
بــا تصمیــم مجمــع عمومــی ســازمان صنایــع 
کوچک و شــهرک های صنعتی ایران، این سازمان 
مجاز شــده اســت درباره ایجاد یا توسعه حداکثر 
پنــج شــهرک یــا ناحیــه صنعتــی تخصصــی انــرژی 

خورشیدی در هر استان اقدام کند.
جهــاد  تجــارت،  و  معــدن  صنعــت،  وزیــران 
كشــاورزی، راه و شهرســازی، نیرو، امور اقتصادی 
بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  رئیــس  دارایــی،  و 
كشــور، مجمــع عمومی ســازمان صنایــع کوچک و 

شهر ک های صنعتی ایران را تشكیل می دهند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان صنایــع 
کوچــک و شــهرک های صنعتــی ایــران،  بر اســاس 
این مصوبه، ســازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران مجاز به واگذاری اراضی برای ایجاد 
یــا توســعه شــهرک ها و نواحی صنعتــی تخصصی 
انرژی خورشــیدی یا واگذاری بخشــی از اراضی در 
اختیــار در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی و مناطــق 
ویــژه اقتصادی تحت پوشــش خود با ارائه حداقل 
خدمــات زیربنایــی و به صــورت اقســاط ۱۰ ســاله 
بــه منظــور اســتقرار نیروگاه های خورشــیدی برای 
تأمین بخشی از برق مورد نیاز شهرک ها و نواحی 

صنعتی اقدام کند.

در این مصوبه، وزارت جهاد کشاورزی مکلف 
شــده اســت نســبت بــه واگــذاری اراضــی از محــل 
منابع ملی و با مشخصات فنی مناسب بر اساس 
درخواســت ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های 
صنعتی ایران اقدام کند.وزارت نیرو نیز در بخش 
دیگر این مصوبه مکلف شــده اســت برق تولیدی 
واحدهای تولیدی انرژی خورشیدی مستقر در این 
شــهرک ها و نواحــی صنعتی را بــا نرخ های مصوب 
و در چارچــوب قراردادهــای خریــد تضمینــی بــرق 

تجدید پذیر خریداری کند.
همچنیــن در ایــن مصوبــه، بانــک مرکزی نیز 
مکلــف شــده اســت تســهیالت الزم بــرای ایجــاد 
انــرژی خورشــیدی  و توســعه واحدهــای تولیــدی 
مســتقر در ایــن گونــه شــهرک ها و نواحی صنعتی 
را بــا نــرخ مصــوب شــورای پــول و اعتبار و اقســاط 

هفت ساله اعطاء کند.

شرایط واگذاری زمین به متقاضیان 
نیروگاه های خورشیدی

درپــی ایــن مصوبــه، هیــأت مدیــره ســازمان 
صنایع کوچک و شــهر ک های صنعتی ایران که در 

جایگاه مجمع عمومی شركت شهرك های صنعتی 
اســتان ها شــناخته می شــود، نحوه ایجاد، توسعه 
و واگــذاری حــق بهره بــرداری زمیــن بــه متقاضیــان 
نیروگاه های خورشیدی به این شرح تصویب كرد:
)ســازمان  نیــرو  وزارت  از  مجــوز  ارائــه   -۱
انرژی هــای تجدیــد پذیــر و بهــره وری انــرژی بــرق 

)ساتبا(
2- میزان زمین قابل تخصیص به متقاضیان 
ایجــاد نیــروگاه خورشــیدی بــر اســاس مســاحت 
عرصــه منــدرج در مجوز صادره )وفــق بند ۱( که از 
طریــق وزارت نیــرو بر اســاس اســتانداردهای فنی 
تعییــن  تولیــدی مشخص شــده،  بــرق  و ظرفیــت 

می شوند.
۳- شــرکت های اســتانی مراتــب ظرفیت های 
بــرای  را  صنعتــی  نواحــی  و  شــهرک ها  موجــود 
متقاضیــان اســتقرار نیروگاه هــای خورشــیدی بــه 
و  تجدیدپذیــر  انرژی هــای  )ســازمان  نیــرو  وزارت 
بهــره وری انــرژی برق )ســاتبا( منعکس می نمایند. 
)شرکت های استانی موظف اند هر سه ماه یک بار 
اطالعــات مربــوط بــه این بند را به روز رســانی و به 

ساتبا اعالم نمایند.(
4- ســطح خدمات قابل ارائه در شــهرک ها و 

نواحــی صنعتی تخصصی نیروگاه های خورشــیدی 
و توســعه شــهرک ها و نواحــی صنعتــی موجــود، 
منطبق با بند )ب( مصوبه مجمع عمومی سازمان، 
حداقل برابر با ســطح 6 خدمات می باشــد. قیمت 
واگذاری اراضی موصوف بر اساس پیوست شماره 

۳ دستورالعمل بهره برداری تعیین می شود.
5- اســتقرار واحدهــای نیروگاه هــای انــرژی 
خورشیدی تنها در زون های دارای کاربری صنعتی 

)برق و الکترونیک( امکان پذیر می باشد.
٦- تغییــر فعالیــت واحدهــای صنعتــی بــرای 
بــا  خورشــیدی  نیروگاه هــای  واحدهــای  اســتقرار 
)۱( و  بنــد  درخواســت متقاضــی و رعایــت مفــاد 
اخــذ تأییدیــه از ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
)بــرای زون هایــی کــه کاربــری آن هــا غیــر از برق و 

الکترونیک می باشد( امکان پذیر است.
۷- واگذاری زون های کارگاهی و صنفی برای 
اســتقرار واحدهای نیروگاه های خورشیدی ممنوع 

می باشد.
8- نحــوه دریافــت حــق بهره بــرداری از زمین 
بــرای واحدهــای نیروگاه های خورشــیدی به صورت 
2۰ درصد نقد و مابقی به صورت اقســاط ۱۰ ســاله 

می باشد.

5 شهرک  یا ناحیه صنعتی تخصصی انرژی خورشیدی در هر استان ایجاد می شود

نمایندگان در جلســه علنــی دیروز مجلس با 
تشکیل سازمان سرمایه گذاری و تجارت کشاورزی 
ایران موافقت کردند که بر اساس آن، بخش هایی 
از وزارت صنعــت، معــدن و تجارت )صمت( از این 
وزارتخانه جدا می شــود و به زیرمجموعه ســازمان 
جدید که ذیل وزارت جهادکشــاورزی تعریف شده 

است، قرار می گیرد.
ادامــه  جلســه،  ایــن  در   ایرنــا،  گــزارش  بــه 
رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی، 
آب، منابــع طبیعــی و محیــط زیســت در مورد طرح 
تقویــت امنیت غذایی کشــور و رفــع موانع تولیدات 
کشاورزی در دستور کار قرار گرفت و ماده )2( این 
طــرح کــه پیــش از ایــن بــرای اصــالح به کمیســیون 

بازگشته بود، با رای نمایندگان تصویب شد.
بــر اســاس مــاده 2 ایــن ایــن طرح، بــه منظور 
تمرکــز سیاســت گذاری، برنامه ریــزی و نظــارت در 
حوزه سرمایه گذاری، تامین مالی تجارت و بازرگانی 
بخش کشــاورزی، سازمان ســرمایه گذاری و تجارت 
جهادکشــاورزی  وزارت  ذیــل  ایــران،  کشــاورزی 
برنامــه  قانــون  مــاده )28(  )الــف(  بنــد  بــا رعایــت 
ششــم توســعه از ادغــام معاونــت بازرگانــی وزارت 
جهادکشاورزی و واحدهای مرتبط با این سازمان در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل: دفتر توسعه 
صادرات محصوالت کشــاورزی در ســازمان توســعه 
تجــارت ایــران و اداره کل محصــوالت کشــاورزی در 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
بــا وظایــف زیر ظرف ســه مــاه از تاریــخ الزم االجراء 

شدن این قانون تشکیل می گردد.
۱- حمایت از سرمایه گذاری در کسب وکارهای 
فرصت هــای  معرفــی  و  شناســایی  بــا  کشــاورزی 
ســرمایه گذاری در بخش کشاورزی از جمله توسعه 
کشــاورزی دریا پایه، کشــاورزی دیم، کشــاورزی در 
مناطق کویری و مرزی و گردشگری پایدار کشاورزی 
و معرفــی آن هــا بــه متقاضیــان داخلــی و خارجی و 

ارائه بسته های تشویقی سرمایه گذاری.
بــه  نقدینگــی  بــرای هدایــت  برنامه ریــزی   -2
سمت سرمایه گذاری در تولید کاالهای کشاورزی با 

هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارائی
۳- سیاست گذاری، برنامه ریزی و حمایت های 
قانونــی بــرای جــذب ســرمایه گذاری خارجــی و غیــر 

دولتی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارائی

4- تقویــت حجــم و کیفیت ســرمایه گذاری در 
حوزه های عمومی و خصوصی بخش کشاورزی

5- هدایــت و نظــارت بــر منابــع اعتبــاری طرح 
های سرمایه گذاری )تملکی( بخش کشاورزی

6- حمایــت از فعالیت های منجر به گســترش 
بــازار ســرمایه در بخــش کشــاورزی بــا هماهنگــی 

سازمان بورس و اوراق بهادار کشور
طریــق  از  صادراتــی  بازارهــای  توســعه   -۷
توســعه همکاری های منطقه ای با ســایر کشــورها 
بــه ویــژه همســایگان در تجارت کاالهای کشــاورزی 
با هماهنگی وزارت امور خارجه و ســازمان توســعه 

تجارت ایران .
بخــش  فراگیــر  تشــکل های  از  حمایــت   -8
کشــاورزی، در بازاریابــی داخلــی و تجــارت خارجــی 
کاالهای کشــاورزی با هماهنگی معاونت اقتصادی 

وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت ایران
۹- سیاســت گذاری و برنامه ریــزی بــرای حذف 
واســطه های غیرضروری از بازار کاالهای کشــاورزی 
بــا تأکیــد بر ایجاد و توســعه بازارهــای ملی و محلی 
عرضــه مســتقیم بــا امــکان انجــام معاملــه نقــدی، 
سلف و اعتباری کشاورزی با کمک بخش غیردولتی 

و تشکل های کشاورزی
۱۰- برنامه ریزی برای توســعه استانداردســازی 
انبارهــا و ســردخانه های محصــوالت کشــاورزی بــا 
هماهنگی سازمان استاندارد کشور و ایجاد سامانه 
یکپارچــه قبــض انبــار محصــوالت کشــاورزی بــرای 

توسعه تجارت و تامین مالی در بخش کشاورزی
۱۱- پیگیــری حــدف تشــریفات زائــد و تقویــت 

نشان های تجاری در تجارت کاالهای کشاورزی
و  عملیاتی ســازی  بــرای  برنامه ریــزی   -۱2
و  کشــاورزی  تامیــن  زنجیره هــای  هوشمندســازی 

تامین مالی زنجیره تامین
۱۳- سیاســتگذاری و برنامه ریــزی بــرای تامین 
منابــع مالــی مــورد نیــاز بــا تأکیــد بــر بهره منــدی از 
روش هــای نویــن و اســالمی تأمیــن مالــی در بخش 

کشاورزی
ســازمان   ،2 مــاده  یــک  تبصــره  اســاس  بــر 
ســرمایه گذاری و تجــارت کشــاورزی ایــران مکلــف 
یکپارچــه  ســامانه  راه انــدازی  بــه  نســبت  اســت 
اطالعــات تولیــد و عرضــه کاالهــای کشــاورزی، بــه 
منظــور ارائــه اطالعات روزانه بــازار داخلی و تجارت 

ارائــه  انجــام پیش بینی هــا و  کاالهــای کشــاورزی، 
داده هــای مورد نیاز بــرای برنامه ریزی تولید، عرضه 
و صادرات کاالهای کشاورزی اقدام نماید. اعتبارات 
مــورد نیــاز ایــن ســامانه در بودجــه ســنواتی وزارت 

جهاد کشاورزی پیش بینی می شود.
تصویــب  بــه  کــه   2 تبصــره  طبــق  همچنیــن 
تخصصــی  مــادر  شــرکت های  رســید  نماینــدگان 
بازرگانــی دولتــی ایــران و مــادر تخصصــی خدمــات 
کشاورزی با شرکت های زیر مجموعه آن ها شامل 
خدمــات  شــرکت  و  دام  امــور  پشــتیبانی  شــرکت 
تخصصــی  مــادر  شــرکت  و  کشــاورزی  حمایتــی 
و  کشــاورزی  بخــش  توســعه  از  حمایــت  صنــدوق 
شرکت شهرک های کشاورزی زیر مجموعه سازمان 
ســرمایه گذاری و تجــارت کشــاورزی ایــران فعالیــت 
می نمایــد. دولــت موظــف اســت ظــرف ســه مــاه از 
تاریخ الزم االجراء شدن این قانون نسبت به اصالح 
اساسنامه شرکت های مذکور در همین راستا اقدام 

نماید.
بر اســاس تبصره ۳ این ماده، ســازمان دارای 
شــخصیت حقوقــی و مســتقل بــوده و بــه صــورت 
مؤسســه دولتی وابســته به وزارت جهاد کشــاورزی 
خواهــد بــود و رئیــس آن را وزیــر جهــاد کشــاورزی 
تامیــن می نمایــد. اساســنامه این ســازمان ظرف دو 
ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون با پیشنهاد 
وزیــر جهــاد کشــاورزی بــه تصویــب هیــات وزیــران 

می رسد.
نماینــدگان در تبصــره 4 تصویــب کردنــد کــه 
همــه وظایــف و اختیــارات و مأموریــت هــای وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در حوزه تجارت و بازرگانی 
و ســرمایه گذاری کشــاورزی همراه با کلیه امکانات، 
و  معــدن  صنعــت،  وزارت  از  پرســنل  و  اعتبــارات 
تجــارت منفــک و بــه وزارت جهاد کشــاورزی منتقل 

می شود.
در تبصــره 5 نیــز  در اجــرای بنــد )الــف( مــاده 
توســعه  ششــم  پنجســاله  برنامــه  قانــون   )۳2(
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی جمهوری اســالمی 
ایــران، ســازمان ســرمایه گذاری و تجارت کشــاورزی 
ایــران مکلــف بــه ایجــاد پایانه هــا و بازارهــای ملــی 
پایتخــت کشــور  و منطقــه ای کاالی کشــاورزی در 
انجــام  بــا قابلیــت  تولیــد کشــاورزی  و قطب هــای 
معامالت نقدی، نســیه )اعتباری( و ســلف کاالهای 

کشــاورزی توســط بخــش خصوصــی و تشــکل های 
کشاورزی است.

براســاس تبصره 6 این ماده، بانک کشــاورزی 
مکلــف اســت جهــت تســهیل تامیــن مالــی زنجیــره 
کاهــش هزینه هــای  و  کاالهــای کشــاورزی  تولیــد 
مبادالتــی تامیــن مالــی تولیــد، ضمــن اســتفاده از 
روش تأمیــن مالــی مبتنی بر قــرارداد، زمینه انتقال 
یــا تهاتــر تعهــدات و مطالبات اعضــای زنجیره تولید 
به یکدیگر و بانک را با حداقل هزینه فراهم نماید.
دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  وزارت  همچنیــن 
ضمــن  مرکــزی  بانــک  همــکاری  بــا  اســت  مکلــف 
طراحــی ابزارهــای مالــی الزم بــه منظــور تحقــق این 
تبصره زمینه انجام معامالت ابزار مذکور را در بازار 
ســرمایه فراهم آورد. آیین نامــه اجرایی این تبصره، 
ظــرف مدت ســه مــاه از تاریخ الزم االجرا شــدن این 
قانون توسط وزرای جهاد کشاورزی و امور اقتصادی 

و دارایی تهیه و ابالغ می شود.
امــا تبصــره ۷ مــاده 2 برای بررســی بیشــتر به 
کشــاورزی، آب، منابــع طبیعــی و محیــط زیســت 

ارجاع شد.
محمدباقــر قالیبــاف، رئیــس مجلــس شــورای 
اســالمی،  دربــاره تبصــره ۷ ایــن ماده که بــه  بانک 
کشــاورزی اجازه آزادســازی )کاهش( هشت درصد 
ســپرده  قانونــی اش نــزد بانــک مرکــزی را مــی داد، 
گفت: بانک کشــاورزی بانک تخصصی اســت و اگر 
8 درصد سپرده را آزاد کنیم نقدینگی قابل توجهی 
در بازار ایجاد می شــود. کما اینکه در حوزه صنعت 
چنین انتظاری ایجاد می شــود؛ بنابراین بهتر اســت 
این تبصره مجددا به کمیســیون ارجاع شــود و پس 
از مشــورت کارشناســی کمیســیون های کشــاورزی 
و اقتصــاد مجــددا به صحن بازگــردد زیرا اجرای این 

تبصره موجب افزایش تورم در کشور خواهد شد.
پــس از اظهــارات رئیــس مجلــس در خصوص 
تبصــره مذکــور و کاهش نــرخ ســپرده قانونی بانک 
کشــاورزی و آزادســازی منابــع نماینــدگان بــا ارجاع 

تبصره ۷ ماده 2 به کمیسیون موافقت کردند.
نمایندگان در ادامه با ماده ۱4 طرح مذکور نیز 
موافقت کردند.بر اساس ماده ۱4 آیین نامه اجرایی 
ایــن قانــون ظرف ۳ مــاه از تاریخ الزم االجراءشــدن 
این قانون با پیشــنهاد وزارت کشــاورزی به تصویب 

هیات وزیران می رسد.

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
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هوالرزاق

آیا روند صعودی 
نفت عاملی برای 
رشد بازار سرمایه 

خواهد بود؟
امیر هوشمند

)DBA( دکتری مدیریت کسب وکار

گــزارش  در 
آژانس بین المللی 
انرژی آمده است، 
ماه جــوالی )۱۰تیر 
تا ۹ مرداد( ناگهان 
روند رشــد مصرف 
جهــان  در  نفــت 
و  شــد  معکــوس 
تــداوم  دلیــل  بــه 
ســویه  شــیوع 
دلتــا کرونــا، افــق 
مصــرف در چهــار 
مــاه آینــده، یعنی 
ســال  پایــان  تــا 

جــاری میــالدی تــا اندازه ای مبهم شــده اســت. در 
هفته هــای اخیــر، شــیوع ســویه دلتــا در چین که 
بزرگ تریــن واردکننــده نفــت در جهان اســت و در 
چند کشــور دیگر آســیایی، ســبب شــده ســرعت 
رشد مصرف سوخت کم شود. آژانس بین المللی 
میــالدی  جــاری  اســت، در ســال  انــرژی معتقــد 
مصــرف جهانــی نفــت بــا ۳/ 5 میلیــون بشــکه 
افزایــش بــه 2/ ۹6 میلیون بشــکه در روز خواهد 
رســید و در ســال آینــده 2/ ۳ میلیــون بشــکه بــر 

تقاضا افزوده خواهد شد.
بــرای  بــدی  خبــر  کرونــا  مجــدد  شــیوع 
طبــق  ائتــالف  ایــن  زیــرا  اســت؛  اوپک پــالس 
برنامــه خــود هــر مــاه 4۰۰ هزار بشــکه بر عرضه 
می افزایــد. در گــزارش آژانــس بین المللی انرژی 
آمده اســت، رشــد عرضه ســبب شــده  است در 
ماه جوالی میزان عرضه به ۷/ ۹6 میلیون بشکه 
در روز برســد. عرضه همچنین به این دلیل باال 
رفــت کــه عربســتان بــه کاهــش داوطلبانــه یــک 
میلیــون بشــکه ای عرضــه نفت خود پایــان داد و 
تولیــد نفــت در دریای شــمال افزایــش پیدا کرد. 
تنهــا  اوپک پــالس بــر عرضــه نفت خــود نیفزوده 
اســت؛ تولیدکننــدگان خــارج از ایــن ائتالف نیز، 
ســال جــاری میــالدی 6۰۰ هــزار بشــکه بر عرضه 
افزوده انــد و انتظــار مــی رود ســال آینــده عرضه، 
۷/ ۱میلیون بشکه افزایش یابد و رشد تولید در 
آمریکا 6۰ درصد این افزایش را تشــکیل خواهد 

داد.
دیــدگاه اوپــک دربــاره افق تقاضــای جهانی 
برای نفت کمی خوش بینانه تر از دیدگاه آژانس 
بین المللی انرژی اســت. اوپک معتقد اســت، در 
سال جاری میالدی تقاضا 6 میلیون بشکه رشد 
می کند و به رقم متوســط 6/ ۹6 میلیون بشــکه 
در روز می رســد. در ســال آینده نیز رشد مصرف 
۳/ ۳میلیــون بشــکه خواهــد بــود؛ یعنی مصرف 
جهانــی نفــت ســال آینــده بــه مــرز ۱۰۰ میلیــون 

بشکه در روز می رسد.
تحــت  آمریــکا  در  بنزیــن  مصــرف  رشــد 
تاثیــر کاهــش محدودیت هــا و فرارســیدن فصل 
تابســتان بــه افزایــش قیمت هــا منجــر شــده که 
این تحول برای دولت آمریکا نگران کننده است؛ 
زیــرا بانــک مرکزی تالش می کند رشــد اخیر نرخ 
تورم را یک پدیده زودگذر توصیف کند. افزایش 
قیمــت ســوخت، هزینــه حمل ونقل و نــرخ تورم 
را بــاال می بــرد. نــرخ تورم در آمریــکا 4/ 5 درصد 
اســت و ایــن نــرخ بهانــه ای بــه دســت مخالفــان 
دولت بایدن داده اســت تا اعالم کنند که دولت 
با اجرای برنامه های حمایتی عظیم، زمینه بیش 

از حد داغ شدن اقتصاد را فراهم کرده است. 
ایــن در حالــی اســت کــه رئیس جمهــوری، 
رئیــس بانــک مرکــزی و وزیــر خزانــه داری آمریکا 
معتقدنــد کــه اقتصــاد همچنــان به حمایــت نیاز 
دارد تــا به طــور کامــل، آثار همه گیــری کرونا رفع 
شود و اقتصاد به ثبات رسد. اگر نرخ تورم برای 
مدتــی طوالنــی بــاال باقــی بمانــد، بانــک مرکــزی 
مهــار  بــرای  تدابیــری  می شــود  مجبــور  آمریــکا 
آن اتخــاذ کنــد و ایــن تدابیــر ریســک هایی بــرای 
اقتصــاد بــه وجــود خواهــد آورد. دیــدگاه اعضای  
اوپک پــالس دربــاره افق بازار نفت این اســت که 
در ماه های آینده وضع عرضه بهتر خواهد شد و 

سال آینده بازار با مازاد مواجه می شود.
نوســانات قیمــت نفــت خــام، بــا توجــه بــه 
کاهــش و افزایــش خود و همچنین نوع فعالیت 
صنایع مختلف می تواند بر ســودآوری و عملکرد 
صنایع مختلف و به  واسطه آن، بر قیمت سهام 
اثرگــذار  بــورس  بــر روی شــاخص  نهایــت  و در 
باشــد. به طــور خاص تر، شــرکت های پاالیشــی و 
پتروشــیمی از گروه هایی هســتند کــه به  صورت 

مستقیم تحت تأثیر بهای نفت قرار دارند.
و  پاالیشــگاهی  شــرکت های  ســهام 
بــورس،  شــاخص های  میــان  در  پتروشــیمی 
قیمــت  نوســانات  از  را  تاثیرپذیــری  بیشــترین 
در بــازار جهانــی دارنــد. تغییــرات بهــای نفــت و 
تحــوالت نفتــی در درآمدهــای نفتــی و همچنین 
اثرگــذاری آن بــر اقتصــاد نفتی کشــور از اهمیت 
خاصــی برخــوردار اســت. امیــد کــه ایــن افزایش 
تقاضا در ماه های آتی تاثیر مثبت بر روند بازار 

سرمایه داشته باشد.

گردش به چپ نروژ
با وجود پیروزی انتخاباتی 

چپگرایان، چشم انداز تشکیل 
دولت ائتالفی از احزاب چپ 

به دلیل اختالف نظر آنها درباره 
تغییرات اقلیمی و ادامه استخراج 

نفت روشن نیست
پس از هشـــت ســـال حکومت محافظه کاران 
ــا چپگرایان  ــ ــــروژ این کشــــور آماده می شــــود ت در ن
متحدانــــش  و  کارگــــر  حــــزب  ــــد.  کنن اداره  را  آن 
ــــروزی چشــــمگیری  ــــه پی ــــات عمومــــی ب در انتخاب

رســــیدند. برنامــــه 
ــارزات  ــ ــا در مب آنهــ
ــــر  ب ــــی  انتخابات
محــــور مشــــکالت 
یســــت محیطی  ز
ــــده صنعــــت  و آین
گاز  و  نفــــت 
کشــــور  ــــن  ای در 

ــــود.  ب ــتوار  اســ
میــزان مشــارکت مردم در ایــن انتخابات به 
۷۷ درصد رســید. جوناس گَهر اســتور 6۱ ســاله، 
مولتی میلیونــر و فارغ التحصیــل علــوم سیاســی 
از پاریــس کــه نخســت وزیر احتمالــی آینــده  نیز 
خــود  طرفــداران  از  قدردانــی   بــا  بــود،  خواهــد 
گفت:» مردم نروژ به وضوح به همه اعالم کردند 
که در جســت وجوی برقــراری جامعه ای بر مبنای 
عدالت هستند. من از تمامی کسانی که در این 
تغییر نقش ایفا کردند، سپاســگزارم.« براساس 
مطالــب منــدرج در مجلــه کاپیتال، جونــاس گَهر 
اســتور کــه ثروتــی بالــغ بــر۱4۰ میلیــون کــورون 
نــروژ معــادل ۱4 میلیــون یورو دارد با شــعار رفع 
بی عدالتــی در جامعه نروژ در مبارزات انتخاباتی  
شرکت کرد. طبق آمار سازمان همکاری و توسعه 
اقتصادی،  نروژ یکی از متعادل ترین کشورها در 
زمینــه عدالت اجتماعی اســت؛ بــا این حال در 8 
ســال حکومت راست گرایان تعداد افراد میلیاردر 

در آن دو برابر شد. 
ارنــا ســولبرگ 6۰ســاله نخســت وزیر کنونی 
بــه دلیــل مــدت  او  شکســت خــود را پذیرفــت. 
طوالنــی حکومتــش در نــروژ و همچنیــن تفکرات 
لیبرالــی در اقتصــاد بــه ارنــای آهنی ملقب شــده 
اســت. او ضمن توســعه صنعت نفــت مالیاتها را 
در ایــن کشــور کاهــش داد. در ایــن مــدت، او بــا 
بحران هایــی چــون مشــکالت در صنعــت نفــت، 
بحران کرونا و مسائل مربوط به مهاجران مواجه 

بود.
 اکنون نوبت مذاکرات برای تشــکیل دولت 
ائتالفــی اســت؛ مذاکراتــی طوالنــی و بــا ظرایــف 
خــاص خــودش. احزاب مخالف کــه در انتخابات 
کنــار حــزب کارگر قــرار گرفتند در زمینه مســائل 
زیســت محیطی و صنعــت نفــت بــا او هم صــدا 
نیســتند. حــزب کارگر و متحدانــش در انتخابات 
بایــد حداقــل ۱۰۰ کرســی از مجموع ۱6۰ کرســی  
موجــود در »اســتورتینگ« )مجلــس  نــروژ( کــه 
اســت،  معــروف  نیــز  »تک اتاقــه«  مجلــس  بــه 
تصاحب کنند. این درحالیســت که حزب کارگر، 
حزب چپ سوسیالیســت و حزب مرکز اکنون با 
تصاحب 8۹ کرسی اکثریت مطلق را در مجلس 
نروژ به دست آورده اند. این سه حزب همچنین 
بایــد بــا دو حــزب مخالــف دیگر یعنــی طرفداران 
محیــط زیســت و کمونیســتها بــه توافق برســند؛ 
توافقــی کــه جونــاس گَهــر اســتور بــر آن مصمــم 

است. 
حزب محیط زیســت نروژ شــرط همراهی با 
حزب کارگر در مبارزات انتخاباتی را توقف فوری 
اســتخراج نفــت در نــروژ مهمتریــن تولید کننــده 
محصوالت نفتی در اروپای غربی قرار داده است. 
حزب کارگر این درخواســت را رد کرده اســت. آیا 
حــزب کارگــر با دو حــزب مخالف دیگر یعنی چپ 
سوسیالیســت و حــزب مرکــز بــه توافــق خواهــد 
رســید؟ نکته قابل توجه آن اســت که حزب مرکز 
بیشتر به مشکالت روستایی می پردازد و دغدغه 
حزب چپ سوسالیســت بیشــتر مســائل زیست 
محیطی اســت.  در مورد اســتخراج نفت نیز این 

احزاب با یکدیگر هم صدا نیستند. 
پــس از اعــالم وضــع قرمز اقلیمی از ســوی 
کارشناســان ســازمان ملــل در اوایــل مــاه اوت 
)نیمــه مــرداد( موضــوع گرمایــش کــره زمیــن و 
مشــکالت زیســت محیطی  در صــدر موضوعــات 
مبارزات انتخاباتی در این کشــور پادشــاهی قرار 
گرفــت. اســتخراج نفت کــه موجبــات ثروتمندتر 
شــدن نــروژ را بــه نحــوی چشــگیر فراهــم کــرده 
اصلی تریــن موضوع مورد بررســی احزاب اســت. 
اشــتغالزایی  بــا  کشــور  ایــن  در  نفــت  صنعــت 
مستقیم ۱6۰ هزار نفر، ۱4 درصد تولید ناخالص 
ملــی و4۰  درصــد صــادرات را تشــکیل می دهــد. 
طــالی ســیاه ثروتــی معــادل ۱2 میلیــارد کــورون 
نــروژ، معــادل ۱۱66 میلیــارد یــورو بــرای نــروژ بــا 
جمعیت 5/4 میلیون نفر به ارمغان آورده و این 
پادشــاهی را بــه ثروتمندترین کشــور پادشــاهی 
احــزاب  چگونــه  اســت.  ســاخته  مبــدل  جهــان 
مخالــف  بــرای اداره آینده این صنعت با یکدیگر 
به توافق می رسند؟ پیش بینی آن دشوار است. 
اکنــون حــزب کارگر مانند محافظه کاران  معتقد 
است  به صورت  تدریجی  و با یک شیب مالیم 
بایــد بــه ارجحیــت صنعت نفــت در اقتصاد  این 

کشور پایان داد.
منبع :  یورنیوز
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قیمت روز گوشت قرمز در ۲۳ شهریور 
قیمتانواعگوشتقرمزروزگذشتهدرمقایسهبادوشنبهتغییرات

کمیهمراهشد.
به گزارش بازار، قیمت انواع گوشــت قرمز در بیســت و ســوم شهریور 

۱۴۰۰ به شرح زیر است:

قیمتواحدکیلوگرمناممحصول
)تومان(

۱۴۶,۰۰۰راسته با استخوان گوسفندی

۱۷۰,۰۰۰ران کامل ممتاز گوسفندی

۱۶۳,۰۰۰کف دست گوسفندی با ماهیچه

۱۶۹,۰۰۰ران پاک کرده گوساله

۱۶۴,۰۰۰سر دست پاک کرده گوساله

۱۳۲,۰۰۰گردن گوسفندی

۱۴۴,۰۰۰قلوگاه گوساله

۱۲۶,۰۰۰گردن گوساله

۱۵,۰۰۰قلم گوساله

۸۶,۰۰۰دمبالیچه گوسفندی

۱۲۷,۰۰۰سردست گوسفندی

۱۶۳۲.۰۰۰ماهیچه گوساله

۹۰,۰۰۰دمبالیچه گوسفندی

۱۲۸.۰۰۰نیم شقه سردست گوسفند

۱۲۷,۰۰۰شقه الشه گوسفندی

۱۳۸,۰۰۰نیم شقه ران گوسفندی

قیمت انواع مرغ در ۲۳ شهریور 
قیمتمرغروزگذشتهدرمقایسهبادوشنبهتغییراتکمیهمراهشد.

