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رئیس كمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران

یكــی از مهمتریــن مــواردی كــه در دولــت 
ســیزدهم بــه عنــوان محــور فعالیــت هــا مــورد 
بحــث و تبــادل نظــر قــرار گرفتــه، ســناریوهای 
دولت در حوزه  انرژی و صنایع وابســته به آن 
اســت. اهمیت این برنامه ها به طریقی اســت 
كــه منفــی شــدن تــراز انــرژی در بخش هایی از 
ایــن فرآینــد می توانــد جریــان فعالیت هــا را بــه 
سمت و سویی غیر متناسب به حركت درآورد. 
به طور كلی می توان این پرسش را مطرح 
کرد که دولت سیزدهم باید دغدغه اصلی خود 
را در بخــش انــرژی چــه موضوعــی بدانــد تــا به 
جای تشدید بحران ها، به سمت وضع مطلوب 
بــا دیگــر فرآیندهــای اقتصــادی و  و متناســب 
اجتماعــی كشــور حركــت كند؟ از طرفی، شــاید 
ایــن مطالبه گــری و انتخــاب درســت در فرآینــد 
یاد شــده را بتوان یكی از مهمترین وظایف این 

روزهای ملت دانست.
در  این میان مراكز تحقیقاتی و مطبوعاتی 
كشــور نظرســنجی هایی را به انجام رسانده اند 
كه در یك نگاه كلی 46 درصد آرا، بهینه سازی 
نیــز  و  اول  گام  عنــوان  بــه  را  انــرژی  مصــرف 
ظرفیت ســازی و افزایــش تولیــد در شــاخه های 
مختلف انرژی را به عنوان گام دوم مورد تاكید 
قــرار داده انــد. در همین زمینــه، افزایش تبادل 
انــرژی بــا جهان و به ویژه كشــورهای همســایه 
و همچنیــن توســعه صنایــع پایین دســتی حوزه 
نفــت و انــرژی در گام هــای بعــدی مــورد توجــه 
جــدی بــوده اســت. ناگفتــه نمانــد كــه برخی از 
صاحب نظــران ایــن حــوزه اولویــت كاری دولــت 
ســیزدهم در بخــش انــرژی را مســئله ای فراتــر 
از ایــن مــوارد و بــه امــر سیاســت گذاری مرتبــط 
می داننــد. امــا اولویت نخســت دولت در زمینه 
انرژی اعم از نفت، گاز، فرآورده ها، پتروشیمی 
و برق باید تكمیل و اجرای قانون فراموش شده 
بخــش  بــه  تصدی گــری  واگــذاری  و  رگالتــوری 
خصوصــی واقعــی و ایجــاد و احیــای ســاز وكار 
حكمرانــی صحیح باشــد. همچنین باید »ســند  
ملــی راهبــردی انــرژی« را بــه عنــوان یك ســند 
باالدستی به روز و در جایگاه یك سند مادر مو 

به مو به اجرا درآورد. 
فــارغ از تحلیــل و واكاوی برنامه های وزیر 
بهینه ســازی  مســئله  ســیزدهم،  دولــت  نفــت 
مصــرف انرژی از ســوی كلیــه متخصصان داخل 
و خــارج از كشــور همــواره مــورد تاكیــد بــوده و 
نشــان دهنده یــك احســاس نیــاز جدی نســبت 
به اصالح شــدت مصرف انرژی در ایران اســت؛ 
ســیری ناپذیر  داده  نشــان  بارهــا  كــه  مصرفــی 
بــاال  كشــور  در  انــرژی  تولیــد  و هرچــه  اســت 
مــی رود، آن هــم گام بــه گام و حتــی یــك گام 
جلوتــر از تولیــد پیش می رود. بــه عنوان مثال، 
بــه علــت كمبــود  كــه  زمســتان ســال گذشــته 
گاز بــا مشــکل خاموشــی ها مواجــه شــدیم یــا 
چنــدی پیــش كــه با پیشــی گرفتن مصــرف برق 
بــه  برنامه ریزی شــده  خاموشــی های  تولیــد،  از 
شــكل غافلگیرانه ای قبل از شــروع تابســتان به 
ســراغ كشــور آمد. این در حالی اســت كه ایران 
بــا ظرفیــت تولید یك میلیــارد متر مكعب گاز و 
ظرفیــت اســمی 83 هــزار مگاوات بــرق، یكی از 
بزرگترین تولیدكنندگان گاز و برق جهان است.
اكنــون نیز هشــدارهایی در مــورد احتمال 
جهــش مصــرف بنزین پس از بحران همه گیری 
كوویــد 19 بــه گــوش می رســد. بــا ادامــه همین 
رونــد بعیــد نیســت كه بــه زودی ظرفیــت تولید 
115 میلیــون لیتــری تولیــد بنزیــن نیــز کفــاف 
نکنــد و مجبــور بــه واردات بنزیــن شــویم؛ چــرا 
كه نپرداختن به موضوع كاهش شدت مصرف 
انــرژی و تلفــات آن، دولــت ســیزدهم با اوضاع 
اســفناكی در زمینه انرژی مواجه خواهد شــد و 
بــه همیــن دلیــل این دولــت باید از ابتــدای كار 

به موضــوع بهینه ســازی مصرف 
انرژی بپردازد. 

الزم  راســتا  ایــن  در 
طورجــدی  بــه  دولــت  اســت 
مبحــث  نظیــر  مــواردی  اجــرای 
ســاختمان،  ملــی  مقــررات   19
كاهش بنزین ســوزی خودروها، 
گسترش شبكه حمل و نقل ریلی 
و عمومی، ارتقای كیفی جاده ها 

، افزایــش راندمان نیروگاهی و پاالیشــگاهی و 
كاهش تلفات آنها، افزایش بهره وری در صنایع 
و تعویض وســایل برقی و گازی مورد اســتفاده 
در ســاختمان ها بــا گزینه هــای كــم مصرف تر را 
دنبــال كنــد. در ضمــن، رســیدگی و اهمیــت به 
نیــروی انســانی، جلــب اعتمــاد و پــرورش آن و 
همین طور ظرفیت سازی در صنعت نفت پیش 
از اوج گیــری دوره گــذار انــرژی از دیگــر مــوارد 

اثرگذار در این فرآیند است. 
همچنیــن یکــی از  مســائل مهــم توجه به 
ایــن نكتــه اســت كــه در هشــت ســال گذشــته 
و نیــز بــه بیــان دیگــر، در بیــش از چهــار دهــه 
توســعه  در  مناســبی  گذشــته، ســرمایه گذاری 
بخش انرژی صورت نگرفته و هم در باالدست 
و هم در پایین دســت ضعف ســرمایه گذاری به 
چشــم می خورد. توســعه میدان های مشــترك، 
تمركز روی موضوع مهم فشــارافزایی، رســاندن 
ظرفیــت تولیــد نفــت بــه بیــش از 6.5 میلیــون 
بشــكه در روز، بــه روز كــردن فناوری هــای مورد 
اســتفاده صنعــت و افزایــش راندمــان از جمله 
مواردی اســت كه با افزایش ســرمایه گذاری در 

دولت سیزدهم باید رقم بخورد.
در ایــن بــاره اكثر كارشناســان خبره حوزه 
انــرژی معتقدنــد كــه دولــت ســیزدهم هــم در 
وزارت نفت و هم در وزارت نیرو باید به دنبال 
بــا  انــرژی منطقــه  پیاده ســازی ســاختار هــاب 
مركزیــت ایــران باشــد. چند كشــور را در جهان 
می شناسید كه با 15 كشور دیگر مرز مشترك 
آبــی و زمینی داشــته باشــد و خــودش هم جزو 
بزرگترین دارندگان ذخایر انرژی جهان باشــد؟ 
ایــران بایــد این مزیــت جغرافیایــی و طبیعی را 
بــه مزیــت اقتصــادی تبدیــل كند. نقــش دولت 
در ایــن برهــه حســاس می بایــد ظرفیت ســازی 
در تمــام ابعــاد حــوزه انــرژی باشــد؛ چــرا كــه 
انــرژی یــك فرآینــد اســت و یك فصل نیســت. 
وقتــی صحبــت از فرآینــد می كنیــم بخش هــای 
باالدســتی، میان دســتی و پایین دســتی را باهم 
در نظر می گیریم. در باالدست به منابع انرژی 
دست پیدا می كنیم و آنها را در پایین دست به 
انواع و اقسام انرژی و محصوالت نهایی تبدیل 

و به عبارتی ارزش افزوده ایجاد می كنیم.
در ایــن زمینــه كشــور مــا بــه عنــوان یكــی 
هیدروكربــوری  منابــع  بــزرگ  دارنــدگان  از 
جهــان هنــوز به توســعه یافتگی نرســیده اســت 
و بایــد هــر چــه ســریعتر بــرای آن فكری شــود. 
مهمتریــن  از  یكــی  پتروشــیمی  نمونــه،  بــرای 
بخش هــای پایین دســتی ایــن صنعت به شــمار 
مــی رود كه اگر تنها دولت ســیزدهم پروژه های 
طراحی شــده در دولت دوازدهــم را دنبال كند، 
در پایان این دولت می توان این توسعه یافتگی 
را یك موفقیت بزرگ برای كشــور دانســت. در 
چهــار ســال آینــده ظرفیــت تولیــد پتروشــیمی 
ایران می تواند جهش داشــته باشــد و به حدود 
136میلیــون تن برســد. این رقــم یعنی افزایش 
قابل توجه ارزآوری و ایجاد زنجیره ارزش برای 

كشور. 
حتــی برخــی از طرح هــا ایــران از ارزبــری 
واردات را رهــا می كنــد و محصوالتــی را بــرای 
اولیــن بــار در لیســت تولیدات داخلــی به ثبت 
می رســاند. در این مسیر باید از ظرفیت بخش 
خصوصی حداكثر استفاده انجام شود و دولت 
بایــد از تصدی گــری پایین دســتی صنعــت نفت 

جریــان  یــك  و  بكشــد  دســت 
رگالتوری در صنعت پتروشــیمی 

ایجاد كند.
رقابت سالم و بدون رانت، 
جریــان منطقــی رشــد و توســعه 
از  بایــد  مــی آورد.  وجــود  بــه  را 
ظرفیــت بخش خصوصی بیشــتر 
از  یكــی  ایــن  و  شــود  اســتفاده 
الزامات فعالیت دولت سیزدهم 
اســت تــا در پایــان كارنامــه موفقی ارائــه دهد. 
دولــت ســیزدهم بایــد روی تبدیــل مــواد خــام 
انــرژی بــه محصــوالت بــا ارزش بیشــتر تمركــز 
كنــد و از ایــن طریــق هــم اشــتغال زایی انجــام 
دهــد و هــم ثــروت ایجــاد كنــد. البتــه در ادامه 
مســیر، بایــد افزایش صــادرات انرژی ها به ویژه 
بخش های ارزش افزوده باالتر را نیز در دستور 
كار قــرار دهــد. صــادرات انــرژی بــرای مــا مهــم 
است و نیاز ارزی كشور را برای رفاه حال مردم 
تامیــن می كنــد؛ چرا كه انــرژی و نفت در ایران 
ارتباطــی مســتقیم بــا معیشــت مــردم دارد کــه 
اگر به درســتی به آن پرداخت نشــود، مشخص 

نیست كه آینده كشور چه خواهد شد. 
الزم بــه توضیــح اســت كــه یكــی از مبانی 
مهــم در فرآینــد انــرژی كشــور، ظرفیت ســازی 
در زمینــه تولیــد حداكثــری در دولت ســیزدهم 
اســت. بــا توجــه بــه پیش بینی هایــی كــه بــرای 
نفــت در ســال 2050 میالدی می شــود و اینكه 
جهــان در حــال كاهــش ســهم ایــن ســوخت در 
ســبد انــرژی مصرفــی خود اســت، كارشناســان 
ســریعتر  هرچــه  بایــد  ایــران  كــه  دارنــد  بــاور 
ظرفیــت تولیــد حداكثــری نفــت و همیــن طــور 
صــادرات حداكثــری آن دســت پیدا كنــد. ایران 
بیــش از 27 درصــد از ذخایــر نفت و گاز جهان 
را در اختیــار دارد، کــه نبایــد اجــازه داد كــه این 
ســرمایه ملــی زیــر خــاك بــی ارزش شــود و از 
این رو دولت ســیزدهم به موازات بهینه ســازی 
مصرف انرژی، وظیفه بسیار سنگینی در حوزه 
توسعه صنعت نفت با جذب سرمایه داخلی و 

خارجی و به روزرسانی فناوری ها دارد. 
دكتــر  کــه  همان طــور  دیگــر،  عبــارت  بــه 
بركشــلی، كارشــناس ارشــد انــرژی گفتــه، عمر 
نفــت به شــماره افتــاده اســت؛ بنابراین دولت 
ســیزدهم یــا هــر دولتــی بــا هــر تفكــری بایــد 
انرژی شــناس باشــد. دولــت بایــد بــه محوریت 
نفــت اعتقــاد و اشــراف داشــته باشــد. نفــت 
را آن طــور كــه دنیــا می شناســد و همســایگان 
قیــد  از  را  مــا عمــل كرده انــد، بشناســد و آن 
عوام زدگی، رها و آزاد كند. باید در باالدســتی، 
دولــت  اولویت هــای  راس  در  ظرفیت گســتری 
باشــد، البتــه با بهره گیــری از فناوری هــای روز. 
نفــت را نبایــد بــه گرانتریــن قیمــت تولیــد و به 
ارزان تریــن قیمــت بفروشــیم و بعــد پــول آن را 

هم نتوانیم بگیریم. 
در بخش پایین دستی نیز، از فناوری های 
روز جهــان عقــب هســتیم و بــه طــور كلــی در 
چرخــه تولیــد، انتقــال و مصــرف انــرژی راه را 
باید هموار كنیم. تاریخ صنعت نفت پر اســت 
عوام زدگی هــا.  و  اشــتباهات   ، كاســتی ها  از 
اگــر روی ظرفیت ســازی  امــا دولــت ســیزدهم 
به طــور جــد كار نكنــد ، بــه بحــران صنعت نفت 
دامــن زده اســت. ظرفیت ســازی یعنــی پذیرش 
بازنگــری در قراردادهــای نفتــی. نفــت را بایــد 
از كــف خیابــان جمــع كنیــد و بــرای آن نخبگان 
تصمیم گیــری كننــد. باید هو و جنجال و شــعار 
را از نفــت دور كــرد. از جملــه نــكات مهمــی كه 
همگی بدان معتقدند توجه به این مطلب مهم 
اســت كه هم بهینه ســازی مصرف انرژی و هم 
ظرفیت ســازی در صنعــت نفــت باید هم راســتا 
دنبــال شــود و ایــن دو زمینــه افزایــش تبــادل 

انرژی و صادرات كشور خواهند شد. 
چشــم انداز  بــه  دســتیابی  تحقــق  بــرای 

كارآفرینــی و توســعه در حــوزه انــرژی و نفــت 
الزم اســت نكات كلیدی و اقدامات راهبردی و 
عملیاتــی وزارت نفــت را با لحــاظ اولویت ها به 

شرح زیر مورد توجه جدی قرار داد: 
 ، گاز   ، نفــت  فــروش  و  بازاریابــی   •
میعانــات گازی و فرآورده هــای نفتــی در یــك 

مدل متحول و روزآمد بین المللی 
• اكتشــاف، توســعه، حفــظ و نگهداشــت 

تولید با اولویت میدان های مشترك 
و  ســوخت  گاز،  نفــت،  پایــدار  تامیــن   •

خوراك مورد نیاز كشـور
• توســعه متــوازن و پایــدار زنجیره ارزش 

نفت و گاز برای جلوگیری از خام فروشی 
• ارتقــای بهــره وری و بهینه ســازی زنجیره 

تولید تــا مصرف انرژی
• تامیــن منابــع مالی و جذب ســرمایه در 
صنعت نفت از مسیر طراحـی مشوق های الزم 
• ارتقای فناوری و حمایت از شركت های 
دانش بنیان با مصرف افزایش ساخت داخل 

روابــط  تنظیــم  و  قـــــوی  دیپلماســــی   •
بین الملل در حوزه انرژی

و  اجتماعــی  مســئولیت  اشــتغال،   •
محــرومیت زدایی در عرصه ملی 

صنعــت  ســاختار  تجدیــد  و  حكمرانــی   •
نفت و گاز و شركت های تابعه 

• ســاماندهی و اهمیــت دادن بــه منابــع 
انســانی و تربیت نیروهای متخصص و متعهد 
در تمام عرصه های توســعه، سطح نگهداشت 
و فرآیندهــای حرفــه ای و تخصصــی در تمــام 

ابعاد آن
همچنیــن مجموعه مدیریتــی حوزه انرژی 
و نفــت و گاز و صنایــع وابســته بــه آن، ضمــن 
بایــد  برشمرده شــده،  اولویت هــای  بــه  توجــه 
تالش کنند تا راهكارهایی را كه برای اســتفاده 
از ظرفیت هاب بخش خصوصی ضروری است، 

مالك عمل جدی خود قرار دهند؛ از جمله:
ظرفیت هــای  از  اســتفاده    - الــف 
بخش خصوصــی داخلــی و ســایر دســتگاه های 
اجرایــی در فروش منطقی و مداوم نفت خام 
ب -  استفاده از بخش خصوصی توانمند 
بــرای انجــام ســوآپ گاز از جملــه گاز كشــور 
همســایه تركمنستان یا پتانسیل های دیگر در 

محورهای صادراتی كشور
)اكوسیســتم(  زیســت بوم  اجــزای   - ج 
نــوآوری صنعــت بــه عنــوان پاســخی مناســب 
بســیار  فضــای  در  پویــا  نقش آفرینــی  بــرای 
رقابتــی و در حــال تغییــر بین المللــی از طریق 
شبكه ســازی و خوشــه بندی بازیگــران فنــاور، 

غیر رسمی و بخش خصوصی
در خاتمه الزم اســت مقامات و مســئوالن 
محتــرم وزارت نفــت و به ویــژه وزیــر نفــت بــه 
توجــه  كالن  برنامه هــای  در  زیــر  چالش هــای 

کنند:
• نبــود راهبــرد مشــخص و برنامه درباره 
جــذب  نظیــر  اساســی  چالش هــای  برخــی 

سرمایه   گذاری داخلی و خارجی
مقولـــه  بــه  جــدی  توجــه  فقــدان   •
ســرمایه گذاری در تعریــف عمومــی و كالن آن 

برای این حوزه 
• نبــود توجــه جــدی بــه مقولــه توســعه 
و  ملــی  ســطح  در  تخصصــی  انســانی  منابــع 

بین المللی صنعت نفت 
• تعیین تكلیف نشدن پروژه های تعریف 
شده با رویكرد سیاسی بدون توجه به آمایش 

سرزمین 
• نبــود توجــه جــدی بــه مقولــه كاهــش 
شــدت مصرف انرژی و بهینه سازی مصرف آن 
نحــوه  و  بحــران كرونــا  بــه  • بی توجهــی 
جبــران خســارات و زیان هــای ناشــی از آن در 
صنایــع نفــت و گاز و ســایر صنایع وابســته به 

آن. 

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
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هوالرزاق

تولد دوباره خودروهای قدیمی با برقی شدن
ترجمه: محمود نواب مطلق

گونه شناسی حقوقی های بازار سرمایه
امیر هوشمند 

کارشناس بازار سرمایه

ابتــکار  بــا  انگلیســی  شــرکت  یــک 
خــود در برقــی کــردن خودروهــای قدیمــی 
موجبات خوشحالی صاحبان آنها را فراهم 

کرده است. 
بــر اســاس آمــار انجمــن ســازندگان 
انگلیــس،  در  موتــور  بازرگانــان  و 
اکنون40میلیــون اتومبیــل در ایــن کشــور 
وجــود دارد کــه تــردد بخــش قابــل توجهــی 
زیســت محیطی  بــا سیاســت های  آنهــا  از 

مدیریت شــهری لندن با مشــکل روبه رو اســت. مشــاوران 
دولت بریتانیا نیز اعالم کرده اند تا سال 2030 )1409( 46 
درصد خودروها به منظور دستیابی به اهداف اقلیمی ملی 
باید برقی شوند. این در حالیست که رانندگان خودروهای 
قدیمــی انگلیســی تا مبلــغ 2000 پوند )2345 یــورو( برای 
قراضه کردن خودروی خود در این کشور دریافت می کنند. 
در ایــن میــان، یــک اســتارت آپ در انگلســتان طــرح 
ابتکاری برای نابود نکردن این خودروهای قدیمی ارائه کرده 
اســت. این شــرکت که در مرکز لندن قرار دارد خودروهای  
رووِر مینــی، لنــد رووِر و موریس مینــورز را برقی می کند تا 
از ســوخت پــاک بهــره منــد شــوند. متیو کیتِر، 44 ســاله با 
باتری های نیسان لیف و تسالی بازسازی شده، خودروهای 
قدیمــی را برقــی مــی کنــد. او کــه ایــن کار را از ســال 2017 
)1396( بــا تبدیــل موریــس مینورزمــدل 1953  خودش به 

خــودرو برقــی بــا 9 باتــری منشــوری لیتیم-یونی آغــاز کرد، 
را  ایــن کار  می گویــد: »در آن زمــان در کالیفرنیــا دیــدم 
می کنند و در انگلیس برای این تبدیل کسی نبود.« ده نفر 
با او در این کار همکاری می کنند. آنها نام »مقاوم سازی« 
را بــرای برقــی شــدن خودرو انتخــاب کرده انــد. انجام  این 
تبدیل برای هر ماشین متفاوت است، عملیات اندازه گیری 
و نصــب تجهیــزات بــه ازای هــر خــودرو شــش مــاه طــول 
می کشــد و هزینــه ای بالغ بر 25 هزار پونــد )29326یورو( 
در بــر دارد. بــا ایــن حــال کار بــا صرفــه ای اســت چراکــه در 
انگلســتان اتومبیلهــای برقــی از مالیاتها و عــوارض جاده ای 
معــاف هســتند و تنها هزینــه تأمین برق ایــن خودروها بر 
عهده مالکان آنها خواهد بود. بدین ترتیب آنها می توانند 
در لنــدن بــا هزینه ای حدود یک پوند )1/71 یورو( در هفته  

تردد کنند.
از حداکثــر  کننــد  مــی  تــالش  کار  ایــن   مهندســان 
تجهیــزات موجــود در یــک خــودرو قدیمــی اســتفاده کنند؛ 
اگرچه از چاپگرهای سه بعدی و باتریهای لیتیم- یونی نیز 
بهره مند می شــوند. ماتیو کیتر در این باره می گوید: »یکی 
از مهمترین اهداف ما آن است که حتی المقدور جلوه های 
تاریخی خودروهای قدیمی محفوظ بمانند. اکثر مالکان این 
خودروهــا دوســت دارند اجــزای آنها مثــل چراغهای راهنما 
باقــی بماننــد حتــی اگــر در مقایســه بــا خودروهــای جدیــد 

عجیب به نظر برسد.« 
از آنجــا کــه ایــن خودروهــا نمی تواننــد بــه تجهیــزات 
مدرنی چون فرمان برقی و ناوبری ماهواره ای مجهز شوند، 
برقــی شدنشــان ارزانتــر تمــام می شــود. لنــدرووِر و مینــی 

بیشتر از بقیه مناسب این کار بوده اند ولی 
خودروهای قدیمی  دیگری نیز سروکارشان 
بــه گاراژ  ایــن اســتارت آپ در »المبــرت« 

افتاده است.
بــه  شــرکت  ایــن  در  مهندســان   
خودروهایــی چــون النچیــا، بنتلــی و یــک 
تاکســی لنــدن متعلــق بــه گــروه هتلهــای 
پِنَنسول)شــبه جزیره( کــه در اختیــار تاجــر 
ســرمایه دار، نوبــر گولبنکیــان بــود؛ زندگــی 
دوباره بخشیدند. روی کامپبل، 69 ساله از اینکه در فوریه 
گذشــته )بهمن 99( توانســت این شــرکت را در لندن پیدا 
کند، بســیار خوشــحال اســت. او که خود نیز کارآفرین در 
زمینه وسایل الکتریکی و عالقه مند به خودروهای قدیمی 
است خودرو مدل 1970 ) 1349( خود را به یک باتری تسال 
مجهز کرد. این خودرو کوچک به شکل منقار طراحی شده 
اســت که پوســته ای از جنس فایبرگالس قســمت موتور و 
راننــده را باهــم در برمــی گیــرد. کامپبل می گویــد: »صدای 
زیاد و گرمای شــدید گازهای خروجی از ماشــین دیگر قابل 
تحمــل نبودنــد. امــا اآلن مــن بــه راحتــی مثــل یک مســافر 
در ایــن ماشــین می نشــینم و روزنامــه می خوانــم. بســیار 
ســاکت و آرام و  مزیتهــای برقــی کــردن آن بســیار زیــاد و 
قابل توجه است.«  با اینکه هزینه برقی کردن چندان هم 
ارزان نیســت، مالکان خودروهای قدیمی این کار را بســیار 
مقــرون بــه صرفــه می داننــد. او مــی افزاید:» پــس از برقی 
کردن متوجه می شــوید که پول خود را دور نینداخته اید.« 
روی کامپبل در نظر دارد با خودرو برقی خود در مســابقه 
رالــی خودروهــای برقــی کــه  از لنــدن تــا برینکتــون در 18 
ســپتامبر)27 شــهریو( برگزار می شود، شرکت و مسیر 95 
کیلومتری آن  را طی کند. خودرو او قادر است مسافت 80  

کیلومتر را بدون نیاز به شارژ مجدد بپیماید. 
از زمانی که شرکت خودروهای برقی لندن کار خود را 
آغاز کرده است شرکت های دیگری نیز به تدریج وارد روند 
برقــی کــردن خودروها در انگلســتان شــدند؛ مثل شــرکت 
»لوناز دیزاین« که تحت حمایت مالی دیوید بکام، کاپیتان 
ســابق تیم ملی فوتبال انگلیس فعالیت می کند. مقر این 
شــرکت در شــهر سیلوراســتون قرار دارد و مســابقه بزرگ 
فرمول یک انگلستان در آن برگزار می شود. در این شرکت 
برقــی کــردن خودروهای رولزرویس از پایه قیمتی 35هزار 
پونــد )410487 یــورو( انجــام می شــود. ماتیــو کیتــر اعتقاد 
بین کار شرکت او و بقیه یک »اختالف بزرگ وجود دارد«: 
»ما تالش می کنیم به نحوی کار کنیم که بیشترین افراد 
بتوانند از آن بهره مند شوند.« یکی از این اقدامات ارسال 
کیتهای برقی شدن خودروها به منازل است. او می افزاید: 
»مــا ایــن کیتهــا را بــه منــازل مــی فرســتیم تا مشــتریان ما 
بیشــتر در رفــاه باشــند و ایــن کار مــورد اســتقبال آنها قرار 
گرفته است. از این پس هدف ما سرعت بخشیدن به کار 
اســت. ما قصد داریم زمان برقی کردن خودروها از شــش 

ماه را به سه ماه کاهش دهیم.«
منبع: یورونیوز

بــازار  ارکان  مهم تریــن  از  یکــی 
بــه  یــا  نهــادی  ســهامداران  ســرمایه، 
اصطــالح، حقوقی هــای بازار هســتند که 
را در روان ســازی  نقــش بســیار مهمــی 
معامــالت بــازار، حمایت از بــازار، کارایی 
بازار، حفظ ارزش ذاتی سهام و بسیاری 
از کارکردهــای دیگــر ایفــا می کننــد یــا به 

بیان بهتر، می توانند ایفا کنند. 
در بازار سرمایه ایران، این نهادهای 
حقوقی به چند دســته قابل تقســیم اند: 
و  دولتــی  بــزرگ  حقوقــی  نهادهــای   -1
حکومتی نظیر ســازمان تامین اجتماعی، 
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و بنیــاد 
مســتضعفان و جانبــازان 2- هلدینگ هــا 
و شرکت های سرمایه گذاری 3- نهادهای 

بانک هــا،  ســرمایه گذاری،  صندوق هــای  نظیــر  مالــی 
شرکتهای مشاوره سرمایه گذاری، سبدگردان ها و نهایتا 

صندوق های بازارگردانی.
هر یک از این نهادهای حقوقی، بســته به جایگاه 
و موقعیتشــان، بــر بــازار ســرمایه اثرگذارنــد. بــه طــور 
مثال، صندوق بازنشســتگی کشــوری بــه عنوان یکی از 
بزرگترین حقوقی های بازار ســرمایه، از آنجا که وظیفه 
پرداخت مستمری بازنشستگان را بر عهده دارد، حجم 
بزرگــی از خروجــی پــول را در مقاطــع زمانــی متنــاوب 
مدیریــت می کنــد و چنانچــه برنامه ریزی مناســبی برای 
فروش ســهام نداشــته باشد، امکان دارد با فروش های 
سنگین و بدون برنامه، اثر منفی بر بازار سرمایه ایجاد 

کند. 
عمومــاً طــی ســالهای اخیر، نهادهای بــزرگ دولتی 
بیــش از آنکــه نقــش حامــی بــازار را داشــته باشــند، به 
عنــوان تهدیــدی بــرای بــازار بــه لحــاظ عرضــه ســهام در 
در  حتــی  متاســفانه،  و  می شــوند  تلقــی  زیــاد  حجــم 
مقاطعی، بخش قابل توجهی از اعتماد ســرمایه گذاران 
خــرد را به بی اعتمــادی تبدیل کرده اند. البته قابل درک 
است که بخشی از منابع مورد نیاز این نهادها به ناچار 
باید از بازار ســرمایه تامین شــود، اما به واقع، چنانچه 
ایــن نهادهــا برنامه ریــزی مناســبی بــرای فروش ســهام 
طراحــی نکننــد، اوضــاع را برای ســهامداران جزء بســیار 
دشــوار می کننــد. قطعــاً یکی از روشــهای فروش ســهام 
ایــن نهادهــا، فــروش بــه صورت عمــده یا بلوکی اســت 
کــه نه تنهــا اثــر منفــی بر بــازار نخواهد داشــت، بلکه با 
توجــه بــه جابه جایی ســهم و ورود بازیگر جدید بر روی 
آن، می تواند محرک مناسبی برای افزایش ارزش سهام 

تلقی شود.
و  هلدینگهــا  حقوقــی،  نهادهــای  دوم؛  دســته 
شــرکت های ســرمایه گذاری هســتند. هلدینگهــا وظیفه 

