
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی ســازوکار صــدور 
مجوزهــای کســب و کار را تعییــن کردنــد. بــر اســاس ایــن 
ســازوکار اخــذ مجوزهــای کســب و کار منــوط بــه قبولــی در 
آزمــون مربــوط بــا تأیید مرجــع صادرکننده مجــوز و همچنین 
انتقــال مجوزهــا پــس از گذشــت دوســال از صــدور مجــوز و 

منوط به شروع فعالیت مجاز است.
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی در ادامه رســیدگی 
بــه گــزارش طــرح تســهیل صدور برخــی مجوزهای کســب وکار 
بــا مــاده ۷ مکــرر ایــن طرح به همــراه تبصره هــای آن موافقت 

کردند.
براســاس مــاده ۷ مکــرر تمامــی مجوزهــای کســب وکار 
کــه ســامت، محیــط زیســت، بهداشــت - عمومــی اجتماعــی - 
یــا امنیــت ملــی را تهدیــد می کننــد یــا مســتلزم بهره بــرداری از 
منابــع طبیعــی یا تغییر کاربری اراضی کشــاورزی هســتند، به 
تشــخیص هیــأت مقررات زدایــی و بهبود محیط کســب وکار و 
تأیید هیأت وزیران اگر تا سه ماه پس از الزم االجرا شدن این 
قانــون در درگاه ملــی مجوزهای کشــور ثبت شــوند، به عنوان 
مجوزهای تأییدمحور که نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور 
مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل 

أخذ مجوز بر اساس ماده )۷( این قانون است.
از چهارمــاه پــس از الزم االجــرا شــدن ایــن قانــون، ســایر 

مجوزهای کسب وکار به عنوان مجوزهای ثبت محور شناخته 
می شــوند. اتمــام مراحــل ثبت نــام در درگاه ملــی مجوزهــای 

کشور به منزله صدور مجوز است.
متقاضیــان ایــن مجوزهــا بایــد در زمان ثبت نــام در درگاه 
بــه أخــذ اســتانداردهای اجبــاری  فــرم تعهــد  ملــی مجوزهــا، 
هیــأت  تأییــد  مــورد  حرفــه ای  شــرایط  و  قوانیــن  مراعــات  و 

مقررات زدایی و بهبود محیط کســب وکار را امضا کنند.
بــا رای نماینــدگان مرکــز ملــی مطالعــات، پایــش و بهبود 
محیط کســب وکار موظف اســت حداکثر ظرف ســه روز کاری 
پس از تکمیل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز 
بــه همــراه شناســه یکتای مجوز صــادره برای شــخص حقیقی 
یــا حقوقــی متقاضــی به شــکل برخط را صادر کنــد و مراتب را 
بــه اطــاع نهادهای نظارتی، اتاق های ایــران، تعاون و اصناف، 
اتحادیه های صنفی، تشکل های ذیربط و دستگاه های اجرایی 
مربوط از جمله ســازمان امور مالیاتی کشــور و ســازمان تأمین 

اجتماعی برساند.
طبــق ایــن مــاده اطاعــات مورد نیــاز درگاه ملــی مجوزها 
برای درخواســت مجوز با اســتفاده از سامانه های ملی موجود 

تکمیل می شود.
درصورتی که متقاضی در ثبت اطاعاتی که ســامانه های 
ملــی موجــود از آنها پشــتیبانی نمی کنند مرتکب خاف شــود، 

مجوز صادره با تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط 
کســب و کار از اعتبــار ســاقط می گردد و مرتکــب، به مدت دو 

سال از خدمات این درگاه محروم می شود.
بــر اســاس تبصــره یک این مــاده هریــک از مراجع صدور 
فهرســت  بــه  مجــوزی  افــزودن  درخواســت  درصــورت  مجــوز 
مجوزهای تأییدمحور، موظف هســتند ادله و مســتندات خود 
را بــه هیــأت مقــررات زدایــی و بهبود محیط کســب و کار ارائه 
کننــد.  هیــأت درصــورت موافقــت، درخواســت افــزودن مجوز 

جدید را برای تصویب به هیأت وزیران ارسال می کند.
همچنیــن بــر اســاس تبصــره ۲ همــه مجوزهــای کســب 
وکارهــای تأییدمحور که شــرایط أخذ مجوزشــان پــس از اتمام 
مهلــت منــدرج در صــدر ایــن مــاده و تأییــد هیــأت وزیــران از 
ســوی مرجع صادرکننده مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشــور 
بارگــذاری نشــود بــا تشــخیص هیــأت مقررات زدایــی و بهبــود 

محیط کسب و کار به مجوز ثبت محور تغییر پیدا می کنند.
بازرســی کل کشــور و هیــأت مقــررات زدایــی  ســازمان 
و بهبــود محیــط کســب و کار موظفنــد رئیــس و یــا مدیــران، 
مســئوالن و اشــخاصی کــه قصورشــان در این خصــوص محرز 
است را به شورای رقابت یا هیأت تخلفات اداری معرفی کند.
در طــول زمــان بهره بــرداری از مجوزهــای ثبت محور پس 
از اعتراض اشــخاص حقیقی یا حقوقی، اتحادیه های صنفی، 

تشکل ها یا دستگاه های اجرائی ذیربط با ارائه دالیل توجیهی 
به هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کســبوکار و تشــخیص 
هیــأت و تأییــد هیأت وزیران، امــکان تغییر مجوز موضوع این 

تبصره به تأییدمحور وجود دارد.
بــر اســاس تبصــره ۳ چنانچــه هــر یــک از مراجــع صــدور 
مجــوز در موعــد مقــرر در درگاه ملی مجوزهای کشــور، پاســخ 
درخواســت کننــده مجــوز را اعــم از قبول یا رد اعــام نکند، به 
منزله موافقت درنظر گرفته شــده و مجوز مورد نظر از طریق 
درگاه ملی مجوزهای کشــور به طور خودکار صادر شــده و در 

اختیار متقاضی قرار می گیرد.
تمامــی مســئولیت های حقوقــی و صنفــی کــه در رابطــه 
بــا مجوزهــای صــادره، بــر عهــده مرجــع صادرکننده اســت، در 
خصوص مجوزهای صادره شده در این فرآیند نیز پابرجاست.
مرجع صدور مجوز درصورت رد درخواست، موظف است 
دالیل و مستندات تصمیم خود را به صورت مکتوب به اطاع 

متقاضی برساند.
طبق تبصره ۴ نیز وضع هرگونه محدودیت و مانع قانونی 
در مسیر صدور مجوز، که خارج از چهارچوب این قانون باشد 
بــه دالیلــی از قبیل اشــباع بــازار، محدودیت ظرفیــت و حدود 
صنفــی یا بر اســاس تعداد و یا فاصلــه جغرافیایی دارندگان و 

یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است.

درصــورت محدودیــت منابــع طبیعــی یــا محیــط زیســتی، 
وضع محدودیت به تشخیص نهادهای ذیربط و منوط به تأیید 
هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مجاز است.

بــه  ناظــر  مجوزهــای  انتقــال   ۵ تبصــره  اســاس  بــر 
ســطح  همــان  داشــتن  بــه  موکــول  حرفــه ای  صاحیت هــای 
صاحیــت و طــی فراینــد معمــول أخــذ مجــوز همچــون قبولــی 
در آزمــون مربــوط، با تأیید مرجــع صادرکننده مجوز امکانپذیر 
اســت و انتقال مجوزها تنها پس از گذشــت دوســال از صدور 
مجــوز و منــوط بــه شــروع فعالیــت مجــاز اســت و در صورتــی 
کــه هــر مجــوز به مــدت دوســال غیرفعــال باقی بمانــد، مرجع 
صادرکننــده مجــوز مکلف اســت پس از اخطار و اعطای مهلت 
یک ماهــه بــه صاحــب مجوز برای فعالســازی، بــه اعتبار مجوز 
صادره خاتمه دهد. همچنین براساس تبصره ۶ در مواجهه با 
استعام ماموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطان قضایی، 
ارائه شناســه یکتای مجوز صادره از ســوی دارنده مجوزکفایت 

می کند.
در صــورت مثبــت بــودن اســتعام، درخواســت مــدارک 
اضافــی بــرای مجــوز کســب و کار،  جــرم محســوب و مرتکــب 
بــه یکــی از مجازات هــای تعزیــری درجــه ۶ موضوع مــاده )۱۹( 
قانون مجازات اســامی مصوب اول اردیبهشــت۱۳۹۲ محکوم 

می شود.

مجلس ساز وکار صدور مجوزهای کسب و کار را تعیین کرد

حضــرت آیــت هللا خامنه ای فرمانــده معظم کل قوا صبح 
روزگذشــته )یکشــنبه( در ارتباط تصویری با مراســم مشــترک 
دانش آموختگی دانشــجویان دانشــگاه های افســری نیروهای 
مســلح در دانشــگاه افســری امــام حســین علیه الســام، ایــن 
نیروهای پر افتخار را »قلعه مســتحکم امنیت ملت ســربلند 
ایــران و میهــن مقتــدر و عزیــز« خواندنــد و افزودنــد: دخالت 
بیگانــگان در منطقــه مایــه اختــاف و خســارت اســت و همــه 
مســائل و حــوادث بایــد بدون دخالــت بیگانه و بــا الگوپذیری 
کشــورهای منطقــه از اقتــدار و عقانیــت ایــران و نیروهــای 

مسلح جمهوری اسامی حل شود.
رهبــر انقــاب اســامی بــا ابــراز امیــدواری بــرای توفیــق 
دانش آموختــگان و ارتقــای جوانــان نیروهای مســلح در مکتب 
و دانشــگاه حســینی، بــه ملــت ایــران به خاطر داشــتن جوانان 
مؤمــن، صالــح، شــجاع و دارای عزم و بصیــرت تبریک گفتند و 
افزودند: فرماندهان عزیزی که جوانان میهن را اینگونه تربیت 

می کنند، شایسته افتخار و تقدیرند.
فرمانــده کل قــوا با اشــاره بــه تحقق فرمــوده امیرمؤمنان 
دربــاره نیروهــای مســلح افزودنــد: بــه فضــل الهــی، نیروهــای 
مســلح ایران امروز به معنای واقعی کلمه ســپر دفاعی ملت و 
کشــور در مقابل تهدیدهای ســخت دشــمنان بیرونی و درونی 

هستند.
حضــرت آیت هللا خامنه ای ســربازی ملــت ایران را موجب 
سرافرازی و عزت دانستند و گفتند: آمادگی برای دفاع از ملت 
ایــران و هویــت اســامی، ملــی و انقابــی کشــور افتخــار بزرگ 

نیروهای مسلح است.
ایشــان امنیــت را زیرســاخت اساســی همــه فعالیت هــای 
ضــروری بــرای پیشــرفت کشــور برشــمردند و بــا مهــم خوانــدن 
تحقــق امنیــت کشــور بــدون تکیــه بــر بیگانــگان افزودنــد: این 
مســاله البتــه بــرای ملــت ایــران عــادی اســت امــا کشــورهای 

مختلف حتی کشورهای اروپایی از این مشکل رنج می برند.
ایشــان به بگو مگوهای اخیر اروپا و آمریکا اشــاره کردند 
و گفتنــد: برخــی اروپایی هــا، اقــدام آمریــکا را خنجــر از پشــت 
خواندنــد و بــه نوعــی گفتنــد اروپا بایــد بدون اتکا بــه ناتو و در 

واقع به آمریکا، مستقاً امنیت خود را تأمین کند.
رهبــر انقــاب افزودند: وقتی کشــورهای اروپایی به علت 
اتکاء به آمریکا، یعنی کشــوری که با اروپا مخالف هم نیســت 

در تحقــق امنیــت پایــدار احســاس کمبــود می کننــد، حســاب 
کشورهای دیگر که نیروهای مسلح خود را تحت کنترل آمریکا 

و دیگر بیگانگان قرار داده اند، مشخص است.
فرمانــده کل قــوا، تأمین امنیت با تکیه بر دیگران را فقط 
یــک توهم خواندند و گفتند: کســانی کــه به این توهم دچارند 
سیلی آن را به زودی خواهند خورد چرا که دخالت مستقیم یا 
غیرمســتقیم بیگانگان در امنیت و جنگ و صلح هر کشــوری، 
بــا تجلیــل از اقتــدار و  فاجعــه ای مصیبت بــار اســت. ایشــان 
سربلندی نیروهای مسلح در آزمایش های بسیار مهم و دشوار 
به ویژه جنگ تحمیلی ۸ ســاله گفتند: اقتدار نیروهای مســلح 
به مســائلی نظیر آموزش ها، ابتکارات و پیشــرفت های علمی، 
تجهیزات و انضباط سازمانی وابسته است؛ اما مهمترین عامل 
اقتــدار نیروهــای مســلح، روحیــه، معنویــت و مســائل دینــی و 

اخاقی است.
رهبر انقاب اسامی، خروج ارتش مجهز و بدون روحیه 
اخاقــی و معنــوی آمریــکا از افغانســتان را نمونــه ای از نتایــج 
اقتــدار ظاهــری و نه واقعی خواندنــد و گفتند: آمریکایی ها ۲۰ 
ســال قبــل بــرای ســرنگونی طالبان به افغانســتان لشکرکشــی 
کردنــد و در ایــن اشــغالگری طوالنی مــدت، کشــتار  و جنایــت 
و خســارات فراوانــی بــه بــار آوردند اما بعد از ایــن همه هزینه 
مادی و انسانی، حکومت را به طالبان دادند و خارج شدند که 

این واقعیت برای همه کشــورها درس آموز است.
فرمانــده کل قــوا، اوضــاع ارتــش آمریــکا هنــگام خروج از 
افغانســتان را نشــان دهنده ماهیت واقعی این ارتش دانستند 
و گفتنــد: آن تصاویــر هالیــوودی از ارتــش آمریکا و کشــورهای 
امثال او، فقط نمایش است چرا که ماهیت واقعی آنها همین 

است که در افغانستان دیده شد.
رهبر انقاب، نفرت مردم شــرق آســیا از ارتش آمریکا را 
یادآور شدند و گفتند: آمریکایی ها هر جا دخالت کنند، منفور 

ملت ها هستند.
فرمانده کل قوا، حضور نظامی بیگانگان در منطقه را نیز 
مایــه اختــاف و خســارت و ویرانــی برشــمردند و تأکیــد کردند: 
صاح منطقه در این است که همه کشورها از ارتشی مستقل 
و متکــی بــه ملــت خــود و هم افــزا بــا ارتش هــای همســایگان 

برخوردار باشند.
رهبر انقاب افزودند: ارتش های منطقه می توانند امنیت 

منطقه را تأمین کنند و نباید اجازه دهند که ارتش های بیگانه 
برای حفظ منافع خود، دخالت یا حضور نظامی داشته باشند.
فرمانــده کل قــوا افزودنــد: حوادثــی کــه در شــمال غرب 
ایــران، در برخــی کشــورهای همســایه در جریــان اســت باید با 
همین منطق پرهیز از دادن مجوز حضور بیگانگان حل شود.

ایشــان گفتند: نیروهای مســلح کشــور عزیز ما همواره با 
اقتــدار همــراه بــا عقانیت عمــل می کنند و ایــن عقانیت باید 
الگویی برای دیگر کشــورها و عامل حل مســائل موجود باشــد 
و همــه بداننــد که اگر کســی بــرای برادران خود چــاه بکَند اول 

خودش در چاه می افتد.
فرمانــده کل قــوا در پایــان سخنانشــان نیروهــای مســلح 
را بــرای تــداوم افتخــار خدمــت بــه ملــت و کشــور، و افزایــش 

روزافزون توانایی های مادی و معنوی توصیه مؤکد کردند.
پیش از ســخنان فرمانده کل قوا، ســردار سرلشکر محمد 
باقــری رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح بــا بیان گزارشــی از 
توانمندی هــا و آمادگی هــای رزمــی، دفاعــی و امنیتــی نیروهای 
مســلح و همچنیــن خدمات اجتماعی ایــن نیروها به مردم، به 
شکست آمریکا در افغانستان اشاره کرد و گفت: این شکست 
خفت بــار و تخلیــه بخــش بزرگی از تجهیــزات و پایگاه های آنها 
در منطقــه، و شکســت رژیــم صهیونیســتی در نبــرد ۱۲ روزه 
موســوم به شمشــیر قدس، نشانه های تسریع در افول آمریکا 

است.
در ایــن مراســم کــه همزمــان در دانشــگاه های افســری 
نیروهــای مســلح از طریــق ارتبــاط تصویــری دریافــت می شــد، 
امــام  دانشــگاه  فرمانــده  غامــی  پاســدار  ســرتیپ  ســردار 
فرمانــده  رودبــاری  خلبــان  دوم  ســرتیپ  امیــر  حســین)ع(، 
دانشــگاه شــهید ستاری و سردار سرتیپ دوم پاسدار بختیاری 
فرمانده دانشــگاه علوم انتظامی امین گزارشــی از فعالیت ها، 

اقدامات و برنامه های تحصیلی این دانشــگاهها بیان کردند.
قرائت سوگندنامه، اعطای پرچم توسط دانشجویان قدیم 
به جدید، اجرای ســرود مشــترک توســط دانشــجویان مســتقر 
در میدان از دیگر برنامه های مراســم مشــترک دانش آموختگی 

نیروهای مسلح بود.
همچنین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با کسب اجازه 
از فرمانــده کل قــوا بــه تعــدادی از برگزیــدگان دانشــگاه های 

افسری درجه و سردوشی داد.

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
w w w . a s r e - e g h t e s a d . c o m

فرمانده کل قوا: راه حل 
حوادث شمال غرب، جلوگیری 
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هوالرزاق

 ناآگاهی فرانسوی ها به حقوق خود در استفاده

از یارانه انرژی
ترجمه: محمود نواب مطلق

بازگشت حول میانگین
دکتر فرشاد پرویزیان

انــرژی  قیمــت  افزایــش  بــا  همزمــان 
از  مطالعاتــی  طــی  محققــان  فرانســه،  در 
ناآگاهــی شــدید خانوارهــای فقیــر از حقوق 
خــود در اســتفاده از یارانه هــای انرژی پرده 
برداشــتند. در این پژوهش دانشــگاهی که 
از  اســتفاده  در  مــردم  حقــوق  »رصدخانــه 
یارانه ها« انجام داده، مشخص شده است 
اقشــار فقیــر بــه آســانی می تواننــد به کمک 
ایــن یارانه هــا  از عهــده صورت حســاب های 

انرژی خود برآیند و با نواسانات قیمتها مقابله کنند. 
ســه تــن از پژوهشــگران دانشــگاه گرونوبل-آلــپ بــه 
نام هــای آنتــوان رُد، رانیــا اِل فحلــی و اِلِنا رُویل در خصوص 
تأثیر نوسانات قیمت انرژی بر زندگی مردم در منطقه روآن 
از شهرســتان لــوآر مطالعاتــی انجام دادنــد. این پژوهش از 
ماه مارس تا ماه جوالی ۲۰۲۰)۱۰اســفند ۹۸ تا ۱۰ تیر ۹۹( 
در ۴۰ بخش از این منطقه با جمعیت ۱۰۰ هزار نفر انجام 
شــد. در این بخش ها نرخ فقر۱۴/۷ درصد در حد متوســط 
نرخ فقر ملی است و سال ساخت ۳۷ درصد منازل مربوط 

به قبل از سال ۱۹۷۰)۱۳۴۹( می شوند. 
ســنجش گری در خصــوص نوســانات قیمــت انرژی در 
این منطقه معین و دو عامل برای اندازه گیری انتخاب شد: 
یکــی وضــع گرمایــش منــازل و دیگــری میــزان ســهم مصرف 
انرژی در بودجه خانوار. ۲۹  درصد از خانوارها طی ۱۲ ماه 
اخیــر همیشــه احســاس ســرما کرده انــد و نتوانســتند خانه 
خــود را درســت گرم کننــد. همچنین ۳۱ درصــد از خانوارها 
بــرای پرداخــت هزینه های انرژی خــود  در همان بازه زمانی 
دچار مشــکل بوده اند. بر اســاس این مطالعات  ۳۵ درصد 

از این خانوارها تک والدی هستند. 
مهمتریــن متغیرهــا در ایــن پژوهش عبــارت بودند از: 
جنــس) عمدتــا مؤنث( و منابع مالــی ضعیف )بیکار و بدون 
دریافت هیچ نوع امتیازات اجتماعی( و موقعیت خانوادگی 
) تنهــا بــودن یا تنها با فرزندان زندگی کردن(. پژوهشــگران 
رصــد خانــه حقــوق مــردم در اســتفاده از یارانه هــا دریافتند 
درصد قابل توجهی از  خانوارهای  پرسش شونده از حقوق 
خــود در اســتفاده از یارانه های گوناگون بی اطاع هســتند. 

۷۸ درصــد کســانی بودنــد کــه از قوانیــن  و 
امتیازات مربوط به بازسازی امکانات حرارتی 
خــود ناآگاه بودند. ۳۸ درصد نیز از کســانی 
بودند که از وجود صندوق های حمایتی برای 
پرداخــت هزینه هــای انــرژی در مــوارد خاص 

بی خبر بودند. 
در ایــن پژوهــش تأثیر یارانــه انرژی که 
از ســال ۲۰۱۸  )۱۳۹۷( جایگزین تعرفه های 
اجتماعــی گاز و بــرق شــد، بــر ایــن خانوارهــا 
بــه گونــه ای هدفمند بررســی شــد. این یارانه هــا برای ۵/۸ 
میلیــون خانــوار فقیــر واریز می شــود. رقم متوســط آن ۱۴۸ 
یورو به ازای هر خانوار اســت. در ماه دســامبر )اواخرپاییز( 
امســال نیز یک کمک ۱۰۰ یورویی عاوه بر کمک های قبلی 
بــرای مقابلــه بــا افزایش قیمتها در نظر گرفته شــده اســت. 
ژان کاســتکس، نخســت وزیر فرانســه وعده داده اســت اگر 
ایــن کمک هــا کفایــت نکنــد اقدامات مقتضی دیگــری انجام 

خواهد شد. 
پژوهشــگران دانشــگاه گرونوبل همچنیــن براین نکته 
تأکید داشتند که مقامات قضایی فرانسه در مورد استفاده 
نکــردن ۲۵ درصــد از خانوارهــا در ســال ۲۰۱۹ )۱۳۹۸( از 
یارانــه انــرژی، دولــت را مؤاخــذه کرده انــد. دالیــل اســتفاده 
نکــردن از یارانــه انــرژی نیــز متفــاوت بــوده اســت: تغییــر 
نشــانی منــزل، بی توجهــی در اســتفاده درســت از یارانــه و 
همچنیــن تمایــل نداشــتن به اســتفاده از آن، چــه از ناحیه 

تأمین کنندگان انرژی و چه از ناحیه مصرف کنندگان آن. 
ایــن نتایــج در اختیــار همــه خانوارهــای کم برخــوردار 
انجمــن حمایتــی  از مســئوالن  بولــوُ،  قرارگرفــت. فرانســوا 
کاتولیک، با ابراز تأســف از اینکه چهار ســال اســت،  ارقام 
ناآگاهــی کاهــش نمی یابــد، گفــت: »هنــگام ارســال یارانــه 
انــرژی مکتوبــات مبســوط هفــت صفحــه ای بــرای افزایــش 
آگاهی مردم نیز برایشــان ارسال می شود؛ چراکه معتقدیم 
تنهــا راه مقابلــه با نوســانات قیمتهای انــرژی ارتقای آگاهی 
مــردم در اســتفاده از حقــوق خــود اســت. ناآگاهــی از ایــن 

حقوق و قوانین مسیر را دشوار می کند.«
منبع : لوموند

تابســتان گذشــته  کرونــای ســختی در 
در  نیــم  و  مــاه  یــک  بطوریکــه  گرفتــم، 
بیمارســتان بســتری شــدم و یــک مــاه آن در 
گذشــت.   )ICU( ویــژه  مراقبت هــای  بخــش 
روزهای بســیار ســخت و جان فرسایی بود و 
دســت پنجه نرم کردن برای ماندن یا رفتن، 
در یکــی از ســخت ترین روزهــا بــرای لحظــه 
ای بــه هــوش آمــدم و دیــدم پرســتار مراقب 
مــن آمــد مایعــی تقریبــا کــرم رنگ در بســته 

پاســتیکی کوچکی را به ســرم وصل کرد. در همان شــرایط 
نیــز روحیــه خبرنــگاری و زنــده شــد و پرســیدم این چیســت 
که تزریق می کنید؟ پرســتار که گویا من را می شــناخت، به 
هر علتی با لحنی جدی البته با چاشــنی طنز بســیار محکم 
پاســخ داد مگــر شــما در کاس کــه فرمــول اقتصــاد درس 
می دهیــد یــا در تلویزیــون که راهکار اقتصــادی می دهید ما 
از شــما می پرســیم این فرمول و آن راهکار چیســت و چرا؟ 
شــما هم به تجویز پزشــک مطمئن باش و اســتراحت کن و 
از داروهایت نپرس؛ باز پرســیدم ریه من چند درصد درگیر 
اســت بــاز گفــت نمی دانم، ســوال نپــرس و اســتراحت کن، 
)بماند که بعدها متوجه شدم ۹۵ درصد ریه از دست رفته 
بــوده و در ســخت تریــن روزهــا بــودم و کادر درمــان امیدی 
بــه حفــظ مــن نداشــتند مگر لطــف خداوند که البته شــامل 

حالم شد(.
ســکوت کــردم و به ســرم نگریســتم. در بخــش زیرین 
بســته ســرم قبل از لوله اتصال به بدن بخشی که دریپ یا 
محفظه ست سرم نام دارد دقت کردم که اگرچه مایع کرم 
رنگ مذکور با سرم آمیخته است و در حال قطران به سمت 
پاییــن امــا، ذرات ســرم با حرکتی خــاص از ترکیب کرم رنگ 

جــدا شــده و با حرکتی بســیار مایم نســبت 
به سرعت حرکت سرم، برخاف حتی جاذبه 
به ســمت باال و میانــه همان محفظه حرکت 
می کننــد و تــاش بــرای مانــدگاری در میانــه 
دارنــد. محفظــه ســرم یــا دریــپ را در عکس 

مشخص کرده ام. 
خاطــر  بــه  بیمــاری  شــرایط  همــان  در 
در  اقتصــاد  در  پولــی  متغیرهــای  آوردم 
بلندمــدت میــل بازگشــت بــه حــول میانگین 
حالــت پایــدار یــا همــان مقادیــر STEADY STATE دارنــد. 
همــان جــا بــه خــود قــول دادم اگــر از بیمارســتان مرخــص 
شدم نخستین یادداشتم در این باره باشد. موضوع بسیار 
ساده است. حضرات مسئوالن اقتصادی، هرچه در اقتصاد 
بویــژه متغیرهــای پولــی، حتــی به قصــد خیــر، دخالت کنید 
و دســتور قیمتــی دهیــد، برخــاف میلتــان، در بلندمــدت 
خواهنــد  بلندمــدت  رونــد  میانگیــن  حــول  پولــی  مقادیــر 
ایســتاد و ایــن میانگیــن حالــت پایــدار نــه بــه دخالــت شــما 
کــه بــه واقعیات متغیرهــای اقتصادی ربــط دارد. برای مثال 
هرچه دســتوری برای کاهش نرخ دالر تاش کنید، باز این 
نــرخ حســب میــزان نقدینگی انتشــار یافته و قــدرت برابری 
خریــد و انتظــارات تورمــی بــرای حفظ ارزش ســبد دارایی ها 
حرکت به ســمت مقادیر تعادلی خواهد داشــت. پس لطفا 
بجــای دخالــت  و تعییــن قیمــت دســتوری، در جهــت اصاح 
ســاختار، سیاســت گذاری متناســب پولــی و کاهــش نــرخ 
تــورم بــا اســتفاده از ابزارهای مــدرن اقتصادی اقــدام کنید. 
خاطر شــریفتان باشــد ســرم اقتصادی یا همان یارانه برای 
اقشارآســیب پذیر نیــز در شــرایط قیمتی کنونــی، اثر گذاری 

خود را از دست داده است.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:
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بررســی آمار نشــان می دهد کــه خودروهای 
پرتقاضــای داخلــی در پایــان نیمه اول ســال جاری 
نســبت بــه ابتدای ســال تورم غالبا بیــن ۱۳ تا ۲۲ 
درصد را تجربه کرده اند؛ این در حالیســت که دو 
خــودرو توقــف تولیــد خودروســازان )پرایــد و پــژو 
GLX ۴۰۵( نیــز در ایــن مــدت مشــمول تورمی در 

حدود ۲۰ درصد شده اند.
بــه گــزارش ایســنا، از مقایســه وضــع قیمــت 
اکثــرا  کــه  داخلــی  بــازار  پرتقاضــا  خودروهــای 
حســاب  بــه  خودروســازان  پرتیــراژ  خودروهــای 
می آیند، در آخرین روز از شــهریور ماه سال جاری 
نسبت به روزهای ابتدایی سال  می توان به میزان 
تــورم آن هــا در مــدت شــش ماهــه نخســت ســال 

۱۴۰۰ دست یافت. 
ایــن بررســی نشــان می دهــد کــه محصــوالت 

درصــد    ۲۲ تــا   ۱۳ ایران خــودرو،  صنعتــی  گــروه 
مشــمول تورم شــده اند. پژو GLX ۴۰۵ که از ســال 
گذشــته، تولید آن متوقف شــده همچنان در بازار 
مشــتری دارد و از تــورم حــدودا باالیــی در شــش 
ماهــه نخســت امســال برخــوردار شــده اســت؛ بــا 
توجــه بــه اینکــه در آخریــن روز شــهریور مــاه پــژو 
GLX ۴۰۵  در محــدوده ۲۲۳ میلیــون تومــان قــرار 
داشــته، نســبت بــه ۱۷۹ میلیــون تومــان روزهــای 
ابتدایــی ســال، ۱۹.۷ درصــد تــورم قیمــت را تجربه 

کرده است. 
محصول رانا در دو مدل LX  و پالس، کمترین 
میزان تورم قیمت را در نیمه نخســت ســال جاری 
در محصوالت گروه صنعتی ایران خودرو داشته اند 

و هریک مشمول تورم ۱۳ درصدی شده اند.
پــس از راناهــا، پــژو ۲۰۶ تیــپ ۵ نیــز تــورم 

قریــب بــه ۱۵ درصــدی در مــدت مذکــور داشــته 
اســت. در حالیکــه در ابتــدای ســال قیمــت ایــن 
خــودرو ۲۵۰ میلیــون تومــان بــود، در پایــان نیمه 
اول ســال بــه ۳۰۰ میلیــون تومــان )۲۹۴ میلیون 