بــه گــزارش بــازار، قیمــت انواع مرغ در بیســت و ســوم شــهریور ۱۴۰۰ 
به شرح زیر است:

قیمت)تومان(نوعمرغ

۴۳,۵۰۰ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق

۴۴,۰۰۰مغز ران بدون پوست بدون استخوان

۴۹,۵۰۰ساق مرغ بدون پوست و سر ساق

۴۹,۵۰۰سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال

۴۷,۰۰۰سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال، بازو

ران و سینه بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن 
۴۲,۱۰۰بال

۳۹,۰۰۰بال کبابی ساده - بدون نوک بال

۳۳,۴۰۰بازوی کبابی ساده

۳۷,۳۰۰مخلوط بال و بازو کبابی ساده

۶۴,۵۰۰فیله مرغ

۱۲,۹۰۰گردن مرغ بدون پوست

۵۱,۸۰۰شنیتسل بدون آرد

۶۳,۶۰۰جوجه چینی

۵۴,۷۰۰جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده

۴۴,۰۰۰جوجه کباب بااستخوان ساده

۴۱,۰۰۰پا چینی ۱۰ عددی مرغ

۴۰,۱۰۰مرغ کنتاکی

۱۳,۲۰۰دل مرغ پاک کرده

۷,۵۰۰جگر مرغ

۱۲,۹۰۰سنگدان مرغ

۷,۶۰۰پای مرغ

۹۸,۰۰۰بلدرچین منجمد بسته ۱۰۰۰گرمی

۷۵,۰۰۰بلدرچین منجمد بسته ۵۰۰گرمی

۹۹,۵۰۰بلدرچین کامل تازه)بسته ۱۰۰۰گرمی( 

مرغ کامل منجمد، بسته بندی کیسه ای )پوشش 
۲۴,۹۰۰کیسه نایلونی( 

مرغ کامل تازه، بسته بندی کیسه ای)پوشش کیسه 
۲۸,۵۰۰نایلونی( 

۲۹,۰۰۰مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بندی بشقابی

تخم مرغ بسته بندی ۱۵ عددی بسته بندی 
۲۲,۵۰۰شانه های خمیری شرینگ

تخم مرغ بسته ۲۰ عددی بسته بندی شانه های 
۲۸,۷۰۰خمیری شرینگ

تخم مرغ بسته ۱۲ عددی بسته بندی شانه های 
۱۲,۹۰۰خمیری شرینگ

تخم مرغ بسته ۹ عددی بسته بندی شانه های 
۱۳,۷۰۰خمیری شرینگ

تخم مرغ بسته ۶ عددی بسته بندی شانه های 
۹,۹۰۰خمیری شرینگ

مدیرعاملبنیادملیگندمکارانکشــورارائهگندم
با۳نرخمتفاوتبهصنایعمختلفرافسادزاخواندوآن
رادلیلیدانستتاآردبهجایاینکهتبدیلبهنانشود

بهصورتخامازنانواییخارجمیشود.
بــه گــزارش بازار، بحث چند نرخی بودن قیمت گندم 
از جملــه مباحثــی اســت که مخالفــان و موافقان بســیاری 
دارد و غالبــا مخالفــان معتقدنــد چنــد نرخــی بــودن ایــن 
محصــول اســتراتژیک جز آماده ســاختن زمینه های فســاد 
ثمــره ای نــدارد. ایــن در حالــی اســت کــه اکنــون در بحــث 
نان هــای یارانــه ای گنــدم بــا نــرخ ۶۲۵ تومــان، در نان های 
نیمه یارانــه ای گنــدم ۹۰۰تومانی و در بخــش نیمه صنعتی 

هم با نرخ ۲هزار و ۷۰۰ تومان داده می شود.

آردیارانهدارهزارتومانیدربرابرآرد
آزاد۸هزارتومانی

علیقلــی ایمانــی، مدیــر عامل بنیــاد ملــی گندمکاران 
بــودن  نرخــی  چنــد  از  ناشــی  مشــکالت  دربــاره  کشــور 
قیمــت گنــدم گفــت: چند نرخی بــودن گندم بــه نظر بنده 
مفسده زاســت. بــه ایــن معنــا کــه وقتــی بــرای واحدهــای 
نانوایی یارانه دار  گندم ۶۲۵ تومانی داده می شــود آرد به 
جــای اینکــه تبدیــل به نان شــود به صورت خــام از نانوایی 
خارج می شود. چون در صورت خام فروشی سود بیشتری 
نصیب شــان می شــود تا اینکه وقت بگذارند، هزینه صرف 

کنند و نان طبخ کنند.
ایمانــی افــزود: اکنون آرد درجه یــک هر کیلو در بازار 
آزاد به قیمت هشــت و نیم تا ۹هزار تومان خریدوفروش 
می شــود اما یک کیســه آرد ۴۰کیلویی به نانوایی با قیمت 
۳۸هــزار تومــان تحویــل داده می شــود و لذا طبیعی اســت 
که چنین تخلفاتی صورت بگیرد. این مقام مســئول خاطر 
نشان کرد: پیشنهاد ما این است که دولت یارانه آرد و نان 

را به جیب مصرف کننده بریزد تا مفسده ها جمع شود.

تولیدگندمکیفیوکاهشضایعات
او ادامــه داد:  بــا ایــن تفاســیر اگــر قیمــت گنــدم تک 
نرخــی شــود البتــه در شــرایطی که مصرف کننــدگان نیز به 
چالش نیفتند و دولت این یارانه را به صورت یارانه نقدی 
بــه حســاب مــردم  واریز کنــد دو اتفاق مهــم رخ می دهد؛ 

اول اینکــه گندم تولید کیفی می شــود چــرا که کارخانجات 
آرد به دنبال گندم با کیفیت هستند.

هــم  خباز هــا  دیگــر  ســوی  از  کــرد:  تصریــح  ایمانــی 
نیــز  آخــر  در  و  هســتند  کیفــی  آرد  تامیــن  دنبــال  بــه 
نقــدی  صــورت  بــه  را  نــان  یارانــه  چــون  مصرف کننــدگان 
دریافــت کرده انــد لــذا به دنبال نان با کیفیت هســتند. به 
ایــن ترتیــب به صورت خــودکار ضایعات این بخش بســیار 
کاهش می یابد و دورریز کاهش می یابد. در واقع این تنها 
راه  برون رفت از مفسده هایی است که در کارخانجات آرد 

و خبازی ها وجود دارد.

 ضایعات۳۵درصدیگندماززمین

تاسفره
او خاطر نشــان کرد: همانطور که می دانید در بخش 
مــواد غذایــی ۳۰ تــا ۳۵درصــد ضایعــات داریــم کــه بخش 
اعظمی از آن در حوزه کشــت و زرع اســت؛ یعنی از روزی 
که دانه کاشته می شود تا زمانی که به سفره مردم می آید 

۳۰درصــد ضایعــات دارد. پس بــرای اصالح کردن این روند 
دولــت بایــد یارانــه آرد و نان را به مصرف کننــده بریزد و از 
آن طریــق قیمــت را تــک نرخــی کند تا پــس از آن ضایعات 

موجود حذف شود.
نیــز گفــت:  پایــان دربــاره قاچــاق گنــدم  ایمانــی در 
بســیار  قاچــاق  مقولــه  گنــدم  ماننــد  مــورد محصولــی  در 
غیرمحتمل و منتفی است چون گندم کاالیی حجیم است 
و قاچــاق در حجــم کــم اصــال توجیــه نــدارد. از ســوی دیگر 

کاالی قاچاق تضمین ندارد.

بهگفتهوزیرجهادکشــاورزی،خطقرمزماحمایت
قطــع را دالالن و ســوداگران دســت و اســت تولیــد از

میکنیم.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، ســید جــواد 
قیمت گــذاری  می گوییــم  مــا  وقتــی  گفــت:  ســاداتی نژاد 
بــا  بنابرایــن  غیرواقعــی,  قیمت گــذاری  یعنــی  دســتوری، 

قیمت های دستوری مخالف هستیم.
او حفــظ تولیــد را بزرگ تریــن حمایــت از مصرف کننــده 

برشــمرد و افــزود: زمانی می توانیــم از مصرف کننده حمایت 
کنیــم کــه کاالهــای مختلــف را در اختیار مصرف کننــده قرار 
دهیــم و در ایــن مســیر اصــل فراوانــی و در دســترس بــودن 
خیلی مهم است که فقط با استمرار تولید امکان پذیر است.
وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه خط قرمز ما در 
حوزه کشــاورزی و دامپروری حمایت از تولیدکننده اســت، 
بیــان کــرد: قیمت هــا را بایــد جوری تعیین کنیــم که قیمت 
واقعــی باشــد تــا تولیــد بــرای تولیدکننــده صرفــه اقتصادی 

داشته باشد.
او ادامــه داد: البتــه دغدغــه مصرف کننــده دغدغــه ما 
هم است، و حتما باید با تمهیداتی تالش کنیم محصوالت 
با قیمت واقعی به دست مصرف کننده برسد و برای تحقق 
ایــن هــدف بایــد دســت ســودجویان، ســوداگران و دالل ها 
قطــع شــود. ســاداتی نژاد افــزود: در ایــن مســیر بایــد بــه 
تشــکل ها و اتحادیه هــا اعتمــاد کرد البتــه در این خصوص 
جلســاتی بــا اتحادیه هــا داشــتیم و آنهــا بــرای تنظیــم بازار 

اعالم آمادگی کردند.
وزیــر جهاد کشــاورزی در پایان تصریــح کرد: اگر قرار 
باشــد بــازار را درســت تنظیــم کنیــم باید اطالعــات دقیق و 
درســتی داشــته باشــیم، امــا االن اطالعــات ســامانه جامع 
تجارت در اختیار وزارت صمت اســت که طی هماهنگی با 
وزیــر صمت قرار شــد این اطالعــات در اختیار وزارت جهاد 
کشاورزی قرار گیرد که ما با چشمان باز برای تنظیم بازار 

تصمیم گیری و اقدام کنیم.

رئیــسهیاتمدیرهاتحادیهمــرغتخمگذارازثبات
بــازارتــادوهفتــهدیگــربــاواردات۱۰هــزارتــنتخممرغ

خبرداد.
به گزارش بازار، حمید کاشانی گفت: با مجوز وزارت 
جهاد کشاورزی، ظرف چند روز آینده ۱۰هزار تن تخم مرغ 
وارد کشــور می شــود و بــا تمهیــدات صورت گرفتــه ظرف دو 

هفته آینده بازار تخم مرغ به ثبات می رسد.
افــزود: در ماه هــای گذشــته مشــکالتی همچــون  او 
نرسیدن به موقع نهاده ها و همچنین تغییر نیافتن قیمت 
مصــوب تخم مرغ، علیرغم افزایش قیمت نهاده های تولید 

موجب بی ثباتی در بازار تخم مرغ شد.
رئیــس هیــات مدیــره اتحادیــه مــرغ تخم گــذار گفت: 
بــه  بارهــا  گذشــته  ماه هــای  در  تخم گــذار  مــرغ  اتحادیــه 
مســئوالن هشــدار داده بــود کــه در نتیجــه ایــن چالش هــا 

بازار بی ثبات خواهد شد، ولی توجهی نشد.
کاشــانی افزود: اکنون بــا روی کار آمدن دولت جدید 
جلسات بسیار خوبی که با وزیر برگزار شد، مجوز واردات 
تخم مرغ دریافت شد که قرار است در مرحله اول ۱۰هزار 

تن از این محصول وارد کشور شود.

رئیــس هیــات مدیــره اتحادیــه مــرغ تخم گــذار گفت: 
همچنین قرار اســت به زودی قیمت تخم  مرغ اصالح شــود 
و از آن جــا کــه اکنــون قیمت هر شــانه تخم مــرغ در درب 
مرغداری ۳۸ تا ۳۹هزار تومان است، قیمت این محصول 
در بازار به ازای هر شــانه باید بین ۴۳ تا ۴۵ هزار تعیین 
شود که این موضوع نیز موجب پایداری تولید و جلوگیری 

از هرج و مرج در بازار می شود.
او افــزود: از آنجــا کــه ایــن نــرخ مصوب تغییــر نیافته 
و بــر اســاس واقعیــت تولیــد و بــازار تعییــن نشــده اســت 
متاســفانه شــاهد هرج و مرج در بازار تخم مرغ هستیم و 
هر کسی به هر قیمتی که می خواهد این محصول را ارائه 
می کنــد. کاشــانی گفــت: امیدواریم بــا واردات تخم مرغ و 
تعییــن قیمــت جدید تخم مرغ شــاهد رشــد تولیــد و ثبات 

در بازار باشیم.
رئیــس هیــات مدیــره اتحادیــه مــرغ تخم گــذار افزود: 
اکنون تامین نهاده ها با دستور وزیر جهاد کشاورزی روند 
خوبی پیدا کرده است که این موضوع نیز به حل مشکالت 
تولید و در نتیجه بازار تخم مرغ کمک می کند و امیدواریم 

ظرف دو هفته بازار به ثبات و تعادل الزم برسد.

واردات۱۰۰هزارتنگوشتمرغ
بهزودی

همچنین اوسطی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس 
از انجام واردات ۱۰۰ هزارتن گوشت مرغ برای تنظیم بازار 

خبر داد.
و  دامــی  نهاده  هــای  بحــث  دربــاره  اوســطی  پرویــز 
تصمیماتــی کــه اخیــراً در مجلــس و دولــت گرفتــه شــده 
اســت بــه خبرگزاری »بازار« گفــت: همانطور که می دانید 
موضــوع نهاده  هــای دامــی جــزو اولویت هــای مســئوالن از 
جملــه مجلــس و دولــت جدیــد محســوب می شــود و طبــق 
آخرین اخباری که در جلسه با وزیر جهاد کشاورزی مطرح 
شد موضوع تامین به موقع نهاده ها در حال انجام است.
اوســطی افــزود: البته مســئله اینجاســت کــه با توجه 
بــه هزینه هایــی کــه در دامپروری هــا و مرغداری هــا مطرح 
اســت، فعــاالن ایــن بخــش انتظاراتی بــرای افزایش قیمت 
محصــول نهایــی نیــز دارنــد بــا این وجــود خط قرمــز دولت 
بحــث حفــظ تولید و بعــد ازآن مباحث قیمتی، تنظیم بازار 

و غیره مطرح است.

او ادامــه داد: بنابرایــن اگــر افزایــش قیمــت حداقلــی 
در برخی حوزه ها مورد نیاز باشــد به صورت قانونی انجام 
می شــود امــا در کل می تــوان گفــت در مجمــوع در بحــث 

تامین کاالهای اساسی نگرانی تا پایان سال نداریم.
دربــاره تخصیــص  ایــن عضــو کمیســیون کشــاورزی 
بودجــه ۸ میلیــاردی بــرای تامیــن کاالهــای اساســی گفت: 
عــالوه بــر ایــن یک نیــاز تکمیلی نیــز وجود دارد کــه اکنون 
ثبت سفارشــات اســت و تامین ارز آن انجام شــده است و 

لذا روند ورود نهاده ها به کشور روان سازی شده است.

واردات۱۰۰هزارتنگوشتمرغ
اوســطی بیــان کــرد: یکــی از مشــکالت مــا در حــوزه 
کشــاورزی ایــن اســت که اگرچــه امور بخش کشــاورزی به 
وزارت جهاد سپرده شده است اما بحث تنظیم بازار هنوز 
دســت ایــن وزارتخانــه نیســت و لــذا در بحث تنظیــم بازار 
و خرده فروشــی با مشــکل روبه رو هســتیم. او خاطرنشــان 
کرد: برای تنظیم بازار مرغ اقدامات الزم جهت واردات ۱۰۰ 
هــزار تــن گوشــت مــرغ در دســتور کار قرار گرفته اســت و 

امیدواریم بازار مرغ از این طریق ساماندهی شود.

مدیرعامــلاتحادیــهمرکــزیتعاونیهــایکشــاورزی
ماهیــانســردابیکشــور،خشکســالی،کاهــشتولیــد،
تخــم ترجیحــی ارز حــذف خــوراک، قیمــت افزایــش
چشــمزدهماهــی،افزایــشصــادراتوباالرفتــنتقاضای
خریــدمــردمدرهفتههایاخیررادالیــلافزایشقیمت

ماهیقزلآالوسالموندانست.
آرش نبــی زاده در گفت وگــو بــا ایســنا، با بیــان اینکه 
قیمــت  افزایــش  و  تولیــد  کاهــش  امســال خشکســالی، 
نهاده هــا منجــر بــه افزایــش هزینه هــای تولیــد ماهــی از 
جمله قزل آال شــده اســت، گفت: افزایش قیمت نهاده ها 
و خــوراک ماهــی بیشــترین تاثیــر را در قیمت هــا گذاشــته 
است، زیرا ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت تمام شده ماهی قیمت 

خوراک است.
تخــم  ارز  گذشــته  ســال  همچنیــن  داد:  ادامــه  او 
چشــم زده ماهی حذف شــد و تولیدکنندگان با افزایش ۴ 
تــا ۵ برابــری قیمــت بچه ماهــی مواجه شــدند. یعنی بچه 

ماهی که قیمت یک گرم آن ۵۰۰تومان بود به ۲۰۰۰تومان 
رسید.

مدیرعامــل اتحادیــه مرکــزی تعاونی هــای کشــاورزی 
و  قــزل آال  ماهــی  کــرد:  اضافــه  ماهیــان ســردابی کشــور 
ســالمون در یــک مــاه اخیــر افزایــش قیمت داشــته اســت 
و انتظــار داریــم کــه در نیمــه دوم ســال بــاز هــم افزایــش 
نیــز قیمــت عمده فروشــی ماهــی  اکنــون  باشــد.  داشــته 
بــازار  در  و  تــا ۶۵هزارتومــان  تهــران۶۴  بــازار  در  قــزل آال 
خرده فروشــی حدود ۷۵ تا ۷۷ هزارتومان است. این عدد 
در اســتان هایی کــه تولیــد کم اســت ۱۰ تــا ۱۵درصد باالتر 
اســت. همچنین قیمت عمده ماهی ســالمون نیز به دلیل 
افزایــش درخواســت صــادرات از حــدود ۶۷ تــا ۶۸ بــه۷۴ 

هزارتومان رسیده است.
او در ادامــه گفــت: البتــه ایــن ارقــام نشــان دهنده 

گرانفروشی نیست بلکه قیمت واقعی ماهی است.
نبــی زاده در بخش دیگــری از صحبت هایش افزایش 

تقاضــای خریــد ماهــی در نیمــه دوم ســال را یکــی دیگر از 
عوامــل افزایش قیمت ها دانســت و گفــت: مردم در نیمه 
دوم ســال بیشــتر ماهــی می خرند و ایــن فرهنگ غلط نیز 
جا افتاده اســت که باید مصرف در این بازه ســال بیشــتر 
شود. در حالی که ماهی مختص به فصل خاصی نیست و 

باید در تمام فصول استفاده شود.
او در پاســخ به اینکه افزایش قیمت ماهی قزل آال تا 
۷۵هزارتومــان دســت مصرف کننــده را در خرید این کاالی 
پروتیینــی کوتــاه می کند و این قیمت ها قرار اســت تا کجا 
بــاال رود، اظهــار کــرد: تولیدکننــدگان ماهیــان ســردابی با 
توجــه بــه ســرمایه گذاری که در این بخش دارند  بایســتی 
۲۰ تا ۲۵درصد سود کسب کنند اما در سال گذشته این 
سود کمتر از ۸ درصد بوده است. اگر سود کم باشد تولید 
صرفــه اقتصــادی ندارد و تولیدکننده عمال دســت از تولید 
برمی دارد. به بیان دیگر ظرفیت تولید قزل آال در کشور در 
ســال ۲۳۰هزارتــن اســت که از این عدد فقــط ۱۲۰هزارتن 

آن امســال تولیــد شــده اســت. ایــن یعنــی تولیدکنندگان 
رغبــت تولیــد را از دســت داده انــد. در حقیقــت نمی تــوان 
تولیدکننــده را  مجبــور کرد با افزایش هزینه ها کنار بیاید 

ولی از ســود منطقی خود بگذرد.
مدیرعامــل اتحادیــه مرکــزی تعاونی هــای کشــاورزی 
ماهیان سردابی کشور افزود: اینکه سطح رفاه در جامعه 
پاییــن اســت تقصیــر تولیدکننده نیســت. دولــت باید این 
مشــکل را حل کند. متاســفانه این پایین بودن سطح رفاه 
منجــر بــه کاهــش میل و رغبت مردم برای خرید و مصرف 

ماهی شده است.
او در پایــان دربــاره آمــار تولیــد ماهــی قــزل آال گفت: 
ســال گذشــته که وضع تولید بهتر بود ۱۴۵هزارتن ماهی 
قــزل آال تولیــد کردیــم. امســال بــه دلیــل خشکســالی ایــن 
عــدد بــه حدود ۱۲۰هزارتن رســیده اســت. یعنــی تولیدات 
ماهی قزل آال نسبت به سال قبل حدود ۱۵ تا ۲۰ هزارتن 

کاهش پیدا کرده است.

دالیلافزایشقیمتماهیاززبانمدیرعاملاتحادیهتعاونیهایماهیانسردابی

واردات۱۰هزارتنتخممرغبرایثباتبازار

وزیرجهادکشاورزی:دستسوداگرانودالالنراکوتاهمیکنیم

خروجآردخامازنانواییهاباچندنرخیشدنگندم
به گفته مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران، اکنون آرد درجه یک در بازار آزاد هر کیلو به قیمت 8.5 تا ۹هزار تومان خریدوفروش 

می شود اما یک کیسه آرد ۴۰کیلویی به نانوایی با قیمت ۳8هزار تومان تحویل داده می شود؛ بنابراین طبیعی است که چنین 
تخلفاتی صورت بگیرد.
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معاون سازمان استاندارد: 
لوازم خانگی تولید ایران 

خیلی از دنیا عقب نیست
اجــرای اســتاندارد  بــر  بــه گفتــه معــاون نظــارت 
ســازمان ملی اســتاندارد، لوازم خانگی تولید داخل در 
بخش نوآوری کمی از صنعت دنیا عقب اســت، اما در 
اســتانداردهایی کــه حــدی از مطلوبیت هســتند، عقب 

نیست و با استانداردهای روز دنیا برابر است.
ایســنا،  بــا  گفت وگــو  در  مرندی مقــدم  وحیــد 
دربــاره شــاخص های کیفیــت لــوازم خانگــی اظهــار کرد: 
کاالیــی  هــر  و  هســتند  اســتانداردها  در  شــاخص ها 
استاندارد خودش را دارد. برای مثال در یخچال و فریزر 
شــاخص های ایمنــی، قدرت خنک کنندگــی، حجم، دوام 
و غیره مطرح اســت. شــاخص ها در کاالهای دیگر مثل 
لباسشویی، ظرفشویی و غیره نیز استانداردهای خاص 

خود را دارند.
کیفیــت  شــاخص های  مجمــوع  در  افــزود:  او 
در  کــه  هســتند  شــاخص هایی  همــان  خانگــی  لــوازم 
تقریبــاً  و  دارد  وجــود  بین المللــی  اســتانداردهای 
می تــوان گفت لــوازم خانگی تولید ایــران خیلی از لوازم 
خانگی هــای دنیــا عقــب نیســت. بــه طــوری کــه کیفیت 
کاالهــای داخلــی نزدیــک بــه لــوازم خانگی خارجــی و در 
مــواردی حتــی بــا کاالهای خارجی برابر اســت و مشــکل 

خاصی در این زمینه وجود ندارد.
معــاون نظــارت بــر اجرای اســتاندارد با بیــان اینکه 
در  خارجــی  و  داخلــی  خانگــی  لــوازم  کیفیــت  فاصلــه 
ســال های گذشــته بــه مراتب کمتر شــده، تصریــح کرد: 
استانداردهای لوازم خانگی در کشور، از استانداردهای 
روز دنیــا اســت. بــه طــور کلــی اســتانداردها حــدی از 
مطلوبیــت هســتند کــه در ایــن حــد از مطلوبیــت مــا بــا 
 دنیــا مســاوی هســتیم، امــا آنهــا از گزینه های اســتفاده

مــی کننــد کــه باالتــر ســطح اســتاندارد اســت و در ایــن 
موارد کاالهای تولید داخل کمی عقب هستند.

بــرای مثــال بــه گفته او لــوازم خانگــی تولید داخل 
در حــوزه نــوآوری عقب تــر از دنیا هســتند. به طور کلی 
وارد  بعــد  و  شــروع  دیگــر  کشــورهای  از  اول  نــوآوری 
ایران می شــود، مثل یخســاز یخچال. این مســائل دیگر 
اســتاندارد نیســتند بلکه نوآوری هســتند، ممکن اســت 

اما بعدا تبدیل به استاندارد شوند.

