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پژوهشگر اقتصادی

 احتمــاال تصویــر ذهنــی بســیاری از مــا 
گازی  و  نفتــی  تاسیســات  و  میدان هــای  از 
مجموعــه ای از شــبکه لوله هــا، برج های فلزی 
شــعله های  اســت؛  فــروزان  مشــعل های  و 
برافروختــه ای کــه همچــون شــمع غــول پیکــر 
در میــان انبــوه پیــچ و خــم لوله هــا خودنمایی 
ذخایــر  کــه  اســت  آن  واقعیــت  می کنــد.  
و  گاز  و  نفــت  از  ترکیبــی  نفتــی  میدان هــای 
اســتحصال نفــت معموال همراه بــا خروج گاز 
اســت کــه بــه آن گاز همــراه می گوینــد. ایــن 
گازهــا با اینکــه می توانند کاربردهــای فراوانی 
داشــته باشــند؛ بعد از جمع آوری و جداسازی 
بــه بــرج فلــر فرســتاده و در آنجــا ســوزانده 
می شود. سوزاندن این گازها دود، صدا، بوی 
نامطبوع و مشــکالت زیســت محیطی فراوانی 

به همراه دارد.
ده ســال پــس از بازدیــد مقــام معظــم 
رهبــری از عســلویه و تاکید بر خاموش کردن 

فلرها و جمع آوری گازهای همراه 
اســاس  بــر  اکنــون  و  می گــذرد 
بودجــه  تفریــغ  ســاالنه  گــزارش 
دیــوان محاســبات کشــور، ســال 
1399 حــدود 4 میلیــارد دالر گاز 
کشــور بــا قیمت گــذاری صــادرات 
خام دود شــده اســت کــه معادل 
گازی  و  نفتــی  درآمــد  43درصــد 
کشــور در ســال 99 بوده اســت. 

بــر اســاس همین گزارش در صــورت تبدیل و 
فراوری گازهای همراه در ســال 99 حدود 65 

میلیارد یورو درآمد نصیب کشور می شد.
عــالوه بــر عدم النفــع ســاالنه بر اســاس 
محاســبه نــرخ صــادرات، ســوزاندن روزانه 61 
میلیــون متــر مکعــب گاز همــراه در کشــور در 
حالی روی می دهد که چند ســالی اســت  که 
در فصــول ســرد کشــور بــا کمبــود گاز روبه رو 
شــده اســت. بر اســاس پیش بینی ها با توجه 
بــه رونده فزاینده افزایش مصرف گاز طبیعی 
پــارس  در  فشــار  دیگر،کاهــش  ســوی  از  و 
جنوبــی، زمســتان امســال بــه علــت افزایــش 
مصــرف خانگــی، صنایع و نیروگاه های کشــور 
بــا چالش تامین ســوخت مواجــه خواهند بود 
کــه پیامــد آن تکرار خاموشــی و کاهش تولید 

در کشور خواهد بود.
ســال  یــک  همیــن 
پیــش، یعنــی زمســتان 99، 
میلیــون   55 افزایــش  بــا 
مصــرف  پیــک  مترمکعبــی 
گاز  مصــرف  گاز،  روزانــه 
بــه  کشــور  در  طبیعــی 
مکعــب  متــر  740میلیــون 
رســید. افزایــش 11 درصــدی 
اعمــال  نهایــت  مصــرف گاز در ســال 99 در 
محدودیــت بــرای نیروگاه هــا و صنایــع بزرگــی 
همچون سیمان را در پی داشت. در حالی که 
روزانه 61 میلیون مترمکعب گاز در تاسیسات 
نفتی ســوزانده می شــد،  زمستان 99 کاهش 
و  نیروگاه هــا  بــه  گازرســانی  24درصــدی 
جایگزینی آن با گازوئیل و مازوت، در نهایت 
بــه  را  شــهرها  کالن  در  آالینده هــا  افزایــش 
دنبال داشــت و مستقیما جان میلیون ها نفر 

را به خطر انداخت. 
ظرفیــت  از  بهره گیــری  امــکان  کنــار  در 
گازهای همراه در تولید برق و عالوه بر میسر 
بــودن اســتحصال گاز ســبک، میعانــات گازی 
و ترکیبــات مختلــف، اســتفاده از این نوع گاز 
در شــبکه آب شــیرین کن و شیرین ســازی آب 

دریا برای اســتان های جنوبی، موجب کاهش 
تنش آبی در نوار جنوبی کشور خواهد شد.

اگــر چــه وزیــر ســابق نفت متعهد شــده 
بود سوزاندن گازهای همراه را صفر و فلرهای 
گازی را خامــوش کنــد، پیشــرفت 54درصــدی 
مجموع پروژه های جمع آوری گازهای همراه،  
حاکی از آن است که تا بهره مندی مردم ایران 
از مزایایــی ایــن گازهــا فاصلــه ی زیــادی وجود 
دارد. اگرچه باید پیگیر ترک فعل ها بود،  دود 
دست دســت کردن برای تکمیل این  پروژه ها 

فقط به چشم مردم می رود.
در مجمــوع آنچه واضح اســت چالش ها 
و بیم و امیدهای فراوانی است که این روزها 
صنعت نفت کشــور به آن دچار شــده اســت. 
افت فشار در پارس جنوبی، دسترسی رقیب 
و شریک ایران به جزئیات توسعه این میدان، 
عقب ماندگی در توســعه میدان های مشترک، 
بــی توجهــی بــه تکمیل زنجیــره ارزش صنعت 
نفــت و گاز همگی شــاخص هایی هســتند که  
وضع صنعت نفت و گاز کشور را در محدوده 
خطــر نشــان می دهنــد؛ وضعــی کــه بهبود آن 
تــوان  از  نیازمنــد عزمــی راســخ و بهره گیــری 

علمی و فنی متخصصان است.

محمد ارفع

الکترونیکــی  سیســتم  گذشــته  روز 
جایگاه هــای ســوخت کشــور بــه وســیله افراد 
ناشــناس هک شد که این امر موجب اختالل 
در سیســتم سوخت رسانی در تهران و بیشتر 
داشــت؛  دنبــال  بــه  را  کشــور  اســتان های 
رویدادی که در سالگرد گران شدن بنزین در 
آبــان ســال 1398 رخ داد؛ بــا ایــن تفــاوت که 
امســال خبرســازی هکرها ســوژه بنزینی آبان 

1400 بود.

ماجرا از کجا شروع شد؟
روز 4 آبــان 1400 از نیمــه گذشــته بــود 
که عمال کارت ســوخت در جایگاه های اســتان 
تهــران از گردونــه دسترســی خارج شــد همین 
امــر باعــث شــد تــا کاربــران و شــهروندانی کــه 
برای ســوخت گیری به پمــپ بنزین ها مراجعه 
کــرده بودند با خطای سیســتم سوخت رســانی 
مواجه و در جایگاه های سوخت معطل شوند. 
ایــن معطلــی کــه باعــث شــد تــا صــف طویلــی 
در پمــپ بنزین هــای تهــران و ســپس برخــی از 

استان ها به وجود آید.
امــا ماجــرا تنهــا به این واقعه ختم نشــد، 
بلکــه در شــبکه های مجــازی حــدس و گمــان و 
شایعاتی درباره افزایش ناگهانی قیمت بنزین 
دســت به دســت چرخید؛ موضوعــی که یاداور 
در  ســوخت  جایگاه هــای  یک ســاعته  اختــالل 
نیمه شــب 24 آبــان ســال 1398 بــود و پس از 
آن قیمــت بنزیــن به یکباره ســه برابر شــد. در 
همیــن بین بود که خبری به نقل از خبرگزاری 
ایســنا و جــو روانــی جامعه را برهــم زد؛ خبری 
کــه از حملــه ســایبری بــه جایگاه های ســوخت 

تهران و شهرستان ها خبر می داد.
را  آن  ایســنا  از ســاعتی  پــس  اینکــه  بــا 
»قطــع  عنــوان  بــا  »خبــری  کــرد:  رد  اینگونــه 
ناگهانــی بنزیــن در جایگاه های ســوخت تهران 
و شهرستان ها به دلیل حمله سایبری« که به 
نقل از ایسنا در حال انتشار در فضای مجازی 

است، جعلی است.«؛ 

این خبرگزاری در ادامه از 
از هــک شــدن خــود خبــر داد و 
در این باره نوشت:  » به اطالع 
می رســاند  محتــرم  مخاطبــان 
ایــران  دانشــجویان  خبرگــزاری 
ســاعت  در  امــروز  )ایســنا( 
ســایبری  حملــه  مــورد   12:38
قــرار گرفــت کــه در جریــان این 
حملــه یک خبر با عنوان »قطع 

ناگهانــی بنزیــن در جایگاه های ســوخت تهران 
ســایبری«  حملــه  دلیــل  بــه  شهرســتان ها  و 
بــر روی ســایت ایســنا بارگــذاری شــده اســت. 
مســئوالن خبرگــزاری بــه محــض اطــالع ضمن 
حــذف خبر مذکور، در حال بررســی ابعاد فنی 
چگونگی این اتفاق و ایجاد تمهیدات الزم برای 
جلوگیــری از وقــوع مجدد این چنیــن اتفاقاتی 

هستند.«
امــا در نهایت، حمله ســایبری به وســیله 
خبرگزاری رسمی دولت، یعنی ایرنا تایید شد. 
اختــالل  ابتدایــی  ایــن خبرگــزاری در ســاعات 
ســایبری  حملــه  تاییــد  بــا  سوخت رســانی  در 
»اختــالل  نوشــت:  ســوخت  جایگاه هــای  بــه 
پمــپ  ســوخت گیری  ســامانه  در  ایجادشــده 
بــروز  بنزین هــا کــه از ســاعاتی قبــل موجــب 
مشــکل در روند ســوخت گیری خودروها شــده 

ناشی از حمله سایبری بوده است.
خبرنــگار ایرنا کســب اطالع کــرد: اختالل 
ایجادشــده در ســامانه ســوخت گیری در پمــپ 
بــروز  بنزین هــا کــه از ســاعاتی قبــل موجــب 
مشــکل در روند ســوخت گیری خودروها شــده 

ناشی از حمله سایبری بوده است.
کارشناســان فنــی در حــال رفــع مشــکل 
رونــد  زودی  بــه  و  هســتند  شــده  ایجــاد 
سوخت گیری در پمپ بنزین ها به حالت عادی 

برخواهد گشت.«
بــه  نزدیــک  رســانه  نورنیــوز،  همچنیــن 
دبیرخانــه شــورای عالــی امنیــت ملــی بــا تایید 
خبــر حمله ســایبری به ســامانه ســوخت گیری 
ایــن  »جزئیــات  نوشــت:  بنزین هــا  پمــپ  در 

حمله ســایبری و منشــاء آن در 
دست بررسی است و اطالعات 
جمع بنــدی  از  پــس  تکمیلــی 

نهایی منتشر خواهد شد.«
پــس از ایــن اخبــار تاییــد 
ســخنگوی  ســایبری،  حملــه 
آمــده  میــدان  بــه  نفــت  وزارت 
و دربــاره اختــالل رخ داده بــرای 
دریافــت بنزیــن از طریــق کارت 
هوشــمند ســوخت اعــالم کــرد کــه »راننــدگان 
می تواننــد از جایگاه هــای ســوخت، بنزین را با 

نرخ آزاد دریافت کنند.«
خبرنــگاران  جمــع  در  فروزنــده  علــی 
اضافــه کرد:» اکنون، ســوختگیری بدون کارت 
ســوخت، مشــکلی نــدارد و تنها ســامانه کارت 
ســوخت از مــدار خــارج شــده اســت و مــردم 
می تواننــد از جایگاه های ســوخت، بنزین را با 

نرخ آزاد دریافت کنند.«
امــا گزارش های میدانی از پمپ بنزین ها 
حاکــی از آن بــود کــه ایــن اعــالم صحــت ندارد 
و براســاس آنچــه خبرنــگاران ایرنــا بــه صــورت 
میدانی مشاهده کرده بودند »اگرچه پیش از 
ایــن اعالم شــده بود که امــکان دریافت بنزین 
بــه نــرخ آزاد وجود دارد اما بازدید میدانی ایرنا 
نشــان می دهد که پمپ بنزین ها به طور کامل 
تعطیــل اســت و حتــی امــکان دریافــت به نرخ 

آزاد نیز وجود ندارد.«

بنزین گران نشده است
پــس از ایــن ماجــرا، احمد وحیــدی، وزیر 
کشــور، در جمــع خبرنگاران حضــور پیدا کرد و 
در نبــود وزیــر نفــت که در آن ســاعت در حال 
مالقــات با هیات ترکمنســتانی حاضر در ایران 
بــود موضــوع را یــک اشــکال فنــی در ســامانه  
برخــی پمــپ  بنزین ها عنــوان کرده و قول رفع 

سریع آن را داد.
ارائــه  در  »اختــالل  کــه  کــرد  تاکیــد  او 
خدمات در برخی از پمپ های بنزین ناشــی از 
یک اشکال فنی و سامانه ای است که  به زودی 

رفع می شود.«
البته وزیر کشــور گریزی نیز به شــایعات 
داغ فضای مجازی درباره گرانی ناگهانی بنزین 
نیــز زد و بــا تأکید بر اینکه هیچ برنامه ای برای 
گرانــی بنزین وجود نــدارد، گفت: »مردم هیچ 

نگرانی نداشته باشند.«
حــال نوبــت وزارت نفــت بــود تــا جدی تــر 
وارد معرکــه اختــالل در سوخت رســانی کشــور 
شــود. شــرکت ملی پخــش فرآورده هــای نفتی 
ایــران کارشناســان خــود را بــرای تغییر دســتی 
جایگاه هــای  بــه  ســوخت  هوشــمند  ســامانه 
ســوخت اعــزام کرد تا مشــکل هرچه ســریع تر 

برطرف شود.
این شــرکت اعــالم کرد که »کارشناســان 
شــرکت ملــی پخش فــراورده های نفتــی ایران 
برای تغییر در نحوه سوخت گیری در جایگاه ها 
در سراســر کشــور اعــزام شــده اند تــا ســامانه 
هوشــمند ســوخت بــه صــورت دســتی از مــدار 
خارج شــود تا امکان ســوخت گیری با نرخ آزاد 
و خارج از سامانه هوشمند امکان پذیر باشد.«
در نهایــت پــس از بیــش از دو ســاعت از 
وقــوع حملــه ســایبری به جایگاه های ســوخت 
کشــور فاطمــه کاهــی، ســخنگوی شــرکت ملی 
کــه  کــرد  اعــالم  نفتــی  فرآورده هــای  پخــش 
ســوخت  جایگاه هــای  از  درصــد   40 »اکنــون 
مــدار  بــه  بــه صــورت دســتی  سراســر کشــور 

فعالیت بازگشته اند.«
البتــه او تاکیــد کــرده اســت کــه در ایــن 
40درصــد جایگاه هــای فعــال نیــز تنهــا امــکان 
عرضــه بنزیــن و گازوئیل به نــرخ دوم و قیمت 

آزاد وجود دارد.
تــا لحظــه تنظیم این گزارش )ســاعت 17 
سه شــنبه( تعداد جایگاه هایــی که یک به یک با 
حضور کارشناســان شــرکت پخش در سراســر 
بــه مــدار بهره بــرداری وارد می شــوند،  کشــور 
ســاعت بــه ســاعت در حــال افزایش اســت. با 
وجــود ایــن، زمان مشــخصی از ســوی متولیان 
در  سوخت رســانی  کامــل  رفــع  بــرای  امــر 

جایگاه های سوخت مخابره نشده است.