تومان( نزدیک شد.
دنــا معمولــی، پــژو ۲۰۶ تیــپ۲ و پــژو پــارس 
نیــز تــورم بیــش از ۲۰ درصــدی را طی شــش ماهه 
ابتدایی سال ۱۴۰۰ تجربه کرده اند. دنا با ۲۱ درصد 
تــورم از محــدوده ۲۵۲ میلیــون تومــان در روزهای 
ابتدایــی فروردیــن مــاه بــه ۳۱۹ میلیــون تومــان در 

روزهای پایانی شهریور ماه رسیده است.
همچنیــن پــژو ۲۰۶ تیــپ ۲ و پــژو پارس نیز 
هریــک در ایــن مدت تــورم ۲۲ درصد تورم قیمت 
داشته اند. پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از حدود ۱۸۴ میلیون 
تومان در ابتدای سال به ۲۳۸ میلیون تومان در 

پایان شهریور ماه رسیده و پژو پارس نیز از ۲۰۶ 
میلیــون تومــان بــه ۲۶۵ میلیــون تومــان افزایش 

یافته است.
محصوالت دیگر خودروساز بزرگ کشور نیز 
در مدت شــش ماهه ابتدایی ســال جاری بین ۱۶ 

تا ۲۲ درصد تورم قیمت داشته اند.
خودرو ســاینا که در روزهای نخســت ســال 
۱۴۰۰ در محدوده ۱۳۰ میلیون تومان قرار داشت 
تا پایان نیمه نخست سال تا ۱۵۶ میلیون تومان 
هم پیش رفت و مشمول تورم حدودا ۱۶ درصدی 

شد.
پس از آن پراید ۱۱۱ با حدود افزایش قیمت 
۱۷ درصدی از ۱۲۵ میلیون تومان به ۱۵۱ میلیون 
تومان طی شــش ماه رســید؛ اما پراید ۱۳۱ نیز با 
بیشــترین میزان تورم در محصوالت گروه ســایپا 

)۲۲ درصــد( صعــود قیمــت از ۱۰۶ میلیون تومان 

به ۱۳۷ میلیون تومان را طی شش ماهه ابتدایی 
امسال تجربه کرد. این درحالیست که خط تولید 
پرایدهــا نیــز بیــش از یکســال اســت کــه متوقف 

شده است. 
بــا  نیــز هریــک   ۲ تیبــا  و  دنــده ای  کوییــک 
تــورم حــدودا ۱۸ درصــدی در مدت مذکــور مواجه 
شده اند؛ کوییک دنده ای از محدوده ۱۳۸ میلیون 
تومــان بــه ۱۶۹ میلیــون تومان رســید و تیبا ۲ نیز 
از ۱۲۶ میلیــون تومــان بــه ۱۵۵ میلیــون تومــان 

افزایش قیمت یافت.
براین اســاس در مجمــوع می توان گفت که 
بــازار خــودرو در مدت شــش ماهه ابتدایی ســال 
۱۴۰۰ بطــور میانگیــن ۱۸ درصــد تــورم را تجربــه 

کرده است.
شــایان ذکــر اســت که ســال ۱۴۰۰ با نوســان 
حدود یک تا ۲.۵ میلیون تومانی قیمت ها نســبت 
بــه آخریــن قیمت هــا در اســفند مــاه ۱۳۹۹ آغــاز 
شــد و ایــن رونــد متعــادل تــا اواســط فروردیــن ماه 
ادامه داشــت اما در زمــان محدودیت های کرونایی 
و تعطیلــی اصنــاف و توقــف معامــالت بــه صــورت 
رســمی، بــازار بــه دســت دالالن افتــاد و تیغشــان 
دل  را  قیمت هــا  و  بریدنــد  می بریــد،  کــه  هرچــه 
خواهانــه بــاال بردنــد که تا اواســط اردیبهشــت ماه 

هم این مسیر افزایشی ادامه داشت.
بــرای  رقابــت  شــورای  مصوبــه  از  پــس  امــا 
افزایش رسمی قیمت خودروها برای نیمه نخست 
ســال، بــازار اعتنایی به ایــن افزایش قیمت نکرد و 
به ســبب اینکه تعداد فروشــندگان خودرو بیش از 
خریداران شد و نه تنها تقاضای کاذب ایجاد نشده، 
بلکــه واکنشــی معکــوس از خــود نشــان داد و در 
خــالف جهــت تصمیم شــورای رقابت بــرای افزایش 
قیمــت خودروهــا، کاهشــی شــد و تــا اوایــل خرداد 
مــاه هــم متعــادل پیــش رفت امــا از اواســط خرداد 
ماه مجدد روند افزایشی را پیش گرفت و تا اوایل 
شهریورماه هم ادامه داد اما از اواسط شهریور ماه 

باز هم تغییر مسیر داد و کاهشی شد.
در نهایت نیز کمتر از یکماه پیش برای مدتی 
افزایشــی شــد امــا پــس از تصــوب طرح آزادســازی 
واردات خــودرو توســط مجلــس شــورای اســالمی، 
ریزش قیمت ها در بازار خودرو آغاز شد و علیرغم 
چند روز افزایشــی شــدن، روزهای پایانی شــهریور 

ماه را کاهشی به پایان رساند. 

خدمــــــــــات و توزیـــــــــــع

دستوررئیسجمهوری
برایتثبیتقیمتها

وکنترلبازار
در  اولویت بنــدی  بــر  تاکیــد  بــا  رئیس جمهــوری 
جلســه  داد  دســتور  کشــور  اقتصــادی  برنامه هــای 
فوق العــاده ســتاد اقتصــادی دولــت بــا موضــوع تثبیت 
قیمت هــا و کنتــرل بــازار در حــوزه کاالهــای اساســی و 

ارزاق عمومی برگزار شود.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری، 
جلســه ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولت روز یکشــنبه 
بــه ریاســت آیــت هللا ســید ابراهیم رئیســی برگزار شــد 
و در ایــن جلســه معاونــت اقتصــادی رئیــس جمهوری و 
کارگروه های مربوطه گزارشی از آخرین وضع متغیرهای 
اقتصــاد کالن و برنامه هــای پیشــنهادی بیســت و هفــت 
گانه با رویکرد مســاله شناســی و حل مســائل اقتصادی 

ارائه کردند.
در جلســه روز گذشــته ســتاد هماهنگی اقتصادی 
دولت همچنین مقرر شــد برنامه های مذکور بر اســاس 
اولویت بنــدی در جلســات ســتاد هماهنگــی اقتصــادی 

دولت مورد بحث و تصمیم گیری قرار بگیرد.
بر اســاس این گزارش وصولی درآمدهای ناشی از 
فروش نفت و میعانات در شــش ماهه اول ســال ۱۴۰۰ 

معادل ۱۲ ماه سال ۱۳۹۹ بوده است.
از جملــه برنامه هــای پیشــنهادی بیســت و هفــت 
ایــن  بــود کــه کلیــات  بــازار خــودرو  گانــه، ســاماندهی 
پیشــنهاد مورد بحث و بررســی قرار گرفت و مقرر شــد 
جزییات آن در جلســات بعدی مطرح و همچنین برخی 

از موارد حسب قانون به شورای اقتصاد ارجاع شود.

اعالمقیمتکپسولهای
گازمایع

نفتــی  فرآورده هــای  پخــش  ملــی  شــرکت  مدیــر 
منطقــه البــرز یــادآور شــد کــه بســیاری به دلیــل ارزان 
بــودن گاز مایع در مقایســه بــا بنزین آزاد لیتری ۳۰۰۰ 
تومــان جــان خــود و دیگــران را بــه خطــر می اندازنــد و 

اقدام به نصب مخازن LPG  می کنند.
جمــع  در  دلبــری  مجتبــی  ایســنا،  گــزارش  بــه 
خبرنــگاران بــا یــادآوری گالیــه برخــی از شــهروندان در 
خصــوص کمبود گاز مایع در اســتان اظهــار کرد: وظیفه 
شــرکت ملــی پخــش فرآورده های نفتی تامیــن گاز مایع 
اســت و قیمــت گــذاری و توزیــع آن بــه عهــده ســازمان 

صمت است.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۲۲۰ تن گاز مایع در 
ســتاد تاسیســات شــرکت ملی پخش البرز وجود دارد و 
مشکلی در تامین این فرآورده نداریم و مشکالت پیش 
آمده به نحوه توزیع مربوط می شود.با سامانه ای شدن 
فرایند ثبت نام دریافت گاز مایع، هم عاملین غیر مجاز 
فروش و هم مصرف کنندگان غیرمجاز با مشکل مواجه 
شــده اند چــون گــروه اول نمی تواننــد گاز مایــع را به هر 
قیمتی عرضه کنند و گروه دوم هم امکان مصرف بیش 

از نیاز خود را ندارند.
دلبــری اضافــه کــرد: بســیاری از مصــرف کننــدگان 
غیرمجاز طی سال های قبل از این فرآورده برای پرکردن 
مخــازن گاز خــودروی خود کــه به صورت غیرمجاز نصب 
شــده، اســتفاده می کردنــد کــه حــاال ایــن امــکان بــرای 

بسیاری از آنها از بین رفته است.
ایــن مســئول اظهــار کــرد: مخــازن گاز LPG کــه به 
صــورت غیراصولــی بــر روی خودروهــا نصــب می شــوند 

بمب های متحرک هستند و ایمنی کمی دارند.
وی ادامــه داد: بســیاری بــه دلیــل ارزان بــودن گاز 
مایــع در مقایســه بــا بنزیــن آزاد لیتــری ۳۰۰۰ تومــان 
جــان خــود و دیگــران را بــه خطــر می اندازنــد و اقدام به 
نصــب مخــازن LPG  می کنند.این گاز خوراک واحدهای 
پتروشــیمی اســت و اگر به درستی مدیریت شود امکان 
صــادرات و ارزآوری زیــادی از طریــق آن وجــود دارد بــه 
همین دلیل باید موارد مصرف آن به درســتی مشــخص 

باشد.
افــزود: در حــال حاضــر کپســول دو کیلویــی  وی 
گاز مایــع ۴۰۰۰ تومــان، پنــج کیلویــی ۸۷۰۰ تومــان و ۱۱ 
کیلویی هم ۱۶ هزار و ۷۰۰ هزار تومان از سوی عاملین 

فروش مجاز عرضه می شود.

افزایشقیمتکارخانهای
3محصولسایپا

دعوت نامه هــای  در  ســایپا  محصــول   ۳ قیمــت 
ارســالی بــرای خریــداران خودروهــای بــا موعــد تحویــل 

مهرماه افزایش یافت.
به گزارش فارس، گروه خودروســازی سایپا قیمت 
۳ محصــول تولیدی خود را افزایش داد. این قیمت های 
جدید در دعوت نامه های ارسالی برای مشتریان با موعد 

تحویل مهرماه اعمال شده است.
بــر این اســاس، قیمت وانت پرایــد از ۱۰۵ میلیون 
تومان با رشد ۱۹ میلیون تومانی به ۱۲۴ میلیون تومان 

افزایش یافته است.
همچنین قیمت وانت نیسان تک سوز آپشنال که 
قبــالً ۲۱۲ میلیــون تومــان بود، حــاال ۲۴۱ میلیون و ۸۰۰ 
هزار تومان تعیین شده است. به این ترتیب قیمت این 

خودرو ۲۹ میلیون تومان افزایش یافته است.
ســایپا قیمــت جدیــد وانــت نیســان دوگانه ســوز 
آپشــنال را نیز با رشــد ۲۷ میلیون تومانی نســبت به 
قیمــت قبلــی، ۲۵۷ هــزار تومــان تعییــن کرده اســت. 
قیمــت قبلــی ایــن محصول ســایپا ۲۳۰ میلیون تومان 
بود. رضا شیوا، رئیس شورای رقابت پیشتر گفته بود، 
بــا اتمــام ۶ ماهــه اول ســال، قیمــت جدیــد محصــوالت 
ایران خودرو و سایپا بر مبنای نرخ تورم بخشی خودرو 
که از سوی بانک مرکزی اعالم می شود، تعیین خواهد 
شــد. البته شــورای رقابت اطالع رسانی در مورد قیمت 
جدیــد خودروهــا نکــرده و مشــخص نیســت، نرخ هــای 
جدیــد از ســوی شــورای رقابــت تأییــد و مصــوب شــده 

است یا خیر.

اخبـــــــــــــــــار

قیمت گوشــت و مرغ در بازار در مقایســه 
بــا ماه هــای گذشــته کمــی کاهش یافته اســت و 
قیمــت هــر کیلوگــرم مــرغ تــا ۲۹هــزار تومــان و 
گوشــت گوســفندی شــقه تــا ۱۱۵هــزار تومان به 

فروش می رسد.
بــه گــزارش تســنیم بــر اســاس اقداماتی که 
بــرای تأمیــن تخم مــرغ نطفــه دار و جبران کســری 
جوجــه یــک روزه توســط وزارت جهــاد کشــاورزی 

دولت ســیزدهم در حال انجام اســت قیمت مرغ 
روند کاهشی دارد.

این وزارتخانه پیش بینی کرده بود که قیمت 
مــرغ در مهرمــاه کاهــش می یابــد که نشــانه ای از 
آن در بازار مشــاهده می شود به طوری که قیمت 
هــر کیلوگــرم مــرغ که در اواســط فصل تابســتان 
از هــر کیلوگــرم ۴۰هــزار تومــان عبــور کــرده بــود 
مشــاهدات میدانی نشــان می دهد که قیمت هر 

کیلوگــرم از ایــن محصــول ۲۹ تا ۳۵ هــزار تومان 
به فروش می رسد.

هــر کیلوگــرم گوشــت گوســفندی شــقه نیز 
۱۱۵هــزار تومــان تــا ۱۲۵هــزار تومــان  بــه فــروش 
می رســد درحالــی که این محصــول در مقطعی از 
۱۳۰ هــزار تومــان عبــور کــرده بود.به دلیل کمبود 
نهاده هــای دامی و خشکســالی اخیــر دامداران از 
ماه هــای گذشــته با مشــکالت تأمین خــوراک دام 

مواجه انــد بــه همین منظــور کشــتار دام افزایش 
یافته است.

قیمت هر کیلو شقه گوسفندی ۱۱۵ تا ۱۳۰ 
هــزار تومــان، ران گوســفندی ۱۲۰ تــا ۱۴۰ هــزار 
تومــان، سردســت گوســفندی ۱۱۶ تــا ۱۱۹ هــزار 
تومــان، ماهیچــه گوســفندی ۱۸۰ تــا ۲۰۰ هــزار 
تومــان و راســته گوســفندی ۱۳۰ تــا ۱۵۵ هــزار 

تومان به فروش می رسد.

معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی 
کشــور بــا بیــان اینکــه اجــرای قانــون مالیــات بــر 
عایــدی ســرمایه نیازمنــد مکانیســم های اجرایــی 
از جملــه قانون پایانه فروشــگاهی اســت، گفت 
کــه ایــن طــرح بــه نحوی تنظیم شــده تــا از ورود 
سوداگران به بازارهای مورد نظر جلوگیری کند.
بــه گــزارش تســنیم، اوایل خــرداد ماه ۱۴۰۰ 
مجلــس شــورای اســالمی کلیــات طــرح مالیــات 
برعایدی سرمایه را تصویب کرد. مالیات برعایدی 
تنظیم گــر  مالیــات  یــک  عنــوان  بــه  کــه  ســرمایه 
شــناخته می شــود، پــس از تصویــب کلیــات برای 
بررسی جزئیات آن به کمیسیون تخصصی ارجاع 
یافتــه و هنــوز به مرحله تصویب و اجرایی شــدن 

نرسیده است.
براساس این طرح اگر فردی ارز، مسکن، طال 

یــا خــودرو خریداری و ســپس اقدام بــه فروش آن 
کند باید بخشــی از ســودی که از مبادله به دســت 

می آورد را به عنوان مالیات به دولت بپردازد.
براســاس طــرح مالیــات برعایــدی ســرمایه 
معافیت هــای گســترده ای بــرای آن در نظر گرفته 
شــده تــا شــامل عمــوم جامعــه نشــود. بــه گفتــه 
برخــی نماینــدگان مجلــس ایــن طــرح بیــن ۳ تــا 
بنابرایــن  را شــامل می شــود،  درصــد جامعــه   ۵
می تــوان گفــت کــه این پایــه مالیاتی تــالش دارد 
تــا بــا ســفته بازی و داللــی در بازارهای مــورد نظر 

مقابله کند.
مهــدی طغیانــی عضــو کمیســیون اقتصــادی 
بررســی  اســالمی در خصــوص  مجلــس شــورای 
جزئیــات مالیــات برعایــدی ســرمایه در مجلــس 
شــورای اســالمی گفت: همان زمان که این طرح 

در صحــن مطــرح شــده بــود برخــی مشــکاالت از 
جملــه ســامانه های اطالعاتــی و در واقــع بســتر 

اجرایی مالیات برعایدی سرمایه مطرح شد.
وی افــزود: در ایــن مــدت بر روی این بســتر 
اجرایــی کــه در خــود طــرح پیش بینــی نشــده بود 
کار شده و جزئیات آن نیز قابل مشاهده است.

 بــه عقیــده برخــی کارشناســان ایــن طــرح 
می توانــد کمکــی بــرای کســری بودجــه دولــت و 
همچنیــن ســرعت گیری بــرای تــورم در بازارهایــی 

مانند خودرو و مسکن باشد.
محمــود علیــزاده معــاون حقوقــی ســازمان 
امــور مالیاتــی درمــورد رونــد اجرایــی مالیــات بــر 
عایــدی ســرمایه و موانــع پیــش روی تحقــق آن 
در دولــت جدیــد گفــت: نظــام مالیاتــی کشــور و 
مالیــات بــر ارزش افــزوده عــالوه بــر تأمیــن مالی 

بــرای دولــت و حکومــت یک ابزار تنظیــم گری در 
نظــام اقتصــادی کشــور نیز محســوب می شــود و 
ایــن مهــم تریــن رویکردی اســت کــه قانونگــذار و 
سیاســت گــذار در زمــان حکمرانــی آن را مــد نظر 

قرار داده است.
وی بــا بیــان اینکــه قانــون مالیات بــر عایدی 
و  بــازار  در  گــری  تنظیــم  رویکــرد  هــم  ســرمایه 
هــم تأمیــن منابــع مالــی دولــت را دارد، گفــت: 
مکانیزم های تعریف شده در این قانون به نحوی 
مشــخص شــده که از ورود هر گونه ســوداگر به 

این بازار برای منفعت طلبی جلوگیری کند.
معاون حقوقی و فنی ســازمان امور مالیاتی 
کشــور ادامــه داد: اجــرای این قانــون نیازمند یک 
ســری بســترها و مکانیزم هــای اجرایــی از جملــه 
قانون پایانه فروشــگاهی )ثبــت رویدادهای مالی 

در یک سامانه مشخص( است.
علیــزاده گفت: ما همزمان با اجرایی شــدن 
این طرح به دنبال اجرای طرح مالیات بر مجموع 
درآمدهــا نیــز هســتیم تــا شــفافیت اطالعاتــی و 
عدالــت مالیاتــی در نظام اقتصادی کشــور محقق 
شــود. وی در گفتگو با رادیو با مرور اینکه قانون 
»رفــع موانع تولید« نســبت بــه دارایی های مازاد 
بانکها نیز برنامه هایی دارد، گفت: ســازمان امور 
مالیاتــی از چنــد ســال قبــل به این موضــوع ورود 
کرده و در راستای اجرای این قانون، مالیات هایی 
را مطالبه و وصول می کند. معاون حقوقی و فنی 
ســازمان امــور مالیاتــی کشــور گفــت: رویکــرد و 
مکانیزم هایی باید تعریف شــود که جامعه هدف 
و اصابت قانون را به درستی تعیین کند و جلوی 

سوداگری سوداگران را بگیرد.

بــه شــانه ای ۵۵ هــزار  قیمــت تخــم مــرغ 
تومــان رســیده و انتظــار مــی رود بــا برگشــتن 
قانــون انتــزاع بــه وزارت جهــاد کشــاورزی بــازار 
محصوالت کشــاورزی کنترل شــود. در این میان 
مرغــداران اســتانی مــی گوینــد ســهمیه خــوراک 
مرغ و دامهایشان را به نصف کاهش داده اند.
قیمــت تخــم مــرغ که بیشــتر به غــذای فقرا 
معــروف اســت در هفته هــای گذشــته بــر مــوج 
گرانی سوار شده و فعال قصد پایین آمدن ندارد.
گزارش میدانی خبرنگار فارس حاکی است، 
قیمــت هــر شــانه تخم مــرغ در منطقــه ۱۹ تهران  
بــه شــانه ای ۵۵ هــزار تومــان و دانــه ای ۲۰۰۰ 
تومان به فروش می رود.اما خبرهایی از شانه ای 
۶۰ هــزار تومــان و حتــی باالتــر در مناطــق بــاالی 

شهر تهران به گوش می رسد.
بــازار  تنظیــم  طبــق آخریــن مصوبــه ســتاد 
قیمــت هــر کیلوگــرم تخــم مــرغ ۱۷ هزارتومــان و 
هر شــانه دو کیلویی ۳۴ هزارتومان برای مصرف 
کنندگان تعیین شــده اســت اما اکنون نزدیک به 

دو برابر این قیمت به فروش می رود.

بانک مرکزی ارز برای ترخیص 
خوراک از گمرک نمی دهد

ملــک نیــا  مدیــرکل امــور طیــور وزارت جهاد 
کشــاورزی گفت: چندین ماه اســت که وزارتخانه 
نیــاز  مــورد  ارز  تأمیــن  درگیــر  کشــاورزی  جهــاد 
ترخیص نهاده های دپو شــده در گمرک می باشد 
امــا تأمیــن ارز صــورت نگرفته؛ ارزی هم که بانک 
مرکــزی مدعــی اســت جهــت ترخیــص کاال تأمین 

کرده نمی دانیم کجا رفته است.
صحبت های این مســئول نشــان میدهد که 
تامیــن خــوراک که بیش از ۷۰ درصد قیمت تمام 
شــده این محصول پروتئینی را تشــکیل می دهد 
هنــوز مشــکل دارد و تامیــن ارز همچنــان پاشــنه 

آشیل تامین خوراک است.
ایــران بیــش از ۷۰ درصد نیــاز خوراک طیور 
را وارد مــی کنــد کــه مشــکالت ارز واردات آن را 
ســخت تــر کــرده و نیــز وجــود رانــت و فســاد و 
اشــکال در توزیع، دسترسی تولید کنندگان را به 
این نهاده با ارزش با مشکل مواجه کرده است.

مشــکل تامیــن نهــاده خــوراک مرغــداران و 
دامــداران مســئله تــازه ای نیســت و بویــژه در دو 
ســال اخیــر بارهــا بــه دلیــل تامیــن نشــدن ارز، 
ترخیــص نشــدن از گمــرک، اشــکال در ســامانه 
بــازارگاه، وجــود فســاد و انحصار کامل به دســت 
دامــدار نمــی رســد و آنهــا مجبــور مــی شــوند بــه 
چندین برابر قیمت از بازار تهیه کنند قیمت های 

سه تا ۵ برابر هم دامداران گفته اند.
ایــن بار تولید کنندگان می گویند که وزارت 

جهاد سهمیه آنها را به نصف رسانده است.

آیا سهمیه مرغداران کاهش 
یافته است؟

داشــت  وجــود  ســمنان  از  گزارشــی  امــروز 
خــوراک  ســهمیه  بودنــد  مدعــی  دامــداران  کــه 
دام هایشان را به نصف تقلیل داده اند و به این 
دلیــل تولیــد کاهــش یافته اســت. آنها بــه دنبال 
ایــن هســتند کــه فــردا ایــن مســئله را بــه صورت 

حضوری به گوش وزیر جهاد کشاورزی برسانند.
نارضایتــی از تامیــن نهاده یکی از مشــکالت 
بــزرگ تولیــد کننــدگان اســت بــه طوری کــه وزیر 
جهــاد کشــاورزی هم با علم بــه این موضوع یکی 
از اولویت هــای اساســی خــود را در این وزارتخانه 
در ابتــدای تکیــه بــر صندلــی وزارت، تامین نهاده 

تولید کنندگان مطرح کرد.

 مشکالت قیمت بحث دیروز و 
امروز نیست

در ایــن میــان رئیــس هیــات مدیــره اتحادیه 
مــرغ تخم گذار مشــکل قیمــت تخم مرغ را بحث 
امــروز و دیــروز نمــی دانــد بلکــه ریشــه در دولت 
قبلی دارد که به هشدارهای تولیدکنندگان توجه 

نکرد
ویــژه  گفتگــوی  برنامــه  در  کاشــانی  حمیــد 
خبــری شــبکه دو ســیما افــزود: تالطــم و افزایش 
قیمــت تخــم مــرغ کار یــک شــبه نبوده اســت که 
امــروز دچار نوســان صعودی نرخ ها باشــیم بلکه 
حاصل اشــتباهاتی اســت که در یکســال گذشــته 

انجام شده است.
وی ادامــه داد: بــی توجهــی به هشــدارهایی 
کــه در بخــش تولیــد تخــم مــرغ داده شــد ریشــه 
قیمــت گذاری هــای امــروز این کاال محســوب می 
شود. این قیمت گذاری قابل پیش بینی بود زیرا 
از اســفند ســال قبل تا کنون بیش از ۵۰ نامه به 
وزیر و رئیس جمهور وقت ، معاون اول، مجلس 

و قوه قضائیه زدیم و شرح وضع کردیم.
رئیــس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار 

اولیــن علت بــی نظمی قیمت تخم مرغ را اصالح 
واقعــی  افــزود: قیمت هــا  و  کــرد  عنــوان  قیمــت 
نیســت، قیمــت ایــن کاال آذر مــاه ســال قبــل ۱۴ 
هــزار تومــان بــود کــه بــا درخواســت های مکرر ما 
بــه منظــور واقعی کــردن قیمت تخم مــرغ همراه 

شده است.
وی تصریــح کــرد: در ســه مــاه گذشــته در 
بخش تأمین ذرت مشــکالتی داشــتیم، در دو ماه 
اخیر حدود ۵۰ درصد نیاز به ذرت و سویای مورد 
نیازمــان را از بــازار آزاد تهیــه یا از مــواد نامرغوب 
و جایگزیــن اســتفاده کردیم و همیــن موضوعات 

سبب صدمه زدن به تولید می شود.

 تحریم، واردات مرغ اجداد

 را کند کرد
 مدیــرکل امور طیور وزارت جهاد کشــاورزی 
نیز با انداختن توپ به زمین بازی تحریم، گفت: 
تحریم های آمریکا در دو سال گذشته سبب شد 

تا واردات اجداد به کشور به تعویق بیفتد.
وی بــا بیــان اینکــه واردات مــرغ اجــداد در 
انحصار چند شرکت است کسی نمی تواند خارج 
از ایــن حلقــه اقدام بــه واردات مرغ اجداد نماید، 
گفت: ما برای جبران کمبود و خأل مرغ اجداد در 
کشــور در پایان ســال ۹۸ و اوایل سال ۹۹ اقدام 
بــه تولیــد مرغ مــادر کردیم که آن هم با مشــکل 
تأمیــن ارز مواجــه شــد و نیمــه دوم ســال ۹۹ بــه 
ثمر رسید اما با وجود مشکل تأمین ارز با حدود 
شش میلیون کاهش جوجه ریزی در پایان سال 

۹۹ مواجه شدیم.

کــه  اســت  مــاه  چندیــن  گفــت:  نیــا  ملــک 
وزارتخانــه جهاد کشــاورزی درگیر تأمین ارز مورد 
دپــو شــده در گمــرک  نهاده هــای  ترخیــص  نیــاز 
می باشــد اما تأمین ارز صــورت نگرفته؛ ارزی هم 
که بانک مرکزی مدعی اســت جهت ترخیص کاال 

تأمین کرده نمی دانیم کجا رفته است.

سوء مدیریت عامل گرانی است/
تحریم بهانه است

حجت ورمرزیاری کارشناس حوزه کشاورزی 
بــا بیان اینکه ســوء مدیریت عامــل گرانی بوده و 
تحریم بهانه است، گفت: بسیاری از ظرفیت های 
مرغداری های ما تعطیل و نیمه تعطیل است که 
بــا برنامــه ریزی درســت می توانســتیم نیــاز بازار 
داخــل را تأمیــن کنیــم، ناکارآمــدی مرغداری های 

داخلی، امروز ربطی به مرغ اجداد ندارد.
وی افزود: بحث مرغ اجداد مربوط به سال 
۹۸ بــود و تمــام شــد؛ امــروز بایــد از ناکارآمــدی 
مدیریت موجود صحبت کرد؛ تا کی باید از تأمین 
نشــدن ارز صحبت کنیم، تمام این مشــکالت به 
مدیریــت مربــوط مــی شــود و ارتباطی بــه تحریم 
نــدارد، تــا کــی مــی خواهیــم دلیــل همــه چیــز را 

تحریم بدانیم.
بنابرایــن در حالــی کــه قانون انتــزاع )تمرکز 
وظایف بازرگانی کشاورزی در وزارت  جهاد( پس 
از دو ســال تعلیــق در دولــت قبلــی دوباره به این 
وزارت خانــه برگشــته اســت، تمــام بهانه هــا برای 
دولت فعلی بسته شده و انتظار بر این است که 

بازار محصوالت کشاورزی دوباره کنترل شود.