سرپرســتی واحدهــای تحــت کنتــرل خود 
را بــر عهــده دارنــد. برخــی از هلدینگ هــا 
و  بــه همیــن موضــوع می پردازنــد  صرفــا 
غیــر از ســهام تحت کنترل خــود، پرتفوی 
دیگــری بــه منظــور اداره کــردن در ســایر 
ســهام بــازار در اختیار ندارند. این دســته 
از هلدینگ هــا چنانچــه اراده کننــد کــه 
نقش فعالی در بازار ســرمایه ایفا کنند، 
ســهام  بــر  تمرکــز  طریــق  از  می تواننــد 
شــرکت های تحــت مدیریــت خود، نقش 
بســیار پررنگــی در حمایــت بــه موقــع از 
ســهام خــود داشــته باشــند و تبدیــل بــه 
یــک حقوقــی خوشــنام در بــازار ســرمایه 
شــوند؛ به طوری که در زمان رکود بازار، 
ارزش ســهام خــود را تا حــد امکان حفظ 
و در زمــان رونــق بــازار، متناســب بــا وضع بازار بخشــی 
از ســهام اضافــی خــود را بــه بــازار عرضــه کنند. بســیار 
مهم اســت که شــرکت هلدینگ بداند در چه زمان باید 
از ســهم حمایــت کــرد و در چــه زمــان و تــا چــه میــزان 
بایــد ســهم را در بــازار عرضــه کرد. در غیــر این صورت، 
چنانچــه حمایت هــا به موقــع نباشــند یــا عرضه ها بیش 
از حــد الزم صــورت گیرنــد، نقــش مخربی ایفــا خواهند 
کرد و به یک حقوقی بدنام تبدیل خواهند شــد. دســته 
دیگــری از هلدینگ هــا عالوه بــر اداره دارایی های تحت 
مدیریــت خــود، پرتفویی از ســایر ســهام بــازار را نیز در 
اختیــار دارنــد و از ایــن حیــث، بخشــی از وظایــف آنهــا 

شبیه به شرکت های سرمایه گذاری می شود 
از  یکــی  عنــوان  بــه  ســرمایه گذاری  شــرکت های 
نقــش بســیار  بــازار ســرمایه  نهادهــای  تخصصی تریــن 
مهمــی را در شــکل دهی روندهــای بــازار ایفــا می کننــد. 
از آنجــا که پرتفوی این شــرکت ها عمدتاً شــناور اســت، 
بــه منظور شناســایی ســود و یــا بهینه ســازی پرتفوی به 
صــورت مــداوم خریــد و فــروش می کننــد. خریــد ســهام 
در کــف قیمتــی و فــروش آن در قیمت هــای مناســب، 
یکــی از مهم تریــن کارکردهــای ایــن نهادهاســت کــه در 
نقدشــوندگی ســهام بازار بســیار موثر اســت. به عالوه، 
از آنجــا کــه این شــرکت ها بر اســاس اساســنامه خود و 
نیز بر اساس الزامات دستورالعمل های سازمان بورس، 
بایــد بــه صــورت مــداوم در بازار ســرمایه حضور داشــته 
باشــند، امــکان خــروج نقدینگــی زیاد چندان برای شــان 
میســر نیســت. بنابرایــن می تــوان چنیــن گفــت مادامی 
کــه شــرکت های ســرمایه گذاری متناســب بــا وضــع بازار 
اقــدام بــه خریــد و فــروش ســهام می کننــد و  در زمــان 
رکود بازار با فروش غیر منطقی، منجر به افزایش رکود 
نمی شوند، نقش خود را به خوبی در بازار ایفا می کنند. 
ادامه در صفحه 5
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شرکت بازرگانی دولتی: برنج 
خارجی مورد نیاز کشور 

تامین است
شــرکتمــادرتخصصــیبازرگانــیدولتــیایــران
دراطالعیــهایاعالمکــردکــهبــاتوجهبــهکاهش۱۸.۵ 
درصــدیتولیــدبرنــجداخلــیبــهدلیــلخشکســالیو
برداشــت، فصــل زمــان در برنــج واردات محدودیــت
تامیــنبــازاربــابرنــجخارجــیازمحلموجــودیذخایر

راهبردیبدونهیچگونهمحدودیتیتداوممییابد.
در  ایــران،  دولتــی  بازرگانــی  شــرکت  گــزارش  بــه 
ایــن اطالعیــه درباره توزیع برنج در کشــور آمده اســت: 
بــا توجــه بــه خشکســالی های ناشــی از کاهــش نزوالت 
آسمانی در سال زراعی جاری، میزان تولید برنج کشور 

۱۸.۵ درصد کاهش یافته است .
همچنین به منظور حمایت از کشاورزان شالیکار، 
دولت مکلف اســت نســبت به محدودیــت واردات برنج 
در دوره زمانــی خاصــی اقــدام کند.بــر همیــن اســاس، 
پیش بینی هــای الزم بــرای جبــران ایــن کاهــش تولیــد از 
محــل موجــودی ذخایــر راهبــردی کشــور بــه عمــل آمده 
است و در مرحله نخست طرح توزیع ۱۰۰ هزار تن برنج 
وارداتی از انواع هندی، پاکستانی و تایلندی ابالغ شد.
بنابرایــن از ابتــدای شــهریورماه تاکنــون فقط ۴۳ 
هــزار تــن از ایــن برنــج دارای متقاضــی بــوده و واریــز 
وجه شــده اســت که از این مقدار فقط ۳۰ هزار تن از 
انبارهای شــرکت خارج و بقیه به مرور در حال خروج 

است.
برپایــه این گزارش، شــرکت بازرگانــی دولتی ایران 
فروشــگاه های  منتخــب،  توزیــع  شــبکه های  همــه  از 
و مصــرف  کارمنــدی  کارگــری،  تعاونی هــای  زنجیــره ای، 
محلــی دعــوت کــرد در صــورت نیــاز بــه برنــج وارداتی از 
طریــق کارگروه هــای تنظیــم بازار اســتانی، ســازمان های 
جهــاد کشــاورزی  یــا صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان 
اقــدام الزم کــرده و برنــج مــورد نیــاز کشــور را تامیــن و 

توزیع کنند.
ایــن اطالعیه از اســتانداران خواســته تــا در صورت 
نیــاز بــه افزایش میــزان تخصیصی اســتان مربوطه برای 
هریــک از انــواع برنج هــای فوق، مراتــب را اعالم کنند تا 

اقدامات الزم انجام شود.

کاهش ۵ تا ۱۰ هزار تومانی 
قیمت مرغ

قیمــتهرکیلومرغگرمکاملنســبتبهابتدای
شــهریورماهباکاهش۵۰۰۰تا۱۰هزارتومانیهمراه

شدهوبه۳۳تا۳۵هزارتومانرسیدهاست.
به گزارش ایســنا، بر اســاس مشاهدات میدانی از 
خــرده فروشــی های ســطح شــهر تهــران قیمت هــر کیلو 
مرغ گرم آماده طبخ با کاهش ۵۰۰۰ تا ۱۰ هزار تومانی 
به حدود ۳۳ تا ۳۵ هزارتومان رسیده و این روند نزولی 

قیمت مرغ نیز از هفته پیش آغاز شده است.
گفتنــی اســت در مردادمــاه و ابتــدای شــهریور ماه 
سالجاری قیمت مرغ برای مصرف کنندگان به ۴۰ هزار 
تومان و در برخی مناطق به ۴۵ هزار تومان هم رسید. 
افزایــش قیمتــی کــه فعــاالن صنعــت طیــور علــت آن را 
ســودجویی و انحرافــات در شــبکه توزیــع، دقیــق نبودن 
آمار جوجه ریزی، کمبود تولید جوجه یکروزه  و افزایش 

قیمت جوجه عنوان کرده بودند.
البتــه چنــدی پیــش نائــب رئیــس کانــون انجمــن 
صنفــی مرغــداران گوشــتی اعــالم کــرد کــه وزارت جهاد 
کشــاورزی در خصوص ســاماندهی بــازار جوجه یکروزه 
تصمیماتی اتخاذ کرده اســت که با عملیاتی شــدن آنها 
قیمــت جوجــه یکــروزه ۳۰ درصد کاهــش خواهد یافت 
و التهاب بازار آن کاســته خواهد شــد. تصمیماتی چون 
افزایــش فاصلــه جوجــه ریزی بــه ۹۰ روز، انجام جوجه 
ریــزی۲۰ درصــد کمتر از پروانــه فعالیت برای واحدهای 
تولیــدی و ممنوعیــت جوجــه ریزی مــازاد زنجیره ها، که 
اگــر چــه ایــن تصمیمــات انتقــادات کارشناســان را بــه 
دنبــال دارد ولــی تــا حــدودی منجر به کاهــش قیمت ها 

خواهد شد.

افزایش ۸۵ درصدی واردات 
گوشی موبایل

درســالجاریوارداتگوشــیروندافزایشیطی
کردهوتا۸۵درصدرشدداشتهاست.

بــه گــزارش ایســنا، بررســی آمــار تجــارت خارجی 
ایــران در پنــج مــاه ابتدایی امســال نشــان می دهد که 
در مجمــوع یــک میلیــارد و ۳۹۵ میلیــون دالر واردات 
گوشــی بــا برندهــای مختلف صــورت گرفته اســت.این 
در حالــی اســت کــه در همیــن دوره در ســال گذشــته 
۷۵۶ میلیــون دالر گوشــی وارد ایــران شــده بــود کــه 
نظــر  از  افزایــش حــدود ۸۵ درصــدی گوشــی  بیانگــر 

ارزش در ســال جاری است.
حجم واردات گوشــی در ســال جاری حدود ۲۵۶۰ 
تن بوده و در مقایسه با پنج ماه اول سال ۱۳۹۹ حدود 
۳۶ درصد رشد دارد،  در سال گذشته ۱۸۸۴ تن گوشی 
وارد کشــور شــده اســت.روند افزایشــی واردات گوشــی 
در حالی اتفاق افتاده که گزارش های قبلی نشــان داده 
بــود بــا وجود محدودیت واردات، این کاال در صدر اقالم 
وارداتی قرار دارد و حتی از هر یک از کاالهای اساســی 

وارد شده میزان آن بیشتر است.
این در حالی اســت که در مجموع در پنج ماه اول 
ســال جــاری تجــارت خارجــی ایــران )واردات و صادرات( 
حــدود ۳۵ میلیــارد دالر بــوده کــه تقریبا نیمــی از آن را 
واردات تشــکیل مــی دهــد واز آن نزدیک به ۱.۴ میلیارد 

دالر به گوشی موبایل اختصاص داشته است.
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عک اخبـــــــــــــــــار

کــه ازآناســت بــازارحاکــی مشــاهدات
قیمــتهرقالــبکــره۵۰گرمــیاز۵۰۰۰تومــان
درماههــایقبــلبــه۷۰۰۰تومــانوقیمــتهــر
قالــبکــره۱۰۰گرمینیزازحــدود۱۰هزارتومان

بهحدود۱۴هزارتومانرسیدهاست.
به گزارش ایســنا، ســال های قبل ارز ۴۲۰۰ 
تومانــی بــه کــره وارداتــی تعلــق مــی گرفــت کــه 
عرضــه کــره وارداتــی شــهریور ســال ۱۳۹۹  پایان 
یافــت و ارز ترجیحــی برای واردات آن هم مجدداً 
تخصیــص نیافــت. همچنیــن کــره از گــروه یــک 
کاالیی به گروه دو کاالیی نیز تغییر وضعیت داد 
و واردکنندگان مجاز به واردات کره با ارز نیمایی 
شــدند. وارداتــی که بنابر نظر بســیاری از فعاالن 
این صنعت توجیه اقتصادی نداشت و در نهایت 
شــرکت های لبنی دســت به تولید انبوه کره زدند 
و کره هایــی کــه در حــال حاضر در کشــور تولید و 
بســته بندی می شــوند، از خامه های اســتحصال 
داخلــی بــوده و قیمت آن براســاس قیمت چربی 

محاسبه می شود.
براســاس گزارش هــای ســال ۱۳۹۹، قیمــت  

ارز  از حــذف  کــره ۱۰۰ گرمــی  قبــل  هــر قالــب 
ترجیحــی حــدود ۴۰۰۰تومــان بود که در شــهریور 
مــاه ســال گذشــته بــه ۸۰۰۰ تومــان رســید. البته 
این ۸۰۰۰ تومان هم ثابت نماند و در پایان سال 
١٣٩٩ و ابتــدای ســال ۱۴۰۰ قیمــت ایــن محصول 
لبنی به کیلویی حدود ۱۰۰ هزارتومان هم رسید؛ 
به طوری که قیمت هرقالب کره ۵۰ گرمی ۵۰۰۰ 
تومــان و هــر قالب ۱۰۰ گرمی بــرای مصرف کننده 
حــدود ۱۰ هزارتومــان شــد کــه ایــن رقــم تــا ۱۲ 

هزارتومان هم در برخی برندها پیشروی کرد.
نیــز براســاس مشــاهدات  در حــال حاضــر 
در  گرمــی   ۱۰۰ کــره  هرقالــب  قیمــت  میدانــی 
خرده فروشی های سطح شهر تهران به  حدود ۱۴ 
هزارتومان و هرقالب کره ۵۰ گرمی نیز به ۷۰۰۰ 
تومان هم رسیده است. یعنی هرکیلو کره تولید 

داخل  حدود۱۴۰ هزارتومان!
از  کــره  قیمــت  هزارتومانــی   ۱۰ افزایــش 
ســال گذشــته تاکنــون ایــن محصــول لبنــی را از 
ســبد غذایــی بســیاری از خانواده هــا حــذف کرده 
اســت. افزایشــی که انجمــن صنایــع فرآورده های 

لبنــی علــت آن را باال رفتن قیمت شــیرخام  و به 
تبــع آن باالرفتــن قیمــت چربــی از ۶۰ تومــان در 
آذرماه ســال گذشــته به ۸۰ تومان در حال حاضر 
و افزایش هزینه های تولید در سالجاری می داند 
و معتقد اســت شــرکت های لبنی برای ادامه کار 
و جلوگیــری از ضــرر و زیــان ناچــار بــه افزایــش 
قیمت ها هســتند و اگر برخی از محصوالت لبنی 
از سبد غذایی مردم حذف شده است دولت باید 
بــه دنبــال راه کاری بــرای حــل آن باشــد و قطعــا 
نفــع  بــه  تولیدکننــده  جیــب  از  زدن  آن  کار  راه 
مصرف کننده نیســت و اگر تولیدکننده ضرر کند 

دیگر رغبت تولید نخواهد داشت.
البته در این میان فقط کره نیست که گران 
شــده اســت. شــیر، ماســت، پنیر، خامه و ســایر 
محصــوالت لبنی نیز در این شــش ماهه ابتدایی 
ســال در کنــار اقــالم دیگری چون مرغ، گوشــت، 
میــوه، برنــج، روغــن و نان و ... بــا افزایش قیمت 
همــراه بــوده انــد و برنامــه ریزی نکردن درســت، 
نظــارت نکردن به موقع بر بازار و ســومدیریت ها 
باعــث شــده که ســبد خانوار روز بــه روز کوچکتر 

ازای پرداخــت بهــای  شــود و مصــرف کننــده در 
تــری  پاییــن  کیفیــت  بــا  و  کمتــر  کاالی  بیشــتر 
دریافــت کنــد. موضوعــی کــه بــه نظــر مــی رســد 
دولــت جدیــد باید بیش از پیش به آن توجه کند 
و حال باید دید وزارتخانه های جهاد کشــاورزی و 
صمت و سایر نهادهای مربوطه با حضور مدیران 
جدید  چه برنامه های برای ساماندهی بازار مواد 

غذایی و کاهش فشار از دوش مردم دارند.
اتحادیــه  عامــل  مدیــر  رابطــه  همیــن  در 
تعاونی هــای لبنــی در گفت وگویــی که با باشــگاه 
بنابــر  گفــت:  اســت  داشــته  جــوان  خبرنــگاران 
سیاســت اخیــر معاونــت بازرگانــی وزارت جهــاد 
مبنی بر آزادسازی صادرات، قیمت کره ۲۰ تا ۳۰ 

درصد افزایش یافت.
علــی احســان ظفری با یــادآوری علل گرانی 
اخیــر  بنابــر تصمیــم  کــرد:  اظهــار  بــازار  کــره در 
معاونــت بازرگانــی و صنایــع تبدیلــی وزارت جهاد 
مبنــی بــر آزادســازی صــادرات شیرخشــک و کره، 
قیمت کره حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافت 
کــه در صــورت تحقق ایــن امر، گرانی کــره تا مرز 

۱۰۰ درصد هم می رسد.
او بــا مرور اینکه صادرات شیرخشــک و کره 
بــا سیاســت های دولــت مغایــرت دارد، افزود: در 
واقعیــت میــزان تولید کره و شیرخشــک در حدی 
نیســت کــه بتــوان آن را صادر کــرد و از طرفی به 
واســطه تخصیــص ارز ترجیحــی، صــادرات کــره و 
شیرخشــک بــه معنــای پرداخت یارانــه به مصرف 

کنندگان بازار های هدف است.
ظفــری ادامــه داد: گرچــه برخــی مســئوالن 
اذعــان می کننــد کــه در بحــث کره بــه خوداتکایی 
رســیدیم و بــه دلیــل مــازاد تولید نیاز بــه واردات 
نداریم، اما عمال به دلیل قیمت باالی محصوالت 
لبنــی از جملــه کــره مصــرف کاهش یافتــه که در 
نهایــت قــدرت پاییــن خرید خانــوار منجــر به کره 

مازاد در بازار داخل شده است.
وزارت  اینکــه  بیــا  بــا  مســئول  مقــام  ایــن 
جهاد کشــاورزی زیرســاخت الزم برای آزادســازی 
صــادرات شیرخشــک و کــره را نــدارد، بیــان کــرد: 
در جریــان بازدیــد معــاون اول رئیــس جمهــور از 
بازار و یک کارخانه لبنی روز گذشــته مطرح شــد 
که قیمت محصوالت لبنی باید به گونه ای باشــد 
کــه مــردم در مصــرف و خریــد مشــکلی نداشــته 
باشند که متاسفانه تصمیمات نادرست معاونت 
بازرگانــی وزارت جهــاد منجــر بــه التهابــات قیمت 

کره در بازار شده است.
مدیــر عامــل اتحادیــه تعاونی هــای لبنــی بــا 
یادآوری اینکه تصمیم اخیر وزارت جهاد مبنی بر 
آزادســازی صــادرات کره منجر بــه تحریک قیمت 
در بــازار شــده اســت، گفــت: بــا توجــه بــه اتخــاذ 
تصمیمــات نادرســت اخیر، وزیر جهاد کشــاورزی 
رغــم  بــه  کــه  چــرا  دارد؛  رو  پیــش  ســختی  کار 
اعتراض هــای مکــرر، معاونــت توســعه بازرگانــی 
شیرخشــک  آزادســازی  سیاســت  جهــاد  وزارت 
و کــره را اعــالم کــرد کــه شــاید علت این مســئله 
امضا هــای طالیــی صــادرات یــا هــر موضــوع دیگر 
باشــد که وزیر جهاد باید مدیریت دقیقی در امر 
تنظیم بازار داشــته باشــد تا شاهد آشفتگی بازار 

محصوالت لبنی نباشیم.
او بــی نیــازی از واردات کــره را مربــوط بــه 
کاهش مصرف دانست و افزود: با کاهش قدرت 
خریــد خانــوار و ســرانه مصــرف نیازی بــه واردات 
نداریم که این امر به معنای خوداتکایی نیســت. 
بــه عنوان مثال با افزایش بی رویه گوشــت قرمز 
و کاهــش ســرانه مصــرف، بــا مازاد تولیــد روبه رو 
می شــویم کــه ایــن امر به معنــای خوداتکایی ۱۰۰ 

درصدی و صادرات مازاد نیست.
افزایــش  بــه  واکنــش  در  پایــان  در  ظفــری 
از  لبنــی  محصــوالت  قیمــت  گســیخته  افســار 
ابتدای سال تصریح کرد: با گرانی های پی در پی 
محصوالت لبنی ســرانه مصرف از ۶۰ تا ۷۰ کیلو 
به حدود ۴۰ کیلو کاهش یافته است که این امر 
مشکالت متعددی در سالمت آحاد جامعه دارد.

رئیــساتحادیــهگوشــتگوســفندیاظهــار
کــردکــهبــازارفروشگوشــتگوســفندی،آهنگ
آرامــیداردچونوقتیماهبهنیمهدوممیرســد
قــدرتخریــدمــردمکاهــشمییابدوبــازاررکود
پیــدامیکنــدامادردهــهاولهرماهبهخصوص
روزهایاولتاششمقدرتخریدمردمبیشتراز

دیگرروزهااست.
علــی اصغــر ملکــی رئیــس اتحادیــه گوشــت 
خصــوص  در  ایلنــا،  بــا  گفت وگــو  در  گوســفندی 
وضعیــت قیمــت گوشــت گوســفندی عنــوان کــرد: 
قیمــت گوشــت بــره نــر و مــاده گوســفندی بــا هــم 
تفــاوت دارنــد، در حــال حاضــر قیمــت گوشــت بره 
مــاده هــر کیلــو ۱۱۰ الــی ۱۱۵ هــزار تومــان اســت 
کــه دارای وزن کمــی اســت و حــدود ۱۰ تــا ۱۲ کیلو 
قیمــت گوشــت  داد:  ادامــه  دارد. ملکــی  گوشــت 

گوســفندی با وزن ایده آل یعنی باالتر ۱۸ کیلو که 
دامدار زمان طوالنی تری را صرف نگهداری و تامین 
هزینه تغذیه دام داشــته اســت با قیمت ۱۲۰ الی 
۱۲۵ هــزار تومــان از ســوی مغــازه دار خریداری و با 

۱۰ درصد سود به مشتری عرضه می کند.
وی دربــاره بــازار عرضــه گوشــت گوســفندی 
اظهــار کــرد: ایــن روزها عرضــه برای خرید گوشــت 
گوســفندی بیشــتر از تقاضا است و کمبود گوشت 
چــون  نمی شــود  احســاس  بــازار  در  گوســفندی 
عرضــه ایــن کاال وضع خوبی دارد و به ســهولت در 

دسترس متقاضیان است.
وی افــزود: بــازار فروش گوشــت گوســفندی، 
آهنــگ آرامــی دارد چــون وقتــی مــاه بــه نیمــه آخر 
و  مــردم کاهــش می یابــد  قــدرت خریــد  می رســد 
بــازار رکــود پیدا می کنــد اما در دهه اول هر ماه به 

خصــوص روزهای اول تا ششــم قدرت خرید مردم 
بیشتر از دیگر روزها است.

از  گوســفندی  گوشــت  اتحادیــه  رئیــس    
کاهــش احتمالــی عرضــه و افزایش قیمت گوشــت 
گوســفندی در نیمــه دوم ســال جــاری خبــر داد و 
گفــت: ایــن احتمــال پیــش بینــی شــده و امــکان 
افزایــش قیمــت گوشــت گوســفندی وجــود دارد. 
البتــه بــا متذکر شــدن ایــن موضوع طی جلســه ای 
که با مسئوالن اداره جهاد کشاورزی استان تهران 
هفتــه جــاری برگــزار شــد ذخیــره مقداری گوشــت 

برای این احتمال در دستور کار قرار گرفت.
ملکــی بــا یــادآوری دالیــل افزایــش احتمالــی 
قیمــت گوشــت گوســفندی در نیمــه دوم امســال 
بیــان کرد: ســال وقتی به نیمه می رســد داشــته ها 
به مراتب مصرف شده چون به طور طبیعی میزان 

تولد بره ها در اوایل ســال بیشــتر است. همچنین 
امســال ذبــح دام ها به دلیل کمبــود نهاده بیش از 
حد انجام شد و بیشتر آنها در وزن و سن کم ذبح 
شــدند تــا از گرســنگی تلــف نشــوند. یکــی دیگر از 
دالیــل ایــن اســت که معموال به دلیل ســرد شــدن 
هوا در نیمه دوم ســال قیمت گوشــت گوســفندی 

افزایش پیدا می کند.
رئیــس اتحادیــه گوشــت گوســفندی گفــت: 
اعالم شــده که نهاده دامی به وفور و با فوریت از 
بنادر در حال تخلیه و انجام است که در دسترس 
دامــداران قــرار بگیرد و مشــکلی برای فراهم کردن 

تغذیه دام ها نداشته باشند.
وی ادامــه داد: امســال بــا توجــه بــه کمبــود 
مراتــع  ســال،  ابتــدای  از  و خشکســالی  بارش هــا 
خوبــی بــرای دام ها فراهم نبود که تغذیه شــوند و 

غذای دام ها فقط موکول به استفاده از نهاده های 
دســتی شــد کــه همیــن موضــوع باعــث بــه چالش 
کشــیده شــدن این وضعیت شــده است.سال های 
گذشــته مقــدار زیــادی دام بــه کشــورهای مختلف 
صادر می شــد ولی امســال صادرات انجام نشد که 

تأمین کننده داشته باشیم.
در  را  تــورم  تاثیــر  دربــاره  پایــان  در  ملکــی   
افزایــش قیمــت گوشــت گوســفندی گفــت: قیمت 
گوشــت گوســفندی بــا توجــه بــه نســبت کاالهــای 
مختلف افزایش خاصی نداشته است و قیمت آن 
در مقایســه با ســال گذشــته تفاوت چندانی ندارد 
ولــی مــی پذیریــم کــه هزینه هــای خانوار بــاال رفته 
اســت و افزایش قیمت ها در باال رفتن هزینه های 
گوشــت  دارنــد  توقــع  و  اســت  تاثیرگــذار  مــردم 

گوسفندی با قیمت کمتری در بازار عرضه شود.

رئیساتحادیهنمایشگاهدارانخودروکرج
اظهــارکــردکهیکســریازمتقاضیــانخریدخود
رابهتعویقانداختهاندتامشــخصشــودکهچه
تاثیریرویبازاربهوجودخواهدآمدخودرودر
دوتاســهروزگذشــتهبین۲تا۷میلیونتومان
ارزانشدهاماهمچنانکاهشقیمتمحسوس

نبودهاست.
حمیــد کریمــی در گفت و گــو با ایلنــا در مورد 
وضــع بــازار خــودرو و تاثیــر خبــر واردات مشــروط 
خــودرو خارجــی بر بازار اظهــار کرد: با اینکه هنوز 
مشــخص  خــودرو  واردات  بــه  مربــوط  جزئیــات 
نیســت امــا بــه هــر حــال تاثیــر خــود را روی بــازار 

خــودرو می گــذارد. باید توجه داشــت ایــن خودرو 
تنهــا زمانــی بــه واقع ارزان می شــود که نــرخ دالر 
کاهش داشته و این طور نیست که خودرو ارزان 
شــود و قیمــت زمیــن یا طــال همچنان بــاال بماند. 
یک چنین حالتی ممکن نیست امیدوارم اتفاقات 
خوبی رخ دهد و بازار به یک تعادل و ثبات برسد 
این افزایش و کاهش قیمت ها به نفع فروشنده 

و خریدار نیست.
وی افزود: خریدارها دست نگه داشته اند تا 
ببیننــد چه اتفاقــی می افتد بنابراین رکود در بازار 
بیشــتر شــده و روی قیمت ها هم تاثیر می گذارد. 
زمانــی  خــودرو  واردات  واقعــی  تاثیــر  نهایــت  در 

مشــخص می شــود که واقعاً خودرویی وارد شود. 
البته در چند روز اخیر تاثیرات آن مشاهده شده 
امــا به نظر می رســد تاثیــرات روانی آن طی هفته 

آتی بیشتر مشخص می شود.
رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو کرج 
تصریــح کرد: یکســری از متقاضیــان خرید خود را 
بــه تعویــق انداخته انــد تــا مشــخص شــود که چه 
تاثیری روی بازار به وجود خواهد آمد. خودرو در 
دو تا ســه روز گذشــته بین ۲ تا ۷ میلیون تومان 
ارزان شده اما همچنان کاهش قیمت محسوسی 
نبوده برای مثال پژو پارس از ۲۸۲ میلیون تومان 
در سه روز گذشته به ۲۷۷ میلیون تومان رسیده 

اســت البتــه در مــورد مدل ۹۹ این خــودرو حدود 
۱۰ میلیــون تومان کاهش قیمت داشــته ایم علت 
این امر کمتر شدن تقاضا و افزایش رکود است.

وی بــا یــاداوری نــرخ روز خــودرو گفــت: پژو 
پــارس بین ۲۷۶ تــا ۲۷۷ میلیون تومان و تیوفایو 
۳۰۲ میلیون تومان خرید و فروش می شود. پژو 
۲۰۷ نســبت به ســه روز گذشــته از ۳۳۷ میلیون 
تومان به ۳۳۰ میلیون تومان، کوییک دو رنگ از 
۱۷۶ میلیون تومان به ۱۶۸ میلیون تومان، نیسان 
فــول آپشــن دوگانــه ســوز از ۲۸۰ میلیــون تومان 
بــه ۲۷۶ میلیــون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۲۵۳ 
میلیــون تومــان بــه ۲۴۶ میلیون تومان، ســمند از 

۲۵۰ میلیــون تومــان بــه ۲۴۳ میلیــون تومــان و 
پرایــد مــدل ۹۹ از ۱۳۹ میلیــون تومــان بــه ۱۳۵ 

میلیون تومان رسیده است.
هنــوز  البتــه  کــرد:  خاطرنشــان  کریمــی 
قیمت ها به قیمت قبل بازنگشته است. بنا براین 
تغییرات انجام شــده تغییرات محسوس و زیادی 
نیســتند. تا زمانی که عرضه افزایش نیابد قیمت 
بــه میــزان خوبــی کاهش نخواهد یافــت ولی باید 
توجــه داشــت که به هرحال فروشــندگان از روند 
کاهشی قیمت خودرو می ترسند و سعی می کنند 
قبــل از کاهــش بیشــتر قیمت هــا خــودرو خــود را 

بفروشند.

دراوضاعــیکــهقیمتبلیــتهواپیمابرای
پروازهــایاربعیــنپنــجتاشــشمیلیــونتومان
)بهصورتدوطرفه(اعالمشــدهبود،بلیتدو
طرفــههنــوزدربــازهزمانــیموردتوافــقموجود
نیســتوقیمتهــایعجیبوغریبیدرمســیر

زائراناربعینبهچشممیخورد.
بــه گــزارش ایســنا، هفتــه گذشــته ســازمان 
هواپیمایــی  شــرکت های  و  کشــوری  هواپیمایــی 
توافــق کردنــد تــا قیمــت بلیــت پروازهــای اربعین 
پنــج و شــش میلیــون تومــان بســته بــه فــرودگاه 
مبــداء )بــه صــورت دو طرفــه( فروختــه شــود امــا 
تاکنــون بلیــت دو طرفــه بــا نرخ هــای اعالمــی در 
هیــچ یــک از ســایت های اینترنتــی عرضــه کننــده 

وجــود نــدارد و در ایــن میــان نرخ هــای عجیــب و 
غریبی نیز به چشم می خورد.

