
تجارت خارجی ایران در نیمه نخست سال  به ۴۵ میلیارد دالر رسید
رئیــس  کل گمــرک ایران اعالم کرد تجارت 
خارجــی ایــران در نیمــه نخســت ســال 1۴00 بــا 
حفظ روند رشــد صادرات، بــه ۴۵ میلیارد دالر 
رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

۴۷ درصد رشد نشان می دهد.
بــه گــزارش ایلنــا از گمــرک ایــران، مهــدی 
میراشــرفی همچنیــن اظهــار کــرد: آهنــگ رشــد 
ســریع ترخیــص کاالهــای وارداتــی از گمــرک در 
شهریور امسال که منجر به افزایش قابل توجه 
ترخیــص کاالهــای اساســی، ماشــین آالت خــط 
تولید و اقالم واسطه ای شده، تراز تجاری کشور 

را به نفع واردات اقالم ضروری تغییر داد.
معــاون وزیــر اقتصاد با بیان اینکه در نیمه 
نخســت ســال ۷۹ میلیون و یکصد هزار تن کاال 
بیــن ایــران و کشــورهای مختلــف جهــان مبادله 
شــد، افــزود: ۶۰ میلیــون تــن کاال بــه ارزش ۲۱ 
میلیــارد و ۸۰۰ میلیــون دالر از ســوی ایــران بــه 

خــارج از کشــور صــادر شــد که نســبت به مدت 
مشابه سال گذشته از لحاظ وزن ۳۰ درصد و از 

نظر ارزش ۶۱ درصد افزایش داشت.
او  اضافه کرد: مهمترین کشورهای مقصد 
صــادرات ایــران بــه ترتیــب چین بــا ۱۴ میلیون و 
۸۰۰ هــزار تــن کاال بــه ارزش ۶ میلیــارد و ۵۰۰ 
میلیون دالر، عراق با ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تن 
بــه ارزش ۳ میلیــارد و ۸۰۰ میلیــون دالر، ترکیه 
با ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد 
و ۳۰۰ میلیــون دالر، امــارات متحــده عربی با ۵ 
میلیــون و ۸۰۰ هــزار تــن بــه ارزش ۲ میلیــارد و 
۲۰۰ میلیــون دالر و افغانســتان بــا ۲ میلیــون و 
۵۰۰ هــزار تن به ارزش یک میلیارد دالر بودند.

میراشــرفی گفــت: گاز طبیعــی مایع شــده، 
تمــام  نیمــه  محصــوالت  اتیلــن،  پلــی  متانــول، 
بنزیــن،  اوره،  پروپــان،  آهــن،  شــمش  آهنــی، 
اقــالم  مهمتریــن  از  کاتــد  و  آهنــی  میله هــای 

صادراتی کشــور در مدت مذکور بوده است.
رئیــس کل گمــرک ایــران در خصــوص آمار 
کاالهای وارداتی در شــش ماه نخســت امســال 
افــزود: در ایــن مــدت ۱۹ میلیــون و یکصــد هزار 
تــن بــه ارزش ۲۳ میلیارد و یکصــد میلیون دالر 
از نقــاط مختلــف جهــان وارد کشــورمان شــد که 
در مقایســه با مدت مشــابه ســال ۹۹، از حیث 
وزن ۱۵ درصد و از لحاظ ارزش ۳۷ درصد رشد 

داشت.
معاون وزیر اقتصاد عمده ترین کشــورهای 
طــرف معاملــه واردات بــا کشــورمان را امــارات 
متحــده عربــی با ۵ میلیــون و ۹۰۰ هزار تن کاال 
به ارزش ۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر، چین با 
یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن به ارزش ۵ میلیارد 
دالر، ترکیــه بــا ۲ میلیــون و یکصــد هــزار تــن به 
ارزش ۲ میلیــارد و ۴۰۰ میلیــون دالر، ســوئیس 
بــا یــک میلیــون تــن بــه ارزش ۹۰۰ هــزار دالر 

اعالم کرد و گفت: ده قلم اول کاالهای وارداتی 
کشــورمان در ایــن مــدت را تلفــن همــراه، ذرت، 
ســویا، روغــن دانــه آفتابگــردان، کنجالــه ســویا، 
گنــدم، جــو، شــکر، روغــن پالــم و روغــن خــام 

تشکیل می دادند.
بــه  اشــاره  بــا  ایــران  گمــرک  کل  رئیــس 
تمهیــدات فراهم شــده از ســوی ایــن ســازمان و 
ســایر دســتگاه های دخیــل در تجــارت افــزود: از 
مجمــوع ۱۹ میلیــون و یکصــد هــزار تــن کاالی 
وارداتــی به کشــور در ۶ ماهه نخســت امســال، 
۱۴ میلیــون و ۳۰۰ هــزار تــن آن مربــوط بــه ۲۵ 
قلــم کاالی اساســی بــه ارزش ۸ میلیــارد و ۹۰۰ 
میلیون دالر بوده است که ۷۵ درصد کل کاالها 
را تشکیل می دهد، کاالهایی که ارز ترجیحی به 
آن هــا تعلــق گرفته ۱۲.۴ میلیون تن به ارزش ۷ 
میلیــارد دالر بــود کــه بــه لحاظ وزنــی ۶۵ درصد 

کل کاالهای ترخیص شــده را شامل می شود.

بــا انتشــار گزارش جدیــد آژانس بین المللی 
انــرژی اتمــی، تنــش در روابط ایــن آژانس و ایران 
بــاال گرفته اســت. آژانس بین المللــی انرژی اتمی 
یک شــنبه ادعا کرد که ایران شــروط توافق جدید 
آژانــس بین المللــی انــرژی اتمی و ایــران را که دو 
هفته پیش انجام شــد، کامال اجرا نکرده اســت؛ 
چرا که اجازه دسترسی به مجتمع »تسا«ی کرج 
)کارگاه ســاخت قطعــات ســانتریفیوژ( کــرج را به 
بازرســان نداده اســت. در ســوی دیگر، مقام های 
توافــق  از  فراتــر  را  آژانــس  درخواســت  ایرانــی، 
دانســتند و بــا یــادآوری اینکــه مجتمــع یادشــده 
پــس از خرابــکاری تیرمــاه در آن همچنــان تحــت 
تحقیقــات امنیتی قرار دارد، به این نهاد هشــدار 
دادند که در حال تخریب  »روند سازنده« روابط 

دو طرف است.
آژانــس بین المللــی انرژی اتمــی در بیانیه ای 
اعــالم کــرده اســت: »رافائــل گروســی، مدیــرکل 
آژانــس تاکیــد می کنــد کــه تصمیــم ایــران مبنی بر 
ایجاد نکردن دسترســی به کارگاه ســاخت قطعات 
سانتریفیوژ تســای کرج برخالف موارد توافق شده 
در بیانیــه مشــترکی اســت کــه روز ۱۲ ســپتامبر 

منتشر شد.«
آژانــس همچنیــن در بیانیــه اش اضافه کرده 
اســت: »ایــران از ۲۰ تــا ۲۲ ســپتامبر ]۲۹ تــا ۳۱ 
شــهریور[ بــه بازرســان آژانس اجــازه داد تجهیزات 
تعریف شــده آژانــس بــرای فعالیت هــای نظارتــی 
را ســرویس و کارت حافظــه آن هــا را در تمامــی 
مکان های الزم در ایران تعویض کند، به اســتثنای 

کارگاه ساخت قطعات سانتریفیوژ تسای کرج.«
در بیانیــه مشــترک محمــد اســالمی، رئیــس 
سازمان انرژی اتمی ایران و رافائل گروسی مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی که پس از سفر ۲۱ 
شــهریور گروســی به ایران منتشر شــد، آمده بود: 
»در چارچــوب تعامــالت و همکاری هــای موجــود 
فی مابین، طرفین تصمیم گرفتند دیدارهای متقابل 
را در سطوح مرتبط تداوم دهند. در همین راستا، 
معــاون رئیس جمهــوری و رئیــس ســازمان انــرژی 
اتمی ایران در حاشیه کنفرانس عمومی آژانس با 
مدیــرکل دیــدار خواهد کرد و مدیرکل نیز در آینده 
نزدیک به تهران سفر خواهد نمود تا مشورت های 
سطح باال با هدف تقویت همکاری های میان ایران 
و آژانس در حوزه های مختلف و بحث درخصوص 
موضوعــات فعلــی مــورد عالقــه متقابل، بــا دولت 

جمهوری اسالمی ایران داشته باشد.«
ایــن بیانیه افزوده بود: »به بازرســان آژانس 
اجــازه داده مــی شــود تا نســبت به ســرویس فنی 

تجهیزات نظارتی مشخص شده و 
جایگزینی کارت های حافظه آن ها 
کــه تحــت مهــر و موم مشــترک در 
ایران نگهداری خواهند شد، اقدام 
نمایند. چگونگی و زمان انجام این 
اقــدام، مــورد توافــق دو طــرف قرار 
گرفــت.« عــالوه بــر ایــن، اســالمی 
در کنفرانــس خبــری مشــترک بــا 
بــرای  توافــق  از  آژانــس  مدیــرکل 

تعویــض کارت هــای حافظــه دوربین هــای نظارتــی 
خبر داده و گفته بود: »قرار شد تیم فنی مربوطه 
بعــد از توافــق به ایــران بیایند تا بتواننــد اقداماتی 
را کــه بایــد بــرای دوربیــن ها بــه لحاظ فنــی انجام 
بدهنــد را انجــام و کارت هــای حافظه طبــق روالی 
که طبق پادمان است و در ایران نگهداری و پلمب 
می شود همان جا کارت های قدیمی را پلمب کنند 
و کارت هــای جدیــد حافظــه را در دوربین هــا نصب 
کنند که روال جاری و طبیعی در سیستم نظارتی 
آژانس است.« او همچنین تاکید کرده بود: »برای 
ایران آنچه حائز اهمیت  است، اعتمادسازی است 
و این که اعتماد متقابل بین ایران و آژانس وجود 
داشته باشد و آژانس طبق توافق در جهت پیشبرد 
برنامه های هسته ای ایران نقش موثرتری ایفا کند 
و به پیشرفت فناوری هسته ای ایران کمک کند.«

غریب آبادی: گزارش آژانس فراتر 
از موارد توافق شده است

نماینده کشورمان در سازمان های بین المللی 
مســتقر در ویــن بــا ارائــه توضیحاتــی، بیانیه اخیر 
آژانس که در آن ایجاد نکردن دسترسی به مجتمع 
تســای کرج  را مغایر با توافق اخیر آژانس و ایران 

تلقی شده است، نادرست خواند.
ایســنا، کاظــم غریب آبــادی در  گــزارش  بــه 
واکنــش بــه این ادعا در صفحه توئیترش نوشــت: 
»عمیقــا باعــث تاســف اســت کــه آژانــس پــس از 
۳ حملــه تروریســتی طــی یــک ســال گذشــته در 
تاسیســات هســته ای ایران، هنوز آن ها را محکوم 
قطعنامه هــای  طبــق  کــه  چنــان  اســت،  نکــرده 
کنفرانس عمومی آژانس و مجمع عمومی سازمان 
ملــل و حتــی بــه خاطر تجهیزات خــودش و امنیت 
بازرســانش و حفاظــت از آن هــا ملــزم بــه ایــن کار 
اســت.« غریــب آبــادی افــزود: »بیانیــه مشــترک 
مدیــرکل  و  ایــران  اتمــی  انــرژی  ســازمان  رئیــس 
آژانس در ۱۲ ســپتامبر بر مبنای حســن نیت ایران 
و بــه منظــور تعویــض کارت حافظــه »تجهیــزات 
تعریف شــده« به دســت آمده بود. این فعالیت ها 

از ۲۰ تا ۲۲ سپتامبر توسط آژانس 
اجرا شدند.«

نماینــده کشــورمان در ویــن 
مذاکــرات  طــی  »در  داد:  ادامــه 
تهــران و ویــن، ایــران اشــاره کــرده 
بــود کــه چــون مجتمــع کــرج هنوز 
تحــت تحقیقات امنیتــی و قضایی 
بــا  مرتبــط  تجهیــزات  دارد،  قــرار 
ســرویس  مشــمول  مجتمــع  ایــن 
شــدن نمی شوند. به همین دلیل است که عبارت 
»تجهیزات تعریف شده« در بیانیه مشترک به کار 
رفته است.« او افزود: »بنابراین، گزارش مدیرکل 
در ۲۶ ســپتامبر درســت نیســت و فراتــر از مــوارد 
توافق شــده در بیانیه مشترک است. هر تصمیمی 
کــه از ســوی ایــران درباره تجهیــزات نظارتی گرفته 
شــود، تنها مبتنی بر مالحظات سیاســی اســت تا 
مالحظــات حقوقــی و آژانس نمی تواند و نباید این 

موضوع را حق خود بداند.«

کمالوندی: آژانس روند سازنده 
ایجاد شده را تخریب نکند

ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی ایــران نیز در 
واکنش به بیانیه آژانس اعالم کرد: »در پاسخ به 
انتشار گزارش غلط آقای گروسی، مدیرکل آژانس، 
نامه ای برای آژانس ارسال و نسبت به این اقدام 

غیر سازنده اعتراض شده است.«
بهروز کمالوندی توضیح داد: »آقای گروسی 
و همــکاران ایشــان به خوبــی میداننــد کــه تفاهــم 
صورت گرفتــه در قالــب بیانیــه مشــترک، مشــمول 
تجهیــزات نظارتی )دوربین ها( مجتمع کرج به این 
دلیــل کــه در نتیجــه خرابکاری تیرمــاه این مجتمع 
دارد،  قــرار  امنیتــی  تحقیقــات  تحــت  همچنــان 
نمی شــود.« او افزود: »درخواست تعمیم تعویض 
کارت هــای حافظــه بــه دوربیــن هــای ایــن مجتمع 
در ســفر مدیــرکل بــه تهــران و نیــز دیــدار حاشــیه 
کنفرانــس عمومــی ویــن مطــرح شــده بــود کــه در 
هــر دو بــار ضمن ارائه توضیحات توســط مهندس 
اسالمی، پاسخ منفی و مخالفت ایران را به دنبال 
داشــت. بــه گفتــه کمالونــدی توضیح داد کــه درج 
واژه »مشخص شــده«  در مقابــل کلمــه تجهیزات 
بــه همیــن منظــور و با هدف مســتثنی شــدن این 
مجتمــع از ســرویس و تعویــض کارت هــای حافظه 

صورت گرفته است. 
ســخنگوی ســازمان یاد آوری کرد که در دیدار 
ویــن هنگامــی کــه بــار دیگــر مدیــرکل درخواســت 
ســرویس دوربینهــای مجتمــع کــرج را مطــرح کرد، 

رئیس سازمان انرژی اتمی با صراحت کامل و ذکر 
دالیل مطرح شــده در جلسه قبل، تعمیم تعویض 
کارت های حافظه به مجتمع یاد شــده را ناممکن و 

خارج از چارچوب بیانیه مشترک اعالم کرد.
ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی ایران متذکر 
ســازمان  ایــن  مســئوالن  دارد  ضــرورت  کــه  شــد 
بین المللی »با پرهیز از موضع گیری های هدفمند 
سیاسی، گزارشهای غلط و مغرضانه، روند سازنده 
ایجاد شــده به دنبال مراودات اخیر ایران و آژانس 

را تخریب نکنند.«

واکنش آمریکا و اروپا
نماینــده آمریــکا در شــورای حــکام دیــروز در 
بیانیــه ای در واکنــش به ادعای اخیــر آژانس مبنی 
ایــران بــه  بــر ایجــاد نشــدن دسترســی از ســوی 
ســایت تســای کرج، خواســتار ایجاد دسترســی به 

»مکان های الزم« شد.
بــه گــزارش خبرگزاری رویتــرز، آمریکا در این 
بیانیه نوشت: »ما از ایران می خواهیم بدون تاخیر 
بیشــتر، دسترســی الزم را بــه آژانــس بین المللــی 
انــرژی اتمــی بدهــد.« در ادامــه ایــن بیانیــه آمــده 
اســت: »اگــر ایــران ایــن کار را نکنــد، در روزهــای 
آتی با دیگر اعضای شــورا به دقت درباره پاســخی 

مناسب به آن رایزنی خواهیم کرد.«
اتحادیــه اروپــا نیــز بــا صــدور بیانیــه ای بــه 
جدیدترین گــزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی 
درباره تجهیزات نظارتی این سازمان در تأسیسات 

هسته ای ایران واکنش نشان داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، اتحادیه اروپا در 
بیانیه خود مدعی شــد: »همان طور که در گزارش 
بیان شــده اســت، تمامــی فعالیت هــای آژانس در 
خصــوص تمامــی تجهیــزات تعیین شــده آژانــس و 
تأسیســات و امکانات ایران که در بیانیه مشــترک 
بــه آن اشــاره شــد، به منظــور حفظ تــداوم آگاهی 

)آژانس( ضروری است.«
ایــران  از  ادامــه  در  ســپس  اروپــا  اتحادیــه 
خواست تا اجازه دسترسی آژانس به این تجهیزات 
را فراهــم آورد و گفــت: »بنابرایــن اتحادیه اروپا از 
ایران می خواهد تا بدون هرگونه تأخیر به بازرسان 
آژانــس اجــازه دسترســی بــه کارگاه تولید قطعات 

سانتریفیوژ مجتمع تسا کرج را بدهد.«
اتحادیه اروپا در پایان از گروسی خواست تا 
در خصــوص این موضوع به شــورای حکام گزارش 
دهــد و در ایــن خصــوص گفــت: »مــا از مدیــرکل 
دعــوت می کنیــم تــا در صــورت لزوم، در مــورد این 

موضوع مهم به شورای حکام گزارش دهد.«

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
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رهبر انقالب: امکانات ناشی از فضای مجازی 
برای پاسخ به ابهامات مغتنم  است

 کشورهای آسیایی تا سال 2030 دو برابر

برای غذا خرج می کنند
ترجمه: سلیم حیدری

بحران کمبود سوخت در انگلیس؛ محصول 
مشترک برگزیت و کرونا

ترجمه: محمود نواب مطلق

مراســم عــزاداری اربعیــن ســید و ســاالر شــهیدان 
حضــرت اباعبــدهللا الحســین علیه الســالم و اصحاب با 
وفای ایشان از طریق ارتباط تصویری از دانشگاه تهران 
)محــل تجمــع هیئت های دانشــجویی( با حســینیه امام 
خمینی)ره(  در حضور رهبر انقالب اسالمی برگزار شد.
دراین مراسم حضرت آیت هللا خامنه ای در سخنان 
کوتاهــی، مقطــع عاشــورا تــا اربعیــن را از مقاطع بســیار 
مهم تاریخ اسالم خواندند و گفتند: اگر روز عاشورا اوج 
مجاهدت و فداکاری جان های عزیز و بزرگوار بود، دوره  
۴۰ روزه  پــس از آن نیــز اوج مجاهــدت بــرای تبییــن و 
افشــای حقایق بود و این تبیین مجاهدانه امام ســجاد، 
فوق العــاده  و صبــر  ام کلثــوم  جنــاب  و  زینــب  حضــرت 
خانــدان پیامبــر، مکمــل آن فــداکاری و موجب ماندگاری 

قیام کربال شد.
رهبر انقالب با اشــاره به هجمه تبلیغاتی دشمنان 
علیــه ملــت ایــران بــرای تأثیرگــذاری بــر افــکار عمومــی 
را  تبیینــی  حرکــت  مختلــف،  ابزارهــای  و  روش هــا  بــا 
خنثی کننــده هجمه هــای تبلیغاتــی دانســتند و افزودند: 
شــما دانشــجویان عزیز که میوه دل ملت و امید واقعی 
تبییــن  مســئله  بــه  دادن  اهمیــت  بــا  هســتید  کشــور 
حقایــق، هــر کــدام مانند چراغی اطراف خود را روشــن و 

ابهام زدایی کنید.
ایشــان امکانات ناشــی از فضای مجازی و رسانه ای 

بــرای روشــنگری و پاســخ به ابهامــات را مغتنم  خواندند 
و گفتنــد: البتــه اصــل قطعــی در قضیــه جهــاد تبییــن و 
بازگویــی حقایــق، اســتفاده از شــیوه های اخالقی و بیان 
مســائل همــراه بــا منطــق، متانــت، عقالنیــت کامــل و 
اســتفاده از عواطف انســانی، و پرهیز از دشنام، تهمت، 

دروغ و فریبکاری در مواجهه با افکار عمومی است.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــا ابــراز خرســندی از 
مجهــز بــودن جوانــان بــه فکــر، عقالنیــت و آگاهی هــای 
فــراوان، بر لــزوم تقویت روزافزون این ویژگی ها تأکید و 
خاطرنشــان کردند: راه حضرت سیدالشــهداء، راه مبارک 
و شیرینی است که به نتیجه و توفیق قطعی می رسد و 
شما جوانان ان شاءهللا خواهید توانست با الهام از این 
راه و معارف نورانی، کشور را به قله های سعادت مادی 

و معنوی برسانید.
در این مراســم، حجت االســالم ناصر رفیعی نیز در 
ســخنانی، نهضت عاشــورا را عامل حفظ و بقای اســالم 
خوانــد و گفت: بر اســاس متن زیــارت اربعین، دو اقدام 
بزرگ امام حســین علیه الســالم، نصیحت و خیرخواهی 
حتــی در روز عاشــورا و بــذل جــان بــرای نجــات جامعــه 
از گمراهــی اســت و شــیعیان اهل بیــت نیز بایــد همواره 

آماده فداکاری در راه خداوند باشند.
بــه  مطیعــی  میثــم  مراســم،  ایــن  در  همچنیــن 

مرثیه سرایی و ذکر مصیبت پرداخت.

طبق یک گزارش جدید، کشورهای 
خــود  پرداختــی  هزینه هــای  آســیایی 
برابــر  تــا ســال 2030 دو  غــذا  بــرای  را 
می کننــد و بــه 8 تریلیــون دالر خواهنــد 
رســاند؛ بنابرایــن بیــش از 1.۵ تریلیــون 
دالر ســرمایه گذاری بــرای تامیــن تقاضــا 

الزم است.
مشــترک  یافته هــای  اســاس  بــر 
 PwC ،ســرمایه گذاری شــرکت های 

Rabobank و Temasek بیشــتر این  هزینه ها ناشــی از 

رشد سریع جمعیت در این منطقه است که انتظار می 
رود تا سال ۲۰۳۰ به ۴.۵ میلیارد نفر برسد.

تغییر عادات غذایی مصرف کنندگان نیز یکی دیگر 
از عوامــل افزایــش تقاضاســت؛ بــه ایــن دلیل کــه مردم 
منطقه به طور فزاینده ای به سمت مصرف غذای سالم 

می روند.
آنوج ماهش واری، مدیر عامل شــرکت کشــاورزی 
در Temasek، بــه CNBC گفــت: »مردم غذای ســالم تر 
آنهــا   می خواهنــد،  ایمن تــری  غــذای  آنهــا  می خواهنــد، 
پایــدار  آنهــا غــذای  می خواهنــد آنالیــن خریــد کننــد و 

می خواهند.«
در ایــن گــزارش آمــده اســت کــه همــه اینهــا منجر 
بــه تبدیل شــدن آســیا بــه بزرگترین بازار مــواد غذایی و 
آشامیدنی در جهان در طی کمتر از یک دهه می شود.

طبق یافته ها، هند و جنوب شرقی آسیا بیشترین 
افزایــش هزینــه را خواهنــد داشــت. بــا ایــن حــال، بــه 
طورکلی چین موقعیت خود را به عنوان بزرگترین بازار 

مصرف حفظ خواهد کرد.

در این گزارش آمده است که ۱.۵۵ 
تریلیون دالر ســرمایه گذاری در سراســر 
زنجیــره غذایــی آســیا بــرای بــرآوردن این 
تقاضــای فزاینــده مــورد نیــاز اســت. ایــن 
رقــم مــی تواند یــک فرصت تجــاری عالی 

برای سرمایه گذاران باشد.
و  تولیدکننــدگان  از  گــزارش  ایــن 
سرمایه گذاران خواسته است تمرکز خود 
را بــر روی شــش »رونــد مهــم« از جملــه 
رژیم هــای غذایی ســالم، محصــوالت تــازه، منابع ایمن، 
مصــرف پایــدار، پروتئین هــای جایگزیــن و خریــد آنالین 

متمرکز کنند.
ماهــش واری در ایــن باره می گویــد: »این روندها 
چیــزی اســت کــه صنایع کشــاورزی بایــد روی آن تمرکز 
مصرف کننــدگان  کــه  کننــد  حاصــل  اطمینــان  و  کننــد 
می تواننــد ایــن نوع غذا را عالوه بر حجم مورد نیاز خود 

در نقاطی مانند آسیا دریافت کنند.«
گــزارش جدیــد ســازمان خواربــار و کشــاورزی ملل 
متحــد )FAO( نیــز نشــان مــی دهــد کــه قیمــت جهانــی 
کاالهــای غذایــی در ماه مــارس )۱۱اســفند - ۱۱فروردین( 
افزایش یافته و دهمین افزایش ماهانه متوالی را نشان 

می دهد.
شــاخص قیمــت مــواد غذایــی فائــو، کــه تغییــرات 
ماهانه در قیمت های بین المللی کاالهای غذایی رایج را 
محاسبه می کند، به طور متوسط در مارس ۱۱۸.۵ واحد 
بــود که باالترین ســطح خود از ژوئــن ۲۰۱۴ )۱۱خرداد تا 

۹ تیر ۱۳۹۳( است.
منبع: راشاتودی

لنــدن بــرای مهــار بحــران ســوخت 
به کامیون های ارتش متوســل می شــود. 
چند روزیست در انگلستان تعداد زیادی 
از جایگاههــای عرضــه ســوخت تعطیل و 
منجر به ایجاد صف های طویل خودروها 

در جایگاههای غیر تعطیل شده است. 
بســیاری از مــردم انگلیس با نادیده 
گرفتــن اطالعیه هــای دولــت، کمــاکان بــه 
ذخیــره کــردن ســوخت مشــغولند. دلیــل  

کمبــود شــدید مــواد ســوختی کمبــود شــدید ۱۰۰هــزار 
راننــده در حمل و نقــل جــاده ای در این بخش و همچنین 
بخش مواد کشاورزی و غذایی است. این دو نیز معلول 

سیاستهای برگزیت و بحران کروناست.
 از ماه هــا قبــل بخش هــای گوناگــون اقتصــادی بــه 
دولــت انگلیــس در ایــن خصــوص هشــدار داده بودنــد 
ولی گرانت شــاپ، وزیر راه انگلیس، همواره ضمن ابراز 
اطمینــان از کنتــرل وضع موجــود می  گوید: » به نظر من 
نکته مهم این اســت که ما در انگلیس در۶ پاالیشــگاه و 
۴۷ انبــار مقــدار قابل توجهی ســوخت در اختیــار داریم. 
اگــر مــردم طبق روال معمول به ســوختگیری خودروهای 
خــود بپردازنــد و در فکــر ذخیــره کردن آن نباشــند، هیچ 
کمبــودی نخواهیــم داشــت و هیچ جایگاهــی نیز تعطیل 

نخواهد شد.«
 از نظــر وزیــر راه مقصــر اصلــی این بحران ســازمان 
حمل و نقل جاده ایســت. این ســازمان نیز به نوبه خود با 
رد ادعــای وزیــر راه آن را بی اســاس خواند. دولت بریتانیا 
برای مواجهه با این بحران مجبور به صدور ۱۰۵۰۰ ویزای 
موقت کار شــده اســت که در این بین ۵هزار ویزا مربوط 
به رانندگان جاده ای می شود. بوریس جانسون، نخست 
وزیر انگلیس، به رغم آنکه همچنان ادعا می کند وابسته 
به نیروی کار خارجی نیست، مجبور به چرخش سیاست 
خود در به کارگیری رانندگان جاده ای خارجی شده است. 
ایــن سیاســت پــس از برگزیــت در زمینــه اشــتغال 

مهاجــران اتخاذ شــده بــود. در ایــن زمینه 
دولــت انگلیــس حتــی به راننــدگان ارتش 
بــرای حمل مواد ســوختی  متوســل شــده 
است. شرکت پخش فرآورده های سوختی 
کــه مدیریــت پخــش فراورده هــای نفتی را 
در اغلب جایگاهها در اختیار دارد؛ برآورد 
کــرده اســت ۵۰ تــا ۹۰ درصــد جایگاه های 
تعطیــل  انگلیــس  در  ســوخت  عرضــه 
شــده اند. از طــرف دیگر ایــن بحران منجر 
به کمبود شــدید مواد غذایی و کشــاورزی در فروشگاه ها 

شده است.
رود مکنزی، از مسئوالن شرکت حمل و نقل جاده ای 
معتقد است: »در این ماجرا تحرکات سیاسی به وضوح 
مشاهده می شود. البته مردم انگلیس باید در خصوص 
کــردن مایحتــاج خــود در زمینه هــای مختلــف  بــرآورده 
از جملــه ســوخت و مــواد غذایــی اطمینان خاطر داشــته 
باشــند. بــه همیــن دلیــل در چارچوب قوانیــن و مقرارت 
برگزیــت دولــت ناچــار اســت بــه طــور موقــت از کمــک 

رانندگان جاده ای خارجی بهره مند شود.«
 برگزیــت و بحــران کرونا منجر به کمبــود ۱۰۰ هزار 
راننده در بخش  خودروهای سنگین جاده ای شده است. 
گرانت شــاپ، وزیــر راه انگلیس معتقد اســت:» به مرور 
زمان به دلیل اســتفاده از نیروی انســانی ارزان قیمت در 
حمل ونقــل جــاده ای بــه ویــژه از اروپای شــرقی بــازار این 
حرفه در کشــور شکســته شــد و  رانندگان انگلیسی این 
حرفــه را رهــا کردنــد. به همین دلیل بایــد مراقب اوضاع 
باشیم تا وضع در آینده تشدید نشود. به همین منظور 
از تمامــی گزینه هــا بــه گونــه ای بســیار فعــال اســتقبال 
می کنیــم.« در نتیجه دولت انگلیس ناچاراســت به طور 
موقــت در مواجهــه بــا سیاســت اشــتغالی در برگزیت در 
به کارگیری نیروی انسانی خارجی انعطاف به خرج دهد 

و تعداد زیادی راننده جاده ای خارجی به کار گیرد. 
منبع: یورونیوز

موضوع مورد مناقشه این بار بر سر دسترسی به مجتمع »تسا«ی کرج است که قطعات سانتریفیوژ در آن 
ساخته می شود و تیر گذشته هدف اقدامات خرابکارانه قرار گرفت
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انجام ۱۴هزار بازرسی از اصناف در مرداد
رفکننــدگان ص م ت ـ ـ ی ا م ح ن ا زم ا ـ ـ س
وتولیدکننــدگاناعــامکــرد،بــراســاس
ازمانهایصنعــت، ـ ـردسـ ـزارشعملکـ گـ
ـتانهاواتاقهــای ـارتاسـ ـدنوتجـ معـ
اصنــافسراســرکشــور،درمــردادامســال
۱۴هــزارو۴۵۶مــوردبازرســیازاصنــاف
ای ـ اقدامهـ تر ـ بیشـ ـی ثربخشـ ا ور ـ بهمنظـ
نظارتــیدرفرآیندکنترلبازارانجامشــده

است.
حمایــت  ســازمان  ــزارش  گ ه  ـ ـ ب
در  تولیدکننــدگان،  و  ــدگان  ن ن ک ف  ر ص م
راســتای ایــن گشــت های مشــترک بازرســی 
کــه با همراهی دیگر دســتگاه های ذی صالح 
از جملــه ســازمان تعزیرات حکومتی، وزارت 
جهاد کشــاورزی، اداره کل میراث فرهنگی و 
گردشــگری، اتاق اصناف و اتحادیه ها انجام 
شــد، تعداد چهار هزار و ۷۹۹ فقره پرونده 
تخلفاتی به ارزش تقریبی ۴۱میلیارد و ۲۰۰ 
میلیــون تومــان تشــکیل و بــرای رســیدگی 

و صــدور رای بــه اداره هــای کل تعزیــرات 
حکومتی سراســر کشور ارسال شد.

