد تــا در تحقق بخشــی بــه افــکار و 
اندیشه های تولیدی و جاری کردن این اندیشه ها 

در سطح جامعه تاثیر بسزایی داشته باشد.
شریعتی اظهار کرد: در این بسته در زمینه 
ارزیابی انطباق ســایر کاالها نیز تســهیاتی قائل 
شــدیم و به طــور مثــال کاالهایــی کــه در اوزان و 
احجام مختلف تولید می شــوند، فقط یک تســت 
از آنهــا گرفتــه شــده و بــه بقیــه احجــام و اوزان 
تســری داده می شــود تــا وقــت و هزینــه کمتــری 

صرف آزمون و بازرسی آنها شود.

 تعلیق ۴ استاندارد 

خودروهای سواری
اســتانداردهای  کاهــش  بــه  ادامــه  در  او 
خودروهــای ســواری از 8۵ بــه 8۱ مــورد خبــر داد 
و گفــت: در دوازدهمیــن جلســه شــورای عالــی 
اســتاندارد مقرر شــد با توجه به تداوم تحریم ها 
به ویــژه در قطعــات الکترونیکی و اســتانداردهای 
اســتاندارد  از جملــه  اســتاندارد  چهــار  جدیــدی، 
نشــانگر فشــار باد تایر، نشــانگر تعویض دنده و 

سیستم هشدار انحراف خودرو تعلیق شوند.
این مقام مســئول همچنین بر لزوم اصاح 
پلتفرم هــای قدیمی از ســوی خودروســازان تاکید 
کــرد و افــزود: پلتفرم هــای قدیمــی در بســیاری 

مــوارد اجــرای اســتانداردهای جدیــد را با مشــکل 
از  یــک  هــر  شــد  مقــرر  کــه  می کردنــد  مواجــه 
خودروســازان داخلــی در بازه زمانی تعیین شــده 
نســبت بــه جایگزینــی آنهــا بــا پلتفرم هــای جدید 

اقدام کنند.
او به تدوین بیش از ۱۰۰ استاندارد ملی در 
حوزه خودرو و حمل و نقل اشاره و تصریح  کرد: 
در ایــن زمینه هنوز خودروســازان مــا با انتظارات 

مشتریان فاصله دارند.
شــریعتی خاطرنشــان  کــرد: در عیــن حــال 
همه خودروهای مونتاژی باید استانداردهای 8۵ 

گانه مد نظر این سازمان را ارائه کنند.
او بیــان  کــرد: شــرکت ســایپا اواخــر امســال 
یــا اوایــل ســال آینــده و ایران خــودرو اواخر ســال 
۱۴۰۱ را بــه عنــوان مــدت زمــان الزم بــرای اعمــال 

استانداردهای 8۱ گانه مشخص کرده اند.
پروژه نظام جامع کیفیت کشور

این مقام مسئول در ادامه به تهیه و تدوین 
پــروژه نظــام جامع کیفیت کشــور با همکاری این 
ســازمان و دانشــگاه صنعتــی شــریف اشــاره کرد 
و گفــت:  ایــن مهــم در قالــب پنــج برنامــه در 28 
فــاز و در مــدت ۳۰ مــاه اجرایــی خواهــد شــد کــه 
برنامه هــای آن شــامل تدویــن نقشــه راه کیفیت 
کشور، تدوین راهبرد ملی کیفیت کشور، طراحی 
مــدل ســنجش نــرخ کیفیــت کاالهــا و خدمــات و 
تهیه پلتفرم نرم افزاری برای اجرای مدل سنجش 

نرخ کیفیت کاالها و خدمات خواهد بود.
نظــام  جامــع  ســند  اجــرای  همچنیــن،  او 
ایــن  برنامــه  دیگــر  را  کشــور  استانداردســازی 
ســازمان در راستای نقشــه راه نظام ملی کیفیت 
کشــور برشــمرد کــه افزایــش ایمنــی، اطمینــان و 
رضایت مندی ذی نفعان، کمک به رشــد اقتصادی 
و تســهیل تجــارت، توســعه زیرســاخت های ملــی 

کیفیــت و روزآمدســازی نظام استانداردســازی را 
دنبال می کند.

ارتقای کیفی مصالح ساختمانی
ایــران  اســتاندارد  ملــی  ســازمان  رئیــس 
همچنین از انعقاد تفاهم نامه بین این ســازمان 
و سازمان نظام مهندسی کشور به منظور بهبود 
کیفــی مصالــح ســاختمانی مشــمول اســتاندارد 

خبر داد.
او توضیح  داد: در حالی از حدود چهار دهه 
پیش تاکنون متوســط عمر مفید ســاختمان ها در 
کشور در حدود 27 سال باقی مانده که این رقم 
در کشــورهای توســعه یافته نزدیــک به ۱۰۰ ســال 
اســت و ایــن بــه معنــای هدررفت منابع کشــور و 

کاهش سطح زندگی مردم است.
شــریعتی خاطرنشــان  کرد:  در همین راســتا 
در تفاهم نامه ای با سازمان نظام مهندسی کشور 
2کمیتــه بــا عضویــت 6 وزارتخانه شــکل گرفته تا 
اقدام هــای اساســی بــرای بهبــود کیفــی مصالــح 
ســاختمانی مشــمول استاندارد و نظارت بر تولید 

و مصرف آنها برداشته شود.
او دربــاره بنزیــن  و گازوئیل تولید در کشــور 
نیــز گفــت: با وجود بهبود نســبی کیفیــت بنزین 
کشــور، امــا در بررســی و تحلیــل نتایــج کیفیــت 
بنزیــن در ســال ۹۹  همچنــان بنزیــن تولیــدی 
کشــور در شــاخص های گوگــرد و عــدد اکتــان، بــا 

استانداردها تطابق ندارد.
ایــران  اســتاندارد  ملــی  ســازمان  رئیــس 
ادامه داد: تحلیل نتایج نمونه گیری های ســال ۹۹ 
هرچند در شــاخص های بنزن، آروماتیک، گوگرد 
تطابــق  اســتاندارد  بــا  کان شــهرها  در  ســرب  و 
داشــت، اما در دیگر شــهرها پارامتر گوگرد از حد 

استاندارد آالیندگی باالتر و غیراستاندارد بود.
او بیــان کرد: در شــاخص عــدد اکتان در هر 

دو مورد بنزین معمولی و ســوپر در کان شــهرها 
و دیگر شهرها با استاندارد منطبق نبوده است.

ایــن مقــام مســئول اضافه کــرد: در گازوئیل 
گوگــرد،  نظیــر  شــاخص ها  برخــی  نیــز  تولیــدی 
روان کنندگــی، تقطیــر و غیــره در اندازه گیری هــا 
بیش از حد استاندارد بودند و این غیراستاندارد 
بــودن در شــاخص گوگــرد حتــی در گازوییل هــای 

یورو۴ نیز مشاهده شده است.
او ابــراز امیــدواری کرد: دســتگاه های مرتبط 
نســبت بــه بهبــود شــاخص های آالیندگــی اقــدام 
آالیندگــی  ســهم  صــورت  ایــن  غیــر  در  و  کننــد 

سوخت در فصل سرما افزایش خواهد یافت.

 طرح کنترل حجم و وزن

مواد غذایی
بــرای  طرحــی  آغــاز  از  ادامــه  در  شــریعتی 
کنترل حجم و وزن مواد غذایی خبر داد و گفت: 
گزارش هــای رســیده درباره کم فروشــی در عرضه 
مــواد غذایــی به ویــژه در انواع نوشــابه ها، خرما، 
ماکارونی و غیره ســبب شــد تا در راستای احقاق 
حقــوق مصرف کننــدگان این طرح اجرایی شــود و 
در ایــن زمینــه و تــداوم تخلفــات، بــه متخلفان و 

کم فروشان هشدار داد.
او از صدور 2۵ هزار و 78۰ گواهی وارداتی 
خبــر داد کــه  68 مــورد آنهــا در زمینه هــای مــواد 
قطعــات  الکتریکــی،  لــوازم  شــیرآالت،  غذایــی، 
خــودرو و منســوجات و چــرم، بــه دلیــل انطبــاق 
بــا اســتاندارد از ورودشــان بــه کشــور  نداشــتن 
جلوگیــری شــد. رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد 
ایران همچنین به صدور هشت هزار و 8۰۰ فقره 
گواهی صادرات اشاره کرد که ۳7 مورد آن ها به 
دلیل انطباق نداشــتن از صادرات شــان جلوگیری 

به عمل آمد.

بــا  تهــران،  اســتان  صمــت  ســازمان  رئیــس 
تاکید بر اینکه ضروری اســت همه واحدها اعم از 
فروشــنده و خریداران کد بورســی داشــته باشــند، 
اعــالم کــرد کــه واحدهــای تولیدی ســیمان برِ دارای 
پروانه بهره برداری، به ادارات صمت در شهرستان 
واحــد تولیــدی خــود و خریــداران مجــاز پروژه هــای 
عمــران  امــور  هماهنگــی  معاونــت  بــه  عمرانــی 
اســتانداری بــرای دریافت معرفی نامه رســمی برای 

اخذ کد بورسی اقدام کنند.
اســدهللا  شــهریور(،  )هشــتم  گذشــته  هفتــه 
امــور معــادن و صنایــع معدنــی  کشــاورز، معــاون 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در نامــه ای خطاب 
بــه روســای ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت ۳۱ 
اســتان و جنــوب کرمــان، هرگونــه خریــد و عرضــه 
ســیمان خــارج از بــورس کاال را ممنــوع اعام کرد و 
بعــد از آن ضمــن تاکیــد بــر اینکه چهــار گروه هدف 

ایــن چرخــه، بایــد برای اخذ کد بورســی خــود اقدام 
کنند، اعام کرد: واحدهای تولیدکننده ســیمان که 
تاکنــون موفــق بــه اخذ کد بورســی نشــده اند، ظرف 
مدت یک هفته فرصت دارند در بورس کاال ثبت نام 
و نســبت بــه عرضــه محصوالت خــود در بورس کاال 

اقدام کنند.
براســاس اباغیــه ممنوعیــت خریــد و عرضــه 
ســیمان خارج از بورس کاال، یدهللا صادقی، رئیس 

ســازمان صمــت اســتان تهــران نیــز در ایــن رابطــه، 
ضمــن تاکیــد براینکــه تمامی واحدهــای تولیدکننده 
و خریــداران مجــاز )پروژه هــای عمرانــی و مصــارف 
عمومــی( کــه تاکنــون موفــق بــه اخــذ کــد بورســی 
نشــده اند، بایــد هرچــه ســریع تر در بــورس کاال و 
ســامانه افــق ثبت نام کنند، تصریــح کرد: واحدهای 
تولیــدی ســیمان برِ دارای پروانــه بهره بــرداری کــه از 
ســیمان بــه عنــوان مــواد اولیــه اســتفاده می کننــد 

)همچــون شــرکت های بتن ســاز، موزائیــک و...( بــا 
توجه به ظرفیت پروانه سیمان مورد نیاز، می توانند 
نســبت بــه دریافــت معرفی نامــه بــه ادارات صمــت 

درشهرستان واحد تولیدی خود مراجعه کنند.
پروژه هــای  مجــاز  خریــداران  بــا  رابطــه  در  او 
عمرانــی گفــت: ایــن دســته از متقاضیــان باید برای 
دریافــت معرفی نامه رســمی بــه معاونت هماهنگی 
امور عمران استانداری مراجعه و نسبت به اخذ کد 

بورسی اقدام کنند.
رئیــس ســازمان صمــت اســتان تهــران افــزود: 
خریــداران مجــاز بــرای مصــارف عمومــی و مردمــی 
شــامل عامان فروش ســیمان، شرکت های تعاونی 
مصالح فروشــان، اشــخاص حقیقــی وحقوقی دارای 
پروانه مجاز ســاخت وســاز نیز باید ظرف دو هفته 
در بــورس کاال ثبت نــام و نســبت بــه خریــد از آن 

اقدام کنند.

صادرات فوالد به افغانستان از سر گرفته شد

واحدهای تولیدی سیمان بر و متقاضیان پروژه های عمرانی برای دریافت معرفی نامه اقدام کنند

آغاز اجرای دومین بسته تسهیل فضای کسب و کار 
سازمان استاندارد 
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سخنگوی مجلس: جمهوری 
اسالمی با طالبان در تماس 

است
ســخنگویهیاترئیســهمجلسشــورایاسالمی
بــابیــاناینکــهجمهــوریاســالمیایراناشــرافکامل
بــرتحــوالتافغانســتانداردودرجهــتتامیــنمنافع
مــردمافغانســتانوایــرانتالشمیکنــدتاکیدکردکه
درهمیــنجهــتجمهوریاســالمیایرانباگروهیکه
اکنوندرافغانستانغلبهپیداکردهدرتماساست.

موســوی  نظام الدیــن  ســید  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ســخنگوی هیــات رئیســه مجلــس شــورای اســامی در 
یــک نشســت خبری دربــاره مذاکرات نشســت غیرعلنی 
دیــروز مجلس شــورای اســامی عنوان کــرد: با توجه به 
تحوالتــی کــه در افغانســتان می گذرد و مســائلی که رخ 
داد بــه خصــوص خــروج آمریکایی ها بعد از ۲۰ ســال از 
این کشــور هیات رئیســه مجلس جهت بررســی مسائل 
ایــن حــوزه بــه دلیل تاثیــر تحوالت این حــوزه و روابط با 
ایران با حضور فرمانده نیروی قدس سپاه سردار قاآنی 

یک جلسه غیرعلنی برگزار کرد.
وی ادامــه داد: در ایــن نشســت مباحــث مختلفــی 
مطرح شــد. ســردار قاآنی نیز مطالب دقیق و مســتندی 
را بیان کردند و تحلیل خوبی را هم ارائه دادند. تعدادی 
از نماینــدگان نیــز دیدگاه هــا و دغدغه هــای خــود را نیــز 
مطــرح کردنــد. جلســه خــوب بود و آنچه کــه برآیند این 

جلسه بود را برای شما بیان می کنم.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسامی در 
این خصوص تصریح کرد: در فحوای کام ســردار قاآنی 
بــه ایــن مهــم پرداخته شــد که در درجــه اول همان طور 
کــه مقــام معظــم رهبری هم تاکیــد فرمودند ما تحوالت 
افغانســتان را با دقت دنبال می کنیم و آنچه برای ما از 
جهــات مختلــف مهــم اســت مــردم افغانســتان و امنیت 
آنهــا و همچنیــن ایــن رابطــه تنگاتنــگ دیرینــه فرهنگی 
و دینــی میــان مــردم مــا و مــردم افغانســتان اســت و ما 
نمی توانیم نسبت به تحوالت کنونی بی تفاوت باشیم و 
اتفاقات را رصد می کنیم، چرا که برای ما مهم است در 

همسایه شرقی ما چه می گذرد.
وی ادامه داد: در آنچه که امروز در کشور همسایه 
ما افغانستان می گذرد در درجه اول مردم افغانستان و 
دیــدگاه و نظــر آنها برای فردای کشــور و آینده آنها برای 
ما مهم است.براســاس فحوای ســخنان ســردار قاآنی و 
همچنین براساس گزارش هایی که از سایر دستگاه های 
مرتبط با سیاســت خارجی ارائه شــده، مشــخص اســت 
که جمهوری اســامی ایران کاما بر مســائل افغانستان 
اشــراف کامــل دارد. بــا توجــه بــه روابــط فی مابینــی کــه 
میان این دو کشــور وجود دارد توجه الزم را به اتفاقات 
داریم اینگونه نیست که دستگاه های سیاست خارجی، 
امنیتــی و دفاعی ما نســبت به تحــوالت کنونی غافلگیر 

شده باشد.

درخواست اتاق اصناف از 
دولت: برای ساخت مسکن 

به اصناف فراخوان دهید
نائــبرئیــساولاتــاقاصنافایــراندرخصوص
طرحســاختیکمیلیونواحدمســکونیدرهرســال
کهازســویرئیسجمهوریپیشبینیشــده،گفتکه
صنوفزیادیهستندکهمیتواننددراجرایاینطرح

بهدولتکمککنندواجرایآنراممکنسازند.
بــه گــزارش اتــاق اصنــاف ایــران، جال الدین محمد 
کــرد: دولــت می خواهــد کار بزرگــی در  شــکریه اظهــار 
نظام اقتصادی کشــور انجام دهد. بهتر اســت که دولت 
فراخوانــی بــه اصنــاف دهنــد تــا آن دســته از واحدهــای 
صنفــی تولیــدی، توزیعــی و خدمــات فنــی کــه مایلند در 
اجــرای ایــن طــرح حضــور فعال داشــته باشــند، ثبت نام 
کــرده و ظرفیت هــای خــود را معرفــی کننــد. بــه عبــارت 
دیگر، برای ساخت این تعداد مسکن به کاالها و مصالح 
زیــادی نیــاز اســت و برخی از اصنــاف می توانند با تولید، 

توزیع و خدمات فنی این ملزومات را فراهم کنند.
نائــب رئیــس اول اتاق اصناف ایــران گفت: طبیعی 
اســت کــه دولــت بایــد اعتبارســنجی کنــد و از ظرفیــت 
صنوف اســتفاده کند. اما شــرط اســتقبال اصناف از این 
طرح، پایبندی دولت به قراردادهای مالی خود با اصناف 
اســت.روش هایی بــرای اســتفاده از ظرفیــت صنــوف در 
اجرای این طرح می توان پیشنهاد داد؛ از جمله استفاده 

از شرکت های متمرکز یا شرکت های تخصصی.
ایــن  می توانــد  پیشــنهادها  از  یکــی  افــزود:  وی 
باشــد کــه واحدهــای صنفی ثبت نام شــده در قالب یک 
شــرکت متمرکــز خدمــات خود را بــه دولت ارائــه دهند. 
در ایــن روش، دولــت می توانــد ســاخت هر بلــوک را به 
یــک شــرکت واگــذار کنــد تــا ســرعت اجــرا باال بــرود. در 

مرحله های بعد هم می تواند آن ها را ارزیابی کند.
نائــب رئیــس اول اتــاق اصنــاف ایــران ادامــه داد: 
پیشنهاد دیگر این است که شرکت های تخصصی ایجاد 
شــوند و هــر صنــف تفکیک شــده، مجموعه ای تشــکیل 

داده و در ادامه کار را بین خودشان تقسیم کنند.

 سفیر تهران در بغداد:

دور چهارم مذاکرات ایران و 
عربستان برگزار خواهد شد

ســفیرکشــورماندربغــدادبــاتاکیــدنقــشمهــم
نخستوزیرعراقدربرگزاریسهدورقبلیمذاکرات
ایــرانوعربســتانگفــتکــهدورچهارمایــنمذاکرات

نیزبرگزارخواهدشد.
بــه گــزارش ایســنا، ایرج مســجدی، ســفیر جمهوری 
اســامی ایــران در بغــداد در برنامه »لعبة الکراســی« که 
از شــبکه الشــرقیه پخش می شــود گفت: بعد از مســتقر 
شدن دولت جدید ایران به ریاست ابراهیم رئیسی ، دور 
چهــارم گفت وگوهــای تهــران و ریاض برگزار خواهد شــد. 
وی درباره  زمان و مکان دقیق این گفت وگو ها حرفی نزد.