محمد حســن ذیبخش -ســخنگوی ســازمان 
هواپیمایــی کشــوری- چهارشــنبه هفتــه گذشــته 
در ایــن بــاره اعــالم کرد که جلســه ســتاد اربعین 
در ســازمان هواپیمایی کشــوری برای تعیین نرخ 
نهایــی بلیــت پروازهــای اربعیــن تشــکیل شــد و 
نتایج خیلی خوبی داشتیم. بر این اساس قیمت 
بلیــت هواپیمــا بــرای پروازهــای تهــران، شــیراز، 
اصفهــان، تبریــز و اهــواز بــه مقصــد نجــف پنــج 
میلیون تومان به صورت دو طرفه و یکطرفه ســه 
میلیــون و ۲۰۰ هــزار تومــان و پروازهــای مشــهد 
شش میلیون تومان به صورت دوطرفه و یکطرفه 

۴ میلیون تومان تعیین شد.
وی بــا بیــان اینکه تعیین قیمــت برای بلیت 
هواپیمــا و پروازهــای اربعیــن توجــه کنیــد تنهــا 
در بــازه زمانــی ۲۸ شــهریور مــاه تــا ۱۰ مهــر مــاه 
اســت، افــزود: چنانچــه هر کــدام از شــرکت های 
هواپیمایی و آژانس های مســافرتی از این مبلغی 
کــه مــورد توافــق ســازمان هواپیمایــی کشــوری و 
انجمــن شــرکت های هواپیمایــی هســت تخطــی 
کننــد،  اقــدام  گرانفروشــی  بــه  نســبت  و  کننــد 
ســازمان  ســایت  طریــق  از  می تواننــد  مســافران 
اقــدام  مردمــی  شــکایات  ســامانه  و  هواپیمایــی 
کــرده، قطعــاً در ســازمان بــا توجــه بــه پیش بینی 
صورت گرفته خیلی سریع نسبت به این موضوع 

رسیدگی خواهد شد.
ایــن توافــق در حالــی صــورت گرفتــه کــه نــه 
تنهــا بلیــت هواپیمایــی برای زائران بــه صورت دو 
طرفــه و در قالــب نــرخ توافق شــده وجــود ندارد، 
بلکه به نظر می رسد پروازهای اربعین به گونه ای 
برنامه ریــزی شــده کــه بتوان از ســقف این توافق 

نرخی فرار کرد.
بــه گونــه ای کــه در بــازه زمانی ۲۸ شــهریور 
مــاه تــا ۱۰ مهــر ماه هیــچ بلیت پــرواز دو طرفه ای 
وجــود نــدارد و همــه بلیت هــا به صــورت یکطرفه 
عرضــه شــده اســت. در حالــی کــه اگر زائــری یک 
روز پــس از ایــن بــازه زمانــی )یعنــی ۱۱ مهــر مــاه( 
برگــردد، بلیت دو طرفه برای او در این ســایت ها 

باز می شود اما با قیمت هفت تا بیش از هشت 
میلیــون تومــان آن هــم از مبــدا تهــران کــه بایــد 

حداکثر پنج میلیون تومان باشد!
برخــی  فــروش  مســئوالن  و  اپراتــور  البتــه 
ســایت های عرضــه کننــده بلیــت هواپیمــا هــم در 
پاســخ به این وضعیت اینگونه پاسخ می دهند که 
آن ها هیچ نقشی در ارائه و برنامه ریزی در زمینه 
نحــوه ارائــه این بلیت ها ندارنــد و این برنامه ریزی 
از ســوی شــرکت های هواپیمایــی صــورت گرفتــه 
اســت. از ســوی دیگــر تقریبــا همــه بلیت هــای دو 
طرفه که با شرایط باال عرضه می شود، چارتر شده 
و مشــخص نیســت آیا مجوز آن از ســوی ســازمان 

هواپیمایی کشوری صادر شده است یا خیر؟

آشفتهبازاربلیتپروازهایاربعین

کاهش۲تا۷میلیونتومانینرخخودروبامصوبهمجلس

قیمتگوشتگوسفندیاعالمشد

افزایشمجددقیمتکره
به گفته مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی، آزادسازی صادرات باعث افزایش قیمت شده است
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رئیس انجمن قطعه سازان:  واردات خودرو در راستای اهداف 
سیاست گذاران تحریم است

رئیــس انجمــن قطعه ســازان  همگــن تهران بــا انتقاد 
خــودرو  واردات  آزادســازی  دربــاره  مجلــس  مصوبــه  از 
اهــداف  راســتای  در  را  ایــن مصوبــه  ارز،  انتقــال  بــدون 

سیاست گذاران تحریم ارزیابی کرد.
واردات  آزادســازی  بــا  مجلــس  گذشــته  چهارشــنبه 
خودروهای هیبریدی، بنزینی و گازســوز با برچســب انرژی 
B و باالتر به صورت مشروط یعنی در ازای صادرات خودرو، 
قطعــات خــودرو یا ســایر کاالها و خدمات مرتبــط با نیروی 
محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز موافقت کرد.
رئیــس انجمــن قطعه ســازان همگــن در گفت وگــو بــا 
پایــگاه خبــری اتــاق ایــران در ارزیابی این مصوبــه می گوید: 
اگــر اقتصــاد مــا در اوضــاع عــادی بــود و بــا تحریــم مواجــه 
نبودیــم طبیعــی بود که باید با دنیا تعامل و خریدوفروش، 
صــادرات و واردات داشــته باشــیم امــا مــا در وضــع عــادی 
نیستیم. ازیک طرف با مشکل تحریم ها مواجهیم و از طرف 
دیگــر نپیوســتن بــه fatf باعــث شــده مبادالت بانکــی ما با 

دنیا روال عادی خود را نداشته باشد.
محمدرضــا نجفی منــش می افزایــد: اولیــن صنعتی که 
ذیــل تحریم هــای دولــت آمریکا قرار گرفــت صنعت خودرو 
بــود آن هــم بــه نحــو کامــاً حساب شــده و دقیــق؛ بــه ایــن 
صورت که آن ها اعام کردند قطعه ای نباید وارد ایران شود 
اما هیچ وقت صادرات خودرو به ایران را تحریم نکردند. در 
ایــن مدت هرچقدر خواســتیم می توانســتیم خــودرو حاضر 
و آمــاده وارد کنیــم امــا قطعــه برای تولید خــودرو را تحریم 
کردنــد. ایــن تصمیــم حساب شــده بــه دنبــال ایــن بــود کــه 
صنعت خودرو به عنوان صنعت اصلی ما که نقش عمده ای 

در رشد تولید ناخالص ملی دارد را تضعیف کند.
نجفی منــش یــادآوری می کنــد: حــاال در ایــن اوضــاع 
مجلــس مصوبــه ای را گذرانــده که دقیقاً در راســتای همان 
تصمیمــات تحریــم عمــل می کنــد. چندیــن ســال بــا بانــک 
مرکــزی در چالــش بودیم که اجازه بدهد ما قطعات خودرو 
و مواد اولیه مورد نیاز را بدون انتقال ارز وارد کنیم. یعنی 
بــه دنبــال ایــن بودیــم کــه از محل همــان ارزهایــی که حاال 
اجــازه واردات خــودرو در مصوبــه جدیــد مجلس داده شــده 
بتوانیــم قطعــات مــورد نیاز خــودرو وارد کنیم امــا تا همین 
اســت. درحالی کــه  اآلن  هم چنیــن مجــوزی صــادر نشــده 
می بینیم مجلس اجازه واردات خودرو از این محل را صادر 

کرده است. به همین دلیل این تصمیم جای تأمل دارد.
نجفی منــش در پاســخ بــه این ســؤال که ایــن مصوبه 
می توانــد بــه تعــادل قیمت ها بازار خودرو کمک کند یا خیر 
می گویــد: واقعیت این اســت که خودروهایــی که به دنبال 
این مصوبه وارد خواهند شد اغلب خودروهای گران قیمت 
بــاالی ۲۰هــزار دالر خواهند بــود و بر بازار همین خودروها 
در داخــل اثــر خواهنــد گذاشــت. بــا واردات ایــن خودروهــا 
به عنــوان مثــال قیمــت یــک خــودروی مازراتــی به جــای ۶ 
میلیارد تومان به ۴ میلیارد تومان خواهد رســید اما ســؤال 
ایــن اســت کــه ایــن چــه دردی از جامعــه درمــان خواهــد 
کرد. این فقط برای کســانی خوب اســت که دوســت دارند 

خودروی خارجی گران قیمت سوار شوند.

 واردات خودرو در ازای صادرات

به تقویت صنعت داخلی منجر می شود
نجفی منــش بــه یــک حســن مصوبــه مجلــس اشــاره 
کــرده و می افزایــد: اینکــه ایــن مصوبــه اجــازه داده واردات 
خــودرو درازای صــادرات قطعه و کاالها و خدمات مرتبط با 
نیروی محرکه باشد تصمیم معقولی است و می تواند برای 
صنعت داخلی مثبت باشد. چون می توانیم آنچه مازاد در 
بــازار داریــم را صــادر کنیــم و در مقابــل آنچــه را نیاز داریم 
وارد کنیــم و ایــن موضــوع بــه رشــد صنعت داخلــی خواهد 
انجامیــد. چراکــه مثــاً می تــوان در ایــن صــورت از شــرکت 
هیوندایــی خواســت که اگر قصد صــادرات محصوالت خود 
به ایران را دارد باید از ایران قطعه خریداری کند و این به 

رشد تولید داخل منجر می شود.
او تأکید می کند: منبع واردات بدون انتقال ارز، همان 
ارزهــای در دســت مــردم خواهــد بود که حــدوداً ۲۰میلیارد 
دالر تخمیــن زده می شــود. وارد شــدن ایــن ارزها به چرخه 
اقتصــادی اگــر برای تأمین مواد اولیه قطعات خودرو باشــد 
باعــث رونــق خــودرو می شــود امــا در غیــر ایــن صــورت این 
پول هــا بــه واردات خــودرو منجــر شــده و هیچ نفعــی برای 
اقتصــاد نــدارد جــز اینکه خودروی گران قیمــت خارجی یکی 

دو میلیارد در بازار داخلی افت قیمت خواهد داشت.

به جای واردات خودرو شرکت های 
خودروساز را وارد کنید

رئیــس انجمــن قطعه ســازان  همگــن بــر ایــن اســاس 
می گوید: پیشــنهاد ما این اســت که شــرکت خودروســاز را 
وارد کنیــم. یعنــی شــرکت های خودروســاز قطعــات خود را 
بــه ایــران بیاورنــد و در همین جــا محصــول را مونتاژ کنند و 
به تدریج یا قطعاتشــان را داخلی ســازی کنند یا پولشــان را 
درازای دریافــت قطعــات داخلی مــا تهاتر کنند. این به نفع 

اقتصاد ما خواهد بود.

 دولت رانت ۱۵۰میلیونی به ازای خرید 
هر خودرو داخلی از کارخانه را حذف کند
نجفی منــش راهــکار خــود بــرای کنتــرل التهــاب بــازار 
خــودرو را این گونــه بیــان می کنــد: بــرای اینکه التهــاب بازار 
را کم کنیم باید خودروســازی داخلی را تقویت کنیم که تا 
ایــن انــدازه زیان ندهد. اکنون بین قیمت خودروی تولیدی 
ایران خودرو در کارخانه و بازار تا ۱۵۰میلیون تومان به ازای 
هــر خــودرو تفاوت وجود دارد. از آن طــرف هم ایران خودرو 
بــه ازای تولیــد و تحویــل هر خودرو ۵۰ میلیون تومان زیان 
می دهــد. اگــر دولــت خیلــی اصــرار بــر این رانــت و اختاف 
قیمت دارد می تواند زیان شــرکت های خودروساز را جبران 
کند اما در غیر این صورت اجازه دهد خودروسازان داخلی 
با سود مناسب و در حاشیه بازار محصولشان را بفروشند. 
در این صورت هم بازار از التهاب می افتد و هم آن ها زیان 

نخواهند کرد.

صادرات سالیانه ۳۰۰میلیون دالری لوازم خانگی
بــه گفتــه مدیــرکل دفتــر عربــی و آفریقایــی ســازمان 
توســعه تجــارت ایــران، لوازم خانگــی کشــورمان ســالیانه 
بــه  میــزان ۳۰۰میلیــون دالر بــه جهــان و به ویــژه عــراق و 

افغانستان صادر می شود.
به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، فرزاد پیلتن 
بــا اشــاره بــه برگــزاری میــز کاال - کشــوری عــراق بــا رویکرد 
راهکارهــای توســعه صــادرات لوازم خانگــی بــه این کشــور، 
تصریح کــرد: در ایــن جلســه پــس از مــرور وضــع تولیــد و 
صــادرات لوازم خانگــی ایــران و همچنین عــراق، ویژگی های 

بازار این محصوالت در عراق بررسی شد.
او افــزود: مهمتریــن مشــکات صــادرات لوازم خانگــی 
و  کیفیــت  نظــر  از  قــوی  رقبــای  حضــور  عــراق  بــه  ایــران 
قیمــت و همچنیــن اســتانداردهای مصــرف انــرژی در حوزه 
لوازم خانگی با اندازه بزرگ و متوسط و ضعف در بازاریابی 

لوازم خانگی در سایز متوسط عنوان شد.
مدیــرکل دفتــر عربــی و آفریقایــی ســازمان توســعه 
تجــارت ایــران خاطرنشــان  کــرد: در ایــن جلســه مقــرر شــد 
بــه  منظور توســعه صادرات محصوالت بــا محوریت انجمن 
صنایع لوازم خانگی ایران، جلسات پیگیری و تدوین برنامه 
صــادرات بــه عــراق و بررســی راهکارهــای مناســب و ارائــه 
شــده در جلســه در سه بخش لوازم خانگی با اندازه بزرگ، 

متوسط و کوچک برگزار شود.
بــا  بــازار  بــه  ورود  شــیوه  تغییــر  اضافه کــرد:  پیلتــن 
ظرفیــت  از  اســتفاده  بلندمــدت،  و  میــان  رویکردهــای 
مرکــز تجــاری ایــران در ســلیمانیه و فروشــگاه اتــکا و ســایر 
ظرفیــت  از  اســتفاده  عــراق،  در  زنجیــره ای  شــرکت های 
مناطــق آزاد ایــران و عــراق و شــرکت های چندملیتــی بــرای 
تولید مشــترک، تســریع در ایجاد شرکت مدیریت صادرات 
لوازم خانگی، استفاده از ظرفیت رایزنی بازرگانی در زمینه 

شناســایی شــرکای تجــاری و توجــه دقیق تر به ســلیقه های 
راهکارهــای  از جملــه مهمتریــن  مصرف کننــدگان عراقــی، 
توسعه صادرات محصوالت مذکور به عراق برشمرده شد.

او خاطرنشــان  کــرد: صــادرات لوازم خانگــی ایــران بــه 
جهان سالیانه نزدیک به ۳۰۰ میلیون دالر است که عمده 

آن به عراق و افغانستان انجام می شود.
ایــن مســئول ادامــه  داد: کولــر آبی، آبگرمکــن، چینی 
و لــوازم شیشــه ای، از جملــه مهمترین محصوالت صادراتی 

ایران به عراق است.
این نشســت با حضور رایزن بازرگانی ایران در عراق، 
دبیــر اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و عــراق، نماینــدگان 
انجمــن صنایــع لوازم خانگــی ایــران، نماینــدگان وزارت امور 
خارجه ، دفتر توسعه صادرات محصوالت صنعتی و معدنی 
ســازمان توســعه تجــارت ایــران، مســئوالن میز عــراق دفتر 
عربــی و آفریقایــی ســازمان توســعه تجــارت ایــران، اتــاق 
بازرگانی ایران و برخی شرکت های صادرکننده لوازم خانگی 

برگزار شد.

اخبـــــــــــــــــار

بازرگانــی  امــور  وزیــر  مقــام  قائــم 
کــد  افزایــش  خواســتار  صمــت  وزارت 
تعرفه هــا از هشــت رقــم بــه ۱۰رقــم در 

تجارت خارجی شد.
محمدصــادق  ایلنــا،  گــزارش  بــه 
مفتــح در نامــه ای بــه مهدی میراشــرفی، 
رئیس کل گمرک نوشــت: عطف به نامه 
شــماره ۷۱۹۲۷/۶۰ مــورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ 
بــه عنــوان دفتــر تعرفه گمــرک جمهوری 
اســامی در خصــوص پیشــنهاد افزایــش 
بــه  کاالهــا  تعرفــه  ردیــف  ارقــام  تعــداد 
اســتحضار می رســاند، در شــرایط فعلی، 
هشــت  تعرفــه  کدهــای  از  اســتفاده 

رقمــی ظرفیــت پوشــش دادن بــه تمامی 
اهداف سیاســت گذاری تجاری کشــور را 
نــدارد و همچنیــن اســتفاده از ابزارهــای 
تعرفــه ای، امــری مطلــوب بــوده و دایــره 
محصــوالت  از  هدفمنــد  حمایــت  مانــور 
مشــابه تولیــد داخلــی و آزادســازی های 
تجــاری حســاب شــده را فراهــم میکنــد 
بــه  توجــه  بــا  اســت  لــذا خواهشــمند  و 
توضیحــات پیش گفتــار، دســتور فرمایید 
اقدامــات الزم برای افزایش تعداد ارقام 
ده  بــه  رقــم  هشــت  از  تعرفــه  کدهــای 
رقــم صــورت پذیرد و نتیجه بــه اینجانب 

اطاع رسانی شود.

به گفته رئیس اتاق مشــترک بازرگانی 
ایــران و ارمنســتان، یکــی از کشــورهایی که 
با جدیت در تالش اســت تا با ســنگ اندازی 
روابــط اقتصــادی ایــران و ارمنســتان را بــه 

حاشیه ببرد، کشور آذربایجان است.
ایلنــا، هرویــک  گــزارش خبرگــزاری  بــه 
یاری جانیــان، رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانی 
ایــران و ارمنســتان در نشســت خبــری که به 
صــورت آناین برگزار شــد، اظهار کرد: برخی 
کشــورهای منطقــه تــاش می کنند تــا با دور 
کــردن ایران از اتحادیه اقتصادی اوراســیا، از 
تقویــت روابــط اقتصادی کشــورهای عضو به 

نفع خود جلوگیری کنند.
او بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود: برخــی 
کشورهای منطقه که تاش می کنند اقتصاد 
خود را بر دیگر کشورها تحمیل کنند، ایجاد 
اتحادیه هــای اقتصــادی منطقــه ای را برخاف 
اهداف خود می  دانند و برای تضعیف آن هر 

اقدامی می کنند.
ایــران  بازرگانــی  اتــاق مشــترک  رئیــس 
و ارمنســتان بــا اشــاره بــه طــی شــدن زمــان 
عضویــت ناظــر ایــران در اتحادیــه اقتصــادی 
اوراســیا، تصریــح کــرد: بــا نزدیــک شــدن بــه 
ایــن  در  کشــورمان  دائمــی  عضویــت  زمــان 
ایــران  بــا  کــه  کشــورهایی  دیگــر  اتحادیــه، 
کاهــش  نگــران  دارنــد،  اقتصــادی  مــراودات 

حجم معامات و مبادالت تجاری هستند.
یاری جانیــان افــزود: متاســفانه یکــی از 
کشــورهایی کــه بــا جدیــت در تــاش اســت 
ایــران  بــا ســنگ اندازی روابــط اقتصــادی  تــا 
کشــور  ببــرد،  حاشــیه  بــه  را  ارمنســتان  و 

آذربایجان است.
او بــا تاکید براینکه داشــتن مــرز زمینی 
مزیــت بزرگــی برای همکاری اقتصــادی ایران 
عــاوه  داد:  توضیــح  اســت،  ارمنســتان  و 
بــر ایــن ارمنســتان بــه عنــوان دعوت کننــده 
ایــران بــه اتحادیه اوراســیا نقــش پررنگی در 
پیوستن ایران دارد که قطعا با عضویت دائم 
کشورمان در این اتحادیه روابط اقتصادی دو 

کشور عمیق تر می شود.
رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایران و 

ارمنســتان ادامــه داد: متاســفانه در جریــان 
مناقشــات اخیر میان دو کشــور ارمنســتان و 
آذربایجان، بخشــی از اراضی مرزی میان دو 

کشور با ایران به تصرف دولت باکو درآمد.
او بــا اشــاره بــه اینکــه از هفتــه گذشــته 
کشور آذربایجان با اعمال برخی محدودیت ها 
در تــاش اســت تــا بــه نحــوی بــه مناســبات 
تجاری ایران و ارمنســتان آسیب بزند، گفت: 
در حالی که پیش از این وسایل نقلیه تجاری 
دو کشــور بدون هیچ مشــکلی در رفت و آمد 
بــوده و کاالی مــورد نظر را جابه جا می کردند، 
از روز یکشــنبه گذشــته دولــت باکــو شــرایط 
خاصی را به خودروهای سنگین حامل کاالی 

ایرانی تحمیل کرده است.
یاری جانیــان ادامــه داد: برایــن اســاس 
هــر خــودروی حامــل کاالی ایرانــی بــرای گذر 
از محــدوده مــرزی که پــس از جنگ ۴۴ روزه 
در اختیار باکو اســت، باید ۱۳۰ دالر عوارض 

پرداخت کند.
او بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن اقــدام جــز 
سنگ اندازی در مسیر تجارت میان دو کشور 
هــدف دیگــری را دنبال نمی کنــد، اظهار کرد: 
در شــرایطی کــه با افزایــش تعامات ایران و 
ارمنســتان، کاالهــای ایرانــی در حال توســعه 
کشــور  ایــن  بــازار  از  ســهم  گرفتــن  و  بــازار 
هســتند، بــه نظــر می رســد دولــت باکــو نگاه 

مثبتی به این اتفاق ندارد.
ایــران  بازرگانــی  اتــاق مشــترک  رئیــس 
و ارمنســتان تصریــح  کــرد: ایجــاد وقفــه در 
صــادرات محصــوالت ایرانــی و خالــی شــدن 
بــازار از آن هــا، محصــوالت دیگــر جایگزیــن 
دســت  از  یعنــی  ایــن  و  شــد  خواهــد  آنهــا 
و  تولیدکننــدگان  زحمــات  ســال ها  رفتــن 
حضــور،  بــرای  کــه  ایرانــی  صادرکننــدگان 
ماندگاری و به دست آوردن مشتریان وفادار 

تاش کرده اند.
او گفــت: در چنیــن شــرایطی از دولــت 
جمهــوری اســامی می خواهیــم بــه موضــوع 
ورود کــرده و بــا ابــزار دیپلماســی مشــکل را 
رفــع و شــرایط را بــرای تــداوم و حفــظ روابــط 

اقتصادی و تجاری دو کشور فراهم آورد.

نایب رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی 
کــه تجــار و  کــرد  ایــران و ســوریه اظهــار 
بازرگانــان در ســوریه دو طیــف هســتند؛ 
آن بخشــی که طرفدار بشــار اســد هستند 
حاضــر بــه کار بــا ایــران هســتند امــا تجــار 
مخالــف بــا بشــار اســد بیشــتر بــا اردن و 
کشورهای حوزه خلیج فارس کار می کنند.
گفت وگــو  در  زبردســت  علی اصغــر 
بــا خبرگــزاری ایلنــا در مــورد وضــع تجــاری 
ایــران و ســوریه اظهــار کــرد: در مجمــوع 
مراودات تجاری ما با سوریه سطح پایینی 
دارد ولــی ظرفیــت افزایش مراودات وجود 
دارد. از همیــن روی جلســه ای بــا رئیــس 
نمایشــگاه های کشــور داشــتیم تا ایران در 
آبان نمایشگاهی را به طور اختصاصی در 
دمشــق برگزار کند. این نمایشــگاه به طور 
اختصاصــی بــرای ایــران اســت و می توانــد 
فرصــت مناســبی بــرای تجــار و بازرگانــان 
ایرانــی باشــد. مــا تبلیغات و اطاع رســانی 
در این بــاره را شــروع کرده ایــم البتــه جــا 
دارد کــه کار جدی تــری انجام شــود. میزان 
تجــارت مــا بــا ســوریه کاهش نداشــته اما 
افزایش راضی کننده ای هم نداشته است.
او افزود: تجار و بازرگانان در سوریه 
دو طیف هســتند؛ آن بخشــی کــه طرفدار 
بشــار اســد هســتند حاضر به کار با ایران 
هســتند امــا تجــار مخالــف بــا بشــار اســد 
بیشــتر بــا اردن و کشــورهای حــوزه خلیــج 
فــارس کار می کننــد لــذا مــا می خواهیم با 
برگــزاری ایــن نمایشــگاه تجــاری ایــن فضا 
را تلطیــف کنیــم تــا بتوانیــم ایــن بخش از 

تاجران را نیز جذب کنیم.
زبردســت با اشاره به مشکل حمل و 
نقــل بیــن دو کشــور گفت: آنچــه فعالیت 
تجــاری مــا را در ســوریه پیچیده تــر کــرده، 
موضوع حمل و نقل به این کشــور اســت. 
در تــاش بودیــم تــا عــراق مســیر زمینــی 
بــه ســوریه را باز کنــد، عراقی هــا هم قول 
امــا  انجــام دهنــد  را  کار  ایــن  کــه  دادنــد 
متاســفانه ایــن اتفــاق نیفتــاده اســت. دو 
گزینه برای حمل و نقل به ســوریه داریم، 

یکــی از آنهــا از طــرف ترکیــه اســت کــه به 
علــت درگیری هایی این مرز بســته اســت. 
راه دیگــر هــم از طریق خلیج فارس اســت 
که برای آن باید مسیر بسیار زیادی را طی 
کنیم. متاســفانه علی رغــم مذاکرات انجام 
شــده عراق هنوز مســیر زمینی به ســوریه 

را آماده نکرده است.
کــرد:  خاطرنشــان  ادامــه  در  او 
متاســفانه همان بایی که در عراق بر سر 
مــا آمــد در ســوریه هم به ســرمان می آید. 
عراق االن بیشــترین مراودات تجاری خود 
را بــا ترکیــه دارد. احتمــال می دهیــم کــه 
همین اتفاق درباره ســوریه رخ دهد. نفع 
اقتصادی در سوریه را روسیه می برد، چند 
پــروژه در بازســازی ســوریه هــم گرفته اند. 
تجــارت و مــراودات اقتصــادی مــا بــا ایــن 
کشــور بســیار کنــد پیــش مــی رود و بایــد 
همکاری هــای الزم انجــام شــود. آنهــا هــم 
می گویند که همکاری می کنند اما در عمل 

این اتفاق نمی افتد.
بازرگانــی  مشــترک  اتــاق  نایب رئیــس 
ایــران و ســوریه اضافــه کــرد: گرچه ســوریه 
را قطــع کرده انــد  ارتباطــات خــود  ترکیــه  و 
امــا میــزان کاالی قاچاقــی کــه از ترکیــه وارد 
ســوریه می شــود بســیار زیــاد اســت. مــا بــا 
ترکیــه  امــا  نداریــم  مشــترک  مــرز  ســوریه 
علی رغــم مشــکاتی کــه بــا ســوریه دارد امــا 
کاالهــای زیــادی بــه صــورت قاچــاق در بازار 
سوریه دارد. از طرف دیگر کشورهایی مانند 

اردن نیز تجارت خوبی با سوریه دارند.
و  ارگان هــا  از  بســیاری  افــزود:  او 
نهادهایــی کــه در ســوریه فعالیــت دارنــد، 
در فعالیــت اقتصــادی در ایــن کشــور هــم 
تاثیــر زیــادی دارنــد. مــا باید بــرای فعالیت 
اقتصــادی در ســوریه متمرکــز باشــیم امــا 
اســت.  نــداده  رخ  اتفــاق  ایــن  متاســفانه 
مــا بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه نهادهــای 
کشــور خود را مجاب کنیم تا رقیب بخش 
خصوصی نشــود و کار اقتصادی با ســوریه 
از طریق اتاق انجام شــده و اتاق بازرگانی 

به رسمیت شناخته شود.

 رئیس اتاق ایران

و ارمنستان مطرح کرد: 
سنگ اندازی باکو در روابط 

تهران - ایروان

نایب رئیس اتاق ایران و 
سوریه: تجار مخالف بشار 

اسد با کشورهای خلیج 
فارس کار می کنند

ماشــین آالت  و  ماشــین آالت  تعــداد 
مســتعمل مشــمول معافیــت گمرکــی در ســه 
مــدت  بــه  ترتیــب نســبت  بــه  ماهــه امســال 
قبــل هشــت و ۱۷۳.۲ درصــد  مشــابه ســال 

افزایش داشته است.
بــه گــزارش ایســنا، بــر اســاس مــاده ۱۱۹ 
قانــون امــور گمرکــی و تفاهم نامــه بیــن گمرک 
و وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت )صمــت(، 
واحدهــای تولیــدی مجــاز می تواننــد در صورت 

تائیــد نبــود ســاخت داخــل از معافیــت حقــوق 
ورودی ماشین آالت استفاده کرده و در حداقل 
زمــان ممکن، ماشــین آالت و تجهیــزات خطوط 
تولیــد خــود را از گمــرک ترخیــص کننــد. البتــه 
براســاس تعهــدی کــه متقاضــی ارائــه می کند، 
بایــد ماشــین آالت و مــواد اولیــه وارداتــی را در 
محل واحد صنعتی موضوع پروانه نصب کند.
این در حالی اســت که انجمن سازندگان 
تجهیزات صنعتی ایران )ســتصا( ســال گذشته 

گفته بود بســیاری از شرکت ها بر اساس یکی 
از بندهای قانون امور گمرکی و بدون پرداخت 
افــزوده،  ارزش  بــر  مالیــات  و  ورودی  حقــوق 
ماشــین آالتی که در داخل ســاخته می شــود را 

هم به کشور وارد می کنند.
آمــار منتشــر  ایــن میــان جدیدتریــن  در 
شــده از ســوی وزارت صنعت،  معدن و تجارت 
)صمت( نشــان می دهد که این روند همچنان 
ادامــه دارد و در ســه ماهــه امســال ۷۲۶ فقره 

مجــوز بــرای ماشــین آالت و ۱۹۴ ماشــین آالت 
مســتعمل مشــمول معافیت گمرکــی به ارزش 
نزدیک به ۴۴۳ و ۴۶ میلیون دالر صادر شــده 
کــه بــه ترتیــب نســبت بــه مدت مشــابه ســال 
قبــل بــه لحــاظ تعداد هشــت درصــد و ۱۷۳.۲ 
درصــد افزایــش داشــته اســت. یعنــی در مدت 
مشــابه پارســال بــه ترتیــب ۶۷۲  فقــره مجــوز 
برای ماشــین آالت و ۷۱ ماشــین آالت مستعمل 

مشمول معافیت گمرکی صادر شده است.
گمرکــی  معافیــت  مجوزهــای  ارزش 
ماشــین آالت و ماشــین آالت مســتعمل در این 
درصــد   ۵۲.۳ و   ۱۸.۴ ترتیــب  بــه  نیــز  مــدت 
نسبت به سه ماهه اول پارسال افزایش یافته 

است.
همچنیــن در ایــن مدت ۲۳۳ فقره مجوز 
مــواد اولیه مشــمول معافیت گمرکی به ارزش 
۲۲میلیــون و ۴۴۰هــزار دالر صــادر شــده کــه 
بــه لحــاظ تعــداد نســبت بــه صــدور ۱۷۴ فقره 
در مــدت مشــابه ســال گذشــته ۳۳.۹ درصــد 
مجوزهــا  ایــن  ارزش  اســت.  داشــته  کاهــش 
نســبت بــه ســه ماهــه ســال قبــل ۷.۹ درصــد 

کاهش یافته است.
البتــه طبــق اعام ســازمان صمت اســتان 
تولیــدی  واحدهــای  از  ســازمان  ایــن  تهــران، 
دارای مجــوز صنعتــی کــه از معافیــت گمرکــی 
ماشــین آالت استفاده کرده اند بازرسی می کند 
و در صــورت مســتقر نبــودن ماشــین آالتی کــه 
از معافیت گمرکی استفاده کرده اند، در محل 
مجــاز موضــوع پروانــه صنعتــی عملکــرد واحــد 

صنعتی، به عنوان قاچاق محسوب می شود.

