
تکرار کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در دومین فصل 1400

کارمند خود را به دلیل یک اشتباه اخراج نکنید 

نــرخ بیــکاری زیر 10 درصد بهار امســال در تابســتان هم حفظ 
شده؛ چرا که روند کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در تابستان ادامه 

پیدا کرده است.
به گزارش مهر، بررسی تازه ترین آمار مربوط به وضع نیروی کار 
در تابســتان ســال ۱۴۰۰ که از ســوی مرکز آمار ایران ارائه شده نشان 
می دهد که نرخ مشارکت در تابستان امسال نسبت به تابستان سال 
۹۹ کاهش داشته است. نرخ مشارکت در بهار امسال نیز نسبت به 
بهار سال گذشته با کاهش همراه بود و همین مساله یکی از دالیل 

مهم کاهش نرخ بیکاری طی ماه های گذشته تلقی می شود.
نتایــج طــرح آمارگیــری نیروی کار تابســتان ١٤٠٠ و بررســی نرخ 
بیــکاری افــراد ١٥ ســاله و بیش تــر نشــان می دهــد کــه ۹.۶ درصــد از 
جمعیت فعال )شاغل و بیکار(، بیکار بوده اند. بررسی روند تغییرات 
نــرخ بیــکاری حاکــی از آن اســت کــه ایــن شــاخص، نســبت به فصل 
مشابه در سال قبل )تابستان ١٣٩٩(، ٠.١ درصد افزایش یافته است.
در تابســتان ١٤٠٠، بــه میــزان ۴۱.۱ درصــد جمعیــت ۱۵ ســاله 
و بیش تــر از نظــر اقتصــادی فعــال بوده انــد، یعنــی در گروه شــاغالن 
یــا بیــکاران قــرار گرفته اند. بررســی تغییرات نرخ مشــارکت اقتصادی 

حاکی از آن اســت که این نرخ نســبت به فصل مشــابه در سال قبل 
)تابستان١٣٩٩( ٠.٧ درصد کاهش یافته است. جمعیت شاغالن ۱۵ 
ســاله و بیشــتر در ایــن فصــل ٢٣ میلیــون و ۴۰۵ هزار نفــر بوده که 
نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٣٧ هزار نفر کاهش داشته است.
بررسی اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان می دهد که 
در تابســتان امســال، بخش خدمات با ۴۸.۸ درصد بیش ترین ســهم 
اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش های 

صنعت با ۳۳.۸ درصد و کشاورزی با ۱۷.۴ درصد قرار دارند.
نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲ ســاله حاکی از آن اســت که ۲۵.۷ 
درصــد از فعــاالن ایــن گــروه ســنی در تابســتان ۱۴۰۰ بیــکار بوده اند. 
بررســی تغییــرات فصلی نــرخ بیکاری ایــن افراد نشــان می دهد، این 
نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل )تابستان ١٣٩٩( ۲.۶ درصد 

افزایش یافته است.

وضع اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی
نگاهی به آمار بازار کار مربوط به تابستان امسال نشان می دهد 
کــه یــک میلیــون و ۱۲ هــزار و ۲۲۷ نفــر از جمعیــت فارغ التحصیالن 

کشــور، بیکار هســتند؛ یعنی در تابســتان امســال ۱۴.۴ درصد از کل 
جمعیت فعال فارغ التحصیل آموزش عالی، بیکار بوده اند.

این نرخ همچنین در بین زنان بیش از مردان است به طوری که 
۴۷۴ هزار و ۱۳۰ نفر از این جمعیت را مردان و ۵۳۸ هزار و ۹۷ نفر 
را زنــان بــه خود اختصاص می دهنــد؛ از نظر درصدی نیز نرخ بیکاری 

فارغ التحصیالن دانشگاهی مرد ۱۴.۶ درصد و زن ۳۱ درصد است.
نرخ بیکاری فارغ التحصیالن در گروه مردان در تابســتان ســال 
جاری نسبت به تابستان سال ۹۹، ۰.۹ درصد کاهش و در گروه زنان 

۲.۲ درصد افزایش داشته است.
همچنین در حال حاضر ۲ میلیون و ۴۹۶ هزار و ۸۶ نفر بیکار 
در کشــور داریــم که بررســی ســهم »جمعیــت بیکار تحصیل کــرده از 
مجمــوع جمعیــت بیــکار کشــور« حاکی از آن اســت کــه ۴۰.۶ درصد 
بیکاران کشور، در گروه فارغ التحصیالن آموزش عالی قرار دارند که 

این سهم در تابستان سال ۹۹، ۴۰.۷ درصد بود.
البته ســهم »جمعیت شاغل فارغ التحصیل از کل شاغالن« با 
رشــد مواجه بوده به طوری که این ســهم ۱.۲ درصد افزایش داشــته 

است.

ترجمه: محمود نواب مطلق

بیشــترین پیامهای خوشــایندی که بر گوشی های تلفن همراه 
در بســیاری از نقــاط جهــان نقــش می بندنــد و حکایــت از ارســال 
محموله هــای مــواد غذایــی سفارشــی و یــا رســیدن ماشــین اوبر به 
مقصد می کنند ناشــی از تالش های شــرکت فناوری تویلیو اســت. 
از سال ۲00۸ )1۳۸۷( که جف الوسن این شرکت را تأسیس کرد 
تاکنون فعالیتهای بسیار گسترده ای در سراسر جهان داشته است. 
اکنــون ۲۴۰هــزار مؤسســه تجــاری از خدمات  شــرکت تویلیو 
بــر ۲.۵میلیــارد دالر بهره منــد می شــوند.  بالــغ  گــردش مالــی  بــا 
شــرکت های دِلیوِرو و اوبر از مهمترین مشــتریان آن محســوب می 
شــوند. اما در ســال ۲۰۱۷ )۱۳۹۶( هنگامی که شــرکت اوبر تصمیم 
گرفــت مــراوادت اقتصــادی خــود را با شــرکت تویلیــو کاهش دهد؛ 

عقبگرد آشکاری در موفقیتهای اقتصادی آن به وجود آمد. 
به اعتقاد الوسن، مدیر عامل تویلیو، آن دوره بسیار آموزنده 
بود. او در تشــریح نکاتی که در آن دوره بســیار موجب رشــد افکار 
تجاری او و شرکتش شد، چنین می گوید: »دوران بسیار حساسی 
بــود. طــی بــرآوردی کــه بــا همــکاران کردیــم منافــع شــرکت در این 

دوران تا ۴۰ درصد عقبگرد داشت.« 
 الوســن در آن زمــان بــه جــای آنکــه مقصــر را 
کارمنــدان خــود جلوه دهد و تالش کند شــرکت اوُبر 
را بــرای ادامــه همــکاری قانــع کند، به شــیوه دیگری 
متوســل شــد. او این شــیوه را »مقابله با مشــکالت 
بــدون ســرزنش« می نامــد. در ایــن شــیوه به جــای 
مقصــر دانســتن فــرد؛ نظــام اداره شــرکت را مقصــر 
می دانــد و معتقــد اســت در ایــن موقعیــت بایــد بــه 

اصالح نظام اداره شرکت همت گماشت. 
الوســن در تشــریح ایــن نکتــه می گویــد: »مــا متوجــه شــدیم 
نقــص مــا در کمبــود نیروی کار در بخش فروش  اســت. مشــتریان 
شــرکت اوبــر بــه ســرعت افزایــش یافتــه بودنــد و نیروی فــروش ما 
فرصــت کافــی بــرای رســیدگی بــه همــه آنها را نداشــت. اگــر در آن 
زمــان بــه تعــداد کافــی نیــروی فــروش داشــتیم، می توانســتیم بــه 
همــه مشــتریان شــرکت اوُبــر خدمــات مــورد نیازشــان را ارائه کنیم 
و در نتیجــه مشــکلی بــه وجود نمی آمــد. در آن زمان نیروی فروش 
مــا مأمــور حــدود ۳۰ مشــتری از جملــه اوبــر بــود و کار درســت آن 

بــود کــه  به شــرکت اوبــر به تنهایی می بایســت یک 
مأموراختصاص یابد.« 

الوســن به جــای اخراج مأمور فــروش خود، با 
درک درســت از نقص نظام اداره شــرکتش تصمیم 
گرفت تعداد نیروهای فروشش را افزایش دهد. با 
این ابتکار عمل شرکت تویلیو از آن زمان رشد خود 
را چهار برابر کرد و موجبات اشتغال۵۵۰۰ نیرو در 

سراسر جهان را فراهم کرد.
را  ایــن موفقیــت  آوردن  بــه دســت   الوســن 
مدیــون به کارگیــری سیاســت درک درســت از مشــکالت بــه جــای 
ســرزنش افــراد و مقصــر دانســتن آنهــا می داند. او مــی گوید:» هر 
کارمنــدی ممکــن اســت دچار اشــتباهاتی شــود. این امــری اجتناب 
ناپذیر اســت. ما باید نظام اداره شــرکت را به گونه ای طراحی کنیم 
کــه ایــن اشــتباهات خســاراتی به بــار نیاورند. اگر بــه دلیل طراحی 
اشــتباه  نظــام اداره یک شــرکت اشــتباه یــک کارمند منجــر به تباه 

شدن آن شرکت شود، مقصر مدیر عامل شرکت است.«
منبع: بی بی سی

سال هاســت که کارشناسان نظام بانکی و شرکت های وابسته 
به بانک ها را مقصر اصلی بسیاری از اخالل ها در بازارهای گوناگون 

از مسکن گرفته تا بورس معرفی می کنند. 
بنــگاه داری بــه جــای فعالیت پولــی، دامن زدن به ســفته بازی ها 
بــا ســرمایه گذاری در امــالک، به تعطیلی کشــاندن واحدهــای تولیدی 
و تملک  آنها، گوشــه ای از اتهامات نظام بانکی اســت و در این میان، 
یکــی از انتقــادات پررنــگ از بانک ها به نحوه عملکرد آنها در خصوص 

پرداخت تسهیالت تکلیفی باز می گردد. 
تســهیالت تکلیفی به آن دســته از تســهیالت گفته می شــود که 
بانک ها نه به صالح دید خود، بلکه بر اساس تصمیم مجلس یا دولت، 
مکلف به پرداخت آنها می شوند. تسهیالت تکلیفی  از نظر مصارفی 
که برای آنها در نظر گرفته می شود به دو دسته می تواند تقسیم کرد: 
اقتصادی و اجتماعی. هدف از تســهیالت تکلیفی اقتصادی، تســهیل 
فعالیت برای بنگاه های اقتصادی اســت با تامین مالی از طریق نظام 
بانکی اســت اما تســهیالت تکلیفی اجتماعی با هدف کمک به مردم 
در گــذران زندگــی روزمــره و رفــع نیازهای معیشــتی اعطا می شــود. بر 
این اســاس، وام ازدواج، وام ودیعه مســکن، وام خرید لوازم خانگی، 
در زمــره تســهیالت تکلیفــی اجتماعی به شــمار می رود. یکــی دیگر از 
ویژگی های چنین تســهیالتی آن اســت که در مقایســه با تســهیالتی 
کــه بــه فعــاالن اقتصــادی پرداخت می شــود، از لحاظ مبلــغ پرداختی، 

خردتر است. 
بــا ایــن حــال از آنجــا کــه تعــداد متقاضیــان تســهیالت تکلیفــی 
اجتماعــی بــه مراتــب بیشــتر از فعــاالن اقتصادی متقاضی تســهیالت 
اســت، ســرجمع تســهیالت تکلیفی، به رقم قابل توجهی می رســد. با 
آنکــه مدیــران نظام بانکی کشــور به طور کلی، با تســهیالت تکلیفی، 
بــه دلیــل آمرانــه و دســتوری بــودن آنهــا مخالف انــد و تــا جــای ممکن 
در پرداخــت آنهــا مقاومــت می کننــد، ایــن ســنگ اندازی در پرداخــت 
تسهیالت، هنگامی که نوبت به تسهیالت تکلیفی اجتماعی می رسد، 

شدیدتر می شود. 
مســئوالن  و  مــردم  توامــان  نارضایتــی  وضعــی  چنیــن  نتیجــه 

)قانونگــذاران در مجلــس و سیاســتگذاران در دولت( از عملکرد نظام 
بانکی است. گرچه این نارضایتی مربوط به دیروز و امروز نیست، در 
برخی مقاطع، نظام بانکی را به طور ویژه زیر ذره بین قرار می دهد. این 
روزها با آغاز به کار دولت ســیزدهم و تغییر سیاســت های اقتصادی، 
بار دیگر نظام بانکی و تاثیر آن در اقتصاد کشور مورد توجه و به بیان 
دیگر، آماج انتقاد قرار گرفته اســت. اکنون هم دولت و هم مجلس، 
خواســتار تغییــرات بنیادیــن در ایــن نظــام هســتند و بــا حساســیت 
بیشتری عملکرد بانک ها را زیر ذره بین خود قرار داده اند. در این میان، 
یکــی از کانون هــای توجه، عملکرد نظام بانکی در پرداخت تســهیالت 

تکلیفی اجتماعی است.

عملکرد بانک ها در اعطای وام ازدواج شفاف شود
دیــروز جمعــی از نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در نامه ای 
بــه رئیــس جدیــد بانــک مرکــزی خواســتار ارائه گزارشــی دربــاره نحوه 

اختصاص تسهیالت قرض الحسنه ازدواج شدند.
بــه گــزارش خبرگــزاری خانــه ملــت،  در این نامه خطــاب به علی 
صالح  آبادی آمده اســت: »همانطور که مســتحضرید در بند ۲ تبصره 
۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ کلیه بانک های عامل موظف به ارائه اطالعات 
پرداخــت وام ازدواج از جملــه تعــداد تســهیالت قرض الحســنه ازدواج 
پرداختــی و تعــداد افــراد در نوبــت دریافــت این تســهیالت بــه صورت 
عمومــی و ماهانــه شــده اند امــا با گذشــت حدود ۶ مــاه از ابالغ قانون 
بودجه سال ۱۴۰۰ هنوز این آمار به مردم و حتی نمایندگان مردم در 
مجلس شورای اسالمی ارائه نشده است. بنابراین مقتضی است در 
اســرع وقت گزارش جامع و کاملی از پرداخت تســهیالت ازدواج تهیه 

شده و در اختیار نمایندگان و عموم مردم قرار گیرد.«
نمایندگان در ادامه این نامه یادآور شده اند: »همچنین در قانون 
بودجه ۱۴۰۰ بانک ها موظف شده اند به جهت ضمانت باید یکی از سه 
مورد اعتبارسنجی، یا یک ضامن و سفته و یا سهم فرد از حساب یارانه  
هدفمندی ذکرشده در قانون را به کار گیرند اما گزارش های واصله از 
متقاضیانــی که جهت تکمیــل مدارک به بانک مراجعه کرده اند بیانگر 

آن است که بانک ها با مانع تراشی و درخواست های فرای قانون جهت 
ضمانــت، بــرای متقاضیان مشــکل ایجاد کرده اند. خواهشــمند اســت 

اقدام الزم جهت رفع این مشکل نیز صورت گیرد.«
محســن دهنــوی، عضو هیات رئیســه مجلــس، نیــز در این باره 
در صفحه توئیتر خود نوشــت: »در قانون بودجه۱۴۰۰ تصویب کرده 
بودیم که وام ازدواج از طریق اعتبارسنجی حساب بانکی یا ۱ ضامن یا 
سهم فرد از حساب یارانه داده شود.  به دلیل عدم همکاری بانک ها به 
رئیس بانک مرکزی نامه  نوشتیم. عملکرد بانک ها در این باره از جمله 
تعداد و نحوه اعطای این وام ها، باید شفاف به مردم گزارش شود.«

دستور وزیر اقتصاد به بانک ها برای تسریع 
پرداخت وام ودیعه مسکن

در کنار درخواســت نمایندگان از رئیس کل بانک مرکزی درباره 
شفاف شدن پرداخت وام ازدواج، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز  بر 
تسریع اعطای تسهیالت کمک ودیعه مسکن از سوی بانک های دولتی 

و خصوصی تأکید کرد.
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی وزارت امور اقتصــادی و دارایی، 
سید احسان خاندوزی در نخستین نشست با مدیران عامل بانک های 
دولتی و خصوصی کشور بر تسریع در اعطای تسهیالت کمک ودیعه 
مســکن بــه متقاضیان تاکید کــرد و از آن ها خواســت در حداقل زمان 
ممکــن در خواســت های متقاضیــان بررســی و پرداخــت تســهیالت در 

اولویت قرار گیرد.
بــر اســاس اعــالم وزارت اقتصــاد، تــا نیمــه اول مهــر ســال جاری 
بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی حدود ۶۴هزار میلیارد 
ریــال تســهیالت ودیعــه مســکن بــه ۲۶۷.۱۶۷نفــر متقاضــی پرداخت 

کرده اند.
۱۸هــزار  بــه  نزدیــک  مبلــغ  بــه  ۴۷.۱۲۳پرونــده  اینکــه  ضمــن 
میلیــارد ریــال نیز تشــکیل و بــه زودی بــه متقاضیان پرداخــت خواهد 
شــد. بدیــن ترتیــب تعــداد پرونده های تشــکیل و پرداخت شــده جمعاً 

۳۱۴.۲۹۰پرونده با مبلغ تقریبی ۸۱ هزار میلیارد ریال است.

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
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هوالرزاق

 تسال به دنبال جذب حمایت اجتماعی 

برای ابرکارخانه خود در آلمان 
ترجمه: سلیم حیدری

عبور از اقتصاد نفتی با تکیه بر صنایع های تک 
بهروز میرزایی شیرمرد

مدیر روابط عمومی صندوق حمایت از صنایع پیشرفته کشور

بــرای  جــذاب  ابتــکار  یــک  در  تســال 
نزدیکــی  در  خــود  کارخانــه  از  پشــتیبانی 
برلین، نمایشگاه محلی به منظور تماشای 
کارخانــه برپــا کــرده اســت. ایــن در حالــی 
اســت کــه ایــن کارخانه بزرگ هنــوز مجوز 
نهایــی را از مقامــات محلی دریافت نکرده 

است.
شــنبه نخســتین نمایشــگاه کارخانــه 
عظیم اروپایی تسال برگزار شد که با توجه 

حــدود نــه هــزار بلیــت صــادر شــده بــرای ســاکنان محلی، 
مدیریــت ایــن جمعیــت نیاز بــه اقدامــات احتیاطی شــدید 
بــه منظــور جلوگیــری از همــه گیــری کرونا داشــت. اگرچه 
نمایشــگاه  ورودی  دروازه  مقابــل  در  طوالنــی  صف هــای 
تشــکیل شــده بــود، خدمــه و خدمات تســال بســیار کارآمد 
بودنــد. در مجمــوع بــا توجه بــه آنچه بازدیدکننــدگان قادر 

به دیدن بودند، ۱۵ دقیقه انتظارکشیدن قابل قبول بود.
در تورهــای دارای راهنمــا در هــر یــک ســاعت و نیــم، 
ساکنان محلی توانستند کل مراحل تولید خودروهای برقی 

تسال مانند مدل Y را مشاهده کنند.
مــردم وقــت خود را گذاشــتند تا ببیننــد در واحدهای 
مهرزنــی و ریخته گــری و بعــداً در رنــگ، مونتــاژ و کنتــرل 
کیفیت این کارخانه عظیم چه می گذرد. هرجا سوالی پیش 

می آمد، کارکنان تسال آماده پاسخگویی به آنها بودند.
زن جوانــی گفــت: »مــن از آنچــه دیــدم بســیار تحت 
تأثیر قرار گرفته ام. درجه اتوماسیون با همه این روبات های 
اطرافم باورنکردنی است. من می شنوم که بیش از ده  هزار 
شــغل در اینجــا ایجاد می شــود، اما با نگاهی بــه روبات ها 
شما واقعاً نمی فهمید که در کجا به انسان ها نیاز خواهد 

بود.«
مــردی کــه کنــار زن ایســتاده بــود، دربــاره همســر و 
فرزندانــش کــه بلیــت گیرشــان نیامــده اســت، بــا هیجــان 
گفت: »آنها باید این )نمایشــگاه( را می دیدند.آنچه تســال 
در ایــن مــدت کوتــاه در اینجا ســاخته اســت، بســیار عالی 
است. این نمایشگاه به من می گوید که ما آلمانی ها چقدر 
در ایــن زمینــه عقــب افتاده ایــم.« تابلوهــای اطالعاتــی در 
سراسر مسیر تور به اهمیت این ابرکارخانه برای منطقه و 

همچنین سایر مناطق تاکید می کنند.
تسال به بازدیدکنندگان گفت: »ما می توانیم ساالنه 
بــه تعــداد خودروهایــی که ســال گذشــته در اتحادیــه اروپا 
فروختــه شــده بود، تولید کنیــم.« به بازدیدکنندگان گفته 
شــد کــه ۸۰ درصــد نیــروی کار از آلمــان و ۲۰ درصــد از ۵۰ 
کشور دیگر خواهند بود. همچنین ۸۰ درصد قطعات مورد 
استفاده در کارخانه  از تأمین کنندگان اروپایی 

تامین می شود.
یکی از اعضای باشــگاه طرفداران تســال که از پرتغال 
بــه همــراه دوســتانش آمــده اســت، گفــت: »البتــه من به 
اتومبیل های برقی عالقه مند هستم، اما این عالقه بیشتر 
برای دیدن تسال است که راه را برای آینده ای پایدار هموار 
می کنــد و مــن می خواهم این مرد را ببینم.« ایالن ماســک 

قرار است بعداً در نمایشگاه استانی حاضر شود.

همچنیــن پس از بازدیــد این کارخانه 
در  تســال  خــودروی  بــا  می تواننــد  مــردم 
پیســت آزمایشی با ســرعت باال برانند و یا 
به ســادگی از نوشــیدنی ها و غــذای رایگان 
لذت ببرند. عزم شرکت آمریکایی برای کنار 
گذاشــتن وقفه ها در روز شــنبه به احتمال 
زیــاد حداقــل برخی از مخالفــان کارخانه را 
در منطقه جلب این نمایشگاه خواهد کرد.
بــه گــزارش پرتــال آنالیــن بیزینــس 
اینســایدر، ابرکارخانــه گرونهایــده )از جملــه کارخانه تولید 
سلول های باتری آن( مجوز نهایی را از اداره محیط زیست 

براندنبورگ )LfU( در اواخر امسال دریافت می کند.
تســال که در ابتدا قصد داشــت ابرکارخانه خود را در 
مــاه جــوالی )۱۰ تیــر تــا ۹ مــرداد( افتتــاح کند، مجبور شــد 
تاریــخ افتتــاح را بــه پایــان ســال نزدیــک کنــد. این شــرکت 
موانــع بوروکراتیــک آلمــان را مقصــر ایــن اتفــاق می دانــد. 
اگرچه بســیاری در این منطقه از چشــم انداز ایجاد هزاران 
نگرانی هــای  عمدتــاً  دیگــران  کرده انــد،  اســتقبال  شــغل 
زیســت محیطی را که تســال هنوز درگیر آن اســت، مطرح 

می کنند.
هنگامــی که این شــرکت برنامه خود را بــرای افزودن 
یــک بخــش تولیــد باتــری بــه کارخانــه گرونهایــده در اوایل 
سال جاری اعالم کرد، بیش از ۸۰۰ مورد اعتراض از سوی 
ساکنان محلی و گروه های محیط زیستی ثبت شد. اکنون 
بــا معترضــان به صورت مجــازی و از طریــق ایمیل صحبت 
می شــود. منتقــدان و تســال تــا اواســط اکتبــر )اواخــر مهــر( 
فرصــت دارنــد تا اســتدالل های خــود را در ایــن  زمینه ارائه 

دهند.
ایــن شــرکت آمریکایــی دوباره بــه نگرانی هــا در مورد 
مصــرف آب ایــن ابرکارخانه پاســخ خواهد داد. پس از عقد 
قراردادهای تازه با یک شــرکت مدیریت آب ، این شــرکت 
این اســتدالل را بیان می کند که این کارخانه به منبع آب 

آشامیدنی منطقه آسیب نمی رساند.
ایــن خودروســاز وعــده داد کــه قانــون آلمــان را بــرای 
محافظــت کارکنــان در برابــر حــوادث از جملــه حمــل مواد 

خطرناک رعایت می کند.
انتظار می رود دولت آلمان قبل از پایان سال تصمیم 
بگیــرد کــه تســال چه میزان کمــک دولتی بــرای واحد باتری 
خــود دریافــت کنــد. ایــن شــرکت حــدود ۵ میلیــارد یــورو 
)۵.۸ میلیارد دالر( در این کارخانه ســرمایه گذاری می کند. 
روزنامه آلمانی تاگس اشــپیگل گزارش داده اســت که این 
ســرمایه گذاری غیــر عــادی تســال »بــه این معنی اســت که 
خودروساز آمریکایی می تواند روی یارانه های دولت آلمان 

به مبلغ ۱.۱۴ میلیارد یورو حساب کند.«
ایــن یارانه هــا بــا برنامــه اتحادیــه اروپا همــراه خواهد 
بــود. ایــن برنامــه بــرای کمــک به بازیگــران اصلــی در تولید 
باتــری خودروهــای برقــی بــه منظور کاهش وابســتگی این 
اتحادیــه بــه واردات از چیــن و دیگر  نقاط جهــان راه اندازی 

شده است. 
منبع: دویچه وله

دشــوارترین  امــروز  ایــران  اقتصــاد 
روزهــای خود را تجربــه می کند. مقاومت 
در برابــر آمریــکا و متحــدان آن در چهــار 
دهه گذشــته منجر به اعمال تحریم های 
دشــمنان  ســوی  از  اقتصــادی  گســترده 
نظام جمهوری اســالمی شده و مشکالت 
بــه  را در حــوزه هــای مختلــف  فراوانــی 
وجــود آورده اســت کــه آثــار شــوم آن را 
می تــوان در جای جــای اقتصــاد کشــور به 

وضوح مشاهده کرد.
هرچند که معادالت امروز جهان در 
دنیای سیاســت رقم می خورد و نمی توان 
تاثیــر سیاســت در اقتصــاد را آن هــم در 
دوره ای کــه دلیل اصلــی بحران اقتصادی 
کنونــی بــا سیاســت پیوند خورده اســت، 

منکر شد، فارغ از هر گونه نگاه سیاسی، می توان یکی 
از دالیــل فقــدان تــاب آوری اقتصــاد در مواجــه با بحران 

کنونی را تک محصولی بودن اقتصاد ایران دانست.
کشــف و استخراج نفت در سرزمین ایران سرآغاز 
وابســتگی اقتصــاد کشــور بــه ایــن محصول و دســتمایه 
اتفاقــات فــراوان در حوزه هــای مختلــف تاریــخ معاصــر 
ایران بود. ســود سرشــار حاصل از فــروش نفت موجب 
شــد تــا حکومت هــا دلخــوش بــه ایــن ثــروت خــدادادی 
عمده توجه خود را به این محصول معطوف کننده و با 
برنامه ریزی اداره کشــور با تکیه بر درآمدهای حاصل از 
فروش نفت، از شــکوفا کردن ســایر ظرفیت های بالقوه 

غافل شوند.
دیــری نگذشــت که مشــکالت و حواشــی ناشــی از 
تکیــه اقتصــاد بــه نفــت چــه در دوران پهلــوی و چــه در 
نظــام جمهــوری اســالمی مســئوالن را بــه فکر واداشــت 
تــا چــاره ای بیندیشــند؛ امــا متاســفانه این وابســتگی به 
حــدی عمیــق و ریشــه دار بــود کــه هیــچ یــک از اقدامات 
صورت گرفته در پنجاه سال اخیر نتوانست از شدت آن 
بکاهــد تا نفت همچنان یکه تــاز بالمنازع عرصه اقتصاد 

ایران بماند.
با این حال می توان گفت: تحریم های اخیر صنعت 
نفــت ایــران و کاهــش فروش این محصــول هر چند که 
اقتصاد ایران را با چالش های جدی مواجه کرده اســت، 
توفیقــی اجباریســت تــا آنچــه را مســئوالن و دلســوزان 
اقتصــاد کشــور ســال ها در پــی آن بودنــد، بتوانند جامه 
عمل بپوشــانند و ســایر ظرفیت های بالقوه کشــور را به 
فعــل تبدیــل کننــد کــه یکــی از ایــن ظرفیت هــای بزرگ، 

اقتصاد دانش بنیان است.
خوشــبختانه کشــور ایران بــه لحاظ 
دارا بــودن مراکــز علمــی، دانــش فنــی و 
نیــروی انســانی نخبــه یکی از کشــورهای 
غنــی در دنیــا محســوب می شــود. رونــد 
دهــه  چنــد  در  کشــور  علمــی  پیشــرفت 
اخیــر رونــدی بــه رشــد بــوده اســت و بــه 
رغــم مشــکالت و کاســتی های پیش روی 
قطــار  نخبــگان،  و  دانشــگاهی  جامعــه 
علمــی کشــور بــر روی ریــل توســعه بــه 
حرکــت خــود ادامه داده و در عرصه های 
مختلــف افتخــار آفرینــی کــرده اســت که 
بــرای نمونــه می تــوان ظهــور مراکــزی از 
قبیــل پارک های علمی و فناوری و صدها 
نــام  را  کشــور  در  دانش بنیــان  شــرکت 
بــرد کــه بســیاری از آنــان توانســتند کشــور را در تولیــد 
محصــوالت مختلــف از واردات بی نیــاز کننــد و عــالوه بر 

خودکفایی داخلی قدم بازارهای خارجی بگذارند. 
از طرفــی، توجه مجموعه حاکمیت به این موضوع 
ایــن حــوزه و  بــه  انقــالب  بــه ویــژه عالقه منــدی رهبــر 
تاکیدات مکرر ایشــان در این زمینه مخصوصا در بیانیه 
گام دوم انقــالب مبنــی بر پیشــرانی صنایع دانش بنیان 
در کشــور و همچنیــن شــکل گیری و فعالیــت ارگان ها و 
دســتگاه هایی از قبیل معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق حمایت 
از صنایــع پیشــرفته وزارت صمــت و ده هــا ارگان و نهــاد 
ریــز و درشــت در ایــن حــوزه مایــه دلگرمــی فعــاالن این 
عرصــه شــده اســت. آنچــه الزم و ضروری اســت، تبیین 
این مسئله در چارچوب سیاست های کلی نظام، پایش 
و شناســایی خالء هــا و موانــع قانونــی، تصویــب قوانیــن 
الزم، موظــف کردن قوه مجریه و نهادهای پایین دســتی 
بــه اهتمــام جــدی در اجــرای احکام و قوانیــن و کمک به 

توسعه صنایع فناور و های تک در کشور می باشد .
 به نظر می رسد با توجه به موارد فوق الذکر امروز 
بر خالف دهه های گذشته عبور از اقتصاد تک محصولی 
نفتــی بــه ســوی اقتصــاد غیرنفتــی چندمحصولــی دیگــر 
رویایی دســت نیافتنی نیســت، بلکه هدفی قابل تحقق 
بــه آن اهتمــام جــدی همــه ارکان  اســت کــه رســیدن 
حاکمیــت علی الخصــوص در بخش حکمرانــی اقتصادی 
کشور را می طلبد.  اقتصاد ایران باید از تهدید و تحدید 
تحریم ها فرصتی برای قدم گذاشتن این مسیر بگذارد، 

هرچند اگر هزینه آن امروز گزاف به نظر برسد.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

دیـــــــــــــــــدگاه
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توزیع ۴۵ هزار تن کاالی 
اساسی در استان تهران

بــهگفتــهمدیرکلغلهوخدماتبازرگانیاســتان
تهــران،ازابتــدایامســالتاکنونپیــشاز۲۱هزارتن
انــواعبرنــجوارداتــیو۲۴هــزارتنشــکربــرایتامین
مصارفمردمدرقالبتنظیمبازارتوزیعشدهاست.

