
نتایج یک افکارسنجی آنالین در ایرنا نشان 
می دهد که اکثریت مردم با مصوبه مجلس برای 
آزادســازی واردات خــودرو موافــق و بیشــتر مردم 
معتقدنــد ایــن مصوبــه بــه میــزان زیــاد بــر بهبود 
صنعــت  محصــوالت  قیمــت  کاهــش  و  کیفیــت 

خودروسازی کشور تاثیر دارد.
ســازمان خبرگــزاری جمهوری اســامی )ایرنا( 
که وابسته به دولت است، به منظور اطاع رسانی 
و  موضوع هــا  مــورد  در  عمومــی  آرای  کســب  و 
برنامــه  از ۲۹ مهرمــاه  مســایل مختلــف جامعــه 
»افکارســنجی« آنایــن را در تارنمــای اصلــی خــود 
راه انــدازی کــرده اســت و تاکنــون  ۴۸ نظرســنجی 

برگزار کرده است.
مصوبــه آزادســازی واردات خــودرو  حدود دو 
هفتــه پیــش به تصویب مجلس شــورای اســامی 
رســید و  حمایــت بســیاری از نماینــدگان مجلس، 
فعــاالن حــوزه واردات و کارشناســان را بــه دنبــال 
داشــت؛ اما هیــات عالی نظارت مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام بر سیاســت های کلی، آن را مغایر 

اســتناد همیــن  بــه  و  دانســت  ایــن سیاســت ها 
مخالفــت و پــاره ای ماحظات شــورای نگهبان، این 
شورا از تایید مصوبه یادشده خودداری کرده و آن 

را به مجلس بازگردانده است.
خبــری  بررســی های  و  پژوهــش  کل  اداره 
ایرنــا درصــدد برآمــد تــا نظــرات مــردم را در مــورد 
»آزادســازی واردات خــودرو « جویــا شــود؛ در ایــن 
راســتا  نظرســنجی آنایــن هفتگی خــود را به این 
موضوع اختصاص داد و از مخاطبان خود خواست 
تــا در ایــن مورد اعام نظر کنند. پرســش های این 
نظرســنجی در روزهــای  ۲۷ شــهریور مــاه  تــا ۴ 
مهرماه ســال جاری روی ســایت ایرنا قرار گرفت و 
قالــب بــر ۱۳ هــزار نفــر در این  نظرســنجی آناین 

شرکت کردند.
در این نظرســنجی چهار ســوال به این شرح 
مطرح شده بود: ۱-  تا چه اندازه با مصوبه مجلس 
بــرای آزاد ســازی واردات خــودرو بــه کشــور موافق 
هســتید؟ ۲- از نظــر شــما، مصوبــه مجلــس تا چه 
اندازه بر بهبود کیفیت و کاهش قیمت محصوالت 

صنعت خودروســازی کشــور تاثیر خواهد داشت؟ 
واردات  آزادی  تاثیــر  مهمتریــن  شــما  نظــر  از   -۳
خودروی خارجی چیست؟  ۴ –کدام یک از عوامل 
زیر می تواند در ارتقای صنعت خودروسازی کشور 

نقش بیشتری را ایفا کند؟
اول   ســوال  بــه  پاســخ  در  ایرنــا  مخاطبــان 
مبنــی بــر اینکــه تــا چــه انــدازه بــا مصوبــه مجلس 
بــرای آزادســازی واردات خــودرو بــه کشــور موافــق 
هستند؟ چنین پاسخ دادند: اکثریت پاسخگویان 
)۸۰درصــد( بــا آزادســازی واردات خــودرو موافقند. 
۸.۷ درصد »تاحدی« و ۳.۱ درصد با این مصوبه به 
میزان »کم« موافق هستند. ۸.۲ درصد نیز گزینه 

»اصا« را انتخاب کردند.
پاســخ  در  بررســی   ایــن  نتایــج  همچنیــن 
بــه ســوال دوم نشــان داد کــه ۵۸.۲  درصــد از 
پاسخگویان معتقدند این مصوبه به میزان »زیاد« 
بــر بهبــود کیفیــت و کاهــش قیمــت محصــوالت 
 ۱۹.۶ دارد.  تاثیــر  کشــور  خودروســازی  صنعــت 
درصــد پاســخگویان میــزان تاثیــر ایــن مصوبــه بــر 

بهبود کیفیت و کاهش قیمت محصوالت صنعت 
خودروســازی کشــور را »تاحــدی« و ۱۱.۴ درصــد 
»کم« اعام کردند. ۱۲.۸ درصد نیز گزینه »اصا« 
را انتخاب کردند. در پاســخ به این ســوال که کدام 
یــک از عوامــل زیــر می توانــد در ارتقــای صنعــت 
خودروسازی کشور نقش بیشتری را ایفا کند؟ نیز 
» ایجاد بازار رقابتی « با ۴۶.۴ درصد، » آزادسازی 
واردات « با ۳۲ درصد ، »سرمایه گذاری خارجی « 
با ۱۴.۶ درصد و »آزادســازی قیمت« با ۴.۲ درصد  
و »ممنوعیــت واردات « بــا ۲.۸ درصــد از ســوی 

مخاطبان انتخاب شده است.
همچنیــن در پاســخ بــه ســوال آخــر مبنی بر 
اینکــه از نظــر شــما مهمتریــن تاثیــر آزادی واردات 
خــودروی خارجــی چیســت؟ گزینــه »ایجــاد بــازار 
رقابتی« با ۴۲.۹  درصد، »کاهش قیمت خودرو« 
بــا ۳۵ درصد، »افزایش کیفیت خودروی داخلی« 
با ۱۵.۵  درصد و »لطمه به صنعت خودروسازی« 
بــا ۶.۶درصــد از ســوی پاســخگویان انتخــاب شــده 

است.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از 
در دســتور کار بــودن  احــداث ۱۳۲ هــزار و ۲۰۰ 
واحد مســکونی در ۴۰ شــهرک جدید خبر داد  و 
گفت که این اقدام  می تواند »تعادل مناســبی« 

در بازار مسکن ایجاد کند.
حبیب هللا طاهرخانی در گفت وگو با ایســنا 
در ایــن بــاره گفــت: در راســتای سیاســت تامیــن 
مســکن در دولت ســیزدهم، ظرفیت ســاخت ۴۰ 
شــهرک را ایجــاد کردیــم. یکــی از مــوارد مهــم در 
احــداث واحدهای مســکونی موضــوع تامین زمین 
اســت که شــهرک ها می تواند کمــک خوبی به این 
مســاله کند. او افزود: تعداد واحدهای مســکونی 

در ۴۰ شــهرک ۱۳۲ هزار و ۲۰۰ واحد خواهد بود. 
از این تعداد ۱۰ شهرک در استان مازندران، هفت 
شــهرک در گلســتان، شش شهرک در فارس، سه 
شهرک در یزد، سه شهرک در تهران، دو شهرکدر 
آذربایجان شرقی، دو شهرک در هرمزگان است و 
در اســتان های البرز، اصفهان، کردستان، کرمان، 
اردبیــل، ســمنان و خراســان جنوبــی هرکــدام یک 

شهرک ساخته می شود.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی بــا بیان اینکه 
در روزهــای اخیــر بازدیدی از منطقه تازه تاســیس 
اینچه بــرون در اســتان گلســتان داشــته اســت، 
گفــت: شــهر گــرگان بــا توجــه بــه افزایــش قیمت 

مسکن نیاز به مسکن دارد و باید تدبیری در این 
خصوص اندیشیده شود. انواع راه حل ها از جمله 
شــهرک ها را مدنظر قــرار داده ایم. پیشــنهادهایی 
هم توســط مســئوالن محلــی انجام شــد و اراضی 
را در چنــد منطقــه معرفی کردنــد. ما نیز همزمان 

مطالعات را انجام می دهیم.
بــه گفتــه طاهرخانی، فرآینــد تصویب ایجاد 
شــهرک های جدید در چند مرحله  انجام می شود: 
ایجاد شــهرک از لحاظ مســائل شــهری، اقتصادی 
و اجتماعی بررســی و مکان یابی می شــود، ســپس 
تحویــل  اســتان  زیربنایــی  کارگــروه  بــه  موضــوع 
می شــود و شــورای زیربنایــی توســعه اســتان آن 

را تصویــب می کنــد و بعــد برای تصویــب نهایی به 
شورای عالی شهرسازی و معماری می رود.

مدیرعامــل شــرکت عمــران شــهرهای جدیــد 
افــزود از میــان ۴۰ شــهرک جدیــد در دســتور کار 
اســتان  در  نیشــتمان  شــهرک  عمــران  شــرکت 
کردســتان به تصویب رســیده اســت. در اردبیل و 
اردکان نیــز اقدامــات اولیــه در حــال انجام اســت. 
مابقــی نیــز عمدتــا در مراحــل بررســی و تصویــب 
اســتانها هســتند. او احداث سه شهرک در استان 
گفــت:  و  دانســت  برنامه هــا  دیگــر  از  را  تهــران 
مطالعات این ســه شــهرک انجام شده است و در 
مرحله بررسی و تصویب استانی و ملی قرار دارد.

خبرگزاری دولت خبر داد: موافقت ۸۰ درصدی مردم با مصوبه آزادسازی واردات خودرو

وعده  ساخت ۱۳۲ هزار مسکن در ۴۰ شهرک جدید
مطابق آمار ارائه شده از سوی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، مازندران با 10، گلستان با 7 و فارس با 6شهرک، 

صدرنشین استان ها در ایجاد شهرک های جدیدند

وزیــر دادگســتری با تاکیــد بر اینکه  قوانین 
بایــد  حکومتــی  تعزیــرات  ســازمان  مقــررات  و 
اصــالح شــود، قوانیــن مربــوط بــه امــور صنفــی 
مصوب دهه های شــصت و هفتاد را متناســب با 

متقضیات کنونی ندانست.
بــه گــزارش روابط عمومی ســازمان تعزیرات 
حکومتــی، امیــن حســین رحیمــی کــه دیــروز برای 
شرکت در مراسم معارفه احمد اصانلو، به عنوان 
رئیــس جدید ســازمان تعزیرات حکومتــی، به این 
ســازمان رفته بــود، همچنین تاکید کــرد: توقعات 
از ســازمان تعزیــرات از طــرف مردم، تنظیم بازار و 
حوزه قاچاق باالست و حتی مسئوالن توقع باالیی 
دارند در صورتی که وقتی به قوانین نگاه می کنیم 

تعزیرات این اختیارات و امکانات را ندارد.
او افزود: تا اصاح قانون نمی توانیم به مردم 
بگوییــم ایــن بخــش بــه تعزیــرات مرتبــط اســت و 
بخش دیگر به سازمان دیگر و همه این موارد به 

دولت مربوط است.
وزیــر دادگســتری اظهــار کــرد: بــرای برطــرف 
کردن این نقص، از نخســتین روز کاری به دنبال 
راه انــدازی ســتادی بودیــم کــه کار آن هماهنگی و 

نظارت بر تخلفات باشد.
او افزود: پیشنهاد تشکیل ستادی با حضور 
دستگاه های مرتبط با نظارت و برخورد با تخلفات 
صنفــی بــرای هماهنگــی در نظــارت، بازرســی و 

برخورد با تخلف داده شد تا تمام دولت هماهنگ 
باشند که این پیشنهاد به کمیسیون لوایح دولت 

ارجاع شده و در حال کارشناسی است 
رحیمــی اظهــار امیــدواری کــرد: تشــکیل این 
ســتاد تصویــب شــود تــا ناهماهنگــی موجــود رفع 
شــود. او گفــت: ســازمان تعزیــرات، اختیــاری در 
بازرسی ندارد و گشت هایی که انجام می شود در 

واقع شعبه سیار تشکیل شده است. 
به گفته وزیر دادگســتری، سازمان تعزیرات 
فعــا بایــد مــا با همیــن قوانین و مقــررات موجود 
اقــدام کنــد؛ امــا  اگــر مصوبه دولت برای تشــکیل 
ستاد پیشنهادشده بیاید، بهتر می تواند عمل کند.
بایــد  کــرد:  تصریــح  حــال  ایــن  در  رحیمــی 
اقدامات طوری باشد که متخلف نگران باشد و از 
تعزیرات بترسد و اصناف زیادی که تخلف ندارند، 
ایجــاد  ناآرامــی  بداننــد نمی خواهیــم در جامعــه 
کنیــم بلکــه بــه دنبال برخورد با تخلفات هســتیم 
تــا آرامــش در بــازار بــه وجــود بیاید و ایــن آرامش 
را بــا نظــارت دقیــق و به صــورت ضابطه مند ایجاد 

می کنیم.  
از  دیگــری  بخــش  در  دادگســتری  وزیــر 
ســخنانش دربــاره علــت تغییــر جمــال انصــاری، 
رئیس پیشین سازمان تعزیرات حکومتی  با توجه 
بــه شــناخت خــود از انصــاری گفــت: من دوســت 
داشــتم آقــای انصاری در ایــن جایگاه بمانند اما با 

توجــه بــه خواســته خودشــان و اینکه حضورشــان 
تحمیلــی نباشــد، با اتمــام مأموریتشــان موافقت 
کردیم وگرنه ایشان بسیار سابقه عالی دارند و از 

قضات دیوان هستند.
وزیر دادگســتری افزود: تمایل ما بر این بود 
کــه یــک قاضی در ایــن جایگاه قرار بگیرد و اگرچه 
کار سازمان تعزیرات، قضایی نیست،  با توجه به 
آرای ســنگین به ویژه در حوزه قاچاق، الزم اســت 

یک قاضی در این جایگاه قرار بگیرد.
وی بیــان کــرد: در دولت ســیزدهم به دنبال 
این هستیم که جوانان خدمت کنند و پیدا کردن 
یــک قاضــی باتجربه جوان کار ســختی اســت و در 
نهایت رســیدم به آقــای دکتر اصانلو که تجربیات 

قضایی بسیاری دارند. 
رحیمــی در مــورد تعزیــرات حکومتــی اظهــار 
کرد: به طور کلی، در بسیاری از حوزه ها در انجام 
وظایف کارآمدی باالیی داشتیم اما در بعضی امور 
همچون عدالت اجتماعی نتوانســتیم به کارآمدی 
برســیم کــه بــرای اینکه اعتمــاد خدشه دار شــده را 

اصاح کنیم باید کارآمدی را افزایش بدهیم.
او تاکیــد کــرد: در امــر قاچــاق باید با جدیت 
برخــورد کنیــم ولــی عدالــت و انصاف نیز داشــته 
باشیم تا برخورد قاطع زیر سؤال نرود و از طرف 
دیگــر بایــد نســبت بــه اصــاح برخــی قوانیــن و 

مقررات اقدام شود.

بــا  برخــورد  بــر  عــاوه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
الزم  نیــز  تخلفــات  از  پیشــگیری  متخلفیــن، 
اســت،گفت: راهــکار پیشــگیری از تخلفات، ثبت 
تخلفــات اســت و اگــر از چرخــه تولیــد تــا عرضــه 
ســامانه ثبــت تخلــف باشــد، بســیاری از تخلفات 
قابــل انجــام نیســت؛ بنابرایــن ایجاد ســامانه یک 
برنامه مهم است و بعد از آن اتصال این سامانه ها 

از اهمیت باالیی برخوردار است.
وزیر دادگســتری همچنین به لزوم استفاده 
از تمــام ظرفیت هــا در برخــورد با متخلفــان تأکید 
کرد و گفت: بازرسی فیزیکی و حضور بازرسان در 
اصناف برای تمام موارد قابل انجام نیست و باید 
از تمام امکانات موجود و همراهی مردم استفاده 
کنیــم. اتاق اصناف وظیفه نظارت دارد. می توانیم 
در صورت انجام نشدن نظارت برخورد کنیم و باید 

پاسخگو باشند.
رحیمــی خاطــر نشــان کــرد: اگــر صنفــی بــر 
اثــر بازرســی نکــردن اتحادیــه تخلــف کــرد، بایــد 
اتحادیه هــا هــم مســئول تخلــف باشــد. بــا توجــه 
بــه جنــگ اقتصــادی، بایــد بــا تخلفــات مربــوط به 
کاالهایــی کــه تعییــن قیمــت شــده، برخــورد کــرد 
و ایــن وظیفــه تعزیــرات اســت امــا همــه این هــا 
بایــد بــا رعایــت عدالــت و انصــاف باشــد و از تمام 
ظرفیت هــای اســتفاده کنیــم و مراقب باشــیم که 

تولید ضربه نخورد.

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
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واکنش رهبران تجاری آلمان به نتایج انتخابات
ترجمه: سلیم حیدری

صحنه سیاسی فرانسه تحت تاثیر افزایش 
هزینه تامین انرژی

قیمت گاز در فرانسه از اول اکتبر)۹مهر( به طور متوسط 1۲/6 درصد افزایش 
خواهند یافت؛ این در حالیست که این کشور ظرف هفت ماه آینده  انتخابات 

ریاست جمهوری  را پیش رو دارد
ترجمه:  محمود نواب مطلق

پیروزی تنگاتنگ سوسیال دموکرات ها 
در انتخابــات فــدرال آلمان نشــان می دهد 
که این کشــور می تواند به ســمت آینده ای 
مترقــی پیــش رود؛ امــا با شــروع مذاکرات 
تجــاری  رهبــران  سیاســی،  ائتالف هــای 

می خواهند اولویت های آنها شنیده شود.
خبــر  بــا  دوشــنبه  روز  آلمــان  مــردم 
اینکــه حزب چپ میانه سوســیال دموکرات 

)SPD( این کشــور پیروزی محدودی بر ائتاف محافظه کار 
فعلی )CDU/CSU( به دســت آورده اســت، بیدار شــدند و 
با وجود این واقعیت که تا تشــکیل و ترکیب نهایی دولت 
ائتافی بعدی آلمان هنوز چند ماه دیگر باقی مانده است، 
واکنش های مالی و اقتصادی از سراســر دنیا ســرازیر شده 
است، چند انجمن تجاری قدرتمند، یک گروه قدرتمند در 
آلمــان، یک صــدا از سیاســتمداران درخواســت تســریع در 

تشکیل یک دولت را داشتند. 
کرســتین آندریــا، رئیــس ســازمان تجــاری آلمــان در 
صنعــت انــرژی و آب )BDEW( گفــت: »مــا در اســرع وقت 
بــه ائتافــی برای حفاظت از آب و هــوا و انتقال انرژی نیاز 

داریم.«

وقتی برای بازی نیست
مارکــوس جرگــر، مدیرعامــل فــدرال انجمن مشــاغل 
کوچــک و متوســط آلمــان )BVMW( مــی گویــد: »آلمان به 
عنــوان یک قطب تجاری نمی تواند مذاکرات ]طوالنی مدت[ 
میان ائتاف ها را در وضع اقتصادی فعلی بار دیگر تحمل 

کند.«
پــس از انتخابــات ۲۰۱۷، ماه هــا طول کشــید تا آنگا 
مــرکل صدراعظــم محافظــه کاران و SPD بــر ســر نســخه 
به روز شــده دولــت ائتافــی بــه توافــق برســند. شــش مــاه 
طول کشید تا پس از آن انتخابات، مرکل دوباره به عنوان 

صدراعظم تایید شود.
 ،)BDI( بیانیه مشــابه رئیس فدراسیون صنایع آلمان
زیگفرید روسورم می گوید: »با توجه به نتیجه نامشخص 
انتخابات، صنعت آلمان از همه احزاب سیاسی انتظار دارد 
حداکثر مسئولیت را بر عهده بگیرند و اولویت ها را رعایت 

کنند و در مانورهای تاکتیکی شرکت نکنند.«
 )FDP( حزب ســبزها و حزب دموکرات آزاد نئولیبرال
پادشاه این انتخابات محسوب می شوند. پس از رای گیری 
فــدرال در ســال FDP ، ۲۰۱۷ از مذاکــرات بــرای ائتــاف بــا 
ســبزها و CDU/CSU خارج و باعث شکست مذاکرات شد 
 SPD کــه در نتیجــه ایــن اتفاق حزب مــرکل به همــکاری با

روی آورد.

شکست چپ های افراطی بازارها را آرام 
می کند

توزیع آرا منجر به چندین گزینه برای ائتاف می شود؛ 
 )DieLinke( اگرچه شکســت های شدید حزب چپ افراطی
احتمال ایجاد مباحثه بیشتر با احزاب دارای گرایش شدید 

به چپ را برای تشکیل دولت جدید منتفی می کند.

بــه نظــر مــی رســد کــه ایــن امــر تأثیر 
مثبتی بر ســرمایه گذاران داشته باشد: روز 
دوشنبه DAX، شاخص سهام بلوک آلمان 
بــا افزایــش چشــمگیر بازارها باز شــد؛ زیرا 
بازارهــا با چشــم انداز عدم تغییرات شــدید 
در چهارمیــن اقتصــاد بــزرگ جهــان یعنــی 

آلمان تقویت می شوند.
ینــس الیــور نیکاس، اقتصــاددان در 
بانک آلمانی LBBW می گوید: »از منظر بازار اینکه پیروزی 
ائتاف چپ از نظر ریاضی غیرممکن است باید خبر خوبی 
 SPDباشد و در نتیجه به عنوان تهدیدی برای مذاکرات بین

CDU ،، سبزها و FDP نیست.« 
بــه گفتــه او، احــزاب حاکــم احتمالــی باقیمانــده در 
موضوعــات سیاســت اقتصــادی و مالــی تفــاوت چندانی با 
یکدیگــر ندارنــد و مــی توانند بــا یکدیگر ســازش کنند. این 
معادالت را کارشناسان موسسه کیل برای اقتصاد جهانی 
)IfW( و دیگــر ســازمان های اختصــاص داده شــده بــه امــور 

مالی و اقتصادی نیز بازتاب داده اند.

لیست طوالنی کارهایی که باید انجام شود
از  نیــز  اقتصاددانــان  تجــاری،  رهبــران  ماننــد 
سیاســت مداران خواســتند تــا بــه ســرعت به دولــت بعدی 
برســند و بــه دنبــال تعییــن دســتور کار بــرای سیاســت ها 

بروند.
دیویــد فولکرتس-النــداو، اقتصــاددان ارشــد دویچــه 
بانک در این باره گفت: »مناقشــه آمریکا و چین، بریتانیا 
پــس از برگزیــت و نیاز به ایجاد اتحادیه اروپا قوی تر، همه 
عواملی هستند که نیازمند رهبری قوی آلمان در خارج )از 

مرزها( طی سال های آینده است.«

او اضافــه کــرد: »ایــن نقــش جدیــد، کــه بســیاری از 
ناظــران بین المللــی مدتهاســت از آلمــان خواســته اند، در 
زمانــی رخ می دهــد کــه موقعیــت اقتصــادی ایــن کشــور بر 
اثر روندهای نامســاعد جمعیتی، تحوالت ساختاری ناشی 
از دیجیتالــی شــدن و مهمتــر از همه، چالش دســتیابی به 

اهداف اقلیمی در دو دهه آینده، تهدید نشود.«
منبع: دویچه وله

افزایــش قمیــت حامل هــای ســوخت 
در آســتانه فصــل ســرما  دولــت را مجبــور 
بــه اتخــاذ سیاســتهایی برای کاهش فشــار 
بــار افزایــش قیمتهــا برمــردم کرده اســت. 
کمیسیون تنظیم نرخ انرژی ۲7 سپتامبر)5 
مهــر( اعــالم کــرد بــه دلیل افزایــش قیمت  
حامل های انرژی در بازارهای جهانی قیمت 

گاز در فرانسه افزایش می یابد. 
یک مقام مســئول در این کمیســیون 

ضمن اعام این مطلب افزود: »به دلیل افزایش بی سابقه 
فرانســه  در  گاز  قیمــت  جهانــی  بازارهــای  در  گاز  قیمــت 
بــه طورمتوســط بــا احتســاب مالیــات ۱۲/۶ درصــد و بــدون 
احتساب مالیات۱۳/۹ درصد افزایش می یابد.« او در بیان 
جزئیات بیشتردر مورد این افزایش قیمت گفت: »افزایش 
قیمــت برای مصرف کننــدگان گاز در پخت و پز ۴/۵ درصد، 
برای مصرف کنندگان گاز در آب گرم و پخت و پز ۹/۱ درصد 
و برای مصرف کنندگانی که عاوه بر این دو خانه خود را نیز 

با گاز گرم می کنند، ۱۴/۳ درصد خواهد بود.«  
قیمــت گاز در اروپــا بــه دالیــل گوناگونــی در باالترین 
انــرژی  نــرخ  تنظیــم  کمیســیون  دارد.  قــرار  خــود  ســطح 
ذخیره ســازی کــم گاز، افزایش شــدید تقاضــای گاز طبیعی 
مایــع در آســیا، ناتوانــی نروژ و روســیه در افزایش صادرات 
گاز خــود و افزایــش تقاضا به دلیل از ســر گیری فعالیتهای 
اقتصــادی در پــی فروکش کردن تدریجی بحــران کرونا را از 

عوامل مؤثر در افزایش قیمتهای جهانی گاز برشمرد. 
به روزرســانی  هرمــاه  کــه  انــرژی  حامل هــای  تعرفــه 
می شــوند؛  اخیــرا افزایــش قابــل توجهــی داشــته اند؛ بدین 
بــدون  )۱۰مــرداد ۱۳۹۹(    ۲۰۲۰ اوت  اول  از  کــه  ترتیــب 
احتســاب مالیات هر ماه افزایش یافته اســت: به اســتثنای 
اول آوریل ۲۰۲۱ )۱۲ فروردین۱۴۰۰(  که ۴/۱ درصد کاهش 
داشــته اســت، اول جــوالی)۱۰ تیــر(  ۱۰ درصــد، اول اوت 
)۱۰مرداد( ۵ درصد و باالخره اول سپتامبر)۱۰ شهریور( ۸/۷ 

درصد. 
شــرکت اِنجــی کــه تقریبــا انحصــار توزیــع انــرژی در 
فرانسه را در اختیار دارد تا اول جوالی ۲۰۲۳ )۱۰ تیر ۱۴۰۲( 
حدود ۳ میلیون خانوار را از این تعرفه ها معاف می کند. در 
برخی شــهرها مانند بوردو، گرونوبل و استراســبورگ توزیع 
انرژی بر عهده شرکت های توزیع کننده محلی است. تعرفه 
آنها نیز از دوشنبه۲۷ سپتامبر )۵مهر( افزایش یافته است. 
بدین ترتیب از ســال ۲۰۱۹ )۱۳۹۸( قیمتها ۳۲ درصد رشــد 

داشته اند.
 افزایــش قیمــت انــرژی قــدرت خریــد 
فرانسویان را به شدت در معرض خطر قرار 
داده است. از سوی دیگر قیمت برق نیز به 
دلیــل افزایش قیمــت گاز و محدودیت های 
استفاده از سوخت فسیلی به دلیل انتشار 
گازهای گلخانه ای افزایش یافته است. تمام 
این افزایش ها مصرف کنندگان را در ابتدای 
سال ۲۰۲۲ )دی ۱۴۰۰( با مضیقه های جدی 

مواجه می کند. 
ســازمان های حمایت از مصرف کننــدگان نگرانی خود 
را در ایــن خصــوص اعــام کرده اند. یکی از این ســازمان ها 
طــی بررســی خــود در ۲۰ ســپتامبر) ۲۹ شــهریور( افزایــش 
۱۰ درصــدی قیمــت بــرق با احتســاب مالیات را اعــام کرده 
بــود. بــرای خانوارهایی که از برق برای گرم کردن خانه خود 
اســتفاده مــی کنند ایــن امر افزایــش ۱۵۰ یورویی مخارج را 
بــه طــور متوســط بــه همــراه دارد. این رقــم از میــزان کمک 
۱۰۰ یورویــی کــه دولت در نیمه ســپتامبر )۲۴ شــهریور( در 
نظر گرفته است، بیشتر است. این کمک به منظور پوشش 
هزینه هــای انــرژی ۵/۸ میلیــون خانــوار اعــم از بــرق، گاز و 

سایر سوخت ها پیش بینی شده است. 
ژان لوک مانشــون، رهبر حزب »فرانســه ســربلند« 
معتقــد اســت:» افزایــش ایــن کمــک ۱۰۰ یورویی چــاره کار 
نیست و افزایش قیمت انرژی باید فورا متوقف شود.« اما 
ماتیو اورفولن، نماینده طرفدار محیط زیست، این کمک را 
»مفید ولی قطعا ناکافی می داند.« نماینده منطقه »مِن و 
لوآر« هم اعتقاد دارد:» باید در میزان این کمک تجدید نظر 
کــرد و آن را اوال؛ بــه تعداد بیشــتری از خانوارهای متوســط  
و کمتربرخوردار فرانسوی گسترش داد و ثانیا؛ متناسب با 

افزایش قیمت انرژی میزان آن را نیز افزایش داد.« 
هفت ماه تا انتخابات ریاست جمهوری فرانسه باقی 
مانده اســت و موضوع افزایش قیمت حامل های انرژی در 
این کشــور به یکــی از موضوعات جدی بحث برانگیز تبدیل 
شــده اســت. هزینــه انرژی جــزو هزینه هــای اجتناب ناپذیر 
خانــوار اســت و خانواده هــای فرانســوی به ویــژه آنها که در 
سطح پایین تری از درآمد قرار دارند شدیدا از این حیث در 
تنگنا قرار می گیرند. نباید از نظر دور داشــت که تنگناهای 
اقتصــادی در اواخــر ســال ۲۰۱۸ )اواخر پاییز۱۳۹۷( جنبش 

جلیقه زردها را در این کشور به وجود آورد.
منبع: لوموند به نقل از خبرگزاری فرانسه

به گفته رحیمی، وزارت دادگستری همچنین پیشنهاد تشکیل ستادی را با حضور دستگاه های مرتبط با نظارت و 
برخورد با تخلفات صنفی برای هماهنگی در نظارت، بازرسی و برخورد با تخلف داده است که اکنون در کمیسیون لوایح 

دولت در حال بررسی است
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قبضه بازار با پوشاک داخلی 
منقش به برند خارجی

اگرچــهپوشــاکخارجــیبــهوفــوردربــازاروجود
داردامــاطبــقاعــاممســئوالن،اغلبایــنمحصوالت
و مــارک بــه منقــش کــه هســتند داخلــی تولیــدات
برچســببرنــدخارجــیشــدهاندتــابــاتعــدادوقیمــت

باالتریفروشبروند.
بــه گــزارش مهــر، »برندمــداری خارجــی« چالشــی 
اســت کــه در ایــران بنــا بــه دالیلــی همچــون نامرغــوب 
بــودن بعضــی از کاالهــای ســاخت داخــل، پاییــن بــودن 
تکنولــوژی ســاخت نســبت بــه مــوارد مشــابه خارجــی، 
نبود فرهنگ سازی، نبود تبلیغات مناسب، ناهماهنگی 
قیمت و قدرت خرید مردم و … اپیدمی شــده اســت؛ به 
شکلی که در سطح جامعه اینگونه القا شده که جنس 

ایرانی بی کیفیت و جنس خارجی با کیفیت است.
مــردم از بــازار کاالهــای برقــی و لــوازم خانگــی کــه 
شــرکت های داخلی توانســته اند با کوشــش به تولیدات 
نسبتاً باکیفیتی دست یابند تا بازار محصوالت خوراکی 

و پوشاک به دنبال تولیدات خارجی می گردند.
نکتــه عجیــب آنکــه ایــن فرهنــگ خارجی پســندی 
بــه قــدری در فرهنــگ جامعــه ایرانــی رســوخ کــرده کــه 
تولیدکننــدگان ایرانــی طبــق یک رســوم قدیمی کاالهای 
طبــق  می فروشــند.  خارجــی  برنــد  بــا  را  خــود  تولیــدی 
اظهــارات متولیان حوزه پوشــاک عمــده کاالهای خارجی 
در بازار، در واقع کاالی ایرانی هســتند که برند خارجی 
دارند و تولیدکننده ســعی دارد از این طریق محصوالت 

خود را در تعداد و قیمت مناسب به فروش برساند.
ایــن در حالیســت کــه واردات پوشــاک طی ۳ســال 
گذشته ممنوع بوده و طبق اعالم ستاد مبارزه با قاچاق، 
قاچــاق ایــن محصــول نیــز افــت کــرده اســت؛ بنابرایــن 
اغلب پوشاک خارجی در بازار یا محصول ایرانی با برند 

خارجی و یا محصول تقلبی خارجی هستند.

