
وزارت اقتصاد صدور دستور ترخیص محموله لوازم خانگی بوش را تکذیب کرد
وزارت امــور دارایــی و اقتصــادی اعــام 
کــرد کــه هیچ گونــه دســتوری از ســوی ایــن 
وزارتخانه مبنی بر ترخیص کاالهای شــرکت 
بوش ســرویس )کاســپین کاال دریا( به گمرک 

صادر نشده است.
و  اقتصــادی  امــور  وزارت  گــزارش  بــه 
دارایــی، ایــن نهاد اطالعیه ای دربــاره ابهامات 
مربوط به ممنوعیت ترخیص کاالهای شرکت 

بوش سرویس از گمرک ایران منتشر کرد.
در ایــن اطالعیــه آمده اســت: »شــرکت 

بوش ســرویس )کاســپین کاال دریــا( بــا اخذ و 
ارائه ثبت سفارش در سال ۱۳۹۶ و متعاقب 
آن گشــایش بــرات اســنادی بــدون تعهــد در 
بانــک ملــی، اقدام بــه ترخیص ۶ پــارت لوازم 
خانگــی بــا مــارک بوش آلمــان از گمــرک قبل 
از ممنوعیــت می کنــد کــه در خصــوص باقــی 
کاال )بیســت فقــره اظهارنامــه و تعــداد ۴۲۰ 
دستگاه کانتینر شامل لوازم خانگی به مارک 
بــوش آلمــان( در راســتای دادنامــه صــادره از 
دیــوان عدالت اداری، نســبت بــه تمدید ثبت 

صنعــت،  وزارت  توســط  مربوطــه  ســفارش 
تأیید منشــاء ارز مربوطه توسط بانک مرکزی 
جمهــوری اســالمی ایــران اقــدام و بــا پیگیــری 
تشــریفات گمرکــی خواســتار ترخیــص کاالی 
بندرعبــاس  شــهیدرجایی  گمــرک  از  مزبــور 

می شود.«
اســت:  شــده  تاکیــد  اطالعیــه  ایــن  در 
»گمــرک جمهــوری اســالمی ایران بــا توجه به 
قرارگرفتــن کاالی واردشــده در گــروه چهــارم 
کاالیی )گروه کاالهایی که واردات آن ممنوع 

اعالم شــده(، نســبت بــه دادنامــه اعتراض و 
از ترخیــص کاال خــودداری می کنــد، برهمیــن 
اساس پرونده در دیوان عدالت اداری مطرح 
و منتج به نقض دادنامه بدوی می شود و در 
ادامه، شرکت مذکور طی درخواست جدیدی 
در راستای مصوبه سال ۱۳۹۸ هیات وزیران 
جهــت ترخیــص کاالهــای گــروه ۴ رســوبی از 
گمرکات کشــور خواستار ترخیص کاالی خود 

می شود.«
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وزیر محترم کشور
معظم  مقام  توصیه های  و  فرمایشات  پیرو 
رهبری)مدظله العالی( در جلسه مورخ ۱۳۹۹,۰۸.۰۳ 
قرارگاه  بر تشکیل  با کرونا مبنی  مبارزه  ستاد ملی 
در  حداکثری  همکاری  و  مشارکت  لزوم  و  عملیاتی 
کنترل، پیشگیری و درمان بیماران کرونایی و تقلیل 
آگاه سازی  استمرار  و  ویروس  این  فراگیری  میزان 
با  مقابله  و  مراقبت  نحوه  در  همگانی  و  آموزش 
به  را  جناب عالی  حکم  این  موجب  به  بیماری،  این 
عنوان »فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با 

کرونا« منصوب می نمایم.
ضروری است اقدامات قرارگاه را با توجه به وظایف و 
اولویت های ذیل برنامه ریزی و اجرا نموده و نتایج آن 

مستمراً به اینجانب گزارش شود.
۱- تسهیل و پیگیری مستمر اجرای دقیق و به موقع 
موانع  رفع  و  کرونا  با  مبارزه  ملی  ستاد  مصوبات 

احتمالی.
۲- تدوین دستورالعمل اجرایی برای عملیاتی شدن 
مصوبات ستاد ملی با توجه بر واقعیت های میدانی با 

هماهنگی دستگاه های ذیربط.
۳- استفاده از ظرفیت های مردمی از جمله مساجد، 
بسیج، خیرین و سمن ها و سایر سرمایه های عمومی 
تامین  به  کمک  و  مصوبات  اجرای  از  حمایت  برای 

معیشت اقشار آسیب پذیر.
تقویت  اجتماعی،  نیروهای  میان  تفاهم  ایجاد   -۴
روحیه همکاری و تحکیم مسئولیت های عمومی در 

مواجهه با شرایط پیچیده کنونی.
5- ارتقاء فضای هم افزایی، همکاری و همدلی میان 
و  کشوری  قوای  و  خصوصی  و  دولتی  بخش های 

لشکری.
ناظرین  و  ضابطین  محسوس  حضور  افزایش   -۶
پروتکل های مصوب و ترغیب اقشار مردم به رعایت 

الزامات بهداشتی.
7- آموزش و فرهنگ سازی به منظور ایجاد اعتماد و 
انگیزه اجتماعی نسبت به اجرای مصوبات ستاد ملی.
۸- ایجاد هماهنگی بین کمیته های مختلف ستاد و 

نظارت بر حسن اجرای وظایف هر یک از آنها.

 جناب آقای دکتر احمد وحیدی
وزیر محترم کشور

پیرو فرمایشات و توصیه های مقام معظم رهبری)مدظله 
مبارزه  ملی  ستاد   ۱۳۹۹,۸.۳ مورخ  جلسه  در  العالی( 
اجرای  برای  عملیاتی  قرارگاه  تشکیل  بر  مبنی  کرونا  با 
مصوبات ستاد ملی و لزوم مشارکت و همکاری حداکثری 
تقلیل  و  کرونایی  بیماری  درمان  و  پیشگیری  کنترل،  در 
میزان فراگیری این ویروس و استمرار آگاه سازی و آموزش 
به  بیماری،  این  با  مقابله  و  مراقبت  نحوه  در  همگانی 
موجب این حکم جناب عالی را به عنوان »فرمانده قرارگاه 
می نمایم. منصوب  کرونا«  با  مبارزه  ملی  ستاد   عملیاتی 

و  وظایف  به  توجه  با  را  قرارگاه  اقدامات  است  ضروری 
آن  نتایج  و  نموده  اجرا  و  برنامه ریزی  ذیل  اولویت های 

مستمراً به اینجانب گزارش شود.
1- تسهیل و پیگیری مستمر اجرای دقیق و به موقع مصوبات 

ستاد ملی مبارزه با کرونا و رفع موانع احتمالی.
۲- تدوین دستورالعمل  اجرایی برای عملیاتی شدن مصوبات 
با هماهنگی  میدانی  واقعیت های  بر  توجه  با  ملی  ستاد 

دستگاه های ذی ربط.
مساجد،  جمله  از  مردمی  ظرفیت های  از  استفاده   -3
بسیج، خیرین و سمن ها و سایر سرمایه های عمومی برای 
حمایت از اجرای مصوبات و کمک به تأمین معیشت اقشار 

آسیب پذیر.
روحیه  تقویت  اجتماعی،  نیروهای  میان  تفاهم  ایجاد   -4
با  مواجهه  در  عمومی  مسئولیت های  تحکیم  و  همکاری 

شرایط پیچیده کنونی.
میان  همدلی  و  همکاری  هم افزایی،  فضای  ارتقاء   -5

بخش های دولتی و خصوصی و قوای کشوری و لشکری.
6- افزایش حضور محسوس ضابطین و ناظرین پروتکل های 

مصوب و ترغیب اقشار مردم به رعایت الزامات بهداشتی.
7- آموزش و فرهنگ سازی به منظور ایجاد اعتماد و انگیزه 

اجتماعی نسبت به اجرای مصوبات ستاد ملی.
مستقر  ستاد  دبیرخانه  بین  هماهنگی  ایجاد   -8
و  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  در 
ستاد  مصوبات  اجرای  مقام  در  مختلف  کمیته های 
محوله. مأموریت های  اجرای  حسن  بر  نظارت   و 

توفیق آن جناب را در انجام شایسته امور محوله از درگاه 
خداوند متعال مسألت می نمایم.

برادر ارجمند؛ جناب آقای محمدحسین 
 سپهر

سام علیکم
و  تجارب  تعهد،  مراتب  به  عنایت  با 
شایستگی به موجب این حکم، جنابعالی 
را به عنوان فرمانده قرارگاه عملیاتی  ستاد 
می نمایم . منصوب  کرونا  با  مبارزه  ملی  
ضروری است اقدامات قرارگاه را با توجه 
به وظایف و اولویت های ذیل، برنامه ریزی 
به  مستمراً  آن  نتایج  و  نموده  اجرا  و 

اینجانب گزارش شود؛
۱- تسهیل و پیگیری مستمر اجرای دقیق 
و به موقع مصوبات ستاد ملی مبارزه با 

کرونا و رفع موانع احتمالی.
برای  اجرایی  دستورالعمل  تدوین   -۲
با  ملی  ستاد  مصوبات  شدن  عملیاتی 
توجه به واقعیت های میدانی با هماهنگی 

دستگاه های ذی ربط.
۳- استفاده از ظرفیت های مردمی از جمله 
مساجد، بسیج، خیرین و سمن ها و سایر 
سرمایه های عمومی برای حمایت از اجرای 
مصوبات و کمک به تامین معیشت اقشار 

آسیب پذیر.
۴- ایجاد تفاهم  میان نیروهای اجتماعی،  
تحکیم  و  همکاری  روحیه  تقویت 
با  مواجهه  در  عمومی  مسئولیت های 

شرایط پیچیده کنونی.
همکاری  هم افزایی،  فضای  ارتقاء   -5
و  دولتی  بخش های  میان  همدلی  و 
لشکری. و  کشوری  قوای  و   خصوصی 

ضابطین  محسوس  حضور  افزایش   -۶
ترغیب  و  مصوب  پروتکل های  ناظرین  و 

اقشار مردم به رعایت الزامات بهداشتی.
منظور  به  فرهنگ سازی  و  آموزش    -7
ایجاد اعتماد و انگیزه اجتماعی نسبت به 

اجرای مصوبات ستاد ملی.
کمیته های  بین  هماهنگی  ایجاد   -۸
اجرای  بر حسن  نظارت  و  مختلف ستاد 

وظایف هر یک از آنها.

محمود پوررضائی فشخامی

ســید ابراهیــم رئیســی، رئیس جمهوری و 
رئیــس دولت ســیزدهم، روز گذشــته با صدور 
حکمــی بــرای احمد وحیدی، وزیر کشــور، او  را 
به سمت فرماندهی قرارگاه عملیاتی مقابله با 

کرونا منصوب کرد. 
قــرارگاه عملیاتــی مقابلــه با کرونــا پس از 

ســوم  دیــدار 
 ۱۳۹۹ آبــان 
ســتاد  اعضــای 
مقابلــه  ملــی 
بــا  کرونــا  بــا 
معظــم  مقــام 
رهبــری و پیــرو 
توصیــه ایشــان 
ســتاد  ایــن  بــه 

برای تشــکیل قرارگاه یادشده ایجاد شد. حسن 
روحانی، رئیس دولت دوازدهم، سه روز پس از 
این دیدار در حکمی، عبدالرضا رحمانی فضلی، 
وزیــر کشــور وقــت را بــه فرماندهی ایــن قرارگاه 
منصــوب و هشــت ماموریــت را بــرای او تعییــن 

کرد.
تشــخیص اینکــه چــه مقامــی فرماندهــی 
قــرارگاه عملیاتــی مقابلــه بــا کرونــا را در اختیــار 
بگیرد، با رئیس جمهوری است که ریاست ستاد 
ملی مقابله با کرونا را نیز بر عهده دارد؛ بنابراین 
روحانی می توانست معاون اول رئیس جمهوری، 
وزیــر دفــاع یــا وزیر دادگســتری را به فرماندهی 
ایــن قــرارگاه منصــوب کنــد. بــه عبــارت دیگــر، 
فرماندهــی قــرارگاه عملیاتــی مقابلــه بــا کرونــا 
جزء اختصاصات وزیر کشــور به شــمار نمی رود؛ 
هرچند که احتماال بهترین گزینه از میان کابینه 
برای این ســمت وزیر کشــور باشــد.  از این رو، 
پس از تشــکیل دولــت جدیــد، رئیس  جمهوری، 
دیروز بار دیگر وزیر کشور جدید را به فرماندهی 
قــرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا منصوب کرد و 
صــدور ایــن حکــم منطبــق بــا موازیــن حقوقی و 
اداری بــود. امــا آنچــه در ایــن میــان غیرعــادی و 
غافلگیرکننده بود، حکمی است که وزیر کشور 
۱۸ شــهریور )شــش روز پیــش از انتصــاب بــه 
فرماندهــی قــرارگاه عملیاتــی مقابله بــا کرونا با 
حکــم رئیس جمهــوری( صــادر کرده اســت و طی 
آن محمدحسین سپهر، از فرماندهان سپاه که 
ســابقه جانشینی ســازمان بسیج مستضعفین 
و ســتاد راهیــان نــور را در کارنامــه خــود دارد، 
بــه فرماندهــی قرارگاه عملیاتی مقابلــه با کرونا 

منصوب کرده است. 
بــه دیگر ســخن، وزیر کشــور روز گذشــته 
بــا حکمــی رئیس جمهــوری بــه ســمتی منصــوب 
شــده اســت که شــش روز پیش از آن، با حکم 
خودش شــخص دیگــری به آن ســمت منصوب 
شــده اســت کــه ایــن اشــتباه را صرفــا می تــوان 
از جایــگاه  از بی اطالعــی وزارت کشــور  ناشــی 

حقوقی و اداری قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا 
قلمداد کرد که اوال؛ نمی دانستند فرماندهی این 
قرارگاه از اختصاصات وزارت کشور نیست و بنا 
بــه صالح دید رئیس ســتاد ملــی مقابله با کرونا 
منصوب می شــود و ثانیا؛ وزیر کشــور صالحیت 
تعییــن فرمانده قرارگاه را نــدارد. آنچه بروز این 
اشــتباه را تعجب برانگیز تــر می نمایــد آن اســت 

کــه در متــن حکم ۱۸ شــهریور وزیر کشــور برای 
ســپهر، در واقــع کپــی حکــم روحانــی بــرای وزیر 
کشــور وقــت بوده اســت و صرفــا مخاطب حکم 
و مقدمه آن تغییر یافته اســت. به عبارت دیگر 
کسانی که متن حکم را برای امضای وزیر کشور 
آماده کرده اند، قاعدتا باید مالحظه کرده باشند 
کــه ایــن حکــم را رئیس جمهــوری وقــت صــادر 

کــرده اســت و اکنــون نیــز جایگزیــن او، یعنــی 
رئیس جمهوری جدید، می تواند درباره ابقا، لغو 

یا تغییر آن تصمیم بگیرد.
در جــدول زیــر متــن ســه حکم صادرشــده 
دربــاره فرماندهــی قــرارگاه عملیاتــی مقابلــه بــا 
کرونــا را مشــاهده می کنیــد. تغییرات متن ســه 

حکم به رنگ قرمز مشخص شده است:

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
w w w . a s r e - e g h t e s a d . c o m

شیرین کاری حقوقی و اداری دولت سیزدهم 
درباره فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا
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هوالرزاق

باالگرفتن بحث ها درباره 
زمان اجرای اصالحات 

 قانون بازنشستگی

در فرانسه
ترجمه: محمود نواب مطلق

اتــل،  گابریــل 
ســخنگوی دولت فرانسه، 
در »جشــنواره انسانیت« 
که به مناسبت فرارسیدن 
 20( ســپتامبر   11 روز 
شــهریور( در مرکــز کورنوو 
پاریــس برگزار شــد، گفت 
در صــورت فراهــم شــدن 

زمینه هــای مناســب برخی اقدامــات در خصوص اصاحات 
قانــون بازنشســتگی تا قبــل از ســال 2022 )دی1400( اجرا 

خواهد شد. 
اتــل در گفت وگــو  بــا فیلیپ مارتینز، دبیــر کل سِ ژِ تِ 
)کنفدراســیون عمومــی کارگــران( در ایــن جشــنواره اعــالم 
کــرد امــکان اجــرا شــدن ایــن قانــون بــه طــور کامل تــا پایان 
دوره پنج ســاله ریاست جمهوری امانوئل مکرون امکان پذیر 
نیست. او تأکید کرد: »من هیچ  وعده ای نمی دهم. اگرچه 
رئیس جمهــوری امانوئــل ماکــرون بر اســاس نظراتش اعالم 
کــرده اســت امــکان اجــرای این اصالحــات تا پایــان دوره اش 
ممکــن نیســت، در صــورت فراهــم شــدن شــرایط، برخــی از 
بخش های این قانون در این زمان ممکن است اجرا شود.« 
اتــل دربــاره شــرایطی کــه می توانــد منجــر بــه اجــرای 
بخش هایی از این اصالحات تا پایان دوره ریاســت جمهوری 
مکــرون شــود گفــت: »اولیــن شــرط توانایــی در مدیریــت 
همه گیری کرونا در دراز مدت اســت. شــرط دوم از ســرگیری 
فعالیتهای اقتصادی در زمان مقرر خواهد بود و شرط سوم؛ 
همبســتگی مــردم فرانســه در خصــوص مدیریــت بحــران 
کروناست.« او اضافه کرد: »اکنون همه این شرایط فراهم 
نیســت و من نمی توانم به شــما بگویم این شــرایط تا پایان 
دوره پنــج ســاله ریاســت جمهــوری فراهــم خواهــد شــد یــا 
نخواهد شد.«  کریستف کاستانر، رئیس نمایندگان جناح 
مکــرون در مجلــس، نیــز در تأئیــد ایــن ســخنان ســخنگوی 
دولت، در مصاحبه با نشریه اکسپرس گفت: »مکرون آرزو 
می کند موقعیت مناســب برای اجرای این اصالحات فراهم 
شود تا نقاب ها از چهره ها برافتد. اجرای این اصالحات برای 
قانــون بازنشســتگی بســیار ضروریســت ولــی شــرایط برای 
ایــن امــر مهیــا نیســت.« این در حالی اســت که  بخشــی از 
سخنانن ژان کاستکس، نخست وزیر فرانسه طی سخنانی 
در ۸ ســپتامبر )۱7 شــهریور( کــه بــر »حفظ وحــدت ملی در 
کشور تأکید کرد، در مخالفت با  سندیکاها و جناح اکثریت 
در خصــوص اجــرای این اصالحات تا قبــل از پایان دوره پنج 

ساله ریاست جمهوری مکرون  تعبیر شد. 
مارتینــز،  فیلیــپ  و  دولــت  ســخنگوی  اتــل،  گابریــل 
کنفدراســیون عمومی کارگران، »جشــنواره انســانیت« یک 
ســاعت و نیــم گفت وگو کردند. ســخنان اتــل در موضوعات 
مختلــف جــاری کشــورچون: سیاســت صنعتــی، برنامــه از 
ســرگیری فعالیتهــا، افزایش حقوق هــا واصالح بیمه بیکاری 
بــا واکنش های متفاوتی از ســوی حضــار مواجه بود. فیلیپ 
مارتینــز، رئیــس ســندیکاههای کارگــری، در انتهــا روزهــای 
اول اکتبــر) ۹مهــر( را بــرای انجام تظاهرات با موضوع قانون 
بازنشســتگی و 5اکتبــر)۱۳ مهر( را بــرای  این کار با موضوع 

حقوق و مشاغل معین کرد.

نگرانی راه آهن فرانسه 
درباره هزینه چند 

میلیون یورویی کنترل 
گذرنامه سالمت

گذرنامــه  کنتــرل 
آهــن  راه  در  ســامت 
سراســری فرانســه چندین 

میلیون یورو هزینه دارد.
فارانــدو،  پییــر  ژان   
آهــن  راه  عامــل  مدیــر 
سراســری فرانســه، دربــاره 
دلیــل این هزینه میلیونی، 

لــزوم برون ســپاری کنتــرل گذرنامــه ســالمت در قطارهــای 
فرانسه را مطرح کرده است.  او که ۱۲ سپتامبر )۲۱ شهریور( 
مهمان ردایو آر تی اِل فرانسه بود همچنین به اجباری شدن 
ارائه گذرنامه ســالمت در تمامی خطوط راه آهن سراســری 
فرانسه، اعم از شهری و بین شهری و قطارهای سریع السیر 
بین المللی با مسافت باال،  از ۹ اکتبر ) ۱7 مهر( اشاره کرد.  
بــه عقیــده او، شــرکت راه آهن فرانســه توانایــی به کارگیری 
هزاران کارمند برای کنترل گذرنامه نامه ســالمت را ندارد و 
ناچار است از بخش خصوصی برای این کار استفاده کند که  

هزینه این برون سپاری  چندین میلیون یورو خواهد بود. 
مدیر عامل راه آهن سراسری فرانسه گفت: »چه بسا 
این مقدار حتی به صد میلیون یورو برســد. به این رقم باید 
۶۰ میلیون یورو هزینه ضدعفونی کردن واگن ها را نیز اضافه 
کنیــم.«  او در بخــش دیگــری از گفت وگــوی خود بــا رادیو آر 
تی اِل فرانســه گفت: »در ایســتگاه راه آهن شــرقی پاریس 
۴۰درصــد قطارهــا برای گذرنامه ســالمت کنترل می شــوند و 
قصد داریم این نسبت را افزایش دهیم. همزمان قصد داریم 
افزایــش کنتــرل ۳۰ تــا ۴۰ درصــدی در کل فرانســه  را اجــرا 

کنیم.«
 بــر اســاس اطالعــات ردایــو آر تــی اِل فرانســه، اکنــون 
صرفا ۱۱ درصد از کل  جمعیت ۲/۸ میلیون نفری مســافری 
کــه طــی یــک هفته با قطارهای طی کننده مســافت باال تردد 
می کننــد، کنتــرل می شــوند. مدیــر عامــل راه آهــن فرانســه 
اذعــان کــرد کــه ۹۹ درصد مســافرانی که کنترل می شــدند، 

»کم و بیش« گذرنامه سالمت داشتند.
منبع: راشاتودی

افزایش فروش مجازی 
صنایع به کمک 
بازارسازهای نوین

اکرم رضایی نژاد

اولیــن  رئیــس 
نمایشــگاه  و  کنگــره 
و  »صنعــت  بین المللــی 
بازارســاز های نویــن« از 
ارائــه راهکار هــای علمی 
پژوهشــی بــرای افزایش 
مجــازی صنایــع  فــروش 
مختلف و افزایش ســهم 

آنان از بازار در فضای دیجیتال مارکتینگ خبر داد.
در آییــن رونمایــی از پوســتر کنگــره و نمایشــگاه 
صنعت و بازارساز های نوین، حسین پوربشاش، رئیس 
کنگره، اظهار کرد: به دلیل وضع ناشی از شیوع کرونا، 
تحریم ها و رکود اقتصادی، بسیاری از صنایع در کشور 
با مشــکل فروش مواجه شــده اند که ما تالش کرده ایم 
راهکار هــای  و  کاربــردی  پژوهش هــای  از  اســتفاده  بــا 
عملیاتــی در زمینــه فضای دیجیتــال مارکتینگ اقداماتی 
را به منظور کمک به صنایع مختلف و توســعه اشــتغال 

دانش آموختگاه دانشگاهی انجام دهیم.
او افزود: این کنگره بر این اساس طرح ریزی شده 
اســت کــه بتوانیــم تلنگــری برای حــوزه تولیــد و صنعت 
باشــیم و بگوییــم فضایی ایجاد شــده اســت کــه در کنار 
کرونا و تحریم ها و سایر مشکالت، دیجیتال مارکتینگ 
می توانــد کمــک کنــد. هــدف کنگــره بــازار ایــران نیســت 
هــدف، وصل شــدن به بازارهــا و تجارت جهانی و عمدتا 

بازارهای مربوط بهB to B  است.
در ادامــه ایــن مراســم کامــران کیانی منــش، دبیــر 
علمــی کنگــره، بــا بیــان اینکه فعاالن حدود ۱5 رشــته از 
صنایــع کوچک، متوســط و بزرگ بــه طور کلی از اهداف 
و مخاطبان کنگره صنعت و بازارساز های نوین به شمار 
می رونــد، گفــت: صنایــع پزشــکی، کشــاورزی، معدنــی، 
فلــزی و غیرفلــزی، صنعت بانک و بیمه، ســاختمان و... 

از جمله رشته صنایع هدف محسوب می شوند.
رئیــس دانشــگاه عالــی انفورماتیــک ایــران اضافــه 
کــرد: برخــی از صنایــع گام هایی را بــرای افزایش فروش 
خود با استفاده از فضای دیجیتال آغاز کرده اند و برخی 
از صنایــع نیــز همچنــان بــه صــورت ســنتی، تدریجــاً بــه 
ســمت فروش هــای آنالیــن رفته اند؛ هدف ما این اســت 
کــه از طریــق کنگــره، کارگاه هــای آموزشــی و نمایشــگاه 
جنبــی ایــن کنگــره در حوزه دیجیتال بــه صورت علمی و 
عملی کمک کنیم تا صنایع بتوانند در این شــرایط رکود 

اقتصادی، فروش خود را افزایش دهند.
او دربــاره احتمــال مسدودســازی فضــای مجــازی 
از طریــق طرحــی موســوم بــه صیانــت کــه در مجلــس 
مطــرح شــده اســت، ایــن اقــدام را اشــتباه دانســت و 
در ایــن بــاره گفــت: بازارهــای آنالیــن و دیجیتال دســت 
خیلی از واســطه ها را کوتاه می کند و بین مصرف کننده 
و تولیدکننــده فضایــی شــفاف وجــود دارد. بــا بازارهــای 
دیجیتــال دســت مصرف کننــده را در دســت تولیدکننده 

می گذارد؛ بنابراین قیمت ها کاهش می یابد.
بــا  نیــز  کنگــره،  اجرایــی  دبیــر  شــفیعی،  ســارا 
اعــالم اینکــه نخســتین کنگــره و نمایشــگاه صنعــت و 
بازارســاز های نوین ۱5 تا ۱۸ اســفند برگزار خواهد شــد، 
افــزود: ایــن کنگــره بــه صــورت بین المللــی و بــا حضــور 
همچنیــن  و  همســایه  کشــور های  صنایــع  از  فعاالنــی 
کشــور های اروپایــی بــه صــورت مجــازی و حضــوری برپا 

خواهد شد.
او اظهــار کــرد: ایــن نمایشــگاه بــا متــراژ ۲۰ هــزار 
مترمربع در همجواری فرودگاه بین المللی کیش برگزار 
خواهــد شــد و هماهنگی هــای الزم صورت گرفته اســت 
تــا شــرکت کنندگان بتواننــد از فضاهــای گردشــگری این 

جزیره نیز بازدید کنند.
شــروین مســگر ها، دبیــر کنگــره خاطرنشــان کــرد: 
ایــن کنگــره بــا حمایــت وزارتخانه های صنعــت، معدن و 
تجــارت، وزارت علوم، وزارت امور خارجه، اتاق بازرگانی 
ایــران و همچنین دانشــگاه های علوم پزشــکی، شــرکت 
ســازمان  ماننــد  ســازمان هایی  و  صنعتــی  شــهرک های 
محیط زیست و به همت دانشگاه جامع علمی کاربردی 
انفورماتیــک ایــران و موسســه آمــوزش عالــی ادیبان در 

جزیره کیش برگزار می شود.
مرتضــی اســالم زاده، عضــو شــورای عالــی کنگــره و 
نمایشــگاه بین المللی صنعت و بازارســاز های نوین، نیز 
دســتاورد ایــن کنگــره را توســعه و رونــق تولیــد، جهــش 
صــادرات دانســت و نتیجــه آن را گامــی موثــر در تبدیل 
علــم بــه ثــروت با اثربخشــی ارتبــاط صنعت و دانشــگاه 

بیان کرد.
او ادامــه داد: در ســال حمایت هــا، رفــع موانــع و 
پشــتیبانی ها باید بتوانیم از ظرفیت های عضویت ایران 
بــرای جــذب ســرمایه های  کنوانســیون های جهانــی  در 
خارجــی اســتفاده کنیم. در این کنگــره آموزش خواهیم 
داد کــه فعــاالن اقتصــادی کشــورمان چطــور می تواننــد 
فرصت هــا  ایــن  از  و  ببندنــد  بین المللــی  قراردادهــای 

استفاده کنند.
اســالم زاده افــزود: بــا دعــوت از هیات هــای تجاری 
کشــورهای همســایه )CIS( می توانیــم فضــای تجــاری را 

گسترش دهیم.
اولیــن کنگــره و نمایشــگاه صنعــت و بازارســازهای 
نویــن بــا شــعار »تجــارت بدون مــرز« برگزار می شــود و 
نمایشــگاه آن افــزون بــر برگــزاری فیزیکــی بــه صــورت 
آنالین نیز برگزار خواهد شد که بازدیدکنندگان مجازی 
می توانند با مسئوالنی که در غرفه حضور دارند، ارتباط 

برقرار کنند.
همچنین با توجه به اینکه این همایش به صورت 
رســمی برگزار می شــود، کلیه مقاالت این کنفرانس در 
پایــگاه ســیویلیکا و نیز کنسرســیوم محتــوای ملی نمایه 
خواهــد شــد و داوطلبــان می تواننــد، مقــاالت خــود را 
بــه ایــن همایــش ارائــه و از امتیــازات علمــی ارائه مقاله 

کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده کنند.

