
ترجمه: سلیم حیدری

در حالــی کــه آلمــان بــه دنبــال تشــکیل 
دولــت جدیــد اســت، احــزاب اصلــی مجبورنــد 
سیاســت هــای مدرن تری را بــرای حمل و نقل 

سال های آینده ارائه دهند. 
مهم نیســت که کدام ائتــاف از انتخابات 
فــدرال آلمــان از انتخابات 26 ســپتامبر )امروز( 
موفق بیرون می آید؛  آنچه مشخص است باید 
توجــه زیــادی بــه کارهــای حفاظــت از تغییــرات 

اقلیمی داشته باشد.
آخرین سلسله حوادث شدید آب وهوایی 
در مناطق غربی و جنوبی کشور آلمان رخ داد؛ 
جایــی کــه نزدیک به 200 نفر در جریان ســیلی 
عظیم جان خود را از دست دادند و خشکسالی 
شــدید در تابســتان چند سال گذشته نیز ایجاد 
شــده اســت. این حوادث سیاســت گذاران را به 

اقدام واداشته است.

بخش حمل و نقل چه ارتباطی 
با تغییرات اقلیمی دارد؟

تحقیقــات علمی تردیدی باقــی نمی گذارد 
کــه تاش هــا برای جلوگیری از تغییرات اقلیمی 
باید شامل تاش هایی برای تغییر سیاست های 
حمــل و نقــل داخلــی و  انواع جابه جایی باشــد. 
به هر حال، بخش حمل ونقل حدود 30 درصد 
از کل مصــرف انــرژی آلمــان و یک پنجم انتشــار 
گازهــای مضر گلخانه ای در قطب های اقتصادی 

اروپا را به خود اختصاص داده است.
اگــر این ارقــام همچنان بــاال باقی بمانند، 
به سختی می توان به هدف مورد توافق سیاسی 
گازهــای  انتشــار  درصــدی   42 کاهــش  بــرای 
گلخانه ای در این بخش تا پایان این دهه رسید.

سبزها خواستار تغییرات 
اساسی هستند

نظرســنجی های اخیــر نشــان می دهــد که 
حزب ســبز آلمان شــانس خوبی بــرای عضویت 
در ائتاف حکومتی آینده دارد. این حزب اکنون 
در جبهه مخالف قرار دارد و در حال برنامه ریزی 
برای اساسی ترین بازسازی در بخش حمل ونقل 

آلمان است.
آنهــا قطعــاً فشــار زیــادی بــر رقبــای اصلی 
خــود به ویــژه کســانی کــه در حــال رقابــت بــرای 
گروه هــای احتمالــی ائتــاف هســتند - شــامل 

اتحادیــه دموکراتیــک مســیحی 
صدراعظــم  محافظــه کار 
حــزب  و   )CDU( مــرکل  آنــگا 
آن  باواریایــی  خواهرخوانــده 
CSU، حزب سوسیال دموکرات 

لیبــرال  و   )SDP( میانــه  چــپ 
وارد   -)FDP( آزاد  دموکــرات  
احــزاب  ایــن  همــه  می کننــد.  

بخش هایــی طوالنــی دربــاره تغییــرات بخــش 
حمل ونقــل در برنامه هــای انتخاباتــی خــود در 
ســال 2021 گنجانده انــد. توافقــی بیــن احــزاب 
وجــود دارد کــه برای کاهش انتشــار آالینده ها، 
اصاحاتی برای وســایل نقلیه شخصی موتوری 

و حمل ونقل عمومی مورد نیاز است.

حرکتی الکتریکی برای نجات؟
)خــرداد(  ژوئیــه  در  نقطــه عطــف  اولیــن 
گذشــته محقــق شــد؛ هنگامــی کــه بیــش از 1 
میلیــون اتومبیــل کامــاً برقــی و هیبریــدی در 
جاده هــای آلمــان شــروع بــه حرکــت کردنــد. در 
ســال 2016 )زمســتان 1395 تا زمستان 1396(  
بیــش از 2 میلیــارد یــورو )2.4 میلیــارد دالر( به 
عنــوان یارانه به خریدارانی که مایل به داشــتن 
خودروهــای ســازگار با محیط زیســت هســتند، 

اختصاص داده شده است. 
کرســتین مایــر از اتاق فکر محیط زیســت 
مســتقر در برلیــن به دویچــه وله گفت: »نقطه 
عطف واقعی زمانی رخ می دهد که خودروهای 
الکترونیکی دســت دوم )که بســیاری از آنها در 
ابتــدا بــه عنــوان خودروهــای شــرکتی خریداری 
می شــدند( بــا قیمــت مناســب در بــازار عرضــه 

شوند.«
با توجه به تمرکز همه خودروسازان بزرگ 
آلمانی بر روی برندهای خود، حرکت به ســمت 
خودروهــای الکترونیکــی برگشــت ناپذیر به نظر 
می رســد. ســبزها تاش می کنند تا پس از سال 
2030 تنهــا فــروش خودروهــای بــدون آالینــده 
مجــاز باشــد؛ تصمیمی که می توانــد منجر به از 

بین رفتن موتورهای احتراق داخلی شود.
همه احزاب اصلی آماده حمایت مستمر و 
گســترده در زمینه توســعه شارژ باتری در خانه 
هستند. به منظور افزایش حمل ونقل شخصی 
تمیز، از کارخانه جدید تســا در خارج از برلین 
کــه تــا پایــان ســال بــه بهــره بــرداری مــی رســد 

انتظــار مــی رود ســاالنه حــدود 
نیــم میلیون اتومبیــل تمام برقی 
تولید کنــد. توســعه خودروهای 
مجهــز بــه هیــدروژن )ســوخت 
هیبریدی( به عنوان یک اولویت 
دیــده  آلمــان  احــزاب  بیــن  در 

نمی شود.

حمل و نقل عمومی 
در کانون توجه است

اکنــون حدود 48 میلیــون خودرو )در حال 
اضافــه شــدن( در آلمان ثبت شــده اســت. آنها 
ممکن است به طور فزاینده ای دوستدار محیط 
زیســت باشــند اما مشکل مناطق شــهری را که 
از تراکــم شــدید ترافیــک در حــال خفــه شــدن 
هســتند، حــل نمــی کنــد.  تنهــا راه حــل ایــن 
مشکل می تواند کاهش تعداد خودروهای مورد 
اســتفاده با گســترش خدمــات اشــتراک خودرو 
باشد. راه حل بهتر بهبود حمل ونقل عمومی در 

مناطق شهری و روستایی است.
در اینجــا نیــز ســبزها تندتریــن اصاحــات 
را پیشــنهاد می دهنــد. ایــن اصاحــات بــا تمرکز 
بر این اســت که ســوار شــدن با قطار جایگزین 
بسیار بهتری است. میلیاردها دالر دیگر اکنون 
بــرای بهبــود خدمــات اپراتــور راه آهــن آلمــان 
)Deutsche Bahn( در نظر گرفته شده است و 
در  ایــن حــال نقش رقبای حمل ونقل بومی هر 
منطقه، به ویژه در مناطق روستایی کم برخوردار 

تقویت می شود.
اکنون داچ بن )Deutsche Bahn( بیش از 
33000 کیلومتر )20000 مایل( خطوط راه آهن 
را اداره می کند و این شبکه قرار است گسترش 
یابد. با این حال، روشــن اســت که برنامه های 
نوســازی و توســعه بیشــتر از آنچه پیش از این 
تصــور می شــد، به طــول خواهــد انجامیــد؛ زیرا 
600 کیلومتر مسیرها و بسیاری از پل ها بر اثر 
سیل اخیر تخریب شده اند و در اسرع وقت به 

تعمیرات اساسی نیاز دارند.
طرح هایــی وجــود دارد که شــهرهای بزرگ 
آلمان را مطابق با یک جدول زمانبندی دقیق به 
هم وصل می کند، به طوری که قطارها به طور 
همزمــان در هــر ســاعت یا حتی هــر 30 دقیقه 
می رســند. بدیــن ترتیــب تغییــر قطارهــا بــرای 

مسافران آسان تر و قابل پیش بینی تر می شود.
برخــی احزاب خواســتار بازگشــایی خطوط 
راه آهنــی شــده اند کــه مدت ها قبــل در مناطق 
کم جمعیــت رها شــده اند. این خطــوط به دلیل 
سودآور نبودن بسته شده بودند. آنها می توانند 
بــار دیگر بــه عنوان خطوط روســتایی به زندگی 

خود ادامه دهند. 
بزرگترین چالش برای اپراتورهای راه آهن، 
دیجیتالــی شــدن جعبه های ســیگنال و کلیدها 
در ســال های آینده خواهد بود. سورن کاوس، 
مســئول فنــی ســایت آزمایش دیجیتالی ســازی 
قطار در شرق آلمان، به دویچه وله گفت: »شما 
فقــط مــی توانیــد ایــن کار را مرحلــه بــه مرحلــه 
انجام دهید. دیجیتالی شدن کامل خطوط ریلی 

چیزی جز یک انقاب تکنولوژیکی نیست.«

سایر وسایل حمل و نقل
کاهــش  و  آهــن  راه  بهبــود سیســتم  بــا 
بیشتر دی اکسید کربن، حزب سبزها همچنین 
امیدوار است که به تمام پروازهای داخلی پایان 
دهنــد و یارانــه فرودگاه هــای کوچکتر منطقه ای 

را لغو کند.
در دوره قانونگــذاری بعــدی انتظار می رود 
کــه مقامات محلی در توســعه مفاهیم ابتکاری 
ترافیک متناســب با نیازهای جوامع در منطقه، 

نقش بیشتری داشته باشند.
اشــتراک  اتومبیــل،  اشــتراک گذاری  بــه 
دوچرخــه و اســکوترهای الکترونیکی به احتمال 
زیــاد افزایــش بیشــتری پیــدا خواهنــد کــرد. اما 
ایجــاد  بــرای  تمایــل سیاســی  از همــه  مهمتــر 
فضاهــای عمومی بیشــتر برای دوچرخه ســواری 
وجــود دارد. بــه آرامــی امــا مطمئنــاً بخش هــای 
زیــادی از جاده هــای مناطق شــهری از خودروها 
گرفتــه می شــود تــا خطوط امن تر و وســیع تری 
برای دوچرخه ســواران ایجاد شود. این برنامه ها 

قرار است ادامه یابد.
انتظار می رود بودجه همه این اقدامات از 
درآمدهای مالیاتی، منابع مختلف اتحادیه اروپا 

و عوارض کامیون های داخلی تامین شود.
بــه طــور کلــی  همــه احــزاب اصلــی آلمان 
موافــق هســتند کــه بخش حمل و نقــل نیاز به 
بازنگری دارد و سرمایه گذاری های عظیمی برای 

انجام این کار الزم است.
منبع: دویچه وله
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علی پاکزاد

وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( در 
حالی در سفر هفته گذشته رئیس جمهوری به 
اســتان ایــام، وعــده ایجاد دو میلیون اشــتغال 
صنعتی طی چهار ســال آینده را داده اســت که 
بــرای تحقــق ایــن وعده، صنعت کشــور نیازمند 
بیــش از 3هــزار تریلیون تومان ســرمایه گذاری 

صنعتی است.
ســیدرضا فاطمی امین در نشســت شورای 
اداری شهرســتان ایــوان عنــوان کــرد کــه دولــت 
سیزدهم برای 4 میلیون اشتغال طی چهار سال 
آینــده برنامه ریــزی کــرده اســت و از ایــن میــزان 
اشتغال، قرار است دو میلیون اشتغال را  وزارت 

صمت در کشور ایجاد کند.
دغدغه هــای  اصلی تریــن  از  یکــی  اکنــون 
دولت، ایجاد اشتغال است؛ اشتغال مولدی که 
بتوانــد در میــزان تولید واقعــی کاال و خدمات در 
کشــور تاثیرگذار باشــد و از ایــن طریق بتواند به 
مهــار رکــود تورمی بپــردازد که بیــش از یک دهه 
بــر اقتصــاد ایران ســایه افکنده اســت. به همین 
دلیــل بایــد وجــه عمده تاش وزیــر جوان صمت 
معطــوف بــه ایجــاد اشــتغال صنعتــی در کشــور 
باشــد؛ اشــتغالی که به دالیــل مختلف تضعیف 
شــده اســت و تــا موانــع کســب و کار در فضــای 
تولیــد مرتفــع نشــود نمــی تــوان انتظــار داشــت 
میزان اشــتغال ایجادشــده در کشور رقمی قابل 

توجه شود.
بــه روزتریــن میزان اشــتغال صنعتــی را در 

آمارهــای وزارت صنعت می توان 
اســاس  بــر  کــرد،  وجــو  جســت 
پروانــه بهــره بــرداری واحدهــای 
بــر  شــود.  مــی  اعــام  صنعتــی 
اخریــن  کــه  آمــار  ایــن  اســاس 
گــزارش آن در دولــت دوازدهــم 
تهیه شده و مربوط به چهارماهه 
نخست سال 1400 است، میزان 

اشــتغال صنعتــی ایجادشــده طــی ایــن دوره در 
کشــور رقمــی حــدود 54هــزار و 245 نفــر بــوده 
اســت کــه بازهــم براســاس همیــن گــزارش ایــن 
میزان اشتغال مربوط به 2169 مجوز بهره برداری 
صادرشــده در چهــار ماهــه نخســت ســال جاری 

است.
این آمار چند نکته را روشن می کند: نکته 
اول آنکه بخش عمده واحدهای صنعتی به بهره 
بــرداری رســیده در ایــن دوره زمانــی واحدهــای 
کوچــک و متوســط بــوده انــد و متوســط تعــداد 

نیروی کار این واحدها حدود 25 نفر است.
ایــن  گــذاری  ســرمایه  آنکــه  بعــدی  نکتــه 
واحدهــا ســرجمع حدود 86 هــزار میلیارد تومان 
بوده است که به صورت سرانه می توان گفت در 
هــر واحد 40 میلیارد تومــان برای به بهره برداری 

رسیدن سرمایه گذاری شده است.
در نهایت تقسیم تعداد اشتغال ایجاد شده 
در ســرجمع ســرمایه گذاری انجــام شــده نشــان 
می دهــد ســرمایه الزم بــرای ایجــاد هــر اشــتغال 
صنعتــی در کشــور به رقمــی معــادل 1.6میلیارد 

تومان رسیده است.
اگــر در تحلیــل ایــن آمارها 
از همیــن انتهــا آغاز کنیم تحقق 
در  ســیزدهم  دولــت  برنامــه 
زمینــه اشــتغال صنعتــی رقمــی 
تومــان  3000تریلیــون  معــادل 
سرمایه گذاری صنعتی نیاز دارد. 
بــرای آنکــه متوجه ابعاد این رقم 
بشــویم کافی اســت بدانیم کل بودجه کشور در 
ســال 1400 رقمــی معــادل 2882تریلیون تومان 
اســت کــه بخــش زیــادی از آن کســری اســت و 

محقق نخواهد شد.
بــه ایــن ترتیــب وزارت صمــت بــه فــرض 
ثابــت مانــدن قیمت ها تا چهارســال آینــده باید 
تمهیداتی به کار ببندد که این میزان سرمایه وارد 
عرصــه صنعت کشــور شــود تا بتوانــد دومیلیون 
اشــتغال صنعتــی مولــد ایجــاد کنــد کــه این یک 
عملکــرد ایــده آل خواهد بود؛ البتــه در این میان 
یک تبصره نیز قابل تعریف است: ایجاد اشتغال 
در وزارت صمــت بــا توجــه بــه در اختیار داشــتن 
حیطــه بازرگانــی و اصناف خدماتــی تنها محدود 
بــه اشــتغال صنعتی نیســت و اگــر فاطمی امین 
بتوانــد در چهــار ســال آینــده فرصتی برای رشــد 
مشاغل صنفی و خدماتی ایجاد کند می تواند به 
رقم دو میلیون اشــتغال دســت پیدا کند ولی به 
طــور حتــم این نوع اشــتغال نمی تواند بــه اندازه 
اشــتغال صنعتــی در رشــد اقتصــادی و تحقــق 
اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از اهداف دولت 

سیزدهم موثر واقع شود.
در ســوی دیگــر، همان طــور که اشــاره شــد 
تمرکز سرمایه گذاری های صورت گرفته در بخش 
صنعــت حــول و حــوش صنایــع کوچــک رخ داده 
است و اگر بخواهد بر اساس همین الگو پیش 
بــرود نیازمنــد تاکیــد بــر حمایت هایــی دارد کــه 
زنجیره هــای پایین دســت صنایــع را تقویــت و به 
آنها کمک کند که این نوع صنایع بتوانند ســهم 
عادالنــه ای از ســود کل زنجیــره تولیــد را جــذب 

کنند.
نکتــه طایــی دیگر این اســت کــه فاطمی 
امیــن بایــد بــرای جــذب ســرمایه گذار به بخش 
کنــد.  رقابــت  بانکــی  نرخ هــای  بــا  صنعــت 
همان طور که اشــاره شــد میزان ســرمایه گذاری 
صورت گرفته در چهارماهه نخست سال 1400 
به ازای هر واحد صنعتی به بهره برداری رسیده 
حــدود 40 میلیــارد تومــان اســت. صاحبان این 
ســرمایه اگــر چــه ترجیــح داده انــد کــه ســرمایه 
و نقدینگــی خــود را وارد عرصــه تولیــد کننــد، 
اگــر بــا نرخ 18 درصد ســود ســپرده ایــن میزان 
سرمایه را در بانک قرار می دادند ماهانه بدون 
هیــچ ریســک و هزینه قانونــی از جمله مالیات 
و بیمــه و امثالهــم 600 میلیــون تومــان عایــدی 
داشــتند. ســید رضــا فاطمــی امیــن اگــر قصــد 
ایجــاد دومیلیون شــغل صنعتی در چهار ســال 
آتــی دارد بایــد بــرای ســرمایه گذاران بــه قــدری 
انگیــزه ایجــاد کند که صاحبان ســرمایه تمایلی 

به سپرده گذاری بانکی نداشته باشند. 

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
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هوالرزاق

 پیش بینی بانک توسعه آسیا

از رشد ۸.۱ درصدی اقتصاد 
چین در سال 2۰2۱

بانــک توســعه آســیا در تــازه ترین گزارش خود رشــد 
اقتصادی 8.۱ درصدی در سال جاری میادی )۲0۲۱( را برای 

چین پیش بینی کرده است.
بــه گــزارش ایرنــا از رادیــو بین المللی چیــن، این بانک 
همچنیــن پیش بینــی خــود از رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی 
آســیا را کــه شــامل 46 اقتصــاد در حــال توســعه در منطقــه 
آسیا-اقیانوســیه می شــود کــه عضــو ایــن بانک هســتند، در 
ســال 2021 میــادی کمتــر و معــادل ۷.1درصــد اعــام کــرده 
کــه ایــن درصــد از پیش بینــی ۷.3 درصــدی مــاه آوریل این 
بانک پایین تر است. در حالی که اقتصاددانان بانک توسعه 
آســیا انتظــار دارند کــه تقاضای خانوارهــا در چین به تدریج 
بهبــود پیــدا کند و نهایتا به کمک بخش خدمات این کشــور 
بیاید، دومینیک پسل، رئیس واحد اقتصاد نمایندگی بانک 
توســعه آســیا در چیــن، با اشــاره به اینکه احیــای به مراتب 
طوالنی مدت تر در مصرف خانوار چین با سرمایه گذاری های 
بیشــتر در بخــش زیرســاخت و عملکــرد عالی ادامــه دار این 
کشــور در حوزه صادرات جبران می شــود، تاکید دارد که به 
محــض لغــو کامــل محدودیت هــای کرونایی، مردم بیشــتر 
مســافرت خواهند کرد و تقاضای آنها برای دریافت خدمات 
بیشــتر خواهــد شــد. دیویــد چائو، اســتراتژیک بــازار جهانی 
منطقه آسیا-اقیانوسیه در شرکت اینوسکو، نیز بر این باور 
اســت کــه پایه هــای اقتصــادی چیــن همچنان قوی هســتند 
و رشــد آتــی اقتصــاد این کشــور در ســال 2022 میادی نیز 
پایدار و ثابت باقی خواهد ماند و چین می تواند از پتانسیل 
سیاســت پولی خود برای پشــتیبانی از اقتصادش اســتفاده 

بیشتری داشته باشد.

گسترش استفاده از هوش 
مصنوعی در حوزه سالمت 

ترجمه:  محمود نواب مطلق

هــوش مصنوعــی در ایــن حــوزه ســامت صرفــا بــه 
اســتفاده از یــک نرم افــزار بــرای کنتــرل از راه دور محــدود 
نمی شــود. اســتفاده از هــوش مصنوعــی در ایــن حــوزه به 
صورت بهره برداری از گروه عظیمی از سیستمهای رایانه ای 
اســت که قادرند در چشــم به هم زدنی مقادیر بسیار زیادی 
اطاعات را پردازش و تجزیه و تحلیل کنند و نتایجی بسیار 
قابل توجه را استخراج کنند؛ نتایجی که استخراج آنها به 

کمک نیروی انسانی ده ها سال زمان نیاز دارد. 
به کمک این سیســتم ها که کارشناســان آن را هوش 
مصنوعــی در حــوزه ســامت نامیده اند؛ تشــخیص و تجویز 

ارتقــای  مؤثــر،  داروهــای 
سامت بیماران و بسیاری 
دســتاوردهای دیگر میســر 
می شــود؛ چراکــه توانایی و 
کارآمــدی هــوش مصنوعی 
بــه  اطاعــات  پــردازش  در 
در  هرگــز  کــه  نحویســت 

ذهن بشر نمی گنجد.
دیگــر  عبــارت  بــه 

هــوش مصنوعــی در کمتریــن زمــان بهتریــن نتایــج را به بار 
مــی آورد. این یک واقعیت اســت وتحقــق آن به هیچ عنوان 
دور از ذهن نیست. بدین منظور صرفا باید سیستم رایانه ای 
متناســب بــا فعالیــت حــوزه ســامت از ســوی شــرکت های 
ذی ربط انتخاب شــود تا قدرت پردازش داده ها و اســتخراج 
نتایج مورد نظر در توانش باشــد. البته شــرکت آی بی ام در 
ایــن زمینــه مزیتهایــی دارد. قطعــا بــا سیســتم های رایانه ای 
قدیمــی نمــی توان از هوش مصنوعی برای پــردازش داده ها 
به ویژه در حوزه سامت استفاده کرد؛ چراکه در این حوزه 
روزانــه نیــاز به پردازش حجم عظیمــی از اطاعات با هزاران 

عملیات دیجیتالی وجود دارد. 
همچنیــن موضــوع امنیــت ســایبری در آن از اهمیــت 
بســیار باالیــی برخــوردار اســت. بنابراین سیســتمهایی باید 
اســتفاده شــوند کــه قــدرت و ســرعت عمــل بســیار باالیــی 
برای تضمین انجام این عملیات داشــته باشــند. عاوه برآن 
توانایی  برقراری امنیت سایبری در سطح باالی  ویژه حوزه 
ســامت نیزمــورد نظراســت.  شــرکت آی بی ام سیســتمهای 
عملیاتــی رایانــه ای متناســب طراحی و اجرا کرده اســت. در 
این سیستم ها از میکرو پروسسورهایی به نام پاور استفاده 
شــده اســت. کلمــه پــاور ) قــدرت( تصادفــی انتخاب نشــده 
است. این سیستمها از قویترین سیستمها در نوع خود در 
جهان هســتند. به همین دلیل مؤسســات فراوانی از آن در 
عملیــات هــوش مصنوعی و پردازش خــودکار اطاعات خود 
اســتفاده می کننــد. بــا یک جســت وجوی ســاده  در اینترنت 
متوجــه مــی شــوید کــه از هــر ده شــبکه توزیــع 8 تــای آن و 
از هــر10 گــروه بانکــی 8 تــای آن و از هــر10 شــرکت بیمــه 9 
تــای آن زیرســاختهای رایانــه ای خــود را مجهــز بــه سیســتم 
رایانــه ای هــوش مصنوعی پاور از شــرکت آی بــی ام کرده اند. 
وضع کاری همه این شرکت ها به گونه ایست که نمی توانند 
از سیســتمهای معمولــی بــا قدرت متوســط اســتفاده کنند؛ 
بــه همیــن دلیــل از تجهیــزات هــوش مصنوعی این شــرکت 
کــه تضمین کننــده انجام عملیات گســترده  و مؤثرمورد نیاز 

آنهاست، بهره می برند.
شرکت آی بی ام در ابتکاری دیگر سیستمهای رایانه ای 
خود را برای شرکت های پخش مجهز به نرم افزار کلود کرده 
است. به کمک این نرم افزار، سیستمهای قدیمی  به آسانی 
بــا مجهــز شــدن  بــه آن بــه روز می شــوند و از ایــن طریــق 
قیمت گذاری به روز برای آنها ممکن می شود. بدین ترتیب 
می تــوان عــاوه بــر مدیریت هزینه ها به کاهــش بین 30 تا 
40درصدی آنها دســت یافت. شــرکت پخش  کومارچ از این 
سیســتم بهره مند شــده است. اســتفاده از هوش مصنوعی 
در آی بــی ام پــاور کومــارچ بــه خصــوص در حــوزه ســامت و 
خدمات پزشکی فواید فراوانی برای آن داشته است. شرکت 
آی بــی ام همچنیــن بــرای مشــتریان خــود کتابــی بــه همیــن 
منظور حاوی اطاعات مناسب در خصوص فواید استفاده از 
هوش مصنوعی در سیستمهای رایانه ای و دستورالعمل های 

استفاده از آن منتشر کرده  است.
منبع: یورونیوز

لزوم برنامه ریزی 
استراتژیک برای خط 

لوله صلح
محمدصادق محبی نظر

دکتری مهندسی برق و کارشناس حوزه انرژی

صلــح  لولــه  خــط 
بــه   )Peace Pipeline(
گاز  صــادرات  منظــور 
ایران به هند و پاکستان 
حضــور  هــدف  بــا 
استراتژیک  انرژی گستر 
جمهــوری اســامی ایران 
از  هنــد،  شــبه قاره  در 
اواخــر دهــه 90 میــادی 

مطرح شد.
 ایــن خــط لولــه بــه 
کیلومتــر   2۷00 طــول 
طراحــی شــده اســت که 
در  آن  کیلومتــر   1100
ایــران، ۷80 کیلومتــر در 
پاکستان و 600 کیلومتر 

در هندوســتان بــا هــدف صــادرات روزانــه 150 میلیــون 
مترمکعــب گاز میــدان پــارس جنوبی قرار اســت احداث 
 شــود. عملیــات اجرایــی در ســال 2002 آغاز شــد اما به 
دلیــل فشــارهای حداکثــری آمریــکا و برخــی متحــدان 
منطقه ای، دو کشــور هند و پاکســتان؛ علیرغم نیازهای 
شــدید بــه تکمیــل و تنوع ســبد انــرژی، رغبتی بــه ادامه 

روند اجرایی نشان ندادند. 
حــذف  ایــران،  نفــوذ  کاهــش  هــدف  بــا  آمریــکا 
کشــور از کوریــدور انتقــال گاز اوراســیا و فاصله گیــری 
از بــازار انــرژی Indian Subcontinent، ایــده ایجــاد و 
TAPI: Turkmenistan-( تاپــی  لولــه  احــداث خطــوط 
شــرکت   )Afghanistan-Pakistan-India pipeline
یونوکال )Unocal(  را با حمایت عربستان سعودی و با 
هدف ترانزیت گازی ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-
هند مطرح کرد. میزبانان خط لوله تاپی در سال 2010 
موافقتنامــه ای را مبنــی بــر عرضــه 1.2 میلیــارد فــوت 
مکعــب گاز ســالیانه امضــا کردنــد و در دســامبر 2015 
روســای جمهــور ترکمنســتان)قربان قلی محمــداف(، و 
افغانستان)اشــرف غنــی( و نخســت وزیــران پاکســتان 
)نــواز شــریف( و هنــد )نارنــدرا مــودی( عملیــات اجرای 

خط لوله تاپی آغاز شد.
همچــون  مســائلی  طــرح  بــا  همــواره  آمریــکا 
خشــونت گرایی وتروریســم، اختافــات قومــی و مذهبی 
و ســایه حضــور داعــش در شــمال افغانســتان؛ با اغراق 
شــرایط ژئوپلیتیکی منطقه، ســعی در تعلیق اجرای این 
خــط لولــه را هــم داشــت. القــا و تقویــت ایــن تفکــر کــه 
در ایــن مناطــق، گفتمان امنیتی نظامی در اولویت بوده 
و نمی تــوان بــه فرجــام چنیــن طرح هایــی امیــد بســت و 
کشــورهای مســیر خــط لولــه صلــح، فاقد حداقــل زمینه 

های همگرایی و گفتمان مشترک هستند.
اختافــات اســام آبــاد و دهلــی نــو در خصــوص 
منطقــه کشــمیر، اختافــات افغانســتان و پاکســتان بــر 
 )Durand line(سر ایالت خیبر پختون خاه و مرز دیورند
نیــز همــواره بــه عنــوان چالش در مســیر انتقــال گاز به 
شــبه قاره هند مطرح اســت. علیرغم همگونی فرهنگی، 
سیاســی و ایدوئولوژیکــی کشــورهای میزبــان خــط لوله 
صلــح، همچنــان فقــدان مدیریــت واحد انــرژی در میان 
بــا  پاکســتان،  افغانســتان و  ایــران،  مثلــث کشــورهای 
دسیسه های آمریکا و متحدانش باعث شده است خط 
لولــه صلح همانند ســایر خطوط لولــه خواهر مانند خط 
لوله گاز قطر به اروپا، خطوط لوله انرژی میادین شرقی 
ســیبری بــه چیــن، همچنــان بــر روی صفحــات کاغــذی 

نقشه برجای بماند.
فــاز اولیــه خط لوله صلح در داخل کشــور تا نقطه 
مرزی آماده شــده اســت و دیپلماســی انرژی باید سنگ 
بعــدی بنــای خــط لولــه صلــح را در پاکســتان بگــذارد تــا 
اســام آباد بایــد در تکمیــل ســبد انــرژی خــود راســخ تر 
از گذشــته پیشــگام شــود. بــا نگاهی به حضــور میدانی 
قدرتمنــد و دیپلماســی ارزش محــور جمهــوری اســامی 
در کشــورهای ســوریه و عــراق در دهــه گذشــته و ایجاد 
تعامات ســاختارمحور در منطقه، تکمیل پازل منطقه، 
فقــط بــا محوریــت ایــران امــکان پذیر اســت و خــط لوله 
صلــح، عــاوه بــر انتقــال انــرژی از ایــران بــه شــبه قاره، 
مرزهای اســتراتژیک ایران در آســیای میانه را به جنوب 

شرق پیوند می زند. 
تغییــرات  و  اســامی  بیــداری  رونــد  گســترش  بــا 
سیاسی امنیتی منطقه  و مهمتر از همه خروج آمریکا، 
نقش جمهوری اســامی ایران به عنوان بازیگر موثر در 
زمینــه انتقــال انرژی به شــبه قاره بیــش از پیش نمایان 
اســت. دیپلماســی قدرتمنــد انــرژی جمهــوری اســامی 
می توانــد روند همگرایی کشــورهای میزبان خطوط لوله 
انــرژی را کامــل کند، هم ســویی تجــارت و اقتصاد انرژی 
را با همگرایی منطقه ای بهبود بخشــد و ابعاد سیاســی، 
دیپلماســی، امنیتــی و فرهنگــی را در منطقــه توســعه 

