
نایب رئیــس اتــاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی ایــران بــا توجــه بــه ابــاغ آیین نامــه 
اجرایی تبصره ۲ ماده ۴ قانون حداکثر استفاده 
تهیــه  بــودن  کار  در دســتور  از  تولیــد  تــوان  از 
ســاماندهی  و  ادغــام  چگونگــی  دســتورالعمل 

تشکل های اقتصادی خبر داد.
در تبصره 2 ماده 4 قانون »حداکثر استفاده 
از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی 
ایرانــی« مقــرر شــده اســت: »بــه منظــور اجرائی 
شدن احکام ماده)۵( قانون بهبود مستمر محیط 
کســب و کار مصــوب 1390/11/16 بــا اصالحات و 
الحاقــات بعــدی در راســتای ســاماندهی، ایجــاد، 
ثبــت و اعالم فهرســت ملی تشــکلهای اقتصادی، 
ســه مــاه پــس از الزم االجــراء شــدن ایــن قانــون، 
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی موظــف اســت بــا 
مشــورت شــورای گفــت وگو آیین نامــه اجرائی آن 
را تهیــه کنــد و به تصویب هیأت وزیران برســاند. 
اتاق ایران موظف است ضمن انجام اقدامات الزم 
جهــت عضویــت فراگیر فعــاالن اقتصــادی در این 
اتاق ، کارت عضویت و تمدید آن را بدون دریافت 
چهــار در هــزار ســود ســاالنه، موضــوع مــاده)13( 
قانــون احــکام دائمی برنامه های توســعه کشــور، 

صادر کند.«
حســن روحانــی، رئیس جمهــوری پیشــین، 
ابــالغ   1398 خــرداد   1۵ تاریــخ  در  قانــون  ایــن 
کــرده اســت کــه  بــا در نظــر گرفتــن مهلــت 72 
ســاعته روزنامــه رســمی بــرای انتشــار آن و اینکه 
به اســتناد ماده 2 قانون مدنی، »قوانین، پانزده 
روز پس از انتشــار، در سراســر کشــور الزماالجرا 
اســت«، قانــون یادشــده حداکثــر در تاریخ 2 تیر 
1398 الزم االجــرا شــده اســت. بنابرایــن مطابــق 
تبصــره 2 مــاده 4 قانون حداکثر اســتفاده از توان 
تولیــد، حداکثــر مهلت هیات وزیــران برای تدوین 
آیین نامــه اجرایــی این تبصره، 2 مهــر 1398 بود. 
با این حال آیین نامه اجرایی این تبصره، سرانجام 
بــا تاخیــر 19ماهــه در اول اردیبهشــت 1400 بــه 
تصویــب هیــات وزیــران رســید و نوزدهــم همــان 
مــاه، بــا امضــای اســحاق جهانگیــری، معــاون اول 
دولت دوازدهم به وزارت خانه های امور اقتصادی 
و دارایــی؛  کشــور؛ تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی؛ 
شهرســازی؛  و  راه  تجــارت؛  و  معــدن  صنعــت، 
جهادکشــاورزی و ســازمان ثبــت اســناد و امــالک 

کشور ابالغ شد.
اتــاق  اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
ایــران،  بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی 
مســعود خوانســاری، نایب رئیــس ایــن اتــاق، روز 
گذشــته در نشست شــورای مشورتی تشکل های 
اقتصــادی بــا بیــان اینکــه اتــاق بازرگانــی ایــران با 
توجــه بــه ایــن قانــون و آیین نامــه اجرایــی مکلف 
اســت در قالــب کارگروهــی بــا حضــور نمایندگان 
اتاق های اصناف و تعاون برای  ساماندهی، ادغام 
و یکپارچه سازی تشکل های اقتصادی اقداماتی را 
انجــام دهــد، دریافت نظر تشــکل ها را برای تهیه 
و تنظیم چارچوبی که طبق آن بتوان تشکل های 
جدید را تاسیس کرد، همچنین برای اینکه بتوان 
تشــکل های خارج از اتاق ایران را با آنهایی که در 
اتاق ایجاد شده اند، ادغام کرد، ضروری دانست.

به باور او، باید این چارچوب و دستورالعمل 
اجرایــی جامــع و کامــل باشــد تا بتــوان بــه دور از 
رفتارهای ســلیقه ای به منظور ساماندهی، ادغام 
و یکپارچه سازی تشکل های اقتصادی اقدام کرد.

خوانســاری دربــاره نتایــج حاصــل از ارزیابی 
و رتبه بنــدی تصریــح کــرد: خوشــبختانه نتایــج به 
از ارزیابــی و رتبه بنــدی انجام شــده  دســت آمده 
نشــان می دهد که وضع تشــکل ها در مقایسه با 
قبــل از ایــن ارزیابی هــا مناســب تر اســت و ادامه 
ایــن رونــد بــا توجــه بــه آغــاز فرآینــد ســاماندهی 
تشــکل های اقتصــادی، موضوعی مهــم و ضروری 

است.
بر اساس اظهارات نایب رئیس اتاق بازرگانی 
ایران، روند ساماندهی باید در قالب کارگروهی با 
حضــور نماینــده دو اتاق اصناف و تعاون  و برخی 
نمایندگان دولت انجام شود. البته دبیرخانه این 
کارگروه در اتاق بازرگانی ایران مستقر است؛ اما 
در تهیــه دســتورالعمل اجرایــی بایــد دیدگاه هــای 

دیگر اعضا هم مورد توجه باشد.
در ادامــه ایــن جلســه مظفر 
و  اســتان ها  معــاون  علیخانــی، 
تشکل های اتاق بازرگانی ایران نیز 
بــا توجه به وظایفــی که آیین نامه 
اجرایــی ایــن قانــون بر عهــده اتاق 
تصریــح  اســت،  گذاشــته  ایــران 
از  خــارج  کــه  تشــکل هایی  کــرد: 
اتاق ایران در سایر مراجع به ثبت 

می رســند، موجب شــده اند فضای مــوازی کاری بر 
رونــد فعالیــت تشــکل های اقتصادی حکم شــود. 
ایــن موضــوع بــه ضرر خــود آنها و اقتصاد کشــور 
است؛ بنابراین باید برای ادغام و ساماندهی این 
فضــا قدم هــای جدی برداشــت. به موجــب قانون 
اتــاق ایــران مکلف شــد تــا در این مســیر اقدامات 

الزم را انجام دهد.
بــر اســاس اظهــارات او، ایجاد ســامانه ملی 
تشکل های اقتصادی نیز در دستورکار قرار گرفت 
و باید طبق قانون این سامانه نیز در اسرع وقت 
ایجــاد شــود. دبیرخانــه ســه اتــاق موظــف اســت 
اساسنامه ای هم در این باره تهیه کند؛ رتبه بندی 
تشــکل ها هــم باید طبق آیین نامــه اجرایی دنبال 

شود.
و  ادغــام  شناســایی،  علیخانــی،  بــاور  بــه 
درج نــام تشــکل ها در ســامانه و فهرســت ملــی 
موضوعاتــی اســت کــه بایــد در قالــب چاچوبــی 
دقیق و جامع دنبال شود به همین منظور تدوین 
دســتورالعملی دقیــق و فراگیــر بــرای مقابلــه بــا 

هرگونه اقدام سلیقه ای بسیار اهمیت دارد.
معــاون اســتان ها و تشــکل های اتــاق ایــران 
اقدامــی  هــر  از  پیــش  بایــد  کــرد:  خاطرنشــان 
دربــاره چگونگــی رفتار ســازمانی در جریان ادغام 
تشکل ها و پایان دادن به موازی کاری ها، رفتار با 
تشکل های زیرمجموعه اتاق، تشکل های ادغامی 
و تشــکل هایی کــه در آینده اضافه خواهند شــد، 

تصمیم بگیریم.
علیخانــی افــزود: در ایــران مراجــع متعــدد 
ثبــت تشــکل وجــود دارد و بــا آیین نامــه ای مواجه 
هســتیم کــه شــاید تنهــا منــوط بــه آن نتــوان این 
ســطح از تشــکل ها را ســاماندهی کرد. از سویی، 
در اتاق بازرگانی ایران هم با طیف های متنوعی از 
تشکل ها مواجه هستیم. به این معنا که این کار 
بســیار ابعاد گســترده ای دارد و باید با دقت نظر 

خاصی انجام شود.
در ادامه برخی از روسا و اعضای تشکل های 
حاضر در نشست پیشنهادهایی را مطرح کردند. 
آنچه در این جلسه مورد توجه قرار گرفت امکان 
حذف برخی از تشکل هایی بود که امروز با مجوز 
رســمی در حــال فعالیــت هســتند. در واقــع چون 
قــرار اســت ســاماندهی در ایــن حوزه اتفــاق افتد 
بایــد پیش بینــی کرد که احتمــال دارد در روند کار 

برخی تشکل ها حذف و برخی اضافه شوند.
همچنین پیشنهاد شد تشکل هایی که قرار 
اســت از بیرون اتاق بازرگانی ایران با تشــکل های 
زیرمجموعــه ادغــام شــوند، موظــف بــه رعایــت 
چارچوب هــا و قوانیــن اتــاق ایــران باشــند و بدین 
ترتیــب از بــروز اختــالف و دو دســتگی در اتــاق 
جلوگیری کرد. البته تاکید شد برای این مهم بازه 
زمانی مشخصی مانند یک سال را در نظر  گرفته 
و از اعضای تشــکل های ادغام شده خواسته شود 
تا در این مدت، خود را با قوانین جاری اتاق وقف 
دهند و انجمن صنفی خود را که در مرجع دیگری 

به ثبت رسیده است، باطل کنند.

متن آیین  نامه اجرایی تبصره )۲( 
ماده )۴( قانون حداکثر استفاده 

از توان تولید
مــاده 1- در این آیین نامه اصطالحات زیر در 

معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1- قانون: قانون بهبود مستمر محیط کسب 

و کار - مصوب 1390-.     
2- اتاق هــا: اتــاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشــاورزی ایران، اتاق تعــاون ایران و اتاق اصناف 

ایران.
اقتصــادی:  تشــکل   -3
تشکل های موضوع بند )ب( ماده 

)1( قانون .
کارگــروه  کارگــروه:   -4
ساماندهی تشــکل های اقتصادی 

موضوع ماده )2( این آیین  نامه.
۵- ادغــام: فرآینــدی کــه بــه 
تشــکل  چنــد  یــا  دو  آن  موجــب 
اقتصادی، با محو شخصیت حقوقی خود، تشکل 
واحــد و جدیــدی تشــکیل دهنــد یــا در تشــکل 

اقتصادی دیگری جذب شوند.
آن  طــی  کــه  فرآینــدی  یکپارچه ســازی:   -6
تشــکل های اقتصــادی بــا حفظ شــخصیت حقوقی 
خــود، بــه موجــب قــرارداد یــا بــا عضویــت در یک 

تشکل بزرگ تر، هدف واحدی را دنبال کنند.
آن،  طــی  کــه  فرآینــدی  شبکه ســازی:   -7
تشــکل های اقتصادی با حفظ شــخصیت حقوقی 
خود با هدف استفاده از ظرفیت سایر تشکل های 
اقتصــادی بــا یکدیگــر تعامــل و ارتبــاط نظام منــد 

برقرار کنند.
8- انســجام: ایجــاد هماهنگــی در فعالیــت 
تشــکل های اقتصــادی مختلــف بــه نحوی کــه مانع 

موازی کاری شود.
ماده 2- به منظور ساماندهی و زمینه سازی 
و  شبکه ســازی  یکپارچه ســازی،  ادغــام،  بــرای 
انسجام تشکل های اقتصادی، کارگروهی متشکل 
از اتاق ها و ب ا حضور )بدون حق رأی( نمایندگان 
کار  تعــاون،  وزارتخانه هــای کشــور،  تام االختیــار 
تجــارت،  و  معــدن  صنعــت،  اجتماعــی،  رفــاه  و 
راه و شهرســازی و جهــاد کشــاورزی و ســازمان 
ثبــت اســناد و امــالک کشــور، مرکــز آمــار ایــران و 
کانــون عالــی انجمن های صنفــی کارفرمایی ایران 
تشــکیل می شود. دبیرخانه مشــترک کارگروه، در 
اتــاق بازرگانــی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران 

مستقر خواهد بود.
ماده 3- فهرست ملی تشکل های اقتصادی 
بر اســاس شــاخص های زیر توسط اتاق ها تهیه و 

اعالم می شود:
1- در چهارچوب قوانین و مقررات تأســیس 

شده باشند.
2- دارای ماهیت غیرانتفاعی، غیرسیاســی، 

غیرتجاری و غیردولتی باشند.
3- موضــوع و دامنــه شــمول فعالیت آنها با 
یک شناسه )کد( حداقل سه رقمی در طبقه بندی 
مشــاغل، موضوع ســامانه بین المللی طبقه بندی 
استاندارد صنایع )ISIC( یا طبقه بندی بین المللی 
معــادل آن ماننــد طبقه بندی محــوری محصوالت 
)CPC( یا شناسه بین المللی کاال )HS( شناسایی 

و ثبت شده یا بشود.
4- بــه منظور حفظ حقوق و منافع مشــروع 
و قانونــی اعضــا، ســاماندهی فعالیــت و بهبــود 
وضعیت اقتصادی آنها اعم از حقیقی و حقوقی، 

تشکیل شده باشند.
تبصــره- در اجــرای مــاده )2( قانــون، نظــر 
بزرگ تریــن تشــکل بــه لحــاظ تعداد اعضا، ســهم 
بازار و رشــته فعالیت مورد نظر بررســی و تشکل 
مذکــور در صورت لزوم به جلســات تصمیم گیری 

دعوت می شود.
مــاده 4- کارگــروه مکلــف اســت بــا اعــالم 
مشخصات تشکل های متقاضی برای قرار گرفتن 
در فهرســت تشــکل های اقتصادی ملی، دالیل رد 
یا پذیرش درخواست های دریافت شده برای ثبت 
در فهرست فوق را از طریق درگاه )پورتال( رسمی 

اتاق ها، اطالع رسانی کند.
مــاده ۵- تشــکل های اقتصــادی مــوازی بــر 
اســاس شــاخص های زیــر شناســایی و اقدامــات 
و  انســجام  یکپارچه ســازی،  ادغــام،  بــرای  الزم 
شبکه ســازی آنهــا پــس از دارا بودن هر دو شــرط 

زیر توسط اتاق ها صورت می گیرد:
بــودن یــک شناســه )کــد( فعالیــت  1- دارا 
مشــاغل،  طبقه بنــدی  در  رقمــی  ســه  مشــترک 
موضوع سامانه بین المللی طبقه بندی استاندارد 
صنایع )ISIC( یا طبقه بندی بین المللی معادل آن 
ماننــد طبقه بنــدی محــوری محصــوالت )CPC( یا 

.)HS( شناسه بین  المللی کاال
  2- مشــترک بــودن شــرح وظایــف، اهداف، 

مأموریت ها و زمینه  های فعالیت تشــکل با تشــکل 
اقتصادی موجود.

ملــی  فهرســت  اعــالم  زمــان  در   -6 مــاده 
تشــکل های اقتصــادی، در صورتــی کــه بــرای یــک 
فعالیت اقتصادی چند تشکل موازی وجود داشته 
باشــد، مراتــب توســط کارگــروه بــه تشــکل های 
مذکــور و مراجــع قانونی ثبت آنها اعالم می شــود 
تــا اقدامــات الزم بــرای ادغــام، یکپارچه ســازی و 

شبکه سازی آنها ظرف دو ماه صورت پذیرد.
یکپارچه ســازی  ادغــام،  از  پــس   - تبصــره 
کلیــه  اقتصــادی،  تشــکل های  شبکه  ســازی  و 
فرآیندهای اجرایی و تغییرات الزم ظرف ســه ماه 
بــا همــکاری دســتگاه های ذی ربط طبــق قوانین و 

مقررات صورت می گیرد.
ماده 7- فهرســت ملی تشکل های اقتصادی 
باید ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ این آیین نامه در 
درگاه )پورتال( رسمی اتاق ها بارگذاری و تغییرات 

آن به صورت برخط اطالع رسانی شود.
ماده 8- آن دســته از فعالیت های اقتصادی 
که برای آنها تشــکل اقتصادی فعال وجود ندارد، 
توســط کارگــروه شناســایی و در درگاه )پورتــال( 

رسمی اتاق ها اطالع  رسانی می شود.
ماده 9- به منظور جلوگیری از فعالیت موازی 
تشكل ها در فعالیت های صادرات غیرنفتی، کلیه 
دســتگاه های ذی ربط موضوع، مکلف به همكاری 
بــا اتاق هــا در جهــت ایجــاد انســجام و هماهنگی 
و تقســیم کار و اجــرای مصوبــات کارگــروه در این 

زمینه هستند.
ماده 10- اساســنامه پیشــنهادی تشکل های 
اقتصــادی موضــوع ایــن آیین نامــه در حوزه هــای 
مختلف به صورت نمونه توسط کارگروه ظرف سه 
ماه از تاریخ ابالغ این آیین نامه تهیه و به فعاالن 
اقتصــادی، مرجــع ثبــت شــرکت ها و مؤسســات 

غیرتجاری و سایر مراجع قانونی اعالم می شود.
تشــکل های  کلیــه  اساســنامه   - تبصــره 
بایــد  عضویــت  شــرایط  بخــش  در  اقتصــادی 
فعــاالن  عضویــت  مانــع  کــه  باشــد  به گونــه ای 
اقتصادی مربوط در حوزه فعالیت تشــکل نباشــد 
و عضویت کلیه فعاالن تسهیل شود. مؤسسان و 
مدیران تشکل های اقتصادی نباید مانع عضویت 
داوطلبــان جدیــد واجد شــرایط و اســتفاده آنها از 
منافع حضور در این تشــکل ها شــوند. در صورت 
عــدم رعایت این موضوع، مراتب توســط کارگروه 

مورد رسیدگی قرار می گیرد.
مــاده 11- در اجــرای مــواد )2( و )3( قانــون، 
دســتگاه های اجرایــی هنــگام بررســی، تدویــن یــا 
اصالح مقررات، بخشــنامه ها و رویه های اجرایی، 
نظر تشکل های اقتصادی مندرج در فهرست ملی 

تشکل های اقتصادی را اخذ می کنند.
ماده 12- با هدف ســاماندهی و زمینه سازی 
یکپارچه ســازی،  شبکه ســازی،  ادغــام،  بــرای 
انســجام و بــه اشــتراک گذاری اطالعــات مرتبــط 
بــا تشــکل های اقتصــادی، ســامانه الکترونیکــی 
تشــکل های اقتصــادی توســط اتاق ها بــا همکاری 
کلیــه دســتگاه های ذی ربــط راه انــدازی می شــود. 
تشــکل های اقتصــادی منــدرج در فهرســت ملــی 
تشــکل های اقتصــادی اقداماتی نظیــر برنامه های 
و  گزارش هــا  ارائــه،  قابــل  خدمــات  آموزشــی، 
تحقیقات، مدیریت اعضا، اطالع رســانی و فرآیند 
ارتباط با سایر تشکل  ها را از طریق این سامانه در 

اختیار عموم قرار می دهند.
و  دســته بندی  دســتورالعمل   -13 مــاده 
ایــن  موضــوع  اقتصــادی  تشــکل های  رتبه بنــدی 
آیین نامه ظرف یک سال توسط کارگروه تدوین و به 

مورد اجرا گذاشته می شود.
بــه  رســیدگی  نحــوه  ســازوکار   -14 مــاده 
تصمیمــات  درخصــوص  شــکایات  و  اعتراضــات 
کارگــروه، در چهارچــوب ایــن آیین نامه ظرف ســه 
مــاه از تاریخ ابالغ این آیین  نامه، توســط کارگروه 

تدوین و ابالغ خواهد شد. 
مــاده 1۵- گزارش اقدامات و عملکرد مربوط 
به این آیین نامه در پایان هر سال توسط کارگروه 

به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه می شود.
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اعتراض به پروژه ضد محیط زیستی شرکت 
توتال در اوگاندا

ترجمه: محمود نواب مطلق

 فرانسوی های سال نو را با افزایش بهای برق

آغاز می کنند
ترجمه: محمود نواب مطلق

شرکت های انرژی بریتانیایی به دنبال حمایت 
دولتی در بحران گازی

ترجمه: سلیم حیدری

دارد ۴00  نظــر  در  توتــال  شــرکت 
چاه نفت به منظور اســتخراج ۲۱۶ هزار 
بشکه نفت در روز در اوگاندا حفر کند. 
ایــن پــروژه عظیم به دلیل آنکه منجر به 
تولید ساالنه 33 میلیون تن گازکربینک 
می شــود، بحث هــای زیــادی برانگیختــه 

است. 
ایــن پــروژه کامال بر خــالف مقررات 
اقلیمــی اســت، امــا شــرکت توتــال بــرای 

حفــر ایــن چاه هــا ده میلیــارد دالر ســرمایه گذاری کــرده 
اســت. البتــه در ایــن پــروژه نفتــی شــرکت توتــال تنهــا 
نیست. شرکایی از شرکت های ملی نفت چین، اوگاندا 

و تانزانیا با او همراه اند. 
نفت استخراجی از مسیر خط لوله نفتی آفریقای 
شرقی EACOP  با مسافتی بالغ بر 1443 کیلومترحمل 
خواهــد شــد و ایــن انتقــال منجر بــه تولیــد 33 میلیون 
تن گازکربینک در ســال می شــود. در مقام مقایسه باید 
خاطرنشان شود در جهان ده ها میلیارد تن گاز کربنیک 
در ســال بــه دلیــل انتقال نفــت تولید می شــود. حمل و 

نقــل هوایــی نیــز صدهــا میلیون تــن گاز 
کربنیک در سال تولید می کند. 

ایــن منابــع نفتــی ای که توتــال قرار 
دریاچــه  عمــق  در  کــد  اســتخراج  اســت 
آلبرت واقع در یک پارک طبیعی حفاظت 
شــده کشــف شــده اســت. در ایــن پــارک 
می کننــد.  زندگــی  جانــوری  گونــه   ۵00
همچنیــن بــرای تکمیــل ایــن پــروژه نفتی 
جابه جایــی 700 خانــوار ســاکن در ایــن 
از  تــن  دو  اذیــت  آزارو  و  ارعــاب  منطقــه ضروریســت. 
نمایندگان جوامع بومی در این منطقه نیز گزارش شده 

است. 
در پــی اعتراضــات به آثــار تخریب زیســت محیطی 
ایــن پــروژه نفتــی تاکنون چند بانــک از حمایت مالی آن 
صــرف نظــر کردنــد و شــش ســازمان مردم نهــاد شــرکت 
توتــال را بــه اتهــام نادیــده گرفتــن مقــررات بــه دادگاه 
کشــانده اند. از سوی دیگر، چهار گزارشگر ویژه سازمان 
ملــل از دولت فرانســه درخواســت کرده اند در خصوص 

این پروژه نفتی توضیح دهد.

از گاز و ســوخت های مایــع،  پــس 
نهاد حمایت از  مصرف کنندگان فرانســه 
در نظــر دارد بهــای بــرق را نیــز بــه میزان 
باالیــی افزایــش دهــد. از ابتــدای ســال 
۲0۲۲ )دی ۱۴00( افزایش قیمتی معادل 
۱۱/3 درصد بدون احتســاب مالیات و ۱0 
درصد با احتســاب مالیات در تعرفه برق 

مصرفی پیش بینی شده است.
 ایــن افزایــش بهای بــرق به افزایش 

قیمت دیگر حامل های انرژی همچون گاز و سوخت های 
مایع در ماه های اخیر اضافه می شود. بدین ترتیب شاهد 
افزایش تصاعدی قیمتها درحامل های انرژی هستیم. بر 
اساس اطالعیه  نهاد حمایت از  مصرف کنندگان فرانسه 
کــه در 20 ســپتامبر )29شــهریور( منتشــر شــده اســت، 
افزایــش 10 درصــدی بهــای بــرق بــا افزایــش 1۵0 یورویی 
بــه طــور متوســط در صورتحســاب ســاالنه بــرق مصرفی 

خانواربرای مصارف گرمایشی اعمال خواهد شد.
 ایــن افزایــش قیمــت بر اســاس تعرفه ها محاســبه  
شــده اســت. در ایــن محاســبات تأثیرات افزایــش بها در 
بخش هــای مختلــف عمده فروشــی و خــرده فروشــی نیز 
مالحظه شده است. با احتساب کمک 100 یورویی برای 
دیگــر حامل هــای انرژی در ســال که 80 درصــد خانوارها 
از آن بهــره نمی برنــد، افزایــش 1۵0 یورویــی بهــای بــرق 
مصرفی خانوار در ســال برای مصارف گرمایشــی بســیار 
زیاد است. بدین ترتیب صورتحساب 1۵۵0 یورویی سال 
2021 بــه صورتحســاب 1700 یورویــی ســال2022 تبدیل 
مــی شــود.  از طــرف دیگــر در این اطالعیه تصریح شــده 
اســت ایــن چشــم انــداز تاریــک می توانــد اجتناب ناپذیــر 
نباشــد و بــرای رفــع آن دولتمــردان اهرم هایــی در اختیار 
دارند. دولت با افزایش ســقف خرید برق هسته ای برای 
مــردم بــا تعرفــه ای متعــادل می توانــد در زمینــه کاهــش 
بهــای بــرق مصرفی نقش ایفا کنــد. بدین ترتیب دیگر از 
افزایش مالیات که منجر به ســنگین شدن صورتحساب 

ساالنه برق می شود، خبری نخواهد بود.
 ایــن نکتــه را هم نباید از نظر دور داشــت که بهای 

 )1386(  2007 ســال  از  مصرفــی  بــرق 
تاکنــون 60 درصــد افزایــش یافتــه اســت. 
بهــای بــرق در اوایل ســال 2022 در حالی 
افزایش می یابد که مردم شــاهد افزایش 
قیمت بنزین و گاز در سال جاری بوده اند. 
تعرفــه فروش گاز شــرکت اینژی فرانســه 
در اول سپتامبر )10 شهریور( 8/7 درصد 
افزایــش یافــت. ایــن درحالیســت که این 
تعرفــه در اول اوت )10 مــرداد( ۵ درصــد 
و در اول جوالی )10 تیر( نیز 10 درصد به دنبال افزایش 
جهانــی بهــای حامل های انــرژی  افزایش یافته بود. البته 
کمیســیون  محاســبات بهــای انــرژی این شــرکت معتقد 
اســت ایــن افزایــش بی ســابقه هــم در اروپــا بوده اســت 
و هــم در آســیا. قیمــت گازوئیــل دراول ســپتامبر ) 10 
شــهریور( 1/44 یــورو و قیمــت بنزین ســوپر بدون ســرب 
1/۵۵ یــورو بــوده اســت. یعنی به ترتیــب 13 و 1۵ درصد 
افزایش قیمت به نسبت شروع سال 2021 )دی 99(. د
در ایــن حــال نبایــد ایــن نکتــه را هــم از نظــر دور 
داشــت کــه هنوز ایــن افزایش قیمتها به ســطح افزایش 
قیمت ســه ســال پیش در فرانســه به دنبال ناآرامی ها و 
اعتراضــات جلیقه زردهــا نرســیده اســت. در اکتبر 2018 
)10مهر 1397( قیمت گازوئیل به 1/۵3 یورو رسید. البته 

مســئله جلیقه زردها همچنان در صدر مشــکالت دولت 
فرانســه قــرار دارد. دولــت فرانســه همچنیــن از افزایش 
بهــای بــرق نگــران اســت. کمک هــای 100 یورویــی بــرای 
حامل هــای انــرژی نمی توانــد مرهمــی بــر این درد باشــد. 
این کمک ها صرفا برای ۵/8میلیون خانوار در نظر گرفته 
شده است و هیچ تأثیری  ندارد. آلن بازوت، رئیس نهاد 
حمایت از مصرف کنندگان  معتقد است: »این مبلغ در 
ژانویــه 2022 )دی1400( حتــی بــرای افزایــش قیمت برق 
ایــن خانوارهــا نیز کفایت نمی کند. این در حالیســت که 
افزایــش بهــای ســایر حامل هــای انرژی نیز در راه اســت.
آنچه باید حتما مورد بازنگری قرار گیرد نظام تعرفه بندی 

و محاسبه بهای انرژی است.«
منبع: راشاتودی

از  نگرانــی  افزایــش  بــا  همزمــان 
کاهــش عرضه مــواد غذایــی، برخی منابع 
خبری در شرکت ها گفته اند که بزرگترین 
شــرکت های انــرژی در بریتانیــا از دولــت 
درخواســت کمــک کرده انــد تــا بتواننــد از 
شــرکت هایی کــه به دلیــل افزایش قیمت 
عمده گاز دچار مشــکل شــده اند، حمایت 

کنند.
فــروش گاز در ماه هــای  قیمت هــای 

اخیــر افزایــش یافتــه اســت؛ زیــرا اقتصادهــای جهانــی از 
قرنطینــه خارج شــده اند و افزایــش تقاضا برای گاز طبیعی 
در آســیا باعــث کاهــش عرضــه بــه اروپــا شــده اســت. این 
 )CO2( مســاله همچنین منجر به کمبود دی اکســید کربن

در صنایع غذایی شده است.
رئیس گروه البی این صنعت هشــدار داده اســت که 
عرضه CO2 در برخی از کارخانه های پروســس گوشــت در 
بریتانیا )CO2 همچنین برای گازدار کردن آبجو، آب سیب 
و نوشابه ها استفاده می شود( طی پنچ روز آینده متوقف 

شده است که تولید آنها را دچار اختالل می کند. 
افزایــش قیمت هــا باعــث شــد تــا چهــار تامین کننده 
انــرژی در هفته هــای اخیــر تجــارت خــود را متوقــف کننــد. 
کــواس کوارتنــگ، وزیــر بازرگانــی بریتانیــا، روز دوشــنبه با 
روســای شــرکت های انرژی مالقات کرد. او بعداً مجلس را 

درباره این موضوع مطلع خواهد کرد.
وزیــران بریتانیایــی در حال بررســی طیف وســیعی از 
 National Grid گزینه ها برای کمک به شــرکت هایی مانند
NG.L( ، Centrica )CNA.L( ، EDF )EDF.PA(( هســتند؛ 
زیــرا بــا قیمت های سرســام آور و تعداد زیادی از مشــتریان 

رانده شده از تامین کنندگان ناموفق روبه رو هستند.
منابــع خبــری شــرکت های انــرژی بریتانیــا می گوینــد 

کــه گزینه هــای تحــت بررســی شــامل ارائه 
وام های تحت حمایت دولت، پذیره نویسی 
بدهی تامین کنندگان و ایجاد یک بانک به 
اســم »بانــک بد« برای پذیرش مشــتریانی 
اســت کــه به دلیــل بدهی نمی تــوان آنها را 

پذیرفت.
کوارتنگ گفــت، آف جم )Ofgem( که 
تنظیــم کننده جریــان انرژی در این کشــور 
است، تامین گاز و برق مشتریان را تضمین 

می کند. 
کوارتنــگ مــی گویــد: »مصرف کننــدگان حــرف اول را 
می زنند. ما در حال بررســی گزینه هایی برای محافظت از 

مصرف کنندگان هستیم.«
قیمت عمده گاز انگلیس در سال جاری بیش از سه 
برابر افزایش یافته و به باالترین حد خود رسیده است که 
بــه دالیــل متعــددی از جمله ســطح پایین ســهام، تقاضای 
زیاد در آسیا، جذب محموله های LNG و مسائل مربوط به 

نگهداری زیرساخت های کلیدی است.
یکی از منابع نزدیک به شرکت های تامین کننده انرژی 
می گوید: »ما نمی خواهیم مصرف کنندگان هزینه این وضع 
را بپردازند، اما به همان اندازه شــرکت ها نمی توانند همه 
این هزینه را بپردازند، بنابراین )مصرف کنندگان( مجبورند 

بخشی از آن را بدهند."