قیمت تخم مرغ شانه ای ۵۵ هزار تومان شد

قانون پایانه های فروشگاهی پیش نیاز مالیات برعایدی سرمایه است

 تورم ۲۲ درصدی پرتقاضاهای خودروسازان

در نیمه نخست امسال

مرغوگوشت
ارزانشد
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معطلی 13هزار تن برنج 
خارجی در گمرک

معــاون فنــی گمــرک از توقــف 13هــزار تــن برنــج 
خارجــی پشــت درب هــای گمرک خبر داد که مســئوالن 
وزارت صمت و جهاد کشاورزی باید تصمیم گیری کنند.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس، 13هــزار تــن برنــج 
خارجــی پشــت درب هــای گمــرک معطــل مانــده و اجــازه 
ترخیص از سوی وزارت صمت و جهاد کشاورزی را ندارد. 
این اتفاق در حالی رخ می دهد افزایش برنج داخلی و به 
تبع آن گران شدن برنج خارجی را به همراه داشته است 
برنج هــای  ترخیــص  پیش بینــی می کننــد  کارشناســان  و 

خارجی باعث کاهش قیمت در بازار مصرف می شود.
در همیــن راســتا مهــرداد جمــال ارونقــی معــاون 
فنــی گمــرک در نامه ای به سرپرســت معاونــت بازرگانی 
داخلــی وزارت صنعــت، معدن و تجارت خواســتار اعالم 
نظــر دربــاره محموله هــای برنــج وارداتــی شــده کــه از 
نظــر حقوقــی تاریــخ ورود آنهــا بــه کشــور قبــل از تاریخ 

ممنوعیت است.
در این مکاتبه آمده اســت: عطف به نامه شــمارۀ 
٦٠/١٠٣٨٠٦ مــورخ 1۴۰۰.۴.1۵ معــاون وقــت بازرگانــی 
داخلــی و دبیــر ســتاد تنظیــم بــازار موضــوع ممنوعیــت 
فصلــی برنــج وارداتــی از ابتــدای مــرداد تــا پایــان آبــان 
ســالجاری و اجــازۀ ترخیــص آن بخــش از محموله هــای 
برنــج وارداتــی کــه تــا قبــل از ٣١ تیرمــاه ســالجاری وارد 
بنادر و گمرکات کشور شده اند اعالم می دارد: با توجه 
به تصمیم اتخاذ شده و ابالغی به این سازمان مبنی بر 
»صرفاً بالمانع بودن ترخیص آن بخش از محموله های 
برنــج وارداتــی کــه تــا قبــل از 1۴۰۰.۴.31 دارای اعالمیــۀ 
ورود/ قبــض انبــار بــوده، مشــروط به اینکــه دارای ثبت 
ســفارش باشــد«، نظــر بــر اینکــه تاریــخ رســیدن برخی 
لنگــرگاه  بــه  وارداتــی  برنج هــای  حامــل  کشــتی های  از 
و بنــادر کشــور قبــل از تاریــخ ٣١ تیــر ١٤٠٠ بــوده لیکــن 
تاریخ اعالمیه ورود یا قبض انبار این محموله ها بعد از 
تاریخ ١ مرداد سال جاری است ، لذا با توجه به ابالغیه 
محموله هــا  از  قســمت  ایــن  ترخیــص  از  صدراالشــاره 

ممانعت شده است.
بــا عنایــت بــه اینکــه ورود کاال بــه ١٢مایلــی آبهــای 
ســرزمینی کشــور، از نظــر حقوقــی ، ورود کاال به قلمرو 
سیاسی کشور محسوب می شود، صاحبان محموله های 
مزبور درخواست ترخیص کاالهای واصله به شرح فوق 
را دارند که خواهشــمند اســت دستور فرمایید رسیدگی 
و موافقــت فرماینــد »چنانچــه کشــتی های حامــل برنــج 
های وارداتی قبل از تاریخ ممنوعیت فصلی برنج یعنی 
تا ٣١ تیر ١٤٠٠ ، به کشــور رســیده و در لنگرگاه و بنادر 
پهلــو بگیرنــد، فــارغ از تاریــخ اعالمیــه ورود و یــا قبــض 
انبار، اجازه ترخیص از گمرک را با رعایت سایر مقررات 
مربوطه داشــته باشند«. دستور تسریع در اعالم پاسخ 

بدلیل پیگیری صاحبان کاال موجب امتنان است.
چنانچــه موافقــت آن مرجع بشــرح پیشــنهاد ارائه 
شــده بــه این ســازمان اعالم شــود، بیــش از ١٣٠٠٠ تن 
برنج که حقوق مکتسبه برای صاحبان محموله ها ایجاد 
شده است، قابلیت ترخیص از گمرک را خواهند داشت 
که این امر قطعاً بر قیمت برنج خارجی موجود در بازار 
نیــز تأثیــر خواهــد گذاشــت. بدیهــی اســت احــراز تاریخ 
رســیدن کاال به بنادر و گمرکات کشــور توســط گمرکات 

اجرایی صورت خواهد پذیرفت.

رسوب ۵۰۰ تن مواد اولیه 
شیرخشک در گمرک

بــه گفتــه دبیر انجمــن تولیدکنندگان شیرخشــک  
نــوزاد بــا وجــود پیگیری های مکرر، ۵۰۰ تــن مواد اولیه 
شیرخشــک نوزاد در گمرک رســوب کرده که ادامه این 
رونــد منجــر بــه کاهش تولیــد و کمبود عرضــه در بازار 

می شود.
هانــی تحویــل زاده در گفت وگــو بــا باشــگاه خبرنــگاران 
جــوان، بــا اشــاره به اینکــه مــواد اولیه شیرخشــک نوزاد 
همچنــان در گمــرک باقــی مانــده اســت، اظهــار کــرد: در 
چنــد هفتــه اخیــر، ســازمان غــذا و دارو در نامــه ای بــه 
ســازمان مقــررات وزارت صمــت خواســت که مــواد اولیه 
شیرخشک نوزاد جز دارو تلقی شود. به دنبال این نامه 
دفتر مقررات و صادرات هم در نامه ای به وزیر خواستار 

تایید این موضوع شد که تاکنون هیچ خبری نیست .
او افــزود: به رغم  پیگیری های مکرر، دفتر مقررات 
و صــادرات اعــالم می کنــد کــه مــواد اولیه شیرخشــک را 
نمی توانــد بــه عنــوان دارو ترخیص کنــد، هر چند اذعان 
می کند مواد اولیه آن ظاهرا غذایی اســت، اما تا زمانی 
کــه وزیــر نامــه را امضــا نکند، امــکان ترخیــص آن با ارز 

ترجیحی وجود ندارد.
تحویــل زاده با اشــاره به اینکه ۵۰۰ تــن مواد اولیه 
در گمــرک باقــی مانــده اســت، بیــان کــرد: با ایــن  میزان  
مــواد اولیــه می تــوان حــدود 1.۵ میلیــون عــدد محصول 

شیرخشک تولید کرد.
این مقام  مسئول با بیان اینکه سالیانه ۴۰میلیون 
عدد شیرخشــک در کشــور تولید می شــود، گفت: بنابر 
آمار سال گذشته تولید نسبت به سال ماقبل ۲۰درصد 
کاهش یافت که با ادامه روند فعلی ترخیص مواد اولیه 

افت تولید ادامه خواهد داشت.
او بــا اشــاره بــه کمبــود عرضــه شیرخشــک در بازار 
بیــان کــرد: کمبــود شیرخشــک  در بــازار وجــود نــدارد، 
امــا هــر میزانــی کــه تولیــد می شــود، در بازار بــه فروش 
می رســد که این امر بدان معناســت که ۷۰ تا ۸۰ درصد 
نیاز پوشــش داده می شــود. این مقام مســئول با انتقاد 
از قیمت هــای دســتوری شیرخشــک بیان کــرد: علی رغم 
افزایــش قیمــت مواد اولیه، نرخ های دســتوری ســازمان 
حمایت به ضرر مصرف کننده اســت چرا که تولیدکننده 

تا یک زمانی می تواند با زیان به تولید ادامه دهد.
بــه گفتــه او، با وجود افزایش هزینه های تولید، از 
نهاد رسمی همچون قوه قضاییه خواستار قیمت گذاری 
هســتیم. تحویــل زاده بــا اشــاره بــه اینکــه مــواد اولیــه 
شیرخشــک صنعتی با شیرخشــک نوزاد متفاوت است، 
میکروبــی،  لحــاظ  از  صنعتــی  شیرخشــک  کــرد:  بیــان 
آنتی بیوتیک و آفالتوکسین با شیرخشک نوزاد متفاوت 
اســت، چنانچــه شیرخشــک صنعتــی صــادر نشــود، از 

لحاظ کیفی پایین تر از شیرخشک  نوزاد است.

اخبـــــــــــــــــار

مدیــرکل دفتــر مقــررات صــادرات و واردات وزارت صنعــت انتشــار 
برخی شــایعات درباره ثبت ســفارش و به دنبال آن واردات لوازم خانگی 

خارجی را تکذیب کرد. 
به گزارش ســازمان صنعت، معدن و تجارت، ســعید عباســپور گفت: 
دولــت دوازدهــم در ســال ۹۷ بــه منظــور حمایــت از تولیــد کاالی داخلــی، 
جلوگیــری از تشــدید قیمــت ارز و تعادل بخشــی و کنتــرل مصــارف ارزی 
نســبت به گروه بندی کاالهای وارداتی اقدام کرد و ثبت ســفارش بســیاری 

از این اقالم و کاالها ممنوع اعالم شد.
او در ایــن بــاره اضافــه کرد: بر اســاس همین تصمیمات گرفته شــده، 
ثبت سفارش لوازم خانگی از جمله انواع یخچال، ماشین لباسشویی و ...  
از سال 13۹۷ تاکنون ممنوع بوده است. مدیرکل دفتر مقررات صادرات و 
واردات وزارت صمــت همچنیــن تأکیــد کرد: ممنوعیت واردات لوازم خانگی 
خارجــی از جملــه کــره ای برای حمایت حداکثری از تولیــد داخل مورد تاکید 
حاکمیت بوده و بر همین اساس این محدودیت ها در حوزه ثبت سفارش 

گروه کاالهای مورد نظر همچنان تداوم دارد.
عباسپور ضمن اشاره به این موضوع که وظیفه وزارت صمت در بحث 
واردات صرفــا ثبــت ســفارش اســت و از ســال ۹۷ تاکنــون هیچ گونــه ثبــت 
سفارشی در حوزه لوازم خانگی وجود نداشته است، تصریح کرد: تحریم ها 
و خروج شــرکت های لوازم خانگی خارجی باعث شــد تا شــرکت های داخلی 
به دنبال توســعه داخلی ســازی قطعات و شــرکت های جایگزین بین المللی 
برونــد، بــرای تحقــق ایــن موضــوع، اطمینــان از حمایت هــای دولــت ضروری 
اســت کــه در همیــن راســتا وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت نیــز هیچ گونه 
برنامه ای برای حضور برندهای خارجی در صنعت لوازم خانگی کشور ندارد.
در روزهای اخیر ادعاهایی مربوط به بازگشت لوازم خانگی خارجی به 
بازارهای داخلی مطرح شــده، اما کارشناســان می گویند تا تحقق زمزمه ها 

راه درازی در پیش است.

ایــران  اســتاندارد  ملــی  ســازمان  رئیــس 
واردات  تصویــب  صــورت  در  کــه  کــرد  تاکیــد 
خــودرو بــه کشــور، خودروهــای وارداتــی باید از 

استانداردهای ۸۵گانه برخوردار باشند.
غالمرضــا  ایرنــا،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
هرچنــد  گفــت:  خبــری  نشســت  در  شــریعتی 
خــودرو  واردات  فعلــی،  اوضــاع  در  معتقــدم 
فشــار بــه منابــع ارزی کشــور وارد خواهــد کــرد، 
امــا در صــورت تصویــب ایــن طــرح در مجلــس و 
از  بایــد  وارداتــی  خودروهــای  نگهبــان،  شــورای 
اســتانداردهای ۸۵گانه برخوردار باشند و در غیر 

این صورت اجازه ورود نخواهند داشت.
او دربــاره واردات خودروهای دســت دوم 
بــه کشــور نیــز گفــت: اگر دولت در ایــن زمینه 
تصمیمــی اتخــاذ کند، ســازمان ملی اســتاندارد 
تدویــن  آن  بــرای  دســتورالعملی  هــم  ایــران 

کرد. خواهد 

 بررسی استانداردهای خودرو 

و میلگرد در سفر به عراق
 شــریعتی در ادامه با اشــاره به ســفر اخیر 
خــود به عــراق، افزود: هدف از این ســفر اجرایی 
ملــی  ســازمان های  همــکاری  تفاهم نامــه  کــردن 
اســتاندارد دو کشــور بــود کــه بندهایــی از آن بــه 

دلیل اختالف نظر اجرایی نشده بود.
او بــا بیــان اینکــه مباحــث اصلــی دو طــرف 
در موضــوع صــادرات خــودرو و میلگــرد بــه عــراق 
بــود، ادامه داد: خودروهای تولیدی کشــورمان از 
استانداردهای ۸۵گانه اروپا برخوردارند که تمرکز 
آنهــا بــر ایمنی و آالیندگی اســت، اما عراقی ها از 
اســتانداردهای کشــورهای حاشــیه خلیج فــارس 

تبعیت می کنند و در این مورد تطابق هایی وجود 
نداشت.

اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  مســئول  مقــام  ایــن 
اســتانداردهای ۸۵گانــه کشــورمان بــه مراتــب از 
اســتانداردهای حاشــیه خلیج فارس باالتر است، 
خاطرنشان کرد: در نهایت عراقی ها پذیرفتند که 
مفــاد اســتانداردهای ۸۵گانه را برایشــان ارســال 
کنیــم تــا مــورد تطبیــق قــرار دهنــد تــا در صــورت 
تاییــد، خودروهــای ایرانــی اجــازه حضــور در بازار 

عراق بیابند.
از خودروهــا  برخــورداری  کــرد:  بیــان    او 

 vin number عراقی، برچســب made in iraq و 

تایید خودروها از ســوی ســازمان ملی اســتاندارد 
ایران، درخواســت های دیگــر در موضوع صادرات 

خودرو به این کشور بود.
شــریعتی، همچنیــن بــا اشــاره بــه تصمیــم 

میلگردهــای  فرســتادن  بازپــس  بــرای  عراقی هــا 
صادراتی ایران به این کشور، دلیل آن را کیفیت 
پاییــن ایــن محصــوالت از ســوی عراقی هــا عنوان 
کــرد، امــا گفــت: در ایــن زمینــه مطــرح کردیم که 
تجــار عراقی نســبت بــه ورود اجنــاس بی کیفیت 
اقــدام کرده انــد، امــا میلگــرد اســتاندارد ایرانی از 
و  آمریــکا   ESTM انگلیــس،   BS اســتانداردهای 
 )ISO( اســتانداردهای ســازمان جهانی اســتاندارد

برخوردار است.
او ادامه  داد: این استانداردهای سختگیرانه 
به دلیل زلزله خیز بودن کشورمان اعمال می شود 
و در ایــن زمینــه عراقی هــا با توجه بــه ناتوانی در 
بررســی اســتانداردها، خواســتار اعمال فقط یکی 

از این استانداردها شدند.
ایــران  اســتاندارد  ملــی  ســازمان  رئیــس 
همچنیــن تصریح کــرد: در ماه هــای گذشــته و بــا 

اتخــاذ رویکردی ســختگیرانه، بهبــود کیفی خوبی 
در مصالح ســاختمانی از جمله ســیمان، کاشی و 
ســرامیک و غیره را شــاهد بودیم و هیچ مشکلی 
از نظــر اســتاندارد در صــادرات ایــن محصــوالت 

وجود ندارد.
ایــران  اســتاندارد  ملــی  ســازمان  رئیــس 
پنج ســاله  راهبــردی  برنامــه  تدویــن  خاتمــه،  در 
اســتاندارد، تدویــن نظــام جامع کیفیت کشــور با 
همــکاری دانشــگاه صنعتی شــریف، ســاماندهی 
جایــزه ملــی کیفیت، نگارش ســاختار جدید برای 
ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران مطابــق بــا قانون 
جدیــد بــا همــکاری ســازمان اداری و اســتخدامی 
کاربــردی  اســتانداردهای  به روزرســانی  و  کشــور 
موجــود بــه  جای نــگارش اســتانداردهای جدید را 
از جملــه اقدامــات این ســازمان در نیمه نخســت 

امسال عنوان کرد.

رئیــس اتحادیــه ملی محصوالت کشــاورزی 
درخواســت کــرد کــه ثبــت ســفارش های واردات 
موز در ســال های ١٣٩٨ تا ١٣٩٩ بررســی شــود 
تــا دقیقــا مشــخص شــود چــه کســانی مــوز وارد 
کرده انــد و چنــد درصــد آنهــا صادرکننــده ســیب 

بوده اند.
چند هفته ای می شود که قیمت موز افزایش 
یافته و به بیش از 3۰هزار تومان رســیده اســت. 
افزایــش قیمتــی کــه برخــی از فعــاالن اقتصــادی 
علــت آن را مصوبــه واردات مــوز در ازای صادرات 
ســیب می داننــد و معتقدند انحصــار واردات موز 
در ازای صــادرات ســیب رانــت ایجــاد کــرده و پای 
دالالن بــه ایــن بخــش باز شــده اســت؛ به طوری 
کــه ایــن دالالن تنهــا بر روی حواله هــای صادراتی 
سیب هایشــان کیلویی ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ هزارتومان 
می کشــند و بــه واردکنندگان واگــذار می کنند که 
در نهایــت ایــن ۵۰۰۰ تــا ۶۰۰۰ هزارتومان بر روی 

محصول نهایی آشکار می شود.

رئیــس اتحادیــه ملــی محصوالت کشــاورزی 
بــا بیــان اینکــه بایــد قوانیــن و مقــررات در بخش 
و  شــود  تعییــن  شــفاف  صــورت  بــه  اقتصــادی 
نتیجــه ای  بســته  در  اتاق هــای  در  تصمیم گیــری 
جــز ایجــاد رانت خواری و آســیب به مصرف کننده 
نهایــی نــدارد بــه ایســنا گفــت: زمانی کــه مصوبه 
واردات مــوز در ازای صادرات ســیب ابالغ شــد با 
مازاد سیب در انبارها مواجه بودیم و این مصوبه 
بــرای تشــویق صادرکننــدگان بــا کاهــش تعرفــه 
وارداتی موز از ۲۰درصد به ۴درصد بود اما اکنون 
شرایط تغییر کرده و نیاز است برای جلوگیری از 

رانت ایجاد شده مصوبه اصالح شود.

مشخص شود چه کسانی رانت 
ایجاد کرده اند

ســیدرضا نورانــی بــا اشــاره بــه اینکــه همــه 
صادرکننــدگان ســیب واردکننــده مــوز نیســتند، 
افــزود: رانت بــازی و فــروش مجــوز واردات مــوز 

همیــن  نتیجــه  ۶۰۰۰تومــان  هرکیلــو  ازای  بــه 
تصمیم گیری ها است و باید مشخص شود دقیقا 

چه کسانی این رانت را ایجاد کرده اند.
رئیــس اتحادیــه ملــی محصوالت کشــاورزی 
اضافــه کــرد: با وجود اینکه موز از ســه قاره عبور 
می کنــد و بــه کشــور می رســد بــاز هــم از برخــی 
بایــد  اســت.  ارزان تــر  کشــور  داخــل  میوه هــای 
جلــوی ایــن رانت هــا گرفته شــود تــا مــوز در بازار 

عمده فروشی به قیمت قبلی خود بازگردد.
نورانی در ادامه گفت: هرتن موز هندی که 
وارد بنادر کشــور می شــود حدود ۵۰۰ دالر یعنی 
کیلویی ۵۰ســنت، هرتــن موز فیلیپینی ۶۰۰ دالر 
یعنی کیلویی ۶۰ سنت و هرتن  موز اکوادور نیز 
۷۰۰ دالر کــه کیلویــی۷۰ ســنت اســت. یعنی اگر 
مــوز ۷۰ ســنتی را بــر مبنــای دالر۲۵ هزارتومــان 
بــا هزینه هــای رنــگ آوری و حمل آن تا ســردخانه 
حساب کنیم قیمت آن کیلویی ۲۰ هزارتومان به 

صورت عمده خواهد شد.

 نیازی به تخصیص ارز

برای واردات موز نیست
او تصریــح کــرد: نیــازی نیســت دولــت برای 
واردات مــوز ارزی بــه بخــش خصوصی تخصیص 
دهــد. می تــوان بــا ارز حاصــل از صــادرات میوه و 

تربار، سبزی و صیفی موز وارد کرد.
به گفته او وقتی ثبت سفارش ها به صورت 
شــفاف و مشــخص صــورت نمی گیــرد و منــوط به 
صادرات ســیب می شــود قطعا محدودیت و رانت 
ایجاد می شود. بنابراین از دولت سیزدهم انتظار 
داریم به صورت شــفاف وارد این موضوع شــده و 

سبد خانوار ایرانی را رونق بخشد.
ثبت سفارش های دو سال 
گذشته به دقت بررسی شود

ایــن فعــال اقتصــادی در ادامــه اضافــه کرد: 
درخواســت مــا این اســت کــه ثبت ســفارش های 

واردات موز در ســال های ١٣٩٨ تا ١٣٩٩ بررســی 
شــود تــا دقیقــا مشــخص شــود چــه کســانی موز 
صادرکننــده  آنهــا  درصــد  چنــد  و  کرده انــد  وارد 
ســیب بوده اند. به جرات می توان گفت بســیاری 
از کســانی کــه در این ســال ها مجــوز واردات موز 

گرفتند اصال صادرکننده سیب نبودند.

یک پیشنهاد به دولت
نورانــی در پایــان گفــت: تعرفــه واردات موز 
در مقابــل صادرات ســیب ۴درصــد و واردات موز 
بــدون مجــوز صــادرات ســیب ۲۰ درصــد اســت. 
یعنــی بــا مصوبــه وزارت جهــاد کشــاورزی تعرفــه 
واردات مــوز بــرای صادرکننــدگان ســیب کاهــش 
یافتــه اســت. پیشــنهاد مــا بــه دولــت ایــن اســت 
کــه تعرفــه واردات مــوز  همان ۲۰ درصد باشــد و 
مابه التفــاوت آن بــا تعرفه ســیب به عنوان جایزه 
به صادرکننده واقعی اعطا شــود تا بدین وســیله 

حقی از صادرکننده و تولیدکننده ضایع نشود.

رئیــس هیات مدیــره اتحادیــه مــرغ تخم گذار 
اســتان تهــران از 7۸ هــزار تــن ذرت بابــت طلــب 

مرغداران به آنها خبر داد.
ناصــر نبی پــور، در گفت وگــو بــا ایلنــا دربــاره 
علــت تجمــع فعــاالن این حــوزه در مقابــل مجلس 
شــورای اســالمی، گفت: در حدود ۲ ماه، فقط ۴۰ 
درصــد از ذرت مــورد نیــاز تولیدکننــدگان به دســت 
آنها رسید به همین دلیل آنها صدای اعتراض خود 
را به گوش مجلســیان رســاندند تا به مشــکل آنها 
رســیدگی شــود تا آنجا که من اطالع دارم اعتراض 
آنهــا نتیجــه بخــش بــوده و قول هــای مســاعدی به 

آنها دادند.
بــه گفتــه ایــن فعــال اقتصــادی، تولیدکننــده 
مــرغ تخم گــذار ذرت را کیلویــی ۵هــزار و 1۰۰ تــا 
خریــداری  آزاد  به صــورت  تومــان   ۷۰۰ و  ۶هــزار 
می کننــد ایــن در حالیســت کــه  نــرخ دولتــی ذرت 

1۹۰۰ تومــان اســت. تولیدکننــده مجبــور بــه خرید 
ذرت بــا ایــن قیمــت اســت؛ چراکــه اگــر خــوراک به 
مرغ نرسد تلف می شود. اخیرا نیز حدود ۷۸ هزار 

تن ذرت بابت طلب مرغداران به آنها داده شد.
او در پاســخ به دلیل گرانی تخم مرغ، گفت: 
به نظر من بزرگترین مشــکل کشــور نبود مدیریت 
صحیــح در برنامه ریــزی تولید اســت. ابتدا دولتیان 
خــود تصمیم گیــری و اجــرا می کننــد و تشــکل ها را 
از  رســیدند  بن بســت  بــه  وقتــی  کنــار می گذارنــد 
آنهــا می خواهنــد کــه بــه میدانــی بیاینــد کــه هیــچ 
اختیــاری در دســت ندارنــد و بــازار را تنظیــم کنند. 
این در حالیســت که در تمام دنیا تولید در دســت 

تشکل های بخش خصوصی است.
در  دولــت  ورود  بــه  اشــاره  بــا  نبی پــور 
قیمت گــذاری تخم مــرغ، گفــت: دولــت در اســفند 
13۹۹، تولیدکننــدگان را مجبــور کــرد کــه تخم مرغ 

حالــی  در  برســاند  بفــروش  هــزار   1۴ کیلویــی  را 
کــه تولیدکننــدگان موافــق قیمــت 1۶هــزار و 3۰۰ 
تومــان بودنــد. ایــن اجبار در قیمت ســبب شــد که 
بســیاری از تولیدکننــدگان مرغ های خــود را از رده 
خــارج کننــد و حــدود 1۴ الــی 1۵ میلیــون مــرغ بــه 

کشتارگاه ها فرستاده شدند.
گوشــت  کــه  پرســش  ایــن  بــه  پاســخ  در  او 
مــرغ تخم گــذار چنــدان مطبوع برای طبخ نیســت، 
اســتان های  در  گوشــت  ایــن  کــرد:  خاطرنشــان 
چون سیســتان و بلوچســتان خواهــان زیادی دارد 
همچنین گوشــت مصرفی در صنعت گوشــت های 
فرآوری شــده )مانند سوســیس و کالباس( بیشــتر 

از این نوع است.
رئیــس هیات مدیــره اتحادیــه مــرغ تخم گــذار 
اســتان تهــران، با اشــاره به همــکاری نکردن دولت 
بــا فعــاالن این حــوزه، گفت: فعاالن ایــن بخش از 

دولت خواستند در سال هایی که مازاد تولید داریم 
آن را ذخیره کنند اما چندان به خواســت ما توجه 
نشــد حتی برخی از تولیدکنندگان می خواســتند با 
هزینــه خــود تخم مرغ هــا را در ســردخانه نگهداری 
کنند ولی متاســفانه با آنها همکاری نشــد. همین 
نبود همکاری دولت را مجبور کرد برای تنظیم بازار 

1۰هزار تن تخم مرغ از ترکیه وارد کند.
به گفته او تهران بزرگترین استان تولیدکننده 
تخم مــرغ در کشــور اســت امــا فشــارهای حاکم بر 
روند تولید باعث شــده اســت که تولیدکنندگان با 

نیمی از توان خود دست به تولید بزنند.
 او ادامه داد: هر مرغ آماده تخم گذاری سال 
گذشته ۴3 هزار تومان خرید و فروش می شد این 
در حالیست که در سال جاری نرخ آن به 11۵هزار 
تومــان رســیده اســت. هر مرغ  تخم گــذار اگر بیمار 
نباشــد میانگیــن ۲۲ کیلــو در یــک دوره 1۹ ماهــه 

تخم  می گذارد.
هزینــه  رفتــن  بــاال  بــه  اشــاره  بــا  نبی پــور   
ســرمایه گذاری در ایــن بخــش، گفــت: اگــر ســال 
زمینــه  ایــن  در  می خواســت  شــخصی  گذشــته 
ســرمایه گذاری کننــد برای مــرغ تخم گذار 1۰۰ هزار 
تایــی حــدود ۵ میلیــارد ســرمایه نیاز داشــت امروز 
ایــن رقــم به 1۲میلیارد رســیده اســت. دارنــده این 
ســرمایه به جای اینکه آن را در تولید بیاورد پولش 
در بانــک ســپرده می کنــد ایــن چنین بیشــتر ســود 
می کند تا بخواهد یک روز نگران تامین ذرت باشد 

و روز دیگر سویا.
او در ادامه با بیان اینکه تا بهمن سال جاری 
با این مشکالت درگیریم، افزود: متاسفانه افرادی 
در ســال های گذشــته در معاونــت امــور دام وزارت 
جهــاد کشــاورزی، مســئولیت گرفتنــد کــه تخصص 

الزم در این زمینه را نداشتند.

تحویل 7۸هزار تن ذرت به مرغداران طلبکار

درخواست رئیس اتحادیه محصوالت کشاورزی برای بررسی ثبت 
سفارش های واردات موز

رئیس سازمان استاندارد: خودروهای وارداتی باید از استانداردهای 
۸۵گانه برخوردار باشند

 تکذیب ثبت سفارش لوازم خانگی خارجی از سوی
وزارت صنعت
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جان کری: مقابله با تغییرات 
اقلیمی، نه میلیاردها بلکه 
تریلیون ها دالر می خواهد

ترجمه:سلیمحیدری

جــانکری،نمایندهویژهایاالتمتحدهآمریکادر
اموراقلیمی،درروزشنبهگفتکهاقتصادهایبزرگ
جهــانبایــددرمذاکــراتتغییــراتاقلیمــیمــاهآینــده
ســازمانملــلمتحــد»بیشــترتــاشکننــد«تانشــان
دهنــدکــهواقعــامایــلبــهمقابلــهبــاپدیــدهگرمایــش

جهانیزمینهستند.
بررســی  گالســکو  در   COP26 کنفرانــس  هــدف 
اقدامات بیشــتر نزدیک به 200 کشــور جهان است. این 
کشــورها موافقت نامــه پاریــس 2015 را امضــا کرده انــد 
تــا گرمایــش زمیــن را بــه کمتــر از 2 درجه ســانتیگراد – 
ترجیحــاً 1/5 درجــه - بیشــتر از دمــای میانگیــن قبــل از 

صنعتی شدن محدود کنند.
کــری در جلســه قبــل از COP26 در میــالن ایتالیــا 
گفــت: »مــا اکنــون حــدود 55 درصــد از تولیــد ناخالص 
انجــام  بــه  متعهــد  و  داریــم  را   GDP جهــان  داخلــی 
مسیرهایی هستیم که دما را تا 1.5 درجه نگه می دارد. 
کشــورهای دیگری نیز هســتند که هم اکنون مدادهای 

خود را تیز کرده اند.«
او افزود: »زیر 2 درجه سانتیگراد به معنای بسیار 
پایین تــر از ایــن درجــه اســت... معنــای آن 1.9 ، 1.8 یــا 

1.7 درجه نیست.«
تعهدات جدید برای انرژی و بودجه از سوی ایاالت متحده 
و چیــن امیــد مذاکره کننــدگان را افزایش داده اســت. اما 
بسیاری از کشورهای گروه 20 )از جمله آالینده کنندگان 
اصلــی ماننــد چین و هند( هنوز به روزرســانی برنامه های 

کوتاه مــدت اقلیمی خود را اعالم نکرده اند.