آیت هللا رئیسی: رویکرد 
دستگاه ها از واردات محوری به 

صادرات محوری اصالح شود
رئیسجمهوریبرلزوماصالحرویکرددستگاهها
ازوارداتمحوریبهصادراتمحوریوریلگذاریبرای

جهشصادراتغیرنفتیتاکیدکرد.
به گزارش پایگاه اطاع رســانی ریاســت جمهوری، 
آیت هللا سید ابراهیم رئیسی سه شنبه در جلسه ستاد 
هماهنگــی اقتصــادی دولت بر ضــرورت ریل گذاری برای 
جهــش صــادرات غیرنفتــی تاکیــد کــرد و گفــت: رویکــرد 
دســتگاه ها در عرصه هــای مختلــف اقتصــادی، بــه ویــژه 
در بخش هــای تولیــد غــذا و دارو، باید از رویکرد واردات  
و گســترش  تولیــد کاالهــا  کــردن  داخلــی  بــه  محــوری 

صادرات غیرنفتی اصاح شود.
ارزی  و  تجــاری  سیاســت های  جلســه  ایــن  در 
مرتبــط بــا توســعه صــادرات و مدیریــت واردات مــورد 
بررســی قــرار گرفت و وزارتخانه هــای صنعت، معدن و 
تجــارت و امــور اقتصــادی و دارایی موظف شــدند برای 
ایجــاد عــزم ملــی و هماهنگــی در راســتای رفــع موانــع 
تولیــد و حمایــت از تولیــد کاال در داخــل بــه ویــژه در 
زمینه تولید لوازم خانگی، برنامه ریزی و اقدامات الزم 

را بــه عمل آورند.
همچنیــن مقــرر شــد در سیاســت های وارداتــی بــا 
هــدف جلوگیــری از واردات بی رویــه کاالهایــی که دارای 

تولیدات مشابه داخلی هستند، بازنگری شود.

وزیر ارتباطات: اپراتور 
اختصاصی کودکان به زودی 

راه اندازی می شود
وزیــرارتباطــاتوفنــاوریاطالعــاتتاکیدکردکه
اپراتوراختصاصیکودکانبهزودیراهاندازیمیشود

بــه گــزارش ایســنا، عیســی زارع پور شــب گذشــته 
بــا حضــور در برنامــه تلویزیونــی نــگاه یــک، بــه تشــریح 
برنامه های وزارت ارتباطات  و فناوری اطاعات در دولت 

سیزدهم پرداخت. 
وی بیــان کــرد: امــا مــا در زمینــه فرهنگــی کوتاهی 
کردیم. ما در کشور فرهنگ سازی نکردیم و از این بابت 
خانواده هــا نگراننــد. بــه همیــن دلیل مطابق بــا تکلیفی 
که در مصوبه ۱۷ خرداد شــورای عالی فضای مجازی به 
ما اباغ شده است به زودی اپراتور اختصاصی کودکان 
و نوجوانــان را در جهــت ارائــه محتــوای ســالم در فضای 
مجازی راه اندازی می کنیم. تمامی تاشــم این اســت که 
بــه عنــوان یــک خدمتگــزار و متخصــص ایــن حــوزه تمام 
دانــش خــود را بــه کار گیــرم تا طعم شــیرین فناوری در 

زندگی مردم احساس شود.
پاســخ  در  اطاعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات  وزیــر 
بــه ایــن ســوال کــه چــرا بــه عنــوان وزیــر ارتباطــات در 
شــبکه های اجتماعــی حضــور فعــال نــدارد، گفــت: در 
شــبکه های اجتماعــی هســتم اما ترجیــح می دهم وزیر 
برقــراری ارتباطــات باشــم تــا وزیــر رســانه. البتــه برای 
بــا دانشــجویان  ارتبــاط خانوادگــی و برقــراری ارتبــاط 
همــه ســاعته آنایــن هســتم و پاســخگوی ایمیــل نیــز 
هســتم. امــا فرصت زیــادی برای حضور در شــبکه های 

ندارم. اجتماعی 
زارع پــور ادامــه داد:  نباید توقع داشــت که در همه 
ســاعت ها در شــبکه های اجتماعی حضور داشــته باشم 
و پاســخ بدهــم. در حــال حاضــر نیــز روزانــه پیام هــای 
اجتماعــی  شــبکه های  در  کــه  اکانت هایــی  از  بســیاری 
حضــور دارم دریافــت می کنــم. اگــر بخواهــم بــه تمامــی 
پیام هــا پاســخ دهــم و حضور مداوم داشــته باشــم باید 
کل کارم را تعطیــل کنــم. امــا نــگاه منفی به شــبکه های 

اجتماعی ندارم.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

رئیــسقــوهقضائیــهبــاتأکیــدبــراینکــه
همــهبایــدحامــیحقــوقوحافــظکرامتزنان
برخــی تغییــر و بازنگــری لــزوم بــر باشــند،
رویکردهــا،رفتارهــاوقوانیــنبــهنفــعزنــانو

خانوادهتأکیدکرد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، اعضای 
هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای 
اسامی به منظور تبادل نظر و هم اندیشی درباره 
تقویت همکاری این کمیسیون با دستگاه قضا و 
راه های کاهش مشــکات مــردم و بهبود خدمات 
والمســلمین  حجت االســام   بــا  قضائــی  رســانی 
گفت وگــو  و  دیــدار  محســنی اژه ای  غامحســین 

کردند.
رئیس قوه قضائیه در این دیدار در واکنش 
بــه اظهارات یکــی از اعضای کمیســیون اجتماعی 
مجلــس دربــاره حقــوق زنــان گفــت: خداونــد بــه 
زن کرامــت بخشــیده و زن را گرامــی داشــته و 
بزرگ تریــن فضیلــت یک زن و مادر این اســت که 

انسان از دامن زن به معراج می رود.
و  و عظمــت زن  منزلــت  بایــد  افــزود:  وی 
کمک به زن به عنوان یک انســان دارای شــرافت 
کار همــه دســتگاه ها  واال، ســرلوحه  و جایــگاه 

قرار گیرد.
اژه ای خاطرنشان کرد: تربیت فرزند به نوع 
تربیــت پــدر و مــادر و هــم بــه جامعه گــره خورده 
اســت، اما مســلماً رفتارهای مســئوالنه یک مادر 
وظیفه شناس و آگاه به وظایف تربیتی بیشترین 

نقش را در شکل گیری شخصیت فرزند دارد.
بــرای  برنامه ریــزی  قضائیــه  قــوه  رئیــس 
جلوگیــری از افزایــش طــاق و تبعــات ناشــی از 
آن در کشــور را امــری ضــروری دانســت و گفــت: 
مجلــس و دســتگاه قضــا و نهادهایــی همچــون 
شــورای عالی انقاب فرهنگــی باید به طور جدی 

دربــاره مســائلی، چــون حضانــت، تربیــت و دیگر 
موضوعات مرتبط تدبیر کنند که اگر پدر و مادری 
ناچار به جدایی و متارکه شــدند، کمترین آسیب 

به زن و فرزندش وارد شود.

 مبارزهبافساد

درهمهساحتهاازمطالبات
اصلیمردم

رئیــس دســتگاه قضــا مبــارزه بــا فســاد در 
همــه ســاحت ها بــه ویــژه فســاد مالــی و اداری را 
از مطالبات اصلی مردم دانســت و از مجلســی ها 
خواســت تــا دســتگاه قضــا را در انتخــاب بهترین 
کمــک  ریشــه کنی فســاد  و  برخــورد  بــرای  روش 
کننــد تــا ضمن مقابله با مفاســد، خللــی در روند 

سرمایه گذاری و تولید پیش نیاید.
محســنی اژه ای با بیان اینکه گاهی به دلیل 
چنــد  و  رفتارهــا  برخــی  و  نکــردن  جامع نگــری 
وجهی ندیدن مســائل نتیجه حاصله کاریکاتوری 
زمینــه  ایــن  در  نمونه هایــی  ذکــر  بــه  می شــود 
پرداخت و گفت: از یک ســو کشــور از بیکاری رنج 
می برد و نیاز به سرمایه گذاری و حمایت از تولید 
داخلــی داریــم و در این مســیر گام برمی داریم و 
از ســوی دیگر ناگهان متوجه می شــویم به محیط 

زیست آسیب وارد شده است.
وی ادامه داد: وقتی می بینیم محیط زیست 
در حــال نابــودی اســت، فریادمــان بلند می شــود 
چرا در زمســتان در اصفهان یا شــهرهای دیگر از 
مازوت اســتفاده کردیم که هم به محیط زیســت 
لطمه می زند و هم ســامت انســان ها را به خطر 
می انــدازد و فضــای ســنگینی به وجــود می آید که 
متوقــف  کارخانــه  فعالیــت  بافاصلــه می گوییــم 

شود.

محســنی اژه ای تصریــح کــرد: اگــر متوجــه 
از  حمایــت  بــرای  مــا  اقــدام  مــواردی  در  شــویم 
تولیــد با وجــود رضایت مندی مردم بعضا عوارض 
ســوء دارد، فــوراً مجبــور به توقف ســرمایه گذاری 
 ۵۰۰ از  بیــش  دلیــل  همیــن  بــه  کــه  می شــویم 
میلیــارد تومان پروژه هــای دولت ناتمام مانده که 
نــه دولــت تــوان انجــام آن هــا را دارد و نــه بخش 

خصوصی حاضر به تکمیل آنهاست.
رئیــس دســتگاه قضــا گفت: برخــورد قاطع، 
سریع و بدون ماحظه با مفسدان حرف درستی 
اســت، امــا از یک ســو بــا فســاد کان فــردی که با 
فعالیــت در حوزه هــای مختلــف اقتصــادی منابــع 
عمومــی را بــرده برخورد می کنیم و از ســوی دیگر 
بعــد از اجــرای حکــم نمی توانیم امــوال زیادی که 
بــر جــا می ماند اداره کنیم، چون ســازوکاری برای 

این کار نداریم.
محســنی اژه ای گفــت: تاکنــون ســه بــار بــا 
مسئوالن اتاق بازرگانی و یک بار هم با مسئوالن 
اتــاق تعــاون دیــدار کــرده و چنــد بار هم بــا آن ها 
تماس گرفته و از آن ها و دولت خواســته به قوه 
قضائیه کمک کنند تا قانونی تدوین شود که اگر 
قرار است با محکومی برخورد شود، درباره اموال 
او بتــوان یــک تصمیــم درســت گرفــت، امــا هنــوز 

اتفاقی در این زمینه نیفتاده است.

 نمایندگانبدوننیاز

بهبخشنامهدرکاهشمشکالت
مردمنقشآفرینباشند

رئیــس قــوه قضائیه اظهار کرد: هر اســتانی 
عــاوه بــر امــور کان یــک ســری مســائل خــاص 
خود را دارد که نمایندگان آن استان و مسئوالن 
می تواننــد  منطقــه  مســئوالن  دیگــر  و  قضائــی 

در شــورای اداری یــا نشســت های مشــترک ایــن 
ارائــه  راهــکار  آن هــا  بــرای  و  احصــاء  را  مســائل 
کننــد و خــود نماینــدگان هــم ضامــن اجــرای ایــن 

تصمیمات شوند.
محســنی اژه ای افــزود: ایــن مســائل را بــه 
آقایان رئیســی و قالیباف هم گفتم، اما هنوز به 
دلیــل این کــه بــا آن ها بــه جمع بندی نرســیده ایم 
ابــاغ نکرده ایــم،  ایــن زمینــه  دســتورالعملی در 
نیــاز  بــدون  می تواننــد  مجلــس  نماینــدگان  امــا 
در  مــردم  مشــکات  کاهــش  در  بخشــنامه  بــه 

عرصه های مختلف نقش آفرین باشند.
وی بــا یــادآوری مشــکات قضائــی مــردم در 
استان ها، خاطر نشان کرد: نمایندگان می توانند 
در تبیین و پیشــگیری و حل مســائل موجود بین 
قوه قضائیه یار و مددکار دستگاه قضائی باشند.
رئیــس قــوه قضائیــه اضافــه کــرد: امــروز 
مســائل قضائــی پیچیــده و چنــد بعــدی وجــود 
دارد که یکی از آن ها پرونده های کثیرالشــاکی 
و  جامعــه  از  زیــادی  بخش هــای  کــه  اســت 
نماینــدگان  و  کــرده  درگیــر  را  قضائــی  نظــام 
می تواننــد بــر اســاس اختیــارات قانونــی خــود 
در آسیب شناســی و حــل و فصــل ایــن مســائل 

مشــارکت فعال داشته باشند.

 بعضیموضوعات

نیازبهجرمانگاریندارد
محســنی اژه ای بــا مرور نظــر یکی از اعضای 
کمیســیون اجتماعــی مجلــس دربــاره بازدارنــده 
نبــودن مجازات ها، گفت: قــوه قضائیه و مجلس 
می توانند از طریق ارائه الیحه یا طرح نســبت به 
اصــاح و بــه روزرســانی قوانیــن اقــدام کننــد، اما 
مهم تر این اســت که بتوان بســیاری از مســائل را 
ریشــه ای حــل کــرد تا نیــازی به برخــورد قضائی و 

مجازات نباشد.
کاهــش  را  راهکارهــا  ایــن  از  یکــی  وی 
بعضــی  افــزود:  و  کــرد  عنــوان  جرم انــگاری 
موضوعات نیاز به جرم انگاری ندارد و در دنیا هم 
همه مســائل جرم تلقی نمی شــود زیرا اگر حجم 
کار باالتر از توان همکاران دستگاه قضا برود، به 
طور طبیعی در نحوه برخورد، ســرعت انجام کار 

و اتقان رأی آن ها اثر می گذارد.
ششــم  برنامــه  در  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
توســعه پیش بینی شــده که قوه قضائیه ســاالنه 
۸۰۰ قاضی و سه هزار و ۲۰۰ کارمند جذب کند، 
امــا هنوز دولــت مجوز جذب این نیروها را نداده 

است.

تأکیدرئیسقوهقضائیهبرمبارزه
جدیباتغییرکاربریها

محســنی اژه ای همچنیــن با تأکید بر مبارزه 
جــدی بــا تغییر کاربری ها، گفــت: وقتی یک هتل 
چنــد طبقــه در اراضــی ملــی ســاخته می شــود که 
نشــانگر  دارد،  زیــادی  تفــاوت  آلونک ســازی  بــا 
جملــه  از  مســئول  دســتگاه های  کــه  اســت  آن 
جنگل بانــی و محیــط زیســت و منابــع طبیعــی و 
شــهرداری و حتــی خود قوه قضائیــه وظایف خود 
را به درستی انجام نداده اند که یک برج فرضاً در 
کنــار رودخانــه جاجرود قد برافراشــته و حاال باید 

آن را تخریب کنیم.
رئیــس قــوه قضائیــه بــا بیان اینکه دســتگاه 
قضــا بــه دنبــال آن اســت کــه آنچه در تــوان دارد 
در خدمــت بــه نظــام و اقشــار ضعیــف جامعــه و 
همچنیــن ارتقــاء رفــاه و امنیــت و ســامت مردم 
و تســکین آالم آن هــا بــه کار گیرد، گفت: در این 
راه خطیــر نیازمنــد همــکاری و همراهــی دولــت و 

مجلس است.

اینکــه بیــان بــا وزیــرراهوشهرســازی
بانکهامکلفشدند۳۶۰هزارمیلیاردتومان
منابــعدراختیاربخشمســکنقــراربدهند،
گفــتکــهباتوجهبهاینکهتولیدیکمیلیون
تــن میلیــون ۳۰ نیازمنــد ســال در مســکن
سیمانو۱۰میلیونتنفوالداست،بنابراین
مشــکلمصالــحبــرایســاختیــکمیلیــون

واحدمسکونیدرکشوروجودندارد.
شهرســازی،  و  راه  وزارت  گــزارش  بــه 
رســتم قاســمی در نشست ویدئوکنفرانسی با 
مدیران کل راه و شهرسازی استان های کشور 
بــه تبیین سیاســت ها و برنامه هــای وزارتخانه 
در حوزه حمل و نقل و مســکن و شهرســازی، 

پرداخت.
وزیر راه و شهرسازی گفت: در حوزه راه 
و شهرسازی چند مسئولیت داریم و مهمترین 
آن بــا توجــه بــه وضــع اقتصــادی کشــور ایــن 
اســت که بایــد مدیرانِ مدیریــِت خلق ثروت و 
نــه مدیــران هزینــه باشــیم.عضو کابینه دولت 
تــوان  از  اســتفاده  و  ثــروت  ســیزدهم، خلــق 
بخش خصوصی برای آغاز و تکمیل پروژه های 
عمرانی را از سیاســت های دولت سیزدهم در 

وزارتخانه راه و شهرسازی برشمرد.
نقــل  و  حمــل  حــوزه  در  افــزود:  وی 
و  برویــم  راهکارهــای جدیــد  دنبــال  بــه  بایــد 
زیرســاخت های مهــم کشــور را بــا راهکارهــای 
جدیــد، احــداث و تکمیــل کنیــم کــه یکــی از 
پروژه هــای  تکمیــل  بــا  نفــت  تهاتــر  روش هــا 
حمــل و نقلی است.قاســمی توضیح داد: باید 
وضعی را در کشــور ایجاد کنیم و مشوق هایی 
را بــرای ســرمایه گذاران در نظــر بگیریــم. بایــد 
تــاش کنیــم به جای اینکه مردم ســرمایه های 
خــود را در بانــک بگذارنــد و ســود ســپرده را 
دریافت کنند برای مشارکت در پروژه های راه 
و شهرســازی، ســرمایه خــود را بــه ایــن بخش 

وارد کنند.
در  خــود  معاونــان  از  شــد:  یــادآور  وی 
حوزه های مختلف خواســته ام تا پیشنهادهای 
انجــام  تکمیــل  روش هــای  دربــاره  را  خــود 
طرح هــا و مگاپروژه هــا ارایه بدهند.وزیر راه و 
شهرسازی با یادآوری اینکه قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیــاء در انجام پروژه هــای آزادراهی و 
بزرگراهی بخشــی از ســرمایه را از سوی مردم 
تامیــن کــرده اســت، افــزود: در مگاپروژه هــا 
نبایــد از منابــع داخلــی دولــت اســتفاده کنیم 
بلکــه بایــد از تــوان بخــش خصوصــی و مــردم 

برای تکمیل آنها بهره مند شویم.
مناطــق  خصــوص  در  گفــت:  قاســمی 
محروم و انجام پروژه ها در آن مناطق باید از 

روش های متفاوت استفاده کنیم.

 لزومحمایتویژهدولت

برایتأمینمسکنکمدرآمدها
یــک  ســاالنه  تولیــد  خصــوص  در  وی 
میلیــون واحــد مســکونی در کشــور بــا مــرور 
اینکه ســه قشــر بــا درآمــد بــاال، میان درآمدی 
و اقشار ضعیف در برنامه تامین مسکن قرار 
دارنــد، افــزود: ســاالنه در کشــور حــدود ۳۰۰ 
هزار واحد مسکونی برای اقشار باالی درآمدی 
احداث می شــود که با ســرمایه خود آنهاســت 

و آن قشــر نیازی به کمک و تســهیات دولتی 
ندارند. اقشــار متوسط نیازمند حمایت دولت 
و اســتفاده از تســهیات و ســایر حمایت هــا 
هســتند. اقشــار کم درآمــد و ضعیــف نیز نیاز 
بــه حمایت هــای ویــژه دولــت دارند تا مســکن 
آنهــا تامیــن شــود زیرا خــود توان انجــام آن را 
ندارنــد و دولــت بــا برنامه هــای حمایتــی ویــژه 

اقدام می کند.

