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محمدرضــا پورابراهیمی، رئیس کمیســیون 
اقتصادی مجلس که از طریق ارتباط تلفنی در این 
برنامه حضور یافته بود، با بیان اینکه باید ساختار 
نهادهای عمومی غیر دولتی، اصالح و تصمیمات 
آن هــا از دولــت جــدا شــود، گفت: آن هــا باید به 

منافع خود فکر کنند نه منافع دولت.
مطابــق مــاده 3 قانــون مدیریــت خدمــات 
کشــوری، مؤسســه یــا نهــاد عمومــی غیردولتــی 
دارای  کــه  اســت  مشــخصی  ســازمانی  »واحــد 
اســتقالل حقوقــی اســت و بــا تصویــب مجلــس 
شــورای اســالمی ایجاد شــده یا می شــود و بیش 
از پنجاه درصد بودجه ســاالنه آن از محل منابع 
غیردولتــی تأمیــن گــردد و عهــده دار وظایــف و 

خدماتی است که جنبه عمومی دارد.«
ســازمان تامیــن اجتماعی و شــهرداری ها از 
بارزتریــن مصداق های نهاد عمومی غیردولتی به 

شمار می روند. 
بــه گــزارش مهــر، پورابراهیمی  بــا انتقاد از 
»اشــکاالت ســاختاری« نهادهــای عمومــی غیــر 
دولتــی گفت: در دنیا ســازمان هایی مانند تأمین 
اجتماعی را دولت اداره نمی کند. در ایران سازمان 
تأمین اجتماعی حتی یک ریال از بودجه عمومی 
کشــور اســتفاده نمی کند، اما رئیس آن را دولت 

انتخــاب می کنــد؛ در حالــی کــه ایــن ســازمان بــه 
کارگــران و کارفرمایــان تعلق دارد و در همه جای 
دنیا، دولت ها بر روی این سازمان ها فقط نظارت 
می کننــد. بــه گفتــه او، نحــوه اداره صندوق هــای 
بازنشستگی نیز باید اصالح و از اداره دولتی خارج 

شوند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین 
با یادآوری اینکه کاهش سهم دولت در اقتصاد، 
ارتقــای کارآیــی بنگاه هــای اقتصــادی، گســترش 
مالکیــت در ســطح عمــوم و رقابت پذیــری را از 
اهداف اجرای سیاست های اصل ۴۴ است، تاکید 
کرد این در حالی است که اکنون دولت با اجرای 
سیاست های اصل ۴۴، بدهی های خود را تسویه 
می کند و این موضوع از ماهیت اصلی خود خارج 

شده است. 
او با بیان اینکه » بنگاه های دولتی باید به 
اهل عمل واگذار شــود تا عملیاتی شــود«، گفت 
که اگر ساختار کنونی رد دیون ادامه یابد، انحراف 

است.
حمیدرضــا فوالدگــر، مشــاور وزیر اقتصاد و 
رئیس کمیســیون ویژه جهش تولید و نظارت بر 
اجرای اصل ۴۴، در ادوار پیشین مجلس، نیز در 
این برنامه گفت: در شــروع اجرای سیاست های 
کلی اصل ۴۴ در سال ۱3۸۵ و سپس ابالغ قانون 
آن کــه در ســال ۱3۸۷, برخــی از واگذاری هــای 
شــرکت های بــزرگ، بــه صــورت رد دیــون دولــت 
انجام شد؛ اما بر اساس گزارش سازمان بازرسی 
ســال های  در  دیــوان محاســبات،  و  کشــور  کل 
۱3۸۹ و ۱3۹۰ که اوج واگذاری ها بود، ۹۰ درصد 
واگذاری هــا بــه صــورت رد دیــون انجــام شــد کــه 
روش رقابتی طی  و شــرایط اهلیت در آن لحاظ 

نمی شد.
نماینده ادوار هفتم تا یازدهم مردم  اصفهان 
افزود: با اصالح قانون اصل ۴۴ در سال ۱3۹3، 

تسویه، تهاتر و تادیه بدهی های قانونی دولت به 
نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های وابسته 
بــه بانک هــای دولتــی از طریــق واگــذاری ســهام 
بنگاه هــا، امــوال و دارایــی دولــت و شــرکت های 
دولتی، ممنوع شد، اما متأسفانه در دو سال اخیر 

شیوه های قبلی رد دیون دولت، تکرار شد.
مشــاور وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: 
بر اســاس آخرین مصوبه دولت در مرداد ۱۴۰۰، 
شــرکت های توســعه نیشــکر و صنایع جانبی ۲۰ 
درصــد، آلومینیــوم جاجــرم ۲۰ درصــد، مجتمــع 
صنعتی ســراین 3۸ درصد، لوله گســتر اسفراین 
۴۰ درصــد، صنایــع آلومینیــوم جنــوب ۲۴ و نیــم 
درصد، پاالیشگاه نفت شازند ۱۰ درصد و طراحی و 
ساختمان نفت ۲۴ و نیم درصد به سازمان تأمین 

اجتماعی واگذار شده است.
فوالدگــر اضافــه کرد: یکی از این شــرکت ها 
چند ســال پیش به مزایده گذاشــته شــد، اما به 
علت قیمت باال کســی نخرید، اما همین شرکت 
را با قیمت باالتری برای رد دیون دولت به شرکت 
ســرمایه گذاری تأمیــن اجتماعــی )شســتا( دادند. 
متأسفانه در این واگذاری ها، نگاه درآمدی وجود 
دارد؛ بنابرایــن بــه اهلیــت خریــدار، بهــره وری و 

کارآیی توجه نمی شود.
او بــا تاکیــد بــر اینکــه دولــت در واگذاری ها 
نباید فقط نگاه درآمدی داشته باشد، گفت: برای 
این منظور در بند »و« تبصره ۲ بودجه امسال، 
۹۰ هزار میلیارد تومان در الیحه دولت دیده شد 
که مجلس شورای اسالمی ۶۰ هزار میلیارد تومان 
به آن اضافه کرد و در مجموع ۱۵۰ هزار میلیارد 
تومــان منابــع از محــل واگذاری هــا بــرای دولــت 
تعریــف شــده کــه تــا کنون محقق نشــده اســت. 
عمده این ها از طریق رد دیون انجام شده است 
که بیشتر مصارف حاصل از این واگذاری ها برای 
جبران کسری بودجه و هزینه های جاری است.

علــی افضلی، کارشــناس اقتصــادی، نیز در 
این برنامه درباره بنگاه داری نهادهای عمومی غیر 
دولتی گفت: اگر این نهادها، شرکت های دولتی 
را به شکل رد دیون بگیرند روش خوبی نیست؛ 
زیرا رقابت را از دور خارج می کند و با غیر رقابتی 
شــدن، در زمینــه قیمت، مشــکالت و بحث هایی 
بــه وجــود می آیــد. هــدف نهایی خصوصی ســازی 
بنگاه های دولتی، مولد شــدن و افزایش تولید و 
بهره وری آنهاســت. نظــارت پس از واگذاری ها و 

خصوصی سازی ها ضعیف است.
مهــدی حیــدری، دیگر کارشــناس اقتصادی 
دعوت شــده بــه برنامــه، هــم در ارتبــاط تصویری 
گفت: کسی با اصل واگذاری شرکت های دولتی 
به ویژه شــرکت های زیان ده مخالف نیســت و در 
هیچ جای دنیا، دولت فرش، یخچال و مانند آن را 
تولید نمی کند بنابراین در این که این شرکت های 
دولتــی بایــد بــه مــردم صاحــب صالحیــت واگذار 

شود، شکی نیست.
او بــا بیــان اینکــه ســازوکار خریــد و فروش 
شرکت های غیربورسی، آن گونه که باید و شاید، 
جا نیفتاده و خرید و فروش آن پیچیده و سخت 
است، ادامه داد: باید امیدوار باشیم که نهادهای 
واسط مانند صندوق های سرمایه گذاری خصوصی 

در این زمینه اقدام کنند.
حیــدری اضافــه کرد: دولــت باید دیون خود 
را به صندوق های بازنشستگی پرداخت کند، اما 
ایــن صندوق ها لزومــاً بهترین خریدار شــرکت ها 
نیستند و این دارایی ها باید در یک بازار شفاف تر 
و روش هــای به روزتــر، بــه فــروش برســد و دیون 
دولت از این طریق پرداخت شود. باید مشکالت 
شرکت های دولتی را شناسایی کنیم و ببینیم چرا 
خریدار کافی ندارند؛ اگر این موضوع را حل کنیم، 
دولت، شرکت های خود را می فروشد و پول آن را 

برای رد دیون خود اختصاص می دهد.

گــزارشآژانــسبینالمللیانــرژیازمیزان
یارانهپرداختشــدهبهحاملهایانرژیدرسال
۲۰۲۰میــادیحاکــیازآناســتکــهایرانرتبه
نخسترادرپرداختیارانهانرژیجهانبهخود

اختصاصدادهاست.
به گزارش ایرنا از آژانس بین المللی انرژی، در 
سال گذشته میالدی در مجموع 3۵ میلیارد دالر 
یارانه در بخش گاز پرداخت شده که از این میزان، 
۴۰ درصــد از یارانــه پرداختــی جهــان در بخش گاز 

سهم ایران بوده است.
ایران در سال گذشته حدود پنج میلیارد دالر 
یارانه در بخش نفت، ۱۲.۵ میلیارد دالر در بخش 
بــرق و ۱۲.۲ میلیــارد دالر در بخــش گاز پرداخــت 
کرده است که در مجموع ۲۹.۵ میلیارد دالر یارانه 
بــه انــرژی اختصــاص داده اســت. مجمــوع یارانــه 
پرداخت شــده انرژی در جهان در این ســال عددی 
حدود ۱۸۱ میلیارد دالر بوده است. بنابراین ایران 
در سال گذشته ۱۶.۲ درصد از کل یارانه پرداخت 
شده به حامل های انرژی را به خود اختصاص داده 

است.
این در حالی است که در سال ۲۰۲۰ مقدار 
یارانــه پرداختــی انرژی در جهان ۴۰ درصد کمتر از 
سال ۲۰۱۹ بوده و با رقمی حدود ۱۸۱ میلیارد دالر 
به پایین ترین سطح از سال ۲۰۰۷ تاکنون رسیده 
است. به عبارتی دیگر، حدود ۵۰ میلیارد دالر کمتر 

از سال ۲۰۱۹ بوده است. 
آمارهــای آژانس بین المللی انرژی همچنین 
نشان می دهد که در مجموع یارانه پرداخت شده 
در بخش برق در جهان در ســال گذشــته میالدی 
عددی معادل ۵۰ میلیارد دالر بوده است که از این 
میــزان ۱۲.۵ میلیــارد دالر معادل ۲۵ درصد ســهم 

ایران است.

وخامتاوضاعتامینگازوبرق
همان طور که در گزارش آمده است، مجموع 
یارانه پرداخت شــده به بخش گاز در ســال ۲۰۲۰ 
حــدود 3۵ میلیــارد الر بــوده که ایــران با پرداخت 
۱۲.۲ میلیارد دالر یارانه در این بخش سهمی بیش 
از ۴۰ درصدی را به خود اختصاص داده و این در 
حالی است که ایران اگرچه دومین کشور دارنده 
ذخایــر گاز جهــان اســت و ظرفیــت تولیــد گاز آن 
نیز بیش از یک میلیارد متر مکعب در روز است، 
برای تامین سوخت زمستانی نیروگاه ها با مشکل 

رو به رو است.
وزیــر نفــت نیــز پیــش از این  با بیــان اینکه 
درســال گذشــته حــدود ۱۶۰ میلیــون متــر مکعب 
در بعضــی از روزهــای فصــل ســرد بخصــوص در 
استان های شمال و شمال شرق کشور کسری گاز  
وجود داشت، گفت: امسال پیش بینی می کنیم که 
با روند رشد مصرف در کشور که بین ۸ تا ۱۰ درصد 
اســت، در فصل ســرد تا ۲۰۰ میلیون متر مکعب 
در روز کسری گاز داشته باشیم، به همین دلیل 
جلسات تامین سوخت زمستانی را شروع کردیم.
با این حال کمبود گاز در زمستان بسیار جدی 
است. در سال های گذشته نیز اگرچه دیگر قطعی 
گاز بخش خانگی به ویژه در اســتان های شــمالی 
اتفاق نیفتاد، نیروگاه ها با کاهش گازرســانی در 
زمســتان دســت به گریبان بودند که این موضوع 
در کنار پایین بودن بازده نیروگاه های کشور، زنگ 
خطری برای قطعی برق در زمستان نیز به شمار 

می رود.
آمارهــا نشــان می دهــد در زمســتان ســال 
گذشته در برخی روزها، گاز تحویلی به نیروگاه ها 
به زیر ۷۰ میلیون مترمکعب در روز رسید. این در 

حالی است که اگر نیروگاه های کشور بخواهند با 
همه ظرفیت خود کار کنند ســوختی معادل ۱۹۰ 
میلیون متر مکعب گاز در روز نیاز دارند. بنابراین 
بقیه سوخت مورد نیاز نیروگاه ها در زمستان به 

وسیله سوخت مایع تامین شده است.
با این حال نگاهی به مصرف سوخت مایع در 
کشور نیز نشان می دهد که توانایی تامین روزانه 
۱۲۰ میلیــون لیتــر گازوئیل و مــازوت برای تحویل 
بــه نیروگاه هــای کشــور وجود ندارد. بررســی های 
ایرنا نشــان می دهد تعهد روزانه تحویل ســوخت 
مایــع بــه نیروگاه هــا معــادل ۵۰ میلیــون لیتــر در 
روز اســت. بخشــی از ایــن ۵۰ میلیــون لیتــر از 
مخــازن ذخیره ســازی نیروگاه هــا که در تابســتان 
پر شــده تامین می شــود و بخشی دیگر روزانه به 
نیروگاه ها تحویل خواهد شــد. بنابراین حتی اگر 
در زمســتان گاز تحویلی به نیروگاه ها روزانه ۱۰۰ 
میلیون مترمکعب در روز باشد باز هم نیروگاه ها 
با کمبودی معادل ۵۰ میلیون لیتر سوخت در روز 
برای استفاده از همه ظرفیت خود روبه رو خواهند 

بود.
در پنج ماهه ابتدایی امسال روزانه ۱۸ میلیون 
لیتر گازوئیل به نیروگاه ها تحویل شده و این در 
حالــی اســت که مصرف در این بــازه زمانی روزانه 
۱۲ میلیــون لیتــر برآورد می شــود. در هفت ماهه 
بعد ســال اما در حالی که مصرف به 3۲ میلیون 
لیتر در روز می رسد، تحویل گازوئیل ۲۹ میلیون 
لیتر خواهد بود که این تراز منفی از محل ذخیره 
گازوئیل در پنج ماهه ابتدایی سال در نیروگاه ها 

تامین خواهد شد.
مصــرف نفــت کوره نیز در حالــی که در پنج 
ماهه نخست سال در نیروگاه ها روزانه بین سه تا 
چهار میلیون لیتر بوده، در زمستان به ۱۸ میلیون 

لیتر در روز می رسد.
بــا توجــه بــه ایــن اعــداد و ارقــام مشــخص 
می شــود کــه روزانــه می توان تــا ۵۰ میلیــون لیتر 
ســوخت مایع )شامل 3۲ میلیون لیتر گازوئیل و 
۱۸ میلیون لیتر مازوت( در نیروگاه ها مصرف کرد. 
نگرانی ها آنجا بیشتر می شود که مصرف گازوئیل 
در داخــل کشــور نیــز رو بــه فزونی اســت. اکنون 
مصرف گازوئیل در بخش حمل و نقل کشور ۷۰ 
میلیــون لیتــر در روز اســت و با توجــه به ظرفیت 
تولید ۱۱۵ میلیون لیتری پاالیشگاه های کشور برای 
تولید گازوئیل، حدود ۴۰ میلیون لیتر برای سایر 

مصارف باقی می ماند.
بر اساس تراز سال ۹۷، مصرف فعلی انرژی 
کشور معادل ۶.3 میلیون بشکه نفت در روز است 
کــه چنانچه برنامه های بهینه ســازی انجام شــود، 
قابلیــت صرفه جویــی ۵۰ درصــدی مصــرف انرژی 

وجود خواهد داشت. 
در طــول دهه هــای اخیر عرضه انــرژی اولیه 
کشــور به طور متوســط ســاالنه ســه درصد رشــد 
داشــته و با توجه به رشــد تولید ناخالص داخلی 
موجب روند افزایشــی شــدت مصرف انرژی اولیه 
شده است؛ در حالی که شدت مصرف انرژی جهان 
در طول دهه های گذشــته روند کاهشــی داشــته 
اســت. اکنون شــدت عرضه انرژی در ایران بیش 
از ســه برابر متوســط جهانی اســت و ایران از نظر 
میزان عرضه انرژی نزدیک به کشــور آلمان است 
اما شدت انرژی ایران ۶ برابر آلمان است. این در 
حالی است که میزان تولید ناخالص آلمان با توجه 
به شاخص برابری قدرت خرید بیش از سه برابر 
و بدون در نظر گرفتن این شــاخص ۶ برابر ایران 
است و این اعداد نشان می دهد مصرف انرژی در 

ایران در خدمت بخش غیر مولد است.

روزنامهبینالمللیاقتصادیصبحایران
w w w . a s r e - e g h t e s a d . c o m

پرداخت ۴۰ درصد یارانه گاز  
و 25درصد یارانه برق جهان در ایران
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مقاومت های بومی و پیچ و خم های اداری؛ سد راه  
انرژی های نو در آلمان

ترجمه:محمودنوابمطلق

برنامه ریزی چین برای جهانی سازی »یوان«
ترجمه:سلیمحیدری

افزایش برده داری نوین؛ پیامد بحران آب و هوایی

نسیمتغییراتدرآلمانوزیدنگرفته
استودرآستانهبرگزاریاتنخاباتعمومی
در۲۶ســپتامبر)۴مهر(موضــوعاســتفاده
ازانرژیهــاینــودرصــدرمطالــبمباحث
سیاسیقرارگرفتهاست.براساسقانون،
کشورآلمانبایدتاسال۲۰۴5)۱۴۲۴(با
استفادهازانرژیهایمختلف،کربنزدایی
رابــهطــورکامــلاجــراکنــد.امامشــکات

فراوانیدراینزمینهوجوددارد.
اگرچه احزاب مطرح آلمان طرفدار اســتفاده از انرژی 
خورشیدی و توربینهای بادی هستند اما کاغذ بازی های اداری 
و مقاومتهای مردمی روند این تغییرات را کند کرده اســت. 
مقاومت های مردمی بیشتر در مناطق روستایی خودنمایی 
می کند. تأخیر در صدور مجوزهای ساخت و شکایات مردمی 
از تأسیسات انرژی های پاک از جمله موانع اداری به شمار 
می روند که اریش وست، مدیر نیروگاه بادی از آن نام برده 
و اظهار امیدواری کرده است پس از انتخابات از بین بروند.
انرژی هــای  از  اســتفاده  مــا  »هــدف  می گویــد:  او   
تجدید پذیر است ولی موانع زیادی بر سرراه تحقق این هدف 
وجود دارد. قوانین محلی ناشی از سیاست تمرکززدایی در 
آلمــان از مهمتریــن این موانع هســتند.« به ویــژه در ایالت 
بایرن دلیل اعمال قانون رعایت فاصله مشخص ده برابری از 
منازل؛ برای اجرای تأسیسات توربینهای بادی مشکل جدی 
وجود دارد. بر اساس این قانون طی دو سال گذشته هیچ 
توربین بادی ای در این منطقه نصب نشده است. همچنین 
طبــق ایــن قانــون در مجاورت مناطق ســاحلی اساســا هیچ 
ساخت و سازی نباید انجام شود و ساکنان این مناطق نیز از 

این قانون ناراضی هستند. 
در  وارگُلزهــاوزن  شــهرداری  مشــاور  وارمــوت،  وبــر 
ایــن ایالــت در اجتمــاع معترضــان توربینهــای بــادی بــا ابراز 
ناخرســندی از این قوانین اعالم کرد: »به دلیل پیش بینی 
تسیسات دو توربین بادی در این منطقه ما دیگر به ساخت 
منازل مسکونی نمی توانیم فکر کنیم.« ۷۰ درصد ساکنین 
وارگُلزهاوزن به این وضع معترضند. آنها معتقدند در معرض 
هجــوم توربینهــای با ارتفاع ۲۰۰ متــر قرارگرفته اند و ارزش 

منازلشان کاهش یافته است. 
از سوی دیگر، احزاب سبز و محافظه کار معتقدند دو 
درصــد از زمینهــای ملی باید به اســتفاده از انرژی های پاک 
اختصاص یابد. سوسیال دموکرات ها و محافظه کاران نیز در 
نظر دارند روند صدور مجوز تأسیســات  توربینهای بادی را 
از شش سال به شش ماه کاهش دهند. کارهای اداری در 
وارگُلزهاوزن گاهی تا ۱۰ سال طول می کشد. به عنوان مثال، 
در یکی از مناطق روستایی این ناحیه سرمایه گذاران به دلیل 
شــکایت صاحبان منازل مجاور مجبور شــدند فونداســیون 
مدرن یک توربین بادی را که به منظور کاهش سروصدای 
آن تدابیر ویژه ای اتخاذ شده بود، تخریب و از فونداسیون 

قدیمــی اســتفاده کننــد و در نتیجــه شــش 
میلیون یورو متضرر شدند. 

سرمایه گذاران در این بخش معتقدند 
اوال؛ رونــد صــدور مجوزهــا بایــد تســهیل و 
تســریع شــود. ثانیــا؛ پــس از صــدور مجــوز 
اطمینان از انجام آن نیز فراهم شود تا چنین 
ضررهایــی متوجه آنها نشــود. ریموند کام، 
رئیــس انجمن انرژی های تجدید پذیر ایالت 
بایــرن، با تقبیح البی طرفــداران انرژی های 
فســیلی  و دفاع از تولیدکنندگان انرژی های پاک می گوید: 
»در ] انتخابات ۲۰۲۱ [ البی استفاده از گاز طبیعی بیشترین 
منافــع را در حــذف تولیــد انرژی پاک دارد و بســیار ذی نفوذ 
اســت. این امر بســیار خطرناک اســت.ما باید با افشــاگری 
بــه ایــن البی گری هــای سیاســتمداران خاتمــه دهیــم. آنهــا 
آلوده کنندگان محیط زیست هستند. نباید اجازه دهیم بار 

دیگر فرصت ها در این چهار سال از بین برود.« 
ِــرگ منطقــه روســتایی نزدیــک مونیــخ  بــرای  در اِبِرزب
اســتقرار تأسیســات  توربینهای بادی در یک جنگل دولتی 
بــه دور از مناطق مســکونی به رأی مــردم مراجعه کرده اند. 
آژانس انرژی در این منطقه در ابتکاری با تولید بازی هایی 
اســتفاده از انرژی هــای نــو را ترویج می کند. بنابراین اقبال 
مردم به توربین های بادی بیشتر شده است. مانوئل کنشت 
از افــراد ایــن آژانس می گوید: »بخش اِبِرزبِرگ در نظر دارد 
تــا ســال ۲۰3۰ )۱۴۰۹( بــه هوای کامال پاک دســت یابد. به 
همین منظور ما صرفا باید به استفاده از انرژی سلول های 
خورشــیدی و توربینهای بادی فکر کنیم. این تنها راه حذف 

کامل سوخت فسیلی است.« 
اگر چه در این منطقه اکثریت مردم به نصب توربینهای 
بــادی رأی داده انــد، طرفــداران حفــظ جنگل هــا  از مخالفان 
جدی اجرای این طرح هستند  و به مراجع قضایی نیز در این 
خصوص شکایت کرده اند. اعضای انجمن حمایت از جنگل 
در این منطقه معتقدند فضاهای دیگری که مناسب استقرار 
ِــرگ باشــد، وجــود دارد. پره هــای  توربینهــای بــادی در ا اِبِرزب
توربینهــا خطراتــی برای حیوانات جنگل در بــر دارد، به ویژه 
برخی پرندگان نادر موجود در این جنگل ها مثل نوعی جغد 
و خفاش که شدیدا در معرض انقراض نسل قرار می گیرند. 
در این حال، طرفداران استفاده از انرژی های پاک معتقدند 
این امر در نهایت منجر به حفظ حیات وحش خواهد شد. 
اکنون در آلمان 3۰ هزار توربین بادی مستقر است و 
برای رسیدن به قله انرژی پاک این رقم باید دو و حتی سه 
برابر شود. استفاده از انرژی خورشیدی  راه دیگر رسیدن به 
این قله اســت. با نصب تابلوهای خورشــیدی در بام منازل 
مقدار قابل توجهی از این انرژی پاک به دست می آید. با این 
حال، دولت جدید آلمان با تجدید نظر در قوانین می تواند 

مشکالت بر سر راه رسیدن به این قله را کاهش دهد.
منبع:یورونیوز

بهگفتهبانکمرکزیچین،اینکشور
درحالبرنامهریزیبرایبینالمللیســازی
یــوانبــهصــورت»پیوســتهومحتاطانــه«
اســت.بانــکمرکــزیایــنکشــورمتعهــد
شدهاستنظارتبرسرمایههایفرامرزی
سیســتماتیک خطرهــای از و تقویــت را

جلوگیریکند.
انتظــار مــی رود توافقنامــه مشــارکت 
اقتصادی جامع منطقــه ای )RCEP(، روابط 

تجاری بین کشــورهای منطقه آســیا و اقیانوسیه را تقویت 
کنــد. بنابرایــن فرصت های بیشــتری برای اســتفاده از یوان 
در شهرک های مشترک و فعالیت های سرمایه گذاری ایجاد 
می شود. این پیمان در اواخر سال ۲۰۲۰ در اجالس مجازی 
انجمن کشــورهای جنوب شــرقی آســیا به میزبانــی ویتنام 

منعقد شد. 
همچنین بر اســاس گزارش تســویه حســاب کاالهای 
تجاری، دولت چین به دنبال افزایش استفاده از این ارز در 

تجارت الکترونیکی فرامرزی خود است.
تسویه حساب های ارزی چین بوسیله یوان در مبادالت 
بین اســتان هاینان و انجمن کشــورهای جنوب شــرق آسیا 
)ASEAN( در نیمه اول سال ۲۰۲۱ هفت برابر شده است.

بانــک مردمــی چیــن افــزود کــه در حــال برنامه ریــزی 
برای بررسی گزینه های بیشتر برای سرمایه گذاری و تأمین 
مالی بوســیله یوان اســت. تنظیم گر بانک مرکزی همچنین 

همکاری برای تســویه ارز با ســایر کشــورها 
را افزایش داده و زیرســاخت های تســویه را 

بهبود می بخشد.
اعالم شــده،  گزارش هــای  بــر  بنــا 
پرداخت هــای بیــن المللــی انجــام شــده بــا 
ارز محلــی چیــن در ســال ۲۰۲۰ بالــغ بــر 
۲۸.3۹ تریلیون یوان )۴.3۹ تریلیون دالر( 
بوده اســت که نســبت به ســال قبل ۴۴.3 
درصد افزایش یافته است. در همین حال، 
پرداخت هــای انجام شــده در شــهرک های مــرزی به وســیله 
یوان، ۴۶.۲ درصد از کل پرداخت های بین المللی را به خود 
اختصاص داده است که به باالترین حد خود رسیده است.
پکن از سال ۲۰۰۹ )۱3۸۸( در تالش است تا نفوذ یوان 
را در سراسر جهان گسترش دهد تا وابستگی به دالر آمریکا 
در تجارت و سرمایه گذاری را از بین ببرد، همچنین جایگاه 
دالر آمریکا به عنوان مهمترین ارز ذخیره جهان را به چالش 

بکشد.
ســال گذشــته، در بحبوحــه همه گیری کوویــد -۱۹، یوان 
در برابــر دالر آمریــکا بــرای چنــد مــاه در حال کاهــش بود. در 
ماه مه ۲۰۲۰ )اردیبهشت ۱3۹۹(، بانک مردمی چین نرخ ارز 
ملی را به ۷.۱3۱۶ یوان در هر دالر کاهش داد که پایین ترین 
سطح از فوریه ۲۰۰۸ )اسفند ۱3۹۸( است. با این حال پس 
از آن، یوان شروع به تقویت تدریجی در برابر پول آمریکا کرد.
منبع:راشاتودی

زیســت محیــط بینالمللــی موسســه محققــان
وتوســعه)IIED(وموسســهضــدبــردهداریهشــدار
دادنــدمیلیونهــانفــرازافــرادیکهمجبورنــدبهدلیل
خشکســالیوتوفانهایشــدیدخانهوکاشــانهخودرا
ترککنند،باخطربردهدارینوینوقاچاقانســاندر

دهههایآیندهمواجهمیشوند.
به گزارش ایرنا از روزنامه گاردین، این پژوهشگران 
برای نمونه، در بخشی از گزارش جدید خود نتیجه گرفتند 
که خشکسالی در مناطق شمالی کشور غنا جوانان و زنان 

را وادار کرده به شهرهای بزرگ مهاجرت کنند.
بــر اســاس ایــن گــزارش، بســیاری از زنانــی کــه بــه 
عنوان باربر به کار گرفته می شوند در معرض خطر قاچاق 
انســان، هتک حرمت جنســی و برده داری با بدهی قرار 
دارنــد کــه نــوع جدیــدی از بــرده داری نویــن اســت کــه با 
بهره برداری از کارگران، از آنها برای پرداخت بدهی های 

سنگین استفاده می شود.
توفان هــای شــدید در مــرز بیــن هنــد و بنــگالدش 
نیز باعث ســیل و کاهش اراضی کشــاورزی شده است. 
با توجه به اینکه کشــورهای این منطقه محدودیت های 
مهاجرتــی را تشــدید کرده انــد، محققــان چنیــن نتیجــه 
گرفته اند که قاچاق انسان در مناطق آسیب دیده، افرادی 
را کــه بــه ناچــار باید به امید اشــتغال  و کســب درامد از 

مرز هند عبور کنند هدف قرار می دهند. قربانیان قاچاق 
اغلب مجبور به کار اجباری می شوند.