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
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هوالرزاق

چین به دنبال تسلط بر 
تولید و عرضه جهانی 
عناصر خاکی کمیاب 

ترجمه: سلیم حیدری

بــه  چنیــن  دولــت 
دنبال گســترش کنترل بر 
تولیــد فلــزات ضــروری به 
منظور تولید محصوالت با 
فناوری پیشــرفته با هدف 
تکمیل کل زنجیره تامین، 
از جملــه صــادرات اســت؛ 
در همین زمینه آسیا نیکی 
گزارش کرد که سه شرکت 

چینی تولید کننده عناصر خاکی کمیاب بازسازی  شــده در 
یــک واحد عظیم دولتی با ســهمی نزدیــک به 70 درصد از 

تولید داخلی برای مواد حیاتی ادغام خواهند شد.
پکــن قصــد دارد توســعه منابع و فناوری هــای مربوط 
بــه پــردازش را تســریع بخشــد و کنتــرل بــر بخــش معــدن 
را تقویــت کنــد. ایــن اقــدام همچنیــن در حالــی صــورت 
می گیــرد کــه ایــاالت متحــده بــه دنبــال ایجــاد یــک زنجیره 
تامیــن جایگزیــن بــرای عناصر خاکی کمیــاب و همراهی با 
 استرالیا در این زمینه است. یک شرکت بزرگ منابع دولتی
) China Minmetals Corporation )CMC، شــرکت بــزرگ 
 China Aluminium Corporation دولتی فلزات غیر آهنی
و دولت شهر گانژو در استان جیانگشی، که به دلیل ذخایر 
خاکــی کمیــاب خــود معــروف اســت، در حــال برنامه ریــزی 
استراتژیک و سازماندهی مجدد زیرمجموعه های مربوط به  
عناصر خاکی کمیاب هستند. این اتفاق در راستای اهداف 

شرکت تابعه CMC فهرست شده است.
پنــگ هوآگانــگ، دبیــرکل کمیســیون نظــارت و اداره 
دارایی هــای دولتــی کشــور، ایــن هفتــه گفــت کــه دولــت 
»بازسازی خاک های حاوی عناصر کمیاب را برای ایجاد یک 

شرکت در کالس جهانی« ترویج خواهد کرد.
ســهم شــرکت جدیــد از ســهمیه تولید عناصــر خاکی 
کمیاب متوســط و ســنگین در چین نزدیک به 70 درصد و 
نزدیــک بــه 40 درصــد از کل تولید عناصــر خاکی کمیاب از 

جمله عناصر خاکی کمیاب سبک خواهد بود.
عناصــر خاکــی کمیــاب که »طــالی صنعتــی« نامیده 
می شــوند، گروهی متشکل از 17 عنصر شیمیایی هستند 
کــه در بســیاری از کاالهــا از لــوازم الکترونیکــی مصرفــی با 
فنــاوری پیشــرفته گرفتــه تــا تجهیــزات نظامــی اســتفاده 
می شوند. تقاضا برای عناصر خاکی کمیاب  به دلیل رشد 
جهانی تولید خودروهای الکتریکی در حال افزایش است. 
آنهــا مدتهاســت کــه در کانــون توجــه درگیــری تجــاری بین 

آمریکا و چین قرار داشته اند.
چیــن از نظــر فناوری هــای تولیــد و پاالیــش، پیشــتاز 
بخــش عناصــر خاکــی کمیــاب در جهــان اســت. بر اســاس 
گزارش سازمان زمین شناسی ایاالت متحده، چین در سال 
2020، 58درصد از تولید عناصر خاکی کمیاب در سراســر 
جهــان را بــه خــود اختصــاص داده اســت کــه در مقایســه 
بــا  90درصــد، از چهــار ســال پیش روند کاهشــی را نشــان 
می دهد. در طی این چهار سال ایاالت متحده و استرالیا به 

تدریج تولید خود را افزایش داده اند.
منبع: راشاتودی

پیش بینی افزایش قیمت گاز 
در اروپا با ادامه بازی »روسیه 

همیشه مقصر« 
معامالتی  داده هــای 
نشــان می دهد قیمت گاز 
اروپــا در روز  طبیعــی در 
دوشــنبه در بــورس بیــن 
بــاالی  بــه  لنــدن  قــاره ای 
هــزار  هــر  در  دالر   1100
متر مکعب افزایش یافت. 
همچنین هزینه معامالت 
آتــی نوامبــر )10 آبــان تا 9 

آذر( در هاب TTF در هلند در اوج قیمت تمام شده این 
کاال به 1139 دالر در هر هزار متر مکعب رسید.

بحران در صنعت گاز اروپا در اوایل پاییز امســال رخ 
داد. افزایش قیمت  نقطه ای گاز به دلیل نگرانی های مربوط 
بــه ظرفیت ذخیره ســازی پاییــن، تقریباً در آســتانه دوهزار 
دالر در هــر هــزار متــر مکعب در اوایل اکتبر )اواســط مهر( 
گذشــته بــود. تــا اواســط اکتبــر )اواخر مهــر(، ذخیره ســازی 

زیرزمینی گاز اروپا تنها 71 درصد بوده است.
برخی از کشورهای اروپایی، روسیه را به دلیل تامین 
نکــردن گاز بیشــتر در ایجــاد بحران انرژی فعلی ســرزنش 
می کننــد. در ایــن حــال، خــط لوله نورد اســتریم 2 که قادر 
اســت بــا تامیــن گاز اضافــی روســیه کمبودهــای اروپــا را 
برطــرف کنــد، به دلیل مانورهای سیاســی در بروکســل در 
بالتکلیفــی بــه ســر می بــرد. مقامــات روســیه همچنیــن از 
مشکل دیگری در بازار انرژی اروپا نام برده اند. آنها بارها بر 
ثبات قراردادهای بلندمدت در بخش انرژی تاکید کرده اند؛ 
درست بر خالف نوسانات ناشی از فروش نقدی که اروپا را 

در معرض بحران انرژی فعلی قرار داده است.  
به گفته النا بورمیسترووا، نایب رئیس هیئت مدیره 
غــول انــرژی دولتــی گازپــروم روســیه، کشــورهای اروپایــی 
بــه ناچــار وارد فصول نیاز به گرمایش و ســرد زمســتانی با 
انبارهای پرنشــده خواهند شــد. تا اواســط سپتامبر، حجم 
تزریــق گاز در اروپــا بــه بیش از 22 میلیارد متر مکعب گاز 
رســید. کارشناســان اروپا و آســیا می گویند که این شکاف 
در تزریق گاز قابل جبران نیست. به عقیده آنان این وضع 
قطعاً تقاضا را تحریک می کند و بر قیمت ها تأثیر می گذارد. 
مقامات روســیه اخیراً پیشــنهاد داده اند کــه تحویل گاز به 
اروپــا را از طریــق قراردادهای موجود افزایش دهند. با این 
حال، هیچ درخواســتی از همتایان اروپایی تاکنون ارســال 

نشده است.
ادامه در صفحه 4

اختالل ایجادشده در سامانه سوخت گیری پمپ بنزین ها که دیروز موجب بروز مشکل در روند سوخت گیری 
خودروها شده بود، ناشی از حمله سایبری بوده است

آغاز به کار رسمی ارز 
دیجیتالی در نیجریه

ترجمه: محمود نواب مطلق

اولیــن  کــه  نیجریــه 
قــاره  اقتصــادی  قــدرت 
آفریقا به شــمار مــی رود، 
آغــاز  آبــان(  اکتبــر)2   24
بــه کار رســمی و قانونــی 
ایــن  ارز دیجیتالــی را در 
کشــور اعالم کــرد. اکنون 
در قاره ســیاه،  نیجریه از 
کشور غنا که به کار گیری 

ارز مجازی را به طور آزمایشی از ماه سپتامبر)شهریور( به 
جریان انداخته، پیشی گرفته است.

محمــدو بوهــاری، رئیس جمهــوری نیجریــه 24 اکتبر 
)2 آبان( با ابراز خرســندی از آغازبه کار رســمی ارز مجازی 
در کشــورش گفت: »ما نخســتین کشــور آفریقایی و جزو 
معدود کشورهای جهان هستیم که شهروندان می توانند 
از ایــن ارز در آن بــه طور رســمی اســتفاده کننــد.« به این 
ترتیب، نیجریه به عنوان اولین قدرت اقتصادی قاره آفریقا 
»ای نایــرا«  بــه عنــوان پــول رســمی مجازی خــود به جریان 
انداخت؛ هرچند که قرار بود این آغاز بکار از ابتدای اکتبر 

)اواسط مهر( اجرایی شود. 
بر این اساس نیجریه با جمعیتی بالغ بر 200 میلیون 
نفــر توانســت از کشــورغنا کــه از مــاه سپتامبر)شــهریور( 
به کارگیری آزمایشــی »ای ِســدی« ارز مجازی خود را برای 
انجــام مبــادالت پولــی اعــالم کــرده اســت، ســبقت بگیرد؛ 
چراکــه ای نایــرا، اکنــون بــه طــور رســمی و غیرآزمایشــی در 

اقتصاد نیجریه به جریان افتاده است.
دیگــر  فوایــد  مــورد  در  نیجریــه  رئیس جمهــوری   
مبــادالت  ارز  کــرد: »ایــن  تأکیــد  ارز مجــازی  به کارگیــری 
برون مرزی را تسهیل، به کارگیری منابع مالی را برای افرادی 
که در چارجوب اقتصاد رسمی کشور قرار ندارند، تقویت و 

نقل و انتقال پولی را نیز افزایش می دهد.«
 بانــک مرکــزی نیجریــه کــه بنــا بــود از ابتــدای اکتبــر 
)اواســط مهر( به کار گیری رســمی »ای نایرا« را اعالم کند؛ 
اما به دلیل برگزاری مراســم ســالروز اســتقالل این کشــور 
آن را بــه تأخیــر انداخــت. بــر اســاس مطالعــات مؤسســه 
پژوهشــی »استاتیســتا«، نیجریه پس از آمریکا و روســیه 
سومین کشوریست که استفاده از ارز مجازی در آن بسیار 
رواج دارد. نیجریه در تالش است با استفاده از این ارز از 
کاهش مســتمر ارزش »نایرا« پول رســمی این کشور طی 
سال های اخیر جلوگیری کند. همچنین با این کار مبادالت 
پولی با ســایر کشــورها، چه برای اتباع نیجریه و چه برای 

اتباع بیگانه، تسهیل خواهد شد. 
در تمــام جهــان بانک هــای مرکزی به دنبــال ایجاد ارز 
مجازی نظیر وجه رایج کشور خود هستند تا بدین وسیله 
بتواننــد مبــادالت روز افــزون اقتصــادی بــا ارز مجــازی را 
کنترل کنند. بر اساس مطالعات گروه پژوهشی  آتالنتیک 
کانسیل، سال گذشته چین به عنوان اولین کشورقدرتمند 
اقتصادی در جهان استفاده آزمایشی از این ارز را آغاز کرد 

و پس از آن حداقل پنج کشور این روند را ادامه دادند.
منبع: راشاتودی

سناریو  های تولید برق 
فرانسه در ۳0 سال آینده 

شــرکت  مدیریــت 
بــرق  توزیــع  و  تولیــد 
 3( اکتبــر   2۵ فرانســه 
آبــان( گــزارش مبســوطی 
درباره آینده صنعت برق 
منتشــر  کشــور  ایــن  در 
بــا  شــرکت  ایــن  کــرد. 
ســفارش دولــت از ســال 

2019)1398( موظــف شــده بود به منظور کاهش تولید 
گازهــای گلخانــه ای راه هــای دیگر تولید برق را طی ســی 
سال آینده تا سال 20۵0  از شش مسیر متفاوت تحت 

عنوان »آینده انرژی در سال 20۵0« بررسی کند. 
در این مســیرها اســتفاده صددرصدی از انرژی های 
تجدید پذیــر و اســتفاده 50 درصــدی از انــرژی هســته ای  
پیش بینی شده است. شرکت تولید و توزیع برق فرانسه 
که خود نیز از چند شرکت تشکیل شده است، مالحظات 
متعــددی را در طــی این مســیرها پیــش رو دارد. امکانات 
فنــی اجــرای راهکارهــای متفــاوت، تأثیــر آن بــر محیــط 
زیست و مسائل اجتماعی از جمله این مالحظات است. 
گــزارش  صفحــه ای،   600 گــزارش  ایــن  بــر  عــالوه 
کاملتــری حــاوی نتایــج کلیــه بررســی های انجام شــده در 
ســال 2022)1401( منتشــر خواهــد شــد.  در حالــی کــه 
شش ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فرانسه 
باقــی مانــده اســت انتشــار ایــن گــزارش 600 صفحــه ای 
نقش بســزایی در مباحثات سیاســی مربوط به انتخابات 

ایفا می کند. 
دولتمــردان فرانســه در مقابــل یــک انتخــاب مهــم 
قــرار گرفتــه انــد. آنــان میــان دو گزینه اســتفاده از انرژی 
هســته ای و انرژی هــای تجدید پذیــر یکــی را بایــد انتخاب 
کننــد. یــا باید نیروگاه های هســته ای فرســوده و پیر خود 
را نــو و جــوان کننــد یــا بایــد بــه طــور کلــی از انرژی هــای 
تجدید پذیــر بــه جای آنها اســتفاده کنند. همــه نامزدهای 
انتخاباتــی بایــد مواضــع خود را در این خصوص روشــن و 

برنامه های خود را تشریح کنند. 
»امانوئل مکرون«، رئیس جمهوری فرانسه 12 اکتبر 
)20 مهر( در خالل اعالم برنامه های اقتصادی فرانسه در 
ســال 2030)1409( بر ادامه مســیر هسته ای تأکید کرده 
بــود. از نظــر او » کشــور هنــوز بــه ایــن فنــاوری بــه دلیل 
تولید بســیار کــم گازکربنیک نیــاز دارد«؛ هرچند صنعت 
هســته ای بــه دلیــل ایجاد ضایعــات رادیواکتیــو و خطرات 
آن بــرای محیــط زیســت همواره مورد اعتــراض قرارگرفته 

است.
منبع:  لوموند

دیـــــــــــــــــدگاه

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:
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واحدهای صنفی تولید و 
عرضه پوشاک نامتعارف 

پلمپ می شود
نایبرئیساتحادیهتولیدکنندگانوفروشــندگان
پوشــاکتهــرانعنوانکردکــهدرصورتیکهواحدهای
تولیدیوعرضهپوشــاکنامتعارفنســبتبهاخطارها
بیتفــاوتباشــنددســتورپلمــپآنهاازســویاتحادیه

صادرمیشود.
کامبیــز مروت جــو در گفت وگو بــا خبرگزاری فارس 
و در پاســخ بــه این ســوال کــه اتحادیــه تولید کنندگان و 
فروشــندگان پوشــاک تهران چه اقداماتی را در راســتای 
انجــام  نامتعــارف  پوشــاک  عرضــه  و  تولیــد  بــا  مبــارزه 
می دهــد، گفــت: اتحادیــه بــه طــور مرتــب از واحدهــای 
تولیــدی و واحدهای صنفی عرضه کننده پوشــاک بازدید 
می کند و در صورتی که هر کدام از این واحدها پوشاکی 
مغایر با شئونات اسالمی تولید و یا عرضه کنند مطابق 

قانون با آ نها برخورد می شود.
نایب رئیــس اتحادیه تولید کنندگان و فروشــندگان 
پوشــاک تهــران با بیــان اینکه شــلوارهای زاپ دار یکی از 
البســه نامتعارف با شــئونات اســالمی اســت، افزود: در 
حــال حاضــر شــلوارهای زاپ دار در برخــی از واحدهــا، 
تولید می شود، این در حالی است که قبال این شلوارها 
وارداتی بود اما با توجه به اینکه دستگاه های الزم برای 
این قبیل تولید به کشور وارد می شود، لذا این شلوارها 

اکنون در داخل تولید می شود. 
مروت جــو اظهــار کرد: بازرســان اتحادیه در صورت 
مواجه شــدن با واحدهای تولید یا عرضه کننده پوشــاک 
نامتعــارف بــه آنهــا اخطــار می دهنــد و یــک فرصــت 48 
ســاعته برای جمع آوری این پوشــاک در اختیار آنها قرار 
می دهنــد و در صــورت تکــرار بــرای بار دوم نیز مشــمول 
رونــد و  ایــن  ادامــه  امــا در صــورت  اخطــار می شــوند، 
بی توجهــی بــه اخطارهــا، نامــه پملــپ واحــد متخلــف از 
طریــق اتحادیــه به اماکن ارســال می شــود و اداره اماکن 

نیز نسبت به پلمب واحد متخلف اقدام می کند.
نایب رئیــس اتحادیه تولید کنندگان و فروشــندگان 
پوشاک بیان کرد: در مجموع بازرسی های اتحادیه برای 
مقابله با تولید و عرضه پوشاک نامتعارف دائمی است. 
او با بیان اینکه بخش زیادی از پوشــاک نامتعارف 
از طریــق قاچــاق به کشــور وارد می شــود، گفت: پس از 
جمــع آوری ایــن پوشــاک از ســطح عرضه متاســفانه این 
پوشــاک وارد مزون ها می شــود و از طریق فضای مجازی 
عرضه و به فروش می رسد که متاسفانه نظارتی بر این 

بخش نیست.

