
جریــان  در  کشــور  کل  بازرســی  ســازمان 
بازدید از گروه های خودروسازی ایران خودرو و 
سایپا پیگیر جمع آوری و تحویل خودروهای کف 
کارخانه این دو گروه خودروســازی به مشتریان 

شد.
بــه گــزارش ســازمان بازرســی کل کشــور، 
ایــن  تولیــدی  امــور  بازرســی  و  نظــارت  معــاون 
ســازمان بــه همــراه بــازرس کل امــور صمــت و 
هیات بازرســی ذی ربط از گروه های خودروسازی 
ایــران خــودرو و ســایپا بازدیــد کــرد و پیگیــر روند 
تجاری ســازی و تکمیــل خودروهــای ناقص و کف 

کارخانه شد.
تولیــدی  امــور  بازرســی  و  نظــارت  معــاون 
سازمان بازرسی کل کشور در جریان این بازدید، 
بــا بیــان اینکه ۲۹ شــهریور در ســازمان بازرســی 
کل کشــور جلسه ای با خودروســازان درخصوص 
جمــع آوری خودروهــای کــف کارخانــه برگزار شــد 
کــه خودروســازان در ایــن زمینــه اعــام آمادگــی 
کردنــد، گفــت: در بازدیــد روز شــنبه مدیرعامــل 
ایران خودرو گزارش داد هم زمان با افزایش تیراژ 
تولید، ۳۳ هزار دســتگاه خودرو را تجاری ســازی 
آن  دســتگاه  هــزار   ۳ حــدود  در  کــه  کرده انــد 
مربوط به خودروهای کف کارخانه بوده اســت و 
مدیرعامل سایپا نیز وعده داد تعداد خودروهای 
کــف تــا ۱۵ آبــان از ۵۰ هزار دســتگاه به ۱۰ هزار 

دستگاه کاهش یابد.
وی تاکیــد کــرد: خودروســازان بایــد ضمــن 
ســمت  بــه  محصــوالت،  کیفــی  و  کمــی  ارتقــای 
طراحــی و تولیــد پلتفــرم مشــترک بــرای کاهــش 

قیمت تمام شده محصول گام بردارند.
تولیــدی  امــور  بازرســی  و  نظــارت  معــاون 
ســازمان بازرســی کل کشــور، افــزود: مشــکات 
دارای  خودروهــای  ماننــد  خودروســازان  فعلــی 
و  تامیــن  زنجیــره  همدلــی  بــا  قطعــه،  کســری 

جهادگــران عرصــه تولیــد حــل خواهــد شــد، امــا 
انتظار تغییرات بنیادی و ارتقای کمی و کیفی در 
تولیــد محصــول را داریم تا خودروســازان بتوانند 

پاسخ گوی نیاز مشتریان باشند.
وی بــا اشــاره بــه بازدیــد از خطــوط تولیــد 
خودروســازان، تصریح کرد: خودروهای بســیاری 
بــه دلیــل نبــود یــک یــا ســه قطعــه الکترونیکی و 
های تــک که ناشــی از تحریم و مشــکات موجود 
در مسیر خرید قطعات است، در پارکینگ مانده 
که با حمایت مسئوالن ذی ربط و تامین قطعات، 

تجاری سازی و تحویل مشتریان خواهد شد.
ترکی تاکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور 
بــه عنــوان مرجع ناظــر که نظارت هــای تخصصی 
انجــام می دهــد، بــرای رفــع گلــوگاه  و موانع برای 

جهش تولید در کنار خودروسازان قرار دارد.
تولیــدی  امــور  بازرســی  و  نظــارت  معــاون 
ســازمان بازرســی کل کشــور، خاطرنشــان کــرد: 
ســازمان بــا برگــزاری نشســت های تخصصــی بــا 
مدیران و مســئوالن دســتگاه ها به دنبال این امر 
اســت کــه میــزان خودروهای ناقــص در پارکینگ 
خودروســازان کاهــش یافتــه و مردم ســریع تر به 

خودروهای ثبت نامی خود دسترسی پیدا کنند.
وی با بیان اینکه در نشست های تخصصی، 
راهکارهایی اتخاذ شده تا شرکت های خودروساز 
بتواننــد خودروهــای ناقــص را بــه مــردم تحویــل 
دهنــد و به تعهدات خــود عمل کنند، تاکید کرد: 
در ایــن راســتا موانــع و مشــکاتی وجــود دارد که 
ضروری اســت با همکاری دســتگاه های مســئول 

حل شود.
تولیــدی  امــور  بازرســی  و  نظــارت  معــاون 
ســازمان بازرســی کل کشــور تصریــح کــرد: قــرار 
اســت مشــکات و مســایلی کــه خودروســازان با 
آن درگیر هســتند در نشســت با مســئوالن مورد 
پیگیــری قــرار گیــرد و شــرایطی فراهــم شــود کــه 

خودروســازان دغدغه کمتری برای حل مشــکات 
خود داشته باشند.

ترکــی بــا بیــان اینکــه ســازمان بازرســی کل 
کشــور از کاهــش خودروهــای ناقــص اســتقبال 
می کنــد، تصریــح کــرد: انتظار داریم شــرکت های 
خودروساز، اولویت تامین قطعات موردنیاز را از 
شــرکت های قطعه ســاز داخلــی قرار دهنــد و جز 
مــوارد ضــروری و اضطــراری ســراغ خرید قطعات 

خارجی نروند.
تولیــدی  امــور  بازرســی  و  نظــارت  معــاون 
خواســته  گفــت:  کشــور  کل  بازرســی  ســازمان 
دیگر از شــرکت های خودروســازی این اســت که 
بــه ســمت هم افزایی برونــد و از امکانات یکدیگر 
اســتفاده کننــد؛ اگــر چنیــن اتفاقــی دنبال شــود 
می تــوان  هزینه هــا  کاهــش  و  مدیریــت  ضمــن 

خودروهای اقتصادی تولید کرد.
شــرکت های  اگــر  کــرد:  تاکیــد  ترکــی 
خودروســازی، اقتصادی شــوند امــکان افزایش و 
جهش تولید وجود دارد و می توان برای صادرات 

خودرو با قیمت های رقابتی برنامه ریزی کرد.
امــور  بــازرس کل  میرمحمــدی،  اشــکان 
صنعــت، معــدن و تجــارت ســازمان بازرســی کل 
کشور نیز گفت: خودروسازان می توانند قطعات 
مــورد نیــاز خــود را بــه شــرط اینکه ظرفیتــی برای 
ســاخت در ســامانه توان ایران درج نشده باشد، 
بــا ثبــت ســفارش و صرفــه و صــاح نیــاز خــود را 
تأمیــن کننــد. وی بــا بیــان اینکــه در تأمین برخی 
قطعــات خــاص، انحصــار شــکل گرفتــه، گفــت: 
وزارت صمت باید با تأسیس نهاد تنظیم گری در 
این باره ورود کند و قابلیت دسترسی به قطعات 
خاص از جمله قطعات تک و الکترونیکی را برای 

متقاضیان فراهم کند. 
میرمحمــدی افــزود: خودروســازان اگــر برای 
تأمین قطعات از تامین کنندگانی که بعضا سهام 

دولتی نیز دارند و امکان نظارت بر ایشان میسر 
اســت و یا در ارتباط با تأمین مالی، با مشــکاتی 
مواجه هستند، موضوع را به بازرسی کل کشور 
منعکــس کننــد تــا با ورود به مســاله اجحافی در 

حق صنعت خودروسازی صورت نگیرد.
شــده  انجــام  اقدامــات  بــه  اشــاره  بــا  وی 
خودروســازان بــرای کاهــش قیمــت تمــام شــده، 
گفــت: ایــن اقدامــات کافــی نیســت ضمــن اینکه 
و  مــازاد  امــاک  فــروش  بــا  بایــد  خودروســازان 
دارایی هــای غیــر مولــد خــود هــم در تأمیــن مالی 
و هم کاهش قیمت تمام شــده محصول اهتمام 

الزم معمول نمایند.
بــازرس کل امــور صنعــت، معــدن و تجارت 
افــزود:  بازرســی کل کشــور همچنیــن  ســازمان 
اگرچه کاهش خودروهای ناقص در کف کارخانه 
خبر خوبی است، اما خودروسازان باید در فرآیند 
تجاری سازی، تعداد این خودروها را به حد قابل 

قبول نزدیک کنند که هم اکنون فاصله دارد.
میرمحمدی، بازرس کل امور صمت با تاکید 
بــر مطالبــه و پایــش اقدامــات خودروســازان بــر 
اساس برنامه زمانبندی برای کاهش خودروهای 
ناقــص، بــه مســئولیت وزارت صمــت بــه منظــور 
اشــاره  رفــع مشــکات خودروســازان  و  پیگیــری 
کــرد و هم افزایــی در این مقوله بین سیاســتگذار 
و خودروســازان را عامــل مهمــی در مرتفــع کردن 

مشکات موجود برشمرد.
وی ضــرورت اتخاذ تمهیــدات الزم در تامین 
مواد اولیه و نهاده های تولید برای خودروســازان 
بــا فراینــد واحــد را در شــرایط اقتصــادی فعلــی، 
از جملــه سیاســت های وزارت صمــت و متولیــان 
ذی ربــط عنــوان کــرد تــا موضــوع با کاهــش بهای 
تمــام شــده محصــول و جهــش تولیــد در تیــراژ 
خودروهــای تجــاری، قابل عرضــه به متقاضیان و 

پاسخگوی نیاز آن ها باشد.

پیگیری سازمان  بازرسی از خودروسازان برای تحویل خودروهای کف کارخانه

بهــادار  اوراق  و  بــورس  ســازمان  رئیــس 
برنامه هــای کالن  اصلــی  راهبــرد و ۳ محــور   ۷

بازارسرمایه را در دوره جدید اعالم کرد.
دکتــر مجیــد عشــقی در گفت وگــو بــا پایگاه 
و  راهبردهــا  دربــاره  )ســنا(  بازارســرمایه  خبــری 
برنامه هــای کان بــازار ســرمایه در دوره مدیریتی 
جدیــد گفــت: همانطور کــه مقام معظــم رهبری، 
اصلــی  محورهــای  انقــاب،  دوم  گام  بیانیــه  در 
راه حــل مشــکات اقتصــادی کشــور را درون زایی 
اقتصاد، مولد و دانش بنیان شدن، مردمی کردن 
برون گرایــی  نهایتــا  و  دولــت  تصــدی  کاهــش  و 
بــا اســتفاده از تمــام ظرفیت هــای کشــور اعــام 
در  اوراق بهــادار  و  بــورس  ســازمان  فرموده انــد، 
دوره جدید تاش می کند با این جهت گیری و در 
نظــر قــرار دادن اهداف کان خود شــامل حمایت 
و  کارا  شــفاف،  بــازار  ایجــاد  ســرمایه گذاران،  از 
منصفانه و کاهش ریســک فراگیر، سیاســت ها و 

برنامه های خود را تنظیم، اجرا و رصد کند.  
او، تاکید کرد: راهبردها و رئوس برنامه های 
هیــات مدیــره جدیــد ســازمان در جلســه شــورای 
عالــی بــورس مطرح و مقرر شــد برنامــه تفصیلی 
مزبــور در اولیــن فرصــت تهیــه و بــرای طــرح در 

جلسات شورای عالی بورس ارائه شود.
اصلــی  راهبــرد   ۷ بــه  اشــاره  بــا  عشــقی 
بهــادار در دوره جدیــد  اوراق  و  بــورس  ســازمان 
مدیریــت، اعــام کــرد: نخســتین راهبــرد، توجــه 
بــه مکانیزم هــای مدرن به منظــور افزایش نظارت 
عامــه بر فعالیت ناشــران اســت. دومیــن راهبرد، 
توســعه ابزارهای نظارتی به شــکل پیش گیرانه و 

متناسب با توسعه بازار خواهد بود.
بــه گفتــه رئیــس ســازمان بــورس، راهبــرد 

سوم، اصاح قوانین و مقررات به سمت افزایش 
عدالت و پاســخگویی در کل بازار اســت و تقویت 
و  متوســط  ســطح  در  مالــی  تامیــن  اکوسیســتم 
خــرد از طریــق ابزارهای نوین بــه عنوان چهارمین 

راهبرد دنبال خواهد شد.
عشــقی، اعــام کرد: تســهیل گری و توســعه 
زیرســاخت های جذب و مدیریت ســرمایه خارجی 
در بازار در کنار  بازمهندســی ســاز و کار رسانه ای 
و نشــر اطاعات در بازار و تقویت نظارت بر آن، 
راهبردهــای پنجــم و ششــم مــورد نظــر ســازمان 

بورس و اوراق بهادار در دوره جدید است.
بــه گفتــه رئیــس ســازمان بــورس، آخریــن 
راهبــرد مدیریــت جدید، بازمهندســی نســل نوین 
زیرســاخت های فنــی بــا هــدف افزایــش امنیــت، 

پایداری و سهولت دسترسی خواهد بود.
عشقی، در تشریح رئوس برنامه های هیات 
مدیــره جدیــد ســازمان بــورس، توضیــح داد: بــر 
مبنــای راهبردهــای اشــاره شــده در بــاال کــه با در 
نظــر گرفتن اهم چالش های بازار ســرمایه تدوین 
شده اند، برنامه هایی در سه محور در دستور کار 

قرار گرفته است.
بــه گفتــه رئیــس ســازمان بورس، نخســتین 
محــور رئــوس برنامه هــای هیــات مدیــره جدیــد، 
تمرکز بر ماموریت و رسالت اصلی سازمان مبنی 
بر توســعه بازار ســرمایه است. او تاکید کرد: این 
برنامــه محــوری بــا تکیه بر مواردی چــون افزایش 
ســهم تامین مالی بخش تولید و توســعه بنگاه ها 
از بستر بازار سرمایه؛ تنوع بخشی و تعمیق بازار 
ســرمایه )در ابعــاد بــازار، ابــزار و نهــاد(؛ افزایــش 
شــفافیت و کیفیــت اطاعــات منتشــر شــده در 
بــازار ســرمایه؛ مقررات زدایی، اصــاح فرآیندهای 

کاری و افزایــش کارایــی بازارهــای مالــی؛ توســعه 
نهادهای مالی و انحصار زدایی؛ توسعه و تقویت 
زیرســاخت های فنی؛ تســهیل گری و شفاف سازی 
صــدور مجوزهــا در بــازار ســرمایه و توســعه بــازار 
عنــوان  بــه  آن  نقدشــوندگی  افزایــش  و  بدهــی 

مکمل بازار سهام دنبال خواهد شد.
عشــقی »حرکت به ســمت نظارت هوشمند 
و فراگیــر« را بــه عنــوان دومیــن برنامــه محــوری 
هیــات مدیــره جدیــد معرفــی و اعــام کــرد: ایــن 
برنامه از طریق ارتقای ابزارهای نظارتی متناسب 
کار  و  ســاز  ایجــاد  تکنولــوژی؛  و  بــازار  رشــد  بــا 
تعاملــی و نظــارت عمــوم ســرمایه گذاران )خــرد و 
عمــده( بــر بــازار؛ اســتقرار نظــام جامــع مدیریــت 
ریســک در بازار؛ اصاح نظام حاکمیت شــرکتی و 
حفظ حقوق ســرمایه گذاران؛ شناسایی و پیگیری 
بــا  بــازار  فعالیت هــای متخلفانــه و مجرمانــه در 
بــازار؛  هوشــمند  پایــش  ســامانه های  اســتقرار 
ابهام زدایــی از مقــررات و رفــع خألهــای مقرراتــی 
فرآیندهــای  کــردن  اثربخــش  و  کارآ  تســریع،  و 

رسیدگی به تخلفات اجرایی خواهد شد.
واوراق  بــورس  ســازمان  رئیــس  گفتــه  بــه 
بهــادار، آخرین محور از رئــوس برنامه های هیات 
و  »فرهنگ ســازی  محوریــت  بــا  جدیــد  مدیــره 
نظم بخشــی بــه فضــای گــردش اطاعــات در بازار 

سرمایه« به اجرا در خواهد آمد.
او گفــت: در اجرای ســومین برنامه محوری، 
پایــش و توســعه حداکثــری درگاه هــای رســمی و 
دارای مجــوز ارایــه اطاعــات؛ تدویــن برنامه هــای 
فرهنگ ســازی  و  ترویــج  آموزشــی،  گســترده 
و  ســرمایه  بــازار  ارکان  ظرفیــت  از  اســتفاده  بــا 
نهادهای مالی فعال در آن و دانشگاه ها؛ تقویت 

درگاه هــای اطاع رســانی تخصصی در حــوزه بازار 
ســرمایه و تعامــل بــا فعــاالن بــازار ســرمایه بــرای 
ســاماندهی به گردش اطاعات در فضای مجازی 

مد نظر قرار خواهد گرفت.
اجــرای  بــا  کــرد:  اطمینــان  ابــراز  عشــقی 
در  شــده  تعییــن  اهــداف  بــه  بــاال،  برنامه هــای 
حمایــت از ســرمایه گذاران و کســب اعتماد آنها و 

ایجاد بازار کارآ دست خواهیم یافت.
رئیــس ســازمان بــورس در عیــن حــال تاکید 
کرد: در کنار برنامه های مطرح شــده، با توجه به 
شرایط موجود، پروژه بزرگ سهام عدالت با توجه 
بــه گســتردگی و پیچیدگی هــای آن بــا بهره گیــری 
از نســل نویــن زیرســاخت های فنــی و تکنولوژی، 
در دستور کار جدی هیات مدیره سازمان خواهد 

بود.
او بــا اشــاره بــه اهمیــت منابــع انســانی در 
تحقــق اهــداف و برنامه هایــش برای بازارســرمایه 
گفــت: اجــرای ایــن برنامه ها بی شــک، بــدون اتکا 
به سرمایه انسانی که در بدنه بازار سرمایه و به 
ویــژه در ارکان اصلــی بــازار، مشــغول بــه فعالیت 
هســتند، امکان پذیر نخواهد بــود؛ بنابراین توجه 
ویــژه بــه ســرمایه  انســانی و اصــاح ســاختارهای 
اداری از اولویت های دورن سازمانی هیات مدیره 

جدید است.
رئیــس ســازمان بــورس در پایــان، از تمامــی 
فعــاالن و ذینفعــان بــازار ســرمایه شــامل عمــوم 
ناشــران،  مالــی،  نهادهــای  بــازار،  ارکان  مــردم، 
دســتگاه های نظارتــی و سیاســتگذار درخواســت 
کرد: با ارائه رهنمودها، پیشنهادهای خود هیات 
مدیره جدید را در غنابخشی به برنامه ها و تحقق 

هرچه بیشتر آنها یاری کنند.

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
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قحطی سوخت؛ چین به آمریکا نگاه می کند و 
اروپا به دنبال برنامه های امدادی است

ترجمه: سلیم حیدری

 اروپا به دنبال جعبه ابزاری برای حمایت
از مصرف کنندگان انرژی 

ترجمه: محمود نواب مطلق

منابــع خبــری بــه رویتــرز اعــالم 
کرده انــد کــه بحــران انــرژی چین روز 
قیمــت  بی ســابقه  رکــورد  بــا  جمعــه 
زغال ســنگ در شرایطی که هوا سرد 
شــده و قیمــت گاز افزایــش یافتــه، 
افزایــش  ایــن  اســت.  شــده  مواجــه 
قیمــت باعــث شــده کــه شــرکت های 
بزرگ انرژی به دنبال انجام معامالت 
از  تامین کننــدگان گاز  بــا  بلندمــدت 

ایاالت متحده باشند.
کمبــود زغال ســنگ و افزایــش قیمــت گاز باعث 
قطعی برق شده و کارخانه های تأمین کننده مارک های 
بــزرگ ماننــد اپــل را بــه خاموشــی کشــانده اســت. 
همزمــان بــا اینکه اقتصــاد جهانــی از محدودیت های 
کرونــا دوبــاره بیــدار شــده، مســاله امنیــت انــرژی به 
باالتریــن ســطح اهمیــت در برنامه ریــزی دولت ها در 
آســیا و اروپــا رســیده اســت. رهبــران اتحادیــه اروپــا 
بــرای محافظــت از مصرف کننــدگان در برابــر افزایش 
قیمت ها با نزدیک شــدن به فصل زمستان به دنبال 
اقدامــات اضطــراری از جملــه تعییــن ســقف قیمت و 

پرداخت یارانه در اجاس هفته آینده هستند.
بزرگتریــن  چیــن،  گفتنــد:  رویتــرز  بــه  منابــع 
و  خــورده  ضربــه  شــدت  بــه  جهــان  صادرکننــده 
 Sinopec Corp ماننــد  انــرژی  بــزرگ  شــرکت های 
 China National Offshore Oil Company و 
مــورد  در  پیشــرفته  مذاکــره  حــال  در   ))CNOOC
قراردادهای بلندمدت با صادرکنندگان آمریکایی گاز 

طبیعی مایع )LNG( هستند.
 ایــن مذاکــرات می تواند بــه معاماتی به ارزش 
ده هــا میلیــارد دالر منجــر شــود کــه واردات گاز مایع 
چین از ایاالت متحده را در ســال های آینده افزایش 
می دهد. این درحالیست که در اوج تنش های تجاری 
چیــن و آمریــکا در ســال ۲۰۱۹، تجــارت گاز بیــن دو 

کشور تقریباً متوقف شد.
یــک تاجــر مســتقر در پکــن می گویــد: »نــه تنها 
شرکت های دولتی، بلکه همه شرکت ها تحت فشار 
هســتند تــا امنیت عرضــه انرژی را حفــظ کنند. روند 
اخیــر افزایــش قیمت، تصویر تامیــن بلند مدت را در 

ذهن رهبران تغییر داده است.«
مهمترین قرارداد آتی ذغال ســنگ بازار ژانژو در 
اوایل روز جمعه با افزایش بیش از ۲۰۰ درصد نسبت 
به روز پنجشنبه، به رکورد ۱.66۹.4۰ یوان )۲۵۹.4۲ 
دالر( در تن رسید. چین به مصرف کنندگان اطمینان 
داده اســت کــه انرژی مورد نیــاز برای گرمایش فصل 

زمستان تأمین شود.

نفت همچنان صعودیست
والدیمیــر پوتیــن، رئیــس جمهــور روســیه طــی 

کــه  گفــت  اروپــا  بــه  جــاری  هفتــه 
روســیه در صــورت درخواســت اروپــا 
می توانــد گاز بیشــتری را تأمیــن کنــد 
تــا  کــه  قیمت هایــی  افزایــش  از  تــا 
حــدودی ناشــی از بی میلــی اروپــا بــه 
امضای قراردادهای بلندمدت اســت، 

جلوگیری کند.
اروپایــی  سیاســتمداران  برخــی 
گفته اند که روسیه از افزایش قیمت 
گاز بــه عنــوان اهرمی برای آغاز پروژه خط لوله نورد 
اســتریم ۲ اســتفاده می کنــد )پــروژه ای کــه اوکرایــن 
را دور می زنــد و گازپــروم از آن پشــتیبانی می کنــد( 

اتهامی که روسیه آن را رد می کند.
اپراتــور دولتــی حمــل و نقــل گاز اوکرایــن روز 
جمعــه اعــام کــرد: حجــم گاز روســیه کــه از طریــق 
اوکراین به اروپا پمپ می شود کمتر از میزان قرارداد 

ترانزیت فعلی آنها شده است.
بــا  اپراتــور  سرپرســت  ماکوگــون«،  »ســرجی 
اشاره به صادرکننده دولتی گاز روسیه گفت: »این 
رفتار گازپروم شایســته توجه ویژه اروپا اســت. زیرا 
بــا وجــود کمبــود قابل توجــه گاز در اتحادیــه اروپا و 
ســقف قیمت هــا، گازپــروم حتی از ظرفیتــی که قباً 
پول آن را پرداخت کرده است، استفاده نمی کند.«
گازپروم به این اظهارات واکنشــی نشان نداده 
اســت. قیمت نفت در روز جمعه به باالترین ســطح 
خود در سه سال گذشته رسید و به دلیل پیش بینی 
کســری عرضــه در چنــد مــاه آینــده از 8۵ دالر در 
بشــکه عبور کرد. همزمان قیمت گاز و زغال ســنگ 
موشک وار به مانند فرآورده های نفتی افزایش پیدا 
کرد. وزیر آب و هوای لهســتان روز جمعه گفت که 
دولــت ۱.۵ میلیــارد زلوتی )۳8۰ میلیون دالر( یارانه 
دیگــر به مصرف کننــدگان خواهد داد تا درد افزایش 

قیمت را کاهش دهد.
اضافــی  هزینــه  کــه  کــرد  تأییــد  نیــز  آلمــان 
ناشــی تغییــر بــه ســمت انرژی ســبز را بــرای قبوض 
باعــث  کار  ایــن  دهــد.  کاهــش  مصرف کننــدگان 
می شــود تا به مصرف کنندگان برای پرداخت قبوض 

آب و برقشان کمک شود.
بانــک هلنــدی ای بــی ان آمرو، هشــدار داد که 
قیمــت گاز طبیعــی در اروپــا بعیــد اســت کــه قبل از 
نــروژ،  برســد.  ســطح »طبیعــی«  بــه  ســال ۲۰۲۳ 
دومین تأمین کننده بزرگ گاز اروپا، یکی از برندگان 
بحــران انــرژی بــوده اســت. ایــن کشــور ماه گذشــته 
بــه دلیل افزایش درآمد ناشــی از فــروش گاز، مازاد 
تجــاری بی ســابقه ای را تجربــه کــرد و بــا ۲8 درصــد 
افزایش به درآمد ۵۳.۷ میلیارد کرون نروژ  )6.۳۷ 

میلیارد دالر( رسید.
منبع: رویترز

افزایش قیمــت انرژی و به ویژه 
گاز مهمتریــن موضــوع مــورد بررســی 
اجالس اتحادیه اروپا در روزهای ۲۱ و 
۲۲ اکتبر)۲۹ و ۳0 مهر( در بروکسل 

مقر اتحادیه اروپا خواهد بود. 
در  عضــو  کشــورهای  رهبــران 
تاشــند تــا راه حل هــای فــوری و بلنــد 
مــدت بــرای ایــن موضــوع بیابنــد. این 
اجاس در روزهای ۲۱ و ۲۲ اکتبر)۲۹ 

و ۳۰ مهــر( ســران ۲۷ کشــور اروپایــی را در بروکســل 
گــرد هــم مــی آورد تــا مهمتریــن موضــوع این کشــورها  
یعنــی افزایــش قیمــت انــرژی را در آن بررســی کننــد و 

راه  حل های مقابله با آن را بیابند. 
مشکاتی که در این خصوص بر سر راه خانوارها 
و بنگاه های تجاری است در این اجاس بررسی و برای 
مقابلــه بــا آنهــا برنامه هــای کوتاه و بلند مــدت طراحی 
می شــود. عاوه براین، موضوعات مرتبط با همه گیری 
کرونــا، مهاجــرت، اقتصــاد دیجیتالــی و روابــط خارجــی 
اتحادیه اروپا نیز در این اجاس مورد بحث و گفت وگو 

قرار خواهد گرفت. 
از موضوعــات مهم، بررســی طــرح » جعبه ابزار« 
در این گردهمایی است. براساس این طرح کمیسیون 
اروپــا مهمتریــن اقداماتــی را کــه دولت هــای اروپایی به 
منظــور کاهش فشــار بر مصرف کنندگان بــرای مقابله 
فــوری و بلنــد مــدت با افزایش قیمت انــرژی می توانند 

انجام دهند؛ شناسایی می کند. 
براساس اطاعاتی که در اختیار خبرگزاری رویترز 
قرار گرفته در پیش نویس این طرح از کمیسیون اروپا 
و دولت های عضو اتحادیه اروپا خواسته شده تا از این 
»جعبه ابزار« به منظور کاهش فشــار افزایش قیمت 
بــر مصرف کننــدگان آســیب پذیر و بنگاه هــای  انــرژی 
اقتصــادی در برنامه هــای فــوری و بلنــد مدت اســتفاده 

کنند.
طــرح  ایــن  تدویــن  در  اروپایــی  کشــور  بیســت 
فعالیــت کرده انــد. در ایــن طــرح ایجــاد محدودیــت در 
افزایــش قیمــت، کاهــش مالیات برانــرژی و اختصاص 
آســیب پذیر  و  بســیارفقیر  خانواده هــای  بــه  یارانــه 
پیش بینی شــده اســت. آلمان به نوبه خود مالیات بر 
انــرژی را در صورتحســاب  مصرف کننــدگان بــه منظــور 
حمایت ازتأمین منابع مالی از ســرمایه گذاری در تولید 
انرژی های تجدیدپذیر کاهش داده اســت. کمیســیون 
اروپا همچنین اعام کرد: اقدامات کشــورهای اتحادیه 

اروپا برای مقابله بلند مدت با افزایش 
قیمت انرژی را نیز بررســی می کند. از 
جمله این اقدامات خرید مشترک گاز 

است.
 براســاس پیش نویــس مذاکرات 
در  اروپــا  اتحادیــه  کشــورهای  ســران 
ایــن اجــاس؛ کمیســیون اروپا موظف 
شــده اقداماتــی را کــه در میــان و بلند 
مدت برای کاهش نوسان بیش از حد 
قیمت انرژی ضروریست بررسی کند. این اقدامات باید 
منجر به ثبات بازار انرژی به منظور اســتفاده بهینه از 

آن در این کشــورها شــود. ســپس وزرای اتحادیه اروپا 
روز ۲6 اکتبر)4آبــان( طــی یک اجای فوری قیمت های 
پیوســت در  نمودارهــای  بررســی می کننــد.  را  انــرژی 
اطاعیه های کمیسیون اروپا به خوبی نشانگر افزایش 
قیمت انرژی اســت؛ براســاس محاســبات مجریان این 
طرح در کمیسیون اروپا متوسط قیمت عمده فروشی 
برق از ابتدای سال ۲۰۲۰)دی ۱۳۹۹( تا پایان نیمسال 
اول ســال ۲۰۲۱)خــرداد۱4۰۰( ســه برابــر شــده اســت. 
بدین ترتیب طی این دوره قیمت برق از 4۰ یورو برای 

هر مگاوات ساعت به ۱۲۰ یورو افزایش یافته است. 
در همیــن بــازه زمانــی قیمت گاز نیز کــه کمتر از 
۱8 یورو بود با افزایش تقریبا سه برابری به نزدیک 6۰ 
یــورو رســیده اســت. در برخی کشــورها از جمله هلند 
قیمت انرژی به نحو چشمگیرتری افزایش یافته وحتی 
به ســقف پنج برابر نیز رســیده اســت. قیمت نقطه ای 
برق در هلند از ۱۷/4 یورو برای هر مگاوات ساعت در 
۲ ژانویه ۲۰۲۰) ۱۳ دی ۱۳۹۹(  به ۱۱6 یورو در ۵ اکتبر 

۲۰۲۱)۱۳ مهر۱4۰۰( رسیده است.
منبع: راشاتودی

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:
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موز گران شد
رئیــساتحادیــهمیــوهوســبزیتهــرانازافزایش
قیمــتمــوزدربــازارخبردادوگفتکــهقیمتتمامی
اقالممیوهبهغیرازموزنسبتبههفتهقبلنوسانی

نداشتهاست.
اســداله کارگــر ، در گفت وگــو با باشــگاه خبرنگاران 
جــوان، بــا بیان اینکــه قیمت میوه تغییر محسوســی در 
بازار نداشــته اســت، اظهار کرد: رصدها نشــان می دهد 
کــه قیمــت اقــام میــوه بــه غیر از موز نســبت بــه هفته 
اخیــر نوســانی در بازار نداشــته اســت. او با بیــان اینکه 
عمــده واردات را مــوز بــه خــود اختصــاص داده اســت، 
افــزود: نــرخ کنونی هر کیلو مــوز در میدان مرکزی ۲۶تا 
۳۰هزار تومان اســت. رئیس اتحادیه میوه و ســبزی در 
پایــان دربــاره آینــده بــازار میــوه گفــت: در وضــع کنونی 
بــه ســبب تنــوع محصــوالت بهتریــن فصل میوه اســت، 
چــرا کــه نوبرانه هــای پاییــز در کنــار میوه های تابســتانه 
عرضه می شوند که با عرضه انبوه میوه های نوبرانه هم 

امیدواریم تعادل در بازار استمرار یابد.