دهد. 
بــدون حضــور  کــه  اســت  ایــن  بــر  نگارنــده  نظــر 
موثــر ایــران در ایــن کریدور، ســایر خطوط لولــه انتقال 
ســایه  از  متاثــر  و  داشــت  نخواهــد  فرجامــی  انــرژی 
ایــاالت متحــده و ســایر  سیاســت های مداخله جویانــه 
متحــدان منطقه ای، محکوم به تعلیق اســت. لذا حلقه 
مفقــوده مدیریت ترانزیت انرژی، بهره مندی از تدبیر و 
دیپلماسی میدانی ایران است؛ امری که عاوه بر حفظ 
و گســترش منافع مشــترک، باعث تنوع بخشی به سبد 
صادرات انرژی و انحصار بازار صادرات انرژی می شود. 
نقــش اســتراتژیک و ژئوپلیتیکــی ایــران، هموارکننــده 
مســیر پــر پیــچ و تــاب خطــوط لولــه صلــح اســت و در 
وضع کنونی، خاســتگاه بین المللــی انرژی به این کانون 

هدایت همگرا می شود.
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صدای اعتراض رئیس جمهوری 
 هم برای به گرانفروشی

پروازهای اربعین بلند شد
دراواضاعــیکــهبلیــتپروازهــایاربعیــنهمچنــان
درهالــهایازابهــامقــرارداردوتخلفــاتبســیاریدراین
زمینــهماننــدگرانفروشــیوکمبــودبلیتهــایدوطرفــه
بــهچشــممیخــورد،خبریازمســئوالنایــنایرالینهاو
پاســخگوییآنهــادراینزمینهنیســت،تــاجاییکهاین

موضوعصدایرئیسجمهوریراهمدرآورد.
به گزارش ایسنا، طی هفته های گذشته و بر اساس 
توافــق صــورت گرفتــه بیــن دولــت عــراق و ایــران قــرار بــود 
۶۰ هــزار زائــر ایرانــی بــا شــرایط و پروتکل هــای بهداشــتی 
ماننــد واکســینه شــدن و تســت PCR منفــی ۷۲ ســاعته 
بتواننــد بــرای شــرکت در مراســم اربعیــن بــه نجــف بروند. 
از ســوی دیگــر ســازمان هواپیمایی کشــوری در توافقی که 
بــا ایرالین هــای داخلی داشــت اعــام کرد کــه قیمت بلیت 
هواپیما برای پروازهای اربعین در بازه  زمانی ۲۸ شــهریور 

ماه تا ۱۰ مهر ماه مشخص شده است.
محمد حسن ذیبخش، سخنگوی سازمان هواپیمایی 
کشــوری در ایــن بــاره گفــت: قیمــت بلیــت هواپیمــا بــرای 
پروازهای تهران، شــیراز، اصفهان، تبریز و اهواز به مقصد 
نجــف پنــج میلیــون تومــان بــه صــورت دو طرفــه و یکطرفه 
ســه میلیــون و ۲۰۰ هــزار تومان و پروازهای مشــهد شــش 
میلیــون تومــان به صورت دوطرفــه و یکطرفه چهار میلیون 

تومان تصویب شد.
شــرکت های  از  کــدام  هــر  چنانچــه  افــزود:  وی 
هواپیمایــی و آژانس های مســافرتی از این مبلغی که مورد 
توافــق ســازمان هواپیمایــی کشــوری و انجمن شــرکت های 
هواپیمایــی هســت تخطــی کنند و نســبت به گرانفروشــی 
اقدام کنند، مســافران می توانند از طریق ســایت ســازمان 
هواپیمایی و سامانه شکایات مردمی اقدام کرده، قطعاً در 
ســازمان با توجه به پیش بینی صورت گرفته خیلی ســریع 

نسبت به این موضوع رسیدگی خواهد شد.
این درحالی است که شرکت های هواپیمایی با وجود 
توافــق صــورت گرفتــه و هشــدارهای مســئوالن دولتــی و 
نماینــدگان مجلــس، تخلفات بســیاری در ایــن زمینه کرده  
و می کننــد و بــه نظــر می رســد کســی پاســخگوی این وضع 
نیســت. این موضوع صدای اعتراض رئیس جمهوری را هم 
بلنــد کــرد، بــه طــوری کــه ابراهیم رئیســی جمعه شــب در 
پایان ســفر به اســتان ایام تصریح کرد: مبادا شــرکت های 
هواپیمایی نسبت به زائران اجحاف بکنند و به هیچ عنوان 
اجحــاف در ایــن موضــوع پذیرفتنی نیســت و هیچ شــرکت 
هواپیمایــی اجــازه نــدارد در قیمت هــا اجحــاف کننــد. ایــن 
درحالی اســت که شــرکت های هواپیمایی با وجود توافقی 
کــه خودشــان در تعییــن قیمــت پروازهــا دخیــل بوده انــد 
مجلــس،  نماینــدگان  و  دولتــی  مســئوالن  هشــدارهای  و 
تخلفــات بســیاری در ایــن زمینــه کــرده  و می کننــد. یعنــی 
ایرالین هــا بلیــت پروازهــای اربعیــن را باالتــر از نرخــی کــه 
خودشان پیش از این توافق و اعام کرده بودند، به زائران 
می فروشند. آن هم در وضعی که تعداد مسافران و میزان 
تقاضــا از ابتــدا مشــخص بــوده و اکنــون نمیتــوان تقاضــای 
بیش از برآوردهای اولیه را در این تصمیم دخیل دانست.

 برقراریپروازهایفوقالعاده

درصورتنیاز
معــاون حمل ونقــل وزیــر راه و شهرســازی از انجــام 

۵۴۴ پرواز اربعین تا روز گذشــته خبر داد.
به گزارش ایســنا، شهرام آدم نژاد، معاون حمل ونقل 
وزیر راه و شهرسازی از انجام ۵۵۴ پرواز اربعین تا ساعت 
۹ صبــح دیــروز خبــر داد و گفــت: تاکنــون ۵۲ هــزار نفر از 
زوار اربعیــن حســینی بــا اســتفاده از ایــن پروازهــا جابه جا 

شده اند.  
بــه غیــر از پروازهــای برنامــه ای، در  وی ادامــه داد: 
صــورت نیــاز پروازهــای فوق العــاده نیــز بــرای اعــزام زوار 
برقرار می شود، کمااینکه تاکنون از چندین فرودگاه کشور 

پزوازهای فوق العاده اربعین برقرار شده است.  
معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرســازی با اشــاره به 
آمــاده بــودن مرز مهران برای بازگشــت زمینی آن دســته از 
زائــران کــه بلیت بازگشــت بــا هواپیما خریــداری نکرده اند، 
گفت: تعداد ۲۵۰۰ دســتگاه اتوبوس برای ســفر بازگشــت 

زوار اربعین حسینی در نظر گرفته شده است.

 اجازهترددزمینی

بهزائراندادهنمیشود
فرماندار خرمشــهر با تکذیب اخبار منتشرشده مبنی 
بر بازگشایی مرز شلمچه به روی زائران اربعین، تاکید کرد 

که این مرز همچنان مسدود است.
محمــد حیــدری در گفت وگو با ایســنا، درباره انتشــار 
خبــری مبنــی بــر بازگشــایی مــرز شــلمچه بــه روی زائــران 
اربعیــن، اظهــار کــرد: همچنــان مرزهــای زمینــی از جملــه 
شــلمچه مســدود هســتند و به مســافران و زائران اربعین 
اجــازه تــردد داده نمی شــود. وی افــزود: بنابرایــن هــر گونه 
خبــر بازگشــایی مــرز شــلمچه بــه روی زائــران را تکذیــب 
می کنــم.در حــال حاضــر شــاهد مراجعــه و تجمع مــردم در 
مرز شلمچه هستیم اما امکان تردد از این مرز مانند دیگر 

مرزهای زمینی وجود ندارد.

فراهمشدنشرایطپیشفروشبلیت
برگشتاربعینازمرزمهران

ســازمان راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای کشــور در 
اطاعیــه ای از فراهــم شــدن شــرایط پیــش فــروش بلیــت 

برگشت زائران از مرز شهید سلیمانی)مهران( خبر داد.
در این اطاعیه آمده اســت: ۲ هزار و ۵۰۰ دســتگاه 
اتوبــوس بــرای بازگشــت زمینی ۶۰ هزار زائــر از مرز مهران 
در نظر گرفته شــده اســت. مرز شهید سلیمانی)مهران( به 

عنوان تنها مرز برای بازگشت زائران است.
در ایــن اطاعیــه بــر تعبیــه شــدن دیــده بــان بــرای 
ســنجش شــرایط مــرزی در مســیر کربــا تــا مــرز مهــران  و 
امکان انعقاد قرارداد کاروان ها با شرکت های حمل و نقلی 
و لــزوم هماهنگــی زائــران بــا شــرکت های حمــل و نقــل بر 
اســاس شــماره تلفنی اعامی این شرکت ها برای بازگشت 
آرام تاکیــد شــده اســت.  هــم چنین بــرای افــرادی که برای 
بازگشــت بلیــت تهیــه نکــرده انــد، ناوگانــی در مــرز مهــران 
تعبیه شــده اســت تــا زائران را به مقاصد خــود بازگرداند و 

کرمانشاه نقطه عزیمت به استان ها خواهد بود.

کاهش ۲۵ درصدی تقاضای 
مواد شوینده طی سال جاری
رئیسانجمنموادشــوینده،بهداشتیوآرایشی
ایــراناظهــارکــردکــهمیــزانتقاضــایمــوادشــوینده
نسبتبهابتدایسالحدود۲۵درصدکاهشداشته
است.وقتیدرحوزهموادشویندهکاهشمصرفرخ
دهدبهمعنایایناستکهبیماریبیشتروبهداشت

درخطرقرارخواهدگرفت.
بختیــار علــم بیگــی در گفت وگــو بــا ایلنــا در مــورد 
وضــع مــواد شــوینده در بازار و اینکه گفته می شــود این 
کاال بــا افزایــش قیمــت مواجــه شــده گفــت: مــا مدعــی 
افزایش قیمت نیستیم بلکه مدعی این هستیم که پایه 

قیمت گذاری مواد اولیه باید تصحیح شود .
وی افــزود: بــا قیمتــی کــه امــروز مــواد اولیــه به ما 
می رســد ماننــد ایــن اســت کــه مــواد اولیــه را بــه قیمت 
جهانــی خریــداری می کنیم و اگــر بخواهیم مواد اولیه را 
بــه قیمــت جهانــی محاســبه کنیم یک پودر ماشــین نیم 
کیلویی به قیمت ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان می رسد. البته 
تاکید می کنم این در صورتی است که قیمت ها به یورو 
باشد. نتیجه این وضعیت غلط است، متقاضی های یک 
بررسی کارشناسی روی پایه قیمت گذاری هستیم تا به 

قیمت واقعی برسیم.
رئیس انجمن مواد شــوینده، بهداشــتی و آرایشــی 
ایــران در ادامه تصریح کرد: پتروشــیمی های ما بیش از 
۱۰۰ درصــد ســود دارند ولی تولیدکننــدگان در وضعیتی 
قــرار گرفته انــد کــه با افزایــش قیمت ارز یــا افزایش هر 
یک از مواد اولیه در شرایط بسیار بدی قرار می گیرند. 
وی اضافه کرد: برای پتروشیمی و کاال های بورسی 
مبنــای قیمــت گــذاری صبــح جهانــی منهــای ۵ ضرب در 
ارز نیمایــی اســت . زمــان ایــن قیمت گذاری تعیین شــد 
کــه ارز نیمایــی ۴۲۰۰ تومــان بــود امــا بــا افزایش قیمت 
آن اثــر منفــی روی کاالها گذاشــت. ســود پتروشــیمی و 
کاالهای بورســی افزایش و ســود تولیدکننده ها کاهش 
چشمگیری داشت و با ادامه روند تولیدکنندگان مجبور 

می شوند که فعالیت خود را متوقف کنند.
علــم بیگــی در پاســخ بــه ســوالی در مــورد میــزان 
تقاضــا گفــت: بــا افزایــش قیمــت مســلماً بــا کاهــش و 
مــواد  حــوزه  در  وقتــی  مواجــه می شــویم  هــم  مصــرف 
شــوینده کاهــش مصــرف رخ دهــد به معنای این اســت 
که بیماری بیشــتر خواهد شــد و بهداشــت در خطر قرار 
خواهــد گرفــت میزان تقاضای مواد شــوینده نســبت به 

ابتدای سال حدود ۲۵ درصد کاهش داشته است. 
وی با تاکید بر اینکه افزایش قیمتی در مورد مواد 
شــوینده در چنــد وقــت اخیــر رخ نداده اســت گفت: در 
تیــر ماه امســال بعد از ۹ مــاه ۲۵ درصد افزایش قیمت 

و مواد شوینده اعمال شد.

 کاهش برداشت

دلیل گرانی خیار در بازار
رئیساتحادیهفروشــندگانمیوهوسبزیاستان

تهرانازنوساناتقیمتخیاردربازارخبرداد.
ایــن  ایســنا، در  بــا  کارگــر در گفت وگــو  اســدهللا 
بــاره اظهــار کــرد: قیمــت هویــج رونــد کاهشــی بــه خود 
گرفتــه اســت، ولــی همچنــان در بــازار نوســان دارد. بــا 
سردترشــدن هــوا و به دســت آمدن هویــج مناطق دیگر 
قیمت هــا کمتــر هم خواهد شــد. وی در پاســخ به اینکه 
چــرا قیمــت مــوز در بــازار باال رفته اســت، گفــت: ماک 
قیمت ها میدان مرکزی میوه و تره بار است. قیمت موز 
در میدان مرکزی به حدود ۲۵ هزار تومان رسیده است 
که در خرده فروشــی ها بیش از ۳۰ هزار تومان خواهد 
شــد. رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه و ســبزی استان 
تهــران ادامــه داد: از طرفــی معمــوال در فصولی که تنوع 
میوه زیاد است موز تقاضای کمتری دارد ولی با کاهش 

تنوع و ورود به فصل سرما تقاضای آن باال می رود.  
وی در خصــوص بــاال بــودن قیمت خیــار نیز گفت: 
خیار با گرما ســازگار اســت و معموال با سردترشدن هوا 
خیار دیر بار می دهد و دیر برداشــته می شــود و ممکن 
اســت قیمت آن باالتر هم برود. در حقیقت هر چه به 
ســمت ســرما برویم برداشت خیار بوته ای کم می شود 

و فقط جنوب کشور تامین کننده آن است.

 عرضه ۵۲ هزار تنی

گوشت قرمز
درمردادماهامسالبیشاز۵۲هزارتنگوشت
قرمــزدرکشــتارگاههایرســمیعرضــهشــدهکــه۴۳ 

درصدنسبتبهقبلافزایشدارد.
بــه گــزارش مرکــز آمار ایــران نتایج طــرح آمارگیری 
کشــتار دام کشــتارگاه های رســمی کشــور در ماه مرداد 
ســال جــاری را اعــام کرد. بر اســاس این گــزارش، وزن 
گوشــت قرمــز عرضه شــده انــواع دام هــای ذبح شــده در 
کشــتارگاه های رســمی کشور در مرداد ۱۴۰۰ در مجموع 
۵۲٬۸۰۰ تــن گــزارش شــده، کــه ســهم گوشــت گاو و 

گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.
تــن، ۵۳٫۵  بــا ۲۸٬۲۳۲  گوســاله  و  گاو  گوشــت 
درصــد از وزن کل گوشــت قرمــز عرضه شــده را بــه خــود 
اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با ۲۰٬۱۸۹ 
تن، بز و بزغاله با ۳٬۴۴۰ تن، و سایر انواع دام با ۹۳۹ 
تــن، به ترتیــب ۳۸٫۲ درصــد، ۶٫۵ درصد و ۱٫۸ درصد از 
وزن کل گوشــت قرمز عرضه شــده را به خود اختصاص 
داده اند.مقایســه عملکرد کشــتارگاه های رســمی کشــور 
در مرداد ۱۴۰۰ با ماه مشــابه ســال ۱۳۹۹ نشــان دهنده 
افزایش ۴۳ درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز  است.

مقدار عرضه گوشت در مرداد ۱۴۰۰ نسبت به ماه 
مشابه سال ۱۳۹۹ برای گوسفند و بره ۶۵ درصد، برای 
بــز و بزغالــه ۲۷ درصــد، برای گاو و گوســاله ۳۲ درصد، 
برای گاومیش و بچه گاومیش ۶۲ درصد، و برای شتر و 

بچه شتر ۱۲ درصد افزایش داشته است.
همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان 
می دهد که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه های 
رســمی کشــور در مرداد ۱۴۰۰ نســبت به ماه قبل )تیر( 

در حدود دو درصد کاهش داشته است.

اخبـــــــــــــــــارباکارواناربعین

نمایشــگاهداران اتحادیــه رئیــس
خــودرویتبریــزاظهــارکــردکهپــسازایراد
شــوراینگهبانبهمصوبــهمجلسقیمتها
بــهطــورمختصــردرحــالافزایــشبــودهو
میتــوانگفــتتاامــروزحدود1تــا۲درصد
افزایــشداشــتهاســت.اکنونهــممیتوان
گفــتحــدود9۵درصــددربــازارفروشــنده
هســتندوبــهنــدرتپیــشمیآیدکهکســی
جــراتخریــدداشــتهباشــد،چراکــهاگراین
طــرحاجرایــیشــوداحتماال۳0تــا۴0درصد

کاهشقیمتبهوجودخواهدآمد.
ابراهیــم مددیان در گفت وگو با ایلنا در 
مــورد آخریــن وضــع بازار خودرو پــس از ایراد 

شورای نگهبان به مصوبه مجلس 
مبنی بر واردات مشروط خودرو اظهار کرد: 

از زمانــی کــه مصوبه مجلس مبنی بر واردات 
خودرو مطرح شد، تاثیر خود را عما در بازار 
گذاشت به طوری که خودروهای خارجی بین 
۱۰ تــا ۲۰ درصــد کاهــش قیمــت داشــتند، از 
نظــر تقاضا هــم دو هفته بود که بازار خودرو 

به کما رفته بود و االن هم در کما است.
شــورای  ایــراد  از  پــس  داد:  ادامــه  وی 
نگهبــان بــه مصوبه مجلــس قیمت ها به طور 
مختصر در حال افزایش است می توان گفت 
تــا امــروز حــدود ۱ تا ۲ درصد افزایش داشــته 
اســت. اکنــون هــم می تــوان گفت حــدود ۹۵ 
درصد در بازار فروشــنده هســتند و به ندرت 
پیــش می آیــد که کســی جــرات خرید داشــته 
باشــد، چراکــه اگــر ایــن طــرح اجرایــی شــود 
احتمــاال ۳۰ تــا ۴۰ درصــد کاهــش قیمــت بــه 

وجود خواهد آمد.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی 
تبریــز افزود: نوســانات ارز هم تاثیر غیرقابل 

کتمانی دارند ولی مشــکل ما انحصاری بودن 
کنتــرل  بــزرگ  خودروســاز  دو  اســت.  بــازار 
بــازار را به دســت گرفته انــد، وقتی عرضه کم 
می شــود مســلما قیمت هــا افزایــش می یابــد. 
ایــن خودروســازان خودروهــای تولیــدی را در 
انبارهــای خــود دپــو کرده انــد تــا نبــض بــازار 
را بــه دســت بگیرنــد. بــا آزاد شــدن واردات 
خــودرو عــاوه بر اینکــه بازار رقابتی می شــود 
احتمــال مــی رود که بــه دلیل کمبود مشــتری 
خودروســازان هم کیفیــت محصوالت خود را 
افزایــش دهنــد. البتــه واردات بایــد بــه حــدی 

باشد که کمبود بازار را جبران کند.

مددیــان تصریــح کــرد: در مجمــوع 
۵ تــا ۱۰ درصــد کاهــش قیمــت نســبت به دو 
هفتــه پیــش وجود داشــته اســت. قیمت پژو 
۲۰۶ که تا ۲۵۷ میلیون تومان افزایش یافته 
بــود، تــا ۲۴۰ یــا ۲۳۸ میلیون تومــان کاهش 
داشــته اســت. همچنین ســمند ۲۴۰ میلیون 
تومــان، پراید ۱۳۵ میلیــون تومان، پژو پارس 
۲۷۰ میلیــون تومان، دنا پاس ۳۵۵ میلیون 
خریــد  تومــان  میلیــون   ۷۸۰ و هایمــا  تومــان 
و فــروش می شــود. خودروهــای خارجــی در 
ایــن مــدت ۲۰۰ تــا ۳۰۰ میلیــون تومــان هــم 
کاهــش قیمــت داشــتند برای مثــال آزرا که ۲ 
میلیــارد و ۹۰۰ میلیــون تومان قیمت داشــت 
تــا ۲ میلیــارد و ۶۰۰ تــا یــک میلیــارد و ۷۰۰ 

میلیون تومان کاهش داشــته است. در مورد 
خودروهــای چینــی نیــز در دو هفتــه اخیر ۴۰ 
تا ۵۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشتیم.

وضعیــت  مــورد  در  همچنیــن  وی 
خودروهــای پــاک منطقــه آزاد گفــت: طبــق 
قانــون مناطــق آزاد تــا ۲۰ کیلومتــری شــعاع 
منطقــه، خودروهــای وارداتــی پــاک منطقــه 
آزاد می تواننــد تــردد داشــته باشــند. از آنجــا 
کــه در جلفــا، منطقــه آزاد ارس فرودگاهــی 
وجود نــدارد و نزدیک ترین فرودگاه، فرودگاه 
تبریز اســت؛ تا شعاع ۲۰ کیلومتری فرودگاه 
تبریــز ایــن خودروها مجوز تــردد دارند. بیش 
از ۱۰ هــزار خــودرو در خیابان هــای تبریــز بــا 
پــاک ارس تــردد دارنــد. ولــی 
آنهــا  مــدل  آخریــن 

۲۰۱۸ اســت، یعنــی ســه ســال اســت کــه بــه 
ایــن مناطــق هــم واردات خــودرو نداشــتیم، 
بــا آزادســازی واردات در مناطــق آزاد هــم بــا 

کاهش قیمت خودرو مواجه خواهیم بود.
رئیــس اتحادیه نمایشــگاه داران خودروی 
تبریز در ادامه تصریح کرد: قیمت خودروهای 
کارکــرده منطقــه آزاد بــه دالر وابســته اســت، 
ولی به طور کلی قیمت خودرو در این مناطق 
تقریبــا نصــف خودروهــای پــاک ملــی اســت. 
بــرای مثــال ســراتو که پاک ملــی آن ۱ میلیارد 
آن  ارس  پــاک  قیمــت  دارد،  قیمــت  تومــان 
۴۵۰ میلیــون تومــان اســت. قیمــت اســپورتج 
کــه ۱ میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون تومان اســت اما 

اگــر بــا آزادســازی واردات بــه ۱ میلیــارد و ۱۰۰ 
میلیــون تومان می رســد. بــا کاهش قیمت این 
خودروهــا، خودروهای داخلــی هم تحت تاثیر 
قرار می گیرند. خودروی بنز که مدل ۲۰۱۷ آن 
در بازار ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است، 
می تــوان پــاک منطقــه آزاد آن را بــا ۲ میلیارد 
و ۳۰۰ میلیــون تومــان خریــداری کرد. در مورد 

لندکروز هم تقریبا همین ارقام است.
واردات  مــورد  در  قاچــاق  افــزود:  وی 
خــودرو بــه مناطــق آزاد وجود نــدارد و آخرین 
مــدل خودروهــای پاک ارس مربوط به ســال 
۲۰۱۸ اســت. اســتقبال هــم از ایــن خودروها 
خوب اســت وقتی فرد می بیند که سانتافه ای 
را که در بازار ۲ میلیارد و ۳۰۰ تا ۲ میلیارد و 
۴۰۰ میلیون تومان اســت را می تواند با پاک 
ارس ۱ میلیــارد و ۱۰۰ میلیــون تومــان بخــرد 
ترغیب به خرید می شود. وجود این خودروها 
باعــث زیبایــی شــهر نیــز می شــود، از همیــن 
روی در خیابان های تبریز به وفور خودروهای 

آمریکایی، کره ای و ژاپنی وجود دارند.

خاطرنشــان  همچنیــن  مددیــان 
کــرد: ۲۸ شــهریورماه در اتــاق اصنــاف ایــران 
جلســه ای داشــتیم کــه طــی آن اتحادیه هــای 
۳۱ اســتان، بــرگ ســبز خــودرو را بــه رســمیت 
شــناختند. عــاوه بــر ایــن مهم تریــن دغدغــه 
صنــف ثبــت معامــات در یــک ســامانه جامــع 
است. آقای ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران 
در ایــن مــورد قول مســاعد دادند کــه تا ۱ یا ۲ 
مــاه آینــده ایــن مســئله حل شــود. در صورتی 
کــه این ســامانه شــروع به کار کنــد واحدهای 
غیرمجاز نمی توانند کار کنند و جلوی بسیاری 
گرفتــه  هــم  دیگــر  مشــکات  و  تخلفــات  از 
می شــود. حتــی می تــوان در یک شــهر خرید و 

در یک شهر دیگر تعویض پاک کرد.

معــادن و صنایــع کمیســیون عضــو
مجلسشورایاسالمیدربارهتالشهابرای
تســهیلفعالیتشرکتهایخالق،گفتکه
تالشنمایندگانایناستکهازطریقابزار
قانونگذاری،شــرایطحضوراینشــرکتها

درمناقصاتومزایدهها،تسهیلشود.
گــزارش معاونــت علمــی و فنــاوری  بــه 
ســیاهکلی  هللا  لطــف  جمهــوری،   ریاســت 
در  البــرز  و  آبیــک  قزویــن،  مــردم  نماینــده 
مجلس شورای اسامی درباره این تسهیات، 
افــزود: ایران کشــوری پهناور، بــا ظرفیت های 
بســیار گســترده منابــع طبیعــی اســت، با این 
منابــع  کشــور،  ســرمایه  تریــن  بــزرگ  همــه 
انســانی جــوان، خــاق و پویایی اســت که دل 
در گــروه ایــران اســامی دارنــد و بــه دنبــال 
فرصتی هســتند تا از درگاه کارآفرینی و خلق 
ثروت، عاوه بر خدمت به کشــور، اشــتغال و 

ارزش افزوده ایجاد کنند.
ایــن نماینــده مجلــس شــورای اســامی 
تصریح کرد: شــرکت های دانش بنیان، خاق 
تــا  بســتر مناســبی هســتند  اســتارتاپ ها،  و 
بــرای درون زایــی اقتصــاد، گســترش اقتصــاد 
مقاومتــی و تامیــن نیازهــای فناورانــه کشــور، 
و  محصــوالت  و  پیــدا  فناورانــه  پاســخ های 
خدمــات بــا فنــاوری بــاالی مورد نیــاز صنایع و 

تولید کنندگان را فراهم کنند.
عضــو فراکســیون دیپلماســی اقتصــادی 
محــور مقاومت و همســایگان، گفت: مجلس 
شــورای اســامی تمــام تــاش خــود را بــه کار 
بســته اســت تا بــا فراهم کــردن، حمایت های 
و  رشــد  زمینــه  شــده،  کارشناســی  تقنینــی 
شــکوفایی هــر چــه بیشــتر شــرکت های خاق 

و دانش بنیــان را فراهــم کنــد. بــر این اســاس 
از طریــق بازبینــی قانــون قدیمــی حمایــت از 
شــرکت های دانش بنیــان، پــس از رایزنی هــا 
و مشــورت بــا کارشناســان و خبــرگان، قانــون 
جدیــد حمایــت از شــرکت های دانش بنیــان و 

خاق و نوآور، به نمایندگان عرضه شد.
وی ادامــه داد: حــوزه فعالیت شــرکت ها 
در حــوزه کســب و کارهــای دیجیتــال و فضای 
ســرگرمی،  و  بــازی  اســباب  بــازی،  مجــازی، 
صنایع دســتی، گردشــگری و میراث فرهنگی، 
صنایع دیداری و شنیداری، طراحی، یادگیری، 
چــاپ و نشــر، گیاهــان داروئی و طب ســنتی، 
هنر هــای تجســمی و نمایشــی و غیــره جــزو 
صنایع خاق و فرهنگی، محســوب می شوند. 
همــه ایــن حوزه ها در کشــور از این پتانســیل 
برخــوردار هســتند که از طریق ابــزار خاقیت 
و نــوآوری، ارزش افــزوده باالیی ایجاد کنند و 

سبد اشتغال کشور را متنوع تر سازند.
ایــن  بــر  کــرد:  خاطرنشــان  ســیاهکلی 
آن  کلیــات  کــه  جدیــد  قانــون  در  اســاس، 
تــا  اســت  شــده  تــاش  رســید،  تصویــب  بــه 
نیــز حمایــت  نــوآور  و  خــاق  شــرکت های  از 
شــود. ایــن کار کمــک مــی کنــد جوانــان خاق 
و  بــال  فــراغ  بــا  بتواننــد  نــوآور کشــورمان  و 
پشــتیبانی بیشــتری، اهــداف مــد نظرشــان را 
محقــق ســازند. یکــی از مــواردی کــه پیــش از 
ایــن بــه مانعــی بــر ســر راه رشــد شــرکت های 
دانش بنیــان و خــاق تبدیل شــده بــود، بحث 
همکاری آنها با موسسات عمومی و نهادهای 

دولتی و اجرایی بود.
چــون  شــرکت ها  ایــن  داد:  ادامــه  وی 
بــاالی  چنــدان  تاســیس  ســابقه  از  معمــوال 

برخوردار نیستند، در مناقصات بر سر رقابت 
با شرکت های بزرگ و قدیمی، اغلب شکست 
می خوردند. در مجلس تاش شد تا از طریق 
مدیــران  دســت  مناســب،  قوانیــن  تصویــب 
دولتــی بــرای همــکاری بیشــتر با شــرکت های 
خــاق و دانش بنیــان در زمینه هــای مختلــف 
از جملــه در بحــث مناقصــات و مزایده هــا بــاز 

گذاشته شود.
معــادن  و  صنایــع  کمیســیون  عضــو 
نقــش  دربــاره  اســامی  شــورای  مجلــس 
مثبــت شــرکت های دانــش بنیــان و خاق، در 
پیشــبرد راهبــرد رســانه ای و فرهنگــی مــورد 
نظــر نظــام، افــزود: بــا توجــه بــه حضــورم در 
مناصــب مدیریتــی، بــه تجربــه دیــده ام کــه 
اجبــار یــک مدیــر بــرای آنکــه حتمــاً تحــت هر 
شرایطی با طیفی از شرکت ها، همکاری کند، 
ممکــن اســت در عمــل و اجرا چندان ســازنده 
نباشــد، امــا تصویــب قوانیــن تشــویقی و بــاز 
گذاشتن دست مدیران اجرایی در همکاری با 
شرکت های فناور و خاق، می تواند به تدریج 

آثار بسیار مثبتی به همراه داشته باشد.
بحــث  در  داخــل  بــر  تکیــه  گفــت:  وی 
دارای  و  نیســت  شــعار  یــک  تنهــا  اقتصــادی 
مضامیــن و تکیــه گاه هــای گفتمانــی، منطقی 
فعــال  صــورت  در  اســت.  فراوانــی  علمــی  و 
شــدن هــر چــه بیشــتر هــزاران شــرکت خاق 
هــزار  چندیــن  همچنیــن  و  دانش بنیــان  و 
استارتاپ نوآور، می توان یک جریان اقتصادی 
بسیار جدید و پرقدرت به راه انداخت که پایه 
آن خاقیت، فناوری و دانش اســت. در حال 
حاضــر  این موسســات و شــرکت ها و جوانان 
نخبــه کشــور، فعالیت هــای بســیار چشــمگیر 

و قابــل تحســینی انجــام داده انــد. امــا هنــوز 
پتانســیل های بالقــوه بســیار عظیمــی وجــود 

دارد که باید به آن توجه شود.
ســیاهکلی در باره سیاســت ها و اســناد 
باالدســتی، اظهــار کــرد: امید اســت در ســایه 
همــت جوانــان کشــور و حمایــت مســئولین، 
در ســال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، 
هــر روز از تعــداد موانــع بر ســال راه خاقیت 
و تولیــد کــم و بــر شــمار بســته های حمایتــی 
ایــن  از  فقــط  افــزوده شــود.  پشــتیبانی ها  و 
روش مــی تــوان بنیان هــای اقتصــادی را قــوی 
تــر ســاخت و آن را در مقابــل مکــر دشــمنان، 
مقــاوم ســازی کرد. خود بنده نیز به شــخصه 
از هیــچ تاشــی بــرای حمایــت از ایــن جوانان 
چــه در ســطح ملــی و چــه در حــوزه انتخابیــه 

فرو گذار نیستم.
مقننــه،  قــوه  شــاخص  عضــو  ایــن 
درخصــوص ظرفیت های قابل توجه شــهرهای 
قزویــن، آبیــک و البــرز، گفــت: در ایــن ناحیه 
ظرفیت های بسیاری به ویژه در زمینه گیاهان 
فناوری هــای  و  معدنــی  دارویــی، کشــاورزی، 
پیشرفته وجود دارد. شرکت های صنعتی این 
قسمت از کشور نیز می توانند در همکاری با 
شــرکت های دانش بنیان و خــاق، محصوالت 
جدیدتــر و بــا فنــاوری باالتــری تولیــد کننــد. 
حمایــت از جوانــان و نخبــگان در ایــن خطــه 
از کشــور، آثــار و بــرکات ملــی و سراســری در 
پــی خواهــد داشــت. بــه شــخصه و بــه همراه 
دیگــر همــکاران گرامــی ســعی داریــم توجــه 
بــه مســئولین را بــه ایــن ظرفیت هــای عظیــم 
منطقــه ای جلــب کنیــم و انتظار داریم ســطح 

همکاری و حمایت ها افزایش یابد.  