گزارش هــا نشــان می دهــد از ابتــدای 
امســال تاکنون ۷۵ هزار و ۷۴۵ مورد گشــت 
مشــترک بازرســی برگــزار شــده کــه منجــر بــه 
تشــکیل ۲۵هزار و ۵۵۶ پرونده تخلف شــده 
اســت. ارزش ریالی این تعداد پرونده کشــف 

شده ۵۸۲میلیون و ۱۳۴هزار تومان است.
برابــر تجربه هــای حاصــل از کنتــرل و 
نظــارت بــر بــازار، اعمــال نظــارت بــر بــازار در 
قالــب گشــت مشــترک و بــا همــکاری همــه 
دستگاه های مربوطه، موجب تسریع بررسی، 
پیگیری و حسب مورد اقدام قانونی بازدارنده 
و مؤثــر دربــاره تخلفــات احــرازی در محــل بــا 
صــرف کمتریــن زمان و حــذف رویه های اداری 
و در بعضــی مــوارد اطاله رســیدگی می شــود. 
بنابرایــن ایــن موضوع از نظر نقــش تاثیرگذار 
آن در کنترل بازار، در همکاری با دستگاه های 
مرتبط همواره مدنظر این سازمان قرار دارد.

 نرخ مصوب هر کیلو مرغ منجمد
۱۹هزار و ۸۰۰ تومان

مدیــرکلپشــتیبانیامــورداماســتان
تهرانقیمتمصوبهرکیلومرغمنجمددر
میادینرا۱۹هزارو۸۰۰تومانومرغگرمرا

۲۴هزارو۹۰۰توماناعامکرد.
علیرضــا ســالمی در گفت وگو با باشــگاه 
خبرنــگاران جــوان، دربــاره آخریــن جزئیــات 
توزیــع گوشــت مــرغ در ایــام  تعطیــالت اظهار 
کرد: بنابر دســتور معاون اول رئیس جمهوری 
و تاکیــد وزیر جهاد کشــاورزی مبنی بر عرضه 
مــرغ در ایــام تعطیــل در میادین، ایــن امر در 

فاز اول از جمعه آغاز شد.
او افــزود: بــه رغم تعطیلی کشــتارگاه ها 
در شــب جمعــه، با دســتور صــادره تعدادی از 
کشــتارگاه ها منتخــب شــدند تــا با کشــتار در 
شــب جمعــه، امــکان عرضــه گوشــت مــرغ در 

میادین فراهم باشد.
در  اول  فــاز  در  د:  دا ه  ـ ـ م دا ا لمی  ا ـ سـ
۱۰میــدان اصلــی از ۲۱ میــدان تهــران توزیــع 
انجام شــد و همواره تعداد میادین گســترش 
خواهــد یافــت تــا به تدریــج تمامــی میادین را 

بتوانیم تامین کنیم.
ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه اینکــه 
عرضــه مــرغ منجمــد در ایــام تعطیــل و عادی 
ادامه خواهد داشــت، بیان کرد: پشتیبانی به 
دنبــال افزایــش عرضه مرغ گرم از ۱۰۰ تا ۱۵۰ 
تن به ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن در روز است، همچنین 
میــزان عرضــه مرغ منجمد به میزان مرغ گرم 

بستگی دارد.

ســالمی دربــاره اینکــه انتقاداتی نســبت 
به توزیع ۲۵ تن مرغ گرم در میادین نســبت 
بــه میــزان مصرف مطرح اســت، گفت: روزانه 
۱۱۰۰ تــا ۱۲۰۰تــن مــرغ در کل اســتان تهــران 
مصــرف می شــود، امــا بخشــی از مــردم خرید 
خــود را از میادیــن انجــام می دهنــد بــه طوری 
کــه در حالــت عــادی ۶۰ تا ۷۰ تــن مرغ توزیع 
می شــود کــه در ایــام تعطیل بــا در نظرگرفتن 
ســاعت کاری میادیــن در فــاز اول یــک ســوم 
روزهــای عــادی در ۱۰میــدان عرضــه را انجــام 
دادیم که در هفته های آتی افزایش می یابد.

مدیــر کل پشــتیبانی امــور دام اســتان 
تهــران بــا اشــاره بــه اینکــه کل توزیــع مــرغ 
میادیــن در پیــک مصرف ۱۰۰ تا ۱۱۰تن اســت، 
بیــان کــرد: در روز جمعــه عرضــه ۲۵ تن مرغ 

گرم عدد قابل قبولی است.
ســالمی بــا اشــاره بــه اینکــه مســئولیت 
توزیع تخم مرغ با اتحادیه میهن است، بیان 
کرد: اتحادیه میهن مکلف به عرضه تخم مرغ 

با نرخ مصوب در میادین است.
ـاره اینکــه پشــتیبانی  ـان دربـ او در پایـ
برنامــه ای بــرای توزیــع گوشــت قرمــز دارد، 
تصریــح کــرد: قیمــت کنونــی گوشــت متعادل 
اســت و در برخــی اســتان ها بــه دلیــل مــازاد 
تولیــد، بخشــی از دام تولیــدی بایــد خریداری 
و منجمــد شــود. بــه طــور کلــی وضع گوشــت 
گوســاله مناســب اســت و همــواره آمادگــی 
عرضه گوشت گوساله منجمد و گرم را داریم.

کاهش ۹۰ درصدی تقاضای کیف
از ران ـ راجانتهـ ـ هسـ ـ ـ ـساتحادی رئیـ
کاهــشبیــشاز۹۰درصــدیتقاضــادرایــن
صنفخبردادوگفتکهصادراتکیفنیاز

بهحمایتدارد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق اصناف 
تهران، ســیدمحمود موســوی با بیان اینکه در 

دو ســال گذشــته بــا توقف ســفر های زیارتی، 
ـا و همچنیــن رواج  عروســی ها و مهمانی هـ
آموزش مجازی، آســیب سختی به این صنف 
وارد شــد، گفت: در چنین شــرایطی تقاضا نه 
تنهــا بــرای کیف مدرســه بلکه بــرای کیف های 
زنانــه، چمــدان و امثــال آن نیز کاهــش یافته 

است.
افزایــش  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  و  ا  
چشــمگیر نــرخ ارز افــزود: در نتیجــه مجمــوع 
ایــن شــرایط خیلــی از افــراد صنــف ســراجان 
ورشکســت شــدند و دولت هــم هیچ حمایتی 
از مــا نکــرد. بــرای مثــال در بخــش مالیــات نه 
تنهــا صنــوف آســیب دیده معاف نشــدند بلکه 

مالیات افزایش هم یافت.
 رئیس اتحادیه ســراجان در مورد میزان 
افزایــش قیمــت کیف هــای مدرســه در ســال 
جاری گفت: با توجه به اینکه تولید کم شده، 
افزایش قیمت جزئی نسبت به دو سال پیش 

داشتیم.
 او در ادامــه از تصمیمــات ســتاد ملــی 
کرونــا انتقــاد کــرد و افــزود: حــاال که واکســن 
بــه تعداد زیاد وارد شــده اســت، ســتاد کرونا 
زمان حدودی بازگشــایی مدارس را اعالم کند 
تا مغازه داران و خریداران از بالتکلیفی خارج 
شــوند، اما این تصمیمات تا لحظه آخر اعالم 
نمی شود. این در حالی است که همه شوق و 
ذوق بچه ها برای روز های اول ســال تحصیلی 

اســت و اگــر ایــن روز هــا بگــذرد ممکن اســت 
خانواده ها هم دیگر برای خرید اقالم مدرسه 

مراجعه نکنند.
 موســوی با اشــاره به آســیب بالتکلیفی 
به واحد های صنفی اضافه کرد: سال گذشته 
وزیــر آمــوزش و پــرورش ضربــه ســنگینی بــه 

صنــف ســراجان وارد کــرد؛ چرا که اعالم شــد 
مدرسه ها از ۱۵شهریور باز می شوند، اما این 
بازگشــایی منتفــی شــد و کاال های تولیدشــده 

روی دست تولیدکنندگان ماند.
ز  ا ش  ـ ـ ی ب ش  ـ ـ ه ا ک ز  ا ن  ـ ـ ی ن چ م ه و  ا  
۹۰درصــدی تقاضــا در ایــن صنــف خبــر داد و 
گفــت: اگــر ۱۰ تــا ۲۰درصــد هــم تقاضــا وجود 
داشت با تصمیمات نادرست ستاد ملی کرونا 

از بین رفت.
رئیس اتحادیه ســراجان تهران در پاسخ 
بــه ســوالی دربــاره میزان صــادرات و وضعیت 
قاچــاق در ایــن صنــف نیــز گفت: مقــدار کمی 
کیــف زنانــه به عــراق صادر می شــود، اما برای 
افزایــش آن نیــاز بــه حمایت دولت اســت. در 
مــورد قاچــاق، افزایــش نــرخ ارز باعــث شــده 
قاچــاق صرفــه اقتصــادی نداشــته باشــد. از 
طــرف دیگر کیفیــت کیف های ایرانــی به ویژه 
در بخش کیف های چرمی با کاال های خارجی 
از جمله ایتالیایی برابری می کند و از کاال های 

چینی بهتر است.
 او در پایان با اشــاره به حضور گســترده 
اتبــاع غیــر مجــاز در صنــف ســراجان تصریــح 
کــرد: ایــن در حالــی اســت کــه ایــن صنــف از 
مشــاغل ضعیف محســوب می شــود و حضور 
اتبــاع در آن ممنــوع اســت؛ بنابرایــن مقــرر 
شــده با همکاری اتاق اصناف و پلیس اماکن 

از حضور آنان جلوگیری شود.
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عک اخبـــــــــــــــــار

عضــوهیاتنماینــدگاناتــاقبازرگانــیتهــران
میگویــدتــازمانیکــهدولتوســایرتصمیمگیران
قیمتگــذاریدســتوریخــودرورامتوقــفنکننــد،
نمیتــوانانتظــارداشــتایــنصنعــتوبــازاربــه

روزهایخوببازگردند.
محمدرضــا نجفی منــش در گفت وگو با ایســنا، 
اظهــار کــرد: یــک تصمیم غلط که در تمام ســال های 
گذشــته تکــرار شــده و هیــچ دولتــی نخواســته یــا 
نتوانســته آن را تغییــر دهد، اصرار بــر قیمت گذاری 
دستوری خودرو و اعمال سیاست شورای رقابت در 

این بخش است.
و، فرمــول قیمت گــذاری شــورای  ا ه  ـ ـه گفتـ ـ ب
رقابــت از همــان روز نخســت مبنای درســتی نشــد 
و از ایــن رو در تمــام ســال های گذشــته نــه تنهــا 
از  نتوانســته اند  ن  زا ا ـ قطعه سـ و  ن  زا ا ـ خودروسـ
تولیدات خود ســود ببرند که حتی تولید همواره با 

زیان مواجه بوده اســت.
ـاق بازرگانــی تهــران بــا بیــان اینکــه  ـو اتـ عضـ
بســیاری از بازارهــای اقتصــاد ایــران تحــت تاثیــر 
تــورم و افزایــش قیمت هــا، امــکان بــاال بــردن نــرخ 
محصــوالت خــود را دارنــد، توضیــح داد: در ماه هــای 
گذشــته تجربــه بــازار مــرغ و تخم مــرغ را دیدیــم. آیا 
می تــوان بــه آنها اتهــام زد که از عمد قیمت ها را باال 
برده انــد؟ تولیدکننــدگان ایــن بخش هــا، تحت تاثیر 
افزایــش تــورم و فشــارهای هزینــه ای مجبــور به باال 
بــردن قیمــت محصــوالت خود شــدند و اگر بناســت 
این روند متوقف شــود، باید مســائل کالن اقتصادی 

بهبود یابد.
نجفی منــش ادامــه داد: همیــن تجربــه را در 
بسیاری از دیگر بازارها نیز می بینیم اما وقتی نوبت 
به خودرو می رســد، ناگهــان صحبت از قیمت گذاری 
دســتوری و مصوبــات قانونــی مطــرح می شــود کــه 

صنعــت خــودرو را بــه شــرایط امــروز کشــانده کــه 
خودروســازان از ســویی با زیان انباشــته و از ســوی 
دیگــر بــا بدهــی گســترده بــه قطعه ســازان مواجــه 

هستند.
او با اشاره به تولید زیان ده خودروسازان بیان 
کــرد: بــرای مثــال اگــر قیمــت تمام شــده یــک خودرو 
۲۰۰ میلیــون تومــان تمــام می شــود، شــورای رقابت 
اصرار دارد که این خودرو باید با قیمت ۱۵۰میلیون 
تومــان بــه فــروش برســد و ایــن در حالــی اســت که 
همیــن محصــول در بــازار آزاد ۲۵۰میلیــون تومــان 
خریــد و فروش می شــود.   این یعنی مــا تولیدکننده 
ا را بــرای رانــت بــاز  ـ ـم و فضـ ـر کرده ایـ را زمین گیـ

گذاشته ایم.
عضــو اتــاق بازرگانــی تهــران خاطرنشــان کــرد: 
دولــت ســیزدهم در رابطــه بــا صنعــت خــودرو بایــد 
تصمیمــی مهــم بگیــرد. اگــر بناســت ایــن صنعــت از 

شرایط فعلی خارج شود، باید قیمت گذاری دستوری 
را متوقــف کنــد و اگر کار با روال فعلی ادامه یابد نه 
تنها اوضاع تولیدکنندگان بهتر نخواهد شد که حتی 
ما هر روز باید از زیان و بدهی بیشتر صحبت کنیم.
شــورای رقابــت در طــول ســال های گذشــته 
بــه عنــوان مســئول قیمت گــذاری خودروهــای تولید 
داخــل، بــه شــکل فصلــی نــرخ جدیــد محصــوالت 

ایران خودرو و سایپا را اعالم می کند.
بــا توجــه بــه تــورم و افزایــش قیمت هــا، نــرخ 
خودروها در بازار آزاد بســیار باالتر از قیمت رســمی 
محصوالت در کارخانه است و از این رو کارشناسان 
از بــه وجــود آمدن یک فضای رانت بزرگ برای خرید 
خــودرو بــه قیمت رســمی و فــروش آن در بــازار آزاد 
می گوینــد. وزارت صمــت دولــت ســیزدهم هنــوز 
برنامــه خــود بــرای قیمت گذاری دســتوری خــودرو را 

اعالم نکرده است.

دبیــرانجمــنواردکنندگانخــودرواظهارکرد
تــازمانــیکهطــرحمجلستبدیلبهقانونواباغ
نشــود،مــردمهیچگونــهوجهیوبههیچشــکلی،
بــههیچکسبرایپیشخریدخودروهایوارداتی

پرداختنکنند.
به گزارش صدا و سیما، مهدی دادفر با اشاره 
بــه طــرح اخیــر مجلــس بــرای واردات خــودرو اظهار 
کــرد: طــرح مجلــس، طرحــی بســیار پیشــرو و در 
راســتای توزیــع عادالنــه فرصــت برای همــه ایرانیان 
در بهره منــدی از خــودروی بهینــه و متناســب بــا 
درآمدشــان اســت، امــا توصیــه می کنــم تــا زمانــی 
کــه طــرح مجلــس تبدیــل بــه قانــون و ابالغ نشــود 
هیچ گونــه وجهــی و بــه هیچ شــکلی، بــه هیچ کــس 
بابــت پیش خریــد خودروهــای وارداتــی پرداخــت 

نکنند.
دبیــر انجمن واردکنندگان خــودرو اضافه کرد: 
با به جریان افتادن طرح مجلس، افراد سودجو به 
پیش فــروش خودروهــای مدل ســال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ 
اقــدام کردنــد، توجیه شــان هــم این اســت که پیش 
ثبــت ســفارش و یــا ثبت ســفارش دارنــد و از مردم 
۵۰ تــا ۷۰درصــد قیمــت خودروها بر اســاس قیمت 
ســایت در مبــدا مطالبــه می کننــد تا اگر ایــن قانون 

اجرا شد آن ها را در فهرست نخستین کسانی قرار 
خواهند داد که از این قانون استفاده می کنند.

دادفــر گفــت: اینکــه افــرادی هم اکنــون مقابل 
وزارت صمــت و دیگــر نهادهــا، تجمــع اعتراضــی 
کالهبــرداری برای پیش فروش و فروش خودروهای 
مختلف تحت همین عناوین داشته اند که اگر توجه 

نشود این اتفاق دوباره تکرار خواهد شد.
او بــا بیــان اینکــه اصنــاف دارای مجــوز رســمی 
و اعضــای انجمــن به علت ســابقه و پیشــینه مثبتی 
کــه دارند هیچ وقت اقــدام به این فعالیت نخواهند 
کــرد، افــزود: افــرادی که اقــدام به ایــن کار می کنند 
کالهبــردار هســتند و کار آن هــا سوءاســتفاده از 
فرصت هایــی اســت کــه بــه وجــود می آیــد و مــردم 
هــم بــا ناآگاهــی در دام آن هــا می افتنــد بنابرایــن 
عموم مردم متوجه باشــند در دام موارد پیش خرید 
خودروهــای روز از بابــت موضــوع قانــون در حــال 

بررسی در مجلس شورای اسالمی نیفتند.
دبیــر انجمــن واردکننــدگان خــودرو ادامه داد: 
در دو هفتــه گذشــته که طــرح مجلس برای واردات 
خودرو آغاز شد و ادامه مسیر را در شورای نگهبان 
می گذراند قیمت خودروها روند نزولی یافته اســت 
کــه اگــر ایــن طرح، قانــون شــود و وزارت صمت هم 

در اجــرای آن اهتمــام ورزد و بــا دقــت و ســرعت آن 
را اجــرا کنــد مــردم بهــره زیــادی از ابالغ ایــن قانون 

خواهند برد.
دادفــر بــا اشــاره به اینکه با قانون شــدن طرح 
مجلــس و ابــالغ آن، همــه دهک هــا هــم در حــوزه 
خودروهــای داخلــی و هــم در حــوزه خودروهــای 
وارداتی از آن منتفع خواهند شد، گفت: امیدواریم 
ایــن طــرح نوعــی تعادل در بازار ایجــاد کند و حباب 
کاذب بــازار را کاهــش دهــد و بــا کاهــش قیمــت 
خودروهــای وارداتــی از افزایــش بی رویــه قیمــت 
خودروهــای داخلــی نیــز جلوگیــری کنــد و حتــی 

قیمت های خودروهای داخلی نیز کاهش یابد.
او افزود: در همین دو هفته اخیر، خودروهای 
خارجی که سه میلیارد تومان قیمت داشته، کاهش 
۵۰۰میلیــون تومانــی را تجربه کــرده و خودرویی که 
قیمت آن ۱۸۰میلیون تومان بوده، ۱۰میلیون تومان 
کاهش قیمت داشــته اســت؛ یعنی به تناســب هر 
چه قیمت باالتر بوده اثرگذاری بیشتری در کاهش 

قیمت از طرح مجلس داشته است.
ـودرو گفــت:  ـر انجمــن واردکننــدگان خـ دبیـ
بعضــی افــراد فکــر می کنند که با آزادســازی واردات 
خــودرو، خودروهــای داخلــی بــا قیمــت ۱۵۰میلیون 

تومــان بــه قیمــت ۲۰میلیــون تومــان یــا ۵۰میلیــون 
تومان خواهد رســید که این شــدنی نیست بلکه بر 
اســاس یــک منطــق و تناســب و در رقابت بــا نمونه 
خارجــی قیمت هــا مشــخص می شــود ضمــن اینکــه 
در صــورت واردات خودروهای همگن و هم شــکل و 
شــکل گیری بازار رقابتی، خودروســاز داخلی باید به 
فکر کاهش هزینه های سربار و بهینه سازی مصرف 
در مــواد اولیــه باشــد و بــه نوعی بایــد تقاضای بازار 
را به خوبی پاســخ دهد و انتظار مشــتری را برآورده 

کند.
دادفر افزود: اگر واقعاً وزارت صنعت بخواهد 
بــه ســمت بــازار رقابتــی پیــش بــرود بــا آزادســازی 
واردات خــودرو، فرصــت مناســب و عادالنــه بــرای 
همــه آحــاد جامعــه بــه منظــور واردات خــودرو مهیا 
می شود و در این صورت است که خودروسازان هم 
می توانند حذف قیمت گذاری دســتوری پرتیراژ را از 

شورای رقابت تقاضا کنند.
او گفت: البته خودروسازان مشکالت فراوانی 
دارنــد کــه اگــر تا پایان امســال فکری بــه حال آن ها 
نشــود و آزادســازی قیمــت در خودروســازی داخلی 
صورت نگیرد ســال بعد شــاید با فاجعه صنعتی در 

خودروسازی روبه رو شویم.

بــهگفتــهدبیــرهیأتمدیــرهاتحادیــهطــاو
جواهــرتهــراناگــرتــاآخرهفتــهنوســاناتخاصی
بــرایبــازارجهانــیوارزنداشــتهباشــیمورکــود
تقاضانیزکاهشیابد،احتمالداردروندقیمتها

کاهشیشود.
بــا خبرگــزاری  ادر بذرافشــان در گفت وگــو  ـ ـ ن
مهــر در مــورد وضــع بازار طال و ســکه، اظهار کرد: با 

توجــه بــه ایــام صفــر، تقاضا در بــازار روند کاهشــی 
دارد؛ همچنین در بازاهای جهانی در هفته گذشــته 
نوســانات زیــادی داشــتیم بــه گونــه ای کــه اونــس 
جهانــی ۲۸دالر کاهــش قیمــت داشــت. همچنیــن 
بعــد از دو روز تعطیلــی بازارهــای جهانی بازگشــایی 
شــده اند، قیمــت اونــس ۱۷۵۰دالر بوده که نســبت 
بــه آخریــن معامالت حدود ۱۲دالر کاهش را نشــان 

می دهــد. دبیــر هیأت مدیــره اتحادیــه طــال و جواهــر 
تهران افزود: با توجه به کاهش نرخ اونس جهانی، 
انتظار می رفت قیمت ها در ایران نیز کاهشــی شــود 
امــا بــه دلیل نوســانات بــازار ارز، قیمت هــا در ایران 
آنطــور کــه توقــع می رفــت کاهــش نیافت. اگــر بازار 
ارز نوســانی نمی شــد، قیمــت طــال و ســکه کاهــش 

بیشتری می یافت.

او ادامــه داد: ۳ گزینــه نرخ اونس جهانی، نرخ 
ارز و وضع عرضه و تقاضا، قیمت نهایی طال و سکه 

در ایران را مشخص می کند.
دبیــر هیأت مدیره اتحادیه طــال و جواهر تهران 
تاکیــد کــرد: قیمــت ســکه حبــاب دارد امــا در هفتــه 
گذشــته با ۱۰۰هزار تومان کاهش، حباب ســکه نیز 
از ۶۰۰هزار تومان به ۵۰۰هزار تومان رسیده است.

نتایــجیــکپژوهشنشــانمیدهــدکهگرچه
تحــتتاثیرکاهششــیوعکروناازتعدادشــاغان
بخشهــایآمــوزش،پســت،مخابــرات،بهداشــت
ومــددکاریاجتماعــیکاســتهشــده،امــادرمقابل
تعدادشاغانبرخیازفعالیتهایاقتصادینظیر
اماکومســتغات،خردهفروشــیوتعمیروسایل

نقلیهموتوریباافزایشروبهروبودهاست.
به گزارش ایسنا، برابر نتایج طرح آمارگیری از 
نیــروی کار مرکــز آمار ایران در بهار ســال های ۱۳۹۹ 
و ۱۴۰۰ تعداد شاغالن در بهار ۱۴۰۰ نسبت به بهار 
ســال ۱۳۹۹ افزایش داشته که اصلی ترین دلیل آن 
کاهش تاثیر شــیوع کرونا و ایجاد رونق در برخی از 

فعالیت های اقتصادی بوده است.

ـار و اطالعــات  ـز آمـ ـر اســاس گــزارش مرکـ بـ
راهبــردی وزارت کار، تعداد شــاغالن بخش خدمات 
در بهار امســال نســبت به فصل مشــابه ســال قبل 
۱۶۰هــزار نفــر افزایــش داشــته اســت. ایــن در حالی 
اســت که نســبت به بهار سال ۱۳۹۸ با ریزش ۵۸۸ 
هــزار نفــری نیروهــای کار در ایــن بخــش روبــه رو 
بوده ایم. در بخش هتل و رستوران همچنان ریزش 
نیروهــای کار مشــاهده می شــود به نحــوی که تحت 
تاثیــر شــیوع ویــروس کرونــا ۲۵ هــزار و ۶۲۱ نفــر از 
شــاغالن ایــن بخــش کاســته شــده هر چند کــه این 

کاهش به شدت قبل نیست.
بخش فروش و نگهداری،  تعمیر وسایل نقلیه 
موتــوری و موتورســیکلت و خرده فروشــی ســوخت 

خودرو نیز در حالی که در بهار ۱۳۹۹ کاهش تعداد 
شــاغالن را نشــان می دهد، در بهار ۱۴۰۰ با افزایش 
۵۵ هزار نفری روبه رو شــده اســت.  شاغالن بخش 
خرده فروشــی بــا ۶۲ هــزار نفر افزایــش همچنان به 

روند افزایشی خود ادامه می دهد.
در بخش اداره امور عمومی نیز آمارها از رشد 
تعــداد شــاغالن به حــدود ۴۲ هزار نفر خبر می دهد 
کــه ایــن افزایــش بــا تجمــع مجوزهــای اســتخدام در 

ارتباط بوده است.
ـوزه فعالیت هــای مربــوط بــه امــالک و  در حـ
مســتغالت تعداد شــاغالن در مقابســه با بهار ســال 
گذشــته افزایش داشــته و به بیش از ۲۰۰هزار نفر 
رســیده اســت، امــا در بهــار ۱۴۰۰ بخــش آمــوزش با 

کاهــش ۸۵هــزار نفری نیروهــای کار همچنان روند 
کاهشــی تعــداد شــاغالن را دنبــال می کنــد و در 
مقایسه با بهار ۱۳۹۸ بیش از ۲۱۴ هزار نفر کاهش 

را نشان می دهد.
بــه موجب ایــن گــزارش در حــوزه فعالیت های 
خدماتی همچون پست و مخابرات و واسطه گری های 
مالی، تعداد شاغالن در بهار امسال نسبت به بهار 

سال گذشته کاهش یافته است.
در بخــش بهداشــت و مــددکاری اجتماعــی نیز 
بیــش از ۴۵هــزار نفــر از شــاغالن کاســته شــده کــه 
البتــه دلیــل ایــن امــر کاهــش فعالیــت مطب هــا و 
کلینیک هــای خصوصــی تحــت تاثیــر شــیوع بیمــاری 

کرونا بوده است.

کروناتعدادشاغانکدامبخشهاراافزایشداد

دبیراتحادیهطا:احتمالکاهشیشدنقیمتهاوجوددارد

پیشفروشخودروهایخارجی؛ترفندجدیدکاهبرداران

نجفیمنش،عضواتاقتهران:بهصنعتخودرو
بهاندازهبازارتخممرغآزادینمیدهند



تولیــــــــــد و بازرگــــــــــــانی
 .  سه شنبه . 6 مهر 1400 . سال هجدهم . شماره 4760 . 