مشکل تامین دی اکسید کربن
یــک منبــع در یکــی دیگر از شــرکت های بــزرگ انرژی 
بــه رویتــرز گفت که شــرکت ها در مورد تامین انــرژی برای 
مشتریان جدید از طریق تامین کننده آف جم )Ofgem( به 

عنوان آخرین راه حل، تردید دارند.
ادامه در صفحه ۴

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:
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رئیــسانجمــنپرورشدهندگانمرغگوشــتی
دونرخــیبــودنقیمتمــرغراعلتاصلیتخلفاز

جوجهکشیتاتوزیعخواند.
محمد یوسفی در این باره به باشگاه خبرنگاران 
جــوان گفــت: علی رغم ضوابط و مقــررات جدید برای 
بهبود وضع، روند بدتر می شود چراکه مشکالت باید 

ریشه ای و اساسی حل شود.
او افزود: با وجود آنکه مرغ زنده با نرخ ۱۷هزار 
و ۱۰۰تومــان از ســوی مامــوران دولــت تحویــل گرفتــه 
داشــته  نمی تواننــد،  خطایــی  کوچکتریــن  می شــود، 
بــرای  کــه  واحدهایــی  اســت  ممکــن  تنهــا  و  باشــند 
جوجه ریزی از وزارت جهاد یا دامپزشکی نامه نگرفته 

باشند و به عبارتی سیستم دولتی را رها کردند.
یوســفی ادامــه داد: بــا توجه بــه افزایش قیمت 
بــرای  ۱۰۰تومــان  و  ۱۷هــزار  نــرخ  تولیــد،  تمام شــده 
مرغــدار صرفــه اقتصــادی نــدارد. از ایــن رو زمانی کــه 
قیمت هــا دســتوری باشــد، مرغــدار راه گریــزی پیــدا 

می کند.
رئیــس انجمــن پــرورش دهندگان مرغ گوشــتی 
از  کــرد:  بیــان  بــازار  در  مــرغ  گرانــی  علــل  دربــاره 
زمانی کــه مرغ روانه کشــتارگاه می شــود تا به دســت 
توزیع کننــده   ۴ تــا   ۳ بیــن  برســد،  مصرف کننــده 
می چرخــد کــه همیــن امــر منجــر بــه التهابــات قیمت 

می شــود که متاسفانه این موضوع رهاست.
او به اینکه قیمت های دستوری جوابگو نیست، 
گفت: زمانی که قیمت دستوری است، از ابتدای خط 
تولیــد تــا توزیع به دســت مصرف کننــده باید برمبنای 

نرخ مصوب باشد.
به گفته یوســفی، قیمت مصوبی که مســئوالن 
پشــت میــز تعریــف می کنند، صرفــه اقتصــادی ندارد 
چراکــه مرغــداران صدهــا قلــم کاال را ۵۰ درصد باالتر 
ایــن  بــا  کــه  می کننــد  خریــداری  مصــوب  قیمــت  از 
امــکان اســتمرار تولیــد با نرخ مصوب وجــود ندارد. از 
ایــن رو اگر مســئوالن خواهان قیمت گذاری دســتوری 
هســتند، دان، جوجــه و حمــل و نقــل بایــد منطقــی 

قیمت گذاری شود.
رئیــس انجمــن پــرورش دهندگان مرغ گوشــتی 
بــا بیــان اینکــه قیمــت مرغ بایــد تابع عرضــه و تقاضا 
باشــد، گفــت: با افزایش تولیــد و برنامه ریزی مدون، 
کســی به دنبال تخلف نیســت. اما تا زمانی که قیمت 
در بــازار مــرغ ۲نرخــی باشــد، تخلــف در کنــار آن از 
مســیر جوجه کشــی، تخــم مرغ نطفه دار تــا عرضه به 

دست مصرف کننده وجود دارد.
او بــا بیــان اینکــه ۲۵ تا ۳۰درصد مــرغ مصرفی 
تهــران در اســتان تامیــن می شــود، بیــان کــرد: ۷۰ تــا 
۷۵درصــد مــرغ مــورد نیــاز از ســایر اســتان ها تامیــن 
می شــود کــه زمانی کــه اســتاندار می بینــد قیمت مرغ 
در اســتان بــاال می رود، بالفاصلــه اجازه ورود مرغ به 
تهران یا ســایر شــهرها را نمی دهند که در نتیجه این 
امــر منجــر بــه کمبود و گرانی در بازار تهران می شــود 
که موضوع گرانی ســایر اســتان ها را تحت تاثیر قرار 

می دهد.
تــا ۶هــزار و  روزانــه ۶هــزار  توزیــع  از  یوســفی 
۵۰۰تــن مــرغ خبــر داد و گفت: ســال گذشــته روزانه 
۶ تا ۷هزار تن مرغ عرضه می شــود که علت کاهش 
عرضــه را می تــوان در تامیــن نشــدن دان بــه انــدازه 
کافــی بــا نرخ مصوب جســت و جو کرد کــه در نتیجه 
مــرغ تولیــدی بــا وزن پایین تــری عرضــه می شــود. بــه 
عنوان مثال ســال گذشــته مرغ با وزن ۲.۵ تا ۳ کیلو 
بــه کشــتارگاه عرضــه می شــد، اما هــم اکنــون با وزن 
۲ کیلــو مــرغ بــه کشــتارگاه مــی رود که همیــن امر بر 

میزان عرضه تاثیرگذار است.

 سرانهمصرفمرغ

به۳۲کیلوگرمرسید
اســداله نژاد نایب  رئیــس کانــون انجمــن صنفــی 
مرغداران گوشتی نیز از کاهش قیمت جوجه یکروزه 
در بــازار خبــر داد و گفت: بنابر سیاســت گذاری اخیر 
واحدهــای مرغــداری مکلــف به جوجه ریــزی ۲۰درصد 
کمتــر از ظرفیــت مجــاز هســتند کــه این امــر در کنار 
افزایــش فاصلــه جوجه ریــزی بــه ۹۰روز و تــوازن بین 
عرضــه و تقاضــا منجــر بــه افــت قیمت در بازار شــده 

است.
او افزود: قیمت کنونی هر قطعه جوجه یکروزه 
بــه ۷هــزار تومان کاهش یافته اســت، اما در مجموع 
سیاســت گذاری اخیــر راهــکار منطقــی بــرای کاهــش 
قیمــت جوجــه نیســت چرا کــه هزینه مــازاد بر دوش 
تولیدکننــدگان می گــذارد، در حالیکه عرضه جوجه از 
طریق سامانه بازارگاه راه حل مناسب تعدیل قیمت 

در بازار است.
مــرغ  تخــم  واردات  تاثیــر  دربــاره  اســداله نژاد 
نطفه دار بر بازار جوجه بیان کرد: با توجه به کاهش 
جوجه ریزی گوشتی در سطح کشور و افزایش سرانه 
مصــرف، واردات تخــم مرغ نطفه دار می تواند تاثیر بر 
بــازار بگــذارد، اما حداقل ۲ماه زمان می برد تا پس از 

تبدیل به جوجه اثر خود را بر بازار بگذارد.
انجمــن صنفــی مرغــداران  کانــون  نایب  رئیــس 
گوشــتی بــا تاکیــد بر اصالح قیمت مصــوب مرغ بیان 
تولیــد  مولفه هــای  قیمــت  افزایــش  علی رغــم  کــرد: 
بخشــی از ســوی دولــت و بخشــی بــازار، امــا قیمــت 
مصوب تغییری نداشته است که انتظار می رود ظرف 
یــک مــاه آینــده قیمــت مصوب مــرغ و جوجــه یکروزه 
اصالح شــود، در غیراین صورت اســتمرار تولید دچار 

چالش می شود.
او از افزایــش ســرانه مصــرف مــرغ خبــر داد و 
گفت: از نظر بنده با افزایش قیمت گوشــت و ســایر 
محصوالت پروتئینی، ســرانه مصرف گوشــت مرغ به 
بیــش از ۳۲ کیلوگرم رســیده اســت که بــا وجود این  
جوجه ریــزی ماهانــه ۱۳۰میلیــون قطعــه نیــاز بــازار را 

می تواند به طور صد درصد تامین کند.
بــه گفتــه اســداله نژاد، اکنون تولیــد داخل برای 
جوجــه گوشــتی بــه گونــه ای اســت کــه نمی توانــد بــه 
۱۳۰میلیون قطعه در ماه های آتی برســد که با وجود 

این  در عرضه کمبود خواهیم داشت.
انجمــن صنفــی مرغــداران  کانــون  نایب  رئیــس 
گوشــتی ادامــه داد: بنابــر ســرانه مصــرف بیــش از 
۳۲کیلو گوشت مرغ در کشور، روزانه حدود ۷ هزار 
تن مرغ در ســطح کشــور باید عرضه شــود، هر چند 
مرکز آمار هنوز به طور رسمی افزایش سرانه مصرف 

را اعالم  نکرده است.
قیمــت منطقــی هر کیلــو مرغ گرم در کشــور را 
۳۰هزار تومان اعالم کرد و افزود: توزیع با نرخ باالتر 
ناشــی از سودجویی عوامل واسطه بعد کشتار است 
کــه بــا توجه بــه دیــدگاه وزیــر جهــاد امیدواریم وضع 
تولید بهبود یابد تا قیمت مرغ در سطح بازار تعدیل 
شــود. نایب  رئیــس کانــون انجمــن صنفــی مرغــداران 
گوشــتی بــا بیــان اینکــه اقتصاد دســتورپذیر نیســت، 
بیان کرد: با اقتصاد دســتوری نمی توان قیمت کاال و 
اقالم را مهار و کنترل کرد که با وجود این  سیاســت 
آزادســازی بایــد در پیــش گرفتــه شــود تــا بــر مبنــای 
عرضه و تقاضا قیمت گذاری صورت گیرد و در مقابل 

به دهک های هدف یارانه مســتقیم پرداخت شود.
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اخبـــــــــــــــــار

مدیــرکلتعزیــراتحکومتیاســتانتهران،
بــرای قانونــی الزامــات از را فاکتــور صــدور
فروشــندگاناعمازعمدهفــروشوخردهفروش

اعالمکرد.
به گزارش بازار، محمدعلی اســفنانی گفت: 
ســازمان تعزیــرات حکومتی یک ســازمان و مرجع 
ماننــد  و  اســت  دادرســی محور  و  شــبه قضایی 

دادگاه ها، شعب مختلفی دارد.
بــه  تعزیــرات  وجــودی  فلســفه  دربــاره  او 
عنــوان زیــر مجموعه دولت و جــدا از قوه قضائیه 
اظهارکــرد: ســازمان تعزیــرات در وضــع خــاص و 
مواقعــی کــه بــازار به نظــارت جدی و برخــورد نیاز 
دارد بــه عنــوان یــک ابــزارِ در اختیــار دولــت عمل 

می کند.
مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی اســتان تهــران 
نیــز  تعزیــرات  ســازمان  نظارتــی  شــیوه  درمــورد 

اینطــور بیــان کــرد: روش نظــارت ســازمان بر این 
مبناســت کــه مراجــع مختلــف، گــزارش تخلفــات 
امــکان  تعزیــرات  شــعب  تــا  می کننــد  ارســال  را 
رسیدگی داشته باشند و البته برای نظارت دقیق 
و جدی تر، سازمان تعزیرات مجاز به ایجاد شعب 
ســیار )گشــت های مشــترک( نیــز هســت تــا روند 

رسیدگی سریعتر انجام شود.
ایــن مقام مســئول از افزایش شــدید قیمت 
لیموترش در ســال گذشــته به عنــوان یک فاجعه 
یادکــرد و گفــت: متاســفانه عــده ای خریــد ســلف 
می کننــد و محصوالت کشــاورزی را به قیمت های 
غیرواقعــی مــی فروشــند از ایــن رو کاهش فاصله 
مزرعــه تــا ســفره از مهمتریــن کارهایــی اســت که 
حتمــاً باید انجام شــود و البته مربوط به ســازمان 

ما هم نیست.
الزامــات  از  را  فاکتــور  صــدور  اســفنانی، 

قانونــی بــرای فروشــندگان اعــم از عمده فروش و 
خرده فــروش اعــالم کرد و گفت: هر فروشــنده ای 
که فاکتور صادر نکند تخلف کرده است و باید با 
او برخورد شــود؛ لذا اگر گزارشــی از این موارد به 
دست ما برسد حتماً پرونده تشکیل خواهیم داد 

و رسیدگی می کنیم.
مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی اســتان تهــران 
در  میوه هــا  قیمــت  تفــاوت  درمــورد  همچنیــن 
فروشــگاه ها، مغازه هــا و هایپرهــای ســطح شــهر 
نیــز اینطــور گفــت: درســت اســت کــه اجاره بهــای 
مغازه های ســطح شــهر در مناطــق مختلف با هم 
فرق دارد اما این مالک نیســت و مالک، فاکتوری 
است که از میدان میوه و تره بار دریافت می کنند.
صنــف  اتحادیــه  رئیــس  کارگــر،  اســدهللا 
فروشــندگان میــوه و ســبزی تهــران بــا اذعــان بــه 
بی ثباتــی قیمــت میــوه در ســطح شــهر گفــت: مــا 

بارهــا از هیات مدیره بارفروشــان دعــوت و تأکید 
کردیــم کــه بــرای ســاعت کار میــدان برنامه ریــزی 
کنیــم کــه البته برای مدت کوتاهی انجام شــد اما 

متاسفانه مجدداً به فراموشی سپرده شد.
او افــزود: از آنجایی که مالک میدان، عرضه 
و تقاضاســت و ســاعت ها هــم محــدود اســت لذا 
هــم  بــا  مختلــف  ســاعت های  در  هــم  قیمت هــا 

متفاوت می شوند.
میــوه  اتحادیــه صنــف فروشــندگان  رئیــس 
و ســبزی تهــران، نبــود صــدور فاکتــور را از جملــه 
مشــکالت عنــوان کــرد و افــزود: تمام بارفروشــان 
میدان و حتی واسطه ها ولو یک نفر باید ملزم به 
صدور فاکتور شوند. کارگر تأکید کرد: اگر ساعت 
کاری میدان مشخص شود واسطه ها فرصت دپو 
کردن محصوالت را پیدا نمی کنند که بعداً گرانتر 

بفروشند.

ســازمانهواپیمایــیکشــوری،فهرســتاســامی
دفاترفروشبلیتهایاربعینرااعالمکرد.

به گزارش بازار، این سازمان آخرین فهرست 
دفاتر فروشــنده بلیت ۱۲شــرکت هواپیمایی را در 

تهران و سایر شهرها منتشر کرد.
زائرانــی کــه ویــزای معتبــر ســفر اربعیــن را 
دارنــد می تواننــد با مراجعه یــا تماس با این دفاتر 

بلیت خود را با نرخ مصوب خریداری کنند.
زائران برای مشــاهده فهرست اسالمی دفاتر 
بــه ســایت ســازمان  اربعیــن  بلیت هــای  فــروش 

هواپیمایی کشوری )cao.ir( مراجعه کنند.

ضرورتصدوربلیت
رفتوبرگشتاربعیندرصورت
درخواستزائر/منافعآژانسها

ازفروشبلیت
روابــط  مدیــرکل  گفتــه  بــه  همچنیــن 
عمومی شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران، 
براســاس تأکید وزارت راه همه شرکت ها و مراکز 
فــروش بلیــت ملزم هســتند، به درخواســت زائر، 
بلیت رفت و برگشــت صادر کنند، مگر آنکه خود 
زائــر درخواســت خریــد بلیت یک طرفه را داشــته 

باشد.
 حســین جهانــی  در در این باره به خبرگزاری 
فــارس  گفــت: قیمت بلیــت پروازهــای اربعین، از 
ســوی شورای سیاست گذاری ســازمان هواپیمایی 
کشــوری نرخ گــذاری می شــود و هیــچ ایرالینــی به 
ویــژه یــک ایرالین دولتــی نمی توانــد از این قاعده 

تخطی کند.

بازرسویژهوزیرراهدرفرودگاه
امامخمینی)ره(مستقرشد

و  راه  وزیــر  دســتور  پــی  در  همچنیــن 
شهرســازی دربــاره برخــورد با گران فروشــی بلیت 
پروازهای اربعین، روابط عمومی شــهر فرودگاهی 
امام خمینی )ره( از اســتقرار بازرس ویژه وزیر راه 
و شهرســازی بــرای تشــدید نظــارت بــر پروازهــای 

اربعین در این فرودگاه خبر داد.

به گزارش ایرنا، رســتم قاسمی دوشنبه شب 
در توئیتــی رفــاه و آرامــش زائریــن اربعیــن را خط 
قرمــز وزارتخانه تحت سرپرســتی خود برشــمرد و 
گفــت: بــه معــاون حمــل و نقل و همه مســووالن 
ذی ربــط دســتور دادم بــا هرگونــه گــران فروشــی 

بلیت اربعین برخورد کنند.
وزیــر راه و شهرســازی همچنیــن تاکیــد کرد:  
شخصا گزارش ها را پیگیری خواهد کرد و بازرس 
ویــژه ای در فرودگاه هــا مســتقر و نظــارت میدانی 
در دفاتــر فــروش از روز گذشــته )ســه شــنبه( نیز 

ایجاد خواهد شد.
ارتباطــات،  دفتــر  زمینــه،  همیــن  در 
اطالع رســانی و اموربیــن الملــل شــهر فرودگاهــی 
امــام خمینــی)ره( سه شــنبه در اطالعیــه ای اعــالم 
کرد: حسین مذنب، سرپرست اداره کل بازرسی، 
ارزیابــی عملکــرد و حقــوق شــهروندی وزارت راه 
وشهرســازی بــه دســتور وزیــر راه از ســاعت ۲۳ 
شــب گذشــته بــه منظــور نظــارت بــر پروازهــای 

اربعین در فرودگاه امام )ره( مستقر شد.
در اطالعیــه فــرودگاه امــام خمینی)ره( آمده 

اســت: بررســی تخلفــات شــرکت های هواپیمایــی 
و آژانس هــا در خصــوص نــرخ بلیــت و فروختــن 
بلیت یک ســره و ارائه نکردن ســرویس و خدمات 
راه  وزیــر  ویــژه  بــازرس  بیــن  ذره  زیــر  مناســب 

شهرسازی قرار دارد.
مذنــب، ماموریــت خــود را برخــورد جــدی بــا 
متخلفان و برطرف کردن مشکالت زائران اربعین 

و گزارش به مقام عالی وزارت عنوان کرد.
در بازدید انجام شده بامداد روز گذشته مدیران 
کل شــهر فرودگاهی و چهار نفر بازرس وزارت راه و 
شهرســازی که مذنب را همراهی می کردند، او ضمن 
گفت وگو با مســافران نســبت به رفع مشــکالت زوار 
دستورات الزم را صادر و تیم بازرسی گزارش دقیقی 
از عملکــرد شــرکت های هواپیمایــی و آژانس هــا برای 

استحضار وزیر تهیه کرد.
 تــا دوشنبه شــب و بــا وجــود گذشــت چنــد 
اربعیــن  بلیت هــای  فــروش  اعــالم  تاریــخ  از  روز 
بــا نــرخ مصــوب، عرضــه بلیــت بــه نــرخ مصــوب 
توســط ایرالین هــا انجام نشــد و زائران ســرگردان 
بیــن آژانس هــای مســافری به دنبــال خرید بلیت 

هستند.
بــر اســاس اعــالم ســازمان های هواپیمایــی 
کشوری و سازمان حج و زیارت که ۱۰روز پیش با 
توافق با شــرکت های هواپیمایی انجام شــد، قرار 
بود بازه زمانی پروازهای اربعین از ۲۸ شهریور تا 
۱۰ مهــر و زمــان فروش بلیــت پروازهای اربعین از 

۲۶ شهریور باشد.
و  رفــت  پروازهــای  بــرای  نیــز  فــروش  نــرخ 
برگشــت از تهــران بــه نجــف پنــج و در مســیر یک 
طرفــه ۳.۲میلیــون تومــان تعیین شــده اســت. با 
ایــن حــال دو روز از آغــاز ایــن بازه زمانی گذشــته 
اســت و خبــری از فروش بلیــت پروازهای اربعین 
نه در آژانس های هواپیمایی، نه در وبسایت های 
نــه در وبســایت های فــروش  رســمی ایرالین ها و 

بلیت نبود.
ایــر  دوشــنبه مدیرعامــل هواپیمایــی قشــم 
اعالم کرد که با هدف جبران عدم همکاری سایر 
ایرالین ها نســبت به فروش بلیت با نرخ مصوب، 
روزانه هشــت پرواز فوق العاده از تهران و مشــهد 

به نجف انجام خواهد شد.

معــاونحملونقــلســازمانراهــداریو
حملونقــلجــادهایبااعالماینکهبازگشــت
زمینــیازســفراربعیــنتنهــاازمــرزمهــران

امکانپذیراست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بابک طالبی 
درباره آمادگی این سازمان برای خدمت رسانی 
به زواری که به صورت زمینی از عراق به کشور 
بــاز خواهند گشــت، گفت: با توجــه به آخرین 
بــا  اربعیــن  کــه در ســتاد مرکــزی  تصمیماتــی 
هماهنگی دولت مرکزی عراق گرفته شد، مقرر 
شــد کــه ۶۰هزار نفــر از طریق مرزهــای هوایی 
وارد کشــور عراق شــود، اما برای بازگشــت این 
امــکان وجود دارد که صرفــاً از مرز مهران تردد 

کنند و وارد خاک کشــور شوند.
او ادامــه داد: مکاتباتــی بــا ســازمان حج و 

زیارت و ســازمان هواپیمایی کشــوری داشــتیم 
کــه آمــار بلیت هایــی را کــه به صــورت یک ســره 
خریداری شده است به سازمان راهداری اعالم 
کننــد تــا برای عزیزانی کــه اراده بر تردد زمینی 
دارنــد، امکانــات الزم پیش بینی شــود، هرچند 
ظرفیــت بــرای تمامی تعداد ۶۰هــزار نفر فراهم 
شده است. با بخش خصوصی هماهنگ شده 
اســت و بــا توجــه بــه آمــار و عملکــردی کــه در 
ســال های گذشــته ثبــت شــده اســت، درصــد 
ســهم اســتان های مختلف را مشــخص کردیم. 
چــون تعــداد زائــران به نســبت گذشــته ناچیــز 
اســت، هیــچ مشــکلی بــرای جابه جایــی امــن و 

راحت این عزیزان وجود ندارد.
او تأکید کرد:  توصیه ما به مسافران این 
اســت کــه با توجــه به اینکه از منظــر اقتصادی 

برابــر برآوردهایــی کــه انجام شــد ســفر هوایی 
بسیار به صرفه تر است، مسافران سفر هوایی 
را انتخــاب کننــد. از دبیرخانــه ســتاد مرکــزی 
به طور مشخص و صریح اعالم شد هزینه های 
هوایــی  از  بیــش  زمینــی  به صــورت  بازگشــت 

است.
او افزود: در نظام سفرهای هوایی، بلیت 
یکطرفه حدود ۷۰ الی ۷۵درصد مجموع بلیت 
رفــت و برگشــت قیمــت دارد. اکنــون  هزینــه 
ســفر رفــت و برگشــت تهران- نجــف ۵ میلیون 
و بلیــت رفــت به تنهایــی ۳میلیــون و ۲۰۰هــزار 
تومــان اســت. از ســوی دیگر، هزینه بازگشــت 
به صــورت زمینــی بیــش از یک میلیــون و ۸۰۰ 
هــزار تومــان خواهــد بــود، چراکــه تنهــا حــدود 
یک میلیون تومان هزینه سفر زمینی از عتبات 

عالیات تا صفر مرزی اســت و هزینه های تردد 
تا شهر مقصد و سایر هزینه های جانبی نیز به 
این هزینه اضافه خواهد شد، با این حال، اگر 
عزیزی اراده بر تردد زمینی داشته باشد، برای 

خدمت رسانی به او آماده ایم.
و  راهــداری  معــاون حمل ونقــل ســازمان 
حمل ونقــل جــاده ای در انتها گفت: هزینه های 
سفر زمینی برابر مصوبات شورای عالی ترابری 
کشور و مصوبات سال های قبل وزارت کشور، 
به منظور پوشــش هزینه های سفرهای یک سر 
خالــی، در این بازه دو برابر هزینه های مصوب 
ایــام  ایــن  در  چراکــه  اســت،  ســال  طــول  در 
اتوبوس بدون مسافر به سمت مرز می رود و با 
مســافر بازمی گــردد؛ بنابراین قیمت بلیت باید 

هزینه سفر رفت و برگشت را پوشش دهد.

توزیــع و تهیــه اتحادیــه رئیــس گفتــه بــه
گوشــتگاویتهــران،دولــتبــاوارداتگوشــت
تنظیــمبــازاری،میتوانــدهمقــدرتخریدمردم
رابــاالببردوهمکســبوکارایــنصنفرارونق

ببخشد.
بــه گــزارش بــازار بــه نقــل از روابــط عمومی 
اتــاق اصنــاف تهــران، علــی خندانرو جــوان گفت: 
اکنون همه قصابی ها بســته هســتند و از کاسبی 
خبری نیســت. افزایش قیمت گوشــت باعث شد 

تا مردم دیگر قدرت خرید نداشته باشند.
رئیــس اتحادیــه تهیه و توزیع گوشــت گاوی 
تهــران ادامــه داد: بــا توجــه بــه کســادی بــازار و 
متضــرر شــدن کســب وکارهــا، دیگــر بســیاری از 
مردم توان خرید گوشــت کیلویی ۱۶۰ تا ۱۷۰هزار 

تومان را ندارند.
 خنــدان رو تصریــح کرد: تــداوم تعطیلی ها و 
ممنوعیت برگزاری هرگونه مراســم عروسی و عزا 
از دیگر مواردی اســت که به کســادی کســب وکار 

در ایــن حــوزه ضربه زده اســت. مجموع این وضع 
باعث شــد تا بســیاری از فعاالن این کســب وکار 
که مالک مغازه شــان هســتند یا آن را می فروشند 
و یا اجاره می دهند.  رئیس اتحادیه تهیه و توزیع 
گوشــت گاوی تهران گفت: بازگشــت رونق به این 
کســب وکار زمان بر اســت و در کوتاه مدت چندان 
امیدی به آن نیست؛ یکی از راه هایی که می تواند 
تــا حــدودی وضــع را بــرای جلوگیــری از کســادی 
صنف تهیه و توزیع گوشت فراهم کند، واردکردن 

گوشــت دولتــی و در نتیجــه افزایــش قدرت خرید 
مــردم اســت کــه می توانــد تا حــدودی وضع صنف 

تهیه و توزیع گوشت را بهبود بخشد.
 او اضافــه کرد: افزایــش هزینه های خدمات 
مــوارد  از   ... و  بــرق، گاز  عمومــی همچــون آب، 
دیگری اســت که وضــع را برای فعاالن حوزه تهیه 
و توزیــع گوشــت دشــوار کــرد و بــه نظــر می رســد 
دولــت در ایــن بخــش هــم بایــد فکــری بــه حــال 

کسب وکارها کند.

 »۲ نرخی بودن قیمت مرغ؛ علت اصلی تخلف
از جوجه کشی تا توزیع است«

به گفته رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی، مرغ از کشتارگاه تا 
 مصرف کننده بین ۳ تا ۴ توزیع کننده می چرخد که منجر به

التهابات قیمت می شود

مدیرکلتعزیراتحکومتیاستانتهران:صادرنشدنفاکتورفروشتخلفاست

»بازارگوشتقرمزنیازمندگوشتوارداتیبرایتنظیمبازاراست«
به گفته رئیس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گاوی تهران، اکنون از کاسبی در قصابی ها خبری نیست

»بازگشتزمینیازسفراربعینتنهاازمرزمهران
امکانپذیراست«

به گفته معاون سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، هزینه بازگشت زمینی زائران اربعین ۱.۸میلیون تومان است

قیمت انواع ماهی در ۳۰ شهریور ۱۴۰۰
قیمتماهیسهشنبهدرمقایسهبادوشنبهکمیافزایشیافت.

به گزارش بازار، قیمت انواع ماهی در سی ام شهریور ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

قیمتنوعماهی

۳۸.۸۰۰ماهی کیلیکا با سر ۵۰۰ گرم

۱۱۵.۲۰۰ماهی قزل آالی بی استخوان ۱۰۰۰ گرم

۹۷.۰۰۰ماهی قزل آالی بی استخوان ۴۰۰ گرم

۱۱۷.۹۰۰فیله قزل سالمون ایرانی بدون تیغ ۵۰۰ گرم

۱۹۷.۰۰۰فیله ماهی شوریده جنوب ۷۰۰ گرم

۱۴۸.۰۰۰فیله ماهی شوریده جنوب ۶۰۰ گرم

۱۷۲.۰۰۰استیک ماهی شیر جنوب با پوست ۷۰۰گرم

۱۲۴.۰۰۰فیله ماهی حلوای سیاه ۷۰۰ گرم

۹۲.۰۰۰ماهی سفید دریایی شکم خالی ۷۵۰ گرم

۶۳.۰۰۰ماهی حسون ۷۰۰ گرم

۴۹.۵۰۰ماهی حسون ۷۰۰ گرم منجمد

۹۸.۰۰۰ماهی گیدر ۵۰۰ گرم

۹۴.۰۰۰فیله ماهی قزل سالمون ایرانی ۵۰۰ گرم

۹۷.۰۰۰فیله ماهی سی باس بدون استخوان ۵۰۰ گرم

۷۴.۰۰۰فیله ماهی سی باس بدون استخوان ۳۰۰ گرم

۷۵.۰۰۰فیله ماهی سلطان ابراهیم جنوب با پوست

۹۹.۵۰۰فیله ماهی سنگسر شهری ۶۰۰ گرم

۱۲۱.۰۰۰فیله ماهی کوتر ۶۰۰ گرم

۸۸.۰۰۰ماهی قزل آالی منجمد ۷۵۰ گرم

۱۷۱.۰۰۰فیله استیک شیر ۷۰۰ گرم شیالت

۹۵.۵۰۰فیله ماهی شیر خلیج فارس ۷۰۰ گرم

۱۷۳.۰۰۰میگوی شیالت ۱۰۰۰ گرم

فهرستدفاترفروشبلیتاربعیناعالمشد
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تولید بیش از ۱۰۶هزار تن 
تایر تا پایان مرداد 

تایرســازی حاکــی  بررســی عملکــرد کارخانه هــای 
اســت از ابتدای امســال تا پایان مرداد۱۰۶هزار و ۲۸۹ 
تــن انــواع تایــر در کشــور تولید شــد که در مقایســه با 
مــدت مشــابه پارســال رشــد ناچیز چهار دهــم درصدی 

را نشان می دهد.
بــه گــزارش ایرنــا، ایــن میــزان تنــاژ تولید مشــتمل 
بــر ۹میلیــون و ۸۱۰هــزار و ۱۳۰حلقــه تایــر اســت کــه از 
ایــن نظــر در مقایســه با مدت مشــابه پارســال افت ۱.۵ 

درصدی داشته است.
در ایــن مــدت بیشــترین تولیــد کارخانه هــا مربــوط 
بــا ۶۱هــزار و ۲۹۲تــن و  تایــر خودروهــای ســواری  بــه 
بــه  بــود کــه  هشــت میلیون و ۵۰۹هــزار و ۶۸۵حلقــه 
ترتیب ۵۷.۶ درصد تولیدات از نظر وزنی و ۸۶.۷ درصد 

تولیدات از نظر حلقه را تشکیل می دهد.
تولیــد تایرهــای ســواری در ایــن مــدت با افت ســه 
درصدی از نظر وزنی و حلقه ای در هم سنجی با پارسال 
مواجــه شــد. برپایه این گــزارش، تا پایان مرداد امســال 
۱۱هــزار و ۶ تــن تایــر وانتــی در کشــور تولیــد شــد کــه 
رشــد ۱۹درصــدی نشــان می دهد. تولیــد تایرهای باری و 
اتوبوســی نیز با رشــد هفت درصدی در مقایســه با پنج 
ماهــه۹۹ بــه ۲۲هــزار و ۷۵۳ تــن رســید. در ایــن مــدت 
هزار و ۵۶۱ تن تایر کشاورزی سبک )افت ۳۰درصدی(،  
هفت هــزار و ۶۷۰ تــن تایــر کشــاورزی ســنگین )کاهش 
۲درصدی( و ۲هزار و هفت تن تایر راه سازی و صنعتی 

)افت ۱۶درصدی( در کشور تولید شد.