ایــران ضمــن درخواســت  دبیــرکل انجمــن پســته 
افزایــش ســهمیه یارانــه بخش کشــاورزی با بیــان اینکه 
یارانــه انــرژی دولــت بــه بخــش کشــاورزی ۵۰ میلیــون 
بشــکه اســت عنــوان کرد کــه این یارانه در ســال ۹۷ به 
بخــش کشــاورزی اختصاص یافــت و از آن زمان تاکنون 
افزایــش نداشــته در حالــی کــه یارانــه انــرژی دولــت به 

بخش صنعت ۳۸۰ میلیون بشکه است.
به گزارش ایرنا، حسین رضایی روز شنبه در ستاد 
ایــن شــهر  پســته شهرســتان رفســنجان در فرمانــداری 
گفــت: بهتــر اســت تدابیــری اندیشــیده شــود تا ســهمیه 
انرژی بخش کشاورزی افزایش یابد تا کشاورزان بتوانند 
در زمان هایــی از جملــه زمــان ســرمازدگی، باغ هــای خود 

را از این حادثه حفظ کنند و محصولشان از بین نرود.
او تاکیــد کــرد: ســال قبــل عرضه پســته بــه خارجی 
از کشــور شــرایط مطلوبــی داشــت بــه طــوری کــه از کل 
برداشــت ۲۳۰هزار تن پســته از باغات پســته کشــور، تا 

آخر مرداد امسال ۲۱۳ هزار تن صادرات انجام شد.
پســته  برداشــت  هزینه هــای  اینکــه  بیــان  بــا  او 
روبه افزایــش اســت و بایــد مدیریــت شــود اظهــار کــرد: 
و  آبیــاری  باغ هــا،  تعمیــر  باغبانــی،  بــرای  کشــاورزان 
کوددهــی در طــول ســال متحمــل هزینه هــای فراوانــی 
می شوند در حالی که قیمت نهایی این محصول به ضرر 

کشاورز است.

کاهش ۷۰ هزار تنی تولید محصول 
پسته

رضایــی تصریــح کرد: امســال پیش بینی هــای اولیه 
انجمــن پســته ایــران، برداشــت ۱۵۰هــزار تــن پســته از 
بیــش از ۴۷۰هــزار هکتــار بــاغ در ایــران بود کــه با توجه 
به گرمازدگی، ســرمازدگی و خشکســالی ها، میزان تولید 
ایــن محصــول کاهش یافــت و ۲۵درصد محصول پســته 

امسال دچار پوکی شد.
او بــا اشــاره بــه برداشــت ۲۳۰هــزار تــن محصــول 
در ســال قبــل و صــادرات ۲۱۳هــزار تنــی پســته تــا پایان 
مرداد امســال خاطرنشــان کرد: در برداشت پسته حدود 
۷۰هــزار تــن نســبت بــه ســال قبــل کاهــش نشــان داده 
می شــود به طوری که محصول و جوانه های ســال آینده 
نیــز بــر اثــر تغییــرات اقلیمی از بین رفته و امســال حفظ 
بازار دشوار است مدیریت که حمایت دولت را می طلبد.
او گفت: در هر هکتار از باغ های پســته رفســنجان 
پنــج هــزار متــر مکعــب آب مصــرف می شــود کــه صرفــه 
اقتصــادی نــدارد و بهتر اســت روش های نویــن آبیاری به 

منظور صرفه جویی در منابع آبی اجرا شود.
رضایی با بیان اینکه میزان پوکی پسته در باغ هایی 
که با روش قطره ای آبیاری می شوند کمتر است تصریح 
ایــران  کــرد: میانگیــن پوکــی پســته در باغ هــای پســته 

۲۵درصد است.

او ادامه داد: در زمینه کیفیت نیز باید گفت: انس 
پسته باال رفته و پسته ریز شده است و رِنج پسته باالی 

۲۴ رفته که نشــان دهنده ریز شدن پسته است.
زمینــه  در  وزارت جهــاد کشــاورزی خواســت  از  او 
محصول پســته وقت بیشــتری بگذارد زیرا ۲۷ استان در 

کشور پسته کاری دارند.
او اظهــار کــرد: ۲میلیــون و ۵۰۰ هــزار هکتــار بــاغ 
بــا کشــت ارقــام مختلــف در ایــران زیــر کشــت رفتــه کــه 
۵۰۰ هــزار هکتــار مربوط به کشــت پســته اســت و وقت 

گذاشتن برای این محصول ارزشمند است.
دبیــر انجمــن پســته ایــران در پایــان مســائل پلمب 
و  فــروش  و  خریــد  کشــاورزی،  آب  غیرمجــاز  چاه هــای 
را  پســته  صــادرات  در  ارزی  پیمان ســپاری  آب،  انتقــال 
از چالش هــای مهــم حــوزه پســته برشــمرد و از دولــت 
حمایت هــای الزم را بــرای کمــک به کشــاورزان خواســتار 

شد.

معافیت گمرکی ماشین آالت مستعمل بیش از ۲ برابر شد

درخواست انجمن پسته برای افزایش یارانه انرژی بخش کشاورزی درخواست وزارت صمت از گمرک 
برای ۱۰رقمی شدن کد تعرفه کاالها
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رتبه 80 ایران در سرعت 
اینترنت موبایل 

درحــالحاضــرمتوســطســرعتدانلــوداینترنت
موبایــلدرایــران۳۲.۳۰مگابیتبرثانیهورتبهاش۸۰ 
جهانیاست،متوسطسرعتدانلوداینترنتثابتنیز
۲۱.۳۵مگابیتبرثانیهاستودرجایگاه۱۳۴اینترنت

ثابتدرجهانقراردارد.
به گزارش ایســنا، در حال حاضر متوســط ســرعت 
دانلــود اینترنت موبایل در ایران ۳۲.۳۰ مگابیت برثانیه 
 ۱۱.۷۸ موبایــل،  اینترنــت  آپلــود  ســرعت  متوســط  و 
مگابیت برثانیــه و تاخیــر ۳۹ میلی ثانیــه اســت کــه رتبــه 

ایران را به ۸۰ از میان ۱۴۰ کشور رسانده است.
ایــن در حالــی اســت کــه در مــاه جــوالی ۲۰۲۱، 
متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۳۱.۶۵ 
مگابیت برثانیه و متوسط سرعت آپلود اینترنت موبایل، 
۱۱.۵۸ مگابیت برثانیــه بــود و ایــران در جایــگاه ۷۹ قــرار 
داشــت. همچنین طبق این آمار، اینترنت موبایل ایران 
در حال حاضر از باهاماس و کامرون کندتر و از لبنان، 

الئوس سریع تر است.
در حــال حاضــر در حــوزه اینترنــت ثابــت، متوســط 
و  مگابیت برثانیــه   ۲۱.۳۵ ایــران،  در  دانلــود  ســرعت 
متوســط ســرعت آپلــود ۱۲.۶۲ مگابیت برثانیــه و تاخیر، 
۴۲ میلی ثانیــه اســت کــه رتبه ایــران را بــه ۱۳۴ از میان 

۱۷۵ کشور می رساند.
ایــن درحالی اســت کــه در جــوالی ۲۰۲۱، در حوزه 
ایــران،  در  دانلــود  ســرعت  متوســط  ثابــت،  اینترنــت 
۲۱.۰۴ مگابیت برثانیــه و متوســط ســرعت آپلــود ۱۲.۰۷ 
مگابیت برثانیــه بــود و البتــه رتبــه ایــران در ایــن حــوزه 
تغییــری نکرده اســت. همچنین طبق این آمار، اینترنت 
ثابت ایران در حال حاضر از بوتان و ونزوئال کندتر و از 

فیجی و گابن سریع تر است.

گازپروم: روسیه برای بیش 
از یک قرن ذخایر گاز دارد

شــرکتگازپــروماعــامکــردذخایــرگازطبیعــی
روسیهبیشازیکقرنعمرخواهدکرد.

بــه گــزارش ایســنا، خبرگــزاری تــاس بــه نقــل از 
الکســی میلر، رئیس هیات مدیره غول روســی گازپروم 
نوشت: ذخایر گاز در روسیه، ذخایر گاز شرکت گازپروم 
بزرگتریــن ذخایــر گاز در جهــان هســتند. و مــا مشــکلی 
بــا ذخایرمــان بــرای ۱۰۰ ســال آینــده نداریــم. بعضــی از 
میادیــن گازی کــه گازپروم در منطقه یامال توســعه می 
دهد پتانسیل تولید تا سال ۲۱۳۲ را دارند. چشم انداز 

عرضه گاز از طریق خط لوله کامال عالی است.
گازپــروم هفتــه گذشــته ســاخت خــط لولــه نــورد 
استریم ۲ را کامل کرد با این حال تا زمانی که رگوالتور 
انرژی آلمان مجوز فعالیت این پروژه را صادر نکند، گاز 

در این خط لوله جنجالی نمی تواند جریان پیدا کند.
الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه اوایل 
ماه جاری گفته بود منابع فراســاحلی روســیه در قطب 
شمال به تنهایی می تواند به مدت چندین دهه و حتی 

قرنها عمر داشته باشد.
نــواک گفتــه بــود پتانســیل منطقــه قطــب شــمال 
عظیــم اســت. منابــع فراســاحلی ۱۵ میلیــارد تــن نفــت 
و حــدود ۱۰۰ تریلیــون متــر مکعــب گاز هســتند کــه این 
میزان ذخایر برای دهه ها و صدها سال کفایت خواهند 

کرد و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه خواهند بود.
ایــن مقــام روســی اظهــار کــرده بــود: بــا ایــن حــال 
توســعه ایــن منابــع در حــال حاضــر پرهزینــه اســت امــا 
دولت قصد دارد توســعه فراســاحلی در منطقه قطب را 
تشــویق کند. توســعه عظیم منابع فراســاحلی در قطب 
شمالی تنها در صورتی که ضروری باشد و منابع مناطق 

دیگر روسیه تمام شود انجام خواهد گرفت.

وزیر راه و شهرسازی: منافع 
 نظام مهندسی فقط

برای عده ای خاص نیست
وزیرراهوشهرسازیباتاکیدبراجرایبخشنامه
تعــارضمنافــعگفــت:منافــعســازماننظاممهندســی

نبایدفقطبرایعدهایخاصباشد.
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در توئیتر نوشت: 
»حــدود ۶۰۰ هــزار نفــر عضــو ســازمان نظــام مهندســی 
ســاختمان هســتند و باید حافظ منافع به مهندســان بود. 
نبایــد از منافــع ایــن ســازمان تنهــا عــده خاصــی بهره منــد 
شــوند. بخشــنامه جدیــد تعــارض منافــع موضــوع مهمــی 
اســت کــه بایــد در دســتور کار همــه  دســت انــدرکاران و 

مدیران کل راه و شهرسازی استان قرار بگیرد.«

اخبـــــــــــــــــار

و ایــران توافقــات اجــرای رئیسجمهــوری
تاجیکستانرانیازمندتاشجدیمقاماتاجرایی
رئیسجمهــوری بــا گفــت: و دانســت کشــور دو
تاجیکســتانتوافــقکردیمکهنقشــهراهگســترش
روابطهرچهســریعترنهاییشــدهواهدافآنتا

سال۲۰۳۰عملیاتیشود.
بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی ریاســت 
جمهــوری،  آیــت هللا ســید ابراهیــم رئیســی در 
دیدار قاهر رسول زاده نخست وزیر تاجیکستان 
که در محل اقامت رئیس جمهور انجام شــد، به 
توافقات روســای جمهور دو کشور برای گسترش 
بــه  تجــاری  تبــادالت  ســطح  افزایــش  و  روابــط 
۵۰۰ میلیــون دالر پرداخــت و گفــت: زمینه هــا و 
ظرفیت های الزم برای ارتقای سطح مناسبات دو 
کشــور کامــال فراهم اســت و باید ایــن ظرفیت ها 

را عملیاتی کرد.
رئیــس جمهوری افــزود: توافقــات الزم انجام 
شده و اسناد همکاری خوبی نیز از گذشته بین دو 
کشــور به امضا رســیده که الزمه اجرای آنها تالش 
و رایزنــی مســتمر و منظــم مقامــات اجرایی ایران و 

تاجیکستان است.
وی اضافه کرد: با رئیس جمهور تاجیکستان 
توافــق کردیــم کــه نقشــه راه گســترش روابط هر 
چــه ســریع تر نهایــی شــده و اهــداف آن تــا ســال 

۲۰۳۰ عملیاتی شود.

هدفگذاریبرایتجارت۵۰۰ 
میلیوندالریبینایرانو

تاجیکستان
همچنیــن رئیســی روز گذشــته در نشســت 
مشــترک هیات های عالیرتبه ایران و تاجیکستان 
از برگــزاری مطلــوب و موفــق بیســت و یکمیــن 
نشست سران کشورهای عضو سازمان شانگهای 
و میزبانــی دولــت و رئیــس جمهــور تاجیکســتان 

قدردانی کرد.
پیشــنهاد  از  اســتقبال  بــا  رئیس جمهــوری 
رئیس جمهوری تاجیکســتان بــرای افزایش حجم 
تجــارت و انتقــال دســتاوردهای فنــی و مهندســی 
بخــش خصوصــی ایــران اظهــار کــرد: کارگروهــی 
برای بررســی توافقات گذشــته دو کشــور تشکیل 
شــود تا دالیل اجرا نشــدن یا اجرای کند برخی از 
این تواقفات شناسایی شده و موانع و مشکالت 

پیش روی آنها رفع شود.

رئیســی بــا یــادآوری اینکه به برکــت انقالب 
اســالمی توانمندی های علمی و فناورانه در ایران 
پیشــرفت شــگرفی داشــته و امــروز ایــران را بــه 
ســطح قابــل قبولــی از اســتقالل و اقتــدار علمــی 
رســانده است، گفت: ســطح تعامالت اقتصادی، 
تجــاری و علمــی دو کشــور قابــل قبــول نیســت و 
بایــد تــالش کنیــم مناســبات دو کشــور در ایــن 

زمینه ها به حداکثر ممکن افزایش یابد.
اینکــه  بیــان  بــا  ســیزدهم  دولــت  رئیــس 
گســترش روابط با کشــورهای منطقه و همســایه 
اســالمی  جمهــوری  خارجــی  سیاســت  اولویــت 
ایــران در دوره جدیــد اســت، تصریــح کــرد: ایران 
و  زمینــه حمــل  در  خــود  امکانــات  و  ظرفیت هــا 
نقــل و دسترســی بــه آب هــای آزاد را در راســتای 
توســعه همکاری ها و روابط با کشورهای دوست 
و همســایه بــه کار می گیــرد و فعال تــر شــدن این 

تعمیــق  در  موثــری  نقــش  می توانــد  ظرفیت هــا 
دوســتی و تقویــت تعامــالت ایــران بــا کشــورهای 

منطقه داشته باشد.
رئیس جمهوری دربخش دیگری از ســخنان 
خــود با یاداوری تحوالت افغانســتان خاطرنشــان 
کــرد: از نظر جمهوری اســالمی ایــران تنها راهکار 
تشــکیل  افغانســتان  مشــکالت  فصــل  و  حــل 
دولتــی فراگیــر و خــودداری از دخالــت بیگانــگان 
در ایــن کشــور اســت. افغانســتان بایــد از ســوی 
افغانســتانی ها اداره شــود و هیــچ دولت خارجی 

نباید در امور آن مداخله کند.
امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان 
جمهــوری  رئیــس  ســفر  نشســت،  ایــن  در  نیــز 
کشورمان را سفری تاریخی توصیف کرد و گفت: 
برخــورداری مردمان ایران و تاجیکســتان از زبان، 
ارزش هــا، فرهنــگ و تاریخ مشــترک عامل مهمی 

در تسهیل مسیر تقویت روابط دو کشور است.
رئیــس جمهــوری تاجیکســتان بــا مــرور ۱۶۰ 
سند همکاری بین دو کشور در سال های گذشته 
اضافــه کــرد: متاســفانه در ســال های اخیــر حجم 
مبــادالت تجــاری دو طــرف بــه ۵۷ میلیــون دالر 
کاهــش یافــت اما با توجه به ظرفیت های موجود 
افزایــش تماس هــا، دیدارهــا و  بــا اســتمرار و  و 
مذاکــرات مقامات ایران و تاجیکســتان می توانیم 
تجارت ۵۰۰ میلیون دالری را هدف گذاری کنیم.

راه  نقشــه  امیدواریــم  کــرد:  اظهــار  وی 
گسترش روابط دو کشور هر چه سریع تر نهایی 
شــده و بتوانیم با تشــکیل شورای سرمایه گذاری 
و نهادهای تخصصی مشترک، اجرای اهداف این 

نقشه راه را با سرعت بیشتر دنبال کنیم.
امامعلــی رحمان با یــادآوری موقعیت ممتاز 
بندرعبــاس  نیــز  و  چابهــار  بنــدر  و ظرفیت هــای 

گفــت: تاجیکســتان بــه طــور جــدی عالقه منــد به 
اســتفاده از بنــدر چابهــار و بندرعبــاس از طریــق 

خطوط ریلی و جاده ای است.
خواهــان  تاجیکســتان  جمهــوری  رئیــس 
برقــراری پــرواز مســتقیم منظــم بیــن دو کشــور، 
در  گاز  و  نفــت  اکتشــاف  در  ایــران  مشــارکت 
و  علمــی  همکاری هــای  گســترش  تاجیکســتان، 
فرهنگی و توسعه گردشگری بین دو کشور شد.
رحمــان بــا بیــان اینکــه دربــاره رخدادهــای 
افغانســتان بــا جمهــوری اســالمی اشــتراک نظــر 
داریــم، گفــت: حکومت آینده افغانســتان باید با 
مشــارکت همــه اقوام و گروه ها بــوده و از حقوق 
آحــاد ملــت افغانســتان صیانــت کنــد و ســازمان 
ملل بر این روند نظارت موثر داشته باشد. هیچ 
کشــور خارجــی نبایــد در امور داخلی افغانســتان 

دخالت کند.

بــراســاسآخرینآماربارشهــایپاییزدر
تهــراندیرهنــگاموکمتــرازحــدنرمالاســتتا
جایــیکــهکــهبایــدگفتتهــرانمعــادل۱۱۰روز

کمبودآبدارد.
به گزارش ایســنا، کالن شــهر تهران، دومین 
و  قاهــره  از  پــس  خاورمیانــه  بــزرگ  کالن شــهر 
یکــی از پــر جمعیت ترین شــهرهای جهــان اســت. 
ایــن کالن شــهر بنــا به اظهــارات اخیــر  محمدباقر 
در  اســالمی  شــورای  مجلــس  رئیــس  قالیبــاف- 
نخســتین جلســه شــورای عالی نظارت بر توســعه 
شــهر تهــران جمعیتــی نزدیــک بــه ۱۰ میلیون نفر 
دارد که در مســاحت تقریبی ۷۳۰ کیلومتر مربع 
مســتقر شــده اســت. به عبارتی حدود ۲۰ درصد 
جمعیت کل کشور در یک درصد مساحت کشور 

مستقر شده است.
بــر اســاس آمــار موجود، هــر تهرانی به طور 
مصــرف  آب  شــبانه روز  در  لیتــر   ۲۴۰ متوســط 
می کنــد؛ در حالی کــه متوســط کشــوری ایــن عدد 
۲۰۰ لیتر اســت. از ســوی دیگر هم اکنون ســرانه 
آب هــر نفــر در کشــور حــدود ۱۶۰۰ مترمکعــب 
اســت؛ در حالی کــه این عدد بــرای تهرانی ها تنها 
۳۵۰ مترمکعــب اســت و همیــن مســئله موجــب 
شــده اســت ســرانه آب در تهران حدود یک پنجم 

متوسط کشور باشد.
همین امر باعث شــده اســت اســتان تهران 
بعد از سیستان و بلوچستان دومین استان فقیر 
از نظــر منابــع آبــی معرفی شــود. جمعیــت باالی 
و ســرانه مصــرف بــاالی آب ایــن اســتان از دالیل 

کســب این رتبــه ناخوشــایند اســت.در خردادماه 
امســال بــود کــه رئیــس مرکــز ملــی خشکســالی 
و مدیریــت بحــران ســازمان هواشناســی ضمــن 
تشــریح آخریــن وضــع بارش هــا در کشــور گفت: 
 ۱۴۰۰ پاییــز  در  بارش هــا  کــه  مــی رود  احتمــال 
دیرتــر از زمــان نرمــال آغــاز شــود. از ایــن رو دوره 

خشکسالی طوالنی خواهد بود.
طبق آخرین آمار رســمی وزارت نیرو درحال 
حاضــر حجــم ذخیــره ســدهای تامیــن کننــده آب 
شــرب تهــران ۵۴۹ میلیــون متــر مکعــب اســت 
کــه در مقایســه بــا ۸۹۱ میلیــون متــر مکعب روز 
مشــابه ســال گذشــته با کســری مخزن و کســری 
ذخیره ۳۴۲ میلیون متر مکعبی مواجه هســتیم. 
بــه بیــان دیگــر، کمبود آب تهران معــادل ۱۱۰ روز 

مصرف تهرانی هاست.
در تازه ترین این گزارش ها آمار ناخوشایندی 
ارائه شــده اســت: ورودی آب از ابتدای سال آبی 
تــا ۱۷ شــهریورماه ۱۴۰۰ بــا کاهــش ۴۰ درصــدی 
مواجه بوده، یعنی در سال آبی جاری حدود یک 
میلیارد و ۳۱۰ میلیون مترمکعب ورودی آب ثبت 
شــده کــه ایــن میــزان در مدت مشــابه ســال آبی 
گذشــته دو میلیــارد و ۱۸۸ میلیــون متــر مکعــب 

بوده است.
آخــر  تــا  آبــی جــاری )مهرمــاه ۱۳۹۹  ســال 
شــهریورماه ۱۴۰۰( در حالــی کم کــم بــه روزهــای 
پایانــی خــود می رســد کــه میــزان بارش هــای آن 
نســبت بــه دوره بلندمــدت بــا کاهــش بیــش از 
۳۸ درصــدی همــراه اســت. شــوربختانه همیــن 

میــزان هــم با درصد تبخیر باالیی مواجه اســت و 
موجب خارج شــدن آب از دســترس می شود. در 
حالی که متوســط ظرفیت تبخیر ساالنه در جهان 
۷۰۰ میلی متــر اســت، ایــن میــزان در ایــران۲۱۰۰ 
میلی متر برآورده شــده اســت؛ ســه برابر متوسط 

تبخیر در دنیا!
 در ایــن میــان توجــه بــه اثرگــذاری مقولــه 
اقتصــاد بــر کنتــرل رونــد تقاضای فزاینــده مصرف 
و  صنعــت  کشــاورزی،  مختلــف  حوزه هــای  در 
شــهری بســیار حائــز اهمیت اســت؛ چنــدی پیش 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران به 
ایسنا گفت: »قیمت تمام شده هر مترمکعب آب 
در تهــران نزدیــک ۳۰۰۰ تومــان اســت کــه به طور 
متوســط از مشــترکان ۷۰۰ تومــان بــرای هــر متــر 
مکعب دریافت می شــود و در چهار ســال متوالی 
تنهــا ۷ درصــد قیمــت آب افزایش داشــته اســت؛ 
یعنــی طــی چهــار ســال تنها ۲۸ درصــد قیمت آب 
افزایــش پیــدا کرده، در صورتی که افزایش قیمت 

در کاالهای دیگر نجومی بوده است.”
۷۰ درصــد آب هــای شــیرین دنیــا در کانــادا 
قرار دارد، با این حال اما قیمت هر مترمکعب آب 
در یکــی از شــهرهای کانــادا ۷۰ برابر شــهر تهران 
است، در کشوری مانند مالزی که ۱۰ برابر میزان 
بارندگی در آن بیش تر از ایران است، قیمت هر 
مترمکعب آب بیش از ۱۰ برابر ماســت، دنیا این 

موضوع را با اقتصاد حل کرده است.
هــر  پایــداری  و  توســعه  اصلــی  شــرط  آب 
شــهر اســت و دســتیابی به توســعه پایدار شهری 

مســتلزم سیســتم مدیریــت شــهری یکپارچــه در 
برنامه ریــزی،  سیاســت گذاری،  مختلــف  ســطوح 
تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجراست. در چنین 
وضعــی، مســئله آب باید بــه دغدغه همه جامعه 
تبدیل شــود و تنها با مشــارکت مردم، مسئوالن، 
نخبــگان، دســتگاه های اجرایــی و. . . اســت کــه 
می تــوان تــاب آوری شــهر را در برابــر بحــران آب 

بیشتر کرد.
بــا وجــود ایــن نبایــد از خاطر برد کــه اگرچه 
اقدامــات فردی مهم انــد، اما هیچ جایگزینی برای 
اقدامات کالن در حوزه سیاســت گذاری و تقنینی 

برای مدیریت بحران کم آبی وجود ندارد.

بازنگرینظامقیمتگذاریآب
از دیــدگاه اقتصــاد خــرد، قیمــت اصلی تریــن 
متغیــر بــرای برقــراری تعادل عرضــه و تقاضای یک 
اتفــاق  زمانــی  اقتصــادی  بهینــه  کاالســت. قیمــت 
می افتد که بین قیمت، هزینه نهایی و تولید نهایی 
)درآمــد نهایــی( کاالی مــورد نظــر، در بازار تســاوی 
برقرار شــود. بنابراین الزم اســت بازنگری اساســی 
در نظــام قیمت گــذاری آب در کشــور صــورت گیرد 
و هم چنیــن بــا وضع قوانین بازدارنــده روند کنونی 

مدیریت مصرف با تغییرات بنیادی مواجه شود.

استفادهازپساب
کشــورهای  در  پســاب  از  اســتفاده 
توســعه یافته، یکــی از مهــم تریــن مباحث مطرح 
در نگرش جامع به منابع آب است. بهره جستن 

از پســاب تصفیه شــده، عالوه بر حــل بحران های 
بــه  فاضــالب  ورود  از  ناشــی  محیطــی  زیســت 
بهــره  بــه  شــایانی  کمــک  پذیرنــده،  محیط هــای 
بــرداری از منابــع آب غیر متــداول کرده و موجب 

حفظ منابع آب می شود.
در اســتان تهــران پســاب جایگزین مطمئنی 
آب هــای  جــای  بــه  ســبز  فضــای  آبیــاری  بــرای 
زیرزمینی اســت. اســتفاده صحیح از پســاب های 
شهری در بخش های کشاورزی، صنعت و آبیاری 
فضــای ســبز مانــع از برداشــت حجــم باالیــی از 

آبهای زیرزمینی خواهد شد.
بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب 
اســتان تهــران حــدود یــک میلیــارد و ۱۰۰ میلیون 
متر مکعب پســاب ســاالنه در استان تهران تولید 
می شــود که ســهم شــهر تهران از این میان ۸۰۰ 

میلیون مترمکعب است.
 ۸۴۰ ســاالنه  تهــران  اســتان  در  هم چنیــن 
میلیــون متــر مکعــب آب از ســفره های زیرزمینی 
برداشــت می شــود که ۸۰۰ میلیون مترمکعب آن  
بــه وســیله پســاب بــه ســفره های آب زیرزمینــی 

بازمی گردد.
در  بازنگــری  کارشناســان،  گفتــه  بــه 
سیاســت گذاری، عکس العمــل عاقالنه انســان ها 
در مواجهــه بــا وضعــی اســت که قصــد کنترل آن 
را دارنــد. بحــران کم آبــی در ایــران و بــه تبــع آن 
تهران به صورت تصادفی برطرف نمی شود و حل 
آن نیــاز بــه همیاری و کنش گری تمامی نهادها و 

دستگاه های کالن کشور است.

در ایــران پتروشــیمی و ســوخت صــادرات
ســالهایاخیــرباوجــودتحریمهایســختگیرانه
آمریــکارونــقپیداکردهودرصورترفعتحریمها
ایــرانرادرموقعیــتخوبــیبــرایتوســعهســریع

فروشدرآسیاواروپاقرارخواهدداد.
به گزارش ایســنا، رویترز در گزارشــی نوشت: 
و  نفــت  علیــه صنعــت  آمریــکا  تحریم هــای  وضــع 
گاز ایــران در ســال ۲۰۱۸ ایــن کشــور را متاثــر کــرد 
امــا فــروش ســوخت و پتروشــیمی کــه ردگیــری آن 
دشــوارتر اســت، ایــن طور نبــود. ایرانی بــودن نفت 
بر اساس نوع گرید و ویژگیهای آن قابل شناسایی 
طریــق  از  راحتــی  بــه  بــزرگ  نفتکشــهای  و  اســت 

ماهواره قابل شناسایی هستند.
نشــان  مرکــزی  بانــک  و  نفــت  وزارت  آمــار 
می دهــد ایران در ســال ۲۰۲۰ در حوزه پتروشــیمی 
و محصوالت پتروشــیمی بــه ارزش ۲۰ میلیارد دالر 
صــادر کــرد کــه دو برابــر ارزش صــادرات نفــت بود. 

دولــت ایــران در آوریــل اعالم کرد پتروشــیمی منبع 
اصلی درآمدش بوده است.

مدیــره  هیــات  اعضــای  از  حســینی،  حمیــد 
اتحادیــه صادرکننــدگان فرآورده هــای نفــت، گاز و 
پتروشــیمی در تهــران بــه رویتــرز گفت: دنیا وســیع 
اســت و راههــای فــرار از تحریــم بــی شــمار اســت. 
قیمتهــای رقابتــی و موقعیــت ایــران کــه نزدیــک بــه 
خطــوط کشــتیرانی بزرگ دنیاســت، محصوالتش را 

جذاب کرده است.
پاالیشــی  فرآورده هــای  خریــداران  همچنیــن 
بســیاری نســبت به واردکنندگان با پاالیشــگاههای 

مجهز شده برای پاالیش نفت ایران وجود دارند.
بــه  نفــت  از صــادرات  ایــران بخشــی  بعــالوه 
همســایگانش را بــا اســتفاده از کامیونهــای حمــل 
ســوخت انجــام مــی دهــد کــه شناســایی آنهــا برای 
وزارت خزانــه داری آمریــکا دشــوار اســت.تهران از 
آوریل ســرگرم مذاکره برای احیای توافق هســته ای 

با شش قدرت جهانی بوده است و اعالم کرده تنها 
در صورتی که تحریم های آمریکا برچیده شوند، به 

تعهدات برجامی بازمی گردد.
در ایــن بیــن اگــر تدابیر خصمانــه آمریکا علیه 
ایــران در موقعیــت خوبــی  ایــران تســهیل شــوند، 
قــرار گرفتــه اســت. در حالــی کــه اکثــر نقــاط جهان 
تولیــد پاالیشــگاهی را در دوران همــه گیــری کووید 
۱۹ کاهــش دادنــد امــا طبــق اعالم گمــرک، صادرات 
بنزیــن ایــران در ســال ۲۰۲۰ بــه میــزان ۶۰۰ درصد 
رشــد کرد و به هشــت میلیون تن معادل ۱۸۰ هزار 
بشکه در روز رسید در حالی که ایران تا سال ۲۰۱۸ 

واردکننده بنزین بود.
بــه گفتــه حســینی، درآمد ایــران از صــادرات بنزین 

سه میلیارد دالر در سال ۲۰۲۰ برآورد می شود.
یک منبع آگاه در وزارت نفت به رویترز گفت: 
تولیــد نفــت ایــران اکنــون بیــن دو تــا ۲.۵ میلیــون 
بشــکه در روز اســت و حــدود دو میلیــون بشــکه به 

پاالیشــگاههای داخلــی و حــدود ۵۰۰ هــزار بشــکه 
در روز بــه صــادرات اختصــاص یافتــه اســت. اگــر 
تحریم هــا رفــع شــوند ایــران مــی توانــد در مدت دو 
تــا ســه ماه تولیــد نفت را دو میلیون بشــکه در روز 
افزایــش دهــد. تا پیش از وضــع تحریم ها، صادرات 
نفت منبع اصلی درآمد ایران بود که در سال ۲۰۱۸ 

به دو تا ۲.۸ میلیون بشکه در روز می رسید.
رویترز به نقل از یک منبع آگاه در وزارت نفت 
ایران مدعی شــد بنزین با کامیون به افغانســتان و 
پاکســتان حمــل شــده و از آنجــا بــه امــارات متحده 

عربی منتقل می شود.
صادرات ســوخت ایران به افغانســتان در اوت 
بــه درخواســت طالبــان ازســرگرفته شــد. بازرگانــان 
می گویند عراق و بعضی از کشورهای آفریقایی هم 
بنزین ایران را خریداری می کنند در حالی که چند 
محموله بنزین هم به ونزوئال ارسال شده که مانند 

ایران عضو اوپک است.