رنا
: ای

س 
عک

سهم چین در تجارت ایران 
به ۲۵درصد رسید

رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و چین اظهار 
کــرد چیــن همچنــان شــریک اول تجــاری مــا مانــده و 
ســهم آن از تجــارت خارجــی مــا از 20درصد به بیش از 

25درصد رسیده است.
مجیدرضــا حریــری در گفت وگــو با خبرگــزاری ایلنا 
در مــورد آمــار منتشــره از اتــاق بازرگانی تهــران مبنی بر 
کاهــش صــادرات نفــت ایران بــه چین تا رقــم 11میلیون 
دالر گفــت: یک ســایت خبری در ایــن مورد گفت وگویی 
بــا مــن داشــت اما آن را بــه طور کامل منتقــل نکردند و 
مفهــوم بــه طور کامل تحریف شــده اســت. آمار فروش 
نفــت ایــران بــه طــور کلی محرمانــه اســت، در نتیجه ما 
هیــچ آمــاری از فــروش نفت ایران نه در داخل کشــور و 
نه در منابع خارجی نداریم. برخی گمانه زنی ها می شود 
کــه صحــت هیــچ یــک از آنهــا را نمی توان به طــور کامل 

تایید یا تکذیب کرد.
او افــزود: آنچــه کــه در گزارش مرکــز پژوهش های 
آمــار  اســاس  بــر  کــرده  تهــران منتشــر  بازرگانــی  اتــاق 
گمرک چین اســت. چین تنها کشــوری اســت که به طور 
رســمی اعــام کرده که مــا تحریم هــای یک جانبه آمریکا 
را نمی  پذیریــم. ایــن کشــور بــه نشــانه نپذیرفتــن ایــن 
تحریم ها بخشی از نفتی که از ایران می خرد را به طور 
رســمی در آمــار منتشــره خــود اعــام می کند امــا میزان 
فــروش مــا در دنیــا قطعــا بیشــتر از ایــن ارقــام اســت و 
قطعــا یکــی از مقاصد عمده آن می تواند چین باشــد. ما 
راه هایــی بــرای دور زدن تحریم داریم که خریداران باید 

رد و اثر خرید نفت از ایران را باید پاک کنند.
حریری تصریح کرد: شــواهد نشــان می دهد که ما 
میزان نفت بیشتری از ارقامی که از آن صحبت می شود 
به دنیا می فروشــیم. برای مثال در ســال گذشــته ما به 
طور کلی 30میلیارد دالر صادرات غیرنفتی و در همین 
زمان 42میلیارد دالر واردات داشــته ایم. اگر فرض را بر 
این بگذاریم که همه ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به 
کشور بازگشته که می دانیم که این طور نبوده است، 12 
میلیــارد دالر مابه التفــاوت از کجا آمده که ما توانســتیم 
به وسیله آن واردات انجام دهیم؟ قطعا با فروش نفت 
توانستیم این کار را انجام دهیم. بنابراین حاصل جمع 
درآمدهای ارزی کشــور نشــان می دهد که ایران از آنچه 
رسما اعام می شود نفت بیشتری فروخته است چراکه 
به واردات بیشــتری نســبت درآمدهای ارزی اعام شده 
داشــته ایم. قطعا راه های غیررســمی در ســه ســال اخیر 

برای فروش نفت طراحی شده است.
او در ادامــه اضافــه کــرد: قاعدتا در آمار رســمی در 
مــورد فــروش نفــت شــاهد کاهش هســتیم امــا در این 
برهــه زمانــی آمــار رســمی، آمــار دقیقــی نیســت چراکه 
فــروش نفــت مــا از مبــادی غیررســمی انجــام می شــود. 
در ســال، بیــش از 10میلیــارد دالر در کشــور ارز 4200 
می شــود.  داده  اختصــاص  کاال  واردات  بــرای  تومانــی 
تومــان   4200 را  خــود  ارز  کــه  غیرنفتــی  صادرکننــده 
نمی فروشــد. مشــخص می شــود کــه این ارز بــرای بانک 

مرکزی و از منابع ارزی حاصل از فروش نفت است.

چیــن  و  ایــران  بازرگانــی  مشــترک  اتــاق  رئیــس 
خاطرنشــان کــرد: قطعــا فــروش نفت کشــور نســبت به 
زمــان پیــش از تحریم ها کاهش داشــته اســت اما اینکه 
بــه مبلــغ ناچیــزی کــه در اتــاق بازرگانــی تهــران اعــام 
کردنــد، بــه نظــر می رســد که ایــن خبر موثق نیســت، با 

آگاهی همراه نبوده و یا همراه با شیطنت است.
او افزود: تحریم به ما تحمیل شــده اســت. افشای 
روابط تجاری ما با دنیا که بر اساس دور زدن تحریم ها 
بــوده، ماننــد افشــای اســرار جنگــی اســت. قاعدتــا عقا 
نبایــد چنیــن کاری کننــد، ایــن کار باعــث می شــود کــه 
تحریم کننــدگان تحریک شــوند که منافذی که برای دور 

زدن تحریم وجود دارد را تنگ تر کنند.
حریــری همچنیــن در مــورد وضــع تجــاری ایــران و 
چیــن گفــت: واردات رســمی مــا در ســال های 90 یــا 91 
حــدود 63 تــا 64 میلیــارد دالر و صــادرات نیز حدود 42 
میلیــارد دالر بــوده اســت، حدود 40 تــا 50 میلیارد دالر 
نیــز نفــت می فروختیم. وضع امروز ما به صورتی اســت 
کــه کل صــادرات غیرنفتــی کــه اعــام می شــود حــدود 
30میلیــارد دالر و واردات حــدود 42 تــا 43 میلیارد دالر 
اســت. بنابراین مجموع تجارت خارجی ما در این مدت 
از نصــف هم کمتر شــده اســت. بنابراین ایــن قاعده در 

مورد همه کشورها از جمله چین حکم می کند.
ایــران  در ســال 2014  متذکــر شــد:  او همچنیــن 
و چیــن بیشــترین میــزان مــراودات تجــاری را بــا  51.8 
زمــان  ایــن  در  داشــتند.  تجــاری  مبادلــه  دالر  میلیــارد 
چیــن شــریک اول تجــاری ایــران بــود و حــدود 20درصد 
از تجــارت خارجــی مــا بــا چین انجــام می شــد. امروز که 
مجمــوع تجــارت خارجــی ما کمتر از نصف شــده اســت، 
در ســال 2020 دو کشــور 16میلیارد دالر مبادله تجاری 
داشتند ولی چین همچنان شریک اول تجاری ما مانده 
و سهم آن از تجارت خارجی ما از 20 درصد به بیش از 

25درصد رسیده است.
حریری در پایان افزود: بنابراین نقش ما در حوزه 
تجــارت خارجــی اســت کــه روزبــه روز در حــال کاهــش 
است و بر مبادالت با همه کشورها از جمله چین تاثیر 
می گــذارد چراکــه مــا بــه انــدازه کافــی صــادرات نفتــی و 
غیرنفتی نداریم که نیازهای خود را وارد کنیم و بیشــتر 
صــرف نیازهــای اساســی ماننــد مــواد غذایــی و دارویــی، 
تجهیــزات و ماشــین آالت و تجهیزات پزشــکی می شــود. 
ایــن موضــوع روی واردات از چیــن و مبــادالت بــا ایــن 
کشور هم تاثیرگذار است. بیش از 6000 ردیف و تعرفه 
گمرکی داریم که واردات آنها به طور کلی ممنوع بوده و 

همه این موارد بر این روند تاثیرگذار است.

خبـــــــــــــــــر

دبیــر انجمــن صنایــع همگــن قطعه ســازان 
کشــور ضمــن اشــاره بــه اینکه اگر امــروز خودرو 
وارد نمی شــود، به ســبب حمایت از تولیدکننده 
داخلی نبوده بلکه بحران ارزی کشور مانع شده 
اســت؛ ایــن در حالیســت که قطعه ســازان چهار 
ســال بــرای واردات مواداولیــه بــدون خــروج ارز 

التماس کردند اما موافقت نشد.
به گزارش ایســنا، آرش محبی نژاد با حضور 
در یــک برنامــه تلویزونــی با موضــوع موانع تولید 
و پیچیدگی هــا در فرآیندهــای مجهــول صنعــت 
خــودرو و قطعه ســازی و همچنیــن بررســی طــرح 
مجلــس برای واردات خــودرو، اظهار کرد: مصوبه 
آزادســازی واردات خــودرو دو قســمت را در بــر 
دارد که بخش اول بســیار مناســب و بخش دیگر 
تعجب برانگیــز اســت؛ اینکــه واردات خــودرو در 
ازای صــادرات خــودرو یــا صــادرات قطعــه صورت 
گیــرد، بســیار خــوب اســت و هیــچ منعــی نــدارد 
امــا قســمت دوم آن )اســتفاده از ارزهــای خــارج 
از ایــران(  باعــث تعجــب و حیرت قطعه ســازان و 

صنعتگران کشور شده است.
نیرومحرکــه  همگــن  صنایــع  انجمــن  دبیــر 
از  انتقــاد  ضمــن  کشــور  قطعه ســازان  و 
مانع تراشــی های غیرضــروری بانــک مرکــزی بــرای 
واردات مواداولیــه و مایحتاج صنعت گران خودرو 
تولیدکننــدگان  کــرد:  تصریــح  قطعه ســازان،  و 
قطعــات خــودرو به عنــوان تنها بخــش خصوصی 
بــا  چهارســال  آمریــکا،  ســوی  از  شــده  تحریــم 
مقامات، به خصوص مدیران بانک مرکزی و حتی 

نماینــدگان مجلــس چانه زنــی و گاهــی التمــاس 
کردیــم کــه اجــازه واردات مواداولیــه و مایحتــاج 
تولیــد بــدون خــروج ارز از کشــور را صــادر کننــد 
تــا تولیــد ادامه داشــته باشــد، کارگر بیکار نشــود 
و افت تیراژ و کیفیت تولید نداشــته باشــیم، اما 

نتیجه ای حاصل نشد.

 هدیه ای در سینی از طال، 
به واردکنندگان خودرو از 

کشورهای تحریم کننده ایران
او افزود: ما در شرایط سخت تحریم امکان 
انتقــال ارز بــه روش های معمــول بانکی همچون 
ســوئیفت را نداریــم امــا بســیار عجیب اســت که 
مجلــس شــورای اســامی بعــد از چهــار ســال و 
برخاف مقررات و موازین بانک مرکزی طرحی را 
مصوب می کند و هدیه ای را دو دســتی در ســینی 
می کنــد.   خــودرو  واردکننــدگان  بــه  تقدیــم  طــا 
قابــل تامــل اســت کــه مجــوز واردات خــودرو از 
کشورهایی همچون کره جنوبی صادر شده که ما 
را در بدترین شرایط تحریمی تنها گذاشتند.  کره 
جنوبی از ارائه مواداولیه،  قطعه پیش ســاخته و 
نیمه ســاخته امتنــاع کردنــد و ســبب افــت تیراژ و 

افت کیفیت صنعت خودرو کشور شدند.
ایــن مقــام صنعتــی ضمــن اشــاره بــه اینکــه 
و  داشــته  مرکــزی  بانــک  بــا  متعــددی  جلســات 
خواســتیم کــه اجازه بدهند تــا از ارزهای ایرانیان 
خــارج از کشــور اســتفاده کنیــم و بــدون انتقــال 

ارز و بــا ارز متقاضــی بتوانیــم تولیــد را زنــده نگه 
داریــم؛ خاطرنشــان کرد: پیشــنهاد و خواســته ما 
بــا مخالفــت جدی روبه رو شــد. اکنون  امــا یکباره 
با مصوبه ای مواجه می شــویم که حرف از واردات 
خودرو دقیقاً از همان کشورهایی که ما را تحریم 
کردند و با همان ارزی که ما چهار ســال برای آن 

تاش و التماس کردیم، آزاد شده است.
البته الزم به ذکر اســت که طرح آزادســازی 

ســاماندهی  قالــب  در  خــودرو  واردات  مشــروط 
بیــن  تــردد  در  بــاری  چنــد  کــه  خــودرو  صنعــت 
مجلس و شــورای نگهبان بود، هفته گذشــته در 
شــورای نگهبان بررســی و اعضای شورا نسبت به 
مصوبــه در یکــی دو مــورد ابهاماتی اعام کردند و 
در نهایت طرح مجدد به مجلس برگردانده شد.

نظیــف، ســخنگوی  بــه گفته هــادی طحــان 
شورای نگهبان به طور مثال، در رابطه با واردات 

بــدون انتقــال ارز ابهاماتــی مطــرح اســت؛ چراکه 
شــقوق مختلفی را در برمی گرفت؛ لذا از مجلس 
کــه موضــوع مقــداری دقیق تــر و  خواســته شــد 
شــفاف تر شــود. همچنیــن در یکــی از تبصره های 
این ماده، تصویب سایر مقررات به وزارت صمت 
واگذار شده بود؛ این موارد اگر دقیق تر مشخص 
شــود، بهتــر می تــوان نســبت بــه این طــرح اظهار 

نظر کرد.

بــه گفته رئیس هیات مدیــره کانون انجمن 
صنایع غذایی ایران، حجم قابل توجهی از تولید 
گندم به مصرف دام و طیور رسید از این رو باید 

برای تامین نیاز کشور اقدام به واردات کنیم.
بــا  گفت وگــو  در  مرتضــوی  محمدرضــا 
خبرگزاری ایلنا درباره نیازمندی کشور به واردات 
گندم، گفت: خشکســالی در ســال جاری، کشــور 
را نیازمند واردات گندم کرده اســت. عاوه براین 
حجــم قابــل توجهی از تولید گندم به مصرف دام 
و طیور رسید از این رو باید برای تامین نیاز کشور 

اقدام به واردات کنیم.
او با بیان اینکه قیمت گندم از سایر خوراک 

طیــور ارزان تــر اســت، افــزود: ســال های گذشــته 
مرغ دارها و سایر دامداران برای خوراک دام خود 
از ذرت کیلویــی 1500تومــان اســتفاده می کردنــد 
ایــن در حالیســت کــه قیمــت ذرت افزایش یافته 
و مصرف گندم برای دامداران به صرفه تر است.

مرتضــوی در ادامه با اشــاره بــه پایین بودن 
بازدهــی زمین های کشــت دیم، خاطرنشــان کرد: 
خشکســالی سبب کاهش 40درصدی کشت دیم 
شــده اســت. بخش خصوصی قبل از گران شدن 
نرخ گندم در بازارهای جهانی به دولت  پیشنهاد 
خریــد گنــدم مــورد نیــاز کشــور را داد کــه طبــق 
اطاعــات مــن 4.5میلیــون تــن گنــدم خریــداری 

شده است.
ایــن فعــال اقتصــادی با بیــان اینکه ســاالنه 
12میلیــون تــن گندم در کشــور مصرف می شــود، 
افــزود: طبــق اطاعاتــی که به دســت من رســیده 
اســت در ماه هــای آینــده بقیــه گنــدم مــورد نیــاز 

کشور وارد می شود.
مرتضوی با اشاره به گران بودن هزینه های 
کشــاورزان، گفت: کشاورزان برای خرید تراکتور، 
ســم، کــود و علوفه بــه حمایت نیاز دارند. در این 
شرایط حاضر که هزینه ها تا این میزان باال رفته 

است کشاورزان جانی ندارند.
او بــا بیــان اینکــه در حــوزه مدیریــت منابــع 

مالی با بحران مواجه هســتیم، خاطرنشــان کرد: 
قوانیــن مربوط به صادرات همواره در حال تغییر 
است و این بی برنامگی درون حوزه صنایع غذایی 
وجــود دارد و بایــد بــه دولت جدیــد فرصت داد تا 

شاید بتواند به این شرایط سامان بدهد.
او در ادامــه بــا بیــان مثالــی بی برنامگــی در 
حــوزه منابــع مالــی را توضیــح داد و خاطرنشــان 
وارد کشــور  آفریقایــی  از کشــورهای  مــوز  کــرد: 
می شــود امــا نــرخ آن از هلــو انجیــری، ارزان تــر 
اســت. در این بی ســامانی ها دست های زیادی از 

جمله میدانی ها دخیل هستند.
مرتضــوی بــا اشــاره بــه لــزوم فرصــت دادن 

بــه بخــش خصوصی در کشــور گفــت: باید مجال 
بخش هــای  دیگــر  و  بازرگانــی  اتــاق  بیشــتری 
خصوصــی داده شــود و آن هــا را در تصمیمــات 
دخیل کنند اما هر روز شاهد تصمیمات یک شبه 

هستیم.
ایــن فعــال حــوزه صنایع غذایی با اشــاره به 
بــازار 90 میلیونــی در کشــور، افــزود: چنــد ســال 
اخیر در حوزه صنایع شــکات و پاســتا رشد قابل 
توجهی کرده اســت. ســال گذشــته  700 میلیون 
دالر شکات به کشورهای چون روسیه و عراق و 
امارات صادر کردیم که این میزان موفقیت قابل 

ذکری است.

صنفــی  نظــام  مرکــزی  شــورای  سرپرســت 
واحــد  مدیریــت  کــرد  اظهــار  کشــور  کشــاورزی 
و  مؤثــر  برنامه هــای  اجــرای  و  آب  حــوزه  در 
طوالنی مدت، بزرگترین چالش بخش کشاورزی 
در بحــث زراعــت و باغبانی و بــه طورکلی تأمین 

غذای کشور است.
پیمان عالمی در گفت وگو با خبرگزاری ایلنا 
با اشاره به وضع کشاورزی در نیمه نخست سال 
جــاری گفــت: اوضاع کشــاورزی در نیمه نخســت 
سال 1400 را باید از زوایای مختلف مورد بررسی 
قــرار داد. در بحــث تولیــدات دامــی و پروتئینــی 
متأســفانه بــا شــرایط ناپایــدار در تأمیــن نهــاده و 
تعــادل بــازار دســت به گریبــان بوده ایم. امســال 
دامــداران کشــور شــرایط مناســبی بــرای تأمیــن 
نهاده هــای خــود نداشــتند، زیــرا نهاده هایــی کــه 
به صورت دولتی باید به آنها تحویل داده می شد، 

داده نشد.
عالمــی با اشــاره به تاثیرات خشکســالی در 
بخــش کشــاورزی و زراعــت عنوان کــرد: به علت 
وقــوع خشکســالی و تأثیــر مخــرب آن در بخــش 
کشاورزی و به ویژه زراعت، دامداران برای تأمین 
یونجــه، کاه و علوفــه دچــار بحــران شــدند و بــه 
ناچــار آنهــا را بــا قیمــت باالتری تهیــه کردند و به 
همیــن علت امســال هزینه هــای تولید در بخش 
دام بســیار بــاال بــود. از طرفــی قیمــت نامناســب 
خریــد دام زنده و پوشــش ندادن هزینه ها باعث 

وارد آمدن ضرر و زیان فاحش به دامداران عزیز 
ما شد.

نیمــه  در  طیــور  صنعــت  وضــع  دربــاره  او 
نخســت ســال 1400 نیز تصریح کرد: امسال در 
صنعــت طیــور هــم متأســفانه شــرایط باثبــات و 
قابــل قبولی وجود نداشــت زیرا در حوزه تأمین 
و مشــکات  کمبــود شــدید  بــا  مدتــی  نهاده هــا 
مربــوط بــه واردات اقــام دان و تأمیــن جوجــه 
از  ضــرر  بیشــترین  طرفــی  از  و  بودیــم  مواجــه 
وارد شــد و  بــه صنــف مرغــداران  بــازار  ســمت 
آنهــا  بــرای  طــوری  را  بــازار مصــرف  نتوانســتیم 
تنظیم کنیم که بتوانند تولیدات خود را با سود 
متعارف عرضه کنند. به همین دلیل بسیاری از 
مرغــداران از چرخــه تولید خارج شــدند و میزان 
تولیــد در مقطعــی کاهــش پیــدا کــرد. همچنین 
بــه دالیل مشــابه، شــاهد شــرایط ناپایــداری در 

بحــث تولید تخم مرغ بودیم.
ایــن مقام مســئول با اشــاره بــه تاثیر عمیق 
خشکســالی بــر عرصه هــای باغــی کشــور تصریح 
کــرد: عاوه بر خســارات خشکســالی بــر عملکرد 
زیربخش زراعت، متأسفانه این معضل در تولید 
محصــوالت  نظیــر  کشــاورزی  محصــوالت  دیگــر 
باغبانــی مــا نیــز ســایه انداخــت و باغــات کشــور 
از تبعــات مخرب خشکســالی بی نصیــب نماندند 
ضمــن اینکــه شــرایط اقلیمــی نامســاعد، گرمــای 
شــدید زودهنگام و هجوم ریزگردها آنها را بطور 

جدی تحت تاثیر قرار داد.
او ادامــه داد: در حــوزه حمایت هــای دولتــی 
از بخــش کشــاورزی، در شــرایطی که کشــاورزان 
بدهــکار بانکــی، تنها امیدشــان اجــرای قانون بند 
خ مــاده 33 بــود کــه بــه کشــاورزان حادثــه دیده 
از حــوادث غیرمترقبــه تعلق می گیرد و راه نجاتی 
برای آنها محسوب می شد اما با ناهماهنگی های 
نشــده  اجرایــی  بانک هــا  و  دولتــی  دســتگاه های 
و فشــار زیــادی بــر گرده کشــاورزان محــروم وارد 
آمده اســت. این مســئله اکنون موجب شــده که 
علی رغم صبوری کشــاورزان اســتخوان های آن ها 

زیر این فشار خرد  شود.
هیئــت  از  کــرد:  اشــاره  همچنیــن  عالمــی 
بانک هــای  و  کشــاورزی  جهــاد  وزارت  وزیــران، 
کشــور انتظار می رود که با کشــاورزان مدارا کنند 
و نگذارنــد بیــش از ایــن فشــارهای اقتصــادی و 
تحمیــل  شــرایط اقلیمی، بــازار و ســوءمدیریت ها 
آنهــا را بــه ســمت ورشکســتی مطلق ببــرد چراکه 
بــا ایــن وضع، امنیت و اقتدار غذایی کشــور مورد 

تهدید جدی قرار می گیرد.
سرپرســت اتــاق اصنــاف کشــاورزی کشــور 
راه چــاره بــرای بیــرون آمــدن از اوضــاع فعلــی را 
واگــذاری اختیــارات مدیریــت آب کشــاورزی بــه 
وزارت مربوطه و تدوین برنامه ای دراز مدت برای 
مدیریت هوشمند و متعادل آب دانست و گفت: 
مدیریــت واحــد در حوزه آب و اجــرای برنامه های 

مؤثــر و طوالنی مــدت، بزرگتریــن چالــش بخــش 
بــه  و  باغبانــی  و  زراعــت  بحــث  در  کشــاورزی 
طورکلــی تأمین غذای کشــور اســت. بــدون تردید 
آب  منابــع  در  متمرکــز  مدیریــت  کــه  زمانــی  تــا 
کشــاورزی حکم فرمــا نباشــد این چالــش به قوت 

خود باقی خواهد بود.
او افزود: اگر وزارت جهاد کشــاورزی متولی 
بخش کشــاورزی اســت، بایــد حلقه های مختلف 
ایــن بخــش بــه عنــوان یــک زنجیــره دیده شــود و 
مدیریــت آن بــه صــورت متمرکــز بــر عهــده جهــاد 

کشاورزی قرار گیرد.
قوانیــن  اســاس  بــر  حتــی  کــرد:  تأکیــد  او 
موجــود ازجمله مفاد قانون تشــکیل وزارت جهاد 
کشــاورزی، وظیفــه توزیع و مدیریــت مصرف آب 
بخش کشــاورزی با وزارت جهاد کشــاورزی است 
امــا متاســفانه وزارت نیــرو با مداخــات متعدد و 
باوجــه خــود در مدیریــت توزیــع و تقســیم آب 
کشــاورزی مشــکات فراوانــی برای ما کشــاورزان 
از  عمومــا  وزارتخانــه  ایــن  چراکــه  کــرده  ایجــاد 
دیــدگاه غیــر توســعه ای و درآمدزایــی بــه موضوع 
مدیریــت منابــع آبــی ورود کــرده و عما ســاختار 
ایــن بخــش را تبدیــل بــه بنــگاه فــروش آب کرده 
اســت. امیدواریم که با کمک مجلس و در آینده 
نزدیک بتوانیم کمک کنیم و این حق را به وزارت 
این صــورت  کــه در  بازگردانیــم  جهــاد کشــاورزی 
قطعــا خواهیــم توانســت بحث آب را که مشــکل 

اصلــی مــا در بخش کشــاورزی اســت بــه بهترین 
وجــه ممکــن مدیریت کنیم و شــرایط کشــور را از 

این بحران خارج کنیم.
بــه  باتوجــه  کــرد:  تصریــح  عالمــی 
خشکســالی های مســتمر، اهمیــت ایــن موضــوع 
بیشتر احساس می شود و مدیریت آب کشاورزی 

باید به متولی اصلی خود برگردد.
ایــن مســئول همچنین درباره بحــث تنظیم 
بــازار دام و طیــور گفــت: ایــن بخــش نیــز باید به 
موجــب قانــون تمرکز بــه  وزارت جهاد کشــاورزی 
بازگــردد و وظیفه مدیریت، نظارت و ســاماندهی 
محصــوالت  ارزش  زنجیــره  حلقه هــای  تمامــی 
مربوطــه در دســتگاه متولــی قــرار گیرنــد. در غیر 
ایــن  صــورت باعــث دوگانگــی در تصمیم گیــری و 

سردرگمی در مدیریت خواهیم شد.
عالمــی در پایــان ســخنان خــود تاکیــد کــرد: 
بــا تمرکــز وظایــف و اختیــارات مربــوط بــه بخــش 
تولیــد،  تأمیــن،  آبــی،  منابــع  از  اعــم  کشــاورزی 
عرضــه و تنظیــم بــازار محصــوالت کشــاورزی در 
وزارت جهــاد کشــاورزی بــه عنــوان متولــی بخش 
کشــاورزی، بــا اســتفاده از ظرفیــت تشــکل های 
مســئولیت،  احســاس  بــا  و  کار  پــای  و  اصیــل 
دلســوزی و شــناختی کــه در بخــش کشــاورزی 
وجود دارد انشــاءهللا بســیاری از مشکات فعلی 
بــا اعمــال مدیریــت و برنامه ریــزی واحــد تحــت 

کنترل در خواهد آمد.

بــه گفتــه دبیر انجمــن واردکننــدگان برنج، 
اگــر بحــث وارد کــردن برنــج بــه بازار بــود بخش 
خصوصــی می توانســت ایــن کار را انجــام دهــد 
دیگــر نیــازی بــه اســتفاده از ذخیــره احتیاطــی 
نبــود. اگــر دوره ممنوعیــت واردات برنــج اســت 
چــرا دولــت سیاســت یــک بام و دوهــوا در پیش 

گرفته است؟
مسیح کشاورز در گفت وگو با ایسنا با بیان 
اینکه با رعایت سلسله مراتب اداری به مدیران، 
معاونــان و وزیــر جهادکشــاورزی دربــاره تنظیــم 
بــازار برنــج خارجــی نامــه ای ارســال کردیــم ولــی 
جوابــی حاصل نشــد، اظهار کــرد: به همین دلیل 

تصمیــم گرفتیــم کــه مســائل و مشــکات موجود 
در ایــن زمینــه را  در نامــه ای برای رئیس جمهوری 
و معاون اول تشــریح کنیــم. مضمون نامه ها هم 
تقریبا یکی بود و در آنها به صراحت بیان کردیم 
کــه تصمیم گیری دولــت درباره برنج بدون حضور 

بخش خصوصی سیاسی و بحران زاست.
دوره  بودیــم  کــرده  تقاضــا  داد:  ادامــه  او 
ایــن  یابــد.  تقلیــل  دومــاه  بــه  برنــج  ممنوعیــت 
درخواســت دو مزیت داشــت. یکی اینکه بارهای 
رســوبی در گمــرک خــارج مــی شــد و بــازار دچــار 
کمبــود و گرانــی نمی شــد. دیگر اینکــه بازار برنج 
ایرانی نیز تحت تاثیر کمبود و گرانی برنج خارجی 

قرار نمی گرفت و به این حد گران نمی شد.
دبیــر انجمن واردکننــدگان برنج اضافه کرد: 
وزیر جهاد کشاورزی به دلیل فشار نماینده ها با 
چهــار مــاه دوره ممنوعیــت واردات برنج موافقت 
کــرد. همچنیــن دولت برای تنظیم بــازار 100هزار 
بازرگانــی  شــرکت  ســوی  از  خارجــی  برنــج  تــن 
دولتــی وارد بــازار کــرد. ســوال اینجاســت آیا این 
موضــوع به تنظیم بــازار کمک می کند؟ اگر بحث 
وارد کــردن برنــج بــه بــازار بــود بخــش خصوصــی 
می توانست این کار را انجام دهد دیگر نیازی به 

استفاده از ذخیره احتیاطی نبود.
به گفته او استفاده از ذخیره برنج احتیاطی 

و خرید مجددا آن مسئله ســاز اســت، نیازمند ارز 
بــوده و پیامدهــای منفــی در پــی دارد. چرا دولت 
از ظرفیت هــای بخــش خصوصی اســتفاده نکرد؟ 
اگر دوره ممنوعیت واردات برنج است چرا دولت 
سیاست یک بام و دوهوا در پیش گرفته است؟
تصمیــم  کــرد:  تصریــح  ادامــه  در  کشــاورز 
دولــت مبنی بر ورود شــرکت بازرگانــی دولتی به 
بخــش تنظیــم بــازار برنــج و توزیــع 100هــزار تــن 
برنج نادرست بوده است زیرا نه تنها با صدهزار 
تــن برنــج بازار تنظیم نمی شــود بلکه برنج ایرانی 
هــم تحــت تاثیــر قرار گرفته اســت؛ بــه طوری که 
ورود برنج خارجی با قیمت 18500تومان به بازار 

باعث رکود در بازار برنج ایرانی هم خواهد شــد. 
از طرفی همگام با توزیع برنج دولتی پای دالالن 
و واســطه ها به بازار باز خواهد شــد. آنها مســیر 
توزیع را به انحراف می کشند و برنج با قیمت مد 

نظر به دست جامعه هدف نمی رسد.
از  خــروج  بــرای  راهــکار  مناســب ترین  او   
ایــن وضــع را آزادســازی واردات برنــج از ابتــدای 
مهــر دانســت و افــزود: با این آزادســازی، بارهای 
موجــود در گمــرک وارد بــازار می شــدند. شــائبه 
کمبــود و گرانــی برنــج خارجــی پیــش نمی آمــد و 
قیمــت برنــج ایرانی نیز تا به ایــن حد غیرمنطقی 

باال نمی رفت.