مدیرکل راه آهن شمال: 
قیمت بلیت افزایش نیافت

مدیــرکلراهآهــنشــمالعنوانکردکــهافزایش
حــال در نــرخ کمتریــن بــا و نداشــتهایم قیمتــی

سرویسدهیهستیم.
خدایار طالبی در گفت وگو با خبرگزاری مهر درباره 
برنامــه بــرای ارتقــای کیفیــت خدمــات ریلی گفــت: قبل 
از شــیوع کرونــا چهــار دســتگاه ریل بــاس در گلســتان و 
مازنــدران فعالیــت و تردد می کرد و در ســال اول شــیوع 

کرونا سه ریل باس فعال بودند.

مدیــرکل راه آهــن شــمال یــادآور شــد: در دوران 
شــیوع کرونــا از ظرفیــت ۵۰درصــدی در حوزه مســافری 
استفاده می کردیم و اکنون اندکی ظرفیت افزایش پیدا 
کرده است. او با تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی 
و اجتماعــی در ریل باس هــا گفــت: ظرفیــت ریل باس ها 
۳۲۰ مسافر بوده و در دوران کرونا با ظرفیت ۵۰درصد 

سرویس دهی می کردیم.
طالبــی بــا اظهــار اینکــه قیمــت بلیت هــا افزایــش 
نیافتــه اســت، گفــت: همچنــان با کمترین نــرخ در حال 
سرویس دهی هستیم و در چند روز آینده یک ریل باس 
بــه ظرفیــت اســتان افــزوده می شــود. مدیــرکل راه آهن 
شمال به جزئیاتی از حادثه خروج چهار واگن قطار باری 
در ورسک اشاره کرد و گفت: این حادثه مربوط به قطار 

حامل روغن بوده است.
او بــا بیــان اینکــه دو قطــار مســافری از ســاری بــه 
تهــران و گرگان به تهران ســیر می کند، افزود: همچنین 
در حوزه درون شهری نیز دو قطار از ایستگاه پل سفید 
به گرگان ســیر و تردد دارد. طالبی درباره حادثه خروج 
واگن باری که دو روز قبل در منطقه ورســک ســوادکوه 
رخ داد، گفــت: یــک قطــار بــاری بــا ۲۰ واگــن حمــل بــار 
روغــن ترانزیتــی در ســیر بــود کــه چهــار واگــن پشــت 
لوکوموتیــو از خــط خــارج شــد. مدیرکل راه آهن شــمال 
با اظهار اینکه پس از چند ساعت خط باز و تردد عادی 
در مســیر برقرار شــد، افزود: با تالش همکاران خط در 

همان روز حادثه بازگشایی شده است.

اخبـــــــــــــــــار

کنســرو صنایــع ســندیکای دبیــر گفتــه بــه
ایــران،علــتافزایــشقیمــتفقــطخــودمحصول
گوجهفرنگــیبــودهکــهدرســالجــاریبــهدلیــل

کاهشبارندگیبودهاست.
ســیدمحمد میررضــوی در گفت وگــو بــا ایســنا، 
بــا بیــان اینکه دلیــل افزایش قیمــت رب گوجه فرنگی 
ســایر  و  بســته بندی  اولیــه،  مــواد  قیمــت  افزایــش 
ملزومات تولید است، اظهار کرد: به طور کلی در سال 

جاری به دلیل کاهش بارندگی، برداشت گوجه فرنگی 
کم بود که منجر به افزایش قیمت آن شد.

او بــا بیــان اینکــه قیمت هر کیلــو گوجه فرنگی 
در کارخانه ســال گذشــته ۱۰۰۰ تومان بود، تصریح 
کــرد: امســال قیمــت هر کیلــو گوجه فرنگــی حداقل 
۲۰۰۰ تومــان بــود و اخیــرا به بیــش از ۳۰۰۰ تومان 
هم رســیده اســت. حداکثر قیمــت رب گوجه فرنگی 
از برندهــای معــروف و محصوالت اســتاندارد اکنون 

۳8 تا 4۰ هزار تومان است. البته قیمت رب گوجه 
تا یک ماه و نیم قبل حدود ۳۵هزار تومان بود.

دبیر ســندیکای صنایع کنســرو ایران علت این 
افزایــش ســه تــا ۵۰۰۰ تومانــی را فرا رســیدن پایان 
فصــل گوجه فرنگــی ابــراز کــرد و گفت: تــا حدود دو 
ماه و نیم دیگر گوجه فرنگی جنوب به بار می نشیند 
و قیمت ها دوباره متعادل می شــود؛ البته به شــرط 
آن کــه قیمــت بســته بندی، قوطــی، کارتــون، درب 

ایزی اپــن، حقــوق و دســتمزد و هزینه حمــل دوباره 
افزایش پیدا نکند. امسال هزینه حمل بیش از دو 
برابر شــده اســت. میررضوی در ادامه با بیان اینکه 
قیمــت رب گوجه فرنگــی نســبت بــه ســال گذشــته 
تقریبــا ۱.8 برابــر شــده اســت، اظهــار کــرد: اکنــون 
گوجه فرنگــی  رب  تولیــد  هزینــه  ۵۰درصــد  حــدود 
مربــوط بــه خــود گوجه فرنگــی و مابقــی مربــوط بــه 
بســته بندی، دســتمزد، حمل و نقل، حاشــیه ســود 

قانونی، مالیات بر ارزش افزوده و نظایر آن است.
دو  در  گوجــه  رب  قیمــت  اینکــه  بیــان  بــا  او 
ســال و نیم گذشــته تغییر نکرده بود، تصریح کرد: 
کلمــه گرانــی مربــوط بــه زمانــی اســت کــه قیمت ها 
بی ضابطــه افزایــش پیدا کنــد؛ اما اکنــون واحدهای 
تحــت پوشــش ســندیکا، بــر اســاس آنالیــز اعــالم 
قیمــت می کننــد. البتــه محصــوالت صنعت کنســرو 
مشــمول قیمت گــذاری نیســتند و قیمــت از ســوی 

تولیدکنندگان و بازار تعیین می شود.
دبیر ســندیکای صنایع کنســرو ایران در پاسخ 
اکنــون  بــه ســوالی دربــاره وضــع صــادرات گفــت: 
صــادرات آزاد اســت و بــه طــور کلــی سیاســت ایــن 
است که جلوی صادرات گرفته نشود چراکه تاثیری 
بــر قیمت هــا نخواهد داشــت. علــت افزایش قیمت 
فقــط خــود محصــول گوجه فرنگی بوده که در ســال 

جاری به دلیل کاهش بارندگی بوده است.

ایــران تایــر صنعــت انجمــن نایبرئیــس
افزایــش بــر تاثیرگــذار عوامــل تشــریح ضمــن
هزینههــایتولیــدبــهویژهمشــکالتدرواردات
مواداولیهخارجیموردنیازوافزایشچشمگیر
هزینههــایحملونقل،خواســتارتاییدافزایش

قیمتهاازسویسازمانحمایتشد.
در راســتای حواشــی اخیــر دربــاره صنعــت 
تایــر بــه ویــژه در افزایــش قیمت هــا، حمیدرضــا 
عبدالمالکــی در گفت وگو با ایســنا، ضمن اشــاره 
بــه اینکــه از مرداد ســال جــاری موضــوع افزایش 
قیمــت  تایــر شــکل گرفــت، تاکیــد کــرد کــه همــه 
بــه  از روز دوشــنبه  ارقــام  و  اعــداد  مســتندات، 

سازمان حمایت اعالم شد.
تایــر  صنعــت  صنفــی  انجمــن  نایب رئیــس 
ایــران تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه آخریــن 
افزایــش قیمــت اعمال شــده برای تایرهــا مربوط 
به آذر ســال گذشــته اســت، از آن زمان تا پایان 
مهــر جــاری، افزایش قیمت  قابل توجهی در مواد 
اولیــه و ســایر هزینه هــای تولیــد رخ داده اســت. 
بــه  بــه طــور مثــال نــخ ۶*۶ از ۱4۱هــزار تومــان 
ازای هرکیلــو بــه ۲4۰هــزار تومــان رســیده، دوده 

۷۰درصد افزایش قیمت داشته یا نخ پلی استر با 
۳8درصــد افزایــش از ۷۹هزار تومان به ۱۰۹هزار 

تومان رسیده است.
او افــزود: عــالوه  برایــن در ایــن مــدت مــواد 
اولیه خارجی و مواد شیمیایی نیز افزایش قیمت 
چشــمگیری داشــته اســت؛ مثال کائوچویــی را که 
بــه ۲دالر  اکنــون  ۱.۷دالر خریــداری می کردیــم. 
رســیده اســت. کشــور چین به دلیل آلودگی های 
زیســت محیطی و همچنین کمبود برق، تولیدات 
کارخانه هــای خــود را کاهــش داده کــه منجــر بــه 
افزایش قیمت مواد اولیه به ویژه مواد شیمیایی، 

بعضا تا دو برابر شده است.
عبدالمالکی تصریح کرد: هزینه های حمل و 
نقــل نیز افزایش قیمت قابل توجهی داشــته اند. 
پیش تــر کرایه هــای حمل از مالزی به ازای هر تن 
4۰ یورو بود اما اکنون به ۱8۰ یورو رسیده است. 
اگــر هــم کشــتی های ایرانــی نباشــند و مجبور به 
اســتفاده از خطــوط کشــتیرانی خارجــی شــویم، 
۲۰ تا ۳۰درصد بر هزینه حمل افزوده می شــود. 
در  حمــل،  هزینه هــای  شــدن  گــران  بــر  عــالوه 
گذشــته کاال  مســتقیم از کشــور مبدا وارد ایران 

می شــد اما اکنــون به دلیل کمبود کشــتی ایرانی 
و نیــز توقــف کشــتی در چنــد بنــدر، زمــان حمــل 
کاال طوالنــی شــده و از 4۰ تــا ۵۰ روز بــه بیش از 

۷۰روز رسیده است.
هزینههایتولیدسرسامآور

شدهاست
ایــن مقــام صنعتــی ضمــن تاکیــد براینکــه 
هــدف از اعمــال افزایــش قیمــت تایــر، افزایــش 
نبــوده  تولیدکنننــده  کارخانه هــای  ســوددهی 
اســت، گفــت: طبــق مصوبــه ســتاد تنظیم بــازار، 
تولیدکننــدگان  خــود  بــه  تایرهــا  قیمت گــذاری 
واگــذار شــده اســت تا براســاس ضوابط ســازمان 
حمایــت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بتوانند 
براساس افزایش هزینه های تولید، تعیین کننده 

نهایی قیمت محصوالت خود باشند.
تایــر  صنعــت  صنفــی  انجمــن  نایب رئیــس 
ایــران خاطرنشــان کــرد: ایــن درحالیســت کــه بــا 
افزایــش قیمتــی که اخیــرا اعمــال کرده ایم بازهم 
بــه همیــن ۱۵درصــد ســوددهی نخواهیم رســید. 
اکنون بســیاری از کارخانه هــای تولیدکننده عمال 

ســودی از تولیــد دریافت نمی کننــد و برخی دیگر 
بــه زیان دهــی افتاده انــد لــذا ادامه رونــد فعلی و 
منــع افزایــش قیمــت، تولیــد را غیرقابــل توجیــه 
خواهــد  ورشکســتگی  بــه  را  آن  و  کــرد  خواهــد 
رساند. با این حجم از افزایش هزینه های تولید، 
نقدینگــی مــورد نیــاز تولیدکننــدگان از کجــا بایــد 

تامین شود؟
عبدالمالکــی ادامه داد: براین اســاس هفته 
گذشــته انجمــن صنفــی صنعــت تایــر جلســه ای 
رســما  و  کــرد  برگــزار  خــود  اعضــای  حضــور  بــا 
شــرکت ها اقدام به افزایش قیمت کردند که این 
افزایــش قیمــت شــامل  ۲۰درصــد بــرای تایرهای 
ســواری رادیــال و ون و  ۳۰درصــد بــرای تایرهــای 
نیمه ســنگین و ســنگین بایــاس می شــود. پــس 
افزایــش قیمت هــا، ســازمان حمایــت  اعمــال  از 
خواســتار ارائــه مســتندات شــد کــه ایــن کار نیــز 
بــه صــورت کامــل و براســاس فرم هــای ســازمان 

حمایت انجام خواهد شد.
نایب رئیــس انجمــن صنعــت تایــر در ادامــه 
مــا  از مشــکالت اصلــی  یکــی  کــرد:  خاطرنشــان 
ایــن اســت کــه مواداولیــه خارجــی را زمانــی کــه 

فروشــنده  شــرکت های  می کنیــم  خریــداری 
پیش فاکتورهــای ارائــه شــده را حداکثــر برای یک 
هفتــه معتبــر می داننــد در صورتــی کــه پــس از 
ثبــت ســفارش، زمــان تخصیــص ارز  و حواله ارز 
بیش از 4۰روز طول می کشد و اکثر فروشندگان 
پیش فاکتورهــای ارائه شــده را بــه دلیل تاخیر در 

پرداخت ابطال می کنند.