صــادرات  نفــت،  وزارت  بولتــن  اســاس  بــر 
پتروشــیمی از حدود ۲۰ میلیون تن در ســال ۲۰۱۹ 
به ۲۵ میلیون تن در سال ۲۰۲۰ افزایش یافت در 
حالــی که ظرفیت پتروشــیمی ایران در همین مدت 
از ۷۷ میلیــون تــن به ۹۰ میلیون تن افزایش یافت 

و در سال ۲۰۲۱ از ۱۰۰ میلیون تن فرا می رود.
بــه گفتــه منابــع بازرگانــی، ایــران گاهــی بــرای 
تشــویق خریــداران قیمتهایــی را پیشــنهاد مــی دهــد 
کــه هزینه هــای حمل و بیمــه را به همراه هزینه های 
اضافــی بــرای مبادالت بانکی پوشــش مــی دهد. این 
مــوارد هزینــه محصــوالت ایرانی را حــدود ۲۵ درصد 
افزایــش مــی دهــد. حتــی کشــورهایی کــه بــه دنبال 
اجرای تحریم های آمریکا هســتند گاهی برای توقف 
تمامی تجارت با ایران به مشــکل برمی خورند. هند 
واردات اوره ایــران را تحــت فشــار آمریکا ممنوع کرد 
امــا آقــای حســینی بــه رویتــرز گفــت: فرآورده هــای 
ایرانی همچنان از طریق واسطه ها عرضه می شوند.

شــرکتهای چینــی خریــداران اصلــی گاز مایــع 
از فرآورده هــای دیگــر  )LPG(، متانــول و بســیاری 
ایــران مانــده انــد. وزارت خارجــه چیــن در بیانیه ای 
بــه رویتــرز اعــالم کــرد چین و ایــران همــواره اصول 
همــکاری برابــر، منصفانه و برد برد را دنبال کرده و 
در چارچــوب قانونــی بین المللــی فعالیت کرده اند. 
چیــن با تحریم هــای یکجانبه آمریکا مخالف بوده و 

از آمریکا خواسته است این تحریم ها را رفع کند.
شــرکت  در  متانــول  متخصــص  مالــت،  جــف 
تحقیقاتــی IHS بــه رویتــرز گفــت: اگــر تحریم هــای 
بیــن المللــی بــه طــور کامــل رفــع شــوند صــادرات 
ایــران بــه جــای ایــن کــه عمدتا بــه چین روانه شــود 
بــه بازارهای ســنتی بازمــی گردد که شــامل تایوان، 
ژاپــن، کــره جنوبــی و اروپاســت.یک تحلیلگر ارشــد 
در ایــن شــرکت گفــت: اگــر تحریم هــا رفــع شــوند، 
صــادرات ایــران بــه خصــوص نفــت کــوره و LPG به 

آسیا افزایش خواهد یافت.

رویترز:تحریمهابهصادراتبنزینایرانرونقداد

وزارتنیرو:بارشهایپاییزدیرهنگاموکمترازحدنرمالاست
تهران معادل ۱۱0 روز کمبود آب دارد

تهرانودوشنبهبرایتجارت۵۰۰میلیوندالریتوافقکردند
رئیسی: نقشه راه گسترش روابط ایران و تاجیکستان به زودی نهایی می شود



بـــــــــــازارها و خدمــــــــــات مالی
 .  یکشنبه . 28 شهریور 1400 . سال هجدهم . شماره 4754 .  

وز
 نی

رت
جا

 : ت
س

عک

کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

 امکان خرید با کاالکارت
از طریق وب سایت بانک مهر

آن دســته از مشــتریان بانــک مهــر کــه کاالکارت 
دارنــد، می تواننــد بــا مراجعه به صفحــه کاالکارت روی 
وب ســایت بانــک مهــر، 
بــا  خریــد  بــه  اقــدام 

کاالکارت خود کنند.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
قرض الحســنه مهــر، بــا 
توجه به درخواست های 
متعدد مشتریان درباره 
بــا  درگاه  از  خریــد 
استفاده از شماره کارت، این امکان فراهم شده است.
لینــک ایــن  می تواننــد  مشــتریان  کار  ایــن   بــرای 

https://kalayeiranipg.qmb.ir/pg/merchantPay۲.xhtml 
را در نوار آدرس خود وارد کنند.

مشــتریان هم اکنــون می تواننــد از طریــق صفحــه 
کاالکارت روی وب ســایت بانــک مهــر ایــران بــا اســتفاده 
از کــد ملــی یــا شــماره کارت خــود بــر اســاس کاالکارت 
یــک  مهــر،  بانــک  کاالکارت  کننــد.  خریــد  دریافتــی، 
کارت اعتبــاری اســت کــه بــدون نیــاز بــه ســپرده گذاری 
بــه مشــتریان ارائــه می شــود. اقســاط ایــن کارت بیــن 
۶تــا ۱۲مــاه اســت و ســقف مبلــغ آن در حــال حاضــر 
۲۰۰میلیون ریال اســت. مشــتریان بانک مهر می توانند 
بــا دریافــت ایــن کارت از پذیرنده هــای متنــوع آن خریــد 
کنند. کارمزد کاالکارت بانک مهر حداکثر ۴درصد است.

افزایش نسبت توانگری 
مالی بیمه پارسیان

بــا اعــام بیمــه مرکزی ســطح توانگــری مالی بیمه 
پارسیان در سال 1400، همچنان در سطح اول صنعت 

بیمه قرار دارد.
گــزارش  بــه 
بیمــه  روابط عمومــی 
پارســیان، بــا توجــه بــه 
اعــام نســبت توانگــری 
مالی شــرکت های فعال 
در صنعــت بیمه کشــور 
بیمــه  جــاری،  ســال  در 
پارسیان با حفظ جایگاه 
خود همانند ســال های اخیر در ســطح اول صنعت بیمه 
قــرار گرفــت و بــا افزایــش نســبت توانگــری مالــی ایــن 
شــرکت بــه عــدد ۱55، این جایــگاه همچنان بــرای بیمه 

پارسیان محفوظ ماند.

بانک صادرات آماده 
 دریافت نذورات و کمک 

به بازسازی عتبات عالیات
بانــک صــادرات بــا اعــام یــک شــماره حســاب و 
تجهیــز درگاه هــای بانکداری الکترونیــک آماده دریافت 
نــذورات و کمک هــای نقــدی هموطنــان بــرای بازســازی 

عتبات عالیات است.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
همزمــان  صــادرات، 
اربعیــن  فرارســیدن  بــا 
از  بیــش  حســینی 
دســتگاه  هــزار  پنــج 
بانــک  ایــن  خودپــرداز 
و  کشــور  سراســر  در 
همچنین نرم افزار های همراه  بانک و اپلیکیشن پرداخت 
موبایلی بانک صادرات )صاپ( آماده دریافت نذورات و 
کمک های نقدی هموطنان عزادار برای واریز به حساب 
ستاد بازسازی عتبات عالیات به شماره ۰۱۰۱۱۰۰۱۱۰۰۰۷ 
اســت و هموطنان می توانند با اســتفاده از دستگاه های 
خودپــرداز، گزینه خدمات پرداخت، گزینه ســازمان های 
خیریــه و گزینــه عتبــات عالیــات نذورات خــود را به این 

حساب واریز کنند.
همچنین با توجه به شیوع بیماری کرونا، از طریق 
اپلیکیشــن صــاپ و انتخــاب گزینــه نیکــوکاری به ســتاد 
بازســازی عتبــات عالیــات، می تــوان نــذورات عــزاداران 
حســینی را بــه حســاب یــاد شــده واریز کرد. اپلیکیشــن 
پرداخــت بانــک صــادرات »صــاپ« با مراجعه به ســایت 
رســمی ایــن بانــک بــه نشــانی: https://bsi.ir بــر روی 

گوشی های هوشمند قابل نصب است.

واگذاری بیش از 133 هزار 
میلیارد ریال سهام بانک 

ملی در شرکت ها
بانــک ملــی در راســتای مــواد 16و 17قانــون رفــع 
موانــع تولیــد، بیش از 133هزار میلیارد ریال از ســهام 
کــرده  واگــذار  را  خــود 

است.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
ملی، عملیــات واگذاری 
۲۷هــزار  از  بیــش 
ایــن  از  ریــال  میلیــارد 
ســهام در ســال ۱398و 
ســال  در  آن  مابقــی 
۱399انجــام شــده اســت. ســرمایه گذاری گروه توســعه 
پویــا،  آینــده  توســعه  و  طــرح  زیرمجموعه هــای  ملــی، 
معدن شــکافان تهران، ایران خودرو، قند و تصفیه شــکر 
اهواز و ایمن ترابر آریا، بخشــی از شــرکت هایی هستند 
که بانک ملی سهام خود در آنها را واگذار کرده است.

پرداخت حدود ۲ هزار 
میلیارد تومان تسهیالت 

 نوسازی بافت فرسوده
از سوی بانک مسکن

عضو هیات مدیره بانک مسکن با اعام اینکه تسهیات 
۲3هــزار و ۹71واحــد در بافت فرســوده بــه متقاضیان 
بــرای نوســازی واحدهــا پرداخت شــده اســت، رقم این 

تسهیات را هزار و ۹۸3میلیاردتومان، برشمرد.
بــه گــزارش هیبنا، 
علمداری،  محمدحســن 
تازه تریــن وضع پرداخت 
بافــت  در  تســهیات 
فرسوده را توضیح داد.

هیات مدیره  عضــو 
بــا بیــان  بانــک مســکن 
تســهیات  ارائــه  اینکــه 
از  فرســوده  بافــت   در 

ســال 98بر اســاس قرارداد عاملیت انجام شــده است، 
اعام کرد: تازه ترین آمار حاکی اســت که بانک مســکن 
۲3هــزار  شــامل  کــه  ۷99پــروژه  و  ۴هــزار  تســهیات 
و 9۷۱واحــد اســت، در بافــت فرســوده بــه متقاضیــان 
پرداخــت کرده اســت. بــه گفته علمــداری، مبلغ قرارداد 
بــا مالــکان  بافت هــای فرســوده  هــزار و  منعقــد شــده 
983میلیــارد تومان اســت. ســال گذشــته رقــم پرداخت 
تســهیات در بافت هــای فرســوده بــرای ســازندگانی که 
فناوری نوین را رعایت می کردند ۲5۰میلیون تومان بود 
کــه هم اکنــون این رقــم بــه 3۰۰میلیون تومــان افزایش 

پیدا کرده است.

تمرکز نکردن بر یک  رشته 
خاص پرریسک؛ راهبرد 

بیمه تجارت نو 
بیمــه تجارت نــو در ســال جــاری پرتفــوی خــود را 
بــه گونــه ای تغییــر داده اســت کــه در همــه حوزه هــای 
خاص حضور داشته و بر خاف بسیاری از شرکت های 
داخلی که وابســته به یک یا دو رشــته خاص هســتند، 
بیمــه تجارت نــو تــا جایــی کــه توانســته در حوزه هــای 
خاصــی چــون بیمــه کشــتی، بیمــه بدنــه و غیــره فضای 

خوبی را رقم بزند.
بانکــداری  گــزارش  بــه 
ایرانی، عباس آقابراری، 
معاونــت  سرپرســت 
فنــی بیمــه تجارت نــو بــا 
بیــان مطالــب فــوق، در 
بیمــه  عملکــرد  تشــریح 
تجارت نو در سال جاری 
شــش  در  کــرد:  اظهــار 

ماهه نخســت ســال ۱۴۰۰پرتفوی بیمه تجارت نو تقریباً 
9هــزار میلیــارد ریــال بــوده  اســت. برنامــه شــرکت ایــن 
اســت که تا پایان ســال به ۲5۰۰۰میلیارد ریال برســد و 
برنامه ریزی هــای خاصــی در این خصــوص انجام داده تا 
نــه  تنهــا به این برنامه تعیین شــده برســیم بلکــه باید از 
آن فراتــر نیــز برویم. از این پرتفــوی 9۰۰۰میلیارد ریالی 
محقق شــده تاکنــون، 3۰درصــد بــه بیمه هــای اتومبیــل، 
3۰درصد هم بیمه های درمان و مابقی به سایر رشته ها 
تعلــق دارد. او در مــورد برنامه هــای شــرکت در خصوص 
تحقق اهداف شــرکت گفت: برنامه ای که برای رســیدن 
بــه ایــن اهداف مــد نظــر قرارگرفته این  اســت که عاوه 
بــر عمده  فروشــی و شــرکت در مناقصــات نــگاه ویــژه ای 
بــه خرده فروشــی و فــروش از طریــق شــبکه نماینــدگان 

گذاشته شده است.
سرپرست معاونت فنی بیمه تجارت نو در خصوص 
برنامــه شــرکت توضیــح داد: در بخــش خرده  فروشــی 
تــاش داریــم تا نماینــدگان و کارگــزاران را ترغیب کنیم 
که سطح کیفی و کمی کار را ارتقا دهند و اعتقاد داریم 
پورتفــوی کــه از طریــق شــبکه فــروش جــذب می شــود 
چســبندگی بیشــتری داشــته و ماندگاری آن نیز بیشــتر 
اســت. انجــام اقداماتــی نظیــر بازدیــد آناین خــودرو در 
زمان صدور بیمه های بدنه، طراحی بیمه نامه های آسان 
فروش در بیمه های آتش سوزی، برگزاری جشنواره های 
افزایــش خرده فروشــی  در جهــت  ...همگــی  و  فــروش 

نمایندگان انجام شده است.

ارائه خدمات چک های 
صیادی از طریق نرم افزارهای 

موسسه ملل
ایجــاد  هــدف  بــا  و  مشــتری مداری  راســتای  در 
زمینه های دسترســی آسان هموطنان محترم، خدمات 
چک هــای صیــادی از طریق همراه بانــک و اینترنت بانک 

ملل ارائه می شود.
گــزارش  بــه 
روابط عمومــی موسســه 
اعتباری ملل، هموطنان 
می تواننــد  گرامــی 
خدمــات ســامانه صیــاد 
)پیچــک( بانــک مرکــزی 
اســتعام،  همچــون 
تایید و انتقال چک های 

صیادی را از طریق همراه بانک و اینترنت بانک موسســه 
اعتبــاری ملل دریافت کنند. همراه بانک و اینترنت بانک 
موسسه اعتباری ملل در کنار انبوهی از خدمات بانکی، 

خدمات چک های صیادی را بدین شرح ارائه می کند:
ســرویس تاییــد چــک از ســوی گیرنــده، ســرویس 
اســتعام نام دریافت کننده چک، ســرویس انتقال چک 
و ســرویس اســتعام چــک از ســوی دارنــده چــک. ایــن 
نرم افزار ها و سامانه از سوی شرکت تجارت الکترونیک 

و فناوری اطاعات ملل )فام( پشتیبانی می شود.

ادامه از صفحه 1

و  ســرمایه گذاری  مشــاوره  شــرکت های 
ســبدگردان  ها و صندوق های ســرمایه گذاری از 
نهادهــای بســیار اثرگــذار بر بــازار ســرمایه اند. 
بخــش قابــل ماحظــه ای از دارایی هــای تحــت 
حقیقــی  افــراد  پول هــای  را  صندوق هــا  اداره 
رفتــار  جهــت  ایــن  از  و  می دهــد  تشــکیل 
حقیقی هــا تعیین کننــده نحــوه عملکــرد آنهــا 
خواهد بود. به طور مثال، در زمان رکود بازار، 
بخــش بزرگــی از حقیقی هــای ایــن صندوق ها 
اقــدام به ابطال واحدهای ســرمایه گذاری خود 

می کننــد و در ایــن حالت صندوق ناچار اســت 
جهــت تامیــن وجــه، اقــدام بــه فــروش ســهام 
کند و به ناچار فشــار فروش بیشــتری به بازار 
وارد می کنــد. افزایــش تعــداد و حجــم منابــع 
ایــن صندوق هــا در ســال های اخیر، آنهــا را به 
یکــی از مهم ترین بازیگران بورس تبدیل کرده 
است. بنابراین چنانچه مدیران این صندوق ها 
ســهام بــزرگ و بــا شــناور بــاال و نقدشــونده را 
برای تشکیل پرتفوی صندوق انتخاب کنند، در 
زمــان ریــزش بازار، هم خود و سهامدارانشــان 
صدمه کمتری می بینند و هم فشار کمتری به 

بازار وارد می شود.

صندوق هــای  بــه  می رســیم  نهایــت  در 
بازارگردانــی کــه اخیرا بــا الزام ســازمان بورس 
و فرابــورس بــرای همــه شــرکت ها فعال شــده 
است. این صندوق ها در صورت جدی تر شدن 
و افزایــش منابــع در دســترس می تواننــد اثــر 
بسیار خوبی بر روان شدن معامات، حمایت 
از ارزش ســهام، افزایش نقدشــوندگی ســهام 
و تســریع عبــور از دوران رکــود بــازار بگذارنــد، 
مشــروط بــر آنکــه از مدیریتــی پویــا و خردمند 

برخوردار باشند.
همــه نهادهــای حقوقــی برشمرده  شــده، 
نقــش بســزایی در رونــد بازار دارنــد و چنانچه 

کارکردهای آنها به خوبی مدیریت شود، منجر 
بــه افزایــش اعتماد و حفظ ســرمایه ها در بازار 
نهادهــای  می شــوند.  بلندمــدت  در  ســرمایه 
حقوقــی بایــد آگاه باشــند کــه رفتار آنهــا نباید 
تابــع رفتــار ســهامداران خــرد باشــد. در واقــع 
سهامداران حقوقی، ارکان اصلی بازار سرمایه 
هستند که با ایفای به موقع نقش خود، بازار 
را در مســیر صحیــح خــود هدایت می کنند. به 
عاوه، این نهادها می توانند از طریق تعامل با 
سازمان بورس و فرابورس، اشکاالت ساختاری 
موجود در بازار را برطرف کنند و مانع قوانین و 

دستورالعمل های نادرست شوند. 

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:

تهــران،  بــورس  مدیرعامــل  گفتــه  بــه 
کــه  فرصت هایــی  و  روز  مولفه هــای 
از  می بینــد  ســرمایه  بــازار  در  ســرمایه گذار 
جملــه وضــع بنیــادی شــرکت ها کــه بخشــی 
از آن تابــع مولفه هــای اقتصــاد جهانی اســت 
ماننــد قیمت کامودیتــی، قیمت نفت، قمیت 
برابــری ارزهــا در ورود و خــروج نقدینگی به 
بــازار تعیین کننده هســتند و از امروز کســی 
نمی توانــد آینــده را پیش بینــی کنــد چــرا کــه 
شــاید اوضاع بــرای ورود نقدینگی های جدید 

بهتر باشد.
علــی صحرایــی دربــاره برخــی ازاظهارات 
مبنــی بــر اینکــه بــا ادامــه افزایــش شــاخص 
ســرمایه  ویــژه  بــه  نقدینگــی  از  بخشــی 
بــازار  ســهامداران خــردی کــه ســال ٩٩ وارد 
شــدند، از بازارخارج می شــود، به ایلنا گفت: 
تنهــا نبایــد عوامــل داخــل بورس و شــرکت ها 
را مــورد بررســی قــرار داد، ســهامداران ســایر 

بازارها را هم رصد می کنند.
او ادامه داد: سهامداران و سرمایه گذاران 
مــورد  اقتصــادی  غیــر  و  اقتصــادی  تحــوالت 
ارزیابــی قــرار می دهند به همیــن دلیل اینکه 
افــرادی از حــاال پیش بینــی می کننــد بــا رشــد 

شــاخص بخشــی از نقدینگــی از بــازار خــارج 
می شود، اظهارنظر درستی نیست.

مدیرعامــل بــورس تهــران تاکیــد کرد: 

بهبــود  فــروش شــرکت ها  و  تولیــد  شــاید 
پیدا کرد و بهتر شــد؛ در این اوضاع شــاید 
مــردم تصمیم بر ورود نقدینگی های جدید 

داشته باشند.
صحرایــی درباره نوســانات بازار ســرمایه 
براســاس نــرخ دالر و ســینگال هایی کــه نــرخ 
دالر بــه بــازار ســرمایه می دهــد، اظهــار کــرد: 
ســهامدارانی کــه نــگاه کوتاه مــدت بــه بــورس 
دارند، از این مدل تبعیت می کنند و بحثی که 
از ســال گذشــته مطرح شد، ارزش جایگزینی 
شــرکت ها اســت که تغییرات نرخ دالر هم در 

سودآوری شرکت تاثیر دارد .
مدیرعامل بورس تهران تاکید کرد: البته 
تمام شــرکت ها از ایــن مدل پیروی نمی کنند، 
وقتــی نــرخ دالر صعــودی باشــد، شــرکتی کــه 
صــادرات دارد ســود بیشــتری خواهــد داشــت 
اما شرکتی که مصرف ارزی آن بیش از منابع 
ارزی آن باشــد، هزینه هــای تولیــد و محصول 

یا خدماتش افزایش می یابد.
او افــزود: هر چند تاثیر گذاری نرخ دالر 
بــر بــازار ســرمایه و شــرکت ها موضــوع کانی 
نیســت، اما از آنجایی که بازار ســرمایه ایران 
بــر پایــه بــازار کامودیتــی و مربــوط بــه قیمــت 
فلــزات رنگــی و نفــت در جهــان اســت، از این 
موضوع تاثیری بیشتری می گیرد و بهتر است 

مردم نگاه بلندمدت به بازار داشته باشند.

بــه گفتــه معــاون توســعه بــازار بــورس 
کاال، تا پایان شــهریور گواهی ســپرده کاالیی 

سیمان راه اندازی می شود.
ناصرپــور  علیرضــا  بــازار،  گــزارش  بــه 
در  ســیمان  ســپرده  گواهــی  عرضــه  دربــاره 
بــورس کاال گفــت: عرضــه ســیمان از خــرداد 
در بازار فیزیکی بورس کاال آغاز شــده اســت 
و معامــات ســیمان بــه صورت عمــده صورت 

می گیرد.
او ادامــه داد: بــرای اینکه خریداران خرد 
هــم بتواننــد دسترســی مناســبی بــرای خریــد 

ســیمان در بورس کاال داشــته باشند، گواهی 
ســپرده ســیمان تــا پایــان شــهریور راه انــدازی 

می شود.
 معــاون توســعه بازار بــورس کاال افزود: 
تابــع  ســیمان  ســپرده  گواهــی  در  قیمت هــا 
بــازار فیزیکی اســت و خریــداران خرد که نیاز 
بــه خریــد در تنــاژ پایین تــر دارنــد می توانند از 

طریق گواهی سپرده اقدام به خرید کنند.
 ناصــر پــور بــا بیــان اینکــه تقاضــا بــرای 
خرید خرد ســیمان در بورس کاال وجود دارد، 
بیــان کــرد: بســیاری از شــرکت های ســیمانی 

اســتقبال خوبــی از عرضــه خــرد ســیمان در 
بــورس کاال کردنــد و درخواســت پذیرش انبار 
دادنــد و بــه محــض پذیــرش انبــار از ســوی 
ارائــه گواهــی ســپرده ی  امــکان  بــورس کاال، 

کاالیی فراهم می شود.
 او ادامــه داد: الزامــی به عرضه ســیمان 
خرد از سوی شرکت های سیمانی وجود ندارد 
و شــرکت ها براســاس تمایــل خــود اقــدام بــه 

عرضه سیمان به صورت خرد می کنند.
مطالعــات  و  بــازار  توســعه  معــاون   
اینکــه  بیــان  بــا  کاال  بــورس  اقتصــادی 

در  ســیمان  خــرد  عرضــه  در  محدودیتــی 
بــورس کاال وجــود ندارد، تصریح کرد: میزان 
عرضــه ســیمان در گواهــی ســپرده کاالیــی 
حداقل ۱۰تن در نظر گرفته شــده اســت، اما 
شرکت ها با توجه به محدودیت های خود از 
نظــر تحویل و حمل و نقــل می توانند عرضه 

را کم یا زیاد کنند.
مطالعــات  و  بــازار  توســعه  معــاون   
پیش بینــی  گفــت:  کاال  بــورس  اقتصــادی 
می شــود 3۰ درصد حجم معامات ســیمان از 

طریق گواهی سپرده کاالیی انجام شود.

بررســی جــدول تغییــرات هفتگــی نــرخ 
ســود بازار بین بانکی نشــان می دهد که این 
نــرخ بــه 1۸.74درصــد رســید و رشــد آرامــی 

داشته است.
بــازار بیــن بانکی یکــی از ارکان بازار پول 
اســت که در آن بانک ها و موسســات اعتباری 
بــرای تامیــن مالــی کوتاه مــدت و ایجــاد تعادل 
در وضــع نقدینگــی خــود بــا یکدیگــر معاملــه 
می کننــد و در فاصلــه زمانــی کوتــاه و بــا نــرخ 

سودی معلوم بازپرداخت کنند.
در ایــن بــازار، بانک هایی کــه دارای مازاد 
منابع هستند به بانک های دچار کسری قرض 
مــی دهنــد تــا بتوانند از طرف دیگر نرخ ســود 

را در بــازار مدیریــت کنند. همچنیــن این بازار 
کمــک می کند تا بانک ها برای تامین نقدینگی 
بــه بانــک مرکــزی مراجعــه نکننــد در نتیجه از 

انبساط حجم نقدینگی جلوگیری می شود.
نــرخ بهــره بیــن بانکی بــه عنــوان یکی از 
انــواع نرخ هــای بهره در بازار پــول به نرخ های 

سود یا بهره در سایر بازارها جهت می دهد.
آخریــن  ایرنــا،  شــنبه  روز  گــزارش  بــه 
داده هــای آمــاری بانک مرکزی نشــان می دهد 
کــه نــرخ بــازار بیــن بانکــی در ابتــدای ســال 
۱9.9درصــد بود و نرخ ســود در این بازار روند 
نزولــی داشــته اســت و در پایــان فروردیــن به 
عدد ۱9.8۲درصد و اردیبهشت ماه ۱9.۶درصد 

انتخابــات  هیجــان  کــه  خــرداد  در  رســید. 
باالگرفتــه اســت نــرخ ســود بــازار بیــن بانکــی 
جهــش جزئــی ۰.۱8درصــدی داشــت و معــادل 
۱8.۴9درصــد بــود. ایــن نــرخ در چهارمین ماه 
ســال ۱8.۶۱درصــد بــود و در پایان مرداد ســیر 

نزولی داشت و ۱8.۴ درصد شد.
بررســی جــداول نشــان می دهد کــه نرخ 
سود بین بانکی در شهریور در مقایسه با ماه 
قبل از آن رشد داشته است و از ۱8.۲9درصد 
در  ۱8.۷۴درصــد  بــه  شــهریورماه  چهــارم  در 

بیست و پنجم همین ماه رسیده است.
بانــک مرکــزی در گزارشــی اعــام کرد در 
مــرداد بــرای کنترل نرخ ســود بــازار بین بانکی 

ســپرده گذاری  همچــون  خــود  ابزارهــای  از 
قاعده منــد بانک هــا نــزد بانک مرکــزی و توافق 
بازخریــد معکــوس، منابــع مــازاد در بــازار بین 

بانکــی را تا حد امکان جمع آوری کرد.
براســاس اعــام بانــک مرکزی ایــن بانک 
هیــچ دخالــت مســتقیمی در بــازار بیــن بانکی 
انجام نداد و تنها رابطه بین بانک ها را اصاح 
کــرد. بــه این صــورت کــه هم اکنــون بانک های 
دارای کســری منابــع بــا اتــکا بــه اوراق مالــی 
دولــت و در نــرخ ســقف داالن از ایــن منابــع 
اعتبارگیــری  روش  ایــن  بــه  کننــد  اســتفاده 
قاعده منــد می گوینــد و موجــب بهبــود نســبی 
مدیریت نقدینگی در این بانک ها شده است.

کارشناســان معتقدند، انتظارات تورمی 
چنانچــه با ایجــاد تحوالت اقتصادی ادامه  دار 
شــود و نــرخ تورم بــه جای کاهــش، افزایش 
یابــد، تصمیم گیری هــا بایــد بــرای تغییــر نرخ 
ســود بانکــی اعمال شــود تــا ســایر بازارها به 

هم نریزد.
به گزارش بازار، طبق آخرین گزارش های 
منتشــر شــده از بانــک مرکــزی، نــرخ تــورم در 
کشــور هــر روز بــه جــای کاهــش افزایــش و 
انتظــارت تورمــی در کنــار پایــه پولی نیر مســیر 
رشــد را مــی پیماینــد ایــن موضوع باعث شــده 
اســت فاصلــه بیــن نرخ ســود بانکی و تــورم در 
کشــور همــواره عمیــق و عمیق تــر شــود؛ طوری 
کــه اکنــون نرخ ســود بانکی ۱8 درصــد، اما نرخ 
تورم حدود 5۰ درصد است. رقمی که بین این 
دو شاخص مهم اقتصادی فاصله فاحشی دارد 

و سیاســت گذاران باید برای متعادل کردن نرخ 
ایــن دو شــاخص و نزدیــک کــردن آنهــا بــه هــم 

اقدامات کارشناسانه خود را به کار گیرند.

کاهش ارزش سرمایه 
سپرده گذاران در سیستم بانکی 
اسفندیار شاه منصوری، کارشناس مالی 
در ایــن بــاره مــی گویــد: وقتــی رقم نرخ ســود 
بانکی در مقابل نرخ تورم بسیار پایین است، 
ســرمایه ســپرده گذاران در بانک هــا بی ارزش 
می شــود و گرانی و فشــار اقتصادی جامعه را 
احاطــه می کند در چنین وضعی تصمیم گیران 
و سیاســت گذاران پولــی بایــد بــا هــدف حفظ 
ســرمایه گذاران  ســرمایه  و  ملــی  پــول  ارزش 
اقدامات خود را در راســتای مهار نرخ تورم به 

کار گیرنــد تــا مانع از افــت ارزش پول ملی در 
کشور و یا خروج سرمایه از بانک ها شوند.