بــه گزارش شــرکت بازرگانــی دولتی ایــران، عباس 
ارشــدی افزود: برای تنظیم بازار کاالهای اساســی در ۴ 
مرحلــه ســال جاری اقــدام به تخصیــص و عرضه برنج و 

شکر شده است.
ارشدی اضافه کرد: در مرحله نخست در فروردین 
ماه ۲۳۰۰ تن برنج هندی و تایلندی و ۷۰۰۰ تن شــکر، 
در مرحله دوم در اردیبهشت۷۱۰۳ تن شکر و ۱۰ هزار و 
۱۴۳ تن برنج هندی و تایلندی و در مرحله اجرای طرح 

ضیافت نیز ۷۳۴۰ تن شکر توزیع شد.
وی از تداوم عرضه کاالهای اساســی شــکر و برنج 
طــی ماه هــای خــرداد، تــی و مــرداد خبــر داد و گفت: در 
راســتای اجرای مصوبه ســتاد تنظیم بازار کشــور، ۱۴۲۰ 
تــن شــکر، ۱۷۸۷ تــن برنــج هنــدی و ۲۲۹۴ تــن برنــج 
تایلندی و ۳۱۲ تن برنج پاکســتانی از طریق شــبکه های 

توزیع در اختیار مردم قرار گرفت.
مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانــی اســتان تهــران 
افــزود: عرضــه ۷۲۰ تــن برنــج تایلنــدی، ۵۴۱ تــن برنــج 
پاکســتانی و ۱۱۷۰ تــن برنــج هنــدی در شــهریور و مهــر 
براســاس مصــوب ســتاد تنظیــم بــازار تداوم یافــت و در 
قالــب طــرح نــذورات محــرم و صفر نیز ۱۳۸۸ تن شــکر 
۱۱۸۶ تــن برنــج هندی و ۷۴۶ تــن برنج تایلندی و مقدار 
۱۴۰۰ تن برنج پاکســتانی در اختیار درخواســت کنندگان 
و هیات هــای مذهبی قرار گرفت. ارشــدی ادامه داد: در 
راســتای اجــرای مصوبــات تنظیــم بازار کاالهای اساســی 
تخصیــص و عرضــه  کاالهــای اساســی بــر اســاس نیــاز 
جامعه عرضه خواهد شد. در حال حاضر با برنامه ریزی 
خــوب در تأمیــن کاالهــای اساســی وضــع ایــن کاالهــا و 

میزان ذخایر در شرایط مطلوب است.

رئیس اتحادیه فروشندگان 
فرش ماشینی و موکت تهران 

خبرداد: افت ۲۰ درصدی 
تقاضای فرش ماشینی 

بنابــراعــامرئیــساتحادیــهفروشــندگانفــرش
ماشینیوموکتتهران،میزانتقاضایفرشماشینی
نســبتبهمدتمشــابهسالگذشــتهحدود۲۰درصد
کاهــشداشــتهاســت،درهمیــنمــدتزمــانهیــچ
افزایــشقیمتــینبــودهوحتــیبرخیبرندهــاتغییرات

جزییبرایکاهشقیمتمحصوالتخودداشتهاند.
محمدهــادی کمالیــان در مــورد آخریــن وضــع بازار 
فرش ماشــینی در کشــور اظهار کرد: با توجه به شــرایط 
موجــود و بــا وجــود بیمــاری کرونــا، بازار فرش ماشــینی 
در حــال حاضــر در رکود شــدید به ســر میبــرد. قیمت ها 
نیز تثبیت شــده و حتی در مورد بعضی برندها کاهش 
نیز داشــته است. تعطیالت تابســتانی، تغییرات فصل، 
بازگشایی مدارس و ... نیز مزید بر علت رکود بوده اند.
وی افــزود: میــزان تقاضای فرش ماشــینی نســبت 
به مدت مشــابه ســال گذشــته حدود ۲۰ درصد کاهش 
داشته است، در همین مدت زمان هیچ افزایش قیمتی 
نبوده و حتی برخی برندها تغییرات جزیی برای کاهش 
اتحادیــه  رئیــس  داشــته اند.  خــود  محصــوالت  قیمــت 
فروشــندگان فــرش ماشــینی و موکــت تهــران در ادامــه 
خاطرنشــان کــرد: از آنجــا کــه فــرش ماشــینی در داخل 
کشور بافته می شود و تعداد کارخانه ها هم زیاد است، 
بازار از این محصول اشباع و بنابراین کمبودی هم وجود 
نــدارد. کمالیــان خاطرنشــان کــرد: بعــد از شــیوع کرونــا 
وعده هــای زیــادی مبنــی بــر حمایــت از تولیدکنندگان و 
اصناف داده شد که این اتفاق نیافتاد؛ تامین اجتماعی 
و اداره دارایــی هــم وعده هــای زیادی دادند که هیچ یک 
محقــق نشــد، االن بیشــتر مشــکالت فعــاالن اقتصــادی 

شاغل در این بخش مربوط به نقدینگی است. 
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جهــاد وزارت داخلــی بازرگانــی مدیــرکل 
کشاورزیمعتقداستکهعرضهوتقاضایمرغ
دربــازارمتعــادلاســت؛امارئیــساتاقاصناف
تهــرانمی گویــد:ادعــایوزارتجهادکشــاورزی
درمــوردتوزیــعروزانــه۱۲۰۰تنمــرغدرتهران

درستنیست.
بــه گــزارش فــارس، قاســم نــوده فراهانــی، 
رئیــس اتــاق اصناف تهران تصریح کــرد: ما حلقه 
آخــر زنجیــره تولیــد تــا فــروش هســتیم و مــردم، 
بــا  امــا گرانــی  مــا می بیننــد  از چشــم  را  گرانــی 

گرانفروشی تفاوت دارد.

بــا گرانفروشــی کــه در  ادامــه داد: مــا  وی 
برخــی از صنــوف رخ می دهــد برخــورد می کنیــم 
امــا در گران شــدن کاالها و تصمیماتــی که گرفته 
می شــود، دخیل نیســتیم و نمایندگان اصناف در 

جلسات تصمیم گیری حضور ندارند.
نــوده فراهانــی گفــت: تنظیــم بــازار نیازمند 
ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، حمایت از تولید 
و رقابــت و در مرحلــه آخــر نظارت بر بازار اســت. 
بازرســی اصنــاف بودجــه کالنــی می خواهــد. در 
تهــران حداقــل هــزار بــازرس می خواهیــم و االن 
کمبــود داریــم؛ اما وقتــی عرضه و تقاضــا در بازار 

همخوانی ندارد هرچه بازرسی زیاد باشد سودی 
ندارد.

ایــن مقــام مســئول تصریــح کــرد: بــا تولیــد 
کاال، بخــش عرضــه کاال تنظیــم می شــود . قانون 
تنظیــم بــازار تعادل عرضه و تقاضا اســت اما این 
روند در روی کاغذ اتفاق نمی افتد و بخش تولید 

نیاز به حمایت عملی دارد.
رئیــس اتــاق اصنــاف تهــران بیان کــرد: طبق 
اعــالم جهــاد کشــاورزی روزانــه ۱۲۰۰ تــن مرغ در 

تهران توزیع می شود، اما کجاست؟
تــا  مرغــداری  از  رونــد  کل  داد:  ادامــه  وی 

فروشگاه طبق سیستم، ثبت و رصد می شود اما 
ایــن مقــدار مــرغ در بــازار موجــود نیســت. مرغی 
هم که در بازار است، به قیمت مصوب به دست 

مردم نمی رسد.

اگرتامینکاالهابخوبیانجام
شود،کمبودیدربازاررخ

نمی دهد
در ادامــه موســوی، معاون ســازمان حمایت 
گفــت: کاهــش ۱۰ درصــدی قیمــت ۳ قلــم کاالی 

پرمصرف لبنی فعال در مورد پنیر اجرا شــده و به 
بازار آمده است.

کــه  دیگــری  قلــم محصــول  دو  افــزود:  وی 
شــامل ایــن کاهش قیمت هســتند، بــزودی وارد 

بازار می شوند.
معاون سازمان حمایت بیان کرد: اگر تامین 
کاالهــا بخوبــی انجــام شــود، کمبــودی در بــازار 
رخ نمی دهــد. بــا تامیــن مکفــی در زمینــه روغن، 
می بینیــم کــه اکنــون روغــن بــه قیمــت مصــوب 
از قیمــت مصــوب عرضــه  و گاهــی حتــی کمتــر 

می شود.

آمارکاهشعرضهمرغدرتهران
درستنیست

در ادامــه زارع، مدیــرکل بازرگانــی داخلــی 
وزارت جهــاد کشــاورزی تصریــح کــرد: کاالهایــی 
کــه کشــش قیمتــی پائینــی دارند، با مقــدار کمی 
کاهش در عرضه، به سرعت و به شدت افزایش 
قیمــت می یابنــد. بنابــر ایــن آمــاری کــه در زمینه 
کاهــش عرضــه مــرغ در تهــران ارائــه می شــود، 

درست نیست.
وی افــزود: اینکــه نیــاز تهــران روزانــه ۱۵۰۰ 
تــن اســت، امــا ۶۰۰ تــا ۷۰۰ تــن عرضه می شــود، 
درست نیست.اگر ما پنجاه درصد کمبود مرغ در 
تهران داشــتیم، اصالً مرغی در فروشــگاه ها دیده 
نمی شــد، درحالی که شــما اکنون انواع و اقســام 

عرضه ها را می بینید.
جهــاد  وزارت  داخلــی  بازرگانــی  مدیــرکل   
کشــاورزی  بیــان کــرد: نیاز کنونی شــهر تهران به 
مــرغ ۱۲۰۰ تــن اســت  مــن نمی گویم کــه هر روز 
۱۲۰۰ تــن مــرغ توزیع می شــود، اما ســطح عرضه 
و تقاضــا لــب بــه لب اســت. در کدام نقطه شــهر 

است که مرغ وجود نداشته باشد؟
زارع گفــت: بــازار باید بر مبنای قانون بازار، 

یعنی عرضه و تقاضا مدیریت شود.
وی ادامــه داد: بایــد همــه کمــک کنیــم کــه 
مــردم شــیرینی اتفاقاتــی کــه می افتــد و در آینده 

نیز رخ خواهد داد، را بچشند.
ایــن مقــام مســئول گفــت: از امــروز قیمــت 
۳ محصــول لبنــی کاهــش یافتــه اســت. قیمــت 
تخم مــرغ حــدود ۱۲ هــزار تومــان در هــر شــانه 
کاهــش یافتــه همچنیــن قیمــت مــرغ نیــز رونــد 
نزولــی داشــته و هــر کیلــو تقریبــا زیــر ۳۰ هــزار 
تومان اســت کــه چندان غیرمنطقی نیســت. این 
اقدامــات مثبتــی در جهــت تنظیم بازار اســت که 

ادامه هم خواهد داشت.

رئیــسشــورایرقابتبااعــاماینکهفعا
خــودرو قیمت گــذاری روش در تغییــری هیــچ
اعمــالنشــدهاســت،اعــامکــردبــاتوجــهبــه
اختافــیکــهبینقیمتکارخانهوقیمتکذایی
بــازاروجــودداردوایــنحجــمبــاالیمتقاضیــان
وعرضــهمحــدود،قرعــهکشــیروشمناســب
وتصمیــمشــورابــودهاســتوبهخودروســازان
ربطینداردراضیباشــندیانباشــندومکلفبه

اجراهستند.
خبرگزاری ایســنا در گزارشــی نوشت: گرچه 
قــرار بــود در اواســط مهــر و بــا پایــان دوره دوم 
شــش ســاله شــورای رقابــت تغییراتــی در ترکیب 
اعضا ایجاد شــود اما هنوز اتفاق نیفتاده اســت، 
مختلفــی  بحث هــای  تغییــرات  ایــن  جریــان  در 
دربــاره نحــوه قیمت گذاری خودرو و تغییر شــیوه 
قرعه کشــی در برخی اظهارنظرها و یا ســایت های 

مربوط به خودرو دیده می شود.
این کــه ماجــرا از چــه قــرار اســت موضوعــی 
است که در گفت وگو با رضا شیوا، رئیس شورای 

رقابت- مورد بررسی قرار گرفت.

هنوزتکلیفترکیباعضا
مشخصنیستوجلسهندارد

شــیوا با اشــاره بــه این که با وجــود اتمام 
بــه عنــوان  دوره شــش ســاله مــن همچنــان 
رئیــس در شــورای رقابــت هســتم تــا این کــه 
وضــع رئیــس جدیــد مشــخص شــود، توضیــح 
از اعضــای  داد: در حــال حاضــر دوره برخــی 
شــورا به اتمام رســیده و طبق قانون عضویتی 
در آن ندارند و با توجه به این که تعداد اعضا 
بــه حدنصاب نمی رســد، نمی توانیم جلســه ای 
برگــزار و تصمیم گیــری جدیــدی انجــام دهیم. 
ایــن در حالی اســت کــه از مدتی پیش ما طی 
جملــه  از  مربوطــه  دســتگاه های  بــه  نامــه ای 
اقتصــاد،  تجــارت،  و  معــدن  صنعــت،  وزارت 
دادگســتری، ســازمان برنامــه و بودجــه و اتاق   
بازرگانــی اعــالم کردیــم که نماینــدگان خود را 
معرفی کنند که هنوز این اتفاق به طور کامل 

نیفتاده است.
وی ادامــه داد: از ســوی دیگــر بایــد وزارت 
اقتصــاد، دو اقتصــاددان و یــک  مالــی را معرفی 
کنــد کــه رئیس جدید از بین این دو اقتصاددان 
بــا رای اعضــا تعیین می شــود و بعد از مشــخص 
شــدن ترکیــب بــا حکــم رئیــس جمهــوری ابــالغ 
نهایی خواهد شــد که هنوز این وضع مشــخص 

نیست.

حذفقرعه کشیجوسازی
است،وگرنههیچتغییری

نداشتیم
اما در ادامه این گفت وگو موضوع بحث های 
اخیــر مطــرح شــده در مــورد نحــوه  قیمت گــذاری 
خــودرو و حــذف قرعــه کشــی مــورد پرســش قرار 
گرفــت کــه شــیوا در این رابطه اظهــار کرد: این ها 
ســایت های  کــه  اســت  جوســازی هایی  اغلــب 
خودروســازی و خودرویــی آن را راه انداخته انــد 
امــا هیچ گونــه تصمیمی در این زمینه اخذ نشــده 
بــا  و قیمت گــذاری همچنــان بــه روش فعلــی و 

قرعه کشی انجام می شود.
وی در مــورد این کــه آیــا ممکن اســت روش 
قرعه کشی تغییر کند؟ گفت که هر تغییری بعید 
نیست اما این که چه روشی جایگزین شود بسیار 
اهمیــت دارد، چــرا کــه تــا پیــش از آن همانطــور 
کــه بارهــا اعــالم کردیــم بســیار شــکایت در مورد 
روش ســایت وجود داشــت و حق بسیاری از بین 
می رفــت از ایــن  رو آنچــه کــه با توجه به شــرایط 
موجــود خــودرو و تعــداد عرضــه در کشــور وجــود 
دارد و از ســوی دیگــر حجــم بــاالی متقاضیان، به 
نظــر نمی رســید کــه راهــی بهتــر از قرعه کشــی و 

تقســیم ایــن تعداد محــدود خودرو وجود داشــته 
باشــد. بــا ایــن حــال همانطــور بــه دفعــات تکــرار 
کردیــم اگــر کســی می گویــد قرعــه کشــی روش 
مناســبی نیســت بالفاصلــه بایــد از او ســوال کرد 

که چه روش بهتری را در نظر دارد؟

هرچهتوانستیممحدودیت
گذاشتیم

رئیــس مرکــز ملــی رقابــت ادامــه داد: ما هر 
آنچــه محدودیــت می توانســتیم در روش فعلــی 
اعمال کردیم که راه های رانت و فســاد را ببندند 
اما اگر الزم اســت و کســی محدودیت بیشتری را 
مدنظــر دارد تا وضع بهبــود پیدا کند می تواند آن 

را اعالم، مورد بررسی و اعمال شود.

خودروسازانراضیهستند
وی در مورد این که آیا خودروسازان از روش 
قرعه کشــی راضــی بودنــد، تصریــح کــرد: اصال به 
خودروسازها ربطی ندارد و دلیلی ندارد بخواهند 
از این روش راضی باشــند یا نباشــند این تصمیم 
کارشناســی شــورا اســت، به هر صــورت هرجایی 
کــه منافــذ و محل هــای سوءاســتفاده را بگیریــم 
یــک تعدادی می توانند ناراضی باشــند اما در این 

روش میزان تولید دقیقا برابر با قرعه کشــی بود 
یعنــی هر آنچه خودروســازها تولید می کنند باید 

در قرعه کشی عرضه می شد.
رئیس شــورای رقابت درباره انجام تعهدات 
خودروســازان در قیمــت گــذاری فعلــی و قرعــه 
کشــی گفــت کــه آنهــا مکلــف بــه انجــام تعهدات 
و دســتورالعمل شــورای رقابــت بودنــد و عملکــرد 
آنها از ســوی دســتگاه های ناظر از جمله شــورای 
رقابــت، دادســتانی و ســازمان بازرســی نظــارت و 

بررسی شده است.  

فکرنکنمکشوریاینطور
انحصارایجادکند

وی همچنیــن در مــورد اینکــه بــا توجــه بــه 
تاکیــدی که در مورد قرعه کشــی بــه عنوان گزینه 
از چنیــن  آیــا در دیگــر کشــورها هــم  مناســب، 
فکــر  داد:  توضیــح  می شــود،  اســتفاده  روشــی 
نمی کنــم کشــوری باشــد کــه ایــن چنیــن انحصار 
ایجــاد کــرده و ورود هــر گونــه خــودرو را ببنــدد و 
کامال متکی به تولید داخل باشــد آنهم وقتی که 
تولیــد خــود پاســخگوی نیــاز مــردم داخــل کشــور 
نیســت، حداقــل در کشــورهای دوربــر ایــن گونــه 

نیست که کار به قرعه کشی برسد.

خبرگزاریتســنیمدر۱7مهر۱۴۰۰مطلبیبا
عنــوان»افزایــشقیمتوآزادســازینــرخلبنیات
بــهاســمکاهــشقیمت«منتشــرکردکــهواکنش
روابــطعمومــیانجمــنصنفــیصنایــعلبنــیرابه

همراهداشت.
در پاسخ به ادعای مطروحه خبرنگار محترم تسنیم 
با عنوان »افزایش قیمت و آزادسازی نرخ لبنیات به اسم 

کاهش قیمت« نکات زیر قابل ذکر است:
۱.آخرینافزایشقیمتشیرخامومحصوالت

لبنیدرمردادماه۱۴۰۰بودنهآبانماه99
مهمترین اشــتباه و غفلتی که در تهیه مطلب 
فــوق از ســوی خبرنگار محترم تســنیم اتفاق افتاده 
ایــن اســت کــه بــا اســتناد بــه مصوبــه قیمت گذاری 
ســتاد تنظیــم بــازار در اواخــر آبــان ســال گذشــته، 
کاهــش ۱۰ درصــدی ســه قلــم کاالی لبنــی )شــیر 
 ۴۰۰ UF نایلونــی، ماســت دو نیــم کیلویــی و پنیــر
گرمــی( را نــه کاهش قیمت بلکــه افزایش قیمت یا 
به عبارتی آزادسازی نرخ لبنیات دانسته است، این 
در حالــی اســت کــه خبرنگار محتــرم فراموش کرده 
است که آخرین افزایش رسمی و مصوب قیمت در 
مردادماه امسال با افزایش رسمی نرخ شیرخام به 
عنوان اصلی ترین ماده اولیه صنعت )با تاثیرگذاری 
بیــش از ۶۰ درصــد بر قیمت تمام شــده محصوالت 
لبنــی( بــا مصوبــه شــورای قیمت گــذاری محصوالت 
اســتراتژیک وزارت جهــاد اتفاق افتــاده و پس از آن 
ســازمان حمایــت از مصرف کننــده و تولیدکننده نیز 
بــه عنــوان کارشــناس بررســی قیمــت طــی نامــه ای 
کــه ضمیمه این پاســخ اســت، افزایــش بیش از ۵۰ 

درصــدی محصــوالت لبنی را مــورد تائید قرار داده و 
به وزارت جهاد اعالم کرده است.

در واقــع در مــرداد ۱۴۰۰ قیمــت شــیرخام از 
۴۵۰۰ تومان مصوب آبان ۹۹ به ۶۴۰۰ تومان )درب 
کارخانــه ۶۶۰۰( افزایــش یافت که بــا توجه به تاثیر 
بیش از ۶۰ درصدی قیمت شــیرخام بر قیمت تمام 
شــده محصــوالت لبنــی، منجــر بــه افزایش رســمی 
قیمــت محصــوالت لبنی شــد. خوشــبینانه می توان 
گفــت خبرنــگار محتــرم امــا ایــن بخــش را فراموش 
کــرده و کاهــش قیمــت ۱۰ درصدی محصــوالت را با 

قیمت آبان ماه مقایسه کرده است.
۲.ازابتدایمردادماهمسئولیتقیمت گذاری
باوزارتجهادکشــاورزیاســتنهوزارتصمتو

نهسازمانحمایت
غفلــت آشــکار و تعجــب آمیــز دیگــری کــه در 
ایــن گــزارش اتفــاق افتــاده این اســت که نویســنده 
گزارش فراموش کرده اســت که از مرداد ماه ۱۴۰۰ 
بــا احیــای »قانــون تمرکــز اختیــارات وزارت جهــاد« 
کلیــه اختیــارات قیمت گــذاری و عرضــه محصــوالت 
کشاورزی از جمله محصوالت لبنی از وزارت صمت 
و ســازمان حمایت و تنظیم بازار منفک و به وزارت 
جهاد کشاورزی انتقال یافته است. به همین دلیل 
اســت کــه وزارت جهــاد طــی ماه های گذشــته اقدام 
به تشــکیل ســتاد تنظیم بازار محصوالت کشاورزی 
کرده اســت و یک کرســی کارشناســی برای سازمان 
حمایت در نظر گرفته است. این موضوع از محتوای 
نامــه آقــای تابــش بــه عنــوان مدیرعامــل ســازمان 
حمایت نیز کامال مشهود است. در حقیقت استناد 

گــزارش مذکــور بــه مصوبــات قبلــی وزارت صمت و 
ســتاد تنظیــم در خصــوص قیمــت محصــوالت لبنی 
بــه عنــوان آخریــن مصوبــه قیمــت ایــن محصــوالت 
تمرکــز  قانــون  بــه  توجــه  بــا  و  اســت  گمراه کننــده 

اختیارات وزارت جهاد قابل استناد نیست.
خودســرانه افزایــش ادعــای 3.تکذیــب

محصوالتلبنی
از  نقــل  بــه  گــزارش  از  دیگــری  بخــش  در 
 ســخنگوی انجمــن صنایــع لبنــی ادعــا شــده اســت:

»برنامــه مصوبــی برای افزایش قیمــت لبنیات وجود 
نــدارد و افزایــش قیمت اعمال شــده محصوالت لبنی 
توســط خــود صنایع انجام شــده اســت.« این بخش 
نیــز متاســفانه خــالف واقــع بــوده و بــه نادرســتی به 
ســخنگوی انجمن نســبت داده شــده است. افزایش 
قیمــت محصــوالت لبنــی در مــرداد مــاه مســتند بــه 
»قانــون تجــارت جمهــوری اســالمی«، »آییــن نامــه 
قیمت گــذاری محصــوالت ســاخت داخــل«، »قانــون 
خریــد  »ابالغیــه  جهــاد«،  وزارت  اختیــارات  تمرکــز 
تضمینــی شــیرخام بــه قیمــت ۶۴۰۰ تومــان توســط 
وزارت جهاد« و »پاسخ سازمان حمایت به استعالم 
وزارت جهــاد مبنــی بــر افزایــش قیمــت محصــوالت 
لبنــی« صــورت گرفتــه اســت. جــای افســوس اینکــه 
خبرنــگار محتــرم کــه از خبرنــگاران پرســابقه حــوزه 
کشــاورزی است از همه این ابالغیه ها اطالع داشته 
و در همــه مواضعــی کــه از ســوی ســخنگوی انجمــن 
صنایــع لبنــی منتشــر شــده این مــوارد مورد اســتناد 
قــرار گرفتــه اســت؛ امــا از اشــاره مختصــری بــه ایــن 
مستندات پرهیز نموده است. نکته مهمتر اینجاست 

که ۱۰ قلم کاالی لبنی مشــمول قیمت گذاری مطابق 
قیمت اعالمی سازمان حمایت در پاسخ به استعالم 
معاونت بازرگانی وزارت جهاد تولید و عرضه می شود 
و نتنهــا تخلــف و یا افزایش خودســرانه قیمتی اتفاق 
نیوفتاده بلکه از میان این ده قلم کاال، سه کاال هم 
مشــمول تخفیــف از جانــب کارخانه هــا شــده اند و با 
قیمتــی کمتــر از قیمت مصوب عرضه می شــوند. این 
حجــم از بدیهیــات و بینــه روشــن آیــا جــا نداشــت از 
ســوی خبرنــگار محترم تســنیم در گــزارش مذکور به 

اندازه اشاره ای مورد استناد باشد؟
درصــدی ۱۰ کاهــش دربــاره ۴.توضیحاتــی

قیمتسهقلمکاالیلبنی
و  عمومــی  افــکار  تنویــر  جهــت  اســت  الزم 
رســانه ها توضیحاتــی دربــاره کاهــش ۱۰ درصــدی 

محصوالت لبنی تقدیم شود.
۱. دلیل کاهــش قیمت ها، کاهش هزینه های 
تولید نیست و این کاهش قیمت در واقع تخفیفی 
اســت که صنایع لبنی و شــبکه فروشگاهی از محل 
ســود مشــروع و قانونی خود )هرکدام ۵ درصد( به 

مصرف کنندگان دهک های محروم داده اند.
۲. بــا روی کار آمــدن دولــت جدیــد، و احیــای 
قانــون تمرکــز اختیــارات وزارت جهــاد، وزیــر محترم 
جهــاد رویکردهــای درســتی که بــا مطابق بــا نظرات 
حــوزه  فعــاالن  بخصــوص  اقتصــادی  کارشناســان 
کشــاورزی بــود را در پیــش گرفــت و بــا مشــارکت 
از  حمایــت  بــرای  راهــکاری  دنبــال  بــه  ذینفعــان 

دهک های محروم بود.
۳. نتیجه جلسات مکرر وزیر جهاد با ذینفعان 

صنعــت )دامــداران، صنایع لبنی، فروشــگاه ها( این 
بود که در راهکاری کوتاه مدت )حدود ۶ ماه( وزارت 
جهــاد متعهــد بــه تثبیــت نــرخ شــیرخام بــه قیمــت 
۶۴۰۰  تومــان از طریــق تامیــن نهاده هــای دامــی و 
علوفــه دامداری هــا بــا قیمت تثبیتــی و جلوگیری از 
افزایــش بیشــتر قیمــت شــیرخام باشــد و در مقابل 
صنایــع لبنــی ۳ قلــم کاالیــی کــه عمومــا دهک هــای 
محــروم از آن اســتفاده می کننــد را بــا کاهــش ۱۰ 
درصدی از محل سود مشروع و قانونی خود تامین 
و عرضــه نماینــد )دامــداران نتوانســتند بــا این طرح 
همراهی کنند لذا تخفیف ۱۵ درصدی محقق نشــد 
و بــه ۱۰ درصــد اکتفــا شــد(. در واقــع صنایــع لبنــی 
عالوه بر رعایت قیمت ۷ قلم کاالی مشمول قیمت 
گذاری دولتی، ۳ قلم کاالی مورد اشاره را با قیمتی 

کمتر از قیمت مصوب عرضه می کنند.
۴. شــرط الزم بــرای تــداوم طــرح همانگونه که 
در باال مورد اشــاره قرار گرفت، ثبات نرخ شــیرخام 
و تامین آن توســط دامداری هاســت. ولی مشــخص 
اســت کــه در کشــوری کــه از تــورم ۴۰ درصــدی رنج 
میبــرد، کاهش ۱۰ درصدی نمی تواند تاثیر شــگرفی 
در کاهــش هزینــه خانوارهــا در دهک هــای محروم 

داشته باشد.
اصــالح  لــزوم  از  فــارغ  پایــدار  راهــکار   .۵
سیاســت هایی که طی ۱۶ ســال گذشــته به تحمیل 
افزایــش هزینــه تولیــد بــرای تولیدکننــده و کاهش 
کــه  اســت  ایــن  انجامیــده،  مــردم  خریــد  قــدرت 
منابعــی کــه در قالــب ارز ۴۲۰۰ تومانــی بــه واردات 
نهاده هــای دامــی اختصــاص می یابــد و تاثیــری در 

رضایــت دامــداران و کاهــش فشــار بــر خانوارهــای 
محــروم نــدارد را بطور کامل قطع و بطور مســتقیم 
بــه مصرف کننــدگان دهک هــای محــروم در قالــب 
طــرح شــیر رایــگان مــدارس در مناطقــه محــروم و 
یــا کارت الکترونیکــی خریــد محصــوالت لبنــی برای 
خانوارهــای محــروم اختصاص دهیم. متاســفانه در 
شــرایط فعلــی خانوارهــای دارا و برخــوردار بیــش از 
خانوارهــای کــم برخــوردار از یارانه ای کــه نهاده های 