 درحوزهتایرهایسواری

بهمرزخودکفاییرسیدهایم
عبدالمالکــی ضمــن تاکیــد براینکــه رویکــرد 
این انجمن تعامل و همکاری با ســازمان حمایت 
نهایــت  در  ســازمان  ایــن  کــه  هرآنچــه  و  اســت 
تاییــد کنــد، انجمــن هــم خواهد پذیرفــت، گفت: 
با توجه به تمام موارد مطرح شــده، شــرکت های 
تولیدکننده تایر خواستار افزایش نرخ ها هستند 
و در این راســتا دفاع ها و مســتندات خود را ارائه 
خواهند کرد. الزم به توضیح اســت انجمن ســال 
گذشــته بــا توجه بــه افزایش ظرفیت هــای خوبی 
کــه ایجــاد شــده، توانســت تولیــد الســتیک را در 
حدود ۲۰درصد افزایش دهد و در تولید الستیک 

سواری به مرز خودکفایی رسیدیم.
او افــزود: اکنــون نیــاز کشــور بــرای تایرهای 
کــه  اســت  حلقــه  میلیــون   ۲4 تــا   ۲۳ ســواری 
ســال  در  را  تایرهــا  نــوع  ایــن  تولیــد  توانســتیم 
گذشته به بیش از ۲۲میلیون حلقه برسانیم و با 
این افزایش تولید در حوزه الستیک های سواری، 
مصوبــه ای دریافــت کردیم که براســاس آن گروه 
کاالیــی تایرهــای ســواری رینــگ ۱۳ و ۱4 و ۱۵ از 
۲۱  بــه ۲۷ تغییــر کــرد و ممنوعیــت واردات ایــن 
کاال اعالم شــد اما متاســفانه در شــهریور انجمن 
واردکنندگان تایر در نامه ای به معاونت بازرگانی 
بــا طــرح این موضــوع که ایــن ممنوعیــت واردات 
باعث افزایش قاچاق این کاال شــده اســت، گروه 
کاالیــی تایرهــای رینــگ ۱۳ و ۱4 و ۱۵ را از گــروه 
ایــن  واردات  عمــال  و  دادنــد  تغییــر   ۲۵ بــه   ۲۷
تایرها را امکان پذیر کردند که این موضوع خالف 

سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
ایــن مقام صنفی خاطرنشــان کرد: صادرات 
تایر با قیمت های پایه صادراتی فعلی )چهار دالر( 
عمــال امکان پذیر نیســت و با توجــه به ممنوعیت 
صــادرات تایــر از ســال ۱۳۹۷ تاکنــون این انجمن 
خواستار اصالح قیمت های پایه صادراتی از چهار 

دالر به حدود ۲.۵ دالر شده است.
ایــن مقــام صنعتــی بــا بیــان اینکــه اکنــون 
تایرهــای تولیــد داخل اســتاندارهای اروپا را پاس 
می کننــد و بــه لحــاظ کیفیت پایین تــر از تایرهای 
خارجــی نیســتند، گفــت: ضمــن اینکــه تایرهــای 
داخلــی مشــکلی بــرای خدمــات پــس از فــروش 
و گارانتــی ندارنــد امــا تایرهــای وارداتــی کــه بــه 
صورت غیررســمی )بدون اخذ مجوز نمایندگی از 
شــرکت های تولیدکننده خارجی ( وارد می شوند، 

عمال گارانتی و خدمات پس ازفروش ندارند .

رئیــساتاقاصنافایرانباارائهآمارهایی
مــردموتعطیلــیواحدهــای ازکاهــشخریــد
صنفــیوبــاگالیــهازاجرایــینشــدنمصوبــات
ســتادملیمقابلهباکرونادرحمایتازاصناف
تســهیالت پرداخــت بــرای بانکهــا کــه گفــت

کروناییهمکارینکردند.
ایــران، نشســت  اتــاق اصنــاف  بــه گــزارش 
و  ایــران  اصنــاف  اتــاق  رئیــس  ممبینــی،  ســعید 
ســردار حســین ســپهر، فرمانده قرارگاه عملیاتی 
ســتاد ملی مبارزه با کرونا با حضور هیات رئیســه 
اتــاق اصنــاف ایران و غالمرضا حســن پور، رئیس 

سازمان بسیج اصناف کشور برگزار شد.
ســعید ممبینــی در ایــن نشســت بــا گالیــه 
از اجرایــی نشــدن مصوبــات ســتاد ملــی مقابلــه 
بــا کرونــا در حمایــت از اصنــاف گفــت: مصوبــات 
ســتاد ملــی مقابله با کرونــا در حمایت از اصناف 
آســیب دیده محــدود بــود امــا همــان هــم تمامــا 
اجرایی نشــد بنابرایــن از قرارگاه عملیاتی مقابله 
بــا کرونــا می خواهیــم کــه بــا دســتگاه های ناقض 

این مصوبات برخورد کنند.
او بیان کرد: با وجود خســارت بسیار زیادی 
کــه اصنــاف در دوره شــیوع کرونا متحمل شــدند 
البتــه  ایــن قشــر نشــد.  از  امــا حمایــت موثــری 
اســتمهال هایی در نظــر گرفتــه شــد امــا این هــا 
بــاری از دوش اصنــاف برنداشــت بنابرایــن تکــرار 
اســتهمال ها، توصیــه نمی شــود. دولــت بایــد بــه 
جبران نقدینگی اصناف کمک کند تا این مشاغل 
حفظ شوند و بازار بیش از این آسیب نبیند. در 
ایــن بــاره کمک های دولتی بیشــتر متوجه صنایع 
تولیــدی اســت در حالــی کــه تولیــد بــدون توزیــع 

معنایی ندارد.
بانکهابرایپرداختتسهیالت

کروناییهمکارینکردند
ممبینــی ادامه داد: ارائه تســهیالت با ســود 
۱۲درصد نیز از مصوبات ستاد بود که قرار بود با 

پروانه کســب یا با ســفته ارائه شــود اما بانک ها 
همــکاری نکردنــد. تامیــن اجتماعــی نیــز نــه تنهــا 
کمــک نکرد بلکــه واحدهای صنفی را بابت تاخیر 
در پرداخــت حــق بیمه جریمه می کنــد. همچنین 
اکثر شــهرداری های کشــور با مجوز شورای شهر، 

عوارض را بعضا تا چند برابر افزایش داده اند.
او تصریــح کــرد: البتــه برخــی از واحدهــای 
و  زنجیــره ای  فروشــگاه های  مثــل  صنفــی 
کرونــا  دوره  در  اســت  ممکــن  ســوپرمارکت ها 
افزایــش فــروش را هــم تجربــه کــرده باشــند امــا 
آن دســته از مشــاغل آسیب دیده از کرونا انتظار 

حمایت هایی فوری و متناسب دارند.
رئیــس اتــاق اصنــاف ایــران در گزارشــی از 
میــزان چک هــای برگشــتی گفــت: در حالی که بر 
اساس گزارش های بانک مرکزی، میزان چک های 
برگشتی در سال های گذشته حدود 8 تا ۱۲درصد 
بوده، این میزان در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ 
بــه حدود ۲۰درصد رســید و عمــال ۱۶هزار میلیارد 
تومان چک اصناف برگشــت خورد. در آذر ۱۳۹۹ 
با موج ســوم کرونا و تعطیلی ها ۲۲هزار میلیارد 
تومــان چــک اصناف برگشــت خــورد. در آن دوره 
دو مصوبه از ســتاد کرونا داشــتیم که حداقل در 
زمــان تعطیلی اصنــاف، چک ها را برگشــت نزنند 
امــا بانک هــا بی توجــه بــه ایــن مصوبــات اقــدام 
کردنــد. در اســفند ۱۳۹۹ نیــز، ۳۲هــزار میلیــارد 
تومان چک اصناف برگشــت خورد. برگشــت این 
میزان چک در اسفند یعنی ماه رونق بازار معنای 
ســنگینی دارد. در آخریــن آمــار بانــک مرکزی که 
از  کــه  می بینیــم  شــد  منتشــر   ۱4۰۰ شــهریور 
۲۵۰هزار میلیارد تومان ارزش مجموع چک هایی 
که صادر شــد، ۳۰هزار میلیارد تومان )۱۲درصد( 

چک ها برگشت خورد.

آمارهاازکاهشخریدمردم
رســمی  گــزارش  اســاس  بــر  داد:  ادامــه  او 
معاونت اقتصادی ریاســت جمهوری بر مبنای آمار 

شاپرک، از اول اسفند ۱۳۹8 تا پایان آبان ۱۳۹۹، 
مردم ۲۵۰هزار میلیارد تومان کمتر خرید کرده اند 
و کاهــش تقاضــای متعــارف خریــد نیــز بــه طــور 
گسترده موجب کاهش فروش و ناتوانایی صنوف 
بــرای پــاس کــردن چک هــای مربــوط بــه کاالهــای 

سفارش داده شده به واحدهای تولیدی شد.

یکمیلیوننفربیکارشدند
ممبینی گفت: دو هفته قبل وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در گزارشــی از تعطیل شــدن 
۳84هــزار بنــگاه که عمدتا اصناف هســتند، خبر 
داد. همچنین در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹به 
واســطه بــروز کرونــا و فــروش نداشــتن و آینــده 
یــک  از  بیــش  از کرونــا  اقتصــادی ناشــی  مبهــم 
میلیــون شــاغل در اصنــاف تعدیــل شــدند و جــز 
بیــکاران در وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
ثبت شــدند. بنابراین با خســارت های گسترده ای 
وعده هایــی  بــا  مقابــل  در  و  هســتیم  مواجــه 
روبــه رو می شــویم کــه به نداشــتن منابــع مالی و 
زیرســاخت ها ختــم می شــود. بــه نظــر می رســد 
مسئوالن کشور، عمق خسارت ناشی از کرونا به 

اصناف را متوجه نیستند.
شــکریه،  محمــد  جالل الدیــن  ادامــه  در 
نائــب اول اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف 
مرکــز اســتان گیالن اظهار کــرد: مجموعه اصناف 
بیــش از ۹ میلیــون اشــتغال را در کشــور ایجــاد 
کــرده اســت امــا دولــت از آنجایی که برای شــکل 
گرفتــن آن هزینــه ای نکــرده اســت نســبت بــه از 

دست رفتن آن نیز کم توجهی است.
عضــو  و  وزیــر  نماینــده  درســتی،  ابراهیــم 
هیات رئیســه اتــاق اصنــاف ایــران در ادامــه ایــن 
دولــت  اغــراق  بــدون  کــرد:  تصریــح  نشســت 
نمی توانــد بــه تنهایــی کاری از پیش ببــرد. دولت 
تاجــر خوبــی نیســت و معتقــدم بایــد کار را بــه 
دســت اصنــاف ســپرد و در کار بخــش خصوصــی 
دخالــت نکــرد. در آن صــورت می توانیــم نتیجــه 

بهتری بگیریم.
حسین طاهمحمدی، دبیر هیات رئیسه اتاق 
اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف شمیرانات نیز 
با اشــاره به قانون اجباری واکسیناسیون اصناف 
گفت: جبرهای قانونی نباید آن قدر زیاد شود که 
اصنــاف توان تحمل آن را نداشــته باشــند. امروز 
به فرموده رئیس جمهوری در امر واکسیناســیون 
بایــد از طریــق اقناع عمل کنیم و واکسیناســیون 
اجبــاری نتیجــه مطلوبــی نــدارد. دولــت بایــد بــه 
اصناف اعتماد کند. تجربه اعتماد به تشــکل های 

صنفی اثبات شده است.
اصنــاف  اتــاق  خزانــه دار  بنانــژاد،  محمــود 
ایران و رئیس اتاق اصناف مرکز اســتان خراســان 
رضــوی در ایــن نشســت اظهــار کــرد: دولــت باید 
قبول کند که اصناف یکی از بزرگترین گروه های 
اشــتغال زایی اســت. بــه نظــر می رســد کــه هنــوز 
بســیاری از بخش هــای دولتــی بــه ایــن امــر بــاور 
ندارند. به همین دلیل وقتی تعداد قابل توجهی 
از واحدهــای صنفــی تعطیــل و ۲ میلیــون کارگــر 
بیــکار می شــوند هیــچ توجهــی بــه آن نمی شــود 
امــا کافــی اســت یــک کارخانــه با مثــال 4۰۰ کارگر 
بــرای رفــع  تــا جلســات پی درپــی  تعطیــل شــود 
در  بیــکاری  بنابرایــن  بشــود.  تشــکیل  مشــکل 
اصنــاف بــه صــورت مــرگ خامــوش پیــش می رود 
و مســئوالن بایــد رفــع مشــکالت اصنــاف را جدی 

بگیرند.
محمدباقــر مجتبایی، دبیــر کل اتاق اصناف 
ایــران ضمــن ارائــه گزارش هایــی آمــاری و تحلیل 
چالش های پیش روی اصناف در مواجهه با کرونا 
گفــت: پیشــنهاد می شــود دولت جدیــد به عنوان 
سیاســتی مهــم در راســتای مــردم داری، انطبــاق 
معیشــت و ســالمت مــردم را در پیــش بگیــرد. 
این که برای افزایش ســالمت بهداشــتی جامعه، 
تصمیماتی بگیریم و معیشــت را فراموش کنیم، 
سیاستی است که در ماه های قبل اتخاذ شد اما 

استمرار این روند به نظر ناکارآمد می آید.

 مصوباتاجرایینشده

درحمایتازاصنافراپیگیری
میکنیم

فرمانــده قــرارگاه عملیاتــی مقابلــه بــا کرونا 
در پایــان این نشســت بــا جمع بندی موضوعات و 
مطالب عنوان شده از اتاق اصناف ایران خواست 

در سه حوزه اقدام فوری کنند.
ســردار حســین ســپهر، اظهــار کــرد: روشــن 
اســت که مســئوالن جدید کشور در جریان عمق 
مســائل اصناف نیســتند. بنابراین از اتاق اصناف 
ایــران می خواهیــم کــه مجــددا گزارشــی مختصــر 
و مفیــد دربــاره شــرایط فعلی اصناف به واســطه 
مواجهــه بــا کرونا بــه قــرارگاه عملیاتــی مقابله با 

کرونا ارائه دهند.
او ادامه داد: از اتاق اصناف ایران همچنین 
می خواهیم گزارشــی مکتوب و موثق از مصوبات 
ســتاد ملــی کرونــا در راســتای حمایــت از اصناف 
کــه اجرایــی نشــده اســت بــه مــا ارائــه دهنــد تــا 
قابل پیگیری باشــد. مصوبات ســتاد ملی مقابله 
بــا کرونــا، حکــم قانــون دارد و تمامی دســتگاه ها 
ملزم به اجرای آن هستند لذا چنانچه مصوبه ای 
اجرایی نشــده اســت، قرارگاه عملیاتــی مقابله با 

کرونا با آن دستگاه ها برخورد خواهد کرد.
ســپهر تصریــح کــرد: از آنجایــی کــه ممکــن 
اســت شــرایط ناشــی از ایــن بیمــاری بــرای مدتی 
ادامــه یابــد، بنابرایــن بایــد بــرای زندگــی در ایــن 
شــرایط آمــاده بــود. من پیــش از این هــم موافق 
میلیون هــا  چراکــه  نبــوده ام  اصنــاف  تعطیلــی 
خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد. باید سرفصل 
کرونایــی بــه نفع اشــتغال در بودجه ســال آینده 
دیده شود. از اتاق اصناف ایران می خواهیم تا در 
برنامه ای پیشــنهادی، شــرایط مطلــوب حمایت از 
صنوف آســیب دیده را با توجه به بضاعت دولت 

ارائه دهند. 