تولید سایر محصوالت
تایــر،  صنعــت  صنفــی  انجمــن  آمارهــای  برپایــه 
کارخانه هــای تایرســازی در پنــج ماهــه نخســت امســال 
همچنیــن موفــق بــه تولیــد هفت هــزار و ۳۵۳ تــن تایــر 
دوچرخــه و موتــور )رشــد ۱۹درصدی( و ســه هزار و ۵۶۷ 

تن تیوب )افت پنج درصدی( شدند.
کارشناســان از نبــود کشــش پذیری الزم در بــازار 
در فصــل تابســتان بــه عنوان عمده ترین دلیل کاهشــی 

شدن تولیدات یاد می کنند.

اعالم متروکه کامیون های 
وارداتی متوقف شد

در جریان تعیین تکلیف ۶۰۰۰ کامیون دپو شده، 
گمــرک ایران دســتور توقــف متروکه ایــن کامیون ها به 
مــدت یــک مــاه تــا زمــان تعییــن تکلیــف را صــادر کرده 

است.
کامیون هــای  بالتکلیفــی  ایســنا،  گــزارش  بــه 
وارداتــی کــه براســاس مصوبــه دولــت و ابالغیــه وزیــر 
راه  و شهرســازی از ســال ۱۳۹۸ وارد گمــرک شــده بــود، 
آنقــدر طــول کشــید تا این که در هفته گذشــته معاونان 
دادســتان تهــران بازدیــدی از گمــرک تهــران داشــته و از 
نزدیــک در جریــان ایــن موضــوع قــرار گرفتند. بــه دنبال 
آن ۱۵ دســتور از ســوی دادســتانی برای تعیین وضعیت 
ایــن کامیون هــا حداکثــر در یــک مــاه بعــد از ابــالغ برای 

دستگاه های ذی ربط صادر شد.
امــا گزارشــی کــه  گمــرک ایــران در این بــاره اعــالم 
کرده بود نشان می داد که حدود ۶۰۰۰ دستگاه کامیون 
در گمرک هــای کشــور رســوب کــرده کــه ظاهــرا بالــغ بر 
۷۰درصد آن هنوز اظهار هم نشده است. در عین حال 
با توجه به گذر زمان بخشــی از این کامیون ها مشــمول 
اعمــال مقــررات متروکــه شــده بودنــد و یــا در آســتانه 

متروکه قرار داشتند.

فعال متروکه متوقف شد
براین اساس بعد از این که طبق دستور دادستانی 
مهلــت یــک ماهــه بــرای تعییــن تکلیــف ایــن کامیون هــا 
انجــام  بــه  موظــف  مربوطــه  دســتگاه های  و  مشــخص 
تکالیــف ابالغــی شــدند گمــرک ایــران نیــز در اعالمی به 
گمرک هــای کشــور اعمــال مقــررات متروکه را بــه تاخیر 

انداخته است.
طبــق اعــالم معــاون فنــی گمــرک بــه گمرک هــای 
اجرایــی، تا تعیین تکلیــف کامیون های وارداتی به مدت 
یــک مــاه بایــد از متروکه شــدن کامیون هــای وارداتی در 
گمرکات تحت سرپرستی خودداری شود. به هر حال با 
توجه به این که بیش از یک ســال از ورود بخش زیادی 
از ایــن کامیون ها به گمرک می گذرد، این ســازمان طبق 
مــاده ۲۴ قانــون امــور گمرکی می تواند نســبت به اعالم 
متروکه اقدام کند، این در حالی اســت که طبق قانون، 
گمــرک بعــد از ســه مــاه از ورود کاال نســبت بــه تعییــن 
تکلیف کاال ورود خواهد کرد که این زمان حداکثر تا دو 
ماه قابل تمدید خواهد بود و بعد از آن می تواند نسبت 
بــه اعمــال مقــررات متروکه اقدام و بــرای تعیین تکلیف 

در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار خواهد داد.

 مکاتبه راهداری با استاندارد
 اما درباره تکالیفی که برعهده دســتگاه ها گذاشــته 
شده بود تاکنون و در یک هفته گذشته اقداماتی صورت 
گرفته است از جمله این که سازمان راهداری در مکاتبه ای 
با ســازمان ملی اســتاندارد درخواست کرده بود تا نسبت 
به بازرسی کلیه کامیون های موجود در گمرک ها که ثبت 
ســفارش آنهــا در ماه هــای گذشــته تــا تاریــخ ۲۲شــهریور 
امســال از ســوی این ســازمان انجام شــده، حداکثر در دو 
هفتــه اقــدام و تائیدیه هــای مربوطــه به گمرک و ســازمان 

راهداری برای اقدامات بعدی اعالم شود.

شرکت انبارها گزارش داد
انبارهــای عمومــی و خدمــات  همچنیــن  شــرکت 
کاری  روز  چهــار  ظــرف  تــا  بــود  مکلــف  ایــران  گمرکــی 
نســبت بــه اعــالم نــرخ انبــارداری کامیون هــای وارداتــی 
در انبارهــای مراجــع تحویــل گیرنــده کشــور بــه صــورت 
مکتــوب به دادســتانی عمومی و انقــالب تهران اقدام  و 
هزینه انبارداری را در کلیه موارد طبق نرخ های اعالمی 
محاســبه و دریافــت کنــد. ایــن در حالــی اســت کــه در 
تازه تریــن اقــدام صــورت گرفتــه این شــرکت نیز نســبت 
بــه ارائــه گزارش مربوطــه و همچنین هزینه های صورت 

گرفته در انبارداری به دادستانی اقدام کرده است.

اخبـــــــــــــــــار

رئیــس انجمن واردکننــدگان برنج در نامه ای 
بــه رئیس جمهــوری بــه مشــکالت واردات و رقابت 
ناسالم شرکت بازرگانی دولتی با بخش خصوصی 
اشاره و بر لزوم تامین به موقع کسری برنج برای 

تنظیم بازار آن تاکید کرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، عبــاس توکلــی، 
رئیــس انجمــن واردکننــدگان برنــج ایــران با ارســال 
نامه ای به رئیس جمهوری به مشکالت واردات برنج 
و رقابــت ناســالم میــان فعاالن بخــش خصوصی با 
شــرکت بازرگانــی دولتــی و لــزوم تأمیــن بــه موقــع 
کســری برنج بــرای تنظیم بازار این محصول اشــاره 
کــرد. رئیــس انجمــن برنج پیــش از این نامــه ای نیز 
به محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری ارســال 
کرده است. مشروح نامه انجمن واردکنندگان برنج 

به رئیس جمهور به شرح ذیل است:
احترامــاً، در راســتای تحقــق شــعارهای دولت 
محترم سیزدهم با محور مردمی بودن و عدالت به 
اســتحضار می رســاند، بــه دنبال گرانــی برنج ایرانی 
و شــائبه کمبود برنج خارجی و گرانی آن، علی رغم 
پیشــنهادات تخصصی این انجمن در ســتاد محترم 
تنظیــم بــازار کشــور کــه در وزارت محتــرم صمــت 
برگــزار می شــود و همچنین پیشــنهاد به مســئوالن 
ســتاد تنظیــم بــازار محصوالت کشــاورزی در وزارت 
محتــرم جهــاد کشــاورزی، تصمیــم مقطعــی مبنــی 
بــر ورود دولــت بــه بازار بــا عرضه برنج هــای ذخیره 
احتیاطــی شــرکت محترم مــادر تخصصــی بازرگانی 
بــه طــور مفصــل طــی  ایــران گرفتــه شــد.  دولتــی 
مکاتبــات بــا وزیر محتــرم جهاد کشــاورزی تجزیه و 
تحلیل بازار و بررســی آثار منفی این تصمیم اعالم 

گردید.
علی رغــم  می شــود  عــرض  خالصــه  طــور  بــه 
تصویــب لغــو ممنوعیــت فصلــی واردات برنــج در 
ســتاد محترم تنظیم بازار کشــور به دلیل مخالفت 
وزارت محتــرم جهــاد کشــاورزی وقــت، ایــن دوره از 

سی و یکم تیر به مدت چهار ماه برقرار گردید.
یکــی از آثــار و پیامدهــای منفــی آنکــه امــروز 
شاهد آن هستیم عبارتست از افزایش ۷۰درصدی 
قیمت برنج ایرانی به دلیل ایجاد جو روانی کاهش 
واردات و گرانــی و کمبــود آن. همچنیــن متأســفانه 
در تصمیمات به کاهش ۵۰درصدی واردات نسبت 
بــه ســال های قبــل کــه با تغییــر نرخ ارز بــه نیمایی 
بــه دلیــل کاهــش تقاضــا بــا افزایش قیمــت ۲۰۰ تا 
۳۰۰درصــدی برنــج خارجی و نیز به تبع آن کاهش 
توان مالی تجار به یک پنجم توجه ای نشد در تمام 
مکاتبات، جلسات و رسانه ها به این موارد پرداخته 

شد که متأسفانه شنیده و دیده نشد.
مجدداً تأکید می شود با توجه به عدم واردات 
بیــش از نیاز ماهانه و همچنین عدم ذخیره بخش 
خصوصــی در انبارهــا، تحمــل چهــار مــاه ممنوعیت 
واردات بــرای کشــور امــکان نداشــته و پیامدهــای 

منفی در پی خواهد داشت.
کشــاورزی  جهــاد  محتــرم  وزارت  بــه  مجــدداً 
در دولــت حضرتعالــی ضمــن مــرور مســائل قبــل، 
پیشــنهاد تنظیــم بــازار و آثــار منفــی ورود دولــت با 
عرضــه برنج هــای ذخایر احتیاطی به صورت مفصل 
مطالبــی عرض شــد کــه متأســفانه تاکنــون توجهی 
بــه آن نشــده اســت. بزرگتریــن ســوال در پیش رو 
ایــن اســت که اگر ضــرورت تزریق کاال بــه بازار بود 
چرا با آزادسازی دوره ممنوعیت از ظرفیت بالفعل 
)رســوب ۷۰هــزار تــن برنــج در گمــرکات( و بالقــوه 
)حمــل از کشــورهای پاکســتان و هندوســتان ظرف 

دوهفته( استفاده نشد. 
دوره  از  قبــل  ماهــه  چهــار  واردات  ســابقه 
ممنوعیــت حاکــی از ورود ماهانــه ۱۰۰ هــزار تــن به 
کشــور بــوده کــه می توانــد ادامــه یابد لذا نیــازی به 
ورود ۱۰۰ هزار تن برنج توسط شرکت محترم مادر 
تخصصــی بازرگانــی دولتــی ایران نیســت. تفاوت و 
امتیــازی نیــز در ایــن زمینه دولت نســبت به بخش 

واردات  روانــی  بعــد  اینکــه  کمــا  نــدارد  خصوصــی 
مســتمر، از صعــود قیمــت برنــج ایرانــی جلوگیــری 
خواهــد کرد، چطــور عرضه برنج در دوره ممنوعیت 
توسط دولت ثواب ]صواب[ است و به تولید کشور 
لطمــه نمی زنــد ولی عرضه توســط بخش خصوصی 

به همان میزان ناثواب ]ناصواب[ می شود؟
بــه نظــر می رســد ایــن راه کار نه عملی اســت 
و نــه اقتصــادی بلکــه کامــالً سیاســی اســت. پیامــد 
جــدی کــه نه تنها این تصمیم بــه تنظیم بازار کمک 
نمی کند که هیچ، آثار منفی بلند مدت آن غیرقابل 
جبــران و سلســله وار مشــکالت را بیشــتر خواهــد 

نمود عبارتند از:
۱- رقابــت ناســالم بــا بخــش خصوصــی کــه بــا 
اختــالف حــدود ۷هزارتومــان بــا محصــول آنــان در 
بــازار، رکود در ســطح عرضه بــرای برنج های موجود 

خارجی ایجاد می کند.
۲- سابقه نشان داده در صورت عدم نظارت، 
جریــان عرضــه دولتــی بــه ســمت داللی ســوق و به 

دســت مصرف کننده با قیمت هــای اعالمی نخواهد 
رســید و بــه ســرعت ظــرف یــک یــا دو هفتــه جــذب 
بازار ) واسطه گری و داللی ( و هیچ کمکی به رفع 

مشکالت موجود نخواهد کرد.
۳- اختــالف معنادار ۲۰هــزار تومانی با قیمت 
برنج هــای پرمحصول ایرانی، رکود بازار برنج ایرانی 
را در پــی خواهــد داشــت. اختــالف منطقــی ۴ تــا 
۵هزارتومانــی برنج هــای وارداتــی بخــش خصوصــی 
ضمــن کنتــرل افزایــش قیمــت برنــج ایرانــی ، رونق 

بازار هر دو بخش را فراهم می کند.
۴- جایگزینــی حجــم انبــوه برنج هــای دولتــی 
عرضــه شــده از محــل واردات و حضــور در بازارهای 
جهانــی، قیمــت جهانــی را متأثــر و ضررهــای تأمین 
ارزی و ریالــی آن متوجــه دولــت و خریــد بخــش 
خصوصی و نهایتاً موجب افزایش قیمت تمام شــده 
مصرف کننــدگان و بــازار برنــج کشــور در بلندمــدت 

خواهد شد.
در پایــان ضمــن تشــکر از حوصلــه ای کــه بــه 

خرج دادید یک پیشــنهاد ســازنده و عملی را مبنی 
بــر کاهــش طول دوره ممنوعیت به دو ماه و صدور 
مجــوز شــروع واردات از اول مهرمــاه ارائــه می گردد 
کــه قطــع به یقیــن ضمــن کنتــرل و تعدیــل قیمــت 
برنــج ایرانی با ایجاد جو روانی آزاد ســازی واردات، 
 رفــع شــائبه کمبــود و گرانــی برنج خارجــی را در پی

خواهد داشت.
افتخار بخش خصوصی این است که در تأمین 
امنیت غذایی کشــور در کنار دولت محترم باشــد و 
ایــن مهــم تنهــا بــا نــگاه تشــکل گرایی و اســتفاده از 
اســتعدادهای بخش خصوصی به اســتناد و اعتقاد 

به قوانین مربوطه امکان پذیر است.
در صــورت دســتور بــه ارائــه گــزارش تکمیلــی 
توســط بخــش دولتــی کــه متأســفانه در دوره هــای 
قبلــی ســابقه خوبــی در ایــن زمینــه وجــود نــدارد، 
ارائــه گزارشــی توســط اتــاق ایــران و تشــکل بخــش 
خصوصی می تواند شــفافیت و عدالت الزم را برای 

یک تصمیم منطقی ایجاد نماید.

عضــو هیأت مدیــره اتحادیــه واردکننــدگان 
نهاده هــای دام و طیــور ایــران عنــوان کــرد که بر 
اســاس مســتندات قیمــت نهاده هــای دامــی در 
بازارهای جهانی ۵۰درصد افزایش یافته اما این 
امــر در تحلیل دالیل افزایش قیمت نهاده ها در 

داخل کشور مغفول مانده است.
بــا  گفت وگــو  در  ً طیبــا،  طیبا ســیدجالل 
خبرگزاری مهر با بیان اینکه بر اساس مستندات، 

جهانــی  بازارهــای  در  دامــی  نهاده هــای  قیمــت 
۵۰درصــد افزایــش یافتــه امــا ایــن امــر در تحلیــل 
دالیــل افزایــش قیمــت نهاده هــا در داخــل کشــور 
مغفــول مانــده اســت، اظهــار کــرد: موضوعــی کــه 
همواره در این روزها به آن پرداخته می شود تأثیر 
نداشتن یارانه پرداختی از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی 
روی کاالهــای نهایــی مــورد مصرف مــردم و نقش 
واردکنندگان در قیمت کاالهای اساسی است. او 

افــزود: نکتــه مغفول مانــده در ایــن فرآیند نقش 
تغییــرات قیمت هــای جهانــی نهاده هــا و افزایــش 
سایر هزینه های داخلی در باال رفتن قیمت کاالی 
ً طیبا ادامه داد:  نهایی در بازار داخلی اســت. طیبا
بــر اســاس مســتندات موجــود، نــرخ رشــد بهــای 
جهانــی نهاده هــا از تیــر ســال ۱۳۹۹ تــا تیــر ســال 
۱۴۰۰ بــرای ســه گــروه نهــاده شــامل ذرت، جــو و 
کنجاله ســویا بالغ بر ۵۰درصد بوده اســت. عضو 

هیأت مدیره اتحادیــه واردکنندگان نهاده های دام 
و طیــور ایــران تصریــح کــرد: نــرخ مصــوب فروش 
کمتــر  میانگیــن  زمانــی  فاصلــه  ایــن  در  داخلــی 
از ۳۰درصــد افزایــش پیــدا کــرده و ایــن در حالــی 
اســت که ســایر هزینه های واردکنندگان از جمله 
نقــل و انتقــال ارز خارج از شــبکه بانکــی، دموراژ 
ناشــی از توقف کشــتی ها در بندرهــا، هزینه های 
تأخیر در پرداخت به فروشــندگان خارجی و حتی 

هزینه هــای داخلــی ناشــی از تخلیــه و انبــارداری 
کاال در بندرها افزایش چشــمگیری داشــته است. 
ایــن مســئول صنفی خاطرنشــان کرد: بــا توجه به 
افزایــش تمامــی هزینه های مؤثــر در واردات کاال، 
تعــداد قابــل توجهــی از شــرکت های واردکننده از 
چرخــه واردات ایــن کاالهــا خــارج شــده و مابقــی 
شــرکت ها با زیان و یا ســودهای اندک به فعالیت 

خود ادامه می دهند.

رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان شیرخشــک 
کشــور علــت تعلــل وزارت جهــاد کشــاورزی در 
اعالم حذف تعرفه ها را هراس از افزایش مجدد 

قیمت شیر خام می داند.
ســیاوش ســلیمی در گفت وگــو با ایســنا در 
پاســخ به این ســوال کــه آیا صادرات شیرخشــک 
صــادرات  گفــت:  خیــر؟  یــا  اســت  شــده  آزاد 
شیرخشــک ممنوع نبود که آزاد شــده باشــد. آن 
چیــزی کــه اخیرا مطرح شــده  درخواســت تعدیل 
یــا حــذف تعرفــه صادراتــی شیرخشــک بــه دلیــل 

افزایش نرخ شیرخام است.
گذشــته  ســال  اســفند  داد:  ادامــه   او 
بــرای صــادرات هــر کیلوگــرم شیرخشــک تعرفــه 
۱۶هزارتومانی تعیین شــد. اما دوماه قبل، قیمت 
هر کیلو شیرخام ۱۹۰۰ تومان افزایش یافت و با 
توجــه بــه ضریب تبدیــل ۱۲.۵کیلوگرمی شــیر به 
شیرخشــک و خامــه، حدود  ۲۵هــزار تومان فقط 
بــه مــاده اولیــه شیرخشــک اضافــه شــد. افزایش 
قیمتــی که صادرات را دچار مشــکل کرده اســت. 

بــه همیــن دلیــل تولیدکننــدگان از وزارت جهــاد 
کشــاورزی درخواســت حذف تعرفه را داشتند که 

با آن نیز موافقت شد.

اگر تعرفه صادراتی حذف 
نشود؛ واحدهای تولیدی تعطیل 

خواهند شد
تولیدکننــدگان شیرخشــک  انجمــن  رئیــس 
وزارت  اینکــه  وجــود  بــا  کــرد:  اضافــه  کشــور 
جهادکشــاورزی موافقــت خــود را بــا ایــن موضوع 
اعــالم کــرده اســت امــا هنــوز بــه گمرک هــا اعالم 
نشــده و تولیدکنندگان به ناچار شیرخشــک ها را 
در انبار نگه داشته اند و امکان صادرات ندارند و 
اگر تعرفه در همین هفته حذف نشود واحدهای 

شیرخشک کشور تعطیل خواهند شد.

 موافقت  با پرداخت تعرفه

به جای تخصیص سهمیه

از  شیرخشــک  صــادرات  شــد:  یــادآور  او 
ســال ۱۳۹۳  بــا رشــد صنعــت گاوداری شــروع 
و ســال ۱۳۹۵ هــم مشــوق صادراتــی یک دالری 
به آن داده شــد. این روند تا ســال ۱۳۹۷ ادامه 
یافت تا اینکه در آن ســال صادرات شیرخشــک 
بــرای ۳۰ مــاه ممنــوع شــد. بــا اعــالم ممنوعیت 
کارخانه ها با انباشــت شیرخشــک مواجه شدند 
و در نهایــت تصمیــم بــر ایــن شــد کــه ســهمیه 

صادراتــی بــه تولیدکنندگان تعلق گیرد.
ســهمیه  مرحلــه  دو  در  افــزود:  ســلیمی 
صادراتــی ۱۰هــزار تنــی تخصیــص داده شــد امــا 
اصوال ســهمیه بندی اقدام نادرست و فسادزایی 
اســت و به همین دلیل پیشــنهاد کردیم به جای 
پرداخــت  صادراتــی  تعرفــه  ســهمیه  تخصیــص 

شود.

تعرفه صادراتی ۱۶هزار تومانی 
به ازای شیر ۴۵۰۰تومانی

۱۶هــزار  تعرفــه  زمــان  آن  در  او  گفتــه  بــه 

تومانــی بــر اســاس قیمــت شــیر ۴۵۰۰ تومانــی 
آن زمــان تعییــن شــد ولــی حــاال کــه قیمت شــیر 
بــه ۶۴۰۰ تومــان رســیده طبیعتا ایــن تعرفه قابل 

پرداخت نیست.

قیمت شیر خام را نهاده های 
دامی تعیین می کنند

ایــن فعــال بخــش خصوصــی علــت تعلــل 
وزارت جهاد کشاورزی در اعالم حذف تعرفه ها را 
هراس از افزایش مجدد قیمت شیر خام می داند 
و می گویــد صــادرات شیرخشــک و قیمــت شــیر 
خــام ارتباطــی بــه یکدیگــر ندارنــد و آن چیزی که 
بر قیمت تمام شده شیرخام اثرگذار است قیمت 
نهاده های دامی و سایر هزینه های تولید است.

سلیمی به بازارهای صادراتی نیز اشاره کرد 
و گفــت: صــادرات شیرخشــک مــا به چند کشــور 
منطقه محدود اســت و اگر در صادرات اســتمرار 
نداشــته باشــیم هدف هــای صادراتــی خــود را از 

دست می دهیم.

درب  شــیر  قیمــت  اینکــه  بیــان  بــا  او 
گاوداری هــا۶۴۰۰ تومــان و درب کارخانه ها ۶۵۰۰ 
تــا ۶۵۵۰ تومــان اســت، گفــت: قیمت تمام شــده 
هــر کیلــو شیرخشــک بــرای تولیدکننــده ۶۱هــزار 
و ۲۹۰تومــان اســت. قیمــت جهانــی شیرخشــک 
باالتریــن حــد  مــا در  ولــی  اســت  نیــز ۲.۸ دالر 
ممکــن می توانیــم آن را ۲.۷ دالر بفروشــیم. بــا 
یــک محاســبه ســاده می تــوان به این نکته رســید 
کــه قیمــت تمام شــده تولیــد مــا با قیمــت فروش 
صادراتی یکســان اســت و پرداخت عوارض یعنی 

پرداخت هزینه اضافی از جیب تولیدکننده.

می توانیم کره صادر کنیم
او در پایــان همچنیــن بــه صــادرات کــره نیز 
اشــاره کرد و گفت: به دنبال آزادســازی صادرات 
کــره نیــز هســتیم، زیــرا صــادرات کــره در کشــور 
ممنــوع اســت. بایــد بــه ایــن نکتــه توجه کــرد که  
کشور نه تنها نیاز به کره خارجی ندارد بلکه کره 

مازاد نیز دارد و آماده صادرات است.

کــرد  عنــوان  اســتاندارد  ســازمان  معــاون 
پلتفــرم  اســتاندارد،  الزامــات  تامیــن  بــرای  کــه 
بخواهیــم  اگــر  و  اســت  قدیمــی  خودروســازان 
کنیــم،  پیــاده  را  ۸۵گانــه  اســتانداردهای 
خودروســازان مجبــور بــه جمــع آوری تمــام پلــت 

فرم ها می شوند.
بیــات  مســلم  مهــر،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
نشســت  ششــمین  و  بیســت  در  دیــروز  صبــح 
هیأت نماینــدگان اتــاق بازرگانی تهران اظهار کرد: 
سیاست کلی ما در سازمان ملی استاندارد ایجاد 
تعادل بین تجارت و فرایند استانداردسازی است 
بــه گونــه ای کــه ضمــن تســهیل و تســریع فراینــد 
تجارت، حقوق مصرف کننده را هم تأمین کنیم و 
ایمنی و سالمتی مصرف کننده به مخاطره نیفتد. 
در ایــن راســتا هــم هرگــز پشــت درهــای بســته 

تصمیم نگرفتیم.
معــاون ســازمان ملــی اســتاندارد افــزود: دو 
بســته حمایتی تدوین کردیم تا تغییرات بنیادین 
در ارتباط با کاهش هزینه های تولید در رابطه با 

فرایند استانداردسازی شکل گیرد.
صــادرات  بــرای  اســتاندارد  داد:  ادامــه  او 

مشــکل آفرین نمی شــود. صادرکننــده اگــر پروانه 
اســتاندارد معتبــر داشــته باشــد بــدون ارزیابــی 
کنــد.  صــادر  مقصــدی  هــر  بــه  را  کاال  می توانــد 
اگــر پروانــه معتبــر اســتاندارد  تولیدکننــده هــم 
داشته باشد، برای واردات مواد اولیه و واسطه ای 

تسهیالت خوبی دریافت می کند.
معــاون ســازمان ملــی اســتاندارد در مــورد 
ســیلندرهای گاز اکســیژن طبــی نیــز اظهــار کــرد: 
این ســیلندرها مشــمول اســتاندارد اجباری است 
امــا بــاز هــم در دوره هــای زمانی مشــخصی مورد 
آزمــون قــرار می گیرد. تمام ســیلندرها در دوره ۵ 
ســاله باید تســت مجدد شوند تا اطمینان حاصل 
کنیم شرایط ایمنی همانند روز اول برقرار است. 
مــا بــه وزارت بهداشــت نامــه زدیم و شــرکت های 
بازرســی و آزمایشــگاه های مجاز را معرفی کردیم 
و باید ســیلندرها را بر اســاس تاریخ تولیدشــان، 

مورد آزمون مجدد قرار دهید.
بیــات گفــت: علی رغــم تحریم هــا عــالوه بــر 
اســتانداردهای اجبــاری، مســئوالن خودروســازی 
را مکلــف کردیــم کــه بــرای تولیدات جدیــد، هیچ 
ارفاقــی از نظــر اســتانداردهای ۸۵گانــه در نظــر 

نخواهیم گرفت.
او افــزود: بــرای تأمیــن الزامــات اســتاندارد، 
پلتفــرم کارخانه هــای خودروســازی قدیمی اســت 
و اگــر بخواهیــم اســتانداردهای ۸۵ گانه را پیاده 
کنیــم، خودروســازان مــا مجبــور می شــوند تمــام 

پلت فرم ها را جمع کنند.
گفــت:  اســتاندارد  ملــی  ســازمان  معــاون 
همچنیــن بــه صنعــت بیمــه اعــالم کردیــم بــدون 
تاییدیــه اســتاندارد نبایــد محصــول را بیمــه کنــد. 
چــرا آسانســوری کــه تاییدیــه اســتاندارد نگرفتــه 

است بیمه می شود؟

 استانداردسازی و نظارت

بر مصالح ساختمانی در دستور 
کار است

غالمرضــا شــریعتی هــم در ایــن نشســت 
درباه سند راهبردی مدیریت کیفیت اظهار کرد: 
از ســال گذشــته تدوین ســند راهبردی برنامه ۵ 
ســاله مدیریــت کیفیــت در دســتور کار ســازمان 
ملی اســتاندارد قرار گرفته اســت. به روزرســانی 

و نوســازی در جایــزه ملــی کیفیــت برنامه دومی 
بــود کــه در دســتور کار مــا قــرار گرفــت. شــرکت 
و عضویــت در مجامــع علمــی دنیــا دیگــر برنامــه 

ما بود.
رئیس ســازمان ملی اســتاندارد ایران افزود: 
تــالش کردیــم بــا صنایعی کــه اســتاندارد اجباری 
دارنــد امــا مشــکالت جــدی پیــدا کرده انــد، بــرای 
حــل مشکالتشــان گام برداریــم و بــه نحوی عمل 
کنیــم کــه تجــار و تولیدکننــدگان ما بیــش از این 
آسیب نبینند در عین حال سعی ما حفظ حقوق 

مصرف کننده است.
او ادامــه داد: در استانداردســازی و نظــارت 
بر مصالح ساختمانی گام های جدی برداشته ایم. 
کشــور مــا بالخیــز اســت و بــه دلیل نبــود نظارت 
کافی در هر زلزله آسیب های جدی وارد می شود. 
و  نظــارت  مهندســی  نظــام  ســازمان  کمــک  بــا 
استانداردسازی در این حوزه در دستور کار جدی 
قــرار گرفتــه و تفاهم نامــه ای نیز امضــا کرده ایم و 
کمیته هــای مشــترکی تشــکیل شــده تــا قانــون را 

اعمال کنیم.
و  نویــن  فناوری هــای  در  گفــت:  شــریعتی 

دانش بنیان با کمک معاونت علمی ریاست جمهوری 
ورود کردیم تا استانداردهای الزم را برای این بخش 
نیــز تدویــن و بــه کارهــای آنهــا برای تجاری ســازی با 

اعطای نشان های مختلف کمک کنیم.
رئیــس ســازمان ملی اســتاندارد اظهــار کرد: 
چالش ســازی در مســیر نظــارت بــر اســتانداردها 
زیــاد اســت. بــه عنــوان نمونــه در مــواد غذایــی 
دولتی ۱۷نوع تســت شــده و باالی ۱۲ نوع دارای 
مشــکل بــوده ولــی حاضــر بــه عذرخواهی نشــده 
و ســعی کرده انــد بــا اقداماتــی مــا را از دفــاع از 
صیانــت از مــردم بــه عقــب براننــد و یــا در بخش 
مصالح ســاختمانی نظارت ها بسیار پایین است، 
به عنوان مثال میلگرد با نازل ترین اســتاندارد به 

بازار عرضه می کنند.
بخش هــای  در  مســائل  ایــن  افــزود:  او 
دولتــی بیشــتر بــوده و در بخــش خصوصی کمتر 
دیــدم. میــدان دادن بــه بخــش خصوصــی باعــث 
رشــد می شــود. اگــر حجم تجــارت ترکیــه افزایش 
یافتــه ولــی مــا چنیــن بهــره ای نبرده ایــم بــه دلیل 
میــدان داری بخــش خصوصی در ترکیــه و احترام 

به این بخش است.

