
مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر اینکه قیمت مواد مؤثره 
تولیــد دارو در داخــل بیــش از دو برابر قیمت وارداتی اســت، اعالم 
کــرد بــا وجــود تخصیص ارز دولتــی به این صنعــت، افزایش قیمت 
مواد اولیه تولید داخل طی سال های 1397 تا 1399 در برخی اقالم 

حتی به 300 تا 800 درصد نیز رسیده است.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی با انتشار گزارشی با 
عنوان »ارزیابی وضعیت صنعت تولید مواد اولیه دارویی در ایران از 
منظر میزان تأمین بازار، ارزبری، عمق تولید، سطح فناوری و قیمت 
محصوالت« با تاکید بر اینکه نسبت قیمت مواد موثره تولید داخل 
به قیمت همان مواد از مسیر واردات، طی سال های  ۱۳۹۸و۱۳۹۹ ، 
بیش از دو برابر بوده است، اعالم کرد: با وجود تخصیص ارز دولتی 
به این صنعت، افزایش قیمت مواد اولیه تولید داخل طی سال های 
۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ در برخی اقالم حتی به ۳۰۰ تا ۸۰۰ درصد نیز رسیده 
که فاصله قابل مالحظه ای با میانگین نرخ تورم در سایر بخش های 
صنعتــی دارد.  در بخــش چکیــده گزارش این مرکز پژوهشــی درباره 
اهمیت صنعت تولید مواد اولیه دارویی آمده است: »صنعت تولید 
مــواد اولیــه دارویی نقشــی حیاتــی در خروجی نهایی نظــام دارویی و 
سالمت کشور دارد. خروجی این صنعت که همان مواد موثره جهت 
تولید دارو هســتند، اثر انکارناپذیری بر کیفیت، اثربخشــی و قیمت 
داروهــای مصرفــی مــردم دارد. ازســوی دیگــر با توجه بــه تحریم های 
ظالمانــه بین المللــی علیــه کشــورمان، خودکفایــی در تأمیــن اقــالم 
ضــروری همچــون دارو مســاله ای حیاتــی اســت. در طــول ســال های 
گذشــته سیاســتگذار حوزه دارو با هدف تضمین دسترســی مردم به 
دارو، حمایت های مختلفی همچون تخصیص ارز دولتی، ممنوعیت 
یــا محدودیــت واردات مــواد اولیــه ای که مشــابه تولید داخــل دارند و 

نظایر آن را نسبت به این صنعت اعمال کرده است.«

سهم صنعت تولید داخل فقط 25 درصد بازار 
است

مرکــز پژوهش هــای مجلــس با تاکید بر اینکــه از ۱۴۳۱ مولکول 
موجــود در فهرســت دارویــی ایــران، ۱۳.۸ درصد تعــداد مولکول های 
مؤثــره شــیمیایی توســط صنعــت تولید مــواد اولیه دارویی در کشــور 
تولیــد می شــود، اعــالم کــرد: »علی رغــم ادعای ســندیکای تولید مواد 
اولیــه دارو، مبنــی بــر تأمیــن بیــش از ۷۱ درصــد نیــاز بــازار داخلــی، 
میــزان تأمیــن ریالــی صنعت تولید داخل از کل بــازار مواد اولیه دارو 
و ملزومات بســته بندی در ســال ۱۳۹۹به لحاظ حجمی معادل ۲۵.۱ 
درصد و به لحاظ ریالی معادل ۲۳.۱ درصد بوده است. این امر نشان 
از آن دارد کــه تــا تحقــق خوداتکایی در این حــوزه راهی بس طوالنی 
پیــش رو اســت.« در گــزارش ایــن مرکز پژوهشــی با اشــاره به اینکه 
کشــور در زمینــه تولیــد بســیاری از مولکولهــای ضــروری بــه واردات 
وابسته است، آمده است: »صنعت تولید مواد مؤثره دارویی به جای 
تمرکــز بــر تأمیــن داروهای حیاتی و ضروری، براســاس شــاخص های 
اقتصــادی بــه ســمت تأمیــن مــواد مؤثــره پُرفــروش و پُرســود گرایش 
یافتــه، تــا جایــی کــه ۵۵ درصــد مولکول هــای تولیــد شــده در دســته 

مولکول های غیرضروری قرار گرفته اند.«

بخش عمده کاهش ارزبری به دلیل کشفیات 
مواد مخدر است

مرکــز پژوهش هــای مجلــس دربــاره میــزان و عوامــل موثــر 

بــر کاهــش ارزبــری صنعــت تولیــد مواد اولیــه دارویی اعــالم کرد: 
»میــزان کاهــش ارزبــری کل صنعــت در ســال۱۳۹۸ ، معــادل ۲۶ 
درصــد بــوده که از این میــزان کاهش، ۱۷.۴ درصد ماحصل تولید 
مــواد موثــره داروهــای مخــدر اســت. ایــن کاهــش ارزبــری بیشــتر 
مرهون بهره مندی رایگان از کشــفیات مواد مخدر و مشــتقات آن 
توســط پلیــس بوده و برای تحقــق کاهش ارزبری حقیقی، گریزی 
از عمق بخشــی بــه تولیــد و حرکت به ســمت تولید حد واســطه ای 
شــیمیایی نیســت کــه رویــه غالــب صنعــت در ایــن راســتا نبــوده 

است.«

قیمت مواد موثره تولید داخل بیش از دو 
برابر قیمت وارداتی است

در گزارش این مرکز پژوهشــی درباره مقایســه قیمت تولید 
داخــل و قیمــت وارداتــی مواد موثره آمده اســت: »نســبت قیمت 
مــواد موثــره تولیــد داخل به قیمــت همان مواد از مســیر واردات، 
طی سال های  ۱۳۹۸و۱۳۹۹ ، بیش از دو برابر )بین ۱۹۷ تا ۲۷۱ 
درصد نسبت به میانگین وزنی قیمت واردات و نسبت به متوسط 
قیمــت جهانــی براســاس نرخ ارزهــای تخصیصی در هــر زیرحوزه( 
بــوده اســت. محاســبه قیمــت این اقــالم برمبنای نرخ تســعیر ارز 
تعدیل شده نیز حکایت از امکانپذیری کاهش قیمت این مواد تا 
حــد قابــل توجهی دارد، به نحوی که پــس از تعدیل قیمت ها، هم 
صنعــت بــه ســود مکفــی خواهد رســید و هــم هزینه هــای درمانی 

بیماران کاهش خواهد یافت.«
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مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد: تولید مواد موثره دارو در کشور با 2 برابر قیمت وارداتی

لیال ابوالفتحی

از زمــان راه انــدازی »ســامانه بــازارگاه« تاکنــون تولیدکنندگان 
و انجمن هــای دام و طیــور بــه عملکرد این ســامانه معتــرض بودند و 
اذعان داشــته اند که ســامانه ای ناکارآمد اســت اما چندی پیش پنج 
تشکل کشاورزی با اعالم رضایت خود از این سامانه سواالت زیادی 

را در اذهان به وجود آورده اند.  
ســازوکار تامیــن نهاده هــای دامــی و نوســان قیمــت آن در بــازار 
ســالیان متمادی اســت که وجود دارد. نهاده های دامی به دلیل اینکه 
بر قیمت تمام شده محصوالت تاثیر مستقیم دارد، بسیار حائز اهمیت 
است. هر سال که بازار خبرهای نهاده داغ می شود، مسئوالن با وعده 
و وعید مدتی تب اخبار را فرو می نشانند؛ اما بعد از مدتی با افزایش 
قیمت های محصوالت پروتئینی معلوم می شــود که آن حرف ها فقط 

در حد حرف بوده است و بر روی کاغذ.
دو ســالی اســت که با باال رفتن قیمت دالر و تشــدید تحریم ها 
این مشکل وارد مرحله جدیدی شده است و در ایامی در سال به حد 

بحرانی هم رسیده است.
بسیاری از مرغداری ها به دلیل نبود نهاده، مرغ های خود را زود 
هنگام را روانه کشتارگاه کردند که به همین دلیل در ایامی از سال با 
کمبود مرغ و تخم مرغ در بازار مواجه شــده ایم. بســیاری از دامداران 

هم حتی بره ها و گوسفندان مولد خود را راهی کشتارگاه کردند.
در ایــن مــدت کمبــود غذای دام، طیــور و آبزیان همزمان با دیگر 
مشکالت اقتصادی کشور عامل باال رفتن قیمت مواد پروتئینی شده 
است و هر ورز سفره مردم کوچکتر و کوچکتر. اما هر بار وعده کنترل 
ایــن مــاده حیاتی و کوتاه کردن دســت دالالن و مبارزه با عوامل رانت 

در این حوزه گوش فلک را کر کرده است.
اســاس  بــر  کــه  کــرد  اعــالم  کشــاورزی  بانــک   ۹۷ ســال  در 
هماهنگی هایــی به عمل آمــده بــا وزارت جهــاد کشــاورزی، در قالــب 
سامانه بازارگاه مبادالت نهاده های کشاورزی )ذرت، جو، کنجاله، سویا 
و غیره( بین واردکنندگان با خریداران به واســطه گری توزیع کنندگان 
با سهولت بیشتری امکان پذیر خواهد شد. اما این سامانه نتوانست 
مشکالت را حل کند ؛به طوری که دو سال بعد از راه اندازی آن بازرس 
اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران از طوالنی بودن روند 
ترخیص و توزیع نهاده های دامی از طریق سامانه بازارگاه ابراز نگرانی 
کرد. به گفته کسری لشکری، یکی از این مشکالت، مشخص نبودن 
مشخصات مشتریانی است که نهاده به آنها تخصیص داده می شود. 
به عبارت دیگر قبل از راســتی آزمایی اطالعات واحد تولیدی، ســهمیه 

در اختیار آنان قرار می گیرد.
یکی دیگر از مشکالت مطرح شده از سوی او، نیز طوالنی بودن 
فراینــد تأییــد و ترخیــص نهاده هــا عنوان شــد که بیــن ١٠ روز تا یکماه 

طول می کشد.
لشــکری مشــکل بعــدی را روند کنــد فروش نهاده هــای دامی در 
بازارگاه عنوان کرد و افزود: گاهی تخصیص ها برای استان هایی انجام 
می شــود کــه تمکــن مالــی خوبی ندارند یا نیــازی به نهــاده ندارند یا از 
نظر جغرافیایی متناسب با بندری که قرار است بارگیری از آنجا انجام 

شود، نیست.
در دی ســال ۹۹ جلســه هم اندیشی مرکز پژوهش های مجلس 

بــا نخبــگان و مســئوالن دربــاره مشــکالت نهاده هــای 
دام کشــور برگــزار شــد کــه در این جلســه نائب رئیس 
کمیســیون کشــاورزی مجلــس بــا توجــه به مشــکالت 
توزیــع نهــاده در داخــل آن  را »ســوءمدیریت« تعبیــر 
کرد. محمدجواد عســگری گفت: سامانه بازارگاه چهار 
اشــکال اساسی دارد: نخســت اینکه دخالت مدیریتی 
در ایــن ســامانه وجــود دارد و همــه چیــز آن طــور کــه 
ثبت اولیه شــده پیش نمی رود؛ دوم بخش خصوصی 
اطالعــات خریــد را وارد نمی کنــد؛ ســوم تولیدکنندگان 

خرد، امکان ثبت سفارش ندارند و چهارم امکان نظارت کمیسیونهای 
متولی نظیر کمیسیون کشاورزی مجلس وجود ندارد.

در همان جلســه احد آزادیخواه، عضو هیئت رئیســه کمیســیون 
کشــاورزی مجلس، نیز درباره مشــکالت توزیع نهاده توســط بازارگاه 
گفت: ۵۵ درصد نهاده ها در بازارگاه بارگذاری نمی شود. امکان فروش 
سهم نهاده وجود دارد. ۹ هزار واحد تولید ندارند اما سهمیه می گیرند 
و کارخانه هــای خــوراک هــم امــکان فــروش دارنــد. فراینــد بــازارگاه در 
دســت دو وزارتخانــه اســت و بخشــی از نهاده هــا هــم در حوزه ســرک 

از بین می رود.
این مشکالت تاکنون ادامه دارد و هنوز هیچ مشکل اساسی از 

این سامانه رفع نشده است.
دوشــنبه شــب، محمدعلــی کمالی سروســتانی، مشــاور عالــی 
اتحادیه مرغداران گوشتی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دوم 
سیما در این باره گفت: سامانه بازارگاه با پیمانکاری بانک کشاورزی 
و کارآفرینــی جهــاد کشــاورزی بــرای تســهیل امــور مدیریــت و تأمیــن 
نهاده های دامی مرغدار راه اندازی شــده اســت، حال آنکه بعضاً تأخیر 
در تأمین و رساندن نهاده های طیور به مرغداران ۳۰ تا ۴۰روز به طول 
می انجامــد. ایــن در حالی اســت که جوجه ها در مــدت زمان ۴۰ تا ۵۰ 
روز به مرغ تبدیل می شوند. اینجاست که مرغداران به سراغ بازار آزاد 
می روند و برای تأمین نهاده خود یا پول نقد می دهند یا تهاتر می کنند.
او افــزود: از زمانــی کــه مرغدار برای تأمین نهاده مورد نیازش به 
بازار آزاد رجوع می کند، کنتور هزینه مازاد بر قیمت گذاری به شماره 
می افتد. مرغدار در بازار آزاد مجبور است کمیت را فدای کیفیت کند 

و هر چه گیرش آمد بخرد تا مرغ هایش تلف نشود.
عباس معروفان، مدیرکل خدمات بازرگانی خارجی وزارت جهاد 
کشــاورزی هم در این برنامه گفت: ســامانه بازارگاه اغلب در تحویل 
نهــاده بــه مرغــداران تأخیر دارد. علت آن اســت که مرغــدار برای ثبت 
درخواســت خریــد، ۱۰ روز فرصــت دارد، بــازارگاه هم بایــد کاالی مورد 
درخواســت مرغــدار را از بنــدر ماهشــهر حمل کند و بــه مصرف کننده 
برساند، حال آنکه گرمای هوا، قطعی برق و کرونا سبب کندی تحویل 

کاال از سوی واحد حمل و نقل می شود.
رئیــس شــورای تأمین کنندگان دام کشــور هم گفــت: بازارگاه به 
جــای آن کــه مشــکل دامــداران و مرغداران را حل کنــد، اوضاع را بدتر 

کرده و ضربه جبران ناپذیری به تولید زده است.
منصور پویان افزود: با عملکرد فعلی سامانه بازارگاه، دولت به 
جــای نظــارت تصدی گــری تأمیــن و تخصیص نهــاده دامــی را عهده دار 
شــده اســت. اکنون تمام نهاده های دامی مورد نیاز از بازار آزاد تأمین 

می شود. در این بین حواله فروشی هم اتفاق می افتد.
مــرغ  اتحادیــه  هیات مدیــره  رئیــس  همچنیــن 
تخم گــذار تهــران در گفت وگــو با خبرگــزاری مهر وضع 
بــازار نهاده هــای دامی را »بســیار نامطلــوب« ارزیابی 
کــرد و افــزود: یــک مــاه و نیــم اســت کــه ذرت پیــدا 
نمی شــود و برخــی تولیدکنندگان هنوز ذرت ســهمیه 
مــرداد خــود را دریافــت نکرده انــد و آن را از بــازار آزاد 
کیلویی شش هزار تومان خریداری می کنند؛ در حالی 

که نرخ مصوب آن کیلویی ۱,۹۰۰تومان است.
ناصــر نبی پــور بــا بیــان اینکــه مرغــداران بــه طــور میانگیــن نیــاز 
یــک مــاه خــود را از بــازار آزاد تأمیــن می کننــد، گفــت: دو روز پیش به 
تولیدکنندگان اعالم کردند که ۴۰درصد ذرت مصرفی خود را می توانند 
دریافت کنند اما باقی آن را مشــخص نیســت که چه زمانی دریافت 
خواهنــد کــرد. او ادامــه داد: همیــن ۴۰درصــد را هــم وقتــی ثبت نــام 
ً بین ۷ تا ۱۰روز زمان  می کنیم، همان زمان تحویل نمی گیریم، معموال

می برد و گاهی نیز بیش از یکماه طول می کشد.
نبی پــور بــا بیــان اینکه در این مدت مرغدار بایــد نهاده مورد نیاز 
خود را از بازار آزاد تأمین کند، گفت: مسئوالن باید جوابگو باشند که 
نهاده هــای بــازار آزاد از کجا آمده اســت؟ ما هر چقدر نهاده بخواهیم 
در بازار آزاد وجود دارد. شنیدن وعده و عید سروسامان دادن اوضاع 
نابسامان بازار و تولید چیز تازه ای نیست؛ اما زمانی که دست اندکاران 
ایــن حــوزه از ایــن ســامانه دفــاع می کننــد و چشــمان خــود را بــر روی 

معایب و مشکالت آن می بندند جای تعجب دارد.
بــا وجــود همــه ایــن انتقــادات در ۱۶شــهریور، ۵ تشــکل بخــش 
کشــاورزی مشــتمل بر انجمــن تولیدکنندگان جوجه یکــروزه، اتحادیه 
سراســری مرغــداران میهن، کانون انجمن هــای صنفی کارفرمایی مرغ 
گوشــتی ایــران، اتحادیــه کارخانجــات خــوراک دام و طیــور و انجمــن 
صنفی گاوداران ایران در نامه ای به سیدجواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد 

کشاورزی، از عملکرد سامانه بازارگاه صرفاً قدردانی کرده اند.
در متن این نامه آمده است:

»احتراماً همانگونه که مســتحضرید توزیع نهاده های مورد نیاز 
صنعت طیور کشور از ابتدای مهر ماه سال گذشته به طور سیستمی 
از طریــق ســامانه بــازارگاه انجــام می شــود و ایــن روند عــالوه بر ایجاد 
ســهولت و شــفافیت در دسترســی بــدون واســطه بــه واردکننــدگان 
نهاده هــای دامــی ســرعت و راحتــی در خریــد نهاده هــای مذکــور را نیز 
به همراه داشــته اســت. در همین راستا تشکل های تولیدی مرتبط با 
صنعــت دام و طیــور کشــور به نمایندگــی از تولیدکنندگان زحمتکش 
ایــن صنعــت ضمــن ابراز رضایــت از نحوه عملکرد ســامانه بــازارگاه از 
تمــام دســت اندرکاران و متولیــان موضــوع در وزارت جهــاد کشــاورزی 
بــه خصــوص معاونــت امــور تولیــدات دامی و مرکــز فنــاوری اطالعات 
آن وزارتخانه تقدیر و تشــکر می نمائیم. در همین رابطه خواهشــمند 
اســت دســتور فرمائید عالوه بر ادامه مناسب خدمات توزیع نهاده ها 
و خــوراک آمــاده طیــور از طریق ســامانه بازارگاه نســبت بــه تأمین به 
موقــع نهاده هــای مورد نیــاز نظارت بر کیفیت نهاده های عرضه شــده 
و همچنین رفع مشــکل حمل و نقل نهاده های خریداری شــده اقدام 

مقتضی انجام شود.«

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

 اتحادیه اروپا به دنبال مقررات حمایت 
از حاکمیت فناوری در تولید تراشه های الکترونیکی

ترجمه: محمود نواب مطلق

تعویق برخی قوانین واردات به دلیل درگیری لندن 
با مشکالت برگزیت

طرح پرسش کلیشه ای »تورم یا رکود« برای 
گفتمان اصالح ساختاری

محمدمهدی نجفی

پژوهشگر اقتصادی

رئیــس  الیــن،  در  فــون   اورســوال 
کمیســیون اروپا، طی ســخنرانی در مورد 
موقعیت اتحادیه اروپا اعالم کرد که  این 
حمایت از حاکمیت فناوری را هدف گذاری 
کرده اســت و  بــه همین منظور در آینده 
مقرراتی در مورد تراشــه های الکترونیکی 
پیشنهاد خواهد شد. اتحادیه اروپا بدین 
وســیله قصــد دارد وابســتگی خــود را بــه 
نیمه هادی های تولیدی کشورهای آسیایی 

کاهش دهد. 
او بــا دعــوت از  همــه برای آمادگــی کامل در مقابله 
بــا چالشــی بــزرگ گفــت: »اکنــون ســرعت کلیــه خطــوط 
تولیــد بــه رغــم تقاضــای روزافــزون و بــه دلیــل کمبــود 
شــدید نیمه هادی ها بســیار کاهش یافته اســت. در همه 
بخش های زنجیره تولید از ایده تا ظرفیت ساخت، به رغم 
انفجار تقاضای جهانی تولید کاهش یافته است. هدف ما 
این است که تولید نیمه هادی ها را در تمام بخش های آن  

کامال در اروپا بومی سازی کنیم«.
 او همچنیــن افــزود: »ایــن امــر از یک طرف مــا را از 
تأمین نیازها مطمئن و از طرف دیگر یافتن بازارهای جدید 

برای فناوری های مبتکرانه اروپایی را ممکن می کند.«
 تی یــری بروتــون، کمیســر اروپایی بازارهــای داخلی 
معتقد اســت: »این قانون باید شــامل ســه جنبه باشــد: 
راهبــرد اروپایــی  تحقیقــات دربــاره نیمه هادی هــا، برنامه 
کامل برای تقویت ظرفیت تولید آنها در اروپا و چارچوبی 

برای همکاری و مشارکت های بین المللی.«
 نیمه هادی هــا بــه عنــوان اجزای الینفک بســیاری از 
نیازهــای روزمــره ماننــد خــودرو و تلفن همراه ایــن روزها 

در جهــان  و اروپــا بســیار نایــاب شــده اند. 
ایــن در حالیســت کــه اروپــا بــه واردات آن 
از چیــن و آمریــکا بــا رقمــی بالــغ بــر۴۴۰ 
اســت.  وابســته  بســیار  یــورو  میلیــارد 
کمبــود نیمه هادی هــا در تمــام بخش های 
الکترونیکــی از مــوارد مصرفــی عمومــی تــا 
ســاخت خــودرو خســاراتی بــه بــار آورده 
اســت. ایــن کمبــود یکــی از موانــع اصلــی 
در ازســرگیری فعالیتهای اقتصادی پس از 

دوران کروناست.
 به عقیده جیم هولدر، ســردبیر نشــریه »ماشــین، 
کدام ماشین«، دست اندرکاران ساخت خودرو در حقیقت 
با بحرانی جایگزین بحران کرونا که همان کمبود شــدید 
نیمه هادی هاســت روبــه رو شــده اند. آنهــا از بحــران کرونا 
جان ســالم بــه در بردند ولی گرفتار بحــران نیمه هادی ها 
شــدند. به همین دلیل ممکن اســت از ســرگیری ساخت 
خودرو شــش ماه تا یک ســال و حتی تا ۱۸ ماه به تأخیر 
بیفتــد. ایــن تاخیــر فــروش خــودرو را نیــز طبیعتــا بســیار 

کاهش می دهد.« 
ســال گذشــته کمیســیون اروپــا تمایــل خــود را برای 
مصرف یک پنجم ذخایر مالی خود در زمینه های دیجیتالی 
بــا مبلغــی معــادل ۷۵۰ میلیارد یــورو اعالم کــرده بود. بر 
اســاس نقشــه راهــی کــه  در اوایــل مــاه مــارس )اواســط 
اسفند( مارگریت وستاژه معاون کمیسیون اروپا و تی یری 
برتــون کمیســر اروپایــی اعالم کرده انــد؛ اتحادیــه اروپا تا 
سال ۲۰۳۰ )۱۴۰۹(  تا ۲۰ درصد نیمه هادی های جهان را 
تولیــد خواهد کــرد. این عدد دو برابر وضع کنونی خواهد 

بود.

دولت بریتانیا تصمیم گرفته اســت 
اعمــال کامل مقــررات گمرگی بر واردات 
از اتحادیــه اروپــا را بــه تعویــق بینــدازد. 
ایــن یــک گام »عملــی« در مواجهــه بــا 
انگلســتان  در  روزافــزون  کمبود هــای 
بــر  انگلیــس  مقامــات  می شــود.  تلقــی 
ایــن باورنــد که بحــران کرونــا و افزایش 
قیمــت حمــل و نقــل بیشــترین فشــار را 
بــر بخش کشــاورزی و مــواد غذایی وارد 

کرده است. 
افــزون بــر ایــن، کمبود نیروی انســانی را در بخش  

حمل و نقــل جــاده ای  نیــز بــر مشــکالت 
وارد کننــدگان افــزود. قوانیــن گمرکــی که 
بنــا بود مــاه آینده بــر واردات محصوالت 
دامــی و کشــاورزی اعمــال شــود تــا مــاه 
افتــاد.  تعویــق  بــه  دی(  )اواســط  ژانویــه 
این درحالیســت که از هــم اکنون کمبود 
مارکت هــا  ســوپر  در  محصــوالت  برخــی 
خرده فروشــان  و  اســت  مشــهود  کامــال 
نگــران اختــالل بــازار هنــگام جشــن های 

نوئل هستند.
مبنع: یورونیوز

رکــود  و  تــورم  میــان  دوگانگــی 
مدت هاســت از ســواالت اصلــی اقتصــاد 
و  رســانه ای  فضــای  در  اســت.  ایــران 
اصلی تریــن  بــه  عنــوان  تبلیغاتــی،  تــورم 
مســئلۀ اقتصــادی کشــور مطرح می شــود 
برانگیختــن  می تــوان  هــم  را  دلیلــش  و 
احساســات و خلط آن با گرانی دانست. 

علــت  ایــران  اقتصــاد  اندیشــمندان 
بــه کســری بودجــه و خلــق نقدینگــی نســبت  را  تــورم 
می دهنــد. بــر ایــن  اســاس تنها راه  نجــات اقتصــاد ایران 
را کنتــرل خلــق پــول و کســری بودجــه از طریــق اتخــاذ 
مطــرح  توأمــان  مالــی  و  پولــی  انقباضــی  سیاســت های 
می شــود. نظام اقتصادی ایران به طور کلی ســه دستگاه 
اجرایی را با وظایفی متفاوت در پیشبرد هدف سیاست 

انقباض پولی دخیل می کند:
1- بانــک مرکــزی: جلوگیــری از خلق بی رویــه پول و عدم 

دخالت در افزایش پایه پولی
2- سازمان برنامه بودجه: کاهش هزینه های دولتی

3- وزارت اقتصاد: فروش اوراق بدهی دولتی
ولی این  همه مشکل اقتصاد ایران نیست. اقتصاد 
ایــران سال هاســت کــه درگیــر رکود شــده اســت. در این 
 دوران حجــم تولیــد و تجــارت کاهــش می یابــد و به نبود 

اشتغال در دوره رکود منجر می شود.
 نظام اقتصادی ایران در حالی هفتمین دوره رکود 
خود را طی می کند که می توان دالیل اصلی آن را تضعیف 
زیرســاخت های اقتصادی، دخالت های غیراصولی دولت 
در قیمت گذاری ها و اخالل در ســازوکارهای بازار، وجود 
بازارهــای ســفته بازی و جذابیــت بســیار زیــاد آن هــا در 
مقایسه با تولید کاالها و خدمات، شوک تقاضا و شوک 
عرضه، ایجاد نااطمینانی و ریسک تولید، کاهش شدید 
نــرخ ســرمایه گذاری، کاهــش درآمدهــای ارزی ناشــی از 
فروش نفت، تاثیر ناخواســته ویروس کرونا بر اقتصاد، 
محدودیت هــای تجــاری بین المللــی ناشــی از تحریم هــا، 
سیاســتهای اقتصــادی نامتناســب بــا شــرایط اقتصــادی 
ایــران، افزایــش شــدید نــرخ ارز، رشــد بــاالی نقدینگی و 

کسری بودجه باال دانست.

همانطور که پیداست دچار وصول رکود 
و تورم شده ایم. اما رکود یا تورم؟

در ســال های اخیــر درگیــر تــورم بوده ایــم و بــه جای 
آنکه سیاست انقباضی پیشبرد هدف قرار گیرد؛ اقتصاد 

دستوری سیاست انبساطی را برای مبارزه 
یعنــی حکمــران  گرفــت.  پیــش  رکــود  بــا 
اقتصــادی بــا هــدف گشــایش در تولیــد و 
بیــکاری دســت بــه افزایش حجم پــول در 
جامعــه زده و تقاضــای مــردم بــرای خریــد 
کاالها را باال برده است تا با این کار بخش 
عرضــه را بــه تولیــد تشــویق و چــرخ تولید 
شــروع بــه حرکــت کنــد و بیــکاری کاهش 
یابــد. ولــی ایــن  سیاســت در زمــان معینی رخ نــداد. نگاه 
تعدیلی به اقتصاد ایران و توصیه همیشگی سیاست های 
انقباضی از ســوی حکمرانان اقتصادی، سبب ممانعت از  

سوددهی تولید در کشور شد.
دوره  در  کــه  بــود  از جملــه سیاســت هایی  تعدیــل 
اول ریاســت جمهــوری آیــت هللا  هاشمی رفســنجانی بــه 
اجــرا درآمــد. در آن دوره بــا اتمــام جنــگ، خزانــه بانکــی ته 
کشــیده بود  و دولت راهی نداشــت جز اینکه برای اجرای 
سیاست های خود سراغ استقراض برود. دریافت این وام ها 

هم منوط به اجرای سیاست تعدیل اقتصادی بود.
توجــه بــه ایــن  نکته الزم اســت که در زمان ســرطان 
رکود تورمی، کار بســیار دشــوار می شــود و با راهکارهای 
معمولــی قابــل درمــان نیســت؛ بلکــه بایــد ســراغ اصالح 

ساختارهای اقتصادی کشور رفت.
نحله تورم گرایان معتقدند؛ سیاســت های انقباضی 
مالــی و پولــی باعــث تشــدید رکــود و بیــکاری می شــوند و 
نهایتــاً دولت ها برای جبران این  مســئله، از روی ناچاری، 
»مجبــور« بــه کســری بودجه بیشــتر و خلق پول بیشــتر 
می شــوند و این امــر، توصــی سیاســت های انقباضــی از 
را تشــدید می کنــد و  اقتصاددانــان  از  ســوی آن دســته 
نتیجه همین شــده است که اآلن می بینیم: تشدید رکود 
اقتصــادی همــراه با تورم های بــاال؛ یعنی یکجور لج کردن 

در نوع سیاستگذاری.
نحله رکود گرایان معتقدند سیاســت های انبســاطی 
با هدف گســترش فعالیت ها و چرخه  اقتصادی می تواند 
ســبب نجــات اقتصــاد ایــران شــود، بــه مبــارزه با کســری 
بودجه بپردازد و با تولید بیشتر این  کسری را جبران کند 
تــا هزینه هــای دولــت بیشــتر از درآمــد مالیاتی آن شــود. 
ولــی این مهــم نشــد؛ زیــرا سیاســت های انبســاطی پولــی 
به ســمت تولید جهت دهی نشــده و ســبب تورم بیشــتر 
شده است در نهایت سیاستگذار این  سیاست را تشدید 
می کند و تورم بیشتر می شود و رکود نیز افزایش می یابد. 