او بــا بیــان اینکه هرچند دســتکاری نرخ 
ســود بانکــی تبعات خــود را در پی دارد و باید 
مواظــب بــود تا بــا اعمال برخی سیاســت های 
اصاحــی ســایر بازارهای ســرمایه گذاری دیگر 
بــه هــم نریــزد، گفــت: به طــور مثــال اگر نرخ 
ســود بانکــی بــا هدف جــذب منابع به ســمت 
سیســتم بانکــی 3 یــا ۴درصــد افزایــش یابــد، 
شــاخص بــورس ســقوط می کنــد و خیلــی از 
فعــاالن ایــن بــازار، ســرمایه های خــود را بــه 
سمت بازار بی دردسر و مطمئن سپرده گذاری 

در سیستم بانکی می آورند.

افزایش نرخ سود باید 
کارشناسی شده باشد

دیگــر  یکــی  بانکــی  کارشــناس  ایــن 
بــرای  ســود  نــرخ  افزایــش  راهکارهــای  از 
اوراق  انتشــار  را  نقدینگــی  جمــع آوری 
بــا  افــزود:  و  کــرد  عنــوان  و...  مشــارکت 
چنیــن شــیوه ای می تــوان نــرخ ســود را بــه 
نــرخ تــورم نزدیــک کرد اما بهتریــن راهکار و 
اصولی تریــن آن تــاش برای مهــار نرخ تورم 

به زیر 3۰ و حدود ۲5 درصد اســت.
گذشــته  ســال های  کــرد:  اظهــار  او 
بــرای فعــال شــدن بــازار ســرمایه نرخ ســود 
روزشــمار در سیســتم بانکــی کاهشــی شــد 
ایــن موضــوع باعث شــد تا بــورس تقویت و 
ســرمایه هــا بــه ســمت بــازار ســرمایه برود. 
در چنیــن حالتــی اگــر سیاســت گذاری  ها بــه 
ســمت افزایش نرخ ســود برود سایر بازارها 

کم رمق خواهد شد.

گونه شناسی حقوقی های بازار سرمایه

سرانجام تصمیم بانک مرکزی برای نرخ سود چیست؟ 

سود بین بانکی در شهریور 0.45 درصد افزایش یافت

راه اندازی معامات گواهی سپرده سیمان تا پایان شهریور
به گفته معاون توسعه بازار بورس کاال، راه اندازی این گواهی سپرده دسترسی خریداران خرد را تسهیل می کند

مدیرعامل سازمان بورس: سرمایه گذاران 
کوتاه مدت در بورس از نرخ دالر سیگنال می گیرند



 .  یکشنبه . 28 شهریور 1400 . سال هجدهم . شماره 4754 .  شـــــــــــرکت ها و اعانـــــــات

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران )اداره کل فرودگاه های استان فارس( در نظر 
دارد راهبری و نگهداری کلیه سیسـتم های تاسیسـاتی )برق و مکانیک( فرودگاه های 
اسـتان فـارس )شـامل فـرودگاه هـای شـیراز، جهـرم، فسـا، داراب و سـایت تأسیسـات 
ایستگاه RCAG سیدان( را به مدت یک سال در قالب فراخوان مناقصه عمومی یک 

مرحله ای به اشـخاص حقوقی واجد شـرایط واگذار نماید.
مهلت و محل دریافت اسناد: دریافت اسناد مناقصه از روز شنبه مورخ 1400/06/27 
لغایت شنبه مورخ 1400/07/03 از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد گردید.
کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط می توانند با مراجعه به سامانه ستاد نسبت به 

دریافت اسناد و شرکت در مناقصه مذکور اقدام نمایند.

شناسه آگهی : 1194277- م الف : 4422

»آگهی مناقصه عمومی« شماره 31-00 )یك مرحله ای(
شرکت فرودگاه ها 

و ناوبری هوایی ایران
اداره کل فرودگاه  های استان فارس

شركت پاالیش نفت امام خمینی )ره( در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه  عمومی 
فراخوان   شماره  و   )RNL-0047002-TW( مناقصه  شماره  به   )Gate Valve )ساخت   مرحله  ای  یك 
مراحل  کلیه  نماید.  برگزار  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  را   2000092447000062

برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی كیفی تا ارسال دعوت نامه 
آدرس به  دولت)ستاد(  الكترونیكی  تداركات  سامانه  درگاه  طریق  از  مناقصه،  مراحل  سایر   جهت 

 WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد. 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. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ  1400/06/28 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه 
عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی كیفی و ارسال دعوت نامه از طریق سامانه ستاد برای مناقصه گران 

ارسال خواهد شد.

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی كیفی: ساعت 18:00 روز یكشنبه 1400/07/04
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی كیفی: ساعت 15:00 روز دوشنبه 1400/07/19

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: 
آدرس : اراک، کیلومتر 20 جاده بروجرد، سه راهی شازند، شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( 

شازند، اداره تدارکات و امور کاال. تلفن: 086-33491837
اطالعات تماس پشتیبانی سامانه ستاد: 

مركز تماس: 1456 
WWW.IKORC.IR :آدرس اینترنتی  

روابط عمومی شركت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند تاریخ چاپ نوبت اول: 1400/06/28   تاریخ چاپ نوبت دوم: 1400/06/31                          
شناسه آگهی: 1192788 

» آگهی ارزیابی کیفی سازندگان/ تولیدکنندگان کاال «شماره مجوز : 1400-3706
 RNL-0047002-TW  ت اول(فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یك مرحله ای شماره

) نوب

شركت پاالیش نفت امام خمینی )ره(  شازند 
»سهامی عام« 

مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار )ریال(برآورد هزینه،  انجام موضوع مناقصه )ریال(مقدار/ تعدادشرح مختصر كاالشماره مناقصه

1RNL-0047002-TWGate Valve 6258/225/000/000411/250/000 عددساخت

ردیف

شرکت پایانه های نفتی ایران )سهامی خاص( در نظر دارد انجام خدمات موضوع مناقصه را با در نظر 
گرفتن شرایط کلی زیر و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(، به صورت  فراخوان عمومی 

ارزیابی کیفی مناقصه گران به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید: 
الف( کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا تهیه فهرست مناقصه گران 
دارای صالحــــیت ، ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی 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 مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترو نیکی را 
جهت شرکت در فراخوان محقق سازند . خاطر نشان می سازد به موجب بخشنامه وزارت صمت امکان 

ثبت نام بر خط رایگان در این سامانه جهت کلیه مناقصه گران فراهم می باشد.
شماره  تماس  سامانه ستاد  در تهران جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 0211456و اطالعات 
تماس دفاتر ثبت نام در سایر استان ها ، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش "ثبت نام / 

پروفایل تامین کننده/مناقصه گر" موجود است.
ب( نوع فراخوان: مناقصه عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران /یک  مرحله ای

ج( نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: تهران- خیابان پاسداران -باالتر از برج سفید – خیابان شهید 
حجت سوری )نیستان هفتم ( پالک 11- شركت پایانه های نفتی ایران )سهامی خاص(

 )PC(موضوع مناقصه: تعمیرات مورد نیاز گوی شناور شماره دو عسلویه به صورت درجا)د
ه( شرح مختصر خدمات: انجام پروژه تعمیرات مورد نیاز گوی شناور شماره دو به صورت درجا و رفع 

اشکال و راه اندازی سیستم HPU و تله گذاری آن واقع در پایانه میعانات گازی عسلویه
و( نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار، تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار:  
ارائـه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 315ر358ر779ر4ریال حسب آئین نامه شماره 
123402/ت 50659 هـ مورخ 94/09/22 هیأت محترم وزیران و همچنین تضمین انجام تعهدات در 
صورت برنده شدن به میزان ده درصد نرخ پیشنهادی برنده مناقصه؛ ضمناً تضامین  صادره می بایست 
مطابق فرمت های نمونه پیوست آئین نامه مذکور ارائه گردد؛ لذا این شرکت از پذیرش تضامینی که فاقد 
شرایط فوق باشد معذور بوده و هیچ گونه مسئولیت و تعهدی در این خصوص، نخواهد داشت. شایان 
ذکر می باشد پس از انعقاد قرارداد، به میزان ده درصد از هر صورت وضعیت مناقصه گر برنده به عنوان 

تضمین حسن انجام کار کسر می گردد.
ز(  محل ، مدت زمان اجرای خدمات و برآورد كارفرما: محل اجرای خدمات موضوع مناقصه درشرکت 

پایانه نفتی ایران در عسلویه، و مدت انجام قرارداد 12ماه شمسی  و دوره نگهداری به میزان  3 ماه 
شمسی می باشد . برآورد تخمینی کارفرما برابر با  557ر312ر175ر41ریال و 156ر192 یورو می باشد.
ح( مدت اعتبار پیشنهاد: مدت اعتبار پیشنهاد مالی  از تاریخ ارائه پیشنهاد به مدت 180 روز می باشد .

ط( گواهی هاو مدارک مورد نیاز:
1( گواهینامه صالحیت پیمانکاری حداقل پایه پنج در رشته نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه کشور . 

2(دارا بودن شخصیت حقوقی.
3(ارائه گواهی نامه تایید صالحیت پیمانکاری از نظر ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  

4(ارائه  شناسه ملی حسب  ماده 16 آیین نامه اختصاص شناسه  ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی. 
5(ارائه تصویر مصدق  کد اقتصادی شرکت و کد ملی صاحبان مجاز امضا

6(ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و یا اعضای جامعه حسابداران 
رسمی.

ی( زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد ارزیابی کیفی: 
کارگروه سامانه  دبیر محترم   1399/05/11 مورخ  ابالغیه شماره 1/140935  به  عنایت  با   -1
تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( و تاکید موکد بر الزام بکارگیری امضای الکترونیکی اسناد 
پاکت های )ب( و )ج( و عدم پذیرش نسخ فیزیکی واسناد فاقد امضای الکترونیکی )دارای 
مهرگرم( ، کلیه مناقصه گران موظف می باشند تمامی اسناد پاکت های )ب( و)ج(مناقصه را با 
امضاء الکترونیکی ودر موعد مقرر در اسناد مناقصه از طریق سیستم سامانه ستاد بارگذاری 
نمایند در غیر اینصورت مناقصه گزار از پذیرش نسخه فیزیکی اسناد پیش گفته معذور خواهد 

بود.  
2- كلیه مناقصه گران واجد شرایط می توانند به مدت 7 روز  از  زمان درج آگهی  نوبت دوم نسبت به دریافت 
اسناد و معیارها و جداول ارزیابی كیفی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( اقدام و حداکثر ظرف 
مهلت 14 روز پس از انقضای مهلت دریافت اسناد، ضمن  تكمیل، مهر و امضای آن ها و الصاق مستندات مربوطه 
به همراه سایر اسناد، مدارك و گواهینامه های ذكر شده در آگهی نسبت به تغذیه اسناد پیش گفته در سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( اقدام نمایند. همچنین مناقصه گران می توانند جهت رویت آگهی به سایت های  

WWW. SHANA. IR،   HTTP://IETS.MPORG.IR و WWW.IOTCO.IR مراجعه نمایند.
3- كارفرما در رد و یا قبول مدارك در تمام مراحل مطابق قانون برگزاری مناقصات  و آیین نامه های 

اجرایی آن مختار خواهد بود.    

روابط عمومی انتشار نوبت اول : 1400/06/28 نوبت دوم : 1400/06/30

شناسه آگهی : 1193012 

 آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران؛ تجدید مناقصه 
شماره م.ع.پ/1400/007 به شماره سامانه ستاد 2000091645000040

ت اول(
) نوب

شركت ملی نفت ایران
شركت پایانه های نفتی ایران 

) سهامی خاص(

درآمد ساالنه 6میلیون دالری 
صادرات محصوالت فناورانه 

مراکز رشد حوزه سالمت 
حجــم صــادارت محصــوالت فناورانــه حوزه ســامت 
شرکت های مستقر در مراکز رشد  بالغ بر 6 میلیون دالر 
بوده است که نسبت به سال قبل رشد دو برابری را نشان 

می دهد.
به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری 
وزرات بهداشت، دکتر محمدرضا منظم رئیس دفتر توسعه 
فناوری ســالمت وزارت بهداشــت با اعالم این خبر، گفت: 
وضعیت ارزشیابی شاخص های فناوری دانشگاه های علوم 
پزشکی کشور از 26 شهریور ماه در اختیار دانشگاه ها قرار 
گرفته است؛ آمارها رشد 64 درصدی در شاخص های توسعه 
فناوری سالمت از مسیر دانشگا ه های علوم پزشکی و مراکز 

رشد در سال 99 نسبت به سال 98 را نشان می دهد.
وی افزود: وضعیت شــاخص های توســعه فناوری هر 
ســال را در ســال بعــد اعــالم می کنیم.اکنون شــاخص های 
مربــوط بــه فنــاوری جمــع آوری شــده و از صبــح جمعــه 26 
شهریور ماه در اختیار دانشگاه ها و مراکز رشد کشور قرار 
گرفته تا در جریان وضعیت شاخص های فناوری و مرکز رشد 

خودشان قرار گیرند.
او با بیان اینکه سال 1399 تنها سالی بود که از ابتدا تا 
انتهای سال، کشور درگیر بحران کرونا بودیم و عالوه بر آن 
با تحریم ها و مشکالت شدید اقتصادی هم مواجه شدیم، 
افزود: به رغم این مســائل دانشــگا ه ها و مراکز رشــد تالش 
مضاعفی داشــتند و در ســال 1399 شــاخص های توســعه 
فناوری در حوزه سالمت در کشور نسبت به سال 98، بالغ 
بر 64 درصد رشــد داشــته اســت که این رشد فزاینده نوید 
روزهای روشن برای حوزه فناوری سالمت در کشور را دارد.
دکتر منظم به آمار و شاخص های جمع آوری شده از 
وضعیت فناوری در حوزه سالمت در سال 1399 اشاره کرد 
و گفت:در سال مورد ارزیابی 1813 شرکت و هسته فناور 
در 75 مرکــز رشــدی کــه در دانشــگاه های علوم پزشــکی و 
موسسات وابسته به حوزه سالمت فعالند، مستقر بودند 
که عدد بسیار معنادار و قابل توجهی است. از این مقدار 
492 هسته فناور و شرکت فقط در سال 1399 در این مراکز 
مستقر شده و فعالیت هایشان را برای 3 تا 5 سال آینده 
آغاز کردند. این شرکت ها در صورت موفقیت می توانند در 
پارک های علم و فناوری یا شهرک های صنعتی مستقر شوند.
او با اعالم اینکه 544 شــرکت و هســته فناور توســط 
اساتید دانشگاه های علوم پزشکی تاسیس شده اند، گفت: 
نکته قابل توجه این است که اگر در هریک از اینها تنها یک 
استاد دانشگاه فعال باشد،544 استاد به صورت اجرایی در 
حوزه تجاری سازی فعال هستند. از این تعداد هم 33شرکت 
به طورموفق ازمراکزرشدخارج شده اندکه محصول وفروش 
این دســته شرکت هادرآمارارزشــیابی دانشگاهها قرار نمی 

گیرد.
بــه گفتــه وی، در ایــن ســال، در مجمــوع 84 شــرکت 
بــه صــورت موفــق از مرکــز رشــد خــارج شــدند کــه نتیجــه 
موفقیت آمیــزی بــه شــمار  مــی رود. بــه گفتــه وی یکــی از 
شــاخص های مهــم در عملکــرد مراکــز رشــد، خــروج موفق 
شرکت ها بعد از اتمام دوره رشد است، شرکت های خارج 
شده معموال در فاز صنعتی قرار گرفته که از نظر تاثیر گذاری 

بر تولید و اقتصاد کشور به مراتب موثرتر هستند.
او افــزود: در ســال 1399 کــه ســال ارزیابــی مود نظر 
است، 343 نمونه اولیه )Prototype( ، 179 محصول دارای 
مجوز و 143 محصول تجاری ســازی شــده در این گروه از 
مراکز رشد تولید شدند که این محصوالت تجاری شده بالغ 
بر 1100 میلیارد تومان فروش داشتند که بیشتر از 2 برابر 
مقدار فروش ســال 98 اســت که توسط شرکت های حوزه 

سالمت مستقر در مراکز رشد کسب شده است.
این در شــرایطی اســت که حجم صادارت محصوالت 
فناورانه حوزه ســالمت شرکت های مستقر در مراکز رشد  
بالغ بر 6 میلیون دالر بوده اســت که نســبت به سال قبل 

رشد دو برابری را نشان می دهد.
دکتر منظم با بیان اینکه دانشگاه های علوم پزشکی 
برای اینکه بتوانند نقش جامعه محور خود را ایفا کنند باید 
در قالــب ارتبــاط بــا صنعــت بــه ارائه ســرویس و خدمت و 
تحقیقات مرتبط بپردازند؛ افزود: خوشبختانه در سال 99 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور 114 میلیارد تومان جذب 
اعتبار داشتند که نشان می دهد که چه میزان ارائه خدمت 
و طرح تحقیقاتی داشــتند که نســبت به سال 98 افزایش 
دو برابــری داشــته اســت. ایــن آمــار موفقیــت بزرگــی برای 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور و همینطور حوزه سالمت 
بــرای حرکت به ســوی دانشــگاه های هزاره ســوم، توســعه 
فناوری و ایفای نقش جامعه محوری و حل مسئله و کمک به 
اقتصاد دانش بنیان در کشور محسوب می شود.رئیس دفتر 
توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت افزود: بحث فناوری 
ســالمت، مراکز رشــد و برنامه ارزشــیابی فناوری ســالمت 
در وزارت بهداشــت و ســالمت  از حــدود 6 ســال گذشــته 
مطرح است و آنچه امروز دیده می شود حاصل تالش های 
ســالیان قبل اســت و هرچه جلوتر برویم میزان این رشــد 
تاثیر  بیشتری در جامعه خواهد داشت، زیرا زیرساخت ها، 
امکانــات و حمایت هــا بــه تدریــج نمــود پیــدا خواهــد کــرد، 
به عبارتی وضعیت فناوری گزارش شده در سال 99  نشانگر 
نشانه های شکوفایی در حوزه فناوری های سالمت از مسیر 
دانشگاه ها و موسسات وابسته به وزارت بهداشت بوده و 
انشالله در صورت تداوم حمایت ها و برنامه های حمایتی، 
قطعا در سال های آینده شاهد رشد بیشتری خواهیم بود.

زینب غضنفری 
اولیــن دوره DBA  صنعــت خــودرو وقطعــه 
ســازی باهمــکاری ســازمان مدیریــت صنعتــی و 
دانشــگاه پردیــس علــم صنعت برای فعــاالن این 

حوزه در روز پنج شنبه برگزار شد.
بــه گــزارش عصر اقتصاد، ایــن دوره منحصرا 
بــرای فعــاالن حــوزه صنایع خودرو ســازی و قطعه 
سازی است که در آن مشغول به فعالیت هستند. 
همچنین هدف از برگزاری این دوره ارتقای سطح 
خــودرو ســازها بــه لحاظ کیفتی محصوالت اســت 
که در نهایت قرار اســت مدرک مشــترک از ســوی 
سازمان مدیریت صنعتی و دانشگاه علم و صنعت 

به دانشجویان داده شود .
کالس هــای برگــزاری در ایــن دوره مربوط به 
دروس مدیریتی آمیخته با صنعت خودرو است. 

مــدت برگــزاری ایــن دوره 2ســال و نیــم در 
512ســاعت اســت و 12 درس برای دانشجویان از 

سوی اساتید مختلف تدریس خواهد شد. 
این دوره هفته ای یک روز با تدریس دو درس 
در هفته در سازمان مدیریت صنعتی برگزار خواهد 

شد. 
با توجه به دعوت ســازمان مدیریت صنعتی 
از شرکت های خودرسازی و قطعه سازی این دوره 
با استقبال خوبی از جانب شرکت های خصوصی 

مواجه شد. 

همچنین در این دوره دانشجویانی از شرکت 
هــای خــودرو ســازی ایران خــودرو و ســایپا حضور 

دارند.
در افتتاحیه این مراسم دکتر غضنفری عضو 
هیات علمی دانشگاه علم وصنعت گفت: با توجه 
به برگزاری این دوره امید است که مشکالت مرتفع 
و نگاه به آینده خودروسازی کشور وسیعتر شود. 
امروز آغاز کننده یک دوره آموزشی مدیریتی وعلمی 
در صنعت خودرو هستیم که بار علمی آن درحال 

پرورش است . 
بــا مشــکالت و مســائل زیــادی در صنعــت 
از فشــارهای تحریــم،  اعــم  خودروســازی کشــور 
نــرخ ارز، و...  روبــرو هســتیم همچنین مســائل و 
مشــکالتی در بنــگاه هــا وجــود دارد کــه همــه این 
عوامل  دست به دست هم داده است که صنعت 

خودرو ایران به تکامل نرسد.
وی افــزود : بــا توجــه بــه اینکــه تعــدادی از 
دانشجویان یا دانش ورزان در حوزه صنعت خودرو 
قبــال کار کــرده انــد، دروس ایــن دوره بــه گونــه ای 
طراحی شده است که خیلی عام نبوده و متناسب با 
صنعت خودرو باشد. همچنین بر اساس مشکالتی 
کــه تحلیل گران صنعت خــودرو عنوان کردند این 
دروس طراحــی و تدویــن شــده اســت. پــروژه باید 
به گونه ای باشد که طراحی آن به سمت و سوی 

صنعت خودرو متمایل باشد .

عضــو هیــات علمــی دانشــگاه علــم وصنعت 
گفــت: مــا امیــدوارم کــه برگــزاری ایــن دوره بتواند 
دارای دو مزیــت باشــد 1.بــه لحــاظ علمــی، آخرین 

دستاوردهای بشری درآن نهادینه باشد. 
2.در حــوزه تجربــی، بتوانیــم بــه موضوعاتی 

کــه در مــورد صنایــع خــودرو مطرح شــده اســت و 
خودروسازها و صنایع وابسته به آن در حال حاضر 
درگیر مشکالت آن هستند، پاسخ دهیم و برای آنها 

راه حل یابیم. 
او تاکید کرد: در برگزاری این دوره از اساتید 

دانشگاه علم و صنعت با همکاری سازمان مدیریت 
صنعتی کمک گرفته شده است.

غضنفــری در پایــان گفــت : نقش پیشــتازی 
و پیــش برنده صنعت خــودرو با برگزاری این دوره 

محقق خواهد شد.

بســیج  ســازمان  معــدن  کارگــروه  جلســه 
مهندســان اســتان فارس با موضــوع مانع زدایی از 
فعالیت های اکتشــافی و معدنی در اســتان فارس 

برگزار شد 
به گزارش روابط عمومی سازمان زمین شناسی 
و اکتشافات معدنی کشور، به نقل از اداره ارتباطات 
نشســت  ایــن  در  شــیراز  مرکــز  اطالع رســانی  و 
موضوعــات دیگــری نیــز مــورد بررســی فــرار گرفــت 
که شــامل ایــن موارد بود: اســتفاده از ظرفیت های 
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در 
توسعه فعالیت های اکتشافی و معدنی و همچنین 
ســایر فعالیت های مرتبط با علوم زمین و معدن در 
راستای حرکت به سوی اشتغالزایی و توسعه پایدار 
با پنج دســتور جلســه با عناوین بررســی مطالعات 
برگــزاری  فــارس،  شهرســتان های  زمین شناســی 
کارگاه های آموزشی مشترک حوزه های زمین شناسی 

کاربــردی، انتقــال تجربیــات اداره کل زمین شناســی 
و اکتشــافات معدنی منطقه جنوب کشــور در حوزه 
گوهرســنگ ها، اســتفاده از امکانــات و تجهیــزات 
تخصصــی  جهــادی  گــروه  ایجــاد  و  آزمایشــگاهی 

زمین شناسی در سامانه اطلس جهادی. 
بر اساس این گزارش؛ مدیرکل زمین شناسی و 
اکتشافات معدنی منطقه جنوب کشور در این جلسه 
ضمن بیان فعالیت های این سازمان در کل کشور و 
به ویژه استان فارس، به تشریح وظایف حاکمیتی 

این سازمان پرداخت.
طهمورث یوســفی با بیــان اینکه فعالیت های 
اکتشــافی این اداره کل در ســطح اســتان به صورت 
گســترده و در تمام مناطق اســتان انجام می پذیرد، 
افزود تولید اطالعات پایه و ارزشــمند این ســازمان 
در زمینه هــای مختلف علمی، عمرانی، کشــاورزی، 

پزشکی و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

وی ضمن معرفی وضعیت موجود و پیشرفت 
فعالیت های اکتشــافی در ســطح استان به تشریح 
پروژه های اکتشــافی شهرســتان های اســتان فارس 
که حدود نیمی از مســاحت اســتان را شــامل شده 

پرداخت.
به گفته مدیرکل زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
منطقه جنوب روند مطالعات در پهنه های اکتشافی 
شمالی و شرقی استان نزدیک به یک سوم از مساحت 

استان را پوشش می دهد.
وی بــه بیــان دالیــل کند شــدن ادامه عملیات 
اکتشــافی و معضــالت پیــش روی ایــن مطالعات به 
ویــژه در مراحــل تفضیلــی از جملــه مخالفت هــای 
دستگاه هایی مانند منابع طبیعی پرداخت و خواستار 
اتخاذ رویکرد مثبت در انجام فعالیت های اکتشافی 
توســط ســازمان زمین شناسی و اکتشــافات معدنی 

کشور از سوی دستگاه های مربوطه شد.

بســیج  ســازمان  رئیــس  جلســه  ادامــه  در 
مهندسان استان فارس ضمن بیان فعالیت های این 
سازمان و با اشاره به شعار سال 1400 که از سوی 
مقام معظم رهبری با عنوان تولید، پشتیبانی ها و 
مانع زدایی ها نام گذاری شــده، گفت: مانع زدایی از 
فعالیت های اکتشافی و معدنی در دستور کار این 
سازمان قرار دارد و تالش در راستای افزایش این امر 

ادامه خواهد داشت.
ایــن  از  کــرد: مانع زدایــی  پناهــی خاطرنشــان 
فعالیت ها با هم افزایی کلیه دستگاه ها و پتانسیل های 

استان با جدیت صورت خواهد پذیرفت.
شــایان ذکر اســت، این جلسه با حضور دکتر 
اســتان  مهندســان  بســیج  معــدن  مدیــر  احمــدی 
فارس و عضو هیئت علمی دانشــگاه آزاد اســالمی 
واحد شــیراز،  نایب رئیس ســازمان نظام مهندسی 
معــدن اســتان فــارس، نماینــده ایمیدرو در اســتان 

فارس، نمایندگانی از دانشــگاه آزاد اســالمی واحد 
شــیراز و ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت فارس 
و تنــی چنــد از کارشناســان اداره کل زمین شناســی 
و اکتشــافات معدنی منطقــه جنــوب کشــور برگــزار 
شــد و اعضــا به بیان نقطه نظرات خــود پرداختند و 
در پایــان جلســه مقــرر شــد رفــع موانع موجــود در 
ادامــه مطالعــات محدوده هــای اکتشــافی ســازمان 
زمین شناســی و اکتشــافات معدنی کشــور توســط 
سازمان بسیج مهندسان مورد پیگیری قرار گیرد و 
همچنیــن از ظرفیت هــای اداره کل زمین شناســی و 
اکتشافات معدنی منطقه جنوب کشور )شیراز( در 
فعالیت های اکتشافی، آموزشی و همچنین توسعه 

صنعت گوهرسنگ ها در استان استفاده شود. 
الزم بــه ذکــر اســت در محل ســالن جلســات 
اداره کل زمین شناســی و اکتشــافات معدنی منطقه 

جنوب کشور )شیراز( برگزار شد.

همــراه اول در ســال تحصیلی جدیــد با طرح های 
ویــژه ســیمکارت جوانان و ســیمکارت دانشــجو میزبان 

جویندگان دانش و افتخارآفرینان فردا خواهد بود.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار 
ایران، با ســپری شــدن تدریجی ایام تعطیالت تحصیلی 
و نزدیک شــدن به دوران شــروع مجدد سیســتم رسمی 
آموزشی کشور، همراه اول طرح های ویژه »جوانان« و 
»دانشجویان« را با هدف ارتقای هویت دیجیتال و حرکت 

در مسیر حامیانه خود آغاز کرد.

 مزایای خریداری سیمکارت جوانان تمامی افراد 18 
تا 30 ساله می توانند سیمکارت دائمی جوانان همراه اول 
را با قیمت ویژه و بســته های خوش آمدگویی جذاب از 
shop.mci. طریق فروشگاه آنالین همراه اول به نشانی
ir با ارســال رایگان یا مراکز فروش و خدمات همراه اول 

خریداری کنند.
 جوانان متقاضی استفاده از شرایط این طرح ویژه 
می توانند سیمکارت دائمی همراه اول را با تخفیف ویژه 
بــه قیمــت 60 هــزار تومان، به همراه بســته های خوش 

آمد 10 گیگابایت اینترنت به مدت 30 روز و ماهانه 2.5 
گیگابایت اینترنت به مدت 4 ماه از ماه دوم فعالسازی 

خریداری نمایند.
 مزایای خریداری ســیمکارت دانشجو دانشجویان 
هم می توانند با خریداری سیمکارت اعتباری دانشجو با 
تخفیف 50 درصدی و به قیمت 10 هزار تومان از طریق 
فروشــگاه آنالیــن همــراه اول به نشــانی shop.mci.ir با 
ارسال رایگان یا مراکز فروش و خدمات همراه اول، طعم 
ارتباطــات دانشــجویی طی ترم های پیــش رو را بیش از 

پیش بچشند.
 سیمکارت دانشجویی عالوه بر تخفیف در برقراری 
مکالمات و ارسال پیامک بین سیمکارت های دانشجویی، 
جمعه های رویایی را برای دانشجویان به ارمغان خواهد 
آورد کــه تمامــی مکالمات درون شــبکه آنــان در این روز 

رایگان خواهد بود.
 بســته خوش آمدگویی همراه اول نیز شــامل 24 
گیگابایت 6 ماهه یا به عبارتی ماهانه 4 گیگابایت اینترنت 
بــه مــدت 6 ماه، یــک گیگابایت اینترنت یــک ماهه، 100 

دقیقه مکالمه درون شبکه یک ماهه، 4 هزار تومان اعتبار 
اولیــه و 10 هــزار تومان هدیه نخســتین شــارژ  نیز برای 
سیمکارت های اعتباری دانشجو تدارک دیده شده است.
 همراه اول به عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور 
تلفن همراه کشور، پرچمدار توسعه جدیدترین تکنولوژی 
های ارتباطی و همچنین در اختیار داشتن باالترین رکورد 
ســرعت 5G در کشــور، همــواره ســعی دارد بــا حمایــت 
از جوانــان و دانشــجویان، زمینــه تحصیل عادالنه علم و 

دانش را فراهم آورد.