راهاندازیصندوقتوسعه
مسکن

وزیــر راه و شهرســازی پنج مولفه زمین، 
خدمــات، تامیــن منابــع مالی، مــواد و مصالح 
را  مهندســی  و  فنــی  تــوان  و  ســاختمانی، 
مولفه های پیش نیاز تولید مســکن در کشــور 
عنــوان کــرد و بــا یــادآوری اینکــه در خصــوص 
زمیــن در کشــور کمبودی وجود نــدارد، گفت: 
وزارت راه و شهرســازی در اراضی تحت اختیار 
توان تولید ساالنه یک میلیون واحد مسکونی 
قانــون جهــش  دارد. همچنیــن  را  در کشــور 
تولید مســکن نیز بخشــی از مشــکل زمین را 

برطرف می کند.
قاســمی بــا یــادآوری اینکــه در خصــوص 
تامیــن مــواد و مصالــح ســاختمانی در کشــور 
کــرد:  اعــام  نــدارد،  وجــود  خاصــی  مشــکل 
ایــران چهارمین تولید کننده ســیمان اســت و 
هم اکنون ظرفیت تولید سیمان در کشور ۸۰ 
میلیــون تــن و ظرفیــت تولید فوالد در کشــور 
۲۸ میلیون تن است. با توجه به اینکه تولید 
نیازمنــد ۳۰  ســال  در  میلیــون مســکن  یــک 
میلیــون تــن ســیمان و ۱۰ میلیــون تــن فــوالد 
اســت، بنابراین مشــکل مــواد و مصالــح برای 
ســاخت یک میلیون واحد مسکونی در کشور 

وجود ندارد.
وی راه اندازی صندوق توســعه مســکن را 
کــه در قانــون جهــش تولیــد نیــز بــر آن تاکیــد 
شده است اقدامی موثر برای تولید مسکن در 
کشــور عنوان کرد و گفت: از آنجایی که مقرر 
شــده تــا بســیاری از درآمدهــا از جمله فروش 
صنــدوق  بــه  وزارتخانــه  مســتغات  و  امــاک 

توســعه مســکن بیایــد، از ایــن طریــق امــکان 
کمــک بــه اقشــار مختلــف جامعــه بــرای انجام 

پروژه های حمایتی و تکمیل آنها وجود دارد.

مکلفشدنبانکهابهتأمین
۳۶۰هزارمیلیاردتومانمنابع

بخشمسکن
عضو کابینه دولت ســیزدهم تهاتر زمین 
بــا انبوه ســازان بــه منظــور احــداث واحدهــای 
مســکونی را از دیگــر راهکارهــای تولیــد انبوه 
مســکن برشــمرد و گفــت: بانک هــای کشــور 
مکلــف شــدند ۳۶۰ هــزار میلیاردتومان منابع 
در اختیــار مســکن قــرار بدهنــد و ایــن یــک 

تکلیف برای آنهاست.
قاســمی یــادآور شــد: بــر اســاس قانون، 
مقــرر شــده تــا تمام اراضــی متعلق بــه دولت 
و موسســات دولتــی برای ســاخت مســکن در 
اختیــار راه و شهرســازی قــرار بگیــرد. چنانچه 
ظــرف دو مــاه اراضــی بــرای ســاخت مســکن 
و  وزارتخانه هــا  دولتــی،  از ســوی موسســات 
سازمان ها معرفی و واگذار نشود، ثبت اسناد 
و اماک کشــور می تواند یک طرفه ســند را به 

نام راه و شهرسازی صادر کند.
وی گفت: مقرر شــده تا احداث ســاالنه 
یک میلیون واحد مسکونی در سطح دولت و 
نه وزارت راه و شهرسازی تصمیم گیری شود.

قاســمی بــر شناســایی اراضــی از ســوی 
احــداث  بــرای  شهرســازی  و  راه  کل  ادارات 
ســال  چهــار  در  مســکونی  واحــد  میلیــون   ۴
تاکیــد کــرد و توضیــح داد: عقــد تفاهم نامه با 
ســازمان ها و وزارتخانه هــا ونهادها و ارگان ها 
گامــی موثــر در تولیــد انبــوه مســکن اســت و 
وزارت راه و شهرسازی بر انجام این تفاهم ها 
اهتمــام  نیــز  آینــده  در  تولیــد مســکن  بــرای 

خواهد داشت.

موافقتبنیادمستضعفان
 برایتولیدانبوهمسکن

دراراضیبنیاد

وی از موافقــت وزارت راه و شهرســازی 
با بنیاد مســتضعفان برای در اختیار گذاشتن 
اراضی بنیاد برای تولید انبوه مسکن خبر داد 
و گفت: در تفاهم با وزارت صمت مقرر شده 
تــا در تولید انبوه مســکن مصالح ســاختمانی 
ســیمان و فــوالد بــه روشــی متفــاوت از روش 

موجود تامین شود.
قاســمی، احــداث ســاالنه یــک میلیــون 
سیاســت  را  کشــور  در  مســکونی  واحــد 
پیــش روی وزارتخانــه و دولــت برشــمرد و بــر 
همراهــی تمامــی ارکان وزارتخانــه بــرای ایــن 

مهم تاکید کرد.

نظاممهندسیساختمان،
نیازمنداصالحات

وزیر راه و شهرســازی در پایان نشســت 
بــا مدیــران اســتانی بــر برگــزاری بــه موقــع و 
هیات مدیــره  اعضــای  انتخابــات  کیفیــت  بــا 
ســازمان های نظام مهندســی ساختمان تاکید 
کــرد و گفــت: در موضــوع نظــام مهندســی، 

نیازمند اصاحاتی هستیم.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه حدود 
۶۰۰ هــزار نفــر مهنــدس عضــو ســازمان نظام 
مهندســی ســاختمان هســتند و بایــد حافــظ 
منافــع مهندســان در کشــور بــود، ادامــه داد: 
قانون نظام مهندســی ساختمان حتما اصاح 
نظــام  قانــون  اصــاح  هم اکنــون  و  می شــود 
اســت. کار  مهندســی ســاختمان در دســتور 
عضــو کابینــه دولــت ســیزدهم افــزود: نبایــد 
از منافــع ســازمان نظام مهندســی ســاختمان 
تنهــا عــده خاصــی بهره مند شــوند. بلکه همه 
اعضــا و مهندســان بایــد از این تشــکل صنفی 
و بســتری کــه وجــود دارد اســتفاده کننــد و 

بهره مند شوند.
نظــم  بــا  و  موقــع  بــه  برگــزاری  بــر  وی 
انتخابــات نظــام مهندســی ســاختمان تاکیــد 
کــرد و توضیــح داد: بخشــنامه تعــارض منافع 
موضــوع مهمی اســت کــه باید در دســتور کار 
و  راه  کل  مدیــران  و  دســت اندرکاران  همــه 

شهرسازی استان ها قرار گیرد.

تاکیدرئیسقوهقضائیهبرتغییربرخیقوانینبهنفعزنانوخانواده

وزیرراهوشهرسازیخواستارتعیینتکلیف
تخصیص۳۶۰هزارمیلیاردتومانمنابع

مسکنازسویبانکهاشد
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

رونمایی از طرح تسهیالتی 
»کارا« و نسخه جدید 

»صاپ« بانک صادرات
همزمــان بــا آییــن گرامیداشــت هفتادمیــن ســال 
تاسیس بانک صادرات از دو محصول جدید این بانک؛ 
طــرح تســهیالت ترجیحــی کم بهره بنگاه هــای کوچک و 
متوســط و همچنین نســخه جدید اپلیکیشــن »صاپ« 
بــا هــدف تمرکــز هرچه بیشــتر خدمات بانــک صادرات 
در قالــب نرم افــزار جدیــد موبایلــی و توســعه خدمــات 

غیرحضوری رونمایی شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک صــادرات، در این 
مراســم طرح تســهیالت 
»کارا«  مرابحــه 
ســرمایه  تامیــن  بــرای 
ســرمایه  و  درگــردش 
ثابــت واحدهای تولیدی 
و  کوچــک  خدماتــی  و 
تــا  حداکثــر  متوســط 
ســقف ٢٠میلیــارد ریال 
بــا نــرخ ســود ترجیحــی 
٧درصد برای هدایت نقدینگی جامعه و تخصیص بهینه 
منابع به ســوی بخش های مولد اقتصاد، حفظ اشــتغال 
و جلوگیری از توقف فعالیت این واحدها رونمایی شد.
ســال  در  کــه  تســهیالت  ایــن  بازپرداخــت  مــدت 
»تولیــد، پشــتیبانی ها، مانع زدایی هــا« بــرای حمایــت از 
بخــش تولیــد و همگامی با سیاســت های اعتباری بانک 
و تحقق اهداف کالن اقتصادی ارائه می شــود، ٢٤ماهه 
اســت و تمامــی اشــخاص حقیقــی و حقوقی بــا کمتر از 
١٠٠نیــروی کار کــه در زمره واحدهای تولیدی و خدماتی 
خــرد و متوســط قــرار می گیرنــد، می توانند از تســهیالت 

موضوع این طرح استفاده کنند.
در این مراسم نسخه جدید و بهینه شده اپلیکیشن 
»صاپ« با ارائه خدمات جدید از جمله سامانه خدمات 
یکپارچــه چک هــای صیــادی، پوشــش خدمــات متنــوع 
بانکی، مالی و ســرمایه گذاری، بیمه، گردشــگری، احراز 
هویت غیر حضوری، صدور گواهی الکترونیک و امضای 
دیجیتال، افتتاح حســاب و قرارداد تســهیالت به صورت 

غیرحضوری رونمایی شد.

NPL کاهش مستمر 

بانک ملی
تســهیالت  کل  بــه  غیرجــاری  مطالبــات  نســبت 
شــاخص های  مهمتریــن  از  یکــی   ،)NPL( پرداختــی 
ارزیابــی عملکــرد بانک هاســت، بــه طــوری کــه بانــک 
مرکــزی بــا حساســیت ویــژه ای، ایــن موضــوع را دنبــال 
می کنــد و محدودیت هــای خاصــی نیز بــرای بانک هایی 

که این نسبت را کنترل نمی کنند، در نظر می گیرد.
کاهــش  ملــی،   بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
غیرجــاری  مطالبــات 
بــه معنــای وصــول ایــن 
رعایــت  یــا  و  مطالبــات 
قانونــی  ضوابــط  دقیــق 
تســهیالت  پرداخــت  در 
جدید است، به گونه ای 
تعویــق  امــکان  کــه 
بــه  آنهــا  بازپرداخــت 

حداقل ممکن برسد.
بانــک ملــی بــه منظــور وصــول ایــن مطالبــات، یک 
اداره کل مســتقل تشــکیل داده و بــا جدیــت موضــوع 
را پیگیــری می کنــد. رشــد مطالبات وصول شــده در کنار 
کاهــش مطالبــات معوق شــده، به شــکلی جدی نســبت 
مطالبات غیرجاری به کل تسهیالت پرداختی را کاهش 

داده است.
ایــن کاهــش، نه تنها در بهبــود عملکرد بانک ملی 
موثــر بــوده، بلکــه بــه دلیــل وزن زیــاد منابــع و مصارف 
ایــن بانــک در کل نظــام بانکی، NPL نظــام بانکی نیز با 

کاهش قابل توجه رو به رو بوده است.
بــر اســاس آخریــن ارزیابی هــا، NPL بانــک ملــی 
در قابــل قبول تریــن ســطح ممکــن قــرار گرفتــه اســت. 
استانداردهای جهانی نیز تثبیت NPL بر روی عدد 5 را 
مقبول می داند و کاهش این نبست به زیر عدد کنونی، 
می تواند دوران تازه ای را در ارزیابی های مالی از عملکرد 
بانــک ملــی خلــق کند. این در حالی اســت کــه میانگین 
نســبت مطالبــات غیــر جاری به کل تســهیالت پرداختی 
نظــام بانکــی، در حــال حاضــر عــددی بیــش از دو برابــر 

همین نسبت در بانک ملی است.

واریز 100 درصدی وجوه 
خرید تضمینی کلزا از سوی 

بانک کشاورزی
با عاملیت بانک کشاورزی 100درصد وجوه خرید 
تضمینــی کلــزا معادل 13هزار میلیارد ریال به حســاب 

کشاورزان واریز شد.
به گزارش روابط عمومی بانک کشــاورزی، در سال 
زراعی جاری 128هزار و 
722تــن کلــزا بــه ارزش 
ریــال  میلیــارد  13هــزار 
آن  وجــوه  و  خریــداری 
کلــزاکاران  حســاب  بــه 
واریــز شــد. بــر اســاس 
ایــن گــزارش، 501مرکــز 
خریــد در کشــور، بالــغ 
بــر 128هــزار و 722تــن 
کلزا به ارزش 13هزار میلیارد ریال را در قالب 37هزار 

518محموله از کشاورزان خریداری کرده اند.

سود 38.2 درصدی 
بیمه گزاران عمر و پس انداز 

بیمه آسیا
بیمــه آســیا به عنــوان بزرگ ترین بیمــه غیردولتی 
موفــق شــد تا یکــی از باالترین نرخ ســود مشــارکت در 
منافع را برای بیمه گزاران عمر و پس انداز این شــرکت 
به میزان 38.2درصد در پایان سال 1399کسب کند.

بــه گــزارش دنیــای بیمــه، تحقــق ایــن میزان ســود 
منافــع  در  مشــارکت 
نشان از سیاست گذاری 
بیمــه  مدیــران  صحیــح 
راســتای  در  آســیا 
حقــوق  از  صیانــت 
بیمه گــزاران بــه ویــژه از 
ســرمایه گذاری  منظــر 
ســرمایه  و  منابــع  از 
و  عمــر  بیمه گــزاران 

پس انداز اســت. اتفاقی که نشــان می دهد که پیوســتن 
بــه جمــع بیمه گــزاران زندگــی بیمه آســیا نه تنهــا گزینه 
بهتــر و جذابتــری نســبت بــه ســود ســپرده های بانکــی، 
بلکه راه مطمئن تر برای پوشــش ریســک های تورمی در 

ایران است.
بر اســاس آیین نامه 68شــورای عالــی بیمه مربوط 
به بیمه های زندگی و مستمری شرکت های بیمه مکلف 
هســتند در انــواع بیمه  هــای زندگــی جــز در بیمه هــای 
خطــر فــوت زمانی، بیمه گزاران بیمه هــای زندگی خود را 
در حداقــل 85درصــد منافع حاصل از مجموع معامالت 
بیمه هــای مذکــور ســهیم کننــد. همچنیــن شــرکت های 
بیمه باید پس از تعیین منافع قابل تقسیم در آخر هر 
ســال، ســهم هر یک از بیمه گزاران از منافع یادشــده را 
بــر حســب توافــق با بیمه گــزار به عنوان حــق بیمه یکجا 
برای افزایش سرمایه بیمه نامه یا افزایش ذخایر ریاضی 

منظور و یا به صورت نقدی پرداخت کنند.
در  گذشــته  ســال های  هماننــد  هــم  آســیا  بیمــه 
راستای اجرای آیین نامه 68شورای عالی بیمه اعالم کرد 
که سود قطعی بیمه گزاران عمر و پس انداز این شرکت 
بــه میــزان 38.2درصــد محاســبه و به حســاب اندوخته 

آنها منظور شده است.

رونمایی از 3 سامانه 
مدیریت ریسك پژوهشكده 

بیمه
ســامانه های پایــگاه داده هوشــمند صنعت بیمه، 
آزمایشگاه ریسک و سامانه ریسک زلزله روز دوشنبه 
بــا حضــور غالمرضا ســلیمانی رئیس کل بیمــه مرکزی، 
هیــات عامل و جمعــی از مدیران بیمه مرکزی رونمایی 

شد.
اداره  گــزارش  بــه 
کل روابط عمومی و امور 
بین الملــل بیمه مرکزی، 
ســلیمانی در این برنامه 
خوشــبختانه  گفــت: 
در  بیمــه  پژوهشــکده 
ایــن مــدت توانســته بــه 
ارتبــاط  حلقــه  عنــوان 

صنعت بیمه و پژوهش به خوبی عمل کند و طرح های 
خوبی ارائه کند.

او بــا بیــان تحــوالت تکنولــوژی و اقلیمی در ســطح 
جهــان افــزود: پژوهشــکده باید با مطالعــات راهبردی و 
کاربــردی صنعــت بیمــه را در ارائه خدمــات نوین در این 

حوزه ها راهنمایی و هدایت کند.
بیمــه  پژوهشــکده  راهبــردی  برنامــه  ســلیمانی، 
را خــوب و منســجم دانســت و گفــت: همچنــان انتظــار 
میــرود پژوهشــکده به تالش مضاعــف در ارتقاء جایگاه 
صنعــت بیمه میــان بیمه گران و بیمه گــزاران برنامه های 

نوینی ارائه کند.
او تاکیــد کــرد: پژوهشــکده بیمــه در حــوزه ارتبــاط 
صنعــت بیمــه بــا پژوهــش خــوب عمــل کــرده اســت و 
امیدوارم این ارتباطات به خارج از صنعت بیمه و سایر 
صنایع نیز گسترش یابد و به ارائه محصوالت و خدمات 

جدید منجر شود.
ســامانه های  مرکــزی  بیمــه  کل  رئیــس  پایــان  در 
پایگاه داده هوشــمند صنعت بیمه، آزمایشــگاه ریســک 
و ســامانه ریســک زلزلــه را بــرای صنعــت بیمــه در حوزه 
و  دانســت  موثــر  بســیار  ریســک  کنتــرل  و  مدیریــت 

خواستار راه اندازی سریع آنها شد.

 تفاهم نامه بانک تجارت

و سازمان اتکا تمدید شد
تمدید تفاهم نامه بانک تجارت و ســازمان اتکا به 

امضای مدیران عامل دو مجموعه رسید.
به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، در مراسمی 

به میزبانی سازمان اتکا 
ســند تمدید تفاهم نامه 
همکاری مجموعه بانک 
تجــارت و ســازمان اتــکا 
به امضای مدیران عامل 

دو طرف رسید.
بانــک  مدیرعامــل 
تجــارت در ایــن مراســم 
بانــک  اینکــه  بیــان  بــا 

تجارت در کنار ارائه خدمات بانکداری سنتی جدیدترین 
شــرکت های  طریــق  از  را  خدمت رســانی  ســامانه های 
زیرمجموعــه  خــود طراحــی و آمــاده ارائــه بــه ســازمان 
اتــکا کــرده اســت افزود: همکاری مســتمر بانــک تجارت 
بــا فروشــگاه های زنجیــره ای تجربــه  ارزشــمندی را بــرای 
مــا بــه ارمغــان آورده و همــکاران مــن در بانــک تجــارت 
و شــرکت های ایران کیش و ســیمرغ تجــارت آماده ارائه 
خدمــات گوناگــون و شخصی ســازی شــده ویژه ســازمان 

اتکا در چارچوب مفاد تفاهم نامه هستند.

بــه گفتــه مدیــر نظــارت بــر کارگــزاران 
ســازمان بــورس، هیچ بخشــنامه ای از ســوی 
ارتبــاط  در  بهــادار  اوراق  و  بــورس  ســازمان 
بــا تســویه اعتبــارات کارگــزاران صادر نشــده 

است.
محمــد عطایــی در ایــن بــاره بــه پایــگاه 
خبری بازار ســرمایه )ســنا( گفت: این شــائبه 
کــه تســویه اعتبارات شــرکت های کارگزاری با 
اعمــال فشــار از ســوی واحدهــای نظارتــی از 
سوی شرکت های کارگزاری در انتهای شهریور 

ماه انجام شده، درست نیست.
او تصریــح کــرد: بــا توجه به اینکه ســال 
کارگــزاری  شــرکت های  از  بســیاری  مالــی 
31 شــهریور اســت، آنهــا از مشــتریان خــود 

می خواهند تا اعتبارات خود  را تســویه کنند. 
البتــه ایــن موضــوع فراگیر نیســت و ســازمان 
بورس در این زمینه نیز هیچ ابالغیه ای صادر 

نکرده است.
ســازمان  کارگــزاران  بــر  نظــارت  مدیــر 
بــورس در ارتبــاط با مقررات ســازمان بورس 
درخصــوص فعالیــت شــرکت های کارگــزاری 
بهــادار  اوراق  اعتبــاری  معامــالت  حــوزه  در 
الزامــات  مقــررات شــامل  ایــن  کــرد:  اظهــار 
دســتورالعمل های خریــد اعتبــاری و کفایــت 
یــا  مــاه  در  نــه  )و  ســال  تمــام  در  ســرمایه 
روزهای خاص( می شــود که به طور مســتمر 
نظــارت  تحــت  و  شــده  اعمــال  یکســان  و 

سازمان است.