یعنی لج کردن علمی دیگر رخ می دهد. 
ادامه در صفحه 4
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همه پروازهای هواپیمایی »العراقی« در ایران لغو شد
همــه کشــوری هواپیمایــی ســازمان
پروازهایشــرکتهواپیمایــیالعراقیازجمله
پروازهــایاربعیــنرابــهدلیــلرعایــتنکــردن
مقرراتمربوطبهاخذویزایزائرانلغوکرد.

بــه گــزارش خبرگزاری ایرنا پــس از چندین 
بار تذکر ســازمان هواپیمایی کشوری به شرکت 
هواپیمایــی العراقــی مبنــی بــر نفروختــن بلیــِت 
اربعیــن بــدون ویــزا، مجــوز تمــام پروازهــای این 
ایرالیــن عراقــی از تاریــخ ۲۶ شــهریورماه ۱۴۰۰ 

ابطال شد.
ســازمان  پنجشــنبه  اســاس  ایــن  بــر 
هواپیمایــی در اخطــار مقرراتی، تمــام پروازهای 
شــرکت هواپیمایــی العراقــی را بــه دلیــل رعایت 
نکــردن مقررات در زمینه دریافت ویزای رســمی 

از زائران ایرانی لغو کرد.
در متــن نامه ســازمان هواپیمایی کشــوری 
بــه شــرکت هواپیمایــی العراقــی آمده اســت که 
ایــن شــرکت موظف اســت وجــوه دریافتی بابت 
بلیــت پــرواز و ســایر هزینه هــای مرتبــط را در 

کوتاه ترین زمان به مسافران بازگرداند.
عراق امسال تاکید کرده است که اخذ ویزا 
بــرای ســفر عتبــات الزامــی اســت و هیــچ ویزای 

فرودگاهی صادر نخواهد شد.
ویزایعراقدرفرودگاههایامامخمینی)ره(،

نجفوبغدادصادرنمیشود

شــرکت شــهر فرودگاهــی امام خمینی )ره( 
با صدور اطالعیه ای از صادر نکردن ویزای عراق 
در فرودگاه های امام خمینی )ره(، نجف و بغداد 

خبر داد.
شــهر  شــرکت  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
فرودگاهــی امام خمینــی )ره(، در ایــن اطالعیــه 
آمده است: به منظور حضور در مراسم اربعین 
حسینی در کشور عراق بر اساس تفاهم انجام 
گرفتــه میــان جمهــوری اســالمی ایــران و عــراق، 
صدور ویزا در ایام اربعین رایگان خواهد بود اما 
زائران باید پیش از ســفر نســبت به اخذ ویزای 

زیارتی از طریق مراجع ذی صالح اقدام کنند.

کــه  تاکیــد شــده اســت  ایــن اطالعیــه  در 
امکان صدور ویزا در فرودگاه امام خمینی )ره( یا 
در فرودگاه های نجف و بغداد میسر نیست. بر 
همین اساس افرادی که قصد تشرف به عتبات 
عالیات را دارند باید پیش از خرید بلیت، اقدام 

به دریافت ویزا کنند.
اســت:  آمــده  اطالعیــه  ایــن  ادامــه  در 
زائــران بــرای جلوگیــری از هرگونــه مشــکل و یــا 
بلیــت  احتمالــی در خصــوص   ســودجویی های 
هواپیما به مقصد عراق می توانند از آژانس های 
مســافرتی معتبــر و ســایت های اینترنتــی مــورد 
بــه  تاییــد ســازمان هواپیمایــی کشــوری اقــدام 

خرید بلیت کنند.
همچنیــن بــر اســاس دســتور این ســازمان 
حداکثــر نــرخ بلیــت برای ســفر به عــراق در ایام 
اربعین امام حسین )ع( )۲۸ شهریور تا ۱۰ مهر( 

پنج میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
فرودگاه امام خمینی )ره( از زائران خواست 
بــرای پذیــرش، صــدور کارت پــرواز و تحویل بار، 
سه ســاعت قبل از زمان پرواز در ســالن ترمینال 
فــرودگاه حضــور یابند و برای تســریع در فرآیند 
پذیــرش می تواننــد نســبت بــه پرداخــت آنالیــن 

عوارض خروج از کشور اقدام  کنند.
ســازمان  ســخنگوی  چهارشــنبه،  روز 
هواپیمایــی اعــالم کرد کــه قیمت پروازهــا از مبدا 
تهران، شیراز، اصفهان، اهواز و تبریز به فرودگاه 
نجف در مسیر رفت وبرگشت پنج میلیون تومان 
و در مســیر یک طرفــه  ســه میلیــون و ۲۰۰هــزار 
تومــان و هم چنیــن پــرواز مشــهد- نجــف- مشــهد  
۶میلیون تومان و پرواز یک طرفه در همین مسیر 

چهارمیلیون تومان تعیین شده است.
ایــن مقــام مســئول تاکید کرد کــه چنان چه 
هر کدام از ایرالین ها و آژانس های مســافرتی از 
مبلــغ مورد توافق ســازمان هواپیمایی کشــوری و 
شــرکت های هواپیمایــی تخطــی کنند، مســافران 
از طریــق ســایت ســازمان هواپیمایــی و ســامانه 
شکایت مردمی موضوع را به سازمان اعالم کنند 

تا به سرعت به گران فروشی ها رسیدگی شود.

نمایشگاه نوشت افزار امسال برگزار نمی شود
رئیــساتحادیهفروشــندگاننوشــتافزار
نیــاز مــورد لوازمالتحریــر فــروش دربــاره
دانشآموزاندرآســتانهشــروعسالتحصیلی

جدیدتوضیحاتیارائهداد.
موســی فرزانیــان در گفت و گــو بــا  باشــگاه 
دلیــل  بــه  امســال  گفــت:  جــوان،  خبرنــگاران 
همه گیــری کرونــا نمایشــگاه های نوشــت افزار را 
چــه بــه صــورت مجازی و چه به صــورت فیزیکی 

برگزار نخواهیم کرد.
او ادامــه داد: پیش بینــی مــا ایــن بــود کــه 
اســتقبال خوبــی از این نمایشــگاه نخواهد شــد 
و به همین دلیل از برگزاری آن منصرف شدیم.
فرزانیــان افــزود: در ســال هایی که بیماری 
نوشــت افزار  نمایشــگاه  برگــزاری  نبــود،  کرونــا 
اقدام خوبی در زمینه کمک به فروشندگان بود 

و صرفه اقتصادی خوبی هم داشت.
او تصریــح کــرد: اکنــون بــا این وضــع که از 
طرفــی بیمــاری کرونــا مــردم را تهدیــد می کنــد و 
هــم مــدارس در ابتــدا مجــازی برگــزار می شــوند 
بازگشــایی و حضــور دانش آمــوزان در  زمــان  و 
مــدارس مشــخص نیســت، افــراد کمــی از ایــن 
نمایشــگاه اســتقبال خواهنــد کــرد و در نتیجــه 
تصمیــم گرفتیم نمایشــگاه نوشــت افزار امســال 

برگزار نشود.
ایــن مقام مســئول ادامــه داد: امســال نیز 
از دفاتــر دولتــی خبــری نخواهد بود و ســهمیه و 

محصولی به این عنوان تعریف نشده است.
او اظهار کرد: خوشــبختانه امســال نســبت 
بــه ســال گذشــته وضــع بــازار کاغــذ بهتــر شــده 

تغییــرات  ارز  قیمــت  اســت. در ســال گذشــته 
زیادی داشت و به تبع آن قیمت کاغذ هم زیاد 
می شــد، امــا امســال وضعیــت کاغــذ بهتر شــده 

است.
فرزانیــان گفــت: چــون تامیــن ارز آن بــه 
صــورت ارز نیمایــی اســت، قیمــت کاغــذ در یک 
رنج ثابت در حرکت است و افزایش شوک آوری 
نداریــم و افزایشــی حــدود ۲۵درصــدی را تجربه 

خواهد کرد.
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان نوشــت افزار 
بیــان کرد: اکنون در بــازار لوازم التحریر، مصرف 
پاییــن آمــده اســت و بــازار حالــت رکود و کســاد 

دارد و شور و هیجانی در آن نیست.
بــه گفتــه این مقام مســئول ریــزش زیادی 
در این صنف رخ داده و اگر این روال ادامه پیدا 
کنــد، این زنجیره می تواند به تولیدکنندگان نیز 
سرایت کند. اکنون نیز تولیدکنندگان اندکی که 
در ایــن زمینــه فعالیــت می کننــد بــا ظرفیت ۳۰ 

درصدی خود کار می کنند.
نجــات  حــل  راه  دربــاره  پایــان  در  فرزانیــان 
صنعت نوشت افزار گفت: تنها راه حل برای برطرف 
بازگشــایی  نوشــت افزار  صنعــت  مشــکل  شــدن 
مدارس است و اگر مدارس بازگشایی نشوند و این 
وضع ادامه پیدا کند، شــاید دیگر تولیدکننده های 
زیــادی در ایــن زمینــه بــه کار خــود ادامــه ندهند و 
تولیدکننــدگان بــه تعداد انگشت شــماری برســند. 
از طرفی فروشندگان هم مجبور به تغییر کاربری 
صنــف خــود خواهنــد شــد، چــرا کــه دیگــر صرفــه 

اقتصادی برای آن ها وجود ندارد.

حداکثر قیمت هر شانه تخم مرغ: ۴۶هزار تومان
رئیــساتحادیــهپرنــدهوماهــیحداکثــر
قیمــتهــرشــانهتخممــرغ۳۰تاییدربــازاررا

۴۵تا۴۶هزارتومانعنوانکرد.
مهدی یوسف خانی در گفت وگو  با باشگاه 
تحــوالت  آخریــن  دربــاره  جــوان،  خبرنــگاران 
بــازار مــرغ اظهــار کــرد: گرچه نرخ مصــوب مرغ 
تغییــری نکــرده اســت، اما ایــن کاال در بازار آزاد 
بــا نرخ های باالتری به فروش می رســد که مورد 

تایید وزارت جهاد و اتحادیه نیست.
او از کاهــش عرضــه مــرغ بــا نــرخ مصــوب 
خبر داد و گفت: با توجه به آنکه تامین مرغ با 
نرخ مصوب کم اســت، بخشــی از مصرف مردم 

از بازار آزاد تهیه می شود.
خبــری  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  یوســف خانی 
از توزیــع مــرغ زنــده بــا نــرخ مصــوب از ســوی 
مرغــداران نیســت، بیــان کــرد: اکنــون مرغداران 
به کشــتارگاه های اســتان های گیالن و مازندران 
تــا  و ۵۰۰  نــرخ ۱۸هــزار  بــا  را  مــرغ  کیلــو  هــر 
۱۹هــزار تومــان عرضه می کننــد که با وجود این 
کشــتارگاه های داخــل اســتان بــا نــرخ ۲۳هزار و 
۷۰۰ تا ۲۵هزار تومان نمی دهند و بخشی از آن 

را آزاد عرضه می کنند.
او افــزود: بــا وجــود ایــن مشــکل اصلــی در 
نرخ مرغدار به کشــتارگاه و عرضه از کشــتارگاه 
تــا واحدهــای صنفــی اســت و این  موضــوع هیچ 
ارتباطــی به مغــازه ندارد چراکه در صورت خرید 
بــا نــرخ مصوب، اقدام به عرضــه با نرخ ۲۴هزار 
و ۹۰۰تومــان می کنــد. هرچنــد تخلــف در برخی 

واحدهای صنفی هم وجود دارد.
رئیــس اتحادیــه پرنده و ماهی با اشــاره به 
اینکــه عرضــه مرغ بــا نرخ ۳۷ تا ۴۰هــزار تومان 
گران فروشــی اســت، بیــان کــرد: هم اکنــون هــر 
کیلــو مــرغ در خرده فروشــی ها بــا نــرخ ۳۱هــزار 

تومان عرضه می شود، هرچند اتحادیه این نرخ 
را قبول ندارد.

او کاهــش تولیــد را علت اصلی گرانی مرغ 
در بــازار اعــالم کــرد و افزود: گرچــه در ۱۰درصد 
خرده فروشــی ها هــم تخلــف رخ می دهــد امــا با 
کاالی  اثــر  کمبــود  نطفــه دار،  تخم مــرغ  واردات 

جایگزین مرتفع می شود.
تنظیــم  مرغ هــای  یوســف خانی قطعه بنــدی 
بــازار را تخلــف دانســت و گفــت: ســهمیه روزانــه 
مغازه داران ۱۳۰تن مرغ است که این میزان رقمی 

نیست که مغازه داران بخواهند تخلف کنند.
رئیــس اتحادیــه پرنــده و ماهی بــا تاکید بر 
عرضه مرغ تنظیم بازار با نرخ ۲۴هزار و ۹۰۰ تا 
۲۵هــزار و ۹۰۰ تومــان بیان کــرد: مردم هرگونه 

تخلف را با سامانه ۱۲۴ در جریان بگذارند.
کمبودیدرعرضهتخممرغنداریم

او در بخش دیگر اظهارات خود در واکنش 
بــازار گفــت:  افزایــش قیمــت تخم مــرغ در  بــه 
علی رغــم آنکه قیمت مصــوب هر کیلو تخم مرغ 
۱۴هــزار تومــان اســت، امــا با نرخ ۲۰ تــا ۲۱هزار 
تومان درب مرغداری عرضه می شــود، درحالیکه 

کمبودی در عرضه وجود ندارد.
یوســف خانی با اشــاره به اینکــه عرضه هر 
عــدد تخم مــرغ بــا نــرخ ۲هــزار تومــان منطقــی 
نیســت، بیــان کــرد: عرضــه هــر عــدد تخم مــرغ 
 بــا نــرخ ۲هــزار تومــان بیانگــر فــروش هر شــانه

تخم مــرغ بــا نــرخ ۶۰هــزار تومان اســت کــه این 
امــر  گرانفروشــی اســت چراکــه حداکثــر قیمــت 
هــر شــانه تخم مــرغ ۳۰تایی در بــازار باید ۴۵ تا 

۴۶هزار تومان باشد.
رئیــس اتحادیــه پرنــده و ماهــی در پایــان 
بــا واردات ۱۰هزارتــن تخم مــرغ،  تصریــح کــرد: 

قیمت به تعادل می رسد.
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اخبـــــــــــــــــار

رئیــسســازمانحمایــتاعــامکــرد،بنــابــر
تصمیمدولتبهمنظورشفافســازینظامتولید،
توزیــعوکنترلقیمتهادرکشــور،دســتورالعمل
ثبــتاطاعــاتدرســامانهجامعتجارتوســامانه

جامعانبارهااباغشد.
بــه گــزارش ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان 
و تولیدکننــدگان، عبــاس تابــش اظهــار کــرد: بنــا بــر 
تصمیمات دولت به منظور شفاف ســازی نظام تولید 
کشــور،  در  قیمت هــا  کنتــرل  و همچنیــن  توزیــع  و 
ســامانه  در  اطالعــات  ثبــت  ضــرورت  دســتورالعمل 
جامــع تجــارت و ســامانه جامــع انبارهــا از ســوی این 
سازمان ابالغ و کلیه واحدهای اقتصادی عرضه کننده 
کاالهای پتروشــیمی، روغن موتور تصفیه اول، لوازم 
خانگی، پودر شــوینده، پوشک خردسال، شیرخشک 
صنعتــی و مقاطــع فــوالدی ملــزم بــه ثبــت اطالعــات 
مربــوط بــه تولیــد، نگهــداری، توزیــع و … کاالهــا در 

سامانه های جامع تجارت و جامع انبارها شدند.
او افزود: مراحل اجرای پروژه استقرار سامانه 
پتروشــیمی، روغــن  بــرای کاالهــای  تجــارت  جامــع 
موتــور تصفیــه اول، لــوازم خانگــی، پــودر شــوینده، 
پوشــک خردســال، شیرخشــک صنعتــی و مقاطــع 

فوالدی در این سازمان در حال پیگیری است.
معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت ثبــت 
کلیــه اطالعــات مربــوط بــه تولیــد، نگهــداری، توزیع 
کاالهــا و… در ســامانه جامــع تجــارت را ضــروری و 
در راســتای تکالیف قانونی برگرفته از قانون مبارزه 
بــا قاچــاق کاال و ارز دانســت و افزود: براســاس این 
ابالغیه عرضه کاالهای فوق الذکر صرفاً در چارچوب 
ســامانه مذکور و از ســوی اشــخاص دارای کد نقش 
اقتصــادی  واحدهــای  کلیــه  و  بــود  خواهــد  میســر 
شــامل واحدهــای صنفی، فروشــگاه های زنجیره ای، 
شــرکت های پخــش، کســب و کارهــای مجــازی و… 
کــه کاالهــای فــوق را عرضه می کننــد مکلف به ثبت 

اطالعات از جمله ثبت نام در سامانه جامع تجارت 
و اخــذ کــد نقــش و همچنیــن ثبــت نــام در ســامانه 
جامــع انبارهــا و ثبــت اطالعــات مربــوط بــه محــل 
نگهــداری کاالهــا در ســامانه های مذکــور حداکثــر تا 

۲۷ شهریور سال جاری است.
و  مصرف کننــدگان  حمایــت  ســازمان  رئیــس 
ســازمان  جــدی  عــزم  بــر  تاکیــد  بــا  تولیدکننــدگان 
در  تولیدکننــدگان  و  مصرف کننــدگان  حمایــت 
برخــورد بــا واحدهــای متخلــف متذکــر شــد: اجــرای 
ایــن دســتورالعمل بــرای همــه واحدهــای اقتصــادی 
عرضه کننــده کاالهــای مورد اشــاره ضروری اســت و 
پــس از پایــان مهلت مقرر و در صورت انجام ندادن 

ایــن تکلیــف قانونــی، عالوه بر عرضه نشــدن کاال با 
متخلفان بر اســاس نوع تخلف تحت عنوان عرضه 
قوانیــن  چارچــوب  در  احتــکار،  و  شــبکه  از  خــارج 
تعزیــرات حکومتــی، نظام صنفی و قانــون مبارزه با 

قاچاق کاال و ارز برخورد قانونی انجام می شود.
تابــش خاطرنشــان کــرد: رصــد کاال در زنجیــره 
تجاری و نظارت سیستمی جهت تسهیل و جلوگیری 
از گران فروشــی، احتــکار، قاچــاق کاال و همچنیــن 
بهبــود و شفاف ســازی فعالیــت عامــالن تجــاری و 
رتبه بنــدی  و  اعتبارســنجی  امــکان  کــردن  فراهــم 
عادالنــه فعــاالن به صورت جدی و مســتمر از ســوی 
بازرسان این سازمان و سازمان های صنعت، معدن 

و تجارت اســتان ها در حال اجراســت و شــهروندان 
در صورت مشــاهده هرگونه تخلف می توانند موارد 
را از طریق تلفن ۱۲۴ اطالع رسانی کرده تا در اسرع 

وقت به آن رسیدگی شود.
از ســامانه  اســتفاده  بــا  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
جامــع تجــارت، انجــام مبــادالت تجــاری بــه ســمت 
مبــادی قانونــی هدایــت و پدیــده ی قاچــاق کاهــش 
خواهــد یافــت و ضمــن کاهــش زمــان بررســی ها و 
بروکراسی ها، مدیریت یکپارچه و نظارت و بازرسی 
بــر تجــارت داخلی بهینــه می شــود و همچنین طبق 
دســتگاه ها  همــه  ارز  و  قاچــاق  بــا  مبــارزه  قانــون 

مکلفند با این سامانه همکاری کنند.

ســخنگویانجمنصنایــعفرآوردههایلبنی
کشــوردرواکنــشبــهافزایشقیمتمــوادلبنی
عنــوانکــردکهوقتیقیمتشــیرخــام۵۰درصد
افزایــشیافتهاســتمیتــوانانتظارداشــتکه

قیمتمحصوالتلبنیافزایشنیابد؟
ســیدمحمدرضا بنی طبا در گفت و گو با ایسنا 
یــک عضــو کمیســیون  اظهــارات  بــه  واکنــش  در 
کشاورزی مجلس که یکی از دالیل افزایش قیمت 
مــواد لبنــی را حاصــل  فضای روانیِ تورمی کشــور 
دانسته بود، اظهار کرد: در بخشی از مصاحبه به 
برخــی از دالیــل افزایــش قیمــت محصــوالت لبنی 
کــه در نتیجــه افزایش نرخ نهاده هــای دامی بوده 
اشــاره شــده، امــا در ادامــه آمده که ســتاد تنظیم 
بازار و تعزیرات باید با جدیت به این موضع ورود 
کننــد. تــورم و افزایــش هزینه هــای تولیــد و شــیر 
خــام در صنایــع لبنیاتــی اتفاق افتاده اســت. مگر 
شــما می توانیــد بیــش از ۵۰درصد به قیمت شــیر 
خــام بــه عنوان ماده اولیه تولیــد محصوالت لبنی 
اضافــه کنیــد و انتظــار داشــته باشــید کــه قیمــت 

محصوالت لبنی افزایش پیدا نکند؟
فرآورده هــای  صنایــع  انجمــن  ســخنگوی 
لبنــی کشــور، ادامــه داد: بــه غیــر از شــیر خــام ما 
بــا افزایــش ۸۰درصــدی هزینه بســته بندی مواجه 

بوده ایم. مگر می شــود قیمت مواد پتروشیمی که 
در صنایع بســته بندی اســتفاده می شــود افزایش 
پیدا کند، اما هزینه تمام شده کاال افزایش نیابد؟ 
مگر هزینه های ســربار وابســته به تورم نیســت و 
آیــا هم اکنون در کشــور تــورم ۴۰درصدی نداریم؟ 
کــه  معناســت  ایــن  بــه  تــورم  ۴۰درصــد  معنــای 
ماهیانه شــما ۴درصد افزایش هزینه تولید دارید 
و بنگاه هــای تولیــدی بــا ایــن افزایــش هزینه هــا 

مواجه هستند.
بنی طبــا تصریــح کــرد: وقتی ایــن واقعیت ها 
را داریــم می تــوان انتظــار داشــت کــه هزینه هــای 
کاال افزایــش پیــدا نکنــد؟ وقتــی در ابتــدای ســال 
۴۰درصــد به حقوق و دســتمزدها اضافه می شــود 
می توان تا مرداد اجازه نداد که قیمت محصوالت 
تغییــر پیــدا نکنــد؟ زمانــی کــه بــه شــکل رســمی 
اعــالم می شــود که به حقوق کارگــران و کارمندان 
۴۰درصــد بایــد اضافه شــود و تولیدکننــدگان باید 
حقــوق کارگــران خــود را ۴۰درصــد افزایــش دهند 
چگونه انتظار داشــته باشــیم که به قیمت کاالها 

و خدمات خود اضافه نکنند؟
او گفت: کسانی که صنایع را به سوءاستفاده 
از جــو روانــی تورم متهم می کنند ســری به بورس 
بزنند تا متوجه شوند حاشیه سود صنعت لبنیات 

چقدر بوده است؟ حاشیه سود صنعت لبنیات در 
ســال گذشــته ۴درصد بوده که میان تمام صنایع 
حاضر در بورس کمترین میزان اســت. این میزان 
ســود در ســه ماهــه اول امســال به طــور میانگین 
یک درصد بوده اســت. این امر نشــان می دهد که 
صنعت لبنیات دیگر جذابیت سرمایه گذاری ندارد 
که در ادامه این صنعت فرســایش پیدا می کند و 

در نتیجه کارگران بیشتری بیکار می شوند.
بنی طبــا بــا بیــان این کــه افزایش قیمــت مواد 
لبنــی بــه هیچ وجــه بــه جــو روانــی حاصــل از تــورم 
کامــال  قیمــت  افزایــش  ایــن  گفــت:  برنمی گــردد، 
واقعــی اســت و خودســرانه نمی تــوان قیمت هــا را 
افزایــش داد. اعتــراض دامداران در تیــر این بود که 
قیمــت شــیر خــام باید ۶۴۰۰ تومان شــود که وزارت 
جهادکشــاورزی در مرداد قیمت تضمینی شــیر خام 
را ۶۴۰۰ تومــان اعــالم کــرد کــه بیــش از ۵۰درصــد 
شــیر  قیمــت  می دهــد.  نشــان  را  قیمــت  افزایــش 
خــام در قیمــت تمام شــده محصــوالت لبنــی نقــش 
اساســی را دارد. وقتــی قیمــت شــیر خــام ۵۰درصــد 
افزایــش یافتــه اســت می تــوان انتظــار داشــت کــه 
قیمــت محصــوالت لبنــی افزایش نیابــد؟ مگر اینکه 
برخی انتظار داشته باشند به جای شیر، آب دست 
مصرف کننــده بدهنــد کــه البتــه هزینــه آب معدنــی 

هم اکنون گران تر از شیرخام است.
فرآورده هــای  صنایــع  انجمــن  ســخنگوی 
لبنــی کشــور، در ادامــه بــا طــرح مســائلی دربــاره 
تاثیــرات نــرخ ارز بــر نهاده هــای دامــی و تحریم ها 
گفــت: راهکار عاجل، اصالح سیاســت گذاری های 
تولیدکننــده  اختیــار  در  کــه  اســت  کشــور  کالن 
نیســت. تصمیماتــی در سیاســت های کالن اتخاذ 
شــده کــه تاثیراتــش را در زندگــی روزمــره مــردم 
شــاهد هســتیم. توصیــه جــدی مــا ایــن اســت که 
بــه  امــروز  کــه  را  تومانــی   ۴۲۰۰ اختصاصــی  ارز 
شــکل یارانــه ســیاه و رانــت در ابتــدای زنجیــره به 
نهاده هــای دامــی اختصاص می دهیــد حذف کرده 
و مابه التفاوت آزاد شده را به مصرف کنندگان در 

دهک های محروم اختصاص دهید.
ســخنگوی انجمــن صنایــع فرآورده های لبنی 
کشــور، خاطرنشــان کرد: ســال ها اســت که طرح 
شــیر رایــگان مــدارس کــه حــق مســلم کــودکان 
ایــن کشــور اســت بــه درســتی اجــرا نمی شــود و 
اگــر ســایر نماینــدگان مجلــس قصــد حمایــت از 
دارنــد هیــچ مصرف کننــده ای  را  مصرف کننــدگان 
ارجح تــر از دانش آمــوزان ایــن مــرز و بوم نیســت، 
پــس ایــن طــرح را دوبــاره در قانــون بودجــه احیــا 

کنید.

غیردولتــی ســازمانهای هماهنگــی شــورای
از وگردشــگری میــراثفرهنگــیصنایــعدســتی
میــراث معــاون انتخــاب در خواســتند ضرغامــی

فرهنگی،داشتنتخصصرالحاظکند.
بــه گــزارش خبرگزاری مهر، شــورای هماهنگی 
میــراث فرهنگــی، صنایــع  ســازمان های غیردولتــی 
دســتی و گردشــگری کشــور در نامــه ای خطــاب بــه 
وزیــر میــراث فرهنگی نوشــت: »مســئولیت معاون 
احتمالی تــان در عرصــه میــراث فرهنگــی، بــه عنوان 
جمعــی کــه بی هرگونــه چشم داشــت تمــام تــالش 
خــود را در زمینــه حفــظ میــراث فرهنگــی اســالمی 
ایــران ســرزمین عزیزمــان صــرف کــرده و انشــاهللا 
می نمائیــم، چنــد نکتــه با محض درد دل با شــما در 
میــان می گذاریــم و امیــد داریــم بــه عنــوان مدیــری 
مدبــر و بــا اعتبــار فرهنگــی و به زعم مــا معتبرترین 
وزیــر کابینــه فعلــی، به دغدغه های مــان توجه الزم 

مبذول فرمائید.
جنــاب مهنــدس ضرغامی عزیــز خاطره مان از 
مختلــف  مســولیت های  در  مدبرانه تــان  مدیریــت 
بــه تخصــص در  بــر توجــه  به ویــژه صــدا و ســیما 
مســؤلیت  در  و  می دهــد  شــهادت  انتصابــات 
جدیدتــان در عرصــه میــراث فرهنگــی گردشــگری 
و صنایــع دســتی نیــز امیــد داریــم بر همــان منوال 
تجربــه  بــا  و  معاونــی متخصــص  انتصــاب  شــاهد 
همیــن  در  باشــیم  فرهنگــی  میــراث  عرصــه  در 
اوالً: علی رغــم  کــه  رابطــه خاطرنشــان می ســازیم 
اینکــه بســیاری از مدیریت هــای کالن بخش هــای 

تخصصــی مسؤلیت شــأن را بــه مدیران زیر دســت 
تفویــض می کننــد اما تجربه نشــان داده اســت که 
معــاون میراث فرهنگی حضرتعالی که در حقیقت 
میــراث فرهنگــی ســابق  رئیــس ســازمان  هم تــراز 
هســتند ســکان تمامــی سیاســت های خــرد و کالن 
در این عرصه را در دســت خواهند داشــت و تأیید 
می فرمایید با توجه به حساســیت های محلی ملی 
و بین المللــی حفــظ احیــا و معرفی میراث فرهنگی 
کشــور عــدم انتصــاب فــردی بــا آگاهــی تخصصــی 

و تجربــه بنــا بــه تجربــه ممکــن اســت بــه ایجــاد 
میــراث  از  در عرصــه حفاظــت  جــدی  بحران هــای 
فرهنگــی،  بغرنــج  مســائل  بخصــوص  و  فرهنگــی 
اجتماعــی و حتی سیاســی نــزد جامعه مخاطب که 

آحــاد مختلف جامعه هســتند، بی  انجامد.
دوم اینکــه برخــی مســئولیت ها نظیــر معــاون 
از  بســیاری  در  می بایســت  فرهنگــی  میــراث 
کمیته ها، کمیســیون ها و جلســات تصمیم ســازی و 
تصمیم گیری شخصاً حضور یابد که در آنجا می باید 

نســبت به موضوعات حســاس اعالم موضع، نظر و 
حتــی در مواقعــی اظهارنظرهــای ارشــادی و هدایتی 
داشــته باشــد مانند حضور ایشــان در شــورای عالی 
شهرســازی و معمــاری کــه انواع طرح های شــهری و 
منطقــه ای بــرای تصویــب مطرح می شــوند و مطابق 
اساســنامه مصــوب مجلــس شــورای اســالمی اظهار 
نظر نهایی با ایشــان خواهد بود و تأیید می فرمایید 
کــه اظهارنظــر نهایــی در ایــن مقیــاس جــز از عهــده 
افــرادی کــه تخصــص مســتقیم و مرتبــط و توأمــان 

تجربه مستقیم اجرایی داشته باشند، بر نمی آید.
ســوم این مجموعه در حال حاضر با مشکالت 
بســیاری دســت به گریبان اســت. انتخاب مسئولی 
که فاقد تجربه کافی باشــد ممکن اســت نه تنها به 
حــل و فصل مشــکالت موجود کمکــی نکند بلکه به 
بحران ســازی های جدی منجر شــود در این زمینه به 
موضوعاتــی نظیــر بحران حذف میــدان نقش جهان 
از فهرست میراث جهانی، آتش سوزی مسجد جامع 
ساری، تخریب کاروانسرای تاریخی شهر نیشابور و 
بسیاری نمونه بحران زا در سطوح ملی و بین المللی 

می توان اشاره کرد.
در پایان انتظار داریم حضرت عالی با نگاه ژرف 
و راهبــردی تــان نســبت بــه انتخــاب معــاون میراث 
فرهنگــی با حساســیت بیشــتری توجــه فرمائید چرا 
کــه تأییــد می فرمایید که میــراث فرهنگی بزرگترین 
ســرمایه کشــور در پیشــبرد صنعــت گردشــگری و 
باالتــر از آن تحقــق توســعه پایدار ســرزمین بشــمار 

می رود«.