خبـــــــــــــــــر

ناصــر نبی پــور در گفت وگــو بــا خبرگــزاری 
مهــر در واکنــش بــه افزایــش قیمــت هــر شــانه 
تخم مــرغ بــه بیش از ۵۰هزار تومــان و با انتقاد 
از سیاســت های دولت دوازدهم گفت: وقتی به 
فکــر صنعــت و تولید نباشــیم، آخر و عاقبت کار 
همین می شــود و انتظار داریم دولت ســیزدهم 
دومینــوی تصمیمــات غلطی که دولــت دوازدهم 
در بازار نهاده های دامی، مرغ و تخم مرغ گرفت 

را متوقف کند تا دولت سامان یابد.
او تاکیــد کــرد: زمانــی کــه قیمــت تخم مــرغ 
بــه شــدت کاهــش یافتــه بــود تولیدکننــدگان از 
مســئوالن وقت دولت دوازدهم درخواست کمک 
کردنــد امــا بــه ایــن درخواســت توجهــی نشــد در 
نتیجــه تولیدکنندگان نیز مرغ ها را به کشــتارگاه 

فرستادند.
رئیــس هیأت مدیــره اتحادیه مــرغ تخم گذار 
اســتان تهــران بــا بیــان اینکــه چنیــن وضعــی را 
اردیبهشــت  گفــت:  بودیــم،  کــرده  پیش بینــی 
امســال نیــز بنــده به وزیــر وقت جهاد کشــاورزی 
دولــت دوازدهــم در ایــن زمینــه تذکــر داده بودم 
بــا  غلــط،  سیاســت های  تــداوم  صــورت  در  کــه 
گرانی تخم مرغ مواجه خواهیم شــد چرا که برای 
تولیدکننــدگان نگهــداری مرغ هــای تخم گــذار بــه 

صرفه نبود و آنها را به کشتارگاه فرستادند.
 ۵ میلیون قطعه مرغ فقط

در یک استان به کشتارگاه رفت
نبی پــور دربــاره اینکــه چــه تعــداد مــرغ بــه 
کشتارگاه فرستاده شده است؟، افزود: جمعیت 
کشــتارگاه  بــه  تخم گــذار  مرغ هــای  از  زیــادی 
فرســتاده شــدند و طبق اعالم مســئوالن مربوطه 
فقــط در اســتان خراســان رضوی کــه از بزرگترین 
تولیدکنندگان تخم مرغ کشــور اســت، ۵ میلیون 

قطعه مرغ تخم گذار به کشتارگاه رفته است.
رئیــس هیأت مدیــره اتحادیه مــرغ تخم گذار 
اســتان تهــران ادامــه داد: بــه عبارتــی از جمعیت 
حدود ۱۲میلیونی مرغ تخم گذار اســتان خراســان 
رضــوی تنهــا ۷ میلیــون قطعــه مــرغ باقــی مانــده 
تــا  اســتان ۳۷  اعــالم مســئوالن  و طبــق  اســت 
تولیدکننــده  مرغداری هــای  ظرفیــت  ۴۰درصــد 

تخم مرغ، در این استان هم اکنون خالی است.
نبی پــور بــا اشــاره بــه اینکــه وضــع در ســایر 
اســتان های کشــور نیز بهتر از این نیست، گفت: 
وقتــی تولیدکننــدگان حــدود چهــار مــاه تخم مرغ 
عرضــه  قیمــت  زیــر  تومــان   ۴,۵۰۰ تــا   ۴۰۰۰ را 
می کردنــد، بدیهــی بــود کــه چنیــن وضعــی ایجاد 

می شود.
وضع بازار نهاده های دامی 

آشفته است
نیــز  را  دامــی  نهاده هــای  بــازار  وضــع  او 
بســیار نامطلــوب عنــوان کــرد و افــزود: یــک مــاه 
و نیــم اســت کــه ذرت پیــدا نمی شــود و برخــی 
تولیدکننــدگان هنــوز ذرت ســهمیه مــرداد خود را 
دریافــت نکرده انــد و آن را از بــازار آزاد کیلویــی 
شش هزار تومان خریداری می کنند در حالی که 

نرخ مصوب آن کیلویی ۱,۹۰۰ تومان است.
نبی پــور بــا بیــان اینکــه مرغــداران بــه طــور 
میانگیــن نیــاز یکمــاه خــود را از بــازار آزاد تأمیــن 
می کننــد، گفــت: دو روز پیــش بــه تولیدکنندگان 
اعــالم کردنــد کــه ۴۰درصــد ذرت مصرفــی خود را 
می تواننــد دریافــت کنند اما باقی آن را مشــخص 

نیست که چه زمانی دریافت خواهند کرد.
او ادامــه داد: همیــن ۴۰درصــد را هــم وقتی 
ثبت نام می کنیم، همان زمان تحویل نمی گیریم، 
معمــوالً بیــن ۷ تــا ۱۰روز زمان می برد و گاهی نیز 

بیش از یکماه طول می کشد.
نبی پــور بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن مــدت 
مرغــدار بایــد نهــاده مورد نیاز خــود را از بازار آزاد 
تأمین کند، گفت: مســئوالن باید جوابگو باشــند 
که نهاده های بازار آزاد از کجا آمده است؟ ما هر 
چقــدر نهــاده بخواهیــم در بــازار آزاد وجــود دارد. 
این مســاله را بارها به مســئوالن دولت دوازدهم 

گفتیم اما توجهی نشد.
او قیمــت جوجــه یــک روزه را نیــز بیــن ۱۵ تا 
۱۷هــزار تومــان اعــالم کــرد و افــزود: با احتســاب 
هــر  تولیــد  تمام شــده  قیمــت  آزاد،  بــازار  ذرت 
کیلوگــرم تخم مــرغ بــاالی ۲۰هــزار تومــان اســت 
ضمــن اینکــه اگــر ذرت دولتــی باشــد، بیــش از 
۱۸هزار تومان قیمت تمام شده تولید خواهد بود.

تا بهمن مشکل تولید تخم مرغ داریم
نبی پــور بــا بیــان اینکــه یکی از مشــکالت ما 
این اســت که مســئوالن قیمت جدید تخم مرغ را 
اعــالم نمی کننــد، تصریح کرد: همین مســاله نیز 
جو روانی بدی ایجاد کرده چرا که دولت دوازدهم 
قرار بود نرخ مصوب برای تخم مرغ اعالم کند که 
اینکار را انجام نداد و دولت به پایان رسید و حاال 
انتظار ما از دولت ســیزدهم این اســت که قیمت 

را سریع تر تعیین تکلیف کند.
او دربــاره اینکه پیش بینــی می کنید، اوضاع 
بــازار در روزهــای آینــده بــه چــه صــورت باشــد؟ 
گفــت: اگر چــه جوجه ریزی از مــاه جاری افزایش 
می یابــد امــا ایــن جوجــه بــه تولیــد تخم مــرغ دی 
و بهمــن می رســد و بنابرایــن تــا بهمــن وضــع بــه 
همیــن منــوال خواهد بود. نبی پــور ادامه داد: آن 
طــرف ســال نیز با مــازاد وحشــتناک تولید مواجه 
خواهیــم بود و وقتی برنامه ریزی درســتی نباشــد 

شرایط همین گونه خواهد شد.

در  ایــران  فــوالد  تولیدکننــدگان  انجمــن 
نامــه ای بــه شــورای عالی امنیت ملــی اعالم کرد 
که خاموشی های برق و توقف تولید ناشی از آن 
بــرای اقتصــاد ملــی زیانــی بالغ بــر ۶میلیارد دالر  

داشته است. 
فــوالد  انجمــن  نامــه  ایلنــا، در  گــزارش  بــه 
بــه شــورای عالــی امنیــت ملــی آمده اســت که تا 
بــرق  خاموشــی های  نامــه،  ایــن  نــگارش  لحظــه 
باعث از دســت رفتــن حداقل ۸۲روز کامل تولید 
صنعت فوالد از ابتدای سال جاری شده که زیان 
مســتقیم ناشــی از این توقف تولید برای اقتصاد 
ملــی بالــغ بــر ۶ میلیــارد دالر اســت و ۳۰۰ هــزار 
شــغل مســتقیم و غیرمســتقیم به طــور کامــل از 

دست رفته یا محدود شده است.
انجمن فوالد درخواســت کرده است که گاز 
صنایــع فــوالد در فصــول پاییــز و زمســتان قطــع 
نشــود و بازپرداخت تســهیالت اخذشــده از سوی 
شــرکت های زنجیــره، پرداخــت اقســاط مالیاتی و 
ســایر دیون دولتی تولیدکنندگان فوالد، به مدت 

۶ماه امهال شود. 
انجمــن فــوالد همچنیــن بخشــودگی جرائم 
برخی از شرکت های فوالدی به سازمان تعزیرات 
شــرکت های  بــرق  قبــوض  بازپرداخــت  امهــال  و 
فــوالدی بــه مــدت ۶ مــاه و پرداخــت حــق دیمانــد 
تامیــن نشــدن بــرق بــه ایــن شــرکت ها به صــورت 

فوری را خواستار شده است.
بــه علــی  فــوالد  انجمــن  نامــه  متــن کامــل 

شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی:

آن  تابســتان  ابتــدای  مصوبــه  بــه  »عطــف 
شــورا در انتخــاب صنایــع ســیمان و فــوالد جهــت 
اعمال خاموشی های اجباری با هدف حفظ توازن 
تولیــد و مصــرف شــبکه بــرق کشــور و جلوگیــری 
اطــالع  بــه  مســکونی،  مشــترکین  خاموشــی  از 
بــه توقــف کامــل،  اقــدام منجــر  ایــن  می رســاند 
ناگهانــی و غافلگیرانــه صدهــا واحــد تولیــدی در 
زنجیــره تولیــد فــوالد کشــور از معــادن تــا تولیــد 
محصوالت نهایی گردیده است. تا لحظه نگارش 
ایــن نامــه حداقــل ۸۲ روز کامــل تولیــد از دســت 

ابتــدای  از  بــرق  خاموشــی های  از  ناشــی  رفتــه 
ســال جــاری بــه صنعــت فــوالد تحمیــل شــده که 
طبــق برآوردهــا زیــان مســتقیم این توقــف تولید 
کارخانجــات فــوالد بــرای اقتصــاد ملــی بالــغ بر ۶ 
میلیارد دالر می باشــد. همچنین این خاموشی ها 
موجــب شــده اشــتغال نزدیــک به ۳۰۰ هــزار نفر 
پرسنل مستقیم و غیرمستقیم شاغل در زنجیره 
تولیــد فــوالد به طور کامل از دســت رفته یا دچار 

محدودیت شده است.
انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد ایــران ضمــن 

احتــرام بــه تصمیم شــورای امنیت ملــی که قطعا 
بــا لحــاظ کلیــه مصالح ملی اتخاذ گردیده اســت، 
درخواســت دارد بــا توجــه بــه غیرمنتظــره بــودن 
خاموشــی ها و ایــن مهــم کــه بــه طور خــاص تنها 
صنعــت فوالد )و ســیمان( تحــت تاثیر قرار گرفته 
و منجــر بــه ضــرر و زیان هنگفت ناشــی از توقف 
تولیــد، خســارات تاخیــر در تحویــل کاالی داخلی 
و صادراتی و دموراژ، انباشــت هزینه های ســربار 
تولیــد ماننــد نیروی انســانی، هزینه مالی، بانکی 
و دارایی و غیره گردیده اســت، نســبت به جبران 
بخشــی از ایــن مــوارد بــا اســتفاده از اختیــارات 

شورای محترم امنیت ملی اقدام گردد.
لذا با توجه به موارد فوق پیشنهاد می گردد 
مــوارد ذیــل بررســی و با نظر مثبــت تصمیم گیری 

گردد:
از  فــوالد  تولیدکننــدگان  نمــودن  معــاف   -۱
محدودیت هــای احتمالــی مصــرف گاز در فصــول 
پاییــز و زمســتان بــا توجــه بــه کســری پیش بینی 
شــده در بخش تولیــد گاز طبیعی برای دوره های 
پاییــز و زمســتان. الزم بــه ذکــر اســت در صــورت 
اعمــال محدودیــت مجدد تولید در صنعت فوالد، 
بــا توجــه به اولویت تامین نیاز داخلی نســبت به 
صــادرات، بــرآورد می شــود ارزآوری فــوالد کشــور 

بیش از ۲ میلیارد دالر کاهش خواهد یافت.
و  کشــور  عامــل  بانک هــای  بــا  هماهنگــی   -۲
صنــدوق توســعه ملــی در جهــت امهــال بازپرداخــت 
اصل و سود تسهیالت بانکی حداقل به مدت ۶ ماه.
۳- هماهنگــی بــا ســازمان امــور مالیاتــی در 

جهــت امهــال پرداخــت اقســاط مالیاتــی حداقــل 
به مدت ۶ ماه و تســریع در پرداخت یا اســترداد 

مابه التفاوت مالیات بر ارزش افزوده.
شــرکت های  برخــی  جرائــم  بخشــودگی   -۴
فوالدی توســط سازمان تعزیرات حکومتی مربوط 
بــه پرونــده ســال های گذشــته و باالخــص مــوارد 
مربــوط بــه عرضــه اجبــاری در بــورس کاال کــه بــه 
دلیل صدور بخشــنامه های مورد مناقشه و مبهم 
در سال های گذشته بیش از ۱۰۰ شرکت فوالدی 
فاقد سابقه تعزیراتی قبلی را درگیر نموده است.
۵- هماهنگــی بــا شــرکت توانیــر در امهــال 
پرداخت قبوض برق شــرکت های فوالدی حداقل 
به مدت ۶ ماه و پرداخت حق دیماند عدم تامین 
بــرق بــه صــورت فــوری جهــت جبــران بخشــی از 

هزینه های حقوق کارگری.
۶- امهــال ســایر دیــون دولتــی تولیدکنندگان 
فوالد که در باال ذکر نشده حداقل به مدت ۶ ماه.
شــورای  توجــه  از  تشــکر  دیگــر ضمــن  بــار 
عالــی امنیــت ملــی بــه موارد اشــاره شــده متذکر 
می گــردد اجــرای پیشــنهادات فــوق  فقــط جهــت 
جبــران بخــش کوچکــی از خســارت وارد آمــده به 
این صنعت کفایت می نماید و مواردی مانند افت 
اعتبــار  بین المللــی صنعت صــادرات محور فوالد 
ایــران، کاهــش تامیــن نیاز ارزی کشــور و کاهش 
اقبال ســرمایه گذاران به این صنعت در درازمدت 
نیازمنــد تصمیمــات ژرف نگرانه تــر و هماهنگــی 
تخصصــی  تشــکل های  و  صنعتگــران  بــا  قبلــی 

می باشد.«

نایب رئیــس مجمــع واردات اظهــار کــرد چه 
جلوی واردات را ببندیم و چه آزاد بگذاریم، نیاز 
جامعــه بایــد برطرف شــود. اینکــه واردات انجام 
نشده به این معنا نیست که در مقابل آن تولید 
داشــتیم و مصرف انجام شــده اســت بلکه جیب 
مــردم مــا کوچــک شــده و به تبــع آن مصرف هم 

کاهش پیدا کرده است.
علیرضــا مناقبــی در گفت وگــو بــا خبرگزاری 
ایلنــا در مــورد وضــع واردات اظهــار کــرد: واردات 
در اوضــاع خوبــی بــه ســر نمی برد، فقــط در مورد 
کاالهای اساســی موضوع متفاوت است که اصال 
نمی توانیــم آن را در مســیر تجــارت تحلیــل کنیم 
چراکــه بســته به میــزان ضرورت های کشــور وارد 
می شود. در مورد بقیه واردات کشور مشکالت و 
موانــع عدیده ای بــرای واردکنندگان قانونی وجود 
گرفتــن  ارزی،  مســائل  ســفارش ها،  ثبــت  دارد. 
مختلــف،  وزارتخانه هــای  از  تاییده هــا  مجوزهــا، 
مشــکالت بانک مرکــزی، زمان بندی هایی که باید 
صــورت بگیــرد، جابه جایی هــای ارز، قوانینــی کــه 
ســه ســال اســت گرفتار آن هســتیم از جمله این 

مشکالت است.
او در ادامــه افــزود: برای یک تاجر و بازرگان 

کــه حرفــه و کار او واردات اســت ممنوعیت هایــی 
در قانــون لحــاظ شــد امــا بــه بخــش تولیــد اجازه 
داده شــده کــه همــان را وارد کننــد. نمی گویم که 
بخــش تولیــد نبایــد ایــن کار را کنــد امــا تخصص 
بخــش تولیــد چیز دیگری اســت. امروز شــاهدیم 
کــه جلوی کار واردکننده قانونی به اســم حمایت 
چــراغ ســبز  و  داخــل گرفتــه می شــود  تولیــد  از 
واردات تنها به تولیدکننده نشــان داده می شــود. 
ســقف ۵۰۰هزار دالری را برای واردکننده قانونی 
با حجم زیادی تشریفات قرار داده اند اما واردات 
آن برای تولیدکننده بدون سقف و بدون در نظر 
گرفتن اینکه این واردات بر اســاس توان تولیدی 
یا پروانه های او اســت یا خیر و قرار اســت دوباره 
وارد مســیر بــازار شــود، آزاد اســت. قطعــا همــه 
تولیدکنندگان کشور قادر به واردات کاال نیستند 
چراکــه تخصــص آن را ندارنــد و شــاید امکانــات 

مالی آن را نداشته باشند.
مناقبــی همچنیــن تصریــح کــرد: چــه جلوی 
واردات را ببندیم و چه آزاد بگذاریم، نیاز جامعه 
باید برطرف شــود. اینکه واردات انجام نشــده به 
این معنا نیست که در مقابل آن تولید داشتیم و 
مصرف انجام شده است. باید این را مدنظر  قرار 

دهیــم کــه جیــب مردم مــا کوچک شــده و به تبع 
آن مصــرف هــم کاهــش پیــدا کــرده اســت. مردم 
از آنچــه دارنــد بــرای گذران زندگــی و زنده ماندن 
چرخــه  عمــال  موضــوع  ایــن  می کننــد.  اســتفاده 

مصرف را معیوب می کند.
او خاطرنشان کرد: امروز اکثر واردات کشور 
کاالهــای اساســی ماننــد نهاده های دامــی، ذرت، 
دارو، شــکر، مــواد اولیــه و... اســت. همــه اینهــا 
دستخوش حوادث شده است و امروزه شاهدیم 
کــه تولیدکننــده نمی توانــد با ظرفیــت کامل خود 
تولید کند و بنابراین نیاز او به مواد اولیه کاهش 
می یابــد. دلیــل آن هم این اســت کــه امکان دارد 

مصرف کننده ای برای کاالی خود نداشته باشد.
عضــو هیات مدیــره مجمــع واردات با اشــاره 
به مشــکالت ایجادشده برای واردکنندگان گفت: 
بایــد بتوانیم بگوییم کــه میزان تولید کاالی ما به 
حــدی اســت کــه می توانــد نیــاز جامعــه را برطرف 
کند و رضایت جامعه را داشــته باشــد اما ما عمال 
اتفاقــی نمی افتــد. واردات  کــه چنیــن  می بینیــم 
برخــی کاالهــا ماننــد لــوازم خانگــی از ســه ســال 
پیش کامال ممنوع شــده اســت. قبل از این مدت 
۳۹۹۰ قلــم کاال اجــازه واردات داشــتند که امروز 

ایــن رقــم به ۲۵۰۰ قلم رســیده اســت. وقتی این 
کاالها را در بازار می بینیم قطعا از مسیر قانونی 
وارد کشور نشده است؛ یعنی قاچاق رواج دارد و 
انجام می شود. حتی در پیامک های تبلیغاتی هم 

بسیاری از این کاالها تبلیغ می شوند.
او افــزود: جلــوی واردات در مقابل صادرات 
واردکننــدگان  امــروز  اســت.  شــده  گرفتــه  هــم 
نمی تواننــد از صــادرات ]ارز حاصــل از صــادرات[  
از  بســیاری  بــا  کننــد.  اســتفاده  صادرکننــدگان 
کشــورها می توان به اینگونه کار کرد اما مشــکل 

مجوز در داخل کشور خودمان است. اگر بتوانیم 
مجــوز داخلی را بگیریــم مانع جدی دیگری وجود 

ندارد. همچنین اکنون تهاتر هم جریان ندارد.
مناقبــی در ادامــه خاطرنشــان کــرد: مــا بــا 
اروپــا مشــکالت و موانــع خاصــی از جملــه مســیر 
جابه جایــی پــول را داریــم امــا کاهــش واردات بــه 
صــورت کلــی و عمومــی بــوده و در کل ســطوح 
اســت. امیدواریــم بــه روزی برســیم کــه جامعــه 
حــرف صنــوف مختلــف و افــراد قانونمند را گوش 

دهند و بعد تصمیم گیری کنند.

»مسئوالن بگویند نهاده های بازار آزاد از کجا می آید«
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار تهران می گوید اعضای این صنف هر چقدر نهاده 

بخواهند در  بازار آزاد وجود دارد

»واردات بدون سقف و تشریفات برای تولیدکننده است«
نایب رئیس مجمع واردات می گوید جلوی کار واردکننده قانونی به اسم حمایت از تولید داخل گرفته می شود و چراغ سبز واردات تنها به تولیدکننده نشان داده می شود

نامه انجمن فوالد به شورای عالی امنیت ملی درباره زیان 
۶میلیارد دالری قطعی برق به صنعت فوالد
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قیمت نفت سنگین ایران 
ارزان شد

جدیدترینگزارشماهانهاوپکنشاندادقیمت
نفتســنگینایرانماهمیالدیگذشــتهاندکیکاهش

پیداکرد.
بــه گــزارش ایســنا، قیمــت نفت ســنگین ایــران در 
اوت به ۷۰ دالر و ۳۴ ســنت در هر بشــکه رســید که در 
مقایسه با ۷۲ دالر و ۹۸ سنت در ژوییه، دو دالر و ۶۴ 
ســنت معــادل ۳.۶ درصــد پایینتــر بــود. میانگین قیمت 
نفــت ســنگین ایــران از ابتــدای ســال ۲۰۲۱ تاکنــون ۶۵ 
دالر و ۷۰ ســنت در مقایســه بــا ۳۹ دالر و ۳۴ ســنت 
در مــدت مشــابه ســال ۲۰۲۰ بــوده اســت. ارزش ســبد 
نفتــی اوپــک پــس از بهبود به مدت ســه ماه متوالی، در 
اوت ســه دالر و ۲۰ ســنت کاهش یافت و به ۷۰ دالر و 
۳۳ سنت در هر بشکه رسید. این به منزله ۴.۴ درصد 
کاهــش مــاه به ماه بود که بزرگتریــن کاهش ماهانه از 
ســپتامبر ســال ۲۰۲۰ بــود. بــا این حــال میانگین ارزش 
ســبد نفتی اوپک از ابتدای ســال ۲۰۲۱ تاکنون ۶۵ دالر 
و ۹۳ سنت در هر بشکه بوده که ۲۵ دالر و ۴۲ سنت 
معــادل ۶۲.۸ درصــد افزایــش در مقایســه بــا ۴۰ دالر و 

۵۰ سنت در مدت مشابه سال ۲۰۲۰ نشان می دهد.
طبــق گــزارش منابــع ثانویــه، تولیــد نفــت اوپــک 
متشــکل از ۱۳ کشــور در اوت به ۲۶.۷۶ میلیون بشــکه 
در روز رسید که ۰.۱۵ میلیون بشکه در روز در مقایسه 
بــا ژوییــه افزایش داشــت. تولیــد نفت عمدتــا در عراق، 
آنگــوال  و  عربــی  متحــده  امــارات  ســعودی،  عربســتان 
افزایــش پیــدا کــرد اما در نیجریه کاهش داشــت. تولید 
نفت ایران هشت هزار بشکه در روز در اوت نسبت به 
ماه پیش از آن کاهش یافت و از ۲.۴۹۳ میلیون بشکه 

به ۲.۴۸۵ میلیون بشکه در روز رسید.

 عبور ۱۱۰۰ مگاواتی

تولید برق در نیروگاه های 
مقیاس کوچک 

مدیرعاملشرکتمدیریتشبکهبرقایرانگفت
کهبرایاولینباردرکشورتولیدنیروگاههایمقیاس

کوچکازمرز١١٠٠مگاواتعبورکرد.
تولیــد  گذشــته  ســال  در  ایســنا،  گــزارش  بــه 
نیروگاه هــای مقیــاس کوچــک، بیــش از دو درصــد بــرق 
کشــور را تأمین و کمک خوبی به گذر از پیک تابســتان 
و اوضــاع دشــوار زمســتان در ســال ۱۳۹۹ داشــت. از 
ابتــدای ســال جــاری تا تیــر ماه ایــن نیروگاه هــا بیش از 
۱۷۰۰ گیگاوات ســاعت انرژی تولید کرده اند که رشــدی 
۹.۵ درصــدی را نســبت بــه مدت مشــابه ســال گذشــته 
نشــان مــی دهــد.  بــا ادامــه روند توســعه و احــداث این 
نیروگاه هــا، پیــش بینــی مــی شــود نســبت تولیــد بــه 
ظرفیــت فعــال ایــن نیروگاه هــا در تابســتان جــاری بــه 
۶۵ درصــد افزایــش یابــد.   ایــن نیروگاه هــا بــا دارابودن 
راندمــان باالتر از میانگیــن راندمان نیروگاه های حرارتی 
شــبکه و نزدیــک بــودن به محــل مصرف عــاوه برتامین 
بــرق، مزایایــی از جملــه کاهــش تلفات و بهبــود کیفیت 
تــوان را دارنــد. مصطفــی رجبــی مشــهدی در ایــن بــاره 
اظهــار کرد: متوســط تولید نیروگاه هــای مقیاس کوچک 
در شــبانه روز گذشــته به ۱۰۶۹ مگاوات رسید که رکورد 

جدید و قابل توجهی محسوب می شود.
بــه گفتــه وی در شــبانه روز گذشــته حداکثر تولید 
و  مــگاوات   ۴۲۱ کشــور  در  تجدیدپذیــر  نیروگاه هــای 

متوسط تولید این نیروگاه ها ۲۱۲ مگاوات بوده است.
با توجه به ظرفیت های جدید در دست احداث در 
ســال جــاری، پیش بینی شــده که ســهم انــرژی تولیدی 
نیروگاه هــای مولــد مقیــاس کوچک به ۲.۵ درصد از کل 

تولید نیروگاهی کشور برسد.

تعویق زمان راه اندازی ارز 
دیجیتالی روسیه

وزارتداراییروســیهاعالمکردتاپیشازســال
2۰۳۰روبلدیجیتالیراهاندازیخواهدشد.

بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از راشــاتودی، وزارت 
دارایــی روســیه با صدور بیانیــه ای اعام کرد راه اندازی 
ارز دیجیتالــی ایــن کشــور تــا قبــل از ســال ۲۰۳۰ انجام 
خواهــد شــد. ایــن پــروژه یکــی از اصلــی تریــن اجــزای 
تشــکیل دهنده برنامه روســیه برای گذار به یک اقتصاد 
دیجیتالی اســت و ســومین واحد پولی محسوب خواهد 

شد که توسط بانک مرکزی روسیه صادر می شود.  
طــب اعــام وزارت دارایــی روســیه، معرفــی روبــل 
دیجیتالــی نیــاز بــه توســعه بیشــتری در زیرســاخت های 
پرداخــت دارد امــا در نهایــت به افزایــش رقابت پذیری و 
اســتفاده از ابزارهــای مالی نوآورانــه جدید کمک خواهد 
کــرد. همچنین مردم روســیه در نتیجــه راه اندازی روبل 
دیجیتالــی شــاهد افزایــش دسترســی خــود بــه خدمــات 
بانکی و مالی و همچنین کاهش زمان و هزینه در انجام 
تراکنش هــای خــود خواهنــد بــود. پیــش از این قــرار بود 
روبــل دیجیتالــی تــا پیــش از پایان ســال ۲۰۲۳ رونمایی 
شــود. نخســتین بار در ماه اکتبر سال قبل بانک مرکزی 
روسیه از کار بر روی پروژه ارز دیجیتالی خود خبر داده 
بود. طبق اعام مقامات روســی، روبل دیجیتال در کنار 
روبل هــای کاغــذی در چرخــه خواهند بود و قرار نیســت 
روبل هــای کاغــذی از چرخــه بــه طــور کامل خارج شــوند 
بلکه هدف سهولت انجام تراکنش ها با امکان نگهداری 
روبل در کیف پول الکترونیکی و انجام عملیات پرداخت 

و دریافت با استفاده از موبایل خواهد بود.  
بــه گفتــه بانــک مرکــزی روســیه، روبــل دیجیتالــی 
باعــث نــوآوری و رقابــت بیشــتر در بخش مالــی خواهد 
شــد چــرا کــه باعــث انتقــال ســریع تــر و اســان تــر وجه 
بیــن طرفیــن معاملــه مــی شــود و پروژه هــای دولتی نیز 
با برنامه ریزی بهتری انجام می شــود. در گزارش بانک 
مرکزی روســیه آمده اســت امکان مخفی ماندن هویت 
کاربــران روبــل دیجیتالــی وجــود نــدارد. هم چنیــن قرار 
است میزان ارز دیجیتالی که فرد می تواند در هر زمان 
در اختیار داشته باشد به میزانی معین و محدود باشد. 

اخبـــــــــــــــــار

و برنامــه ســازمان رئیــس گفتــه بــه
افســار تــورم جــز پــول« »خلــق بودجــه،
گســیختهوآســیبجــدیبــهمعیشــتمــردم،
نتیجهاینداشــتهاســت؛بنابرایــنبایدتالش
بــرای و شــود ریشــهکن پــول خلــق تــا شــود
تحقــقپروژههــابایــدمدیراندراســتانهابه

خلــقمنابعروبیاورند.
به گزارش سازمان برنامه و بودجه »مسعود 
میرکاظمــی« در چهارمیــن جلســه ســتاد بودجــه 
ســال ۱۴۰۱ کشــور اظهــار کــرد: اقتصادمحــوری، 
اســاس کار اســت. بایــد از پــروژه محــوری فاصله 

بگیریم و با تمرکز بر برنامه به نتیجه برسیم.
اینکــه ادامــه رونــد فعلــیِ  یــادآوری  بــا  وی 
تصریــح  نیســت،  مطلوبــی  رونــد  اقتصــاد، 
کــرد: منابــع پایــدار و غیرپایــدار مصــرف شــده، 
بدهی هایــی بــه اســم تحقــق برنامه هــا بر کشــور 
تحمیل شــده است و اوراق قرضه هایی که دولت 
هر سال باید بازپرداخت کند جز افزایش تورم و 
فشار اقتصادی بر افراد ضعیف جامعه و کاهش 
درآمــد مــردم و تحقــق نیافتــن برنامــه، نتیجــه ای 

دربر نداشته است.
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجه گفت: باید 
سهم استان ها در هر بخش برای رشد اقتصادی 
مشــخص و ایــن مســئله تــا ســطح شهرســتان ها 
توســط ســازمان های اســتانی اســتخراج و تدویــن 

شود.
میرکاظمــی بــا بیــان ایــن کــه تمام تــاش ما 
این اســت که به بخش تولید شــتاب داده شــود، 
خاطــر نشــان کــرد: طبق روال گذشــته اگر برنامه 

اقتصــادی پیــش بــرود هزینــه جبــران ناپذیری بر 
کشــور وارد می شــود، بنابرایــن، توجــه بــه رشــد 
اقتصــادی و افزایــش بهــره وری مــورد توجــه همــه 
برنامه ریزان، تصمیم گیران و تصمیم  ســازان قرار 

گیرد.

رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه بــا تاکیــد 
بــر اینکــه مــا کشــور ثروتمنــدی هســتیم، افــزود: 
ســازمان برنامــه و بودجــه با مشــارکت اســتان ها 
بــرای تحقــق رشــد اقتصادی و افزایــش بهره وری، 
برنامه ریــزی را در دســتور کار داشــته باشــد تــا 

شــاخص سطح زندگی مردم بهبود پیدا کند، چرا 
که مردم ما شایسته زندگی بهتری هستند.

وی بــا انتقــاد از خلــق پــول طــی ســال های 
گذشــته، اظهار کرد: تا کی باید خلق پول صورت 
گیــرد کــه جــز تــورم افســار گســیخته و آســیب 

جــدی که به معیشــت مــردم وارد کرده، نتیجه  ای 
نداشــته اســت. بنابراین به جد باید تاش شــود 
تا خلق پول، که ســاده  ترین راه اســت ریشــه کن 
شــود و بــرای تحقــق پروژه هــا بایــد مدیــران در 

استان ها به خلق منابع رو بیاورند.

رئیسجمهوریباضــروریخواندناقدامات
اثرگــذاربــرایثبــاتدربــازار،کنتــرلقیمتهــاو
تامینمواداولیه،ازوزارتخانههایصمتوجهاد
کشــاورزیخواســتبرایحلمشــکالتمعیشت

روزانهمردمتدبیروچارهاندیشیکنند.
به گزارش پایگاه اطاع رســانی ریاســت جمهوری، 
ششــمین  در  رئیســی  ابراهیــم  ســید  آیــت هللا 
جلســه ســتاد هماهنگی های اقتصــادی دولت به 

وزارتخانه هــای صنعــت، معــدن و تجــارت و جهاد 
کشــاورزی تاکیــد کــرد کــه بــا برنامه ریــزی کوتــاه 
اصــاح  ضمــن  بلندمــدت  و  میان مــدت  مــدت، 
فرایندهــا، بــرای حــل مشــکات معیشــت روزانــه 

مردم تدبیر و چاره اندیشی کنند.
و  مربوطــه  وزیــران  از  رئیس جمهــوری 
دولــت  اقتصــادی  هماهنگــی  ســتاد  دبیرخانــه 
خواســت تــا طرح هــا و برنامه هــای تحولــی را بــا 

مشــارکت صاحب نظران و فعــاالن اقتصادی تهیه 
و پس از تصویب، ابعاد مختلف آن را برای مردم 

تبیین و تشریح کنند.
رئیســی، همچنین به معــاون اول ماموریت 
داد ســامانه جامــع تجــارت را در یــک زمــان بندی 

مناسب پیگیری کند و  به نتیجه برساند.
وی، دولــت را ناظــر اصلــی در بازار دانســت 
اولویت بنــدی  بــا  دارنــد  انتظــار  مــردم  گفــت:  و 

مســائل مهــم اقتصــادی و بــا تاش شــبانه روزی، 
تحولــی ملمــوس در اقتصــاد کشــور و معیشــت 
آنــان رخ دهــد. بــر اســاس ایــن گــزارش، در ایــن 
و  ارزی«  و  تجــاری  موضــوع »سیاســت  جلســه 
»راه هــای افزایش و توســعه صــادرات غیرنفتی« 
مــورد بررســی قرارگرفت. براســاس برنامه وزارت 
صــادرات  افزایــش  تجــارت،  و  معــدن  صنعــت، 
غیرنفتی از ۳۵ میلیارد دالر به ۷۰ میلیارد دالر، 

هدف گــذاری شــده کــه الزمــه آن اصاح ســاختار 
افزایــش ســبد کاالهــای  و مقــررات صادراتــی و 
دانش بنیــان، پیشــرفته و اشــتغال زا در صــادرات 
و نیــز تقویــت بازارچه هــای مــرزی اســت. در این 
جلســه همچنین برای اجرایی شدن این طرح ها، 
۱۴ پروژه زیرساختی و نیز مسیرهای ویژه تجاری 
بیــن ایــران و کشــورهای هدف بررســی و الزامات 

آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

رئیــسقــوهقضائیــهگفــتکهقانــونبرای
مرتکبــانجــرموتخلــفمجازاتهــایســنگین
بــرایصیانــتاز تعییــنکــردهکــهالزماســت
حقوقجامعهاجراشــوداماتالشماایناســت

کهجراحیآخرینمرحلهدرمانباشد.
به گزارش مرکز رســانه قوه قضائیه، حجت 
در  گذشــته  روز  ظهــر  اژه ای  محســنی  االســام 
نشســتی با هیأت رئیســه اتاق بازرگانی، صنایع، 
معــادن و کشــاورزی ایــران و جمعــی از فعــاالن 
اقتصــادی گفــت: مالکیت خصوصــی قطعاً از نظر 
شــرع، قانــون اساســی و مســئوالن عالــی نظــام 
کاماً محترم است، اما در تحصیل مال باید همه 
روابط شرعی و قانونی رعایت شده باشد و اموال 
از طریــق صحیــح و قانونــی بدســت امده باشــد و 
اگر غیر از این باشد برخورد متفاوت خواهد بود.
رئیــس قــوه قضائیــه با بیــان اینکــه در همه 
کارها باید قانون مبنا قرار گیرد، متذکر شــد: هر 
جــا خــاء قانــون وجــود داشــت باید قانــون وضع 
شود و ایرادات و اشکاالت قانون نیز باید برطرف 
شــود، امــا اگــر قانونی وجود دارد التزام نداشــتن 

به آن ناپسند است.
محســنی اژه ای تصریــح کــرد: همه ما تاش 
می کنیم تا کشوری قوی و مستقل داشته باشیم 
و مــردم عزیــز آبرومند و در رفاه باشــند و عدالت 
در همــه ابعــاد و حوزه هــا برقــرار باشــد.همه مــا 
بایــد اعمــال خود را محاســبه کنیم تا اگر اشــکال 

و ایــرادی در کارمــان وجــود دارد برطرف نمائیم و 
نباید از انتقادات دیگران ناراحت شویم.

رئیس قوه قضائیه خطاب به فعاالن بخش 
خصوصــی گفــت: اگــر چنانچــه مــردم از عملکــرد 
یــک مجموعــه در بخــش خصوصــی یــا دولتــی از 
جمله دستگاه قضائی ناراضی هستند و یا به آن 
اعتمــاد و اطمینــان ندارنــد، باید علل آن بررســی 
و برطــرف شــود. محســنی اژه ای افــزود: بســیاری 
از کســانی کــه در پیــروزی انقاب اســامی نقش 
داشــتند و برای تحقق ارزش های اسامی از جان 
و مال خود گذشتند و در دوران دفاع مقدس نیز 
در جبهه و پشت جبهه حضور چشمگیر داشتند، 
فعــاالن بخــش خصوصــی بودنــد که ایــن کار آنها 

فراموش نخواهد شد.
وی تصریــح کــرد: اگــر امــروز نــگاه بخشــی 
از مــردم بــه بخــش خصوصی یــا اتــاق بازرگانی و 
تعــاون و فعــاالن اقتصــادی نادرســت اســت و یــا 
گله منــدی وجــود دارد، بایــد در جهــت اصــاح و 

تغییر این نگرش تاش کنید.
رئیس دســتگاه قضا هدف همــه انبیا، اولیا 
و نظام جمهوری اســامی را تحقق عدالت عنوان 
کــرد و گفــت: امــروز قطعــاً بــا عدالــت اجتماعــی 
مطلــوب فاصلــه داریــم و کــم کــردن ایــن فاصلــه 
نیازمنــد یــک عــزم و اراده جمعــی اســت که همه 

باید به آن اهتمام داشته باشیم.
وی بــا یــادآوری جایــگاه بخــش خصوصــی و 

تعاونــی در اقتصــاد کشــورمان، در کنــار اقتصــاد 
دولتــی، گفــت: باور من این اســت که بــا اقتصاد 

دولتی نمی توان به جایی رسید.
رئیس دســتگاه قضا افــزود: اقتصاد تعاونی 
نیــز در چهاردهــه اخیر به هــدف مورد نظر قانون 
رفــع  بــرای  و در حــال حاضــر  نرســیده  اساســی 
بســیاری از مشــکات عرصــه اقتصــادی نیازمنــد 

کمک جدی بخش خصوصی هستیم.
اژه ای بــا مــرور هجمــه دشــمنان بــه بخــش 
اقتصــادی تأکیــد کــرد: دســتگاه قضائــی در جنگ 
بــا دشــمن، افســران و فرماندهــان و  اقتصــادی 
سربازان این میدان را مورد حمایت قرار می دهد 

و آنها را تنها نمی گذارد.
اتــاق بازرگانــی و فعــاالن  از مســئوالن  وی 
بخش خصوصی خواســت که در رفع آســیب های 
حــوزه فعالیتی خود پیشــگام باشــند و تأکید کرد 
کــه دســتگاه قضــا نیــز در حد توان آنهــا را در این 

کار کمک خواهد کرد.
رئیــس دســتگاه قضا با بیــان این که اولویت 
دســتگاه قضا پیشــگیری از جرم و تخلف اســت، 
تأکیــد کرد: هرجا تخلــف یا جرمی صورت گرفت، 
باید به بهترین نحو و کم هزینه ترین روش با آن 

برخورد شود تا عوارض آن کاهش یابد.
وی خاطــر نشــان کرد: قانون بــرای مرتکبان 
جــرم و تخلــف مجازات های ســنگین تعیین کرده 
که الزم است برای صیانت از حقوق جامعه اجرا 

شــود امــا تاش ما این اســت کــه جراحی آخرین 
مرحله درمان باشد.

دســتگاه  این کــه  بیــان  بــا  اژه ای  محســنی 
قضــا در دوره تحــول و تعالــی بــه دنبــال کاهــش 
پرونده های قضائی اســت، یکی از مهم ترین ابزار 
برای رســیدن به این هدف را توســعه داوری ها و 
استفاده از ظرفیت های مردمی برای میانجی گری 

و صلح و سازش عنوان کرد.
وی متذکر شد که گاهی اوقات خیر و برکتی 
کــه در حــل دعــاوی و اختافــات از طریــق صلح و 

سازش وجود دارد، در حکم قاضی نیست .
محسنی اژه ای در ادامه از پیشنهاد تشکیل 
کمیتــه مشــترک برای بررســی راهکارهای بهبود و 
ارتقای شاخص های کسب و کار و وضع اقتصادی 
کشور استقبال کرد و گفت که دو سال پیش نیز 

این موضوع را مورد تأکید قرار داده بود.
رئیــس قــوه قضائیــه در بخــش دیگــری از 
سخنانش به مسئله نحوه اداره اموال کسانی که 
در حوزه هــای مختلــف اقتصــادی فعالیت داشــته 
و بــه دلیــل ارتــکاب جرایــم گوناگــون محکومیــت 
قضائــی دارنــد پرداخــت و گفــت: در حــال حاضــر 
ســاز و کار مشــخصی بــرای اداره امــوال مصــادره 

شده از محکومان اقتصادی وجود ندارد.
بخــش  از  انتظــار  افــزود:  اژه ای  محســنی 
خصوصی این اســت که دولت و دســتگاه قضائی 
را در ایجــاد ایــن ســاز و کار یــاری دهنــد تــا ایــن 

امــوال بــه گونــه ای مدیریــت شــود که هــم چرخه 
تولیــد و اقتصــاد بــه کار خود ادامــه دهد و هم از 
این اموال مراقبت شود و هم حق و حقوق افراد 

ذینفع تأمین شود.
رئیــس قــوه قضائیــه خــود فعــاالن بخــش 
خصوصــی را متخصص تریــن افــراد بــرای حمایــت 
بــا  مقابلــه  و  ســالم  اقتصــادی  فعالیت هــای  از 

مشکات این حوزه معرفی کرد.
رئیــس قــوه قضائیه در پایان بــا بیان این که 
هــدف از برگــزاری ایــن نشســت تبلیغــات نبــوده 
بلکــه بــه دنبــال آن اســت کــه گامــی در جهــت 
پیشــرفت کشور برداشــته شود، بر احصای کامل 
مســائل مطرح شــده در این جلســه برای طراحی 
راه حــل تــک تــک مشــکات و اجــرای گام بــه گام 

این راهکارها تأکید کرد.
معــاون  غامــی  علــی  نشســت  ایــن  در 
اجتماعــی و پیشــگیری از وقوع جــرم قوه قضائیه 
کــه بــه نمایندگــی از دســتگاه قضــا در جلســات 
کار شــرکت  و  کمیتــه کســب  و  گفتگــو  شــورای 
می کنــد، بــا اســتقبال از پیشــنهاد اعضــای اتــاق 
ایــران بــرای اســتفاده از نظرات مشــورتی اعضای 
اتــاق برای تصمیم گیری هــای اقتصادی و بازرگانی 
در قــوای ســه گانه اعــام کــرد کــه حضــور اعضای 
اتــاق در نشســت های کارگــروه مشــترک قوا برای 
حــال  در  کــه  اقتصــادی  قوانیــن  آسیب شناســی 

برگزاری است پیگیری خواهد کرد.

بــا مســتضعفان بنیــاد اقتصــادی معــاون
تشــریحبخشــیازنتایــجفعالیتهــایتولیــدی
بنیــاد کارخانجــات و شــرکتها اقتصــادی و
مستضعفان،ازرشد۱۱درصدیتولیداینگروه
در۵ماهنخستامسالباوجودمشکالتکرونا

وقطعیبرقصنایعدرسالجاریخبرداد.
 به گزارش روابط عمومی بنیاد مستضعفان، 
ســید محمــد اتابــک در تشــریح جزئیــات گــزارش 
فعالیــت اقتصــادی بنیاد مســتضعفان طی ۵ ماه 
نخســت ســال ۱۴۰۰ بــا  پرداختــن بــه گرفتــاری 
صنایــع کشــور و کارخانجات تولیــدی این بنیاد با 
۲ مقولــه کرونــا و بــرق، اظهــار کــرد: کارخانجــات 
در  مســتضعفان  بنیــاد  تولیــدی  شــرکت های  و 
۵ ماهــه نخســت امســال همچــون ســایر صنایــع 
کشــور، درگیر ۲ موضوع شیوع کرونا و مشکات 

ایــن  باوجــود  کــه  بودنــد  صنایــع  بــرق  تامیــن 
مشکات، شرکت های تولیدی بنیاد مستضعفان 
بــا  توانســتند  آن  بــه  وابســته  کارخانجــات  و 
برنامه ریــزی بــرای رفع موانع تولیــد و تاش برای 
جهــش تولیــدات، میــزان تولیدات خود را نســبت 
بــه مــدت مشــابه ســال قبل کــه در ســال ۹۹ نیز 
نســبت بــه ســال قبــل آن جهــش قابــل توجهــی 

داشته است به میزان ۱۱ درصد افزایش دهند.
معــاون اقتصــادی بنیــاد مســتضعفان ادامه 
داد: این جهش تولید در وضعی رخ داد که رشد 
تولید ساالنه برای شرکت های بنیاد مستضعفان 
همچنیــن  و  ششــم  مــدت  میــان  برنامــه  در 
برنامــه هفتــم بــه ترتیــب ۴.۷ و ۷.۶ درصــد بــود 
از  فراتــر   ،۱۴۰۰ ســال  در  تولیــد  جهــش  ایــن  و 

برنامه ریزی ها بود.

و  صنایــع  بــرق  قطــع  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
کارخانجــات تولیــدی بنیــاد مســتضعفان موجــب 
کاهــش ۳۸۰۰ میلیــارد تومانــی در تولیــدات این 
مجموعه هــا شــده اســت، افــزود: کارخانجــات و 
شرکت های تولیدی بنیاد مستضعفان در ۵ ماهه 
نخســت امســال شــاهد رشــد تولید در ۲۴ گروه 
از محصــوالت تولیــدی از جمله مــواد لبنی، تولید 
بــرق، محصــوالت کاشــی و ســرامیک، روغن هــای 
ســنگین، دوده صنعتی، خدمــات بندری، حمل و 
نقل ریلی، تولید مســکن و فعالیت های عمرانی، 
انــواع  ســنگین(،  و  ســبک  )تلیســه  دام  تولیــد 
نوشــیدنی ها و غیــره بــوده و در ۸ گــروه از جمله 
تولید تایر، شیشــه، سیمان، محصوالت فوالدی، 
بخشــی از روانکارها و غیره با کاش میزان تولید 

همراه بوده است.

بــه گفتــه اتابــک، قطعــی بــرق طــی ۵ مــاه 
نخســت امسال مهمترین عاملی بوده که موجب 
کاهــش تولیــد در برخــی از محصــوالت صنعتی و 

تولیدی شده است.
بــا  مســتضعفان  بنیــاد  اقتصــادی  معــاون 
یــادآوری فعــال بــودن همــه نیروگاه هــای برق در 
اختیــار بنیاد مســتضعفان بــرای کمک به کاهش 
قطعــی برق طی ســال جاری گفــت: در این مدت 
نیروگاه هــای در اختیــار بنیــاد مســتضعفان، ۹.۱ 
میلیــون مــگاوات بــرق تولیــد کرده انــد و این برق 
را در شــبکه توزیــع بــرق کشــور عرضــه کرده اند و 
ایــن در حالــی بوده که کارخانجات و صنایع بنیاد 
بــا مشــکات قطعی بــرق مواجه بودنــد ولی برای 
کاهش مشــکات کشــور، این نیروگاه ها با تمام 

ظرفیت در مدار قرار داشتند.

اتابــک  دربــاره محل هزینه کرد درآمدهای 
بنیــاد از فعالیت هــای تولیــدی و اقتصــادی ایــن 
نخســت  مــاه   ۵ طــی  کــرد:  خاطرنشــان  گــروه 
تولیــدی  شــرکت های  و  کارخانجــات  امســال، 
بــرای  گســترده ای  فعالیــت  مســتضعفان  بنیــاد 
و  داشــتند  کشــور  نیازهــای  از  بخشــی  تامیــن 
درآمــد حاصــل از ایــن فعالیت ها نیز از یک ســو 
در  محرومیت زدایــی  هزینه هــای  تامیــن  بــرای 
۴۰ منطقــه هــدف و ۶ منطقــه ویژه ایــن بنیاد و 
همچنیــن کمــک به اقشــار آســیب پذیر در جهت 
کاهــش اثــرات ســوء شــیوع کرونــا و البته کمک 
بــه سیســتم بهداشــت و درمــان کشــور هزینــه 
شــده و از ســوی دیگر بخش دیگر این درآمدها 
برای توســعه صنایع مورد نیاز کشــور اختصاص 

داده شده است.

رشد۱۱درصدیتولیدکارخانههایبنیادمستضعفانباوجودقطعیبرق

اژهای:پیشگیریازجرمدرحوزهاقتصاددراولویتاست

رئیسی:دولتناظراصلیدربازاراست

رئیسسازمانبرنامهوبودجه:»خلقپول«بایدریشهکنشود

معــاونهماهنگــیوتوزیــعشــرکتتوانیر
گفتکهازهفتهآیندهباخنکشدنهوادیگر
قطــعبــرقنخواهیــمداشــت،تــابــهامــروزهــم

جداولاحتمالیبودهاست.
غامعلــی رخشــانی مهــر معــاون هماهنگی 
و توزیــع شــرکت توانیــر در گفت وگــو بــا باشــگاه 
خبرنــگاران جــوان، گفــت: امســال بــا دو پدیــده 
روبه رو  بودیم، نخست خشکسالی خیلی شدید 

که طی آن شاهد کاهش ذخیره آب نیروگاه های 
بــرق آبی کشــور به کمتر از نصــف بودیم. به این 
ترتیــب تولیــد حــدود چهــار هــزار مگاوات بــرق از 

محل منابع برق آبی را از دست می دهیم.
او ادامــه داد: از طــرف دیگر به دلیل گرمای 
شــدید زودرس، لوازم سرمایشــی زودتر از موعد 
پدیــده  و  شــدند؛  مصــرف  مــدار  وارد  معمــول 
مشــکل زای جدیــدی کــه امســال بــا آن دســت و 

پنجــه نــرم می کنیــم، مصــرف برق واحد هــای غیر 
مجاز استخراج ارز دیجیتال است.

معــاون هماهنگــی و توزیــع شــرکت توانیــر 
دربــاره انتشــار جــداول خاموشــی بــرق در کشــور 
گفــت: از هفتــه آینده با خنک شــدن هوا جداول 
خاموشــی در کشــور حذف می شــود و دیگر قطع 
بــرق نخواهیــم داشــت، تــا بــه امروز هــم جداول 

احتمالی بوده است.  

رخشــانی مهــر در پایــان بیــان کــرد: امــا بــه 
طور کلی در حال حاضر برنامه ای برای خاموشی 
برنامــه ریزی شــده در کشــور نداریــم قطعی های 
پراکنــده کــه بعضا در تهران و برخی نقاط کشــور 
شاهدیم به دلیل مصرف باال و افزایش بار شبکه 
اســت کــه روی شــبکه های توزیــع و فــوق توزیــع 
تاثیــر گذاشــته و منجر به خاموشــی های پراکنده 

می شود.

 معاون توزیع توانیر:

 با خنک شدن هوا

برق قطع نمی شود
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عک

کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

»کارا«؛ تسهیالت کم بهره 
بانک صادرات برای 

بنگاه های کوچک و متوسط
بانــک صــادرات طــرح تســهیالتی مرابحــه کارا بــا 
هــدف تامیــن تــا ســقف ٢٠میلیــارد ریال برای ســرمایه 
درگردش و ســرمایه ثابت واحدهای کوچک و متوســط 

با نرخ سود ترجیحی ٧درصدی را ارائه کرد.
بــه گزارش روابط عمومی بانک صادرات، بنگاه های 
کوچک و متوســط فعال 
ســرمایه  تأمیــن  بــرای 
ســرمایه  و  درگــردش 
می تواننــد  خــود  ثابــت 
٢٠میلیــارد  ســقف  تــا 
ریال از تســهیالت بانک 
صــادرات در قالب طرح 
کننــد.  اســتفاده  کارا 
تســهیالت  ســود  نــرخ 
در قالــب طــرح کارا ٧درصــد و مــدت زمــان بازپرداخــت 
ایــن تســهیالت بــرای بنگاه های مذکور ٢٤ماهه اســت و 
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی با کمتر از ١٠٠نیروی 
کار کــه در زمــره واحدهــای تولیــدی و خدماتی کوچک و 
متوســط قرار می گیرند، شــرایط بهره مندی از تســهیالت 

این خدمت جدید بانک صادرات را دارند.
داشــتن مجــوز فعالیــت، دارا بــودن حســاب جاری 
بــدون دســته  چــک نــزد بانــک صــادرات، فعــال بــودن 
واحــد تولیــدی، مشــمول مــاده ١٤١قانون تجــارت نبودن 
و احــراز اهلیــت تــوان بازپرداخــت متقاضــی بــا توجه به 
درآمــد حاصــل از فعالیت، از جمله شــرایط دریافت این 
تســهیالت عنــوان شــده و صاحبــان بنگاه هــای مذکــور 

می توانند از این خدمت نوین بانک استفاده کنند.

اعالم آمادگی بانک توسعه 
صادرات برای ارائه تسهیالت 

به صادرکنندگان فعال
مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اعالم آمادگی 
بــرای حمایــت همــه جانبه از صادرات کشــور، بر جذب 
صادرکننــدگان فعــال بــرای ارائــه خدمــات و تســهیالت 

تاکید کرد.
گــزارش  بــه 
علــی  اگزیم نیــوز، 
صالح آبــادی، در بازدیــد 
مجــازی خــود از شــعبه 
بوشهر، گفت: هدف ما 
این اســت که خدمات و 
تســهیالت بانک توسعه 
اختیــار  در  را  صــادرات 

تمامی صادرکنندگان فعال استان بوشهر قراردهیم.
او بــا تاکیــد بــر هدف گــذاری ارائــه 2500میلیــارد 
ریال تســهیالت در ســال در شعبه بوشهر، تصریح کرد: 
در کنــار اعطــای تســهیالت بایــد خدمــات بانــک توســعه 
صــادرات اعــم از اعطــای ضمانت نامــه، اعتبــار اســنادی 

داخلی نیز به مشتریان معرفی و ارائه شود.
ابــزار  ضمــن  صــادرات  توســعه  بانــک  مدیرعامــل 
رضایــت از عملکــرد شــعبه بوشــهر، اظهار کــرد: اولویت 
بعــدی بانــک توســعه صــادرات، پــس از ارائه تســهیالت 
بــه صادرکننــدگان، اعطای تســهیالت بــه تولیدکنندگان 
فعــال اســتان خواهــد بــود؛ ایــن حــوزه از صنایــع عــالوه 
بــر اشــتغال زایی، می توانند در صــورت حمایت به تولید 

صادراتی تبدیل شوند.

اولویت همکاری گروه کارآفرین 
با استارتاپ های مالی

نظــام  نزدیــک و همه جانبــه  ارتباطــات  و  تعامــل 
بانکــداری  توســعه  الزامــات  از  اســتارتاپ ها  و  بانکــی 

مدرن و حرکت به سمت نئو بانک است.
به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، محمدرضا 
فزرین، مدیرعامل بانک 
کارآفریــن، در نشســت 
عملکــرد  ارزیابــی 
شــرکت های تابعــه ایــن 
ایــن  اعــالم  بــا  بانــک 
مطلــب افــزود: واقعیت 
بــدون  کــه  اســت  ایــن 
خدمــات  از  بهره گیــری 
اســتارتاپ های  متنــوع 
مالــی صنعــت بانکــداری راه بــه جایــی نخواهــد بــرد و 

رضایت مشتریان را جلب نخواهد کرد.
او همچنین افزود: گذر از بانکداری سنتی، توسعه 
فعالیت هــای بانکــداری و تحقــق و توســعه نئــو بانــک، 
ضــرورت امــروز ماســت و در آینــده ای نه چنــدان بــدون 
توجه به اهمیت این موضوع دچار مســائل و مشــکالت 
زیــادی خواهیــم شــد و ســهم خــود را از بــازار از دســت 

خواهیم داد.
مدیرعامــل بانــک کارآفریــن تاکیــد کــرد: حــذف و 
کاهش قابل مالحظه بوروکراســی اداری، ســرعت بسیار 
بــاالی ارائــه خدمــات بــه مشــتریان، کاهــش چشــمگیر 
و....ازجملــه  ارزش افــزوده  خدمــات  ارائــه  هزینه هــا، 
شــاخصه هایی هســتند کــه کاربــرد اســتارتاپ ها را در 

توسعه بانکداری مدرن اجتناب ناپذیر می کند.
میــان  نزدیــک  همــکاری  افــزود:  همچنیــن  او 
اســتارتاپ های مالــی و بانــک کارآفرین از سیاســت ها و 
اولویت های بانک کارآفرین است که در تمامی برنامه ها 

و سیاست های بانک با جدیت دنبال خواهد شد.
تمامــی  فعالیت هــای  کــرد:  خاطرنشــان  فرزیــن 
شرکت های تابعه بانک بر استفاده حداکثری از تجارت 
الکترونیــک )Ecommerce( متمرکــز اســت و بر اســاس 
حداکثــر  الکترونیــک  تجــارت  از  خــود  رقابتــی  جایــگاه 
بهره بــرداری بــه عمل خواهد آمد تا عملکرد مطلوب تری 

حاصل شود.

ارائه سبد کامل خدمات 
بانکی به مشتریان در 

شعب بانک توسعه تعاون
مدیرعامــل بانــک توســعه تعــاون طــی بازدیــد از 
واحدهای تولیدی و تعاونی اســتان ســمنان، ارائه سبد 
کامــل خدمــات بانکــی بــه مشــتریان در شــعب بانک را 

حائز اهمیت برشمرد.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
تعــاون،  توســعه 
مهدیــان،  حجت الــه 
بانــک  مدیرعامــل 
طــی  تعــاون  توســعه 
شــرکت های  از  بازدیــد 
اظهــار  اســتان ســمنان 

کــرد: واحدهــای تولیدی در دوران کنونی نقش اساســی 
و مهمــی ایفــا می کننــد و حمایت از واحدهــای تعاونی و 

تولیدی از اهداف اصلی بانک به شمار می رود.
او تســهیالت پرداختــی اســتان ســمنان از ابتــدای 
ســال تا کنون را 2۴۳5میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: 
طی ســال گذشــته نیز ۸22۷میلیارد ریال تســهیالت به 
بخش هــای مختلــف اقتصــادی اســتان ســمنان پرداخت 
شــده اســت. مهدیــان بــا تبییــن اهــداف و راهبردهــای 
بانــک توســعه تعاون به عنــوان بانک صد در صد دولتی 
۷0درصــد  اختصــاص  هدف گــذاری  بــا  و  توســعه ای  و 
تســهیالت بانــک بــه تعاونی هــا گفــت: ســهم ۴0هــزار 
میلیارد ریالی تســهیالت در اجرای طرح اشــتغال پایدار 
روســتایی به عنوان تکلیف بانک توســعه تعاون در نظر 
گرفتــه شــده اســت و در مرحلــه پنجــم و ششــم طــرح 
هماننــد چهــار مرحله ابتدایی، شــعب بــا آمادگی کامل، 

بانک این تکلیف را به صورت کامل ادا خواهد کرد.