دبیر انجمن واردکنندگان انتقاد کرد: سیاست یک بام و دوهوای دولت در تنظیم بازار برنج

سرپرست شورای نظام صنفی کشاورزی: سوءمدیریت در حوزه آب ابَرمعضل 
بخش کشاورزی است

 رئیس هیات مدیره انجمن صنایع غذایی: حجم زیادی از گندم تولیدی

به مصرف دام رسید

دبیر انجمن قطعه سازی: ۴ سال برای مجوز واردات 
مواداولیه بدون خروج ارز التماس کردیم
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تصویب آیین نامه اجرایی 
 تعیین قیمت خرید برق

در بورس
درجلســهروزیکشــنبههیئــتوزیــراندراجرای
حکمبند)ب(ماده)۴۴(قانونبرنامهششــمتوســعه،
بــهمنظــورافزایشبازدهینیروگاههــاوتعیینقیمت
برقبااســتفادهازســازوکاربازاردربورس،آییننامه

اجراییاینبندازقانونمذکورراتصویبکرد.
بــه گــزارش پایگاه اطالع رســانی دولت، بر اســاس 
آیین نامــه فــوق، وزارت نیــرو موظــف اســت بــه منظــور 
نیروگاه هــای  بهــره وری  ضریــب  و  بازدهــی  افزایــش 
حرارتــی، صــدور موافقت اصولی یا انعقاد قرارداد خرید 
بــرق بــرای طرح های احداث نیروگاه هــای جدید مقیاس 
بــزرگ ســیکل ترکیبــی بــا بازدهــی نامــی بیــن ۵۵ تا ۶۰ 
درصــد و یا مقیــاس کوچک با مجموع بازده الکتریکی و 
حرارتــی حداقــل ۷۰ درصد )بــازده الکتریکی حداقل ۴۲ 

درصدی( را در اولویت قرار دهد.
همچنین به منظور ایجاد انگیزه الزم برای توسعه 
ســرمایه گذاری در احــداث نیروگاه هــای دارای بازدهــی 
بــاال، برنامــه افزایــش نــرخ ســوخت نیروگاهــی حداکثــر 
یــک دوره پنــج ســاله به تصویب شــورای اقتصاد خواهد 
رســید، بــه گونــه ای کــه نرخ ســوخت نیروگاهــی معادل 

متوسط بهای گاز با تعرفه صنعتی شود.
ســوخت  نــرخ  افزایــش  از  حاصــل  مالــی  منابــع   
بــرق  تعرفــه  متناســب  افزایــش  طریــق  از  یروگاهــی  ن
مشترکان بابت پوشش تعهدات مربوط به سرمایه گذاری 
بــا اولویت تکمیل بخــش بخار نیروگاه های گازی دولتی 
در  بهینه ســازی  طرح هــای  اجــرای  نیــز  و  و خصوصــی 

صنعت برق اختصاص می یابد.
واحدهــای  بــرق  فــروش  آیین نامــه،  ایــن  بــق  مطا
تولیــد پراکنــده حرارتــی مقیــاس کوچــک و نیروگاه هــای 
تجدیدپذیــر در بــورس انرژی بالمانع اســت. وزارت نیرو 
نیز موظف است سازوکارهای الزم برای عرضه برق این 
نیروگاه هــا در بــورس انــرژی را حداکثــر ظــرف یک ســال 

فراهم آورد.

اعالم جزئیات ثبت نام 
اینترنت رایگان دانشگاهیان

معــاونفنــاوریونــوآوریوزارتارتباطــاتاعالم
کــردکهبــهزودیثبتنامبرایدریافتاینترنترایگان
معلمان،اساتیددانشگاهوحوزه،طالبودانشجویان

آغازمیشود.
 به گزارش ایلنا، سیدستار هاشمی معاون فناوری 
و نوآوری وزارت ارتباطات افزود: برای اســاتید دانشــگاه 
بسته ۶۰ گیگابایتی، برای معلمان ۴۰ گیگابایت و برای 
دانشجویان و طالب بسته ۳۰ گیگابایتی به مدت ۶ ماه 

در نظر گرفته شده است.
هاشمی ادامه داد: کسانی که در دایره مشمولین 
ایــن بســته قرار می گیرنــد، باید برای فعال ســازی آن به 

سایت https://ictgifts.ir/ مراجعه کنند.

 وزیر راه: تست کرونا

در عملیات بازگشت فقط 
مختص زائران تب دار است

از عذرخواهــی وشهرســازیضمــن ه را ر ـ ـ ی ز و
معطلیمسافراندرفرودگاهامامخمینیبرایانتقال
بــهفرودگاههــایعــراق،ازاعــزام۶۴هزارزائــرایرانی

تاکنونخبرداد.
بــه گزارش ایلنا،  رســتم قاســمی در جریــان بازدید 
از فــرودگاه بیــن المللــی امام خمینی )ره( گفت: یکی از 
دالیــل اصلی مشــکالت ایجاد شــده برای زائــران ایرانی، 
افزایش سی هزار نفری ویزاها بود چراکه قرار بود ابتدا 
سی هزار نفر به سفر اربعین اعزام شوند اما در جریان 
ســفر آقای الکاظمی نخســت وزیر عراق و دیدار با آقای 
رئیس جمهور، مقرر شــد ســهمیه ایران به ۶۰ هزار نفر 

افزایش یابد.
وی افــزود: در ســتاد ملــی مقابلــه با کرونا و ســتاد 
اربعیــن هــم مقــرر شــد زائــران بایــد هــر دو دز واکســن 
کرونا را تزریق کرده و تست منفی هم به همراه داشته 

باشند.
رســتمی ادامه داد: به عنوان وزیر راه و شهرسازی 
از عموم زائرانی که در جریان سفر دچار سختی شدند 
عذرخواهــی می کنــم و وعــده مــی دهم همــه زائرانی که 
امــروز در فــرودگاه معطــل شــده بودند تا آخــر امروز به 

عراق اعزام شوند.
وزیــر راه و شهرســازی همچنیــن از آغــاز عملیــات 
برگشــت زوار اربعین از روز دوشــنبه و آمادگی ســازمان 
هواپیمایی کشوری و همه فرودگاه های عملیات اربعین 
و مرزهــای ســه گانه برای انجــام این عملیات خبر داد و 
افــزود: مقــرر شــد با هدف کاهش اتــالف وقت زائران و 
تسریع در ترخیص زوار،تست کرونای عملیات بازگشت 
اربعین فقط از کسانی به عمل آید که عالمت های ابتال 

به کرونا از جمله تب را داشته باشند.

اخبـــــــــــــــــار

رئیــسمرکزخشکســالیومدیریتبحران
ســازمانهواشناســیبــاپیشبینــیبارشهــای
کــمدرمهــروآبــانامســالگفــت:بــاتــداوم
خشکســالی،کشــتپاییــزهبــهخصــوصکشــت
دیــمتحــتتاثیرقــرارخواهدگرفــتودربرخی

مناطق،وضعبحرانیخواهدبود.
ا بــا آغــاز  ـ ـو ایرنـ احــد وظیفــه در گفت وگـ
ســال آبــی جدیــد، افزود: بــرای فصــل پاییز پیش 
رو خروجــی بیشــتر مدل هــای عــددی پیــش بینی 
فصلــی، بیانگــر در پیــش بــودن وضع کم بارشــی 
در پاییز اســت، که نه تنها ایران بلکه کشــورهای 
شــرق مدیترانه و خاورمیانه و حتی برخی نواحی 

آسیای مرکزی را تا حدی در برخواهد گرفت.
وی گفت: تقریبا تا ۲۰ روز نخســت مهرماه 
بارندگــی تنهــا محــدود بــه نــوار شــمالی کشــور 
خواهــد شــد و ســایر نقــاط بــدون بــارش خواهند 
بــود. در دهــه ســوم مهرماه ممکن اســت با نفوذ 
سامانه های بارشی مواجه شویم اما این بارش ها 

محدود به شمال و شمال غرب کشور است.
رئیــس مرکــز خشکســالی و مدیریت بحران 

ســازمان هواشناســی ادامه داد: بر اســاس روال 
اقلیمــی، رخــداد بــارش در عرض هــای جنوبی تــر 
بــه ماه هــای بعــد موکــول مــی شــود و بــا نفــوذ 
ســامانه های بارشــی بــه عرض هــای جنوبــی تــر 

بارندگی رخ می دهد.

کمبارشیدرآبانامسالقطعی
است

وظیفــه اضافــه کــرد: همیــن طــور احتمــال 
کــم بارشــی در آبــان مــاه بســیار زیــاد اســت و به 
تدریــج در اواخــر آذرماه احتمال تغییر شــرایط به 
حالت شرایط نرمال و رخداد بارش در حد نرمال 

افزایش می یابد.
به گفته رئیس مرکز خشکسالی و مدیریت 
ـران ســازمان هواشناســی، پیــش بینی هــای  بحـ
صــادر شــده از مدل هــای عــددی و همیــن طــور 
شــاخص های دورپیونــدی بیانگــر آن اســت کــه 
ـز و ابتــدای زمســتان وضــع بــه  ـای پاییـ در انتهـ
بارندگی نرمال نزدیک می شــود و احتمال رخداد 
بارش های نرمال بیشــتر از شــرایط کم بارشــی یا 

پربارش است.
وی بــا بیــان اینکــه احتمــال رخــداد شــرایط 
نرمال و پربارش بسیار کمتر از احتمال وقوع کم 
بارشی است، تصریح کرد: احتمال رخداد شرایط 

پربارش تقریبا بین صفر تا ۱۰ درصد است.

دمایهوادرپاییزامسالبیش
ازنرمالاست

رئیــس مرکــز خشکســالی و مدیریت بحران 
سازمان هواشناسی گفت: از نظر دما، برای پاییز 
تــا ماه هــای ابتدایــی زمســتان پیــش بینــی دمــای 
نســبی بیش از نرمال را داریم )حدود نیم تا یک 
درجــه در کل کشــور و بیــن یــک تــا ۲ درجــه در 
غرب و جنوب غرب کشور( و در زمستان احتمال 
کاهــش و رســیدن بــه شــرایط نرمــال افزایــش 
خواهد یافت که با افزایش احتمال رخداد بارش 

نرمال در فصل زمستان همخوان است.
وی در خصوص تاثیر کم بارشی به خصوص 
پاییــز امســال گفــت: از ســال آبــی کــم بــارش 
وخشکسالی شدید وارد سال جدید آبی یا زراعی 

شــدیم و حداقــل در دو مــاه اول پاییــز بــا تــداوم  
خشکسالی و کم بارشی مواجه هستیم؛ بنابراین 
تاثیــرات جدی در کشــت محصوالت کشــاورزی و 
کشــت دیــم و همچنیــن تامیــن آب بــرای کشــت 
آبــی یــا حتــی تامیــن آب شــرب در برخی شــهرها 
و مناطــق روســتایی بخصــوص در جنــوب و نیمــه 

شرقی کشور وجود دارد.
وظیفــه دربــاره ســال آبــی کــه گذشــت نیــز 
گفــت: ســال آبــی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ را بــا ۳۹ درصــد 
کــم بارشــی بــه پایان رســاندیم و به طــور کلی در 
میانگین کشــوری حدود ۹۲ میلیمتر کســرِ بارش 
نســبت بــه شــرایط نرمــال داریــم. بــارش نرمــال 
و متوســط در مســاحت کشــور در دهــه گذشــته 
حــدود ۲۳۵ میلیمتــر اســت کــه در ســال زراعــی 
اخیر ۱۴۳ میلیمتر در واحد سطح دریافت شد و 

کم بارشی شدیدی را تجربه کردیم.
وی گفــت: در برخــی اســتان ها کــم بارشــی 
ـتان  ـال در اسـ ـرای مثـ ـدید اســت؛ بـ ـیار شـ بسـ
کرمانشــاه که ســاالنه حدود ۴۸۰ میلیمتر بارش 
ســاالنه دریافــت مــی کنــد، ۵۲ درصــد از بــارش 

ســاالنه را دریافــت نکــرده اســت. بنابرایــن کــم 
بارشــی و خشکســالی بســیار شــدیدی در طــول 

سال داشته است.
ـت: بیشــتر اســتان های جنــوب  ـه گفـ وظیفـ
غــرب، غــرب، شــمال غــرب، جنوب کشــور، شــرق 
و شــمال شــرق هــم همیــن وضــع را داشــتند؛ 
اســتان های شــمال غرب و شــمال کشــور و نواحی 
مرکزی جنوب البرز شــرایط نسبتا بهتری داشتند، 
امــا بــه طور کلی وقوع خشکســالی در غالب نقاط 
کشور از نظر هواشناسی، هیدرولوژی و کشاورزی 

در درجه شدید تا بسیار شدید قرار دارد.

نتیجهکمبارشیهادرتابستانی
کهگذشت

وی دربــاره نتیجــه کــم بارشــی ها در فصــل 
تابســتانی کــه گذشــت، گفــت: مشــاهده کردیــد 
کــه انــرژی بــرق آبــی بــه شــدت کاهش پیــدا کرد 
کــه نتیجــه کاهش بــارش باران و بــرف و کاهش 
شــدید دبــیِ رودخانه هــا بود و در اثــر آن با توجه 
بــه ضــرورت تامین نیاز آبــی در فصل گرم، حجم 
آب مخــازن پشــت ســدها به شــدت کاهش پیدا 

کرده است.
رئیــس مرکــز ملــی خشکســالی ادامــه داد: 
در شــرایطی وارد ســال آبــی جدیــد شــده ایــم که 
کــم بارشــی بســیار شــدید در غالــب نقاط کشــور 
حکمفرماســت و این شــرایط به نوعی کشور را با 
چالش هــای خیلــی جدی از نظر تامین آب شــرب 

در برخی شهرها مواجه کرده است.
بــه گفتــه وظیفــه، این وضع کشــت پاییزه و 
به خصوص کشت آبی را تحت تاثیر قرار خواهد 
داد و در برخی نقاط شــرایط بحرانی را ایجاد می 
کنــد و بــا توجــه بــه اینکــه منابــع زیــر زمینــی آب 
طی دهه های گذشــته برای توســعه کشــاورزی و 
ســایر فعالیت های انســانی به طور بی سابقه ای 
مورد اســتفاده قرار گرفته و ســطح آب آبخوان ها 
بســیار کاهــش یافتــه، مشــکالت عدیــده ای را از 

نظر تامین آب برای کشور ایجاد کرده است.
وظیفــه اظهــار کــرد: در پاییــز ســال قبــل در 
انتهــای پاییــز و اوایــل زمســتان درجنــوب غــرب 
بارش ها بسیار سنگین و بیش از نرمال بود، اما 
در سایر نقاط کشور بین نرمال )معادل میانگین 
بلند مدت( و کمتر از نرمال بود و بخصوص نیمه 
شــرقی کشــور از ابتــدای ســال آبــی گذشــته زیــر 
نرمال بود ولی از نظر دما شرایط در حد نرمال و 
به خصوص نیمه غربی کشور بیش از نرمال بود.

ی ـ وردرگزارشـ ـ باتکشـ ـ وانمحاسـ ـ ـ دی
بــایــادآوریتخلفــاتمتعــددوزارتعلــومدر
اجرایهمسانســازیحقوقاســاتیددانشگاهها
بخصــوصنحــوهتامیــنمنابــعمالــیالزمبــرای
اجــرایایــنسیاســت،ازارســالپرونــدهایــن

موضوعبهدادسراخبرداد.
بــه گزارش فــارس، وزارت علــوم، تحقیقات 
و فناوری به اســتناد ابالغ شــماره ۴۷۵۲۴ مورخ 
ـه و بودجــه  ـازمان برنامـ ـاه سـ ۶ اردیبهشــت مـ
کل کشــور، اجــرای جــزء )۲( بنــد )و( تبصــره ۲ 
قانــون بودجــه ســال ۱۴۰۰ کل کشــور را از طریق 
بخشــنامه شــماره ۲۱۳۴۸ مــورخ ۷ اردیبهشــت 
مــاه بــه دبیــران هیئت هــای امنــای دانشــگاه ها و 

موسسات آموزش عالی وابسته ابالغ نمود.
ر  ـ ـ ی ز ه های  گا ـ نشـ اس دا ـ اسـ ن  ـ ـ ر همی ـ ـ ب  
مجموعــه وزارت مذکــور در کلیــه مناطــق هیــات 
امنایــی سراســر کشــور، طــی نشســت های فــوق 
العــاده خــود اقــدام به اصالح ضرایــب فوق العاده 
ویــژه نمــود و در اجرای همســان ســازی یاد شــده 
»دســتورالعمل خدمــت اعضــای هیــات علمی به 
شــیوه تمــام وقت ویــژه« را که منجر بــه افزایش 
۱.۶ برابــری فوق ا لعاده جذب و فوق العاده شــغل 
)مخصــوص( اعضای هیات علمی تمام وقت ویژه 
نسبت به اعضای هیات علمی تمام وقت میگردد 

را تصویب نمودند.
براســاس گزارش دیوان محاســبات کشــور، 
ـوم، تحقیقــات و فنــاوری در  ـدام وزارت علـ اقـ
ـی حقــوق و دســتمزد  افزایــش ضرایــب و مبانـ
اعضــای هیــات علمــی دانشــگاهها دارای ایراداتی 

بشرح زیر است:

بارمالیهمسانسازیحقوق
اساتیددانشگاههابهصورت

قانونیتامیننشدهاست
اوالً؛ براســاس فــراز پایانــی بنــد )ب( مــاده 
واحده قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ اعتبار مربوط به 
جــزء )۲( بنــد )و( تبصــره )۲( قانون بودجه ســال 
۱۴۰۰ از شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و صرفاً پس 
از اطمینــان از تحقــق منابــع و متناســب بــا رونــد 
واریــزی به خزانه در شــش ماهــه اول قابل ابالغ 
به مصارف مصوب می باشد و این درحالی است 

که مســئولین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 
هیــات امناهــای دانشــگاه ها تاریخ اجــرای احکام 
همسان سازی را از تاریخ اول فروردین ماه ۱۴۰۰ 
تعیین و ابالغ نموده اند فلذا بار مالی آن تامین 

نشده و حکم ماده واحده رعایت نشده است .

منابعمالیهمسانسازیحقوق
ازمحلفروشاموالتامین

نشدهاست
ثانیــاً؛ بــه اســتناد جــزء )۲( بنــد )و( تبصره 
بــه  ۱۴۰۰ کل کشــور  بودجــه ســال  ـون  ـ ن قا   ۲
دولــت اجــازه داده میشــود باقیمانــده مــواردی 
کــه مرتبــط بــا فــروش امــوال بــوده و مــازاد بــر 
۱( بنــد موصــوف می باشــد، بــه  مصــرف جــزء )
ردیــف درآمــدی شــماره ۲۱۰۲۲۷ واریــز و از 
 ۹۴ محــل ردیــف هزینــه ای شــماره ۵۳۰۰۰۰-
جهــت تأمیــن همســان ســازی حقــوق اعضــای 
هیــأت علمــی دانشــگاه های وابســته بــه وزارت 
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــا حقــوق اعضــای 
هیــأت علمــی غیربالینــی دانشــگاه های وابســته 
بــه وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
اختصــاص دهــد. بــا عنایــت بــه اجرای همســان 
ســازی فوق در دانشــگاه های وابســته به وزارت 
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در بررســی های بــه 
عمــل آمــده مدارکــی دال بــر تامین منابــع مالی 
ناشــی از فــروش اموال، ارائــه نگردید. از طرفی 
هــم در اعتبــارات دانشــگاه ها زیــر مجموعــه 
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاور ی اعتبــاری 
بابــت افزایــش حقــوق و مزایــای اعضــای هیــات 
علمــی و همســان ســازی آن بــا اعضــای هیــأت 
ـه  بـ ته  ـ ـگاههای وابسـ ـی دانشـ لینـ ـی غیربا علمـ
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
پیــش بینی نگردیده اســت و این مســئله مغایر 
بــا مــاده )۷۱( قانــون احــکام دائمــی برنامه هــای 
توســعه کشــور و بندهــای )ث( و )ج( مــاده )۷( 
قانــون برنامــه پنجســاله ششــم توســعه کشــور 

می باشد.
مــاده )۷۱( قانــون احکام دائمــی برنامه های 
توســعه کشــور عبارتســت از: کلیه تصویب   نامه 
  هــا، بخشــنامه   هــا، دســتورالعمل ها و همچنیــن 
تصمیمــات و مصوبــات هیأتهــای امنــاء و مراجــع 

و مقامــات اجرائــی و دســتگاههای اجرائــی بــه 
استثنای احکام قضائی که متضمن بار مالی برای 
صندوق های بازنشســتگی یا دستگاههای اجرائی 
و دولت می باشد در صورتی قابل اجراء است که 
بار مالی ناشــی از آن قبالً محاســبه و در قوانین 
بودجه کل کشــور و یا بودجه ســاالنه دســتگاه یا 
صنــدوق ذی   ربــط تأمیــن شــده باشــد و ایجــاد و 
تحمیــل هرگونــه بــار مالی مــازاد بر ارقــام مندرج 
در قوانیــن بودجــه ســنواتی یــا صنــدوق ذی ربــط 
ممنــوع می باشــد در غیرایــن صورت عمل مراجع 
مذکــور در حکــم تعهــد زائــد بــر اعتبــار اســت و 
مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوق های 
مربوطه نیست. دستگاهها و صندوق های مربوط 
مجــاز بــه   اجرای احــکام مقامات اجرائی و مراجع 
قوه مجریه که بار مالی آن تأمین نشــده اســت، 
نیســتند. اجــرای احــکام یادشــده فقــط در حــدود 
منابــع مذکــور ممکــن اســت. در هر حــال تحمیل 
کســری بودجه به دولت و دســتگاههای اجرائی و 
صندوق ها غیرقابل پذیرش می   باشد. مسؤولیت 
اجرای احکام این ماده برعهده رؤسای دستگاهها 

و صندوق ها و مدیران و مقامات مربوط است.
بندهــای )ث( و )ج( مــاده )۷( قانــون برنامه 

پنجساله ششم توسعه عبارتست از:
ث- کلیــه تصویب نامه هــا، بخشــنامه ها و 
ـکیالت، تغییــر  ـرات تشـ ـتورالعمل ها، تغییـ دسـ
ضرایــب، جــداول حقوقــی و طبقه بندی مشــاغل 
و افزایــش مبنــای حقوقی، اعطــای مجوز هر نوع 
استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات 
هیأتهــای امنــا کــه متضمــن بارمالــی باشــد، در 
صورتــی قابــل طــرح و تصویــب و اجراء اســت که 
بــار مالــی ناشــی از آن قبــالً محاســبه و در قانون 
بودجــه کل کشــور تأمیــن شــده باشــد. اقــدام 
دســتگاه اجرائی برخالف این حکم، تعهد زائد بر 

اعتبار محسوب می شود.
دولــت بــه گونــه ای برنامه ریــزی نمایــد کــه 
تــا پایــان ســال آخر اجــرای قانون برنامــه، بودجه 
ســازمان ها و صندوق هــای بیمــه گــر اجتماعــی 
مستقل شــده و از محــل بودجه عمومــی اعتباری 

به آنها پرداخت نگردد.
ج- در مــورد بندهــای)ت( و )ث( ایــن مــاده 
کلیه دســتگاههای اجرائــی موظفند موارد مدنظر 
خــود را پــس از ابالغ بخشــنامه بودجــه در قالب 

پیشــنهادهای بودجه ســنواتی به ســازمان ارسال 
کننــد تــا اعتبــارات مــورد نیــاز در قالــب بودجــه 
سنواتی پیش بینی شود. در صورت عدم پذیرش 
پیشــنهاد از ســوی ســازمان و عــدم پیش بینــی 
اعتبــار، عمــل مراجــع و دســتگاههای اجرائــی در 

حکم تعهد زائد بر اعتبار است.

 وزارتعلوممدارکیدال

بردریافتمجوزازشورای
حقوقودستمزدارائهنداد

در ادامــه گــزارش دیــوان محاســبات آمــده 
اســت: ثالثــا؛ بــا عنایــت بــه مــاده )۱۸( ضوابــط 
اجرایــی قانــون بودجــه ســال ۱۴۰۰ کل کشــور 
موضــوع تصویب نامه شــماره ۱۰۶۷۴/ت ۵۸۶۸۰ 
ه مورخ ۴ اردیبهشــت ماه هیئت محترم وزیران، 
تغییــر ضرایــب جــداول حقــوق و افزایــش مبانــی 
حقوق دستگاههای اجرایی ماده )۱( قانون احکام 
ً پــس از تامیــن اعتبــارات مربــوط  دائمــی صرفــا
و رعایــت ترتیبــات مقــرر در مــاده )۷۴( قانــون 
مدیریــت خدمــات کشــوری مبنــی بــر موافقت از 
ســوی شــورای حقوق و دســتمزد و تائید از ســوی 
ریاســت محتــرم جمهــوری قابــل اجــرا ســت کــه 
مدارکــی دال بــر دریافــت مجوز از شــورای حقوق 
و دســتمزد و موافقت ریاســت محترم جمهور در 

این خصوص ارائه نگردید.
جــرای  ا ه  و ـ ـ ح ن ص  و ـ ـ ص خ ر  د ؛  ً ا ـ ـ ع ب ا ر
همسان ســازی و چگونگــی تطبیــق حقوق اعضای 
هیــات علمــی دانشــگاه های زیر مجموعــه وزارت 
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــا اعضــای هیــأت 
علمی غیربالینی دانشــگاه های وابســته به وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی در هر مرتبه 
هیــات علمــی مدارکــی ارائه نگردید و بــا توجه به 
اینکــه اجــرای همســان ســازی حقــوق به اســتناد 
ابالغ هــای غیــر دقیــق و مبهــم شــماره ۴۷۵۲۴ 
مــورخ ۶ اردیبهشــت مــاه و ۱۰۱۰۶۰۵ مــورخ ۵ 
خردادمــاه ۱۴۰۰ صــورت پذیرفتــه اســت چگونگی 
تامیــن اعتبــار اجــرای همســان ســازی فــوق از 
محــل فروش امــوال و عملکرد درآمدهای واریزی 
بــه ردیــف درآمــدی ۲۱۰۲۲۷ مشــخص نبــوده 
ودرنهایت شــیوه توزیع این اعتبارات و ابالغ های 
مرتبــط بــا ردیــف هزینــه ای ۵۳۰۰۹۴ و چگونگــی 

توزیــع آن در بیــن دانشــگاهها و مصــرف اعتبــار 
مذکــور نیــز نامشــخص و مــازاد بــر اعتبــار بوده و 
مغایــر بــا بنــد )ت( ماده )۷( قانون برنامه ششــم 

توسعه می باشد.
بــه عــالوه بررســی های بــه عمــل آمــده در 
دانشــگاه ها و مــو سســات امــوزش عالــی اعمــال 
کننــده گویــای ایــن واقعیــت اســت کــه افزایــش 
حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاههای 
زیــر مجموعــه وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
از محــل اعتبــارات مصــوب ســال ۱۴۰۰ همــان 
دانشــگاه و درآمدهــای اختصاصــی بــدون پیــش 

بینی منابع الزم صورت گرفته است.
بنــد )ت( مــاده )۷( قانــون برنامــه ششــم 
توســعه عبارتســت از: ایجــاد و تحمیــل هرگونــه 
بارمالــی مــازاد بر ارقام منــدرج در قوانین بودجه 
ســنواتی، از ســوی دســتگاههای اجرائی از جمله 
دســتگاههای مباشــر دولــت در مــوارد مختلــف 
ـای تبعــی  از قبیــل خریــد تضمینــی و هزینه هـ
خریــد، جبران زیان، تفــاوت قیمت، تنظیم بازار، 
یارانــه نهاده هــا و غیــرآن، ایفای تعهــدات خاص، 
کاالهای اساســی، جایزه صادراتی و مانند آن که 
از اعتبــارات عمومــی اســتفاده  می شــود، ممنــوع 
اســت. مســؤولیت اجــرای ایــن حکــم برعهــده 
باالتریــن مقــام دســتگاه اجرائــی و یــا مقامــات 
مجاز و مدیران مالی مربوط اســت. تخلف از این 
حکــم، تعهــد زائــد بر اعتبــار محســوب و متخلف 
بــه مجــازات موضــوع مــاده )۵۹۸( کتــاب پنجــم 
قانون مجازات اســالمی )تعزیرات و مجازات های 
بازدارنــده( مصــوب ۱۳۷۵/۳/۲ بــا اصالحــات و 

الحاقات بعدی محکوم می گردد.
پروندهتخلفاتبهدادسرا

ارسالشد
در پایان این گزارش دیوان محاسبات کشور 
آمــده اســت: موضوع فوق طی نامــه ای در مورخ  
۲۳مردادمــاه ۱۴۰۰ بــا عنــوان گــزارش دادســرایی 
»تخلــف در نحــوه اجــرای همســان ســازی حقوق 
اعضــای هیــات علمی دانشــگاههای زیر مجموعه 
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری موضــوع جــزء 
)۲( بنــد )و( تبصــره ۲  قانون بودجه ســال«۱۴۰۰  
که در ســامانه ســنا در همان تاریخ ثبت شــده و 

به دادسرا ارسال گردیده است.

ـازمانحملونقــل ـرترانزیــتسـ مدیــرکلدفتـ
جــادهایاظهــارکــردکــهآذربایجــانطبــقادعایــیکه
داردتشــکیالتونیروهــایکنترلــیرادرایــنمســیر
مســتقروبــراینــاوگانعبوریعــوارضوحقورودی
اعمالکردهاست.طبیعتاایننابسامانیهابهوجود
آمــدهدرمنطقــه،منجربهافزایشهزینهتجارشــده
بــههمیــندلیــلباایجادشــرایطجدیدطبیعیاســت
کــهتجــارهــمبامالحظاتموردنظرخــودکارکنندتا

شرایطتعیینتکلیفشود.
بــه گــزارش ایلنــا، جــواد هدایتــی، مدیــرکل دفتر 

ترانزیــت و حمــل و نقــل بین المللــی ســازمان راهداری 
و حمــل و نقــل جــاده ای دربــاره آخریــن وضــع مــرز 
ایــران و آذربایجــان اظهــار کــرد: در حــال حاضــر صفــی 
از کامیون هــا پشــت مــرز آذربایجان یا در ادامه مســیر 
وجــود نــدارد. وی ادامــه داد: مســیر نــوردوز بــه ایروان 
۴۰۰ کیلومتر است که آذربایجان در حال حاضر مدعی 
است که ۱۶ کیلومتر آن در خاک این کشور واقع شده 
و به همین دلیل باید برای عبور از این بخش از مسیر 
آذربایجــان اجــازه ورود گرفته و با نظر این کشــور تردد 

انجام شود.