تولیدداخلیبابرندخارجی
در همین رابطه مصطفی پورکاظم شایسته، معاون 
حقوقــی و امــور مقابله ســتاد مبارزه با قاچــاق کاال و ارز 
در گفتگو با مهر اظهار کرد: متاسفانه به دالیل مختلفی 
همچــون نبــود فرهنگ ســازی و پاییــن بــودن کیفیــت از 
گذشــته مرســوم بوده که تولیدکننده ایرانی کاالی تولید 

خــود را با برند خارجی به بازار عرضه می کند.
او افــزود: چنــدی پیــش به ما اطــالع دادند که یک 
فروشــگاه بــزرگ در تهــران محصــوالت برنــد آدیــداس 
را می فروشــد، وقتــی بــه آن فروشــگاه مراجعــه کردیــم، 
تولیدکننــده گفــت وقتــی محصــول را بــا برنــد خودمــان 
عرضه می کنم کسی از من نمی خرد؛ اما زمانی که برند 
آدیداس را نصب می کنم مشــتریان زیادی به فروشــگاه 

می آیند و محصوالت را می خرند.
شایســته گفت: قاچاق پوشــاک در ســال ۹۶بیش 
۹۹بــه  ســال  در  رقــم  ایــن  کــه  بــود  دالر  ۲میلیــارد  از 
۵۰۰میلیون دالر رسید؛ از این رو اغلب پوشاک خارجی 

در بازار پوشاک داخلی هستند که برند خارجی دارند.
معــاون حقوقــی و امــور مقابلــه ســتاد مبــارزه بــا 
قاچــاق کاال و ارز تصریــح کــرد: در بــازار بــه وفــور مــارک 
و برچســب برنــد خارجــی وجــود دارد و قابــل دســترس 
اســت. به راحتی این برچســب ها را می خرند و روی کاال 

می چسبانند.
او در مورد اینکه نمی توان مانند ســیگار یا موبایل 
از روشــی مشــابه رجیســتری بــرای ســاماندهی صنعــت 
پوشــاک اســتفاده کــرد، افــزود: در کشــور مــا ۷۰درصــد 
کاالهــای پوشــاک در کارگاه هــای زیرپلــه ای و بــه صورت 
بی هویــت تولیــد می شــوند، بنابرایــن نمی تــوان از ایــن 

روش ها استفاده کرد.
معــاون حقوقــی و امــور مقابلــه ســتاد مبــارزه بــا 
قاچــاق کاال و ارز گفــت: در حــال حاضــر هیــچ کاالی 
پوشاک قاچاقی از سوی سازمان اموال تملیکی به بازار 
بر نمی گردد و مقرر شده که کاالی پوشاک امحا شود.

تولیدکنندهداخلیاعتمادبهنفس
برندسازیراندارد

اتحادیــه  رئیــس  مرادلــو،  روح هللا  همچنیــن 
پیراهن دوزان کرج گفت: بســیاری از پوشاکی که در حال 
حاضــر به عنوان پوشــاک خارجی فروخته می شــود تولید 
داخل است؛ مشکل این است که تولیدکنندگان ما هنوز 
اعتماد به نفس کافی برای برند سازی و تبلیغات مناسب 

برای معرفی تولیدات با کیفیت خود را ندارند.
کــه  ایرانــی  تولیدکننــدگان  اغلــب  داد:  ادامــه  او 
موفــق بــه برندســازی نشــده اند، تولیــدات خــود را بــه 
بازاری هــا می فروشــند و آنهــا هــم چــون بــا ذائقــه مردم 
آشــنا هســتند، بــا دوخــت مــارک و برچســب برندهــای 
خارجــی، پوشــاک داخلــی را بــه عنــوان برنــد خارجــی به 
فروش می رســانند. متاســفانه فرهنگ سازی درستی در 
خصوص تولیدات ایرانی نشده و مردم فکر می کنند هر 
برند خارجی از نمونه ایرانی کیفیت بهتری دارد که این 

نگرش نیاز به اصالح دارد.

افزایش هزینه های تولید 
عامل اصلی گرانی نان

کــه میگویــد فانتــزی نانوایــان اتحادیــه رئیــس
نــرخ افزایــش اخیــر ســالهای در تولیــد هزینههــای
داشــتهاندازایــنروطبیعــیاســتکــهشــاهدافزایش

نرخنانباشیم.
محمدجــواد کرمــی، در گفت وگــو بــا ایلنــا، بــا بیان 
اینکــه ابتــدای هــر ســال دولــت درآمــد کارگــر، بیمــه و 
مالیــات را مشــخص می کنــد، دربــاره دالیــل گرانــی نان 
مــا  ســاله  هــر  گفــت:  واحدهــای صنفــی  از  برخــی  در 
شــاهد افزایش 1۰درصدی هزینه ها هســتیم اما تمامی 
دولت هــا در ایــران تــالش دارند که با ثابت نگه داشــتن 
نــرخ آرد قیمــت نــان را ثابــت نگــه دارنــد. ایــن در حالی 
اســت کــه ۷۵درصــد از دالیــل گرانی نان بــه هزینه های 
تولیــد بــر می گــردد نــه قیمــت آرد. این فعــال صنفی در 
ادامــه با اشــاره بــه نرخ فروش آرد، افــزود: دولت گندم 
را ۷هــزار و ۵۰۰تومــان از کشــاورزان خریــداری می کنــد 
اما کیلویی ۶۶۵هزار به نانوایی ها »یارانه بگیرهای نوع 
یــک«، ۲هــزار و ۷۰۰تومــان بــه بخش صنــف و صنعت، 
و کیلویــی ۹۰۰تومان به آزادپزهــا عرضه می کند. تجربه 
ثابت کرده اســت همین نبود نرخ ثابت باعث بی نظمی 

در بازار آرد و نان شده است.
او در ادامه با اشــاره به لزوم تک نرخی شــدن نرخ 
گنــدم و آرد، گفــت: قیمــت گنــدم و آرد در تمــام دنیــا 
ثابت اســت ما هم باید با تصمیمات درســت قیمت آرد 
را واقعــی کنیــم. کرمــی، ســال 1۳8۹را ســال شــکوفایی 
صنعــت نانوایــی خوانــد و افــزود: در ایــن ســال پــول به 
حســاب مــردم واریــز شــد و اصــالح قیمــت بــه بهتریــن 
شکل ممکن انجام گرفت. او در ادامه با اشاره به تعداد 
واحدهای صنفی فعال در کشــور، گفت: در حال حاضر 
۹۹هزار واحد صنفی در کشــور فعالیت دارند که بیش 
از نیمــی از ایــن تعــداد در بحــث تولید نــان تبحر الزم را 
ندارنــد. دولت هــم اکنون ۵۰هزار میلیارد تومان، یارانه 
به بخش آرد و گندم پرداخت می کند که اگر این یارانه 
درست هزینه شود نه تنها شاهد ثبات قیمت خواهیم 

بود بلکه درجه کیفی نان نیز بهتر خواهد شد.
رئیس اتحادیه نانوایان فانتزی در پایان خاطر نشان 
کــرد: مــواد اولیــه مرغــوب، ماشــین آالت بــه روز و نیــروی 
انسانی مهارت دیده سه عامل مهم در باال رفتن کیفیت 
نــان هســتند که اگرایــن ۳به خوبی کنار هــم قرار بگیرند 

محصول نهایی باکیفیت به  دست مشتریان می رسد.

رئیس اتحادیه سوپرمارکت تهران: 
گرانی ۲۰ درصد سوپرمارکت های 

تهران را تعطیل کرد
مــواد و اتحادیــهســوپرمارکت رئیــس گفتــه بــه
پروتئینــیتهــران،قیمــتکاالهــایمصرفــیوکاهــش
فــروش میــزان تــا موجبشــده مــردم خریــد قــدرت
درســوپرمارکتهابــهحداقــلرســیدهوبــاتوجــهبــه
شــرایطاجاره،فروشکمواوضاعاقتصادیبین۱۵تا
۲۰درصدسوپرمارکتهاتغییرشغلدادهیامغازههای

خودرابستهاند.
ســعید درخشــانی، در گفت وگــو بــا رکنــا، دربــاره 
وضــع ســوپر مارکت هــا گفت: مــا بارها توضیــح داده ایم 
اما انگار گوش شــنوایی در کار نیســت و فقط می گویند 
کــه ســوپرمارکت ها خــوب کار می کنند یــا در دوره کرونا 
هرگز بســته نشــده اند امــا این درحالی اســت که قدرت 
خرید مردم پایین آمده و دیگر خرید آنچنانی نمی کنند.
رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تاکید 
کــرد: کاهــش میــزان فــروش، افزایــش هزینه هــای آب، 
بــرق، گاز، تلفــن، بــاال رفتــن دســتمزد نیــروی انســانی، 
افزایــش مالیــات و در نهایــت مقــرون بــه صرفــه نبــودن 
فعالیــت در صنــف ســوپرمارکت داران موجــب شــده تــا 
بســیاری از فعاالن این صنف اقدام به تغییر شــغل و یا 

تعطیلی واحد صنفی خود بکنند.
او در پایــان خاطــر نشــان کــرد: اگــر رونــد افزایــش 
قیمــت کاالهــا همچنــان رونــد صعــودی داشــته باشــد 
و قــدرت خریــد مــردم نیــز به روند کاهشــی خــود ادامه 
بدهــد بــدون تردیــد بســیاری از فعالیت هــای صنفی در 
ایــن حوزه تعطیل می شــود؛ زیرا اگر مــردم قدرت خرید 
کافی نداشته باشند؛ عمال فعالیت واحدهای صنفی در 
عرصــه اقتصادی مفهومی نــدارد زیرا مبادله کاال صورت 
نمی گیرد تا فعاالن صنفی از پروسه جا به جایی کاال به 

سود و منفعتی برسند.

نایب رئیس کانون مرغداران 
گوشتی: قیمت واقعی مرغ برای 

مصرف کننده ۳۰ هزار تومان است
نایــبرئیــسکانونسراســریمرغدارانگوشــتی
بــاتاکیــدبرلزوماصاحقیمــتمصوبمرغ،گفتکه
قیمــتواقعــیمــرغبــرایمصرفکننــدگانبیــن۲۹تــا

۳۰هزارتوماناست.
حبیــب اســدهللا نژاد در گفت وگــو بــا مهــر بــا بیــان 
اینکــه طــی هفته هــای اخیــر تعییــن ســهمیه نهاده هــای 
دامی برای مرغداران در ســامانه بازارگاه با تاخیر انجام 
می شد، گفت: در هفته جاری این روند بهبود یافته و با 
سرعت بسیار خوبی انجام می شود. او در بخش دیگری 
از سخنان خود بازار مرغ را طی هفته های اخیر با ثبات 
اعــالم کــرد و افــزود: تغییــر خاصــی در بــازار مــرغ اتفاق 
نیفتاده اســت. اســدهللا نژاد درباره اینکه قیمت مرغ در 
بــازار تهــران حــدود ۳۰تــا ۳۵هــزار تومان اســت، گفت: 
قیمت واقعی مرغ برای مصرف کننده نهایی حدود ۲۹تا 

۳۰هزار تومان است.
ایــن فعــال بخــش خصوصــی با بیــان اینکــه قیمت 
تمام شده تولید هر کیلوگرم مرغ زنده بیش از ۲۰هزار 
تومــان اســت، افــزود: فعال بحثــی درباره اصــالح قیمت 
مــرغ مطــرح نیســت و قیمت این کاال با توجــه به اینکه 
نرخ مصوب آن هیچ تناســبی با قیمت تمام شــده تولید 

ندارد، باید هر چه سریع تر اصالح شود.

رو
فرا

س:
عک

اخبـــــــــــــــــارخبـــــــــــــــــر

و حمــل و راهــداری ســازمان رئیــس
بــودندو بــاز و آمادگــی از نقــلجــادهای،
مــرزمهــرانوشــلمچهبرایبازگشــتزائران

اربعینحسینیخبرداد.
ســیما،  و  صــدا  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
داریــوش امانــی در گفت وگــو بــا رســانه ملــی 
افــزود: بر اســاس مصوبه ســتاد اربعین، قرار 
شــد بیشــتر زائــران اربعیــن از مــرز مهــران به 

کشور بازگردند.
رئیــس ســازمان راهــداری و حمل و نقل 
جــاده ای اضافه کرد: مرز شــلمچه هم پذیرای 
زائران برای بازگشــت به کشــور اســت و سایر 

مرز ها بسته اند.
بــه گفته امانی، بــا توجه به اینکه دیروز 
)سه شــنبه( در عــراق اربعیــن حســینی اعــالم 
شــده اســت، تاکنون تعداد کمــی از زائران به 

کشور بازگشته اند و به نظر می رسد بیشترین 
تعداد بازگشــت زائران از ســاعت ۵بعدازظهر 

به بعد خواهد بود.
امانــی در خصــوص تمهیــدات ســازمان 
راهــداری بــرای بازگشــت زمینــی زائــران نیــز 
افــزود: فــروش بلیــت در مرز هــا بــه صــورت 
حضــوری نیز انجام می شــود و زائــران با ورود 
به کشــور، به ســمت جایگاه های اســتان های 

خود هدایت می شوند.
رئیــس ســازمان راهــداری و حمل و نقل 
بــرای  اتوبــوس  ۵هــزار  آمادگــی  از  جــاده ای 
بــه شهرهایشــان خبــر داد و  انتقــال زائــران 
افزود: هم اکنون 1۵۰۰اتوبوس به مرز مهران 
و ۷۰۰دســتگاه نیز به شــلمچه اعزام شده اند 
و همین تعداد نیز آماده و در حال حرکت به 

این مرز ها هستند.

مدیــرکلدفتــرنظــارتبــرفرودگاههــا،
شــرکتهاومؤسســاتهوانــوردیســازمان
هواپیمایــیبااعامتعلیق۴شــرکتمتخلف
درفــروشبلیتپروازهایاربعین،گفتکه
روزهایشنبهویکشنبههفتهجاریچندین
دســتگاههای ســوی از بلیــت فــروش دالل

نظارتیدستگیرشدند.
حسن خوشخو در گفت وگو با خبرگزاری 
فارس، درباره پروازهای برگشــت زوار اربعین 
اظهار کرد: از بعدازظهر روز دوشــنبه مصادف 
بازگشــت  پروازهــای  حســینی،  اربعیــن  بــا 
زوار اربعیــن آغــاز شــد و طبــق برنامه ریــزی 
انجام شــده تا 1۰مهر که آخرین روز پروازهای 
روزانــه  میانگیــن  طــور  بــه  اســت،  اربعیــن 
4۵پــرواز بــرای بازگشــت زوار در نظــر گرفتــه  

شده است.
مدیــرکل دفتــر نظــارت بــر فرودگاه هــا، 
ســازمان  هوانــوردی  مؤسســات  و  شــرکت ها 
پیش بینــی  داد:  ادامــه  کشــوری  هواپیمایــی 
کرده ایــم 4۵هــزار زائــر بــا همکاری 1۶شــرکت 
هواپیمایــی  شــرکت  و  داخلــی  هواپیمایــی 
کشــور  داخــل  بــه  مــدت  ایــن  در  العراقیــه 

برگردند.

۲۵هزارزائربلیترفتو
برگشتگرفتهاند

بلیــت  ۲۵هــزار  حــدود  کــرد:  اظهــار  او 
رفــت و برگشــت در ایــن مــدت فروختــه شــد 
بنابراین ۲۵هزار نفر، قبل از ســفر برگشــت، 
بلیــت تهیه کرده انــد، اما پیش بینــی می کنیم 
تعــداد زوار کــه از طریــق حمــل و نقــل هوایی 
ســفر رفــت را انجــام داده انــد و بــه هــر دلیــل 
نتوانســته اند بلیــت برگشــت را تهیــه کننــد  از 
این رقم فراتر روند و ما آمادگی انتقال زواری 
کــه قصــد ســفر هوایــی را دارند، داریــم و اگر 
نیــاز باشــد تمهیــدات الزم را بــرای اختصــاص 
در  و  اندیشــیده ایم  فوق العــاده  پروازهــای 

صورت نیاز این کار انجام خواهد شد.

اختصاص۱6فرودگاهکشور
بهپروازهایبازگشتزوار

مدیــرکل دفتــر نظــارت بــر فرودگاه هــا، 
ســازمان  هوانــوردی  مؤسســات  و  شــرکت ها 
پروازهــای  در  افــزود:  کشــوری  هواپیمایــی 
عملیــات  بــه  کشــور  ۶فــرودگاه  زوار،  رفــِت 
اعــزام زائــران اختصاص یافت امــا در عملیات 
برگشــت 1۶فــرودگاه بــه پروازهــای بازگشــت 

زوار اختصاص یافته است و از دو مبدأ نجف 
به عراق ما در این مدت به 1۵فرودگاه کشور 

پرواز خواهیم داشت.
او تأکیــد کــرد: بــه زوار توصیــه می شــود 
هــر چــه زودتــر بلیت برگشــت را تهیه کنند تا 
اگر درخواســت بیشــتری برای بازگشت وجود 
داشته باشد، ما مطلع شویم و هر چه زودتر 
پروازهــای فوق العــاده را اختصــاص دهیــم تــا 

زوار با مشکل مواجه نشوند.

 زوار،گرانفروشی

 رابهسازمانهواپیمایی

اطاعدهند
خوشخو درباره موضوع نظارت بر نرخ ها 
و گرانفروشــی برخــی آژانس هــا در ایــن مدت 
اظهــار کــرد:  طبیعتــاً در هر صنف و مشــاغلی 
وقتــی تراکــم تقاضــا و تقاضای فزاینــده ایجاد 
می شــود، ممکــن اســت ســوء اســتفاده هایی 
هــم رخ دهــد کــه مطابــق بــا قانــون برخــورد 
می شــود؛ ســازمان هواپیمایی کشوری هم به 
عنــوان حاکمیــت صنعت حمــل و نقل هوایی 
نظیــر  مرتبــط  ســازمان های  بــا  برنامه هایــی 
از مصرف کننــده،  ســازمان  ســازمان حمایــت 
کل  بازرســی  ســازمان  و  تعزیــرات حکومتــی 
کشــور دارد و تمهیداتــی بــرای نظارت دقیق تر 

بر نرخ ها دارد.
مدیــرکل دفتــر نظــارت بــر فرودگاه هــا، 
ســازمان  هوانــوردی  مؤسســات  و  شــرکت ها 
هواپیمایی کشــوری تأکیــد کرد: اگر هر زائری 
خــارج از نــرخ مصــوب بلیــت خریــداری کــرده 
اســت حتمــاً مســتندات خــود را بــه ســازمان 
هواپیمایی کشوری ارائه دهد و قطعاً سازمان 
از شرکت هواپیمایی می خواهد پول اضافه را 
بــه مســافران برگردانــد و البتــه ایــن منــوط به 
ارائه مستندات و مدارک از سوی زائر است.

ســازمان  ســایت  در  کــرد:  اضافــه  او 
هواپیمایــی کشــوری بخــش شــکایات، امــکان 
از  پــس  کــه  دارد  وجــود  اســناد  بارگــذاری 
بارگذاری این اســناد و مدارک، پیگیری انجام 

خواهد شد.
خوشخو بیان کرد:  قیمت بلیت هواپیما 
در ســفرهای برگشت اربعین، مبلغ  4میلیون 
تومان برای مسیر مشهد و ۳.۲میلیون تومان 
بــرای دیگــر مســیرها و تهران اســت کــه البته 

این نرخ ها تا 1۰مهر 14۰۰اعتبار دارد.

ایرالینهاداوطلبانهپولهای

اضافهدریافتیبابتبلیترا
بهمسافربرگردانند

هواپیمایــی  شــرکت های  از  افــزود:  او 
خواسته ایم به صورت داوطلبانه هر زائری که 
در تهیه بلیت متضرر شده است را شناسایی 
کنند و خودشان مابه التفاوت نرخ بلیت را به 

زائر برگردانند.
مدیــرکل دفتــر نظــارت بــر فرودگاه هــا، 
ســازمان  هوانــوردی  مؤسســات  و  شــرکت ها 
حــال  هــر  بــه  افــزود:  کشــوری  هواپیمایــی 
مســافرانی کــه بــه هــر دلیــل در ایــن موضوع 
شــکایت دارند به سازمان هواپیمایی کشوری 

و سایت سازمان مراجعه کنند.

تعلیق۴دفترمتخلفدر
فروشبلیتپروازهایاربعین

خوشــخو با بیان اینکه تا کنون 4شرکت 
فــروش بلیــت بــه دلیــل گرانفروشــی در ایــن 
موضــوع تعلیق شــده اند، گفــت: در این حوزه 
اخطارهای مختلف داده شده است همچنین 
روزهای شــنبه و یکشنبه هفته جاری چندین 
ســوی  از  بلیــت  فــروش  دالل  و  واســطه گر 
دستگاه های نظارتی دستگیر شدند که داللی 
فــروش بلیــت هواپیمــا انجــام می دادنــد کــه 
در ایــن حــوزه پلیــس فــرودگاه هــم همــکاری 

مناسبی داشت.
او بیان کرد: برای آنکه مدارک ما در این 
حــوزه تکمیــل شــود و از مراجــع قضایــی هــم 
پیگیری کنیم برخی از دفاتر که توزیع فروش 
بلیــت پروازهای اربعین خــارج از نرخ مصوب 
را انجــام می دادند شناســایی کــرده و در حال 
تشــکیل پرونــده قضایــی برای آنها هســتیم و 
تــا یــک هفتــه آینده ایــن موضوع ســاماندهی 

می شود.

نرمافزارهای»آپ«و
»اسنپ«و»چارتر7۲۴«
مجوزفروشبلیتهواپیما

ندارند
مدیــرکل دفتــر نظــارت بــر فرودگاه هــا، 
ســازمان  هوانــوردی  مؤسســات  و  شــرکت ها 
هواپیمایی کشــوری تأکید کرد: بارها به مردم 
توصیــه کرده ایــم از خریــد بلیــت اینترنتــی از 
سایت های بدون مجوز و غیر معتبر خودداری 

کنند، همواره تأکید کرده ایم، مردم به صورت 
مســتقیم و بدون حضور واســطه خرید بلیت 

انجام دهند.
مدیــرکل دفتــر نظــارت بــر فرودگاه هــا، 
ســازمان  هوانــوردی  مؤسســات  و  شــرکت ها 
ســایت  در  داد:  ادامــه  کشــوری  هواپیمایــی 
ســازمان هواپیمایــی کشــوری، بخش ســامانه 
درگاه  و  ســامانه   الکترونیــک،  خدمــات 
جدیــدی داریــم که فهرســت همــه آژانس ها و 
ســایت های دارای مجوز فروش بلیت هواپیما 
در آن درج شده است، مردم وقتی قصد تهیه 
بلیــت دارنــد حتمــاً ایــن فهرســت را مشــاهده 
کننــد، زمــان زیادی از آنهــا نمی گیرد اما بدین 
ترتیب مطمئن می شوند سایت یا آژانسی که 
قصد خرید بلیت از آن را دارند معتبر است.

او افــزود: آژانس ها و ســایت های معتبر 
پاســخگو  مشــکالت  برخــی  برابــر  در  قطعــا 
ســازمان  پیگیــری  آنکــه  ضمــن  هســتند، 
هواپیمایی کشــوری از سایت ها و آژانس های 
دارای مجــوز در موضــوع شــکایات، راحت تــر 

است.
مدیــرکل دفتــر نظــارت بــر فرودگاه هــا، 
ســازمان  هوانــوردی  مؤسســات  و  شــرکت ها 
وجــود  بــا  کــرد:   بیــان  کشــوری  هواپیمایــی 
مطلوبیت هایــی کــه فضای مجازی در موضوع 
دسترســی ها به ما می دهد، آســیب هایی هم 
وجود دارد، این روزها هر اپلیکیشــن خودسر 
در حوزه فروش بلیت هواپیما هم ورود کرده 

است.
خوشــخو افــزود: مردم مطلع باشــند که 
به عنوان مثال اپلیکیشن »آپ« یا اپلیکیشن 
را  هواپیمــا  بلیــت  فــروش  مجــوز  »اســنپ« 
ندارنــد، بارهــا به این  دو نرم افزار اعالم شــده 
اســت کــه اگــر قصد فــروش بلیــت هواپیما را 
دارند باید حتماً از سازمان هواپیمایی کشوری 
مجــوز بگیرنــد که متأســفانه ایــن کار را انجام 
نداده انــد یا اپلیکیشــن و ســایت )چارتر۷۲4 ( 
مجوزی از ســازمان هواپیمایی کشوری ندارد، 
امــا بــه عنــوان جســت وجوگر بلیــت هواپیمــا 
فعال است، در حالی که مجوز فروش ندارد.
او اضافه کرد:  سایت ها و اپلیکیشن های 
زیــادی وجــود دارنــد کــه درگاهــی بــرای خــود 
بلیــت  واســطه  طریــق  از  و  کرده انــد  ایجــاد 
هواپیمــا را بــه مــردم می فروشــند افــرادی کــه 
پیگیــری  می کننــد،  خریــد  ســایت ها  ایــن  از 
بابــت شــکایات آنهــا بســیار مشــکل اســت و 
مــردم مطمئن باشــند کــه باید از جــای معتبر 

خریداری کنند.

یکعضوکمیسیونعمرانمجلسشورای
اســامیتاکیــدکــردکــهشــیوعکرونــابــههمــه
کســبوکارهــاآســیبزدهوقطعــاایرالینهــا
نیزبخشــیازاینمشــاغلهســتندامادرســت
نیســتکــهباراینمشــکاتراباگرانفروشــی

بهدوشمردمانداخت.
غالمرضــا شــریعتی در گفت وگــو بــا ایســنا 
بــا اشــاره بــه ضــرورت برخــورد بــا گران فروشــی 

بیــان کــرد: متاســفانه گران فروشــی  ایرالین هــا، 
ایرالین ها مربوط به امروز نیســت و مدتی اســت 
کــه علی رغــم پیگیری دولــت و کمیســیون عمران 
مجلــس از فــروش بلیــت بــا نرخ مصوب ســر باز 
زده اســت. در بحــث اربعیــن نیــز مجــددا شــاهد 
تخلف ایرالین ها هستیم و کمیسیون عمران نیز 

به طور جدی پیگیر این موضوع است.
او در ادامــه اظهــار کــرد: ایرالین هــا مدعــی 

هســتند کــه در مســیر تهــران بــه نجــف بایــد یک 
طــرف را خالــی برگردنــد و ایــن نــرخ تعیین شــده 
ایــن  اگــر  نــدارد.  اقتصــادی  صرفــه  آنــان  بــرای 
مطلــب هــم درســت باشــد، اکنون دیگر ســازمان 
هواپیمایی کشوری نرخ را تعیین کرده و افزایش 
قیمــت تخلــف اســت. کمیســیون عمران ایــن بار 
تــا برخــورد با ایرالین های متخلــف این موضوع را 

دنبال می کند.