ابالغ 66 برنامه عملیاتی 
پست بانک در سال 1400 برای 
پیاده سازی بانکداری دیجیتال

پســت بانک اقــدام بــه تدویــن »برنامــه راهبــردی 
بانــک بــا رویکرد پیاده ســازی بانکــداری دیجیتال« طی 
4ســال آتی کرد و اهداف اســتراتژیک و اســتراتژی های 
محــوری و پروژه هــای عملیاتــی بانــک تهیــه و در قالــب 
66پــروژه عملیاتــی ســال 1400بــه تفکیــک معاونت هــا، 
مدیریت های امور و ادارات مجری برای اجرا ابالغ شد.
شــیری،  بهــزاد  پســت بانک،  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 

بــا  بانــک  مدیرعامــل 
اعــالم ایــن خبــر گفــت: 
ایجــاد پلتفــرم یکپارچه 
 App کاربردهــای   بــا 
 Store- Api Store

بــرای بانــک و همــکاری 
شرکای تجاری، طراحی 
و استقرار آپ، استقرار 
کیــف پــول الکترونیکی 

مبتــی بــر بالکچیــن، پیاده ســازی مرکــز عملیــات امنیت، 
بهره بــرداری  و  راه انــدازی  ابــری،  رایانــش  پیاده ســازی 
دیجیتــال،  امضــای  و  هویــت  احــراز   ،BPMS ســامانه 
تکمیــل و پیاده ســازی ســامانه هــوش تجــاری، اســتقرار 
ســامانه کشــف تقلب و تکمیل و توســعه ســامانه جامع 
بانکــی بــا رویکــرد بانکــداری دیجیتــال؛ 10 محــور مهم از 
66برنامه عملیاتی بانک در سال جاری است. مدیرعامل 
پست بانک اظهار کرد: بر این باوریم پست بانک به دلیل 
دارا بودن زمینه توسعه همکاری با بخش خصوصی و نیز 
تجربه متمایز در طراحی سیســتم بانکداری الکترونیکی 
می تواند در بانکداری دیجیتال نیز پیشــگام باشد. بدین 
منظــور تدویــن راهبردهای پســت بانک به عنوان یک نیاز 
از اواخر ســال 1۳9۸در دســتور کار بانک قرارگرفته و با 
مشارکت مدیران ارشد، میانی و کارشناسان مجموعه و 
بــا بهره گیــری از توان تخصصــی برون ســازمانی در قالب 

رویکردی علمی تدوین و طی ۴سال اجرا می شود.

»همراه شهر« به روزرسانی 
شد

بــا  شــهر  بانــک  اطالعــات  فــن آوری  امــور  مدیــر 
بیــان اســتقبال مشــتریان از نرم افــزار همــراه شــهر، از 

به روزرسانی این نرم افزار خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بانک شهر، میثم نمازی با 

اعــالم این خبــر، گفت: 
بــه  توجــه  راســتای  در 
و  مشــتریان  نیازهــای 
همچنیــن تحقق هرچه 
بیشتر شعار نوآوری در 
ســرویس های  خدمــت 
جدیــد و البتــه کاربردی 
بــه همراه شــهر افزوده 

شد.
امنیتــی  بلیــت  پیاده ســازی  کــرد:  نمــازی تصریــح 
هنگام انتقال وجه از مبدا سپرده، بهینه سازی و بهبود 
عملکرد نرم افزار، رفع مشــکل عدم انتقال ســاتنا برخی 
از مشــتریان، بهینه ســازی ســرویس کیــف پــول و ...از 
مهمترین تغییرات در نســخه جدید این نرم افزار اســت. 
او ادامــه داد: همچنیــن ســرویس های ســجام، پیچــک 
)ثبــت چــک صیــادی(، گــزارش اعتبارســنجی مشــتریان 
و ...نیــز بــه زودی از ســوی ایــن نرم افــزار کاربــردی ارائه 

خواهد شد.
نمــازی بــا بیان این که دسترســی به نســخه جدید 
همــراه شــهر از طریــق ســایت بانــک شــهر بــه نشــانی 
 http://Shahr-Bank.ir و همچنیــن نرم افزارهــای بــازار، 
مایکــت و ایــران اپــس قابــل دسترســی اســت، افــزود: 
امنیــت، ســرعت، تنــوع و کیفیــت بــاالی خدمــات ارائــه 
شــده در ایــن نرم افــزار موجب رضایتمندی بســیار از آن 

شده است.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

بــه گفتــه رئیــس ســازمان بــورس، اگــر 
ســیمان وارد بورس کاال نشده بود هنوز هم 
مــردم مجبور بودند ســیمان 100هزار تومانی 
بــه  بــورس  ایــن خدمــت  و  کننــد  خریــداری 
صنعــت ســیمان و رفــاه مصرف کننــدگان بود 
که توانست این موضوع را ساماندهی کند و 
به آن نظم ببخشــد و وارد مکانیســم درســت 

و روشن کند.
دربــاره  دهقان دهنــوی  محمدعلــی 
اظهاراتــی مبنــی بــر اینکــه قیمــت کاالهایــی 
کــه وارد بازار ســرمایه می شــوند، بــاال می رود 
و جریــان واســطه گری در بــورس کاال حــذف 
نشــده  اســت، به ایلنا گفت: ســه عامل موثر 
افزایــش قیمــت در بورس کاال را باید بررســی 
کرد که این ۳ عامل باید از افزایش قیمت ها 

در بورس کاال جدا شوند.
او ادامه داد:  اول اینکه بخشــی از رشــد 
قیمت هــا بــه دلیــل رشــد نــرخ تــورم در طــول 
ســال های گذشــته اســت، نرخ تورم بر قیمت 
انواع کاال در بورس اثرگذار اســت و نمی توان 
انتظار داشــت قیمت کاال از ســال 90 تا ســال 
1۴00 در بــورس کاال ثابــت بمانــد؛ بنابرایــن 
باید به عامل نرخ تورم توجه داشت و جدا از 
اینکه کاال در بورس باشد یا نباشد،  نرخ تورم 

تاثیر خود را بر قیمت انواع کاال می گذارد.
عامــل  افــزود:   بــورس  ســازمان  رئیــس 
اســت  دســتوری  قیمت گــذاری  دیگــر،  موثــر 
برخــی از کاالهایــی کــه وارد بــورس می شــوند 
خــارج  دســتوری  قیمت گــذاری  مکانیســم  از 
می شــود و قیمــت ناعادالنه ای تعیین شــده از 
سوی مرجع قیمت گذاری  منجر به زیان دهی 

کارخانه تولیدکننده می شود و همین موضوع 
سرمایه گذاری در کشور را تهدید می کند. 

دهقان دهنــوی اضافه کــرد: بنابراین اگر 
کاالیــی را از مکانیســم قیمــت گــذاری خــارج 
کرده ایــم و آن کاال وارد بــورس شــده  اســت، 
قیمــت جدیــد آن کاال، قیمتــی اســت کــه در 
بورس کشــف می شــود و نبایــد آن را افزایش 

قیمت تلقی کنیم.
او اثرگــذاری عوامــل پیش بینی نشــده را 
عامــل ســوم خوانــد و بیــان کــرد: بــرای مثــال 
وقتــی ســیمان وارد بــورس کاال شــد پــس از 
آن قطعی هــای بــرق اتفاق افتاد و قطعی برق 
باعث کاهش تولید و افزایش قیمت ســیمان 

در بازار آزاد شد.
رئیــس ســازمان بــورس تاکیــد کــرد: بــه 
جرات می توانم بگویم اگر سیمان وارد بورس 
کاال نشــده بــود هنوز هم مــردم مجبور بودند 
ســیمان 100هــزار تومانــی خریــداری کننــد و 
ایــن خدمــت بورس به صنعت ســیمان و رفاه 
مصرف کنندگان بود که توانســت این موضوع 
را ساماندهی کند و به آن نظم ببخشد و وارد 

مکانیسم درست و روشن کند.     
دهقان دهنــوی بــا انتقــاد از جریانــی که 
افزایــش قیمت هــای ناگهانــی را بــه ســازو کار 
بســیار  اظهارکــرد:  ارتبــاط می دهنــد،  بــورس 
عجیــب اســت کــه در زمانی که بــورس چنین 
کــرد  ارائــه  کشــور  صنعــت  بــه  را  خدمتــی 
کــه در جهــت رفــاه مــردم هــم بــود، عــده ای 
و  بکننــد  فکــر  اینکــه  بــدون  و  غیرمنصفانــه 
انصــاف داشــته باشــند، مدعــی می شــوند که 
افزایــش قیمت ســیمان ناشــی از بورس بوده  

اســت. اگــر قطعــی بــرق در کشــور رخ نــداده 
بــود، بــه هیچ وجه شــاهد این میــزان افزایش 

قیمت سیمان نبودیم.
او تاکیــد کــرد: هــر ســه ایــن عواملی که 
گفتــه شــد هیــچ ارتباطــی بــا کارکــرد بــورس 

ندارند.
رئیس ســازمان بورس دربــاره ادعاهایی 
مبنــی بــر وجــود جریــان داللی و واســطه گری 
در بــورس کاال گفــت: بــورس یــک پلتفــرم و 
جایگاهی برای معامالت اســت و به معامالت 
شفافیت می بخشد و اطالعاتی  ارائه می دهد 
کــه چه کســی بــا چه قیمتــی فروشــنده و چه 
کســی با چه قیمتی خریدار اســت  و برای این 
معامــالت چــه میــزان عرضــه و تقاضــا وجــود 

دارد.
کاال  بــورس  داد:  ادامــه  دهقان دهنــوی 
یــا مجموعــه بازار ســرمایه دخالتــی در تنظیم  
بخش هــای تخصصــی ندارد، اینکه چه کســی 
از بورس خریداری می کند و اینکه چه کسی، 

محصــول  و  دارد  خریــد  در  ســهمیه ای  چــه 
خریداری شده را در کجا مصرف می کند آیا در 
داخل به مصرف می رساند یا به خارج قاچاق 
می کند، از مســائلی هســتند که باید از ســوی 
دستگاه های متولی مورد بررسی قرار بگیرد.

او افزود: گاهی اوقات عده ای متاسفانه 
اشکاالتی را که هیچ ارتباطی به بورس ندارد, 
از ســر ناآگاهــی و اشــتباه بــه گــردن بــورس 
می اندازند و به بازار ســرمایه ارتباط می دهند 
یا اینکه برای مخفی شــدن پشــت کم کاری ها 
و اهمال خود بورس را مقصر جلوه می دهند. 
در حالی کــه در یــک پلتفــرم  میــزان عرضــه و 
تقاضــا یکدیگــر را مالقــات می کننــد و قیمــت 
پــس از کشــف و در نهایــت معاملــه انجــام 
می شود و در این میان بورس نه چیزی فراتر 
از این ســازو کار اســت و نه دخالتی دارد، اما 
متاســفانه ایــن اظهارنظرهای نادرســت اتفاق  
افتاد و باعث ایجاد چنین ذهنیت هایی شــده  

است.

چــک   بهــادار  اوراق  و  بــورس  ســازمان 
فرایندهــای  از  تعــدادی  بــرای  لیســت هایی 
صندوق هــای  اجرایــی  حــوزه  پرکاربــرد 

سرمایه گذاری تدوین و ابالغ کرد.
صندوق هــای  امــور  اداره  رئیــس 
ســرمایه گذاری ســازمان بورس و اوراق بهادار 
دربــاره ضــرورت تدویــن ایــن چــک لیســت ها 
بــه پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه )ســنا( گفت: 
فعــاالن  درخواســت های  بررســی  در  تســریع 
بازار سرمایه و همچنین ایجاد تعامل سازنده 
با بخش های اجرایی مربوطه، همواره یکی از 
اهداف ســازمان بورس و اوراق بهادار بود که 
در ایــن راســتا برنامه هــای متعددی در دســت 

اجرا است.
رضا نوحی ادامه داد: یکی از برنامه های 
یادشــده، اعالم حداقل موارد کنترلی سازمان 
بــر درخواســت های اجرایــی متقاضیــان اســت 
تــا از ایــن طریق متقاضیان نســبت به مدارک 
و مســتندات الزم آگاهــی یافتــه و بتواننــد در 
زمــان کوتاه تری با تامین مدارک و مســتندات 
مربوطــه، بــرای تاســیس انــواع صندوق هــای 
ثبــت  مجــوز  دریافــت  ســرمایه گذاری، 
صورت جلســات صندوق هــا و همچنیــن ســایر 

امور اجرایی صندوق های فعال اقدام کنند.
او دربــاره مفــاد چک  لیســت های مرتبط 
شــرف  در  صندوق هــای  مختلــف  مراحــل  بــا 

تاســیس بیان کرد: این چک  لیســت ها شامل 
دریافــت مجــوز موافقــت اصولــی، تاســیس، 
پذیره نویسی و صدور مجوز فعالیت می شود. 
بــا  مرتبــط  لیســت های  چــک   در  همچنیــن 
مــواردی  فعــال،  صندوق هــای  اجرایــی  امــور 
همچــون تمدید مجوز فعالیت، تغییر مدیران 
واحدهــای  ســقف  افزایــش  ســرمایه گذاری، 
صنــدوق و ثبــت صورتجلســات مربوطه لحاظ 

شده است.
صندوق هــای  امــور  اداره  رئیــس 
تدویــن  مزایــای  تشــریح  در  ســرمایه گذاری 
چک  لیســت های یاد شــده، اعالم کرد: انتظار 
مــی رود بــا اســتفاده ازایــن چک لیســت ها، از 

حجم مکاتبات برای یک امر واحد کاسته شود 
و از طرف دیگر، پیش از ارسال درخواست ها، 
کنتــرل ســاختارمند از ســوی خــود متقاضیــان 
نیــز صــورت پذیرد. بــه بیانی دیگــر، کنترل بر 
درخواســت ها از همان ابتدا و مبدا و از ســوی 

خود متقاضیان صورت می گیرد.
چک لیســت های یادشده طی بخشنامه 
شــماره 1201006۸ تاریــخ 2۳ شــهریور 1۴00 
بهــادار  اوراق  و  بــورس  ســازمان  ســایت  در 
قــرار داده شــده اســت. بــرای مشــاهده ایــن 
کلیــک  را   https://www.seo.ir بخشــنامه، 
کنیدکه در این راســتا برنامه های متعددی در 

دست اجرا است.

معــدن  و  صنعــت  بانــك  مدیرعامــل 
ثبــات  حفــظ  بــرای  بانک هــا  کــه  می گویــد 
عملكــرد و افزایــش كارایــی، نیازمند ســرمایه 
مناسب و كافی هستند و الزم است همواره 
نســبت كفایت ســرمایه خود را كه بر اساس 
اعالمیه هــای كمیتــه بــال به عنوان شــاخصی 
در خصوص توازن میزان دارایی های ریسكی 
بانك هــا بــه میزان ســرمایه تعدیل شــده آنها 
شــناخته می شــود به نحو صحیحــی كنترل و 
پایش کنند تا نظام بانكی از ثبات و سالمت 

مطلوب برخوردار باشد.
معــدن،  و  صنعــت  بانــك  گــزارش  بــه 
حســین مهــری، کارکــرد اصلــی بهبود نســبت 
كفایــت ســرمایه را از یــك ســو افزایــش تــوان 
در  بانك هــا  مؤثــر  حضــور  و  تســهیالت دهی 
محیــط بین المللــی و از ســوی دیگــر كاهــش 
ریسك بانك ها در برابر زیان های غیرمنتظره 
و نیــز حمایــت مناســب تر از ســپرده گذاران و 
تأمین كننــدگان منابــع مالی در وضــع بحرانی 

دانست.
مهــری افــزود: بــر اســاس اعــالم کمیتــه 
در  جهانــی  مالــی  بحــران  از  پــس   )۳( بــال 
ســال 200۸، حداقل نســبت کفایت ســرمایه 
در وضــع حــدی بــا لحــاظ ســپرهای حفاظتــی 
توصیه شــده به بانك ها و مؤسســات اعتباری 
معــادل 1۳درصــد اســت امــا در كشــور ما این 

نسبت همچنان در سطح ۸درصد پیشنهادی 
در مقررات بال )1( باقی مانده است و امكان 
رعایــت همیــن حــد نیــز بــه دلیــل مشــكالت 

موجود در سیستم بانكی، وجود ندارد.
مهری افزود: وضع نظام بانکی در حوزه 
و  نیســت  مناســبی  وضــع  ســرمایه،  کفایــت 
یکــی از تکالیــف بانــک مرکــزی ج.ا.ا و وزارت 
امــور اقتصــادی و دارایــی در ســال های اخیــر 
بانک هــا  ســرمایه  کفایــت  نــرخ  اصــالح  نیــز 
بوده اســت لیكن متاســفانه این امور به طور 
جدی پیگیری نشــده و اقدامات مقتضی برای 
تعدیل اثربخش ســرمایه بانك ها با شــاخص 
بانك هــای دولتــی تاكنــون صــورت نپذیرفتــه 

است.
مدیرعامــل بانك صنعــت و معدن اظهار 
کــرد: نســبت كفایــت ســرمایه ایــن بانــك از 
حــدود ۴5.6درصــد در ســال 1۳۸6بــه حــدود 
یافتــه  1۳99كاهــش  ســال  در  2.5۸درصــد 
اســت؛ محاســبه كفایت ســرمایه این بانك از 
ســال 1۳9۷مطابق بــا رهنمودهای كمیته بال 
)۳( صــورت می پذیــرد و طبــق یادداشــت های 

بــر  مالــی  صورت هــای  در  منــدرج  توضیحــی 
اســاس اســتاندارد و گزارش هــای بین المللــی 
)IFRS( نیــز افشــا و مــورد تأییــد حســابرس 

بانك قرار می گیرد.
او دلیــل اصلــی كاهــش قابــل مالحظــه 

نسبت كفایت سرمایه بانك صنعت و معدن 
طی سال های اخیر را افزایش سهم تسهیالت 
و تعهدات ارزی در پرتفوی بانك از یك طرف 
و رونــد صعــودی قابــل توجــه نرخ تســعیر ارز 
از طــرف دیگــر دانســت و در خصــوص راهكار 
بــرون رفــت از این معضل نظام بانكی كشــور 
ردیــف  اختصــاص  و  پیش بینــی  کــرد:  بیــان 
بودجه در قوانین بودجه ســنواتی كل كشــور 
بــرای افزایش ســرمایه بانك ها از محل منابع 
حاصــل از فــروش شــركت های تابعــه با توجه 
موانــع  رفــع  قانــون  در  موجــود  ظرفیــت  بــه 
 تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشــور،

بــرای  اثرگــذار  و  مناســب  منبعــی  می توانــد 
افزایش سرمایه بانك ها باشد.

مهــری تصریــح كــرد: تخصیــص از محــل 
بانــك مركــزی  بــه  بانك هــای دولتــی  بدهــی 
ســود  تكلیفــی،  تســهیالت  از  ناشــی  ج.ا.ا 
وجــوه  عملکــرد،  بــر  مالیــات  دولــت،  ســهم 
وصولــی  اقســاط  و  مصرف نشــده  اداره شــده 
وجوه اداره شــده برای مدت معین به حســاب 
افزایش سرمایه بانک ها نیز می تواند از جمله 
راهكارهــای مؤثــر دیگــر برای حــل فوری 

مشكالت بانك ها در این خصوص باشد.
او خاطرنشــان كــرد: اتخــاذ سیاســت های 
بــه حداقــل نســبت  بــرای دســتیابی  مناســب 
کفایــت ســرمایه توصیــه شــده از ســوی بانــك 

مركــزی ج. ا.ا اجتناب ناپذیــر اســت و بانك هــا 
بایــد در صــورت وجــود زیان انباشــته در جهت 
کاهــش آن و افزایــش ســودآوری ســاالنه در 
برنامه هــای عملیاتــی اقــدام کننــد و توجــه بــه 
اصــالح مســتمر ســاختار دارایی هــا نیــز بــرای 
بهبود نسبت کفایت سرمایه از جمله اقدامات 
اساســی محســوب می شــود كه از ابتدای سال 
و  بانــك صنعــت  جــدی  كار  1۳9۸در دســتور 
معــدن قــرار گرفتــه و خوشــبختانه نتایــج قابل 
قبولی نیز در این رابطه به دســت آمده اســت 
كــه اگــر افزایــش مجــدد نرخ هــای تســعیر ارز 
در پایــان ســال مالی 1۳99صــورت نمیگرفت، 
منجر به این می شد كه نسبت كفایت سرمایه 

این بانك به باالتر از ۴درصد برسد.
او در پایــان تأكیــد كــرد: در كنــار نقــش 
اساســی بهبــود فضــای كالن اقتصــاد كشــور 
و لــزوم حمایــت ویــژه نهادهــای باالدســتی از 
جملــه وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی، بانك 
بودجــه،  و  برنامــه  ســازمان  و  ج.ا.ا  مركــزی 
کاهــش مطالبــات معوق و سررســید گذشــته 
)کــه باعــث افزایــش زیــان بانک ها می شــود(، 
کاهــش اعطــای تســهیالت تکلیفــی و ایجــاد 
محیــط رقابتــی ســالم میــان بانک های كشــور 
از جملــه رویکرد هایــی اســت كــه می تواند در 
افزایــش ســودآوری، كاهــش ریســك و بهبود 

نسبت كفایت سرمایه بانك ها مؤثر باشد.

 رئیس سازمان بورس: قطعی برق سیمان

را گران کرد؛ نه بورس

فرآیندهای پرکاربرد صندوق های سرمایه گذاری چک 
لیست دار شدند

مدیرعامل بانك صنعت و معدن: سرمایه مناسب و كافی بانك ها 
پیش شرط حفظ سالمت نظام بانكی است

بیــان  ضمــن  ملــت  بیمــه  مدیرعامــل 
مشــکالت صنعت بیمه و مخاطرات کرونایی 
ایــن صنعــت و همچنیــن ظرفیت هــای جدید 
بــرای توســعه صنعــت بیمه کشــور، بخشــی 
از اقدامــات توســعه ای بیمه ملت را تشــریح 

کرد.
بــه گــزارش تســنیم، اســماعیل دلفــراز 
گفــت: شــیوع ویــروس کرونــا باعــث شــد تــا 
دارایی هــا و نقدینگــی ترازنامه هــای ســالیانه 
شــرکت های بیمــه به طور کلی دچــار اختالل 
شــود. همچنین بحران  های نوظهور اقتصادی 
و  تعطیــل  نظیــر  کرونــا  شــیوع  از  ناشــی 

فعالیتــی،  واحدهــای  شــدن  نیمه تعطیــل 
گسترش بیکاری و رکود در بازارهای خدماتی 
نظیــر گردشــگری، بــه صنعــت بیمــه منتقــل 
شــده کــه ایــن مــوارد عاملــی شــده تــا ضمــن 
کاهــش تعــداد فــروش در برخــی رشــته  های 
بیمــه ای، تمدید نشــدن بیمه نامه  ها، افزایش 
میــزان مخاطرات اخالقی، تعویق در پرداخت 
حق بیمه  هــا و از همــه مهم  تــر کاهش ضریب 

نفوذ بیمه به وجود آید.
دلفراز افزود: تقلبات و تخلفات بیمه با 
تشدید اوضاع سخت معیشیتی مردم نسبتاً 
افزایش داشته و صدور الحاقیه های برگشتی 

و به دنبال آن کاهش حق بیمه در رشته  های 
هواپیمــا و کشــتی هــم بــه وجــود آمــده کــه 
همیــن امــر صنعــت بیمــه را بــا چالش هــای 

معتددی روبه رو ساخته است.
بــه اعتقــاد دلفــراز، باالتر بــودن ضریب 
خســارت دو رشــته درمــان و ثالث نســبت به 
ســایر رشــته های بیمه ای از جمله چالش  های 
اســت.  بیمه گــران  امــروز  و  دیــروز  اساســی 
ایــن اتفــاق منجــر به آن شــد تــا بیمه گران در 
فــروش محصــوالت ایــن دو رشــته نســبت به 
ســایر رشــته های بیمــه  ای دســت بــه عصاتــر 

حرکت کنند.

 تشریح

مخاطرات کرونایی 
صنعت بیمه
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اداره آمـوزش و پـرورش منطقـه 1۸ تهـران در نظـر دارد  عینـک فروشـی  را بـا  شـماره مزایـده  50000002۸9000004 از طریـق مزایـده عمومـی  و بـا 
جزئیـات منـدرج  سـامانه سـتادایران  )  www.setadiran.ir( بـه صـورت الکترونیـک برگـزار نمایـد .

موضوع مزایده:
الف – عینک فروشی واقع در میدان معلم خ تختی 

ب – محل اجرای موضوع مزایده : اداره آموزش و پرورش منطقه 1۸ تهران
ج – مدت انجام کار: 12 ماه 

د – قیمت پایه یکساله  مبلغ  2,400,000,000 ریال از قرار هر ماه 200,000,000  ریال بدون مالیات بر ارزش افزوده 
ضمنـا کلیـه مراحـل برگـزاری مزایـده از طریـق سـامانه سـتادایران  انجـام می گـردد. الزم بـه ذکـر اسـت هزینـه هـای مربـوط بـه چـاپ فراخـوان بـه عهـده 

برنـده مزایـده اسـت .
تاریخ چاپ نوبت اول: 1400/06/20  تاریخ چاپ نوبت دوم: 1400/06/24                          

شناسه آگهی : 1185796 م الف : 2029
ت دوم(آگهی مزایده مرحله اول  ) اجاره (

) نوب

 وزارت آموزش و پرورش 

نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت گاز استان کهگیلویه وبویراحمد به نشانی )یاسوج ، بلوار مطهری ، خیابان راهداران ، پایین تر از اداره راه و شهرسازی ، واحد امور پیمانها (
موضوع مناقصه:خرید20دستگاه ایستگاه تقلیل فشار و اندازه گیری با ظرفیت ها ی مختلف 

میزان و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : 2/930/000/000 ریال )دو میلیارد و نهصد و سی میلیون ریال( می باشد که می بایست مطابق مصوبه شماره 123402/ت50659 ه 
مورخ 1394/09/27هیات محترم وزیران و ضمائم مربوطه تهیه شود و در صورت نقدی به حساب شماره 2174634034005 بانک ملی واریز گردد.