رئیس جمهوری در حالی دیروز وزیر کشور را به فرماندهی قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا منصوب کرد که شش روز 
پیش از آن، خود وزیرکشور،  محمدحسین سپهر را به همین سمت منصوب کرده بود

در سایت روزنامه بخوانید:
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در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:
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افزایش شدید درآمد شرکت های 
کشتیرانی

افزایــشتقاضابــرایحملونقل
دریاییباعثشدهتادرآمدشرکتهای
کشــتیرانیبــهباالتریــنمیزانازســال

2008تاکنونبرسد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل 
از بلومبرگ، افزایش تقاضا برای حمل و 
نقــل دریایــی و اختــال در چرخه تأمین 
کاال در جهــان کــه زیر بار تبعات شــیوع 
ویروس کرونا کمر خم کرده، باعث شده 
تــا قیمت حمــل و نقل دریایی در جهان 

رشد باالیی را تجربه کند.
شــرکت های  اســاس  همیــن  بــر 
کشــتیرانی در سراســر جهــان هم اکنون 
ســطح درآمدی ای را تجربــه می کنند که 
از ســال 2008 تاکنــون بی ســابقه بــوده 
اســت. از کشــتی های کانتینربــر گرفتــه 
تــا کشــتی های بــاری مخصــوص حمــل 
زغال سنگ و یا کشتی هایی که طراحی 
شده اند تا خودرو و کامیون حمل کنند، 
همگی شاهد افزایش درآمد بوده اند. از 
آنجا که 80درصد کل حمل و نقل جهان 
بــر عهــده صنعــت حمــل و نقــل دریایی 
بین المللــی اســت، افزایــش هزینه های 
حمــل و نقــل دریایــی تقریبــا در تمــام 
بخش هــای اقتصــادی کشــورها اثرگــذار 

بوده است.
در سال 2008هم که قیمت حمل 
و نقل دریایی باال رفته بود، شــاهد باال 

رفتن ســفارش برای ساخت کشتی های 
جدیــد از ســوی شــرکت های کشــتیرانی 
بودیــم امــا به فاصله کمــی جهان درگیر 
یک رکود اقتصادی بزرگ شد و همه چیز 
رنگ باخت؛ چراکه تقاضا در جهان هم 

پایین آمد.
نقــل  و  حمــل  هزینه هــای  رشــد 
دریایی و درآمد شــرکت های کشــتیرانی 
به دو دلیل ایجاد شــده اســت؛ نخست 
فعالیت هــای  بازگشــایی  شــاهد  آنکــه 
اقتصــادی در اقتصادهــای بــزرگ جهــان 
پــس از کاهش محدودیت های کرونایی 
هستیم که این مسئله تقاضا برای کاال 
و مواد اولیه را باال برده است و از سوی 
دیگر می بینیم که شــیوع ویروس کرونا 
همچنــان چرخــه تامیــن کاال در جهــان 
را مختلــف کــرده، باعــث تأخیــر زیاد در 
پهلوگیــری کشــتی ها در بنــادر شــده و 
همین امر و منتظر ماندن زیاد کشتی ها 
در حومــه بنــادر بــرای تخلیــه کاال باعث 
شــده تــا کشــتی های در دســترس بــرای 

بارگیری پایین بیاید.
شــده  باعــث  مســائل  ایــن  همــه 
تــا درآمــد شــرکت های کشــتیرانی طــی 
ماه هــای گذشــته افزایش قابــل توجهی 
را تجربــه کنــد. این مســئله به خصوص 
در حــوزه حمــل و نقل کانتینری بســیار 

چشمگیرتر بوده است.

 رئیس کمیسیون عمران مجلس:

 قیمت سیمان در بازار باید به زیر 

۳۰ هزارتومان برسد
بهگفتهرئیسکمیســیونعمران
مجلــسعلتباالبودنقیمتســیمان
دربازار،وروددالالناستکهمنجربه
کاذبشــدننرخهاشــدهواینقیمت
بایدبهکیسهایکمتراز۳0هزارتومان

برسد.
به گــزارش مهر، محمدرضا رضایی 
کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس 
در حاشــیه نمایشگاه صنعت ساختمان 
در جمــع خبرنــگاران با بیــان اینکه یکی 
از علــل افزایــش قیمــت مســکن، نبــود 
تعادل بین عرضه و تقاضا است، گفت: 
باید ســالی یک میلیون واحد مســکونی 
می ساختیم که متأسفانه ۳00هزار واحد 
ساخته شده و افزایش قیمت مسکن را 

در پی داشت.
او افــزود: در قانــون جهــش تولیــد 
مسکن پیش بینی شده ظرف چهار سال 
چهار میلیون مسکن ساخته شود. زمین 
رایگان، مصالح مناســب و تســهیات با 
نــرخ ســود ۱0تــا ۱2درصدی از مــواد این 
قانون اســت که اوضاع را برای ســاخت 

مسکن مهیا می کند.
رئیــس کمیســیون عمــران مجلس 
شــورای اســامی تأکیــد کــرد: در اجــرای 
ایــن قانــون، مهم این اســت کــه نه تنها 

وزارت راه و شهرسازی، بلکه کل دولت 
پــای کار باشــند. همچنیــن جانمایی هــا 
برای ساخت وساز باید در مناطقی باشد 
که زیرســاخت ها فراهــم بوده و کیفیت 
ساخت وســاز نیز به نحوی باشــد که در 

برابر زلزله مقاوم باشند.
رضایی کوچی درباره قیمت مصالح 
ساختمانی گفت: جلساتی با وزیر صمت 
برگــزار کرده ایــم. او متعهــد شــد مصالح 
مورد نیاز برای ساخت یک میلیون واحد 

را تأمین کند.
او افزود: در چند ماه اخیر با کمبود 
سیمان مواجه بودیم که از جمله دالیل 
آن، عــاوه بــر قطعــی بــرق کارخانجــات 
بــود. وزیــر  ســیمان، صــادرات ســیمان 
عرضــه  اولویــت  کــه  داد  قــول  صمــت 
ســیمان را به نیاز داخل اختصاص دهد 
بخصوص که سیمانی ها از یارانه پنهان 

استفاده می کنند.
رئیس کمیســیون عمران مجلس 
شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه نــرخ 
تعیین شــده برای سیمان در جلسات 
بــا وزیر صمت کیســه ای زیــر ۳0هزار 
تومان اســت، گفت: قیمت های فعلی 
دخالــت  دالالن  و  اســت  کاذب  بــازار 

کرده اند.

رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه 
تهران: فروشندگان مجازی عامالن اصلی 

برهم زدن تنظیم بازارند
رئیــساتحادیهفروشــندگانگلو
گیــاهتهــرانبابیاناینکهفروشــندگان
گلدرحــوزهفضــایمجــازیحتــییــک
ریــالنیــزمالیــاتپرداخــتنمیکننــد،
عنــوانکــردکــهقیمــتفــروشگلدر
و مجــازی شــبکههای ســوی از بــازار
فروشگاههایآنالینخرابشدهاست.
رادیــو  گفتگــو«  و  »صبــح  برنامــه 
گفت وگــو در خصــوص فرار مالیاتی ســه 
هــزار دالل مجــازی گل فــروش بــا اکبــر 
شــاهرخی، رئیــس اتحادیــه گل و گیــاه 
تهــران و غامحســین ســلطان محمــدی، 
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه 

به صورت تلفنی گفتگو کرد.
اکبر شــاهرخی، در مصاحبه تلفنی 
بــا رادیــو گفت وگــو بــا تصریــح بــر اینکــه 
هیــچ مرجعی بــرای فروش گل به عنوان 
یــک مرکــز تعیین شــده از ســوی اتحادیه 
وجــود ندارد، گفــت: قیمت گذاری عموماً 
بــر اســاس عرضــه و تقاضــا در هــر روز 
خاص ممکن اســت متفاوت باشد. البته 
در ایــن بین ممکن اســت کســانی هم با 
بی انصافــی اقــدام به فــروش گل کنند و 
بــه همیــن دلیــل قیمت هــا را بیشــتر از 

آنچه در بازار است اعام می کنند.
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان گل و 
گیاه تهران با انتقاد از شبکه های مجازی 
فــروش گل تصریح کرد: متاســفانه یکی 
از مشکات موجود در حوزه فروشندگان 
مجــازی  فضــای  شــبکه های  همیــن  گل 
بــر  هســتند زیــرا قیمــت گل و گیــاه را 

اساس دلخواه خود اعام می کنند.
او افــزود: ایــن شــبکه های مجــازی 
متاســفانه هــر طــور که بخواهنــد قیمت 
ایــن  تردیــد  بــدون  می کننــد.  اعــام  را 

بــه  ارتباطــی  هیــچ  فروشــگاه ها  نــوع 
فروشــندگان گل و اتحادیه فروشــندگان 
گل و گیاه در ســطح شــهر ندارند. دلیل 
بــر  نظــارت  نبــود  قیمــت  اختــاف  ایــن 

شبکه های مجازی است.
اینکــه  بیــان  بــا  شــاهرخی 
فروشــندگان گل در حوزه فضای مجازی 
پرداخــت  نیــز مالیــات  ریــال  یــک  حتــی 
نمی کننــد عنوان کــرد: قیمت فروش گل 
در بــازار از ســوی شــبکه های مجــازی و 
فروشــگاه های آناین خراب شــده است 
زیــرا اتحادیــه امــکان نظــارت بــر آنهــا را 
نــدارد و متاســفانه همانند قارچ دائم در 

حال رشد هستند.
او از برنامه هــای ایــن اتحادیه برای 
گســترش شیوه های عرضه و فروش گل 
خبر داد و گفت: هم اکنون فروشندگان 
اقــدام  تــا  می کنیــم  تشــویق  را  واقعــی 
بــه فــروش گل و گیــاه خــود بــه صــورت 
آنایــن کننــد. متاســفانه در حــال  حاضر 
فروشندگان آناین گل و گیاه هیچ گونه 
مالیاتــی پرداخت نمی کنند. اداره مالیات 
فقــط از فروشــندگان حقیقــی در ســطح 
شــهر مالیــات دریافــت می کنــد کــه ایــن 

مورد اعتراض اتحادیه نیز است.
گل  فروشــندگان  اتحادیــه  رئیــس 
و گیــاه تهــران بــا اعــام اینکــه بیشــترین 
شــکایت از فروشــندگان گل مربــوط بــه 
گل فروشــی های آناین اســت، بیان کرد: 
امــروزه فروشــندگان جوانی که جایگزین 
فروشــندگان ســنتی گل و گیــاه شــدند 
بــه فــروش آنایــن نیــز روی آورده اند اما 
متاســفانه تعــداد فروشــندگان غیرمجــاز 
و  مجــازی  شــبکه های  در  گیــاه  و  گل 
فروشگاه های اینترنتی بسیار زیاد است.

اخبـــــــــــــــــار

رئیسجامعههتلدارانایراناعالمکردکهمیزان
خســارتمالــیکرونابههتلهایکشــوربــه20هزارو

200میلیاردتومانرسیدهاست.
گفــت:  حمــزه زاده  جمشــید  ایســنا،  گــزارش  بــه 
از اســفند ۹8تــا پایــان مــرداد ۱۴00بالــغ بــر 20هــزار و 
200میلیــارد تومــان زیــان مالــی متوجه هتل هــا و مراکز 
اقامتی رسمی شده است و متاسفانه، دوسوم کارکنان 
درحالی کــه  داده انــد،  دســت  از  را  هتل هــا شغل شــان 

بسیاری از آن ها نیروهای متخصص این حوزه بودند.
او اظهــار کــرد: هتــل داران از آغــاز بحــران کرونــا، 
مطالباتی جزئی داشتند که متاسفانه پس از گذشت یک 
سال و نیم، نه از سوی دولت قبل و نه از جانب دولت 
فعلی هیچ پاســخی به این مطالبات داده نشــده است. 
این مطالبات می تواند بخشــی از خســارات واردشده به 

هتل ها را جبران کند.
حمــزه زاده بیــان کرد: تســهیاتی با بهــره تک رقمی، 
تنفــس حداقــل یک ســاله و بازپرداخــت طوالنی مــدت، از 
جمله مطالبات بود. این تســهیات می تواند متناســب با 
حجــم کار هتــل و مثــاً تعداد اتاق هــای آن در نظر گرفته 
شــود. موضــوع دیگــر معافیــت ۱00درصــدی مالیاتــی اعم 
از مالیــات بــر درآمد و ارزش افزوده تا پایان کرونا اســت. 
همچنیــن تخفیــف و بخشــودگی ویژه بــرای هتلداران در 
ارتباط با هزینه حامل های انرژی و مثاً پایین آوردن تعرفه 
مصرف هتلداران در این بخش، به عاوه بخشودگی سهم 
کارفرما از بیمه کارکنان می تواند از اشتغال ایجادشده در 
هتل ها محافظت کند و مانع از تعدیل نیرو شود. امهال 
بازپرداخــت تســهیات دریافتی برای دوره های مشــخص 
خصوصاً برای هتل هایی که پس از دریافت وام دچار رکود 
ناشــی از بحران های ســال های گذشــته و خصوصاً شیوع 

ویروس کرونا شدند موضوع دیگر است.
رئیس جامعه هتلداران، ارزان سازی سفر را که به 
تازگی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر 
آن تاکید داشته از جمله اقدامات حمایتی دولت از مردم 

و صنعت گردشگری دانست و افزود: بیشتر هتل ها برای 
همــکاری در ایــن طــرح، آمادگی دارنــد و حاضرند بدون 
این که کیفیت خدمات را پایین آورند به ســهم خود، به 

این ارزان سازی سفر کمک کنند. اگر این طرح اجرا شود، 
هم مردم از عواید آن بهره مند می شوند و هم چرخ راکد 
اقتصاد هتل ها تا حدی به حرکت درمی آید. این مطالبات 

از نظر ما جزئی اســت که انتظار داریم در دولت جدید 
محقق شــود و صنعت هتلداری تا حدی تقویت شــود و 

جان بگیرد.

بازدیــدمیدانیخبرنگارباشــگاهخبرنگارانجوان
ازتاثیرگذاریافزایشهزینههایحملونقلبرگرانی

غیرقانونینانحکایتدارد.
باشــگاه خبرنــگاران جــوان، تصویــب  گــزارش  بــه 
قیمــت ۷هــزار و ۵00تومانی برای خرید تضمینی گندم، 
باعــث شــد مــردم نگــران بــاال رفتــن قیمــت نان شــوند، 
امــا طبــق گفتــه عطاء هللا هاشــمی، رئیــس بنیــاد ملــی 
گنــدم کاران، افزایش قیمت نان زمانی باید اتفاق بیفتد 
که دولت آرد را با قیمت باالتری نسبت به ماه های قبل 
در اختیــار واحدهــای نانوایــی قــرار دهد و تــا زمان ثبات 

قیمت آرد، گرانی نان تخلف است.

ثباتقیمتآرددولتیدرنانواییها
یکی از نانوایان در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران 
جــوان اظهــار کــرد: مــا از آرد دولتی اســتفاده می کنیم و 
افزایــش قیمتــی در این رابطه نداشــتیم. هر کیســه آرد 
۴0کیلویی، حدود ۳۴هزار تومان است که در ماه گذشته 

نیز به همین قیمت به فروش رسید.
او ضمــن تاکیــد بــر ایــن کــه در حال حاضــر فاکتور 
خرید نان را در دســترس ندارد، ادامه داد: ما با فاکتور 
خریــد و فــروش نمی کنیــم زیــرا تمــام آرد هــای دولتی با 

حواله مبادله می شوند.
باشــگاه  بــا  نانوایــان در گفت وگــو  از  یکــی دیگــر 
خبرنــگاران جوان دربــاره افزایش قیمت آرد مطرح کرد: 
بعــد از آخریــن افزایــش قیمــت قبلــی، آرد دولتــی گران 
نشده و ما هر کیلو آرد را زیر یک هزار تومان خریداری 

می کنیم.

او ادامــه داد: هزینــه حمــل و نقــل آرد مــا زیر نظر 
دولت است و پرداختی در این رابطه نداریم.

نانآزادگرانمیشود؟
با مراجعه به نانواییهای آزادپز نیز مشــخص شــد 
کــه برخــی از آن هــا قیمــت نــان را بدون مصوبــه قانونی 
افزایــش داده انــد. برخــی حاضــر بــه ارائــه توضیحات در 
مــورد دلیــل ایــن تخلــف خود نبودنــد اما برخــی دیگر از 
گرانــی حمــل و نقــل و افزایــش حقــوق کارگــران نانوایی 

سخن می گفتند.
یکــی از ایــن نانوایــان آزادپز که قیمت نــان خود را 
افزایش داده، در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان، 
گفت: حقوق کارگر باال رفته و حمل و نقل هم افزایش 
قیمت داشته است. اگر قرار باشد آرد از تهران به دستم 
برسد، هزینه حمل و نقل هر کیسه ۴0کیلویی، ۴هزار 
تومان است که این رقم مربوط به 2ماه قبل است و اگر 
هر کیسه ۴0کیلویی آرد بخواهد از کرج به دستم برسد، 
هزینه آن نزدیک به ۶هزار تومان است که ماه گذشته 

۳هزار تومان بوده است.
یکی دیگر از این نانوایان درباره گران شدن آرد آزاد 
بیان کرد: آرد آزاد فعا گران نشــده اســت. من آرد را با 
همــان قیمــت ۳هفتــه پیش خریداری کــردم. اما قیمت 
حمل و نقل آرد در همین چند هفته، دو برابر شده است 
و این موضوع ممکن است روی قیمت نان تاثیر بگذارد.
او همچنیــن دو فاکتــور مربــوط بــه دو بــازه زمانــی 
مختلف را ارائه کرد و گفت: یکی از آن ها مربوط به سه 
هفته پیش و دیگری مربوط به هفته گذشــته اســت که 

در فاکتور نخســت، هزینه حمل و نقل 200هزار تومان 
بود، اما در فاکتور دوم به ۴۴0هزار تومان رسیده است.

 لزومتعییننرخجدیدآردهمزمان

باافزایشحقوقهاوهزینههای
جدیدحملونقل

پس از انجام بازدید میدانی از نانوایی های ســطح 
شهر، موضوع را از مسئوالن مرتبط با مسئله گرانی نان 

و آرد نیز پیگیر شدیم.
محمدجــواد کرمی، رئیــس اتحادیه نان های حجیم 
و نیمه حجیــم تهــران در گفت وگــو با باشــگاه خبرنگاران 
جــوان، اظهــار کرد: آرد نانوایان بــه دو نرخ ۶۵0تومان و 
۹00تومان از ســوی دولت به واحد های نانوایی فروخته 

می شود.
او افزود: معضل چند نرخی بودن کاالها در صنعت 
گندم و آرد نیز وجود دارد؛ به طوری که، هم اکنون دولت 
گندم را با چند نرخ مختلف از کشاورز خریداری می کند، 
ســپس ایــن گندم بــه محصــوالت مختلف فــرآوری و به 
بخش های مختلف عرضه می شود که هر کدام برای خود 

نرخ های متفاوتی دارند.
نیمه حجیــم  و  حجیــم  نان هــای  اتحادیــه  رئیــس 
تهــران بیــان کــرد: آرد یکــی از فرآورده هــای گندم اســت 
کــه بــه بخش هــای متفاوت عرضه می شــود. یکی از این 
بخش هــا، نانوایــان هســتند کــه نــرخ آرد بــرای آن ها از 
ســال ۹۳هیچ تغییری پیدا نکرده اســت، در صورتی که 

نرخ نان گران شده است.

کرمی ادامه داد: در خواستی که ما از دولت داریم 
این است که یارانه نان را در آخرین مرحله یعنی عرضه 
نــان به مشــتری تخصیص دهد تا هــم دچار چند نرخی 
بودن و رانت نشــویم و هم حمایت دولت، مســتقیم به 

مصرف کننده واقعی برسد.
او تصریح کرد: در حال حاضر دولت هر کیلو گندم 
را ۵هــزار و ۵00تومــان از گنــدم کار خریــداری و آرد را با 
قیمت های ۶۵0و ۹00تومان عرضه می کند، قطعا در این 
صنعت با وجود این اختاف قیمت، رقابت سالمی وجود 

نخواهد داشت.
رئیس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم تهران 
ابراز کرد: تنها راهکاری که برای بهبود صنعت نان وجود 
دارد و ما به دولت پیشنهاد داریم، این است که عوامل 
رانــت زا را از اقتصــاد کشــور حــذف کنــد. در حــال حاضر 
چنــد نرخــی بــودن ارز به ویــژه وجــود ارز ۴200تومانی، 

بزرگ ترین عامل رانت زا در کشور است.
کرمی توضیح داد: تا موقعی که نرخ آرد در ابتدای 
ســال تعییــن می شــود همــه چیز خوب اســت، اما وقتی 
کــه چنــد ماهی از قیمت تصویب شــده می گذرد، قیمت  
ســایر مــوارد مربــوط بــه تولید نــان مانند حمــل و نقل و 
حقوق کارگر افزایش پیدا کرده و متضرر می شــویم زیرا 
افزایش قیمت حمل و نقل نیز ممکن است روی قیمت 

نان تاثیر بگذارد.
طبــق این گــزارش، افزایــش قیمت نــان غیرقانونی 
است ولی به دلیل باال رفتن نرخ حمل و نقل آرد و باال 
رفتــن حقــوق کارگران، ممکن اســت افزایــش قیمت این 
کاالی اساسی در برخی از نانوایی های آزادپز دیده شود.

چنــدروزیاســتکــهمجــددگرانــیســراغبــازار
تخممرغآمدهونوســاناتقیمتیدرفروشهرشــانه

مشهوداست.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، طی هفته های 
اخیر بازار تخم مرغ پس از مرغ با نوســاناتی روبرو شــد 
که در این میان بســیاری از ســوداگران با گرفتن ماهی 
از آب گل آلــود، اقــدام بــه عرضــه با نرخ هــای دلخواه در 
بــازار می کننــد به طوری کــه قیمت از مغــازه ای به مغازه 

دیگر متفاوت است.
بررســی ها از سطح بازار نشــان می دهد که قیمت 
هــر شــانه تخم مــرغ ۵0تــا ۶۵هــزار تومــان و هــر عــدد 
۱800تــا 2هــزار و ۳00تومــان اســت کــه در مقایســه بــا 
درب مرغــداری اختــاف معنــاداری دارد کــه بســیاری از 
کارشناســان صنعــت طیــور و فعــاالن بــازار، رهــا شــدن 
را  از ســوی وزارت جهــاد کشــاورزی  بــازار  امــر تنظیــم 
علت اصلی این نابه ســامانی ها می دانند و معتقدند که 
حــذف ارز ترجیحــی و قیمت گــذاری بــر مبنــای عرضــه و 
تقاضــا، بــازار را به تعــادل می رســاند و در مقابل رئیس 
اتحادیــه مــرغ تخم گــذار اذعــان می کند که بــا حذف ارز 
ترجیحــی، قیمــت هر شــانه تخم مــرغ به بــاالی 80هزار 

تومان می رسد.
ایــن پایــان ماجــرا نیســت چرا کــه با احیــای مجدد 
قانون تمرکز و واگذاری امور تنظیم بازار به وزارت جهاد 
کشاورزی انتظار می رفت که مشکات و نابسامانی های 
بازار محصوالت پروتئینی نظیر مرغ و تخم مرغ به پایان 
برســد که متاســفانه با گذشت 2ماه از این قانون اتفاق 
خاصــی در حــوزه تنظیــم بــازار محصــوالت کشــاورزی و 
مایحتاج سبد خانوار اتفاق نیفتاده است که امیدواریم 
بــا اتخــاذ تصمیمــات وزیــر جهــاد کشــاورزی، مشــکات 

برچیده شود.

کاالی  اثــر  و  قرمــز  گوشــت  گرانــی  بــه  توجــه  بــا 
جایگزیــن، تقاضــا بــرای خریــد مــرغ و تخم مــرغ در بازار 
افزایــش یافته اســت کــه این موضوع در نوســان قیمت 
بی تاثیر نیســت. هر چند تولیدکنندگان معتقدند که با 
وجــود افزایــش چشــمگیر هزینه های تولیــد و اثر کاالی 

جایگزین، قیمت تخم مرغ باال نیست.

 قیمتواقعیهرشانهتخممرغ

 ۳۶هزارتومان

ناصــر نبی پــور، رئیــس هیئت مدیــره اتحادیــه مرغ 

تخم گذار استان تهران در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، با اشاره به اینکه بازار تخم مرغ تغییر محسوسی 
نســبت بــه هفتــه اخیر نداشــته اســت، اظهار کــرد: هم 
اکنــون متوســط نــرخ هــر کیلــو تخم مــرغ درب مرغداری 
۱۷هــزار و 200تــا ۱۷هــزار و ۴00تومــان معادل شــانه ای 

۳۵هزار تومان است.
او افــزود: بنــا بــر برآوردهــای صورت گرفتــه قیمــت 
واقعــی هــر کیلــو تخم مرغ با احتســاب نهاده های فعلی 
۱۷هزار و 800تومان به وزارتخانه پیشــنهاد شــده اســت 
که همواره برآورد می شود در شورای قیمت گذاری، وزیر 

جهاد نرخ فعلی را اعام کند.

نبی پــور با اشــاره بــه اینکه قیمت جوجــه تخم گذار 
بــه ۱۶هــزار تومــان رســیده اســت، بیــان کرد: امســال با 
کاهــش تولیــد جوجــه، قیمــت باالســت کــه بــا افزایــش 
تولید جوجه از مرداد به بعد پیش بینی می شــود که در 

شش ماهه دوم سال بازار به تعادل برسد.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول، بــا توجه بــه اوضاع 
فعلــی نهــاده دامــی، نــرخ واقعــی هــر کیلــو تخم مــرغ 
۱۷هــزار تــا ۱۹هزار تومان اســت و در وضع فعلی قیمت 

باالتر نخواهد رفت.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار با اشاره 
به اینکه مشــکلی در عرضه تخم مرغ نداریم، بیان کرد: 
تولیــد  کشــور  در  تخم مــرغ  2۷00تــن  2۶00تــا  روزانــه 
می شود که با این وجود کمبودی در عرضه وجود ندارد.
او بــا اشــاره بــه انتقــاد وزیــر جهــاد کشــاورزی 
وقتــی  گفــت:  دســتوری،  قیمت گــذاری  بــه  نســبت 
قیمــت تمام شــده هــر کیلــو تخم مــرغ ۱۷هــزار تومان 
اســت، چطــور مرغــدار می توانــد هر کیلــو محصول را 

۱۴هــزار تومان بدهد.
نبی پــور دربــاره تاثیــر حــذف ارز ترجیحــی بــر بــازار 
تخم مــرغ بیــان کــرد: طبق اذعــان وزیر جهاد کشــاورزی 
تــا پایــان ســال نهــاده دولتــی در اختیــار مرغــداران قــرار 
می گیــرد، در حالــی کــه با حذف ارز دولتی و آزاد شــدن 
نهــاده دامــی پیش بینــی می شــود کــه قیمــت هــر شــانه 

تخم مرغ به 80هزار تومان می رسد.
رئیــس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اســتان 
تهــران بــا اشــاره بــه تولــک بردن اجبــاری مرغ هــا گفت: 
قــرار بــود ۱0میلیــون قطعه مــرغ تخم گذار به کشــتارگاه 
برود، اما به دلیل اوضاع تولید، دولت به تولیدکنندگان 
اعــام کــرد که از کشــتار ایــن مرغ ها اجتنــاب کنند تا با 
تولک بردن اجباری، این مرغ ها به چرخه تولید برگردند.

قیمتتخممرغدوبارهپرکشید

 20هزارو200میلیاردتومانخسارتکرونا
بههتلهایایران

تاثیرباالرفتنهزینههایحملونقلبرگرانیغیرقانونینان
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دبیر انجمن قطعه سازان: 
مواد اولیه ساخت داخل 

گران تر از وارداتی است
دبیــر انجمــن قطعه  ســازان اظهــار کــرد کــه قیمت 
باالی مواد اولیه یکی از مشــکالت این صنعت اســت و 
مواد اولیه داخلی گران تر از مواد اولیه خارجی است.