فــران ویت، مشــاور برده داری نویــن و تغییرات آب 
و هوایــی، در موسســه ضــد بــرده داری گفــت: تحقیقات 
مــا تاثیــرات دومینویــی تغییــرات آب و هوایــی بــر زندگــی 
میلیون هــا نفر را نشــان می دهــد. وخامت اوضاع آب و 
هوایی به نابودی محیط زیســت کمک، مردم را وادار به 
ترک خانه وکاشانه شان و آنها را در مقابل قاچاق انسان، 

بهره برداری جنسی و برده داری آسیب پذیر می کند.
بانک جهانی برآورد می کند که تا سال ۲۰۵۰ تاثیر 
بحران آب و هوایی، کمبود آب و افزایش ســطح دریاها 
بیــش از ۲۱۶ میلیــون نفــر را در شــش منطقــه از جملــه 
آفریقای زیر صحرا، جنوب آسیا و آمریکای التین از خانه 

و کاشانه خود آواره خواهد کرد.
ایــن گــزارش هشــداری جدی بــه رهبــران جهان در 
COP آستانه اجالس آب و هوای سازمان ملل موسوم به
اســت که ۲۶ نوامبر برگزار می شــود و از آنها می خواهد 
مطمئن شوند که وضعیت اضطراری آب و هوایی را رفع 

کنند تا با برده داری نوین مبارزه شود.
این گزارش همچنین بیان می کند سوء استفاده از 
حقوق مهاجران به نفع رشــد و توســعه اقتصادی نادیده 

گرفته شده است.

درسایتروزنامهبخوانید:

درسایتروزنامهبخوانید:



خدمــــــــــاتوتوزیـــــــــــع .  سه شنبه . 30 شهریور 1400 . سال هجدهم . شماره 4756 . 

آغازفروشفوقالعاده
4محصولسایپا

گروهخودروســازیسایپادرراستایآرامشبازار
وجلوگیــریازهرگونهنوســانقیمت،دومینفروش

فوقالعادهشهریورراازروزگذشتهآغازکرد.
به گزارش سایپانیوز، فروش فوق العاده 4محصول 
ســایپا كــه شــامل کوییــك با گیربكــس معمولــی )رینگ 
فــوالدی(، کوییــك R بــا گیربكــس معمولــی، كوییكS و 

ساینا S است از روز دوشنبه ساعت 15آغاز شد.
صــورت  بــه  و  2روز  متقاضیــان  اســاس  ایــن  بــر 
فــروش  اینترنتــی  آدرس  بــه  می تواننــد  شــبانه روزی 
آدرس بــه  ســایپا  خودروســازی  گــروه   محصــوالت 

عملیــات  و  کننــد  مراجعــه   saipa.iranecar.com

پیش ثبت نام را انجام دهند.
منتخبان طرح فروش فوق العاده حداکثر تا ۹۰روز 

می توانند خودروی ثبت نام شده را تحویل بگیرند.
ماننــد طرح هــای  نیــز  طــرح  ایــن  پیش ثبت نــام  در 
گذشته فروش خودرو در کشور، مبلغی دریافت نمی شود 
اما پس از قرعه کشــی، اسامی منتخب ۷2ساعت فرصت 
خواهند داشــت تا با واریز کل مبلغ خودرو، برای تکمیل 

ثبت نام خود اقدامات الزم را انجام دهند.

قیمتخودرو)تومان(نوعخودرو
کوییک با گیربکس معمولی 

141.۰۶2.۰۰۰)رینگ فوالدی(

14۹.41۶.۰۰۰کوییک  R با گیربکس معمولی

S 142.5۳۷.۰۰۰ساینا

S 154.۹۹5.۰۰۰کوییک

توزیعروغنموتورتقلبیدر
حاشیهشهرهاوجادهها

رئیساتحادیهصنففروشــندگانالستیکگفت
کــهتوزیــعروغنموتــورتقلبــیدرحاشــیههایشــهر
وجادههــابــهعلــتتوزیــعنشــدنصحیــحکارخانههــا
صــورتمیگیــردوبــاوجــوداینکــهقیمــتروغنموتور
۴۱درصــدافزایشیافتــهاســتکارخانههــاقیمتهــارا
افزایــشوعرضــهراکاهــشدادهاند.حتــیکارخانهها
بهصــورت روغنموتــور کنــار در را دیگــر محصــوالت

تحمیلیمیفروشند.
بــه گزارش اتاق اصناف تهران، داود ســعادتی نژاد، 
بــا اشــاره به کاهــش عرضه روغن موتــور در بازار گفت: 
درخواســت تولیدکننــدگان روانــکار افزایــش ۷2درصدی 
قیمــت روغــن موتور بوده اســت؛ اما ســازمان حمایت با 
41درصــد آن موافقــت کــرد و بــه نظــر می رســد که علت 
کاهش ســطح عرضه نیز همین موضوع اســت تا تغییر 

قیمت دوباره اعمال شود.
او همچنیــن بــه فــروش تحمیلی ســایر محصوالت 
در کنــار روغــن موتور اشــاره و تاکید کرد: با وجود اینکه 
قیمــت روغــن موتور چــه برای خودروهــای بنزینی و چه 
دیزلــی 41درصــد افزایــش یافتــه اســت، امــا کارخانه هــا 
بازهم عرضه را کمتر کرده اند و یا محصوالت دیگر خود 
را در کنار روغن خودرو به صورت تحمیلی می فروشند.
ســعادتی نژاد بیــان کــرد: فــروش تحمیلــی کاال از 
ســوی کارخانه هــا بــه طــور قطــع مشــکالت زیــادی برای 

واحدهای صنفی و مردم به وجود می آورد.
و  روغــن  الســتیک،  فروشــندگان  اتحادیــه  رئیــس 
پنچرگیری تهران با انتقاد از تبعات فروش تحمیلی کاال بر 
مصرف کنندگان و فروشندگان بازار افزود: به عنوان مثال 
بسیاری از تولیدکنندگان به توزیع کنندگان و فروشندگان 
در بازار تاکید می کنند در کنار یک کارتن روغن موتور باید 
پنج کارتن ضد یخ یا شیشه شور نیز برای عرضه ببرند که 
این فشار و تحمیل وضع سختی را برای واحدهای صنفی 

و همچنیــن مردم ایجاد خواهد کرد.

دغدغهجدیدفروشروغنهای
تقلبیدربازار

سعادتی نژاد با توجه به الزام اخیر سازمان حمایت 
در خصــوص ثبــت اطالعــات در ســامانه جامــع تجارت و 
شفاف ســازی در ایــن بخــش تصریــح کــرد: امیدواریم با 
این تصمیم دولت، کارخانه ها سطح عرضه را زیاد کنند 

تا مردم دچار مشکل نشوند.
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان الســتیک، روغــن و 
پنچرگیری تهران با اشــاره به اینکه مشــکلی برای میزان 
تولیــد روغــن موتــور در کشــور وجــود نــدارد، تاکید کرد: 
در صــورت تــداوم کاهــش عرضه تولیدکننــدگان روانکار 
ضمــن اینکــه بــازار بــه ســمت افزایــش قیمــت خواهــد 
رفــت بلکــه دغدغــه جدی تــر فــروش روغن هــای تقلبــی 
اســت چراکــه بــا این شــیوه عرضه، بــازار تن بــه فروش 
روغن هــای تقلبــی می دهــد. ســعادتی نژاد در ادامــه بــا 
توجه به مشکالت ناشی از واگذاری قیمت تایر و روغن 
بــه انجمن هــای صنفی تولیدکنندگان بیان کرد: تا پیش 
از این قیمت گذاری این کاالها از سوی سازمان حمایت 
و ســتاد تنظیــم بــازار صــورت می گرفــت اما این مســئله 
بــه انجمن هــای تولیــدی واگذار شــد که به نظــر تصمیم 
درســت و کارشناســی نیســت و بایــد در ایــن خصــوص 

بررسی و فکر اساسی تری شود.

 بازارتایرکششیبرایافزایش

قیمتندارد
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان الســتیک، روغــن و 
پنچرگیــری تهــران در ادامــه بــه آخریــن وضــع بــازار تایر 
اشــاره و بــا توجه به برنامــه تولیدکنندگان برای افزایش 
قیمــت تایر اظهار کرد: خوشــبختانه افزایش 15درصدی 
قیمت الســتیک از سوی تولیدکنندگان پس از مخالفت 
ســازمان حمایت از مصرف کنندگان منتفی شــده اســت 
چرا که با اشــباع الستیک، بازار هیچ گونه کششی برای 

باال بردن قیمت ها را ندارد.
ســعادتی نژاد در پایــان بــه کاهــش فاصلــه قیمــت 
کارخانــه و بــازار و خروج دالالن از بازار الســتیک اشــاره 
و اضافــه کــرد: در وضعی که بازار تایر به تعادل رســیده 
اســت هر گونه افزایش بیشــتر قیمت به جریان تقاضا 

آسیب زده و بازار را با رکود سنگینی روبرو می کند.
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اخبـــــــــــــــــار

درحالــیطبــقوعــدهســازمانهواپیمایــی
مقررشــدشــرکتهایهواپیمایــیداخلیبلیت
پروازهایاربعینرابرایبازهزمانی28شهریور
تــا۱0مهــر۱۴00بــاقیمــتمصــوببفروشــندکه
شــرکتها گرانفروشــی از حکایــت بررســیها
بلیــت و رفــتدارد فــروشفقــطدرمســیرِ و

برگشتموجودنیست.
به گزارش خبرگزاری فارس بر اساس توافق 
کشــورهای ایران و عراق مقرر شــد، امســال فقط 
۶۰هزار زائر به ســفر اربعین اعزام شــوند و اعزام 

فقط از طریق حمل و نقل هوایی باشد.
در این راســتا ثبت نام متقاضیان در سامانه 
ســماح بــرای ثبت اســامی فقط ۶۰هــزار متقاضی 

انجام شد.
دارا بــودن ویــزای عــراق، تزریــق هــر 2دوز 
واکســن و دارابــودن تســت منفی کرونــا با اعتبار 
اعــالم شــده  زوار  اعــزام  از شــرایط  ۷2ســاعت، 

است.
همچنیــن تاکیــد شــده اســت تهیــه بلیــت 
هواپیما فقط با اخذ ویزای عراق امکان پذیر است 
و بــه هیــچ وجــه زواری که روادید عــراق را ندارند 
بلیــت پــرواز اربعین تهیه نکنند چون در فرودگاه 

نجف و بغداد روادید صادر نمی شود.
از آن منظــر کــه ســفر اربعیــن امســال فقط 
هوایی است، مقرر شد طبق روال هر ساله، نرخ 
مصوبــی بــرای بــازه زمانی مشــخص در پروازهای 
اربعین در نظر گرفته شود، در این راستا سازمان 
هواپیمایی کشــوری طی جلســه ای با شرکت های 
هواپیمایی مقرر کرد برای بازه زمانی 28شهریور 
تــا 1۰مهــر 14۰۰، فــروش بلیت پروازهــای اربعین 
از ســوی شــرکت های هواپیمایی داخلی با قیمت 

مصوب انجام شود.
شــرکت های  انجمــن  دبیــر  اعــالم  طبــق 
هواپیمایــی بــه فــارس، قیمــت بلیــت پروازهــای 
تهــرانـ  نجــفـ  تهران 5میلیون تومان و یک طرفه 
این مسیر ۳.2میلیون تومان در نظر گرفته شده 
اســت؛ همچنین در مســیر مشهد ـ نجف ـ مشهد 
قیمت بلیت ۶میلیون تومان و در مسیر یک طرفه 
مشــهد تــا نجــف و یــا بالعکــس 4میلیــون تومــان 

تعیین شده است.
از فرودگاه هــای کرمــان، زاهــدان و یــزد بــه 
نجــف و ســپس برگشــت قیمــت بلیــت پروازهــا 
فرودگاه هــا  بقیــه  در  و  اســت  تومــان  ۶میلیــون 
قیمت بلیت در مســیر رفت و برگشــت 5میلیون 
تومان تعیین شــده اســت؛ البته این نرخ ها فقط 
مربوط به پروازها در ایام اربعین از 28شهریور تا 
1۰مهر 14۰۰است و نرخ های بلیت پیش و بعد از 

این بازه زمانی تابع عرضه و تقاضا است.
به گفته اسعدی سامانی، 12شرکت هواپیمایی 
می کننــد  مشــارکت  امســال  اربعیــن  پروازهــای  در 
بــرای  اربعیــن  پروازهــای  55۰مجــوز  از  بیــش  و 

شرکت های هواپیمایی داخلی صادر شده است.

فروشبلیتپروازهایاربعینبا
دریافتاطالعاتزوارازسازمانحج
به گزارش فارس، طی هماهنگی ارگان های 
متولــی ســفر زیارتی اربعین، مقرر شــد اطالعات 
زوار دارای شــرایط کــه در ســامانه ســماح تاییــد 
شــده اند به ســامانه هواپیمایی کشــوری ارسال و 
سپس فروش بلیت پروازهای اربعین آغاز شود.
اطالعــات  ارســال  از  پــس  راســتا  ایــن  در 
تاییدشــده زوار فــروش بلیــت پروازهــای اربعیــن 
بــه صورت غیرمنســجم و البتــه غیرمنظم در حال 
حاضر آغاز شده است اما این نوع فروش زوار را 

با مشکالتی مواجه کرده است.

سودجوییبرخیشرکتهای
هواپیماییباراهکارهایقانونی

پیگیــری خبرنــگار فــارس حاکی از آن اســت 
که در آژانس های فروش بلیت پروازهای اربعین 
در حــال حاضــر فقط بلیت رفــت یعنی از مقاصد 
مختلــف کشــورمان بــه نجــف آن هــم در برخــی 
آژانس هــا موجــود اســت و زائــر نمی توانــد بلیــت 

رفت و برگشت را همزمان دریافت کند.
این موضوع از آن منظر اهمیت پیدا می کند 
کــه طبق هماهنگی ســامان هواپیمایی کشــوری، 
پروازهای تهران ـ نجف ـ تهران 5میلیون تومان و 

یــک طرفه این مســیر ۳.2میلیــون تومان در نظر 
گرفته شــده اســت؛ همچنین در مســیر مشــهد ـ 
نجــفـ  مشــهد قیمت بلیــت ۶میلیون تومان و در 
مســیر یــک طرفــه مشــهد تا نجــف و یــا بالعکس 

4میلیون تومان تعیین شده است.
حــال اگــر زائــری نتوانــد بلیــت برگشــت را 
تهیــه کنــد، در واقــع بلیت رفت را بایــد به عنوان 
بلیــت یک طرفــه با قیمــت ۳.2میلیــون تومان در 
 مســیر تهران-نجــف و 4میلیــون تومان در مســیر

مشــهد-نجف خریداری کند و با احتســاب همین 
قیمــت بلیــت در مســیر برگشــت، درواقــع یــک 
زائــر در ایــن مســیر بایــد ۶.4میلیــون تومــان در 
تومــان  8میلیــون  و  تهران-نجف-تهــران  مســیر 
در مســیر مشهد-نجف-مشــهد بپــردازد و بدیــن 
ترتیب شــرکت های هواپیمایی با این روش ســود 

بیشتری حاصل می کنند.

بینظمیدرعرضهبلیت
پروازهایاربعین

از ســوی دیگــر در اغلب ســایت های فروش 
بلیت پروازهای خارجی یا بلیت پروازهای اربعین 
موجود نیست و یا با قیمت های بسیار گران و به 

صورت کانکشن )ارتباطی( موجود است.
شــرکت های  اغلــب  ســایت  در  همچنیــن 
هواپیمایــی داخلی هــم یا فروش بلیت پروازهای 
اربعین وجود ندارد و یا به صورت مسیر یک طرفه 

می فروشند.

نگرانیزواراربعینبابتاخذ
بلیتپروازهایبرگشتازنجف

در سرکشــی از چنــد آژانــس فــروش بلیــت 
پروازهای اربعین، یکی از همین زوار به خبرنگار 
بلیــت  فــروش  دفتــر  چندیــن  می گویــد:  فــارس 
پروازهــای نجــف را پیگیــری کــرده ام امــا یــا بلیت 
فقــط بــا نرخ های گــران و غیر مصــوب وجود دارد 
و یــا متصــدی فــروش برخــی آژانس هــا هــم کــه 
فروش بلیت با نرخ مصوب دارند مدعی هستند 
شــرکت ها فقــط پروازهــای رفــت را بــاز کرده اند و 
امکان اخذ بلیت برای پروازهای برگشت نیست، 
بنابرایــن بایــد در مســیر تهران-نجــف بلیــت را بــا 
کنیــم در  تومــان خریــداری  قیمــت ۳.2میلیــون 
حالــی کــه مــن برنامه ریــزی کــرده ام روز ۶مهــر از 
نجف به تهران برگردم و در این صورت نمی دانم 

آیا آن روز می توانم بلیت دریافت کنم یا خیر.
یکــی دیگــر از زوار متقاضــی خریــد بلیــت 
پروازهــای اربعین به فارس می گوید: وقتی بلیت 
را فقــط در مســیر رفــت می فروشــند درواقــع زائر 
هنگامــی که در کشــور عراق هســت مــدام نگران 
اخذ بلیت برگشــت اســت و فکر و ذهنش بیش 
از آنکــه غــرق معنویــات ایــن ســفر باشــد، بایــد 
بــه فکــر پــرواز برگشــت باشــد، من و چنــد نفر از 
همــکاران برنامه ریزی کرده ایــم 4مهر از تهران به 
نجــف پــرواز کنیــم و 1۰مهــر بــه تهــران برگردیــم، 
حــال اگــر 1۰مهر بلیت موجود نباشــد و بخواهیم 

برای 11مهر بلیت بگیرم، عرضه بلیت با نرخ های 
بســیار گــران خواهد بــود و پرداخــت آن رقم های 

نجومی توانایی ما نیست.
موضوع را از یکی از متصدیان فروش بلیت 
پیگیــری  آژانس هــا  یکــی  در  خارجــی  پروازهــای 
کردیــم؛ او می گوید: شــرکت های هواپیمایی فقط 
پروازهــای رفــت از تهــران بــه نجف را بــرای ما باز 
کرده اند و اعالم کرده اند هنوز پروازهای برنامه ای 
برگشت از نجف باز نشده است و همین موضوع 
موجب ســرگردانی زوار شــده اســت ما هم پاسخ 

قانع کننده ای برای آنها واقعا نداریم.

سازمانهواپیماییهنوزدرباره
بینظمیدرعرضهبلیتپروازهای

اربعینپاسخیندادهاست
 این در حالی اســت که ســازمان هواپیمایی 
کــرد  اعــالم  خــود  اطالعیــه  آخریــن  در  کشــوری 
زوار بــه هیچ وجــه بلیــت پروازهــای اربعیــن را بــا 
نــرخ غیرمصــوب خریــداری نکنند و گران فروشــی 
کشــوری  هواپیمایــی  ســازمان  بــه  را  شــرکت ها 

گزارش کنند.
پیگیری خبرنگار فارس از انجمن شرکت های 
هواپیمایی و سازمان هواپیمایی کشوری هنوز به 
نتیجه نرسیده است اما امیدواریم هر چه زودتر 
ســازمان هواپیمایی کشــوری به عنــوان حاکمیت 
صنعــت حمــل و نقــل هوایــی در این حــوزه ورود 

کند و نظارت ها را افزایش دهد.

مدیــرکلحمــلونقــلمســافریســازمان
راهــداریوحمــلونقــلجــادهایقیمــتبلیــت
مــرز از اربعیــن زائــران بازگشــت اتوبوسهــای

مهرانرااعالمکرد.
داریــوش باقرجــوان در گفت وگــو با خبرنگار 
مهــر اظهــار کــرد: بر اســاس اعالم ســتاد اربعین، 
زائرانــی کــه در ایــام اربعیــن به صــورت هوایی به 
عتبــات عالیــات مشــرف می شــوند می تواننــد در 
بازگشــت یا از مســیر هوایی و یا از مســیر زمینی 

به کشور بازگردند.
مســافری  جــاده  نــاوگان  تأمیــن  دربــاره  او 
زائــران اربعیــن در مســیر بازگشــت از مــرز مهران 
گفت: طبق عرف ســال های گذشــته، دوره زمانی 
پیــک ســفرهای بازگشــت زائران، یــک روز قبل از 
اربعیــن، روز اربعیــن و یــک روز بعــد از اربعیــن 
اســت. مدیــرکل حمــل و نقــل مســافری ســازمان 
راهــداری و حمــل و نقل جاده ای اظهار کرد: طبق 
محاســباتی کــه داشــته ایم، ممکن اســت 2۰هزار 
نفــر بلیــت برگشــت هوایــی را انتخــاب کننــد و 
4۰هــزار نفــر زمینــی برگردند که به طور متوســط 

در هر یک از سه روز مذکور، 1۳تا 14هزار نفر از 
مسیر زمینی وارد کشور می شوند.

او ادامــه داد: امــا اگــر حتــی کل ۶۰هــزار 
نفری که در ایام اربعین حســینی )ع( به زیارت 
عتبــات عالیــات خواهند رفت، بخواهند بصورت 
زمینــی از مــرز مهــران برگردند، متوســط ورودی 
ایــن پایانــه مــرزی، 2۰هــزار نفــر  بــه کشــور از 
است؛ با در نظر گرفتن ۶۷۰دستگاه اتوبوس با 
متوســط ظرفیت هر اتوبــوس، ۳۰نفر می توانیم 
ایــن زائــران را جابه جا کنیم؛ بنابراین دغدغه ای 
شــرایط  و  نداریــم  نــاوگان  تأمیــن  در خصــوص 

بازگشــت زائران، عادی است.
باقرجــوان در خصــوص نــرخ بلیــت اتوبوس 
نرخ گــذاری  گفــت:  نیــز  زائــران  بازگشــت  بــرای 
اتوبوس هــای تــردد زائــران اربعیــن، تابــع شــرایط 
گذشــته اســت؛ اتوبوس ها ناگزیر هستند در این 
ایام به دلیل نبود مســافر برای مســیر رفت، یک 
سر خالی تردد کنند لذا در قیمت بلیت سفرهای 
بازگشــت، نــرخ ســفر یــک ســر خالــی اتوبوس ها 

برای بازگرداندن زائران لحاظ می شود.

دبیرانجمنصنایعفرآوردههایگوشــتی
ایرانازکاهش۳0درصدیمصرفسوســیس
وکالباسباشیوعکرونادرکشورخبرداد.

جمال حســین زاده در گفت وگو با ایســنا، 
با بیان اینکه فرآورده های گوشتی در کشور از 
مرغ و گوشــت گوســاله تهیه می شــود و میزان 
مصرف گوشــت با توجــه به تنوع محصوالت از 
4۰درصــد تــا ۹۰درصــد متفــاوت اســت، گفت: 
مصرف کننــده بایســتی بــرای خریــد سوســیس 
و کالبــاس 25درصــد بابت )ســود عمده فروش 
4درصد، ســود خرده فــروش 12درصد و مالیات 
ارزش افزوده ۹درصد( عالوه بر قیمت محصول 

درب کارخانه پرداخت کند.
قیمــت  ترتیــب  بدیــن  داد:  ادامــه  او 
مــرغ  از  تولیدشــده  گوشــتی  فرآورده هــای 
بــدون پوســت و اســتخوان درب کارخانــه ۳۶تا 
۹۰هــزار تومان اســت که بــرای مصرف کننده با 
احتســاب 25درصد سود توزیع کننده و مالیات 
ارزش افــزوده ایــن عــدد بــه 45هــزار تومــان تا 
1۳۰هزارتومان می رسد. همچنین فرآورده های 
نیــز  گوســاله  گوشــت  از  تولیدشــده  گوشــتی 
درب کارخانــه 5۰تــا 2۰۰هــزار تومان اســت که 

هزینه هــای  احتســاب  بــا  مصرف کننــده  بــرای 
توزیع کننــده و مالیــات ارزش افــزوده، معــادل 

۶5تا 2۷۰هزار تومان تمام می شود.
دبیــر انجمن صنایع فرآورده های گوشــتی 
ایــران اضافــه کــرد: قیمــت مــرغ و گوشــتی کــه 
در تولیــد ایــن محصــوالت اســتفاده می شــود 

از قیمــت مــرغ و گوشــت اســتحصال نشــده، 
بیشــتر اســت. زیــرا تولیدکننــده مجبــور اســت 
از مــرغ بــدون پوســت و اســتخوان بــا قیمــت 
۷۰هزارتومان و بغل ران گوســاله با قیمت هر 
کیلــو 18۰هزارتومــان را برای محصوالت لوکس 
اســتفاده کند و تغییر قیمت گوشــت و مرغ در 
قیمت سوسیس و کالباس نیز اثرگذار است.

او همچنیــن تغییــر قیمــت ادویــه و مــواد 
افزودنــی وارداتــی و هزینــه بســته بندی را در 
قیمت تمام شــده تولیــد این محصوالت اثرگذار 
دانســت و گفت: تاثیر مواد جانبی که 5درصد 
می دهنــد  تشــکیل  را  نهایــی  محصــول  وزن 
بــه لحــاظ ارزش کاال بالــغ بــر 15درصــد قیمــت 

تمام شده محصول را شامل می شوند.
حسین زاده در پاسخ به این سوال که آیا 
تقاضای مصرف سوســیس و کالباس با شــیوع 
کرونا کاهش یافته اســت یا خیر؟ گفت:تقاضا 
بــرای محصــوالت لوکس به دلیــل اجرت خرید 
مصرف کننده تا ۳۰درصد کاهش داشــته است 
و در محصوالت اقتصادی هم به دلیل محدود 
شــدن ساعت کار رستوران ها و عرضه کنندگان 

غذای آماده ۳۰درصد کاهش داشته است.

درمردادامســالبیشاز۱۴هزارشــکایت
درحوزهکاالوخدماتدرکلکشورثبتشده
کــهبیشــترینشــکایاتبــراســاسنــوعتخلــف
مربــوطبــهگرانفروشــی،کمفروشــی،تقلــبو
درجنشــدنقیمتوازبینانواعکاالمربوطبه
انــواعنــانوگوشــتمــرغودربخــشخدمــات
و ســبک خودروهــای تعمیــر نــرخ بــه مربــوط

رستورانهایغذاخوریبودهاست.
به گزارش ایسنا، بر اساس اطالعات منتشر 
شــده از ســوی ســازمان حمایــت مصرف کنندگان 
و  14هــزار  امســال  مــرداد  در  تولیدکننــدگان،  و 

۶۰فقــره گــزارش و شــکایت مردمــی در خصــوص 
کاال و خدمــات از طریــق ســتاد خبــری مســتقر 
در ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان ها 
کتبــی،  گــزارش  2414مــورد  کــه  شــده  دریافــت 
1۷۷4مــورد حضــوری و ۹8۷2مــورد تلفنــی بــوده 
اســت. از مجمــوع ایــن گزارش هــا، ۳۹۷۶مــورد 
متخلف و 5۶85مورد غیرمتخلف شــناخته شــده 
و 44۰2فقره دیگر به علت انجام کار کارشناسی 
در حال پیگیری است. ارزش ریالی کل پرونده ها 

نیز بیش از 8۰۰میلیارد تومان بوده است.
از ایــن تعداد شــکایات 12هــزار و 5۳۰فقره 

مربــوط بــه کاال بــوده و 15۳۰مــورد دیگــر مربــوط 
بــه خدمــات بــوده اســت. بیشــترین شــکایات بــر 
اســاس نــوع تخلــف هم مربــوط به گرانفروشــی، 
کم فروشــی، تقلــب و درج نکــردن قیمت و از بین 
انواع کاال مربوط به انواع نان و گوشت مرغ و در 
بخــش خدمات مربوط بــه نرخ تعمیر خودروهای 

سبک و رستوران های غذاخوری بوده است.
در۳۳8فقرهشکایت،مصالحهشد

در ایــن میان از مجموع شــکایات رســیدگی 
شــده که منجر به تخلف شــده اند، ۳۳8فقره در 
کارگروه های رســیدگی استانی منجر به مصالحه 

و جلب رضایت شاکیان شد.
مراجعــه  طریــق  از  می تواننــد  شــهروندان 
حضوری، شــماره گیری ازطریق تلفن 124، کتبی، 
»WWW.cppo.ir« پست، پورتال سازمان حمایت 

و اپلیکیشــن آپ ir.124  شــکایات خود را تنظیم 
کنند.

طبــق قانــون نظــام صنفــی، گران فروشــی، 
از  خــارج  عرضــه  احتــکار،  تقلــب،  کم فروشــی، 
شــبکه، اجرانشدن ضوابط قیمت گذاری و توزیع، 
فــروش اجباری، درج نکردن قیمت و صادرنکردن 
صورتحســاب ازجملــه مهم تریــن تخلفــات صنفی 

اســت. همچنیــن بــر اســاس قانــون صنفــی بایــد 
بــه  دریافتــی  جریمه هــای  از  ناشــی  درآمدهــای 
در  آن  معــادل  و  واریــز  شــود  خزانــه  حســاب 
وزارت  ســوی  از  و  منظــور  ســنواتی  بودجه هــای 
صنعــت، معــدن و تجارت پــس از تأمین بار مالی 
مــاده )44( ایــن قانــون به طور مســاوی در اختیار 
ســازمان تعزیرات حکومتی، اتــاق اصناف ایران و 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت قــرار  گیرد تا در 
اجــرای ایــن قانون هزینــه کنند، اما اتــاق اصناف 
بارها نسبت به دریافت نکردن این بودجه گالیه 

کرده است.

پوشــاک فروشــندگان اتحادیــه مســئول
مشــهدازافزایــش۴برابــریقیمــتپوشــاکو

البسهدربازارخبرداد.
جــواد مفیــدی در گفت وگــو بــا بــازار اظهــار 
کرد: در  طی یک ســال گذشــته پوشــاک افزایش 
قیمــت بســیار زیــادی داشــته و می تــوان گفــت 
تاکنون این صنف چنین افزایش قیمت لحظه ای 

را به خود ندیده بود.
او بــا بیان اینکه عمده پوشــاک عرضه شــده 
در مشــهد تولیــد تهــران اســت و تنهــا ۳۰درصــد 
از پوشــاک عرضه شــده در اســتان تولید می شــود 
افزود: متأســفانه بازار پوشــاک با افزایش قیمت 
لجام گسیخته ای همراه است به گونه ای که خرید 

امــروز بــا هفتــه آینــده نــرخ آن متغیــر و متفاوت 
است.