دامی هزینه می شود بهره مند هستند. 
در پایان از همه رسانه ها بخصوص رسانه هایی 
کــه از بودجــه عمومی کشــور اداره می شــوند تقاضا 
می شــود بــه همــان انــدازه کــه مســئوالن ارشــد و 
بــزرگان کشــور نســبت بــه حمایــت از تولیــد داخلی 
تصریــح  تولیدکننــدگان  مســیر  از  زدایــی  مانــع  و 
و تاکیــد دارنــد، فعــاالن حــوزه رســانه نیــز عنایــت و 
توجه کافی داشــته باشــند. در شــرایطی که کشــور 
با تحریم های گسترده، تورم سرسام آور و افزایش 
فــراوان هزینه های تولید مواجه اســت، متهم کردن 
تولیدکننده به خودســری یا طمع کاری بی انصافی 
چــون حراســت  مســئولیت هایی  نمی تــوان  اســت. 
از قــدرت خریــد مــردم بــه عنــوان یــک مســئولیت 
حاکمیتــی را از تولیدکننــدگان انتظــار داشــت. ایــن 
امــری بدیهــی اســت کــه مســئولیت سیاســت های 
کالن کشــور و تاثیر تصمیمات حاکمیتی بر افزایش 
هزینــه  هــای تولیــد و کاهش قدرت خریــد مردم بر 

مسئوالن دولتی و حاکمیتی است نه تولیدکننده.
سید محمدرضا بنی طبا
روابــط عمومی انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران
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واردات ۱۲ هزار تن یونجه 
طی روزهای آتی به کشور

مدیرعامــل اتحادیــه دامــداران اعــام کــرد بنابــر 
کشــور  بــا  مازنــدران  دامــداران  اتحادیــه  تفاهم نامــه 
روســیه، ۱۲هــزار تــن یونجــه طــی ۱۰تــا ۱۵روز آینده از 

روسیه وارد کشور می شود.
مجتبــی عالــی، درباره آخرین وضــع واردات یونجه 
بــه باشــگاه خبرنــگاران جــوان گفــت: اتحادیــه دامداران 
مازندران با کشــور روســیه قرارداد و تفاهم نامه واردات 
۱۵۰هزار تن یونجه را امضا کرد که حدود ۱۲هزار تن از 
میزان ثبت ســفارش شــده و طی ۱۰تا ۱۵روز آینده وارد 
کشــور می شــود. مابقــی هم پــس از تامیــن ارز به مرور 

وارد می شود.
او قیمــت هــر کیلــو یونجه وارداتــی را ۵تا ۵هزار و 
۲۰۰تومــان اعــام کــرد و افــزود: قیمت هر کیلــو یونجه 
داخلــی تــا قبل از ثبت ســفارش ۶هزار و ۲۰۰تومان بود 

که هم اکنون به ۵هزار تومان کاهش یافته است.
عالــی بــا اشــاره به تامیــن ۳۰تا ۴۰درصــد نهاده های 
دامــی بــا نــرخ مصــوب بیــان کــرد: علی رغــم کرایــه بــاال و 
دریافت پشت بارنامه، اما نهاده به دست دامداران شیری 
می رســد و همچنــان پرواربندها ناگزیــر به تامین نهاده از 

بازار آزاد هستند؛ چرا که نهاده به آنها تعلق نمی گیرد.
مدیرعامــل اتحادیــه دامــداران کشــور ادامــه داد: 
در حــال حاضــر هماهنگــی دامــداران بــا ارگان ها بســیار 
سخت است به طوری که طی روزهای اخیر کارخانه های 
بــا نــرخ یــک هــزار و ۴۰۰تومــان  آرد از دادن ســبوس 
اجتنــاب می کننــد و بــه یک بــاره اعام کردند کــه ۳هزار 
و ۵۰۰تومــان دیگــر بــه ازای هــر کیلــو ســبوس دریافــت 
می کننــد کــه این امــر منجر به ناهماهنگــی، بی نظمی و 

افزایش نارضایتی دامداران شده است.
بــه گفتــه او، بــا وجود نامــه وزیر جهاد به ســازمان 
برنامــه و بودجــه، امــا بــا توجــه بــه وضــع خشکســالی و 
کم بارشــی، برنامه ریزی مناسب موجب شده مشکلی در 

زمینه تولید نداشته باشیم.
مدیرعامل اتحادیه دامداران از مازاد دام در کشور 
خبــر داد و گفــت: بــا توجه به نبود کشــش بازار با مازاد 
دام در کشــور رو به رو هســتیم که متاســفانه معاونت 
کارشــکنی،  ایجــاد  بــا  جهــاد  وزارت  بازرگانــی  توســعه 

نامه نگاری در ارتباط با صادرات انجام نمی دهد.
عالی قیمت کنونی هر کیلو دام ســبک و ســنگین 
را ۴۵تــا ۵۰هــزار تومان اعام کرد و گفت: این در حالی 
اســت کــه هزینــه تمام شــده هــر کیلــو دام زنــده بــاالی 

۷۵هزار تومان است.
ایــن مقــام مســئول ســودجویی عوامــل واســطه و 
دالل را علــت اصلــی گرانی گوشــت در بازار اعام کرد و 
گفــت: بــا توجه به نرخ کنونی دام زنده، عرضه گوشــت 

باالتر از ۱۲۰هزار تومان گران فروشی است.
تصریــح  پایــان  در  دامــداران  اتحادیــه  مدیرعامــل 
کــرد: بــا توجــه بــه پرداخــت یارانــه از جیــب دامــدار بــه 
دولــت، مســئوالن بایــد تمهیداتــی اتخــاذ کننــد چــرا کــه 

تولیدکنندگان به آخر خط رسیدند.

تولیدات صنعتی بزرگترین 
اقتصاد اروپا هم افت کرد

تولیدات صنعتی آلمان در ماه آگوست با بدترین 
ســقوط خــود از آوریــل ســال گذشــته تــا کنــون روبــرو 
شــدند. اختــال در زنجیره هــای تأمیــن رشــد اقتصادی 

بزرگترین اقتصاد اروپا را به تأخیر انداخته است.
بــه نقــل از رویتــرز،  بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر 
داده هــای اداره آمــار فــدرال آلمــان نشــان داد تولیــدات 
صنعتــی ایــن کشــور پــس از رشــد ۱.۳درصــدی در مــاه 

جوالی در ماه آگوست ۴.۰درصد سقوط کرده است.
این در حالی اســت که اقتصاددانان شــرکت کننده 
در نظرســنجی رویتــرز پیش بینــی کرده بودنــد تولیدات 
صنعتــی آلمــان در ایــن مــاه افتــی ۰.۴درصــدی را تجربه 
کننــد. در ایــن میــان تولیــد خــودرو و قطعات خــودرو با 
ســقوطی ۱۷.۵درصــدی نســبت بــه مــاه گذشــته روبــرو 
شد. کمبود تراشه کامپیوتری باعث شده است تا تولید 

خودروسازان به شدت کاهش یابد.
بــی ام دابلیــو اعــام کــرد: تولید این خودروســاز به 
علت کمبود جهانی تراشــه ۱۲.۲درصد در ۳ماهه ســوم 

افت داشته است.

مجوز صادرات دام زنده غیر 
مولد ابالغ شد

رئیس شورای قیمت گذاری محصوالت کشاورزی، 
صــادرات دام زنــده غیر مولد از یک گمرک مشــخص را 
بــه وزارت خانه هــای جهاد کشــاورزی، صمت، اقتصاد و 

سازمان برنامه و بودجه اباغ کرد.

ســیدجواد  فــارس،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
ســاداتی نژاد، وزیــر جهــاد کشــاورزی و رئیــس »شــورای 
قیمت گــذاری و اتخاذ سیاســت های حمایتی محصوالت 
اساســی کشــاورزی«، مصوبــه ایــن شــورا در خصــوص 
مجازبــودن صــادرات دام زنــده غیرمولــد از یــک گمــرک 
مشــخص را به وزارت خانه های جهاد کشــاورزی، صمت 

و اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه اباغ کرد.
بر اســاس مصوبه مذکور، شــرکت پشــتیبانی امور 
دام به عنوان مجری مجاز اســت با مباشــرت اتحادیه ها 
و بخش خصوصی در ســقف تعداد مشــخص و با لحاظ 
تعــادل قیمــت بین تولید و مصرف به صادرات دام زنده 

غیر مولد از یک گمرک مشخص اقدام کند.
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دبیر انجمن تولیدکنندگان 
کنسرو ایران: ۶۰ درصد 
ماهی تن وارداتی است

به گفته دبیر انجمن تولیدکنندگان کنسرو ایران، 
افزایــش قیمــت میــزان مصرف این محصــول را کاهش 
داد به همین دلیل برخی از کارخانه جات تاش کردند 
بــا تنــوع در تولیــد انگیزه مصرف ایجــاد کنند و اینگونه 
حــق انتخــاب بــرای مصرف کننــدگان ایجــاد کننــد. تــن 
ماهــی زعفرانی، شــویدی، فلفلــی و تن با روغن زیتون 

جزو تولیدات جدید کارخانه جات تن است.
سیدمحمد میررضوی درباره دالیل گرانی تن ماهی 
در هفته هــای اخیــر، بــه ایلنا گفت: بعــد از خارج کردن 
ماهــی وارداتــی از ردیــف یــک اعطــای ارز ۴۲۰۰تومانــی 

شاهد افزایش نرخ این قلم در بازار بودیم.
او ادامه داد: قیمت تن ماهی ۳سال پیش 8هزار 
تومــان بــود امــا وقتی ایــن کاال دیگر مشــمول ارز دولتی 
نشــد از این رو تولیدکنندگان ماهی مورد نیاز خود را با 
ارز آزاد وارد کردنــد به همیــن دلیل قیمت این کاال روند 
جهشــی بــه خــود گرفــت و از 8هزار تومان بــه ۱۴هزار و 

سپس به باالی ۳۰هزار تومان رسید.
ایــن فعــال اقتصــادی بــا اشــاره بــه نــام ماهی های 
کاربــردی در صنعــت تــن، گفــت: ماهی هــای محبــوب 
ایــن صنعــت عبارتنــد ماهــی هیــدر، گون، صــارم، زرده، 
پلوفیــن و ..... ۴۰درصــد از نیــاز مــا در ایــن بخــش در 
داخــل کشــور تامیــن و بقیه آن از طریــق واردات تهیه و 

فراهم می شود.
دبیــر انجمــن تولیدکنندگان کنســرو با بیــان اینکه 
چین مهم ترین تامین کننده ماهی کنسروی ایران است، 
افزود: پیش از اعمال تحریم ها ماهی تن از کشــورهای 
تایلند، اســپانیا، کره جنوبی و برخی کشــورهای اروپایی 

وارد می کردیم.
او در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چــه نــوع روغنی 
در صنعــت کنســرو ماهی کاربــرد دارد، بیان کرد: روغن 
مایع و استاندارد که مورد تایید سازمان ملی استاندارد 

است در کنسرو ماهی استفاده می شود.
میررضــوی دربــاره تنــوع تن هــای ماهــی در کشــور 
گفــت: افزایــش قیمــت میــزان مصــرف ایــن محصــول را 
کاهش داد به همین دلیل برخی از کارخانه جات تاش 
کردنــد بــا تنــوع در تولیــد انگیــزه مصــرف ایجــاد کنند و 
اینگونــه حــق انتخاب برای مصرف کننــدگان ایجاد کنند. 
تــن ماهــی زعفرانــی، شــویدی، فلفلــی و تــن بــا روغــن 

زیتون جزو تولیدات جدید کارخانه جات تن است.
بــه گفته او، بــدون تردید قیمت تن زعفرانی با تن 
ســاده متفــاوت اســت. این فعــال اقتصادی با اشــاره به 
تعــداد کارخانه هــای فعــال در این صنعت، بیان کرد: در 
حــال حاضــر ۱۳۰واحــد تن ســازی در کشــور فعال اند که 
البتــه ایــن واحدهــا به دلیل گران شــدن قیمــت ماهی با 

کمتر از توان ظرفیت خود فعالیت می کنند.
به صــورت  ماهــی  تــن  اینکــه  بابیــان  میررضــوی 
کنســروی وارد نمی کنیــم، افــزود: بــرای تامیــن ماهــی 
کنســروی ســالیانه ۵۰هزار تن ماهی وارد می شود. این 
نکتــه را بایــد در نظــر داشــت کــه تن ایران جــزو بهترین 
محصوالت کنسروی است که در بین کشورهای آسیای 
میانه، حاشیه خلیج فارس و عراق بسیار محبوب است 
بــه همیــن دلیــل برخــی از کارخانه هــای داخلــی تــاش 

کردند که در زمینه برندسازی قوی عمل کنند.
او در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه با کاهــش مصرف 
داخلــی می توان مازاد تولیــد را صادر کرد، افزود: صادرات 
می تواند بسیار چاره ساز باشد اما موفقیت در این زمینه 
ملــزم حمایــت از تولیدکننــدگان اســت دولت هــا همــواره 
دغدغــه اشــتغال زایی دارنــد از ایــن رو می تــوان بــا حمایت 
از کارخانه هــای تــن ماهــی کار کارگــران در ایــن صنعت را 
حفظ کنند. این فعال اقتصادی درباره ورق مورد استفاده در 
صنعت کنسرو تن، گفت: بخشی از ورق کاربردی در صنعت 
غذا در داخل کشور و از سوی کارخانه فوالد مبارکه اصفهان 

تامین می شود و بخشی دیگر وارداتی است.

 سخنگوی گمرک: واردات

 ۶ ماهه امسال برنج
۷۱۵ هزار تن است

به گفته سخنگوی گمرک در نیمه نخست امسال 
مجــوز  کشــور  گمــرکات  از  برنــج  ۷۱۵هزارتــن  حــدود 
ترخیص قطعی گرفتند که در مقایســه با مدت مشــابه 
سال گذشته ۳۳درصد در وزن افزایش داشته است.

بــه گــزارش خبرگــزاری مهر، ســیدروح هللا لطیفی، 
امســال،  نخســت  نیمــه  در  گفــت:  گمــرک  ســخنگوی 
بــرای ۷۱۴هــزار و ۷۷۳تــن برنــج بــه ارزش ۶۰8میلیــون 
و ۱۲۵هــزار و ۹دالر در گمــرکات کشــور پروانــه ترخیص 
قطعــی صــادر شــده کــه نســبت به نیمه نخســت ســال 
گذشــته کــه ایــن میــزان ۵۳۷هــزار و ۵۶۴تن بــه ارزش 
۴۹۱میلیــون و ۹8۵هــزار و ۹۰دالر بــوده ازلحــاظ وزنــی 
۳۳درصد و از لحاظ ارزش ۲۴درصد رشد داشته است.
او اضافه کرد: بر اســاس بند خ ماده ۳قانون امور 
گمرکــی، گمــرک مســئول پایــش اطاعــات و اعــام آمار 
تجــارت خارجــی اســت و ایــن آمــار بــر اســاس داده های 
دقیــق تجاری از ســوی متخصصــان علم آمار و فن آوری 
اطاعــات صــورت می گیــرد، بنابرایــن اعام آمار رســمی 
تجــارت کشــور از ســوی گمــرک، بــر اســاس اطاعــات، 

شاخص ها و مؤلفه های دقیق صورت می گیرد.
او در واکنــش بــه یکــی از تشــکل ها گفــت: زمانــی 
کــه آمــار واردات یــا صادرات یک کاال در یــک بازه زمانی 
مشــخص اعــام می شــود، ایــن اعــام هــم می توانــد به 
شناخت وضع تجاری کشور کمک کند که دانشگاهیان، 
سیاســتگذاران، دســت اندرکاران، فعــاالن، انجمن هــای 

مرتبط و نهایتاً ذی نفعان به تحلیل آن بپردازند.
لطیفــی تاکیــد کــرد: گمــرک در اعــام آمــار تجارت 
خارجی دقت و صحت را به عنوان مرجع رســمی دنبال 
می کنــد، بنابراین ممکن اســت در برخــی اوقات کاهش 
یا افزایش تجارت یک کاال، موافقان یا مخالفان و حتی 
نگرانی هایــی را بــرای برخــی بــه وجــود بیــاورد کــه حتمــاً 
مســئولین مرتبط با داشــتن آمار دقیق می توانند به رفع 

آن مشکات بپردازند.
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و  نیــرو  وزارت  همــکاری  تفاهم نامــه 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در زمینــه 
جدیــد  ظرفیــت  مــگاوات  ۱۰هــزار  ایجــاد 
نیروگاهــی از طریق احــداث نیروگاه جدید و 
تکمیــل ســیکل نیروگاه هــای موجود از ســوی 
حضــور  بــا  معدنــی  و  صنعتــی  شــرکت های 

وزرای این دو وزارتخانه امضا شد.
بــه  گزارش خبرگزاری فارس، تفاهم نامه 
بیــن وزارت نیــرو و وزارت صنعــت معــدن و 
تجارت صبح دوشنبه با توجه به نیاز، ضرورت 
و  مســتمر  مطمئــن،  بــرق  تامیــن  اهمیــت  و 
پایدار بخش صنعت و معدن و تحقق اهداف 

توسعه ای صنعت برق به امضا رسید.
صنعــت،  وزارت  تفاهم نامــه،  ایــن  در 
معــدن و تجــارت از طریــق ســرمایه گذاران بــه 
جدیــد  ظرفیت هــای  ایجــاد  و  ســرمایه گذاری 
نیروگاهــی تــا قبــل از تابســتان ۱۴۰۳پــس از 
زمــان صــدور تمامــی مجوزهــا و قراردادهــای 
مــورد نیــاز اقدام خواهــد کرد. اولویــت وزارت 
صنعــت، معدن و تجارت ایجاد نیروگاه جدید 
اختصاصــی اســت. ســرمایه گذاران مجــاز بــه 
انتخــاب مناســب ترین گزینــه ســرمایه گذاری 

هستند.
وزارت نیــرو در ایــن تفاهم نامــه متعهــد 
شــده حداکثــر ظــرف مــدت دو هفتــه طــرح 
کلــی اتصــال بــه شــبکه نیروگاه هــای جدید را 
بــه ســرمایه گذاران اعام کنــد. در صورت نیاز 
بــه تکمیــل مطالعه اتصال به شــبکه از ســوی 
و  بررســی  بــه  نیــرو  وزارت  ســرمایه گذاران، 
تاییــد مطالعات ظرف مــدت دو هفته از زمان 

دریافت مستندات اقدام می کند.
بر اساس این گزارش، تمامی مجوزهای 
محیــط  از  اعــم  نیــروگاه  احــداث  نیــاز  مــورد 
و  ســوخت  شــبکه  بــه  اتصــال  آب،  زیســت، 
غیره از ســوی وزارت نیرو و با همکاری وزارت 

صمــت و ســرمایه گذاران در زمــان حداکثــر دو 
ماه اخذ می شود.

 تولید برق ۲۲ درصد کمتر

از نیاز کشور
در این مراســم، علی اکبر محرابیان وزیر 
نیرو گفت: طی دو دهه گذشــته شاهد ایجاد 
ظرفیت هــای عظیــم در حــوزه صنایع و معادن 
انرژی بــر بوده ایــم و با توجه بــه محوری بودن 
بخــش صنعت و معــدن در حوزه فوالد، مس 
ایــن  در  انــرژی  تقاضــای  رشــد  آلومینیــوم  و 

بخش ها را شاهد بوده ایم.
وزیــر نیــرو با بیان اینکــه صنعت برق به 
عنــوان یک صنعت پرافتخار در دهه های ۷۰، 
8۰و ۹۰رشــد قابــل توجهــی داشــته و امــروز 
خودکفا و صاحب تکنولوژی اســت، افزود: ما 
امروز ســازنده نیروگاه هــای حرارتی و برق آبی 
صــدور  عمــده  بخــش  هســتیم.  کشــور  در 
خدمــات فنــی مهندســی مربــوط بــه صنعــت 
امــا در ســال های اخیــر کاهــش  بــرق اســت 
ســرمایه گذاری نیروگاهی باعث شــده نتوانیم 

متناسب با تقاضا، ظرفیت سازی کنیم.
او بــا بیــان اینکــه ۱۴هــزار مــگاوات تــراز 
منفــی در بخــش نیروگاهــی کشــور هســتیم، 
امــکان  حاضــر  حــال  در  کــرد:  خاطرنشــان 
را  بــرق  تقاضــای  بــه ۲۲ درصــد  پاســخگویی 

نداریم.
محرابیان با بیان اینکه یکی از برنامه های 
مهــم وزارت نیــرو، ایجــاد ظرفیــت نیروگاهــی 
متناســب با تقاضا اســت، گفــت: برنامه ریزی 
کردیــم که ۳۵هــزار مگاوات ظرفیت جدید در 
بخش نیروگاهی ایجاد کنیم که از این میزان 
۱۵هــزار مــگاوات به صــورت ســیکل ترکیبی و 
بخــار در بخــش نیروگاه هــای حرارتــی اســت 
که از ســوی وزارت نیرو، شــرکت های تابعه و 

بخــش خصوصــی انجام می شــود. در کنار آن 
ایجــاد ۱۰هــزار مگاوات نیــروگاه تجدیدپذیر را 

نیز برنامه ریزی کرده ایم.

ساخت نیروگاه خورشیدی 
کاما اقتصادی است

وزیــر نیرو با اشــاره بــه تقاضای باال برای 
احــداث نیــروگاه ظــرف کمتــر از یــک مــاه از 
اعام فراخوان اظهار کرد: کشــور ما پتانســیل 
تجدیدپذیــر  نیروگاه هــای  بخــش  در  باالیــی 
دارد. مــا ۳۰۰روز آفتابــی در ســال داریــم و 
در بخش هایــی نیــز تعداد روزهــای آفتابی به 
۳۴۰روز هــم می رســد و ایــن در حالــی اســت 
کــه در کشــورهایی کــه کمتــر از ۲۰۰روز در 
ســال از انــرژی خورشــید برخوردارنــد، احداث 
نیروگاه خورشــیدی کاما اقتصادی اســت، اما 

در کشور ما به مراتب اقتصادی تر است.
و  ســرمایه گذاری  فرهنــگ  نیــرو،  وزیــر 
تامین برق از سوی مصرف کنندگان را بسیار 
مثمرثمــر خوانــد و افــزود: صنایــع تولیدکننده 
بــرق عــاوه بــر تامیــن نیــاز خــود، مــازاد آن را 
نیــز بــه شــبکه متصــل خواهنــد کرد و بــه این 
ترتیــب در آینــده حــوزه تولیــد و صنعــت بــه 
خاطــر کمبــود برق دچار چالش در روند تولید 

نخواهد بود.
طرح هــای  بنگاه هــا  اینکــه  بیــان  بــا  او 
توســعه ای دارنــد کــه بــه خاطــر وضــع انــرژی 
بــا  کــرد:  خاطرنشــان  مانده انــد،  متوقــف 
همــکاری دو وزارتخانــه نیــرو و صمــت شــاهد 
وضــع جدیــدی خواهیم بود که منجر به ایجاد 
اشــتغال، ارزش افــزوده و رفــاه بیشــتر بــرای 

مردم خواهد شد.

سهم ۳۸ درصدی صنعت و 
معدن از برق مصرفی کشور

در ادامــه ســیدرضا فاطمــی امین، وزیر 
صنعــت معدن و تجارت گفت: در ســال های 
گذشــته ســرمایه گذاری های قابــل توجهی در 
و  نداشــتیم  توســعه ای  مختلــف  بخش هــای 
حتــی در برخی از بخش ها ســرمایه گذاری ها 
از میزان اســتهاک هم پایین تر بوده اســت.

کــم  میــزان  ایــن  داد:  ادامــه  او 
نیــز  بــرق  صنعــت  در  حتــی  ســرمایه گذاری 
خود را نشــان داد که خاموشــی های امســال 

تابســتان گواه این موضوع بوده است.
 وزیر صنعت، معدن و تجارت، احداث 
۱۰هــزار مــگاوات ظرفیــت جدیــد نیروگاهــی 
توســط بخش صنعت و معدن و با مشــارکت 
شــرکت های بزرگ صنعتی و معدنی را نقطه 
گفــت:  و  دانســت  بــرق  در صنعــت  عطفــی 
بــرای رشــد باالی ۱۰درصــد در حــوزه صنعت 
و معــدن برنامه ریــزی کرده ایــم کــه یکــی از 
اهرم هــای ایــن ســرمایه گذاری همیــن تولیــد 

پایدار برق است.
از  ۳8درصــد  اینکــه  بیــان  بــا  فاطمــی 
میــزان بــرق مصرفی کشــور متعلق به بخش 
صنعــت اســت، تصریــح کــرد: با احــداث این 
۱۰هزار مگاوات و اضافه شــدن آن به شــبکه 
توزیــع، بخــش صنعت و معــدن نیاز خود به 

بــرق را تامین می کند.
او امضــا و اجــرای ایــن تفاهم نامــه در 
جهت تامین نیرو و حرکت به سمت ساخت 
امیدبخــش  را  نیروگاهــی  بخــش  در  داخــل 
دانست و افزود: احداث این ۱۰هزار مگاوات 
ظرفیت نیروگاهی اقدام موثری است که به 

همت صنایع معدنی انجام می شــود.
ایــن  گفــت:  پایــان  در  صمــت  وزیــر 
شــرکت ها هــم خودشــان را ارتقــا می دهنــد 
و هــم صنعــت بــرق کشــور را بــا رشــد قابــل 

توجهی همراه می ســازند.

یــک عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن 
مجلــس یازدهــم گفــت کــه تــا دســت مافیــا از 
صنعت خودرو قطع نشود، قیمت خودرو سر و 
سامان پیدا نخواهد کرد. ما دست مافیا پشت 

صنعت خودروسازی را مشاهده می کنیم.
طــرح  هشــتمین  ایســنا،  گــزارش  بــه 
پیش فروش یکساله محصوالت گروه صنعتی 
ایران خــودرو در حالــی از )۱۴مهــر( بــه مرحلــه 
اجرا در آمده که از مبلغ پیش پرداخت کاسته 
می توانــد  موضــوع  ایــن  دلیــل  اســت؛  شــده 
مصوبــه آخــر شــورای رقابــت مبنی بــر » عدم 
بــرای پیش پرداخــت مبلــغ  تــورم  مشــمولیت 
خــودرو« باشــد تــا در موعــد تحویــل خــودرو، 
مبلغ بیشتر باقی مانده از وجه خودرو مطابق 

تورم محاسبه شود.
ســیدعلی موســوی در گفت وگو با ایسنا 

بــا یــادآوری ایــن موضوع گفت: همــه عواملی 
کــه در بحــث قیمــت خــودرو تأثیــر داشــته و 
دارنــد از مجلــس گرفتــه تــا دولــت، باید کاری 
کننــد کــه اســتفاده ار خــودروی بــا کیفیــت و 
ارزان ایرانــی کام ملــت ایــران را شــیرین کند. 
قیمت های جهشی افزایش خودرو باید دست 

کم به وضع سابق بازگردد.
ایــن عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن 
مجلــس یازدهــم بــا اشــاره بــه اقدامــات وزیر 
بــازار ســیمان  صنعــت، معــدن و تجــارت در 
گفــت: ایشــان اتفاقــات مبارکــی در این زمینه 
رقــم زدنــد و قیمــت ســیمان را پاییــن آوردند. 
هــم  خــودرو  زمینــه  در  می تواننــد  ایشــان 
اقدامــات جهــادی انجام دهنــد. وقتی کاهش 
متوجــه  کردیــم  مشــاهده  را  ســیمان  قیمــت 
شــدیم که کســانی که شــعار می دهند که در 

نظام جمهوری اســامی ایــران قیمت ها پایین 
نمی آید، صرفا شعار می دهند.

نماینده مردم ملکان در مجلس یازدهم 
گفــت: بــا روی کار آمــدن مدیــران انقابــی و 
جهــادی، اراده اصلی نظام تحقق پیدا می کند 
و بازار تحت تأثیر قرار می گیرد. همه کاالهای 
مــورد نیــاز مــردم اعــم از خــودرو کاهــش پیدا 
خواهد کرد. در ماجرای ســیمان هم اتفاقاتی 
نظــارت  اول،  وهلــه  در  داد.  رخ  مشــخصی 
دقیقــی روی تولیــد و عرضــه ایــن محصول به 
وجود آمد. در وهله دوم، دست مافیا از بازار 

سیمان قطع شد.
موسوی با بیان اینکه تا دست مافیای از 
صنعت خودرو قطع نشود، قیمت خودرو سر 
و ســامان پیــدا نخواهــد کرد، گفت: ما دســت 
مافیا پشــت صنعت خودروســازی را مشاهده 

می کنیــم. یکــی از عوامــل بــی ســر و ســامانی 
امیدواریــم  هســتند.  مافیــا  خــودرو،  قمیــت 
شــاهد یــک نظارت جــدی و تغییر ســاختار در 

زمینه خودرو باشیم.
او در پاســخ به این پرســش که آیا طرح 
واردات مشــروط خــوروی خارجــی می تواند در 
کاهــش قیمــت خــودروی داخلی موثر باشــد، 
گفــت: بنده مخالف واردات هســتم. به نظرم 
مقام معظم رهبری ورود لوازم خانگی کره ای 
را ممنــوع کردنــد تــا بــه تکنولــوژی و صنعــت 
اعتمــاد  بــا  بایــد  مــا  کنیــم.  اعتمــاد  داخلــی 
بــه داخــل و داخلــی ســازی هــم خــودروی بــا 
کیفیت تــری تولیــد کنیم و هم قیمت را تا حد 
قابــل توجهی کاهش دهیم. واردات خودروی 
خارجی، مشــکل کیفیت و قیمت خودروی ما 

را حل نخواهد کرد.

ســازمان  صــادرات  توســعه  معــاون 
توســعه تجــارت می گویــد در صــورت کاهش 
تنش هــا میــان ایــران و عربســتان ســعودی، 
صادرکننــدگان ایرانی می توانند ســهمی قابل 

قبول از بازار این کشور در اختیار بگیرند.
فرهــاد نــوری، در گفت وگــو بــا ایســنا، 
اظهــار کــرد: در زمانــی کــه روابــط سیاســی 
ســعودی حســنه  عربســتان  و  ایــران  میــان 
ایــن  بــازار  در  ایرانــی  صادرکننــدگان  بــود، 
در  نیــز  امــروز  و  داشــتند  فعالیــت  کشــور 
صورتــی کــه مذاکــرات میــان دو کشــور بــه 
ایرانــی  تجــار  قطعــا  برســد،  مثبــت  نتایــج 
ایــن  در  کــه  داشــت  خواهنــد  را  آن  تــوان 
بازار بزرگ فعال شــوند و می توان برای آن 

برنامــه ای ویژه تدارک دید.
بــاالی  نفتــی  درآمــد  بــه  اشــاره  بــا  او 
عربســتان ســعودی گفت: بازار این کشــور از 

نظــر کاالهای مصرفی بســیار گســترده اســت 
و بــا توجــه بــه نزدیکی فرهنگــی، موضوع حج 
و بقــاع متبرکــه و حضــور قدیمی تجــار ایرانی 
در بــازار ایــن کشــور، صادرکنندگان مــا ذائقه 
ایــن بــازار را می شناســند و قطعــا در صــورت 
نتیجه بخش شــدن مذاکــرات، می توان انتظار 
داشت که در این بخش تحولی ویژه به وجود 

آید.
بــا  تجــارت  توســعه  ســازمان  معــاون 
بیــان اینکــه توســعه صــادرات بــه کشــورهای 
ایــن  اصلــی  اولویت هــای  از  یکــی  همســایه، 
سازمان در دوره جدید خواهد بود، بیان کرد: 
یکی از بازارهایی که می تواند برای ما ظرفیتی 
بســیار گســترده را فعال کند، بازار کشورهای 
حاشــیه خلیج فارس اســت و ما به طور ویژه 
بحث گســترش حضور در این بازار را پیگیری 

می کنیم.