نمایندگانمجلسبهدنبالتسهیلحضورشرکتهایخالقو
دانشبنیاندرمناقصهها

کاهش۴0تا۵0میلیونتومانیخودروهای
چینیدربازار
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 سرعت تولید صنعتی
در ایران کاهش یافت

بــه گفتــه معــاون اتاق تهران، ســرعت افــت تولید 
صنعــت ایــران در مــرداد ۱۴۰۰ افزایــش یافته و ســطح 
کمتــر از ۵۰ شــاخص بــه علــت رکــود تقاضا، نوســانات 
ادامــه همچنــان  بــرق  قطعــی  اســتمرار  و  ارز   نــرخ 

یافته است.
بــه گــزارش کنفدراســیون صــادرات ایــران، مریــم 
نــرخ  بــا  ایــران،  در  تــورم  نــرخ  کــرد:  اظهــار  خزاعــی 
۴۳.۶درصــد هم چنــان باالتریــن نرخ پــس از آرژانتین و 
حــدود ۵.۹برابــر تورم عــراق، ۵.۲برابر تورم پاکســتان و 

۲.۳برابر تورم ترکیه است.
معــاون بررســی های اقتصــادی اتــاق بازرگانــی تهــران با 
اشــاره بــه افزایش ۴۴۵هــزار میلیارد تومانــی نقدینگی 
معــادل ۱۲.۸درصــد در ۵ مــاه نخســت ســال ۱۴۰۰ از 
کاهش سرعت افزایش نقدینگی و پایه پولی در مرداد 
۱۴۰۰ خبــر داد و گفــت: عوامل محرک مســلط در رشــد 
بهــار ۱۴۰۰ از ســمت فعالیت هــا، شــامل بخــش نفــت، 
خدمــات و صنعت ســاخت بــوده و از ســمت هزینه ها، 
مصــرف بخــش خصوصــی و ســرمایه گذاری در بخــش 
اســت. همچنیــن بخش هــای  خــورده  رقــم  ســاختمان 
جامانده از رشــد، فعالیت های کشــاورزی و معدن بوده 

است.
او با اشــاره به وضع شــاخص مدیران خرید گفت: 
سرعت افت تولید صنعت ایران در مرداد ۱۴۰۰ افزایش 
یافته و سطح کمتر از ۵۰ شاخص به علت رکود تقاضا، 
نوســانات نرخ ارز و اســتمرار قطعی برق همچنان ادامه 
یافتــه اســت. به گفتــه خزاعی، صــادرات غیرنفتی ایران 
بــه کشــور ترکیه با رشــد ۲.۴برابری بهبــود قابل توجهی 
را تجربــه کــرده و تــراز تجــاری ایــران بــا ترکیه بــه میزان 

۲۰۳درصد به نفع ایران افزایش یافته است.
او اظهار کرد: همچنین تراز تجاری ایران و چین به 
دلیــل رشــد صادرات غیرنفتــی و افت واردات از چین به 

میزان ۵۹درصد رشد کرده است.
خزاعــی همچنیــن بــه افــت قابــل توجــه صــادرات 
نفتی ایران به چین و تصاحب سهم ایران از سوی سایر 

کشورهای نفتی منطقه نیز اشاره کرد.

واحدهای صنعتی بزرگ 
 مازندران زمستان امسال

مازوت می سوزانند
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران 
گفــت کــه زمســتان امســال بــرای جلوگیــری از توقــف 
تولیــد در واحدهــای صنعتــی بــزرگ اســتان، ســوخت 
مــازوت جایگزیــن گاز و بــرق می شــود و از هم اکنــون 

تدابیر الزم برای این کار اندیشیده شده است.
حســینقلی قوانلــو در گفت وگــو بــا ایرنــا گفت: در 
زمســتان ســال گذشــته ســردی هــوا، افــت فشــار گاز و 
قطعــی بــرق باعث تعطیلــی ۴۵روزه واحدهــای صنعتی 
بزرگ مازندران شد اما در سال جاری برای جلوگیری از 
تعطیلی این واحدها با مصوبه شورای پدافند غیرعامل 
اســتان، اجــرای طــرح ســوزاندن مــازوت به جــای گاز در 

دستور کار قرار گرفته است.
او بــا اعــام این که تاکنون ۶۰ تا ۷۰ واحد صنعتی 
بزرگ اســتان برای دوگانه ســوز شــدن باهدف جلوگیری 
از وقفــه در رونــد تولید در فصول ســرد اقــدام کرده اند، 
گفت: برنامه دوگانه سوز شدن واحدهای صنعتی بزرگ 
مازنــدران باجدیــت در دســتور کار اســت و امیدواریــم 
شــرکت پخــش فرآورده نفتی ســاری نهایــت همکاری را 
بــرای تامیــن ســوخت جایگزین با صنعتگران اســتان در 

ماه های آینده داشته باشد.
قوانلــو اظهــار کــرد : ۴۰واحــد تولیــدی آجرپزی و ۲ 
کارخانــه تولید ســیمان در مازنــدران وجود دارد که برای 
جلوگیری از تعطیلی این واحدها، به طور حتم سوخت 
جایگزین درصورت اُفت فشــار گاز ناشــی از ســردی هوا 

به آن ها تخصیص می یابد.
شــدن  دوگانه ســوز  بــرای  متاســفانه  افــزود:  او 
واحدهــای تولیــدی بــزرگ و متوســط اســتان هیچ گونــه 
تســهیاتی در نظــر گرفتــه نمی شــود و کمبــود نقدینگی 
باعــث تاخیــر در اجرای دوگانه ســوز شــدن این واحدها 

در کوتاه مدت خواهد شد.
رئیــس ســازمان صنعــت مازنــدران بــا بیــان اینکــه 
۱۵ســال پیــش تمــام واحدهــای صنعتــی بــزرگ اســتان 
دوگانه ســوز بودنــد، گفــت: امــا باتوجــه بــه فراوانــی گاز 
و اســتفاده نشــدن از ســامانه های مصــرف گازوئیــل یــا 
مازوت در آن ســال ها، مالکان واحدهای صنعتی اقدام 
به فروش این تجهیزات کردند و اکنون باید دوباره مبلغ 
زیادی را برای راه اندازی این سامانه های سوخت رسانی 
بــه خــط تولید پرداخت کنند. او افزود: مشــکل اساســی 
کمبــود بــرق و گاز در برخــی از ماه هــای ســال بــه دلیــل 
فرســودگی تجهیــزات در نیروگاه هــا و تحریم  ای خارجی 

است.
در استان مازندران ۱۵۰ واحد صنعتی بزرگ وجود دارد.
در نشســت  مازنــدران  پدافنــد غیرعامــل  شــورای 
اواخــر شــهریور امســال بــا توجــه بــه در پیــش بــودن 
فصــول ســرما و احتمــال افــت فشــار گاز، در مصوبــه ای 
از ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت خواســت تا درباره 
تامیــن ســوخت دوم صنایــع و واحدهای ذی ربط به ویژه 
در ســطح صنایع بزرگ و کارخانه های ســیمان اقدامات 

پیشگیرانه را انجام دهد.
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مجوزهای صادرات فوالد 
2ماه تمدید شد

کارگــروه تنظیــم بــازار، تمدید مجوزهــای صادرات 
فــوالد میانــی و محصوالت فــوالدی را به مدت ۲ماه )تا 

اول آذر ۱۴۰۰( تصویب کرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، در مصوبــه کارگــروه 
امــور  اســت: درخواســت معاونــت  آمــده  بــازار  تنظیــم 
معــاون و صنایــع معدنــی دربــاره جلوگیــری از صــادرات 
واحدهــای فــوالدی که اکثــر آنها کف عرضــه ۷۰درصدی 
تولیــد را رعایــت نکرده انــد و در صــورت اعمــال آن بیش 
از ۷۰درصــد واحدها از لیســت صادراتــی خارج خواهند 
شــد، در جلســه مطــرح و مقــرر شــد به منظــور حمایت 
از واحدهای تولیدکننده محصوالت فوالدی و جلوگیری 
از توقــف صــادرات و از دســت دادن بازارهــای صادراتــی 
پیشــنهاد معاونــت امــور معــادن و صنایــع معدنــی در 
مــورد صــادرات این محصــوالت به مدت دو مــاه تا زمان 
تصمیم گیــری و برنامه ریــزی دربــاره زنجیــره فــوالد مورد 
تاییــد قــرار گرفت تا با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه 

ادامه یابد.
همچنیــن در ایــن جلســه مصوب شــد در راســتای 
تســریع شــفافیت زنجیــره تامیــن کاالهــای بورســی در 
سامانه جامع تجارت و رصدپذیر کردن این کاالها مقرر 
شــد عــاوه بــر داشــتن کــد بورســی، ارائــه کــد نقش در 
ســامانه جامــع تجارت الزامی شــود، در غیــر این صورت 
موضــوع عرضه خارج از شــبکه تلقــی و از طریق مجاری 

ذی ربط مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

رئیس اتحادیه محصوالت 
 کشاورزی: واردات موز

آزاد شود
رئیــس اتحادیه ملی محصوالت کشــاورزی عنوان 
کــرد کــه واردات مــوز در قبال صادرات ســیب با تعرفه 
۴درصــد و بــه صورت آزاد با تعرفــه ۲۰درصد به منظور 

تنظیم بازار باید انجام شود .
رضــا نورانــی در گفت وگــو بــا باشــگاه خبرنــگاران 
جــوان بــا اشــاره بــه شــرایط واردات مــوز اظهار کــرد: در 
گذشته به منظور رونق صادرات سیب مصوبه صادرات 
ســیب در ازای واردات موز اباغ شــد که در سال ۹۹ به 

دلیل نبود ثبت سفارش، مجوز فروشی رونق گرفت.
او افــزود: ســال گذشــته بــا بحــث مجوزفروشــی از 
ســوی عــده ای، هــر کیلــو مــوز بــا قیمــت ۶۰ تــا ۷۰هــزار 

تومان به مصرف کننده تحمیل می شد.
نورانــی ادامــه داد: گرچــه بــا این مصوبــه به دنبال 
صــادرات ســیب و رونــق آن هســتیم، امــا گاهــی بایــد 
مراقــب بــازار باشــیم  تــا در مواقعــی کــه بــا کمبــود موز 

مواجه می شویم، قیمت ها جهشی افزایش نیابد.
نظرگرفتــن  در  بــر  تاکیــد  بــا  مســئول  مقــام  ایــن 
سیاســت های بازار بیان کرد: همان گونه که در گذشــته 
واردات مــوز و میوه هــای گرمســیری آزاد بــود و بــا ارز 
صادرات میوه و تربار این امر رخ می داد، هم اکنون باید 
بــا تعرفــه ۴درصــد در ازای صــادرات ســیب و در صــورت 
صــادر نشــدن حداقــل با تعرفــه ۲۰درصد وارد شــود که 

گاهی بازار با کمبود مواجه نشود.

بــه گفتــه او مــوز در طــول چنــد دهــه گذشــته جــز 
ســبد کاالیــی مــردم قــرار گرفته اســت کــه با ایــن وجود 
سیاســت های  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر  مــی رود  انتظــار 
جدیــدی در این راســتا پیش بگیــرد تا ضمن تنظیم بازار 

از کمبودهای مقطعی هم در بازار جلوگیری شود.
نورانــی بــا تاکیــد بــر واردات موز در برابــر صادرات 
ســیب بــا تعرفــه ۴درصــد بیــان کــرد: بنــده معتقــدم که 
واردات موز باید آزاد شود به طوری که در صورت صادر 
نشــدن ســیب با تعرفه ۲۰درصد انجام نشــود تا بازار با 

کمبودی مواجه نشود.
رئیــس اتحادیــه ملــی محصــوالت کشــاورزی ادامه 
داد: در۲ ســال اخیــر بــا اتخــاذ سیاســت واردات مــوز، 
در برخــی مواقــع کمبــود اتفــاق افتــاده کــه ایــن موضوع 
بــه ضــرر مصرف کننــده اســت و در ایــن مــدت هیــچ گاه 
نتوانســتیم نظمــی در بــازار احســاس کنیــم کــه بــا ایــن 
وجــود آزادســازی صــادرات و اعمال نظارت بیشــتر برای 

تنظیم بازار و جلوگیری از کمبود امری ضروری است.
نورانــی در پایــان تصریــح کــرد: اگــر قرار اســت که 
واردات موز تنها در قبال صادرات سیب انجام شود، از 
این رو شــاهد تزلزل در نرخ های بازار خواهیم بود، کما 
اینکه این اتفاق در گذشته رخ داد و هیچ گاه نتوانستیم 

بازار با نرخ منظم برای موز داشته باشیم.
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کــه  کــرد  عنــوان  رقابــت  شــورای  رئیــس 
قارچ گونــه  رشــد  شــاهد  اخیــر  ســال های  در 
خودروســازانی بودیــم کــه در اصــل مونتاژکار و 
سی. کی. دی  کار بودند که آنها نیز بی حساب و 
کتاب ارز مصرف کرده و در نهایت هیچ کنترلی 

بر قیمت تولیدات شان نیز نبوده است.
بــه گــزارش خبرگــزاری ایرنــا، رضــا شــیوا 
دیــروز در جمــع خبرنــگاران افــزود: این روزها 
کشــور  بــه  خــودرو  واردات  موضــوع  دوبــاره 
مطــرح شــده کــه در دولــت گذشــته بــه دلیل 
مشکات ارزی با آن مخالفت می شد.  برخی 
این طرح را مخالف موضوع اقتصاد مقاومتی 

و برای تضعیف تولید داخلی برشمرده اند.
او بیــان  کــرد: اگــر می خواهیــم از تولیــد 
داخــل حمایت کــرده و محصوالتــی با کیفیت 
و قیمــت مناســب داشــته باشــیم، بایــد بــازار 
رقابتــی ایجــاد کنیــم، زیرا در رقابت اســت که 

می توان کیفیت و بهره وری را ارتقا داد.
رئیــس شــورای رقابــت تصریح  کــرد: اگر 
بــازار انحصــاری بــرای تولیــدات ایجــاد شــود، 
تولیدات داخلی به ســطح پائینی از کیفیت و 
فنــاوری تنزل خواهنــد کرد و محصوالت مورد 

اقبال مصرف کنندگان نخواهند بود.
او عنــوان کــرد:  ایــن شــورا در تعامــل بــا 
مجلــس و مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
بــه دنبال خارج کردن بــازار خودرو از انحصار 
اســت و در ایــن زمینــه بــر واردات خودروهای 

پُرتیــراژی کــه عامــه مــردم تــوان خریــد آنها را 
داشته باشند تاکید داریم.

کــه  سال هاســت  یــادآوری  کــرد:   شــیوا 
انحصــار در صنعــت خــودروی کشــور ریشــه 
دوانــده و هرچنــد مطــرح می شــود کــه امــروز 
بین ۱۵ تا ۲۰خودروساز در کشور وجود دارد، 
امــا در اصــل دو خودروســاز بــزرگ و اصلــی 
داریــم و در این ســال ها هرچه وزرای صنعت 
و مســئوالن ایــدرو تــاش کردنــد نتوانســتند 
خودروســازی  عرصــه  بــه  جدیــدی  بازیگــران 

کشور اضافه کنند.
رئیس شــورای رقابــت اظهار کرد: بر این 
اســاس بهتــر اســت کــه واردات خودرو ســر و 
ســامانی داشــته باشــد و خودروهایی که قرار 
اســت وارد شــوند در حد تــوان و قدرت خرید 

مردم باشد.
او با تقســیم بندی خودروهــا به کوچک، 
متوسط و بزرگ، افزود: با انجام واردات، بازار 
هــر دســته از ایــن خودروها که رقابتی شــود، 
آن گاه می توان خودروهای داخلی را از شمول 
بــا خودروهــای  تــا  کــرد  خــارج  قیمت گــذاری 

وارداتی رقابت کنند.
موضــوع  اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  شــیوا 
»مقیــاس تولید«، گفــت: برخی فکر می کنند 
کــه بــا تولیــد ســالیانه ۳۰ تا ۴۰هزار دســتگاه 
خودرو می تواند به ســودآوری رســید، اما این 
روزهــا تیــراژ کمتــر از یک میلیون دســتگاه در 

سال صرفه اقتصادی ندارد.
او تصریــح  کــرد:  واردات خــودرو نــه تنها 
بــه اقتصــاد مقاومتــی ضربــه نمی زنــد، بلکــه 
معــادل آن اســت، زیرا اقتصــاد مقاومتی باید 
بــه تولیداتــی منجر شــود که رضایــت مردم را 
بــه دنبال داشــته باشــد که ایــن مهم از طریق 

رقابت حاصل می شود.
رئیــس شــورای رقابــت یــادآور شــد: این 
شــورا از چنــد ســال پیش بــا مکاتبه بــا هیات 
وزیران، خواســتار برنامه ریزی برای آزاد شدن 
واردات خودروهــای پرتیــراژ بــه منظــور شــکل 
گرفتــن رقابــت در بازار خودروی کشــور شــده 
بود و حتی خودروسازان داخلی بارها و بارها 
موافقت خود را با آن اعام کردند. این یعنی 

اینکه توان رقابت در خود می بینند.
طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس 
شــورای  کــه  ایــرادی  امــا  شــد،  مطــرح  دهــم 
را  آن  و  کــرد  وارد  آن   ۴ مــاده  بــه  نگهبــان 
مغایــر بــا اقتصــاد مقاومتی و اصــل ۱۱۰قانون 
اساســی برشمرد، سبب شد تا این ماده برای 
اصاح به کمیســیون صنایع و معادن مجلس 
برگشــت داده شــود. اکنــون و در ایــن دوره از 
مجلس شــورای اســامی کمیســیون صنایع و 
معــادن مجلــس، مــاده ۴ را مــورد اصاح قرار 

داده است.
چهــار  دارای  خــود  طــرح  ایــن   ۴ مــاده 
تبصــره اســت بــه گونــه ای کــه بــر اســاس آن 

هــر شــخص حقیقــی یــا حقوقــی می تواند در 
مقابــل صــادرات خــودرو، قطعــات خــودرو یــا 
ســایر کاالها و خدمات مرتبط با انواع صنایع 
نیرومحرکــه یــا از طریق واردات بــدون انتقال 
ارز نســبت بــه واردات خــودروی تمام برقــی، 
یــا  بنزینــی  خــودروی  واردات  یــا  هیبریــدی 
گازســوز با برچســب انرژی B و باالتر یا دارای 
شــاخص ایمنی ســه ســتاره  یا باالتر برحســب 
گواهی هــای اســتاندارد معتبــر معــادل ارزش 

صادراتی خود اقدام کند.
در تبصــره یــک ایــن مــاده آمــده اســت 
بــرای  جدیــدی  ارزی  تعهــد  هیــچ  نبایــد  کــه 
دولــت ایجــاد شــود؛ همچنیــن ســقف تعــداد 
خودروهــای مجــاز وارداتی، هر ۶ماه یک بار از 
ســوی شــورای رقابت و براساس میزان کمبود 
خــودروی  موثــر  تقاضــای  بــه  نســبت  عرضــه 
سواری در یک سال گذشته تعیین می شود.

کــه  خــودرو  ســاماندهی صنعــت  طــرح 
شــورای  و  مجلــس  بیــن  تــردد  در  بــار  چنــد 
نگهبــان بــود، روز ۳۱ شــهریور نیز در شــورای 
نگهبان بررســی شــد. اعضای شــورای نگهبان 
نســبت به مصوبــه در یکی دو مــورد ابهاماتی 
داشــتند. به طور مثــال دربــاره »واردات بدون 
انتقال ارز« ابهاماتی مطرح شــد، زیرا شــقوق 
مجلــس  از  و  می گرفــت  بــر  در  را  مختلفــی 
خواســته شــد که موضــوع مقــداری دقیق تر و 

شفاف تر شود.

وارد  انجمــن  رئیــس  توکلــی،  عبــاس 
کننــدگان برنــج بــا ارســال نامــه ای بــه محمد 
مخبــر، معــاون اول رئیس جمهور و مســئول 
هماهنگــی تیــم اقتصادی دولــت بهم ریختی 
بــازار برنــج را میــراث دولــت قبــل دانســت و 
پیشنهاداتی را برای تنظیم بازار این محصول 

ارائه کرد.
بــه گــزارش خبرگزاری مهــر، در متن این 

نامه آمده است:
انتصــاب  تبریــک  ضمــن  »احترامــاً، 
موفقیــت  آرزوی  و  حضرتعالــی  شایســته 
در رســیدن بــه اهــداف عالــی دولــت محتــرم 
ســیزدهم، در پی به هم ریختگی تنظیم بازار 

محصــوالت کشــاورزی به ارث رســیده از قبل 
در خصــوص افزایــش قیمــت برنــج ایرانــی و 
شــائبه کمبــود و گرانــی برنــج خارجــی، تأمین 
دومین کاالی استراتژیک کشور علی رغم ارائه 
تجزیــه و تحلیل بازار از نگاه بخش خصوصی 
و پیشــنهاد عملی به مســئوالن محترم وزارت 
جهــاد کشــاورزی در دولــت ســیزدهم، بحران 

ادامه دارد.
۰۰/۷۰۸۹ شــماره  نامــه  طــی   مراتــب 

 ب / الــف مــورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ بــه مقام عالی 
وزارت جهــاد تقدیــم شــد. در نامــه مذکــور به 
موضــوع ورود دولــت بــا توزیع یکصــد هزارتن 
برنــج خارجی از محل ذخیره احتیاطی کشــور 

در دوره ممنوعیــت فصلی واردات برنج و آثار 
منفــی آن و همچنیــن بی تأثیــر بــودن آن در 
کنترل افزایش قیمت های برنج پرداخته شد.
محتــرم  شــرکت  بــه  نامــه  ارجــاع  بــا 
مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و پاســخ 
مــورخ   ۲/۷۸۵۴۸ شــماره  نامــه  طــی  آنــان 
سیاســت  پیوســت(  )تصویــر   ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
یک بــام و دوهــوا را وظیفــه حاکمیتــی تعبیــر 
کــرده و خــود را محق می دانــد از این فرصت 
که تهدید برای کشــور اســت اســتفاده کرده 
و برنج هــای خــود را در شــرایط انحصــاری به 
فــروش برســاند و بافاصلــه بــرای جایگزیــن 
کــردن هــزاران تــن در بــازار جهانــی حضــور 

یابد؟
یــک  بــا  خصوصــی  بخــش  عالیجنــاب، 
دهــه حضور در تأمین امنیت غذایی کشــور و 
کسب کارنامه ای درخشان، با ذکر واقعیت ها 
و عواقــب آنکــه یک بــار قباً نیز به مســئولین 
اجــرای آن  ارائــه شــد و عــدم  محتــرم وقــت 
مجــدداً  آورده  وجــود  بــه  را  امــروز  وضعیــت 
عــرض می نمایــد بــا کاهــش دوره ممنوعیــت 
فصلی برنج به دو ماه و اجازه شــروع واردات 
از اول مهرمــاه، ضمــن رفــع شــائبه کمبــود و 
گرانــی برنــج خارجــی، بــا ایجــاد جــو روانی که 
مستمر خواهد بود قیمت برنج ایرانی تعدیل 

خواهد شد.«

کارگــروه پیشــگامان بهــره وری طیور در 
نامــه ای بــه وزیــر جهــاد کشــاورزی اســتمرار 
اقدامــات تثبیــت بازار جوجه یک روزه را برای 
جلوگیری از زیان مرغداران خواستار شدند.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس، کارگــروه 
پیشــگامان بهره وری طیــور در نامه ای به وزیر 
جهاد کشاورزی استمرار اقدامات تثبیت بازار 

جوجه یک روزه را خواستار شدند.
متن نامه به این شرح است:

»احترامــاً پیــرو نامــه شــماره ۱۲۳ مــورخ 
نقشــه  »پیشــنهاد  خصــوص  در   ۱۴۰۰/۶/۱۴

و  گــروه  یــک روزه«  جوجــه  بــازار  تثبیــت  راه 
بنــا بــه پیگیــری ســایر فعــاالن صنعــت طیور، 
معاون محترم وقت امور دام طی نامه شماره 
۳۰۸۳۵/۹۰۰/۱۴۰۰ مــورخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ اقدام 
بــه ابــاغ ۸۰درصــد ظرفیــت و ۹۰ روز فاصلــه 
جوجه ریــزی نمودنــد کــه براســاس واقعیــات 
میدانــی منجــر بــه کاهــش قیمــت جوجــه از 
حــدود ۱۱۰۰۰۰ ریــال و کنتــرل التهابــات بــازار 
جوجــه و مــرغ گــرم شــد کــه ادامــه آن نویــد 
ثبــات در صنعــت را می داد امــا اخیراً با برخی 
اقدامــات خاف قاعده، دوباره صنعت شــاهد 

افزایــش مجــدد قیمــت جوجــه یکــروزه شــده 
است.

دســتور  اســت  خواهشــمند  لــذا 
فرماییــد جهــت جلوگیــری از زیــان مضاعــف 
مرغــداران گوشــتی و اجحــاف بیشــتر در حــق 
روی  هــدر  و  مــرغ  گوشــت  مصرف کننــدگان 
منابــع ملــی؛ بــر اجرایــی شــدن بندهــای ذیل 

تأکید شود:
۱- نظــارت جــدی، ســریع و عادالنــه بــر 

قیمت های مصوب در کلیه حلقه های تولید
حلقــه جوجــه  قیمــت  آنالیــز  اصــاح   -۲

یک روزه متناسب با هزینه های جاری و انتقال 
آن در آنالیز قیمت حلقه مرغ گوشتی و اباغ 

آن به واحدهای مربوطه برای نظارت بر بازار
۸۰درصــد  جوجه ریــزی  بــر  ۳-تاکیــد 
ظرفیــت و فاصله گــذاری ۹۰روزه جوجه ریــزی 
تــا زمــان تثبیــت و اســتفاده ازظرفیــت کنونی 
کنتــرل  موقــت  ابــزار  عنــوان  بــه  ســماصط، 

مجوزهای سرگردان
عرضــه  بــرای  بــازارگاه  ۴-آماده ســازی 
جوجه یک روزه در آن با تمرکز بر یک اســتان 

به صورت پایلوت«.

دبیــر کانــون مرغداران گوشــتی عنوان کرد 
که حدود یک ماهی اســت که نهاده در ســامانه 

بازارگاه شارژ نشده است. 
بــا ایســنا، در  پرویــز فروغــی در گفت وگــو 
پاســخ به این ســوال که آیا قیمت جوجه یک روزه 
کاهش یافته اســت یا خیر؟ گفت: در هفته های 
وزارت جهــاد کشــاورزی دســتورالعملی  گذشــته 

دو  بیــن  فاصلــه  آن  براســاس  کــه  کــرد  صــادر 
جوجه ریــزی بــه ۹۰روز افزایش یافت و مرغداران 
نیــز با ۸۰درصد ظرفیــت خود جوجه ریزی کردند. 
جوجــه  قیمــت  شــد  باعــث  دســتورالعمل  ایــن 
یک روزه  از ۱۱هزار تومان به ۷۰۰۰ تومان کاهش 

پیدا کند.
او ادامــه داد: امــا ایــن کاهــش قیمت پایدار 

نبــود، زیــرا برخــی اســتان ها از این دســتورالعمل 
اختافــات  موضــوع  همیــن  و  شــدند  مســتثنی 
بســیاری ایجــاد کــرد و در نهایــت مجــددا قیمــت 
جوجــه یــک روزه افزایــش یافــت و از ۷۰۰۰ تومان 

به ۹۰۰۰ تومان رسید.
دبیــر کانــون مرغــداران گوشــتی در بخــش 
دیگری از صحبت هایش به وضع نهاده های دامی 

اشاره کرد و گفت: همچنان در ارسال و بارگیری 
نهاده هــای دامــی تاخیــر وجــود دارد و مرغدارانی 
هســتند که هنوز بعد از ۴۰روز نهاده هایشــان را 

دریافت نکرده اند.
او تصریــح کــرد: همچنین حــدود یک ماهی 
بــازارگاه  می شــود کــه ذرت و ســویا در ســامانه 
شــارژ نشــده اســت و مرغــداران مجبــور هســتند 

نهاده هــای دامــی مــورد نیــاز خــود را از بــازار آزاد 
خریــداری کننــد. قیمــت ذرت در بــازار آزاد حدود 

۵۰۰۰ تومان و سویا نیز۹۰۰۰ تومان است.
فروغــی در پایــان گفــت: قیمــت تمام شــده 
مــرغ زنــده بــرای تولیدکننــده بــا وجود ایــن وضع 
نهاده ها و نوســانات قیمتی جوجه یک روزه بیش 

از ۲۰هزار تومان است.