مفیــدی بــا بیــان اینکــه تغییــرات و نوســان 
قیمتــی از یــک ســال گذشــته تاکنــون بی ســابقه 
بــوده و موجــب دغدغــه بســیاری از فروشــندگان 
شــده اســت ادامــه داد: از طرفــی دیگــر اوضــاع 
ناشی از بیماری کرونا مزید بر علت شده و بازار 

را با رکود سنگینی همراه کرده است.
مفیــدی بــا اشــاره بــه اینکــه باوجــود ریزش 
مشتری ها و کاهش شدید فروش اما هزینه های 
جاری مانند اجاره بهاء و یا مالیات و قبوض برق 
و آب هم چنان ســیر افزایشــی داشته است بیان 
کرد: تمامی عوامل یادشــده به رکود بازار و ضرر 

و زیان کسبه دامن زده است.
پوشــاک  فروشــندگان  اتحادیــه  مســئول 
مشــهد بــا اشــاره بــه اینکــه گــردش اقتصــادی در 
مشــهد مقــدس نشــات گرفته از حضــور زائــران و 
گردشــگران داخلــی و خارجــی اســت بیــان کــرد: 
چرخــه اقتصــادی ایــن شــهر و به تبــع آن درآمــد 
کســبه با حضور و تعداد زائران گره  خورده اســت 
و می تــوان اقرار کرد که ۳۰تا 4۰درصد واحدهای 
صنفــی مــا به طــور مســتقیم بــا زائــران در ارتبــاط 
هســتند لــذا محدودیت هــای ناشــی از کرونــا این 
چرخــه اقتصــادی را از حرکــت بــاز نــگاه داشــته 

است.
او حضــور نداشــتن زائــران و کاهــش میزان 

خریــد را یکــی از مهم تریــن عوامــل تأثیرگــذار در 
رکــود بــازار عنــوان کــرد و افــزود: متأســفانه ایــن 
موضــوع موجــب شــده تــا بســیاری از واحدهــای 
تولید و عرضه پوشاک در شهر مشهد به تعطیلی 
واحد صنفی خود اقدام کرده و به مشــاغل دیگر 

روی بیاورند.
مسئول اتحادیه فروشندگان پوشاک مشهد 
بــه بــازار گفــت: البتــه گرانــی و افزایــش 4برابری 
قیمــت پوشــاک و از طرفــی کاهــش قــدرت خرید 
مــردم هــم در ایــن رکــود تأثیرپذیــر بوده اســت و 
ازآنجاکه کاالهای اساسی و پروتئینی در اولویت 
خریــد مــردم قــرار دارد لذا بســیاری از خانواده ها 

رغبتی برای خرید پوشاک ندارند.

افزایش4برابری
قیمتپوشاک

درمشهد

نان،مرغوتعمیرخودرو؛درصدرشکایاتمردمی

قیمتبلیتاتوبوسهایبرگشت
زائراناربعینازمرزمهراناعالمشــد

کاهش۳0درصدیمصرفسوسیسوکالباس

 ترفندجدیدشرکتهایهواپیماییبرایسودجویی
ازپروازهایاربعین

بلیترفتوبرگشتموجودنیست
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سیمان تاالردار شد
تــاالر اختصاصی ســیمان از هفته آینده در بســتر 

معامالت TTS راه اندازی می شود.
بــه گــزارش ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، مدیــر 
کــرد  عنــوان  ابالغیــه ای  در  کاال  بــورس  بــازار  عملیــات 
کــه تــاالر اختصاصــی ســیمان از هفتــه آینــده در بســتر 
ایــن  اســاس  بــر  می شــود.  راه انــدازی   TTS معامــالت 
ابالغیه از روز شنبه ۳ مهر ۱۴۰۰ کلیه معامالت سیمان 
به صورت جداگانه در تاالر اختصاصی سیمان در بستر 

معامالتی TTS و رأس ساعت ۱۱:۳۰ برگزار می شود.
دارای   TTS بســتر  در  تاکنــون  کــه  کاال  بــورس 
بازارهــای صنعتی، صادراتی کیــش، فرآورده های نفتی، 
فرعــی، پتروشــیمی، حــراج بــاز و مناقصــه بود بــه دلیل 
حجم گســترده معامالت ســیمان از هفته آینده شــاهد 
روی کار آمــدن تاالر ســیمان به صــورت جداگانه خواهد 
بود که معامالت در تاالر سیمان از ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه 

آغاز می شود.
پیرو ابالغیه وزارت صمت مبنی بر ممنوعیت خرید 
و عرضــه ســیمان خــارج از بــورس کاال و تعییــن فرصــت 
زمانی برای حضور خریداران و فروشــندگان ســیمان در 
بورس کاال، روند حضور و پذیرش شــرکت های ســیمانی 
و همینطور خریداران ســیمان در بورس ســرعت گرفت 
و براســاس اطالعیه هــای مدیریــت پذیــرش و بازاریابــی 
بــورس کاالی ایــران تاکنون ۶۸ شــرکت محصول خود را 
پذیــرش کرده انــد و چنــد شــرکت نیــز در مرحله پذیرش 

هستند.

تاکید وزیر صمت بر الزام سیمانی ها 
به ثبت معامالت در سامانه افق 

خــود  توئیتــر  صفحــه  در  هــم  فاطمی امیــن  رضــا 
بــه  مکلــف  ســیمان  صنعــت  فعــاالن  تمامــی  نوشــت: 
ثبت نام در ســامانه جامع تجارت و ثبت اطالعات خرید 

و فروش در سامانه افق  هستند.

به صورت کالن برای تعدیل قیمت  
 عرضه سیمان خارج از بورس

ممنوع است
بــه گــزارش شــبکه خبــر، معــاون امــور معــادن و 
صنایــع معدنــی وزیــر صمــت هــم بــا بیــان اینکــه عرضه 
محصــوالت ســیمان از طریــق بــورس انجــام می شــود، 
اظهــار کــرد: هم اکنــون بــه غیــر از ۵ واحــد تولیــدی کــه 
نیمه فعــال و یــا غیرفعــال هســتند، مابقــی کارخانه هــا 
کــد بورســی دریافــت کرده انــد و از طریــق بــورس عرضه 

سیمان صورت می گیرد.
اسدهللا کشاورز افزود: مصرف کنندگان سیمان به 
۳ بخــش تقســیم می شــوند که شــامل طرح هــای بزرگ 
عمرانــی، صنایــع ســیمان بر و عامــالن فــروش هســتند 
کــه بیشــتر آنهــا در بــورس ثبت نــام کــرده و کد بورســی 

دریافت کرده اند.
معــاون امــور معــادن و صنایع معدنــی وزیر صمت 
بیان کرد: فروش ســیمان خارج از بورس ممنوع اســت 

و اگر موردی مشاهد شود به شدت برخورد می کنیم.
کشــاورز گفــت: بــا توجــه بــه ظرفیــت تولیــد هــر 
واحــد تولیدکننــده، کف عرضه مشــخص و برای اجرا به 
واحدهای تولیدکننده ابالغ شــده اســت. در این برنامه 
تمام مراحل تولید و عرضه به صورت مکانیزه و فیزیکی 

با همکاری سازمان حمایت رصد و پایش می شود.
او ادامــه داد: بــا اقدامــات وزارت صمــت و وزارت 
نیــرو حــدود ۸۰درصد ســیمان مصــرف کارخانه ها و نیاز 

داخل تأمین شده است.

افزایش 4میلیون تنی 
پیش بینی نیاز به واردات گندم

جهــاد  وزارت  بازرگانــی  خدمــات  سرپرســت 
کشاورزی عنوان کرد که در پایان زمان خرید تضمینی 
گنــدم هســتیم و تنهــا ۴میلیــون و ۶۰۰ هــزار تــن گندم 
خریــداری شــده که ایــن میزان نصــف پیش بینی انجام 

شده است.
حســن عباســی معروفان در گفت وگــو با خبرگزاری 
تســنیم اظهــار کــرد: بر اساســی بــرآوردی که ســال قبل 
وزارت جهــاد کشــاورزی وقت داشــت، برنامه ریزی کرده 
بــود، حــدود 9 میلیــون تن گندم خرید تضمینی داشــته 

باشیم اما این امر در سال جاری عملی نشد.
او افــزود: اکنــون در پایــان زمــان خریــد تضمینــی 
گندم هســتیم؛ اما تنها ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تن گندم 
خریداری شده است و میزان خرید تضمین گندم نصف 

پیش بینی انجام شده است.
سرپرســت دفتــر خدمــات بازرگانــی وزارت جهــاد 
کشــاورزی ادامه داد: دولت قبل قصد آن را داشــت که  
گندم از خارج کشور وارد نکند و در تولید این محصول 
خودکفــا شــویم امــا شــرایط شــکل دیگــری رقم خــورد و 
اکنــون دولــت جدیــد در ابتــدای کار خود بایــد ۶ میلیون 

تن گندم برای کسری تولید وارد کند.
پیش بینــی  حتــی  قبــل  ســال  کــرد:  تصریــح  او 
کســری 2 میلیــون تنــی شــده بــود کــه ایــن رقــم نیــز 
محقــق نشــد و بــرای تامین نیــاز مردم بایــد ۶ میلیون 

تــن گندم وارد کنیم.
عباسی معروفان گفت: دولت جدید در این شرایط 
بایــد بــرای افزایــش نیــاز ارزی واردات ایــن محصــوالت، 

تدارکات الزم را ببیند.

دولت قبل به اندازه نیاز ۶ ماه کاالی 
اساسی برنامه ریزی کرد

او اظهار کرد: دولت قبل برای تامین نیاز شش ماه 
برنامه ریــزی کــرده بــود و اکنــون دولت جدیــد باید برای 
تامیــن ایــن نیــاز تالش کند و ارز مــورد نیاز را اختصاص 
تامیــن ذخایــر اســتراتژیک را مطلــوب  او وضــع  دهــد. 
دانســت و گفت: وضع ذخایر استراتژیک مناسب است 
امــا بــه صــورت ۱۰۰درصــدی کــه در قانــون اشــاره دارد، 
تامیــن نشــده زیــرا ۳۰درصــد از ایــن ذخایــر در چرخش 

است و باید محصوالت جدید جایگزین شود.
او تاکید کرد: در مجموع می توان گفت که مشکلی 
بــرای تامیــن کاالهــای اساســی وجــود نــدارد و در حــال 

تکمیل ۱۰۰درصدی ذخایر کاالهای اساسی هستیم.

اخبـــــــــــــــــار

لــوازم خانگــی  فروشــندگان  اتحادیــه  رئیــس 
تهــران اظهــار کــرد کــه در ۴ ســال آینــده نمی تــوان 
درب کشــور را بســته نگــه داشــت اگــر در 5 ســال 
آینده درب واردات لوازم خانگی را بسته نگه داریم 
آیا سند امضا می کنید وضع بدتر از اکنون نشود؟

بــه گزارش خبرگزاری ایلنــا، اکبر پازوکی در 
میزگــرد بــا دبیــرکل انجمــن صنفــی لــوازم خانگی 
اظهار کرد: اگر سال 9۶ از من پرسیده می شد آیا 
واردات باید انجام می شد یا خیر معتقد بودم که 
واردات بایــد مــوازی با تولید پیش برود اما امروز 
که تنوع، تعدد و کیفیت کاالهای ایرانی افزایش 
پیــدا کرده اســت ما نباید ایــن کار را انجام دهیم 
بلکــه بایــد تکنولــوژی، مــواد اولیــه، دســتگاه های 
مربوطــه و اجــازه کار به شــرکت های دانش بنیان 
هیــچ  گذشــته  ۴۰ســال  در  بدهیــم.  را  خارجــی 
نقشــه راهبردی برای لوازم خانگی وجود نداشته 
توزیع کننــده نیــز همیشــه در ایــن چرخــه مظلوم 

واقع شده است.
او افــزود: انجمن هــای مــوازی بــه چــه دلیل 
شــکل می گیرنــد؟ اگــر هدف ما تولید ملی اســت 
بایــد ایــن انجمن هــای یکــی شــوند چــرا هرگــز و 
مخصوصــا در ۴ ســال اخیــر توزیع کننده هــا دیده 
نشــدند؟ االن هــم بــه ســمت انحصــاری کــردن 
کاالها می رویم. فقط در دو دوره ریاست جمهوری 
گذشــته ســرمایه زیادی از کشــور خارج شدند اما 
این تولیدکننده ها بودند ماندند و سرمایه خود را 
تحت شرایط سخت در کشور نگه داشتند اما چرا 
بعد از سال 9۶ هر میزان که تولید افزایش یافت 
توزیع کننــده کمتــر دیــده شــده؟ اگر تولیــد دارید 
چــرا به صــرف عرضه نمی دهید و به شــرکت های 

تعاونی کاال داده و تنها ۳۰درصد تولید به چرخه 
توزیع داده می شود. آیا باید ۴ هزار واحد صنفی 
کنار بروند؟ چرا به مردم گفته می شود که لوازم 
خانگی را با ۴ درصد ســود می فروشــیم در حالی 
که ۱۸ درصد بهره بانکی وجود دارد مگر می شود 

این کار را کرد.
او افــزود: در ۴ ســال آینــده نمی تــوان درب 
کشــور را بســته نگه داشــت اگر در ۵ سال آینده 
درب واردات لوازم خانگی را بســته نگه داریم آیا 
ســند امضــا می کنیــد وضع بدتر از اکنون نشــود؟ 
مــا از تولیــد حمایت کردیم امــا دود انحصارگرایی 
و خود بزرگ بینی به چشم مصرف کننده می رود، 

قیمــت صــادرات  یــک  بــه  تولیــدی  کاالی  امــروز 
می شــود و بــه یــک قیمــت دیگــری در داخــل بــه 
فــروش مــی رود و عرضه کننــده نیز کنار گذاشــته 
بــه روز شــده و قیمت هــا  تولیــد  اگــر  می شــود. 
قابــل رقابــت اســت چــرا دغدغه دارید و قســطی 
فروشــی می کنیــد. اگر قســطی فروشــی نبــود آیا 
می توانســتید یخچــال سایدباســاید ۶۰ میلیونــی 
بفروشــید دولــت تنهــا از حمایــت می گویــد اما ما 
پیــش از این گفته ایــم حمایت نمی خواهیم وامی 
کــه بــه واحدهــای صنفــی قــرار بــود داده شــود 
اجرایــی نشــد، همــان را بــه اتحادیــه بدهنــد چــرا 
اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی فضای مجازی 

بــه فــروش می رســد ایــن مــوازی کاری بــرای چــه 
چیزی است.

 سیاست های متناقضی

در حوزه لوازم خانگی
انجمــن صنفــی  دبیــرکل  نشســت  ایــن  در 
لــوازم خانگــی گفت: در ۴۳ ســال بعــد از انقالب 
فاقد چشــم انداز و صنعت در حوزه لوازم خانگی 
بودیم حوزه لوازم خانگی تنها تولید نیست بلکه 
یــک زنجیــره اســت که شــامل تولیــد مــواد اولیه، 
قطعه سازی، تولید لوازم خانگی، توزیع و خدمات 
پس از فروش می شــود اما هیچ سیاســت کالنی 
بــرای آن نــه در دولــت و نــه در مجلس نداشــتیم 
بیــش از چنــد میلیــون نفر در این زنجیره شــاغل 
هســتند اگــر لطمــه ای بــه این حوزه وارد شــود به 

کل این زنجیره وارد می شود.
سیدحســن حسینی شــاهرودی اضافه کرد: 
متاســفانه سیاست های متناقضی در حوزه لوازم 
خانگــی پیــش گرفته شــده کــه بســیاری از آنها با 
سیاســت های کالن کشــور مغایر بوده اســت. در 
مــورد مــوازی کاری اشــاره شــد کــه مــن نیــز تایید 
می کنــم هــدف همه انجمن ها تولید داخل اســت 
اما تقســیم کار به وجود آمده باید توجه داشــت 
کــه در کنــار همــه این ها نیــاز به سیاســت گذار و 
دولــت وجــود دارد کــه حضــور ندارد. مــا به جایی 
نرســیدیم درهــا را بــاز کنیــم و کاالهــای مــا قابــل 
رقابــت بــا خارجی هــا نیســتند در حالــی کــه در 
اوایــل انقــالب کارخانه هایی مانند ارج و آزمایش 
داشــتیم که نــه تنها به خودکفایی رســیده بودند 

بلکه تولید موتور و کمپرســور می کردند، چه شــد 
کــه بعــد از ۴۳ ســال نتوانســتیم حتــی این هــا را 
داشــته باشــیم. سیاســت های غلــط و متناقــض 
دولت ها بوده که ما را به این جا رسانده است.

شــاهرودی در ادامــه اضافه کــرد: طبق آمار 
وزارت صمــت در ســال 9۶ تولیــد لــوازم خانگــی 
بــود.  قطعــه  ۸۰۰هــزار  و  ۱۰میلیــون  کشــور  در 
بعــد از شــروع مجــدد تحریم ها در ســال 97 این 
میــزان بــه ۸ میلیــون رســید یعنــی 2 میلیــون و 
۸۰۰هــزار قطعــه کاهــش تولید داشــتیم؛ چرا که 
قطعات مورد نیاز کارخانه ها نمی رســید در ســال 
بعــد مــا بارشــد تولیــد ۸ درصــدی مواجهــه بودیم 
امــا ناگهــان از ســال 9۸ تــا 99 رشــد 7۸ درصدی 
را تجربــه کردیــم دلیــل آن تحریــم، بســته شــدن 
درب های واردات و نیاز داخلی بود که باعث شد 
تولیدکننــدگان به دنبــال تولید قطعات مورد نیاز 
بروند. امروز تولید ما به ۱۵ میلیون رسیده است 
بــا همیــن روند مــا در ســال آینــده می توانیم این 
رقــم را بــه 2۰ میلیــون و تــا ســال ۱۴۰۴ بــه 2۵ 
میلیــون برســانیم تــا در بازارهــای خارجــی حضور 

بیشتری داشته باشیم.
شاهرودی افزود: در شورای سیاست گذاری 
لــوازم خانگــی کــه شــامل ۵ تشــکل قطعه ســاز 
اســت  چشــم اندازی  ســند  بــود  تولیدکننــده  و 
تبیین شــده تا برای یک بار هم شــده شــاهد آن 
باشــیم کــه ســندی وجــود دارد کــه کل زنجیــره را 
در برمی گیــرد. بیــش از تحریم هــا مــا 2۰ میلیون 
مصرف قطعه داشتیم که با تحریم به ۸ میلیون 
را  آن  توانســتند  تولیدکننــدگان  یافــت  کاهــش 

تامین کنند. 

معــاون  از  تهــران  بازرگانــی  اتــاق  رئیــس 
اقتصادی دولت خواســت تا مشکالت موجود در 
فرآینــد خطیــر تامیــن نهاده های دامــی مبتنی بر 
۳محور ارائه شده از سوی اتحادیه واردکنندگان 

نهاده های دام و طیور، تسهیل شود.
بــه گــزارش اتحادیــه واردکننــدگان نهاده های دام 
و طیــور ایــران، مســعود خوانســاری، رئیــس اتــاق 
بازرگانــی در نامــه ای بــه محســن رضایــی، معــاون 
اقتصادی رئیس جمهوری خواســتار رفع مشــکالت 

موجود در فرآیند تأمین نهاده های دامی شــد.
در متن این نامه آمده است:

داریــد  اســتحضار  کــه  همانگونــه  احترامــاً 
اتخاذ سیاســت های متناســب با شــرایط پیش  رو 

در رابطــه بــا امــر خطیــر تأمیــن نهاده هــای دامــی 
کشــور از حیــث اهمیــت بــا نیازهــای معیشــتی 
گســترده ترین طیف مصرف کنندگان و حلقه های 
واســط مربوطــه از اهــم اولویــت برخــوردار اســت 
و تاکیــد رئیس جمهــوری محتــرم در جلســه اخیــر 
ســتاد هماهنگی اقتصادی مبنی بر لزوم تســریع 
در ایجــاد ثبــات در بازار به ویژه در حوزه کاالهای 
اساســی و رونــد ترخیــص کاالی رسوب شــده در 
بنادر و گمرکات کشور نیز در راستای درک همین 

اهمیت است.
بخــش  فعــاالن  مســتمر  تــالش  قاعدتــاً 
بــا  دامــی  نهاده هــای  تأمیــن  امــر  در  خصوصــی 
عنایت به پیچیدگی شــرایط تحریم و موضوعاتی 

نظیر نحوه ارتباط با فروشــندگان خارجی، تأمین 
و تخصیــص ارز و انتقــال آن، رعایــت و تأمیــن 
مستندات استاندارد محصول در شرایط یاد شده 
و در نهایــت پوشــش بخــش عمــده ای از نیازهای 
نهاده های دامی کشــور علی رغم تحمل دشــواری 
شرایط یاد شده از محدوده وسعت نظر آن مقام 

محترم پنهان نیست.
در این رابطه و با اتکا به استحصال تجربیات 
مذکــور »اتحادیــه واردکننــدگان نهاده هــای دام و 
طیــور ایــران« در نامــه ۴292 مــورخ ۱۶ شــهریور 
۱۴۰۰ در حوزه های تبیین سیاست های تخصیص 
و تأمین ارز مورد نیاز، تجهیز امکانات لجســتیک 
کشــور، تنظیــم فضــای رقابــت بخش هــای دولتی 

و خصوصــی نقطــه نظــرات خــود را اعــالم داشــته 
کــه در راســتای احــکام مــواد 2 و ۳ قانــون بهبــود 
مســتمر فضــای کســب و کار بــه پیوســت تقدیــم 
می گردد. بدیهی اســت اتاق تهــران همواره آماده 
تأمین ظرفیت های کارشناسی خود و تشکل های 
ذی ربــط جهــت همــکاری بــا آن دولــت محتــرم در 

ایفای مأموریت خطیر خود خواهد بود.
بــه  تهــران  بازرگانــی  اتــاق  رئیــس  نامــه 
پیــرو جلســه  رئیس جمهــوری  اقتصــادی  معــاون 
نهاده هــای  واردکننــدگان  اتحادیــه  هیأت رئیســه 
دام و طیــور ایــران در مــورخ ۱۴ شــهریور ۱۴۰۰ 
و تشــریح موانــع و چالش هــای تأمیــن نهاده های 

دامی صورت گرفت.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
صنایــع کوچــک از پیشــنهاد ایــن صنــدوق بــرای 
افزایــش ســقف ضمانت نامه هــای صــادره بــرای 
صنایــع کوچــک از ســه بــه پنــج میلیــارد تومــان 

خبر داد.
محمدحسین مقیسه در گفت وگو با ایرنا با 
اشــاره بــه برگــزاری مجمع عمومی عادی ســالیانه 
ایــن صنــدوق در روز چهارشــنبه هفتــه گذشــته 
)2۴ شــهریور(، افــزود: در چنــد ســال اخیــر و بــا 

افزایش نرخ تورم و نرخ ارز، هزینه های تولید در 
واحدهــای مختلف صنعتی افزایش یافته اســت، 
بنابرایــن نیــاز بــه تامین مالی بــرای جامعه هدف 
ایــن صنــدوق یعنــی صنایــع کوچک بیشــتر شــده 

است.
او اظهار کرد: در گذشته و بر اساس مصوبه 
مجمــع در ســال ۱۳9۴ ســقف ضمانت نامه هایــی 
که از سوی این صندوق می توانست صادر شود، 
ســه میلیــارد تومــان بــرای هــر واحــد صنعتی بود 
که این عدد تا ســال 97 و حتی بخشــی از ســال 
9۸ عددی قابل توجه محسوب می شد، اما امروز 
و بــا توجــه بــه افزایــش نــرخ تــورم و ارز، این رقم 
دیگر برای رفع مشــکالت مالی واحدهای صنعتی 

کافی نیست.
از  یکــی  اســاس،  ایــن  بــر  گفــت:  مقیســه 
پیشــنهادهای صندوق به مجمع، افزایش ســقف 
ضمانت نامه هــای صــادره بــه پنــج میلیــارد تومان 
بــرای ضمانت نامه هــای اعتبــاری و هفــت میلیارد 
یــا  پیمانــکاری  ضمانت نامه هــای  بــرای  تومــان 

قراردادی است.

او بیان کرد: درخواست دیگر این صندوق از 
مجمع، موضوع افزایش درصد پوشش تسهیالت 
اعطایی اســت کــه این مهم به اصالح اساســنامه 

صندوق در دولت نیاز دارد.
این مقام مسئول ادامه  داد: اکنون صندوق 
بــرای  را  ســود  و  اصــل  7۰درصــد  تــا  می توانــد 
شــرکت های واقــع شــده در مناطــق برخــوردار و 
تــا ۸۵درصــد اصــل و ســود را در مناطــق محــروم 
تــا به منظــور  پوشــش دهــد، امــا پیشــنهاد شــد 
تســهیل فرآینــد مالــی و ارائــه ضمانت نامه هــای  
باکیفیت تر، این پوشــش به ۱۰۰درصد برســد؛ به 
این ترتیب مشــتریان می توانند کل اصل و ســود 
تســهیالت را تــا ســقف پنج میلیــارد تومان با یک 
ضمانت نامــه کارگشــایی کننــد و نیــازی بــه ارائــه 

وثیقه دیگری به بانک وجود نداشته باشد.

تامین مالی از بازار سرمایه
او به تامین مالی از بازار سرمایه اشاره کرد 
و گفت: اکنون عمده تامین مالی کشور مبتنی بر 
سیســتم بانکی اســت که مشکالتی نیز به دنبال 
داشــته اســت، اما بــا توجه به ظرفیــت باالیی که 
بــرای تامیــن مالــی از بــازار ســرمایه وجــود دارد، 
می توان بخشــی از واحدها را به ســمت این بازار 

سوق داد.
نیــم  و  ســال  یــک  در  کــرد:  بیــان  مقیســه 
گذشــته معاونــت طــرح و برنامــه وزارت صنعــت، 
معــدن و تجــارت بــر ابزارهــای نویــن تامیــن مالی 
متمرکــز شــده و اقدامات ارزشــمندی بــا همکاری 

بورس و فرابورس انجام شده است.

او ادامه  داد: اکنون پروژه ای که به سرانجام 
رســیده و در آینــده نزدیــک اجرایــی خواهد شــد، 
»تامیــن مالــی جمعــی بــرای واحدهــای صنعتی« 
اســت که در همین راســتا، با ارائه پیشــنهادی به 
مجمــع صنــدوق در تالشــیم تــا ضمانت نامه هــای 
مــورد نیــاز بــازار ســرمایه را صــادر کــرده و زمینــه 
تامیــن مالــی از ایــن بــازار بــرای صنایــع کوچک را 

تسهیل کنیم.
پیشنهاد افزایش سرمایه 

صندوق از محل سود سالیانه
مدیرعامــل صنــدوق ضمانت ســرمایه گذاری 
صنایــع کوچــک دربــاره افزایــش ســرمایه صندوق 
نیز اظهار کرد: افزایش ســرمایه صندوق در ســال 
9۴ به میزان 7۵ میلیارد تومان و در سال 9۸ به 
مقدار ۱۰۰ میلیارد تومان از محل بودجه عمومی 
اتفاق افتاد و با توجه به ســرمایه اولیه، ســرمایه 
پرداخت شــده فعلی صندوق حدود 22۰ میلیارد 

تومان است.
او افــزود: هیــات مدیــره صنــدوق ضمانــت 
ســرمایه گذاری صنایع کوچک بــه مجمع عمومی 
پیشــنهاد داده اســت تــا اجــازه دهنــد از محــل 
ســود ســالیانه صندوق افزایش ســرمایه داشــته 
باشــیم، بدیهــی اســت در صــورت تصویــب ایــن 
پیشــنهاد می توانیم برای ســال جاری رقمی بین 
۶۰ تــا 7۰ میلیــارد تومــان بــه ســرمایه صنــدوق 

بیافزاییم.
مقیسه یادآور شد: این صندوق با یک دفتر 
مرکزی در تهران با حدود ۶۰ نفر پرسنل، فعالیت 

می کند و نمایندگی های صندوق در استان ها نیز 
در اختیار شــرکت شهرک های صنعتی هر استان 
اســت. به روزرســانی و ساماندهی امور مربوط به 
نمایندگــی و کارگزاری هــای صنــدوق کــه از ســوی 
هیــات مدیــره بــه مجمــع پیشــنهاد شــده اســت 
می توانــد بــه گســترش فعالیت هــای صنــدوق در 

استان ها کمک کند.
محــل  از  گذشــته  ســال  کــرد:  بیــان   او 
فعالیت هــای  عملیاتــی صنــدوق ســودی معــادل 

7۴۳ میلیارد ریال حاصل شده است.
حمایت از شرکت های 

دانش بنیان و صادرات محور
ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه اولویــت 
ایــن صندوق در صدور ضمانت نامه، شــرکت های 
تولیــدات  بــا  شــرکت های  و  دانش بنیــان 
صادرات محــور اســت، خاطرنشــان  کــرد: در ایــن 
زمینــه در تفاهمــی بــا معاونــت علمــی و فنــاوری 
ریاســت جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی و 
مذاکــره بــا یکی از بانک هــا، به دنبال تامین مالی 
بــرای واحدهــای دانش بنیان و ارائــه ضمانت نامه 

به آنها هستیم.
او افزود: تفاهم نامه صندوق با بانک توسعه 
صادرات زمینه ساز صدور انواع ضمانت نامه های 
مــورد نیــاز تولیــد کنندگانــی اســت کــه تمــام یــا 

بخشی از کاالهای  تولیدی آنها صادر می شود.