رئیس سازمان بسیج مهندسان استان فارس: مانع زدایی از فعالیت های اکتشافی 
و معدنی در دستور کار قرار دارد

عرضه سیمکارت های دائمی و اعتباری همراه اول ویژه جوانان و دانشجویان

برگزاری افتتاحیه اولین دوره DBA صنعت خودرو و قطعه سازی باهمکاری سازمان 
مدیریت صنعتی و دانشگاه پردیس علم و صنعت
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آگهی تغییرات شـرکت مهندسـی پارین کنترل شـرکت سـهامی خاص به شـماره ثبت 137185 
و شناسـه ملـی 10101803010 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه مـورخ 
1400/04/07 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : ترازنامـه و حسـاب سـود و زیـان شـرکت منتهـی بـه 
سـال 1399/12/30 مـورد تصویـب قـرار گرفـت - مؤسسـه حسابرسـی رهنـو حسـاب، به شـماره 
ثبـت 41656 و شناسـه ملـی 14006772758 بـه عنـوان بـازرس اصلـی و آقـای ابراهیـم شـوقی 
بیگـی کـد ملـی 0044706391 بـه عنـوان بـازرس علـی البـدل بـرای مـدت یـک سـال انتخـاب 
شـدند. - روزنامـه کثیراالنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت انتشـار آگهـی هـای شـرکت انتخـاب شـد.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1194470(

آگهـی تغییـرات شـرکت گـروه فـن اوا سـهامی عـام به شـماره ثبـت 199336 
عمومـی  مجمـع  صورتجلسـه  اسـتناد  بـه   10102411479 ملـی  شناسـه  و 
عـادی بطـور فـوق العـاده مـورخ 1400/05/31 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : 
ترازنامـه و حسـاب سـود و زیـان شـرکت بـرای دوره مالـی سـه مـاه منتهـی به 
1399/12/30 مـورد تصویـب قـرار گرفـت. مؤسسـه حسابرسـی و خدمـات 
و  اصلـی  بـازرس  بعنـوان   10100434110 ملـی  شناسـه  کوشـامنش  مالـی 
ملـی  شناسـه  و  ثبـت 4684  شـماره  بـه  آزمـودگان  حسابرسـی  مؤسسـه 
10100252339 بـازرس علـی البـدل بـرای سـال مالـی 1400/12/29 انتخاب 
گردیدند روزنامه کثیراالنتشـار عصر اقتصاد جهت درج آگهی های شـرکت 
انتخـاب شـدند. شـرکت خدمـات ارتباطـی رایتـل )سـهامی خـاص( شناسـه 
ملـی 10103330398 بـرای مـدت تصـدی باقیمانـده بـه عنـوان عضـو هیـات 

مدیـره انتخـاب گردیـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تهران )1194460(

آگهی ابالغ مفاد رای موضوع ماده 3 قانون تعیین تفکیک وضعیت 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

براساس موجب رای شماره 139960301054002982 مورخ 1399/11/21 
وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اختـاف  حـل  هیئـت  از  صـادره 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مصـوب 90/09/20 مسـتقر 
در اداره ثبـت اسـناد و امـاک جنـوب شـرق تصرفـات مفـروزی و مالکانـه 
خانـم عـذرا اصیـل زاده بیدگلـی فرزنـد حسـین متقاضـی پرونـده کاسـه 
بـا بنـای احداثـی  1399114401054000310 نسـبت بـه یـک قطعـه زمیـن 
در آن بـه مسـاحت 78/17 مترمربـع قسـمتی از پـاک ثبتـی 4418 اصلـی 
واقـع در بخـش 7 تهـران ذیـل مـورد ثبـت به شـماره چاپی 137627 صفحه 
239 دفتـر 49 ثبـت گردیـده اسـت مراتـب از نظـر اطـاع ذوی الحقـوق و 
شـرکا مشـاعی پـاک فـوق در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز در روزنامـه آگهـی 
مـی گـردد. طبـق قانـون فـوق االشـاره کسـانی کـه بـه مالکیـت و تصرفـات 
مفـروزی متقاضـی فـوق اعتـراض دارنـد مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار آگهـی 
نمایـد  تسـلیم  قضائـی  مراجـع  بـه  را  خـود  اعتـراض  مـاه  دو  مـدت  ظـرف 
بدیهی اسـت پس از انقضاع مهلت قانونی عدم وصول واخواهی نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت مفـروزی بـه مسـاحت و حـدود بـاال بـه نـام نامبرده 

اقـدام خواهـد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/13

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/28
م الف 12666 / شناسه آگهی 1183368

غالمرضا غضنفری – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خاوران تهران

آگهی تغییرات شرکت پیشگام تجارت هوران سهامی خاص به شماره 
ثبت 539801 و شناسـه ملی 14008261903 به اسـتناد صورتجلسـه 
مجمـع عمومـی عـادی بطور فوق العـاده مـورخ 1400/06/04تصمیمات 
ذیـل اتخـاذ شـد : - کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار تعهـدآور از قبیـل چـک، 
سـفته، بـروات و قراردادهـا و عقـود اسـامی بـا امضـای خانـم نیلوفـر 
رجـب نیـک بـه شـماره ملـی 0018241281 )مدیرعامـل، عضـو هیئـت 
مدیره و سهامدار( و خانم پونه وارسته به شماره ملی 0077703030 
)رئیـس هیئـت مدیـره و سـهامدار( همـراه بـا مهر شـرکت و اوراق عادی 
و اداری و مراسـات بـا امضـای مدیرعامـل همـراه بـا مهر شـرکت معتبر 

خواهـد بود. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تهران )1194469(

7 درصد متقاضیان طرح 
اقدام ملی مسکن گیالن 

واجد شرایط شناخته شدند
و  راه  کل  اداره  بازآفرینــی  و  مســکن  معــاون 
شهرســازی گیــان اعــام کــرد کــه از ۱۷ هــزار متقاضی 
بــرای طــرح اقــدام ملی مســکن در این شهرســتان تنها 
هفت درصد واجد شرایط شناخته شدند و آورده خود 

را واریز کردند.
بــر اســاس تازه تریــن گــزارش اداره کل مســکن و 
شهرســازی گیــان از مجمــوع ۱۷ هــزار متقاضــی طــرح  
اقــدام ملــی مســکن یکــی از طرح هــای خانه ســازی برای 
اقشــار آســیب پذیر و همچنیــن فاقــد مســکن در دولــت 
دوازدهــم بــود کــه همزمــان بــا سراســر کشــور از اواخــر 
ســال ۹۸ در اســتان گیان نیز کلید خورد. این طرح در 
اســتان گیــان بر عهــده ۲ کارگزار یعنی بنیاد مســکن و 
ستاد اجرایی فرمان امام )ره( قرار گرفت و مقرر شد تا 
در مرحله نخســت ۱۰ هزار واحد مســکونی در شهرهای 

رشت و صومعه سرا ساخته و تحویل متقاضیان شود.
به گزارش ایرنا، حسین کشاورز افزود: پیش بینی 
بــرای ســاخت ۱۰ هــزار واحد طرح ملی مســکن و تامین 
زمیــن آن در اســتان انجــام شــده اســت؛ امــا تاکنــون با 
وجــود برگــزاری پنج مرحله ثبت نام برای این طرح، فقط 

۱۲۰۰ نفر واجد شرایط در استان بودند.
کــه  شــرایطی  واجــدان  بــرای  مشــکل  عمــده  او   
قــرار  قطعــی  ثبت نام کننــدگان  لیســت  در  نتوانســتند 
ودیعــه  پرداخــت  در   نداشــتن  توانایــی  را  بگیرنــد 
اولیــه عنــوان کــرد و گفــت: اکنــون مرحلــه فونداســیون 
ســاختمان ها و تثبیــت زمیــن انجــام شــده و بــه مرحلــه 

اجرای ستون رسیده است.
و  راه  کل  اداره  آفرینــی  بــاز  و  مســکن  معــاون 
شهرســازی گیان با بیان اینکه با پرداخت ودیعه اولیه 
متقاضیــان، کار ســاخت طــرح اقــدام ملی مســکن در ۲ 
شهر رشت و صومعه سرا آغاز شده است، افزود: اکنون 
طرح اقدام ملی مســکن در رشــت حدود 3 درصد و در 

صومعه سرا  ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
در  طــرح  ایــن  اســت  قــرار  کــرد:  اظهــار  کشــاورز 
شــهرهای لنگرود و رودســر به شــکل گروه های ۱۲ نفره 
از ســوی خــود مــردم اجرایــی شــود که اکنــون در مرحله 

گرفتن پروانه ساختمانی است.
کشاورز درباره ظرفیت خالی این طرح گفت: برای 
برگــزاری مرحلــه جدید ثبت نام، وزارت راه و شهرســازی 
مســکن  ســاخت  و  تولیــد  جهــش  طــرح  جملــه  از  و 
تصمیم گیری و برنامه ریزی خواهد شــد و این مســاله از 

اختیار استان ها خارج است.
ثبت نام در سامانه به معنای عضویت یا تخصیص 
واحد نیســت و چه بســا پس از بررســی شــرایط قانونی 
داده  تشــخیص  شــرایط  غیرواجــد  ثبت نام کننــده  فــرد 
شــود. بــه ایــن ترتیــب مــدارک آن از جملــه کــد رهگیری 
فاقــد هرگونــه ارزش و خریــد و فــروش و فقــط باعث از 

بین رفتن سرمایه خریدار می شود.
همچنیــن در صــورت مبادرت به واگذاری امتیاز به 
غیــر عــاوه بر اقــدام قانونی علیه افــراد متخلف، امتیاز 
آن ها باطل و افراد خریدار نیز از هیچ حقوقی بهره مند 
نخواهنــد شــد و بایــد خاطرنشــان کــرد که برگــه پرینت 
ثبت نــام اولیه طرح اقدام ملی مســکن ارزش معاماتی 

ندارد و خرید و فروش آن غیرقانونی است.

خبـــــــــــــــــر

 احداث 18 هزار واحد

در طرح اقدام ملی مسکن 
استان مرکزی

مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان مرکــزی تامیــن 
زمیــن و عملیــات احــداث ۱۸ هــزار واحد درطــرح اقدام 
ملی مســکن در اســتان اجرایی شــده است و پیشرفت  

قابل قبولی در این بخش جریان دارد.
احمد مرزبان عاوه بر ارائه گزارشی از روند اجرای 
طرح اقدام ملی مســکن در اســتان مرکزی گفت: درفاز 
5 ثبــت نــام طــرح اقدام ملی مســکن 3۰ هزار متقاضی 
در ســامانه ایــن طــرح ثبــت نــام کردنــد که ۱۶ هــزار نفر 
آنــان مدارکشــان را بارگــذاری کرده و بر اســاس اولویت 
پاالیش می شــوند و انتظار اســت که اداره اوقاف و امور 
خیریه اســتان مرکزی با تســریع در تحویل اراضی مورد 

نیاز بستر عملیات اجرایی را مهیا کند.
او اظهــار کــرد: آماده ســازی نخســتین طــرح بــزرگ 
مســکونی ۲۴ هکتــاری بــا عنــوان کــوی ســردار ســپهبد 
شهید سلیمانی در  شهر اراک و در انتهای خیابان هپکو 
بــا پیشــرفت فیزیکــی ۸5 درصــد در حال انجام اســت و 
عملیات زیرسازی، جدول گذاری و شبکه آب و فاضاب 

این طرح به اتمام رسیده است.
مدیرکل راه و شهرســازی استان مرکزی ادامه داد: 
طرح ۶۴۰ واحدی نیروهای مســلح نیز در دســت انجام 
است که ۱۴۴ واحد مسکونی آن پیشرفت فیزیکی قابل 

توجهی دارد.
مرزبــان در خصــوص تامین مســکن بــرای کارکنان 
دســتگاه های اجرایی نیز گفت: چندین تفاهم نامه برای 
این مهم در حال پیگیری است و بر اساس فهرستی که 
به ارگان ها ارســال شده است باید سهم کارکنان دولت 

تعیین تکلیف شود.
او تصریح کرد: ۶۰۰ واحد مسکونی در قالب طرح 
اقدام ملی به وسیله بنیاد مسکن در کوی کوثر در حال 
ســاخت اســت کــه روند عملیــات اجرایی آن هــا مطلوب 
ارزیابــی شــده و همچنیــن پروانــه 3۸۴ واحد مســکونی 
دیگــر در کــوی علــوی و ۴۸۴ واحــد نیــز در شــهرک فجر 

ساوه صادر شده است.
ایــن مســئول بــا بیــان اینکــه در شهرســتان ســاوه  
عملیات اجرایی ساخت طرح ۹۸۰ واحد دیگر آغاز شده 
است، گفت: در شهرستان دلیجان 3۲۰ واحدمسکونی 
، خمیــن ۴۴۸ واحد،محــات ۴۹۴ واحــد،  شــازند ۸۷ 
واحد،تفــرش 3۷۲ واحــد، نــراق5۶ واحــد، کمیجان ۱۰۴ 
واحد، آشتیان ۲۲۰ واحد، فرمهین ۱۲ واحد و غرق آباد 
۴۲ واحــد مســکونی در قالــب طــرح اقدام ملــی در حال 

انجام است.
مرزبــان اظهــار کــرد: عملیات اجرایی ســاخت ۹۰۰ 
واحد مســکونی دیگر در قالب طرح اقدام ملی مســکن 
در شهر جدید امیرکبیر و مهاجران کلید خورده است و 
آمادگی الزم برای ســاخت مســکن برای تمام متقاضیان 

در استان مرکزی وجود دارد.
در پایــان او تاکیــد کــرد: تأمیــن زمیــن در تمامــی 
شــهرهای اســتان مرکزی در راســتای اجرای طــرح اقدام 
ملی مســکن انجام شــده و ساخت مسکن برای واجدان 

شرایط در سال های آتی نیز مشکلی وجود ندارد.

مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری: کیفیت آب 

شرب اصفهان مورد تایید 
نهادهای ذی صالح است

مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهان در 
در جلســه ســتاد پیشــگیری، هماهنگــی و فرماندهــی 
عملیات پاسخ به بحران استان اصفهان که نمایندگان 
دســتگاه های اجرایی اســتان نیز در آن حضور داشتند، 
اعــام کــرد کــه کیفیــت آب شــرب خط قرمز مســئوالن 
آبفــای اســتان اصفهــان اســت و نهادهــای ذی صــاح، 
کیفیت آب شــرب را از لحاظ شــاخص های میکروبی و 

شیمیایی تایید می کنند.
افــزود: روزانــه آب شــرب  منصــور شیشــه فروش 
اصفهــان از لحــاظ کیفــی مــورد بررســی مرکــز بهداشــت 

استان قرار می گیرد و جای هیچ گونه نگرانی نیست.
او با بیان اینکه در نیمه اول ســال به دلیل کمبود 
۴3۰۰ لیتــری آب بــر ثانیــه در برخــی از مناطق اســتان، 
تعــدادی از چاه های محلی وارد مدار شــدند، گفت: این 
موضــوع موجــب تغییــر در مــزه آب برخــی مناطق شــهر 
اصفهان شــد که ناشــی از تفاوت اماح موجود در آب و 
میــزان هدایــت الکتریکی آن بــود، اما هیچ اثری بر روی 

کیفیت و سامت آب نداشت.
اصفهــان  اســتانداری  بحــران  مدیریــت  مدیــرکل 
بــا بیــان اینکــه همــه دســتگاه های اجرایــی اســتان بایــد 
برنامــه ای بــرای گذر از بحران کم آبی در نیمه دوم ســال 
جاری تدوین کنند، اظهار کرد: باید قبل از ایجاد شرایط 
اضطــرار، برنامــه ای برای غلبه بر بحران مد نظر داشــت 
و بر این اســاس همه دســتگاه های اجرایی اســتان باید 
راهکارهای مصرف بهینه آب را تدوین و اجرایی کنند. 

شیشــه فــروش برخــورد بــا مشــترکین پرمصرف را 
ضروری دانست و بیان کرد: عاوه بر این آبفای استان 
اصفهان باید همچنان تشــویق مشــترکین کم مصرف را 

در دستور کار خود قرار دهد.
او با تاکید بر تولید محتوای آموزشــی در خصوص 
فرهنــگ مصــرف بهینه آب بــرای همه قشــرهای جامعه 
گفــت: بایــد بیش از گذشــته از ظرفیت فضای مجازی و 
رسانه ها در فرهنگ سازی مدیریت مصرف آب بهره مند 
تجهیــزات  از  اســتفاده  شــیوه های  بــا  را  مــردم  و  شــد 

کاهنده آشنا کرد. 
مدیــر کل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهان بر 
بــاز چرخانــی آب تاکیــد کــرد و از شــرکت آب و فاضاب 
اســتان اصفهان و ســازمان نظام مهندســی خواست هر 
چــه ســریع تر فراینــد و دســتورالعمل بازچرخانی آب در 

ساختمان ها را تدوین و اجرایی کنند.

اخبـــــــــــــــــار

مدیرعامــل بنیــاد برکــت ســتاد اجرایــی 
بــه  خــود  یــک روزه  ســفر  در  امــام  فرمــان 
اســتان خوزســتان از پروژه های آب رسانی به 
روستاهای واقع در مناطق دارای تنش آبی و 
بحرانی استان از جمله ۲۰ روستا در منطقه 
قلعــه ســحر در جــاده اهــواز بــه اندیمشــک 
آخریــن  جریــان  در  و  آورد  به عمــل  بازدیــد 

پیشرفت ها قرار گرفت.
محمــد ترکمانــه دربــاره دســتور رئیــس 
ســتاد اجرایــی فرمــان امــام مبنــی بــر اقــدام 
فــوری در حــل مســاله آب شــرب روســتاهای 
دارای تنــش آبــی اســتان خوزســتان از انعقاد 
تفاهم نامه میان بنیاد و آبفای خوزستان خبر 
داد و گفــت: در قالــب ایــن تفاهم نامــه، بنیاد 
برکت به ۷۰۲ روســتای واقع در مناطق دارای 
تنش آبی استان خوزستان آب رسانی می کند 
و بــه همیــن منظور، یک هزار میلیــارد ریال از 
سوی بنیاد اعتبار تخصیص داده شده است.
او خاطرنشــان کــرد: بــرای آب رســانی بــه 
روســتاهای دارای تنش آبی در خوزستان ۴۰۰ 
کیلومتر لوله کشــی الزم اســت که بنیاد برکت 
نســبت به تامین ۱۷5 کیلومتر لوله تعهد دارد 
و تــا بــه امــروز ۱۱۴ کیلومتــر لولــه را تامیــن و 
۸5 کیلومتــر آن را تحویــل آبفــای اســتان داده 
اســت. به گفته مدیرعامــل بنیاد برکت، آبفای 
خوزســتان در مدت ســه مــاه گذشــته از منابع 
مشــترک موضــوع تفاهم نامــه، ۲۹۶ کیلومتــر 
لوله گذاری را در استان به پایان رسانده است.
ترکمانــه بــا تاکیــد بــر پیشــرفت هــر چه 
اســتان  در  آب رســانی  پروژه هــای  ســریع تر 
برکــت  بنیــاد  کــرد:  خاطرنشــان  خوزســتان 
بخشی از تانکرهای مورد نیاز برای آب رسانی 
کــرده  تامیــن  نیــز  را  کــم آب  روســتاهای  بــه 

اســت و تــا بــه امــروز مشــکل تنــش آبــی در 
۲3۱ روســتای اســتان خوزستان به طور کامل 

مرتفع شده است.
بــا نماینــده ولــی  یــادآوری دیــدار  بــا  او 
فقیــه در اســتان خوزســتان در جریــان ســفر 
یــک روزه اش گفــت: در ایــن دیدار گزارشــی از 
اقدامــات و خدمــات بنیــاد برکــت در اســتان 
ارائه شد. حجت االسام و المسلمین موسوی 
فرد نیز عاوه بر استقبال و تقدیر از اقدامات 
بنیــاد برکــت، بــر تعامــل و همــکاری هــر چــه 

بیشــتر مســئوالن و دســتگاه های اســتانی بــا 
بنیاد تاکید کردند.

مدیرعامــل بنیــاد برکــت دربــاره نهضــت 
آب رســانی بنیــاد برکــت در کشــور گفــت: تــا 
پایــان ســال گذشــته یک هــزار و ۶۷۷ روســتا 
تحــت پوشــش فعالیت هــای آب رســانی بنیاد 
قرار داشــتند که از این تعداد، یک هزار و ۱۱5 

روستا از آب آشامیدنی بهره مند شده اند.
بنیــاد  اقدامــات  تشــریح  در  ترکمانــه 
برکت در اســتان خوزســتان اظهار کــرد: بنیاد 

برکــت ۲5 هــزار و 5۰۰ طــرح در حوزه هــای 
زیربنایــی،  امــور  اقتصــادی،  توانمندســازی 
فرهنگــی و ســامت را بــا اعتبــاری بالغ بر ۲۲ 
هزار و 5۰۰ میلیارد ریال در مناطق محروم و 
روســتایی خوزستان به بهره برداری رسانده یا 

در دست اقدام دارد.
بــه  تــا  بنیــاد  یــادآور شــد:  پایــان  او در 
امــروز ۴۰ هــزار و ۶۰5 شــغل را در مناطــق 
 ۱۸۷ و  راه انــدازی  خوزســتان  کم برخــوردار 

مدرسه را افتتاح کرده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
تولیــدی- صنعتــی  واحــد  تهــران ۹۰  اســتان 
درپنــج مــاه نخســت ســال جــاری راه انــدازی 
مجدد شده و به چرخه تولید بازگشته است.
یداله صادقی دیروز درباره پیش بینی ها 
و  تولیــدی  طرح هــای  توســعه  خصــوص  در 
صنعتــی  طــی ماه هــای آینــده بــه ایرنــا گفت: 
بهبــود  و  مقررات زدایــی  هیــات  مصوبــه 
محیــط کســب وکار مبنــی بر تســهیل توســعه 
محــدوده  در  معدنــی  و  صنعتــی  واحدهــای 

شعاع ۱۲۰کیلومتری تهران حداکثر تا ۲ برابر 
ظرفیــت موجود، زمینه را برای ســرمایه گذاری 

و ارتقای فناوری واحدها بیشتر کرده است.
بهره بــرداری  ۲3۶پروانــه  صــدور  از  او 
صنعتی خبر داد و افزود: این بهرهبرداری های 
ایجادی و توســعه ای اشــتغال بیش از ۴ هزار 

نفر در استان تهران را فراهم کرده است.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان تهــران دربــاره ۶۴ پروانــه بهره بــرداری 
ایجــادی در 5 مــاه نخســت ســال گفــت: ایــن 

بهره برداری ها با سرمایه گذاری ۲۰ هزارو ۱۲۴ 
میلیــارد ریــال، اشــتغال هــزار و ۴۰۹  نفــر را  
میســر کــرده کــه در مقایســه با مدت مشــابه 

سال قبل رشد 5۶ درصدی داشته است.
بخــش  ســرمایه گذاری  دربــاره  صادقــی 
مجــوز   ۱۷۲ کــرد:  خاطرنشــان  خصوصــی 
توســعه ای )پروانــه، کارت، گواهــی( به میزان 

۱۴۱ هزار و 3۲۹ میلیارد ریال صادر شد.
او ادامــه داد: ایــن مجوز هــا  اشــتغال ۲ 
هزار و ۹5۹ نفر را فراهم کرد که درمقایســه 

با سال قبل 5۰ درصد رشد داشته است.
دربــاره  تهــران  صمــت  ســازمان  رئیــس 
واحدهــای تولیدی در محدوده ۱۲۰ کیلومتری 
کــه  تولیــدی  واحدهــای  کــرد:  اظهــار  تهــران 
مشــمول قانــون رفــع موانــع تولیــد هســتند 
برای طرح مســائل و مشــکات خود از طریق 
ســامانه بهین یــاب کــه درگاه خدماتــی وزارت 
صمــت اســت  و یــا بــا مراجعــه مســتقیم بــه 
مســائل  و  مشــکات  تســهیل،  ســتاد  درگاه 

پیش روی تولید را بیان کنند.

نقــل  و  حمــل  و  راهــداری  مدیــرکل 
بهره منــدی ۹۳  از  قزویــن  اســتان  جــاده ای 
درصد جمعیت روســتایی اســتان معادل ۹۵ 
هــزار خانــوار از ۱۰۲ هــزار خانوار ســاکن در 

روستاهای قزوین از راه آسفالته خبر داد.
جــواد حق لطفــی دیــروز در گفت وگــو با 
ایرنــا بــا توجه به شــاخص راه های روســتایی، 
تعــداد جمعیــت بهره منــد از آن و میــزان راه 
آســفالت شــده، اظهــار کــرد: از پنــج هــزار و 
33۱ کیلومتر راه روستایی موجود در استان، 
۲ هــزار و ۷۰۰ کیلومتــر آن آســفالت، ۷۱5 
کیلومتــر بــه صــورت راه شوســه و یــک هــزار 
و ۹۱۶ کیلومتــر نیــز خاکــی بــوده و حــدود 5۱ 
درصــد از ایــن راه هــا تاکنــون آســفالت شــده 

است.
او اضافــه کــرد: اکنــون حــدود ۸۰ درصد 
بــا  اســتان  خانــوار   ۲۰ بــاالی  روســتاهای  از 

جمعیتــی بالــغ بــر ۹۴ هــزار و 5۰۰ خانــوار 
از نعمــت راه آســفالته روســتایی برخــوردار 

هستند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
از  بیــش  کــرد:  خاطرنشــان  قزویــن  اســتان 
۶۰ درصــد از راه هــای آســفالت شــده موجــود 
روستایی در سطح استان، عمری بیش از ۱5 
ســال دارند و نیازمنــد ترمیم و روکش دوباره 

هستند.
 ۹ اکنــون  اینکــه  بیــان  بــا  حق لطفــی 
روســتای بــاالی ۱۰۰ خانــوار اســتان فاقــد راه 
آســفالته هســتند، یــادآور شــد: روســتاهای 
یاد شــده شــامل هفت روســتا در شهرســتان 
قزویــن، یــک روســتا در البــرز و یــک روســتا 
در بوییــن زهراســت کــه نیازمند راه آســفالته 
هســتند و بــا تامیــن اعتبــارات مــورد نیاز این 

اقدام عملیاتی خواهد شد.  

اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
اســتانداری سیســتان و بلوچســتان بــا بیــان 
اینکــه احیــای واحدهای تولیدی و فعالســازی 
از  صنعتــی  راکــد  و  خالــی  ظرفیت هــای 
مهمتریــن مولفه هــای رونق اقتصادی اســت، 
اعــام کــرد کــه ۴۶ واحــد تولیــدی راکــد بــا 
مجموع اشتغال ۲۲۰ نفر امسال برای احیای 
مجدد در دستور کار این معاونت قرار دارد.
ماندانــا زنگنــه دیروز در گفت وگو با ایرنا 
با تاکید بر اینکه رونق اقتصادی اشــتغال زایی 
و تحول اقتصادی را به دنبال دارد، خاطرنشان 
کرد: ســال گذشــته نیز ۴۶ واحد تولیدی راکد 
سیســتان و بلوچســتان بــا پیگیری های انجام 

شده به چرخه تولید بازگشت.
او ادامــه داد: همچنیــن حوزه معادن در 
کنار ۱۷ واحد احیا شــده ســال گذشــته؛ برای 
امســال احیای هفت واحد معدنی با اشــتغال 

۸۴ نفر در دستور کار قرار گرفته است.
اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
اســتاندار سیســتان و بلوچســتان از   اجــرای 
۹۰۰ مصوبه ستاد تسهیل در استان خبر داد 
و گفت: بیش  از ۹۰۰ مصوبه ستاد تسهیل و 
رفع موانع پیش روی تولید در استان اجرایی 
شــد کــه ۷۰ درصــد ایــن مصوبــات به حســاب 

می آید.
زنگنه افزود: در ســه ســال گذشــته برای 
رفــع موانــع پیــش روی واحدهــای تولیدی ۱۱۱ 
جلســه ســتاد تســهیل اســتان برگزار شــد که 
در نتیجــه آنهــا یک هــزار و 3۸۷ مصوبــه بــه 
ثبــت رســید و بــرای حل مشــکل ایــن واحدها 
بــا تشــکیل ۶۸۲ پرونده به طــور مجموع ۹۰۱ 
مصوبــه بــه اجرا رســید کــه معــادل ۶5 درصد 

آن هاست.
اهمیــت  بــه  توجــه  بــا  کــرد:  تاکیــد  او 

 بهره مندی ۹۳ درصد
 جمعیت روستایی استان قزوین

از راه آسفالته 

اجرایــی شــدن طرح های اقتصــادی باید طرح هایی 
کــه قابلیــت اســتفاده از مجــوز ســران ســه قــوه را 
دارنــد در اســتان شناســایی و تــا پایــان شــهریور 
تعییــن تکلیف شــود. عاوه بــر آن ها طرح هایی که 
نیــاز بــه مجوز ملــی دارند هم بررســی و طرح های 
بــرای پیگیــری در مرکــز کشــور مشــخص و  مهــم 

معرفی شود.
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار 

بازارچــه  فعال ســازی  از  بلوچســتان  و  سیســتان 
کوله بری میرجاوه تا پایان شهریور خبر داد و افزود: 
مســتقل  درب  و  میرجــاوه  کوله بــری  بازارچه هــای 
بازارچــه میلــک بــرای فعالیــت تجــاری و پیلــه وران 
مصوب اســتانی و کشــوری هســتند بنابراین باید تا 

پایان شهریور بازگشایی شود.
زنگنــه تصریــح کــرد: میرجــاوه و میلــک ۲ مرز 
مهم این اســتان هســتند و باید اوضاع را به نحوی 

فراهم کرد که بتوان از آن ها بیشــترین اســتفاده را 
برد و با توجه به وضع کنونی این دو مرز می توانند 
در برگشت ارز به کشور هم نقش مهمی ایفا کنند.
خــاص  اوضــاع  بــه  توجــه  بــا  داد:  ادامــه  او 
کشــورهای همســایه بازگشــایی ایــن بازارچه هــا بــه 
دلیــل انجام معامــات در همان مکان مانع از ورود 
افراد به کشور می شود، این تضمین کننده سامت 

بهداشتی و امنیتی کشور است.