دبیر کانون مرغداران گوشتی: ذرت و سویا در بازارگاه شارژ نشده است

درخواست تثبیت بازار جوجه یک روزه از وزیر جهاد 

پیشنهادهای بخش خصوصی به معاون اول رئیس جمهوری 
برای تنظیم بازار برنج

انتقاد رئیس شورای رقابت از »ارزبری 
بی حساب و کتاب« مونتاژکاری خودرو 

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
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دعوت رئیس سازمان برنامه برای سرمایه گذاری 
شرکت های بزرگ در مناطق کمتر توسعه یافته

رئیــسســازمانبرنامــهوبودجــهگفت
کــهبــاجهتدهــیوسیاســتهایحمایتــی
بایــدشــرکتهارابهســمتیهدایــتکردکه
بــاســرمایهگذاریدرمناطــقکمتــرتوســعه
یافتــهکــهدارایمنابعوثروتهایخدادادی
هســتندشــکوفاییورشــدیکهبرایچشــم
مدنظــر کشــور جانبــه همــه توســعه انــداز

است،تحققپیداکند.
بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  گــزارش  بــه 
بیــان  میرکاظمی«بــا  »سیدمســعود  کشــور 
اینکه سیاســت ها درباره  شــرکت های دولتی 
و نحوه فعالیت و پاســخگویی آنها باید تغییر 
کند، افزود: طبق آمایش ســرزمین ماموریتی 
بر عهده ســازمان اســت. بنابراین، خواسته ها 
و توقــع مــا نظــارت دقیــق برای تحقــق اهداف 
و نحــوه برنامه هــا و همچنیــن میزان ســرمایه 

گذاری شرکت های بزرگ خواهد بود.
معــاون رئیس جمهــوری بــا بیــان اینکــه 
در شــرکت های دولتــی مشــکالتی وجــود دارد 
کــه بایــد رفــع شــود، تصریــح کــرد: بــرای رفــع 
مشکالت نه تنها باید در بودجه ۱۴۰۱ راه حل 
ارائه شــود، بلکه برای 6 ماه دوم ســال ۱۴۰۰ 
نیــز اگــر نیــاز بــه راهکارهــای قانونــی اســت، 

شناسایی و پیگیری شود.
 میرکاظمــی افــزود: مناطــق آزاد بایــد در 
تحول و توســعه برای کشــور پیشــگام و برای 
اهدافــی کــه ماموریــت در آن دارنــد پاســخگو 

باشند.
وی بــا بیــان اینکــه باید آســیب شناســی 
دقیــق صــورت بگیــرد، اضافــه کــرد: بــا تغییــر 
رویه ها و قرار دادن شــاخص، مشخص شدن 
ماموریت و پاسخگو بودن مدیران، اتفاق های 

مبارکی برای کشور قابل تحقق است.
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجه تصریح 
کــرد: کشــور مــا از مواهــب الهــی و ظرفیــت 
ریــزی،  برنامــه  بــا  اســت،  برخــوردار  خوبــی 
مســیر  پاســخگویی،  و  مســئولیت  احســاس 
رشــد و توســعه همــه جانبــه بــرای کشــورمان 

امکان پذیر است.
گفتنی اســت که هفتمین جلســه ستاد 
تهیــه و تدویــن الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ کل 
کشــور، بــا حضــور رئیــس ســازمان برنامــه و 
بودجه، اعضای ســتاد، مشــاورین و رؤســای 
اســتان  ها  برنامه ریــزی  و  ســازمان مدیریــت 
کــه بــه  صــورت آنالیــن شــرکت کــرده بودند، 

برگزار شد.

بخش صنعت، مصرف عادی برق را از سر گرفت
بخــشصنعــتکشــورکــهدرماههــای
اخیربهدلیلافزایشمصرفبرقدربخش
خانگــیبــامحدودیــتروبــروشــدهبــوداز
روزگذشــتهروالعــادیمصــرفرادرپیــش

گرفت.
بــه گــزارش ایرنــا، همزمــان بــا افزایــش 
دمــای هــوا از ابتدای امســال و نیــز اوج گیری 
اســتخراج غیرمجاز رمزارز در کشورمان، روند 

مصرف برق صعودی شد.
هرچــه به روزهای گرمتر ســال نزدیک تر 
می شــدیم مصرف برق هم از شــدت بیشتری 
برخــودار مــی شــد و بــه روزهایــی رســید کــه 
ســاخت.براین  ناگزیــر  را  خاموشــی هایی 
اســاس متولیــان صنعــت برق با هــدف تامین 
بــرق مشــترکان خانگــی در یــک هماهنگــی با 
صنعــت، اقــدام بــه اعمــال محدودیت مصرف 
برق در این بخش کردند و میزان مصرف آنها 
بــه شــدت تحت تاثیــر ایــن محدودیت ها قرار 

گرفت.
همزمان با کاهش محســوس دمای هوا 
در روزهــای شــهریورماه و افزایــش برخــورد با 
اســتخراج کنندگان غیرمجاز رمز ارز مصطفی 
رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق از طرح 

کاهش محدودیت ها برای بخش صنعت خبر 
داد.وی گفــت: بــا کاهــش مصــرف در بخــش 
خانگــی صنایــع می توانند مصــرف عادی خود 

را از اول مهر دنبال کنند.
در روزهــای اخیــر و بــا کاهــش مصــرف 
بخــش خانگــی، بخــش صنعــت کمــی مصرف 

خود را افزایش داد.
مدیریــت  شــرکت  گــزارش  تریــن  تــازه 
شــبکه بــرق ایــران نشــان مــی دهــد: بخــش 
صنعت روزگذشته و درساعت ۱۴ و ۱۲ دقیقه 
میــزان مصــرف بــرق خــود را بــه ۵هــزار و ۱۱۳ 

مگاوات رساند.
ایــن درحالی اســت که میــزان مصرف در 
بخش خانگی و سایر در همان ساعت به عدد 
۵۲ هزار و ۷۸۹ مگاوات کاهش یافته است. 
اگرچــه میــزان مصــرف بــرق بخــش خانگــی و 
سایر روزگذشته کاهشی شده اما در مقایسه 
با مدت مشــابه پارســال که میزان مصرف ۴۹ 
هزار و ۹۴۰ مگاوات بوده، رشــد قابل توجهی 
را نشــان می دهد. بخش صنعت در ســاعت 
۲۰ و ۲۹ دقیقــه روز گذشــته، اندکــی مصرف 
خــود را کاهــش داده و بــه عــدد ۵ هزار و ۲۲ 

مگاوات رساند.

ایران برای سومین سال پیاپی، نایب رئیس کمیته 
همکاری های فنی آیمو شد

ایرانتوانســتبااکثریتآراکشورهای
بینالمللــی )ســازمان »آیمــو« عضــو
دریانــوردی(بــرایســومینســالپیاپــیبــه
عنواننایــبرئیسکمیتههمکاریهایفنی

اینسازماندرسال٢٠٢٢انتخابشود.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ســازمان 
بنــادر و دریانــوردی، ایــن کمیته بــر آموزش و 
تربیت نیروی های انســانی شــاغل در صنعت 
دریانــوردی بــه ویــژه در کشــورهای در حــال 

توسعه تاکید دارد.
ســفیر  معــاون  منصوریــان  ماندانــا 
جمهوری اســالمی ایــران و نماینده دائم ایران 
در ســازمان جهانــی دریانــوردی کــه نماینــده 
نیــز  آیمــو  در  دریانــوردی  و  بنــادر  ســازمان 
اســت، در نشســتی کــه به صــورت مجازی در 
مقــر ســازمان بین المللی دریانــوردی »آیمو« 
در لنــدن برگزار شــد، توانســت برای ســومین 
ســال پیاپــی بــه عنــوان نایــب رئیــس کمیتــه 
المللــی  بیــن  ســازمان  فنــی  همکاری هــای 
دریانوردی انتخاب و در پست خود ابقا شود.  
ماندانــا منصوریــان اولیــن بانویی اســت 
کــه در کمیتــه همکاری هــای فنــی آیمــو بــرای 

پست نایب رئیسی انتخاب می شود.
این انتخابات در هفتاد و یکمین اجالس 
کمیتــه همکاری های فنی ســازمان بین المللی 
دریانوردی که از ۲۹ شــهریور ماه ســال ۱۴۰۰ 
به مدت ۵ روز به صورت مجازی برگزار شده 

است، انجام شد.
انتخاب ایران برای نایب رئیســی کمیته 
همکاری هــای فنــی آیمــو ایــن امــکان را برای 
کشــور فراهــم می کند تــا نقــش موثرتری در 
شــورای آیمو و ســایر کمیته های این سازمان 
بیــن المللــی داشــته باشــد.  بــا ابقــای ایران 
در ایــن کمیتــه شــرایط بــرای تصمیــم گیــری 
دوره هــای  تخصیــص  خصــوص  در  ایــران 
آموزشــی و اســتفاده از خدمات و کمک های 
آمــوزش و  بــرای  کمیتــه همکاری هــای فنــی 
تقویت نیروی انســانی در بخش دریا فراهم 

می شود.
عضــو  میــالدی   ۱۹۵۸ ســال  از  ایــران 
ســازمان جهانی دریانوردی بوده است. اکنون 
این ســازمان متشکل از ۵ کمیته اصلی است 
ایــن  از  کــه کمیتــه همکاری هــای فنــی یکــی 

کمیته ها قلمداد می شود.

واکنش وزارت خارجه آمریکا به سخنان 
امیرعبداللهیان: خیلی زود یعنی کی؟

ســخنگویوزارتامــورخارجــهآمریــکا
درواکنــشبــهاظهــاراتوزیــرامــورخارجــه
کشــورماندربارهزمانازســرگیریمذاکرات
ویــنخواســتارتوضیــحایــراندربــارهزمــان

شروعمجدداینرایزنیهاشد.
به گزارش ایســنا، ند پرایس، ســخنگوی 
وزارت امــور خارجه آمریکا در نشســت خبری 
بــه ســوالی دربــاره  پاســخ  هفتگــی خــود در 
بــر  امیرعبداللهیــان مبنــی  اظهــارات حســین 
اینکــه مذاکــرات ویــن بــه زودی از ســرگرفته 
اظهــارات  هــم  مــا  البتــه  گفــت:  شــود،  مــی 
ایــران کــه  امیرعبداللهیــان وزیــر امورخارجــه 
گفتــه اســت این کشــور بــه میز مذاکــرات باز 
آنهــا  از  اســت  الزم  شــنیده ایم.  را  می گــردد 
پرســیده شــود کــه منظور از عبــارت »زود« یا 

»خیلی زود« چیست.
وزارت  ســایت  وب  گــزارش  بنابــر 
امورخارجــه آمریکا، پرایــس افزود: این چیزی 
اســت که در هفته گذشــته بارها شــنیده ایم 
امــا هنــوز به طور دقیق متوجه نشــده ایم که 

معنی آن چیست.
وی در ادامه مدعی شد: ما به نوبه خود 
آمــاده بازگشــت بــه وین و به نتیجه رســاندن 
مذاکــرات مان هســتیم؛ مذاکراتــی که باید به 
ســرعت پیــش از بســته شــدن پنجــره فرصت 

بازگشت به برجام به نتیجه برسد.
آمریــکا  ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی 
خاطــر نشــان کــرد: مــا کامــال آشــکارا اعــالم 
کرده ایــم کــه آمــاده انجــام ایــن کار هســتیم. 
ایــن هفتــه و  نیــز  گــروه ۵+۱  تمــام اعضــای 
هفته هــای اخیــر بر لــزوم از ســرگیری هر چه 
ســریعتر مذاکــرات توافــق داشــته اند و مهــم 
اســت کــه ایــن مذاکــرات از جایــی کــه در ماه 

ژوئن متوقف شد، از سرگرفته شود.
وی ادامه داد: اگر می خواهیم مذاکرات 
ویــن از ســرگرفته شــود و اگــر مــا تمــام تالش 
خــود را بــرای بــه نتیجه رســاندن مذاکرات در 
اسرع وقت انجام دهیم، باید مد نظر داشته 
باشــیم که نقطه شــروع می بایست بازگشت 

متقابل به پایبندی به برجام باشد.

اخبـــــــــــــــــار

بودجــه، قانــون 12 تبصــره تاکیــد علیرغــم
بــه مربــوط عمدتــاً کــه دســتگاهها درصــد 22
و علــوم وزارت و پزشــکی علــوم دانشــگاههای
مراکــزعلمــی،پژوهشــیوتحقیقاتــیوابســتهبــه
آنها،شــهرداریها،مؤسساتونهادهایعمومی
غیردولتیوفدراسیونهاهستند،نسبتبهثبت
اطاعــاتامــوالوامــاکخــوددرســامانهجامــع

اموالدستگاههایاجرایی)سادا(اقدامنکردند.
بــه گزارش فارس، بررســی های صــورت گرفته 
از ســوی دیوان محاسبات کشور براساس اطالعات 
مأخــوذه از وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی نشــان 
مــی دهــد وضعیت ثبــت اطالعات مربوط بــه اموال 
و داراییهــای تعــداد ۴۹۷۳ دســتگاه اجرایــی اعــم از 
کل،  اداره  دولتــی،  شــرکت  ســازمان،  وزارتخانــه، 
مؤسســه و نهــاد عمومــی غیردولتــی، دانشــگاهها و 

...، بقرار اطالعات جدول ذیل می باشد:
براســاس ایــن گــزارش، تعــداد ۱۰۹6 دســتگاه 
اجرایــی )معــادل ۲۲ درصــد از دســتگاهها( علیرغــم 
تأکیــد مقنــن در مفــاد جــزء )۱( بند )ج( تبصــره )۱۲( 
قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ کل کشــور، نسبت به ثبت 
اطالعــات ســاختمانها، فضاهــای اداری و غیــراداری، 
امــالک و ســایر امــوال و دارایی هــای غیرمنقــول خود 
در ســامانه جامع اموال دســتگاههای اجرایی )سادا( 
ظــرف مهلــت مقرر )تــا انتهــای اردیبهشــت ماه۱۴۰۰( 
اقــدام ننموده انــد کــه عمدتاً مربوط به دانشــگاههای 
علوم پزشکی و وزارت علوم و مراکز علمی پژوهشی 
و تحقیقاتی وابسته به آنها، شهرداریها، مؤسسات و 
نهادهای عمومی غیر دولتی و فدراسیونها می باشد.

فقطیکسومدستگاههاکل
اطاعاتاموالخودراثبتکردند

اجرایــی  دســتگاه   ۱6۵۳ تعــداد  همچنیــن 
)معــادل ۳۳ درصــد از دســتگاهها( نســبت بــه ثبت 
)۱۰۰( درصــد از اطالعــات امــوال خــود در ســامانه 
اقــدام نموده اند. با  احتســاب دســتگاههای اجرایی 
کــه نســبت بــه ثبــت ۸۱ تــا ۹۹ درصــدی اطالعــات 
امــوال خــود اقدام نموده اند )معادل ۲۸ درصد(، در 
مجمــوع تعداد ۳۰6۹ دســتگاه اجرایــی )معادل 6۲ 
درصــد از دســتگاه ها( نســبت بــه تکمیــل اطالعــات 
اموال در ســامانه در ســطح  )۸۰( الی )۱۰۰( درصد 

اقدام نموده اند.
وزارتاقتصادهیچاموالمازادی

شناسایینکرد
مــازاد توســط  امــوال  در خصــوص شناســایی 
انجــام  رغــم  بــه  دارایــی؛  و  اقتصــادی  امــور  وزارت 
بازدیدهای میدانی توســط اداره کل مدیریت اموال 
و دارایی های دولت از امالک برخی از دســتگاههای 
اجرایــی، امــالک مــازادی در ۴ ماهــه نخســت ســال 
۱۴۰۰ شناســایی نشــده، لیکــن در اســتانها عملکرد 

داشته است.
در جــزء ۱ بنــد »ج« تبصــره ۱۲ قانــون بودجــه 
امــالک  و  امــوال  اطالعــات  تکمیــل  دربــاره   ۱۴۰۰

دستگاه های اجرایی در سامانه سادا آمده است:
۱-   دســتگاه های اجرائــی موضــوع مــاده )۲۹( 
قانــون برنامــه ششــم توســعه بــه اســتثنای اماکــن 
ســازمان  و  اطالعــات  وزارت  مســلح،  نیروهــای 
ســاختمان ها،  اطالعــات  مکلفنــد  اتمــی  انــرژی 

فضاهــای اداری و غیــراداری، امــالک و ســایر امــوال 
و دارایی هــای غیرمنقــول از جملــه انفــال در اختیار 
خــود )اعــم از دارای ســند مالکیــت و یــا فاقــد ســند 
مالکیــت، اجــاره ای، وقفــی( را تا انتهای اردیبهشــت 
ماه سال ۱۴۰۰ در سامانه جامع اموال  دستگاه های 
اجرائــی )ســادا( ثبــت و تکمیــل نمایند. اســتانداران 
بــر ثبــت، تکمیل و صحت ســنجی اطالعات اســتانی 

نظارت می نمایند.
پرداخــت هرگونه اعتبــارات از جمله طرح های 
تعمیرات اساسی و ماشین آالت و تجهیزات، هزینه 
هرگونــه  همچنیــن  و   ۱۴۰۰ ســال  در  بــرق  و  آب 
پرداخــت بــرای تجهیــز، نگهــداری و ســایر هزینه هــا 
از محــل درآمدهــای اختصاصــی، ســایر منابــع و یــا 
اعتبــارات و منابــع  شــرکت های دولتــی بــرای مــوارد 
ثبــت نشــده در ســامانه ســادا ممنــوع اســت.عدم 
اجرای این بند توســط کارکنان دســتگاه ها به منزله 

تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه عمومی است.
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی مجــاز اســت 

رأســاً نســبت به شناســایی امــالک و اراضــی دولتی 
اقــدام کنــد و بــا همــکاری ســازمان ثبــت اســناد و 
امــالک کشــور چنانچــه تــا پایان شــهریور ماه ســال 
۱۴۰۰ در سامانه سادا ثبت نشود نسبت به اصالح 
ســند مالکیــت و یــا مستندســازی آن بــه نــام دولت 
جمهــوری اســالمی ایــران اقــدام نمایــد. وزارت امــور 
اقتصــاد و دارایــی مکلــف اســت در مقاطــع شــش 
ماهه نســبت به ارائه گزارش برآورد ارزش مجموع 
اموال و دارایی های غیرمنقول ثبت شده در سامانه 
ســادا و  دســتگاه های بهره بــردار آنهــا بــه ســازمان 
برنامه و بودجه کشور و کمیسیون برنامه و بودجه 

و محاسبات مجلس شورای اسالمی اقدام نماید.
وزارت آموزش و پرورش مکلف اســت نســبت 
اعتبــار  محــل  از  خــود  امــالک  مستندســازی  بــه 

پیش بینی شده در ردیف ۱۲۷6۱۲ اقدام نماید.
آیین نامــه اجرائــی این بند به پیشــنهاد وزارت 
امــور اقتصــادی و دارایــی بــه تصویــب هیأت  وزیران 

می رسد.

اســتاداقتصاددانشــگاهالزهرااظهارکردکه
درحــالحاضــرمنابعمتعددیازجملهیارانههای
پرداخــت خصولتــی بنگاههــای بــه گســتردهای
میشــودبهطــوریکهتنهاســودخالص2۰بنگاه
بزرگرانتیسال1۳۹۹بالغبر2۵۰هزارمیلیارد
تومــانبــودهکــهمعــادلباکســریبودجــهدولت

است.
حســین راغفــر در گفت وگــو بــا ایلنــا دربــاره 
نبــود  در   ۱۴۰۰ بودجــه  کســری  جبــران  راهــکار 
درآمدهــای نفتی و طوالنی شــدن مذاکــرات احیای 
برجــام اظهار کرد: باید توجه داشــته باشــیم که در 
حــال حاضــر منابــع متعــددی از جملــه یارانه هــای 
پرداخــت  خصولتــی  بنگاه هــای  بــه  گســترده ای 
می شــود بــه طــوری که تنها ســود خالــص ۲۰ بنگاه 
بزرگ رانتی ســال ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد 
تومــان بــوده کــه معــادل بــا کســری بودجــه دولــت 

است.
وی بــا بیــان اینکــه دولت برای جبران بخشــی 
از کســری بودجــه می توانــد انــواع مالیــات را اجــرا 
کنــد، ادامه داد: دولــت باید از این بنگاه ها مالیات 
متناسب با سود و درآمد دریافت کند و یارانه های 
پرداخت شده به آنها را به شکل مشارکت در سود 

دریافت کند.
ایــن کارشــناس اقتصــادی درباره رونــد اجرای 
قوانیــن مالیاتــی گفــت: اگــر قرار باشــد کــه در این 
زمینه مجلس با دولت همکاری نکند طبیعی است 
کــه دولــت تــوان جبــران کســری بودجــه را نخواهد 
داشــت. شــاهد آن هســتیم کــه قانــون مالیــات بــر 
خانه هــای خالــی هنــوز به اجرا نرســیده و می دانیم 
که چانه زنی هایی وجود دارد که این قانون به اجرا 

نرســد در حالــی کــه مالیــات بــر زمین و مســتغالت 
یکــی از اصلــی تریــن مالیات هــا در همــه جــای دنیا 
محســوب مــی شــود و مــی توانــد رقــم بزرگــی در 

اختیار دولت قرار دهد.   
وی تاکید کرد: تا زمانی که عزم سیاسی وجود  
نداشته باشد دولت همچنان با افزایش قیمت ارز 
و حامل های انرژی مانند بنزین برای جبران کسری 

بودجه دست در جیب مردم می کند.
برنده هــای  از  چــرا  دولــت  افــزود:  راغفــر 
سیاســت های غلطــی کــه در ظــرف ۳ دهــه بعــد از 
جنگ پا برجا بوده، ســهم دریافت نمی کند؟ منابع 
معادن کشــور را به دوســتان و رفقا داده اند و باید 
ســهم دولت و مردم را از این نورچشــمی ها گرفته 
شــود امــا اراده ای بــرای انجــام ایــن اقدامــات وجود 
نــدارد وگرنــه راه حل ها برای جبران کســری بودجه 
بســیار روشــن اســت. دولــت بــه راحتــی می توانــد 
مالیــات بــر خریــد و فــروش ســکه، ارز و زمیــن و 

مستغالت را به اجرا برساند.   
ایــن کارشــناس اقتصــادی بــا تاکیــد بــر فــرار 
مالیاتــی و معافیت هــای مالیاتــی اظهــار کــرد: ۵۰ 
هــزار میلیــارد تومــان فــرار مالیاتــی عــددی کمــی 
نیســت بایــد توجــه داشــت کــه افــرادی ایــن میزان 
فــرار مالیاتــی دارند، شناســایی شــده اند و از طریق 
شناسایی این افراد به عدد ۵۰ هزار میلیارد تومان 
فرار مالیاتی رســیده اند، چرا جلوی این میزان فرار 

مالیاتی را نمی گیرند.
وی بــا بیــان اینکه این حرف مهملی اســت که 
در شــرایط رکورد اقتصادی ورود به پایه های جدید 
مالیاتــی بــه بنگاه هــای تولیــدی آســیب می رســاند، 
گفت: باید در این شــرایط به پایه های اخذ مالیات 

جدیــد ورود کــرد و آنهایــی که بایــد مالیات بدهند، 
شــرکت  ها  ایــن  عمدتــا  بلکــه  نیســتند  تولیدکننــده 
پایه هــای  مــواد خــام هســتند، وضــع  صادرکننــده 
جدیــد مالیاتــی باعــث ضربــه بــه اقتصــاد می شــود 

سخن مهملی است.
راغفــر افــزود: امــروز معــادن بزرگ کشــور در 
هــم  مالیــات  کــه  اســت  نورچشــمی هایی  اختیــار 
نمی دهنــد و هیــچ یــک از ایــن شــرکت ها و افــراد 
تولیــدی نیســتند بلکــه  منابــع طبیعــی کشــور را 
استحصال می کنند که متعلق به همه مردم است. 
اما ســعی می کنند که این موارد به چشــم مردم  و 
جامعــه نیایــد و ایــن پنهانــکاری را ادامــه می دهنــد 
چراکــه از ایــن طریق می توانند منابع بســیار بزرگی 

به جیب بزنند.
ایــن کارشــناس اقتصادی با بیــان اینکه امروز 
دیگــر بحــث نبود درآمدهــای نفتی مطرح نیســت، 
ادامــه داد: در ۵ ماهــه در ســال ۱۴۰۰ تــراز تجــارت 
یــک میلیــارد دالر  واردات  و  نفتــی  صــادرات غیــر 
مثبــت بــوده؛ در ایــن بــازه زمانــی ۵ میلیــارد دالر 
هم صادرات گاز و مشــتقات داشــتیم بنابراین تراز 
تجــاری ایــران تــا کنــون 6 میلیــارد دالر مثبــت بوده 
و بــه اضافــه اینکــه در ماه هــای گذشــته بیش از ۱۰ 

میلیارد دالر صادرات نفت خام داشتیم.
وی گفت: همچنین بخشــی از مطالبات ارزی 
هــم وصــول شــده اســت و در حــال حاضــر امــکان 
انتقــال طلب هــای ارزی از کره جنوبی و ژاپن وجود 
دارد. امــا می خواهنــد محصــوالت مصرفــی ماننــد 
خــودرو وارد کشــور کننــد کــه مجلــس هــم در ایــن 
حــوزه بــا دولــت همــکاری می کنــد امــا ســوال ایــن 
است که چرا از این کشورها ماشین آالت نساجی 

و ماشــین آالت بخش هــای تولیــد و صنعــت را وارد 
نمــی کننــد؟ جــواب ســاده اســت چراکــه ســود در 
واردات کاالی مصرفی است و بابت آن هم مالیات 

نمی پردازند.
راغفــر دربــاره موضــوع معافیت هــای مالیاتــی 
گــزارش  را  مالیاتــی  معافیت هــای  کــرد:  اظهــار 
نمی کننــد، در زمــان ارایــه بودجــه ۱۴۰۰ مجلــس از 
دولت خواســت کــه میزان معافیت هــای مالیاتی را 
اعــالم کنــد اما دولت دوازدهم نســبت به اعالم آن 
اقــدام نکــرد چراکــه بخشــی از نهادهــا و بنیادهــا و 
شــرکت های خصولتــی متعلــق بــه اصحــاب قــدرت 

معاف از مالیات هستند.
ایــن کارشــناس اقتصــادی تاکیــد کــرد: البتــه 
معافیــت مالیاتــی بــرای ایــن نهادهــا بــه ایــن معنــا 
نیســت که مالیات صفر داشــته باشــند اما به جای 
کــه اینکــه ۲۰ درصــد مالیــات بدهنــد تنهــا ۲ درصد 
می پردازند که این هم معنای معافیت مالیاتی پیدا 
می کنــد. برخــی از ایــن شــرکت ها هندوانــه و خیــار 
صــادر می کننــد بــه عبــارت دیگــر آب کشــور را بــه 
صادرات می رســانند و ســود خوبی هم می کنند اما 

در نهایت از مالیات هم معاف می شوند .
وی دربــاره راهــکار انتشــار اوراق بــرای جبران 
کســری بودجــه گفــت: ایــن اقــدام بــه شــدت غلــط 
اســت و اتفاقــا دولــت وقتــی کــه می خواهــد یــک 
اقدام غلط را به اجرا برســاند برای آن بســیار تبلیغ 
می کند. باید توجه داشت که دولت پس از انتشار 
اوراق ســال بعــداز آن باید ۲۰ درصــد بهره برای آن 
بپــردازد و ســال بــه ســال ۲۰ درصــد بهره انباشــت 
می شــود کــه دولت هــای بعــدی بایــد آن را بپردازند 

که این سیر درستی نیست.  

تولیدکننــدگانبرقاروپایــیدرپیکمبودگاز
طبیعــیبــهخریــدمحمولههــایزغــالســنگروی

آوردهاند.
به گزارش ایسنا، معامله گران خبر دادند یک 
محمولــه زغــال ســنگ برای تحویل در مــاه آینده در 
یک قطب اروپایی ۲۰۰ دالر در هر تن معامله شــد 
کــه باالتریــن قیمــت از ســال ۲۰۰۸ اســت. چندیــن 
نیــروگاه هفتــه گذشــته وارد بازار شــدند تا پیش از 

فرا رسیدن زمستان، خوراک خود را تامین کنند.
اروپــا پــس از یک زمســتان ســرد و طوالنی که 
ذخایــر گاز ایــن منطقــه را تحلیــل بــرد، بــا بحــران 
کمبــود انــرژی روبروســت. پر کردن ذخایــر به دلیل 
محــدود شــدن عرضــه از ســوی روســیه و نــروژ کار 
راحتــی نبــوده و اروپــا را ناچــار کــرده اســت در بازار 
مایــع  گاز طبیعــی  بــرای خریــد  تــک  محموله هــای 

رقابــت کنــد. ســرعت کــم بــاد هــم مشــکالت انرژی 
اروپا را پیچیده کرده و باعث شده است نیروگاه ها 
ســوختهای فســیلی کثیفتر را برای پر کردن خال در 

تولید نیرو بسوزانند.
کاالی  معامــالت  مدیــر  ســالفرانک،  مارکــو 
اروپایــی در اکســپو سولوســنز در مصاحبــه ای در 
کنفرانس اخیر گازتِک دوبی گفت: ما در بازار زغال 
ســنگ هم شــاهد محدودیت عرضه هســتیم. سود 
نیروگاه هــای زغــال ســوز مثبــت شــده و تولیــد آنها 

افزایش پیدا کرده است.
زمانــی  درســت  اروپــا  در  انــرژی  قیمت هــای 
افزایــش پیــدا کــرده کــه این منطقــه توافــق اقلیمی 
بلندپروازانــه ای را بــرای مقابلــه بــا تغییــرات جــوی 
احتمــاال  زغــال ســنگ  بازگشــت  کنــد.  مــی  دنبــال 
نشســت  در  را  اروپایــی  سیاســتمداران  مذاکــرات 

امســال ســران جهان در اســکاتلند دشــوار می کند 
زیــرا در حــال حاضــر ســران کشــورهای اروپایــی از 
انگلیس گرفته تا اســپانیا و ایتالیا نگران خشــم رای 

دهندگان از افزایش هزینه های انرژی هستند.
بــه گفته معاملــه گرانی که بــه دلیل محرمانه 
بودن معامالت حاضر نبودند نامشــان فاش شــود، 
محمولــه ۵۰ هــزار تــن روز جمعــه بــرای تحویــل در 
قطــب آمســتردام-رتردام-آنتورپ معاملــه شــد. تنها 
قیمــت محموله هــای تــک نیســت کــه افزایــش پیدا 
کــرده و بهــای معامــالت برای تحویل در ســال آینده 
حداکثر ۴.۱ درصد صعود کرده و به ۱۳۹ دالر در هر 
تن رسیده که باالترین قیمت این معامالت از سال 
۲۰۰۸ است. تقاضای رو به رشد از سوی نیروگاهها 
ذخایــر موجــود در بنــادر اروپایــی را کاهــش داده 
اســت. عرضــه زغال ســنگ در پی بارندگی ســنگین 

در کلمبیــا و اندونــزی کــه تولیدکننــدگان بزرگــی به 
شــمار می روند، کاهش پیدا کرده اســت. بعضی از 
معادن در نقاط دیگر به دلیل پاندمی تعطیل شده 
اند. ســرمایه گــذاری در پروژه های معدنی جدید در 
ســالهای اخیر تقریبا متوقف شــده است زیرا بانکها 
وام دهــی بــه شــرکتهای زغــال ســنگ را در راســتای 
تــالش جهانــی برای خنثی کــردن بدترین پیامدهای 

تغییرات اقلیمی، کاهش داده اند.
بــر اســاس گــزارش بلومبــرگ، دیل هازلتــون، 
مدیــر بخــش زغــال ســنگ حرارتــی در شــرکت وود 
مــک کنــزی در مصاحبــه بــا بلومبــرگ گفــت: عرضه 
گاز اندک اســت، عرضه زغال ســنگ اندک اســت و 
وضعیت تجدیدپذیرها هم تعریفی ندارد. ما اکنون 
در یــک وضعیــت دیوانــه کننــده قــرار داریــم و فقط 
می توانیم وضعیت کنونی را این طور توصیف کنیم.