نوری ادامه داد: ما در ســال های گذشته 
با بســیاری از کشــورهای حاشیه خلیج فارس 
رابطــه تجــاری داشــته ایم امــا بــا بــا توجــه بــه 
کــه  وارداتــی  و حجــم  آنهــا  بــازار  گســتردگی 
دارنــد، حضــور صادرکنندگان ایرانــی می تواند 
بــه شــدت گســترش یابــد. مــا در حوزه هــای 
مختلــف و در تولیــد و صــادرات کاالهایــی کــه 
دارد،  وجــود  ایــن کشــورها  در  جــدی  نیــازی 
بســیار توانمندیــم  و می توان بــرای این بخش 

کارهایی جدی را دنبال کرد.
بــه  توجــه  بــا  کــرد:  خاطرنشــان  او 
هدف گــذاری کان صورت گرفتــه در دولــت و 
برنامه ریــزی وزارت صمــت، مــا در دوره چهــار 
ســاله تــا افق ۱۴۰۴باید افزایــش صادرات غیر 
نفتی و گســترش حضور ایــران در این بازارها 
را در دســتور کار قــرار دهیــم. در ایــن بیــن 
و  از ظرفیــت کشــورهای همســایه  اســتفاده 

منطقــه اولویــت نخســت مــا خواهد بــود و در 
ســایر بازارهــا نیــز با توجــه به تــوان اقتصادی 

کشور فعال خواهیم شد.
بــه گــزارش ایســنا، بــه دنبــال افزایــش 
تنش هــای سیاســی میــان ایــران و عربســتان 
تجــارت  گذشــته،  ســال های  در  ســعودی 
مشــترک میــان دو کشــور عمــا متوقف شــده 
اســت. ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از آن 
صادرکنندگان ایرانی در بازار این کشور عربی 

فعالیت داشتند.
گمانه زنی هــای  گذشــته  ماه هــای  در 
فراوانــی دربــاره آغــاز گفت وگوهــای مشــترک 
کاهــش  بــرای  کشــور  دو  مقامــات  میــان 
تنش هــای سیاســی مطــرح شــده کــه برخــی 
کرده انــد؛  تاییــد  را  آن  نیــز  رســمی  مقامــات 
هرچنــد هنــوز جزییاتــی از ایــن گفت وگوهــا 

منتشر نشده است.

وزارتخانه های صمت و نیرو برای احداث 
ظرفیت جدید نیروگاهی تفاهم نامه امضا کردند

دست مافیا پشت صنعت خودروسازی

اعام آمادگی ایران برای از سرگیری صادرات به عربستان
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برندگان جایزه نوبل اقتصاد 
۲۰۲۱ مشخص شدند

دیویدکاردمتولدکاناداواســتاددانشــگاهبرکلی
اســتاد و آمریــکا متولــد آنگریســت جشــوا آمریــکا،
موسســهتکنولوژیماساچوســتوگایدوایمبنزمتولد
هلنــدواســتاددانشــگاهاســتنفوردآمریــکابــهعنــوان

برندگاننوبلاقتصاد2021انتخابشدند.
دیویــد کارد بــه دلیــل تحقیقــات خــود در زمینــه 
اقتصاد کار و جشــوا آنگریســت و گایدو ایمبنز به دلیل 
کمک هــای روش شناســانه خــود بــرای تجزیــه و تحلیــل 

روابط علّی حائز جایزه نوبل اقتصاد شده اند.

قطر: دیگر به اوپک 
برنمی گردیم

وزیــرانــرژیقطــردریــککنفرانــسمطبوعاتــی
اعــامکــردقطردوبــارهبهاوپکنخواهدپیوســتزیرا
تاشبرایکنترلقیمتهایجهانینفتبااستراتژی

اینکشورتناسبندارد.
بــه گــزارش ایســنا، قطــر اواخــر ســال ۲۰۱۸ تصمیم 
گرفت از عضویت اوپک خارج شود و اعالم کرد خروجش 
فنــی بــوده و مربــوط بــه اســتراتژی ایــن کشــور بــوده کــه 
تمرکزش را روی گاز طبیعی به عنوان صادرات اصلی قرار 

داده است. قطر از سال ۱۹۶۱ عضو اوپک بود.
امــا ناظــران می گوینــد خروج قطــر از اوپک، نتیجه 
اختالف میان این کشور و همسایگانش بود. عربستان 
ســعودی و امارات متحده عربی قطر را در فاصله ســال 
۲۰۱۷ تا اوایل ۲۰۲۱ هدف بایکوت اقتصادی قرار دادند. 
ایــن دو کشــور و همچنیــن بحرین و مصر روابطشــان با 

قطر را در ژانویه ازسرگرفتند.
وزیر انرژی قطر همچنین اعالم کرد شرکت انرژی 
دولتی »قطر پترولیوم« برای منعکس کردن اســتراتژی 

انرژی گسترده تر، به »قطر انرژی« تغییر نام داد.

ســعد الکعبــی اظهــار کــرد: شــرکت« قطــر انرژی« 
برنامــه ای بــرای فروش دارایی ها بــه منظور تامین مالی 
نــدارد. وی گفــت: مــا پــول زیــادی داریــم. وی همچنیــن 
گفــت: قطــر نمی توانــد به تســهیل بحران فعلــی کمبود 
عرضــه گاز کمــک کند زیرا همه تولیــد خود را به صورت 
قراردادی عرضه می کند و بر این باور است که قیمتهای 
باال برای تقاضا مخرب است. وی پیش بینی کرد قیمت 
گاز بــا ازســرگیری فعالیــت بعضــی کارخانه هــا و وعــده 
روســیه بــرای افزایــش عرضــه بــه اروپــا، اندکــی کاهش 
پیــدا کنــد. بــر اســاس گــزارش رویترز، ســایر شــرکتهای 
انــرژی دولتــی منطقه خلیج فارس برای تامین مالی، به 
فــروش ســهم در دارایی هــا یا واحدهایشــان اقدام کرده 
اند. بانکداران می گویند شــرکت آرامکوی ســعودی قصد 
دارد با فروش سهم در دارایی های انرژی، ده ها میلیارد 
دالر تهیــه کــرده و روی بهبــود قیمت هــا ســرمایه گذاری 
کند. آرامکوی سعودی از بانکها خواسته است وامی به 
ارزش ۱۲ تــا ۱۴ میلیــارد دالر تهیــه کننــد تا به خریداران 

شبکه خط لوله گاز خود عرضه کند.

اخبـــــــــــــــــار

رئیــسقــوهقضائیــهبــابیــاناینکــهبرخــی
بانکهــا و مالیاتــی ســازمان مثــل دســتگاهها
را افــراد مناســب رســانی اطــاع بــدون هنــوز
ممنوعالخــروجمیکننــد،اعامکردکهبهزودی
بخشنامهایبرایساماندهیممنوعالخروجیها

صادرمیشود.
قضائیــه،  قــوه  رســانه  مرکــز  گــزارش  بــه 
حجت االسالم محســنی اژه ای در جلســه شــورای 
عالــی قــوه قضائیــه بــا محکومیــت حادثــه تلــخ و 
مصیبت بــار انفجــار در مســجد منطقه خــان آباد 
استان قندوز افغانستان که به جان باختن جمع 
زیادی از مؤمنین نمازگزار منجر شد از مسئوالن 
این کشــور همســایه و برادر خواســت که هر چه 
ســریع تر عاملین این فاجعه بزرگ را شناسایی و 

با آن ها برخورد عبرت آموز داشته باشند.
بــا تســلیت شــهادت  قــوه قضائیــه  رئیــس 
جمعی از شــیعیان نمازگزار در این حادثه و ابراز 
همدردی با مجروحان و مصدومان ابراز امیدواری 
کــرد مســئوالن و مردم افغانســتان اجــازه ندهند 
کشورشــان جوالنگاه تروریست ها و تکفیری ها و 
کسانی شود که مرتکب این گونه جنایات ننگین 

می شوند.
بــا  آمریــکا  اینکــه  بیــان  بــا  اژه ای  محســنی 
شکســت خفت بار بعد از ۲۰ سال از افغانستان 
خــارج شــده و بــا تــالش بــرای برهــم زدن امنیت 
و آرامــش در ایــن کشــور از ســوی تفاله هایــش 
همچــون داعــش می خواهــد از مــردم مســلمان 
انتقــام بگیــرد، از مجامــع بین المللــی و مدعیــان 
حقــوق بشــر خواســت کــه بــا برخــورد مناســب با 
عوامــل جنایات تروریســتی اجازه ندهند بیش از 

این نزد آزادیخواهان جهان رسوا شوند.
و  الملــل  بیــن  معاونــت  بــه  همچنیــن  وی 
ســتاد حقوق بشــر قوه قضائیه ماموریت داد هر 
چــه زودتــر ایــن موضــوع را از طریق طــرح دعوای 

حقوقی درمجامع بین المللی پیگیری کنند.

برخیدستگاههابدون
 اطاعرسانیمناسب،افراد

راممنوعالخروجمیکنند
رئیــس قــوه قضائیــه در بخــش دیگــری از 
کــردن  الخــروج  ممنــوع  یــادآوری  بــا  ســخنانش 
افراد از ســوی برخی دســتگاه ها از جمله سازمان 
مالیاتــی و بانک هــا و برخی مراجــع قضائی اظهار 
کــرد: آمــار کســانی که ممنــوع الخروج می شــوند 
زیــاد نیســت، امــا کــم هــم نیســت و این مســئله 

باعث بروز مشکالتی برای مردم شده است.
معلــوم  بایــد  اول  افــزود:  اژه ای  محســنی 
شــود کــه کــدام دســتگاه ها اجــازه دارنــد افــراد را 
ممنوع الخــروج کننــد و چــه کســانی و بــرای چــه 
بــه  اینکــه  و  شــوند  ممنوع الخــروج  بایــد  مدتــی 
مــردم بــدون هیــچ توجیــه قانونــی اعــالم نشــود 
کــه ممنوع الخــروج شــده اند و در فرودگاه متوجه 

موضوع شوند خسارت بار است.
وی ادامــه داد: گاهــی فــردی ممنوع الخــروج 
می شــود کــه بعــداً معلوم می شــود ضرورتی برای 
این کار نبوده و مشــکل دیگر این اســت که حتی 
برخــی افــراد بــا آنکــه قانــون تصریــح کــرده حکم 
ممنوع الخروجــی پــس از ۶ مــاه بالاثــر می شــود 
بــاز هــم بــا وجــود پرداخــت مالیاتهــا، تســویه بــا 
بانک ها و یا صدور قرار منع تعقیب و پایان دوره 
محکومیت همچنان ممنوع الخروج هســتند و به 

این مسئله توجهی نمی شود.
رئیــس قــوه قضائیــه اظهــار کــرد: در دوران 
قضــا  دســتگاه  در  یــزدی  هللا  آیــت  ریاســت 
مقــرر شــده بــود کــه ممنوع الخروجــی از مجــرای 
دادســتانی کل کشــور پیگیری شــود تا ضوابط آن 

به طور کامل رعایت شود.

 محســنی اژه ای گفــت کــه با وجــود این  در 
روزهای اخیر یکی از مســئوالن از اســتان بوشــهر 
بــا وی تمــاس گرفتــه و اظهار داشــته بــرای انجام 
کاری قصد ســفر به خارج از کشــور را داشته، اما 
در فرودگاه متوجه شده که ممنوع الخروج است.

دادستانکلوسازمانبازرسی
برروندممنوعالخروجیها
نظارتجدیداشتهباشند

در  اینکــه  بیــان  بــا  قضــا  دســتگاه  رئیــس 
روزهــای آینــده بخشــنامه ای را بــرای ســاماندهی 
ممنوع الخروجی ها صادر خواهد کرد از دادستان 
کل کشور و سازمان بازرسی خواست که بر روند 
ممنوع الخروجی ها نظارت جدی داشــته باشند تا 

ضوابط آن رعایت شود.
دادســتان  از  همچنیــن  اژه ای  محســنی 
انتظامــی قضــات نیــز خواســت که پــس از صدور 
اجــرای  از  کــه  افــرادی  بــا  مربوطــه  بخشــنامه 

بخشنامه تخطی می کنند برخورد کند.
وی از معاونــت حقوقــی قــوه قضائیــه نیــز 
خواســت که اصالح قانون برای ساماندهی نحوه 
ممنوع الخــروج کــردن افراد را بررســی نماید تا در 
صــورت نیــاز، موضــوع از طریــق مجلــس شــورای 

اسالمی پیگیری شود.
رئیــس قــوه قضائیــه در بخــش دیگــری از 
بــودن  رو  پیــش  اینکــه  یــادآوری  بــا  ســخنانش 
فصــل زمســتان اظهــار کــرد: احتمــال دارد کــه در 
زمســتان ماننــد ســنوات گذشــته بــا آلودگــی هوا 
مواجه باشــیم. محســنی اژه ای بر همین اســاس 
از رئیس ســازمان بازرســی کل کشور و دادستان 
کل خواســت کــه با ارائه نظــرات تخصصی درباره 
مشــکالت احتمالــی مربــوط به فصل زمســتان به 
دولــت، مســئوالن دســتگاه های اجرایــی را بــرای 

برنامه ریــزی و پیشــگیری بــرای کاهش آســیب ها 
در این فصل یاری دهند.

برگــزاری  مــرور  بــا  قضائیــه  قــوه  رئیــس 
نشســت های تخصصی با گروه های مختلف برای 
بررسی حقوق عامه و حقوق دستگاهها، به ارائه 
گزارشــی از برگزاری نشست کمیته فرادستگاهی 
پیگیــری مطالبــات غیرجــاری بانک هــا در روزهای 

اخیر پرداخت.
محســنی اژه ای بــا بیان اینکــه کمیته مذکور 
متشــکل از نمایندگان ۱۹ دســتگاه بوده و تالش 
می کنــد مطالبــات بانکــی و حمایــت از تولیــد را 
بــدون نیــاز بــه پیگیری هــای قضائی وصــول کنند 
گفت که در این جلسه بحث هایی صورت گرفت 
تا ظرفیت ها و اختیارات کمیته برای جلوگیری از 
موازی کاری ها و بهبود عملکرد آن صورت بگیرد.
رئیــس قــوه قضائیــه بــر همیــن اســاس بــه 
کــه  اول و دادســتان کل مأموریــت داد  معــاون 
موضــوع ارتقــاء جایــگاه و تقویت عملکــرد کمیته 
فرادستگاهی پیگیری مطالبات بانکی را با جدیت 
بیشتری دنبال کنند تا این کار زودتر به سرانجام 
برســد. محســنی اژه ای همچنین به جلسات خود 
بــا مجلســی ها پرداختــن و بــا یــادآوری آمادگــی 
نمایندگان برای کمک به حل مشــکالت دســتگاه 
قضــا از وزیــر دادگســتری و معــاون اول قــوه و 
معاونــان مالــی و پشــتیبانی و حقوقــی ایــن قــوه 

خواست که موضوع را با جدیت پیگیری کنند.
قضــا  دســتگاه  گفــت:  اژه ای  محســنی 
مأموریت هــای زیــادی برعهــده دارد، امــا بــا آن که 
برخی قســمت ها مشــمول قانون مشاغل سخت 
ایــن  انجــام  بــرای  الزم  بودجــه  می شــوند،  هــم 
مأموریت هــا اختصــاص نمی یابد کــه این موضوع 

نیازمند توجه ویژه است.
وی همچنیــن از وزیــر دادگســتری و معــاون 
اول و معــاون حقوقــی قــوه قضائیــه خواســت که 

اصــالح  بــرای  مجلــس  نماینــدگان  از کمک هــای 
قوانین و تسهیل خدمات رسانی قضائی به مردم 

استفاده کنند.

بررسیدوساعتهمشکات
مردمدرفرآیندتوقیف،انتقال،
نگهداریوترخیصوسایلنقلیه

در ادامــه اجرایــی شــدن دســتور رئیس قوه 
قضائیــه بــرای احصــا مشــکالت مــردم با دســتگاه 
ایــن مســائل،  رفــع  قضــا و بررســی راهکارهــای 
قــوه  عالــی  شــورای  امــروز  جلســه  دوم  بخــش 
قضائیــه، بــه بررســی مشــکالت مــردم در فرآینــد 
وســایل  ترخیــص  و  نگهــداری  انتقــال،  توقیــف، 
نقلیــه اختصــاص یافت که پس از بحث و گفتگو 
دو ســاعته و ارائــه دیدگاه هــا و نقطــه نظــرات از 
سوی تعدادی از اعضای شورا، رئیس قوه قضائیه 

دستورات الزم را در این زمینه صادر کرد.
رئیــس قــوه قضائیــه با طــرح ســوالی درباره 
بررســی ضــروری بــودن توقیــف وســایل نقلیــه از 
ســوی نیــروی انتظامــی گفــت که آن هــا در برخی 
موارد بدون اذن قوه قضائیه و بر اساس مقررات 
داخلــی خــود عمــل می کننــد، اما در برخــی موارد 
می گویند که این توقیف ها بر اســاس بخشــنامه 

یا دستورالعمل کلی دادستانی انجام می شود.
از  نمونه هایــی  ذکــر  بــه  اژه ای  محســنی 

مشکالت مردم در این زمینه پرداخت.
زمــان  نبــودن  مشــخص  از  عدلیــه  رئیــس 
توقیــف برخــی وســایل نقلیــه بــه عنــوان معضــل 
دیگــر در فرآینــد توقیــف امــوال یاد کــرد و درباره 
داد:  توضیــح  زمینــه  ایــن  در  مشــکل  ســومین 
برخــی صورتجلســات ضبــط امــوال، دقیــق تنظیم 
نمی شــوند کــه ایــن مســئله بــا توجــه بــه نقــل و 
موجــب  توقیــف،  زمــان  در  امــوال  ایــن  انتقــال 

مجهول المالک شدن این اموال می شوند.
رئیــس قــوه قضائیــه افــزود: وقتــی کاالیــی 
مجهــول المالــک می شــود بــر اســاس اصــل ۴۹ 
درباره آن عمل می شود، اما برخی موارد مجهول 
المالک نیست، اما مالک آن عمال به دالیلی مثل 
مشــکل سند یا ناتوانی در پرداخت حق نگهداری 
خــود  نقلیــه  وســیله  مالکیــت  از  پارکینــگ،  در 

اعراض کرده است.
محســنی اژه ای ادامــه داد: اگــر بــرای ایــن 
مســائل پرونــده قضائــی تشــکیل شــود و دادگاه 
بــر اســاس اصــل ۴۹ حکم بدهد کــه خودش یک 

مشکل است.
رئیس دســتگاه قضا خســارت های ناشــی از 
نگهــداری نادرســت وســایل نقلیــه توقیــف شــده 
را از دیگــر مشــکالت عنــوان کــرد و گفــت: وقتــی 
وســیله ای بعد از توقیف تخریب می شــود معلوم 

نیست چه کسی باید پاسخگو باشد.
محســنی اژه ای با تاکید بر لزوم ضابطه مند 
شــدن توقیف و اوضاع نگهداری وســایل نقلیه از 
ســوی نیــروی انتظامــی، به معاونــت حقوقی قوه 
قضائیــه ماموریــت داد در اولیــن فرصــت ممکــن 
اجرایــی  دســتورالعمل  یــک  موضــوع  ایــن  بــرای 

تدوین کند.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه 
برخــورد قاطعانــه دســتگاه قضــا بــا پرونده هــای 
فســاد مالی و اقتصادی  پرداخت و در عین حال 
این نکته را متذکر شد که آثار مخرب و درازمدت 

فسادهای فرهنگی نیز بسیار زیاد است.
رئیــس قــوه قضائیــه مــردم ایــران اســالمی 
را مردمــی متدیــن، رئــوف و نوع دوســت توصیــف 
کــرد و گفــت: هــر انــدازه دســتگاه قضــا در انجام 
ماموریت های خود بیشــتر از ظرفیت های مردمی 
اســتفاده کند توفیقات و دســتاوردهای بیشــتری 

کسب خواهد کرد.

اینکــه اعــام بــا راهــداری ســازمان رئیــس
نوســازی و بازســازی بــرای مختلفــی تســهیات
نــاوگانحمــلونقــلعمومــیدرنظــرگرفتهشــده
اســت،اظهــارامیــدواریکــردکــههرچــهســریعتر
کامیونهــایوارداتــیرســوبیدرگمــرکترخیــص

شوند.
داریــوش امانــی در گفت وگــو بــا ایســنا، اظهار 
کــرد: نوســازی نــاوگان بــه مســائل مختلفــی برمــی 
گــردد و در همــه حوزه هــای ســواری، مینــی بــوس، 
اتوبــوس و کامیــون بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد و 
همه دســتگاه ها با یکدیگر همــکاری کنند اما وقتی 
بــه عنــوان مثال همچنان خودروهای ســواری مانند 

پیــکان و رنــو در حــال فعالیــت هســتند و آنها را در 
جاده ها مشــاهده می کنید این نشــان می دهد که 
قدرت خرید خانوار ایرانی پایین است و به اقتصاد 
بر می گردد چرا که اگر این نبود می توانستیم بعد 
از حــدود ۱۰ ســال یــک خودرو را در نــاوگان حمل و 
نقل عمومی فرسوده اعالم کنیم و وقتی خودرویی 
به آن ســن رســید تــردد آن را ممنــوع کنیم. این در 
حالــی اســت که در وضــع کنونی دخل و خرج مردم 
بــا هــم نمی خوانــد و نمی توان این کار را به راحتی 

انجام داد.
وی اضافه کرد: بنابراین دولت باید تسهیالتی 
دراین زمینه ایجاد کند و اعتبارات سازمان راهداری 

نیــز درایــن زمینه محدود اســت. چرا که پاســخگوی 
این حجم از فرسودگی ناوگان نیست.

رئیس سازمان راهداری درباره و آخرین وضع 
نــاوگان فرســوده حمل و نقل عمومــی و برنامه های 
نوســازی آن اعــالم کــرد: در حــال حاضــر ۵۵ هــزار 
دســتگاه کامیــون بــا عمــر بــاالی ۴۰ ســال داریم که 
فرســوده هســتند بنابراین برای نوســازی نــاوگان از 
طریــق تولیــدات داخلــی با ایــران خودرو دیــزل قرار 
داد ســاخت ۱۰۰۰ دســتگاه و بــا اســکانیا قــرار داد 
ساخت ۵۰۰۰ دستگاه کامیون را امضاء کرده ایم و 
تســهیالت هشــت درصدی ارزان قیمت را براســاس 
ظرفیت پیش بینی شــده در ماده ۳۰ قانون احکام 

دائمی در نظر گرفته ایم.
وی ادامــه داد: همچنیــن اجــازه داده ایــم تــا 
کامیــون زیــر ســه ســال کارکــرد بتوانــد وارد کشــور 
شود و براین اساس تاکنون ۶۰۰۰ دستگاه کامیون 
ثبــت ســفارش شــده و حــدود ۳۰۰۰ دســتگاه در 
گمرک های کشــور هســتند و اگر ترخیص شوند می 
تواند کمک بسیاری در زمینه نوسازی ناوگان کند.

رئیــس ســازمان راهــداری اظهــار کــرد: البتــه 
بــرای بخشــی از نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی نیــز 
مــی توانیــم بــه دنبــال بازســازی آن باشــیم چــرا که 
بــا توجــه بــه تحریم هــا و افزایــش قیمت خــودرو به 
عنــوان مثــال خرید یــک اتوبوس وی آی پی بیش از 

پنــج میلیــارد تمام می شــود و بســیاری از رانندگان 
نمی توانند این هزینه ســنگین را متحمل شــوند در 
ایــن راســتا تســهیالت ارزان قیمتــی بــا اســتفاده از 
تبصــره ۱۸ جهت بازســازی نــاوگان درنظر گرفته ایم 
کــه ایــن وام های ارزان قیمت برای اورهال کردن به 
بازسازی وسائل حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس 

می تواند استفاده شود.
به گفته وی، اورهال و بازســازی یک دســتگاه 
اتوبوس بین ۵۰۰ تا ۷۵۰ میلیون تومان هزینه دارد 
بنابرایــن بــا هماهنگــی با ســازمان برنامــه و بودجه 
کشــور تســهیالت ارزان قیمتــی در اختیــار رانندگان 
قــرار مــی دهیــم تــا بتواننــد نــاوگان خــود را اورهال 

کننــد چــرا کــه اگر بــه عنوان مثــال یــک اتوبوس به 
صورت کامل اورهال و بازســازی شــود پنج ســال از 

عمر آن کاهش پیدا خواهد کرد.
یــادآوری نوســازی ســواری های کرایــه  بــا  وی 
پــالک عمومــی را از عیــد امســال آغــاز کــرده ایــم 
اظهار کرد: در حال حاضر تســهیالت مختلفی برای 
نوســازی و بازســازی نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی 
درنظــر گرفتــه ایــم کــه اگر بتوانیــم ســاالنه ۱۰ هزار 
نــاوگان را نوســازی کنیــم طــی بازه زمانی مشــخص 
می توانیم سن ناوگان حمل و نقل عمومی را از ۲۰ 
ســال به ۱۵ ســال کاهش دهیم. همچنین نوسازی 

مینی بوس در دستور کار ما قرار دارد.

رئیــسمجلــسشــورایاســامیبــاتأکیــدبر
اینکهایرانبایداطمینانداشــتهباشــدکهآمریکا
فشــارحداکثــریبهمردمایــرانرامنتفیمیکند،
تاکیدکردکهنبایدتوافقاتصرفارویکاغذباشد

بلکهبایدایرانانتفاعاقتصادیداشتهباشد.
بــه گــزارش خانه ملــت، محمدباقــر قالیباف با 
آنداراس اییبی رئیس مجلس شورای ملی سوئیس 

دیدار و گفت و گو کرد.
وی در ایــن دیــدار بــا یــادآوری حضــور برخــی 
شــرکت های سوئیســی در ایــران که فعالیتشــان به 
دلیــل تحریم هــا کاهــش پیــدا کــرده اســت، یــادآور 
میــان  پارلمانــی  ارتباطــات  شــد: مطمئــن هســتیم 
مجالــس دو کشــور و گروه هــای دوســتی پارلمانــی 
می تواند به افزایش سطح همکاری ها به خصوص 
در حــوزه اقتصــادی و کشــاورزی که شــما نیز به آن 
عالقمنــد هســتید منجر شــود ضمن ایــن که بخش 

خصوصی دو کشور نیز باید فعال شوند.
قالیباف به نقش سوئیس در حوزه حافظ منافع 

آمریکا، کانادا و عربســتان سعودی گفت: برجام یک 
توافق بین المللی میان ایران و ســایر کشــورها است 
که به تأیید شورای امنیت و سازمان ملل رسید ولی 
آمریکایی ها در دوره ترامپ از این توافق خارج شدند 
و ایــن مایــه تعجــب بود که دنیــا عکس العمل خوبی 
مقابــل ایــن اقــدام آمریــکا نشــان نــداد و واشــنگتن 
پــس از خــروج یکجانبــه از برجــام فشــار حداکثــری و 

غیرقانونی را به مردم ایران وارد کرد.
رئیــس قوه مقننــه ادامه داد: در مقابل خروج 
آمریــکا از برجــام برخــی کشــورها ادعــای شــان این 
بــود کــه ترامــپ این تصمیــم را گرفته امــا این حرف 
بــرای مــا و افکار عمومی ایران پذیرفته شــده نبود و 
دیدیــدم کــه که در دولــت دموکرات آمریــکا باز هم 
همــان سیاســت ترامــپ، صرفــا بــا ادبیــات متفاوت 

دنبال شد یعنی در عمل هیچ اتفاقی نیفتاد.
قالیبــاف در ادامــه بــا بیــان اینکــه قانــون اقــدام 
راهبــردی بــرای لغو تحریم ها گفت: طبــق این قانون 
ایــران بایــد اطمینــان داشــته باشــد که آمریکا فشــار 

 حداکثــری بــه مــردم ایــران در تحریم هــا را منتفــی

می کند.
وی اضافــه کــرد: طبیعتــا وقتی آمریــکا از برجام 
خــارج شــده، باید گام اول را هــم او بردارد و پایبندی 
باید در برابر پایبندی باشــد و نمی شــود صرفا آنها از 
ایران توقعات برجامی داشته باشند اما خودشان آن 
را اجرا نکنند، ضمن این که نباید توافقات صرفا روی 
کاغذ باشــد بلکه بر اســاس برجام باید تحریم ها لغو 

شده و ایران انتفاع اقتصادی داشته باشد. 
وی در ادامــه بــا تاکیــد بر تحرکات ضــد ایرانی 
رژیم صهیونیستی در منطقه یادآور شد: معتقدیم 
همراهــی  و  همــکاری  بــا  رژیــم  ایــن  فعالیت هــای 
آمریکایی هــا انجــام مــی شــود و چــراغ ســبز آنهــا را 
دارنــد کــه ایــن اقدامــات تأثیــرات خــود را بــر برجام 

خواهد داشت.
قالیبــاف همچنیــن با ابــراز امیــدواری از اینکه 
در  کشــور  دو  بیــن  اقتصــادی  و  فنــی  ارتباطــات 
حوزه هــای آب، کشــاورزی و دامپــروری در جریــان 

این ســفر افزایش یابد، عنوان کرد: ایران در ســطح 
کارشناســی  کار  و  همــکاری  آمادگــی  بین المللــی 
کمیســیون  رئیــس  خصــوص  ایــن  در  کــه  دارد  را 
کشــاورزی مجلــس نیــز امــور مربــوط بــه این بخش 
را در روابــط بیــن پارلمانــی پیگیری مــی کند. درباره 
بــه  عالقمنــد  بســیار  مــا  نیــز  گردشــگری  موضــوع 

فعالیت و ارتقای همکاری ها هستیم. 
رئیــس مجلــس شــورای اســالمی در ادامــه بــا 
بیــان اینکــه همزیســتی مســالمت آمیــز مذاهــب و 
ادیــان مختلــف را در ایران می توانید ببینید، عنوان 
کــرد: یهودیــان، مســیحیان و زرتشــتیان در مجلس 
نماینده دارند و اهل سنت و تشیع در کنار یکدیگر 
زندگــی مــی کننــد و نظــر همگــی آنهــا مــورد توجــه 
قرار می گیرد که امیدواریم شــما در این ســفر این 

موضوع را از نزدیک لمس کنید.
وی بــا مــرور اوضــاع کشــور افغانســتان عنوان 
کــرد: چنــد میلیون نفر اتبــاع افغانســتانی به دلیل 
مســائل امنیتــی، غذایــی، بهداشــتی و درمانــی بــه 

ایــران مهاجــرت کردنــد و در کشــور ما اســکان داده 
شدند و به همه آنها خدمات رسانی می شود.