 درخواستسازمانهایغیردولتیازوزیرمیراثفرهنگی:

تخصصرادرانتخابمعاونمیراثفرهنگیدرنظربگیرید

واکنشصنایعلبنیبهاظهاراتعضوکمیسیونکشاورزی
مجلسدربارهافزایشقیمتموادلبنی

ثبتاطاعاتدرسامانههای»تجارت«و»جامع
انبارها«الزامیشد
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انحصارگری با ممنوعیت 
واردات مودم

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران معتقد 
اســت کــه بــا واردات قطعــات به جــای دســتگاه مودم، 
باعث می شود تا شرکت تولیدکننده از پرداخت مالیات 

معاف شود و همین امر انحصارگری ایجاد می کند.
محمدرضــا فرجی تهرانــی، در گفت وگــو بــا باشــگاه 
مــودم،  واردات  ممنوعیــت  دربــاره  جــوان،  خبرنــگاران 
گفــت: از ســال ۱۳۹۶ واردات مــودم بــه کشــور ممنــوع 
شده است و اکنون تنها  یک شرکت ادعای تولید مودم 
داخلی را دارد، اما به این دلیل که نمی تواند نیاز داخل 
را تامیــن کند،هــم قیمت باال رفته و هم قاچاق این کاال 

به کشور زیاد شده است.
او ادامه داد: در آمار گمرک، واردات مودم هایی که 
با ســیم کارت کار می کند، وجود دارد اما واردات »مودم  

ای دی اس ال« نداریم.
فرجــی دربــاره بــازار داخلی مودم در کشــور گفت: 
مــا هیــچ تنوعــی در حــوزه مــودم نداریــم و تنها شــرکت 
تولیدکننده مودم در ایران، دو مدل مودم تولید می کند 
کــه یکــی از آن هــا جدید و مدل دیگر آن، مدل قدیمی و 
متعلق به ۹ ســال پیش اســت. این در حالی اســت که 
مدل های مودم در بازار های جهانی تنوع بسیاری دارد.

بــه  مــودم  واردات  از  جلوگیــری  دربــاره  فرجــی 
بهانــه تولیــد داخلــی، بیــان کرد: شــبکه و مــودم نیاز به 
یــک تکنولــوژی خــاص دارد کــه اکنون توانایــی تولید آن 
را نداریــم. تمــام دســتگاه های مــودم تولیــد داخــل، بــا 
قطعــات وارداتــی و مونتاژی تولید می شــوند و تنها بدنه 

پالستیکی آن ها، در ایران تولید می شود.
او ادامــه داد: واردات قطعــات بــه جــای دســتگاه 
مودم، باعث می شــود تا شــرکت تولیدکننده از پرداخت 
مالیــات معــاف شــود و همیــن امــر انحصاگــری ایجــاد 

می کند.
دالر  قیمــت  کــه  زمانــی  در  داد:  توضیــح  فرجــی 
۱۲هــزار تومــان بــود، مــودم بــه قیمــت ۱۸۰هــزار تومــان 
فروختــه می شــد، امــا بــا قیمــت دالر امــروز، بیــش از 

۷۰۰هزار تومان به فروش می رسد.

سیاهکلی،عضو کمیسیون 
صنایع مجلس: سیمان 

به قیمت واقعی خود 
بازگردانده شد

عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــورای 
اسالمی عنوان کرد که وزیر صنعت، معدن و تجارت به 
نخســتین تعهد خود به مجلســی ها جامه عمل پوشاند 

و قیمت سیمان را به قیمت واقعی خود بازگرداند.
تجــارت،  و  معــدن  صنعــت،  وزارت  گــزارش  بــه 
لطــف هللا ســیاهکلی گفــت: در ایــن دوره صحبت هــای 
مبســوطی بــا وزرا بــرای رای اعتمــاد در صحــن مجلــس 
و کمیســیون ها داشــته ایم و اعتماد ما به وزرا مشــروط 

بوده است.
او شــرط حفــظ رای اعتمــاد را عمــل بــه وعده هــا و 
برنامه هــای ارائــه شــده برشــمرد و ادامــه  داد: توجــه بــه 
ســیمان، فوالد، خودرو، تنظیم بازار، صادرات و غیره از 
جملــه برنامه های ســیدرضا فاطمی امیــن، وزیر صنعت، 

معدن و تجارت بوده است.
نماینــده مــردم قزویــن، البــرز و آبیــک در مجلــس 
قــول  وزیــر صنعــت  اینکــه  اعــالم  بــا  اســالمی  شــورای 
داده بــود کــه قیمــت ســیمان را تا مهر بــه قیمت واقعی 
بازگرداند، گفت: فاطمی امین با عمل به نخستین تعهد 
خود به مجلســی ها، قیمت ســیمان را به قیمت واقعی 

خود بازگرداند.
ســیاهکلی اضافه  کرد: با همین توانمندی و عزمی 
که از فاطمی امین سراغ داریم، قیمت فوالد نیز تعدیل 
خواهد شــد و اقدام های مناســبی برای خودرو نیز ارائه 

خواهد داد.
مجلــس  معــادن  و  صنایــع  کمیســیون  عضــو 
خاطرنشــان  کــرد: وزیــر صنعــت بــرای بهبود وضــع بازار 
مجلــس  از  را  مناســبی  زمان بنــدی  خــودرو،  و  فــوالد 
گرفتــه اســت و بــر اســاس همیــن برنامــه زمان بنــدی به 

موفقیت های خوبی خواهد رسید.
پیــش از ایــن، وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا 
بیــان اینکــه قیمــت ســیمان به نرخ پیــش از قطعی برق 
بازگشــت و قیمــت آن در بــورس بــه کیســه ای ۲۵هــزار 
تومان رسیده، گفته بود: اقداماتی که در جریان کنترل 
قیمــت ســیمان در وزارت صنعــت انجــام شــد، برخــورد 
تعزیراتی و دســتوری نبود بلکه اصالح ســاختارها منجر 

به تعادل بازار و کاهش قیمت ها شد.
عضــو کابینــه دولــت ســیزدهم بــا بیــان اینکــه نرخ 
ســیمان فلــه نیــز به ۳۶۰تومان رســید که همــان قیمت 
ســه مــاه قبــل اســت، تأکیــد کــرد: کاری کــه مــا بــرای 
کنتــرل قیمــت ســیمان انجام دادیم اصالح ســاختار بود 
و بــا روش هــای تعزیراتی، مــوردی و همچنین ایجاد جو 
روانــی، قیمت ها به اینجا نرســید، بــه طوری که تعادلی 

که در بازار ایجاد شد نرخ سیمان را کاهنده کرد.

اخبـــــــــــــــــار صنایعی که در دوران کرونا 
بیشترین رونق را ثبت کردند

بررســی های اتــاق بازرگانــی تهران نشــان می دهد 
کــه وضــع تولیــدات صنعتــی جهان در فصل دوم ســال 

۲۰۲۱ شرایط مشابهی نداشته اند.
هرچنــد شــیوع کرونــا در ابتــدا به ســالمت جوامع 
مختلــف هجــوم بــرد امــا بــا توجــه بــه محدودیت هایــی 
کــه دولت هــا مجبــور بــه وضــع آنهــا شــدند، بســیاری از 
حوزه های اقتصادی تحت تاثیر کرونا، با افت فعالیت و 

رشد منفی مواجه شدند.
با وجود این در سال ۲۰۲۱، با آغاز واکسیناسیون 
بــرای  اقتصــادی  حوزه هــای  کــه  راهکارهایــی  البتــه  و 
فعالیــت همزمــان بــا شــیوع کرونــا پیــدا کردند، شــرایط 
قــدری بهبــود یافت و بســیاری از بخش هــای اقتصاد بار 
دیگر مسیر رشد را طی کردند، با وجود این بررسی های 
اتــاق بازرگانــی تهران از وضع تولیدات صنعتی جهان در 
فصــل دوم ســال ۲۰۲۱ نشــان می دهــد که همــه صنایع 

شرایط مشابهی نداشته اند.
بر اساس اطالعات ارائه شده در این گزارش، رشد 
تولیدات صنعت الســتیک و پالســتیک جهان نســبت به 
مدت مشــابه ســال قبل ۲۰درصد افزایش یافته اســت. 
در حــوزه مــواد معدنــی ایــن رشــد ۲۱درصــد و در حــوزه 
فلزات حدودا ۱۷درصد بوده اســت. در میان کشــورهای 
در حــال توســعه و نوظهــور نیز صنایع الســتیک رشــدی 
۳۲ درصــدی، مــواد معدنــی رشــدی ۶۱درصــدی و فلزات 

رشدی حدودا ۴۰درصدی را به ثبت رسانده اند.
در حوزه محصوالت غذایی رشد جهانی ۵.۷ درصد 
و رشــد اقتصادهــای نوظهــور کمتــر از پنــج درصــد بــوده 
اســت. در حوزه نوشــیدنی ها اما رشــد جهانی حدودا ۱۴ 
و رشــد نوظهور بیش از ۲۷درصد بوده اســت. در حوزه 
محصوالت تنباکو نیز رشد جهانی ثبت شده کمتر از دو 

درصد تخمین زده می شود.
در حوزه نســاجی، رشــد تولیدات نســبت به مدت 
مشــابه ســال قبل ۱۹ درصد بوده، در حوزه پوشاک این 
عدد به ۲۰ و در حوزه چرم به ۱۷ درصد رســیده اســت. 
در میــان اقتصادهــای نوظهور رشــد تولیدات پوشــاک از 

مرز ۶۶ درصد نیز عبور کرده است.
الکترونیکــی،  محصــوالت  و  کامپیوتــر  حــوزه  در 
رشــد جهانــی ۲۱ و رشــد اقتصادهــای در حــال توســعه 
۲۶ درصــد بوده اســت. در حوزه تجهیــزات الکترونیکی 
امــا اقتصادهــای نوظهــور رشــدی بیــش از ۵۳ درصدی 
را بــه ثبــت رســانده اند. در حوزه تولیدات چوب، رشــد 
جهانــی ۱۷ و رشــد اقتصادهــای نوظهور ۴۰درصد بوده 
اســت. در حــوزه کاغــذ نیــز بــه ترتیــب رشــد هفــت و 
۱۰درصدی در جهان و کشورهای در حال توسعه ثبت 

شده است.
در حوزه ماشین آالت، تولیدات ۲۰ درصد، در حوزه 
وســایل نقلیــه موتــوری ۴۵ درصــد و در ســایر تجهیزات 
حمــل و نقــل تولیــدات ۲۲ درصــد رشــد داشــته اســت. 
کشــورهای در حال توســعه تنها در حوزه وســایل نقلیه 

موتوری رشدی ۱۲۵ درصدی را به ثبت رسانده اند.

اخبـــــــــــــــــار

وزیــر صنعت، معدن و تجــارت با تأکید 
بر لزوم اصالح ساختار این وزارت، آمیختگی 
کســب و کار بــا حاکمیــت را یکی از آفت های 
ســازوکارهای دولتــی دانســت و از تشــکیل 

ستاد مؤسسات غیرحاکمیتی خبر داد.
و  معــدن  صنعــت،  وزارت  گــزارش  بــه 
جلســه  در  فاطمی امیــن  ســیدرضا  تجــارت، 
تودیع و معارفه تعدادی از معاونان و مدیران 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت کــه همزمان 
وزارتخانــه  ایــن  بــا جلســه شــورای معاونــان 
برگــزار شــد، بــا بیــان اینکــه تمرکــز معاونــت 
طــرح و برنامــه ایــن وزارتخانــه بــر هماهنگــی 
و یکپارچه ســازی اســت، گفــت: بــا اصالحاتی 
که در ســازوکارها و فرآیندها و مأموریت های 
انجــام اســت،  بخش هــای مختلــف در حــال 
ایــن معاونت بیشــتر نقــش هماهنگ کننده و 

یکپارچه سازی خواهد داشت.
وزیــر صنعــت، معدن و تجارت با اشــاره 

توســعه  بــر  رئیس جمهــوری  تأکیــدات  بــه 
تجــارت، تغییــر ســاختار در ایــن بخــش را نیز 
ضروری دانســت و بر داشــتن اختیارات کافی 
ســازمان توســعه و تجــارت در راســتای تحقق 
اهــداف و اجــرای برنامه های مربوط به تجارت 

بین المللی تاکید کرد.
فاطمی امیــن در ادامه به تغییر و اصالح 
مأموریت هــا در حــوزه بازرگانی داخلی اشــاره 
کرد و گفت: با توجه به اینکه تنظیم بازار در 
حوزه های تخصصی به این بخش برمی گردد، 
نظــام  بــر  بازرگانــی داخلــی  تمرکــز معاونــت 
توزیع و از حلقه تولید تا مصرف خواهد بود.
او بــا یــادآوری کارهــای مطالعاتــی انجام 
از نهایــی  شــده در حــوزه بازرگانــی داخلــی، 
شــدن ۱۵پــروژه در این حــوزه در روزهای آتی 

خبر داد.
ضرورت تفکیک کسب و کار 

از حکمرانی

وزیــر صنعت، معدن و تجارت در بخش 
دیگر این جلســه، با تاکید بر ضرورت تفکیک 
کسب و کار از حکمرانی، آمیختگی این دو را 
یــک آفــت در ســازوکار دولتی توصیــف کرد و 
افــزود: ایــن آمیختگی موجب شــده که برخی 
وزارتخانه هــا هــم حکمرانــی و هم بنــگاه داری 
کننــد کــه هــم بــه ضــرر بنــگاه و هــم بخــش 

حاکمیت است.
فاطمی امیــن،  توضیحــات  اســاس  بــر 
در  تومانــی  میلیــارد  انباشــته ۸۰هــزار  زیــان 
ایــن  نتیجــه  کشــور  بــزرگ  خودروســازی  دو 
ســتاد  راســتا  همیــن  در  و  اســت  آمیختگــی 
راهبردی شــرکت ها و مؤسسات غیرحاکمیتی 
به ریاســت دســتیار ویژه وزیر صنعت، معدن 
و تجــارت تشــکیل خواهد شــد و امــور مربوط 
به مأموریت حاکمیتی شــرکت های مذکور در 

زیرمجموعه این ستاد قرار خواهد گرفت.
او در پایــان بــا تاکیــد بــر ظرفیــت بــاالی 

بیــن  همدلــی  و  تعامــل  از  صمــت  وزارت 
بخش ها و وزارتخانه های مختلف کشــور خبر 
داد و ضمن تشــکر از زحمات همه معاونان و 
مدیران پیشــین وزارتخانــه، چرخش مدیریتی 
را گامــی برای ایجاد نوآوری در حوزه مدیریت 

دانست.
در ایــن جلســه فاطمی امیــن در احــکام 
بــه عنــوان  را  نیــازی  جداگانــه ای ســیدمهدی 
»معــاون طــرح و برنامــه«، علیرضا پیمان پاک 
را بــه عنــوان »معــاون وزیــر و رئیس ســازمان 
توسعه و تجارت ایران«، علی نبوی به عنوان 
»دســتیار ویــژه وزیــر و رئیــس ســتاد راهبری 
شــرکت ها و مؤسســات غیــر حاکمیتــی تحــت 
پوشــش وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت«، 
»سرپرســت  عنــوان  بــه  بیــگ زاده  صدیــف 
معاونــت بازرگانی داخلی« و یونس ســلمانی 
بــه عنــوان »مدیــرکل دفتــر امــور اقتصــادی و 

سیاست های تجاری« معرفی کرد.

زعفــران،  ملــی  شــورای  دبیــر  گفتــه  بــه 
از  حاصــل  افــزوده  ارزش  ۱۵درصــد  از  بیشــتر 
صــادرات زعفــران بــه دلیــل اینکــه زعفــران در 
بســته بندی های بــزرگ بــه فــروش می رســد بــه 

کشور برنمی گردد.
فرشــید منوچهری در گفت وگو با خبرگزاری 
ایلنــا از میــزان صادرات زعفران در ۴ ماه گذشــته 
خبــر داد و گفــت: صــادرات زعفــران در ۴ مــاه 
گذشــته ۲۱ و نیم درصد نســبت به مدت مشــابه 

سال گذشته افزایش داشته است.
او ادامه داد: ۷۰ کشور دنیا خریدار زعفران 
از ایران هستند و سال ۹۹ صادرات این محصول 
بــه ســال گذشــته  از ۳۵درصــد نســبت  بیشــتر 
افزایــش داشــت و بیــش از ۳۲۵ تــن، صــادرات 

زعفران از ایران انجام شده است.
منوچهــری بــا اشــاره بــه اینکــه زعفــران در 
مناطــق محــروم و کــم آب کشــور کشــت و یــک 

محصــول اســتراتژیک محســوب می شــود عنــوان 
کــرد: اگــر اجــازه دهنــد ارز حاصــل از صــادرات 
زعفران به قیمت روز در بازار به فروش برسد یا 
دولــت ایــن محصول را به نرخ روز بازار خریداری 
ایــن  قاچــاق  بــرای  انگیــزه  ایــن صــورت  کنــد در 
محصول از بین می رود و بازار زعفران در کشــور 

به دست صادرکننده می افتد.
او بــا بیــان اینکــه صــادرات زعفران بســتگی 
بــه عوامــل متعــددی دارد بیــان کــرد: کشــور مــا 
بزرگتریــن صادرکننــده زعفــران در جهــان اســت. 
تحریم هــا و انتقــال ارز، صــادرات را تحــت تاثیــر 
قــرار می دهنــد. کشــورهای مختلف دنیــا زعفران 
را از ایــران خریــداری و بســته بندی می کننــد و در 
بــازار جهانــی عرضــه می شــود. اگــر زیرســاخت ها 
حل و مشــکالت پیش رو رفع شــود صادرات این 

محصول آینده بسیار روشنی پیش رو دارد.
صــادرات  مدیریــت  داد:  ادامــه  منوچهــری 

زعفــران بــه نظــارت نیــاز دارد و از وزارت جهــاد 
کشــاورزی در خواســت داشــته ایم کــه چنانچــه 
در بخــش دولتــی محدودیتــی بــرای مدیریــت بــر 
صادرات زعفران وجود دارد به عنوان یک تشکل 
ملی آمادگی داریم مســئولیت این کار را برعهده 

بگیریم۰
اینکــه  بیــان  بــا  زعفــران  ملــی  شــورای  دبیــر 
دولــت  کمــک  بــه  زعفــران  صــادرات  در  مدیریــت 
نیازمند است گفت: شورای ملی زعفران برای اینکه 
بتوانــد برنــد و نشــان ملــی ایــن محصــول را به ثبت 
جهانــی برســاند همچنین به زیرســاخت های بخش 
هکتــار  برداشــت ۵/۳  کــه  کنــد  کمــک  کشــاورزی 
زعفــران بــه دو برابــر برســد در ایــن صــورت هزینــه 

تولید این محصول ۵۰ درصد کاهش می یابد.
منوچهــری ادامه داد: ارز حاصل از صادرات 
زعفــران بــه دلیــل کمــک و از بین بردن یک قشــر 
بــه نــام قاچاقچی به وجود آمــده که به نظر بنده 

به علت اشتباهاتی بوده که بانک مرکزی مرتکب 
شــد. اگــر ارز بــه نــرخ روز خریــداری شــود قشــر 
قاچاقچی هم از بین می رود چون ریســک اســت 

و برای قاچاقچی توجیهی نخواهد داشت.
او دربــاره مطالعــات دارویــی و بســته بندی 
زعفــران گفــت: مــا حتــی بــا پیشــنهاد اینکــه اگــر 
بتوانیــم روی زعفــران ایــران کــه در دنیــا بهتریــن 
کیفیــت را دارد مطالعــات دارویــی انجــام دهیــم، 
اعــالم داشــتیم بــا اختصــاص دادن نیم درصــد از 
صــادرات زعفــران به بخش خصوصــی برای اینکه 
بتوانــد بــرای ایــن محصــول اســتراتژیک بازاریابی 
کنــد و از بســته بندی کــه  به صورت مســتقیم در 
ســبد کاالی مصرف کننــده خارجــی قــرار می گیــرد 

حمایت کند.
منوچهری افزود: ما در اوضاع فعلی بیشتر 
از صــادرات  افــزوده حاصــل  ارزش  از ۱۵درصــد 
زعفــران را نمی توانیــم به کشــور بازگردانیم چون 

فــروش  بــه  بــزرگ  بســته بندی های  در  زعفــران 
بــه  محصــول  ایــن  اگــر  کــه  حالــی  در  می رســد 
بســته بندی هایی کــه قابــل عرضه در ســبد کاالی 
مصرف کننده تبدیل شود حداقل به ۲ تا ۳ برابر 
ارزش افــزوده اضافــه می شــود و بــه ایــن معنــی 
اســت که ســود حاصل از آن به کشــور بازگشــته 

است.
دبیــر شــورای ملــی زعفــران در پایــان گفت: 
زیرســاختی  مشــکالت  رفــع  بــرای  دولــت  قطعــا 
زعفــران، یکســری راهکارها را انجــام خواهد داد. 
ما هم به عنوان شورایی که بازوی مشورتی است 
قطعا مسائل و مشکالت را به دولت، وزیر جهاد 
کشــاورزی و وزیر ســمت منعکس خواهیم کرد و 
امیدواریــم هــر چــه ســریعتر برای حل مشــکالت 
زیرساختی زعفران اقدام شود که حجم صادرات 
و قیمــت ایــن محصــول در بــازار جهانــی افزایــش 

پیدا خواهد کرد.

مدیرعامــل اتحادیه سراســری دامداران از 
تحویل ندادن سبوس با قیمت تعیین شده در 
ســامانه و در نتیجه انباشــت سبوس ها و کپک 

زدن آنها در انبارها خبر داد.
مجتبــی عالــی در گفت وگو با ایســنا اظهار 
کرد: در مرداد دامداران و شــرکت ها در ســامانه 
ســبوس، ســبوس مــورد نیــاز خــود را بــا قیمــت 
۱۴۰۰ تومــان خریــداری کردنــد ولــی ایــن اقــالم 
بــه آنهــا تحویــل داده نشــد. بــه عبــارت دیگــر 
کارخانــه داران نــه تنهــا ایــن قیمت تعیین شــده 

در ســامانه را رعایــت نکردنــد بلکــه حتــی اعالم 
کردند براساس نامه های وزارت صمت دامداران 
بایــد ســبوس را با قیمــت ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان 

خریداری کنند.
بــه  تمایــل  نیــز  دامــداران  داد:  ادامــه  او 
خریــد ســبوس بــا قیمت هــای بــاال نداشــتند و 
ایــن ســبوس ها بــر روی هــم انباشــته شــد. در 
نهایــت بــه دلیــل ایــن انباشــت و رطوبــت بــاال 
تمــام ایــن ســبوس ها کپــک زد. البتــه برخــی از 
کارخانــه داران توانســتند با نرخ آزاد، بخشــی از 

سبوس هایشان را بفروشند.
دامــداران  سراســری  اتحادیــه  مدیرعامــل 
اضافــه کــرد: نامه نگاری هــای بســیاری در ایــن 
زمینه شد. در نهایت ۸۰درصد این سبوس ها را 
وقتــی تحویــل دادند که همــه آنها کپک زده بود 

و باید معدوم می شدند.
او تصریــح کــرد: وقتــی قیمــت ســبوس در 
ســامانه ۱۴۰۰ تومان تعیین شده است، فروش 
آن بیــش از ایــن قیمت معنی ندارد. متاســفانه 
ایــن مــاه هــم ســبوس بــا قیمــت ۱۴۰۰ تومــان 

در ســامانه قــرار گرفتــه ولــی هنوز بــه دامداران  
تحویل داده نشده است.

عالــی بــا بیــان اینکــه ۲۸درصــد غــذای دام 
ســبوس اســت و از مــرداد تاکنــون ۳۰درصــد از 
آن تامیــن شــده، گفــت: اگــر قــرار برایــن باشــد 
کــه قیمــت ســبوس بــاال بــرود طبیعتــا قیمــت 
شــیر و گوشــت هم افزایش خواهد داشت زیرا 
تومانــی   ۱۴۰۰ ســبوس  براســاس  در  شــیرخام 

قیمت گذاری شده است.
دامــداران  سراســری  اتحادیــه  مدیرعامــل 

در پایــان افــزود: همچنــان در حــال نامه نــگاری 
هســتیم تــا ایــن مشــکل برطــرف شــود. یعنــی 
بــه جــای اینکــه بــه فکــر تولیــد باشــیم و بــرای 
آن برنامه ریــزی کنیــم درگیــر کارهــای بیهــوده 
هســتیم. متاســفانه در نامه هــای ســتاد تنظیــم 
بــازار شــیطنت های خاصــی وجــود دارد و مــوارد 
دوپهلــو ذکــر می شــود. بــه بیــان دیگر مســتقیم 
قیمــت  ســامانه  در  وقتــی  نمی شــود  گفتــه 
مشخصی وجود دارد، فروش بیش از آن قیمت 

نباید اتفاق بیفتد.

رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان شیرخشــک 
نوزاد اعالم کرد که در تفاهم نامه ای، مواد اولیه 
شیرخشــک نوزاد به عنوان دارو معرفی شــده و 
بــر این اســاس مشــکل ترخیص این مــواد اولیه 

به زودی رفع می شود.
هانــی تحویــل زاده در گفت و گــو بــا باشــگاه 
خبرنــگاران جوان، درباره آخرین جزئیات رســوب 
مواد اولیه شیرخشک نوزاد در گمرک اظهار کرد: 
در هفته گذشته در جلسه ای قرار شد که وزارت 
بهداشــت، شیرخشــک را به عنــوان دارو به دفتر 
مقــررات و صــادرات معرفی کند تا اجازه ترخیص 

آن داده شــود چراکه آنها مواد اولیه شیرخشــک 
نــوزاد را جــز مــواد غذایی و دارویــی نمی دانند که 

امیدواریم با این نامه مشکل رفع شود.
اولیــه  مــواد  آنکــه  بــه  توجــه  بــا  افــزود:  او 
شیرخشــک نــوزاد بــه عنــوان دارو معرفــی شــده 
است، از این رو به سبب قرار گرفتن در اولویت 

یک کاال به آن ارز دولتی تخصیص می یابد.
تحویل زاده با اشــاره به اینکه موجودی مواد 
اولیه کارخانه ها به اندازه ۲ماه نیاز کشور است، 
بیان کرد: براین اســاس نگرانی از بابت کمبود یا 
کمیاب شــدن شیرخشــک نوزاد یا افزایش قیمت 

نداریــم، هرچنــد ممکــن اســت در برخــی برندهــا 
کمبود وجود داشته باشد که با برند مشابه قابل 

جایگزینی است.
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  مســئول  مقــام  ایــن 
عرضــه  در  خاصــی  مشــکل  کنونــی  اوضــاع  در 
شیرخشــک نداریــم، گفت: با توجه به مشــکالت 
تخصیــص ارز، بارهــا پیشــنهاد داده ایــم کــه ارز 
ترجیحــی مــواد اولیــه شیرخشــک از ایــن صنعت 
بــه  را  تولیــد  یارانــه  مقابــل  در  و  شــود  حــذف 
خانوارهــا تخصیــص دهنــد کــه بــا وجــود تمامــی 
مشــکالت نمی دانیــم چرا مســئوالن بر تخصیص 

ارز همچنان اصرار می ورزند.