مازیــار بیگلــو در گفت وگــو بــا خبرگــزاری ایلنــا در 
مورد طرح مجلس درباره شرایط واردات خودرو که یکی 
از آنهــا صــادرات قطعــات خــودرو اســت گفــت: قطعات 
خــودروی تولید ایــران به صورت بالقوه قابلیت صادرات 
زیــادی دارنــد، االن هــم بــا وجود اینکه مشــکالتی مانند 
تحریــم، قطعات تزئینی داخل و خــارج خودرو، رادیاتور 
و ... صادر می کنیم اما صادرات قطعات خودرو همیشه 

مشکالتی داشته است.
او افــزود: قیمــت بــاالی مــواد اولیــه یکــی از ایــن 
مشــکالت است. به طوری که مواد اولیه داخلی گران تر 
از مــواد اولیــه خارجــی اســت. طبیعتا ایــن موضوع روی 
قیمــت تمام شــده نیــز تاثیــر می گــذارد. اگــر می خواهیم 
مزیــت رقابتــی داشــته باشــیم بایــد ایــن مشــکل را حل 
کنیــم بــرای مثال فوالد وارداتی حــدود ۱۰درصد از فوالد 
تولید داخل ارزان تر اســت که نشــان از نادرســت بودن 

سیاست ها در حوزه تامین مواد اولیه صنایع است.
بیگلــو با اشــاره به تاثیــر تحریم ها بــر این موضوع 
بیــان کــرد: ۱۰ تا ۱۵ســال پیش که ارتباطــات بین المللی 
مــا بیشــتر بــود صــادرات هــم موثرتــر بود. شــرکت هایی 
کــه بــرای رنو تامیــن قطعه می کردند صــادرات خوبی به 
شــرکت های خارجــی داشــتند. تحریم هــا باعــث کاهش 

سیطره به روزآوری محصوالت شده است.
دبیــر انجمن قطعه  ســازان تصریح کرد: متاســفانه 
االن تولیــدات مــا خارج از نیازهــای بازارهای بین المللی 
اســت. خودروهایــی ماننــد پــژو ۲۰۷ کــه مــا بــرای آنهــا 
تامیــن قطعــه می کردیم از مصرف بازارهای خارجی کنار 

رفته اند.
او در ادامــه اضافــه کــرد: بــرای افزایــش صــادرات 
قطعــات خودرو ما دو پیشــنهاد عمــده و اصلی را مطرح 
کردیم. پیشــنهاد اول این بود که با اصالح  قیمت گذاری 
خودروهــا مشــکالت مالــی کــه بــه علــت قیمت گــذاری 
دســتوری بــه وجــود آمده انــد را حــل و فصــل کنیــم تــا 
بتوانیــم بــه وضــع خــود در دهــه ۸۰ بازگردیــم و بتوانیم 
تولیدات خود را ارتقا دهیم و حتی قطعات جدید تولید 

کنیم.
کــه  بــود  ایــن  نیــز  دوم  پیشــنهاد  افــزود:  بیگلــو 
قیمت گــذاری و توزیــع مــواد اولیــه را ســاماندهی کنیم. 
بازارهــای  مــا در  ایــن بخــش می توانــد مزیــت رقابتــی 
بین المللــی باشــد چراکه حــدود ۸۰درصد از مــواد اولیه 
مــورد نیــاز در تولید خودرو مانند پتروشــیمی، آلیاژهای 
مختلــف، آلیاژهــای فوالدی و مســی در کشــور ما وجود 
دارد. مــا نبایــد این مزیت رقابتی خود را به دســت خود 

حذف کنیم.
متاســفانه  کــرد:  خاطرنشــان  همچنیــن  او 
قیمت گــذاری و نظــام توزیــع مــواد اولیــه مــا را از دایــره 
رقابــت در بازارهــای جهانــی خــارج کرده اســت. اگر این 
دو مشــکل حــل شــود مــا می توانیــم در ۴ســال صادرات 
قطعــات خــود را بــه طــور چشــمگیری افزایــش دهیــم و 
می توانیــم بــه ۲ میلیــارد دالر صــادرات قطعــات خــودرو 
برســیم. ایــن رقــم حتــی بیشــتر از نیــاز ما بــرای واردات 
خودرو اســت. بنابراین با حل این دو مشــکل اساســی، 
صــادرات قطعــات خــودرو می توانــد بــه تنهایــی کفــاف 

واردات خودرو را بدهد.

 طرح »جهش تولید

در دیمزارها« تدوین شد 
رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور از 
تدویــن برنامــه بذری و پشــتیبانی فنی طرح پنج ســاله 

برای جهش تولید در مزارع دیم خبر داد.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، خشنود علیزاده 
گفــت: در ایــن برنامه پنج ســاله ســطح قابــل توجهی از 
مــزارع دیم زیر کشــت ارقام جدید با دســتورالعمل های 

زراعی مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم می رود.
او گفــت: مــا بــرای اجــرای ایــن برنامــه نیــاز بــذری 
و طبقــات مختلــف بــذر در اراضــی دیــم را پیش بینــی 

کرده ایم.
علیــزاده اضافــه کــرد: بــر اســاس پیش بینی هــای 
مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم، در این برنامه کشت 
۴ میلیــون هکتــار گندم دیم هدف گذاری شــده که برای 
پوشــش بــذری حداقــل ۴۰درصد از این ســطح به حدود 

۳۲۴هزار تن بذر گواهی شده نیاز است.
او ادامه داد: طبقات بذری پرورشی ۱ و ۳ و مادری 
مــورد نیــاز بــرای این منظــور در گندم، جــو و محصوالت 
بــا  جایگزیــن نیــز پیش بینــی و برنامه ریــزی شــده کــه 

مشارکت بخش خصوصی قابل تأمین است.
او بــا بیــان این که تولید هســته های بــذر دیم نیاز 
بــه آبیــاری مطمئــن دارد، بــر ضــرورت تکمیل و توســعه 
زیرســاخت ها در ســتاد و مراکــز همــکار ایــن مؤسســه 

تاکید ورزید.
رئیــس مؤسســه تحقیقــات کشــاورزی دیم کشــور 
در همیــن حــال گفــت: عملیــات اجرایــی جهــش تولیــد 
در دیمزارهــا بــا مشــارکت ســتاد اجرایی فرمــان حضرت 
زراعــی ســال  از  کشــاورزی  جهــاد  وزارت  و  )ره(   امــام 

بــه تمــام  ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در شــش اســتان آغــاز شــده و 
استان های دیم خیز کشور تسری می یابد.

او با اشاره به این که مؤسسه تحقیقات کشاورزی 
دیم کشــور در ســال ۱۳۹۹ رتبه نخســت انتقال فنآوری 
بــه بخــش خصوصــی در بیــن ۲۱ مؤسســه تحقیقــات 
کشــاورزی و مراکــز ملــی را بدســت آورد، اذعــان کــرد: 
اکنــون ۶۱ قــرارداد فعــال بــا بخــش خصوصــی در زمینــه 
انتقــال فنــآوری بذر گندم، حبوبــات، دانه های روغنی و 

علوفه دیم داریم.
او افزایــش مشــارکت بخــش خصوصــی و انعقــاد 
قراردادهــای تکثیــر بــذر تمــام محصــوالت زراعــی دیم با 
شــرکت های فعــال را از سیاســت های ایــن مؤسســه در 
راستای افزایش نفوذ ارقام جدید و برنامه جهش تولید 

در عرصه های دیم عنوان کرد.

اخبـــــــــــــــــار

سلیمانی، عضو هیات  مدیره 
انجمن فوالد: نسخه پیچی 

 دستوری نیکزاد بازار

را متشنج می کند
عضــو هیات مدیــره انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد 
ایران معتقد اســت که بحث ها و نســخه پیچی هایی که 
برخــی نمایندگان مجلس از جملــه نیکزاد، نایب رئیس 
مجلس درباره ضرورت کاهش قیمت ســیمان و فوالد 
مطــرح می کنــد بــه معنــای بازگشــت بــه قیمت گــذاری 
دســتوری اســت و نتیجــه گریزناپذیر آن، ایجاد تشــنج 

در بازار است.
بــه گــزارش ایلنا، نادر ســلیمانی با اشــاره به اینکه 
قیمت گذاری دستوری در بسیاری از کاالها در دهه های 
اخیر تجربه شده است گفت: تعیین دستوری قیمت نه 
 تنها شــفافیت را از بین می برد بلکه باعث بهم ریختگی 

بازار و رونق رانت خواری می شود.
او تأکیــد کــرد: ایــن نــوع نــگاه بــه قیمت گــذاری، 
برخالف تصور کسانی که آن را مطرح می کنند، موجب 
کاهش قیمت نمی شود و تنها قیمت را سرکوب می کند.
بــه گفتــه او زمانــی کــه قیمــت کاالیــی پایین تــر از 
نــرخ واقعــی آن تعیین می شــود، عالوه بــر تولیدکننده، 
مصرف کننده نهایی نیز متضرر می شود و در این میان، 
فقــط دالالن و واســطه ها کــه هیــچ نقشــی در تولیــد 

ندارند، از سود کالنی بهره مند می شوند.

ارقام نیکزاد؛ یعنی فروش فوالد زیر 
قیمت تمام شده

عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران تأکید کرد: 
تنها راه برای کاهش قیمت کاال، حمایت از تولیدکننده 
و شــفاف کــردن قیمت هاســت، چراکه حمایــت از تولید 
باعــث افزایــش عرضــه کاال و درنتیجــه کاهــش قیمــت 

خواهد شد.
او اضافــه کــرد: نمی شــود هزینه های تولید شــامل 
قیمت حامل های انرژی برای صنعت افزایش داده شود 
و در مقابــل، خواســتار کاهــش قیمــت ســیمان و فــوالد 
باشــند. در ایــن زمینــه طبــق ارقــام اعالمــی نایب رئیــس 
قیمــت  زیــر  ۴۰درصــد  حداقــل  بایــد  فــوالد  مجلــس، 

تمام شده عرضه شود.

ضربه قیمت دستوری به برنامه 
جهش تولید مسکن

دســتوری  تعییــن  هرگونــه  داد:  ادامــه  ســلیمانی 
قیمــت بــه معنــای زیــان تولیدکننــده اســت. زمانــی کــه 
قیمــت دســتوری و پایین تــر از نــرخ واقعی باشــد، تولید 
تحــت تأثیــر آن افت می کنــد و بدین ترتیب، دسترســی 
مصرف کننــده بــه کاال نیز محدود خواهد شــد. در واقع، 
قیمت گــذاری دســتوری نتیجه عکس می دهــد و به جای 

کاهش باعث افزایش قیمت می شود.
او گفــت: ایــن نوع نگاه به مقوله قیمت ســیمان و 
فوالد، به طور قطع در اجرای برنامه دولت برای ساخت 
ســاالنه یک میلیــون واحــد مســکونی نیــز مشــکل ایجــاد 

خواهد کرد.

حرف ها باید امکان اجرا داشته باشد
فــوالد  انجمــن تولیدکننــدگان  عضــو هیات مدیــره 
ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه حــرف زدن دربــاره کاهــش 
قیمت هــا خــوب به نظر می رســد اما در عمل باید امکان 
اجــرا داشــته باشــد، گفــت: هــر قیمت گذاری، بــدون در 
نظر گرفتن قیمت تمام شده و هزینه های تولید، قابلیت 
اجــرا ندارد؛ تصمیم هایی مانند تعیین قیمت دســتوری، 
همــه ســرمایه گذاران را تحت تأثیر قــرار می دهد و تورم 

شدیدی نیز به دنبال خواهد داشت.

اندکی صبور باشند
هم اکنــون،  داد:  ادامــه  فــوالد  فعــال صنعــت  ایــن 
سازوکار شفافی برای عرضه فوالد و سیمان در بورس کاال 
ایجاد شده که دامنه آن به شفافیت قیمت ها نیز رسیده 
اســت. او تأکید کرد: اگر صبور باشــند به  تدریج قیمت ها 
نیز به تعادل خواهد رســید اما متأســفانه، اظهارنظرهایی 
از ایــن جنــس که قیمت باید به قیمت مشــخصی کاهش 
یابد، باعث تزریق شوک به بازار می شود و آن را از تعادل 
خارج می کند. سلیمانی در پایان اعالم کرد: بدیهی است 
این شــوک که به بازار وارد می شــود بازار سرمایه و رفتار 
سهامداران را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و باعث ریزش 

شاخص بورس می شود.

قیمت خرید تضمینی 
چغندر اصالح می شود

کشــاورزان از قیمــت خریــد تضمینــی اعالم شــده 
چغندرقند که از سوی شورای قیمت گذاری اعالم شده 
رضایت ندارند و این قیمت براســاس هزینه های تولید 

اصالح می شود.
خبرگــزاری  بــا  گفت وگــو  در  حصــادی  پیمــان 
صداوســیما افــزود: شــورای قیمت گــذاری اخیــرا قیمــت 
هــزار و ۴۷۵تومــان را بــرای خریــد تضمینــی چغندرقنــد 
اعــالم کــرده کــه ایــن قیمــت با توجه بــه شــرایط رقابتی 
و هزینه هــای تولیــد برای این محصول مناســب نیســت 

و بیشتر کشاورزان از قیمت اعالم شده ناراضی اند.
مجــری طــرح چغندرقنــد وزارت جهــاد کشــاورزی 
گفت: برهمین اســاس برای تغییر رویکرد در این حوزه 
برنامه ریــزی شــده و بــا توجــه بــه ایــن که هنوز تــا زمان 
برداشــت چغندرقنــد بهــاره زمــان داریــم ایــن قیمــت تــا 
بهمن اصالح می شــود. حصادی افزود: در همین راســتا 
هزینه هــای تولیــد و شــرایط رقابتــی در ایــن حــوزه برای 

تعیین قیمت خرید تضمینی در اولویت خواهد بود.
او گفت: امســال در راســتای خودکفایی شــکر گام 
بســیار بلنــدی برداشــته شــده و حداقــل یــک میلیــون و 
هشــتصد هزار تن تولید این محصول در کشــور محقق 
خواهد شــد، این در حالی اســت که نیاز کشــور به این 
محصــول بیــن دو میلیــون و دویســت تــا دو میلیــون و 

سیصدهزار تن است.

اخبـــــــــــــــــار

وزیــر صنعت، معدن و تجــارت می گوید 
بــرای تولیــدات  بــه برنامه ریزی هــا  بــا توجــه 
داخلــی صنعــت خودروســازی، دولــت اکنون 
نــدارد و دو  بــرای واردات خــودرو  برنامــه ای 
برنامه برای این صنعت مشخص شده است.
ســیدرضا  ایرنــا،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
اعضــای  بــا  جلســه  خاتمــه  در  فاطمی امیــن 
کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اســالمی 
در جمع خبرنگاران اظهار کرد: وزارت صنعت، 
بخــش خودروســازی  بــرای  تجــارت  و  معــدن 
کشــور دو برنامــه ۶ ماهــه و دو ســاله بــا توان 

داخلی مشخص کرده است.
او بــا اشــاره بــه اینکــه هــر دو برنامــه بــه 

صورت همزمان از مهر امســال آغاز می شــود، 
هــدف  بــا  کوتاه مــدت  برنامــه  کــرد:  تصریــح 
رســیدن به اهداف تعیین شــده تا پایان ســال 

ترسیم شده است.
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت کاهــش 
قیمــت همزمــان بــا افزایــش تولیــد و کیفیــت 
و اجــرای تعهــدات خودروســازان را از جملــه 
اهــداف ایــن وزارتخانه برشــمرد و خاطرنشــان 
کــرد: رســیدن بــه تولیــد ســاالنه ســه میلیــون 
خــودرو بــرای افــق چهــار ســاله خودروســازی 

کشور برنامه ریزی شده است.
و  خودروســازی  صنعــت  افــزود:  او 
مهــم  و  وســیع  موضوعــی  آن  سیاســت های 

اســت کــه بیشــتر در مــورد آن اطالع رســانی 
خواهد شد.

صادرات در نیمه دوم امسال 
۵ میلیارد دالر افزایش می یابد

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا بیــان 
اینکه بر اساس برنامه ریزی ها، میزان صادرات 
غیرنفتــی در نیمــه دوم امســال پنــج میلیــارد 
دالر افزایــش خواهــد داشــت، تصریــح کــرد: 
در جلســه دیــروز بــا مجلــس دربــاره مســائلی 
همچــون فوالد، پتروشــیمی، قیمت ســیمان و 
کاالهــای اساســی و اعــزام رایزنــان بازرگانی با 

اعضای کمیسیون تبادل اطالعات انجام شد.
اوخاطرنشــان کرد: مقرر شد از این پس 
بــه صورت موضوعی و تخصصــی درباره موارد 
مدنظــر نماینــدگان ورود کــرده و بــه بحــث و 

تبادل نظر بپردازیم.
برنامه هــای  بــه  اشــاره  بــا  فاطمی امیــن 
ارائه شده از سوی خود در جلسه رای اعتماد 
بــه وزرای دولت ســیزدهم، خاطرنشــان  کرد: 
دیــروز ایــن برنامه هــا در حوزه هــای خــودرو، 
نظــام توزیــع و غیــره و نحــوه اجرایــی کــردن 
آنهــا بــه صــورت مشــروح بیــان شــد و در هر 
نماینــدگان  ابهامــات  و  پرســش ها  بــه  مــورد 

پاسخ داده شد.

طیــور  امــور  دفتــر  مدیــرکل  گفتــه  بــه 
جهــاد  وزارت  دامــی  تولیــدات  معاونــت 
کشــاورزی، بــا توجــه بــه احســاس نیــاز بازار 
بــه جوجه ریــزی و در راســتای اجــرای مصوبه 
هفتــه گذشــته هیات وزیــران، بــرای واردات 
۹۵میلیــون تخــم مــرغ نطفــه دار برنامه ریزی 

شده است.
کشــاورزی،  جهــاد  وزارت  گــزارش  بــه 
غالمرضــا ملک نیــا اظهــار کرد: در تیــر و مرداد 
جوجه ریــزی  قطعــه  ۲۳۴میلیــون  حــدود 
اتفــاق افتــاده کــه ۱۱۷میلیون قطعــه در تیر و 

۱۱۷میلیون قطعه در مرداد بوده است.
پیش بینــی  شــهریورهم  در  افــزود:  او 
می کنیــم حدود ۱۱۷میلیون قطعه جوجه ریزی 
انجــام شــود کــه بــا این میــزان تولید گوشــت 
مــرغ بــه ۲۰۰ تــا ۲۱۰هــزار تن در مــاه خواهد 

رسید.
ملک نیــا دربــاره میــزان جوجه ریــزی در 
مدت مشــابه ســال گذشــته، خاطرنشان کرد: 
در مجمــوع در تابســتان ســال جــاری نســبت 
به مدت مشــابه ســال گذشته حدود ۱۰درصد 

افزایش جوجه ریزی داشته ایم.

او بــا بیــان ایــن کــه در ســال ۱۴۰۰ در 
گوشــت مــرغ افزایــش تقاضا داشــتیم، ادامه 
داد: بــرای مدیریــت تقاضــا و بــه درخواســت 
تشــکل های  و  کشــور  مرغــداران  اتحادیــه 
خصوصــی، فاصلــه جوجه ریــزی را بــه ۹۰ روز 
بــر  را  میــزان جوجه ریــزی  و  دادیــم  افزایــش 
اســاس ظرفیــت در پروانــه هــر واحــد بــه ۸۰ 
درصد رساندیم و در سامانه ها اعمال کردیم.
ملک نیا با تاکید بر این که این فاصله و 
کاهــش ظرفیــت جوجه ریزی به تولید آســیب 
وارد نخواهــد کــرد، گفــت: جوجه ریــزی طبــق 
برنامــه انجــام خواهد شــد و خللــی در آن رخ 
نمی دهد. تنها تقاضا را مدیریت کردیم و این 

کار مقطعی و کوتاه مدت خواهد بود.
او دربــاره برخــی نگرانی هــا از ایــن کــه 
اســت  ممکــن  جوجه ریــزی  فاصلــه  افزایــش 
باعــث کاهــش تولید در ماه های آینده شــود، 
امــور  معاونــت  و  تشــکل ها  کــرد:  تصریــح 
تولیــدات دامی به صورت روزانه میزان عرضه 
و تقاضــا را رصــد می کننــد و در صــورت نیــاز، 
می توانیــم ایــن وضــع را تعدیل کنیم و در این 

زمینه، هیچ گونه جای نگرانی وجود ندارد.

ملک نیــا یــادآور شــد: در جلســه ای کــه 
بخــش  بــا  تقاضــا  و  عرضــه  مدیریــت  بــرای 
خصوصی داشــتیم، مقرر شــد، انجمن جوجه 
یک روزه و اتحادیه سراســری مرغداران کشور 
ســامانه خریــد و فــروش را طراحــی کنند تا با 
راه انــدازی آن در ماه هــای آتــی وضــع عرضــه 
بــا  و  درج  ســامانه  آن  در  یــک روزه  جوجــه 

قیمت های مصوب عرضه شود.
معاونــت  طیــور  امــور  دفتــر  مدیــرکل 
تولیــدات دامی وزارت جهاد کشــاورزی درباره 
اخیــر،  مــاه  ســه  در  گفــت:  مــرغ  عرضــه  بــا 
برنامه هــای افزایش ســن گله هــای مرغ مادر، 
تولک بــری گله هــای بــاالی ۷۶ هفته و واردات 

تخم مرغ نطفه دار اجرا شده است.
او بــا بیــان ایــن کــه در ۵ مــاه گذشــته 
حــدود ۱۱میلیــون عــدد تخــم مــرغ نطفــه دار 
وارد کشــور شــده اســت، خاطرنشــان کرد: با 
توجــه بــه احســاس نیاز بــازار بــه جوجه ریزی 
و در راســتای اجــرای مصوبــه هفتــه گذشــته 
میلیــون   ۹۵ واردات  بــرای  وزیــران،  هیــات 
عــدد تخم مرغ نطفــه دار برنامه ریزی کرده ایم 
مهــر،  و  شــهریور  در  می کنیــم  پیش بینــی  و 

وارد  نطفــه دار  مــرغ  تخــم  عــدد  ۳۰میلیــون 
کشور شود تا بازار به وضع تعادل برسد.

معاونــت  طیــور  امــور  دفتــر  مدیــرکل 
تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره 
به این که اولین محموله تخم مرغ نطفه دار، 
پایــان هفتــه جــاری وارد کشــور خواهــد شــد، 
گفــت: بــه صورت هفتگی بین ۳ تا ۵ میلیون 
عــدد تخم مرغ نطفه دار وارد کشــور می شــود 
که نویدبخش افزایش تولید مرغ در ماه های 

آتی خواهد بود.
ملک نیــا ادامه داد: اکنــون قیمت جوجه 
بــه زودی  و  داشــته  کاهشــی  رونــد  یــک روزه 
قیمــت گوشــت مرغ بــه تعادل خواهد رســید 
و پیش بینــی می کنیــم بــا توجــه بــه واردات و 
افزایــش تولیــد، در مهــر قیمــت گوشــت مرغ 

روند کاهشی داشته باشد.
او دربــاره واردات گوشــت مــرغ، عنــوان 
ســال  مــرغ  گوشــت  واردات  مصوبــه  کــرد: 
ذخایــر  وضــع  اکنــون  و  شــد  ابــالغ  گذشــته 
استراتژیک مطلوب است؛ بنابراین در صورت 
بــروز مشــکل و یــا نیاز، گوشــت مرغ بــه بازار 

عرضه خواهد شد.

کــرد  عنــوان  صمــت  وزیــر  معــاون 
ممنوعیــت واردات لــوازم خانگــی بــر اســاس 
مصوبــه ســران قــوا در ســال ۹۷ تنظیــم شــد 
و بــا توجــه به تمدید در اردیبهشــت  تا پایان 

سال ۱۴۰۰ این ممنوعیت تداوم دارد.
مهــدی  ســیما،  و  صــدا  گــزارش  بــه 
مــاه  چهــار  در  کــرد:  اظهــار  صادقی نیارکــی 
نخســت امسال نســبت به مدت مشابه سال 
قبل، ۴۰درصد رشــد تولید در کشــور به ثبت 
رســیده، ایــن در حالیســت کــه آمار یاد شــده 

در ســال ۹۹ نســبت به ســال ۹۸ با ۷۰درصد 
افزایش تولید ثبت شــده اســت. امســال هم 
لــوازم  تولیــد ۱۶.۵ میلیــون دســتگاه  برنامــه 

خانگی بزرگ و کوچک داریم.
در  وزارت صمــت  امــور صنایــع  معــاون 
مــورد واردات لــوازم خانگــی، ادامــه داد: بــه 
اســتناد احکام دائمی تولید و توســعه، دولت 
فقــط می توانــد موانــع تعرفه ای داشــته باشــد 
و ضوابــط فنــی ایجاد کنــد. ممنوعیت واردات 
بر اســاس احــکام دائمــی امکان پذیر نیســت. 

ممنوعیــت بــر اســاس مصوبــه ســران قــوا در 
ســال ۹۷ تنظیــم شــد و با توجه بــه تمدید در 
اردیبهشــت ۱۴۰۰ تــا پایــان ســال ۱۴۰۰ ایــن 
ممنوعیــت تــداوم دارد. او بیــان کــرد: آنچــه 
باید تعیین تکلیف شــود بحث تقنینی اســت 
کــه بــه حمایــت از تولیــد داخــل اشــاره دارد. 
ظرفیــت  دســتگاه  ۲۰میلیــون  حــدود  اکنــون 
تولیــدی داریم که در زمین نصب شــده یعنی 
پروانه های بهره برداری است که برای افزایش 

تولید تعیین و تعبیه شده است.

صادقی نیارکــی گفــت: اکنــون کشــور بــا 
ارز حاصــل از صــادرات کاال اداره می شــود و 
در ماه هــای اخیــر برای تأمیــن کاال برای تولید 
داخل، تأمین ارز مناسبی صورت گرفته است 

و مواد اولیه به درستی وارد کشور می شود.
معــاون امــور صنایــع وزارت صمت اظهار 
کرد: در حوزه ریالی و سرمایه در گردش برای 
تولیــد ســاالنه حــدود ۲۲هــزار میلیــارد تومان 
سرمایه در گردش نیاز داریم که باید از سوی 

بانک ها و تولیدکنندگان تأمین شود.

از  یکــی  کــه  شــده  عنــوان  خبرهــا  در 
شــرکت های تأمیــن تجهیــزات صنعــت نفــت 
کــه اقــدام بــه واردات قطعــه می کنــد اخیــرا 
مأموریت پیدا کرده است تا نهاده های دامی 

را نیز به کشور وارد کند.
بــا  گفت وگــو  در  محمــودزاده  جــالل 
خبرگزاری ایلنا، درباره واردات نهاده از ســوی 
یــک شــرکت نفتــی اظهــار کــرد: شــرکت های 
باشــند،  تخصصــی  بایــد  نهــاده  واردکننــده 
ســال ها در ایــن زمینــه کار کــرده باشــند و از 
نظــر عملــی دارای تجربــه در زمینــه نهــاده و 

محصوالت کشاورزی باشند.
نهــاده  غیرتخصصــی  ورود  افــزود:  او 
باعــث می شــود این اقــالم مدت هــا در گمرک 

دپــو شــوند و بــه دلیــل نبــود آگاهی از شــیوه 
نگهــداری، استانداردســازی نکردن و نگهداری 
بهینه، فاســد شــده و از بین بروند، به طوری 
کــه اخیــرا نیــز میــزان زیــادی از نهــاده دامــی 
فاســد  کشــور  بندرهــای  انبــار  و  گمــرک  در 
شــده بودنــد. در بازدیــدی هــم که کمیســیون 
داشــت،  انبارهــا  ایــن  از  یکــی  از  کشــاورزی 
مشــاهده شــد که میزان زیــادی از محموله ها 
یــا کپــک زده بودنــد و بــرای مصــرف دام قابل 

استفاده نبوده و باید امحاء می شدند.
این عضو کمیســیون کشــاورزی مجلس 
تاکیــد کــرد: شــرکت های واردکننــده اوال بایــد 
تجربــه ایــن کار را داشــته باشــند، دوم اینکــه 
مســلط به شــیوه نگهداری و حمل و نقل  آن 

باشــند. اگــر شــرکت نفتــی اقــدام بــه واردات 
کنــد نــه تنهــا نهــاده بــه دســت مصرف کننــده 
نمی رســد بلکــه در انبارهــای غیراســتاندارد از 

بین می روند.
او خاطرنشــان کــرد: نبــود نهــاده دلیــل 
یــک شــرکت فروشــنده نفــت  کــه  نمی شــود 
نهــاده وارد کنــد که نــه امکانات و نه تخصص 

الزم را دارد.
می توانــد  دولــت  گفــت:  محمــودزاده 
شرکت های واردکننده را به صادرکنندگان نفت 
متصل کند و ارزی که بابت فروش نفت حاصل 
می شود در اختیار واردکننده قرار گیرد تا نهاده 

با کیفیت و استاندارد وارد شود.
او یــادآور شــد: اکنــون به دلیــل تحریم، 

بازگردانــدن ارز حاصــل از فــروش نفــت بــه 
می توانــد  دولــت  می شــود.  انجــام  ســختی 
هماهنــگ کند ارز در اختیار واردکننده اصلی 
نهاده قرار بگیرد و واردات صورت گیرد تا هم 
نهــاده بــا کیفیــت وارد کنند و هــم با توجه به 
اینکه بازار را می شناسند اقدام به واردات به 
موقع کرده و جلوی فساد نهاده نیز در گمرک 

و بنادر گرفته شود.
آمــده  عمــل  بــه  پیگیری هــای  طبــق 
وزارت  و  نفتــی  تجهیــزات  واردکننــدگان 

کشاورزی اطالعی از این موضوع نداشتند.
یــک شــرکت نفتی قرار اســت نهاده های 
دامی را از مشتریان نفت ایران تأمین کرده و 

به کشور وارد کند.

2 برنامه شش ماهه و دوساله وزارت صمت 
برای خودروسازی با تکیه بر توان داخلی 

واردات ۹۵میلیون تخم مرغ نطفه دار برای تامین نیاز بازار

تداوم ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰

واردات نهاده دامی به وسیله یک شرکت نفتی
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سخنگوی سازمان هواپیمایی: لغو ویزای ایران و عراق به اربعین 
۱۴۰۰ نمی رسد

بــهگفتــهســخنگویســازمانهواپیمایــیکشــوریلغو
ویزابینایرانوعراقبهاربعینامســالنمیرســدوبعداز

مراسماربعیناعمالخواهدشد.
محمد حسن ذیبخش در گفت وگو با خبرنگاران درباره 
پروازهــای اربعیــن اظهــار کرد: با هــدف ایجاد انســجام میان 
ارگان های ذی ربط در مراســم اربعین، مقرر شــد همه زائرانی 
کــه می خواهنــد برای حضور در مراســم اربعین حســینی )ع( 
۱۴۰۰ به عتبات عالیات مشرف شوند، باید در سامانه سماح 

ثبت نام کنند.
وی افزود: در همین راســتا ســازمان هواپیمایی کشوری 
به کلیه شــرکت های هواپیمایی داخلی و شــرکت هواپیمایی 
العراقیه اعالم کرده است که هیچ مسافری خارج از لیست 
اعالمی سامانه سماح نمی تواند در بازه زمانی ۲۸ شهریور تا 

۱۰ مهر بلیت تهیه کند.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری یادآور شد: نکته 
بعدی این است که حتماً تست منفی پی سی آر ۷۲ ساعته 
و نیــز کارت واکســن دو دوز را بایــد زائــران همــراه داشــته 

باشند.
وی خاطرنشــان کــرد: افــرادی کــه کمتــر از ۷۲ ســاعت 
اقامت دارند، نیازی به دریافت تست منفی پی سی آر برای 
برگشــت از آزمایشــگاه های عراق ندارند و با همین تست پی 
سی آر منفی که در ایران می گیرند، می توانند به عراق سفر 

کننــد و با همان به ایران برگردند.