معاون سازمان استاندارد: اگر استانداردهای خودرویی را پیاده کنیم همه پلتفرم ها باید جمع شود

تعلل وزارت جهاد کشاورزی در اعالم حذف تعرفه  صادراتی شیرخشک 

 عضو اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام: گرانی ۵۰درصدی قیمت جهانی

در تحلیل دالیل افزایش قیمت نادیده گرفته شده است

 انتقاد واردکنندگان برنج به »رقابت ناسالم« بخش دولتی

با بخش خصوصی
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کارشکنی روسیه باعث 
افزایش 10 درصدی قیمت 

گاز در اروپا شد 
بــاادامــهبازیمــوشوگربهبرســرصادراتگاز
روســیهبــهاروپــا،شــرکتگازپــرومحاضــرنشــدبرای
اکتبــرگازبیشــتریازطریــقاوکرایــنبــهاروپاارســال
روز در قیمتهــا درصــدی ۱۰ افزایــش باعــث و کنــد

دوشنبهشد.
به گزارش ایســنا، اقدام روســیه بــرای حداقل نگه 
داشــتن جریان گاز به اروپا به معنای آن اســت که این 
قــاره نمــی تواند در آســتانه ماههای زمســتان، گاز کافی 
ذخیره کند. ذخیره گاز اروپا ۷۲ درصد ظرفیت آن است 
کــه پایینتریــن میــزان در بیــش از یــک دهــه گذشــته به 
شــمار مــی رود. گازپــروم تقریبــا یــک ســوم از ظرفیــت 
ترانزیــت گاز خــط لولــه یامال-اروپــا را رزرو کرده اســت. 
همزمــان ایــن شــرکت هیچ ظرفیــت ترانزیــت اضافی از 
طریق اوکراین رزرو نکرده است. در دو نقطه شبکه گاز 
طبیعــی گازپــروم که در مرز روســیه-اوکراین قرار دارند، 
ایــن شــرکت از ظرفیــت ۹.۸ میلیون متــر مکعب در روز 

که عرضه شده را رزرو نکرده است.
 قیمــت گاز TTF هلنــد که قیمــت پایه گاز طبیعی 
اروپاست، روز دوشنبه بیش از ۱۰ درصد افزایش یافت.
بهــای معامــات اکتبــر بیش از ۱۱ درصــد افزایش یافت. 
بهــای معامــات نوامبــر بیــش از ۱۴ درصــد و معامــات 

دسامبر حدود ۱۵ درصد افزایش یافت.
جیمز وادل، مدیر بخش گاز اروپا در شرکت انرژی 
اسپکتس به بلومبرگ گفت: عدم رزرو ظرفیت ترانزیت 
احتماال باعث کاهش عرضه روسیه در زمستان امسال 

نسبت به سال گذشته می شود.
اروپــا  از کمیســیون  اکنــون  اروپایــی  قانونگــذاران 
درخواســت کــرده انــد دربــاره احتمــال دســتکاری بــازار 
توســط شــرکت گازپــروم که اصــرار دارد بــه قراردادهای 
فعلــی پایبنــد اســت، تحقیــق کنــد. شــرکت گازپــروم بــا 
اشــاره به برداشــت ۶۶ میلیارد متر مکعب گاز در ذخایر 
در مدت ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ که باعث تاخیر در عرضه جدید 
گاز بــه مدت ســه هفته شــد، اروپا را مقصــر این بحران 

می داند.
کــرد  موافقــت  دوشــنبه  روز  نــروژ  بیــن،  ایــن  در 
صــادرات گاز طبیعــی بــه اروپــا را افزایش دهد. شــرکت 
اکوئینور که دومین تامین کننده بزرگ گاز اروپا پس از 
گازپروم اســت، اعام کرد نروژ اجازه می دهد صادرات 
گاز مجموعــا دو میلیــارد متــر مکعــب از میادیــن تــرول 
و اوزبــرگ از اول اکتبــر افزایــش پیــدا کنــد. ایــن میــزان 
افزایش معادل دو درصد از صادرات ساالنه گاز نروژ از 

طریق خط لوله است.
کواســی کوارتنــگ، وزیــر بازرگانــی انگلیــس از این 
اقــدام نــروژ کــه تنها یک ســوم از گاز انگلیــس را تامین 
می کند، استقبال کرد اما تاش کرد مصرف کنندگان را 

خاطرجمع کند که بحرانی وجود نخواهد داشت.
کننــدگان  مصــرف  رویتــرز،  گــزارش  اســاس  بــر 
اروپایی با چشــم انداز افزایش صورتحســاب گرمایش 
زمســتان بــه دلیــل مجموعــه ای از عوامــل جهانــی و 
آســیب پذیــر مانــدن اروپــا در برابــر نوســان قیمتهــای 
گاز  پایــه  قیمتهــای  هســتند.  روبــرو  انــرژی  جهانــی 
اروپایــی از ژانویــه بــه دلیــل ذخایــر انــدک، قیمتهــای 
باالی کربن در اتحادیه اروپا، افزایش تقاضا در آسیا، 
انــدک تجدیدپذیرهــا و  انــدک روســیه، تولیــد  عرضــه 
اختــاالت مربــوط بــه تعمیــرات تاسیســات هســته ای 
افزایــش  اســت.  کــرده  درصــد صعــود   ۲۵۰ از  بیــش 
قیمــت گاز بازارهــا دیگــر را بــا مشــکاتی روبــرو کــرده 
کــه شــامل کمبــود دی اکســید کربــن در پــی تعطیلــی 

کارخانه های تولید کود بوده اســت.

خطیب زاده: ایران به زودی 
به میز مذاکره برجام 

بازمی گردد
ســعیدخطیبزادهســخنگویوزارتامورخارجه
ایرانباتاکیدبراینکهنشســتوزرای۱+۴درنیویورک
دردســتورکارنیســت،گفتکههرنشستوجلسهای
دارد، الزم دســتورکار تنظیــم و قبلــی هماهنگــی
همانطــورکــهقبالتاکیدشــدگفتگوهایویــنبهزودی
وطیچندهفتهآتیازســرگرفتهخواهدشــدواینبه

اطالع۱+۴رساندهشدهاست.
ســخنگوی وزارت امــور در گفتگــو بــا ایرنــا افــزود: 
امــا در عیــن حــال الزم اســت قبل از آن،  تیم سیاســت 
خارجــی دولــت جمع بندی نهایی خود در خصوص کم و 

کیف گفتگوها را انجام دهد.
آیــا  اینکــه  بــه  پاســخ  در  زاده همچنیــن  خطیــب 
نشست وزرای خارجه ایران و  ۱+۴  در دستور کار قرار 
دارد، گفت:  برجام و گفتگوهای وین یکی از موضوعات 
اصلــی ماقات هــای دوجانبــه بــا آقــای بــورل )مســوول 
سیاســت خارجــی اتحادیه اروپــا(  و وزرای خارجه حاضر 

از ۴+۱ خواهد بود .
نــه  امــا  کــرد:  تصریــح  خارجــه  وزارت  ســخنگوی 
برنامه ای برای جلســه وزرای خارجه ایران و ۱+۴ از قبل 
تنظیم شــده اســت و نه اینکه بر اســاس اطاع ما همه 

وزرای خارجه ۴+۱ در نیویورک حاضر هستند.
پیش از این، ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه 
اعــام کــرده بــود کــه قدرت هــای جهــان و ایــران احتماال 
در حاشــیه نشســت ســاالنه ســازمان ملل با هم دیدار 

می کنند.

قطر نمی خواهد به اوپک 
برگردد

وزیــرانــرژیقطــرگفتکــهدوحهبرنامــهایبرای
نفــت صادرکننــده کشــورهای ســازمان بــه بازگشــت

)اوپک(ندارد.
بــه گــزارش ایرنــا بــه نقــل از شــبکه روســیه الیوم،   
»ســعد الکعبی« وزیر انرژی قطر امروز )ســه شنبه( در 
حاشیه کنفرانس بین المللی »گاستیک ) GASTIC( در 
مرکــز بیــن المللی بازرگانــی »دُبی« امــارات گفت: قطر 
یک کشــور پیشــرو در زمینه گاز اســت و برنامه ای برای 
پیوســتن مجدد به ســازمان کشورهای صادرکننده نفت 

)اوپک( ندارد.  
وی دلیــل ایــن تصمیــم را ایــن دانســت کــه قطــر 
یــک کشــور تخصصــی در زمینه گاز طبیعی مایع اســت. 
وزیــر انــرژی قطر ادامه داد: این تصمیمی بود که گرفته 
بودیم. همانطور که گفتیم، اوپک را ترک می کنیم برای 

اینکه ما یک کشور گازی هستیم.  
وزیر انرژی قطر با بیان اینکه قطر برای تولید نفت 
یــک کشــور کوچک اســت، افزود: بنابرایــن ادامه کار در 
اوپک برای ما منطقی نیســت و این تصمیمی اســت که 

گرفته ایم و از آن عقب نشینی نمی کنیم.  
الکعبــی بــا بیــان اینکــه ایــن یــک برنامــه فنــی و 
راهبردی اســت و به تصمیم تحریم سیاسی و اقتصادی 
علیه قطر که در آن زمان توسط همسایگان اعمال شد، 
ارتباطــی نــدارد، افــزود: برنامــه قطر تمرکز بر توســعه و 
افزایش تولید گاز طبیعی مایع است. دوحه در دسامبر 
۲۰۱۸ تصمیــم گرفــت کــه از اول ژانویــه ۲۰۱۹ از اوپــک 
خــارج شــود.  در آن زمــان وزیــر انرژی قطــر توضیح داد 
که این تصمیم پس از تجزیه و تحلیل احتماالت ارتقای 

موقعیت قطر در عرصه جهانی گرفته شد.  

اعالم جزئیات برنامه جذب 
1۴۵ میلیارد دالر سرمایه  

وزارت نفت
وزیرنفتازبرنامهریزیبرایجذب۱۴۵میلیارد
دالرســرمایهگذاریداخلــیوخارجــیدرصنعــتنفت
ظــرفچهــارتاهشــتســالآیندهخبــردادوگفتکه
دولــتســیزدهمعزمــشرابرایگســترشهمــکاریبا

شرکتهایچینیجزمکردهاست.
بــه گــزارش وزارت نفــت، جــواد اوجــی در دیــدار با 
ژونــگ گویدونــگ، رئیــس دفتــر ســینوپک در تهــران بــه 
سابقه آشنایی با این شرکت اشاره کرد و با بیان اینکه 
بــا توانمنــدی ســینوپک در اجرای پروژه های باالدســت و 
پایین دســت آشــنا هســتم، اظهار کرد: هفته گذشته در 
بازدیدی که از مناطق عملیاتی استان خوزستان داشتم 
از میــدان یــادآوران کــه فــاز نخســت آن را ایــن شــرکت 
توســعه داده دیــدن کــردم و در جریان جزئیات توســعه 

فاز نخست این میدان قرار گرفتم.
وی بــر اهمیــت تکمیــل توســعه میــدان یــادآوران 
به عنــوان میــدان مشــترک میان ایران و عــراق تأکید کرد 
و گفت: خوشبختانه شرکت سینوپک آشنایی کاملی با 
ایران و میدان های نفت و گاز آن دارد و در فاز نخست 

توسعه میدان یادآوران نیز حضور داشته است.
وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه دولــت ســیزدهم آماده 
بــرای  چینــی  شــرکت های  بــا  همه جانبــه  همــکاری 
توســعه پروژه هــای صنعــت نفت در بخش باالدســت و 
پایین دســت اســت، تصریح کرد: انتظار داریم در دولت 
ســیزدهم مشــارکت ها و توافق هــای زیــاد میــان ایــران و 

چین شکل بگیرد.
اوجــی افــزود: این دولت عزمش را برای گســترش 
همــکاری همه جانبــه بــا شــرکت های چینــی جــزم کــرده 
اســت و امیدواریم شــاهد مشــارکت شــرکت های چینی 

در حوزه های مختلف صنعت نفت باشیم.
وی بــا تأکیــد بــر نــگاه دولــت ســیزدهم بــه چیــن 
کــرد:  تصریــح  همســو  و  دوســت  کشــور  به عنــوان 
برنامه ریزی کردیم ظرف چهار تا هشت سال آینده ۱۴۵ 
میلیارد دالر در توســعه بخش باالدســت و پایین دســت 
صنعــت نفــت ســرمایه گذاری کنیم، از ایــن رو از حضور 
نفــت  صنعــت  در  خارجــی  و  داخلــی  ســرمایه گذاران 

استقبال می کنم.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

و انتقــال تولیــد، شــرکت مدیرعامــل
توزیــعنیــرویبــرقایرانگفتکــهدرتهران
ازمجمــوع۴میلیــونمشــترک،۴۰۰هــزار
مشــترکبیــن۲۰تا۳۰برابــرحدمجاز،برق

مصرفکردند.
بــه گــزارش روز سه شــنبه ایرنــا از پایگاه 
»محمدحســن  نیــرو،  وزارت  اطاع رســانی 
متولی زاده« در نشست مشترک با نمایندگان 
مجلــس شــورای اســامی افــزود: ۲۵ میلیون 
مشــترک در کشــور الگــوی مصــرف را رعایــت 
می کنند، بنابراین معتقدیم عموم مردم نباید 
تحت فشــار قرار بگیرند بلکه تعداد محدودی 
از مشــترکان کــه مصــرف بی رویــه دارنــد، باید 

قیمت واقعی برق را بپردازند.
وی ادامــه داد: از ســوی دیگــر بــا وجــود 
همکاری ۲۵ میلیون مشترک در تعدیل مصرف 
بــرق در تابســتان امســال، ۱۵ درصد مشــترکان 
الگــوی مصــرف را رعایت نکردند و ۲ تا ۳ درصد 
نیــز بیــش از ۲ برابــر الگــو، بــرق مصــرف کردند 
کــه هریــک از ایــن عوامــل از جملــه همــکاری 
تنهایــی  بــه  پرمصــرف  مشــترکان  درصــد   ۱۵
می توانست ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات از مصرف را 

تعدیل و مشکل تامین برق را رفع کند.

پرداخت۸۰میلیارددالریارانه
درایران

نبایــد  ایــران  گفــت:  توانیــر  مدیرعامــل 
ســردمدار مصــرف انــرژی در جهان باشــد و با 
۸۰ میلیارد دالر یارانه، بیشترین یارانه انرژی 
در دنیــا را پرداخــت کــرده و منابع انرژی را به 

حرارت تبدیل کند.
این مقام مسوول، راه حل این مشکل را 
اصاح مدل مصرف برق دانســت و افزود:این 
امــر بــا کمــک مجلــس شــورای اســامی قابــل 
انجــام اســت.  وی بــه شــاخص های توســعه 
و پوشــش کامــل بــرق روســتایی و شــهری و 
پیشرو بودن کشور نسبت به متوسط جهانی 
اشــاره کرد و گفت: این پیشــرفت ها به برکت 

انقاب اسامی حاصل شده است.
متولــی زاده افــزود: محدودیت هــای کــم 
سابقه صنعت برق در تابستان به جهت بروز 
خشکســالی، افزایــش زودهنگام و بی ســابقه 
تولیــد  درصــدی   ۶۰ تــا   ۵۰ کاهــش  دمــا، 
نیروگاه هــای آبــی و اســتفاده از رمــز ارزهــای 

غیرمجاز رقم خورد.

 قیمتهرکیلوواتبرق

یکبیستمنان
مدیرعامــل توانیــر قابلیت هــای صنعــت 
برق کشــور در ســاخت تجهیزات نیروگاهی و 
شبکه برق و توانمندی های فنی-مهندسی این 
صنعــت را قابــل توجــه عنــوان کــرد و در عین 
حال موضوع اقتصاد برق را مساله اصلی این 

صنعت  برشمرد.
وی خاطرنشــان کــرد: در ابتــدای پیروزی 
انقــاب قیمــت هــر کیلــووات ســاعت بــرق با 
قیمــت یــک عدد نان برابر بود و هم اکنون به 
طور متوسط ۱۰۰ تومان به فروش می رود که 
یک بیســتم قیمــت نان اســت؛ طبیعتا عرضه 

نمی توانــد  در کشــور،  دنیــا  بــرق  ارزان تریــن 
اقبال بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در 

این صنعت را به دنبال داشته باشد.
مدیرعامــل توانیــر اصــاح اقتصــاد بــرق 
مبتنــی بر قوانین، مقررات یا کمک به بودجه 
صنعت برق و پرداخت باقی مانده قیمت برق 

تکلیفی را دو راهکار در این زمینه برشمرد.
متولــی زاده خاطرنشــان کــرد:  مســایل 
ایــن صنعــت راه حل هــای مناســب دارد کــه 
تعامــل  و  داخلــی  متخصصــان  توانمنــدی  بــا 
و همــکاری مــردم، دولــت و مجلــس شــورای 

اسامی قابل انجام است.
ضرورتایجادنهادتنظیمگر

کــرد:  خاطرنشــان  نیــرو  وزیــر  معــاون 
اکنــون اداره صنعــت بــرق بــدون بهره گیری از 
روش های اقتصادی انجام می شــود و مشــکل 
فعلی صنعت برق متناســب نبودن شــرایط با 
نیازهــا و الزام هــای محیط جدید کســب و کار 

است که باید برای آن فکری کرد.
همچنیــن  داد:  ادامــه  حائــری  همایــون 
انباشــت قابل توجه بدهی هــای صنعت برق، 
واقعــی نبــودن قیمــت بــرق و اعمــال قیمــت 
تکلیفی یک اشــکال اساسی است که حل آن 

نیازبه حمایت مجلس شورای اسامی دارد.
 جایگاهچهاردهمیایران

درتولیدبرق
وی در ادامــه بــه جایگاه چهاردهم تولید 

برق کشــور در جهان اشــاره کرد و خاطرنشان 
کــرد: ایــن جایگاه بــا ۸۰ هزارمــگاوات ظرفیت 
نیروگاهــی، نزدیــک بــه یــک میلیــارد کیلومتر 
خطوط برق و ۵۰۰ هزار مگاولت آمپر ظرفیت 

پست های فوق توزیع، پشتیبانی می شود.
معــاون بــرق و انــرژی وزارت نیــرو ادامــه 
هــزار   ۸۵ از  مــگاوات   ۵۰۰ و  هــزار   ۱۲ داد: 
مــگاوات ظرفیــت منصوبــه نیروگاهــی کشــور 
مربــوط بــه واحدهــای آبــی اســت کــه در گرما 
و خشکســالی اخیــر ۱۰ هــزار مــگاوات آن از 
مــدار خــارج و مشــکاتی را بــرای تامیــن بــرق 
ایجــاد کــرد. وی بر لزوم کاهش وابســتگی به 
واحدهــای برق آبــی تاکیــد کــرد و خاطرنشــان 
کــرد: برنامــه وزیــر نیــرو بــه مــدار آوردن ۳۵ 
هــزار مــگاوات نیــروگاه حرارتــی و تجدیدپذیر 
طــی چهــار ســال آینــده بــرای مدیریــت ایــن 

موضوع است.
در  مصــارف  برخــی  داد:  ادامــه  حائــری 
کشــور به ویــژه اختصــاص ۴۰ درصــد مصــرف 
برق فصل گرما به مصارف سرمایشی منطقی 

نیست و باید اصاح شود.

 اتصالشبکهبرقایران

بهروسیه
بــرای  نیــرو  وزارت  برنامــه  از  وی 
ســنکرون شــدن )اتصــال( با شــبکه برق ۲۵۰ 
هزارمگاواتی روسیه خبر داد و گفت: کارهای 
مطالعاتی این موضوع در حال انجام اســت و 

ایــن امــر کمک خواهد کرد صــادرات و واردات 
بــا همســایگان در  الکتریکــی  ارتبــاط  و  بــرق 

شرایط بهینه تری انجام شود.

استفادهنکردنازروشهای
اقتصادیمشکلصنعتبرق

رییــس  نایــب  ورناصــری  علیرضــا 
فراکسیون توسعه متوازن مجلس نیز در این 
نشســت گفت: آنچه مورد غفلت واقع شده، 
عدم استفاده از روش های اقتصادی در اداره 
ایــن صنعــت و ناتــرازی در اقتصاد برق اســت 
کــه ریشــه آن نوع نگاه به بــرق به عنوان یک 

خدمت دولتی است.
وی ادامــه داد: ســاختار قیمــت تکلیفــی 
هیــچ انگیزه ای را بــرای ورود بخش خصوصی 
بایــد  لــذا  باقــی نگذاشــته،  ایــن صنعــت  بــه 
خصوصــی  بخــش  بــرای  را  الزم  مشــوق های 
فراهــم و مطالبــات نیروگاه هــا را پرداخــت و 
جهــت  در  را  کوچــک  مقیــاس  نیروگاه هــای 

توسعه متوازن استان ها توسعه دهیم.
ورناصــری فاصلــه قابــل توجــه قیمــت 
تکلیفــی بــا قیمــت واقعــی برق را یــک مانع 
در ایــن مســیر عنــوان کــرد و افــزود: تجربه 
بایــد  نشــان می دهــد  پیشــرفته  کشــورهای 
یــک نهــاد تنظیم گــر و قوی در حوزه صنعت 
و  رصــد  را  مســایل  کــه  کنیــم  ایجــاد  بــرق 

مدیریــت کند.

وزیــرارتباطــاتوفنــاوریاطالعــاتدر
بازدیدازمرکزتجزیهومبادالتشرکتملی
پســت،بــابیــاناینکــهموتورحرکــتاقتصاد
دیجیتــالپســتاســتتاکیــدکردکهپســت
درامتــدادفضــایمجــازیودرفضایواقعی
بــهعنوانلجســتیک،نقشکلیــدیوحیاتی

دارد.
و  عمومــی  روابــط  مرکــز  گــزارش  بــه 
فنــاوری  و  ارتباطــات  وزارت  اطاع رســانی 
در  حضــور  بــا  پــور  زارع  عیســی  اطاعــات، 
مرکــز تجزیــه و مبــادالت شــرکت ملــی پســت 
و  تجزیــه  فرآیندهــای  جریــان  در  نزدیــک  از 

مبادالت بسته های پستی قرار گرفت.
وزیــر ارتباطــات در ایــن بازدیــد در جمــع 
مدیــران  و  هیات مدیــره  اعضــای  مدیرعامــل، 
شــرکت ملــی پســت ایران با تقدیــر از زحمات 
مجموعه کارکنان پســت در ایام کرونا، گفت: 
امــروز اهمیــت کار پســت نســبت به گذشــته 

بیشتر از هر زمان شده است.
حرکــت  موتــور  اینکــه  یــاداوری  بــا  وی 
اقتصاد دیجیتال پســت اســت، افزود: پســت 
در امتداد فضای مجازی و در فضای واقعی به 

عنوان لجستیک نقش کلیدی و حیاتی دارد.
زارع پــور بــا تأکیــد بــر اینکــه پســت باید 
حفــظ  بــرای  کــرد:  تصریــح  شــود،  هوشــمند 
بــه ســمت  بایــد  پســت  ملــی،  ایــن ســرمایه 
ایــن  هوشمندســازی حرکــت کنــد و در غیــر 

صورت به راحتی حذف می شود.
وی بــا بیــان اینکــه اســتفاده از تجربیات 
دیگــر کشــورها بــرای هوشــمند ســازی مفیــد 
اســت، افــزود: با اســتفاده از ایــن تجربیات و 
نیــروی انســانی موجود باید هوشــمند ســازی 

پست به سرعت انجام شود.
وزیــر ارتباطــات بــه ارائه خدمــات نیابتی 
ایــن  و گفــت:  کــرد  اشــاره  مــردم  بــه  پســت 
خدمــات بایــد به طور جدی پیگیری شــود چرا 
که هم برای پســت و هم برای رفع مشــکات 

مردم مؤثر است.
وی یکــی دیگــر از اولویت هــای پســت را 
تنــوع در ســبد خدمــات خــود عنــوان کــرد کــه 

عملیاتی شدن آن ضرورت دارد.
زارع پــور بــه برنامــه تکمیــل دسترســی 
اینترنــت پرســرعت در روســتاها اشــاره کــرد 
ایجــاد دسترســی های  بــا  گفــت: هم زمــان  و 

پرســرعت در روســتاها، پســت هــم باید برای 
ارائه خدمات در این بســتر و توســعه اقتصاد 

در روستا برنامه ریزی کند.
ملــی  نظــام  برنامــه  تکمیــل  بــه  وی 
آدرس گــذاری مکان محور)جی نــف( و اهمیــت 
آن بــرای کشــور تأکیــد کــرد و بــا اشــاره بــه 
اکثــر  کــه در  ایمیــل رســمی  خدماتــی ماننــد 
کشــورها وجود دارد، افزود: برای ارتباط بدنه 
دولــت بــا مــردم از طریــق پســت الکترونیــک 
بــرای  پســت  ظرفیــت  از  می توانیــم  رســمی 
رســیدگی بــه مشــکات کشــور در ایــن حــوزه 

کمک کنیم.
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  ارتباطــات  وزیــر 
ســرمایه پســت اعتمــاد مــردم اســت، تصریح 
کــرد: مــردم داشــته ها و اطاعــات خــود را بــه 
پســت می دهنــد و مــا بایــد بــا دقت بیشــتری 
ایــن اعتمــاد چندیــن دهــه ای را بــه عنوان یک 

سرمایه حفظ کنیم.
نظــارت  از  خــارج  عملکــرد  بــه  وی 
بخش هایــی کــه اقــدام بــه جابجایی مرســوله 
می کنند اشــاره کرد و افزود: بر اســاس قانون 
شــرکت ملی پســت باید وظیفــه نظارتی خود 

را در ایــن حــوزه اجــرا کنــد تــا در عیــن حفــظ 
و  یکپارچگــی  دیگــر،  بخش هــای  اســتقال 

حفاظت از حقوق مردم نیز رعایت شود.
زارع پور در پاسخ به درخواست مدیران 
مرســوالت  تعرفه هــای  بررســی  بــرای  پســت 
کــرد:  تأکیــد  تــورم،  افزایــش  بــه  توجــه  بــا 
درعین حال که باید قیمت ها به سمت واقعی 
شــدن حرکت کند باید بررســی کرد که قیمت 
تمام شــده هم با بخش خصوصی قابل رقابت 

باشد.
وزیــر ارتباطــات بــه مشــکات مربــوط به 
پســت  نیروهــای  کار  ســختی  و  پرداخت هــا 
نیــز اشــاره کــرد و گفــت: باید برای ایــن موارد 
چارچوبــی طراحــی شــود که مشــکات نیروی 

انسانی در این حوزه مرتفع شود.
بــر اســاس این گــزارش، در ابتدای این 
جلســه مدیرعامــل و اعضــای هیات مدیــره و 
معاونان شــرکت ملی پســت نیز گزارشــی از 
عملکــرد ایــن شــرکت در بخش هــای مختلف 
ارائــه کردنــد و در ادامــه بــا بیــان چالش هــا 
ایــن حــوزه، راه حل های خود را نیز پیشــنهاد 

دادند.

بــا فاضــالب و آب صنفــی انجمــن
ارســالنامــهایبهوزیرنیرو،ضمنشــمردن
چالشهایاینصنعت،پیشــنهاداتخودرا

ارائهدادند.
صنفــی  انجمــن  مهــر،  گــزارش  بــه 
شــرکت های صنعــت آب و فاضــاب با ارســال 
نامــه ای بــه وزیــر نیــرو هفت پیشــنهاد بخش 
خصوصــی صنعــت آب و فاضــاب را بــه وزیــر 

ارائه کرد.
ملــی  »وفــاق  ایجــاد  بــر  نامــه  ایــن  در 

بــا  کشــور  آبــی  چالش هــای  کاهــش  بــرای 
اســتفاده از تصویــب الیحــه آب«، »تقویــت 
اقتصاد آب به عنوان ریشــه اصلی مشکات 
بخــش آب«، »اولویت بخشــی بــه طرح هــای 
نیمه تمــام و تعییــن تکلیــف ایــن پروژه هــا« 
بــا تأکید بــر واگذاری طرح هــای نیمه تمام به 
از روش هــای  اســتفاده  بخــش خصوصــی و 
جدید تأمین مالی، »توجه به توســعه کیفی 
تأسیســات  بهره بــرداری  موضــوع  ارتقــا  و 
ارتقــا  و  کیفــی  توســعه  بــه  »توجــه  آبــی«، 

بــا  آبــی«  تأسیســات  بهره بــرداری  موضــوع 
بســیاری  اســتهاک  و  فرســودگی  بــه  توجــه 
»ظرفیت ســازی  آبــی،  زیرســاخت های  از 
بــرای بخــش خصوصــی و توســعه بازارهــای 
پســاب  موضــوع  بــه  »توجــه  صادراتــی«، 
رویکــرد  تقویــت  و  شــهری  و  صنعتــی 
»اســتفاده  و  نیــرو«  وزارت  زیســت محیطی 
از تجربــه و ظرفیــت تصمیــم ســازی بخــش 
خصوصــی و ذی نفعــان مدنــی« تأکیــد شــده 

است.