کشورهایثروتمندآالیندهعملگراباشند

فعــاالن مقابلــه با تغییرات اقلیمــی جوان از جمله 
گرتــا تونبــرگ از ســوئد، کــه این هفته در میــالن بود، از 
سیاست گذاران خواسته اند که کلمات را با عمل تطبیق 
دهند و میلیاردها دالر برای حذف سوخت های فسیلی 

از جهان جمع آوری کنند.
آنهــا همچنیــن خواســتار سیســتم شــفاف تامیــن 
مالــی مقابلــه بــا تغییــرات اقلیمــی و کمک هــای بیشــتر 
برای افرادی اســت که بیشــتر در معرض تأثیر تغییرات 

اقلیمی هستند.
کشــورهای ثروتمنــدی کــه یــک دهــه پیــش متعهد 
شــده بودنــد ســاالنه 100 میلیــارد دالر بــرای کمــک بــه 
کشــورهای آسیب پذیر برای سازگاری و انتقال به انرژی 
پاک تر بســیج کنند، هنوز به هدف خود در ســال 2020 

نرسیده اند.
نماینــده ویژه ایــاالت متحده آمریکا در امور اقلیمی 
گفت که انتظار دارد کشورها به تعهد 100 میلیارد دالری 
خــود عمــل کنند.کــری افــزود که یــک برنامــه تامین مالی 
برای پس از 2025 الزم است با تاکید بر اینکه »نه تنها 

میلیاردها، بلکه تریلیون ها دالر« مورد نیاز اســت.
او بــدون اضافــه کــردن جزئیــات گفــت: »همکاری 
بخش خصوصی برای این کار مورد نیاز اســت... ما یک 
موضــوع ویــژه دســتور کار را همزمــان بــا مجمــع جهانی 

اقتصاد اعالم خواهیم کرد.«

مشکلذغالسنگچینوهند

فرانس تیمرمنز، کمیســر آب و هوای اتحادیه اروپا، نیز 
درخواست کری را برای اقدام سریع تکرار کرد.

او بــه خبرنــگاران گفــت: »مــا بــرای بقای بشــریت 
می جنگیم.«

تیمرمنــز در مــورد معــادن زغــال ســنگ گفــت کــه 
ایــن صنعــت بــه تدریــج حتی بــدون اقدامــات جلوگیری 
از تغییــرات اقلیمــی از بیــن مــی رود؛ زیــرا در نهایــت از 
نظــر اقتصــادی اســتفاده از ذغــال ســنگ غیرقابــل اجــرا 

خواهد بود.
وی افــزود: »اگــر بعد از ســال 2040 هنوز صنعت 
بســیار  باشــد،  داشــته  وجــود  ســنگ  زغــال  معــادن  و 

شگفت زده می شوم.«
بــا ایــن حــال، چیــن و هنــد، دو تولیدکننــده عمده 
زغــال ســنگ در جهان هنوز بــرای بخش بزرگی از تولید 

برق خود به نیروگاه های زغال سنگی متکی هستند.
تیمرمنز در این باره گفت: »ما در حال گفت وگوی 
بســیار ســازنده با هند و چین هســتیم... هر دو کشــور 

آرزو دارند که بخشی از این موفقیت باشند.«
منبع:رویترز

رئیسی: اعتماد ایران و چین 
موجب ثبات همکاری های 

بین منطقه ای می شود
رئیسجمهــوریدرپیامــیبــاتبریــکفرارســیدن
روزملیوهفتادودومینســالگردتاســیسجمهوری
خلقچین،گفت:قطعااعتمادپایداربینایرانوچین
میتوانــدهمکاریهــایبیــنمنطقــهایرابــهتوســعه،

ثباتوصلحتبدیلکند.
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری، آیــت 
هللا ســید ابراهیم رئیســی در پیامی خطاب به شی جین 
پینــگ همتــای چینی اش آورده اســت: روز ملی و هفتاد 
و دومیــن ســالگرد تاســیس جمهــوری خلــق چیــن را بــه 
جناب عالی و ملت بزرگ چین صمیمانه تبریک می گویم.
رئیس جمهوری ادامه داد: موفقیت های شکوهمند 
چیــن طــی دهه هــای اخیر، مرهــون اتحاد و همبســتگی 
بــزرگ آن کشــور و رهبرانــی خردمنــد همچــون  ملــت 
جناب عالی برای نیل به رشد و توسعه ملی بوده است.
رئیســی بــا بیان اینکه تعهد پایــدار چین به اولویت 
مساله »توسعه« در دستورکار سیاست جهانی، حکایت 
از چشم انداز چین واحد از یک نظم بین المللی عادالنه، 
مردم گــرا و بــه نفــع همــه کشــورها، به ویــژه کشــورهای 
درحــال توســعه دارد، اظهار کرد: ایــران و چین به عنوان 
دو تمــدن بــزرگ صلح طلــب و شــرکای جامــع راهبــردی 
می تواننــد بــا همراهی راهبردی و همکاری های برد- برد، 

زمینه تحقق چندجانبه گرایی حقیقی را فراهم آورند.

اخبـــــــــــــــــار

وزیرامورخارجهاعامکردکههرگزایران
حضــوررژیــمجعلــیصهیونیســتیواقدامــات
تحریــکآمیــزشرادرنزدیــکمــرزبــاجمهــوری
و منطقــه ژئوپولتیــک تغییــر و ایــران اســامی
مرزهــاراتحمــلنمیکندونســبتبهآنتحفظ

جدیدارد.
بــه گزارش ایرنا، حســین امیرعبداللهیان در 
برنامــه تلویزیــون »نگاه یــک« گفت: در ارتباط با 
اتفاقاتی که روزهای اخیر در مناســبات جمهوری 
ایــران و جمهــوری آذربایجــان رخ داد،  اســالمی 
روابط مردمی بین دو کشــور در عالی ترین وضع 
قرار دارد و سیاســی مناسباتی متین و روبه رشد 

بین دو کشور حاکم است.
ماه هــای  اتفاقاتــی  امــا  کــرد:  اضافــه  وی   
گذشــته به ویژه پس از آزادســازی مناطق اشغال 
شــده قره بــاغ روی داد و جمهــوری اســالمی ایران 
هم در عالی ترین سطح از آزادسازی این مناطق 
اشــغالی حمایــت کــرد و در ســطوح مختلــف بــه 

حمایت های خود از این موضوع تمرکز کرد.
کــرد: در جریــان  اضافــه  امیــر عبداللهیــان 
آزادســازی قره بــاغ اتفاقات ناگــواری هم روی داد 
و جریانــات تروریســتی از منطقــه بــه این منطقه 
بحرانــی منتقــل شــده انــد و ایــن گروه هــا منتظر 
و به دنبال ســوء اســتفاده خود بوده اند از ســوی 
دیگر رژیم صهیونیستی تالش کرد از این فرصت 
بــه وجــود آمــده حداکثر ســوء اســتفاده را بکند و 
در راستای تالش ناموفقی که برای نزدیک کردن 
خــود به مرزهای جمهوری اســالمی ایران دارد در 

بخش هایی از آذربایجان حضور پیدا کردند.
وزیر امور خارجه اظهار کرد: در همان زمان 
در سطح سیاسی- نظامی و امنیتی در کانال های 
دیپلماتیــک نگرانــی خود را اعالم کردیم و به طور 
جــدی به مقامات عالی رتبــه جمهوری آذربایجان 
گفتــه شــد بحث حمایــت ما از آزادســازی مناطق 
اشــغالی یک موضوع اســت؛ مناسبات خوب و رو 
به رشد مورد توجه ماست اما هرگز حضور رژیم 
جعلی صهیونیستی و اقدامات تحریک آمیزش را 
در نزدیک مرز با جمهوری اســالمی ایران و تغییر 
ژئوپولتیــک در منطقه و تغییر در مرزها را تحمل 

نمی کنیم و نسبت به آن تحفظ جدی داریم.
رئیس دستگاه دیپلماسی ادامه داد: در یک 
هفتــه گذشــته درباره ترانزیــت کامیون های ما از 
دو بخش هایــی از جمهــوری آذربایجان به ســمت 
مرز ارمنســتان مشــکالتی ایجاد شــد و دو راننده 
تریلــر ایرانــی در جمهــوری آذربایجــان بازداشــت 
شــده اند بــه دلیــل اینکــه بخشــی از منطقــه در 

اختیار جمهوری آذربایجان قرار گرفته است.
کــه  کــرد: جــاده ای  اضافــه  امیرعبداللهیــان 
پیشــتر در اختیار و اشــغال ارمنستان بود در یک 
مســیر پــر پیــچ و خم کامیونــدار ما به ارمنســتان 
مــی رســید و اکنــون کــه بخشــی از منطقــه در 
اختیــار جمهــوری آذبایجان قرار گرفته اســت این 
جــاده پــر پیچ و  خم ســه بــار وارد خاک جمهوری 
آذربایجان و سپس وارد خاک ارمنستان می شود 
و ایــن موجــب ایجــاد ناهماهنگــی شــده اســت و 

طــرف آذربایجــان عوارضــی اختصــاص داد و هــم 
محدودیت هایی برای این کار ایجاد کرد.

وزیر امور خارجه گفت: در نیویورک با وزیر 
خارجــه جمهــوری آذربایجــان مالقــات کــردم و در 
مســیر دیپلماتیــک بــه صراحــت نگرانــی خــود را 
اعــالم کــردم و گفتــم اگــر قــرار اســت عوارضــی و 
محدودیتی باشــد از عرف دیپلماتیک و از مســیر 
ســفارت اطــالع دهید که مثــالً طبق قوانین تا 40 
روز  دیگر این ضوابط جدید اعمال خواهد شد و 
این بازداشت ها از نظر ما  هیچ توجیهی ندارد و 

این رفتار مثبتی تلقی نمی شود.
وی با بیان اینکه در دولت سیزدهم نگاه ما 
به توســعه همکاری با کشــورهای همسایه است، 
گفت: شرایط جمهوری آذربایجان را درک می کنیم 
و برخی مداخالت خارجی در این کشور هم کامال 
برای ما روشــن اســت از جمله بازی و دســت های 
کثیف صهیونیست ها و تروریست ها که به نوعی 
در منطقه لینک هستند و واقعا نگرانیم در آینده 
ای نــه چنــدان دور این ها بــرای حکومت جمهوری 

آذربایجان دچار مشکل می کنند.
رئیس دستگاه دیپلماسی افزود: در روزهای 
اخیر با برگزاری یک مانور در مقابل اقداماتی که 
صهیونیســت ها و تروریســت ها در منطقه انجام 
داده انــد پیامــی بــرای آنان ارســال کرده ایــم البته 
الهــام علــی اف رئیــس جمهــور آذربایجــان بــرای 
نخســتین بــار در 12 ســال گذشــته ســه روز قبــل 
اظهارات منفی علیه ایران اعالم کرد که از مسیر 

دیپلماتیک اعتراضات خود را بیان کردیم.

امیرعبداللهیــان یــادآور شــد: روز پنجشــنبه 
ســفیر جدیــد جمهــوری آذربایجــان بــرای تقدیــم 
رونوشــت اســتوارنامه آمــده بــود در ادامــه نکات 
مثبــت بــه ایشــان گفتــم مــا شــرایط شــما و خطر 
علیــه  شــما  خــاک  در  تروریســم  و  صهیونیســم 
کشــورتان و حتــی کشــورهای همســایه را درک 
می کنیــم و انتظــار داریــم ایــن اظهــارات توســط 
اصــالح شــود دو  آذربایجــان  مقامــات جمهــوری 
ملت روابط دیرینه و عمیق دارند و اجازه ندهیم 
بازیگــران خارجــی روابــط دو کشــور را تحت تاثیر 
قرار دهند. وی افزود: درحال عبور از  این مسئله 
هســتیم و بــه زودی نســبت بــه حــل مشــکالت 
ترانزیــت هــم گفــت وگوهایــی دو طــرف خواهیم 

داشت.

درخصوصتغییرژئوپلتیکدر
منطقهحساسیتجدیداریم

وزیــر امــور خارجــه تصریح کــرد: درخصوص 
جــدی  منطقــه حساســیت  در  ژئوپلتیــک  تغییــر 
داریــم و در ایــن زمینــه بــه صراحــت بــه جمهوری 
آذربایجــان گفتیــم جمهــوری اســالمی بــه دقــت 
ایــن تحــرکات را رصد می کنــد و تغییر در مرزهای 

منطقه از نظر ما پذیرفته شده نیست.
 وی ادامه داد: واقعیت این است که پشت 
ایــن تحــرکات بازیگــران خارجــی، صهیونیســتها و 
تروریســت هایی قــرار دارنــد کــه بــه دنبــال ناامن 
ســازی منطقــه هســتند و مــا حداکثــر کمک خود 

را خواهیم کرد تا آذربایجانی که همســایه  خوب 
جمهــوری اســالمی اســت در این تله قــرار نگرفته 
و به کشــوری برای  جوالنگاه رژیم صهیونیســتی 
مرزهــای  در  تغییــر  شــاهد  و  نشــود  تبدیــل 
بین المللی نباشــیم.  جمهوری اســالمی همســایه 
بــزرگ جمهــوری آذربایجــان اســت و ما در مســیر 
دیپلماتیــک پیام هایــی رد و بــدل کردیــم و خیلــی 

خوشبین هستیم.
 امیرعبداللهیــان دربــاره اظهار نظر علی اف 
گفــت: مقامــات جمهــوری آذربایجان تحــت تاثیر 
برخی تحرکات دشــمنان در منطقه ممکن اســت 
قرار گرفته باشــند و برخی از اظهارات  ریشــه در 
ایــن مســئله دارد امــا بــا قاطعیت و حساســیت و 
در عیــن حــال با نگاهی دوســتانه به همســایگان 
و نــگاه همســایگی بــه جمهــوری آذربایجــان ایــن 
موضــوع را داریــم مدیریــت می کنیــم و بــه زودی 
تدابیــر  بــا  ترانزیــت  مســیر  در  موجــود  موانــع 

اندیشیده شده برطرف خواهد شد.

 بهزودیبهمذاکره

برخواهیمگشت
ادامــه  در  همچنیــن  خارجــه  امــور  وزیــر 
عمومــی  مجمــع  در  حضــور  از  خــود  توضیحــات 
سازمان ملل متحد گفت: در حاشیه این مجمع، 
18 مالقــات با کشــورهای اروپایی داشــتیم که در 
محل اقامت من انجام می شد و این کشورها در 
مالقات هــای خــود از اقتصــاد و تبــادل و تعامل و 

توســعه همکاری ها صحبت مــی کردند. توافقات 
خوبی در مجموع دیدارها دست پیدا کردیم.

وی افــزود: در اجــالس ســازمان ملــل همــه 
بــا دقــت بــه صحبت هــای رئیــس جمهــور گــوش 
مــی کردند و این ســخنان براســاس خروجی های 
دریافت شده، یکی از منطقی ترین، صریح ترین 
و قــوی تریــن ســخنرانی هایی بود که در ســازمان 

ملل انجام شده است.
حاشــیه  در  داد:  ادامــه  امیرعبداللهیــان 
اجالس سازمان ملل جلساتی هم با آمریکایی ها 
داشــتیم و یکــی از ســواالت آمریکایی هــا از ایران 
درباره مسائل هسته ای بود. با این همه، منطق 
ما منطق مذاکره و گفت وگو اســت و به زودی به 

مذاکره بازخواهیم گشت.
وی تاکیــد کــرد: البتــه مذاکــره بایــد  برای ما 

دستاورد داشته باشد.
وزیــر امــور خارجــه بــا یــادآوری درخواســت 
بــه  ورود  بــدو  در   1+4 اعضــای  جمعــی  جلســه 
آمریــکا  و پاســخ منفــی ایــران بــه ایــن نشســت 
جمعــی گفــت: فعــال در حــال بررســی پرونده هــا 
هســتیم. نشســت وزرای خارجه امســال موضوع 
عــادی نبــود و بــه مقامــات خارجــی گفتــم از میــز 
مذاکــره فــرار نمی کنیــم ولی دنبال زمان مناســب 

برای آن می گردیم.
وی با بیان اینکه دولت جدید ایران به هیچ 
وجه به 8 یا 5 یا 1 ســال قبل برنخواهد گشــت، 
گفت: آمریکایی ها مدام به دنبال ارتباط و پیغام 
رســانی بودند. اگر آمریکایی ها نیت واقعی دارند 

بخشی از اموال بلوکه شده ایران را آزاد کنند.

همهمنافعبرجامبایدترجمهو
عملیشود

نیویــورک  در  کــرد:  اظهــار  امیرعبداللهیــان 
بــه گوتــرش دبیرکل ســازمان ملل و جــوزپ بورل 
مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا گفتم به 
جای این که اینقدر به ما فشار بیاورید ، به آمریکا 
بگوییــد بــه تعهداتــش در برجام برگــردد. از زمان 
توافــق برجام تا امــروز در نیویورک دائم مصاحبه 
می کنیــد یــک بــار می گوییــد اینســتکس و غیره و 
هیــچ کار موثــری انجــام ندادید. سیاســت هایتان 

را تنظیم کنید.
وی افــزود: به آنان گفتیم نمی آییم پای میز 
مذاکره که با شــما قهوه بنوشــیم. شما باید اراده 

واقعی خود را نشان دهید.
وزیــر خارجــه ادامــه داد: به همــه اروپایی ها 
و دبیــرکل ســازمان ملــل گفتــم این نمی شــود که 
بایــدن صحبــت از ایــن کنــد کــه روش ترامــپ را 
قبــول نداریــم ولــی همــان گونــه عمل کنــد. ترور 
ژنــرال ســلیمانی پیگیــری حقوقــی و بین المللــی 
دارد و مــا کوتــاه نمی آییــم. بــه طرف هــای مقابــل 
گفتیم نیت ما جدی است و ما مرد مذاکره و مرد 
عمــل هســتیم و دولــت جدیــد ایران عملگراســت 
و از مذاکــره ای کــه فنجان قهــوه در بیاید ملت ما 
ســود نمی بــرد. بایــد تمــام منافع برجــام ترجمه و 

عملی و همچنین نشانه جدی باید پیدا شود.

وزیــرنیــروتاکیــدکــردکــهکشــوردریــک
خشکسالیبسیارسختبهسرمیبرد.

محرابیــان  اکبــر  علــی  ایســنا،  گــزارش  بــه 
فاضــالب  و  آب  مشــکالت  بررســی  نشســت  در 
خوزســتان که شــامگاه 10 مهرماه در اهواز برگزار 
شــد، بــا بیــان اینکــه از کمبودهــا همــه ناراحــت 
هســتیم، اظهــار کــرد: در یک خشکســالی بســیار 
سخت در کشور به سر می بریم و براساس آمار 
و گزارش ها در 52 سال گذشته این خشکسالی 

بی سابقه بوده است.
وی افــزود: شــرایط خشکســالی بــا شــرایط 
ترســالی و نرمال متفاوت اســت و اکنون باید در 
ایــن وضع خشکســالی در مصرف آب شــرب، آب 
کشــاورزی و مدیریــت منابــع آبــی متفــاوت عمل 
بایــد مدیــران، مســووالن،  کنیــم. در خوزســتان 
مــردم، کشــاورزان و صنعتگران بــا توجه به وضع 
موجود به شکلی برنامه ریزی کنند تا با کمترین 

مشکل، این سال سخت را پشت سر بگذاریم.
نیــرو  وزارت  در  اینکــه  بیــان  بــا  محرابیــان 
بهتریــن  دنبــال  بــه  کــه  ای  حــوزه  مهمتریــن 
برنامه ریــزی بــرای آن هســتیم حــوزه خوزســتان 
اســت، عنــوان کــرد: همــه  تــالش را خواهیــم کرد 
تــا بــرای آب شــرب مــردم از نظــر کمــی مشــکلی 
پیــش نیایــد و برای بحث کیفیت نیز با اســتفاده 
از امکانات موجود در اســتان و کشــور به گونه ای 
برنامــه ریــزی خواهیــم کــرد تــا مــردم بــا کمترین 

مشکل این سال سخت را پشت سر بگذارند.
وی بــا یــادآوری اینکه تــالش خواهیم کرد تا 
ایــن ســال ســخت از نظــر آبی با کمترین مشــکل 
پشــت ســر گذاشــته شــود، گفــت: دائــم مســایل 
زمینــه  ایــن  در  و  می شــود  پایــش  خوزســتان 
تصمیمات خوبی اتخاذ شــده اســت که اگر اتخاذ 

نمی شد با وضع سخت تری مواجه می شدیم.
وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه در وضــع موجــود 

بایــد همکاری هــای بین دســتگاهی و بیــن قوه ای 
تــا  باشــیم  از گذشــته داشــته  را بســیار بیشــتر 
مردم ســختی کمتــری متحمل شــوند، افزود: آب 
متعلــق بــه مردم اســت؛ اگر خوب مدیریت شــود 
 مــردم منتفــع و اگــر بد مدیریت شــود مردم ضرر

خواهند کرد.
محرابیــان عنــوان کــرد: اکثــر رعایــت نکردن 
الگــوی کشــت و مدیریــت مصــرف آب مربــوط به 
بخش هایی اســت کــه کالن آب مصرف می کنند 
و اما این بخش ها باید همکاری داشــته باشند تا 

بتوانیم این وضع سخت را پشت بگذاریم.
وی بــا بیــان اینکــه در خوزســتان طرح هــای 
متعــددی بــرای حــل مشــکل آب شــرب داریــم، 
افــزود: همــه طرح هــای آبرســانی در خوزســتان 
بایــد فعــال شــوند، به ویــژه طرح هایی کــه میزان 
پیشــرفت فیزیکی بیشــتری دارند باید در اولویت 

قرار دهیم و در اسرع وقت به اتمام برسانیم.

وزیــر نیــرو بــا مــرور طــرح آبرســانی غدیــر 
گفت: در طرح غدیر در وضع موجود در کمیت و 
کیفیت مشکل داریم. در اجرای طرح میان مدت 
غدیر به دنبال افزایش حجم آب غدیر به 20 متر 
مکعــب هســتیم. همچنین به دنبال آن هســتیم 
تــا ایــن بخــش از آب غدیــر را از آب گــوارای دز 

تامین کنیم.
محرابیــان ادامه داد: تالش خواهیم کرد در 
6 ماهــه اول ســال آینــده بتوانیــم 10 متــر مکعب 
حجــم آب در طــرح غدیــر را بــه 20 متــر مکعــب 
برســانیم و ایــن حجــم را از منبــع ســد دز تامیــن 
در  آبرســانی غدیــر  پــروژه  اجــرای  کنیم.ســرعت 
طول یک ماه اخیر باال رفته است اما این سرعت 
مطلــوب نیســت و بایــد شــاهد افزایــش ســرعت 

اجرای طرح میان مدت غدیر باشیم.
فاضــالب  یــادآوری موضــوع  بــا  نیــرو  وزیــر 
شــهرهای خوزســتان گفــت: بــرای فاضالب شــرق 

پذیــرش  و  اســت  آمــاده  تصفیه خانــه  اهــواز، 
آزمایشــی این تصفیه خانه انجام شــده است. در 
حــال حاضر 82 جبهه کاری در اهواز فعال شــده 
اســت که البته انتظار داریم این جبهه های کاری 

افزایش یابد.
محرابیان ادامه داد: مســاله فاضالب شبکه 
غرب اهواز نیز باید به سرعت پیگیری شود و به 
مناقصه برود تا بتوانیم پس از انتخاب پیمانکار، 

کار را در غرب اهواز نیز تکمیل کنیم.
وی بــا بیــان اینکــه تصمیــم گرفتــه ایــم برای 
خوزســتان 200 هزار متر مکعب آب شــیرین کن 
ایجاد کنیم، گفت: برای تامین آب دائم شهرهای 
آبرســانی، 200  بــر طرح هــای  عــالوه  خوزســتان 
هزار متر مکعب آب شــیرین کن طی چهار ســال 
آینده ایجاد خواهیم کرد تا با پشــتیبانی این آب 
شــیرین کن ها مشکل آبی در شهرهای خوزستان 

نداشته باشیم.

رئیسکلسازمانامورمالیاتی،دستورالعمل
نحــوهمحاســبهمالیــاتخانههــایخالــیرابــه

اداراتکلامورمالیاتیاســتانهااباغکرد.
پارســا  امیدعلــی  ایســنا،  گــزارش  بــه 
دســتورالعمل نحوه محاســبه مالیــات واحدهای 
مســکونی خالی از ســکنه را به ادارات کل امور 
مالیاتی شــهر تهران و ســایر استان ها ذیل ماده 
54 مکرر قانون مالیات های مســتقیم اصالحیه 

5 آذر 1۳99، ابالغ کرد.
بخش هایــی از ایــن دســتورالعمل بــه ایــن 

شرح است:
1. این دستورالعمل در 15 بند تنظیم شده 
کــه بــر اســاس آن، مــالک احــراز شــرایط خالــی 
بودن واحد مســکونی، واقع شــدن در شــهرهای 
اطالعــات  همچنیــن  و  نفــر  هــزار   100 بــاالی 

دریافتی از ســامانه امالک و اسکان است.
واحــد  اگــر  دســتورالعمل،  ایــن  در   .2

مســکونی در 120 روز ابتدایــی یــا انتهایی ســال 
خالی از ســکنه، ولی در ســایر ایام ســال دارای 
کاربر باشد، مشمول این مالیات نخواهد شد.

۳. مالیــات خانه هــای خالــی شــراکتی بــه 
نســبت ســهم هر شــریک، جداگانه محاســبه و 

ابالغ می شود.
4. مبنای محاســبه نــرخ مالیاتی خانه های 
خالــی بــر اســاس »جــدول امــالک مشــابه« که 
ســازمان امــور مالیاتی هر ســال تدوین می کند، 

خواهد بود.
5. مأخذ محاســبه مالیات واحدهای خالی 
از ســکنه، ماده 5۳ قانون مالیات های مستقیم 
هزینــه  درصــد   25 کســر  از  پــس  کــه  اســت 

استهالک واحد مسکونی، برآورد خواهد شد.
6. نرخ هــای 12 و 18 برابــر بــرای ســال های 
دوم و ســوم خالــی از ســکنه بــودن، صرفــاً در 
صورت توالی خالی بودن مسکن است و اگر در 

فاصله بین سال ها، واحد مسکونی پُر شود، در 
صورت خالی شدن در سال های بعد، مجدداً به 

نرخ سال نخست محاسبه خواهد شد.
7. مالــکان بیــش از 5 خانــه خالــی بــدون 
احتساب متراژ )مالک بیش از ۳0 دانگ مسکن 
نرخ هــای  برابــری  دو  مشــمول  باشــد(،  خالــی 

مذکور است.
مالیاتــی  برگه هــای  ارســال  مهلــت   .8
خانه هــای خالــی در ســال 1400، پایــان تیــر ماه 
ســال بعــد خواهــد بــود. اوراق مذکــور هــم در 
سامانه مؤدیان مالیاتی قابل دسترسی است و 
هم برای مالکان این واحدها، به صورت پیامک 

ارسال خواهد شد.
خالــی  خانه هــای  مالیاتــی  جریمــه   .9
نفــر، معــادل 20  زیــر 100 هــزار  در شــهرهای 
درصــد مالیــات مذکور در مــاده 54 مکرر قانون 

مالیات های مستقیم است.

10. امــکان اعتراض به مالیات های متعلقه 
طبق قانون مالیات های مستقیم وجود دارد.

مالیــات  پرداخــت  عــدم  صــورت  در   .11
خانه هــای خالــی، جریمــه در نظــر گرفتــه شــده 
همــراه بــا اصــل مالیــات در زمــان انتقــال ســند 

ملک مورد نظر، از مالک اخذ می شود.
بــر  مالیــات  قانــون  گــزارش،  ایــن  طبــق 
خانه های خالی در 5 آذر 1۳99 توســط مجلس 
تصویب و به تایید شــورای نگهبان در تاریخ 26 
آذر همان ســال رســید که بر اساس این قانون، 
اگر واحد مســکونی در شهرهای باالی 100 هزار 
باشــد  نداشــته  روز ســاکن  از 120  بیــش  نفــر 
مشمول مالیات بر مبنای درآمد اجاره می شود.
بدیــن صــورت که بــه ازای هر مــاه بیش از 
زمــان مذکــور، بدون لحــاظ معافیت های مندرج 
در این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای 
مالیــات بــر درآمــد اجاره به شــرح ضرایب ســال 

اول معــادل 6 برابــر مالیات متعلقه، ســال دوم 
معادل 12 برابر مالیات متعلقه و سال سوم به 

بعد معادل 18 برابر مالیات متعلقه می شود.
در ایــن زمینــه، رئیــس کل ســازمان امــور 
در  انتقــادات  برخــی  بــه  واکنــش  در  مالیاتــی 
بــر  مالیــات  قانــون  نشــدن  اجرایــی  خصــوص 
گفــت:  ســازمان  ایــن  توســط  خالــی  خانه هــای 
تشــخیص خانه هــای خالــی بــرای اخــذ مالیــات 
بــا وزارت راه و شهرســازی اســت و آن هــا ایــن 
اطالعــات را در اختیــار ســازمان امــور مالیاتــی 
کشــور قــرار می دهنــد تــا مالیــات الزم دریافــت 
شــود کــه بدیــن منظــور، دی مــاه امســال اولین 
ســری برگــه تشــخیص مالیاتــی را بــرای مالــکان 
کــه  کــرد  خواهیــم  ارســال  خالــی  خانه هــای 
خانه هایــی کــه از ابتــدای ســال جــاری تــا مرداد 
مــاه خالــی مانــده باشــد، مشــمول ایــن قانــون 

می شوند.

اباغدستورالعملنحوهمحاسبهمالیاتخانههایخالی

وزیرنیرو:کشور،درگیرخشکسالیبیسابقهدر۵۲سالاخیراست

»حضوررژیمصهیونیستیرادرنزدیکمرزایرانتحملنمیکنیم«
به گفته وزیر امور خارجه ایران درباره تغییر ژئوپلتیک در منطقه حساسیت جدی دارد
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

امکان پرداخت های خودکار 
با »بانک  پرداخت« ملت

خدمــت بانک پرداخــت ملت، امــکان پرداخت های 
خودکار و مکانیزه را برای مشتریان فراهم کرد.

بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک ملــت، بــا هــدف 
متنــاوب  یــا  متوالــی  پرداخت هــای  مکانیزه کــردن 
جلوگیــری  بــرای 
فراموش شــدن  از 
مــورد  پرداخت هــای 
نیــاز و تســهیل فرآینــد 
پرداخــت بــدون نیــاز به 
ازســوی  وقــت  صــرف 
مشــتریان بانــک، طــرح 
ملــت  پرداخــت  بانــک 

راه اندازی شده است.
از مشخصات و مزایای این طرح می توان به امکان 
ســپردن عملیــات پرداخت هــای متوالی یــا متناوب نظیر 
خرید شــارژ، پرداخت قبض، پرداخت اقســاط مربوط به 
خریــد کاال و خدمــات بــا یک بــار ثبت نــام در ایــن طرح و 
ارائــه مجــوز پرداخــت بابت مورد مشــخصی نظیر شــارژ 
یــا قبض و انجــام پرداخت های بعدی مربوط به موضوع 
مشخص شــده بــدون نیــاز به صرف وقــت و جلوگیری از 
امکان فراموشــی پرداخت، به بانک یا شرکت و سازمان 
ارائه دهنده خدمات اشــاره کرد. بر اســاس این گزارش، 
امکانــات فعلــی این طرح شــامل شــارژ خــودکار خطوط 
قبــوض خطــوط  خــودکار  پرداخــت  ایرانســل،  اعتبــاری 
دائمی همراه اول، شارژ خودکار خطوط اعتباری همراه 
اول است و در آینده نزدیک نیز امکان پرداخت خودکار 
ســایر قبــوض، امــکان شــارژ خــودکار ســایر اپراتورهــای 
تلفــن همــراه و پرداخــت خودکار بهای ســایر خدمات به 

جز قبض و شارژ فراهم خواهد شد.
آشــنایی  بــرای  می تواننــد  ملــت  بانــک  مشــتریان 
بیشــتر بــا ایــن محصــول و راه هــای ثبت نــام و اســتفاده 
از ایــن خدمــت و دریافــت راهنمــای کاربــری بــه آدرس
 https://bankmellat.ir/bank_payment.aspx

مراجعه کنند.

ثبت کمترین نسبت مطالبات 
به مصارف در بانک مهر

بانــک مهــر موفــق شــده بــا نگاه داشــتن شــاخص 
مطالبــات بــه مصــارف خــود، در ســطح کمتــر از یــک 
درصــد، بهتریــن عملکرد در شــبکه بانکی را برای ســال 

۱۳۹۹داشته باشد.
مهــر،  قرض الحســنه  بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
موسســه عالــی آمــوزش بانکــداری ایــران گــزارش عملکرد 
در  کشــور  ۲۲بانــک 
منتشــر  ۱۳۹۹را  ســال 
کــرده اســت. بــر اســاس 
گزارش های منتشرشده، 
بهتریــن  مهــر  بانــک 
شــاخص  در  را  عملکــرد 
بــه  مطالبــات  نســبت 
اســت.  داشــته  مصــارف 
بــه  مطالبــات  نســبت 
مصــارف شــاخصی اســت که مشــخص می کند چــه میزان 
از موعــد  کــرده،  پرداخــت  بانــک  یــک  کــه  از تســهیالتی 
بازپرداخــت آن گذشــته امــا اقســاط آن از ســوی مشــتری 
واریز نشــده اســت. در صورتی که این شــاخص باال باشد 
می توانــد بانک هــا را بــا ریســک های اعتبــاری و نقدینگــی 
روبــه رو کنــد. بانــک مهــر چند ســال اســت که موفق شــده 
ایــن شــاخص را زیــر یــک درصد نــگاه دارد. عملکرد ســال 
۱۳۹۹ایــن بانــک نیــز مؤید همین موضوع اســت. نســبت 
مطالبــات بــه مصــارف بانــک مهــر در ســال ۱۳۹۹زیــر یک 
درصــد بــوده کــه بهتریــن عملکرد در ســطح شــبکه بانکی 
کشور به شمار می رود. در سال جاری هم این نسبت زیر 
یک درصد است. این توفیق در حالی به دست آمده بانک 
مهــر از نظــر تعدادی، تســهیالت زیــادی را پرداخت کرده، 
به طوری که در سال گذشته مشتریان این بانک بیش از 

۲میلیون و ۳۰۰هزار فقره تسهیالت دریافت کرده اند.

رشد 43 درصدی تولید حق 
بیمه کوثر

حــق   بیمــه تولیــدی بیمــه کوثــر در 6مــاه نخســت 
۱400بــا رشــد 4۳درصــد نســبت به مدت مشــابه ســال 
قبل و ترکیب مناســب پرتفــوی، از 2هزار و600میلیارد 
تومــان عبــور کــرد کــه از نظــر ریالــی بیانگــر بیــش از 

7۹0میلیارد تومان افزایش فروش است.
بــه گزارش روابط عمومی و اعالم مدیر برنامه ریزی 
و توســعه بیمــه کوثــر، بــا تــالش همــکاران بخش هــای 
شــرکت،  مختلــف 
خوشــبختانه توانســتیم 
فــروش  ترکیــب 
رشــته های  8۳درصــدی 
غیر زندگی و ۱7درصدی 
در  را  زندگــی  رشــته  
محقــق  مــدت  ایــن 
کنیــم. محســن آصفــی 
در  همچنیــن  افــزود: 
طــی ایــن دوره 6ماهــه، رشــته های مهندســی، باربــری 
و مســئولیت هــر کــدام  بــه  ترتیــب بــا افزایــش فــروش 
۱8۱، ۱66و ۱۰۲درصــدی نســبت  بــه مــدت مشــابه ســال 
گذشته، بیشترین رشد تولید حق بیمه را در میان سایر 
رشــته ها بــه خــود اختصــاص داده انــد. او بــا بیــان اینکه 
بیمه کوثر در 6ماهه نخســت سال جاری، مبلغ یک هزار 
و۲۱۹میلیارد تومان خســارت پرداخته اســت، اظهارکرد: 
ســهم رشته های غیرزندگی 86درصد و بیمه های زندگی 
۱4درصــد از ایــن خســارت ها بــوده اســت. از ســویی، بــا 
انتخاب ریسک های مناسب و کنترل خسارت، شاخص 
نســبت خســارت شرکت نیز در این مدت با کاهش یک 
واحــدی از 47.۳درصــد در 6ماه نخســت ســال گذشــته 

به 46.5درصد در نیمه اول سال ۱4۰۰کاهش یافت.

کسب سطح یک توانگری 
مالی از سوی بیمه سینا

بر اســاس ارزیابی و اعالم بیمه مرکزی، توانگری 
بیمه ســینا برای دومین ســال پیاپی در ســطح یک قرار 

گرفت.
به گزارش روابط عمومی 
بیمه ســینا، این شرکت 
جدیــد  دوران  در 
فعالیــت خــود توانســت 
گرفتــن  پیــش  در  بــا 
برنامه محــوری  رویکــرد 
و اصــالح ســاختار مالــی 
و ســرمایه گذاری، ســهم 

رشته های زیان ده را کاهش داده و پرتفوی اقتصادی با 
نرخ فنی را جایگزین آن کند و اتخاذ این رویکرد موجب 
رشد روزافزون شاخص های عملکردی شد به طوری که 
بیمه سینا در سال ۹۹پس از شش سال در سطح یک 
توانگــری قــرار گرفت و در ســال جــاری نیز این موقعیت 
را تثبیت کرد. همچنین بر اساس گزارش بیمه مرکزی، 
نســبت توانگــری بیمــه ســینا بــرای ســال ۱4۰۰معــادل 
۱۲۳درصــد اعــالم شــده، در حالی که این عدد در ســال 

۱۳۹۹معادل ۱۱5درصد بود.

بیمه ایران سطح یک 
توانگری مالی کسب کرد

شــرکت سهامی بیمه ایران بار دیگر به سطح یک 
توانگــری مالــی که باالترین ســطح توانگــری در صنعت 

بیمه کشور است، رسید. 
بــه گــزارش روابط عمومی بیمه ایــران، بیمه مرکزی 

در نامه ای به سیدمجید 
مدیرعامــل  بختیــاری 
نســبت  ایــران،  بیمــه 
توانگــری مالــی شــرکت 
را  ایــران  ســهامی بیمــه 
بــرای ســال ۱4۰۰معادل 
۱۰۹درصد و در »ســطح 

یک« اعالم کرد.
بیمــه ای  شــرکت های 

کــه در ســطح یــک توانگــری مالــی قراردارنــد، در وضــع 
عالــی قــرار  داشــته و نســبت توانگــری آنهــا صددرصد یا 
باشــد. همچنیــن،  بیشــتر  مــواردی می توانــد حتــی  در 
ایــن شــرکت ها  بــرای انجــام تعهــدات خــود در مقابــل 
بیمه گــزاران و صاحبــان حقــوق آنهــا از توانایــی خوبــی 

برخوردارند. 

افتتاح 88 باجه بانکی 
روستایی پست بانک به 

مناسبت روز روستا و عشایر
در آســتانه روز روســتا و عشایر، 88باجه خدمات 
بانکــی روســتایی پســت بانک، با حضور زارع پــور، وزیر 
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات افتتاح و بــه بهره برداری 

رسید.
به گزارش روابط عمومی 
آییــن  در  پســت بانک، 
بهره بــرداری  و  افتتــاح 
از باجه هــای مذکــور که 
و  کشــور  ۱8اســتان  در 
بــه طور همزمان صورت 
گرفــت؛ وزیــر ارتباطــات 
اطالعــات  فنــاوری  و 

از طریــق ارتبــاط آنالین با روســتای باشــماق شهرســتان 
مریوان از توابع استان کردستان به صورت نمادین و به 

نمایندگی از سایر باجه ها، آن را افتتاح کرد.
بنــا بــر ایــن گــزارش، بــرای افتتــاح و بهره بــرداری 
پســت بانک،  روســتایی  بانکــی  خدمــات  88باجــه  از 
بــا  و  اســت  شــده  صــرف  اعتبــار  ریــال  ۱56میلیــارد 
از  نفــر  ۳۰۰هــزار  مذکــور  باجه هــای  از  بهره بــرداری 
جمعیت روســتایی کشــور تحت پوشــش خدمات بانکی 

قرار گرفت.

حمایت 350 میلیارد ریالی 
بانک کشاورزی از مجتمع 

صنایع غذایی کدبانو
بانک کشــاورزی در راستای سیاست های حمایتی 
خــود از تولیــد، کارآفرینــان و امنیت غذایــی، با اعطای 
تولیــدی  مجتمــع  بــه  ریالــی  ۳50میلیــارد  تســهیالت 
دلپذیر، گامی دیگر در حمایت از صنعت غذایی کشور 

برداشته است.
به گزارش روابط عمومی 
کشــاورزی، ایــن مجتمع 
تولیدی با ایجاد اشتغال 
بــرای ۲5۰۰نفــر نیــروی 
در بخش هــای  انســانی 
مختلــف و فراهم ســازی 
شــبکه گســترده توزیــع 
در سراسر کشور، سهم 

عمــده ای از ســبد غذایــی خانوارهــای ایرانــی را بــه خــود 
اختصاص داده است.

این گزارش می افزاید: شــرکت کدبانو، تولیدکننده 
محصوالت دلپذیر، در زمینی به مســاحت۱75هزار متر 
مربع دراســتان البرز، شهرک صنعتی رضوانیه کالنشهر 
کــرج واقــع شــده اســت و از لحــاظ افزایش حجــم تولید 
ســالیانه و تنوع محصوالت، از پیشگامان صنایع غذایی 
بوده و با توسعه ساختمان و تاسیسات و مکانیزه کردن 
ماشــین آالت، حجم تولیدات خــود را به میزان ۱5۰هزار 

تن در سال افزایش داده است.

مسعود وطنخواه
اظهــارات ضدونقیــض چند روز گذشــته 
پیــدا شــدن ماینرهــا در ســاختمان  از  پــس 
بورس از سوی مدیران ادامه دارد گفته هایی 
کــه تنهــا بــه پیچیده تــر شــدن موضــوع منجر 
شــده و در آخریــن اظهارنظــر خبــر اســتفاده 
از ماینرهــا بــرای معامــالت الگوریتمــی نیز از 

سوی مدیران ناشناس بورس تکذیب شد.
ماجــرا از هفتــه گذشــته و زمانی شــروع 
در  ماینــر  کشــف  دربــاره  خبــری  کــه  شــد 
تلگرامــی  کانال هــای  در  بــورس  ســاختمان 
منتشــر شــد ابتــدا ماجــرا تکذیــب شــد اما در 
از آن  ادامــه شــخصی خوانــده شــد و  بعــد 
شــاهد تاییــد وجــود ماینرهــا و حتــی حضــور 
ایــن اســتخراج کننده های رمــراز را بــر اســاس 
مصوبات هیات مدیره عنوان شــد و ســرانجام 
اظهارنظرهایی در رســانه ها منعکس شــد که 
هــدف از نصــب این ماینرها را برای اســتفاده 
ابــزاری در معامالت الگوریتمی اعالم می کرد 
کــه ایــن نیز از ســوی مدیــران ســازمان بورس 

تکذیب شد.
انتشار خبر مربوط به کشف ماینرها در 
ســاختمان بــورس کــه خود همــواره دیگران را 
به مدیریت ریسک توصیه می کند، سبب شد 
کــه گروهــی از فعاالن بازار ســرمایه به بورس 
بعــدی  دفعه هــای  بــرای  کــه  کننــد  پیشــنهاد 
اصول مدیریت ریســک را رعایت کرده و تمام 
استخراج کننده های رمزارز را در یک زیرزمین 
نگــذارد! توصیــه ای که بار طنز آن بیش تر از 

رویکرد جدی آن بود.
از  فــرار  و  اطالع رســانی  در  تناقــض 
رخ  حالــی  در  بــورس  شــرکت  در  شــفافیت 
می دهــد کــه از بــورس بــه عنــوان ســاختمان 
شیشــه ای نام برده می شود اما بنظر می رسد 
ایــن شــرکت کــه دالیــل آن نامعلــوم اســت از 
شــفافیت فــرار می کند. ســخنان ضدونقیضی 
کــه از تکذیــب شــروع شــد و هــر بــار طــرح و 

مسئله ای جدیدی مطرح شد. 
یک بار صخبت از آزمایشــی و تحقیقاتی 

بــودن، دفعــه بعد توجیه اســتفاده از ماینرها 
بــه دلیــل قــدرت بــاالی پروســس بــاالی ایــن 
هســته  راندمــان  افزایــش  بــرای  دســتگاه ها 
معامــالت و در آخریــن شــایعه منتشرشــده 
نیز درباره اســتفاده از ماینرها برای معامالت 
الگوریتمــی بــود کــه اســتفاده از ماینرها برای 
معامالت الگوریتمی از ســوی مدیران سازمان 

بورس تکذیب شد.

مدیران ناشناس و اظهارات 
درباره ماینرهای بورس

نامــی  کــه  مدیرانــی  ســوی  از  اظهــارت 
از ایشــان بــرده نمــی شــود وبــه صــورت منبع 
آگاه بــه رســانه ها اطالعــات مــی دهد معضل 
دیگــری اســت که این روزهــا دامن گیر فعاالن 
بازار ســرمایه شــده. هر روز و به هر بهانه ای 
خبری از قول مدیری بی نام منتشــر می شــود 
که این ناشناسی خود سبب تشویش بیشتر 
ســرمایه گذاران اســت. حــال ایــن ســوالی کــه 
مطــرح می شــود این اســت که چرا ســازمانی 

کــه خــود داعیه شــفافیت دارد نمــی تواند در 
زیرمجموعه هــای خــود اطالع رســانی دقیقــی 
چگونــه  ســازمانی  چنیــن  و  باشــد؟  داشــته 
می توانــد از عهــده نظــارت بــر ناشــران بــازار 

سرمایه برآید؟
مسئوالن هرگونه پردازشگر 
الگوریتمی در سازمان بورس 

را رد کردند
نوشــت:  بــازار  بــاره خبرگــزاری  ایــن  در 
دســتگاه  دربــاره  نقیضــی  و  ضــد  خبرهــای 
پیداشــده در ســاختمان بــورس منتشــر شــد 
و برخــی هــم مدعــی بودند که یک پردازشــگر 
بــرای معامــالت الگوریتمــی بوده، امــا مدیران 
ســازمان ) بازهــم بــدون ذکر نــام و به صورت 
منبــع آگاه( در پیگیــری خبرنــگار خبرگــزاری 

بازار این موضوع را رد کردند.
ارواق  بــورس  اینکــه مدیرعامــل  از  بعــد 
بهــادار تهــران بــه دلیــل پیــدا شــدن ماینــر در 
ســاختمان بــورس اســتعفا داد گمانه زنی هــای 

برخــی  و  داد  رخ  اتفــاق  ایــن  دربــاره  زیــادی 
هــم مدعــی بودنــد کــه تجهیــزات مربــوط بــه 
ماینــر نبــوده و یــک پردازشــگر بــرای معامالت 
الگوریتمــی بــوده و در یک ســال گذشــته برای 
نوســان گیری از ســهام های مختلف اســتفاده 
شــده اســت، خبرگزاری بازار این موضوع را از 
مدیــران ســازمان بــورس اوراق بهــادار پیگیری 
کرد ) اما نامی از مدیرانی که مورد سئوال قرار 
گرفتــه و اطالعات را به این خبرگزاری داده اند 
برده نشده( و آنها ضمن رد این موضوع اعالم 
کردنــد کــه تمام اطالعات ما دربــاره این اتفاق 

در اطالعیه منتشر شده است.
ســازمان بــورس اوراق بهادار در اطالعیه 
خــود اعــالم کــرده اســت کــه »رمزارزهــا بــه 
عنــوان دارایی دیجیتــال، نیازمند قانون گذاری 
در کشــور اســت و چنــدی پیــش نیــز بــا توجه 
به مطالبه فعاالن این حوزه، از سوی مدیران 
پیشــنهاد  بهــادار،  اوراق  و  بــورس  ســازمان 
رمــزارز  بــر  مبتنــی  صندوق هــای  تاســیس 
مطــرح شــد. از ابتــدای ســال ۱۳۹۹، بــا توجه 
بــه ســمت  نقدینگــی  کــوچ  از  نگرانی هــا  بــه 
نقدینگــی  خــروج  بحــران  ایجــاد  و  رمزارزهــا 
عنــوان  بــه  موضــوع  ایــن  ســرمایه،  بــازار  در 
در  بررســی  از  پــس  تحقیقاتــی،  پــروژه ای 
کمیته هــای فرعــی هیات مدیره و اخذ تائیدیه 
هیــات مدیــره وقــت بورس تهــران )بــه عنوان 
نماینــدگان ســهامداران(  و کســب موافقــت 
اصولــی وزارت صمــت، مطــرح و اجــرای طــرح 
محاســبه  و  رمــزارز  اســتخراج   R&D محــدود 
عینــی نــرخ ROI آنهــا توســط شــرکت بــورس 
اوراق بهادار صورت گرفت و گزارش معامالت 
آتــی این فعالیت بر روند اصلی بازار ســرمایه 
کشــور نهایی شــد. ایــن فعالیــت تحقیقاتی و 
آزمایشی پس از مدت کوتاهی در همان سال 

متوقف شد«.
اما به رغم انتشــار چنین بیانیه ای هنوز 
تــا خبرهــای دیگــری  بــازار منتظرنــد  فعــاالن 
را نمی تــوان  اوضاعــی  منتشــر شــود، چنیــن 

برازنده سازمان بورس دانست.

رئیــس ســازمان بــورس در نامــه ای بــه 
وزیر اقتصاد خواستار بررسی مجدد موضوع 
و  خــودرو  صنعــت  دســتوری  قیمت گــذاری 
ســاخت قطعــات در شــورای رقابــت و خــروج 
ایــن محصــوالت از شــمول قیمت گــذاری از 

سوی این شورا شد.
به گزارش بورس۲4، محمدعلی دهقان 
دهنــوی در نامــه ای بــه وزیــر اقتصادخواســتار 
بررســی مجدد موضوع قیمت گذاری دستوری 
صنعــت خودرو و ســاخت قطعات در شــورای 
از شــمول  ایــن محصــوالت  رقابــت و خــروج 

قیمت گذاری از سوی این شورا شد.
متن نامه بدین شرح است:

»احترامــاً؛ بــا عنایــت به جایــگاه صنعت 
خــودرو و ســاخت قطعات بــه عنوان هفتمین 
صنعــت بــزرگ بــازار ســرمایه )از منظــر ارزش 
فعــاالن  و  ســرمایه گذاران  حضــور  و  بــازار( 
سیاســت های  مذکــور،  در صنعــت  بی شــمار 

قیمت گذاری اعمال شده توسط شورای رقابت 
در سنوات گذشته، زیان و عدم نفع سنگینی 
بــر ســهامداران حاضر در ایــن صنعت تحمیل 
نموده است به طوریکه الزام ستاد تنظیم بازار 
و شــورای رقابــت بــه شــرکت های خودروســاز 
جهت تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی ســبب 
پیش فــروش خــودرو بــا قیمت هــای قطعــی و 
غیرمنطقــی گردیــد و ایــن امــر در کنــار تاخیــر 
در اعطــای مجــوز افزایــش نــرخ محصــوالت، 
ســبب زیــان شــرکت های خودروســاز گردیــده 
اســت به گونه ای که مطابق صورت های مالی 
و  ایران خــودرو  شــرکت های  حسابرسی شــده 
ســایپا در ســال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 
زیــان خالص شــرکت های مذکور به ترتیب به 
مبلــغ ۱55،۰5۰ و 57،665 میلیــارد ریــال و 
زیــان انباشــته شــرکت های مذکــور بــه ترتیب 
بالــغ بــر ۲۹۹،۳86 و ۱5۰،۰6۹ میلیــارد ریال 
می باشــد )علــت اصلــی ایــن امــر عــدم تــوازن 

بین افزایش نرخ های اعطایی به شــرکت های 
خودروســاز و افزایش قیمت نهاده های تولید 
نــرخ  افزایــش  میــزان  مثــال  بــرای  می باشــد. 
نهاده هــای تولیــد شــرکت ســایپا )ســهام عام( 
در ســال های ۱۳۹7 الی ۱۳۹۹ بطور میانگین 
۲48درصد می باشد لیکن مجوز افزایش نرخ 
اعطایــی به شــرکت مذکور بالــغ بر ۱6۳درصد 

می باشد.(
لــذا به نظر می رســد نحــوه قیمت گذاری 
خودرو در شورای رقابت به دلیل عدم کارایی 
اساســی  ایــرادات  دارای  تورمــی  شــرایط  در 
بــوده کــه ایــن امــر نه تنها ســبب تنظیــم بازار 
خــودرو و رضایت منــدی مصرف کننــده نهایــی 
نگردیــده بلکه با انتقال منافع از شــرکت های 
خودروســاز به جیب واسطه گران سبب ایجاد 
کمبود نقدینگی در شــرکت های خودروســاز و 
قطعه ســاز گردیــده اســت و تــداوم رونــد فوق 
منجــر بــه کاهــش تولیــد و در نهایــت توقــف 

فعالیت شــرکت های خودروســاز و قطعه ســاز 
خواهد شد.

در این راســتا با توجه به عدم شــمولیت 
صنعــت  تولیــدی  نهاده هــای  قیمت گــذاری 
شــورای  توســط  قطعــات  ســاخت  و  خــودرو 
افزایــش  مجــوز  اعطــای  در  تاخیــر  و  رقابــت 
نرخ در شــرایط تورمی، پیشــنهاد می شود اوالً 
موضوع قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت 
مجدداً مورد بررســی قرار گرفته و محصوالت 
خودرویــی هماننــد محصــوالت صنایــع فــوالد 
و پتروشــیمی از شــمول قیمت گــذاری توســط 
شــورای رقابــت خــارج گــردد تــا از زیان هــای 
آتی شــرکت های خودروساز در شرایط تورمی 
جلوگیــری بعمــل آید، ثانیــاً موضوع زیان های 
وارده بــه شــرکت های ایــران خــودرو و ســایپا 
ناشی از قیمت گذاری نامناسب توسط شورای 
رقابــت در ســنوات گذشــته مــورد بررســی و 

پاسخگویی نهاد مسئول قرار گیرد.«

بــه گفته رئیس اداره دیده بان ســالمت 
نیمــه  در  بــورس،  ســازمان  ســرمایه  بــازار 
نخســت ســال از میــان گزارش هــای ارســالی 
گــزارش  بــه  ۱0پرونــده  حــدود  ســوت زن ها، 
تخلف یا اعالم جرم منتج و در بررسی بیش 
از ۳0 گزارش، در راســتای ارتقای شــفافیت، 
ناشــر ملزم به ارائه گزارش شفاف ســازی در 
اقدامــات پیشــگیرانه  ســامانه کــدال شــد و 

نظارتی انجام پذیرفت.
بــا  گفت وگــو  در  ســبزی  زمانــی  مهــدی 
پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا( درباره نقش 
این اداره در راستای ارتقای شفافیت در بازار 
و پیشــگیری از بروز تخلفات گفت: رســیدگی 
بــه گزارش هــای حرفــه ای مســتند درخصــوص 
ناهنجاری هــای عمــده منجر بــه جرم و تخلف 
در بازار سرمایه از جمله وظایف اساسی اداره 

دیده بان سالمت بازار سرمایه است.
او ادامــه داد: در صــورت ارســال گــزارش 
از ســوی فعــاالن بــازار به ایــن اداره، حتی اگر 
گزارش دربرگیرنده ناهنجاری منجر به تخلف 
یا ارتکاب جرم نباشد، به منظور شفاف سازی، 
اقدامات تکمیلی روی آن انجام می شــود. اگر 
چنانچــه گــزارش بیانگر تخلف باشــد، پس از 
تهیــه و تکمیــل پرونــده تخلفاتــی، بــه مراجــع 

رسیدگی کننده ارجاع داده می شود.
بــازار  ســالمت  دیده بــان  اداره  رئیــس 
ایــن  از  برخــی  کــرد:  خاطرنشــان  ســرمایه 
تحریک هــای  انجــام  احتمــال  کــه  گزارش هــا 
آن  در  معامــالت  عــادی  رونــد  بــه  آســیب زا 
در  نظارتــی  همــکاران  بــا  مکاتبــه  می رفــت، 
و  تهــران  بهــادار  اوراق  بــورس  شــرکت های 
فرابــورس ایــران را در پی داشــت. پــس از آن 

نیــز رفتارهــای ایــن دســته از افــراد بــه دقــت 
تحت نظر و بررسی قرار گرفت.

اینترنتــی درگاه  از  بــردن  نــام  بــا   او 

درگاه  ایــن  گفــت:   www.dideban.seo.ir

اینترنتــی، بــه منظــور ثبــت ناهنجــاری عمــده در 
حوزه هــای ناشــران، نهادهــای مالــی، بــازار اوراق 
بهادار و همچنین تخلفات در فضای مجازی بازار 
ســرمایه ایجــاد شــده اســت. تمامی افــراد جامعه 
می توانند بدون ارائه اطالعات هویتی، نسبت به 

ارسال گزارش در این سامانه اقدام کنند.
زمانی سبزی افزود: تمامی گزارش ها بر 
حســب حــوزه مربوطــه، از ســوی کارشناســان 
بررســی  تخصصــی  به صــورت  اداره  ایــن 
حائــز  گــزارش  کــه  درصورتــی  می شــوند. 
شــرایط منــدرج در مــواد ۲ و ۳ دســتورالعمل 
»حمایت و تشــویق گزارشــگران ناهنجاری در 

بازار ســرمایه« باشــد به گزارشــگر »پاداش« 
پرداخت می شود.

اداره  اصلــی  وظیفــه  شــد:  یــادآور  او 
دیــده بــان ســالمت بــازار ســرمایه، رســیدگی 
به گزارش گزارشــگران حرفه ای )ســوت زن ها( 
در ارتبــاط بــا بــروز ناهنجاری های عمــده بازار 
ســرمایه و کشــف تخلــف و جــرم بــا اســتفاده 
از تــوان نظــارت مردمــی اســت چنــدی پیــش 
در  »پــاداش«  محوریــت  بــا  دســتورالعملی 
و  بــورس  ســازمان  مقــررات  تدویــن  کمیتــه 
اوراق بهــادار تدویــن شــد. بــر این اســاس، به 
گزارشــگران حرفــه ای کــه ناهنجــاری عمده ای 
گــزارش  شــده  یــاد  ســامانه  طریــق  از  را 
 دهنــد، مشــروط بــه اینکــه، گزارش براســاس 
دســتورالعمل یــاد شــده حائــز شــرایط باشــد، 

پاداش داده می شود.

تــا لحظــه تدوین ایــن گــزارش ) ۱۱صبح 
۱۱ مهــر ۱400( ، در حالیکــه کمتــر از 5 روز 
پایــان مهلــت افشــای جزییــات زمیــن و  بــه 
ســاختمان ناشــران بورسی و فرابورسی باقی 
مانــده اســت؛ حــدود 5۳0 ناشــر، فهرســت 
زمیــن و ســاختمان خــود را بــه طــور جداگانه 
و  زمیــن  فهرســت  »افشــای  عنــوان  بــا  و 
ساختمان« در سامانه کدال منتشر کردند. 
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بازارســرمایه 
)ســنا(، ناشران توجه داشته باشند که اجرای 

ایــن ابالغیه تــا تاریخ ۱5مهر ۱4۰۰ الزم االجرا 
اســت و شــرکت هایی کــه تــا ایــن تاریــخ بــه 
افشای فهرست زمین و ساختمان خود اقدام 
نکننــد، پرونده آنها به  واحد حقوقی ســازمان 
بورس و اوراق بهادار ارسال می شود، هرچند 
کــه ایــن شــرکت ها بعــد از ۱5مهــر نیــز امکان 

ارسال دارند.
اکنون کمتر از ۳۰۰ناشر، هنوز فهرست 
زمین و ساختمان خود را منتشر نکرده اند که 
ضروری است در مهلت باقی مانده این کار را 

انجــام دهنــد، زیــرا همانطور کــه در باال آمده 
شــد در غیــر این صــورت پرونــده حقوقی آنها 
به واحد تخلفات ســازمان ارســال و مطابق با 
قوانین و مقررات با آنها برخورد خواهد شد.

یادآورمــی شــود، براســاس مصوبه مورخ 
۲6تیــر ۱4۰۰، هیــأت مدیــره ســازمان بــورس 
ثبت شــده  ناشــران  تمامــی  بهــادار،  اوراق  و 
نــزد ســازمان موظــف شــدند فهرســت زمیــن 
الگــوی  ماننــد  را  خــود  ســاختمان های  و 
منتشرشــده از ســوی »ســازمان«، در گــزارش 

فعالیت هیأت مدیره به مجامع عمومی عادی 
ســالیانه یــا عــادی بــه طــور فوق العــاده، افشــا 
کننــد. در ابالغیــه جداگانــه، مدیــر نظــارت بــر 
ناشــران ســازمان، جدولی پیوست شــده که بر 
ایــن اســاس، فهرســت زمین و ســاختمان های 
ناشــران، بایــد طبــق مختصات عنوان شــده در 
ایــن جــدول، منتشــر شــود، همچنیــن مبالــغ 
مندرج در جدول یادشده باید با مبالغ متناظر 
آنهــا طبــق آخریــن صورت هــای مالــی ســاالنه 

حسابرسی شده مطابقت داشته باشد.