طبــق  آذربایجــان  افــزود:   ســئول  م م  ا ـ ـ ق م ن  ـ ـ ی ا
ادعایــی کــه دارد تشــکیالت و نیروهــای کنترلــی را در 
این مســیر مســتقر و برای ناوگان عبوری از این مســیر 
عــوارض و حــق ورودی اعمــال کرده  اســت. طبیعتا این 
نابســامانی ها بــه وجــود آمــده در منطقــه، منجــر بــه 
افزایــش هزینــه تجــار شــده بــه همیــن دلیــل بــا ایجاد 
شــرایط جدیــد طبیعی اســت که تجار هــم با مالحظات 
مورد نظر خود  کار کنند تا شرایط تعیین تکلیف شود.
هدایتــی بــا بیــان اینکــه تــردد در ایــن مســیر در 
حــال حاضــر جریــان دارد و صفــی ایجاد نشــده، گفت: 

همانطــور کــه بــا روی کار آمــدن طالبــان و تحوالتــی 
سیاســی کــه رخ داد و وضــع مرزهــای دو کشــور تجــار 
ایــران و افغانســتان در آن بــازه زمانــی بــا مالحظــه کار 
می کردنــد در حــال حاضــر هــم بــا شــرایط مــرزی ایران 
– آذربایجــان – ارمنســتان و افزایــش قیمت هــا، تــا 
مشــخص شــدن شــرایط و ثبات وضع تجار با مالحظه 

کار می کنند.     
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــرا ارمنســتان 
نســبت بــه تکمیــل ســاخت ۲۵ کیلومتــر مســیر جدید 
اقدام نمی کند و ۵ کیلومتر باقی مانده هر چه سریع تر 

ســاخته نمی شــود، اظهار کرد: این موضوع به ســفارت 
ایــران در ایــروان اعــالم شــده و مقامــات ارمنســتان در 
حــال پیگیــری موضوع هســتند تــا مســیر جایگزین هر 
چه ســریع تر با اســتاندارد باالتر فعال شــود اما منطقه 
کوهســتانی اســت و ســختی های خــاص خــود را دارد و 
بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه در آســتانه فصل ســرما 
قرار داریم و کار عمرانی در این وضع ســخت تر اســت.   
مدیــر کل دفتــر ترانزیــت ســازمان حمل ونقــل 
جاده ای ادامه داد:  در بخشــی از مســیر مشــکلی برای 
تــردد وجــود نــدارد امــا در چنــد کیلومتــر تــردد، مســیر 

برای تردد تریلی ها ســخت اســت و مســیر روانی برای 
تــردد نیســت و باید بهســازی شــود. در این بــاره منتظر 
پیگیری هــای  وزارت امــور خارجــه و ســفارت ایــران در 
ارمنســتان هســتیم. هدایــت همچنیــن بــا یــادآوری 
برگــزاری مانــور نظامی آذربایجــان و ترکیه در مرز و اثر 
آن در تــردد کامیون هــا ایرانی گفــت: مانورهای نظامی 
در همــه جــای دنیــا و در جغرافیــای مختلفــی انجــام 
می شــود و ایــن مانوری که برگزار شــد هیــچ تاثیری در 
تــردد کامیون هــای ایرانی نداشــت و همانطور که گفته 

شد با صف کامیون ها مواجه نیستیم.

مدیرکلدفترترانزیتسازمانحملونقلجادهای:مسیرترددبهارمنستانازآذربایجانجدامیشود

دیوانمحاسباتپروندهتخلفاتوزارتعلومرابهدادسراارسالکرد

ماندگاریخشکسالی
درنیمهدومسال



بـــــــــــازارها و خدمــــــــــات مالی
 .  سه شنبه . 6 مهر 1400 . سال هجدهم . شماره 4760 .  

کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

خدمت جدید بانک رفاه 
رونمایی شد

بانک رفاه به منظور تسهیل در عملیات چک های 
صیادی مشتریان حقوقی، خدمت جدیدی ارائه کرد.

گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
رفاه، مشــتریان حقوقی 
ایــن بانــک می تواننــد از 
طریق مراجعه مستقیم 
به شعب بانک، سامانه 
اینترنت بانــک حقوقی و 
ســامانه معین )ســامانه 
مشــتریان  اختصاصــی 
بــزرگ( نماینــدگان حقیقــی مــد نظر را بــه منظور صدور 
مجــوز بــرای انجــام عملیــات چک هــای صیــادی، معرفی 
کننــد. بــر اســاس ایــن گــزارش، قابلیــت ارســال پیامک 
ذی نفــع هنــگام صــدور چــک صیــادی و امکان اســتعالم 
وضع چک از سوی ذی نفع )مشتریان بانک رفاه( در این 

خدمت جدید فراهم شده است.
API همچنیــن، امــکان ارائــه ســرویس بــه صــورت
بــرای بهره مندی مشــتریان حقوقی فراهم شــده اســت. 
مشــتریان حقوقــی می توانند از طریــق APIبدون نیاز به 
محیــط و اپلیکیشــن های بانــک و از طریــق ســامانه های 
یادشــده  ســرویس های  بــه  مســتقیماً  خــود  عملیاتــی 

دسترسی داشته باشند.
از  فوق الذکــر  ســرویس های  آینــده  در  همچنیــن 
طریــق موبایل بانــک و وب اپلیکیشــن PWA امکان پذیــر 

خواهد شد.

طراحی خدمات ویژه برای 
شرکت های صنعتی ومعدنی 

از سوی بانک توسعه تعاون
مدیرعامــل بانک توســعه تعاون با بیان اینکه این 
بانک به شــرکت های صنعتــی ومعدنی خدمات ویژه ای 
ارائــه می کنــد گفــت کــه خدمــات و محصوالتــی بــرای 
اشخاص حقوقی و شرکت های بزرگ و کوچک صنعتی 

ومعدنی طراحی شده است.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک توســعه تعــاون، 
مهدیــان،  حجت الــه 
بررســی  نشســت  در 
بانــک  شــعب  عملکــرد 
اســتان  تعــاون  توســعه 
حضــور  بــا  کــه  زنجــان 
رئیــس هیــات مدیــره و 
مدیــران بانک در ســتاد 
برگــزار  بانــک  مرکــزی 
شد، گفت: شعب بانک 
در اســتان زنجان به واســطه حضور شرکت های صنعتی 
و معدنــی و صنایــع دســتی می تواننــد جــزو اســتان های 
پیشــرو در کشــور در جذب مشــتریان بزرگ و اشــخاص 
حقوقــی باشــند. حجت الــه مهدیــان افزود: منابــع بانک 
شــهریور  پایــان  تــا  زنجــان  اســتان  در  تعــاون  توســعه 
3250میلیارد ریال بوده است که باید این رقم تا پایان 

سال جاری به 5000میلیارد ریال برسد.
او ادامــه داد: هــر اســتان بایــد مزیت هــای نســبی 
خــود را شناســایی کــرده و خدماتــی متناســب بــا ایــن 

ظرفیت ها را تعریف کند.
او با بیان این که بانک توسعه تعاون سال گذشته 
21هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت پرداخت کرده اســت 
که ســهم اســتان زنجــان 215میلیارد تومان بوده اســت 
افــزود: منابــع صنــدوق توســعه ملی، تبصــره 18و منابع 
دیگــر امــکان خوبــی بــرای بانک توســعه تعــاون در تمام 
اســتان ها فراهــم می کننــد تــا محصــوالت متنوعــی بــه 

شرکت ها ارائه دهیم.

توزیع بسته های 
لوازم التحریر اهدایی بانک 

مسکن
در مراســمی همزمان با بازگشــایی مدارس و آغاز 
ســال تحصیلــی جدیــد، مدیریــت شــعب بانک مســکن 
بســته های  توزیــع  بــا  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتان 
لوازم التحریــر اهدایــی در میــان دانش آمــوزان مدرســه 
شهدای بانک مسکن شهر آلونی، بار دیگر شکوفه های 
مهر و امید را به دانش آموزان این مدرسه هدیه داد.

بــه گــزارش هیبنا، 
در  مســکن  بانــک 
راســتای تــداوم عمل به 
اجتماعــی  مســئولیت 
بــا  همزمــان  خــود، 
و  شــکوفه ها  جشــن 
اولی هــا  کالس  حضــور 
حضــور  بــا  مــدارس  در 
شــهدای  مدرســه  در 
بانــک مســکن شــهر آلونــی، بــا توزیــع حدود 600بســته 
مدرســه،  ایــن  دانش آمــوزان  میــان  در  لوازم التحریــر 
حمایــت خیرخواهانــه خود از دانش آموزان این مدرســه 
را اعــالم کــرد. ایــن مدرســه بــه همــت بانــک مســکن در 
بهمــن ســال 1397افتتــاح شــد و از مهــر 1398بــه طــور 
رســمی شــروع به کار کرده و دانش آموزان این مدرســه 
نوبــت صبــح و بعدازظهــر، در مقطــع دبســتان  در دو 
پسرانه و دخترانه مشغول به تحصیل هستند و امسال 
سومین سالی است که بانک مسکن با هدیه بسته های 
لوازم التحریر مهر و امید را به دانش آموزان این مدرسه 
هدیــه می دهــد. همچنین در این مراســم بانک مســکن 
بیش از 70جلد کتاب به کتابخانه مدرسه شهدای بانک 
مســکن آلونی که از طریق »پویش سراســری کتاب من 
برای تو« و با هدف ترویج فرهنگ مطالعه بین کودکان 
و نوجوانان کمتربرخوردار کشورمان جمع آوری شده بود 

را اهدا کرد.

دستور ویژه مدیرعامل بیمه 
معلم برای پرداخت غرامت 

به خانواده نوجوان ایذه ای
ایــذه ای،  فــداکار  نوجــوان  درگذشــت  پــی  در 
مدیرعامــل بیمه معلم دســتور رســیدگی فوری و خارج 
از ضوابــط اداری پوشــش های بیمــه ای دانش آمــوزی را 

صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی 
پــی  در  معلــم،  بیمــه 
درگذشــت علــی لنــدی، 
نوجوانــی کــه در حادثــه 
دو  جــان  آتش ســوزی، 
نفر از همســایگان را در 
شــهر ایــذه نجــات داد و 
به دلیل ســوختگی زیاد 

فــوت کــرد، محمدابراهیــم تحســیری، مدیرعامــل بیمــه 
معلم در خصوص ســرعت دهی و هزینه های پزشــکی و 

غرامت فوت دستور ویژه صادر کرد.

طرح »پست  بانکی شو«  
تمدید شد

طرح پســت بانکی شــو )بازاریابی خونه به خونه( 
کــه از ســوی باجه هــای بانکــی پســت بانک در سراســر 
کشــور از پانزدهم تیر ۱۴۰۰آغاز شــده اســت، با توجه 
به اســتقبال باجه های بانکی روســتایی از طرح مذکور 

تا تاریخ ١٤٠٠/٠٩/٣٠ تمدید شد.
بــه گــزارش پرســون، بنابــر اعــالم امور اســتان ها و 

پســت بانک،  بازاریابــی 
براساس آمار اخذ شده 
پســت بانکی  طــرح  از 
خونــه  )بازاریابــی  شــو 
ســوی  از  خونــه(  بــه 
بانکــی  باجه هــای 
پســت بانک در سراســر 
31شــهریور  تــا  کشــور 
تعــداد   ،1۴00

2۴۴.167فقــره حســاب با 2۴.۴2درصــد تحقق هدف از 
ســوی 5538 باجه بانکی روســتایی افتتاح شــده اســت 
که براســاس آمار سپرده های افتتاح شده در مدت زمان 
مشابه سال قبل به میزان 18درصد رشد داشته است.

مدیریــت شــعب اســتان ها و مناطــق غــرب تهــران 
و اســتان های کهگیلویــه و بویراحمــد، البــرز، مازنــدران 
و  هــدف  تحقــق  درصــد  بیشــترین  رضــوی  خراســان  و 
یــزد، کرمــان و زنجــان  اســتان های گلســتان، مرکــزی، 
کمتریــن درصــد تحقــق هدف را به خــود اختصاص داده 
اســت. طرح پســت بانکی شــو از ســوی باجه های بانکی 
پســت بانک در سراســر کشــور از پانزدهــم تیر1۴00آغاز 
شده و با توجه به استقبال باجه های بانکی روستایی از 

طرح مذکور تا تاریخ ١٤٠٠/٠٩/٣٠ تمدید شد.

واریز سود قطعی شش ماهه 
اول سال بیمه گزاران بیمه 

باران
بیمــه بــاران در مســیر تامین منافــع بیمه گزاران و عمل 
بــه تعهــدات خــود، ســود قطعی شــش ماهه اول ســال 
۱۴۰۰را در همــه انــواع بیمه هــای زندگــی اندوختــه دار، 

واریز کرد.
به گزارش روابط عمومی 
ســود  بــاران،  بیمــه 
شــش ماهه  قطعــی 
اول طرح هــای مختلــف 
ریاضــی  ذخیــره  بــه 
افــزوده  بیمه نامه هــا 
بیمه گــزاران  و  شــده 
می تواننــد  محتــرم 

خدمــات  پورتــال  در  15مهــر  تاریــخ  از  را  آن  جزئیــات 
الکترونیک مشاهده کنند.

استراتژی های میان مدت و 
بلندمدت بیمه تجارت نو 

رونمایی شد
در نشست شورای فصلی مدیران بیمه تجارت نو، 
حرکــت کســب و کارهــای نویــن بــر محوریــت تحــول 
دیجیتــال، پیاده ســازی داشــبورد هــوش تجــاری، ارائــه 
خدمات بیمه موبایل و تبلت از طریق اپلیکیشن، مورد 

توجه و تاکید قرار گرفت.
بــه گــزارش روابط عمومــی بیمــه تجارت نــو، یکــی 
بیمــه  مدیــران  فصلــی  شــورای  در  مهــم  اقدامــات  از 

از  رونمایــی  تجارت نــو، 
کوتــاه،  اســتراتژی های 
بلندمــدت  و  میــان 
مدیریتــی  واحدهــای 
بــوده  تجارت نــو  بیمــه 
اســت. بــر اســاس ایــن 
همچنیــن  گــزارش، 
حرکت به سمت توسعه 
و کســب  وکارهای نوین 

بــر پایــه اســتفاده از ظرفیــت اســتارت آپ های بیمــه ای، 
ارائــه محصــوالت بیمــه ای بر بســتر بالکچین بــه منظور 
افزایــش ارائــه خدمات، کاهش هزینه و شــفافیت برای 
بیمه گزاران، ارائه خدمات شــارژ بیمه با هدف پوشــش 
خسارت بیمه شدگان و خدمات بیمه ای در بستر پلتفرم 
بیمه گــری باز از برنامه های مهم و اساســی دیگری بوده 
کــه در نشســت شــورای فصلــی مدیــران بیمــه تجارت نو 

در نیمه دوم سال 1۴00مورد تاکید قرار گرفته است.

بــازار  بــر  نظــارت  مدیریــت  سرپرســت 
اولیــه ســازمان بــورس از کوتاه شــدن فرایند 

افزایش سرمایه شرکت ها خبر داد.
وحیــد روشــن قلب بــا اعــالم خبــر فــوق 
بــه پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه )ســنا( گفت: 
بــودن قوانیــن مربــوط  بــه قدیمــی  بــا توجــه 
در  شــرکت ها  ســرمایه  افزایــش  فراینــد  بــه 
برخــی  کوتاهــی  همچنیــن  و  تجــارت  قانــون 
خــود  وظایــف  به موقــع  انجــام  در  شــرکت ها 
در مراحــل افزایــش ســرمایه، در برخــی موارد 
فراینــد افزایــش ســرمایه زمانبــر اســت و ایــن 
موضوع گاهی به نارضایتی میان ســهامداران 
شــرکت های ثبت شــده نــزد ســازمان بــورس و 

اوراق بهادار منجر می شود.
 به گفته او، اکنون اقداماتی برای اصالح 
رویه هــای فــوق در جریــان اســت. مذاکــرات 

الزم بــرای اصــالح قوانیــن قدیمــی و همچنین 
ســرمایه  افزایــش  انجــام  ســازوکار  طراحــی 
از محــل مطالبــات و آورده نقــدی به صــورت 
الکترونیکی برای حذف  فعالیت های زمانبر و 

هزینهبر از جمله این اقدامات است.
افزایــش  شــدن  الکترونیــک  طــرح  او 
ســرمایه در فراینــد مشــارکت ســهامداران از 
از جملــه  را  و مطالبــات  نقــدی  آورده  محــل 
رویه های در دست اقدام برشمرد و افزود: در 
صورت به ســرانجام رســیدن این طرح، برخی 

قوانین فعلی نیز اصالح می شوند.
بــازار  بــر  نظــارت  مدیریــت  سرپرســت 
اولیــه ســازمان بــورس در همیــن راســتا ادامه 
داد: می تــوان امیــدوار بــود فراینــد شــرکت در 
افزایش ســرمایه از ســوی سهامداران تسهیل 
شــود و نیــازی بــه مراجعــه بــه بانــک و مراکــز 

پســتی برای ارســال مدارک مربوطه نباشد. از 
طرف دیگر، این امر برای شرکت ها نیز منجر 
بــه کاهــش مدت زمان و هزینــه انجام فرایند 
و همچنیــن افزایــش دقــت دربــاره اســتخراج 
نتایج شــرکت ســهامداران در افزایش سرمایه 

می شود.
او افــزود: از ســوی دیگــر، انجام نشــدن 
به موقــع فراینــد افزایــش ســرمایه منجــر بــه 
نارضایتــی بــه حــق برخــی ســهامداران شــده 
اســت کــه بخشــی از آن مربــوط به مشــکالت 
موجــود در ترکیــب هیــات  مدیره شــرکت و به 

تبــع آن طوالنــی شــدن فراینــد دریافت مجوز 
از ثبــت شــرکت ها و بخشــی نیــز بــه کوتاهــی 
اعضای هیات  مدیره شرکت در انجام وظابف 

قانونی آنها باز می گردد.
موضوعــات  بــا  ارتبــاط  در  روشــن قلب 
مرتبــط با تاخیر اعضا هیات  مدیره شــرکت ها 
در انجام فرایند افزایش ســرمایه خاطرنشــان 
کــرد: در ایــن اوضــاع، ســازمان بــورس اقــدام 
بــه دریافــت دالیــل و مــدارک و مســتندات از 
شــرکت ها می کنــد و در صــورت کافــی نبــودن 

دالیل، آرای مربوطه صادر خواهد شد.

به گفته رئیس مرکز مبارزه با پولشویی 
طریــق  از  انحصــار  رفــع  بــورس،  ســازمان 
تاســیس شــرکت های ســپرده گذاری، نقــش 
به ســزایی در یکپارچه سازی اصول، مقررات، 
هویــت  احــراز  به منظــور  رویه هــا  و  قوانیــن 
و تســهیل ارائــه خدمــات پایــه در نهادهــا و 
بــازار ســرمایه  موسســات تحــت نظــارت در 

دارد.
صابــر جعفروندآذر بــا مدنظر قرار دادن 
دســتور اخیــر رئیس ســازمان مبنــی بر تدوین 
شــرکت های  مجــوز  صــدور  دســتورالعمل 
خبــری  پایــگاه  بــه  جدیــد  ســپرده گذاری 
فعــال  گفــت: حضــور  )ســنا(،  بــازار ســرمایه 
شــرکت های ســپرده گذاری، کمک شــایانی به 
در  اطالعــات ســرمایه گذاران  امنیــت  ارتقــای 
بــازار ســرمایه می کنــد. این موضــوع افزون بر 
ایجــاد رقابــت و در نتیجــه افزایــش کیفیــت 
احــراز  و  شناســایی  بحث هــای  در  خدمــات، 
هویــت که یکی از بحث های اساســی در بازار 

است، نقش تاثیرگذاری دارد.
پولشــویی  بــا  مبــارزه  مرکــز  رئیــس 
ســازمان بــورس بــا تاکیــد بــر منطقــی بــودن 
رویکــرد رئیس ســازمان در ارتباط با تاســیس 
اقدامــات  گفــت:  ســپرده گذاری  شــرکت های 
نظارتی و حاکمیتی احراز هویت، باید با خود 
ســازمان بــورس باشــد؛ اما بازوهــای عملیاتی 
کــه  باشــند  متفــاوت  می تواننــد،  مجــری  و 
لزومــا هم یک شــرکت خاص و ســپرده گذاری 
می توانــد، نباشــد. ایــن امــر، انحصــار و تمرکز 
را در ارائه دهنــده خدمــات از میــان برمــی دارد 
و  خدمــات  ارائــه  در  تســهیل  راســتای  در  و 

یکپارچه سازی رویهها خواهد بود.
او احــراز هویــت را یــک موضــوع پایــه ای 
و اصلــی در راســتای شناســایی مشــتریان و 
ارباب رجوعــان در هــر کســب وکاری برشــمرد 

و خاطرنشــان کــرد: بــازار ســرمایه کــه یکــی 
اســت  کســب وکار  در  پیشــرو  حوزه هــای  از 
 )KYC( از قاعــده احــراز هویــت و شناســایی
بــازار  در  هویــت  احــراز  نیســت.  مســتثنی 
سرمایه، در دو حوزه قوانین و تکنولوژی مورد 

بحث و بررسی قرار گرفته است.
رئیــس مرکــز مبــارزه بــا پولشــویی بــازار 
سرمایه با یادآوری دو بعد نظارتی و عملیاتی 
احــراز هویــت، تصریــح کــرد: براســاس قانون 
مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی قانون، 
نهــاد متولــی و ناظر بر انجــام احراز هویت در 
بازار ســرمایه کشــور، ســازمان بورس و اوراق 

بهادار است.
او دربــاره بعــد عملیاتــی احــراز هویــت 
ســرمایه  بــازار  مختلــف  بخش هــای  گفــت: 
همانند شــرکت سپرده گذاری مرکزی و بورس 
کاال از جمله بازوهای عملیاتی و اجرایی احراز 
هویــت در دو بخــش مجــزای اوراق بهــادار و 

کاال هستند.
بحث هــای  یــادآوری   بــا  جعفرونــدآذر 
حاکمیتی در احراز هویت تاکید کرد: موضوع 
احراز هویت در تمامی کشــورها، یک موضوع 
کــه  کشــورهایی  در  حتــی  اســت.  حاکمیتــی 
بخش هــای عمده کســب و کار در آنها به طور 
کامــل خصوصی شــده اند، تنظیم و نظارت بر 
رویه هــا و ضوابــط احــراز هویت بــه نهادهایی 
غیــر از نهادهــای حاکمیتــی و نظارتی تفویض 

نشده است.
او بــا بیــان اینکــه موارد نظارتــی کالن در 
ارتبــاط بــا احــراز هویــت و شناســایی بــا توجه 
بــه آیین نامــه اجرایی مــاده 1۴ قانون مبارزه با 
پولشــویی در ایــران بــا شــورای  عالــی مقابله و 
پیشــگیری از جرایم پولشویی است، افزود: با 
وقــوع و همه گیری بیماری کرونا و تاثیرگذاری 
آن بر فعالیت های بازار سرمایه، ضرورت احراز 

هویــت الکترونیکــی بیش از پیش احســاس و 
از طریــق کارگروه هــای ایــن دبیرخانــه، امــکان 
انجــام احراز هویت الکترونیکی و غیرحضوری 

در بازار پیگیری شد.
رئیــس مرکــز مبــارزه بــا پولشــویی بــازار 
 )91( مــاده   )3( تبصــره  داد:  ادامــه  ســرمایه 
آیین نامــه اجرایــی مــاده )1۴( الحاقــی قانــون 
یادشــده  موضــوع  بــه  پولشــویی،  بــا  مبــارزه 
میپــردازد. در حــال حاضــر از طریــق کارگــروه 
دبیرخانــه شــورای عالی مقابله و پیشــگیری از 
جرایم پولشــویی و با اســتفاده از ظرفیت های 
قانونــی ایــن تبصــره و همچنین اصــالح موارد 
مــورد نیــاز در آن، احــراز هویــت بــه صــورت 
غیرحضــوری و الکترونیــک در حــال پیگیــری 

است.
به گفته او، بخشــی از این آیین نامه که 
نیــاز بــه اصــالح دارد، آیین نامه مصوب هیأت 
وزیران اســت که بــه تأیید رئیس قوه قضائیه  
رسیده است. برای اصالح و ایجاد تغییرات در 
ایــن آیین نامــه، الزم اســت دو رکن حاکمیتی، 
یعنــی قــوه قضائیــه  و قــوه مجریه مســاعدت 
الزم را داشــته باشــند و هماهنگی هایی برای 

تغییرات و اصالحات مورد نیاز انجام شود.
از  برخــی  اکنــون  افــزود:  جعفرونــدآذر 
موانــع برطرف شــده و براســاس آن، شــرکت 
ســپرده گذاری و بورس کاال به عنوان بازوهای 
در  را  غیرحضــوری  هویــت  احــراز  اجرایــی، 
مــواردی کــه منطبــق بــا مقــررات و مجوزهــای 

مربوط است، عملیاتی کرده اند.
او دربــاره یکپارچه ســازی احــراز هویــت، 
تصریــح کــرد: در حــوزه بانکــی، بانــک مرکــزی 
نهــاد ناظــر و متولــی احــراز هویــت اســت. در 
بازار ســرمایه، وظایف نظارتی با خود سازمان 
حــال  اســت.  ناظــر  نهــاد  عنــوان  بــه  بــورس 
پرسش این است که احراز هویتی که صورت 

می پذیرد، در کل بازارهای مالی پذیرفته شود 
یا تنها در حوزه بازار سرمایه.

رئیــس مرکــز مبــارزه بــا پولشــویی بــازار 
ســرمایه در همیــن راســتا اعــالم کــرد: اکنــون 
تاکیــد بر یکپارچه ســازی احراز هویت در بازار 
ســرمایه است. سپس براســاس خروجی های 
حاصل شــده و ایــن اصــل کــه احــراز هویــت، 
موضوعی کلی و در سطح ملی است، می توان 
بخش هایــی از آن را بــا ایجاد هماهنگی هایی 
میــان دســتگاه های مرتبــط با موضــوع در کل 

بازارهای مالی یا سطوح ملی نیز بهکار برد.
او بــا بیــان اینکــه موضــوع احــراز هویت 
توضیــح  اســت،  میانبخشــی  موضــوع  یــک 
داد: در جلســات متعــدد کارگــروه دبیرخانــه 
شــورای عالی مقابلــه و پیشــگیری، بخش های 
و  ارگان هــا  مختلــف،  صنایــع  از  گوناگونــی 
نهادهای متفاوتی حضور دارند؛ در نتیجه هر 
یــک از این بخش ها که بتوانند خروجی قابل 
اتــکا، اطمینــان و مشــخصی داشــته باشــند، 
طبیعــی اســت که از آنهــا در بخش های دیگر 

هم استفاده خواهد شد.
جعفروندآذر درباره احراز هویت ایرانیان 
خارج از کشــور بیان کرد: الزم اســت از لحاظ 
زیرســاختهایی  مقرراتــی،  و  تکنولوژیکــی 
ایجــاد شــود. اقدامــات تکنولوژیــک براســاس 
تجربــه از اقدامــات مشــابه در خــارج یا داخل 

کشور، قابل پیگیری و اجرایی شدن است.
رئیــس مرکــز مبــارزه بــا پولشــویی بــازار 
ســرمایه ادامــه داد: بخــش مربوط بــه قوانین 
و  کشــور  مقتضیــات  براســاس  مقــررات،  و 
متفاوت با حوزه تکنولوژی اســت. الزم اســت 
در حــوزه مقــررات، افزون بر بوروکراســی، به 
بحــث تعــارض منافع، پوشــش کافی مســایل 
امنیتــی، قابــل اتــکا بــودن و فرایندهــا توجــه 

شایانی شود.

بــه گفتــه معــاون مســکن و ســاختمان 
بانک هــا  ادعــای  شهرســازی،  و  راه  وزارت 
در خصــوص اتمــام اعتبــار تســهیالت ودیعــه 
مســکن مــورد تأییــد نیســت و هنــوز بخــش 
مانــده  باقــی  منظورشــده  اعتبــار  از  زیــادی 

است.
محمــود محمــودزاده دربــاره صورت های 
مالــی بانــک عامــل بخــش مســکن کــه اخیــراً 
از طریــق ســامانه کدال منتشــر شــده اســت، 
بــه مهــر گفــت: پیشــنهادهایی بــرای افزایــش 
ســرمایه این بانک در مجمع عمومی ســالیانه 

آن هفته گذشته مطرح شد.
او افزود: بانک تخصصی بخش مسکن در 
حال آماده کردن خود برای طرح جدید ســاخت 
یک میلیون واحد مسکونی است؛ چون طبیعتاً 

بیشــترین بــار اجرایــی ایــن برنامــه، روی دوش 
بانک عامل بخش مسکن خواهد بود.

معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه 
و شهرســازی دربــاره منفی شــدن صورت های 
مالــی ایــن بانــک گفــت: ایــن موضــوع دائمــی 
ایــن  اســت و هــر ســال در مجامــع عمومــی 
بــرای  بهانــه  یــک  بیشــتر  می افتــد؛  اتفاقــات 

گرفتن مجوز افزایش سرمایه است.
او دربــاره وام ودیعــه مســکن نیز گفت: 
ودیعــه  وام  اعطــای  تمدیــد  دالیــل  از  یکــی 
مســکن، در نظــر گرفتــن مســتأجرانی اســت 
کــه در نیمــه دوم ســال قرارداد اجاره مســکن 
قراردادهــای  کــه  شــد  تصویــب  لــذا  دارنــد؛ 
نیمــه دوم ســال هــم مشــمول این تســهیالت 

می شوند.

محمودزاده یادآور شــد: اگر این موضوع 
در ستاد ملی کرونا به تصویب برسد، آنهایی 
کــه نیمــه دوم امســال قــرارداد اجــاره امضــا 
کنند، می توانند در ســامانه تســهیالت ودیعه 
ثبت نــام   tem.mrud.ir آدرس  بــه  مســکن 
کننــد؛ اکنــون نیز این ســامانه قطع نیســت و 

امکان ثبت نام وجود دارد.
چــرا  کــه  ســوال  ایــن  بــه  پاســخ  در  او 
بانک هــا اعــالم می کننــد کــه اعتبــار آنهــا بــه 
اتمام رســیده اســت؟ گفت: این مســأله مورد 
تأیید ما نیست؛ یک برداشت اشتباه بانک ها 
داشــتند در خصــوص ســهمیه های وام ودیعه 
مســکن؛ مــا هــم بــا بانــک مرکــزی مکاتبــه ای 
کردیــم و بانــک مرکــزی هــم اخیــراً ابالغیــه ای 
به نظام بانکی و 15بانک و مؤسســه اعتباری 

مجــری وام ودیعــه مســکن داشــت و اصــالح 
این موضوع را از آنها درخواســت کرده اســت 
که به زودی این مســأله مرتفع می شــود چون 
عددی که به عنوان سقف وام ودیعه در نظر 
گرفتــه شــده اســت )10هــزار میلیــارد تومــان( 
هنوز بخش زیادی از آن باقی مانده اســت و 

کمبودی نداریم.
محمــودزاده درباره تضامین درخواســتی 
مســکن  ودیعــه  وام  متقاضیــان  از  بانک هــا 
جــزو دســتورالعمل های  ایــن مســأله  گفــت: 
داخلــی بانک هاســت؛ بــا ایــن حــال از بانــک 
مرکزی به صورت مکتوب درخواست کرده ایم 
کــه از بانک هــای عامــل بخواهنــد تــا حداقــل 
ضمانت هــای الزم را بــرای متقاضیــان در نظــر 

بگیرند.