ارائه 7 پیشنهاد 
 فعاالن آبفا

به وزیر نیرو 

وزیرارتباطاتخواستارتسریعدرهوشمندسازی
پستشد

مدیرعاملتوانیر:۴۰۰هزارمشترکتهرانی
۳۰برابرحدمجازبرقمصرفکردند

شرکت های انرژی 
بریتانیایی به دنبال حمایت 

دولتی در بحران گازی
ادامهازصفحه۱

شــرکت ها معموالً نیاز مشــتریان خود را ماه ها قبل 
تحــت بررســی قــرار مــی دهنــد. بنابرایــن جذب مشــتریان 
جدید در این مرحله به احتمال زیاد به معنای خرید انرژی 
آنها به قیمت فروش عمده کنونی است که بسیار بیشتر 

از حد مجاز است.
افزایــش قیمــت گاز باعــث ایجــاد تنــش در بازارهــای 
دیگر شده است، از جمله کمبود دی اکسید کربن که منجر 

به تعطیلی کارخانه های تولید کود شده است. 
دی اکسید کربن برای بیهوش کردن حیوانات قبل از 
سر بریدن و طوالنی شدن ماندگاری غذا استفاده می شود.
نیک آلن، مدیرعامل انجمن پروسس گوشت بریتانیا 
گفــت، ممکــن اســت تنها پنــج روز دیگــر CO۲ باقی مانده 

باشد و آنها را مجبور به توقف تولید کند.
آلن می گوید: »حیوانات باید در مزرعه باقی بمانند، 
آنها کشاورزان مزرعه را با مشکات بزرگی روبه رو می کنند. 
همچنیــن گوشــت خــوک و مــرغ انگلیســی در قفســه های 

فروشگاه ها کمیاب خواهد شد.«
او می افزایــد: »مــا دو هفتــه بــا دیدن تاثیــرات واقعی 
این مشــکات روی قفســه های فروشــگاه ها فاصله داریم. 
ما می شــنویم که تامین مرغ هر روز ســخت تر می شــود، 
بنابراین ممکن اســت شــاهد باشــیم که عرضه ماکیان در 
قفسه های فروشگاه ها حتی زودتر از موعد متوقف شود.«
کــه   )BRC( بریتانیــا  فروشــی  خــرده  کنسرســیوم 
بــزرگ  گروه هــای  جملــه  از  خرده فروشــان  نمایندگــی 
سوپرمارکت را بر عهده دارد گفت، بحران دی اکسید کربن 

بر فشارهای موجود بر تولید و توزیع افزوده است.
منبع:رویترز
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

گسترش همکاری بانک مهر 
و معاونت توسعه روستایی

مدیرعامــل بانــک مهــر از آمادگــی این بانــک برای 
و  روســتایی  توســعه  معاونــت  بــا  گســترش همــکاری 

مناطق محروم کشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر، 
بــه  اکبــری،  مرتضــی 
همراه جمعی از اعضای 
قائــم  و  مدیــره  هیــأت 
مقام بانک در جلسه ای 
سیدامیرحســین  بــا 
مدنــی، معــاون توســعه 
مناطــق  و  روســتایی 
محروم کشور به سابقه 
دو  مشــترک  همــکاری 

نهاد و زمینه های مستعد همکاری های آتی پرداختند.
در ایــن جلســه اکبــری، مدیرعامل بانک مهــر ایران اظهار 
کــرد: ایــن بانــک هــم در حــوزه پرداخــت تســهیالت و هم 
در بخش مســئولیت اجتماعی، توجه ویژه ای به توســعه 
جملــه  از  اســت.  داشــته  روســتایی  و  محــروم  مناطــق 
تفاهم نامــه ای بــه ارزش ۵۰۰میلیــارد ریــال بــا معاونــت 
توســعه روســتایی و مناطــق محــروم کشــور دارد تــا در 
راســتای توســعه اشــتغال های خرد روســتایی، تسهیالتی 
را پرداخــت کنــد. او همچنیــن گفــت: تأمیــن کمک هزینه 
مددجویــان  از  نفــر  ۳۳هــزار  از  بیــش  بــرای  مســکن 
بی بضاعــت بــه اعتبــار ۱۰هــزار میلیــارد ریــال، پرداخــت 
بیــش از ۶۰۰هزار فقره تســهیالت اشــتغال زایی در حوزه 
ریــال،  میلیــارد  ۶۰هــزار  ارزش  بــه  و  محرومیت زدایــی 
پرداخت بیش از ۵۵۰هزار فقره تسهیالت توانمندسازی 
از طریــق ایجــاد ایجــاد اشــتغال پایــدار در مناطق محروم 
و روســتایی بــه ارزش ۵۹هــزار و ۵۰۰ میلیــارد ریــال بــا 
همــکاری بنیــاد برکــت و کمیتــه امــداد امام خمینــی)ره(، 
ســاخت  تســهیالت  فقــره  ۱۲هــزار  از  بیــش  پرداخــت 
نهایــت  در  و  روســتایی  و  محــروم  مناطــق  در  مســکن 
پرداخــت ۵۰هزار فقره تســهیالت اشــتغال زایی به ارزش 
۱۴۰۰میلیارد ریال به بانوان سرپرســت خانوار بخشــی از 
اقدامات بانک مهر در حوزه تسهیالتی و با هدف حمایت 

از اقشار محروم و توسعه مناطق روستایی بوده است.

رشد شاخص های عملکردی 
بانک ملی

بانــک ملــی ایــران بــه عنــوان یــک بانــک حاکمیتی 
دولتــی نــه تنهــا در حوزه جــذب منابع و نیز تســهیالت 
پرداختی رشــدهای قابل توجهی را تجربه کرده اســت،  
بلکــه در زمینــه کاهــش هزینه هــا بــه منظــور افزایــش 
نیــز عملکــرد  بهــره وری 

مطلوبی داشته است.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
کــه  طــور  آن  ملــی،  
در  موجــود  اطالعــات 
صورت هــای مالــی بانک 
نشان می دهد،  مجموع 
دارایی هــای بانــک ملــی 
در سال گذشته نسبت به سال قبل آن ۶۰درصد بیشتر 
شــده اســت. همچنین مجموع سپرده های دریافتی این 
بانک با رشد بیش از ۳۴درصدی مواجه بوده که نشان 
از اعتمــاد بی ســابقه مــردم به این بانــک برآمده از بطن 

جامعه دارد.
پاســخ بانــک ملــی بــه ایــن اعتمــاد نیز رشــد بیش 
از ۲7درصــدی تســهیالت پرداختــی طــی یک ســال بوده 
است، چنان که این تسهیالت برای راه اندازی بنگاه های 
اقتصادی، واحدهای تولیدی، ازدواج جوانان و ...هزینه 
شده است. چنین رشدهایی در زمانی معنادار می  شود 
کــه بدانیــم ســهم بانک ملــی از کل تســهیالت پرداختی 
نظام بانکی در سال ۱۳۹۹بیش از ۲۰درصد بوده است.
عملکــرد بانــک ملی در حوزه کاهــش هزینه ها نیز 
قابــل توجــه اســت،  بــه طــوری کــه بــا توســعه بانکداری 
الکترونیکی و تجهیز آن به انواع ســامانه های پیشــرفته 
اینترنتــی و غیرحضــوری، تعــداد کارکنــان طی یک ســال 
منتهــی به پایان ۱۳۹۹بیش از ۱۴۰۰نفر کاهش داشــته 
اســت. کاهش شــعب کم بهره ور و ادغام آنها با شــعب 
مجاور که نتیجه آن آزادســازی منابع محبوس و تزریق 
آن بــه منابــع جــاری برای پرداخت تســهیالت اســت نیز 
رونق مناسبی داشته است، به طوری که طی یک سال 
مورد اشاره، این بانک موفق شده است ۱8۰شعبه خود 
را حذف کند. بدیهی اســت که بســیاری از شــعب بانک 
ملــی از نظــر اقتصــادی ســودده نیســتند، اما ایــن بانک 
بر اســاس وظایف حاکمیتی و به منظور خدمات رســانی 

دولتی به مردم، این شعب را فعال نگه داشته است.

تمدید قرارداد بیمه ای 
گمرک با بیمه آسیا

بیمــه آســیا، کارکنــان گمــرک جمهــوری اســالمی 
ایران را برای دومین ســال متوالی تحت پوشــش بیمه 
تکمیل درمان قرار داد.
به گزارش روابط عمومی 
بیمه آســیا، بــا توجه به 
کارکنــان  رضایتمنــدی 
خدمــات  از  گمــرک 
بیمه ای ارائه شــده بیمه 
بیمــه  قــرارداد  آســیا، 
تکمیــل درمــان کارکنان 
دومیــن  بــرای  گمــرک 
ســال متوالــی تمدیــد شــد. بنابرایــن گزارش، مســئوالن 
گمــرک بــا ابراز رضایت از خدمات بیمه ای بیمه آســیا به 
کارکنان این ســازمان از تمدید قرارداد ابراز خرســندی و 
از عملکــرد مدیریــت درمــان بیمه آســیا قدردانی کردند. 
بر اســاس قرارداد فی ما بین بیمه آســیا و گمرک ایران، 
قریــب بــه ۴۰هــزار نفــر از پرســنل ایــن ســازمان تحــت 

پوشش بیمه تکمیل درمان بیمه آسیا قرار می گیرند.

 رشد سپرده های

بانک کارآفرین در مرداد
طبق اطالعات ارائه شــده از ســوی معاونت مالی 
و امور مجامع سپرده های بلندمدت بانک کارآفرین در 

مرداد رشد۳درصدی را تجربه کرده است.
بــه گــزارش روابط عمومی بانــک کارآفرین، گزارش 

بانــک  ماهانــه  عملکــرد 
مــرداد  در  کارآفریــن 
کــه  می دهــد  نشــان 
بلندمــدت  ســپرده های 
دو ساله با حدود ۵هزار 
معــادل  ریــال  میلیــارد 
بیشــترین  ۳درصــد، 
داشــته  را  رشــد  مبلــغ 

است.
در ایــن مــدت ســپرده های کوتاه مدت نیــز با حدود 
۴هــزار میلیــارد ریــال معــادل ســه درصــد در رتبــه دوم 
بیشــترین رشــد و گواهــی ســپرده عــام در ایــن مــاه بــا 
تقریبــا هــزار میلیــارد ریــال معــادل 7درصــد بیشــترین 

کاهش را به خود اختصاص داده است.
در مــاه مــورد گــزارش، بررســی ها نشــان می دهــد 
طبق روال ماه های گذشــته تســهیالت مرابحه با تقریبا 
۱8هــزار میلیــارد ریال معادل ۹درصد بیشــترین رشــد و 
تســهیالت خرید دین ۱7درصد رشــد را نشــان می دهد. 
تســهیالت مشــارکت مدنی با حدود 8هزار میلیارد ریال 

بیشترین کاهش را به خود اختصاص داده است.

 پرداخت خسارت

 کارخانه فرش کاشان

از سوی بیمه دی
تعهــدات خــود در کســب  بیمــه دی در راســتای 
بیمه گــزاران  و جبــران خســارت  رضایتمنــدی مشــتری 

کوتاه تریــن  در  محتــرم 
زمــان ممکــن، خســارت 
یکــی  در  آتش ســوزی 
فــرش  کارخانه هــای  از 
کاشان را پرداخت کرد.
گــزارش  بــه 
بیمــه  روابط عمومــی 
کارخانــه  ایــن  دی، 
فــرش ماشــینی واقع در 

شهرک صنعتی سلیمان آران بیدگل، در یکی از خطوط 
تولیدی خود با حریق یکی از دســتگاه های بافت مواجه 
شد که پس از تالش آتش نشانان حریق خاموش شده 

و مراتب به شرکت بیمه دی گزارش داده شد.
بیمه دی در راســتای تعهدات مشــتری مداری خود 
در کوتاه تریــن زمــان ممکــن توانســت مبلــغ 7۵میلیــارد 
ریــال خســارت تخمیــن زده شــده را طی یــک فقره چک 
و بــه صــورت یکجــا به بیمه گــزار پرداخت کنــد و رضایت 

حداکثری این واحد صنفی را کسب کند.

 آزمون استخدامی

 بانک صادرات ٢٣ مهر

در ١٩ استان برگزار می شود
بانــک صــادرات بــه منظــور تأمیــن نیروی انســانی 
مــورد نیــاز خــود در تهــران و برخــی اســتان های کشــور 
از میــان داوطلبــان مــرد و زن بــرای تصــدی ســمت های 
بانکــدار و بانکیــار )تحویلدار(، کارمند فنی - مهندســی 
و نگهبان از طریق آزمون کتبی و مصاحبه و بر اساس 

آیین نامــه  و  ضوابــط 
مربوطــه  اســتخدامی 

استخدام می کند.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
آزمــون  صــادرات، 
اســتخدامی برای تصدی 
ســمت بانکدار و بانکیار 
میــان  از  )تحویلــدار( 

فارغ التحصیــالن دانشــگاه های معتبر کشــور در مقاطع 
کارشناســی و کارشناسی ارشــد رشته های مرتبط بانکی 
برگــزار می شــود. همچنیــن داوطلبــان مــرد بومــی شــهر 
تهران دارای مدارک تحصیلی کارشناســی ارشــد و باالتر 
در رشــته های مهندســی عمران )عمران، ســازه و زلزله(، 
دانشــگاه های  از  )ســیاالت(  مکانیــک  و  )قــدرت(  بــرق 
منتخــب دولتــی می تواننــد بــرای تصــدی شــغل کارمنــد 

فنی-مهندسی در این آزمون شرکت کنند.
و  شــرایط  رعایــت  بــا  همچنیــن  صــادرات  بانــک 
آیین نامــه اداری و اســتخدامی از میــان داوطلبــان بومی 
مــرد دارای مدرک تحصیلی دیپلم، تعداد محدودی برای 

تصدی شغل نگهبانی استخدام می کند.
بنابــر ایــن گــزارش، بانک صــادرات در اســتان های 
بختیــاری،  و  چهارمحــال  ایــالم،  اصفهــان،  تهــران، 
خوزستان، زنجان، فارس، کردستان، کرمان، کرمانشاه، 
مرکــزی،  مازنــدران،  لرســتان،  بویراحمــد،  و  کهگیلویــه 
هرمــزگان، همــدان و یــزد، بانکدار و بانکیــار )تحویلدار( 
و در اســتان های قزویــن و بوشــهر عــالوه بــر اســتخدام 
بانکــدار و بانکیــار )تحویلــدار(، تعــداد محــدودی بــرای 

تصدی شغل نگهبانی استخدام می کند.
نوع قرارداد در این اســتخدام برای تمامی مشاغل 
ذکر شــده، »قرارداد موقــت تمام وقت« و »بیمه درمان 

و بازنشستگی تامین اجتماعی« است.
داوطلبان می توانند برای ثبت نام و دریافت اطالع 
تکمیلی از ساعت ٩صبح روز پنج شنبه اول مهر ١٤٠٠به 
سایت اینترنتی بانک به نشانی: www.bsi.ir مراجعه و 

فرم ثبت نام موجود در سایت را تکمیل کنند.
مهلــت ثبت نــام تــا ســاعت ٢٤روز دوشــنبه مــورخ 
١٢مهــر ســال جــاری تعییــن شــده و مهلــت اعالم شــده 
قابــل تمدیــد نیســت. تاریــخ برگــزاری آزمــون بعدازظهر 

جمعه ٢٣مهر سال جاری خواهد بود.

مدیــر عامــل شــرکت مدیریــت فنــاوری 
بــورس از آمــاده به کار شــدن ســامانه جدید 

معامالتی بومی خبر داد.
ایــن  اینکــه  بیــان  بــا  دهقــان  روح هللا 
بــه  از نظــر امکانــات، شــبیه  ســامانه جدیــد 
تفــاوت  و  بــوده  موجــود  معامالتــی  ســامانه 
چندانی با آن ندارد؛ اما از نظر توســعه پذیری 
و مقــدار فشــاری کــه می توانــد تحمــل کنــد، 
بــازار  خبــری  پایــگاه  بــه  اســت،  پیشــرفته تر 
ســرمایه ایــران گفــت: بــرای ســامانه جدیــد از 
تکنولوژی به روزتری استفاده شــده که مطابق 
بــا تکنولــوژی روز دنیــا بــود و توســعه پذیرتر 

است.
او با بیان اینکه  امکانات موجود در این 
ســامانه نیز کمک می کند همگام با گســترش 
و توســعه بــازار، سیســتم های معامالتــی بــا 
مشــکالت کمتــری مواجــه شــوند، تاکیــد کرد: 
هــدف از تولید ســامانه جدیــد، رفع خطرهای 

ایــن  در  اســت.  بــوده  بــازار  از فشــار  ناشــی 
مرحلــه بــه دنبــال ایجــاد امکانات جدیــد برای 
همیــن  بــه  شــاید  و  نبودیــم  ســرمایه گذاران 
بیــن  زیــادی  تفــاوت  ســرمایه گذاران  دلیــل، 

سامانه جدید و قدیم احساس نکنند.
دهقان اظهار کرد: در فازهای بعدی، بنا 
به نیاز سازمان بورس، دست ما برای توسعه 

و پیاده سازی ابزارهای جدید بازتر است.
فنــاوری  مدیریــت  شــرکت  مدیرعامــل 
بورس ادامه داد: ســامانه معامالت و ســامانه 
هــم  از  جــدا  حوزه هــای  معامــالت،  از  پــس 
هســتند کــه ســرویس های مــورد نیــاز را در 
اختیار همدیگر قرار می  دهند. ســامانه جدید 
که به عنوان ســامانه معامالت بومی شناخته 
می شــود، تنهــا حــوزه معامــالت را در برگرفته 
و بــا ســامانه پــس از معامــالت ارتباطــی پیــدا 

نمی کند.
ایــن  کــه  ســوال  ایــن  بــه  پاســخ  در  او 

ســامانه چــه امکاناتی برای ابزارهــای نوین به 
همراه دارد، گفت: این سامانه می تواند برای 
معامالت ابزارهای نوین توســعه یابد و امکان 
پیاده سازی را برای ابزارهای نوین فراهم کند.
مدیــر عامــل شــرکت مدیریــت فنــاوری 

بــورس در مــرداد اعــالم کــرده بــود: ســامانه 
معامــالت بومــی تــا پایان ســال جاری بخشــی 
از معامــالت را از آن خــود می کنــد تــا معاملــه 
برخــی نمادهــا بــه ســامانه معامالتــی جدیــد 

)سامانه بومی معامالت( منتقل شود.

معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی 
در راســتای مقابلــه بــا قمار، بخشــنامه ای به 
بانک هــا ابــالغ کرده اســت کــه در پی آن هر 
فرد روزانه می تواند فقط ۲۰تراکنش واریزی 

داشته باشد. 
بــه  مرکــزی  بانــک  ایســنا،  گــزارش  بــه 
بیــان اقدامــات خــود بــرای مقابلــه بــا قمــار و 
شــرط بندی ســایبری پرداخــت. در کنــار ســه 
الگــوی اصلــی اقدامــات بانــک مرکــزی مبنــی 
بــر رصد و شناســایی هوشــمند مجــاری قمار، 
فتــا،  پلیــس  و  قضائیــه  قــوه  بــا  مشــارکت 
اقدامــات آگاهی رســانی، تشــویقی و تنبیهــی 

که برای مقابله با قمار صورت می گیرد. 
فناوری هــای  مهــران محرمیــان، معــاون 
نویــن بانــک مرکــزی روز گذشــته در نشســتی 
خبــری بــا تشــریح مجموعــه اقدامــات بانــک 
مرکــزی بــرای مقابلــه بــا قمــار، اعالم کــرد که 
در  محدودیــت  اعمــال  بــرای  بخشــنامه ای 
تراکنش هــای واریــزی بــه بانک ها ابالغ شــده 
اســت و در پــی آن هــر فــرد بــا کــد ملــی خود 
روزانــه تنها ۲۰تراکنــش و ماهانه 8۰تراکنش 

واریزی می تواند، داشته باشد. 
او افزود: این بخشنامه به بانک ها ابالغ 
شده که هنوز از سوی آن ها اجرا نشده است 

و در ماه های آینده اجرا خواهد شد. 
محرمیــان تاکیــد کــرد: الزام هــر کد ملی 
بــه انجــام ۲۰ تراکنش واریزی در روز، موجب 
می شــود تا افراد با داشــتن چنــد کارت بانکی 
هــم نتواننــد بیشــتر از ایــن محــدود تراکنــش 

واریزی انجام دهند.

کاهش ۶۰ درصدی جرایم 
مربوط به قمار

از  مرکــزی  بانــک  معــاون  همچنیــن 
کاهــش ۶۰ درصــدی جرایــم مربــوط بــه قمــار 
هوشــمند  رصــد  بــا  کشــور  در  شــرط بندی  و 

تراکنش های بانکی خبر داد.
محرمیــان  مهــران  بــازار،  گــزارش  بــه 
دربــاره  گذشــته،  روز  خبــری  نشســت  در 
اقدامــات بانک مرکــزی برای مقابله با قمار و 
شرط بندی ســایبری گفت: با هوشمندسازی 

نظارت و پردازش پایگاه های داده ای مختلف 
هــم اکنون تقریبــا همه فعالیت هــای مربوط 
بــه قمــار و شــرط بندی تحــت رصد هوشــمند 

قرار دارد.
او بــا بیــان اینکــه بــرای کســانی کــه در 
این شــبکه فعالیــت می کنند ابتدا پیامک های 
هشــدار یــا اخطــار ارســال می شــود، افــزود: 
بررســی ها نشــان می دهــد 7۵درصد کســانی 
کــه ایــن پیامک هــا را دریافــت می کننــد دیگــر 

وارد این بازار نمی شوند.
محرمیــان بــا بیــان اقدامــات انجام شــده 
پرداخــت  اینترنتــی  درگاه هــای  بــرای جریمــه 
بــه  بــرای فعالیت هــای مربــوط  از آن هــا  کــه 
قمــار اســتفاده می شــود گفــت: ۱۱هــزار درگاه 
پرداخت شناســایی، مســدود و جریمه شــدند 
طریــق  از  فعالیت هــا  ایــن  بیشــتر  اکنــون  و 

کارت به کارت انجام می شود.
تمرکــز  بیشــتر  اکنــون  کــرد:  اضافــه  او 
یــا  و  پرداخت ســاز  شــرکت های  جریمــه  بــر 
شــرکت های ارائه دهنــده خدمــات مربــوط بــه 
کارت بــه کارت از طریــق برنامه هــای گوشــی 

تلفن همراه است.
محرمیــان با بیــان اینکه برخــی اقدامات 
طریــق  از  شــرط بندی  و  قمــار  بــه  مربــوط 
کارت هــای اجــاره ای انجــام می شــود، گفــت: 
بــا  و  شناســایی  کارت هــا  ایــن  از  بســیاری 
صاحبان آن ها برخورد شد و با تصویب قانون 
جدید تبعات قضایی شدیدی در انتظار آن ها 

خواهد بود.
او افــزود: همچنیــن سرشــاخه های ایــن 
شــبکه های قمــار و شــرط بندی نیــز از کارت ها 
و حســاب ها اجاره ای استفاده می کنند که در 
ایــن زمینــه ۲۰هــزار کارت اجــاره شناســایی و 

مسدود شده است.
 ۴۵۰۰ همچنیــن  گفــت:  محرمیــان 
دســتگاه پایانه فروشگاهی در خارج از کشور 

نیز مسدود شده است.
معاون بانک مرکزی هشدار داد: کسانی 
می کننــد  فعالیــت  قمــار  شــبکه های  در  کــه 
بایــد بداننــد کــه ایــن فعالیت هــا تحــت رصــد 
بانکــی قــرار دارد و تبعــات قضایــی ســنگین و 

محدودیت های بانکی دارد.

شــرکت  پذیــرش  معــاون  گفتــه  بــه 
اینترنت محــور،  کســب وکارهای  فرابــورس، 
فرصتــی بی بدیــل برای توســعه شــاخص های 
اقتصادی و رفاه اجتماعی هستند؛ بنابراین، 
شفاف سازی بستر ورود این کسب وکارها به 
بازار سرمایه از طریق تدوین ضوابط پذیرش 

این شرکت ها ضروری است.
تشــریح  در  اســماعیل زاده  حجــت 
بــه  اینترنت محــور«  »کســب وکار  اصطــالح 
گفــت:  )ســنا(  ســرمایه  بــازار  خبــری  پایــگاه 
ویژگی هــای  اینترنت محــور،  کســب وکارهای 
منحصربه فــردی دارنــد که ســبب تمایز آنها با 

سایر کسب وکارها می شود.
او ســهم با اهمیت دارایی های نامشهود 
در سبد ارزشیابی این کسب وکارها را از جمله 
برشــمرد  مزبــور  کســب وکارهای  ویژگی هــای 
و افــزود: حساســیت بــاالی این کســب وکارها 
بــه تغییــرات تکنولوژیکــی، اهمیــت امنیــت و 
حفاظــت داده هــا و اطالعــات، دسترســی بــه 
حجــم باالیــی از داده هــای مختلــف از جملــه 
نقــش  و  اقتصــادی  و  جمعیتــی  دادههــای 
اساســی نیــروی انســانی و مدیــران کلیدی در 
شــکل گیری و دوام این کســب وکارها از دیگر 
ویژگی هــای خــاص ایــن نــوع از کســب وکارها 

است.
پذیــرش  ضوابــط  تدویــن  ضــرورت  او 
مدنظــر  را  اینترنت محــور  کســب وکارهای 
بــه  توجــه  بــا  کــرد:  خاطرنشــان  و  داد  قــرار 
تصمیم هایــی کــه در ســطح ملــی در ارتبــاط 
با اکوسیســتم این کســب وکارها گرفته شــد، 
ســرمایه  بــازار  بــه  کســب وکارها  ایــن  ورود 
منــوط بــه تدویــن ضوابط خــاص پذیــرش این 

شرکت ها در بازار سرمایه است.
فرابــورس  شــرکت  پذیــرش  معــاون 
شفاف ســازی و فراهــم کردن بســتر ورود این 
کســب وکارها به بازار ســرمایه را مزیت اصلی 
تدویــن ضوابط یادشــده خواند و تصریح کرد: 
حضــور در بــازار ســرمایه، برای این شــرکت ها 
مزیــت،  بارزتریــن  دارد؛  گوناگونــی  مزایــای 
کمــک به تجمیع ســرمایه، بهینگی ســاختارها 
و توســعه اکوسیســتم برای این کســب وکارها 
ســمتی  بــه  بایــد  اقتصــادی  محیــط  هســت. 
بــرود کــه شــرکت های بســیار بــزرگ فناورانــه 
بــه  و  بگیرنــد  اینترنت محــور در آن شــکل  و 

شکوفایی برسند.
ایــن  ورود  اســماعیل زاده،  گفتــه  بــه 
شــرکت ها بــه بازار ســرمایه کمک شــایانی به 
شکوفایی آنها می کند. افزون بر این موضوع، 

ارزشــیابی، تأمین مالی و معامله پذیری نیز از 
دیگــر مزایای پیوســتن این شــرکت ها به بازار 

سرمایه است.
تدویــن  اکنــون  اینکــه  بــا  ارتبــاط  در  او 
ضوابط پذیرش کســب وکارهای اینترنت محور 
در چه مرحله ای است، بیان کرد: پیش نویس 
ایــن ضوابــط در مــرداد امســال بــه کارگــروه 
ســاماندهی کــه زیرمجموعــه معاونــت علمــی 
فناوری ریاســت جمهوری اســت و مســئولیت 
ســاماندهی ایــن نوع کســب وکارها را برعهده 
بررســی های  از  پــس  شــد.  ارســال  دارد، 
تاییدیــه  متعــدد،  جلســات  و  کارشناســی 
کارگــروه دریافــت شــد و اکنــون، نزد ســازمان 
بــورس و اوراق بهــادار اســت و امیدواریــم بــه 

زودی شاهد تصویب آن باشیم.
فرابــورس،  شــرکت  پذیــرش  معــاون 
کســب وکارهای اینترنت محور به طور خاص و 
اقتصــاد دیجیتــال به طور عــام را یک موضوع 
ملــی برشــمرد و تاکیــد کــرد: طبیعــی اســت 
در طراحــی و تدویــن ایــن ضوابــط، همــکاری 
ملــی مختلــف  نهادهــای  میــان  و هماهنگــی 
شــامل  نهادهــا  ایــن  اســت.  بــوده  ضــروری 
ســازمان  همچــون  ســرمایه  بــازار  نهادهــای 
بــورس و اوراق بهــادار و شــرکت فرابــورس و 

ریاســت  فنــاوری  علمــی  معاونــت  همچنیــن 
جمهوری و وزارت ارتباطات می شوند.

بــه گفتــه او، حضور نهادهایی در ســطح 
ملــی بــرای تدویــن این ضوابط ســبب شــده تا 
ایــن کســب وکارها در ســطح ملــی دیــده و به 
ایــن منظــور، راه کارها در ســطح ملی بررســی 

و شفاف شوند.
را  نظــام  کالن  رویکــرد  اســماعیل زاده، 
حمایت از این کســب وکارها و کمک به توســعه 
آنهــا بیــان کــرد و گفــت: فرصت هایــی کــه ایــن 
دست از کسب وکارها برای توسعه شاخص های 
می کننــد،  ایجــاد  اجتماعــی  رفــاه  و  اقتصــادی 

بی بدیل است و باید قدر آنها را بدانیم.
کســب وکارهای  پذیــرش  مراحــل  او 
اینترنت محــور را مــورد توجه قرار داد و گفت: 
بــرای پذیرش این شــرکت ها، نخســت باید از 
کارگــروه ســاماندهی در زیرمجموعه معاونت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری اســتعالم 
از  فرابــورس  شــرکت  پذیــرش  شــود.معاون 
شــرکت »تپســی« به عنوان نخســتین شرکت 
اینترنت محــوردر فرابــورس یــاد کــرد و افــزود: 
»تپســی« اکنــون در فراینــد پذیــرش و درج 
 ۱۳۹۹ ســال  دی  در  شــرکت  ایــن  اســت. 

به صورت مشروط پذیرش شد.

بــه گفته یک کارشــناس حقــوق بانکی، 
نقــص قانــون عملیات بانکی بــدون ربا عامل 
اصلــی ایجــاد ســود مرکــب در شــبکه بانکــی 

کشور است.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، 
یاســر مــرادی پیرامــون مســئله ســود مرکــب 
بانکــی گفــت: قانــون تســهیل تســویه بدهــی 
بدهــکاران بانکــی که در اصطالح به آن حذف 
ســود مرکــب گفتــه می شــود، دوبــار از ســوی 
تشــخیص  مجمــع  شــد،  رد  نگهبــان  شــورای 
مصلحت نظام در ســال ۹8 آن را به تصویب 
رســاند وســرانجام برای اجرا به بانک ها ابالغ 

شد.
او افزود: چون دســتورالعمل اجرایی آن 
دیر ابالغ شــد و در عین حال، مکانیســم های 

اجرایــی آن نیــز در طــول اجــرا از ســوی بانــک 
مرکزی دچار ایراداتی از نظر زیرســاختی بود، 
همچنین از ســوی دیگر، با همه گیری شــیوع 
بیمــاری کرونــا همــراه شــدیم، مشــکالتی در 

اجرای آن به وجود آمد.
مــرادی گفــت: دلیل آن هم ایــن بود که 
مــردم بایــد در ایــن نوع تســویه بدهــی، تمام 
بدهی را به صورت یکجا تســویه کنند. مهلت 
اجــرای ایــن قانــون دوبــار، هــر بار بــه مدت ۶ 
مــاه تمدیــد شــد. اخیراً هــم وزیر اقتصــاد، در 
نامه ای به رئیس جمهوری و ستاد ملی مقابله 
بــا بیمــاری کرونــا، درخواســت کــرد تــا بــرای 
آخرین بار، یک شــش ماه دیگر یعنی تا پایان 

امسال، اجرای این قانون تمدید شود.
او تاکیــد کــرد: علــت اجــرا نشــدن ایــن 

قانــون، ایــن بــود کــه ۱۹۱هــزار درخواســت در 
ایــن زمینــه تاکنون به شــبکه بانکی داده شــد 
و بانــک مرکــزی نیز، ۱7۶هزار نفر را مشــمول 

آن دانسته است.
ضمــن  بانکــی  حقــوق  کارشــناس  ایــن 
تاکیــد بــر اینکــه بدهــکار بایــد تمــام بدهــی را 
بــه صــورت یکجــا پرداخــت کنــد و امــکان این 
کار در همه گیــری کرونــا وجــود نــدارد، گفت: 
بسیاری از افراد در پرداخت این بدهی، دچار 
مشکل شدند و در عین حال، برخی افراد نیز 
در نحوه محاســبه سود مرکب توسط بانک ها 
یعنی اینکه آن سود مرکب باید حذف شود و 
ســپس بدهی خود را پرداخت کنند، معترض 
هستند و عقیده دارند که میزان بدهی آن ها 

خیلی هم کاهش نیافته است.