عملکرد ۶ ماهه صندوق
عملکــرد  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  مقیســه 

ایــن صنــدوق از ابتــدای امســال، گفــت: از آغــاز 
ســال جــاری تا بیســتم شــهریور، تعــداد ۴2 فقره 
ضمانت نامــه از ســوی این صنــدوق برای کمک به 

تامین مالی واحدهای صنعتی صادر شد.
ریــال  کــرد: همچنیــن ۴۴میلیــارد  بیــان  او 
خســارت از ســوی ایــن صندوق بابــت بازپرداخت 
نکــردن بــه موقــع بدهی هــا از ســوی واحدهــای 

صنعتی به اعتباردهندگان، پرداخت شد.
مدیرعامــل صنــدوق ضمانت ســرمایه گذاری 
طــی  مــدت  ایــن  در  ادامــه داد:  کوچــک  صنایــع 
تفاهماتــی کــه بــا واحدهــای صنعتــی بدهــکار به 
عمــل آمــده اســت،۱۰2 میلیارد ریــال از مطالبات 

صندوق وصول شده است.
ضمانــت  صنــدوق  عمومــی  مجمــع 
ســرمایه گذاری صنایــع کوچــک متشــکل از وزیــر 
صنعت، معدن و تجارت به عنوان رئیس، رئیس 
ســازمان برنامــه و بودجــه و وزرای امور اقتصادی 
و دارایــی، جهــاد کشــاورزی و تعــاون، کار و رفــاه 

اجتماعی است.
مجــوز،  دارای  دانش بنیــان  طرح هــای 
واحدهــای صادراتــی دارای ســوابق صادراتــی در 
ســه سال گذشــته، طرح های ایجادی با پیشرفت 
در  تامیــن ســرمایه  فیزیکــی حداقــل ۶۰درصــد، 
گــردش بــرای افزایــش ظرفیــت تولیــد واحدهــا، 
طرح هــای توســعه کــه بــا ظرفیــت کامــل فعالیت 
)طرح هایــی  اشــتغال زا  طرح هــای  و  می کننــد 
پاییــن  اشــتغال  بــه  ســرمایه گذاری  نســبت  کــه 
داشــته باشــند(، اولویت های صــدور ضمانت نامه 

محسوب می شوند.

رئیــس کل ســازمان توســعه تجــارت ایــران 
بســته   ۳ مــاده  دســتورالعمل  کــه  کــرد  عنــوان 
حمایــت از صــادرات غیرنفتی ســال ۱۴۰۰ درباره 
ریالــی ســرمایه در  پرداخــت تســهیالت  فراینــد 
قالــب  در  ارزی  تســهیالت  و  گــردش صادراتــی 
منابــع  محــل  از  فروشــنده  و  خریــدار  اعتبــار 

صندوق توسعه ملی نهایی و ابالغ شد.
 بــه گزارش ســازمان توســعه تجــارت ایران، 
بــا  امیدواریــم  کــرد:  اظهــار  پیمان پــاک  علیرضــا 
همــکاری صنــدوق توســعه ملی دربــاره تخصیص 
منابــع الزم و همچنیــن هماهنگــی بــا بانک هــای 
عامــل، بــا پرداخــت تســهیالت ریالــی و ارزی بــه 
صادرکننــدگان، شــاهد کاهش هزینه های حضور 
صادرکنندگان در بازارهای هدف و افزایش قدرت 

رقابت پذیری آنها باشیم.
او افزود: بر اســاس مفاد این دســتورالعمل 
بخش هــای  ســایر  نظــرات  از  بهره گیــری  بــا  کــه 
اثرگــذار  بــر تجــارت خارجی کشــور تدوین شــده، 
تــا فرآینــد تخصیــص و پرداخــت  تــالش کردیــم 
تســهیالت سرمایه در گردش صادراتی به صورت 
برخــط و در حداقــل زمــان ممکــن انجــام شــود و 
تمــام اطالعــات و ارزیابی هــا نیــز در ســامانه و به 

صورت هدفمند و شفاف صورت گیرد.
ایــران  تجــارت  توســعه  ســازمان  کل  رئیــس 
تصریح کرد: پرداخت تسهیالت از طریق سامانه های 
بهین یــاب و ســپیدار بــوده کــه پس از احــراز اهلیت 
صادراتــی صادرکننــدگان، درخواســت متقاضیــان به 
کارتابــل بانک هــای عامــل و احــراز اهلیــت اعتبــاری 

ارجاع و در نهایت اعتبار پرداخت می شود.
در  شــاخص های  کــرد:  خاطرنشــان  او 
اهلیــت صادراتــی  احــراز  بــرای  نظرگرفتــه شــده 
ســال  ســه  طــول  در  صــادرات  میانگیــن  شــامل 
گذشــته، بازرگانی یا تولیدی بودن متقاضی، نوع 
کاالی صادراتی بر اساس ارزش افزوده و اولویت 
کشــورهای همســایه و اوراسیا اســت که با توجه 
بــه ایــن وزن دهی ســعی در حمایــت حداکثری از 

صادرکنندگان را داریم.
پیمان پــاک با اشــاره بــه ضرورت اســتفاده از 
ابزارهای تشــویقی جهت تســریع و تســهیل ایفای 
تعهــدات ارزی صادرکننــدگان تاکیــد کــرد: یکــی از 
شــاخص های اثرگــذار در احــراز اهلیــت صادراتــی 
صادرکننــدگان بــرای دریافــت تســهیالت ســرمایه 

صنــدوق  منابــع  محــل  از  صادراتــی  گــردش  در 
توســعه ملــی، میزان ایفــای تعهــدات ارزی بوده و 
صادرکنندگانــی کــه نســبت بیشــتری از تعهــدات 
ارزی خود را ایفا کرده باشند دارای امتیاز بیشتری 
بوده و برای دریافت تســهیالت سرمایه در گردش 

از اولویت باالتری برخوردار خواهند شــد.
پیمان پــاک اظهــار کــرد: ارزیابــی و اثرگذاری 
پرداخــت تســهیالت ســرمایه در گــردش از ســوی 
سازمان توسعه تجارت ایران انجام می شود و بر 
این اســاس پرداخت مجدد تســهیالت سرمایه در 

گردش با نرخ های ترجیحی انجام خواهد شد.
بــه  توجــه  بــا  کــرد:  تاکیــد  وزیــر  معــاون 
پیگیری هــای انجــام شــده و مفــاد بســته حمایت 
از صــادرات غیــر نفتــی ســال ۱۴۰۰، مبلغ 2 هزار 

میلیــارد تومــان از منابع صندوق توســعه ملی در 
بانک هــای عامل ســپرده گذاری شــده و بانک های 
عامل با ترکیب این منابع با منابع خود به نسبت 
۵۰-۵٠، در نهایت مبلغ چهار هزار میلیارد تومان 
تســهیالت سرمایه در گردش صادراتی با نرخهای 

ترجیحی پرداخت خواهند کرد.
گمــرک، مجمــوع  آمــار  آخریــن  اســاس  بــر 
نخســت  ماهــه  پنــج  در  ایــران  خارجــی  تجــارت 
امســال  بــه ۵9 میلیــون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش 
۳۴ میلیــارد دالر رســید کــه بــا تــراز یــک میلیــارد 
دالری مثبــت، ســهم صــادرات ۴۵ میلیون و ۵۰۰ 
هزار تن به ارزش ۱7میلیارد و ۶۶۱میلیون دالر و 
ســهم واردات ۱۳میلیــون و ۸۰۰ هــزار تــن کاال به 

ارزش ۱۶ میلیارد و ۶۳۱ میلیون دالر بود.

ابالغ دستورالعمل بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۰

سقف ضمانت نامه های صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک افزایش می یابد

اتاق تهران 
خواستار رفع 

مشکالت موجود 
در تامین نهاده های 

دامی شد 

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی: در ۴ سال آینده 
نمی توان درِ کشور را بسته نگه داشت
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مدیرعامل شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی: 

فرصتی برای تکرار آزمون و 
خطا نیست

پخــش و پاالیــش ملــی شــرکت مدیرعامــل
فرآوردههاینفتیایرانباتاکیدبرلزوماعتمادســازی
اظهــارکــردکــهآزمــونوخطاهایبســیاریدرگذشــته
انجــامشــدهودرحالحاضردیگرفرصتــیبرتکراراین

روندوجودندارد.
پخــش  و  پاالیــش  ملــی  شــرکت  گــزارش  بــه 
فراورده هــای نفتــی ایران، روز گذشــته بــا حضور معاون 
وزیــر نفــت و مدیرعامــل شــرکت ملی پاالیــش و پخــش 
معارفــه  و  تودیــع  مراســم  ایــران،  نفتــی  فراورده هــای 
»فرهــاد احمــدی« سرپرســت شــرکت ملی مهندســی و 
ساختمان نفت ایران و سعید ستاری نائینی؛ مدیرعامل 

سابق این شرکت برگزار شد.
جلیــل ســاالری مدیرعامــل شــرکت ملــی پاالیش و 
پخــش فرآورده هــای نفتی ایران در این مراســم با تاکید 
بــر لزوم اعتماد ســازی اظهار کــرد: محیط های تخصصی 
باید عاری از سیاست ورزی و نگاه های سیاسی باشد.

و  مهندســی  ملــی  شــرکت  داد:  ادامــه  ســاالری 
ســاختمان نفــت ایــران بعنــوان مجموعــه ای حرفــه ای 
و تخصصــی، پشــتوانه اجــرای طرح هایــی اســت کــه در 
سیاســت های کالن وزارت نفت و شــرکت های تابعه آن 

از جمله شرکت ملی پاالیش و پخش شکل می گیرد.
وی با یادآوری  لزوم توجه به مسائل خام فروشی 
و چالش هــای مربــوط به آن گفت: ایــن موضوع نیازمند 
در  بایــد  آن  تبــع  بــه  کــه  اســت  اجــرای ضرورت هایــی 
حوزه های مهندســی، دانش فنی، ساخت داخل، تامین 
منابــع مالــی و روش هــای مربــوط بــه آن توجــه خاصــی 

مبذول شود.
معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش با تاکید 
بــر اهمیــت ورود افــراد متخصــص بــه هیــات مدیــره بــه 
منزله اتاق فکر یک سیســتم، تصریح کرد: هیات مدیره 
بــه عنــوان اتــاق فکــر و مرکــز تصمصم گیــری می باشــد؛ 
طــرح و پروژه هــا ارزیابــی و براســاس آن تصمیــم گرفته 
می شود. ضروری است تا افراد مجرب و متخصصی که 
صاحب دانش و جایگاه الزم هستند دراین محفل ورود 
کنند. بنابراین باید بازآوری و پوست اندازی در سیستم 

انجام بشود تا بتوان به هدفگذاری مربوطه رسید.
وی گفت: ما آزمون و خطاهای بسیاری در گذشته 
انجــام داده ایــم و درحــال حاضــر دیگــر فرصتــی برتکرار 
ایــن رونــد وجــود نــدارد. انتظــار براین اســت افــرادی که 
مسوولیت پذیرفته اند باید نسبت به این وظیفه ای که 
محول می شــود حساســیت باالیی داشــته باشند. نباید 
با مماشــات برخورد شــود صیانت از اموال بیت المال و 

منابع انسانی وظیفه ماست.
ســاالری افــزود: در این راســتا از نیروهــای توانمند 
به درســتی اســتفاده شــود نباید نیروهای قابل حاشــیه 
نشــین باقــی بماننــد. وی در بخــش دیگــری از اظهــارات 
خــود گفــت: باتوجه به فرمایشــات رهبــر معظم انقالب 
 و انتظاراتــی کــه ایشــان در حــوزه نفــت و گاز داشــتند

مــی تــوان گفــت بــا گذشــت زمــان مشــخص اســت کــه 
انتظارات برآورده نشده است.

ساالری افزود: این وضع نباید تکرار شود براساس 
چشــم انــداز تعریــف شــده ابزارهــای این مجموعــه باید 
چابــک شــود الزم اســت بــرای نیــل بــه ایــن امــر از نــگاه 
بایــد  بخــش  درایــن  شــود.  گرفتــه  فاصلــه  کارمنــدی 

تخصص های فرآیندی به کار گرفته شوند.
وی در خصــوص سرپرســت شــرکت ملــی مهندســی و 
ساختمان نفت ایران با مرور سوابق اجرایی احمدی بیان 
کــرد: ایشــان در بخش هــای نرم افزاری و ســخت افزاری 
بســترهایی را نهادینــه کردنــد و حمایت هــای خاصــی در 
حوزه ســاخت داخل و تولید دانش داشــته اند. شخصی 
صاحــب تجربــه اســت ولــی نیــاز اســت تــا با اســتفاده از 
توانمندی سایر حوزه ها باتوجه به تجارت و سوابق قبلی 

یک بازنگری جدی دراین بخش صورت بگیرد.
مدیرعامــل  خدمــات  از  قدردانــی  ضمــن  ســاالری 
ســابق شــرکت ملــی مهندســی و ســاختمان نفــت ایران 
گفــت: بایــد از ظرفیت های مدیرعامل ســابق شــرکت با 

توجه به تخصص و تجارب ایشان استفاده شود.
وی در پایــان تصریــح کــرد: بایــد بــا یــک رویکــرد 
جهــادی، نــگاه انقالبــی و آنچــه کــه در گام دوم انقــالب 
ترســیم شــده است بتوانیم شــرکت را به جایگاه واقعی 
آن برســانیم و در این مســیر انجام تکالیف مقام معظم 
رهبــری، تکالیــف دولت و انتظارات مردمی را به صورتی 
شایســته بــه منعلــه ظهــور رســاند کــه ایــن امــر نیــاز به 

مشارکت، همدلی و اصالح ساختار دارد.

هشدار گوترش درباره وقوع 
جنگ سرد میان چین و آمریکا 
دبیــرکلســازمانملــلمیگویدچیــنوآمریکابایدبه
رغماختالفات،رویحوزههایهمکاریمشترکتمرکز
کنندتابههرقیمتیمانعازوقوعجنگسردشوند.

بــه گــزارش مهــر، آنتونیو گوترش دبیرکل ســازمان 
ملــل متحــد در گفتگــو بــا آسوشــیتدپرس دربــاره وقــوع 
جنــگ ســرد جدیــد میان چین و آمریکا هشــدار داد و از 
این دو قدرت جهانی خواســت رابطه کامالً معیوب خود 

را اصالح کنند.
وی در این باره افزود: به هر قیمتی که شــده باید 
از جنگ سردی که متفاوت و شاید به مراتب خطرناک تر 

و دشوارتر از گذشته است، اجتناب کنیم.
گوتــرش ادامه داد: دو قــدرت اقتصادی جهان باید 
بــه رغــم اختالفــات سیاســی پایــدار، در بــاب تغییــرات 
اقلیمــی، تجــارت، فناوری، حقوق بشــر، اقتصاد، امنیت 
ســایبری و حق حاکمیت دریای چین جنوبی، با یکدیگر 

همکاری کنند.
این درحالی است که بعد از آنکه آمریکا، استرالیا 
و انگلیس از توافق امنیتی آکوس که به تجهیز استرالیا 
با زیردریایی هســته ای منجر می شــود، رونمایی کردند؛ 
چیــن بــه آنها هشــدار داد که از تفکــر مبتنی بر ذهنیت 

جنگ سرد دست بردارند.

تاکید زاکانی بر واریز همه 
درآمدهای سازمان های تابعه 
به حساب خزانه شهرداری 

و ســازمانها کــه کــرد اعــالم تهــران شــهردار
شــرکتهایشــهرداریمکلفنــدهمهدرآمدهــاراصرفا

بهحسابدرآمدیخزانهایننهادواریزکنند.
به گزارش فارس، بر اساس دستورالعمل معاونت 
مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران و همچنین ابالغ 
آن از ســوی شــهردار تهــران، بــه منظــور شــفاف شــدن 
حســاب های شــهرداری و نظــم بخشــی بــه تراکنش  های 
مناطــق،  واحدهــا،  تمامــی  تهــران  شــهرداری  مالــی 
ســازمان ها و شــرکت های تابعه و موسســات شــهرداری 
تهــران ملکــف هســتند تــا همــه منابــع درآمــدی و ســایر 
وجوهی که به موجب بودجه مصوب وصول شده است 
را صرفا به حســاب های درآمدی خزانه شــهرداری که به 
پیشــنهاد شــهرداری و تایید شــورای شــهر تهران افتتاح 

شده یا می شود، واریز کنند.  
این دســتورالعمل بر اساس مفاد ۳۵ برنامه سوم 
توســعه شــهر تهــران، لــزوم بــه کارگیــری دســتورالعمل 
خزانه داری در شهرداری تهران که از سوی وزارت کشور 
در ســال ۱۳۹۶ ابــالغ شــده بــود و همچنین در راســتای 
اجــرای تبصــره یکــم بودجــه مصوب شــورای شــهر تهران 
اســت. ابــالغ ایــن دســتورالعمل در شــرایطی اســت کــه 
پیشتر برخی از اعضای شورای پنجم شهر تهران نسبت 
بــه واریــز نشــدن درآمدهــا بــه خزانــه شــهرداری انتقــاد 
داشــتند و بارها نســبت به همکاری نکردن سازمان ها و 

شرکت های در اجرای این مصوبات تذکر دادند.

ارسال اولین سری برگه 
تشخیص مالیاتی برای 

مالکان خانه های خالی؛ از دی 
رئیــسکلســازمانامــورمالیاتــیکشــوربــابیان
اینکــهتشــخیصخانههــایخالــیبــرایاخــذمالیاتبا
وزارتراهوشهرســازیاســت،گفــتکــهدردیمــاه
امســالاولیــنســریبرگــهتشــخیصمالیاتــیرابــرای

مالکانخانههایخالیارسالخواهیمکرد.
بــه گــزارش خانــه ملــت، امیدعلــی پارســا رئیــس 
کل ســازمان امــور مالیاتــی کشــور در واکنــش بــه برخی 
انتقــادات در خصــوص اجرایــی نشــدن قانــون مالیــات 
گفــت:  ســازمان  ایــن  ســوی  از  خالــی  خانه هــای  بــر 
تشــخیص خانه هــای خالــی بــرای اخــذ مالیات بــا وزارت 
راه و شهرســازی اســت و آنها این اطالعات را در اختیار 
ســازمان امــور مالیاتــی کشــور قــرار می دهند تــا مالیات 

الزم دریافت شود.
وی ادامــه داد: طبــق قانــون مالیــات بــر خانه هــای 
خالــی بایــد ۱20 روز یــا 4 مــاه یــک خانــه خالــی مانــده 
باشــد، بنابرایــن خانه هایــی کــه از ابتــدای ســال جــاری 
تــا مــرداد مــاه خالــی مانــده باشــد، مشــمول ایــن قانون 
می شــوند و اطالعــات آنهــا را وزارت راه و شهرســازی در 
اختیــار ســازمان امــور مالیاتــی قرار می دهــد و ما در دی 
ماه امســال اولین ســری برگه تشــخیص مالیاتی را برای 

مالکان خانه های خالی ارسال خواهیم کرد.
امــور مالیاتــی کشــور تاکیــد  رئیــس کل ســازمان 
کــرد: ســازمان امــور مالیاتی در انتظــار اطالعات الزم در 
خصــوص اجــرای قانــون مالیــات بــر خانه هــای خالــی از 

سوی وزارت راه و شهرسازی است.

اتحادیه اروپا: لغو تحریم ها 
علیه ایران بخش حیاتی 

برجام است
نمایندهاتحادیهاروپابااعترافبهعواقبخروج
یکجانبــهآمریــکاازبرجــامتصریــحکــردبرطــرفشــدن

تحریمها،بخشحیاتیاینتوافقبهشمارمیرود.
بــه گــزارش ایرنــا، »آنزه لــوگار« وزیر امــور خارجه 
اسلوونی دیروز بیانیه مشترک کشورهای عضو اتحادیه 
اروپــا را در شــصت وپنجمین نشســت مجمــع عمومــی 
آژانــس بین المللــی انرژی اتمی که در وین جریان دارد، 

قرائت کرد.
وی بیان کرد: اتحادیه اروپا در این مقطع حساس 
پایبندی خود را به برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام( 
و حمایــت از اجــرای کامــل و موثــر آن اعــالم می کنــد. 
اتحادیــه اروپــا همچنیــن بــه مســائل مرتبــط بــا خــروج 
یکجانبــه آمریــکا از برجــام و اعمــال دوبــاره تحریم هــا 

اعتراف می کند.
وزیــر خارجــه اســلوونی خاطــر نشــان کرد کــه رفع 
تحریم های برجامی، در کنار اجرای کامل و قابل راستی 
ایــن توافــق  از  ایــران، بخــش مهمــی  آزمایــی تعهــدات 
به شــمار می رود. وی بدون اشــاره به بدعهدی طرف های 
اروپایی در اجرای تعهدات برجامی این ادعای تکراری را 
مطــرح کــرد که اتحادیه اروپــا به تعهدات خود در برجام 

از جمله رفع تحریم ها عمل کرده است.
ایــن سیاســتمدار اســلوونی در بخــش دیگــری از 
اظهاراتــش نگرانــی اتحادیــه اروپــا نســبت بــه کاهــش 
تعهدات برجامی از سوی ایران و درخواست برای اجرای 
کامــل ایــن توافــق از ســوی تهــران را تکــرار کــرد. وی از 
ایران خواســت تا برای حل مســائل باقی مانده در زمینه 
توافقــات پادمانــی با آژانــس بین المللی انــرژی اتمی به 

طور کامل همکاری کند.
ایــران تــا یک ســال پــس از خروج آمریــکا از برجام 
بــه تمامــی تعهداتــش ذیــل ایــن توافــق عمــل کــرد تا به 
خــروج  آثــار  می دادنــد  وعــده  کــه  اروپایــی  کشــورهای 
واشــنگتن از توافــق را جبــران می کننــد، فرصــت دهد تا 
بــرای تحقــق این وعــده تالش کنند. اما پس از گذشــت 
یــک ســال از خــروج آمریــکا از برجــام، تهــران اعالم کرد 
بــا توجــه بــه اینکه کشــورهای اروپایی به وعده هایشــان 
عمــل نکرده انــد، در چنــد گام تعهداتــش ذیــل برجــام را 
کاهــش خواهــد داد. کاهــش تعهــدات ایران بر اســاس 

مفاد توافق هسته ای برجام صورت می گرفت.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

رئیسجمهوریتاکیدکردکهمتأسفانه
بعضیهــاوارداتواکســنیــاحتــیپیوســتن
متوقــف را شــانگهای ســازمان بــه کشــور
بــرپذیــرشFATFکــردهبودنــدوحتــیدر
جلســاترسمیهمبرموضعخودپافشاری

میکردند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت 
ابراهیــم رئیســی  آیــت هللا ســید  جمهــوری، 
روز دوشــنبه در دیــدار جمعــی از فرزنــدان و 
خانــواده شــهدا بــا یــادآوری انتصــاب رئیــس 
جدیــد بنیــاد شــهید و امور ایثارگــران، تصریح 
کرد: آقای قاضی زاده هاشمی بیش از ۱2 سال 
ســابقه خدمــت در بنیــاد جانبــازان دارند و از 
آنجــا که تخصص ایشــان نیز پزشــکی اســت، 
می تواننــد در زمینــه مســاله درمــان جانبــازان 
کــه امــروز یکی از مشــکالت جــدی این بخش 

است، کمک موثری کنند.
وی بــا انتقــاد از اینکه خدمت رســانی به 
خانــواده معظــم شــهدا در بنیاد شــهید و امور 

ایثارگــران در جنبــه مســائل خدماتی، محدود 
آن  اجتماعــی  و  فرهنگــی  خدمــات  و  شــده 
تقریباً تعطیل شــده اســت، خاطرنشــان کرد: 
معتقدم که آقای قاضی زاده هاشمی با عنایت 
بــه تجربــه خوبــی کــه در ایــن زمینــه دارنــد، 
می تواننــد فعالیت هــای فرهنگــی و اجتماعــی 
بنیــاد شــهید را نیــز فعــال کــرده و وجهــه این 
بنیــاد را از یــک نهــاد خدماتــی صرف بــه بنیاد 
شــهید واقعی که امام راحل بنیان گذاشــتند، 

بازگردانند.
ســخنان  از  دیگــری  بخــش  در  رئیســی 
خود با یادآوری اظهارات مطرح شده از سوی 
میهمانــان جلســه، گفــت: در زمینــه توســعه 
از  اســتفاده  بــرای  محدودیتــی  هیــچ  کشــور 
تجــارب کشــورهای مختلــف نداریــم، اما برای 
انتخاب نسخه مناسب پیشرفت دقت زیادی 
خواهیم داشــت تا این نسخه تطبیق کامل با 

اقتضائات ایران اسالمی داشته باشد.
وی بــا اظهــار امیدواری نســبت به اینکه 

دولت بتواند در شــکل دهی به ســبک زندگی 
تأثیر مثبتی داشته باشد، افزود: امروز فضای 
ارتباطی جامعه با گذشــته خیلی تفاوت کرده 
و دایره ارتباطات افراد بسیار گسترده تر شده 
و نمی تــوان ایــن فضــای ارتباطــی را محــدود 
کــرد؛ بنابرایــن بایــد تالش کنیم تــا حد امکان 
ایــن عرصه را مصون ســازی کنیم تــا جوانان و 
آحاد مختلف جامعه به جای آنکه صرفاً متأثر 

شوند،  بتوانند مؤثر واقع شوند.
رئیس جمهوری  با تاکید بر اینکه اگر بر 
توان داخلی تکیه کنیم، انجام خیلی از کارها 
ممکــن خواهــد شــد، اظهــار کــرد: متاســفانه 
شــاهد بودیــم کــه بعضی هــا واردات واکســن 
یا حتی پیوســتن کشــور به ســازمان شانگهای 
را متوقــف بــر پذیــرش FATF کــرده بودنــد و 
حتــی در جلســات رســمی نیــز بــر موضع خود 

پافشاری می کردند.
رئیســی تصریــح کــرد: در فاصلــه کوتــاه 
ســپری شده از دولت ســیزدهم اتفاق خاصی 

نیفتــاده کــه باعــث افزایــش واردات واکســن 
و یــا پذیــرش عضویت کشــورمان در ســازمان 
شانگهای بشود، اال اینکه کشورهای همسایه 
و دوســت مــا دیدنــد که دیگــر توجه مــا صرفاً 
بــه غــرب نیســت و ارتبــاط بــا همســایگان و 
کشــورهای منطقــه اولویــت سیاســت خارجی 

ایران شده است.
فرزنــدان  از  تعــدادی  نشســت  ایــن  در 
شــهدای انقــالب اســالمی در ســخنانی ضمــن 
بیــان دیدگاههــا و نظرات خــود تصریح کردند 
کــه انقــالب اســالمی با هــدف تأســیس نظام 
توحیــدی به پیروزی رســید که راه رســیدن به 

این نظام از مسیر عدالت خواهی می گذرد.
 بــه گفتــه ســخنرانان در این مراســم در 
در مســیر  انقــالب  قطــار  گذشــته  ســال های 
دولــت  پیــروزی  بــا  امــا  نبــود،  خــود  اصلــی 
ســیزدهم این قطار به مســیر خود بازگشته و 
امیدهــا بــه تحقق آرمان های انقالب اســالمی 

پررنگ تر از همیشه شده است.

رئیــسعدلیهازحمایتقوهقضائیهاز
گزارشگرانفسادخبرداد.

بــه گــزارش مرکــز رســانه قــوه قضائیــه 
جلســه  در  اژه ای  محســنی  االســالم  حجــت 
شــورای عالی قوه قضائیه از »سرقت موجب 
تعزیر«، »ضرب و جرح عمدی« و »توهین« 
بــه عنــوان اتهامات کیفری که در صدر جرایم 
قــرار دارنــد، نــام برد و گفت کــه 20 درصد از 
پرونده هــای قضائــی نیــز مربــوط بــه مســائل 
مختلف حقوقی خانواده می شــود که مطالبه 
خسارت و ادعای اعسار از پرداخت بیشترین 
دادخواست های مربوطه را تشکیل می دهند.
محســنی اژه ای در ادامــه تصریــح کــرد: 
دربــاره  اساســی  تحولــی  می خواهیــم  اگــر 
میــزان  و  شــود  ایجــاد  خانــواده  مســائل 
پرونده هــا کاهــش یابــد، نیــاز بــه طرح هــای 
خالقانــه و همــکاری جدی دولــت و مجلس و 

مسئولین فرهنگی داریم.
عنــوان  اولیــن  وقتــی  داد:  ادامــه  وی 
اتهامــی ســرقت موجــب تعزیــر اســت، بایــد 
بررســی شــود کــه چــرا اشــخاص اقــدام بــه 
کســانی  چــه  ســارقان  و  می کننــد  ســرقت 

هســتند و وقتی تعقیب و مجازات می شوند، 
چــرا دوبــاره اقــدام بــه ســرقت می کننــد و مــا 

شاهد تکرار این جرم هستیم.
رئیــس قــوه قضائیه با بیــان اینکه حتی 
اگــر یــک قاضــی و بازپــرس به جای رســیدگی 
به 4 پرونده در روز از زندگی و آسایش خود 
بگــذرد و روزی ۱0 پرونــده را مــورد رســیدگی 
قــرار دهــد بــاز هم تحولــی ایجاد نمی شــود و 

همکاران قضائی دچار فرسایش می شوند.
محســنی اژه ای ادامــه داد اگــر یکــی از 
موضوعــات مبتالبــه امــروز حبــس و زنــدان و 
مســائل مربــوط بــه طبقــه بنــدی زندانیــان و 
اصــالح و تربیــت آنها و پرهیز از صدور احکام 
غیــر ضــروری حبــس و توجه بــه خانواده های 
زندانیــان اســت و آن را یــک آســیب بزرگ در 
جامعــه می دانیــم بایــد برای حل این مســئله 

تدبیر اساسی کنیم.
رئیــس قوه قضائیــه در بخش دیگری از 
ســخنانش بــا یــادآوری گــزارش دســتگاه های 
نظارتی و امنیتی درباره ویژگی های صالحیتی 
افراد برای انتصابات و تفویض مسئولیت ها، 
از اینکــه در ایــن گزارش هــا صرفــاً بــه نقــاط 

ضعــف افــراد توجــه می شــود انتقــاد کــرد و 
خواستار تغییر این رویه شد.