شــرکت  اخیــر  تصمیمــات  مطابــق 
فرابــورس ایران، شــرکت های کارگزاری ملزم 
بــه حذف قرارداد خریــد خودکار عرضه  اولیه 

در خدمات خود شده اند.
بــه گــزارش ایســنا، چندی پیش شــرکت 

فرابــورس ایــران در اطالعیــه ای اعــالم کــرده 
بود که خرید خودکار عرضه اولیه ها از ســوی 
کارگزاری ها حذف شــده است. بنابراین خرید 
از  پــس مســتقیماً  ایــن  از  اولیــه  عرضه هــای 

سوی کاربران انجام خواهد شد.

ایــن راســتا، براســاس اطالعیه هــای  در 
منتشرشــده از ســوی شــرکت فرابورس ایران 
و شــرکت بورس تهران، روز چهارشــنبه هفته 
جــاری 17 شــهریور 1۴00، عرضه اولیه ســهام 
شــرکت  و  ســیرجان  فــوالد  مجتمــع  شــرکت 

دارویی، آرایشــی و بهداشــتی آریان کیمیاتک 
در بــازار صــورت می گیــرد و ســهام داران بایــد 
بررســی های الزم را درمــورد خریــد خــودکار یا 
خریــد نکــردن خــودکار ایــن عرضــه اولیه ها از 

سوی کارگزار خود را انجام دهند.

خریــد  اختیــار  اوراق  گذشــته  روز  از 
و فــروش ســهام فرابــورس در بــازار ســهام 

منتشر و امکان معامالت آن فراهم شد.
قراردادهــای اختیــار خریدوفــروش روی 
ســهام، از نمونه  ابزارهای پرطرفدار مشــتقات 
ایــن  می شــوند.  محســوب  مالــی  دنیــای  در 
ابزارها با فراهم کردن امکان پوشــش ریسک 
در بــازار و نیــز امکان کســب ســود در شــرایط 
مختلــف بــازار ازجملــه نــوع صعــودی و نزولی 
)بــازار دوطرفه( به تعمیــق بازار، تقویت ثبات 
رفتارهــای  انتقــال  از طریــق  بــازار ســهام  در 
هیجانــی از بــازار نقد به بازار مشــتقات و نیز 
تنوع بخشی به ابزارهای موجود در بازار کمک 

می کنند.
بــه گــزارش بــازار بــه نقــل از فرابــورس 
ایران، فرابورس ایران از 1۹ مرداد شاهد آغاز 
بــه کار بــازاری جدیــد در بســتر خــود بــود، به 
 این ترتیب که از تاریخ 1۹ مرداد برای اولین بار 
اوراق اختیار خریدوفروش ذوب آهن اصفهان 
در این بازار منتشر و معامالت آن کلید خورد 
تــا ایــن بــازار در فرابــورس به طــور رســمی کار 

خود را آغاز کند.

از آن تاریــخ تــا امــروز کــه کمتــر از یــک 
مــاه می گذرد فرابورس زمینــه معامالت اوراق 
اختیــار خریدوفــروش حــدود 8 شــرکت را در 
بازار فراهم کرده و همچنین قرار است از روز 
گذشــته )سه شــنبه 16 شــهریورماه( معامالت 
اختیــار نمــاد ســهام »فرابورس« هــم در بازار 

آغاز شود.
همچنیــن طــی هفتــه آینــده نیــز حدود 
5 نمــاد معامالت اوراق اختیار خریدوفروش 
را آغــاز می کننــد تا جمع شــرکت هایی که به 
ایــن بازار پیوســته اند طی یک ماه به 8 نماد 

برسد.
بــر اســاس برنامه ریزی ها قرار اســت در 
راســتای توســعه و عمق بخشــی به ایــن بازار، 
به ســرعت تعداد نمادهایی که شــرایط انتشار 
اوراق اختیــار رادارنــد افزایش یابد تا بازار آتی 
ســهام فرابورس بتوانــد ابزاری جدید و جذاب 
بــا عمــق مناســب را در اختیار ســرمایه گذاران 

قرار دهد.

و اما معامالت این ابزار 
چگونه انجام می شود؟

بــه  توجــه  بــا  اختیــار،  قراردادهــای  در 
قیمــت اعمــال و زمــان اعمــال، ایــن قــرارداد 
می توانــد باقیمت هــای متنوعی مــورد معامله 
قــرار بگیــرد، وجهــی کــه در معاملــه قــرارداد 
اختیار خرید از سمت خریدار به عرضه کننده 
اوراق پرداخت می شــود برای به دســت آوردن 
حــق خریــد دارایــی بــا قیمت اعمال مشــخص 
اســت و ایــن نــرخ به مراتــب کمتــر از قیمــت 

دارایی پایه است.
سرمایه گذار با خرید اوراق اختیار خرید، 
می توانــد با پرداخــت مبلغی اندک، در مزایای 
افزایــش قیمــت دارایــی پایــه ســهیم باشــد و 
هم زمان از افزایش قیمت اوراق اختیار خرید 
خــود در بــازار یا امکان اعمــال اختیار خود در 

سررسید، بهره مند شود.
قــرارداد اختیــار فــروش بــه دارنــده ایــن 
حــق را می دهــد کــه مقــدار معینــی از دارایــی 
درج شــده در قــرارداد را بــا قیمــت توافقــی در 
دوره زمانی مشــخصی بفروشــد. در خالی در 
قــرارداد اختیــار خریــد، ســرمایه گذار بــه امیــد 
افزایــش قیمت آن را می خرد، خریدار قرارداد 
اختیار فروش پیش بینی می کند که قیمت در 

آینده کاهش خواهد یافت.
البتــه بــا توجــه بــه مخاطــرات احتمالــی 
موجــود در بــازار مشــتقات ناشــی از خاصیت 
بــازار  فعــاالن  و  ســرمایه گذاران  آن،  اهرمــی 
ســرمایه حتمــاً بعــد از آموزش هــای الزم و نیز 
به صــورت محــدود در ایــن بــازار بــه فعالیــت 

بپردازند.

 موج ورود اختیارها

از هفته آینده
ایــن گــزارش حاکــی اســت از تاریــخ 18 
نمادهــای  شــهریورماه   16 امــروز  تــا  مــرداد 
اختیــار  قراردادهــای  معامــالت  آریــا  و  ذوب 
خریدوفــروش را در بــازار آغــاز کــرد و از روز 
گذشــته اختیــار معاملــه خریدوفــروش نمــاد 
فرابــورس هم آغاز شــد. همچنیــن طی هفته 
اختیــار  قراردادهــای  معاملــه  امــکان  آینــده 
خریدوفــروش در نمادهــای کگهــر )شــنبه 20 
شــهریور(،   21 )یکشــنبه  زاگــرس  شــهریور(، 
شــراز )22 شــهریور(، آریــان )23 شــهریور( و 

شگویا )2۴ شهریور( فراهم خواهد شد.

مدیریــت توســعه بازار مشــتقه بورس 
از  اطالعیــه ای  صــدور  بــا  ایــران  کاالی 
راه انــدازی قــرارداد آتــی نقــره بــرای تحویل 
آذر مــاه 1۴00 از روز دوشــنبه هفتــه آینده 

22 شهریور جاری خبر داد.
بــه گزارش کاالخبر؛ براســاس اطالعیه 
صــادره، ایــن قــرارداد تــا 22 آذر 1۴00 قابل 
معاملــه خواهــد بــود. قراردادهــای آتــی در 
نوســان  حــد  بــدون  معامالتــی  روز  اولیــن 

مــدت  بــه  پیش گشــایش  دوره  بــا  قیمتــی 
30دقیقه در ابتدای جلسه معامالتی آغاز و 
پس از انجام حراج تک قیمتی راس ساعت 
اعمــال  بــا دوره عــادی معامالتــی و   10:30
حــد نوســان قیمــت روزانــه ادامــه می یابــد. 
قیمــت پایــه قــرارداد آتــی نیــز همــان قیمت 
کشف شــده در حــراج تــک قیمتــی خواهــد 
بــود کــه مبنــای حــد نوســان قیمــت روزانــه 
بــرای ادامه معامالت در حراج پیوســته قرار 

خواهد گرفت.
در صــورت انجــام نشــدن معاملــه در 
حــراج تــک قیمتــی، قــرارداد آتــی متوقــف و 
مجــددا همیــن فرآینــد روز کاری بعــد تکــرار 

خواهد شد.
براســاس این گزارش، 17 اسفند سال 
گذشــته معامــالت آتــی نقره به طور رســمی 
راه اندازی شــد که جزئیات قرارداد آتی نقره 
بیانگــر آن اســت کــه هــر قــرارداد معــادل 

نقــره  ســاچمه  کاال،  اســتاندارد  و  100گــرم 
مطابــق اســتاندارد ۹۹۹ اســت. حد نوســان 
قیمــت این قرارداد، مثبــت و منفی 5درصد 
نســبت بــه قیمت تســویه روز قبــل و قیمت 
تسویه در روز سررسید بر مبنای قیمت روز 
جهانــی نقــره و نــرخ ارز ســنا اســت؛ ســقف 
موقعیت هــای بــاز بــرای اشــخاص حقیقــی 
کــد  هــر  در  500موقعیــت  نیــز  حقوقــی  و 

معامالتی در نظر گرفته شده است.

بــه گفتــه عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه 
بازارهــای  کــه  فردایــی  بازارهــای  مجلــس، 
غیررســمی هســتند، بازارهــای رســمی ارز را 
تحت تأثیر قرار می دهند و ســودهای کالنی 

از این طریق به دست می آورند.
محســن زنگنــه درباره عوامــل تالطم در 
بــازار ارز بــه خبرگــزاری بــازار گفــت: یکــی از 
عوامــل اصلــی این مســئله، بازارهــای فردایی 
فعالیــت  مجــازی  فضــای  در  کــه  هســتند 
می کنند و از صبح تا شب قیمت ها را تعیین 

می کنند. 
او ادامــه داد: پشــت پــرده ایــن مســئله 
و گرداننــدگان بازارهــای فردایــی، دالل هایــی 
ارز  فــروش  و  از طریــق خریــد  کــه  هســتند 
کاغــذی و بــدون اینکــه ارزی جابه جــا شــود، 

قیمت ارز را افزایش می دهند. 
بودجــه  و  برنامــه  کمیســیون  عضــو 
مجلــس شــورای اســالمی متذکــر شــد: بعضاً 
دیده ایــم کــه در یــک روز تعطیــل، قیمــت ارز 
نوساناتی داشته است. بنده بارها به همتی، 
رئیــس ســابق بانــک مرکــزی گفتــم کــه ما در 
کنار ابزارهای مرسومی که در همه جای دنیا 
نرخ ارز را کنترل می کند و از ارزش پول ملی 
حمایــت می شــود، بایــد بــه بســتن بازارهــای 
فردایــی هــم توجــه کنیــم و مســئله ای حائــز 

اهمیت است که باید عملیاتی شود. 
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس 
شــورای اســالمی افــزود: در هیــچ جــای دنیــا 
نمی بینیــد کــه ارز به گونه ای که در کشــور ما 
خرید و فروش می شود، خرید و فروش شود 
و در کشــور مــا ایــن کار بــدون هیــچ کنترلــی 
انجــام می شــود. بایــد در ایــن زمینــه نظــارت 
کافــی وجــود داشــته باشــد. بعضــاً ایــن افراد 
در حــوزه ارز و ســکه حتــی مجــوز هــم دارنــد 
و خودشــان ایــن بــازار را تشــدید و متالطــم 
می کنند.  زنگنه تصریح کرد: این مسئله عزم 
جــدی می خواهــد و بنــده به یــاد دارم که یک 
بــار ایــن کار انجام و جلــوی فعالیت بازارهای 
فردایی گرفته شد و آن را مسدود کردند و در 
همــان روز بالفاصلــه چنــد صد تومــان قیمت 
ارز کاهــش پیــدا کــرد امــا متأســفانه مجــددا 

بازار فردایی باز شد. 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
شــورای اســالمی اظهار کرد: اکنون بزرگترین 
متقاضی ارز خود دولت است و ارز حاصل از 
نفــت بــه جهت تعهداتی که دولــت در تأمین 
کاالهــای اساســی، دارو و نهاده هــای دامــی 
دارد، بــه ایــن بخش هــا اختصــاص می یابــد و 
عمــالً باعث شــده دولــت بیشــترین تقاضــا را 

برای ارز داشته باشد.

به گفته مدیرعامل شــرکت ســبدگردان 
ســرآمد بــازار، افزایــش شــمار نهادهای مالی 
قطعاً به توســعه و عمق بخشــی بازار سرمایه 
کمک می کند؛ اما از آنجایی که صدور برخی 
مجوزها منوط به ارائه مدارک حرفه ای است 
بایــد موضــوع آمــوزش بــرای تربیــت نیــروی 

متخصص نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.
امیرحمــزه مالمیــر دربــاره صــدور مجــوز 
تاســیس شــرکت های کارگزاری و نیز توســعه 
صندوق هــای  همچــون  مالــی  نهادهــای 
پایــگاه  بــه  ســبدگردان ها  و  ســرمایه گذاری 
تربیــت  گفــت:  )ســنا(  ســرمایه  بــازار  خبــری 
نیــروی انســانی مناســب همزمــان بــا افزایش 
اســت.  ضــروری  مالــی  نهادهــای  تعــداد 
بــازار  بــا  فارغ التحصیــالن رشــته های مرتبــط 
ســرمایه اگرچــه می تواننــد به این بــازار کمک 
شــایانی بکننــد، امــا از تجربه کافــی برخوردار 

نیستند.
صــدور  بــورس  ســازمان  داد:  ادامــه  او 
مــدارک  بــودن  دارا  بــه  را  از مجوزهــا  برخــی 
حرفــه ای منــوط کــرده اســت. از ایــن رو، الزم 
مجــوز  صــدور  افزایــش  بــا  همزمــان  اســت 

تاســیس نهادهــای مالــی، اقدامــات الزم بــه 
منظور آموزش و ارتقای کیفی نیروی انسانی 

متخصص و کاردان انجام گیرد.
مالمیــر نقــش نیروی انســانی کاردان در 
ســرمایه گذاری غیرمســتقیم را مفیــد خوانــد 
و افــزود: هرچــه شــمار تحلیل گــران و نیــروی 
انســانی با کیفیت در شــرکت های سبدگردان 
شــود،  بیشــتر  مالــی  نهادهــای  ســایر  و 
ســرمایه گذاران بیشــتری تمایل پیــدا می کنند 
بــه جــای اینکه خودشــان به صورت مســتقیم 
وارد بــازار شــوند، از طریــق ایــن نهادهــا و بــه 
شیوه غیرمستقیم در بازار حضور پیدا کنند.

بــه گفته مدیرعامل شــرکت ســبدگردان 
غیرمســتقیم  ســرمایه گذاری  بــازار،  ســرآمد 
بهتریــن شــیوه ورود بــه بــازار ســرمایه بــرای 
از دانــش و آگاهــی الزم  کــه  افــرادی اســت 
برخــوردار نیســتند امــا می خواهنــد از منافــع 
بازار ســرمایه برخوردار شــوند. سرمایه گذاری 
غیرمستقیم، افزون بر اینکه بازدهی معقولی 
بــرای این افــراد ایجاد می کند، با تزریق منابع 
تولیــد،  بــه  تولیــدی،  شــرکت های  بــه  مالــی 

اشتغال زایی و نیز تعمیق بازار می انجامد.

بخشنامه تسویه اعتبارات کارگزاران از سوی 
سازمان بورس صادر نشده است

به گفته مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس، از آنجا که سال مالی بسیاری از شرکت های کارگزاری 31 شهریور 
است، آنها از مشتریان خود می خواهند تا اعتبارات خود را تسویه کنند

حذف قرارداد خرید خودکار عرضه  اولیه در فرابورس

معامالت اختیاری به فرابورس هم راه یافت

معامله نقره برای تحویل آذر از دوشنبه آینده انجام می شود

زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه: جلوی 
بازارهای فردایی گرفته شود

مدیرعامل سبدگردان سرآمد بازار مطرح کرد: 
عمق بخشی بازار سرمایه از مسیر افزایش 

شمار نهادهای مالی

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
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در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:
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برای اولیــن بار در دوره تحریم صنعــت خــودرو رخ داد: صفر شدن 
تعهدات معوق سایپـــا از شهریور 1۴۰۰

»رتبه یک« خدمات پس از فروش صنعت خودروی کشور به ایران خودرو رسید

 ثبت عملکرد فراتر از برنامه چادرملو 

در تولید کنسانتره

و  تحریمــی  ســخت  شــرایط  وجــود  بــا 
کرونایــی، افزایــش تولید و عرضه محصوالت 
سایپا در دو سال گذشته به گونه ای بوده که 
تعداد تعهدات معوق این گروه خودروسازی 
به صفر رسیده است و سایپا برای نخستین 
بار در شرایط تحریمی صنعت خودرو کشور، 
تالش می کند در صورت تداوم اوضاع مناسب 
فعلــی، از شــهریور 1۴۰۰ محصــوالت تولیدی 
خــود را بــه روز و بــدون تاخیــر بــه مشــتریان 

تحویل دهد.
به گزارش سایپانیوز، سیدجواد سلیمانی 
ضمــن بیان ایــن مطلب، اظهار کــرد: با تالش 
مهندســان و کارگران خطــوط تولیــد ســایپا و 
همکاری زنجیره تامین، تعهدات معوق ســایپا 
در شهریور۱4۰۰ به صفر رسید و تالش می کنیم 
در صورت تداوم شرایط مناسب فعلی، از این 
به بعد محصوالت تولیدی این گروه را به روز و 
بدون تاخیر به مشتریان محترم تحویل دهیم.
سلیمانی گفت: شرایط تولید و به تبع آن 
تحویل خودرو به مشتریان، پس از دور جدید 
تحریم ها و نیز محدودیت های ناشی از کرونا با 
اختالل جدی مواجه شد اما گروه خودروسازی 
سایپا در عمل تحریم های ظالمانه غرب را در 
صنعت خودرو بی اثر کرده و در تالش است از 
ماه جاری شرایط تحویل محصوالت را به وضع 

سال های پیش از تحریم برگرداند.
مدیرعامل سایپا با بیان اینکه صفرشدن 
تعهــدات معــوق و تحویــل خــودرو در زمــان 
تعیین شده در قراردادهای فروش برای اولین 
بــار در شــرایط تحریمی صنعت خــودرو اتفاق 
می افتد، افزود: متاسفانه تامین مواد اولیه و 
قطعــات مورد نیاز تولید خودرو پس از اعمال 
محدودیت هایــی  بــا  بین المللــی  تحریم هــای 
مواجه شد که شرایط شیوع ویروس کرونا نیز 

این مشکالت را تشدید کرد.
وی ادامه داد: در نتیجه این محدودیت ها، 
تولید خودرو در مقطعی کاهش قابل توجهی 
داشت که تناسب عرضه و تقاضا را از بین برد 
اما با تالش و خودباوری کارکنان صنعت خودرو 
و همراهی قطعه ســازان، روند تولید به وضع 
مطلــوب بازگشــت و اهداف شــوم کشــورهای 

متخاصــم در توقف چرخ های تولید کشــور در 
صنعت راهبردی خودروسازی به نتیجه نرسید.
سلیمانی در ادامه به خروج پراید از خط 
تولیــد نیــز اشــاره کــرد و گفــت: در ســال های 
گذشــته پرایــد ســهم قابــل توجهــی از تیــراژ 
تولیــد ســایپا را به خود اختصــاص داده بود و 
انتظــار می رفــت با توقف تولیــد آن که یکی  از 
برنامه های مهم ما در ارتقای کیفی محصوالت 
بود، تولید گروه سایپا با افت تیراژ محسوسی 
مواجه شــود، اما توانســتیم در کمتر از دو ماه 
محصــوالت جدیــد را در خــط تولیــد جایگزیــن 
پراید کنیم و حتی در پایان سال ۹۹ بدون پراید 
شاهد افزایش تولید سایپا نسبت به سال ۹۸ 

بودیم.
مدیرعامــل گروه خودروســازی ســایپا در 
بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در 
بهمن ۹۷ و در نتیجه سوءمدیریت های گذشته 
و فشــار تحریم ها، ۵2۰ هزار تعهد در ســایپا 
ایجــاد شــده بود کــه بیش از ۳۰۰ هــزار تعهدِ 
آن، سررسید و معوق شده بود و مشتریان در 
انتظار دریافت خودروهایی بودند که از وقت 

تحویل آن زمان زیادی گذشته بود.