زمان و مهلت اعالم آمادگی و دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد: از تاریخ 1400/06/27 لغایت 1400/07/06      
زمان،مهلت و محل تسلیم اسنادوپاکات مناقصه ازطریق سامانه ستاد: ساعت16 مورخ1400/07/24

محل و زمان باز گشایی پیشنهادات )مرحله اول( : ساختمان شماره 2 شرکت گاز استان دفتر امور پیمانها ساعت10صبح مورخ1400/07/25
شرایط و مدارک الزم جهت شرکت در مناقصه : 

الف( ارائه مدارک ثبتی شرکت حاوی تصاویر برابر با اصل ) شناسنامه ، آگهی آخرین تغییرات شرکت ، آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی و...(
ب( دارا بودن تجهیزات و امکانات، تخصص الزم )حسب مورد ( و توانایی فنی و مالی انجام کار مطابق استانداردهای شرکت ملی گاز ایران

ج( قرار داشتن در سامانه EP وزارت نفت
د( قرار داشتن در فهرست بلند سازندگان صالحیت دار طراحی وساخت ایستگاه های تقلیل فشار و اندازه گیری گاز 

- از مناقصه گران جهت حضور در جلسه بازگشایی پیشنهادات دعوت به عمل می آید.
- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

- آگهی این مناقصه در پایگاه اینترنتی شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد  و پایگاه اطالع رسانی  قابل مشاهده می باشد.
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احتمال فعالیت بخش 
خصوصی در بستر پلتفرم 

شاد

سرپرست وزارت آموزش و پرورش ضمن تشکر 
ویژه از همراه اول بابت توسعه شاد، این پلتفرم را 
یکــی از بزرگترین دســتاوردهای نظــام در ایام کرونا 
دانســت و از احتمــال فعالیــت بخــش خصوصــی در 

بستر پلتفرم شاد خبرداد.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش ضمن تشکر 
ویژه از همراه اول بابت توســعه شــاد، این پلتفرم را 
یکــی از بزرگتریــن دســتاوردهای نظــام در ایــام کرونا 

دانست.
بــه گزارش اداره کل ارتباطات شــرکت ارتباطات 
سیار ایران، صبح امروز سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۰، 
علیرضا کاظمی سرپرست وزارت آموزش و پرورش با 
حضور در مرکز مانیتورینگ شبکه آموزشی دانش آموز 
موسوم به »شاد« از بخش های مختلف این سامانه 

بازدید کرد.
در ایـــــن مراســــــم کـــه مهـــدی اخــــوان بــهــابادی 
مدیرعامــل همــراه اول، علیرضــا کاظمــی سرپرســت 
وزارت آمــوزش و پــرورش و جمعــی از مدیــران ارشــد 
همراه اول و وزارت آموزش و پرورش حضور داشتند، 
مدیرعامل همراه اول گزارش کاملی از آغاز بکار این 
شــبکه و پیشــرفت های آن طی دو ســال اخیر ارائه و 
 نحوه مانیتورینگ بخش های مختلف شاد را توضیح 

داد.
امسال هم اینترنت شاد برای مشترکان همراه 

اول رایگان است
اخوان بهابادی در جریان این بازدید و در آستانه 
ســال تحصیلی جدید مژده »رایــگان« بودن اینترنت 
همــراه اول بــرای کاربران »شــاد« را داد و اظهار کرد: 
همچنیــن ســیمکارت هــای الزم بــرای دانــش آموزان 
تــدارک دیده شــده تا در صــورت نیاز و نظر والدین با 
محدودیت های تعیین شده توسط والدین، در اختیار 

آنان قرار گیرد.
مدیرعامل همراه اول اشاره ای به نسخه جدید 
پلتفرم شاد که همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در 
اختیار دانش آموزان و معلمان قرار می گیرد، داشت 
و گفــت: طبیعتا چون توســعه ایــن پلتفرم کاری نو و 
بدون سابقه قبلی در کشور بود، ابتدای امر با نواقصی 
همراه بود که تکمیل شد و در نسخه جدید برای سال 
تحصیلی پیش رو، پیش بینی می کنیم این نرم افزار با 
کیفیتی بسیار خوب پاسخگوی نیازهای دانش آموزان 

و معلمان باشد.
وی همچنین برای نخســتین بار خبر از احتمال 
مشارکت شرکت ها و بخش خصوصی فعال در حوزه 
آموزش و پرورش در این پلتفرم داد و اذعان کرد: در 
صورتیکه امروز شورایعالی فضای مجازی این موضوع 
را تصویب کند، می توان گفت یکی از اتفاقات خوب 
شکل خواهد گرفت؛ به این صورت که این شرکت ها 
می توانند خدمات خود را براساس سیاست هایی که 
توســط وزارت آموزش و پرورش وضع می شــود روی 
بســتر شــاد به عنــوان پلتفرم مادر قــرار دهند که در 
نهایت تحول جدی در حوزه خدمات شاد را به ارمغان 

خواهد آورد.
پلتفرم شاد ماندگار شد

علیرضــا کاظمــی، سرپرســت وزارت آمــوزش و 
پرورش نیز ضمن آشنایی با فرایند مانیتورینگ پلتفرم 
شــاد و در جریان قرار گرفتن از روند نرم افزاری آن، 
تشکر ویژه ای از همراه اول داشت که توانست سریعا 
از زمان شــیوع کرونا، یکی از بزرگترین دستاوردهای 
نظــام در ایــن دوران )دوران کرونــا( را تولیــد و عرضه 

کند.
از مرکــز  بازدیــد  از  ابــراز خرســندی  وی ضمــن 
مانیتورینــگ پلتفــرم هــای دیجیتــال همــراه اول در 
آســتانه ســال تحصیلــی جدیــد، ابــراز کــرد: امســال 
هم ســال تحصیلی را با »شــاد« آغاز می کنیم و در 
نسخه ای که تا قبل از آغاز بکار مدارس رونمایی می 
کنیم، ظرفیت های کامال متفاوت تری دیده شده که 
امیدواریم بتواند جذابیت های بیشتری را برای دانش 

اموزان داشته باشد.
کاظمی امکان دسترســی دانــش آموزان محروم 
ترین نقاط کشور به بهترین تدریس ها از این طریق را 
افتخار دانست و گفت: البته در این پلتفرم و نسخه 
جدیــد قابلیــت های خوبــی هم برای معلمــان فراهم 
شده تا معلمان برتر کشور بتوانند توانمندی های خود 

را به سراسر کشور عرضه کنند. 
وی نخســتین دســتور کـــــــار شـــــورایعالی فضای 
مجــازی کشــور کــه قــرار اســت دربــاره شــاد باشــد را 
باعــث مباهــات دانســت و افــزود: امســال هــم علــی 
رغــم اینکه وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات تحت 
فشــار بود و همچنان نتوانســته مطالبات همراه اول 
را پرداخــت کنــد، اما وزیر ارتباطــات تمهیدات الزم را 
 پیش بینی کرده اند تا استفاده از پلتفرم شاد رایگان 

باشد. 
سرپرست وزارت آموزش و پرورش همچنین در 
پاسخ به سوال یکی از اصحاب رسانه، مبنی بر اینکه 
امکان حذف پلتفرم شاد از سیستم آموزش و پرورش 
کشور در صورت حضوری شدن مدارس وجود دارد؟، 
گفت: برگشت به گذشته امکانپذیر نیست؛ زین پس 
آموزش در فضای مجازی برقرار خواهد بود، حتی اگر 
مدارس کامال حضوری باشــد. در آن صورت شــاد به 
عنــوان بخشــی از فعالیــت های آمــوزش و پرورش یا 
نقش مقومی، یا مکملی یا اصلی خواهد داشــت که 
دنبــال طرحــی بــرای اســتفاده از آن در هر ســه حوزه 

هستیم.

مدیرعامل نفت سپاهان از اخذ تاییدیه شرکت 
بنــز بــرای یکــی از برندهــای صادراتــی ایــن شــرکت 

خبرداد. 
محمد حسین رزاقی در نشست خبری در جمع 
خبرنــگاران بــا اعــالم ایــن خبر که در یک ماه گذشــته 
شرکت نفت سپاهان موفق به اخذ تاییدیه بنز آلمان 
برای محصول هایگرید برند مگلوب شده است، اظهار 
داشــت: همزمــان در حــال مذاکره با ســه خودروســاز 
بزرگ هستیم تا مجموعه تاییدیه ها را افزایش دهیم. 
تاییدیــه خودروســازان بــه این ترتیب اســت که عالوه 
بــر فرموالســیون فرآینــد تولیــد را نیــز تاییــد می کنند 
همچنیــن عملکرد روغن نیز با توجه به ویژگی موتور 
باید تایید شود. بنابراین روغن موتور تولیدی ما فراتر 
از استانداردهای ای پی آ ی جهانی است و اتفاق بزرگی 
در صنعــت روغــن موتــور کشــور محســوب می شــود.
وی بــا ابــراز امیــدواری از اینکــه بتوانیم بــا تایید دیگر 
محصوالت موتوری در بازار جهانی به لحاظ محصوالت 
قابــل رقابــت عرضــه کنیم تصریح کــرد: این محصول 
حاصل جوینت ونچر با یک شرکت اتریشی است که 
با تکنولوژی پیشرفته قابل گسترش است.مدیرعامل 
شرکت نفت سپاهان رشد فروش حجمی شرکت را ۱۰ 
درصد و رشد پنج ماهه را پنج درصد عنوان کرد.وی با 
بیان اینکه ما اکنون با مشکل خوراک مواجه هستیم 
خاطرنشان کرد: پاالیشگاه ها به سمت خوراک سنتزی 
شــیفت کرده اند بنابراین قابلیت اســتحصال لوبکات 
را ندارنــد کــه منجــر به بروز مشــکالتی برای ما شــده 
است.رزاقی گفت: طبق آمار بورس کاال حجم لوبکات 
پاالیشگاه های تهران و اصفهان ۱۳۰ هزار تن )نزدیک 
۳۰ درصد( کاهش یافته که رقم قابل توجهی است.

وی درباره دالیل کاهش تولید این خوراک خاطرنشان 
کرد: پاالیشگاه اصفهان سه برار اورهال بزرگ داشته 
کــه منجــر به کاهــش دریافت خوراک شــده و این در 
حالی است که ما ۳۰ هزار تن از خوراک خود را از این 
پاالیشگاه دریافت می کردیم اما به رغم این موانع با 
مدیریتی که اعمال شــد لوبکات را از بندرعباس وارد 
کردیــم و بــا وجود کاهش دریافت خوراک توانســتیم 

جهش تولید و فروش داشته باشیم.
رزاقــی ابــراز امیــدواری کــرد کــه پاالیشــگاه های 
آبــادان و تبریــز لوبــکات ســنگین را وارد مــدار تولیــد 
کنند چرا که کمبود این محصول روی صنعت روانکار 
از جملــه حمــل و نقل تاثیرگذار اســت.وی میزان نیاز 
لوپکات در کشور را دو میلیون تن در سال اعالم کرد 
که پنج پاالیشــگاه کشور امکان تولید آن را دارند.وی 

یادآور شــد: نفت سپاهان روزانه قابلیت دریافت ۱5 
هزار و 5۰۰ تن لوپکات را دارد اما به دلیل کمبود ۱۳ 
هزار و صد تن دریافت می کنیم.وی با بیان اینکه هر 
گونه اخالل در  تولید ما بازار جهانی را نیز دچار چالش 
می کند به موضوع قیمت خوراک اشــاره کرد و گفت: 
اکنون قیمت خوراک به باالترین رقم تاریخی خود یعنی 
۱۰ هزار و 5۰۰ تومان رســیده اما از دیگر ســو قیمت 
روغن پایه روند ثابت و نزولی داشــته اســت اما طبق 
هماهنگی هایی که بین صادرکنندگان وجود دارد قیمت 
منطقه ای ثبات داشته است.وی یادآور شد: میانگین 
قیمت خوراک نسبت به سال گذشته 5۰ تا 6۰ درصد 

افزایش یافته است.
وی در ادامــه گفــت: در حوزه فروش با توجه به 
مســئولیت اجتماعی روغن پایه بورســی را ۳۳ درصد 

رشد دادیم بنابراین بزرگترین تولیدکننده روغن پایه 
کشور هستیم.

ایــن  داد:  توضیــح  گریــد مگ لــوب  دربــاره  وی 
محصول برای اتومبیل های کالس باالست که قبال وارد 
می کردیم اما اکنون مهمترین تمرکز ما کمک به عدم 
نیاز به واردات برای خودروهای مدل باالست که منجر 

به حفظ عرضه کشور نیز خواهد شد.
رزاقی با بیان اینکه تولید روغن موتور به لحاظ 
حجمی  ۳۳ درصد رشد داشته است افزود:  این میزان 
۳۰ درصد ســهم بازار را تشــکیل می دهد که در حوزه 
مولتی گرید رخ داده است.وی خاطرنشان کرد: ما از 
فروش مولتی گرید چهار برابررشد درآمد داشته ایم.
وی با بیان اینکه اینکه رشد سهم بازار روغن صنعتی 
از دیگــر اتفاقات مهم اســت افــزود: این موضوع روی 
ســودآوری شــرکت تاثیــر گذاشــته اســت.مدیرعامل 
شــرکت نفت ســپاهان با بیان اینکه نســبت به سال 
گذشســته بــه لحاظ حجمــی  ۳.۳ برابر رشــد فروش 
داشته ایم خاطرنشان کرد: به لحاظ سهم بازار روغن 
موتــور ســپاهان قابلــت رقابــت با شــرکت های مطرح 
است. ما اکنون در ۱۲ استان شعبه داریم که تا پایان 

سال 9 استان دیگر نیز اضافه خواهد شد.
وی از تعویض روغنی ها به عنوان حلقه مفقوده 
زنجیــره یادکــرد و افزود: موضوع بعــدی کمبود روغن 
دیزل است که بنا بر راه حل ما تمام پایانه های حمل 
بــار و مســافر و ســایت های فــروش و تعویــض روغن 
ایــن محصــول را ارایــه خواهیم کرد.وی بــا بیان اینکه 
در حــوزه صــادرات بــه لحــاظ حجمــی ۲ درصــد رشــد 
داشته ایم گفت:  اگر خوراک تامین می شد ما بیش از 
این صادرات داشــتیم اما در هر حال پیش بینی این 

است که با شرایط کنونی به ۳۰۰ میلیون دالر صادرات 
نزدیک می شویم و همه ارز را نیز وارد کشور می کنیم.
رزاقــی بــا بیان اینکــه محصول جدیــد )مگلوب( 
ظرفیت تولید تا دو هزار تن در ماه را دارد خاطرنشان 
کرد: پیش بینی این است که در برنامه سه ساله به 
۱۰ هزار تن در سال برسیم.وی با بیان اینکه مذاکرات 
خوبی با مراکز خدمات پس از فروش انجام می دهیم 
گفت: در مرحله بعدی کشورهای حاشیه خلیج فارس 
بازار قابل توجهی برای ما خواهند بود. قبال محصوالت 
بــا گریــد پایین تــر را بــه کشــورهای عراق، پاکســتان و 
افغانستان تصادر می کردیم اما امیدواریم این محصول 
جدید بتواند خط شکن صادرات محصوالت هایدگرید 
باشد.رزاقی همچنین به شش پروژه در دست اجرای 
شرکت اشاره کرد و افزود: جدیدترین پروژه ما پایانه 
صادراتی ۳5 هزار تنی مخازن است که امیدواریم تا 
بهمن به بهره برداری برسد و به این ترتیب کشتی ها 
از بندرعبــاس هــم اعــزام خواهند شــد.وی ادامه داد: 
افزایش صد هزار تنی ظرفیت از دیگر برنامه های در 
دستور کار است که البته موانع تکمیل ظرفیت ۱5 هزار 
و 5۰۰ بشــکه ای خوراک را نیز پیش رو داریم که اگر 
این مشکل نبود روزانه دو هزار تن به تولیدات شرکت 
اضافــه می شــد.وی پــروژه افزایــش کیفیــت از مســیر 
کاهش گوگرد را دیگر برنامه شرکت برشمرد و افزود: 

پروژه دیگر ما تامین نیاز شرکت های روغنی است.
این مسئول همچنین گفت: برنامه ما این است 
که از پایانه صادراتی چابهار به صورت فله صادر کنیم تا 
سهم مان در بازارهای کشورهای منطقه افزایش یابد.
رزاقی هزینه سرمایه گذاری روی اجرای پروژه های 
یاد شده را حدود شش هزار میلیارد تومان عنوان کرد.

مديرعامل شــركت فوالدمباركه، در گفت وگوي 
زنده با اقتصاد آنالين ضمن تشریح عملکرد گروه فوالد 
مباركه از همراهی با دولت در برنامه ساخت مسکن 

خبر داد.
حميدرضــا عظيميــان، مديرعامــل شــركت فــوالد 
مباركه در بخش دوم گفت و گوی زنده با پايگاه خبری 
اقتصادآنالين كه از شبكه اجتماعی اينستاگرام پخش 
شــد، اظهار كرد: در دنيا ســاالنه بيش از ۲ ميليارد تن 
فــوالد توليــد مــی شــود كه بيــش از يك ميليــارد تن در 
چين و مابقی كه كمتر از يك ميليارد تن است توسط 
مابقی كشورها از جمله ژاپن، كره، آلمان و آمريكا توليد 

مي شود.
وی بــــا بيـــــان اينكه ايران دهمين توليدكننده فوالد 
دنيا است، گفت: بازيگر اصلی بالمنازع و بدون رقيب 
فوالد جهان، چين است و اين كشور تعيين كننده قيمت 

سنگ آهن، گندله و كنسانتره و فوالد است.
عظيميان اضافه كرد: براساس تحليل كارشناسان 
با تسريع واكسيناسيون كرونا، بازار فوالد روند مثبتی 
خواهد داشت به اين معنا كه اين بازار مجددا رونق می 
گيرد و افت وخيزهای ايام كرونا را شاهد نخواهيم بود 
و پيش فرض قيمت ورق هزار دالر در سال، در تحليل 
سهام شركت فوالد مباركه در سال ۱۴۰۱ منطقی است.
دليـــل افزايــش حاشيه ســـود فـــوالد مباركه چه بود؟

مدير عامل شركت فوالد مباركه كنترل هزينه ها، 
شفافيت در تراكنش ها و فعاليت های مالی، بازدهی 
سرمايه گذاری در ديگر شركت ها و رونق بازار فوالد را از 
داليل مهم باال رفتن حاشيه سود فوالد مباركه دانست 
و خاطرنشان كرد: به جز موارد ذكر شده جهش نرخ ارز 

هم كمك ويژه اي به افزايش حاشيه سود شركت فوالد 
مباركه كرده است.

وی علت خريد ۱5۰۰ ميليارد تومان سهام هزينه 
را توضيح داد و افزود: طبق قوانين هيچ شــركتی نمی 
تواند سهام خود را بخرد اما سازمان بورس كاال راهكاری 
بــه نام »ســهام خزانه« ارائــه داد و اولين مجوز را برای 
مــا صــادر كــرد و برای اينكه هيجانات بــازار را در بورس 
كنتــرل كنــد و بــرای جلوگيــری از ريزش ســهام و حفظ 
حقوق سهامداران،  مجوز »سهام خزانه« را به ما دادند 
و توانستيم حدود ۱ ميليارد و ۱5 ميليون و ۸6۷ هزار و 
۸۳6 سهم را به مبلغ ۱5۴۴ ميليارد تومان خريد كرديم 
و ايــن در روزهــای مختلف توســط صندوق ســبدگردان 
شركت توسعه توكا فوالد مباركه كه از زيرمجموعه های 

شركت فوالد مباركه است انجام شد.
مديرعامل فوالد مباركه گفت: صندوق سبدگردان 
۴۰۳ ميليون سهم از شركت فوالد مباركه و ۱6۱ ميليون 
ســهم از فوالد هرمزگان و 6۲ ميليون ســهم از توســعه 
معادن، به ارزش ۱5۴۴ ميليارد تومان خريداری كرد و 
همين علت باعث كاهش ريزش سهم در بازار سرمايه 

شد.
 ارزش ۳۳۹ هزار ميليارد تومانی بازار 

فوالد مباركه
به گفته وی، از ســال 9۷ تاكنون در ســه مرحله، 
افزايش سرمايه ای واقعی داشتيم؛ به اين معنا كه در 
ســال 9۷ از 9۷۰۰ ســرمايه ثبتی فوالد مباركه به ۱۴.5 
هزار ميليارد در سال 9۸ رسيديم و در مرحله سوم به ۲۰ 
هزار و ۳۰۰ و مدتی قبل به ۲9 هزار و ۳۰۰ رسيده است 
و ســرمايه واقعی را از محل ســود انباشــته سهام داران 

افزايش داديم و اوراق سهام جديد در اختيار سهامداران 
قرار داده شده است.

عظيميان با تاكيد بر اينكه سرمايه سهامداران از 
9۷۰۰ ميليارد به حدود ۳۰ هزار ميليارد افزايش يافته 
است، گفت: هيئت مديره و مديران مالي شركت فوالد 
مباركه با اتخاذ تدابير و راهكارهای مالی مانع از خسارت 
به سهامداران شدند و سهام اين شركت همواره در اوج 
است. در حال حاضر ۳۳9 هزار ميليارد تومان ارزش بازار 
فوالد مباركه است و در جايگاه دوم ارزشی شركت های 
بورســی قرار داريم و اين چشــم انداز خوبی برای سهام 

داران به ارمغان می آورد.
مديرعامل فوالد مباركه با بيان اينكه اين شركت 
سياست بهره گيری از تقسيم سود و تسهيالت بانكی 
را پيش می برد، اظهار كرد: اكنون شركت فوالد مباركه 
چند هزار ميليارد تســهيالت بانكی اســتفاده می كند. 
يعنی به جز ۱۷ هزار ميليارد تومان اعتباری كه در اختيار 
خريــداران كاال قــرار داديــم در كنار آن ۲۳ هزار ميليارد 
تومان تسهيالت از بانك ها گرفتيم و رانتی را آگاهانه 
و تعمدی به مصرف كنندگان می دهيم تا امتيازی برای 

مشتريان باشد.
توليد ورق روز دنيا در فوالد مباركه برای خودروسازی
وی افــزود: منشــور از گذشــته تاكنــون در فــوالد 
مباركه تعريف شده كه سياست ها اين شركت بر مبنای 
آن تعريف می شود. به اين معنا كه تمام مديران وقت 
اين شركت، اعضای هيئت مديره و مسئوالن در ايميدرو 
بــر ايــن توافــق پايبنــد بوده اند كه ســرمايه گــذاری اين 
شركت در زنجيره فوالد محدود شود و همين سياست 
موجــب شــده تــا فوالدمباركه به ســمت تكنولــوژی روز 

حركت كند.
عظيميان گفت: ورقی كه در خودروسازی استفاده 
می شود سبك و مستحكم است، پس ما بايد ورق روز 
دنيا را توليد كنيم، در لوازم خانگي هم نياز به ورق سبك 
و منعطف است؛ برای اينكه بتوانيم نياز واقعی مصرف 
كننــدگان را تاميــن كنيــم تمامــی ســرمايه گــذاری را در 
شركت فوالد مباركه انجام داديم كه باعث شده ارزش 
افزوده و سرمايه گذاری بيشتری براي شركت به همراه 
داشــته باشــد و در نهايت رضايت سهامداران را موجب  

شده است.
سود خالص ۵۰ هزار ميليارد تومانی فوالد مباركه 

در ۱۴۰۰
مديرعامــل فــوالد مباركــه به ســود خالــص فوالد 
مباركه در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اشاره ای كرد و افزود: 
شــركت فوالد مباركه طی پنج ماه ســال جاری، نزديك 
بــه 6۰ هــزار ميليارد تومان فوالد به فروش رســاند و با 
احتســاب گروه فوالدمباركه، كل فروش ســال گذشــته 
نزديك به ۱۰۰ هزار ميليارد تومان بوده است؛ اگر همين 
روند تداوم داشته باشد و به بخش توليد خدشه ای وارد 
نشــود، امسال به سود خالص5۰ هزار ميليارد تومانی 
دســت می يابيم؛ اين در حالی اســت كه ســال گذشته 

حدود ۳5 هزار ميليارد تومان سود خالص داشتيم.
تامين بيش از ۲۰ هزار تن اكسيژن رايگان فوالد 

مباركه برای مراكز درمانگر
عظيميــان در پايــان گفــت وگــو با اقتصــاد آنالين 
مسئوليت اجتماعی شركت فوالد مباركه را تشريح كرد و 
توضيح داد: با شيوع كرونا، اكسيژن به عنوان ماده پيش 
از درمان مطرح شد و در تمام دنيا اين عنصر حياتی با 

كمبود شديد مواجه شد. شركت فوالدمباركه در راستای 
ايفای مسئوليت اجتماعی از فروش اكسيژن مازاد چشم 
پوشيد و بدون منت تاكنون بيش از ۲۰ هزار تن اكسيژن 
رايگان را در اختيار مراكز درمانگر سراسر كشور قرار داده 

است.
وي اضافه كـــرد: در ســــال گــــذشـــــته بالغ بر ۱۳۰ 
ميليــارد تومــان بــرای تجهيــزات بيمارســتان هــا هزينه 
كرديم و امسال هم ۱۰۰ ميليارد تومان برای كنترل كرونا 
اختصاص داديم و خرســنديم كه همواره در كنار مردم 

هستيم.
مديرعامل شــركت فوالدمباركه از برنامه ســاخت 
مســكن توســط دولت اســتقبال كرد و گفت: از همين 
فرصت اعالم می كنيم كه آماده هرگونه همكاری برای 
اين تامين اين نياز مهم مردم هستيم و تمامی امكانات را 
در اين بخش بسيج مي كنيم تا به اين پروژه بزرگ ملي 

كشور ياری برسانيم.
وی با اشاره به تنش آبی موجود در فالت مركزي 
كشــور گفــت: در راســتای بــه حداقــل رســاندن مصرف 
آب شــركت فــوالد مباركــه هم اقدامــات بنيادين انجام 
داديم كه عالوه بر كاهش اتكا به آب خام به ارتقای به 
بهداشت محيط 9 شهرستان كه پساب آنها را جمع آوری 
و تصفيه كرديم، كمك شده است. از سوی ديگر با ايجاد 
تصفيه خانه در شركت فوالد مباركه در چندين مرحله 
آب را بازچرخانی می كنيم و درصدد هستيم با استفاده 
از تكنولوژی روز دنيا مصرف آب خام را به حداقل ممكن 
برســانيم ايــن درحالــي اســت كه كل برداشــت ســاالنه 
شركت فوالدمباركه از رودخانه زاينده رود با يك درصد، 

حدود ۲۰ ميليون مترمكعب است.

عظيميان : فوالد مباركه برای ساخت يك ميليون مسكن در كنار دولت است

ممیزی خارجی هفت نظام مدیریتی در فوالد 
خراسان با موفقیت انجام شد و انطباق فرایندهای 

مورد بررسی با استانداردها تایید شد.
ممیــزی شــخص ثالث مجتمع فوالد خراســان 
که از ۲۰ شهریورماه آغاز شده بود، ۲۲ شهریور ماه 
۱۴۰۰با برگزاری نشســت اختتامیــه به صورت ویدئو 

کنفرانس به پایان رسید.
به گفته معاون برنامه ریزی و فناوری مجتمع 
فــوالد خراســان، تیــم ممیــزی شــرکتSGS  شــامل 
سرممیز و ۴نفر از ممیزین این شرکت، در طی سه 
روز، ممیزی یکپارچه نظام های مدیریتی شرکت را به 
پایان رساندند. دکتر حسینیان، سرممیزی سیستم 
مدیریت انرژی و سایر سیستم های مدیریتی شرکت 
را بر عهده داشــت و آقایان مهندس عبادی، تقوی، 
عضــدی و خانــم علــوی اعضــای تیــم ممیــزی ســایر 

سیستم های مدیریتی  بودند.
شفیعیان افزود: ممیزی های انجام شده برای 
تمام سیستم ها به صورت یکپارچه و در قالب ۱6 نفر-

روز نشست صورت گرفت.
به گزارش روابط عمومی، نشســت پایانی این 
دوره از ممیزی، ساعت۱۴ روز دوشنبه  )۲۲ شهریور( 
با حضور معاونان »منابع انسانی و امور اجتماعی« 
و »طــرح و توســعه«، بــه صــورت حضــوری در محل 
دفتر قائم مقام شرکت انجام شد و معاون بازاریابی 
و فروش فوالد خراسان نیز به صورت مجازی در این 
نشست حاضر شد. مدیران و روسای شرکت با رعایت 
کامل پروتکل های بهداشــتی و با اســتفاده از بستر 
مجازی )Skype For Business( با ارائه گزارش¬های 
مبســوط از فراینــد ممیــزی، در ایــن نشســت حضور 

یافتند.
معاون برنامه ریزی و فناوری شرکت، از تائید 
گواهینامه های کلیه سیســتم هــای مدیریتی فوالد 

خراسان )بر اساس ۷ استاندارد مدیریتی( خبرداد.

گفتنی اســت شــرکت مجتمع فوالد خراســان 
بــرای اولیــن بار در ســال ۱۳۸۲ نســبت به اســتقرار 
استاندارد مدیریت کیفیت »ISO 9۰۰۱ « اقدام کرد 
و موفق به دریافت گواهینامه مذکور گردید. سپس  
در ســال ۱۳۸۳ با اســتقرار اســتانداردهای مدیریتی 
»زیست محیطی« )ISO ۱۴۰۰۱( و »ایمنی بهداشت 
شــغلی« )ISO۴5۰۰۱( در قالــب سیســتم مدیریــت 
یکپارچــه )IMS( موفــق بــه دریافــت گواهینامه های 
اســتانداردهای مذکور شــد. در ســال های گذشــته، 
ســایر اســتاندارد هــای مدیریتــی شــامل: »مدیریت 
 )ISO5۰۰۰۱( »مدیریت انرژی« )ISO۱۰۰۱5( »آموزش
و »مدیریــت رســیدگی بــه شــکایات مشــتریان« ) 
ISO۱۰۰۰۲( و »مدیریت سنجش رضایت مشتریان« 
)ISO ۱۰۰۰۴( در شــرکت اســتقرار یافته و هر ســال 
در چارچوب ممیزی های مراقبتی، انطباق فرایندها 
و عملکرد مجموعه با استانداردهای یادشده توسط 
شرکت بین المللی SGS مورد ممیزی قرار می گیرد. 
گفتنی است در این دوره سه روزه ی ممیزی، 
گواهینامــه دو نظــام مدیریتــی ایــزو ۱۰۰۰۲ و ۱۰۰۰۴ 
تجدید شد و سایر نظام ها مورد ممیزی مراقبتی قرار 

گرفتند.