ذیبخــش در خصــوص تأمیــن نــاوگان هوایــی پروازهای 
اربعیــن گفــت: ســازمان هواپیمایــی هیــچ مشــکلی از نظــر 
کمبود ناوگان برای پروازهای اربعین ندارد و برای انجام سفر 
۶۰ هزار زائر و مسافر هوایی، تمهیدات الزم اندیشیده شده 
اســت و زائــران بــه راحتــی می توانند بــا هماهنگی های انجام 

شده سفر خود را انجام دهند.
وی با تأکید بر اینکه برای دریافت بلیت، مشکلی وجود 
نــدارد تصریــح کرد: در این بازه زمانی مذکور، هماهنگی های 
الزم برای انجام پروازها صورت گرفته و پیگیری خواهد شــد 

تا پیش بینی های انجام شده، به نحو احسن انجام شود.
ایــن مقــام مســئول در صنعت هوانوردی بــا بیان اینکه 
ســازمان هواپیمایــی کشــوری تمام تالش خــود را برای امکان 
تهیــه بلیــت بــا قیمــت مناســب خواهــد کــرد، اظهــار کــرد: 
مبنــای قبلــی مــا بــر اســاس ســهمیه ۳۰ هــزار مســافر بــود و 
هماهنگی هــای الزم را بــا ایرالین هــا کــرده بودیــم با این حال 
مجدداً در حال رایزنی با شــرکت های هواپیمایی هســتیم که 
در نرخ های جدید هم قیمت مناسبی برای بلیت پرواز باشد.
وی در خصوص ویزا گفت: بعد از مذاکره ایران و عراق 
در خصــوص لغــو روادیــد، ســازمان هواپیمایی بــا وزارت امور 
خارجــه پیگیــر بــود که اعالم کردند لغو روادید ســفر به عراق 
به بعد از مراسم اربعین امسال اختصاص دارد و کسانی که 
در ســامانه ســماح ثبت نام خواهند کرد، باید شــخصاً نسبت 

به اخذ روادید عراق اقدام کنند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: چند هزار کارتخوان 
دارای تراکنش در خارج از کشور غیرفعال شد

بــهگفتــهســخنگویکمیســیوناقتصادیمجلــساخیرا
بانکهــاچنــدهــزاردســتگاهکارتخوانــیکهدرخارجکشــور
فعــالبودنــدیــابــهدســتگاههایمالیاتــیمتصــلنبودنــدو

نظارتیبرکارکردآنهانبوده،غیرفعالومسدودکردند.
غالمرضــا مرحبــا در گفت وگو با ایلنا، با یادآوری بخشــی 
از اعترافــات »میــالد حاتمــی« یکــی از سرشــاخه های ســایت 
قمــار دربــاره انتقال پول از ایران از طریــق کارت های اجاره ای، 
دســتگاه های پوز یــا صرافی های غیرمجاز اظهــار کرد: واقعیت 
این است که در گذشته هیچ نظارتی بر این موضوعات وجود 
نداشت و بدون ضابطه انواع دستگاه های کارتخوان ) پوز( به 

افراد ارائه شده و کارت های بانکی کنترل نمی شدند.
او در پاســخ به این ســوال که منظور از اینکه در گذشــته 
نظــارت وجــود نداشــته چه بازه زمانی اســت، گفــت:  تا همین 
چند ماه گذشــته شــاهد این بودیم که نظارت محکمی بر روی 

این مسائل وجود نداشت.
ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا اشــاره بــه 
اقداماتــی در ایــن حــوزه آغــاز شــده  اســت، ادامــه داد: اخیــرا 
بانک هــا چنــد هــزار دســتگاه کارتخوانــی کــه در خــارج کشــور 
فعال بودند یا به دستگاه های مالیاتی متصل نبودند و نظارتی 
بــر کارکــرد آنهــا نبــوده، غیرفعــال و مســدود کردنــد. همچنین 
بســیاری از کارت هــای بانکــی که هویت صاحبــان آنها مجهول 
بــوده و اطالعــات کافــی و کاملــی از صاحبــان آنهــا نداشــتند و 

تراکنش  آنها از خارج کشــور انجام می شــد را مسدود کردند.
مرحبــا افــزود:  در حــال حاضــر در اکثــر بانک هــا ادارات 
مبارزه با پولشــویی فعال اســت و این مسائل را رصد می کنند 
البتــه ایــن ادارات در برخــی از بانک هــا از چنــد ســال گذشــته 
دایــر بودنــد امــا عملکرد آنها در این حوزه کافی نبوده  اســت و 

متخلفان هم از این شــرایط سوء استفاده می کردند.
امــروز وضــع بســیار بهتــر و میلیون هــا  او تاکیــد کــرد:  
حســاب  بســته شــده  اســت، حســاب هایی که حاوی اطالعات 
کافی و کامل نبوده یا تراکنش مشکوک داشتند و یا سیستم 
تشــخیص داده که از آنها برای پولشــویی اســتفاده می شــده، 
غیــر فعــال شــده یــا اینکه از صاحبان این حســاب ها خواســته 

شده که حساب خود را تعیین تکلیف کنند.
ســخنگوی کمیســیون اقتصادی افزود:  ادعا نمی کنیم که 
در حــال حاضــر بــه ایده آل هــا رســیده ایم امــا رونــد تغییرات و 
مبــارزه بــا ایــن تخلفات و جلوگیــری از وقوع آنها آغاز شــده و 

گام های خوبی برداشته است.
و  کارتخوان هــا  خــروج  چگونگــی  بــه  اشــاره  بــا  مرحبــا 
دســتگاه های پــوز اظهــار کرد: کشــور مرزهای گســترده ای دارد 
و بخشــی از ایــن دســتگاه های پــوز به صورت قاچاق از کشــور 
خــارج شــده امــا در یــک مقطعی خــروج دســتگاه کارتخوان از 
کشــور ممنوعیــت قانونی نداشــت و افــراد دســتگاه کارتخوان 
در کیــف و چمــدان می گذاشــتند و بــه راحتــی از کشــور خــارج 
می کردند و اگر مامور حراســت فرودگاه درباره چرایی حمل و 
خروج دســتگاه کارتخوان می پرســید، افراد پاسخ می دادند که 
تاجــر هســتند و بــرای عملیــات بانکــی نیاز به کارتخــوان دارند 
و وســیله شــخصی خودشان اســت. طبیعتا وقتی منع قانونی 
وجود نداشــته باشــد کســی هم نمی تواند جلوی خروج آن از 
کشــور را بگیرد. او با بیان اینکه دســتگاه  های پوز و کارت های 
بانکــی کــه تراکنش هــای غیرمعمــول در خارج از کشــور انجام 
داد: در حــال حاضــر  ادامــه  اســت،  ردیابــی  قابــل  می دهنــد 
دســتگاه های کارتخوانی که در خارج از کشــور تراکنش انجام 
می دهنــد و بســتر اینترنتــی آن ها و شــماره تمــاس از خارج از 

کشــور است،  ردیابی و غیرفعال می شوند.
ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی بــا اشــاره بــه فعالیــت 
صرافی هــای غیرمجــاز و همــکاری بــا ســایت های قمــار بــرای 
انتقــال پــول از ایــران گفــت: فعالیت هــای زیرزمینــی در هــر 
صنفــی ممکــن اســت وجــود داشــته باشــد و ســایت های قمار 
و یــا مجموعه هــای پولشــویی بخشــی از انتقــال پــول را ممکن 
اســت از طریــق صرافی های غیر مجــاز انجام دهند اما همواره 
بــا صرافی هــای غیــر مجــاز برخــورد قانونــی صــورت گرفتــه و 
بازداشــتی ها در این حوزه کم نیســت. البته هر چقدر هم که 
بــا بــزه مبــارزه شــود باز هم افرادی هســتند که به ســمت این 
تخلفــات برونــد و در هیــچ کجــای دنیــا ایــن تخلفــات و بزه هــا 

ریشه کن نشده است.

 رئیس کمیسیون امنیت ملی: عراق عزم سیاسی جدی 

برای اجرای پروژه های اقتصادی با ایران دارد
رئیــسکمیســیونامنیــتملــیوسیاســتخارجــی
بــااشــارهبــهعــزمسیاســیعــراقبــرایاجــرایپروژههــای
اقتصادی،سیاسی،امنیتیدوجانبهگفتکه»الکاظمی«

دنبالجلبرضایتایراناست.
وحیــد جــالل زاده، رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و 
سیاســت خارجــی مجلــس در گفتگــو بــا مهــر، بــا اشــاره به 
بــا قالیبــاف رئیــس  الکاظمــی نخســت وزیــر عــراق  دیــدار 
مجلــس شــورای اســالمی گفــت: نخســت وزیر عــراق اولین 
مقام سیاسی بود که بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم 
و جلسه تنفیذ به ایران سفر کرد که این امر نشان دهنده 

عمق و وسعت روابط ایران و عراق است.
وی بــا بیــان اینکــه نخســت وزیــر عــراق بــرای تبریــک 
ریاست جمهوری حجت االسالم رئیسی و پیگیری پروژه های 
اقتصادی و سیاســی بین ایران و عراق به جمهوری اســالمی 
سفر کرد، افزود: الکاظمی اعالم کرد در دولتم تالش کردم 
پروژه هایــی کــه بیــن ایــران و عــراق در زمینه های سیاســی، 
اقتصادی و امنیتی وجود داشت، اجرایی و رضایت جمهوری 

اسالمی را جلب کنم.
امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی  رئیــس کمیســیون 
بــا اشــاره بــه عــزم سیاســی عــراق بــرای اجــرای پروژه هــای 
اقتصــادی، سیاســی، امنیتــی دوجانبــه گفــت: »الکاظمــی« 

دنبال جلب رضایت ایران است.
نماینــده مردم ارومیــه در مجلس اظهار کرد: الکاظمی 
بــا اشــاره بــه فشــارهای اقتصادی سیاســی و امنیتــی که در 
ســالهای اخیــر روی ملــت عــراق وجــود داشــت، تاکیــد کرد: 
تالش هــا و مجاهدت هــای ملــت ایران بــرای حمایت از ملت 

عراق را فراموش نمی کنیم.
گالیهقالیبافازالکاظمی

وی گفــت: رئیــس مجلس شــورای اســالمی اعالم کرد 
مــردم از مــا ســوال می کننــد کــه ما بــه عراق کمــک کردیم و 
جوانــان مــا جــان خــود را فــدای امنیــت مشــترک دو کشــور 
کردند چرا در حوزه های اقتصادی، ایران و عراق روابط قابل 
دفاعی ندارند و در تحریم ها، عراق به ایران کمک نمی کند.
امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی  رئیــس کمیســیون 
مجلــس اظهــار کــرد: الکاظمی در پاســخ به اظهــارات رئیس 
مجلس شــورای اســالمی اعالم کرد؛ حق با شماســت. عراق 

بعــد از تحریم هــای دهــه ۹۰ همچنان ارز مــورد نیاز خود را 
از بانک هــای فــدرال آمریــکا دریافــت می کنــد و در مباحــث 
مالــی و بانکــی دچار تحریم هایی هســتیم که نتوانســتیم از 
آن رهــا شــویم، امــا تــالش می کنیــم در کنار مــردم و دولت 

ایران بایستیم.
جــالل زاده اظهــار داشــت: بنــده ایــن ســفر را مثبــت 
ارزیابی می کنم. اگر دو ملت ایران و عراق در کنار هم قرار 
بگیرند قطعاً بســیاری از مشــکالت منطقه حل خواهد شد. 
عراق می تواند در شکســتن تحریم های آمریکا علیه ســوریه 
قدم هــای مهمــی بردارد. عالوه بر این دولــت عراق می تواند 

به ملت لبنان نیز برای دور زدن تحریم ها کمک کند.

ارادهسیاسیعراقبرارتقایروابط
اقتصادیباایراناست

وی تصریــح کــرد: جمهــوری اســالمی به دنبال توســعه 
روابط اقتصادی با عراق است، تیمی که نخست وزیر عراق 
را در ســفر بــه ایــران همراهــی می کردند بســیار قابل توجه 
بودنــد. کمتــر اتفــاق می افتــد کــه نخســت وزیــر یک کشــور 
این تعداد مقامات را به همراه خود به ســفر بیاورد. وزرای 
امورخارجه، نیرو، حمل و نقل، مســکن، دبیر شــورای عالی 
امنیــت ملــی، وزیر مالی در این ســفر الکاظمــی را همراهی 
می کردند که نشان دهنده اراده سیاسی عراق برای ارتقای 

روابط اقتصادی با ایران است.
نماینــده مــردم ارومیه در مجلس با اشــاره به بررســی 
برخــی مســائل مرزی و اقتصادی در دیــدار دوجانبه، افزود: 
امیــدوارم ایــن ســفر مقدمــه ای بــرای ارتقــای روابــط ایران و 

عراق در دولت سیزدهم باشد.
وی در پاســخ بــه این ســوال کــه آیا نخســت وزیرعراق 
پیغامی از ســوی عربســتان برای مذاکرات با ایران داشت یا 
خیر؟ گفت: عراق تا امروز محل مذاکرات هیئت های ایرانی 
و عربستانی بود. این پرونده مسیر خودش را طی می کند. 
جمهــوری اســالمی بــه دنبــال تنش زدایــی و برقــراری روابط 
حســنه بــا کشــورهای همســایه اســت. تجربــه افغانســتان 
پیش روی ما است. اگر از کشورهای خارجی برای اقدام در 
منطقه نیابت بگیریم هیچ ارتباطی بین کشورهای همسایه 

برقرار نخواهد شد.

اخبـــــــــــــــــار

گاز ملــی شــرکت دیســپچینگ مدیــر
گاز درصــد ۸۰ اینکــه بــه اشــاره بــا ایــران
مصــرف خانگــی بخــش در کشــور تولیــدی
میشــود،گفــتکــهاگــرمدیریتمصــرفاز
طرفمشترکانبخشخانگیوتجاریانجام
نشــود،درزمســتانشــاهدقطــعگازوبــرق

خواهیمبود.
محمدرضا جوالیی در گفت وگو با ایرنا با 
اشــاره به اینکه برای فصل زمســتان جلســات 
کمیته سوخت برگزار شده و محدودیت هایی 
را شناســایی  داریــم  تامیــن ســوخت  در  کــه 
کرده ایم، افزود: راه حل ها را پیش بینی کردیم 
و با همکاری وزارت نیرو و پخش در تالشــیم 
مصــرف انــرژی کشــور را بــه صــورت مطمئــن 
تامیــن کنیــم و خللــی اتفــاق نیوفتــد. البتــه 
الویــت، تامیــن گاز بخــش خانگــی و تجــاری 
اســت و با اســتفاده از ســوخت مایع مصارف 

نیروگاه ها و صنایع را تامین می کنیم.
جوالیــی بــا تاکیــد بــر اینکــه نکتــه مهــم 
تجــاری  و  خانگــی  بخــش  مصــرف  مدیریــت 
اســت بخــش خانگــی و  اســت، گفــت: الزم 
مــردم در مصــرف بــرق گاز مدیریت مصرف را 
انجــام دهنــد تا بتوانیــم گاز را به تمام مناطق 
به صورت پایدار، مستمر و با حداکثر ظرفیت 

انتقالی برسانیم.
وی ادامــه داد: بــرای اینکه بتوانیم تولید 
پایداری در زمســتان داشــته باشــیم تعمیرات 
۴ پاالیشــگاه ایــالم ،۱۷ و ۱۸ پــارس جنوبــی، 
پارســیان و فاز ۱ پارس جنوبی در حال انجام 

است.

پایانتعمیراتپاالیشگاههای
گازیتایکماهآینده

مدیر دیســپچینگ شرکت ملی گاز ایران 

افزود: تا آخر مهر تعمیرات کلیه پاالیشگاه ها 
و خطوط انتقال به پایان می رسد و با حداکثر 
تــوان در مــدار قــرار می گیــرد و پیش بینی این 
از طریــق  کــه در همیــن فاصلــه هــم  اســت 

سوخت مایع انرژی کشور را تامین کنیم.
انتهــای  از  معمــوال  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
آبــان مــاه، مصرف در بخش خانگــی و تجاری 
افزایــش پیدا می کند، گفت: اما برای امســال 
از آبــان افزایش مصرف را پیش بینی کردیم و 

از همین رو اقدامات الزم آغاز شده است.
بــه گفته جوالیی با فازبندی در مدیریت 
مصــرف، تولیــد و تامیــن گاز بــه اســتقبال ۵ 

ماهه آخر سال می رویم.
وی بــا اشــاره بــه اینکه ســال گذشــته در 
روزهایی تحویل گاز به نیروگاه ها در زمستان 
بــه ۶۰ میلیــون متــر مکعــب در روز رســید، 
گفت:  بعد از آن با توافقی که با وزارت نیرو 
انجام شــد و توانستیم سوخت مایع را تامین 
کنیم. البته متوســط گازرســانی به نیروگاه ها 
در سال گذشته به زیر ۸۰ میلیون مترمکعب 

در روز نرسید.
جوالیــی میزان گازرســانی بــه نیروگاه ها 
و صنایع در ســال جاری را تحت تاثیر مصرف 
گاز در بخــش خانگــی عنــوان کــرد و افــزود: 
حــدود ۸۰ درصــد گاز تولیــد کشــور را بخــش 
خانگــی و تجــاری مصــرف می کننــد و بــا توجه 
 بــه آن می توانیــم گاز بقیــه مناطــق را تامیــن  

کنیم.
در  خالــی  ظرفیــت  داد:  ادامــه  وی 
پاالیشگاه ها نداریم؛ تولید از منابع با ظرفیت 
پاالیشگاه ها برابر است با این حال اگر تولید 
گاز از میدان هــای گازی کشــور اضافــه شــود 
قادر خواهیم بود با توجه به نوع پاالیشــگاه، 

گاز را تحویل بگیریم.

وزیــرراهوشهرســازیازآغــازبرنامــه
مسکنیدولتطیدوهفتهآیندهخبرداد.
در حاشــیه  روزگذشــته  قاســمی  رســتم 
بیســت و یکمین نمایشگاه صنعت ساختمان 
در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره بــه اینکــه در 
ایــن نمایشــگاه فناوری هــای نویــن در عرصــه 
صنعــت ســاختمان عرضه شــده اســت گفت: 
شــاخصه های مهمــی کــه امــروز در دنیــا بــه 
عنوان توســعه مســکن مطرح اســت سرعت، 

قیمــت و کیفیــت اســت کــه مــا نیز در کشــور 
بایــد ایــن ســه شــاخصه را پیگیــری کــرده و از 
فناوری جدید در صنعت ســاختمان اســتفاده 
کنیــم. وی افــزود: ظــرف دو هفتــه آینده خبر 
خوبــی بــرای برنامــه دولــت در بخش مســکن 
اعالم می شود که اقدام عملی شروع ساخت 

برنامه مسکنی دولت است.
وزیــر راه و شهرســازی ادامــه داد: بــرای 
موضــوع زمیــن هیــچ مشــکلی نداریــم و ایــن 

اقدام راهبردی که در وزارت راه و شهرســازی 
مبنــی بر ایجاد بانــک زمین بود در یک برنامه 
دو ماهــه پیش بینی شــده که بخش زیادی از 
زمین اهداف چهار ســاله ما در بخش مسکن 

تأمین شده است.
وی در مــورد قیمــت ســیمان گفــت: بــا 
برنامه ریزی هــای انجــام شــده شــاهد کاهش 
قیمــت مســکن از عــدد بزرگــی بــه یــک عــدد 

منطقی بوده ایم.

ســامانه  زودی  بــه  داد:  ادامــه  قاســمی 
امالک و اسکان بارگذاری می شود.

قانــون  بــه  توجــه  بــا  کــرد:  وی تصریــح 
جهش تولید مسکن به زودی در شورای عالی 
مســکن قیمت هایــی برای مصالح ســاختمانی 

پیشنهاد می دهیم.
وزیــر راه و شهرســازی خاطرنشــان کــرد: 
باقــی مانــده واحدهــای مســکن مهــر تــا پایان 

سال تکمیل می شود.

هفــتمصوبــهمهــماینشــوراازجمله
»لغــواجــرایســند۲۰۳۰«کــهمدتهــابــر
زمیــنماندهبودازســویرییــسجمهوریو
رییــسشــورایعالــیانقــالبفرهنگــیبرای

اجرابهدستگاههایمربوطهابالغشد.
سید سعیدرضا عاملی با اعالم این خبر 
افــزود: هفــت مصوبه مهم این شــورا مدت ها 
ابــالغ نشــده بــود که آیــت هللا ســید ابراهیم 
رئیسی رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی 
انقــالب فرهنگــی بــرای اجــرا به دســتگاه های 

مربوطه ابالغ کرد.
مصوبــات  ایــن  کــرد:  تصریــح  وی 
شــامل »لغــو اجــرای ســند ۲۰۳۰«، »بنیــاد 
ایرانشناســی«، »قانون تشــکیل هیات امنای 
و  عالــی  آمــوزش  موسســات  و  دانشــگاه ها 

برنامه ریــزی  گــروه  »تاســیس  پژوهشــی«، 
مراکــز و موسســه های آموزشــی و پژوهشــی 
نامــه  آییــن  تکمیــل  و  »اصــالح  و  خــاص« 
کمیســیون فرهنگــی تربیــت بدنــی و ورزش 
کشــور« اســت و از جمله مهمترین مصوباتی 
بــه  جمهــوری  رئیــس  ســوی  از  کــه  اســت 

دستگاه های اجرایی ابالغ شد.
فرهنگــی  انقــالب  عالــی  شــورای  دبیــر 
یــادآور شــد مجموعــه مصوبــات شــورای عالی 
انقــالب فرهنگــی در اختیار آیت هللا رئیســی 
رئیــس جدید شــورای عالی انقــالب فرهنگی، 
قــرار گرفت و ایشــان بــا گذرانــدن فرایندهای 
الزم مصوبــات، هفــت مصوبــه شــورای عالــی 

انقالب فرهنگی را ابالغ کرد.
عالــی  شــورای  خبــر  مرکــز  گــزارش  بــه 

انقــالب فرهنگــی، عاملی به ابالغ نشــدن ۲۹ 
مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی از سوی 
رئیس جمهوری در سال های متمادی اشاره و 
بیــان کرد: در این زمینه گاهی بخش حقوقی 
و  گرفتــه  تصویــب مصوبــه  از  بعــد  ایراداتــی 
گاهــی دســتگاه مجــری ذی نفــع بــه مصوبــه 
ایراد گرفته اســت و یا به دالیل مختلف عدم 
ابالغ مصوبات شــورای عالی انقالب فرهنگی 
نبــوده اســت! درحقیقــت اعضــای  مشــخص 
شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی بــه نوعــی از 
ابــالغ نشــدن مصوبــات، احســاس نارضایتــی 
کرده بودند. وی خاطرنشان کرد: بعد از اینکه 
مصوبــه ای بــه تصویــب اعضــای شــورای عالی 
انقــالب فرهنگــی می رســد، قاعدتــاً باید ابالغ 
شــود.همچنین حتــی اگــر اقدامــات حقوقی و 

یــا گرفتن نظر کارشناســی دســتگاه ها مدنظر 
باشد، باید قبل از تصویب مصوبه در شورای 

عالی انقالب فرهنگی صورت گرفته باشد.

الگویتوسعهپایدارمشکالت
زیادیدارد

دبیــر شــورای عالــی انقــالب فرهنگی به 
مصوبــه لغــو اجرای ســند ۲۰۳۰ اشــاره کرد و 
گفــت: نــگاه بــه اســناد بیــن المللی تــا زمانی 
کــه اســتقالل فرهنگــی و اجتماعــی کشــور را 
دچــار تعــارض نکنــد، محترمانــه اســت؛ ابالغ 
»لغــو ســند یــا بیانیــه آمــوزش ۲۰۳۰" یــک از 
مصوبات شــورای عالی انقالب فرهنگی است 
که با همین نگرش مراحل مصوبه ای آن طی 

شده است.

رئیــسشــورایراهبــریبهبــودمحیــط
کســبوکارمیگوید:بررســیطــرحمدیریت
تعــارضمنافــعکهباانتقاداتاینشــورانیز
همراهشــدهبود،ازدســتورکارصحنخارج

وبهکمیسیوناجتماعیبازگشتهاست.
شــورای راهبری بهبود محیط کسب وکار 
در نشســت جدیــد خــود، بــه بررســی عملکرد 
این شــورا در ۴۰ جلســه گذشته و دستور کار 
۶ ماه آینده آن پرداخت و ســرانجام مصوبات 

جلسات گذشته را مورد پیگیری قرار داد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری اتــاق ایــران، 
یکــی از ایــن مصوبات ارائه بســته پیشــنهادی 
بخش خصوصی درباره اولویت های اقتصادی 
بــه دولــت جدیــد بــود که ایــن گــزارش تهیه و 
به صورت رسمی به دولت ارائه شد. همچنین 
موضــوع راهکارهــای تامین مالــی تولید نیز با 

استقبال خوبی مواجه شد.
موضــوع دیگــر بررســی طــرح مدیریــت 
تعــارض منافــع بود کــه با وجود ضــرورت این 
آن،  در  اساســی  اشــکاالت  دلیــل  بــه  بحــث 
شــورای راهبــری خواســتار اصــالح و بررســی 
مجدد آن شده بود. حمیدرضا فوالدگر رئیس 
شــورای راهبــری بهبــود محیط کســب وکار در 
نشســت این شــورا اعالم کرد که خوشبختانه 
ایــن طــرح فعــال از دســتور کار صحن مجلس 
خارج شــده و حاال وقت بســیار مناسبی برای 
پیگیــری رفــع مشــکالت ایــن طــرح از طریــق 

ارتباط با کمیسیون اجتماعی است.
نماینــده  مرعشــی  محمدجعفــر  ســید 
اتــاق ایــران در شــورای راهبــری بهبــود محیط 
کســب وکار هم دراین باره گفــت: الیحه ای که 

دکتر جنیدی و معاونت حقوقی رئیس جمهور 
ســابق بــرای موضــوع مدیریت تعــارض منافع 
تهیه نمود کار شایسته ای است. ممکن است 
مجلــس یازدهــم بــه دالیــل خاصــی آن را از 
دســتور کار خــارج کــرده باشــد. امــا ازآنجاکــه 
حرفــه ای  اصالــت  یــک  اتــاق  در  مــا  اصالــت 
اســت و مصالــح بلندمــدت کشــور را در نظــر 
بایــد  تهیه کننــدگان  از  مســتقل  می گیریــم، 
محتوای شایسته را پاس بداریم. بنابراین من 
پیشــنهاد می کنــم تمرکز خــود را روی محتوای 
ســابق  معاونــت  توســط  تدوین شــده  الیحــه 
حقوقــی رئیس جمهــور بگذاریــم و برای تحقق 
بخشــی آن تــالش کنیــم. حیــف اســت ایــن 
کار شایســته بــه دلیل برخی حــب و بغض ها 

اجرایی نشود.
مباحــث مربــوط بــه تأمیــن اجتماعــی از 
دیگر محورهای مورد بررســی در نشست های 
قبلی شورای راهبری بود. محسن مالیی دبیر 
اجتماعــی  تامیــن  و  کار  مالیــات،  کمیســیون 
اتــاق ایران درباره آخریــن پیگیری های مربوط 
بــه این موضوع توضیــح داد: در بخش تأمین 
اجتماعی بحثی با عنوان احیای شــورای عالی 
داشــتیم که در پیگیری هایــی که انجام دادیم 
مقاومــت زیــادی در مقابــل آن وجــود داشــت 
و حتــی الیحــه ای که آقای شــریعتمداری وزیر 
ســابق رفــاه، بــه دولــت فرســتاد در همان جــا 
باقــی مانــد. ما پیگیری کردیم که آقای توالیی 
را به عنــوان نماینــده اتــاق عضــو هیئت امنــای 
تأمیــن اجتماعی کنیم. این قولی بود که وزیر 
داده بود و باالخره برای عضویت آقای توالیی 

در شورای سه نفره نظارت حکم صادر شد.