سلیمانی افزود: از همان زمان، با اجرای 
پروژه هــا و برنامه هــای کوتاه مدت و بلندمدت 
در زمینه های تولید، فروش و مالی، روند رو به 
بهبود در فرآیندهای گروه خودروسازی سایپا را 
آغاز کردیم و در کوتاه ترین زمان ممکن و تنها 
پس از چند ماه، تولید را از حدود 6۰۰ دستگاه 
به بیش از 2۰۰۰ دستگاه در روز رساندیم.وی 
با بیان اینکه ۳۰۰ هزار تعهد سررســید شــده 
اســت و معــوق بــه جــا مانــده از مدیریت های 
قبلــی، معــادل حــدود ۹ مــاه تولید خــودرو در 
ســایت های تولیدی ســایپا بود، اظهــار کرد: با 
توجــه بــه نیاز بازار و تالش ســایپا برای عرضه 
خــودرو و جلوگیــری از تشــدید واســطه گری، 
بــه صورت همزمان کاهــش تدریجی تعهدات 
معــوق نیــز در دســتورکار ســایپا قــرار گرفت و 
امــروز بــا افتخــار می توانیــم اعالم کنیــم که با 
وجود مشکالت متعدد ناشی از تحریم و کرونا، 
تعهــدات معــوق ســایپا بــه صفر رســیده و کل 
تعهدات نیز از ۵2۰ هزار دســتگاه معادل ۱۵ 
مــاه تولیــد به ۱۷۰ هزار دســتگاه که معادل ۵ 
ماه تولید است کاهش یافته و از این به بعد 
سایپا حداکثر سعی خود را خواهد کرد که در 

صــورت تــداوم همین روند، هیــچ خودرویی را 
با تاخیر تحویل ندهد.مدیرعامل گروه ســایپا 
در خصوص خودروهای CKD و  برند مشترک 
نظیــر ســاندرو و برلیانــس و ... کــه بــه دالیل 
بدعهــدی شــرکت های خارجــی بــه هیــچ وجــه 
امکان تولید ندارند و طبق اعالم سازمان های 
ذی ربط، استانداردهای جدید را پاس نکرده و 
مجوز شماره گذاری هم دیگر ندارند نیز گفت: 
تعــداد بســیاری از مشــتریان ایــن خودروها با 
شرکت در طرح های تبدیل، حواله های خود را 
به محصوالت جاری تبدیل کرده و خودروهای 
خود را تحویل گرفته اند.وی در این باره ادامه 
محتــرم  مشــتریان  از  محــدودی  تعــداد  داد: 
هــم کــه تاکنون  اقــدام به تبدیل خــودرو خود 
نکرده  اند در صورت اقدام به تبدیل در اســرع 
وقــت خودروهــای خــود را تحویــل می گیرنــد.
ســلیمانی بــا اشــاره بــه اینکــه طبــق ضوابــط 
جاری، خودروســازان موظفند یک ماه پس از 
تاریخ تکمیل وجه برای تخصیص شماره بدنه 
و صــدور فاکتــور فــروش اقــدام کننــد، افزود: 
مشــتریان محترم که تکمیل وجه کرده اند در 
صــورت هرگونــه تاخیر بیش از مــدت مذکور، 
برای کسب اطالعات از فرآیند و وضع خو درو 
خود می توانند با مرکز امور مشتریان سایپا با 
شــماره ۰۹6۵۵۰ تمــاس بگیرند تــا در صورت 
بروز موارد استثنا، موضوع پیگیری و خودرو در 

روند تخصیص و تحویل قرار بگیرد.
وی ادامه داد: همچنین ســامانه پرسش 
و پاســخ به ســواالت از طریق سایت اینترنتی 
www.saipacorp. شــرکت ســایپا به نشــانی
com ایجاد شــده است و مشتریان می توانند 

بــا ثبــت ســؤاالت خــود در ســامانه مذکــور، 
پاسخ های الزم را دریافت کنند.

مدیرعامــل گروه خودروســازی ســایپا در 
پایان گفت: تالش برای افزایش تولید، اولویت 
نخســت ســایپا در دو ســال گذشــته بوده و با 
توجه به برنامه های اعالم شده از سوی وزیر 
جدید صنعت، معدن و تجارت در حوزه صنعت 
خودرو، افزایش تیراژ تولید و تنوع بخشــی به 
ســبد محصــوالت در دســتور کار قــرار خواهد 

داشت.

طبق جدیدترین ارزیابی شرکت بازرسی 
کیفیــت و اســتاندارد ایران، شــرکت ایســاکو 
بــرای دوازدهمیــن ســال متوالــی صدرنشــین 
حوزه خدمات پس از فروش صنعت خودروی 
کشــور شــد و بــا کســب امتیــاز ۸۵.۳ بــرای 
نخســتین بــار، »رتبــه یــک« این حــوزه را در 
هفت مدل از محصوالت ایران خودرو به خود 

اختصاص داد.
ایکوپرس- شرکت خدمات پس از فروش 
ایــران خودرو، در دوازه ســال گذشــته همواره 
توانســته در بیــن شــرکت های ارایــه دهنــده 
خدمــات پــس از فــروش صنعــت خــودرو، بــا 
کســب باالترین امتیاز، عنوان برترین شرکت 
کشــور را به خود اختصاص دهد، اما در ســال 
جاری بر اساس آخرین بازنگری دستورالعمل 
بــا  شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش، 
جهشی چشمگیر در شاخص رضایت مشتریان 
موفق شد، عالوه بر کسب »مقام اول«، »رتبه 
یک« این حوزه را نیز به کارنامه افتخارات گروه 

صنعتی ایران خودرو بیفزاید.
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات 
پس از فروش ایران خودرو )ایساکو(، از منظر 
سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ایران برای 
کسب »رتبه یک« دریافت امتیازی بین ۸۵ تا 

۱۰۰ در شاخص کل ارزیابی، شرط الزم است و 
شرکت ایساکو در حالی که طی یازده سال اخیر 
همواره با کسب امتیازهایی بین ۷۰ تا ۸۳.۹، 
باالترین امتیاز را بین سایر خودروسازان کشور 
به دســت آورده بود، امســال با کســب امتیاز 
۸۵.۳ بــه عنــوان اولیــن و تنهــا شــرکت حوزه 
خدمات پس از فروش صنعت خودروی کشور 
به جایگاه »رتبه یک« وارد شد و جایگاه خود 
را بــه عنــوان برتریــن شــرکت کشــور در تمــام 
ادوار ارزیابــی بازنگــری چهارم ایــن حوزه برای 

دوازدهمین سال متوالی تثبیت کرد.
و  کیفیــت  بازرســی  شــرکت  گــزارش  در 
اســتاندارد ایــن نکته لحاظ شــده کــه ایساکو بر 
اساس دستورالعمل شرایط و ضوابط خدمات 
پس از فروش در امتیاز »شاخص کل«، »نتیجه 
عملکرد« و »کسب حد نصاب ۷۵ درصد امتیاز 
به  خدمات رسانی  حوزه  در  خدمت«  ضریب 
هفت محصول ایران خودرو رتبه یک شده و در 
ســایر تولیدات نیز مقام اول را به دســت آورده 

است.
مدیــر عامــل ایســاکو در ایــن بــاره گفت: 
در دو ســال  اخیر به دلیل مشــکالت ناشــی از 
تحریم هــای ظالمانه و شــیوع ویــروس کرونا، 
از بحرانی ترین ســا ل های صنعت کشــور بوده 

اســت، امــا ایســاکو همچنــان بــا هــدف قــرار 
دادن افزایش رضایت مشتریان و تالش چند 
برابری با اســتفاده از فناوری روز و بهره مندی 
و  قطعــه  اصالــت  همچــون  ســامانه هایی  از 
اپلیکیشن ایساکو همچنان در مسیر موفقیت 
به راه خود ادامه داد؛ همچنین به روزرسانی 
مــکان  خدمــات  ارایــه  امکانــات  افزایــش  و 
محــور و اســتقبال پیــش از پیــش هموطنــان 
از ایــن خدمــات، پروژه هــای نگــه داری نظــام 
موفقیت پایدار، داخلی سازی قطعات خودرو، 
 ... و  ابــزار مخصــوص  تولیــد  در  خودکفایــی 
باعث بهبود روزافزون ارایه خدمات ایساکو به 

هموطنان شد.
مهدی مونســان افزود: با شــیوع ویروس 
کرونا شرایط اقتصادی نمایندگی های خدمات 
پــس از فــروش ایران خــودرو نیز بــه تبعیت از 
ســایر بخش های صنعت و تولید کشور تحت 
فشار قرار گرفت و موانع زیادی در مسیر ارایه 
خدمات ایجاد شــد، اما این مجموعه با وجود 
ایــن مشــکالت، همچنــان توانســت در تمــام 
شاخص های ارزیابی، رشد چشمگیری را شاهد 

باشد.
وی ایــن موفقیــت را حاصــل حمایت های 
خــودرو،  ایــران  صنعتــی  گــروه  عامــل  مدیــر 

کوشــش  و  ایســاکو  دقیــق  برنامه ریزی هــای 
کارکنــان و کارگران مجموعه و تالش مضاعف 
نمایندگی های مجاز دانست و گفت: امیدواریم 

بتوانیــم همچنــان کیفیت ارایه خدمــات را به 
شکل مستمر بهبود بخشیم و همواره در مسیر 

افزایش رضایت مشتریان گام برداریم.

تولید کنسانتره در مجتمع معدنی چادرملو 
تــا آخــر مــرداد به ۵ میلیــون و 12۸ هزار و ۳79 
رســید که نســبت به ســال گذشته 9.۸ درصد و 
نسبت به برنامه 2۵.9۸ درصد افزایش داشته 

است.
حمید جهانی مدیر مجتمع معدنی چادرملو 
با اعالم این خبر گفت: مجموع کنســانتره حمل 
شــده از محل دپو و تولید نیز ۵ میلیون و 2۷۷ 
هزار و ۱۰۸ تن بوده که نســبت به ســال گذشته 
22.4۹ درصــد افزایــش داشــته اســت ایــن آمــار 
نشــان می دهــد که نه تنها هر آنچه تولید شــده 
بلکه دپوی کنسانتره هم فروخته شده و از منطقه 

به محل کارخانه های فوالد منتقل شده است.
مدیر مجتمع معدنی چادرملو با بیان اینکه 
افزایش تولید در سایه کاهش توقف ها و باالبردن 
کارکرد تجهیزات و ماشین آالت محقق شده است 
تصریــح کــرد: بــا همراهی همه پرســنل عملیاتی 
و ســتادی شــرکت، توانســتیم افزایــش تولیــد را 
رقــم بزنیــم. با ادامه روند فعلی تولید پیش بینی 

می شــود انشــالله تولیــد کنســانتره در مجتمــع 
معدنی چادرملو تا آخر شهریور ماه به 6 میلیون 
تن برســد که در نوع خود یک رکوردشــکنی دیگر 
و افتخاری جدید برای چادرملو به شمار می رود.
جهانــی در بخــش دیگــری از ایــن مصاحبــه 
گفــت: مجتمــع معدنــی چادرملــو همچنیــن در 
مصرف آب هم ۱4.۹6 درصد کاهش داشــته که 
نشان دهنده عملکرد خوب مجموعه است. میزان 
مصرف آب در این ۵ ماه، یک میلیون و ۷4۹هزار 
و ۸۷۱ مترمکعــب بــوده کــه بــا اصــالح عملکــرد 
عملکــرد  بــه  بخشــیدن  بهبــود  و  فیلتراســیون، 
پمپ های برگشتی، آب برگشتی بیشتری گرفتیم.
افزایــش میــزان عملکــرد  از  وی همچنیــن 
کنسانتره آپاتیت در ۵ماهه اول سال خبر داد و 
افــزود: در ایــن بازه زمانی بالغ بر ۳6هزار و ۱۸۷ 
تن آپاتیت تولید کردیم که این رقم در مقایسه با 
سال گذشته ۵6.2 درصد افزایش نشان می دهد. 
آپاتیت یک محصول فرعی است که در تولید کود 

شیمیایی مصرف دارد.

در سال های گذشته 
پراید سهم قابل توجهی 

از تیراژ تولید سایپا را 
به خود اختصاص داده 
بود و انتظار می رفت با 
توقف تولید آن که یکی  
از برنامه های مهم ما در 
ارتقای کیفی محصوالت 

بود، تولید گروه سایپا 
با افت تیراژ محسوسی 

مواجه شود، اما 
توانستیم در کمتر از دو 
ماه محصوالت جدید را 
در خط تولید جایگزین 

پراید کنیم و حتی در 
پایان سال ۹۹ بدون 
پراید شاهد افزایش 

تولید سایپا نسبت به 
سال ۹۸ بودیم.

1.5 میلیون تومان خرید 
اقساطی ویژه بازنشستگان 

کشوری

بر اساس این تفاهم نامه   که با هدف تکریم بازنشستگان 
و قدردانی از سال ها تالش و زحمات ایشان منعقد شده است 
بازنشســتگان کشــوری می تواننــد بــه صورت اقســاطی و بدون 
بهــره تــا ســقف 1.۵ میلیون تومــان از فروشــگاه های زنجیره ای 
افق کوروش خرید نموده و عالوه بر تخفیفات همیشگی افق 
کــوروش، محصــوالت صنایــع شــیر ایران)پــگاه( را  نیــز بــا %1۸ 

تخفیف مازاد خریداری کنند.
با هدف سهولت استفاده بازنشستگان کشوری از امکان 
خرید اعتباری از فروشگاه های زنجیر ای افق کوروش فرایند خرید 
اعتباری در نهایت ســادگی و ســرعت طراحی شده است. جهت 
استفاده از این خدمت، بازنشستگان محترم در هنگام مراجعه به 
صندوق تمایل خود را به خرید اعتباری بیان نموده و در ادامه و  از 
طریق کارت حقوق)سپهر کارت صادرات( فرایند شناسایی انجام و 
صرفا با پرداخت ۵% از کل خرید،  بقیه مبلغ تا سقف ۱.۵ میلیون 
تومان در ســه قســط مســاوی به صورت ماهیانه و بدون بهره از 
حقوق ایشان کسر خواهد شد.  با توجه به این که نزدیک به سه 
هزار شعبه فروشگاهی افق کوروش به عنوان بزرگترین فروشگاه 
زنجیره ای کشور در تمامی استان ها و در 4۵۰ شهر کشور با تنوع 
کاالیی بیش از ۳۵۰۰ کاالی مختلف به فعالیت مشغول هستند 
بازنشستگان کشوری می توانند به آسانی و با مراجعه به نزدیک 
ترین شعبه فروشگاهی افق کوروش که در همسایگی آنها قرار 

دارد، نیازهای مختلف خود را تهیه و تامین نمایند. 

نهایی شدن تفاهم نامه تولید 
11 هزارمگاوات برق با حمایت 

بخش خصوصی
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو از نهایی 
شــدن تفاهــم نامه تولیــد 11 هزارمگاوات برق با حمایت بخش 
خصوصــی و احتمــال دریافــت موافقت وزاری نیــرو و صنعت ، 

معدن و تجارت طی روزهای آتی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، امیر صباغ در ســمینار 
چالش برق در زنجیره فوالد ضمن بیان این مطلب گفت : تفاهم 
نامه تولید ۱۱ هزارمگاوات برق با حمایت ۱2 شرکت بخش معدن 
و صنایع معدنی در ماه تیر تهیه شــد و با روی کار آمدن وزاری 
جدیــد صنعــت، معدن و تجــارت و نیرو، گام های مثبتی در این 
زمینه برداشته شده است.وی ادامه داد : از جمله این گام ها، 
توافق کلی بر روی مشوق ها برای سرمایه گذاران از وزارت نیرو، 
احتمال پذیرش قیمت گاز نیروگاهی برای این واحدها و پیگیری 
دریافت مجوز سوخت نیروگاهی از سوی وزارت نیرو است.صباغ 
خاطرنشان کرد : مجری طرح تولید ۱۱ هزار مگاوات برای تسهیل 
فرآیند کار از ســوی وزیر نیرو تعیین شــده اســت و در کل، روند 
اجرایی احداث نیروگاه ها، آغاز شده و امیدواریم مسائل پیش 
روی وزارت نفــت نیــز در ایــن حوزه مرتفع شــود و تا پایان هفته 
آتــی، موافقــت وزاری مربــوط را دریافــت کنیم.مدیــر اقتصادی و 
توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو با اشاره به موضوع تامین برق به 
عنوان یک مســاله پیش روی واحد های زنجیره معدن، گفت : 
براساس داده ها، کاهش فروش شرکت های زنجیره معدن در 
ماه گذشته به دلیل کاهش برق، ۳۵۰ میلیون دالر بوده است. 
افت فروش این شرکت ها نیز در ۵ ماهه امسال نیز ۱.۳ میلیارد 
دالر بوده اســت.وی ادامه داد : با توجه به نیاز واحدهای بزرگ 
زنجیــره معــدن به برق، ضــرورت دارد که ایــن واحدها به عنوان 
سرمایه گذار در حوزه احداث نیروگاه ورود کنند.صباغ با اشاره 
به اینکه فروش شرکت های سهامی عام زنجیره معدن، طی 4 
سال آتی ۱۰۰ میلیارد دالر خواهد بود، تصریح کرد : اگر حدود ۷ 
میلیارد دالر )۷ درصد سود فروش آنها طی 4 سال( از سوی این 
شرکت ها در حوزه زیرساخت ها سرمایه گذاری شود، نیاز آنها در 
حوزه نیروگاهی جبران خواهد شد.وی افزود : این روش، اطمینان 

بیشتری برای تامین برق آنها ایجاد خواهد کرد.

داخلی سازی 22 نوع کاتالیست 
در صنعت پتروشیمی به ارزش 

123 میلیون دالر
تاکنون از ۸۵ نوع کاتالیست موجود در صنعت پتروشیمی 
ایران، 22 نوع کاتالیســت با ارزشــی بالغ بر 12۳ میلیون دالر 

داخلی سازی شده است.
بــه گــزارش خبرنــگار نیپنا ، شــهرام رضائی مدیر ســرمایه 
گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نخستین همایش صنایع 
فناورانه و پیشرفته ایران که روز دوشنبه ) ۱۵ شهریور ماه ( برگزار 
شــد ضمن تشــریح جایگاه فعلی صنعت پتروشــیمی کشورمان 
گفت: ساالنه ۳۵ میلیون تن محصول نهایی صنعت پتروشیمی 

برای مصرف صنایع پایین دستی و نیز صادرت تولید می شود.
وی با تاکید بر نقش مهم شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
به عنوان یک شرکت توسعه ای بیان کرد: NPC ،ایدرو و ایمیدرو 
۳ شرکت بزرگ توسعه ای به شمار می روند که نقشی مهم در 

توسعه صنعتی کشور ایفا می کنند.
رضایــی افزود:کاهــش واردات از طریــق افزایــش تولیــد 
محصوالت مورد نیاز صنایع پایین دستی در کشور به عنوان یک 
راهبرد مهم مورد توجه ویژه ای قرار دارد و واردات 6۷۰ هزار تن 
محصول به ارزش بیش از یک میلیارد دالر در ســال گذشــته با 
تولیدی شدن طرح های توسعه ای جدید کاهش خواهد یافت و 
به دنبال متنوع کردن سبد تولید محصوالت پتروشیمی هستیم.
مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه 
داد: شرکت های دانش بنیان می توانند نقش مهمی را درآینده 
صنعت پتروشیمی ایران ایفا کنند و دفتر امور توسعه کسب و 
کارهــای دانــش بنیان آماده هرگونه تعامــل و همکاری با عالقه 

مندان به حضور در صنعت پتروشیمی است.