جنگ خبری میان مدیران ناشناس بورس
بورس همچنان در رفع ابهام درباره ماینرهای مکشوفه، ناتوان ظاهر می شود

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

نامه رئیس سازمان بورس به وزیر اقتصاد درباره لغو 
قیمت گذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات 

5۳0 ناشر »فهرست زمین و ساختمان« منتشر کردند

گزارش سوت زن ها؛ از اعالم جرم تا گزارش شفافیت در بازار سرمایه

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:
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مناقصه  دارد  نظر  در   ) گزار  مناقصه  دستگاه  عنوان  به   ( فارس  ای  منطقه  برق   شركت 
" عملیات حفاری افقی جهت دار – HDD  جهت نصب کابل های 66 کیلوولت ارتباطی پست 
فلسطین" به شماره " 2000001046000059 " را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت 
به پیمانکاری که دارای گواهی صالحیت پیمانکاری)حداقل رتبه 5 در رشته نیرو( و گواهی 
صالحیت ایمنی باشد واگذار نماید. كلیه مراحل فرایند مناقصه از دریافت اسناد مناقصه، ارائه 
 پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاكتها از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت به آدرس

موضوع  زمینه  در  دار  صالحیت  گران  مناقصه  لذا  شد.  خواهد  انجام   www.setadiran.ir

مناقصه می توانند جهت اخذ اسناد به ترتیب اطالعات زمانی ذكر شده در ذیل به سامانه ستاد 
مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت و پس از تكمیل، همراه با اسناد و مدارك خواسته شده در 
سامانه تداركات الكترونیكی دولت بارگذاری نمایند. الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی در سامانه، مراحل ثبت نام در سامانه و دریافت گواهی امضا الكترونیكی جهت 
شركت درمناقصه را محقق سازند. به پیشنهاد های واصله خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت و همچنین به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از 
انقضاء مدت مقرر واصل شود ، ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر اطالعات مورد نیاز به شرح 

ذیل اعالم می گردد.
مناقصه در سامانه : از ساعت 10صبح روز دوشنبه مورخ 1400/7/12 1-تاریخ اولین انتشار اسناد
2-آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه : تا ساعت 13 روز  یکشنبه مورخ 1400/7/18
3-آخرین مهلت  بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه: تا ساعت 11روز دو شنبه مورخ 1400/8/3

4- تاریخ گشایش پاکات ارزیابی: ساعت 11:30روز دو شنبه مورخ 1400/8/3
5- آخرین مهلت تحویل اصل پاكات پیشنهاد: ساعت 14روز  سه شنبه مورخ 1400/8/4

6-تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد ها: پس از کسب امتیاز الزم در ارزیابی کیفی از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت اطالع رسانی می گردد.

7- تاریخ بازدید مسیر: ساعت 13روز سه شنبه مورخ 1400/7/27
8-نوع کمیت و کیفیت خدمات مورد نظر:وفق اسناد مناقصه خواهد بود

9- نحوه برگزاری مناقصه:عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی مناقصه گران)فشرده(
10- مدت انجام كار: 6 ماه هجری شمسی

11- مبلغ برآورد: 72.207.843.038 ریال
تضامین  از  تركیبی  یا  یك  صورت  به  كار:  ارجاع  فرایند  در  شركت  تضمین  مبلغ  و  نوع   -12
شماره به  دولتی  معامالت  تضمین  نامه  آئین   4 ماده  ,خ  ح  چ،  ج،  پ،  ب،  الف،   بندهای 

123402/ت50659هـ مورخ94/9/22 و اصالحیه شماره 5211/ت57592هـ مورخ 1400/1/22مصوب 
هیات وزیران به مبلغ سه میلیارد و ششصد و ده میلیون و سیصدو نود و دو هزار و یکصدو پنجاه 
مخدوش،  های  سپرده  سپرده،  فاقد  پیشنهادهای  به  باشد.  می  ریال    )3،610،392،152( دو   و 

سپرده های كمتر از میزان مقرر، چك شخصی و نظایر آن، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
13- مدت اعتبار پیشنهادها: پیشنهادها باید از هرحیث برای مدت 90 روز بعد از تاریخ تعیین 
شده برای تسلیم پیشنهادها معتبر باشند و این مدت برای 90 روز دیگر قابل تمدید می باشد.
14- نشانی این شرکت جهت ارسال پاکتهای "الف" و "ب" و "ج" : شیراز – خیابان زند – نبش 
خیابان فلسطین - شرکت برق منطقه ای فارس- دبیرخانه مرکزی ) تذکر مهم ؛ ارسال یک 
نسخه از پاكت های "الف") اصل ضمانتنامه( و "ب" ) به صورت CD(  و"ج" )اصل برگ پیشنهاد 
قیمت به صورت فیزیکی و جدول مقادیر و قیمت ها به صورت CD( به صورت فیزیکی و الك 

و مهر شده الزامی است(
15- محل برگزاری مناقصه: شیراز، خیابان زند، نبش خیابان فلسطین، شركت برق منطقه ای 

فارس، امور تداركات و قراردادها
16- نام و نشانی مشاور: شرکت مشانیر : تهران، خیابان ولیعصر باالتر از میدان ونک، خیابان 

شهید خدامی، روبروی هتل هما، کوچه شادی، پالک 1
17- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. ضمناً چنانچه در مورد 
مفهوم قسمتی از اسناد مناقصه ابهام یا سئوالی وجود داشته باشد می توانند با شماره فكس 
32359047- 071 دبیرخانه مركزی شركت برق منطقه ای فارس )امور تداركات و قراردادها( 

مكاتبه نمایند.
18- به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی كه بعد از انقضاء مدت 

مقرر واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : تلفن مركز راهبری و 

پشتیبانی سامانه 1456 می باشد.
شركت برق منطقه ای فارس  

شناسه آگهی : 1201186 

"آگهی مناقصه عمومی - یک مرحله ای "
شماره مرجع: 1400-68 شركت برق منطقه ای فارس

شماره  به  گیرنده  سه  و  رادیوسوند  عدد   3000 خرید  ای  مرحله  دو  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  کشور  هواشناسی  سازمان 
2000003010000024 را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا 
ارائه پیشنهاد مناقصه  گران و بازگشایی پاکت  ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه  گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت  نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 
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احمد مهدوی :صنعت 
پتروشیمی می تواند اقتصاد 

ایران را احیا کند 

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی 
ایران معتقد اســت صنعت پتروشیمی نعمتی است که 
خدا به این کشور داده و می تواند اقتصاد ما را احیا کند. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی پتروشــیمی جــم، احمد 
مهدوی در نشســت با اعضای کمیســیون صنایع مجلس 
شورای اسالمی و مدیرعامل و جمعی از مدیران پتروشیمی 
جم عنوان کرد: ما کمیسیون صنایع را به خودمان خیلی 
نزدیک می دانیم و احساس می کنیم که مشکالت را درک 
می کند، توقع این است که به ما کمک شود چرا که اگر 

شما ما را پشتیبانی نکنید دچار مشکل می شویم. 
 وی ضمــن تشــکر از اعضــای کمیســیون صنایــع و 
هیئت رئیسه مجلس و فراکسیون توسعه صادرات گفت: 
راه انــدازی واحــد PDH پتروشــیمی جــم بــه تولیــد خاویار 
پتروشــیمی کمک می کند، یعنی از طرح های پیشــران با 

ارزش افزوده است. 
 دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی 
ضمن تبریک به دکتر علیزاده، مدیرعامل پتروشیمی جم 
بیان کرد: با شــناختی که از ایشــان داریم و دلســوزی و 
روابط خوب ایشان با مسئولین کشور، قطعا منشا خیر 

هستند. 
 مهــدوی خاطرنشــان کــرد: ایشــان از جنــس مــردم 
هستند و پیش از این تالش و دلسوزی و فعالیت ایشان 
را در کســوت نمایندگــی مجلــس و دیگر جایگاه هایی که 
حضور داشته اند دیده ایم. ان شالله با این دلسوزی ویژه 
در مجموعه زحمتکش و پرتالش جم نیز موفق و سربلند 

باشند. 
 وی با اشاره به تحریم و مسائل و مشکالت ناشی 
از آن اظهار کرد:  اگر از صنعت پتروشیمی حمایت شود 
تــا ده ســال دیگــر نیــازی بــه ارز نفــت وجــود نــدارد و ارز 
پتروشیمی ها حداقل 60 الی 70 درصد نیاز کشور را تامین 

می کند و مشکالت تحریم به حداقل می رسد. 
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی 
یــادآور شــد: صنعــت پتروشــیمی بــه عنــوان راه نجــات 
و لوکوموتیــو حرکــت اقتصــادی کشــور می توانــد نقــش 
 ایفــا کنــد بــه شــرطی کــه حرف هــا و نیازهــای مــا را درک

 کنند.

ثبت رکوردهای جدید 
 پتروشیمی خلیج فارس 

در بازار سرمایه
صورت های مالی حسابرســی شــده شرکت صنایع 

پتروشیمی خلیج فارس در سامانه کدال قرار گرفت.
بــه گــزارش روابط عمومی گروه صنایع پتروشــیمی 
خلیج فارس، در آستانه برگزاری مجمع عمومی سالیانه 
برگــزار شــود،  مهــر  روز ١٨  در  اســت  قــرار  کــه  فــارس 
صورت های مالی حسابرســی شــده این شرکت که حاوی 
اعــداد و ارقــام افتخارآمیــز و  کم نظیــری از نظــر درآمــد و 
سودآوری بزرگ ترین شرکت بازار سرمایه است، بر روی 

سامانه کدال قرار گرفت.

اشرف زاده خبر داد: آغاز اخبـــــــــــــــــار
عملیات اجرایی پارک های پایین 

 دستی اوره رزینی لردگان 

و پتروشیمیایی بروجن
مدیرعامل شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری 
ایرانیان )پترول( از انتخاب سرمایه گذار بخش خصوصی 
برای احداث پارک های پایین دســتی اوره رزینی لردگان 
و پتروشــیمیایی بروجن در استان چهارمحال وبختیاری 

خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی شــرکت گروه پتروشیمی 
ســرمایه گذاری ایرانیــان )پتــرول(، رســول اشــرف زاده با 
اشاره به اینکه توسعه صنایع تکمیلی و احداث پارک های 
صنعتی پایین دستی از سیاست های اصلی شرکت صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس و پترول است، تصریح کرد: هدف 
از این کار تکمیل زنجیره ارزش، ایجاد اشــتغال پایدار، 
جلوگیــری از واردات برخــی محصــوالت و خــروج ارز از 
کشور، رونق تولید و شکوفایی اقتصاد با ارزش افزوده 

باال در مناطق کمتر توسعه یافته است. 
وی اظهار داشــت: بــرای احداث پارک صنعتی اوره 
رزینــی، بــا ظرفیــت ۱۱۵ هــزار تــن در لــردگان از طریــق 
فراخوان عمومی سرمایه گذار بخش خصوصی انتخاب و 
پس از تشکیل شرکت مشارکتی فاز اجرایی احداث پارک 

آغاز شده است. 
اشرف زاده با اشاره به اینکه پارک اوره رزینی لردگان 
بــا حــدود ۴۵ واحــد در 6 زون بــا مجموعــه ظرفیت ۱۱۵ 
هزار تن و ســرمایه گذاری حدود دو هزار میلیارد تومان 
احــداث می شــود، اظهــار کــرد: بــا اجــرای ایــن پــارک ۱۹ 
محصول متنوع از جمله انواع کودشیمیایی، پالستیک ها 
و سیستم های جلوگیری کننده آالیندگی خودرو تولید و 
برای دو هزار و ۸00 نفر اشتغال مستقیم ایجاد می شود 

که به توسعه منطقه کمک می کند  . 
نایب رییس هیات مدیره شرکت گروه پتروشیمی 
ســرمایه گذاری ایرانیــان )پتــرول( بــا اشــاره بــه فراخوان 
جذب ســرمایه گذار برای اجرای طرح پارک پتروشــیمایی 
بروجن، تصریح کرد: خوشبختانه سرمایه گذاران بخش 
خصوصــی اســتقبال خوبی از مشــارکت در احــداث این 
پــارک پاییــن دســتی داشــتند به نحوی که ســه شــرکت 
بخش خصوصی از طریق فراخوان برای مشارکت اعالم 
آمادگــی کردنــد و پس از تصویب میزان ســهامداری هر 
کدام از آنان در هیات امنای احداث پارک پایین دستی 
پتروشیمیایی بروجن فعالیت های مقدماتی جهت ثبت 

شرکت و سایر اقدامات آغاز شده است. 
وی خاطر نشان کرد: این پروژه با ۴۸ واحد صنعتی 
در 6 زون و بــا ســرمایه گذاری حــدود چهار هزار میلیارد 
تومان و استفاده از ۱0 نوع خوراک متنوع، 6۵ محصول 
را تولیــد خواهــد کــرد کــه عمــده آن هــا وارداتی اســت و 
بــرای نخســتین بار در کشــور تولیــد می شــود کــه از آن 
جملــه می تــوان به تولید ورق های ABS، پالســتیک های 
مصنوعی، کاهش دهنده آالینده ها Adblue، الســتیک 

خورو، پلی استایرن ها و… اشاره کرد. 
به گفته مدیرعامل پترول با بهره برداری از این واحد 
برای سه هزار و ۱۳0 نفر اشتغال مستقیم و هفت هزار و 

۱۸۵ نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد خواهد شد. 
به گفته وی، مطالعات بازار، محصوالت مورد نیاز 
کشور، فناوری در دسترس، نرخ بازگشت سرمایه باال، 
خوراک در دسترس، میزان سرمایه گذاری، رعایت مسائل 
زیســت محیطی و میزان آب مورد نیاز، اصولی هســتند 
که شرکت پترول در اجرای طرح های خود مدنظر دارد. 
شایان ذکر است پترول ۹ طرح با مجموع ظرفیت 
6۵0 هزار تن و ۸00 میلیون یورو سرمایه گذاری در دست 
اجرا دارد که دو طرح در سال ۱۴0۱ به بهره برداری می رسد 
و همچنین ۵ پارک صنعتی پایین دستی با ظرفیت ۳۸۱ 
هزارتن و سرمایه گذاری حدود ده هزار میلیارد تومان در 

دست دارد. 
هیات امنای پارک اوره لردگان و پارک پتروشیمیایی 
بروجــن شــامل اســتاندار چهارمحال وبختیــاری، مدیــر 
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان، نمایندگان 
شهرســتان های لــردگان و بروجــن در مجلــس شــورای 
اســالمی، معــاون هماهنگی امــور اقتصادی اســتاندار و 
همچنین شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان 

)پترول(، است.

از چالش های جدی در مدیریت فعالیت های 
مولد به خصوص صنعتی در ایران، برنامه ریزی و 
عمل به آن است ولی به نظر می رسد، در صنعت 
خــودروی ایــران باالخره یکــی از دوقلوها موفق 

شده بر این چالش فائق بیاید.
خبر این بود: »گروه خودروسازي سايپا با 
توليد ۲۱۲ هزار خودرو در شــش ماهه نخســت 
امســال، عالوه بر ثبت رشــد ۵ درصدي نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته، ۱00 درصد برنامه 
توليدي خود در سال جاري را نيز محقق كرد«. 
اتفاقــی کــه از نظر یک خواننده عام تنها از این 
زاویــه اهمیــت دارد کــه تحقــق برنامــه تولید از 
 سوی سایپا و جبران عقب ماندگی سالهای قبل

می تواند در کاهش تب قیمت خودرو در بازار 
موثر واقع شود.

اما از منظر فنی و اقتصادی اگر به موضوع 
نــگاه شــود، اهمیــت افزایــش تولیــد در مراتــب 
بعدی قرار می گیرد. در واقع نقطه اثر این خبر، 
خود فعل تحقق است. در اقتصاد پرآشوب ایران 
به خصوص در ســالهای اخیر که اوج تحریم ها 
را پشت سر می گذاریم، مدیران صنعتی کشور 
دچار سردرگمی بودند؛ اگر دلیل این سردرگمی 
را بخواهیم پیدا کنیم نیازی نیست خیلی راه دور 
 برویــم. ایــن عنوان تکــراری را به خاطــر بیاورید:

» 70 درصد کاالهای وارداتی به کشــور ماشــین 
آالت و کاالهای واسطه هستند«.

دقیقــا ایــن عبــارت که ســه دهــه مدیران 
اقتصــادی و برنامــه ریــزان دولتــی از آن بــرای 
توجیــه ارقــام رو بــه رشــد واردات اســتفاده می 
کردند با اوج گیری تحریم ها به پاشــنه آشــیل 
اقتصــاد ایــران بدل شــد. اشــتباه نکنید منظور 
حمایــت از سیاســتهای جایگزینــی واردات یــا 
تبلیغ مفهوم خودکفایی صد درصدی نیســت، 
بلکــه تنها بیان موضوع و تحلیل دالیل اتفاقی 
اســت کــه در اقتصــاد کشورشــاهدش بودیــم.
سهم باالی مواد اولیه، ماشین آالت و کاالهای 
گویــای  کشــور  واردات  ســبد  در  ای  واســطه 
خالهای بیشــمار در زنجیره تولید کشــور است 
که به هر دلیل رخ داده از دسترســی نداشــتن 

بــه فنــاوری تولید این محصوالت تا عدم صرفه 
تولیــد بــه هــر شــکل صنعت خــودرو ایــران نیز 
بخشــی از این ســاختار بوده و در آشــفته بازار 

تحریم ها دچار اختالل جدی شد.
انبــار  شــدن  پــر  تولیــد،  خطــوط  توقــف 
خودروســازان از خودروهای نیمه تمامی که به 
دلیل نداشتن قطعات کلیدی مانند واحد کنترل 
الکترونیک )ECU( یا حتی انژکتور امکان حرکت 
هم نداشتند؛ همه و همه تبعات همین آشفتگی 
بود. در این دوره هیچ یک از خودروسازان کشور 
نتوانستند آمارهای تولید اواخر دهه هشتاد را 
محقق کنند و در عمل هیچ یک از برنامه های 
آنهــا فراتــر از ســطوری کــه بر صفحــات کاغذی 
نقش بسته بود نرفت.اگر بگوییم در این دوران 
کــه مصــادف بــود با خــروج شــرکای خارجــی از 
کشور، صنعت خودروی ایران به کما رفته، اغراق 

نکرده ایم.
اما در ادامه صنعت خودرو و مدیران آن که 

درگیر این آشفتگی شده بودند با توجه به موضوع 
رفــع گلوگاههــای تولیــد به بومی ســازی روی آور 
شــدند، اتفاقی که هنوز در گامهای نخســت آن 
قرار داریم ولی از روند غلط گذشــته که بیشــتر 
 نمایش تولید داخلی بود تا تولید واقعی، فاصله 

جــدی گرفتنــد. اگرچــه در ایــن مســیر هنــوز در 
ابتدای راه قرار داریم ولی عملکرد سایپا نشان از 
دســتاوردهای بزرگی دارد که باید از آن حراست 
کرد. این گروه خودرو ساز در نیمه نخست سال 
۱۴00 توانســت ۱00 درصــد برنامــه تولیــد خود را 
محقــق کنــد و در کنار آن در ســایت های تولیدی 
خود در شــركت های سایپا، پارس خودرو، بن رو، 
سایپاســیتروئن، زامیاد و ســایپادیزل تعداد ۲۱۲ 
هزار دســتگاه انواع محصوالت ســواری و تجاری 
تولیــد كند كه این میزان، نســبت به تولید ۲0۳ 
هزار دســتگاهی در مدت مشابه پارسال، حاكی 
از رشــد ۵ درصــدی اســت. نکتــه حائــز اهمیــت 
بعدی هم این اســت که این خودروســاز از سال 

گذشــته تولیــد پرتیراژترین خــودرو داخلی یعنی 
خانــواده پرایــد را متوقف كرده و با وجود شــیوع 
بیمــاری کرونــا موفــق شــده برنامه تولیــد خود را 

عملیاتی کند.
همانطــور کــه اشــاره شــد دســتاورد قابل 
توجه این گروه خودروساز برنامه ریزی و تحقق 
برنامــه تدوینــی اســت کــه در شــرایط پیچیــده 
اقتصاد کشــور به واقع یک دســتاورد مدیریتی 
تلقــی شــده و قابــل تقدیــر اســت و بایــد گفت 
برنامه محوری در سایپا به نتیجه رسیده است 
ولی باید توجه داشــت این روند نیازمند پایش 
و حراست است، مدیران سایپا و کل مجموعه 
این گروه خودروسازی ضرورت دارد با توجه به 
پیــش زمینــه هایی که این دســتاورد را رقم زده 
به پاســداری از آن بپردازند و این مســئله نباید 
در آینــده بــا تغییــرات مدیریتی دچار خدشــه و 
یــا قربانــی رفتارهای سیاســی مدیــران و برنامه 

ریزان دولتی شود.

آییــن تکریــم و معارفه مدیرعامل شــرکت 
فوالد مبارکه با حضور وجیه اله جعفری معاون 
وزیــر صمــت و رئیــس هیأت عامــل ایمیــدرو، 
علــی نبــوی دســتیار ویــژه وزیر صمــت و رئیس 
هیأت مدیــره شــرکت فــوالد مبـــارکـــــه، پرویــن 
صالحی نماینده مردم شریف شهرستان مبارکه 
در مجلس شورای اسالمی، مدیرعامل، معاونین 

و مدیران گروه فوالد مبارکه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار فوالد، وجیه اله جعفری 
معاون وزیر صمت و رئیس هیأت عامل ایمیدرو 
در ایــن مراســم بــا بیــان ایــن کــه مســئولیت ها 
رفتنی و آزمونی برای همه ماست، ضمن تقدیر 
از بنیان گذاران شــرکت فــوالد مبارکه و مدیرانی 
کــه مســئولیت اداره فــوالد مبارکــه را از ابتــدای 
راه اندازی قبول کرده اند، اظهار کرد: امروز فوالد 
مبارکــه همچــون نگینــی در خاورمیانه و شــمال 
آفریقا می درخشد و با تأمین ۳0 درصدی فوالد 
و 70 درصــدی ورق کشــور، می توانــد توســعه 

جدّی تری پیدا کند.
وی در ادامــه ضمــن تقدیــر از کســانی کــه 
همواره تالش کرده اند تا فوالد مبارکه به عنوان 
یک صنعت ملّی در جای جای کشور کمک رسان 
باشد، افزود: شرکت فوالد مبارکه اکنون اثر خود 
را بر اقتصاد ملّی گذاشته است؛ از وزیر محترم 
صمت که با قبول پیشنهاد ما برای انتخاب آقای 
طیب نیا به عنوان مدیرعامل جدید فوالد مبارکه 

و فــردی از داخــل این مجموعه اســت، قدردانی 
می کنــم چراکــه قــرار اســت بــا حضــور ایشــان 
توسعه های جدّی در فوالد مبارکه محقق شوند.
رئیــس هیأت عامــل ایمیــدرو بــا بیــان ایــن 
کــه مشــکالت زیــادی را پشــت ســر گذاشــته ایم و 
می توانیــم بــا شــرایط جدیــد تحوالت جــدّی را رقم 
بزنیم، خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه جایگاه خاص 
خود را دارد و قطعاً می تواند با همتی که در همه 
فعّاالن آن وجود دارد، تحوالت بنیادینی در فوالد، 
زنجیره هــای بعــدی و ایجاد ارزش افــزوده باال رقم 

بزند و افتخارات جدیدی را نیز به دست آورد.
جعفری با اشــاره به این که بخش معدن و 
صنایع معدنی از بخش های مهم کشــور اســت و 
نقش مهمی در حوزه اقتصادی کشــور ایفا کرده، 
تصریــح کــرد: شــرکت های بزرگی همچــون فوالد 
مبارکه توانسته اند به خوبی این نقش را در ابعاد 
مختلــف و بــا وجــود تحریم هــا و همــه مشــکالت 
موجود، ایفا کرده و به اقتصاد کشور کمک کنند. 
وی بــا بیــان ایــن کــه ارزش مــواد معدنــی 
برجــای کشــور حــدود ۳۹ میلیــارد دالر اســت، 
اذعان داشت: این در حالی است که اکتشافات 
معدنی کامل نشده و نیازمند اکتشافات جدید و 
در عمق هستیم و در چند سال اخیر نیز به این 

عدد، حدود 7 میلیارد دالر اضافه شده است.
معــاون وزیر صمت تأکید کــرد: اگر بخش 
معدن و صنایع معدنی را با شرایط موجود در نظر 

بگیریم و آن را به سرمایه گذاری تبدیل کنیم، در 
ســال های آتی بیش از هزار و ۵00 میلیارد دالر 

ارزش ایجاد خواهد کرد. 
جعفــری ادامــه داد: ســهم ارزش افــزوده 
معــدن و صنایع معدنی کشــور حــدود ۳0درصد 
صنعت بوده و سهم اشتغال آن ۲6 درصد است؛ 
سازمان ایمیدرو نیز در این مدت تالش کرده تا 
با شرکت های وابسته به خود و همکاری آن ها، 
ســرمایه گذاری های زیادی انجام دهد، به طوری 
که تا پایان سال ۹۹ به میزان ۲۳.۵ میلیارد دالر 
ســرمایه گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی 
از طریق سازمان ایمیدرو و شرکت های تابعه آن 
انجام گردید و تا سال ۱۴0۴ نیز ۱۲ میلیارد دالر 

به این عدد اضافه خواهد شد.
وی اضــــافه کرد: ســــال گـــذشتــــه در حوزه 
دالر  میلیــارد   ۳.۵ حــدود  معــدن  و  صنعــت 
سرمایه گذاری انجام شده و طرح های آن تکمیل 
شــده اســت؛ در سال ۱۴00 نیز حدود ۲ میلیارد 
دالر طــرح تکمیــل و افتتــاح خواهد شــد که ۱.۲ 
میلیــارد دالر شــروع اجرای ایــن پروژه ها خواهد 
بود و ادامه این کار اشتغال زایی و رونق تولید را 
به همراه خواهد داشت و به اقتصاد کشور کمک 

خواهد کرد. 
رئیــس هیأت عامــل ایمیــدرو عنــوان کــرد: 
شــرکت فــوالد مبارکــه از جمله واحدهــای بزرگ 
صنعتــی اســت کــه نقــش به ســزایی در ایجــاد 

زیرساخت ها داشته است؛ البته همه واحدهای 
صنایع معدنی در تأمین آب و برق کشور در حال 
تــالش هســتند و این به نفع خــود آن ها خواهد 
بود تا زیرساخت پایداری در آینده داشته باشند. 
وی تأکیــد کــرد: تأمیــن مــواد اولیــه به ویــژه 
سنگ آهن و کنسانتره از معضالت فوالد مبارکه 
اســت کــه مدیرعامل جدیــد این مجموعه باید به 
آن توجــه داشــته باشــد؛ ایمیــدرو نیــز قطعــاً در 
برنامه هــای خــود به این موضوع توجه داشــته تا 
بــا حمایت وزارت صمت بســته تأمین مواد اولیه 
دنبال و به نتایج مثبتی برسد و فوالد مبارکه نیز 
برای تأمین نیاز مواد اولیه خود نگرانی نداشته و 
بــه دنبــال ایجاد ارزش افزوده بیشــتر در صنعت 
باشــد. جعفری با بیان این که ســهم سنگ آهن 
در فــوالد حــدود ۹۸ درصــد اســت، یــادآور شــد: 
ســهم فــوالد در زیربناهــا و مجموعــه شهرســازی 
حــدود ۵۲ درصــد، در حمــل و نقــل ۱7 درصــد و 
در ماشــین آالت نیــز ۲7 درصــد می باشــد؛ قطعــاً 
توسعه فوالد کشور را باید به سمتی ببریم که اثر 

وضعی و اصلی خود را در اقتصاد داشته باشد.
فــوالد  کــه توســعه در  ایــن  بیــان  بــا  وی 
مبارکــه امــری مهم اســت که باید محقق شــود، 
اضافــه کــرد: آنچه انتظــار می رود این اســت که 
فــوالد مبارکــه بــا تیم جدیــد و کاری خــود بتواند 
رکوردهــای جدیــد را همچــون مدیــران قبلــی به 

ثبت برساند. 