بــا وجــود همــه  ایــران  قالیبــاف اضافــه کــرد: 
فشارهای اقتصادی و تحریم های غیرقانونی آمریکا 
میزبــان مهاجــران افغانســتانی بــوده و هســت و در 
حالــی که خدمات رســانی بــه حدود ۳ میلیون تبعه 
افغانستانی که به اندازه نیمی از جمعیت سوئیس 
هســتند، ســالی چنــد میلیــارد دالر بــرای مــا هزینه 
دارد، اما ســازمان های حقوق بشــری و کمیســاریای 
عالــی ســازمان ملــل هیــچ کمکــی بــه ایــران بــرای 

حمایت از مردم مظلوم افغانستان نکرد.
رئیــس نهــاد قانونگــذاری کشــورمان در ادامــه 
تأکید کرد: اگر به موضوع افغانســتان توجه نشــود 
در آینده نزدیک شاهد یک فاجعه انسانی خواهیم 
بــود کــه حتمــا آثــار آن تــا اعمــاق اروپــا و آمریــکای 
شــمالی خواهــد رفــت ولی متأســفانه هیــچ توجهی 
بــه آنهــا نمــی شــود لــذا تصور مــی کنم ســوئیس با 
توجــه به ســابقه ای کــه در حوزه بشردوســتانه دارد 

نبایــد لحظــه ای از کمــک دریغ کند. مــا نیز با توجه 
به ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان تا جایی 

که بتوانیم به آنها کمک خواهیم کرد.
وی  تاکیــد کــرد: معتقدیــم شــکل گیری دولت 
آینــده افغانســتان بایــد با حضور همــه قومیت های 
ایــن کشــور باشــد در غیــر ایــن صــورت نمــی توانــد 
امنیــت و توســعه را بــرای آن متصــور شــد و همــه 
کشــورهای همســایه و اروپایــی نیــز بایــد بــا همیــن 
دیدگاه حرکت کنند و اراده سیاسی دنیا در منطقه 
باید این باشــد که همه قومیت های افغانســتان در 
دولت سهیم باشند تا امنیت برقرار شود ضمن آن 

که دخالت نظامی نیز بی نتیجه است. 
بــودن  دار  ادامــه  بــه  ادامــه  در  قالیبــاف 
فعالیت هــای ایــران در حوزه ســفارت و کنســولگری 
در افغانســتان پرداخت و بیان کرد: مرزهای کشــور 
مــا بــا افغانســتان بــاز بــوده و کمک هــای غذایــی، 
بهداشتی، دارویی و سوختی ادامه دارد تا مانع یک 

فاجعه انسانی شویم.

رئیسمجلس:نتیجههرتوافقیبایدلغوتحریمهاوانتفاعاقتصادیازبرجامباشد

رئیسسازمانراهداری:نوسازیناوگانجادهایباتسهیاتمتعددانجاممیشود

محسنیاژهای:بهزودی
ممنوعالخروجیهارا

ساماندهیمیکنیم
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

دریافت تسهیالت 
غیرحضوری با سامانه 

»شمس« بانک صادرات
معــاون طــرح و برنامــه بانک صــادرات از عملیاتی 
شــدن پرداخت اینترنتی تســهیالت مرابحه تا سقف دو 
میلیارد ریال از طریق ســامانه شــمس )شــعبه مجازی 
ســپهر( این بانک در قالب دو طرح »٦٧« و »تبســم« 

خبر داد.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
صــادرات، رضــا گودرزی 
افــزود: ســامانه شــمس 
)شــعبه مجــازی ســپهر( 
بــه  صــادرات  بانــک 
مشــتری مداری  منظــور 
حضــور  کاهــش  و 
غیرضروری مشتریان در شعب، ارتقای بانکداری نوین، 
بانکــی  پرکاربــرد  امنیــت، خدمــات  و  افزایــش ســرعت 
را بــه مشــتریان ارائــه کــرده و عــاوه بــر امــکان دریافت 
تســهیات متنــوع بانکی، در تازه ترین خدمت تا ســقف 
دو میلیارد ریال در قالب طرح ٦٧و تبسم به متقاضیان 

تسهیات ارائه می کند.
او بــا تشــریح قابلیت هــای جدیــد ســامانه شــمس 
خدمــات  ارائــه  ســهولت  ســپهر(،  مجــازی  )شــعبه 
غیرحضــوری بــه مشــتریان بانک را مورد تاکیــد قرار داد 
و افــزود: بیــش از ٩٦درصــد خدمــات بانک صــادرات به 

صورت الکترونیکی و خارج از شعبه انجام می شود.
معــاون طــرح و برنامــه بانــک صــادرات اظهــار کرد: 
بــرای برخــی خدمات مالی نیز در قالب ســامانه شــمس 
تمهیداتــی در نظــر گرفتــه شــده اســت که درخواســت و 
اعطای تســهیات قرض الحســنه ازدواج و تهیه جهیزیه، 
امــداد  کمیتــه  وام مشــاغل خانگــی  ویــژه،  اقشــار  وام 
اعتبــاری  کارت  روســتایی،  مســکن  وام  بهزیســتی،  و 
همیــاران ســپهر، تســهیات طــرح ٦٧، طــرح اعتبــاری 
ســپهر، طــرح نســیم، مرابحــه اقســاطی و مرابحه بدون 

واریز قسط، از قابلیت های جدید این سامانه است.

قطع درگاه های بانک سپه، 
حکمت ایرانیان و مهر اقتصاد 

سابق در 22 و 23 مهر
کلیه درگاه های الکترونیکی و کارت بانک ســپه و 
واحدهــای ادغــام شــده؛ بانک های مهراقتصاد )ســابق( 
)اینترنت بانــک،  شــامل  )ســابق(  ایرانیــان  حکمــت  و 
عابربانــک، پایانه های فروشــگاهی )POS(، همراه بانک 
و...( بــه دلیل مهاجرت 
ایــن  سیســتمی 
ادغام شــده  واحدهــای 
به ســامانه جامع بانکی 
بانــک ســپه، از ســاعت 
شــنبه  پنــج  14:00روز 
ســاعت  تــا  22مهــر 
23مهــر  14:00جمعــه 
روزهــای  طــی  و  قطــع 

بعد از آن با اختالل احتمالی همراه خواهد بود.
به گزارش بانک سپه، با توجه به این مهاجرت همچنین 
ادغام شــده  شــماره شــبای کلیــه مشــتریان واحدهــای 
بانک های مهراقتصاد )سابق( و حکمت ایرانیان )سابق( 
تغییــر خواهدکــرد که صاحبان حســاب های این بانک ها 
می توانند از طریق درگاه ها و پرتال اینترنتی بانک ســپه 

از شماره شبای جدید خود مطلع شوند.

 مشارکت بانک سامان

در نمایشگاه ایران فارما
ایران فارمــا،  بین المللــی  نمایشــگاه  ششــمین 
بین المللــی صنعــت  بزرگ تریــن گردهمایــی  به عنــوان 
داروسازی کشور با حضور فعال بانک سامان در محل 

مصلی امام خمینی تهران برگزار می شود.
گــزارش  بــه 
بانــک  سامان رســانه، 
گســتره  بــا  ســامان 
و  خدمــات  از  متنوعــی 
محصوالت در حوزه های 
گوناگــون و برنامه جدی 
بــرای حمایــت از فعاالن 
در  داروســازی  صنعــت 
ریالــی،  خدمــات  حــوزه 
از مدیــران  بــا کادری کامــل متشــکل  ارزی و اعتبــاری 
و کارشناســان متخصــص در ششــمین  میانــی  ارشــد، 

نمایشگاه بین المللی ایران فارما حضور خواهد داشت.

پرداخت تسهیالت خرد در 
بانک ملی تنها با یک ضامن

عضــو هیــات عامــل و معــاون شــعب بانــک ملــی 
تاکید کرد که تسهیالت خرد تا سقف 500میلیون ریال 
در این بانک با یک ضامن معتبر قابل پرداخت است.

بــه گــزارش روابط عمومــی بانک ملی، حســن مونســان، با 
سیاســت  این کــه  بیــان 
ایــن بانــک،  کمک به حل 
مشکات اقتصادی عموم 
مــردم در قالــب پرداخت 
تســهیات اســت، اظهــار 
خــرد  تســهیات  کــرد: 
تشــریفات  کمتریــن  بــا 
ممکــن و در عیــن حال با 
پایبندی کامل به ضوابط 
و مقررات نظام بانکی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

کمپین تبلیغات فروش 
آنالین بیمه معلم آغاز شد

معلــم،  بیمــه  آنالیــن  فــروش  تبلیغــات  کمپیــن 
بــا هــدف معرفــی خدمــات متنــوع بیمــه معلــم در کنار 

برندینگ این شرکت بیمه ای آغاز شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بیمــه معلــم، بــه دلیــل 

تاکیــد بــر صــدور آناین 
اتمســفر  بیمه نامــه، 
مبنــای  بــر  طــرح  کلــی 
فضاسازی محیط آناین 
تعییــن شــده اســت. در 
این طرح با اســتفاده از 
جمــات ســاده، کوتاه و 
صریح، تاثیرگذاری پیام 

را افزایش یافته است.
نشــانگر  ماننــد  آنایــن  فضــای  آشــنای  المان هــای 
مــاوس، منــوی گزینه هــا و دکمــه »صــدور آنــی« تاکیــد 
بــر هــدف اصلــی شــرکت یعنــی »امــکان صــدور آنایــن 
بیمه نامــه« اســت. کمپیــن تبلیغــات فروش آنایــن بیمه 
معلــم بــر مفاهیــم ســریع بودن، امن بــودن و آســان بودن 
صــدور بیمه نامه هــای گوناگون، به صــورت همزمان تاکید 
می کند. مخاطب این برداشــت را می کند که حق انتخاب 
با اوســت: یا مصیبت/خسارت/هزینه/ریســک را متحمل 
شــود، یــا بیمــه معلــم را انتخــاب کنــد. ســاختار طراحــی 
ایــن کمپیــن نیز به گونه ای اســت که قابلیــت تبلیغ انواع 
محصوالت بیمه ای در این قالب وجود دارد. همچنین این 
قالــب، دارای پتانســیل متحرک ســازی )animate( باالیــی 

است که طراحی بنرهای متحرک را آسان تر می کند.

سبد بیمه زندگی تعاون 
تکمیل تر می شود

بــه گفتــه سرپرســت مدیریــت بیمه هــای زندگــی 
بیمــه تعــاون، بیمه زندگی تعــاون، کامل تریــن قرارداد 
بیمــه ای شــرکت های بیمــه کشــور اســت کــه این ســبد 

کامل، باز هم در حال پربارتر شدن است.
به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، محمدحسین 

یوســفی، معتقــد اســت 
که در بیمه زندگی بیمه 
و  کامل تریــن  تعــاون، 
بیمه نامــه  جامع تریــن 
کشــور  حاضــر  حــال 
و  شــد  خواهــد  ارائــه 
همچــون  ویژگی هایــی 
پرداخــت  معافیت هــا، 
پوشــش  مســتمری  ها، 

بیمــه ای حــوادث، بیمــه تکمیلــی و...در ایــن بیمه نامــه 
لحاظ شده است.

او گفت: دارنده این بیمه نامه می تواند از خدمات 
دندان پزشــکی،  هزینــه  پرداخــت  شــامل  درمــان  بیمــه 
تجمیــع پاراکلینیکــی، بســتری و جراحی برخوردار شــده 
و از خدماتــی چــون پوشــش بیمــه آتش ســوزی منــازل 

مسکونی و محل کار بهره مند  شود.
»پوشــش معافیــت بیمه گــزار از پرداخت حق بیمه 
به علت فوت در اثر حادثه«، »پوشــش هزینه پزشــکی 
در اثــر حادثــه«، »پرداخت خســارت در صــورت ابتا به 
پنــج بیمــاری خاص شــامل ســکته قلبی، ســکته مغزی، 
جراحــی قلــب باز، ســرطان، پیوند اعضــای اصلی بدن« 
و »پرداخــت هزینــه به بیمــاران مبتا به کرونا« از دیگر 

مواردی بود که در طرح بیمه زندگی دیده شده بود.
سرپرســت مدیریــت بیمه های زندگــی بیمه تعاون 
اعــام کــرد که عــاوه بر مواردی که پیشــتر در خصوص 
ویژگی هــای بیمــه زندگــی ایــن شــرکت گفتــه شــده بود، 
بنــا دارد پوشــش »هزینــه های مشــاوره درمانی« را نیز 
بــه ایــن رشــته اضافه کرده و بســته تکمیلی تــری را برای 

مشتریان فراهم کند.
یوســفی در تشــریح ایــن خدمــت توضیــح داد: این 
کار بــه منظــور کمــک بــه آرامــش هرچــه بیشــتر جامعه 
در وضــع کنونــی بــوده و بــه عنوان مســئولیت اجتماعی 

شرکتی نیز در نظر گرفته می شود.

انتقاد دبیرکل سندیکای 
بیمه گران از تاخیر در روند 

راه اندازی صندوق بیمه 
همگانی حوادث طبیعی

دبیرکل ســندیکای بیمه گران ایران برای خدمت رســانی 
دچــار  طبیعــی  حــوادث  در  کــه  هموطنانــی  بــه  بهتــر 
خسارت می شوند، خواستار تسریع در روند راه اندازی 

صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی شد.
به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، 

ســیدمحمد کریمــی، در 
جلسه شــورای معاونان 
فنــی شــرکت های بیمــه 
با تاکید بر لزوم تقویت 
صنــدوق بیمــه همگانــی 
و  طبیعــی  حــوادث 
در  کنــدی  از  انتقــاد 
ایــن  راه انــدازی  رونــد 
خاطرنشــان  صنــدوق، 

کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه کشــورمان مکــرر در معــرض 
حوادث طبیعی اســت الزم اســت که راه اندازی صندوق 
بیمــه همگانــی حــوادث طبیعــی تســریع شــود. دبیرکل 
سندیکای بیمه گران با اشاره به بیش از یک دهه تاش 
صورت گرفتــه بــرای راه انــدازی صنــدوق بیمــه همگانــی 
وارد  صنــدوق  ایــن  بــزودی  افــزود:  طبیعــی،  حــوادث 
دومیــن ســال تاســیس خــود خواهــد شــد؛ امــا بودجه و 
آیین نامه های مربوط به آن وضع نامشــخصی دارد و به 
همیــن علــت عما فعالیتی ندارد کــه از دولت محترم و 
بویــژه وزیر محتــرم امور اقتصادی و دارایی تقاضا داریم 

به این موضوع بسیار مهم نگاه ویژه داشته باشد.

بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت مدیریــت 
دســتورالعمل  براســاس  بــورس،  فنــاوری 
اوراق  و  بــورس  ســازمان  اطالعــات  افشــای 
بــرای  تنهــا  الگوریتــم  از  اســتفاده  بهــادار، 
و  اســت  مجــاز  بازارگردانــی  عملیــات 
شــرکت های نرم افزاری حق افشــای اطالعات 
عمــق ســفارش ها به درگاه هــای آنالین به جز 

آنالین گروهی را ندارند.
روح هللا دهقــان در ایــن بــاره بــه پایــگاه 
یــادآوری  بــا  )ســنا(  ســرمایه  بــازار  خبــری 
از  الگوریتــم  از  اســتفاده  دربــاره  شــائبه ای 
ســوی معامله گران عادی گفــت: افرادی که از 
الگوریتم در معامات خود استفاده می کنند، 
بــه عمق ســفارش های بازار دسترســی ندارند 
و دسترســی به عمق ســفارش های بــازار برای 
کاربــران ســامانه های برخــط مجــاز و قانونــی 

نیست.
او با درباره دو مدل نمایش ســفارش ها 
 ۵ تنهــا  نخســت،  مــدل  در  گفــت:  بــازار  در 
مظنه برتر نمایش داده می شود که سایت ها 
دارنــد.  آن دسترســی  بــه  آنایــن  کاربــران  و 
دیگــری، نمایــش عمــق ســفارش ها اســت که 
امکان مشــاهده تمام سفارش های موجود در 

صف خرید یا فروش را میسر می کند.

عمــق  مشــاهده  داد:  ادامــه  دهقــان 
ســفارش ها تنهــا بــرای معامله گرانــی کــه در 
بــه فعالیــت هســتند،  کارگزاری هــا مشــغول 
مجاز اســت. بــه بیانی دیگر، افــرادی که برای 
خودشــان ســهم خریــد و فــروش می کننــد که 
همان کاربران آناین عادی هستند، براساس 
دستورالعمل افشای اطاعات، حق دسترسی 

به این اطاعات را ندارند.

بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت مدیریــت 
 ،۱۳۹۵ ســال  از  پیــش  تــا  بــورس،  فنــاوری 
دسترسی به عمق سفارش ها در اختیار افراد 
قــرار نداشــت و تنها معامله گــران کارگزاری ها 
از طریق ایســتگاه های نامک می توانســتند به 
عمق ســفارش ها دسترسی داشــته باشند. از 
اواخــر ایــن ســال، بــا دســتور ســازمان بــورس 
برخــط  ایســتگاه های  گســترش  به منظــور  و 

گروهــی )آنایــن گروهی( مقرر شــد پیام های 
عمــق ســفارش ها بــرای توســعه ســامانه های 
شــرکت های  اختیــار  در  گروهــی،  برخــط 
نرم افزاری )OMS( قرار بگیرد تا معامله گرانی 
می کننــد،  اســتفاده  گروهــی  برخــط  از  کــه 

بتوانند عمق سفارش ها را مشاهده کنند.
او افــزود: از آنجــا که ایــن اطاعات برای 
شرکت های نرم افزاری ارسال می شود، از نظر 
فنــی ایــن امــکان وجــود دارد تــا دسترســی به 
عمــق ســفارش ها در اختیــار نهادهایــی به جز 
براســاس  ولــی  بگیــرد  قــرار  گروهــی  برخــط 
دســتورالعمل افشــای اطاعــات، شــرکت های 
نرم افــزاری حــق افشــای عمــق ســفارش ها بــه 

درگاهی جز برخط گروهی را ندارند.
دهقــان تاکیــد کــرد: اگــر ایــن کار انجــام 
شــود، تخلــف اســت و ایــن تخلــف از طریــق 
بــورس و  بخــش فنــاوری اطاعــات ســازمان 
مرکز نظارت بر امنیت اطاعات بازار ســرمایه 
)مکنا( قابل بررســی اســت و شــرکت هایی که 
دســت به افشــای غیرمجاز اطاعات می زنند، 
اگــر  همچنیــن،  هســتند.  شناســایی  قابــل 
شــرکت نرم افــزاری از ایــن اطاعــات به جز در 
آناین گروهی استفاده کند، این موضوع هم 

قابل ردیابی و پیگیری است.

بــه گفتــه سرپرســت معاونــت نظــارت 
بیمه مرکزی بخشودگی جرائم بیمه شخص 
ثالت به این شرط است که افراد بیمه نامه 

یکساله دریافت کنند.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، 
جرائــم  بخشــودگی  دربــاره  امینــی  مفیــد 
دیرکــرد بیمــه شــخص ثالــث وســایل نقلیــه 
بیــان کــرد: ماده ۲ قانون بیمه شــخص ثالث 
اعــام می کنــد کــه تمــام دارنــدگان وســایل 
نقلیــه موتــوری زمینــی مکلــف هســتند تمام 
وســایل نقلیــه خــود را در مقابــل خســارات 
جانــی و مالــی در مقابل اشــخاص ثالث، نزد 

شرکت های بیمه ای پوشش بیمه بدهند.
مــاده ۲۴  بنــد »ب«  کــرد:  تصریــح  او 
همیــن قانــون اشــاره دارد بــه اینکــه چنانچه 
افــرادی کــه دارای این وســایل نقلیه موتوری 
زمینی هســتند و از تحت پوشــش قرار دادن 
آن هــا خــودداری کننــد، جریمــه ای بــه آن هــا 

تعلق می گیرد که به اندازه حداکثر حق بیمه 
یکساله همان وسیله نقلیه است. مجدد در 
بنــد »پ« مــاده ۴ همیــن قانون مطرح شــد 
کــه اگــر دارندگان وســایل نقلیه بــا اذن خود 
وســیله را در اختیــار افــراد دیگر قرار دهند و 
منجــر بــه حوادث و تصادف شــود؛ اگر مالک 
شــخص حقوقــی بــا ۲۰درصــد و اگــر حقیقی 
باشــد ۱۰درصــد محکــوم بــه پرداخــت جریمه 
اتفــاق خواهنــد بود و این مقدار نزد حســاب 
تخصصــی صنــدوق نــزد خزانــه داری کشــور 

نگهداری خواهند شد.
درصــد   ۲۳ اکنــون  داد:  ادامــه  امینــی 
وســایل نقلیه ای که در ســطح کشور در سال 
۹۹ داشــتیم، بالــغ بر ۲۳میلیــون و ۸۰۰هزار 
فقــره شــرکت های بیمــه ای و بیمــه شــخص 
ثالــث صــادر کرده انــد. در بخــش خودرو هــای 
ســواری حدود ۹۹ درصد دارای پوشــش بیمه 
شخص ثالث هستند، اما متاسفانه در بخش 

موتورســیکلت کــه تعداد آن ها بــه ۱۲میلیون 
و ۵۰۰  میلیــون  یــک  حــدود  عــدد می رســد، 
هــزار بیمــه نامــه صادر شــد که نشــان دهنده 
ایــن اســت کــه ۱۳درصــد از دارنــدگان موتــور 

سیکلت ها این قانون را رعایت کردند.
ایــن سرپرســت معاونــت نظــارت بیمــه 
مرکــزی گفــت: یکــی از دالیلــی کــه احتمــال 
مــی رود کــه افــراد مبــادرت بــه دریافــت ایــن 
بیمــه نامه هــا نکرده انــد، همیــن جرائــم بــود 
کــه از ســال ۹۵ ایــن قانــون تصویــب شــد به 
رئیــس  موافقــت  و  مرکــزی  بیمــه  پیشــنهاد 
مجمــع صنــدوق تامیــن خســارت های بدنــی، 
ایجــاد شــد و شــرکت های  ایــن بخشــودگی 
بیمــه مکلــف شــده اند که از دریافــت جریمه 

خودداری کنند.
او بــا بیــان اینکــه ایــن بخشــودگی بــه 
این شــرط اســت که افراد بیمه نامه یکســاله 
دریافــت کننــد ادامــه داد: از ۱۵ مــرداد تا ۳۱ 

شهریور امسال فقط شامل موتور سیکلت و 
ماشــین های کشاورزی می شــد، اما اکنون از 
تاریخ ۱۷ مهر تا پایان روز ۶ آبان به مناسبت 
ماه ربیع االول و هفته وحدت این بخشودگی 
شــامل کلیه دارندگان وســایل نقلیه موتوری 
تمــام  بــه  بخشــنامه  ایــن  می شــود.  زمینــی 
و  اباغ شــده  بیمــه ای  شــرکت های  مدیــران 
مکلــف بــه اجرایی کــردن آن ها هســتند. اگر 
مــورد خاصــی بــود به ســامانه شــکایات بیمه 

مرکزی مراجعه کنند.
انــدازه  بــه  گفــت:  آخــر  در  مفیــدی 
روز هایــی که افراد پوشــش بیمه را خریداری 
نکرده انــد از یــک روز تــا یکســال جریمــه در 
نظــر گرفتــه می شــود و بــرای موتور ســیکلت 
۸۰۰ هــزار تومــان حــق بیمــه اســت و اگــر دو 
ســال اســتفاده نکنــد ایــن حــق بیمــه بــه آن 
تعلق می گیرد و این بخشودگی شامل آن ها 

می شود.

در حالی که در روزهای گذشــته تخلف 
غیرقابــل گذشــت مدیرعامــل ســابق بــورس 
ســاختمان  در  رمــزارز  اســتخراج  در  تهــران 
این شــرکت افشــا شد اما ســه کارمند بخش 
بــر  تــا سرپوشــی  اخــراج شــده اند  حراســت 

تخلفات همدستان او گذاشته شود.
بــه گــزارش خبرگــزاری بــازار، در هفتــه 
اول مهر افشــا شــد که در بخش دیتاســنتر و 
زیرزمین منفی شش ساختمان شرکت بورس 
تهران، دستگاه های ماینر نصب شده است و 
تبعات این موضوع در نهایت به برکناری علی 
صحرایــی از مدیرعاملــی و سرپرســتی محمود 

گودرزی انجامید.
براســاس اطاعیه رســمی شرکت بورس 
تهــران، تجهیــزات خریداری شــده بــر اســاس 
عنــوان  تحــت  ســاختمان  کمیتــه  مصوبــات 
»ســرورهای پردازشــگر مورد نیاز مرکز داده« 

خریداری و نصب شده بود که کاربرد چندگانه 
از  تجهیــزات مذکــور موجبــات سوء اســتفاده 
ایــن ابهــام و نهایتــا قصــور یا تقصیــر مجریان 
را فراهم کرد و مراتب رســیدگی انضباطی به 
موضوع از ســوی هیات مدیره و نهاد ناظر در 

دست پیگیری است.
یــک منبــع آگاه در گفت وگــو بــا بــازار بــا 
حراســت  بخــش  کارمنــد  ســه  اخــراج  تاییــد 
کشــف  دنبــال  بــه  تهــران  بــورس  شــرکت 
دســتگاه های اســتخراج رمــزارز گفــت کــه این 
موضوع تاش مدیران و مسئوالن برای شانه 
خالی کردن از مسئولیت همکاری و همراهی 
بــا علــی صحرایــی، مدیرعامــل ســابق بــورس 

تهران است.
منتشــر  غیررســمی  اخبــاری  همزمــان 
شــد که ۸۲ دســتگاه کشف شــده در زیرزمین 
توجهــی  قابــل  تعــداد  کــه  بــورس  شــرکت 

محســوب می شــود، از نــوع جدیدتــر ماینرهــا 
کارت  چندیــن  نصــب  قابلیــت  و  هســتند 
گرافیــک را داشــته اند تــا از ایــن طریــق قدرت 

پردازش آنها افزایش پیدا کند.
با این حال و با وجودی که به طور حتم 
بــه جــز علــی صحرایــی بــه عنــوان مدیرعامل، 
مســئوالن و مدیران فنی نیز در جریان نصب 
این دســتگاه ها قرار داشــته اند اما در اقدامی 
تعجب آور و برای فرار رو به جلو و مبرا کردن 
ســایر اعضا هیــات مدیره، ســه کارمند بخش 

حراست بورس تهران اخراج شده اند.
مطــرح  رســانه ها  در  کــه  وجــودی  بــا 
می شــود کــه کیــف پــول الکترونیکــی )ولــت( 
علــی صحرایــی بــه ایــن ماینرهــا متصــل بوده 
و از زمــان نصــب تــا زمــان کشــف تنهــا ســه 
بیت کوین اســتخراج شده اســت اما نمی توان 
انتظار داشت که مدیرعامل شرکت بورس به 

تنهایــی در ایــن موضــوع ســهیم بوده باشــد و 
تعــداد بیت کوین هــای اعام شــده نیز با توجه 
بــه قدرت پردازش و ســرعت عمل جای تردید 

بسیار دارد.
براســاس نمودار ســازمانی بــورس تهران، 
مدیریــت فناوری و سیســتم های اطاعاتی این 
شرکت، زیرمجموعه معاونت پشتیبانی بورس 
تهــران اســت و بخش امــور حفاظتی نیز تحت 

نظارت مستقیم مدیرعامل فعالیت می کند.
براین اســاس قبل از اخراج ســه کارمند 
بخــش حراســت کــه شــاید اطــاع درســتی از 
اقدام طمع کارانه مدیران شرکت بورس تهران 
نداشــتند، بایــد رونــد محاکمــه علــی صحرایی 
فراهــم و همدســتان او نیــز مشــخص و عاوه 
برکنــاری بــه تناســب مســئولیت بازخواســت 
شــوند. آیــا اقــدام اخیــر در حقیقــت قربانــی 

کردن کارمند به پای مدیران نیست؟

بــه گفته رئیــس اداره امور صندوق های 
ســرمایه گذاری ســازمان بورس، فعاالن بازار 
ســرمایه می تواننــد پیشــنهاد و نظرهــای خود 
در ارتباط با پیش نویس اصالحی اساســنامه 
صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان 
را بــه اداره امــور صندوق های ســرمایه گذاری 

سازمان بورس ارسال کنند.
خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  نوحــی  رضــا 
پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه )ســنا( بــا بیــان 
اینکــه بخشــی از فعالیت های ســازمان بورس 
بازبینی مقررات تدوین شــده است، افزود: با 
توجــه بــه اهمیت صندوق های ســرمایه گذاری 
ســرمایه های  جــذب  در  ســاختمان  و  زمیــن 
پروژه هــای ســاختمانی  در  و مشــارکت  خــرد 
و همچنیــن بــا اســتفاده از تجــارب راه انــدازی 
صندوق های ســرمایه گذاری زمین و ساختمان 
فعــال، اصــاح مقــررات اساســنامه صنــدوق 
ســرمایه گذاری زمیــن و ســاختمان در دســتور 

کار سازمان قرار گرفته است.

ســاختار،  چابک ســازی  کــرد:  خاطرنشــان  او 
از  اســتفاده  و  صنــدوق  تأســیس  در  تســریع 
ظرفیت ناشران فعال در صنعت انبوه سازی، از 
جمله اهداف بازبینی اساسنامه یادشده است.
صندوق هــای  امــور  اداره  رئیــس 
ســرمایه گذاری ســازمان بورس درباره ساختار 
صندوق هــای زمین و ســاختمان، گفت: ارکان 
ایــن صندوق شــامل مجمع صندوق )متشــکل 
از دارندگان واحدهای دارای حق رای( و ارکان 

اجرایی و نظارتی است.
رئیــس اداره امور صندوق های ســرمایه گذاری 
در ارتبــاط بــا ســازوکار ایــن صنــدوق اذعــان 
کــرد: در صندوق هــای ســرمایه گذاری زمیــن و 
ســاختمان، منابــع جمــع آوری شــده از عموم، 
بــا  ســاختمانی  پــروژه  یــک  ســاخت  صــرف 
ویژگی هــای از پیــش تعیین شــده در امیدنامه 

صندوق می شود.
نوحــی دربــاره نقــش »مدیــر ســاخت« 
در پــروژه ســاختمانی و نظــارت بــر آن، ابــراز 

کــرد: بــه منظــور نظارت بر حســن انجــام کار، 
مدیر ســاخت ملزم به ارائه گزارش پیشــرفت 
فیزیکی کار در بازه های زمانی حداکثر یک ماه 
اســت. ناظــر، گــزارش مدیــر ســاخت را مــورد 
بررســی قــرار می دهد و ضمن بازدید مســتمر 
توجیهــی صنــدوق  طــرح  بــا  را  آن  پــروژه،  از 
می ســنجد و مبالــغ درخواســت شــده از طرف 
مدیر ســاخت بر اســاس درصد پیشــرفت کار 

پرداخت می شود.
بــه گفته رئیــس اداره امــور صندوق های 
اساســنامه  ســاختار  در  ســرمایه گذاری، 
مدیــر  ســوی  از  ســاخت  مدیــر  پیشــنهادی، 
صنــدوق بــه مجمــع پیشــنهاد می شــود و ایــن 
انتخــاب نیــاز بــه دریافــت تاییــد از ســازمان 
بــورس نــدارد. او دربــاره تفاوت هــای اساســی 
در پیش نویــس اصاحــی اساســنامه، عنــوان 
وظایــف  محــدوده  کــردن  مشــخص  کــرد: 
تفاوت هــای  جملــه  از  متعهدپذیره نویــس 
اصاحــی،  طــرح  در  اســت.  اساســنامه  ایــن 

عملیــات تعهدپذیره نویســی در قالــب قــرارداد 
تعهدپذیره نویسی پیش بینی شده است.