دبیرسندیکایکنسرو:علتافزایشقیمتربگوجهفرنگیکاهشبارندگیاست،نهصادرات

انتقاداتاقاصنافبهاجرایینشدنمصوباتحمایتیستادکرونا

تایرسازانخواستارتاییدافزایشقیمتهاشدند
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مرکــز آمــار اعــام کــرد مقــدار عرضــه گوشــت 
فصــل  در  کشــور  رســمی  کشــتارگاه های  در  طیــور 
تابســتان ١٤٠٠ نســبت بــه فصــل بهــار ١٤٠٠ حــدود 
٢,٢ درصد کاهش داشــته اســت. مقایســه عملکرد 
کشتارگاه های رسمی کشور در شهریور ۱۴۰۰ با ماه 
مشابه سال ۱۳۹۹ نشان دهنده افزایش ۴۰درصدی 
مقدار عرضه گوشــت قرمز در کشتارگاه های رسمی 

کشور است.
طــرح  نتایــج  فــارس،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
آمارگیری کشــتار طیور کشــتارگاه های رســمی کشور 

در تابستان ١٤٠٠ از سوی مرکز آمار منتشر شد.
بــر اســاس نتایج ایــن طرح، وزن گوشــت انواع 
طیور کشتار شده در کشتارگاه های رسمی کشور در 
تابســتان ١٤٠٠ جمعــاً ٥١٠,٧ هــزار تن گزارش شــده 
است. نتایج این آمارگیری نشان می دهد که ماکیان 
)مرغ و خروس( با ٥٠٢ هزار تن، ٩٨,٣ درصد از کل 
وزن گوشــت طیور عرضه شــده را به خود اختصاص 
داده اســت. گوشــت ســایر انــواع طیــور کــه عمدتــاً 
شــامل بوقلمــون، بلدرچین، شــترمرغ و کبک اســت 
با ٨.٧ هزار تن، ١.٧ درصد از کل وزن گوشت طیور 

عرضه  شده را به خود اختصاص داده  است.
همچنیــن نتایــج حاصــل از این طــرح آمارگیری 
نشــان می دهــد کــه مقــدار عرضــه گوشــت طیــور در 
کشتارگاه های رسمی کشور در فصل تابستان ١٤٠٠ 
نسبت به فصل بهار ١٤٠٠ حدود ٢,٢ درصد کاهش 

داشته است.

 افزایش ۴۰ درصدی عرضه دام

در کشتارگاه ها

نتایــج طرح آمارگیری کشــتار دام کشــتارگاه های 
رسمی کشور در شهریور سال جاری هم منتشر شد.

بــر اســاس نتایــج این طــرح، وزن گوشــت قرمز 
عرضه شده انواع دام های ذبح شده در کشتارگاه های 
رســمی کشــور در شــهریور ۱۴۰۰ جمعاً ۵۵٬۸۷۵ تن 
گزارش شــده، که ســهم گوشــت گاو و گوساله بیش 

از سایر انواع دام بوده است.
بــر اســاس نتایــج ایــن آمارگیــری، گوشــت گاو 
و گوســاله بــا ۲۹٬۰۰۵ تــن، ۵۱٫۹ درصــد از وزن کل 
گوشــت قرمــز عرضه شــده را به خــود اختصاص داده 
اســت. گوشــت گوســفند و بــره بــا ۲۲٬۰۵۳ تــن، بــز 
و بزغالــه بــا ۳٬۸۳۵ تــن، و ســایر انــواع دام بــا ۹۸۲ 
تــن، به ترتیــب ۳۹٫۵ درصد، ۶٫۹ درصد و ۱٫۷ درصد 
از وزن کل گوشــت قرمــز عرضــه شــده را بــه خــود 

اختصاص داده اند.
مقایسه عملکرد کشتارگاه های رسمی کشور در 
شهریور ۱۴۰۰ با ماه مشابه سال ۱۳۹۹ نشان دهنده 
افزایــش ۴۰درصــدی مقــدار عرضــه گوشــت قرمز در 
کشــتارگاه های رســمی کشــور اســت. مقــدار عرضــه 
گوشت در شهریور ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال 
۱۳۹۹ بــرای گوســفند و بــره ۷۱درصــد، بــز و بزغالــه 
و  گاومیــش  ۲۳درصــد،  گوســاله  و  گاو  ۳۷درصــد، 
بچه گاومیش ۳۰درصد، و شــتر و بچه شتر ۳۹درصد 

افزایش داشته است.
همچنیــن نتایــج حاصــل از این طــرح آمارگیری 
نشــان می دهــد کــه مقــدار عرضــه گوشــت قرمــز در 
کشتارگاه های رسمی کشور در شهریور ۱۴۰۰ نسبت 
بــه مــاه قبــل )مــرداد( در حــدود ۳٫۷ درصــد افزایش 

داشته است.

اخبـــــــــــــــــار

مدیــرکل دفتر عربی و آفریقایی ســازمان توســعه 
تجارت عنوان کرد که توافق نامه تجارت آزاد با ســوریه 
ســال ۸۹ امضــا شــد امــا به دالیلی غیرفعال بــود و قرار 

است به زودی اجرای آن از سرگرفته شود.
فرزاد پیلتن در گفت وگو با خبرگزاری مهر در مورد 
توافقنامــه تجــارت آزاد بــا ســوریه، اظهار کرد: ســال ۸۹ 
توافق نامــه تجــارت آزاد بــا ســوریه امضــا شــد کــه به جز 
۸۸ قلم کاال، مبادله سایر کاالها بین دو کشور مشمول 
موافقت نامه تجارت آزاد شد یعنی تجار دو کشور اجازه 
یافتنــد صرفــاً بــا پرداخــت ۴درصــد تعرفــه بازرگانــی این 
کاالهــا را مبادلــه کننــد. مدیرکل دفتر عربــی و آفریقایی 
سازمان توسعه تجارت ایران افزود: علی رغم امضای این 
موافقت نامه اما به دلیل سیاست های دولت های ایران و 
سوریه در زمینه ممنوعیت ها و محدودیت های صادراتی 
و وارداتی که به دلیل مســائل اقتصادی دو کشــور وضع 
شــد، عمــاً امــکان اســتفاده تجــار از ایــن موافقت نامــه 
محدود شــد. او ادامه داد: فعال ســازی این موافقت نامه 
با ســوریه که قرار اســت وزیر صمت به زودی در سفر به 
ســوریه آن را عملیاتی کند به این معناســت که تجار دو 
کشــور در مبــادالت بیــن ایران و ســوریه از محدودیت ها 
و ممنوعیت هــای صادراتــی و وارداتــی جــاری مســتثنی 
ســازمان  آفریقایــی  و  عربــی  دفتــر  مدیــرکل  هســتند. 
توســعه تجــارت ایــران دربــاره صــادرات خدمــات فنــی و 
مهندســی، اظهار کرد: در صورتی که موافقتنامه تجارت 
آزاد با ســوریه فعال شــود، امکان بهره مندی پروژه ها از 
تسهیاتی که در این موافقت نامه دیده شده و بخشی از 
ماشین آالت و تجهیزاتی که در خدمات فنی و مهندسی 

استفاده می شود، فراهم می شود.

۳ مشکل عمده تجارت با سوریه 
پیلتن تصریح کرد: برای افزایش مبادالت تجاری با 
سوریه مشکات دیگری وجود دارد؛ حمل و نقل کاال از 
طریق دریا، زمان بر اســت و همین مســاله صادرات کاال 
به بازار سوریه را با هزینه مضاعفی همراه کرده است.

او افــزود: حمــل و نقــل کاال از طریــق زمینــی هــم 

امکان پذیــر نیســت، زیــرا کاالهــا از مســیر عــراق باید به 
سوریه حمل شوند که نیازمند توافقنامه ۳ جانبه است 
کــه البته مقدمات امضای این توافقت نامه فراهم شــده 

ولی تا نهایی شدن زمان نیاز دارد.
مدیــرکل دفتــر عربــی و آفریقایی ســازمان توســعه 
تجــارت ایــران گفــت: مشــکل بعــدی مربوط بــه مبادالت 
بانکی است. اکنون امکان تبادل پول بین تجار دو کشور 
از طریق سیستم بانکی فراهم نیست. استفاده از بقیه 
راهکارهــا و ســازوکارها بــرای تبادل پــول، هزینه هایی را 
 به تجار ۲ کشور تحمیل می کند که به دنبال پیدا کردن

راه حلی برای آن هستیم.

صادرات ۷۵میلیون دالری در ۶ ماه 
اول ۱۴۰۰

او در مورد سفر وزیر صمت به سوریه، اظهار کرد: 
ســفر آینــده آقــای فاطمی امین به ســوریه می تواند کمک 
خوبی به تســهیل تجارت بین دو کشــور کند. همزمان با 
این سفر کمیته های بازرگانی و صنعتی نیز برگزار خواهد 
شــد. پیلتــن در مــورد میــزان تجارت با ســوریه، گفت: در 
سال گذشته ۱۱۵میلیون دالر صادرات به سوریه داشتیم. 
همچنین در ۶ ماه نخست امسال میزان صادرات به این 
کشــور حدود ۷۵میلیون دالر بود که پیش بینی می شــود 

تا آخر سال به ۱۵۰میلیون دالر برسد.

افزایش حجم مبادالت تجاری به ۲ 
میلیارد دالر تا ۱۴۰۴

او تاکید کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شده، تا 
ســال ۱۴۰۴، حجم مبادالت بین ایران و ســوریه باید به 

۲ میلیارد دالر برسد.
پیلتن گفت: البته رسیدن به این هدف مشروط به 
حــل مشــکات و تأمین الزاماتی همچــون همکاری همه 
دستگاه های مسئول در تجهیز زیرساخت های تجاری از 
جمله گمرک، اتاق های بازرگانی، وزارت راه و شهرسازی، 

سازمان کشتیرانی، شرکت ها، انجمن ها و تجار است.

بــه گفتــه دبیــر انجمن صنایع روغــن نباتی، 
امــکان توزیــع مناســب روغــن پالــم وجــود نــدارد 
و ایــن در حالــی اســت کــه نزدیــک بــه ۱۰۰هــزار 
تــن روغــن پالــم بخــش خصوصــی ماه هاســت در 

بندرهای کشور رسوب کرده است.
ایــران،  نباتــی  روغــن  انجمــن  گــزارش  بــه 
امیرهوشنگ بیرشک با بیان اینکه از ابتدای سال 
جــاری تاکنــون بیــش از ۲۶۰هــزار تــن روغن هــای 
بخــش خصوصــی در بندرها رســوب کرده و دولت 
ارز مــورد نیــاز واردکننــدگان بخــش خصوصــی را 
تأمین نمی کند، گفت: دولت به بهانه های مختلف 
از جملــه تغییــر دولــت، انتصــاب وزیــران، تغییــر 
اولویت هــای ارزی، کمبــود ارز و … از تخصیص ارز 
به روغن های رســوبی بخــش خصوصی در بندرها 

سرباز می زند.
او افــزود: سیاســت ارزی دولــت در شــش ماه 
دوم ســال جــاری نیــز مشــخص نیســت و هــر روز 
شایعاتی در زمینه تغییر نرخ ارز به گوش می رسد 
و بیــم آن مــی رود ادامــه وضــع کنونــی باعــث برهم 

خوردن نظم کنونی در بازار روغن نباتی شود.
بیرشــک بــا بیــان اینکــه دولــت تاکنــون بــه 
وعده هــای ارزی خــود عمــل نکرده اســت؛ تصریح 
و  مختلــف  مکاتبــات  در  بارهــا  و  بارهــا  کــرد: 
نشســت های حضــوری وضع صنعــت روغن نباتی 
بــرای دولتمــردان تشــریح شــده اســت و آنها قول 
مســاعد بــرای حــل مشــکات داده انــد بــه طــوری 
کــه درجلســه اخیر بــا وزیر جهاد کشــاورزی، وزیر 
شــخصاً دســتور داد به سرعت مشکل ارزی روغن 
خام بررسی و تعیین تکلیف شود و صنعت روغن 
نباتــی از باتکلیفــی رهایــی یابــد امــا متأســفانه 

تاکنــون هیــچ اقــدام عملــی در ایــن زمینــه انجــام 
نشده است.

او افزود: نبود رویه مشخص در تصمیم گیری 
باعــث شــده واردکننــدگان روغــن خــام هیچ گونــه 
تمایلی به واردات نداشــته باشــند و عماً خرید آتی 
روغــن خــام متوقــف شــده اســت. همچنیــن اعتبار 
واردکنندگان در بازارهای جهانی از بین رفته است.

دبیــر انجمــن صنفــی صنایــع روغــن نباتــی 
دربــاره تأمیــن روغــن خــام مــورد نیــاز صنعــت بــا 
توجه به تخصیص نیافتن ارز به بخش خصوصی 
شــرکت  موجــود،  مصوبــات  اســاس  بــر  گفــت: 

بازرگانــی دولتــی وظیفــه ذخیره ســازی روغن خام 
)ذخایر استراتژیک( را دارد اما متأسفانه به دلیل 
نامناســب بــودن ترکیــب روغن هــای موجــود ایــن 
شــرکت، صنعت روغن نباتی با چالش جدی برای 
تولیــد روغــن مــورد نیــاز صنــف و صنعــت و روغن 

سرخ کردنی مواجه شده است.
او خاطرنشــان کرد: با توجه به اعام شرکت 
بازرگانی دولتی، موجودی روغن پالم این شــرکت 
به کمترین میزان در چند سال اخیر کاهش یافته 
اســت و امــکان توزیــع مناســب روغــن پالــم وجود 
ندارد و این در حالی است که نزدیک به ۱۰۰هزار 

تــن روغــن پالــم بخــش خصوصــی ماه هاســت در 
انتظــار  و چشــم  کــرده  بندرهــای کشــور رســوب 

تخصیص ارز است.
بیرشک نبود روغن خام را چالشی مهم برای 
صنعــت روغــن نباتــی اعــام کــرد و تصریــح کــرد: 
روغــن پالــم یکــی از مــواد اولیــه مهــم بــرای تولیــد 
روغن هــای صنــف و صنعــت و روغن ســرخ کردنی 
اســت و بیم آن می رود اگر دولت در اســرع وقت 
ارز روغن هــای پالم موجود در بندرها را تخصیص 
ندهد تولید روغن صنف و صنعت و روغن ســرخ 
کردنی با مشکل مواجه شده و عماً متوقف شود.