او ادامــه داد: در رابطــه بــا هیــات  امنــای 
تأمیــن اجتماعــی یک الیحــه یک خطی بود که 
به قانون ســال ۵۸ برمی گشــت. ما در ترکیب 
طرف هــای  همــه  نکردیــم.  ورود  هیــات  ایــن 
ســه جانبه گرایی  خصــوص  در  کارفرمایــی 
هم نظــر بودیــم که اگــر در ترکیــب ورود کنیم 
کل الیحــه متوقــف خواهــد شــد؛ بلکه معتقد 
بودیم باید ابتدا شــورا را احیا کنیم تا بعد به 

ترکیب ورود کنیم.
مالیــی تأکیــد کــرد: احیــای شــورای عالی 
تأمین اجتماعی از این نظر در اولویت ما قرار 
گرفت که قدم مثبت و رو به جلویی است اما 
آنچــه می خواســتیم ۱۰۰ بود ولــی آنچه اتفاق 

افتاد ۱۰ است.
او ادامــه داد: امــا در خصــوص تنقیــح و 
ایجاد شــورای وحدت رویه اتفاق خوبی افتاد. 
هــم بخشــنامه ۱۱ کــه بخشــنامه درآمد اســت 
و هــم بخشــنامه ۱۴ که بخشــنامه پیمانکاران 
اســت به خوبــی اصالح شــده و بخــش زیــادی 
از مطالبــات بخــش خصوصــی بــه یمن حضور 
آقــای آهنی هــا و شــورایی کــه ذیــل شــورای 
گرفــت،  شــکل  موضــوع  ایــن  بــرای  راهبــری 
لحــاظ شــد و هر دو بخشــنامه اصــالح و ابالغ 
شــدند. به عــالوه مقرر شــد از ایــن به بعد اگر 
قرار به صدور بخشــنامه ای در ســازمان تأمین 
اجتماعی باشــد، ابتدا در شــورای وحدت رویه 
مطرح شــود و ســپس صادر و ابالغ شــود. در 
این شــورا هم آقای آهنی ها به عنوان نماینده 

اتاق معرفی شد.
مالیــی گفت: در رابطه بــا قانون مالیات 
بر ارزش افزوده هم بخشــی از مطالبات اتاق 

انجام شــده اســت. مثالً در بخش های مربوط 
بــه آییــن دادرســی، بخش پیمانــکاری، بخش 
معامــالت نســیه، بخش توزیــع مالیات ارزش 
اتفاقــات  محیط زیســت  مالیــات  یــا  افــزوده 
دیــده  هــم  بخش هایــی  امــا  داد.  رخ  خوبــی 
نشده که پیگیری کردیم و قرار شد در تدوین 

دستورالعمل ها همکاری کنیم.
از مشــکالت هــم  او بخشــی  بــه گفتــه 
مربــوط بــه تفســیر متفــاوت دســت اندرکاران 
کــه  اســت  نیتــی  بــا  مالیاتــی  امــور  ســازمان 
داشــته  قانــون  تدویــن  زمــان  در  قانون گــذار 
است. که راه حل آن این است که سعی کنیم 
فعالین اقتصادی را آگاه کنیم. یعنی جلسات 
و نشســت های آموزشــی برگــزار کنیم و فعال 
اقتصــادی را از حقــوق خــود آگاه کنیــم. ایــن 

مسئولیت اتاق های سه گانه است.
کــرد  تأکیــد  هــم  فوالدگــر  حمیدرضــا 
فعــاالن  آمــوزش  بــه  مربــوط  بحث هــای  کــه 
در  خصوصــی  بخــش  مشــارکت  اقتصــادی، 
تدویــن دســتورالعمل ها و همین طــور موضوع 
اجــرای ســامانه مؤدیــان مالیاتــی و پایانه های 
فروشــگاهی بایــد به طورجــدی مــورد پیگیــری 

قرار بگیرند.
او در پایــان گفــت: آخریــن موضــوع هم 
مربوط به بحث رمز ارزها است که بحث های 
انجام شده در شورای راهبری به گزارشی در 
مجلس منجر شــد. آقای توانگر که در جلسه 
حاضــر بــود از نتایــج آن اســتفاده کــرد و در 
گــزارش مجلــس مــوارد بیان شــده را قیــد کرد 
و پیشــنهاد شــد گزارش کمیســیون اقتصادی 
مجلس در این زمینه دریافت و بررسی شود.

طرحمدیریتتعارضمنافعازدستورکارصحنمجلسخارجشد

رئیسجمهوری۷مصوبهبرزمینماندهشورایعالیانقالب
فرهنگیراابالغکرد

وزیرراهوشهرسازیخبرداد:برداشتناولینگامساخت
یکمیلیونمسکناز۲هفتهآینده

زنگخطرقطعگازوبرقدرزمستان
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

افتتاح مرکز واکسیناسیون 
کووید 19 بانک ملت

مرکز واکسیناسیون کووید 19بانک ملت با حضور 
فرمانــده عملیــات مدیریــت بیمــاری کرونــا در اســتان 
تهران و مدیرعامل این بانک به صورت رســمی آغاز به 

کار کرد.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
علیرضــا  دکتــر  ملــت، 
زالــی، فرمانــده عملیات 
مدیریــت بیمــاری کرونا 
در اســتان تهران در این 
از  قدردانــی  بــا  مراســم 
بانــک  دســت اندرکاران 
ملــت بابــت راه اندازی مرکز واکسیناســیون کرونا گفت: 
مرکز بانک ملت پس از چند روز واکسیناســیون داخلی 
بانک، به یک مرکز عمومی واکسیناسیون تبدیل خواهد 
شــد و شــهروندان تهرانــی می تواننــد با انتخــاب نام این 
مرکز در ســامانه الکترونیک ســامت وزارت بهداشــت و 

اخذ نوبت، به تزریق واکسن کرونا اقدام کنند.
از  یکــی  بانک هــا  کــه  نکتــه  ایــن  بیــان  بــا  او 
بــا  کارکنــان  مواجهــه  بحــث  در  مراکــز  پرریســک ترین 
ویــروس کرونا هســتند تاکید کــرد: بانک ها پس از کادر 
درمــان، دومیــن گــروه از نظر تعداد ابتا به این ویروس 
بوده انــد. محمــد بیگدلی، مدیرعامــل بانک ملت هم در 
آییــن افتتــاح ایــن مرکز، افتتــاح این مرکز را در راســتای 
ایفــای مســوولیت های اجتماعــی بانک ملــت و در قالب 
طرح شهید سلیمانی عنوان کرد و اظهار کرد: تا سه روز 
آینــده کارکنــان شــرکت های زیرمجموعه بانک و ســپس 
خانواده هــای کارکنــان در ایــن مرکــز واکســینه خواهنــد 
شــد و پــس از آن بــا قــرار گرفتــن نــام مرکــز در ســامانه 
واکسیناســیون وزارت بهداشــت، عمــوم مــردم قــادر بــه 

تزریق واکسن در این مرکز خواهند بود.
او بــا بیــان این نکته که مرکز واکسیناســیون بانک 
ملت در دو شــیفت کاری و از ســاعت 8صبح تا 19عصر 
آمــاده خدمات دهی به مــردم خواهد بود از آمادگی این 
مرکــز بــرای فعالیت شــبانه روزی در راســتای تســریع در 
بحــث واکسیناســیون هموطنــان خبــر داد. مدیرعامــل 
بانک ملت دایربودن 4 ایســتگاه تزریق واکســن در این 
مرکــز را یــادآور شــد و ادامــه داد: ظرفیــت روزانــه مرکــز 
واکسیناسیون بانک ملت تزریق 800دوز واکسن کرونا 
بر اساس موجودی واکسن وزارت بهداشت خواهد بود.

پرداخت بیش از 8 هزار وام 
ازدواج از سوی بانک تجارت

بانــک تجــارت درپایــان مــرداد ســال جــاری تعداد 
بــه  ازدواج  قرض الحســنه  تســهیالت  8113فقــره 

متقاضیان پرداخت کرده است.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانک تجــارت، این بانک 
در راســتای عمــل بــه مســئولیت اجتماعــی، حمایــت از 
اقشــار آســیب پذیر و تســهیل شــرایط ازدواج جوانــان، 
تســهیات  اعطــای 
ازدواج  قرض الحســنه 
را در اولویت هــای خــود 
مــرداد  در  و  داده  قــرار 
بیــش  بــه  جــاری  ســال 
از8هزار زوج تســهیات 
ازدواج  قرض الحســنه 
اســت.  کــرده  پرداخــت 
12014نفــر  همچنیــن 
از واجدیــن شــرایط دریافــت تســهیات قرض الحســنه 
در نوبــت دریافــت این تســهیات هســتند کــه به زودی 
براســاس ضوابــط تعیین شــده، از ســوی شــعب بانــک 

تجارت پرداخت می شود.
ایــن بانــک درپایــان تیــر ســال 1400نیــز عملکــرد 
شــاخصی داشــته و درایــن بــازه زمانــی به8113نفــر از 
زوج های جوان تســهیات قرض الحسنه ازدواج پرداخت 
کــرد و در مجمــوع از ابتــدای ســال نیــز بــه قریــب بــه 

38هزار نفر این تسهیات پرداخت شده است.
از  89812نفــر  99بــه  ســال  در  تجــارت  بانــک 
زوج هــای جــوان بالغ بــر 47هزارمیلیارد ریال تســهیات 

قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده بود.

از بانک ملی کد شهاب 
بگیرید

شناســه هویــت الکترونیــک بانکــی )کــد شــهاب( 
شناسه ای 1۶رقمی است که برای هر مشتری بانکی به  
صــورت اختصاصــی صــادر و در تمــام بانک ها به صورت 
یکسان تعریف می شود، اما در صورتی که یک مشتری 
را  خــود  شــهاب  کــد 
دریافــت نکــرده باشــد،  
در اســتفاده از خدمات 
بانکی با مشــکل مواجه 

خواهد شد.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
ملی، داشتن کد شهاب 
بــه منظــور پاکســازی و 
اصاح اطاعات حســاب ها الزامی اســت و ارائه خدمات 
بانکی به مشــتریان فاقد کد شــهاب با محدودیت هایی 

مواجه است.
کد یا شناســه شــهاب زمانی برای مشــتریان بانکی 
صادر می شود که احراز هویت مشتری به  صورت کامل 
انجــام و اطاعــات ارائــه  شــده در زمــان افتتــاح حســاب 
تأییــد شــود، بنابرایــن ارائــه اطاعــات هویتی، ســجلی، 
دارنــدگان  بــرای  مشــخص  کاری  و  کســب  و  مکانــی 
حســاب های حقیقــی و حقوقی به منظــور تخصیص کد 

شهاب الزم است.
 اســتعام کــد شــهاب حســاب های بانــک ملــی در

ble.ir/shahab_bot و بازوی https://bmi.ir/fa/shahab  

در پیام رسان بله امکان پذیر است.

 احداث گلخانه سبزی

 و صیفی در استان بوشهر

با حمایت بانک کشاورزی
با مشــارکت بانک کشــاورزی، طرح گلخانه سبزی 
و صیفــی شــرکت مهــر کوثــر شــهنیا در شهرســتان دیر 

بــه  بوشــهر  اســتان 
بهره برداری رسید.

گــزارش  بــه 
روابط عمومــی مدیریــت 
شــعب بانک کشــاورزی 
ایــن  بوشــهر،  اســتان 
ظرفیــت  بــا  طــرح 
بــا  مربــع  7240متــر 
ســرمایه گذاری بــه مبلغ 

40میلیــارد ریــال در روســتای شــهنیا شهرســتان دیر به 
بهره برداری رسید.

تســهیات پرداختــی بــه این پــروژه از محــل اعتبار 
بند الف تبصره 18سال 1399، با مبلغ 22میلیارد ریال 
بوده اســت که زمینه اشــتغال مســتقیم 4نفر را فراهم 

آورده است.

پرداخت 11۰ میلیارد ریال 
تسهیالت حمایتی ودیعه 

مسکن در بانک آینده
بانــک آینــده از ابتــدای شــهریور تــا هجدهــم ایــن 
ماه، تعداد ۲۲۴فقره تسهیالت حمایتی ودیعه مسکن 

به مبلغ 11۰میلیارد ریال پرداخت کرد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک آینــده، ایــن بانک 

طبق مصوبه های ســتاد 
اقتصــادی دولت، ســتاد 
ملــی مقابلــه بــا کرونا و 
بخشــنامه بانــک مرکزی 
بــه  را  تســهیات  ایــن 
مستاجران واجد شرایط 

پرداخت می کند.
بــا  مســتاجران 
ســامانه  در  ثبت نــام 

وزارت راه و شهرســازی و پس از احراز شــرایط به بانک 
معرفی می شوند.

مبلــغ  حداکثــر  جــاری،  ســال  مصوبــه  براســاس 
پرداخــت این تســهیات در تهران بزرگ، کان شــهرها و 
ســایر شهرها به ترتیب 700)هفت صد(، 400)چهارصد( 

و 2۵0)دویست و پنجاه( میلیون ریال است.

سامانه epay در بانک 
قرض الحسنه رسالت 

راه اندازی شد
سامانه استعالم و پرداخت آنی قبوض)Epay( در 

بانک قرض الحسنه رسالت راه اندازی شد.
قرض الحســنه  بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
رســالت، مدیر بانکداری الکترونیک بانک قرض الحسنه 
رسالت گفت: این سامانه در حال حاضر برای سرویس 

پرداخــت  و  اســتعام 
اول،  همــراه  قبــوض 
شــرکت  و  ثابــت  تلفــن 
توانیر فعال شده است.
ی  ر ا گلــه د حمید
بــا اشــاره بــه ســرویس 
اســتعام قبوض افزود: 
ســرویس  ایــن  در 
بــا  می توانــد  مشــتری 

ســهولت و در کمتریــن زمــان همچنیــن در بســتری امن 
بدهی پایان و میان دوره قبوض را استعام کند.

او بــا اشــاره پرداخــت آناین آنــی و غیرآنی قبوض 
قبــوض  غیرآنــی  آنایــن  پرداخــت  در  مشــتری  گفــت: 
می توانــد بــا اســتفاده از شناســه قبــض و پرداخت مورد 
از مشــاهده اطاعــات قبض)مبلــغ  پــس  نظــر خــود و 
بدهــی، نــوع قبــض و..( بــه پرداخــت آن از طریق درگاه 

پرداخت اینترنتی اقدام کند.

افزایش ضریب توانگری 
مالی بیمه سرمد

ضریب توانگری مالی بیمه سرمد افزایش یافت.
به گزارش روابط عمومی بیمه ســرمد، این شــرکت 
کــه در تمــام ســال های فعالیت خود، رتبــه یک توانگری 

کــرده  کســب  را  مالــی 
ایــن  توانســت  اســت، 
ســال  در  را  نســبت 

گذشته ارتقا دهد.
ارزیابــی  بــا 
مالــی  صورت هــای 
مصــوب 99و بر اســاس 
مرکــزی،  بیمــه  تائیــد 
بیمــه  توانگــری  ضریــب 

تــا  اســت  رســیده  171درصــد  بــه  از 147درصــد  ســرمد 
سرمدی ها برای هشتمین سال پیاپی، رتبه یک توانگری 

را به خود اختصاص دهند.
افزایــش  شــدند،  99موفــق  ســال  در  ســرمدی ها 
69درصــدی پرتفــوی را به ثبت برســانند و ســهم از بازار 

خود را به 2درصد افزایش بدهند.

طرح تدوین دســتورالعمل اعطای مجوز 
ســپرده گذاری به معاون نظــارت بر بورس ها 

و ناشران واگذار شد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه 
)ســنا(، رئیس ســازمان بــورس و اوراق بهادار 
معــاون  بــه محســن خدابخــش،  نامــه ای  در 
نظــارت بر بورس ها و ناشــران خواســتار تهیه 
ســپرده گذاری  مجــوز  اعطــای  دســتورالعمل 
نظــرات  اخــذ  از  پــس  2مــاه،  مــدت  ظــرف 

صاحب نظران بازار سرمایه شد.
در نامــه یادشــده، بر ضرورت تســهیل و 
نیز مهلت کافی فرایند احراز هویت ســجامی 
  ســهامداران به ویژه سهامداران مقیم خارج از 

کشور تاکید شده است.
دهقــان  محمدعلــی  دکتــر  نامــه  متــن 

دهنوی به شرح زیر است:
بــازار  توســعه  و  رشــد  راســتای  »در 
شــرکت های  ایجــاد  بــه  نیازمنــدی  ســرمایه، 
رقابــت  شــکل گیری  و  جدیــد  ســپرده گذاری 
در ایــن حــوزه، ضــروری اســت ظــرف مــدت 2 
مــاه از تاریــخ ایــن نامه، دســتورالعمل اعطای 
مجــوز ســپرده گذاری را پــس از اخــذ نظــرات 
صاحب نظــران فعــال در بــازار ســرمایه تهیه و 

به منظور طرح در هیئت مدیره آماده کنید.
همچنیــن بــا توجــه بــه نگرانی هایــی که 
در خصــوص زمان بندی احراز هویت ســجامی 
  بــرای برخــی از ســهامداران به ویــژه اشــخاص 

مقیم خارج از کشور ایجاد شده است، ضمن 
تاکیــد بــر لزوم احراز هویت همه فعاالن بازار 
الزم اســت بر فرایند اجرایی به نحوی نظارت 
کنیــد کــه اوال روش احــراز هویــت اینترنتی تا 
حد امکان تســهیل و ساده ســازی شــود. ثانیا 
مهلــت کافــی بــرای احــراز هویــت داده شــود. 
همچنیــن امکان پذیــری احــراز هویــت توســط 
بررســی  نیــز  مســتقل  به صــورت  کارگــزاران 

شود.«

تکلیف نماد های رهاشده 
سهام عدالت

رئیــس  دیگــری  خبــر  در  همچنیــن 
اســتانی  نمادهــای  دربــاره  بــورس  ســازمان 
ایــن  مشــکات  و  عدالــت  ســهام  رهاشــده 
نمادهــا بــه باشــگاه خبرنگاران جــوان گفت: 
اســتانی  ســرمایه گذاری  شــرکت های  ایــن 
بنابرایــن  هســتند؛  شــرکت ها  بقیــه  ماننــد 
مشــمول همــه مــوارد و قانون هــای نظارتــی 
ســازمان بورس هستند برخی از این نمادها 
صورت هــای مالــی خــود را ارائــه نداده انــد و 
کســانی که در این شرکت ها بودند همکاری 

الزم را نکرده اند.
 ایــن مقــام مســئول بیان کــرد: در حوزه 
ساماندهی و برگزاری انتخابات این شرکت ها 
اســت،  شــدن  دنبــال  حــال  در  مســیر  نیــز 

امیدواریم با رفع موانع بتوانند این شرکت ها 
تعییــن تکلیــف و مدیران منتخب ســهامداران 
انتخــاب شــوند کــه اگــر ایــن اتفــاق رخ دهــد 
نمادهــا دوبــاره بازگشــایی می شــود و در بازار 

مورد معامله قرار می گیرند.
او در پایــان گفت: توســعه تعاونی ها در 

کشــور بســیار حائــز اهمیت اســت باید توجه 
کــرد کــه مفهــوم تعاون نیــز در تعاونــی برقرار 
باشــد تا به منزله مشارکت مردم برای تعیین 
سرنوشــت ســرمایه خودشــان در قالــب یــک 
شــرکت تعاونــی اتفــاق بیفتــد و ایــن مفهــوم 

تحقق پیدا کند.

اعضــای  امــور  مدیریــت  اعــالم  بنابــر 
بــورس تهران در صورت تجمیع نکردن مجوز 
مشــمول،  کارگــزاری  شــرکت های  فعالیــت 
مجوزهــای فعالیــت آنها به انتخاب کارگزار یا 
طبــق نظــر ســازمان بــورس و اوراق بهادار به 

صورت مرحله به مرحله لغو می شود.
بــه گزارش خبرگــزاری تســنیم، مدیریت 

امــور اعضاء بورس تهــران اعام کرد: با توجه 
بــه اباغیه  های ســازمان بورس و اوراق بهادار 
بــا موضــوع تمدیــد مهلــت تجمیــع مجوزهــای 
چنانچــه  کارگــزاری،  شــرکت های  فعالیــت 
شــرکت های کارگزاری مشــمول در مهلت های 
مقرر مجوزهای فعالیت خود را تجمیع نکنند، 
مجوزهــای فعالیــت آنها به انتخــاب کارگزار یا 

طبــق نظــر ســازمان بــورس و اوراق بهــادار به 
صورت مرحله به مرحله لغو می شود.

بــر ایــن اســاس، اکنــون مجــوز معامات 
برخط شــرکت کارگزاری ســهام گستران شرق 
در صــورت تجمیــع نکــردن مجوزهــا در مهلت 
مقرر از تاریخ هشتم آبان ماه 1400 غیرفعال 
اســت  موظــف  کارگــزاری  شــرکت  می شــود. 

از طریــق تارنمــای خــود اطاعــات مجوزهــای 
لغوشده را اطاع رسانی کنند.

ایــن موضــوع صرفــاً جهت اطاع رســانی 
بــه تمامــی   مشــتریان شــرکت های کارگــزاری 
مربوطــه اســت و هرگونــه اخبــار و تصمیمــات 
اخذشــده احتمالــی در آینــده به اطــاع عموم 

سرمایه گذاران خواهد رسید.

تعــداد ۶۰۰میلیون ســهم شــرکت پارس 
نمــاد  بــا  فردا)چهارشــنبه(  ســبزوار،  فــوالد 
تهــران  بــورس  در  »فســبزوار«  معامالتــی 

عرضه اولیه می شود.
بــه گزارش خبرنــگار اقتصادی خبرگزاری 

شــرکت  ســهم  600میلیــون  تعــداد  تســنیم، 
1۵درصــد  معــادل  ســبزوار  فــوالد  پــارس 
ایــن هفتــه  ایــن شــرکت، چهارشــنبه  ســهام 
عرضــه  دوازدهمیــن  به عنــوان  )24شــهریور( 
اولیه امســال بازار ســرمایه با نمــاد معاماتی 

»فسبزوار« در بورس تهران عرضه می شود.
ایــن میــزان ســهام در محــدوده قیمتــی 
28هزار و 410 تا 31هزار و 2۵0ریال برای هر 
ســهم و بــا ســهمیه 1200ســهمی   بــرای هر کد 

حقیقی و حقوقی عرضه خواهد شد.

همچنیــن متعهــدان عرضــه ایــن نمــاد، 
پــارس  کانــی  اپــال  فــرآوری معدنــی  شــرکت 
بــه میــزان ۵0 درصــد، مدیــر عرضــه کارگزاری 
تامیــن  شــرکت  خریــد  متعهــد  و  پارســیان 

سرمایه امید هستند.

و  بازرســی  اســبق  مدیــرکل  گفتــه  بــه 
حسابرسی داخلی بانک مرکزی، بانک ها در 
ارائــه صورت هــای مالــی، عملکــرد کلی خود 
را منتشــر نمی کنند که این موضوع نیازمند 

بررسی در راستای شفاف سازی است.
به گزارش بازار، سامانه کدال به عنوان 
مرجعــی رســمی بــرای دسترســی عمــوم بــه 
صورت های مالی شرکت ها، بانک ها، بیمه ها 
و...، اگــر چــه جایگاهــی بــرای شفاف ســازی 
آن  امــا  می شــود  محســوب  آنهــا  عملکــرد 
گونه که مشــخص اســت خیلی از شــرکت ها 
به خصوص بانک ها و بیمه ها در ارائه گزارش 
عملکرد تمام و کمال خود همه فعالیت ها را 

در این سامانه بارگذاری نمی کنند.
بــا نگاهــی بــه ســامانه کــدال مشــخص 
بیمه هــا  و  بانک هــا  برخــی  حتــی  می شــود 
نمی خواهنــد عملکــرد خود را به صورتی دقیق 
منتشــر کننــد و یــا چنانچــه اقــدام به انتشــار 
صورت هــای مالــی خــود می کننــد، بعضــی از 
فعالیت هــا را که معموال در قالب ســفته بازی 
و... اســت را پنهــان می کننــد. ایــن اقــدام کــه 
شــفافیت عملکــرد شــرکت ها را زیــر ســئوال 
می  بــرد بیانگــر آن اســت کــه هنــوز خیلــی از 
بانک هــا بــه جای انجام رســالت کاری خود به 
دنبــال ســودآوری بــا اســتفاده از منابعــی کــه 
در دســت دارند، هســتند بدون اینکه توجهی 
چندانــی به اقتصاد کشــور به خصوص بخش 

تولید کنند.
وزیــر  صــدای  حتــی  موضوعــی  چنیــن 
احســان  اســت.  آورده  در  هــم  را  اقتصــاد 
خاندوزی اخیرا اعام کرد صورتحســاب تمام 
شرکت ها، بانک ها و بیمه های دولتی باید از 

ماه آینده شفاف شود.

او با بیان اینکه وزارت اقتصاد به عنوان 
نماینده شرکت ها، بیمه ها و بانک های دولتی 
در هفته هــای پیش رو این موضوع را پیگیری 
و محقق می کند، می  گوید: برای شفاف سازی 
بانک هــای  و  بیمه هــا  شــرکت ها،  عملکــرد 
دولتی اطاعات صورت مالی و عملکرد آن ها 
و یــا ارزیابــی صاحیــت عــزل و نصب ها و ... 
هماننــد اتفاقی که برای شــرکت های بورســی 

رخ می دهد، اعام و منتشر شود.
در چنیــن اوضاعــی هــر چنــد بانک ها و 
بیمه هــا با ترفندهای خاص نمی  خواهد همه 
فعالیت هــای اقتصــادی که انجام می  دهند را 
بــه صورت شــفاف در معرض دید عموم قرار 
دهند اما گویا دولت سیزدهم با برنامه ریزی 
انجــام  از  مانــع  تــا  اســت  دارد درصــدد  کــه 
فعالیــت بانک هــا و بیمه هــای دولتــی در این 
زمینــه شــود چراکــه برخــی از آنها از رســالت 
کاری خــود فاصلــه گرفتنــد و بــه جــای کمــک 
زرانــدوزی  مســیر  و...،  کشــور  اقتصــاد  بــه 
پیــش  در  را  ســودآور  ســرمایه گذاری های  و 
گرفتند و فعالیت های خود را پنهان می  کنند.

صورت های مالی که ارائه 
نمی  شود

اســبق  مدیــرکل  کاووســی،  یوســف 
بازرســی و حسابرســی داخلــی بانــک مرکزی 
در ایــن بــاره بــه »خبرگــزاری بــازار« گفــت: 
صورت های مالی منتشرشــده فعالیت برخی 
شــرکت ها نظیــر بانک هــا و بیمه هــا کــه در 
از  کــدال منتشــر می  شــود بخشــی  ســامانه 
عملکــرد آنهاســت، زیــرا یــک ســری اقداماتی 
که در بازارهای ســودآور در قالب سفته بازی 
و ســرمایه گذاری های پرســود انجام می  دهند 

را هیچ گاه ارائه نمی  کنند.
او با یادآوری انتشــار ناقص صورت های 
مالی بانک کشــاورزی که اخیرا منتشــر شــد، 
افــزود: نمونــه ایــن بی توجهی هــا صورت های 
مالی بانک کشــاورزی اســت کــه در 4صفحه 
خاصه شده بود در حالی که همه اطاعات 
الزم عملکرد این بانک که باید در 140صفحه 

باشد، گزارش نشده است.
این کارشــناس بانکی خاطرنشــان کرد: 
بحث شــفافیت عملکرد شــرکت های بورسی 
بیمه هــا  و  بانک هــا  فعالیــت  به خصــوص 
بایــد مــورد توجــه قرار گیــرد چرا کــه بانک ها 
ســرمایه گذاری های زیــادی انجــام می  دهنــد 
امــا نمی  خواهنــد بــه وضوح دیده شــوند آنها 
شــرکت های ســرمایه گذاری و هلدینگ هــای 
فراوانــی دارنــد و از ایــن طریــق بازارهــا را بــه 
دلیل منابع مالی که در دست دارند تا حدی 

قرق کرده اند.
اقتصــاد  وزیــر  تاکیــد  دربــاره  کاووســی 
شــرکت ها  صورتحســاب  شفاف ســازی  در 
به خصــوص بانک هــا و بیمه هــا بیان کرد: هر 
چنــد چنیــن اقــدام درســتی حرکتــی مطلوب 
در راســتای شفاف ســازی عملکــرد شــرکت ها 
اســت امــا بعیــد می  دانــم ایــن اتفــاق بــه این 
زودی هــا اتفــاق بیفتــد چراکــه بــه طــور مثال 
بانک ها این روزها در همه جا فعالیت دارند 
امــا آن فعالیت هــا دیــده نمی  شــود. حضــور 
و  بــورس  در  ورود  مســکن،  مال ســازی،  در 
بنگاهــداری همچنیــن شــراکت در پروژه های 
بــزرگ و کوچک به دلیــل برخورداری بانک ها 
از منابــع مالــی بخشــی از فعالیــت بانک ها و 
بعضا بیمه ها اســت که در صورتحســاب ها و 

ترازهای مالی آنها نمی  آید.

یک سوم فعالیت بانک و بیمه ها 
در کدال بارگذاری می  شود

او افزود: معموال شرکت هایی که صورت 
حســاب های مالــی خــود را منتشــر می  کننــد 
)به خصــوص بانک هــا و بعضــا بیمه ها( شــاید 
یــک ســوم آن را پنهــان و ارائــه نکننــد و فقــط 
چــون  دارد  وجــود  کــه  ســرفصل های  برخــی 
ارائــه  را   ... و  اشــتراکی  ســرمایه گذاری های 
دهنــد در حالــی کــه باید ریز ریــز و جز به جز 
همه فعالیت ها در صورت های مالی گنجانده 

و منتشر شود.
و حسابرســی  بازرســی  اســبق  مدیــرکل 
داخلــی بانــک مرکــزی ادامــه داد: از آنجایــی 
بیمه هــا  بانک هــا،  از  کــه شــرکت های خیلــی 
در بــورس حضــور دارنــد، بنابرایــن درصــورت 
کــه  دارد  وجــود  احتمــال  ایــن  شفاف ســازی 
بــرای آنهــا مشــکل آفریــن شــود، امــا توجه به 
شفاف ســازی امور شرکت ها و مبارزه با فساد 
در ایــن راســتا بایــد مورد توجه قــرار گیرد. هر 
چند به این زودی ها و به آســانی این موضوع 
نمی  توانــد، اتفــاق بیفتــد مگــر اینکــه اصــاح 
ســاختاری کلــی در همه بخش هــای اقتصادی 
به خصوص در بخش بانک و بیمه ایجاد شود.
بنــا بــه ایــن گــزارش، وزارت اقتصاد عزم 
خــود را برای شفاف ســازی عملکرد شــرکت ها 
به خصوص بانک ها و بیمه ها جزم کرده است 
ایــن اقــدام درســت در صــورت اجــرای دقیــق 
می  تواند به فســاد، رانت و ســودآوریهای غیر 
متعــارف پایــان دهــد و از طرفــی نتیجه آن به 
اختصــاص منابــع بانک هــا بــه جــای ورود بــه 
بازارهــای ســرمایه گذاری ســودآور بــه بخــش 

تولید و رونق اقتصادی منجر شود.