بازگشتسوختکثیفبهنیروگاههایاروپا

راغفر:2۰بنگاهرانتیدرکشورسود2۵۰هزارمیلیارد
تومانیمیبرند

دیوانمحاسباتاعامکرد:خودداری22درصد
دستگاههاازثبتاطاعاتاموالشاندرسامانهسادا



بـــــــــــازارها و خدمــــــــــات مالی
 .  یکشنبه . 4 مهر 1400 . سال هجدهم . شماره 4759 .  

کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

تمدید عرضه اوراق سپرده 
 سرمایه گذاری بانک ملی

تا پایان سال
ویــژه  مــدت دار  ســپرده  گواهــی  اوراق  عرضــه 
ســرمایه گذاری )عــام( بانــک ملــی تــا پایان ســال جاری 

تمدید شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک ملــی، ایــن اوراق 
بــا ســر رســید یکســاله، 
قابــل انتقــال بــه غیــر و 
بــا نــرخ ســود 18درصــد 
ســاالنه از تاریخ انتشار 

عرضه می شود.
ســود  پرداخــت 
علی الحســاب این اوراق 
و  ماهانــه  صــورت  بــه 
معــاف از مالیات اســت 
و بازخرید قبل از ســر رســید آن در شــعب بانک با نرخ 
10درصــد ســاالنه خواهــد بود. گواهی ســپرده این اوراق 
به صورت الكترونيكی اســت و برگه ســپرده به مشــتری 
تحويل نخواهد شــد، لذا حفظ و نگهداری رســيد صادره 

گواهی سپرده ضروری است.

افزایش 700 درصدی 
تسهیالت اشتغال زایی بانک 
توسعه تعاون به کمیته امداد

تعــاون  توســعه  بانــک  اشــتغال زایی  تســهیالت 
بــه مددجویــان کمیتــه امــداد امــام خمینــی ۷۰۰درصــد 

افزایش یافته است.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک توســعه تعــاون، 
بانــک  ایــن  مدیرعامــل 
برنامــه  در  حضــور  بــا 
اشــتغال  »موکــب 
در  کــه  محرومــان« 
آستانه اربعین حسینی 
برگــزار شــد، گفــت: در 
از  اشــتغال  موضــوع 
ســال 1۳۹۵بــه صــورت 
فعال حضور پیدا کردیم 
و نهادهــای حمایتــی همچون کمیته امــداد امام خمینی 
پرداخــت تســهیالت  اولویــت  بهزیســتی در  و ســازمان 

اشتغال زایی قرار گرفتند.
حجت الــه مهدیــان افزود: از ســال ۹۵تــا ۹8میزان 
تســهیالت اشــتغال زایی بــه مددجویــان کمیتــه امداد به 

100میلیارد تومان رسید.
او ادامه داد: از سال ۹۶به بعد جهش اساسی در 
پرداخت تســهیالت اشــتغال زایی از ســوی بانک توســعه 
تعاون را شــاهد بودیم و میزان تســهیالت اشــتغال زایی 
بــه مددجویــان کمیتــه امــداد امــام خمینــی با یک رشــد 

چشمگیر به 800میلیارد تومان رسید.
او بــا بیــان اینکــه بانــک توســعه تعــاون بــه عنــوان 
»یــا ور اشــتغال« از ســوی بانــک مرکــزی معرفــی شــده 
است، گفت: امسال تعهد داریم که ۵00میلیارد تومان 
تســهیالت اشــتغال زایی در اختیــار مددجویــان کمیتــه 

امداد امام قرار دهیم.
مهدیــان بــا بیان اینکه اشــتغال زایی در کشــور نیاز 
بــه کار جهــادی دارد، افــزود: بانــک توســعه تعــاون بــه 
عنــوان جوان تریــن بانــک دولتــی از ســال ۹۷بــه عنــوان 
بانک عامل در طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری 

اقدامات مهمی انجام داده است.
او اعــالم کــرد: در فــاز چهــارم ایــن طــرح ۲۶هــزار 
میلیــارد ریــال برای اشــتغال روســتاییان و عشــایر عزیز 
کشــور پرداخت شــده اســت و میزان تعهد بانک توسعه 

تعاون ۴0هزار میلیارد ریال است.
مدیرعامــل بانــک توســعه تعــاون بــا بیــان اینکــه 
اعطــای تســهیالت به تولیدکننــدگان و کارآفرینان جزو 
اولویت هــای ایــن نهــاد مالــی اســت،گفت: از ابتــدای 
ســال جــاری تاکنــون 10هــزار میلیارد تومان تســهیالت 
به طرح های تولیدی و کارآفرینی پرداخت شــده اســت 
و تــا پایــان ســال ایــن رقم بــه ۲۵هــزار میلیــارد تومان 

می رسد.

تاکید مدیرعامل بیمه ایران 
بر ضرورت افزایش کیفیت و 

سرعت خدمات به مردم
مدیرعامل بیمه ایران در بازدید از شــعب اســتان 
گیالن بر ضرورت تالش خانواده بزرگ کارکنان شرکت 
بــرای  بیشــتر  تــالش  و 
و  کیفیــت  افزایــش 
بــه  خدمــات  ســرعت 
جلــب  و  مشــتریان 
رضایــت حداکثری آنان 

تاکید کرد.
گــزارش  بــه 
بیمــه  روابط عمومــی 
ســیدمجید  ایــران، 
بختیــاری و هیــأت همراه در دیدارهایی که به مناســبت 
آغاز هفته گرامیداشت دفاع مقدس با همکاران شعب 
رشــت و تعــدادی از شــعب اســتان گیــالن داشــت در 
سخنانی، توسعه و استفاده بیشتر از فن آوریهای نوین 
و دیجیتال در عرصه خدمت رسانی به بیمه شدگان را از 

ملزومات و اهداف راهبردی بیمه ایران خواند.
مدیرعامــل بیمــه ایران، همچنین با اشــاره به آغاز 
فراینــد توســعه نظــام پیشــنهادات در شــرکت، اصــالح 
همگانــی  همــت  و  کم کارآمــد  و  ناکارآمــد  فرایندهــای 
بــرای ارتقــاء و تعالــی شــرکت بــا توجــه به وضــع رقابتی 
در صنعــت بیمــه کشــور را حیاتــی خوانــد و بــر ضــرورت 
بهبــود وضــع معیشــت کارکنان و نماینــدگان بیمه ایران 

در سراسر میهن تاکید کرد.

5 طرح تسهیالتی بانک دی 
برای خانواده شهدا و ایثارگران

مقــدس،  دفــاع  هفتــه  مناســبت  بــه  دی  بانــک 
بــه  تســهیالت  اعطــای  بــرای  خــود  جدیــد  طرح هــای 

شــهدا،  خانواده هــای 
را  آزادگان  و  جانبــازان 

آغاز کرده است.
به گزارش روابط عمومی 
بانک دی، برات کریمی، 
بــا  بانــک  مدیرعامــل 
اعالم این مطلب گفت: 
در ســالروز بزرگداشــت 
و  جانفشــانی ها 

فداکاری هــای رزمنــدگان انقــالب اســالمی و بــه منظــور 
حمایــت از خانواده هــای شــهدا، ایثارگــران و جانبــازان 
پرداخــت  ویــژه  طــرح  پنــج  اســالمی،  انقــالب  معــزز 
تســهیالت در قالب وام قرض الحســنه، فروش اقساطی 
خرید کاال، خرید خودرو، تعمیر مسکن و کارت اعتباری 
برای همســر، والدین و فرزندان شهدا، همسر جانبازان 
متوفی، جانبازان و آزادگان کشور پرداخت خواهد شد.
او افزود: براســاس مصوبــه هیات مدیره بانک دی، 
ایثارگرانــی کــه تاکنــون از بانــک دی تســهیالت دریافــت 
در  ریــال  ۲00میلیــون  ســقف  تــا  می تواننــد  نکرده انــد 
قالــب وام قرض الحســنه بــا کارمــزد چهار درصــد و دوره 

بازپرداخت ۳۶ماهه تسهیالت دریافت کنند.
کریمی با اشــاره به این که عالوه بر وام قرض الحســنه، 
چهــار طــرح دیگــر نیــز از شــهریور تــا پایــان آذر ســال 
اجرایــی خواهــد شــد، گفــت: در  بانــک دی  جــاری در 
قالــب عقــود مبادله ای فروش اقســاطی خرید کاال مبلغ 
1۵0میلیــون ريال بــا دوره بازپرداخــت ۴8ماهه، فروش 
اقســاطی خریــد خــودرو تــا ســقف ۲00میلیــون ريــال با 
دوره بازپرداخت ۴8ماهه، وام تعمیر مســکن تا ســقف 
۴00میلیــون ريــال بــا دوره بازپرداخــت ۶0ماهــه و کارت 
اعتبــاری با ســقف ۵00میلیون ریــال با دوره بازپرداخت 
خانــواده شــهدا  و  ایثارگــران  و  بــه جانبــازان  ۳۶ماهــه 
پرداخــت خواهــد شــد. مدیرعامــل بانــک دی تأکید کرد: 
متقاضیان اســتفاده از این تســهیالت، همســر، والدین 
و فرزندان شــهدا، همســران جانبــازان متوفی، جانبازان 
و آزادگانی خواهند بود که از ســوی اداره کل تســهیالت 
رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران معرفی شده باشند.

 خدمات ویژه بیمه معلم

 در روز ملی آتش نشانی

و ایمنی
بیمــه معلــم در آســتانه هفتــم مهــر )روز آتش نشــانی و 
ایمنی(، به مدت یک  ماه خدمات ویژه ای را با هدف ارتقاء 

ایمنی ارائه می دهد.
به گزارش روابط عمومی 
بیمه معلم، این شرکت 
منظــور  بــه  بیمــه ای 
شــجاعت  از  قدردانــی 
و  ســخت  خدمــات  و 
نفس گیــر آتش نشــانان 
کشــور، در هفته ایمنی 
مدیریــت  هــدف  بــا 

ریســک، کاهش ریســک خسارات ناشــی از آتش سوزی 
در دستور کار قرار داده است.

در ایــن راســتا تا پایــان مهر، برای صــدور بیمه نامه 
ســازمان  پرســنل  مســکونی  منــازل  بــرای  آتش ســوزی 

آتش نشانی ۶0درصد تخفیف ارائه می شود.

 آغاز فروش ویژه

بیمه های آتش سوزی نوین 
در مهر ١٤٠٠

بیمــه نویــن به منظور گســترش فرهنگ بیمه ای و 
خلق ارزش برای مشتریان خود، بیمه های آتش سوزی 
را بــا شــرایط و تخفیف هــای ویــژه در مهــر بــه فــروش 

می رساند.
گــزارش  بــه 
بیمــه  روابط عمومــی 
از  شــرکت  ایــن  نویــن، 
ســوم تــا ٢٢مهــر، انواع 
آتش ســوزی  بیمه هــای 
خــود را بــا تخفیف ویژه 

به فروش می رساند.
محصوالت بیمه ای 

ارائه شــده در جشــنواره فــروش بیمه هــای آتش ســوزی 
 بیمــه نوین شــامل آتش ســوزی مســکونی، آتش ســوزی 

صنعتی و غیر صنعتی می شوند.

 سودسازی بانک

قرض الحسنه مهر در سال 99
بانــک مهــر کــه همــه تســهیالت خــود را به صورت 
قرض الحســنه و بدون دریافت ســود پرداخت می کند، 
به علت مدیریت مالی صحیح تا پایان سال ۱۳۹۹بیش 

از ۹۳۶۳میلیــارد ریــال 
ســود انباشــته ســاخته 

است.
به گزارش روابط عمومی 
بانک قرض الحسنه مهر، 
بررسی  صورت های مالی 
بانک مهر نشان می دهد 
ســود انباشــته این بانک 
ریــال  ۳۹۵1میلیــارد  از 

در ســال 1۳۹8بــه بیــش از ۹۳۶۳میلیــارد ریال در ســال 
1۳۹۹رسیده و نزدیک به 1۳۷درصد رشد داشته است.

بــه گفته رئیس ســازمان بورس و اوراق 
بهادار، ســهام برخی از شرکت های کوچک تر 
بــه صــورت منطقــه ای تخصیص پیــدا کرده و 
در  و  باشــد  یکنواختــی  ترکیــب  سعی شــده 
مرحلــه اول ارزش خالــص دارایی ها حســاب 
شــده اســت که همه ارزش یکسانی داشتند 
و بــه همیــن دلیــل هــم توزیــع ســبد ســهام 
عدالــت بــه طــور شانســی نبــود و کامــال بــه 

صورت مساوی تقسیم شدند.
محمدعلی دهقان دهنوی درباره آخرین 
بــرای ســهام عدالــت جامانــدگان  تصمیمــات 
بــه ایلنــا گفــت: بحــث تعییــن تکلیــف ســهام 
عدالــت جامانــدگان اکنون موضــوع مجلس و 
دولت اســت و در سطح حاکمیتی باید درباره 
جاماندگان سهام عدالت تصمیم گیری شود و 

موضوع سازمان بورس نیست.
او در پاسخ به این سوال که چه کسانی 
مشــمول ســهام عدالت جاماندگان می شوند، 
ادامه داد: زمانی که سهام عدالت توزیع شد، 
عــده ای حواله های اولیــه را دریافت کردند اما 
در نهایــت بــه آنها ســهامی نرســید و از ســوی 

دیگــر وقتی اوضاع امروز را بررســی می کنیم، 
می بینیــم کــه عــده ای همــان شــرایط دریافت 
ســهام عدالــت در آن مقطــع زمانــی گذشــته 
را دارنــد و ممکــن اســت بــا تخصیــص دوبــاره 
ســهام عدالت مشــمول شــوند، امــا در نهایت 
دولــت درباره مشــموالن و بــه طور کلی بحث 

جاماندگان سهام عدالت تصمیم می گیرد.  
رئیــس ســازمان بــورس افــزود: در ایــن 
و  نــدارد  دخالتــی  بــورس  ســازمان  مرحلــه 
و  اســت  حاکمیتــی  ســطح  در  تصمیم گیــری 
در ســطح حاکمیتــی تصمیــم گرفتــه می شــود 
کــه ســهام عدالــت جدیــد بــه چه شــکلی و به 
از  پــس  چــه کســانی تخصیــص داده شــود. 
تصمیم گیری هــای نهایــی و تخصیــص ســهام 
عدالــت، بحــث جامانــدگان می توانــد موضوع 
ســازمان بورس باشد و به عنوان مجری عمل 

کند.  
دهقان  دهنوی در پاسخ به این سوال که 
ســهام جاماندگان از چه محلی تامین خواهد 
شــد، اظهار کرد: دولت ســهام دار شرکت های 
بســیار زیادی است که با درصدهای مختلفی 

در سهام این شرکت ها حضور دارد. در برخی 
از شرکت های بورسی شده درصدهای باالتری 
ســهام دارد و شــرکت هایی هم که هنوز وارد 
بــورس نشــده اند صددرصــد آنهــا متعلــق بــه 

دولت است.  
دربــاره  می توانــد  دولــت  گفــت:  او 
دارایی هــای خــود تصمیــم بگیــرد، ایــن ســهام 
متعلــق بــه دولــت اســت و می توانــد دربــاره 
اینکــه بــه چــه ترتیبــی از آن اســتفاده کنــد، 
تصمیــم بگیرد اما هنوز جزئیات آن مشــخص 

نیست.  
رئیس سازمان بورس در پاسخ به سوال 
دیگــری مبنی بــر اینکه گفته می شــود، توزیع 
سبد سهام عدالت در 10سال گذشته عادالنه 
تاکیــد کــرد:  در آن مرحلــه ای  نبــوده  اســت، 
که ســهام عدالت توزیع شــد، مشــخص نبود 
کــه ســهام کدام یــک از این شــرکت ها نصیب 
چه کســی می شــود. البتــه شــرکت های بزرگ 
که ســهام کافی داشــتند به همه ســهامداران 

تخصیص پیدا کرده اند.
او تاکید کرد:  از سوی دیگر سهام برخی 

از شــرکت های کوچک تر به صــورت منطقه ای 
ترکیــب  شــد  ســعی  و  کــرد  پیــدا  تخصیــص 
ارزش  اول  مرحلــه  در  و  باشــد  یکنواختــی 
خالص دارایی ها حســاب شــده است که همه 
ارزش یکســانی داشتند و به همین دلیل هم 
توزیــع ســبد ســهام عدالــت بــه طور شانســی 
نبود و کامال به صورت مساوی تقسیم شدند.

مرکــزی،  بانــک  کل  رئیــس  گفتــه  بــه 
گســترش روابــط تجــاری و بانکــی بیــن ایران 
و سریالنکا بر اساس تامین مالی صادرات و 
واردات بین دو کشــور و ارائه مکانیســم های 
و  مســتقیم  طــور  بــه  دریافــت  و  پرداخــت 

غیرمستقیم امکان پذیر است.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، 
اکبرکمیجانــی شــنبه در دیــدار بــا وزیــر انرژی 
گســترش  از  اســتقبال  بــا  ســریالنکا  کشــور 
مبــادالت تجــاری بین دو کشــور و بــا یادآوری  
ســابقه روابط تجاری میان ایران و ســریالنکا، 
منافــع  از  ســریالنکا  مــی رود  انتظــار  گفــت: 

کشــور ایــران در محافــل بین المللی به عنوان 
کشوری مستقل حمایت کند.

کمیجانــی بــا تاکیــد بــر پشــتیبانی بانک 
مرکــزی و نظــام بانکــی ایــران از تامیــن مالــی 
ارائــه  و  کشــور  دو  بیــن  واردات  و  صــادرات 
مکانیســم های پرداخــت و دریافــت بــه طــور 
گســترش  افــزود:  غیرمســتقیم  و  مســتقیم 
روابــط تجــاری و صــادرات و واردات متقابــل و 
نیــز حــل و فصل مســائل مالی بین دو کشــور 
بــر اســاس تفاهم ها و مذاکــرات صورت گرفته 
در دســتور کار اســت و ایــن دیــدار می توانــد 
ســرآغازی بــرای بســط روابــط تجــاری و بانکی 

بین دو کشور باشد.
منظــور  بــه  مرکــزی  بانــک  کل  رئیــس 
انعطاف هرچه بیشــتر و یافتن راه هایی برای 
گسترش همکاری ها میان دو کشور، پیشنهاد 
متخصصــان  از  متشــکل  کارگروهــی  ایجــاد 
کشــور ســریالنکا، کارشناســان بانــک مرکزی، 
تجــار و ســایر فعــاالن اقتصــادی را بــه منظــور 
بررســی راهکار هــای گســترش همکاری هــای 
تجــاری و نیــز راهکار هــای تســویه بدهی ارائه 
کرد. وزیر انرژی کشور سریالنکا نیز در دیدار 
با رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد: کشــور 
ســریالنکا از گســترش همکاری هــا بــا ایــران 

اســتقبال می کنــد و بــا وجــود محدودیت های 
پیش رو، به گسترش تجارت متقابل عالقمند 
و اســتفاده از کلیــه ظرفیت هــای موجود برای 
کلیــه  از  و  اســت  طــرف  دو  منافــع  پیشــبرد 
پیشــنهادات و راهکار هــای عملیاتــی در ایــن 

زمینه استقبال می کند.
همچنین در این دیدار مقام سریالنکایی 
درخصــوص  مرکــزی  بانــک  پیشــنهادات  از 

افزایش همکاری های تجاری استقبال کرد. 
به گفته او، سریالنکا در روزهای دشوار 
بین المللــی در کنــار ایــران خواهــد بــود و از 

منافع این کشور حمایت خواهد کرد.

بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت مدیریــت 
فنــاوری بــورس، ســامانه ها قابلیــت تســویه 
روزانــه را دارند و بخشــی از معامالت روزانه 

تسویه می شود.
روح هللا دهقــان در ایــن باره به باشــگاه 
معامــالت  اکنــون  گفــت:  جــوان  خبرنــگاران 
ســهام دو روز بعــد و اوراق مشــارکت یک روز 
بعد تســویه می شــود. این موضــوع مربوط به 
سامانه نیست و به دلیل قوانین حوزه کسب 
و کاری اســت. مــا از یکســال و نیــم گذشــته 
بــه محــض اینکه معامــالت در ســامانه اصلی 
انجــام می شــود، اطالعات مربوط به ســامانه 
رجیســتری و ســامانه نگهــداری دارایی هــا را 
به روزرســانی می کنیم. این باعث می شود که 
اگر اجازه بدهند بتوانیم همان روز تســویه را 

انجام دهیم. 
فنــاوری  مدیریــت  شــرکت  مدیرعامــل 
ســایر  بورس هــای  در  افــزود:  تهــران  بــورس 
ریســک  پوشــش  خاطــر  بــه  نیــز  کشــورها 
شــرکت های کارگزاری و بازار ســرمایه معموال 
و  نمی شــود   انجــام  تســویه  روز  همــان  در 
تســویه بــه چنــد روز بعــد منتقــل می شــود تا 
ریســک بــازار را پوشــش دهنــد. ایــن موضوع 
مربــوط بــه نواقــص فنــی نیســت و بیشــتر به 
حــوزه کســب و کاری و بحث هــای نظارتــی و 

پوشش ریسک بازار مربوط می شود.
جدیــد  امکانــات  خصــوص  در  دهقــان 
ســامانه بومــی بــورس کــه در دســت طراحــی 
اســت، گفــت: مــا در حوزه ســامانه های بومی 
جدیــد  امکانــات  دنبــال  بــه  اول  مرحلــه  در 

نمی رویم و معموال به بومی سازی کارکردهای 
اینکــه  از  بعــد  قدیمــی می پردازیــم.  ســامانه 
گام اول برداشــته شــد و ســامانه پیاده ســازی 
و عملیاتــی شــد، در مرحلــه بعــدی قابلیــت و 
امکانات جدید به آن اضافه می شــود. معموال 
در فاز اول ســامانه های بومی کسی به دنبال 
امکانــات جدیــد نمــی رود و امکانــات در حــد 
ســامانه موجــود اســت. فقــط قابلیــت ارتقا و 

توسعه بهتر از سامانه های خارجی است.
او بیــان کــرد: هــدف از تولیــد ســامانه 
بومی، جدا شــدن از وابستگی به شرکت های 
خارجــی بــرای نگهــداری ســامانه اســت، کــه 
بــه خاطــر تحریــم و هــر دلیــل دیگــری، اگــر 
پشــتیبانی ســامانه را از دســت دادیــم، بــازار 
ســرمایه دچار ریسک نشود و معامالت ادامه 

پیدا کند.
فنــاوری  مدیریــت  شــرکت  مدیرعامــل 
بورس تهران در پاســخ به این پرســش که آیا 
شکست انحصار شرکت  سپرده گذاری مرکزی 
امکان پذیر اســت یا خیر؟، گفت: از نظر فنی 
بســتگی دارد کــه مــا بخواهیم کــدام بخش را 
تفکیــک کنیــم، زیرا ما معامــالت بورس کاال و 
انرژی، ابزار مشتقه از جمله، اختیار معامله، 
فــروش اســتقراضی و آتــی را داریم که این ها 
ابزار هــای جدیــدی هســتند کــه قاعدتا بخش 
ســپرده گذاری آنــان را می تــوان تفکیــک کــرد. 
مثال در حوزه ســپرده گذاری بورس کاال امکان 
تفکیــک وجــود دارد و نگهــداری دارایــی افــراد 
بایــد در یــک سیســتم متمرکــز باشــد کــه این 
برای کشور ما بسیار بهتر و مناسب تر است.

اختیــار  قراردادهــای  معامالتــی  دوره 
معاملــه خرید و فروش ســهام شــرکت پاالیش 
از   ،۱۴۰۰ بهمــن  سررســید  در  تهــران  نفــت 
چهارشنبه، ۷ مهر ۱۴۰۰ در بازار مشتقه بورس 

اوراق بهادار تهران آغاز می شود.
بــازار ســرمایه  پایــگاه خبــری  گــزارش  بــه 
)سنا(، شرکت بورس تهران با انتشار اطالعیه ای 

اختیــار  قراردادهــای  معامالتــی  دوره  آغــاز  از 
معاملــه خریــد و فــروش بر ســهام »شــتران« از 
چهارشــنبه ۷ مهــر لغایــت 10 بهمــن 1۴00 خبــر 
داد. براســاس این اطالعیه، معامالت مربوط به 
این قراردادها تنها به صورت برخط است و تنها 
از طریق کارگزارانی که مجوز معامالت برخط در 
ایــن بــازار را دارنــد، قابــل انجام اســت. با توجه 

بــه راه انــدازی ســامانه مدیریت ریســک و امکان 
محاسبات وجوه تضمین براساس »ضوابط وجه 
تضمیــن قــرارداد اختیار معاملــه در بورس اوراق 
بهادار تهران و فرابورس ایران«، اتخاذ موقعیت 
بــاز فــروش در قراردادهــای اختیارمعاملــه، بــه 
شرط کفایت وجوه تضمین، برای تمامی فعاالن 

بازار سرمایه امکان پذیر است.

مدیــر فنــاوری اطالعات ســازمان بورس 
و اوراق بهادار از ابالغ دســتورالعمل اجرایی 
محیط های آزمون )ســندباکس( بازار سرمایه 

خبر داد.
حمید حســن آبادی در این باره به پایگاه 
خبری بازار ســرمایه )سنا(، گفت: سندباکس 
بــازار ســرمایه، بســتری بــرای محــک ایده های 
خدمــات  و  محصــوالت  حــوزۀ  در  نوآورانــه 
مالــی جدیــد اعم از بازارهــا، ابزارها، نهادها و 
راهکارهای نوین مرتبط به بازار سرمایه است 

که تاکنون قانونمند نشده بودند.
او توضیــح داد: ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار در راســتای مسئولیت تنظیم گری خود 
و بــا هــدف ســاماندهی بــه ایده هــای نوآورانه 

مرتبــط بــه بــازار ســرمایه اقــدام بــه راه اندازی 
بســتری  طریــق  ایــن  از  تــا  کــرد  ســندباکس 
نظیــر محیــط عملیاتــی بــازار بــرای طرح هایــی 
کــه تــا کنــون مقــررات و دســتورالعملی بــرای 
آنهــا تدوین نشــده اســت فراهم شــود و پس 
از بررســی ابعاد گوناگون طرح ها، نهاد ناظر 
در جهــت تنظیم گــری آنهــا کــه می توانــد ابزار 
معامالتــی جدیــد، بــازار جدیــد، نهــاد جدید یا 
راهــکاری نویــن بــرای حل یکــی از چالش های 

بازار باشد، اقدام کند.
مدیــر فنــاوری اطالعات ســازمان بورس 
ســازمان  راســتا  ایــن  در  افــزود:  همچنیــن 
بــورس در اردیبهشــت ســال جــاری مجــوز و 
محیــط  راه انــدازی  منظــور  بــه  الزم  مصوبــه 

عالــی  شــورای  از  را  )ســندباکس(  آزمــون 
بــورس اخــذ کــرد. در مرحلــه بعــد موفــق بــه 
اخــذ موافقــت اصولــی از کارگــروه مدیریــت 
آزمــون  محیط هــای  هماهنگــی  و  یکپارچــه 
وزارت امور اقتصاد و دارایی در خرداد شــد؛ 
در گام بعد دستورالعمل اجرایی سندباکس 
بازار ســرمایه تدوین و در تیر ماه امســال در 
هیات مدیره ســازمان مطرح و تصویب شــد. 
اکنــون بعــد از اعمــال نقطــه نظــرات اعضای 
محتــرم هیأت مدیــره، دســتورالعمل اجرایی 
ســندباکس بــازار ســرمایه تکمیــل و از ایــن 

طریق ابالغ می شود.
حســن آبادی عنوان کرد کــه با ابالغ این 
دســتورالعمل تمامــی متقاضیان کــه ایده های 

دارنــد،  ســرمایه  بــازار  حــوزه  در  نوآورانــه 
می تواننــد طرح هــای خــود را کــه بــا شــرایط 
مطابقــت  دســتورالعمل   ۶ مــاده  در  منــدرج 
داشــته باشــند بــه دبیرخانــه شــورای راهبــری 
ســندباکس بازار ســرمایه مستقر در مدیریت 
اوراق  و  بــورس  ســازمان  اطالعــات  فنــاوری 

بهادار ارسال کنند.
متــن دســتورالعمل اجرایــی محیط هــای 
آزمــون )ســندباکس( بــازار ســرمایه در پایــگاه 
بــازار ســرمایه در آدرس قوانیــن و مقــررات 
ارتباطــی  کانال هــای  و  اســت   cmr.seo.ir

بــه دبیرخانــه  و نحــوه ارســال درخواســت ها 
ســرمایه  بــازار  ســندباکس  راهبــری  شــورای 

به زودی اطالع رسانی می شود.

 هفته جاری

عرضه اولیه  نداریم
ســازمان  عمومــی  روابــط  مدیــر 
بــورس خبــر داد هفتــه جــاری عرضــه 

اولیه در دستور کار بورس نیست.
بــازار؛ ســارا علیــاری،  گــزارش  بــه 
مدیــر روابــط عمومی ســازمان بورس در 
توئیتی نوشت که در هفته جاری عرضه 

اولیه  نیست.

۷ مهر؛ آغاز معامالت قراردادهای اختیار معامله 
پاالیش نفت تهران

ابالغ دستورالعمل اجرایی محیط های آزمون )سندباکس( بازار سرمایه

»امکان تسویه روزانه معامالت سهام وجود دارد، اما قوانین 
اجازه نمی دهد«

به گفته مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس، به خاطر پوشش ریسک شرکت های کارگزاری و بازار سرمایه معموال در 
همان روز تسویه انجام نمی شود

بانک مرکزی از تامین مالی صادرات و واردات میان بین ایران 
و سریالنکا پشتیبانی می کند

رئیس سازمان بورس: دولت برای همه جاماندگان 
سهام دارد
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در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:



 .  یکشنبه . 4 مهر 1400 . سال هجدهم . شماره 4759 .  شـــــــــــرکت ها و اعالنـــــــات

توجه: اعالم آمادگی جهت شركت در این مناقصه صرفاً بصورت الكترونیكی)توکن( و از طریق سامانه 
ستاد به نشانی www.setadIran.ir  می باشد.