اختیــار  قراردادهــای  معامالتــی  دوره 
معامله خرید و فروش سهام شرکت پاالیش 
از   ،۱۴۰۰ دی  سررســید  در  اصفهــان  نفــت 
شــنبه، ۱۰ مهر ۱۴۰۰ در بازار مشــتقه بورس 

اوراق بهادار تهران آغاز می شود.
اختیــار معاملــه قــراردادی دوطرفــه بیــن 
خریــدار و فروشــنده اســت کــه براســاس آن 
خریــدار قــرارداد حــق )نه الــزام و تعهــد( دارد 
کــه مقــدار معینی از دارایی مندرج در قرارداد 
را بــا قیمت معین و در زمانی مشــخص بخرد 
یا بفروشد. بنابراین براساس این قرارداد، دو 
طــرف توافــق می کنند که در آینــده معامله ای 
انجــام دهنــد. در ایــن معامله خریــدار اختیار 

معاملــه، در ازای پرداخــت مبلــغ معینی، حق 
خریــد یــا فــروش دارایــی منــدرج در قــرارداد 
را در زمانــی مشــخصی بــا قیمتــی کــه هنــگام 
بســتن قرارداد تعیین شــده اســت، به دســت 
مــی آورد. از طــرف دیگــر، فروشــندة قــرارداد 
اختیــار معامله، در مقابــل اعطای این حق به 
خریــدار بــا دریافت مبلغ معینــی هنگام عقد 
قرارداد، براساس مفاد قرارداد، آمادة فروش 
دارایی مذکور اســت. به گزارش پایگاه خبری 
بازار ســرمایه )ســنا(، شــرکت بورس تهران با 
معامالتــی  دوره  آغــاز  از  اطالعیــه ای  انتشــار 
قراردادهــای اختیار معامله خرید و فروش بر 
سهام »شپنا« از شنبه 10 مهر لغایت 19 دی 

1۴00 خبر داد.
براســاس این اطالعیه، معامالت مربوط 
بــه ایــن قراردادها تنها به صورت برخط و تنها 
از طریــق کارگزارانی که مجوز معامالت برخط 

در این بازار را دارند، قابل انجام است.
بــا توجــه به راه انــدازی ســامانه مدیریت 
ریســک و امــکان محاســبات وجــوه تضمیــن 
قــرارداد  تضمیــن  وجــه  »ضوابــط  براســاس 
اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و 
فرابــورس ایــران«، اتخــاذ موقعیت باز فروش 
در قراردادهای اختیارمعامله، به شرط کفایت 
بــازار  فعــاالن  تمامــی  بــرای  تضمیــن،  وجــوه 

سرمایه امکان پذیر است.

آغاز معامالت 
قراردادهای اختیار 

 معامله »شپنا« 

از شنبه

معاون وزیر راه: ادعای بانک ها در خصوص اتمام اعتبار وام 
ودیعه مسکن مورد تأیید نیست

 تاکید رئیس مرکز مبارزه با پولشویی بازار سرمایه

بر تاسیس شرکت های سپرده گذاری جدید

»فرایند افزایش سرمایه شرکت ها کوتاه 
می شود«

روشن قلب ابراز امیدواری کرد که مراجعه به بانک و مراکز 
پستی برای ارسال مدارک حذف شود
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کوره
1

نظردارد خسارات  در  كردستان  استان  گاز  شركت  آگهی  این  موجب  به 
وارده به اراضی واقع در مسیر خط لوله گاز ناشی از اجرای پروژه گازرسانی 
نماید .  پرداخت  ذیل  كروكی  مطابق  در  برده سفید  روستایی  مجتمع  به 
بدینوسیله به اطالع صاحبان حقوق قانونی ، سازمانهای دولتی – شركت های 
صنعتی و مالكین طرحهای صنعتی و كشاورزی و كلیه مالكین و ذیحقان 
قانونی احتمالی محدوده مذكور میرساند تا حداكثر ظرف مدت یك ماه از 
تاریخ اولین اعالن دستگاه اجرائی در روزنامه كثیراالنتشار با دست  داشتن 
اسناد و مدارك مالكیت خود نسبت به تعیین كارشناسان منتخب و مرضی 
الطرفین خود ) به صورت كتبی ( به شركت گازاستان كردستان واقع درمیدان 
جهادمراجعه فرمایند.بدیهی است در صورت استنكاف یا عدم مراجعه بموقع 
مالكین ، این شركت حق خواهد داشت راسا" و در غیاب مالكین ، ضمن متراژ 
اراضی و برداشت سهم هریك با مراجعه به دادگستری و تعیین كارشناسان 
منتخب و قیمت كارشناسی ، نسبت به تودیع خسارت وارده به صندوق ثبت 
محل و سپس اقدام نماید .الزم به ذكر است از بابت احداث هر گونه بنا و 
كشت و زرع و غرس اشجار كه در محدوده مورد نظر از تاریخ صدور اولین 

آگهی ایجاد شده باشد ، وجهی پرداخت نخواهد شد . 
ذیحقان  كلیه  اطالع  جهت  روز   30 فاصله  به  و  نوبت  دو  در  آگهی  این 
احتمالی از جمله اشخاص حقوقی و حقیقی از قبیل ادارات منابع طبیعی ، 
 محیط زیست ، میراث فرهنگی ، جهاد كشاورزی ، راه و ترابری و ... منتشر 

می گردد . 
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 آگهی  ابالغ و پرداخت خسارت به اراضی مورد نیاز طرح جهت اجرای گازرسانی
 به شماره )15 -1400(

مجتمع روستایی برده سفید شامل روستاهای )برده سفید، ذلكه و زردك( شهرستان دیواندره

ت اول(
) نوب

شرکت گاز استان کردستان

تولید 6  میلیون و 306 هزار  
965 تن کنسانتره در نیمه اول 

سال
بــا تولیــد بیــش از 6 میلیــون تــن کنســانتره تــا پایــان 
شــهریورماه بالــغ بــر 30 درصــد از برنامه پیش بینی شــده 

معدن چادرملو محقق شد.
مدیــر مجتمــع معدنی چادرملو با اعالم این خبر گفت 
: با تولید 1 میلیون و 178 هزارو 286 تن کنسانتره در یک 
ماهه شهریورماه امسال، مجموع تولید 6 ماهه سال جاری 
کنسانتره از مرز 6  میلیون و 306 هزار  965 تن عبور کرد . 
که نزدیک به 30 درصد بیش از برنامه پیش بینی شده بوده 
اســت . مهندس جهانی همچنین میزان بارگیری کنســانتره 
و حمل به مجموعه های فوالد ســازی کشــور از محل تولید 
و دپوی موجود طی 6 ماه اول سال جاری را که تا کنون بی 
سابقه بوده است 6 میلیون و 422 هزارو 711 تن اعالم کرد 
و افزود:  حجم تولید کنسانتره  نسبت به  مدت مشابه سال 
قبل سیزده و شش دهم درصد) 13،6 ( و میزان بارگیری سی 
و دو  و هشتاد ویک صدم درصد ) 32،81 ( رشد داشته است 
و عالوه بر آن در مصرف آب نیز ســیزده و چهل و دو صدم 
درصد )13،42 ( کاهش مصرف  داشته ایم. مهندس جهانی 
اظهار امیدواری کرد در ماههای پیش رو همچون گذشته، به 
لطف الهی و حمایت مدیر عامل و اعضای هئیت مدیره و با 
تالش مضاعف پرسنل شاهد موفقیتهای افزونتر نیز باشیم 

کارخانه  سیمان دهدشت احیا 
می شود

کارخانه های راکد سیمان سپوی دهدشت و فسفات 
چرام با تعیین تکلیف در انتخاب پیمانکار دوباره احیا خواهند 

شد.
به گزارش ایرنا، حجت اسالم والمسلمین سید محمد 
موحد نماینده مردم کهگیلویه در مجلس شورای اسالمی در 
نشست با حضور مسئوالن در فرمانداری کهگیلویه ضمن اعالم 
این خبر گفت: کارخانه سیمان سپو بعد از یک دهه با پیگیری 
های انجام شده وارد فاز اجرایی خواهد شد .وی بیان کرد:  با 
توجه به اشتغالزایی خوب این طرح و با تأمین فاینانس روند 
اجرایی این طرح متوقف نخواهد داشت. کارخانه سیمان سپو  
با ظرفیت تولید روزانه یک هزار و 200 تن در دشــت 6 هزار 
هکتاری کالچو قرار گرفته است.به گفته حجت االسالم موحد 
با توجه به نزدیکی این شهرستان به کشورهای حاشیه خلیج 
فارس بهره برداری از این طرح می تواند ارزآوری خوبی داشته 
باشد.وی با اشاره به پیگیری های انجام شده در صدور پروانه 
بهره برداری فسفات چرام گفت: به زودی عملیات اجرایی این 
طرح ازســوی ســازمانی متعلق به وزارت دفاع اجرایی خواهد 

شد.

صرفه جویی ارزی بومی سازی 
در ایمیدرو به مرز 1.3 میلیارد 

دالر می رسد
صرفه جویی ناشــی از بومی ســازی شرکت های بزرگ 
بخش معدن و صنایع معدنی وابسته به ایمیدرو، از ابتدای 

سال 99 تا پایان 1400، به مرز 1.3 میلیارد دالر می رسد.
صرفه جویی ناشــی از بومی ســازی شــرکت های بزرگ 
بخش معدن و صنایع معدنی وابســته به ایمیدرو، از ابتدای 
سال 99 تا پایان 1400، به مرز 1.3 میلیارد دالر می رسد.به 
گزارش روابط عمومی ایمیدرو، این سازمان از ابتدای سال 99، 
سیاســت بومی ســازی و توسعه ساخت داخل را ابالغ کرد و 
طی این مدت، اهداف عملیاتی از شرکت های زیرمجموعه و 
وابسته را پیگیری و پایش می کند.طبق برنامه ریزی صورت 
گرفته در این زمینه، طی امســال، شــرکت های بزرگ بخش 
معــدن و صنایــع معدنــی شــامل گل گهــر و گهر زمیــن، ملی 
صنایع مس، فوالد مبارکه، فوالد خوزستان، چادرملو، تهیه و 
تولید مواد معدنی، فوالد هرمزگان، فوالد خراسان، آلومینای 
 ایران و غیره، 681 میلیون و 290 هزار دالر صرفه جویی ارزی 

می کنند.

اخبـــــــــــــــــار

 همکاری پارک فناوری پردیس 

با 30 طرح و مجتمع 
پتروشیمی

رئیــس پــارک فنــاوری پردیس از همکاری ایــن پارک با 
30 طرح و مجتمع پتروشیمی برای تامین نیازهای فناورانه 

خبرداد.
مهدی صفاری نیا رئیس پارک فناوری پردیس در آیین 
امضــای تفاهــم نامــه راه انــدازی فــن بــازار تخصصی صنعت 
پتروشیمی که روز یکشنبه میان امور توسعه کسب و کارهای 
دانش بنیان شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی و پارک فناوری 
پردیس امضا شــد اظهارکرد: شــرکت های دانش بنیان آماده 
حضور فعال در توسعه صنعت پتروشیمی هستند و در این 
مســیر 50 کارگزار در 28 اســتان فن بازارهای استانی را برای 
تامیــن نیازهای صنایع مختلف برعهــده دارند.وی با بیان این 
که تاکنون 300 تقاضای فناورانه از سوی پتروشیمی ها ارائه 
شده است و 100 شرکت دانش بنیان برای همکاری پیش قدم 
شده اند گفت: این تقاضا ها در حال ارزیابی و رصد هستند 
و در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار گرفته اند .صفاری 
نیا ادامه داد: با استفاده از ظرفیت های شرکت های دانش 
بنیــان نیازهــای صنعــت زودتر تامین می شــود و بــا توجه به 
ظرفیت های موجود در کشور می توان قرارداد های جدید را 
نهایی کرد و از توان شرکت های دانش بنیان بهره برد. رئیس 
پارک فناوری پردیس درباره امضای تفاهم نامه با شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی گفت: این تفاهم نامه سرآغازی جدی برای 
همکاری های آتی میان شرکت های دانش بنیان و شرکت های 
پتروشیمی است و صنعت پتروشیمی ایران می تواند نیازهای 
خــود را از طریــق پــارک فناوری پردیس و شــرکت های دانش 

بنیان تامین کند.

محصول نهایی آهن اسفنجی 
درمجتمع فوالد قائنات تولید 

شد
پس از تولید آزامایشی، نخستین محصول نهایی آهن 

اسفنجی درمجتمع فوالد قائنات تولید شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی مجتمــع فــوالد قائنــات ، 
فخرآبادی مدیراین مجتمع بااعالم مطلب فوق اظهارداشــت 
:بــه حــول قــوه الهــی وبــه میمنــت گرامیداشــت هفتــه دفاع 
مقدس،امروزصبــح بــا تــالش هــای شــبانه روزی وخســتگی 
ناپذیر متخصصین وکارشناســان این مجتمع ،وحمایت های 
راهبردی مدیریت ارشد شرکت ملی فوالدایران وکارشناسان 
ایــن شــرکت، اولیــن محموله آهن اســفنجی مجتمع قائنات 
اســتحصال شــد.فخرآبادی بــا اظهارخوشــحالی ازایــن رخداد 
افزود : خدارا شاکریم که این موفقیت بدست آمد وتوانستیم 
آرزوی چندین ساله برای تولید محصول دراین مجتمع رامحقق 
سازیم واین نوید را بدهیم که راه اندازی کامل مجتمع فوالد 
قائنات نقش اساسی وتاثیرگذاری دراقتصاد استان ومنطقه 
خواهدداشت وبرظرفیت فوالدکشورافزوده می شود.گفتتی 
است ظرفیت تولید آهن اسفنجی سالیانه 800 هزارتن است.

برگزاری رویداد »کافه انرژی« 
برای حمایت از توسعه 

ایده های نوآورانه
شتاب دهنده "پیاکو" نخستین شتاب دهنده تخصصی 
نفــت، گاز و انــرژی، واقــع در پارک علم و فناوری دانشــگاه 
شــهید بهشــتی با برگزاری رویــداد "کافه انــرژی" از ایده های 

نوآورانه در حوزه های نفت، گاز و انرژی حمایت می کند.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم؛ شــتاب دهنده پیاکــو 
نخســتین شــتاب دهنده تخصصی نفــت، گاز و انــرژی، واقع 
در پــارک علــم و فناوری دانشــگاه شــهید بهشــتی بــه عنوان 
پل ارتباطی میان مراکز علمی قوی و نخبگان صنعت با مهیا 
کردن شرایط شکل گیری تیم های فناور و نوآور به خلق ارزش 
و حمایت از استارتاپ ها، کارآفرین ها و افراد متخصص برای 

تامین، تسهیالت مالی و سرمایه گذاری می پردازد.

اخبـــــــــــــــــار

یک شرکت دانش بنیان با حمایت صندوق 
نوآوری و شکوفایی موفق به تولید »نانو مواد« و 

دستیابی به دانش فنی آن شد.
به گزارش ایسنا، ابراهیم اکبرزاده مدیرعامل 
یکــی از شــرکت های فنــاور در مــورد فعالیــت این 
شرکت گفت: شرکت ما در سال 1395 با محوریت 
تحقیق و توسعه در زمینه مواد پیشرفته و فناوری 
نانو تکنولوژی و توسعه محصوالت بر پایه دانش 
نانو تاسیس شد و در سال 1397 به عنوان شرکت 
دانــش بنیان مورد تایید معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری قرار گرفت.
وی افــزود: مــا در آغــاز فعالیــت شــرکت، بر 
انرژی های تجدیدپذیر همچون انرژی خورشــیدی 
و بادی تمرکز کردیم اما نتوانســتیم در این زمینه 
موفق باشیم و با توجه به ارزان بودن سوخت های 
فســیلی که مطرح اســت، در بحث تجاری ســازی 
و کســب درآمد بر مواد پیشــرفته متمرکز شــدیم 
که از ســال 1397 تا پایان ســال گذشــته، 26 نوع 
نانومواد شامل نانومواد فلزی، غیرفلزی، اکسیدی 
و سولفیدی تولید کرده ایم و بر دستیابی به دانش 

فنی آن متمرکز شدیم. 
مدیرعامل این شرکت فناور ادامه داد: ما در 
حوزه نانومواد در جهان و کشور به لحاظ علمی از 

از رتبه باالیی برخوردار هستیم.
اکبرزاده در ادامه به کاربرد انواع نانو موادی 
کــه در ایــن شــرکت تولید می شــود، اشــاره  کرد و 
گفت: جوهرهای رسانا از انواع نانومواد فلزی است 
که در بخش الکترونیک چاپی و توسعه اینترنت 
اشــیاء کاربرد دارد. زغال های صنعتی نیز از دیگر 
انواع نانومواد است. نانومواد همچنین در صنایع 
نیروگاهی و تجهیزات صنعتی دوار الکتروموتورهای 

مختلف صنعتی که نیاز به انتقال جریان با ولتاژ 
باالیی دارند، استفاده می شود.

وی خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر بــرای 
اســتفاده از نانومــواد در صنعــت خودرو با یکی از 
مجموعه های خودروســازی در حال مذاکره جهت 

همکاری هستیم.  
مــورد  در  فنــاور  شــرکت  ایــن  مدیرعامــل 
زغال های صنعتی نیز گفت: این زغال ها، دوجفت 

زغالی اســت که اغلب برای موتورهای الکتریکی، 
ابزارهای دستی همچون ریل و فریز قابل استفاده 
است و در گذشته در آسیاب های خانگی استفاده 

می شد. 
اکبــرزاده افزود: زغال های صنعتی می تواند 
پایــه گرافیکی یا به صورت کامپوزیت متشــکل از 
مــس و گرافیــت باشــد و مهمتریــن ویژگی آن نیز 

برخورداری از رسانای الکتریکی خوب است. 
بــه گــزارش روابــط عمومی صندوق نــوآوری 
وشــکوفایی، وی در ادامــه بــه تدویــن دانــش فنی 
محصوالتــی همچــون فیلترهــای آنتــی باکتریــال 
و پلیمرهــای آنتــی باکتریــال در زمینــه نگهــداری 
یــا  مانــدگاری  بــرای  صیفی جــات  و  ســبزیجات 
افزایــش عمــر این محصوالت اشــاره کرد و گفت: 
ایــن محصوالت همچنین در صنایع الکترونیک و 

الکتریک نیز کاربرد دارند.
اکبــرزاده بــه حمایت های صنــدوق نوآوری و 
شــکوفایی از ایــن شــرکت برای تولیــد محصوالت 
اشــاره کــرد و گفت: این شــرکت تاکنون از ســوی 
صنــدوق نــوآوری و نیــز معاونــت علمــی و فناوری 
ریاست جمهوری در بحث اشتغال زایی تسهیالت 
دریافت کرده و به زودی نیز تسهیالتی را به منظور 
راه اندازی خط تولید صنعتی دریافت خواهیم کرد.

مدیرعامــل پتروشــیمی کارون از ثبــت رکورد 
تازه تولید در خط تولید MDI  و افزایش تولید 1۷.1 
درصــدی نســبت به رکــورد پیشــین و در عین حال 
MDI- افزایــش 6 درصــدی فــروش پیش پلمیرهــای

base  کارون طی نیمه نخست امسال خبر داد.

به گزارش نیپنا به نقل از شرکت پتروشیمی 
  MDI کارون، علیرضا صدیقی زاده با بیان اینکه خط
که از سوی کارشناسان و متخصصان ایرانی تکمیل 
و راه اندازی شده، اکنون به رکورد بی نظیر 3 هزار و 
250 تن در تولید دست یافته که 475 تن بیشتر از 
رکورد ثبت شده پیشین در شهریورماه 1399 است، 
گفت: این خط شهریورماه امسال، با افزایش قابل 
توجه مقدار تولید، به ظرفیت اسمی خود نزدیک شد 

که این مقدار تولید از ســه ســال پیش که این خط 
راه اندازی شده، سابقه نداشته است.وی افزود: وقتی 
رکورد تولید در کارخانه ای صنعتی شکسته می شود، 
باید زنجیره ای از عوامل، زیرسیستم ها و پارامترهای 
مختلــف و مرتبــط، با هم به خوبــی در کنار یکدیگر 
کار کنند تا این موضوع شکل بگیرد. مدیریت تأمین 
زنجیــره خــوراک، تأمیــن قطعــات یدکــی و مصرفی، 
برنامه ریزی و زمان بندی مناسب، همراهی دانش و 
تالش منابع انسانی، رعایت اصول ایمنی و بسیاری 
عوامل دیگر باید همچون یک سمفونی هماهنگ، 
دقیــق و کامــل نقــش ایفا کننــد، تا رکــورد در تولید 
شکسته شود.مدیرعامل پتروشیمی کارون تصریح 
کرد: افزایش تناژ تولید این امکان را به واحد بازاریابی 

 ،MDI و فروش می دهد تا افزون بر فروش محصول
در بازاریابی و بازارسازی محصوالتی که دارای ارزش 
افزوده بیشتر و کاربردهای خاص تری در صنعت پلی 
یورتان هستند، ابتکار عمل به خرج دهد.صدیقی زاده 
افزود: با توجه به تداوم و پایداری تولید MDI  به تولید 
پیش پلیمرهای MDI-base  پرداختیم و با برنامه ریزی 
و پیش بینی ظرفیت تولید این گریدها و برنامه ریزی 
برای عرضه بورسی این گریدها، اکنون که 6 ماه از 
سال گذشته است در جایگاهی هستیم که سهم این 
محصوالت جدید از کل فروش پتروشیمی کارون به 
10 درصد رســیده و این در حالی اســت که در ســال 
99 این ســهم حدود 4 درصد بوده اســت.وی تأکید 
 ،MDI کرد: اهمیت افزایش ســهم فروش گریدهای

ارزش افزوده و سودآوری بیشتر آنهاست و افزایش 
فروش آنها به معنای دور شدن بیشتر از خام فروشی 
یــادآور شــد:  کارون  پتروشــیمی  اســت.مدیرعامل 
ارزیابی های ما در حوزه تأمین مواد اولیه مورد نیاز 
مصرف کنندگان مشابه که پیش از این از بازارهای 
خارجی و با مشکالت مختلف تأمین می شد بالغ بر 
15 میلیون دالر بوده اســت و اگر این تولید محقق 
نمی شــد، ایــن مبلــغ بایــد از کشــور خارج می شــد.
صدیقــی زاده اظهــار کرد: بــه ازای هر درصد افزایش 
تولید در صنایع باالدستی مثل پتروشیمی کارون، 20 
تا 30 درصد افزایش تولید را در صنایع پایین دست 
خواهیم داشت و به همین مقدار وابستگی آنها به 

واردات مواد خارجی کاسته می شود.

تکرار رکوردشکنی پتروشیمی کارون

شــرکت های دانش بنیــان از توانایی هــا و 
تخصص هــای زیــادی برخــوردار هســتند و در 
صــورت حمایــت و اعتمــاد می تواننــد بــرای حل 

مشکالت کشور اقدام کنند.
علی محمد صاحب مدیرعامل یک شرکت 
دانــش بنیــان در گفت و گو با ایرنا ضمن تاکید 
برموضــوع توانمندی شــرکتهای دانش بنیان در 
رفع مشــکالت گفت:دانش بنیانی ها نقش به 
سزایی در توسعه کشور دارند و می توانند بخش 

بزرگی از مشکالت داخلی را حل کنند.
صاحب با بیان اینکه فعالیت های شرکت 
دانش بنیان آنها، عالوه بر رفع نیازهای داخلی 
کشور به سایر کشورها کمک کرده است؛ اظهار 
داشــت: اعتمــاد بــه شــرکت های دانــش بنیــان 
موجب رشد این شرکت ها می شود و نیاز کشور 

را به غرب کاهش می دهد.
وی با اشاره به مثالی در این زمینه، گفت: با 
توجه به اینکه مشکل آبهای سطحی در اهواز به 
یک معضل زیست محیطی تبدیل شده و زندگی 
مردم را مختل کرده بود، با تاکیدات مقام معظم 
رهبری،  جمع آوری آب های ســطحی فاضالب 
شهری استان خوزستان در دستور کار دولت قرار 

گرفت.

صاحــب بیــان کرد: با توجه بــه اینکه برای 
حفــر و حــل ایــن معضــل نیــاز به دســتگاه های 
پیشرفته بود بنابراین شرکت دانش بنیان تونل 
ســاز ماشــین در اســتان قزویــن بــا بــه کارگیری 
متخصصــان مجرب بــرای حل ایــن معضل روی 

کار آمد.
وی ادامــه داد: ایــن پــروژه بــا کارفرمایــی 
شرکت آب و فاضالب اهواز و پیمانکاری قرارگاه 
خاتــم االنبیــا کلیــد خــورد و بــا توجــه بــه اینکــه 
حفاری و لوله گذاری در محیط مسکونی یکی از 
چالش های این پروژه بود نیاز به دستگاه حفاری 
میکــرو تونلینــگ به عنوان یــک راه حل فناورانه 

احساس شد.
صاحــب تصریــح کــرد: طراحــی و ســاخت 
دســتگاه میکــرو تی بی ام با حفــاری یک هزار و 
200 میلی متر برای اولین بار در کشور در شرکت 
تونل ساز ماشین رقم خورد و روز سوم مهرماه 
ســال جــاری بــا حمایــت کارگــروه تخصصی آب 
خشکسالی فرسایش و محیط زیست معاونت 

علمی و فناوری رونمایی شد.
وی ادامه داد: این پروژه منجر به کارآفرینی 
برای 120 نفر به صورت مستقیم و 250 نفر به 

صورت غیرمستقیم شده است.

محققــان شــرکتهای دانــش بنیان ۷ 
مکمــل غذایی-دارویــی پروبیوتیــک بــرای 

انسان و دام را تولید کردند.
بــه گزارش خبرگــزاری مهر به نقل از 
معاونت علمی و فناوری، استفاده از مکمل 
های غذایی و دارویی پروبیوتیک برای گونه 
هــای مختلــف دام، طیــور و آبزیان، نقش 
قابل توجهی در بهبود وضعیت سالمت آن 
ها و تامین غذای سالم برای جامعه بازی 

می کند.
در همین راستا یک شرکت دانش بنیان 
ایرانی وارد این عرصه شده و با تولید هفت 
محصــول اصلــی و عمده پروبیوتیــک دامی 
و انســانی، نقــش قابل توجهــی در کاهش 
ایــن  بــه واردات  میــزان وابســتگی کشــور 
 محصوالت از خارج از کشورمان بازی کرده

 است.
علــی اصغــر دهقــان مدیرعامــل ایــن 
شــرکت دانــش بنیــان، عنــوان کــرد: ایــن 
شــرکت، تولیــد کننــده انــواع مکمــل های 
غذایــی- دارویی پروبیوتیک در زمینه های 
دامپزشــکی )دام، طیــور، آبزیان، اســب و 
حیوانات خانگی(، انسانی و صنایع غذایی 

است. محصوالت شرکت شامل ماده اولیه 
صنایــع غذایی و دارویــی و نیز محصوالت 

نهایی در تمامی حوزه ها می شود.
ایــن فعــال فنــاور، در مــورد مقایســه 
محصوالت تولید شــده توسط این شرکت 
با شرکت های خارجی و نمونه های مشابه 
گفــت: از آنجــا که ماده اولیه تولید مکمل 
زنــده  هــای  میکــروب  پروبیوتیــک،  هــای 
اســت و محــل تولید یک باکتــری یا مخمر 
نمــی توانــد بــر کیفیــت محصــول نهایــی 
تاثیــری بگــذارد، لذا کیفیــت یک محصول 
پروبیوتیک خارجی یا داخلی در صورتی که 
از لحــاظ غلظــت باکتریایی و گونه باکتری 
مصــرف شــده در محصــول یکســان باشــد 

تفاوت خاصی ندارد.
وی ادامه داد: در طی سالهای گذشته 
در  شــرکت  تولیــدی  محصــوالت  تمامــی 
تمامی حوزه ها در مقایســه با محصوالت 
خارجــی قــرار گرفته انــد. خوشــبختانه در 
پروبیوتیــک  محصــوالت  مقایســه  مقــام 
شــرکت پردیس رشــد مهرگان برتری های 
زیــادی نســبت بــه بســیاری از محصوالت 

خارجی داشته است.

شرکت های دانش بنیان در صورت حمایت 
و اعتماد، مشکل گشای کشور هستند

۷ مکمل غذایی-دارویی پروبیوتیک برای 
انسان و دام تولید شد

موفقیت یک شرکت دانش بنیان در تولید نانو مواد 

یک شرکت دانش بنیان با یک شرکت تولیدی 
برای ســاخت سنســور و مجموعه های الکترونیکی 

خودرو قراردادی منعقد کرد.
بــه گــزارش خبرگزاری مهر بــه نقل از صندوق 
بنیــان  دانــش  شــرکت  شــکوفایی،یک  و  نــوآوری 
مســتقر در شــهرک صنعتــی شــماره 2 اردبیــل کــه 
در زمینــه تولیــد مجموعه هــای الکترونیکــی خودرو 
فعالیت می کند، در حاشیه رویداد فناورانه صنایع 
شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های صنعت 
خودرو، تفاهم نامه تولید سنسورهای موتور خودرو 
را بــا شــرکتی منعقد کرد که ایــن تفاهم نامه منجر 
به عقد قرارداد و فراهم کننده همکاری های بیشتر 

برای این شــرکت دانش بنیان با صنایع دیگر شــده 
است.