او بیــان کــرد: ایــن قانون بــه نفع افرادی 
است که بدهی آن ها قدیمی باشد؛ زیرا برای 
ایــن که دامنه شــمول آن زیاد نباشــد، گفتند 
که اگر سود مرکبی هم گرفته شد، قرارداد ها 
فقــط تا ســال ۹۳ بــه عقب مــی رود؛ بنابراین 
اگــر چندیــن قــرارداد قبــل از ســال ۹۳ نیــز 
وجود داشــته باشــد، دیگر شــامل ایــن قانون 

نمی شود.
مــرادی اظهــار کرد: برخی از افراد ترجیح 
می دهنــد به جای انجــام این کار، اعتراض به 
محاکــم قضایــی را در پیــش بگیرنــد. زیرا این 
قانــون ســقف هــم دارد؛ بــه طوری کــه بــرای 
میلیــون   ۵۰۰ ســقف  تــا  حقیقــی  اشــخاص 
تومــان و بــرای اشــخاص حقوقــی تــا ســقف 

دومیلیارد تومان است.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

 سامانه جدید معامالتی بومی در بورس

آماده به کار شد

بانک مرکزی تراکنش های واریزی روزانه و ماهانه را 
محدود کرد 

معاون پذیرش شرکت فرابورس: تدوین ضوابط پذیرش 
کسب وکارهای اینترنت محور ضروری است 

مرادی، کارشناس حقوق بانکی: اجرای قانون حذف سود مرکب بانکی 
باز هم به تاخیر افتاد

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:



 .  چهارشنبه . 31 شهریور 1400 . سال هجدهم . شماره 4757 .  شـــــــــــرکت ها و اعالنـــــــات

شهرداری ماهدشت در نظر دارد اجرای پروژه جدولگذاری معابر سطح شهر ماهدشت با اعتبار برآوردی 45/000/000/000 ریال را به 
پیمانکاران واجد شرایط دارای:

الف- اساسنامه و اسناد ثبت شرکت و گواهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی
ب- گواهی نامه صالحیت پیمانکاری معتبر مرتبط با موضوع مناقصه

ج- گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی.
د- گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده.

هـ - دارای سوابق اجرایی مرتبط  واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه و آگاهی از شرایط از تاریخ نشر 
آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/7/14 با در دست داشتن اصل و رونوشت اسناد یاد شده نسبت به دریافت 
اسناد مناقصه از واحد امور مالی )امور قراردادها و پیمان ها( اقدام و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 37309790-026 تماس 

حاصل فرمائید.
- پرداخت مطالبات پیمانکار بصورت نقدی از محل اعتبارات داخلی شهرداری می باشد.

- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
- هزینه درج آگهی به عهده برنده یا برندگان مناقصه می باشد.

شهرداری ماهدشتتاریخ انتشار نوبت اول : 1400/06/31 نوبت دوم : 1400/07/07

شناسه آگهی : 1196115
ت اول(»آگهی تجدید مناقصه«

) نوب

دستگاه مناقصه گزار : شركت گاز استان ایالم 
موضوع مناقصه: حصارکشی و دیوار کشی ایستگاه های TBS و CGS استان ایالم

مبلغ كل برآورد: 72,355,153,288  ریال 
مبلغ تضمین :  3,618,000,000 ریال  

 الزم به توضیح است که دوره برآورد بر اساس سه ماهه چهارم سال 1399 مطابق فهارس بهای ابنیه 

سال 1400 سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد.
نوع تضمین : ضمانت نامه بانكی  شركت در مناقصه یا فیش واریزی  به حساب شماره 0112766916004 
بانك ملی شعبه میدان امام حسن )ع(ایالم و یا سایر ضمانتنامه های معتبر و یا ترکیبی از آنها که در 
جدول شماره 4 آیین نامه تضمین معامالت دولتی شماره 123402/ ت 50659 ه مورخه94/9/22 قید 

گردیده اند.
مدت زمان اجرای پروژه :  200 روز تقویمی

محل تامین اعتبار : وام داخلی )بند ق(
  : پیشنهادات  ارائه  مهلت  آخرین  اداری  وقت  تاپایان   1400/07/21  : اسناد  فروش  مهلت  آخرین 
 1400/08/05   تا ساعـــت 8:45 دقیقــــه صبــــح زمان گشایش پاكـــــات : 1400/08/05   ساعـــت 9 صبح 

محل گشایش پاكات : سالن كنفرانس شركت گاز استان ایالم
*از دستورالعمل ارزیابی مالی وفرایند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت به شماره 796-20/2 تاریخ 

1399/12/11 استفاده می گردد.
شرایط متقاضیان :

1- داشتن شخصیت حقوقی 
2- كپی برابر با اصل اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات 

3- ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی امور پیمانکاران از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بر اساس مواد 85 
و 91 قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب 89/3/5 وزیر کار و امور اجتماعی . 

4-داشتن امكانات ، ماشین آالت و نیروی متخصص 
5- داشتن گواهی صالحیت پیمانكاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در رشته ابنیه  با  حداقل 

رتبه 5 .
6- داشتن تجربه کافی معتبر و مفید مرتبط با موضوع مناقصه 

7-قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد .
8- فروش اسناد به واجدین شرایط ، تکمیل و شرکت در فرآیند مناقصه از طریق سامانه ستاد دولت به 

آدرس  setadiran .ir سامانه ستاد صورت می پذیرد . 
محل گشایش پاكات : سالن كنفرانس شركت گاز استان ایالم 

محل تحویل ضمانتنامه : دبیر خانه شركت گاز استان ایالم 
هزینه دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

هزینه و ارائه رسید تایید شده کارمزد سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( قبل از عقد قرارداد به 
عهده برنده مناقصه می باشد.

 هزینه چاپ و تکثیر کتابچه های پیمان به مبلغ 3.500.000 ریال به عهده برنده مناقصه می باشد و 

می بایست به حساب شماره  0112766916004 به نام شرکت گاز استان ایالم واریز گردد. 
آدرس: ایالم – چهارراه پیام نور – بلوار تعمیركاری نبش خیابان استاد شهریار 

شركت گاز استان ایالم سایت WWW.Shana.irوhttp://iets.mporg.ir  و WWW.ilam-nigc.ir شماره 
تلفن 0843-2235824

- کد فراخوان جهت آگهی مذکور  53,094,561  می باشد . 

روابط عمومی شركت گاز استان ایالم

شناسه آگهی : 1195852

آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای  شماره گ1400/13/35
ت اول(

) نوب

شركت گاز استان ایالم

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

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

 WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 

مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه 
محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ  1400/06/28 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه 
عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی كیفی و ارسال دعوت نامه از طریق سامانه ستاد برای مناقصه گران 

ارسال خواهد شد.

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

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

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

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

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

» آگهی ارزیابی كیفی سازندگان/ تولیدكنندگان كاال «شماره مجوز : 1400-3706
 RNL-0047002-TW  ت دوم(فراخوان ارزیابی كیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یك مرحله ای شماره

) نوب

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

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

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

ردیف

 تولید دستگاه رکاب زنی برای 

آسیب دیدگان نخاعی
محققان در یک شرکت دانش بنیان موفق به طراحی 
و ســاخت دســتگاه رکاب زنی برای آســیب دیدگان نخاعی 

شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و 
فناوری، افرادی که دچار ضایعه نخاعی می شوند، عالوه بر 
مشکالت حرکتی با عوارض و مشکالت دیگری نیز دست و 

پنجه نرم می کنند.
ایــن عــوارض زندگــی را بــر این افــراد و اطرافیــان آنها 
بسیار مشکل و طاقت فرسا می کند چراکه اگر مفصلی بی 
حرکت بماند، بعد از مدتی ترشح مواد روان کننده طبیعی در 
آن قطع شده و شخص به خشکی مفصل دچار می شود.

پیدا کردن روشی که بتواند حداقل از عوارضی که این 
بیماران دچار آن می شــوند، جلوگیری کند، همواره یکی از 
موضوعــات تحقیقاتــی در دنیــا بوده اســت. در حال حاضر 
استفاده از سیستم های عصبی رکاب زنی تنها روش موثر 
و امیــد بخــش بــرای حل بعضی از این مشــکالت به شــمار 

می رود.
با حمایت یک شرکت دانش بنیان و حمایت مالی مرکز 
طرح های کالن ملی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، نیاز این دسته از بیماران مورد توجه قرار گرفت 
و یک سیستم رکاب زنی برای افراد دچار ضایعه نخاعی با 

استفاده از فناوری عصبی طراحی و ساخته شد.
سیســتم  از  متشــکل  عصبــی  رکاب زنــی  سیســتم 
میکروالکترونیکی با هسته تراشه ریزپردازنده است که کار 
کنترل حرکت رکاب زدن را در عضو فلج با ارسال دستورات 

حرکتی به عضالت فلج انجام می دهد.
استخوان هایی که تحت بارگذاری و فشار قرار نداشته 
باشند به تدریج ذخیره های کلسیم و امالح خود را از دست 
داده و شکننده می شوند. ممکن است استخوان های اندام 
فلج در بیمار دچار پوکی استخوان بدون هیچ نشانه ای، با 
یک حرکت ســاده بشــکنند. بی اطالع بودن شــخص از این 
اتفــاق، درمــان را طوالنــی و پــر هزینه کــرده و در صورت به 
وجــود آمــدن عفونت شــدید حتــی می تواند منجــر به قطع 
عضو شود.همچنین بی تحرکی و ثابت ماندن بیمار در جای 
خود باعث می شــود تا جریان خون با اشــکال مواجه شــده 
و شــخص بعد از مدتی مبتال به زخم بســتر شــود. معالجه 
زخم بستر حتی در مراحل اولیه معموال نیازمند عمل جراحی 
اســت و بهبودی آن مدت زیادی طول می کشــد. اما تحرک 
مســتمر در بخش های ناتوان بدن بیمار موجب می شــود از 
این عارضه ها پیشگیری شده یا عوارض آن به حداقل برسد.
در ایــن طــرح کالن ملــی فنــاوری، سیســتم با ارســال 
دســتورات حرکتی مناســب بــه اعصاب حرکتــی عضله های 
فلج درگیر حرکت رکاب زدن، باعث انقباض آنها می شود. 
در این فناوری از استراتژی کنترل حرکت صحیح استفاده 
می شود. استراتژی کنترل حرکت باید قادر باشد که با کنترل 
دقیق میزان انقباض عضله ها، حرکت خاص رکاب زدن را به 
وجود بیاورد.گسترش یک روش کنترلی مناسب برای کنترل 
حرکــت رکان زدن از اهــداف دیگر طــرح کالن پروتز عصبی 
رکاب زنی برای افراد دچار ضایعه نخاعی به شمار می رود.
این سامانه، شامل یک سیستم رکاب زنی با استفاده 
از تحریک الکتریکی عملکردی اســت و از ســه بخش عمده 
تحریــک کننــده عملکــردی قابــل برنامــه ریــزی، نــرم افــزار 
استراتژی کنترل حرکت و چرخ رکاب زنی تشکیل می شود.
در حالــی کــه نمونــه وارداتــی این دســتگاه ۱۵ هزار تا 
۲۰هــزار دالر هزینــه دارد، نمونــه ایران ســاخت بــا قیمتــی 
پایین تر از نمونه مشابه ارائه می شود و می تواند ضمن تامین 

نیاز داخلی، به سایر کشورها صادرات داشته باشد.
ایــن طــرح کالن ملــی فنــاوری، حاصل نتایــج بیش از 
۲۰ ســال پژوهش در زمینه کنترل سیســتم های عصبی و 
عضالنی است که ضمن رفع نیاز بیماران نخاعی و حرکتی، 
ارتقای موقعیت علمی و فناورانه و گسترش و بومی سازی 

فناوری عصبی در ایران را به ارمغان خواهد آورد.

در شــرایطی کــه هنــوز از فشــارهای بیــن 
المللــی در زمینــه تحریــم هــا کاســته نشــده و 
اپیدمــی کرونــا نیــز تــداوم دارد اگــر تولید کننده 
ای بتوانــد مشــتریان خــود را راضــی نگهدارد، به 
طــور حتــم کار بزرگی انجــام داده، یعنی اتفاقی 

که گروه خودروسازی سایپا رقم زده است.
غــول  دو  تولیــد  از  گزارش هــا  آخریــن 
خودروســازی مســتقر در جــاده مخصوص نشــان 
میدهد در نیمه نخســت ســال جاری رشــد تولید 
ســایپا از دیگــر خودروســازان  پیشــی گرفته، این 
در حالــی اســت کــه ایرانخودرو به عنــوان بزرگتر 
مدعــی اســت که توانســته اســت در زمینــه تولید 
موتورهای کم مصرف دســتاوردهای قابل توجهی 
کســب کنــد ولی هنــوز ایــن دســتاوردها در تیراژ 
تولید خود را به نمایش نگذاشته و در عمل رشد 
منفی تولید نیز برای سایر خودروسازان طی ماه 

های نخست سال جاری به ثبت رسیده است.
نگاهــی بــه مفــاد گــزارش مربــوط بــه تولیــد 
خــودرو در مردادمــاه نشــان می دهــد در مجموع 
تولید خودرو در کشور بالغ بر 4.9 درصد نسبت 
بــه مــرداد ســال 99 افزایــش پیدا کــرده و در این 
میــان رکــورد دار افزایــش تولیــد شــرکت ســایپا 
بــوده اســت. زیــرا در مردادمــاه ســایپا افزایــش 
۱۲.۲ درصــدی تیــراژ را به ثبت رســانده و بیشــتر 
خودروســازان دیگر رشــد تک رفمی یا منفی را در 

کارنامه خود دارند.
ایــن وضعیت افزایش تولید وعده ای اســت 
که مدیران ســایپا آن را به کل تولید ســال ۱4۰۰ 
تعمیــم مــی دهنــد و امیدوارنــد بتواننــد تــا پایــان 
ســال رشــد ۱۲ درصــدی را در آمــار تجمعــی تولید 

خود گزارش کنند.
البتــه ایــن اتفــاق قبل از آزاد ســازی واردات 
خــودرو رخ داده و ایــن نگرانــی وجود دارد در ماه 

هــای آینــده تحــت تاثیــر شــرایط خریــد و فــروش 
خودروســاز  ایــن  انبارهــای  محدودیــت  و  بــازار 
چالشــی جدیــد در مقابل این گروه خودروســازی 
قــرار گرفتــه و مانعــی بــرای افزایــش تولیــد تلقی 
شــود ولــی بــه هر حــال تا امروز به نظر می رســد 
این افزایش تولید کام مشتریان سایپا را شیرین 
کــرده باشــد زیــرا بنــا بــه گفتــه مدیرعامل ســایپا 
امروز دیگر ســایپا هیچ ســفارش معوقی در سبد 

پیش فروشهای خود ندارد.
نیمــه  در  ســایپا  مدیرعامــل  ســلیمانی 
شــهریورماه در یک نشســت خبری عنوان کرد: با 
تــالش مهندســان و کارگــران خطوط تولید ســایپا 
و همــکاری زنجیــره تامین، تعهدات معوق ســایپا 
تــالش  بــه صفــر رســید و  در شــهریورماه ۱4۰۰ 

می کنیم در صورت تداوم شــرایط مناسب فعلی، 
از ایــن بــه بعــد محصــوالت تولیــدی ایــن گــروه را 
به روز و بدون تاخیر به مشــتریان محترم تحویل 
دهیــم. شــرایط تولید و به تبــع آن تحویل خودرو 
بــه مشــتریان، پــس از دور جدیــد تحریم ها و نیز 
محدودیت هــای ناشــی از کرونــا بــا اختــالل جدی 
مواجه شــد اما گروه خودروســازی سایپا در عمل 
تحریم های ظالمانه غرب را در صنعت خودرو بی 
اثــر کــرده و در تــالش اســت از ماه جاری شــرایط 
تحویل محصوالت را به وضعیت سال های پیش 

از تحریم برگرداند.
وی در آن نشســت خبــری  بــا بیــان اینکــه 
صفــر شــدن تعهــدات معــوق و تحویل خــودرو در 
زمــان تعییــن شــده در قراردادهــای فــروش بــرای 

اولیــن بــار در شــرایط تحریمــی صنعــت خــودرو 
اتفــاق می افتــد، افــزود: متاســفانه تامیــن مــواد 
اولیــه و قطعــات مــورد نیــاز تولید خــودرو پس از 
اعمال تحریم های بین المللی با محدودیت هایی 
مواجه شــد که شــرایط شــیوع ویروس کرونا نیز 
ایــن  ایــن مشــکالت را تشــدید کــرد. در نتیجــه 
محدودیت هــا، تولیــد خــودرو در مقطعی کاهش 
قابــل توجهی داشــت که تناســب عرضــه و تقاضا 
را از بیــن بــرد امــا با تــالش و خودبــاوری کارکنان 
صنعــت خــودرو و همراهــی قطعه ســازان، رونــد 
تولیــد بــه وضعیــت مطلــوب بازگشــت و اهــداف 
شــوم کشــورهای متخاصــم در توقــف چــرخ های 
تولید کشور در صنعت راهبردی خودروسازی به 

نتیجه نرسید.

وی با بیان اینکه 3۰۰ هزار تعهد سررســید 
شده و معوق به جا مانده از مدیریت های قبلی، 
معــادل حــدود 9 ماه تولید خودرو در ســایت های 
بــه  توجــه  بــا  کــرد:  اظهــار  بــود،  تولیــدی ســایپا 
نیــاز بــازار و تــالش ســایپا بــرای عرضــه خــودرو و 
صــورت  بــه  واســطه گری،  تشــدید  از  جلوگیــری 
همزمــان کاهــش تدریجی تعهــدات معوق نیز در 
دســتورکار ســایپا قــرار گرفــت و امــروز بــا افتخار 
مــی توانیــم اعــالم کنیــم کــه بــا وجــود مشــکالت 
متعــدد ناشــی از تحریم و کرونــا، تعهدات معوق 
ســایپا به صفر رســیده و کل تعهدات نیز از ۵۲۰ 
هــزار دســتگاه معادل ۱۵ ماه تولیــد به ۱7۰ هزار 
دســتگاه کــه معــادل ۵ مــاه تولیــد اســت کاهش 
یافتــه و از ایــن به بعد ســایپا حداکثر ســعی خود 
را خواهــد کــرد که در صورت تــداوم همین روند، 

هیچ خودرویی را با تاخیر تحویل ندهد.
ایــن نشســت  از  بــه فاصلــه چنــد روز  امــا 
خبری سایپا صحبت آزاد سازی واردات خودرو و 
قفل شــدن بازار به امید کاهش قیمت را شــاهد 
هستیم، به هر شکل اگر چه بازار تولید داخل و 
خودروهــای وارداتی از نظــر قیمتی دو بازار کامال 
متفــاوت تلقی می شــوند ولی ارتبــاط این دو بازار 
غیر قابل انکار است و با توجه به نقدهایی که از 
ســوی مجلس نســبت به صنعت خودروی کشور 
مطرح می شــود نیز نمی توان چشــم انداز دقیقی 
از سیاســتهای در پیــش روی ایــن بــازار ترســیم 
کــرد و ایــن ابهامــات مــی تواند برنامه هــای گروه 
خودروســازی ســایپا را بــرای افزایــش تولید تحت 
الشــعاع قراردهــد زیــرا با وجــود ابهــام خریداران 
نمی توانند نسبت به ورود به بازار تصمیم قاطع 
بگیرنــد و تــا زمانــی کــه خریــداران خــودرو در این 
ابهــام بــه ســر مــی برنــد تــداوم شــیرینی افزایش 

تولید نیز در ابهام خواهد بود.

تعداد فروشگاه های زنجیره ای به حدود 8۰۰۰ شعبه 
رسیده و حدود ۱۲ درصد از توزیع کشور را در اختیار دارند.
کشــوری  اتحادیــه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
فروشگاه های زنجیره ای، ابراهیم طالیی، بازرس اتحادیه 
کشوری فروشگاه های زنجیره ای با اشاره به اینکه ضرورت 
تحــول در نظــام در پــی تحــوالت اجتماعــی باعــث شــد تا 
مطابق قانون نظام صنفی کشــور قانون ایجاد و توســعه 
فروشگاه های زنجیره ای پیش بینی شود، گفت: در قانون 
برنامه ششم توسعه نمایندگان مجلس برنامه ای را تدوین 
کردند که ســهم فروشــگاه های زنجیره ای کشــور در نظام 

توزیع به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.
 وی بــا بیــان اینکــه در فروردین ســال 9۵ به همت 
37شرکتی که فروشگاه های زنجیره ای داشتند و حمایت 
وزارت صنعــت اتحادیه فروشــگاه های زنجیره ای تشــکیل 
شد، افزود: در همان زمان با پیگیری اعضای هیات رئیسه 
توســعه فروشــگاه های زنجیره ای دنبال شــد و هم اکنون 
بیش از ۱۱۵ شرکت حقوقی و ۱۲3 برند در مساحتی بیش 
از  ۵/۲ میلیــون مترمربــع فضای فروشــگاهی در اتحادیه 
مشغول فعالیت هستند که باوجود موانع، رشد فراوانی 
کرده اند.وی بابیان اینکه همواره در برابر پدیده های جدید 
مقاومت هایی دیده می شود، تصریح کرد: استقبال مردم از 

فروشگاه های زنجیره ای و نحوه عملکرد فروشگاه ها، بیانگر 
روند رو به رشد این فروشگاه ها است، به گونه ای که امروزه 
تعداد فروشگاه ها به حدود 8۰۰۰ شعبه رسیده و حدود ۱۲ 

درصد از توزیع کشور را در اختیار دارند.
 طالیی، در خصوص اتهاماتی که به فروشگاه های 
زنجیره ای واردشده است، با اظهارتاسف گفت: به کار بردن 
واژه هایی مانند کالهبرداری برای فروشگاه های زنجیره ای 
به عنوان یک پدیده مترقی نشان دهنده چیزی جز دشمنی 
نیست، برای نمونه یک فردی به ظاهر کارشناس در رسانه 
عمومی اعالم کند که مقیاس وزن کیلو است و توزیع کاال 
بــا بســته بندی 8۰۰ گرم کالهبرداری اســت رفتاری کامال 
نادرست است و از طرف دیگر اجازه توضیح و دفاع هم در 
همان رسانه داده نمی شود و در رد این اتهامات می توان 
ادعا کرد که واحد وزنی برای فروش کاالهای دیگر مانند 
زعفران و طال هم کیلو هست، در حالی  که این طور نیست.
 بــازرس اتحادیه کشــوری فروشــگاه های زنجیره ای 
بــا تاکیــد بــر اینکــه تولیدکننده های مطرح با کم فروشــی 
برند خود را خدشــه دار نمی کنند، خاطرنشــان کرد: وقتی 
به صورت شفاف وزن یک کاال و قیمت آن روی بسته بندی 
درج شــده ادعای تخلف و کم فروشــی غیرمنطقی است و 
همیــن حــق انتخاب مــردم در فروشــگاه های زنجیره ای و 

پاسخ دهی به موقع به نیازهای آنها باعث شده که استقبال 
خوبــی از مجموعه هــای فروشــگاه های زنجیره ای داشــته 
باشــند. طالیی با تاکید بر اینکه با توســعه فروشگاه های 
زنجیــره ای تولیدکننده هــا بــا آنهــا قراردادهــای بلندمدتی 
منعقد کرده اند، تصریح کرد: با توجه به اینکه فروشگاه های 
زنجیــره ای شــعبه های متعــدد و متفاوتی دارنــد هریک از 
تولیدکننده ها با در نظر گرفتن سفارش فروشگاه ها میزان 
تولید خود را تعیین می کنند و منجر به  صرفه جویی ناشی 
از مقیاس تولید می شود. به طورقطع تولید هزار واحد از 
یک محصول با تولید ۱۰هزار واحد از یک محصول قیمت 
متفاوتــی خواهــد داشــت و تولیدکننده هــا برنامه ریــزی 
می کننــد تــا بــا افزایش تولیــد، کاهش قیمت تمام شــده 
محصــول داشــته باشــند. وی بــا تاکید بر اینکــه همکاری 
تولیدکننده ها با فروشگاه های زنجیره ای منجر به افزایش 
گــردش ســرمایه بــرای آنها می شــود، اظهار کرد: توســعه 
همکاری در این بخش باعث می شــود که تولیدکننده ها 
دیگر نیازی به تبلیغات گسترده نداشته باشند و حتی از 
ناوگان حمل ونقلی فروشــگاه ها بــرای انتقال محصوالت 
خود به انبار فروشگاه استفاده کنند، به همین دلیل قیمت 
تمام شده کاال برای تولیدکننده ها کاهش می یابد و ازاین رو 

آنها تخفیف های مناسبی به فروشگاه ها ارائه می دهند.

سومین جشنواره اینوماین طی روزهای 26 تا 
28 مهر امسال در دانشگاه تهران برگزار می شود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ایمیــدرو، امیــد 
اصغری با بیان این مطلب و ضمن اشاره به استقبال 
شرکت های معدنی و دانش  بنیان از جشنواره های 
قبلی اینوماین، اظهار داشت : این جشنواره تالش 
کرده تا بازیگران اکوسیستم نوآوری معدن و صنایع 
معدنی را گرد هم آورد و زمینه بهبود اقتصاد نوآورانه 
در حوزه معدن را فراهم سازد.وی ادامه داد : تاکنون 
برای ســومین جشــنواره اینوماین، ۱4۰ ایده توسط 
نوآوران و شــرکت های دانش  بنیان برای دبیرخانه 
دائمی جشــنواره ارسال شده است.مدیر موسسه 
یونیدرو )مشترک ایمیدرو و دانشگاه تهران( تصریح 
کرد : این موسسه با هدف راهبری و تجاری  سازی 
ایده هــای نوآورانــه و فناورانه حوزه معدن و صنایع 
معدنی و ارائه خدمت به نوآوران، اقدام به برپایی 
دبیرخانه جشنواره اینوماین به صورت دائمی کرده 
است.وی افزود: موسسه یونیدرو به منظور تطبیق 
توانمندی های شــرکت های دانش  بنیان و نوآور با 
چالش هــای موجــود در صنعــت، ۵ دوره سلســله 
نشست با عنوان »معدنیار« و با حضور شرکت های 

فــوالد  چادرملــو،  گل گهــر،  اصفهــان،  آهــن  ذوب 
خراسان، فوالد خوزستان، ملی مس، فوالد مبارکه، 
نظام مهندسی معدن و دیگر مجموعه ها برگزار کرده 
اســت.برگزاری نمایشــگاه با پایش و دعوت از 6۰۰ 
شرکت دانش بنیان در حوزه معدن و صنایع معدنی 
دکتر اصغری با اشــاره به برگزاری نمایشــگاه ارائه 
توانمندی شرکت های دانش  بنیان در جوار سومین 
جشنواره اینوماین، گفت : این نمایشگاه با هدف 
هم افزایی و ایجاد تعامل بین شرکت های معدنی و 
صنعتی و شرکت های دانش بنیان برگزار می شود.
وی ادامــه داد : بــرای این منظور، توانمندی ۵ هزار 
شــرکت دانش بنیــان بررســی و از ایــن تعــداد،6۰۰ 
شــرکت بــرای حضــور در جشــنواره اینومایــن تایید 

شدند.
حامیان سومین جشنواره اینوماین

رئیس سومین دوره جشنواره ایده های ارزش 
آفرین معدن و صنایع معدنی، با اشاره به نهادها 
و شــرکت های حامی این جشــنواره بیان داشــت: 
ایمیدرو، دانشگاه تهران، معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، مرکز 
نوآوری ایمینو، جزو حامیان این جشنواره هستند.

12 درصد نظام توزیع کشور در اختیار فروشگاه های 
زنجیره ای است

جزئیات برگزاری سومین 
جشنواره اینوماین در مهرماه

شیرینی رشد تولید سایپا به کام مشتریان 

با تکیه بر توان و تخصص نیروی فعال انسانی 2۵ 
مولکول جدید که کاربردهای دارویی دارند در کشور تولید 

شد تا روند درمان بیماری های گوناگون سرعت گیرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و 
فناوری،دستیابی به توانمندی در تولید داروهای پیشرفته در 
هر کشور یکی از پایه های قدرت محسوب می شود. قدرتی 
که صنعت سالمت و پزشکی را رونق می دهد. ایران نیز در 
سال های اخیر با تکیه به فناوری و نوآوری عالوه بر افزایش 
قابل توجه محصوالت ایران ساخت این حوزه و خودکفایی 
دارویی توانسته به رقمی بیش از 6۰ میلیون دالر صادرات 
در ســال دست یابد.ستاد توسعه زیست فناوری معاونت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری نیز با انجــام اقداماتی 

درصدد ایجاد همگرایی میان دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و 
پارک های علم و فناوری با صنایع داروسازی است تا تولید 
داروهای پیشرفته در کشور سرعت گیرد. حوزه ای که در 
آن به توان و تخصص نیروی کارآمد و خالق نیاز اســت تا 
پیشرفت ها در آن بیشتر شود.ستاد زیست فناوری با این 
اقدام در نظر دارد از تمام ظرفیت های موجود در کشور برای 
تولید مولکول های جدید که پر هزینه هستند استفاده کند. 
البته در حال حاضر تولید مولکول های نوین دارویی برای 
بیماری های صعب العالج با العالج افزایش پیدا کرده است. 
تــا کنون بیــش از ۲۵ مولکول جدید با کاربرد دارو درمانی 
در کشــور تولید شــده است.از سویی این افزایش ارتباط و 
تعامل فعاالن مســیر دســتیابی به بازارهای جهانی را برای 

محصــوالت ایران ســاخت هموار می کند.یکــی از اقدامات 
برای گســترش فعالیت های فناورانه در این حوزه توســعه 
شتابدهنده ها بوده است. در حال حاضر ۱۰ شتابدهنده 
دارویی فعال هستند که می توان به پرسیس ژن اشاره کرد. 
تولید مولکول های ضد سرطان و مواد موثره دارویی از حوزه 

های فعالیت آنها است.
از سویی ستاد توسعه زیرساخت های ماشین آالت، 
تولید مولکول های نیمه سنتزی و پروبیوتیک ها و ارتباط با 
فعاالن گیاهان دارویی را هم مد نظر قرار داده است تا با 
همگرایی میان حوزه های مختلف ارتقا این حوزه سرعت 
بیشتری داشته باشد و با ایجاد تعامل میان رشته ای شاهد 

رونق فعالیت های فناورانه باشیم.