گرانفروشی میوه به سبک 
شرکت های بسته بندی

اتحادیــهفروشــندگانمیــوهو بــهگفتــهرئیــس
بــه اقــدام اجــارهواحدهایــی بــا افــراد ســبزیبرخــی
بســتهبندیوتوزیــعمیــوهوصیفیجاتبــاقیمتهای

گزافمیکنندکهموردتاییداتحادیهنیست.
دربــاره  مهــر  بــا  گفت وگــو  در  کارگــر  اســدهللا 
عرضــه میــوه و محصــوالت صیفــی بســته بندی شــده در 
خواربارفروشــی و ســوپرمارکت ها بــا قیمت هــای گــزاف 
گفــت: اخیــراً بــه موردی برخــورد کردم که یــک کیلوگرم 
ســیب زمینــی بســته بندی شــده را بــه قیمــت ۱۸هــزار 
تومــان عرضــه می کــرد در حالی که قیمت ســیب زمینی 
بین ۵۵۰۰تا نهایتاً در بهترین نوع، ۷,۰۰۰تومان است.

او بــا بیــان اینکــه مرکــز عرضه کننده ایــن محصول 
عنوان می کرد که شــرکت این محصوالت را بســته بندی 
و پخش می کند، افزود: مشــخص نیســت کدام شــرکت 
اقــدام بــه چنیــن کاری کرده و این اقــدام به هیچ عنوان 

قابل قبول نیست و گرانفروشی محض است.
ایــن فعــال بخــش خصوصــی با بیــان اینکــه چنین 
شــرکت هایی مــورد تأییــد اتحادیــه فروشــندگان میــوه 
وســبزی نیســت، گفت: برخی افراد با اجاره واحدهایی 
اقــدام بــه بســته بنــدی و توزیــع میــوه و صیفــی جات با 
قیمت هــای گــزاف و بــازار را نیــز دچــار اختــال می کنند 
همچنین شرکت هایی هم که در فضای مجازی فعالیت 
می کنند اما پروانه کسب ندارند، مورد تأیید ما نیستند 

چرا که کنترلی روی کار آنها وجود ندارد.
کارگــر اضافــه کرد: فقط یک شــرکت کــه در فضای 
مجازی فعالیت می کند از اتحادیه پروانه کسب دریافت 
کرده و روند دریافت مجوز و پروانه کسب برای سایرین 
نیز تسهیل شده و هر کس بخواهد می تواند به راحتی 

مجوز دریافت و فعالیت کنند.

آب بسته بندی گران شد
صادرکننــدگان و تولیدکننــدگان انجمــن دبیــر
آبهــایمعدنــیوآشــامیدنیازافزایــش۲۵درصــدی
قیمــتآبمعدنــیخبــردادودرپــیســوءبرداشــت
ازصحبتهــاییــکمقــامســازمانغــذاودارو،درباره

تفاوتآبمعدنیباآبآشامیدنیتوضیحداد.
پیمــان فروهــر در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه 
بازار آب بسته بندی رونق فصلی دارد، اظهار کرد: شش 
مــاه اول ســال رونــق و شــش مــاه دوم ســال رکــود ایــن 
بــازار اســت. از ابتــدای ســال تــاش کردیــم قیمــت آب 
بســته بندی افزایــش پیــدا نکند، چرا کــه رقیب محصول 
مــا آب شــرب شــهری اســت کــه در ۹۰درصــد جغرافیای 
ایــران مــردم بــه آن دسترســی دارند. به عبــارت دقیق تر 
تفــاوت ایــن صنعت بــا صنایع دیگر این اســت که مردم 

برای آن جایگزین دارند.
امــا بــه گفتــه او افزایش کرایه حمــل و قیمت مواد 
اولیه و همچنین تورم باعث شــد تا اواخر تیر، میانگین 
در  بســته بندی  آب هــای  قیمــت  ۲۵درصــدی  افزایــش 

احجام مختلف اجرا شود.

 تفاوتآبمعدنی

باآبآشامیدنی
مدیــرکل  اظهــارات  دربــاره  ادامــه  در  فروهــر 
فرآورده هــای غذایــی و آشــامیدنی ســازمان غــذا و دارو 
دربــاره آب هــای بســته بندی نیــز گفت: این برداشــت از 
صحبت هــای آقــای عزیــزی کــه آب معدنــی همــان آب 
شــرب اســت، برداشت اشــتباهی بود و به نظر می رسد 

سوء برداشت شده است.
صادرکننــدگان  و  تولیدکننــدگان  انجمــن  دبیــر 
آب  تفــاوت  دربــاره  آشــامیدنی  و  معدنــی  آب هــای 
معدنــی بــا آب آشــامیدنی نیــز گفــت: اســتاندارد آب 
معدنــی بــا آب آشــامیدنی متفــاوت اســت. بــرای مثال 
کســی کــه آب معدنــی تولیــد می کنــد، حتمــاً بایــد این 
آب را از منابــع چشــمه یــا از منبع زیرزمینی برداشــت 
کنــد و ایــن منبــع حتما باید خارج از محدوده شــهری، 
صنعتی و دامداری واقع باشــد. همچنین باید این آب 
طــی چهــار ســاعت آنالیــز شــود و تلورانــس تغییــرات 
مولفه ها و پارامترهای آن در این زمان عددی منطقی 
باشــد. همچنیــن در تولید آب معدنــی، تولیدکنندگان 

اجازه اســتفاده از هرنوع روش تصفیه ندارند.
اما به گفته او در تولید آب های آشامیدنی، نیازی 
بــه آنالیــز چهارســاعته نیســت و الزم نیســت منبــع آن 
حتمــا در مناطــق کوهســتانی باشــد. ایــن آب می توانــد 
از هــر منبعــی برداشــت شــود، امــا بایــد همــه تصفیه و 
ضدعفونی های الزم روی آن انجام شــود. در نهایت هر 

دو محصول ایمن و کاماً پاک هستند.
اخیــرا مدیــرکل فرآورده هــای غذایــی و آشــامیدنی 
ســازمان غــذا و دارو در نشســتی خبــری گفتــه بــود کــه 
برخــی از آب هــای بســته بندی آب معدنــی نیســت و از 
معادن یا چشمه ها برداشت نمی شود، بلکه همین آب 

شرب معمولی است که مجددا تصفیه می شود.

اخبـــــــــــــــــار

بــهگفتــهرئیــساتحادیــهنمایشــگاهداران
خــودرویتبریــز،دردوهفتــهگذشــتهقیمــت
خــودروتقریبــاثابــتبــوده،امــاازنظــرتقاضــا
بــازارخــودروکالبــهکمارفتهاســتوبهندرت
خریــدوفــروشانجــاممیشــود.کلبازارهابه
خصوصبازارهایخودرو،مســکنوطالمنتظر

تحــوالتسیاســیواقتصادیهســتند.میتوان
گفــتبــازارمنتظــربــهنتیجهرســیدنمذاکرات

ویناست.
ابراهیــم مددیــان در گفت وگــو بــا ایلنــا، در 
مــورد آخرین وضع بازار خــودرو اظهار کرد: طرح 
واردات خــودرو نیــز تاثیرگذار اســت، اگر واردات 

آزاد شــود هــم بــازار از حالــت انحصــاری خــارج 
می شود و هم قیمت ها کاهش ۳۰تا 4۰درصدی 
خواهــد داشــت، بنابرایــن خریــداران تــا زمــان به 
از خریــد خــودداری  ایــن طــرح  نتیجــه رســیدن 
می کنند. در نتیجه این عوامل ۹۰درصد بازار در 
رکــود اســت و فقــط کســانی که نیاز فــوری دارند 

اقدام به خرید خودرو می کنند.
نمایشــگاه داران خــودروی  اتحادیــه  رئیــس 
تبریز با اشــاره به نرخ روز خودرو در بازار اظهار 
۲۰۵میلیــون  بــازار  LXدر  ســمند  قیمــت  کــرد: 
تومان، پــژو ۲۰۶تیپ۲حدود ۲4۵تا ۲4۶میلیون 
تومــان، پرایــد ۱۳۱به میــزان ۱۳۷میلیــون تومان، 

پــژو پارس تیوفایو ۳۱۰میلیون تومان، پژو پارس 
معمولــی ۲۷۵میلیــون تومــان، تیبــا صندوقــدار 
۱۵۶میلیــون تومــان و تیبــا۱ ۱4۶میلیــون تومــان 
است. از میان خودروهای خارجی هم گران ترین 
خودروهــای موجــود در بــازار حــدود ۱۲ میلیــارد 

تومان است.

قیمتهرشــانهتخممرغدرمغازههایســطحشــهرتهران۵۵تا
۶۰هزارتومانودرمیادینمیوهوتربار۴۳هزارتوماناست.

از  میدانــی  مشــاهدات  اســاس  بــر  ایســنا،  گــزارش  بــه 
خرده فروشــی های ســطح شــهر تهــران قیمــت هرشــانه تخم مــرغ 
۳۰عــددی بــه وزن دوکیلوگــرم ۵۵تــا ۶۰هــزار تومــان و هــر عــدد 

تخم مرغ نیز ۱۸۰۰تا ۲۰۰۰تومان است.
در میادیــن میــوه و تر بــار نیــز هــر شــانه تخم مــرغ ۳۰عــددی 
تنظیــم بــازاری بــا قیمت 4۳هــزار تومان به مصرف کننــدگان عرضه 
می شود. این یعنی اختاف قیمت هر شانه تخم مرغ در مغازه ها و 

میادین میوه و تربار ۱۲تا ۱۷هزار تومان است.
فعاالن صنعت طیور افزایش قیمت تخم مرغ در ماه های اخیر 
را ناشــی از دالل بازی، شــفاف نبودن سیســتم توزیع، اباغ نشــدن 
قیمت مصوب بر اســاس افزایش هزینه های ســال جدید، باالرفتن 
هزینه هــای تولیــد آب، بــرق، گاز، کرایــه حمل و نقــل و نظایر آنها، 
حــذف چندیــن میلیــون قطعــه مــرغ تخم گــذار از ابتــدای ســال و 

دستوری بودن قیمت ها می دانند.

بــهگفتــهدبیــرکلاتــاقاصنــافایــران،از
تولیــدی صنفــی ۴۰۴واحــد و ۵۷هــزار میــان
و ۷۰۲کارفرمــا و ۲۳هــزار کشــور، پوشــاک
حــدود ســهم کــه هســتند بانــوان کارآفرینــان
۴۱درصــدیرانشــانمیدهــدودرحــوزهتوزیــع
پوشــاک)بــهغیــرازکســبوکارهــایمجــازی(
۱۷۲هزارو۹۱۱واحدتوزیعیدرکشورداریمکه
۷۷هــزارو۴۵۰پروانهکســبازاینآمار،یعنی
حدود۴۵درصــدمتعلــقبهبانواناســت.اگربه
آمــاربانــوانکارآفریــندرحوزهپوشــاک،تعداد
بانوانــیکــهدرصنــفتولیــدیــاتوزیــعپوشــاک
مشــغولبــهکارهســتندنیــزاضافــهشــود،بــه
روشنیسهمبانواندراینحوزهرادرخواهیم

یافت.
محمدباقــر مجتبایــی در گفت و گــو بــا اتــاق 
اصنــاف ایــران دربــاره آمارهای واحدهــای تولیدی 
و توزیعــی پوشــاک در تهــران نیــز گفــت: از میان 
کل واحدهــای صنفــی تولیــدی پوشــاک کشــور، 
۱۲هزار و ۶۶۶واحد و از کل آمار واحدهای صنفی 
توزیعی پوشــاک، ۲۲هزار و ۳4۰واحد در اســتان 

تهران فعالند.
مجتبایــی بیــان کــرد: بــا توجــه بــه ایــن که 
در تقســیم بندی ها، پوشاک را شامل لباس های 
روســری  و  کاه  )از  بچگانــه  و  مردانــه  زنانــه، 
گرفتــه تــا پالتــو و مانتــو و … بــه جــز کفــش( در 
نظــر می گیریــم، از میــان حــدود ۳هــزار عنــوان 
کــد آیســیک کــه فعالیت هــای صنفــی را نشــان 
باالیــی  اهمیــت  از  پوشــاک  گــروه  می دهنــد، 
برخــوردار اســت. بــه طــوری کــه در ایــن گــروه، 
فعــاالن صنفــی هــم در حــوزه تولیــدی و هم در 
حــوزه توزیعــی فعالیت دارنــد و ۹۵درصد تولید 
تولیــدی  صنــوف  ســوی  از  کشــور،  در  پوشــاک 

تامین می شود.
او ادامــه داد: در بحــث توزیــع هــم ســهم 
فروشــگاه های  در  و  اســت  ۱۰۰درصــد  اصنــاف 
فروشــگاه های  از  اعــم  شــهر  ســطح  صنفــی 
زنجیــره ای و مغازه هــا و فروشــگاه های مجــازی 
توزیــع انجــام می شــود. البته مــد نظر ما در این 

گزارش، فروشــگاه های دارای مجوز است.
ایــران،  پوشــاک  بخــش  در  کــرد:  بیــان  او 
۲۳۰هــزار و ۳۱۵واحد صنفی تولیدی و توزیعی 
تعــداد،  ایــن  از  کــه  می کننــد  فعالیــت  مجــاز 
۵۷هــزار و 4۰4واحــد، تولیــدی اســت. متوســط 
شــاغان در واحدهــای صنفــی تولیدی پوشــاک، 

۱۰نفر اســت و متوســط شــاغان در حوزه توزیع 
منظــور  بــه  می رســد.  ۳نفــر  بــه  نیــز  پوشــاک 
مقایســه ایــن آمــار خــوب اســت بدانیــم، حدود 
۱۰۰۰نــوع کــد آیســیک تولیدی صنفی در کشــور 
داریم که متوسط شاغان در آن ها حدود ۵نفر 
اســت و متوســط شاغان در کل ۳میلیون واحد 
صنفــی )تولیــدی، توزیعــی، خدماتــی، خدمــات 

فنی(۲.۱) دو و یک دهم ( نفر کشــور اســت.

خریدپوشاک؛اولویتپنجم
ایرانیها

دبیــرکل اتــاق اصنــاف ایــران بــا اشــاره بــه 
بررســی های بعمل آمــده در اطاعــات مربــوط بــه 
مرکــز آمــار ایــران اظهار کــرد: اولویت مــردم برای 
خریــد پوشــاک، اولویــت پنجــم و حــدود ۵درصــد 
هزینه خانوارها مربوط به پوشاک و کفش است. 
بــه  ایــران  کــه می دانیــد کل جامعــه  همان طــور 
۱۰دهک تقسیم شده است که خانوارهای دهک 
اول کــه ضعیف تریــن گروه از نظر مالی هســتند، 
۲.۲درصــد درآمــد خود را صرف پوشــاک و کفش 
می کننــد. ایــن مقــدار در خانوارهــای دهک پنجم 
حــدود ۵.۲درصــد اســت و بــه طــور کلــی جامعــه 
ایــران، به طور متوســط ۳.۵درصــد از درآمد خود 

را هزینه پوشاک و کفش می کنند.

تامینبیشاز8۰درصدینیاز
بازارازطریقتولیدکنندگانایرانی

او بــا تاکیــد بــر لــزوم جلوگیــری از قاچــاق 
بین المللــی  آمارهــای  بــا مطالعــه  کــرد:  تصریــح 
ایــران  بــه  کشــور ها  ســایر  پوشــاک  صادراتــی  و 
می بینیــم که حدود ۱۶.۶درصــد از نیاز بازار ایران 
به پوشاک توسط واردات تامین شده که با توجه 
بــه ممنوعیت واردات پوشــاک به ایــران طی چند 
ســال اخیر، این میزان واردات پوشــاک به ایران، 
قاچاق بوده است و با تلفیق امار اعامی از سوی 
گمــرکات ســایر کشــورها و انــدازه بــازار مصــرف 
ایــران می تــوان نتیجــه گرفت حــدود ۸۳.4درصد 
نیــاز بــازار داخل از طریــق تولیدکنندگان ایرانی و 

مابقی توسط قاچاق تامین می شود.
مجتبایــی گفــت: انــدازه بازار ایــران در زمان 
دالر حــدود 4هــزار تومانی، ۱۲میلیــارد دالر پیش 
بینی شده بود. با گرانی دالر، پیش بینی می کنیم 
کــه انــدازه بازار کاهش یافته و احتماال در قاچاق 

هم تغییراتی داشته ایم. با وجود این قاچاق هنوز 
وجــود دارد و عامــل مخربــی علیــه تولیــد داخلــی 
اســت. خصوصــا ایــن کــه عمــده تولیدکننــدگان 
داخلــی پوشــاک، کارگاه هــای کوچــک و متوســط 
هســتند و ایــن گــروه بــه نســبت صنایــع بــزرگ، 
از قاچــاق بیشــتر آســیب خواهنــد دیــد و ضمــن 
قدردانــی از تاش هــای ارزشــمند و موثــر ســتاد 
مبــارزه بــا قاچــاق بــرای کاهش این پدیده شــوم، 
انتظــار صنــوف تولیــدی و اتــاق اصناف ایــران این 
اســت که همت عالی ســتاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز ادامــه یابــد و از ســوی دیگــر، سیاســت های 
حمایتــی بــرای تقویــت واحدهای طراحــی و تولید 
در نظر گرفته شود. به ویژه در تامین مواد اولیه 
از نــخ و پارچــه و ملزومــات جانبــی تا ســرمایه در 
گردش باید حمایت جدی و موثر از ســوی دولت 

و بانک مرکزی بعمل آید.
دبیــرکل اتاق اصناف ایران بیان کرد: طی 
داخلــی  تولیــدات  کیفیــت  گذشــته،  ســال های 
بــاال رفتــه، آن چنان کــه در نمایشــگاه مدکس 
هــم کــه بــرای نخســتین بــار در حــال برگــزاری 
اســت شــاهد ایــن کیفیــت هســتیم. برخــی از 
تولیــدات پوشــاک داخلــی بــا برند هــای خارجی 
محصــوالت  از  باالتــر  حتــی  و  می کنــد  برابــری 
رقبایــی نظیــر ترکیــه و هند و بنگادش اســت. 
در  ۲۰تا۲۳مهــر  از  کــه  نمایشــگاه  ایــن  در 
نمایشــگاه آفتــاب با حمایت اتاق اصناف ایران 
برگــزار شــد، حدود ۱۰۰تولیدکننده برتر کشــور 
حضــور یافتنــد تــا بــاری دیگر در کنــار هم قرار 
گرفتــه و قــدرت و توانــی مضاعــف یابنــد و در 
ادامه به آن هایی که میل به برندپوشــی دارند 

تولیــدات بــا کیفیت ایرانــی را معرفی کنند.

حمایتاز»تولیدبرای
صادرات«ازاولویتهایاتاق

اصنافایران
او در خصــوص ظرفیــت صادارتــی پوشــاک 
جملــه  از  پوشــاک  گفــت:  نیــز  ایــران  تولیــد 
اولویت هــای اتاق اصناف ایران در خصوص تولید 
بــرای صــادرات اســت. در ســال ۲۰۲۰کل واردات 
پوشــاک در جهــان 4۱۰میلیارد دالر گزارش شــده 
اســت و متاســفانه ســهم ایــران از ایــن صــادرات 
۰.۱درصد اســت. از سوی دیگر ۵۷کشور اسامی 
دارنــد.  پوشــاک  واردات  دالر  ۷4میلیــارد   )OIC(

بــا توجــه بــه ایــن کــه ایــران یکــی از بزرگتریــن 
کشــورهای اســامی اســت و ظرفیتی قابل قبول 
در تولیــد پوشــاک دارد و در مقابــل، اکثــر ایــن 
کشــور ها از نظــر صنعتــی ضعیــف هســتند، لــذا 
بــازار بســیار خوبی برای تولیــدات ایرانی خواهند 
بود. از این رو مســئوالن وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و اتاق های اصناف، بازرگانی و تعاون باید 
در کنــار هــم برنامه ریــزی اجرایی برای ســند ملی 
ســاماندهی، توســعه و حمایت از تولید صادراتی 
گروه پوشــاک را تهیه کنند تا بتوانیم از این بازار 

پر اهمیت بهره کافی ببریم.
باوجودمصوباتستادکرونا،

چکهابرگشتخورد
مبــارزه  جریــان  در  کــرد:  بیــان  مجتبایــی 
بــا کرونــا، پوشــاک از جملــه گروه هایــی بــود کــه 
مــا  توزیعــی  دیــد. صنــوف  را  آســیب  بیشــترین 
حــدود  مجمــوع  در  کرونــا  شــدید  پیک هــای  بــا 
در  و  مطلــق شــدند  تعطیلــی  بــه  ۲مــاه مجبــور 
رســمی  اعــام  ۹۸کــه  اســفند  مثــل  ایــام  ســایر 
پاندومــی کرونــا شــد، پوشــاک تولیــد شــده روی 
دســت تولیدکننــدگان و توزیع کننــدگان مانــد و 
مــا شــاهد موجــی از چک هــای برگشــتی بودیــم. 
کرونــا همچنیــن مســئوالن کشــور را مجبــور بــه 
اتخــاذ و اجــرای سیاســت های تعطیلــی مدارس و 
دانشــگاه ها کــرد. مراســم ها و میهمانی هــا هم با 
توصیه کارشناســان بهداشــتی کاهش یافت و یا 
لغو شد و بدین ترتیب سطح خرید و تقاضا برای 
پوشــاک کاهش چشــمگیری یافت و مجموع این 
عوامــل موجب بروز ضربات مکرر بعدی کرونا بر 

گروه پوشاک شد.
دبیــرکل اتــاق اصنــاف ایــران خاطــر نشــان 
کرد: مردم در ۲۰ماهه گذشته از خرید ۷۰درصد 
پوشــاک تقاضــای متعــارف خــود منصرف شــدند. 
چون وقتی میهمانی، مدرســه و دانشگاه و دید و 
بازدیدی نباشد، نیاز به خرید پوشاک هم کاهش 
خواهــد یافــت. اگرچه با پیگیری های اتاق اصناف 
ایران، گروه پوشاک در ستاد ملی مبارزه با کرونا 
جــزء ۱4گروه آســیب دیده از کرونا قرار گرفت اما 
بــه دلیــل محدودیت هــای مالــی دولــت، حمایــت  
از ایــن گــروه نزدیــک بــه صفــر بــود. حتــی در دو 
مرحله در ســتاد کرونا مصوبه گرفتیم که چک ها 
برگشــت نخــورد امــا متاســفانه بــه علــت ضعــف 

در ســاختار نرم افــزاری بانــک مرکــزی و بانک های 
کشور، همیشه چک های اصناف برگشت خورد و 

این خسارت بسیار چشمگیر است.
صنعــت،  وزارت  کــرد:  اظهــار  مجتبایــی 
معــدن و تجــارت، اتــاق اصنــاف ایــران، اتحادیــه 
پوشــاک تهــران کــه مرکــز تحقیقــات خوبــی دارد 
و گــروه مشــورتی اتــاق اصناف ایران که متشــکل 
از اتحادیه هــای پوشــاک سراســر کشــور اســت، 
فرصت هــای  خصــوص  در  دقیقــی  بررســی های 
ارزش  از زنجیــره  پوشــاک داشــته اند و حمایــت 

پوشاک در دستور کار است.
ایــن  از  یکــی  را  مدکــس  نمایشــگاه  او 
کمک هــا و حمایت هــا دانســت و تاکیدکــرد: برای 
ایجــاد رونــق نســبی و اتصــال دوبــاره بنگاه  هــای 
تولیــدی و توزیعــی و آگاهــی از مدل هــا، کیفیــت 
پیگیــری  و  بــا حمایــت  ایشــان  توانمندی هــای  و 
پوشــاک  اتحادیــه  همــت  و  ایــران  اصنــاف  اتــاق 
تهــران کــه زحمات بســیار ارزنده ای کشــیدند و با 
همکاری اتحادیه های پوشــاک در سراســر کشور، 
نخســتین نمایشــگاه مدکس به صورت تخصصی 
و  طراحــان  شــد،  برگــزار  آفتــاب  نمایشــگاه  در 
تولیدکننــدگان در ایــن نمایشــگاه بســیار خــوب 
درخشــیدند. در بازدیدی که داشــتیم بســیاری از 
نمونه های پوشاک عرضه شده آن قدر جذاب بود 
که تفاوتی با برند های خارجی نداشــت. بنابراین 
ظرفیــت بســیار خوبــی داریــم کــه حیــف اســت 
دولــت ســیزدهم کــه بــه دنبــال ایجــاد و توســعه 
فرصت هــای شــغلی و تقویــت صادرات اســت، از 
کشــش پذیری باالی گروه پوشاک استفاده نکند. 
در گروه پوشاک ما با کمتر از ۲۰۰میلیون تومان 
می توانیــم یک شــغل ایجــاد کنیم در حالی که در 
صنعــت ایــن میزان دســت کم ۲میلیــارد تومان و 
در صنایع بزرگ حداقل ۲۰میلیارد تومان است.

گفــت:  ایــران  اصنــاف  اتــاق  دبیــرکل 
مســئوالن کشــوری الزم اســت از ایــن گــروه که 
خــود پیشــران فعالیت هــای متعــددی در زمینــه 
ســایر مشــاغل مثل نخ ریســی، پارچه، رنگرزی، 
دوخــت، تولیــد پوشــاک، حمــل و نقــل و توزیــع 
هســتند، حمایــت کننــد. ضمــن این که پوشــاک 
تحصیلکــردگان  اشــتغال  بــرای  مناســبی  بســتر 
توزیــع  تــا  طراحــی  از  مختلــف  حوزه هــای  در 
ایجــاد می کند و زنــان و مردان بدون محدودیت 
می توانند در آن مشــغول به کار باشــند و عاوه 

بــر تامیــن نیاز داخلی، ارزآوری کنند.