بهزاد کهنی، مدیر عامل شــرکت تولید کننده 
سنســور های خودرو گفت: این سنســورها گزارش 
دهنده و فرستنده جهت شمارش دور موتور خودرو 
هستند. این محصول مشابه محصول خارجی بوده 
و حــدود 70 درصــد نســبت بــه نمونــه اروپایی خود 

ارزان تر و با کیفیت تر است.
وی در مورد صادرات محصول نیز گفت: ما با 
روسیه برای تولید 6 سنسور موتور خودرو قراردادی 
منعقد کردیم اما به دلیل تحریم ها، کار متوقف شد 
کــه امیدواریــم با ایجاد تحوالت بتوانیم همکاری را 

ادامه دهیم.
کهنی افزود: ما از صندوق نوآوری درخواست 
تســهیالت ســرمایه ثابت برای خرید ماشــین آالت، 
توسعه خرید آن و ساخت رله های الکترومغناطیس 
کردیم که صندوق ما را برای اخذ تسهیالت سرمایه 

در گردش به بانک ها معرفی کرد.
وی در پایــان ایجــاد و راه انــدازی خــط مونتــاژ 
انــواع بردهــایSMD ،THT ، خطــوط تولید قطعات 
پلیمــری و تزریــق پالســتیک، خطــوط تولیــد انــواع 
قطعات فلزی و پرسی، خطوط آبکاری قلع و نیکل 
و خطوط مختلف مونتاژ انواع قطعات و چراغ های 

روشنایی را از افتخارات این شرکت دانست.

سنسور و مجموعه های الکترونیکی خودرو تولید می شوند
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نماینده خلخال: پروژه راه 
اصلی هشجین - سرچم 

شتاب می گیرد
نماینــده خلخال و رئیس مجمــع نمایندگان مردم 
اســتان اردبیــل در مجلــس شــورای اســالمی اعالم کرد 
که با تزریق اعتبار جدید به پروژه راهســازی هشــجین 
- ســرچم ســاخت راه اصلی مرکز بخش خورش رســتم 

خلخال به سه راهی اردبیل - سرچم شتاب می گیرد.
بــه گزارش دیروز ایرنا، ســیدغنی نظــری در بازدید 
از اجــرای پــروژه احــداث راه اصلی هشــجین به ســرچم 
افــزود: پــروژه احداث راه اصلی ۱۳ کیلومتری هشــجین 
بــه ســه راهی اردبیــل - ســرچم هم اکنــون ۳۰ درصــد 

پیشرفت فیزیکی دارد.
او در خصــوص اعتبــارات تخصیــص یافتــه بــه ایــن 
پــروژه در ســفر اخیــر معــاون وزیــر راه و شهرســازی و 
رئیــس ســازمان راهــداری  بــه اســتان اردبیــل گفــت: از 
محــل اعتبــارات ملــی ۸۰ میلیــارد ریــال بــه ایــن پــروژه 
اختصــاص یافتــه کــه ۴۰ میلیــارد ریــال به صــورت نقدی 
و چهــار میلیــارد ریــال نیــز از محــل اوراق خزانــه تامیــن 

شده است.
نماینــده مــردم شهرســتان های خلخــال و کوثــر در 
مجلــس شــورای اســامی همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکه 
نظــارت بــر پروژه هــا بــا هــدف تســریع و تکمیــل آنهــا از 
اولویت هــای کاری مجمــع نماینــدگان اســتان اردبیــل 
اســت، افزود: در بخش خورش رســتم از مجموع مســیر 
۱۳ کیلومتــری هشــجین ـ ســرچم بــه  صــورت میدانــی 
بازدید شد و مطالبات مردم به پیمانکار اباغ و در حال 

حاضر پروژه از پیشرفت قابل قبولی برخوردار است.
نظــری دربــاره فعالیــت ۳۰ دســتگاه ماشــین آالت 
راه ســازی در مســیر ایــن پــروژه بیان کــرد: اولویت کاری 
در بحث نظارت بر حسن انجام طرح های عمرانی توجه 
به ارتقای کیفیت اجرای پروژه هاست و در همه مراحل 
اجرای طرح ها توجه به زیرســاخت ها از جمله بتن ریزی 
ابنیه فنی، ســاخت پل ها و همچنین عملیات زیرســازی 

باید مطابق با استانداردها تعریف شده باشد.
او  ادامــه داد: در مســیر ۱۳ کیلومتــر هشــجین - 
ســرچم ۱۱ پل وجود دارد که ۶ پل ســاخته شــده و پنج 
دهنــه پــل نیــز در طــول مســیر راه  در دســت ســاخت 

است.
نماینده شهرســتان های خلخال و کوثر در مجلس 
شــورای اســامی اظهارکرد: در یک محل نیز و در ابتدای 
مســیر نیازمند اجرای یک واریانت برای حذف ســرازیری 
و شیب جاده هستیم که با اجرای این واریانت می توان 
اتصال مســیر هشــجین  ـ ســرچم به راه اصلی اردبیل ـ 

سرچم را بدون کمترین مشکل  انجام داد.
مظفــری بــا تاکیــد بــر اینکه مطالبــه مــا از پیمانکار 
تکمیــل ۵.۷ کیلومتــر از ایــن مســیر تا فرارســیدن فصل 
زمســتان اســت، افــزود: انتظار می رود چهــار کیلومتر از 

مسیر آماده آسفالت ریزی تا پایان فصل کاری شود.

۵۲ درصد خانه های 
روستایی خراسان جنوبی 

مقاوم سازی شد
مدیر کل بنیاد مســکن انقالب اســالمی خراســان 
جنوبــی اعــالم کــرد کــه خراســان جنوبــی 52 درصــد از 
واحدهــای مســکونی مقاوم سازی شــده در روســتاها را 

دارد که تقریبا با میانگین کشوری برابری می کند.
براســاس سرشــماری نفوس و مســکن ســال ۹۵، 
هــزار و ۷۵۲ روســتا در خراســان جنوبی وجــود دارد که 
از ایــن تعــداد ۹۱۸ روســتا بــاالی ۲۰ خانــوار هســتند و 
طرح هــادی تمامــی روســتاهای بــاالی ۲۰ خانــوار تهیــه 
شده است. علی اصغر آسمانی مقدم دیروز در گفت وگو 
بــا ایرنــا افــزود: ایــن میــزان در ســال ۱۳۹۲ حــدود ۳۹ 
درصــد بــود و در ایــن مــدت بیــش از ۱۴ هــزار و ۹۰۰ 
واحد مســکونی از محل تســهیات طرح ویژه بهسازی و 
نوسازی مسکن روستایی در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر 
و روستاهای استان احداث شده که بیش از ۱۲ هزار و 

۳۰۰ واحد آن در روستاها بوده است.
او گفــت: از ایــن تعــداد پنــج هــزار واحــد مرتبط با 
طــرح تامیــن مســکن محرومان در ســال ۱۳۹۸ بوده که 
عملیات اجرایی آن ها اتمام یافته و تحویل مالکان شده 
اســت. مدیــر کل بنیــاد مســکن خراســان جنوبــی اظهار 
کــرد: هــزار و ۸۶ واحــد نیز شــامل ۶۳۰ واحــد احداثی و 
۴۵۶ واحــد تعمیــری از محــل اعتبارت حوادث بازســازی 

یا تعمیر شده است.
آســمانی مقدم درخصــوص وضــع عمران روســتایی 
گفــت: طرح هــادی ۲۸۰ روســتا اجــرا شــده و میــزان 
برخــورداری روســتاهای اســتان از اجــرای طرح هــادی از 
۳۴ درصــد در ســال ۹۲ اکنــون بــه ۶۳ درصــد افزایــش 

یافته است.
در پایــان مدیــر کل بنیاد مســکن خراســان جنوبی 
اضافــه کرد: طرح هادی ۳۲۹ روســتای بــاالی ۲۰ خانوار 
نیز تهیه و بازنگری طرح ۱۱۳ روستا انجام شده است.
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آگهی دعوت به طالق
آقـای آرمیـن سـعیدیانی فرزنـد عبـدهللا مجهـول المـکان همسـر 
دادنامـه شـماره 140048390001234638 شـعبه3  برابـر  شـما 
دادگاه عمومـی حقوقـی شهرسـتان سـنندج تقاضـای ثبـت طـاق 
نموده اسـت.لذا الزم اسـت ظرف مدت یک هفته پس از انتشـار 
آگهـی در ایـن دفترخانـه بـه آدرسسـنندج خیابـان نمکـی میـدان 
مـادر بطـرف جهادکشـاورزی پـاک 17 کدپسـتی 6616793463 
طبـق  اینصـورت  درغیـر  شـوید  حاضـر   09183716398 تلفـن 
مقـررات اقـدام بـه ثبـت  خواهـد شـد و اعتـراض بعـدی مسـموع 

نخواهـد شـد.
سیدحیدر حسینی-سردفتر ادواج39 و طالق9 سنندج

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساالنه انجمن صنفی 
کارفرمائی تولیدکنندگان لوله های فوالدی و پوشش خطوط انتقال

بدینوسـیله از اعضای محترم انجمن دعوت می شـود در جلسـه مجمع 
عمومی عادی سـاالنه که در سـاعت 15 روز دوشـنبه مورخ 1400/8/10 
در محـل دفتـر ایـن انجمـن بـه نشـانی میـدان صنعـت، بلـوار پاکنـژاد، 
نبـش کوچـه خـرداد، پـاک 23 واحـد 4 برگـزار خواهـد شـد حضـور بهـم 
رسـانند. موضوعـات دسـتور جلسـه مشـتمل بـر مـوارد زیـر خواهـد بـود:

1- ارائه گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی
2- ارائه گزارش خزانه دار و بازرس

3- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های انجمن
4- تعیین حق عضویت ساالنه اعضای انجمن

5- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرسان
ولی ا... مهابادی - رئیس هیئت مدیره انجمن

 نیروگاه منتظر قائم البرز

در 6ماهه نخست سال 4 میلیون 
مگاوات ساعت برق تولید کرد

مدیرعامــل شــرکت مدیریــت تولیــد بــرق شــهید 
منتظــر قائــم فردیــس اســتان البــرز اعالم کــرد که این 
نیروگاه در ۶ ماهه نخست امسال چهار میلیون و ۶۰۷ 

هزار و ۶۱۹ مگاوت ساعت برق تولید کرده است.
محســن دانــک دیــروز در گفت وگــو با ایرنــا افزود: 
امسال میزان تولید برق این نیروگاه در مقایسه با مدت 

مشابه سال قبل ۲۴ درصد افزایش نشان می دهد.
او بــا بیــان اینکــه نیــروگاه منتظــر قائــم ۲۰ درصــد بــرق 
استان های تهران و البرز را تامین می کند، اظهار کرد: این 
نیروگاه به عنوان تنها نیروگاهی حرارتی اســتان البرز با 
تولید سه درصد برق شبکه کشور در شهرستان فردیس 
واقع شــده اســت. مدیرعامل شــرکت مدیریت تولید برق 
شــهید منتظر قائم فردیس اســتان البرز افزود: مجموعه 
نیروگاهــی منتظــر قائــم تابســتان بــا تولیــد ۲ میلیــون و 
۵۳۷ هزار و ۷۵۰ مگاوات ساعت انرژی برق در مقایسه 
با مدت مشــابه ســال گذشــته افزایش ۱۴ درصدی تجربه 
کــرد. دانک گفت: شــروع به کار نیــروگاه منتظر قائم که 
متشــکل از چهــار واحــد بخــار، ۶ واحد گازی و ســه واحد 
بخار ســیکل ترکیبی اســت از ۲۹ شهریور ۱۳۵۰ با تولید 

برق در نخستین واحد بخار آغاز شد.

افزایش 36 درصدی 
امدادرسانی هالل احمر کاشان 

به آسیب دیدگان جاده ای
معــاون مدیــر عامل و رئيــس جمعیت هالل احمر 
کاشــان اعــالم کرد کــه امدادرســانی به آســیب دیدگان 
در جاده هــای منتهــی بــه ایــن شهرســتان در شــش ماه 
اول ســال در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته 3۶ 

درصد افزایش یافته است.
شهرســتان کاشــان با جمعیت افزون بر ۳۶۴ هزار 
نفــر در فاصلــه حــدود ۲۰۰ شــمال اصفهــان، دارای ۲ 
پایگاه امداد و نجات جاده ای جمعیت هال احمر است. 
ســیدمنصور میرابوطالبــی در گفت  و گــو بــا خبرنــگاران 
اظهــار کــرد: در شــش مــاه نخســت امســال نجات گــران 
داوطلــب ایــن جمعیت با انجــام ۷۴ ماموریت، ۱۴۹ نفر 

از هموطنان آسیب  دیده را  امدادرسانی کردند.
او دربــاره مصــدوم شــدن ۱۱۳ نفــر در ایــن حوادث 
افــزود: امدادگــران جمعیــت هــال احمــر شهرســتان 
کاشان در این مدت ۳۰ مصدوم را برای درمان و بررسی 
بیشــتر با آمبوالنس به مراکز درمانی شهرســتان انتقال 
دادنــد. معاون مدیر عامل و رئيس جمعیت هال احمر 
کاشــان بیــان کــرد: نیروهــای داوطلــب ایــن جمعیت در 
پایگاه هــای امــداد و نجــات جاده ای کاشــان در ۲۸ فقره 
تصادف با تجهیزات فنی اقدام  به رهاســازی مصدومان 
از داخــل خــوردو کردنــد. میرابوطالبی از مردم خواســت 
بــرای امدادرســانی جمعیــت هــال احمــر در حادثه ها و 
ســانحه های طبیعــی، غیرطبیعــی و انســان ســاخت بــا 
شــماره اضطــراری ملــی ۱۱۲ تمــاس بگیرنــد.  او با تاکید 
بــر اینکــه نجات گــران ایــن ســازمان از نیروهــای جوان و 
مردمــی هســتند، افــزود: همشــهریان عزیــز می تواننــد 
پس از سپری کردن دوره های عمومی و تخصصی امداد 
و نجــات بــه عنــوان نیــروی داوطلــب در این ســازمان به 
کارگیــری شــوند. در پایــان معــاون مدیــر عامــل و رئيس 
جمعیــت هــال احمر کاشــان با بیان اینکــه اصفهان در 
مواقــع بحــران بــه عنــوان جایگزیــن تهــران تعیین شــده 
اســت، اضافــه کــرد: کاشــان نزدیک تریــن شــهر اســتان 
اصفهان  به تهران اســت که با وجود راه آهن، آزادراه و 
دارا بودن فرودگاه می تواند در مواقع بحران کمک کند.

 

تأمین ۱۱۰ میلیون متر 
 مکعب آب شرب گیالن

از سد شهر بیجار
مدیرعامــل شــرکت آب منطقه ای گیــالن از تأمین 
۱۱۰ میلیون متر مکعب آب شرب استان از سد مخزنی 
شهر بیجار )آیت هللا بهجت( در سال آبی۱3۹۹-۱۴۰۰ 

خبر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی آب منطقــه ای گیــان، 
وحیــد خرمــی بــا اعــام ایــن مطلــب اظهــار کــرد:  میزان 
ورودی بــه مخــزن ســد شــهر بیجــار )آیــت هللا بهجــت ( 
در ســال آبی گذشــته ۱۵۵ میلیون متر مکعب و میزان 

خروجی آن ۱۷۵ میلیون متر مکعب بوده  است.
او ادامــه داد: از ایــن میــزان خروجــی ، ۱۱۰ میلیــون متــر 
مکعــب بــرای مصــارف آب شــرب و حــدود ۲ میلیــون متر 
مکعــب بــرای مصــارف کشــاورزی و مابقــی نیــز مصــارف 
زیســت محیطی بــوده اســت . خرمــی دربــاره آبگیــری ۴۰ 
درصــدی ســد مخزنــی شــهر بیجــار گفــت:  اکنــون ۴۲ 
میلیون متر آب در مخزن ســد شــهر بیجار ذخیره ســازی 
شــده اســت . مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای گیــان 
در خصــوص تولیــد بــرق پــاک از نیــروگاه آبــی ســد شــهر 
بیجار اظهار کرد: در ســال آبی گذشــته )۱۴۰۰-۹۹( ، ۲۶ 
هــزار مــگاوات ســاعت بــرق از ایــن نیــروگاه تولیــد شــد . 
ســد مخزنــی شــهر بیجــار )آیــت هللا بهجــت ( از توابــع 
امام زاده هاشــم در ۳۵ کیلومتــری رشــت واقــع شــده و 
از نــوع ســنگریزه ای بــا رویــه بتنــی CFRD  و ارتفــاع آن 
از پــی ۹۰ متــر، طــول تــاج ۴۳۷ متــر و عــرض تــاج آن ۱۱ 
متــر اســت. حجــم کل مخزن، ۱۰۵ میلیــون متر مکعب و 
حجــم آب قابــل تنظیــم ســاالنه ۱۶۵ میلیــون متر مکعب 
است. این سد بر روی رودخانه زیلکی که آب با کیفیتی 
دارد، احداث و با هدف تامین آب شرب مورد نیاز عمده 
شــهرهای اســتان گیــان از جملــه رشــت، خشــک بیجار، 
کوچ اصفهان، خمام، لشت نشا، سنگر، آستانه اشرفیه، 
کیاشهر، الهیجان، سیاهکل، لنگرود، بندر انزلی، تامین 
آب مــورد نیــاز ۱۵۰ هکتــار اراضــی کشــاورزی و همچنین 
تولید ۶.۳ مگاوات انرژی برق آبی از ســوی ســه دســتگاه 
توربین با ظرفیت تولید هر کدام ۲.۱ مگاوات می باشد.
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در مراســم افتتــاح دو طــرح بــزرگ در 
حــوزه تامیــن آب شــرب پایــدار در نجف آباد 
به بهره برداری با هزینه ای بالغ بر 5۴ میلیارد 
ریال نماینده مردم شهرستان های نجف آباد 
و تیران و کرون در مجلس شــورای اســالمی 
با ابراز خشــنودی از اجرای طرح آبرســانی به 
جنوب نجف آباد تاکید کرد که اکنون دغدغه 
مسئوالن کشوری و استانی تامین پایدار آب 
شرب مردم است و در چند سال اخیر آبفای 
اســتان اصفهــان در ایــن مــورد بســیار خــوب 

عمل کرده است.
آزمایشــگاه میکروبیولــوژی آب نجف آباد 
کــه بزرگ تریــن آزمایشــگاه میکروبیولوژی آب 
اســتان اصفهــان محســوب می شــود، یکــی از 
طرح هــای افتتاح شــده  اســت کــه بــا صرف۲۴ 
میلیــارد ریــال در ســاختمان شــماره ۲ آبفــای 
نجف آباد تجهیز و راه اندازی شــده اســت. این 
آزمایشگاه با هدف پایش روزانه میکروبی آب 
شــرب منابــع، مخازن و شــبکه توزیــع، میزان 
کلــر باقیمانــده، PH و کــدورت آب شــهرهای 
ـهر و  ـه، فوالدشـ ـق، علویجـ اد ،دهـ ـ نجف آبـ
روســتاهای تحــت پوشــش راه انــدازی شــده 
اســت و نقــش به ســزایی در حفــظ ســامت و 
ارتقای کیفی آب شرب مناطق یاد شده دارد.
طرح آبرســانی به جنوب شــهر نجف آباد 
با هدف تامین آب شــرب پایدار ۵۳ هزار نفر 
ازســاکنان محات جنوبی شــهر نجف آباد و با 
صــرف هزینه ای بالغ بــر ۳۰ میلیارد ریال اجرا 
شــده اســت و ۴۳۰۰ مترلولــه و اتصــاالت بــا 
قطره هــای ۲۵۰ و ۳۰۰ میلی متردر حد فاصل 
بلــوار شــریعتی غربــی و خیابان های ســاحل، 
بیشــه، فرهیختــگان مانــدگار، حکیــم ســنایی 
و بهارســتان ایــن شــهر در مــدت ۷۷ روز بــه 

اجــرا درآمــد تــا مشــکل کاهش شــدید فشــار 
آب ســاکنان این مناطق در ماه های گرم سال 
برطــرف شــود.  ابوالفضــل ابوترابــی در ادامــه 
اظهــار کــرد: انتظــار مــی رود کــه در ماه هــای 
آینــده ســامانه دوم آبرســانی اصفهــان بــزرگ 
وارد مدار بهره برداری شود تا دسترسی مردم 
به آب شــرب در شــهرها و روســتاهای استان 

به صورت پایدار باشد. 
او بــر نیاز شــهر نجف آبــاد به بهره مندی 
ـرد: کشــاورزان،  ـان کـ ـد و بیـ ـاپ تاکیـ از پسـ
صنعت گــران، شــهرداری ها و دیگــر واحدهای 
فعــال خدماتــی در شــهر نجف آبــاد نیــاز بــه 

پســاب تولیــدی در نجف آبــاد دارنــد و درصدد 
هســتند تا با ایجاد کنسرســیومی متشــکل از 
شــهرداری ها و فعــاالن اقتصــادی و صنعتــی، 
ـال و  ـط انتقـ ـع آوری، خـ ـبکه جمـ ـل شـ تکمیـ
توســعه فــاز دوم تصفیه خانــه فاضــاب را بــا 
ســرعت عملیاتــی کننــد تــا بتواننــد از پســاب 

تصفیه شده استفاده کنند. 
ـای اســتان  ـل آبفـ ـه مدیرعامـ  در ادامـ
اصفهــان با بیان اینکه ســال آبــی۱۳۹۹-۱۴۰۰ 
خشــک ترین ســال  در ۵۲ ســال گذشــته بوده 
است، اعام کرد: بحران آب در نیمه نخست 
ســال جــاری موجــب کاهــش شــدید فشــار و 

قطع آب  بسیاری از مشترکین شد.
ـبکه  ـرای شـ اره اجـ ـ ـی دربـ ـم امینـ هاشـ
فاضــاب در شــهر نجف آبــاد افزود: تــا قبل از 
ســال ۱۳۹۰ تنها ۲۷ کیلومتر شــبکه فاضاب 
در ایــن منطقه اجرا شــده بــود در حالی که در 
ســال های اخیر بیش از ۲۵۰ کیلومتر در این 

منطقه شبکه فاضاب اجرا شده است. 
او اظهار امیدواری کرد که با بهره برداری 
از فــاز دوم تصفیه خانــه فاضــاب نجف آبــاد و 
اجرای بخشــی از خط انتقال فاضاب، بســتر 
واگــذاری هفت هزار انشــعاب جدید فاضاب 

در نجف آباد فراهم شود. 

فرمانــده ســپاه کربــال بــا خبــر از اجــرای 
ازندگی  ـ ـی، سـ ـروژه محرومیت زدایـ ۱۴5 پـ
و اشــتغال زا در بابــل و جویبــار اعتبــار ایــن 

طرح ها را ۶۰۰ میلیارد ریال اعالم کرد.
ســیاوش مســلمی در گفت وگــو بــا مهــر 
گفــت: ۱۵ پــروژه محرومیت زدایی شهرســتان 

بابل به ارزش ۳۶ میلیارد ریال بوده است.

او افتتاح شش واحد مسکن مددجویی، 
دو طرح آبرســانی، دو پل روســتایی به همراه 
۱۱ صندوق قرض الحسنه محله محور مردم یار 
و اشتغال زا را از جمله این طرح ها ذکر کرد.

فرمانــده ســپاه کربــا همچنیــن بــا بیان 
اینکــه بیســت و دومیــن مرکز واکسیناســیون 
بسیج و سپاه کربا در ساری راه اندازی شده 

اســت، گفــت: این مرکز دارای اســتانداردهای 
الزم است و می تواند روزانه بین ۷۰۰ تا هزار 

تزریق واکسن انجام دهد.
مسلمی یادآور شد: در مجموع در استان 
مازندران ۲۲ مرکز تجمیعی واکسیناســیون با 
کمک بســیج و ســپاه و نظارت دانشگاه علوم 

پزشکی استان راه اندازی شده است.

فرمانده سپاه کربا در پایان خاطرنشان 
ـبت هفتــه دفــاع  ـه مناسـ ـن بـ ـرد: همچنیـ کـ
مقــدس مرکز تخصصــی جدید درمانــگاه امام 
ـاح  ـهر افتتـ ـتان قائمشـ علــی )ع( در شهرسـ
شــد کــه شــامل بخش هــای چشــم پزشــکی، 
فیزیوتراپی و اندســکوپی بوده و برای آن ســه 

میلیارد تومان هزینه شده است.

بــه گفتــه معــاون برنامه ریــزی و امــور 
اقتصادی ســازمان جهاد کشــاورزی گلســتان 
در ۶ مــاه نخســت امســال بیــش از ۷5۰۰ 
میلیــارد ریــال تســهیالت بــه بهره بــرداران 
ا،  ـ ـتان در بخــش  گلخانه هـ ـاورزی اسـ کشـ
توســعه مکانیزاســیون، ســامانه های نویــن 
آبیــاری، صنایع تبدیلی، دام و طیور پرداخت 

شده است.
تســهیات  افــزود:  ــیدی  ش م ج ه  ـ ـ ن م آ
پرداختــی در قالــب بنــد الــف مــاده ۵۲، خــط 
ویــژه مکانیزاســیون، رونــق تولید، ســرمایه در 
گــردش و جهــش تولیــد از طریــق بانک هــای 
عامــل اســتان به ویــژه بانــک کشــاورزی بــه 
متقاضیــان پرداخــت شــد کــه در مقایســه بــا 

 مــدت مشــابه ســال قبــل ۲۵ درصــد افزایــش 
داشته است.

او اضافــه کــرد: بــا توجــه بــه آغــاز ســال 
زراعــی جدیــد و طبــق توافقات بــه عمل آمده 
با بانک کشــاورزی شــرایط دریافت تسهیات 
ســرمایه در گــردش بــرای متقاضیــان کشــت 

محصوالت زراعی پاییزه فراهم شده است.
جمشیدی با یادآوری اینکه سال گذشته 
بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای 
امهال تســهیات کشــاورزان خسارت دیده به 
بانک های عامل پرداخت شد، گفت: اقدامات 
الزم بــرای تمدیــد و امهال تســهیات از طریق 
مراجع اســتانی و کشوری برای سال جاری نیز 

در حال پیگیری است.

نماینــده مــردم بجنــورد، راز و جــرگالن، 
گرمه و جاجرم و مانه و ســملقان در مجلس 
شــورای اســالمی اعــالم کــرد کــه ســه پــروژه 
درمانی در خراسان شمالی افتتاح می شود.

ـا  ـر در نشســت خبــری بـ محمــد پاکمهـ
اصحاب رســانه که در محل ســالن اجتماعات 
هــال احمــر خراســان شــمالی برگزار شــد، با 
بیان اینکه مراکز درمانی و خدمات بهداشــت 
و درمــان در اســتان بایــد افزایــش پیــدا کنــد، 
ـق  ـق موفـ ـیون تلفیـ ـرد: در کمیسـ ـه کـ اضافـ
شــدیم کــه ســه پــروژه درمانــی بیمارســتانی 
در شهرســتان های راز و جــرگان، بجنــورد، و 
مانه و سملقان مصوب کنیم که این پروژه ها 

دارای ردیف اعتباری هستند.
او بــا اعام اینکه کلینیک تخصصی امام 
رضــا)ع( در بجنورد نیز به بهره برداری خواهد 
رســید، افــزود: بــرای ایــن پــروژه ۱۲ میلیــارد 
تومــان اعتبــار اولیــه و ۴۰ میلیــارد تومــان تــا 
پایــان کارِ پــروژه مصــوب شــده اســت و ایــن 
پــروژه دارای چهــار هزار و ۷۰۰ متر بنا و چهار 

هزار و ۲۰۰ متر محوطه است.
نماینــده بجنــورد  با بیــان اینکه حق نوار 
مــرزی دوبــاره برقــرار می شــود، تصریــح کــرد: 
خراســان شــمالی دارای ۳۰۰ کیلومتــر مــرز 
مشــترک اســت کــه مســاله حــق نوار مــرزی و 
ســهمیه ســوخت مرزنشــینان از موضوعــات 
مهــم برای پیگیری اســت و به دنبــال دریافت 

سهمیه سوخت مرزنشینان هستیم.

پاکمهر با تاکید بر اینکه سهمیه سوخت 
مرزنشــینان بیــن ۷۵۰ تــا یــک میلیــون تومان 
اســت، ادامه داد: ۱۲ اســتان مرزی در کشــور 
داریم که به تعدادی از این اســتان ها ســهمیه 
ســوخت مرزنشــینان تعلــق نگرفتــه اســت و 
خراســان شــمالی یکی از این استان هاســت و 
به طور قطع به دنبال مطالبات مردم اســتان 

هستیم.
نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای 

اســامی بــا تاکیــد بــر اینکــه انتقــال آب 
دریای عمان به استان بسیار مورد اهمیت 
است، تاکید کرد: ۳۰۰ روستای استان در 
معــرض تنش آبی قــرار دارند و انتقال آب 
دریای عمان به اســتان می تواند بخشی از 

این تنش های آبی را حل کند.
او با بیان اینکه بیش از ۸۵ روستا با 
تانکر آب شرب  دریافت می کنند، تصریح 
کــرد: ۱۱ دشــت ممنوعــه در اســتان داریــم 
کــه از ایــن تعــداد هشــت دشــت ممنوعــه 

بحرانی است.
اهمیــت  بــر  اکیــد  ت ا  ـ ـ ب ر  ـ ـ ه م ک ا پ
واکسیناسیون برای مقابله با کرونا اضافه 
کرد: میزان بستری سنین ۶۰ سال به باال 
کــه واکســن تزریــق کــرده بودنــد، کاهــش 
چشــمگیری یافته اســت و به همین دلیل 
باید تمام افراد واکســینه شــوند و این تنها 

راه مقابله با کرونا است.
نماینــده بجنــورد بــا تاکیــد بــر اینکــه 

ـی، روح و روان،  ار اجتماعـ ـ ـ ا در رفت ـ ـ کرون
آمــوزش، اقتصــاد و... اثرگــذار بــوده اســت، 
تصریــح کــرد: اگــر بخواهیــم مقابله مناســبی 
بــا کرونــا داشــته باشــیم بایــد فرهنــگ تزریق 

واکسن را رواج دهیم.
او با اعام اینکه صنایع استان بر اساس 
قانــون موظــف به اجرای مســئولیت اجتماعی 
هســتند، تاکیــد کــرد: اکنون بر اســاس قانون 
صنایع استان باید یک درصد از درآمد خالص 

را در حــوزه مســئولیت اجتماعــی اختصــاص 
دهنــد کــه بــه دنبــال افزایــش ایــن اعتبــارات 

هستیم.
 ۴۰۸ اختصــاص  از  پاکمهــر  ــان  ی ا پ ر  د
ارد تومــان اعتبــار محرومیت زدایــی بــه  ـ میلیـ
اســتان خبــر داد و گفت: اعتبــارات مذکور در 
اســتان بی ســابقه بــوده اســت و در مجلــس 
ســاماندهی  بــال  ن د ه  ـ ـ ب ی  م ا ـ ـ س ا ی  را و ـ ـ ش

اختصاص این اعتبارات به استان هستیم.