ضرورت تحقق توسعه و كمك به زیرساخت ها توسط فوالد مباركه 

برنامه محوری در سایپــــا نتیجه داد
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رونوشت آگهی حصروراثت
خانم فاطمه حسـنی دارای شناسـنامه شـماره 1391 به شـرح دادخواسـت به کاسه 
1400-458-111 در این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان احمد حسنی به شماره شناسنامه 1586 در تاریخ 1400/6/12 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی  منحصر است 
بـه 1- بهمـن حسـنی فرزنـد احمـد بـه ت.ت 1372/10/5 بـه ش ملـی 6470023061 
ملـی  بـه ش  بـه ت.ت 1381/2/29  احمـد  فرزنـد  حسـنی  الهـه   -2 متوفـی  پسـر 
6470080677 دختـر متوفـی 3- الهـام حسـنی فرزنـد احمـد بـه ت.ت 1384/5/27 
بـه ش ملـی 6470156916 دختـر متوفـی 4- نازنیـن زهـرا حسـنی فرزنـد احمـد بـه 
ت.ت 1396/12/26 بـه ش ملـی 6470156916 دختـر متوفـی 5- فاطمـه حسـنی 
فرزنـد مجتبـی بـه ت.ت1348/11/8 بـه ش.ش1391همسـر متوفـی اینـک بـا انجـام 
تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـور را در یـک نوبـت آگهـی مـی نماید تا هرکسـی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظـرف یـک مـاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد. م.الـف: 961
دبیرخانه حوزه 111 شورای حل اختالف قهاوند  

آگهی فقدان سند مالکیت
خانـم نسـرین شـهبازی بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلـی مصـدق بـه مهـر دفترخانـه 
37 همـدان برابـر وارده شـماره 19425/1400 مـورخ 1400/06/24  مدعـی اسـت کـه سـند 
مالکیـت سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ پـاک 10/9718/55589 واقـع در حومـه بخـش 
یـک همـدان بـه شـماره مسلسـل 089588 سـری ه 99 شـماره دفتـر امـاک الکترونیـک 
140020326001007620 بنـام خانـم نسـرین شـهبازی بـه علـت نامعلـوم مفقـود گردیـده 
و نـزد کسـی در بیـع شـرط نیسـت، لـذا بـه اسـتناد تبصـره الحاقـی بـه مـاده 120 آئیـن نامـه 
قانون ثبت بدینوسـیله آگهی می شـود تا هرکسـی مدعی انجام معامله و یا وجود سـند 
مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی طـی مـدت 10 روز بـه اداره ثبـت 
اسـناد و امـاک مراجعـه و ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیت و یا سـند معاملـه اعتراض خود 
را کتبـا تسـلیم نمایـد درصـورت انقضـاء مـدت واخواهی و نرسـیدن اعتراض و یـا درصورت 
اعتـراض چنانچـه اصـل سـند مالکیـت ارائـه نگـردد سـند مالکیـت المثنـی بـه نـام متقاضـی 
صـادر و تسـلیم خواهـد شـد. مراتـب بـر اسـاس آخریـن اطاعـات سیسـتم جامـع تهیـه و 

گـزارش شـده اسـت. م.الـف: 970 
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان – از طرف بهرام زارع زادگان 

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای عبـاس قدیمـی بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلـی مصـدق بـه مهـر دفترخانـه 37 
همـدان برابـر وارده شـماره 19425/1400 مـورخ 1400/06/24  مدعـی اسـت کـه سـند 
مالکیـت سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ پـاک 10/9718/55589 واقـع در حومـه بخـش 
یـک همـدان بـه شـماره مسلسـل 089587 سـری ه 99 شـماره دفتـر امـاک الکترونیـک 
140020326001007618 بنـام آقـای عبـاس قدیمـی بـه علـت نامعلـوم مفقـود گردیـده و 
نـزد کسـی در بیـع شـرط نیسـت، لـذا بـه اسـتناد تبصـره الحاقـی بـه مـاده 120 آئیـن نامـه 
قانون ثبت بدینوسـیله آگهی می شـود تا هرکسـی مدعی انجام معامله و یا وجود سـند 
مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی طـی مـدت 10 روز بـه اداره ثبـت 
اسـناد و امـاک مراجعـه و ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیت و یا سـند معاملـه اعتراض خود 
را کتبـا تسـلیم نمایـد درصـورت انقضـاء مـدت واخواهی و نرسـیدن اعتراض و یـا درصورت 
اعتـراض چنانچـه اصـل سـند مالکیـت ارائـه نگـردد سـند مالکیـت المثنـی بـه نـام متقاضـی 
صـادر و تسـلیم خواهـد شـد. مراتـب بـر اسـاس آخریـن اطاعـات سیسـتم جامـع تهیـه و 

گـزارش شـده اسـت. م.الـف: 971 
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان – از طرف بهرام زارع زادگان 

93 درصد سد های 
خوزستان خالی است

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان اعالم کرد 
که حدود ۷ درصد از مخازن ســد های خوزســتان آبدار 
اســت و در ســد دز حــدود ۵ درصــد آب وجــود دارد که 

بدترین وضع را در میان سد ها دارد.
بــه گــزارش ایلنــا، فرهاد ایزدجو گفــت: با توجه به 
برآورد هــای انجــام شــده، در اوضاع محتمــل پیش بینی 
شــده بــرای پاییــز، بــا کمبــود حــدود ۲ میلیــارد و ۶۰۰ 
میلیــون متــر مکعبــی آب مواجــه هســتیم کــه ایــن عدد 

برای پیش بینی های با وضع بدتر باالست.
او بیان کرد: تصویب الگوی کشــت پاییزه از جمله 
اقدامــات در مدیریــت کمــی آب بــوده اســت. همچنیــن 
برداشــت های کشــت و صنعت ها محدود شــده است تا 

بیشتر از حد مجاز برداشت نداشته باشند.
مدیرعامــل ســازمان آب و بــرق خوزســتان تصریــح 
نیشــکری  شــرکت های  حــد  از  بیــش  برداشــت  کــرد: 
آب پایین دســت را از نظــر کمــی و کیفــی دچــار مشــکل 
می کنــد و در حوضــه دز، کشــت کلــزا و چغنــدر ممنــوع 
شــده اســت؛ امــا در برخــی از حوزه هــا تا حــدودی مجاز 
است که کشت شود. ایزدجو با بیان اینکه ۳ میلیارد و 
۳۴۸ میلیون متر مکعب آب برای کشت پاییزه مصوب 
شــده اســت، ادامه داد: طرح میان مدت آبرســانی غدیر 
در ســه جبهه کاری فعال اســت و با اجرای آن، کیفیت 
آب حدود ۵۰ درصد بهبود پیدا می کند و دبی از ۱۰ متر 
مکعب به ۲۰ متر مکعب افزایش خواهد یافت و اکنون 
پیشــرفت فیزیکی طرح میان مدت آبرسانی غدیر حدود 
۱۷.۵ درصــد اســت و پیش بینــی می کنیم در مدت زمان 

هشت ماه این طرح اجرایی و به اتمام برسد.

مدیر کل نوسازی مدارس 
خراسان شمالی :۷۴ پروژه 

نوسازی مدارس خراسان شمالی 
در سال جاری افتتاح می شود

مــدارس  تجهیــز  و  توســعه  نوســازی،  کل  مدیــر 
خراســان شــمالی از افتتاح ۷۴ پروژه آموزشــی شــامل 
اســتخر دانش آموزی، ۱۱۵ کالس درس و ۳۵ خوابگاه 

و نمازخانه با کمک خیرین در سال جاری خبر داد.
امیــن فالح کوشــکی در گفت وگو با ایســنا تصریح 
کــرد: بــرای ســاخت ایــن پروژه هــا بیــش از ۸۹ میلیــارد 
تومان هزینه شده است و زیر بنای این مجموعه ها ۲۷ 

هزار و ۴۳ متر مربع است.
حــوزه  در  خیریــن  تعهــدات  بــا  رابطــه  در  او 
 ۴۰۰ و  میلیــارد   ۳۲ حــدود  کــرد:  بیــان  مدرسه ســازی 
میلیــون تومــان در قالــب ســاخت ۴۰ پــروژه از تعهــدات 
خیریــن در ســال جــاری بــوده اســت کــه هم اکنــون ۷۰ 
پروژه شــامل پروژه های تعهد داده شــده سال گذشته و 

جاری در حال اجرا است.
مــدارس  تجهیــز  و  توســعه  نوســازی،  کل  مدیــر 
خراسان شمالی با بیان اینکه بیش از دو درصد مدارس 
استان فرسوده هستند، گفت: با توجه به وضع ویروس 
کرونا فرصت بیشتری برای ترمیم و بازسازی مدارس به 
وجــود آمــد و اکنــون بیــش از ۱۸۰ پــروژه بــا ۴۰۰ کالس 

درس در دست اقدام است.
فــالح کوشــکی بــا بیــان اینکــه اعتبــارات اداره کل 
نوســازی مدارس در ســال ۹۷ از تمام منابع ۴۷ میلیارد 
تومــان بــود، افــزود: ایــن اعتبــارات در ســال ۹۸ بــه ۸۵ 
میلیــارد تومــان و در ســال ۹۹ بــه ۱۳۰ میلیــارد تومــان 
رسید که نشان دهنده رشد ۱۷۰ درصدی اعتبارات است 
و با این اعتبارات ســرعت ســاخت و نوســازی بناها نیز 
افزایــش یافــت و جــزو پنــج اســتان برتــر در زمینه رشــد 
اعتبــارات شــدیم. او دربــاره اقدامــات مهــم انجام شــده 
در ســال جــاری خریــد تجهیــزات بــرای مــدارس گفــت: 
حــدود شــش میلیارد تومــان تجهیزات بــرای مدارس در 
حال ســاخت خریداری شــده اســت و برای مدارس فنی 
و حرفــه ای حــدود یــک میلیــارد و ۹۰۰ میلیــون تومــان 
تجهیــزات خریــداری و تحویل به آموزش و پرورش داده 
شــد که تأثیر به ســزایی در بهبود یادگیری بخش فنی و 
کار و دانش داشــته اســت. مدیر کل نوســازی، توســعه 
و تجهیــز مــدارس خراســان شــمالی در زمینــه تهیــه قیر 
رایــگان اظهار کرد: ســال گذشــته بیــش از ۴۵ هزار متر 
مربــع ایــزوگام اســتاندارد و بــا کیفیــت خریــداری و بــه 

مدارس تحویل داده شده است.
فــالح کوشــکی یکــی دیگــر از مهم تریــن اقدامــات 
انجــام شــده در ســال گذشــته را طــرح مکان یابــی بــرای 
گذشــته  ســال  افــزود:  و  دانســت  اســتان  در  مــدارس 
خراسان شمالی جزو یکی از  چهار استان برتر در زمینه 

مکان یابی مدارس بوده  است.
در پایــان او بــا بیــان اینکــه به زودی در ســال جاری 
شاهد افتتاح این مکان یابی ها خواهیم بود، اضافه کرد: 
در جشــنواره شــهید رجایی که ســال گذشــته برگزار شد 
بــه عنــوان برترین اســتان مطرح شــدیم و امیدواریم در 

سال جاری نیز جزو برترین رتبه های کشوری باشیم.
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نماینده مهریز: حمایت 
از واحدهای تولیدی عامل 

ایجاد اشتغال پایدار می شود
نماینــده مهریــز در مجلــس شــورای اســالمی بــا 
بیــان اینکــه مانع زدایــی از فعالیــت  در بخــش تولیــد و 
اشــتغال بایــد محــور و اقدام عملی مســئوالن و تمامی 
دســتگاه های اجرایــی قــرار گیــرد، گفــت: پشــتیبابی از 
واحدهــای تولیــدی و صاحبــان صنایــع، موجــب رونق و 

ایجاد اشتغال مولد، مفید و پایدار است.

شــرکت  در ۳۷۸  نفــر   ۵۰۰ و  هــزار  ســه  اکنــون 
و  کشــاورزی  خدماتــی،  تولیــدی،  صنعتــی،  تعاونــی 
دامــداری شهرســتان مهریــز در ســه گرایــش تولیــدی، 

توزیعی و خدماتی فعالیت دارند.
یک هــزار و ۱۶۲ کارگاه کوچــک و بزرگ با حضور ۱۰ 
هــزار و ۷۴۶ نفــر در ایــن شهرســتان فعــال اســت و  در 
شــهرک های صنعتی مهریز شــامل شــهید چمــران، ۱۹۶ 
هکتاری، هرفته، ناحیه صنعتی بهادران و شهرک سنگ 

و یزد مهر افزون بر سه هزار نفر اشتغال دارند.
به گزارش ایرنا، محمدرضا صباغیان بامداد شــنبه 
در دیــدار بــا رئیــس و کارمندان اداره تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعــی مهریــز دربــاره شــعار انتخاب شــده امســال از 
ســوی مقــام معظم رهبری با بیــان اینکه تاکنون در این 
خصــوص اقداماتــی صــورت گرفته اســت و باید به دلیل 
اهمیــت موضــوع در مقایســه بــا گذشــته بــه آن توجه و 
ادامــه داد:  مشــکالت ســد راه تولیــد برداشــته شــود، 
جهــش تولیــد و ایجاد زمینه برای اشــتغال جزو نیازهای 
اصلی است و باید همه برای تحقق اهداف تالش کنند.
بــرای  زمینــه  ایجــاد  کــرد:  اظهــار  مهریــز  نماینــده 
تقویت تعاونی ها با مشارکت مردم، همراهی مسئوالن 
و پیگیــری مطالبــات کارگران باید به طور جدی از ســوی 

متولیان در شهرستان بیش از گذشته پیگیری شود.
به گفته صباغیان، اگر تولید و اشــتغال در کشــور 
برای مردم و جوانان فراهم شــود، بســیاری از مشکالت 
جوانــان مرتفــع و جلــوی بخــش عمــده ناهنجاری هــا و 
آســیب های اجتماعــی گرفته می شــود، بنابرایــن در این 

خصوص باید همه همت خود را نشان دهند.
 

۵۴ هکتار زمین در شهرک های 
صنعتی چهارمحال و بختیاری 

واگذار شد
مدیرعامل شــرکت شهرک های صنعتی چهارمحال 
و بختیاری از واگذاری ۵۴ هکتار زمین به ۱۲۰ متقاضی 
بــرای ســرمایه گذاری در بخــش تولیــد در شــهرک های 

صنعتی استان در نیمه نخست امسال خبر داد.
اکنــون ۲۹ شــهرک و ناحیــه صنعتــی مصــوب در 
چهارمحال و بختیاری مســتقر اســت که در ۲۲ مورد از 
این شــهرک ها اوضاع برای واگذاری زمین به متقاضیان 
ســرمایه گذاری در بخش هــای مختلف تولید، خدماتی و 

صنفی فراهم است.
حمیدرضــا فــالح دیــروز در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
ایرنــا افــزود: در صورتــی کــه شــهرک صنعتــی شــماره ۲ 
شــهرکرد بــه بهره بــرداری رســیده بــود، واگــذاری زمین و 
سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی از میزان بیشتری 
برخوردار می شــد به همین دلیل عملکرد نیمه نخســت 
امســال در مقایســه بــا دوره مشــابه ســال گذشــته از 

افزایش محسوسی برخوردار نشده است.
او بــا بیــان اینکه هدف گذاری امســال اســتان برای 
واگذاری زمین در شهرک های صنعتی ۱۰۰ هکتار است، 
ابــراز امیــدواری کــرد: بــا بهره بــرداری از شــهرک صنعتی 

شماره ۲ شهرکرد تا پایان سال این مهم محقق شود.
مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی چهارمحال 
و بختیاری ادامه داد: همچنین در نیمه نخست امسال 
۱۸۰ میلیارد تومان برای ایجاد زیرساخت های آب، برق، 
گاز، روکش آسفالت و احداث معابر هزینه شده است.
فالح در ادامه از بازگشت به چرخه تولید ۱۲ واحد 
صنعتــی راکــد در اســتان در شــش ماهه نخســت ســال 
خبر داد و گفت: در راســتای این هدف ســتاد تســهیل و 
رفــع موانــع تولید در داخل شــهرک های صنعتی اســتان 
راه انــدازی شــده اســت و به صــورت میدانــی و با حضور 
ســرمایه گذاران مشــکالت واحدها پایش و برای رفع آن 

تالش می شود.
احیــای  بــرای  امســال  تعهــد  کــرد:  او خاطرنشــان 
واحدهــای صنعتــی راکــد، ۳۸ واحــد اســت کــه انتظــار 
مــی رود، ایــن برنامــه نیــز تا پایان ســال  به صــورت کامل 

محقق شود.
مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی چهارمحال 
و بختیاری مهم ترین چالش فراروی شهرک های صنعتی 
اســتان را تامین آب اعالم کرد و گفت: اکنون آب مورد 
نیــاز واحدهــای صنعتی با آبرســانی ســیار و کف شــکنی 
چاه ها در حال تامین است؛ اما با برنامه ریزی های انجام 
شــده، امید اســت که به زودی بتوان با تفاهم نامه ای که 
بــا شــرکت آب و فاضــالب انجــام شــده اســت، از محــل 
تصفیــه پســاب فاضــالب شــهرکرد آب مــورد نیــاز را بــه 

شهرک صنعتی شماره۱ و ۲ شهرکرد انتقال دهیم.
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گــروه توســعه اقتصادی تدبیر، وابســته 
بــه ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام)ره( 
در  امیــد  کارآفرینــی  صنــدوق  همــکاری  بــا 
از  حمایــت  و  تولیــد  از  پشــتیبانی  راســتای 
خرده مالــک  زعفــران کار  کشــاورزان  منافــع 
در اســتان های خراســان جنوبــی و خراســان 
رضوی، تسهیالت تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال 

پرداخت می کند.
به گزارش تدبیر رســانه، در سال تولید، 
پشــتیبانی ها و مانع زدایی هــا، گــروه توســعه 
اقتصــادی تدبیــر، وابســته بــه ســتاد اجرایــی 
فرمــان حضــرت امــام)ره(، بــه منظــور حمایت 
زعفــران کار  کشــاورزان  و  تولیدکننــدگان  از 
خرده مالــک، ســامانه ای را  طراحــی کــرده تــا 
زعفــران کاران اســتان های خراســان جنوبــی و 
خراســان رضــوی کــه زمین هــای کشــت کم تــر 
صنــدوق  همــکاری  بــا  دارنــد،  هکتــار   ۳ از 
کارآفرینــی امید تا ســقف مبلــغ ۵۰۰ میلیون 

ریال تسهیالت دریافت نمایند.
در  خرده مالــک  زعفــران کار  کشــاورزان 
مراجعــه  بــا  می تواننــد  مذکــور  اســتان های 
کشــاورزان  تســهیالت  ثبــت  »ســامانه ی  بــه 
 satkaz.ir زعفــران کار« بــه نشــانی اینترنتــی
اقــدام بــه ثبت نام ایــن تســهیالت و بارگذاری 
مــدارک مــورد نیــاز کننــد. هــدف از راه انــدازی 
ســامانه ی تســهیالت کشــاورزان زعفــران کار، 

بانکــی  تســهیالت  پرداخــت  ســازوکار  ایجــاد 
بــه زعفــران کاران بــا توثیــق گواهــی ســپرده ی 
کاالیــی زعفران بــه عنوان ضمانت بازپرداخت 

تسهیالت است.
دریافــت ایــن تســهیالت برخــالف ســایر 
تســهیالت بانکــی نیاز به ضمانــت فرد دیگری 
ندارد و کشــاورزان زعفــران کار می توانند برای 
ریــال،  میلیــون   ۵۰۰ تــا  تســهیالت  دریافــت 
گواهی سپرده ی کاالیی زعفران از بورس کاال 
را به عنوان ضمانت ارایه دهند. به این طریق 
که کشاورز بعد از برداشت زعفران، محصول 
خــود را بــه انبــار بــورس کاال تحویــل داده و 
گواهی سپرده ی زعفران را در اختیار صندوق 
کارآفرینی امید قرار می دهد و تسهیالت خود 

را به سهولت و سرعت دریافت می کند.
براســاس شرایط مندرج در این سامانه، 
تســهیالت  ایــن  بازپرداخــت  زمــان  مــدت 

قرض الحسنه یک ساله خواهد بود.
شــرایط دریافــت ایــن تســهیالت عبــارت 

است از:
۱. زمیــن کشــاورزی برای کشــت زعفران 
خراســان  و  رضــوی  خراســان  اســتان های  در 

جنوبی باشد.
امــکان تحویــل  ۲. کشــاورز زعفــران کار 
زعفــران بــه انبــار بــورس کاال و اخــذ گواهــی 

سپرده ی کاالیی زعفران را داشته باشد. 

۳. حداکثــر میــزان برداشــت و تحویــل 
زعفران به انبار بورس کاال ۵ کیلوگرم است.

حمایت از منافع زعفران کاران 
خرده مالک با تأمین نقدینگی 

مورد نیاز
طــرح  کارایــی  و  هــدف  بــا  رابطــه  در 
»حمایت از زعفران کاران خرد« از سوی گروه 
توســعه اقتصادی تدبیــر و صندوق کارآفرینی 
امیــد، الزم بــه ذکر این نکته اســت که ابتدای 
محصــول  عرضــه ی  و  برداشــت  زمــان  پاییــز 
زعفــران اســت و بــه احتمــال زیــاد بــه دلیــل 
افزایش ســطح عرضه، شاهد شوک نوسانات 
قیمتــی در بــازار و متضرر شــدن زعفران کاران 
خرده مالــک خواهیــم بــود. بنابرایــن بــا طــرح 
حمایــت مالــی و ارایــه ی تســهیالت بــا کارمــزد 
پایین عمالً نقدینگی مورد نیاز این کشاورزان 
زحمت کش تأمین می شــود و آن ها مجبور به 
عرضه و فروش محصوالت خود به قیمت های 
ناچیــز نخواهنــد بــود. بنابرایــن اعطــای ایــن 
منافــع  تأمیــن  راســتای  در  صرفــاً  تســهیالت 

کشاورزان زعفران  کار  خرده مالک است.
در ایــن خصوص باید خاطرنشــان کرد، 
کشــاورزان زعفــران کار الزم اســت هــر چــه 
زودتــر بــا مراجعــه بــه »ســامانه ی ثبت نــام 

تســهیالت کشــاورزان زعفــران کار«، نســبت 
بــه ثبــت درخواســت تســهیالت خــود اقــدام 
کننــد. در صورتــی کــه منابــع در نظــر گرفتــه 
شــده به طــور کامل اســتفاده شــود، آمادگی 
اعطــای  بــرای  منابــع  افزایــش  بــرای  الزم 
نیــز  را  زعفــران کاران  ســایر  بــه  تســهیالت 

خواهیم داشت.

اســتاندار کرمــان بــا بیــان اینکــه انجــام 
پــروژه مهم ۴۰۰۰ واحدی اقدام ملی مســکن 
در شــهر کرمــان بیــن دســتگاه های مختلــف 
پاســکاری می شــود، تاکیــد کرد کــه به همین 
دلیــل بایــد مقصــر یــا مقصــران به دادســتان 
معرفی شوند تا برخورد قانونی صورت گیرد.
دکتــر علــی زینی ونــد بامــداد شــنبه در 
جلســه شــورای مســکن اســتان کرمــان اظهار 
کــرد: پــروژه اقــدام ملــی مســکن از مهم تریــن 
پروژه هاست و اگر پروژه مذکور ستاد اجرایی 
در شــهر کرمان همراه بــا دیگر پروژه ها پیش 

رفتــه بــود، جــزو اســتان های پیشــتاز در طرح 
اقدام ملی مسکن بودیم.

نبــودن  پاســخگو  کــرد:  تاکیــد  او 
و  مانع تراشــی ها  مربوطــه،  دســتگاه های 
کوتاهــی در اجرای وظایف محموله در طرحی 
کــه مــردم منتظــر آن هســتند، غیرقابل قبول 

است.
اســتاندار کرمــان بیان کرد: پــروژه اقدام 
ملی مسکن برای افراد کم درآمد و مستضعف 
جامعه اســت و این ســومین جلســه ای اســت 
کــه بــرای اجــرای آن برگــزار می شــود، امــا بــا 

وجــود اینکــه در برخی اســتان ها همچون یزد 
واحدها به متقاضیان تحویل شده، در کرمان 
هنوز هیچ اقدام موثری انجام صورت نگرفته 

است.
زینی وند گفت: ستاد اجرایی فرمان امام 
تفاهم نامه هــای متعدد در حوزه اشــتغال زایی 
در اســتان کرمــان دارد کــه بــا موفقیــت نیــز 
اجرایــی شــده اند، تفاهمنامــه ۱۸ هزار شــغل 
با این مجموعه در اســتان منعقد شــده است 
و از برنامــه زمانبنــدی نیز جلوتر هســتیم، اما 
ایــن خدمــات بــه دلیــل پــروژه مســکن نبایــد 

مخدوش شوند.
او در ادامــه بــا یــادآوری قانــون جهــش 
محــوری  شــعار  گفــت:  مســکن  تولیــد 
رئیس جمهوری هم تولید یک میلیون مســکن 
بــود و ایــن قانــون مجلــس نویــد می دهــد که 
دولــت در تولید مســکن و با توجــه به تجارب 

دوره های قبلی موفق تر خواهد بود.
در پایــان اســتاندار کرمــان بهره گیــری از 
قانون جهش تولید مســکن را در ســاماندهی 
ســکونتگاه های  و  فرســوده  بافت هــای  بــه 

غیررسمی مورد تاکید قرار داد.

مدیر کل بنیاد مســکن انقالب اســالمی 
استان زنجان با اعالم اینکه این استان ۹۰۴ 
روســتا دارد کــه از ایــن تعــداد ۷۱۰ روســتای 
از  می شــود،  شــامل  را  خانــوار   ۲۰ بــاالی 
مطالعــه و تهیــه طرح هــادی ۷۰۹ روســتا بــا 

اقدامات الزم در این بخش خبر داد.
رضــا خواجــه ای دیــروز بــه مناســبت روز 
ملــی روســتا در نشســت خبری بــا خبرنگاران 
دربــاره فعالیت هــای مختلف ایــن نهاد افزود: 
بیــش از ۵۰ درصــد فعالیت هــای ایــن بنیــاد 
بــه حــوزه عمرانــی اختصــاص دارد و در واقــع  
آبادانــی  و  عمــران  بــه  را  خــود  فعالیت هــای 

روستاها معطوف کرده است.
او بــا بیــان اینکه میانگین کشــوری تهیه 
اســت،  شــده  اعــالم  درصــد   ۹۷ طرح هــادی 

ادامــه داد: این اســتان در ایــن زمینه باالتر از 
میانگیــن کشــوری قــرار دارد و ایــن در حالــی 
اســت کــه بنیــاد مســکن تعهــدی بــرای تهیــه 
طرح هــادی بــرای روســتاهای زیــر ۲۰ خانــوار 

ندارد.
مدیر کل بنیاد مســکن انقالب اســالمی 
زنجان اظهار کرد: بر این اساس بنیاد مسکن 
روســتای   ۶۰ بــرای  زنجــان  اســالمی  انقــالب 
پایین تــر از ۲۰ خانــوار شــامل ۲۰۰ خانوار نیز 
ایــن  مطالعــه طرح هــادی را انجــام داده کــه 
اقــدام مهــم بــه شــمار مــی رود و در مجمــوع 
۲۵۰ روســتای اســتان نیــز نیازمنــد بازنگــری 
طرح هــادی اســت کــه طبــق برنامه ریزی هــا و 
متناســب بــا اعتبــارات تخصیصــی ایــن رونــد 

سرعت بیشتری خواهد یافت.

خواجــه ای بــا بیــان اینکه اعتبــار مصوب 
پیش بینــی امســال از منابــع ملــی بــرای تهیــه 
طرح هــادی و بازنگــری آن ۲ میلیــارد و ۷۰۰ 
میلیون تومان است، گفت: این میزان اعتبار 
برای ۲۹ روســتای اســتان در نظر گرفته شده 
کــه بــرای بازنگــری طرح هــادی هزینــه خواهد 
شــد و از محل منابع اســتانی نیز یک میلیارد 

و ۶۹۰ میلیون برای ۲۰ روستا است.
طرح هــادی  اجــرای  کــرد:  اضافــه  او 
روســتایی اســتان ۵۸ درصد است که این کار 
در مجمــوع از ۷۱۰ روســتا بــرای ۴۱۳ انجــام 
گرفتــه اســت کــه خوشــبختانه بــه ایــن لحــاظ 
حــدود ۱۲ درصــد از میانگیــن کشــوری باالتــر 

هستیم.
مدیر کل بنیاد مســکن انقالب اســالمی 

زنجــان بــا بیــان اینکــه ایــن اســتان طی ســال 
گذشــته طرح هــادی را بــرای ۶۸ روســتا اجــرا 
کــرده اســت، گفــت: در ایــن ســال ۱۲ میلیارد 
تومان اعتبار ملی ابالغ شده بود که حدود ۶ 
میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون تومــان آن  تخصیــص 
یافت و طبق برنامه ۶۸ روستا مدنظر بود که 
اجرای طرح هادی برای ۴۷ روستا انجام شد.

محــل  از  کــرد:  خاطرنشــان  خواجــه ای 
منابــع ملــی نیــز ۵۳ روســتا در نظــر گرفتــه 
شــده بود که با تخصیص اعتبار این کار برای 
۳۰ روســتا انجام گرفت و در ســال جاری نیز 
اجــرای طرح هــادی ۶۲ روســتا بــا اعتبــار ۲۶ 
میلیــارد و ۷۰۰ میلیــون تومــان از محل منابع 
ملی برای ۴۸ روســتا با اعتبار تخصیصی ۱۰۰ 

درصد در حال انجام است. 

اعــالم  خلخــال  فرمانــداری  سرپرســت 
کرد که با تکمیل پروژه های زیرســاختی طرح 
بــزرگ بوم گردی و گردشــگری بام خلخال در 
بلنــدای ایــن شــهر زمینــه بهره بــرداری از آن 

به زودی فراهم خواهد شد.
از  بازدیــد  در  دیــروز  یگانــه  مســعود 
ایــن طــرح گردشــگری اظهارکــرد: بــرای ایجــاد 
 ۳۰ طــرح  ایــن  نیــاز  مــورد  زیرســاخت های 
میلیــارد ریــال تخصیــص یافتــه که بخشــی از 
آن بــرای تامیــن آب، برق رســانی، گازرســانی، 
شبکه فاضالب و ایجاد راه دسترسی به طرح 

بام خلخال هزینه شده است.

راه  آســفالت  و  تکمیــل  در  افــزود:  او 
دسترســی به این پروژه کوتاهی شــده و علت 
طوالنــی شــدن زمــان افتتــاح ایــن طــرح بزرگ 
اســتان  جنــوب  در  بوم گــردی  و  گردشــگری 
اردبیــل طوالنــی شــدن زمــان اجرای آســفالت 

راه دسترسی است.
گفــت:  خلخــال  فرمانــداری  سرپرســت 
بــرای تکمیــل زیرســاخت های مــورد نیــاز این 
قبــال  در  دولتــی  تعهــدات  انجــام  و  طــرح 
ســوی  از  آغازشــده  گردشــگری  طرح هــای 
جملــه  از  خصوصــی  بخــش  ســرمایه گذاران 
 ۱۴ امســال  خلخــال  بــام  بوم گــردی  طــرح 

تملــک  اعتبــارات  محــل  از  ریــال  میلیــارد 
تخصیــص  اســتان  ســرمایه ای  دارایی هــای 
اعتبــار،  ایــن  هزینه کــرد  بــا  و  اســت  یافتــه 
آســفالت ایــن راه ۸۰۰ متــری از ســوی بنیاد 

مســکن خلخال انجام خواهد شد.
یگانــه بیــان کــرد: مجتمــع گردشــگری و 
بوم گــردی بــام خلخــال در بلنــدای ایــن شــهر 
یکــی از بزرگ تریــن مجتمع هــای توریســتی و 
تفریحــی اســتان اردبیل اســت کــه در منطقه 
قازان داش قرار گرفته است و با چشم اندازی 
زیبا و با بهره گیری از هنر معماری منحصر به 
فرد و استانداردهای روز جهانی در سه فاز و با 

 ۲ رویکرد احداث اقامتگاه های بومی - ســنتی
و مدرن اجرا می شود.

اجــرای ۲۴  بــرای  تاکنــون  اظهارکــرد:  او 
واحد بوم گردی در سه سبک سکونتگاه سنتی 
و همچنیــن  گیالنــی   - روســتایی خلخالــی  و 
سبک الگو گرفته از روستای هدف گردشگری 
کــزج در کنــار امکاناتــی از قبیــل ســفره خانه 
پذیرایــی،  تــاالر  مــدرن،  رســتوران  ســنتی، 
بازارچه ســنتی، عکاس خانه و ســایر امکانات 
رفاهی و تفریحی مورد نیاز گردشگران بالغ بر 
۱۵۰ میلیارد ریال از سوی سرمایه گذار بخش 

خصوصی هزینه شده است.