قیمتگــذاریدســتوری،ســادهترینروش
کنتــرلتــورمبرکاالهاســتکــهدرنقطهمقابل
شــیوهقیمتگــذاریمحصوالتدربــازاررقابتی
قــرارداردوبــههمیــنعلــتمنتقــدانفراوانــی
دارد.ایــنروش،سالهاســتکــهدراقتصــاد
کشورمابهوسیلهدولتونهادهایزیرمجموعه
آنبافشاربرتولیدکنندگانبهجایکنترلنرخ
پایــهتــورم،قصــددرکنتــرلقیمــتبــازاردارد،
موضوعیکهالبتهبهدلیلمشکالتفراوانیکه
بــرایتولیدکننــدهبهدنبالدارد،دربســیاریاز
مــواردبــههدفموردنظرمتولیبــازارکههمان

کنترلقیمتنهاییکاالستنمیرسد.
بــه گــزارش پایگاه خبری کانــون انجمن های 
صنایــع غذایی ایــران، دبیرکل کانــون انجمن های 
غذایــی ایــران درخصــوص قیمت گذاری دســتوری 

کاالها از ســوی دولت گفــت: اصوال قیمت گذاری 
دســتوری در وضعــی کــه نرخ تــورم باالیــی وجود 
دارد، به منظور مهار گرانی و کنترل قیمت نهایی 
انجــام  از ســوی وزارتخانه هــای مختلــف  کاالهــا 

می شود.
رشــید عزیزپور، با بیــان اینکه قیمت گذاری 
دســتوری گزینــه مقابــل اقتصــاد آزاد و رقابتــی 
بــرای کنتــرل تــورم قیمــت کاالهــای تولیدشــده 
صورت می گیرد، گفت: پرســش اصلی این است 
کــه آیــا تا به حال موفق شــده ایم با قیمت گذاری 
دســتوری نــرخ تــورم تولیــد را کنترل کنیــم؟ چرا 
کــه اصــوال مــا همیشــه نــرخ تــورم را در اقتصــاد 
داشــته ایم و قیمت گذاری دســتوری هم همیشه 
جزئــی از اقتصــاد کشــور بــوده اســت. ایــن فعال 
اقتصــادی ادامــه داد: این به معنای آن اســت که 

ما هم نرخ تورم را داشــته ایم و هم بازار رقابتی 
را از تولیدکنندگان گرفته ایم و با قیمت دستوری 
جریــان آزاد رقابــت را هم از بین برده ایم. تجربه 
در  چــه  اســت  داده  نشــان  گذشــته  ســال های 
وضــع باثبات و چه در وضع پرنوســان اقتصادی، 
قیمت گــذاری دســتوری توانایی کنتــرل نرخ تورم 
قیمت هــا  دســتوری  تعییــن  بنابرایــن  نــدارد.  را 
نمی تواند به عنوان یک مکانیسم موثر اجرا شود 
و از طرفــی اعتمــاد بــه ســاز و کار بــازار بهتریــن 
روش بــرای مدیریــت قیمت هــا خواهــد بــود. در 
واقع با استفاده از قیمت گذاری مبتنی بر عرضه 
و تقاضا و جلوگیری از تقاضای هیجانی در بازار 
می تــوان بــه تنظیــم بــازار به صــورت کارآ و موثــر 

دست یافت.
عزیزپــور در تشــریح این موضــوع افزود: در 

برخی موارد به دلیل رعایت نشدن رقابت در بازار 
شــاهد اتفاقاتــی مغایــر بــا اهــداف قیمت گــذاری 
کاالهــا  از  برخــی  قیمــت  و  بوده ایــم  دســتوری 
علیرغم دســتوری بودن از نقطه هدف دور شــده 
اســت. به این صورت که یک بار ممکن اســت به 
دلیــل افزایــش نــرخ ارز قیمــت کاال افزایــش پیدا 
کنــد و بــار دیگــر به دلیل افزایــش قیمت جهانی. 
اســت  ممکــن  کاال  قیمــت  تغییــر  بهانــه  یعنــی 
افزایــش قیمــت جهانــی باشــد در حالــی کــه نرخ 
ارز هــم ثابــت بــوده و یــا در زمــان دیگــری ممکن 
است نرخ ارز افزایش پیدا کرده باشد اما قیمت 
جهانی کاال هیچ تغییری نکرده باشــد اما باز هم 
ایــن موضــوع باعث تغییر قیمت کاال و دورشــدن 
از قیمــت هــدف برای کاالی مورد نظر باشــد. این 
موارد به دلیل نبود مکانیســم رقابتی در بازار به 

وجود آمده است.
ایــن مقام مســئول بــا تاکید بــر اینکه برخی 
کــردن  اجــرا  قابــل  دســتوری  قیمت گذاری هــای 
نیســتند، افــزود: هنگامــی که قیمت دســتوری با 
منطــق بــازار همخواهــی نداشــته باشــد،  نوســان 
زیــادی در قیمــت  نهایــی کاالهــا به وجــود خواهد 
آمــد و کنتــرل قیمت هــا بســیار دشــوار شــده و 
از دســت متولیــان بــازار هــم خــارج خواهد شــد. 
عزیزپــور در پایان تاکید کرد: اگر قیمت گذاری به 
ایــن صــورت انجــام نشــود و مبنــای بــازار، رقابت 
ســالم باشــد نــه قیمت گــذاری دســتوری کــه بــه 
منظــور کنترل نرخ افســار گســیخته تورم صورت 
می گیــرد، اوضاع به مراتب هــم برای تولیدکننده 
هــم بــرای مصرف کننــده و هــم بــرای بــازار بهتر و 

مطلوب تر از وضع فعلی خواهد شد.

دبیرکلکانونانجمنهایغذاییایران:افسارگسیختگیقیمتکاالهانتیجه
قیمتگذاریدستوریاست

سهمبیشاز۴۰درصدیبانواندرکارفرماییواحدهایصنفیپوشاک

اختالفقیمت۱۲تا۱۷هزارتومانیتخممرغتنظیمبازاری
وآزاد

بازارخودروهمدرانتظارمذاکراتوین



تولیــــــــــد و بازرگــــــــــــانی
 .  یکشنبه . 25 مهر 1400 . سال هجدهم . شماره 4771 . 

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی " فروش 49500 تن 
ماده معدنی ســرب و روی معــــدن خانه سورمه اصفهان" را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره ثبت ستاد 1000001028000021 و با جزئیات مندرج در 
اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 12.650.000.000 ریال )دوازده میلیارد 
و ششصد و پنجاه میلیون( ریال، برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت 10 
صبح مورخ 1400/07/25 و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 
مورخ 1400/08/05و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 
1400/08/15 می باشد.. عالقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد و 
همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره 1456-021 تماس 
حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمناً جلسه 

بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ 1400/08/16 برگزار می گردد.

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
)سهامی خاص( 

آگـهی مزایده عمومــی 
شماره 55-1400/7 ت

وعده وزیر صنعت: تا 2ماه 
آینده سهمیه بندی مواد 

اولیه صنایع پایین دستی 
پتروشیمی حل می شود

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بیــان کــرد، تا دو 
مــاه آینــده موضــوع ســهمیه بندی مــواد اولیــه صنایــع 

پایین دستی پتروشیمی را حل خواهیم کرد.
بــه گــزارش شــاتا، ســیدرضا فاطمی امیــن پــس از 
افتتــاح خط تولیــد الیاف کتان تایپ )پلی ویتال( متعلق 
به شرکت الیاف بافتینه پارس درسا در شهرک صنعتی 
دلیجــان، در گفت وگــو با خبرنگاران با بیان این مطلب، 
افــزود: در بــورس کاال مــواد اولیــه بــه انــدازه کافــی و با 
قیمت مناسب تامین نمی شود که برنامه های را در این 

زمینه داریم.

برنامه  ویژه  برای تنظیم بازار کاالهای پایه 
مثل فوالد و  پتروشیمی 

فاطمی امین در ادامه تصریح کرد: برنامه  ویژه ای را 
بــرای تنظیم بازار کاالهای پایه مثل فوالد و  پتروشــیمی 

تهیه کرده ایم.
اودربــاره ســامانه مجوزها نیز، بیان کــرد: به مردم 
و تولیدکننــدگان قــول داده ایــم کــه تا پایان امســال یک 
بازنگــری اساســی در فراینــد صــدور مجوزهــا را خواهیم 
داشــت. وزیــر صمــت در این بــاره توضیح داد: بســیاری 
از مجوزهایــی کــه ضــرورت زیــادی ندارنــد و وقت زیادی 
را می گیرنــد، حــذف خواهنــد شــد و فرآیند صدور ســایر 
مجوزها نیز تســهیل خواهد شد. فاطمی امین در پایان، 
گفــت: اجــازه نخواهیــم داد کــه کار هیــچ تولیدکننده و 

صنعتگری به دلیل مجوزها، دچار اختالل شود.

آمار تخلیه و بارگیری 
کاالهای اساسی در نیمه 

نخست سال اعالم شد
معــاون امــور بنــدری و اقتصــادی ســازمان بنادر و 
دریانــوردی اعــام کــرد کــه در ۶ ماهه اول ســال جاری 
۱۳میلیــون تــن انــواع کاالهــای اساســی در بندرهــای 

کشور تخلیه و بارگیری شده است.
بــه گــزارش ســازمان بنــادر و دریانــوردی، فرهــاد 
منتصرکوهســاری با اشــاره به رشــد عملیات حمل ونقل 
کانتینــری در دریــا و زیرســاخت های کانتینــری در دنیــا، 
اظهار کرد: بر اســاس فهرســت اعالم شــده از بندرهای 
برتــر کانتینــری جهان در ســال ۲۰۲۰، بندر شــانگهای با 
 TEU و بنــدر ســنگاپور بــا ۳۶میلیــون TEU ۴۳میلیــون
بیشــترین ســهم جابه جایــی کاالهای کانتینــری جهان را 

داشتند.
عضــو هیئت عامــل ســازمان بنــادر و دریانــوردی بــا 
بیــان اینکــه بــازار حمل و نقل کانتینری آســیا در اختیار 
شــرکت های کشــتیرانی چینــی اســت، افــزود: عملکــرد 
کانتینــری منطقه بیش از ۲۷درصد اســت که مطالعات 
درصــدد  منطقــه  کشــورهای  بیشــتر  می دهــد  نشــان 
برنامه ریزی و اجرای افزایش ظرفیت های کانتینری خود 

هستند.
او با بیان لزوم بازنگری و به روزرسانی قراردادهای 
اپراتوری و سرمایه گذاری بندرهای کشور گفت: با توجه 
به تداوم شرایط تحریم، شیوع کرونا و تغییرات نرخ ارز 
الزم است تا درباره به روزرسانی قراردادهای اپراتوری و 

سرمایه گذاری اقدام شود.

واگذاری ۶بندر کوچک به بخش خصوصی
معــاون امــور بنــدری و اقتصــادی ســازمان بنــادر و 
دریانــوردی، بــا اشــاره بــه واگــذاری بندرهــای کوچک به 
بخش خصوصی خاطرنشــان کــرد: در قالب قراردادهای 
آســتارا،  بنــادر  ســرمایه گذاری،  و  راهبــری  بلندمــدت 
فریدون کنــار، کنــگان، دیــر و گناوه بــه بخش خصوصی 

واگذار شده است.
به گفته او بندرهای کوچک دیلم، بلخیر، جاسک، 
ســیریک، شــادگان و ســجافی در جنوب کشــور تا پایان 

امسال به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

بندرهای حاشیه خزر به اسکله رورو 
مجهز می شوند

منتصرکوهســاری بــا بیــان لــزوم بازنگــری تعرفــه 
خدمات بندری، از توسعه و تکمیل نرم افزارهای موجود 
بنــدری و ایجــاد ســامانه جدیــد جامع بنــدری خبر داد و 
بــا اشــاره بــه توســعه کانتینــری و کشــتی های رو-رو در 
حــوزه دریــای خزر، تاکیــد کرد: مطالعات میدانی نشــان 
می دهد که کلیه کشورهای حوزه خزر برنامه های جدی 
برای استفاده از ظرفیت های کانتینری در حوزه حمل و 
نقل دریایی دارند، بنابراین الزم اســت تا ظرفیت بنادر 

شمالی کشور را به این سمت توسعه دهیم.

اخبـــــــــــــــــار

دامــداران  سراســری  اتحادیــه  مدیرعامــل 
ایــران عنــوان کــرد کــه کشــتار دام هــای مولــد و 

آبستن بی سر و صدا ادامه دارد. 
مجتبــی عالی در گفت وگو با خبرگزاری مهر 
دربــاره آخریــن وضع تأمین نهاده های دامی مورد 
نیــاز تولیدکننــدگان گفــت: مشــکل تأمیــن ذرت، 
جو و ســویا برای دامــداران همچنان وجود دارد و 

اتفاق خاصی در این زمینه نیافتاده است.
او در مــورد اینکــه آیــا مشــکل در بارگیــری 
نهاده ها اســت یــا همچنان در تخصیص ســهمیه 
اصــالً  گفــت:  دارد  وجــود  چالــش  دامــداران  بــه 
تخصیــص داده نمی شــود و عمــالً می توانم بگویم 
در هفته هــای اخیــر نه تنها شــرایط بهبــود نیافته 

بلکه بدتر هم شده است.
عالــی دربــاره مباحــث مطرح شــده از ســوی 
برخی مسئوالن مبنی بر اینکه در تأمین و توزیع 
نهاده هــای دامــی مشــکلی وجــود نــدارد، افــزود: 
فعــالً همه چیــز در حــد حــرف اســت و امیدواریــم 
کــه ایــن وعده هــا هر چــه زودتر عملیاتی شــود و 

شرایط تولیدکنندگان بهبود یابد.
مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران 
در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه 
اینکــه در حــوزه دام ســبک و ســنگین همچنان با 
مــازاد مواجــه هســتیم، تصریــح کرد: مــازاد دام و 
گوشــت در کشــور بســیار زیاد اســت و خریداری 
نیــز وجــود نــدارد. بــه اعتقــاد بنــده ما در شــرایط 
کنونــی در ایــن حوزه بــه خودکفایی رســیده ایم و 
نیازی به تأمین گوشت از خارج از کشور نداریم.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه 
شــرکت پشــتیبانی امــور دام بــرای تأمیــن ذخایــر 
اســتراتژیک اقدام به واردات گوشت کرده است، 
گفــت: البته این شــرکت نیز دالیل خاص خود را 
دارد امــا اگر تدابیری اندیشــیده می شــد و قیمت 
خرید از دامداران داخلی را مقداری باال می بردند 
بــه راحتی می شــد این ذخایــر را از محل تولیدات 

داخلی تأمین کرد.

عالــی همچنیــن دربــاره اینکــه آیــا در حــوزه 
کشــتار دام هــای آبســتن و مولد اتفاقــی افتاده و 
ایــن رونــد کند یا متوقف شــده اســت، ادامه داد: 
رونــد کشــتار ایــن دام هــا همچنان بی ســر و صدا 
ادامــه دارد. او دربــاره مصوبه آزادســازی صادرات 

دام ســبک از کشــور نیــز گفــت: مســول ایــن کار 
بــا  امــور دام اســت و اخیــراً  شــرکت پشــتیبانی 
جلســه ای کــه بــا مدیرعامل این شــرکت داشــتیم 
وی عنــوان کــرد کــه بــر اســاس ایــن مصوبــه اگــر 
قیمــت دام ســبک در داخــل از ۵۵هــزار تومــان 

باالتر برود صادرات متوقف خواهد شد.
مدیرعامــل اتحادیــه سراســری دامــداران بــا 
اشاره به اینکه هم اکنون قیمت دام سبک به طور 
متوســط حــدود ۵۴ تــا ۵۵ هــزار تومان اســت اما 
خرید و فروش نمی شود، افزود: به محض شروع 

قاعدتــاً  و  می کننــد  ورود  نیــز  دالالن  صــادرات، 
قیمــت مقــداری باالتــر خواهد رفــت. بنابراین اگر 
دولــت بخواهــد صــادرات را قطــع کند عمــالً هیچ 
اتفــاق خاصــی در ایــن حــوزه نمی افتــد و صادرات 

دام های سبک شروع نشده، متوقف می شود.

محمدرضــا بهرامــن، عضــو هیات نمایندگان 
اتــاق تهــران و رئیــس خانــه معــدن، در نامــه ای 
بــه رئیــس کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس 
خواســتار تاییــد نشــدن طــرح نماینــدگان، مبنی 
بر»اختصــاص 5درصــد درآمــد فــروش معــادن 
واگذارشــده بخــش خصوصی به شــهرهای محل 

استقرار معدن« شد.
اواخــر  کــه  نماینــدگان مجلــس در طرحــی 
شــهریور ســال جــاری اعــالم وصــول شــده و در 
دســت بررســی اســت چنیــن مقــرر کرده انــد کــه 
۵درصــد از درآمــد فروش معدن بخش خصوصی 
کــه  حوزه هــای  در  آبــادی  و  عمــران  منظــور  بــه  
معــادن در آن قــرار دارد، اختصــاص پیــدا کنــد تا 
بــه بازســازی، توســعه و عمــران شهرســتان های 
محل معادن با اولویت روســتاها صرف شــود اما 
رئیــس خانه معدن در نامه ای به عزت هللا اکبری 
تاالرپشــتی، رئیــس کمیســیون صنایــع و معــادن 
مجلس شــورای اســالمی با برشــمردن مشــکالت 
این طرح و نواقص و تبعات آن، خواســته اســت 

که این طرح مورد تایید قرار نگیرد.
نگــرش تدوین کنندگان این طرح در مجلس 
از  آن اســت کــه حقــوق دولتــی دریافــت شــده 
و  بــوده  انــدک  کشــور،  در  فعــال  ۶۵۰۰معــدن 

به دلیــل ناچیــز بودن آن انگیزه ایــی برای دریافت 
وجود ندارد و تاثیری هم از منظر زیست محیطی 
و انســانی در حوزه هایــی کــه معــادن در آن قــرار 

دارد ایجاد نمی کند.
آنــان در ایــن طــرح دولت را مکلــف کرده اند 
کــه در الیحــه بودجــه، عــالوه بــر حقــوق دولتــی 
درآمــد  از  ۵درصــد  معــادن،  قانــون  در  منــدرج 
فــروش معــادن واگذار شــده بخــش خصوصی به 
 عنوان منابع دریافت و به حساب خزانه داری کل 
واریز و ســپس بالفاصله به عنوان مصارف آن به 

شهرستان محل معدن تخصیص دهد.
ایــن طــرح البتــه بــا واکنــش فعــاالن حــوزه 
معــدن مواجه شــده و محمدرضــا بهرامن، رئیس 
خانه معدن، برای توقف بررســی این طرح اقدام 
بــه نامه نــگاری بــا مجلــس کــرده اســت. در نامــه 
بهرامــن کــه بــه نقــاط ضعــف و قوت طرح اشــاره 

شده، آمده است:
۱- اساســاً چارچوب حقوق دولتی معادن در 
ماده ۱۴ قانون معادن هم به لحاظ وصول و هم 
به لحاظ هزینه کرد به تفصیل بیان شده است و 
پیش بینی شــده اســت که مبنای محاســبه آن به 
نرخ روز در سر معدن و به صورت استخراج شده 
یا کانی آرایی شــده یا فرآوری شــده در چهارچوب 

و  صمــت  وزارت  پیشــنهاد  بــا  مصــوب  بودجــه 
تصویب شورای عالی معادن تعیین شود.

قانــون   ۱۴ مــاده   ۶ تبصــره  اســتناد  بــه   -۲
معــادن دولــت مکلــف اســت ۱۵درصــد از حقــوق 
اســتان  اعتبــارات همــان  بــه  را  دولتــی وصولــی 
اضافه کند، به طوریکه تمام اعتبار یادشده برای 
ایجــاد زیرســاخت و رفــاه و توســعه شهرســتان با 
اولویــت بخشــی کــه معــدن در آن واقــع شــده، 

اختصاص یابد .
 ۳- بــه اســتناد مــاده ۲۹ قانــون معــادن، به 

منظور ایجاد ثبات در محاســبات اقتصادی تولید 
مــواد معدنــی، مقرراتــی کــه منجــر بــه تحمیــل 
هزینه غیرمرتبط و سربار برای تولید مواد مذکور 
می شــود از تاریخ تصویب این قانون، کان لم یکن 
تلقــی می شــود؛ بــر اســاس استفســاریه همیــن 
ماده در مجلس شــورای اســالمی، منظور از ماده 
۲۹ قانــون معادن مصــوب۲۷/ ۱۳۷۷/۰۲مجلس 
شورای اسالمی لغو کلیه قوانین، تصویب نامه ها 
و بخش نامه هایــی اســت کــه به هر نحــو از انحاء 
اخذ مبلغی غیر از مالیات و و حقوق دولتی را از 
استخراج کنندگان مواد معدنی پیش بینی می کند 
و عوارضــی کــه در هزینــه تولیــد موثــر نیســت به 

قوت خود باقی خواهد بود.

حــال بــا لحاظ نــکات قانونی فوق و توجه به 
اصل حکیم بودن قانون گذار، بعید اســت طرحی 

از سوی نمایندگان محترم پیشنهاد شود که:
اوال: قبال مورد تقنین قرار گرفته است.

پیشــنهادی  طــرح  متعــارض  حکــم  ثانیــا: 
بــه جهــات رعایــت عدالــت و منطــق در تحمیــل 
هزینه هــای مالــی به فعــاالن معدنی کشــور در و 

ماده ۲۹ قانون معادن پیش بینی شده است.
ثالثــا: باتوجــه بــه شــرایط اقتصــادی طیــف 
گســترده  مــواد معدنــی کشــور حتــی قانون گــذار 
قبــالً قابــل تعدیــل کــردن حقــوق دولتــی را نیــز 
پیش بینی کرده است که از این حیث نیز اضافه 
کردن بار مالی جدید به فعالیت های معدن کاری 
در تعــارض بــا حمایــت از ایــن فعالیــت اقتصادی 

کشور است.
رابعــا: اختصــاص بخشــی از حقــوق دولتــی 
معــادن بــه شهرســتان های محــل وقــوع معــدن 
نیــز همانطــور که پیش تــر مبانی قانونــی آن ذکر 
شد، پیش بینی شده است که اضافه کردن حکم 
مشــابه بــا روش صحیــح قانون گــذاری مطابقــت 

نخواهد داشت.
خامسا: این نکته مهم همیشه برای فعاالن 
معدنــی کشــور محــل ســوال اســت کــه بــرای یک 

فعالیــت اقتصادی چنــد مبنای وصول متنوع اخذ 
عوارض دولتی و غیره باید وجود داشــته باشــد؟ 
حقــوق دولتــی، مالیــات، بیمــه، مبلــغ پیش بینی 
شــده در بنــد ۵ مــاده ۴۳ قانــون برنامــه ششــم 
و هزینه هــای غیرمترقبــه کــه تعدد آن هــا و ثبات 
نداشــتن و بــاال بودن ارقــام مذکور اغلب فعالیت 
معدنــکاری بخــش خصوصــی علی الخصــوص در 
معــادن کوچک تــر را غیرقابــل توجیــه اقتصــادی 

می کند.
بــه  مجلــس  مصوبــات  در  نبایــد  سادســا: 
گونــه ای عمــل شــود که احــکام دائمــی مصرح در 
قوانیــن مقدم تــر، نادیــده گرفته شــود کــه احکام 
دائمی همواره با لحاظ جهات اساسی موضوعات 
هماننــد احــکام مربــوط بــه حقوق دولتــی معادن 
تصویب شده اند. بنابراین مخدوش کردن احکام 
دائمــی قوانیــن بواســطه احــکام بودجــه ســاالنه 
بدعتی اســت که آثار ســوء آن علی الخصوص در 

حوزه اقتصاد کشور جبران ناپذیر خواهد بود.
علیهــذا بــا توجــه بــه نــکات فــوق پیشــنهاد 
طریــق  از  صدراالشــاره  طــرح  موضــوع  می شــود 
شــورای  مجلــس  معــادن  و  صنایــع  کمیســیون 
فعــاالن  و  تولیدکننــدگان  ملجــاء  کــه  اســالمی 

اقتصادی کشور است، مورد تایید واقع نشود.

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای 
اســامی بــا اشــاره بــه برخــی شــبهه ها کــه در 
روزهــای اخیــر در پــی اعام وصــول یک طرح در 
قــوه مقننــه دربــاره پیش بینــی مجــازات حبــس 
صادرکنندگانــی کــه ارز را بازنگرداننــد ایجــاد و 
ســبب نگرانــی صادرکنندگان شــده اســت تاکید 
کرد که جای هیچ نگرانی نیست و این طرح نیز 

وجهه قانونی ندارد.
محمدرضــا پورابراهیمــی بــا ارائــه توضیــح و 
شفاف ســازی در ایــن زمینه ضمــن تاکید بر اینکه 
طرح مذکور به کمیســیون اقتصادی ارجاع شــده 
اســت گفــت: ِصــرف اعــالم وصــول یــک طــرح بــه 
منزلــه تصویــب آن در کمیســیون های مربوطــه یا 
صحــن نیســت ضمــن اینکــه ایــن طرح بــا قوانین 
مــادر نیــز مشــکل دارد و احتمــال تصویــب آن به 

این شکل وجود ندارد.
او تصریــح کــرد: برخــی موارد پیشنهادشــده 
در ایــن طــرح ماننــد زندانی کــردن صادرکنندگان 
بــه علــت پیمان ســپاری ارزی کــه اخیــرا در فضای 
اقتصادی کشور نیز مطرح شده و دغدغه ای برای 
صادرکننــدگان ایجــاد کرده، وجهه قانونی ندارد و 

فعاالن اقتصادی نگران نباشند.
پورابراهیمــی در ایــن زمینه توضیــح داد: یک 
طــرح از ســوی عــده ای از نماینــدگان مجلــس بــه 
کمیســیون اقتصــادی مجلــس رســیده کــه بــر این 
اساس، تمامی صادرکنندگان باید به مدت سه ماه 
ارز حاصــل از صــادرات را بــه بانــک مرکــزی تحویل 
دهند که اگر از آن خودداری شــود، صادرکننده در 
مرحله نخســت ۲ برابر ارزش کاال جریمه نقدی و 
در مرحله بعد به لغو کارت بازرگانی و نیز حبس از 

۶ ماه تا یکسال محکوم می شود.
او با اشاره به اینکه درباره طرح های مجلس 
شورای اسالمی کافیست ۱۵نفر از نمایندگان آن 
را امضا کنند تا اعالم وصول شود اظهار کرد: هر 

طرحــی فــارغ از محتــوا و مختصــات آن، پــس از 
امضــای ۱۵نماینده در دســتور کار قرار می گیرد و 
هیات رئیسه باید اعالم وصول آن را انجام دهد.

مجلــس  در  راور  و  کرمــان  مــردم  نماینــده 
شــورای اســالمی ادامه داد: پیشــنهاد و ارائه این 
طــرح از ســوی تعــدادی از نماینــدگان بــه منزلــه 
علنــی  صحــن  و  تخصصــی  کمیســیون  مصوبــه 
نیســت بلکه تنها یک طرح پیشــنهادی اســت که 

بررسی می شود.

اطاعات طرح با مصوبات سران 
قوا مغایرت دارد و قابل اجرا 

نیست
او بــا بیــان اینکــه در مقــررات بانــک مرکــزی 
و مصوبــات ســران قــوا بــر بازگشــت ارز حاصــل 
اســت تصریــح  تاکیــد شــده  از صــادرات کشــور 
کــرد: آنچــه در ایــن طــرح آمــده در عمــل مغایــر 
بــا مصوبــات قبلــی اســت و امــکان اجرایی شــدن 
را نــدارد زیــرا اساســا نــوع کاالهــا و نحوه تســویه 
متفــاوت اســت و هرکــدام از نظــر زمانــی مــدت 
خاصی را می طلبد لذا در واقع این طرح یک ایده 

را مطرح کرده و قابلیت اجرا ندارد.
پورابراهیمــی افــزود: صرفنظــر از مختصــات 
و اطالعــات طــرح پیشــنهادی، مبنــای کار مــا نیــز 
بررســی اوضــاع موجــود کشــور و نگاه به شــرایط 
بــا  اگــر شــرایط تحریمــی را  کلــی اســت، یعنــی 
اقدامــات دولــت ســیزدهم روان تــر کنیــم، وضــع 
بازگشــت ارز حاصــل از صادرات نیــز می تواند در 

سال های آتی بهبود یابد.
او یــادآور شــد: زمانی کــه در تحریم نبودیم 
وجــود  کشــور  در  ارزی  پیمان ســپاری  قانــون 
را  ارز خــود  تمامــی صادرکننــدگان  امــا  نداشــت 
برمی گرداندنــد و از زمانــی کــه کشــور بــا چالــش 

مصــارف ارز در دخــل روبــه رو شــد بــه ایــن وضــع 
وارد شدیم زیرا حوزه تحریم ها به ما اجازه تکرار 

اوضاع عادی را نمی دهد.
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای 
اسالمی گفت: در صورتی که مسائل تحریم ها را 
رفع کنیم، می توانیم به شرایط پیش از تحریم ها 
و لغو پیمان ســپاری ارزی بازگردیم و مســیر روان 

تجارت خارجی ما استمرار پیدا می کند.
او بیــان کــرد: مجموع صــادرات منابع نفتی 
و غیرنفتــی مــا پیــش از آغــاز تحریم هــا ســاالنه 
۸۰میلیــارد دالر بــود امــا از زمــان تحریم هــا ایــن 
آمــار کاهــش یافته و نقــل و انتقال ارز در اختیار 
صادرکننــده نیســت، محدودیت هــای خارجــی و 

داخلی ما اساسا ایجاد مشکل کرده است.
بــه  یادشــده  طــرح  افــزود:  پورابراهیمــی 
کمیسیون اقتصادی ارجاع شده و قرار است که در 
دستور کار قرار گیرد اما به فعاالن اقتصادی اعالم 
می کنیــم روال کار مــا در بررســی بــر مبنای قوانین 
اصلی است و مصوبات ستاد هماهنگی سران قوا 
نیز پس از تایید رهبری همان مبنای قانون است.

بــا  مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  رئیــس 
بیــان اینکــه ایــن موضوعــات در نشســت ســران 
مســاله  از  اعــم  همه جوانــب  رعایــت  بــا  قــوا 
تحریــم، روان ســازی صــادرات کشــور، حمایــت از 
صادرکننــده و تعهــدات ارزی مطــرح شــده اســت 
گفــت: البتــه همزمــان با این موضــوع با صراحت 
از  دالر  یــک  نمی دهیــم  اجــازه  می کنیــم  اعــالم 
صــادرات در خارج از کشــور باقــی بماند و تمامی 
ایــن منابــع با روش های قانونی مشــخص باید به 

ساختار اقتصادی کشور بازگردد.
او تاکیــد کــرد: مبنــای کار مــا نیــز در ایــن 
حوزه تصمیم های قانونی اســت که بعضا مصوبه 
شــورای هماهنگی ســران قوا و تایید مقام معظم 
رهبری را دارد و بخشی هم مبنای قوانینی است 

که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد.
کمیســیون  کــرد:  عنــوان  پورابراهیمــی 
اقتصادی این طرح را در دستور کار قرار می دهد 
و اگــر صادرکننــدگان نکتــه ای داشــتند کــه بتواند 
کار قبلی را تکمیل کند، با آنان همکاری می کنیم 
در غیر این صورت پیش بینی می شود کمیسیون 
اقتصــادی طرح ارائه شــده را نقــض قوانین قبلی 
تلقــی و بــا آن مخالفــت کنــد لــذا ایــن دغدغه که 
بــا صادرکنندگان بــه صورت زندانی کردن برخورد 
شــود حتی در طرح موضوع مورد نظر ما نیســت 

و موضوعیت ندارد.

در وضع کنونی باید به 
صادرکننده کمک کنیم

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای 
اســالمی ادامه داد: باید در وضع اقتصادی فعلی 
بــه روش های مختلف بــه صادرکنندگان در زمان 
بــه  کــه جریــان دسترســی  تحریــم کمــک کنیــم 
منابــع ارزی را داشــته باشــند؛ ضمــن آنکــه اجازه 
نمی دهیــم یــک دالر از منابــع ارزی ما در خارج از 
کشور بماند و تمامی تعهدات را از صادرکنندگان 
در بازه زمانی مشــخص در رویه علمی و منطقی 

می خواهیم که مطالبه جدی ماست.