اخبـــــــــــــــــار

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
دوم(

) نوبت 

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

شرکت ایساکو برای دوازدهمین سال متوالی صدرنشین حوزه خدمات پس از فروش صنعت خودروی کشور شد



اقتصــــــــــاد محلی مدیـریت و   .  چهارشنبه . 17 شهریور 1400 . سال هجدهم . شماره 4747 . 

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای علیرضـا غنـی باسـتناد وکالتنامـه شـماره 56436-98/5/12 دفتـر 
34 سـنندج و برابـر استشـهادیه شـماره 2382- 1400/6/13 کـه بـه تاییـد 
دفتـر اسـناد رسـمی شـماره 34 سـنندج رسـیده مدعـی هسـتند کـه سـند 
مالکیـت ششـدانگ پـاک 15336 فرعـی از 1 اصلـی بخـش 10 سـنندج بـه 
شـماره سـریالهای 418022 و 418023  - د/97 به آقایان انور قریشـی و 
جمـال هـادی بـه سـرقت رفتـه و از ایـن اداره تقاضای صدور سـند مالکیت 
المثنـی را نمـوده انـد کـه مراتـب در اجـرای مـاده 120 آئیـن نامـه صاحـی 
قانون ثبت مصوب 1380/11/4 در یک نوبت منتشـر تا هر کسـی مدعی 
انجـام معاملـه و یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت از تاریـخ انتشـار 
ایـن آگهـی ظـرف مـدت ده روز بـه ایـن اداره مراجعـه و اعتـراض نمایـد در 
غیـر ایـن صـورت برابـر مقـررات سـند مالکیـت المثنـی صـادر خواهـد شـد. 
معاون ثبت اسناد منطقه 2 سنندج- لطف هللا فالحی م/الف 1887

آگهی فقدان سند مالکیت 
از  پـاک 2482 فرعـی  آقـای محمـد طالـب مقصـودی مالـک ششـدانگ 
کـه  استشـهادیه  بـرگ   یـک  تقدیـم  بـا  سـنندج   3 بخـش  اصلـی   2712
بـه تاییـد دفتـر اسـناد رسـمی 113 رسـیده، مدعـی اسـت سـند مالکیـت 
ششـدانگ پـاک مرقـوم را بـا شـماره سـریال 0426152 الـف 87 کـه بـه 
نـام ایشـان صـادر گردیـده، مفقـود نمـوده و از ایـن اداره تقاضـای صـدور 
سـند مالکیـت المثنـی را دارد. لـذا مراتـب در اجـرای مـاده 120 آئیـن نامـه 
صاحـی قانـون ثبـت مصـوب 1380 در یـک نوبـت آگهـی مـی گـردد تـا هـر 
کسـی مدعی انجام معامله و یا وجود سـند فوق نزد خود اسـت از تاریخ 
انتشـار آگهـی ظـرف مـدت 10 روز بـه ایـن اداره مراجعـه و بـا ارائـه اصـل 
سـند یـا خاصـه معاملـه نسـبت بـه اعتـراض بـه صدور سـند المثنی اقدام 
نمایـد. در غیـر اینصـورت سـند مالکیـت المثنـی طبـق مقـررات صـادر و 

تسـلیم خواهـد شـد.
رئیس ثبت منطقه یک سنندج-بهنام قباد م/الف 1886

مدیرعامل شرکت قند 
بیستون: باید جلوی خروج 

چغندر از کرمانشاه گرفته شود
مدیرعامل شــرکت قند بیستون با اشاره به اینکه 
در یکــی دو ســال اخیــر فعالیــت دالالن و کارخانه هــای 
دیگــر در اســتان کرمانشــاه بــه شــدت افزایــش یافتــه 
است، تاکید کرد که باید جلوی خروج چغندر از استان 

گرفته شود.
در  دیــروز  معینی صفــا  مجیــد  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
آییــن تجلیــل و قدردانی از چغندرکاران کرمانشــاهی در 
شــرکت قند بیستون اظهار کرد: امروز)سه شنبه( هفت 
اســتان دیگــر چغندر کرمانشــاه را می خرنــد و در نتیجه 
ظرفیــت کارخانــه خالی می شــود و به عنــوان مثال ۳۵۰ 

نیروی فصلی ما بیکار می شوند.
او با بیان اینکه مصرف شــکر در کشــور ما بیش از 
میزان تولید شده است، گفت: واردات شکر هم باید با 
برنامه ریزی و مدیریت شده باشد، اما اگر جزیره ای کار 
شــود و هر کســی به دنبال ســهم خود باشــد در نهایت 
بــازرگان رقیــب تولیدکننــده می شــود و اتفــاق درســتی 

نمی افتد.
و  مشــکالت  بزرگتریــن  از  یکــی  معینی صفــا 
تامیــن نهاده هــا برشــمرد و  را  دغدغه هــای کشــاورزان 
گفــت: خواســته درســت و بــه حــق کشــاورزان تامیــن 
عــوض  کالن  سیاســت های  وقتــی  امــا  نهاده هاســت، 
می شــود و بــه عنــوان مثــال ابتــدا بــا ارز ۴۲۰۰ تامیــن 
می شــود و بعــد می گویند بــا ارز آزاد برنامه ریزی در این 

خصوص بسیار مشکل می شود.
کاالهــای  از  یکــی  شــکر  اگــر  کــرد:  تصریــح  او 
اســتراتژیک کشــور اســت، یکــی از بنگاه هــای اقتصادی 
زیرمجموعه سازمان جهاد کشاورزی باید کل نهاده های 
مورد نیاز را تامین کند و در اختیار کارخانه قرار دهد تا 
کارخانــه بــه عنوان عامل توزیــع، نهاده های مورد نیاز را 

در اختیار کشاورزان قرار دهد.

عرضه و تقاضا باید قیمت واقعی 
چغندر را تعیین کند

معینی صفــا ســلیقه ای برخورد کــردن در حوزه های 
مختلــف صنعتــی را یکی از بزرگتریــن چالش های امروز 
چندگانــه  قیمت هــای  االن   : افــزود  و  دانســت  کشــور 
چغندر قند کارخانه ها را در مقابل هم قرار داده اســت 

و در این میان فقط دالالن سود می برند.
او ادامــه داد: اگــر جــدول قیمت گذاری هــای جهــاد 
کشــاورزی بــه صــورت کارشناســی تعییــن شــده اســت 
پــس مفهــوم واســطه و دالل این وســط چیســت؟ و اگر 
این قیمت ها درســت نیســت باید قیمت چغندر واقعی 
شود تا کارخانه دغدغه تهیه مواد اولیه نداشته باشد و 
کشــاورزان هم به فکر فروش محصوالت خود نباشــند؛ 
اما وقتی این رابطه درســت شــکل نمی گیرد، کشاورزان 
دغدغه دارند و از طرفی توان کارخانه هم محدود است.
خصــوص  در  بیســتون  قنــد  شــرکت  مدیرعامــل 
راهــکار حــل این مشــکل هــم گفت: باید در بــازار آزاد و 
عرضــه و تقاضــا بتوانیم قیمت واقعــی محصوالت مانند 
چغنــدر را اســتخراج کنیــم و در آن صــورت کارخانــه دار 
می داند با چه قیمتی مواد اولیه را تهیه و با چه قیمتی 
محصــول خــود را بفروشــد و بــه این صــورت رقابت بین 
کارخانــه داران هــم کمتر می شــود و هر کســی که پویاتر 
بــرای  و توانمندتــر باشــد می توانــد اتفاقــات بهتــری را 

مجموعه خود رقم بزند.
قنــد  کارخانــه   ۲ حیــات  عامــل  را  کشــاورزان  او 
در اســتان کرمانشــاه برشــمرد و گفــت: تــا زمانــی کــه 
کشــاورزان ســرپا باشــند ایــن کارخانه هــا هــم فعالیــت 
می کننــد و اگر منافع کشــاورزان تامین نشــود و کشــت 

نکنند این کارخانه ها آهن پاره هایی بیش نیستند.

۲۰ هزار نفر از زنجیره این کارخانه 
استفاده می کنند

معینی صفــا تامیــن بذر را یکی دیگر از مطالبات به 
حق کشــاورزان دانســت و گفت: ســه ســال پیش بذر را 
واحــدی ۵۰۰ هــزار تومــان تهیه می کردیم؛ اما امســال و 
بــا ارز ۲۸ هــزار تومانــی باید واحدی ســه میلیون تومان 
تهیه کنیم که فشار سنگینی به مجموعه وارد می کند.

ایــن مقــام مســئول بــا اعــالم اینکــه کارخانــه قنــد 
بیســتون بــا ســه هزار کشــاورز، ۵۰۰ راننــده و نیروهای 
بــا  گفــت:  دارد،  همــکاری  قــرارداد  مجموعــه  داخــل 
احتســاب اعضای خانواده حدود ۲۰ هزار نفر از زنجیره 

این کارخانه استفاده می کنند.
او بازگشایی نماد بورسی کارخانه با نام »قیستو« بعد از 
چند سال توقف را بسیار ارزشمند توصیف کرد و افزود 
: این نماد از ســال ۹۶ بســته بود و با شفاف ســازی های 
مالی و نظام گزارش دهی مطلوب نماد بورســی کارخانه 
اســفند ۹۹ بازگشــایی شــد به طوری که  اکنون ۱۳ هزار 
ســهام دار خرد داریم که بیشــتر آن ها هم از کشــاورزان 
ادامــه  در  معینی صفــا  هســتند.  اســتان  زحمت کــش 
گفــت: ارتبــاط دوســویه تامین کننــده و تولیدکننــده کــه 
یکــی از تعامالت اســتراتژیک کارخانجات اســت مغفول 
مانــده اســت و هرچــه قــدر فاصلــه بیــن تامین کننــده و 
تولیدکننده بیشــتر شود، دالالن سواستفاده می کنند و 

در نهایت تولید ضربه می خورد.

رشد ۲۵ درصدی تولید 
گوگرد در پاالیشگاه گاز ایالم

مدیرعامــل پاالیــش گاز ایــام بــا بیــان اینکــه این 
پاالیشــگاه در زمینه تولید گوگرد در پنج ماهه نخست 
ســال جــاری در مقایســه بــا مــدت زمــان مشــابه ســال 
قبل ۲۵ درصد رشــد داشــته اســت، پیش بینی کرد که 
امسال رکورد تولید این عنصر شیمیایی به شکل قابل 
توجهی در مقایسه با کل سنوات گذشته در این واحد 

صنعتی شکسته شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت پاالیش گاز ایالم، 
روح اله نوریان دیروز با اشاره به اینکه این موضوع برای 
کل صنایعی که مصرف کننده گوگرد هستند، یک مزیت 
خــوب خواهــد بــود، افــزود: گوگــرد تولیــدی در اســتان 
باالتریــن کیفیــت را در کشــور دارد و درجــه خلــوص آن 

۹۹.۹۸ درصد است.
او با بیان اینکه گوگرد تولیدی پاالیشگاه گاز ایالم 
از باکیفیت تریــن گوگردهــای تولیــدی در کشــور  یکــی 
اســت کــه مشــتری های خــاص خــود را هــم دارد، یادآور 
شــد: ســال گذشــته خط تولید آزمایشــی کــود بنتونیتی 
از ســوی کارشناســان این واحد صنعتی راه اندازی شــده 
و اکنــون بــه دنبــال اخذ مجوزهــای الزم بــرای تولید این 
محصــول هســتیم کــه بــه صورت رســمی تولیــد آن آغاز 
شــود. بــه گفتــه نوریــان تولیــد ایــن محصــول می توانــد 
تــا ۲۰ درصــدی محصــوالت  بهــره روی ۱۵  افزایــش  بــه 

کشاورزی در استان کمک کند.
مدیرعامل پاالیش گاز ادامه داد: استان های غربی 
به عنوان یکی از قطب های کشــاورزی کشــور محســوب 
می شــوند و تولیــد ایــن محصول در پاالیشــگاه گاز ایالم 

می تواند بازار خوبی در این حوزه ایجاد کند.
نوریــان اضافــه کــرد: پاالیشــگاه گاز ایــالم از هــر 
ســرمایه گذاری کــه صنایع پایین دســتی در حوزه گوگرد 
ســرمایه گذاری کنند، به ویژه ســرمایه گذارانی که نیاز به 
گوگرد مذاب داشته باشند، استقبال و حمایت می کند.

۱۸۰ میلیارد ریال تسهیالت 
 مکانیزاسیون کشاورزی

در شوشتر پرداخت شد
مدیــر جهــاد کشــاورزی شوشــتر از پرداخــت ۱۸۰ 
میلیارد ریال تســهیات خرید و نوسازی ماشین آالت و 
تجهیزات کشــاورزی طی ســال جاری به کشاورزان این 

شهرستان خبر داد.
شهرســتان شوشــتر بــا داشــتن خــاک حاصلخیــز و 
آب فراوان از قطب های تولید محصوالت کشــاورزی در 
خوزســتان است و ســاالنه حدود ۵۵۰ هزارتن محصول 
کشــاورزی در شوشتر تولید می شود .در این شهرستان 
بیــش از ۷۵ هــزار هکتــار زمیــن کشــاورزی آبــی و دیــم 

وجود دارد.
بــا  گفت وگــو  در  دیــروز  زراعــت کار  ابوالقاســم 
خبرنــگار ایرنــا در ادامــه تصریــح کــرد: ایــن تســهیالت 
بــرای خریــد ۱۵۰ دســتگاه تراکتــور، کمبایــن و ســایر 
ماشــین آالت و ادوات کشاورزی به کشاورزان شوشتر 

پرداخت شد.
او افــزود : ایــن تســهیالت کم بهــره از طریــق بانــک 
کشاورزی به کشاورزان پرداخت شده و میانگین جذب 

تسهیالت ۹۸ درصد بوده است.
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان شوشــتر ادامــه 
داد: نوســازی ماشــین آالت کشــاورزی موجــب تقویــت 
ضریب و درجه مکانیزاسیون می شود، همچنین کاهش 
هزینه ، افزایش تولید و بهره وری در بخش کشاورزی را 

به دنبال دارد.

 شرط بلندمرتبه سازی

در اصفهان
و  راه  کل  اداره  ســاختمان  و  مســکن  معــاون 
شهرســازی اســتان اصفهــان اعــام کــرد کــه در محات 
جدیدتر اصفهان و دور از محل های تاریخی در صورت 
تامیــن جمعیت پذیــری و ســاخت بــه صــورت نماهــا و 

خانه های شهری امکان بلندمرتبه  سازی وجود دارد.
امیر زاغیان در خصوص محالتی در شــهر اصفهان 
کــه امــکان بلندمرتبه ســازی دارنــد، گفــت: اصفهان یک 
شــهر تاریخی اســت، لــذا کاربری ها و نظــام ارتفاعی آن 

بر اساس این ساختار تعریف شده است.
او اذعان کرد: طبق ســاختار تاریخی شهر اصفهان 
در حریــم و محــدوده رودخانــه زاینــده رود، مادی هــای 
منشــعب از رودخانه، محــور فرهنگی تاریخی اصفهان، 
میدان نقش جهان و بازار بزرگ، امکان بلندمرتبه سازی 

وجود ندارد.
و  راه  اداره کل  ســاختمان  و  مســکن  معــاون 
شهرســازی اســتان اصفهــان ادامــه داد: دورتــر از ایــن 
محــالت و در محــالت جدیدتر همچون شــهید کشــوری، 
شهرک ولیعصر و ... به دو شرط امکان بلندمرتبه سازی 
وجــود دارد کــه یکــی تامیــن جمعیت پذیــری و دیگــری 

ساخت به صورت نماها و خانه های شهری است.
زاغیان بیان کرد: اداره کل راه و شهرســازی اســتان 
اصفهــان اقدامات الزم را در راســتای مســئولیت نظارت 
عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرســازی و مقررات 
ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان ها و 
 طرح های شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط 
و مقــررات مزبــور در مــورد آن هــا الزامی اســت را انجام 

می دهد.
او گفــت: ایــن اداره کل مطابق با ماده ۳۴ و ماده 
۳۵ قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان، بــه 
صورت رندوم، تصادفی یا در صورت وصول شــکایات، 
۳ تــا ۵ درصــد ســاختما ن هایی کــه در ســطح اســتان 
در حــال ســاخت هســتند را بازدیــد می کنــد و انطبــاق 
اجــرای اســناد فنــی و نقشــه ها را با ضوابــط و مقررات 
معمــاری شهرســازی بومــی، محلــی و حاکــم بر اســتان 
بررســی می کنــد و نهایتــاً در صــورت وجــود مشــکل به 
مرجع صدور پروانه، کارفرما، مهندســین طراح و ناظر 

اخطار می دهد.

اخبـــــــــــــــــار

رئیس گروه طرح های آبرســانی شرکت 
آب منطقــه ای گلســتان بــا بیــان اینکــه طــرح 
آبرسانی به شهرهای بندر ترکمن و گمیشان 
یکی از ۶ طرح آبرسانی است که شرکت آب 
منطقــه ای اســتان در حــال انجــام آن اســت، 

از پیشرفت 9۰ درصدی این طرح خبر داد.
بــه دلیــل اینکــه در شــمال اســتان و در 
شهرســتان های ترکمن و گمیشــان سفره های 
آب زیرزمینــی ســفره های فقیــری هســتند و 
فاقد کمیت مدیریت کیفیت الزم برای ســرب 
هســتند، حفر بخشی از چاه های آبرسانی به 
مجتمــع آبرســانی به گمیشــان و بنــدر ترکمن 
از چاه هــای جنــوب اســتان انجام می شــود که 
ایــن موضــوع در تمــام اســتان بــه دلیــل غنای 
ســفره های آب زیرزمینــی جنــوب اســتان در 

طرح های آبرسانی انجام می گیرد.
آب  از  نقــل  بــه  ایســنا  گــزارش  بــه 
منطقه ای گلســتان، محمدرضا حسینی اظهار 
کرد: ســیمای طرح آبرســانی به بندر ترکمن و 

گمیشــان شــامل حفــر و تجهیز تعــدادی چاه، 
احــداث ۴۰ هزار مترمکعــب مخزن جمع آوری 
و ذخیــره و ۷۷ کیلومتــر خطــوط جمــع آوری و 

انتقال است .
او تصریــح کــرد: انجــام ایــن طــرح کــه تا 
پایــان برنامــه ســوم توســعه در قالــب طــرح 

آبرســانی بــه شــهرهای گــرگان و آق قــال، بندر 
ترکمــن، گمیشــان و گنبــد در دســت مطالعــه 
و اجــرا بــود، از ابتــدای برنامــه چهارم توســعه 
به عنــوان  از ســال ۸۴  و  به صــورت مســتقل 
آبرســانی به شــهر بندر ترکمن و گمیشــان در 

حال اجراست.
رئیس گروه طرح های آبرســانی شــرکت 
آب منطقــه ای گلســتان هــدف از ایــن طــرح 
را تأمیــن آب شــرب شــهرهای بنــدر ترکمــن و 
گمیشــان برای افق ســال ۱۴۱۳ برای جمعیتی 

بالغ بر ۱۸۰ هزار نفر عنوان کرد.
 ۲۷ تاکنــون  همچنیــن  کــرد:  بیــان  او 
هــزار مترمکعــب مخــزن، ۷۶ کیلومتــر خطوط 
جمع آوری و انتقال، اجرا و تحویل شده است 
و اکنــون تکمیــل ۷ هــزار مترمکعــب مخــزن و 
شــروع عملیــات اجرایــی یــک مخــزن ۵ هــزار 
مترمکعبــی دیگر همراه با تجهیز، برق رســانی 
و سایر جزئیات نیز در دستور کار این شرکت 

قرار دارد.

مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی 
استان مرکزی از اختصاص ۱۰۰ میلیارد ریال 
غیرهمســطح  تقاطــع  ســاخت  بــرای  اعتبــار 
شــهرک های صنعتــی خیرآبــاد اراک بــا هدف 
خودروهــای  و  کارگــران  تــردد  در  تســهیل 

سنگین به این منطقه صنعتی خبر داد.
طیب میرزایی افزود: شمار قابل توجهی 
از واحدهای صنعتی استان مرکزی در شهرک 
و  هســتند  مســتقر  اراک  خیرآبــاد  صنعتــی 
ایــن  مقابــل  غیرهمســطح  تقاطــع  ســاخت 
شــهرک صنعتی در جاده اراک- قم از مســایل 

مهم و برنامه های زیرساختی است.
او ادامه داد: استانداری مرکزی، شرکت 

خدماتــی  شــرکت  و  صنعتــی،  شــهرک های 
شــهرک صنعتی خیرآباد از ســال های گذشــته 
ایــن  همســطح  غیــر  تقاطــع  ســاخت  بــرای 
شهرک، متعهد به انجام وظایف خود بوده اند 
که به دلیل مشــکالت مالی به انجام نرســیده 
بــود؛ امــا اکنــون شــرکت شــهرک های صنعتی 
اســتان ۱۰۰ میلیــارد ریــال برای آغــاز عملیات 
داخلــی  منابــع  محــل  از  طــرح  ایــن  اجرایــی 

شرکت اختصاص داده است.
مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتی 
ســاماندهی  داشــت:  اظهــار  مرکــزی  اســتان 
راه انــدازی  و  ســاخت  دسترســی،  راه هــای 
مراکــز تصفیه خانــه، تامیــن ژنراتور، اســتفاده 

از کنتورهــای آب هوشــمند، مرمــت روکــش 
شــهرک ها  در  روشــنایی  تامیــن  و  آســفالت 
از جملــه  اســتان مرکــزی  نواحــی صنعتــی  و 
برنامه هــای اولویــت دار شــرکت شــهرک های 
برنامــه  اســاس  بــر  کــه  اســت  اســتان  ایــن 

زمانبندی انجام می شوند. 
یک هــزار  ایجــاد   : کــرد:  بیــان  میرزایــی 
و ۸۵۰ فرصــت شــغلی بــا بیــش از ســه هــزار 
در  امســال  ســرمایه گذاری  ریــال  میلیــارد 
شــهرک های و نواحــی صنعتــی نقــاط مختلف 
ایــن اســتان هدف گــذاری شــد کــه از ابتــدای 
ســال جــاری تــا پایان مــرداد جــاری ۴۵ درصد 
شــهرک های  شــرکت  شــده  تدویــن  برنامــه  

صنعتی استان مرکزی محقق شده است.
واگــذاری  قــرارداد   ۳۳۱ داد:  ادامــه  او 
و  ۲۰۸ هکتــار زمیــن صنعتــی در شــهرک ها 
نواحی صنعتی اســتان مرکزی در ســال جاری 
هدف گــذاری شــد کــه در مقایســه با گذشــته 

رشد چشمگیری داشته است.
مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتی 
بــا  همچنیــن  کــرد:  اظهــار  مرکــزی  اســتان 
شتاب بخشــی بــه طرح هــای صنعتــی در حال 
ســاخت این شــرکت، بهره برداری از ۱۲۰ طرح 
در ســال جــاری برنامه ریــزی شــد کــه تاکنــون 
۷۱ طــرح معــادل ۵۹ درصــد برنامه پیش بینی 

شده محقق شده است.

مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی 
چهارمحــال و بختیــاری اعام کــرد که افرادی 
که برای پیشرفت فیزیکی زمین اخذشده در 
شــرکت شــهرک های صنعتــی اقدامــی انجــام 
نداده انــد، اراضی آن هــا به دولت بازگردانده 
شــدن  بازگردانــده  از  همچنیــن  و  می شــود 
حــدود ۲۰ هکتــار از اراضــی واگــذار شــده و 
بااستفاده به دولت و این شرکت از ابتدای 

سال  جاری تاکنون خبر داد.
حمیدرضــا فــالح در گفت وگــو بــا ایســنا 
افــزود: از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون ۱۵۸ 
قــرارداد در ایــن زمینــه تعیین تکلیــف، حدود 

۴۰ قرارداد در محاکم دادگســتری برای فســخ 
مطــرح و حــدود ۲۰ هکتــار از اراضی به دولت 
و ایــن شــرکت برگردانــده شــده اســت که این 
روند تا آخرین پرونده به صورت مداوم ادامه 

خواهد داشت.
او با خاطرنشــان کردن افزایش واگذاری 
صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  در  زمیــن 
چهارمحــال و بختیــاری، اظهــار کــرد: واگذاری 
صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  در  زمیــن 
براســاس جواز تاســیس صادر شــده از ســوی 
ســازمان صمــت و یــا صنایــع روســتایی جهــاد 
کشــاورزی بــه صــورت قــرارداد حقــوق انتفــاع 

انجــام می شــود، بــه ایــن معنــا که اگــر روابط 
از طــرف  نتیجــه نشــود  بــه  قــراردادی منتــج 
شــرکت شــهرک ها و براســاس آرای داوری در 
مدت زمان مشــخص فسخ می شود، از طرفی 
متقاضــی مکلــف اســت در بــازه زمانــی یک تا 
ســه ســال بــر پیشــرفت فیزیکــی زمیــن اقدام 

کند.
مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتی 
چهارمحــال و بختیاری تاکید کرد: اکنون هیچ 
پرونــده ای مربــوط بــه پیــش از ســال های ۹۵ 
و ۹۶ وجــود نــدارد کــه تعییــن تکلیــف نشــده 

باشد.

اکنــون  اینکــه  بیــان  بــا  پایــان  در  فــالح 
شــهرک های  شــرکت  معضــل  بزرگ تریــن 
آب  تامیــن  بختیــاری  و  چهارمحــال  صنعتــی 
بــه خصــوص آب شــرب اســت، خاطرنشــان 
کــرد: گرچــه مقادیر اولیه آب بــرای راه اندازی 
واحدهای صنعتی از ســوی شــرکت شهرک ها 
نیــز  برنامــه درازمــدت  تامیــن می شــود و در 
استفاده از پساب تصفیه شده در دستور کار 
قــرار دارد، امــا مشــکل تامیــن آب در شــرکت 
شــهرک های صنعتــی کامــال واضــح و شــفاف 
بــوده و تامیــن آب شــرب در آن شــهرک، بــه 

اجرای پروژه بن- بروجن وابسته است.

 ۴۲ آمادگــی  از  قرچــک  فرمانــدار 
واحــد تولیــدی شــهرک صنعتــی قرچــک برای 
بهره بــرداری و آغــاز بــه کار خبــر داد و اعتبار 
هزینه شــده بــرای ایــن واحدهــای تولیــدی را 

۲۴۱۵ میلیارد ریال عنوان کرد.
 بهمــن خطیبــی در گفت وگــو بــا ایســنا 
شــهرک  در  تولیــدی  واحدهــای  در خصــوص 
کــرد:  بیــان  قرچــک  شهرســتان  در  صعنتــی 
ایــن واحدهــای تولیدی در حــوزه مواد غذایی، 
آجیل و خشــکبار، پوشــاک، کشــباف، کیف و 
کفش، نساجی، بسته  بندی مواد غذایی و ... 

هستند.
او ادامــه داد: میــزان اشــتغالی کــه ایــن 
واحدهــای تولیدی ایجاد خواهند کرد بیش از 

۹۰۰ فرصت شغلی است.
فرماندار شهرســتان قرچک خاطرنشــان 

»تولیــد،  شــعار  تحقــق  راســتای  در  کــرد: 
از  بســیاری  مانع زدایی هــا«  پشــتیبانی ها، 
در  صنعتــی  و  صنفــی  واحدهــای  مشــکالت 
ســطح ملی و بین المللی بــا تصمیم  گیری  های 
کالن مرتفــع خواهــد شــد و در قرچــک نیــز 
ســعی شده است، مشــکالت داخلی از جمله 
رونــد پیچیــده و کج ســلیقگی های موجــود در 
سیســتم اداری در جلســات ســتاد تســهیل و 
رفــع موانــع تولیــد بــه حداقــل ممکن برســد و 
همــکاری ادارات برای حمایت از تولید تقویت 

شود.
خطیبــی عنــوان کرد: از جملــه مهم ترین 
اولویت های شهرســتان در حوزه تحقق شــعار 
ســال ارتقــای ســطح زیرســاخت های شــهرک 
صنعتــی اســت کــه به صــورت جــدی روی این 

مساله متمرکز شده  و پیگیر هستیم.

۴۲ واحد تولیدی شهرک صنعتی 
قرچک آماده آغاز به کار

زمین شناســی  کل  اداره   سرپرســت 
گیــان بــا بیــان اینکــه شناســایی مناطــق 
ژئوتوریســم استان طی سه ماهه نخست 
ســال جــاری ۷۵ درصــد پیشــرفت داشــته 
است، از شناسایی و معرفی کلیه مناطق 

تا پایان سال ۱۴۰۰ خبر داد.
بــه گــزارش روابــط  عمومــی ســازمان 
زمین شناســی و اکتشــافات  معدنی کشور، 
مســلم امانی درباره مهمتریــن برنامه های 
اکتشــافات  و  زمین شناســی   کل  اداره 
 معدنی استان گیالن در سال ۱۴۰۰ گفت: 
یکــی از پروژه هــای در حال انجام در ســال 
ایــن  گــروه ژئوتوریســم  بــه وســیله   ۱۴۰۰
مرکــز اجــرای طــرح »پتانســیل یابی مناطق 
مســتعد ژئوتوریســم« اســت کــه در ایــن 
در راســتا مشــغول شناســایی پدیده هــای 
و جنــوب شــرق  ژئوتوریســمی در جنــوب 
اســتان بــه منظــور معرفــی ژئوســایت ها و 

ژئوپارک ها در گیالن هستیم.
به گفته او با توجه به زمین لغزش های 
متعــدد در محور مواصالتی آزادراه قزوین-
رشــت و بنا به درخواســت مدیریت بحران 
اســتانداری گیــالن اداره کل زمین شناســی 
عنــوان  تحــت  پــروژه ای  اســتان  ایــن 
»مکان یابــی مناطــق مســتعد زمین لغــزش 
تعریــف  را  رشــت-قزوین«  آزادراه  محــور 

کرده است.
زمین شناســی  کل  اداره   سرپرســت 
گیــالن بــا بیان اینکــه هم اکنــون داده های 
گــروه  کارشناســان  وســیله  بــه  میدانــی 
زمین شناســی و مخاطــرات زمین شــناختی 
ایــن مرکز در حال برداشــت اســت، افزود: 
اطالعات مربوط به مناطق شناسایی شده 
در اختیار دستگاه های حاکمیتی، اجرایی و 

نظارتی قرار می گیرد.
او کشــف منابــع و ذخایــر معدنــی بــا 
هــدف ایجــاد ارزش افــزوده و تولیــد ثروت 
بــه منظــور پایــش سیســتماتیک اکتشــاف 
از وظایــف حاکمیتــی ســازمان  را  معدنــی 
زمین شناســی و اکتشــافات  معدنی کشــور 
دانســت و تصریح کرد: یکی از برنامه های 
مهــم ســال ۱۴۰۰ در ایــن اداره کل اجــرای 
غیرفلــزی  کانی هــای  »اکتشــاف  طــرح 

گیالن« است.
امانی، مواد معدنی غیرفلزی را شامل 
بوکســیت، ســیلیس، التریــت، خاک هــای 
صنعتی و نســوز، کائولن، سنگ نما، سنگ 
و  دانســت  باریــت و...  بنتونیــت،  آهــک، 
اضافه کرد: طرح مذکور که در قالب پایش 
اکتشافی جنوب گیالن اجرایی می شود، از 
جمله طرح های اولویت دار استان در سال 
۱۴۰۰ بوده و در ســه ماهه نخست امسال 

پیشرفت ۴۰ درصدی داشته است.
این مســئول اکتشــافات را به صورت 
منطقــه  در  صحرایــی  بازدیــد  و  چکشــی 
بــا  داد:  ادامــه  و  دانســت  گیــالن  جنــوب 
نهایی شــدن اجــرای طرح، می تــوان انتظار 
صنعتــی،  نیازهــای  از  بســیاری  داشــت 
معدنــی و حتــی عمرانــی کــه هم اکنــون از 
اســتان های همجــوار تامیــن می شــوند، در 
استان گیالن تامین شود. او زمین شناسی 
را یک علم بین رشــته ای دانســت و یادآور 
شــد: اداره کل زمین شناســی و اکتشــافات 
معدنــی با هدف تولیــد اطالعات پایه برای 
ســازمان ها و دســتگاه های اجرایی فعالیت 
می کنــد، زیرا ایــن اطالعات می تواند نقش 
کاهــش  و  پایــدار  توســعه  در  بســزایی 

مخاطرات زمین داشته باشد.

معرفی مناطق ژئوتوریسم گیان 
تا پایان سال ۱۴۰۰

بازگشت ۲۰ هکتار از اراضی واگذارشده در شهرک های صنعتی 
چهارمحال و بختیاری به دولت

تخصیص ۱۰۰ میلیارد ریال برای تقاطع غیرهمسطح شهرک 
صنعتی خیرآباد 

 پیشرفت 9۰ درصدی طرح آبرسانی

به بندر ترکمن و گمیشان
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دعا کنیم که دعای شان 
مستجاب شود

راضیه حسینی

آقــای  جنــاب  نیــرو  محتــرم  وزیــر  »حســب االمر 
نیــرو  وزارت  فرهنگــی  شــورای  در  محرابیــان  مهنــدس 
بهره منــدی  بــر  مبنــی 
از ادعیــه جهــت نــزو.ل 
الهــی  رحمــت  بــاران 
صحیفــه   19 )دعــای 
مقتضــی  ســجادیه( 
الزم  مســاعدت  اســت 
ایــن  قرائــت  جهــت  را 
ادعیــه در نمازخانه هــا، 
فضاســازی مناســب  در 
ادارات مرتبط و فضای مجازی به عمل آورده و همچنین 
دستورات مقتضی را جهت تدوین کلیپ با موضوع فوق 

به همراه تهیه گزارش صادر نمایید«
وقــت صبحانــه و گاهــی ناهــار را کــه از زمــان کار 
کــم کنیــم هــر چــه مانــد در نمازخانــه صــرف می شــود و 
کارمنــدان بــا تمــام توان مشــغول راز و نیاز بــا پروردگار 
خواهند شــد، تا باران بفرســتد. ارباب رجوع ها هم باید 
خیلی خوش شانس باشند تا بتوانند دقیقاً بعد از پایان 
صبحانه و قبل از رفتن به نمازخانه، کارمندان را ببینند 
تا کارشــان را انجام دهند. البته باید حواس شــان باشــد 
کار زیاد طول نکشد و وقت دعا و مناجات  گرفته نشود. 
بعــداً اگر بــاران نبارید، هوا گرم ماند، کولر زیاد مصرف 

شد، برق رفت، شاکی نشوند که چرا برق نیست.
تمــام  بــرای  الگــو  یــک  بــه  می توانــد  رونــد  ایــن 

وزارتخانه های دیگر تبدیل شود. 
وزارت  امور اقتصادی و دارایی: دعا برای گشــایش 

اقتصادی، فراوانی رزق و روزی، ارزانی دالر و ...
وزارت بهداشت: دعا برای از بین رفتن کرونا، زیادی 
واکســن، جــواب دادن ترکیبــات جدیــد دوز تــو دوز روی 
ملت. فعالً برای شروع دوز اول اسپوتنیک با آسترازنکا و 

بعد در ادامه ترکیبی از هر چی دم دست بود.
وزارت جهــاد کشــاورزی: دعــا بــرای حاصل خیــزی 
زمین هــای زراعــی، باغ های میوه، بــاران و آفتاب بجا، و 

دور شدن همه آفات از مزارع.
وزارت خارجــه: دعــا بــرای رســیدن حــق بــه حق دار 
و تمــام شــدن غائلــه پنجشــیر. دعــای مخصــوص بــرای 
نجات احمد مســعود و فاتحه به روح تمام شــهیدان راه 

مقاومت در افغانستان.
وزارت راه: دعــا بــرای افزایــش چاه های نفت و باال 

رفتن قیمت طالی سیاه.
ببخشــید اشــتباه شــد یک لحظه وزارت نفت افتاد 
روی وزارت راه. دعــا بــرای ســاخت جــاده و مســیرهای 

هموار. 
وزارت ورزش: دعا برای موفقیت همه ورزشــکاران 
و کســب مدال هــای خوش رنــگ. دعــا بــرای صعــود تیــم 
ملــی فوتبــال ایــران بــه جــام جهانــی، دعــا برای ســاخت 

ورزشگاه های مجهز و مدرن.
بــا این شــرایط چــرا این  همه وزار تخانه اشــغال شــوند؟ 
همــه کارمنــدان را جمــع کنید و نیایشــگاه ببرید. همان 
اول صبــح در کفــش داری مســجد کارت بکشــند و آخــر 
وقت هم از همان جا به خانه بروند. فقط هر وزارتخانه 
به صورت مجزا بنشیند که دعاها با هم قاتی نشوند و 

کار هر وزارتخانه جداگانه و مخصوص راه بیفتد.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

فرمانــده عملیــات مقابلــه بــا کرونــا در 
تهــران ضمن اعــام تلقیح بیش از ۵میلیون 
و ۶۱۱هــزار دوز واکســن کرونــا در تهران، در 
عیــن حــال از برنامه ریزی هــای انجــام شــده 
برای معرفی مراکز ۲۴ ساعته واکسیناسیون 

خبر داد.
فرمانده ســتاد عملیات مدیریت بیماری 
کرونا در کالنشــهر تهران در حاشــیه مراســم 
بیمارســتان  واکسیناســیون  مرکــز  افتتــاح 
نیــکان ســپید، از نهادهــای حقیقی و حقوقی 
بــه منظــور تســریع در فرآیند واکسیناســیون 

درخواست همکاری اعالم کرد.
مرکــز  روزدوشــنبه  وبــدا،  اعــالم  بنابــر 
واکسیناســیون تجمیعــی بیمارســتان نیــکان 
ســپید واقع در شــرق پایتخت با حضور دکتر 
علیرضا زالی، فرمانده ستاد عملیات مدیریت 
بیماری کرونا در کالنشهر تهران افتتاح شد.