نماینــده مــردم بهشــهر در مجلــس شــورای 
اصلــی  علــت  ایرالین هــا  کــرد:  اســالمی، تصریــح 
گران فروشــی را اســتفاده ۶۰درصــدی از ظرفیــت 
اعــالم می کننــد.  اقتصــادی  اوضــاع  و  هواپیماهــا 
شــیوع کرونا به همه کســب و کارها آســیب زده و 
قطعا ایرالین ها نیز بخشی از این مشاغل هستند. 
اما این درســت نیســت که بار این مشــکالت را با 

گران فروشی به دوش مردم انداخت.

او در ادامــه تاکیــد کــرد: الزم اســت شــیوه 
قیمت گــذاری تغییــر کنــد و ما به ســمت تصحیح 
قانــون در این حوزه حرکــت کنیم. نمی توان همه 
بار را بر دوش مردم انداخت. قیمت گذاری بلیت 
هواپیمــا بایــد بــه نحــوی باشــد کــه هــم بــه مردم 
فشــار وارد نشــود و بخــش قابــل توجهــی را از 
دسترســی بــه حمــل و نقــل هوایی محــروم نکند 

و هم ایرالین ها با کمک دولت متضرر نشوند.

تمهیداتبازگشتزمینیزائراناربعین

تعلیق۴شرکتمتخلفدرفروشبلیتپروازهایاربعین

عضوکمیسیونعمرانمجلس:نحوهقیمتگذاریبلیتهواپیمابایداصاحشود
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عــراق  و  ایــران  بازرگانــی  اتــاق  دبیــرکل 
می گویــد بایــد مرز بین انحصــار و رقابت در این 
صنعت به درســتی شــناخته شــود تا بالیی که بر 
ســر خودروســازی آمــد، گریبانگیــر ایــن صنعــت 

نشود.
اعمــال  از  پیــش  تــا  خارجــی  شــرکت های 
حــدود  ســهمی  آمریــکا  ظالمانــه  تحریم هــای 
۴۰درصدی از بازار کشورمان را در اختیار داشتند 
امــا بــا خــروج این برندها از کشــورمان، به  یکباره 
بخشــی از ظرفیت های تولیدی این مجموعه ها با 

رکود در تولید همراه شد.
از  پــس  خارجــی  برندهــای  خــروج  نتیجــه 
تحریم هــا از کشــور، اتــکا بــه تولیــدات داخلــی و 
افزایش داخلی سازی همراه با حمایت های دولت 
و ممنوعیــت واردات لوازم خانگــی خارجــی بود. با 
این حال، کارشناسان معتقدند حمایت ها از یک 
صنعــت بایــد بــه انــدازه ای باشــد کــه بــه انحصار 
رقابت پذیــری  و ضمــن حفــظ  نینجامــد  رانــت  و 
محصــوالت، منجــر بــه افــت کیفی نشــود؛ بالیی 
کــه سال هاســت در صنعت خودروســازی داخلی 

شاهدیم.
صیانت از تولید داخلی

بــه گزارش خبرنــگار اقتصادی ایرنــا، در این 
باره دبیرکل اتاق مشــترک بازرگانی ایران و عراق 
در میزگــرد »صیانــت از صنعــت لوازم خانگــی در 
برابــر مافیــای واردات« اظهــار کــرد: بــا هرگونــه 
ممنوعیــت واردات و صــادرات مخالفیــم، زیرا هر 
چنــد ممکــن اســت در کوتاه مــدت آثــار مثبتی به 
همــراه داشــته باشــد، امــا در میــان و بلندمــدت 

مخدوش کننده و ناکارآمدکننده اقتصاد است.
کــرد:  بیــان  سنجابی شــیرازی  جهانبخــش 

در اوضــاع کنونــی کــه با محدودیــت منابع ارزی 
مواجهیــم، هــر اقدامی در کوتاه مــدت که بتواند 
مقبــول  دهــد  کاهــش  را  مــا  ارزی  هزینه هــای 
اســت و صیانت از تولید داخلی در این شــرایط 

می یابد. معنی 
ایــران و  اتــاق مشــترک بازرگانــی  دبیــرکل 
عــراق خاطرنشــان کرد: گــردش مالی بــازار لوازم 
خانگی کشــور ســالیانه بین 5 تا ۶ میلیارد دالر 
اســت و بیــن 5۰۰ تــا ۶۰۰ بازیگــر تولیدکننده و 

مونتاژکار دارد.
تولیــد  ملــی  برنامــه  در  داد:  ادامــه   او 
بــرای  لوازم خانگــی، ظرفیــت ۲.5میلیــارد دالری 
صادرات به کشورهای منطقه و همسایگان دیده 
شــده اســت و بایــد برنامــه حمایت ها بــه گونه ای 

باشد که از صادرات نیز صیانت شود.

لزوم تعدیل ممنوعیت های واردات
ســنجابی تاکید کرد: باید اوضاع به گونه ای 
باشــد که بتــوان قطعات، ملزومــات، مواد اولیه 
و فنــاوری مــورد نیــاز را از خارج تامین کرد و در 
عیــن حــال به تدریــج ارزبری هــا را در ایــن حوزه 

کاهش داد.

فرصت طالیی برای صنعت 
لوازم خانگی یا پاشنه آشیل؟

از  حمایــت  اســاس،  ایــن  بــر  گفــت:   او 
تولیــد داخــل و ممانعــت از واردات در شــرایط 
باشــد،  درســتی  سیاســت  می توانــد  تحریــم 
امــا در درازمــدت خیــر. شــرایط کنونــی نیــز بــه 
گونــه ای اســت کــه فرصــت طالیی بــرای صنعت 
درســتی  بــه  اگــر  و  کــرده  ایجــاد  لوازم خانگــی 

اســتفاده شــود به رشــد این صنعــت می انجامد 
گریبانگیــر  کــه  بالیــی  صــورت  ایــن  غیــر  در  و 

خودروســازی شــده بر سر آن خواهد آمد.
رئیــس اســبق پژوهشــگاه اســتاندارد ایــران 
اظهــار کرد:  فراموش نکنیم اگر واردات را محدود 
کنیم، منجر به گسترش قاچاق شده و همچنین 
صنایع داخلی را از رقابت  پذیری دور خواهد کرد.
او بیــان  کــرد: بر این اســاس، فرصت طالیی 
کــه اکنــون بــا ممنوعیــت واردات بــرای صنعــت 
لوازم خانگــی شــکل گرفتــه، بعدهــا می توانــد بــه 

پاشنه آشیل آن تبدیل شود.
ســنجابی اضافه کــرد: متوســط صــادرات در 
ایــن صنعــت ســالیانه ۳۰۰ میلیــون دالر اســت و 
لوازم خانگــی  محصــوالت  گذشــته  ســال های  در 
بــه عــراق، افغانســتان، اتحادیــه اروپــا و به طــور 
مشــخص ایتالیــا، ســی. آی. اس و شــمال آفریقــا 
صــادر می شــود، امــا ۶۰ درصــد ایــن صــادرات بــه 

عراق بوده است.
او بــا تاکیــد بــر لــزوم ارتقای نگاه بــه تولید، 
تصریح کــرد: بــا ارتقای کیفی محصــوالت، رقابتی 
کــردن قیمت هــا و نهادینــه کردن شــبکه خدمات 
پــس از فــروش در بازارهــای داخلــی و خارجــی، 
می توان به بازار دســت کم ۱۲۰میلیونی منطقه و 
همســایگان چشــم دوخــت کــه با در نظــر گرفتن 
بازارهــای ســی.آی.اس و آفریقــا تــا ۲۰۰ میلیــون 

نفر قابل افزایش است.
و  ایــران  بازرگانــی  مشــترک  اتــاق  دبیــرکل 
عــراق افــزود:  این فرصت طالیــی، در صورت افت 
کیفی محصوالت، محروم شــدن از رقابت پذیری، 
بــه بازارهــای  گســترش قاچــاق و توجــه نکــردن 

صادراتی، دچار خطر جدی خواهد شد.
او بــا یادآوری شــکل گیری کمپین »نخریدن 

خــودروی صفــر کیلومتر« در ســال های گذشــته، 
گفت: ممنوعیت واردات لوازم خانگی در شــرایط 
فعلــی بایــد تعدیــل شــده و مشــمول تکنولوژی و 
قطعــات روز محصــوالت نشــود و بایــد پذیرفــت 
تــا ۱۰۰  بــه معنــای ســاخت صفــر  داخلی ســازی 
در  کــه  کاری  نیســت؛  داخــل  در  محصــوالت 
شــرکت ها و برندهــای بــزرگ جهانــی نیــز اتفــاق 

افتاده است.
فعالیــت  بــا  هم اکنــون  شــد:   یــادآور  او 
داخــل  لوازم خانگــی  صنعــت  در  شــرکت هایی 
مواجهیــم کــه نســبت بــه تامین قطعــات مختلف 
از کشورها و مبادی گوناگون اقدام می کنند و در 
داخل فقط آنها را سر هم می کنند و اگر حمایت 
از چنیــن شــرکت هایی، جفــا بــه تولیدکننــدگان 

داخلی و کاله بر سر خود گذاشتن است.

راهکارهای تداوم حضور در بازار 
عراق و افغانستان

رئیــس اســبق پژوهشــگاه اســتاندارد ایــران 
در ادامه با اشــاره به بازار عراق که مقصد عمده 
صــادرات لوازم خانگــی ایرانــی اســت، گفــت: این 
کشــور از بازاری آزاد برخوردار اســت که اتفاقات 
سیاســی اخیــر آن را رقابتی تــر و آزادتــر کــرده و 
بنابرایــن فعالیــت برای شــرکت های ایرانی در آن 

سخت تر خواهد شد.
او بیــان  کــرد: اگر بخواهیم با همان ســبک 
داشــته  حضــور  بــازار  ایــن  در  ســابق  ســیاق  و 
باشــیم، ایــن بــازار را از دســت خواهیــم داد بــر 
این اساس نیاز است تا ضمن برنامه ریزی برای 
حضــور در بخشــی از این بــازار، خدمات پس از 
فروش و شــبکه مویرگی پخش را در این کشــور 

نهادینــه کنیم.
پــر  حضــور  کــرد:  خاطرنشــان   ســنجابی 
قرابــت  کــه  عــراق  اســتان های جنوبــی  در  رنــگ 
فرهنگی بیشــتری بــا ایرانی ها دارنــد و راه اندازی 
شرکت های لیزینگی برای عرضه کاالها، می تواند 
حداقــل صادرات لوازم خانگی به این کشــور را به 

چهار میلیارد دالر برساند.
پاکســتان،  برنامه ریــزی  بــه  همچنیــن  او 
بــرای حضــور در  ترکیــه و به خصــوص قطری هــا 
بــازار افغانســتان نیز اشــاره کرد و افــزود: در این 
کشور نیز باید بتوانیم در موضوع زنجیره ارزش، 
خــود افغان هــا را نیز به بــازی بگیریم و همچنین 
محصول مطابق با سلیقه مردم این کشور تولید 

کنیم.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق 
تصریح کــرد:  در ایــن راســتا، ایجــاد شــرکت های 
مدیریت صادرات، راه اندازی شــرت های لیزینگی 
بــرای عرضــه محصوالت و ارائــه طرح های فروش 
مطابــق بــا فرهنــگ مبتنی بــر خالقیــت و نوآوری 

این کشور ضروری است.

 سهم نیم درصدی لوازم خانگی

از صادرات
ادامــه، علــی حیات نیــا، اقتصــاددان در  در 
این میزگرد گفت: اعمال محدودیت های مختلف 
بــرای ورود لوازم خانگــی به کشــور، در کوتاه مدت 
مسکّنی برای این صنعت و در بلندمدت به ضرر 

مشتریان و حتی تولیدکنندگان است.
او با اشاره به بحران ارزی کشور، همچنین 
مشــکالت اشــتغال و ظرفیت هــای خالــی موجــود 
در صنعــت لوازم خانگــی، افــزود: در ایــن شــرایط 
هرگونه حمایت از این صنعت می تواند به جهش 
تولیــد بیانجامد، اما طوالنی شــدن حمایت ها آن 

را به سرنوشت خودروسازان دچار خواهد کرد.
ایــن پژوهشــگر مرکز پژوهش هــای مجلس 
یادآور شــد: صنعت لوازم خانگی در سال گذشته 
نیــم درصــدی در صــادرات کشــور  ســهم حــدود 
داشــته اســت و از طرفــی بــازاری بــه بزرگــی ۴۰۰ 
میلیــون نفر در کشــورهای منطقه و همســایگان 
بــرای آن مهیاســت؛ بنابراین ظرفیــت خوبی برای 

توسعه دارد.
او تاکید کرد: این صنعت اگر تعامل درستی 
بــا مراکــز تولید دانش و فناوری در خارج داشــته 
و مشکالت ارتباط نداشتن صنعت و دانشگاه در 

آن حل شود، می تواند به توسعه دست یابد.
فنــاوری  جهــان  در  تصریح کــرد:  حیات نیــا 
یک بــار  مــاه   ۶ هــر  لوازم الکترونیکــی  صنعــت 
دچــار تغییر شــده و بــه روز می شــود، بنابراین در 
برنامه ریزی هــا بــرای این صنعت باید به تغییرات 

فناورانه توجه ویژه داشت.
او اظهار کرد: تداوم محدودیت های وارداتی 
و حمایت هــا از صنعــت داخلــی، رانــت بــرای ایــن 
در  جــدی  آســیب های  و  کــرده  ایجــاد  صنعــت 

بلندمدت به آن وارد می کند.
این اقتصاددان نیز عراق و افغانستان را دو 
بــازار بزرگ صادراتی برای محصوالت این صنعت 
برشمرد و گفت: در مناطق جنوبی و شیعه نشین 
عــراق کــه همگونی فرهنگی بیشــتری با ایرانی ها 
پایین تــری برخوردارنــد،  از درآمدهــای  داشــته و 

می توان بازار صادراتی بهتری متصور بود.
بــا  مشــترک  ســرمایه گذاری  کــرد:  بیــان   او 
در  اقتصــادی  ویــژه  مناطــق  ایجــاد  بــا  عراقی هــا 
مناطقــی همچــون بانــه، مهــران و قصرشــیرین، 
ایجــاد شــهرک های صنعتــی مشــترک  همچنیــن 
می توانــد ضامن حضور بلندمــدت ما در بازار این 

کشور باشد.
بــازار  در  حضــور  همچنیــن  حیات نیــا 
افغانســتان را منــوط به تولیــد محصوالتی مبتنی 
بازارســنجی های  ایــن کشــور،  بــر ســالئق مــردم 
مشــترک  ســرمایه گذاری های  انجــام  و  درســت 

برشمرد.

جناب آقای دکتر محمد یاسر طیب نیا
انتصاب شایسته  حضرتعالی را بعنوان مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه  تبریک و 
تهنیت عرض می نماییم و از درگاه  ایزد منان توفیقات روزافزون شما را خواستاریم.
روزنامه عصر اقتصاد
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یوسفی، عضو اتاق بازرگانی 
ایران: تاکنون رایزن های 

اقتصادی قوی و متخصص 
انتخاب نشده اند

عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است که واردات 
و صــادرات بــرای مــا و دیگــر کشــورها مزیت محســوب 
می شود؛ اما افرادی که به عنوان رایزن بازرگانی کشور 
انتخاب شــده بودند و در جلســات شــرکت داشــتند از 

تخصص الزم برخوردار نبودند.
ایلنــا  خبرگــزاری  بــا  گفت وگــو  در  یوســفی  امیــر 
دربــاره اســتفاده از ظرفیــت ســفارتخانه ها عنــوان کــرد: 
متاسفانه کشور ما در حوزه مسائل اقتصادی نتوانسته 
از ظرفیت هــای ســفارتخانه ها کــه همیشــه در بهتریــن 
نقاط دنیا واقع شــده اند اســتفاده کند. در حالی که این 
موضوع با توجه به وضع اقتصادی کنونی کشــور خیلی 
حائز اهمیت اســت و می تواند روی سیاست های کشور 

اثرگذار باشد.
یوسفی ادامه داد: باید رایزن های مناسبی انتخاب 
شود که اطالعات الزم برای ورود به این عرصه را داشته 
باشــند چــون بــه عنــوان نماینده و ســفیر یک کشــور در 

آنجا معرفی می شوند و حضور دارند.
او افــزود: رایزن های بازرگانی می توانند با برگزاری 
جلســات و ارتباطاتــی کــه در کشــورهای مختلــف برقرار 
می کنند برای صادرکنندگان ایرانی اثرگذار و مفید واقع 

شوند.
و صنایــع  اول کمیســیون کشــاورزی  نائب رئیــس 
وابسته اتاق بازرگانی ایران با اشاره به برگزاری یکسری 
امــور  اقتصــادی وزارت  از نشســت ها در معاونت هــای 
خارجه دولت قبلی اظهار کرد: این نشست ها در رابطه 
بــا انتخــاب رایــزن و اینکــه چــه وظایفــی را بایــد برعهده 
داشته باشند برگزار شد ولی عمال حرکت خاصی انجام 

نشد.
او ادامــه داد: حتــی بــا توجــه بــه اینکــه ایــران در 
توافقنامــه اوراســیا حضــور دارد و ظرفیــت بســیار خوب 
از  کشــورهایی  محصــوالت  صــادرات  بــرای  مفیــدی  و 
جملــه ایران محســوب می شــود برای صــادرات ایران که 
بیشــترین مقدار آن به مواد غذایی و مصرف کشــاورزی 
اختصاص دارد تاثیرات مثبتی را می تواند در پی داشته 

باشد.
از  ســال  چنــد  گذشــت  بــا  ولــی  افــزود:  یوســفی 
توافقنامــه اوراســیا هنــوز توقعــی کــه از ایــن توافقنامــه 
داشــتیم خیلی بیشــتر از آن چیزی بود که در این چند 
ســال مشــاهده شــد. حتی با وجود اینکه این کشــورها 
هنوز به محصوالت کشاورزی کشور ما وابسته هستند.
او بــا بیــان دالیلی برای موانع رســیدن به موفقیت 
در صــادرات گفــت: یکی از موانع ویــروس کرونا بود که 
در همــه نقــاط دنیــا همه گیــر شــد و ایــران را هــم تحت 
تاثیــر قــرار داد ولــی کشــور مــا بایــد توانایــی الزم بــرای 
اســتفاده از ظرفیت ها را داشــته باشد چون به صادرات 

و واردات یکسری از کاالها نیازمند است.
او افزود: به طور مثال امکان دارد با توجه به کمبود 
منابع آبی در کشور، کشت برنج در نقاط مختلف کشور 
مزیــت محســوب نشــود و حتــی در ایــن اوضــاع واردات 
برنــج خیلــی بــه صرفه تــر از تولیــد ایــن محصــول باشــد. 
همچنیــن در واردات گنــدم بــا توجــه بــه اینکه کشــور به 
خودکفایــی رســیده بــود ولی خشکســالی و کمبود منابع 
آبی باعث شــد که طبق برآورد گندم مورد نیاز کشــور با 

کمبود داخلی این محصول مواجه باشیم.
 یوسفی بهترین راه استفاده از یکسری ظرفیت ها 
بــرای صــادرات را کشــورهای همســایه نــام بــرد و گفت: 
بــا برقــراری ارتبــاط بــا ۱5کشــور کــه در همســایگی مــا 
قــرار دارنــد می تــوان بــا توجــه بــه نیازهای داخلــی ایران 
و کشــورهای هم مرز، ارتباطات خوبی برای اســتفاده از 

یکسری ظرفیت ها برقرار کنیم.
عضــو اتــاق بازرگانــی ایــران ادامــه داد: هــر ســال 
چرخــه  وارد  کشــاورزی  محصــوالت  از  زیــادی  بخــش 
ضایعــات می شــود در صورتــی کــه فراهــم شــدن امــکان 
فــرآوری این محصوالت باعث اشــتغال زایی در کشــور و 

ارزش افزوده بیشتر شود.
او افــزود: اینهــا یکســری از نکاتــی هســتند که اگر 
در کنــار هــم قــرار بگیرنــد باعــث می شــود از ظرفیت هــا 
و امکاناتــی کــه در صــادرات و واردات وجــود دارد بتــوان 
اســتفاده کــرد و بــا اثرگــذاری کــه دارد اقتصاد کشــور را 

شکوفا کند.
و صنایــع  اول کمیســیون کشــاورزی  نایب رئیــس 
وابسته اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه رایز ن های 
اقتصادی باید با زبان کشــورهای هدف آشــنایی داشــته 
باشند گفت: رایزن های اقتصادی باید بتوانند ارتباطات 
قوی برقرار کنند و از توانایی الزم در این جهت برخوردار 
باشــند ولی متاســفانه در ســال های گذشــته طی بازدید 
از کشــورهای مختلــف رایزن هــای بازرگانی قوی انتخاب 
نشــده اند کــه امیــدوارم در دولــت جدیــد بــا یکســری از 
برنامه هایی که در دست اقدام دارد این اتفاق رخ هد.

او بــا اعتقــاد بــه اینکــه در کشــور مــا ظرفیت هــا و 
امکانات وسیعی وجود دارد و از شرایط خوبی برخوردار 
هســتیم گفــت: اگر بتوانیــم این ظرفیت هــا را به خوبی 
مدیریــت و از آن اســتفاده کنیــم آن وقــت نگاه هــا فقط 
به قیمت نفت و صادراتش نخواهد بود البته شــرایطی 
هــم کــه در تحریم هــا اتفــاق می افتــد در رونــد صــادرات 

تاثیرگذار است.
بــرای  غذایــی  امنیــت  اینکــه  بیــان  بــا  یوســفی   
هــر کشــوری خیلــی حائــز اهمیــت اســت گفــت: وقتــی 
کشــورهای مختلف نیاز داشــته باشند مواد غذایی خود 
را از کشــور ما تهیه کنند بدون شــک روابط خیلی خوب 

و نزدیکی با ما برقرار خواهند کرد.

خبـــــــــــــــــر

اینکــه  بیــان  بــا  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر 
کشــاورزی بنــگاه اقتصــادی اســت و بایــد به آن 
توجــه ویــژه شــود، عنــوان کــرد کــه تمــام تالش 
مــا بــر خریــد و تولیــد قــراردادی خواهد بــود اما 
و  اســت  وابســته  تشــکل ها  بــه  آن  پیشــرفت 
صنعــت غذایــی بایــد با کشــاورز قــرار ببندد که 
این خرید باعث افزایش تولید در واحد سطح و 

کیفیت خواهد شد.
کشــاورزی،  جهــاد  وزارت  گــزارش  بــه 
صبحانــه  نشســت  در  ســاداتی نژاد  ســیدجواد 
کاری بــا نماینــدگان تشــکل های صنایــع غذایــی 
و کشــاورزی در اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن 
و کشــاورزی تهــران اظهــار کــرد: زیرســاخت های 
خوبــی در ایــن ۴۳ســال در کشــور ایجــاد شــده 
و  عملیــات  حــوزه  در  سیاســت گذاری  در  امــا 
تصمیم گیــری فاصلــه وجــود دارد و اتاق بازرگانی 

باید این فاصله را از بین ببرد.
وزیــر جهــاد کشــاورزی تاکیــد کــرد: مــن بــه 
اتحادیه هــا و تشــکل ها اعتقــاد دارم و همچنیــن 
اعتقــادی بــه قیمــت دســتوری نــدارم امــا چنــد 
اشــکال وجــود دارد که باید با هم این مشــکالت 
را برطــرف کنیــم کــه یکــی از ایــن مشــکالت ایــن 
اســت که تشــکل های حــوزه کشــاورزی قدرتمند 
و یکپارچــه نیســتند. ایــن موضــوع باعــث ایجــاد 
ابهــام و ایجــاد چالش در سیاســت گذاری خواهد 
شــد بنابراین باید برای یکپارچه ســازی تشــکل ها 

برنامه ریزی کنیم.
او افــزود: موضوع یکپارچه ســازی تشــکل ها 
در قانــون جدیــد کــه در مجلــس تصویــب و بــه 
شــورای نگهبان ارســال شــده، لحاظ و مقرر شده 
کمیته ای با ریاست وزیر جهاد کشاورزی و دبیری 
اتــاق بازرگانــی ایران تشــکیل شــود تا بــرای وضع 

موجود در زمینه تشکل ها تصمیم گیری کند.
ســاداتی نژاد ابــراز امیــدواری کــرد: در ایــن 
محصــوالت  بازاررســانی  و  بــازار  تنظیــم  دوره 
کشــاورزی به تشــکل ها داده شــود امــا برای این 

کار باید تشکل ها قدرتمندتر شوند.
او یادآور شد: اگر تشکل ها واحد و یکپارچه 
باشــند می توانند با دولت مذاکره و تفاهم کنند 
و با مثبت منفی عددی که تعیین می شود، بازار 
را متعــادل کننــد. بــا افزایش قیمــت واردات و با 
کاهــش قیمــت صادرات انجام دهند و بازار را به 

تعادل برسانند.
کــرد:  خاطرنشــان  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر 
در دولــت ســیزدهم اعتقــاد مــا ایــن اســت کــه 
سیاســتگذاری ها و تصمیم گیری هــا در حوزه های 
مختلــف بخــش کشــاورزی بــا مشــارکت بخــش 

خصوصی انجام شود.
از  حمایــت  کــه  ایــن  بــه  اشــاره  بــا  وی 
اســت،  مصرف کننــده  از  حمایــت  تولیدکننــده، 
ادامــه داد: ایــن دو بخــش از هــم مجــزا نیســتند 
امــا برای این موضوع باید ســازوکاری اندیشــیده 

شود.
وزیــر جهــاد کشــاورزی عنــوان کــرد: یکی از 
برنامه هــای مــا حمایــت از خرید قراردادی اســت 
کــه در بحــث گنــدم و چنــد محصــول دیگــر ایــن 
خریــد در حــال انجــام اســت. ایران یــک درصد از 
محصــوالت خــود را خریــد قــراردادی می کنــد امــا 
در دنیا متوســط میــزان خرید قراردادی ۴۰درصد 

است و باید این بخش مورد توجه قرار گیرد.
ســاداتی نژاد افــزود: مــا بــه دنبــال واگذاری 
تــا  هســتیم  اســتان ها  بــه  گســترده  اختیــارات 
مشــکالت در اســتان برطــرف شــود و معاونــت 
مربوطــه در حــال بررســی ایــن موضــوع اســت تا 

مشــکالت بوروکراسی در استان ها برطرف شود.
کــه  از مشــکالتی  یکــی  اینکــه  بیــان  بــا  او 
حــوزه  در  کــرد  برطــرف  می تــوان  تشــکل ها  بــا 
ســرمایه گذاری در بخش کشاورزی است، عنوان 
کــرد: یکــی از مشــکالت ما کمبود ســرمایه گذاری 
در ایــن بخــش اســت، میــزان ســرمایه گذاری در 
بخــش کشــاورزی بــه اندازه ســهم کشــاورزی در 
GDP هم نیست و باید در این زمینه تالش کنیم 

و با کمک اتاق بازرگانی ســهم ســرمایه گذاری در 
بخش افزایش پیدا کند.