2۵ مولکول جدید با کاربرد دارودرمانی در کشور تولید شد
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آگهی فقدان سند مالکیت پالک 1261/38 اصلی

آقـای رحمـت نظربیگـی طـی درخواسـت وارده شـماره 13166 مـورخ 1400/6/29 منضـم بـه دو بـرگ استشـهاد محلـی 
کـه بـه تاییـد دفتـر اسـناد رسـمی شـماره 11 ایـام رسـیده مدعـی اسـت سـند مالکیـت شـش دانـگ یـک بـاب مغـازه پـاک 
1261/38 اصلی واقع در ایام به علت جابه جایی مفقود گردیده اسـت که برابر پرونده ثبتی سـند مالکیت ششـدانگ 
پـاک مذکـور اصلـی ذیـل ثبـت 25331 دفتـر 133/11 صفحـه 375 صـادر و تسـلیم گردیـده اسـت.. لـذا مراتـب در اجرای 
تبصـره ذیـل مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت اعـام تـا هـر کـس کـه سـند مالکیت نزد وی بوده و یا مدعـی انجام معامله 
مـی باشـد ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی اصـل سـند مالکیـت و یـا سـند معاملـه را بـه اداره ثبـت اسـناد 
و امـاک شهرسـتان ایـام ارائـه نمایـد در غیـر اینصـورت پـس از انقضـای مهلـت قانونـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 

رستمی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالمالمثنـی اقـدام قانونـی بعمـل خواهـد آمد.

شناسه : 1196184
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان ایام

6 سایت نمک زدایی جدید 
در شهرستان های هرمزگان 

احداث شد
از  مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب هرمــزگان 
احداث ۶ سایت نمک زدایی جدید با ظرفیت ۱۴۴ هزار 
و ۲۰۰ مترمکعب در روز از ابتدای ســال جاری تاکنون 
در شهرســتان های بندرعبــاس، بندرلنگــه، بندرخمیر و 

جاسک خبر داد.
امیــن قصمــی دیــروز در گفت وگــو بــا ایرنــا افــزود: 
همچنیــن ۱۰ ســایت نمک زدایــی جدیــد نیــز بــا ظرفیــت 
۴۲ هــزار و ۹۰۰ متــر مکعــب در روز در هرمــزگان در 
دســت ســاخت اســت. او اظهار کرد: تعداد ســایت های 
نمک زدایی استان در سال ۹۴ حدود ۲۴ مورد با ظرفیت 
۹۱ هزار متر مکعب در شــبانه روز بود که تا پایان ســال 
گذشــته ایــن تعداد به ۹۶ ســایت با ظرفیــت ۵۶۹ هزار 

متر مکعب در شبانه روز افزایش یافته است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضــاب هرمزگان گفت: 
باتوجــه به مشــکل کم آبی در اســتان احــداث طرح های 
نمک زدایی تاثیر زیادی در تامین نیاز آبی شهرها به ویژه 

شهرهای ساحلی، روستاها و جزایر داشته است. 
قصمــی ادامــه داد: هــم اکنون آبرســانی به مناطق 
محروم هرمزگان از جمله شــهر جاســک و ۱۲۴روســتای 
اطراف و همچنین شــــهر سردشــــت و هشت روســــتای 
شهرســــتان بشــاگرد کــــه بدون هرگونـه تاسیسات  آبی 
بودنــــد از طریــــق ســــد جگیــــن و احــــداث تصفیه  خانــه 
آب، تاسیســات ذخیــره و توزیــع آب اجــرا شــده است.

ســــوزا،  شــــهرهای  بــــه  آبرســــانی  داد:  ادامــه  او 
شــــهرهای  همچنیــــن  و  قشــــم  در  طــــوال  و  درگهــــان 
هشــــتبندی،  ســــیریک،  زیارتعلــــی،  بیــــکاه،  فارغــــان، 
تخــــت و قلعــه  قاضــــی کــــه بدون هرگونــــه تاسیســــات 
تامیــــن، ذخیـــره، انتقـــال و توزیـــع آب بودنـد، جمعیتـی 
افــزون بــر ۴۸ هزارنفـــر از نعمـــت آب شـــرب ســـالم و 
آب  برخــــوردار شــــدند. مدیرعامــل شــرکت  بهداشـــتی 
و فاضــاب هرمــزگان تاکیــد کــرد: تامیــن آب شــرب و 
ســرمایه گذاری فــراوان در ایــن حــوزه بــه عنــوان یکــی از 

محورهای اصلی مدیریت استان بوده است.

 رفع تصرف ۱۵۰۰ هکتاری

از جنگل های گیالن
معــاون دادگســتری گیــان با بیان اینکه دســتگاه 
قضایــی در ســال ۹۹ توانســته اســت، ۱۵۰۰ هکتــار از 
جنگل هــای اســتان را رفــع تصــرف کند، یادآور شــد که 
در پنــج ماهــه نخســت امســال نیــز ۲۸۲ هکتــار را رفع 

تصرف کرده است.
جان احمد آقایی در گفت وگوی ویژه خبری شــبکه 
باران، استان گیان را امانت دار میراث جهانی هیرکانی 
دانست و اظهار کرد: به این میراث داری افتخار می کنیم 
و همــه مــا تکلیــف داریــم که برای صیانــت و حفاظت از 
میراث میهنی و جهانی خود اهتمام جدی به کار ببریم.
او با خاطرنشان کردن فرمان تاریخی مقام معظم 
رهبــری در ســال های ۹۳ و ۹۶ مبنــی بــر اینکــه صیانت 
از محیــط زیســت و منابــع طبیعــی خــط قرمــز نظــام و 
قواست، افزود: دستگاه قضایی و رئیس کل دادگستری 
استان گیان و همه قضات استان هم به امر صیانت از 

منابع طبیعی اهتمام جدی دارند.
معاون دادگستری گیان از رسیدگی به ۹۱۶ فقره 
پرونــده قضایــی در بخش تعرض بــه منابع طبیعی خبر 
داد و خاطرنشــان کــرد: کمیتــه صیانــت از جنگل هــای 
و  اســتان  دادســتان های  محوریــت  بــا  گیــان  اســتان 
مشــارکت ســپاه و اطاعــات و نیــروی انتظامــی و منابــع 
طبیعــی و حفاظــت محیــط زیســت تاکنــون ۷۰ جلســه 
تشــکیل شــده اســت. در مرکــز اســتان نیــز ۱۴ جلســه 

مشترک داشتیم.
آقایــی انفــال را متلــق به همه نســل ها دانســت و 
عنوان کرد: گاهی مشاهده می شود که افراد سودجو در 
مقابل ماموران حفاظت محیط زیســت و منابع طبیعی 
از قانــون ســرپیچی و اقــدام بــه ضــرب و شــتم مامــوران 
می کننــد و لــذا شــهدای انفــال نیــز در اســتان داریم. او 
بــا بیــان اینکــه دســتگاه قضــا به شــدت بــا متعرضان به 
منابــع طبیعــی و افــراد حامی آنان برخــورد خواهد کرد، 
گفــت: تهدیــد و توهیــن بــه قرق بانــان و محیط بانــان و 
جنگل بانــان حیــن انجــام وظیفــه نیــز جــرم محســوب 

می شود و با افراد متخلف برخورد خواهیم کرد.

اخبـــــــــــــــــار

برداشت پسته دامغان 
روزانه برای  ۳۵۰۰ کارگر 

فصلی اشتغال ایجاد کرد
مدیــر جهــاد کشــاورزی دامغــان اعــام کــرد کــه 
برداشــت پســته دامغــان بــه صــورت میانگیــن روزانــه 
ســه هزار و ۵۰۰ نفــر اشــتغال بــرای کارگــران فصلی در 

شهرستان ایجاد کرد.
برداشــت محصــول پســته تــازه از باغ هــای شــهری 
و روســتایی شهرســتان دامغــان از تاریــخ ۲۰ مرداد آغاز 
شــد و تــا اواخــر مهر ادامــه دارد. اکنون، ســطح باغ های 
پســته این شهرســتان ۱۷ هزار هکتار و از این میزان ۱۴ 
هزار هکتار باغ های بارور است که به بازدهی اقتصادی 
رســیده و بقیــه بــه صــورت نهال و یا درختان با ســن کم 
است. علی اصغر امامیون دیروز در گفت وگو با ایرنا بیان 
کرد: کارگران فصلی دامغان ۱۴۰ هزار ســاعت در زمینه 
برداشــت پســته فعالیــت دارنــد و هــر کارگــر بــه صورت 
متوســط، برداشــت روزانــه ۱۲۰ کیلوگــرم پســته انجــام 
می دهــد. او بــا بیــان اینکه بیش از ۷۰ درصد از کارگران 
فصلی برداشــت پســته خانم هســتند، خاطرنشان کرد: 
حــدود ۳۰ درصــد از کارگران شــاغل در ایــن زمینه افراد 
بومی و ۷۰ درصد غیربومی و مهاجر هســتند که از بین 
ایــن افراد، طی ســال های اخیر بســیاری ســاکن شــهر و 

روستاهای شهرستان شدند.
مدیــر جهــاد کشــاورزی دامغــان اضافه کرد: پســته 
دامغــان پــس از برداشــت، بــرای توزیــع و فــروش تــازه 
بــه میــدان بــار و مراکــز توزیع برای ارســال به شــهرهای 
مختلف فرستاده می شود و مقداری از آن نیز در سطح 
شــهر به فروش می رســد. امامیون افــزود: درصد باالیی 
از جمعیت شهرســتان دامغان درگیر محصول پســته در 
زمینــه تولیــد، برداشــت، حمل و نقل، ضبــط و فرآوری، 

توزیع و صادرات هستند. 
در پایــان او تصریــح کــرد: برداشــت ۴۵ هــزار تــن 
پســته تازه معادل ۱۵ هزار تن پســته خشــک از باغ های 
ایــن شهرســتان در ســال جــاری پیش بینــی می شــود. 
شاهپسند، خنجری، عباسعلی، اکبری و احمد آقایی از 
مهم ترین ارقام پســته شهرســتان دامغان اســت که ۳۰ 
درصد پســته تولیدی در دامغان به صورت تازه فروشــی 
و بقیــه آن در واحدهــای صنعتــی و ســنتی فــرآوری و 
خشک شده و برای عرضه در بازارهای داخلی و خارجی 

آماده می شود.

توزیع 2۱ هزار تن نهاده یارانه ای 
بین مرغداری های اردبیل 

رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان اردبیــل 
اعــام کــرد کــه در دو مــاه اخیــر بیــش از ۲۱ هــزار تــن 
نهاده هــای یارانــه دار بین مرغداری های اســتان اردبیل 

توزیع شده است.
خلیــل نیکشــاد دیــروز در جلســه ســتاد فعــاالن 
بخــش کشــاورزی در اســتان اردبیــل اظهــار کــرد: تأمین 
نهاده هــای مــورد نیــاز مرغداری ها و همچنیــن دامداران 
با قیمت یارانه ای در حال انجام اســت که در این راســتا 
در دو مــاه مــرداد و شــهریور ۱۴ هــزار و ۷۰۰ تــن ذرت 
و هفــت هــزار تن کنجاله ســویا بیــن مرغداری ها توزیع 

شده است.
او تصریــح کــرد: ایــن کار از طریــق ثبــت اطاعــات 
در ســامانه بــازارگاه خریداری شــده و بــه تدریج در بین 
مرغداری هــای اســتان بــا هــدف حمایت از تولیــد مرغ و 

عرضه آن به قیمت مصوب به انجام رسیده است.
رئیــس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان اردبیل از 
جوجه ریزی مناسب در دو ماه گذشته خبر داد و گفت: 
مرداد و شهریور امسال چهار میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه 
جوجه ریزی در مرغداری های اســتان انجام شــده و هیچ 

مشکلی در تولید و عرضه مرغ در استان وجود ندارد.
تــن  را ۱۴۰  مــرغ  روزانــه  میــزان کشــتار  نیکشــاد 
اعــام کــرد و افزود: کمبودی در عرصه مرغ وجود ندارد 
و هموطنــان بــا قیمــت مصــوب ۲۴ هــزار و ۹۰۰ تومــان 

می توانند مرغ خود را تأمین کنند.
اســاس  بــر  کار  و  تثبیــت کشــت  بــر ضــرورت  او 
اســتانداردهای اعام شده در آســتانه فصل پاییز تاکید 
کرد و ادامه داد: با در نظر گرفتن تمام جوانب امر باید 
کشــت و زرع و تولیــدات بخش کشــاورزی هدف گذاری 

شده و نارسایی ها از اکنون برطرف شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل قول 
وزیر جهاد کشــاورزی را در حل مشــکات کشاورزان در 
فصــل زراعــت پاییــزی یادآور شــد و خاطرنشــان کرد: از 
طریــق وزارت جهــاد کشــاورزی تأمیــن بذر، کود، ســم و 
ســایر نهاده ها به اندازه کافی انجام شــده و با همکاری 
مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی کشــت و زرع متناســب با 
اوضاع خشکســالی احتمالی به انجام می رســد. نیکشاد 
بــر نوســازی نــاوگان بخش کشــاورزی و همچنیــن ارتقا 
وضع مکانیزاسیون تاکید کرد و گفت: آنچه که در حوزه 
کشاورزی اعم از زراعت، باغ و دام و طیور هدف گذاری 
کرده ایم، تأمین به موقع نیازمندی ها و افزایش ظرفیت 

تولید بدون دغدغه و مشکات حواشی است.

اخبـــــــــــــــــار

مدیرعامــل بنیــاد برکت اعام کرد که از 
زمان شــیوع ویروس کرونا تاکنون این بنیاد 
3۶۰ هــزار شــغل در مناطــق محــروم کشــور 

ایجاد کرده است.
برکــت  بنیــاد  افــزود:  ترکمانــه  محمــد 
ویــروس  شــیوع  بــا  کشــور  کــه  زمانــی  از 
کرونــا مواجــه شــده اســت، ۱۱۵ هــزار طــرح 
مناطــق  در  را  اجتماع محــور  اشــتغال زایی 
محروم و روســتایی کشــور راه اندازی کرده که 
ایجــاد ۳۴۵ هــزار شــغل را در ایــن مناطق به 

دنبال داشته است.
او دربــاره عملکــرد ایــن بنیــاد در حــوزه 

ایجــاد مشــاغل خــرد و خانگــی گفــت: بنیــاد 
طــرح   ۲۵۰ قالــب  در  و  مــدت  همیــن  در 
فرصــت  هــزار   ۱۵ بنگاه محــور،  اشــتغال زایی 
بــرای متقاضیــان اشــتغال فراهــم  شــغلی را 

آورده است.
خاطرنشــان  برکــت  بنیــاد  مدیرعامــل 
کــرد: در مجمــوع ۳۶۰ هــزار شــغل برکــت در 
بنگاه محــور،  اشــتغال زایی  الگــوی   ۷ قالــب 
تســهیات محور، حمایت کارگاهی، پشتیبان، 

آفتاب، سحاب و آسمان ایجاد شده است.
ترکمانــه در تشــریح عملکــرد ایــن بنیــاد 
در حــوزه بنگاه محــور بیــان کــرد: بنیــاد برکت 

بــا  اقتصــادی  مشــارکت  و  ســرمایه گذاری  بــا 
۲۵۰ بنــگاه تولیــدی و صنعتــی بــه خصــوص 
واحدهــای آســیب دیده از کرونا، باعث احیا و 
بازگرداندن آن ها به چرخه تولید شده است.
از  پــس  برکــت  بنیــاد  کــرد:  تاکیــد  او 
واحدهــای  رســیدن  ثبــات  بــه  و  ســوددهی 
مشــارکتی، از آن ها خارج شــده است و سهم 
بخــش خصوصــی  و  کارآفرینــان  بــه  را  خــود 

واگذار می کند.
مدیرعامــل بنیــاد برکــت یــادآور شــد: ۸ 
هــزار روســتا و ۴۴۰ شــهر در سراســر کشــور 
زیــر پوشــش فعالیت هــای اشــتغال زایی بنیاد 

برکت قرار دارند.
کــرد:  خاطرنشــان  ترکمانــه  پایــان  در 
بنیــاد برکــت تــا بــه امــروز در مجمــوع اقــدام 
به مشــارکت، ســرمایه گذاری، ارائه تسهیات 
و پشــتیبانی از ۷۴۲ بنــگاه متوســط صنعتــی 
ایجــاد  باعــث  کــه  کــرده  کشــور  سراســر  در 
هــزار   ۲۱۱ بــرای  کار  و  کســب  فرصت هــای 
متقاضــی اشــتغال شــده اســت. ۶۶ هــزار و 
۷۵۰ میلیــارد ریــال بــرای توانمندســازی ایــن 
۷۴۲ بنگاه سرمایه گذاری شده و بنیاد پس از 
تثبیت و به ســوددهی رســیدن، از ۲۸۲ بنگاه 
خارج شده و سهام خود را واگذار کرده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان 
خراســان جنوبــی از برخــورداری ۱۵ روســتای 
دیگــر اســتان از آب شــرب پایــدار تــا پایــان 
مهــر امســال خبــر داد و اعــام کرد کــه  برای 
تامین آب پایدار تمامی روســتاهای باالی ۲۰ 
خانوار خراســان جنوبی تا پایان ســال آینده، 

برنامه ریزی شده است.
بــا  حســین امامــی دیــروز در گفت وگــو 
ایرنــا افــزود: در ایــن مســیر از ظرفیــت ســایر 
ســازمان ها و نهادهــا از جملــه کمیتــه امــداد 
امــام خمینــی )ره(، قــرارگاه محرومیت زدایــی 
نیــز  ابراهیمــی  بنیــاد  و  بنیــاد علــوی  ســپاه، 
در راســتای رفــع مشــکات مناطــق روســتایی 

محروم استان کمک گرفته ایم.
او از افزایــش ۶ درصــدی اعتبارات حوزه 
روســتایی اســتان خبــر داد و گفــت: امســال 

اعتبــار اســتان در بخــش آب روســتایی ۳۰۰ 
میلیارد تومان است.

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضاب اســتان 
خراســان جنوبــی بــا بیــان اینکــه بیــش از ۳۹۸ 
روستای استان با تانکر سیار آبرسانی می شود، 
ملــی ۲۰۰  اعتبــارات  محــل  از  امســال  افــزود: 
میلیــارد تومــان بــرای تامیــن آب شــرب مناطــق 

روستایی و عشایری استان اختصاص یافت.
امامــی بــا بیــان اینکــه اعتبــار تامین آب 
شــرب در مناطق روســتایی و عشایری امسال 
پنــج برابــر افزایــش یافتــه اســت، گفــت: از 
مجمــوع اعتبــار مذکــور ۲۰ درصــد مربــوط بــه 

بخش عشایری است.
او بیــان کــرد: این اعتبار بــرای طرح های 
ملــی روســتایی و عشــایری هزینه می شــود و 
امسال و سال آینده با اتمام پروژه های ملی، 

روســتایی  آب  حــوزه  در  چشــمگیری  تحــول 
شاهد خواهیم بود.

فاضــاب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
اســتان خراســان جنوبــی هدررفــت آب را یکــی 
از مشــکات عدیــده اســتان ذکــر کــرد و گفــت: 
هدررفــت آب در شــبکه روســتایی ۴۰ درصــد و 
در شبکه شهری ۳۲ درصد گزارش شده است.
امامی افزود: با برنامه و اقداماتی که در 
دســتور کار شرکت آب و فاضاب استان قرار 
دارد، شبکه های فرسوده آب خراسان جنوبی 
کاهــش  درصــد   ۲.۵ جــاری  ســال  پایــان  تــا 

می یابد.
او عنوان کرد: برخی شبکه های فرسوده 
اســتان هدررفــت باالیــی دارد کــه امســال ۵۰ 
میلیــارد تومــان در زمینــه اصــاح و بازســازی 
شــبکه ها و خطوط انتقال آب فرسوده هزینه 

خواهیم کرد تا پرت شبکه ها کاهش یابد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب استان 
خراســان جنوبــی گفــت: اکنــون ۱۳۸ هــزار و 
۵۸۹ انشعاب آب در مناطق روستایی استان 
خراســان جنوبی وجود دارد و از ابتدای ســال 
جــاری تاکنــون چهــار هــزار و ۹۰۳ انشــعاب 

جدید نیز واگذار شده است.
امامــی گفــت: از ابتــدای امســال تاکنون 
برای ســاماندهی ناوگان آبرســانی سیار چهار 
و  تجهیــز  ســیار  آبرســانی  کامیــون  دســتگاه 

راه اندازی شده است.
او افــزود: همچنیــن در بازه زمانی ۶ ماه 
گذشــته ۱۴۰ هــزار متــر مکعب آب بــا ۱۱ هزار 
و ۱۰۰ ســرویس تانکر آبرســانی سیار به ۴۳۸ 
روســتای اســتان بــا جمعیت ۵۵ هــزار و ۴۶۰ 

نفر حمل و توزیع شده است.

راهکارهــای  و    ICTحــوزه مســائل 
هم افزایی بین شــرکت گاز اســتان اصفهان و 
منطقه دو عملیات انتقال گاز با حضور مدیر 
مخابــرات و تلمتــری شــرکت ملــی گاز ایــران 

مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشســت اســتفاده از زیرســاخت 
فیبر نوری شرکت عملیات انتقال گاز منطقه 
گاز،  انتقــال  عملیاتــی  مناطــق  ســایر  و  دو 
بررســی فنــی و پدافنــدی زیرســاخت APN به 
صــورت ویــژه بــرای یکپارچه ســازی و اجمــاع 
نظــر در خصوص اســتفاده از این بســتر برای 
کاربری های مرتبط در ســطح ملی گاز، تعامل 
دو  منطقــه  گاز  انتقــال  بــا شــرکت عملیــات 
بــرای اســتفاده از زیرســاخت ها و ســایت های 
فرکانــس  یــک  ایجــاد  و  متقابــل  مخابراتــی 
مشــترک بــه عنــوان فرکانس بحــران از جمله 
پیشــنهاداتی بــود کــه بــرای تصویــب در ایــن 

نشست مطرح شد.
همچنین، رفع مشــکل تداخل فرکانسی 
در ســطح کان شــهر اصفهــان، ارتقــا کیفــی و 
کمــی چارت ســازمانی واحــد مخابرات، تعیین 
ارتبــاط  قطــع  اعــام  بــرای  منســجم  روالــی 
ایســتگاه ها و تســریع برقــراری مجــدد ارتباط، 
اعام رســمی درخواست پهنای باند مورد نیاز 
نیــز از جملــه مواردی بود که در این نشســت 

مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
گفتنــی اســت، مقــرر شــد؛ کمیتــه ای بــا 
  IT،حضــور نمایندگانــی از واحدهــای مخابرات
واحــد  نماینــده  گاز،  شــرکت  اندازه گیــری  و 
مخابــرات شــرکت عملیات انتقــال گاز منطقه 
دو بــرای برگــزاری جلســاتی به صــورت فصلــی 
بــرای تبادل اطاعات و بررســی زیرســاخت ها 

و همچنین تســریع در اطاع رسانی حوادث و 
 GIS بحران و بررســی فنی اطاعــات الیه های

بین دو شرکت تشکیل شود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز 
اســتان اصفهان، محمدرضا نیــک روش، مدیر 
در  ایــران،  گاز  انتقــال  تلمتــری  و  مخابــرات 
نشســتی کــه با حضــور مدیران عامل شــرکت 
گاز اســتان اصفهان و شــرکت عملیات انتقال 
گاز منطقه دو برگزار شد؛ درباره اهمیت طرح 
جامــع مخابــرات بــه عنــوان ســند چشــم انداز 
مخابــرات شــرکت ملــی گاز ایــران گفــت: این 
طــرح تمامــی نیازهــای ارتباطــی شــرکت های 
پاالیش گاز، شــرکت های گاز استانی، مناطق 

انتقــال گاز و واحدهــای ســتادی و  عملیــات 
همچنیــن سیاســت گذاری در خصــوص نحــوه 
توســعه شــبکه های فیبــر نــوری و اســتفاده از 
آخریــن فنــاوری مخابراتــی روز دنیــا را تعیین 

می کند.
در ایــن نشســت ســیدمصطفی علــوی، 
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان، بــا 
بیان اینکه داشــتن سیســتم ارتباطی پایدار و 
امــن در اوضاع کنونی و با توجه به پیشــرفت 
روزانه تکنولوژی بسیار الزم و ضروری است، 
گفــت: بــا داشــتن ایــن ویژگــی امــکان فراهــم 
کــردن خدمــات مطلــوب بــه ذی نفعــان فراهم 

می شود.

او زیرســاخت های مخابراتی این شرکت 
ســامانه های  گفــت:  و  دانســت  مناســب  را 
ســرویس  جملــه؛  از  متعــددی  مخابراتــی 
بــر  ســیم(  )بــی  رادیویــی  مکالمــات  انتقــال 
بســتر شبکه IP، بهره برداری از سامانه امداد 
مکانیــزه در کان شــهر اصفهان و توســعه آن 
ایســتگاه ها،  مانیتورینــگ  شهرســتان ها،  در 
ارتباطــات تلفنــی و  ارتباطــات دیتــای ادارات 
گاز روی بســتر بــی ســیم )وایرلــس(، قرائــت 
از راه دور اطاعــات ایســتگاه ها و ارتباطــات 
 .. و    APN امــن  بســتر  بــر  امدادگــران 
نمونه هایــی از اقدامــات و نوآوری هــای ایــن 

حوزه است.

و  ژاوه  و  آزاد  ســدهای  طــرح  مجــری 
 ۷۵ حــدود  پیشــرفت  از  انتقــال  ســامانه های 
درصدی طرح ارتقای تصفیه خانه فاضاب سنندج 
خبــر داد و عنــوان کــرد کــه پس از اتمــام آن، کار 

آبگیری سد ژاوه بافاصله آغاز خواهد شد.
تصفیه خانــه فاضــاب ســنندج در ابتــدا برای 
جمعیــت ۴۶۵ هــزار نفــری این شــهر و بــا ظرفیت 
۹۹ هــزار و ۳۶۰ متــر مکعــب در شــبانه روز ایجــاد 
شــد کــه قــرار اســت بــه ۱۵۰ هــزار متــر مکعب در 

شبانه روز افزایش پیدا کند.
ســد ژاوه هم در ۳۹ کیلومتری جنوب غربی 
ســنندج )مســیر ســنندج - کامیــاران( واقــع شــده 
اســت کــه کار احــداث ایــن ســد بــر روی رودخانــه 

و  شــد  شــروع   ۱۳۸۸ ســال  در  )ژاوه رو(  گاورود 
ساختمان آن در سال ۱۳۹۳ به پایان رسید.

ناصــر علیــزاده دیــروز در گفت وگــو بــا ایرنــا 
تصریــح کــرد: کارهــای تکمیلــی در بدنــه ســد ژاوه 
انجــام شــده و اکنــون آماده آبگیری اســت؛ اما به 
دلیــل اینکــه طــرح ارتقــای تصفیه خانــه فاضــاب 
ســنندج هنوز تمام نشــده است، عملیات آبگیری 

نیز فعا انجام نمی شود.
او اضافــه کــرد: بــرای آبگیری نیاز به ســیاب 

داریــم که زودتر از بهمن اتفاق نمی افتد.
و  ژاوه  و  آزاد  ســدهای  طــرح  مجــری 
ســامانه های انتقال درباره علت تاخیر در آبگیری 
ســد ژاوه گفــت: محیــط زیســت ۲ دغدغــه اصلــی 

راه اندازی فاز ۲ تصفیه خانه و اتصال شیرابه دفن 
زبالــه ســنندج بــه تصفیه خانه را بــرای وزارت نیرو 
مشخص کرد که بعد از رفع آن، اقدام به آبگیری 

سد ژاوه شود.
اتصــال  طــرح  اجــرای  یــادآوری  بــا  علیــزاده 
شیرابه دفن زباله سنندج به تصفیه خانه فاضاب 
در ســال گذشــته افــزود: پیش بینــی می شــود کــه 
ظــرف چنــد مــاه آینــده پــروژه ارتقــای تصفیه خانه 

فاضاب سنندج به بهره برداری برسد.
او ادامه داد: سد ژاوه با ظرفیت ۹۴ میلیون 
متــر مکعــب در صورت آبگیری، امــکان انتقال ۷۰ 
میلیــون متــر مکعب آب آن به دشــت های قروه و 

دهگان از طریق خط انتقال وجود دارد.

طرح ارتقای تصفیه خانه فاضاب سنندج ۷۵ درصد پیشرفت دارد

مجلــس  در  کرمانشــاه  مــردم  نماینــده   
شــورای اســامی در دیدار با وزیر نیرو خواستار 
تامین اعتبار هرچه ســریع تر پــروژه تصفیه خانه 

فاضاب کرمانشاه شد.
و  روابــط عمومــی شــرکت آب  گــزارش  بــه 

فاضــاب اســتان کرمانشــاه، محمــد رشــیدی در 
ایــن نشســت دربــاره ظرفیــت نیروگاهــی اســتان 
اظهار کرد: موضوع صادرات برق به کشــور عراق 
بایــد مــورد توجــه وزارت نیــرو قرار گیــرد و در این 
میان بهره گیری از ظرفیت نیروگاهی استان باید 

لحاظ شود. او در ادامه درباره مشکات فاضاب 
کرمانشــاه گفت: تصفیه خانه فاضاب کرمانشــاه 
به عنوان نهمین کان شــهر کشور فقط ۳۰ درصد 
پیشــرفت داشــته و هنوز راه اندازی نشــده اســت 
و ۷۰ درصــد باقیمانــده از پــروژه نیازمنــد تأمین و 

تخصیــص اعتبــار اســت. اســتفاده از فاضــاب و 
پســاب شــهری برای نیروگاه موضــوع دیگری بود 
کــه نماینــده مــردم کرمانشــاه در مجلس شــورای 
اســامی در دیدار با وزیر نیرو درباره آن صحبت 
کرد و خواســتار رســیدگی هرچه ســریع تر به این 

موضــوع شــد. رشــیدی در رابطــه بــا فرســودگی 
شــبکه توزیــع بــرق کرمانشــاه خواســتار اصاح و 
تأمیــن آن شــد تــا از هدررفــت انــرژی جلوگیــری 
شود. در پایان این نشست، وزیر نیرو دستورات 

الزم درخصوص موارد مطرح شده را صادر کرد.