دبیــر انجمــن واردکننــدگان برنــج می گویــد 
آزادســازی  بــرای  بایــد  کشــاورزی  جهــاد  وزارت 
کــه هنــوز  بگیــرد  برنــج تصمیــم  ثبــت ســفارش 
هیــچ مصوبه ای در این بــاره در وزارتخانه مذکور 
نیست و به واردکنندگان نیز اعام نشده است.
وزیــر  معــاون  تابــش،  عبــاس  گذشــته  روز 
صمــت اعــام کرد بــا توجه به ضــرورت تامین نیاز 
کشــور و تنظیــم بــازار آن و طــی هماهنگی هــای 
انجام شــده، ثبت ســفارش برنج شــروع شد و در 

این ارتباط واردکنندگان می توانند اقدام کنند.
بــه  توجــه  بــا  کــه  کــرد  اعــام  او همچنیــن 
در  برنــج  واردات  و  ســفارش  ثبــت  ممنوعیــت 
فصــل برداشــت بــا هدف حمایــت از کشــاورزان و 
تولیدکننــدگان برنــج داخلــی و نظر به فرایند ثبت 
ســفارش و خریــد، حمــل و ترخیــص برنــج بــرای 
تنظیــم بــازار بیــش از یــک مــاه طــول می کشــد و 

بــا توجــه بــه اینکه در این اوضاع حســاس کشــور 
و کمبــود منابــع آبــی و از طرفــی ضــرورت تامیــن 
امنیت غذایی کشور از اهم موضوع های مطروحه 
در دولت است با رویکرد حمایت از مصرف کننده 
پیرو هماهنگی های انجام شــده، مقرر شــد: ثبت 
ســفارش کاالی مذکــور در هفتــه جــاری بــا هــدف 
تامیــن مکفــی کاال و تنظیــم بــازار ایــن محصــول 

شروع شود.
واردکننــدگان  انجمــن  دبیــر  راســتا  ایــن  در 
برنــج بــه ایســنا گفــت: روز گذشــته خبــری مبنــی 
بــر آزادســازی ثبــت ســفارش برنج از ابتــدای آبان 
منتشر شــد. یعنی واردکنندگان می توانند نسبت 
بــه ثبــت ســفارش و خریــد برنــج اقــدام کنند ولی 
این برنج های خریداری شده باید همچنان بعد از 

پایان دوره ممنوعیت به کشور وارد شوند.
مســیح کشــاورز ادامــه داد: لغــو ممنوعیــت 

ثبــت ســفارش و اعــام ایــن خبــر در حیطــه کاری 
جهــاد  وزارت  و  نیســت  صمــت  وزیــر  معــاون 
کشــاورزی بایــد بــرای آزادســازی آن تصمیم بگیرد 
کــه هنــوز هیــچ مصوبــه ای در ایــن بــاره در وزارت 
جهــاد کشــاورزی نیســت و بــه واردکننــدگان نیــز 

اعام نشده است.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج اضافه کرد: در 
حقیقت نظر و پیشنهاد وزارت صمت این است که 
باتوجه به رصد بازار اگر اجازه واردات برنج در دوره 
ممنوعیت داده نمی شــود حداقل ثبت سفارش آن 

آزاد شود تا با خرید برنج یک ماه جلوتر باشیم.
او با اشــاره بــه اینکه پیشــنهاد وزارت صمت 
اقــدام  ایــن ادبیــات  بــا  بــازار برنــج  بــرای تنظیــم 
درســتی نبــود، گفــت: همیــن پیشــنهاد کــه حتــی 
مصوبــه ای هم برای آن وجــود ندارد باعث خواهد 
شــد کــه طــرف خارجــی قیمت هــا را افزایــش دهد 

و برنــج خارجــی دچــار جهش قیمت شــود. جهش 
قیمتی که ممکن اســت تا دوره آزادســازی واردات 
باقــی بمانــد. همچنیــن وقتی لغــو ممنوعیت ثبت 
ســفارش برنج خارجی مطرح شــود ولی بازار برنج 
داخلــی شــاهد هیــچ تغییــری در آن نباشــد قطعا 

قیمت برنج ایرانی نیز افزایش خواهد یافت.
کشــاورز در ادامــه گفــت: بــه نظــر می رســد 
مسئوالن باید در انتشار اخبار دقت نظر بسیاری 
داشته باشند تا منجر به نابه سامانی بازار نشوند.
وزارت جهــاد  گفــت: همچنــان  پایــان  در  او 
ممنوعیــت  دوره  در  برنــج  واردات  بــا  کشــاورزی 
واردات مخالــف اســت و بــه نظر می رســد تصمیم 
وزیرجهــاد کشــاورزی بــر ادامــه ایــن رونــد بیشــتر 
تصمیــم سیاســی اســت تا اقتصادی کــه در نهایت 
تنهــا دســتاورد آن افزایــش قیمــت برنــج ایرانــی و 

خارجی خواهد بود.

بر اســاس مصوبه هیئت وزیران برای تنظیم 
بــازار مــرغ میزان واردات این محصول از ۱۲۰ هزار 

تن به یک ۱۳۵ هزار تن افزایش یافت.
بــه گــزارش خبرگزاری تســنیم هیئت وزیران 
بــه پیشــنهاد وزارت جهــاد کشــاورزی و به اســتناد 
اصــل )۱۳۸( قانــون اساســی، مصوبــه مربــوط بــه 
واردات گوشت مرغ با ارز ترجیحی را اصاح کرد.

در ایــن مصوبــه آمــده اســت: بــه موجب این 
اســت  مجــاز  کشــاورزی  جهــاد  وزارت  اصاحیــه، 
بــه منظــور ترمیــم ذخایــر راهبــردی و تنظیــم بازار 
گوشت سفید کشور، از طریق شرکت های مباشر 
دولتــی و غیردولتــی، نســبت بــه واردات ۱۳۵هزار 
ترجیحــی  ارز  از  اســتفاده  بــا  مــرغ  گوشــت  تــن 
)۰۰۰ر۴۲ ریالــی( و همچنین افزایش واردات تخم 

مرغ به ماهانه ۱۵هزار تن به تناسب نیاز جامعه 
و بــازار تــا پایــان ســال ۱۴۰۰ بــا رعایــت جــزء )۳( 
بنــد )ب( تبصــره )۱( قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ کل 
کشور از سرجمع اعتبارات ارز ترجیحی متعلق به 
ایــن وزارتخانه اقدام کند. همچنین تعرفه واردات 
مرغ قطعه بندی شــده موضوع این تصویب نامه ۴ 

درصد تعیین می شود.

خریــد  پاییــن  قیمــت  دلیــل  بــه  گندمــکاران 
تضمینــی گندم خــود را به دالالن فروختند و ان ها 
هــم گنــدم را بــه صــورت قاچــاق از کشــور خــارج 

کردند.
 ۱۴٠٠-۱۳۹۹ زراعــی  ســال  در  گنــدم  تولیــد 
 ۱۳۸۸-۱۳۹۸ گذشــته  زراعــی  ســال  بــه  نســبت 
حــدود ۴٠درصــد کاهــش داشــته اســت. از طرفــی 
امســال میــزان خریــد تضمینــی گنــدم بــاب میــل 
کشــاورزان نبــوده و نزدیــک بــه ۵٠درصــد کاهــش 

داشته است.
پایین بودن کیفیت تا افزایش قیمت نهاده ها 
در طول ســال زراعی از موانع اصلی تولید محصول 

گندم بود.
دالل هــا هــم از آب گل آلــود اســتفاده کردند و 
گنــدم تولیــدی کشــاورزها را دو برابر قیمت مصوب 
خریــداری کردند البته خودگندمــکاران هم به دلیل 
قیمت پایین گندم ترجیح دادند محصولشــان را به 

دالالن بفروشند.
همیــن دالل هــا بــا خریــد گنــدم بــا قیمــت باال 
ایــن محصــوالت را یــا به صورت قاچــاق از مرزها به 
کشــورهای همســایه بــرده و یــا در داخــل کشــور به 

قیمت باالتری به فروش می رسانند.
هــر چنــد امســال آســمان هــم یــاری نکــرد و 
طوریکــه  بــه  نشــد  ســیراب  کشــاورزی  زمین هــای 
کشــاورزان امســال خشــک ترین ســال آبــی در ۵٠ 
سال گذشته را تجربه کردند. با این حال بزرگترین 
آفــت تولیــد در بخش کشــاورزی افزایــش هزینه ها 

است.
اتفاقاتــی کــه زنجیــروار کشــور را بــرای تامیــن 
امنیت غذایی مجبور به واردات این محصول کرد.

 واردات ۴.۵میلیون تن گندم

به کشور
ســیدجواد ســاداتی نژاد در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان گفت: امسال به دلیل خشکسالی 
میــزان محصــول گنــدم طبــق پیش بینی هــا تولیــد 
نشــده اســت بــه همین دلیل بیــش از ۴/۵ میلیون 

تن برای تامین نیاز کشور گندم وارد می شود.
عطاهللا هاشــمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران 
کشــور با اشــاره بــه کاهش تولیــد ۴٠درصدی گندم 
نســبت بــه ســال گذشــته، گفــت: در ســال زراعــی 
۱۳۹۸-۱۳۹۹ حــدود ۱۳میلیون تن گندم تولید شــد 
اما در ۶ماه نخســت ســال زارعی۱۳۹۹-۱۴٠٠ حدود 

۳/۵ تا ۴ میلیون گندم تولید شد.
او افــزود: علــت کاهــش تولیــد، پاییــن بــودن 
تــا کشــاورزان  باعــث شــد  کــه  بــود  گنــدم  قیمــت 
بــه دامــداران بفروشــند. برخــی  محصــول خــود را 
گندمــکاران نیــز گنــدم خــود را در انبارهــا بــه امیــد 
افزایش قیمت نگهداری کرده و مقداری نیز دســت 
دالل هاســت تــا بــا افزایــش قیمــت ســود بیشــتری 

کسب کنند.
بــه  هاشــمی ادامــه داد: کاهــش بارندگی هــا 
مــزارع دیــم گنــدم ۷٠ تا ۸۵ درصد و بــه مزارع آبی 
گندم ۲٠ تا ۲۵درصد آســیب زد و منجر به کاهش 

تولید شد.
او یکی دیگر از دالیل کاهش تولید را کمبود و 
افزایش قیمت کودهای شــیمیایی دانســت و گفت: 
هزینه هــای تولیــد از نهاده هــای بــذر، کود و ســم تا 
ماشین آالت، کارگر و... افزایش چند برابری داشته 
است. قیمت تضمینی سال گذشته گندم هم مورد 

رضایت گندمکاران نبود و آنها را برای کشــت گندم 
در سال زراعی جدید انگیزه ای نداشتند.

رئیــس بنیــاد ملــی گندمــکاران کشــور رعایــت 
نکــردن الگــوی کشــت را یکــی دیگــر از موانــع تولید 
اخیــر  دهه هــای  در  افــزود:  و  کــرد  عنــوان  گنــدم 
موضــوع اجــرای الگــوی کشــت فقــط در حــد حــرف 
مطرح شــده اســت؛ اما در عمل کشــت های ساالنه 
گنــدم تابــع شــرایط بــازار اســت و در شــرایطی کــه 
قیمــت برخــی محصوالت کشــاورزی از گنــدم باالتر 
است،کشــاورزان ترجیح می دهند برای کشت سایر 

محصوالت سرمایه گذاری کنند.
او راهکار رفع موانع تولید در بخش کشاورزی 
را کشــاورزی قــراردادی کــه صــورت قانونــی گرفتــه 
اعــام کــرد و تصریــح کــرد: کشــاورزی قــراردادی در 
کشــت محصوالت کشــاورزی جنبــش ایجاد خواهد 
کــرد و از مزایــای آن اطمینــان تولیدکننده از فروش 
اولیــه  مــواد  هــم  کارخانــه دار  اســت.  محصولــش 
مــورد نیازش بــه موقع تامین می شــود. نحوه خرید 
تضمینــی ســر و ســامان گرفتــه و به دولــت در ارائه 

آمار تولید کمک می کند.

کاهش خرید تضمینی گندم 
نسبت به سال ۹۹

ملــی  بنیــاد  نایب رئیــس  ایمانــی،  علیقلــی 
گنــدم،  کشــت  وضــع  آخریــن  دربــاره  گندمــکاران 
اظهــار کرد: در مناطق سردســیر همزمــان با آخرین 
برداشــت، اولیــن کشــت آغــاز می شــود کــه بنابــر 
آمارهــا بیــش از ۲۰درصــد کشــت در مناطقــی کــه 

بارندگی مناسب بوده، انجام شده است.
او افزود: بنابر آمارها ۴میلیون و ۶۰۰ هزارتن 

گنــدم از کشــاورزان خریــداری شــده کــه مطالبــات 
گندمــکاران بــه طور کامل پرداخت شــده اســت، به 
طور کلی امسال حداکثر یک هفته تا ۱۰روز پس از 
تحویل گندم، وجه آن به حســاب کشــاورزان واریز 

می شد.
ایمانی ادامه داد: گرچه میزان خرید تضمینی 
در مقایســه با ســال قبل کاهش داشت، اما از نظر 

ریالی بیش از رقم سال قبل بود.
نایب رئیــس بنیــاد ملــی گندمــکاران بــا اشــاره 
بــه اینکــه مراکــز خرید دولتــی طبق روال ســال های 
قبــل تــا آبــان از کشــاورزان گنــدم تحویــل می گیرد، 
بیــان کــرد: برآوردهــا حاکــی از آن اســت کــه خریــد 
تضمینی گندم به حدود ۵میلیون تن برســد چراکه 
مراکز خرید گندم باز است، همواره کشاورزانی که 
بیــش از نیازشــان بــذر نگــه داری کردنــد یــا منتظــر 
رونــد قیمــت در بازار هســتند، می توانند گندم خود 
را تحویــل دهنــد. هــر چند بدیهی اســت کــه اگر در 
بازار با نرخ بیش از ۵ هزار تومان خریداری شــود، 
دیگــر نیــازی بــه تحویل نیســت، چنانچه نــرخ کمتر 
از این میزان باشــد، کشــاورزان به ســیلوهای خرید 

تحویل می دهند.

گندم های وارداتی در راه ایران
او دربــاره آخریــن وضع واردات گندم گفت: با 
توجه به آنکه میزان خرید گندم چشمگیر نیست، 
بــرای  بازرگانــی دولتــی  وزارت جهــاد کشــاورزی و 
واردات ثبــت ســفارش کردنــد، همچنیــن مقادیری 

گندم هم وارد شده است.
این مقام مســئول افزایش ناگهانی نهاده های 
تولیــد از جملــه کــود پایــه، ســموم علــف کــش و 

قارچ کــش و خشکســالی را از علــل کاهــش تولیــد 
گنــدم اعــام کرد و افزود: برخی کارشناســان علت 
اصلــی افت تولید را کاهــش بارندگی اعام کردند، 
درحالیکــه بارندگــی در کنار ســایر مولفه های تولید 
همچون اســتفاده از کود پایه و ســموم و علف کش 
بــه منظــور مقابله با بیمــاری و علف های هرز تاثیر 
دارد، چنانچه نتوانیم از کود پایه اســتفاده کنیم یا 
بــا علف هــای هرز مبارزه کنیم، محصولی نخواهیم 

داشت.
او ادامــه داد: امســال بنابــر پیشــنهاد بنیــاد 
ملــی گندمــکاران توافقاتــی مبنــی بر اجرای کشــت 
قــراردادی در ۲میلیــون هکتــار اراضــی آبــی صورت 
گرفــت کــه در قالــب ایــن قــرارداد کــود بــه صــورت 
نســیه در اختیــار کشــاورز قــرار می گیــرد و وجه آن 
در زمان برداشت محصول از حساب کشاورز کسر 
می شود، همچنین به منظور افزایش فرهنگ بیمه 
و جلوگیــری از خســارت های احتمالــی، ۲۰ درصــد 
ســهم بیمــه کشــاورز کاهــش یافتــه اســت و بــرای 
خریــد نهــاده تســهیات بــا نــرخ ســود ۱۲درصــد در 
نظر گرفته شده است که تمامی این عوامل رغبت 

کشاورزان به کشت را افزایش می دهد.
ایمانــی بــا اشــاره بــه اینکه مشــکلی در تامین 
بذر نداریم، بیان کرد: وزارت جهاد کشــاورزی برای 
کشــت گنــدم در ســال زراعــی کنونی ۴۰۰هــزار تن 
بــذر تــدارک دیده اســت ضمن آنکــه بخش اعظمی 
بــذر بــه عنــوات خودمصرفــی در اختیار کشــاورزان 
قــرار دارد کــه امیدواریــم شــرایط جــوی بــه تامین و 

تدارک نهاده کمک کند.
نایب رئیــس بنیــاد ملی گندمــکاران ادامه داد: 
بنیــاد ملــی گندمــکاران بــا کمــک نظــام مهندســی 

گیاهــی  تغذیــه  بــا  ارتبــاط  در  خوبــی  اقدام هــای 
تدارک دیده اســت تا چنانچه خشکســالی به وقوع 
پیوســت، از ۲ میلیــون هکتــار اراضــی آبــی، ۱۰ تــا 
۱۲ میلیون تن گندم برداشــت شــود تا نیاز کشــور 

تامین شود.
او گندم مورد نیاز صنف و صنعت و خبازی ها 
بــا  گفــت:  و  کــرد  اعــام  تــن  ۱۱میلیــون  حــدود  را 
احتســاب نیــاز کشــور و ذخایــر اســتراتژیک بیــن ۵ 
تــا ۶ میلیــون تــن گنــدم مــورد نیــاز بایــد از طریــق 
واردات تامیــن شــود و ایــن اتفاق خواهــد افتاد چرا 
کــه دولــت مصمــم اســت تا تامیــن نان مــردم دچار 

چالش نشود.
بــه گفتــه ایمانی، با وجود افزایش هزینه های 
خریــد  نــرخ  کــه  باشــند  مطلــع  کشــاورزان  تولیــد 
تضمینــی ۷ هــزار و ۵۰۰ تومانــی هــر کیلو گندم بر 
مبنــای قیمــت کود، ســم و ســایر هزینه هــای تولید 
نگــران  کشــاورزان  رو  ایــن  از  اســت  شــده  لحــاظ 
نباشــند و همــواره اقــدام بــه مصــرف کــود پایــه و 
سموم در مزارع کنند تا تولید دچار مخاطره نشود.
کشــت  اینکــه  بیــان  بــا  مســئول  مقــام  ایــن 
قراردادی در بحث گندم دروم از ۲ ســال قبل آغاز 
شــده اســت، گفــت: امســال برای ســومین بــار این 
اتفــاق مــی افتد و از نتایج آن کشــاورزان و صنعت 
رضایت داشــتند و همواره امســال کارخانه های آرد 

هم به بحث کشت قراردادی ورود کردند.
او در پایان تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی 
در شــورای قیمت گــذاری و سیاســت های حمایتــی 
همچــون  تدابیــری  اساســی  محصــوالت  اساســی 
تخفیف بیمه و تامین کود به صورت نســیه داشــته 

باشیم تا بتوانیم مجدد به خودکفایی برسیم.