او در رابطــه بــا دیپلماســی غذایــی عنــوان 
کرد: برای رسیدن به اقتدار غذایی باید به اقتدار 
کشــاورزی برســیم و بــرای ایــن کار بــه یک تحول 
در حوزه کشاورزی نیاز داریم بنابراین باید حتماً 
دیپلماســی غذایی داشــته باشیم و بر روی غذای 
۱5 کشــور همســایه و حــدود ۶۰۰ میلیــون نفــر 

جمعیت آن سرمایه گذاری کنیم.
ســاداتی نژاد با بیان اینکه در حوزه شــیالت 
که حوزه تولید ثروت، ارزآوری و اشــتغال کشــور 
کــرد:  اســت، خاطرنشــان  اســت، غفلــت شــده 
اکنــون ۴۸ درصــد تولیــد آبزیان در داخل کشــور 
انجــام می شــود و از ۲۷۰۰ کیلومتــر مرزهای آبی 

و سواحل استفاده نمی شود.
در  کــرد:  تصریــح  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر 
ششــم  برنامــه  در  قفــس  در  ماهــی  پــرورش 
توســعه بایــد ۲۰۰ هــزار تــن تولیــد می شــده امــا 
حــدود 5۰هــزار تــن تولیــد شــده اســت در حالی 
کــه ظرفیت باالیی در کشــور داریــم و ما آمادگی 
داریــم از ایــن بخــش حمایــت کنیم. کشــور نروژ 
بــاالی ۳۰ میلیــارد دالر از ایــن ظرفیــت ارزآوری 

می کند.
او گفت: ما در کشــور ۷۰درصد کشــت آبی 

و ۳۰ درصــد کشــت دیــم داریــم و از آب ســبز 
اســتفاده نمی کنیــم بنابرایــن بایــد توجــه ویژه ای 
بــه آن داشــته باشــیم تــا بتوانیــم از ایــن بخــش 
بــرای توســعه باغــات، تولید علوفه و ســایر اقالم 

استفاده کنیم.
ساداتی نژاد تصریح کرد: ما در وزارت جهاد 
کشــاورزی اعتقــاد داریــم تمــام سیاســت گذاری 
ایــن  در  بایــد  کشــاورزی  بخــش  برنامه ریــزی  و 
وزارتخانــه انجــام شــود و پراکندگــی حــوزه را در 
ســایر وزارتخانه هــا برنمی تابیــم، بنابرایــن اگر در 
حــوزه غذایــی قــرار اســت به قــدرت برســیم باید 
جهــاد  وزارت  مجلــس،  کشــاورزی  کمیســیون 
تشــکل ها  آن  نمــاد  کــه  کشــاورز  و  کشــاورزی 
هســتند بــه عنوان »مثلث قــدرت غذایی« دارای 
قــدرت و اختیــار کامــل بــوده و بــا هــم مشــارکت 
داشته باشند تا قدرت غذایی در کشور و منطقه 

حاصل شود.
او افــزود: بــا تاییــد و ابــالغ قانــون تقویــت 
تولیــدات  موانــع  رفــع  و  کشــور  غذایــی  امنیــت 
ســازمان  نگهبــان،  شــورای  ســوی  از  کشــاورزی 
ســرمایه گذاری و تجارت کشاورزی ایران تشکیل 

می شود.
۱۴مــاده  قانــون  ایــن  گفــت:  ســاداتی نژاد 

دارد که ۱۴مشــکل کشــاورزان را مورد توجه قرار 
داده اســت کــه از جملــه این مشــکالت، مالکیت 
و هویــت دار شــدن زمین هــای کشــاورزی، بیمــه 

کشاورزی، سوخت کشاورزی و ... است.
اقتصــادی  بنــگاه  کشــاورزی  داد:  ادامــه  او 
است و باید با نگاه تجاری و اقتصادی به آن نگاه 
کــرد و راه آن علمــی و دانش بنیــان شــدن بخــش 
کشاورزی است که ما در این زمینه برای سازمان 
تحقیقات تالش داریم با ایجاد فرصت مطالعاتی 
برای اعضای هیئت علمی این ســازمان در مزرعه 
هــم کشــاورزان را آمــوزش دهیــم و هــم هیئــت 
علمی را از افزایش بهره وری تولید منتفع کنیم.

وزیــر جهــاد کشــاورری گفــت: مــا در وزارت 
و  تشــکل ها  و  اتحادیه هــا  بــه  کشــاورزی  جهــاد 
بخــش خصوصــی اعتمــاد داریــم و آمادگــی داریم 
تــا در سیاســت گذاری و برنامه ریــزی هیچ کاری را 
بدون اتحادیه ها و تشکل ها تصمیم گیری نکنیم و 
الزم است تشکل ها این فرصت را مغتنم بدانند.
بازرگانــی،  اتــاق  رئیــس  ایــن نشســت،  در 
صنایــع، معــاون و کشــاورزی تهــران و نمایندگان 
تشــکل های صنایــع غذایــی و کشــاورزی، نظرات 
و پیشــنهادهای خــود را بــا وزیر جهاد کشــاورزی 

مطرح کردند.

وزیر جهاد کشاورزی: خرید قراردادی را بر تضمینی ارجح می دانیم

انحصار یا حمایت  از صنعت لوازم خانگی
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رئیسی: بانک مرکزی 
سیاست های پولی را متناسب 

با کنترل تورم پیگیری کند
و مهــم مســاله را تــورم مهــار رئیسجمهــوری
اولویــتدولــتدانســتوازبانــکمرکــزیخواســتتا
سیاســتهایپولیرامتناســببامدیریتنقدینگیو

کنترلتورمپیگیریکند.
بــه گــزارش پایــگاه طالع رســانی ریاســت جمهوری، 
آیت هللا سید ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت در راستای کنترل تورم، بانک مرکزی را 
موظــف کرد سیاســت های پولی را متناســب با مدیریت 

نقدینگی و کنترل تورم پیگیری کند.
و  برنامــه  ســازمان  داد:  ادامــه  جمهــوری  رئیــس 
بودجــه موظــف اســت بودجــه ســال ۱۴۰۱ را بــا تاکید بر 
اصــالح ســاختار و حــذف هزینه هــای غیرضــرور بودجــه 

تدوین کند.
رئیســی بــا بیــان اینکــه حمایــت از تولیــد داخل در 
اولویــت سیاســت ها و برنامه هــای اقتصــادی دولت قرار 
دارد، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه ریزی 
و سیاســت های متناســب بــا ایــن اولویت  بویژه توســعه 
تولیــدات داخلــی و بی نیــازی از واردات کاالی خارجــی 
و اعمــال محدودیــت و ممنوعیــت بــرای ورود کاالهــای 
وارداتــی  کاالهــای  یــا  داخلــی  مشــابه  دارای  خارجــی 

غیرضروری را در دستور کار خود قرار دهد.

 درآمدهای مالیاتی

از ۱۳۸ هزار میلیارد در سال 
۱400 عبور کرد 

معــاوندرآمدهایمالیاتیســازمانامــورمالیاتی
ضمنبیانرشــد۶۲درصدیتحققدرآمدهایمالیاتی
تحقــق بــر موثــر عوامــل جــاری، اولســال نیمــه در

درآمدهایمالیاتیرانیزاعالمکرد.
محمد مســیحی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: 
در شــش ماهــه ســال جــاری بالغ بــر ۱۳۸ هــزار میلیارد 
تومــان درآمدهــای مالیاتــی وصــول شــده که نســبت به 
مدت مشابه سال قبل با رشد ۶۲ درصدی مواجه شده 
و بالغ بر ۱۰۱ درصد درآمدهای مالیاتی پیش بینی شــده 

در قانون بودجه محقق شده است. 
وی افزود: درحالیکه در شــش ماهه ســال گذشته 
سازمان امور مالیاتی از محل مالیات نقل وانتقال سهام 
در بــازار ســرمایه بالــغ بــر ۱۰ هزار میلیــارد تومان درآمد 
کســب کــرد، در شــش ماهــه ســال جــاری ایــن رقــم بــه 

۳۰۰۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرد. 
معــاون درآمدهــای مالیاتــی ســازمان امــور مالیاتی 
تمرکــز بــر پرونده های مهــم مالیاتی، رصــد تراکنش های 
بانکی مشکوک و مقابله با شرکت های صوری و کاغذی 
را در قالــب برنامــه مقابله با فــرار مالیاتی،  اجرای ماده 
از  درصــد   ۵۰ بــه  نزدیــک  خوداظهــاری  پذیــرش   (  ۹۷
فعــاالن اقتصادی(، تســهیل فرآیندهای مالیاتی و تغیبر 
رفتــار مؤدیــان مالیاتی را از جمله عوامل موثر در تحقق 

درآمدهای مالیاتی دانست.

سخنگوی وزارت امور 
 خارجه: برگزاری رزمایش

در مرزهای شمال غرب 
موضوع حاکمیتی است

اینکــه بیــان بــا امــورخارجــه وزارت ســخنگوی
برگــزاریرزمایــشدرمناطــقمــرزیشــمالغــربیــک
موضــوعحاکمیتــیاســتکهبــرایآرامــشوثباتکل
منطقهانجاممیشود،تاکیدکردکهجمهوریاسالمی
حضــوررژیمصهیونیســتیرادرنزدیکــیمرزهایخود
تحملنخواهدکردوهراقدامیبرایامنیتخودالزم

بداندانجامخواهدداد.
به گزارش اداره کل اطالع رسانی و امور سخنگوی 
وزارت امــور خارجــه، ســعید خطیــب زاده در پاســخ بــه 
ســوال خبرنــگاران در خصــوص مطالــب بیــان شــده از 
ســوی رئیــس جمهــوری آذربایجــان در فضــای رســانه ای 
اظهار کرد: در حالی که روابط خوب و محترمانه ای میان 
دو کشور وجود دارد و مسیرهای معمول ارتباطات میان 
دوطــرف در باالترین ســطح وجــود دارد، بیان آن به این 

شیوه مایه تعجب است.
ســخنگوی وزارت امور خارجه افزود: در این زمینه 
و موضوعــات دیگــر مرتبــط با آن در دیــدار دو وزیر امور 
خارجه در حاشــیه نشست اخیر مجمع عمومی سازمان 
ملــل متحــد در نیویــورک، رایزنی هــای جــدی و دقیقــی 
صــورت گرفــت و توافــق شــد در یک بســتر مناســب این 

گفت وگو ها ادامه پیدا کند.
 خطیــب زاده در ادامــه خاطرنشــان کــرد: جمهوری 
اســالمی ایران همواره مخالفت خود با هرگونه اشــغال 
ســرزمینی را اعالم داشــته و بر لزوم احترام به تمامیت 
ارضــی کشــورها و مرزهــای شــناخته شــده بیــن المللــی 
تاکید کرده اســت. ضمن آنکه رعایت حســن همسایگی 
و همجــواری از مهمتریــن موضوعاتــی اســت کــه انتظــار 
می رود از سوی همه همسایگان مورد توجه قرار گیرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در خصوص 
رزمایش انجام شده از سوی کشورمان در مناطق مرزی 
شمال  غرب تاکید کرد: این یک موضوع حاکمیتی است 
و برای آرامش و ثبات کل منطقه انجام می شــود. البته 
روشن است که جمهوری اسالمی ایران، حضور هر چند 
نمایشــی رژیم صهیونیســتی در نزدیکی مرزهای خود را 
تحمــل نخواهــد کــرد و در ایــن رابطــه هر اقدامــی را که 

برای امنیت ملی خود الزم بداند انجام خواهد داد.

آژانس بین المللی انرژی: 
سیاست های سبز عامل 

افزایش قیمت انرژی نیست
اعــالم انــرژی آژانــسبینالمللــی مدیــراجرایــی
کــردسیاســتهایانــرژیســبزعامــلافزایــشاخیــر
قیمتهایگازوبرقنیســتوافزایشقیمتهانباید
گذاراروپابهســویانرژیســبزراازمســیرشمنحرف

کند.
به گزارش ایســنا، قیمتهای گاز و برق در اروپا طی 
ماههای اخیر که مشــکالت عرضه گاز با افزایش تقاضا 
در اقتصادهای رو به بهبود از پاندمی کووید ۱۹ همزمان 

شده، افزایش پیدا کرده است.
دولتهــای  اســت  شــده  باعــث  قیمت هــا  افزایــش 
اروپایــی شــامل اســپانیا هشــدار دهنــد صورتحســابهای 
بــاالی انــرژی حمایت عمومــی از سیاســت های تغییرات 
اقلیمــی بلندپروازانــه اروپــا را تضعیــف خواهــد کــرد بــه 
خصــوص اگــر رای دهندگان این تدابیر را عامل افزایش 

قیمتها بدانند.
بین المللــی  آژانــس  اجرایــی  مدیــر  بیــرول،  فاتــح 
انرژی در نشست کمیته انرژی و محیط زیست پارلمان 
اروپــا ایــن ایده که سیاســت های اقلیمــی عامل افزایش 
قیمتهای انرژی هســتند را رد کرد و گفت: این نادرســت 
و غیرمنصفانه اســت که قیمتهای باالی انرژی را نتیجه 
سیاســت های گــذار بــه انــرژی پــاک بدانیم. این اشــتباه 
است. بیرول گفت: در دوره های پرنوسان، دولتها نباید 
از هــدف محــدود کــردن گرمایــش جهانــی بــه ۱.۵ درجه 
غفلــت کننــد و از بدتریــن پیامدهــای تغییــرات اقلیمــی 
اجتنــاب کننــد. قیمتهــا تحــت تاثیر عواملی نظیر ســطح 
انــدک ذخایــر گاز و قطعی هــای برنامــه ریــزی نشــده در 

تاسیسات تولید قرار دارند.
وی بــدون نام بردن از تولیدکنندگان خاص افزود: 
بعضــی از صادرکننــدگان بــزرگ تمایلــی بــه عرضــه گاز 
بیشــتر در روزهــای دشــوار به اروپا و نقــاط دیگر ندارند 
هر چند که از نظر من این فرصتی برای نشان دادن آن 

است که آنها تامین کنندگان قابل اطمینانی هستند.
آژانــس بین المللــی انرژی هفته پیــش اعالم کرده 
بــود روســیه مــی توانــد اقدامــات بیشــتری بــرای رفــع 

مشکالت تامین گاز در اروپا انجام دهد.
بر اســاس گــزارش رویترز، گروهــی از نمایندگان 
پارلمــان اروپــا ماه جاری از کمیســیون اروپا خواســتند 
دربــاره نقش شــرکت گازپــروم در افزایــش قیمت های 
گاز اروپایــی تحقیــق کنــد و اعــالم کردنــد رفتــار ایــن 
شــرکت روســی آنهــا را درباره دســتکاری بــازار مظنون 

کرده است.

سرمایه گذاری جدید توتال 
در حوزه خودروی برقی

شــرکتتوتــالانرژیــزفرانســهتوافقیباشــرکت
»چایناتریگورجس«برایتشــکیلجونتونچریدر

زمینهخودروهایبرقیدرچینامضاکرد.
بــه گــزارش ایســنا، ایــن جوینــت ونچر زیرســاخت 
شــارژ قــدرت بــاال و خدمــات فراهم خواهد کرد.شــرکت 
توتال انرژیز در بیانیه مشــترکی با شــرکت »چاینا تری 
گورجس« اعالم کرد چشم انداز رشد این جوینت ونچر 
بــا برنامــه چیــن بــرای رســیدن به ســطح کربــن خنثی تا 

سال ۲۰۶۰ تقویت شده است.
بــر اســاس گــزارش رویتــرز، شــرکت توتــال انرژیــز 
روز دوشــنبه اعــالم کــرده بــود کــه انتظــار دارد تقاضای 
جهانــی بــرای نفــت پیــش از ســال ۲۰۳۰ بــه اوج خــود 
برســد کــه زودتــر از پیــش بینیهای قبلی بــود.  این غول 
نفتــی فرانســوی اعــالم کــرد کســب و کارش اکنون روی 
ایــن فــرض کار می کند که مصرف جهانی پیش از پایان 

دهه جاری کاهش پیدا خواهد کرد.
در گزارش انرژی ســاالنه توتال انرژیز آمده است: 
تــا ۶۴ میلیــون  بیــن ۴۰  نفــت  بــرای  تقاضــای جهانــی 
بشــکه در روز تــا ســال ۲۰۵۰ کاهــش پیــدا مــی کند که 
به قدرتمندی سیاســتها و تغییر عادتها بســتگی خواهد 
داشــت. اما گاز همچنان به عنوان یک ســوخت در حال 

گذر نقش مهمی ایفا می کند.

نفت به مرز رویایی ۸0 دالر 
رسید

درمعامــالتامــروزبــازارجهانــیانــرژیشــاهد
افزایــشقیمــتنفتورســیدنآنبهمــرز80دالردر

هربشکهبودیم.
بــه گــزارش خبرگــزاری فارس به نقــل از بلومبرگ، 
در معامالت امروز بازار جهانی انرژی، قیمت هر بشکه 
نفــت خــام بــا ۱.۱۴ دالر رشــد مواجــه شــد و هــم اکنون 

۷۹.۲۳ دالر در حال معامله است.
قیمــت کنونــی در باالترین میزان ۳ ســال گذشــته 
قــرار گرفتــه و دلیــل آن اخالل در چرخــه تأمین نفت در 

بازار جهانی برآورد شده است.
 قیمــت نفــت آمریــکا هــم از رشــد امــروز قیمــت

بــی نصیــب نبــود و ۱.۱۲ دالر بــاال رفــت. ایــن نفــت هم 
اکنون ۷۵.۱۰ دالر در حال خریدو فروش است.

به گزارش پایگاه رســمی ســازمان کشورهای صادر 
کننــده نفــت، اوپــک، هــر بشــکه نفــت این ســازمان در 
آخریــن روز ثبــت شــده ۷۶.۲۱ دالر بــه فــروش رفته که 
انتظــار می رود امروز شــاهد رشــد خــود قیمت این نفت 

در بازار جهانی نیز باشیم.
بــه گــزارش رویتــرز، ایــن پنجمین روز پیاپی اســت 
که شــاهد افزایش قیمت نفت در بازار جهانی هســتیم 
و هــم اکنــون قیمت نفت برنــت در باالترین میزان خود 
از اکتبــر ســال ۲۰۱۸ تــا کنــون قــرار دارد و به ســوی ۸۰ 

دالر پیش می رود.
افزایــش تقاضا در پس بهبــود اوضاع اقتصادی در 
بسیاری از کشورها با فروکش کردن شیوع کرونا از یک 
ســو و از ســوی دیگر نگرانی ها نســبت به محدود بودن 
عرضــه نفــت به بــازار جهانــی از مهمتریــن دالیل صعود 

اخیر قیمت نفت در بازار بوده است.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

مرکــز اقتصــادی مطالعــات معــاون
پژوهشهــاگفت:افزایشهزینههایجاری
مانندافزایشحقوق،تحمیلکســریبودجه
وبــهتبــعآنانتشــاراوراقوافزایــشنــرخ
ســود،درمجمــوعاقتصــادکشــوررابــهلبــه

پرتگاهمیبرد.
بــه گــزارش مهر، شــاید بتــوان »افزایش 
حقوق« را یکی از مهمترین مطالبات مردم در 
ماه های گذشــته دانست. در حالی که اوضاع 
نامســاعد اقتصادی در ســال های قبل، سفره 
مردم را روز به روز کوچک تر کرده، به عقیده 
بســیاری تنهــا راه نجات آنهــا، افزایش حقوق 
اقــدام  ایــن  گســترده  ابعــاد  امــا  آن هاســت. 
موجــب آن شــده که بســیاری از کارشناســان 
به بررســی تبعــات آن در اقتصاد بپردازند. به 
عقیده صاحب نظران، ایجاد بار مالی سنگین 
بــرای دولــت نه تنها نمی توانــد به بهبود وضع 
معیشــتی مــردم کمکــی کنــد بلکــه در جهــت 
وخیم تــر کــردن اوضــاع گام بــر مــی دارد. لــذا 
کارشناســان پیشــنهاد می دهنــد دولت هــا بــه 
رفع ریشــه این معضل پرداخته و به شــیوه ای 

اصولی رفاه مردم جامعه را افزایش دهند.
را  ایــن  مخــارج  حــوزه  سیاســت گذاری 
می طلبد که نســبت به مخارج دولت به ویژه 
حقوق و دستمزد حساسیت مضاعفی داشته 

باشیم
در ایــن بــاره موســی شــهبازی، معــاون 
پژوهش هــای  مرکــز  اقتصــادی  مطالعــات 
مجلــس در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر گفــت: 
متأســفانه اغلــب تصمیماتی که در خصوص 
صرفــاً  می شــود،  گرفتــه  حقوق هــا  افزایــش 
بــرای مجموعه کارکنان دولت اســت. به این 
معنــا کــه بــه دســتگاه ها اجازه داده شــد که 
بتواننــد بر اســاس مجموعــه ای از اختیارات، 
فــوق  و  کننــد  اســتفاده  بودجــه  ردیــف  از 
العاده هایــی را بــرای کارکنــان خــود در نظــر 
بگیرند. بر همین مبنا از ابتدای ســال ۹۸ تا 
اواســط ۹۹، به طور متوســط شاهد افزایش 
۸۰ درصــدی افزایش حقوق در دســتگاه های 

دولتی بوده ایم.

شکافیعمیقمیاندرآمدهاو
هزینههایدولت

وی ادامــه داد: بایــد بــه ایــن نکتــه توجه 
بودجــه ای  دولــت  کــه  جــا  آن  از  کــه  کنیــم 
محدود دارد و باید بر اســاس همین ســاختار 
بودجــه برای افزایش حقوق ها تصمیم بگیرد، 
نگرانی های جدی در خصوص این اقدام شکل 
گرفتــه اســت. بــرای نمونه در ســال های اخیر 
اوضــاع بدیــن گونه رقــم خورد کــه درآمدهای 
دولــت بــه دالیلــی چــون کاهــش درآمدهــای 
درآمدهــای  نشــدن  بینــی  پیــش  و  نفتــی 
جایگزیــن از جملــه مالیــات، درآمــدی پایــدار 
و قابــل اتــکا نبــود. از طرفــی دیگــر فرارهــای 

مالیاتــی جــدی نیز در کشــور اتفــاق افتاد. لذا 
اصالحــات ریشــه ای در درآمدهــای دولــت رخ 
نــداد و درآمدهــا روز بــه روز کوچک تــر شــد. 
این در حالی بود که بخش هزینه های دولت 
هــر روز رو بــه افزایش بود و ناترازی شــدیدی 
بــرای بودجــه کشــور ایجاد کــرد. تــا آن جا که 
بــرآورد کارشناســان از کســری بودجــه بــرای 
امسال حدود ۴۰۰ میلیارد تومان تخمین زده 

می شود.
وضــع  چنیــن  در  بنابرایــن  افــزود:  وی 
اقتصــادی، اقتضای سیاســت گــذاری در حوزه 
مخــارج دولــت ایــن نکتــه را می طلبــد کــه مــا 
نسبت به مخارج دولت به ویژه مخارج جاری 
مانند حقوق و دســتمزد حساســیت مضاعفی 
داشــته باشــیم. به دلیل آنکه دقت نکردن در 
این حوزه، کشــور را در ریلی می اندازد که در 
آن هزینه هــا بــه طــور مــداوم رو بــه افزایــش 
باشــد ولــی درآمدهــا رونــد کاهشــی داشــته 

باشد.
شــهبازی بیان کرد: لذا درآمدهای دولت 
با ایرادات جدی مواجه است و اگر امروز هم 
در آن اصالحــی صــورت بگیــرد، زمــان بیشــتر 
و یــک فراینــد طوالنی تــر بــرای دولــت ایجــاد 
بالفاصلــه  هزینه هــا  کــه  حالــی  در  می کنــد. 
پــس از تصویب اجرایی می شــوند. نکته دیگر 
ایــن اســت کــه وقتی حقــوق یک قشــر را زیاد 
می کنیــم دیگــر نمی تــوان از آن عقب نشــینی 
در همــان ســال  افزایــش حقــوق  ایــن  کــرد. 
تبدیــل بــه درآمــد ثابت افراد می شــود و حتی 
انتظــارات بــرای افزایش آن در ســال های بعد 

شکل می گیرد.

لزومحمایتاصولیازاقشار
آسیبپذیر

مرکــز  اقتصــادی  مطالعــات  معــاون 
وضــع  خصــوص  در  مجلــس  پژوهش هــای 
معیشــتی مــردم اظهــار کــرد: بنــده می پذیــرم 
کــه وضع اقتصادی کشــور به هیــچ وجه برای 
کارمندان، بازنشســتگان، معلمین و بســیاری 
از اقشــار دیگر جامعه مســاعد نیست. تورمی 
کــه در ســال های اخیــر بــه وجود آمــد، ارزش 
حقــوق افــراد را به شــدت کاهش داده اســت 
و ایــن حقــوق کفــاف زندگــی برخــی از اقشــار 
را نمی دهــد. مضــاف بــر اینکــه در ســه ســال 
اخیــر بــه لحــاظ هزینه هــای خوراک، پوشــاک 
و کاالهــای اساســی کاهش هــای جــدی ایجاد 
شــده اســت و ایــن وضــع سیاســت های جدی 

مقابله با فقر  را می طلبد.
وی ادامــه داد: لــذا در درک ایــن کــه در 
وضعی هســتیم که باید به فکر زندگی اقشار 
مختلــف باشــیم شــکی نیســت امــا نکتــه این 
اســت کــه آیــا راهــکاری که پیش گرفته شــده 
صحیح اســت یا خیر. پاســخ نیز این است که 
متأســفانه افزایش هزینه های جاری، تحمیل 
کســری بودجــه و بــه تبــع آن انتشــار اوراق و 
افزایش نرخ ســود، در مجموع اقتصاد کشــور 
را بــه یــک لبــه پرتــگاه می بــرد و بایــد توجــه 
داشــته باشــیم که برخی تصمیمات به تنهایی 
مشــکلی ندارد اما در نگاه کالن ما را با ابعاد 

گوناگونی مواجه می کند.

مالحظاتیبرایاجرایافزایش
حقوقها

شهبازی در پایان از دو مالحظه اساسی 
در فراینــد افزایــش حقوق ها نــام برد و گفت: 
در وهلــه نخســت توجــه داشــته باشــیم کــه 
تصمیمــات مــا بایــد بــا عدالــت همــراه باشــد. 
یعنــی معمــوالً سیاســت های اعمــال شــده در 
ســال های گذشــته از کارمندان دولت حمایت 
کــرده اســت. تورمی که در ســال های اخیر به 
وجــود آمــد، ارزش حقــوق افــراد را بــه شــدت 
کاهش داده است و این حقوق کفاف زندگی 

برخی از اقشار را نمی دهد.
مــا اقشــار زیــادی در کشــور داریــم کــه 
فاقد هرگونه شغل رسمی هستند. زمانی که 
حقــوق کارکنــان دولــت افزایــش پیــدا می کند 
بایــد به این ســوال نیز پاســخ دهیــم که تورم 
ناشــی از افزایــش حقوق هــا که تبعــات آن به 
اقشــار اســیب پذیر دیگر جامعه می رســد، آیا 

با عدالت سازگار است؟
وی افزود: نکته دوم این که ما متأسفانه 
یک سیاست را صفر و صد در نظر می گیریم. 
نیــز  افزایــش حقوق هــا  اجــرای  نحــوه  یعنــی 
اشــتباه بــوده اســت. مــا همــه افــراد، در همه 
طبقــات درآمــدی را، مشــمول افزایــش درآمد 
قرار می دهیم در حالی که این اشــتباه است. 
هــر زمان که دولت تصمیم به افزایش حقوق 
داشــت باید بررســی کنیم که داخل آن قشــر 
چــه افــرادی پایین تریــن حقــوق را می گیرنــد و 

درآمد آنها را افزایش دهیم.

معــاونتوســعهطرحهایشــرکتبرق
بــارســال اوج بــرایدوره حرارتــیگفــت:
آینــدهتعــداد۱0واحــدنیروگاهــیبخــاربــه
ظرفیــتیکهــزارو۷۵۲مگاواتواردمدار

خواهدشد.
حرارتــی،  بــرق  شــرکت  گــزارش  بــه 
مدیــران  بــا  نشســت  در  عظیمــی  حمیدرضــا 
نیروگاه هــای  بهره بــردار  و  مالــک  عامــل 
خصوصــی افــزود: افتتــاح ایــن واحدهــا عالوه 
بــر افزایــش ظرفیــت تولید برق کشــور، رشــد 
بازده نیروگاه های حرارتی را به همراه خواهد 

داشت.
ایــن  از  بهره بــرداری  بــا  ادامــه داد:  وی 
واحدها سالیانه حدود ۲.۵ میلیارد مترمکعب 
در مصــرف ســوخت نیروگاه هــا صرفه جویــی 

خواهد شد.

معــاون بــرق حرارتــی گفت: ســاخت هر 
واحد بخار ســالیانه بیــن ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون 
مترمکعــب در مصــرف ســوخت صرفه جویــی 
در  نیروگاهــی  واحــد   ۱۰ ایــن  کــرد،  خواهــد 
نیروگاه های جهــرم، هریس، ارومیه، چابهار، 
داالهو، ســبالن، فردوســی و عسلویه در حال 

ساخت است.
عظیمی ابراز امیدواری کرد: با هماهنگی 
انجــام شــده بتوان بخشــی از ایــن منابع را از 
محــل مطالبــات نیروگاه ها از مدیریت شــبکه 

برق تامین کرد.
وی گفــت: همچنیــن در تالشــیم تا برای 
نیروگاه های دارای قرارداد بیع متقابل منابعی 
را از محــل ســوخت صرفه جویــی شــده و برای 
قــرارداد خریــد تضمینــی  دارای  نیروگاه هــای 
برق، منابعی را از محل مطالبات آن ها تامین 

کرده و در اختیار سرمایه گذاران قرار دهیم.
ایــن مقام مســوول اضافه کرد: همچنین 
از  ارزی  مطالبــات  دارای  نیروگاه هــا  برخــی 
بانک مرکزی و صندوق توســعه ملی هســتند 
کــه در هفته هــای اخیــر اتفاق هــای خوبــی در 
این زمینه افتاده و افزون بر ۱۰۰ میلیون یورو 
از محــل ال.ســی نیروگاه ها به آن ها پرداخت 
شده است و در تالشیم مانده مطالبات آن ها 
نیــز پرداخــت شــود تا برنامــه ای که بــرای اوج 
مصــرف بــرق ســال آینــده در نظــر گرفتــه بــه 

موقع محقق شود.
معــاون توســعه طرح هــای شــرکت بــرق 
حرارتــی گفــت: نکتــه مهــم در ســاخت بخش 
اجــرای  ســیکل ترکیبی،  نیروگاه هــای  بخــار 
به موقع واحدهای بخار با حداقل فاصه زمانی 
از دوره احــداث واحدهای گازی اســت. اکنون 

عمــر برخی از واحدهــای گازی قابل تبدیل به 
سیکل ترکیبی به بیش از یک دهه رسیده که 
ایــن امــر اهمیــت و فوریــت تکمیــل واحدهای 

بخار مربوطه را دو چندان کرده است.
عظیمــی افزود: تاخیر در بهره برداری از 
هــر واحــد بخــار ســیکل ترکیبی )با احتســاب 
بــرای هــر مترمکعــب گاز  قیمــت ۱۳ ســنت 
 ۹۰ بــا  معــادل  هزینــه ای  روزانــه  طبیعــی( 
تحمیــل  ملــی  ســرمایه های  بــه  یــورو  هــزار 

خواهدکرد.
مدیریــت  شــرکت  مدیرعامــل  پیشــتر 
شبکه برق ایران با بیان اینکه احداث نیروگاه 
از ســوی صنایــع، افزایش نیازهــای برقی آنان 
را پاســخگو خواهــد بــود، گفــت: مقــرر شــده 
صنایــع برای احــداث بیش از ۱۰ هزار مگاوات 

نیروگاه اقدام کنند.