محســنی اژه ای گفت: هر کسی در کنار 
ضعف هایــی کــه دارد نقــاط قوت و محاســنی 
نیز دارد که متأســفانه در گزارش هایی که از 
سوی دستگاه ها و یا در پاسخ به استعالمات 
ارائه می شود به این فضائل که برخی از آنها 

پوشاننده ضعف هاست توجهی نمی شود.
وی ادامــه داد: وقتــی فردی برای تصدی 
مســئولیتی معرفــی می شــود بالفاصلــه ده یا 
بیســت نقطه ضعف برای او شــمرده می شود 
و این کار، اگر ضعف های گفته شــده صحیح 
را  باالدســتی  مدیــران  تصمیم گیــری  باشــد، 

دشوار می کند.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه عدالت 
بایــد فراگیــر باشــد، افــزود: عدالــت ایجــاب 
می کند در احراز صالحیت ها به نقاط قوت و 
توانمندی افراد هم توجه شود و اگر کسی را 
که می تواند مشــکلی را حل کند و مســئله ای 
را ســامان دهــد بــه دلیــل یــک نقطــه ضعــف 
حــذف کنیــم جامعــه را از تــوان و تخصــص و 
دانــش او محــروم کرده ایــم و ایــن از عدالــت 

دور است.
رئیــس دســتگاه قضــا در بخــش دیگری 
از ســخنانش با اعالم حمایت قوه قضائیه از 
افشاگران فساد گفت: قوه قضائیه به دنبال 
ایــن اســت کــه از این افــراد به صــورت عملی 
و مــادی و معنــوی تشــکر کنــد در ایــن راســتا 
هــم از تدوین قانون در این خصوص حمایت 
می کنیم که از کسانی که فساد یا نارسایی ها 
و آســیب ها را اعــالم و مفســدان را معرفــی 

می کنند حمایت قانونی شود.
گفــت:  حــال  عیــن  در  اژه ای  محســنی 
زمیــن  در  کــه  کســانی  بــا  قضــا  »دســتگاه 
دشــمن بــازی می کنند و یا همــراه با عملیات 
روانــی دشــمن بویژه در فضای مجــازی دروغ 
می گوینــد، اقــدام بــه جعل می کننــد و حرفی 
می زننــد کــه آرامــش مــردم را بــر هــم می زند 
نمی توانــد  می کنــد  ملتهــب  را  خانواده هــا  و 

گذشت کند.«
اژه ای گفــت: در ایــن میــان برخــی افراد 
مرتکــب خطــا می شــوند که با امــر به معروف 
و یــک تذکــر اصالح می شــوند و در این زمینه 

برخورد الزم نیست.

بانــک و آمــار مرکــز متفــاوت روایــت
اقتصــادیدر ازشــاخصهایکالن مرکــزی
آماربهارامســالهمادامهپیداکردهاســت
وآمارایندونهاددربرخیمولفههاتفاوت

فاحشیدارد.
بــه گزارش مهر، آمار مهمترین اعداد در 
اقتصــاد یک کشــور هســتند کــه روایتی دقیق 
هرچــه  می کننــد.  بیــان  را  کشــور  اوضــاع  از 
تســلط سیاســت  باشــد،  دقیق تــر  آمــار  ایــن 
گــذاران بــه وضــع  موجــود بیشــتر و بــه تبــع 
آن سیاســت های مناســب تری اعمــال خواهد 
شد. وجود تعارض های فاحش در آمار منابع 
مختلــف، می توانــد تبعاتــی غیــر قابــل جبران 
برای اقتصاد کشــور به ارمغان بیاورد. چرا که 

آمار، زمینه ساز اقدامات آینده هستند.
تعارض هــا  گذشــته  ســال های  در 
و  ایــران  آمــار  مرکــز  بیــن  جــدی  واختالفــات 
بانــک مرکزی در شــاخص های کالن اقتصادی 
وجــود داشــت. پــس از واکنــش کارشناســان 
کــه  گرفــت  امیــد شــکل  ایــن  تحلیلگــران،  و 

بــا اصالحــات ریشــه ای، ایــن مشــکل برطــرف 
شــود امــا همچنــان ردپــای ایــن تناقضــات در 
آمار ســال ۱400 نیز به چشــم می خورد. مرکز 
آمــار ایــران و بانک مرکزی دیــروز و امروز امار 
شــاخص های کالن اقتصــادی مربــوط بــه بهار 
امسال را منتشر کردند که اختالفات فاحشی 
دارد. ایــن تناقــض نــه تنهــا در آمــار کلــی نرخ 
رشــد، بلکــه در شــاخص های زیرمجموعه نیز 

دیده می شود.
مرکز آمار رشــد اقتصادی بهار امســال با 
احتســاب نفــت را ۷.۶ درصــد و بانــک مرکزی 
۶.2 درصــد اعــالم کرده اســت کــه از اختالفی 

۱.4 درصدی حکایت دارد.
در زیرگروههــا نیــز در حالــی کــه مرکــز 
آمــار رشــد بخــش ســاختمان در بهــار ۱400 را 
۱2.۹ درصــد اعــالم کرده اســت، بانک مرکزی 
در گــزارش خــود رشــد ایــن بخــش را منفــی 
۱2.۳ درصــد بیــان می کنــد. همچنین با وجود 
اینکــه مرکــز آمــار ایــران رشــد اقتصــادی گروه 
کــرده  ذکــر  را منفــی 4.۵ درصــد  کشــاورزی 

امــا بانــک مرکزی این مقــدار را کمتر از منفی 
یــک درصد ذکر می کند. آمار منتشــر شــده از 
ســوی بانک مرکزی را در جدول زیر مشــاهده 

می کنید.
اما تناقضات به همین جا ختم نمی شود 
و مرکــز آمــار درحالــی رشــد بخش هــای گــروه 
نفــت و گــروه صنایع و معادن و گروه صنعت 
را بــه ترتیــب 2۷.۵، ۱۳.۸ و ۵.۵ درصــد ذکــر 
کرده، این اعداد در آمار اعالمی بانک مرکزی 

به ترتیب 2۳.۳، 2.۱ و ۶.۱ درصد است.
طبــق اعــالم مرکــز آمــار ایــران، محصول 
ناخالــص داخلــی)GDP( بــه قیمت هــای پایــه 
ســال )۱۳۹0( در ســه ماهــه اول ســال ١4٠٠ 
بــه رقــم ١٧٧٧ هــزار میلیــارد ریــال بــا نفــت 
نفــت  بــدون  ریــال  میلیــارد  هــزار   ١۵٠٩ و 
رســیده کــه نشــان از رشــد ۷.۶ درصــدی بــا 
نفــت و 4.۶ درصــدی بــدون نفــت دارد امــا بر 
اســاس آمارهــای اعــالم بانــک مرکــزی، تولید 
ناخالــص داخلــی کشــور در فصــل اول ۱400 
)بــه قیمت هــای پایــه ســال ۱۳۹۵(، بــا نفــت 

بــه رقمــی حــدود ۳.4۷۷ هــزار میلیــارد ریــال 
و بــدون نفــت به حــدود ۳.۱4۸ هــزار میلیارد 
ریــال رســید کــه در مقایســه بــا دوره مشــابه 
ســال قبــل بــه ترتیــب از افزایــش ۶.2 و 4.۷ 
درصدی برخوردار است. در ادامه آمار منتشر 
شــده از ســوی مرکز آمار را مشاهده می کنید 

که بیانگر تناقضات مطرح شده است.
بــه نظر می رســد داســتان تناقضات آمار 
در نهادهــای تخصصــی، منجــر به خدشــه دار 
شــدن اصالــت آن هــا و مرکــز مرجــع آن شــده 
و تولیــد آمــار در نهادهــای مختلــف، ثمــره ای 
جــز موازی کاری و بــی اعتمادی افکار عمومی 
نســبت بــه آمارهــای رســمی نــدارد. لــذا وقت 
آن رســیده اســت که ریشــه های این مشــکل 
شناســایی و نســبت بــه حــل آن اقــدام جــدی 
صورت بگیرد. به عقیده صاحب نظران ایجاد 
یــک صدایــی در انتشــار آمارهــای اقتصــادی و 
یا حل اختالف های منابع منتشــر کننده آمار، 
می توانــد از اولیــن اقدامــات در راســتای حــل 

این موضوع باشد.

اختالفدرروایتبانکمرکزیومرکزآمارازرشداقتصادی
بهار۱۴۰۰

حمایتدستگاهقضاازگزارشگرانفساد

 رئیسی:برخیوارداتواکسنرامتوقف

برپذیرشFATFکردهبودند
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

 2.7 برابر شدن مانده
کل تسهیالت پرداختی 

بانک ملی طی 5 سال
مانده کل تســهیالت ریالی و ارزی پرداختی بانک 

ملی طی پنج سال گذشته 2.7 برابر شده است.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک ملــی، آن طور که 
ایــن  مالــی  صورت هــای 
می دهــد،  نشــان  بانــک 
تســهیالت  کل  مانــده 
در  ملــی  بانــک  اعطایــی 
پایــان ســال 1395بیــش 
میلیــارد  1423هــزار  از 
در  اســت،  بــوده  ریــال 
حالــی ایــن رقــم در پایان 
ســال گذشته به بیش از 

3834هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
همچنیــن مانده کل تســهیالت ایــن بانک در پایان 
ســال گذشــته نســبت بــه ســال قبــل آن 27.4درصــد 

بیشتر شده است.

 بهره مندی بانک سینا
 از تحول دیجیتال

در آینده ای نزدیک
مدیرعامــل بانــک ســینا در اولیــن همایــش تحول 
دیجیتــال بانــک گفــت کــه بانک هــا بــرای ادامــه حیــات 
فضــای  در  پیشــرفت  و 
رقابتــی نیازمنــد حرکــت 
فضــای  مســیر  در 
تحــول  و  الکترونیــک 
دیجیتال و ارائه خدمات 
نوآورانه هستند و امروز 
اولین تحول دیجیتال در 
بانک ســینا کلید خورد و 
انشاءهللا وضعی فراهم 
خواهد شــد که بانک در آینده ای نه چندان دور از این 

تحول بهره مند شود.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک ســینا، ســیدضیاء 
ایمانــی گفــت: طــی ســی چهــل ســال گذشــته فضــای 
فعالیــت عملیــات بانکــی بــر اســاس قوانیــن، مقــررات 
و اســناد باالدســتی بــود و تغییــرات و نگــرش اساســی 
و مهمــی در هیــچ مقطعــی نداشــتیم. تــا زمانــی که طی 
ســال های 75تــا 85مکانیــزه و سیســتمی کردن عملیات 
شــعب اتفــاق افتــاد و فعالیــت بانک هــا در دو مرحلــه 
اســناد دســتی و سیســتمی و مکانیزه انجام می شــد که 
ایــن مرحلــه ای از تغییــر و روی کار آمدن یک محصول و 

عملکرد جدید در شبکه بانکی بود.
او بــا اشــاره بــه اینکــه دیگــر ارائــه تک محصولــی و 
صرفاً پرداخت تســهیالت ســودآوری برای بانک نخواهد 
داشــت و بایــد از ایــن فضــا خارج شــد، گفــت: در آینده 
نزدیک فضای کســب و کار دیگر به ســبک و ســیاق قبل 
نخواهــد بــود، لــذا بــرای ورود بــه ایــن فضــای به شــدت 
رقابتی و اقتصاد هوشــمند، شــناخت و تحلیل رقبا یکی 
از مــوارد مهــم و اصلی بحث تحــول دیجیتال در صنعت 
بانکی اســت، که شــروع کار باید شــروع محکمی باشــد 
چــون تغییرات در این مســیر اساســی خواهــد بود. زیرا 
ایــن یــک انتخــاب از چند انتخاب نیســت ایــن یک اصل 
است که باید به آن فقط به عنوان یک انتخاب بنگریم 

چون انتخاب و گزینه دیگری نداریم.

موفقیت بانک دی در جذب 
سپرده های ارزان قیمت

جــذب  بــر  تمرکــز  بــا  اســت  توانســته  دی  بانــک 
ســپرده های ارزان قیمت،  ترکیب پرتفوی مناســبی برای 
خــود ایجــاد کند، به طوری که ادامه این روند می تواند 
در میان مــدت بــه کاهش قیمت تمام شــده پول در این 

بانک بیانجامد.
جــذب  کالن،   و  خــرد  خبــری  پایــگاه  گــزارش  بــه 
ســپرده های ارزان قیمت از مهمترین اقداماتی اســت که 
هــر بانکــی می تواند به منظور کاهش قیمت تمام شــده 
انجــام دهــد، امــا اعتمادســازی میــان مشــتریان بــرای 

سپرده گذاری با نرخ صفر الزامات زیادی نیاز دارد.
آن طــور کــه صورت هــای مالــی پنــج مــاه نخســت 
ســپرده های  مانــده  می دهــد،  جمــع  نشــان  دی  بانــک 
قرض الحســنه جــاری ریالــی این بانــک از مرز 35هزار و 
246میلیــارد ریــال فراتــر رفته اســت. این یــک موفقیت 
قابــل توجــه بــرای بانــک 
بــه  کــه  اســت، چــرا  دی 
منابع حســاب های جاری 
تعلــق  ســودی  هیــچ 

نمی گیرد.
در پنج ماه نخست 
امسال، جمع سپرده های 
جــاری  قرض الحســنه 
بــا  ارزی  و  ریالــی 
ســپرده های قرض الحســنه پس انــداز ریالــی و ارزی این 

بانک بیش از 45هزار و 743میلیارد ریال است.
اهمیــت ایــن منابــع صفر درصدی زمانی مشــخص 
می شــود کــه بدانیم مجمــوع ســپرده های بلندمدت یک 
ســاله ایــن بانــک در همین دوره حدود 49هــزار میلیارد 
ریــال بــوده اســت. نزدیکــی ایــن دو عــدد حکایــت از آن 
دارد که بانک دی بر جذب منابع ارزان قیمت عزم جدی 
دارد و تــالش می کنــد از همــه روش هــای موجــود بــرای 
کاهش قیمت تمام شــده پول اســتفاده کند. آن طور که 
بــرات کریمــی، مدیرعامــل بانک دی گفته اســت، قیمت 
تمام شــده پــول ایــن بانــک در پایــان ســال 1398 از مرز 
22درصد فراتر رفته بود، اما با تغییر نگرش و استفاده 
از راهکارهای مختلف از جمله جذب منابع ارزان قیمت، 
این نســبت در پایان ســال 1399با کاهش هفت واحد 

درصدی به عدد 15درصد کاهش یافته است.

ارائه محصول جدید بیمه 
معلم ویژه ورزشکاران

ویــژه  بیمــه معلــم  و ســرمایه گذاری  بیمه زندگــی 
ورزشکاران و قهرمانان کشور روانه بازار شد.

ســعید  معلــم،  بیمــه  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
گیوه چــی، مدیــر بیمه هــای عمــر و زندگــی بیمــه معلــم 

گفت: این طرح که ویژه 
ورزشــکاران و نــام آوران 
از  پــس   اســت  ورزشــی 
شناســایی  و  بررســی 
نیــاز جامعــه ورزشــی از 
ابتدای شهریور 14۰۰در 

دستورکار قرار گرفت.
او افزود: این طرح 
با هــدف تحت پوشــش 

قــراردادن هزینه هــای نقــص عضــو و حــوادث ورزشــی، 
هزینه هــای پزشــکی ناشــی از حادثــه و از کارافتادگــی 
و  قهرمانــی  دوران  در  ورزشــکاران  حــوادث  از  ناشــی 
همچنیــن پوشــش ســرمایه گذاری و مســتمری و حقــوق 

مادام العمر در دوران بازنشستگی کلید خورده است.
مدیــر بیمه هــای عمــر و زندگی بیمــه معلم تصریح 
کرد: تمامی شــعب و نمایندگی های سراسر کشور بیمه 
معلــم امــکان صــدور و ارائــه خدمــات ایــن طــرح را برای 
تمامــی رشــته های ورزشــی، فدراســیون ها و باشــگاه ها 
دغدغــه  دیگــر  ورزشــکاران  تــا  دارنــد،  کار  دســتور  در 
هزینه هــای حــوادث ورزشــی و حقــوق مادام العمــر در 

دوران بازنشستگی را نداشته باشند.
هفتــه گذشــته در حضــور رئیس کل بیمــه مرکزی، 
مدیرعامــل و مدیــران ارشــد بیمــه معلم، بیمــه زندگی و 
مســتمری مادام العمــر بیمــه معلــم بــه ســجاد گنــج زاده 

قهرمان المپیک توکیو تقدیم شد.

نسخه ios همراه بانک 
رسالت به روزرسانی شد

بــا افزایــش قابلیت هــای نســخه ios، همراه بانک 
رسالت به روزرسانی شد.

قرض الحســنه  بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
رســالت، مدیر بانکداری 
بانــک  الکترونیــک 
رســالت  قرض الحســنه 
درخواســت  امــکان 
دریافــت  تســهیالت، 
کــد دو عاملــی، تســویه 
تســهیالت،  یکجــا 
دریافت کانون سپرده و 
استعالم کد شهاب را از 

جمله قابلیت های این نسخه برشمرد.
زمــان  بابــت در  افــزودن فیلــد  حمیــد گلــه داری، 
ثبــت و انتقال چک،پیشــنهاد کدملــی در امضاکنندگان 
پیچــک، اســکن QRشناســه صیــاد چــک، امــکان کپــی 
شــماره شــبا و رمز پویا و نمایش شــرح علت رد شــدن 
درخواســت تســهیالت را از دیگــر قابلیت هــای نســخه 
ios همراه بانــک رســالت عنوان کرد و گفت: مشــتریان 

این بانک می توانند با حذف  )uninstall( نســخه قبلی 
و نصــب نســخه جدیــد از خدمــات بــه روز ایــن نســخه 

بهره مند شوند.
بــه گفتــه او نصــب نســخه جدیــد iOS از طریــق 
نظیــر   iOS اپلیکیشــن های  ارائــه  داخلــی  پلتفرم هــای 

سیبچه، اناردونی امکان پذیر است.

 رشد اقتصاد تعاونی
 با تسهیالت متنوع
بانک توسعه تعاون

مدیرعامــل بانــک توســعه تعــاون در گفت وگــو بــا 
همکاران شــعب عنوان کرد که تســهیالت متنوع بانک 
توسعه تعاون به رشد و گسترش اقتصاد تعاونی کمک 

می کند.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک توســعه تعــاون، 
حجت الــه مهدیــان در گفت وگــوی تلفنــی بــا همــکاران 

برخــی  در  شــعب 
شهرهای کشــور با بیان 
ایــن مطلب گفت: بانک 
توسعه تعاون به عنوان 
توســعه ای  بانــک  یــک 
اهــداف بلنــدی را بــرای 
کــرده  ترســیم  خــود 
از  بخشــی  کــه  اســت 
قالــب  در  اهــداف  ایــن 

راهبردهای هفت گانه به شبکه شعب بانک ابالغ شده 
است.

حجت الــه مهدیــان، بــا بیــان اینکــه بانــک توســعه 
تعــاون بــه عنــوان یــک نهــاد مالی باید مســیر دســتیابی 
بخــش تعــاون بــه جایــگاه واقعی خــود را تســهیل کند ، 
افزود: تجربه موفق بانک در پرداخت تسهیالت اشتغال 
پایــدار روســتایی و عشــایری نشــان داد کــه می توانیــم 
کمک کننــده بــه بخــش تعــاون کشــور در دســتیابی بــه 

هدف 7درصدی در اقتصاد ملی باشیم.
ریــال  پرداخــت 25۰هــزار میلیــارد  داد:  ادامــه  او 
تســهیالت بــا اولویــت اعطــای هفتــاد درصــد تســهیالت 
به تعاونی ها در ســال 14۰۰هدفگذاری شــده اســت که 
2۰هــزار میلیــارد ریــال تســهیالت ارزان قیمــت با شــش 
یارانــه ســود در راســتای توســعه کارآفرینــی و  درصــد 
حمایــت از تعاونی هــای برتر، 238۰۰میلیــارد ریال برای 
تســهیالت حمایتــی قرض الحســنه بــه مشــاغل خانگی، 
ازدواج جوانــان و مددجویــان نهادهای حمایتی، 2۰هزار 
میلیــارد ریــال تســهیالت بلندمــدت در راســتای حمایت 
مالــی از کســب و کارهــای کوچــک و متوســط، 5۰هــزار 
میلیــارد ریــال تســهیالت خریــد کاالی ایرانــی بــا هــدف 
تقویــت تقاضــای کاالهــای تولیــد داخــل در نظــر گرفتــه 

شده است.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

بــه گفتــه نایب رئیــس کمیســیون اصل 
۹۰ قانون اساســی مجلس، کمیته اقتصادی 
کمیسیون اصل ۹۰ در حال پیگیری تخلفات 
بانک هــا در نحــوه پرداخــت وام هــای خرد به 
مــردم و ســختگیری های غیرقانونی آن ها در 

این زمینه است.
به گزارش خانه ملت، نصرهللا پژمان فر 
دربــاره اقدامــات کمیســیون اصــل 9۰ قانــون 
اساســی در رابطــه بــا تخلفــات بانــک هــا در 
ارائــه وام هــای خــرد، گفــت: به یقیــن اگر هر 
مجموعــه ای از  وظایــف قانونــی خــود تخلــف 
کنــد و ایــن تخلــف نارضایتــی مــردم را در پی 
داشته باشد، کمیسیون اصل9۰ به آن ورود 
خواهــد کــرد، البتــه یکــی از ایــن تخلفات که 

مــردم نســبت بــه آن شــکایت دارنــد نحــوه 
بــه اقشــار کم تــوان  پرداخــت وام هــای خــرد 
جامعه اســت، لذا کمیســیون به این موضوع 

رسیدگی می کند.
در  کالت  و  مشــهد  مــردم  نماینــده 
مجلــس شــورای اســالمی ادامــه داد: از آنجــا 
ارائــه  در  غیرقانونــی  ســخت گیری های  کــه 
دردســر  بــه  شــدت  بــه  را  مــردم  تســهیالت 
انداختــه اســت لــذا ایــن موضــوع در کمیتــه 
اقتصادی کمیسیون اصل 9۰ در حال پیگیری 

است.
از  متعــدد  گزارش هــای  ارســال  از  او 
 9۰ اصــل  کمیســیون  بــه  بانک هــا  تخلفــات 
مجلــس شــورای اســالمی خبــر داد و گفــت: 

پرونــده تخلــف بانک هــا در کمیســیون اصــل 
9۰ بســیار اســت بــه عنــوان مثــال مصادیقی 
اســت کــه برخــی بانک هــا وظایف خــود را در 
وصــول مطالبــات بانکــی از افــراد بــه موقــع 
انجــام نداده انــد و به نوعــی در برخورد با این 
افــراد که عموما ابربدهکاران بانکی هســتند، 

مماشات کرده اند.
برخــی  حالــی  در  پژمان فــر،  گفتــه  بــه 
بانک هــا بــا ابربدهــکاران مماشــات می کننــد 
حــق  در  بســیاری  ســخت گیری های  کــه 
وام گیرنده های خرد می شــود و بانک ها طلب 
خــود را از آن هــا بــه هــر طریقــی کــه شــده، 

وصول می کنند.
ایــن نماینده مجلس اظهــار کرد: اگرچه 

بــه دنبــال پیگیری هــای کمیســیون اصــل 9۰ 
برخــی از بانک هــا تخلفــات و خطاهــای خــود 
را جبــران و اصــالح کرده انــد اما پرونده برخی 
دیگــر نیز در حال بررســی اســت تــا درصورت 

لزوم به مراجع قضایی ارسال شود.
مجلــس   9۰ اصــل  کمیســیون  رئیــس 
شــورای اســالمی ادامــه داد: از آنجــا کــه در 
ســال های اخیــر عملکرد بانک هــای خصوصی 
آسیب بسیاری به نظام اقتصادی کشور وارد 
کرده و بخشــی از افزایش نقدینگی به دلیل 
خلــق پول بانکی از ســوی ایــن بانک ها انجام 
گرفته انــد، ایــن تخلفــات نیــز در کمیســیون 
اصــل 9۰ مجلــس شــورای اســالمی پیگیــری 

می شود.

با تصویب هیات مدیره ســازمان بورس 
و اوراق بهــادار محدودیــت دسترســی جدیــد 
به سامانه نامک که برای شرکت کارگزاری از 

سال ۹۵ وضع شده بود، لغو شد.
بــر کارگــزاران ســازمان   مدیــر نظــارت 
بــه  بــاره  ایــن  در  بهــادار  اوراق  و  بــورس 
بــازار ســرمایه )ســنا( گفــت:  پایــگاه خبــری 
بورس هــا،  بــه  مصوبــه  ایــن  ابــالغ  از  پــس 
اعطای دسترســی جدید به ســامانه نامک از 
ســوی بورس هــا بــرای شــرکت های کارگزاری 
متقاضــی، بــا رعایــت ســایر مقــررات مرتبــط 

بالمانع خواهد بود.
محمــد عطایی ادامه داد: ســفارش های 

مشــتریان از ســوی معامله گران شــرکت های 
کارگــزاری از طریــق ایســتگاه های معامــالت 
معامالتــی  ایســتگاه های  و  گروهــی  برخــط 
ســامانه نامــک بــه هســته معامــالت ارســال 
مــی  شــود کــه بــا توجــه بــه اعــالم آمادگــی 
تهــران  بــورس  فنــاوری  مدیریــت  شــرکت 
محدودیــت دسترســی بــه ســامانه معامــالت 

نامک حذف شد.
پیــش از ایــن مدیــر نظارت بــر کارگزاران 
ســازمان بــورس و اوراق بهادار نحــوه عملکرد 
ســامانه مدیریــت ریســک )نامــک( را تشــریح 
کــرده و گفتــه بود: نامــک، اطالعات خود را از 
دو فیلد اطالعاتی دریافت می کند یکی مانده 

حســاب مشــتری نزد کارگزاری که از عملیات 
خریــد و فــروش و دریافــت و پرداخت حاصل 
می شــود و به صورت لحظه ای اعمال می شود 
و همچنیــن مانــده اعتبــاری کــه شــرکت های 
می دهنــد  اختصــاص  مشــتری  بــه  کارگــزاری 
و ایــن فیلــد نیــز درصــورت افزایــش، اعمــال 

می شود.
همچنیــن او توضیــح داده بــود: حاصــل 
جمع این دو عامل قدرت خرید یک مشتری را 
در ســامانه نامک تشکیل می دهد که همانند 
اســت.  مشــتریان  برخــط  معامــالت  ســامانه 
نمی توانــد  یــک مشــتری  بــرای  اصــوال خریــد 
خــارج از حاصــل جمــع ایــن دو عامــل باشــد. 

در ســامانه مدیریــت ریســک نامک هــر مبلغ 
اعتبار تخصصی به مشــتریان که شــرکت های 
کارگــزاری در فیلــد مربوطه به مشــتریان خود 
قــرار می دهنــد، مــورد قبــول اســت و اینکــه 
در هــر مرحلــه زمانــی کارگــزار اگــر بخواهــد، 
می توانــد مبلــغ ایــن اعتبــار را افزایــش دهــد 
کــه نتیجــه آن در قــدرت خریــد مشــتریان در 
منعکــس  نامــک  ریســک  مدیریــت  ســامانه 
مانــده  اطالعــات  به روزرســانی  می شــود. 
مالــی مشــتریان طی ســاعت معامــالت نیز از 
موضوعاتــی اســت کــه اکنــون در این ســامانه 
از طریــق Back Office شــرکت های کارگزاری 

بطور منظم انجام می  شود.

بــه گفتــه معــاون ســابق مالــی ســازمان 
حسابرســی کشــور، صورت مالی منتشرشده 
شــرکت ها در بــورس از شــفافیت کافی برای 
سهامداران برخودار است اما باید حواسمان 

به صورت مالی بانک ها باشد.
به گزارش بازار، طبق قانون شرکت های 
مالــی  بایــد صــورت  بــورس  در  پذیرفته شــده 
حسابرسی شــده یکســاله خــود را تــا حداکثــر 
4مــاه بعــد از پایــان دوره مالــی منتشــر کنند. 
انتشــار صورت هــای مالــی برخی از شــرکت ها 
بــه خصــوص بانک ها بــا واکنش متعــددی در 
فضــای مجــازی مبنــی بــر نداشــتن شــفافیت 
کافــی روبــه رو شــد، ایــن در حالــی اســت کــه 
اطالعــات  بهــادار  اوراق  و  بــورس  ســازمان 
مبنــای  بــر  را  مالــی  صــورت  در  درج شــده 
اســتانداری های تعریف شــده می دانــد و آن را 

دارای شفافیت کافی می داند.
ســابق  معــاون  عبدهللا پــور،  محمــد 
مالــی ســازمان حسابرســی کشــور شــفافیت 
کــدال  در  منتشرشــده  مالــی  صورت هــای 
مالــی  صــورت  می گویــد:  و  می کنــد  تاییــد  را 
بــورس، کامــال  شــرکت های پذیرفته شــده در 
شــفاف است و بر استانداردهای حسابرسی، 
تنظیــم شــده اســت و از شــفافیت الزم بــرای 
اینکــه ســهامداران اطالعــات مــورد نیــاز را بــه 
دســت بیاورنــد برخــوردار اســت. گرفتــاری در 
جای دیگر اســت شــاید بپرسید که چرا با این 
اطالعات بنیادی که ســهامداران از شــرکت ها 
الزم  شــفافیت  از  مــا  اعتقــاد  بــه  و  دارنــد 
برخوردارند  ســهامداران در تصمیم گیریشان 

نمی توانند تصمیم درست بگیرند.