پیش بینی برداشته شدن 
محدودیت های تحریمی

اعضــای  بیــن  نشســتی  امــروز  گفــت:  او 
بانــک  کل  رئیــس  بــا  اقتصــادی  کمیســیون 
مرکــزی برگــزار می شــود کــه یکــی از بحث های ما 
روان ســازی تجارت و بهبود شــرایط نقل و انتقال 
منابــع برای صادرکننــدگان خواهد بود؛ همچنین 
با روند فعلی دولت سیزدهم پیش بینی می کنیم 
بخشی از محدودیت های تحریمی کشور بتدریج 

برداشته شود.
در  دارم  اعتقــاد  داد:  ادامــه  پورابراهیمــی 
صورتــی که زیرســاخت ناشــی از محدودیت را به 
حداقل برسانیم چرخه ارز ناشی از صادرات خود 

به خود اصالح می شود.
او افــزود: نحــوه تســهیل امــور صــادرات در 
ضوابط و مقررات بانک مرکزی و شورای هماهنگی 
ایــن راســتا  اقتصــادی کشــور طــرح شــده کــه در 
تســویه ارز از طریــق منابــع نقدی، حوالــه یا کاالی 
ثبت ســفارش مورد تایید وزارت صمت یا از ســوی 
واردکننــده کاالی مــورد نیاز از روش های مشــخص 
انجــام می شــود لــذا این طــرح پیشــنهادی به علت 

وجود قوانین جاری کشور قابلیت اجرا ندارد.

کشتار دام های آبستن بی سر و صدا ادامه دارد
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پاسخ مجلس به شبهه حبس صادرکنندگان

واکنش رئیس خانه معدن به طرح معادن واگذارشده به بخش خصوصی
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تالش سازمان امور مالیاتی برای 
کاهش فاصله مالیات ستانی 

هوشمند و سنتی
را هوشمندســازی اقتصــاد وزیــر حالیکــه در
مهمتریــناولویــتوزارتخانــهمیدانــد،معــاونفنــیو
حقوقــیســازمانامــورمالیاتــیضمــنبیــاناینکهاین
ســازمانبــاشــتابفــراوانبــهســمتهوشمندســازی
مــیرود،توضیحاتیدربارهاقداماتاینســازمانبرای

تحققنظاممالیاتیهوشمندارائهکرد.
محمــود علیــزاده در گفت وگــو بــا ایســنا، دربــاره 
بــه صــورت  مالیاتــی  فرآیندهــای  از  میــزان  چــه  اینکــه 
الکترونیکــی انجــام می شــود، اظهار کرد: نحــوه مطالبه، 
ابــاغ و دریافــت اظهارنامــه مالیاتــی کامــا بــه صــورت 
الکترونیکــی انجــام می شــود. همچنیــن، طبــق ماده ۹۷ 
قانون مالیات های مســتقیم با اســتفاده از اطاعاتی که 
در ســامانه ســازمان امــور مالیاتــی وجــود دارد، برمبنای 
آن مــاک و معیــار تعییــن میــزان ریســک پرونده هــا و 
مودیــان مالیاتــی قــرار می گیرد و به اســتناد آن بخشــی 

از پرونده ها کاما از مرحله رسیدگی خارج می شوند.
و  فرآینــد رســیدگی  افــزود: در حــال حاضــر،  وی 
حسابرســی مالیاتــی بــا عامــل انســانی انجــام می شــود 
و باقــی مــوارد )اخــذ اظهارنامــه، صــدور برگ تشــخیص، 
پرداخــت مالیات( به صورت الکترونیکی انجام می شــود 
کــه تمام آن ها را مکانیزه شــدن نظــام مالیاتی می دانیم 
تمــام  کــه  اســت  ایــن  معنــای  بــه  امــا هوشمندســازی 
تجزیــه، تحلیل و محاســبات اطاعــات را صرفا در درون 
فرآیندهــای مالیاتــی تعریف کنیم و عامل انســانی را به 

حداقل برسانیم.  
علیزاده ادامه داد: ســازمان امور مالیاتی با شــتاب 
فــراوان بــه ســمت هوشمندســازی مــی رود کــه بــا پیاده 
ســازی قانون پایانه های فروشــگاهی و ســامانه مودیان 
کــه مبنــای اصلــی هوشمندســازی نظــام مالیاتی کشــور 
است،   اطاعات موردنیاز به صورت مطلوب در اختیار 
ســازمان قــرار می گیــرد تــا معیــار تشــخیص و داده مبنا 

کردن فرآیندهای مالیاتی باشد.  
قانــون  گفــت:  مالیاتــی  امــور  ســازمان  معــاون 
پایانه هــای فروشــگاهی در حــال اجــرا و فراگیــر شــدن 
است و بر مبنای آن صدور صورتحساب الکترونیکی در 
ســطح کشــور شــروع می شــود که این صورت حساب ها 
در ســامانه های مودیــان قــرار می گیــرد و مــاک و مآخــذ 

تجربه و تحلیل و مطالبه مالیات خواهد بود.  
وی در پایــان ســخنانش مطــرح کــرد کــه ســازمان 
امــور مالیاتی یکســری برنامه هــای راهبردی در خصوص 
هوشمندســازی فرآیندهــا و ســاختارهای نظــام مالیاتی 

دارد که در حال پیاده سازی است.

دستور رئیس جمهوری برای 
تداوم واکسیناسیون عمومی 
رئیسجمهــوریبــاتاکیــدبراینکهواکسیناســیون
عمومیبایدباقوتادامهیابد،گفتکهدانشگاهیان
وصاحبانتریبوندرترغیبوتشویقمردمبهرعایت
شــیوهنامههایبهداشــتیوواکســینهشــدندربرابــر

ویروسکرونانقشبسزاییدارند.
بــه گــزارش پایگاه اطاع رســانی ریاســت جمهوری،   
آیــت هللا ســید ابراهیــم رئیســی در جلســه ســتاد ملــی 
مقابلــه بــا کرونــا با مرور دســتاوردهای مهــم در تولید و 
واردات واکســن کرونــا گفــت: وزارت بهداشــت، درمــان 
و آمــوزش پزشــکی بایــد از واکســن تولیــد شــرکت های 
داخلــی حمایــت کند تــا محصوالت  آنان بــا کیفیت الزم 

به بازار عرضه شود.
رئیس جمهــوری بــا قدردانــی از کشــورهایی کــه در 
ارســال واکســن به ایــران همکاری می کننــد، اظهار کرد: 
از همه کشــورهایی که واکســن ارســال کرده اند به ویژه 
از کشــور چیــن صمیمانــه قدردانــی می کنــم و معتقــدم 
اینگونــه همکاری های انسان دوســتانه همــواره باید بین 

کشورهای دوست و منطقه ادامه پیدا کند.
وی با بیان اینکه ادامه راه مقابله با بیماری کرونا 
نیازمنــد تدویــن نقشــه راه جامــع اســت، ادامــه داد: در 
ایــن نقشــه  راه بایــد همــه مــوارد بهداشــتی، اجتماعــی، 
اقتصادی و درمانی به طور دقیق لحاظ شود تا با روشن 
کــردن وضــع آینــده، مــا را از اقدامــات انفعالــی در برابر 

شیوع بیماری خارج کند.
رئیس دولت سیزدهم واکسیناسیون را از راه های 
پیشــگیری دانســت کــه البتــه کافــی نیســت و در ایــن 
تبعــات خطرناکــی  عادی انــگاری می توانــد  گفــت:  بــاره 
داشــته باشــد بنابرایــن از مــردم تقاضــا می کنــم در کنار 
واکسیناســیون، شیوه نامه های بهداشتی را هم با دقت 

رعایت کنند.
اصــول  کامــل  رعایــت  لــزوم  یــادآوری  بــا  رئیســی 
دانشــگاه ها،  مــدارس،  بازگشــایی  رونــد  در  بهداشــتی 
ورزشــگاه ها و نماز جمعه، گفت: مســئوالن مربوطه در 
روند این بازگشــایی ها باید برنامه ریزی ها و نظارت های 

الزم را انجام دهند تا سامت مردم به خطر نیفتد.
رئیس جمهــوری بــا تاکیــد بــر اهمیــت اقنــاع  افــکار 
بــه موقــع و دقیــق در زمینــه  عمومــی و اطاع رســانی 
بیمــاری کرونــا، گفت: سیاســت ما در این مــورد اقناعی 
اســت نــه اجبــاری و بــر ایــن بــاور هســتیم کــه بــا تبیین 
و روشــنگری می تــوان اعتمــاد مــردم را جلــب و آنــان را 
همراه کرد. وی همچنین پاســخگویی به شــبهات مطرح 
در فضای مجازی درباره درمان کرونا را ضروری دانست 
و افزود: دانشگاه های علوم پزشکی باید بخشی را برای 
پاســخ علمی و منطقی به شــبهاتی که مطرح می شــود، 

اختصاص دهند.
رئیســی بــا تاکیــد مجــدد بــر کنتــرل دقیــق ورود و 
خــروج در مرزهــا و فرودگاه هــای بیــن المللــی کشــور، 
اظهــار کــرد: اســتانداران اســتان های مــرزی و مســئوالن 
مربوطــه بایــد ورود و خــروج از کشــور را به دقت کنترل 
کننــد و ورود بــه کشــور حتمــا بــا واکسیناســیون همراه 
باشد. وی با مرور اینکه کاهش محدودیت های کرونایی 
باید با ضوابط همراه باشد، گفت: سیر نزولی بیماری با 
اجرای طرح شــهید ســلیمانی، آموزش عمومی و رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی از شرایط کاهش محدودیت ها 

است که باید به آنها توجه شود.

اخبـــــــــــــــــار

سخنگویقوهقضائیهازمحکومیتقطعی
ولیهللاسیف،رئیسسابقبانکمرکزیبه۱۰ 
ســالوســیداحمــدعراقچیمعــاونوقتارزی
بانــکمرکــزیبــههشــتســالحبــستعزیــری

خبرداد.
قضائیــه،  قــوه  رســانه  مرکــز  گــزارش  بــه 
اول،  ردیــف  متهــم  افــزود:  خداییــان  ذبیــح هللا 
ولــی هللا ســیف رئیس وقــت بانک مرکــزی متهم 
بــه برهــم زدن نظــم و آرامــش بــازار ارزی کشــور 
و زمینــه ســازی برای خرید و فــروش غیر قانونی 
ارز بــه میــزان ۱۵۹ میلیــون و ۸۰۰ هــزار دالر و 
۲۰ میلیــون و ۵۰۰ هــزار یورو و همچنین اهمال 
و ســوء مدیریــت در دوران مســئولیت خــود، بــه 
تحمــل ۱۰ ســال حبــس تعزیــری محکــوم شــده 

است.
ســید  دوم،  ردیــف  متهــم  داد:  ادامــه  وی 
احمــد عراقچــی معــاون وقــت ارزی بانــک مرکزی 
نیــز متهــم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی 
کشــور و زمینــه ســازی بــرای خرید و فــروش غیر 
قانونــی ارز بــه میــزان ۱۵۹ میلیــون و ۸۰۰ هــزار 
دالر و ۲۰ میلیــون و ۵۰۰ هــزار یــورو و اهمــال و 
ســوء مدیریت در دوران مسئولیت خود به تحمل 
هشت سال حبس تعزیری محکوم شده است.

خداییــان اظهــار کــرد: متهــم ردیــف ســوم، 
ســاالر آقاخانــی متهــم بــه خریــد و فــروش غیــر 
قانونــی ارز و همچنیــن پرداخــت رشــوه بــه میثم 
خدایــی، کارمنــد نهــاد ریاســت جمهــوری وقــت و  
سید رسول سجاد مدیر وقت بین الملل معاونت 
ارزی بانــک مرکــزی، به تحمــل ۱۳ ســال حبــس 

محکوم شده است.
دیگــر  از  خدایــی  میثــم  کــرد:  اضافــه  وی 

متهمیــن ایــن پرونده نیز به اتهام دریافت رشــوه 
و مشــارکت در خریــد و فــروش غیــر قانونــی ارز 
به تحمــل پنــج ســال حبــس تعزیــری و پرداخــت 
و  ماخــوذه  وجــه  قیمــت  معــادل  نقــدی  جــزای 

انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد.
ســخنگوی قــوه قضائیه گفت:  ســید رســول 
ســجاد مدیر وقت بین الملــل معاونت ارزی بانک 
مرکــزی نیــز یکــی از متهمیــن دیگــر  ایــن پرونــده 
اســت کــه بــه اتهام مشــارکت در خریــد و فروش 
غیــر قانونــی ارز و اخــذ رشــوه بــه تحمــلِ هفــت 
سال و هفت ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای 
نقــدی معــادل قیمــت اقــام دریافتــی و انفصــال 

دائم از خدمات دولتی محکوم شده است.
وی ادامــه داد: ایــن پرونــده در مجمــوع ۱۰ 
متهــم داشــته کــه در میــان آن هــا برخــی دیگــر از 
مدیــران بانــک مرکــزی نیــز وجــود دارنــد کــه بــه 
حبــس محکــوم شــده انــد، ضمــن آنکــه برخــی از 
این متهمین، پرونده های دیگری هم دارند که در 

حال رسیدگی در مراجع قضائی است.
ســخنگوی قــوه قضائیه تصریح کــرد: احکام 
صــادر شــده بــرای ایــن محکومیــن قطعــی و الزم 

االجرا است.
خداییــان گفــت: پرونــده دیگــری در همیــن 
توزیــع  و  ارز  عمــده  قاچــاق  بــه  مربــوط  راســتا 
غیرقانونــی ســکه و مقادیــر زیادی طــا مربوط به 
مقطــع زمانی دیگــری غیر از مقطع زمانی پرونده 
مــورد اشــاره، بــا کیفرخواســت بــه دادگاه ویــژه 

رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شده است.
 وی ادامه داد: دستگاه قضائی با هر فردی 
که به بیت المال خیانت کند با قاطعیت برخورد 

خواهد کرد.

رئیــسجدیدهیاتعاملصندوقتوســعه
ملــیگفــتکــهبایــدمشــخصشــودازمنابــع
ورودیصنــدوقچنــددرصــدتثبیتی،توســعهای
وچنــددرصــدثــروتآینــدگانخواهــدبودچون
منطقاساســنامهنشــانمیدهدکهمنابعبرای

آیندگاناست.
بــه گــزارش فــارس، مراســم معارفــه رئیــس 
هیات عامل صندوق توسعه ملی با حضور رئیس 

سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.
در این مراسم مهدی غضنفری رئیس جدید 
هیــأت عامــل صندوق توســعه ملی بــا بیان اینکه 
فرصــت محــدودی برای برنامه ریــزی در پیش روی 

ما اســت، اظهار کرد: طبق آمارهای ســال ۲۰۱۸، 
۸۱ صندوق در ۵۰ کشور وجود دارد که در برخی 

کشورها چند صندوق سرمایه گذاری دارند.
وی بــه چالــش در اهــداف صنــدوق توســعه 
ملــی پرداخت و گفت: ســه نــوع جهت گیری برای 
صندوق توسعه ملی متصور است که یکی از آنها 
جایــگاه تثبیتــی بــوده که هــرگاه درآمدهای نفتی 
کــم شــد، منابع صنــدوق جایگزین شــود. دومین 
نــگاه، جایگاه توســعه ای بوده کــه با بودجه کاری 
ندارد و سومین جایگاه، تسهیل ثروت بین المللی 

بوده که هدف اصلی آن برای آیندگان است.
غضنفری اضافه کرد: ۵۰ درصد صندوق های 

بین المللــی مربــوط بــه آینــدگان یا ثروت اســت و 
هیچ کــس حــق نــدارد از آن بــرای بودجــه جــاری 
یــا طرح هــای اجتماعــی کــه پــول آن بازنمی گردد، 

استفاده کند.
رئیــس جدیــد هیــات عامل صندوق توســعه 
دارایی هــای  حجــم  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  ملــی 
صندوق هــای دنیــا ۸ هــزار میلیــارد دالر بــرآورد 
شــده گفت: کشــورهایی که صــادرات نفت دارند 
6۰ درصــد از ایــن دارایی هــا )4۵۰۰ میلیارد دالر( 
در اختیــار دارنــد و ۳۵۰۰ میلیارد دالر دیگر برای 
کشــورهای غیرنفتی اســت. همچنین ۱۰ صندوق 
اول دنیــا ۷۰ درصــد دارایی هــا را دارنــد و صندوق 

توســعه ملــی ایــران در رتبــه بیســت و ســوم قرار 
دارد. صنــدوق نــروژ نیــز بــا یک هزار میلیــارد دالر 

دارایی در جایگاه اول است.
وی بــا یــادآوری برنامه ریــزی بــرای ورودی 
و خروجــی منابــع و اصــاح فرایندهــای داخلــی 
بایــد  کــرد:  تصریــح  ملــی  توســعه  صنــدوق 
صنــدوق  ورودی  منابــع  از  کــه  شــود  مشــخص 
چند درصد تثبیتی، توســعه ای و ثروت آیندگان 
خواهــد بــود. منطــق اساســنامه نشــان می دهد 
کــه منابــع برای آیندگان اســت و باید ارزش آن 
افزایــش یابــد و نــه اینکــه منابــع صنــدوق ســیر 
نزولی پیدا کند. همچنین متنوع ســازی مصارف 

و ســرعت بازگشــت مطالبات در دســتورکار قرار 
خواهد گرفت.

رئیــس هیــأت عامــل صنــدوق توســعه ملی 
خواســتار تفویض اختیارات هیــأت امنا به هیأت 
عامــل شــد و گفــت: شــفاف شــدن حســاب ها، 
از  اســتفاده  و  بین المللــی  بازارهــای  در  حضــور 
بــه  کمــک  بانک هــا  و  بخش هــا  ســایر  و  اعتبــار 
جدیــد  رویکردهــای  از  صادراتــی  فعالیت هــای 
خواهــد بــود. همچنین پیشــنهاد می شــود بخش 
ســرمایه گذاری خارجــی وزارت اقتصاد به صندوق 
توســعه ملــی ملحــق شــود تــا بتــوان بــا تمرکــز 

بیشتری در این راستا گام برداشت.

ســخنگویشــوراینگهبــانگفــتکههیات
عالــینظــارتمجمــعتشــخیصمصلحــتنظــام
جایــگاهقانونــیداردوبراســاسمقرراتیتحت
عنواننظارتبرحسناجرایسیاستهایکلی

نظامداردبرمصوباتنظارتمیکند.
بــه گــزارش ایرنا، هــادی طحــان نظیــف روز 
شــنبه در نشســت خبــری در جمــع خبرنــگاران با 
تشــریح نظــرات شــورای نگهبان دربــاره مصوبات 
مســکن  تولیــد  جهــش  طــرح  گفــت:  مجلــس 
مــورد تاییــد شــورای نگهبــان قــرار گرفــت و ابــاغ 
شــد. امیــدوارم اجــرای دقیــق ایــن قانــون یکــی از 

دغدغه های مردم و جوانان را مرتفع کند.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: اعضای 
ســاماندهی  طــرح  بــه  نســبت  نگهبــان  شــورای 
خــودرو چنــد ابهــام داشــتند که مجلــس باید این 
ابهامــات را مرتفــع کنــد. ابهامات شــورای نگهبان 

درباره این مصوبه ۲ یا سه مورد است.
وی اضافه کرد: هیات عالی نظارت بر حسن 
اجــرای سیاســت های کلی نظام هــم ایراداتی را به 
این طرح وارد کرده است که اگر همه این ایرادات 
برطرف شود، ما اشکالی به مصوبه مجلس درباره 

ساماندهی صنعت خودرو نداریم.
ایــن کــه پنجمیــن  بــا بیــان  طحــان نظیــف 
ابــاغ سیاســت های کلــی انتخابــات  از  ســالگرد 

گذشت، گفت: در مهر ۹۵ رهبر انقاب اسامی 
ایــن سیاســت ها را ابــاغ کردند که دســتگاه های 

مختلفی مخاطب این سیاست ها بودند.
ایــن  در  متعــددی  مــوارد  در  افــزود:  وی 
سیاســت ها اشــاراتی داریــم کــه نظــام انتخاباتی 
مــا مشــکاتی دارد کــه البتــه راهکارهایــی وجــود 
دارد خروجی این پنج ســال نشــان داد که آن چه 
مدنظــر بود اتفاق نیافتاد البته تاش هایی شــده 
اســت امیــدوارم بــا نــگاه مثبــت مجلــس و دولت 
اتفاقــات بهتــری شــاهد باشــیم مــا هــم در شــورا 
ظرفیت نظارتی خود را در اختیار دستگاه ها قرار 

میدهیم.
بــه  پاســخ  در  نگهبــان  شــورای  ســخنگوی 
ســوالی درباره محرمانه بودن اموال مســووالن و 
اینکــه اگــر مجلس قید محرمانگــی را حذف کند، 
چــه می شــود گفــت: در خصــوص اصــاح طــرح 
رســیدگی بــه دارایــی مســووالن متــن جدیــدی به 
تصویــب مجلــس نرســیده اســت. مصوبــه فعلــی 
مصوبــه مجمع اســت و چنانچــه مصوبه ای خاف 
شرع و قانون اساسی نباشد شورا تایید می کند.
وی بــا بیــان اینکــه قانــون حاکــم نســبت به 
اعــام دارایــی مقامــات و مســووالن قانون مجمع 
اســت، گفــت: شــورای نگهبان جزو دســتگاه های 
پیشــتاز در اجــرای ایــن قانــون بــود و اگر مجلس 

مصوبه را اصاح کند ما بررسی می کنیم.
طحــان نظیــف در پاســخ بــه ســوالی دربــاره 
برخــی اظهارنظرهای اعضای شــورا گفت: مواضع 
شــورا از ســوی ســخنگو این شــورا اعام می شود 
ممکــن اســت اعضا نظر تخصصی خــود را بگویند 

اما این نظرات نظر شورا نیست.
بــه  پاســخ  در  نگهبــان  شــورای  ســخنگوی 
ســوالی درباره وظایف مجمع تشخیص مصلحت 
وظایــف  و  صاحیت هــا  مجمــوع  گفــت:  نظــام 
مختلفــی دارد. یکــی از وظایــف مجمع بر اســاس  
اصل ۱۱۲ قانون اساسی جایی است که اختافی 
بیــن مجلــس و شــورای نگهبان حادث می شــود. 
مجمــع تشــخیص مصلحــت از باب اینکــه آیا این 
موضــوع بــه مصلحــت کشــور هســت و ضــرورت 

دارد یا خیر وارد می شود.
 وی اضافه کرد: یکی دیگر از وظایف مجمع 
نظارت یا همان هیئت عالی نظارت است. تا چند 
ســال قبــل ایــن وظیفه از طرف رهبــری به مجمع 
ســپرده شــده بــود و در ســال های اخیــر بــه جمع 
برگزیــده ای از اعضــای مجمع  یعنــی هیئت عالی 
نظارت بر حســن اجرای سیاســت های کلی نظام 
ســپرده شــد و از عنوان آن هم معلوم اســت که 
وظیفه اش نظارت بر حســن اجرای سیاســت های 

کلی نظام است.

 طحــان نظیــف خاطرنشــان کــرد: اینکه چرا 
ایــن وظیفــه بــه مجمــع ســپرده شــده ایــن اســت 
کــه مجمــع پیشــنهاد دهنــده سیاســت های کلــی 
بــه رهبری بر اســاس قانون اساســی و نظارت بر 
سیاســت ها هــم بــه آن ســپرده شــده اســت. لذا 
هیات عالی نظارت بر مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام جایگاه قانونی دارد و مقرراتی تحت عنوان 
نظارت بر حســن اجرای سیاســت های کلی نظام 
دارد که بر اساس آن بر مصوبات نظارت می کند.
سخنگوی شورای نگهبان یادآورشد: ماده ۷ 
مقــررات نظارتــی مجمــع می گویــد از همــان ابتدا 
وقتــی طــرح یا الیحــه ای در مجلس اعام وصول 
می شــود یــک نســخه را رئیس مجلــس باید برای 
مجمــع یــا هیئت ارســال کند و آن هــا موظفند در 
جلســات کمیســیون ها حضــور پیدا کننــد و موارد 
مد نظرشــان را بگویند. اگر نکات آنها گفته شــد 
و به آن توجه نشــد در نهایت موارد را به شــورای 

نگهبان منتقل می کنند.
می کنــم  احســاس  کــرد:  خاطرنشــان  وی   
مراحــل قبــل در جایــی در نظــر گرفته نمی شــود. 
پیــدا  حضــور  قبــل  مراحــل  در  هیئــت  اعضــای 
نمی کنند و نظراتشــان را نمی گویند. این موضوع 
باید آسیب شناسی شود که یا دعوت نمی شوند 
یا دعوت می شوند در این نشست ها حضور پیدا 

نمی کنــد در هــر صــورت  فقــط مرحلــه آخر جدی 
گرفتــه می شــود و مــواردی را بــه شــورای نگهبــان 
منتقــل مــی کنند ما هم بر اســاس قانون موظف 
هســتیم آنچــه را کــه بــه مــا منتقــل می کننــد بــه 

مجلس منتقل کنیم.
 طحــان نظیف اضافه کرد: اگر مراحل قبلی 
به درســتی طی شــود شــاید در مرحله آخر کمتر 

شاهد بروز چنین اتفاقاتی باشیم.
 وی یــادآور شــد: البتــه سیاســت های کلــی 
نظام از یک ســنخ نیســتند و برخی از آن نیاز به 
قانونگــذاری دارد و برخــی نیــاز بــه اصــاح فرآیند 
قانون هــای  بایــد  برخــی هــم  و در  دارد  اجرایــی 
موجــود اصاح شــود.  ســخنگوی شــورای نگهبان 
در پاسخ به سوال دیگری درباره طرح ساماندهی 
واردات خــودرو گفت: هر چیزی که به نفع مردم 
و کشــور باشــد مــا بــا آن موافقیــم، اینکــه طــرح 
واردات خودرو به سود کشور و مردم هست نظر 
نمی دهم اما اینکه مغایرتی با شرع و قانون دارد 

را ما نظر می دهیم.
 وی در پاسخ به سوال دیگری درباره قانون 
نظــارت بــر رفتــار نمایندگان گفــت: قانون نظارت 
بر رفتار نمایندگان ســالها قبل تصویب شــده که 
اشــکاالتی دارد لــذا اصــاح آن را در دســتور کار 

دارند که اگر صورت گیرد بهتر خواهد بود.

و مســکن راه، تحقیقــات مرکــز رئیــس
فرونشســت اینکــه بــر تاکیــد بــا شهرســازی
درکشــوربــهمرحلــههشــداررســیدبــرایجــاد
محدودیــتبــرایبرداشــتآبهــایزیرزمینــی
درمحدودههــایفرودگاهــیوخطوطراهآهن

خبرداد.
شــکرچی زاده  محمــد  ایســنا،  گــزارش  بــه 
رئیس مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرســازی 
در خصــوص فرونشســت زمیــن و مطالعــات و 
کارشناســان  ســوی  از  شــده  ارایــه  راهکارهــای 

توضیحاتی ارایه کرد.
و  مســکن  راه،  تحقیقــات  مرکــز  رئیــس 
شهرسازی با یادآوری این مطلب که فرونشست 
زمین در کشــور به مرحله هشــدار رسید، گفت: 
بــا توجــه بــه اینکه یک ســوم دشــت های کشــور 
تحت تاثیر فرونشســت زمین قرار دارند حل این  
مشکل و یا کند کردن روند آن باید در برنامه ها 

و سیاست های دولتمردان قرار بگیرد.

کشــاورزی  الگوهــای  تغییــر  شــکرچی زاده 
آب هــای  از  برداشــت  در  تغییــر  همچنیــن  و 
معضــل  حــل  بــرای  راهکارهایــی  را  زیرزمینــی 
فرونشست و روشی برای کند کردن این مشکل 
عنــوان کــرد و افــزود: وزارت راه و شهرســازی به 
دلیــل حــوزه مســئولیت گســترده خــود و انجــام 
پروژه های مختلف در فضای ســرزمینی، بیشــتر 
از سایر دستگاه ها، تحت تاثیر فرونشست زمین 
قــرار دارد و بــه طــور ویــژه تاثیــر فرونشســت در 
فرودگاه هــا و خطــوط راه آهــن قابــل مطالعــه و 

ارزیابی است.
بــه گفته وی، انجام مطالعات فرونشســت 
به شــکل ویژه در ۱۰ فرودگاه اصفهان، مشــهد، 
کرمــان،  شــیراز،  ایــام،  یــزد،  اردبیــل،  تبریــز، 
کرمانشاه و بم از سال ۹۸ به کارفرمایی شرکت 
فرودگاه هــا در دســتور کار مرکــز قــرار گرفــت. 
بررســی نتایــج فرونشســت در ۱۰ فــرودگاه بــه 
ســرانجام رســید و گــزارش آن هفته گذشــته به 

کارفرما تحویل شد. بر اساس بررسی های مرکز 
تحقیقات، هم اکنون وضع اغلب این فرودگاه ها 
نگــران کننده نیســت. امــا از آنجاییکــه محدوده 
می توانــد  اســت  گســترش  بــه  رو  فرونشســتی 
بــه فضــای فرودگاهــی نزدیــک بشــود. بنابرایــن 
بــا اینکــه فرودگاه هــا در وضــع بحرانــی نیســتند 
همــراه  بــه  را  مخاطــره ای  آنهــا  از  اســتفاده  و 
نخواهد داشــت اما الزم اســت بــرای فرودگاه ها 
حریم هایــی را قائــل شــویم. برداشــت آب هــای 
زیرزمینی و کشــاورزی در حریم فرودگاهی باید 
مدیریــت هوشــمندانه باشــد تــا بتــوان موضــوع 
فرونشســت را حتــی االمــکان به تاخیــر انداخت 

و یا روند آن را کند کرد.
شکرچی زاده از تدوین و تنظیم درخواستی 
بــرای مدیریــت برداشــت آب هــای زیرزمینــی و 
کشاورزی در حریم فرودگاهی خبر داد و افزود: 
مقــرر شــد تــا شــرکت فرودگاه هــا بــا همراهــی 
شهرســازی،  و  مســکن  راه،  تحقیقــات  مرکــز 

درخواســتی را تهیــه و تنظیم و بــه وزیر راه ارایه 
بدهد و درخواســت بــا تصویب در هیات وزیران 
و ســازمان مدیریــت بحــران کشــور عملیاتــی و 
اجریــی شــود. بر اســاس مصوبه هیــات وزیران،   
محدودیت هایــی  نیــرو،  وزارت  و  آب  ســازمان 
را بــرای برداشــت آب هــای زیرزمینــی در پهنــه 
فرودگاه ها و در حریم فرودگاه ها انجام خواهند 
داد. الــزام هنــوز ایجاد نشــده اســت و در تاش 
هســتیم تــا بــا تصویب هیات وزیــران و همکاری 
ســازمان مدیریــت بحــران اینکار به الزام برســد. 
بــا توجــه به برداشــت های بی رویــه، این معضل 

مشکات جدی را ایجاد خواهد کرد.
و  مســکن  راه،  تحقیقــات  مرکــز  رئیــس 
شهرســازی بــا یــادآوری اینکــه در مجمــوع وضــع 
فرونشســت بــرای ۱۰ فــرودگاه مطالعــه شــده، 
بحرانــی نیســت، تاکیــد کــرد: وضع فرونشســت 
بــه گونه ای اســت کــه در فرودگاه هــا، ظرفیت و 
اســتعداد اینکــه در آینــده مشــکل جــدی ایجــاد 

شود، وجود دارد.
دیگــری  تعــداد  در  مطالعــه  انجــام  از  وی 
از فرودگاه هــای کشــور خبــر داد و گفــت: مرکــز 
تحقیقــات، هم اکنــون مطالعاتــی بــرای راه آهن 
تهــران- مشــهد انجــام شــده و توصیه هایی برای 
خطــوط  در  فرونشســت  مخاطــرات  کاهــش 
ارســال شــده  آهــن  راه  بــرای شــرکت  راه آهــن 
اســت. همچنیــن، بــرای تعدادی دیگــر از خطوط 
راه آهــن در حــال اجــرای مطالعاتــی بــا شــرکت 
راه آهــن هســتیم و تعامــل خوبــی در این زمینه 

وجود دارد.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی تاکیــد کــرد: 
مخاطــرات  کاهــش  بــه  نیــز  آهــن  راه  شــرکت 
و  دارد  توجــه  ریلــی  خطــوط  در  فرونشســت 
امیدواریــم بــا تعامل ایجاد شــده مشــکات حل 
آهــن  راه  خطــوط  جدیــد  طراحــی  شــوند.برای 
توصیه هایی داریم که حتی االمکان در مناطقی 

باشد که در زون کم فرونشست باشد.