مناقصه عمومی یک مرحـله ای شماره  م م/00/0192مربوط به  تعمیرات اساسی ایستگاه تقویت فشار 
گاز بنگستان مارون 3 

الف- شرح مختصر خدمات
اسپیدگذاری، بخارزنی، بازكردن دریچه های نفررو، شیرهای ایمنی، تامین خاک، احداث حوضچه 
خاکی، رسوب زدایی، ترکیب رسوبات با خاک، حمل، گودبرداری،دفن رسوبات،تمیزكاری مناسب 
جهت انجام بازرسی قسمت های تحتانی مخزن، داربست بندی، همكاری با بازرسی فنی و خوردگی 
فلزات، انجام آزمایش های الزم، سندبالست، اعمال انواع پوشش الزم، راه اندازی مقدماتی و نهایی 

و سایر عملیات جزئی و كلی
ب -   محل اجرای خدمات و مدت انجام کار

محل اجرای خدمات در مارون 3 بنگستان در حد فاصل 65 کیلومتری تا بهره برداری نفت و گاز مارون 
و 65 کیلومتری تا دفتر ستادیو مدت انجام آن 40روز  می باشد.

ج -   برآورد کارفرما
برآورد كارفرما جهت انجام خدمات   -/13,627,859,480ریال  می باشد

د-شرایط مناقصه گران متقاضی
- داشتن ظرفیت آزاد)تعدادی و ریالی( در رشته مربوطه 

- )  مناقصه گران دارای   حداقل پایه 5 گرایش تاسیسات و تجهیزات یا  حداقل پایه 5 گرایش نفت و 
)) ISO:45001 و ISO:14001 :شامل(HSE و -داشتن گواهینامه استقرار نظام مدیریت )  گاز

- در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر،الویت با شركت های بومی استانی می باشد.
-داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی- توانایی ارائه تضمین 
شرکت در فرآیند ارجاع كار به مبلغ -/681,392,974ریال که بایستی به یکی از دو صورت زیر ارائه 

گردد :
الف:  ارائـه رسید وجـه صـادره از سـوی حسابداری كارفـرما مبنی بـر واریز مبلـغ فـوق الـذكربه شماره 
حساب IR940100004001111604022067  نزد بانک  مركزی جمهوری اسالمی ایران شعبه مركزی 

جمهوری اسالمی ایران - اهوازکد 0 حساب - بنام  شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب
ب: ارائه ضمانتنامه بانكی به میزان مبلغ فوق الذكر طبق فرم نمونه كه ابتدا برای مدت )90روز( معتبر 

بوده  وپس از آن نیز با اعالم كارفرما برای مدت )90 روز( دیگر قابل تمدید باشد.

- توانایی 10% مبلغ پیمان )در صورت برنده شدن ( بعنوان تضمین انجام تعهدات
مناقصه گر جهت تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری تصویر تضمین از 
طریق سامانه الزم است بصورت حضوری به دفتر کمیسیون مناقصات در اهواز، کوی فدائیان اسالم 
مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان طرحهای راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه 

و تضمین را تسلیم نمایند.
  هـ-محل و  مهلت دریافت مدارک مناقصه گران

این فراخوان جهت  به عمل می آید ظرف مهلت مقرر در  از کلیه متقاضـیان واجد شرایط دعـوت 
دریافت اسناد و اعالم آمادگی از طریق سامانه ستاد و به نشانی www.setadIran.ir مراجعه نمایند 
تا ارزیابی های الزم وفق آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات)ارزیابی ساده(بر روی 

مدارك ارسالی مناقصه گران به عمل آید.
1- مهلت اعالم آمادگی: بصورت الکترونیکی )غیر حضوری و( از ساعت 8:00 تاریخ  1400/07/07لغایت  

ساعت 19:00  تاریخ   1400/07/14
2- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب: واریز مبـلغ  4,046,000ریال  از طریق درگاه موجود در سامانه 

www.setadIran.ir به نشانی
محل، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها 

متقاضیان مكلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت14:00  روز  یکشنبه مورخ  1400/07/25به 
در ساعت 08:00  پیشنهادات  نمایند. ضمناَ  تسلیم  ستاد  سامانه  طریق  از  و  الكترونیكی  صورت 
 روز دوشنبه مورخ  1400/07/26 گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با 

معرفی نامه و كارت شناسایی معتبر بالمانع است.
همچنین مناقصه گران می بایست ضمن بارگذاری الکترونیکی تصویر تضمین شرکت در فرایند ارجاع 
کار در سامانه تا ساعت 14:00  روز  یکشنبه  مورخ 1400/07/25اصل تضمین مذکور را به صورت 
فیزیکی به كمیسیون مناقصات شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب در آدرس: اهواز- کوی فدائیان 
اسالم مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان سابق طرحهای راه و ساختمان تسلیم 

نمایند.
همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در 

همه مراحل الزم و ضروری می باشد.
تذكر: حسب مورد ارائه یك نسخه اصلی از اساسنامه شركتها، آگهی تاسیس، آخرین تغییرات ثبتی و 

هرگونه گواهی مبنی بر واجد شرایط بودن شركت مطابق با مفاد آگهی الزامی می باشد.

امور حقوقی و قراردادها - شركت ملی مناطق نفتخیز جنوبتاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/03 نوبت دوم : 1400/07/04

شناسه آگهی : 1195350
ت دوم(فراخوان  منـاقصـه عمـومـی

) نوب

شركت ملی نفت ایران   
شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب

WWW.NISOC.IRhttp://iets.mporg.ir

منطقه پنج عملیات انتقال گاز ایران درنظردارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری 
تدارکات  سامانه  ازطریق  را  س-23-1400  مناقصه  شماره  به  "فوق"  عمومی  مناقصه 
الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت تا 
تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ازطریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 

شد. 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 
الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه محقق  مذکور و دریافت گواهی امضای 
 . باشد  می    1400/07/03 تاریخ  ستاد  سامانه  در  انتشارفراخوان  تاریخ  سازند. 
اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال 
دعوتنامه از طریق سامانه ستاد جهت مناقصه گران حائز صالحیت ارسال خواهد 

شد. 
1( مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد : ساعت 18 روز 

شنبه 1400/07/10
2( مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد : ساعت 18 روز 

شنبه 1400/07/24

3( اطالعات دستگاه مناقصه گزار : 
- آدرس : شیـــراز ، بـــزرگـــراه امـــام خمیــنـــی ، حـــدفــــاصــل شهـــرک فرهنـــگیــــان و شهــــرک 
فرزانگان ، منطقه پنج عملیات انتقال گاز ، کدپستی 96315-71798  و شماره تماس   

071- 38403800-9
4( شماره فراخوان درسامانه ستاد:    2000093261000011

5( تاریخ درج آگهی:
- تاریخ آگهی نوبت اول : روز شنبه 1400/07/03

-تاریخ آگهی نوبت دوم : روز یکشنبه 1400/07/04
6(گواهی صالحیت مورد نیاز:

-گواهی صالحیت معتبر در رشته " راه و ترابری " از سازمان برنامه و بودجه  
-گواهی صالحیت معتبر ایمنی امور پیمانکاران از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

7( در صورت نیاز به توضیحات تکمیلی جهت موارد مرتبط با مناقصه و پیمانی با شماره 
تلفن  07138132319 و 07138132310 و موارد مرتبط فنی و اجرایی با شماره تلفن 

07138132384  تــماس حاصل نمایند.
8(اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت درسامانه 

- مرکزتماس : 41934-021  - دفترثبت نام: 88969737 – 85193768

روابط عمومی منطقه پنج عملیات انتقال گازتاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/03 نوبت دوم : 1400/07/04

شناسه آگهی : 1195744

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی  یک مرحله ای
تسطیح مسیر خطوط لوله در محدوده مرکز بهره برداری ارسنجان

ت دوم(
) نوب

شرکت انتقال گاز ایران 
منطقه پنج عملیات انتقال گاز

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

آخرین جلسه از سومین دوره 
آموزشی "عارضه یابی و توانمند 

 سازی" هلدینگ صدرتامین

 برگزار شد
شرکت سرمایه گذاری صدرتامین )تاصیکو( با هدف واالی 
ارتقای دانش همکاران در هلدینگ و شرکتهای زیرمجموعه، 
تا کنون ســه دوره آموزشــی را با عنوان "کارگاه عارضه یابی و 
توانمندسازی" را برگزار کرده است و صبح امروز سومین جلسه 
از ســومین دوره این کارگاه آموزشــی با مشارکت مؤثر شتاب 
دهنــده صــدر فردا و معاونت امور شــرکتهای هلدینگ برگزار 

گردید.
به گزارش ایسنا، بنابر اعالم روابط عمومی شتاب دهنده 
دانش بنیان صدرفردا، این دوره آموزشی از صبح روز سه شنبه 
آغاز شد و امروز سومین و آخرین جلسه از سومین دوره آموزشی 
"کارگاه عارضه یابی و توانمند ســازی" در حال برگزاری اســت.
معاونت امور شرکت های هلدینگ معدنی صدرتامین در راستای 
افزایش کیفیت تولید و بهره وری شرکت های تابعه، نمونه موفق 
این دوره آموزشی صنعتی را در کشور کره جنوبی رصد کرده و 
با استفاده از مهندسی معکوس و بومی سازی محتویات آن، 
این نمونه آموزشی موفق خارجی را در داخل کشور و در شرکت 
های هلدینگ صدر تامین راه اندازی نمود. در سال های گذشته 
دوره اول و دوم این کارگاه آموزشی با محوریت شرکت های تابعه 
صدر تامین، شــرکت معدنی امالح ایران و شــرکت مس باهنر 
برگزار شد. در سال جاری نیز شتاب دهنده دانش بنیان صدر 
فردا با هدف تبدیل عارضه به فرصت، این دوره آموزشی را با 
همکاری و مساعدت معاونت امور هلدینگ شرکت ها برگزار کرد.
بنابر این گزارش، سومین جلسه از سومین دوره آموزشی "کارگاه 
عارضه یابی و توانمندسازی" با رعایت پروتکل های بهداشتی و 
بهره منــدی از اســاتید مجرب و خبره، با حضــور مدیران عامل، 
مدیران و کارشناســان شــرکت های تابعه هلدینگ صدرتامین 
در حال برگزاری است. شرکت کنندگان این دوره آموزشی سه 
روزه، هم به صورت برخط و هم به صورت حضوری در این دوره 
آموزشی در حال بهره مندی از اطالعات و دانش به روز اساتید 
عارضه یابی و توانمندسازی می باشند. براساس سیاست های 
ابالغــی هلدینــگ صدرتامیــن در تمامــی شــرکت های تابعــه 
هسته های عارضه یابی و توانمندسازی با حضور مدیران مربوطه 
تشکیل شده و این کمیته با هدف جمع آوری و تجمیع عارضه ها 
و برنامه ریزی برای رفع آنها فعالیت خواهد نمود. گفتنی است 
نتایــج عارضه یابــی به عنوان یکی از محورهای کلیدی و پایه ای 
برای برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱ شرکت ها مدنظر قرار دارد.در 
آخرین جلسه از سومین دوره آموزشی "عارضه یابی و توانمند 
سازی" به مباحثی  همچون "ماتریس ارزیابی عوامل درونی و 
عوامــل خارجــی، تحلیل محیط درونــی و خارجی، قابلیت های 

کارکردی و گام های تحلیل آن" پرداخته شد.

 فناوری جدید ایرانی ها 

برای آزمایش خون و انجام 
تست در کمتر از ۱۰ ثانیه

فناوران یک شرکت دانش بنیان موفق به ساخت دستگاهی 
شدند که تنها با استفاده از یک قطره خون و در کمتر از ۱0 ثانیه، 

"هموگلوبین و هماتوکریت" خون را اندازه گیری می کند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تســنیم؛ فناوران یک 
شــرکت دانش بنیان موفق به ســاخت دستگاهی شدند که تنها 
بــا اســتفاده از یک قطــره خون، هموگلوبین و هماتوکریت خون 
را اندازه گیری می کند؛ مرکز راهبردی فناوری های همگرا معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، این متخصصان فعال در شرکت 
دانش بنیان "افق سالمت" را مورد حمایت قرار دارد تا این محصول 
به ســرعت به بازار راه یابد.این دســتگاه برای تشــخیص ســریع 
مواردی چون کم خونی، تاالسمی و غلظت خون کاربرد دارد و نیاز 
به خون گیری وریدی ندارد. این مسئله باعث سادگی و افزایش 
ســرعت تست برای بیماران به ویژه کودکان، سالمندان، بیماران 
دیالیزی و زنان باردار می شود. همچنین گاهی امکان خون گیری 
وریدی وجود ندارد به عنوان مثال رگ ها در دسترس نیستند مانند 
بیماران مسن، بیماران چاق یا قربانیان سوختگی که این محصول 
ایران ساخت به راحتی قابل استفاده است و با یک قطره خون از 

نوک انگشت بیمار، مشکل را رفع می کند.

اخبـــــــــــــــــار

سرمایه گذاری هلدینگ انرژی 
سپهر در مسیر تکمیل زنجیره 

ارزش متانول
ترسیم مسیری آگاهانه برای تکمیل زنجیره ارزش متانول 
نه تنها آینده شرکت های تولید کننده را مشخص می کند، بلکه 

به صورت مستقیم بر اقتصاد ملی نیز تاثیر خواهد گذاشت.
به گزارش خبرنگار نیپنا ، مدیرعامل هلدینگ انرژی سپهر 
با تاکید بر اهمیت ورود به حوزه صنایع پایین دست پتروشیمی 
اظهار کرد: خوشبختانه با افتتاح پتروشیمی سبالن به عنوان یکی 
از شــرکت های زیر مجموعه انرژی ســپهر در بهار ۱۴۰۰ و خلق 
ثروت آن در ماه های آتی این نوید را می دهیم که 2 پتروشیمی 
دنا و سیراف نیز با شتابی افزون تر نسبت به گذشته مسیر تکمیل 
را در پیش گرفته و در سال ۱۴۰3 به سقف تولیدی 5 میلیون تن 
در سال دست یابیم.بهروز عباسی افزود: افزایش فعالیت شرکت 
بازرگانی تجارت بین الملل ســکو به عنوان بازوی اقتصادی این 
هلدینگ و ارتباط گیری مناسب بین المللی برای فروش متانول را 
باید شتاب دهنده برنامه های آتی انرژی سپهر دانست و با توجه 
به این که مزیت مطلقی که به دلیل فراهم بودن گاز طبیعی در 
کشور وجود دارد در زمینه حمایت از طرح های نیمه تمام صنعت 
پتروشیمی، دولت با همکاری سرمایه گذارانی چون انرژی سپهر 
و دیگر فعاالن بخش خصوصی می تواند پتانسیل بالقوه موجود 
را بالفعل کرده و راه رسیدن به فرصت های جدید را خلق کند.
وی ادامه داد: تا 3 ســال آینده این هلدینگ به تولید ســاالنه 5 
میلیون تن متانول دست خواهد یافت و عمال از بزرگترین تولید 
کنندگان این محصول در دنیا خواهد بود اما راهبرد این مجموعه 
بر تولید و فروش تک محصول استوار نخواهد ماند چراکه آن را 
اشتباهی استراتژیک می دانیم.مدیرعامل هلدینگ انرژی سپهر 
افزود: با بررســی قیمت جهانی متانول در ســال های گذشــته و 
همچنین میل بازار به سمت محصوالت مشتق از زنجیره ارزش 
ایــن محصول می توان اهمیت توســعه زنجیــره ارزش متانول را 
مورد توجه ویژه ای قرار داد. در حدود سال های 2۰۰2 تا 2۰۰8 
میالدی که بازار نفت با تالطم عمده ای همراه بود قیمت های 
جهانی، سقف قیمتی خود را شکست. متانول نیز تحت تاثیر این 
تالطــم بــه قیمت حــدودی 7۰۰ دالر در هر تن رســید اما پس از 
فروکش کردن میل بازار و آغاز رکود جهانی شاهد آن بودیم که 
متانول قیمت حدودی ۱5۰ دالر را تجربه کرد. آن رویش حباب 
گونه و این ریزش شدید، حاکی از بازاری منالطم است که نظر  
برخی از کارشناسان داخلی را به خود جلب کرد که سرمایه گذاری 
بیش از حد ایران در تولید این محصول می تواند در سال های 
آتی به چالشی اساسی در صنعت پتروشیمی تبدیل شود. ازاین 
رو ترسیم مسیری آگاهانه برای تکمیل زنجیره ارزش متانول نه 
تنها آینده شرکت های تولید کننده را مشخص می کند بلکه به 

صورت مستقیم بر اقتصاد ملی نیز تاثیر خواهد گذاشت.

مرکز نوآوری مواد ساختمانی 
ایجاد شد

مرکــز نــوآوری مــواد ســاختمانی در یــک همــکاری چنــد 
جانبه با هدف شناسایی ایده و طرح های نوآورانه حوزه بتن و 

فناوری های نوین آن ایجاد شد.
به گزارش روز شنبه ایرنا از معاونت علمی وفناوری ریاست 
جمهوری، در سال های اخیر در زیست بوم نوآوری کشور، خصوصا 
در میــان مراکــز نــوآوری، شــتاب دهنده های تخصصــی داخلی و 
اســتارتاپ های فعــال، نیــاز بــه ایجــاد و فعالیت یک زیرســاخت 
نوآورانه در صنعت ساختمان، قابل لمس است، با درک اهمیت 
این موضوع و با هدف کمک به رفع این خالء در زیست بوم نوآوری 
کشــور، مرکز نوآوری مواد ســاختمانی ایجاد شد تا فضایی برای 
ورود خالقیت ها و نوآوری ها به صنعت ساختمان فراهم شود.این 
همکاری مشترک میان ستاد توسعه فناوری های فوتونیک، لیزر، 
مواد پیشرفته و ساخت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،  
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین، شرکت پیشرو تعالی فناوری 
صدر فردا )شــتابدهنده صدر فردا(،  انجمن تحقیق و توســعه و 
نــوآوری صنایــع و معادن ایران و شــتابدهنده آینده پژوه هم افزا 
شکل گرفته و منجر به راه اندازی مرکز نوآوری مواد ساختمانی 
در کشور شده است.بر همین اساس، ستاد توسعه فناوری های 
فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری فراخوانی منتشر کرد تا بر اساس آن شرکت های 
توانمند و عالقه مندان برای حضور در این مرکز اقدام کنند، همه 

متقاضیان تا 2۰ مهر برای ثبت نام مهلت دارند.

اخبـــــــــــــــــار

حواشــی نحوه فعالیت و واگذاری معدن 
کل  دادســتانی  ورود  بــه  منجــر  آبــاد  مهــدی 
کشــور به این موضوع شــد و بعد از چندی نیز 
مدیرعامــل مهــدی آبــاد در دولــت جدید تغییر 
کــرد. در حــال حاضــر گمانه زنی هــا حکایت از 
ایــن دارد بــه زودی دولــت بــه اصــالح ترکیــب 
سهامداری معدن مهدی آباد هم ورود خواهد 
کــرد؛ زیــرا بــا وجــود مشــکل بــی آبــی منطقــه 
طرح هــای آب بــر اجــرا شــده و برنامــه ای هــم 

برای تامین آب آن ارائه نکرده اند.
بــه گــزارش خبرگزاری موج،معــدن دولتی 
ســرب و روی مهــدی آبــاد که پروانــه آن متعلق 
به ایمیدرو اســت قــرار بــود 5 ســال پیــش بــا 
تشــکیل یک کنسرســیوم تخصصی با همکاری 
چنــد شــرکت ایرانــی عضــو کنسرســیوم، مــواد 
اولیــه مــورد نیاز صنایــع پایین دســتی را تامین 
کنــد، امــا چنــد ماه بعد از این موضــوع و زمانی 
کــه قــرار بود نتیجــه واگذاری به ثمره بنشــیند، 
از حالــت کنسرســیوم خــارج و بــه یــک شــرکت 
خانوادگی تبدیل شــد. ایمیدرو به عنوان مالک 
معــدن و نایــب دولــت، نســبت بــه تغییــر رویه 
هیچ واکنشــی نشــان نداده و در حالی که آقای 
نجمی نیا و شــریکش شــرکت مبین هم اکنون 
۹3 درصد معدن مهدی آباد را در اختیار گرفته 
و عمــال برنامــه های خــود را خارج از طرح اولیه 
معــدن پیــش مــی برند و بیشــتر ایــن معدن به 
یــک شــرکت خانوادگــی تبدیل شــده و با اعالم 
افزایــش ســرمایه کالن از محــل مطالبــات غیــر 
کارشناسی و ... ، سهام و مالکیت خود بر این 

معدن را افزایش داده اند.
سهامداران به تغییر وضعیت به کنسرسیوم 

اعتراض دارند 
در حال حاضر تعدادی از سهامداران اصلی 
کنسرسیوم نسبت به تغییر وضعیت به شرکت 
اعتــراض دارنــد و حتــی نماینــدگان کمیســیون 
معــادن مجلس و اســتاندار یــزد اعالم کرده اند 
درصورتــی کــه انحرافــی در فعالیــت و واگــذاری 
معــدن مهــدی آبــاد رخ داده باشــد بایــد اصالح 
شود. این موضوع در شرایطی رخ داده بود که 
قبل تر دادســتانی کل کشــور به واگذاری های 
بدون حد و حصر وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ورود کرده و در حال حاضر مدیرعامل مهدی آباد 
تغییر کرده است و گمانه زنی ها حکایت از این 
دارد به زودی دولت به اصالح ترکیب سهامداری 

معدن مهدی آباد هم ورود خواهد کرد.
کنسرسیوم مهدی آباد چگونه منحل شد؟

داســتان از ایــن قرار بــود که معدن مهدی 
آباد در مزایده به یک کنسرســیوم واگذار شــده 
بود اما هم اکنون به صورت شرکت با مالکیت 
یک خانواده اداره می شود و حرف و حدیث های 
زیادی درباره شرکت وجود دارد، در حالی که این 
معدن بزرگترین معدن سرب و روی خاورمیانه 
است و با توجه به وضعیت قیمت این محصول 
در بازار جهانی که در سال های اخیر به شدت 

رشــد قیمت داشــته باید سودســاز ترین معدن 
کشــور می تواند باشــد اما به دلیل پشــت پرده 
هایــی کــه توســط افــرادی در این هیــات مدیره 
بــه وجــود آمده بود معــدن زیانده مانــده بود و 
گفته می شــد برخی از این مشــکالت در نتیجه 
اقدامات رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی 
رخ داده که در هیات مدیره شرکت هم عضویت 
داشــته و حــاال او دیگــر در این ســمت نیســت، 
به همین دلیل ســهامداران قبلی امیدوارند که 
تغییر وضعیت معدن به حالت قبل از سر گرفته 
شود. البته بسیاری از سهامداران معتقد بودند 
که رئیس جدید کمیسیون معدن اتاق بازرگانی 
ایران به این معقوله ورود خواهد کرد و کمک می 
کند تا این سرمایه ملی دوباره به مردم برگدد، 
اما در چند وقت اخیر او هم سکوت کرده و هیچ 
اقدامی در راســتای منافع مردم و کشــور انجام 
نــداده اســت. از طرف دیگــر این معدن بزرگ با 
مقیاس جهانی هم اکنون در منطقه ای بی آب 
بهره برداری شده و باید پروژه ها بای توجه به 
بحان کم آبی کشور تعریف شود و شرکت هم 
در پروژه ای انتقال آب خلیج فارس مانند سایر 
شــرکت های بزرگ معدنی و فوالدی مشــارکت 
می کرد اما در شرایط کنونی معلوم نیست چه 
اتفاقــی در آینــده خواهد افت و آیا آبی از طرح 
انتقــال آب خلیــج فارس به ایــن معدن خواهد 

رسید یا خیر.
نگاه مجلس به معدن مهدی آباد ملی است

یــزد در مجلــس  نماینــده محتــرم مــردم 
شورای اسالمی  با اشاره به اینکه معدن مهدی 
آباد یک سرمایه ملی است که اهمیت زیادی در 

اشــتغال آن منطقــه دارد، گفــت: بــه طور قطع 
فراکســیون معدن مجلس شــورای اســالمی در 
صورتــی کــه مســاله ای در مالکیــت و انحرافات 
احتمالــی معدن مهدی آباد مســکل ســاز شــده 
باشــد ورود خواهد کرد و این موضوع تنها یک 
پــروژه خصوصــی نیســت و پروانه آن متعلق به 
دولت اســت به همین دلیــل باید مورد ارزیابی 

قرار بگیرد.
محمــد صالــح جــوکار بــا بیــان اینکــه بهره 
برداری از معدن سرب و روی به دلیل نیاز کشور 
بــه ایــن محصــول و صــادرات مــازاد آن اهمیت 
باالیــی دارد، افــزود: معــدن مهــدی آبــاد به یک 
کنسرســیوم واگــذار شــده و در شــرایط کنونــی 
هــم بایــد به همان  وضعیت مزایــده برگردد به 
همین دلیل باید بررسی حقوقی الزم انجام شود 
و دستگاه های نظارتی و مجلس به این قضیه 

ورود کنند
اعضای قبلی کنسرسیوم مهدی آباد از 

تخصص کافی برخوردار هستند
در حال حاضر بســیاری از فعاالن معدنی 
معتقدند که اگر بار دیگر به قالب کنسرسیوم 
برگردد مشکالت برطرف می شود، هرچند این 
اتفاقــی کــه در واگذاری رخ داده از نظر حقوقی 
قابل بررســی اســت و دســتگاه های نظارتی به 
این موضوع ورود کرده اند که چطور یک معدن 
حاکمیتی به یک نفر واگذار شده زیرا باید با نگاه 
حاکمیتی و مطابق با منافع کشور وجود داشته 
باشــد و بــر مبنــای آن، فعالیت های این معدن 

سیاست گذاری شود.
رئیس اتحادیه سرب و روی کشور با اشاره 

به اینکه یکی از مشکالتی که این پروژه داشته 
ورود بدون صالحدید بقیه اعضای کنسرســیوم 
به طرح باطله برداری معدن بوده که با هزینه 
ســنگینی آن را شروع کردند، گفت: اجرای این 
طــرح در کنــار افزایش ســرمایه ای کــه با ارزش 
بســیار باال انجام شــد باعث شد که عده ای که 
سرمایه جدید در اختیار نداشتند از عضویت در 
معدن کنار بروند و این مساله شائبه ای شد که 
این احتمال داده شود که عمدا موضوع افزایش 
سرمایه را راه انداختند تا سهامداران خرد را کنار 
بگذارنــد، در حالی که برخی از این ســهامداران 
همچون انجمن سرب و روی شاکله اصلی این 

کنسرسیوم بودند
حسن حسینقلی با بیان اینکه در شرایط 
کنونــی دولــت باید تالش کند که این معدن به 
وضعیت قبلی خود یعنی کنسرسیومی برگردد، 
افزود: وقتی که اعضای قبلی کنسرسیوم مهدی 
آبــاد از تخصــص کافــی برخــوردار هســتند چــرا 
ترکیــب آن بایــد تغییر کنــد و از طرف دیگر این 
معــدن بــا هدف تامیــن مواد اولیه بــرای صنایع 
پایین دستی راه اندازی شده است و نمی توان 
وارد فرآوری محصولی شــد که در کشــور به آن 
نیــاز نیســت و نســبت بــه ظرفیــت هــای خالی 
صنایع معدنی سرب و روی بی توجه بود و اگر 
قرار باشد که محصولی تولید شود که مازاد بر 
نیاز داخلی باشد و استفاده ای در داخل نداشته 
باشد به طور قطع با صادرات آن هم مخالفت 
خواهد شد زیرا در شرایط کنونی کشور به مواد 
اولیه ای نیاز دارد که باید توسط این معدن تولید 

شود.

پژوهشگران معتقدند ایجاد فرو چاله های 
دریاچــه ارژن در اســتان فــارس نــه بــه خاطــر 
خشکسالی و برداشت بی رویه آب بلکه به خاطر 
قرار گرفتن بر روی گسل است و باعث می شود 

آب دریاچه نیز از بین برود.
بــــه گــــزارش روابــــط عمـــومـــی ســـــازمـــــان 
زمین شناســی و اکتشــافات معدنی کشــور، از 
مدت هــا قبــل زنگ خطر ایجاد فرونشســت در 
اســتان فارس نواخته شــد و هر روز موضوعات 

مختلفی از جمله رکوردزنی فارس در فرونشست 
زمیــن در سراســر کره زمیــن و… مطــرح می شــد. 
هــر روز وضعیــت فرونشســت در ایــن اســتان 
وخیم تر از گذشــته می شــود و اســتان فارس در 
 معضالت و مصائب مربوط به این پدیده رکورد

 می زند.
مطــرح شــدن ایجــاد چنــد فروچالــه در 
دریاچــه ارژن نیــز نگرانی هــای کارشناســان را 
بــه همراه داشــت به گونه ای که اخیراً اســتان 

فــارس نیــز در ایــن موضوع رکورد جدیــد را به 
نام خود ثبت کرده به گونه ای که کارشناسان 
ســازمان زمین شناسی بر این باورند که نمونه 
فرونشســت یا فروچاله دریاچه ارژن در هیچ 
کجای دنیا وجود ندارد و تنها فروچاله ای است 
که هیچ ربطی به برداشت آب های زیرزمینی و 

خشکسالی ندارد و دلیل آن گسل است.
بر اساس اعالم کارشناسان اولین حفره 
و فرونشست زمین در جنوب کشور و استان 

فارس در این دریاچه حدود 25 سال قبل ایجاد 
شد و طی چند سال گذشته چندین فروچاله یا 
حفره در این دریاچه ایجاد و منجر به بلعیدن 

آب دریاچه شد.
بــر اســاس اعالم ســازمان زمین شناســی 
و اکتشــافات  معدنی کشــور اســتان فارس این 
دریاچــه بــر روی گســل فعــال )راســتگرد(قرار 
دارد که این موضوع نیز در تشدید فروچاله ها 

تأثیرگذار بوده است.