سرپرست فرمانداری: زیرساخت های طرح گردشگری بام خلخال تکمیل می شود

طرح هادی در ۷۰۹ روستای زنجان تهیه شد

استاندار: پروژه ۴۰۰۰ واحدی اقدام ملی مسکن بین 
دستگاه های مختلف کرمان پاس کاری می شود

حمایت از زعفران  کاران خرده مالک در خراسان جنوبی 
و رضوی با اعطای تسهیالت تا ۵۰۰ میلیون ریال
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بی خبری، خوش خبری است
راضیه حسینی

اســتاندار کرمان درباره برخی خبر ها درباره تســت 
کرونــای زائــران اربعیــن کــه به نقل از وی منتشــر شــده 
توضیــح داد: »همــه ایــن اقدامات و هشــدار ها با هدف 
رعایــت پروتکل هــا انجــام می شــود و باتوجــه بــه اینکــه 
از  انجام شــده  تســت 
زائــران اســتان نیز کمتر 
لــذا  بــوده  از ۱۰ درصــد 
وجــود  نگرانــی  جــای 
نــدارد، چون ایــن میزان 
تســت قابــل تعمیــم بــه 

کل زائران نیست«
راحــت  خیال مــان 
شــد. فکر کردیــم از کل 
زائــران تســت گرفتــه شــده کــه خــدا را شــکر این طــوری 

نبوده و از بعضی ها کالً تست نگرفته اند.
از قدیم هم گفته اند که بی خبری یعنی خوش خبری. در 
واقع ندانستن کرونای مثبت و منفی زائران، خیلی بهتر 
از دانســتن کرونای مثبت آنهاســت. این طوری می شــود 
گفــت ان شــاء هللا کــه منفــی اســت. ولی آن طــوری کلی 
دردسر دارد و مشکالتش زیاد است. اصالً چرا از همین 
ده درصد تســت گرفتید و مردم را نگران کردید؟ اگر از 
هیچ کــس تســت نمی گرفتیــد، یا الاقل به همان تســت 

چشمی اکتفا می کردید االن این آمار دست تان نبود.
حاال هم خیلی دیر نشــده اســت، می توانید دوباره 
از این ده درصد تســت بگیرید، منتها این بار چشــمی و 
بعــد هــم اعالم کنید همه منفی شــدند و کالً قضیه یک 

سوءتفاهم کوچک بود که برطرف شد.
اگــر ایــن مســافران بعــد از ورود بــه ایــران فــرد یــا 
افــرادی را آلــوده کردند هیچ ربطی به شــما و مســئوالن 
دیگــر نــدارد. در واقــع، سرنوشــت این طور خواســته و با 

تقدیر نمی شود جنگید.
کالً تقدیــر کار خــودش را می کند. یک بار کلی آدم 
را از مــرز عــراق، بــا کرونــای مثبت می فرســتد توی ایران 
و بار دیگر جمعیت عظیمی را از کنســرت آقای صدا در 
ترکیه برمی گرداند. از این  همه آدم که نمی شــود تســت 

گرفت و مراقب شان بود.
البته مسئوالن خیلی هم بی خیال نیستند و برای مراقبت 
و کنتــرل کرونا کارهــای زیادی انجام داده اند؛ مثالً همین 
منــع تــردد ده شــب بــه بعــد. ایــن کار کالً از تســت کرونا 
گرفتن از مســافران ســیاحتی و زیارتی واجب تر است. در 
واقع کرونایی که ده شــب به بعد در خیابان ها می چرخد 
خیلــی خطرناک تــر و وحشــی تر از کرونایــی اســت که بین 

مسافران برگشته از مرز عراق و ترکیه وول می خورد.
بــه ایــن ترتیــب مســئوالن، گونــه وحشــی کرونــا را 
مهار و گونه اهلی آن را که خیلی اهل مسافرت است، 

می کنند تا برای خودش آزادانه بچرخد.
لطفاً خیلی نگران نباشید. فقط تالش کنید، دوام بیاورید.
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در سایت روزنامه بخوانید:

کرونــا ضمــن  واکســن  ملــی  کمیتــه  عضــو 
تشریح آخرین اخبار از تولید واکسن های ایرانی  
واردنشــدن  چرایــی  دربــاره  توضیحاتــی  کرونــا، 
واکســن فایــزر )کــه قــرار بــود بــرای خریــد آن از 
اقــدام  انگلســتان  از آمریــکا و  از غیــر  منابعــی 

شود(، ارائه کرد.
ایســنا،  بــا  گفت وگــو  در  قانعــی  مصطفــی 
درباره آخرین اخبار از واکســن های ایرانی کرونا، 
اظهــار کــرد: نســبت بــه وضــع قبلــی که داشــتیم 
واکســن های کووایــران برکــت و پاســتوکووک در 
فاز ســوم قــرار دارند و واکســن های اســپایکوژن، 
کووپــارس و فخــرا نیز در مراحل پایانی فاز ســوم 
قــرار دارنــد. واکســن نــورا در شــرف ورود بــه فــاز 
سوم و واکسن اسوه نیز درحال ورود به فاز اول 

مطالعات بالینی است.

 MRNA آخرین وضع واکسن
ایرانی

وی با بیان اینکه طرح های هفت شرکت هم 
در مرحلــه پیــش بالینی اســت، بیان کرد: واکســن 

MRNA شرکت رناپ نیز پرونده اش را تحویل داده 

اســت امــا ایراداتــی از آن گرفتنــد کــه در حــال رفع 
آنها است تا مجوزهای الزم را اخذ کند.

وی دربــاره تولید انبوه دو واکســن کووایران 
هرکســی  کــرد:  تاکیــد  پاســتوکووک،  و  برکــت 
رضایــت  کنــد  تولیــد  واکســن  کشــور  در  بتوانــد 
بخــش اســت امــا جزئیــات تولید هر شــرکت را از 
مســئولین مربوطه باید پرســید. در مورد واکســن 
پاســتوکووک بایــد بــه تدریــج تجهیــزات تولید آن 
داخــل ایــران نصــب شــود و تولید صنعتــی آن در 
کشــور آغــاز شــود تــا بتوانــد بــه میــزان وســیعی 
تولیــد کنــد و توزیــع شــود. هنــوز درحــال واردات 
ایــن واکســن از کوبــا هســتیم؛ ولــی طبیعتــا کوبا 
هــم محدودیت هایــی در تولیــد دارد. امیدواریــم 
تولید ایران به زودی شکل بگیرد تا در حجم باال 

بتوانیم این واکسن را تامین کنیم.

اما و اگرهای واکسیناسیون سنین 
کمتر از ۱۲ سال علیه کرونا

قانعــی دربــاره واکسیناســیون افــراد زیر ۱۸ 

ســال نیز بیان کرد: در برخی منابع علمی عنوان 
می شــود افــراد بــاالی ۱۴ ســال را بــا بزرگســاالن 
واکسیناســیون  امــا  بگیریــم،  نظــر  در  یکســان 
اکنــون موضــوع قابــل بحــث  از ۱۲ ســال  کمتــر 
در دنیــا اســت و بایــد نتایــج دنیــا در ایــن زمینــه 
را هــم مطالعــه کنیــم. از طرفــی بایــد از واکســن 
داخلــی نورا هم حمایت کنیم تا بتواند تحقیقات 
خــود بــر ایــن گــروه ســنی را انجــام دهــد. نحــوه 
اســاس  بــر  زیــر ۱۲ ســال  افــراد  واکسیناســیون 
اعــالم  بهداشــت  وزارت  بهداشــتی  پروتکل هــای 

خواهد شد.

 اهمیت واکسیناسیون سنین
 زیر ۱۸ سال

اهمیــت  بــر  تاکیــد  بــا  ادامــه  در  وی 
واکسیناســیون افــراد زیــر ۱۸ ســال، بیــان کــرد: 
اگــر اطفــال بــه کرونــا مبتال شــوند معمــوال بدون 
عالمــت اســت و بیشــتر نگرانــی مــا هــم همــواره 
بزرگســاالن بودنــد. درمــورد واکسیناســیون هــم 
چون واکسن ضعیف شده یا کشته شده ویروس 

اســت، خطــری آنهــا را تهدیــد نمی کنــد و ایمنــی 
خوبــی برایشــان ایجــاد می کند. در واقــع در مورد 
ســایر واکســن ها هم که در سنین کودکی تزریق 
می شــود، واکســن اثربخشــی باالیی دارد، هرچه 
ســن افزایــش پیــدا کند نتایج نشــان داده اســت 
که شــش مــاه بعد دوباره ایمنی واکســن کاهش 
می یابد و بنایراین این تصور باید در مردم شــکل 
گیرد که واکســن عمدتا مخصوص کودکان اســت 
و کودکان بهترین پاســخ را به آن می دهند و اگر 
در جایی از دنیا این نتایج درخشان باشد باید از 

آن استفاده کرد.
او دربــاره واردات واکســن فایــزر نیــز گفت: 
مطلب این بود که طرح مطالعاتی تزریق واکسن 
زیــرا  متوقــف شــد؛  بــاردار  بــر خانم هــای  فایــزر 
داوطلبین پروژه را رها کردند و بر همین اســاس 
بــاردار  بــر خانم هــای  نتایجــی  فایــزر  هــم چــون 
نداشــت و منتشــر نکــرد، ایــن واکســن بــرای این 
امــر وارد نشــد. بایــد واکســنی را بــرای خانم هــای 
باردار تزریق کنیم که قبال امتحانش را پس داده 
باشد. برای کادر درمان هم واکسن های متعددی 
در نظر گرفته می شــود و شــاید اینکه تزریق دوز 

ســوم کادر درمــان را تــا رســیدن فایــزر )که پیش 
از ایــن اعــالم شــده بود برای خریــد آن از منابعی 
غیر از آمریکا و انگلستان اقدام میشود( متوقف 
کنیم، صحبت درســتی نباشــد، اگر شــش ماه از 
تزریق دوز دوم گذشته باشد باید واکسیناسیون 

یادآور انجام شود.

واردات واکسن »جانسون و 
جانسون« در برنامه قرار دارد

وی دربــاره واکســن جانســون و جانســون، 
گفــت: ورادات آن هــم در برنامــه قــرار دارد امــا 
میــزان واردات و زمــان آن را ســازمان غــذا و دارو 

اعالم می کند ولی منعی برای وارداتش نبود.
قانعی در پاســخ به این ســوال که آیا ایران 
اخــذ مجــوز ســازمان  بــه  اقــدام  بــرای  برنامــه ای 
جهانــی بهداشــت بــرای واکســن هایش را دارد یــا 
خیــر؟، گفت: هنوز نتایج واکســن هایی که تولید 
کردیــم منتشــر نشــده اســت. اگــر نتایــج منتشــر 
شــود این یک گام اســت که بتوانیم پرونده برای 

سازمان بهداشت جهانی ارسال کنیم.   

اســت  معتقــد  مســکن  بــازار  کارشــناس 
بــازار نشــان دهنده کاهــش  ایــن  آمــار  بررســی 
بیشــتر قــدرت خریــد مصرف کننــدگان واقعــی و 
فشــار بیشــتر بــر مســتأجران در ماه هــای پایانی 

دولت دوازدهم است.
بــه گــزارش مهــر، افزایــش افسارگســیخته 
قیمت زمین، مســکن و اجاره بها اگرچه از ســوی 
نهــاد سیاســت گذار بخــش مســکن در دولت های 
یازدهم و دوازدهم رصد می شــد؛ اما راه حل های 
و  راه و شهرســازی  از طــرف وزارت  ارائــه شــده 
خصوصاً معاونت مسکن و ساختمان این وزارت، 
عمدتــاً در دولت نخســت روحانی تنهــا با معرفی 
طرح هــای بــدون پشــتوانه و بــی ســرانجام همراه 
شــد و در دولــت دوازدهــم نیــز هــر چنــد برخــی 
طرح هــا می توانســت کارآمــد باشــد، امــا به دلیل 
شــیوع کرونــا در دو ســال پایانــی وزارت محمــد 
اســالمی در راه و شهرســازی، این طرح ها ناقص 

اجرا شد.
طرح هایــی مانند تشــکیل بازار رهــن ثانویه 
مســکن و همچنیــن مســکن اجتماعــی در ســال 
۱۳۹۵ و عــدم توفیــق در نوســازی بافت فرســوده 
شــهرها، از جملــه برنامه هــای آخونــدی در وزارت 
راه و شهرسازی دولت یازدهم بود؛ طرح صندوق 
توانســت  اگرچــه  هــم  یکــم  مســکن  پس انــداز 
توفیقاتــی کســب کنــد، امــا به دلیــل حمایت یک 
جانبه وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم از 
ســمت تقاضا و ناکامی سمت عرضه، سبب بروز 

تورم در بخش مسکن شد.
و  راه  وزارت  ناکامی هــا،  ایــن  بــر  عــالوه 
شهرســازی دولــت یازدهــم عزمــی در راه انــدازی 
ســامانه امــالک و اســکان و اجرای قانــون مالیات 
بــر خانه هــای خالی هم نداشــت و بــا این انفعال 
و بی عملــی، در کنــار اظهارنظرهــای خــاص وزیــر 

وقت، بر تنور قیمت در این بازار دمید.

طرح اقدام ملی و وام ودیعه؛ 
دو طرح نسبتاً موفق دولت 
دوازدهم در بخش مسکن

با این حال با آغاز وزارت محمد اسالمی در 
دولــت دوازدهــم و همزمان معرفی و اجرای طرح 
اقدام ملی مســکن برای حمایت از ســمت عرضه 
مســکن و نیــز راه انــدازی وام ودیعــه مســکن، تــا 
حدودی نهاد سیاســت گذار توانست به مشکالت 
ایــن  امــا  بنهــد  مرهمــی  مســتأجران  معیشــتی 
مَُســکن های مقطعی، نتوانســته مشکالت بخش 

مسکن را ریشه ای برطرف کند.
از ســوی دیگــر گزارش هــای آمــاری ماهانــه 
منتشره از سوی بانک مرکزی نشان می دهد بازار 
مسکن به عنوان یکی از بخش های مهم و کارآمد 
و مولــد اقتصــادی کشــور بــه رکــود تورمــی دچــار 
شــده اســت؛ رکودی که در آن هــم مصرف کننده 
دچــار خســارات و زیان هــای فراوانــی شــده و هم 
تولیدکننده به دلیل دستیابی نداشتن به حاشیه 
سود مطمئن، حاضر به سرمایه گذاری در ساخت 

و ساز نیست.
البتــه آخریــن گــزارش بانــک مرکــزی از آمار 
معامــالت مســکن تهــران در شــهریور نشــان از 

افزایــش قیمــت و تعــداد معامــالت دارد که بعید 
اســت به معنای خروج از رکود باشــد؛ چرا که در 
ماه هایی که رونق بازار مسکن مشاهده می شد، 
تعداد معامالت به ۱۹ تا ۲۰ هزار فقره می رسید؛ 
حال آنکه در شهریور ماه امسال تعداد معامالت 
مسکن به ۷ تا ۸ هزار فقره افزایش یافته است.

کارشناس اقتصاد مسکن: 
افزایش معامالت مسکن نشان 
می دهد مردم فهمیده اند دیگر 

امیدی به کاهش قیمت ها 
نیست

در همین ارتباط، خشایار باقرپور کارشناس 
اقتصــاد مســکن اظهــار کرد: در اســفند ســال ۹۹ 
وقتی که گزارشــات تحوالت بازار مسکن منتشره 
می کردیــم  بررســی  را  مرکــزی  بانــک  ســوی  از 
مشاهده می شد که قیمت مسکن نسبت به ماه 
مشــابه در ســال قبــل از آن افزایــش حــدوداً ۱۰۰ 
درصدی داشــته، اما میــزان اجاره بها در آن زمان 
فقــط چیــزی حــدود ۳۰ تــا ۳۲ درصــد نســبت به 
مدت مشابه سال قبل افزایش را نشان می داد.

وی افــزود: ایــن اتفاق بیانگر آن بود که نرخ 
رشد قیمت مسکن نسبت به رشد اجاره مسکن 
خیلــی بیشــتر و ســریع تر اســت. به ایــن معنا که 
نرخ رشــد قیمت مســکن ســه برابر یا بیشتر بود. 
همــان موقــع بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه خریــد 

مسکن به نیت کسب درآمد از محل اجاره دیگر 
توجیهی ندارد؛ چرا که ســرمایه گذار باید دو برابر 
قبــل، پــول بــرای خریــد واحــد مســکونی پرداخت 
کند اما فقط ۱.۳ برابر دارایی، اجاره اخذ می کند.

بازار مسکن، ۶ ماه رشد قیمت 
با شیب بسیار کم داشت

باقرپــور ادامــه داد: در حــال حاضــر پــس از 
گذشــت ۶ مــاه از ســال ۱۴۰۰، پیش بینی هایــی 
کــه در خصوص بازار مســکن مبنــی بر حفظ نرخ 
رشــد فعلــی بــازار مســکن اما با یک شــیب خیلی 
کــم یــک تــا ۳ درصــدی اعالم شــده بــود، عمالً در 
تمامی ۶ ماه گذشــته محقق شــده است؛ به طور 
متوســط، قیمــت مســکن در هــر مــاه حــدود ۲.۵ 

درصد افزایش داشته است.
بــه گفتــه ایــن کارشــناس اقتصاد مســکن، 
این نرخ افزایش قیمت مســکن هیچ همخوانی 
بــا افزایــش هزینه هــای تولیــد مســکن نداشــته 
اســت به این معنا که هزینه های تولید مســکن 
متناســب با نرخ تورم رایج که حدوداً ۴۰ تا ۴۵ 
درصــد افزایــش پیــدا می کند اما خود مســکن با 
یــک شــیب خیلــی کندتــر حرکت کرده اســت که 
علــت آن، کاهــش شــدید قــدرت خریــد مســکن 
اســت و ایــن شــاخص )قــدرت خریــد مســکن( 
نمی تواند موازی با نمودار رشــد قیمت مســکن، 

یابد. افزایش 
بــا نــرخ ســود پاییــن، ســاخت و ســاز دیگــر 

توجیه اقتصادی ندارد
فعــال صنعت ســاخت و ســاز با بیــان اینکه 
سود بخش ساخت نیز حد فاصل بین دو نمودار 
قیمــت مســکن و قــدرت خریــد اســت، گفت: هر 
چــه جلوتــر می رویــم می بینیــم که ســود ســاخت 
همیــن  می افتــد  کــه  اتفاقــی  و  می شــود  کمتــر 
اســت کــه االن داریــم در بــازار می بینیــم. بــه این 
صــورت کــه در بخش خصوصی انبوه ســاز و حتی 
در تعاونی هــا، پــروژه مســکونی جدیدی اســتارت 
نمی خــورد چــون می بیننــد کــه هزینــه تولیــد بــه 
شــدت افزایــش یافتــه اســت؛ نتیجه ایــن خواهد 
شــد کــه ســرمایه ها از بخــش تولیــد مســکن یــا 
ســاخت و ســاز بــه تدریــج در حــال خــارج شــدن 
بــوده و فقط خــود دولت و تعهدات و اهدافی که 
تعییــن کــرده باقی می ماند؛ از ســوی دیگر دولت 
بــه تنهایــی نمی توانــد از پس ایــن هدف گذاری ها 
بربیایــد؛ چــون نــه خطــوط اعتبــاری وجــود دارد و 
نــه بودجــه آن موجود اســت که بخواهــد این کار 

را انجام دهد.
وی خاطرنشــان کــرد: پدیــده بعــدی کــه در 
حال مشاهده آن هستیم، این است که در چند 
ماه اخیر حجم و تعداد معامالت هر ماه نســبت 
به ماه قبل ۳۰ تا ۴۵ درصد افزایش پیدا می کند 
کــه بــه ایــن معنــی اســت کــه مصرف کننــده ایــن 
واقعیــت را پذیرفته اســت که قیمــت بازار همین 
اســت و لذا امید به کاهش قیمت ها را از دســت 

می دهد.

 شهریور سال گذشته مردم
به امید حذف ترامپ، دست از 

خرید مسکن کشیدند
باقرپــور یــادآور شــد: اگــر حجــم معامــالت 
شــهریور امســال را با حجم معامالت ماه مشــابه 
ســال گذشــته )شــهریور۱۳۹۹، زمانــی کــه هنــوز 
انتخابــات آمریــکا برگزار نشــده بود و بســیاری از 
خریــداران مســکن، امید داشــتند بــا رفتن ترامپ 
بایــدن، دالر ســقوط ســریع می کنــد و  آمــدن  و 
درنتیجــه قیمــت مســکن پاییــن می آید( مقایســه 
کنیــم می بینیــم کــه در ماه هــای آبان و آذر ســال 
تعــداد  ســنگین  بســیار  افــت  شــاهد  گذشــته 
ســال  شــهریور  ولــی  بودیــم  مســکن  معامــالت 
گذشته اوج معامالت این بخش بود ما می بینیم 
در حالی که تعداد معامالت شــهریور ۱۴۰۰ فقط 
۸ درصــد کمتــر از حجم معامالت شــهریور ۱۳۹۹ 
اســت؛ بنابرایــن بــازار قیمت هــا را پذیرفتــه و این 
قیمت ها را باور کرده و امیدش به کاهش قیمت 

را از دست داده است.

اجاره بها ۴۲ درصد رشد کرد 
 ولی متوسط قیمت مسکن

 ۳۰ درصد
وی خاطرنشــان کــرد: در حالــی کــه قیمــت 
مسکن نسبت به ماه مشابه سال قبل )شهریور 
۱۳۹۹( فقــط ۳۰ درصــد افزایــش داشــته امــا در 
تهران اجاره بها نسبت به سال قبل ۴۲ درصد و 
در کل کشور ۴۵ درصد افزایش داشته است؛ در 
آن دوره نرخ رشــد قیمت مســکن ســه برابر نرخ 
رشد اجاره بود اما االن نرخ رشد اجاره یک و نیم 
برابــر نــرخ رشــد مســکن اســت یعنی بــازار اجاره 
مســکن، نــه تنهــا عقــب افتادگــی خــود را جبــران 
می کنــد بلکه اجاره بها با نرخی ســریع تر و شــیب 
تندتــری نســبت به قیمــت مســکن، افزایش پیدا 
می کند که این برای قشر مستأجر جامعه پدیده 

دردناکی است.

نزدیک شدن نسبت اجاره بها به 
قیمت مسکن، آینده خوبی برای 

مستأجران در پی ندارد
کارشــناس اقتصــاد مســکن بــا بیــان اینکــه 
پیش بینــی می کنــم که ســرانه مســکن در بودجه 
ســهم  خانواده هــا  ســبد  در  و  خانــوار  ماهانــه 
بیشتری را به خود اختصاص بدهد، تصریح کرد: 
این اتفاق باعث می شــود که روی کیفیت زندگی 
افــراد در حوزه هــای دیگــر در خــوراک، پوشــاک، 
تحصیــل، ســبد کاالهای فرهنگــی و درمانی تأثیر 
منفــی گذاشــته شــود چون میــزان درآمد به هیچ 
وجه با این نرخ رشــد اجاره بها همخوانی ندارد و 
به تدریج شــاهد این هســتیم که با این وضعیت 
مجــدداً نــگاه ســرمایه گــذاری بــه بخــش مســکن 
تقویت می شــود؛ سرمایه گذاران با خرید مسکن، 
احتکار و اجاره دادن آن به عنوان یک بستر امن 
و پر سود برای سفته بازی انتخاب خواهند کرد.

رئیــس مرکــز مدیریــت بیماری هــای واگیر 
وزارت بهداشــت جزییــات غربالگــری کرونــا در 
زائــران عتبــات عالیــات و اربعیــن در مرزهــای 

زمینی و هوایی را تشریح کرد.
محمــد مهــدی گویــا گفت: تــا روز جمعه ۹ 
مهرمــاه ۱۴۰۰ بالــغ بــر ۳۰۶ هــزار و ۳۲۹ زائــر 
کرونــا  غربالگــری  زمینــی  مرزهــای  در  اربعیــن 
شــدند و ۶ هــزار تســت تشــخیصی ســریع و ۳ 
هــزار و ۲۴۱ تســت pcr انجــام گرفــت کــه در 
مجموع ۲۲۲ مورد مثبت کرونا ثبت شد که به 

قرنطینه اعزام شدند.
مرزهــای  در  ایــن،  بــر  عــالوه  افــزود:  وی 
هوایــی نیــز ۳ هزار و ۳۶۵ مورد تســت کرونا و 

۵ هزار و ۱۵۹ مورد تســت تشخیصی از زائرین 
عتبــات عالیــات گرفتــه شــد کــه ۱۱۵ مــورد ابتال 

به کرونا تشخیص و به قرنطینه اعزام شدند.
وی بیــان کــرد: کســانی کــه بــه قرنطینــه 
داشــته  اقامــت  آنجــا  بایــد  می شــوند  اعــزام 
باشــند تــا زمانــی کــه کامــال اطمینــان حاصــل 
شــود کــه عالئــم ندارنــد و بعد از منفی شــدن 
تســت بــه شهرســتان های خــود بازمی گردنــد. 
همچنیــن کلیــه افرادی که که با این اشــخاص 
در ارتبــاط بوده انــد هــم مــورد آزمایــش قــرار 

می گیرند.
وجــود  بــا  مجمــوع  در  کــرد:  تصریــح  وی 
حجم بســیار زیادی از زائران اعزامی که بســیار 

فراتــر از پیش بینی هــا بود ایــن عملیات تاکنون 
با موفقیت کامل انجام شــده اســت. به عنوان 
مثال در پرواز نجف اشــرف به کرمان که حامل 
۱۳۰ زائر بود و از همگی تســت انجام شــد ۲۷ 

مورد ابتال به کرونا تشخیص داده شد.
وزارت  عمومــی  روابــط  اعــالم  بنابــر 
بهداشــت، گویا با اشــاره به یک نمونه فعالیت 
تیم های بهداشــتی در مرزها گفت: همکاران ما 
از نیمه شب که پرواز به زمین نشست تا صبح 
در مرکز مراقبت مرزی بی وقفه مشــغول انجام 
تســت ها و مراقبت های الزم بودند و اگر چنین 
نمی شــد می توانســت پیامدهای نگران کننده ای 

در پی داشته باشد.

 پرداخت وام ۷ میلیونی
 به ۲۱ هزار بازنشسته

تامین اجتماعی
مســتمری بگیران  و  بازنشســتگان  کانــون  رئیــس 
از پرداخــت وام ۷ میلیــون  تهــران،  تأمیــن اجتماعــی 

تومانی به ۲۱ بازنشسته تامین اجتماعی خبر داد.
علــی دهقــان کیا در گفت وگو بــا مهر، در ارتباط با 
آخرین آمار پرداختی وام قرض الحسنه به بازنشستگان 
تأمیــن اجتماعــی، اظهــار کــرد: در ســال گذشــته مبلــغ 
پرداختی به عنوان وام قرض الحســنه به بازنشســتگان 
۵ میلیــون تومــان در نظر گرفته شــده بود که این مبلغ 

امسال به هفت میلیون تومان افزایش یافته است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه امســال قــرار اســت ۴۰۰ 
هــزار نفــر بازنشســته در کل کشــور وام قرض الحســنه 
تومانــی دریافــت کننــد، گفــت: ســهم  هفــت میلیــون 
بازنشســتگان شــهر تهران نیــز ۴۲ هزار نفر بازنشســته 
در نظــر گرفتــه شــده کــه از ایــن میــزان تــا به امــروز ۲۱ 
هــزار نفــر بازنشســته وام هفت میلیــون تومانی خود را 

دریافت کرده اند.
دهقان کیا با اشاره به زمان ثبت نام و پرداخت وام 
هفت میلیون تومان به بازنشســتگان گفت: در هر ماه 
در یــک بــازه زمانــی کوتاه ســایت ثبت نام بــرای دریافت 
وام باز می شــود و بازنشســتگان می توانند با مراجعه به 
کانون هــای بازنشســتگی نســبت به ثبــت اطالعات خود 
اقدام کنند و پس از این بازه زمانی اسامی این افراد به 
بانک های رفاه ارســال و پس از یک زمان مشــخص وام 

بازنشستگان پرداخت می شود.

بــه گفته معاون امور اجتماعی بهزیســتی کشــور، 
طرح هایــی بــرای اشــتغال زایــی زنان سرپرســت خانوار 
برای توانمندســازی آنها انجام شــده اســت و هدفی که 
از ایــن اقــدام داریــم این اســت کــه در آنها خــود باوری 

ایجاد کنیم.
بــه گزارش مهر، حبیب هللا مســعودی فرید معاون 
امــور اجتماعی بهزیســتی کشــور در خصــوص تخصیص 
و  زنــان سرپرســت خانــوار  توانمندســازی  بــرای  اعتبــار 
مــوارد مرتبــط بــا آن گفــت: بیــش از ۲۵۰ هــزار خانواده 
زن سرپرســت خانــوار به همــراه خانواده های آنان تحت 

پوشش سازمان بهزیستی هستند.
وی ادامــه داد: امســال اعتبــارات خوبــی در بودجــه 
دولت و مجلس برای این بخش دیده شــد که یک فقره 
از ایــن اعتبــار شــامل ۱۲۵ میلیارد تومان اســت که برای 

حمایــت و توانمندســازی خانواده هــای زنــان سرپرســت 
خانــوار هزینــه می شــود کــه شــامل انــواع روش هــا از 
جملــه کمــک خریــد لوازم ضــروری منــزل، حرفه آموزی و 

کارآموزی و… است.
اشــتغال زایی  بــرای  طرح هایــی  کــرد:  بیــان  فریــد 
برای توانمند ســازی این خانواده ها انجام شــده اســت و 
اهدافــی کــه از ایــن اقــدام داریــم این اســت کــه در آنها 
خود باوری ایجاد کنیم و از طرفی بتوانیم دسترســی به 
حرفه آمــوزی و منابــع مالــی را برای آنها تســهیل کنیم تا 

در نهایت به ارتقای زندگی آنها بیانجامد.
معاون امور اجتماعی بهزیستی کشور اظهار کرد: ۴۰۰۰ 
گروه خدمات مالی خرد و ۱۵۰۰ همیار زنان سرپرست با 
مــا همــکاری می کنند که همین جا دارد به جز مجلس و 

دولت از تمام شرکای کاری خود تشکر کنیم.

جزئیات غربالگری زائران اربعین در مرزهای زمینی و هواییطرح هایی برای اشتغال زایی زنان سرپرست خانوار

علت توقف اقدامات برای واردات فایزر

بازار مسکن کدام سو می رود