قاچاق شیرخشک به کشورهای 
همسایه

تولیدکننــدگان شیرخشــک  انجمــن  رئیــس 
نــوزاد با اشــاره بــه قاچاق شیرخشــک از مرزهای 
بــودن  ارزان  بــه  توجــه  بــا  کــرد:  بیــان   کشــور 
کشــورها،  دیگــر  بــه  نســبت  نــوزاد  شیرخشــک 
مقــدار زیــادی شیرخشــک بــه کشــورهای اطــراف 
قاچــاق می شــود کــه بــا وجود ایــن یارانــه به جای 
آنکه به دست تولیدکننده و مصرف کننده برسد، 

قاچاقچیان از آن بهره می برند.
او بــا بیــان اینکــه قیمــت شیرخشــک داخــل 
حــدود ۱.۱یــورو اســت، گفت: در تمامی کشــورها 
اســت  رقــم  ایــن  از  باالتــر  شیرخشــک  قیمــت 
بــرای ســودجویی  کــه همیــن  موضــوع زمینــه را 

قاچاقچیان فراهم کرده است.
تحویل زاده قیمت کنونی شیرخشک در بازار 
را ۳۸ تــا ۴۲ هــزار تومــان اعــالم کــرد و افــزود: بــا 
حــذف ارز ترجیحی، قیمت ها واقعی می شــود چرا 
کــه نــرخ تمام شــده تولیــد باالتر از این رقم اســت 

و در مقابل دولت باید به خانوارها یارانه بدهد.

این مقام مســئول در پایان از کاهش تولید 
شیرخشک نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: 
با توجه به مشــکالت تخصیص ارز و کمبود مواد 
اولیــه، تولیــد شیرخشــک نســبت بــه ســال قبــل 
۲۰ درصــد کاهــش یافتــه اســت. یکــی دیگــر از 
مشــکالت هــم تخصیــص ارز اســت کــه دولت به 
یک بــاره تخصیــص می دهــد کــه تامین  ایــن مبلغ 
برای تولیدکننده بسیار سنگین است و در نتیجه 
مجبور به دریافت تسهیالت از بانک ها می شود، 
در حالــی کــه بــا حــذف ارز ترجیحــی، مــواد اولیه 

مورد نیاز به مرور وارد می شود.

ترخیص مواد اولیه رسوبی شیرخشک نوزاد در انتظار نامه وزارت بهداشت به گمرک

کپک زدن سبوس  ها به دلیل تاخیر در تحویل با قیمت تعیین شده

دبیر شورای ملی زعفران: ۱۵درصد ارزش افزوده صادرات به کشور بازنمی گردد

تفکیک کسب وکار از حکمرانی در وزارت صنعت
به گفته فاطمی امین، ستاد راهبردی شرکت ها و مؤسسات غیرحاکمیتی به ریاست دستیار ویژه وزیر 

صنعت تشکیل می شود
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 مشترکان صنعت برق
به مرز ۳۸ میلیون رسید

تیرمــاه پایــان تــا ایــران بــرق مشــترکانصنعــت
امســال۳۷میلیونو۹۹۸هزارمشــترکشــدندواین
درحالیاســتکهاینعددپارســال۳۷میلیونو۶۵۱ 

مشترکبود.
شــاخصه های  از  یکــی  امــروزه  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
توســعه یافتگــی کشــورها میــزان دسترســی مردمان آن 
به برق است و هرچه این شاخص بیشتر باشد توسعه 

بهتری رخ خواهد داد.
عــاوه بــر آن بــرق امروزه بــه یکــی از ضروری ترین 
نیازهــای زندگــی انســان تبدیــل شــده و زندگــی بــدون 
بــرق مشــکات متعــددی بــه همــراه دارد زیرا کــه اکنون 

بیشترین میزان وابستگی زندگی به برق است.
آمارهــای رســمی منتشــره نشــان می دهــد تعــداد 
مشــترکان بــرق ایــران کــه پارســال ۳۷ میلیــون و ۶۵۱ 
مشــترک بودنــد با رشــد ۳۴۷ هزارنفری تــا پایان تیرماه 
به رقم ۳۷ میلیون و ۹۹۸ هزار رسید که البته تا پایان 
امســال شــمار آنهــا افزایش بیشــتری مــی یابــد.از میان 
تعداد کل مشــترکان، ۳۰ میلیون و ۳۹۱ هزار مشــترک 
خانگــی هســتند و نســبت به پارســال کــه ۳۰ میلیون و 
۱۸۱ هزار بودند با رشد ۲۱۰ هزار نفری روبرو شده اند.

مشــترکان عمومــی صنعــت بــرق نیــز که پارســال 
یــک میلیون و ۷۸۹ هزار مشــترک بود تــا پایان تیرماه 
میلیــون  یــک  بــه  عــددی  هــزار   ۴۹ رشــد  بــا  امســال 
۸۳۸ هــزار مشــترک افزایــش یافت.بخــش کشــاورزی 
کشــورمان پارســال ۴۸۱ هزار مشــترک برق داشــت که 
این عدد با رشد ۹ هزار عددی تا پایان تیرماه به ۴۹۰ 

هزار مشترک رسید.
جالب توجه آنکه مشترکان بخش صنعت ایران که 
پارســال ۲۶۲ هزار مشترک بودند تا پایان تیرماه امسال 
همــان رقــم مانــده و تغییری نکرده اســت.اما مشــترکان 
تجاری کشور با رشد همراه شده اند به گونه ای که تعداد 
آنها پارسال چهارمیلیون و ۹۳۸ هزار مشترک بود که تا 
پایــان تیرمــاه تعداد ۷۹ هزار مشــترک اضافه شــده و به 
عــدد پنــج میلیون و ۱۷ هزار مشــترک رســید. این میزان 
مشــترک برق درحالی اســت که توان تولید نیروگاه های 

کشورمان حدود ۸۵ هزار مگاوات است.

طرح پرسش کلیشه ای 
»تورم یا رکود« برای گفتمان 

اصالح ساختاری
ادامهازصفحه۱

روایــت تاثیــر این سیاســتها در ســال های متمادیــن از 
نظام اقتصادی ایران صادق است. در بین سال های ۱۳۷۸ 
تا ۱۳۹۰، افزایش نقدینگی نه تنها باعث تورم نشده است 
کــه حتــی تــورم کاهــش هــم پیــدا کــرده اســت. این رابطــه 
کامــا طبیعــی اســت و بســیاری از کشــورهای دنیــا از ایــن 

 سیاست ها به نحو احسن بهره برده اند.

اصالحساختاراقتصادیتنهاراهاست
بایــد توجــه داشــت در انتخــاب میــان تــورم و رکــود، 
هیــچ کــدام بــه انــدازه اصــاح ســاختار اقتصــادی اهمیت 
نــدارد. سیاســتهای اقتصادی به مثابه نســخه آمــاده برای 
درمان مطلق همه نظام های اقتصادی هســتند ولی برای 
چــه جامعــه ای؟ این سیاســت ها در اقتصــاد ایــران ثابــت 
کرده اند، نمی توانند باعث رونق و کاهش تورم به  صورت 
همزمــان شــوند. زمانــی کــه ایــن  سیاســت های اقتصادی 
کارآمد نیستند، نیاز است تا بازنگری جدی حول ساختار 
اقتصــادی در ایــران داشــته باشــیم. در تمامی نظام هــای 
اقتصــادی طبیعی اســت که رشــد چشــمگیر بودجــه و به 
دنبال آن کســری بودجه ای که از محل اســتقراض تامین 
شود، آثاری ویران کننده در اقتصاد دارد. قاعده مالی برای 
مخارج و هزینه های دولت وجود ندارند و تعداد زیادی از 
موسسات و مراکز دیگر وجود دارند که تنها بار بودجه ای 
برای کشور ایجاد می کننند، بدون آنکه عملکرد شفاف و 

کارامد داشته باشند.
مشــخص اســت وقتی صحبــت از ســاختار اقتصادی 
می کنیــم، اذهــان بــه ســمت و ســوی چنــد بخــش مهــم 
حرکــت خواهــد کــرد: بخــش سیاســتگذاری پولــی، بخــش 
سیاســتگذاری مالــی، بخــش سیاســتگذاری نظــام تعییــن 

بودجه و بخش سیاستگذاری نظام تأمین اجتماعی.
 متاســفانه سیســتم نظــام اقتصادی در ایــران بر این 
 مبنا چیده شده است که سیاستگذاران یا این بخش ها را 
کامــا از هــم مجزا می دانند یا آنها را درهم تنیده و مخلوط 
تعبیــر می کننــد؛ در حالی کــه بخش هــای بیان شــده نظام 

اقتصادی مکمل یکدیگر و هماهنگ کننده  اند.
شــواهد اقتصــاد ایــران نشــان داده اســت کــه رابطــه 
سیاست های مالی با سیاست های پولی، کسری بودجه و 
کاهــش درآمدهــای ارزی کشــور تورم زاســت. اگر بخواهیم 
ســراغ ریشــه یابی در تــورم مزمــن برویــم نتیجــه را در نبود 
 تعادل مالی اقتصاد می یابیم که آن نیز ریشــه در عواملی 
مانند ناترازی منابع و مصارف دولت، سیاست های حمایتی 
نادرست، ناکارآمدی نظام بودجه ریزی، نبود شفافیت مالی 
در دولــت، ماموریت هــای مــوازی دولــت و بخــش عمومی، 
رابطــه مالــی بی قاعــده بیــن دولــت و بانــک مرکــزی، رابطه 
بی قاعده بین بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی و نقش 

تورم زای نفت در اقتصاد دارد.
حقیقــت این اســت کــه جــدای از سرنوشــت تحریم و 
مذاکــرات بین المللــی ایــران، ســاختار اقتصــادی در کشــور 
می بایســت اصــاح شــود و مادامی کــه ســاختار اقتصــادی 
کشــور اصاح نشــود، برداشــته شدن یا نشــدن تحریم ها، 
تاثیــری در جهــت حفــظ منافــع ملــی و اجتماعــی نخواهــد 
داشــت. توجــه بــه ایــن  نکتــه الزم اســت کــه بدانیــم اگــر 
بخواهیــم فســاد را از بیــن ببریــم بایــد ســاختار اقتصــادی 
اصــاح شــود بدین معنــا که حداقل چهار بخش یاد شــده 
بــه یکپارچگــی و هماهنگی دســت یابند. اما راهــکار اولیه 
برای یکپارچگی دستگاه ها چطور به دست می آید؟ اصاح 
سیاست گذاری پولی و مالی برای دستیابی به ثبات اقتصاد 
کان، عوامل متعددی دارد. اما در این بین، اصاح قوانین 
و قواعد حاکم بر سیاست های مالی و پولی یکی از الزامات 

اساسی است.

اخبـــــــــــــــــار

وزیرنفتاظهارکردکهوزارتنفتآمادگی
داردازظرفیــتســرمایهگــذارانداخلیوخارجی
بهمنظورتوســعهمیدانها،بااولویتمیدانهای

مشترکنفتوگازاستفادهکند.
به گزارش وزارت نفت، جواد اوجی در جریان 
ســفر بــه اســتان خوزســتان پــس از بازدیــد از دکل 
حفــاری ۲۵ فتــح اهــواز گفــت: خــدا را شــاکرم کــه 
در  را  کاری  و  اســتانی  ســفر  ســومین  داد  توفیــق 
اســتان خوزســتان باشــم؛ اســتانی کــه ۷۴ درصــد 
تولید نفت کشور از میدان های آن تأمین می شود.
وی بــا یــادآوری اهمیــت حفــظ و نگهداشــت 
تولیــد در میدان هــای مشــترک نفــت و گاز کشــور، 
افــزود: مــا به آقای رئیســی قــول دادیم که توســعه 
میدان هــای مشــترک نفتــی و گازی در ایــن دولــت 
تعییــن تکلیف شــود که بخشــی از ایــن میدان های 
کشــور  و  خوزســتان  اســتان  در  هــم  مشــترک 
عــراق اســت؛ در ایــن ســفر هــم رونــد پروژه هــا و 
قراردادهایــی کــه در بحث حفظ و نگهداشــت امضا 
شــده و پیشــرفت ایــن پروژه هــا همچنیــن توســعه 

میدان های جدید را بررسی می کنیم.
وزیــر نفــت تصریــح کــرد: همچنیــن از نزدیک 
رونــد پروژه هــای میدان هــای مشــترک غــرب کارون 
توســعه  آنهــا  از  بخشــی  کــه  می کنیــم  بازدیــد  را 
پیــدا کردنــد امــا کامــل نیســت و نیــاز اســت دیگــر 
بخش هــای آن تکمیــل شــوند و هرچه ســریع تر فاز 

دوم یا سوم توسعه آنها را آغاز کنیم.
اوجــی بــا بیــان اینکه بحــث حداکثر برداشــت 
نفــت از میدان هــای مشــترک را در برنامــه داریــم، 
ادامــه داد: بــا بیــش از ۱۵۳ میلیــارد بشــکه نفــت 
قابــل اســتحصال ظرفیــت خوبــی بــرای برداشــت از 

این مخازن و میدان های نفتی داریم.
خــود،  روزه  یــک  ســفر  برنامــه  مــرور  بــا  وی 
اظهــار کــرد: همچنیــن بازدیدی از حــوزه میدان های 
مســتقل نفتی و گازی خواهیم داشــت و خداقوتی 
بــه همــکاران می گوییم و با مشــکات و چالش های 
این عزیزان آشــنا می شــویم؛ با برنامه هایی هم که 
دولــت ســیزدهم دارد و بــا همــت و کمــک مجلس، 
و  )رســمی  انســانی  نیــروی  مشــکات  و  مســائل 

قراردادی( را مرتفع می کنیم.
کمــک  و  یــاری  بــا  کــرد:  تأکیــد  نفــت  وزیــر 
نمایندگان مجلس و کمیسیون انرژی به ویژه آقای 
حســنوند، رئیــس ایــن کمیســیون بــا ارائــه راه هــای 
مختلــف هــم بحث افزایش برداشــت از میدان های 
مشــترک و هــم حفــظ و نگهداشــت آنهــا را دنبــال 

خواهیم کرد.
اوجــی در ادامــه بــا بیــان اینکــه آغــاز بــه کار 
پتروشــیمی های بزرگــی در برنامــه اســت و توســعه 
تکمیلــی  صنایــع  و  ارزش  زنجیــره  از  متوازنــی 
پتروشــیمی انجــام می شــود، گفــت: آمادگــی داریم 
از ظرفیــت ســرمایه گــذاران داخلــی و خارجــی بــه 
منظــور توســعه میدان هــا، بــا اولویــت میدان هــای 
مشترک نفت و گاز در قالب قراردادهای مختلف و 
مشوق هایی که دولت و مجلس و کمیسیون انرژی 

مدنظر دارد، استفاده کنیم.
وی افــزود: متاســفانه در چنــد ســال گذشــته 
آن مقــدار ســرمایه گذاری کــه بایــد بــرای حفــظ و 
نگهداشــت تولیــد انجــام می شــده، نشــده اســت و 
ان شــاهللا بــا ایــن نــگاه بــا اولویــت ســرمایه گذاران 
داخلــی قراردادهــا امضا شــوند و به ســقف ظرفیت 

تولید و باالتر از آن برسیم.

جمهــوریاســالمیایــرانبطــوررســمیبــه
عضویــتکاملاجالسســرانســازمانهمکاری

شانگهایدرآمد.
بــه گــزارش ایرنــا، جمهــوری اســامی ایــران 
تاکنون به عنوان عضو ناظر در ســازمان همکاری 
شــانگهای حضــور داشــت و از روز جمعــه و در 
بیســت ویکمین اجاس ســران ســازمان همکاری 

شانگهای به عضویت کامل این سازمان درآمد.
ابراهیــم رئیســی، رئیــس جمهوری اســامی 
ایــران نیــز در جریــان ســخنرانی در ایــن ســازمان 
همــکاری  ســازمان  اعضــای  از  تشــکر  ضمــن 
شــانگهای بــرای عضویــت دائمــی ایــران در ایــن 
ســازمان تصریح کرد: امیدوارم سازمان شانگهای 
در ادامــه مســیر بالنــده خــود را کــه موفــق شــده 
در مــدت کوتــاه جایــگاه منطقــه ای و بین المللی 

ممتازی را کسب کند، تداوم بخشد. 
سیاســت  اینکــه  بیــان  بــا  جمهــوری  رئیــس 
خارجــی ایــران همواره مبتنی بر مشــارکت فعال در 
سازمانهای بین المللی، چندجانبه گرایی و مخالفت 
تقویــت  گفــت:  اســت،  بــوده  گرایــی  یکجانبــه  بــا 
همکاری هــای دوجانبه به ویژه در عرصه اقتصادی، 
عامــل مهمــی در ارتقــای نقــش راهبــردی ســازمان 

همکاری شانگهای در اقتصاد جهانی است.
وی اظهــار کــرد: از فرصت اســتفاده می کنم 
و فرارســیدن بیســتمین سالگرد تأسیس سازمان 
همــکاری شــانگهای را بــه همــه اعضــای محتــرم 
شــانگ های  ســازمان  امیــدوارم  و  گفتــه  تبریــک 
در ادامــه نیــز، مســیر بالنــده خــود را کــه موجــب 
شــده اســت در مدتــی کوتــاه جایــگاه منطقه ای و 
بین المللی ممتازی را کسب نماید، تداوم بخشد.
اجــازه  کــرد:  خاطرنشــان  جمهــوری  رئیــس 
دهیــد خرســندی خــود را از بابــت حضــور در ایــن 
نشســت مهــم و تاثیرگــذار کــه یکــی از معــدود 
فرصت هــای گفتگو برای تضمین صلح و همکاری 
واقعی در سطح منطقه ای است، ابراز نمایم و از 
تمامــی اعضای محترم برای عضویت دائمی ایران 

اسامی صمیمانه تشکر نمایم.
رئیــس جمهــوری گفــت: توســعه فرهنگــی، 
دســتور کار اول همکاری بین کشــورهای صاحب 
و  فرهنــگ  خزانــه  عمــده  بخــش  اســت.  تمــدن 
معنویــت جهــان در آســیا قــرار دارد. آســیا مهــد 
تمــدن بشــری اســت و قلــب تپنــده آن در چیــن، 
هند، تاجیکستان و ایران فرهنگ ساز بوده است. 
فرهنــگ و تمــدن آســیایی همیشــه بــا همگنــی، 
صبــر، ادب، احتــرام متقابــل و خیرخواهــی و در 
یــک کام، حکمــت و عدالــت همــراه بوده اســت. 

بزرگترین ادیان ابراهیمی در آسیا بوده اند.
نیــاز  معنویــت،  کــرد:  تصریــح  رئیســی 
همیشگی بشریت و گمشده انسان امروز است. 
بحران هــای  همــه  زیرســاخت  معنویــت  بحــران 
جهــان اســت. انحصارگرایــی، خشــونت و نقــض 
از  از پیامدهــای دوری  حقــوق بشــر جلوه هایــی 
معنویــت اســت؛ ایــران می تواند نقــش مهمی در 

توسعه منطقه گرایی فرهنگی ایفا کند.
ریاســت  مــن  کــه  زمانــی  داد:  ادامــه  وی 
جهــت  شــدم،  عهــده دار  را  اســامی  جمهــوری 
بــر  تمرکــز  را  خــود  خارجــی  سیاســت  گیــری 
»چندجانبه گرایی اقتصادی« و تقویت »سیاست 
همســایگی« به معنی وسیع آن و تقویت حضور 

در سازمانهای منطقه ای معرفی کردم.
رئیــس جمهــوری گفــت: ترکیــب دو ابتــکار 
تحقــق  می توانــد  کمربنــد   - جــاده  و  اوراســیایی 
عینی بخشــی از ایــن رویکرد باشــد و ظرفیت های 
عظیم جمهوری اسامی ایران به لحاظ ژئوپلتیک، 
جمعیت، انرژی، حمل و نقل، نیروی انســانی، و 
از همه مهمتر معنویت، فرهنگ و تمدن می تواند 

تحرک معناداری به این چشــم انداز ببخشــد. این 
منطقه در طول تاریخ پیوســتگی شــگرفی داشته 
از کارویژه هــای  ایــن پیوســتگی  احیــای  اســت و 
پیمــان شــانگهای و مــورد تاکیــد جمهوی اســامی 
تمدنهــا  از  غنــی  ســرزمینی  آســیا  اســت.  ایــران 
عرصــه  در  آســیا  نقش آفرینــی  ارزشهاســت.  و 
بین الملــل نیازمند حفــظ تجانس )هارمونی( بین 
ملتها و تمدن های خود است. ایران تجانس بین 

ملتها و تمدن های آسیایی را تقویت می کند.
وی افــزود: جهــان وارد دوران جدیدی شــده 
اســت. ســلطه طلبی و یکجانبه گرایــی رو بــه زوال 
است. نظام بین الملل به سوی چند قطبی شدن 
و بازتوزیع قدرت به سود کشورهای مستقل، در 
حال تغییر است. در اوضاع کنونی صلح و امنیت 
از ناحیــه ســلطه طلبــی و چالش هایــی  جهانــی 
همچون تروریسم، افراط گرایی و جدایی طلبی در 
معــرض تهدیــد قــرار دارد؛ تهدیدهایــی کــه طیف 
و  اعضــا  بویــژه  و  از کشــورهای جهــان  وســیعی 
شــرکای سازمان همکاری شــانگهای را هدف قرار 

داده است.
رئیــس جمهــوری اظهــار کرد: آســیا همچون 
گذشــته های نــه چنــدان دور در کانــون تغییــرات 
جهانــی قــرار دارد. حفــظ و تقویــت صلــح در ایــن 
پهنه گســترده، نه یــک انتخاب بلکه یک ضرورت 
اســت. ســازمان همکاری شانگهای و »روح حاکم 
بــر آن« یعنــی اعتمــاد متقابــل، منافع مشــترک، 
برابری، رایزنی مشترک، احترام به تنوع فرهنگی 
و توســعه مشــترک، ابزار کلیدی در راستای حفظ 

صلح در قرن ۲۱ است.
از  توســعه  و  صلــح  کــرد:  تاکیــد  رئیســی 
مســیر همــکاری و هماهنگــی کشــورهای کلیــدی 
ایــن مســیر،  ایــن منطقــه حاصــل می شــود. در 
شــکل دهی و تقویت پیوندهای زیرســاختی میان 
کشورهای مختلف اهمیت و ضرورت دارد. ابتکار 
کمربند - راه، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کریدور 

شــمال - جنــوب بــه عنــوان طرح هــای کلیــدی در 
حــوزه اتصــاالت زیرســاختی می تواننــد در تقویت 
و  توســعه  حــال  منافــع مشــترک کشــورهای در 
تقویــت صلــح در ایــن منطقــه نقش ایفــا نمایند. 

این پروژه ها نه رقیب، بلکه مکمل یکدیگرند.
وی خاطــر نشــان کــرد: ایــران حلقــه وصــل 
ســه طرح زیرســاختی فوق اســت. ایران می تواند 
از طریــق کریــدور شــمال - جنــوب حلقــه وصــل 
جنــوب و شــمال اورســیا باشــد و آســیای مرکــزی 
و روســیه را بــه هنــد پیوند دهد. کریدور شــمال-
جنــوب می توانــد زیرســاخت ســخت همگرایی در 
قالــب »اوراســیای بزرگ« را تقویــت نماید. ایران 
در مســیر یکــی از کریدورهــای ابتــکار کمربنــد و 
راه، یعنی کریدور چین آسیای مرکزی غرب آسیا 
قــرار دارد و می توانــد پیونــد دهنده شــرق و غرب 
اوراســیا باشــد. همچنین بندر بزرگ چابهار ایران 
ظرفیــت تبدیــل شــدن بــه مرکــز تبــادالت چندین 
کشور عضو و همسایه را به نحو ویژه دارد که با 
همــت اعضــا می تواند به نمــادی از همکاری همه 

اعضای سازمان شانگهای باشد.
رئیســی افــزود: سیاســت خارجــی جمهــوری 
اســامی ایــران همواره مبتنی بر مشــارکت فعال 
چندجانبه گرایــی  بین المللــی،  ســازمانهای  در 
و مخالفــت بــا یکجانبــه گرایــی بــر پایــه عدالــت، 
همــکاری، احترام متقابــل و ضرورت ایفای نقش 
ســازنده در مواجهــه بــا چالش هــای بین المللی و 

منطقه ای بوده است.
وی اظهــار کــرد: امــروز نظــام بین الملــل بــا 
چالش ها و مشــکات متعددی رو به روســت که 
حل آنها از سوی  یک دولت به تنهایی امکان پذیر 
نیســت. چالــش اول، همــه گیــری کرونــا اســت 
کــه نــه تنهــا ســامت ملت هــای جهــان را هــدف 
قــرار داده بلکــه پیامدهــای اجتماعــی، اقتصادی، 
سیاســی و امنیتی قابل توجهی نیز در بر داشــته 
است. ما از تاش های اعضای سازمان شانگهای، 

بخصــوص چیــن و روســیه و هنــد، بــرای کمــک 
بــه واکسیناســیون جهانــی تشــکر می کنیــم و آن 
را در راســتای کمــک بــه روح همــکاری در عرصــه 
اختــال  هرگونــه  می دانیــم.  ارزیابــی  بین الملــل 
در رونــد کمــک بــه ســامت انســان ها از طریــق 
تحریــم، ضــد  بهانــه  بــه  واکسیناســیون جهانــی 
حقــوق بشــر و جنایت علیه بشــریت اســت. حل 
این مشــکل، شــدیدا نیازمند همکاری بین المللی 
است و اعضای پیمان شانگهای پتانسیل فراوانی 
را در ایــن زمینــه دارنــد و جمهوری اســامی ایران 
حاضر است در این زمینه فعاالنه همکاری کند.

رئیس جمهوری خاطر نشــان کرد: تحریم یا 
تروریســم اقتصــادی، چالــش دیگری اســت که به 
مهمتریــن ابزار ســلطه طلبــان برای تحمیــل اراده 
به دیگران بدل شــده اســت. تحریم یا تروریســم 
همگرایــی  پیشــبرد  کلیــدی  موانــع  از  اقتصــادی 
منطقــه ای محســوب می شــود. ســازمان همــکاری 
شــانگهای بــه طراحی ســاختارها و مکانیســم های 
مقابلــه جمعــی بــا تحریــم نیــاز دارد. تحریم هــای 
بلکــه  نیســت  کشــور  یــک  علیــه  تنهــا  یکجانبــه 
همانگونــه کــه در ســال های اخیــر روشــن شــده 
تعداد بیشتری از کشورهای مستقل بویژه اعضای 
ســازمان را در بر می گیرد. طراحی مکانیســم های 
مقابلــه جمعــی بــا تحریم هــای یکجانبــه در قالب 

این سازمان اهمیت و ضرورت دارد.
رئیســی ادامــه داد: از ســوی دیگــر، ناامنــی 
مخل توســعه و پیشــرفت و تروریســم مانع رشــد 
اقتصادی پایدار اســت. جمهوری اسامی ایران با 
ســابقه بیش از ۴۰ ســال تقابل و مبارزه بی امان 
بــا تروریســم و افراط گرایــی، خدمات شایســته ای 
برای تحقق صلح و عدالت در منطقه غرب آســیا 
انجــام داده اســت. مــا هم پیمان عراق و ســوریه 
در تقابل با داعش و سایر جریان های تروریستی 

بوده ایم.
وی افزود: شــراکت راهبردی ایران و روسیه 

در مبارزه با تروریســم و افراط گرایی در ســوریه، 
تجربه ای ارزشــمند و الگویی موفق برای همکاری 
با سایر شرکای منطقه ای و فرامنطقه ای در آینده 
است. اینجانب دست همکاری برای تحقق صلح 
و هــم پیمانــی بــرای مبــارزه بــا تروریســم و افراط 
گرایــی بــه ســوی همــه دولتهــای مشــارکت کننده 
در ایــن اجــاس دراز می کنــم. مــا نیازمنــد اقــدام 
جمعــی بــرای تامیــن امنیــت و عدالــت بــه عنوان 
پیشــرفت  و  توســعه  اصلــی  زیرســاخت های 

هستیم.
رئیــس جمهــوری گفت:  متأســفانه بیش از 
دو دهــه مبــارزه ی نمایشــی آمریــکا بــا تروریســم 
در افغانســتان و عــراق، موجــب از دســت رفتــن 
فرصتهــای فراوان این دو کشــور در تامین امنیت 
و رفاه برای ملتهای خود گردید. آمریکا چند سال 
اســت کــه ایــن الگــوی ناموفــق را بــه ســوریه نیــز 
صادر کرده است. مراکز حضور و تحرک نیروهای 
آمریــکا در ســوریه، از ناامن تریــن و بی ثبات ترین 

مناطق این کشور است.
اســامی  جمهــوری  کــرد:  تاکیــد  رئیســی 
ایــران معتقــد به امنیت مشــترک اســت و امنیت 
امنیــت  تامیــن  راه  نمی دانــد.  شــده  تفکیــک  را 
مشــترک، راه بومــی اســت کــه صرفا با مشــارکت 
قدرت هــای منطقــه ای و بــدون مداخلــه خارجــی 

امکان پذیر است.
اســامی  افــزود: جمهــوری  رئیس جمهــوری 
ایران رفع تحریمها را حق تردیدناپذیر ملت ایران 
می داند و هر فرایندی که خاف این حق باشد را 
در راســتای منافع ملت ایران نمی داند. جمهوری 
اســامی ایــران ضمــن احتــرام بــه رفتــار مســتقل 
کشــورهای عضو ســازمان همکاری شانگهای و به 
رســمیت نشــناختن تحریم های ظالمانه یکجانبه 
آمریــکا و پیروی نکردن از سیاســت های تحریمی 
همکاری هــای  تقویــت  کشــور،  ایــن  غیرقانونــی 
دوجانبــه را بــه ویــژه در عرصــه اقتصــادی عامــل 
مهمی در ارتقای نقش راهبردی سازمان همکاری 

شانگهای در اقتصاد جهانی می داند.
نارنــدرا مــودی نخســت وزیــر هنــد نیــز در 
جریان سخنرانی مجازی خود در بیست ویکمین 
اجــاس ســران ســازمان همــکاری شــانگهای کــه 
در شــهر دوشــنبه پایتخــت تاجیکســتان در حــال 
ســازمان  در  ایــران  عضویــت  اســت،  برگــزاری 

همکاری شانگهای را تبریک گفت.
وزیــر امور خارجه کشــورمان نیــز در توئیتی 
تصریح کرد: عضویت راهبردی جمهوری اســامی 
ایران در ســازمان همکاری شــانگهای تاثیر مهمی 
در  ایــران  جانبــه  همــه  همکاری هــای  رونــد  بــر 

راستای سیاست همسایگی و آسیا محور دارد.
در  جمعــه  روز  امیرعبداللهیــان  حســین 
حســاب کاربــری خــود در توئیتر نوشــت: با کمال 
خرســندی اکنــون ســند عضویــت دائــم جمهــوری 
اســامی ایران در ســازمان همکاری شــانگهای در 
شــهر دوشــنبه با حضور رئیس جمهوری به تایید 

سران رسید.
تاثیــر  راهبــردی  عضویــت  ایــن  افــزود:  وی 
مهمی بر روند همکاری های همه جانبه ایران در 

راستای سیاست همسایگی و آسیا محور دارد.
ســازمان  ســران  اجــاس  ویکمیــن  بیســت 
همــکاری شــانگهای روز گذشــته بــا حضور ســران 
۱۲ کشــور در شــهر دوشــنبه پایتحت تاجیکستان 

آغاز شد.
در ایــن اجــاس ســران ایران، تاجیکســتان، 
پاکســتان،  بــاروس،  قزاقســتان،  قرقیزســتان، 
ترکمنســتان و ازبکســتان حضور دارند و روســای 
جمهوری روسیه، چین، هند و مغولستان نیز به 

صورت آناین در این نشست شرکت کرده اند.