فرونشستدرکشوربهمرحلههشداررسید
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

طرح »بورس کاال و انرژی« 
بانک رفاه آغاز شد

بانک رفاه از آغاز طرح بورس کاال و انرژی و ارائه 
انــواع خدمــات اعتباری 
ایــن  در  فعــاالن  بــه 

بازارها خبر داد.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
راســتای  در  رفــاه، 
هم افزایی بیش از پیش 
بــازار پــول و ســرمایه و 
بهره برداری متقابل این 
دو بــازار از ظرفیت هــای یکدیگر و به منظور تأمین مالی 
بنگاه های اقتصادی و کمک به رشــد و توسعه اقتصادی 
کشور؛ طرح  بورس کاال و انرژی با موضوع؛ ارائه انواع 
خدمــات اعتبــاری اعــم از بــروات، ضمانتنامه، گشــایش 

اعتبار اسنادی داخلی آغاز شد.
بــر اســاس ایــن گــزارش، جامعــه هدف ایــن طرح، 
خریــداران و فروشــندگان کاال و محصــوالت در بــورس 

کاال و انرژی است.
کســب  بــرای  می تواننــد  طــرح  ایــن  مشــموالن 
اطالعــات بیشــتر بــه پورتال اطالع رســانی بانــک رفاه به 

نشانی www.refah-bank.ir مراجعه کنند.

 رقابت ١٣ هزار داوطلب

 در آزمون استخدامی

 بانک صادرات
آزمــون اســتخدامی ســال ١٤٠٠ بانــک صــادرات با 
حضــور بیــش از ١٣هزار داوطلب در ١٩ اســتان کشــور 

برگزار شد.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
آزمــون  صــادرات، 
اســتخدامی ســال ١٤٠٠ 
بانــک صــادرات بعــد از 
مهــر   ٢٣ جمعــه  ظهــر 
ســال جــاری در تهران و 
١٨ اســتان کشور برگزار 
شــد کــه بیــش از ١٣هــزار نفــر داوطلبــان دارای مــدرک 
کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط برای 
تصدی سمت بانکدار/بانکیار )تحویلدار( در این بانک با 

هم به رقابت پرداختند.
همزمان داوطلبان مرد بومی شهر تهران که دارای 
مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر در رشته های 
مهندســی عمــران )عمران، ســازه و زلزلــه(، برق )قدرت( 
و مکانیــک )ســیاالت( از دانشــگاه های منتخــب دولتــی 
فنی-مهندســی  کارمنــد  شــغل  تصــدی  بــرای  هســتند، 
در ایــن آزمــون شــرکت کردنــد. همچنیــن ایــن بانــک در 
ایــن آزمــون از میــان داوطلبــان بومــی مــرد دارای مدرک 
تحصیلــی دیپلــم، در دو اســتان قزویــن و بوشــهر تعداد 
محدودی برای تصدی شغل نگهبانی استخدام می کند.

ایــن آزمون به طور همزمان در اســتان های تهران، 
خوزســتان،  بختیــاری،  و  چهارمحــال  ایــالم،  اصفهــان، 
زنجان، فارس، کردســتان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه 
بویراحمــد، لرســتان، مازنــدران، مرکــزی، هرمــزگان،  و 
بانکیــار  و  بانکــدار  اســتخدام  بــرای  یــزد،  و  همــدان 
)تحویلــدار( و در اســتان های قزویــن و بوشــهر عــالوه بر 
استخدام بانکدار و بانکیار )تحویلدار(، به منظور جذب 
تعداد محدودی برای تصدی شغل نگهبانی برگزار شد.

بر اساس اعالم مدیریت امور سرمایه های انسانی 
بانــک صــادرات نتایج نهایی این آزمــون حداکثر تا پایان 

آبان  سال جاری اعالم خواهد شد.

طرح شناسایی استعدادهای 
درخشان و پذیرفته شدگان 

روستایی کنکور سراسری از 
سوی پست بانک اجرا می شود
روابط عمومــی  کل  اداره  رئیــس  گفتــه  بــه 
روز  و  آذر   ۱۶ فرارســیدن  بــا  همزمــان   پســت بانک ، 
دانشــجو، طرح شناســایی و قدردانی از اســتعدادهای 
درخشــان و پذیرفته شدگان روســتایی کنکور سراسری 

سال ۱۴۰۰حائز رتبه پایین تر از ۱۰۰۰ اجرا می شود.
بــه گزارش روابط عمومی پســت بانک ، ســیدرحمان 
حســین پور اظهــار کــرد: 
بــا توجــه بــه نــگاه ویــژه 
ایــن بانک به شــکوفایی 
اقتصــادی  توســعه  و 
مناطــق  اجتماعــی  و 
روستایی و کم برخوردار 
بــا  طــرح  ایــن  کشــور، 
هدف ایفای مســئولیت 
در  بانــک  اجتماعــی 
حمایــت از نخبــگان و اســتعدادهای درخشــان و ایجــاد 
انگیزه در میان جوانان روستایی و ترویج فرهنگ علم و 

دانش در مناطق مذکور به اجرا در می آید.
هــر  از  طــرح  ایــن  براســاس  افــزود:  حســین پور 
اســتان ۵نفــر برتــر کــه دارای پایین ترین رتبــه قبولی در 
دانشــگاه های دولتــی سراســر کشــور باشــند، از طریــق 
باجه های خدمات بانکی روستایی پست بانک شناسایی 
و پــس از احــراز هویــت و صحــت کارنامــه قبولــی، در 
فهرســت نهایــی ۱۶۰نفــره افــراد دارای صالحیــت قــرار 
مــورد  گرفتــه و طــی مراســمی در ۱۶آذر روز دانشــجو 

قدردانی قرار می گیرند.
او تصریح کرد: در مراسم قدردانی از استعدادهای 
درخشــان و قبول شــدگان کنکور سراســری ســال ۱۴۰۰، 
عــالوه بــر لــوح قدردانی، جایــزه نقدی ۲۰میلیــون ریالی 
در قالب کارت هدیه پست بانک  به هر یک از آنان اهدا 

می شود.

توزیع لوازم التحریر اهدایی 
کارکنان بانک دی در مناطق 

کم برخوردار کشور
همزمان با آغاز ســال تحصیلی جدید، 2۱۰۰بسته 
میــان  در  دی  بانــک  کارکنــان  اهدایــی  لوازم التحریــر 

دانش آموزان مناطق کم برخوردار توزیع شد.
دنبــال  بــه  بانــک دی،  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 

کمپیــن  برگــزاری 
»مهربانــان مهرآفریــن« 
بانــک دی کــه  کارکنــان 
جمــع آوری  هــدف  بــا 
نقــدی  کمک هــای 
خریــد  و  کارکنــان 
بــرای  لوازم التحریــر 
مناطــق  دانش آمــوزان 
انجــام  کم برخــوردار 

شــد، تعداد ۲۱۰۰بســته لوازم التحریــر تهیه و در مناطق 
محروم کشور توزیع شد.

بســته های  ایــن  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 
لوازم التحریــر که شــامل کیف مدرســه، مــداد، خودکار، 
دفتــر، مدادرنگــی، پاک کــن، تــراش و خمیربــازی بود در 
مناطق محروم استان های خراسان جنوبی، کرمان، قم، 
اردبیل، سیســتان و بلوچســتان، کهگیلویــه و بویراحمد 

و تهران توزیع شد.
پیــش از ایــن نیــز کارکنــان بانــک دی همزمــان بــا 
اوج گیــری شــیوع ویــروس کرونــا در اســتان سیســتان و 
بــا راه انــدازی کمپیــن »قدم هــای کوچــک  بلوچســتان، 
جمــع آوری  بــا  بلوچســتان«  و  سیســتان  حیات بخــش 
کمک های نقدی، تعداد ســه دســتگاه اکسیژن ساز برای 

کمک به بیماران کرونایی این استان خریداری کردند.

بیست و هشتمین همایش 
ملی بیمه و توسعه آذر 

1400 برگزار می شود
بیست و هشــتمین همایــش ملــی بیمــه و توســعه 
بــا موضــوع »نقــش صنعــت بیمــه در رونــق اقتصــادی 
بــا محوریــت تحول دیجیتــال« ۱3تا ۱7آذر ســال جاری 

برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی 
بیمــه،  پژوهشــکده 
بیست و هشــتمین 
و  بیمــه  ملــی  همایــش 
شــش  حــول  توســعه 
شــامل  اصلــی  محــور 
دیجیتــال  »تحــول 
بیمــه؛  صنعــت 

فرصت هــا، چالش هــا، اســتراتژی ها و پیامدهــای آن در 
رونــق اقتصــادی«، »تحــول دیجیتــال صنعــت بیمــه و 
تحــول در نظــارت و قوانین و مقررات بیمه ای«، »تحول 
دیجیتــال صنعــت بیمــه و تغییــرات فضای کســب و کار و 
پیامدهــای آن در رونــق اقتصــادی«، »تحــول دیجیتــال 
صنعــت بیمــه و تحــول در فرایندهــای بیمه گری و نقش 
آن در رونــق اقتصــادی«، »مدیریــت ریســک و مدیریت 
پیشــگیرانه خســارت با اســتفاده از فناوری هــای نوین و 
پیامدهــای آن در رونــق اقتصــادی«، »تحــول دیجیتــال 
صنعــت بیمــه و محصــوالت جدیــد بیمــه ای و پیامدهای 
آن در توســعه بیمه و رونق اقتصادی« آذر ســال جاری 

برگزار می گردد.
عالقه منــدان بــه مشــارکت علمــی در همایــش تــا 
۱۰آبــان ۱۴۰۰فرصــت دارنــد تــا مقــاالت خــود را دربــاره 
بارگــذاری  نحــوه  کننــد.  ارســال  همایــش  محورهــای 
مقــاالت در ســایت همایــش نیــز به زودی اطالع رســانی 
خواهــد شــد. بــرای کســب اطالعــات بیشــتر، مشــاهده 
الگــوی مقــاالت و اطــالع از محورهــای فرعی همایش به 
 https://seminar.irc.ac.ir ســایت همایش به نشــانی

فرمایید.

پرداخت 3400 میلیارد ریال 
 وام ودیعه مسکن

در بانک آینده
بانــک آینــده، از ابتدای شــهریور تاکنون، بیش از 
3۴۶۰فقــره تســهیالت حمایتــی ودیعه مســکن به مبلغ 

۱598میلیارد ریال پرداخت کرد.
به گزارش پرســون، هم چنین، پرداختی تســهیالت 
حمایتی ودیعه مسکن بانک آینده به مستاجران از سال 

۱399تا ۲۰مهر امسال، 
997۰فقــره  از  بیــش 
3۴۰۰میلیــارد  به مبلــغ 

ریال است.
آینــده،  بانــک 
طبق مصوبه های ســتاد 
اقتصــادی دولت، ســتاد 
ملــی مقابلــه بــا کرونا و 
بخشــنامه بانک مرکزی 

ج.ا.ایران این تســهیالت را به مســتاجران واجد شــرایط 
پرداخت می کند.

راه  وزارت  ســامانه  در  ثبت نــام  بــا  مســتاجران 
و شهرســازی و پــس از احــراز شــرایط بــه بانــک معرفــی 

می شوند.
بــر اســاس مصوبــه ســال جــاری، حداکثــر مبلــغ 
پرداخت این تســهیالت در تهران بزرگ، کالن شــهرها و 
ســایر شهرها به ترتیب 7۰۰)هفت صد(، ۴۰۰)چهارصد( 

و ۲۵۰)دویست و پنجاه( میلیون ریال است.

به گفته یک پیشکســوت بازار ســرمایه، 
هیات مدیره جدید ســازمان بورس از سابقه 
فعالیت در ارکان بازار سرمایه به ویژه بورس 
کاال برخوردار هستند. بنابراین مجموعه این 
خصوصیــات می توانــد بارقه های امید را برای 
بهبود بورس و بازگشــت اعتماد به این بازار 

فراهم آورد.
علیرضــا عســگری مارانــی دربــاره تغییــر 
و تحــوالت اخیــر مدیریتــی در ســازمان بورس 
بــه خبرگــزاری تســنیم گفــت: رئیــس جدیــد 
ایــن ســازمان ســابقه فعالیــت در پســت های 
مختلــف مدیریتــی در ارکان بــازار ســرمایه از 
جمله شــرکت های سرمایه گذاری، کارگزاری و 
بورس کاال را دارد و در کارنامه رئیس سازمان 
بــورس مدیرعاملــی کارگزاری تدبیرگــران فردا 
وابســته به ســتاد فرمان حضرت امام)ره( هم 

دیده می شود.
ایــن پیشکســوت بــازار ســرمایه افــزود: 
ســایر اعضــای هیــات مدیــره ســازمان بــورس 
هم از ســابقه فعالیت در ارکان بازار ســرمایه 
و  خوشــفکر  افــرادی  و  هســتند  برخــوردار 
سالمت اند. بنابراین مجموعه این خصوصیات 
می توانــد بارقه هــای امید را برای بهبود بورس 

و بازگشت اعتماد به این بازار فراهم آورد.

او همچنیــن بــا یادآوری ســابقه فعالیت 
عمــده افــراد هیــات مدیــره جدیــد بــورس در 
بورس کاالی ایران تصریح کرد: وجه مشترک 
تمامــی هیــات مدیــره جدیــد ایــن اســت کــه 
زمانی که در بورس کاال فعالیت داشتند برای 
بهبــود بــورس، پذیــرش کاالها در ایــن بازار و 
همچنیــن شــفافیت بیشــتر بــازار ســرمایه و 
از همــه مهمتــر از میــان رفتــن قیمت گــذاری 

دســتوری جنگیده اند. بنابراین بنظر می رســد 
در زمان فعالیت هیات مدیره جدید ســازمان 
بــورس، ایــن تالش هــا همچنان ادامه داشــته 
باشــد و بــا توجه به شــناختی کــه این افراد از 
کلیــت بــازار ســرمایه دارند، شــاهد بازگشــت 

ثبات به این بازار باشیم.
از  دیگــری  بخــش  در  مارانــی  عســگری 
صحبت هــای خــود دربــاره ظرفیت بــاالی بازار 

تامیــن  بودجــه،  کســری  تامیــن  در  ســرمایه 
مالــی بنگاه هــا و همچنیــن خصوصی ســازی و 
واگــذاری ســهام شــرکت های دولتــی تصریــح 
در  واگذاری هــا  تجربــه  بــه  توجــه  بــا  کــرد: 
کشــور بــه ویژه در بحــث اهلیت خریــداران و 
متقاضیــان بنگاه ها، دیگر خصوصی ســازی به 
سبک واگذاری بنگاه هایی مانند هپکو معنا و 

مفهومی ندارد.
ادامــه  ســرمایه  بــازار  پیشکســوت  ایــن 
داد: از ایــن رو بایــد بــه دنبــال سیاســت هایی 
همچون عمومی سازی در اقتصاد کشور باشیم 
تا با اســتفاده از ظرفیت بازار ســرمایه، شــاهد 
افزایــش ســهم مــردم از اقتصــاد و همچنیــن 
بکارگیــری نقدینگــی خــرد جامعــه در راســتای 

اجرای سیاست خصوصی سازی باشیم.
او گفــت: ایــن در حالــی اســت که هیات 
مدیــره جدیــد ســازمان بــورس در تعامــل بــا 
تعریــف  می توانــد  خصوصی ســازی  ســازمان 
واگــذاری  و  خصوصی ســازی  از  جدیــدی 
بنگاه هــای دولتــی در کشــور فراهــم آورد و بــا 
اســتفاده از ظرفیــت بــازار ســرمایه، واگــذاری 
ســهام بــه عمــوم مــردم را بــه صــورت نقــد و 
نســیه و همچنین گســترش مالکیــت عمومی 

پیگیری کند.

به نوشته یک عضو کمیسیون اقتصادی 
بارگــذاری  بــه  بانک هــا  الــزام  بــا  مجلــس، 
قراردادهــا و ثبــت کلیــه محاســبات مربــوط 
بــه تســهیالت در صفحه تســهیالت گیرنده و 
ضامنــان، هیــچ بانکی نمی تواند بیش از نرخ 

مصوب سود بگیرد.
محمدحســین  بــازار،  گــزارش  بــه 
کمیســیون  عضــو  بحرینــی،  حســین زاده 
اقتصــادی مجلــس در صفحــه شــخصی خــود 
در فضــای مجــازی نوشــت: بــا الــزام بانک هــا 
بــه بارگــذاری قراردادهــا و ثبت کلیــه عملیات 
و محاســبات مربــوط بــه تســهیالت درصفحــه 
تســهیالت گیرنده و ضامنیــن، زین پس، هیچ 
بانکــی نمی تواند بیش از نرخ مصوب شــورای 
پــول و اعتبــار ســود بگیــرد و دریافــت  ســود 

مرکب عمال متوقف می شود.

تاکید بر ضرورت شفافیت 
صورت های مالی بانک های 

دولتی
اقتصــادی  کمیســیون  دیگــر  عضــو  یــک 
انتشــار  بــر ضــرورت  تاکیــد  بــا  نیــز  مجلــس 
در  دولتــی  شــرکت های  مالــی  گزارش هــای 
گزارش هــای  ماننــد  کوتاه تــر  زمانــی  مقاطــع 
فصلــی گفت کــه این امر موجب می شــود که 
مدیریت در شرکت های دولتی علنی و شفاف 

باشد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم، مهــدی 
طغیانی درباره ضرورت شــفافیت صورت های 
مالــی بانک هــا دولتی افزود: هدف از انتشــار 
گزارش های مالی و شفافیت، فشار تخصصی 

بــه مدیــران میانی و باالدســت برای جلوگیری 
از تــداوم اقداماتــی اســت کــه موجــب وضــع 
کنونــی شــبکه بانکــی شــده اســت در واقــع 
اگــر ایــن گزارش هــای مالی منتشــر نمی شــد، 

زیان ده بودن تداوم داشت.
مجلــس  در  اصفهــان  مــردم  نماینــده 
مالــی  گزارش هــای  انتشــار  اســالمی  شــورای 
تغییــر  بــرای  عطفــی  نقطــه  را  ملــی  بانــک 
دانست و افزود: بانک ملی  با تجدید ارزیابی 
زیان دهــی را جبــران کنــد یــا تدابیــری دیگری 

برای این موضوع اندیشیده شود.
او بــا بیــان اینکــه انتشــار گــزارش مالــی 
تمامــی  بــرای  بلکــه  بانک هــا  بــرای  فقــط  نــه 
شــرکت های دولتــی ضروری بــوده و منابع آن 
بســیار بیشــتر از مضــرات اســت، اضافه کرد: 
بــا تحقــق ایــن مهــم عملکردهــا در محیطــی 

تخصصی، قابل نقد و ارزیابی خواهد بود که 
پیــش از ایــن، این امــکان فراهم نبود و مراکز 
اقتصــادی،  دانشــکده های  ماننــد  تخصصــی 
متخصصان امور بانکی و... از اتفاقاتی که در 

بانک ها رخ می داد، بی اطالع بودند.
بــه گــزارش خانــه ملــت، ایــن نماینــده 
مــردم در مجلــس یازدهــم بــا بیــان اینکــه با 
شــرکت های  مدیریــت  در  شــفافیت  تحقــق 
دولتــی، عملکــرد مدیــران نیــز قابــل ارزیابــی 
انتشــار  امیدواریــم  کــرد:  می شــود، تصریــح 
گزارش هــای مالــی در مقاطع زمانــی کوتاه تر 
نیــز رخ دهــد و  ماننــد گزارش هــای فصلــی 
بــه رســم و ســنتی جدیــد تبدیــل شــود زیــرا 
ایــن امــر موجــب می شــود کــه مدیریــت در 
و  نباشــد  تاریکخانــه ای  دولتــی  شــرکت های 

علنی و شــفاف باشد.

شــاخص کل بازار بورس روز گذشــته 
)شــنبه ، 2۴ مهــر( بــا ۴۰ هــزار و ۶۰واحــد 
افزایــش در جایگاه یک   میلیون و ۴37هزار 

واحدی قرار گرفت.
هفتــه  ایرنــا،  شــنبه  روز  گــزارش  بــه 
بــا تصمیــم هیــات دولــت ترکیــب  گذشــته 

اعضای شورای عالی بورس تغییر کرد. 
در  بــورس  شــاخص  گذشــته،  هفتــه 
مســیر نزولــی قــرار داشــت و افت زیــادی را 

تجربــه کــرده بــود، امــا از روز گذشــته و در 
نخستین روز از فعالیت رئیس جدید، روند 

حرکت بورس، تغییر کرد.
از  بیــش  گذشــته  روز  معامــالت  در 
پنج میلیارد و ۶۰9میلیون سهم، حق تقدم و 
اوراق بهــادار به ارزش ۵۰هزار و 3۴میلیارد 

ریال داد و ستد شد.
بــا  )هــم وزن(  کل  شــاخص  همچنیــن 
9 هــزار و 397واحــد افزایــش بــه ۴۰۲هــزار 

و ۱7۵واحــد و شــاخص قیمــت )هــم وزن( با 
پنج هــزار و 9۲۸واحــد رشــد بــه ۲۵3هــزار 
اول  بــازار  شــاخص  رســید.  واحــد   ۶99 و 
37 هــزار و ۱۸۸واحــد و شــاخص بــازار دوم 

۵۶هزار و 3۲۶واحد افزایش داشتند.
برپایــه ایــن گــزارش، روز گذشــته نماد 
پاالیــش نفت اصفهان )شــپنا(، پارس فوالد 
ســبزوار )فسبزوار(، معدنی دماوند )کدما(، 
آریــان کیمیاتــک )کیمیاتــک(، بــورس کاالی 

ایــران )کاال(، شــرکت ســرمایه گذاری تامیــن 
اجتماعــی )شســتا( و ایران خــودرو )خودرو( 

در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.
در  هــم  نفتــی  فرآورده هــای  گــروه 
معامــالت روز گذشــته صدرنشــین برتریــن 
گروه هــای صنعت شــد و در ایــن گروه ۴۶۴ 
میلیــون و 9۵۸هــزار برگــه ســهم بــه ارزش 
پنــج  هــزار و ۲۴3میلیــارد ریــال داد و ســتد 

شد.

ســرمایه،  بــازار  کارشــناس  یــک  گفتــه  بــه 
بزرگترین بازیگر بازار بدهی، دولت است که 
از ایــن بــازار بــه عنــوان ابزاری بــرای پرداخت 
ایــن  انداختــن  بــه تعویــق  و  مطالبــات خــود 

مطالبات به سال های آتی استفاده می کند.
حســن امیری با بیان اینکه شــرکت ها از 
دو محــل اقــدام بــه تامیــن مالــی می کنند، به 
پایگاه خبری بازار ســرمایه )ســنا(، گفت: این 
دو محل شــامل ســهام یا ســرمایه سهامداران 
و دیگری تامین مالی از منابع بیرونی شرکت 
اســت کــه می توانــد در قالــب اخــذ تســهیالت 
بانکی و موسســات اعتباری و یا انتشــار اوراق 

بدهی باشد.
او درباره وضع بازار بدهی کشور افزود: 
در بودجه  سال۱۴۰۰، دولت پیش بینی کرده 
بــود ۱۲۵هــزار میلیــارد تومــان فــروش اوراق 
داشــته باشــد. طبــق آمــار منتشرشــده بانــک 
مرکــزی و مرکــز مدیریــت بدهی هــا و دارایــی 
هــای مالــی عمومــی وزارت اقتصاد، تا به حال 
بــه همیــن میزان فــروش اوراق صــورت گرفته 
اســت و پیش بینــی می شــود به همیــن میزان 
یعنــی ۱۲۵هــزار میلیارد تومــان، در نیمه دوم 
ســال جــاری دولت نیاز به فــروش اوراق برای 
جبــران تحقــق نیافتــن بودجــه فــروش نفــت 

داشته باشد.
بــه گفته امیری، تاثیــر این فروش اوراق 
در بــازار ســرمایه و اینکــه چــه اشــخاصی بــه 
طــور مشــخص )بانک هــا( ملــزم بــه خرید این 
اوراق خواهند بود یا نه؟ محل سوال است و 

پیچیدگی خاص خود را دارد.
خــود  صحبت هــای  دیگــر  بخــش  در  او 
دربــاره کوچــک بودن بیــش از حد بازار بدهی 
کشــور افــزود: اکنون ارزش کل بازار ســرمایه 
7۸۰۰هــزار  حــدود  فرابــورس،  و  بــورس  در 
میلیــارد تومــان اســت. کــه اگــر دالری آن را 
حساب کنیم، حدود  ۲۸۰میلیارد دالر است. 
از  مجمــوع 7۸۰۰هــزار میلیارد تومان، میزان 
ارزش بازار سهام 7۵۰۰هزار میلیارد تومان و 
تنها 3۰۰هزار میلیارد تومان باقیمانده ارزش 

بازار اوراق بدهی است .
امیــری ادامه داد: در واقع فقط  ۴درصد 
از کل ارزش بــازار ســرمایه کشــور متعلــق بــه 
بخــش بدهــی اســت کــه اوراق بدهــی هــم از 
ســوی دولت و هم از ســوی شرکت ها منتشر 
می شــود و از همین ۴درصــد، یعنی 3۰۰هزار 
میلیــارد تومان، باز هم  فقط ۵۰هزار میلیارد 
تومــان مخصــوص اوراق شــرکتی اســت و این 
عمق فاجعه را نشــان می دهد که بازار بدهی 

مــا در مقایســه بــا روندهــای جهانــی بســیار 
کوچک است.

این کارشــناس بازار سرمایه خاطر نشان 
کــرد: طبــق بررســی های بــه عمل آمــده از بــازار 
ســرمایه مالــزی کــه از لحــاظ وجــود ابزارهــای 
و  دارد،  شــباهت  ایــران  بــه  اســالمی  مالــی 
براســاس آمار منتشرشــده از سوی کمیسیون 
اوراق بهادار مالزی ارزش کل بازار سرمایه این 
کشــور در ســال ۲۰۲۰ مبلــغ ۸۱۲میلیــارد دالر 
بود از این میزان ۴3۰میلیارد دالر بازار ســهام 
و 3۸۲میلیارد دالر آن بازار بدهی بوده است.
بــه گفتــه ایــن کارشــناس بازار ســرمایه؛ 
ســهم صندوق های با درآمــد ثابت از کل بازار 
ســرمایه کشــور مالــزی حــدود ۴۶درصــد بوده 
اســت و بیش از نیمی از آن هم اوراق بدهی 
که منتشرشده مربوط به اوراق شرکتی است 
یعنی نقش شرکت ها در انتشار اوراق بدهی 

در مالزی بسیار باال است.
امیــری اظهــار کــرد: در رونــد بین المللــی 
هــم انــدازه بــازار بدهــی در ســال ۲۰۲۰ برابر 
۱۲3تریلیــون دالر و انــدازه بــازار ســهام هــم 
حدود ۱۰۶تریلیون دالر بوده است و این روند 

با شتاب در حال توسعه است. 
او در پاســخ بــه چرایــی توســعه نیافتگی 

بــازار بدهی در ایــران، گفت: اکنون نرخ تورم 
کشــور حــدود ۴۰درصــد بــه بــاال و نــرخ بهــره 
هــم حــدود ۲۰ تــا ۲۵درصــد اســت و بــه طور 
قطــع ایــن موضوع بی تعادلی در کشــور ایجاد 

می کند.
ایــن فعــال بــازار ســرمایه اضافه کــرد: با 
توجــه بــه اینکــه بانک هــا منابع کافــی ندارند، 
بنابرایــن پاســخگوی اعطــای تســهیالت بــرای 
شــرکت های متقاضــی نیســتند و ناخــودآگاه 
بعضی رانت ها شــکل  گرفته اســت و بانک ها 
قالــب  در  را  خــود  منابــع  می دهنــد  ترجیــح 
تسهیالت سمت برخی شرکت ها سوق دهند 
و در مقابــل شــرکت های کوچکتر با شکســت 
مواجــه می شــوند؛ زیرا نقدینگــی کافی ندارند 
و تولید آنها پایین می آید. امیری یادآور شــد؛ 
به نظر می رسد مدیران شرکت ها با مفاهیم، 
بدهــی  اوراق  انتشــار  فرایندهــای  و  مزایــا 
آشــنایی کافــی ندارنــد و بــه جای آنکــه با نرخ 
۲۵درصــد، بــرای تامیــن مالــی، اوراق بدهــی 

منتشر کنند، سراغ بانک ها می روند.
داد:  پیشــنهاد  بــازار  کارشــناس  ایــن 
بهتــر اســت پیچیدگی هــای قانونــی و میــزان 
ســخت گیری ها کاهش یابد تا شــاهد بزرگ تر 

شدن بازار بدهی در کشور نباشیم.