او همچنین گفت: من می گویم اطالعات 
کافــی از اطالعــات بنیــادی شــرکت های  بــرای 
بــه  مالــی  صــورت  دارد؛  وجــود  ســهامداران 
شــکل شــفاف وضــع شــرکت بــرای دوره مالی 
را منعکــس می کنــد؛ امــا ذات بــازار اولیه این 
اســت کــه اطالعــات ســهامداران خــرد محدود 
به همین اطالعات داخلی اســت در حالی که 
بازیگــران اصلــی در بــورس اطالعــات دیگــری 
دارند که آن ها می توانند در روند بازار بورس 
تاثیــر گذار باشــند و جریــان ایجاد کنند که ما 
از آن بــه بــازار غیــرکارا و اطالعــات رانتــی یــاد 

می کنیم.
فضــای  در  کــه  واکنش هــای  بیشــتر 
رســانه ای به صورت مالی منتشرشده در کدال 
وجــود دارد مربــوط بــه صــورت مالــی برخــی از 
بانک ها است که گفته شده اطالعات کافی را 
در اختیار سهامداران نمی گذارند و یا اطالعات 
منتشرشــده با عملکرد واقعی بانک نمی خواند 
کــه عبدهللا پــور در واکنش به ایــن ادعا گفت: 
از  بســیاری  در  بانک هــا  مالــی  صورت هــای 
مواقــع گمراه کننده اســت و از شــفافیت کافی 
برخوردار نیست، شاید یکی از دالیل آن نحوه 
استاندارد تهیه صورت های مالی بانک ها است 
کــه به روزنشــده و یــا اینکــه دارایی هــای آن هــا 
کامــال گویــای بخــش واقعی بانــک به خصوص 
در قســمت حســاب های دریافتنی و بدهکاران 

نیست و جای بحث دارد.
بــه گفتــه او، بانک ها در شــفافیت مالی 
و ارائه صورت مالی بر اســاس اســتانداردهای 

جهانی دارای مشکل هستند.
این اســتاد دانشــگاه یکی از تعارض های 

وجــود  را  بــازار ســرمایه  و  پولــی  نظــام  بیــن 
اختــالف در صــورت مالی و شــفافیت می داند 
و می گویــد: اکثر شــرکت هایی کــه برای تامین 
مالی به بانک ها مراجعه کردند، صورت مالی 
آن هــا معمــوال شــفافیت نــدارد و بســیاری از 
آن هــا حتــی صــورت مالی نداشــتند. بســیاری 
بانکــی  سیســتم  منابــع  از  کــه  کســانی  از 
اســتفاده کردنــد بــا حساب ســازی های  مالــی 
بــه ایــن بانک ها مراجعه کردنــد و منابع مالی 
آن هــا بهره بردند، اما از منظر شــفافیت بازار 
سرمایه بسیار جلوتر از سیستم بانکی است.
بــازار  گفــت:  همچنیــن  عبدهللا پــور  
ســرمایه از نظــر الزامــات و قوانیــن مربــوط به 
شــفافیت از سیســتم بانکــی پیشــتاز اســت. 
حتی برای انتشــار اوراق صکوک در بورس که 
جزو ابزار تامین مالی اســت، شــفافیت وجود  

دارد اما در سیستم بانکی این گونه نیست.
 اصرار بر صنعتی که مزیتی

در آن نیست
او قیمت گــذاری دســتوری را یک معضل 
در بازارهــای مالــی و آن را مانــع توســعه در 

بخش تولید و مالی کشور عنوان کرد.
ســازمان  حسابرســی  ســابق  معــاون 
حسابرســی کشــور در واکنــش به ایــن موضوع 
از  برخــی  در  قیمت گــذاری دســتوری  اگــر  کــه 
صنایع مثل خودروســازی وجود نداشــته باشــد 
بــه دلیــل وجود انحصــار، ما در این بــازار دچار 
زیــان ســنگین بــه مصرف کننــدگان می شــویم، 
تحلیــل  خــودرو  مثــال  بــا  تــوان  نمــی  گفــت: 
اقتصادی و مالی کرد و من فکر می کنم از ابتدا 

یک تصمیم اشتباهی گرفته شد و 4۰ سال هم 
روی این تصمیم اشــتباه هم اصرار می شود.

او تحلیل خود در مورد صنعت خودرو را 
ایــن گونــه توضیــح داد: این اصرار کــه ما باید 
تولید کننده خودرو باشــیم ســوالی اســت که 
از ابتــدا تــا االن کســی جــواب نــداده اســت؟ 
چــرا شــما اصــرار داریــد خــودرو تولیــد کنیــد؟ 
آیــا کشــور ما مزیتی بــرای تولید خودرو دارد؟ 
محصــوالت  تولیــدات  بــر  اصــرار  کســی  اگــر 
بگویــد  دارد، می توانــد،  ایــران  در  کشــاورزی 
کــه مــا مزیــت نســبی مثل آب و هــوا، خاک و 
غیــره در مقایســه با کشــورهای دیگر داریم و 
همیــن اســتدالل را در مــورد هنــر مثــل فرش 
و بســیاری از چیزهــا کــه کشــور در آن مزیــت 
مــورد  در  امــا  بیاوریــم،  می توانیــم،  داریــد، 
خودرو هیچ گاه کســی جواب نداده اســت که 
شــما چه مزیت نســبی دارید کــه تولیدکننده 

خودرو باشید.
عبدهللا پــور، صنعت خودرو ســازی را به 
نوعــی هدررفت ســرمایه بیت المال می داند و 
می گوید: اگر میزان پولی و ســرمایه گذاری که 
از بیت المــال در ایــن بخش از ابتدا انقالب تا 
االن را هر جای دیگر سرمایه گذاری می کردیم 
بــه مراتــب بهــره وری  و ســودآوری آن بیشــتر 
بــود، ضمــن اینکه می توانســیم بــا قیمت های 
پایین تــر از تولیــد داخــل، ماشــین های لوکس 
دنیا را وارد کنیم و مردم هم در رفاه بیشتری 
باشــند، هم مردم آخرین ماشــین های دنیا را 
ســوار می شــدند و هم شــما از ســرمایه گذاری 
بهــره  می توانســتید  دیگــر  بخش هــای  در 

بیشتری ببرید.

حســین قربان زاده با حکم وزیر اقتصاد، 
بــه ســمت معــاون وزیــر اقتصــاد و رئیس کل 

سازمان خصوصی سازی کشور منصوب شد
بــه گــزارش ایلنــا، حســین قربــان زاده با 
حکــم وزیــر اقتصــاد، بــه ســمت معــاون وزیــر 
اقتصاد و رئیس کل ســازمان خصوصی ســازی 

کشور منصوب شد.

مدیریــت عملیــات بــازار شــرکت بورس 
کارگــزاران  بــه  نامــه ای  در  ایــران  کاالی 
تغییــر میــزان خریــد پلی پروپیلــن نســاجی را 

اطالع رسانی کرد.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان،  
مدیریــت عملیــات بــازار شــرکت بــورس کاال 
در نامــه ای بــه کارگــزاران تغییــر میــزان خرید 

را   BOPP فیلــم  و  نســاجی  پلی پروپیلــن 
اطالع رسانی کرد.

براســاس این اطالعیه و پیرو تصمیمات 
کمیتــه تخصصی محصوالت پتروشــیمی، این 
هفتــه )منتهــی به 31 شــهریور(، میــزان خرید 
کاالی پلی پروپیلن نســاجی و فیلم BOPP به 

صورت سه ماهه در نظر گرفته خواهد شد.

معاون سابق مالی سازمان حسابرسی کشور: صورت مالی بانک ها 
شفاف نیست

به گفته محمد عبدهللا پور، همچنین صنعت خودرو خارج از تحلیل اقتصادی است

ابالغیه جدید بورس کاال درباره 
تغییر سهمیه بهین یاب

رئیس جدید سازمان 
خصوصی سازی منصوب شد

محدودیت دسترسی جدید کارگزاران به »نامک« لغو شد
کارگزاری در فیلد مربوطه به مشتریان خود در سامانه مدیریت ریسک نامک مبلغ اعتبار دلخواه را به مشتریان 

تخصیص می دهد

 پای تخلفات بانک ها

 در پرداخت وام های خرد

به مجلس باز شد
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فرآینده مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )درصورت وجود هزینه مربوطه(، 
پرداخت تضمین شركت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاكات، 
اعالم به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل كاال در بستر سامانه از این طریق امكان پذیر 

می باشد.
2- پیشنهاد میگردد با توجه به تنوع كاالهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد 

از اقالم موضوع مزایده بازدید بعمل آورید.
3- عالقمندان به شركت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الكترونیكی 

)توكن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مركز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934

 )www.setadiran.ir( اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه
بخش »ثبت نام/پروفایل مزایده گر« موجود است.

روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران تاریخ چاپ نوبت اول: 1400/06/29   تاریخ چاپ نوبت دوم: 1400/06/30                          

شناسه : 1193028

FU-1400/06  آگهی مزایده عمومی شماره
ت دوم(فـروش  یك فروند شنـاور تدارکاتی رعنـا

) نوب

شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت فالت قاره ایران

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 دوم(
) نوب

شركت ملی نفت ایران
شركت پایانه های نفتی ایران 

) سهامی خاص(

آموزش رانندگان دامپ  تراک 
 معادن با دستگاه شبیه ساز 

بومی
غالمرضــا مالطاهــری مدیــر آمــوزش، پژوهــش و فناوری 
ایمیدرو با اعالم خبر تولید دســتگاه شــبیه  ســاز بومی آموزش 
راننــدگان دامــپ  تــراک معــادن آنرا یکــی دیگر از نتایــج ارتباط 

ایمیدرو و دانشگاه دانست.
غالمرضا مالطاهری با بیان این مطلب گفت : با توجه به 
برنامه چشــم انداز حداقلی در مدیریت HSEE ایمیدرو و حذف 
حوادث ترافیکی جدی ، طی یک طرح پژوهشی با دانشگاه خواجه 
نصیر، بومی سازی دستگاه شبیه  ساز رانندگی با دامپ تراک را 
در سال 98 اجرایی کردند.وی ادامه داد : در حال حاضر، دستگاه 
مذکور در معادن سنگان و گل گهر مستقر شده است و رانندگان 
کامیــون هــای فعــال در این معــادن به صورت شبیه سازی شــده 
آمــوزش مــی بینند.مدیر آموزش، پژوهش و فنــاوری ایمیدرو با 
اشاره به مزیت های دستگاه مدرن آموزشی شبیه ساز رانندگی 
تصریح کرد : آموزش و افزایش مهارت اپراتورهای بدوخدمت و 
ضمن خدمت دامپتراک در شرایط کامالً ایمن، سنجش توانمندی 
اپراتورها در کنترل دامپتراک در مراحل استخدام و تمدید قرارداد 
و نیــز صدورگواهینامه صالحیت ســنجی اپراتــوری دامپتراک، از 
جمله این مزیت هاست.وی افزود : کاهش هزینه های تعمیر 
و نگهداری ماشین آالت معدنی و افزایش عمر مفید آنها، پیاده 
ســازی ســناریوها بــر اســاس حــوادث متــداول گــزارش شــده از 
واحدهای HSEE معادن، امکان برگزاری دوره های جامع آموزش 
و صالحیت سنجی با دستگاه شبیه ساز و افزایش بهره وری با 
کاهش حوادث و جلوگیری از خطاهای احتمالی، از دیگر مزیت 

های دستگاه مذکور است.

انتقال ترانسفورماتور غول پیکر 
به پروژه روی مهدی آباد در مهر 

ماه
ترانسفورماتور غول پیکر ساخت داخل ، در مهر ماه وارد 

سایت پروژه کارخانه فرآوری روی مهدی آباد می شود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ایمیــدرو، حمیــد رضــا حمایت 
سرپرســت مجتمع ســرب و روی و باریت مهدی آباد با اشــاره به 
بازدید از کارخانه ایران ترانسفو گفت: ترانسفورماتور مذکور از 
نوع قدرت و یکی از بزرگترین ترانسفورماتورهای ساخت داخل 
اســت که در نهایت تا مهرماه ۱۴۰۰ به ســایت پروژه مهدی آباد 
منتقل خواهد شد.وی ادامه داد : این ترانسفورماتور که از نوع 
۴۰۰ به ۱32 کیلوولت با توان 2۰۰ وات آمپر است به طور کامل 
ســاخته شــده و در حال حاضر مراحل تســت های نهایی را طی 
می کند.حمید رضا حمایت افزود : پروژه احداث پســت ۴۰۰ به 
۱32 و انتقال شــبکه برق به پروژه مهدی آباد یکی از مهمترین 
فعالیت های زیرساختی و زیربنایی مهدی آباد محسوب می شود 
که با پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی توسط شرکت سرمایه گذار 
در حال انجام است.در این بازدید مسئوالن شرکت پیشگامان و 
مدیرعامل شرکت مهندسی مشاوره مهساب نیرو نیز سرپرست 
مجتمع سرب و روی و باریت مهدی آباد را همراهی می کردند.در 
حال حاضر فاز نخست کارخانه های فرآوری روی مهدی آباد – به 
عنوان بزرگ ترین طرح تولید کنسانتره روی در ایران - به ظرفیت 

تولید 2۰۰هزار تن در حال انجام است.

حمایت از دانش بنیان هایی که 
زنجیره تأمین جهانی را تکمیل 

می کنند
مدیرکل دفتر توسعه کسب وکار بین الملل معاونت علمی 
و فنــاوری از حمایــت ویژه شــرکتهایی خبرداد که زنجیره تامین 

سطح بین المللی را تامین کنند.
روح هللا اســتیری در گفتگــو بــا خبرنگار مهــر بیان کرد: با 
بررسی آمار تجارت جهانی محصوالت دانش بنیان ذیل کدهای 
تعرفــه گمــرک جهانــی بــه ایــن مهــم رســیدیم کــه برخــی از ایــن 
محصوالت ظرفیت و قابلیت ورود و رسوخ به مراتب باالتری در 
بازار بین المللی دارند و این در حالی است که پتانسیل خالی بازار 

شرکتهای دانش بنیان دیده می شود.
مدیرکل دفتر توسعه کسب و کار بین الملل معاونت علمی 
و فناوری افزود: با بررسی این سایت به میزان فروش محصوالت 
برخی شــرکتهای دانش بنیان و اینکه بیشــتر در چه کشورهایی 

مخاطب دارند پی بردیم.
وی گفــت: بــا بررســی و ارزیابــی شــرکتهای دانــش بنیــان 
تولیدکننده محصوالت مهم در سطوح بین المللی یکی از برنامه 
های اصلی خود را مبنی بر حمایت ویژه از شرکتهای دانش بنیانی 
قرار دادیم که می توانند زنجیره تامین در سطح بین المللی را 

تکمیل کنند.
به گفته استیری، بر همین اساس، در صدد هستیم بیشتر 
از شــرکتهایی که عالوه بر قابلیت ورود به بازار بین المللی می 
توانند به تکمیل زنجیره تأمین سطح بین المللی بپردازند، حمایت 
کنیم.مدیرکل دفتر توسعه کسب و کار بین الملل معاونت علمی 
و فناوری ادامه داد: طی ۵ســال اخیر به صورت عام از صادرات 
شــرکتهای دانــش بنیــان حمایــت کردیم کــه تقویت شــوند و به 
بازارهای بین المللی وارد شوند. اما رویکرد جدید معاونت علمی 
و فنــاوری، ویــژه ســازی حمایتها برای صــادرات مبتنی بر زنجیره 
تامین جهانی اســت.وی با بیان اینکه البته این برنامه جدید به 
معنای عدم حمایت از صادرات محصوالت دانش بنیان مبتنی بر 
روال گذشته نیست، گفت: همچنان این شرکتهای دانش بنیان 
حمایت می شوند اما برنامه جدید این است که بر اساس نیاز 
کشورها محصوالت دانش بنیان به تولید برسند و صادر شوند.
اســتیری عنــوان کرد: بــا توجه به پراکندگی حــوزه فناوری 
شــرکتهای دانــش بنیــان، در فــاز اول ایــن برنامــه حمایتــی، ۵ 
زنجیره تأمین را انتخاب کردیم که با شناسایی شرکتهای توانمند 
و محصــوالت مناســب در ایــن حوزه ها و حمایــت آنها، در صدد 

صادرات هر چه بیشتر این محصوالت دانش بنیان باشیم.
مدیرکل دفتر توسعه کسب و کار بین الملل معاونت علمی 
و فناوری با اشاره به حوزه هایی که شرکتهای دانش بنیان می 
توانند تامین کننده در سطح بین المللی باشند، گفت: صنایع 
غذایــی، کشــاورزی، دارو، تجهیــزات پزشــکی و ســاختمان جــزء 
اولویت هایی هستند که شرکتهای دانش بنیان می توانند تامین 

کننده محصوالت در سطح بین المللی باشند.

زینب غضنفری 
بومــی ســازی در ســالهای جنــگ تحمیلی به 
عنوان مهندسی معکوس در کشور کمک بسیاری 
به توسعه صنعتی کرد. اوج این اتفاق در صنایع 
دفاع رخ داد و در نهایت دستاوردهایی که از این 
طریق طی دهه شــصت شــکل گرفت هسته های 
نخستین توسعه صنعتی طی سالهای بعد را پدید 

آورد.
البته تفاوت نگاه دولت ها و میزان بهایی که 
آنها برای این روش توسعه صنعتی در کشور لحاظ 
کردند باعث شد این اتفاق در سالهای پس از جنگ 
تا امروز با فراز و فرودهای فراوانی مواجه شود ولی 
در نهایــت هیچــگاه ایــن رونــد متوقف نشــد و اگر 
امروز شاهد صنایع دفاعی پویا در کشور هستیم، 
یا رشد چشم گیر شرکتهای دانش بنیان مایه افتخار 
ایران است، همه و همه ریشه در روندی دارد که 
در ســالهای جنگ و بر مبنای روحیه ما می توانیم 

شکل گرفت.
در دهــه هــای اخیر هم بــه تبع تغییر فضای 
فنــاوری و افزایــش ســهم صنایــع الکترونیــک و در 
نسل بعدی آن ارتباطات و اطالعات روند مهندسی 
معکــوس بــه صنایــع فلزی و یــا بازســازی قطعات 
پیچیــده مکانیکی محدود نماند و امروز می بینیم 
شــرکتهای دانش بنیــان که جایگزین هســت های 
اولیــه خودکفایــی دوران جنگ هســتند در کشــور 
بــه ســمت رفــع نیازهــای داخلی در عرصــه صنایع 
الکترونیک و رایانه حرکت کرده اند. این اتفاق هم 
در عرصه تولید نرم افزار و هم در عرصه سخت افزار 

در حال رخ دادن است.
 امــا ایــن شــرکتها نیــاز به حمایتهــای جدی و 
توجه مدیران صنعتی دارند که خوشبختانه شاهد 
هســتیم مدیرانی که نگرش ملی داشــته و تالش 

دارند جایگاه خود را از یک مصرف کننده در عرصه 
صنایــع بــه جایگاه صنایع پیشــرو و صاحب دانش 

ارتقاء دهند به این شرکتها توجه نشان میدهند.
امــروز بــی اغــراق یکــی از پر مصــرف تریــن 
حیطه هــای صنعتــی در جهــان و در ایــران، صنایع 
ارتباطــی و مخابراتــی بــه خصوص ارتباطات ســیار 
هســتند. اپراتورهایی که متولی ارایه خدمات این 
صنعت در کشــور محســوب می شوند در سالهای 
گذشته دستاوردهای خوبی داشته اند ولی هنوز در 
زمینه زیرساخت و با توجه به سطوح فناوری الزم 
جهت تامین نیاز شبکه زیرساخت هنوز خالء های 
فراوانی در کشور وجود دارد و یکی از این خالءها، 
نبود دانش فنی تولید آنتن های الزم جهت توسعه 
شــبکه اســت که تا امروز تجهیزات این آنتن ها از 
خــارج از کشــور وارد و نصــب می شــد و هنوز این 

وابستگی وجود دارد..
آخرین آمار رسمی از تعداد آنتن های شبکه 
تلفن همراه در کشور مربوط به سه ماه سال ۱۴۰۰ 
اســت و طبــق آن معــادل ۱۱2هزار ســایت فعال از 
سوی سه اپراتور اصلی در کشور راه اندازی شده اند 
کــه از ایــن میزان معادل 63 هزار ســایت از ســوی 
همراه اول راه اندازی شــده و دو اپراتور دیگر ســر 

جمع ۴8هزار سایت را مدیریت می کنند.
ارزبــری هــر کــدام از ایــن ســایت هــا حــدودا 
معادل ۵۰هزار دالر است که بخش عمده ای از آن 
مرتبط با آنتن سایت  است،این آنتن ها قرار است 

توسط شرکت های ایرانی ساخته شوند .
. یــک ضــرب ســاده نشــان می دهــد بیش از 
۵.6میلیارد دالر فقط راه اندازی اولیه این شــبکه 
هزینــه داشــته و ایــن ارقــام جــدا از هزینــه هــای 

نگهداری شبکه است. 
اما بعد از حدود دو دهه از توسعه شبکه تلفن 

همراه در کشور میان سه اپراتور اصلی، همراه اول 
پیشگام شده تا برای بومی سازی فناوری ساخت 
این سایت¬ها از توان داخلی استفاده کند و اولین 
گام برای بومی سازی سایت های پوشش دهنده 
شبکه تلفن همراه، تولید آنتن ها در کشور است 
کــه همــراه اول در این زمینه ســرمایه گذاری کرده 

است.
نیمــه شــهریورماه،مدیرعامل همــراه اول در 

جریان بازدید هیاتی از کمیسیون صنایع و معادن 
مانیتورینــگ  مرکــز  از  اســالمی  مجلــس شــورای 
پلتفرم های دیجیتال همراه اول ، خبر از سرمایه گذاری 
۱2۰۰ میلیــارد تومانــی بــرای بومــی ســازی و تولید 
داخلی با شرکت های مختلف داخلی در حوزه آنتن 

داد.
این اتفاق میتواند جریانی مالی عظیمی را به 
بدنه شرکتهای داخلی تزریق و میزان ارز بری توسعه 

شبکه تلفن همراه کشور را به شدت کاهش دهد.
همانطور که در ابتدای این مطلب اشاره شد، 
شعار ما می توانیم و تالش برای کاهش وابستگی 
علمی از شروط اصلی توسعه محسوب می شود و 
با توجه به جایگاه ویژه ای که شبکه زیرساخت در 
عرصه ارتباطات و اطالعات دارد پیشــگامی همراه 
اول ورای یک فعالیت بنگاه داری و نگاه اقتصادی 

نوعی سرمایه گذاری ملی محسوب می شود.

عملیات نصب و راه اندازی لدلکار )فوالدبر( 
دوم واحد LF فوالدسازی2 در فوالد خراسان با 

موفقیت تست و راه اندازی شد.   
مدیــر واحــد فــوالد ســازی »مجتمــع فــوالد 
خراسان« با اعالم این خبر گفت: این پروژه مهم 
فوالدســازی شامل عملیات توسعه سازه بتونی 
کانــال LF، ســاخت لدلــکار دوم، انجام تغییرات 
برقــی– مکانیکی و اتوماســیونی مربــوط به آن و 

تست و راه اندازی این تجهیز بود.
به گفته راســتگو، تمامــی مراحل با دقت و 
هماهنگی کامل گروه های کاری مربوطه انجام و 

با موفقیت تست و راه اندازی شد. 

رئیس تولید واحد ذوب مجتمع فوالدخراسان 
با بیان این که فوالدبر وظیفه جابجایی پاتیل های 
فوالد در محدوده کوره پاتیلی را برعهده دارد گفت: 
پیــش از اجــرای پروژه، این فرآیند با یک دســتگاه 
 فوالدبــر بــا مشــکالت زیــادی در حال انجــام بوده

 است. 
دلیلــی افزایــش زمــان در دســترس بــرای 
آماده ســازی ذوب ها، کاهش زمان توقف های 
پاتیل، کاهش آسیب به پاتیل ها و نسوز آنها، 
پایــداری رونــد ریخته گری با تعــداد ذوب باال در 
هر سکوئنس، کمک به کاهش اتالف انرژی را از 

جمله مزایای اجرای این پروژه برشمرد.

شاکری، رئیس واحد خدمات مرکزی فوالد 
خراســان نیز با اشــاره به پیچیدگی های اجرایی 
سازه بتونی این پروژه، اجرای هم زمان با تولید 
این پروژه را از ویژگی های اجرایی آن دانست و 
افرود: با توجه به این که محل اجرای پروژه کامالً 
در مسیر عبور جرثقیل های سقفی حمل ذوب و 
ناحیه ریخته گری است، هماهنگی های اجرایی 
هم زمان با رعایت الزامات ایمنی مربوطه بسیار 

مهم بود. 
سرپرســت ساختمان ها و ماشین آالت در 
مورد ویژگی هایی بخش سازه بتونی این پروژه،  
طراحــی و اجــرای آن را یکــی از مهتریــن و خاص 

ترین ســازه های اجرا شــده در شــرکت دانســت 
و افــزود: ایــن ســازه بایــد بارهــای دینامیکــی و 
استاتیکی تا ۵۰۰ تن را تحمل نماید، ضمن این که 
مقاومت به حرارت و قابلیت تحمل بارهای جانبی 
در شرایط اضطراری را بدون آسیب به سازه های 

مجاور داشته باشد. 
بــه گفته محروقــی تاسیســات و تعارضات 
موجود در زیر و اطراف سازه به همراه اصالحات 
مورد نظر واحد تولید نیز در فرآیند طراحی و اجرا 
مورد توجه قرار گرفت. برای اجرای این سازه جمعاً 
2۵۰متر مکعب خاکبرداری، ۱8۰متر قالب بندی، 
بیــش از 27 تــن آرماتوربنــدی و ۱۱۵ متر مکعب 

بتن ریزی به همراه عملیات کاشت بولت، نصب 
باکــس هــای اســتوپر، ریــل و... انجام شــده و با 
صرف حدود ۵۰۰۰ نفر ساعت نیروی انسانی، با 
رعایت کلیه اصول اجرایی و فنی مربوطه، ساخته 

و تحویل شد.
گفتنــی اســت در اجرای این پــروژه از طرح 
تا اجرا، واحدهای تولید ذوب، ســاختمان، دفاتر 
فنی فوالدسازی و خدمات فنی، کارگاه تعمیرات 
فوالدسازی، تعمیرگاه مرکزی، طرح و توسعه، نت 
برق و مکانیک فوالدسازی، اتوماسیون،  نسوز، 
ایمنی و خرید مشارکت جدی داشتند و پروژه ای 

ماندگار و قابل توجه را به ثمر رساندند.

 فوالد و توسعه : مدیرعامل شرکت سرمایه 
گــذاری پارســیان از صرفــه جویــی ارزی بالــغ بــر 
45میلیــون یورویــی ، اشــتغالزایی 4800 نفــری 
و جــذب بیــش از 150 شــرکت و 12 مرکــز رشــد 
دانشگاهی برای همکاری توسط این شرکت طی 

دو سال اخیر خبر داد.
خبرنگارما؛محمدمســعود  گــزارش  بــه     
سمیعی نژاد، شناسایی و بومی سازی ۱6۰۰ ردیف 
کاال شامل افزون بر ۱2۰۰۰قطعه، کاهش نسبت 
درخواســت هــای خریــد خارجی به زیــر ۵ درصد، 
اســتفاده از فنــاوری هــای نویــن و بــه روز دنیا در 
صنعــت معــدن و زنجیــره تولیــد فــوالد و کاهــش 
مصرف آب و برق کارخانجات به میزان ۱۵درصد را 

از دیگر دستاوردهای این شرکت ذکر کرد.
سمیعی نژاد در تشریح چگونگی دستیابی 
به موفقیت های گروه تصریح کرد: یکی از اصلی 
ترین گلوگاه ها برای تولید پایا و مستمر در کارخانه 
های تولیدی، تعمیر و نگهداری به موقع و نیز بهره 
گیری از قطعات یدکی و تجهیزات است که اکثرا 
تولید خارج هستند و به دلیل وجود تحریم ها، هم 
امکان دسترسی به آنها سخت تر از گذشته بوده 
و هزینه تمام شده آنها برای شرکت ها باال است.
وی اظهار کرد : در راستای کاهش وابستگی 

بــه خــارج و اجرایــی کــردن منویــات مقــام معظم 
رهبــری، همچنیــن توانمندســازی شــرکت هــای 
داخلی، در دو ســال گذشــته نهضت بومی سازی 
قطعــات، فرآیندهــای تولیــد در شــرکت ســرمایه 
گذاری پارســیان با هدف جلوگیری از خروج ارز و 
کاهش هزینه های تولید و به تبع آن افزایش بهره 

وری شروع شد.
ســمیعی نــژاد بیــان کــرد : در گام اول تیمی 
متشــکل از نیروهــای جوان شــرکت در کنار افراد 
بــا تجربه تشــکیل و هدف گــذاری های الزم و نیز 
مســیرهای نیل به این اهداف مشــخص و مســیر 
اجرایی تعیین شــد. اکنون پس از گذشت 2سال 
از ایــن اقــدام، دســتاوردهای آن را می توان بهینه 
سازی فرآیند های تصمیم گیری، ایجاد و افزایش 
خودباوری و انگیزه در مجموعه و نیز تولیدکنندگان 
داخلــی و از همــه مهمتــر شناســایی توانایی ها و 
قابلیت های موجود در کشور دانست که علی رغم 
وجود، دیده نمی شوند.مدیرعامل شرکت سرمایه 
گذاری پارســیان در پایان عنوان داشــت : در حال 
حاضر از ســرآمدان شــرکت های فوالدی در حوزه 
بومی ســازی هســتیم و امید اســت که با همت و 
تالش همه جانبه، باعث رشد و تعالی کشور و نیز 

مجموعه بانک پارسیان باشیم.

مدیرعامل پتروشیمی دنا از امضای قراردادی 
بالغ بر هزار میلیارد ریال با سازندگان داخلی در 
حمایت از تولید داخل و خودکفایی صنعتی خبر 
داد و گفت: با امضای این قرارداد، پتروشیمی دنا 

پیش از موعد مقرر به فاز تولید می رسد.
به گزارش نیپنا به نقل از شرکت انرژی سپهر، 
محمدعلی کریمیان افزود: این قرارداد که همسو با 
منویات مقام معظم رهبری و سیاســت های کالن 
ملی انجام شــده شــامل ســاخت بیــش از 2 هزار 
تــن ســازه فلــزی از جملــه اســتراکچر و گریتینــگ 
اســت که قســمت قابل توجهی از پیشرفت پروژه 
را به دنبــال خواهد داشــت.وی ادامــه داد: حمایت 
از تولیــد ملــی، جلوگیــری از خروج ارز از کشــور و 
ایجــاد اشــتغال پایدار به دنبال ایــن قرارداد محقق 
می شــود، امــا مهم تریــن مســئله در این بــاره باور 

ملی اســت که در متخصصان و مهندســان داخلی 
شکل گرفته و از سوی دیگر خردورزی که مدیران 
در اتکا و باور به این توانمندی به خرج می دهند.
مدیرعامــل پتروشــیمی دنــا افــزود: خوشــبختانه 
تکمیل و بهره برداری از پتروشیمی متانول سبالن 
به عنوان دیگر شرکت زیرمجموعه هلدینگ انرژی 
ســپهر، تجربه هــای مثبــت و فراوانــی را بــرای ایــن 
مجموعه به همراه آورده که نه تنها بسیاری از نقاط 
تاریک مسیر پیشرفت دنا را روشن می سازد، بلکه 
سبب استفاده بهینه از زمان و هزینه نیز خواهد 
شد.پتروشیمی دنا با ظرفیت تولید یک میلیون و 
6۵۰ هزار تن متانول در سال به عنوان زیرمجموعه 
هلدینگ انرژی سپهر در سال ۱۴۰2 به بهره برداری 
می رسد تا حجم تولید متانول در این هلدینگ به 3 

میلیون و 3۰۰ هزار تن برسد.