معــاونوزیــرراهوشهرســازیورئیــس
جــادهای حملونقــل و راهــداری ســازمان
کشــورازتوانمندیاینســازمانبرایساخت
هفتهزارکیلومترراهروســتاییدرســالبه

شرطافزایشاعتباراتخبرداد.
شهرســازی،  و  راه  وزارت  گــزارش  بــه 
داریــوش امانــی اظهار کــرد: اکنــون ٢٠٨ هزار 
کیلومتــر راه روســتایی در کشــور وجــود دارد 
کــه از ایــن میــزان حــدود ١١٣ هــزار کیلومتــر 

آسفالت است.
وی گفــت: بــرای روســتاهای بــاالی ۱۰۰ 
خانــوار و تــا مــرز ۲۰ خانــوار بــه ســاخت ۳۲ 
هــزار کیلومتــر راه جدیــد نیــاز اســت کــه جــزو 
برنامه هــای اعامــی وزیــر راه و شهرســازی بــه 
مجلــس شــورای اســامی هــم بود و قرار شــد 
ســاخت سالیانه حدود هفت هزار کیلومتر راه 
برنامه ریــزی شــود کــه پیگیــر بحــث اعتبــارات 

مورد نیاز آن هستیم.
خوبــی  اعتبــارات  امســال  افــزود:  امانــی 
مجلس شــورای اســامی مصوب و به اســتان ها 
اباغ کرده اســت که وضع موجود را بســیار سر 
و ســامان خواهــد داد.بــرای ســاخت ۳۲ هــزار 
هــزار   ۴۵۰ بــه  روســتایی  جدیــد  راه  کیلومتــر 
میلیارد ریال اعتبار نیاز است که در حال رایزنی 
با سازمان برنامه و بودجه هستیم و پیش بینی 
کار  اعتبــارات  تخصیــص  محــض  بــه  می شــود 

ساخت راه های روستایی آغاز شود.
رئیــس ســازمان راهــداری و حمل ونقــل 

جاده ای کشــور با مرور اینکه برای ســاخت هر 
کیلومتر راه روستایی نیاز به ۱.۵میلیارد تومان 
اعتبار است، افزود: با بررسی های انجام شده 
اگر هر سال ۱۰ هزار میلیارد تومان در اختیار 
قــرار  جــاده  و حمل ونقــل  راهــداری  ســازمان 
گیرد، می توان امیدوار بود پس از حدود چهار 
ســال نزدیــک بــه ۳۰ تــا ۳۲ هــزار کیلومتر راه 

روستایی جدید ساخته شود.
وی درباره محل تامین اعتبارات ســاخت 
راه های روستایی نیز گفت: قرار است بخشی 
از محــل اعتبــارات اســتانی و بخــش دیگر هم 
از محــل اعتبــارات ملــی تامیــن شــود کــه نیــاز 
بــه پیگیــری دارد و امیدواریــم در دو ماه آینده 
بتــوان بــا جهشــی کــه در درآمدهــای ســازمان 

ایجاد می شود کار را شروع کرد.
امانی همچنین درخصوص وضع راه های 
راه هــای  کــرد:  بیــان  کشــور،  در  روســتایی 
روســتایی کشــور در چنــد ســال اخیر بــا توجه 
به کمبود اعتبارات دچار فقر بوده اســت و در 

وضع متوسط رو به پایین است.
وضــع  بخواهیــم  اگــر  ادامــه داد:  وی 
جاده هــای موجــود را بهبــود ببخشــیم و بحــث 
روکــش آســفالت راه هــای روســتایی را دنبــال 

کنیم، باید به دنبال اعتبارات باشیم.
گفــت:  شهرســازی  و  راه  وزیــر  معــاون 
اگــر بــا همیــن رونــد بحــث جهــش اعتبــارات 
بخــش روســتایی را ادامــه دهیــم، پیش بینــی 
تحــول  یــک  آینــده  ســال  چهــار  در  می شــود 
نظــر  از  هــم  روســتایی  راه هــای  در  اساســی 
کیفیــت ســرویس دهی و هــم از نظــر کمیــت 
برخورداری کشــور داشــته باشــیم.در دو ســال 
گذشــته بــا اجــرای »طــرح ملــی ابــرار« منتظر 
بحث اعتبارات نماندیم و با ماشــین آالت خودِ 
ســازمان راهداری طرح اجرای زیرســاخت های 

روستایی را آغاز کردیم.
امانــی بیــان  کــرد: تعهد ســازمان این بود 
کــه در مــدت دو ســال، پنج هــزار کیلومتــر راه 
آمــاده ســاخت شــود کــه ایــن اتفــاق افتــاد و 
زیرســازی  روســتایی  راه  کیلومتــر  پنج هــزار 
شــد.اکنون منتظــر اعتبــارات قیــر و آســفالت 
هســتیم کــه اگر اعتبارات بــه همین نحوی که 
امسال جهش داشت در سال آینده هم اتفاق 
بیفتــد، به طــور حتــم ایــن پنج هــزار کیلومتر را 
خواهیــم داشــت و اگــر اعتبــارات افزایش یابد 
بــه  طــور قطع این توانمندی در ســازمان وجود 
دارد کــه ســالی هفت تــا هشــت هزار کیلومتر 

راه احداث کنیم.

عضویتکاملایراندرسازمانهمکاریشانگهای
به گفته رئیس جمهوری، شانگهای می تواند به نیروی پیشران چند جانبه گرایی جهانی تبدیل شود

رئیسسازمانراهداری:تواناییساخت
سالیانه۷هزارکیلومترراهروستاییوجوددارد

اوجی:وزارتنفتآمادهاستفادهازظرفیت
سرمایهگذارانداخلیوخارجیاست
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فرآیند قانونی آزادسازی سهام صندوق 
شــده  تکمیــل  ملــت  بیمــه  در  بازنشســتگی 
اســت و حــاال حجــم ســهم خــرد شــناور ایــن 

شرکت در بورس افزایش پیدا کرده است.
ســال  عصراقتصــاد،  گــزارش  بــه 
۱395بــود که ســهام بیمــه ملت به ۱۲۴هزار 
بازنشســته متقاضی عرضه شــد. این ســهام 
کــه تــا پیــش از ایــن قابلیت فروش نداشــت 
و در اختیــار صنــدوق بازنشســتگی بــود امــا 
اطالعات مندرج در شــركت مديريت فناوري 
بــورس تهــران نشــان می دهــد بــا آزاد ســازی 
بازنشســتگی  صنــدوق  ۱8درصــدی  ســهم 
حجــم ســهام شــناور بیمه ملــت در بورس با 

افزایش مواجه شــده است.
اما آزادسازی بیش از ۱8درصد سهم بیمه 
ملت از سوی صندوق بازنشستگی و عرضه آن 
در بورس چه تاثیری را بر عملکرد این شرکت 
خواهــد داشــت؟ هرچنــد کــه به نظر می رســد 
بیمــه ملــت بــا یــک بازارگردانــی قــوی می تواند 
ارزش افــزوده مناســبی را بــرای ســهام داران در 
وضــع فعلــی ایجاد کند اما کارشناســان بر این 

باورنــد کــه افزایش تعداد ســهام داران حقیقی 
افزایــش  را  شــرکت ها  مدیریتــی  اســتقالل 
خواهد داد و به پیاده ســازی حاکمیت شــرکتی 

کمــک خواهــد کــرد. بنابرایــن 
مدیریتــی  ســهام  واگــذاری 
صندوق بازنشســتگی کشوری 
بــه ســهام داران خــرد می تواند 
شــکوفایی  یــک  بــرای  آغــازی 
بــه شــرکت  ایــن  در   دوبــاره 

 شمار رود.
افزایش ســهام داران خرد 
و کاهــش ســهم حقوقی هــا در 

بروکراســی  کاهــش  بــه  ســاختار شــرکت ها، 
منتــج می شــود و ســاختار عمــودی ســازمان 
را بــه ســمت ســاختارهای پویاتــر و چابک تــر 
ســوق خواهــد داد و اصطالحــا ســازمان های 
ســازمان های»ارگانیکی«  بــه  را  »مکانیکــی« 

تبدیل می کند.
در سازمان ها و شرکت های »ارگانیکی« 
سیستم های کنترل و برنامه ریزی هوشمندانه 
و ســریعتر راه انــدازی خواهــد شــد و می تــوان 

افزایش خالقیت و نوآوری را شاهد بود.
مســلما افزایــش خالقیــت موجب اجرای 
طرح هــا و ایده هــای جدیــد خواهد شــد که در 
نهایت می تواند سود شرکت ها 
را متاثــر کند و حقوق صاحبان 

سهام افزایش یابد.
افزایــش  دیگــر  ســوی  از 
در  خــرد  ســهامداران  تعــداد 
شــرکت هایی ماننــد بیمه ملت 
ســبب شــفافیت در عرضــه و 
تقاضــای ســهم می شــود و در 
چنیــن وضعــی بــه تبــع قــدرت 
خواهــد  افزایــش  نیــز  ســهام  نقدشــوندگی 

داشت.
از طریــق اجــرای راهبردهــای هوشــمند 
در شــرکت ها در ایــن فضــا می تــوان به تامین 
ســرمایه از طریــق بــازار ســرمایه امید داشــت 
کــه ایــن ســرمایه می توانــد بــه افزایش ســهم 
نگهداری و قبولی ریســک از ســایر شــرکت ها 

کمک کند و سبب افزایش درآمدها شود.
همچنین افزایش قدرت در فعالیت های 

افزایــش  را  قــدرت ســرمایه گذاری  عملیاتــی، 
داده و ایــن چرخــه ســودآور در نهایــت کمــک 
می کنــد شــرکت بــه توانگــری مالــی پایدارتری 

دست پیدا کند.
مســلما افزایــش فعالیت هــای عملیاتی، 
ســهم بازار شــرکت را افزایش می دهد و بیمه 
ملت می تواند پیرو آن ســهم ذهنی مخاطبان 

را نیز جذب کند.
پس از این مرحله از طریق سهم ذهنی 
می توان به ســهم قلبی مشــتریان رســید و در 
پایان مشــتریان وفادار بیشــتری را در باشگاه 
مشــتریان جــذب کــرد و در نهایــت بیمه ملت 

می تواند سهم بازار خود را پایدار کند.
بنابرایــن بــه نظــر می رســد کــه واگــذاری 
سهام مدیریتی صندوق بازنشستگی در بیمه 
ملــت و انتخــاب ســهام داران خــرد در روزهای 
آینــده می توانــد ســبب پیامدهــای مثبــت در 

ترازنامه و حقوق صاحبان سهام باشد.
ایــن در حالــی اســت کــه تا پیــش از این 
کنتــرل مدیریتــی این ســهام در اختیــار وزارت 

رفاه بود.

کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

کمک بانک صادرات به 
آزادی ١٠٠ بازنشسته زندانی

بانــک صــادرات بــا امضــای یــک تفاهم نامــه ســه 
جانبــه بــا صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و ســتاد دیــه 

کشور آزادی ١٠٠زندانی غیرعمد را تسهیل کرد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک صــادرات، ایــن بانــک بــه 
منظــور ایفای مســئولیت 
از  حمایــت  و  اجتماعــی 
جرائــم  زندانیــان  آزادی 
غیرعمــد بــا امضــای یــک 
صنــدوق  بــا  تفاهم نامــه 
کشــوری  بازنشســتگی 
از  کشــور  دیــه  ســتاد  و 
زندانیــان جرائــم غیرعمد 
کشــوری  بازنشســته 
بــا اعتبــاری در حــدود ٢٠٠میلیــارد ریــال حمایــت می کنــد. 
بــر اســاس ایــن تفاهم نامه، ســقف تســهیالت فــردی برای 
زندانیان مذکور دو میلیارد ریال تعیین شده که با استفاده 
از امکانــات بانــک صادرات، صندوق بازنشســتگی کشــوری 
١٠٠بازنشســته  آزادی  رونــد  تســهیل  بــرای  دیــه  ســتاد  و 
تفاهم نامــه  شــد.  خواهــد  اســتفاده  زندانــی  کشــوری 
صندوق بازنشســتگی کشــوری با ســتاد دیه کشــور و بانک 
صــادرات، بــرای نخســتین بار و بــا هدف آزادســازی حداکثر 
۱۰۰بازنشســته زندانــی جرائــم غیرعمــد بــا ســقف هــر فــرد 
۲میلیارد ریال و با اســتفاده از امکانات این ســه نهاد اجرا 
می شود. در این تفاهم نامه همچنین مقرر شد از ظرفیت 
تشــکل های بازنشســتگی و مدیــران اســتانی صنــدوق برای 

حمایت از بازنشستگان زندانی استفاده شود.

روند رو به رشد نرخ موثر 
تسهیالت در بانک ملی

اطالعات مالی موجود از عملکرد بانک ملی نشان 
می دهد نرخ موثر تسهیالت این بانک با روند مطلوبی 
رو به رشــد اســت، به طوری که این شــاخص طی ســه 

سال گذشته 2.8واحد درصد افزایش یافته است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی،  نرخ موثر تسهیالت 
درآمدزایــی  معنــای  بــه 
بانــک ناشــی از پرداخت 
کــه  اســت  تســهیالت 
بــر  عــالوه  می توانــد 
پرداخــت  تــوان  تقویــت 
تســهیالت جدید، منابع 
بــه  بانــک  اختیــار  در 
در  مشــارکت  منظــور 
طرح هــا را نیــز افزایــش 
دهــد. ارائــه طرح هــای تســهیالتی متنــوع، پایبنــدی بــه 
قوانین و ضوابط پرداخت تسهیالت و نیز دریافت وثایق 
و تضامیــن کافــی هنــگام تکمیــل پرونده های تســهیالتی 
در بانک ملی باعث شده است که میزان وصول اقساط 
تســهیالت بــا درجــه اطمینان باالیــی صــورت گرفته و در 
نتیجــه نــرخ موثــر تســهیالت به میــزان قابــل مالحظه ای 
طی ســال های اخیر افزایش یابد. نرخ موثر تســهیالت از 
مهمتریــن شــاخص های ارزیابــی در نظام بانکی اســت و 
می تواند عملکرد حرفه ای یک بانک را به نمایش بگذارد.

استعالم شناسه صنفی 
ازطریق نرم افزار فام موسسه 

ملل امکان پذیر شد
امــکان  امــور مشــتریان  انجــام  بــه منظــور تســهیل در 
موسســه  فــام  نرم افــزار  در  صنفــی  شناســه  اســتعالم 
اعتباری ملل ایجاد شد.
بــه گــزارش روابط عمومی 
ملــل،  اعتبــاری  موسســه 
هم وطنان عزیز می توانند 
فــام  نرم افــزار  نصــب  بــا 
بخــش  بــه  مراجعــه  و 
اســتعالم  اســتعالمات، 
را  خــود  صنفــی  شناســه 
از دبیرخانــه هیئــت عالی 
نظــارت بــر ســازمان های صنفی کشــور اخذ کننــد. همچنین 
از طریــق نرم افــزار فام می توانیــد کارت به کارت کنید قبض 

پرداخت کنید و موجودی حساب خود را دریافت کنید.

احداث 1200 هکتار گلخانه 
با حمایت بانک کشاورزی 

در 18 ماه اخیر
با حمایت و مشــارکت بانک کشــاورزی، از ابتدای 
ســال 1399تا 20شــهریور 1400در مجموع 1200هکتار 

گلخانه در کشور احداث شده است.
منظــور  بــه  کشــاورزی،  بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
مدیریت منابع آب و خاک، افزایش راندمان آبیاری، توسعه 
کشــاورزی در اقلیم هــای 
نامساعد و افزایش کمی 
محصــوالت،  کیفــی  و 
بــا هــدف تامیــن امنیــت 
۴۱هــزار  کشــور،  غذایــی 
ریــال  67۱میلیــارد  و 
تسهیالت در ۱8ماه اخیر 
توســعه  و  ایجــاد  بــرای 
کشــت های گلخانــه ای از 
سوی شعب بانک کشاورزی پرداخت شده است. بر اساس 
این گزارش، پرداخت تسهیالت گلخانه ای جزو اولویت های 
اعتبــاری بانــک کشــاورزی اســت و در شــش ماهــه ابتــدای 
ســال ۱۴۰۰نیــز بــا پرداخــت ۱۰هــزار و 36۰میلیــارد ریــال 
تســهیالت و احــداث ۲6۰هکتــار گلخانــه، موفــق بــه جــذب 

۴۲درصد اعتبار ابالغی سال ۱۴۰۰شده است.

پرداخت 2۵۵ میلیارد تومان 
 تسهیالت طرح اقدام

ملی مسکن
عضــو هیــات  مدیــره بانــک  مســکن با بیــان اینکــه در طرح 
اقــدام ملی مســکن 3هــزار و ۶۵4میلیارد تومــان از محل 
آورده متقاضیــان بــه حســاب ســازندگان واریــز شــد، از 
پرداخت 2۵۵میلیارد تومان تسهیالت در اجرای این طرح 

به متقاضیان خبر داد.
بــه گــزارش هیبنا، 
علمداری،  محمدحســن 
عضو هیات مدیره بانک 
مســکن، تازه ترین وضع 
افتتــاح حســاب و واریــز 
وجــوه متقاضیــان طــرح 
اقــدام ملــی مســکن در 
آن بانــک را اعــالم کــرد. 

عضــو هیات مدیــره بانــک  مســکن بــا بیــان اینکــه تعداد 
افتتــاح حســاب طــرح اقــدام ملــی مســکن در آن بانک، 
۲37هــزار و ۲7۲حســاب اســت، گفــت: میــزان واریــز 
وجــوه مبالــغ 9هــزار و 386میلیــارد تومــان اســت که از 
ایــن میــزان 3هــزار و 65۴میلیــارد تومــان بــرای احــداث 
پروژه های طرح اقدام ملی مسکن به حساب سازندگان 
واریــز شــده اســت. علمــداری ادامــه داد: در حال حاضر 
بانــک  در حســاب  نیــز  تومــان  73۲میلیــارد  و  5هــزار 
اســت و بــه تدریــج بــا پیشــرفت فیزیکی و آغــاز احداث 
بــه پروژه هــا تخصیــص خواهــد یافــت. او بــا بیــان اینکه 
بانک مســکن از محل تســهیالت ۲55میلیارد تومان به 
متقاضیــان پرداخــت کــرده اســت، افــزود: در مجموعــه 
هــزار و ۱7۲پــروژه طــرح اقــدام ملــی مســکن بــه تعــداد 
67هــزار و ۱3۲واحــد معرفــی شــده که تعــداد ۱6هزار و 

6۲5واحد قراردادهایشان منعقد شده است.

بیمه نامه جدید بیمه آسیا 
برای پرستاران

بیمــه آســیا بــه منظــور حمایــت از کادر درمــان در 
همه گیــری ویــروس کرونــا، پوشــش جدیــد مســئولیت 

ارائه خدمات پرستاری در منازل را ارائه می کند.
به گزارش روابط عمومی بیمه آســیا، در پی شــیوع 

ویــروس  گســترده 
دشــواری های  و  کرونــا 
بیمــاران  از  مراقبــت 
و  بیمارســتان ها  در 
مراکــز درمانــی، نیــاز بــه 
ارائــه خدمــات مراقبتــی 
افزایــش  منــازل  در 
مدیریــت  اســت.  یافتــه 
مســئولیت  بیمه هــای 

بیمه آسیا به منظور تسهیل در ارائه خدمات پزشکی در 
خانه و حمایت از کادر درمان، اقدام به طراحی پوشش 
جدید مســئولیت ارائه خدمات پرســتاری در منازل تحت 
بیمه نامــه مســئولیت حرفــه ای پیراپزشــکان کرده اســت. 
بنابــر ایــن گزارش، پرســتارانی کــه وظیفه ارائــه خدمات 
درمانــی و مراقبتــی به بیماران)وفق دســتور پزشــک ( در 
محل سکونت آنها را برعهده دارند، در قبال عملکردشان 
نســبت بــه بیماران مســئول هســتند و چنانچــه در زمان 
انجــام خدمــات مراقبتــی و پرســتاری، بــه دلیــل خطــا، 
اشتباه، غفلت و یا قصور، باعث ایجاد آسیب جسمانی، 
روانی و یا فوت بیمار شــوند، موظف به جبران خســارت 
وارده خواهنــد بــود. این گــزارش می افزاید: پرســتاران با 
خرید بیمه نامه»پرستار در منزل« تحت بیمه مسئولیت 
را  خــود  حرفــه ای  مســئولیت  می تواننــد  پیراپزشــکان، 
در قبــال بیمــاران خــود، تحــت پوشــش قرار دهنــد و در 
صورت وقوع حوادث احتمالی برای بیماران، برای جبران 
خســارت ها، از ایــن بیمه نامــه اســتفاده کننــد. بیمه نامه 
پیراپزشــکان بــا تخصــص پرســتار در منزل، صرفــاً به آن 
دســته از پرســتاران مــورد تائید ســازمان نظام پرســتاری 
کــه دارای قــرارداد معتبــر بــا شــرکت های ارائــه خدمــات 
پیراپزشــکی )درمانی( در منزل بوده و در محل ســکونت 

بیمار به کار گمارده می شــوند، ارائه می شود.

رشد ٢١١ درصدی حق بیمه 
آتش سوزی نوین در ۵ ماه 

نخست سال
بیمه هــای آتش ســوزی نویــن در پنج ماه نخســت 
سال جاری از رشد ٢١١.۶9درصدی در حق بیمه نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته برخوردار شدند.
بــا  شــرکت  ایــن  نویــن،  بیمــه  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
پیاده ســازی اســتراتژی مبتنــی بــر ترکیــب بهینــه پرتفــوی و 

بیمــه  فرهنــگ  گســترش 
فــروش  تــا  شــد  موفــق 
آتش ســوزی  بیمه هــای 
مــاه  پنــج  در  را  خــود 
نخســت ســال جــاری بــه 
نحو قابل توجهی افزایش 
داده و ٢١١.69درصد رشد 
در حــق بیمــه تولیــدی را 
اســاس  بــر  کنــد.  تجربــه 

آمــار منتشــر شــده، فــروش بیمه هــای آتش ســوزی در بیمه 
نویــن بــا رعایــت مبانــی مدیریت ریســک همراه بوده اســت 
به نحوی که خســارت پرداختی در پنج ماه نخســت امســال 
نســبت بــه مدت مشــابه ســال گذشــته بــا ١۴درصــد کاهش 
مواجه بوده اســت. نســبت خســارت این رشــته بیمه ای نیز 
در پنــج مــاه اول ســال ١۴٠٠ نســبت بــه پنــج مــاه اول ســال 
همچنیــن  اســت.  داشــته  کاهــش  ٧٢.٦٢درصــد  گذشــته، 
از  مرکــزی  بیمــه  شــده  منتشــر  گــزارش  آخریــن  براســاس 
عملکــرد صنعــت بیمــه در چهار ماه اول ســال جاری، رشــته 
بیمــه آتش ســوزی نوین در ایــن بازه چهارمــاه، ٥.٧٨درصد 
ســهم از بازار را به خود اختصاص داده اســت که نســبت به 
مدت مشابه سال گذشته افزایش قابل توجهی یافته 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:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

رســمی  حســابداران  جامعــه  دبیــرکل 
ایــران از آمادگــی این جامعه بــرای نظارت بر 
مصــرف تســهیالت بانکــی با هــدف مقابله با 

فساد و ایجاد شفافیت خبر داد.
بــه گــزارش بــازار، محمــد علــوی گفــت: 
یکــی از مهم تریــن معضالتی که در ســال های 
اخیــر مــورد توجــه و نگرانی مســئوالن و افکار 
عمومی بوده است، بروز بی شفافیتی و فساد 

در ارائه ی تسهیالت بانکی است.
فزاینــده  افزایــش  اینکــه  بیــان  بــا  او   
بــروز  موجــب  مشــتری ها  و  تســهیالت 
زمینــه  ایــن  در  چالش هایــی  و  دشــواری ها 
شــده اســت، افــزود: برخــی دریافت کننــدگان 
تســهیالت بانکی بــرای ســرمایه گذاری، تأمین 
سرمایه در گردش، خرید و واردات مواد اولیه 
در حوزه هــای تولیــدی، کشــاورزی، بازرگانــی، 

مــوارد دیگــر  خدماتــی و تعاونــی و بســیاری 
تســهیالت مالــی گرفته انــد، امــا ایــن پول هــا 
و  اقدامــات  صــرف  و  شــد  خــارج  شــرکت  از 
ســرمایه گذاری های دیگــری شــد و تســهیالت 
اخذشــده در محــل خــودش مصــرف نشــده 

است.
 علوی تاکیدکرد: همین امر نظارت موثر 
و کارآمــد بر فرایند تســهیالت دهی بانک ها را 
بیــش از پیش آشــکار می کنــد و توجه نکردن 
بــر  عــالوه  آن  اســتمرار  و  موضــوع  ایــن  بــه 
تخصیــص نیافتن بهینه منابع مالی محدود و 
کمیاب در اوضاع فعلی مشــکالت بســیاری را 

نیز به اقتصاد کالن تحمیل می کند.
رســمی  حســابداران  جامعــه  دبیــرکل   
ایــران بــا یــادآوری ســخنان اخیــر رئیــس قــوه 
قضائیه مبنی بر نظارت موثر بانک ها بر تمام 

فرآیندهای تسهیالت دهی و مصرف تسهیالت 
کالن افزود: جامعه حســابداران رســمی ایران 
به عنوان نهاد قانونی حرفه حسابرسی کشور 
و بر اســاس مســئولیت ذاتی و اجتماعی خود 
آمادگی دارد در این زمینه نقش آفرینی کند.

 او بــا بیــان اینکــه جامعــه حســابداران 
رســمی بر مبنای آسیب شناســی صورت گرفته 
طــی طرحــی تفصیلــی چارچوب جامعــی برای 
نظــارت بــر مصرف تســهیالت شــبکه ی بانکی 
ایــن  داد:  ادامــه  اســت،  کــرده  ارائــه  کشــور 
طــرح کــه برمبنــای مطالعــات وضــع موجــود 
تســهیالت دهی در نظــام بانکــی کشــور ارائــه 
مــوازات  بــه  پیشــنهاد می کنــد  اســت،  شــده 
حسابرســی سالیانه، رســیدگی به فرایندهای 
مدیریــت  شــامل  کالن  تســهیالت  کلیــدی 
ریســک، وثایــق، چگونگــی مصــرف و تجدید و 

اســتمهال از سوی حسابرس مستقل بانک ها 
صــورت  بــه  و  انجــام  اعتبــاری  مؤسســات  و 
گــزارش مســتقل و جداگانه صرفــاً در زمینه ی 
نحــوه ی مصــرف تســهیالت بانکــی بــه بانــک 

مرکزی یا دیگر نهادهای نظارتی ارائه شود.
 دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران 
بــا تاکیــد براینکــه چنیــن روش پیشــگیرانه ای 
بــا ایجــاد شــفافیت در فرایند تســهیالت دهی 
می توانــد برخی زمینه های مهم بروز فســاد را 
مــورد پایــش دایمی قرار دهــد، اضافه کرد: با 
ایــن حــال این پیشــنهاد اجرایی تاکنــون مورد 
توجه و اقبال قرار نگرفته اســت و از آنجا که 
نظــام بانکــی از حساســیت باالیــی برخــوردار 
است، اجرا نکردن اقدامات پیشگیرانه در این 
حــوزه خســارات جبــران ناپذیری بــه کل نظام 

تحمیل می کند.