نوحــی ادامــه داد: شــخص متعهدپذیره نویس 
کــه  تعهدپذیره نویســی  خدمــات  برابــر  در 
صنــدوق  بــا  را  قــراردادی  می شــود،  متحمــل 
می بنــدد. پــس اتمام تعهدات خود در هر یک 
از مراحــل افزایــش ســرمایه صنــدوق، تعهــد 
دیگــری بــه صنــدوق نــدارد و می توانــد بــرای 
پذیــرش تعهــد دیگــری اقدام کند. ایــن امر به 
افزایــش دایــره اشــخاص متقاضی شــرکت در 
منجــر  صنــدوق  تعهدپذیره نویســی  عملیــات 
هزینه هــای  کاهــش  درنتیجــه،  و  می شــود 

تعهدپذیره نویسی صندوق را در پی دارد.
او افزود: فراهم شــدن امکان خرید واحدهای 
ســاختمانی صنــدوق از ســوی ســرمایه گذاران 
همان صندوق با حفظ حقوق ســایر دارندگان 
واحدها ســرمایه گذاری صندوق، از موضوعات 
مهــم دیگــری اســت کــه در ایــن پیش نویــس 

مورد توجه قرار گرفت.

 »دسترسی به عمق سفارش های بازار

برای کاربران سامانه های برخط مجاز نیست«
به گفته مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس، مشاهده عمق سفارش ها تنها برای کارگزاری ها و 

درگاه های آنالین گروهی مجاز است

بخشودگی جرائم بیمه شخص ثالث مشروط به خرید 
بیمه یکساله است

قربانی شدن 3 کارمند حراست بورس تهران در ماجرای کشف ماینرها

نظرخواهی از فعاالن بازار درباره اساسنامه صندوق »زمین و ساختمان«

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:



 .  سه شنبه . 20 مهر 1400 . سال هجدهم . شماره 4768 . شـــــــــــرکت ها و اعالنـــــــات

کارفرما: اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کردستان به آدرس : سنندج-چهارراه اکباتان-روبروی استادیوم ملک نیا  
کد پستی : 6615763154 

موضوع: درج آگهی تجدید مرحله دوم مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به روش فشرده بهسازی، لکه گیری و روکش 
آسفالت محور سنندج-مریوان )سه راهی لنگریز( 

مبلغ برآورد اولیه: طبق جدول ذیل و براساس فهرست بهاء راهداری 1400 می باشد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:طبق جدول فوق به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه ماهه و یا سایر تضامین اعالم شده طبق 
تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 123402/ت50659 ه مورخ1394/9/22 می باشد.

کلیه شرکتهای دارای رتبه 5 رشته راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  مجاز به شرکت در مناقصه می باشند. 
قابل  از ساعت8:00   www.setadiran.ir دولت)ستاد(  الکترونیک  تدارکات  تاریخ 1400/7/20در سامانه  از  مناقصه  اسناد  و  مدارک 

دریافت می باشد.
 مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی به مدت7 روز تا ساعت19:00 مورخ 1400/7/26 از سامانه مذکور 

می باشد. 
مهلت تحویل پیشنهاد ها و درج آن در سامانه ستاد به مدت 14 روز و حداکثر تا تاریخ 1400/8/10 ساعت 14:00 می باشد زمان 

بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت ساعت 8:00 صبح 1400/8/12 می باشد. 

شناسه آگهی : 1205782
شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2000001173000064

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به روش فشرده
ت اول(

) نوب

 اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان کردستان

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به ریالبرآورد اولیه به ریالشماره مناقصه در سامانه ستاد شماره مناقصهعنوانردیف

1

مناقصه بهسازی، لکه گیری و روکش 
آسفالت محور سنندج-مریوان )سه 

راهی لنگریز(
73/00/19200000117300006478/809/017/7273/941/000/000

 P/F “RENHE” WELL LOGGING EQUIPMENT : موضوع مناقصه:   خرید  مربوط به

تاریخ انتشارنوبت اول : 1400/07/20 نوبت دوم : 1400/07/21

شناسه آگهی : 1202755

آگهـی منـاقصـه
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ایی )  با ارزیابی ساده (

ت اول(
) نوب

* مشخصات مناقصه :

*روش ارزیابی کیفی مناقصه گران :

* نحوه دریافت اسناد مناقصه :

* تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(:

شماره فراخوانمبلغ برآورد ) یورو (شماره تقاضا /  مناقصهنام مناقصه گزار

Tender No.: FP/16-00/089شرکت ملی حفاری ایران
Indent No.: 08-23-984505635,4152000093985000533

روش ارزیابی 
 به صورت ساده براساس ارایه جواز کسب/ مدارک حقوقی )  اساسنامه / آگهی تامین تا  آخرین تغییرات (  معتبر متناسب با موضوع 

مناقصه در جلسه گشایش پیشنهادها انجام می شود.

   توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا ده روز پس از آن ادامه خواهد داشت.) از تاریخ 1400/07/22 تاریخ شروع دریافت
تا تاریخ  1400/08/03(

آخرین مهلت تحویل اسناد
30  روز پس از آخرین روز دریافت اسناد .) تاریخ 1400/09/07(

بازگشایی پاکات .) تاریخ 1400/09/07( 

آدرس مناقصه گزار جهت 
دریافت اطالعات

آدرس: اهواز- بلوار پاسداران- باالتر از میدان فرودگاه - شرکت ملی حفاری ایران - ساختمان پایگاه عملیاتی- طبقه اول- سالن 
-113 اداره تداركات خارجي كاال- آقای موگهی 

         1،771     یورو  مبلغ تضمین

انواع تضامین 
قابل قبول

	 طبق تبصره ماده 9 آئیننامه تضمین معامالت دولتی اشخاص ایرانی مجازند به جای ضمانتنامه ارزی ضمانتنامه ریالی بانکی براساس
نرخ تسعیر بانک مرکزی جمهوری اسالمی سامانه نیما قابل احصاء از جدول نرخ فروش میانگین موزون حواله ارزی مندرج در سامانه سنا 

) www.sanarate.ir ( زمان تسلیم پیشنهاد  ارائه نمایند.
	.ضمانتنامه های مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت 50659 ه تاریخ 1394/09/22 و اصالحات بعدی آن
	 در خصوص ضمانتنامه های واریزی اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636 تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده

) IR 350100004001114006376636 شرکت ملی حفاری ایران نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران) شماره شبا
مدت اعتبار 

90 روز ) برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه در صورت توافق طرفین قابل تمدید باشد(پیشنهاد/ تضمین

محل تحویل 
ضمانتنامه

اهواز- بلوار پاسداران باالتر از سه راه فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران – ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول پارت B – اتاق 107- 
دبیرخانه کمیسیون مناقصات- شماره تماس: 34148569 061– 34148580 061

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.

   http://sapp.ir/nidc_pr    اداره تدارکات خارجی کاال        www.nidc.ir    کانال های  اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران

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

 گروه مپنا واحد ۱۲۲ پاالیشگاه 
فاز ۱۴ پارس جنوبی را تحویل 

بهره بردار داد
 بــا اتصــال پاالیشــگاه فــاز ۱۴ به خط لوله سراســری 
ششــم و انتقــال گاز بــه پاالیشــگاه فاز ۱۴ پــارس جنوبی، 
شــرکت  توســط   )FUEL GAS SYSTEM(  ۱22 واحــد 
نیرپــارس گروه مپنــا راه اندازی و تحویل بهره بردار موقت 

پاالیشگاه شد.
بــه گــزارش تجــارت گــردان به نقــل از مپنا نیــوز – با 
فلــر  رســانی(،  ســوخت  )سیســتم  واحــد ۱۲۲  راه انــدازی 
پاالیشــگاه فاز ۱4 نیز راه اندازی و روشــن شد.فاز ۱4 دارای 
چهــار ســکوی دریایــی و 44 حلقــه چــاه در فاصلــه ۱۰۵ 
کیلومتری ساحل کنگان قرار دارد.امید است با تحویل این 
بخش از پروژه، شاهد تسریع در راه اندازی نخستین ردیف 
شیرین سازی گاز در پاالیشگاه فاز ۱4 پارس جنوبی باشیم.

قدردانی سفیر ایران در یونان 
از فدراسیون ورزش کارگری و 

فوالد مبارکه
ســفیر ایران در یونان از فدراســیون ورزش کارگری 
و گــروه فــوالد مبارکــه بــرای حمایــت و اعــزام کارگــران به 
ســومین دوره رقابت هــای جهانــی ورزش شــرکت ها) آتن 

2۰2۱( قدردانی کرد.
ورزش  جهانــی  ایراســین، رقابت های  گــزارش  بــه 
شــرکت ها در کشــور یونــان بــا حضور ورزشــکاران شــرکت 
فوالد مبارکه در حال برگزاری است.در حاشیه این رقابت ها 
ســفیر ایــران در یونــان از فدراســیون و مجموعه هولدینگ 
فوالد مبارکه و باشگاه فوالد مبارکه سپاهان جهت حمایت 
و اعزام کارگران خود به این مســابقات تشــکر کرد.مجتبی 
لطفی رئیس هیئت مدیره باشگاه فوالد مبارکه سپاهان و 
مسئول ورزش کارگری شرکت فوالد مبارکه پیراهن سپاهان 
و هدایــای فــوالد مبارکــه را به نادری ســفیر ایران در یونان 
اهدا و از وی در راســتای همکاری های ورزشــی ســپاهان با 
باشــگاه های یونــان کــرد.در این دیــدار احمد نادری ســفیر 
ایران در یونان،  نیکوس رئیس فدراسیون ورزشی آماتوری 
و شــرکت های یونان، بخشــنده دبیر سفارت، جواد رمضی 
رئیــس فدراســیون کارگــری ، امیرحســینی رئیــس انجمــن 
شــرکت ها و اســماعیلی دبیــر فدراســیون کارگــری، ندایــی 
معاون منابع انسانی و سازماندهی فوالد هرمزگان حضور 

داشتند.

فعالیت بیش از ۱۳00 
شرکت دانش بنیان در حوزه 

سخت افزارهای برق
معاونــت علمــی و فنــاوری اعــالم کرد بیــش از ۱۳۰۰ 
شــرکت دانش بنیان در حوزه تولید ســخت افزارهای برق و 

الکترونیک فعالیت می کنند.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهر، مرکز شــرکت های دانش 
بنیان این معاونت اعالم کرد ۱۳۳۰ شرکت دانش بنیان برای 
توســعه محصوالت فناورانه در حوزه ســخت افزارهای برق 
و الکترونیک، لیزر و فوتونیک در تالش هستند و کاالها و 
خدماتی با فناوری های باال را وارد بازار می کنند.از این تعداد 
شــرکت ۳۲۷ عدد دانش بنیان نوع ۱، ۹۶۳ شــرکت دانش 
بنیان نوع ۲ و 4۰ شرکت نیز دانش بنیان نوع ۳ هستند.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

اینترنت هدیه استادان، معلمان، 
طالب و دانشجویان همراه 

اولی فعال شد
بسته های شش ماهه ۶۰ گیگابایت ویژه اساتید حوزه 
و دانشگاه، ۴۰ گیگابایت ویژه معلمان و ۳۰ گیگابایت ویژه 
دانشــجویان و طالب مطابق لیســت ارسالی از سوی وزارت 
 ICTGifts ارتباطات و فناوری اطالعات )افرادی که در سامانه

ثبت نام کرده اند(، فعال شده است.
همراه اول به عنوان »لوکوموتیو پرقدرت مسیر حرکتی 
ایران دیجیتال« و در اختیار داشتن »باالترین رکورد سرعت 
اینترنــت ایــران«، سالهاســت کــه بــا ســرمایه گذاری بــر روی 
تجهیــزات و ســرمایه های بومــی، زمینه برقــراری ارتباطات در 
گستره ایران را فراهم آورده است؛ از زمان شیوع ویروس کرونا 
نیز به ســرعت پلتفرم آموزشــی »شــاد« که رسانه آموزشی-
تعاملی ملی اســت را طراحی، توســعه و پیاده ســازی کرد تا 
سیستم آموزش و پرورش دچار خدشه نشود.اکنون نیز در 
راستای حمایت از اقشار علمی کشور و کمک به نظام آموزشی 
کشــور، بسته های اینترنتی اســاتید، معلمان، دانشجویان و 
طالب را مطابق درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

فعال کرده است.

۳۱ محصول فناورانه در شبکه 
صنعت هوایی و هوانوردی 

ارائه شد
معاونــت علمــی و فنــاوری اعالم کرد در حــال حاضر ۳۱ 
محصول فناورانه در حوزه هوانوردی عمومی، پرنده های بدون 

سرنشین و... توسط محققان کشور به تولید رسیده است.
به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، 
»پایش و ارزیابی وضعیت فعاالن و شرکت های دانش بنیان 
هوایی و هوانوردی«، »تقویت تولید داخل«، »ایجاد، حفظ 
و توسعه کسب وکارهای دانش بنیان هوایی« و »کاهش نرخ 
خروج ارز« و »تجاری سازی فناوری و محصوالت دانش بنیان 
هوایــی و برندســازی محصــوالت و خدمــات هوایــی کشــور« 
مهم ترین اهدافی است که برای ایجاد شبکه صنعت هوایی و 
هوانوردی مدنظر معاونت علمی و فناوری است.در حال حاضر 
۳۱ محصول فناورانه در حوزه های هوانوردی عمومی، پرنده های 
بدون سرنشین، هواپیمای جت، تجهیزات فرودگاهی، قطعات 
هوایی، موتورهای هوایی و تعمیر، نگهداری و اورهال در این 

شبکه ثبت شده است.

اولین محموله آهن اسفنجی 
 مجتمع فوالد قائنات 

به فروش رسید
اولیــن محمولــه تولیــدی واحــد احیــای مجتمــع فــوالد 

قائنات فروخته شد به مقصد رشت حمل شد.
بــه گــزارش روابط عمومی مجتمع فوالد قائنات  روزانه 
بیش از ۱۹۰۰ تن آهن اسفنجی در این کارخانه تولید می شود 
که تا به امروز ۲۵ هزار تن تولید و بیش از ۶۰ دستگاه کامیون 
به مقصد رشــت بارگیری و حمل شــده است.آهن اسفنجی 
یکی از مهمترین مواد خام کارخانجات ذوب و ریخته گری می 
باشد که با استفاده از روش احیای مستقیم بروی سنگ آهن 
)گندله( می توان تا ۹۷ درصد آهن خالص تولید ، و جایگزین 
آهن قراضه برای تولید محصوالت فوالد سازی از قبیل شمش 

، اسلب و میلگرد شود .

شــاخص های  برتریــن  جملــه  از  ســود 
اندازه گیــری فعالیتهــای  واحدهــای صنعتی و 
معدنــی اســت، به نحوی که بخــش اعظمی از 
رشد اقتصادی دنیا و اشتغال تعریف شده در 
کشورهای جهان وابسته به این صنایع است. 
مواردی چون »سود« و »فروش« از آیتم های 
بســیارمهم درصورت هــای مالــی هســتند و به 
نوعــی از مزیت هــای یــک کســب و کار موفق، 

بهره بردن از سودی آن است.
شــرکت صنایــع معدنــی فــوالد ســنگان 
بعنــوان عضــوی از گــروه فــوالد مبارکــه، تولید 
کننده گندله و کنسانتره با ظرفیت سالیانه ۱۰ 
میلیــون تن در شــرقی ترین نقطه ایــران  و در 
اصطالح ” عســلویه شــرق کشور” است. تولید 
مستمر و پایدار مواد اولیه بزرگتــرین فوالد ساز 
خاورمیانه و نگاه راهبردی تعریف شده در افق 
۱4۰4 کشور ، بیش از همه، معطوف به تامین 

پایدار مواد اولیه است.
بــی شــک بــی ثباتــی و عــدم اطمینــان بر 
بازارنفــت، تحریــم هــای ظالمانــه، پیش بینــی 
کاهش ۵۰ درصدی تقاضای نفت تا سال ۲۰۵۰ 
و ارزش افزوده ناشی از تولیدات معدنی، لزوم 
نگاهــی ویژه بخــش صنعت و معــدن، بعنوان 
صنعتی پیشران را دوچندان نموده است. ایران 
، کشــوری بــا  بیش از ۷۰ نــوع ماده معدنی با 
ذخایر قابل توجه، جزو کشورهای برتر دنیا به 
لحاظ ذخایر معدنی است که حدود ۷درصد از 
ذخایر معدنی دنیا را در خود جای داده است. 
اتمام برخی از ذخایر در حال استفاده معدنی، 
افزایش ظرفیت های فوالدی در دســت اجرا ، 
لــزوم تامین  پایــدار زنجیره تولید و … از جمله 
دالیلی است که اهمیت شرکت فوالد سنگان، 
بعنوان قلب تپنده تولید در زنجیره تامین فوالد 
مبارکه را روشن تر می کند. شرکتی که با آینده 
نگری صحیح و با هدف تولید گندله سنگ آهن 
در جــوار معادنــی با ذخیره قطعی ۱/۲ میلیارد 

تن ســنگ آهن تاســیس و حال با تولید بیش 
از ۲ میلیون تن در شش ماهه نخست جاری، 
ازشریان های حیاتی فوالد مبارکه در پشتیبانی 

از تولید در این شرکت است.
فوالد ســنگان در شش ماه سال گذشته 
بیــش از ۱ میلیــون و ســیصد و هشــتاد هــزار 
تــن تولیــد نمــوده و حال بــا افزایش بهــره وری 
درخطــوط تولیــد کنســانتره و گندلــه، کاهــش 
توقفــات علــی رغم قطعی های حاصــل از برق 
، توانســته در شــش ماهه نخست سال جاری 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، با عبور از مرز 
بیش از دو میلیون تن گندله، رشد ۳8 درصد 

رشد تولید را ثبت نماید.
امرایــی بــا اشــاره به افرایـــش ســود ۲4۶ 

درصدی شش ماهه نخست سال جاری گفت: 
کسب رکوردهای موثر تولید گندله ، برنامه ریزی 
هوشمندانه در تولید کنسانتره ، پتانسیل باالی 
پرسنل جوان و متخصص و استفاده از ظرفیت 
هــای چندگانه شــرکت فوالد مبارکــه از عناصر 
مهم در تولید پایدار و البته کسب سود متناسب 
بوده است. وی  اظهار کرد: ثبت باالترین رکورد 
تولید اســمی گندله با عبور از مرز ۱8 هزار تن 
در روز، نشان از ظرفیت سازی و پتانسیل فوق 
العاده این شرکت در تولید و پشتیبانی پایدار 

از صنعت دارد. 
گفتنــی اســت، در پایــان شــهریور مــاه با 
تولیــد بیــش از 4۶۵ هزارتــن گندلــه، باالترین 
میزان رکورد ماهیانه تولید گندله از ابتدای  بهره 

بــرداری تــا کنــون با همت و تــالش کارکان این 
شرکت به دست آمده و آمارهای اولین گندله 
ســاز شرق کشــور، نشان از رشــد ۳۳ درصدی 
مقــدار فــروش گندلــه )تــن( در شــش ماهــه 
نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 
قبل با عملکرد فروش بیش از ۱ میلیون و ۹۵۰ 

هزار تن  دارد.
بــه گزارش روابط عمومی فوالد ســنگان، 
اقدامات فوالد سنگان در منطقه دایر بر توسعه 
پایدار،متوازن و همه جانبه است و  طرح های 
در دست اقدام و توسعه ای این شرکت بعنوان 
نگین انگشتری توسعه شرق کشور، نویدبخش 
آبادانی و توســعه ای همگون را در پی خواهد 

داشت.

مدیــر یک شــرکت دانش بنیــان ایرانی از 
ساخت و تولید مهم ترین داروی سرطان سینه 
خبــر داد کــه جوانان نخبه به فنــاوری پیچیده 
آن دســت یافته اند؛ این دارو تنها توســط یک 
شــرکت سوئیســی تولید می شــود که به علت 
انحصاری بودن، امکان واردات آن مهیا نبوده 

است.
فناوری پیچیده  مهم ترین داروی سرطان 
ســینه در دســت جوانان نخبه ایرانی/ امید به 

درمان با کمترین عوارض ممکن
نویــد گــودرزی، مدیــر عامــل یــک شــرکت 
دانــش بنیــان تولیــد کننــده دارو در گفتگــو بــا 
خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس 
اظهــار داشــت: در ایــن شــرکت موفــق شــدیم، 
نخســتین داروی ایرانی ضد ســرطان با فناوری 
ADCها را که تا پیش از این به دلیل انحصار و 

قیمت باال، در دسترس بیماران نبود را به مرحله 
تولید و عرضه برسانیم.

وی بــا بیــان اینکــه داروی »پادینکس« از 
اردیبهشت ماه وارد بازار ایران شده، گفت: این 
محصــول جدیــد امروز در ششــمین نمایشــگاه 

ایران فارما به مخاطبان معرفی می شود.
مدیــر ایــن شــرکت دانش بنیــان ایرانــی با 
 »ADC« اشــاره بــه اینکــه ایــن دارو از فنــاوری
 Antibodyاســتفاده می کند، ادامه داد: فناوری
آن  بــه  اختصــار  بــه  کــه   »drug conjugates

»ADC« گفتــه می شــود، قــادر بــه دارورســانی 
هدفمند عوامل سایتوتوکســیک قویتــر از دارو 
ای شــیمی درمانی رایج به ســلول توموری برای 
دســتیابی به کشــندگی باال در سلول سرطانی 
بدون آسیب به سلول های سالم است که این 
روند منجر به بروز کمترین عارضه در افراد دچار 
بیمــاری ســرطان ســینه می شــود؛ در واقــع این 
فناوری کمک می کند تا داروهای شیمی درمانی 
که داروهای بســیار ســمی هســتند، بیشــتر بر 
روی تــوده ســرطانی تاثیــر بگــذارد و بنابرایــن 

ضمن اثربخشی بیشتر، بیمار از عوارض متعدد 
داروهای شیمی درمانی در امان باشد.

وی افزود:  این دارو، داروی خط اول درمان 
سرطان سینهHER۲ مثبت است که حدود ۲۹ 
درصد جمعیت بیماران ایرانی را شامل می شود 
و مراحل درمان سخت تری دارد؛ این دارو ترکیب 
دو داروی ایمنی درمانی و شیمی درمانی است که 
توسط دانش داروسازی به گونه ای طراحی شده 
تا تنها به بافت سرطان سینه برسد؛ با توجه به 
اینکه برای درمان این نوع ســرطان، تزریق این 
دارو الزامی بوده و بیماران از آن محروم بوده اند، 
داروی ایرانی سرطان سینه کمک می کند تا افراد 
مبتال با قیمت کمتر از ۵۰ درصد نمونه خارجی 

تحت درمان قرار بگیرند.
گــودرزی یــادآور شــد : ســاخت ایــن دارو 
از ســال ۹۳ آغاز شــده و با مجوز ســازمان غذا 
و داروی ایــران در اردیبهشــت ســال ۱4۰۰ بــه 
صــورت فوریتی در اختیار داروخانه های مرجع 

شهر تهران قرار گرفت. معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهــوری پادینکــس را بــه عنــوان یک 
محصول دانش بنیان با باالترین سطح فناوری 
تایید کرده و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به آن 

تاییدیه نانو مقیاس اعطا کرده است.
وی خاطرنشــان کــرد: ایــن دارو تنهــا یــک 
نمونه خارجی دارد که توسط شرکت سوئیسی 
»Roche« تولیــد می شــود و بالــغ بــر ۱۵ تا ۲۰ 
میلیــون تومــان قیمــت دارد؛ در حالی که نمونه 
ایرانی آن تنها ۷ میلیون تومان قیمت دارد و به 
صورت ویال تزریقی لیوفیلیزه تجویز می شود.

مدیــر این شــرکت دانش بنیــان ایرانی در 
پایان گفت: عالوه بر توانایی تامین نیاز داخل، 
شرایط صادرات نیز مهیا است و باتوجه به اینکه 
این دارو، یک داروی منحصربفرد اســت و تنها 
یــک شــرکت داروســازی سوئیســی آن را تولید 
می کند، تقاضاهای زیادی برای صادرات آن داده 

شده است.

فناوری مهم ترین داروی سرطان سینه در دست جوانان نخبه ایرانی

رشد 2۴۶ درصدی سود فوالد سنگان در شش ماهه 
نخست سال ۱۴۰۰
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آگهی تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری امین ملت

بـه اطـاع مـی رسـاند مطابـق مجمـع مـورخ 1400/07/10 و 
تایید سـازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زیر به تصویب 

سـازمان رسید:
تصویب تغییر هزینه نرم افزار، حسابرس،  و برگزاری مجامع. 
بـرای کسـب اطاعـات بیشـتر در خصـوص تغییـرات اعمـال 
 www.aminmellat.com شـده به سـایت صندوق به آدرس

مراجعه نمایید.
صندوق سرمایه گذاری امین ملت
شرکت تامین سرمایه امین

بـه  خـاص  سـهامی  شـرکت  شـریف  مسـکن  همیـار  شـرکت  تغییـرات  آگهـی 
شـماره ثبت 57۶۶5۶ و شناسـه ملی 14009975۶00 به اسـتناد صورتجلسـه 
مجمـع عمومـی عـادی بطـور فـوق العـاده مـورخ 1400/05/03 تصمیمـات ذیـل 
اتخـاذ شـد : آقـای علـی باقـری سـروری بـا کد ملـی 13۶0104429 به نمایندگی 
از آزمایشـگاه داده یـاران شـریف بـه شناسـه ملـی 14009215914 بـه سـمت 
رئیس هیئت مدیره -آقای محمود اقوامی پناه به شـماره ملی 45۶0128۶42 
بـه سـمت مدیرعامـل و عضـو اصلـی هیئـت مدیـره و آقـای کمیل شـاه حسـینی 
بـه شـماره ملـی 4۶000۶1284 بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره، بـرای 
ملـی  شـماره  بـه  امیـدی  خدیجـه  خانـم  گردیدنـد.  انتخـاب  سـال  دو  مـدت 
بـه  احمدلـو  محمدامیـن  آقـای  و  اصلـی  بـازرس  سـمت  بـه   5939335519
شـماره ملـی 0311107508 بـه سـمت بـازرس علـی البـدل شـرکت بـرای مـدت 

یـک سـال مالـی انتخـاب شـدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تهران )1205615(

ثبـت  بـه شـماره  تغییـرات شـرکت همیـار مسـکن شـریف شـرکت سـهامی خـاص  آگهـی 
مـورخ  مدیـره  هیئـت  اسـتناد صورتجلسـه  بـه  ملـی 14009975۶00  و شناسـه   57۶۶5۶
1400/05/03 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : کلیـه سـرمایه تعهـدی شـرکت توسـط صاحبـان 
سـهام پرداخت گردیده اسـت. نشـانی شـرکت به: اسـتان تهران ، شهرسـتان تهران ، بخش 
مرکـزی ، شـهر تهـران، محلـه دریـان نـو ، خیابـان خسـروان ، خیابـان شـهید دکتر حبیب اله ، 
پـاک 5۶ ، سـاختمان ایسـتگاه نـوآوری شـریف ، شـرکت همیـار مسـکن شـریف ، طبقـه 
دوم ، واحـد شـرقی میـز 1 و بـه کدپسـتی: 1455714129 منتقـل گردیـد و مـاده مربوطـه در 

اساسـنامه بـه شـرح فـوق اصـاح گردیـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1205616(

آگهی افزایش سرمایه شرکت همیار مسکن شریف شرکت سهامی 
خاص به شـماره ثبت 57۶۶5۶ و شناسـه ملی 14009975۶00 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/05/03 
سـرمایه شـرکت از مبلـغ 1.000.000 ریـال، منقسـم بـه 100 سـهم 
10.000 ریالـی بانـام عـادی بـه مبلـغ 1.000.000.000 ریـال، منقسـم 
به 100.000 سهم 10.000 ریالی بانام عادی از محل پرداخت نقدی 
کـه طـی گواهـی شـماره 00/324ص/257 مـورخ 1400/5/1۶ بانـک 
ریـال  واریـز   999.000.000 مبلـغ  آزادی  میـدان  شـعبه  پاسـارگاد 
گردیـده اسـت افزایـش یافـت ومـاده مربوطـه در اساسـنامه اصـاح 
گردید.ذیـل ثبـت از لحـاظ افزایـش سـرمایه در تاریـخ فـوق الذکـر 