قاچاق معکوس و دالالن؛ آفت بازار گندم و آرد

روندمعکوسعرضهطیورودامبهکشتارگاهها

فعالسازیتوافقنامهتجارتآزادباسوریهپساز۱۱سال

سقفوارداتمرغ
بامصوبههیئتوزیران

افزایشیافت

دبیر انجمن واردکنندگان برنج: مصوبه ای برای آزادسازی 
ثبت سفارش وجود ندارد

کمبود پالم در صنایع روغن با وجود رسوب 
۱۰۰هزارتنی در گمرک 
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 سهم مالیات مستقیم
 از خانه های لوکس

تنها 800 هزار تومان 
اجزایمالیاتهایمستقیمدرنیمهنخستسال
1400نشانمیدهد،طی2سالفقط800هزارتومان

ازمحلخانههایلوکسمالیاتگرفتهشد.
بــه گــزارش فــارس، در نیمــه نخســت ســال جاری 
حــدود 87 هــزار میلیــارد تومــان از محــل مالیات هــای 
مســتقیم درآمــد بــرای دولت کســب شــد که نســبت به 
مدت مشــابه ســال 99 بالغ بر 58 درصد رشد داشته و 

توانسته 118 درصد رقم مصوب را محقق کند.
مالیــات اشــخاص حقوقــی، مالیــات بــر درآمــد و 
مالیات بر ثروت مجموع مالیات های مستقیم را تشکیل 
می دهند و باالترین عملکرد مربوط به مالیات اشخاص 
حقوقی با وصولی 45 هزار و 824 میلیارد تومان است. 
در دســته بندی های صــورت گرفتــه،  مالیات شــرکت های 
دولتی، مالیات علی الحســاب اشــخاص حقوقی دولتی، 
بنیادهــای  و  نهادهــا  اقتصــادی  بنگاه هــای  مالیــات 
انقــاب اســامی، اشــخاص حقوقی غیردولتــی، مالیات 
شــرکت های آســتان قدس رضوی، مالیات موضوع ماده 

78 قانون الحاق و معوقات را در بر می گیرد.
شــرکت های حقوقی دولتی در شــش ماه نخســت 
ســال 1400، بالغ بر 3 هزار 127 میلیارد تومان مالیات 
علی الحساب پرداختند که نسبت به مدت مشابه سال 
قبــل 161 درصــد رشــد دارد و 87 درصــد بودجــه مصوب 

این مدت را محقق کرده است.
در همیــن مــدت عملکــرد شــرکت های دولتــی 23 
درصد کاهش یافته و هزار و 600 میلیارد تومان مالیات 
داده انــد کــه در مــدت مشــابه ســال قبــل 2 هــزار 100 

میلیارد تومان به خزانه واریز کرده  بودند.
شــرکت های غیردولتــی نیز حــدود 41 هزار میلیارد 
تومــان مالیــات بــه حســاب دولــت واریــز کردنــد کــه 111 
درصد نســبت به دوره مشــابه سال قبل افزایش داشته 

و 179 درصد بودجه شش دوازدهم را محقق کرد.
جالــب اســت بدانیــد مالیات معوقــی در این مدت 
از شــرکت های غیردولتی اخذ نشــد. همچنین مشخص 
نیست که چه میزان از وصولی ها ناشی از فرار مالیاتی 

بوده است.
اجــزای مالیــات بر درآمــد را حقــوق کارکنان بخش 
عمومی، خصوصی، مشــاغل، مستغات، متفرقه درآمد 

تشکیل می دهد.
کارکنــان بخــش عمومــی در نیمــه نخســت ســال 
تومــان مالیــات  بــر 9 هــزار 400 میلیــارد  بالــغ  جــاری 
پرداخــت کردنــد کــه نســبت به مدت مشــابه ســال قبل 
70 درصــد افزایــش یافتــه و 111 درصــد رقم مصوب برای 
ایــن مــدت را پوشــش داده اســت. همچنیــن کارکنــان 
خصوصــی 7 هــزار 392 میلیــارد تومــان مالیــات حقــوق 
دادنــد کــه 41 درصد رشــد دارد و 95 درصد رقم مصوب 
بودجه را تامین کرده است. مشاغل که شامل صنوف، 
اتحادیه ها و سایر بخش ها می شوند با 38 درصد رشد 
نسبت به دوره سال قبل، 7 هزار و 977 میلیارد تومان 

مالیات به خزانه واریز کردند.
مســتغات نیــز در ایــن مــدت افت یــک درصدی را 
نسبت به مدت مشابه سال 99 تجربه کرد و در بخش 
درآمدهای متفرقه 387 درصد افزایش شاهد هستیم، 
در ایــن مــدت 9 هــزار و 100 میلیــارد تومــان وصولــی به 
چشم می خورد.در مجموع 34 هزار 744 میلیارد تومان 

از محل درآمد مالیاتی اخذ شد.
مالیــات بــر ارث، درآمدهای اتفاقــی، نقل و انتقال 
ســرقفلی، ســهام، امــاک، حــق تمبــر و اوراق بهــادار، 
و  لوکــس  و خودروهــای  واحدهــای مســکونی  مالیــات 
مالیات بر واحدهای مســکونی خالی مجموعا مالیات بر 

ثروت را تشکیل می دهند.
وراث در شــش ماهــه امســال 492 میلیــارد تومان 
مالیات بر ارث دادند که 35 درصد بیشــتر از ســال قبل 
بــود. همچنیــن ســهامداران نیــز 3 هــزار 375 میلیــارد 
تومــان مالیــات نقل و انتقال ســهام و مردم هزار و 400 

میلیارد تومان مالیات نقل و انتقال اماک پرداختند.
مالیات بر واحدهای مســکونی لوکس از ســال 99 
تاکنــون در بودجــه وجــود دارد. ســال قبــل عملکــرد این 
بخش صفر ریال بود، اما در این مدت 800 هزار تومان 
مالیــات ســتانده شــد، در حالــی کــه بایــد 350 میلیــارد 

تومان رقم مصوب محقق می شد.
از خودروهای لوکس نیز 114 میلیون تومان گرفته 
شــده اســت. همچنیــن عملکــرد مالیــات بــر واحدهــای 
مســکونی خالی از ســکنه صفر گزارش شــد. در مجموع 
مــردم 6 هــزار 360 میلیــارد تومــان مالیــات بــر ثــروت 

داده اند.

اخبـــــــــــــــــار

رئیــسســازمانبرنامــهوبودجــهتاکیدکرد
کهیکیازاهدافاصلیازاصالحساختاربودجه
1401ایــناســتکــهجــداولوتوافقنامههــابــه
گونــهایتنظیــمشــودکهاســتانهاودســتگاهها

برابرمنابعواختیاراتپاسخگوباشند.
بــه گــزارش ســازمان برنامــه و بودجــه، ســید 
مســعود میرکاظمــی در نوزدهمیــن جلســه ســتاد 
تهیه و تدوین الیحه بودجه سال 1401 کل کشور، 
که با موضوع جایگاه استان ها و شهرستان ها برای 
تحقق رشــد اقتصادی مد نظر و برنامه محوربودن 
بودجــه 1401 برگزار شــد، عنوان کــرد: برای تحقق 
رشــد اقتصــادی کــه از اهــداف کان بودجــه 1401 
اســت ســهم اســتان ها و شهرســتان ها مشــخص 
و  برنامه ریــزی  شــاخص ها  همیــن  اســاس  بــر  و 

سیاستگذاری شود.

بــا مروراهــداف و سیاســت های  میرکاظمــی 
رشــد  تحقــق  کــرد:  تصریــح   1401 بودجــه  کان 
ســاماندهی  و  بــودن  محــور  برنامــه  اقتصــادی، 
بودجــه  اصلــی  محورهــای  از  بودجــه  ردیف هــای 
1401 اســت. لذا برای تحقق این مهم، بودجه باید 

ساده، قابل اندازه گیری و قابل نظارت باشد.
معــاون رئیــس جمهــوری بــا بیان اینکــه نگاه 
اجمالی به بودجه سال های گذشته نشان می دهد 
پاســخگو نیســت،  قبــال مســئولیت ها  کســی در 
خاطــر نشــان کرد: یکی از اهــداف اصلی از اصاح 
ســاختار بودجه 1401 این اســت که روند گذشــته 
تــداوم نداشــته باشــد و جــداول و توافقنامه هــا به 
این گونه ای تنظیم شود که استان ها و دستگاه ها 

در برابر منابع و اختیارات پاسخگو باشند.
میرکاظمــی تاکیــد کــرد: هدف از ســاماندهی 

ردیف های بودجه و محدود کردن تعداد دستگاه ها 
در بودجــه 1401 ایــن اســت کــه هــر موضوعی یک 
مســئول داشــته باشــد تــا در برابــر سیاســت ها و 
برنامه هــای کان پاســخگو باشــد و سیاســت های 
کان دولــت در حوزه هــای اقتصــادی، اجتماعــی، 
فرهنگــی و ســایر حوزه هــا با نظــارت دقیق، علمی 
و کارشناســی رو بــه جلــو حرکــت کنــد و اهــداف و 

سیاست های کان اقتصادی فراموش نشود.
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه بــا عنــوان 
اینکــه تحقــق رشــد اقتصــادی از الزامــات مهــم و 
اساســی اســت، یــادآور شــد: بــرای تحقــق رشــد 
اقتصــادی کــه از اهداف کان بودجه 1401 اســت، 
ســهم اســتان ها و شهرســتان ها مشــخص شــود 
و  برنامه ریــزی  شــاخص ها  همیــن  اســاس  بــر  و 

سیاستگذاری شود.

یــاداوری نقــش اســتان ها و  بــا  میرکاظمــی 
شهرســتان ها در بودجــه 1401 افــزود: اســتان ها 
و شهرســتان ها در خلــق منابــع مشــارکت جــدی 
باشــند در مقابــل مشــوق هایی در نظــر  داشــته 
گرفتــه شــود و ســازمان برنامــه و بودجــه در قبال 
و  مســئول  می گیــرد  نظــر  در  کــه  مشــوق هایی 

پاسخگو خواهد بود.
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجه با تشــکر از 
کارشناســان ســازمان برنامــه و بودجــه، معاونان، 
مرکز آمار و رؤسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان ها، خاطرنشان کرد: اصاح ساختار بودجه 
کاری ســخت و زمانبر اســت و این مهم با رویکرد 
جدید، کار کارشناســی و علمی قابل تحقق اســت 
و بودجه 1401 با اصاحات ساختاری تا 15 آذر به 

مجلس شورای اسامی ارائه شود.

پیش بینی افزایش قیمت 
گاز در اروپا با ادامه بازی 
»روسیه همیشه مقصر« 

ادامهازصفحه1

در  آلمــان  ســفیر  گیــر«،  فــون  آندریــاس  »گــزا 
روســیه، روز دوشــنبه اعــام کــرد کــه افزایــش قیمــت 
گاز یــک مشــکل مشــترک اروپایــی اســت؛ بنابراین باید 
به طور مشــترک با آن برخورد شــود. ســفیر روســیه به 
خبرنــگاران گفــت: »ایــن نه تنهــا مشــکل آلمــان اســت 
اروپاســت. بنابرایــن در  یــک مشــکل در ســطح  بلکــه 
مقیــاس وســیع تری بایــد بــه آن پرداختــه  شــود. تا آنجا 
کــه می دانیم، رئیس جمهوری روســیه )والدیمیر پوتین( 
آمادگــی خــود را بــرای کمــک بــه حــل بحــران قیمت گاز 
اعام کرده اســت. بنابراین همه به طور مشــترک روی 

این موضوع کار می کنند.«
منبع:راشاتودی

وزیرانرژیعربســتانسعودیدرمصاحبه
بــابلومبــرگاظهــارکــردکــهانتظــارداردعرضــه
نفتاوپکپالستاپایانسالآیندهحتیبدون
بازگشــتونزوئــالیــاایــرانبــهبازارهــایجهانی

افزایشچشمگیریپیداکند.
بــه گــزارش ایســنا، وزیــر انــرژی عربســتان 
ســعودی در مصاحبــه بــا بلومبــرگ اظهــار کــرد با 
در  بایــد  پــاس  اوپــک  قیمتهــا،  افزایــش  وجــود 
رویکردش برای تنظیم تولید نفت محتاط بماند.

شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان گفت: تولید 
باالتــر تنهــا زمانــی قابــل توجیــه اســت کــه هدف 
روشــنی بــرای آن وجود داشــته باشــد کــه از نظر 
وی اکنــون وجــود نــدارد زیرا نیروگاهها در ســطح 
محــدودی از گاز یــا زغــال ســنگ بــه اســتفاده از 

نفت روی آورده اند.
وزیر انرژی عربستان سعودی اظهار کرد: ما 
هیچ چیز را قطعی فرض نمی کنیم. ما همچنان 
کوویــد را داریــم و قرنطینه هــا همچنــان وجــود 
دارند و عرضه ســوخت جت محدود مانده است. 
بنابرایــن مــا هنــوز از وضــع نگــران کننــده خــارج 

نشده ایم و از شر کووید خاص نشده ایم.
اوپــک پــاس طبــق توافقــی که اعضــای این 
گــروه در ژوییــه تصویب کردنــد ماهانه 400 هزار 
بشــکه در روز بــه تولیــدش اضافــه مــی کنــد امــا 
بعضــی از اعضــا بــرای افزایــش تولیــد بــا مشــکل 
روبــرو شــده انــد که به نرخ پایبنــدی بیش از حد 
به محدودیت عرضه و ادامه عرضه محدود منجر 
شده است. با این حال این گروه تاکنون در برابر 

درخواســتها بــرای افزایش بیشــتر تولیــد و تامین 
تقاضای بهبود یافته مقاومت کرده اند.