براســاساعــالممرکــزآمــارفاصلهنرخ
تورمــیدهکهــادرشــهریورماهبرابــرچهــار
درصــدبــودکهنســبتبهماهقبــلازآن۱.۴ 

واحددرصدکاهشداشتهاست.
بــر  خانواده هــا  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
ســالیانه  هزینــه  و  درآمــد  مجمــوع  اســاس 
دهــک  می شــوند.  دســته بندی  گــروه   ۱۰ در 
نخســت، کم درآمدتریــن گــروه و دهــک دهــم 
پردرآمدتریــن گــروه از خانواده هــا را تشــکیل 
می دهنــد. نــرخ تــورم در دهک هــای مختلــف 
متفاوت است و مرکز آمار نرخ تورم و فاصله 
تورمی این دهک ها را پس از اعالم نرخ تورم 

هر ماه منتشر می کند.
براســاس اعالم این مرکز، نرخ تورم کل 
کشور در شهریور ماه ١٤٠٠ برابر ۴۵.۸ درصد 

اســت کــه در دهک های مختلــف هزینه ای در 
بــازه ٤٥.٥ درصــد برای دهک  ششــم تا ٤٩.٤ 

درصد برای دهک دهم نوسان دارد.
ماهــه  تــورم دوازده  تغییــرات  محــدوده 
در گــروه عمــده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و 
دخانیــات« بیــن ٦١.٣ درصد بــرای دهک دوم 

تا ٥٧.٥ درصد برای دهک دهم است.
همچنیــن در گروه عمــده »کاالهای غیر 
خوراکــی و خدمــات« بیــن ٤٧.٥ درصــد بــرای 
دهــک دهــم تــا ٣٣.٨ درصد بــرای دهک اول 

است.
بر اساس اعالم مرکز آمار تورم در میان 
دهک های مختلف، فاصله تورمی دهک ها در 
ایــن مــاه بــه چهار درصد رســید که نســبت به 
ماه قبل )٥.٤ درصد( ١.٤ واحد درصد کاهش 

داشته است.
عمــده  گــروه  در  تورمــی  فاصلــه 
دخانیــات«  و  آشــامیدنی ها  »خوراکی هــا، 
نســبت بــه مــاه قبــل ٠.٦واحد درصــد کاهش  
و  خوراکــی  غیــر  »کاالهــای  عمــده  گــروه  و 
خدمات« نسبت به ماه قبل  ١.٩ واحد درصد 

کاهش را نشان می  دهد.
آنچــه دهک هــای درآمــدی را از یکدیگــر 
مصرفــی  ســبد  در  کاال  وزن  می کنــد،  مجــزا 
خانــوار اســت. دهک هــای کم درآمــد بــه علت 
درآمــد کمتــر، هزینــه کمتــری را بــه تفریــح و 
ســرگرمی و حتی بهداشت و درمان اختصاص 
می دهنــد. از ایــن جهــت، وزن ایــن کاالهــا در 
ســبد مصرفــی آنهــا کمتــر اســت. در مقابــل 
بیشــترین ســهم را خوراکی ها و آشامیدنی ها 

دارند. آنها بیشتر مخارج خود را معطوف این 
دســته از کاالهــا و در واقــع ضروریــات زندگی 

می کنند.
برایــن اســاس، اگــر تورم در اثــر افزایش 
قیمــت کاالهــای خوراکــی رشــد کنــد، در آن 
صورت فشــار بر قشر ضعیف افزایش خواهد 
یافــت. از طرفــی دیگــر، اگــر تــورم در کانــال 
افزایش قیمت کاالهای غیرخوراکی و خدماتی 
اقشــار  بــر  تورمــی  فشــار  آن گاه  کنــد،  رشــد 
ضعیــف کاهش خواهد یافت و شــاخص های 
تورمــی پردرآمدهــا فعال تــر می شــود. ضریــب 
اهمیت خوراکی ها و آشامیدنی ها در باالترین 
دهک درآمدی کشــور، ۱۷ درصد اســت و ۸۲ 
و  غیرخوراکــی  کاالهــای  بــه  اهمیــت  درصــد 

خدمات اختصاص دارد.

معاونمطالعاتاقتصادیمرکزپژوهشها:
 افزایشهزینههایجاری،اقتصادکشوررا

بهلبهپرتگاهبردهاست

کاهش۱.۴درصدیفاصلهتورمیبیندهکهایدرآمدیدرشهریور

معاونشرکتبرقحرارتی:۱0واحدبخارجدید
نیروگاهیدرکشورواردمدارمیشود
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

امضایتفاهمنامه
بانکآیندهوشرکتصنایع

الکترونیکایران
همکاری هــای  و  تعامــات  گســترش  منظــور  بــه  
فی مابین و ایجاد هم افزایی الزم و پایه ریزی یک اتحاد 
اســتراتژیک مالــی و اعتبــاری و بــا هــدف ارزش آفرینی 
مجموعــه  و  کارکنــان  ســهامداران،  مشــتریان،  بــرای 
ذی نفعــان، تفاهم نامــه 
همــکاری مشــترک بین 
بانــک آینــده و شــرکت 
الکترونیــک  صنایــع 
از  )صاایــران(  ایــران 
ســوی محمــد فطانــت و 
شاهرخ شهرام مدیران 
عامــل ایــن دو مجموعه 

به امضاء رسید.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک آینــده، همــکاری 
مشــترک طرفیــن برای ارائه انــواع خدمات در زمینه های 
مختلــف بانکــی، مالــی و ســایر حوزه هــای مــورد توافــق 
دو طــرف در چارچــوب قوانیــن و مقــررات، موضــوع این 

تفاهم نامه است.
تامیــن مالــی پروژه هــا و ســازمان های زیرمجموعــه 
خدمــات  ارائــه  تعهــدات،  و  تســهیالت  اعطــای  فعــال، 
از  شــرکت  کارکنــان  ویــژه  خدمــات  هم چنیــن  و  ارزی 
تســهیالت  اعطــای  وام قرض الحســنه،  اعطــای  جملــه: 
خریــد کاال در چارچــوب طرح هــای آینــده داران، طــراوت 
و کارگشــا، عرضــه انواع خدمــات بانکــداری الکترونیکی 
 ،)Open API( از جملــه: خدمات بانکــداری باز مبتنی بر
وب ســرویس های احراز هویت و بانکی، خدمات مربوط 
بــه ســرویس درگاه پرداخــت هوشــمند و اســترداد وجه 
متمرکــز و ســایر خدمــات بانکــی از دیگــر اهــداف ایــن 

تفاهم نامه مشترک است.

رشد60درصدیپرداخت
تسهیالتبانککشاورزی

بــه گفتــه مدیرعامل بانک کشــاورزی تســهیات 
جــاری  ســال  اول  ماهــه  شــش  در  بانــک  پرداختــی 
حــدود ۴۵۰هزارمیلیــارد ریــال بــوده که در مقایســه 
بــا عملکرد ســال گذشــته بیــش از ۶۰درصد افزایش 

است. داشته 
روح هللا خدارحمــی، مدیرعامــل بانــک کشــاورزی 
ابینــا  بــا  گفت وگــو  در 
درباره میزان تســهیالت 
در۶مــاه  پرداخت شــده 
 ۱۴۰۰ ســال  ابتدایــی 
گفــت: درایــن مــدت بــا 
تجهیــز منابــع خوبی که 
در ســطح شــبکه بانــک 
حمایــت  شــد،  انجــام 
مالی وســیع تری نسبت 

به سال گذشته از بخش کشاورزی صورت گرفت.
او در ادامــه تاکیــد کــرد: بانــک کشــاورزی موفــق 
شــد تــا حــدود زیــادی افرایــش قیمت هــا و هزینه هایــی 
کــه دربخــش کشــاورزی اتفــاق افتــاده را جبــران کرده و 
حمایت وســیع تری از کشــاورزان و فعاالن دراین بخش 

به مانند سال گذشته انجام دهد.
مدیرعامــل بانــک کشــاورزی دربــاره چنــد نمونــه 
اظهــار  کشــاورزی  بخــش  در  مهــم  پرداخت هــای  از 
داشــت: یکــی ازکارهایــی کــه دو یا ســه ســال اســت با 
کمــک وزارت جهــاد کشــاورزی انجــام می گیــرد، تهیــه 
اکنــون در  اســت.  بــرای کشــاورزان  بذرگواهــی شــده 
آســتانه آغــاز فصــل جدید زراعی قرار داریــم، بنابراین 
طبــق برنامــه  وزارت جهــاد کشــاورزی نســبت به ســال 
گذشــته بیــش از ســه برابــر کل ســال ۹۹بــرای تهیــه 
بــذر گواهــی شــده تســهیالت پرداخت کــرده که ارزش 
آن نزدیــک بــه ۲۵۰۰میلیــارد تومان اســت. از آنجا که 
قیمت بذر و گندم نســبت به ســال ۹۹دو برابر شــده، 
بنابرایــن نیــاز کشــاورزان بــه نقدینگــی بیشــتر اســت، 
برهمیــن اســاس نقدینگی مــورد نیاز برای آن ها تامین 
شــد و هیچ نگرانی بابت تامین بذر گواهی شــده برای 

غــالت به خصوص گندم وجود ندارد.
خدارحمی در این رابطه اضافه کرد: مکانیزاســیون 
یکی از اولویت های بخش کشــاورزی به حســاب می آید 
و از عوامــل مهــم بــرای تولیــد رشــد پایــدار اســت، پــس 
برای کل سال ۳هزار میلیارد تومان پیش بینی پرداخت 
تســهیالت درنظر گرفته شــدکه ۲۵۰۰میلیارد تومان آن 
در ۶ماهه ابتدای سال جاری مورد پرداخت قرار گرفت.
او در خصــوص تامیــن ســرمایه درگــردش و دیگــر 
پرداخت هــا نیز چنین توضیح داد: پرداخت های خوبی 
در رابطــه بــا تامیــن ســرمایه درگــردش صــورت گرفتــه 
اســت کــه افتتــاح گلخانه هــای مربــوط به ایــن حوزه از 
جملــه نتایــج آن خواهد بود که آثار این موارد را مردم 

خواهند دید.
مدیرعامــل بانــک کشــاورزی دربــاره وضــع وصــول 
معوقــات نیــز در ابتــدا پرداخت هــا را مــورد توجــه قــرار 
ســایر  نســبت  کشــاورزی  بخــش  کــرد:  تصریــح  و  داد 
بخش ها و فعالیت ها بیشتر با مخاطرات طبیعی مانند 
خشکسالی، سرمازدگی و امثال این موارد روبرو است و 
همین موارد سبب می شود تا نرخ معوقات یا تسهیالت 
غیرجــاری در بانــک کشــاورزی باالتــر باشــد، البتــه بــا 
تالشی که صورت گرفت و رفتار خوب کشاورزان کشور 
این نرخ به زیر ۱۰درصد رسانده شد و خوشبختانه این 
موفقیت به دست آمد که در حوزه ریالی نرخ تسهیالت 
غیرجــاری بــه حدود ۸درصــد کاهش یابد. به این ترتیب 
اکثــر کشــاورزان کشــور بــه موقع قســط های تســهیالت 

خود را بازپرداخت خواهند کرد.
خدارحمــی در ادامــه یــادآور شــد: مصوباتــی بــرای 
امهال تســهیالت کشــاورزان وجود دارد که در شعب به 
خوبی اجرا می شود و اکنون نیز بند»خ« ماده ۳۳قانون 
برنامه ششــم در حال اجرا اســت که براســاس آن اصل 
بدهــی کشــاورزانی کــه خســارات طبیعی بــه آن ها وارد 
شــده با بخشــودگی ســود و کارمزد به مدت ســه ســال 

تمدید خواهد شد.

تخفیفاتویژهبیمهپارسیان
بهمناسبتروزایمنیو

آتشنشانی
بیمــه پارســیان بــه بهانــه هفتــم مهــر بــه عنــوان 
بــرای  ویــژه ای  تخفیفــات  آتش نشــانی  و  ایمنــی  روز 

آتش نشانان درنظر گرفته است.
به گزارش روابط عمومی بیمه پارسیان، این شرکت 

بــه مناســبت روز ایمنــی 
و آتش نشــانی در هفتم 
مهر و به پاس قدردانی و 
تشکر از تالش و زحمات 
آتش نشــانان  فداکارانــه 
بــوم،  مــرزو  ایــن  عزیــز 
از تاریــخ 7 مهــر لغایــت 
تخفیــف   %7۰ ۳۰مهــر 
ویــژه بیمــه آتش ســوزی 

منازل مسکونی ایشان ارائه می کند. آتش نشانان گرامی 
به منظور اســتفاده از این طرح و کســب اطالعات بیشتر 
می تواننــد بــه شــعب و نمایندگی هــای بیمــه پارســیان در 

سراسر کشور مراجعه کنند.

رشد29درصدیمنابع
باجههایبانکیروستایی

پستبانکدرپایانشهریور
بــه گفتــه مدیرعامــل پســت بانک منابــع باجه های 
ســال  شــهریور  پایــان  در  پســت بانک  روســتایی 
1۴۰۰نســبت به پایان ســال گذشــته، بیــش از ۵۰هزار 

میلیارد ریال و 29درصد رشد داشته است.
به گزارش روابط عمومی پســت بانک، بهزاد شــیری 
اظهــار کــرد: به منظور تحقق برنامه بانک مبنی توســعه 

هموطنــان  دسترســی 
در  بانکــی  خدمــات  بــه 
غیــر  و  مناطــق محــروم 
شــهریور  در  برخــوردار، 
۶۰باجــه  ســالجاری 
بانکــی  خدمــات  جدیــد 
شــد  ایجــاد  روســتایی 
آنهــا،  احتســاب  بــا  کــه 
باجه هــای  تعــداد 

و  ۵هــزار  بــه  پســت بانک  روســتایی  بانکــی  خدمــات 
7۳۸باجــه افزایــش یافــت. مدیرعامل پســت بانک ایران 
افــزود: تعــداد کل دســتگاه های خــود پــرداز فعــال بانک 
در باجه های بانکی روســتایی به ۲و هزار 77۴دســتگاه 
رســید کــه نســبت به مــاه گذشــته ۲۵دســتگاه افزایش 
داشــته و تعــداد دســتگاه های Pin Pad )پــوز شــعبه ای( 
نیز در باجه های خدمات بانکی روستایی سراسر کشور 
به ۵هزار ۵۲۱دســتگاه رســید که نســبت به ماه گذشته 

۴۹دستگاه افزایش داشته است.

ضرورتافزایشسرمایه
بانکمسکنبرایارتقای

تسهیالتدهیقانونجهشتولید
معــاون مالــی بانــک مســکن بــا یــادآوری برنامــه 
دولت برای ســاخت ســاالنه یک میلیون مســکن، گفت 
که  برای افزایش قدرت تسهیات دهی، بانک تخصصی 

مسکن نیازمند افزایش سرمایه است.
بــه گــزارش تســنیم، مرتضــی صالحــی اظهــار کرد: 

اهمیــت  بــه  توجــه  بــا 
مالــی  تامیــن  موضــوع 
و  مســکن  بخــش 
ساختمان کشور و لزوم 
تقویت و بهبود ســاختار 
بانــک، افزایش ســرمایه 
بانــک مســکن به عنــوان 
دولتــی  بانــک  تنهــا 
تخصصی بخش مسکن 

طی ســال های اخیر مــورد توجه نهادهای سیاســت گذار 
قرار گرفته است.

او ادامــه داد: در قوانیــن بودجــه ســال های ۹۵تــا 
بانــک مســکن در  افزایــش ســرمایه  بــرای  ۹۸ ســهمی 
نظــر گرفته شــد. بــا توجه به پیگیری هــای صورت گرفته 
موفق شدیم طی سال های اخیر طی ۲مرحله نسبت به 
افزایش ســرمایه از محل ظرفیت قانونی ایجاد شــده از 

محل قوانین بودجه ساالنه اقدام شد.
او تصریــح کــرد:  بــر اســاس مراحل قانونی طی شــده در 
پایــان ســال ۹۵ســرمایه بانــک مســکن ۵۰هــزار میلیــارد 
ریــال افزایــش یافت. از افزایش ســرمایه از محل تبصره 
۳۵اصالح قانون بودجه عملیاتی شــد. او با بیان این که 
این افزایش سرمایه 7فروردین سال ۱۳۹۶به ثبت اداره 
ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری تهران رســید. در 
ادامــه نیــز در بهمــن ۹۸ســرمایه بانــک مســکن ۵۰هــزار 
میلیارد ریال دیگر از محل بند ب تبصره ۸قانون بودجه 
کل کشور افزایش یافت. معاون مالی و پشتیبانی بانک 
مســکن اظهار کرد:  ســرمایه ثبتی بانک مســکن از مبلغ 
۳۰هــزار و 7۳۵میلیــارد ریال در ســال ۹۵به ۱۳۰هزار و 
7۳۵میلیارد ریال در پایان سال ۹۹افزایش یافته است.
صالحــی بــا تاکید بــر این که افزایش ســرمایه بانک 
مســکن تاثیــرات بســیار مهمــی در بهبــود ســاختار مالی 
و شــاخص های ســالمت بانکی از جمله نســبت کفایت 
کفایــت  نســبت  کــرد:  اضافــه  اســت،  داشــته  ســرمایه 
ســرمایه بانــک مســکن در پایــان ســال ۹۹بــر اســاس 
صورت هــای مالی تصویب شــده حــدود ۹درصد )۸.7۴( 
بهبود یافته است. او بیان کرد: پیرو مصوبه بهمن سال 
گذشــته هیئت مدیره بانک مســکن،  در راســتای اجرای 
مفــاد تبصره ۲مــاده ۱۶۱اصالحیه قانــون تجارت گزارش 
توجیهــی هیئــت مدیــره دربــاره افزایــش ســرمایه بانــک 
مســکن از مبلــغ ۱۳۰هزار و 7۳۵میلیــارد ریال به مبلغ 

۳۳۵هزار و ۵7۹میلیارد تهیه و تنظیم شده است.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

درپی »مطرح شدن صحبت هایی مبنی 
بــر کشــف چنــد دســتگاه ماینــر در شــرکت 
بورس«، مدیرعامل این شرکت این موضوع 
را رد کرد و معاون ســازمان بورس نیز اعام 
کــرد کــه ایــن دســتگاه ها شــخصی نبوده انــد 
اما شــرکت بورس تهران باید پاســخگو باشد 
چــون چنیــن فعالیتــی خــارج از فعالیت هــای 
این شرکت محسوب می شود، از سوی دیگر 
این شــرکت ســهام دار دارد و سهام داران هم 

باید خواهان پاسخگویی باشند.
ســاختمان  در  ماینرهــا  وجــود  انتشــار 
بــورس تهــران ســبب واکنش هایــی از ســوی 
معــاون اجرایــی ســازمان بــورس، مدیرعامــل 

بورس و روابط عمومی بورس شد.
اطالعیــه ای  در  بــورس  عمومــی  روابــط 
اعالم کرد که ماینر یافت شده شخصی نیست 
و حضــور ایــن دســتگاه ها بــر اســاس رعایــت 
موازیــن قانونی و برای کارهای تحقیقاتی بود 

و اکنون هیچ فعالیت رمزارزی وجود ندارد.
بــه گــزارش ایســنا، صحبت هایــی مبنــی 
بــر »کشــف چنــد دســتگاه ماینــر در زیرزمین 
ســاختمان شــرکت بورس از ســوی حراست و 
اینکه این دستگاه ها متعلق به فرد خاصی در 
این شــرکت است«، مطرح شده است که در 
این راســتا، مصطفی بهشتی سرشــت، معاون 
اجرایی ســازمان بورس در گفت وگو با ایســنا، 
ایــن  در  الزم  اطالع رســانی های  کــرد:  اعــالم 
زمینه را شرکت بورس تهران باید انجام دهد.
گفتــه  اینکــه  مــورد  در  داد:  ادامــه  او 
می شــود »این دســتگاه ها متعلق به شــخص 
خاصی بوده اســت«، بایــد بگویم با اطالعاتی 
که تاکنون به دســت آورده ام، این دستگاه ها 
شــخصی نبوده انــد، امــا بــه طورکلــی چنیــن 

فعالیتــی خارج از فعالیت های شــرکت بورس 
بایــد  مجموعــه  ایــن  و  می شــود  محســوب 

پاسخگو باشد.
معــاون اجرایــی ســازمان بــورس تهــران 
گفت: شــخصا دســتگاه ها را رؤیــت نکرده ام، 
امــا چنــد روزی اســت کــه بحــث آن مطــرح 
اســت. بــاز هم تاکیــد می کنم که این شــرکت 
بایــد پاســخگو باشــد، چراکــه ســهام دار دارد 
و ســهام داران هــم بایــد خواهــان پاســخگویی 

باشند.
در ایــن زمینه علــی صحرایی، مدیرعامل 
شــرکت بورس تهــران نیز گفــت: این موضوع 
مطــرح  را  آن  کــه  آنهایــی  و  نــدارد  صحــت 

کرده اند، اشتباه کرده اند.
ســواالت  دیگــر  بــه  پاســخ  از  صحرایــی 

امتناع کرد.

اطاعیه روابط  عمومی بورس 
تهران درباره استخراج رمزارز

بــورس اوراق بهــادار  همچنیــن شــرکت 
را  رمــزارز  بــه حــوزه رگوالتــوری  تهــران ورود 
بــه عنــوان یــک دارایــی دیجیتــال و در قالــب 
یــک پــروژه تحقیقاتــی دنبــال کرده بــود، نظر 
بــه انتشــار شــایعه ای مبنــی بــر وجــود ماینــر 
تهــران  بــورس  شــرکت،  ایــن  در  شــخصی 
شــایعات مطرح شــده در ایــن زمینــه را قویــاً 

تکذیب می کند.
بهــادار  اوراق  بــورس  شــرکت  اگرچــه   
را  رمــزارز  بــه حــوزه رگوالتــوری  تهــران ورود 

بــه عنــوان یــک دارایــی دیجیتــال و در قالــب 
یــک پــروژه تحقیقاتــی دنبــال کرده بــود، نظر 
بــه انتشــار شــایعه ای مبنــی بــر وجــود ماینــر 
تهــران  بــورس  شــرکت،  ایــن  در  شــخصی 
شــایعات مطرح شــده در ایــن زمینــه را قویــاً 
تکذیــب می کنــد و بدینوســیله اعــالم می دارد 
رمزارزهــا بــه عنوان دارایی دیجیتــال، نیازمند 
قانون گــذاری در کشــور اســت و چنــدی پیش 
نیــز بــا توجه بــه مطالبه فعاالن ایــن حوزه، از 
ســوی مدیران ســازمان بورس و اوراق بهادار، 
بــر  مبتنــی  صندوق هــای  تاســیس  پیشــنهاد 

رمزارز مطرح شد.
شــرکت بــورس تهــران اعــالم مــی دارد از 
ابتــدای ســال ۱۳۹۹، بــا توجــه بــه نگرانی هــا 
از کــوچ نقدینگــی به ســمت رمزارزها و ایجاد 
بحــران خروج نقدینگی در بازار ســرمایه، این 
موضــوع بــه عنــوان پــروژه ای تحقیقاتی، پس 
از بررســی در کمیته هــای فرعــی هیات مدیره 
بــورس  تائیدیــه هیــات مدیــره وقــت  اخــذ  و 
تهــران )بــه عنوان نماینــدگان ســهامداران(  و 
کســب موافقت اصولــی وزارت صمت، مطرح 
و اجراى طرح محدود R&D استخراج رمزارز و 
محاســبه عینی نرخ ROI آنها از ســوی شرکت 
بــورس اوراق بهــادار صورت پذیرفت و گزارش 
معامالت آتی این فعالیت بر روند اصلی بازار 
ســرمایه کشــور نهایــی گردیــد. ایــن فعالیــت 
تحقیقاتــی و آزمایشــی پس از مــدت کوتاهی 

در همان سال متوقف شد.
بــار  تهــران  بــورس  روابــط عمومــی  لــذا 
دیگــر تاکیــد می کنــد هیــچ فعالیتــی در زمینه 
استخراج رمزارز در این شرکت وجود ندارد و 
موضــوع پنهانــی که عده ای مدعی کشــف آن 

شده اند اساساً تکذیب می شود.

عضــو هیــات مدیــره و معــاون اجرایــی 
مالــی  صورت هــای  انتشــار  بــورس  ســازمان 
شــرکت های تابعه ســازمان بورس در 1۴۰1را 

وعده داد.
مصطفــی  ســنا،  گــزارش  بــه 
بهشتی سرشت در مراسم رونمایی از سامانه 
جدیــد برگــزاری آزمــون حرفه ای بازار ســرمایه 
گفت: سیاســت ســازمان در قبال شرکت های 
تابعه سیاست شفافیت، تخصص و بهره وری 

اســت و به دنبال آن هســتیم روابط ســازمان 
با شــرکت های تابعه از جمله این شــرکت یک 
رابطه شــفاف همراه با پاســخگویی و کارنامه 
قابل قبول عملکردی و بهره وری همراه باشد.
معــاون اجرایــی ســازمان بــورس گفــت: 
معتقدیــم مجموعــه ســازمان بــورس و اوراق 
بهــادار به عنــوان یک نهاد عمومــی غیردولتی 
متعلــق بــه مردم اســت و بهتر اســت همه در 
جریــان باشــند کــه مــراودات بــه چــه صــورت 

تنظیم می شود.
قــراردادی  و  مالــی  مــراودات  افــزود:  او 
بــا شــرکت های تابعــه چــون شــرکت توســعه 
مدیریــت و آمــوزش بــورس و شــرکت رایــان 
بورس تغییر یافته است و از این پس مبتنی 
بر قراردادهای مشخص و مبلغ مشخص شده 

صورت می گیرد.
بــا  بــورس  ســازمان  اجرایــی  معــاون 
یــادآوری اینکــه در ســال ۱۴۰۰ صورت هــای 

اضافــه  شــد،  منتشــر  را  ســازمان  مالــی 
کــرد: ایــن نویــد را می دهــم در ســال ۱۴۰۱ 
تابعــه  شــرکت های  مالــی  صورت هــای  هــم 
و  می شــود  منتشــر  شــفاف  صــورت  بــه  را 
همــه فعــاالن بــازار ضمــن آشــنایی کامــل بــا 
کارنامــه عملکــرد و هزینه هــای ســازمان بــه 
شــفافیت بــرای افزایــش بهــره وری و بهبــود 
عملکــرد کمــک خواهنــد کــرد تــا فضــای بهتر 
و حرفه ای تری در بازار ســرمایه ایجاد شــود.

بــه گفتــه مدیــر عامــل شــرکت مدیریت 
فنــاوری بورس، کنــدی معامات 1۰ دقیقه ای 
روز گذشــته بــه دلیــل حجــم بــاالی ســفارش 
نمــاد »کیمیاتــک« بــود و معامــات بــه روال 

عادی برگشت.
روح هللا دهقــان در ایــن بــاره بــه پایــگاه 

خبری بازارســرمایه )ســنا(، گفت: حجم باالی 
سفارشات نماد کیمیاتک کل معامالت بورس 
تهــران را با کنــدی مواجه کرد، البته معامالت 
در فرابــورس بــا هیــچ خللــی روبه رو نبــود. او 
توضیح داد: براین اساس، معامالت نمادهای 
بورس تهران بین ساعت های ۹ و ۲۰دقیقه تا 

۹ و ۳۰دقیقــه بــه مــدت ۱۰دقیقه دچار کندی 
بــود که بعــد از انجــام معامــالت »کیمیاتک« 
بــه روال عــادی برگشــت. مدیر عامل شــرکت 
مدیریــت فنــاوری بــورس افــزود: حجــم زیــاد 
ســفارش های در نمادهــای معامالتــی معموال 
سیســتم معامالتــی را دچــار مشــکل می کنــد. 

این اتفاق به خصوص در نمادهایی که عرضه  
ایــن  بــه  اولیــه داشــته بیشــتر رخ می دهــد؛ 
معنــی که زمانــی که ســهام داران عرضه اولیه 
قصد فروش ســهمی را دارنــد، معموال بازار با 
چنین فشــار موقتی مواجه می شــود که البته 

در مدت کوتاهی رفع می شود.