تکمیـل امضاء شـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )1205617(

تاسـیس شـرکت بـا مسـئولیت محـدود پیمـان صنعـت پایـدار راسـخ درتاریـخ 1400/07/12 بـه شـماره ثبـت 584549 بـه شناسـه ملـی 140103۶5420 ثبـت و امضـا ذیـل 
دفاترتکمیـل گردیـده کـه خاصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـاع عمـوم آگهـی میگـردد. موضـوع فعالیـت :طراحـی و سـاخت و اجـرای انـواع قطعـات فلـزی و صنعتـی خدمـات 
ورقـکاری و قطعـه سـازی ، تابلـو بـرق صنعتـی ، تهیـه و توزیـع خریـد و فـروش صـادرت و واردات کلیـه اقـام مجـاز بازرگانـی و ارائـه کلیـه خدمـات تعمیـر و نگهـداری ، 
پیمانـکاری سـاختمانی و بـرق صنعـت و کلیـه امـور در زمینـه خدمـات شـهری ، پسـت هـای بـرق ، خطـوط توزیـع ، انتقـال و خدمـات پـس از فـروش آن از قبیـل : لـوازم ابـزار 
دقیـق مهندسـی ، هیدرولیـک و پنوماتیـک و لـوازم تاسیسـاتی کلیـه صنایـع و بـرق مکانیـکال ، تجهیـزات صنایـع گاز ، شـرکت در مناقصـات و مزایـدات داخلـی و خارجـی ، 
اخـذ و اعطـای نمایندگـی داخلـی و خارجـی ، اخـذ وام و تهسـیات از بانـک هـا و موسسـات مالـی و اعتبـاری داخلـی و خارجـی ، عقـد قـرارداد بـا اشـخاص حقیقی و حقوقی ، 
برپایـی نمایشـگاه هـای داخلـی و خارجـی و شـرکت در آن و ترخیـص کاال از گمـرکات کشـور . درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط مـدت فعالیت : از 
تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکـز اصلـی : اسـتان تهـران ، شهرسـتان تهـران ، بخـش مرکـزی ، شـهر تهـران، محلـه نیـروی هوائـی ، خیابـان دهقـان ، کوچـه شـهید سـعید 
افشـار ، پاک 12 ، طبقه سـوم کدپسـتی 173۶83۶3۶۶ سـرمایه شـخصیت حقوقی عبارت اسـت از مبلغ 100,000,000 ریال نقدی میزان سـهم الشـرکه هر یک از شـرکا 
آقـای ناصـر زیـن العابدیـن بـه شـماره ملـی 007530۶085 دارنـده 99000000 ریـال سـهم الشـرکه خانـم مریـم دادبـه بـه شـماره ملـی 0075519518 دارنـده 1000000 ریـال 
سـهم الشـرکه اعضـا هیئـت مدیـره آقـای ناصـر زیـن العابدیـن بـه شـماره ملـی 007530۶085 بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره به مدت نامحـدود خانم مریم دادبه به شـماره 
ملـی 0075519518 بـه سـمت مدیرعامـل بـه مـدت نامحـدود و بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود دارنـدگان حـق امضـا : کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار 
و تعهـد آور شـرکت از قبیـل چـک ، سـفته بـروات ، قراردادهـا و عقـود اسـامی بـا امضـا ناصـر زیـن العابدیـن بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره منفـردا همـراه بـا مهـر شـرکت 
معتبـر اسـت. اختیـارات مدیـر عامـل : طبـق اساسـنامه روزنامـه کثیـر االنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد. ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور به 

منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه فعالیـت نمـی باشـد .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1205628(

ثبـت  بـه شـماره  خـاص  بصیـر سـهامی  بازرگانـی  توسـعه  گـروه  تغییـرات شـرکت  آگهـی 
45۶29۶ و شناسـه ملـی 140041۶2429 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی 
سـالیانه مـورخ 1399/09/18 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : ترازنامـه و حسـاب سـود و زیـان 
سال مالی منتهی به 1399/0۶/31 تصویب شد مؤسسه حسابرسی هادی حساب تهران 
به شناسـه ملی 1010055۶857 به عنوان بازرس اصلی و مؤسسـه حسابرسـی و خدمات 
مدیریت آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی 10103013428 به عنوان بازرس علی البدل 
بـه مـدت یـک سـال مالـی انتخـاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشـار عصر اقتصـاد جهت درج 

آگهی هـای شـرکت انتخـاب گردیـد .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1205632(

آگهـی تغییـرات شـرکت گـروه توسـعه اقتصـادی بصیـر سـهامی 
خاص به شـماره ثبت 452۶35 و شناسـه ملی 14003980270 
بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فـوق العـاده 
-مؤسسـه   : شـد  اتخـاذ  ذیـل  تصمیمـات   1400/05/1۶ مـورخ 
حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی 1010055۶857 
خدمـات  و  حسابرسـی  مؤسسـه  و  اصلـی  بـازرس  عنـوان  بـه 
مدیریـت آرمـان نویـن رسـیدگی بـه شناسـه ملـی 10103013428 
بـه عنـوان بـازرس علی البـدل بـه مـدت یـک سـال مالـی انتخـاب 
گردیدنـد. -تـراز نامـه و حسـاب سـود و زیـان سـال مالـی منتهـی 
بـه99/09/30 بـه تصویـب رسـید. - روزنامـه کثیراالنتشـار عصـر 

اقتصـاد جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن شـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )1205633(

آگهی فقدان سند مالكیت
نظـر بـه اینکـه یـک قطعـه زمیـن بـه پـاک ثبتـی 1599 فرعـی از 2 اصلـی ، مفـروز و مجـزا 
شـده از 489 فرعـی از اصلـی مذکـور قطعـه 1 واقـع در حـوزه ثبـت ملـک سـاوجباغ اسـتان 
البـرز بـه مسـاحت 1254 متـر مربـع بـه نـام خانـم ماریـا / زمانـه پـور فرزنـد بـا جـز سـهم ۶ 
از کل سـهم ۶ بعنـوان مالـک شـش دانـگ عرصـه و اعیـان سـند مالکیـت بـه شـماره چاپـی 
83441۶ سـری ب سـال 95 صـادر و تسـلیم شـده اسـت سـپس آقـای عزیـز پـور منـد بـه 
موجـب وکالـت نامـه شـماره 1507۶  مورخـه 1399/11/04 دفترخانـه 828 تهـران ضمـن 
تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه تصدیـق شـده اعـام نمـوده اسـت كـه سـند مالكیـت چاپـی 
پـاک مـورد ثبـت بعلـت سـهل انـگاری مفقـود گردیـده و درخواسـت صـدور سـند مالكیـت 
المثنـی نمـوده اسـت .لـذا مراتـب بـه اسـتناد تبصـره یـك اصاحـی بـه مـاده 120 آییـن نامـه 
قانونی ثبت در یك نوبت آگهی میشـود تا چنانچه كسـی مدعی وجود سـند مالكیت نزد 
خود و یا انجام معامله نسبت به ملك مذكور باشد از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده 
روز اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالكیـت بـه ایـن اداره تسـلیم تا وفـق مقررات 

عمـل گـردد. م الـف : 537  /11183                                                                                                                                
ایرج نیک بین -  رییس اداره ثبت اسناد و امالک ساوجبالغ

مفقودی
مجـوز حمـل سـاح شـکاری دولـول  بـه شـماره سـربال 2۶50101 - 
مدل کوسه - کالیبر 12 ساخت ترکیه به شماره بدنه 90450402 
بـه نـام علیرضـا اکبری راد نام پدر حاجی کدملـی 3379797499 

مفقود و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد.

آگهی تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
ثبت شده به شماره 11407 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

تصمیمـات مجامـع صنـدوق سـرمایه گذاری اختصاصـی بازارگردانـی کوشـا الگوریتـم مـورخ 1400/07/14 بـه شـرح 
زیر میباشـد.

مفـاد بنـد )9-3( امیدنامـه صنـدوق در خصـوص هزینـه هـای قابـل پرداخـت از محـل دارایـی هـای صنـدوق، بـه 
شـرح زیـر تغییـر یافـت: تغییرحقالزحمـه حسـابرس بـه "مبلـغ ثابـت 450 میلیـون ریـال بـه ازای هـر سـال مالـی"، 
تغییـر کارمـزد متولـی بـه" سـاالنه دو در ده هـزار از متوسـط روزانـه ارزش خالـص دارایـی هـای صنـدوق، سـاالنه 
حداقـل 200 میلیـون ریـال و حداکثـر 300 میلیـون ریـال" و تغییـر هزینـه دسترسـی بـه نرم افـزار صندوق، نصب و 
راه انـدازی تارنمـای آن و هزینـه هـای پشـتیبانی آنهـا بـه "سـاالنه تـا سـقف 2 میلیـارد ریـال با ارائـه مدارک مثبته و 
 بـا تصویـب مجمـع صنـدوق". همچنیـن جهـت اطـاع از مشـروح تصمیمـات مجمـع به تارنمـای صندوق بـه آدرس

 https://koosha.fund مراجعه فرمائید.                      

 اشتراک پذیری حدود
 20 هزار مشترک گاز

 در 6 ماهه نخست سال
در استان اصفهان

از  اصفهــان  اســتان  گاز  شــرکت  مدیرعامــل 
پایــان  تــا  مشــترک   760 و  هــزار   19 اشــتراک پذیری 

شهریور سال جاری خبر داد.
اســتان  گاز  شــرکت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
اصفهــان، ســیدمصظفی علوی با اعالم ایــن خبر افزود: 
ایــن مشــترکین جدیــد در بخش هــای مختلــف اعــم از 
خانگــی، تجــاری و صنعتــی جــذب این شــرکت شــده اند 
کــه بــه این ترتیــب، تعداد مشــترکین گاز طبیعی از بدو 
تأسیس این شرکت تاکنون، به یک میلیون و960 هزار 
مشترک رسیده و عمالً بیش از دومیلیون و یکصد هزار 

خانواده و همچنین صنعت از نعمت گاز بهره مندند.

او بیــان کــرد: در طــول ســال جــاری بیــش از 160 
کیلومتر شــبکه گاز به شــبکه های گازرسانی استان اعم 
از  103 کیلومتــر شــبکه شــهری و  56 کیلومتــر شــبکه 
روســتایی اضافــه شــده اســت که بــا وجود ایــن ، میزان 
شبکه گذاری از ابتدای تأسیس شرکت تاکنون، به بیش 

از 27 هزار و 160 کیلومتر رسیده است.
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان همچنیــن 
از نصــب 49هــزار انشــعاب گاز جدیــد نیــز در ســطح 
اســتان خبــر داد و افزود: از ایــن تعداد، 37هزار علمک 
در شــهرها و 12هــزار علمــک انشــعاب گاز طبیعــی در 
روســتاها بــوده، بنــا بر این آمار تعداد انشــعابات نصب 
بــا احتســاب تعــداد  شــده در ســطح اســتان اصفهــان 
علمک های نصب شــده در ســال جاری به یک میلیون و 

150هزار انشعاب رسیده است.
علوی روســتاهای بهره مند ازگاز طبیعی در ســطح 
ایــن اســتان را 1060 روســتا برشــمرد و جمعیــت تحــت 
پوشــش روســتایی را بیــش از 96 درصــد عنــوان کــرد و 
افزود: اســتان اصفهان دارای 112 شــهر است که تمامی 
ساکنین شهرها از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.
او در رابطــه بــا ارائــه خدمات غیرحضــوری با توجه 
بــه شــیوع بیمــاری کرونــا گفــت: بــا توجــه بــه شــیوع 
شــهروندان  و ضــرورت حفــظ ســالمت  کرونــا  بیمــاری 
صــورت  بــه  شــرکت  ایــن  خدمــات  برخــی  کارکنــان  و 
غیرحضــوری ارائــه می شــود و شــهروندان می تواننــد بــا 
 ورود به وبســایت شــرکت گاز استان اصفهان به نشانی

www.nigc-isfahan.ir به خدمات ارائه شــده در بســتر 

وب دسترسی داشته باشند.
درپایــان مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اصفهان با 
تاکیــد بــر رعایــت نــکات ایمنــی در مصــرف گاز طبیعــی، 
افــزود: از تمامــی همشــهریان و مشــترکین شــرکت گاز 
اســتان تقاضــا دارم مــوارد ایمنــی را رعایــت کننــد و بــه 
در  تــا  باشــند  داشــته  خاصــی  توجهــی  بهینــه  مصــرف 
روزهای پیش رو قبل از حوادث ناشی از مصرف ناایمن 
گاز طبیعــی امــکان عرضــه گاز در تمــام اوقــات برای هم 

استانی های عزیز فراهم شود.

خبـــــــــــــــــر

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
خراســان جنوبــی اعــام کــرد کــه نیمــه نخســت 
در  ســرمایه گذاری  جــذب  زمینــه  در  امســال 
بــا  تاســیس  جــواز  فقــره   1۸9 صنعــت  حــوزه 
در  ریــال  میلیــارد  هــزار   1۳۸ ســرمایه گذاری 
ایــن اســتان صــادر شــد کــه از لحــاظ پیش بینی 
ســرمایه گذاری 11 برابــر در مقایســه بــا  مــدت 

مشابه سال گذشته رشد دارد.
عبــاس جرجانــی دیــروز در گفت وگو با ایرنا 
افــزود: پیش بینــی می شــود که در صــورت ایجاد 
و بهره بــرداری از ایــن واحدهــای تولیــدی هفــت 
هزار نفر در اســتان خراســان جنوبی مشغول به 
کار شــوند کــه ایــن تعــداد جــواز صنعتــی از نظر 
پیش بینــی اشــتغال 17 برابــر و بــه لحــاظ تعــداد 
مــدت  بــا  جــواز صــادره 17 درصــد در مقایســه 

مشابه سال گذشته افزایش داشته است.
تاکنــون در حــوزه صنعــت  کــرد:  اظهــار  او 

استان واحدهای شاخصی در زمینه های مختلف 
تولیدی ایجاد شــده که زمینه اشــتغال حدود 12 

هزار نفر را فراهم کرده است.
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
خراســان جنوبــی گفــت: در راســتای شناســایی 
ظرفیت هــای تولیــد در کشــور، اســتان خراســان 
جنوبــی بــا تولیــد ســاالنه بیــش از 2.5 میلیــون 
تن کنســانتره زغال ســنگ، 21 میلیــون متر مربع 
کاشی و سرامیک همچنین تولید بالغ بر 31 هزار 
تــن انــواع الســتیک خودرو، رتبه های شــاخص را 

در کشور به خود اختصاص داده است.
جرجانــی عنــوان کــرد: همچنیــن در 6 مــاه 
بــا  بهره بــرداری  پروانــه  فقــره   21 جــاری  ســال 
سرمایه گذاری چهار هزار و 192 میلیارد ریال در 

خراسان جنوبی صادر شده است.
او با بیان اینکه این واحدها زمینه اشتغال 
بیــش از 390 نفــر را فراهم آورده در مقایســه با 

مدت مشــابه سال گذشــته 9 درصد رشد داشته 
است و ادامه داد: همچنین در زمینه رفع موانع 
تولیــد و فعال ســازی واحدهــای تولیــدی راکد، از 
ابتــدای ســال جاری 13 واحد صنعتــی با برگزاری 
جلســات کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع تولیــد 

استانی و ملی به چرخه تولید بازگشتند.
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت 
خراســان جنوبــی اظهــار کرد: بهره بــرداری از 11 
طرح کوچک، بزرگ و متوسط در دست اجرا در 
زمینه هــای تولیــد شــمش طال، تولید کنســانتره 
آهن، کاشــی و ســرامیک و ســایر محصوالت در 
ســطح اســتان با ســرمایه گذاری بیش از هشت 
هزار میلیارد تومان و اشــتغال زایی هزار و ۸00 
تکمیــل طرح هــای  بــر  تمرکــز  راســتای  در  نفــر 
نیمه تمــام صنعتــی و صنایــع معدنــی اســتان از 
ســال  در  صمــت  ســازمان  اولویت هــای  جملــه 

جاری است.

و  سیســتان  فاضــاب  و  آب  مدیرعامــل 
بلوچســتان اعــام کــرد که چهــار طرح آبرســانی 
روستایی در سراوان در سال 9۳ آغاز و تاکنون 
90 میلیــارد تومان هزینه شــده کــه برای تکمیل 
این طرح ها 170 میلیارد تومان اعتبار دیگر مورد 

نیاز است.
علیرضــا قاســمی دیروز در گفت وگــو با ایرنا 
اظهــار کــرد: در حوزه آبرســانی روســتایی با ابالغ 
اعتبارات صندوق توسعه ملی در سال 93، برای 
حــوزه ســراوان چهــار طــرح آبرســانی مشــتمل بر 

135 روســتا بــا جمعیــت 52 هــزار نفــر در طــرح 
قــرار  بــه مجتمع هــای روســتایی  آبرســانی  ملــی 
گرفته اند که تاکنون 36 روســتا از آب آشــامیدنی 

سالم و بهداشتی بهره مند شدند.
محــل  از   1399 ســال  در  کــرد:  بیــان  او 
اعتبــارات ابــالغ شــده بــه شــرکت آب و فاضــالب 
سیســتان و بلوچســتان 71 طــرح در کل حــوزه با 
اعتبــار 6۸ میلیارد تومان تعریف شــده، اما مبلغ 

تخصیصی تنها 15 میلیارد تومان بوده است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب سیســتان 

و بلوچســتان گفت: امســال نیز تاکنون 70 طرح 
در مرحلــه ابــالغ اســت و پیش بینــی می شــود که 
در ســال جــاری افزون بــر 120 میلیارد تومان برای 
ایــن حــوزه به منظــور تکمیل طرح هــای نیمه تمام 
اعتبــار تخصیــص یابــد. قاســمی بــا بیــان اینکــه 
بــرای تأمیــن آب تمامــی نقاط جمعیتــی باالی 20 
خانــوار در ســطح منطقــه، مطالعــات آبرســانی با 
رویکــرد کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت انجام 
شــده اســت، افزود: بــرای اجرا مســتلزم تأمین و 
تنظیم قوانین خاص در بودجه های ساالنه است 

که بر اســاس برآوردهای اولیــه برای مجتمع های 
آبرســانی مطالعه شده آماده اجرا اعتباری حدود 

یک هزار میلیارد تومان مورد نیاز است.
او دربــاره طرح هــای مهــم مطالعــه شــده و 
اجــرا در جنــوب سیســتان و بلوچســتان  آمــاده 
گفــت: مجتمــع ۸9 روســتایی بــم پشــت و شــهر 
و  ســوران  روســتاهای  بــه  آبرســانی  ســیرکان، 
بخــش مرکــزی مهرســتان، آبرســانی بــه برخــی از 
روســتاهای بخش مرکزی مهرســتان، آبرسانی به 
روســتاهای منطقه کله گان، آبرســانی به تعدادی 

از روســتاهای منطقــه ســراوان و شــهر گشــت، 
آبرســانی به 16 روســتای مهرســتان و آبرسانی به 
روســتاهای نــوار مــرزی کوهــک مطالعــات آن بــه 

پایان رسیده و آماده اجراست.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب سیســتان 
و بلوچســتان دربــاره میــزان بهره منــدی ســاکنان 
ســراوان از آب آشــامیدنی گفت: اکنون شــاخص 
حــوزه  ســطح  در  آشــامیدنی  آب  از  بهره منــدی 
ســراوان به طور متوســط 95 درصد در شــهرها و 

62 درصد در روستاها است.

تصریــح  بوشــهر  شــهر  شــورای  رئیــس 
کــرد کــه بــا برنامه ریــزی شــرکت آب و فاضاب 
پروژه هــای  از  بهره بــرداری  و  بوشــهر  اســتان 
آب شــیرین کن، نوبت بندی آب در شــهر بوشهر 

تا مهر سال آینده برداشته می شود.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از بوشــهر، 
جعفر پورکبگانی گفت: در نشست با مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضــالب اســتان بوشــهر بــا تأکید 
بــر تســریع عملیــات اجرایــی شــبکه آبرســانی و 
فاضــالب در محــالت جنوبی حل مشــکل کمبود 

آب شهر بوشهر مورد توجه قرار گرفت.
مقــرر  نشســت  ایــن  در  کــرد:  تصریــح  او 
شــد شــورای شــهر و شــهرداری بوشــهر بــا  یــک 
هم افزایــی بــا مجموعــه آب و فاضــالب بــا تأمین 
۸0 هزار متر مکعب آب مورد نیاز شــهر بوشــهر 
از منابــع فعلــی و آب شــیرین کن های در دســت 

احداث است.
رئیــس شــورای شــهر بوشــهر با بیــان اینکه 
بــه  بــه شــهروندان و رســیدگی  خدمات رســانی 
مطالبات مردم یکی از رســالت های مهم شــورای 

شــهر اســت اظهــار کــرد: در ایــن راســتا امســال 
برنامه هــا و طرح هــای مختلــف عمــران شــهری، 
فرهنگــی و اجتماعــی در دســتور کار شــورا قــرار 

دارد.
پورکبگانی توسعه زیرساخت های رفاهی و 
تفریحــی را یکــی از ضرورت ها دانســت و درباره 
تعییــن تکلیــف پــارک لیــان در ســاحل بوشــهر 
تصریــح کــرد: پارک لیان بوشــهر با مســاحت 60 
هکتــار در مرکــز اســتان از شــرایط چشــم انداز 

ویژه ای برخوردار است.

ســاحلی  پــارک  ظرفیت هــای  دربــاره  او 
لیــان خاطرنشــان کــرد: ایــن پــارک ســاحلی زیبا 
و  ســرمایه گذاری  بــرای  خوبــی  بســیار  ظرفیــت 
رونــق اقتصــادی در حوزه گردشــگری و توریســم 
دارد. ایــن محــل می توانــد بــه یکــی از بزرگتریــن 
آبــی  ورزش هــای  تفریحــی  مراکــز  و  پارک هــای 
و ســاحلی جنــوب کشــور بــرای ایجــاد نشــاط و 

سرزندگی تبدیل شود.
رئیــس شــورای شــهر بوشــهر با بیــان اینکه 
زیرســاخت های اولیــه در پــارک لیــان فراهــم و 

بخشــی به وســیله شــهرداری اجرا شــده اســت، 
طــرح  یــک  تدویــن  نیازمنــد  پــارک  ایــن  گفــت: 
جامع گردشــگری اســت و با استفاده از ظرفیت 
خوبــی  بســیار  رونــق  می تــوان  ســرمایه گذاری 
ســرگرمی  و  تفریحــات  و  شــهری  اقتصــاد  در 
شهروندان بوشهری و گردشگران داشته باشد.

بــه  لیــان  پــارک  واگــذاری  از  پورکبگانــی 
شــهرداری بوشــهر خبــر داد و افــزود: بر اســاس 
مذاکــره با اســتاندار بوشــهر برای واگــذاری پارک 

لیان به شهرداری موافقت شد.

مدیر کل شــرکت پشــتیبانی امور دام ایام 
از اختصــاص 7200 تــن نهاده دامی به دامداران 

استان در سال جاری خبر داد.
بر اســاس مصوبات ســتاد تنظیم بــازار قرار 
بــود 56 هــزار راس دام دامــداران عشــایر ایــالم 
در مرحلــه نخســت خریــداری شــود تــا عــالوه بــر 
 حمایــت از دامــداران از قاچــاق آ ن هــا جلوگیــری

به عمل آید.
مجتبــی شــیرخانی دیــروز در گفت وگــو بــا 
خبرنــگار ایرنــا اظهار کرد: این میــزان نهاده دامی 
در اختیار اتحادیه عشایری قرار گرفته است و به 
دامدارانی که نمی خواهند دام خود را بفروشــند، 

عرضه می شود.
دامــدار  اگــر  مــاه  ســه  از  پــس  افــزود:  او 
نتوانســت، بهــای ایــن نهاده ها را بپــردازد به ازای 

آن از دام های دامدار خریداری می شود.
مدیــر کل پشــتیبانی امــور دام ایــالم وضــع 
ذخایر نهاده های دامی اســتان را مناسب ارزیابی 
کــرد و گفــت: اکنــون یک هــزار و 900 تن کنجاله 
ســویا در انبارهای اســتان وجود دارد و 2 هزار و 
500 تن دیگر ثبت ســفارش شــده که به زودی به 

استان حمل می شود.
شــیرخانی تاکیــد کــرد: همچنیــن موجــودی 
جــو اســتان نیــز چهــار هــزار و 500 تــن بــوده کــه 

سه هزار و 500 تن دیگر نیز ثبت سفارش شده 
است.

او از خریــد 2 هــزار راس دام ســبک عشــایر 
اســتان خبــر داد و یــادآور شــد: عــالوه بــر مبلغی 
که به ازای هر کیلوگرم گوشــت میش 310 هزار 
ریــال و بــز 300 هــزار ریــال بــه عشــایر پرداخــت 
می شــود، 150 تــن جــو در اختیــار اتحادیــه قــرار 
گرفتــه اســت تا به دامداران بــرای تغذیه دام های 

موجود قرار دهند.

کشتار روزانه 200 راس دام 
سبک در کشتارگاه ایام

مدیــر کل پشــتیبانی امــور دام ایــالم با بیان 
اینکــه اکنــون 21 تــن گوشــت خریــداری شــده از 
اســت،   شــده  ذخیره ســازی  دامــداران  دام هــای 
اضافــه کــرد: اکنون روزانــه 200 تا 250 راس دام 

در کشــتارگاه ایالم کشــتار می شــود و با توجه به 
مشــکالت عدیــده ایــن کشــتارگاه بــا کامیون های 
یخچــال دار بــه تهــران بــرای بســته بندی منتقــل 

می شود.

اختصاص 7200 تن نهاده دامی به دامداران ایام 

نوبت بندی آب در شهر بوشهر تا مهر سال آینده برداشته می شود

تکمیل ۴ طرح آبرسانی به سراوان؛ نیازمند  170 میلیارد تومان اعتبار 

رشد 11 برابری سرمایه گذاری صنعتی در خراسان جنوبی



اذان صبح 

طلوع آفتاب

اذان ظهر

اذان مغرب

اوقات شرعی

04:45

06:08

11:51

17:51

روزنامه اقتصادی چهار زبانه )فارسی _عربی _ انگلیسی و ترکی (
عضو انجمن صنفی مدیران روزنامههای غیردولتی

دارای رتبه B روزنامههای کل کشور
صاحب امتیاز: موسسه رسانهای عصرسرآمدان اقتصادی

بنیانگذار: سیف اله یزدانی
مدیر مسئول: علی پاکزاد

سردبیر: محمود پوررضائی فشخامی

نشانی: خیابان ولیعصر، خیابان دمشق پالک 11 واحد2
شماره های تحریریه : 88948104-8

شمارههای سازمان آگهیها: 88945293-7
فکس: 88906447، شماره تلگرام: 09037396929

مرام نامه اخالق حرفهای:
h t t p : / / w w w . a s r e - e g h t e s a d . c o m / c o n t e n t 1

لیتوگرافی و چاپ: چاپخانه موسسه جام جم برتر برنا

توزیع تهران: شرکت نشر گستر امروز 
سازمان امور شهرستان :  88945293-7

فکس: 88906447
شماره تلگرام: 09037396929

w w w . a s r e - e g h t e s a d . c o m

E - m a i l : i n f o @ a s r e - e g h t e s a d . c o m

عدالت و رفــــــاه اجتمـــــاعی  . سه شنبه .  20 مهر 1400 . 5 ربیع االول 1443 . 12 اکتبر 2021 .

. سال هجدهم . شماره 4768 . 

شوک به شیوه اکبرآقا
راضیه حسینی

ابــراز  و  اطالع رســانی  مــاه  یــک  حــدود  از  »بعــد 
امیــدواری مســئوالن فدراســیون فوتبــال دربــاره حضــور 
تماشاگران در ورزشگاه آزادی برای تماشای دیدار ایران 
و کره جنوبی، در فاصله ۴۸ ساعت تا این دیدار، حضور 

تماشاگران لغو شد.«
در بعضــی از خبرها آمده 
نامــه  بایــد  فدراســیون 
درخواســت بــرای حضــور 
تماشاگران را چهارده روز 
زودتر به AFC می فرستاد 
نکــرد.  را  کار  ایــن  کــه 
بعضی هــا هــم می گوینــد 
تــا  نفرســتادند  عمــداً 

بهانه ای شود بانوان در ورزشگاه حاضر نشوند.
این ها همه شــایعاتی اســت که بــرای خراب کردن 
عملکرد خوب فدراســیون پخش شــده اســت. مگر تا به 
حال بی برنامگی و اشتباه از آنها سر زده است؟ مگر تا 
بــه حال در فرســتادن نامــه، ترجمه متن، درخواســت یا 

انعقاد قرارداد مشکلی از فدراسیون دیدید؟
لطفاً به این شــایعات توجه نکنید. در واقع، اصل 
ماجرا چیز دیگری اســت: فدراســیون خواسته با این کار 
به شیوه اکبرآقای میثاقیان یک شوک درست و حسابی 

به بازیکنان بدهد.
 فکر کنید اگر همه چیز سرجایش بود و بازیکنان 
خیلــی خوش حــال و ســرحال وارد زمیــن می شــدند، چه 
اتفاقی می افتاد؟ فوتبالیســت های ذوق زده، آن قدر توی 
حــال و هــوای سرخوشــی بودنــد کــه اصــالً حواس شــان 
بــه بــازی نبــود. کره ای هــا از ایــن موضوع سوءاســتفاده 

می کردند، به ما گل می زدند و می بردند. 
امــا حــاال بازیکنــان بــا عصبانیــت و ناراحتــی وارد 
بازی می شوند و دق و دلی شان را سر دروازه کره خالی 

می کنند. این طوری ما حتماً می بریم.
البتــه فدراســیون بــا ایــن کار فقــط بــه بازیکنــان شــوک 
وارد نکــرده و نگاهــی بــه مــردم هم داشــته اســت. آنها با 
خودشان فکر کردند اگر مردم از حضور در ورزشگاه کلی 
ذوق کننــد و تــازه عــالوه بر آن زنان هم وارد شــوند، دیگر 
هــر چــه خوشــحالی دارنــد قبــل از بــازی تلــف می شــود و 
چیزی برای بعد نمی ماند. بنابراین بهتر است کاری کنیم 
تا همه شادی و سرورشان بماند برای بعد از بازی با کره.
 حاال درست است که بازیکنان کره گفته اند: »بابا دمتون 
گرم، ما رو از جهنم آزادی نجات دادید.« ولی خبر ندارند 
همه این ها یک نقشه بوده و ما کالً اهل شوک هستیم، 
اصــالً اگــر تندتنــد خبــر شــوک آور به مــان نرســد بی انگیزه 

می شویم و حال و حوصله هیچ کاری را نداریم.
منتظــر  کــره،  مقابــل  ایــران  پیــروزی  آرزوی  بــا 
شــوک های معرکــه فدراســیون بــرای بازی هــای بعــدی و 

حتی جام جهانی هستیم.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

بنابر اعالم معاون آموزش متوسطه وزارت 
آمــوزش و پــرورش، بر اســاس الگوی بازگشــایی 
مــدارس، بــه تدریج تا پایان آبان ١٤٠٠، مدارس 
فعالیــت خود را به شــیوه حضوری آغاز خواهند 
کرد و صدور مجوز بازگشــایی حضوری مدارس، 
لیســت های  چــک  ارائــه  و  تکمیــل  بــه  منــوط 
بهداشتی و خودارزیابی مدیران مدارس است.