آیین نامــه کارمــزد نمایندگی و کارگزاری 
قانــون   1۷ مــاده  اجــرای  در  رســمی   بیمــه 
تاســیس بیمه مرکزی با تصمیم شورای عالی 

بیمه مصوب شد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس، شــورای 
عالی بیمه در اجرای ماده 17 قانون تأســیس 

بیمــه مرکــزی ایــران و بیمه گــری در نشســت 
چهاردهم تیر ســال جاری، »آیین نامه کارمزد 
نمایندگــی و کارگــزاری )داللی( رســمی   بیمه« 
را مشــتمل بر 1۵ ماده و 6 تبصره به تصویب 
بــه  از روز گذشــته  ایــن مصوبــه  کــه  رســاند 
شــرکت های بیمه اباغ شــد. به گزارش اداره 

کل روابــط عمومــی   بیمــه مرکــزی، بــر اســاس 
ایــن مصوبه، حداکثــر کارمزد قابل پرداخت از 
طرف مؤسســه بیمه در انواع بیمه غیرزندگی 
برای معامات بیمه ای که از ســوی نمایندگان 
و کارگــزاران رســمی   بیمــه انجــام می گیــرد، بر 

اساس درصدی از حق بیمه، تعیین شد.

 مهلت ۲ ماهه معاونت نظارت ســازمان بورس

برای تدوین دستورالعمل اعطای مجوز سپرده گذاری 

مشخص شدن اولین مصداق کارگزاری موظف به ادغام

آیین نامه کارمزد 
نمایندگی و کارگزاری 

رسمی   بیمه مصوب شد

پارس فوالد سبزوار چهارشنبه عرضه اولیه می شود

»صورت های مالی منتشرشده در سامانه کدال بخشی از عملکرد است«
به گفته مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی، برخی شرکت ها اقدامات صورت گرفته در بازارهای سودآور در قالب 

سفته بازی و سرمایه گذاری های پرسود را اعالم نمی  کنند
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در سایت روزنامه بخوانید:
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عملیات بخارشویی بویلرهای 
واحد سوم نیروگاه جهرم با 

موفقیت انجام شد 
عملیات بخارشویی ))Steam Blow Out بویلرهای 
واحد ســوم نیروگاه ســیکل ترکیبی جهرم، 17 شــهریور 

ماه 1400 با موفقیت به پایان رسید.
بــا اجــرای این پــروژه، بخــار تمیز مورد نیــاز توربین 
بخــار توســط بویلرهای نیروگاه جهرم  تأمین می شــود و 
در صــورت آمــاده بودن ســایر جزایر، امــکان هدایت این 
بخار به سمت توربین و سنکرون آن واحد میسر خواهد 

شد.
ایــن پــروژه در اســتان فــارس، کیلومتــر ۲۷ جــاده 
جهــرم – شــیراز قــرار دارد. تعــداد واحدهــا 3 واحد بخار 
هر یک 160 مگاوات، توربین بخار E Type، پست و خط 

انتقال برق 400 کیلو ولت است.  
بــا بهره بــرداری از واحد هــای بخــار نیــروگاه ســیکل 
ترکیبــی جهــرم، عالوه بر تأمیــن و افزایش ظرفیت تولید 
این مقدار انرژی الکتریکی ، شــاهد اثرات مثبت زیســت 
محیطــی و کاهــش تولیــد گازهــای گلخانــه ای و کاهــش 

مصرف سوخت خواهیم بود.

دریافت دو گواهی ثبت 
اختراع دیگر از سوی مرکز 

تحقیقات فرآوری مواد 
معدنی ایران

ایــران  معدنــی  مــواد  فــرآوری  تحقیقــات  مرکــز   
مجموعــا چهــار مورد ثبت اختراع را در یکســال اخیر به 
ثمــر رســاند کــه با اعتبار 20 ســاله حق انتفــاع آن برای 

سازمان ایمیدرو محفوظ است.
بــه گــزارش روابط عمومی مر کــز تحقیقات فرآوری 
مــواد معدنــی ایران، این دو گواهی ثبت اختراع اخیر که 
در شــهریورماه 1400 از اداره کل مالکیت صنعتی کشور 
اخذ شده مربوط به فرآیند استحصال و جدایش عناصر 
نــادر خاکــی ســبک و ســنگین از محلــول و نیــز طراحــی 
و ســاخت ســیکلون واســطه ســنگین ســیار اســت که به 

همت محققان در مرکز به انجام رسیده است.
مجید وفایی فرد مدیر مرکز در این خصوص اظهار 
کــرد: در راســتای سیاســت های نقشــه راه معــدن، مرکز 
تحقیقــات فــرآوری مواد معدنی ایران از ســال گذشــته و 
با هماهنگی ســازمان ایمیدرو اقدامات حقوقی، اداری و 
فنی الزم در پیگیری ثبت اختراع دستاوردهای پژوهشی 
و فناورانــه موفــق در مرکــز را از مجــاری ذیربــط و اداره 
کل مالکیــت صنعتی کشــور به عمــل آورد که با دریافت 
دو گواهــی ثبــت اختــراع اخیــر، این مرکــز مجموعا چهار 
مــورد ثبــت اختراع بشــرح ذیــل را در یکســال اخیر بثمر 
رساند که با اعتبار ۲0 ساله حق انتفاع آن برای سازمان 

ایمیدرو محفوظ است.

وزارت اقتصاد صدور دستور 
ترخیص محموله لوازم خانگی 

بوش را تکذیب کرد
این اطالعیه تصشــریح کرده اســت: »گمرک ایران 
بــا توجــه بــه تمدیــد ثبــت ســفارش و تاییــد منشــاء ارز 
مربوطــه توســط وزارت صنعت و بانــک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران و به منظور جلوگیری از تضییع احتمالی 
حقــوق دولــت و تبعــات حقوقــی و قضایــی موضــوع و 
بررســی مجــدد فراینــد تجــاری ایــن کاالهــا، مراتــب را با 
حضور نمایندگان مطلع سازمان های مربوطه در جلسه 
مشــترکی مطــرح کــه پــس از بحــث و بررســی موضــوع، 
مقرر می شود سازمان ها و دستگاه های ذی ربط چنانچه 

ترخیــص  بــودن  قانونــی  زمینــۀ  در  متقنــی  مســتندات 
کاالهای اشاره شده دارند ظرف ۲0 روز به گمرک ایران 
اعــالم کننــد که ظرف موعد مقرر هیچ ســازمانی در این 

خصوص اعالم نظری نمی کند.«
وزارت اقتصــاد در ایــن اطالعیــه خاطرنشــان کــرده 
اســت: »بــا توجــه بــه ورود کاالهــای مربــوط به شــرکت 
یادشده، بعد از تاریخ ممنوعیت به کشور و نیز با توجه 
به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی 
هیچ گونــه مســتندات صریــح، متقــن و قانونــی مبنی بر 
بانکــی بودن ثبت ســفارش و تأمیــن ارز اقالم مذکور به 
گمــرک در فرصــت تعیین شــده ارائه نمی کنــد، گمرک از 
ترخیــص کاال جلوگیــری کــرده و جهــت کســب تکلیــف، 
مراتــب را از وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی اســتعالم 
می کنــد کــه بــا توجــه بــه ابهامــات موجــود در پرونــده، 
معاونت حقوقی این وزارتخانه، مراتب را تشریحاً جهت 
بررســی بیشــتر موضوع بــه گمرک ایــران منعکس کرده 
اســت. بنابرایــن بــا توجــه بــه مکاتبــات صــورت پذیرفته 
واضح است که تاکنون هیچ گونه دستوری از سوی این 
وزارتخانه مبنی بر ترخیص کاالهای اشــاره شــده صادر 
و ابــالغ نشــده و هیــچ کاالیی از محموله هــای مذکور از 

گمرک ترخیص نشده است.«

اخبـــــــــــــــــار

ادامه از صفحه 1

واحدهای بریکت سازی و 
اکسیژن سفید دشت پاییز 

راه اندازی می شود
واحدهــای بریکــت ســازی و اکســیژن مجتمــع فوالد 

سفید دشت طی نیمه پاییز امسال راه اندازی می شود.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، مدیر مجتمع فوالد 
سفید دشت با اعالم خبر فوق همچنین از پیشرفت فیزیکی 
89 درصدی واحد فوالدسازی این مجموعه خبر داد. به گفته 
محمــود اربــاب زاده، با ترخیص دیگر تجهیزات این واحد از 
گمــرک و تکمیل آن، پروژه فوالدســازی مجتمع در لیســت 
افتتاح طرح های ملی قرار خواهد گرفت.محمود ارباب زاده 
افزود : با بهره  برداری از پروژه فوالدسازی می توان به ظرفیت 

ساالنه تولید 800 هزار تن اسلب دست یافت.
راه اندازی طرح های توسعه ای در مهر و آبان امسال

وی بــا اشــاره بــه دیگــر طرح هــای توســعه ای فــوالد 
سفیددشــت، گفت : احداث واحد بریکت ســازی با هدف 
افزایش بهره وری و مدیریت بهینه ضایعات از سال 98 در 
دســتور کار قرار گرفت و طی نیمه پاییز امســال راه اندازی 
 : داد  ادامــه  فــوالد سفیددشــت  مجتمــع  می شــود.مدیر 
همچنین تجهیزات برق باالدست واحد اکسیژن وارد سایت 
شــده اســت و این واحد در آبان سال جاری به بهره برداری 

می رسد.

اجرای پروژه تعمیرات اساسی 
 پاالیشگاه دهم 

 مجتمع گاز پارس جنوبی 

از سوی مپنا
پروژه تعمیرات اساســی پاالیشگاه دهم مجتمع گاز 
پارس جنوبی توســط شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا 

با موفقیت اجرا شد.
پــروژه تعمیــرات اساســی پاالیشــگاه دهــم مجتمــع 
گاز پــارس جنوبــی در شــرایطی آغــاز شــد کــه حجــم باالی 
فعالیت ها، موجب هم پوشانی ۷۲ درصد فازهای تعمیرات 
اساسی شده بود و عالوه بر محدودیت های فنی و تخصصی 
موجود در پروژه، مسائلی مانند اوج همه گیری ویروس کرونا 
و گرمای طاقت فرسای منطقه و ...، چالشی جدی برای این 

پروژه به حساب می آمد.
انجام برنامه ریزی دقیق در حوزه های مختلف مدیریت 
و کنترل پروژه، منابع انســانی، ماشــین آالت، پشــتیبانی و 
مدیریــت بهینــه منابــع، موجب شــد که تعمیرات اساســی 
پاالیشــگاه دهم، با دو روز تعجیل و با ســربلندی به پایان 

رسید و موجب جلب رضایت ذینفعان پروژه شد.
این پروژه آغاز فصلی جدیدی از مهندسی و بهینه سازی 
در صنعت تعمیرات اساسی پاالیشگاه های کشور محسوب 

می شود.  
 ۲511 شــامل  دهــم  پاالیشــگاه  اساســی  تعمیــرات 
درخواســت کار در بخش های مختلف بود که برای دومین 
ســال پیاپی به شــاخص باالتر از عدد 90 رســید که بیشتر 
از میانگیــن کل مجتمــع گاز پــارس جنوبــی در ســال 99 
است. این شاخص برای تعمیرات اساسی پاالیشگاه دهم 
در ســال 1400 معادل 91 واحد کار در روز بوده و میانگین 
مجتمع 61 واحد کار در روز است. از سوی دیگر همزمان با 
اجرای تعمیرات اساسی، تعداد 144۲ آیتم برای رفع پانچ و 
فعالیت های باقی مانده پروژه توسط تیم اجرایی انجام شد.
از دست آوردهای مهم شرکت بهره برداری و تعمیراتی 
مپنا به عنوان مجری پروژه، به پایان رساندن این تعمیرات 
بدون بروز حادثه جدی است که آمار نفر ساعت کار بدون 
حادثه در این پاالیشگاه را به بیش از 5 میلیون و ۷36 هزار 

و 650 ساعت رساند.
همچنیــن رئیــس بهره بــرداری پاالیشــگاه دهم ضمن 
تقدیر از تالش های شبانه روزی کارکنان O&M مپنا تصریح 
کــرد: ایــن دســت آورد بزرگ و توان انجــام چنین پروژه های 
پیچیده با وجود دشــواری های خاص نشــان از همت بلند، 
تعهد، تخصص، زحمات فداکارانه و مسئوالنه همکاران پر 
تالش در این پاالیشــگاه بوده و موجب افتخار و شایســته 

تقدیر است.

اخبـــــــــــــــــار

ســایپا  خودروســازی  گــروه  مدیرعامــل 
گفــت که بــا همکاری ســازمان صنایــع دفاع، 
نیروی هوایی ارتش و نیروی هوافضای سپاه 
پاســداران، قطعات مــورد نیاز صنعت خودرو 
تامین شد و اکنون تمام دغدغه و تالش گروه 
خودروسازی سایپا این است که خودروهایی 
در شان مردم ایران تولید و روانه بازار شود.

به گزارش سایپانیوز، سید جواد سلیمانی 
در دیدار با ســردار حســن حسن زاده، فرمانده 
ســپاه حضــرت محمــد رســول هللا)ص( تهــران 
بــزرگ بــا اشــاره بــه اینکه گــروه خودروســازی 
ســایپا با تمام توان مهندســی و علمی خود در 
تالش است تا محصوالتی با کیفیت و در شان 
مردم ایران تولید و روانه بازار کند، تصریح کرد: 
تحویل به روز خودرو، تولید خودروی با کیفیت 
و کسب رضایت مشتریان، اصلی ترین هدف و 

دغدغه این گروه خودروسازی است.
وی اظهــار کــرد: عــدم پایبنــدی شــرکای 
خارجــی بــه تعهــدات داده شــده و خــروج آنها 
از کشــور باعــث شــد تــا شــاهد نارضایتی های 
مردم در مورد تحویل خودروهای پیش فروش 
شده باشیم و از طرفی طرح اتوخدمت که در 
ســال های گذشــته اجرایی شده بود نیز سبب 
شد تا مجموعه سایپا با چالش های گسترده ای 

روبرو شود.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا ادامه 
داد: برای برون رفت از مشکالت عنوان شده، 
مجموعه سایپا با نگاه به داخل از دانش و توان 
مهندســان ایرانی بهره گرفــت و با برنامه ریزی 
دقیــق توانســت ضمــن حــذف پراید بــه عنوان 
یک خودروی با فناوری قدیمی از خطوط تولید 
و افزایش تولید ســایر محصوالت، خودروهای 

جدید و مدرن تر را به بازار معرفی کند.
اینکــه تعهــدات ســاپیا در  بیــان  بــا  وی 
شــهریور ســال جاری صفر شــده و این امر در 
شــرایطی محقــق شــده کــه صنعت خــودرو با 
سخت ترین شرایط تحریمی روبرو است، گفت: 
در تامیــن برخــی از قطعــات مورد نیــاز خودرو 

مشکالت زیادی وجود داشت که خوشبختانه 
با همکاری سازمان صنایع دفاع، نیروی هوایی 
ارتش و نیروی هوافضای سپاه پاسداران، این 
چالــش حل شــد و اکنون قطعــات با تیراژ باال 

تولید می شود.
ســلیمانی بــا اشــاره بــه شــیوع ویــروس 
کرونــا و تهدیداتی که ایــن موضوع برای تولید 
خودرو ایجاد کرده بود، افزود: سایپا به عنوان 
اولیــن مجموعه صنعتــی برای تزریق واکســن 
کرونــا بــه کارکنان خود اقدام کــرد و به عنوان 
نماینده وزارت بهداشــت طرح واکسیناســیون 
و مجموعه هــای  خودروســازان، قطعه ســازان 

خدمات پس از فروش را عملیاتی کرد.
 صنعت خودرو، در دوران تحریم 

متوقف نشد
سردار حسن حسن زاده، فرمانده سپاه 
حضــرت محمد رســول هللا)ص( تهــران بزرگ 

نیــز در ایــن دیــدار با اشــاره به داخلی ســازی 
موفــق محصــوالت و قطعــات و در کنــار آن 
افزایــش تولیــد کــه در شــرایط تحریــم اتفاق 
افتــاد، گفــت: صنعــت خودرو یکــی از صنایع 
بســیار مهــم اســت کــه دشــمن ســعی کــرد، 
فعالیــت آن را متوقــف کنــد امــا چنیــن امری 
اتفاق نیفتاد و بالعکس این صنعت در مسیر 

رشد و توسعه قرار گرفت.
وی بــا بیــان اینـــــکه ضــرورت دارد همــه 
دســتگاه های متولی در راســتای جهش تولید و 
مانع زدایی از فعالیت های اقتصادی، سالم حرکت 
محمــد  حضــرت  ســپاه  کــرد:  تصریــح  کننــد، 
رســول هللا)ص( آمادگــی دارد کــه همکاری های 

مشترک با مجموعه سایپا تعریف کند.
سردار حسن زاده با تاکید بر اینکه رویکرد 
داخلی سازی که در سایپا وجود دارد باید ادامه 
پیــدا کند، گفــت: برای آنکه در صنعت خودرو 

به اعداد هدف گذاری شــده دســت پیدا کنیم، 
ضــرورت دارد که واحدهای صنعتی به ســمت 

هم افزایی و همکاری بیشتر حرکت کنند.
 فرمانــده ســپاه حضــرت محمــد رســول 
هللا)ص( تهــران بزرگ با اشــاره به فعالیت های 
گروه خودروسازی سایپا در حوزه مسئولیت های 
اجتماعی و فرهنگی، خاطرنشان کرد: اقدامات 
خوب و موثری در حوزه بسیج گروه خودروسازی 
 ســایپا انجــام شــده کــه جــای تقدیــر و تشــکر

 دارد.
سردار حسن زاده با اشاره به فعالیت های 
حوزه مقاومت بسیج گروه خودروسازی سایپا، 
گفــت: اقداماتــی چــون کمــک بــه گروه هــای 
آسیب دیده از کرونا، اعزام نیروهای جهادی به 
مناطق سیل زده و زلزله زده، مشارکت در اجرای 
طرح واکسیناسیون کارکنان گروه سایپا بسیار 

ارزنده و مهم است.

از دیربــاز، مصرف کنندگان همواره ســعی 
می کردنــد بــرای خریــد بــه مجموعــه یــا واحــد 
صنفــی مراجعــه کنند کــه بتواند تمــام نیازهای 
آنــان را تامیــن کند تا ناچار به مراجعه به ســایر 
مکان ها برای خرید نباشند. امروزه با تغییراتی 
کــه در ســبک زندگــی جامعــه بــه  وجــود آمــده، 
خرده  فروشــانی موفق هســتند کــه بتوانند نیاز 
مشتریان را طبق تنوع و کیفیت مورد نظرشان 

تامین کنند.
 طی سال های اخیر، فروشگاه های بزرگی که 
تحت یک برند و به نام زنجیره ای فعالیت خود را 
آغاز کردند، با ارائه خدمات متنوع و شعب فراوان 
توانســتند در کشور طی ســال های اخیر توسعه 
خوبــی پیــدا کنند و بتوانند بخش زیــادی از بازار 
خرده فروشی کشور را در اختیار خود بگیرند.  یکی 
از علل موفقیت فروشگاه های زنجیره ای در کشور 
را می توان تنوع کاالهای عرضه شده در یک مکان 
دانســت کــه موجب می شــود، مصرف کننــده در 
کوتاه ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه نسبت 
به واحدهای صنفی ســنتی، تمــام کاالهای خود 
را تهیه کند.  حجم باالی مراجعات و تقاضاهای 
مختلفی که برای انواع کاالها در این فروشگاه ها 
وجود دارد، نیازمند برنامه ریزی مناسب و منظم 
برای شــارژ به موقع کاال در انبار و قفسه هاســت 

که به بخش لجستیک و زنجیره تامین برمی گردد.
تنــوع محصــوالت، افزایــش رقبــا و ارتقــای 
ســطح توقــع مشــتریان، موجــب اهمیــت خاص 
لجستیک در فروشگاه های زنجیره ای شده است 
و به نوعی نقص در این بخش می تواند به کلی 
یــک مجموعــه را بــا زیــان مواجه کند.  انبــارداری 
از  زنجیــره ای،  فروشــگاه های  در  لجســتیک  و 
فرآیندهای اصلی و مهم این فروشگاه ها به شمار 
می آیــد کــه از یــک طــرف بایــد محصــوالت را در 
یــک زمان خاص از تولیدکنندگان  دریافت کنند 

و در زمــان تعیین شــده بــه  شــعب مختلف خود 
در سراســر کشــور برســانند  تا در زمان مناســب 
به دســت مشــتریان برسد که همه این اقدامات 
نیازمند سامانه های اطالعاتی، تامین و مدیریت 
مدیریــت  انبــارداری،  حمل ونقــل،  ســفارش ها، 
موجودی و  خدمات مشتریان  در قالب لجستیک 

است.
در حالی باید این اقدامات صورت گیرد که 
باید در کنار آن به کیفیت کاال نیز اندیشیده شود. 
همچنیــن باید بــه گونه ای کارها انجام شــود که 

موجب افزایش هزینه ها برای مجموعه مورد نظر 
نشود و در مقابل آن، کاهش هزینه روی کیفیت 
و ارائــه خدمــات تاثیــر منفی نگــذارد و نارضایتی 

مشتریان را در پی نداشته باشد.
یکــــی از بخــــش های مهــم در لجــستـــیـــک 
فروشگاه های زنجیره ای، تامین کاال از تولیدکنندگان 
معتبر است تا اجناسی که عرضه می شود از نظر 
کیفیت و بســته بندی، شــرایط مناســبی داشــته 
باشــند.  همچنیــن هنــگام ورود کاال بــه انبــار و 
قفسه فروشگاه  باید تاریخ انقضای آنها بررسی 
شود تا کاالی فاسد در اختیار مصرف کننده قرار 
نگیرد.  همچنین با بررســی میزان حجم فروش 
کاالهــای مختلــف بایــد کاالها به گونــه ای چیده 
شوند که در دید و دسترس خریداران قرار داشته 
باشــند تــا خریــداران بــرای تهیــه آنهــا بــه زحمت 
نیفتند.  با توجه به گستردگی خدمات و کاالهای 
ارائه شده در فروشگاه های زنجیره ای رعایت نکات 
عنوان شــده در بخــش لجســتیک هــم می توانــد 
موجبات رضایتمندی و افزایش بیشتر مشتریان 
را فراهــم کنــد و هــم از نظر اقتصــادی  فروش و 
درآمد مضاعفی را  نصیب این فروشگاه ها کند تا 
در بازاری که روز به روز به تعداد رقبا در آن اضافه 
می شود، در رقابت با آنها عقب نیفتاده و به مرور 

زمان از دور خارج نشوند .

اهمیت عملکرد لجستیک در افزایش راندمان فروشگاه های زنجیره ای

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا: از چالش های 
تحریم عبور کرده ایم

موسســه تحقیقاتی فیچ سولوشــنز اعالم 
کرد که توسعه فوالد سبز زنجیره تامین آهن و 

فوالد را متحول می کند.
به نقل از وب سایت mining weekly یکی 
از پژوهشگران موسسه تحقیقاتی فیچ سولوشنز 
گفت: ما بر این باوریم که توسعه فوالد کم کربن 
دردهه هــای آینده منجر بــه تغییراتی در زنجیره 

تامین آهن و فوالد خواهد شد.
اولین تغییر این است که می تواند تحولی 
در بــازار فــوالد کشــورهای توســعه یافتــه ایجــاد 
کنــد. زیرا با وجود تقاضــای باالی تولیدکنندگان 
صنایع پایین دستی برای فوالد سبزو نیز قوانین 
ســخت گیرانه در خصوص کربن زدایی تغییراتی 
در روندهــای تجــارت ســنگ آهــن خالــص ایجاد 

می شود.
دومیــن تاثیــر برزنجیــره تامیــن ایــن اســت 
کــه افزایــش تولیــد فوالد ســبز بــه مــواد اولیه با 
کیفیت باالتر از جمله آهن اسفنجی تولیدشده 
بــا هیــدروژن ســبز نیــاز دارد.ایــن فرصتــی بــرای 
شــرکت های بزرگ ســنگ آهن که دسترســی به 
هیــدروژن ســبز دارنــد به شــمار مــی رود چرا که 
هیــدروژن ســبز بــا قیمت تمام شــده پایین تر به 
افزایش بهره وری و تولید آهن سبز کمک می کند.
ایــن بــه معنی بازســازی بخشــی از فرآیند تولید 
فوالد است.پذیرش هیدروژن سبز در تولید فوالد 
می توانــد تقاضــای زغال ســنگ را طــی دهه های 
آینــده بســیار تحــت تاثیــر قــرار دهــد. پذیرش و 

اســتفاده از هیــدروژن ســبز در بخــش معــدن 
احتماال در کشــورهایی که بخش معدن بزرگترو 
نیز شرکت های معدنی بزرگ درآنجا حضور دارند 

روی خواهد داد.
کشورهای استرالیا، کانادا و برزیل در انتظار 
ســود بازارفوالد سبز هستند. فوالد سبز یکی از 
اولویت های اغلب فوالدســازان بازارهای توسعه 

یافته به ویژه در اروپا به شمار می رود.
کــه  معتقدیــم  افزود:مــا  پژوهشــگر  ایــن 
معــدن  بخــش  در  ســبز  هیــدروژن  پذریــرش 
فرصت های بیشــتری را در چیــن، ایاالت متحده 
آمریکا، اســترالیا، کانادا و تا حدودی در شــیلی، 

روسیه و لهستان در پی خواهد داشت.
همچنیــن بازارهای معدنی بســیاری وجود 
دارد کــه از نظــر شــاخص مناســب بــرای تولیــد 
هیدروژن ســبز مشــکل دارند که نشان می دهد 
پذیرش احتمالی هیدروژن سبز در بخش معدن 
با چالش های زیادی از جمله دسترســی کمتربه 
ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر، ظرفیت های کمتر 
تولید هیدروژن سبز، پایین بودن کارشناسان در 
ایــن حــوزه و.. مواجه خواهد شــد. این کشــورها 
شامل آفریقای جنوبی، پرو، ترکیه،اندونزی، هند 

و برزیل هستند.
البتــه ایــن بــه معنــی نپذیرفتــن هیــدورژن 
ســبز در بخش معدن این کشورها نیست بلکه 
نشــان دهنده چالش های پیش روی آنها در این 

حوزه است.

 توسعــه فوالد سبــز عامــل تحــول 

در  زنجیره تــامین  آهــن  و  فـــوالد
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 140060301048000182 مـورخ 1400/5/17 هیـات اول موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک لواسـانات تصرفـات مالکانـه بالمعـارض 
ملـی  کـد   4899 شـماره  شناسـنامه  بـه  خواجـه  حمیدرضـا  آقـای  متقاضـی 
0066447151 صـادره تهـران فرزنـد علـی اکبـر در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا 
بنـای احداثـی بـه مسـاحت 1006 مترمربـع قسـمتی از پـالک شـماره 820 فرعـی از 
20 اصلی واقع در قریه نجارکال حوزه ثبت ملک لواسانات انتقال ملک از مالک 
رسـمی آقـای جلیـل مصطفـوی و خانـم مهیـن مصطفـوی و آقـای علـی محمـودی 
تهرانـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت 
بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور 
سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/6/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/7/7

م الف 12871 / شناسه آگهی 1189010
نصراله رادپور  - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لواسانات

قرار تامین خواسته
بـه تاریـخ 1400/6/2 کالسـه پرونـده: 353/1400/112 مرجـع رسـیدگی: شـعبه 112 شـورای حـل 
اختـالف اللجیـن خواهان:مهـدی یدالهـی خلیـل فرزنـد والـی الـه بـه نشـانی روسـتای دسـتجرد خ 
شـهید درویشـی منزل مهدی یدالهی خواندگان: علی سـاالروند، سـعید راهور فرزند - به نشـانی 
مجهول المکان خواسـته: صدور تامین خواسـته گردشـکار: خواهان دادخواسـتی را بشـرح باال به 
طرفیـت خوانـده تقدیـم و درخواسـت رسـیدگی و صـدور قـرار تامیـن خواسـته بـه اسـتناد مـدارک 
موجـود در پرونـده را نمـوده اسـت پـس از قبـول دادخواسـت و ثبـت بـه کالسـه فـوق قاضـی شـورا 
بـا در نظـر گرفتـن میـزان خواسـته مبلـغ 7500/000 ریـال را بعنـوان خسـارت احتمالـی تعییـن لـذا 
بـا وصـف ایـداع مبلـغ فـوق در وقـت فـوق العاده درحضور/غیـاب، خواهان/خوانده با برسـی اوراق 
پرونده بشـرح زیر مبادرت به صدور قرار می نماید. قرار تامین خواسـته اسـتناد : پرینت حسـاب 
نظـر بـه اینکـه خواهـان بـا تقدیـم درخواسـت تقاضـای صـدور تامیـن خواسـته بـه و قبـض سـپرده 
نمـوده اسـت چـون ارکان و شـرایط درخواسـت فراهـم مـی باشـد لـذا قاضـی شـورا بـه اسـتناد مـاده 
292 قانـون تجـارت مـواد 108و117 قانـون آئیـن دادرسـی مدنـی قـرار تامیـن خواسـته و توقیـف 
معـادل 55000/000 ریـال از امـوال خوانـده متضامنـاً تـا پایـان رسـیدگی را صـادر و اعـالم مـی دارد 

ایـن قـرار پـس از ابـالغ قابـل اجـرا و ظـرف ده روز قابـل اعتـراض در ایـن حـوزه مـی باشـد. 
رئیس شعبه شماره 112 شورای حل اختالف اللجین 

مفقودی
 X7 اینجانـب یوسـف ختـن لـو مالـک خـودرو سـواری سـمند
بـه شـماره انتظامـی 543 ط 29 ایـران 18 و شـماره شاسـی 
علـت  بـه   12483108026 موتـور  شـماره  و   83240804
فقـدان اسـناد فـروش )سـند کمپانـی( تقاضـای رونوشـت 
المثنـی اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت لـذا چنانچـه هرکـس 
ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور دارد ظـرف مهلـت ده روز 
بـه دفتـر حقوقـی شـرکت ایـران خـودرو واقـع در کیلومتر 14 
جاده تهران کرج شـهرک پیکانشـهر سـاختمان سمند طبقه 
انقضـای مهلـت  از  پـس  اسـت  بدیهـی  نماینـد.  1 مراجعـه 

مزبـور طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهـد شـد. 

 آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
 ساختمان های فاقد سند رسمی

برابـر آراء صـادره هیـات تعییـن تکلیـف مسـتقر در ثبـت اسـناد و امـالک شهرسـتان سـنندج . 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضیـان ذیـل تاییـد گردیـده لـذا بدیـن وسـیله مشـخصات امـالک 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز جهـت اطـالع عمـوم آگهـی میگـرد . در صورتـی که اشـخاص نسـبت 
به صدور سـند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند میتوانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی 
و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم 
نماینـد و پـس ازاخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض  دادخواسـت خـود را 
بـه مرجـع قضائـی تقدیـم  و گواهـی اخـذ و تحویـل اداره ثبـت نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض سـند مالکیـت طبـق مقـررات صـادر خواهـد شـد . 

صـدور سـند مالکیـت مانـع مراجعـه متضـرر بـه دادگاه  نیسـت. صـادره سـنندج
1-مقـدار 8/317 شـعیر مشـاع از ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بنـام خانـم زیبا بهشـتی زاد 
فرزنـد یدالـه صـادره سـنندج تحـت پـالک 76 فرعـی از 5 اصلـی بخـش ده بـه مسـاحت 17337 
مترمربـع کـه از مسـاحت مذکـور مقـدار 58/70مترمربـع آن داخـل حریـم رودخانـه قـرار دارد جـزء 
نسـق زارعانه شـماره 15785 مورخه 45/2/10 دفتر 10 سـنندج بنام آقای حبیب اله کیخسـروی 

به آدرس سـنندج روسـتای خشـکه دول
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/6/23 تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/7/7 م/الف 1906  

معاون ثبت اسناد منطقه 2 سنندج

مفقودی
برگ سبز موتورسیکلت سریر- تیپCDI 125  - مدل 1386 به 
شماره پالک 45836 ایران 516 – شماره موتور 2965093 و 
شماره تنهNBJ***125B8671090به نام سیدجهان حسینی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

»گواهی حصر وراثت«
مخمـل  خواهـان:   14004192000048746 پرونـده:  1400/06/21شـماره  رسـیدگی:  تاریـخ 
حسـینی بـه آدرس: باشـت – روسـتای سـرآییز خوانـده: »شـورای حـل اختـالف شهرسـتان 
باشـت« خواسـته: گواهـی حصـر وراثـت مرجـع رسـیدگی کننـده: شـورای حل اختالف شـعبه 
یک شهرستان باشت خانم مخمل حسینی به شماره شناسنامه 311 به استناد شهادتنامه 
و گواهـی فـوت و فتوکپـی شناسـنامه ورثـه درخواسـتی بـه شـماره 140041920000487460 
شـماره  بـه  احمـد حسـینی  شـادروان  کـه  داشـته  اشـعار  چنیـن  نمـوده  شـورا  ایـن  تقدیـم 
شناسـنامه 941 در تاریـخ 1375/11/05 در اقامتـگاه دائمـی خـود در گذشـته و ورثـه حیـن 
الفوت وی عبارتند از: 1- مادر متوفی بنام مخمل حسینی به شماره شناسنامه 311، 2- پدر 
متوفـی بنـام سـید گنجـی حسـینی بـه شـماره شناسـنامه 39 و جـزء افـراد فـوق الذکـر ورثـه 
دیگری ندارد و الغیر. اینک پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی اعالم 
تا چنانچه شـخص یا اشـخاص نسـبت به آن اعتراض یا وصیت نامه ای دارند اعالم نموده 
در غیـر ایـن صـورت گواهـی انحصـار وراثـت بـا وصـف فوق صادر می گـردد. اعتبار قانونی این 

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

»گواهی حصر وراثت«
تاریخ رسـیدگی: 1400/06/21شـماره پرونده: 140041920000487369 خواهان: سـید روح اله حسـینی 
بـه آدرس: باشـت – روسـتای سـرآییز خوانـده: »شـورای حـل اختـالف شهرسـتان باشـت« خواسـته: 
گواهـی حصـر وراثـت مرجـع رسـیدگی کننـده: شـورای حـل اختـالف شـعبه یـک شهرسـتان باشـت آقـای 
سـید روح الـه حسـینی بـه شـماره شناسـنامه 2-000936-426 بـه اسـتناد شـهادتنامه و گواهـی فـوت و 
فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 140041920000487369 تقدیم این شورا نموده چنین 
اشـعار داشـته که شـادروان پسـید گنجی حسـینی به شـماره شناسـنامه 39 در تاریخ 1388/01/26 در 
اقامتـگاه دائمـی خـود در گذشـته و ورثـه حیـن الفـوت وی عبارتنـد از: یـک همسـر دائمـی بنـام مخمـل 
بـه شـماره  الـه حسـینی  بـه شـماره شناسـنامه 311 و چهـار فرزنـد ذکـور بنامهـای 1- قـدرت  حسـینی 
شناسـنامه 589، 2- سـید حشـمت الـه حسـینی بـه شـماره شناسـنامه 590، 3- سـید محمـد حسـینی 
بـه شـماره شناسـنامه 53، 4- سـید روح الـه حسـینی بـه شـماره شناسـنامه 2-000936-426 و چهـار 
فرزنـد انـاث بنامهـای 1- فاطمـه حسـینی بـه شـماره شناسـنامه 777، 2- سـیده مریـم حسـینی بـه شـماره 
شناسنامه 930، 3- سیده آفتاب حسینی به شماره شناسنامه 776، 4- سیده نازی حسینی به شماره 
شناسـنامه 988 و جـزء افـراد فـوق الذکـر ورثـه دیگـری نـدارد و الغیـر. اینـک پـس از انجـام تشـریفات 
قانونی و انتشار یک نوبت آگهی اعالم تا چنانچه شخص یا اشخاص نسبت به آن اعتراض یا وصیت 
نامـه ای دارنـد اعـالم نمـوده در غیـر ایـن صـورت گواهـی انحصـار وراثـت بـا وصـف فـوق صـادر مـی گـردد. 

اعتبـار قانونـی ایـن گواهینامـه از حیـث مبلـغ بیـش از سـی میلیـون ریـال »نامحـدود« اسـت.
رضا اسماعیلی مهر -  قاضی شوراهای حل اختالف حوزه قضایی شهرستان باشت

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی 

و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی
 برابـر رای شـماره 140060316001001328 مـورخ1400/04/07 هیـات اول/ دوم موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی 
حـوزه ثبـت ملـک کرمانشـاه ناحیـه یـک تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای بهـروز علیپـور 
فرزنـد الهـی بشـماره شناسـنامه 624 کـد ملـی 4946116886 صـادره از اسـالم آبـاد در ششـدانگ 
یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت198.90متر مربـع در محـدوده پـالک 17 فرعـی از93 اصلـی واقـع 
در بخـش یـک حومـه کرمانشـاه بـه آدرس: چقامیـرزا فـاز 2بلـوک 380 خریـداری از مالـک رسـمی 
شـهرداری کرمانشـاه محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه 
فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد .بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت 
مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. 1141/م الـف/12

تاریخ انتشار نوبت اول:1400/06/09 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/06/23
محمد عباسی - رئیس ثبت اسناد وامالک

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی: همه برای 
کاهش مصرف انرژی مسئول اند

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان مرکزی با 
بیــان اینکه بــرای کاهش مصــرف انرژی همه 
مســئول هســتند، تاکید کرد کــه این موضوع 
بایــد جزو عادت هــای روزمره همه قرار بگیرد 
و بــا فرهنگ ســازی صحیــح از مصرف بی رویه 

انرژی جلوگیری شود.
محمدرضا سمیعی تصریح کرد: استفاده 
بهینــه و بــه انــدازه از انــرژی خــود عبــادت و 
قدردانی از خداوند اســت و چون منابع انرژی 
محــدود اســت، اســتفاده از آن بایســتی مورد 
ارزیابــی قــرار گیرد و جلوگیری از هدررفت آن 

برعهده همه ما قرار دارد.
مرکــزی  اســتان  گاز  شــرکت  مدیرعامــل 
دربــاره اقدامــات انجام شــده بــه همــت واحــد 
اجتماعــی و رفاهــی ایــن شــرکت در راســتای 
کاهــش مصرف انــرژی گفت: اجرای سیســتم 
از  اســتفاده  بــا  شــده  زمان بنــدی  ســرمایش 
ســاعت نجومی برای سیستم های سرمایشی، 

گرمایشــی و روشــنایی محوطــه، اســتفاده از 
دیــزل ژنراتــور در ســاعات پیــک مصــرف و در 
سنســورهای  از  اســتفاده  بــرق،  قطــع  زمــان 
بهداشــتی،  درســرویس های  روشــنایی 
برنامه ریــزی بــرای تبدیــل پنجره هــای معمولی 
به دوجداره درنواحی ای که سیستم گرمایشی 
آن پکیــج اســت، تبدیــل سیســتم سرمایشــی 
بــه  ســاوه  و  اراک  یــک  نواحــی  گرمایشــی  و 
دســتگاه های هواســاز با مصرف انرژی بهینه، 
اجــرای سیســتم گرمایشــی پکیــج در نواحــی 
برنامه ریــزی  دوجــداره،  پنجــره  و  درب  دارای 
دســتگاه های  بــرای  ســایبان  اجــرای  بــرای 
هواساز ساوه، جداسازی سرمایش وگرمایش 
ســاختمان  از  حراســتی  عملیاتــی  واحدهــای 
تبدیــل  انــرژی،  کاهــش مصــرف  بــرای  اداری 
مهتابی هــای معمولــی بــه  ال.ای.دی از جملــه 
اقدامــات انجــام شــده بــرای کاهــش مصــرف 

انرژی است.

کمبود 4300 لیتری آب در هر ثانیه موجب 
آبرسانی سیار در استان اصفهان شد

فاضــاب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
اســتان اصفهــان بــا تاکیــد بر اوضاع ســخت 
تأمیــن آب در تابســتان امســال خاطرنشــان 
کرد که کمبود 4300 لیتری آب در هر ثانیه 
از روزهــای گــرم ســال جــاری باعــث شــد که 
بــرای نخســتین بــار در طــول فعالیــت ایــن 
شــرکت بــا اســتفاده از تانکرهــای ســیار بــه 

شهروندان اصفهانی آبرسانی شود. 
هاشم امینی ادامه داد: هرچند از دهم 
خــرداد امســال تاکنون بــا اســتفاده از 5800 
تانکــر ســیار نزدیــک بــه 62 میلیــون لیتر آب 
آبفــای  روســتایی  و  بیــن مشــترکین شــهری 
اســتان اصفهان توزیع شــده است؛ اما مردم 
ســاکن در 57 شــهر و 380 روســتای تحــت 
پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ با صبر 
و متانــت و مصــرف بهینــه آب، اجــازه ندادند 
تا تنش آبی به تنش اجتماعی تبدیل شود. 
منطقــه   38 مدیــران  جمــع  در  کــه  او 
ســخن  اصفهــان  اســتان  آبفــای  خودگــردان 
می گفت، افزود: خوشبختانه با اطالع رسانی 

بــه موقــع از طریــق رســانه ها و آگاه کــردن 
مشــترکین از وضــع ســخت تنــش آبــی مردم 
اقناع شدند و با مدیریت مصرف آب به یاری 

این شرکت آمدند.
مدیرعامــل آبفای اســتان اصفهان تاکید 
کرد: تجربه تابســتان امســال نشــان داد، اگر 
بــرای  بــه خوبــی از ظرفیــت فضــای مجــازی 
اطالع رسانی به مردم و انجام هماهنگی های 
الزم میان بخش های مختلف استفاده شود، 
این فضا می تواند به نقطه قوت یک سازمان 

تبدیل شود.
امینــی در بخــش دیگــری از ســخنانش 
دربــاره موفقیــت اخیــر شــرکت آبفای اســتان 
جشــنواره  بیســت وچهارمین  در  اصفهــان 
شــهید رجائــی گفــت: انتخــاب ایــن شــرکت 
بــرای دهمیــن بــار بــه عنــوان شــرکت برتر در 
ادوار مختلف جشــنواره شــهید رجائی بیانگر 
نیــروی  مدیریتــی،  خــوب  بســیار  ظرفیــت 
اســتان  آبفــای  دانــش تخصصــی  و  انســانی 

اصفهان است.

بازتولید حدود 3 میلیارد متر مكعب گاز شرکت 
نفت مناطق مرکزی ایران در سال گذشته

مدیرعامــل شــرکت نفت مناطــق مرکزی 
ایــران دربــاره ثبــت ركــورد ذخیــره ســازی و 
بازتولیــد حــدود ســه میلیــارد متــر مكعب گاز 
در سال گذشته خاطرنشان كرد که از ابتدای 
دوره تزریق سال جاری تاكنون در مجموع به 
میــزان ۲.۱ میلیــارد متر مكعب گاز در مخازن 
شــوریجه و ســراجه قــم تزریــق شــده و امیــد 
اســت، تــا پایــان دوره تزریــق، ســقف برنامــه 

ذخیره سازی محقق شود.
بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت نفت 
مناطــق مرکــزی ایــران، رامیــن حاتمــی از ارائه 
برنامه تولید گاز این شرکت برای تأمین پایدار 
مصــارف خانگــی و صنعتــی در فصل زمســتان 
خبــر داد و تصریــح کرد: به همت کارکنان این 
شــرکت به ویــژه در واحدهای فنــی و عملیاتی، 
بــا انجــام تعمیــرات اساســی برنامه ریزی شــده 
تأسیســات و خطــوط  از  قابل توجهــی  بخــش  
انتقــال گاز بــا هــدف اســتمرار و تولیــد ایمــن 

بــه انجــام رســید کــه ایــن مهم تــا اواســط مهر 
ســال جــاری ادامه پیدا می کنــد و با تمام توان 
و ظرفیــت آمــاده تأمیــن گاز زمســتانی خواهد 

شد.
او دربــاره اهمیــت فرهنگ ســازی در امــر 
شــد:  یــادآور  ســوخت  مصــرف  بهینه ســازی 
در  گاز  کســری  بحــران  از  عبــور  به منظــور 
فصــل زمســتان و در اوج مصــرف، بایــد پیــش 
از آغــاز فصل ســرما عــالوه بر انجــام اقدامات 
و تمهیــدات الزم در حــوزه تولیــد و توزیــع گاز 
عمــوم  مشــارکت  جلــب  و  فرهنگ ســازی  بــه 

هموطنان در مصرف بهینه، توجه شود.
گاز  مجمــوع  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 
تولیدی شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران، در 
ســال گذشــته برابــر بــا 70 میلیــارد مترمکعب 
بوده اســت كه نقش به  ســزایی در تامین گاز 
مصرفی كشــور به خصوص در فصل زمســتان 

دارد.

اخبـــــــــــــــــار

صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  مدیرعامــل 
اســتان اردبیــل اعــام کرد کــه ناحیــه صنعتی رضی 
مشگین شــهر در مساحت ۲3 هکتار احداث شده و 
تا 40 هکتار با هدف رونق تولید و اشــتغال توســعه 

پیدا می کند.
محمــد اهلی دیــروز در گفت وگو با ایرنا با بیان 
اینکــه آب مــورد نیــاز ناحیــه صنعتــی رضــی تامیــن 
می شــود، گفــت: بــا توجــه بــه نقــش ناحیــه صنعتی 
رضــی بــه عنــوان کانــون تولیــد در ایجــاد اشــتغال و 
ارشــق  مــرزی  و  محــروم  بخــش  در  ســرمایه گذاری 
منطقــه ای  آب  بــا  الزم  همکاری هــای  مشگین شــهر 
اســتان انجام خواهد شــد و ســعی می  شــود با تامین 
اعتبارات الزم مشــکل آب این ناحیه صنعتی برطرف 

شود.
او ادامــه داد: اســتقبال بخــش خصوصــی بــرای 
ســرمایه گذاری در ایــن شــهرک مطلــوب اســت و 50 
درصد اراضی این ناحیه صنعتی واگذار شده است.

مدیرعامل شهرک های صنعتی استان اردبیل از 
آماده ســازی ســه ناحیه صنعتی در این اســتان برای 
سرمایه گذاری خبر داد و گفت: مقدمات آماده سازی 
هشــجین  و  گــزاز  گرمــی،  انگــوت  صنعتــی  نواحــی 
خلخال از ســال گذشــته آغاز شــده اســت و با توجه 
بــه نیــاز مبــرم ایــن مناطق بــه زمین صنعتــی، تالش 
می شــود هرچه ســریع تر این نواحی صنعتی آماده و 

در اختیار متقاضیان قرار داده شود.
اهلــی ادامه داد: یکی از مشــکالت شــهرک های 
صنعتــی اســتان، کمبــود زمیــن بــرای ســرمایه گذاران 
اســت کــه بــا تملــک و برنامه هــای توســعه ای تــالش 
می شود، زمین موردنیاز سرمایه گذاران تامین شود.

او مساحت شهرک های صنعتی استان را ۱۴00 
هکتــار ذکــر کــرد و گفت: در ســال های اخیــر با ورود 
صنعتــی  شــهرک های  بــه  ســرمایه گذاران  چشــمگیر 
مواجه هستیم و به همین دلیل توسعه شهرک های 
صنعتی یکی از برنامه های اولویت دار این شرکت در 

سال جدید و سال های آتی خواهد بود.
از جملــه برنامه هــای توســعه ای  ایــن مســئول 
ایــن شــرکت در ســال جدیــد را تملک ناحیــه صنعتی 
رضــی  صنعتــی  ناحیــه  توســعه  و  مغــان  اصالنــدوز 
مشگین شهر اعالم و ابراز امیدواری کرد با توسعه و 

ایجاد شــهرک های صنعتی جدید بتوان زمینه حضور 
سرمایه گذاران در استان را تسهیل کرد.

تامیــن  و  ایجــاد  مثبــت  رونــد  ادامــه  اهلــی 
زیرســاخت ها در شهرک های صنعتی استان را منوط 
بــه تخصیــص اعتبــارات مناســب دانســت و افــزود: 
مســئوالن  حمایــت  شــاهد  تاکنــون  کــه  همان طــور 
اســتانی و کشــوری از شــهرک های صنعتــی بودیــم، 
امیدواریــم بــا تخصیــص اعتبــارات مناســب شــاهد 
شــهرک های  در  زیرســاخت ها  تکمیــل  و  آبادانــی 

صنعتی استان باشیم.
او یکــی از زمینه هــای حضور ســرمایه گذاران در 
اســتان را تامیــن و احــداث زیرســاخت های الزم در 
شهرک های صنعتی دانست و گفت: ایجاد زیرساخت 
شهرک های صنعتی در توسعه، آماده سازی، بهبود و 
اســتقرار واحدهــای تولیــدی نقش مهمــی دارد و این 
شــرکت از تمــام ظرفیت هــا بــرای تکمیــل زیرســاخت 

مورد نیاز واحدهای صنعتی استفاده خواهد کرد.

و  سیســتان  خــاش  کشــاورزی  جهــاد  مدیــر 
بلوچســتان از مجهز شــدن ۶4٠ هکتار از زمین های 
کشاورزی این شهرستان امسال به منظور استفاده 
بهینــه از منابــع آبــی و افزایش تولیــد محصوالت به 

سامانه های نوین آبیاری خبر داد.
شهرســتان خاش دارای ٢٢ هــزار هکتار اراضی 
زراعی و باغی است که تاکنون 6 هزار و ٢٨٠ هکتار 

مجهز به سیستم های نوین آبیاری شده  است.

شیرزاد کمالی دیروز در گفت وگو با ایرنا اظهار 
کرد: امســال تجهیز 800  هکتار از اراضی کشــاورزی 
خاش به سامانه های نوین آبیاری در تعهد کاری این 

مدیریت قرار گرفت. 
کیلومتــر   6۴0 راه انــدازی  بــرای  داد:  ادامــه  او 
سامانه نوین آبیاری در شهرستان خاش ١٠٠ میلیارد 

ریال اعتبار هزینه شده است.
مدیــر جهــاد کشــاورزی خــاش صرفه جویــی در 

مصــرف آب، ســرعت باالی رویش گیــاه، به کارگیری 
کــود همزمــان بــا آبیــاری، جلوگیــری از رشــد بی رویه 
انــرژی،  مصــرف  در  صرفه جویــی  هــرز،  علف هــای 
برداشت راحت تر محصوالت و افزایش کمی و کیفی 
محصــوالت را از مزایــای به کارگیــری روش های نوین 

آبیاری عنوان کرد.
کمالــی بــا بیــان اینکه بــرای اجرای ســامانه های 
نویــن آبیــاری در خاش هیچ محدودیتی وجود ندارد، 

گفت: دولت نیز برای تشــویق کشــاورزان به این امر 
85 درصــد هزینــه اجــرا را به صــورت بالعوض تامین 

و پرداخت می کند.
او افــزود: متقاضیان با داشــتن مجوز برداشــت 
آب و مدارک کامل زمین می توانند از طریق ســامانه 
طــرح توســعه ســاماندهی نویــن آبیــاری نام نویســی 
کنند  تا سیســتم برای اراضی زراعی و باغات آنان از 

سوی سازمان جهاد کشاورزی اجرا شود.

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان شــاهرود با 
بیــان اینکــه میانگیــن برداشــت پســته در شــاهرود 
۱۱00 کیلوگــرم در هکتــار اســت،  میانگیــن تولیــد 
پســته از ۲ هزار هکتار باغ بارور این شهرســتان در 

سال جاری را ۲ هزار و ۲00 تُن برآورد کرد.
علی اصغــر حجــی دیــروز در گفت وگــو بــا ایرنــا 
افزود: سطح زیر کشت درختان پسته در شهرستان 

شاهرود 5 هزار هکتار است.
او بــا بیــان اینکــه پســته از درختانــی بــه شــمار 
مــی رود کــه بازدهــی محصول آن به بیش از 6 ســال 
زمــان نیــاز دارد، تاکید کرد: 3 هزار هکتار از باغ های 

این محصول در سال های آینده به ثمر می نشیند.
شهرســتان  کشــاورزی  جهــاد  مدیــر  گفتــه  بــه 
شــاهرود، تولیــد ۱۴ تــن پســته در هــر هکتار اســتان 
ســمنان به عنوان یک رکورد ثبت شــده است که این 
میــزان در آینــده نزدیــک برای کشــاورزان شــاهرودی 

دست یافتنی خواهد بود.
حجی با بیان اینکه قیمت مناســب پســته برای 
کشــاورزان یــک ثــروت کم نظیــر محســوب می شــود، 
ادامه داد: حدود 2 درصد محصول پســته کشــور در 

شهرستان شاهرود تولید می شود.
او با بیان اینکه برداشــت پســته از میانه مرداد 

شــروع می شــود و تا پایان شهریور در شاهرود ادامه 
دارد، تاکیــد کــرد: با توجه به این که محصول پســته 
بــه مــرور برداشــت می شــود و چندیــن روز بــه طــول 
می انجامد، اشتغال خوبی برای کارگران فصلی ایجاد 

می کند.
ایــن مســئول بــا اعــالم اینکــه ارقــام کله قوچی، 
عباســعلی، حــاج اکبــری، شاه پســند، احمدآقایــی و 
محلی در شهرستان شاهرود کشت می شود، گفت: 
بــا توجــه بــه روی آوردن کشــاورزان و باغــداران بــه 
کشــت ارقــام مختلــف پســته ســطح زیــر کشــت این 
محصول در شهرســتان شــاهرود در مقایسه با سال 

گذشته 30 درصد افزایش داشته است.
آبــی در کشــور  حجــی دربــاره محدودیت هــای 
گفت: کشــاورزان باید مشــکالت ناشــی از کم آبی را 
مورد توجه قرار دهند و با جایگزینی روش های نوین 
کشــاورزی به جای روش های ســنتی الگوی کشــت را 

تغییر دهند.
او رسیدگی به باغ ها برای دستیابی به افزایش 
تبدیلــی،  صنایــع  احــداث  ســطح،  واحــد  در  تولیــد 
واحدهای پســته پاک کنی و خشــک کنی، بســته بندی 
ضرورتــی  را  شهرســتان  ایــن  نــام  بــا  برندســازی  و 

اجتناب ناپذیر برشمرد.

مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت آذربایجــان 
 شــرقی از اخطــار گرفتــن پاالیشــگاه تبریــز بــه علت 
رعایت نکردن ضوابط زیســت محیطی و انتشار بوی 

نامطبوع خبر داد.
اکنـــون سهـــم  تبریـــز  نفـــت  پاالیـــش  شـرکـــت 
حـــدود 7 درصـــدی از تـــوان تصـــفیه نفـــت خـــام کـل 
کشـــور را بــا تبـــدیل بــه فـرآورده هـــای اصلــی و ویــژه 
بــه خــود اختصــاص داده اســت و تأمیـــن بخـــشی از 
سوخـت مایـع مورد نیـاز شـمال غـرب کشــور )اسـتان 
هــای آذربایجــان شــرقی، آذربایجان غربــی، زنجان و 

کردستان( را برعهده دارد.
حســن عباس نــژاد دیروز در بازدید از خطوط 

فرآینــدی پاالیشــگاه تبریــز اظهار کــرد: پایش های 
آمــده و گزارشــات مردمــی ارسال شــده  بــه عمــل 
حاکــی از انتشــار بوی نامطبــوع حاصل از متصاعد 
پاالیشــگاه  اطــراف  در  مرکاپتــان  ترکیبــات  شــدن 

بود. تبریز 
او افــزود: بررســی های کارشناســی نشــان داد 
که منشــا انتشــار بــوی نامطبــوع از پاالیشــگاه تبریز 
بــه دلیــل بروز مشــکل فنــی در خطــوط  مواصالتی و 

نشتی در یکی از مخازن آن بوده است.
مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت آذربایجــان 
 شــرقی تشــریح کرد: بر این اســاس بروز نقص فنی 
و ایــرادات در پاالیشــگاه تبریــز از نزدیــک بررســی و 

بالفاصله اقدامات اصالحی و تعمیرات الزم از ســوی 
انجــام گرفــت و مشــکل  پاالیشــگاه  فنــی  مدیریــت 

آلودگی ایجاد شده در حال مرتفع شدن است.
عباس نژاد گفت: در این خصوص اخطاریه های 
الزم به مدیریت پاالیشــگاه در خصوص جلوگیری از 

حوادث مشابه صادر شده است.
او ادامــه داد: بــا توجــه به ماهیــت فرآیند تولید 
صنایــع نفتــی، بــروز برخــی حــوادث و آلودگی هــای 
لحظــه ای در اثــر نقص فنی قابل پیش بینی نیســت، 
امــا در هــر حــال در مــوارد بــروز هرگونــه آلودگــی بــا 
توجــه بــه پایش هــای مســتمر شــبانه روزی اداره کل 
حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی موارد حفظ 

و اقدامات قانونی الزم اعمال می شود.
ایــن مقــام مســئول با بیــان اینکه بــه طور قطع 
بایــد جلــوی آلودگــی پاالیشــگاه تبریــز گرفتــه شــود، 
اجــرای  بایــد  برنامــه  صحیــح  اجــرای  بــرای  گفــت: 
طرح هــای کاهــش اثــرات زیســت محیطی پاالیشــگاه 

تبریز ارائه شود.
اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  پایــان  در  عباس نــژاد 
حفاظــت  آنالیــن  آلودگــی  ســنجش  سیســتم های 
محیط زیســت در پاالیشــگاه تبریز مســتقر هستند، 
گفت: آلودگی و بوی نامطبوع متصاعد شــده مطابق 
ضرب االجــل تعییــن شــده بــرای پاالیشــگاه پیگیــری 

خواهد شد.