زلزله خاموش بالی جان دشت های فارس

شروع اصالحات در مدیریت معدن 20 میلیارد 
دالری مهدی آباد
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آگهی فقدان سند
از  فرعلی   2 و  فرعلی   1 پاک هلای  ماللک ششلدانگ  عللی طوسلی  آقلای 
بله  کله  یکبلرگ استشلهادیه  بلا تقدیلم  اصللی بخلش 3 سلنندج   -1587
تاییلد دفتلر اسلناد رسلمی72 سلنندج رسلیده اسلت. مدعلی اسلت سلند 
بلا شلماره سلریالهای 270800  را  مالکیلت ششلدانگ پاک هلای مرقلوم 
و 270801 سلری د-93 کله بله نلام ایشلان صلادر گردیلده اسلت، مفقلود 
نموده و از این اداره تقاضای سند مالکیت المثنی را دارد. لذا مراتب در 
اجلرای ملاده 1200 آییلن نامله اصاحلی قانلون ثبلت مصلوب1380 در یلک 
نوبلت آگهلی ملی گلردد تلا هرکسلی مدعلی انجلام معاملله و یلا وجلود سلند 
فلوق نلزد خلود اسلت از تاریلخ انتشلار آگهلی ظلرف ده روز بله ایلن اداره 
مراجعله و بلا ارائله اصلل سلند یلا خاصله معاملله نسلبت بله اعتلراض بله 
صلدور سلند المثنلی اقلدام نمایلد. در غیراینصلورت سلند مالکیلت المثنلی 

طبلق مقلررات صلادر و تسللیم خواهلد شلد.
م/الف 1947

بهنام قباد-رئیس ثبت منطقه یک سنندج

 آگهی موضوع ماده 3 قانون 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی
املاک  و  اسلناد  ثبلت  اداره  در  مسلتقر  مذکلور  قانلون  اختلاف  حلل  هیلات  صلادره  آرای 

ذیلل: به شلرح  خرم آبلاد  شهرسلتان 
پرونلده کاسله 1392114425001001330 و رای اصاحلی شلماره 139660325001000470 
و رای شلماره 139560325001012310  مورخله 95/10/2 بله تقاضلای محمدقاسلم علی پلور 
ملرادی فرزنلد صیدموسلی نسلبت بله ششلدانگ عملارت دو طبقله به مسلاحت 80/12 متلر 
مربلع تحلت پلاک شلماره 20  فرعلی از 2091 اصللی واقلع در بخلش 1 شهرسلتان خرم آبلاد 
خروجلی از مالکیلت ماللک اولیله سلعید آراسلته رسلیدگی و تاییلد و انشلاء گردیلد. مراتلب در 
اجلرای ملاده 3 قانلون تعییلن تکلیلف اراضلی و سلاختمان های فاقلد سلند رسلمی در دو نوبلت 
بله فاصلله 15 روز جهلت اطلاع مالکیلن وسلایر صاحبلان حقوقلی در روزنامله کثیراالنتشلار 
و محللی آگهلی می گلردد در صورتلی کله اشلخاص نسلبت بله صلدور سلند مالکیلت متقاضلی 
اعتراضلی داشلته باشلند می تواننلد از تاریلخ انتشلار اولیلن آگهلی بله ملدت دو ملاه اعتلراض 
خلود را بله ایلن اداره تسللیم و پلس از اخلذ رسلید، ظلرف ملدت یلک ملاه از تاریلخ تسللیم 
اعتلراض، دادخواسلت خلود را بله مراجلع قضایلی تقدیلم نماینلد. بدیهلی اسلت در صلورت 
انقضلای ملدت مذکلور و علدم وصلول اعتلراض طبلق مقلررات سلند مالکیلت صلادر خواهلد 

شلد.م/الف415590848
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صیدآقا نجفوند دریکوندی - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد

۲۹ طرح در حوزه برق 
گچساران و باشت در حال 

اجراست
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیروی بــرق کهگیلویه و 
بویراحمد، اعالم کرد ۲۹ طرح توســعه و اصالح شــبکه 
بــرق در شهرســتان های گچســاران و باشــت در حــال 

اجراست.
شهرســتان های گچســاران  و باشــت بــا ۱۵۰ هــزار 
نفــر جمعیــت در جنــوب کهگیلویــه و بویراحمد ۶۰ هزار 

مشترک برق دارد.
جمــال معتمــدی زاده دیــروز در گفت وگــو بــا ایرنــا 
اضافــه کــرد: ایــن طرح  هــا کــه بــا ســرمایه گذاری ۲۷۰ 
میلیــارد ریــال تــا پایــان امســال بهره بــرداری می شــود، 
عالوه بــر توســعه موجــب پایــداری شــبکه بــرق در ایــن 

شهرستان های گرمسیری می شود.
او بیــان کــرد: تامیــن تغذیه برق آب شــهر باشــت، 
و  باشــت  گمنــام  شــهدای  گلــزار  بــرق  تغذیــه  ترانــس 
ترانس تغذیه برق در مصالی شــهر باشــت از مهم ترین 
طرح های توسعه ای و تبدیل شبکه های سیمی به کابلی 
از جمله پروژه های مهم در دســت اجرای شــرکت توزیع 
نیروی برق در شهرستان های گچساران و باشت است.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیروی بــرق کهگیلویه و 
بویراحمــد کاهــش ســرقت ها، پاییــن آمدن نــرخ تلفات 
انــرژی، جلوگیــری از نوســانات و تامین بــرق پایدار را از 
مهم تریــن فوایــد اجرای پروژه تبدیل شــبکه های ســیمی 

به کابلی برق عنوان کرد.
معتمــدی زاده بــا تاکیــد بر اینکه با توجه به شــروع 
فصــل پاییــز رونــد مصــرف بــرق در مناطــق گرمســیری 
اســتان به ویژه شهرستان گرمسیری گچساران باالست، 
از مشــترکان خواســت تــا دربــاره مدیریــت مصــرف بــرق 
حســاس باشــند. او تاکید کرد: ساعت پیک مصرف برق 
در استان کهگیلویه و بویراحمد از ساعت ۱۳ تا ۱۸ و ۲۰ 
تا ۲۳ شــب اســت و خاموش کردن یک المپ ۱۰۰ وات 
غیرضــروری از ســوی مشــترکان بــرق در اوضــاع کنونــی 

بسیار با اهمیت است.

مدیرعامل سازمان مرکزی 
تعاون روستایی: بیش از 

3500 تن خرمای استعمران 
خریداری شد

مدیرعامل ســازمان مرکزی تعاون روســتایی ایران 
بــا توجــه بــه ادامــه روند موفــق خرید تضمینــی خرمای 
اســتعمران و استقبال نخل داران اعالم کرد که تاکنون 
در مجمــوع ســه میلیــون و ۵۷۸ هــزار و ۸۹۸ کیلوگرم 
خرمــای اســتعمران از نخــل داران خوزســتانی خریداری 

شده که ۳۳.۰۶ درصد آن درجه یک است.
 روند خرید تضمینی خرمای اســتعمران در اســتان 
خوزســتان کــه با اســتقبال بی ســابقه نخــل داران مواجه 
شــد تــا ٣٠ مهــر ســال جــاری همچنان بــا جدیــت ادامه 
روســتایی  تعــاون  مرکــزی  ســازمان  و  داشــت  خواهــد 
همــه پتانســیل ها و ظرفیت هــای خــود را بــرای انجــام 
ایــن عملیــات بــزرگ و موفــق برای حمایــت از نخل داران 

خوزستانی به کار خواهد بست.
به گزارش ایرنا از ســازمان مرکزی تعاون روســتایی 
ایــران، اســماعیل قادری فــر بــا اعــالم  ادامه رونــد خرید 
 ۱۴۰۰ مهــر  اول  تــا  خوزســتان  در  اســتعمران  خرمــای 
و ۸۹۸  هــزار  و ۵۷۸  ســه میلیون  مجمــوع  در  گفــت: 
کیلوگرم خرمای خریداری شــده در هفت مرکز خرید از 
نخل داران خوزســتانی ۳۳.۰۶ درصد خرمای درجه یک، 
۵۶.۵۱ درصــد خرمــای درجــه ۲ و ۱۰.۴۳ درصــد خرمــای 

درجه سه بوده است.
او بیــان  کــرد: این میزان خرما با ارزش ریالی ۲۸۹ 
میلیــارد و ۴۰۲ میلیــون و ۷۱۷ هزار و ۴۰۰ ریال از ۶۰۵ 

بهره بردار و نخل دار خوزستانی خریداری شده است
مدیرعامــل ســازمان مرکزی تعاون روســتایی ایران  
وزیــر جهــاد کشــاورزی  ابالغیــه  کــردن  بــا خاطرنشــان 
خریــد  افــزود:  اســتعمران  خرمــای  خریــد  درخصــوص 
خرمــا بــا رعایــت دقیــق ابالغیــه وزیــر و دســتورالعمل 
فنــی و اجرایــی ســازمان مرکــزی تعاون روســتایی ایران، 
در راســتای حمایــت از نخــل داران خوزســتانی و وظایف 
حمایتی این ســازمان تا ۳۰ مهر ســال جاری و با رعایت 
دقیــق اســتانداردهای خریــد و نگهــداری ایــن محصــول 
ادامــه خواهــد داشــت. قادری فــر بــا بیــان این کــه تعداد 
اســتان  در  خریــد  مراکــز  بــه  شــده  وارد  محموله هــای 
خوزســتان تا پنجشــنبه شــب ۷۵۲ محموله بوده اســت، 
ادامــه  داد: از ایــن میــزان خریــد یک میلیــون و ۱۸۳ هزار 
و ۱۰۶ کیلوگــرم خرمــای درجــه یــک، ۲ میلیون و ۲۲ هزار 
و ۴۹۷ کیلوگــرم خرمــای درجــه ۲ و ۳۷۳ هــزار و ۲۹۲ 
کیلوگرم خرمای درجه ســه بوده اســت. براساس ابالغیه 
مرتبــط مقرر شــد، هــر کیلوگرم خرمای اســتعمران تولید 
ســال جاری درجه یک ۹۲هزار ریال، درجه ۲ به ۷۸هزار 
و ۲۰۰ ریال و درجه سه ۶۰ هزار ریال فقط از نخل کاران 

استان خوزستان خریداری شود.

اخبـــــــــــــــــار

 طرح اقدام ملی مسکن

در 55 شهر استان فارس 
آغاز شد

معاون مســکن شــهری بنیاد مسکن استان فارس 
از آغاز شدن طرح اقدام ملی مسکن در ۵۵ شهر این 

استان خبر داد.
بــه گزارش خبرگزاری مهر، محمدرســول پروری در 
نشســتی با بررســی موقعیت های مسکن اقدام ملی در 
فــارس گفــت: در مجمــوع ۴۲ هــزار و ۵۸ نفــر در ایــن 
دو حوزه برای مســکن اقدام ملی نام نویســی کرده اند و 
تقاضای ۱۱ هزار و ۵۲۲ نفر نیز در حال بررسی است.

او مسکن اقدام ملی را فرصتی برای خانه دار شدن 
طیــف وســیعی از جامعــه دانســت و افــزود: ۳ هــزار و 
۷۳۳ نفــر تــا کنون در دو حوزه فارس و الرســتان آورده 
خــود را واریــز کرده انــد کــه ایــن اعتبــار مناســبی بــرای 

شتاب بخشی به طرح های مسکن اقدام ملی است.
معاون مســکن شــهری بنیاد مســکن فــارس ادامه 
حــوزه  در  اســتان  شــهر   ۵۵ تعــداد  از  شــهر   ۱۳ داد: 

الرستان متقاضی مسکن اقدام ملی هستند.
لیســت  در  کــه  متقاضیانــی  در خصــوص  پــروری 
انتظــار مســکن ملــی باقــی مانده اند، گفت: کســانی که 
قبالً ثبت نام کرده اند؛ اما موفق نشدند، ثبت نام خود را 
کامــل کنند، می توانند مجدداً برای ثبت نام اقدام کنند. 
همچنیــن افــرادی کــه مقــداری از آورده اولیــه کــه کــف 
آن ۴٠ میلیــون تومــان اســت را واریــز کردنــد، اگر اقدام 
بــه تکمیــل آن کننــد، می تواننــد در مناطــق اعالم شــده 

ثبت نام کنند و به پروژه ها معرفی شوند.
او یــادآور شــد: طــرح اقدام ملی مســکن به عنوان 
برنامــه حمایتــی بــه منظــور تأمیــن مســکن اقشــار فاقد 
مســکن کــه تــوان پرداخت اقســاط تســهیالت و اقســاط 
هزینه زمین را داشته باشند، در دست اجرا قرار گرفته 
است. این طرح بر اساس ظرفیت تأمین منابع و زمین 

در شهرها، برنامه ریزی شده است.
پــروری بــا بیــان اینکــه آورده متقاضیــان در طــرح 
مسکن اقدام ملی استان و الرستان به بیش از ۲ هزار 
و ۸۸ میلیــارد ریــال رســیده اســت، گفــت: یــک هــزار و 
۴۳۸ میلیــارد ریــال از ایــن میــزان مربــوط بــه شــهرهای 

جنوبی فارس در حوزه الرستان است.

 طرح آبفشانی دوار

در شهرستان بستان آباد 
افتتاح شد

مدیــر جهــاد کشــاورزی بســتان آباد اعــالم کرد که 
بــه روش  بزرگ تریــن طــرح آبیــاری نویــن شهرســتان 

سنترپیوت )آبفشانی دوار( افتتاح شد.
علــی عنایتــی دیــروز در مصاحبــه بــا ایرنــا گفــت: 
ایــن طــرح همزمان با گرامی داشــت هفته دفاع مقدس 
در اراضــی سیســان واقــع در بخــش مرکــزی شهرســتان 

بستان آباد افتتاح شد.
مســاحت  بــه  زمینــی  در  طــرح  ایــن  افــزود:  او 
۵۷ هکتــار و بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۱۳ میلیــارد ریــال بــه 

بهره برداری رسید.
کــرد:  اضافــه  بســتان آباد  مدیــر جهــاد کشــاورزی 
توســعه ســامانه های نوین آبیاری تحت فشار به منظور 
افزایــش راندمــان آبیــاری، کاهــش هزینه هــای آبیــاری 
آب هــای  منابــع  حفــظ  آبــی،  تلفــات  ،کاهــش  اراضــی 
زیرزمینــی ،کنتــرل شــوری و حفاظت از خــاک از اهداف 

اجرای این طرح است.

رتبه نخست شرکت آب و 
 فاضالب استان قم 

در جشنواره شهید رجایی
کســب  بــا  قــم  اســتان  فاضــالب  و  آب  شــرکت 
باالتریــن امتیــاز در ارزیابی هــا، بــرای چهارمیــن ســال 
متوالــی رتبــه نخســت جشــنواره شــهید رجایــی در این 
استان  را در مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی 

به خود اختصاص داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آب و فاضالب 
اســتان قــم، بهــرام سرمســت، اســتاندار قم، در جلســه 
راهبــردي توســعه مديريــت و جشــنواره شــهيد رجايــي 
اســتان قــم کــه بــا حضــور جمعــی از مدیــران اســتان در 
ســالن کرامــت اســتانداری برگــزار شــد، از دســتگاه های 

برتر تقدیر به عمل آورد. 
استاندار قم در این مراسم با اهدا لوح از علی جان 
صادق پور، مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان قم، 
تقدیر کرد و در ادامه تاکید کرد: جشنواره شهید رجایی 
در راستای تحقق سیاست های کلی نظام اداری ابالغی 
مقــام معظــم رهبــری و تاکیــد دولــت تدبیــر و امیــد بــر 
اجــرای نقشــه راه اصــالح نظام اداری به صورت شــفاف 

و کارآمد است.
سرمســت با یادآوری تایید شورای راهبری توسعه 
مدیریت اســتان گفت: شــرکت آب و فاضالب استان در 
ارزیابی عملکرد ســال ۱۳۹۹ اســتان دارای رتبه برتر در 
مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی شده است. 

مجمــوع  از  تشــکر  و  قدردانــی  بــا  قــم  اســتاندار 
مدیــران، کارشناســان و کارکنــان پرتــالش آبفای اســتان 
درگاه  از  اســتعانت  بــا  اســت  امیــد  کــرد:  خاطرنشــان 
در  و  ولی عصر)عــج(  حضــرت  توجهــات  ظــل  در  الهــی 
ســایه رهبــری حکیمانــه مقــام معظــم رهبری در مســیر 
خدمت گزاری به مردم و بهبود بالندگی ســازمانی موفق 

و موید باشید.

اخبـــــــــــــــــار

رئیــس تعــاون روســتایی بروجــرد اعالم 
خریــد  خشکســالی  بــه  توجــه  بــا  کــه  کــرد 
تضمینی گندم امســال با افت شــدید روبه رو 
شده است؛ به صورتی که در یک مرکز خرید 
۶۰۰ تــن گنــدم به قیمــت ۳۰ میلیارد ریال از 

کشاورزان خریداری شده است.
محمدحســن نوابــی دیــروز در گفت وگــو 
بــا ایرنــا افــزود: در ۶ ماهــه اول امســال در 
راســتای خرید تضمینی محصوالت کشــاورزی 
مقدار ۴۵۰ تن کلزا از کشاورزان با قیمت ۴۹ 

میلیارد ریال خریداری شد.
رئیــس تعــاون روســتایی بروجــرد بیــان 
کــرد: همچنیــن در راســتای خریــد تضمینــی 
امســال  ماهــه   ۶ در  کشــاورزی  محصــوالت 
مقدار ۱۸۰ تن ســایر محصوالت کشــاورزی از 

کشاورزان خریداری شده است.
او اضافــه کــرد: در ۶ ماهــه اول امســال 
مقــدار چهــار هزار تــن آرد خانه پــزی و خبازی 

در روستاهای شهرستان توزیع شده است.
رئیــس تعــاون روســتایی بروجــرد ادامــه 
شــده  اصــالح  بــذر  توزیــع  راســتای  در  داد: 
گندم بین کشــاورزان از ابتدای امســال مقدار 
۱۶۰ تــن بــذر اصــالح شــده گنــدم آبــی و دیــم 
از مرکــز اســتان دریافــت شــده کــه ۸۰ تن آن 
بین کشــاورزان توزیع شــده است، قیمت هر 

کیلوگــرم بــذر گنــدم آبــی هفــت هــزار و ۸۰۰ 
تومــان و بــذر گنــدم دیــم هفــت هــزار و ۶۰۰ 

تومان است.
نوابــی بیــان کرد: ۲ تن بذر اصالح شــده 
کلــزا نیــز جــذب شــده اســت کــه تاکنــون یک 
هــزار و ۱۵۰ کیلوگــرم بیــن کشــاورزان توزیــع 
شده است. همچنین در ۶ ماهه امسال ۴۵۰ 
تــن نهاده هــای دامــی بیــن دامــداران و مقدار 
بیــن  کشــاورزی  ســموم  لیتــر   ۸۰۰ هــزار   ۱۶

کشاورزان توزیع شده است.
مرکــز  ایجــاد  کــردن  خاطرنشــان  بــا  او 

مشــاوره گیــاه پزشــکی در تعــاون روســتایی 
دادن  هــدف  بــا  مرکــز  ایــن  افــزود:  بروجــرد 
مشــاوره تخصصــی بــرای اســتفاده از ســموم 

کشاورزی به کشاورزان ایجاد شده است.
رئیــس تعــاون روســتایی بروجــرد اظهــار 
کــرد: بــا توجه بــه تاکید وزیر کشــاورزی مبنی 
راه انــدازی ســاختار جدیــد نظــام صنفــی  بــر 
کشاورزی و منابع طبیعی تمهیدات الزم برای 
تشــکیل اتــاق اصنــاف کشــاورزی اندیشــیده 

شده است.
شــرکت  همچنیــن  کــرد:  بیــان  نوابــی 

تعاونی زنان شــیروان بروجرد پروژه مشــترک 
بــا بخش توســعه ســازمان ملــل UNDP را در 
راســتای توانمندســازی مشــاغل روســتایی که 
بــا کرونا آســیب دیده اند، شــروع کرده اســت 
کــه ۲ میلیــارد و ۴۰۰ میلیــون تومــان کمــک 
بالعوض برای مشــاغل آسیب دیده روستایی 

از کرونا جذب شده است.
در پایان رئیس تعاون روستایی بروجرد 
اعالم کرد: یک میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر نفت 
ســفید و گازوییــل در ۶ ماهــه اول امســال در 
روستاهای این شهرستان توزیع شده است.

در جریان ســفر مدیرعامــل بنیاد برکت 
به استان ایالم پایانه برکت در منطقه مرزی 
ایران و عراق با راه اندازی خط ۲۰ کیلومتری 
انتقــال آب از شــهر مهــران بــه ایــن پایانه به 

بهره برداری رسید.
محمــد ترکمانه درباره ایــن طرح توضیح 
داد: عــالوه بــر خــط ۲۰ کیلومتــری انتقال آب 
بــرای احــداث و تکمیــل دو مخــزن بــا ظرفیــت 
و ۷۰۰  مهــران  در شــهر  مترمکعــب  هــزار   ۲
مترمکعــب در پایانه برکت اقدام شــده اســت 
کــه اولیــن مخــزن به طــور کامل تکمیل شــده 

و دومیــن مخــزن، مراحــل پایانــی ســاخت را 
پشــت سر می گذارد. او خاطرنشان کرد: برای 
انتقــال آب از شــهر مهــران بــه پایانــه برکــت 
۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار تکمیلی هزینه شده 
و قرار است، زائران حسینی از نتایج و برکات 

آن بهره مند شوند.
مدیرعامل بنیاد برکت در تشــریح دالیل 
احــداث پایانــه برکت در منطقه مــرزی مهران 
اظهار کرد: بنیاد این پایانه را در مساحت ۳۰ 
هکتار و عملیات راه سازی ۸ کیلومتر با هدف 
ســاخت ســوله های اســکان موقــت، احــداث 

محــل پذیرایــی و پارکینــگ برای زوار حســینی 
در دست ساخت دارد.

ترکمانه اضافه کرد: ســاخت مرکز جامع 
ســالمت، تامیــن و نصــب مخــازن آب و ۲۰ 
دســتگاه آبســرد کــن، احــداث نمازخانــه ۲۰۰ 
متــر مربعــی، ســاخت ۲۰۰ چشــمه ســرویس 
بهداشتی و احداث ۵ هزار متر مربع سایه بان 
از دیگــر امکانــات و خدمــات در نظــر گرفتــه 

شده برای زائران در پایانه برکت است.
بیــش  ســال ۱۳۹۷  در  شــد:  یــادآور  او 
از ۲ میلیــون و ۳۰۰ هــزار نفــر بــرای ورود بــه 

کشــور عــراق بــه منظــور شــرکت در مراســم 
راهپیمایــی اربعیــن از مرز مهــران عبور کردند 
که این رقم در ســال ۹۸ به ۳ میلیون و ۷۰۰ 
هــزار نفر رســیده اســت. احســاس نیــاز برای 
خدمت رسانی به زائران حسینی، بنیاد برکت 
را به احداث پایانه در این منطقه ترغیب کرد.
مدیرعامــل بنیــاد برکــت بیــان کــرد: بــا 
پایانــه  بــه  آب رســانی  طــرح  از  بهره بــرداری 
برکت، امکان خدمات رســانی به راهیان کربال 
و زائران اربعین حسینی بیش از پیش فراهم 

آمده است.

اتــاق  اقتصــادی  مطالعــات  معــاون 
نــگاه  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  زنجــان  بازرگانــی 
بــه ظرفیت هــای مهــم هــر منطقــه، توســعه 
پایــدار اقتصادی را به دنبال خواهد داشــت، 
تاکیــد کــرد کــه بر همیــن اســاس پژوهش و 
گزارش هــا در اســتان بایــد مبتنــی و معطوف 

به ظرفیت های آن باشد.
جلســه  در  دیــروز  افشــاری  علــی 
انعقــاد تفاهم نامــه همــکاری اتــاق بازرگانــی 
پژوهشــی  علمــی  بســیج  ســازمان  و  زنجــان 
حــوزه  در  اینکــه  بیــان  بــا  اســتان  فنــاوری  و 
پژوهــش اتــاق تلفیقــی از مباحــث بــه صورت 
تئوریــک و کاربــردی دنبــال می شــود، افــزود: 
گره گشــایی  زنجــان  اتــاق  پژوهش هــای  در 
اقتصــادی، بــا ارائــه راهکارها و پیشــنهادها و 
احصای مشــکالت، شناســایی بازارهای هدف 
و مدل هایــی از تجــارت و بازرگانــی با توجه به 

شــناخت بازارهــا و بــا محوریــت ظرفیت هــای 
بالقــوه اســتان کــه منفعت آن متوجه اســتان 

و مردم باشد، دنبال می شود. 
رئیــس اتــاق بازرگانی زنجان نیز با تاکید 
بــر اینکــه توســعه اقتصــادی در کشــور را باید 
قــرار داد،  کار  بــه صــورت جــدی در دســتور 
گفــت: پژوهــش و برنامه ریزی برای اســتفاده 
از فرصت هــا و ظرفیت هــای بالقــوه اســتان، 
یکــی از پیــش نیازهــای اصلی عملیاتی شــدن 

برنامه ها است.
اینکــه  عنــوان  بــا  یگانه فــرد  علــی 
طــی  ترکیــه  و  بنــگالدش  ماننــد  کشــورهایی 
سال های گذشته با تحقیق و پژوهش بر روی 
فرصت هــا و ظرفیت های خود رشــد اقتصادی 
باالیی را تجربه کردند، افزود: باید با اقدامات 
متمایــز در زمینــه اقتصاد و حرکت رو به جلو، 
در راســتای ایجــاد اقتصــادی پویــا و مردمــی 

حرکــت کنیــم. او بــا تاکیــد بر اینکــه همراهی 
علمــی و دانشــگاهی، یکــی از زمینه های مهم 
در توســعه اقتصــادی اســت، افــزود: تقویــت 
رشــته های دانشــگاهی در بخش های تولیدی 
و صادراتــی پرظرفیــت تجربــه موفقــی اســت 
کــه در برخــی از کشــورها رشــد اقتصــادی و 
منطقه ای را به دنبال داشــته و در اســتان نیز 

باید تقویت شود.
عبــاس بابایــی، معــاون هماهنگ کننــده 
سپاه انصارالمهدی)عج( استان زنجان، نیز در 
ایــن  نشســت با بیــان اینکه باید بــرای تحقق 
اقتصــاد قــوی بــرای خنثی ســازی توطئه هــای 
دشــمنان انقالب اســالمی برنامه هــا را قوی و 
پژوهش محــور پیــش برد، اظهار کــرد: در گام 
دوم انقــالب، بایــد مباحث علمی و پژوهشــی 
را بــا توجــه بــه اهمیــت آن در کنــار برنامه هــا 
بــه صــورت جــدی دنبــال کــرد و آمادگــی برای 

اتــاق  بــا  پژوهشــی  زمینه هــای  در  همــکاری 
بازرگانی زنجان، وجود دارد.

رئیس بســیج علمی پژوهشــی و فناوری 
اســتان زنجــان نیــز بــا بیــان اینکــه ایــن نهــاد 
ســعی دارد تــا در بخش هــای مذکــور خالهــا 
را شناســایی و در راســتای پرکــردن آن هــا گام 
بــردارد، ابــراز کــرد: توانمندی خوبــی با حضور 
اســاتید و پژوهشــگران که از متن خود مردم 
برخاســته اند، وجود دارد تا برای حل مســائل 

جامعه استفاده شود.
اینکــه   اعــالم  بــا  رضاخانــی  علــی 
پژوهش ها و اقدامات خوبی در بســیج علمی 
پژوهشــی و فنــاوری اســتان زنجــان رخ داده 
اســت، گفــت: امیــد اســت تا با همــکاری اتاق 
در ماموریت های مشترکی که تعریف خواهد 
شــد، اقدامــات خوبــی بــرای اقتصــاد اســتان 

انجام دهیم.

سرپرســت جهــاد کشــاورزی شهرســتان 
اردســتان اعــالم کــرد کــه با توجه بــه کاهش 
خشکســالی های  و  بــاران  بــارش  بی ســابقه 
شهرســتان  در  قنــات   ۲۰۰ از  بیــش  اخیــر 

اردستان دچار خشکی فصلی شده اند.
اســحاق شــفیعی در گفت وگــو با ایســنا 
بــا بیــان اینکــه در شهرســتان اردســتان ۴۷۳ 
قنــات فعــال وجــود دارد، گفــت: قنات هــا در 
شهرســتان اردســتان یکــی از مهم تریــن منابع 
تأمیــن آب بخــش کشــاورزی و دامــداری بــه 
شــمار می رونــد کــه در حــال حاضــر بــه علــت 
شــدن  خشــک  حــال  در  بارش هــا  کاهــش 
هســتند و نگرانــی فعــاالن ایــن بخــش رو بــه 

افزایش است.
او افزود: خشکســالی و کاهش بارش ها 
موجب کاهش آب دهی قنات های شهرســتان 
شده است که با برنامه ریزی های انجام شده، 
جهــاد کشــاورزی اســتان ۷۰۰ میلیــون تومــان 
بــرای جبــران خشــکی های قنــوات شهرســتان 

تخصیص پیدا کرده است.
سرپرســت جهــاد کشــاورزی شهرســتان 
معــاون  ســفر  بــا  داد:  ادامــه  اردســتان 
 ۷۰ مبلــغ  شهرســتان،  بــه  رئیس جمهــوری 

میلیــارد ریــال بــرای مرمــت و احیــای قنــوات 
شهرستان اختصاص داده شد که با تخصیص 
۵۰ درصد از این اعتبار توانســتیم ۱۱۲ رشــته 
قنات را در بخش ایمن ســازی و قســمت هایی 
کــه ســیل گیر بــوده اســت بازســازی و مرمــت 

کنیم.
قنات هــای  کــرد:  خاطرنشــان  شــفیعی 
شهرســتان اردســتان بیــن ۴۰ تــا ۸۰ درصــد 
و  اســت  مواجــه شــده  آب دهــی  کاهــش  بــا 
ایــن موضــوع تهدیــدی جــدی بــرای قنات هــای 
شــاخص از جمله قنات ثبــت جهانی دوطبقه 

و قنات ارونه است.
او در ادامه اظهار کرد: یکی از مشکالت 
بخــش نهــاده در بیــن گلــه داران شهرســتان 
اردســتان نحوه توزیع اســت که در گذشته بر 
اســاس پروانه انجام می شــد و با برنامه ریزی 
بــه عمــل آمده از این پس توزیــع نهاده دامی 
در شهرســتان اردســتان بر اساس پالک کوبی 

انجام می شود.
سرپرســت جهــاد کشــاورزی شهرســتان 
دام  کــه  کســانی  اینکــه  بیــان  بــا  اردســتان 
آنهــا پالک کوبــی نــدارد بــرای دریافــت نهــاده 
دامــی خــود بایــد تــا یــک مــاه آینــده دام خود 

را پالک کوبــی کننــد، افــزود: طبــق آمــار بیش 
از ۱۲۰ هــزار دام در شهرســتان وجــود دارد؛ 
 در صورتــی کــه فقــط ۱۰ هــزار دام پالک کوبــی

شده است.
شــفیعی تصریــح کــرد: بــه دلیــل کمبود 
نهاده ها و وضع شهرستان در سال جاری باید 

گزارش گیری و راستی آزمایی توزیع نهاده ها با 
جدیت بیشــتری انجام شــود تا سهمیه توزیع 
دام سبک هم افزایش یابد. در ماه گذشته با 
تــالش انجام شــده حــدود ۲۴۰ تن نهاده بین 
دامــداران شهرســتان توزیــع شــده اســت، اما 

همچنان مشکل کمبود نهاده داریم.