بــه گفته مدیر توســعه بازارهای فیزیکی 
بورس کاال، صاحب کاالیی که پس از تحویل 
یــا  بهــادار  اوراق  انبــار،  بــه  خــود  محصــول 
همان گواهی ســپرده کاالیی در دســت دارد، 
می توانــد ایــن اوراق را نــزد شــبکه بانکی برای 
دریافت تســهیات، وثیقه کند و به پشــتوانه 

آن وام بانکی دریافت کند.
جــوان،  باشــگاه خبرنــگاران  گــزارش  بــه 
جواد فالح درباره گواهی سپرده کاالیی گفت: 
گواهی ســپرده کاالیی مدل معامالتی برگرفته 
از مدل های جهانی و بین المللی است. با توجه 
به این که محصوالت کشــاورزی در بازه زمانی 
کوتــاه تولیــد و در یک بازه زمانــی بلند مدت تر 
مصــرف می شــود؛ بنابراین معمــوال محصوالت 
کشاورزی نیازمند انبارداری هستند. حاال برای 
این که انبارهای اســتانداردی را داشــته باشیم 

کــه بتوانیم کاال را در یک قالب اســتانداردتری 
پذیرش و نگهداری کنیم، مدل گواهی ســپرده 

کاالیی راه اندازی شد.
این مقام مسئول در ادامه افزود: در این 
مــدل )گواهــی ســپرده کاالیی( انبار بر اســاس 
این که آیا توانایی نگهداری محصول مورد نظر 
را دارد یــا نــه، مــورد ارزیابی قــرار می گیرد. اگر 
مناســب بود انبار را پذیرش و از انبار تضامین 
الزم و بیمــه نامــه را دریافــت می کنیم. ســپس 
یک سامانه انبارداری در انبار مستقر می شود 
و بازرســی ســرزده هــم از ســوی بــورس کاال 
از انبــار صــورت می گیــرد تــا کاالی کشــاورز بــر 
اســاس یک استاندارد مشــخص تحویل گرفته 
شــود. او افــزود: بعــد از تحویــل کاال بــه انبــار، 
قبــض انباری برای کشــاورز صادر می شــود که 
روز کاری بعــد، ایــن قبض تبدیــل به یک ورقه 

بهادار تحت عنوان گواهی ســپرده کاالیی شده 
و در کــد ســهامداری مالــک کاال می نشــیند. از 
آن تاریخ، مالک کاال اجازه فروش پیدا می کند 
بــازار ســرمایه کــد  و هــر کــس دیگــر کــه در 
ســهامداری دارد می توانــد به صــورت آنالین یا 
از طریق کارگزاری اقدام به خرید کند. خریدار 
نیــز می توانــد مجــدد در بــازار ثانویــه محصــول 

خریداری شده را به فروش برساند.
فــالح در ادامــه اظهار کــرد: امکان دیگری 
کــه ایــن گواهــی فراهم ســاخته، این اســت که 
صاحب کاالیی که حاال اوراق بهادار در دســت 
دارد، می توانــد ایــن اوراق را نــزد شــبکه بانکی 
بــه  و  کنــد  وثیقــه  تســهیالت،  دریافــت  بــرای 
پشــتوانه آن وام بانکــی دریافــت کند. البته در 
حال رایزنی هستیم تا بانک ها بخش نامه های 
اجرایــی مربــوط به این موضوع را تصویب و به 

شعب خود ابالغ کنند.
اجرایــی  افــزود: در صــورت  ادامــه  او در 
بــرای  کاالیــی  ســپرده  گواهــی  توثیــق  شــدن 
کشــاورز، ایــن امــکان ایجــاد خواهــد شــد کــه 
محصــول  قیمــت  برداشــت  فصــل  در  وقتــی 
فــروش محصــول خــود  از  اســت  کــرده  افــت 
بــه دلیــل نیــاز مالــی اجتنــاب کنــد تــا پــس از 
بهبــود قیمت هــا در بــازار، محصــول خــود را به 
قیمت هــای بهتــری بــه فــروش رســاند. اکنــون 
دالل هــا و واســطه ها از ایــن افزایــش قیمــت 
بهره منــد می شــوند زیرا کشــاورز مجبور اســت 
بــرای پرداخــت هزینه های تولید و معاش خود 
بالفاصله پس از برداشت، محصول خود را به 
فــروش برســاند. مزیــت بعدی این ابــزار ایجاد 
متقاضیــان  بــه  کشــاورز  مســتقیم  دسترســی 

خرید و فروش بدون واسطه است.

و  پذیــرش  مدیــر  جدیــد  نامــه  در 
شــرکت های  بــه  کاال  بــورس  بازاریابــی 
تمامــی  کــه  اســت  آمــده  کارگــزاری 
خریــداران محصــوالت فــوالدی از تاریــخ 
1۰مهــر ملزم به داشــتن کــد نقش و ثبت 
جامــع  ســامانه  در  معامــات  اطاعــات 

تجارت هستند.
به گزارش پایگاه خبری بازارســرمایه 
بــه  اشــاره  ضمــن  نامــه  ایــن  در  )ســنا(؛ 
مــورخ   ۲۶۲۰/۴۰۰/۳7۰ شــماره  نامــه 

حمایــت  ســازمان   ۱۴۰۰ شــهریور   ۲۹
مبنــی  تولیدکننــدگان  و  مصرف  کننــدگان 
بــر الزام کلیه عرضه کننــدگان و خریداران 
عمــده و خرده محصوالت فوالدی به ثبت 
نــام در ســامانه جامــع تجــارت و دریافــت 
کــد نقــش آمــده اســت: کلیــه خریــداران 
محصــوالت فــوالدی از تاریخ ۱۰ مهر ملزم 
بــه داشــتن کــد نقــش و ثبــت اطالعــات 
تجــارت  جامــع  ســامانه  در  معامــالت 

هستند.

پــس از حــدود پنــج ســال توقــف خریــد 
انــرژی،  بــورس  از  توزیــع  بــرق شــرکت های 
مجددا این معامات از سوم مهر سال جاری 

آغاز شد.
بــه  گزارش بــازار به نقــل از وزارت نیرو، 
شــرکت های توزیــع نیــروی بــرق پــس از پنــج 
ســال وقفــه بــا حمایــت وزارت نیرو دوبــاره از 

بورس انرژی خرید کردند.
بــر اســاس ایــن گــزارش، خریــد بــرق به 
قیمــت رقابتــی، کشــف قیمــت واقعــی بــرق، 

بــرق  خریــد  بلندمــدت  برنامه ریــزی  امــکان 
شــرکت های توزیع، توســعه رقابت و تشــویق 
ســرمایه گذارها بــه احــداث نیــروگاه از نتایــج 

معامله در بورس انرژی است.
طبق نظر کارشناسان، با ادامه این روند 
و اســتمرار خریــد بــرق شــرکت های توزیــع از 
بورس انرژی، سهم معامالت در بورس انرژی 
افزایش و نقش دولت در خرید و فروش برق 
بــر اســاس اصــل ۴۴ قانــون اساســی کاهــش 

می یابد.

ماجرای کشف ماینر در شرکت بورس تهران

وعده انتشار صورت های مالی شرکت های تابعه سازمان 
بورس در 1۴۰1

»کدنقش«وثبتاطالعاتدرسامانهجامع
تجارتبرایمعاملهگرانفوالدیالزامیشد

خریدبرقشرکتهایتوزیعازبورسانرژیپساز
۵سالآغازشد

فروش پرحجم »کیمیاتک« معامات را کند کرد

 کشاورزان می توانند به پشتوانه »گواهی سپرده کاالیی«

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

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

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

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

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

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

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

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

) نوب

صنایع شهدای مهام یزد در نظر دارد موارد به شرح ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی از پیمانکار و تامین کننده 
واجد شرایط و صالحیتدار تامین و خریداری نماید.

متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می توانند تا تاریخ 1400/07/17، درخواست رسمی خود را با ذکر شماره مناقصه، 
کد اقتصادی و نام مدیرعامل، شماره تلفن و نمابر و آدرس دقیق پستی )کدپستی 10 رقمی(، به شماره نمابر 37272471- 035 
ارسال نمایند. * زمان تحویل پاکتهای مناقصه، تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخه 1400/07/27 می باشد. * داشتن 
گواهینامه سمتا و یا تعهد به ارائه آن طی یک ماه از تاریخ ابالغ برنده شدن در مناقصه الزامی می باشد. * مناقصه گزار 
در قبول و یا رد تمام و یا هر یک از پیشنهادها مختار می باشد. * کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه 

می باشد. تلفن جهت هماهنگی: 4- 37273243- 035

م الف  : 744
»آگهی مناقصه عمومی«

مقدار / تعدادموضوع مناقصهشماره مناقصهردیف

190/3 – 1400 -15C ناپا( کد( PVC 15.000 عددکیسه بسته بندی از جنس

35.000 عددکیسه بسته بندی از جنس VCI کد 169- 1400 – 290/3

 بازدید وزیر برق عراق 

از کارخانجات مپنا
عــادل کریــم وزیر برق جمهوری عراق روز دوشــنبه و 
طــی بازدیــد از کارخانجات مپنا با بخشــی از دســتاوردها و 

توانمندی های این مجموعه دانش بنیان آشنا شد.
بــه گــزارش مپنــا نیوز، عــادل کریــم، همراه با “رشــید 
علــی” مشــاور نخســت وزیر و مقام های حــوزۀ انرژی عراق، 
به بازدید از کارخانه های شــرکت های مهندســی و ســاخت 
توربیــن مپنــا و ژنراتور مپنا رفت و مورد اســتقبال جمعی از 
مدیران ارشــد این گروه قرار گرفت.وزیر برق عراق از ســالن 
های مختلف کارخانه  دو شرکت توربین سازی و ژنراتور مپنا 
دیدار و بخشی از فعالیت های این دو مجموعه  صنعتی دانش 
بنیان را مشاهده کرد. وی از فعالیت های صنعتی گروه مپنا 
ابراز خرسندی نمود.در جریان این بازدید، در مورد محورهای 
همکاری گروه مپنا و صنعت برق عراق و نیز راه های گسترش 
همکاری هــای دوجانبــه بحــث و تبــادل نظــر شــد.در ابتدای 
مراسم، در نشستی مشترک، وزیر برق عراق با تقدیر از گروه 
مپنا جهت میزبانی در روز عزیز اربعین، اظهار داشت: مپنا 
دارای سوابق و تجربیات فراوانی است و در کشور عراق به 
ویژه نزد اهالی صنعت برق به خوشنامی مشهور است.عادل 
کریم گفت: در راستای همکاری دوجانبه، هیآتی از مدیران 
کل وزارت برق عراق در مپنا حضور یافته اند و امیدوارم در 
آینده نزدیک یه تفاهم نامه مشترک در زمینه احداث و نصب 
نیــروگاه هــا، ســرویس و خدمات نیروگاهی و نیز تاســیس 
کارگاه ها در عراق دست یابیم.وزیر برق عراق تصریح کرد: 
بنده به صراحت اعالم می کنم مپنا از شــرکت های بســیار 
خوب و در سطح جهانی است و انشاهللا روابط استراتژیک 
داشته باشیم.وی در پایان گفت: درهای عراق به سوی مپنا 
باز است و ما همسایه و دوستان هم هستیم و ما شما را در 

همکاری مقدم بر دیگران می دانیم

رشد ۱۰ درصدی تولید سواری 
در ایران خودرو

گــروه صنعتی ایران خودرو توانســت در شــهریورماه 
امسال بیش از ۵۲ هزار دستگاه خودروی سواری به تولید 
رســانده و نســبت به مدت مشــابه ســال گذشــته رشــد ۱۰ 

درصدی را تجربه کند.
 ایکوپــرس- خودروســاز بــزرگ کشــور در شــهریورماه 
امسال ۵۲ هزار و ۴۶۱ دستگاه خودروی سواری تولید کرده، 
این درحالی است که عدد تولید در شهریورماه سال گذشته 
۴۷ هــزار و ۵۸۷ دســتگاه بوده اســت. در همیــن حال آمار 
تولید تجمیعی نیمه نخست امسال نسبت به سال گذشته 
نیز نشــان از افزایش تیراژ تولید در این خودروســازی دارد. 
در نیمه نخســت ســال گذشــته ۲۳۸ هزار و ۲۷۹ دســتگاه 
خودروی ســواری به تولید رســیده که امســال ۸۵۹ دستگاه 
بیشتر از سال گذشته تولید شده است. تعداد تحویل خودرو 
به مشــتریان نیز در نیمه نخســت امســال نســبت به مدت 
مشابه سال گذشته افزایش داشته و از عدد ۱۸۸ هزار و ۴۷۲ 
به ۱۹۱ هزار و ۶۷۰ رسیده که افزایش دو درصدی را نشان می 
دهد. گروه صنعتی ایران خودرو در بخش تولید خودروهای 
سنگین و نیمه سنگین نیز پیشرو بوده و توانسته در نیمه 
نخست امسال آمار قابل توجهی را به جای بگذارد. در نیمه 
نخســت امســال،  گروه صنعتی ایران خودرو دوهزار و ۲۵۵ 
دستگاه محصول تجاری سنگین و نیمه سنگین تولید کرده 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۸۸ درصدی را 
به ثبت رسانده است در همین بازه زمانی تولید کامیون نیز 

رشد ۲۰۰ درصدی را تجربه کرده است. 

 مدیرعامل جدید شركت 

فوالد مباركه منصوب شد
بــا تصویــب هیأت مدیــره شــركت فــوالد مباركــه، دکتر 
محمدیاســر طیب نیا به عنوان مدیرعامل جدید این شــرکت 

منصوب شد.
بــه گــزارش خبرنــگار فــوالد، بــا تصویــب هیأت مدیــره 
شــركت فــوالد مباركه، دکتر محمدیاســر طیب نیــا به عنوان 

مدیرعامل جدید این شرکت منصوب شد.
از جمله سوابق وی می توان به عضویت در هیأت مدیره 
شــركت های فــوالد مباركــه، ذوب آهن، گل گهــر و چادرملو و 
همچنین قائم مقام شرکت ذوب آهن اصفهان، معاون خرید 
و معاون امور معادن شركت فوالد مباركه اشاره کرد؛ پیش 
از ایــن حمیدرضــا عظیمیــان از ۱۴ مهرمــاه ۱۳۹۷ بــه عنــوان 

مدیرعامل این شرکت فعالیت داشته است.
دکتر محمدیاسر طیب نیا سابقه ۲۰ سال خدمت در صنعت 
 فوالد داشته و از مدیران خوشنام این حوزه به شمار می رود.
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برگزاری اولین جلسه 
مدیرعامل جدید شرکت 

سرمایه گذاری امید 
با مدیران منطقه گل گهر

اولیــن جلســه مدیرعامــل جدیــد شــرکت ســرمایه 
گذاری امید با مدیران منطقه گل گهر با میزبانی شرکت 

گهرزمین برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شــرکت 
ســنگ آهن گهرزمین، امروز جلســه ای با حضور آقایان 
دکتر محمدعلی میرزا کوچک شیرازی؛ مدیرعامل شرکت 
گروه مدیریت ســرمایه گذاری امید، ســیدمهدی سدیدی 
مدیرعامل صندوق بازنشســتگی بانک ها، شــهباز حسن 
پور؛ نماینده مردم شهرســتان های ســیرجان و بردســیر، 
محمــد فــالح؛ مدیرعامل شــرکت ســنگ آهــن گهرزمین، 
حجت نجمی نیا؛ مدیر مجتمع شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهــر،  محمــد محیاپــور؛ مدیرعامــل شــرکت توســعه 
آهــن و فــوالد و اعضای هیئــت مدیره و مدیران مجموعه 
گهرزمین در ســالن کنفرانس ساختمان شهید سلیمانی 

شرکت گهرزمین برگزار شد. 
در این جلســه موضوعات مختلف پیرامون توســعه 
معادن و کارخانجات منطقه و مسئولیت های اجتماعی 

شرکت ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

۱۵ مهر؛ آخرین فرصت 
برای فعال سازی طرح رایگان 

داناپالس
دانــا پــاس، ایــن امــکان را بــرای مشــترکان جدیــد 
فراهــم کــرده تــا طــرح »+C«ایــن پلتفــرم را بــه جــای 

۵۵۰هزار تومان، به صورت رایگان تهیه و فعال کنند.
این طرح، به مناسبت شروع سال تحصیلی جدید 
مدارس و دانشــگاه ها، با هدف کمک به توسعۀ آموزش 
آنالین در شــرایط همه گیری کرونا، تا ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۰، 
بــرای مشــترکان جدیــد دانــا پــالس قابــل فعال ســازی و 
 بــه مــدت یــک مــاه از زمــان فعال ســازی، قابــل اســتفاده 

است.
بــا فعال ســازی رایگان این طــرح، کاربران می توانند 
از امکاناتی مانند تعداد نامحدود وبینار، کالس، جلســه 
و رویداد با حضور ۱۵۰ نفر شرکت کنندۀ همزمان و امکان 

استفادۀ همزمان از پنج وب کم، بهره مند شوند.
»دانــا پالس« ایرانســل، یکــی از پلتفرم های اصلی 
شبکۀ دانا، زیرساخت اختصاصی آموزش هوشمند کشور، 
بــرای آمــوزش آنالیــن و برگــزاری نشســت های مجــازی و 
وبینار است که توسط ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور 
دیجیتال ایران، ارائه شــده اســت. دانا پالس، ۱۴ مهرماه 
۱۳۹۹، در قالب آیین بهره برداری از طرح های ملی کشور، 
بــا حضــور رئیس جمهوری و وزیر ارتباطــات وقت، افتتاح 

شد.

ثبت رکورد فروش ٣۵ هزار 
 میلیارد تومانی »فملی« 

در نیمه اول ۱4۰
طــی  ایــران  مــس  صنایــع  ملــی  شــرکت  فــروش 
شــش  ماهه منتهی به شــهریورماه سال جاری با افزایش 
۱۱6 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل؛ به بیش 

از 34 هزار و 98۱ میلیارد تومان رسید.
به گزارش مس پرس؛ دکتر اردشــیر ســعدمحمدی 
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با بیان مطلب 
فــوق گفت: شــرکت ملی صنایع مس ایــران طی ۶ ماهه 
ابتدایــی ســالجاری از فروش محصــوالت خود ۳۴ هزار و 

۹۸۱ میلیارد تومان درآمد کسب کرد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس در ادامه افزود: 
فروش »فملی« در شهریور ماه ۱۴۰۰ به ۸ هزار و ۶۷۴ 
میلیارد تومان رسید که مبلغ فروش این شرکت طی مدت 
مذکور در مقایســه با مدت مشــابه سال قبل ۱۰۲ درصد 

رشد داشته است.
مدیرعامل شرکت ملی مس  با بیان اینکه در نیمه 
اول امسال به طور متوسط ۵۸۳۰ میلیاردتومان فروش 
داشتیم گفت: همچنین در شهریور ماه با فروش ۸۷۰۰ 
میلیارد تومانی رکورد فروش ماهانه تاریخ شــرکت مس 

شکسته شد.
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عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلس 
توســعه فروشــگاه هــای زنجیرهــای را یکــی از 
شاخصه های مهم توسعه یافتگی کشوردانست و 
بر ضرورت جبران عقب ماندگی از برنامه ششم 
توسعه با تحقق سهم ۲۰ درصدی فروشگاه های 

زنجیره ای از نظام توزیع تاکید کرد.
بــه گــزارش روابط عمومی اتحادیه کشــوری 
فروشــگاه های زنجیــره ای، جعفرقــادری نماینده 
مردم شــیراز و عضو کمیســیون برنامــه، بودجه و 
محاسبات مجلس با حضور در جلسه هیات مدیره 
اتحادیــه با بیــان اینکه قوانین در زمان مشــخص 
باید اجرایی شوند،گفت:  کاهش قیمت  یکی از 
مهمتریــن اهــداف  تعیین ســهم ۲۰ درصدی برای 
فروشگاه های زنجیره ای از نظام توزیع در برنامه 
ششم توسعه بود که عقب ماندگی از آن منجر به 

کند شدن روند تحقق  این مهم شده است.
قــادری در ادامــه افزود: البته در حال حاضر 
فروشــگاه های زنجیره ای با ســهمی نزدیک به ۱۲ 
درصــد و بکارگیــری تمام ظرفیت ها و تالش های 
شــبانه روزی با ارائه کاال و خدمات و به خصوص 
کاالهای تنظیم بازاری به نحو مطلوب در برهه های 
مختلــف بــه ویژه ایام پاندمی کرونا بعنوان بازوی 
اجرای دولت آرامش را در بازار ایجاد کردند این در 
حالیست که اگر سهم ۲۰ درصدی محقق می شد 

آثار و برکات آن به مراتب بیشتر بود.
عضــو کمیســیون برنامــه، بودجــه مجلــس 
شــورای اســالمی با بیان اینکه توســعه فروشــگاه 

هــای زنجیــره ای در تقابل با صنوف ســنتی تلقی 
نمی شــود، اظهار داشــت: فروشــگاه های زنجیره 
ای با انتقال دانش و تجربه به دیگر صنوف ضمن 
نوین سازی نظام توزیع، نه تنها منجر به کاهش 
چشــمگیر هزینه های ســربار صنوف ســنتی می 
شــود، بلکــه اشــتغال آنان را حفظ کــرده و تبدیل 
به شــغلی پایدار می کند.نماینده مردم شیراز در 
ادامــه افــزود: اعطای فرانچایز و فعالیت در قالب 
برند واحد با ارائه کاال و خدمات با قیمت و کیفیت 
یکسان در اقصی نقاط کشور یکی از اقدامات قابل 
تحسین فعالین این صنف است که آثار و برکات 
فروانی دارد.وی با اشاره به فعالیت کلیه صنوف 

بر بستر اینترنت یک امر ضروری در آینده نزدیک 
اســت، گفت: یکی از مشــکالت حوزه توزیع عدم 
آموزش کافی آحاد مردم به این نوع فعالیت است.
قــادری در ادامه تصریح کرد: تجربه موفقی 
کــه فروشــگاه های زنجیــره ای در فــروش مجازی 
بویژه در ایام پاندمی کرونا و سهولت در دسترسی 
به انواع کاال و خدمات برای هموطنان داشتند باید 

برای دیگر صنوف نیز اتفاق بیوفتد.
عضــو کمیســیون برنامــه، بودجــه مجلــس 
شــورای اســالمی معتقــد اســت صرفــه ناشــی از 
مقیاســی که فروشــگاه هــای زنجیره ای بــه وجود 
آورده انــد، کاهش هزینه های ســربار و در نتیجه 

کاهش قیمت را به همراه دارد که این نکته قابل 
تاملی اســت.وی ضمن تاکید بــر ضرورت حمایت 
از کاالی ایرانــی افزود: فروشــگاه هــای زنجیره ای 
بهتریــن مــکان بــرای عرضــه  تولیــدات ملــی و در 
نتیجه ارتقای تولیدات کشور براساس نیاز مصرف 
کنندگان  است.جعفر قادری با اشاره به فرمایشات 
مقام معظم رهبری مبنی بر رفع موانع گفت: ما 
می دانیم مشــکالتی برای فعالین حوزه فروشــگاه 
هــای زنجیــره ای وجــود دارد در همیــن رابطــه از 
پیشــنهادات اتحادیــه مربوطــه بــرای رفــع موانــع 

استقبال می کنیم.
وی همچنیــن معتقــد اســت اخــذ عــوارض 
مالیــات بــر ارزش افــزوده در سیســتم توزیع کاال 
باید اصالح شود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه 
مجلس شورای اسالمی در ادامه افزود: باید از این 
نوع فعالیت حمایت کرد در همین رابطه کمیسیون 
های تخصصی مجلس با فراخواندن دستگاه های 
اجرایی که تخلفاتی را انجام می دهند و موانعی را 
در راه تحقق برنامه ششم توسعه ایجاد می کنند 
درصدد  روشن کردن موضوع و رفع موانع هستند.
نماینده مردم شــیراز با بیان اینکه دســتگاه 
هــای اجرایــی از برخــورد ســلیقه ای پرهیــز کنند، 
افــزود: نبایــد مشــکالت را بــه کل تعمیــم داد و 

سیستماتیک برشمرد.
وی در پایــان از فروشــگاه هــای زنجیــره ای 
خواســت بــا ابهام زدایی و ارائــه کاال و خدمات به 
نحو احسنت از بروز هرگونه شبهه جلوگیری کنند.

گروه خودروسازی سایپا در شرایطی كه 
كشور در سخت ترین شرایط تحریمی و جنگ 
اقتصادی روبرو است، توانست در زمینه تولید 
قطعات مورد نیاز صنعت خودرو به خودكفایی 

كامل دست پیدا كند.
به گزارش ســایپانیوز، ســردار حسن زاده 
در حاشــیه بازدید از نمایشــگاه توانمندی های 
نخبگان بســیجی گروه ســایپا كه به مناســبت 
هفته دفاع مقدس برپا شده است، ضمن اشاره 
بــه خودکفایــی کامل ســایپا در تولیــد قطعات 
گفت: گروه خودروسازی سایپا با روحیه جهادی 
و ایثارگر خود توانست در زمینه تولید قطعات 
خــاص و اســتراتژیك صنعــت خــودرو كــه قبل 
از تحریــم، وابســتگی بــه واردات آن صددرصد 

بود، به خودكفایی كامل برســد.وی ادامه داد: 
خودكفایــی در تولیــد قطعاتــی كــه بــه جهــت 
تحریــم، تامین )امكان واردات وجود نداشــت( 
نمــی شــد و این امر به شــدت تولید خــودرو را 
كاهش داده بود، بسیار ارزشمند و باعث افتخار 
اســت.فرمانده ســپاه محمد رســول هللا تهران 
بزرگ تاكید كرد: دشمنان تصور می كردند كه 
جوانان این مرز و بوم بعد از تجربه ۸ سال جنگ 
تحمیلی دیگر روحیه از خودگذشتگی و بسیجی 
را ندارند اما از این امر غافل بودند كه جوانان 
كشور فرهنگ جهاد و مقاومت در برابر استكبار 
را یاد گرفته اند و با تمام قوا در مقابل زورگویی 
هــای دشــمن ایســتادگی مــی كننــد.وی گفت: 
زمانی كه خودروی پراید از خط تولید این گروه 

خودروسازی خارج شد، این مجموعه خودرویی 
را به تولید انبوه رساند كه در آن مقطع تا ۹۰ 
درصــد داخلی ســازی شــده بود؛ ایــن امر برای 
كشور كه در تحریم است بسیار با ارزش است.
فرمانده ســپاه محمد رســول هللا تهــران بزرگ 
بــا یــادآوری اینكه در حــال حاضر تمام قطعات 
خودرو توسط مهندسان داخلی تولید و تامین 
مــی شــود، اظهارداشــت: نمایشــگاه توانمندی 
های نخبگان بســیجی گروه ســایپا، نشان داد 
كه این مجموعه رشد و پیشرفت بسیار مناسبی 
در تولید قطعات داشته و توانسته تهدیدهای 
خارجی را به فرصت تبدیل كند.داوود حســین 
زاده، فرمانده بســیج گروه خودروســازی سایپا 
نیز در حاشیه بازدید از نمایشگاه توانمندی های 

نخبگان بسیجی گروه سایپا، گفت: در دوران 
تحریــم و جنــگ اقتصــادی، ســایپا موفــق شــد 
نســبت به داخلی ســازی قطعات و مواد اولیه 
مورد نیاز صنعت خودرو اقدام كند؛ تكنولوژی 
هایی كه در گذشته، كشور به آن وابسته بود 
و تنها از طریق واردات تامین می شد اكنون با 
همت بســیج و مهندســان سایپا داخلی سازی 
شده است و دیگر نیازی به واردات نیست.وی 
با بیان اینكه خودكفایی قطعات صنعت خودرو 
با همكاری نیروی هوایی ارتش، سازمان صنایع 
هوافضــا و مجموعــه هــای دانش بنیان محقق 
شــد، تصریــح كــرد: هیچ قطعــه ای در صنعت 
خودرو وجود ندارد كه امكان تولید آن در داخل 

نباشد.