اخیــر  تحــوالت  و  تغییــر  دنبــال  بــه 
مجیــد  بهــادار،  اوراق  و  بــورس  ســازمان 
عشــقی، رئیــس ایــن ســازمان طــی احکامی 
جداگانــه بــا توجــه بــه تغییــر اعضــای هیأت 
مدیره، ســه نفر از معاونان ســازمان بورس 

را منصوب کرد.

بــه گــزارش روز شــنبه ایرنــا، بــر اســاس 
احکام صادرشــده، علیرضا ناصرپور به عنوان 
مالــی، حســن  نهادهــای  بــر  نظــارت  معــاون 
فــرج زاده بــه ســمت معــاون اجرایــی، مهــرداد 
حقوقــی  معــاون  عنــوان  بــه  فــر  مســعودی 

منصوب شدند.

پــس از هفته هــا گمانه زنــی، در نهایــت 
اعضــای جدیــد شــورای عالــی بــورس در روز 
چهارشــنبه گذشــته مجید عشقی را به عنوان 
رئیــس جدیــد ســازمان بــورس و اوراق بهــادار 
محمدعلــی  جایگزیــن  او  کردنــد.  منصــوب 

دهقان دهنوی شد.

آغاز تغییر معاونان 
 سازمان بورس

و اوراق بهادار

بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: بانک ها به ثبت کلیه 
محاسبات مربوط به تسهیالت درصفحه وام گیرنده ملزم شدند

عسگری مارانی، پیشکسوت بازار سرمایه: 
 اوضاع برای بهبود و بازگشت اعتماد

به بورس مهیاست

استقبال بورس از تغییرات مدیریتی با رشد ۴٠ هزار واحدی شاخص کل

امیری، کارشناس بازار سرمایه: دولت بزرگترین بازیگر اوراق بدهی است

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
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 .  یکشنبه . 25 مهر 1400 . سال هجدهم . شماره 4771 . شـــــــــــرکت ها و اعالنـــــــات

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران )اداره کل فرودگاه های استان فارس( در نظر 
دارد راهبری و نگهداری كلیه سیسـتم های  تأسیسـاتی  )برق و مكانیك(  فرودگاه های 
اسـتان فارس )شـامل فرودگاه های شـیراز ، جهرم ، فسـا ، داراب و سـایت تأسیسـات 
ایسـتگاه RCAG  سـیدان( را به مدت یک سـال در قالب فراخوان مناقصه عمومی یک 

مرحله ای به اشـخاص حقوقی واجد شـرایط واگذار نماید.
مهلت و محل دریافت  اسناد : دریافت اسناد مناقصه از روز شنبه مورخ  1400/07/24  
لغایـت شـنبه مـورخ  1400/07/30 از طریـق درگاه سـامانه تـداركات الكترونیكـی دولـت 

)سـتاد( بـه آدرس :www.setadiran.ir  انجـام خواهـد گردیـد.
کلیه اشـخاص حقوقی واجد شـرایط می توانند با مراجعه به سـامانه سـتاد نسـبت به 

دریافـت اسـناد و شـرکت در مناقصـه مذکـور اقـدام نمایند. 
نوبت 1 : روزنامه خبر جنوب 1400/07/24 - نوبت 2 : روزنامه عصر اقتصاد 1400/07/25

شناسه آگهی : 1205314

»آگهی تجدید منـاقصه عمـومی «  
شماره  32-00  ) یك مرحله ای ( 

ت دوم(
) نوب

شرکت فرودگاه ها 
و ناوبری هوایی ایران

اداره کل فرودگاه  های استان فارس

گروه مپنا واحد 122 پاالیشگاه 
فاز 14 پارس جنوبی را راه اندازی 

و تحویل بهره بردار داد 
گروه مپنا واحد 122 پاالیشگاه فاز 14 پارس جنوبی 

را راه اندازی و تحویل بهره بردار داد .
به گزارش اقتصادرسا ؛ با اتصال پاالیشگاه فاز 14 به 
خط لوله سراسری ششم و انتقال گاز به پاالیشگاه فاز 14 
پارس جنوبی، واحد FUEL GAS SYSTEM( 122( توسط 
شــرکت نیرپارس گروه مپنا راه اندازی و تحویل بهره بردار 

موقت پاالیشگاه شد.
با راه اندازی واحد 122 )سیستم سوخت رسانی(، فلر 

پاالیشــگاه فاز 14 نیز راه اندازی و روشن شد.
فاز 14 دارای چهار سکوی دریایی و 44 حلقه چاه در 

فاصله 105 کیلومتری ساحل کنگان قرار دارد.
امیــد اســت بــا تحویــل ایــن بخــش از پروژه، شــاهد 
تسریع در راه اندازی نخستین ردیف شیرین سازی گاز در 

پاالیشگاه فاز 14 پارس جنوبی باشیم.

 کمیته رفع موانع توسعه

  در فوالد هرمزگان تشکیل

 می شود
معاون امور شــرکت های فوالد مبارکه ، در جلســه 
بررسی طرح های توسعه ای فوالد هرمزگان،  توسعه این 
شــرکت را جزو اولیت های اصلی دانســت و  مدیرعامل 
فــوالد هرمــزگان نیز  با اشــاره به اینکــه حیات یک بنگاه 
اقتصــادی وابســته بــه طــرح هــای توســعه ای اســت بــر 
اســتفاده از ظرفیــت هــای مبارکــه تاکید کرد و پیشــنهاد 

تشکیل کمیته رفع موانع توسعه را داد. 
غالمرضــا طاهــری معــاون امــور شــرکت هــای فــوالد 
مبارکــه  در این جلســه کــه در حضور عطالله معروفخانی 
مدیرعامل فوالد هرمزگان، و معاونین و مدیران ارشد این 
شرکت برگزار شد با تاکید بر موقعیت جغرافیایی مناسب 
فوالد هرمزگان در منطقه ، اظهار داشت : دکتر طیب نیا 
مدیرعامل فوالد مبارکه بر تعیین تکلیف و پیگیری سریع 

طرح های توسعه ای فوالد هرمزگان تاکید دارد
فــوالد  مدیرعامــل  معروفخانــی  عطاللــه  ادامــه  در 
هرمزگان  از حمایت های مبارکه تشکر و قدردانی نمود و 
با اشــاره به موانع تولید در فوالد هرمزگان اظهارداشــت : 
کمیته رفع موانع توسعه  باید تشکیل  تا مشکالت پیش 

رو ســریعتر احصا ، پیگیری و رفع گردد.
وی ، داشــتن روحیــه جهــادی بــرای پیگیــری عملــی 
فعالیت ها در فوالد هرمزگان را یک اصل مهم دانست .
معروفخانی ، دســتورات و توصیه های مقام معظم 
الخطــاب دانســت. وی  امــور فصــل  را در همــه  رهبــری 
در همین زمینه با اشــاره به پیشــرفت های چشــمگیر در 
حــوزه هــای نظامــی افــزود : هر کجا به فرمایــش ))ما می 
توانیم(( رهبر انقالب، عمل کرده ایم شاهد موفقیت ها و 
دستاوردهای بزرگی بوده ایم. وی تحریم های جهانی علیه 
ایران را ظالمانه دانست اما آن ها را یک فرصت بی بدیل 
برای شناخت ظرفیت های داخلی خواند و حمایت از تولید 
داخل و شرکت های دانش بنیان در فوالد هرمزگان را یکی 

از سیاست های اصلی شرکت دانست
ایشان با اشاره به تحریم فوالد مبارکه گفت : وقتی 
فوالد مبارکه مورد تحریم های جهانی قرار می گیرد نشان 
از توانمنــدی و ظرفیــت هــای باالی این شــرکت دارد . وی 
همچنین تاکید کرد با وجود همه تحریم ها ، در صادرات 
، تامین قطعات و تولید روزانه مشکلی نداشته و در روند 
مطلوبی قرار داریم  و مشکالت ایجاد شده نتوانسته است 

خللی در فعالیت های شرکت ایجاد کند .

ایجاد ارزش افزوده؛ راهبرد 
اساسی منطقه ویژه اقتصادی 

پتروشیمی
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی 
با اشــاره بــه نقش اثرگذار صنعت پتروشــیمی در اقتصاد 
کشور گفت: ایجاد ارزش افزوده بیشتر در تولید محصوالت 
صنایع باالدستی، میانی و پایین دستی پتروشیمی به عنوان 

راهبردی اساسی در حال پیگیری است.
بــه گــزارش نیپنــا بــه نقــل از ســازمان منطقــه ویــژه 
اقتصــادی پتروشــیمی ســید امیــد شــهیدی نیا روز جمعــه 
)23 مهرمــاه( در حاشــیه بازدید محســن رضایی میرقائد، 

معــاون اقتصادی رئیس جمهوری از منطقه ویژه اقتصادی 
پتروشیمی در شهرستان ماهشهر اظهار کرد: این منطقه 
به عنــوان یکــی از قطب هــای اصلــی صنعــت پتروشــیمی 
کشور، 30 درصد ظرفیت تولید کشور را در اختیار دارد.

وی افــزد: تــالش می شــود همگام با توســعه صنعت 
پتروشــیمی، منطقــه ویژه اقتصادی پتروشــیمی ماهشــهر 
نیــز ســهم خــود از تولیــد محصــول در کشــور را حفــظ و 
تقویــت کند.مدیرعامــل ســازمان منطقــه ویــژه اقتصــادی 
پتروشــیمی ادامــه  داد: در همین زمینــه، طرح های زیادی 
در بخش صنایع باالدســتی، میانی و پایین دســتی تعریف 
پیشــران  روی صنایــع  بیشــتر  آنهــا  کــه محوریــت  شــده 
متمرکز شده است.شهیدی نیا ایجاد ارزش افزوده بیشتر 
در تولیــد محصــوالت پتروشــیمی را ضــروری دانســت و 
گفــت: پیشــبرد ایــن سیاســت، بی شــک ســبب کاهــش 
خارجــی  محصــوالت  از  بعضــی  واردات  از  کشــور  نیــاز 
 می شــود که ســرانجام کاهش خروج ارز از کشور را درپی 

دارد.
وی تصریــح  کــرد: توجــه به صنایع پیشــران به عنوان 
اقدامــی توســعه ای جایــگاه مهمــی در کشــور دارد و ایــن 
موضوع همواره از اولویت های کاری سازمان منطقه ویژه 

اقتصادی پتروشیمی است.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی 
ایــن صنعــت  توســعه ای  اجــرای طرح هــای  شــد:  یــادآور 
در منطقــه به عنــوان راهبــردی جــدی دنبــال می شــود کــه 
زمینه ســاز رشــد اقتصادی و پایداری ســهم تولید محصول 

در کشور خواهد بود.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

ابالغ قراداد ساخت بار اول 
بازوی بارگیری کرایو ژنیک به 

یک شرکت دانش بنیان
امور توسعه کسب و کارهای دانش بنیان شرکت ملی 
صنایع پتروشــیمی قرارداد طراحی و ســاخت بار اول بازوی 
بارگیری کرایو ژنیک را به شرکت دانش بنیان رهروان صنعت 

و انرژِی آسیا ابالغ کرد.
به گزارش خبرنگار نیپنا، همزمان با رشد حضور شرکت 
های دانش بنیان در صنعت پتروشــیمی، نخســتین قرارداد 
ساخت باراول در صنعت پتروشیمی، دیروز ابالغ شد و قرار 
اســت ایــن شــرکت طراحی، و ســاخت بــازوی بارگیــری کرایو 
ژنیک را برای بهره برداری در اسکله های پتروشیمی منطقه 
عسلویه انجام دهد.ساخت بار اول اقالم و تجهیزات راهبردی 
و تحریمی با اســتفاده از توانمندی های شــرکت های دانش 
بنیان با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در 
دستور کار امور توسعه کسب و کارهای دانش بنیان شرکت 

ملی صنایع پتروشیمی است.

پتروشیمی خوزستان میزبان 
مصرف کنندگان پلی کربنات در 
نمایشگاه رنگ و رزین مشهد

شـــرکـــــت پتروشیـــــمی خوزستــــان بــه عنــــوان یکی از 
تولیدکنندگان مواد اولیه در یازدهمین نمایشگاه رنگ و رزین 

مشهد میزبان فعاالن این صنعت بود.
به گزارش روابط عمومی پتروشــیمی خوزســتان، دکتر 
صالح احمدی به همراه همکاران شرکت پتروشیمی خوزستان 
میزبان تعداد زیادی از تولیدکنندگان صنایع تکمیلی بودند. 
مدیر عامل شرکت جهان الکتریک، مدیران شرکت پارسیان 
رزین امود اسپادانا، مدیر بازرگانی شرکت پارس شعاع توس 
،مدیر فنی شرکت سراج نور توس، کارشناسان شرکت الک 
طالیی خراسان، مدیرعامل شرکت فضل الکتریک و سرکنسول 
کنسول گری ترکمنستان از جمله میهمانانی بودند که که در 
دومین روز نمایشگاه رنگ و رزین به بازدید از غرفه پتروشیمی 
خوزستان پرداخته و با مسوالن این پتروشیمی به هم اندیشی 
پرداختند.این تولیدکنندگان بر این باور بودند که در سال های 
اخیر تولیدات پتروشــیمی خوزســتان توانســته است جایگاه 
بســیار مناســبی از نظر کیفی پیدا کند.و این مســئله نقش 
قابل توجهی در زمینه تامین مواد اولیه از داخل و جلوگیری 
از ارزبری در راستای واردات مواد اولیه ایفا می کند.همچنین 
گفتــه هــای این تولیدکنندگان نشــان می داد که پتروشــیمی 
خوزســتان توانسته اســت از لحاظ کمی نیز نیازهای مصرف 
کنندگان خود را مرتفع ســازد.ضمن اینکه حضور مدیرعامل 
شــرکت پتروشــیمی خوزســتان عــالوه بر ایجاد زمینــه ارتباط 
تنگاتنگ با این تولیدکنندگان موجب شد تا شرکت ها بتوانند 
نیازها و مشکالت خود را در زمینه تامین مواد اولیه به صورت 

مستقیم مطرح کرده و در راستای رفع آن قدم بردارند.

بومی سازی فناوری ساخت 
"اَکسل پیچشی خودرو" توسط 

متخصصان ایرانی
متخصصان ایرانی فناوری ساخت "اَکسل های پیچشی 
خــودرو" را بومی ســازی کردنــد کــه خــط تولیــد داخلــی ایــن 
اکسل ها در مرحله نخست موجب صرفه جویی ارزی بیش 

از 17 میلیون دالر می شود.
به گزارش خبرنگار علمی خبرگزاری تسنیم؛ متخصصان 
را  خــودرو"  پیچشــی  "اَکســل های  ســاخت  فنــاوری  ایرانــی 
بومی سازی کردند. خط تولید داخلی این اَکسل ها در مرحله 
نخســت موجــب صرفه جویــی ارزی بیــش از 17 میلیــون دالر 
می شود.ایده این کار که برای نخستین بار در صنعت خودرویی 
کشــور بــه کار گرفتــه شــده اســت، از یک فیلم چنــد ثانیه ای 
خارجی توسط متخصصان داخلی برداشته شده و بومی سازی 
و عملیاتی شده است. این خط تولید، تاییدیه های مراکز داخلی 
و خارجــی را نیــز بــه دســت آورده اســت.برای رســیدن به این 
خودکفایی نقش کارگران نیز در این عرصه بسیار پررنگ بوده 
است و بومی سازی خودروهای ساخت داخل عالوه بر افزایش 
اشتغال، موجب کاهش هزینه تمام شده خودروها نیز خواهد 
بود. این خط تولید در مرحله نخست ساالنه 17.5 میلیون دالر 
صرفه جویــی ارزی خواهد داشت."فرشــاد مقیمی" مدیرعامل 
گروه صنعتی ایران خودرو گفت:  ما توانسته ایم اکسل خودروی 
تارا را داخلی سازی و بومی سازی کرده و این قطعه بسیار مهم و 
فوق ایمنی خودرو را در داخل کشور تولید کنیم.  با تولید این 
قطعه در کشورمان بیش از 50 درصد از قیمت تمام شده قطعه 
کاهش می یابد.راه اندازی این خط تولید حاصل تالش 8 ماهه 
تیم متخصصان جوان کشورمان است ضمن آنکه جوشکاری 
محور هفتم اکســل پیچشــی خودروی تارا فناوری پیچیده ای 
دارد که مهندسان داخلی توانستند با راه اندازی این خط تولید 

وابستگی کشورمان را به خارج قطع کنند.

معاونان و کارشناســان ســازمان بازرسی 
کل کشور با حضور در گروه سایپا، ضمن بازدید 
از خط تولید شاهین، مرکز تحقیقات و نوآوری 
و اداره تحویل و مرکز تکمیل کاری این گروه، در 
دیدار با مدیران ارشد این خودروساز در جریان 
مشــکالت و موانــع تجاری ســازی محصوالت و 

افزایش تولید و تحویل خودرو قرار گرفتند.
بــه گــزارش ســایپانیوز، مدیرعامــل گــروه 
خودروســازی سایپا در جلسه با غالمعلی ترکی، 
معاون نظارت و بازرسی امور تولید و توسعه سازمان 
بازرسی کل کشور و اشکان میرمحمدی، بازرس 
کل امور صنعت، معدن و تجارت و کارشناســان 
مرتبط با این حوزه ها به تشــریح اقدامات ســایپا 
در افزایش تولید و عرضه خودرو به بازار پرداخت 
و گفــت: بــا وجــود شــرایط ســخت تحریمــی و 
کرونایی، موفق شدیم در دو سال گذشته، تعداد 
تعهــدات معــوق این گروه خودروســازی را از 300 
 هــزار دســتگاه، در شــهریورماه گذشــته بــه صفر 

برسانیم.
ســیدجواد ســلیمانی افزود: در نیمه سال 
1400 و در حالی که تحریم و کرونا شرایط بسیار 
سختی را فراهم آورده است اما شرایط تولید و 
عرضه محصوالت گروه خودروسازی سایپا از سه 
ســال پیــش که نه کرونا بــود و نه تحریم، بهتر 
اســت؛ ایــن در حالــی اســت که پراید بــه عنوان 
پرتیراژتریــن محصــول صنعــت خــودرو ایــران با 
هــدف ارتقــا اســتاندارد محصــوالت و افزایــش 
رضایت مشــتریان ســایپا از چرخــه تولید خارج 

شده است.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: 

پیش از تحریم ها، از هر 4 خودرویی که در سایپا 
تولید می شد، 2.5 خودرو پراید و یک خودرو نیز 
محصول مشترک با شرکای خارجی بود؛ تحریم 
کننــدگان به دنبال توقف خطوط تولید صنعت 
خــودرو در ایــران بودنــد امــا در ســایپای نویــن، 
محصوالت داخلی و با استاندارد باالتر جایگزین 
پرایــد و محصوالت خارجی شــد تــا عملکرد این 
گروه خودروسازی مصداق مشخص مقابله و بی 

اثر کردن تحریم ها باشد.
وی افزود: کمتر از 50 هزار دستگاه خودرو 

به دلیل کمبود یک یا چند قطعه در پارکینگ های 
ســایپا متوقف اســت که براســاس برنامه ریزی 
هــای صورت گرفته، تامیــن قطعات مورد نیاز و 
تکمیل کاری آنها به سرعت انجام خواهد شد، 
به شکلی که این تعداد در پایان آذرماه امسال به 

زیر 10 هزار خودرو خواهد رسید.
سلیمانی با بیان اینکه کل تعهدات سایپا 
در زمستان ۹7 بیش از 500 هزار خودرو بوده 
است، افزود: با وجود اینکه پراید با سهم حدود 
60 درصدی، از سبد تولید سایپا حذف شد، این 

تعهدات امروز به زیر 200 هزار خودرو رســیده 
است.وی افزود: از این تعداد زمان تحویل حدود 
170 هزار دستگاه در سال 1400 است که با توجه 
به توان تولیدی ایجاد شده، از این بابت نگرانی 
نداریم.ســلیمانی به تالش ســایپا برای افزایش 
عرضه خودرو و کنترل بازار نیز اشاره کرد و گفت: 
با وجود تمام مشکالت ناشی از تحریم و کرونا 
و محدودیت های داخلی، در سال 1400 بیش از 
237 هزار خودرو تحویل مشتریان سایپا شده 

است.

بومی ســازی  و  ســرمایه گذاری  کل  مدیــر 
فناوری پارک پردیس در مراســم اختتامیه طرح 
تیــکاف کــه همزمــان هفتــه نکوداشــت بیســت 
ســالگی پــارک برگزار شــد، گفت: ســومین دوره 
طــرح توانمندســازی تیــکاف با ثبت نــام بیش از 
2600 طرح از 30 اســتان کشــور آغاز شــد و در 
پایان 70 طرح از حمایت های مختلف پارک برای 

تسهیل فرایند تجاری سازی برخوردار شدند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک فنــاوری 
پردیس، احمد عسگری مدیر کل سرمایه گذاری و 
بومی سازی فناوری پارک پردیس در پایان رویداد 
دو روزه اختتامیــه ســومین طــرح توانمندســازی 
تیکاف که با حضور تیم های ارائه برترین طرح ها 
از سراسر کشور برگزار شد، گفت: سومین دوره 
طــرح تیــکاف تفاوت هایی با دوره هــای قبل دارد. 
دوره هــای قبــل ویــژه اعضــای بنیاد ملــی نخبگان 
برنامه ریزی شده بود؛ اما در سومین دوره تیکاف 
با توجه به نیاز کشور و با پیشنهاد پارک فناوری 
پردیــس بــه معاونت علمی و فناوری، قرار بر این 

شد میزبان همه عالقه مندان باشیم.
او افــزود: عــالوه بــر ایــن،  بــه دلیل شــرایط 
بــه وجــود آمــده بــه علــت شــیوع بیمــاری کرونا، 
سومین دوره تیکاف به صورت مجازی برگزار شد 
و این موضوع باعث شد امکانی فراهم کنیم که 
عالقه مندان در دیگر استان ها نیز امکان شرکت 

در این طرح را داشته باشند.
وی افزود: ثبت نام سومین دوره طرح تیکاف 
از آذر ماه ســال گذشــته آغاز شــد. در بازه مهلت 
ثبت نام، 2600 نفر از 31 استان در طرح ثبت نام 
کردند. 50 درصد از ثبت نام کنندگان دارای مدرک 
ارشد و دکتری، 40 درصد دارای مدرک کارشناسی 
و 10 درصــد نیــز دارای مــدرک دیپلم و فوق دیپلم 

بودند.
مدیر کل سرمایه گذاری و بومی سازی فناوری 
پارک پردیس گفت: از 2600 نفری که در مرحله 
اول ثبت نام کردند، 400 نفر برای شرکت در طرح 
برگزیده شدند و در نهایت 110 نفر یا گروه انتخاب 
شده و در دوره 3 تا 5 ماهه تیکاف بسته به نیاز 

تیم، شرکت کردند. در پایان و در اختتامیه دوره 
طــرح تیــکاف در روزهــای 21 و 22 مهرماه نیز 70 
طــرح بــا حضــور در مرحلــه آخر موفق به کســب 
حمایــت های مختلف پارک برای تســهیل مســیر 

تجاری سازی خود شدند.
عســگری ادامه داد: مســیری که برای دوره 
تیکاف درنظر گرفتیم، شامل 3 مرحله بود. مرحله 
اول آزمــون خودشناســی و خــود ارزیابی، مرحله 
دوم، شناخت حوزه کسب  و کار و وضعیت بازار 
و مرحله سوم نشست، تمرین و بازدید های مورد 
نیاز برای شناخت افراد از تیم و فضای کارآفرینی 
بود.وی افزود: در پایان این دوره افراد باید بتوانند 
شــناخت کاملی از تیم  خود داشــته باشند، ابعاد 
طرح کســب وکار خود را بشناســند، آن را تحلیل 
کرده و نسخه تجاری سازی محصول خود را تدوین 
کنند. در واقع مباحث تحلیل بازار، شناخت رقبا 
و ایجاد شــناخت نسبت به نهادهای ارائه دهنده 

خدمات، مرحله سوم را تشکیل می دهد.
مدیر کل سرمایه گذاری و بومی سازی فناوری 

پارک پردیس در پایان گفت: حمایت های پارک در 
این طرح به دو صورت مادی و معنوی ارائه خواهد 
شد. بخشی از حمایت مالی در مرحله اول )آزمون( 
تامین شده است. همچنین کمک هزینه حداقل 6 
میلیونی تومانی بابت هر فرد در نظر گرفته شده 
اســت. عالوه بر این، در ادامه مســیر، ما افراد را 
با شتاب دهنده ها، شبکه فن بازار ملی و ... آشنا 

خواهیم کرد.
گفتنــی اســت، تیــکاف بــا هــدف تســهیل 
فرآیند تجاری سازی طرح های نوآورانه و مهارت 
افزایــی عالقــه منــدان بــه کارآفرینانــی طراحــی 
شــده اســت. این دوره اولین بار از سال 13۹5 با 
هدف توانمندســازی مخترعان ســطح ســه بنیاد 
ملی نخبگان با حمایت معاونت فناوری ریاســت 
جمهوری و همکاری پارک فناوری پردیس کار خود 
را شروع کرد و با توجه به استقبال صورت گرفته 
و دستاوردهای به دست آمده، در سال های بعد 
نیز این روند برای عموم مخترعان و صاحبان طرح 

نیز اجرا شد.

کنسرسیوم پایا برای نخستین بار پای بخش 
خصوصــی را بــه یــک کار حاکمیتــی که اکتشــاف و 
شناســایی محدوده هــای معدنــی در مراحــل اولیه 

است و بسیار هزینه  بر می  باشد ، باز کرد.
در ســال ۹8 این کنسرســیوم متشــکل از 12 
شرکت خصوصی با هدف مشارکت در برنامه دولت 
بــرای شناســایی 300هزار کیلومتر مربــع از اراضی 
کشور برای ظرفیت های معدنی تاسیس و وارد عمل 
شد تا، 100 هزار کیلومتر مربع از 300هزار کیلومتر 
مربــع اکتشــاف اولیه کــه بر عهده دولت بــود را بر 

عهده بگیرد.
بعــد از گذشــت دو ســال از تاســیس ایــن 
شــرکت به ســراغ علی یزدانی رییس هیات مدیره 
کنسرسیوم اکتشافی پایا رفتیم تا از آخرین وضعیت 

"پایا" مطلع شویم.
یزدانی در گفتگو با دنیای معدن در این باره 
اظهار داشت: تاسیس شرکت مدیریت اکتشافات 
معدنــی پایــا )پامکــو( توســط 12 ســهامدار شــامل 
هلدینگ های سرمایه گذاری و شرکت های تولیدی 
معدنــی و صنایــع معدنی فوالدمبارکــه، ذوب آهن 
اصفهان، فوالدخوزستان، توسعه معادن و فلزات، 
صبانــور، میدکــو، گل گهر، گهرزمیــن، صدرتامین، 

شرکت توسعه صنایع و معادن غدیر، گروه مدیریت 
سرمایه گذاری ماهان و چادرملو، در واقع تمهیدی 
برای پاسخ به چالش تامین پایدار و بلندمدت مواد 
خام معدنی مورد نیاز برای تداوم تولید فرآورده ها و 
محصوالت صنایع معدنی به ویژه در زنجیره آهن 
و فــوالد و تشــریک مســاعی و انجــام یک سلســله 
عملیــات اجرایــی بــه منظــور دســتیابی بلندمــدت 
بــه مــواد اولیه معدنــی مورد نیاز کســب و کارهای 
ســهامداران آن شــامل ســنگ آهن، مس، سرب و 
روی، بوکسیت، زغال سنگ، طال، لیتیوم و عناصر 

نادرخاکی است.
وی به اهم اقدامات انجام شــده شــرکت پایا 
در این مدت اشاره کرد و گفت: تهیه و تنظیم شرح 
خدمات مرحله شناسایی طبق رعایت استانداردهای 
جهانــی و مبتنــی بــر وضعیــت متالوژنــی پهنه های 
اکتشافی واگذار شده، عقد قرارداد فنی بر اساس 
شــرح خدمــات مرحلــه شناســایی، انجــام شــرح 
خدمات استاندارد در مرحله شناسایی برای 13پهنه 
اکتشافی به وسعت 60 هزار کیلومتر مربع، منجر 
بــه انعقــاد 13 فقره تفاهمنامه واگــذاری پهنه های 
اکتشافی در 7 استان و جنوب کرمان شد. همچنین 
154 محدوده معدنی به عنوان مناطق امیدبخش 

مشــخص شــدند که مختصــات و مشــخصات آنها 
برای ثبت آنها به عنوان مناطق امیدبخش اولویت 

اول و دوم تعیین شد.
رئیس هیات مدیره کنسرسیوم پایا در ادامه 
بــه ارزیابی نتایج بدســت آمــده از داده های زمین 
شناسی، ژئوشیمی، سنجش از راه دور و ژئوفیزیک 
در 13 پهنه با دعوت از کارشناسان برجسته زمین 
شناســی و اکتشــافات کشور به عنوان کمیته فنی 
اشــاره کــرد و افــزود: انجــام مدل ســازی تکمیلی و 
تعیین محدوده های امیدبخش توسط کارشناسان 
بخــش فنی شــرکت، تهیه و تنظیم گــزارش نهایی 
مرحله شناسایی پی جویی و ارسال آنها به استانهای 
مربوطــه، اخــذ تاییدیــه الزم گــزارش هــای مرحلــه 
شناسایی و پی جویی برای تمامی پهنه های واگذار 
شده، اعالم مختصات و مشخصات محدوده های 
امیدبخش با اولویت اول و دوم و تعیین مختصات 
و مشخصات 51 محدوده به نام شرکت پایا، طبق 
محدودیتی که در بخشــنامه مــورخ 13۹۹/07/22 
توســط وزیــر محتــرم صمت به کلیه اســتانها ابالغ 
شده بود جهت اخذ پروانه اکتشاف از دیگر اقدامات 

کنسرسیوم پایا در این مدت است.
یزدانــی اخــذ گواهــی صالحیت فنــی و مالی، 

پیگیــری ثبــت محــدوده هــای امیدبخــش معرفــی 
شده در سامانه کاداستر بنام شرکت پایا و پیگیری 
اســتعالم و اخــذ موافقــت دســتگاه هــای اجرایــی 
موضــوع مــاده 24 قانــون معادن و عقد قــرارداد با 
مشاور برای انجام عملیات صحرایی را از اقدامات 
دیگر این کنسرسیوم دانسته و اظهار داشت: تهیه 
ژئوشــیمی  زمین شناســی،   1: نقشــه های 25000 
25000 :1 و ژئوفیزیک 25000 :1 محدوده های ثبت 
شــده در اســتانهای اردبیــل و اصفهــان و همچنین 
استان های کرمان، هرمزگان، یزد، خراسان جنوبی و 
آذربایجان شرقی و جنوب کرمان نیز در دست اقدام 
اســت. خالصــه ای از وضعیت پهنه هــا و محدوده 
های امیدبخش در جداول و شکل ذیل آمده است.  
رئیس هیات مدیره کنسرسیوم اکتشافی پایا 
در پایان تصریح کرد: همچنین این کنسرسیوم اخذ 
کلیــه اســتعالمات محــدوده های ثبتی در ســامانه 
کاداستر و دریافت حدود 40 پروانه اکتشاف را به 
عنوان برنامه آینده خود رصد کرده و در دست اقدام 
دارد. این کنسرسیوم کلیه عملیات اکتشافی عمومی 
و تفصیلی در محدوده های دارای مجوز را براساس 
دستورالعمل ها و ضوابط و معیارهای ابالغی وزارت 

صنعت، معدن و تجارت انجام خواهد داد.