مدیــر نظارت بر نهادهای مالی ســازمان 
از  بــورس  صندوق هــای  ســبقت  از  بــورس 
برخی بانک ها در جذب ســرمایه های مردمی 

خبر داد.
بــه گــزارش بــازار، میثــم فدایی بــا اعالم 
اینکــه خطــر ســرمایه گذاری در صندوق هــای 
درآمــد ثابت بازار ســرمایه خیلی پایین اســت 
و اکنــون ایــن صندوق ها ســودهای منظمی را 
بــا نرخ های خوبــی به ســرمایه گذران پرداخت 
می کننــد، گفــت: صندوق هــای درآمــد ثابــت 
صندوق هــای  بزرگتریــن  جــزو  ســرمایه  بــازار 
بــورس هســتند کــه با اســتقبال مــردم مواجه 
حتــی  صندوق هــا  ایــن  از  برخــی  و  شــده اند 
از بعضــی بانک هــا بزرگتــر شــده و ســرمایه 

بیشتری جذب کرده اند.
او افــزود: اکنــون بــه عنــوان مثــال یکــی 
از صندوق هــای درآمــد ثابت بورس ســه برابر 
یــک بانــک خصوصی )بانــک خاورمیانه( و یک 
صنــدوق دیگــر دو برابــر یــک بانــک خصوصــی 
دیگــر )پســت بانک( موفــق به جذب ســرمایه 
بــر  نظــارت  مدیــر  شــده اند.  هموطنــان  از 
نهادهــای مالــی ســازمان بورس با بیــان اینکه 
تاکنــون بیش از 53۰ هــزار میلیارد تومان در 
صندوق های ســرمایه گذاری بازار بورس جذب 

شــده اســت، اضافــه کــرد: بالــغ بــر 37۰هزار 
53۰هــزار  ایــن  مجمــوع  از  تومــان  میلیــارد 
میلیــارد تومــان، مربوط به صندوق های درآمد 
ثابــت بــازار ســرمایه اســت کــه در مقایســه با 

بانک ها سود بیشتری پرداخت می کنند.
از  جــدا  بــورس  بــازار  کــرد:  بیــان  او 

صندوق های درآمد ثابت، صندوق های کاالیی 
هــم دارد کــه اکنــون حجــم ایــن صندوق ها به 
۲هــزار و 6۰۰ میلیــارد تومان رســیده و حدود 
95درصد این عدد متعلق به صندوق طالست 
کــه می توانــد جایگزین مناســب و خوبی برای 

سرمایه گذاری در بازار طال و ارز باشد.

فدایــی، صندوق هــای ســهامی را از دیگر 
غیرمســتقیم  ســرمایه گذاری  صندوق هــای 
هموطنــان در بــازار ســرمایه خوانــد و گفــت: 
صندوق هــای ســهامی از ســهام چنــد شــرکت 
نســبت  بــه  کــه  شــده اند  تشــکیل  مختلــف 
سرمایه گذاری مستقیم در سهام یک شرکت، 

ریسک کمتری دارند.
مدیرنظــارت بــر نهادهــای مالی ســازمان 
بــورس بــا اعــالم اینکــه ایــن ســازمان در ســه 
کالس دارایــی درآمــد ثابت، ســهام، طال و ارز 
بــه هموطنــان خدمات دهی می کند و با هدف 
افزایــش خدمات دهی و رضایت فعاالن بازار، 
تعــداد ســبدگردان ها را افزایــش داده اســت، 
ادامــه داد: تعــداد شــرکت های ســبدگردان از 
 ۴8 بــه  هم اکنــون   ،۱399 دی  در  عــدد   35
شــرکت رســیده و بــه ۱5 شــرکت هــم موافــق 
از ثبــت  اصولــی داده شــده اســت کــه بعــد 

شرکت فعالیت خود را آغاز می کنند.
شــرکت های  تعــداد  اینکــه  بیــان  بــا  او 
ســبدگردان تــا دو مــاه آینــده بــه 65 شــرکت 
افزایــش می یابــد، افــزود: سیاســت ســازمان 
مجــوز ســبدگردان  نامحــدود  اعطــای  بــورس 
مجــوز  لغــو  همچنیــن  و  متقاضیــان  بــه 

سبدگردان های متخلف و بی بازده است.

بــه گفته مدیر عملیات بازار نقد شــرکت 
بــورس، عرضه اولیه بــه روش ترکیبی، فرایند 
طریــق  از  قیمــت  کشــف  و  ســفارش گذاری 
ســرمایه گذاران واجد شرایط اســت؛ بنابراین، 
قیمــت کشف شــده یک قیمــت منطقی خواهد 
بــود که بــه عنوان مبنای عرضه ســهام )عرضه 
به قیمت ثابت( به عموم سرمایه گذاران اعالم 

می شود.
نحــوه  دربــاره  کشــمیری  مریــم 
ســفارش گذاری و کشف قیمت در عرضه اولیه 
به روش ترکیبی به پایگاه خبری بازار ســرمایه 
)ســنا( گفــت: کشــف قیمت و قیمت گــذاری در 
این شیوه، از طریق نهادهای مالی که در اینجا 
هســتند،  ســرمایه گذاری  صندوق هــای  همــان 
صندوق هــای  کــه  آنجــا  از  می گیــرد.  صــورت 

سرمایه گذاری از یک تیم متخصص برخوردارند، 
انتظار می رود سفارش گذاری ها و نحوه کشف 

قیمت، معقول، مناسب و عادالنه تر باشد.
به گفته او، شــکل گیری عرضه و تقاضای 
و  مهــم  نقــش  ســرمایه،  بــازار  در  حرفــه ای 
تاثیرگــذاری در کشــف قیمت هــا دارد و مدیران 
صندوق های ســرمایه گذاری با دقت و وســواس 
بیشــتری به تحلیل قیمت سهام می پردازند. از 
این رو، فرایند عرضه اولیه با موفقیت بیشتری 

انجام خواهد شد.
کشــمیری بــا بیــان اینکــه در شــیوه جدید 
دو  در  ســفارش  ثبــت  مــدل  اولیــه،  عرضــه 
مرحله انجام می شــود، تصریح کرد: در مرحله 
نخســت، 7۰ تــا ۱۰۰ درصــد کل ســهام قابــل 
عرضــه بــه تشــخیص کارشناســان بــورس برای 

عرضــه اولیــه مشــخص می شــود. ایــن مقــدار 
سهام، میان گروه سرمایه گذاران واجد شرایط 
که صندوق های ســرمایه گذاری هستند، عرضه 

می شود.
مدیــر عملیــات بــازار نقــد شــرکت بــورس 
این نحوه عرضه اولیه را گامی بلند در راستای 
تشــویق بــه ســرمایه گذاری غیرمســتقیم خواند 
و خاطرنشــان کــرد: افــزون بــر اینکــه بــا ایــن 
روش مــردم بــرای ســرمایه گذاری غیرمســتقیم 
و حضور در صندوق های ســرمایه گذاری ترغیب 
بــه حضــور صندوق هــای  توجــه  بــا  می شــوند، 
رونــد  ایــن  بــازار،  در  بــزرگ  ســرمایه گذاری 
می توانــد ســرمایه گذاران بیشــتری را از مزایــای 
دیگــر،  ســوی  از  کنــد.  منتفــع  اولیــه  عرضــه 
ســرمایه ها  تامیــن  و  ســبدگردان  شــرکت های 

تشــویق می شوند برای تخصیص بیشتر سهام 
در عرضــه اولیــه، ابعــاد صنــدوق هــای خــود را 
گســترش دهنــد تا ســهم بیشــتر و بــه تبع آن، 

بازدهی بیشتری داشته باشند.
بــه گفته کشــمیری، تخصیص عرضه های 
اولیه کوچک یا حتی پرریســک به صندوق های 
ســرمایه گــذاری، فراینــد پذیــرش شــرکت های 
از  می کنــد.  تســریع  و  تســهیل  را  پرریســک 
واجــد  ســرمایه گذاران  حضــور  دیگــر،  ســوی 
شــرایط و کاردان در عرضــه اولیــه ایــن نــوع از 
شــرکت ها، اوضــاع را بــرای توســعه عملیــات و 
فعالیــت  شــرکت های پرریســک فراهم می کند. 
در نتیجــه، بــازار رونــد آرام و منطقــی بــه خــود 
می گیــرد و از هیجانــات و رفتارهــای احساســی 

اجتناب می شود.

 اعالم آمادگی جامعه حسابداران رسمی

برای نظارت بر مصرف وام های بانکی

»صندوق های بورس از بانک ها در جذب سرمایه سبقت 
گرفتند«

به گفته مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس، تعداد شرکت های سبدگردان تا دو ماه آینده به ۶۵ شرکت افزایش می یابد

افزایش سهام شناور بیمه ملت

»کشف قیمت و سفارش گذاری عرضه های اولیه در روش ترکیبی 
عادالنه تر می شود«

به گفته مدیر عملیات بازار نقد شرکت بورس، در روش ترکیبی عرضه اولیه، ثبت سفارش در دو مرحله انجام می شود
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شركت شهركهای صنعتی تهران در نظر دارد باستناد آئین نامه اجرائی بند ج ماده )12( قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی كیفی مناقصه گران 
جهت انجام )پروژه عملیات اجرای آسفالت توپكا و تابلوهای نامگذاری معابر شهرك صنعتی دماوند2(  به شماره )2000001051000043 ( را 
از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت اقدام نماید . به منظور ارزیابی توان اجرای تعهدات مناقصه گران، از تمامی شركت های متقاضی 
دارای پایه 5 رشته راه و ترابری  از سازمان برنامه و بودجه كشور و گواهینامه تایید صالحیت ایمنی امور پیمانكاری از وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعی دعوت می گردد كه برای شركت در مناقصه از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت ) ستاد ( اقدام نمایند . كلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اسناد استعالم ارزیابی كیفی ، اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكت ها از طریق درگاه سامانه 
تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، 

مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند . 
- مبلغ برآورد اولیه  بر اساس فهارس بهای  سال 1400 : )167/730/201/950 ریال (

-محل پروژه : جاده تهران فیروزكوه،بعد از گیالوند،كیلومتر 7 محور دماوند-كیالن،شهرك صنعتی دماوند2
 -  تاریخ انتشار اسناد ارزیابی كیفی در سامانه تاریخ  1400/6/23 می باشد .

- مهلت زمانی دریافت اسناد ارزیابی كیفی از سایت : تا ساعت   16  تاریخ  1400/7/3
- مهلت بارگذاری پاكت های استعالم ارزیابی كیفی : تا ساعت 16 تاریخ  1400/7/24

-   محل گشایش اسناد ارزیابی كیفی: دفتر معاونت فنی شركت شهرك های صنعتی تهران 
- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه : نشانی سهروردی شمالی كوچه شهید 

محبی پالك 2 طبقه 4 معاونت فنی و تلفن : 021-88761038 
www.tehraniec.ir  :و پایگاه ملی اطالع رسانی http://iets.mporg.ir

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مركز تماس 41934 -021 دفتر ثبت نام : 88969737  

شركت شهرك های صنعتی تهران  انتشار نوبت اول : 1400/06/23 نوبت دوم : 1400/06/27 

شناسه آگهی : 1187938 م الف : 2093

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یك مرحله ای  با ارزیابی كیفی  45-1400
پروژه عملیات اجرای آسفالت توپكا و تابلوهای نامگذاری معابر شهرك صنعتی دماوند2

ت دوم(
) نوب

 

آگهی مناقصه عمومی ) نوبت اول(
         روز شنبه 27/ 1400/06

شركت پتروشیمی مارون در نظر دارد اقالم مورد نیاز ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.

* ذکر شماره تقاضا در subject ایمیل ارسالی الزامی می باشد
روابط عمومی پتروشیمی مارونضمناً متقاضیان می توانند متن آگهی فوق را در سایت WWW.MPC.IR مالحظه نمایند . عمومی پتروشیمی مارون

 تضمین شركت 
در مناقصه نحوه دریافت اسناد

آخرین 
مهلت ارسال 

پیشنهادات توسط 
فروشندگان

آخرین مهلت دریافت 
اسناد

شماره 
تقاضا

شماره 
مناقصه

نوع 
مناقصه موضوع ف

ردی

ارائه ضمانت نامه 
بانكی شرکت در 
مناقصه به ارزش 
2% مبلغ پیشنهادی

ارسال نامه اعالم 
آمادگی شرکت در 

مناقصه به آدرس ایمیل 
Akhalifeh@mpc.ir

14 روز پس از درج 
آگهی نوبت دوم

7 روز پس از درج آگهی  
نوبت دوم  در ازای ارائه 

معرفی نامه شركت
KAS-199 1400-T-202

مناقصه 
عمومی

 P/F KIEKENS VENTURI-STYLE
 DESUPERHEATER / COMPLETE

ASSEMBLY
1

ارائه ضمانت نامه 
بانكی شرکت در 
مناقصه به ارزش 
2% مبلغ پیشنهادی

ارسال نامه اعالم 
آمادگی شرکت در 

مناقصه به آدرس ایمیل 
Snasari@mpc.ir

14 روز پس از درج 
آگهی نوبت دوم

7 روز پس از درج آگهی  
نوبت دوم  در ازای ارائه 

معرفی نامه شركت
KAS-990138 1400-T-203

مناقصه 
عمومی

 PARTS FOR "SCHORCH" ELECTRIC
MOTOR 100.54HP / BEARING 2

ارائه ضمانت نامه 
بانكی شرکت در 
مناقصه به ارزش 
2% مبلغ پیشنهادی

ارسال نامه اعالم 
آمادگی شرکت در 

مناقصه به آدرس ایمیل 
sghanavatei@mpc.ir

14 روز پس از درج 
آگهی نوبت دوم

7 روز پس از درج آگهی  
نوبت دوم  در ازای ارائه 

معرفی نامه شركت
KAS-407 1400-T-204

مناقصه 
عمومی

 / P/F"SES"FIRE ALARM CONTROL PANEL
 GAS DETECTION CARD / COMBUSTIBLE

O2 S500 و... 

3

صعود سه پله ای »گروه خلیج 
  ICIS  فارس« در رتبه بندی جهانی

همزمان با دوره تحریم و کرونا
بر اساس ارزیابی ها و گزارش رسمی موسسه بین المللی 
 ICIS، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با سه پله ارتقا در 

 شــرایط تحریمی و پاندمی کرونا توانســت در جایگاه 37 میان 
یکصد شرکت شیمیایی و پتروشیمیایی جهان قرار گیرد.

بــه گــزارش نیپنــا به نقــل از  روابــط عمومی گــروه صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس، در این ارزیابی که بر اساس اطالعات 
فروش ســال 2020 انجام  شــده، گروه پتروشــیمی خلیج فارس 
موفق به فروش 8 میلیارد و 425 میلیون دالر محصول شده و 
ســود عملیاتی این گروه خلیج فارس با 44.1 درصد افزایش به 
ســه میلیارد و 134 میلیون دالر رســیده اســت. هم چنین میزان 
سرمایه گذاری شرکت در بخش پژوهش  و توسعه نیز 6 درصد 
نســبت بــه ســال 2019 افزایــش داشــته است. شــرکت صنایــع 
پتروشیمی خلیج فارس در حالی به این موفقیت دست پیدا کرده 
که اکثر قریب به اتفاق شرکت های مطرح دنیا و  منطقه در این 
رده بندی به دلیل شرایط ناشی از پاندمی کرونا دچار افت قابل 
توجه فروش شده اند، اما گروه پتروشیمی خلیج فارس توانسته 
اســت در شــرایط  کرونــا و تحریــم روند رو به رشــد خود را حفظ 
کند. گفتنی است، رتبه گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس در 
این رده بندی معتبر در سال  2019 ؛جایگاه چهل ام در میان یکصد 

شرکت برتر دنیا بوده است.

محلول افزایش زمان ماندگاری 
میوه تا 2 برابر تولید شد

محققــان در یــک شــرکت دانــش بنیــان موفــق بــه تولید 
یــک پوشــش خوراکــی بــرای کاهش چشــمگیر ضایعات بخش 

کشاورزی و افزایش طول عمر دو برابری میوه شدند.
منوچهر بهزادی، مدیر عامل یک شــرکت دانش بنیان در 
پارک علم و فناوری استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار 
داشت: از آنجایی که ساالنه نزدیک به 30 درصد از محصوالت 
کشــاورزی در ایــران و جهــان در مراحل مختلف تولید تا مصرف 
از بین می رود موفق شدیم یک محلول کاهش دهنده ضایعات 
بخش کشاورزی تولید کنیم.وی ادامه داد: البته زیان های مالی 
تنها بخشی از مشکالت پیرامون این معضل است و اتالف ساالنه 
میلیاردهــا متــر مکعــب آب و منابع انرژی بــه کار رفته برای این 
محصوالت و نیز تولید میلیون ها متر مکعب گازهای گلخانه ای 
ناشی از دفن این محصوالت در محیط زیست از سایر پیامدهای 
متعاقب این چالش به شــمار می رود.بهزادی با بیان اینکه این 
محلول می تواند ماندگاری میوه را به میزان دو برابر افزایش دهد، 
خاطر نشان کرد: با پوشش دهی میوه و صیفی جات به وسیله 
این محلول، میزان ضایعات ناشی از اکسیداسیون طبیعی، قارچ 
زدگی تا 50 درصد کاهش می یابد.وی با بیان اینکه تا کنون برای 
ماندگاری میوه از پوشش های روغنی همچون پارافین استفاده 
شــده، افزود: البته به دلیل عدم امکان پوشــش دهی بســیاری 
از محصوالت کشــاورزی با پارافین نیاز به چنین محلولی حس 

می شد زیرا پارافین فقط مختص مرکبات است.
مدیرعامل شــرکت دانش بنیان افزود: طی ســالهای اخیر 
تالش هایــی نیــز بــرای ورود پوشــش های غیر روغنــی به مرحله 
تجاری صورت گرفته و محلول ارائه شده توسط این شرکت نیز در 

چارچوب همین رویکرد، تولید شده است.
وی بــا اشــاره بــه عدم تغییــر در ظاهر و طعــم محصوالت 
پوشش داده شده با این محلول، گفت: با استفاده از این محلول 
که برای اکثر میوه ها قابل استفاده است، افزایش ظرفیت های 
صادراتی کشــور در بخش کشــاورزی و امکان صدور محصوالت 

صادراتی کشور به بازارهای دورتر فراهم می شود.
وی ایجاد بسترهای رشد و تجاری سازی فناوری هایی از این 
دست را به عنوان کلید حل بسیاری از مشکالت زیربنایی کشور 
دانست و گفت: فقط میزان آب هدر رفته بر اثر اتالف محصوالت 
کشاورزی به تنهایی حدود 4 برابر کل آب مصرفی کشور در بخش 
شهری است از این رو باید با تولید بیشتر این محصول مانع از 

بین بردن میوه ها شویم.
به گفته وی، این موضوع می تواند معضالت زیست محیطی 
از قبیــل خشکســالی و کمبــود منابع آب در کشــور را در صورت 

تدوین راهبردهای بلند مدت و چند جانبه حل کند.
به گزارش مهر، این طرح در رویداد ارائه نیازهای فناورانه 

صندوق نوآوری و شکوفایی مطرح شد.

امیدوارم همانطور که تاکنون شرکت  ملی صنایع 
مس ایران و قرارگاه خاتم االنبیا در راستای عمل کردن 
به منویات مقام معظم رهبری، بحث اقتصاد مقاومتی و 
بیانیه گام دوم گام برداشتند در ادامه راه هم در انجام 

این مهم موفق باشد.
بــه گــزارش مــس پــرس، ســیدرضا شــاهچراغی 
مدیرعامل هلدینگ صنعت و معدن قرارگاه خاتم االنبیا، 
بــا بیــان این مطلب اولین اولویــت و یکی از دالیلی که 
قرارگاه خاتم االنبیا در هر عرصه ای ورود پیدا می کند را 

بحث چالش های کشور دانست.
وی افزود: یکی از نکات مهم موضوع اکتشاف در 
کشــور اســت. همانطور که مستحضرید میانگین عمق 
اکتشاف و شناسایی ذخایر مس در کشور ما 100 متر 
است، اما میانگین این عمق اکتشاف در دنیا هزار متر 

است.
شــاهچراغی گفــت: بــا توجــه بــه چالشــی که در 
اســتان ها و پهنه هــای مختلــف وجــود داشــت؛ بحــث 
اکتشــاف را شــروع کردیم و طی دو ســه ســال گذشــته 
توانستیم به عنوان »مکتشف نمونه« در کشور معرفی 
شــویم و در راســتای افزایش عمق اکتشــاف در کشــور 
اولیــن دســتگاه حفــاری کــه توانایی حفــاری در عمق 3 
کیلومتر را دارد در سال گذشته وارد کردیم و هم اکنون 

در حال راه اندازی و اجرای کار است. 
مدیرعامــل هلدینــگ صنعــت و معــدن قــرارگاه 
خاتم االنبیــا بیــان کــرد: دکتــر ســعدمحمدی مدیرعامل 

شــرکت ملــی صنایــع مــس هــم در ایــن مجموعــه 15 
دســتگاه حفاری وارد کرده اند تا در اکتشــاف که واقعا 
یکی از چالش های کشور محسوب  می شود، بتوانند این 
ظرفیت بالقوه را به بالفعل تبدیل کرد. سرمایه گذاری 
خیلــی خوبــی انجام داده اند که انشــاهللا به زودی وارد 
کشور شده و فعال می شود تا بتوان از این توانمندی در 

شرکت ملی صنایع مس هم استفاده کرد.
شاهچراغی گفت: در سال 97، پروژه تغلیظ مس 
در آلو را که با کمک مجموعه مس انجام دادیم؛ ســازه 
فلزی ما به عنوان ســازه برتر شــناخته شد. کار دیگری 
که در این خصوص انجام شد؛ پاالیش مس سونگون 
بود که بر همین اساس برای اولین بار تولید 320 سلول 
بتن پلیمری در کشــور انجام شــد. این در حالی اســت 
که این کاال قبال از کشــورهای دیگر وارد می شــد، اما با 
کمک مجموعه مس و قرارگاه خاتم االنیبا این محصول 
ساخت داخل و بومی سازی شد و کشور را از واردات این 
محصول بی نیاز کرد.وی اظهار داشت: موضوع دیگری 
که باید به آن اشــاره کرد؛ ســهم قرارگاه خاتم االنیبا در 
بخش معدن و صنایع معدنی است که در این خصوص 

ذکر چند نکته خالی از فایده نیست. 
مدیرعامــل هلدینــگ صنعــت و معــدن قــرارگاه 
خاتم االنبیا تأ کید کرد: در بحث تولید کاتد نیز انشاا... 
این قرارداد اجرایی شــود و بتوانیم آن را در زمان بندی 
مناســب به نتیجه برســانیم؛ با تکمیل این کارخانه 27 
درصد نقش ایفا می کنیم. در کانسنگ سرب وروی 13 

درصد در تولید کشور نقش مستقیم داریم و در مورد 
منگنز نیز 24 درصد به صورت مســتقیم ســهم قرارگاه 

خاتم االنبیا است. 
وی ابراز امیدواری کرد، بحث اجرای کارخانه پودر 
آلومینــا از نفلین ســینیت در ســراب را هــم بتوانیــم به 

نتیجه برســانیم؛ در آن صورت 20 درصد از ســهم پودر 
آلومینا در کشور را هم از آن خود خواهیم کرد.

شاهچراغی گفت: قرارگاه خاتم االنبیا نه االن که 
کشور در اوج تحریم ها قرار دارد بلکه شما به 10 سال 
قبل نگاه کنید؛ هیچ پروژه ای در کشور به علت تحریم ها 

متوقــف و تعطیل نشــده اســت. حتــی بزرگترین پروژه  
ستاره خلیج فارس بود که در اوج تحریم ها فعالیت خود 
را ادامه داد و امروز کشور از لحاظ بنزین بی نیاز است. 
قــرارگاه خاتم االنبیــا در بحــث اجــرای پروژه هــا و بحــث 
خنثی  سازی تحریم ها در کشور زبانزد عام وخاص است.

بــه همت مهندســین و کارشناســان مجرب 
داخلــی و با بکارگیری دانش روز فوالدســازی در 
مجتمــع صنعتــی اســفراین، تولیــد شــمش فــوق 
سنگین 95 تُن با استفاده از کوکیل یکپارچه و به 
روش ریخته گری دو پاتیله با موفقیت انجام شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی مجتمــع صنعتی 
اسفراین، مهندس محمود نظام دوست معاونت 
مهندسی و کیفیت این مجتمع صنعتی ضمن اعالم 
خبــر فــوق افــزود: در تولید این شــمش به منظور 
ارتقــاء تــوان تکنولوژیکی مجتمع و برای اولین بار 
در ایران پس از شــبیه ســازی و طراحی کوکیل و 
متعلقات، تمامی مراحل مدلسازی، قالب گیری، 

ریختــه گــری و در نهایت ماشــین کاری و عملیات 
حرارتــی آنهــا در مجتمــع صنعتی اســفراین انجام 

شده است. 
معاونت مهندسی و کیفیت مجتمع صنعتی 
اسفراین افزود: در این روش به منظور ارتقاء کیفی 
هرچه بیشتر شمش تولیدی، برای اولین بار در طی 
فراینــد ریخته گــری، دمش آرگون از طریق پرژین 

پالک به داخل پاتیل شماره 2 انجام شد.
وی خاطرنشان کرد: پس از رعایت ملزومات 
فوالدســازی و متالــورژی ثانویــه، با توجه به اینکه 
ظرفیــت کــوره و پاتیل های مجتمع 50 تنی اســت 
در ایــن روش از تکنیــک دو پاتیلــه یــا ریخته گری 

تحت خالء))VSD استفاده کردیم که کاری بسیار 
ارزشمند می باشد و کلیه مراحل ساخت و طراحی 
قالــب چدنــی توســط کارشناســان و مهندســین 

توانمند این مجتمع انجام  شده است.
معاونت مهندسی و کیفیت مجتمع صنعتی 
اسفراین یادآوری کرد: قبالً نیز شمش فوق سنگین 
110 تن در مجتمع صنعتی اسفراین با استفاده از 
کوکیل دو تکه و دارای   expantion  تولید شــده 
است ولی مزیت روش جدید، استفاده از کوکیل 
یکپارچه می باشد که این روش باعث ارتقاء کیفی 

هرچه بیشتر شمش تولیدی می شود.  
وی تصریــح کــرد: بــا عنایــت بــه نیازمنــدی 

کشور به قطعات حجیم مورد استفاده در صنایع 
استراتژیک و همچنین با رویکرد متنوع سازی سبد 
محصوالت مجتمع، برنامه تولید شمش 95 تنی 
 در دســتور تولید ایــن مجتمع عظیم صنعتی قرار 

گرفت.
مهنــدس نظــام دوســت افــزود: تولیــد ایــن 
شــمش، نقطــه عطفــی در صنعت فوالدســازی و 
شمش ریزی قطعات سنگین در کشور خواهد بود 
و نیــاز صنایع بزرگ کشــور بــه واردات محصوالت 
استراتژیک در صنایع مختلف خصوصاً در شرایط 
تحریم موجود برطرف شده و از خروج مقدار قابل 

توجهی ارز جلوگیری خواهد شد.  

مجتمع صنعتی فوالد اسفراین از شرکت های 
زیر پوشــش ســازمان گســترش و نوسازی صنایع 
ایــران و بزرگتریــن تولید کننــده قطعات و مقاطع 
فوالد آلیاژی در خاورمیانه است که امکان ساخت 

بیش از 140 گرید فوالد آلیاژی را دارد.
 این مجتمع عظیم صنعتی به عنوان بزرگترین 
تولید کننده قطعات و مقاطع فورج و ریخته گری 
ســنگین و فوق ســنگین فوالد آلیاژی، با داشــتن 
متخصصان توانمند و فناوری پیشرفته، توانایی رفع 
نیازهای راهبردی صنایع کشور در بخش های نفت 
و گاز، نیروگاهی، کشــتی سازی و ماشین سازی، 

ریلی و صنایع معدن و فوالد را دارد.

مدیرعامــل فــوالد هرمزگان بــر تکمیل طرح 
هــای توســعه ای فــوالد هرمــزگان تاکیــد و ابــراز 
امیدواری کرد فوالد هرمزگان با وجود نیروی های 
متخصص و تحول گرا و حمایت های دولت مردمی 

به این مهم دست خواهدیافت.
از شــرکت  بازدیــد  عطاللــه معروفخانــی در 
میرکــو بــا تاکید بر حمایت و پیگیری همه جانبه از 
طرح های توسعه گفت : حیات شرکتها و سازمانها 
به توسعه آنها بستگی دارد ، وی با اشاره به  طرح 
های توسعه ای در دست اقدام فوالد هرمزگان اعم 
از پروژه افزایش ظرفیت زیر ســقف فوالدسازی از 
1.5 بــه 2 میلیــون تــن و  پروژه زیرســاختهای مورد 
نیاز افزایش ظرفیت تا سقف دو میلیون تن اظهار 
داشت : با اجرایی شدن این طرح ها فوالد هرمزگان 
بــه یکــی از بزرگتریــن تولیــد کننــدگان فــوالدی در 
جنوب کشور تبدیل خواهد شد. معروفخانی حضور 
نیروهای جوان ، متعهد، مســئولیت پذیر و تحول 
گرا در فوالد هرمزگان را یک اصل مهم دانســت و 
ابراز امیدواری کرد با و جود چنین سرمایه هایی و 

نیز با  یاری خداوند و حمایت دولت مردمی   قطعاً 
بــه ایــن مهــم دســت خواهیــم یافــت . وی نتیجــه 
جمــع ایــن فعالیت ها را در نهایت درخشــش نظام 
 مقــدس جمهــوری اســالمی ایران در سرتاســر دنیا 

دانست.
وی در ادامــه بــه تاســیس شــرکت میرکــو و 
خدمــات هلدینــگ فــوالد مبارکــه در کشــور اشــاره 
کــرد و گفــت: باعث افتخار اســت کــه یکی دیگر از 
زیرمجموعه های فوالد مبارکه در اســتان هرمزگان 
خدمات خود را به صنعت کشور ارائه می کند .این 
مــی توانــد اتفاقی مبــارک  برای دیگر شــرکت های 
مستقر در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس ومنشأ 

خیر و برکت در استان هرمزگان  باشد .
مدیرعامــل فــوالد هرمــزگان ضمــن تاکیــد بر 
مزیت ها و محاسن ایجاد این نوع شرکتهای پایین 
دســتی و ارائــه کننده خدمــات در حوزه صنعت در 
استان هرمزگان گفت : برای انجام تعمیرات برخی 
تجهیزات ، به اجبار می بایســت این تجهیزات  به 
دیگر اســتان ها ارسال گردند که این خود مشمول 

هزینه و زمان خواهد شد، اما با حضور شرکت هایی 
ماننــد  میرکــو در اســتان هرمــزگان،  بومــی ســازی 
قطعــات و خریــد داخــل پر رنگ تر شــده و کاهش  

هزینه و زمان قابل توجه خواهد بود .
وی در ادامــه بــا بیان اینکه فوالد هرمزگان از 
بومی سازی و تولید داخل همواره حمایت خواهد 
کرد اظهار داشت : قطعاً شرکت هایی مانند میرکو 
می توانند در بخش توسعه فوالد هرمزگان تاثیرگذار 
باشند و به همین دلیل ما از توسعه این شرکت ها 

حمایت می کنیم .
فروتــن مدیرعامــل شــرکت میرکــو نیز ضمن 
ارائه گزارشی از فعالیت ها و اقدامات انجام شده در 
این شرکت گفت : شرکت میرکو با پشتیبانی فوالد 
هرمزگان کار خود را آغاز کرده اســت و امید اســت 
با ایجاد طرح های توســعه این شــرکت  بتوانیم به 
 دیگر شــرکت های منطقه نیز خدمات خود را ارائه 

نماییم. در این بازدید شرکت صنعتی میرکو اولین 
محموله غلتك بازســازی شــده از ســرویس ســنتر 

خود را  به فوالد هرمزگان ارسال کرد.