3 پروژه درمانی در خراسان شمالی افتتاح می شود

پرداخت ۷.5 هزار میلیارد ریال وام به کشاورزان گلستان 

اجرای ۱۴5 پروژه محرومیت زدایی و مردم یاری در بابل 
و جویبار

افتتاح طرح آبرسانی به جنوب شهر نجف آباد 
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جور دیگر باید دید
راضیه حسینی

وزیر راه و شهرسازی: »با هدف تسریع در انتقال 
زائران مراســم اربعین به ایران، از آنان تســت پی سی آر 
کرونــا گرفتــه نمی شــود و این تســت به صورت چشــمی 

انجام می شود.« 
اشــعه  چشــم ها 
منتقــل  را  خاصــی 
حــاوی  کــه  می کننــد 
از  مشــخصی  اطالعــات 
سالمت جسمی، روحی 
آدم هاســت.  ذهنــی  و 
مطالعــات، نشــان داده 
را  قابلیــت  ایــن  کــه 
هیــچ کشــوری کشــف نکــرده اســت و فقــط ما هســتیم 
کــه فهمیده ایــم. البته نخواســتیم ریا شــود و تــا به حال 
هیچ جــا عنــوان نکرده ایــم؛ ولــی حــاال بنــا بــه ضــرورت 
می گوییــم کــه مــا بــه این تکنولــوژی رســیده ایم و از این 
بــه بعــد قــرار اســت چشــمی چشــمی خیلــی از کارها را 

پیش ببریم.
 اصــالً تســت کرونا که چیزی نیســت، کار یکی،دو 
دقیقه است. ما این قابلیت را داریم که از چشم افراد، 
کل پرونــده پزشــکی آنهــا را اســکن کنیــم. بــاورش برای 
شــما که به علم جدید هنوز دسترســی ندارید، ســخت 
اســت؛ ولــی مــا بــا همین تســت چشــمی  می فهمیم که 
میزان کلســترول، قند خون ناشــتا، قند دو ســاعت بعد 
از غذا، هموگلبین، ویتامین دی و.. فرد مورد نظر چقدر 
اســت. حتــی می تــوان  ناراحتی هــای روحی ، وســواس ، 

فوبیا، اضطراب ها و... را هم متوجه شد.
 اجــازه بدهیــد ایــن خبــر خــوب را هــم بدهیــم، در 
مراســم و تجمعات دیگر که نیاز به تســت چشــمی بود 
یــک پزشــک و روانپزشــک هــم می گذاریــم تــا همان جــا 
یــک  نســخه و داروهــای مــورد نظــر را بنویســند و کالً 

چک آپ چشمی انجام شود.
تمامــی  در  قابلیــت  ایــن  از  نزدیــک  آینــده ای  در   
مطب های پزشــکی، آزمایشــگاه ها، مراکز مشــاوره و ... 
اســتفاده می شــود و  دیگــر مــردم مجبــور نخواهنــد بود 
کلــی آزمایــش و تســت بدهنــد تــا بفهمنــد مشکل شــان 

چیست. 
مثــالً می تواننــد برونــد در مطــب دکتــر بنشــینند و 
فقط به پزشــک مورد نظر زل بزنند. پزشــک هم بعد از 
ده دقیقه تجویز کند که باید عمل قلب باز انجام دهند 
و دریچه چپ تعویض شود. یا روی صندلی نمونه گیری 
خون در آزمایشگاه بنشینند، پرستار به چشم های شان 
زل بزنــد و پنــج دقیقه بعد جــواب آزمایش خون و ادرار 

با هم آماده شود و از بلندگو اسم شان را صدا بزنند.
باقــی قابلیت هــا را بعداً خدمت تان عرض می کنیم 

تا زیادی ذوق زده نشوید. برای قلب تان خوب نیست.
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در سایت روزنامه بخوانید:

بازنشســتگان ســال ۹۹ وزارت آمــوزش و 
پرورش از پرداخت نشــدن پاداش پایان خدمت 

خود خبر دادند.
بــه گــزارش ایلنــا، بازنشســتگان ســال ۹۹ 
نشــدن  پرداخــت  از  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت 
پــاداش پایــان خدمــت خــود خبــر دادنــد و اعــالم 
کردنــد کــه ســازمان برنامــه و بودجــه بــه آن هــا 

»پاسخِ سرباال« می دهد. 
بازنشســتگان آمــوزش و پــرورش می گوینــد 
که یک مسئول سازمان مرکزی در پاسخ به آن ها 
اعــالم کــرده که فعال باید منتظر بمانند تا بودجه 

آن تامیــن شــود. پرداخــت پــاداش پایــان خدمت 
کلیــه بازنشســتگان در »بنــد )و( تبصــره ۲ قانون 
بودجــه ۱۴۰۰« پیش بینــی شــده و ظاهــرا دولــت 
دوازدهم مسئول پرداخت آن بود؛ اما به گفته ی 
ایــن بازنشســتگان، دولت دوازدهــم تعهد خود را 
به دولت سیزدهم منتقل کرد و این دولت هم از 
نبــود منابــع و متعهد نبودن دولت گذشــته گالیه 

می کند. 
بازنشســتگان آمــوزش و پــرورش همچنیــن 
می گوینــد کــه ارزش پاداش آن ها بــر اثر تورم به 

شدت نزول پیدا کرده است.

و  کشــور  کل  در  مســکن  خریــد  تقاضــای 
 ۲.۵ رشــد  امســال  شــهریور  در  تهــران  شــهر 
برابری نســبت به ماه گذشــته داشــت؛ آمارهای 
افزایــش ۲ درصــدی قیمــت  از  غیررســمی هــم 

حکایت دارد.
بــه گــزارش ایســنا، بــازار مســکن بــه لحــاظ 
در  توجهــی  قابــل  جهــش  بــا  معامــالت  حجــم 
شــد.  مواجــه  مــرداد  بــه  نســبت  شــهریور۱۴۰۰ 
از معامــالت مســکن،  ثبت شــده  آمارهــای خــام 
رشــد ۱۵۵ درصــدی قراردادهــای خریــد و فــروش 
در تهــران و افزایــش ۱۴۸ درصــد در کل کشــور را 
نشــان می دهد. شهریور ۱۴۰۰ تعداد ۹۱۲۴ مورد 
خریــد و فــروش ملــک در پایتخــت انجام شــده و 
در کل کشــور این رقم ۵۳ هزار و ۱۱۶ فقره بوده 

است.
در واقــع بــازار ملــک بــه لحــاظ حجــم تقاضا 
با رشــد ۲.۵ برابری در کل کشــور و شــهر تهران 
نســبت بــه مــاه قبــل مواجــه شــد. از ســوی دیگر 
آمــار ســامانه های ملکــی از افزایــش ۱.۵ برابــری 
حجــم عرضــه در مقایســه با مــرداد حکایت دارد. 
با این حال قیمت های پیشنهادی حدود ۲ درصد 
افزایــش پیــدا کــرده که با توجه به رشــد ســنگین 
معامالت، رقم قابل توجهی محســوب نمی شــود. 
در واقــع بــازار در یک رونــق غیرتورمی قرار گرفته 

است.
جــدا از آنکــه معموال در شــهریور با افزایش 
جابه جایــی خانوارهــا قبــل از بازگشــایی مــدارس 
مواجــه می شــویم بــه نظر می رســد امســال عامل 
ثانویــه ای نیــز در تحــرک نســبی بــازار مســکن در 

مقایســه بــا پنــج مــاه قبــل از آن تاثیرگــذار بــوده 
اســت. رشــد تقاضای خریــد ملــک در آخرین ماه 
از نیمه اول سال تا حد زیادی به تغییر انتظارات 
از گشــایش در ارتباطات بین الملل و تاثیر آن بر 

اقتصاد کشور مربوط می شود.
از  قبــل  تــا  می دهــد  نشــان  بررســی ها 
شــهریورماه این برداشــت وجود داشت که دولت 
جدیــد بــه ســمت احیــای برجــام حرکــت خواهــد 

کــرد. امــا بــه تدریــج ایــن گمانه زنــی ایجــاد شــد 
کــه ممکــن اســت مذاکــرات هســته ای بــه طــول 
بینجامــد. بــه همین دلیل بخــش قابل توجهی از 
ســرمایه گذاران اقــدام به خریــد دارایی های ثابت 
کردنــد. بــا وجــود آنکــه در شــش ماهــه نخســت 
امســال حجــم معامــالت مســکن در کل کشــور 
کاهــش ۳۷ درصــد و در تهــران افــت ۴۸ درصــد 
داشــته، بــه یکبــاره در شــهریور بــا جهــش تقاضا 

برای خرید ملک مواجه شدیم.
بــا اینکه هنوز آمار بانک مرکزی درخصوص 
تحــوالت بــازار مســکن شــهر تهــران ارائه نشــده، 
اطالعات ســامانه های ملکی از رشــد دست کم ۲ 
درصــدی قیمت های پیشــنهادی نســبت به مرداد 
حکایت دارد. رشد حجم عرضه به همراه افزایش 
تقاضا و افزایش نســبی قیمت ها بازار مســکن را 

در آستانه رونق غیرتورمی قرار داد.

از معامــالت  بانــک مرکــزی،  طبــق گــزارش 
مســکن شــهر تهران در فروردیــن ۲.۱ هزار فقره، 
در اردیبهشت ۳.۹ هزار، در خرداد ۵.۱ هزار، در 
تیر ۵.۱ هزار، در مرداد ۵.۵ هزار قرارداد خرید و 
فروش مســکن انجام شــده است. در شهریورماه 
امــا بــر اســاس اطالعــات خــام ســامانه امــالک و 
فــروش  و  خریــد  قــرارداد  هــزار   ۹.۱ مســتغالت 
ملک در تهران منعقد شــده که ممکن است آمار 

قطعی بیش از این تعداد باشد.
شــهریورماه  در  دیگــر  توجــه  قابــل  اتفــاق 
جهش ســنگین تعداد قراردادهای اجاره طی یک 
مــاه اخیــر اســت. آنطــور کــه آمــار اولیــه حکایــت 
می کنــد در شــهریور ۱۴۰۰ در کل کشــور حــدود 
۴۵۳ هــزار اجاره نامــه بــه امضــا رســیده کــه در 
مقایســه بــا مــرداد رشــد عجیــب ۸۰۰ درصــدی را 
نشــان می دهد. در تهران نیز طی شــهریور ۱۴۰۰ 
تعــداد ۶۹ هــزار قرارداد اجاره منعقد شــده که از 
افزایــش ۵۹۰ درصــد نســبت بــه مــاه قبــل از آن 

حکایت دارد.
اســت  آن  از  حاکــی  دریافتــی  نمایه هــای 
تقاضای بالقوه مسکن که از توان خرید برخوردار 
نیســت، همزمــان با آخرین مهلــت جابه جایی به 
ســمت بــازار اجــاره ســوق یافتــه اســت. از طــرف 
دیگر به دلیل نزدیک شــدن به پایان مهلت ثبت 
اطالعات ســکونتی در ســامانه امالک و اســکان و 
اعمال مالیات بر خانه های خالی، در شرایطی که 
بازار فروش ملک طی پنج ماه اول سال در رکود 
قرار داشته، بخشی از فایل های فروش وارد بازار 

اجاره شده است.

کــه  می دهــد  نشــان  بررســی ها  نتایــج 
بیشترین سهم منابع درآمدی خانوارهای شهری 
و روســتایی در ســال گذشــته از محل یارانه ها، 
حقــوق بازنشســتگی و اجــاره مســکن شــخصی 

بوده است.
بــه گــزارش ایســنا، تعیین حداقل دســتمزد 
کارگران یکی از مهمترین چالش های حوزه روابط 
کار و دغدغه شــورای عالی کار در ماه های پایانی 
هــر ســال اســت. به اعتقــاد کارشناســان موضوع 
ســه جانبه گرایــی بایــد بــه نحــوی صورت گیــرد تا 
حداقل دستمزد مصوب بتواند هزینه های زندگی 
خانــوار کارگــری بــرای تامیــن نیازهــای ضــروری را 

پوشش دهد.
قانــون کار در مــاده ۴۱ صراحتــا اعــالم کرده 

حداقــل دســتمزد کارگران بر اســاس نــرخ تورم و 
بــه گونــه ای تعیین شــود تا معیشــت یــک خانوار 
کارگری که متوسط تعداد افراد آن توسط مراجع 

رسمی اعالم می شود را تامین کند.
مرکــز آمــار و اطالعــات راهبردی وزارت کار 
در گزارشــی نســبت حداقــل دســتمزد کارگــران 
بــه متوســط درآمــد و هزینــه خانوارهــای کشــور 
بــرای نقــاط شــهری و روســتایی را مورد بررســی 
قرار داده اســت. مبنای متوســط درآمد و هزینه 
خانوارهای کشــور برای نقاط شهری و روستایی 
درآمــد  و  هزینــه  آمارگیــری  طــرح  اســاس  بــر 

خانوار بوده است.
گــزارش در ســال ۱۳۹۹،  ایــن  بــه موجــب 
متوســط درآمــد ســاالنه یــک خانــوار شــهری ۷۴ 

میلیــون و ۶۷۴ هــزار و ۴۰۰ تومــان و متوســط 
درآمــد یــک خانــوار روســتایی حــدود ۴۲ میلیــون 
تومان بوده که این مقدار نســبت به ســال ۱۳۹۸ 
در خانوارهــای شــهری ۳۸ درصــد و درخانوارهای 

روستایی ۴۱.۶ درصد رشد داشته است.
منابــع  ســهم  بیشــترین   ۱۳۹۹ ســال  در 
درآمــدی یــک خانوار شــهری معــادل ۵۲.۹ درصد 
و خانوار روستایی معادل ۳۷.۵ درصد مربوط به 

سایر درآمدهای یک خانوار بوده است.
خانوارهــای  درآمــدی  منابــع  درصــد   ۵۲.۹
کــه  بــوده  درآمدهــا  ســایر  بــه  مربــوط  شــهری 
منظور از ســایر شــامل یارانه، اجاره بهای مســکن 
شــخصی، حقوق بازنشســتگی و دیگر درآمدهای 

متفرقه است.

خانوارهــای  درآمــدی  منابــع  درصــد   ۳۱.۴
شــهری از محل مزد و حقوق بگیری، ۱۴.۲ درصد 
از محل مشــاغل آزاد غیر کشــاورزی و ۱.۵ درصد 
شــده  تامیــن  کشــاورزی  آزاد  مشــاغل  محــل  از 

است.
خانوارهــای  درآمــدی  منابــع  بخــش  در 
روســتایی نیــز عمــده درآمــد خانوارهــا مربــوط به 
مــزد و حقــوق بگیــری و ســایر درآمدهــا بــوده بــه 
نحــوی کــه ۳۷.۵ درصــد منابع درآمــدی خانوارها 
از اجــاره بهــای مســکن شــخصی، یارانــه و حقوق 
و  مــزد  محــل  از  درصــد   ۳۲.۷ و  بازنشســتگی 
حقوق بگیــری تامین شــده و مابقی به درآمدهای 
حاصل از مشاغل آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی 

اختصاص دارد.

همچنین متوســط هزینه ساالنه یک خانوار 
شهری در سال گذشته ۶۳ میلیون و ۴۶۸ هزار و 
۴۰۰ تومان و متوسط هزینه یک خانوار روستایی 
کــه در  بــوده  ۳۴ میلیــون و ۸۹۸ هــزار تومــان 
مقایسه با سال ۱۳۹۸ از رشد ۳۰.۵ درصدی در 
بخش خانوارهای شهری و رشد ۳۱.۲ درصدی در 

بخش خانوارهای روستایی حکایت دارد.
نتایــج ایــن گــزارش نشــان می دهــد کــه در 
سال ۱۳۹۹ هزینه های ساالنه خانوارهای شهری 
و روســتایی بــه تناســب درآمدهــای ســاالنه آنهــا 
افزایــش داشــته و تفــاوت بیــن درآمــد و هزینــه 
ساالنه خانوارهای شهری حدود ۱۱ میلیون تومان 
و خانوارهــای روســتایی حــدود ۸ میلیــون تومــان 

بوده است.

براساس آمارها تاکنون بیش از ۱۹ هزار نفر 
از متقاضیــان کار واحــد شــرایط در طــرح مشــوق 
بیمــه ای ثبت نام کرده و بیــش از ۶۳۰۰ کارفرما از 

مزایای طرح مشوق بیمه ای برخوردار شدند.
بــه گــزارش ایســنا، طرح اعمال مشــوق های 
بیمــه کارفرمایــی براســاس بنــد الــف تبصــره  ۱۸ 
قانون بودجه ســنواتی برنامه ششم توسعه و در 
چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی با هدف 
تحرک بخشی به بازار کار به اجرا درآمده است.

و  کارفرمایــان  از  بــرای حمایــت  طــرح  ایــن 
صاحبان کســب و کارهای آســیب دیده از شــیوع 
و  ترغیــب  بــا  اشــتغال  ایجــاد  و  کرونــا  ویــروس 
تشــویق کارفرمایان کارگاه های تولیدی و خدماتی 
به استفاده از نیروی کار جدید تهیه و ابالغ و در 

دستور کار قرار گرفت.
کارفرمایــان کارگاه ها و موسســات مشــمول 
از  جدیــد  کار  نیــروی  کارگیــری  بــه  صــورت  در 
مشــوق های بیمــه ای بــه مــدت دو ســال بهره منــد 

خواهند شد.
مشــوق بیمه، وجهی معادل حق بیمه سهم 
کارفرمــا بــه عــالوه ۳ درصــد ســهم بیمــه بیــکاری 
اســت که درچارچوب دستورالعمل طرح، ماهانه 
بــه حســاب کارفرمــا واریــز می شــود؛ در واقع ۲۳ 
درصــد حداقــل دســتمزد تعییــن شــده از ســوی 
شــورای عالــی کار بابــت مشــوق بیمــه ای در نظــر 
گرفته شــده که از ســوی دولت به حســابکارفرما 
واریــز شــده و وزارت کار وظیفــه نظــارت بر آن را 

برعهده دارد. آخرین گزارش عملکرد طرح مشوق 
بیمه کارفرمایی نشــان می دهــد که تاکنون بیش 
از  ۶۳۰۰ کارفرمــا بــرای بهره منــدی از معافیــت 
حق بیمه ثبت نام کرده و از مجموع ۱۹ هزار نفر 
از جوینــدگان کار  ۱۶ هــزار نفــر جــذب بــازار کار 

شده اند.
کارفرمایــان بــرای برخــورداری از مزایــای این 
طــرح نیازمنــد داشــتن مجــوز فعالیــت از مراجــع 
کارگاهــی  بیمــه  کــد  داشــتن  و  کشــور  رســمی 

هستند.
کارجویــان نیــز بــا داشــتن مــدرک تحصیلــی 
و  ســال   ۳۸ ســن  حداکثــر  باالتــر،  و  لیســانس 
تامیــن  بیمــه  مــاه   ۳۶ حداکثــر  ســابقه  داشــتن 

اجتماعی می توانند در این طرح ثبت نام کنند.
بیــکاران و کارفرمایــان بــه صــورت جداگانــه 
ســامانه  در  ثبت نــام  و  مراجعــه  بــا  می تواننــد 
http://moshavegh.mcls.gov.ir ثبت نام کرده 

و از مزایای این طرح بهره مند شوند.

در شــرایطی کــه آمــار واکسیناســیون در 
کشور به نزدیکی ۶۰ میلیون دز رسیده است، 
صــدور مجوز ســفرهای بین اســتانی به عنوان 
مشــوقی بــرای افراد واکســینه شــده پیشــنهاد 
شده و به نظر می رسد، طرح کنترل هوشمند 
کرونــا کــه یکــی از بخش های آن نیز ســفرهای 

هوشمند است به مرحله اجرایی برسد.
آخریــن  اســاس  بــر  ایســنا،  گــزارش  بــه 
آمارهای منتشر شده از سوی وزارت بهداشت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی ۳۵ میلیــون و ۴۹۱ 
هــزار و ۷۲۷ نفــر دوز اول واکســن کرونــا و ۱۵ 
میلیــون و ۴۶۷ هــزار و ۲۵۵ نفــر نیــز دوز دوم 
را تزریق کرده اند و مجموع واکســن های تزریق 

شــده در کشــور بــه ۵۰ میلیــون و ۹۵۸ هــزار و 
۹۸۲ دوز رسید.

همچنیــن در ۲۴ ســاعته روز ســوم مهــر، 
یــک میلیــون و ۱۶۹ هــزار و ۴۷۸ دوز واکســن 
کرونا در کشور تزریق شده است. در عین حال 
افراد واجد شرایط برای تزریق واکسن حتما در 

سامانه salamat.gov.ir  ثبت نام کنند.
آمارهــای  کاهــش  و  واکسیناســیون  رونــد  ایــن 
ابتــال و فوتی هــای کرونــا بــه گونه ای بــود که آمار 
جانباختگان کرونایی از بیش از ۶۰۰ نفر به کمتر 
از ۳۰۰ نفر در روزهای گذشته رسید و روند ابتال 

نیز به همین نسبت کاهش پیدا کرد.
در چنین شــرایطی به نظر می رســد که به 

زودی مجوز ســفرهای داخلی و خارجی و دیگر 
مشــوق ها ماننــد بهره منــدی از برخــی خدمــات 
و اســتفاده از آن هــا ماننــد حضور در پاســاژها، 
اســتخر، ســینما و... بــرای افــرادی کــه هــر دو 
دز واکســن را دریافــت کرده انــد، در نظر گرفته 

خواهد شد.
اســتاندار  بندپــی،  محســنی  انوشــیروان 
بحــث  در  کــرد:  اظهــار  بــاره  ایــن  در  تهــران 
واکسیناســیون رابطــه معنــاداری میــان کاهش 
ابتــال، مــرگ و میــر و کوتــاه کــردن زمــان ابتال با 
تزریق واکسن وجود دارد. لذا باید مشوق هایی 
را بــرای مــردم در جهــت تزریــق واکســن ایجــاد 
کنیــم. در همیــن راســتا بــه ســتاد ملــی کرونــا 

پیشــنهاد می دهیــم کــه افــرادی مــی تواننــد بــه 
ســفر برونــد کــه کارت واکســن دارنــد. یعنــی 
بــه جــای مجوزهــای قبلــی کــه توســط راهــور و 
ترددهــای  بــرای  می شــد  صــادر  فرمانداری هــا 
بیــن اســتانی کارت هــای واکســن رویــت شــود. 
همچنیــن ارائــه خدمــات در اســتخرهای روبــاز، 
تاالرها و حتی ورود به پاســاژهای خرید نیز به 
عنــوان طــرح تشــویقی بــرای افــرادی کــه  کارت 

واکسن دارند امکانپذیر باشد.
البته پیش از این نیز رضا نفیسی، رئیس 
نقــل،  و  حمــل  ایمنــی  مقــررات  تدویــن  مرکــز 
پدافنــد غیرعامــل و مدیریــت بحــران وزارت راه 
و شهرســازی در ایــن بــاره گفتــه بود کــه اجرای 

سیســتم هوشــمند کرونــا مدتــی اســت مــورد 
بحث و بررسی قرار گرفته و بر اساس آن مقرر 
شــده، اطالعــات افــرادی کــه هر دو دز واکســن 
را دریافــت کرده انــد، وارد این سیســتم شــود و 
محدودیت هــای کرونایــی ماننــد ممنوعیت های 

سفر برای آن ها لغو شده و کاهش یابد.
وی افــزود: بــه گونــه ای کــه اگــر ایــن افراد 
واکســینه شــده خواســتند برای ســفر با وسایل 
اتوبــوس،  قطــار،  ماننــد  عمومــی  حمل ونقــل 
هواپیمــا یا خودروی شــخصی خود اقدام کنند، 
مشکلی برای آن ها وجود نداشته باشد بتوانند 
این کار را انجام دهند و حتی بدون مشکل به 

سفرهای خارجی بروند.

اولین محموله واکسن کرونا 
برای ۳ تا ۱۷ ساله ها وارد 

کشور شد
روز یکشــنبه ۶ میلیــون دوز واکســن کرونــا )تــک 
دوز( از مجمــوع ۱۲ میلیــون دوز توصیــه شــده بــرای 
ســنین ۳ الــی ۱۷ ســال وارد کشــور و تحویــل وزارت 

بهداشت شد.
 بیســت ودومین محموله واکســن کرونا تهیه شده 
از ســوی جمعیــت هالل احمــر حــاوی ۶ میلیون واکســن 
تک دوز، یکشــنبه؛ چهارم مهر در فرودگاه امام خمینی 
)ره( به وزارت بهداشــت تحویل داده شــد. محمدحســن 
قوســیان مقــدم، دبیــرکل جمعیت هالل احمر از شــروع 
واکســن کرونــا  میلیــون دوزی  واردات محموله هــای ۶ 
تهیــه شــده از ســوی ایــن جمعیــت در فصــل پاییــز خبــر 
داد و گفــت: بــا ورود اولیــن محموله ۶ میلیون دوزی به 
ایــران، بــه طــور کلی این جمعیت از اردیبهشــت تاکنون 
۴۶ میلیون و ۳۹۰ هزار دوز واکسن به کشور وارد کرده 

است.
اعــالم واردات  بــا  محمــد حســن قوســیان مقــدم 
واکســن تک دوز برای ســنین ۳ تا ۱۷ ســال گفت: امروز 
۶ میلیــون دوز واکســن کرونــا )تــک دوز( از مجمــوع ۱۲ 
میلیــون دوز توصیــه شــده بــرای ســنین ۳ الی ۱۷ ســال 

وارد کشور و تحویل وزارت بهداشت شد.
بــه عهــد کشــور  از وفــای  امیــدواری  ابــراز  بــا  وی 
چیــن بــرای ادامــه ی رونــد واردات واکســن افــزود: طبــق 
برنامه ریــزی انجــام شــده هــر هفتــه و یا هفتــه ای دوبار 
محموله هــای ســنگین تری از واکســن کرونــا که نوع آن 

هم سینوفارم است به کشور وارد خواهیم کرد.
قوســیان مقــدم بــا بیــان اینکه اکنون بیــش از یک 
میلیــون واکســن روزانــه  در کشــور تزریــق مــی شــود، 
گفــت: بیشــترین حجــم وارداتــی واکســن بــه کشــور از 
نــوع ســینوفارم بــوده کــه بــا کمترین عوارض بیشــترین 
تاثیرگــذاری را داشــته اســت، بنابراین بهتر اســت مردم 
در انتخاب نوع واکسن وسواس به خرج ندهند و برای 
واکسیناســیون خود و اطرافیانشــان هرچه زودتر اقدام 

کنند.
امیــدواری  ابــراز  هالل احمــر  جمعیــت  دبیــرکل 
کــرد کــه بــا ســرعت بــاالی واردات واکســن و همچنیــن 
واکسیناســیون در کشــور، وعده وزیر بهداشت مبنی بر 
پایــان واکسیناســیون عمومــی در دهــه مبــارک فجر نیز 

محقق شود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی هالل احمــر، قوســیان 
مقــدم گفــت: از مردم می خواهم تا برای تزریق واکســن 
خاصی تعصب نداشته باشند، اکنون تمام واکسن های 
دارنــد،  را  بهداشــت  وزارت  تاییــد  کشــور  در  موجــود 
بنابرایــن الزم اســت تــا همــه مردم با واکسیناســیون به 

موقع باعث قطع زنجیره کرونا شوند.

رونق بازار مسکن در آخرین ماه تابستان

یارانه، حقوق بازنشستگی و اجاره؛ بیشترین منبع درآمد خانوارها

بهره مندی ۶۳۰۰ کارفرما از مشوق های بیمه ای

سفرهای بین استانی مشوقی برای واکسینه شدگان

از سوی معاونت آموزش متوسطه، دستورالعمل 
در  طرح  های خوداتکایــی  ارزشــیابی  و  »اجــرا 
مدارس شــبانه روزی« بــه ادارات کل آموزش و 

پرورش استان ها ابالغ شد.
بــه منظــور آشــنایی  ایســنا،  گــزارش  بــه 
و آمــوزش دانش آمــوزان داوطلــب، در زمینــه 
مشاغل و مهارت های مورد عالقه آنان با توجه 
متناســب  مــدارس شــبانه روزی،  امکانــات  بــه 
بــا ویژگی هــای اقلیمــی و بــا تأکیــد بــر حرفه ها 
محــل  بــه  مربــوط  مناطــق  بومــی  مشــاغل  و 
اســتقرار مــدارس شــبانه روزی، همچنیــن، بــا 

توجه به اهمیت موضوع مهارت آموزی به ویژه 
»آمــوزش یــک مهــارت بــرای دانش آمــوزان« و 
»ایجاد ظرفیت های برون ســازمانی جدید«، از 
سوی معاونت آموزش متوسطه، دستورالعمل 
در  طرح  های خوداتکایــی  ارزشــیابی  و  »اجــرا 
مدارس شــبانه روزی« به ادارات کل آموزش و 

پرورش استان ها ابالغ شد.
تقویــت  دســتورالعمل،  ایــن  اســاس  بــر 
فرهنگ کار، تالش ، تعاون و مسئولیت پذیری، 
زمینــه  در  دانش آمــوزان  آمــوزش  و  آشــنایی 
آنــان،  عالقــه  مــورد  مهارت هــای  و  مشــاغل 

غنی ســازی اوقات فراغــت دانش آموزان، ایجاد 
اشــتغالی فارغ التحصیــالن  بــرای خــود  زمینــه 
مــدارس شــبانه روزی و اســتفاده از درآمدهــای 
حاصــل از اجــرای طرح هــای خوداتکایــی بــرای 
ارتقــاء ســطح کمــی و کیفــی امــور آموزشــی و 
رفاهــی مــدارس شــبانه روزی از اهــداف »اجــرا 
و ارزشــیابی طرح  های خوداتکایــی در  مــدارس 
شــبانه روزی« اســت. بر این اساس، مخاطبان 
دوم  و  اول  دوره  دانش آمــوزان  طــرح،  ایــن 
شــبانه روزی  دبیرســتان های  نظــری  متوســطه 

)عادی و نمونه دولتی(، هستند.

پاداش بازنشستگان آموزش و پرورش واریز نشددستورالعمل خوداتکایی مدارس شبانه روزی ابالغ شد