فــن بازارهــای تخصصــی و منطقــه ای طــی 
20ســال گذشــته، بیــش از هــزار میلیــارد تومان 

گردش مالی در این شبکه داشته اند.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهر به نقــل از پارک 
فناوری پردیس، محمد صالح خالقی دبیر شــبکه 
فــن بــازار ملی ایران با بیان اینکه کار اصلی دفاتر 
فن بازارها توسعه بازار فناوری است، گفت: اگر در 
اکوسیستم فناوری مبادله ای انجام شود، دفاتر فن 
بازار و کارگزاران تجارت فناوری تســریع و تسهیل 
این مبادالت را انجام می دهند. این مبادالت اعم از 
فروش محصوالت فناورانه و های تک، جمع آوری 
سرمایه برای اختراعات و استارت آپ ها و همچنین 
موضوع انتقال دانش فنی و رفع نیازهای فناورانه با 

استفاده از توان داخلی است.
دبیر شبکه فن بازار ملی ایران ادامه داد: در 

نظر داریم امسال برنامه های بین المللی در شبکه 
فن بازار ملی هم داشــته باشــیم. البته دســتیابی 
بــه ایــن هــدف مورد نظــر زمانبر خواهد بــود، ولی 
در تالش هســتیم ارتباطات بین المللی کارگزاران 
تجارت فناوری با کارگزاران دیگر کشــورها بیشــتر 

شود.
او ادامــه داد: مــا در صــدد هســتیم در طرح 
بین المللــی شــبکه ملــی فــن بــازار، فرصت هــای 
صادراتــی خودمــان را بــه دیگر کشــورها معرفی و 
فرصت هــای ســرمایه گــذاری را از ســرمایه گذاران 
دیگر کشــورها برای کشــور جذب کنیــم. هدف ما 
کمک به اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور برای 

جذب سرمایه و دانش علمی است.
دبیر شبکه ملی فن بازار کشور گفت: تاکنون 
بیش از هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته ایم. 

اما ذکر این نکته مهم اســت که تنها در یک ســال 
گذشــته، توانســتیم بــا کمــک کارگــزاران تجــارت 
فناوری و مدیران فن بازار حدود 500 میلیارد تومان 
گردش مالی داشــته باشــیم. مجموعــه این مبالغ 
در بازاریابی هــای محصــوالت فناورانــه و ســرمایه 
گذاری های الزم برای استارت اپ ها، اختراعات و 

شبکه نوآوری کشور بوده است.
خالقی گفت: نســبت هزینه به این گردش 
مالــی بیــش از 150 برابــر بــوده یعنی مــا با هزینه 
بسیار کمتر گردش مالی مورد نظر را رقم زده ایم و 
درآمدها بیش از 150 برابر سرمایه گذاری ها بوده 

است.
وی گفــت: تــا کنون 50 شــرکت کارگزاری با 
فن بازار ملی ایران همکاری کرده و تالش داریم تا 

انتهای سال این عدد به 70 کارگزار برسد.

70 طرح از حمایت های توانمندسازی پارک فناوری پردیس برخوردار شدند 

علی یزدانی خبرداد: شناسایی 154 محدوده معدنی به عنوان مناطق امیدبخش 
در 7 استان

مدیرعامل سایپاخبرداد: تحویل بیش از 237 هزار 
خودرو به مشتریان در سال جاری
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گردش مالی هزار میلیاردی فن بازارها در کشور
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آگهی فقدان سند مالکیت
بـا تسـلیم استشـهادیه گواهـی امضـاء شـده ذیـل شـماره 47219- اعـالم گـم شـدن سـند مالکیـت ملـک مـورد آگهـی  بـا  پـور نقنـه  خانـم زهـرا سـیف 

1400/06/21 دفترخانـه 99 تهـران طـی درخواسـت وارده شـماره   140085601026020315 - 1400/06/21 تقاضـای صـدور سـند المثنـی سـند مالکیـت 
را نمـوده اسـت کـه مراتـب در اجـرای مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت بـه شـرح زیـر آگهـی مـی گـردد 1-نـام و نـام خانوادگـی مالـک: زهـرا سـیف پـور نقنـه 
2-شـماره پـالک: 11772-37 واقـع در بخـش 11 تهـران 3-علـت گـم شـدن: جابجایـی 4-خالصـه وضعیـت مالکیـت: سـند مالکیـت عرصـه و اعیـان ششـدانگ 
یـک دسـتگاه آپارتمـان قطعـه دوم تفکیکـی واقـع در شـمال شـرقی طبقـه همکـف ، بـه مسـاحت 203/80 کـه مقـدار 9/54 مترمربـع آن بالکـن هـا اسـت 
بـه انضمـام پارکینـگ قطعـه 20 تفکیکـی و انبـاری قطعـه 7 تفکیکـی بـه پـالک ثبتـی 11772 فرعـی از37 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 806 فرعـی از اصلـی 
مذکـور واقـع در بخـش یـازده تهـران بـه شـماره چاپـی 835913 صـادر شـده و بـه موجـب سـند شـماره د 56541 -1394/01/25 و 1396/05/08-65103 
دفترخانـه 2 شـهرکرد در رهـن بانـک قـرار گرفتـه اسـت. لـذا بـا توجـه بـه اعـالم فقـدان سـند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواسـت صـدور المثنی آن مراتب 
اعـالم تـا هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد آگهـی معاملـه کـرده کـه در قسـمت چهـارم ایـن آگهی ذکر نشـده یا مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود می باشـد 
بایـد تـا ده روز پـس از انتشـار آگهـی بـه ثبـت محـل مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارایـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم نمایـد و اگـر ظـرف 
مهلـت مقـرر اعتـراض نرسـد و یـا در صـورت اعتـراض اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه ارائـه نشـود اداره ثبـت المثنـی سـند مالکیـت را طبـق مقـررات 

صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم خواهـد کـرد. 
م/الف 13459/شناسه آگهی 1206565 مهدی شعبانی - رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قلهک تهران

از طرف بابک احمدی

آگهی تغییرات شرکت سحاب امید شرق سهامی خاص به شماره ثبت 372620 و شناسه ملی  10320221081 
بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فـوق العـاده مـورخ 1400/06/10 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : موضـوع شـرکت بـه شـرح ذیـل تغییـر یافـت و ماده مربوطه در اساسـنامه 
اصالح گردید: خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ،انجام کلیه فعالیتهای عمرانی و اقتصادی و بازرگانی مجاز برای شرکت، شرکت در مناقصات 
و مزایـدات دولتـی و خصوصـی ،مطالعـه ،طراحـی و اجـرای پـروژه هـای سـاختمانی، مطالعـه ،طراحـی و اجـرای پـروژه هـای صنعتـی، طراحـی و سـاخت قطعـات الکترونیـک، 
مخابـرات و تجهیـزات شـبکه، اجـرا و طراحـی سیسـتم هـای حفاظتـی و نظارتـی، مطالعـه و تهیـه طرحهـای مربـوط بـه تولیـد و انتقـال و توزیـع نیـروی بـرق و تاسیسـات و 
ساختمانهای مربوط و انجام خدمات آزمایشگاهی مربوط و همچنین طراحی، تست و راه اندازی انواع پست برق و تابلوهای مربوطه. طراحی و نظارت و اجرا و بهره برداری 
و تعمیـرات نگهـداری تأسیسـات بـرق فشـار متوسـط و انجـام کلیـه پروژه هـای مشـاوره و طراحـی و اجـرا و بهره بـرداری تعمیـرات و نوسـازی در زمینـه تولیـد انتقـال و توزیـع 
برق،احداث پسـت و خطوط برق به صورت هوایی و یا کابل زمینی فشـار ضعیف و متوسـط و تعمیرات، سـرویس و نگهداری تأسیسـات برق فشـار متوسـط و فشـار ضعیف 
و خدمـات مرتبـط بـا توزیـع برق هـای فنـی تاسیسـاتی )شـامل آب و فاضـالب، لولـه کشـی گاز، مخابـرات و بـرق(، مشـاوره ، بازرسـی فنـی، ارایـه کلیـه خدمـات فنـی و مهندسـی 
، مدیریـت طـرح و اجـرا بـا اسـتفاده از کارکنـان و متخصصـان خـود و یـا کارشناسـان و متخصصـان و اشـخاص حقیقـی و حقوقـی داخلـی وخارجـی دارای صالحیـت و بـا رعایـت 
قوانیـن و مقـررات مربـوط اسـت . ارائـه خدمـات مشـاوره در زمینـه سـرمایه گذاری هـا و اداره امـور شـرکتهای فعـال در صنعـت بـرق، اخـذ وام و تسـهیالت ریالـی و ارزی از کلیـه 
بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در نمایشگاههای بین المللی تخصصی و غیر تخصصی داخل و خارج کشور،اخذ و اعطاء 
نمایندگـی در زمینـه موضـوع فعالیـت شـرکت در داخـل و خـارج از کشـور، انعقـاد قراردادهـای همـکاری و مشـارکت بـا شـرکت هـای داخلی و خارجـی در زمینه موضوع فعالیت 

شـرکت، مشـارکت در ایجـاد شـرکتها و موسسـات دیگـر و مبـادرت بـه انـواع عقـود اسـالمی در زمینـه ایجـاد طـرح هـا و فعالیـت هـای مذکور

 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1207824(

آگهی مفقودی قرارداد واگذاری
قـرارداد واگـذاری یـک بـاب مغـازه بصـورت سـرقفلی بنـام اصغـر قاسـمی بـه 
میزان سـرقفلی 135000000ریال)یکصد وسـی و پنج میلیون ریال( و اجاره 
بهـاء ماهانـه 675000ریال)شـش صـد و هفتـاد و پنـج هزارریـال( بـه مـدت 
یکسـال از تاریـخ 88/1/18 لغایـت 89/1/18 واقـع در اردبیـل – بـازار میـدان 
امـام حسـین طبقـه اول شـماره 46 مفقـود گردیـده از درجـه اعتبـار سـاقط 
می باشد.                                                                             اردبیل

رئیس روابط عمومی گاز 
گلستان: مدیریت مصرف 
بهینه گاز طبیعی پایداری 

 جریان گاز مشترکان را

به همراه دارد
رئیس روابط عمومی شــرکت گاز اســتان گلستان 
پایــداری و اســتمرار جریــان گاز در ایــام ســرد ســال را 
مســتلزم همراهــی مشــترکین شــرکت در صرفه جویــی 

و  بهینه مصرف کردن گاز طبیعی دانست.
اســتان  گاز  عمومی شــرکت  روابــط  گــزارش  بــه 
گلســتان، ســیدجالل ابوالقاســمی بــا بیان خبــر فوق در 
ایــن خصــوص گفــت: همزمــان بــا فرارســیدن ایام ســرد 
سال و برودت هوا در هفته های پیش رو از مردم عزیز 
اســتان درخواســت داریــم تــا ادامــه رونــد همکاری هــای 
خــود ایــن شــرکت را همچون ســنوات گذشــته در زمینه 

استمرار جریان گاز یاری کنند.
او افزود: خوشــبختانه مشــترکین گرامی درسنوات 
قبلــی بــا رعایت الگوی مصرف نهایــت صرفه جویی را در 
مصرف این نعمت خدادادی به عمل آوردند تا از طرفی 
شــرکت گاز اســتان را در ارائه خدمات هرچه بهتر یاری 
کننــد و از طرفــی دیگــر  زمینه ســاز اســتمرار جریــان گاز  

باشند.
رئیس روابط عمومی شــرکت گاز اســتان گلستان 
کنتــرل  سیســتم  نصــب  اقداماتی نظیــر  ادامــه  در 
از  اســتفاده  و رســوب زدایی موتورخانه هــا،  هوشــمند 
لــوازم گازســوز اســتاندارد، تنظیــم دمــای آبگرمکــن و 
شــوفاژ بین 50-60 درجه ســانتیگراد، پوشــیدن لباس 
مناســب فصــل ســرد، رعایــت دمــای رفــاه بیــن 18 الی 
21 درجــه ســانتی گراد، نصــب پــرده ضخیــم، دوجــداره 
از جملــه  را  مــوارد مشــابه دیگــر  و  نمــودن پنجره هــا 
مــواردی دانســت کــه عالوه بــر جلوگیــری از هدررفــت 
انــرژی در کاهــش میــزان مصــرف گاز و  مبلــغ گازبهــا 

نیز تأثیر به ســزایی خواهد داشت.
ابوالقاســمی یکبــار دیگــر با یــادآوری ایــن نکته که 
اگرچــه گاز طبیعــی رفــاه و آســایش مــردم را به همــراه 
بــه  و بی توجهــی  ســهل انگاری  کــرد:  تاکیــد  دارد، 
توصیه هــای ایمنــی  نیــز خطــرات جبران ناپذیــری را در 

برخواهد داشت.

 ۶۰ هکتار به اراضی زیر 

کشت زعفران در کرمانشاه 
اضافه شد

مدیــر باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان 
کرمانشــاه از اضافــه شــدن ۶۰ هکتــار بــه اراضــی زیــر 

کشت زعفران در استان طی سال جاری خبر داد.
منصــور احمــدی در گفــت وگــو با ایســنا با بــا بیان 
اینکــه برداشــت زعفــران در اســتان کرمانشــاه از دهــه 
اول آبان شــروع می شــود و به مدت یک ماه ادامه پیدا 
می کند، اظهار کرد: امســال افزایش 60 هکتاری کشــت 
زعفران در مزارع اســتان کرمانشاه را هدف گذاری کرده 

بودیم که خوشبختانه این هدف گذاری محقق شد.
او بــا بیــان اینکــه کشــت زعفــران در کرمانشــاه از 
اواســط شــهریور شــروع شــده بــود و اکنــون بــه اتمــام 
رســیده اســت، اضافــه کــرد: ســازمان جهــاد کشــاورزی 
اســتان امســال در راســتای کمک به کشــاورزان 120 تن 
پیــاز زعفــران بــا اعتبــاری بالغ بر 1۹ میلیــارد ریال را بین 

زعفران کاران کرمانشاه توزیع کرد.
مدیــر باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان 
کرمانشــاه بــا بیــان اینکــه بیشــترین ســطح زیرکشــت 
زعفران اســتان مربوط به شهرســتان کرمانشــاه اســت، 
گفت : به جز شهرستان های قصرشیرین و سرپلذهاب، 

کشت زعفران در دیگر نقاط استان انجام می شود.
در  زعفــران  زیرکشــت  ســطح  دربــاره  احمــدی 
اســتان گفت: ۴1۷ هکتار از اراضی اســتان کرمانشــاه 
پیش بینــی  کــه  دارد  اختصــاص  زعفــران  کشــت  بــه 
کیلوگــرم محصــول   1۷00 از  بیــش  امســال  می شــود، 
از ایــن مــزارع  برداشــت شــود. او زعفــران تولیــدی در 
مزارع استان کرمانشاه را در جزو انواع مرغوب زعفران 
برشــمرد و افــزود: بر اســاس ارزیابی هــای صورت گرفته 
با تست های آزمایشگاهی زعفران تولیدی در استان در 
زمــره انــواع با کیفیت زعفران به شــمار می رود که قابل 

رقابت با زعفران های مرغوب است.

اخبـــــــــــــــــار

تولید ۸۰۰  هزار متر مکعب 
آب مقطر در نیروگاه 

بندرعباس
مدیرعامــل نیروگاه بندرعباس از تولید ۸۰۰ هزار 
متر مکعب آب مقطر در نیروگاه بندرعباس در شــش 

ماهه اول سال ۱۴۰۰ خبر داد.
 1۳20 اســمی  ظرفیــت  بــا  بندرعبــاس  نیــروگاه 
مــگاوات، بزرگتریــن نیروگاه جنوب شــرق کشــور اســت 
کــه نقــش مهمــی در تامیــن برق کشــور و صنایــع بزرگ 

استان هرمزگان دارد.
حســین ســلیمی در گفت و گو با ایســنا با تاکید بر 
نقش حمایتی نیروگاه بندرعباس در کمک به نهادهای 
مختلف عنوان کرد: با توجه به رسالت اجتماعی شرکت 
بــه واحدهــای تولیــدی، خدماتــی  و در راســتای کمــک 
پزشــکی و بهداشتی، نیروگاه بندرعباس اقدام به تولید 

آب مقطر کرد.
مدیرعامــل نیــروگاه بندرعبــاس بیان کرد: پرســنل 
زحمتکش نیروگاه بندرعباس همیشــه در کنار رســالت 
ویــژه خــود کــه تولیــد بــرق پایــدار در کشــور بــوده در 
برهه هــای حســاس حامــی و پشــتیبان مــردم شــریف 

استان هرمزگان و کشور بوده است.
او افــزود: ایــن نیــروگاه بــه طــور متوســط روزانــه 
۴۳20 متــر مکعــب تولیــد می کنــد که تاکنــون در تامین 
آب مقطــر شــرکت توزیع برق اســتان، نیروگاه ایســین، 
نیروگاه هنگام، آزمایشگاه های سطح شهر بندرعباس، 
اداره کل دامپزشــکی، ســازمان های انتقال خون و غذا و 

دارو و دانشگاه پیام نور نقش به سزایی داشته است.

رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی کردستان: بیش از 

۷۰ درصد تولیدات استان 
در بخش زراعت است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اعالم 
اینکــه بیــش از ۷۰ درصــد تولیــدات اســتان از بخــش 
زراعــت تأمیــن می شــود، تاکید کرد که بــه همین دلیل 
باید طرح ها و دســتاوردهای علمی بخش زراعت را به 

خوبی در استان دنبال و اجرا کنیم. 
محمــد فریــد ســپری در گفت وگــو با ایســنا با مهم 
خوانــدن اجرای طرح جهش تولید در اســتان کردســتان 
اظهار کرد: توســعه کشــت حفاظتی می تواند زمینه ســاز 

ارتقای بهره وری و حفاظت از منابع آب و خاک شود.
او بــا تأکیــد بــر اینکه بخــش دامپروری وابســته به 
بخــش زراعــت اســت، یادآور شــد: هــدف از اجــرای این 
طــرح افزایــش و پایــداری تولید در محصول اســتراتژیک 
گنــدم اســت و بایــد در ایــن راســتا به نحو احســن عمل 

کنیم.
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی بر اشرافیت کامل 
مدیــران و کارشناســان بخــش زراعــت اســتان بــر اجرای 
طــرح جهــش تولیــد در اســتان تاکیــد کــرد و خواســتار 
انتقــال یافته هــای علمــی و تجربــی بخــش زراعــت بــه 

کشاورزان شد.
ســپری تصریــح کــرد: بایــد محققان و کارشناســان 
ما در کنار کشــاورزان و گام به گام در راســتای توســعه 
کشاورزی پایدار گام بردارند و یافته های علمی در عمل 

در اراضی کشاورزی به فعلیت درآید.
در  کشــت های حفاظتــی  اشــاعه  و  ترویــج  بــر  او 
استان تأکید کرد و گفت: باید تمام مجموعه با اعتقادی 
راسخ به کشاورزی حفاظتی و ترغیب کشاورزان پیشرو 
در راســتای نهادینــه کــردن کشــاورزی حفاظتــی تالشــی 

ویژه داشته باشند.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی خواستار همکاری 
کشــت  توســعه  بــرای  اســتان  مطبوعــات  و  رســانه ها 
حفاظتــی در اســتان شــد و افــزود: امیدواریــم زمینــه ای 
بخــش  متخصصــان  و  کارشناســان  کــه  شــود  فراهــم 
کشاورزی پیام های مناسب و تأثیرگذار را در رسانه ها و 

به ویژه فضای مجازی منتشر کنند.
ســپری اعــالم کــرد: در ســال زراعــی پیــش رو طــرح 
جهــش تولیــد بــا تأکید بــر اجــرای کشــاورزی حفاظتی در 
ســطح 1۴ هــزار و ۳00 هکتــار از اراضــی اســتان اجرایــی 
می شود که امیدواریم نتایج خوبی به دنبال داشته باشد.

اخبـــــــــــــــــار

مدیرعامل شــركت گاز استان اصفهان 
متــر  از مصــرف 9میلیــارد و 59۰ میلیــون 
مکعــب گاز طبیعــی طــی شــش ماهه ســال 
جــاری در اســتان خبــر داد و اعــالم کــرد که 
این میزان مصرف در مقایسه با مدت زمان 
سال گذشته که بیش از ۱۰ میلیارد و 52۶ 
میلیــون متــر مکعــب بــوده اســت، کاهــش 

مصرف 9 درصدی را نشان می دهد.
بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت گاز 
استان اصفهان، سیدمصطفی علوی با بیان 
اینکــه مصــرف گاز در اســتان در ســال های 
اخیر با توجه به توســعه شــبکه گاز و جذب 
مشــترکین جدیــد ، افزایــش داشــته اســت، 
گفت: با فرهنگ ســازی انجام شده و رعایت 

الگــوی مصــرف از ســوی مشــترکین عزیز در 
نیمــه نخســت امســال ۹ درصد در مقایســه 
بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته مصــرف گاز 

کاهش یافته است.
مدیرعامــل شــركت گاز اســتان اصفهــان 
در  جــاری  ســال  نخســت  نیمــه  در  گفــت: 
بخش های خانگی، تجاری و صنعتی استان ۹ 
میلیارد و 5۹0 میلیون متر مكعب گاز مصرف 
شــده اســت، افــزود: از کل گاز مصرف شــده 
در اســتان 8۳۹ میلیــون متــر مکعــب مربــوط 
بــه مصــرف خانگی، ۴ میلیــارد و 800 میلیون 
متر مکعب مصرف صنعتی، ۳ میلیارد و 812 
میلیــون متــر مکعب در شــش نیروگاه ســطح 
اســتان، ۹۴ میلیــون متــر مکعــب در بخــش 

تجاری و۴۴ میلیون متر مکعب در بخش های 
عمومی مصرف شده است.

گاز  پایــدار  و  مســتمر  تامیــن  علــوی، 
طبیعــی را نیازمنــد مشــارکت مشــترکین در 
رعایــت الگوهــای مصــرف برشــمرد و تصریح 
کــرد: قطعــاً با مصرف منطقــی گاز طبیعی و 
رعایــت دمــای رفاه می توانیــم در مصرف گاز 

طبیعی صرفه جویی کنیم.
او بــا بیــان اینکــه بــا ورود بــه آبــان هــر 
ســال مصــرف گاز طبیعــی در بخــش خانگی 
افزایــش می یابــد، افــزود: اکنــون ۷0 درصــد 
بــه گاز طبیعــی  انــرژی در اســتان  از ســبد 
تعلــق دارد و ایــن آمــار نشــان می دهــد کــه 
حامل هــای  مهم تریــن  از  یکــی  طبیعــی  گاز 

انــرژی اســت و بایســتی برنامه ریــزی مــدون 
و اســتراتژیک برای بهره مندی تمامی اقشــار 
جامعه از این نعمت الهی تدوین شود تا در 
فصول ســرد ســال در ارائه خدمــات وقفه ای 

ایجاد نشود.
مدیرعامل شــركت گاز اســتان اصفهان 
بــا اعــالم اینکــه در روزهــای آتــی اســتفاده 
از وســایل گازســوز به ویــژه بخاری هــا آغــاز 
خواهــد شــد، تاکیــد کــرد: مشــترکین قبل از 
استفاده از وسایل و تجهیزات گازسوز حتما 
بایستی از نحوه کارکرد وسایل گازسوز خود 
به وســیله کارشناســان مربوطــه و همچنین 
نبــودن مســیر دودکــش اطمینــان  مســدود 

حاصل کنند.

و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  رئیــس 
تجــارت آذربایجــان  غربی اعــالم کرد که در 
۶ ماه اول امسال، میزان سرمایه گذاری در 
اســتان ۸۷ درصــد افزایــش یافتــه و به ۸9 

هزار و ۳۰۴ میلیارد ریال رسیده است.
اکنــون 2 هــزار و ۴1 واحــد صنعتــی بــا 
حجم ســرمایه گذاری ۷۴ هزار و 20 میلیارد 
ریال و اشــتغال زایی مســتقیم و پایدار برای 
58 هــزار و 265 نفــر در آذربایجــان  غربــی 

مشغول به فعالیت است.

۳0۹ طــرح صنعتــی نیــز بــا پیشــرفت 
حجــم  بــا  درصــدی   60 بــاالی  فیزیکــی 
و ۷66  هــزار  از 2۳  بیــش  ســرمایه گذاری 
میلیــارد ریــال در دســت اجــرا بــوده کــه بــا 
راه انــدازی این واحدها زمینه اشــتغال برای 
هشت هزار و ۳۳8 نفر فراهم خواهد شد.
غالمرضــا بابایــی دیــروز در گفت وگــو 
بــا ایرنــا افــزود: از ابتــدای ســال جــاری تــا 
پایــان شــهریور، یــک هــزار و 5۷ فقره جواز 
تأســیس و توســعه برای واحدهای صنعتی 

در آذربایجان غربی صادر شده است.
او بــا بیــان اینکه بــا بهره بــرداری از این 
واحدهــا بــرای 20 هــزار و 5۳2 نفــر زمینــه 
اشتغال مستقیم فراهم خواهد شد، گفت: 
عملکــرد ســرمایه گذاری در بخــش صنعتــی 
اســتان در مقایســه با 6 ماهه ســال گذشته 
از لحاظ صدور جواز تأسیس و توسعه بیش 
از ۴0 درصد و از لحاظ ایجاد زمینه اشــتغال 

نیز ۴6 درصد افزایش داشــته است.
و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  رئیــس 

تجــارت آذربایجان  غربی گفت: این اســتان 
بــا توجــه به اوضــاع جغرافیایــی و هم مرزی 
پایانه هــای  وجــود  اروپایــی،  کشــورهای  بــا 
بازارهــای  بــه  آســان  دسترســی  و  مــرزی 
بالقوه اوراســیا و حتی کشــورهای همســایه 
و همچنیــن برخورداری از بزرگترین منطقه 
واردات  انجــام  بــرای  کشــور  تجــاری  آزاد 
آســان مــواد اولیه و ماشــین آالت مــورد نیاز 
واحدهــا مناســب ترین و بهتریــن موقعیــت 

سرمایه گذاری را دارد.

مدیــر منطقــه هشــت عملیــات انتقــال 
گاز از انجــام بازرســی، پیگرانــی تمیزکننــده 
و آماده ســازی حــدود ۱۱۸ کیلومتــر از خطوط 
لوله ۱۰ و 2۰ اینچ دوزدوزان - اهر خبر داد.
بــه گــزارش ایرنا، فیروز خدایی دبروز در 
گفت وگویــی بــا تاکیــد بــر انجام ایــن عملیات 
به منظــور افزایــش راندمــان و پایداری شــبکه 
انتقــال  پیگرانــی خطــوط  گفــت:  گاز  انتقــال 
گاز )Pipeline Inspection Gauge( در ایــن 
منطقــه عملیاتــی در راســتای وظایــف قانونی 
حالــت  بــا  گاز  تحویــل  محولــه  ســازمانی  و 

استاندارد و سالم برای شبکه ها و مصرف، در 
قالــب دو برنامــه زمان بنــدی شــده و با رعایت 
دقیــق دســتورالعمل و اســتانداردها بــه پایان 

رسید.
او افــزود: مهم تریــن تاثیر ایــن عملیات 
تمیز نمودن، زدودن رسوبات جدار و سطوح 
ضایعــات،  نمــودن  خــارج  و  لولــه  داخلــی 
اجســام احتمالی داخل لوله و میعانات لوله 
بــرای تحویل گاز طبیعی با حالت اســتاندارد 

است.
مدیر منطقه هشــت عملیات انتقال گاز 

دربــاره وجــود پیچیدگی هــا و محدودیت هــای 
کاهــش فشــار بــه دلیل مصــارف منشــعب از 
خطــوط لولــه مذکــور گفــت: عملیــات مذکــور 
بــه دلیــل لــوپ بودن هر 2 خــط 10 و 20 اینچ 
کــه  تاسیســاتی  وجــود  و  مختلــف  نقــاط  در 
دارنــد  ورودی  فشــار  در حداقــل  محدودیــت 
)انشــعاب نیــروگاه هریــس( نیــاز بــه آمــاده 
و  اســاس وضعیــت  بــر  خــط  ســازی شــرایط 
شرایط حاکم داشته که این مهم به خوبی در 

عملیات فوق انجام شد.
و  پیگرانی)تمیــزکاری  انجــام  خدایــی 

ضریــب  افزایــش  موجــب  را  آماده ســازی( 
تحویــل  در  گاز  مســتقل  و  پایــدار  اطمینــان 
پایــش  و  بــه مصرف کننده هــا  پــاک  ســوخت 
مستمر سالمت و ایمنی خطوط لوله در زمان 

پیک مصرف عنوان کرد.
در پایان او ابراز امیدواری کرد: با اجرای 
طــرح پیگرانــی در خطــوط انتقال گاز، شــاهد 
شــدن  کــم  و  گاز  انتقــال  مناســب  پایــداری 
فصــل  در  بــه خصــوص  آن  قطعــی  احتمــال 
زمســتان خواهیم بود تا فصل ســرد امسال را 

بدون قطعی گاز سپری کنیم.