ســاعت فرمان روشــنایی مشــابه نمونه خارجی 
در یک شــرکت دانش بنیان ایرانی تولید شــد که این 
محصول، یک سوم نمونه خارجی قیمت دارد و نقش 

به سزایی می تواند در کاهش مصرف برق ایفا کند.
به گزارش ایرنا از معاونت علمی و فناری ریاست 
جمهوری، این دســتگاه می تواند روشــنایی معابر را با 
اســتفاده از فناوری نوین، در زمانی دقیق کنترل و در 
کاهش مصرف برق نقشی مهم ایفا کند.عباس یزدان 
مدیرعامل این شرکت دانش بنیان که این محصول را 
تولید کرده است، توضیح داد: محصوالت متعددی این 
روزها در این مجموعه دانش بنیان تولید شده که یکی 
از آن ها ساعت فرمان روشنایی معابر است.وی افزود: 
آن چه که در گذشــته در داخل کشــور ســاخته شــده، 
یک نمونه ابتدایی فرمان روشنایی است و یک سیستم 
سنتی بدون تنظیمات و نمایشگر است، اما آن چه که 
امروز تولید کرده ایم، یک محصول کامال مشابه نمونه 
خارجــی اســت که یک ســوم آن قیمــت دارد. محصول 
تولید شده در مجموعه ما قابلیت تنظیم لحظه ای دارد 
و مجهز به نمایشگر است.تولید این محصول در مرحله 

ابتدایی منجر به اشتغال مستقیم برای سه نفر شد و به 
صورت غیرمستقیم نیز می تواند به ایجاد ده ها شغل 
بینجامد. این دستگاه به علت این که قیمت تمام شده 
آن نسبت به نمونه های خارجی ارزانتر است، قابلیت 
صادرات نیز دارد.در گذشته از دستگاه های فوتوسل در 
روشنایی معابر استفاده می شد که بر اساس روشنایی 
محیط عمل می کرد، اما دستگاهی که امروز این شرکت 
دانش بنیان تولید کرده است، طول و عرض جغرافیایی 
را دریافــت مــی کند و زمان طلوع و غروب خورشــید را 
محاسبه و بر اساس این محاسبات، روشنایی معابر را 
به صورت خودکار تنظیم می کند.مصرف بهینه برق و 
صرفه جویی در هزینه ها از جمله مزیت های دستگاه 
تولید شــده در این شــرکت دانش بنیان اســت.تمامی 
ادارات و شرکت ها می توانند از این دستگاه استفاده 
کنند تا مصرف برق خود را کاهش دهند، اما شــرکت 
توزیع نیروی برق مشــتری اصلی این محصول اســت.
یزدان درباره مشکالت تولید در شرکت های دانش بنیان 
گفت: این شرکت ها امروز نیاز به حمایت دارند و مقوله 

سرمایه در گردش یکی از معضالت جدی آنها است.

شمش سنگین 95 تن فوالدی در مجتمع صنعتی اسفراین با موفقیت 
ریخته گری شد

مدیر عامل فوالد هرمزگان : حیات شرکت ها به توسعه 
آنها بستگی دارد

 تولید ساعت فرمان روشنایی گامی 

به سوی کاهش مصرف برق

اقدام شرکت مس و قرارگاه خاتم در راستای عمل به بیانیه گام دوم

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
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سلهامی  بصیلر  عملران  توسلعه  گلروه  شلرکت  تغییلرات  آگهلی 
خلاص بله شلماره ثبلت 456123 و شناسله مللی 14004156603 
ملورخ  سلالیانه  علادی  عموملی  مجملع  صورتجلسله  اسلتناد  بله 
1399/09/19 تصمیملات ذیلل اتخلاذ شلد : ترازنامله و صورتهلای 
قلرار  تصویلب  ملورد   1399/06/31 بله  منتهلی  ماللی  دوره  ماللی 
گرفلت مؤسسله حسابرسلی هلادی حسلاب تهلران شناسله مللی 
10100556857 بله عنلوان بلازرس اصللی و مؤسسله حسابرسلی 
مللی  شناسله  رسلیدگی  نویلن  آرملان  مدیریلت  خدملات  و 
10103013428 بله عنلوان بلازرس علی البلدل بله ملدت یلک سلال 
ماللی انتخلاب گردیدنلد روزنامله عصلر اقتصلاد بله عنلوان روزنامله 

گردیلد. انتخلاب  شلرکت  آگهی هلای  درج  جهلت  کثیراالنتشلار 
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )1193220(

خلاص  سلهامی  تکللم  زریلن  بازرگانلی  شلرکت  تغییلرات  آگهلی 
 14008049358 مللی  شناسله  و   535862 ثبلت  شلماره  بله 
ملورخ  سلالیانه  علادی  عموملی  مجملع  صورتجلسله  اسلتناد  بله 
: ترازنامله و حسلاب  1399/08/21 تصمیملات ذیلل اتخلاذ شلد 
سلود و زیلان شلرکت منتهلی بله 1399/06/31 بله تصویب رسلید . 
مللی  شناسله  بله  تهلران  حسلاب  هلادی  حسابرسلی  مؤسسله 
10100556857 بله عنلوان بلازرس اصللی و مؤسسله حسابرسلی 
مللی  شناسله  بله  رسلیدگی  نویلن  آرملان  مدیریلت  خدملات  و 
10103013428 بله عنلوان بلازرس علی البلدل بله ملدت یلک سلال 
اقتصلاد  عصلر  کثیراالنتشلار  روزنامله  گردیدنلد.  انتخلاب  ماللی 

گردیلد.  انتخلاب  شلرکت  آگهی هلای  درج  جهلت 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )1193221(

آگهلی تغییلرات شلرکت بازرگانلی بهیلن تجلارت الملاس شلرکت سلهامی 
بله   14007626627 مللی  شناسله  و   526929 ثبلت  شلماره  بله  خلاص 
اسلتناد صورتجلسله مجملع عموملی علادی سلالیانه ملورخ 1399/07/28 
تصمیملات ذیلل اتخلاذ شلد : مؤسسله حسابرسلی هلادی حسلاب تهلران 
بله شلماره ثبلت 15010 و شناسله مللی 10100556857 بله عنلوان بلازرس 
اصللی و مؤسسله حسابرسلی و خدملات مدیریلت آرملان نویلن رسلیدگی 
بله شلماره ثبلت 19554 و شناسله مللی 10103013428 بله عنوان بازرس 
علی البلدل بله ملدت یلک سلال ماللی انتخلاب گردیدنلد. - روزنامله عصلر 
اقتصلاد بله عنلوان روزنامله کثیراالنتشلار جهلت درج آگهی هلای شلرکت 
انتخلاب گردیلد. ترازنامله و حسلاب سلود و زیلان شلرکت منتهلی بله سلال 

99/6/31 ملورد تصویلب قلرار گرفلت. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تهران )1193222(

سلهامی  آکام  سلاختمانی  صنایلع  گلروه  شلرکت  تغییلرات  آگهلی 
بله  مللی 10100586432  و شناسله  ثبلت 16179  بله شلماره  خلاص 
اسلتناد صورتجلسله مجملع عموملی علادی بطلور فلوق العلاده ملورخ 
حسلاب  و  ترازنامله   : شلد  اتخلاذ  ذیلل  تصمیملات   1400/04/29
تصویلب  بله   1399/09/30 بله  منتهلی  ماللی  سلال  زیلان  و  سلود 
رسلید . مؤسسله حسابرسلی هلادی حسلاب تهلران بله شناسله مللی 
حسابرسلی  مؤسسله  و  اصللی  بلازرس  عنلوان  بله   10100556857
بله  رسلمی  رسلیدگی حسلابداران  نویلن  آرملان  مدیریلت  و خدملات 
شناسله مللی 10103013428 بله عنلوان بلازرس علی البلدل بله ملدت 
عصلر  کثیراالنتشلار  روزنامله  گردیدنلد.  انتخلاب  ماللی  سلال  یلک 

گردیلد. انتخلاب  شلرکت  آگهی هلای  درج  جهلت  اقتصلاد 
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )1193223(

آگهی مفقودی
ملدرک اصللی کارشناسلی و دانشلنامه کارشناسلی لیسلانس 
مللی  کلد  بلا  علی محملد  فرزنلد  بیرانونلد  بارانلی  احسلان 
4060537578 رشلته علوم انتظامی اخذ شلده از دانشلگاه 
عللوم انتظاملی امیلن بله آدرس تهلران انتهلای اتوبلان هملت 

)غلرب( مفقلود و از درجله اعتبلار سلاقط می باشلد.

مفقودی
برگ سبز- برگ کمپانی - کارت – سند قطعی- کارت سوخت مربوط 
بله خلودرو پرایلد جلی ال ایکلس آی - ملدل 1387- بله شلماره پلاک 
شاسلی  شلماره  موتلور 2678697-   شلماره   - ایلران 19  231د 54 
S1412287875085 بله نلام جلواد شلاه دوسلت مفقلود و از درجله 

اعتبلار سلاقط ملی باشلد.

فوالد ازنا در مسیر واگذاری 
به سرمایه گذار

نماینــده مــردم دورود و ازنــا در مجلــس شــورای 
اســامی دربــاره آخریــن وضع کارخانه فــوالد ازنا تاکید 
کــرد کــه کارخانــه بــه لحــاظ فضــای نــوع کار کــه بایــد 

فازبندی شود دارای وضع مشخصی شده است.
افــزود:  ایســنا  بــا  گــودرزی در گفت وگــو  حســین 
منتظــر حکــم آقــای میرکاظمــی، مدیرعامــل فــوالد ازنــا 

بودیم که به ۳۵ سال حبس محکوم شده است.
مســیر  در  ازنــا  فــوالد  کارخانــه  وضــع  گفــت:  او 

اهلیت سنجی متقاضیان بوده است تا واگذار شود.
نماینــده مــردم دورود و ازنــا در مجلــس شــورای 
اســامی با بیان اینکه کارخانه فوالد ازنا یک زیرســاخت 
مهــم بــرای اشــتغال در شهرســتان محســوب می شــود، 
درصــد   ۸۵ کارشناســان  نظــر  براســاس  کــرد:  بیــان 
تجهیزات این کارخانه نصب شده و ۱۵ درصد تجهیزات 

باقیمانده است.
گــودرزی عنــوان کــرد: مراحــل نصب رو بــه اتمام و 
اوضاع برای فعالیت کارخانه مهیاست ولی باید کسانی 
بــا همــکاری و همراهــی قــوه قضاییــه مســئولیت ایــن 

کارخانه را برعهده بگیرند و آن را فعال کنند.
او تصریح کرد: با بهره برداری از این کارخانه ۱۵۰۰ 

فرصت شغلی به صورت مستقیم ایجاد می شود.

آغاز آماده سازی پرونده 
 محوطه باستانی سیلک

به عنوان نامزد ثبت جهانی 
در سال آینده 

معــاون مدیــر کل و رئیــس اداره میــراث فرهنگــی 
گردشــگری و صنایع دســتی اعام کرد که این نهاد در 
حــال تعییــن تیم تخصصــی برای جمع آوری مســتنداتی 
است تا در صورت موافقت و تایید وزارتخانه، محوطه 
باســتانی ســیلک در ســال ۱۴۰۱ به عنوان نامزد جهانی 

به یونسکو معرفی شود.
مهــران ســرمدیان افــزود: در طول ســه ســال اخیر 
اقــدام بــه ســاماندهی فیزیکــی و محیطــی ســیلک بــه 
منظــور تجدیــد و بازســازی بعضــی فضاهــا و نیــز خریــد 
تجهیزات مرتبط به گردشــگری کرده ایم. در مرحله دوم 
بــا کمــک فرمانــداری ویــژه کاشــان و  شــهرداری کاشــان 
زمین هــای اطــراف ســیلک را خریدیــم کــه ایــن امــر مهم 
از ســال ۸۸ مغفــول مانــده بــود و تاکنــون ۱۵ ملک بالغ 
بــر ۳ هکتــار آزادســازی شــده اســت و قطعــا ایــن رونــد 
بــا همــکاری فرمانــداری ویژه و شــهرداری ادامــه خواهد 
داشــت و در ســال آینــده یکــی از اهــداف اصلــی ادامــه 

همین  آزادسازی ها خواهد بود.
پایــگاه  مدیــر  حســین زاده،  ســیدجواد  ادامــه  در 
پژوهشــی ســیلک، نیــز اظهار کرد: یکی دیگــر از اهداف 
اصلــی پایــگاه طــرح بازنگــری ســیلک و کاوش محوطــه، 
برای ایجاد سایت موزه است که برای این امر هماهنگی 
اولیه با پژوهشکده باستانشناسی صورت گرفته است.
حســین زاده افزود: سال گذشته خرید اماک برای 
دسترســی به ســیلک از طریــق خیابــان امیرکبیر صورت 
گرفتــه بــود کــه در مــاه گذشــته بعــد از چهــار دهــه این 

دسترسی امکان پذیر شد.
بزرگتریــن  غیرمجــاز  ساخت وســازهای  افــزود:  او 
تهدیدی اســت که این محوطه باارزش باســتانی را دچار 
خطر کرده اســت. برای جلوگیری از این ساخت وســازها 
نظارت هــای پایــگاه حفاظتــی ســیلک را بیشــتر کــرده و 
موفــق بــه اجــرای  ۸ حکــم شــده ایم کــه ایــن امــر باعث 
کاهــش شــدید تعرض ها به عرصه شــده و بــه نوعی به 
کمتریــن میــزان خــود در  ۱۵ ســال اخیر رســیده اســت؛ 
ولــی متاســفانه کمــاکان ایــن ساخت وســازها در حریــم 
ســیلک ادامــه دارد کــه امیدواریم با تشــدید نظارت ها و 
نیز همکاری شــهرداری کاشــان تهدیدات در حریم را به 

نیز حداقل برسانیم.

اخبـــــــــــــــــار

اســتاندار فارس از اختصــاص 86۰ هکتار 
زمین به طرح مسکن  ملی مسکن استان خبر 
داد و ابراز امیدواری کرد که مکان یابی مناسب 

در کاهش معضات اجتماعی موثر باشد. 
عنایت اله رحیمی در جلسه شورای مسکن 
ملــی ادامــه داد: در محدوده شــهرها می توان از 
ظرفیت بافت های فرســوده در اجرای طرح ملی 
مســکن بهره گیــری کــرد و این روش بســیاری از 

نیازهای الزم را تامین می کند.
او درباره اهداف و برنامه ریزی دولت برای 
تولید یک میلیون مســکن برای اقشار کم درآمد 
جامعه گفت: ما به عنوان کارگزاران دولت باید 
بــرای اجــرای ایــن هدف آمادگی داشــته باشــیم 
و ایــن هــدف بــا برنامه ریــزی و احصــا مشــکات 

قابل اجراست.
اســتاندار فارس با بیان اینکه سهم استان 
فــارس از تولیــد این تعداد واحد مســکونی 24۰  
هــزار واحــد اســت کــه ســالیانه 6۰  هــزار واحــد 
احــداث خواهد شــد، اظهار کرد: بــا برنامه ریزی 
مناســب از اجرای این طرح استقبال می کنیم و 
در این راســتا باید مقدمات اجرای طرح مســکن 

ملی را فراهم کنیم.
فرایند هــای  کاهــش  خواســتار  رحیمــی 
اداری در اجــرای مســکن ملــی شــد و افــزود : 

جهــش تولیــد مســکن  با حل مشــکات اجرایی 
و بروکراسی امکان پذیر است و در این راستا ما 
بــه تفویض اختیارات در دســتگاه های اجرایی و 
خدماتــی نیــاز داریم تا فرایندهــای تصمیم گیری 

کوتاه شود.
او تولیــد مصالــح و تامیــن تجهیــزات الزم 
بــرای اجــرا را  از دیگــر ملزومــات برای جهش در 
تولید مسکن عنوان کرد و گفت: ایجاد اشتغال 
و رونــق کســب و کار از جملــه نتایــج رونــق در 

تولید مسکن به شمار می رود. 
اســتاندار فــارس برنامه ریــزی متناســب بــا 
تــوان مالــی متقاضیــان را از دیگــر مباحــث مهم 
اجــرای مســکن ملی عنوان کــرد و گفت: اعطای 
تســهیات و کمک هــای دولتــی به طرح مســکن 
تولیــد مســکن  افزایــش رشــد  بــه  ملــی منجــر 
بــرای  برنامه ریــزی  رابطــه  ایــن  در  و  می شــود 

کاهش قیمت تمام شده ضروری است.
رحیمــی، اصاح ســاختار اجرایی را از دیگر 
ملزومات کاری برای دســت اندرکاران این بخش 
دانست و اظهار کرد: استفاده از تجارب گذشته 
در ســاخت مســکن گامــی مهــم در پیش بینی و 
حــل مشــکات اقتصــادی و اجتماعــی اســت و 
بایــد تــاش کرد تا با شفاف ســازی روند اجرایی 

موفق تر عمل شود. 

مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان در مراســم 
کلنگ زنــی اجــرای خــط تغذیــه و ایســتگاه تقلیــل 
توابــع  )از  بــادرود  صنعتــی  قطــب  گاز  فشــار 
شهرســتان نطنز( از ســرمایه گذاری 95 میلیاردی 

بــرای احداث این پروژه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان 
اصفهــان، عملیــات اجــرای ایســتگاهی بــا ظرفیــت 

ده هــزار متــر مربــع بــر ســاعت بــه منظــور تامیــن 
بــا  بــادرود  قطــب صنعتــی شــهر  نیــاز  مــورد  گاز 
حضور نماینده شهرســتان نطنز، بادرود و قمصر، 
گاز  بهره بــرداری  معــاون  و  مدیرعامــل  فرمانــدار، 
اســتان و مدیــر عامل شــهرک های صنعتی اســتان 

اصفهان و همچنین مسئوالن محلی آغاز شد.
ســیدمصطفی علوی با بیان اینکه گاز نعمت 

بزرگــی در کشــور بــه حســاب می آیــد؛ امــا مصرف 
آن مطابــق بــا الگــوی مصــرف نیســت، گفــت: در 
زمســتان ســال جــاری در مواقــع کاهــش زیــاد دما 
در شــبانه روز  الگــوی مصــرف،  نشــدن  رعایــت  و 
حدود 2۰ میلیون متر مکعب گاز در سطح استان 
کسری خواهیم داشت که ممکن است در مواردی 
محدودیــت مصــرف اعــام شــود. او با بیــان اینکه 

ســاالنه بیــش از 22 میلیــارد متــر مکعــب گاز در 
ســطح اســتان به مصرف می رسد و اکنون هر ۱۱2 
شــهر و۱۰66روســتا در سطح استان از گاز طبیعی 
بهره منــد هســتند، افــزود: صنایــع کوچــک و بزرگ 
اســتان نیــز بــرای فعالیــت اقتصــادی خــود از ایــن 
ســوخت پــاک و ارزان تــا حــد مطلوبــی برخوردارند 
بــه صورتی کــه اکنــون حــدود ۹ هــزار و 6۷۰ واحــد 

صنعتی در سطح استان مصرف کننده گاز طبیعی 
هســتند. مدیرعامل شــرکت گاز استان اصفهان با 
تاکید بر توســعه گازرســانی به شــهرها و روستاها 
و صنایــع در مصــرف بهینــه گاز از همه مشــترکین 
درخواســت کــرد کــه حتی در فصول گرم ســال نیز 
بــا رعایــت الگوی مصرف زمینه تامین گاز صنایع و 

نیروگاه ها را فراهم کنند.

رئیــس اتــاق بازرگانــی کرمانشــاه از کســب 
رتبــه چهــارم ایــن اتــاق بیــن اتاق هــای بازرگانــی 
سراســر ایــران خبــر داد و تصریــح کــرد کــه ایــن 
جایــگاه بــه واســطه تــاش اتــاق بازرگانــی بــرای 
ارائــه خدمــات بهتــر و بهبــود فضــای کســب وکار 

برای فعاالن اقتصادی به دست آمده است.
کیــوان کاشــفی در گفت و گو با ایســنا اظهار 
بازرگانــی  اتاق هــای  اخیــر  ترازســنجی  در  کــرد: 
سراســر کشــور، اتاق بازرگانی کرمانشاه بین ۳4 
اتــاق بازرگانــی در ایــران بــا کســب گریــد B پــس 
از اتاق هــای بازرگانــی تهــران، کرمان و مشــهد در 

جایگاه چهارم کشور قرار گرفت.
او بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن جایــگاه بــا توجه 
بــه حجــم منابــع مالــی و شــرایط اقتصــادی کــه 
اســتان های برتــر قبــل از مــا دارنــد بســیار قابــل 
توجه اســت، ادامه داد: اتاق بازرگانی کرمانشــاه 
در شــرایطی موفــق بــه اخــذ گرید B شــده اســت 
کــه تنهــا اتاق بازرگانی تهران در کل کشــور گرید 
دارای  نیــز  بازرگانــی  اتاق هــای  برخــی  و  دارد   A

گریدهای  Cو D هستند.
عضــو هیات رئیســه اتاق ایــران با بیان اینکه 
ترازســنجی اتاق هــای بازرگانی رویکــرد نوینی بود 
کــه در ایــن دوره اتــاق بازرگانی آغاز شــد، عنوان 
کرد: ترازســنجی اتاق های بازرگانی طی ســه سال 
گذشته دو بار انجام شده است که بار قبل اتاق 
بازرگانــی کرمانشــاه بــاز هم با گریــدB در جایگاه 
ششــم قرار گرفت و اکنون شــاهد ارتقا دو پله ای 

جایگاه کرمانشاه هستیم.
کاشــفی ســپس دربــاره فرآینــد ترازســنجی 
اتاق هــای بازرگانــی، یــادآور شــد: ترازســنجی بــر 
اســاس الگــو و شــاخص های اتاق هــای بازرگانــی 
یــک شــرکت بین المللــی  از ســوی  تمــام دنیــا و 
حرفــه ای ومعتبــر کــه بی طــرف بــوده و خــارج از 

مجموعه اتاق بازرگانی است، انجام می شود.
او با بیان اینکه در جریان ترازسنجی حدود 
۱۵۰ تا ۱6۰ شــاخص بررســی و بر اساس آن رتبه 
اتاق هــای بازرگانــی اعــام می شــود، خاطرنشــان 
کــرد: یکــی از مهم تریــن ایــن شــاخص ها تعامــل 
بــا حاکمیــت و گفت وگــو با دولت ها بــرای اصاح 
قوانیــن و مقــررات و بهبــود فضــای کســب و کار 

برای فعاالن اقتصادی است.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشــاه حمایت گری 
از اعضــا در ســاختارهایی ماننــد شــوراهای حــل 
اختاف مالیاتی، گمرک، تعزیرات و ... را از دیگر 
شــاخص های ترازســنجی اعام کرد و افزود: یکی 
دیگــر از ایــن شــاخص ها ارائــه خدمــات خصوصــا 
مشــاوره های تخصصــی در زمینه مالیــات، بانک، 
بیمه، مسائل حقوقی و... برای فعاالن اقتصادی 

است.
بــه گفتــه کاشــفی، نقــش و اثرگــذاری اتــاق 
بازرگانی در کارگروه های ســتاد تســهیل، اقتصاد 
مقاومتــی و ... نیــز در ترازســنجی مدنظــر قــرار 

می گیرد.
او گفت: یکی دیگر از شاخص ها، عضوگیری 
بر اساس GDP آن منطقه است، بدان معنی که 
اتــاق بازرگانــی چقدر می تواند به لحــاظ کارکرد و 
ارائه خدمات برای فعاالن اقتصادی جذاب باشد.
این مســئول داشتن استراتژی و برنامه های 
بلندمــدت، امکانــات ســخت افزاری و نرم افــزاری، 
حضــور در فضــای مجــازی، تعامــل بــا رســانه ها، 
نشریات داخلی اتاق بازرگانی، نحوه اطاع رسانی 
به اعضا، آموزش و برپایی سمینارها و وبینارها، 
سطح سواد کارمندان و تعامات درون سازمانی، 
ISOها و ... را نیز از دیگر شــاخص هایی دانســت 

که در این ترازسنجی مد نظر قرار گرفته است.

 اتاق کرمانشاه در آستانه

صد سالگی 
بازرگانــی  اتــاق  قدمــت  از  کاشــفی ســپس 
ســبقه  واســطه  بــه  کــه  کــرد  یــاد  کرمانشــاه 
فعالیت هــای تجــاری کــه از دیربــاز در کرمانشــاه 
وجود داشــته، اکنون در آســتانه صد ساله شدن 
اســت و اعــام کــرد کــه اتــاق بازرگانی کرمانشــاه 
بــا توجــه بــه اعضای توانمنــد و فعالی کــه دارد از 
اتاق های بازرگانی رشید کشور به شمار می رود.

او  اســتفاده از بدنــه کارشناســی قــوی را از 
دیگــر مواردی که به توانمند شــدن اتاق بازرگانی 
کرمانشــاه کمــک کــرده اســت، نــام بــرد و گفــت: 
بســیاری از آن هــا از اســاتید مطــرح و برجســته 

کشور هستند.
عضــو هیات رئیســه اتاق ایران یکــی دیگر از 

ویژگی هــای اتــاق بازرگانی اســتان را تعامل خوب 
بــا بخــش دولتــی و حاکمیــت دانســت و عنــوان 
کرد: جلســات شــورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصــی کرمانشــاه، یکــی از جلســات موفق در 
زمینــه پرداختــن بــه مســائل و موضوعــات بخش 
خصوصی است که خوشبختانه خروجی مناسبی 
برای اصاح قوانین و مقررات دستور پاگیر دارد.

اتاق کرمانشاه محلی برای 
فعالیت و بالندگی ۱۰ تشکل 

بخش خصوصی
کاشفی یکی دیگر از ویژگی های  این اتاق را 
حمایت از تشکل های بخش خصوصی دانست و 
عنوان کرد: اکنون ۱۰ تشکل مختلف زیرمجموعه 

اتاق کرمانشاه هستند.
شــامل  تشــکل ها  ایــن  داد:  ادامــه  او 
و  تولیدکننــدگان  اتحادیــه  نخــود،  ملــی  شــورای 
شــرکت های  انجمــن  زنــده،  دام  صادرکننــدگان 
صنعــت پخــش، انجمــن صادرکننــدگان خدمــات 
فنــی و مهندســی، انجمن آزمایشــگاه های همکار 
آزمــون و کالیبراســیون، انجمــن تولیدکننــدگان و 
صادرکننــدگان روغــن حیوانــی، انجمــن ارگانیک، 
انجمــن صنایــع دســتی، خانــه معــدن و انجمــن 

صنعت ساختمان است.
ایــن مســئول گفــت: تاش شــده اســت که 
ایــن تشــکل ها و مســئوالن  بیــن  ارتبــاط  زمینــه 
فراهــم شــود تا صدای بخــش خصوصی به گوش 

مسئوالن برسد.
کاشــفی اضافــه کــرد: نتیجه مثبــت فعالیت 
ایــن تشــکل ها، اتــاق کرمانشــاه را بــر آن داشــته 
است تا در سایر زمینه هایی که بخش خصوصی 
در کرمانشــاه پتانســیل و ظرفیت دارد، به دنبال 

راه اندازی تشکل های جدید باشد.

 فعالیت شش کمیسیون 
تخصصی زیر مجموعه اتاق 

کرمانشاه
در ادامه او با بیان اینکه یکی از فعالیت های 
اتاق کرمانشــاه تشــکیل کمیسیون های تخصصی 

کارشناســی  جلســات  مســتمر  برگــزاری  و 
کمســیون ها  ایــن  در  شــد:  یــادآور  آن هاســت، 
اعضــای هیات رئیســه و هیــات نماینــدگان اتــاق 
و تعــدادی از اعضــا و فعــاالن اقتصــادی حضــور 
دارند و به صورت تخصصی به مسائل مربوط به 

کمیسیون خود می پردازند.
بــه گفتــه رئیــس اتــاق کرمانشــاه، خروجــی 
مواقــع  از  بســیاری  در  کمیســیون ها  فعالیــت 
خوراک اولیه جلسات شورای گفت وگوی دولت و 

بخش خصوصی را تامین می کند.
کاشــفی افــزود: در اتــاق کرمانشــاه شــش 
کمیســیون  حمل ونقــل،  و  تجــارت  کمیســیون 
معدن، کمیسیون صنعت، کمیسیون کشاورزی، 
کمیســیون گردشگری و کمیسیون سرمایه گذاری 
ایــن  اعضــا  از  بســیاری  کــه  دارد  فعالیــت 
کمیســیون ها عضو کمیســیون های کشــوری اتاق 

ایران هم هستند.