موفقیت فوالد خراسان در نصب و راه اندازی فوالدبر  دوم در فوالدسازی 
شماره2 

شرکت سرمایه گذاری پارسیان؛ از سرآمدان 
شرکت های فوالدی در حوزه بومی سازی

عقد قرارداد 1000 میلیارد ریالی با 
سازندگان داخلی در طرح پتروشیمی دنا

درک درست همراه اول از بومی سازی و توسعه زیرساخت های ارتباطی اخبـــــــــــــــــار
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شتاب واردات کاالی اساسی 
در بندر چابهار

بندر چابهار اینک به مســیری هموار برای واردات 
کاالی اساســی تبدیل شــده است، به گونه ای که میزان 
واردات کاالهای اساســی از این بندر راهبردی به ۷۵۰ 
هزار تن از ابتدای امسال تاکنون رسیده است که این 
مقــدار واردات ۱۵ درصــد رشــد را در مقایســه بــا مدت 

مشابه سال قبل نشان می دهد.
بــه گفتــه مســئوالن، بنــدر چابهــار به عنــوان بندر 
اســتراتژیک، راهبــردی و مهم ترین بندر تجاری ایران در 
خــارج از حــوزه خلیج فارس قابلیت تخلیه و انتقال ۵۰ 
درصد از کاالهای اساسی مورد نیاز کشور مانند گندم، 
جو، شکر، ذرت  و سویا را دارد و پیش بینی شده است 
تا پایان سال بیش از سه میلیون تن کاالی اساسی در 

بندر چابهار تخلیه شود.
بهروز آقایی، مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان 
و بلوچســتان، دراین بــاره اظهــار کــرد: در راســتای انجام 
مســئولیت این ســازمان در زنجیره تامین کاالی اساسی 
کشــور، اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان با طراحی و 
اجرای طرح های زیربنایی و اســتراتژیک، زمینه افزایش 
ظرفیت پذیرش انواع کشتی و کاال را فراهم کرده است 
کــه پروژه هــای ســاخت ســیلوی ۱۰۰ هــزار تنــی غــات و 
ســاخت هشــت  انبار چندمنظوره کاال با ســرمایه گذاری 
بخــش خصوصــی و دولتــی در بنــدر شــهید بهشــتی از 

جمله آن هاست.
او گفــت: افزایــش ســهم بنــدر چابهــار در واردات 
کاالی اساســی بــه کشــور را شــاهد هســتیم و عــاوه بر 
این بزرگ ترین ســیلوی تمام مکانیزه جنوب شرق کشور 

سال آینده به بهره برداری می رسد.
مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان 
افــزود: ایــن پروژه مهم کشــور نقشــی مهمــی در ارتقای 
تــوان لجســتیکی بنــدر و کاهــش هزینه هــای انتقــال و 

نگهداری کاال خواهد داشت.
آقایــی بیــان کــرد: چابهــار بنــدری مهــم و مســیری 
کم هزینــه بــرای کشــورهای آســیای میانــه اســت کــه بــا 
برخــورداری از تجهیــزات اســتراتژیک تخلیه و بارگیری و 
با تکمیل خط آهن چابهار- زاهدان شاهد رشد بیش از 
پیــش ایــن بندر اقیانوســی تا میــزان ۱۵ میلیون تن کاال 

در سال خواهیم بود.
او دربــاره برنامــه دولــت برای اختصــاص ۲۰ درصد 
ســهم کاالهــای اساســی کشــور بــه بنــدر چابهــار افزود: 
افزایــش ظرفیــت نگهــداری و انبــار کاالهــای اساســی و 
ارتقــای پذیــرش و پهلودهی کشــتی های حامل کاالهای 
اساســی از اســتراتژی های اصلی این اداره کل اســت که 
در همیــن راســتا، با اعتبار داخلی و ســرمایه گذاری های 
بخش خصوصی ساخت انبارهای نگهداری کاال در حال 

انجام است.
مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان 
تخلیــه و انتقــال کاالهــای اساســی مــورد نیــاز کشــور 
به صــورت حمــل یکســره از کشــتی به مقاصــد را یکی از 
اهــداف ایــن اداره کل برشــمرد و تاکیــد کــرد: ۳۰ درصد 
از کاالهای اساســی محموله هر کشــتی به صورت حمل 
یکســره به مقاصد مصرف حمل می شــود و بیش از ۷۰ 
درصــد از کاالهــای تخلیــه شــده به صــورت مســتقیم بــه 

انبارهای خارج از بندر انتقال پیدا می کند.
 آقایــی بــا تأکیــد بر اهمیــت مقوله ســرمایه گذاری 
در توســعه اقتصــادی بنــادر کشــور به ویــژه بنــدر چابهار 
گفــت: ســرمایه گذاری های انجــام شــده از ســوی بخش 
خصوصــی، تجهیــز و راهبــری فــاز یــک طــرح توســعه، 
احــداث مخــازن پتروشــیمی، احداث مخــازن نفتی برای 
ترانزیــت ســوخت، احــداث کارخانــه آب شــیرین کن و 
جمع آوری مواد زائد کشــتی ها ازجمله مواردی اســت که 
در بنــدر شهیدبهشــتی چابهــار بــا ســرمایه گذاری همراه 

شده است.
انبــار  ســاخت  پــروژه  هشــت  اکنــون  افــزود:  او 
چندمنظــوره بــا ســرمایه گذاری بخش خصوصــی در این 
بنــدر در حــال اجراســت که پیشــرفت فیزیکــی برخی از 
این پروژه ها از زمان بندی اولیه نیز جلوتر بوده و مطابق 
بــا ضوابــط و اســتانداردهای کشــور با ســرعت خوبی در 

حال احداث هستند.
مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان 
خاطرنشان کرد: با اجرایی شدن این پروژه ها، ٨٠ هزار 
متــر مربــع به مســاحت انبارهای موجــود افزوده خواهد 
شــد که با احتســاب ســیلوی غات ســاالنه ســه میلیون 
تن، ظرفیت جذب و انبار انواع کاالهای فله خشــک در 

بندر شهید بهشتی را افزایش خواهد داد.
در پایــان آقایــی گفت: ســرمایه اولیــه این پروژه ها 
بالــغ بــر ٨٠۰ میلیــارد تومــان بوده که به وســیله بخش 

خصوصی و دولتی در حال اجراست.

مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان 
کرمانشــاه تاکیــد کــرد کــه امــروزه  بــرق جــز 
جدایــی ناپذیــر زندگــی شــهری، روســتایی و 
حتــی عشــایری اســت و رابطــه مســتقیمی با 

بحث امنیت و رفاه جامعه دارد.
بــه گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع 
جلســه  در  کرمانشــاه،  اســتان  بــرق  نیــروی 
پیشــگیری و مقابلــه بــا ســرقت تجهیــزات و 
تاسیسات شبکه برق استان کرمانشاه مرادی 
دربــاره ســرقت تجهیزات و شــبکه بــرق اظهار 
کــرد: ســارقین شــبکه و تجهیــزات بــرق عاوه 
براینکــه مانــع خدمات رســانی امــن بــه مــردم 
بــه  فراوانــی  باعــث خســارت های  می شــوند، 
شرکت برق و وسایل برقی مردم نیز شده اند.
را  نشســت  ایــن  برگــزاری  از  هــدف  او 
مقابلــه با ســرقت تجهیزات شــبکه کــه باعث 
حقــوق  از  صیانــت  خاموشــی ها،  اعمــال 
شهروندی و اموال عمومی اعام کرد و افزود: 
بــروز  باعــث  بــرق  شــبکه  تجهیــزات  ســرقت 
مشــکاتی از جملــه: خاموشــی های طوالنــی 
مــدت مشــترکین، ایجاد نارضایتی مشــترکین 
از خدمــات صنعــت برق،  تحمیــل هزینه های 
پیش بینــی نشــده و ایجــاد نقــاط ضعــف در 

شبکه بدلیل ترمیم شبکه می شود.
در ادامــه رضــا اکبری، معاون پیشــگیری 
از جرائــم نیــروی انتظامــی اســتان کرمانشــاه 
گفــت: در حــوزه خدمــات شــهری بایــد گفــت 
کــه برق مایه حیات اســت، چراکه در شــهرها 
داشتن آب نیز بستگی به برق دارد. این مهم 
باعــث می شــود تــا نیــروی انتظامی بــه عنوان 
ضامــن امنیــت کشــور بــا تمــام تــوان در حوزه 

سرقت برق وارد میدان شود.
او بــا بیــان اینکــه حــوزه ســرقت رابطــه 

مستقیمی با فقر و بیکاری دارد، افزود: عاوه 
بر فقر و بیکاری در اســتان کرمانشــاه بیماری 
کرونــا نیز باعث شــده اســت تا مشــکاتی در 

حوزه های مذکور به وجود بیاید.
نیــروی  جرائــم  از  پیشــگیری  معــاون 
انتظامــی اســتان کرمانشــاه با یــادآوری اینکه 
رتبــه اســتان کرمانشــاه از نظــر میــزان وقــوع 
جرم پایین تر از میانگین کشوری است، بیان 
کــرد: بســیاری از ســارقان دســتگیر شــده کــه 
اقــدام بــه ســرقت ســیم و کابل برق، ســرقت 
از منــزل یا خودرو کرده اند، معتادان هســتند 
و در واقــع اعتیــاد بــه مــواد مخــدر در تقریبــاً 
همــه ســارقان قابل کتمان نیســت. به همین 
منظور امسال جمع آوری معتادان متجاهر در 

اولویت قرار گرفته است.
شــرکت  همــکاری  بــر  تاکیــد  بــا  اکبــری 
توزیــع برق اســتان بــا نیروی انتظامی اســتان 
کرمانشــاه، افــزود: نظارت و کنترل بیشــتر بر 
انبارهــا و کارگاه هــای خدمات برق، روشــنایی 
و  شــهر  محله هــای  و  خیابان هــا  در  معابــر 
بــرای  امنیتــی  تجهیــزات  ایجــاد  همچنیــن 
از  بــرق  و شــبکه های  تجهیــزات  از  حفاظــت 
عوامــل اثرگــذار بر کاهش ســرقت در اســتان 

هستند.
در همیــن راســتا، محمدحســین خیــام، 
مدیر دفتر حراســت شرکت توزیع برق استان 
کرمانشــاه، گزارشی درباره اقدامات اخیر این 
شرکت در حوزه پیشگیری و مقابله با سرقت 
در اســتان داد و گفــت: ایــن شــرکت هرســاله 
برای کاهش ســرقت ســیم مســی برق، شبکه 
ســیم مســی را بــا کابــل خودنگهــدار تعویــض 
بــه صورتی کــه شهرســتان های  اســت؛  کــرده 
هرســین و جوانرود به صورت کامل به شبکه 

کابل خودنگهدار تجهیز شده اند.
ایــن  جدیــد  اقدامــات  بــر  تاکیــد  بــا  او 
شــرکت در حــوزه مقابلــه با ســرقت تجهیزات 
لوله هــای  از  اســتفاده  کــرد:  تصریــح  بــرق، 
محافــظ فلــزی بــا پایــه ســیمانی، اســتفاده از 

ترانســفورماتور  ســرقت  اعــام  دســتگاه های 
بــرق و ســاخت قفل بــرای درب تابلوهای برق 
ایــن شــرکت بــرای  از جملــه اقدامــات دیگــر 
پیشــگیری از ســرقت شــبکه و تجهیــزات برق 

است.

خبـــــــــــــــــر

 آگهی تغییرات شرکت سبدگردان داریوش شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 567680 و شناسه ملی 14009543818 
مجـوز  و   1400/04/01 مـورخ  مدیـره  هیئـت  صورتجلسـه  اسـتناد  بـه 
شـماره 86342/122 مورخـه 1400/4/21 سـازمان بـورس و اوراق بهـادار 
تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : بندهـای 1 و 3 و 17 مـاده 39 اساسـنامه 
موضوع اختیارات هیات مدیره به مدیرعامل تفویض شـد. کلیه اوراق و 
اسـناد بهادار و تعهدآور شـرکت از قبیل چک، سـفته، بروات، قراردادها 
و عقـود اسـامی و غیـره بـا امضـای مدیرعامـل و یکـی از اعضـای هیئـت 
مدیـره متفقـا همـراه بـا مهـر شـرکت و یـا بـا امضـای دو نفـر از اعضـای 
هیئـت مدیـره متفقـا معتبـر و سـایر نامـه هـای عـادی و اداری بـا امضـای 
مدیرعامـل و یـا هـر یـک از اعضـای هیئـت مدیـره بـه تنهایـی همـراه با مهر 

شـرکت معتبـر مـی باشـد .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تهران )1195702(

مفقودی
بـرگ سـبز گمرکـی جرثقیـل کارگاهـی 30تـن کاتـو 
چهارچـرخ بـه شـماره شاسـی KR251_00 مفقـود 

شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت.

مفقودی
 سـه بـرگ قولنامـه جرثقیـل P&H مـدل 1977 بـه 
 EG2972 شماره موتور 127_7040 شماره شاسی
و شماره سریال 42973 بنام غفار مرادی مفقود 

شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت.

مفقودی
 SE XU7  بـرگ سـبز- بـرگ کمپانـی و اصـل سـند خـودرو سـمند 

ایــــــــران 55  ق 36  پــــــاک 887  شـــمــــــاره  بـــــه  مــــدل 1391 
شــــاســـــــــی  شـــمــــــاره  و  مــــوتــــور12491029577  شـــمـــــاره 
NAACN1CM5CF204873  بـه نـام فردیـن دبیریـان مفقـود و از 

می باشـد. سـاقط  اعتبـار  درجـه 

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
w  w  w  .  a  s  r  e - e  g  h  t  e  s  a  d . c  o  m

سی و چهارمین شهردار 
کاشان معرفی شد

حســن بخشــنده امنیه که با رأی شــورای اسالمی 
شــهر کاشــان بــه عنــوان ســکاندار جدیــد ایــن شــهر 
انتخاب شده بود، با حکم احمد وحیدی، وزیر کشور، 

به عنوان شهردار کاشان معرفی و منصوب شد.
در حکــم وزیــر کشــور خطــاب بــه دکتــر بخشــنده 
آمــده اســت: »بــا احتــرام بــه موجــب ایــن حکــم و در 
اجــرای تبصــره )۳( ذیــل بنــد یــک مــاده )8۰( قانــون 
تشکیات، وظایف و انتخابات شوراهای اسامی کشور 
و انتخــاب شــهرداران مصــوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصاحــات 
بعدی آن و بر اســاس پیشــنهاد شــورای اســامی شــهر 
کاشــان، جنابعالی را به سمت شهردار کاشان منصوب 

می نمایم.«
 در بخش دیگری از این حکم، با یادآوری منویات 
مقــام معظــم رهبری)مد ظله العالی( و مفاد بیانیه گام 
دوم انقــاب، بــر لزوم انتخاب مدیــران متعهد و کارآمد 

و برنامه ریزی دقیق تأکید شده است.
»پایبنــدی بــه اصــول و ضوابــط معماری اســامی- 
اخــاق«،  و  دیــن  نمادهــای  گســترش  و  ایرانــی 
»هویت بخشــی بــه ســیما و منظــر شــهرها و اســتحکام 
بناهــا«، »رعایت ماک های امانت، دینداری، کفایت و 
کارآمدی«، »شفافیت فرآیندها و شناخت گلوگاه های 
فســادخیز و مبــارزه جــدی بــا عوامــل آن«، »تســهیل، 
تســریع و انضبــاط در خدمت رســانی بــه شــهروندان و 
پوشش فراگیر خدمات شهری« »رعایت توزیع عادالنه 
خدمات، امکانات و نگاه عدالت گستر به اقشار محروم 
و آسیب پذیر با رویکرد محله محوری«، » توجه اساسی 
بــه ظرفیــت جوانــان و رســیدگی ویــژه بــه امــور بانــوان، 
ایثارگران، ســالمندان و معلوالن« برخی از سیاســت  ها  
و اهدافی است که تحقق آن از شهردار کاشان مطالبه 

شده است.
»اهتمــام جــدی  و مســئوالنه بــه توســعه پایدار و 
حفــظ محیــط زیســت و ارتقــای فضــای ســبز شــهری«، 
»افزایــش نشــاط و فضیلت هــای معنــوی، فرهنگــی و 
اجتماعــی«، »توجــه ویــژه بــه آبادانــی مراکــز فرهنگــی 
»تکریــم  اســامی«،  هنجارهــای  ترویــج  و  مذهبــی  و 
و حســن ســلوک بــا مــردم و جلــب اعتمــاد عمومــی«، 
»جلــب مشــارکت های مردمــی و نــوآوری و خاقیت در 
ارائــه خدمــات«، »همــکاری متقابــل بــا مســئوالن ملی 
و محلــی به منظــور تقویــت مدیریت شــهری کارآمد« از 
دیگر سیاست ها و اهدافی است که در این حکم بر آن 

تاکید شده است.
وزیر کشور در پایان حکم خود خطاب به شهردار 
کاشــان ابــراز امیــدواری کــرده اســت: »بــا اســتعانت از 
پروردگار یکتا و در ظل توجهات حضرت بقیه هللا االعظم 
)ارواحنــا فداه( و رعایت کامل قوانین و مقررات مربوط  
و لحــاظ نمــودن سیاســت ها و برنامه هــای مصــوب در 
تحقــق اهــداف عالــی نظــام مقــدس جمهوری اســامی 

ایران موفق و موید باشید.«

ذاکر، نماینده ارومیه: 
 دریاچه در وضع بحرانی

قرار دارد
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی 
از تخصیص نیافتن اعتبارات مورد نیاز احیای دریاچه 
ارومیــه انتقــاد و اعــالم کــرد کــه اکنون وضــع دریاچه 

ارومیه بحرانی است و هر روز بدتر می شود.
آمارهــای جدیــد حاکی از آن اســت، اوضــاع دریاچه 
ارومیــه رو بــه وخامــت گذاشــته و نگیــن آبــی آذربایجــان 
در بدتریــن وضــع خــود در ۲.۵ ســال اخیــر قرارگرفتــه 
اســت. تراز آب دریاچه ارومیه بیســت و هفتم شــهریور، 
۱۲۷۰.۶۶ بــوده کــه در مقایســه بــا  مــدت مشــابه ســال 
گذشته ۶۲ سانتی متر و در مقایسه با نخستین روز سال 

آبی »یک مهر ۹۹" ۶۱ سانتی متر کاهش داشته است.
سیدســلمان ذاکــر در گفت وگــو بــا مهــر بــا بیــان 
اینکــه دولــت قبــل اعتبــارات احیــای دریاچــه ارومیــه 
وضــع  افــزود:  اســت،  نکــرده  تزریــق  درســتی  بــه  را 
دریاچه ارومیه بحرانی اســت و خشــک شــدن دریاچه 
ارومیــه یعنــی ۱۵ میلیــون نفــر از مــردم شــمال غــرب 
بــه بحران هــای بزرگــی همچــون طوفان نمک و ســپس 
امراض تنفســی و خشــک شدن اراضی و باغات گرفتار 

خواهند شد.
او با بیان اینکه در خصوص وضع بحرانی دریاچه 
ارومیه در مجلس تذکر داده شده است، گفت: اتمام 
طرح هــای نیمه تمــام انتقــال آب بــه دریاچــه ارومیه در 
راســتای احیــای ایــن نگیــن آبــی، از خواســته های مهــم 

مردم آذربایجان غربی از دولت سیزدهم است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شــورای اســامی 
بــا تاکیــد بــر اینکه طرح هــای احیای دریاچــه ارومیه به 
یکدیگــر متصــل هســتند و بایــد نواقــص همــه طرح ها 
برطــرف شــود تــا وضــع دریاچه بهبــود پیدا کنــد، اظهار 
کــرد: بــرای احیــای دریاچــه ارومیــه بایــد صــد در درصد 
رودخانه هــا،  الیروبــی  و  زاب  تونــل  پــروژه  نواقــص 
بــا  را  قطــره ای  نویــن  آبیــاری  و  ارومیــه  تصفیه خانــه 

تخصیص ۵۵۰ میلیارد تومان بودجه برطرف کنیم.
ذاکــر خاطرنشــان کرد: تنهــا ۴۰۰ متر از تونل خط 
انتقال آب از جنوب آذربایجان غربی به دریاچه ارومیه 
باقــی اســت کــه امیدواریم بــا تخصیص اعتبــارات الزم 

هرچه سریع تر به بهره برداری برسد.
او با بیان اینکه این طرح خط انتقال ساالنه بیش 
از ۶۵۰ میلیون مترمکعب آب وارد پیکره دریاچه ارومیه 
خواهد کرد، افزود: طبق اعام کارشناســان، پیش بینی 
می شــود، تراز دریاچه ارومیه پس از بهره برداری از این 

طرح ساالنه حدود یک متر افزایش یابد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شــورای اســامی 
بی نظیــر  ظرفیــت  از  بهره منــدی  لــزوم  بــر  تاکیــد  بــا 
احیــای  کنــار  در  گفــت:  ارومیــه  دریاچــه  گردشــگری 
دریاچــه ارومیــه باید نگاه جامع به توســعه گردشــگری 
درمانــی، زیرســاخت ها، تفرجگاه هــا، اســتراحت گاه ها 
و مراکــز تفریحــی ســاحل دریاچــه ارومیه داشــته و در 

تاش برای توسعه اقتصادی منطقه باشیم.

اخبـــــــــــــــــار

مدیر کل بنیاد مســکن انقالب اســالمی 
هــزار   ۳۶ بهســازی  و  بازســازی  از  لرســتان 
هــزار   ۱۶ شــامل  اســتان  روســتایی  مســکن 
واحــد احداثــی و ۲۰ هــزار واحــد تعمیــری در 

چهارسال گذشته خبر داد.
بــر اســاس سرشــماری نفوس و مســکن 
ســال ۹۵، یک هزار و ۹8۰ روســتا در لرســتان 
وجــود دارد کــه از ایــن تعــداد یک هــزار و ۵۹ 
روستا باالی ۲۰ خانوار هستند که طرح هادی 
تمامی روستاهای باالی ۲۰ خانوار تهیه شده 

است.
گفت وگــو  در  دیــروز  رضایــی  مســعود 
بــا ایرنــا افــزود: در مجموع طی هشــت ســال 
گذشــته عــاوه بــر بهســازی و بازســازی ۴8 
هــزار و ۵۰۰ واحد مســکن روســتایی، ۲ هزار 
واحد مسکن محرومان در سال ۹8 احداث و 

تحویل داده شد.
او ادامــه داد: بــا اقدامــات انجــام شــده، 
برخورداری لرســتان از واحدهای مقاوم سازی 
شــده از ۵۶ درصــد در ســال ۹۲ اکنــون بــه 
۷۶ درصــد رســیده و در مقایســه بــا میانگیــن 

کشوری، ۲8 درصد جلوتر است.
مدیر کل بنیاد مســکن انقاب اســامی 
لرســتان همچنیــن تصریــح کــرد: لرســتان در 
بازســازی مناطــق زلزلــه زده کرمانشــاه نیــز به 

عنــوان اســتان معیــن حضــور داشــت و چهــار 
هــزار واحــد احداثی و ۱۵ هــزار واحد تعمیری 

را تحویل داد.
عمــران  وضــع  خصــوص  در  رضایــی 
روســتایی نیز گفت: طی هشت سال گذشته 

قالــب  در  روســتا   ۶8۰ طرح هــادی  اجــرای 
یک هــزار و ۴۶۰ پــروژه صــورت گرفت و میزان 
اجــرای  از  لرســتان  روســتاهای  برخــورداری 
طرح هادی از ۳۲ درصد در سال ۹۶ اکنون به 

۵۵ درصد افزایش یافته است.

او در مــورد تهیــه طرح هــادی روســتایی 
نیــز تصریــح کــرد: طرح هادی ۴۳۰ روســتای 
بــاالی ۲۰ خانــوار طی هشــت ســال گذشــته 
تهیه و بازنگری طرح ۳8۰ روســتا نیز انجام 

شده است.

معاون مهندسی و ساخت اداره  کل راه 
و شهرســازی چهارمحال و بختیاری از اجرای 
۱۰ طرح راهســازی در این اســتان خبر داد و 
تصریــح کــرد که از این تعــداد ۹ طرح ملی و 

یک طرح استانی است.
 ۲۹۰ دارای  بختیــاری  و  چهارمحــال 
کیلومتــر بزرگــراه، ۷۵8 کیلومتــر راه اصلــی، 
 ۳۷۱ و  هــزار   ۲ و  فرعــی  راه  کیلومتــر   ۲۹۱

کیلومتر راه روستایی است.
حمیــد ربیعی دیــروز در گفت وگو با ایرنا 
افزود: احداث راه آهن مبارکه به سفیددشــت 
مهم تریــن  از  قطعــه  چهــار  در  شــهرکرد  بــه 
ایــن طرح هاســت کــه اکنــون از پیشــرفت ۵۷ 

درصدی برخوردار شده است.
او ادامــه داد: بــرای ایــن مســیر ریلــی ۲ 
ایســتگاه پیش بینی شــده اســت که ایســتگاه 
حــال  در  سفیددشــت  منطقــه  در  نخســت 
احداث اســت و ایســتگاه شهرکرد نیز انتخاب 
پیمانکار شــده و عملیات اجرایی آن ظرف ۱۰ 

روز آینده در منطقه رحمتیه آغاز می شود.
معاون مهندســی و ســاخت اداره  کل راه 
و شهرســازی چهارمحــال و بختیــاری تصریــح 
کــرد: طرح راهســازی شــهرکرد به شــلمزار به 
ناغــان، چهارخطه بروجن بــه لردگان، لردگان 
بــه ایــذه، تیــران بــه ســامان، اردل بــه دوپان 
و کنارگــذر شــمالی بروجــن از دیگــر طرح های 

مهم راهسازی استان به شمار می رود.
ربیعــی از اجــرای ۲۹۰ کیلومتــر بزرگــراه 
در اســتان از ابتــدا تاکنــون خبــر داد و گفــت: 
۱۴۰ کیلومتــر بزرگــراه دیگر و ۵۵ کیلومتر راه 

اصلی نیز در استان حال اجراست.
او دربــاره اجــرای ۱۱ کیلومتــر تونــل در 
اســتان اظهار کــرد: تاکنون تنهــا حفاری تونل 
زره بــه پایــان رســیده اســت و تکمیــل آن بــه 
اعتبار قابل توجهی نیاز دارد و چنانچه اعتبار 
مناســبی بــه طــرح اختصــاص یابــد پیش بینی 

می شود که در کمتر از ۲ سال تکمیل شود.
معاون مهندســی و ســاخت اداره  کل راه 
و شهرســازی چهارمحال و بختیاری، نبود قیر 

بــرای آســفالت طرح هــای در دســت احــداث 
را از مهم تریــن چالش هــای پیــش رو عنــوان 
کــرد و گفــت: از آنجایــی که قیــر در نیمه دوم 
ســال اختصاص پیدا می کند و به ســبب وضع 
آب وهوایــی اســتان از آبــان تــا فروردین ســال 
متوقــف  راهســازی  طرح هــای  اجــرای  آینــده 
می شــود، از همین رو اجــرای طرح ها با وقفه 
روبه رو و نیمی از سال فرصت سوزی می شود.
ربیعــی کمبود اعتبــارات را از دیگر موانع 
پیشبرد طرح های راهسازی در استان برشمرد 
و افــزود: طــرح شــهرکرد به شــلمزار بــا کمبود 
شــدید اعتبــار مواجــه اســت و همیــن موضوع 
اجرای این طرح را با کندی مواجه کرده است.

مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
ایــالم در دیــدار با اســتاندار ایــالم اعالم کرد 
که اکنون سه هزار و ۳۰۸ شرکت و اتحادیه 
تعاونــی در ۱۴ رشــته در اســتان تشــکیل و 
ثبت شــده و پیش بینی می شــود که اشــتغال 
در ایــن شــرکت ها و اتحادیه هــای تعاونی ۲۶ 

هزار و ۶۴۷ نفر باشد. 
بــه گــزارش ایلنــا از روابط عمومــی اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان ایام، 
مجمــوع  از  داد:  ادامــه  شــیرخانی  شــکراله 

ســه هــزار و ۳۰8 شــرکت و اتحادیــه تعاونــی 
استان، هم اکنون ۲ هزار و ۵۳ تعاونی فعال 
و مشــغول تولید و ارائه خدمات بوده و بیش 
از ۱۶ هــزار و ۲۶۳ نفــر نیــز درایــن تعاونی هــا 

مشغول به کار هستند.  
بخــش  در  همچنیــن  داد:  ادامــه  او 
کشــاورزی یک هزار و ۱۰۱ تعاونی معادل ۳۳ 
درصــد، بخــش خدمــات ۹۱۲ تعاونــی معــادل 
۲۷ درصد و بخش صنعت با ۶۰۲ تعاونی در 
استان فعال هستند. ۶۵۹ تعاونی در ایام را 

بانوان تشکیل می دهند.
مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
ایــام تصریــح کرد: شــرکت تعاونــی ۱8۹ قدر 
شــانزدهمین جشــنواره  در  ایــام  رزمنــدگان 
تعاونی های برتر استان به عنوان تعاونی برتر 
ملــی معرفــی شــد. ایــن شــرکت تعاونــی برای 
بیــش از ۵۰ نفــر بــه صــورت مســتقیم و ۱۰۰ 
نفــر بــه صــورت غیر مســتقیم اشــتغال ایجاد 

کرده و مشغول فعالیت است. 
 ۵۰ امســال  شــد:  یــادآور  شــیرخانی 

اســتان  تعــاون  بخــش  تومــان  میلیــارد 
رتبــه  توانســتیم  و  کــرد  جــذب  تســهیات 
چهارم کشــور از جذب تســهیات را کســب 
کنیــم.  نســخه مــا تنها بــرای توســعه تولید 
بــه بخــش تســهیات متمرکز شــده اســت؛ 
امــا مدیریــت کشــور بایــد بتوانــد تولیــد را 
همه جانبــه یــاری کنــد. بایــد بســتری بــرای 
متقاضیــان فراهــم شــود کــه رویــش فضای 
تولیــد و اشــتغال در آن بــه نحــوی بســیار 

مطلوبی ایجاد شود.