ایران با تولیدات یک شرکت دانش بنیان 
در حوزه تجهیزات بازرسی، کنترل و مدیریت 
تردد به خودکفایی رســیده است؛ محصوالت 
مرتبط با این حوزه می  توانند در ســازمان ها و 
ادارات، مراکز نظامی و آموزشی، دانشگاه ها، 
خوابگاه هــای دانشــجویی و هتل هــا کاربــرد 

داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ استفاده از 
تجهیزات بازرســی و کنترل و مدیریت تردد در 
جهان امروز، به دلیل گســترده شــدن حجم و 
میزان ارتباطات اجتماعی و جابجایی های بشر 
و همچنیــن بــا توجــه بــه افزایــش دغدغه های 
امنیتی، از اهمیت قابل توجهی برخوردار شده 
است و در این راستا، شرکت های دانش بنیانِ 
کشــورمان در این حیطه وارد میدان شده اند و 
توانسته اند تا حد زیادی نیاز کشور به این قبیل 
تجهیزات را رفع و منافع اقتصادی و امنیتی قابل 

توجهی را نیز نصیب ایران کنند.
در این رابطه، "محمد باقری" مدیر شرکت 
دانش بنیان "ســامانه های کنترل دقیق" که در 
عرصــه تجهیزات بازرســی و کنتــرل و مدیریت 
تردد فعال است، می گوید: به طور کلی در هر 
جایــی کــه تردد انجام شــود، مدیریت و کنترل 
آن نیــز تعریف می شــود. محصــوالت مرتبط با 
ایــن حــوزه می  تواننــد در ســازمان ها و ادارات، 

مراکــز نظامــی، مراکــز آموزشــی، دانشــگاه ها، 
خوابگاه های دانشجویی، هتل ها، مجموعه های 
ورزشــی و ... کاربــرد داشــته باشــد. قبــالً ایــن 
تجهیزات از خارج تأمین می  شــد تا اینکه چند 
شرکت داخلی اقدام به تولید پراکنده  تجهیزات 
بازرسی، کنترل تردد و مدیریت تردد کردند تا 

نیازهای داخلی کشور را رفع کنند.
وی در توضیح یکی از محصوالت شرکت 
دانش بنیان سامانه های کنترل دقیق، به تولید 
"گیت های بدون مانع" اشاره می کند و می گوید: 
یکــی از دغدغه هــای مدیران، نظــارت برعبور و 
مرور پرسنل، بدون ایجاد اختالل در رویه های 
کاری آن هــا اســت و در ایــن راســتا، شــرکت 
دانش بنیان سامانه های کنترل دقیق، دست به 

تولید گیت های بدون مانع زده است.
 این گیت ها مانعی برای عبور افراد ندارند 
ولی سنسورهایی در آنها تعبیه شده است که 
تصویر فرد عبورکننده را شبیه سازی کرده و با 
استفاده از یک الگوریتم ویژه، عبور غیرمجاز را 
تشخیص دهند. در این شرایط در صورت عبور 
فرد متخلف، دستگاه می تواند با صدای آالرم، 
ناظریــن را از این تخلف آگاه ســازد. گیت های 
بدون مانع از بیشترین امنیت برخوردار هستند 
و بخاطر نگرش هایی مانند تکریم ارباب رجوع، 
حداقــل هزینــه تعمیــر و نگهــداری، ســادگی 

استفاده و... مورد توجه هستند.
تولیدات این شرکت دانش بنیان به همراه 
دیگــر شــرکت های فعــال در این حــوزه، تقریباً 
موجب شده است تا جلوی واردات محصوالت 
این حوزه به کشورمان گرفته شود. این شرکت 
دانش بنیان توانســته بــه طور غیرمتمرکز برای 
۹۵ نفر اشــتغالزایی مســتقیم داشــته باشد و 
اضافه بر این تا حد زیادی در نتیجه تولید این 
محصوالت، از خروج منابع ارزی کشورمان نیز 

جلوگیری شده است.
ایــن فعــال دانش بنیــان در مــورد دالیــل 
اجرایــی و عملیاتــی شــدن ایــده ایــن شــرکت 
بــه مــواردی همچــون کمــک به ایجــاد امنیت و 
آرامــش در کشــور بــدون دخالــت خارجی هــا، 
ایجاد اشتغال پایدار، صرفه جویی ارزی، ایجاد 
آرامش برای خریداران با امکان پشتیبانی قوی 

محصوالت بصورت داخلی اشاره کرد.
ایــن فعــال در حــوزه فنــاوری کشــور در 
پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه محصوالت 
تولیدی این شرکت از چه وضعیتی در مقایسه 
بــا نمونه هــای مشــابه خارجی برخوردار اســت 
می گوید: این محصوالت بر سه اصل مکانیک، 
برق و الکترونیک و نرم افزار تکیه دارند. تفاوت 
عمده  محصوالت، بومی بودن آن است به این 
معنی که حداقل از نظر نرم افزاری )هم نرم افزار 

کنترلی دستگاه و هم نرم  افزار مدیریت( داخلی 
بوده و جلو تخلف های زیادی گرفته شده است.
در نظر داشته باشید که هر دستگاهی که 
برنامه پذیر باشد می  تواند با روش های هدفمند 
مضر برنامه ریزی شده یا اینکه مورد هک قرار 
بگیرد که با تولید بومی آن جلوی بسیاری از این 
موارد گرفته شده است. در واقع، تولیدات بومی 
در حوزه تجهیزات بازرسی و مدیریت و کنترل 
تــردد عمــالً می توانند از خــروج برخی اطالعات 
مهــم کشــورمان به خارج جلوگیری کــرده و در 
حیــن حــال بــا تعریــف ســامانه های بومــی کــه 
کنتــرل آن هــا کامــالً در اختیار خود ماســت، از 
سوءاستفاده های احتمالی بیگانگان جلوگیری 

کنند.
از طرفــی پردازش تردد در محصوالت یاد 
شده با روش های نوین و الگوریتم های به روز 
دنیا انجام می شود و با هزینه تمام شده معقول 
که بسیار کمتر از نمونه های خارجی آن است 
در اختیار مشتریان قرار می گیرد. از این منظر، 
محصوالتــی بــا کیفیت بــا هزینه ای بــه مراتب 
کمتر از نمونه های مشابه خارجی اما هم طراز با 
آن ها )از نظر کیفیت( تولید می شود که جدای 
از تامین نیازهای داخلی کشورمان، در ادامه راه 
می تواند مسیری را برای صادرات آن ها به دیگر 

کشورها نیز هموار سازد.

خودكفایی سایپا در تولید قطعات مورد نیاز صنعت خودرو

تولیدات بومی دانش بنیان ها در حوزه گیت ها و تجهیزات بازرسی

 جعفــرقــادری : توسعـــه فروشگــاه هــای زنجیــرهــای 

از شاخصه های  توسعه یافتگی است
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تاسـیس شـرکت بـا مسـئولیت محـدود برسـام نیکـو تجـارت سـهند درتاریـخ 1400/06/31 بـه شـماره ثبـت 41089 بـه شناسـه ملـی 14010296772 ثبت و امضـا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خاصه آن به شـرح زیر جهت اطاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت : مشـاوره، طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسـازی، سـاختمان 
سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و محوطه سازی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و صنعتی و کشاورزی و ایجاد و حفظ فضای سبز شهری، سد و بند و تصفیه خانه 
و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی. انجام کلیه امور بازرگانی و حق العمل کاری و ترخیص کاالهای مجاز از کلیه گمرکات کشور. انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص 
حقیقـی و حقوقـی. اخـذ و اعطـای شـعب و نمایندگـی هـای داخلـی و خارجـی. خریـد و فـروش و واردات و صـادرات کلیـه کاالهـای مجـاز بازرگانـی، شـرکت در کلیـه مناقصـات و 
مزایدات دولتی و خصوصی و شرکت در مناقصات تامین اقام و همچنین پروژه های اجرایی کلیه ارگان های دولتی و خصوصی و همچنین شرکت در کلیه مناقصات تامین 
نیرو ها یا امور پشتیبانی های قابل واگذاری به بخش خصوصی ، همچنین برگزاری نمایشگاه و شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و خارجی. درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان البرز ، شهرستان کرج ، بخش مرکزی ، شهر کرج، محله جهانشهر ، بلوار 
بهارستان ]شهید سلمان ایزدیار[ ، خیابان کیوان ، پاک 27 ، طبقه دوم کدپستی 3143714887 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان 
سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای سعید جوان به شماره ملی 0925799246 دارنده 800000 ریال سهم الشرکه خانم مریم ولی زاده به شماره ملی 5229556757 دارنده 
200000 ریـال سـهم الشـرکه اعضـا هیئـت مدیـره آقـای سـعید جـوان بـه شـماره ملـی 0925799246 و بـه سـمت مدیرعامـل بـه مـدت نامحـدود و بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت 
مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم مریم ولی زاده به شماره ملی 5229556757 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، 
عقود اسامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء اقای سعید جوان به شماره ملی 0925799246 همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل 
: طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج )1199629(

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 6ـ2ـ1400
شرکت مخابرات ایرانـ  منطقه کردستان در نظر  دارد کابلکشی فیبرنوری نوری طرح USO روستایی مسیر شویشه – شیخ عطار )فاز یک( خود را برابر اسناد 
و مدارک معامله از طریق مناقصه عمومی دو مرحله  ای به پیمانکاران واجد شرایط و ذیصاح حقوقی  واگذار نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه میتوانند به 
آدرس: استان کردستان ـ شهرستان سنندج ـ خیابان جام جم ـ ساختمان ستادی مخابرات منطقه کردستان ـ طبقه سوم ـ واحد دبیرخانه مراجعه و با تسلیم 
رسید بانکی بمبلغ 200,000 ريال واریزی به حساب شماره 0106112936000 سیبا نزد بانک ملی شعبه مرکزی سنندج در وجه شرکت مخابرات ایران ـ مخابرات 

منطقه کردستان، اسناد مناقصه را دریافت نموده و با توجه به مفاد آن پیشنهاد قیمت خود را تنظیم و ارائه نمایند.
1ـ آدرس محل تحویل پاکتها: سنندجـ  خ جام جمـ  ساختمان ستادی مخابرات منطقه کردستانـ  ط سومـ  واحد دبیرخانه

2ـ سپرده شرکت در مناقصه:  2/650/000/000 ریال
3ـ تاریخ فروش اسناد معامله: از تاریخ 1400/7/7 لغایت 1400/7/14 

4ـ آخرین تاریخ ارسال پاکتهای پیشنهادی: 1400/7/20
5ـ تاریخ بازگشایی پاکتهای الف و ب: 1400/7/21

6- تاریخ بازگشایی پاکتهای ج: 1400/7/27
ضمنـاً اسـناد مناقصـه در وب سـایت www.kordestan.tci.ir موجـود می باشـد. در صـورت تهیـه اسـناد از طریـق وب سـایت مذکـور، ارائـه فیـش واریـز هزینـه 
فـروش اسـناد الزامـی و بایسـتی بـه ضمیمـه اسـناد مناقصـه ارائـه گـردد. مضافـاً متقاضیـان واجـد شـرایط می توانند جهت کسـب اطاعات بیشـتر با شـماره تلفن 

33612322 بـا کـد 087 تمـاس حاصـل نماینـد. ضمنـاً هزینـه انتشـار آگهـی بـه عهـده برنـده مناقصـه می باشـد.    
شرکت مخابرات ایران - منطقه کردستان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 140060301048000182 مـورخ 1400/5/17 هیـات اول موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک لواسـانات تصرفـات مالکانـه بامعـارض 
ملـی  کـد   4899 شـماره  شناسـنامه  بـه  خواجـه  حمیدرضـا  آقـای  متقاضـی 
0066447151 صـادره تهـران فرزنـد علـی اکبـر در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا 
بنـای احداثـی بـه مسـاحت 1006 مترمربـع قسـمتی از پـاک شـماره 820 فرعـی از 
20 اصلی واقع در قریه نجارکا حوزه ثبت ملک لواسانات انتقال ملک از مالک 
رسـمی آقـای جلیـل مصطفـوی و خانـم مهیـن مصطفـوی و آقـای علـی محمـودی 
تهرانـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت 
بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور 
سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/6/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/7/7

م الف 12871 / شناسه آگهی 1189010
نصراله رادپور  - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لواسانات

 آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
 ساختمان های فاقد سند رسمی

برابـر آراء صـادره هیـات تعییـن تکلیـف مسـتقر در ثبـت اسـناد و امـاک شهرسـتان سـنندج . 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضیـان ذیـل تاییـد گردیـده لـذا بدیـن وسـیله مشـخصات امـاک 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز جهـت اطـاع عمـوم آگهـی میگـرد . در صورتـی که اشـخاص نسـبت 
به صدور سـند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند میتوانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی 
و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم 
نماینـد و پـس ازاخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض  دادخواسـت خـود را 
بـه مرجـع قضائـی تقدیـم  و گواهـی اخـذ و تحویـل اداره ثبـت نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض سـند مالکیـت طبـق مقـررات صـادر خواهـد شـد . 

صـدور سـند مالکیـت مانـع مراجعـه متضـرر بـه دادگاه  نیسـت. صـادره سـنندج
1-مقـدار 8/317 شـعیر مشـاع از ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بنـام خانـم زیبا بهشـتی زاد 
فرزنـد یدالـه صـادره سـنندج تحـت پـاک 76 فرعـی از 5 اصلـی بخـش ده بـه مسـاحت 17337 
مترمربـع کـه از مسـاحت مذکـور مقـدار 58/70مترمربـع آن داخـل حریـم رودخانـه قـرار دارد جـزء 
نسـق زارعانه شـماره 15785 مورخه 45/2/10 دفتر 10 سـنندج بنام آقای حبیب اله کیخسـروی 

به آدرس سـنندج روسـتای خشـکه دول
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/6/23 تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/7/7 م/الف 1906  

معاون ثبت اسناد منطقه 2 سنندج

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

اخبـــــــــــــــــار

آق قــا در مجلــس  و  گــرگان  مــردم  نماینــده 
شــورای اســامی تاکیــد کــرد کــه بــا اجــرای طــرح 
آمایش سرزمین در گستره کشاورزی شاهد کشت 
زراعت هدفمند و بر اساس نیاز بازار خواهیم بود 
کــه ایــن رویــه عایــدی زارعــان و رونق اقتصــادی در 

این بخش را محقق می سازد.
اســتان مــرزی گلســتان بــا داشــتن ۵۶۰ هــزار 
هکتــار اراضــی زراعی، حدود ۴۰ هــزار هکتار اراضی 
باغــی، چهــار میلیــون واحد دامــی، ۸۶۰ هزار هکتار 
مرتــع، ۴۵۲ هــزار هکتــار جنگل و دسترســی به ۱۱۰ 
کیلومتــر ســاحل دریــای خــزر، ســاالنه حــدود ۵.۵ 
میلیــون تن انواع محصــول و تولیدات زراعی، باغی 
و دامــی را توســط افزون بــر ۲۲۰ هــزار بهره بردار که 
حــدود ۱۵۰ هــزار نفر آنها درحــوزه زراعت و باغبانی 
فعالیت دارند، به ارزش تقریبی ۲۵۰  تا ۳۰۰ هزار 
میلیــارد ریــال تولیــد و روانــه بازار مصــرف داخلی و 

خارجی می کند.
از مجمــوع تولیــدات ســاالنه بخش کشــاورزی 
این استان که هفت اقلیم از ۱۳ اقلیم آب و هوایی 
جهــان را در خــود جــای داده و خاکی مســتعد دارد، 
چهــار میلیــون و ۱۰۰ هــزار تــن محصــوالت زراعــی، 
حــدود ۷۰۰ هــزار تن تولیــدات دامی، ۳۴۰ هزار تن 
محصــوالت باغــی، ۲۴۰ هــزار تن تولیــدات جنگل و 
مرتــع و بقیه در حــوزه صید و پرورش انواع ماهیان 

و آبزی پروری است.
ایــن اســتان شــمالی اکنــون در تولیــد ۱۶ نــوع 
دانــه  خاویــار،  ســویا،  ماننــد؛  راهبــردی  محصــول 
روغنــی کلــزا، گنــدم، چغندرقند، گوشــت مرغ، جو، 
آفتابگــردان، پنبــه، توتــون، پیله تــر ابریشــم، برنــج، 
هلــو، آلــو، خرمالــو و زیتون« رتبه هــای اول تا پنجم 
کشــور را در اختیــار دارد کــه به اعتقاد کارشناســان 
بخش کشــاورزی می تــوان با آموزش هــای ترویجی، 
توســعه  علمــی،  نویــن  روش هــای  از  بهره گیــری 
کشــت های گلخانــه ای و زهکشــی اراضــی کــم بازده 
حجــم  و  موفقیت هــا  بــر  گلســتان  شــمال  مناطــق 

تولیدات فعلی آن افزود.
بــه گفتــه مســئوالن امــر گلســتان، هــم اکنون 
این اســتان در تولید دانه های روغنی کلزا، ســویا و 

آفتابگــردان، هلــو، توتون و گوشــت مــرغ رتبه اول، 
گنــدم، چغندرقنــد و خرمالــو مقــام دوم، شــلتوک 
)برنــج( پیله تــر ابریشــم، میگــو و پنبــه رتبــه ســوم، 
ماهیــان پرورشــی و خاویــاری رتبــه چهــارم و جــو و 

زیتون رتبه پنجم کشوری را دارد.
غالمرضــا منتظــری سه شــنبه در گفت وگــو بــا 
خبرگزاری جمهوری اسالمی اظهار کرد: اکنون شاهد 
ســرگردانی در چینــش و انتخاب نــوع محصول برای 
کاشت در اراضی کشاورزی استان گلستان هستیم. 
او افــزود: اگــر می خواهیــم کشــاورز در عرصــه تولید 
باقــی بمانــد و موجــب خودکفایــی و امنیــت غذایــی 
کشــور شــود، نیــاز داریــم کــه قبــل از موعــد کشــت 
بــر اســاس نیــاز ســنجی بــازار داخــل و حتــی خــارج 

محصول متناسبی به زارع پیشنهاد کنیم.
مجلــس  در  آق قــال  و  گــرگان  مــردم  نماینــده 
دغدغه هــای  از  یکــی  داد:  ادامــه  اســالمی  شــورای 
فراروی کشــاورزان گلستان نبود و کمبود واحدهای 
تبدیلی در اســتان اســت، در حالی که بهترین گندم 
کشور در این استان  تولید می شود؛ اما ما فقط به 

داشتن چند کارخانه آرد بسنده کرده ایم.
منتظــری بــا بیــان اینکــه بایــد زنجیــره تولیــد 
کشــاورزی   بخــش  در  مصرف کننــده  تــا  مزرعــه  از 
اقتصــاد  در  مطلوبــی  رونــق  تــا  شــود  عملیاتــی 
کشــاورزان شــکل بگیــرد، گفــت: در حالی کــه تــوان 
تامیــن نیــاز کشــورهای همســایه را در محصوالتــی 
ماننــد ســیب زمینی و گوجه فرنگــی داریــم؛ ولــی بــه 
کارخانه هــای  ماننــد  زیرســاخت هایی  نبــود  دلیــل 
صنایع تبدیلی و ســردخانه بخشــی از محصوالت از 

چرخه غذایی انسان خارج می شود.
او دربــاره معضــالت مربــوط بــه بخــش تغییــر 
کاربری گفت: گسترش موضع تغییر کاربری اراضی 
بــه  بــه مســکونی آســیب مهیبــی  زراعــی و باغ هــا 

صنعت کشاورزی گلستان می زند. 
این نماینده مجلس تاکید کرد که در پیشگیری 
از تغییــر کاربــری قدم های جدی تر برداشــته شــود و 
ادامــه داد: خــاک امانتــی ارزشــمند بــرای آینــدگان 
اســت که نباید با تصمیمات مقطعی و ســودجویانه 

این نعمت ارزشمند را تخریب کنیم.

مدیر منطقه دو شهرداری کاشان از زیرسازی 
بیــش از 36 هــزار متــر مربــع از معابــر ســطح ایــن 

منطقه طی نیمه نخست سال 1400 خبر داد.
مســاحت  ایــن  کــرد:  بیــان  شــاه باالیی  احمــد 
زیرســازی بــا اعتبــاری بالــغ بــر۱۲.۶ میلیــارد ریال از 
محل اعتبارات عمرانی منطقه دو شــهرداری کاشان 

تامین شده است.
او خاطرنشان کرد: بلوار سپاس، بلواردالوران، 
معبــر جنــب پــل خیابــان کارگــر، نبــوت ۱۶واقــع در 
میدان آب، کوچه شهید راعی واقع در خیابان کارگر 
از جمله معابری اســت که عملیات زیرســازی در آن 

صورت گرفته است.
مدیر منطقه دو شهرداری کاشان تصریح کرد: 
زیرســازی نکــردن و کیفیــت نامناســب آســفالت در 
گذشــته و حفاری هــای زیــاد و همچنیــن ناهمــواری 
خیابان هــا، فرونشســت هایی را در چنــد محــور در 
پــی داشــته کــه بــه واســطه دغدغه منــدی اهالــی و 

شــهروندان، شهرداری منطقه درصدد حل این مهم 
با زیرســازی و آســفالت مناسب برآمد تا بتواند این 
مشکل را به صورت اساسی حل کند که معبر جنب 

پل خیابان کارگر نمونه مشخص این اقدام است.
شــاه باالیی متذکر شــد: اولویت بنــدی عملیات 
راهســازی معابر شــهری، براســاس درخواســت های 
مردمــی و نیازهــای کالبــدی و اجتماعــی و توجــه بــه 
معیارهــای ترافیکــی، اقتصــادی و زیســت محیطی و 
همچنین اولویت بندی معابر شهری برای آرام سازی 
ترافیــک در قالــب مســیر جایگزیــن همــواره مدنظــر 
بــوده کــه به عنوان یکی از سیاســت های پیش روی 

منطقه در حال انجام است.
او افزود:یکــی از مهم تریــن وظایــف شــهرداری 
توجه به عمران و آبادانی شهر است و در واقع این 
اقدامــات در راســتای تســهیل در امــر رفــت و آمــدی 
ایمــن، ایجــاد بســتری مناســب بــرای رضایت منــدی 

شهروندان و روان شدن ترافیک صورت می گیرد.

عضــو کمیســیون تلفیــق مجلــس بــا اعــام 
اینکــه فارس و شــیراز باید چهارراه ریلی کشــور 
شــود و اســتان روی ایــن مســأله تمرکــز کــرده 
اســت، گفت که راه آهن شــیراز-اقلید و شــیراز-
بوشــهر و شیراز به گل گهر از جمله آن هاست.

بــه گــزارش مهــر، ابراهیم عزیزی سه شــنبه 
بــا  شــیراز  گلســتان  شــهرک  عشــایر  جمــع  در 
گرامی داشــت هفته دفــاع مقدس و یاد و خاطره 
شــهدا به ویــژه شــهدای عشــایر، دربــاره اقدامــات 
انجــام شــده در مجلــس یازدهــم اظهــار کــرد: بــا 
توجه به نیازهای استان، از همان ابتدا به سمت 
تغییــر دادن نــگاه مســئوالن بــه فــارس حرکــت 
کردیم؛ چراکه از سالیان گذشته به اشتباه، طرز 

تلقی آن ها برخوردار بودن استان بوده است.
او بــا بیــان اینکــه هــر وقــت بحــث توزیــع 
مطــرح  فــارس  از  دولــت  پشــتیبانی  و  بودجــه 
می شــد، نــگاه دولتی هــا ایــن بود که فــارس هیچ 
مشــکلی ندارد که همین نگاه مشکالت متعددی 
را ایجــاد کــرده بــود، ادامــه داد: مــا تــالش کردیم 
در نخســتین اقــدام ایــن نــگاه را تغییــر دهیــم و 
بــه مرکزنشــینان نشــان دهیــم که اســتان فارس 
محرومیت هــای بســیاری در حوزه هــای مختلــف 
دارد کــه همیــن راهبرد در بودجه ۱۴۰۰ به خوبی 

خود را نشان داد.
مجلــس  در  زرقــان  و  شــیراز  نماینــده 
خاطرنشــان کرد: بودجه فارس در ســال ۱۴۰۰ از 
۳ هــزار و ۳۰ میلیــارد ریــال بــه ۸ هــزار میلیــارد 
تومان رسید که یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال آن 

مختص بودجه محرومیت زدایی است.
عزیــزی افــزود: بــه عنــوان نمونــه در بودجه 
نــام  مــا  بــود،  نــام روســتایی  کــه  ۱۴۰۰ هــر جــا 

عشــایری نیــز بــه آن اضافــه می کردیــم؛ چراکــه 
معتقــد بودیــم اســتان فــارس دارای یــک ظرفیت 
بزرگ عشایری است و باید به خوبی دیده شود.
عضــو کمیســیون تلفیق مجلــس ادامه داد: 
دومیــن اقــدام مــا توجه به پروژه های زیرســاختی 
و بزرگ اســتان در راه و آب و ریل و بهداشــت و 

درمان و… بود.
او گفــت: بــه عنــوان نمونــه آزادراه شــیراز-
اصفهــان معطــل یک نامه بود که پس از ورود به 
مجلــس، بــا پیگیری مجدانه و جلســات متعدد با 

وزرا، امروز این پروژه تا جایی جلو رفته است که 
برای افتتاح آن در پایان امسال بسیار امیدواریم.
عزیــزی افزود: اقدام بعدی حل مشــکل آب 
استان بود که ابرپروژه انتقال آب از خلیج فارس 
بــه اســتان فارس را با جدیت دنبــال کردیم و تیر 
امسال عملیاتی شد. این پروژه در خط اول ۲۹۰ 
میلیون لیتر مکعب آب منتقل خواهد شد و خط 

دوم نیــز به مناقصه خواهد رفت.
نایب رئیــس اول کمیســیون امنیــت ملــی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی تصریح 

کــرد: شــیراز در ســال ۱۶۰ میلیــون لیتــر مکعــب 
آب نیــاز دارد کــه تنها ۳۰ میلیون لیتر آن از ســد 
درودزن تأمیــن می شــود و اگــر خــط دوم نیــز بــه 
بهره بــرداری برســد ۶۰ میلیــون لیتــر دیگــر اضافه 
خواهد شد که باز هم پاسخگوی نیازها نیست.

در پایــان او تاکیــد کــرد: تــا ایــن پروژه هــای 
مشــکالت  نکنیــم  دنبــال  را  زیربنایــی  و  بــزرگ 
فــارس حــل نخواهد شــد؛ ضمن اینکه مشــکالت 
کوچــک نیــز در دل تصمیمــات کالن و راهبــردی 

حل خواهد شد.

مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان در 
جلســه تودیــع و معارفــه رئیــس اداره گاز تیــران 
بــا حضــور فرمانــدار و در محــل فرمانــداری ایــن 
شهرســتان اعــام کــرد کــه بــا توجــه بــه افزایــش 
تعداد مصرف کننده گاز طبیعی در ســطح استان 
در صورت مصرف غیرمنطقی گاز در فصل ســرد 
پیش رو امکان محدودیت تامین گاز وجود دارد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان 
اصفهان، ســیدمصطفی علوی با تاکید بر صنعتی 
بــودن اســتان گفت: مصرف روزانــه گاز در صنایع 
بــزرگ همچون فــوالد مبارکه، ذوب آهن، ســیمان 

سپاهان و نیروگاه ها باالست؛ لذا عالوه بر تأمین 
گاز بخش خانگی که در اولویت است، تامین گاز 
مورد نیاز و مستمر برای بخش صنعت نیز بسیار 

حائز اهمیت است.
او بــا بیــان ضــرورت توســعه گازرســانی بــر 
اســاس برنامــه و منابــع موجــود افزود: گســترش 
و رشــد صنعتی و کشــاورزی نیز باید متناســب با 
زیرســاخت ها و بــا پیش بینــی تأمین انــرژی آن ها 

دنبال شود.
در ادامه مجید حججی، فرماندار شهرستان 
تیــران و کــرون، نیز با تشــکر از علوی و همراهان 

او بــه دلیــل حضــور در شهرســتان تیــران و کــرون 
و بررســی وضع گازرســانی این شهرســتان گفت: 
خوشــبختانه همــکاری خوب و تعامــل مثبتی بین 

اداره گاز و فرمانداری شهرستان برقرار است.
بــه توســعه گلخانه هــا  بــا توجــه  او افــزود: 
در ایــن منطقــه، تقویــت نشــدن به موقــع شــبکه 
گازرســانی ممکــن اســت مشــکالتی را بــه همــراه 
داشــته باشــد؛ لذا با همکاری متقابــل فرمانداری 
و شرکت گاز باید به زودی مجوزهای الزم صادر و 
خطوط تقویتی محورهای محل مستقر گلخانه ها 

اجرا شود.

فرماندار شهرســتان تیــران و کرون در ادامه 
بــا خاطرنشــان کــردن فعالیت هــای مثبــت مهــدی 
طهماســبی، رئیــس ســابق اداره گاز، در راســتای 
پیگیــری درخواســت های مردم این شهرســتان در 
حوزه گازرســانی و همکاری مناســب با مشترکین 
مســئولیت هیچ گونــه  زمــان  در  گفــت:  صنعتــی 

مشکل یا نارضایتی مشاهده نشده است.
او گفت: از رئیس جدید بهمن خلیلی انتظار می رود 
که تعامل سازنده ای با مردم و فرمانداری شهرستان 
داشــته باشــند و در پیگیری امور مردم، تکریم آن ها 

و رضایتمندی خداوند متعال فعالیت کنند.