تجدید و تمدید موفقیت آمیز 
گواهینامه های سیستم های 

مدیریتی یکپارچه فوالد خراسان

اخذ تاییدیه از شرکت بنز برای روغن موتور »مگلوب« 
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طرح سایبان برای باغ های 
سیب آذربایجان غربی 

اجرایی می شود
مدیر باغبانی ســازمان جهاد کشاورزی آذربایجان 
غربــی از اجــرای طرح ســایبان در ۱۰ هــزار متر مربع از 

باغ های الگویی سیب درختی پایه رویشی خبر داد.
جــال بوتــراب در گفت وگــو بــا مهــر در خصــوص 
اجرای این طرح اظهار کرد: این طرح با هدف پیشگیری 
از مخاطــرات حــوادث غیرمترقبــه در باغ هــای میــوه از 
جمله تگرگ، سرمازدگی، آفتاب سوختگی اجرا می شود.
او ادامه داد: احداث ســایبان یک نوع شــیوه نوین 
حفاظــت و مدیریــت در باغ هاســت، در ایــن روش بــا 
اســتفاده از پوشــش های خاصــی ماننــد ســایه اندازها، 
و  حشــرات  ضــد  توری هــای  تگــرگ،  ضــد  توری هــای 
پوشــش های بادشــکن بــه کنتــرل یــک یــا چنــد عامــل 
از عوامــل محیطــی زنــده و غیــر زنــده مؤثــر در تولیــد 

محصوالت کشاورزی و باغبانی پرداخته می شود.
مدیر باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی آذربایجان 
غربــی اضافــه کــرد: اجرای ایــن طرح باعــث جلوگیری از 
تبخیــر و تعــرق، کاهش مصــرف آب، جلوگیری از ایجاد 
خســارت و در نتیجــه افزایــش کمــی و کیفی محصوالت 

باغی می شود.
بوتــراب بــا بیان اینکه ســالیانه باغ ها و محصوالت 
کشــاورزی دچار خســارت های طبیعی زیادی می شــوند، 
گفــت: در بیــش از ۱۰ هــزار مترمربــع از باغ هــای ســیب 

پایه رویشی در استان سایبان باغی اجرا شده است.
او بــا بیــان اینکــه بــا اجــرای ایــن طــرح در باغــات 
کاهــش علف هــای هــرز و کاهــش تعــداد آبیــاری را در 
پــی دارد، افــزود: میــوه باغ های ســایبان دار در مقایســه 
بــا بــاغ دیگــر که بدون ســایبان اســت از کیفیــت خوبی 

برخوردار است.
مدیر باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی آذربایجان 
غربی با بیان اینکه کشاورزان و باغداران استان باید از 
شیوه نوین باغداری آگاهی داشته باشند، گفت: جهاد 
کشــاورزی استان کاس های آموزشی برای کشاورزان و 
باغــداران در خصــوص مدیریت باغ ها، کنترل علف های 
هــرز، آبیــاری نویــن و تولیــد محصــول با کیفیــت برگزار 

کرده است. 
بوتــراب تصریــح کــرد: میــزان اعتبــار هزینــه شــده 
بــرای اجــرای ایــن طــرح در ســه قطعه از باغ های ســیب 
پایــه رویشــی از محــل اعتبــارات ســتاد احیــای دریاچــه 

ارومیه به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال است.
در پایــان او یــادآور شــد: بــا اجــرای تــوری ســایبان 
افزایــش  درصــد   ۴۰ تــا   ۳۰ محصــول  کیفیــت  باغ هــا 
پیــدا می کنــد و در تمــام نقــاط اســتان در انــواع مختلف 
از  اســتفاده  همچنیــن  و  اجراســت  قابــل  محصــوالت 
فنــاوری در تولیــد محصــوالت کشــاورزی باعــث کاهش 

آفات و افزایش بهره وری خواهد شد.

آمادگی استان قم برای 
برگزاری کالس ها با تعداد 

دانش آموزان کم 
قم، ســمیع اله رحیمی_ مدیر کل آموزش وپرورش 
اســتان قم از آمادگی این اســتان برای برگزاری کالس 
بــا تعــداد دانش آمــوزان کــم در هــر کالس و برگــزاری 
مــدارس  در  آمــوزش  کوتــاه  مدت زمــان  در  کالس هــا 

به صورت حضوری خبر داد.
نشســت  حاشــیه  در  شیخ االســام  حمیدرضــا 
خبــری به مناســبت آغاز ســال تحصیلــی جدید در جمع 
خبرنــگاران  تصریــح کــرد: اکنــون کل آمــوزش مــدارس 
اســتان در فضــای مجــازی خواهــد بــود و دانش آمــوزان 
در  هفتــه  در  روز  ســه  حداکثــر  تدریجــی  به صــورت 

کاس های درس حاضر خواهند شد.
او در ادامــه افــزود: مدیــران مدرســه حــق ندارند با 
اجبــار هزینــه کمک به مدرســه از دانش آموزان دریافت 
کننــد، در ایــن زمینه بیش از ۱۰۰ مدیر مدرســه متخلف 

تذکر دریافت کرده و یا عزل شده اند.
مدیر کل آموزش وپرورش استان قم با بیان این که 
در زمینــه آمــوزش حضــوری، مجــازی و یــا ترکیبــی در 
مدارس این نهاد تابع مصوبه های ستاد ملی کروناست، 
تصریــح کــرد: آمــوزش حضــوری و یــا غیرحضــوری وضع 
خــاص خــود را نیــاز دارد، ولی مهم ترین و اساســی ترین 
شاخص برای آغاز سال تحصیلی سامت دانش آموزان 

و معلمان است.
او دربــاره مشــکات در خانه مانــدن و یا حضور در 
مدرســه در دوران شــیوع کرونا افزود: اکنون آغاز ســال 
تحصیلــی به صــورت مجــازی خواهــد بــود و پیش بینــی 
می شــود تــا چنــد ســال آینــده برخــی دروس همچنــان 
مجازی و برخی نیز به صورت ترکیبی آموزش داده شود.
در پایان شیخ االسام اظهار کرد: درسال تحصیلی 
جدیــد، ۲۸۰ هــزار دانش آمــوزان در ســطح این اســتان، 
سال تحصیلی جدید را با شعار استمرار آموزش، ارتقاء 

کیفیت و تضمین سامت آغاز می کنند.

اخبـــــــــــــــــار

عرضه نشدن برخی محصوالت 
شیمیایی در شاراک

شــرکت پتروشــیمی شــازند اعــالم کــرد کــه برخی 
محصــوالت شــیمیایی از هفتــه آخــر شــهریور ۱۴۰۰ تــا 
پایــان مــاه بــه علــت تعویــض کاتالیســت واحــد اتیلــن 

اکساید عرضه نخواهد شد.
معاونــت بازرگانی شــرکت پتروشــیمی شــازند طی 
نامــه ای خطــاب بــه دفتــر توســعه صنایــع پایین دســتی 
پتروشــیمی اعــام کــرد: بــا توجه به تعویض کاتالیســت 
در واحــد اتیلــن اکســاید ایــن شــرکت کــه بــا هماهنگــی 
فرمانــدار و رئیــس محترم ســتاد مدیریــت بیماری کرونا 
شهرســتان شــازند از تاریخ ۲۵ شهریور سال جاری آغاز 
و تــا ۱۷ مهــر بــه طــول خواهــد انجامیــد، امــکان عرضــه 
محصوالت شیمیایی اتیلن گایکول ها، دواتیل هگزانول 
و اتانول آمین ها در بازه زمانی مذکور و تا پایان عملیات 

تعویض کاتالیست مقدور نخواهد بود.

90 درصد فاز دوم خیابان 
آزادگان اصفهان آزادسازی شد

مدیر منطقه ۱3 شــهرداری اصفهان از احداث فاز 
دوم خیابان آزادگان )دســتگرد( در پی درخواســت های 
چندین ســاله مردم دســتگرد خبر داد و اضافه کرد که 
تاکنــون با همــکاری مردم 9۰ درصد خیابان آزادســازی 
شده است و برای هزار متر باقیمانده نیاز به مشارکت 

شهروندان وجود دارد. 
شــهرداری  رســانه ای  ارتباطــات  اداره  گــزارش  بــه 
اصفهــان، محمد شــرفا افــزود: مراحل انجــام مناقصه و 
انتخــاب پیمانــکار برای احداث فــاز دوم خیابان آزادگان 
اجرایی شده است و در بخش هایی که آزادسازی کامل 
شــده، بــا خاکبــرداری، پیمانکار مشــغول فعالیت شــده 
اســت تــا طی دو مــاه آینده پروژه افتتاح شــود. او ادامه 
داد بخش هایی که آزادسازی شده و در اختیار پیمانکار 
اســت، جدول کشــی و خیابان بندی شــده است و اکنون 
آماده آســفالت ریزی اســت.  مدیر منطقه ۱۳ شــهرداری 
اصفهــان بــا یــادآوری اینکه یکــی از پروژه هایی که مردم 
منطقه ۱۳ به ویژه محله دســتگرد درخواست می کردند، 
احداث فاز دوم خیابان آزادگان )دستگرد( است، اظهار 
کرد: فاز اول این خیابان سال های گذشته افتتاح شد و 
در سال 99 درصدد احداث فاز دوم برآمدیم و اعتباری 

هم برای آزادسازی و احداث اختصاص پیدا کرد.
شــرفا بیــان کــرد: تملــک ایــن طــرح در پیش بینــی 
بودجــه ســال 99 حــدود هفــت میلیــارد تومــان بــود که 
بــا توجــه به افزایــش هزینه ها ایــن مبلغ تــا ۲۰ میلیارد 

تومان در اصاح بودجه افزایش پیدا کرد.

احداث مجموعه ورزشی قائمیه ویژه 
ورزش های رزمی

او همچنین با بیان اینکه پروژه مجموعه ورزشی– رزمی 
قائمیــه کــه در محلــه قائمیه قــرار دارد با هــدف احداث 
مجموعه ای سرپوشــیده برای ورزشــکاران رزمی ســاخته 
می شــود، مبلغ اولیه پیمان این طرح حدود ۲۴ میلیارد 
ریــال عنــوان کــرد.   مدیر منطقه ۱۳ شــهرداری اصفهان 
ادامــه داد: بعــد از انعقاد قرارداد این طرح، زمین پروژه 
در مرداد به پیمانکار تحویل شد و در اقدام اولیه تجهیز 
کارگاه و خاک بــرداری اولیــه از ســوی پیمانــکار صــورت 
گرفته است. شرفا مساحت سالن رزمی این مجموعه را 
۲۵۰ متر مربع عنوان و تصریح کرد: این ورزشگاه دارای 
حــدود ۵۰ متــر بخــش اداری و رختکــن و ۵۰۰ متــر هــم 
محوطه ســازی اطراف و جلوی مجموعه اســت. به گفته 
او، ایــن پــروژه در مرحلــه فونداســیون قــرار دارد و امیــد 

است که در سال آینده مورد بهره برداری قرار بگیرد.

 آب تصفیه شده سد کالن

به مالیر رسید
اســتاندار همــدان بــا بیــان اینکــه در فــاز نخســت طرح 
آبرســانی از ســد کالن به شــهر مالیر اکنون ۱۰۰ تا ۱۵۰ 
لیتر در ثانیه آب از ســد کالن وارد مخزن پشــت ســپاه 
می شــود، اعــالم کــرد کــه مقــرر شــده اســت، در آینــده 
نزدیک با وارد مدار شدن فاز دوم طرح انتقال آب ۲۵۰ 

لیتر در ثانیه آب از سد کالن وارد شبکه توزیع شود.
سیدســعید شاهرخی شامگاه دوشــنبه در حاشیه 
بازدیــد از مخــزن پشــت ســپاه مایــر اظهار کــرد: تامین 
آب شــرب و کشــاورزی برای مردم در سراســر اســتان از 
اولویت های مهم برنامه توسعه استان است و بر همین 
اســاس ســدهایی طراحی شده یا در حال ساخت است 

که نیاز ما را در بلندمدت تامین خواهد کرد.
او ادامــه داد: در ســال 9۸ بــا وجــود بارندگی هــای 
شــدید در اغلب اســتان ها و ایجاد مشــکاتی برای آنان 
خوشبختانه در استان همدان به واسطه وجود سدها و 
مدیریت صحیح منابع آب کمترین مشکات را داشتیم.
اســتاندار همــدان دربــاره تنــش آبــی در کشــور و 
همچنیــن در اســتان همــدان تصریــح کــرد: بــه دلیــل 
مدیریــت منابــع آب متناســب با اوضاع امســال مشــکل 
عمده ای نداریم به جز در شهر همدان که طرح آبرسانی 
اضطراری اجرا شــده است. شاهرخی پس از درخواست 
از مــردم همــدان بــرای صرفه جویــی و مدیریــت مصــرف 
آب اضافــه کــرد: در شهرســتان مایــر پــس از ســاخت 
و بهره بــرداری از ســد کان، در اســفند ســال گذشــته 
تصفیه خانه این سد به بهره برداری رسید و خوشبختانه 
موانــع موجــود در این خصوص نیز برطرف شــده اســت. 
مدیرعامــل شــرکت آب منطقه ای اســتان همــدان نیز در 
حاشــیه ایــن بازدیــد اظهــار کــرد: خوشــبختانه بــا کمــک 
اســتاندار، فرمانــدار ویژه مایــر و نماینده مردم مایر در 
مجلس شورای اسامی، آب سد کان وارد شبکه توزیع 
آب شرب شهر شده است. منصور ستوده با بیان اینکه 
ســه کیلومتــر خــط انتقــال باقیمانــده از مخــزن مجــاور 
سپاه تا مخزن پیرویان با  9۰ درصد پیشرفت فیزیکی 
در حــال انجــام اســت، اضافــه کــرد: در هفتــه آینــده بــا 
شست وشــوی این ســه کیلومتر خط انتقال و وارد مدار 
شــدن آن، ظرفیــت انتقــال آب از ســد کان به مایر به 

۳۵۰ لیتر در ثانیه خواهد رسید.

اخبـــــــــــــــــار

رئیس اتاق اصناف کرمان با بیان اینکه 
تعــداد واحدهــای صنفی در کرمان از اشــباع 
به مســمومیت رســیده اســت، گفت که طبق 
اســتانداردهای جهانــی به ازای هــر ۲۵۰ نفر 
یــک واحــد صنفــی وجــود دارد ایــن درحالــی 
است که در کشور ایران به ازای هر ۲۵ نفر 
و در کرمــان بــه ازای هــر ۱۸ نفــر یــک واحــد 

صنفی است.
یوســف جعفــری در گفت وگــو بــا ایســنا 
ادامــه داد: در گذشــته حریم و ســقف صنفی 
داشــتیم و دولــت بــرای کوچک ســازی بخــش 
دولتــی سیاســت حــذف ســقف صنفــی اجــرا 
کرد به صورتی که اکنون هرکس بازنشسته یا 
بازخرید یا فارغ التحصیل و ... می شــود، به 
دنبال دریافت جواز می رود و شــهر کرمان در 

این زمینه اشباع شده است.
او از نابلدی نسل جوان از مشتری مداری 
و تجارت سخن گفت و عنوان کرد: متاسفانه 
و  اطــاع  هیــچ  بــدون  تحصیل کــرده  فــرد 
تجربــه ای وارد بــازار می شــود و پــس از مدتی 

ورشکسته می شود.
رئیــس اتاق اصنــاف کرمان با بیان اینکه 
متاسفانه کرونا بیشترین آسیب را به جامعه 
صنفــی زده اســت، در ادامه گفــت: از دیدگاه 
مــا فعــال یا غیرفعال بودن اصناف در انتشــار 

ویروس تاثیر نداشته است.
گــزارش  براســاس  داد:  ادامــه  جعفــری 
ســتاد ملی مقابله با کرونا ۵۰ درصد انتشــار 
ویروس از دورهمی های خانوادگی، ۳۰ درصد 

آن از طریــق حمل ونقــل عمومــی و ۲۰ درصــد 
دیگــر آن ســایر عوامــل اعــام کرده اســت که 
ادارات،  بانک هــا،  شــامل؛  درصــد   ۲۰ ایــن 
 ... و  اصنــاف  پزشــکان،  مطــب  دادســراها، 

می شود.
او با انتقاد از اینکه با وجود آنکه ســهم 
اصنــاف در انتشــار ویــروس کمتــر از ۲ درصد 
اســت، اما هر زمان که اپیدمی اوج می گرفت 
اصنــاف را تعطیل می کردنــد، اظهار کرد: باید 
بــا فرهنگســازی، مــردم را بــرای حضــور پیــدا 
پروتکل هــای  رعایــت  و  تجمعــات  در  نکــردن 

بهداشــتی مجــاب کــرد و بــا تعطیلــی اصنــاف 
شیوع بیماری کنترل نمی شود.

جعفری با اعام همکاری اصناف با ستاد 
مقابلــه بــا کرونــای اســتان کرمان اظهــار کرد: 
متاســفانه در طرح واکسیناســیون به اصناف 
بی توجهی شــد و مقرر بود که بســته حمایتی 
نیز در ســال گذشــته به اصناف داده شود که 
محقــق نشــد و کمتــر از ۱۰ درصــد اصنــاف به 
دلیل وضع سخت بانک ها در دادن وام موفق 

به دریافت تسهیات کرونایی شده اند.
ادامــه  در  کرمــان  اصنــاف  اتــاق  رئیــس 

افزود: چند ســال پیشــنهاد خروج کارگاه های 
کمتــر از ۱۰ نفــر نیــروی کار را از شــمول اداره 
کار و تامین اجتماعی داده ایم و با تحقق این 
مهــم حداقــل ۷۰ درصــد بیــکاران مشــغول به 

کار می شوند.
او بــا بیــان اینکــه در کرمــان ۶۷ اتحادیه 
وجــود دارد، اضافه کــرد: در کرمان حدود ۳۵ 
هــزار واحــد صنفــی دارای پروانــه و حــدود ۴ 
هــزار واحد بدون پروانه داریم و اگر هر کدام 
از این واحدها یک کارگر به کار بگیرند حدود 
۴۰ هزار نفر در شــهر کرمان مشــغول به کار 

می شوند. 
جعفــری با بیان اینکه پیشــنهاد آموزش 
نیروهای جوان به اداره کار داده شده است، 
تصریــح کــرد: متاســفانه اگــر فردی نــزد واحد 
صنفــی برای آموزش آمده باشــد و برود اداره 
کار شــکایت کنــد مــا بایــد بیمه و حقــوق او را 

براساس قانون اداره کار پرداخت کنیم.
کرمــان  اصنــاف  اتــاق  رئیــس  پایــان  در 
بیــان کــرد: اکنــون مــا بحــث گرانــی داریــم نه 
گران فروشــی، البتــه گران فروشــی در حــد کم 
در برخــی جاهــا شــاید باشــد، امــا در مجموع 

قدرت خرید مردم کم شده است.
او بــا انتقــاد از مطالبه گــر نبــودن مــردم 
خاطرنشــان کرد: اگر درجایی مشاهده کردید 
که اجحافی در حق شما در زمینه کم فروشی 
یــا گران فروشــی شــده اســت، می توانیــد بــه 
بازرســی ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 

استان یا اتاق اصناف کرمان مراجعه کنید.

بــا  کــه  کــرد  اعــالم  چابهــار  شــهردار 
میلیــارد  هــزار   ۴ تخصیــص  موجــود  تــورم 
تومــان اعتبــار بــه صــورت آنــی و فــوری برای 
ســاماندهی کامــل حاشیه نشــینان چابهــار و 

روستاهای اطراف نیاز است.
بــا  یونــس حقانــی دیــروز در گفت وگــو 
ایرنا اظهار کرد: ۶۰ درصد جمعیت چابهار در 
ســکونت گاه های غیررســمی و بافت فرســوده 

شــهر زندگــی می کننــد و باید هرچه ســریع تر 
بــرای بهبــود وضع زندگی آن هــا اقدامی فوری 

در دستور کار قرار گیرد.
کــه مانــع  ایــن ســوال  بــه  پاســخ  او در 
حاشیه نشــینان  مشــکل  حــل  بــرای  اصلــی 
چیســت؟ گفــت: مشــکل اصلی تامیــن اعتبار 
الزم، در زمــان الزم اســت و تخصیــص اعتبــار 
بــه صــورت قطره چکانی نه تنهــا باعث کاهش 

حاشیه نشــینی نمی شــود، بلکــه افزایــش آن 
را بــه دنبــال دارد. شــهردار چابهــار بــا بیــان 
اینکــه ۱۸۰ هــزار نفــر در چابهار و روســتاهای 
حاشــیه شــهر زندگــی می کننــد، تصریــح کرد: 
متاسفانه نیمی از جمعیت این شهر بندری و 
گردشگری، در زمین های حاشیه شهر و بدون 
امکانــات مناســب زندگــی می کننــد. حقانــی 
خطاب به مســئوالن استانی و کشوری گفت: 

اگــر ایــن اعتبــار بــه موقــع و یک بــاره به شــهر 
چابهار پرداخت شود، قطعا تا سه سال آینده 
تمامی حاشیه نشــینان در مناطق چهارده گانه 

این شهر ساماندهی خواهند شد.
او تصریح کرد: در دوره جدید، ساماندهی 
مبلمــان شــهری، آغــاز نهضــت پیاده روســازی و 
اجــرای زیرســاخت های فرهنگــی و اجتماعی در 

اولویت کاری شهرداری چابهار است.

رئیس اتحادیه نانوایان خراســان جنوبی 
با بیان اینکه تعدادی از نانوایی ها به واسطه 
درخواست بسیار مردم برای خرید نان بیش 
از سهمیه روزانه پخت کردند و در نتیجه در 
پایان ماه با کمبود آرد روبه رو شــدند، تاکید 
کــرد کــه ایــن موضــوع در واقــع یــک تخلــف 

است و به آن رسیدگی می شود.
اکبــر مــرادی در گفت وگو بــا مهر در این 
هــر  خراســان جنوبی  در  کــرد:  اظهــار  زمینــه 

نانوایی به صورت متوســط روزانه ۶-۷ کیســه 
ســهمیه آرد دارد کــه بــه صــورت ماهیانــه بــه 

نانوایی ها تحویل داده می شود.
او در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه علــت 
درخواســت بیــش از انــدازه مردم بــرای خرید 
نــان چــه بــوده اســت؟ ادامــه داد: وقتــی کــه 
قیمــت نــان از خــوراک دام کمتــر اســت، آیــا 
انتظار ندارید که شاهد این موضوع باشید؟

رئیــس اتحادیه نانوایان خراســان جنوبی 

بــا بیــان اینکــه در برخی مــوارد افــراد دو برابر 
متوســط خریــد قبــل تقاضــای نــان می کننــد، 
بیان کــرد: در مواردی نیز برخی از روســتاییان 
کــه ســهمیه آرد دارنــد، ســهمیه آرد را بــرای 
خوراک دام خود کنار می گذارند و نان مصرفی 
ایــن  و  تهیــه می کننــد  نانوایی هــا  از  را  خــود 
موضوع یکی از علل تقاضای بیش از معمول 
نــان اســت. مــرادی تاکید کرد: هــر جا که پای 
یارانــه در میــان باشــد بی شــک شــاهد فســاد 

نیــز خواهیــم بــود که در موضــوع خرید نان و 
خــوراک دام ایــن موضوع مشــاهده می شــود. 
او بــا بیــان اینکــه اکنــون نانوایان مرتــب برای 
افزایــش ســهمیه آرد تمــاس می گیرنــد، اظهار 
کــرد: البتــه نبایــد ایــن نکتــه را نیــز فرامــوش 
کــرد کــه ســهمیه آرد اختصاص داده شــده به 
نانوایان خراسان جنوبی پایین است و یکی از 
علــل کم بودن این ســهمیه واگــذاری بیش از 

اندازه جمعیت نانوایی است.

رئیــس کمیســیون صــادرات، واردات و 
گمرک اتاق بازرگانی فارس اعالم کرد که این 
کمیســیون پیگیــر اختصــاص تســهیالت الزم 
بــرای رونــق و افزایــش تولید فرش دســتباف 
استان با همکاری و همراهی سازمان صمت 
ایــران، ســازمان  اســتان، مرکــز ملــی فــرش 
جهــاد کشــاورزی فــارس و دفتــر هماهنگــی 

استانداری فارس است.
جلســه  در  دوشــنبه  فروغــان  خســرو 
و  واردات  صــادرات،  تخصصــی  کمیســیون 
گمرک این اتاق که با موضوع بررسی مسائل 
دســتباف  فــرش  صادرکننــدگان  مشــکات  و 
اســتان با حضور اعضای آن برگزار شــد، بیان 
کــرد: فــرش یکــی از بخش های مهــم در هنر، 
فرهنــگ، صنعــت و اقتصــاد فــارس و کشــور 
اســت به صورتی که فرش از جمله نشان های 
جهــان  در  کــه  اســت  ایــران  کشــور  تجــاری 
معروف اســت؛ اما متاســفانه در بخش فرش 
کشــورمان معضاتــی وجــود دارد کــه هویــت 

فرش ایرانی را کمرنگ کرده است.
او با یادآوری قدمت و ارزشمندی صنعت 
اســتان  در  دســتبافت  فــرش  به ویــژه  فــرش 
اســتان هایی  از  یکــی  فــارس  افــزود:  فــارس 
بــا  و  متنوع تریــن  و  بیشــترین  از  کــه  اســت 
کیفیت تریــن فرش هــا برخــوردار اســت و بــه 
دلیل رونق این صنعت در ســال های بسیاری 
در اســتان اشــتغال زایی خوبــی در ایــن بخش 
در  اشــتغال زایی  اکنــون  امــا  داشــت؛  وجــود 
این حوزه دچار کاهش بســیار شــدیدی شــده 

است.
و  واردات  صــادرات،  کمیســیون  رئیــس 
گمرک اتاق بازرگانی فارس اظهار کرد: یکی از 
دالیل کاهش روند تولید و صادرات فرش در 

فارس، وجود تشکل ها، اتحادیه ها و متولیان 
زیــاد در ایــن بخــش اســت کــه مــوازی کاری و 
تداخــل در تصمیم گیری هــا بــه یک آســیب در 

این حوزه تبدیل شده است.
فروغــان اضافــه کــرد: بــا توجــه بــه اینکه 
فــرش یکــی از بخش های درآمــدزا در صادرات 
ایــن  اینــک صــادرات  هــم  و  بــوده  مــا  کشــور 
بخــش با مشــکاتی روبه رو اســت، می توان از 
مشــکات موجود در صادرات فرش را دست و 
پاگیر بودن بخشنامه ها و قوانین، اخذ مالیات 
از فعالیت هــای قانونــی، توجه نکردن به کاالی 
قاچاق در بازار و نرســیدن جایزه های صادراتی 

به تولید و صادرکنندگان واقعی نام برد.
مالیات هــای  جبــران  داد:  ادامــه  او 
بازرگانــان  طریــق  از  قاچــاق  کاالهــای 
شناســنامه دار صــورت می گیرد که هزینه های 
هنگفتــی متوجــه تجــار می شــود و همچنیــن 
مصوبــه هیــات وزیــران درخصــوص بازگشــت 
ارز در ســال 9۷موجب شــده است که مقوله 
صادرات در کشور قفل شود و واردات کاال از 

طریق قاچاق کاال افزایش پیدا کند.
ایــن مســئول بــا بیــان اینکــه در زنجیــره 
تامیــن و تولیــد بافنــدگان تــا صــادرات فــرش 
اســتان فــارس مشــکات قابــل توجهــی وجود 
رونــد  در  فــارس  اســتان  کــرد:  عنــوان  دارد، 
صنعــت فــرش در کشــور پیشــرو اســت؛ امــا 
عمده تولیدات فرش این استان در نهایت به 
نام تولیدات پایتخت ثبت می شود و بودجه و 
حمایت های دولتی به بخش های دیگر ارسال 

می شود.
فروغــان دربــاره رفــع مشــکات بخــش 
فــرش اســتان تصریــح کــرد: مــواردی از جمله 
تولیــدی  تعاونی هــای  اتحادیــه  بــا  مکاتبــه 

روستایی فرش استان برای معضات بیمه ای 
بافندگان و افزایش درصد بیمه آنان، بررسی 
و اختصــاص یارانــه حمــل هوایــی و زمینــی از 
ســوی ســازمان توســعه تجــارت و مرکــز ملــی 
ســرباری  هزینه هــای  بررســی  ایــران،  فــرش 
برای بافندگان فرش دستباف استان از سوی 
دستگاه های مرتبط، بهره مندی از ظرفیت های 
قانونــی موجــود در اســتان از جملــه کارگــروه 
رفــع موانــع تولیــد بــرای حــل موثــر مشــکات 
در بخش هــای مختلف اســتان، ممنوع شــدن 
صادرات روناس و پشم به منظور تامین مواد 
اولیــه در تولیــد فــرش دســتباف داخــل را بــا 
هدف کاهش مشــکات این بخش در دســت 

پیگیری داریم.

در ادامــه ایــن جلســه محمــد دانش نیــا، 
رئیــس اداره توســعه تجــارت خارجی ســازمان 
صمت استان فارس، نیز گفت: برخی از کاالها 
از جملــه فــرش در اســتان فــارس مزیت هــای 
بــه  می شــوند  محســوب  اســتان  اقتصــادی 
دارای  دیربــاز  از  دســتباف  فــرش  صورتی کــه 
کاالی مزیت دار فارس بوده اســت و این رویه 
همچنــان ادامه دار خواهد بود و ســهم نســبتا 

زیادی در اشتغال استان دارد.
او افــزود: فــرش کاالیــی اســت کــه بــه 
صــورت متمرکــز و غیرمتمرکز تولید می شــود؛ 
اما باز هم در این زمینه مشکاتی وجود دارد 
کــه عمدتــا ایــن آن هــا داخلــی و بین المللی از 

جمله تحریم های بانکی است.

آگهی تغییرات موسسه صندوق سرمایه گذاری مشترک مانا الگوریتم 
به شماره ثبت 27971 و شناسه ملی  10320623737 

بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فـوق العـاده مـورخ  1400/04/26و مجـوز شـماره 
87524/122 مورخ 1400/5/13 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
اساسـنامه جدید صندوق مشـتمل بر72 ماده و 78 تبصره به تصویب رسـید و جایگزین 
اساسـنامه قبلی گردید. شـرکت سـبدگردان الگوریتم با شناسـه ملی14007372475 به 

عنـوان رکـن مدیـر ثبـت صندوق، انتخـاب گردید .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)1192220(

مفقودی
بـرگ سـبز خـودرو تیبـا صنـدوق دار مـدل 1400 بـه شـماره 
 M15/9270230 پالک 228 ل 24 ایران 18 و شماره موتور
و شـماره شاسـی NAS811100M5750682 بنام فاطمه قره 

باغـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت. 