ارتقا آگاهی فعاالن اقتصادی 
با مشاوره های تخصصی اتاق 

کرمانشاه
اتــاق  خدمــات  از  یکــی  اینکــه  بیــان  بــا  او 
کرمانشــاه بــرای ارتقــا آگاهی فعــاالن اقتصادی و 
کمک به حل مشــکات آن ها، ارائه مشــاوره های 
اســت،  شــده  تــاش  افــزود:  اســت،  تخصصــی 
ایــن مشــاوره ها بــا اســتفاده از ظرفیــت اســاتید 
مجــرب و  تحصیل کــرده  افــراد   دانشــگاه، 

صورت گیرد.
بــه گفته رئیــس اتاق کرمانشــاه، هر روز به 
ارائــه یکــی از ایــن خدمــات مشــاوره ای اختصاص 
یافتــه کــه فعــاالن اقتصادی می تواننــد با مراجعه 
بــه اتــاق کرمانشــاه به صــورت رایگان از مشــاوره 
کارشناســان مربوطه که در اتاق بازرگانی مستقر 

هستند، استفاده کنند.
کاشــفی مشــاوره تامین اجتماعی، مشــاوره 
مالیاتــی، مشــاوره بانکــی، مشــاوره ثبــت برنــد و 
ثبت شــرکت ها، مشــاوره حقوقی و ... را از جمله 
ایــن خدمــات تخصصــی دانســت و اضافــه کــرد: 
بررســی ها نشــان داده اســت کــه ارائــه خدمــات 
مشــاوره ای اتاق کرمانشــاه طی سال های اخیر به 

کاهــش مشــکات تجــار و تولیدکننــدگان بســیار 
کمک کرده است.

او افــزود: در کنــار ایــن خدمات مشــاوره ای، 
اتــاق کرمانشــاه بــه صــورت مســتمر رویدادهــای 
آموزشــی را بــر اســاس نیاز روز فعــاالن اقتصادی 

به صورت سمینار و وبینار برگزار می کند.

 اتاق کرمانشاه پیشگام

در تعامات بین المللی
در ادامه کاشفی از تاش های اتاق بازرگانی 
و  تجــاری  فعالیت هــای  رونــق  بــرای  کرمانشــاه 
افزایــش تعامــل بــا کشــورهای مختلــف دنیــا هم 
خبر داد و اضافه کرد: اعزام و پذیرش هیات های 

متعدد تجاری قدمی در این راستا بوده است.
عضو هیات رئیســه اتــاق ایران ادامه داد: در 
قالــب ایــن تعامات بین المللی بــه دنبال معرفی 
پتانســیل های تجاری و ســرمایه گذاری در اســتان 

هستیم.
انــدازه ای کــه  تــا  بــه عــاوه  کــرد:  تاکیــد  او 
امکانات اتاق بازرگانی اجازه دهد، تاش می کنیم 
واحدهای تولیدی را برای حضور در نمایشگاه های 

بین المللی تشویق و حمایت کنیم.
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زرشک طالیی تقدیم به شما
راضیه حسینی

روحانــی طالبــان: »برخــی می گوینــد مردمــی کــه 
تظاهرات کردند دنبال حق شــان  بودند و طالبان به آنها 
شــلیک کردنــد. حکومــت اســامی حــق دارد، شــما غلط 
کردیــد در برابــر حکومــت اســامی ایســتادید؛ حکومــت 
اســامی بــا دموکراســی 
دموکراســی  دارد،  فــرق 

مُرد.«
راحــت  خیال مــان 
داشــتیم  دیگــر  شــد. 
کــه  می شــدیم  نگــران 
واقعــاً  طالبــان  نکنــد 
عوض شده و قرار است 
به دموکراسی فکر کند. 
یــا الاقــل مثــل بعضی هــا ادای گروه هــای دمکــرات را در 
بیاورد و مثاً انتخابات برگزار کند. حتی شده خودش با 
خــودش رقابــت کند ولی صنــدوق رأی بگذارد و از مردم 

بخواهد به هرکسی که دوست دارند، رأی بدهند.
 اما  حاال همه چیز سرجایش قرار گرفت.  طالبان 
نشــان داد کــه هنــوز معتقــد اســت دموکراســی و ایــن 
حرف ها سوســول بازی اســت و مخصــوص حکومت های 
غربــی کــه اصــاً نمی فهمنــد بــا مــردم بایــد چطــور رفتار 
کرد. آنها از راه رســیدند تا حکومت واقعی را درســت و 

حسابی نشان دهند.
شترســواری که دوالدوال نمی شود. احتماالً طالبان 
دیگــر از اینکــه مــدام ادای آدم خوب هــا و دمکرات هــا را 
دربیاورند خسته شد و زد زیر میز. واقعاً حق داشتند و 
تا همین جا هم خیلی کظم  غیظ کردند که کل مخالفان 
را جمعــی و بــا یــک بمــب به دیار باقی نفرســتادند. ولی 
دیگــر صبــر هــم حــدی دارد. اعتــراض؟ آن هــم جلــوی 
طالبــان؟ البــد می خواهیــد فــردا، پس فردا دنبــال آزادی 
بیان، آزادی اندیشــه و کاً آزادی باشــید؟ تعارف نکنید 

می خواهید از آزادی مطبوعات هم بگویید؟ 
اگــر می خواهیــد آن روی طالبــان را نبینیــد، بهتــر 
اســت همه حرف های شــان را گوش کنید. اصاً ســخت 
نیست. از دمکراسی حرفی نزنید، زن کاً سعی کند در 
انظــار عمومــی ظاهــر نشــود. اگر هم ظاهر شــد، طوری 
باشــد که خودش هم خودش را نبیند. اصاً کاً نباشــد 
بهتر اســت. برود یک گوشــه ای گم وگور شــود تا چشــم 
طالبــان بهــش نیفتــد. در واقــع زن خــوب، زن نامرئــی 
اســت. فعــاً همین هــا را رعایــت کنیــد تا دســتورالعمل 

جدید برسد.
در آخــر هــم  تندیــس زرشــک طایــی را تقدیــم 
می کنیــم بــه آنهایــی کــه از روز اول ورود طالبــان کلــی 
تــاش کردنــد تــا بگوینــد طالبــان تغییــر کرده اســت. با 
افتخــار ایــن تندیــس تقدیــم به شــما کارشناســان خبره 

مسائل خاورمیانه و کل دنیا.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

ادامه از صفحه 1

افزایش۳۰۰  تا ۸۰۰ درصدی 
 قیمت مواد اولیه تولید داخل
علی رغم تخصیص ارز دولتی

مرکــز پژوهش هــای مجلــس درباره نوســانات 
قیمــت مــواد اولیــه دارویــی اعــام کــرد: »بــا وجــود 
تخصیــص ارز دولتــی بــه ایــن صنعــت و علیرغــم 
تأکیــدات قانونــی مبنــی بــر قیمت گــذاری کاالهــای 
ایــن  محصــوالت  متأســفانه  دولتــی،  ارز  مشــمول 
شــرکت ها تاکنــون قیمت گــذاری نشــده و ماحصــل 

آن شــیب تنــد افزایــش قیمــت مــواد اولیــه دارویی 
بــوده کــه درنهایــت بــه گــران شــدن دارو و افزایش 
پرداخت از جیب مردم منجر شــده اســت. افزایش 
قیمت مواد اولیه تولید داخل طی ســال های ۱۳۹۷ 
تا ۱۳۹۹ در برخی اقام حتی به ۳۰۰ تا ۸۰۰ درصد 
نیــز رســیده که فاصله قابل ماحظــه ای با میانگین 

نرخ تورم در سایر بخش های صنعتی دارد.«

۷۲ درصد مواد موثره تولید داخل، 
 در فرایند تولید تنها یک مرحله

را طی می کنند

در گــزارش ایــن مرکــز پژوهشــی دربــاره عمق 
اســت:  آمــده  دارویــی  اولیــه  مــواد  داخــل  تولیــد 
»علیرغــم وجــود منابع انســانی و طبیعی گســترده 
در کشــور نظیــر معــادن، نفت، گاز و پتروشــیمی و 
امکان افزایش عمق تولید مواد اولیه دارویی، نتایج 
مطالعــه نشــان می دهــد بیــش از ۷۲ درصــد مــواد 
موثره تولید داخل، در فرایند تولید تنها یک مرحله 
و بیــش از ۱۸ درصــد دیگــر تنهــا دو مرحلــه را طــی 
می کنند تا به ماده اولیه دارویی تبدیل شــوند. کم 
بــودن عمــق تولید عاوه بر کاهــش اثر صرفه جویی 
ارزی، موجــب می شــود کشــور در مواقــع بحرانــی و 
حســاس در تأمیــن مــواد اولیــه دارو همچنــان بــه 

کشورهای خارجی وابسته باشد.«
بــر  تاکیــد  بــا  مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز 
قیمت گذاری نظام مند مواد موثره دارویی اعام کرد: 
»توســعه قیمت گذاری نظام مند مــواد موثره دارویی 
ضروری و اجتناب ناپذیر اســت و ســازمان غذا و دارو 
میبایست در قبال اجرای این وظیفه مهم در راستای 
صیانــت از حقــوق مــردم پاســخگو بــوده و نهادهــای 
قضایــی درخصــوص مابه التفــاوت ارز دولتــی صــرف 
شــده در ایــن حــوزه طــی ســال های ۱۳۹۷ تــا ۱۴۰۰ 
و قیمت گــذاری مســتقل توســط شــرکت ها کــه مواد 
اولیه شــان بعضــا با نرخی نزدیک به نــرخ ارز آزاد به 
فــروش رفتــه و پرداخــت از جیب بیمــاران را افزایش 

داده است، پیگیری های الزم را به عمل آورند.«
در بخش پایانی بخش »چکیده« گزارش این 
مرکز پژوهشــی آمده اســت: »برخی از شرکت های 
تولیدکننــده مــواد اولیــه بــا یــا بــدون اخــذ مجــوز از 
ســازمان غــذا و دارو اقــدام بــه واردات مــواد اولیــه 
نمــوده و بــا بهره منــدی از امتیــاز ممنوعیــت واردات 
مــواد اولیــه توســط ســایر شــرکت ها، دچــار تخلــف 
محــل  از  و  و »ری پکینــگ« شــده  »تولیدنمایــی« 
فــروش ایــن اقــام با قیمت هــای غیرقابــل قبول به 
ســودهای کان دســت یافته اند که اصاح این رویه 
نیاز به شفاف سازی زنجیره تأمین و برخورد قاطع 

نهادهای ذیربط دارد.«

تعلیق کاری حدود 3هزار 
 نفر از کادر درمان فرانسه

به  دلیل تزریق نکردن واکسن
اولیویــه وران، وزیــر بهداشــت فرانســه اعالم کرد 
کــه حــدود ۳۰۰۰ نیــروی کادر درمــان ایــن کشــور بــه 
دلیــل امتنــاع از دریافــت واکســن کوویــد-1۹ قبــل از 
پایــان مهلت تعیین شــده از ســوی دولــت از کار تعلیق 

شده اند.
بــه گــزارش ایســنا،  وی گفت: حــدود ۳۰۰۰ تعلیق 
برای کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی که هنوز خود را 

واکسینه نکرده اند، اعمال شد.
وزیــر بهداشــت فرانســه همچنیــن تاکیــد کــرد کــه 
تداوم مراقبت، امنیت در مراقبت و کیفیت در مراقبت، 
در همــه بیمارســتان ها و مراکــز دارویی-اجتماعــی )بــا 

تعلیق کادر درمان واکسینه نشده( تضمین شد.
وی تصریــح کــرد کــه بخــش درمانــی ۲.۷ میلیــون 
نیــرو دارد و تعــداد زیادی از ایــن ۳۰۰۰ نیروهای تعلیق 

شده نیز به طور موقت تعلیق شده اند.
وی تاکیــد کــرد کــه تعلیق هــا بیشــتر روی کارکنــان 
بخش های حمایتی تاثیر می گذارد و تنها چند پزشک در 

میان آن ها وجود دارد.
وی همچنیــن اعــام کــرد کــه در این مرحلــه ده ها 
اســتعفا در کشــور ثبت شده اســت با این حال بسیاری 
پــس از ضرب االجــل دولــت تصمیــم گرفتنــد، واکســن 

بزنند.
به گزارش یورونیوز، اجباری شــدن واکسیناســیون 
بین کادر درمانی فرانسه از روز چهارشنبه اجرایی شد. 
این کشــور همچنین واکسیناســیون برای کودکان باالی 
۱۲ سال و تزریق دُز سوم برای افراد آسیب پذیر را آغاز 

کرده است.

ورود 3۰۰ هزار دز واکسن 
اسپوتنیک وی و ۱۵۰ هزار دز 

آسترازنکا به کشور
۳۰۰ هزار دز واکسن اسپوتنیک وی روسی و 1۵۰ 

هزار دز آسترازنکا وارد کشور شد.
بر اساس اعام کانال تلگرامی وبدا، ۱۵۰ هزار دز 

واکسن آسترازنکا وارد کشور شد.
همچنین ۳۰۰ هزار دُز واکسن اسپوتنیک وی هم 

به کشور وارد شد.

اطالعــات  فنــاوری  و  آمــار  مرکــز مدیریــت 
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در 
اطالعیــه ای از راه انــدازی نوبت دهــی هوشــمند 

دوز دوم واکسن خبر داد.
دریافــت  را  واکســن  اول  دوز  کــه  افــرادی 
کرده انــد می تواننــد از یــک هفتــه قبــل از تاریــخ 
اعــام شــده بــرای دریافــت دوز دوم، از طریــق 
ســامانه salamat.gov.ir محــل، تاریخ و ســاعت 

دریافت دوز دوم خود را انتخاب کنند.
براســاس ایــن گــزارش، ســامانه بــر اســاس 
نــوع واکســن دوز اول تزریــق شــده بــه هــر فــرد، 
صرفا مراکزی را نمایش می دهد که امکان تزریق 

دوز دوم همان واکسن را دارند.
ازدحــام  و  معطلــی  از  ترتیــب  بدیــن 
واکسیناســیون  پایگاه هــای  در  مراجعه کننــدگان 

برای تزریق دوز دوم جلوگیری می شود.

بنابــر اعــام وبــدا، گفتنــی اســت؛ ظرفیــت 
تزریق دوز دوم هم اکنون در بســیاری از شــهرها 
تعریــف شــده و در حال پیگیری از دانشــگاه های 
علــوم پزشــکی برای تعریف ظرفیت در شــهرهای 

باقیمانده است.

ثبت نام واکسن برای متولدان 
1۳۶۳ به قبل باز شد

همچنیــن بنابــر اعــام مرکــز مدیریــت آمــار 
و فنــاوری اطاعــات وزارت بهداشــت، هم اکنــون 
متولدان ۱۳۶۳ و قبل از آن امکان ثبت نام دارند. 
عــاوه بــر آن، متولــدان ۱۳۶۴ تــا ۱۳۷۳ که 
جنوبــی،  خراســان  بوشــهر،  اســتان های  ســاکن 
کرمــان،  بلوچســتان،  و  سیســتان  خوزســتان، 
ایــام، کرمانشــاه، کردســتان، آذربایجــان غربــی، 
قم و هرمزگان هستند و پرونده بهداشت دارند، 

امکان ثبت نام دارند. 
سراســر  وطــاب  دانشــجویان  »همچنیــن 
کشــور، رانندگان تاکســی های اینترنتی )۳۰ سال 
بــه بــاال(، بیمــاران نــادر و معلوالن اعام شــده از 
ســوی سازمان بهزیستی، اســتادان دانشگاه ها و 
حوزه های علمیه، معلمان، هنرمندان، خبرنگاران 
و کارکنــان حمل ونقــل عمومی می توانند از طریق 

همین سامانه ثبت نام فرمایند.«

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با تاکید 
برایــن کــه در نهایــت تصمیم گیــری بــرای حضــور 
دانش آمــوزان در مــدارس بــه اولیــا و مربیــان و 
مدیر مدرسه در هر منطقه، واگذار شده است، 
بیــان کــرد که سیاســت وزارت آموزش و پرورش 
ایــن اســت که در مــدارس با رعایــت فاصله های 
اجتماعی، استاندارد مورد تأیید وزارت بهداشت 

تأمین شود.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری افــق و اقتصــاد، 
انتخابــات  آییــن  بــا حضــور در  علیرضــا کاظمــی 
انجمــن اولیــا و مربیــان مدارس که در دبیرســتان 
دخترانه شایسته، واقع در منطقه ۱۱ تهران برگزار 
شــد، ضمن قدردانی از اقدام ارزشــمند اداره کل 
انجمــن اولیــا و مربیــان وزارت آمــوزش و پرورش 
از آغــاز ســال تحصیلــی،  در برنامه ریــزی پیــش 
اظهــار کــرد: حضور دانش آمــوزان و اولیا آن ها در 
مــدارس، بــرای انتخابــات انجمن اولیــا و مربیان، 
آن هــم یــک هفته مانده تا آغاز مهر و بازگشــایی 
مدارس، نشــان از این دارد که آموزش و پرورش 
از حمایــت خانواده هــا بــرای بازگشــایی حضــوری 
مــدارس برخــوردار اســت و جامعــه آمادگــی الزم 
بــرای آغاز باشــکوه ســال تحصیلی بــا کمک همه 

همکاران، عوامل اجرایی و اولیا را دارد.
کاظمی افزود: پیام دوم آماده ســازی فضای 
تعلیــم و تربیت برای بازگشــایی مدارس و حضور 
تدریجــی دانش آمــوزان در ایــن فضاها اســت. در 
واقــع، غیبــت دانش آمــوزان در فضــای مــدارس، 
فضای غم بار و غمگینی را بر سطح جامعه ایجاد 
کــرده اســت و آســیب های فراوانــی از نظر روحی 
اســت.  کــرده  وارد  بــه دانش آمــوزان  و جســمی 
باید ســعی کنیم با ایجاد روحیه شــادی و نشــاط 
در جامعــه از مشــکات عبــور کنیــم کــه  اگر قرار 
باشد این اتفاق بیافتد؛ برای کاهش دغدغه های 
بــه همــکاری، همراهــی و همدلــی  نیــاز  مــردم، 
همــکاران عزیــز، معلمــان دلســوز و زحمتکــش، 
اولیا و مربیان و اصحاب رسانه که همیشه به ما 

کمک کردند، داریم.

بــا  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  سرپرســت 
اشــاره بــه ایــن کــه بــا تمــام وجــود آماده ایــم تــا 
ســال تحصیلــی را آغاز کنیم، گفــت: آنچه که در 
بازگشــایی مــدارس بــرای مــا مهــم اســت، تأمیــن 

سامت و امنیت دانش آموزان است.
کاظمــی بــا تأکیــد بــر اهمیــت نقــش اولیا و 
مربیــان در شــکل گیری تربیت شایســته فرزندان 
کشــور و تحقــق اهــداف نظــام تعلیــم و تربیــت، 
تصریح کرد: نهاد »خانواده«، »تعلیم و تربیت« 
تربیــت  را در  نقــش  و »جامعــه« اساســی ترین 
کــودکان دارنــد و زمانــی مــا بــه اهدافمان دســت 
پیــدا می کنیــم کــه این ســه نهــاد در کنــار هم، با 
هــم، یــک صــدا و همدل کار را جلــو ببرند و البته 
مهم ترین بستر شکل گیری تربیت در خانه شکل 
را در  نقــش  می گیــرد و خانــواده، محوری تریــن 

تربیت کودکان دارد.
در  مربیــان  و  اولیــا  مشــارکت  افــزود:  وی 
تربیــت دانش آمــوزان، مشــارکت واقعــی اولیا در 
تصمیم گیری، تصمیم ســازی و سیاست گذاری در 
اجــرا و در تمــام فرآیندهــای تربیتــی، بســیار مهم 
اســت و اگــر نقــش اولیــا و مربیان تبدیــل به یک 
نقش تشــریفاتی و شــعاری شــود؛ دانش آموزان 
در مدرســه آســیب خواهنــد دیــد و مــن توصیــه 
مــدارس،  و  آموزشــگاه ها  فضــای  در  می کنــم، 
نقش هــا را خــوب تبییــن کنیــم تــا از آســیب ها 

جلوگیری شود.
کاظمی گفت: یکی از فرصت های ارزشمندی 
که کرونا در اختیار نظام تعلیم و تربیت و جامعه 
قــرار داد، ایــن بــود کــه خانواده هــا بــه اهمیــت، 
پــی  تربیــت  حساســیت و ســختی کار تعلیــم و 
بردنــد و ســختی کار معلمــان را درک کــرده و در 
کنار آن توانمندی های خود را نیز ارتقا دادند؛ در 
زیست بوم جدید، نقش اولیا و مربیان، »پدران 
و مــادران« بــه ســمت »معلــم یــاری« تغییــر کرد 
و در بســیاری از خانواده هــا، والدیــن، معلــم یــار 
مدرســه، بودند. خانواده هــا در این دوران، نقش 

»مکمل« ، »معلم« و »مقاوم« را ایفا کردند.

سرپرســت وزارت آموزش و پرورش تصریح 
کــرد: ایــن خیلــی کمک بزرگــی بود کــه حداقل از 
افت بیشــتر کیفیت آموزشــی پیشــگیری بشــود، 
بــدون شــک کرونــا آســیب های فراوانــی در کنــار 
آسیب های جانی و خسارت های مالی و اقتصادی 
به جامعه وارد کرد آســیب های اجتماعی فراوانی 
را هــم بــه جامعــه ما به ویژه نســل آینــده ما وارد 

کرد.
کاظمــی ادامــه داد: شــرایط امروز ما  به این 
نتیجــه رســانده اســت کــه حتمــاً بایــد زمینه هــای 
ارتبــاط دانش آمــوزان و حضــور دانش آمــوزان در 

مدارس را مهیا کنیم.
وی گفــت: در اکثــر کشــورهای دنیا، آخرین 
جایــی کــه تعطیــل شــد و اولیــن جایــی کــه بــاز 
شد،مدرسه بود؛ چون اهمیت »تعلیم و تربیت« 
نداشــتن  حضــور  واســطه  بــه  کــه  خســاراتی  و 

دانش آموزان در مدارس، به جامعه وارد می شود 
و  اقتصــادی  خســارت های  از  باالتــر  مراتــب  بــه 
عرصه هــای مختلــف دیگــر اســت؛ مــا امــروز بــر 
بازگشــایی  بــه صورت حضوری کامــل، با اولویت 

سامت دانش آموزان، تأکید داریم.
روابــط  و  اطاع رســانی  مرکــز  گــزارش  بــه 
سرپرســت  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  عمومــی 
وزارت آمــوزش و پــرورش گفــت: پیگیــری اتمــام 
فراینــد واکسیناســیون معلمــان، اولیــا و مربیــان 
و راننــدگان ســرویس مــدارس و واکسیناســیون 
دانش آمــوزان در دســتور کار دولــت قــرار دارد، 
البتــه بخش هایــی انجــام شــده و بخشــی هم در 
حــال پیگیــری و انجــام اســت. لــذا بــا همــه ایــن 
ماحظــات، ســال تحصیلــی را در ابتــدای مهــر بــا 
»شــاد« آغاز می کنیم و در فضای مجازی با اولیا 
و مربیان صحبت کنیم ضرورت ها را بیان کنیم.

وی با اشاره به این که در نهایت تصمیم گیری 
بــرای حضــور دانش آموزان در مــدارس را به اولیا 
و مربیــان و مدیــر مدرســه در هر منطقــه، واگذار 
کرده ایــم، بیــان کــرد: سیاســت مــا این اســت که 
در مدارســی کــه می توانیــم با رعایــت فاصله های 
اجتماعی، اســتاندارد مورد تأیید وزارت بهداشــت 
را تأمیــن کنیــم، حضــور حداقلــی دانش آموزان را 
مهیــا کنیــم تــا دانش آمــوزان بتواننــد مهربانی هــا 
را دوبــاره تجربــه کننــد و معــادالت ارتباطی را یاد 
بگیرنــد، به زندگی واقعــی برگردند و از رفتارهای 

معلمانشان الگو  بگیرند.
ارتقــای  ضــرورت  بــر  اشــاره  بــا  کاظمــی 
کیفیت آموزشــی و حرکت به ســمت عادی ســازی 
فعالیت هــای جامعــه بــا اولویــت آغــاز مــدارس، 
و  نزدیک تــر  بایــد  بحرانــی،  شــرایط  در  گفــت: 
همدل تر با هم کار کنیم تا بتوانیم موفق باشیم.

فرمانــده ســتاد مقابلــه بــا کرونــای اســتان 
تهران برنامه 1۰ روزه واکسیناســیون افراد باالی 

1۸ سال را تشریح کرد.
علیرضا زالی فرمانده ســتاد مقابله با کرونا 
فوق العــاده ســتاد  تهــران در جلســه  اســتان  در 
مدیریــت و مقابلــه بــا ویــروس کرونــای اســتان 
تهــران که روزگذشــته)جمعه( با حضور اســتاندار 
اینکــه بتوانیــم تمــام  بــرای  برگــزار شــد، گفــت: 
افــراد بــاالی ۱۸ ســال را پوشــش واکسیناســیون 
قــرار دهیــم طبیعتــا امکانــات الزم بــرای آن بــرای 
ما فراهم نیســت و این جلســه امروز برگزار شــد 
تا برنامه ریزی های الزم برای این کار انجام شــود 
و اگــر ایــن امکانــات فراهم شــود می توانیم ظرف 
اتمــام  بــه  را  اســتان  در  واکسیناســیون  روز  ده 

برسانیم.
وی بــا بیان اینکه اولیــن تاکتیک ما افزایش 
مراکــز تجمیعــی اســت، ادامــه داد: مــوارد دیگــر 
شــامل افزایــش شــیفت های مراکــز بــه دو و ســه 

شــیفت، اســتفاده از ظرفیــت بیمارســتان ها کــه 
امکانــات الزم و فضــای جداگانه دارند و همچنین 
مراکــز بهداشــتی که فعــال نبودند هــم وارد مدار 
شــوند، ایــن دســت اقداماتی اســت کــه می تواند 

سرعت بیشتری به واکسیناسیون دهد.
زالی افزود: اگر بخواهیم کل واکسیناسیون 
تهران را انجام دهیم به ۲۰ میلیون دوز واکســن 
نیاز داریم و تا روز گذشته ۷ میلیون و ۱۲۵ هزار 
واکســن در تهــران تزریق شــده و یعنــی ما به ۱۳ 
میلیون واکســن دیگر برای پوشــش کامل دو دوز 
تهــران نیازمندیــم اما برای واکسیناســیون در این 
۱۰ روز، ۱۳ میلیون واکسن مورد نیاز نیست و با 
هفت میلیون دز که ۶ میلیون آن مربوط به دوز 

اول است، این کار انجام خواهد شد.
فرمانــده ســتاد مقابلــه بــا کرونــای اســتان 
تهــران ایــن را هــم گفــت کــه از وزارت بهداشــت 
دز  میلیــون  ایــن هفــت  کــه  کردیــم  درخواســت 

واکسن را در اختیار ما قرار دهد.

رئیــس کمیتــه بهداشــت و درمان ســتاد 
مرکزی اربعین حسینی اعالم کرد که با توجه 
به محدودیت های موجود، امســال در مســیر 
راهپیمایــی اربعین حســینی مراکز پزشــکی و 
درمانــی و موکــب درمانــی دایــر نکــرده و دو 
مرکز درمانی در نجف و کربال از ســوی مرکز 

هالل احمر دایر شده  است .
عرفانــی بــا بیــان اینکــه یکــی از شــروط 
راهپیمایــی  در  زائــران  حضــور  بــرای  الزامــی 
اربعیــن تزریــق واکســن کرونــا اســت، اظهــار 
کــرد:  زائــران ایــن کارت واکســن را در طــول 

سفر همراه خود داشته باشند .
دارای  کــه  کســانی   : کــرد  تاکیــد  وی 
سیستم ایمنی قوی نیستند یا جز سالمندان، 
زنــان بــاردار، کــودکان و کســانی هســتند کــه 
داروهــای خــاص مصــرف می کننــد در مراســم 
راهپیمایــی اربعین حســینی  امســال شــرکت 

نکنند.
رئیــس کمیتــه بهداشــت و درمــان ســتاد 
مرکــزی اربعیــن بــا تاکید بر اینکه کســانی که 
دارو مصــرف مــی کننــد، مناســب اســت کــه 
ایــن دارو را در طــول مســیر راهپیمایی همراه 
خود داشــته باشــند و اگر فراموش کردند و یا 
آنکــه داروهــای خــود گــم کردنــد، حتمــا به دو 
مرکــز درمانــی نجــف و کربــا  مراجعــه کرده و 

داروهای خود را دریافت کنند .
مســیر  در  امســال  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
راهپیمایــی مراکــز بهداشــتی و درمانی نداریم 
و بــا توجــه بــه محدودیت هــا دو مرکــز درمانی 
در نجــف و کربــا توســط ســازمان هال احمــر 
دایر شده است ، گفت: البته با توافق صورت 
گرفتــه بیــن وزارتخانه هــای بهداشــت ایــران و 
عراق، زائرانی که با  مجوز و بیمه زائر در این 
راهپیمایی شرکت کرده اند چنانچه الزم باشد 

می توانند به مراکز درمانی عراق مراجعه کنند 
خدمات به آنها ارائه می شود و اگر نیاز باشد 

آنها به کشور بازگردانده می شوند .
رادیویــی  برنامــه  یــک  در  کــه  عرفانــی   
صحبــت مــی کــرد، بــا تاکیــد بــر اینکــه زائــران 
حتمــاً در طــول ســفر پروتکل هــای بهداشــتی 
زائــران در هنــگام   : کننــد، گفــت  رعایــت  را 
بازگشــت خود را قرنطینــه کنند و اگر عائمی 

داشتند، حتما به پزشک مراجعه کنند .
وی  بــا بیــان اینکــه انجام تســت Pcr در 
نقــاط مــرزی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت، 
افزود: از زائران  می خواهیم در صورت امکان 
رفت و برگشت خود را به صورت هوایی انجام 
دهنــد و اگــر الزامــی وجــود دارد از مرز زمینی 
برگردنــد چــرا که در مرز زمینی امکان مواجهه  
افراد با یکدیگر  بیشتر است و احتمال انتقال 

بیماری نیز افزایش پیدا می کند.

مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد: تولید مواد موثره دارو در کشور با 2 برابر قیمت وارداتی

تشریح برنامه 1۰ روزه واکسیناسیون 
افراد باالی 1۸ سال در تهران

رئیس کمیته بهداشت و درمان ستاد مرکزی اربعین: 
امسال در مسیر راهپیمایی موکب درمانی نداریم

نوبت دهی هوشمند دوز دوم واکسن کرونا راه اندازی شد

تصمیم گیری برای حضور دانش آموزان در مدارس به اولیا و 
مدیران واگذار شد