 مصرف قریب به ۱۰ میلیارد مترمكعب

گاز طبیعی در استان اصفهان 

مســئول امور عشایر شــمیرانات اعالم کرد که 2۸ 
دســتگاه پکیج خورشــیدی در راســتای تامین برق سیاه 

چادرهای خانوار عشایر توزیع شد.
دشــت الر )در دامنه غربی قله دماوند( از 2 اقلیم 
ارتفاعــات فوقانــی و مرطــوب و ســرد تشــکیل شــده  کــه 
بــارش زیــادی را به صــورت برف ایجــاد می کند و به دلیل 
آنکــه دارای ویژگی هــای خاص و گونه های متنوع گیاهی 
و جانوری اســت، تحت حفاظت قرار گرفته اســت. وجود 

ماهی قزل آالی خال قرمز که از نادرترین گونه های آبزی 
جهــان اســت اهمیــت ایــن مجموعــه را دو چنــدان کــرده  
است. در سال 1۳5۹ با اتمام ساخت سد الر در دشت 
الر قسمت اعظم اراضی و مراتع دره الر در محدوده آبی 
دریاچــه ســد قــرار گرفت کــه از مرتفع تریــن دریاچه های 
انســان ســاز است. محســن بختیاری دیروز در گفت وگو 
بــا ایرنــا تصریــح کــرد: این اقــدام بــر اســاس تفاهم نامه 
میــان ســازمان امــور عشــایر ایــران و شــرکت توزیــع برق 

منطقــه ای تهــران  انجــام گرفــت. بــه گفتــه او، دولت ۹0 
درصــد و عشــایر 10 درصــد هزینــه پکیج های خورشــیدی 
مذکــور معــادل 850 هــزار تومــان را پرداخــت کردنــد. 
مســئول امور عشایر شــمیرانات با بیان اینکه دست کم 
۳0 دســتگاه پکیــج خورشــیدی دیگــر نیــز بــه زودی بیــن 
خانوارهای عشــایر توزیع خواهد شــد، خاطرنشــان کرد: 
پیش از این 20 دستگاه دیگر در قالب حمام خورشیدی 

و چراغ معتبر توزیع شده بود.

۲۸ دستگاه پکیج خورشیدی 
میان عشایر دشت الر 

توزیع شد

۱۱۸ کیلومتر از خط انتقال گاز دوزدوزان - اهر آماده سازی شد

افزایش۸۷ درصدی سرمایه گذاری در صنعت آذربایجان 
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با »شما« دیگر به آنها نیاز 
نداریم

راضیه حسینی

»وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات گفت: تا ســه ســال 
آینــده بــه شــکل کامــل شــبکه ملــی اطالعــات را محقــق 
افــزود:  وی  می کنیــم. 
زیــادی  توانمندی هــای 
در کشــور وجــود دارد و 
می شــود از آن اســتفاده 
توســعه  بــرای  و  کــرد 
اطالعــات  ملــی  شــبکه 
در کشــور صــادرات ایــن 
بــه  نیــز  را  محصــوالت 
کشور های دیگر داریم.«
یک روز معمولی در شبکه آموزشی دانش آموز )شاد(:

معلم: »بچه ها وصل شدید؟ الیو رو شروع کنم؟«
دانش آموز یک: »خانم ببخشــید تو واتســاپ پیام 

دادیم. ما از صبح نمی تونیم بریم تو شاد.«
الیــو  تــو  االن  مــا  اجــازه،  دو:»خانــم  دانش آمــوز 

هستیم شما کجایید؟«
معلم: »قطع شد.«

دانش آموز ســه: »خانم اجازه ما یه پیام رو هفته 
پیــش تــو شــاد براتــون فرســتاده بودیم، هنوز نرســیده. 

چی کار کنیم همین جا دوباره بفرستیم؟«
مــا  اومدیــد.  خانــم  چهار:»خانــم  دانش آمــوز 

دیدیم تون.«
معلــم: »خــب، بچه هــا درس ریاضــی رو شــروع 

می کنیم...کیا تو الیو هستن؟«
دانش آمــوز چهــارم: »فعــالً فقــط ماییــم خانــم... 

خانم... خانم... باز رفتید که.«
گروه دانش آموزی در واتساپ:

معلــم: »بچه هــا یک دور دیگه امتحــان می کنیم و 
می ریم شاد. ببینیم چی می  شه.«

دانش آمــوز پنجــم: »خانــم ببخشــید ولــی ســاعت 
دوازه و نیمه. کالس تموم شد.«

معلم: »باشه. پس، همه فردا هشت صبح آماده 
باشید تو شاد.«

دانش آمــوز ششــم:»خانم مــا یــه ماهــه آماده ایم. 
شاد هنوز آماده نشده.«

و گروه را استیکرهای خنده برداشت.
البتــه شــاد بــا اینترنت ملــی خیلی توفیــر دارد. در 
زمینــه شــبکه ملــی اطالعات حتماً موفق خواهیم شــد و 

صدالبته کشورهای خارج را هم پوشش می دهیم. 
می تواند اســمش بشــود »شــما« و با این شــعار ســرکار 

بیاید: »با شما دیگر به آنها نیاز نخواهیم داشت.« 
از ســرعت، دقــت و کیفیــت  لــذت  بــا  می توانیــم 
خــوب ایــن شــبکه اســتفاده کنیــم و تــازه کلی هــم خبر 
خــوب بخوانیــم. چــه چیــز از ایــن بهتــر؟ حتــی می شــود 
بــه کشــورهایی کــه هــر روز بــا شــبکه های ســطح پایین 
دیگر دســت و پنجه نرم می کنند و همه ش درگیر قطع 
و وصلــی و کندی هــای مکــرر هســتند، هم کمــک کنیم. 
احتمــاالً بعــد از ورود به شــبکه ملی اطالعــات، یا همان 

شما، تازه رنگ خوشبختی را خواهند چشید.
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:   ت
س 

عک

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

آنطــور کــه رئیس ســازمان برنامــه و بودجه 
اعالم کرد در سال آینده افزایش حقوق کارکنان 
درصــد  ۳۰ بــاالی  تــا   ۱۰ از  احتمــاال  و   پلکانــی 

خواهد بود.
در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ دستگاه های 
حقــوق  افزایــش  میــزان  شــدند  مکلــف  دولتــی 
کارکنــان را بــه طــور متوســط ۱۰ درصــد در نظــر 
بگیرنــد کــه اعــالم ایــن میــزان با توجه به شــرایط 
تورمــی با واکنش هایی از جمله برخی نمایندگان 

مجلس همراه بود.
امــا این کــه جریــان افزایش حقــوق کارکنان 
در ســال آینده به چه صورتی اســت، در حاشــیه 
عامــل  رئیــس هیــات  معارفــه  و  تودیــع  مراســم 
رئیــس  میرکاظمــی،  از  ملــی  توســعه  صنــدوق 
ســازمان برنامه و بودجه مورد ســوال قرار گرفت 

و وی در پاسخ به ایسنا توضیحاتی ارائه کرد.
نمی شــود بخاطــر کارکنــان تمــام مــردم در 

سختی باشند.
میرکاظمــی بــا بیــان این کــه در ســال آینــده 
افزایــش حقــوق به صــورت پلکانی انجــام خواهد 
شد، اظهار کرد: بر این اساس تالش بر این است 
کــه حداقــل افزایش اعمال شــده ولی حقوق های 
پایین ممکن است تا باالی ۳۰ درصد نیز افزایش 
یابــد؛ اما کســانی کــه چندین بــار افزایش حقوق 
داشته اند کمترین درصد رشد را خواهند داشت، 
بنابرایــن افزایــش حقــوق بــرای تمامــی کارکنــان 

یکسان نیست.
وی با اشــاره به این که در حال حاضر در یک 
چرخــه منفــی حقــوق قــرار گرفته ایــم، یادآور شــد: 
اکنون به طور مرتب تورم ایجاد می شود و به دنبال 
آن حقوق هــا افزایــش پیدا می کنند که برای تامین 
منابع آن خلق پول شــده و به دنبال این جریان با 
افزایــش پایــه پولی و افزایش نقدینگی تورم رشــد 
می کنــد بــه عبارتی ۲۰ درصد افزایــش حقوق برای 
کارکنان اعمال می کنیم، ولی تورم برای عموم مردم 
ایجاد می شود. دولت به سمتی حرکت خواهد کرد 
که خلق پول صورت نگرفته و به این صورت نباشد 
که برای پرداخت حقوق کارکنان که سهم محدودی 
در جامعه دارند تبعات و تورم آن کل مردم را تحت 

فشار قرار دهد.

رئیــس ســازمان برنامه و بودجــه ادامه داد: 
متاســفانه در حــال حاضــر بهم ریختگــی باالیــی 
بــه طــوری کــه  در وضعیــت حقــوق وجــود دارد 
مصوباتــی را گرفته انــد که افزایش باالی حقوق را 
برای برخی کارکنان ایجاد می کند، اما مثال جوان 
تحصیلکــرده ای کــه تــازه وارد سیســتم می شــود 
حقوق پایینی دارد، اما برنامه ما این است تا سه 

سال آینده بتوانیم شرایط را تغییر دهیم.

در بودجه ۱4۰۱ از منابع صندوق 
استفاده نخواهد شد

برنامــه  ســازمان  رئیــس  ادامــه  در  امــا 
مبنــی  دیگــری  ســوال  بــه  پاســخ  در  بودجــه  و 
بــر اســتفاده دولــت در بودجــه ســال جــاری و 
توســعه  از منابــع صنــدوق   ۱۴۰۱ بودجــه ســال 
ملــی توضیــح داد: مــا بــه هیــچ عنــوان برنامه ای 
بــرای اســتفاده از منابــع صنــدوق توســعه ملــی 
در بودجــه ســال آینــده نخواهیــم داشــت و بــه 
ســمت خلــق پــول نمی رویــم حتــی ایــن موضوع 
را در بخشــنامه نیــز تاکیــد کرده ایــم. اســتفاده 
دولــت از منابــع صندوق توســعه ملی بودجه ای 
و  اقتصــاد  پیشــرانی  بــرای  مگــر  بــود  نخواهــد 

پروژه هــای بخــش خصوصی و ایجاد زیرســاخت 
در توسعه کشور.

بودجــه  در  این کــه  بیــان  بــا  میرکاظمــی 
امســال از منابع صندوق توســعه ملی اســتفاده 
براســاس  نیــز  ایــن  شــد:  یــادآور  اســت  شــده 
مصوبــه قانــون بودجــه و مجــوز صــادره از مازاد 
۲۰ درصد بوده که در نیمه اول ســال اســتفاده 
مــورد  نیــز  نیمــه دوم ســال  شــد و احتمــاال در 

اســتفاده قرار خواهد گرفت.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه با اشــاره به 
این کــه نــگاه دولت قبل این بــود که همانطور که 

پول وارد صندوق می شود در فشارهای اقتصادی 
و تنگناهــا نیــز از آن اســتفاده کنــد، اظهــار کــرد: 
بــر ایــن اســاس برداشــت هایی از منابــع صندوق 
صــورت گرفتــه کــه در برخــی مــوارد ماننــد مهــار 
در  ولــی  بــود  پســندیده  اقــدام  مــرزی  آب هــای 
مواردی براســاس ضروریــات دولت صورت گرفته 
که تا حد ممکن ســعی می شــود اینگونه از منابع 
صنــدوق اســتفاده نکنیــم هــر چند منابعــی که با 
مجوز رهبری برداشــت شده به صورت تسهیالت 
اســت و باید بعد از بررســی و محاســبات صورت 

گرفته به صندوق بازگردد.

عــزت هللا ضرغامی با اعالم عضویت وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی در 
ستاد ملی مدیریت کرونا، از امهال وام کرونا تا 

پایان سال ۱4۰۰ خبر داد.
بــه گــزارش ایســنا، عــزت هللا ضرغامــی در 
توئیتر خبر داد: »در ســتاد کرونا عضو شــدم. در 
جلســه امروز )شــنبه ۲۴ مهر( اســتمهال وام های 
و   ۱۴۰۰ پایــان  تــا  گردشــگری  مراکــز  دریافتــی 
مفاصاحساب مالیاتی آنان تا آخر آذر به تصویب 

رسید. «

وزیــر میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع 
دســتی در اوایــل تشــکیل ســتاد ملــی کرونــا بــه 
عنوان یکی از اعضا در جلسات حاضر می شد، اما 
تقریبا از میانه سال ۹۹ این عضو هیأت دولت به 
ســتاد کرونا دعوت نشــد. هرچند کارشناسان این 
وزارتخانــه در کمیته هــای زیرمجموعــه ســتاد ملــی 

کرونا عضویت داشته و پیگیر مطالبات بودند.
عضویــت  معتقدنــد  گردشــگری  فعــاالن 
فرهنگــی،  میــراث  وزارت  نداشــتن  حضــور  و 
گردشگری و صنایع دستی در صحن اصلی ستاد 

ملــی کرونــا، پیگیــری بســیاری از مطالبــات را بــه 
تعویق انداخته و حتی سوءبرداشت هایی را در به 
نتیجه رساندن و اجرای برخی مصوبات به وجود 
آورده اســت کــه از جملــه آن ها وتو شــدن صدور 
ویــزای گردشــگری در صحــن ســتاد ملــی کرونا با 
وجــود تاییــد در کمیته هــای زیرمجموعه هــای این 
ســتاد بود که پس از یک ســال پیگیری، به تازگی 

تصویب شده است.
گردشــگری  فعــاالن  برخــی  همچنیــن 
معتقدنــد ســتاد ملــی کرونــا از ابتــدای تشــکیل، 

برنامــه درســتی بــرای ســفرهای داخلــی و تعییــن 
همچنیــن  و  ســفر  در  بهداشــتی  پروتکل هــای 
راه کاری بــرای جبــران خســارت های واردشــده بــه 
صنعت گردشــگری نداشــته و بدون دریافت نظر 
کارشناســی، تصمیم هایــی را گرفتــه که خســارت 
مالــی و جانــی آن بیشــتر بوده اســت. تاکید کرد: 
صــرف بر »ممنوعیت ســفر« و تعطیلی مشــاغل 
گردشــگری، بدون ارائه راه کار از جمله ایرادهایی 
کســب وکارهای  صاحبــان  و  فعــاالن  کــه  بــود 

گردشگری به این ستاد وارد کرده اند.

بــه گفتــه نماینــده مردم ســاوه و زرندیه در 
مجلس شــورای اســالمی، در اجرای طرح اقدام 
ملی مســکن تدابیری اندیشــیده شــده است که 
فرهنگیــان فاقــد مســکن نیــز می تواننــد صاحب 

خانه شوند.
بــه گــزارش مهــر، محمــد ســبزی در آئیــن 
کلنگ زنــی ۲ واحــد آموزشــی خیرســاز در منطقه 
در  گفــت:  ســاوه  امیرکبیــر  برخــوردار  کمتــر 
شهرســتان ســاوه بــا توجــه بــه جمعیــت رو بــه 
آموزشــی ضــروری  واحــد  آن ســاخت ۷۰  رشــد 

اســت. اکثر مدارس شهرســتان ســاوه به صورت 
۲ شــیفت فعــال هســتند و ایــن مســئله ســبب 
می شــود اســتانداردهای الزم در آمــوزش رعایــت 
نشــود. می طلبد مســئوالن همزمان بــا اعتبارات 
دولتــی بــرای ســاخت فضــای آموزشــی زمینــه را 
بــرای مشــارکت خیریــن در حــوزه ســاخت فضای 

آموزشی فراهم کنند.
وی افزود: ســاالنه یک هزار دانش آموزش 
بــه صــورت میانگیــن بــه جمعیــت دانش آمــوزی 
شهرستان ساوه اضافه می شود و با توجه به این 

آمار، ساالنه ساخت ۴ مدرسه در این شهرستان 
ضروری است.

و  ســاوه  شهرســتان های  مــردم  نماینــده 
زرندیه در مجلس شــورای اســالمی تصریح کرد: 
بــا توجــه بــه ســاخت ۲ هــزار واحد مســکونی در 
طرح اقدام ملی مســکن در شهرســتان ســاوه در 
صورتــی کــه هــر خانواده یــک دانش آموز داشــته 
باشــد ۲ هزار دانش آموز در ســه منطقه اجرای 
این طرح خواهیم داشت بنابراین قبل از ساخت 
مســکن بایــد در مورد زیرســاخت های آموزشــی، 

تدبیــری  نیــز  مناطــق  ایــن  فرهنگــی  و  درمانــی 
اندیشیده شود.

فرهنگیــان  از  تعــدادی  گفــت:  ســبزی 
شهرســتان ســاوه فاقد مســکن هســتند هر چند 
قبالً برای زمین در ســامانه مخصوص فرهنگیان 
ثبت نــام کردنــد امــا تــا بــه امــروز این امــر محقق 
نشــده اســت؛ امــا بــا اجــرای طــرح اقــدام ملــی 
مســکن، فرهنگیانی که هنوز صاحبخانه نشدند 
نیز می توانند از زمین های پیش بینی شــده برای 

این طرح برخوردار شوند.

را  مشــترکی  نشســت های  داد:  ادامــه  وی 
بــا مدیــرکل مســکن و شهرســازی اســتان مرکزی 
داشتیم و امیدواریم در طرح جدید جهش تولید 
 مســکن، مســاله مســکن فرهنگیــان ســاوه نیــز 

حل شود.
ســبزی در پایــان عنــوان کرد: برخــی صنایع 
نیز اعالم آمادگی کرده اند تا در ســاخت مســکن 
با همان تســهیالتی ۲۵۰ میلیــون تومانی دولتی 
مشــارکت کنند و متعهد شــدند ساخت یک هزار 

واحد مسکونی را به عهده بگیرند.

رئیس اداره مطالعات بالینی و مراقبت های 
دارویــی ســازمان غــذا و دارو دربــاره روند صدور 
کرونــای  واکســن های  اضطــراری  مجــوز مصــرف 
تولیــد داخــل، بــا تاکیــد بــر اینکه قبــل از حصول 
نتیجــه قابــل قبــول فــاز ســوم مطالعــات بالینــی 
واکســن ها و انتشــار گــزارش آن، مجــوز مصــرف 
گفــت  کــرد،  نخواهیــم  صــادر  را  آن  اضطــراری 
کــه بنابرایــن مجــوز مصــرف اضطــراری واکســن 
موسســه رازی نیز پــس از ارائه گزارش بینابینی 
اثربخشــی  بــر  مبنــی  بالینــی  مطالعــات   ۳ فــاز 
مناســب واکســن صــادر خواهــد شــد کــه تاکنون 

این اتفاق رخ نداده است.
دکتــر رضــا مســاعد در گفت وگــو بــا ایســنا، 
دربــاره رونــد صــدور مجوز مصرف اضطــراری برای 
واکســن های کرونا در کشور، گفت: ما صرفا پس 
از حصول اطمینان کامل از ســالمت و اثربخشــی 
واکسن های کرونا مبادرت به صدور مجوز مصرف 
تولیــد  و  وارداتــی  واکســن های  بــرای   اضطــراری 
داخل کرده و بر ســر ســالمت مردم به هیچ وجه 

مسامحه و سهل انگاری را نمی پذیریم.
مصــرف  مجــوز  صــدور  کــرد:  اعــالم  وی   

منــوط  داخــل  تولیــد  واکســن های  بــه  اضطــراری 
بــه ارائــه گزارشــات و نتایــج بینابینــی مســتند و 
متقــن فــاز ۳ مطالعــات کارآزمایــی بالینــی بوده و 
ایــن ســازمان قبــل از دریافــت ایــن گــزارش تحت 
فشــارهای خارجــی بــه هیــچ عنوان مجــوز مصرف 

اضطراری صادر نکرده و نخواهد کرد.
 مســاعد درخصــوص برخــی اخبــار مبنــی بــر 
صادرنشــدن مجــوز مصــرف اضطراری برای واکســن 
اتمــام  بــه  منــوط  مجــوز  صــدور  کــرد:  تاکیــد  رازی 
مطالعــات  شــامل  مطالعــه  مراحــل  موفقیت آمیــز 
کیفی، پیش بالینی و بالینی اســت. بر این اســاس 
واکســن های تولیــد داخــل پــس طــی شــدن مرحلــه 
پیــش بالینــی، در صورت اخــذ مجوز کمیته اخالق و 
کمیتــه مطالعــات بالینی در وزارت بهداشــت، اجازه 
ورود به فاز یک مطالعات بالینی را خواهند داشت، 
یــک مطالعــات بالینــی، صرفــا  پــس از آن در فــاز 

بررسی سالمتی و ایمنی واکسن انجام می شود.
وی در ایــن بــاره افــزود: در مرحلــه بعــد در 
صــورت ورود واکســن بــه فــاز دوم، میــزان آنتــی 
بادی ایجاد شــده )ایمونوژنیســیتی( بررســی و در 
فــاز ۳ میــزان اثربخشــی واکســن از لحاظ کاهش 

موارد بســتری و منجر به فوت بررســی می شــود؛ 
بــا  را  مراحــل  ایــن  کــه  واکســن هایی  لــذا صرفــا 
موفقیت ســپری کنند، مجــوز مصرف اضطراری را 

از ســازمان غذا و دارو دریافت می کنند.
اســت  ذکــر  بــه  الزم  داد:  ادامــه  مســاعد 
واکســن های تولیــد داخــل ماننــد واکســن برکــت 
زمانی مجوز استفاده اضطراری گرفت که عالوه بر 
تزریق هر دو دوز  به جمعیت چندین هزار نفری 
در فــاز ۳ مطالعــات بالینــی، در فــاز ۲ مطالعــات 
بالینی تیتر آنتی بادی باالی ۹۲ و ایمونوژنیسیتی 
فوق العاده ای را به اثبات رسانده بود. ضمن آنکه 
در آن مقطع هیچ جایگزین )آلترناتیو( دیگری در 
میــان واکســن های وارداتــی و تولیــد داخلی وجود 
نداشــت و مجــوز مصــرف این واکســن در شــرایط 

خاصی به صورت داوطلبانه صادر شد.
وی افــزود: پــس از واکســن برکــت، مجــوز 
بــا  مصــرف اضطــراری واکســن انســتیتو پاســتور 
اتمام تزریق هر ســه دوز واکسن داوطلبان فاز ۳ 
مطالعه بالینی و انتشار گزارش بینابینی دوم فاز 
۳ مطالعــات بالینی با اثربخشــی بســیار مناســب 
براساس مطالعات گسترده همزمان در دو کشور 

ایران و کوبا صادر شد.
مساعد ادامه داد: از آنجایی که سازمان غذا 
و دارو متولــی صــدور مجوز برای این واکســن ها و 
ناظــر بــر کیفیــت آنها اســت بــا احترام بــه تمامی 
دانشــمندان و فعاالن عرصه واکسن ســازی اعالم 
می کنــد کــه این ســازمان پیــش از حصــول نتیجه 
قابــل قبــول فاز ســوم مطالعــات بالینی و انتشــار 
گزارشات مربوط به آن، مجوز استفاده اضطراری 

از واکسن ها را صادر نخواهد کرد.
وی تاکیــد کــرد: بــر ایــن مبنــا مجــوز مصــرف 
اضطــراری واکســن موسســه رازی پــس از ارائــه 
گــزارش بینابینی فــاز ۳ مطالعات بالینی مبنی بر 
اثربخشــی مناســب واکســن صادر خواهد شد که 
تاکنــون ایــن اتفــاق رخ نــداده اســت. ضمــن آنکه 
اصــوال واکســن کووپارس ۳ دز )ســه تزریــق( نیاز 
داشته و اساسا نتایج فاز دو مطالعات بالینی آن 
بــه هیچ وجه قابل مقایســه بــا نتایج فاز دو برکت 

و پاستور نیست.
رئیــس اداره مطالعات بالینی و مراقبت های 
اینکــه  بیــان  بــا  دارو  و  غــذا  ســازمان  دارویــی 
رســانه ها و فضــای مجــازی محــل مناســبی جهــت 

و  تخصصــی  فــوق  کارشناســی  مباحــث  پیگیــری 
دانشــگاهی نیســت، اظهار کرد:  چه بســا ســبب 
ســرگردانی مردم و ایجاد فضای شــک و تردید در 
بیــن دریافت کنندگان واکســن درخصــوص تزریق 
واکســن در ایــن شــرایط حســاس شــود؛ زیــرا در 
خصوص واکســن حتی شایســته نیســت بسیاری 
از متخصصــان رشــته های داروســازی و  پزشــکی 
غیرمرتبط اظهار نظر فرمایند تا چه رســد به سایر 

گروه های اجتماعی غیر مرتبط.
این درحالیســت که چندی اســت مســئوالن 
پــروژه واکســن رازی از عــدم ارایــه مجــوز مصــرف 
اضطــراری واکســن »کووپــارس« از ســوی وزارت 
بهداشــت و ســازمان غــذا و دارو گالیــه کرده انــد. 
از جملــه دکتــر علــی اســحاقی، رئیــس موسســه 
ضمــن  جمعــه  روز  رازی  سرم ســازی  و  واکســن 
واکســن  بالینــی  مطالعــات  جزییــات  تشــریح 
کووپارس و با بیان اینکه گزارش کامل تحقیقات 
این واکســن به وزارت بهداشــت و ســازمان غذا و 
دارو ارائــه شــده اســت، گفــت: بــا این حــال هنوز 
پاســخی از این ســازمان برای اجازه مصرف عموم 

واکسن کووپارس دریافت نکرده ایم.

۹ شهرستان قرمز و ۱۰۵ 
شهرستان آبی در کشور

طبــق آخریــن رنگ بندی کرونایی شــهرها، نســبت 
بــه هفتــه گذشــته، دو شــهر بــه شــهرهای قرمز کشــور 
اضافه شــد و به این ترتیب اکنون ۹ شهرســتان کشــور 
در وضعیت قرمز قرار دارند. همچنین ۱۰۶ شهرســتان 

نارنجی هستند.
بــه گــزارش ایســنا، بــر اســاس رنگ بنــدی کرونایی 
۲۴ مهر ۱۴۰۰ که در اپلیکیشــن ماســک منتشــر شــده، 
هــم اکنون شهرســتان های اشــنویه، بوکان، پیرانشــهر، 
سردشــت در آذربایجــان غربــی، اســتهبان در فــارس، 
ســنندج در کردستان، پاوه، جوانرود و سرپل ذهاب در 

کرمانشاه در وضعیت قرمز هستند.
بنابرایــن طبــق آخریــن آمــار، اکنــون ۹ شهرســتان 
در وضعیــت قرمز، ۱۰۶ شهرســتان در وضعیت نارنجی، 
۲۲۸ شهرســتان در وضعیــت زرد و  ۱۰۵ شهرســتان در 

وضعیت آبی قرار دارند. 

 کمبود ۱۰۰ هزار پرستار

در کشور
به گفته رئیس کل ســازمان نظام پرســتاری، همه 
دســتگاه های مســئول دولتی از جمله وزارت بهداشت، 
ســازمان برنامــه و بودجــه و ســازمان امــور اســتخدامی 

کمبود حداقل ۱۰۰ هزار پرستار را قبول دارند.
محمــد میرزابیگــی در جلســه شــورای عالــی نظــام 
پرســتاری، گفت: تعیین اســتاندارد ملی نســبت پرستار 
به تخت از جمله مهمترین اولویت های حوزه پرســتاری 
است که دنبال می کنیم و حتی اگر به ایده آل ها نرسیم 

در ماه های آینده با اولویت دنبال می شود.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه لزوم اجــرای فوق العاده 
خــاص، گفــت: موضــوع فــوق العــاده خاص بــرای اولین 
بار از ســوی ســازمان نظام پرســتاری مطرح شــد و حتما 

موافق اجرای آن هستیم.
بنابراعالم روابط عمومی ســازمان نظام پرســتاری، 
میرزابیگی تاکید کرد: اســتخدام پرســتار بر اســاس نیاز 
کشــور باید انجام شــود، در موارد استخدام انجام شده 
حدود ۳۰ درصد اســتخدام ها از نیروهای شرکتی انجام 
شــده اســت امــا بکارگیــری نیــروی شــرکتی بــرای افــراد 
تحصیلکرده دانشــگاهی قابل قبول نیســت و فقط برای 

نیروهای زیر دیپلم قابل قبول است.

سبزی، نماینده مجلس: فرهنگیان در طرح اقدام ملی مسکن صاحب خانه می شوند

 وزارت بهداشت: گزارش فاز ۳ مطالعات بالینی درباره اثربخشی واکسن »کووپارس«
به سازمان غذا و دارو ارائه نشده است

امهال وام های
گردشگری کرونا 

تا پایان ۱۴۰۰

جزئیات افزایش حقوق ۱4۰۱؛ از ۱۰ تا باالی ۳۰ درصد