تا پایان مهر؛ آب پایدار به ۱۵ روستای خراسان جنوبی می رسد

ایجاد 3۶۰ هزار شغل برکت در ایام کرونا

رشیدی، نماینده کرمانشاه در مجلس: اعتبار تصفیه خانه فاضالب کرمانشاه هر چه سریع تر باید تامین شود

بررسی طرح جامع مخابرات شرکت ملی گاز 
ایران در شرکت گاز استان اصفهان
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هموطن حیثیت داشته باش 
و همکاری کن

راضیه حسینی

محســن مجتهد شبســتری، عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، درباره مصوبه مجلس مبنی بر »صدور 
واردات  بــرای  مجــوز 
خارجــی«  خودروهــای 
حیثیــت  »بــرای  گفــت: 
وارد  از  بایــد  نظــام 
ماشــین های  کــردن 
خارجــی خــودداری کرد. 
داخلــی  تولیــدات  بایــد 
از  و  داد  افزایــش  را 
خودروهــای  واردات 
خارجی جلوگیری کرد. ایران کشــوری اســت که نباید از 

ماشین های خارجی استفاده کند.«
البتــه خــارج با خارج فــرق دارد. بعضی از خارج ها 
خــود داخــل به حســاب می آیند. طبق گفتــه آقای حداد 
عــادل: »چــون مســلمان های پکــن برخــی اصطالحــات 
نمازشــان فارســی اســت در مــرز فرهنگــی ایــران قــرار 
دارند.« پس چین اصالً خارج به حســاب نمی آید و اگر 
ما خودروهای این کشــور را اســتفاده کنیم، حیثیت مان 
شــرکت های  دلیــل  همیــن  بــه  رفــت.  نخواهــد  بربــاد 
خوروســازی داخــل اگــر خــودروی چینــی به بــازار عرضه 
کننــد عیــن تولیــد داخلــی و ملــی اســت. متأســفانه بــه 
دلیل اینکه کشــورهای اروپایــی، کره ای ها، ژاپنی ها و... 
از اصطالحــات فارســی اســتفاده نمی کننــد، خارجــی بــه 
حساب می آیند و برای ما خیلی بد است که ماشین های 

آنها را استفاده کنیم. 
البتــه موضــوع فقط به خودرو ختم نمی شــود و در 
همین راستا توجه شما را به توصیه آقای وزیر ارتباطات 
هــم جلــب می کنــم: »از موبایــل تولیــد داخل اســتفاده 
می کنــم. تولیــد گوشــی داخلی باکیفیت شــدنی اســت. 

مردم باید همراهی کنند.«
مــردم عزیــز، توجــه کنیــد. همین طــور کــه در حال 
همــکاری بــرای خریــد خــودروی کامــالً داخلــی هســتید، 
گوشــی داخلی را هم در برنامه قرار دهید تا دیگر هیچ 
حــرف و حدیثــی درباره حیثیت باقــی نماند. واقعاً خوب 
نیست در خودروی داخلی با گوشی خارجی کار کنیم و 
مثالً زیر توئیت مان بیاید: »Twitter for iPhone« البته 
ما درک می کنیم که حساب مسئوالن از مردم جداست. 
باید تقســیم کار عادالنه صورت گیرد. همکاری، تحمل، 
حفــظ حیثیــت و آبروی مملکت با ما، احســنت و آفرین 
گفتنش با مســئوالن. اگر مســئولی در خودروی خارجی 
و الکچــری بنشــیند و توئیتــش را بــای آیفون بزند، هیچ 
ایــرادی نــدارد. مهــم مــا مــردم هســتیم کــه می توانیم با 
خریــد جنــس ایرانــی از حیثیت مان دفاع کنیــم. البته تا 
قبل از اینکه این جنس، به دست خارجی ها برسد. آن 
زمان دیگر کاری از دست هیچ کس برنمی آید و حیثیت، 

مثل بادکنک هلیومی به هوا خواهد رفت.
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در سایت روزنامه بخوانید:

بنابــر اعــام مدیر پروژه تولید واکســن کوو 
ایــران برکــت، مجمــوع واکســن  ایرانــی کرونــای 
تحویل داده شــده از ســوی ســتاد اجرایی فرمان 
امام به وزارت بهداشت به ۶ میلیون دوز رسید.
حســن جلیلــی افــزود: تــا امــروز قریــب بــه 
را جهــت  ایرانــی کرونــا  واکســن  ۶ میلیــون دوز 
تزریــق عمومــی تحویل وزارت بهداشــت داده ایم. 
تزریــق  مجــوز  صــدور  از  پــس  و  خــرداد   ۲۵ از 
عمومــی واکســن کــوو ایــران برکت توســط وزارت 
بهداشت، ســرعت تولید نخستین واکسن ایرانی 
تاکنــون ۱۴ میلیــون  افزایــش دادیــم و  را  کرونــا 

دوز واکســن درکارخانــه شــفافارمد تولیــد و روانه 
بخــش کنتــرل کیفیــت شــده کــه در ایــن مرحلــه 
۱۶ تا ۲۰ روز بررســی کیفیت واکســن ها به زمان 
نیــاز دارد و پــس از تأییــد کیفیــت تحویــل وزارت 
بهداشت می شوند. مدیرعامل کارخانه شفافارمد 
کارخانــه  دوی  و  یــک  کــرد: خطــوط  خاطرنشــان 
شــفافارمد در شــهرک دارویــی برکــت هم اکنــون 
فعال و درحال تولید واکســن کرونا هســتند و به 
زودی خبرهای بســیار خوبی برای مردم در زمینه 
دانشــمندان  بــزرگ  دســتاورد  و  برکــت  واکســن 

ایرانی خواهیم داشت.

وضــع  تشــریح  ضمــن  بهداشــت  وزیــر 
بیمــاری کرونــا در کشــور، بر لزوم به روز شــدن 
دســتورالعمل های مرتبــط بــا ایــن بیمــاری تاکیــد 
کــرد و گفــت کــه اقداماتــی ماننــد ترددنکــردن 
شبانه، مسافرت نرفتن، خارج نشدن ماشین ها 
و... نمی توانــد همیشــه ادامــه داشــته باشــد و 
بــا توجــه بــه وضع موجــود برایش فکــری کرده و 

تغییر دهیم.
بــه گــزارش ایســنا، دکتــر بهــرام عین اللهــی 
کوویــد۱۹،  علمــی  کشــوری  کمیتــه  جلســه  در 
گفــت: تحقیقــات مســتند و معتبری کــه همه به 
آن ارجــاع می دهنــد، مقاله هــای کشــور ما اســت 
کــه نشــان می دهــد مــا در بحــران بــا اســتفاده از 
بنابرایــن  کنیــم.  کار  توانســتیم  دانشــمندان مان 
تاریــخ نشــان می دهــد که ایــن تــوان را داریم. در 
بحث ســلول های بنیادین، جزو چند کشــور اولی 
بودیم که روی ســلول های بنیادی در مرکز رویان 
کار کردیــم و در دنیــا موفق عمــل کردیم و اکنون 
ســرآمد هســتیم. بنابراین ما به صورت بالقوه در 
کشــور توان علمی الزم را داریم و این موضوع را 

تاریخ ثابت کرده است.

 از خارج
برای درمان به ایران می آیند

وی ضمــن تشــکر از همــه دانشــمندانی کــه 
در میــدان کرونــا کار کرده انــد، افــزود: بســیاری 
از افــرادی کــه در کرونــا تــالش کردند، خودشــان 
گرفتار بیماری شدند و ناآشنا از بیماری نیستند. 
ایــن افــراد هم با بیماران ســروکار داشــتند و هم 
خودشــان دچــار شــدند و ایثــار و فــداکاری کردند 
که قابل تقدیر است. باید توجه کرد که اهمیتی 
کــه در اســالم بــه علــم و دانــش داده می شــود، 
حضــرت  نباشــد.  مذاهــب  از  خیلــی  در  شــاید 
علــی )ع( می فرماینــد »العلــم و ســلطان« مقــام 
معظــم رهبــری هــم مرتبــا به ایــن موضــوع تاکید 

دارنــد. بنابرایــن مــا مهمتریــن مســاله مان بحــث 
علــم و دانــش و اســتفاده از دانشــمندان اســت. 
در عیــن حــال وضعیــت علمــی ما هــم در منطقه 
و جهــان ممتــاز اســت. مــا بعد از انقــالب، از نظر 
نیــروی انســانی بســیار قــوی عمــل کردیــم و در 
تمامی رشــته ها دانشــمندان صاحب نظری داریم 
کــه مقــاالت متعــددی داده و کار می کننــد. یــک 
زمانــی مــردم کشــور مــا بــرای درمــان به خــارج از 
کشــور می رفتند، اما اکنون برعکس شــده و همه 
از خــارج بــرای درمــان به ایران می آیند که نشــان 
می دهــد دانشــمندان مــا توانســتند در وضعیــت 
خوبــی کار انجــام دهنــد و خدماتــی کــه بــه مردم 

ارائه می شود، در سطح باالیی قرار دارد.

کمیته علمی کرونا کاربردی شود
و  اقدامــات  اینکــه  بیــان  بــا  عین اللهــی 
بایــد کاربــردی شــود،  تصمیمــات کمیتــه علمــی 
گفــت: از ســوی دیگــر ما بایــد مرتبــا اقدامات مان 
را بــه روز کنیــم. به عنوان مثــال باید تغییراتی در 
زمینــه قرنطینــه و الک داونی که در کشــور اعمال 
می شــود، ایجــاد کنیــم و ایــن موضــوع نمی توانــد 
تــا آخــر به همیــن صورت باشــد. اقداماتــی مانند 
خــارج  نرفتــن،  مســافرت  شــبانه،  ترددنکــردن 
نشــدن ماشــین ها و... نمی توانــد همیشــه ادامــه 
داشــته باشــد و بــا توجــه بــه وضعیــت موجــود 
برایــش فکــری کرده و تغییــر دهیم. نه اینکه یک 
چیزی را به عنوان دستورالعمل قرار داده و روی 

آن بایستیم.

بیش از ۵۰ درصد مردم 
واکسینه شدند

وی بــا بیــان اینکــه تــا امــروز بیــش از ۵۰ 
درصــد مردم را واکســینه کردیــم، گفت: در حوزه 
واکسیناســیون به حدود ۴۵ میلیون رسیده ایم و 
دیگــر وضــع دارد فــرق می کنــد و تا دو ســه هفته 

دیگــر شــاید بــه ۷۰ درصــد هــم برســیم. بنابراین 
دیگر الزم نیســت که دســتورالعمل هایی که قبال 
داشــتیم را اجــرا کنیــم، بلکــه باید آن هــا را به روز 
کنیــم. مثــال الک داون هوشــمند را ایجــاد کنیــم و 

مطالب را به روز بتوانیم انجام دهیم.
عین اللهی ادامه داد: در دســتورالعمل های 
درمانــی هــم همینطــور اســت. زمانیکه خــودم به 
کرونــا مبتــال شــدم، انــواع و اقســام داروهــا اعــم 
از کلروکیــن و... و. را روی مــن امتحــان کردنــد. 
هرچیــزی بایــد بــه روز شــود. اگــر بــه ایــن نتیجــه 
رســیدیم کــه دیگر رمدســیویر الزم نیســت، دیگر 
نبایــد  اوال  بنابرایــن  کنیــم.  تجویــز  را  آن  نبایــد 
تعصب داشته باشیم و روی هر چیزی که اجماع 
می شــود، بایســتیم و درمان هــا را بــه روز کنیــم. 
مهمتریــن مســاله ای کــه همــه دانشــمندان بایــد 

نسبت به آن تاکید کنند، واکسیناسیون است.

هجمه به واکسیناسیون از سوی 
عده ای جاهل و مغرض

عین اللهی ادامه داد: جالب است که تا یک 
تــا دو مــاه قبــل همــه ســایت ها و عناصــر بیگانــه 
می گفتند این چه مملکتی است که کسی واکسن 
تزریــق نکــرده و اکنــون می گوینــد چــرا واکســن 
می زنیــد. بنابراین در بحث واکسیناســیون اصرار 
داریــم کــه همــه صحبــت کننــد. امــروز در هجمه 
وحشــتناکی از عــدم واکسیناســیون قــرار گرفتیم 
کــه یک عده جاهل انــد و عده ای هم مغرضند که 
خودشــان می داننــد واکســن خــوب اســت، اما به 
دالیلــی علیه آن صحبت می کنند. همه دوســتان 
بایــد درباره واکسیناســیون کمک کنند و صحبت 
کننــد. ایــن روی مردم موثر اســت. تکلیف اســت 
کــه در رابطــه بــا اهمیــت واکسیناســیون و اثرات 
آن صحبــت کنیــم. مــا اینقــدر هزینــه می کنیــم و 
بیمار به بیمارستان می آید که میزان زیادی برای 
بیمــار و سیســتم هزینــه دارد و بعــد هــم بیمــار 

ریــه و کلیــه اش دچــار مشــکل می شــود. بــر ایــن 
اســاس خواهــش مــا این اســت کــه بــرای آگاهی 
دادن بــه مــردم کمــک کننــد. از روابــط عمومــی 
وزارت بهداشــت هم اعالم کردیم که میزگردهای 
مختلفــی در ایــن زمینــه داشــته باشــند و دربــاره 
واکسیناسیون کودکان و... و. صحبت شود و در 

جهت امیدوار کردن مردم کار کنیم.

لزوم اقدام جدی برای 
توانبخشی بیماران کرونا

وی گفت: موضوع دیگر بحث آموزش های 
و  پرســتاری  پرســنل  بــرای  هــم  کوتاه مــدت 
نگهــداری بیمــار و هــم بــرای پزشــکان اســت که 
نیاز اســت. چرا فورا بیماران اینتوبه می شوند؟. 
بایــد ایــن آموزش هــا داده شــود. مــا همــه جــا 
کــه فــوق ریــه و آی ســی یو و... نداریــم، بایــد به 
پرســنل آمــوزش کوتاه مدت دهیــم که می تواند 
امتیازات باال داشــته باشد. در بحث توانبخشی 
و فیزیوتراپــی هــم بایــد کار جدی انجــام دهیم. 
و  اســت  خــراب  بســیار  توانبخشــی  در  اوضــاع 
بیمــاری کــه دچــار مشــکل ریــوی می شــود، بعد 
بــه یــک معلــول بدل می شــود. در حالــی که اگر 
درســت توانبخشــی کنــد، می توانــد بــه جامعــه 
برگــردد. بایــد در ایــن زمینــه هــم دســتورالعمل 

باشیم. داشته 

مشکات روانپزشکی کرونا 
بیشتر از خود کرونا

مشــکالت  دربــاره  داد:  ادامــه  عین اللهــی 
روان پزشکی هم چه قبل از بیماری، چه در حین 
بیمــاری و چــه بعد از بیماری، مهم اســت. اکنون 
مشکالت روان پزشکی کرونا از خود کرونا بیشتر 
اســت. اکنــون وقتــی بــه افــراد واکســن می زنیم، 
انــگار آب روی آتــش اســت. یعنی اینقــدر از نظر 

روانــی بــرای مــردم مفیــد و موثر اســت. در زمینه 
خودبــاروری و جامعه نگــری هــم بایــد کار کنیــم. 
درســت اســت کــه مــا همــه درمان هــا و روش هــا 
را می خوانیــم، اما در کشــور خودمــان باید این ها 
را چگونــه ارائــه کنیــم؟. در کردســتان یــک وضــع 
اســت، در خوزســتان یک وضع اســت و هر جای 
کشــور وضعیــت خــاص خــود را دارد. ما بــا توجه 
بــه وضعیت خودمان باید انتخاب کنیم. بنابراین 
از  دانــش  کــردن  بومــی  و  جامعه نگــری  بحــث 

مطالب مهمی است که باید انجام شود.
وی افزود: امیدواریم این جلسات با فوریت 
بیشــتر برگــزار شــود و ما هم در ایــن زمینه وقت 
می گذاریــم و بیشــتر رصــد می کنیــم. از دوســتان 
می خواهم که همدلی و هم صدایی را حفظ کنند 
و رســانه ها هــم حتمــا مطالــب را از کمیته هــای 
علمی دریافت کنند. هرچیزی را باید از اهل فن 
بپرســید. مطالــب باید علمی به مردم داده شــود 
و منجــر بــه آشــفتگی و ســردرگمی مــردم نشــود. 
امروز آنچه که متاســفانه در بین مردم از دســت 
داده ایم، اعتماد اســت. مــن به عنوان وزیر مردم 
بــه حرفم اعتماد ندارنــد. زیرا فرد دیگری مخالف 
آن را می گوید. باید اعتماد را به مردم بازگردانیم 
و بداننــد کــه صحبت هــا از یــک مجموعه علمی و 

کارآمد بیرون آمده است.
وی همچنیــن در بحــث واکســن نیــز گفــت: 
وزارت امــور خارجــه، هــالل احمــر و بانــک مرکزی 
دنبــال یــک خــط هســتند و همدلــی وجــود دارد 
کــه ایــن موضــوع باعــث شــده واکســن بــه اندازه 
کافی وارد کشــور شــده اســت. باید توجه کرد که 
مــا بــه عنــوان وزارت بهداشــت تــوان ایــن میــزان 
از واکسیناســیون را نداشــتیم امــا مــردم پــای کار 
آمدنــد. نزدیک به۱۱۰۰ پایگاه تجمیعی در کشــور 
وجود دارد که عمدتا از مردم هستند. در جاهایی 
مثــل حســینیه ها و ورزشــگاه ها واکسیناســیون 

انجام می شود.

ســخنگو و نائــب رئیــس اتــاق اصنــاف ایــران 
گفــت کــه در دو ســال گذشــته تمــام مــدارس مــا 
بــر اســاس مصوبــه ســتاد ملــی کرونــا از آمــوزش 
غیرحضوری استفاده کرده اند و این در حالی است 
کــه طی ســال های متمادی، بازگشــایی مدارس در 
مهر، بازار ویژه ای را برای تامین ملزومات آموزشی 
دانش آمــوزان فراهــم آورده بــود. حــاال بــا شــیوع 
بیمــاری کرونــا، هــم اکنون دومین ســال اســت که 

این بازار از دست رفته است.
مجتبــی صفایــی در گفت وگو با اتاق اصناف 
ایــران اظهــار کرد: با برگزاری مدارس مجازی بازار 
مهــر، تحــت تاثیر منفی قرار گرفته اســت. بازاری 
که مربوط به نوشــت افزار، کیف و کفش مدرســه 

و روپوش مدارس است.
وی افــزود: این هــا تنهــا محصــوالت نهایــی 
را نشــان می دهــد و وقتــی مثــال از تولیــد روپوش 
مدارس صحبت می کنیم در واقع از تامین دکمه 
و نــخ تــا کارگاه هــای خیاطــی را مدنظــر داریــم. 
در همیــن کارگاه هــای خیاطــی و تولیــد روپــوش 
مدارس، بانوان زیادی که خود سرپرســت خانوار 
یــا بدسرپســت هســتند، بــا عناویــن مختلــف در 
بــا  کــه  می کردنــد  فعالیــت  خیاطــی  کارگاه هــای 
مجازی شــدن مدارس، این درآمد هرچند فصلی 
و انــدک را از دســت دادنــد. درباره نوشــت افزار و 
کیف و کفش هم، وضعیت مشابه است و امرار 
معــاش کارگــران و حتــی کارفرمایان این صنوف و 
صنایــع از تولیــد تــا توزیــع با مشــکل روبرو شــده 

است.
صفایــی تصریح کرد: مجموعه این مشــاغل 
و کســب و کارهــا زنجیــره ای بــزرگ بــرای تامیــن 
ملزومــات دانــش آمــوزان را تشــکیل داده انــد که 
حــاال بــا برهــم ریختــن اجبــاری نظــم هــر ســاله 
آموزش هــای  و  درس  کالس هــای  برگــزاری  در 
حضوری، تمام افراد دخیل در این نظم و زنجیره، 

آسیبی جدی دیده اند.
نائــب رئیــس اتــاق اصنــاف ایران بیــان کرد: 
ایــن قانونــی کلــی اســت کــه هرجــا بــازار هــدف، 
آســیب ببینــد، آن صنایــع و مشــاغلی کــه بــرای 
رفــع نیــاز آن بــازار شــکل گرفته انــد آســیب جدی 
دیده و حتی حذف می شود. به همین ترتیب، در 
دوران کرونا بســیاری از صنوف با از دســت دادن 
بازارشــان، کســب و کارشــان را از دســت داده یا 

تغییر شغل داده اند.

حــوزه  در  اتفــاق  همیــن  گفــت:  صفایــی 
مشــاغل مربــوط بــه اقالم مدرســه ای نیــز افتاده 
اســت. مهمتریــن نگرانــی در ایــن باره این اســت 
که می دانیم وقتی بازار یک صنف از بین می رود 
الجــرم، مشــاغل کاذب افزایــش می یابنــد. مثــال 
ممکن اســت دســت فروشــی افزایش یابد. حتی 
ممکــن اســت بــا حــذف کارگــر و حتــی کارفرمــا از 
واحدهــای مجــاز شــغلی، آمــار بــزه  بــاال بــرود که 
این نگرانی، اجتماعی و اقتصادی اســت و انتظار 
مــی رود وقتــی از حمایــت از اصنــاف با مســئوالن 
دولتــی ســخن می گوییــم، جــدی تــر بــه موضــوع 

بیاندیشند.

 انواع دفتر و لوازم التحریر
۴۰ درصد گران شد

از ســوی دیگــر رئیــس اتحادیــه صنف کتاب 

و لوازم التحریــر اصفهــان بــا اشــاره بــه افزایــش 
۴۰ درصــدی قیمــت انــواع دفتــر و لــوازم التحریر 
بــه  گفــت:  جدیــد،  تحصیلــی  ســال  آســتانه  در 
دلیــل سیاســت اشــتباه توزیــع کتــاب در آموزش 
و پــرورش، صنــف لوازم التحریــر طــی ســه ســال 
گذشته به رکودی عمیق رفته است و تقاضا برای 

خرید از این صنف کاهش زیادی یافته است.
اکبــر چیــت ســاز در گفت وگــو بــا ایســنا بــا 
اشاره به وضع بازار لوازم التحریر در آستانه مهر، 
اظهــار کــرد: اگرچــه کرونــا طــی دو ســال گذشــته 
صنــوف مختلــف را فلــج کــرده، امــا ایــن صنف از 

سه سال پیش به رکود عمیقی رفته است.
وی بــا توضیــح ایــن موضــوع، گفــت: دلیــل 
رکــود ایــن اســت که آمــوزش و پرورش بــا گرفتن 
توزیــع کتــب درســی از صنــف لوازم التحریــر، این 

کار را خود در دست گرفت.

رئیــس اتحادیه صنف کتــاب و لوازم التحریر 
اصفهان با بیان اینکه کتاب و لوازم التحریر الزم و 
ملزوم یکدیگر هســتند، گفت: متاسفانه آموزش 

و پرورش این صنف را در کشور فلج کرد.
وی افــزود: در اصــل ۴۴ قانون اساســی ذکر 
شــده دولــت بایــد فعالیــت و شــرکت های خود را 
به بخش خصوصی واگذار کند، اما متاســفانه نه 
تنها این کار صورت نگرفت، بلکه با گرفتن توزیع 
کتاب های درســی از صنف لوازم التحریر، بخشــی 
از فعالیــت بخش خصوصــی را در اختیار آموزش 

پرورش به عنوان نهاد دولتی داد.
چیت ســاز با اشــاره به اینکه جایگاه آموزش 
و پــرورش، آموزش درســی و اخالقــی از نونهاالن 
از دانشــگاه اســت، گفــت: در کجــای  پیــش  تــا 
قانــون نوشــته شــده کــه آمــوزش و پــرورش باید 

توزیع کننده و فروشنده کتب درسی باشد.

شــهریور  طــی  متاســفانه  کــرد:  تاکیــد  وی 
امسال به دلیل این مشکالت و رکود شدید حدود 
۲۵ پروانــه کســب فــروش کتــاب و لوازم التحریــر 
مجــوز خــود را در اصفهــان باطــل کرده انــد و بــه 

نوعی دچار ورشکستگی شده اند.
بــه گفتــه رئیــس اتحادیــه صنــف کتــاب و 
لوازم التحریــر اصفهــان، بــه دلیــل ایــن سیاســت 
اشــتباه آموزش پرورش، کتاب فروشــی با ســابقه 
بیــش از ۴۰ ســال در اصفهــان مغــازه خــود را بــه 

موبایل فروشی اجاره داده است.
وی تصریــح کرد: پیش از این اقدام آموزش 
مغازه هــای  ســال،  از  برهــه  ایــن  در  پــرورش  و 
لوازم التحریــر در مرکــز اصفهــان واقــع در خیابان 
چهاربــاغ پاییــن و ســپه مملو از مشــتری بود، اما 
متاسفانه امروز بازار لوازم التحریر مشتری ندارد.
چیــت ســاز در ادامــه بــا اشــاره بــه کاهــش 
شــدید تقاضــای مــردم در آســتانه ســال جدیــد 
تحصیلی به دلیل پایین بودن قدرت خریدشــان، 
گفــت: بــه دلیــل افزایــش نــرخ ارز، قیمــت انواع 
لوازم التحریــر نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش 

بسیاری داشته است.
وی افــزود: از یــک ســو قیمــت مــواد اولیــه 
تولیــد لوازم التحریــر بــه دلیــل نوســانات نــرخ ارز 
افزایــش یافته، از ســوی دیگــر هزینه های انرژی، 

بیمه، مالیات و ... نیز باال رفته است.
رئیس اتحادیه صنف کتاب و لوازم التحریر 
اصفهان همچنین تاکید کرد: قیمت لوازم التحریر 
به خصوص دفتر بین ۲۰ تا ۴۰ درصد نســبت به 

سال گذشته گران شده است.
وی با بیان اینکه ایران تنها توان تولید کاغذ 
الگــو، روزنامــه و لفــاف را دارد و برای تامین کاغذ 
مرغــوب دفتــر، ناچار به واردات اســت، گفت: در 
ایــن شــرایط بخشــی از کاغذ مــورد نیاز کشــور از 

چین، اندونزی، پرتغال و ... وارد می شود.
چیــت ســاز با تاکید بــر اینکه در حال حاضر 
قیمت جهانی کاغذ افزایش یافته است، گفت: با 
افزایش قیمت کاغذ به طور قطع قیمت دفتر نیز 
افزایش می یابد که نسبت به سال گذشته حدود 

۴۰ درصد انواع دفتر گران شده است.
وی افــزود: از ســوی دیگــر در آســتانه ســال 
تحصیلــی جدیــد قیمت انواع مــداد، خودکار و ... 
نیــز باال رفته اســت، چراکه هزینه های تولید این 

محصوالت در بازار افزایش یافته است.

تسهیالت اشتغال زایی 
 خانگی مددجویان به

۱۰۰ میلیون تومان رسید
خانگــی  اشــتغال زایی  تســهیات  فــردی  ســقف 
مــدد جویــان معرفــی شــده از ســوی کمیته امــداد امام 
خمینی)ره( ســازمان بهزیســتی وسازمان بنیاد شهید و 
امور ایثارگران انقاب اسامی برای مددجویان به ۱۰۰ 

میلیون تومان افزایش یافت.
بــه گزارش بانک مســکن، ســقف فردی تســهیالت 
اشــتغالزایی خانگــی مــدد جویان معرفی شــده از ســوی 
بهزیســتی  ســازمان  خمینــی)ره(  امــام  امــداد  کمیتــه 
وســازمان بنیاد شــهید و امور ایثارگران انقالب اســالمی 
بــرای مــدد جویان بــه ۱۰۰ میلیون تومــان افزایش یافته 
اســت. ایــن رقــم در ســال گذشــته از ســوی نهــاد هــای 
متولی ۵۰ میلیون تومان تعیین شده بود. اما در مرداد 
ماه سال سقف در نظر گرفته شده در یکهزار و سیصد 

و هجدهمین جلسه شورای پول و اعتبار تغییر کرد.
شــورای پــول و اعتبــار در ایــن جلســه بــا پیشــنهاد 
تســهیالت  ســقف  افزایــش  بــر  مبنــی  مرکــزی  بانــک 
بانک هــای  بانک هــا و  عــادی  قرض الحســنه ضــروری و 
قرض الحســنه، تســهیالت قرض الحســنه اشــتغال و نیز 
تســهیالت قرض الحســنه اعطائی بابت خرید انشعابات 
و توســعه خانگــی و کارگشــایی امــور کســب و کار خــرد 

روستایی موافقت کرد.
بر اساس مصوبه این شورا سقف فردی تسهیالت 
قرض الحســنه اشــتغال )اعــم از مشــاغل خانگــی، افراد 
)ره( و بهزیســتی،  امــام  امــداد  تحــت پوشــش کمیتــه 
ایثارگران و ...( ۱۰۰۰ میلیون ریال یا ۱۰۰ میلیون تومان 

تعیین شد.
پس از این مصوبه در پنج مرداد هیات مدیره بانک 
مســکن نیــز به زیــر مجموعه خود مجوز داد این ســقف 
را از ۵۰ میلیــون تومــان تا ســطح ۱۰۰ میلیون تومان در 
ســال ۱۴۰۰ افزایش دهند.بر اســاس این گزارش، دوره 
بازپرداخــت تســهیالت ۱۰۰ میلیونــی اشــتغالزایی را 8۴ 

ماه یا هفت سال در نظر گرفته است.
بانــک مســکن در نامــه ای بــه زیــر مجموعــه خــود 
رونــد  در  تســریع  بــرای  کــه  اســت  کــرده  درخواســت 
پاســخگویی و تکمیــل پرونده متقاضیــان بالفاصله پس 
از وصول این نامه برای تعیین شــعب اقدام کنند. پس 
از آن با تماس تلفنی با متقاضیان آنان را برای دریافت 

تسهیالت به شعب تعیین شده راهنمایی کنند.

برابــر رای هیــات عمومــی دیــوان عدالت 
اداری، عــدم اشــتغال شــخص بیمه شــده بــه 
منظــور دریافت کمک هزینه بارداری ضروری 

است.
بــه گــزارش ایلنــا، هیــات عمومــی دیــوان 
وحــدت  رای  صــدور  هــدف  بــا  اداری  عدالــت 
رویــه، بــه خواســته شــرایط الــزام بــه پرداخــت 
»کمــک بــارداری« طبق مــاده ۶۷ قانون تأمین 
اجتماعی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی، 

ورود کرد. 
بــر ایــن اســاس، عــدم اشــتغال شــخص 

بیمه شــده بــه منظــور دریافــت کمــک هزینــه 
بارداری ضروری است.  

در رای هیــات عمومــی به ماده ۶۷ قانون 
تأمیــن اجتماعــی، اشــاره شــده کــه بــر مبنــای 
آن »بیمه  شــده زن یــا همســر بیمــه شــده مرد 
در صورتــی کــه ظرف یک ســال قبــل از زایمان 
سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته 
باشــد، می تواند به شــرط عدم اشتغال به کار، 

از کمک  بارداری استفاده نماید.« 
قضــات هیــات عمومی تاکیــد کرده اند که 
بــر مبنــای حکــم مقــرر در ایــن مــاده، شــخص 

یــک  اینکــه ظــرف  بــر  عــالوه  بایــد  بیمه  شــده 
ســال قبــل از زایمــان خــود یا همســرش دارای 
ســابقه پرداخت حق بیمه شــصت روز باشــد، 
اشــتغال بــه کار نیــز نداشــته باشــد و بنابراین 
چــه بیمه شــده زنــی باشــد کــه خــود اقــدام بــه 
کــه  باشــد  مــردی  یــا  می نمایــد  بیمه پــردازی 
همســرش بــه تبــع او تحت شــمول بیمــه قرار 
گرفته اســت، به منظور دریافت کمک  بارداری 
مذکــور در مــاده ۶۷ قانــون تأمیــن اجتماعــی، 
اشــخاص  بــرای  اشــتغال  عــدم  شــرط  تحقّــق 

مذکور ضروری است.

بازار مهر؛ متاثر از مدارس مجازی

وزیر بهداشت: الک داون هوشمند برقرار شود

شاغل نبودن؛ شرط پرداخت کمک هزینه بارداری 
تامین اجتماعی

تحویل ۶میلیون دوز واکسن برکت 
به وزارت بهداشت تاکنون