پاالیشگاه تبریز اخطار زیست محیطی گرفت

برآورد برداشت ۲۲00 تُن پسته در شاهرود 

۶4٠ هکتار زمین  کشاورزی خاش امسال به سامانه های نوین 
آبیاری مجهز شد

مدیرعامل شهرک های صنعتی استان اردبیل: ناحیه 
صنعتی رضی مشگین شهر توسعه می یابد
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منتظر اتفاق های میمون تر 
باشید

راضیه حسینی

کیهــان نوشــت: »ارزانــی ســیمان نخســتین وعــده 
وزیــر صمــت بــود که محقق شــده و حاال خبــر از کنترل 
قیمــت فــوالد و کاهــش 
قیمــت  درصــدی   30
جوجــه یکروزه در هفته 
گــوش  بــه  هــم  آینــده 
اتفــاق  ایــن  می رســد.  
میمــون و حائــز اهمیت 
کــه  داد  رخ  حالــی  در 
تحول خاصی در شرایط 
رفــع  بــرای  بین المللــی 
ادعاهایــی همچــون  و  نــداده  تحریم هــای ظالمانــه رخ 
ضــرورت پیوســتن بــه FATF برای رفع مشــکالت کشــور 

هم به وقوع نپیوسته است.«
دیدید همه چیز به  سرعت برق و باد دارد روبه راه 
جــزو  کــه  ســیمان  می خواهیــم؟  چــه  دیگــر  می شــود. 
مایحتاج ضروری مردم بود و حتی از نان شب واجب تر، 
ارزان شد. حتی فوالد که مدت های زیادی بود از سفره 
و ســبد معیشــت مــردم حــذف شــده بــود، ارزان شــد و 
دوباره ســر ســفره های مردم برگشــت. فقط مانده گچ و 
آجــر کــه اگــر آن هم ازان شــود دیگر هیچ کم و کســری 
ســر ســفره ها نخواهد بود. شــاید اگر کمی آلومینیوم و 
میلگرد هم ارزان شــود، بد نباشــد. این طوری دســر بعد 

از غذا هم جور می شود. 
از ایــن بهتــر هــم مگــر می شــود؟ در همیــن مــدت 
کوتــاه، مســئوالن جدیــد، کاری کردنــد کارســتان. تمــام 
مشــکالت مــردم را بــا وجــود تحریم هــای ظالمانــه رفــع 
کردند. از کشــورهای خارجی خبر رســیده است که همه 
انگشــت به دهان و متحیر مانده اند که »چرا این طوری 
شــد؟ ســیمان چطــور یهــو این قــدر ارزان شــد؟ مــردم 
کشــور مــا بــدون هیــچ تحریمی ســیمان به ایــن ارزونی 
تــو دست شــون نیســت و بایــد واســه گرفتــن ســهمیه 
فــوالد روزانــه، کلــی صف بمونــن. مثل این که شکســت 

خوردیم.«
پیــش خودتــان بماند ولــی، خبرهای ضد و نقیضی 
از گوشه و کنار به گوش می رسد که برخی از اروپاییان 
بــه دنبال گرفتن ویزای کشــور ما هســتند و می خواهند 
و  کننــد  اســتفاده  ارزانــی  و  نعمــت  فراوانــی  ایــن  از 

چندصباحی را در ناز و نعمت بگذرانند. 
هرچنــد ایــن تــازه اول اتفاق هــای میمــون اســت و 
هنوز کلی خبر ارزانی و فراوانی مانده اســت. همه چیز 
قرار اســت درســت شــود. حتی شــاید باالخره نفت هم 
ســر ســفره های مــردم بیاید. فعالً همــه ذوق  تان را خرج 

نکنید و منتظر اتفاق های میمون تر از این ها باشید.
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در سایت روزنامه بخوانید:

بــه گفتــه فرمانــده عملیات ســتاد مقابله با 
بیماری کرونا، در حال حاضر فایزر به جز آمریکا 
در 8 پلتفــرم دیگــر تولید می شــود و کشــورهای 
تولیــد  را  فایــزر  واکســن  و...  بلژیــک  اتریــش، 
می کننــد بنابرایــن واردات فایزر از این کشــورها 

به ایران هیچ محدودیت و منعی ندارد.
بــه گــزارش ایلنــا، علیرضــا زالــی در بازدیــد 
بــازار ســرمایه  از مرکــز واکسیناســیون کارکنــان 
بــا بیــان اینکــه امــروز شــاهد الگــوی جدیــدی از 
کــرد:  اظهــار  بودیــم،  کشــور  در  واکسیناســیون 
سازمان بورس و اوراق بهادار الگوی جدیدی برای 
واکسیناســیون نیروی انسانی مشغول به کار در 
ایــن صنعــت بــه وجــود آورده اســت کــه می تواند 
بــرای ســایر صنــوف و گروه هــای  الگــوی خوبــی 

شغلی باشد.
تجمعــی  مرکــز  ایــن  در  داد:  ادامــه  وی 
واکسیناسیون، کارکنان بازار سرمایه شاهد نظم 
در پذیــرش افــراد هســتیم کــه نیروی انســانی به 
کار گرفته شده به خوبی توانستند جلوی ازدحام 
را بگیرند و صفوف واکسیناســیون مدیریت شده 

اســت. همچنیــن در ایــن مرکــز قبل از واکســینه 
الزم  مشــاوره های  باجه هایــی  در  افــراد  کــردن 
توســط نیــروی انســانی متخصــص به افــراد داده 
می شود و افراد قبل از واکسینه شدن، اطالعات 

مورد نیاز خود را دریافت می کنند.
فرمانــده عملیــات ســتاد مقابلــه بــا بیمــاری 
کرونا با اشاره به مشارکت بخش خصوصی برای 
واردات واکســن گفت: خوشــبختانه طبق آخرین 
مصوبه ســتاد ملی کرونا تمــام فعاالن اقتصادی، 
بازرگانــان و تجــار خوشــنام کشــور می تواننــد از 
واکســن  واردات  در  شــده  تعریــف  مســیرهای 
مشــارکت داشــته باشــند و بخــش خصوصــی که 
در ایــن حــوزه ورود کنــد مورد حمایت ســتاد ملی 

کرونا قرار می گیرد.
زالــی بــا تاکیــد بر اینکــه در واردات واکســن 
موضــوع  مهمتریــن  خصوصــی  بخــش  ســوی  از 
ایــن اســت که واکســن های مورد نظر مــورد تایید 
وزارت بهداشــت باشــند و اصالــت واکســن تاییــد 
موضوعــات  دیگــر  از  کــرد:  تاکیــد  باشــد،  شــده 
ســوی  از  واکســن  واردات  بــرای  اهمیــت  حائــز 

بخــش خصوصی، رعایــت اســتانداردهای زنجیره 
ترابری اســت. واکســن ها محموله های بیولوژیک 
هســتند کــه حمــل و نگهداشــت و انتقــال آنهــا با 
ســایر کاالهــا متفــاوت اســت و بخــش خصوصی 
 برای واردات واکســن باید تمام این موضوعات را

مــد نظــر داشــته باشــد و اســتانداردها را بتوانــد 
رعایت کند.

روزی  شــبانه  مراکــز  دربــاره  زالــی 
واکسیناســیون در کشــور یــادآور شــد: در حــال 
حاضــر در تهــران حــدود 12 مرکــز واکسیناســیون 
24 ســاعته راه انــدازی شــده کــه در طــول شــبانه 
روز بــه افــراد خدمــات ارائه می دهنــد اما موضوع 
بســیار مهــم در ایــن بــاره توزیع واکســن بین این 

مراکز است.
وی بــا اشــاره بــه ازدحــام جمعیــت در چنــد 
روز گذشــته در برخــی از مراکــز واکسیناســیون 
در تهــران بیان کرد: متاســفانه با انتشــار اخباری 
بــرای  گــروه ســنی  اینکــه محدودیــت  بــر  مبنــی 
دو  در  اســت،  شــده  برداشــته  واکســن  تزریــق 
ســه روز گذشــته شــاهد ازدحام هایــی در مراکــز 

خبــر  انتشــار  ایــن  بــا  و  بودیــم  واکسیناســیون 
نادرســت در شــبکه های اجتماعی، افراد با تصور 
اینکه محدودیت ســنی برداشــته شــده، اقدام به 
مراجعــه بــه ســایت های واکسیناســیون کردنــد و 

ازدحام های غیرضرور ایجاد شد.
فرمانــده عملیــات مدیریــت بیمــاری کرونــا 
تاکیــد کــرد: همانطــور کــه اعــالم کردیــم کمــاکان 
واکسیناســیون بر اســاس اولویت ســنی اســت و 
هرگونه تغییری که در این برنامه ریزی ها انجام و 
اعمال شود متولیان واکسیناسیون آن را به طور 

رسمی اعالم خواهند کرد.
زالــی در پاســخ بــه ســوالی دربــاره اینکه آیا 
بخــش خصوصــی امــکان و اجازه واردات واکســن 
فایــزر را دارد، خاطرنشــان کــرد: در بحث واردات 
واکســن از ســوی بخش خصوصی، نسخه بسیار 
مهــم ایــن اســت کــه تاجــران و فعــاالن اقتصــادی 
قبــل از اینکــه فراینــد تجــاری و بازاریابــی بــرای 
واردات واکسن را انجام بدهند، در مورد برند آن 
واکســن از وزارت بهداشــت تاییدیه بگیرند اما با 
توجــه بــه تاکیدات رئیس جمهوری و معاون اول، 

فراینــد واردات واکســن بــرای بخــش خصوصــی 
بسیار تسهیل شده است.

وی ادامه داد: بخش خصوصی تنها می تواند 
از مبــادی کــه کمیتــه وزارت بهداشــت آن را تایید 

کرده نسبت به واردات واکسن اقدام کند.
فرمانــده عملیــات مدیریــت بیمــاری کرونــا 
در پاســخ بــه ســوال دیگــر ایلنــا مبنــی بــر اینکــه 
واردات واکسن برای بخش خصوصی با چه ارزی 
انجام می شــود، اظهار داشــت: واکسیناسیون در 
کشور رایگان است و بخش خصوصی که نسبت 
بــه واردات واکســن اقــدام می کنــد بایــد شــامل 
حمایت هــای ارزی دولــت شــود و تامیــن ارز برای 

این افراد رایگان باشد.
زالــی همچنیــن در پاســخ بــه ســوالی مبنــی 
بر اینکه آیا منعی برای واردات واکســن فایزر در 
کشــور وجــود دارد، گفــت: در حــال حاضــر فایــزر 
بــه جــز آمریــکا در 8 پلتفرم دیگر تولید می شــود 
و کشــورهای اتریــش، بلژیــک و... واکســن فایزر 
را تولیــد می کننــد بنابرایــن واردات فایــزر از ایــن 
کشورها به ایران هیچ محدودیت و منعی ندارد.

معــاون بیمه ای ســازمان تامین اجتماعی از 
کســری ۱۱ هــزار میلیارد تومانــی در منابع اجرای 
قانــون بیمــه اجتماعــی کارگران ســاختمانی خبر 
داد و اعــالم کــرد کــه با تصویــب اصالحات ماده 
۵ ایــن قانــون تمــام کارگــران ســاختمانی واقعی 

بیمه می شوند.
ســازمان  بیمــه ای  معــاون  قریــب،  مهــرداد 
تامیــن اجتماعــی در گفت وگــو بــا ایلنــا، با اشــاره 
به پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی برای اصالح 
ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، 

گفــت: »بررســی های الزم بــرای اصــالح این ماده 
در کمیســیون اجتماعی انجام شــد. مقرر شــد تا 

در صحن به رای گذاشته شود.«
ایــن  نهایــی  تصویــب  »زمــان  افــزود:  وی 
اصالحــات و اضافــه شــدن آن بــه متــن قانــون در 
دست مجلس است. هر زمان که تصویب شود، 
کارگــران ســاختمانی که پشــت نوبــت مانده اند و 
ادعــا می شــود کــه تعــداد آن هــا حــدود 400 هزار 

نفر است، بیمه می شوند.«
معــاون بیمــه ای ســازمان تامیــن اجتماعی با 

اشاره به توقف اختصاص سهمیه های جدید برای 
بیمه کردن کارگران ساختمانی و مشروط ساختن 
مدنظــر  اصالحــات  تصویــب  بــه  کارگــران  بیمــه 
ســازمان تامیــن اجتماعــی در قانــون، گفــت: »بــا 
تصویــب این قانون مشــکل کســری منابــع اجرای 

قانون بیمه کارگران ســاختمانی حل می شود.«
وی در مــورد میــزان کســری منابــع اجــرای 
ایــن قانــون، گفت: »کســری منابع اجــرای قانون 
بیمــه کارگــران ســاختمانی از ســال ۹3 تــا ســال 
۹۹، 11 هزار میلیارد تومان بود. با توجه به اینکه 

در ارتبــاط بــه ســهم کارفرمــا دچــار کســری منابع 
هســتیم، سهمیه جدید اختصاص ندادیم تا پس 
از تصویــب قانــون محدودیت هــا بر ســر راه بیمه 

کارگران ساختمانی برداشته شود.«
کارگــر  هــزار   8۵0 اینکــه  بیــان  بــا  قریــب 
ســاختمانی زیــر پوشــش بیمــه تامیــن اجتماعــی 
افــراد  بیمــه  منابــع  مــورد  گفــت: »در  هســتند، 
دیگری که پشت نوبت هستند، به اعتبار اصالحِ 
قانون، کار را پیش می بریم. بر این اساس دیگر 
از 1۵ درصد عوارض ســاختمانی برای منابع بیمه 

ماننــد گذشــته اســتفاده نمی شــود؛ بلکــه متــراژ 
خانــه و منطقه بندی مبنا قرار می گیرد. در نتیجه 

فرمول محاسبه حق بیمه تغییر می کند.«
معــاون بیمــه ای ســازمان تامیــن اجتماعــی 
بــا بیان اینکه پیشــنهاد ســازمان تامین اجتماعی 
در ایــن زمینــه بــا تعامــل مجلــس مواجــه شــد، 
گفت: »در این مورد جلســاتی در ســازمان تامین 
اجتماعــی بــا حضــور نمایندگان و بــا حضور ما در 
مجلــس برگــزار شــد و در نهایــت با توافق بر ســر 

اجرای اصالحات، مشکل را حل کردیم.«

وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح در 
مراســم آغاز فاز ســوم کارآزمایی بالینی واکسن 
فخــرا گفــت کــه تــا پایــان ســال ۲۰ میلیــون دوز 
واکسن فخرا را تحویل وزارت بهداشت و درمان 

خواهیم داد.
ســرتیپ  امیــر  دفــاع،   وزارت  گــزارش  بــه 
مراســم  در  دفــاع  وزیــر  آشــتیانی  محمدرضــا 
فــاز ســوم کارآزمایــی بالینــی واکســن فخــرا کــه 
روز دوشــنبه در مجتمــع ورزشــی صنایــع دفــاع 
وزارت  و  مســلح  نیروهــای  گفــت:  شــد  برگــزار 
دفــاع در راســتای مأموریت هــای ذاتــی کــه دارنــد 
در جهــت مواجهــه بــا تهدیــدات بــه ویــژه توســعه 
ســالمت دفاعــی و پدافنــد زیســتی کــه قطعــاً در 
آینــده کشــورها را مــورد تهدیــد قــرار خواهد داد، 

فعالیت های خود را انجام می دهند.
وی بــا اشــاره بــه اقدامــات وزارت دفــاع بعد 
از شــیوع ویــروس کرونــا اظهــار داشــت: فعالیت 
خودمــان را در جهــت تولیــد واکســن از ســال ۹8 
تحــت هدایت شــهید فخــری زاده و همکارانشــان 

در ســازمان ســپند آغاز کردیم و به یاری خداوند 
متعــال ایــن مجموعــه موفــق شــد واکســن ایرانی 

فخرا را به تولید برساند.
وزیــر دفــاع بــا اشــاره بــه روند تولید واکســن 
فخرا گفت: در مرحله اول موفق شدیم یک میلیون 
دوز واکســن را در ماه تولید کنیم که این تولیدات 
در اختیار وزارت بهداشــت قرار خواهد گرفت و در 
ادامه در ماه آینده نیز با توسعه ای که داده شد و 
راه انــدازی خــط تولیــد جدید، میزان تولیــد را به ۵ 
میلیون دوز در ماه خواهیم رساند و تا پایان سال 
به یاری خداوند 20 میلیون دوز واکســن را تحویل 

وزارت بهداشت و درمان خواهیم داد.
امیــر آشــتیانی تصریــح کــرد: ایــن اقدامــات 
قطعاً یک نوع رزمایش برای نیروهای مســلح در 
امر مبارزه با ویروس هایی است که ممکن است 

در آینده کشور ما را تهدید کند.

وزیر بهداشت: بهترین واکسن  
را در کشور تولید می کنیم

بهرام عین اللهی، وزیر بهداشــت نیز در این 
مراســم گفــت: ســالمت مــردم در مســاله کرونــا 
عمدتا با واکسیناســیون انجــام می گیرد. در تمام 
دنیــا، مطالعــات و کشــور خودمــان ثابــت شــده 
اســت کــه تنهــا راهــی که مــا می توانیــم در رابطه 

با ویروس ها مقابله کنیم واکسیناسیون است.
او افــزود: در برهــه ای بــه دلیــل ضرورتی که 
داریــم و بــرای تســریع در واکسیناســیون مــردم 
مجبــور بــه واردات واکســن شــدیم و امــروزه بــا 
در  ســرعت  بــه  واکسیناســیون  فــراوان،  واردات 
کشــور درحــال انجــام اســت و همزمــان تولیــدات 
داخلی ما در ۵ مرکز انســتیتو پاســتور، انســتیتو 
رازی، ســیناژن، برکــت و فخرا ایــن اطمینان را به 
ما می دهد که در آینده اتفاقات خوبی رخ دهد.

وزیــر بهداشــت تاکیــد کــرد: امــروز اطمینان 
می دهــم کــه واکســن فخــرا یکــی از واکســن های 
خوب و با کیفیت بســیار باال اســت و با اطمینان 
دوســتان مــا کار می کننــد و ممنونــم از معاونــت 
غــذا و دارو کــه بــا دلســوزی شــبانه روزی همگام 

بــا مراکــز تولیــد واکســن مــا کنتــرل کیفــی انجام 
می دهند تا امروزه با خیال راحت به واکسن های 
داخلی اطمینان داریم. او تاکید کرد: همه شاهد 
بودیــم که مقــام معظم رهبری از واکســن ایرانی 
استفاده کردند و این برای ما افتخار بزرگی است 
کــه باالتریــن مقــام کشــور مــا از واکســن ایرانــی 
اســتفاده کردند بنابراین؛ با اطمینانی که ایشــان 
به وزارت بهداشــت و دانشــمندان ایرانی دارند با 
افتخــار امــروز اعالم می کنیم که بهترین واکســن 
را در کشــور تولید می کنیم و با افزایش تولیدات 
و صنعتــی کــردن آنهــا در آینــده دیگــر نیــازی بــه 

واردات واکسن نخواهیم داشت.
فــاز ســوم کارآزمایــی بالینی واکســن ایرانی 
فخــرا با حضور امیر ســرتیپ محمدرضا آشــتیانی 
وزیــر دفــاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح و دکتر 
بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
ســاصد  ورزشــگاه  والیــت  ســالن  در  و  پزشــکی 
)ســازمان صنایــع دفاع( با تزریق به ســردار دکتر 
اله ورن رئیس اداره کل بهداشت، امداد و درمان 

وزارت دفاع انجام شد.
در فاز سوم کارآزمایی بالینی، واکسن فخرا 

به 40 هزار نفر از داوطلبان تزریق خواهد شد.
به گفته اله ورن رییس اداره کل بهداشــت، 
امــداد و درمــان وزارت دفاع، فاز ســوم کارآزمایی 
بالینــی واکســن فخــرا پــس از ســه مــاه بــه پایان 
خواهــد رســید و بــه زودی بــا انجــام بخشــی از 
کارآزمایی فاز ســه مجوز اضطراری واکســن فخرا 
را از ســازمان غــذا و دارو دریافــت و واکســن های 
تولیــدی را تحویــل وزارت بهداشــت خواهیــم داد 

که وارد سبد واکسیناسیون کشور شوند.
در فاز اول کارآزمایی بالینی این واکسن که 
در 2۶ اســفند ۹۹  آغاز شــد، 13۵ نفر واکســینه 
شــدند؛ در فــاز دوم هــم کــه در 8 خــرداد 1400 
انجــام شــد، واکســن بــه ۵00 نفــر از هموطنــان 
تزریــق شــد. در ایــن مراســم جمعــی از مدیــران 
ارشــد وزارتخانه هــای بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی و دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح هم 

حضور داشتند.

و  آمــوزش  اعــالم سرپرســت وزارت  بنابــر 
پــرورش، سیاســت کلــی بــر بازگشــایی مــدارس 
تاکیــد دارد؛ از ایــن رو، در روز ســوم مهــر، زنگ 
مــدارس بــا حضــور ریاســت جمهــوری بــه صــدا 

درمی آید.
ســومین  در  روزگذشــته  کاظمــی  علیرضــا 
اجالســیه کنگــره ســیزدهم اتحادیــه انجمن هــای 
اســالمی دانش آموزان اظهار کرد: واکسیناسیون 
و  می شــود  انجــام  شــهریور  پایــان  تــا  معلمــان 
دانش آمــوزان  واکسیناســیون  بــرای  تمهیداتــی 

اندیشیده شده است.
وی افــزود: دوری از فضــای تعلیــم و تربیــت 
آســیب های بســیاری بــه همــراه داشــته اســت. 
افــت کیفیــت آموزشــی و فقــر یادگیــری از جمله 
بــرای  کرونــا  دوران  در  کــه  آسیب هاســت  ایــن 

دانش آموزان ایجاد شد.
سرپرســت آمــوزش و پرورش بــا بیان اینکه 
بایــد بــه ســمت آغاز ســال تحصیلی پیــش رفت، 
بــا بیــان اینکــه محرومیــت بیــش از یــک و نیــم 
میلیــارد دانش آمــوز در کل جهان در دوران کرونا 
آســیب های جدی  ایجاد کرده اســت، یادآور شــد: 
در حــال حاضــر در بیــش از 100 کشــور آمــوزش 
حضــوری، در ۷0 درصد کشــورها آموزش ترکیبی 
)حضــوری و مجــازی( و در تعــدادی محــدود بــه 

صورت مجازی ارائه می شود.
کاظمی خاطر نشــان کرد: سیاســت ریاست 
جمهــوری و ســتاد ملــی مقابلــه با کرونــا ضرورت 
بازگشــایی مــدارس اســت کــه در دســتورکار قرار 
گرفــت. وی عنــوان کــرد: زمینه حضــور تدریجی و 
کم دغدغه  دانش آموزان فراهم شــده اســت و به 

مدیران مدارس به زودی ابالغ می شود.
سرپرســت آموزش و پرورش اظهار کرد: در 
روز ســوم مهــر، زنــگ مــدارس بــا حضور ریاســت 

جمهــوری بــه صدا درمــی آید و با کمــک معلمان، 
اولیا و مسئوالن مدارس زنگ مدارس در سراسر 
کشور به صدا درمی آید و مسیر بازگشایی در یک 
فرآینــد تدریجــی انجــام می شــود. وی ادامــه داد: 
در ایــن عرصــه مهم باید زمینه بازگشــایی را برای 
خدمــت بــه کشــور فراهم کنیــم. هیچ چیــز نباید 
مقابــل ســالمت دانش آمــوزان قــرار گیــرد. حفــظ 

سالمت دانش آموزان خط قرمز ما است.
سرپرســت آموزش و پرورش افزود: اتحادیه 
انجمن های اســالمی دانش آمــوزان می تواند نقش 
مهمی در ترغیب و اقناع جامعه برای عادی ســازی 

بازگشایی مدارس داشته باشد. بازگشایی مدارس 
یکی از مهمترین ماموریت های کشــور است.

کاظمــی خاطــر نشــان کرد: اولیــن ماموریت 
نظــام، بازگشــایی مــدارس اســت کــه بــه عنــوان 
اســتراتژی اصلــی مــورد توجه قــرار گرفته اســت. 
آغــاز ســال تحصیلــی از اول مهــر و بازگشــایی بــا 
رویکــرد تدریجــی و حفــظ ســالمتی دانش آموزان 

پس از آن دنبال می شود.
وی بــا بیــان اینکه جایگاه تشــکل ها به ویژه 
اتحادیــه انجمن هــای اســالمی دانش آمــوزان در 
تحقــق اهــداف نظــام تعلیم و تربیت بســیار زیاد 

اســت، گفت: ایــن کنگره در آغاز ســال تحصیلی 
و آســتانه بازگشــایی مدارس شــکل گرفته است، 
بــه  دســتیابی  بــرای  نظــام  هــر  عزیمــت  نقطــه 
آرمان هــا نظــام تعلیــم و تربیــت اســت، در واقــع 
قطار توسعه پایدار هر کشوری از ایستگاه بزرگ 
تعلیــم و تربیــت می گــذرد و کم توجهــی بــه ایــن 

دستگاه بزرگ آسیب زا است.
اجتماعــی،  دســتاوردهای  افــزود:  کاظمــی 
سیاســی، علمــی و فرهنگــی در کشــور بــه نظــام 
منابــع  ســهم  اســت،  وابســته  تربیــت  و  تعلیــم 
انســانی در کشــورهای توســعه یافتــه بــه دلیــل 

توجــه بــه نظــام تعلیــم و تربیــت توســعه یافتــه 
اســت و مــا راه هــای زیادی برای کشــف و پرورش 

سرمایه های کشور داریم.
سرپرســت وزارت آمــوزش و پــرورش گفت: 
در نظــام تعلیــم و تربیــت همــه آرزوهــای مــردم 
و رهبــری در ســند تحــول تجلــی پیــدا کــرده و به 
عنــوان میثــاق ملــی در دســتور کار اســت. نقطــه 
مشــترک ما و شــرکا در همه ابعاد همین اهداف 
ســند اســت و دستیابی به حیات طیبه بر اساس 

سند تربیت چند ساحتی مورد توجه است.
کاظمی با بیان اینکه بر اســاس اهداف ســند 
نیاز به انسان متعادل و متوازن در همه ساحت ها 
داریــم، افــزود: داشــتن دانش آموزان در تراز ســند 
بــر اســاس ســند تکویــن و تعالی فرد اســت. ســند 
هم مســیر را به ما نشــان داده اســت، در هر کدام 
از ایــن ســاحت ها در کنــار تمرکــز بــر دانــش بایــد 

موقعیت های یاددهنده تربیتی را فراهم کنیم.
سرپرســت آمــوزش و پــرورش اظهــار کــرد: 
بزرگترین مشکل نظام تعلیم و تربیت این است 
کــه در مســیر صرفــا آموزشــی حرکــت می کنیــم، 
تشــکل های دانش آمــوزی باالتریــن فرصت هــای 
نزدیک تریــن  کننــد.  مــی  فراهــم  را  تربیتــی 
ســند  اهــداف  بــه  دســتیابی  راه  موثرتریــن  و 

نقش پذیری دانش آموزان است.
تشــکل های  میــان  در  کاظمــی،  گفتــه  بــه 
دانش آمــوزی در همه ابعاد، اتحادیه انجمن های 
اسالمی دانش آموزان به لحاظ سابقه جهادی در 
تاریخ انقالب یقینا برای حفظ آرمان و ارزش های 
انقــالب و توســعه و فرهنــگ ارزش هــای ملــی در 
خــط مقــدم قــرار دارد. اتحادیه بــه تحقق اهداف 
فرهنگــی و تربیتــی کمک می کنــد به همین دلیل 
حمایت هــای حداکثــری الزم بــرای ایــن تشــکل را 

انجام می دهیم.

 تمدید مهلت ثبت نام

 کتب درسی جاماندگان

تا ۳۱ شهریور
برنامه ریــزی  و  پژوهــش  ســازمان  اعــالم  طبــق 
آموزشــی دانش آموزانــی کــه تــا کنــون و بــه هــر علتــی 
موفــق نشــده باشــند ثبــت ســفارش کتاب های درســی 
ایــن کار بــرای  تــا ۳۱ شــهریور  انجــام دهنــد   خــود را 

فرصت دارند.
بــه گــزارش ایســنا، حســن ملکــی، رئیس ســازمان 
پژوهــش و برنامه ریــزی آموزشــی بــا اشــاره بــه اینکــه 
امســال توانســتیم 14۶ میلیون جلد کتاب درســی را در 
۹4۵ عنوان درســی در ســطح کشور چاپ و توزیع کنیم 
اظهار کرد: در همین ایام توزیع کتب درسی به مدارس 
در حــال انجــام اســت و هــر دانش آمــوزی بــه هــر علتی 
موفــق نشــده باشــد تا کنون ثبــت ســفارش انجام دهد 
تــا 31 شــهریور فرصــت دارد ثبت نــام انجــام دهد. هیچ 
دانش آموزی بدون کتاب نخواهد ماند. کتاب درسی جز 
از ایــن مســیر به دســت دانش آموزان نمی رســد و حتما 

باید ثبت نام انجام شود.
وی  درباره توزیع کتب درســی نیز گفت: در میان 
پایه هــا توزیــع کتب درســی هیچ مشــکلی وجــود ندارد؛ 
امســال در یــک مــاه اخیــر با ثبــت ســفارش در پایه های 
انتقالی مواجه بودیم و در پایه دهم نیز ثبت سفارش و 
توزیع کتب درســی شکل عادی نداشتیم به دلیل اینکه 
ثبت نام دانش آموزان در ســامانه ســیدا مشــکل داشــت 

اما این مشکل تا حدود زیادی رفع شده است.
بــه گفتــه ملکــی تاکنــون در دوره ابتدایــی ۹۶.۹2 
درصــد، دوره اول متوســطه 8۷.22 درصــد، دوره دوم 
متوســطه 83.0۷ درصــد، ثبــت ســفارش کتــب درســی 
داشــته ایم و در مجمــوع ۹1.۹۶ درصــد ثبــت ســفارش 
صــورت گرفتــه کــه 8۹.۹8 درصد ثبت نــام دانش آموزان 
بــوده اســت از ایــن آمار ۹ درصد دانش آمــوز هنوز ثبت 

سفارش نکرده اند.
آنــان، در صــورت تمایــل  اولیــای  دانش آمــوزان و 
https://www.irtextbook.ir می توانند از طریق سامانه 

وارد سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی شوند و ثبت 
ســفارش انجــام دهنــد. بــرای ورود بــه ســامانه کد ملی 
دانش آمــوز، »نام کاربری« و شــش رقم ســمت راســت 
شماره سریال شناسنامه دانش آموز، »رمز عبور« ورود 

به سامانه است.

وزیر دفاع: ۲۰ میلیون دوز واکسن فخرا را تا پایان سال تحویل وزارت بهداشت می دهیم

معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی: تمام کارگران ساختمانی بیمه می شوند

زالی: واردات واکسن برای بخش خصوصی تسهیل شد
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