سرپرست جهاد کشاورزی اردستان: بیش از ۲۰۰ قنات دچار خشکی 
فصلی شده اند

معاون اتاق بازرگانی زنجان: ظرفیت های منطقه ، محور 
رویکردهای پژوهشی در استان باشد

بهره برداری از پایانه برکت با افتتاح خط ۲۰ کیلومتری 
انتقال آب به مرز مهران

»افت شدید« خرید تضمینی 
گندم در بروجرد
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کرونا فقط یک خطر 
نامعقول است

راضیه حسینی

علیرضــا پناهیــان: »حتــی برخــی از انقالبی ها هم 
عمــق راهبــردی اربعیــن را درک نکــرده و می گوینــد: این 
مســتحبی  زیــارت  یــک 
اســت؛ االن نشــد، چند 
مــاه بعــد! کســی کــه بــا 
احتیــاط  یــا  خطــر  هــر 
اربعیــن  از  نامعقولــی 
عمــق  می کشــد،  کنــار 
آثــار با عظمــت عزاداری 
و  )ع(  حســین  امــام 
آثــار جهانــی و تاریخــی 

اربعین را متوجه نیست.«
خطر یا احتیاط معقول از دیدگاه آقای پناهیان: 

فــوران آتشفشــان دماونــد و ســرازیر شــدن مــواد 
مــذاب بــه شــهرها و ذوب شــدن آدم ها طــوری که حتی 
یــک ســلول هــم از آنهــا باقــی نمانــد و کالً بــه خاطره ها 
بپیوندنــد. اگــر قســمتی از ایــن افــراد ذوب و قســمتی 
دیگر هنوز ســالم مانده، واجب اســت با همان قســمت 

باقیمانده بروند.
برخورد شهاب ســنگ به ایران و منقرض شــدن کل 

جمعیت مملکت.
ایــن دو حالــت هیــچ خطــر دیگــری معقــول  جــز 
نیســت. مثــالً اگــر پــارک ژوراســیک بــه واقعیــت تبدیــل 
شــود و دایناســورها به ما حمله کنند باز هم باید برویم 
چــون اگــر نرویــم شــعور و درک عمیق نداریــم و مطمئناً 
بــه بهشــت نمی رویــم. احتمــاالً جهنــم پــر از آدم هایــی 
اســت که خطر معقول و نامعقول را درک نکرده اند، در 
جهالت مردند و هر روز با خودشــان می گویند ای کاش 
یــک بــار دیگر به دنیا برگردند و کمی خطر معقول برای 

آخرت جمع کنند.
 کشــته شــدن چندصــد نفر در روز بــر اثر کرونا به 
هیــچ وجــه دلیل معقولی برای نرفتن بــه زیارت اربعین 
نیســت. ایــن زیــارت گویــا از روزه و نمــاز هــم واجب تــر 
است. درست است که خدا گفته اگر بیم ضرر داشتید 
روزه نگیرید، ولی ما می گوییم بیم و این چیزها کشــک 

است کالً باید بروید، حتی اگر بمیرید.
از نظــر برخــی از بنــدگان شــجاع، معقــول و خیلی 
عمیــق، خــدا زیــادی بــا بندگانــش مهربــان اســت و آنهــا 
را لــوس می کنــد. ایــن چه وضعی اســت؟ یعنــی چه اگر 
نگــران ضــرر بودی روزه نگیر. در منطق آنها بیم و ترس 
معنــی نــدارد. خیلــی مســتحکم می رونــد تــوی دل خطر 
و کلــی ذوق می  کننــد کــه در راه عقایدشــان ســختی و 
مشقت تحمل می کنند و شش هیچ از بندگان بی عقل 
و ســطحی خدا جلو هســتند. بعد هم در تصورات شــان 
یــک خانــه لوکــس و الکچری در بهشــت برای خودشــان 

کنار می گذارند.
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در سایت روزنامه بخوانید:

براســاس آخرین نسخه  اصالح شده الیحه  
رتبه بندی، معلمان در پنج رتبه قرار می گیرند. 

معلمــان،  رتبه بنــدی  نهایــی  الیحــه  متــن 
دســته بندی ها را نشــان می دهد. بر اســاس متن 
الیحــه رتبــه بنــدی، معلمــان در پنــج رتبــه قــرار 

می گیرند که به  اسامی زیر مشخص شده اند:
معلم پایه، معلم ارشــد، معلم خبره، معلم 

سرآمد  و استاد معلم
مــاده ۴: رتبه معلمان بــدو خدمت با مدرک 

کارشناسی و باالتر، معلم پایه است
ماده ۵ : فرایند رتبه بندی برای معلمانی که 
تا قبل از تصویب این قانون در استخدام آموزش 
و پــرورش بودنــد )همــه معلمــان شــاغل کنونــی( 
بــر اســاس امتیــازات ناشــی از دوره هــای ضمــن 
تخصصــی،  و  عمومــی  شایســتگی های  خدمــت، 
_تربیتــی،  تخصصــی  دانــش  رقابتــی،  عملکــرد 
سنوات تجربه معلمی و آخرین مدرک تحصیلی، 
در یکــی از رتبه هــای پنج گانــه این قانــون تا پایان 

سال ۱۴۰۰ قرار می گیرد.
تبصره ۱ ماده ۵ : رتبه بندی شامل نیروهای 

آموزشی شاغل در پست اداری می شود.
مــاده  ۶ : کســب رتبه هــای باالتــر مســتلزم 
حداقــل ۵ ســال توقــف در رتبــه قبلــی و کســب 
امتیــازات الزم بــر اســاس  آیین نامــه اجرایــی این 

قانون خواهد بود .
تبصــره ۱ مــاده ۶ : مــدت توقــف الزم بــرای 
محــروم  مناطــق   مــدارس  در  شــاغل  معلمــان 
مرزی و عشــایری حداقل چهار ســال خواهد بود 
)بــه شــرط حضــور مــداوم در ۴ ســال  در منطقــه 

محروم(.
تبصــره ۲ مــاده ۶ : دوره توقــف در هــر رتبه 
برای نخبگان موضوع تبصره ۱ ماده ۶۵  و افرادی 
کــه در دوره توقــف دارای شایســتگی اقدامــات و 
عملکرد برجسته باشند حداقل سه سال خواهد 

بود.
تبصــره ۳مــاده ۶: حداقــل ســابقه معلمــی 

برای کسب رتبه معلم سرآمد، ۱۵  سال و استاد 
معلم ۲۱ سال خواهد بود.

مــاده ۷ : مجمــوع حقــوق و مزایای معلمان 
بارتبه های مندرج در این قانون نباید از ۸۰ درصد 
مجمــوع  حقوق و فوق العاده هــای اعضای هیات 
آموزشــیار و مربــی دانشــگاه های  علمــی مربــی 
وزارت علــوم تحقیقــات و فناوری )بــرای معلمان 
با مدرک کارشناســی و پایینتر مربی آموزشــیار و 
برای معلمان با مدرک کارشناســی ارشــد و باالتر 
مربــی( کمتــر باشــد و بــه ازای هــر ارتقــای رتبــه 
کــه کســب نمــوده و یــا می نمایند بــه ترتیب  ۲۵ 
درصــد) معلــم ارشــد(، ۲۰ درصــد ) معلم خبره(، 
۱۵ درصــد ) معلــم ســرآمد (، و ۱۰ درصد) اســتاد 

معلم (
 ارقــام منــدرج در احــکام کارگزینی معلمان 

افزوده شود.
تبصــره ۱مــاده ۷ : افزایــش پرداختی ناشــی 
بــا  متناســب  همه ســاله  قانــون  ایــن  اجــرای  از 

تغییــرات حقــوق و فوق العاده هــای اعضای هیات 
علمی دانشــگاه ها در احکام اســتخدامی معلمان 
بــه عنــوان فوق العاده رتبه بندی لحاظ می شــود و 

مشمول کسورات بازنشستگی می گردد.
تبصره ۲ ماده ۷ : دولت مکلف اســت همه 
امتیــازات و درصدهــای موضوع فصل دهم قانون 
مدیریت خدمات کشــوری را برای سایر کارمندان 
دولت به مشــمولین این قانون اختصاص دهد و 
فوق العاده رتبه بندی موضوع این ماده عالوه بر 

امتیازات و درصدهای مزبور می باشد.
تبصــره ۳ مــاده ۷ : فوق العاده های موضوع 
ایــن قانــون از تاریخ ۳۱ شــهریور ۱۴۰۰ در ســقف 
منابــع پیش بینــی شــده در بنــد )واو( تبصــره ۳ 
قانــون بودجــه ســال ۱۴۰۰ کل کشــور پرداخــت 
بــه  منــوط   ۱۴۰۱ ســال  ابتــدای  از  و  می شــود 
پیش بینی بار مالی در قوانین بودجه سنواتی به 

صورت کامل اعمال خواهد شد.
ماده ۸: در راســتای تحقق هدف عملیاتی 

و  آمــوزش  بنیادیــن  تحــول  ســند   ۲ شــماره 
شــدن  وقــت  تمــام  لــزوم  بــر  مبنــی  پــرورش 
معلمــان وزارت آموزش و پرورش مکلف اســت 
نســبت بــه اصــالح طــرح طبقــه بنــدی مشــاغل 
قانــون   ۸۷ مــاده  موضــوع  کشــور  معلمــان 
مدیریــت خدمات کشــوری در آیین نامه اجرایی 

ایــن قانون اقدام کند.
در  قانــون  اجرایــی  آیین نامــه   :۹ مــاده 
خصــوص نحوه تشــکیل هیات های ممیزه مرکزی 
اســتانی شهرســتانی و منطقــه شــامل چگونگــی 
تعییــن امتیــاز معلمــان بــرای رتبه بنــدی، شــرایط 
کسب ارتقا، توقف و تنزل رتبه و جزئیات تعیین 
میــزان فوق العــاده رتبه بنــدی، حســب  امتیــازات 
حاصلــه حداکثر ظــرف یک ماه از تاریخ ابالغ این 
قانون توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری 
ســازمان برنامه و بودجه کشــور و ســازمان اداری 
اســتخدامی کشــور تهیــه می شــود و بــه تصویــب 

هیات وزیران می رسد.

رئیس بیمارســتان ســینا با اشــاره به اینکه 
با سیل بیماران غیرکرونایی مواجهیم، گفت که 
مهم ترین مشکل درحال حاضر خستگی، رخوت 

و افسردگی در نیروی انسانی است.
محمــد طالب پــور، رییس بیمارســتان ســینا 
در ارتبــاط بــا آخریــن وضــع مراجعــان کرونــا در 
ایــن بیمارســتان گفــت: تعــداد مراجعــان خیلــی 
کمتر شــده اســت. تعداد تخت های اشــغال شده 
دو هفتــه گذشــته، همگــی تخلیــه شــده و تعداد 
بیمــاران و ورودی هــا کــم شــده اســت و تزریــق 
رمدســیور هــم بــه یــک ســوم رســیده اســت. این 
پنجــم  مــوج  نیســت.  دائمــی  و  دارد  دوره  پیــک 
رو بــه افــول اســت و درکنــارش واکسیناســیون 
هــم در جلوگیــری از انتشــار مفیــد و مؤثــر بــوده 
اســت، منتهــا نبایــد فرامــوش نکنیــم کــه درحــال 
حاضــر نزدیــک بــه چهــل میلیــون واکســن تزریق 
شــده اســت و بــرای ایمنــی جامعــه حداقــل ۱۲۰ 
میلیــون دز یعنــی دو بــار تزریــق ۶۰ میلیــون نفر 
را نیــاز داریــم تا جامعه مان ایمن شــود و بتوانیم 

محدودیت ها را تا حدی آزاد کنیم. 
طالب پــور افــزود: مهم تریــن مشــکل درحال 
حاضــر خســتگی، رخــوت و افســردگی در نیــروی 
انســانی است و آنها خیلی خسته شده اند، البته 
در زمینــه امکانــات فیزیکــی و تجهیــزات چنــدان 
مشــکلی نداریم. درحال حاضر آمار مراجعان نیز 
رو بــه افول اســت و ما ســه یا چهــار بخش کرونا 
را بــه بخــش عــادی برگردانده ایــم، یعنــی ســیل 
فشــار بیماران کرونایی در حال کم شــدن اســت، 
امــا بیمــاران غیرکرونایی بســیار زیاد هســتند که 
در ایــن مــدت دو، ســه مــاه بــرای درمــان یــا عمل 
مراجعــه نکردنــد و االن هجــوم ایــن افــراد دوباره 
یک فشــار عجیب به بیمارســتان وارد می کند که 

ما آن را با مدیریت جلو می بریم. 
طالب پور درارتباط با تحت تأثیر قرار گرفتن 

درمــان بیمــاران غیرکرونایی در مــدت پیک پنجم 
گفــت: مــا در هفتــه دوهــزار تــا دوهــزار و پانصــد 
عمــل جراحــی داشــتیم. درایــن دو مــاه اخیــر این 
آمــار بــه دو هزار صــد تا دوهزار و دویســت عمل 
جراحی رسیده بود. به هرحال بیماران به درمان 
نیــاز دارنــد که در این دو ســه ماهه انجام نشــده 
اســت. ایــن یــک مســاله عمومی اســت و در همه 
بیمارســتان ها بــا کاهــش کرونــا با ســیل بیماران 
بــا  بــه رو هســتند. او درارتبــاط  غیرکرونایــی رو 
وضعیت دارو در این بیمارستان گفت: ما به این 
علت که در بیمارستانمان بخش عفونی نداریم، 
بیمــاران قــارچ ســیاه را پذیــرش نمی کنیــم و بــه 
مراکــز دیگر دانشــگاه تهران ارجــاع می دهیم، به 
همیــن دلیل داروی آمفوتریســین بی  نیاز روزانه 
بیمارســتان نیســت، اما این دارو درحد نیاز مبرم 
برای بیمارانی که نیازمند هستند تجویز می شود 
و مانند آبیاری قطره ای به علت محدودیت، دانه 
دانــه داده می شــود، امــا در درمان هــای عمومــی 
کرونا در بیمارستانمان متناسب با مراجعانی که 

داریم محدودیتی در دارو نداریم. 
طالب پور با اشاره به بازگشایی های تدریجی 
مدارس و دانشگاه ها گفت: اگر هربخشی مانند 
مدرســه یا وزرشــگاه ها را مانند یــک جامعه مجزا 
تعریــف کنیــم، در آن جامعــه بایــد بیــش از ۷۵ 
درصــد افراد واکســینه شــده باشــند.. در مدارس 
اگــر بــاالی ۷۵ درصــد معلمــان و دانــش آمــوزان 
واکسن زده باشند، می توانند مدارس را باز کنند 
امــا اگــر این درصد مکفی نباشــد متناســب با آن 

ریسک باال رفتن آمار مبتالیان وجود دارد. 
او درباره مراســم های اربعین گفت: مراســم 
اربعیــن هــم ماننــد فعالیت هــای اجتماعــی دیگر 
اســت. اگــر اکثریــت مطلــق ایــن اجتماع واکســن 
زده باشــند، این مســاله قابل اجراســت همانطور 
کــه در ورزشــگاه ها و مــدارس ایــن مســاله وجود 

دارد. البتــه تراکــم غیرعادی به این معنا که حجم 
زیــادی از افــراد در یــک فضــای بســته برونــد کــه 
درآنجا اســتراحت یا به فعالیت دیگری بپردازند، 
بایــد مــورد مراقبــت و احتیــاط قــرار بگیرنــد امــا 
راهپیمایــی در فضــای باز درصورتی که ۷۵ درصد 
افراد واکســینه شــده باشند و با رعایت بهداشت 
بــا اشــاره بــه  ریســک خاصــی نــدارد. طالب پــور 
مساله همزمانی آنفلوانزا و کرونا در پاییز گفت: 
اســتفاده از ماسک و مراقبت هایی مانند شستن 
دست آنقدر در زمینه مهار آنفلوانزا مفید بود که 
پارســال شــاید به تعداد انگشــتان یک دست هم 
طیف آنفلوانزای قابل بســتری در بیمارســتانمان 
نداشتیم و موید این است که ترسی که از کرونا 

وجود دارد می تواند آنفلوانزا را مهار کند. 
در  ســنتی  طــب  فراگیــری  بــا  درارتبــاط  او 
بیمارســتان ها  در  مــا  گفــت:  بیماری هــا  درمــان 
براســاس علــم روز طبابــت می کنیــم و در داخــل 
بیمارســتان ها کسی بدون مطالعات علمی اقدام 
بــه درمانــی کــه قبــالً مــورد آزمــون قــرار نگرفتــه 
باشــد، نمی کند. اگر طب ســنتی همان اســتفاده 
از طب گیاهی در درمان برخی مشــکالت اســت، 
سال هاســت در جامعــه مــا ایــن موضــوع موجــود 
است و افراد اثرات مفید آن را به ویژه در درمان 
برخــی بیماری هایــی کــه در جامعه شــایع اســت، 

مانند سردرد و دل درد دیده اند. 
رئیــس بیمارســتان ســینا افــزود: امــا اینکــه 
آپاندیــس  و  ســرطان  و  کرونــا  بــرای  و  بیاییــم 
از ایــن درمان هــا اســتفاده کنیــم، شــاید نوعــی 
سوءاســتفاده از طــب گیاهی و ســنتی باشــد. به 
ایــن دلیــل کــه بایــد حفــظ جــان بیمار و ریســکی 
کــه از ایــن راه تحمیــل می شــود را درنظــر گرفت. 
نهایتاً هیچ پزشکی با طب گیاهی مخالفت ندارد 
و آنهم یک واقعیت اجتماعی اســت، اما حدود و 

ثغورش باید معلوم شود.

مراسم آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ با حضور 
برگــزار شــد و حجت االســالم  رئیــس جمهــوری 
والمســلمین ســید ابراهیم رئیســی به مناســبت 
آغــاز ســال تحصیلــی روزگذشــته  )۳ مهــر( در 

مدرسه فوالدفر در شهرری حضور یافت.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری افــق و اقتصــاد، 
رئیســی بــا طــرح پرســش مهــر از دانش آمــوزان 
ایــران  ســیزدهم  دولــت  شــعار  کــه  کــرد  ســوال 
قــوی اســت، ایــران قوی چــه ویژگــی دارد و نقش 
دانش آموزان در شکل گیری ایران قوی چیست؟

امســال  اینکــه  بیــان  بــا  جمهــوری  رئیــس 
آمــوزش مجــازی و حضــوری را دنبــال می کنیــم، 
آمــوزش  امــکان  کــه  مناطــق  برخــی  در  گفــت: 
حضــوری نباشــد، آمــوزش مجــازی می شــود، امــا 
حرکــت بــه ســوی آمــوزش حضــوری اســت؛ زیــرا 
نبایــد افت تحصیلی پیدا کنیم. تا چند روز آینده 

۷۰ درصد جامعه واکسینه می شوند.
ابراهیــم  حجت االســالم والمســلمین ســید 
مقــدس  دفــاع  هفتــه  گرامیداشــت  بــا  رئیســی 
رزمنــدگان  دانش آمــوز،  و  فرهنگــی  شــهدای  و 
روحیــه  امیــدوارم  کــرد:  اظهــار  جهادگــران،  و 
جهــادی و بســیجی در میــان مــردم و مســئوالن 
گره گشــای مشــکالت کشــور باشــد. وی همچنین 
بــا تبریــک آغاز ســال تحصیلی جدیــد، ادامه داد: 
از دانش آمــوز عزیــزی کــه بــا مســئولیت پذیری و 
خطرکــردن جــان دو نفر را نجــات داد و جانش را 
بــه خطــر انداخت یــاد می کنم. علی لندی نشــان 
داد دانش آموخته مکتب ایثار و از خودگذشــتگی 
اســت . روحش شاد ان شاءهللا با شهید فهمیده 

و همه شهدای محشور شود.
رئیســی بــا بیــان اینکــه هــدف از آفرینــش 
انســان، رشــد و تعالی و نزدیکی او به خداســت، 
افزود: تعلیم و تربیت هدف اساسی انبیای الهی 
است. آموزش و پرورش جایگاه ویژه ای در زندگی 
انســان دارد. خانواده و مدرسه نقش اساسی در 

تربیت انســان دارد. مدرسه جایگاه مقدس بوده 
و شــرافت دارد. مدرســه فقــط آموزشــگاه و خانه 
فقط خوابگاه نیست. مدرسه محل اندیشه ورزی 

است. مدرسه، مکمل و مقاوم خانواده است.

 هیچکس نباید به علت فقر
از آموزش باز بماند

رئیســی بــا تاکیــد بــر اینکه همه دســتگاه ها 
بایــد بــه آمــوزش و پــرورش کمــک کننــد، گفــت: 
هزینــه کــردن در آمــوزش و پــرورش بزرگ تریــن 

چرتکــه  نبایــد  اســت.  کشــور  در  ســرمایه گذاری 
انداخــت کــه چقــدر در آمــوزش و پــرورش هزینه 
توســعه  گــرو  در  کشــور  توســعه  اســت.  شــده 

آموزش و پرورش است.
وی ادامه داد: عدالت آموزشــی مهم اســت. 
هیــچ کســی نبایــد بــه خاطــر فقــر از تحصیــل باز 
بماند. دولت باید اقداماتی داشــته باشــد تا همه 
افــراد از آمــوزش بهــره ببرنــد. فقــر نبایــد موجب 

بازماندگی از تحصیل شود.
رئیــس دولــت ســیزدهم بــا اشــاره بــه لزوم 
تهیــه گــزارش دقیقی از وضع آمــوزش و پرورش، 

تصریــح کــرد: بایــد گام های اساســی بــرای تحول 
آموزش و پرورش برداشــته شــود. سند تحول در 
آمــوزش و پــرورش بایــد اجرایــی شــده و به ســند 
تحول در مدرسه تبدیل شود. با ایجاد سازمان و 
معاونت تحول انجام نمی شــود بلکه اصل تحول 
باید در مدرســه انجام شــود. مدرســه باید تحول 
محــور باشــد. افــراد تحول گــرا هــم می تواننــد در 
مدرسه تحول ایجاد کنند نه کسانی که به تحول 
اعتقاد نداشته یا انگیزه ندارند. همه باید به این 
سند پایبند باشند  و آن را اجرایی کرده و گزارش 
اجرای آن را ارائه کنند که چند درصد اجرا شده و 

چرا بخشی از آن اجرا نشده است.
وی همچنیــن بــا بیــان اینکــه امســال آمــوزش 
در  گفــت:  دنبــال می کنیــم،  را  و حضــوری  مجــازی 
برخــی مناطــق کــه امــکان آمــوزش حضــوری نباشــد، 
آموزش مجازی می شود، اما حرکت به سوی آموزش 
حضوری است؛ زیرا نباید افت تحصیلی پیدا کنیم. تا 
چند روز آینده ۷۰ درصد جامعه واکسینه می شوند. 
معلمــان و اولیــا و افــراد مرتبــط با دانش آمــوزان هم 
واکســینه شــده اند، البتــه آمــوزش حضــوری بایــد بــا 

رعایت مقررات بهداشتی انجام شود.
وی تاکیــد کــرد: بایــد بــه مدرســه اندیشــید، 
هــم به مدرســه فردا و هم فردای مدرســه؛ معلم 
محور آموزش و پرورش اســت و باید شــأن معلم 
حفــظ شــده و بــه معیشــت او توجــه شــود. طرح 
رتبه بندی مربوط به همین مسایل است. ارتقای 
افزایــش  و  معلمــان  منزلــت  و  شــأن  و  جایــگاه 

کیفیت آموزش در این طرح مورد توجه است.
رئیــس جمهــوری همچنیــن بــا بیــان اینکــه 
مدرسه مقوم همبستگی و نظم اجتماعی است، 
افــزود: قــدر مدرســه را در ایــام کرونــا دانســتیم. 
و  معلــم  خانــه،  همبســتگی  محــل  مدرســه 
دانش آموز است. من صمیمانه از زنان و دختران 
کشور به صورت خاص تشکر می کنم که در ایام 
کرونا از طریق شبکه شاد نقش معلمی داشتند.
رئیــس جمهــوری پس از ایراد ســخنان خود 
در آییــن گشــایش ســال تحصیلی جدیــد  در یکی 
از کالس هــای درس ایــن مدرســه حضــور یافت و 

دقایقی با دانش آموزان گفتگو کرد.
آیــت هللا رئیســی همچنیــن در جمــع اولیای 
دانش آمــوزان و جمعــی از اهالــی منطقــه کــه در 
حیاط مدرسه اجتماع کرده بودند حضور یافت و 
با شنیدن سخنان و درد دل های آنان، دستوراتی 
بــه مســئوالن محلــی بــرای حــل مشــکالت مطرح 
شده داد. در این مراسم زنگ آغاز سال تحصیلی 

را یک فرزند شهید به صدا درآورد.

دبیر کمیته علمی کشوری 
کرونا: پرخطرها حتما 
واکسن آنفلوآنزا بزنند

دبیــر کمیتــه علمــی کشــوری کرونــا با بیــان اینکه 
انتطار نمی رود امســال هم با افزایش شــیوع آنفلوآنزا 
روبــرو باشــیم، در عیــن حــال بــر لــزوم تزریق واکســن 
آنفلوآنــزا بــرای کادر بهداشــت و درمــان و افــراد دارای 

بیماری های زمینه ای تاکید کرد.
حمیدرضــا جماعتــی در گفت وگــو با ایســنا، درباره 
شیوع آنفلوآنزا در فصول سرد سال، تاکید کرد: به طور 
کلی توصیه ما این است که افراد در معرض خطر حتما 
واکســن آنفلوآنزا را تزریق کنند؛ ولی ســال گذشته هم 
کــه برای مدتی فصــل ابتال به آنفلوآنزا و کرونا همزمان 
شــد، میــزان و شــدت باالیــی از ابتــال بــه آنفلوآنــزا را 
نداشتیم و اکثر بیماران همان مبتالیان به کرونا بودند.
او تاکیــد کــرد: ایــن موضــوع در پزشــکی یــک اصل 
اســت کــه اگــر گرفتــاری بــا ویــروس یــا میکروبــی خیلی 
شدید باشد، معموال اجازه نمی دهد ویروس یا میکروب 
دیگــری خــود را نشــان دهد؛ بنابراین با توجه به شــیوع 
بــاالی کرونــا، ویــروس آنفلوآنــزا ماننــد گذشــته شــدت 
نخواهد داشــت و امســال هم انتظار نمی رود با شــدت 

باالیی از آن مواجه باشیم.
دبیــر کمیتــه علمــی کشــوری کرونــا دربــاره تزریــق 
واکســن آنفلوآنــزا، بیــان کرد: همزمانــی و نزدیکی زمان 
تزریــق واکســن کرونــا و آنفلوآنزا مشــکلی نــدارد. البته 
توصیــه می کنیم اگر فردی عالئم عفونی داشــته باشــد، 
بهتــر اســت تــا بهبود عالئــم از تزریق واکســن خودداری 
واکســن  تزریــق  زمــان  بهتریــن  کــرد:  تاکیــد  وی  کنــد. 
آنفلوآنــزا اواخــر شــهریور و مهــر اســت؛ ولــی چون پس 
از تزریق واکســن آنفلوآنزا چند هفته طول می کشــد تا 
ایمنــی حاصــل شــود، بنابرایــن بهتر اســت پــس از نیمه 

دوم شهریور این واکسن تزریق شود.
به گفته وی، پرسنل کادر بهداشت و درمان، افراد 
دارای بیمــاری زمینــه ای قلبی_عروقــی، ریــوی، مبتالیان 
به دیابت، فشــار خون باال و... بهتر اســت این واکســن 

را تزریق کنند.

پرسش مهر ۱۴۰۰: ایران قوی چه ویژگی هایی دارد؟ 

تعیین 5 رتبه برای معلمان در اصالحات کمیسیون آموزش بر الیحه رتبه بندی

مدرسه تلویزیونی ایران کلید خوردرئیس بیمارستان سینا: با سیل بیماران غیرکرونایی مواجه ایم
مدرســه تلویزیونــی ایــران بــا نواختــن 
زنــگ آغــاز مدرســه ها شــروع بــه کار کــرد و 
برنامه هایی برای چهار شــبکه ســیما تدارک 

دیده شده است.
مدرســه تلویزیونــی ایــران، روزگذشــته 
)شــنبه ســوم مهــر( بــا حضــور حمیــد شــاه 
کاظمــی  علیرضــا  ســیما،  معــاون  آبــادی 
سرپرست وزارت آموزش و پرورش، مسعود 
احمدی افزادی مدیر شــبکه آموزش ســیما و 
رییــس مدرســه تلویزیونی ایــران و همچنین 
مسئوالن و مدیرانی از تلویزیون افتتاح شد.
حمید شــاه آبادی در ســخنانی در زمان 
افتتاحیــه این مدرســه تلویزیونــی بیان کرد: 
در طــول ایــن مدت مجدانه و مشــفقانه و با 
تالش و پشتکار این کار را همت کردید و به 
اینجا رســاندید. در همین چند ماهی که در 
معاونت ســیما حضور داشتم این عزم جدی 

را دیدم.
ســیما  در  طبیعتــاً  داد:  ادامــه  وی 
وقتــی ماموریتــی اضافــه می شــود ظرفیــت و 
زیرســاخت آن دیــده می شــود امــا برگــزاری 
مدرسه تلویزیونی ایران بدون پیش نیازهای 
الزم شروع شد. در همان اسفند ۹۸ که من 
در رادیــو بــودم کار بــرای رشــته های مختلف 

صورت گرفت.
شــاه آبــادی بــا اشــاره به یک دســتاورد 
نســبت به مدرســه تلویزیونی ایــران تصریح 
کــرد: کارکــرد ایــن مدرســه در حــوزه عدالــت 
آموزشــی اســت و برتریــن اســاتید در اختیار 
همه جامعه هســتند. همراهی و همدلی دو 
نهــاد صداوســیما و وزارت آمــوزش و پرورش 
تجربــه ارزشــمندی بود و این مــدل می تواند 
الگــو و شــیوه صحیحــی بــرای آموزش باشــد 

چراکه برآیند همه ظرفیت هاست.

معــاون ســیما یــادآور شــد: اینجــا جــا 
دارد از دانش آمــوز ایــذه ای یــاد کنم که برای 
دانش آموزان دهه ۸۰ الگو شد. امروز دهه 
هشــتادی ها هم نشان دادند که راه قهرمان 
را ادامــه می دهنــد و علــی لنــدی قهرمانــی را 
برای نســل امروز نشــان داد و این مشــخص 

می کند راه شهید سلیمانی ها ادامه دارد.
وی همچنین با اشاره به تقارن اربعین 
و دفــاع مقــدس در ایــن هفتــه عنــوان کــرد: 
این رویدادها و تقارن آنها با هفته اول مهر 
گشــاینده فضــای تعلیــم و تربیــت در کشــور 
اســت. امــروز هر چهار شــبکه ســیما شــبکه 
چهــار، شــبکه قرآن و شــبکه امید دســت به 
دست هم دادند تا یک بار دیگر خاطره سال 
تحصیلــی را زنــده کننــد. اگرچه کــه مدارس 
هم به سمت بازگشایی برود اما این تحولی 
در نظام آموزشــی اســت که نه تنها آموزش 
را به بهترین کیفیت همراه دارد بلکه نکات 

تربیتی را هم در خود دارد.
امیدواریــم  کــرد:  اضافــه  آبــادی  شــاه 
تزکیــه و تعلیــم هــر دو در ایــن فضــا وجــود 
داشــته باشــد و خوشــبختانه از جمعیت ۱۵ 
میلیــون دانــش آمــوزش بیــش از ۸۵ درصد 
از این مدرســه استفاده کردند که یک روش 

درست و اقدام تحولی بود.
بــا  ســخنانی  در  هــم  افــزادی  احمــدی 
ارجــاع بــه ســخنان معــاون ســیما گفــت: مــا 
مجــازی  آمــوزش  و  تلویزیونــی  مدرســه  بــا 
وارد دوران صنعت آموزشــی شــدیم. جامعه 
بــه  انتظــار  کشــور  فرهنگیــان  و  معلمــان 
حقــی دارد کــه ایــن صنعت آموزشــی مبتنی 
بــر رســانه بــه صــورت علمــی نهادینه شــود. 
امیدواریــم کشــور هــم به کمــک این صنعت 

بیاید.