۴۶ واحد تولیدی راکد در سیستان و بلوچستان امسال احیا می شود

 بازگشت ۹۰ واحد تولیدی-صنعتی تهران به چرخه فعالیت

در ۵ ماه نخست امسال 

 ۴۰۰ کیلومتر لوله کشی برای آب رسانی
به ۷۰۲ روستای کم  آب خوزستان
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سفررویاییطالبانگردی
راضیه حسینی

»یک شــرکت گردشــگری در روســیه بســته تور 10 
روزه افغانســتان بــه قیمــت 5 هزار دالر برای مشــتریان 

خود طراحی داده است.«
برنامه تور گردشگری:

دیــدن  اول:  روز 
گــروه طالبــان از نزدیک 
کابــل.  خیابان هــای  در 
نمی کنیــم  تضمیــن 
ولــی اگــر خوش شــانس 
باشــیم ممکــن اســت با 
جــذاب  بســیار  صحنــه 
شــاق زدن زن یا مردی 

به دست طالبان هم روبه رو شویم. 
روز دوم: بازدیــد از اداره هــا و مــدارس افغانســتان 
بعد از حضور طالبان. در این مراکز شــما با صحنه های 
بســیار جالبــی مواجه خواهید شــد که شــاید تــا به حال 
در عمرتان ندیده باشید. مثاً وزیر با کاشنیکف پشت 
لپ تاپ نشسته. مدارس همگی با دانش آموزان پسر و 
معلم هــای مــرد شــروع بــه کار کرده اند و فعــاً از زن در 

هیچ جا خبری نیست.
روز ســوم: بازدیــد از اماکــن تفریحی گروه طالبان. 
ســوار شــدن روی تابی که به بال هواپیما بســته شــده، 
پــره  روی  بدنــه هواپیمــا، چرخیــدن  خــوردن روی  ســر 

هلی کوپتر و ...
خاص تریــن  و  جذاب تریــن  از  یکــی  ســفر  ایــن 
ســفرهای زندگی تــان خواهد شــد. اگر زنــده بمانید و به 
ســامت برگردیــد یکــی از معدود انســان های روی زمین 
هســتید کــه در ایــن اوضــاع بــه افغانســتان ســفر کرده 
و گــروه طالبــان را از نزدیــک دیــده اســت. مــا همیشــه 
دنبــال نــوآوری و جذابیت هســتیم. دیدن کشــوری آرام 
و بی هیاهــو مثــل فناند، ســوئد یا اتریش چــه فایده ای 
دارد؟ فقــط چنــد روزی را در کســل کننده ترین حالــت 

ممکن می گذرانید.
 امــا اینجــا و در افغانســتان همــه چیــز غیرقابــل 
پیش بینــی اســت. حتی ممکن اســت خودتــان هم زنده 
برنگردیــد. امــا اگــر برگشــتید می توانیــد تا ســال ها برای 
همه تعریف کنید با تور ما به افغانســتان ســفر کردید، 
آن هم درست در زمانی که خود افغانستانی ها در حال 
فــرار از کشــور بودنــد. طالبــان را بــا اســلحه و شــاق در 
دست دیدید. نشستن زن ها و دختران در خانه و رفتن 
پســران را بــه مــدارس دیدیــد. بــه کشــوری وارد شــدید 
کــه وزارت زنــان را عــوض کردند و جایــش وزارت امر به 

معروف گذاشتند. 
شــک نکنیــد. شــما جــزو باحال ترین آدم هــای دنیا 
هســتید. فقط شــما تصمیم گرفتید جفت پا بپرید وسط 
مصیبــت مــردم یــک کشــور و بــا لبخنــد عکس یــادگاری 

بگیرید. شما خیلی متفاوتید.
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در سایت روزنامه بخوانید:

جدیدترینرنگ بندی
شهرهااعالمشد

بــا عبــور اکثــر مناطــق کشــور از قله مــوج پنجم و 
از  بســیاری  و  تهــران  بســتری،  رونــد  کاهشــی شــدن 

شهرها از وضعیت قرمز کرونا خارج شدند.
بــه گــزارش ایلنــا، جدیدتریــن رنگ بندی  شــهرها از 
ســوی اپلیکیشــن ماســک منتشــر شــد و بــر ایــن اســاس 
در حــال حاضــر 5۷ شهرســتان قرمــز، ۲۳۸ شهرســتان 
آبــی  شهرســتان   1۷ و   زرد  شهرســتان   1۳۶ نارنجــی،  
هســتند. اســامی شهرستان هایی که هنوز قرمز هستند، 
عبارتنــد از : بنــاب، تبریــز، مراغــه، مرنــد، ملــکان، میانــه 
)آذربایجان شــرقی(، ارومیه، اشــنویه، بوکان، پیرانشهر، 
تــکاب، چالــدران، چایپــاره، خــوی، سردشــت، ســلماس، 
نقــده  میانــدوآب،  مهابــاد،  ماکــو،  شــوط،  دژ،  شــاهین 
)آذربایجان غربی(، قدس )تهران(، بردسکن، خلیل آباد، 
درگز )خراســان رضوی(، بندرماهشــهر، شوش، شوشتر، 
هندیجان )خوزســتان(، زنجان )زنجان(، جهرم، ممســنی 
)فارس(، بانه، بیجار، دهگان، دیواندره، سقز، سنندج، 
قــروه، کامیــاران، مریوان )کردســتان(، اســام آباد غرب، 
پاوه، جوانرود، روانسر، سرپل ذهاب، سنقر، کرمانشاه، 
گیانغرب، هرســین )کرمانشــاه(، ســاوه )مرکــزی(، بهار، 

رزن، کبودرآهنگ، نهاوند، همدان )همدان(

بازگشاییسامانه
واکسیناسیونکرونا

برایمتولدان۱۳۶۸وماقبل
حداقــل ســن ثبت نــام و دریافــت نوبــت واکســن 
کرونــا در تمــام کشــور ۵ ســال کاهــش یافــت و از این 
پــس متولــدان ۱۳۶۸ و ماقبــل می توانند بــرای دریافت 

واکسن ثبت نام کنند.
تمامــی افــراد ۳۲ ســال بــه بــاال )متولــدان 1۳۶۸ و قبل( 
ســامانه بــه  مراجعــه  بــا  می تواننــد  کشــور   در سراســر 

را  واکســن  دریافــت  محــل  و  زمــان   salamat.gov.ir

بافاصله خودشان انتخاب کنند. برای این کار نیازی به 
داشــتن پرونده بهداشــت نیســت. هم چنین افراد ۲۲ تا 
۳1 سال )متولدان 1۳۶۹ تا 1۳۷۸( که ساکن استان های 
جنوبــی،  خراســان  بوشــهر،  ایــام،  غربــی،  آذربایجــان 
خوزســتان، سیســتان و بلوچســتان، کردســتان، کرمــان 
و هرمــزگان هســتند و در پایگاه هــای بهداشــت پرونــده 
سامت دارند می توانند از طریق همین سامانه ثبت  نام 
کننــد. برای جلوگیری از ازدحام جمعیت، داشــتن نوبت 
از ســامانه salamat.gov.ir بــرای مراجعه به پایگاه های 
تزریق واکسن ضروری است. همچنین از مراجعان عزیز 

تقاضا می شود صرفا در زمان نوبت مراجعه کنند.

عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی 
البــرز بــا بیان این که ســاخت ویــا زمین های 
کشــاورزی را نابــود کــرده اســت، عنــوان کرد 
که بنگاه های اماک به زمین های کشــاورزی 

هجوم آورده اند.
به گزارش تسنیم، سیداحمد میرجلیلی 
اظهــار کــرد: مشــکات و دردســرهای مختلف 
کشــاورزان اســتان البــرز را بــا چالــش مواجــه 
کــرده بــه نحــوی کــه اکنــون خیلــی از آنهــا به 
بــه  و مهاجــرت  باغــات خــود  فــروش  دنبــال 
شــهرها هســتند، از ســویی اقلیــم مناســب و 
تمایــل بــه ســاخت ویــا در اراضــی کشــاورزی 
اســتان موجــب حضور شهرنشــین ها در نقاط 

روستایی البرز شده است.
و  ویاســازی  رشــد  بــه  اشــاره  بــا  وی 
اراضــی  در ســطح  غیرمجــاز  و ســاز  ســاخت 
کشــاوزی اســتان البــرز افــزود: بــا شناســایی 
ایــن نــوع تخلفــات توســط نهادهــای نظارتــی 
تخریــب  حکــم  صــدور  و  مســئول  اجرایــی  و 
آن در کنــار جلوگیــری از توســعه ســاخت و 
ســازهای غیرمجاز در استان متاسفانه شاهد 
باغــی  و  زراعــی  فرصت هــای  رفتــن  بیــن  از 
البــرز هســتیم، چون آن اراضی بــا نخاله های 
ســاختمانی پرشــده و دیگــر قابلیــت کشــت 

محصول را ندارد.
حاضــر  زمــان  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
بــه  نیــز  اراضــی کشــاورزی  قیمــت  افزایــش 
معضــل جدیــدی مبــدل شــده اســت، گفــت: 

زراعــی  زمین هــای  نــرخ  تغییــر  تاثیــر  تحــت 
شــاهد افرایــش حجــم مهاجرت هــا از تهــران 
البــرز هســتیم،  بــه  و چندیــن شــهر کشــور 
بــه نحــوی کــه تنهــا در یــک زمیــن 10 هــزار 
متری در البرز ۲0 ویا ســاخته شــده اســت، 

قیمت هــای  بــه  کــدام  هــر  کــه  ویاهایــی 
میلیاردی معامله می شــود.

زعفرانیــه،  در  داد:  ادامــه  میرجلیلــی 
رامجیــن  و ســرخاب شهرســتان ســاوجباغ و 
دیگــر شــهرها و نقــاط اســتان البرز کــه در آن 

محدوده اراضی کشــاورزی زیادی وجود دارد، 
متاســفانه دفاتــر مشــاوران امــاک بیشــماری 
فعــال اســت کــه همگــی بــه خریــد و فــروش 
زمین هایــی مشــغول هســتند کــه قــرار اســت 

محل ساخت ویاهای میلیاردی شود.

در حالــی معــاون وزیــر راه بهمــن ۹۸ 
وعــده کاهــش ۲۵ درصدی قیمــت طرح ملی 
مســکن را داده بــود کــه مدیرعامــل عمــران 
هــر  ســاخت  هزینــه  کــرد  اعــام  پردیــس 

مترمربع این واحدها ۵.۵ میلیون است.
ســال  آبــان    1۸ تســنیم،  گــزارش  بــه 
۹۸ معــاون مســکن و ســاختمان وزیــر راه و 
شهرســازی در اولین و آخرین نشســت خبری 
خــود بــه تشــریح جزئیــات طــرح ملی مســکن 

پرداخت.
طــرح  در  این کــه  بیــان   بــا  محمــودزاده 
اقدام ملی،  ساخت 400 هزار واحد مسکونی 
در شــهرهای کشــور هدفگذاری شــده اســت، 
گفــت:  در ایــن طرح،  متقاضیان باید 4 شــرط 
فاقــد مالکیــت از اول تیــر۸4، عــدم اســتفاده 
از امکانــات دولتــی از اول انقــاب، تأهــل و 
ســابقه 4 ســال اقامــت در شــهر مذکــور  را 

داشته باشند.
بــرای  کلــی  داد: ســه شــیوه  ادامــه  وی 
تأمیــن زمیــن در ایــن طــرح پیش بینــی شــده 
است؛ در شهرهای کوچک که مشکل کمتری 
در تأمیــن زمیــن وجــود دارد برنامــه واگــذاری 
دوم  شــیوه  می شــود.  اجــرا  زمیــن  ۹۹ســاله 
مشــارکت اســت کــه بخــش کمــی را شــامل 

می شود.

ســاخت  قیمــت  این کــه  بیــان  بــا  وی 
به صــورت قیمــت تمام شــده در اختیــار مــردم 
قــرار می گیــرد،  افزود: در بخش زمین تدبیری 
بــه مالکیــت  بــرای عاقمنــد  اندیشــیده شــد 
زمیــن، ۲ ســال تنفــس در نظــر گرفتــه شــده 
اقســاطی  به صــورت  زمیــن  قیمــت  مابقــی  و 

پرداخت می شود.
بــا  شهرســازی  و  راه  وزیــر  معــاون 
صنــدوق  در  ثبت نام کننــدگان  این کــه  بیــان 
پس اندازیکم می توانند در ســاخت مســکن از 
ایــن وام اســتفاده کنند، گفــت: وام دوم، وام 
بافت فرســوده اســت که در قالب آن بخشــی 
از منابــع از صنــدوق توســعه و منابــع داخلــی 
بانــک بــه رقــم 100 میلیــون تومان اســت. وام 
۷5 تــا 100 میلیــون تومانی نیز از محل منابع 
بانک هــای عامــل بــه متقاضیــان بــا ســود 1۸ 
درصــد و فــروش اقســاطی 1۲ســاله پرداخــت 

خواهد شد.
محمــودزاده متوســط قیمــت تمام شــده 
طــرح ملــی مســکن بــرای هــر مترمربــع را ۲ 
میلیــون تومــان اعــام کــرد و گفــت: قیمــت 
تمام شــده واحدهای مســکونی طرح ملی 1.۶ 
تــا ۲.5 میلیــون تومــان و به طــور متوســط ۲ 

میلیون تومان است.
حدود یکماه پس از این اظهارات، یعنی 

آذر ۹۸ وی  بــا اعــام میانگیــن قیمت ۳.5 تا 
4 میلیون تومانی یک مترمربع زمین در طرح 
ملی مسکن گفته بود:  متقاضیان باید طی 1۲ 
ســال 1۲0 میلیون تومان بــرای زمین پرداخت 
کنند. در شــهرهای استان تهران میانگین یک 
مترمربع زمین ۳.5 تا 4 میلیون تومان است. 
بــرای آپارتمان های پرتراکم با مســاحت ۳۸ تا 
4۳ مترمربع در شهرهای استان تهران قیمت 
زمین 1۲0 میلیون تومان تخمین زده می شود 
کــه متقاضیــان بایــد ایــن مبلــغ را در اقســاط 

1۲ساله پرداخت کنند.
تمام شــده  قیمــت  این کــه  بیــان  بــا  وی 
ســاخت نیــز محاســبه و اطاع رســانی خواهد 
شد، اضافه کرد: متقاضیان باید آورده ای بین 
100 تــا 150 میلیــون تومــان داشــته باشــند و 
پرداخــت اقســاط واحدهای مســکونی توســط 
متقاضیان بعد از تحویل واحد، آغاز می شود.
راه  وزیــر  ســاختمان  و  مســکن  معــاون 
مســکونی  واحدهــای  مســاحت  میانگیــن 
اعــام  مترمربــع   ۷5 را  مســکن  ملــی  طــرح 
کــرد و گفــت: هزینــه ســاخت هــر مترمربع از 
واحدهای این طرح یک تا ۲.5 میلیون تومان 
به صورت ناخالص بر اساس قیمت های امروز 

خواهد بود.
وعده کاهش قیمت تمام شده

محمــودزاده ۲۹ بهمــن مــاه ســال 1۳۹۹ 
امضــای  از  مســکن  ملــی  طــرح  همایــش  در 
تفاهمنامــه ای برای تأمین مصالح ســاختمانی 
ســاخت واحد هــای طــرح اقــدام ملــی مســکن 
خبــر داده و  گفتــه بود:تــا حــدود ۳0 درصــد 
قیمــت ایــن مصالح ارزان تــر از قیمت های روز 
اســت و ســعی شــده بــدون پرداخــت پــول و 
بــه صــورت اقســاطی ایــن مصالح ســاختمانی 

تأمین شود.
وی با بیان این که همچنین در قالب این 
تفاهمنامه 5 درصد نیز بابت کارمزد سالیانه، 
خدمــات  هزینه هــای  و  عــوارض  تخفیفــات 
مهندســی کاهــش خواهــد یافــت، افــزود:  در 
بــرای  ســاخت  هزینــه  درصــد   ۲5 مجمــوع 
متقاضیان طرح ملی مسکن کاهش می یابد.

ایــن درحالــی اســت کــه پس از گذشــت 
قیمــت متوســط ۲  اعــام  از  حــدود ۲ ســال 
میلیــون تومانــی، مدیرعامــل شــرکت عمــران 
پردیــس از قیمــت تمــام شــده 5.5 میلیــون 
تومانی ســاخت هــر مترمربــع واحدهای طرح 

ملی مسکن خبر داده است.
مهــدی هدایــت در این بــاره گفته اســت: 
امــروز  قیمت هــای  بــا  بینــی می کنیــم  پیــش 
هزینــه تمام شــده ســاخت-هر مترمربع- 5 تا 

5.5 میلیون تومان خواهد بود.

تندرســتی  و  ســامت  دفتــر  کل  مدیــر 
وزارت آموزش و پرورش درباره اولویت بندی 
دانش آمــوزان بــرای دریافــت واکســن کرونــا 
بیــان کــرد: پیشــنهاد مــا ایــن بــود در مرحلــه 
اول، دانش آمــوزان مــدارس اســتثنایی و در 
مرحلــه بعــد دانش آمــوزان پایــه دوازدهــم و 
دانش آموزانــی کــه بیمــاری زمینــه ای دارنــد، 

واکسینه شوند.
دفتــر  کل  مدیــر  بیگــی،  محمدمحســن 
و  آمــوزش  وزارت  تندرســتی  و  ســامت 
پــرورش در گفت وگــو با ایلنا، درباره چگونگی 
واکسیناســیون دانش آمــوزان اظهــار کــرد: مــا 
از وزارت بهداشــت درخواســت کرده ایــم کــه 
نســبت به واکسیناسیون دانش آموزان اقدام 
کننــد. همچنیــن اطاعــات الزم در خصــوص 
تعداد دانش آموزان و مقطع آن ها را به وزارت 
بهداشــت اعــام کردیــم. اکنــون منتظریــم که 
نحوه واکسیناســیون از سوی وزارت بهداشت 
اعام شــود، ولی فعا به شــکل رسمی چیزی 

را به ما اعام نکرده است. 
دانش آمــوزان  اولویــت  درخصــوص  وی 
کــرد:  بیــان  کرونــا  واکســن  دریافــت  بــرای 
اول،  مرحلــه  در  بــود  ایــن  مــا  پیشــنهاد 
در  و  اســتثنایی  مــدارس  دانش آمــوزان 
مرحلــه بعــد دانش آمــوزان پایــه دوازدهــم و 
دانش آموزانــی کــه بیمــاری زمینــه ای دارنــد، 

واکسینه شوند. 
تندرســتی  و  ســامت  دفتــر  کل  مدیــر 
وزارت آموزش و پرورش درباره نوع واکســنی 
کــه بــرای دانش آمــوزان در نظــر گرفتــه شــده 
اســت، گفــت: واکســن هایی کــه بــرای گــروه 
زیر 1۸ ســال اســتفاده می شــود واکســن های 
خاصی بوده و جدا از آن واکســن هایی اســت 

که برای بزرگساالن استفاده می شود. 
محســن بیگــی ادامــه داد: روال و قاعــده 
این اســت که وزارت بهداشــت توســط ســامانه 
را  کار  دارد  اختیــار  در  کــه  واکسیناســیونی 
مدیریت می کند. ما کد ملی دانش آموزان را در 
اختیار وزارت بهداشت قرار می دهیم و آن ها کد 
را در سامانه تعریف می کنند و دانش آموزان از 
آن طریق احراز هویت می شــوند. هرکســی که 
واکســن دریافت کند، نامش در سامانه وزارت 
بهداشــت ثبت می شــود و سپس مشخصات او 

قابل رویت است. 
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه اکنــون 
کاس هــای  برگــزاری  شــرط  دانشــگاه ها 
حضــوری را تزریــق هــر دو دز واکســن قــرار 
داده انــد، آیــا ایــن شــرط در برگــزاری حضوری 
کاس هــای مــدارس هــم وجــود دارد؟ گفــت: 
خیــر، زیــرا فعــا اصــل عمــل واکسیناســیون 
در دانش آمــوزان انجــام نشــده اســت، پــس 
ایــن شــرط وجــود نــدارد، مگــر اینکــه واکســن 
بــه میزانی توزیع شــود که تقریبا همه دانش 
آموزان واکســینه شــوند تا بتوان این شــرط را 

هم به نوعی لحاظ کرد. 
تندرســتی  و  ســامت  دفتــر  کل  مدیــر 
وزارت آمــوزش و پــرورش در خصــوص تعــداد 
واکسیناســیون  بــرای  نیــاز  مــورد  دزهــای 
دانش آمــوزان گفــت: اگــر واکســن دو نوبتــه 
باشــد به ۳0 میلیون دز واکســن نیاز داریم و 
اگر تک نوبته باشد به 15 میلیون دز واکسن 

برای دانش آموزان نیاز داریم. 
کل  جمعیــت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
دانــش  تعــداد  گفــت:  کشــور  دانش آمــوزان 
آموزان کل کشور ما از مقطع پیش دبستانی 
تا پایه دوازدهم حدود 15 میلیون نفر اســت. 

قاعدتــا وزارت بهداشــت روند واکسیناســیون 
را بــا دانش آمــوزان مــدارس اســتثنایی آغــاز 
خواهــد کرد که جمعیــت آن ها نیز حدود 100 

هزار نفر است. 
وزارت  داد:  توضیــح  بیگــی  محســن 
بهداشــت واکسیناســیون دانش آمــوزان را از 
سنین باالتر و گروه های خاص شروع خواهد 
بــه  کــرد و قاعدتــا واکسیناســیون بافاصلــه 
گــروه ســنین پایین نمی رســد، بر این اســاس 
شاید الزم باشد مدت طوالنی را برای دریافت 

واکسن منتظر بمانند. 
تندرســتی  و  ســامت  دفتــر  کل  مدیــر 
وزارت آمــوزش و پــرورش در پاســخ بــه ایــن 
ســوال کــه آیــا رضایــت والدیــن دانش آمــوزان 
گفــت:  اســت؟  شــرط  واکسیناســیون  بــرای 
حتما همینطور اســت، زیرا واکســن در کشور 
بــه شــکل توصیــه ای و داوطلبانــه اســت، امــا 
خانواده هــا بایــد در این زمینه با ما مشــارکت 

کنند. 
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه برخــی 
واکســن  دوم  دز  دریافــت  از  بعــد  کشــورها 
مجــددا درگیر ســویه های جدید کرونا شــدند، 
در چنیــن شــرایطی و بــا شــیوع احتمالی موج 
جدیــد در کشــور و درگیــری بیشــتر کــودکان 
بــه کرونــا، سرنوشــت بازگشــایی مــدارس چه 
خواهــد بــود؟ گفــت: تجربه ای که کشــورهای 
دیگر در مواجه با ســویه های متعدد داشــتند، 
نشــان می دهــد، هیچ کدام به شــکل کامل و 
همه جانبه به سمت تعطیلی مدارس نرفتند. 
محســن بیگی ادامه داد: در کشــورهایی 
که واکســن دریافت می کنند توصیه می شــود 
کــودکان و بزرگســاالن همچنــان مراقبت های 
اگــر  بنابرایــن  باشــند.  داشــته  را  بهداشــتی 

مســائل  بایــد  هــم  بــاز  بیایــد  هــم  واکســن 
بهداشــت فــردی رعایــت شــود و کنترل هــا در 

این زمینه ادامه یابد. 
تندرســتی  و  ســامت  دفتــر  کل  مدیــر 
وزارت آمــوزش و پــرورش گفــت: در ادامه اگر 
شــرایط ویژه ای اتفاق بیافتد، طبق تصمیمات 
ســتاد ملی مقابله با کرونا عمل خواهد شــد. 
اگر قرار باشــد تعطیلی مجدد در جایی باشــد 
یا نیاز به اقدامات خاصی باشــد با تصمیمات 
وزارت بهداشت عمل خواهیم کرد. از آنجا که 
هنــوز اصل واکسیناســیون دانــش آموزان در 
کشور رخ نداده، هنوز زود است که بخواهیم 

دراین مورد اظهارنظر کنیم. 
او در خصــوص شــرایط ابتا به کرونا در 
کــودکان گفــت: بیمــاری کرونا در کــودکان در 
همــه جای دنیا عائــم خفیف تر و میزان مرگ 
و میر کمتری هم داشــته اســت. در عین حال 
هم رفتار  این ویروس ثابت نیســت و ممکن 
اســت جهش های بعدی آن عائم شــدیدتری 
درکــودکان داشــته باشــد. بنابرایــن نمی تــوان 
قضــاوت کلــی درباره عائم و خطرات ویروس 

برای کودکان داشت. 
تندرســتی  و  ســامت  دفتــر  کل  مدیــر 
وزارت آمــوزش و پــرورش در پایــان بــا اشــاره 
بــه واکسیناســیون فرهنگیــان گفــت: دز دوم 
واکســن فرهنگیان تقریبا رو به اتمام اســت، 
اما دریافت دز دوم برای افرادی که آسترازنکا 
دریافت کردند با توجه به نوبت دو ماهه این 
واکسن با فاصله بیشتری تزریق خواهد شد. 
تــا کنــون بیــش از ۷0 درصــد تزریــق دز دوم 
در اســتان های مختلــف انجــام شــده اســت، 
البتــه در برخی اســتان ها بیــش از ۹0 درصد، 

واکسیناسیون دز دوم را انجام داده اند.

صدورمجوزتزریق
واکسنهای»پاستور«و

»سینوفارم«برایزیر۱۸سال
رئیس ســازمان غــذا و دارو از صدور مجوز تزریق 
واکســن های پاستور و ســینوفارم برای سنین نوجوانی 

کمتر از ۱۸ سال خبر داد.
بــه گــزارش ایســنا، محمدرضــا شانه ســاز بــا اعــام 
ایــن خبــر گفــت: اعــام کردیم که واکســن پاســتور یکی 
از واکســن هایی است که می تواند برای سنین نوجوانی 
مصــرف شــود. همچنیــن واکســن ســینوفارم چیــن هــم 
مطالعــات  اســت.  کــرده  دریافــت  را  الزم  مجوزهــای 
بالینی نشــان داد که این واکســن ها می تواند در ســنین 
نوجوانی اســتفاده شــود و خوشــبختانه این ها در ســبد 
واکسیناســیون مــا هــم وجــود دارد و امیدواریــم طبــق 
معاونــت  و  بهداشــت  وزارت  اولویت بنــدی  و  برنامــه 
بهداشتی، این واکسیناسیون به موقع انجام شود تا به 

همان ایمنی زایی و قطع زنجیره برسیم.
شانه ســاز تاکیــد کــرد: اصــل قضیــه قطــع زنجیــره 
رعایــت  واکسیناســیون  بــر  عــاوه  کرونــا  بیمــاری 
فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و ضدعفونی 
کردن دســت ها اســت که باید مردم به درستی به آن ها 
توجــه کنند. واکسیناســیون یا کاهــش مرگ و میر نباید 

ما را از مسائل کلیدی و اصلی غافل کند.
شانه ســاز اظهــار کــرد: مــا در مهــر مــاه امیدواریــم 
که حداقل شــش میلیون دز واکســن پاســتور را داشــته 
باشــیم و واکســن پاســتور در مهــر به صــورت جدی وارد 
بــازار می شــود. در عیــن حــال تاکنــون 10 میلیــون دز 
واکســن را هــم برکــت تحویل داده اســت. البتــه به این 
معنا نیســت که 10 میلیون دز برای تزریق آماده باشــد، 
بلکه دو هفته زمان می برد تا برای تزریق آماده شوند.

وی افــزود: ســه واکســن دیگــر یعنــی فخــرا، رازی و 
اســپایکوژن ســیناژن هم توانستند از سازمان غذا و دارو 
مجــوز مصرف اضطــراری دریافت کنند. البته همه این ها 
تولیدات شــان زمان بر اســت و مراحل خاص خود را دارد. 
دربــاره ســایر برندهــا هــم مجوزهایــی را دادیــم و تعــداد 
زیادی از شرکت های خصوصی که یا نمایندگی کمپانی ها 
را داشــتند، مانند جانســون  و جانســون، فایــزر بایون تک 
و... همــه این هــا ماه هاســت کــه از ســازمان غــذا و دارو 
معرفی نامــه برای واردات دریافت کردند و می توانند وارد 

کنند. مشکلی برای واردات این ها وجود ندارد.
کــه داده شــد و  وی گفــت: برخــاف شــعارهایی 
هجمــه کردنــد، مــا از واردات همــه واکســن هایی که در 

دنیا معتبر هستند، استقبال می کنیم.

انتقادمشاورحقوقی
کانونعالیبهرایجدید

دیوانعدالتدربارهکاهش
سنواتکارگران

احســان ســهرابی در نامه ای به ســران سه قوه به 
آخرین رای دیوان عدالت در ارتباط با سنوات کارگران 

اعتراض کرد.
بــه گــزارش ایلنــا، احســان ســهرابی، مشــاور کانــون 
عالی شــوراهای اســامی کار کشــور در نامه ای به ســران 
ســه قــوه بــه رای اخیــر دیــوان عدالــت در ارتبــاط بــا حــق 
ســنوات کارگــران اعتراض کرد؛ رایــی که اعام می دارد در 
دادنامــه ۳۳۲۸ ســهو قلــم روی داده و نباید عناوین مواد 
۳4 و ۳5 قانون کار در حق سنوات کارگران منظور گردد.
در ایــن نامــه آمــده اســت: بازهم فشــار بــر پهلوی 
کارگران؛ باید خاطرنشان کنم طبق ماده ۲4 قانون کار، 
در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، 
کارفرمــا مکلــف اســت بــه کارگــری کــه مطابــق قــرارداد، 
یکســال یــا بیشــتر، بــه کار اشــتغال داشــته اســت برای 
هــر ســال ســابقه، اعــم از متوالــی یــا متناوب براســاس 
آخریــن حقــوق مبلغــی معــادل یکمــاه حقوق بــه عنوان 
مزایــای پایــان کار به وی پرداخت نماید. کار فرمایان نیز 
بابت سیاســتهای اقتصادی هر ســال سنوات کارگران را 
تســویه حســاب می کننــد که بــا قانــون کار مغایرت دارد 
)پس از پایان کار باید پرداخت شــود( که پس از مدتی 
هیــات عمومــی دیــوان عدالــت اداری دادنامــه قانونــی 
شــرعی صادر کرد که پرداخت کارفرمایان بابت ســنوات 
علی الحساب تلقی گردد چراکه ماده ۲4 تاکید دارد که 
کارگر پس از ۳0 فرســودگی باید بتواند مبلغی دریافت 

کند که کمک خرج زندگیش باشد.
ولی متاســفانه با اســتدالل هایی که قضات محترم 
دیوان که تفاســیر موســعی داشــتند، علی الحساب را از 
دیوان حذف وقطعی اظهار نظر کردند. و فحوی دادنامه 
را تصحیــح و کلیــه مزایایــی کــه بــه کارگر در مــاده ۳4 و 
۳5 پرداخت می شود را ماک قرار دادند که بیش از این 
کارگــران حقوق شــان تضییــع نگردد حــال می بینیم پس 
از ۲0 مــاه دادنامــه ۳۳۲۸ را تصحیــح می کننــد و اعــام 
می دارند اشــتباه شــده و ســهو قلم صورت گرفته است. 
چــه ســهو قلمــی کــه بهتریــن قضــات دیوان نشســتند و 
برای کارگرانی که هر روز شرمنده خانواده شان هستند 
تصمیــم می گیرنــد. کارگــران در بدتریــن شــرایط زندگــی 
می کننــد و اینچنیــن دادنامه هایی سرنوشــت کارگران و 

خانواده های آنان را دچار مشکل می کند.
امروز صحبت از پیشــگیری از جرم اســت؛ بند اصل 
15۶ قانون اساســی که یکی از وظایف دســتگاه قضاست 
می گوید هیچ کس مادرزاد مجرم نیست، فقر شرایطی را 
بوجود می آورد که جرم را از ممکن الوجود تبدیل به واجب 
الوجــود می کنــد؛ قضات محترم کارگران کشــور بســیار از 
ایــن آرایــی که حداقل ۳ بار توســط شــما اصــاح می گردد 
دلگیرند؛ آنچه کسورات بیمه به آن تعلق می گیرد حقوق 

است والغیر، پس شرایط کارگران را درک کنید.

اخبـــــــــــــــــار

رضایت والدین؛ شرط تزریق واکسن به محصان

خلف وعده کاهش ۲۵ درصدی قیمت ساخت طرح ملی مسکن

هجوم بنگاه های اماک به زمین های کشاورزی