زالی در حاشــیه این مراسم عنوان کرد: 
با افتتاح این مرکز به همت بخش خصوصی 
کــه در راســتای تحقــق مســئولیت اجتماعــی 
صورت گرفت، ظرفیت واکسیناســیون روزانه 

مرکــز  یافــت.  افزایــش  تهــران  شــهروندان 
واکسیناســیون تجمیعــی بیمارســتان نیــکان 
ســپید صــد و چهارمیــن مرکــز در کالنشــهر 
تهــران و 1۳۲ امیــن مرکــز در اســتان تهــران 
اســت که امکان تزریق ســه هزار دز واکســن 

در روز را دارد.
امــروز شــاهد  اینکــه  بــه  بــا اشــاره  وی 
در  خصوصــی  بخــش  فعاالنــه  مشــارکت 
بــا بحــران کرونــا  امــر پیشــگیری، و مقابلــه 
تاکیــد  بنابــر  افــزود:  هســتیم،  پایتخــت  در 
بــر  مبنــی  بهداشــت  وزیــر  دکتــر عین الهــی، 
شــتاب دهی  و  مردمــی  مشــارکت  افزایــش 
جهــادی به رونــد واکسیناســیون، باید فرآیند 
مردمی ســازی ایــن موضــوع در تهــران به اوج 
خــود برســد. در همیــن راســتا ســتاد عملیات 
مدیریــت بیمــاری کرونــا در کالنشــهر تهــران 
از اعــالم آمادگــی تمــام نهادهــای حقیقــی و 
حقوقی، ارگان ها و ســازمان ها برای همکاری 
در زمینــه افزایــش ظرفیــت فضــای فیزیکــی، 
نیــروی انســانی و تامیــن لجســتیک مطلــوب 
بــه  اســتقبال می کنــد. داوطلبــان می تواننــد 

همیــن منظــور با روابط عمومی ســتاد تماس 
حاصل کنند.

مدیریــت  عملیــات  ســتاد  فرمانــده 
بیمــاری کرونــا در کالنشــهر تهــران، در ادامــه 
واکســن  واردات  از  خوبــی  خبرهــای  گفــت: 
بــا حجــم بــاال رســانه ای شــده و تعــدادی از 
واکســن های تولیــد داخــل نیــز برای آغــاز فاز 
ســوم آزمایشات، مجوزهای الزم را اخذ کرده 
است. تحقیقات از انجام فاز سوم آزمایشات 
برخی واکســن های تولید داخل نیز نشــان از 
اثربخشی و عوارض کم جانبی این واکسن ها 

دارد.
زالــی از تلقیــح پنــج میلیــون و ۶11 هزار 
دز واکسن در استان تهران خبر داد و گفت: 
از این تعداد یک میلیون و ۶۳۰ هزار نفر دز 

دوم را هم دریافت کرده اند.
در نشســت مســئوالن  داد:  ادامــه  وی 
دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در استان 
تهــران بــا حضور وزیر بهداشــت مقرر شــد به 
منظــور افزایــش ظرفیــت واکسیناســیون هــر 
دانشــگاه، ســه مرکــز را بــه عنــوان مراکــز ۲۴ 

ســاعته معرفی کند که اســامی این مراکز در 
روزهای آتی اعالم عمومی می شود.

کرامــت  حفــظ  لــزوم  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
ایمنی زایــی،  فرآینــد  تکمیــل  در  شــهروندی 
گفت: مقرر شد افراد واجد شرایط با ثبت نام 
در ســامانه، زمــان تزریق نوبــت اول و دوم را 
همزمــان دریافــت کننــد تا از ازدحــام و اتالف 

وقت جلوگیری شود.
 زالــی توجــه بــه اظهــار نظرهــای مبتنــی 
را  بــر شــواهد در خصــوص تزریــق واکســن 
ضروری دانست و افزود: بنابر اعالم سازمان 
بهداشــت جهانــی، تمــام واکســن ها بــا میزان 
اثربخشــی بیــش از ۵۰ درصــد مــورد قبــول 
واکســن های  تمــام  خوشــبختانه  کــه  اســت 

وارداتی و تولید داخل این معیار را دارند.
وی بــا اشــاره به اینکه بهترین واکســن، 
در دسترس ترین واکسن است، تصریح کرد: 
بــر اســاس گزارشــات متعــدد علمــی، میــزان 
ابتالی شــدید، بســتری در بخش هــای ویژه و 
مرگ و میر در بین افراد واکســینه شــده، به 

طور چشمگیری کاهش داشته است.

صندوق بازنشســتگی کشوری و شرکت 
بــا  کــوروش  افــق  زنجیــره ای  فروشــگاه های 
انعقــاد تفاهم نامــه  ای امکان خرید اقســاطی 
بازنشســتگان تــا ســقف ۱.۵ میلیــون تومــان 
از فروشــگاه های زنجیــره ای افــق کــوروش را 

فراهم کردند.
بــر اســاس این تفاهم نامــه   که با هدف 
تکریــم بازنشســتگان و قدردانــی از ســال ها 
تــالش و زحمات ایشــان منعقد شــده اســت 
بازنشســتگان کشــوری می تواننــد بــه صورت 
اقســاطی و بدون بهره تا ســقف 1.۵ میلیون 
افــق  زنجیــره ای  فروشــگاه های  از  تومــان 
کــوروش خریــد کــرده و عــالوه بــر تخفیفات 

همیشــگی افق کــوروش، محصــوالت صنایع 
1۸% تخفیــف  بــا  نیــز  را   ایران)پــگاه(  شــیر 

مازاد خریداری کنند.
خدمــت،  ایــن  از  اســتفاده  بــرای 
مراجعــه  هنــگام  در  محتــرم  بازنشســتگان 
بــه صنــدوق تمایل خود را به خریــد اعتباری 
از طریــق کارت  ادامــه و   کــرده و در  بیــان 
فراینــد  صــادرات(  کارت  حقوق)ســپهر 
شناســایی انجــام و صرفــا بــا پرداخت ۵% از 
کل خرید،  بقیه مبلغ تا ســقف 1.۵ میلیون 
صــورت  بــه  مســاوی  قســط  ســه  در  تومــان 
ماهیانه و بدون بهره از حقوق ایشــان کســر 

خواهد شد.

افزایش تعداد تسهیات تا ۵۰ میلیون 
تومان برای خرید لوازم خانگی

صنــدوق  مدیرعامــل  افتخــاری،  اکبــر 
بازنشســتگی کشــوری، در اینســتاگرام اعــالم 
کــرد:  »در ســال های گذشــته، صنــدوق برخــی 
تسهیالت مالی را به صورت قرض الحسنه یا با 
سود کم دراختیار بازنشستگان و وظیفه بگیران 
قرار می داد. در دوره مدیریت کنونی صندوق، 
این توفیق را داشتیم تعداد تسهیالت را بیشتر 
کنیــم. بدین منظــور چند فقره وام، شــامل وام 
ضــروری، وام ازدواج فرزنــدان بازنشســتگان، 
وام خرید ســهام ETF دولت، وام خرید ســهام 

ETF صندوق بازنشســتگی کشوری، تسهیالت 

حمایــت از پایان نامه های دانشــجویی فرزندان 
بازنشســتگان کشوری و تسهیالت خرید لوازم 
خانگــی اعطــا شــد که دو فقره آخــری در قالب 
طرح یاری بود.  همچنین، مبلغ وام ضروری از 
۷ بــه 1۰میلیــون تومان افزایش پیدا کرد. طبق 
آخریــن بررســی ها از ابتدای ســال 99 تا پایان 
مــرداد ســال 1۴۰۰ مجموعــا ۶۶9 هــزار ۳۲۶ 
نفــر از بازنشســتگان گرامــی از این تســهیالت 
اســتفاده کرده انــد. کمتریــن مبلــغ تســهیالت 
دو میلیــون تومــان بــرای خریــد ســهام ETF و 
بیشــترین تســهیالت، ۵۰ میلیــون تومان برای 

خرید لوازم خانگی ایرانی بوده است.«

وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشــکی می گویــد تــا قبــل از دهــه فجــر 
دو دوز واکســن کرونــا و دوز یــادآور بــه 

هموطنان تزریق خواهد شد.
بهــرام عین اللهــی، وزیــر بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشکی در خصوص زمان 
واکسیناسیون عمومی به میزان گفت: به 
امید خدا دهه فجر پایان اپیدمی کرونا در 

کشور خواهد بود.
وی بــا بیــان اینکــه تــا اواخــر بهمــن 
خواهــد  انجــام  عمومــی  واکسیناســیون 
شــد، افــزود: تــا دهــه فجــر هــم تزریق دو 
دوز واکسن کرونا و هم تزریق دوز یادآور 

انجام خواهد شد.
آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزیــر 
پزشــکی همچنیــن اظهــار امیــدواری کــرد 
کــه زودتــر از دهــه فجــر واکسیناســیون 

سراسری در کشور پایان یابد.
علــوم  دانشــگاه  در  کــه  عین اللهــی 
پزشــکی بقیــه هللا )عج( حضــور پیدا کرده 
مجــوز  صــدور  زمــان  خصــوص  در  بــود، 
اضطــراری بــرای مصرف واکســن نوترکیب 
ضد کرونا نورا، بیان کرد: مجوز اضطراری 
برای مصرف عمومی واکســن نورا با پایان 
بالینــی صــادر  فــاز ۲ مطالعــات  رســیدن 

خواهد شد.

در جریــان واردات ســرم تزریقــی بــرای 
تامیــن نیــاز داخــل، در کمتر از یــک ماه اخیر 
بیش از ۵.۴ هزار تن ســرم وارد ایران شــده 

است.
بــه کمبــود ســرم تزریقــی در  بــا توجــه 
ماه های اخیر، واردات این کاال از ماه گذشــته 
آغــاز و  19 مــرداد اولین محموله های ســرم از  
ترکیــه و از مــرز بــازرگان وارد ایران شــد و این 

روند تاکنون نیز ادامه داشته است.
اعالم معاون فنی گمرک ایران به ایســنا 
دربــاره آخریــن وضــع واردات ســرم انســانی 
نشــان می دهــد کــه تــا 1۵ شــهریورماه ۲۲۶ 
دســتگاه کامیــون حــاوی ســرم از ترکیــه و مرز 

بازرگان وارد کشور شده است.
بــه گفته ارونقی، مجموع ســرم وارداتی 
از این طریق حدود ۵۴۳۸ تن بوده که ارزش 

آن به بیش از ۶.۳ میلیون یورو می رسد.

وی یــادآور شــد کــه محموله هــای ســرم 
تائیــد  بــا  و  از ورود  بعــد  وارداتــی بالفاصلــه 
و  مجــوز وزارت بهداشــت و بــه صــورت حمــل 
یکسره و بدون تخلیه از سوی گمرک ترخیص 

و تحویل وزارت بهداشت شده است.
راســتای  در  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
تســریع واردات و ترخیــص اقــالم دارویــی از 
جملــه ســرم، چنــدی پیــش گمــرک ایــران طی 
بخشــنامه ای بــه گمــرکات اجرایــی ابــالغ کــرد 
کــه ورود و ترخیــص انــواع واکســن وارداتــی، 
مــواد اولیه دارویــی، انواع دارو، ماشــین آالت 
و تجهیــزات تولیــد واکســن و هرگونــه کاالی 
وارداتــی مرتبــط با کرونا باید بــدون تخلیه در 
انبــار و از پــای پرواز یا از ســوی کامیون حامل 
ایــن اقــالم بــدون انجــام تشــریفات گمرکــی و 
فقط در حد بازرســی اجمالــی، ترخیص فوری 

صورت بگیرد.

معرفی مراکز
۲۴ ساعته 

واکسیناسیون کرونا
در تهران

بزودی

جزئیات بازگشایی دانشگاه ها
گفــت:  بهداشــت  وزارت  آموزشــی  معــاون 
»واکسیناســیون اســاتید و دانشجویان شهریور شروع 
شــده اســت و ما امیدواریم واکسیناسیون تا نیمه مهر 

و حداکثر تا انتهای مهر به انتها برسد.«
بــه گــزارش ایلنــا، علــی اکبــر حقدوســت، معــاون 
بازگشــایی  بــا  درارتبــاط  بهداشــت،  وزارت  آموزشــی 
دانشــگاه ها و برنامه واکسیناســیون دانشجویان گفت: 
با تمهیداتی که از قبل اندیشیده شده بود و هماهنگی 
کــه بیــن وزارت علــوم، دانشــگاه آزاد اســالمی و وزارت 
و  دانشــجویان  واکسیناســیون  شــد،  انجــام  بهداشــت 

اساتید در شهریور انجام و شروع شده است. 
او افزود: درحال حاضر اکیپ هایی در دانشگاه های 
علــوم پزشــکی و غیرعلــوم پزشــکی مســتقر هســتند که 
تقریبــا  دارنــد.  برعهــده  را  واکســن  تزریــق  مســئولیت 
می شــود گفت دو ســوم دانشــجویان دانشگاه های علوم 
پزشکی کشور واکسن زده اند. به این دلیل که بسیاری از 
دانشجویان ما در محیط های بیمارستانی و آزمایشگاه ها 
فعــال بودند، واکسیناســیون این دانشــجویان و اســاتید 

مربوطه شــان از قبل انجام شده بود.
حقدوســت گفــت: واکسیناســیون یک ســوم باقی 
مانده دانشــجویان و همچنین عمده دانشــجویان ســایر 
دانشــگاه ها بــا یک زمان بندی شــروع شــده اســت. قرار 
مــا بــر ایــن بود که تا نیمــه  آبان تمام واکسیناســیون به 
انتهــا برســد امــا بــا دســترس بــودن واکســن و حمایــت 
ســتاد کرونا انشــالله این مســاله تســریع خواهد شــد و 
مــا امیدواریــم واکسیناســیون تــا نیمه مهــر و حداکثر تا 

انتهای مهر به انتها برسد.

اتباع بیگانه در ایران 
واکسینه می  شوند

رئیــس جمعیــت هال احمــر اعــام کــرد کــه ایــن 
جمعیت بزودی اتباع بیگانه را واکسینه می کند.

به گزارش جمعیت هالل احمر، کریم همتی گفت: 
پــس از مکاتبــات انجــام شــده، مقرر شــد که یونیســف 
تعــدادی واکســن برای ایمن ســازی اتباع خارجی ســاکن 
در ایــران، در اختیــار هــالل احمــر قرار دهــد. هالل احمر 
نیز به صورت مجزا منابعی را برای واکسیناسیون اتباع 
خارجــی در نظــر خواهــد گرفت. احتماال یــک میلیون دُز 
واکســن نیز از ســوی یونیســف به ایران اختصاص داده 

می شود تا واکسیناسیون اتباع خارجی آغاز شود.
جمعیــت هــالل احمر تا کنون 1۸ محموله واکســن 
وارد کشــور کــرده و آخریــن )هجدهمیــن( محمولــه نیــز 
حــاوی پنــج میلیــون دز روز یکشــنبه چهاردهم شــهریور 
از طریــق فــرودگاه امــام خمینــی)ره( وارد کــرد و تحویل 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داد.

هشدار درباره انتشار اپلیکیشن 
کالهبرداری »سامانه سالمت 

وزارت بهداشت«
وزارت  رســانی  اطــاع  و  عمومــی  روابــط  مرکــز 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در اطاعیــه ای 
اعــام کــرد: بدافزاری به نام جعلی »ســامانه ســامت 
وزارت بهداشــت« در فضــای مجــازی در حــال انتشــار 
بهانــه   بــه  را  اشــخاص  هویتــی  اطاعــات  کــه  اســت 
»ثبت نام واکسیناســیون کرونا« از کاربران دریافت و 

به مهاجم ارسال می کند.
 بــه گــزارش وبــدا، در ایــن اطالعیــه آمــده اســت:  
وزارت  ســالمت  »ســامانه  جعلــی  نــام  بــه  »بدافــزاری 
بهداشــت« در فضــای مجــازی حــال انتشــار اســت کــه 
»ثبت نــام  بهانــه   بــه  را  اشــخاص  هویتــی  اطالعــات 
واکسیناســیون کرونــا« از کاربران دریافــت و به مهاجم 
ارســال می کنــد. همچنین این بدافزار دسترســی کاملی 
بــه پیامک هــا گرفته و لینک دانلــود خود را، برای تمامی 
مخاطبین قربانی ارسال می کند. لذا تاکید می گردد تنها 
روش ثبت نام واکســن کرونا صرفا ســامانه ســالمت به 

نشانی اینترنتی salamat.gov.ir است.«

 افتتاح ۲۶۸ طرح تعاونی

 با اشتغال زایی ۷۰۰۰ نفر

در ۵ استان
بــا حضــور حجــت عبدالملکی، وزیر تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعی مراسم تجلیل از تعاونی های برتر ملی و 
افتتاح ۲۶8 طرح تعاونی به صورت ویدئوکنفرانس در 

سراسر کشور برگزار شد.
بــه گــزارش مرکــز روابــط عمومــی و اطالع رســانی 
بــا  همزمــان  اجتماعــی،  رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت 
برگــزاری جشــنواره تجلیل از تعاونی هــای برتر با حضور 
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، ۲۶۸ طــرح تعاونــی 
و  اعتبــار  تومــان  میلیــارد   ۳۳۸۷ ســرمایه گذاری  بــا 
اشتغالزایی ۷۰۰۰ نفر در ۵ استان منتخب برگزار شد. 
نمایشــگاه  از  عبدالملکــی  مراســم  ایــن  ابتــدای  در 
دســتاوردهای تعــاون بازدیــد کــرد و از نزدیــک در جریان 
عملکــرد  نحــوه  حــوزه،  ایــن  دســتاوردهای  و  اقدامــات 
ســامانه جامع و هوشــمند تعاون، فعالیت مرکز نوآوری 
و توســعه تعــاون ایــران )منتــا( قرار گرفــت. همچنین در 
جریان فعالیت های بانک توسعه تعاون، نحوه تسهیالت 
دهی و افزایش ســرمایه بانک قرار گرفت.  وزیر تعاون، 
کارور فــاه اجتماعــی در این بازید در جریان فعالیت های 

صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون قرار گرفت. 

اخبـــــــــــــــــار

 خرید اقساطی بازنشستگان کشوری تا سقف
۱.۵ میلیون تومان

 وزیر بهداشت: تا آخر بهمن
پایان اپیدمی کرونا در کشور 

اعام می شود

ورود ۵.۴ هزار تن سرم به ایران

پرداخت وام جعاله به 
بازنشستگان صندوق تامین 

اجتماعی نیروهای مسلح
اجتماعــی  تامیــن  صنــدوق  بازنشســتگی  ادارات 
بــرای  شــرایط  واجــد  بازنشســتگان  مســلح  نیروهــای 

دریافت وام جعاله را ثبت نام می کنند.
بــه گــزارش ایلنا، تعــدادی وام جعاله بانک تجارت 
نیروهــای  اجتماعــی  تامیــن  بازنشســتگی  ادارات  بــه 
مســلح تخصیــص داده شــده اســت. لــذا بازنشســتگان 
و مســتمری بگیرانی )همســر( که واجد شــرایط زیربوده 
و متقاضــی دریافــت وام هســتند حداکثــر تاپایــان وقت 
بازنشســتگی  اداره  بــه   1۴۰۰/۰۶/۲۰ روزشــنبه  اداری 

نیروهای مسلح مراجعه کنند. 
1.متقاضیــان بایــد از زمــان بازنشســتگی تاکنون از 

وام جعاله استفاده نکرده باشند. 
۲.حقوق بگیــر بانــک تجــارت باشــند و یــا متقاضــی 
در صــورت تمایــل بــه دریافــت وام می بایســت حقــوق 
خــود را بــه بانک تجارت منتقل کند بنابراین الزم اســت 
فرم موافقت برای انتقال حســاب وفرم وام درخواســتی 

دراداره بازنشستگی تکمیل شود. 
۳. سن متقاضی می بایست زیر ۷۸ سال باشد. 

۴. بــه مســتمری بگیر بانســبت پــدر ومــادر وفرزنــد 
تعلق نمی گیرد. 

۵. وام جعاله به بازنشســتگان اخراجی یابســیجی 
با کد ۸۳ تا۸۸ تعلق نمی گیرد. 

ســی  معــادل  درخواســتی  وام  مبلــغ  حداکثــر   .۶
میلیون تومان است. 

۷. باتوجه به فرایند ثبت نام غیرحضوری واینترنتی 
الزامــاً شــماره تلفن همراه متقاضی بایســتی درســامانه 
دفاتــر ســاتا ثبــت شــده باشــد و ازطریــق شــماره مذکور 

اطالع رسانی می شود.