مفقودی
اینجانب محمود محمد رحیمی اسعد بشماره کد ملی 1466048298   مالک خودرو سواری سیستم 
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شاسـی 83103525 بشـماره موتور 11783003352 بعلت فقدان برگ سـبز وسـند کمپانی و  اسـناد 
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خـودروی مذکـور دارد ظـرف ده روز بـه دفتـر حقوقـی شـرکت ایـران خـودرو واقـع در کیلومتـر 14 جـاده 
مخصوص تهران کرج شـهرک پیکانشـهر سـاختمان سـمند طبقه 1 مراجعه نماید. بدیهی اسـت پس 

از انقضـای مهلـت مزبـور طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهد شـد.
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مرغهاازقفسنمیپرند
راضیه حسینی

مرغ ها از قفس نمی پرند بلکه از قفسی به قفس 
دیگــر منتقــل می شــوند. البتــه بعضی ها هم این وســط 
تصمیــم می گیرنــد قانــون طبیعــت را زیرپــا بگذارند و به 
قفس بعدی منتقل نشوند. در عوض مدام به قفس ها 
باعــث  و  بزننــد  نــوک 
آرامــش  خــوردن  برهــم 

باقی مرغ ها شوند. 
هرچنــد بعضــی از 
مرغ هــا کــه تــوی قفس 
زندگــی  ســاده تری 
ایــن  بــا  اصــاً  می کننــد 
نوک زدن هــا و انتقال ها 
و  ندارنــد  مشــکلی 
آن قــدر  واقــع  در  اســت.  کار خودشــان  تــوی  سرشــان 
گرفتــاری و نگرانــی بابت داشــتن جایــی در همان قفس 
معمولــی دارنــد کــه نمی رســند بــه مشــکات قفس های 
باالیــی، همچنیــن فــرار یــا محاکمــه مرغــی فکــر کننــد. 
آنهــا یــاد گرفته انــد سرشــان تــوی کار خودشــان باشــد، 
هــر چــه از قفس هــای باالیــی رســید جمــع کننــد و کلی 
خوشــحال باشــند. کاری هــم ندارنــد دانه ها چطــور و از 
کجا می رســد. مرغ جدید آورده یا مرغ قبلی شــرایطش 
را آمــاده کــرده بــود. زندگــی مرغی این طوری اســت. هر 
کدام سرشــان توی کار خودشــان است و هیچ اعتراضی 
انجــام نمی شــود. همیــن که دانه ای برســد و آبی فراهم 
باشــد کافــی اســت. حــاال می خواهد از این قفس باشــد 

یا قفس قبلی.
امــا زندگــی ما آدم ها کمی فرق می کند. بانســبت 
شــما، مــرغ کــه نیســتیم. دور از جان تــان تــوی قفــس 
هــم زندگــی نمی کنیــم. شــاید باورتــان نشــود ولی حرف 
هــم می زنیــم و اگــر خیلی تعجب نمی کنیــد باید بگوییم 
قابلیــت شــنیدن هــم داریم. مثــاً تازگی ها شــنیدیم که 
آقای پزشکیان گفت: »سفارش خرید واکسن در دولت 
روحانی انجام شد. معاون غذا و داروی وزارت بهداشت 
در دولــت قبــل اگــر جرات دارد در ایــن رابطه حرف بزند 
و روشــنگری کنــد. امــکان نــدارد بدون ســفارش بتوانیم 
جنــس وارد کنیــم حتــی اگــر پــول دســتمان باشــد. ایــن 
بی انصافی اســت که بگوییم این واکســن ها ظرف مدت 
دو هفته تامین شــده اســت، ما اگر بخواهیم ســفارش 
بدهیــم، شــرکت های ســازنده ســفارش مــا را بپذیرنــد و 
شروع به تولید کنند و بعد بخواهیم وارد کنیم حداقل 

پنج الی شش ماه زمان می برد.«
برخــاف  آدم هــا  مــا  بگوییــم  رفــت  یادمــان  اخ، 
مرغ هــا فکر هم می کنیــم. البته قبول دارم که همه مان 
نمی توانیــم درســت و حســابی فکر کنیــم و گاهی از یک 

مرغ هم کمتر فسفر می سوزانیم. 
اصــاً می گوییــم چه کاری اســت؟ بیاییــد محاکمه 
و مرغ و قفس را کاً فراموش کنید و از موفقیت های 
ســریع، فــوری، انقابــی و معرکه تــان لــذت ببریــد. مــا 
هــم قــول می دهیــم کلــی خوشــحال شــویم و برای تان 

دست بزنیم.
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در سایت روزنامه بخوانید:

معاون فرهنگی و اجتماعی ســازمان تامین 
اجتماعــی یکــی از ایــن طرح های این ســازمان را 
رایــگان یــا نزدیک به رایگان ســاختنِ هزینه های 
داروهــای بیمــاران صعب العــالج عنــوان و اعالم 
کــرد کــه ابالغیــه آن بــه اســتان ها ارســال شــده 

است.
و  فرهنگــی  معــاون  دهدشــتی،  عــادل 
اجتماعــی ســازمان تامیــن اجتماعــی در گفت وگو 
بــا ایلنــا، با اشــاره بــه هدفگذاری ســازمان تامین 
اجتماعــی برای تخصیص ۲۶۰۰ میلیارد تومان به 
منظور پرداخت تسهیات به بازنشستگان تامین 
اجتماعــی، گفــت: »ایــن منابع تا انتهای ســال در 
قالــب وام ۷ میلیــون تومانــی بــه بازنشســتگان 

پرداخت می شود.« 
وی بــا بیان اینکــه تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار 

فقــره از محــل ایــن تســهیات بــه بازنشســتگان 
پرداخــت شــده اســت، افــزود: »باتوجه بــه اینکه 
جریــان  در  ســال  پایــان  تــا  تســهیات  پرداخــت 
اســت، کانون ها باید بر اســاس ســهمیه هایی که 
ســازمان تامین اجتماعــی در هر نوبت اختصاص 
می دهــد، اطاعــات بازنشســتگان را بــه صــورت 
غیرحضــوری دریافــت کننــد کــه ایــن کار از طریق 
ســامانه پیش بینــی شــده و یــا به صــورت تلفنی، 

انجام می شود.« 
معــاون فرهنگی و اجتماعی ســازمان تامین 
اجتماعی با بیان اینکه »جزو معدود دفعاتی بود 
که سازمان تامین اجتماعی تا پیش از پایان نیمه 
اول ســال ثبت نــام و پرداخــت تســهیات را آغــاز 
کرد«، افزود: »سال گذشته تنها ۳۵۰ هزار فقره 
وام به بازنشستگان پرداخت شد که برای عده ای 

۳ میلیــون تومــان و بــرای عده  دیگــری ۵ میلیون 
تومان بود.« 

دهدشــتی تصریــح کــرد: »باتوجه بــه اینکه 
نمی خواســتیم اجــازه اعمــال ســلیقه را بدهیــم، 
مبلــغ وام را بــه ۷ میلیــون تومان به صورت ثابت 
رساندیم و ثبت نام را هم صرفا از طریق سامانه، 
ســازمان دادیــم. بــرای پوشــش افزایــش میــزان 
تســهیات از ۳ تــا ۵ میلیــون تومان به ۷ میلیون 
تومــان، منابــع وام را حــدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان 
افزایــش دادیــم و از حدود ۲۰۰ میلیارد تومان در 
ســال ۹۹ به ۲۶۰۰ میلیارد تومان در ســال جاری 

رساندیم.« 

برنامه های سازمان تامین 
اجتماعی در حوزه درمان

وی در ادامه با اشاره به برنامه های سازمان 
تامیــن اجتماعــی بــرای رایــگان کــردن هزینه های 
»ســازمان  گفــت:  اجتماعــی،  تامیــن  در  درمــان 
طرح هایــی را در چنــد مرحلــه پیش بینــی کــرد که 
بر این اســاس هزینه های بســتری »بیمه شدگان 
ســالمند« شــامل افراد ۶۵ســاله و باالتر از آن در 
کلیــه بیمارســتان های دولتــی رایــگان شــد؛ یعنی 
حتــی اگــر بــه هــر علــت بــه مرکــز درمانــی تامین 
در  می تواننــد  نداشــتند،  دسترســی  اجتماعــی 
نزدیک تریــن مرکــز دولتی با هزینه صفر بســتری 

شوند.«
معــاون فرهنگی و اجتماعی ســازمان تامین 
اجتماعــی افــزود: »همچنین در شهرســتان هایی 
که ســازمان تامین اجتماعی در آن ها مرکز ملکی 
ندارد، امکان بســتریِ رایگان بیمه شدگان خود را 

فارغ از هر ســنی که هســتند، فراهم کردیم. در 
کل در قالــب رایــگان یــا نزدیــک به رایــگان کردن 
هزینه هــای درمــان طرح هایــی در دســت اقــدام 
داریم. یکی دیگر از این طرح ها رایگان یا نزدیک 
بــه رایگان ســاختنِ هزینه های داروهــای بیماران 
صعب العــاج اســت کــه اباغیــه آن به اســتان ها 

ارسال شده است.« 
کمــک  بــا  طــرح  ایــن  »اجــرای  افــزود:  وی 
»نظــام ارجــاع« ممکــن می شــود. بر این اســاس 
پزشــک باید از طریق سیســتم ارجاع تاییدیه های 
الزم را بــر روی تجویــز دارو برای بیمه شــده  بیمار 
صــادر کنــد. در ایــن شــرایط کمــک می کنیــم کــه 
بیمــار بــه جای هزینه هــای دارو صرفا بــر بازیابی 
ســامتی اش متمرکــز شــود و دیگــر از بابــت ایــن 

هزینه دغدغه ای نداشته باشد.«

شــرکت دانش بنیان مشــارکتی بنیــاد برکت 
ستاد اجرایی فرمان امام موفق به تولید فن آوری 
توان بخشــي هوشــمند بــرای افــرادي شــد کــه از 

لرزش دست رنج می برند.
مشــارکت های  و  نهاده هــا  تامیــن  معــاون 
خبــر  ایــن  اعــام  ضمــن  برکــت  بنیــاد  اقتصــادی 
اظهــار داشــت: اســتارتاپ فن آســا بــه عنــوان یکی 
از شــرکت های دانش بنیان مشــارکتی بنیاد برکت 
اقدام به ســاخت قاشــق هوشــمند تخصصی برای 
بیمــاران، ســالمندان و افــرادي کــرده اســت کــه از 

لرزش دست رنج می برند.
متاســفانه  کــرد:  تاکیــد  جوهــری  هــادی 
میلیون هــا نفــر در سراســر جهــان مبتــا به لرزش 
غیرقابل درمان دســت ناشــی از اختاالت مختلف 
مانند بیماری پارکینســون، کهولت ســن، صدمات 

ســر، بیماری هــای مغــز و اعصاب و... هســتند. در 
ایــن شــرایط، خــوردن غــذا بــه یکــی از چالش های 
زندگــی ايــن افــراد تبدیل می شــود که در بســیاری 
از مــوارد، افســردگي و انــزوای اجتماعــی آن هــا را 

به دنبال دارد.
وی افــزود: قاشــق هوشــمند تولیــد شــده در 
کشور به این افراد کمک می کند تا به طور مستقل 
و بــدون نگرانــي غــذا بخورنــد و از غذاخــوردن در 
كنــار دیگــران لــذت ببرنــد. ایــن قاشــق کمکــی از 
فن آوری هــای پايدارســازي فعال نويــن و همچنین 
الگوریتم هــای تشــخیص دقیــق لــرزش اســتفاده 
می كنــد و بــه ايــن ترتيــب، اجــازه نمي دهــد لرزش 
دست فرد به سر قاشق منتقل شود و غذا بريزد.
بنیــاد  اقتصــادی  مشــارکت های  معــاون 
مشــارکتی  دانش بنیــان  شــرکت  دربــاره  برکــت 

ایــن بنیــاد نیــز توضیــح داد: شــرکت دانش بنیان 
فن آســا از ســال ۱۳۹۷ توســط جمعی از اســاتید 
و دانشــجويان دانشــگاه فردوسی مشهد با هدف 
بــرای  هوشــمند  توان بخشــي  ابزارهــای  طراحــی 
کمــک بــه زندگــی بهتــر بیمــاران آغاز بــه فعالیت 
کــرد. »قاشــق يار« اولیــن محصــول ایــن شــرکت، 
یــک قاشــق هوشــمند بــرای افــرادي اســت کــه از 

لرزش دست رنج می برند.
جوهری خاطرنشان کرد: شرکت دانش بنیان 
مشــارکتی بنیــاد برکــت در ادامه مســير خود قصد 
دارد بــا توســعه فناوري هــاي توان بخشــي نويــن، 
زندگــي آســان و بــدون دغدغــه اي را بــراي بيماران 

مبتا به بیماری های مغز و اعصاب فراهم كند.
وی بــا اشــاره بــه تولید انبوه ایــن محصول از 
پایان سال جاری گفت: پیش بینی می کنیم در فاز 

اول راه انــدازی خــط تولیــد انبــوه، ســاالنه ۲ هــزار 
قاشق هوشمند تولید شود. قیمت تمام شده این 

محصول نیز یک سوم محصوالت خارجی است.
معــاون مشــارکت های اقتصــادی بنیاد برکت 
بــا اشــاره بــه حجــم کل ســرمایه گذاری ۱۳ میلیارد 
توان بخشــي  فــن آوری  ایــن  تولیــد  بــرای  ریالــی 
خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر فقــط دو کشــور 
آمریــکا و چیــن اقــدام بــه تولیــد قاشــق هوشــمند 
برای افراد ســالمند و دارای لرزش دســت می کنند 
کــه محصــول آمریکایــی فقط در داخل این کشــور 
و محصــول چینــی در چنــد کشــور معــدود توزیــع 
صــادرات  امــکان  شــرایطی،  چنیــن  در  می شــود. 
محصــول ایرانــی به کشــورهای مختلــف و ارزآوری 

فراهم است.
جوهــری تاکیــد کرد: قاشــق هوشــمند ایرانی 

بــرای افراد ناتوان، پس از گذراندن مرحله تحقیق 
و توســعه و بــا توجــه بــه بازخوردهــای دریافتــی از 
ســوی اســتفاده کنندگان وارد فاز تولید انبوه شده 

است. 
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: بنیــاد برکــت 
مشــارکت،  بــه  اقــدام  مجمــوع  در  امــروز  بــه  تــا 
از  پشــتیبانی  و  تســهیات  ارائــه  ســرمایه گذاری، 
۷۴۲ بنــگاه متوســط صنعتــی در سراســر کشــور 
کرده که باعث ایجاد فرصت های کسب و کار برای 
۲۱۱ هزار متقاضی اشــتغال شــده اســت. ۶۶ هزار 
و ۷۵۰ میلیارد ریال برای توانمندســازی این ۷۴۲ 
بنگاه سرمایه گذاری شده و بنیاد پس از تثبیت و 
بــه ســوددهی رســیدن، از ۲8۲ بنگاه خارج شــده 
و ســهام خــود را به کارآفرینــان و بخش خصوصی 

واگذار کرده است.

رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــالک بــا بیان 
و  ترکیــه  در  امــالک  مشــاوران  تعرفــه  اینکــه 
امــارات ۶ درصــد ارزش ملــک اســت، می گویــد 
در  افغانســتان  حتــی  و  پاکســتان  امــارات، 
ســال های اخیر برای بازار مســکن، توسعه گر و 
دالل، ســاز و کارهای بســیار دقیق وضع کرده، 
احتــرام شــغل داللــی را بــاال بــرده و در صنعت 
ســاختمان پیشــرفت کرده انــد؛ در ایــران نــرخ 
مشــاوران امــالک یــک دوازدهــم دنیــا اســت و 
آقایان با طرح های چشــم بســته می گویند این 

نرخ باز هم باید کاهش پیدا کند.
بــا  گفت وگــو  در  خســروی  مصطفی قلــی 
ایســنا اظهار کرد: کســانی کــه بعضا در مجلس 
از کاهــش حق الزحمــه مشــاوران امــاک ســخن 
می گوینــد قانــون مدنــی مصــوب ســال ۱۳۱۷ و 
قانــون دالالن را بخواننــد کــه شــغل داللی را به 
عنوان مولد اقتصادی نگاه کرده است. ما مولد 
اقتصادی و مالیاتی هستیم و نوک پیکان بخش 
پیشــران مســکن قــرار داریــم کــه اگــر نباشــیم 

اقتصاد کشور دچار رکود می شود.
مشــاوران  تعرفــه  می گوینــد  افــزود:  وی 
اماک باید کاهش پیدا کند اما آیا تبعات چنین 

تصمیمی که می تواند به جرم زایی منجر شود را 
در نظر گرفته اند؟ وقتی حق و حقوق یک فرد را 
به او ندهید فضا را برای دور زدن قانون فراهم 
می کنید. دولت گذشــته کمیســیون مشاوران را 
که قبا نیم درصد از هریک از متعاملین بود به 
۲۵ صــدم درصــد کاهش داد یعنی آن را به یک 
دوازدهم دنیا رســاند و مجلس فعلی در همان 
راســتا می گویــد کــه بایــد تعرفه باز هــم کاهش 
پیــدا کنــد. بروید ببینید تصمیــم دولت قبل چه 
مشــکاتی را برای معیشــت خانــواده ۱۳۵ هزار 
مشــاور امــاک ایجــاد کرده اســت. تــورم به ۴۵ 
درصــد رســیده، تخــم مــرغ شــانه ای ۵۰ هــزار 
تومان شده، برنج کیلویی۵۰ هزار تومان شده، 
امــاک  مشــاوران  حق الزحمــه  می گوینــد  بعــد 

کاهش یابد.
رئیــس اتحادیــه مشــاوران اماک با اشــاره 
بــه قانــون دالالن ســال ۱۳۱۷ خاطرنشــان کــرد: 
توصیــه می کنــم عزیزان مســئول، یک بار قانون 
مدنــی و قانــون دالالن را مطالعــه کنند و ببینند 
چه ارزشی برای شغل داللی که مولد اقتصادی 
است قائل شده اند. کشورهای پیشرفته و حتی 
کشــورهای همســایه خودمــان بــا وضــع قوانین 

و مقــررات مناســب، صنعــت ســاختمان را ارتقا 
داده اند. برای دالل احترام قائلند؛ چرا که دالل 

به ایجاد شغل و رونق اقتصاد کمک می کند.
خســروی بــا بیــان اینکــه در اروپــا و آمریکا 
۶ درصــد از قیمــت ملــک بــه عنــوان حق الزحمه 
بــه واســطه گر اختصــاص می یابــد کــه از ســوی 
فروشــنده پرداخــت می شــود گفــت: در ســوئد 
۳ تــا ۴ درصــد، در آمریــکا ۶ درصــد و در ترکیــه 
اختصــاص  دالل  بــه  مســکن  قیمــت  درصــد   ۶
می یابــد. امــارات، پاکســتان و حتی افغانســتان 
در ســالهای اخیر برای بازار مســکن، توســعه گر 
و دالل، ســاز و کارهای بســیار دقیق وضع کرده 
و احتــرام شــغل داللی را بــاال برده اند. در تهران 
نرخ مشــاوران امــاک ۲۵ صدم درصد از قیمت 
 ملــک اســت و آقایــان مــی گوینــد بایــد کاهــش

پیدا کند.
محتــرم  نماینــدگان  از  کــرد:  تاکیــد  وی 
مجلس انتظار می رود به جای ارایه نســخه های 
چشــم بســته و خلق الســاعه، قانــون مدونــی را 
برای مشــاوران اماک وضع کنند که از زیر نظر 
قانــون نظام صنفی بیرون بیاید. اگر نمی توانند 
دست کم این شغل را مستثنی کنند و با توجه 

بــه اهمیــت کاالی بــاارزش مســکن، دســت مــا 
را بــرای تنبیهــات و تشــویقات بــاز بگذارنــد. هم 
اکنــون اتحادیــه امــاک هیــچ اختیــاری در ایــن 
زمینــه نــدارد و البتــه بیشــترین همــکاری را بــا 
شــورای حــل اختــاف و اماکــن در جهــت پلمــپ 
دفاتر مشــاوران اماک متخلــف انجام می دهد؛ 
زیــرا مســکن مهمترین دارایی یک خانوار اســت 
یــک مشــاور در عقــد  اشــتباه  کــه کوچکتریــن 
قــرارداد بایــد آخریــن اشــتباه او باشــد. بــا یــک 

نقطه محرم و مجرم به کلی تغییر می کند.
خســروی با اشــاره بــه قانون جهــش تولید 
ســاالنه  احــداث  درخصــوص  مســکن  تامیــن  و 
یــک میلیــون واحد مســکونی گفــت: نمایندگان 
مجلــس بایــد شــرایط تامیــن مســکن را فراهــم 
کنند تا قیمت مسکن پایین بیاید؛ وگرنه دولت 
قبل به اندازه کافی گفتاردرمانی کرد. می گفتند 
علــت گرانــی مســکن، وجــود مافیــا و ســاطین 
اســت امــا هیچــگاه قانــون مالیــات بــر عایــدی 
بــه  را  بــر خانه هــای خالــی  ســرمایه و مالیــات 
نتیجه نرســاندند. توقــع داریم نمایندگان فعلی 
مجلــس بــه ایــن موضوعات برســند نــه اینکه از 

سیاست های دولت قبل پیروی کنند.

رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــاک، ســوق 
یافتن جوانان به شــغل مشــاور اماک را ناشــی 
از افزایــش نــرخ بیــکاری دانســت و گفــت: فوق 
فــوق  یــا  بــرق  مهنــدس  کشــاورزی،  لیســانس 
لیسانس ادبیات به دلیل آنکه دولت نتوانسته 
شــغلی برای او ایجاد کند، مشــاور اماک شــده 
اســت. حــاال می خواهیــد حــق و حقــوق این فرد 
را هــم ندهیــد، خــوب اصــا ندهیــد. نتیجــه او 
متعاملیــن را دور می زنــد کــه فقــط پرونده هــای 
قضایــی را بــا ایــن کار افزایــش می دهیــد و برای 

قوه قضائیه دردسر ایجاد می کنید.
 ۲۱ یکشــنبه  روز  گــزارش،  بنابرایــن 
ســخنگوی  ایــری،  عبدالجــال   ۱۴۰۰ شــهریور 
کمیســیون عمــران مجلــس از تصویــب کلیــات 
طــرح کاهــش تعرفه بنگاه هــای معامات ملکی 
در ایــن کمیســیون خبــر داد و گفت: وابســتگی 
حق الزحمــه بنگاه هــای ملکــی بــا قیمــت ملــک، 
تعــارض منافــع ایجاد می کند. کــه وزارت صمت 
دولــت روحانــی نیز هفتم مهر ســال ۱۳۹۹ نرخ 
کمیســیون مشــاوران امــاک را که تــا قبل از آن 
نیــم درصــد از ارزش ملــک بــود بــه ۲۵ صــدم 

درصد کاهش داده بود.

بنابــر اعالم وزیر بهداشــت، در حال حاضر 
واکسیناسیون از سن ۱۸ سال به باال در مناطق 
و گــروه هــای مختلــف از جملــه در روســتاها و 

عشایر و مناطق مرزی در حال انجام است.
به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد، بهرام 
عین اللهــی، در حاشــیه دیــدار فرماندهــان ارتش 
در ســتاد وزارت بهداشــت، اظهار کرد: به فراخور 
انجام واکسیناسیون، سن تزریق واکسن کاهش 
می یابــد. بعضــاً دیدیــم کــه برخــی افراد کــه هنوز 
ســن آنهــا بــرای واکسیناســیون اعام نشــده و یا 
salamat.gov.ir افــراد بدون ثبت نام در ســامانه 

به مراکز واکسیناســیون مراجعه می کنند که این 
باعث ازدحام می شود.

وی ادامــه داد: بــه مــردم نویــد می دهیم که 
نباشــند  خودشــان  واکسیناســیون  نگــران  اصــاً 
چــون بــا توجــه بــه واردات مقــدار زیادی واکســن 
در روزهــای گذشــته و اســتمرار آن در روزهــا و 
هفته هــای آتی، واکسیناســیون با ســرعت انجام 
می شود. همچنین چندین مجموعه داخلی اقدام 
به تولید واکســن کرده اند که امروز هم فاز ســه 

کارآزمایی بالینی واکسن فخرا، آغاز شد.
مــا  برنامــه  کــرد:  تصریــح  بهداشــت  وزیــر 
واکسیناســیون افراد در ســن مدرســه ۶ تا ۱8 سال 
است و برای این کار حدود ۱۳ میلیون دوز واکسن 
نیاز داریم که کارهای مقدماتی آن در واکسن های 

داخلــی و وارداتــی انجــام شــده و امیدواریم که در 
را  آینــده واکسیناســیون دانش آمــوزان  دو هفتــه 

آغــاز کنیــم تا بعد از انجام واکسیناســیون، شــاهد 
بازگشــایی مــدارس نیــز باشــیم. عین اللهــی ضمــن 

تقدیر از تاش های ارتش جمهوری اســامی ایران 
در همــه عرصه هــا بــه ویــژه در مقابلــه بــا کرونــا، 

گفت: خدا را شاکریم که ارتشی مردمی داریم که 
در زمان دفاع، مردانه ایستادگی می کند و در زمان 
صلــح، در کنــار مــردم اســت و صحنه های باشــکوه 
وحــوادث  بایــا  در  را  نیروهــا  ایــن  امدادرســانی 

مختلف مشاهده کرده ایم.
وی افــزود: امروز در بحران کرونا هم ارتش 
در عرصه واکسیناسیون و در حوزه درمان به ویژه 
در مناطق محروم، کمک های ویژه ای کرده اســت 
کــه امیدواریــم ایــن کمک ها ادامه داشــته باشــد. 
از مــردم هــم تشــکر می کنیــم چــون صحنه هایــی 
کــه از مشــارکت مــردم در مراکــز واکسیناســیون 
می بینیم، یادآور مشــارکت های مردمی در دوران 

دفاع مقدس است.
اخیــرم  ســفر  در  گفــت:  بهداشــت  وزیــر 
و  بــا عاقــه  کــه دانشــجویان  دیــدم  بــه قزویــن 
انگیــزه فــراوان ســاعت ۱۱ شــب هنــوز در حــال 
واکسیناســیون بودند که از آنها تشــکر می کنیم. 
هفتــه گذشــته رتبه ایــران از نظر واکسیناســیون 
میــزان  بیشــترین  بــود.  دوم  جهــان  ســطح  در 
واکسیناســیون در هفتــه گذشــته از نظــر تعــداد 
متعلــق بــه آلمان با ۶ میلیون تزریق واکســن بود 
و ایــران بــا تزریق حــدود ۵ میلیون دوز در هفته، 
رتبــه دوم را بــه دســت آورده بــود کــه امیدواریــم 
بــا کمک هــا و شــور مردمــی، رتبــه اول را بتوانیــم 

کسب کنیم.

فعالیت۲۰۰مرکز
واکسیناسیونکرونا

درتهران
کرونــا  بــا  مقابلــه  ســتاد  فرمانــده  اعــالم  بنابــر 
در تهــران، مراکــز واکسیناســیون در تهــران بــه عــدد 

قابل توجه تقریباً ۲۰۰ مرکز رسیده است.
علیرضــا زالی در حاشــیه آییــن بهره برداری از مرکز 
صالــح  ســامت  مدافــع  شــهید  واکسیناســیون  جامــع 
مهــدوی مجــد واقــع در شــهرک شــهید محاتــی بــا بیان 
اینکــه امــروز شــاهد افتتــاح یکــی دیگر از مراکــز تجمیع 
واکسیناســیون بــه همــت مجموعــه نیروی زمینی ســپاه 
بودیــم، اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه دوســتان ما در 
مجموعــه بهــداری نیــروی زمینی ســپاه تجربــه خوبی در 
زمینــه امــر واکسیناســیون دارنــد، ایــن چهارمیــن مرکــز 
اســت کــه توســط این مجموعه بــرای واکسیناســیون در 

تهران شکل گرفته است.
مرکــز  ایــن  از  پیــش  اینکــه  یــادآوری  بــا  وی 
واکسیناســیون تختــی بــه همــت بهــداری نیــروی زمینی 
ســپاه به ســرعت دوشــیفته شــد، گفت: ســردار اخوان، 
فرمانــده بهــداری نیــروی زمینــی ســپاه قــول داده اند هر 
مقــدار کــه الزم باشــد فضــا و زمیــن و نیــرو در اختیار ما 
برای امر واکسیناســیون قرار می دهند که امیدواریم در 
این راستا مجموعه های دیگری هم به پیوست این مرکز 
طراحــی و در نظــر گرفته شــود و با همت ســردار اخوان 
همیــن مرکــز هــم از روز شــنبه هفتــه آینده سه شــیفته 

واکسیناسیون را انجام دهد.
فرمانــده ســتاد مقابلــه بــا کرونا در تهــران با تاکید 
بــر اینکــه مراکــز واکسیناســیون در تهران به عــدد قابل 
 توجهی تقریباً ۲۰۰ مرکز رسیده است، گفت: امیدواریم 
که در هفته آتی در استان تهران به عدد ۱۰۰8 ایستگاه 

واکسیناسیون برسیم.

انتقاد رئیس اتحادیه مشاوران امالک از مدافعان کاهش تعرفه  بنگاه ها

تولید انبوه قاشق هوشمند ویژه  کم توانان جسمی با حمایت بنیاد برکت

هزینه  داروهای بیماران صعب العالج برای بیمه شدگان تامین اجتماعی 
رایگان شد

آغاز واکسیناسیون دانش آموزان تا ۲ هفته آینده