طــی  کمرئــی  علیرضــا  ایســنا،  گــزارش  بــه 
نشســت مجــازی معاونــان وزیــر بــا مدیــران کل 
ادارات  رؤســای  و  اســتان ها  پــرورش  و  آمــوزش 
آمــوزش و پــرورش مناطــق سراســر کشــور که در 
ســاختمان شــهیدرجایی برگــزار شــد، بــه تشــریح 
فعالیت های صورت گرفته درخصوص »بازگشایی 
مــدارس«، »آغــاز ســال جدیــد تحصیلــی« و »از 
سرگیری آموزش های حضوری« پرداخت و ضمن 
ابراز خرســندی از برگزاری این نشســت کشوری، 
اظهار کرد: آغاز فعالیت های آموزشــی در کشــور 

سبب پویایی و تحرک جامعه می شود.
معــاون آمــوزش متوســطه وزارت آمــوزش و 
پرورش گفت: با توجه به شرایط و تصمیم ستاد 
ملــی کرونــا قرار شــد بــا سیاســتی آرام، تدریجی 
و اقتضایی به ســمت بازگشــایی حضوری مدارس 
حرکت کنیم و فعالیت های آموزشــی و تربیتی را 
بــه شــیوه ترکیبی )در فضای مجــازی و به صورت 

حضوری در مدرسه(، مورد تأکید قرار دهیم. 
وی با بیان این که به تدریج در طول دو ماه 
آینده به سمت آموزش های حضوری گرایش پیدا 
خواهیم کرد، گفت: خوشبختانه این سیاست ها 
یعنی بازگشــایی تدریجی و الگوی آموزشــی مورد 
تأییــد و تأکیــد دولــت هــم قــرار گرفتــه اســت و 
امیدواریم با  ســرعت گرفتن روند واکسیناسیون 
در کشور و کنترل شرایط بیماری، بتوانیم سرعت 

فرآیند بازگشایی مدارس را متناسب سازیم.
معــاون آمــوزش متوســطه وزارت آمــوزش و 
پرورش گفت: با توجه به نگرانی هایی که نســبت 
به فعالیت های تربیتی داشــتیم و آســیب هایی که 
در اثر آموزش مجازی به دانش آموزان وارد شــده، 
تمایــل والدیــن و خانــواده بــه بازگشــایی مــدارس 
افزایش یافته و در این مسیر همراه نظام آموزشی 
هســتند و الزم اســت مدیــران مناطــق و رؤســای 
ادارات، بــا رعایت کامل ابعاد بهداشــتی آســودگی 
خاطــر بیشــتری بــرای خانواده ها فراهــم کنند تا با 

آرامش بیشتری فرزندان را راهی مدارس کنند.
بازگشــایی  الگــوی  اســاس  بــر  افــزود:   وی 
مــدارس، تمــام مــدارس تــا پایــان آبان بــه صورت 
کــرد   خواهنــد  آغــاز  را  خــود  فعالیــت  حضــوری 
امــا در شــرایط مطلــوب، ممکــن اســت ایــن کار 
بــا  بایــد  زمینــه  ایــن  در  شــود  انجــام  ســریع تر 
را  بازگشــایی  الگــوی  بیشــتری  ســرعت  و  دقــت 
تبییــن کنیــم تــا بتوانیــم بــر کارها نظارت داشــته 
و بــا اســتناد بــر گزارش هــای خوبی که به دســت 
می آوریم  سیاســت های آینده بازگشایی مدارس 

را برنامه ریزی و هدف گذاری کنیم. 
وی با اشاره به این نکته که امکان سرکشی 
بــه تــک تــک واحدهــای آموزشــی بــرای ما میســر 
نبــوده و نیســت، گفــت: در حــال حاضــر بیش از 
۱۱۲ هــزار  مدرســه داریــم و بــدون تردیــد امــکان 
نظــارت ســریع بــر جزئیــات آموزشــی در ســطوح، 
اســتان و ســتاد وجــود نــدارد، مگــر ایــن کــه برای 
نظــارت، به ســامانه ها و تــوان مناطق اعتنا و اتکا 
کنیــم و ایــن ســامانه ها وقتــی قابــل اتکاســت که 
داده هــای ثبــت شــده در آن قابل اعتمــاد، متقن 

و محکم باشد.
آمــوزش  وزارت  متوســطه  آمــوزش  معــاون 

و پــرورش گفــت: اولیــن تأکیــد مــا ایــن اســت که 
همه مدارس بر اساس اولویت، چک لیست های 
بهداشــتی مدرســه را تکمیــل کننــد. تکمیــل چک 
لیســت، قــدم اول در ورود بــه فرآینــد آمــوزش 
حضــوری و یــا غیرحضوری اســت. چــون حتی اگر 
بــه صــورت غیرحضــوری  آمــوزش در مدرســه ا ی 
بهداشــتی  لیســت  چــک  تکمیــل  شــود،  انجــام 
می توانــد بــه مــا در تشــخیص زمــان آموزش های 
آمــوزش  در  مــدارس  اولویت بنــدی  و  حضــوری 

حضوری کمک کند.
تاکنــون  خوشــبختانه  داد:  ادامــه  کمرئــی 
بیش از ۹۰ هزار چک لیســت بهداشــتی، تکمیل 
و ارســال شــده اســت. مدیــران دقت کننــد که در 
خــود  مرحلــه  یــک  بهداشــتی  دســتورالعمل های 
ارزیابــی مدرســه باید انجام شــود کــه این گام در 
واقــع همــان خــود ارزیابــی مــورد تأییــد معاونــت 
تربیــت بدنــی و ســالمت اســت و ناظــران بیرونی 
نیــز بــرای انجــام نظــارت بــه داده هــای ایــن چــک 
لیســت و خودارزیابی هــای انجــام شــده مراجعــه 
خواهنــد کــرد و الزم اســت تأکیــد کنــم مدیــران 
مناطــق و رؤســای ادارات حتمــاً بایــد بــر تکمیــل 
چک لیست ها از سوی مدیران مدارس، نظارت و 

پیگیری دقیق داشته باشند. 
وی بیــان کــرد: مدیران مدارس باید مراقبت 
کنند که اگر مدرسه مشمول شرایط آموزش های 
غیرحضوری اســت باید لیســت غیرحضوری را پر 
کنــد و هــر زمانــی که مجــاز بــه اراده آموزش های 
حضــوری شــد، مجــدداً  فرم »۳ الــف« مربوط به 
آموزش حضوری و یا ترکیبی را کامل خواهد کرد 
زیــرا ممکــن اســت مدرســه ای در نیمــه اول مهــر 
غیرحضــوری باشــد امــا در نیمــه دوم بــا توجه به 
روســتایی بــودن یــا زیــر ۳۰ نفر بــودن کالس ها، 

فعالیــت آنهــا بــه شــیوه حضــوری تغییــر یابــد که 
در ایــن صــورت بایــد لیســت حضــوری را پــر کنند 
تا روشــن شــود مدرســه وارد فرآیندهای حضوری 
شــده اســت و تنهــا بــر ایــن اســاس اســت کــه  

می توانیم گزارش های دقیقی را دریافت کنیم. 
معــاون آمــوزش متوســطه گفــت: اولویــت 
مناطق در بازگشایی مدارس به صورت حضوری، 
مدارس روســتایی اســت. بی تردید می توان گفت 
مــدارس روســتایی مــا بــا هــر جمعیتــی، حتــی بــا 
تعــداد ۳۰ نفــر دانــش آمــوز، بــه شــرط داشــتن 
مجــوز، بایــد  فعالیــت حضــوری داشــته باشــند و 
مدارســی کــه مجــوز برایشــان صــادر نشــده بایــد 
ابتــدا چــک لیســت ها را کامــل نماینــد تــا امــکان 

صدور مجوز بازگشایی برای آن ها فراهم شود.
کمرئی درباره نحوه اولویت بندی برای نحوه 

بازگشــایی گفــت: مــا ۶ دســته اولویــت در الگوی 
بازگشــایی داشتیم؛ گروه اول مدارس عشایری و 
روســتایی بودند که نیمه اول مهر باید بازگشــایی 
و  عشــایری  مــدارس  دوم  گــروه  و  می شــدند 
روســتایی بودند که باید در نیمه دوم بازگشــایی 
می شدند که این نوع مدارس مورد بحث ماست. 
یــک گــروه دانش آموزان  پایه اول ابتدایی هم در 
اولویــت هســتند کــه بایــد ارتباط شــان با مدرســه 
دانش آمــوزان  نیــز  دیگــر  گــروه  و  شــود  برقــرار 
مهارتــی بودنــد کــه بایــد از اول مهــر فعالیت های 
خود را آغاز می کردند و آمارها مؤید آن است که 
برخــی از ایــن مــدارس، فعالیت خودشــان را آغاز 
نکرده انــد و فقــط  ۴۹ درصد مــدارس کاردانش و 
فنی حرفه ای آموزش حضوری خود را آغاز کردند 

که انتظار ما بیش از این بود.

ایــران  داروســازان  انجمــن  رئیــس  نایــب 
از توزیــع واکســن چهــار ظرفیتــی آنفلوآنــزا در 
داروخانه هــا خبــر داد و گفت که قیمت واکســن 
آنفلوآنزای چهار ظرفیتی نسبت به سال گذشته 
تقریبــا پنــج برابــر شــده اســت؛ به طــوری که در 
سال گذشته قیمت این واکسن ۴۰ هزار تومان 
بود، اما اکنون بیش از ۲۰۰ هزار تومان اســت. 
همین موضوع هم باعث شده که مردم کمتر از 
سال های قبل از این واکسن استقبال کرده اند.
ایســنا،  بــا  گفت وگــو  در  فاطمــی  علــی 
در  آنفلوآنــزا  واکســن  توزیــع  وضعیــت  دربــاره 
حاضــر  حــال  در  گفــت:  کشــور،  داروخانه هــای 
وضعیــت توزیع واکســن آنفلوآنزا در داروخانه ها 
نســبت بــه هفته های گذشــته بهتر شــده اســت. 
بــه طــوری کــه عــالوه بــر واکســن ســه ظرفیتــی، 
توزیع واکســن چهار ظرفیتی آنفلوآنزا نیز از این 
هفتــه آغــاز شــده اســت. البتــه همچنــان توزیــع 
واکســن آنفلوآنــزا بــه صورت ســهمیه ای اســت و 
تقریبا فعال به داروخانه های روزانه ۴۰ عدد و به 
داروخانه های شــبانه روزی ۸۰ عدد واکسن چهار 

ظرفیتی آنفلوآنزا تعلق می گیرد.
چهــار  واکســن  قیمــت  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
هــزار   ۲۰۶ داروخانه هــا  در  آنفلوآنــزا  ظرفیتــی 
تومــان اســت، گفــت: قیمــت واکســن آنفلوآنزای 

چهار ظرفیتی نسبت به سال گذشته تقریبا پنج 
برابر شــده اســت. به طوری که در ســال گذشــته 
قیمت این واکسن ۴۰ هزار تومان بود، اما اکنون 
بیــش از ۲۰۰ هــزار تومــان اســت. همین موضوع 
هم باعث شــده که مردم کمتر از ســال های قبل 
از ایــن واکســن اســتقبال کرده انــد. بنابرایــن بــه 
دلیــل گرانــی واکســن آنفلوآنــزا، تقاضــای زیــادی 
فعــال کــه  نــدارد. هرچنــد  وجــود  آن  بــرای   هــم 

بــه صــورت ســهمیه ای در بیــن داروخانه ها توزیع 
می شود.

سازمان های بیمه گر پای کار آیند
دبیــر انجمــن داروســازان ایــران، گفــت: بــه 
هــر حــال ما خودمان هــم از واقعی بــودن قیمت 
دارو حمایــت می کنیــم و ارز حمایتی کمتر به این 
حــوزه داده می شــود و ارز نیمایــی شــده، اما باید 
از ســوی ســازمان های بیمه گــر بــه ویــژه بــه افراد 
پرخطــر کمــک کنــد تــا بتواننــد ایــن واکســن را بــا 
قیمت مناســب تری دریافت کنند. زمانیکه قیمت 
دارویــی طی یکســال پنــج برابر می شــود، طبیعتا 
بســیاری از افراد که ممکن اســت نیاز هم داشته 
باشــند و در گروه هــای پرریســک هــم باشــند، به 
دلیــل افزایــش قیمت صــرف نظر می کننــد. البته 
بــا توجــه به رعایــت پروتکل های بهداشــتی مانند 

اســتفاده از ماسک، فاصله اجتماعی و... پارسال 
هــم علی رغم توزیع دیرهنگام واکســن آنفلوآنزا، 
مشــکلی در زمینــه شــیوع آنفلوآنــزا نداشــتیم و 
امســال هم رعایت این پروتکل ها می تواند کمک 
کنــد. امــا امســال، قیمتــش یــک عامــل بازدارنده 
بــرای تهیــه این واکســن از ســوی مصرف کنندگان 

است.

واکسن های توزیعی آنفلوآنزا 
وارداتی بوده است

کــه  واکســن هایی  اینکــه  بیــان  بــا  فاطمــی 
شــده اند،  توزیــع  داروخانه هــا  بیــن  در  تاکنــون 
وارداتــی بــوده و هنــوز هیچ شــرکتی بــرای توزیع 
واکســن آنفلوآنزای تولید داخل ســفارش نگرفته 
است، گفت: اعالم کردند که واکسن آنفلوآنزای 
تولیــد داخلــی هــم وارد بــازار می شــود، امــا هنوز 
مشــخص نیســت که چه زمانی این اتفاق بیفتد. 
فعــال واکســن های آنفلوآنــزای توزیعــی در بیــن 
داروخانه هــا وارداتــی و عمدتــا از منبــع هلنــدی 

بوده است.
وی بــا بیــان اینکــه اکنــون هم واکســن ســه 
ظرفیتی و هم چهار ظرفیتی موجود است، گفت: 
البتــه واکســن ســه ظرفیتــی مصرف کمــی دارد و 
عمدتا واکســن آنفلوآنزایی که اثر بیشــتری دارد، 

واکســن چهار ظرفیتی اســت. قیمت واکسن سه 
ظرفیتی هم ۱۵۶ هزار تومان است.

 دریافت واکسن آنفلوآنزا 
از داروخانه با نسخه پزشک

واکســن  دریافــت  نحــوه  دربــاره  فاطمــی 
قانــون  طبــق  گفــت:  داروخانه هــا،  از  آنفلوآنــزا 
محســوب  نســخه ای  داروهــای  جــزو  واکســن 
می شــود و افــراد بــرای دریافت واکســن آنفلوآنزا 
از داروخانه باید نســخه پزشــک به همراه داشته 
باشــند. در عین حال از آنجایی که باید ارائه این 
خدمــات را در ســامانه تی تــک ثبــت کنیــم، کارت 
ملی هم به همراه داشته باشند. همراهان بیمار 
هم با در دســت داشــتن نســخه بیمار می توانند 

واکسن آنفلوآنزا را دریافت کنند.

زمان طالیی تزریق واکسن 
آنفلوآنزا

فاطمــی بــا بیــان اینکــه زمــان طالیــی تزریق 
واکســن آنفلوآنــزا از دهــم شــهریور مــاه تــا دهم 
آبان ماه اســت، گفت: حدود دو هفته زمان نیاز 
اســت تا سیستم ایمنی بدن به واکسن آنفلوانزا 
پاســخ مناســب دهد. بنابراین باید قبل از شیوع 

بیمــاری، تزریــق انجــام شــود. البته اگــر موفق به 
تزریــق واکســن آنفلوآنــزا در فصل پائیز نشــدید، 
جای نگرانی نیســت و  امکان تزریق این واکســن 

تا اواسط زمستان هم وجود دارد.

 چه کسانی باید واکسن
 آنفلوآنزا بزنند

فاطمی درباره افرادی که باید واکسن کرونا 
را تزریــق کننــد، گفــت: خردســاالن در محــدوده 
ســنی ۶ ماه تا ۹ ســال، بهتر است دوبار در سال 
بیــن  واکســن آنفلوآنــزا دریافــت کننــد. فاصلــه 
ایــن دو واکســن بایــد حداقــل چهار هفته باشــد. 
در عیــن حــال ۷۰ تــا ۸۵ درصــد از مرگ ومیرهــای 
ناشــی از آنفلوآنزا در ســالمندان باالی ۶۵ ســال 
رخ می دهــد. بنابرایــن تزریق این واکســن به این 
گــروه را هــم بایــد جــدی بگیریــم. از آنجایــی کــه 
در فراینــد ســاخت اغلــب واکســن های آنفلوآنــزا 
از پروتئیــن تخم مــرغ اســتفاده می شــود، افرادی 
کــه بــه تخم مرغ حساســیت دارند، بایــد تزریق را 
زیــر نظــر پزشــک در مراکــز درمانی انجــام دهند. 
در عیــن حــال واکســن آنفلوآنــزا بایــد دور از نــور 
و در دمــای ۲ تــا ۸ درجــه ســانتی گراد در یخچــال 
نگهداری شــود. دمای باالتر یا پائین تر، از قدرت 

واکسن کم می کند.

ضرب االجل مجلس به وزارت 
بهداشت برای استفاده از مجوز 

استخدام 30تا55 هزار نفر
شــورای  درمــان مجلــس  و  بهداشــت  کمیســیون 
اســالمی، ۶ مــاه به وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکی فرصــت داد تــا از مجــوز اســتخدام ۳۰ تــا ۵۵ 

هزار نفر در این وزارتخانه استفاده کند.
بــر اســاس اعالم کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلس 
شــورای اســالمی، دست وزارت بهداشــت برای استخدام 
۵۵ هزار نفر باز است.  بر این اساس وزارت بهداشت ۶ 
ماه فرصت دارد که از این ظرفیت استفاده کند؛ در غیر 
ایــن صــورت این فرصت را از دســت خواهــد داد.  وزارت 

بهداشت مجوز استخدام ۳۰ تا ۵۵ هزار نفر را دارد.

دسترسی رایگان دانش آموزان 
به شبکه شاد با مصوبه شورای 

عالی فضای مجازی
ســند الزامــات ســامانه های الکترونیکی آموزش و 
پرورش از سوی شورای عالی فضای مجازی به تصویب 
رسید. در این سند به ۱۰ الزام توسعه آموزش مجازی 

اشاره شده است.
الزامــات ســامانه های  تســنیم؛ ســند  گــزارش  بــه 
آموزشــی  شــبکه  و  پــرورش  و  آمــوزش  الکترونیکــی 
دانش آمــوز )شــاد( ، پــس از اســتحضار مقــام معظــم 
ابــالغ  مربوطــه  دســتگاه های  بــه  اجــرا  بــرای  رهبــری، 
تــداوم  پایــداری و  افزایــش  بــا هــدف  ایــن ســند  شــد. 
خدمات رســانی شــبکه آموزشــی دانش آمــوز )شــاد( بــه 
عنــوان بخشــی از زیســت بــوم جدیــد تعلیــم و تربیــت 
رســمی عمومــی کشــور به تصویــب شــورای عالی فضای 

مجازی کشور رسیده است.
براســاس این ســند کــه در تاریــخ ۱۸ مهرماه ۱۴۰۰ 
به تصویب شــورای عالی فضای مجازی کشــور رســیده، 
اتخاذ تمهیدات الزم برای استمرار فعالیت سامانه شاد، 
تقویــت واحــد ســازمانی مربــوط برای اعمــال حاکمیت و 
مدیریــت ســامانه، ارائــه خدمــات بــا کیفیــت آموزشــی 
و پژوهشــی پایــه رایــگان، توســعه ویژگی هــا و امکانــات 
مربــوط بــه سیســتم مدیریــت یادگیــری و سیســتم های 
نظارت و ارزشیابی، اخذ تاییدیه امنیت سامانه شاد در 
زمینه احراز هویت، ذخیره ســازی مســتمر کلیه محتوای 
ســامانه و فرهنگ ســازی و ارتقای مســتمر سواد مجازی 
معلمــان و دانش آمــوزان تبیین شــده و بــر ارائه گزارش 
فصلــی از عملکــرد کمیتــه نظــارت و راهبــری شــاد بــه 

شورای عالی فضای مجازی کشور تاکید شده است. 

بنابراعــالم رئیس ســازمان غــذا و دارو، 
در ایــن ســال ها ۳۱ درصــد ارزبــری واردات 
دارو کاهش پیدا کرده است. در حوزه دارو، 
تجهیزات پزشکی و مکمل ها، ۱۰ درصد سهم 
ارزی تولیــد افزایــش و ۲۹ درصــد واردات در 

این حوزه کاهش پیدا کرده است.
ســازمان  رئیــس  شانه ســاز،  محمدرضــا 
غذا و دارو در نشســتی به مناســبت افتتاحیه 
تهــران  مصــالی  در  فارمــا  ایــران  نمایشــگاه 
گفــت:  امســال زمینــه ای فراهم شــد که این 
نمایشــگاه مجــددا برگــزار شــود. امیدواریم با 
برطــرف شــدن مشــکالت در ســال های آینــده 
بــا حضــور شــرکت های خارجــی برگــزاری ایــن 
نمایشگاه را ادامه بدهیم. کرونا حقیقتا برای 
کشــورهای مختلــف یک المپیــک بود. صنعت 
دارویــی ایــران را مونتــاژ قلمــداد می کردنــد، 
امــا خوشــبختانه در آزمــون ســخت کرونا این 

صنعت قابلیت های خودش را نشان داد.
افــزود: مــا قائــل هســتیم کــه همــه  او 
داروهــای کرونا که در داخل مصرف می شــود 
توســط تولیدکننــدگان داخلــی تولید می شــود 
و اگــر می خواســتیم وارد کنیــم رقــم باالیــی را 
بایــد اختصاص می دادیم. این موضوع نشــان 
می دهــد ایــن صنعت به هیــچ وجه الکچری و 

بدون پشتوانه نیست.
شانه ســاز گفت: وجود همه پلتفرم های 
تولیــد واکســن کرونا در کشــور مبیــن ادعایی 
بــود کــه ســال های ســال در مــورد آن چالــش 

وجود داشت.
رئیــس ســازمان غــذا و دارو اظهــار کــرد: 
در مجموع در حوزه دارو، تجهیزات، مکمل ها 

تولیــد  در  بــری  ارز  ده درصــد  و شیرخشــک 
افزایــش پیــدا کــرده و ۲۹ درصــد ارز بــری در 
زمینــه محصــوالت وارداتی کاهــش پیدا کرده 
اســت. در مکمل هــا بــه طــور کلــی درارتباط با 
شــیر خشک ارزبری ۴۸ درصد در حوزه تولید 
افزایــش پیــدا کــرده و ۷۴ درصــد در واردات 

مکمل کاهش پیدا کرده است.
اگــر  ریالــی  بــازار  زمینــه  در  افــزود:  او 
بخواهــم مقایســه کنــم در فاصلــه ســال ۹۷ 
تــا ۹۹ تولیــد داخــل مــا بــازارش مجموعــا ۸۲ 
واردات  درصــد   ۲۶ و  داشــته  رشــد  درصــد 
کاهــش داشــته اســت. در حــوزه شیرخشــک 
مــا ۵۱ درصــد بــازار تولید داخلی  رشــد نشــان 
می دهد و بازار واردات ۹۲ درصد کاهش پیدا 

کرده است.
دارو،  حــوزه  ســه  در  گفــت:  شانه ســاز 
تولیــد  رشــد  درصــد   ۹۲ مکمــل  و  تجهیــزات 
داخلی و ۲۱ درصد محصوالت وارداتی کاهش 
اقــالم  واردات  اجــازه  مــا  اســت.  کــرده  پیــدا 
مشــابه تولید داخل را نمی دهیم و امیدواریم 
ایــن رونــد هــم ادامــه پیــدا کنــد و بــرای اینکه 
نجــات پیــدا کنیــم راهی جز ایــن نداریم که از 

صنعت دفاع کنیم.
وی بــا بیــان این مطلــب که مواد اولیه ۲ 
درصــد ارزبری به خود اختصاص داده اســت، 
ارزبــری  درصــد   ۳۱ ســال ها  ایــن  در  افــزود: 
در  اســت.  کــرده  پیــدا  کاهــش  دارو  واردات 
حــوزه دارو، تجهیزات پزشــکی و مکمل ها، ۱۰ 
درصــد ســهم ارزی تولیــد را افزایــش دادیــم و 
۲۹ درصــد واردات در ایــن حــوزه کاهــش پیدا 

کرده است.

عضو کمیســیون عمران مجلس از پرداخت 
وام ۲۰۰ تا ۴۵۰ میلیون تومانی در قانون جهش 
تولیــد خبــر داد و اعالم کــرد این وام برای تهران 

۴۵۰میلیون تومان با سود ۱۲درصدی است.
در  شــاکری  اقبــال  تســنیم،  گــزارش  بــه 
نشســت خبری کنفرانس بین المللی مدل ســازی 
اطالعات ساخت )BIM( با یادآوری این که مطابق 
قانون بانک ها موظف هســتند برای ساخت وساز 
مســکن )قانون جهش تولید مســکن( ساالنه ۲۰ 
درصد تســهیالت پرداخت کنند، اظهار کرد: برای 
امســال )۱۴۰۰( این رقم ۳۶۰هزار میلیارد تومان 
اســت کــه بــرای ســال های بعــد بــا توجه بــه تورم 
اعالمی از ســوی بانک مرکزی مبلغ تسهیالت نیز 

افزایش پیدا خواهد کرد.
وی بــا تأکیــد بــر این کــه بانک هــا مکلــف بــه 
پرداخت تســهیالت هستند و در صورت همراهی 
نکــردن مطابــق قانــون بــا آنهــا برخــورد خواهــد 
شــد، افزود: متأســفانه بانک ها ســرکش هستند 
و به ســادگی زیــر بــار انجــام قوانیــن نمی روند، با 
توجــه بــه همین مســئله بــه وزیر اقتصــاد پیامک 
زدم که برای ســاخت ســاالنه یک میلیون مســکن 

بانک ها را سرخط بیاورد.
وی بــا اعــالم این کــه در قانــون جهش تولید 
مســکن تســهیالت ۲۰۰ تــا ۴۵۰ میلیــون تومانــی 
دوره  و  ســود  دربــاره  شــد،  خواهــد  پرداخــت 
بازپرداخــت ایــن وام هــا گفــت: ســود وام مذکــور 
متغیــر و از ۵ تــا ۱۲ درصــد اســت، به عبارت دیگر 
بسته به منطقه ای که وام پرداخت می شود سود 
آن نیز متفاوت است و در تهران وام ۴۵۰میلیون 

تومانی با سود ۱۲درصدی پرداخت خواهد شد.
ایــن  بازپرداخــت  دوره  این کــه  بیــان  بــا  وی 

تســهیالت ۲۰ســاله اســت،  ادامــه داد: واحدهــای 
قانون جهش تولید طی دو سال ساخته می شوند 
واجــد شــرایط  بــه متقاضیــان  از تحویــل  پــس  و 
بازپرداخــت تســهیالت طــی ۱۸ ســال آغــاز خواهد 
شــد. عضو کمیســیون عمران مجلس بــا یادآوری 
این کــه وزارت راه و شهرســازی اعالم کرده اســت 
ثبت نــام قانــون جهــش تولیــد هفتــه آینــده آغــاز 
می شــود در پاســخ بــه پرسشــی مبنــی بــر این که 
چه تضمینی وجود دارد ســازندگان در بازه زمانی 
۲ســاله واحدها را تکمیل کنند و اتفاقات مسکن 
مهر )طوالنی شدن روند ساخت( تکرار نمی شود،  
اضافــه کرد: به نکته بســیار مهمی اشــاره کردید،  
وزارت راه و شهرســازی بایــد بــرای ایــن موضــوع 
برنامه ریزی کند و در قراردادهای ساخت مسکن 
تمــام مؤلفه هــا از جملــه ریســک افزایــش قیمت 

و... در نظر گرفته شود.
شــاکری بیــان کــرد: در قانــون جهــش تولید 
مســکن قرار اســت بنیاد مســکن،  ســتاد اجرایی،  
انجــام  را  ساخت وســاز  و...  مســتضعفان  بنیــاد 
دهنــد کــه در صــورت تأخیــر در ســاخت واحــد 
جلــب  دســتور  ماننــد  ابزارهایــی  از  اســتفاده 

سخت تر می شود.
وی همچنین از مذاکره با چینی ها برای ورود 
بــه ســاخت مســکن در قالــب قانون جهــش تولید 
خبــر داد و گفــت: وزارت راه و شهرســازی با ۴ تا ۵ 
سازنده بزرگ کار را شروع می کند و این سازندگان 
نیــز از انبوه ســازان و شــرکت های کوچک تــر بــرای 

ساخت واحدها استفاده خواهند کرد.
وی با اشاره به برنامه خوب وزارت راه برای 
ساخت واحدها گفت: بر اساس اعالم وزارت راه 
در ســال اول ســاخت ۲میلیون مسکن و در سال 

دوم نیز ســاخت ۲میلیون دیگر آغاز می شود، به 
این ترتیب در ۴ ســال دولت ســیزدهم ۴میلیون 
تأثیــر  می توانــد  کــه  می شــود  ســاخته  مســکن 

مناسبی در بازار مسکن داشته باشد.
می کنیــم  پیش بینــی  داد:  توضیــح  وی 
قیمت ها مانند قبل رشــد نداشــته باشد و در حد 
متعادلی افزایش قیمت مســکن داشــته باشــیم، 
ضمــن این کــه بــا ابزارهــای دیگر از جملــه مالیات 
را  بــازار مســکن  عایــدی ســرمایه می توانیــم  بــر 
بیــش از پیــش کنترل کنیم. مجتبی عزیزی مدیر 
کنفرانــس BIM نیــز بــا بیــان این کــه »در زمــان 
 BIM حاضر حدود ۳۰ شــرکت خدمات مربوط به
را ارائــه می کننــد«، اظهــار کــرد: فنــاوری مذکــور 
چشــمگیری  به طــور  را  ساخت وســاز ها  هزینــه 
خوشــبختانه  داد:  ادامــه  وی  می دهــد.  کاهــش 
بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن فنــاوری، وزارت راه و 
شهرسازی و مناطق آزاد BIM را گسترش داده اند 
و امــروز بدنــه جامعــه مشــاوران و پیمانــکاران بــا 

مزیت های این فناوری آشنا شده اند.
نیازمنــد  کشــور  این کــه  بــر  تأکیــد  بــا  وی 
کاهــش  بــرای  هوشــمند  ساخت وســاز 
بــه  تهــران  شــهرداری  افــزود:  هزینه هاســت، 
اســتفاده از BIM ورود پیــدا کرده اســت؛ اقدامی 
کــه فرآیندهــای ساخت وســاز را کاهش می دهد، 
به عنــوان مثــال صــدور برخــی مجوزهــا تــا چنــد 
مــاه زمــان می بــرد امــا بــا اســتفاده از مدل ســازی 
اطالعــات ســاخت یــا همــان BIM این زمــان به ۲ 

دقیقه کاهش خواهد یافت.
کنفرانــس  چهارمیــن  برگــزاری  از  وی 
مدل ســازی اطالعات ســاخت طی روزهــای ۲۷ تا 

۲۹ مهر امسال به صورت مجازی خبر داد.

کاهش ۳۱ درصدی ارز داروهای وارداتی جزئیات وام ۴۵۰میلیون تومانی قانون جهش تولید مسکن

افزایش قیمت ۵ برابری واکسن آنفلوآنزا 

نحوه دریافت مجوز بازگشایی مدارس