برگزاری جلسه اضطراری کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شبکه 
برق کرمانشاه

پیش بینی اشتغال حدود ۲۷ هزار نفر در تعاونی های استان ایالم

۱۰ طرح راهسازی در چهارمحال و بختیاری در حال 
اجراست

۳۶ هزار واحد مسکن روستایی در لرستان 
بازسازی شد
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 هیچ جا نشین ها که بودند
و چرا؟

راضیه حسینی

پورحاجت، کارشــناس بازار مســکن: »قیمت خانه 
در تهــران بــا برخــی شــهرهای اروپایــی برابــری می کند و 
شــده  بیشــتر  بعضــا 

است.«
از  بایــد  باالخــره 
بــه  شــروع  جایــی  یــک 
پیشرفت کرد. مسئوالن 
مــا هــم تصمیــم گرفتند 
قیمت هــا  در  تشــابه  از 
حــاال  کننــد.  شــروع 
می توانیم بگوییم داریم 
به سمت توسعه یافتگی قدم برمی داریم و همین کافی 
اســت. باقــی مســائل پیش پاافتــاده مثــل رفــاه، درآمــد، 

امکانات و .. اهمیت چندانی ندارد. 
اروپــا  خــود  از  بازارهــا حتــی  برخــی  در  مــا  البتــه 
هــم جلــو زده ایــم. مثــاً خودروهــای خارجــی و موبایــل 
قیمت شــان حتی از اروپا هم بیشــتر اســت و این نشان 
می دهــد کــه مــا بــه افق هــای دورتــری فکر می کنیــم. در 
واقع می خواهیم از آنها هم پیشــرفته تر شــویم. هرچند 
هنوز کم وکاســتی هایی وجود دارد، مثل قیمت خوراک 
و پوشــاک که پیشــرفت قابل قبولی نداشــته اســت. در 
بین انرژی ها، برق توانســته کمی خودش را باال بکشــد 
ولی گاز هنوز جهان سومی باقی مانده  و این اصاً خوب 
نیســت. بایــد همــه چیزمــان به هــم بیاید. نمی شــود در 
خانه هایی با قیمت اروپایی زندگی کنیم ولی میوه هایی 
با قیمت جهان ســوم بخوریم. نمی شود موبایل اروپایی 
اینترنــت آســیایی بخریــم. لطفــاً  ولــی  دســت بگیریــم 
مســئوالن هــر چــه زودتــر اقــدام کننــد و بــرای رســیدن 
بــه کشــوری پیشــرفته، همه قیمت هــا را اروپایــی کنند. 
فقــط زحمــت بکشــند بعــد از این کار، تعدادی شــهروند 
اروپایی هم وارد کنند؛ چون احتماالً ما جهان سومی ها 

نسل مان منقرض می شود و خانه ها خالی می مانند. 
فقــط لطفــاً یادتــان نــرود حتــی شــده در پاورقــی 
کتاب هــای تاریــخ از مــا یــاد کنیــد و بنویســید: »گروهی 
از مــردم در زمان هــای قدیــم و پیــش از عصــر پیشــرفت 
نشــین«  »هیج جــا  آنهــا  بــه  کــه  می کردنــد،  زندگــی 
خانــه ای  نتوانســتند  بــس  از  گــروه  ایــن  می گفتنــد. 
بــرای زندگــی پیــدا کننــد و هــی از اینجــا به آنجــا رفتند، 
نسل شــان منقــرض شــد. اطاعــات بیشــتری از هیج جا 
نشــین ها در دســترس نداریــم؛ چــون هیچ وقت فرصت 
نکردند درست و حسابی از روزگارشان بنویسند و مدام 
از یک جا به جای دیگر در حال اسباب کشــی بودند. اما 
بعــد از انقــراض ایــن نســل از بشــر، زندگی و پیشــرفت 
بــه جامعــه بازگشــت و کشــور غــرق در امکانــات، رفاه و 

آسایش شد.«

س
اپر

کام
س :  

عک

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

ورود مصلی تهران به مدار 
واکسیناسیون کرونا

مرکــز واکسیناســیون تجمیعــی مصلــی تهــران بــا 
جانشــین  بهداشــت،  وزارت  بهداشــت  حضورمعــاون 
قــرارگاه پدافنــد زیســتی و مقابله با کرونا ســپاه محمد 
رســول هللا، فرمانده ســتاد مقابله با کرونا در تهران و 

شهردار منطقه ۷ تهران افتتاح شد.
بنابر اعام وبدا، علیرضا رئیسی، معاون بهداشت 
وزارت بهداشــت بــا اشــاره بــه همراهی هــای بی شــائبه 
دســتگاه های مختلــف از جملــه ســپاه، ارتــش، بســیج و 
شــهرداری و همچنیــن ســتاد عملیــات مدیریــت بیماری 
بیمــاری کرونــا،  بــا  مبــارزه  تهــران در دوران  کرونــا در 
اظهــار کــرد: میــدان مقابلــه بــا بحــران کوویــد-۱۹ درس 
آموخته هایــی داشــت کــه بایــد مســتند شــود و در ایــن 
مســیر رشــادت های کادر درمان، به ویژه شهدای مدافع 
حــرم نقشــی مانــدگار و الگویــی تمــام عیــار در عرصــه 

پاسداری از میهن است.
وی همچنین مهمترین راه پیشــگیری از گســترش 
ویــروس را واکســینه کــردن و ایمنــی جمعــی دانســت و 
گفــت: راه اندازی مرکز واکسیناســیون مصلــی تهران در 
شــتاب بخشــیدن بــه رونــد واکسیناســیون بســیار موثر 
خواهد بود، چراکه این مرکز پتانسیل ارائه خدمات ۲۴ 
ســاعته را دارد تا ســهم عمده ای از واکسیناسیون تهران 

را پشتیبانی کند.
 رئیسی از آغاز طرح واکسیناسیون افراد ۱۸ سال 
به باال با گســترش مراکز شــبانه روزی خبر داد و گفت: 
امیدواریــم روند واکسیناســیون ایــن افراد طی ۱۰ روز تا 

۲ هفته به اتمام برسد.

معــاون وزیــر راه و شهرســازی اعــام کــرد 
سرپرست خانواری که مجرد است هم می تواند 
برای اخذ این وام درخواســت کند و منعی برای 
بــه سرپرســت مجــرد  ایــن تســهیات  پرداخــت 

خانوار وجود ندارد.  
محمــود محمــودزاده در گفت وگــو بــا ایلنــا 
درباره انتقادات به نحوه پرداخت وام 7۰ میلیون 
تومانــی کمــک ودیعه مســکن و ســخت گیری های 
بانک  ها در ارائه آن به مســتاجران اظهار داشــت: 
ایراداتی درباره نرخ کارمزد، مدت زمان تقســیط، 
شــرط و شــروط  پرداخت این وام و بحث شــرایط  
ضامــن مطــرح شــده امــا ایــن مقرراتــی اســت که 
نظــام بانکــی بــرای پرداخــت وام کمــک ودیعه در 
نظــر گرفتــه و موضوعاتــی نیســتند که مــورد نظر 

وزارت راه وشهرسازی باشد.  
وی بــا بیــان اینکــه در تمام جلســات با بانک 
مرکــزی تاکیــد ما بر این بود که این وام با حداکثر 
قــرار  مــردم و مســتاجران  اختیــارات  تســاهل در 
بگیرد، گفت: بیشــترین انتقادات به بحث ضامن 
اســت کــه بارهــا بــه بانک ها اعــام کردیــم حداقل 
نظــر  در  ودیعــه  کمــک  پرداخــت  بــرای  را  ضامــن 
بگیرنــد. معــاون مســکن و امور ســاختمان با بیان 
اینکــه در حــال حاضــر هر بانــک عاملی با ســلیقه 
خــود و بــه شــیوه خــود بــرای نحــوه پرداخــت وام 
ودیعــه مســکن عمل می کند، ادامــه د اد: مدیریت 
بانــک مرکزی باید برای رفع این مشــکات تصمیم 
بگیرد و بارها درخواست کرده ایم که بانک مرکزی 
درباره پرداخت وام ودیعه مســکن یک رویه ثابت 
و یکسانی بین بانک ها در نظر بگیرد و ایجاد کند.  
محمــودزاده در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه 
بســیاری از متقاضیــان وام کمــک ودیعــه مســکن 

نســبت بــه ارقــام بــاالی اقســاط ایــن تســهیات 
معتــرض هســتند، تاکیــد کــرد: آنچه کــه تصویب 
شــده این اســت که مدت زمان تقســیط این وام 
برای مستاجران باید 5 ساله و با کارمزد ۱۲ ساله 
باشــد امــا متاســفانه برخی از بانک هــا به صورت 
سلیقه ای مدت زمان اقساط را تا  36 ماه کاهش 
دادند که این تصمیم داخلی آن بانک بوده وگرنه 
آنچــه کــه به تصویب رســیده پرداخت اقســاط در 
5 ســال اســت که تمام بانک های عامل مکلف به 

رعایت این مصوبه هستند. 

وی افــزود: ایــن ایــرادات و انتقــادات را در 
جلســات آتی که با بانک مرکزی برگزار می شــود، 
مطــرح می کنیــم و البته مکاتباتــی را هم مبنی بر 
رسیدگی به این موضوعات  برای ارسال به بانک 

مرکزی آماده کرده ایم.
همچنیــن  شهرســازی  و  راه  وزیــر  معــاون 
بــر اینکــه وام ودیعــه مســکن شــامل  بــا تاکیــد 
سرپرســت مجــرد خانــوار هــم می شــود، گفــت: 
سرپرســت خانواری که مجرد اســت هم می تواند 
بــرای اخــذ این وام درخواســت کنــد و منعی برای 

مجــرد  سرپرســت  بــه  تســهیات  ایــن  پرداخــت 
خانوار وجود ندارد.  

محمودزاده در پاســخ به این ســوال که چرا 
برخــی از بانک هــا بــرای پرداخــت ایــن وام درباره 
ســابقه مالکیــت ملــک متقاضی ایــراد می گیرند و 
همین موضوع مانع اخذ این تســهیات می شود، 
اظهار داشــت: فرم »ج« قرمز با ســابقه مالکیت 
دو مقوله جدا از هم هستند و در این باره تاقی 
اطاعــات صورت می گیرد. فرم »ج« قرمز نشــان 
می دهــد کــه افــراد از امکانات دولتی بــرای خرید 

یــا تســهیات  مســکن اســتفاده کرده انــد یعنــی 
یارانــه دار گرفته انــد یــا از زمیــن و آپارتمان دولتی 
اســتفاده کرده انــد امــا بحــث مالکیــت مربــوط به 

سابقه مالکیت مسکن افراد می شود.
کــه شــرط  کرده ایــم  اعــام  داد:  ادامــه  وی 
پرداخت وام کمک ودیعه مســکن داشــتن سابقه 
5 ســال ســکونت در شــهر مورد تقاضا به همراه 
اجاره نامــه رســمی یــا اجاره نامــه ثبــت شــده در 
امــاک و مســتغات و  ثبــت معامــات  ســامانه 

دارای کد رهگیری است.  

وزیــر بهداشــت از طرح خانــه به خانه برای 
لکه گیــری واکسیناســیون علیــه کرونــا خبــر داد 
و گفــت کــه بــا انجام واکسیناســیون بســیاری از 
محدودیت هــا تغییــر کــرده و قرنطینه هوشــمند 
عملــی می شــود و مردم می تواننــد هر اقدامی را 

به شرط تزریق واکسن انجام دهند.
ســردار  دیــدارِ  در  عین اللهــی  بهــرام 
درمــان  و  بهداشــت  اداره  رئیــس  عراقــی زاده، 
ســتاد کل نیروهــای مســلح کــه بــا حضور ســایر 
مســئوالن بهداشــت و ســامت نیروهای مسلح 
در  وزارتخانــه  مدیــران  و  معاونــان  و  کشــور 
ســالن همایــش حوزه وزارتی برگزار شــد، ضمن 
گرامیداشــت ایــام اربعیــن، گفت: متاســفانه به 
دلیــل شــیوع کرونــا از فیض زیــارت و حضور در 
خیل مشــتاقان اباعبدهللا الحســین )ع( محروم 
هســتیم و امروز روحمــان در راهپیمایی اربعین 
و جســممان اینجاســت. امیــدوارم ایــن بــا بــه 
زودی از ســر مردم رفع شــود و همه بتوانند در 

تمام صحنه هــا حضور پیدا کنند.
وی افزود: آنچه اهمیت دارد رســالتی است 

که در این برهه تاریخی برعهده مان گذاشته شده 
اســت. تاریــخ نمایانگــر مجاهدت هــا خواهد بود، 
همانطــور کــه وقتی به دفاع مقــدس برمی گردیم 
را  وظایفشــان  افــراد  از  بســیاری  کــه  می بینیــم 
دالورانــه انجــام دادنــد و مانــدگار شــدند. همــان 
زمــان هــم مدافعین ســامت در جبهه های جنگ 
حماســه آفریدنــد و امــروز نیز صحبــت دالوری ها 
عرصــه  در  ســامت  مدافعــان  شــجاعت های  و 
مبــارزه بــا کرونا، در هر نقطه ای زبانزد اســت. به 
گفتــه ســردار شــهید قاســم ســلیمانی، »بهتریــن 
و  بــه وجــود می آینــد.«  تهدیدهــا  فرصت هــا در 
اکنــون نیــز مردم، کادر بهداشــت و درمان را بهتر 
از قبل می شناسند و در این بحران، رشادت های 

آنان بروز و ظهور پیدا کرده است.
عین اللهی با بیان اینکه تبلیغات دشمن در 
جهت مایوس کردن مردم است، تصریح کرد: در 
واقــع مــا در بحران ها با ظرفیت های خود بیشــتر 
آشنا می شویم و بحران ها ما را به نقاط قوت مان 

نزدیک می کند.
وزیر بهداشــت با اشاره به پیک پنجم کرونا 

در کشــورمان عنــوان کــرد: در دومــاه اخیر با اوج 
شــیوع کرونــا مواجه بودیم و قریــب به ۱۲۰ هزار 
نفــر از هموطنانمــان فــوت کردنــد و خانواده های 
زیــادی عــزادار شــدند؛ اکنــون شــرایط ســختی را 

سپری می کنیم.
وی گفــت: شــاید تــا چندمــاه قبــل ناامیــدی 
گســترده ای در کشــور حاکــم بــود و تعــداد زیادی 
نیــز  معانــد  رســانه های  و  مجــازی  فضاهــای  از 
ســعی داشــتند بر این ناامیدی دامن زده و نظام 
جمهــوری اســامی را ناکارآمــد جلــوه دهنــد، امــا 
در اوج ناامیــدی، خداونــد درهــای رحمــت خود را 
بــه رویمــان گشــود و اکنــون واردات واکســن بــه 
حــدی رســیده که هیــچ کمبودی وجود نداشــته و 
اکنــون بایــد برای تزریقات ســریع این واکســن ها 

برنامه ریزی کنیم.

تاکید بر به روز کردن روش های 
درمانی

وزیــر بهداشــت بــا تاکیــد بــر بــه روز کــردن 

روش هــای درمانــی نیــز گفــت: بایــد یــک کمیتــه 
علمــی زیــر نظــر معــاون درمــان وزارت بهداشــت 
تشــکیل شود و دســتورالعمل های درمانی نیز به 

روز شود.
وی ضمــن قدردانــی از فعالیت هــای وزارت 
دفاع برای تامین برخی تجهیزات و تولید واکسن 
فخــرا، بیــان کرد: امیدواریم تولید داخل به نتایج 
خوبی رسیده و در آینده ای نزدیک به تولید انبوه 
برســیم تــا در آینــده واکســن خارجــی وارد نکرده 
و پــس از عبــور از مرحلــه بحــران و کمــک گرفــت 
از واکســن های خارجــی، بــرای دوزهای یــادآور بر 

تولید داخل تکیه کنیم.
وی اظهــار کــرد: تفاوتی که نیروهای مســلح 
جمهــوری اســامی ایــران با ســایر کشــورها دارد، 
ایــن اســت کــه آنهــا صرفــا نظامــی هســتند، امــا 
نیروهــای مســلح مــا مردمــی بــوده و در تمامــی 
مــردم  کنــار  در  بحران هــا  تمــام  در  و  صحنه هــا 
هستند. دوستان بسیج نیز همیشه در صحنه ها 
حاضر بودند و کمک کردند؛ طرح شهید سلیمانی 
نیــز طــرح بســیار خوبــی بــود و بــرای بیماریابی و 

واکسیناسیون بسیار موثر عمل کرد.
طــرح  درصــدد هســتیم  گفــت:  عین اللهــی 
خانــه بــه خانــه را بــرای لکه گیری واکسیناســیون 
انجــام دهیــم. زیــرا مهمتریــن مســاله در کنتــرل 
کرونا، انجام واکسیناسیون است که باید به نحو 

احسن انجام شود.
بنابــر اعام روابط عمومی وزارت بهداشــت، 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه 
ضمن تاکید بر مقدم شــمردن حوزه بهداشــت بر 
درمــان، یــادآور شــد: یکــی از مواردی کــه روی آن 
تاکیــد داریــم حوزه بهداشــت و توســعه و تقویت 
خانه هــای بهداشــت در کشــور اســت و نیروهــای 
کننــد.  کمــک  زمینــه می تواننــد  ایــن  در  مســلح 
البتــه در برخــی نواحــی کشــور و نقــاط محــروم 
و مــرزی، نیروهــای مســلح در حــوزه بهداشــت و 
درمــان بســیار کمــک می کنند. وزارت بهداشــت و 
نیروهای مسلح یک وظیفه واحد دارند و آن هم 
محرومیت زدایی در کشــور اســت که باید در این 
زمینــه بــا به کار گرفتن تمام قوا، نیرو و توانمان، 

به صورت جهادی تاش کنیم.

تعاونــی   ۲۵۰۰ از  بیــش  آمارهــا  برابــر 
خدمــات بهداشــتی و درمانی در کشــور فعالیت 
دارنــد کــه بــرای ۳۲ هــزار نفــر فرصــت شــغلی 

ایجاد کرده اند.
توســعه  بخــش  اولیــن  خدمــات  بخــش 
اقتصادی کشــورها به شمار می رود که در رشد 
و توســعه اقتصادی نقش و ســهم بسزایی دارد 
رقابت پذیــری جهانــی  فراینــد  پایــداری  بــرای  و 
بایــد بــه شــکل مســتمر و جهشــی مــورد توجــه 

قرار گیرد.
بــر حســب  تعاونــی  شــرکت های  ایــران  در 
گرایش به دســته های متعددی از جمله صنعتی، 
معدنــی، کشــاورزی، خدماتــی، مســکن و اعتبــار 
تقســیم می شــوند کــه در ایــن بیــن تعاونی هــای 
خدماتــی جــزو پرشــمارترین تعاونی ها هســتند و 
در گرایش هایــی همچــون خدمــات بهداشــتی و 

درمانــی، آموزشــی، ورزشــی، فرهنگــی و هنــری، 
حمــل و نقــل بار و مســافر، تاکســیرانی، مدارس 
غیــر انتفاعــی، خدمــات رایانــه ای، چــاپ و نشــر، 
فعالیــت  پشــتیبانی  و  اداری  و  مالــی  خدمــات 

می کنند.
برابــر آمارها، تعاونی هــای خدماتی بیش از 
۴۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد کرده  و بیشترین 
بــه  مربــوط  خدمــات  حــوزه  در  افــراد  گرایــش 
تعاونی های آموزشی و بهداشت و درمان است.

علیرضــا ناطقــی مدیرکل دفتــر تعاونی های 
اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت  خدماتــی 
در گفت وگــو بــا ایســنا بــا اشــاره بــه نقــش موثر 
در  ویــژه  بــه  کشــور  در  بهداشــتی  تعاونی هــای 
دوران کرونــا می گویــد: کمــک به سیســتم درمان 
کشــور و ارائــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی و 
کرونــا  بیمــاری   بــا  مقابلــه  و  کنتــرل  همچنیــن 

در زمــان گســترش آن از جملــه اقدامــات موثــر 
تعاونی های بهداشتی و درمانی به شمار می رود.
وی از فعالیــت بیــش از دو هــزار و 53۹ 
تعاونــی خدمات بهداشــتی و درمانــی با عضویت 
و  داده  خبــر  کشــور  در  نفــر   7۴7 و  هــزار   ۲۰
می گوید: این تعاونی ها تاکنون برای بیش از 3۲ 

هزارنفر فرصت شغلی ایجاد کرده اند.
بهداشــت  شــبکه های  می گویــد:  ناطقــی 
بهداشــتی  خدمــات  ارائــه  منظــور  بــه  درمــان  و 
بهداشــت  جهانــی  و  کلــی  اهــداف  راســتای  در 
شــکل گرفتــه و در قالــب ايجاد مراكز درمانــی، 
منازل،  در  ويزيت  درمانگاهــی،  بيمارسـتانــی، 
موسسـات  منـازل،  در  پرسـتاری  خدمــات  ارائه 
پــاراکلینیکی، آمبوالنس خصوصی، تهیه و توليد 
و عرضه دارو، واردات و صادرات دارو و تجهيزات 
پزشــکی و ارائه خـدمات مشــاوره ای آموزشــی به 

انجام خدمت و فعالیت مشغولند.
خدماتــی  تعاونی هــای  مدیــرکل  گفتــه  بــه 
وزارت تعــاون، در حــال حاضــر بخــش خدمــات 
یکــی از مهمتریــن بخش هــای توســعه اقتصــادی 
کشــور است که ســرمایه گذاری در توسعه منابع 
و  مشــتری مداری  بــر  تمرکــز  و  توجــه  انســانی، 
اســتفاده موثــر از فنــاوری از الزمه هــای رشــد و 

توسعه پایدار آن محسوب می شود.
بــه موجب مــاده یک دســتورالعمل اجرایی 
تاســیس شــرکت های تعاونی خدمات بهداشتی 
درمانــی، شــرکت های تعاونی بهداشــتی درمانی 
توســط گروهــی از دانــش آموختگان رشــته های 
مختلــف علــوم پزشــکی و غیر پزشــکی بــا حیطه 
بیمارســتانی  مراکــز  ایجــاد  زمینــه  در  کاری 
موسســات  آزمایشــگاهی،  درمانگاهــی،  و 
پاراکلینیکــی، ارائــه خدمات پرســتاری و تولید و 

عرضه دارو و تجهیزات پزشکی صورت می گیرد.
نحــوه ثبــت ایــن تعاونی هــا بــه ایــن شــکل 
است که وزارت تعاون با توجه به ضوابط موجود 
شــرکت های  اصولــی  موافقــت  کســب  از  پــس 
آمــوزش  از وزارت بهداشــت، درمــان و  تعاونــی 
تدویــن  و  شــرکت  ثبــت  بــه  نســبت  پزشــکی 

اساسنامه مربوط به آن اقدام می کند.
حضــور  تعاونی هــا،  ایــن  تاســیس  بــرای 
حداقل هفت نفر عضو ضروری است و به دلیل 
ارتبــاط تنگاتنگ فعالیت این دســته تعاونی ها با 
دانش پزشــکی و ســامت جامعه، تعداد اعضای  
متخصص و دانش آموختگان رشته پزشکی نباید 

کمتر از نصف به عاوه یک باشد.
تعاونی هــای  راه انــدازی  و  تأســیس  در 
بهداشتی و درمانی اولویت با دانش آموختگان و 

فارغ التحصیان رشته های گروه پزشکی است.

کووپــارس  واکســن  تولیــد  پــروژه  ســخنگوی 
از برنامه ریــزی بــرای تولیــد ۱۵ تــا ۲۰ میلیــون دوز 
واکسن در طول سال خبرداد؛ اما اینکه چه زمانی 
این واکســن به ســبد واکسیناســیون کشــور بیاید، 
به سیاســت وزارت بهداشــت و سازمان غذا و دارو 

بستگی دارد.
محمدحسین فاح مهرآبادی، سخنگوی پروژه 
تولیــد واکســن کووپــارس در ارتبــاط بــا زمــان ورود 
این واکســن به ســبد واکسیناســیون عمومی گفت: 
مــا تــازه مجــوز فــاز ســوم را هفتــه گذشــته دریافت 
کرده ایم و این مرحله شــروع شــده است. همزمان، 
تولید صنعتی را هم از اواخر مرداد شروع کرده ایم. 
حدود یک و نیم میلیون دوز تولید شــده اســت که 

کنتــرل کیفــی چهارصــد هــزار دوز آن انجــام شــده 
و تاییدیــه کنتــرل کیفــی را هــم داریــم. جواب هــای 
کنتــرل کیفــی یــک میلیون دوز دیگــر هم این هفته 

می آید.
انجــام  کــه  برنامه ریــزی  گفــت:  ادامــه  در  او 
در  دوز  میلیــون   ۲۰ تــا   ۱5 تولیــد  بــرای  داده ایــم 
طــول ســال اســت. اینکــه چــه زمانــی ایــن واکســن 
بــه ســبد واکسیناســیون کشــور بیاید، به سیاســت 
وزارت بهداشــت و ســازمان غذا و دارو بستگی دارد 
کــه مجــوز بدهــد، امــا طبــق پروتــکل یــک ســوم از 
کارآزمایی بالینی فاز سه که انجام شود، می توانند 
درصــورت رضایت بخــش بــودن نتایــج بــه مــا مجــوز 
مصرف اضطراری بدهند، اما سیاســت اصلی نحوه 

دادن مجوز اضطراری یا مصرف داوطلبانه با وزارت 
بهداشت است.

واکسن برای کودکان بعد از 
گذشت فاز سه مطالعات بالینی

بــا برنامــه تولیــد  ارتبــاط  فــاح مهرآبــادی در 
واکســن کرونــا بــرای کــودکان گفــت: بخشــی از فاز 
ســوم بایــد اتمــام پیــدا کنــد و بعــد بــرای کــودکان 
اینکــه  بــه  توجــه  بــا  شــود.  انجــام  الزم  اقدامــات 
واکسن های پروتئین نوترکیب جزو کم عارضه ترین 
واکســن ها هســتند، معمــوال ایــن واکســن ها بــرای 
کــودکان بــا حجــم آنتی ژن کمتــر تزریق می شــوند. 

دارو  و  غــذا  ســازمان  بــا  و  اســت  ایــن  مــا  برنامــه 
هماهنگ کرده ایم.

او افــزود: انشــالله بخشــی از فــاز ســوم کــه 
تمام شــد، مطالعه برای ســنین ســه تا ۱۸ ســاله ها 
را شــروع می کنیــم و درصورتــی کــه نتایجــش تایید 
شود، می تواند در سبد واکسیناسیون عمومی قرار 
بگیــرد، امــا معمــوال واکســن های نوترکیــب را بــرای 
کــودکان اســتفاده می کننــد، مانند واکســن کوبایی 
ســوبرانا کــه این اتفــاق افتاد. البته اینگونه نیســت 
کــه بگوییــم بقیــه واکســن ها ایــن امــکان را ندارند. 
واکسن ها درصورتی که کارآزمایی شان را طی کنند، 

می توانند برای کودکان نیز مصرف شوند.
فــاح در ارتبــاط بــا برنامه انتشــار مقاالت این 

واکســن گفــت: مــا درحــال حاضــر دو مقالــه آمــاده 
داریــم. مقالــه فــاز پرکلینیــکال و مقالــه فــاز یــک. 
مقالــه پرکلینیــکال را به دو تن از اســاتید این حوزه 
تحویــل داده ایــم کــه مــروری بــر آن انجــام بدهند و 
پیش بینی مان این است که طی روزهای آینده این 
مقالــه بــرای ژورنال هــای خوبی ســابمیت می شــود. 
امیدواریــم تــا آخر شــهریور دو مقالــه پیش بالینی و 

فاز یک ما در ژورنال ها سابمیت شود.
بــر  مبنــی  اظهــارات  برخــی  دربــاره  او 
ســخت گیری وزارت بهداشــت در دادن مجــوز بــه 
مراحــل مختلــف تولیــد واکســن گفت: بــه هرحال 
واکســن باید مطمئن باشــد. وزارت بهداشــت باید 
از نظــر ســامت، یعنــی بی ضرر بــودن، کم عارضه 

بــودن و ایمنی زایــی و اثربخشــی واکســن مطمئــن 
شــود. اگر این ســختگیری ها انجام شــود، طبیعی 
جامعــه  کل  بــرای  می توانــد  واکســن  کــه  اســت 

استفاده شود.
او افــزود: امــا معمــوال واکســن هایی کــه فــاز 
یــک و دو را طــی می کننــد، هم عوارض جانبی شــان 
بررســی شــده اســت و وقتــی اجــازه فــاز ســه صادر 
می شــود عــوارض کمی دارند و هم ایمنی زایی شــان 
مــورد تاییــد قرار گرفته که اجازه ورود به فاز ســه را 
دارند. برخی از کشورها مانند ترکیه، شیلی و چین 
همزمان با فاز ســه، واکسن را به صورت داوطلبانه 
و به صورت انبوه مصرف کردند و جمعیت بیشتری 

را تحت پوشش قرار دادند.

سرپرست مجرد خانوار مشمول وام مستاجران می شود

برنامه ریزی برای تولید ۱۵ تا ۲۰ میلیون دوز واکسن کووپارس در طول سال

اشتغال ۳۲ هزار نفری در تعاونی های بهداشتی درمانی

اجرای طرح خانه به خانه برای لکه گیری واکسیناسیون کرونا