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
چهارمحــال و بختیــاری از رشــد 6 برابــری حقــوق 
دولتی معادن استان در نیمه نخست امسال خبر 
داد و گفت که در این مدت هشت میلیارد و ۷۸۵ 
میلیــون تومــان حقــوق دولتی بــرای معــادن فعال 

استان تعیین شده است.
۶۷۱ میلیــارد ریــال ســرمایه گذاری در بخش 
معــدن چهارمحــال و بختیاری انجام گرفته و برای 

بیش از یک صد نفر اشتغا ل زایی شده است.
ســجاد رســتمی دیــروز در گفت وگــو بــا ایرنــا 
افــزود: از ایــن میــزان ۲ میلیــارد و ۹۵۹ میلیــون 
تومــان آن بــه صــورت نقد و مابقــی آن به صورت 
اقساط از سوی بهره برداران فعال در حوزه معدن 

استان به حساب خزانه واریز می شود.
او بــا بیــان اینکــه وصــول ایــن میــزان بهــره 
مالکانــه در ســال ۱۴۰۱ محقــق می شــود، تصریــح 

کرد: اگرچه چهارمحال و بختیاری جزو استان های 
ثروتمند در حوزه معدن شناخته نمی شود؛ اما در 
حقــوق دولتــی معادن در مقایســه با مواد معدنی 
و جوازهــای تاســیس و بهره برداری از اســتان های 

نمونه در این حوزه به شمار می رود.
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
چهارمحــال و بختیــاری ادامــه داد: حقــوق دولتــی 
یــا بهــره مالکانــه ســهمی اســت کــه دولــت بابــت 
بهره بــرداری و اســتخراج مــواد معدنــی از شــخص 
بهره بــردار دریافت می کند. رســتمی بــا بیان اینکه 
محاســبه حقوق دولتی معادن به روز شــده است، 
تصریــح کرد: نحــوه دریافت حقــوق دولتی به این 
شکل است که در ابتدا میزان بدهی هر بهره بردار 
تعیین و به او اعالم می شــود و ســپس در فرصت 

تعیین شده باید اقدام به پرداخت آن شود.
او دربــاره نحــوه هزینه کــرد حقــوق دولتــی 

معــادن نیــز گفــت: درصــدی از ایــن بهــره مالکانه 
کــه بــه حســاب خزانــه واریــز می شــود، بــه عنوان 
اســتان ها  بــه  جــاری  و  تملیکــی  هزینه هــای 
بازگردانده می شــود تا در راستای تسهیل در امور 
معدن کاری، دسترســی آســان به معادن و تجهیز 
امکانات موردنیاز آن هزینه شود. رئیس سازمان 
صنعــت، معــدن و تجــارت چهارمحــال و بختیــاری 
مجمــوع معــادن بهره بــرداری شــده در اســتان را 
۱۵۲ مــورد اعــالم کــرد و گفــت: از ایــن تعــداد ۱۱۶ 

معدن فعال و ۳۶ معدن غیرفعال است.
در پایــان، رســتمی از اســتخراج ســه هــزار و 
۷۰۰ مــاده معدنــی از ۱۱۶ معــدن فعال اســتان در 
۶ ماهه نخســت امســال خبر داد و افزود: اکنون 
از معــادن فعال اســتان هشــت مــاه معدنی خاک 
نســوز، ســنگ تزیینی، ســنگ الشــه، ســنگ گچ، 
سیلیس و مواد اولیه سیمان استخراج می شود.

 رشد 6 برابری حقوق دولتی دریافتی از معادن چهارمحال و بختیاری
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 به گیرنده های خود
دست نزنید، مشکل از 

فرستنده  است
راضیه حسینی

سمیه سایش از قول امیرحسین شمشادی، مدیر 
گــروه آموزشــی روابــط عمومی دانشــکده خبــر، در مورد 
چیز های عجیبی که در تلویزیون ایران ممنوع است، در 
صفحه شــخصی خــود در توئیتر نوشــت: »در تلویزیون 
آگهــی  پخــش  ایــران 
چــای ریختــن مــرد برای 
هــر  دادن  نشــان  زن، 
قرمــز،  نوشــیدنی  نــوع 
بــرای  چــرم  دســتکش 
بریونــی،  مــرغ  زنــان، 
و  ســاندویچ  خــوردن 
پیتــزا، پوشــیدن لبــاس 
نشــان  کوتــاه،  آســتین 
دادن مــرد و زن تنهــا، نشــان دادن دو پســر تنهــا در 

منزل« ممنوع است!
ما هم چند پیشــنهاد برای اضافه کردن به لیســت 

ممنوعیت ها داریم:
حــذف صــدای زن از تبلیــغ و گذاشــتن یــک صدای 

مردانه به جای او. 
و  زنــان  بــرای  آفتابــی  بــه گذاشــتن عینــک  الــزام 
دیــده نشــدن چشم های شــان. همان طور کــه در جریان 
هســتید، طبــق گفته هــای یــک کارشــناس در تلویزیون، 
چشــم زن هــا یــک جــور اشــعه خــاص از خودش ســاطع 

می کند که موجب پیری زودرس مردان می شود.
اگر در یک برنامه، عینک آفتابی در دسترس نبود می توان 
به جایش از یک عدد جوراب  )پارازین ها نباشد( استفاده 
کــرد. این طــوری هیــچ کــدام از اجــزای صــورت زنــان دیــده 

نمی شود و می توان تبلیغ را با خیال راحت پخش کرد. 
لباس هــای مردانــه و زنانــه همگی دو تا ســه ســایز 
بزرگ تر از حد معمول باشــند. پیراهن و مانتوهای زنان 
طوری باشــد که تا روی ناخن های دســت را بگیرد. البته 
بهتــر اســت قبــل از پخــش تبلیــغ، ناخن هــا چک شــود. 
اگر فقط اندازه یک اپسیلون از گوشت صورتی انگشت 
باالتر بود، دستکش سیاه )حتی شده پشمی باشد ولی 

چرمی نه( پوشانده شود.
دهــان خانم هــا هرگــز بیــش از نیم ســانتی متر باز 
نشــود و اگر خواســتند لبخند بزنند خیلی زیرپوســتی و 
غیر محســوس این کار را انجام بدهند. اصالً چه معنی 
دارد در یک تبلیغ، زن چیزی بخورد و مردها دندان های 
پس فــردا  فــردا  ببیننــد.  را  لمینیت شــده اش  و  ســفید 
جــوان مــردم به خاطر همین دندان ها بــه گناه افتاد چه 
کســی جواب گو خواهد بود؟ باز اگر خانم ها دندان های 
نامرتــب و یکی درمیــان افتــاده داشــتند یــک چیزی، ولی 
حــاال و بــا ایــن لمینیت ها به هیچ وجه امکان باز شــدن 

دهان وجود ندارد.
در تمــام تبلیغ هــا در و پنجره هــای خانــه  بایــد بــاز 
باشــند. مهم نیســت چه افرادی در تبلیغ حاضرند. یک 
مــرد و زن، دو پیرمــرد، دو پیــرزن، حتــی یــک مــرد یا زن 
تنهــا. اتفاقــاً شــیطان در همین تنهایی ها بیشــتر آدم را 
وسوســه می کند. اصالً چه کاری اســت، همه تبلیغ ها را 
در فضــای بــاز و شــلوغ بگیریــد؛ جایــی کــه آدم بخواهد 

هم نتواند گناه کند.
تا یادمان نرفته شــلوارهای مردانه همگی به مدل 
پاچه گشاد، یا پرپلیسه )همان شیش پیله قدیم( تغییر 
کننــد. چــه وضعــی اســت؟ شــلوار مــردان آن قــدر تنــگ 
اســت که معلوم نیســت چطور می رود توی پای شــان و 

اصالً چطور در می آید؟ 
زنان هم کالً با دامن ماکسی طوری که حتی نوک 
کفش شــان معلــوم نشــود بایــد حضــور داشــته باشــند. 
جهــت اطمینــان و اجتنــاب از خطــر احتمالــی، زیر دامن 

یک پیژامه بپوشند و  پیژامه را توی جوراب بیندازند.
لطفــاً بــا خودتــان فکــر نکنیــد کــه زن هــا از تبلیــغ 
حــذف شــوند، بهتــر اســت. خجالــت بکشــید، ایــن چــه 

فکری است، مگر ما ضد زن و طالبان هستیم؟

س
فار

س :  
عک عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

انتظــار می رفــت با ورود ده هــا میلیون دوز 
واکســن کرونا به کشــور، شــاهد ســرعت گرفتن 
باشــیم،  هــدف  جمعیــت  واکسیناســیون  رونــد 
نشــان  را  ایــن  بهداشــت  وزارت  آمارهــای  امــا 

نمی دهند.
بــا  نوشــت:  گزارشــی  در  مهــر  خبرگــزاری 
نگاهــی بــه آمــار روزانه وزارت بهداشــت از تزریق 
واکســن کرونــا در کشــور، متوجــه رونــد نزولــی 
آمــار  کــه  طــوری  بــه  می شــویم.  واکسیناســیون 
تزریــق واکســن در روز یکشــنبه ۴ مهــر ۱۴۰۰ کــه 
بــا ۲۴ ســاعت فاصله اعالم می شــود، نشــان داد 
کــه فقــط ۹۹۱ هزار و ۸۰۱ دوز واکســن کووید ۱۹ 

تزریق شده است.
فروکــش روند واکسیناســیون در این روزها 

کــه گزارش هــا نشــان می دهــد بــا وفــور واکســن 
مواجه هستیم، قدری نگران کننده است.

ایــن در حالــی اســت کــه پیــک پنجــم را بــا 
ســختی بســیار زیاد پشــت ســر گذاشــتیم و حاال 
بــرای اینکــه درگیــر پیــک ششــم کرونــا نشــویم، 

واکسن بهترین حربه است.
رونــد کاهــش مــرگ و میــر روزانــه بیمــاری 
کرونــا در کشــور پــس از عبــور از قلــه خیــز پنجم 
بیمــاری مشــهود بــوده بــه گونــه ای کــه مــرگ و 
میــر جدیــد روزانــه در ۱۶ اســتان کشــور، در روز 
یکشــنبه ۴ مهر ۱۴۰۰ کمتر از ۵ نفر بود که یکی 
از عمده تریــن دالیــل آن در کنــار فداکاری هــا و 
تالش های شبانه روزی مدافعان سالمت، تسریع 

در واکسیناسیون عمومی علیه کرونا است.

اکثــر ایــن اســتان ها از اســتان هایی بوده اند 
که سن واکسیناسیون در آنها تا قبل از برداشتن 
محدودیــت ســنی، کمتــر از ســایر نقــاط کشــور 
بــوده و یــا درصد پوشــش واکسیناســیون در آنها 

مناسب بوده است.
خراســان  و  هرمــزگان  کرمــان،  اســتان های 
جنوبــی هیچ مــوردی از مرگ و میر بیماران کرونا 

نداشته اند.
و  ســمنان  ایــالم،  یــزد،  اســتان های  در 
سیســتان و بلوچســتان در شــبانه روز گذشــته، 
فقــط یــک مــورد مــرگ و میــر کرونایی ثبت شــده 

است.
اســتان های مرکــزی، بوشــهر و کهگیلویــه و 
بویراحمــد در ایــن بــازه زمانی، هر کــدام فقط دو 

مورد مرگ و میر کووید ۱۹ داشته اند.
در اســتان های همــدان، اردبیــل و زنجان در 
شبانه روز گذشته، سه مورد مرگ و میر کرونایی 

ثبت شده است.
اســتان خراســان شــمالی، ۴  همچنیــن در 
مــورد و در اســتان های لرســتان و چهارمحــال و 
بختیــاری، ۵ مــورد مرگ و میر بیمــاران کووید ۱۹ 

ثبت شده است.
بــر اســاس اعــالم وزارت بهداشــت، تــا روز 
یکشنبه ۴ مهر ۱۴۰۰، بیش از ۳۶ میلیون و ۳۰۳ 
هزار نفر دوز اول واکســن کرونا را دریافت کرده 
بودند و این در حالی است که ۱۵ میلیون و ۶۴۶ 
هزار نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده اند و مجموع 
واکســن های تزریق شده در کشور به ۵۱ میلیون 

و ۹۵۰ هزار و ۷۸۳ دوز رسید.
در همیــن حــال، آمارهــای مســئوالن گمــرک 
کشــور نشــان می دهــد کــه تــا کنــون بیــش از ۷۰ 
میلیون دوز واکسن کرونا تحویل وزارت بهداشت 
شــده اســت. یعنــی شــاهد ذخیــره ۲۰ میلیونــی 
واکســن هســتیم و ایــن نکتــه قابــل قبولی اســت 
کــه با کمبود واکســن مواجه نیســتیم. امــا، اینکه 
چرا مراکز واکسیناسیون شلوغ نیست و چرا آمار 
تزریق واکسن پایین آمده است، سوالی است که 

مسئوالن وزارت بهداشت باید پاسخگو باشند.
روز گذشــته بــود کــه مرکــز روابــط عمومــی 
و  حــرف  بــه  واکنــش  در  بهداشــت،  وزارت 
حدیث هایی که درباره مخالفت با تزریق واکسن 
در فضــای شــبکه های اجتماعــی دیــده می شــد، 

اطالعیه ای صادر کرد.
هــر  ورود  اســت:  آمــده  اطالعیــه  ایــن  در 
واکســنی به زنجیره واکسیناســیون کشــور منوط 
بــه طــی مراحــل و اخــذ مجوزهــای الزم از ســوی 
وزارت بهداشت است و در حال حاضر نیز به جز 
مــوارد مصرفی فعلــی در زنجیره واکسیناســیون، 
واکســن دیگری وارد کشــور نشــده اســت. لذا، از 
تمامــی هــم وطنــان کــه مطابــق گروه هــای ســنی 
هســتند،  واکســن  دریافــت  مشــمول  اعالمــی، 
درخواســت می شــود بــرای حفــظ ســالمت خــود 
در  بیمــاری،  مــوج جدیــد  ایجــاد  از  و جلوگیــری 
ســریع ترین زمان نســبت به تزریق واکسن اقدام 
کننــد و واکسیناســیون خود را بــه هیچ عنوان به 

تأخیر نیاندازند.
اتخــاذ تصمیمــات مربوط به واکسیناســیون 
گروه هــای جمعیتــی در ایــران صرفــاً بــر اســاس 
وزارت  علمــی  کمیته هــای  تخصصــی  نظــرات 
بهداشــت صــورت می گیــرد و مبتنی بــر تصمیم و 
دخالت هیچ ارگان و نهاد خارجی نیســت. پایش 
مســتمر وضــع ایمنی و عــوارض واکســن ها صرفاً 
بــرای تأمیــن و تضمیــن ســالمت مــردم صــورت 
می گیرد و به هیچ عنوان اطالعاتی در این زمینه 
در اختیار نهادهای خارجی قرار نگرفته و نخواهد 

گرفت.
دربــاره  کــه  شــبهاتی  دنبــال  بــه  و  اخیــراً 
واکسیناسیون کودکان باالی ۱۲ سال مطرح شد، 
صحبت هایی در شــبکه های اجتماعی بازگو شده 
اســت کــه می خواهنــد مــردم را از رفتــن به مراکز 
واکسیناســیون منــع کننــد. آمــار روزهــای اخیــر 
وزارت بهداشت از روند واکسیناسیون هم نشان 
می دهــد کــه ســرعت واکسیناســیون کــم شــده و 
متأســفانه روند تزریق به زیر یک میلیون دوز در 

روز رسیده است.

بــه گفته وزیر بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکی، تــا ۲ هفتــه آینــده ۷۰ درصــد جمعیــت 
کشــور علیه کرونا واکســینه می شــوند و جشــن 

پیروزی واکسیناسیون گرفته خواهد شد.
بهــرام عین اللهــی روز سه شــنبه در حاشــیه  
مراســم تودیــع و معارفــه رییــس دانشــگاه علــوم 
پزشــکی مشــهد در گفت وگو با خبرنگاران افزود: 
تاکنــون ۵۳ میلیــون نفــر از جمعیــت ایــران علیه 

کرونا واکســینه شده اند که این تعداد تا ۲ هفته 
آینده به ۶۰ میلیون نفر خواهد رسید.

مطلــوب  ســرعت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
یــک  ادامــه داد: طــی  واکسیناســیون در کشــور 
هفتــه گذشــته هشــت میلیــون و ۲۰۰ هــزار دُز 
واکسن در کشور تزریق  شد که این عدد در دنیا 

بی سابقه و منحصر به  فرد بوده است.
جشــن  زودی  بــه  گفــت:  بهداشــت  وزیــر 

پیروزی در انجام واکسیناسیون را خواهیم گرفت 
ولی باید توجه داشت که واکسیناسیون به  منزله 
بی نیــاز به رعایت پروتکل های بهداشــتی نیســت. 
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه بازگشــایی مــدارس و 
دانشــگاه ها افــزود: دانشــگاههای علــوم پزشــکی 
از ۱۵ مهــر امســال و دیگــر دانشــگاه های کشــور 
نیــز آبــان بازگشــایی می شــوند. عین الهــی ادامــه 
و  اســاتید  اغلــب دانشــجویان،  اکنــون  داد: هــم 

حتــی خانــواده دانشــجویان علیه کرونا واکســینه 
شده اند. وی گفت: پوشش فراگیر واکسیناسیون 
مهم تریــن اقــدام در پیشــگیری از ورود احتمالــی 
مــوج ششــم شــیوع کروناســت. وزیــر بهداشــت 
افزود: در این  راســتا کمیته علمی، شــرایط شیوع 
ویــروس در کشــور و پوشــش واکسیناســیون را 
تحت کنترل و بررسی دارد و طبق بررسی ها تمام 
واکســن های مورد استفاده در کشور ایمنی سازی 

مطلوب دارند و از  ورود موج جدید شــیوع کرونا 
جلوگیری می کنند. وی با اشاره به عملیاتی شدن 
طــرح قرنطینه هوشــمند ادامه داد: بــا اجرای این 
طرح نیازی نیست که مردم بیش  از این در خانه 
بماننــد، مســافرت نروند و تــردد خودروها ممنوع 
باشــد بلکــه می تــوان محدودیت هــا را رفــع کــرد و 
باعث رونق کسب و کار و بهبود شرایط اقتصادی 

در جامعه شد.

رئیــس مرکــز برنامه ریــزی منابــع انســانی 
پــرورش  و  آمــوزش   وزارت  اداری  امــور  و 
حــل  بــرای  پــرورش  و  آمــوزش  اقــدام  دربــاره 
مشــکل دارنــدگان »کارنامــه ســبز« گفــت کــه 
متاســفانه امــکان اقــدام قانونی برای این افراد 
وجــود نــدارد و اگــر ایــن افــراد بخواهنــد وارد 
 آمــوزش و پرورش شــوند، حتما باید در آزمون

 شرکت کنند.
کارنامه ســبزها گروهی از داوطلبان آزمون 
اســتخدامی متمرکــز دســتگاه های اجرایی ســال 
۱۳۹۹ هســتند کــه در مرحله ســه برابر ظرفیت 
پذیرش، نمره قبولی علمی را اخذ کرده اند، اما 
در مصاحبه پذیرفته نشده اند و طی هفته های 
اخیــر بــا برپایی تجمــع در مقابل وزارت آموزش 

و پرورش، خواســتار اســتخدام خود هستند.
ناصــر ســلیمان زاده در گفت وگــو بــا ایســنا، 
بــا اشــاره بــه تــداوم اعتــراض افــرادی موســوم به 
»کارنامــه ســبزها« در مقابــل ســاختمان وزارت 
آموزش و پرورش در روزهای گذشته، اظهار کرد: 
متاســفانه امــکان اقــدام قانونــی بــرای ایــن افراد 

وجود ندارد.

 کارنامه سبزها حتما باید 
در آزمون دوباره شرکت کنند

مشکل شــان  اینکــه  بــرای  امــا  افــزود:  وی 
حــل شــود از ســازمان اداری اســتخدامی کشــور 
خواهــش کرده ایــم، ســقف ســنی پذیــرش افــراد 
واجد شرایط برای آزمون سال ۱۴۰۰  را یک سال 
افزایش دهد تا آنها که محدودیت ســقف ســنی 

دارند بتوانند در آزمون ثبت نام و شرکت کنند.
انســانی  منابــع  برنامه ریــزی  مرکــز  رئیــس 
و امــور اداری وزارت آمــوزش  و پــرورش بــا بیــان 
اینکــه امیدواریــم ســازمان اداری اســتخدامی این 
پیشــنهاد را بپذیرنــد، تاکیــد کــرد: اگــر ایــن افــراد 
بخواهند وارد آموزش و پرورش شوند، حتما باید 

در آزمون شرکت کنند.
ســلیمان زاده دربــاره زمــان برگــزاری آزمــون 
اســتخدامی سال جاری گفت: قرار بود آزمون در 
خــرداد و تیــر برگزار شــود که به علــت جابه جایی 
دولــت عقب افتــاده و  به زودی در اولین فرصت 

اعالم عمومی می شود.

وی مــاه گذشــته نیــز دربــاره اعتــراض ایــن 
پیمانــی  اســتخدامی  آزمــون  داوطلبــان  از  گــروه 
ســال ۱۳۹۹ توضیح داده و گفته بود: در قوانین 
اســتخدامی کشور تعریفی برای عبارت »کارنامه 
ســبز« یــا عناویــن مشــابه دیگــر وجــود نــدارد و 
معرفــی داوطلبــان بــه مراکــز مصاحبــه و بررســی 
بــرای اســتخدام ایجــاد نمی کنــد.  مــدارک حقــی 
تمامی فرآیندهای برگزاری آزمون های استخدامی 
آمــوزش و پــرورش بــر عهــده ســازمان ســنجش 
آمــوزش کشــور اســت و تحــت نظــارت ســازمان 

اداری و استخدامی کشور انجام می شود.
بنا به گفته سلیمان زاده، مطابق ماده )۴۴( 
قانون مدیریت خدمات کشــوری، بکارگیری افراد 
در دســتگاه های اجرایــی صرفــاً پــس از پذیرفتــه 
شــدن در امتحانــات عمومــی و نیــز امتحــان یــا 
مســابقه تخصصــی امکانپذیــر اســت. شــرایط و 
ضوابــط مربــوط در »دفترچه راهنمای هشــتمین 
اجرایــی  دســتگاه های  فراگیــر  مشــترک  امتحــان 
کشــور« و »دســتورالعمل نحوه برگزاری امتحان 
در  افــراد  اســتخدام  بــرای  تخصصــی  و  عمومــی 
دســتگاه های اجرایــی« بــه صراحــت اعــالم و در 

آبــان مــاه ۱۳۹۹ بــرای اطــالع کلیــه داوطلبــان از 
ســوی ســازمان ســنجش آموزش کشــور، منتشر 

شده است.
شــرکت کننده  داوطلبــان  اســاس  ایــن  بــر 
در امتحــان مذکــور، بــا علــم و آگاهــی کامــل از 
شــرایط و ضوابــط اعالم شــده، اقدام بــه ثبت نام 
و شــرکت در آزمــون کــرده  و در راســتای صیانــت 
از حقــوق ســایر داوطلبــان آزمون مذکــور، رعایت 
کلیه شرایط و ضوابط آزمون برای همه داوطلبان 
شــرکت کننــده الزامی اســت. کلیــه پردازش های 
انجــام شــده بــر روی نمــرات و »کســب نمــره حد 
نصاب«، برای همان »کد شــغل محل انتخابی« 
اعتبــار داشــته و صــدور کارنامــه در مرحلــه اول، 
از ســوی ســازمان ســنجش آموزش کشــور، برای 
معرفــی داوطلبــان بــه مراکــز مصاحبــه و بررســی 
مــدارک، صرفــاً جهت اطالع داوطلب بوده و هیچ 

حقی برای استخدامی فرد ایجاد نمی کند.
عــالوه بــر آن، تمــام فرآینــد برگــزاری آزمون 
از ثبت نــام تــا اعــالم نتیجــه نهایــی، بــا ســازمان 
ســنجش آموزش کشــور و نظارت ســازمان اداری 
و اســتخدامی کشــور صــورت گرفتــه و آمــوزش و 

پرورش، هیچ دخالتی در »قبولی« یا »مردودی« 
افــراد نــدارد. بــه اســتناد تبصــره یــک مــاده )۲۴( 
دســتورالعمل نحــوه برگــزاری امتحــان عمومــی و 
تخصصــی برای اســتخدام افــراد در دســتگاه های 
اجرایی )بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷ مورخ 
۱۹ مهرمــاه ۱۳۹۳ معاونــت توســعه مدیریــت و 
ســرمایه انســانی رئیس جمهوری(، درج اطالعات 
افراد پذیرفته نشده دارای حدنصاب نمره و نتایج 
امتحــان مشــترک در ســامانه امتحانــات، حقــی 
برای افراد برای استخدام در دستگاه های اجرایی 
ایجــاد نمی کنــد. بنابرایــن حقــی از افــراد تضییــع 
نشــده و اگــر داوطلبــی نســبت بــه نتیجــه آزمون 
خــود اعتــراض داشــته، می توانــد در زمــان تعیین 
شــده از ســوی ســازمان ســنجش آموزش کشور، 

اعتراض خود را ثبت و پیگیری کند.
بــا توجــه بــه این کــه با انتخاب شــغل محل 
جدیــد، امتیــاز افــراد بــه لحــاظ »ضریــب بومــی« 
تغییــر می کنــد، امــکان تکمیــل ظرفیت بــرای این 
آزمــون وجــود نــدارد. بــه همیــن علــت، ســهمیه 
باقــی مانــده از برخــی شــغل محل هــا بــه آزمــون 

استخدامی سال جاری منتقل شده است.

بازگشایی مهدهای کودک 
در شهرهای غیر قرمز

مهدهای کودک در شــهرهای غیر از شــرایط قرمز 
کرونایی از روزگذشته )6 مهر( با رعایت شیوه نامه های 

بهداشتی فعالیت خود را آغاز کردند.
علیرضا حاجیان زاده، رییس سازمان ملی تعلیم و 
تربیــت کودک اظهار کرد: بر اســاس مصوبه ســتاد ملی 
کرونا، مهدهای کودک در مشاغل گروه دو قرار دارند و 
فعالیت آن ها در شــهرهای غیر از شــرایط قرمز کرونایی 
منعــی نــدارد. وی تأکید کرد: در حال حاضر، هیچ مجوز 
جدیــدی بــرای تأســیس مهدکــودک صادر نمی شــود، اما 
مهدهــای کــودک کــه پیش از این از ســازمان بهزیســتی 
مجــوز گرفتــه اند تا مهــر ۱۴۰۱می توانند به فعالیت خود 
ادامــه دهنــد. بــه گــزارش مرکــز اطالع رســانی و روابــط 
بــه  زاده  پــرورش، حاجیــان  و  آمــوزش  وزارت  عمومــی 
شــهریه مهدهــای کــودک اشــاره کــرد و گفــت: شــهریه 
مصــوب بــه مهدها ابالغ شــده و بر اســاس نــرخ تعیین 
شــده از ســوی ســازمان مــدارس و مراکــز غیردولتــی و 

توسعه مشارکت های مردمی، خواهد بود.

مرکــز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت 
بهداشت، با توجه به اظهارات پراکنده در رابطه 
بــا انــواع واکســن مــورد اســتفاده علیــه بیمــاری 

کووید ۱۹ در کشور، اطالعیه ای صادر کرد.
تمامــی  اســت:  آمــده  اطالعیــه  ایــن  در 
تصمیمــات، قراردادهــا و شــروع واکسیناســیون 
در گروه های هدف بعد از بررســی شــواهد علمی 
در کمیته هــای تخصصی وزارت بهداشــت و صرفاً 
پــس از تأییــد مجوز مصرف اضطراری واکســن از 

سوی سازمان غذا و دارو صورت می گیرد.

بــر همیــن اســاس، ورود هــر واکســنی بــه 
طــی  بــه  منــوط  کشــور  واکسیناســیون  زنجیــره 
وزارت  از ســوی  اخــذ مجوزهــای الزم  و  مراحــل 
بهداشت است و در حال حاضر نیز به جز موارد 
مصرفی فعلی در زنجیره واکسیناسیون، واکسن 

دیگری وارد کشور نشده است.
تمامــی  از  اســت:  آمــده  اطالعیــه  ایــن  در 
هــم وطنــان کــه مطابــق گروه های ســنی اعالمی، 
مشــمول دریافــت واکســن هســتند، درخواســت 
می شــود بــرای حفــظ ســالمت خــود و جلوگیــری 

ســریع ترین  در  بیمــاری،  جدیــد  مــوج  ایجــاد  از 
زمــان نســبت بــه تزریــق واکســن اقــدام کننــد و 
واکسیناســیون خــود را بــه هیــچ عنوان بــه تأخیر 

نیاندازند.
اتخــاذ تصمیمــات مربوط به واکسیناســیون 
گروه هــای جمعیتــی در ایــران صرفــاً بــر اســاس 
وزارت  علمــی  کمیته هــای  تخصصــی  نظــرات 
بهداشــت صــورت می گیــرد و مبتنی بــر تصمیم و 
دخالت هیچ ارگان و نهاد خارجی نیســت. پایش 
مســتمر وضــع ایمنی و عــوارض واکســن ها صرفاً 

بــرای تأمیــن و تضمیــن ســالمت مــردم صــورت 
می گیرد و به هیچ عنوان اطالعاتی در این زمینه 
در اختیار نهادهای خارجی قرار نگرفته و نخواهد 

گرفت.
و  عمومــی  روابــط  مرکــز  اطالعیــه  در 
اطالع رســانی وزارت بهداشــت آمده اســت: منبع 
انتشــار اخبار مرتبط با واکسیناســیون در کشــور 
نیز صرفاً از طریق رســانه رســمی وزارت بهداشت 
اســت و مصاحبــه افــراد خــارج از ایــن رســانه بــه 

معنی تأیید یک خبر فاقد شواهد نخواهد بود.

وزارت بهداشت: 
اطالعات واکسیناسیون 

مردم در اختیار نهادهای 
خارجی قرار نمی گیرد

آموزش و پرورش: امکان اقدام قانونی برای جذب »کارنامه سبزها« وجود ندارد

وزیر بهداشت: ۷۰ درصد جمعیت کشور تا ۲ هفته آینده واکسینه می شوند

واکسن هست اما مراکز خالی از جمعیت است