ایــن هفته وزیــر نفت نیجریه هــم اظهارات 
مشــابه همتای ســعودی خود داشت و اعام کرد 
اوپــک پــاس نباید برای افزایش تولید عجله کند 
زیــرا تقاضــا همچنان در معرض تهدید شــعله ور 
شــدن مــوج کرونــا قــرار دارد. تیمیپــره ســیلوا بــه 
بلومبرگ گفت: پیش از این که اقدام کنیم، باید 

به وضع نگاه کنیم. اوضاع شکننده است.
بــر اســاس گزارش اویــل پرایــس، این مقام 
نیجریــه ای گفــت: مــا باید پیــش از حرکت بعدی 
بســیار محتــاط باشــیم. مــا شــاهد کنــدی اقتصاد 
چین بوده ایم. افراد زیادی خواستار نفت بیشتر 
شــده اند اما ما به مشــکات در کشــورهای دیگر 

هم نگاه می کنیم.
رویتــرز هــم گــزارش کــرد الکســاندر نــواک، 
معــاون نخســت وزیــر روســیه انتظــار دارد اوپــک 
آبــان(،   13( نوامبــر  چهــارم  نشســت  در  پــاس 
افزایــش تولیــد بــه میــزان 400 هــزار بشــکه در 
روز را تصویــب کنــد. نــواک انتظــار دارد تقاضــا 
برای نفت تا پایان ســال آینده به ســطح پیش از 
شــیوع ویروس کرونا برگردد اما خاطرنشــان کرد 
پیش بینــی ایــن کــه قیمت نفت ماننــد قیمت گاز 

به رکورد باالیی صعود می کند، دشوار است.
معــاون نخســت وزیر روســیه گفــت: ممکن 
اســت تقاضــا بــرای نفــت کاهــش پیــدا کنــد زیــرا 
ابهامات همچنان وجود دارند. ما شاهد گسترش 

موج دیگری از شیوع بیماری در جهان هستیم.

اوپک پاس در ســپتامبر افزایش تولید به میزان 
400 هزار بشکه در روز را تصویب کرده بود.

نفتبهاحتمالزیاد100دالری
میشود

عامــل  مدیــر  رابطــه  همیــن  در  همچنیــن 
جهــان  دارایــی  مدیریــت  موسســه  بزرگ تریــن 
می گویــد: رســیدن قیمــت نفــت بــه دالر احتمــال 

باالیی دارد.
لَری ســینک، مدیرعامل بزرگ ترین موسسه 
مدیریــت دارایــی جهــان به نــام بلــک راک، امروز 
گفــت کــه احتمــال زیــادی وجــود دارد کــه شــاهد 
رســیدن قیمــت نفــت بــه رقــم 100 دالر در هــر 

بشکه باشیم.
ســینک کــه در کنفرانس ســرمایه گذاری های آتی 
در ریــاض، پایتخــت عربســتان، ســخن می گفت، 
بخش هــای  بیــن  بیشــتر  همــکاری  خواســتار 
خصوصــی و دولتــی بــرای مقابلــه بــا چالش هــای 
بیــن المللــی از جمله تغییرات آب و هوایی شــد. 
البتــه امــروز قیمــت نفــت برنت 28 ســنت پایین 
آمد و کمی از مرز 86 دالر عقب نشــینی کرد، اما 
با این حال هنوز در باالترین سطوح خود در چند 

سال گذشته قرار دارد.
از یــک طــرف قیمــت گاز و زغــال ســنگ در 
بازار جهانی باال رفته و از ســوی دیگر بســیاری از 
مصرف کنندگان گاز و زغال سنگ در جهان نفت 

را بــه عنــوان ســوخت جایگزیــن انتخــاب کردنــد 
کــه همین مســأله تقاضای فزاینــده نفت در بازار 

جهانی را بیشتر کرده است.
نکتــه دیگر اینکــه علی رغم باال رفتن قیمت 
و رشــد تقاضــا امــا صادرکننــدگان نفــت در بــازار 
جهانــی از جملــه اوپــک و متحــدان آن عاقــه ای 
بــرای عرضــه نفت بیشــتر به بــازار جهانی از خود 

نشان نداده اند.
نکتــه دیگــری که پیــش بینی می شــود، طی 
هفته های آینده بازار نفت جهانی را تحت فشــار 
افزایشــی قیمــت قــرار دهد، پیش بینی زمســتان 
ســخت در اروپــا و آسیاســت کــه می توانــد تقاضا 
برای حامل های انرژی از جمله نفت را باال ببرد.

بــرق شــبکه مدیریــت شــرکت مدیرعامــل
ایران،تداومروندسوخترســانیبهنیروگاههاو
مصــرفبهینــهبرقوگازرامهمترینشــرطتامین

برقپایداردرزمستاندانست.
وزارت  اطاع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
امســال  افــزود:  رجبــی مشــهدی  نیــرو، مصطفــی 
بــا تاش هــای وزارتخانه هــای نفــت و نیــرو قبــل از 
شروع فصل سرما، تدابیر بسیار خوبی برای تامین 
ســوخت کافی نیروگاه ها اندیشــیده شــده است تا 
نگرانــی ناشــی از ایــن موضوع کاهــش یابد و روند 
سوخت رســانی مطلــوب بــه نیروگاه ها بــرای تامین 
انــرژی بــرق پایدار در زمســتان امســال بــه بهترین 

شکل ممکن انجام شود.
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر میــزان ذخایــر 
نفــت گاز و نفــت کوره نیروگاه ها نســبت به ســال 
گذشــته از شــرایط بهتری برخوردار اســت و تداوم 
ایــن رونــد می توانــد نقــش موثری در تامیــن انرژی 

مورد نیاز بخش برق کشور ایفا کند.
مدیرعامل شــرکت مدیریت شــبکه برق ایران 
گفــت: وجــه تمایــز تامین بــرق پایدار در دوره ســرد 

امســال ، دو عامل اساســی اســت که در مقایسه با 
ســال گذشــته تغییــرات قابــل ماحظــه ای خواهنــد 
داشت. مصرف انرژی در هفت ماه گذشته امسال 
نســبت بــه دوره مشــابه در ســال قبــل، بیش از 10 
درصــد افزایــش داشــته اســت، بــه عبــارت دیگر به 
همیــن میزان باید ســوخت بیشــتری بــه نیروگاه ها 
تزریــق شــود. ایــن در حالــی اســت کــه میزان رشــد 
مصــرف انــرژی برق در مدت مشــابه ســال گذشــته 
حدود 5.4 درصد بوده که نشان دهنده رشد حدود 

دو برابری تقاضای برق در سال کنونی است.
ســخنگوی صنعــت بــرق در تشــریح دالیــل 
افزایــش مصــرف امســال افــزود: از دالیــل مهــم 
رشــد  بــه  می تــوان  امســال  در  مصــرف  افزایــش 
مصــرف صنایــع بزرگ و ســایر مشــاغل و حرفه ها 
بعــد از تعطیــات دوره کرونــا و همچنیــن پدیــده 
شــوم اســتخراج غیرمجــاز رمزارزهــا اشــاره کــرد. 
امــا عامــل دوم کــه متاثــر از تغییــر اقلیــم و ادامه 
خشکســالی در کشــور اســت که الزم است میزان 
انــرژی دریافــت شــده از نیروگاه هــای برقآبــی در 
چنــد مــاه پیــش رو بــه 50 درصــد کمتــر از ســال 

گذشــته برســند که این موضوع خود نیازمند این 
اســت کــه روزانــه گاز یا ســوخت معادل بیشــتری 
برای مصرف بخش نیروگاهی کشور تامین شود. 
از ســوی دیگــر بــا توجه بــه اینکه هر ســاله میزان 
تقاضــای گاز کشــور افزایــش پیدا می کنــد  باید به 
این موضوع و مصرف بهینه گاز در بخش خانگی 

و تجاری توجه ویژه ای کرد.
مدیرعامل شــرکت مدیریت شــبکه برق ایران 
در خصــوص نــوع ســوخت مــورد نیــاز نیروگاه هــا 
ادامــه داد: در حــال حاضــر بیــش از 93 درصــد از 
برق نیروگاه های کشور توسط نیروگاه های حرارتی 
تامیــن می شــود. در دوره ســرد ســال بــا توجــه بــه 
کاهــش حــدود 40 درصــدی مصــرف بــرق نســبت 
به تابســتان، ظرفیت کافی در نیروگاه های کشــور 

وجود دارد.
وی ادامــه داد: بــه عبــارت دیگــر نیروگاه های 
موجــود کشــور در صــورت تامیــن ســوخت، تــوان 
پاســخگویی تقاضای مشــترکان را خواهند داشت، 
امــا محدودیت اصلی در این دوره، تامین ســوخت 
گاز نیروگاه هــا بــا توجــه به افزایــش مصرف گاز در 

ســایر بخش هاســت. بــه منظــور راحتــی و کارآیــی 
ســوخت  گاز،  ســوخت  اول،  اولویــت  در  بیشــتر، 
اصلی مورد استفاده در نیروگاه های حرارتی است.
رجبــی مشــهدی افزود: در صــورت تامین این 
بــرای  تولیــد الزم  نیروگاه هــا می تواننــد  ســوخت، 
تامیــن مصــرف بــرق کشــور را داشــته باشــند و در 
صورتــی کــه محدودیتــی در تامیــن گاز نیروگاه هــا 
یــا  از ســوخت دوم  بایــد  ناچــار  بــه  اعمــال شــود 

پشتیبان استفاده کرد.
مدیرعامل شــرکت مدیریت شــبکه برق ایران 
نیروگاه هــا  پشــتیبان  ســوخت  کــرد:  خاطرنشــان 
ســوخت مایع اســت که البته سهم سوخت نفت و 
گاز بیشتر از سوخت نفت کوره است. برای تامین 
ســوخت مایع نیروگاه  ها الزم اســت ســوخت مایع 
از پاالیشــگاه ها از طریق لوله یا نفتکش ها انتقال 
یابــد کــه فرآینــدی زمانبــر اســت، بنابرایــن باید در 
دوره 100 روزه ســرما روند سوخت رســانی مناســب 
باشــد تــا مشــکلی در تامیــن بــرق ایجــاد نشــود. 
به رغــم آن قبــل از فصــل ســرما مخــازن نیروگاه ها 
باید تکمیل باشــند که روند کنونی سوخت رسانی 

مناسب است و امید می رود تا پایان آبان این مهم 
محقق شود.

وی ادامه داد: البته نباید از نظر دور داشــت 
که تامین گاز بیشتر نیروگاه ها در گرو مصرف گاز 
در بخش خانگی، تجاری و صنایع کوچک اســت و 
چنانچه میزان مصرف گاز در این بخش ها افزایش 
کنونــی  رونــد  باشــد،  نداشــته  ماحظــه ای  قابــل 
ســوخت رســانی بــه نیروگاه ها می تواند بــا اولویت 
گاز صورت گیرد در غیر این صورت باید از سوخت 
مایــع اســتفاده کرد که خود نیازمند اســتمرار روند 

سوخت رسانی در دوره 100 روزه سرماست.
آمــوزش  و  اطاع رســانی  مشــهدی  رجبــی 
از  یکــی  را  مختلــف  بخش هــای  در  مشــترکان 
گاز  و  بــرق  مصــرف  کاهــش  در  مهــم  اقدام هــای 
و جلوگیــری از مصــرف بــی رویــه و خــارج از الگــو 
دانست و گفت: در هر حال تداوم سوخت رسانی 
و مدیریــت مصــرف بــرق و گاز توســط مشــترکان، 
دو شــرط اصلــی تامیــن بــرق پایــدار در 100 روزه 
سرماســت کــه امیدواریــم بــا همــکاری خــوب همه 

بخش ها و مشترکان محقق شود.

وزیرخارجــهترکمنســتانبــاتاکیــدبــرعــزم
کشــورشبــرایتوســعهروابطباایــرانگفتکه
درگفتوگوهاییکهباوزیرخارجهووزیرنفت
ایراندرتهرانصورتگرفتتصمیمگرفتهشد
مذاکــراتبــهشــکلســازمانیافتهادامــهیابدو
بــهویــژهدربخشروابــطتجاریتصمیــمگرفته
شدباالترینسطحرادرحجممبادالتازحیث

کمیوکیفیصورتگیرد.
بــه گــزارش ایرنــا ، رشــید مــردوف روز ســه 
شنبه در نشست مطبوعاتی مشترک با قدردانی 
از دعوت همتای خود در جمهوری اســامی ایران 
ترکمنســتان  و  ایــران  اســامی  گفــت: جمهــوری 
بعنوان کشــور همســایه و برادر در مسیر توسعه 
و  دو کشــور در زمینه هــای  دارنــد  قــرار  روابــط 

مختلف با هم همکاری می کنند.
بــر  امــروز  و گوهــای  گفــت  افــزود: در  وی 
توســعه همکاری هــا و رایزنی هــا بیــن دو کشــور 
در حوزه هــای سیاســی و دیپلماتیــک تاکیــد شــد 
و تصمیــم گرفتیــم گفــت و گوهــا و مذاکــرات را 
ســازمان یافتــه انجــام دهیــم و ایــن مذاکــرات در 

عشق آباد و تهران ادامه پیدا می کند.
وزیر خارجه ترکمنســتان اظهار کرد: در این 

دیدار همچنین درباره مســائل کنســولی،  مسائل 
منطقــه ای و جهانــی، با هم تبادل نظر کردیم. به 
ویــژه در بخــش روابــط تجاری تصمیم گرفته شــد 
باالترین سطح را در حجم مبادالت از حیث کمی 

و کیفی داشته باشیم.
وی بــا مــرور ظرفیتهــای فــراوان دو کشــور 
اظهار کرد: دو کشور در حوزه های انرژی، حمل و 
نقل و ترانزیت امکانات آبی و بازرگانی می توانند 
باهــم همــکاری کننــد و طرف ترکمنــی برای کامل 
ً کامــا زمینــه  ایــن  در  همکاری هــا  ایــن   کــردن 

فعال است .
و  شــنبه  ســه  کــرد:  خاطرنشــان  مــردوف 
چهارشــنبه دربــاره کنفرانــس مشــترک اقتصــادی 
ایــران و ترکمنســتان هــم قرار اســت حضــور پیدا 
کنیــم و امیــدوارم نتایــج خوبــی حاصــل شــود و 
دســتورات رئیــس جمهــور ترکمنســتان و مباحث 
مورد تاکید روســای جمهور دو کشــور در دوشنبه 

را پیگیری کنیم.
 رشید مردوف وزیر خارجه ترکمنستان برای 
شــرکت در نشســت وزیــران خارجــه کشــورهای 
همســایه افغانســتان که فردا  برگزار می شود به 

تهران سفر کرده است.

همچنیــن وزیــر نفــت از برنامــه وزارت نفت 
بــرای پرداخــت بدهــی گازی بــه ترکمنســتان خبر 
داد و گفــت: بــا تاش صنعــت نفت بیش از 2.8 
میلیارد لیتر سوخت مایع در مخازن نیروگاه ها و 

صنایع عمده ذخیره شده است.
هیــات  بــا  دیــدار  از  پــس  اوجــی  جــواد 
ترکمنســتان به ریاســت رشــید مرادف، وزیر امور 
خارجــه ایــن کشــور در جمــع خبرنــگاران افــزود: 
مــا دو قــرارداد گاز بــا ترکمنســتان در دو نقطه از 
جغرافیا ایران )خراســان رضوی و گلستان( داریم 
که این قراردادها 25 ســاله اســت و ما روزانه از 
محل این دو قرارداد 40 میلیون مترمکعب گاز از 

ترکمنستان وارد می کردیم.
وی بــا بیان اینکه در دولت گذشــته به دلیل 
پرداخــت نکــردن مطالبــات ترکمنســتان صــادرات 
گاز ایــن کشــور بــه ایــران قطــع شــد، گفــت: ایــن 
موضــوع برخــاف روابــط دوســتانه دو کشــور بــه 
ایــن  و  شــد  کشــیده  داوری  بین المللــی  دیــوان 

دیوان، رقم دقیق بدهی ایران را مشخص کرد.
وزیر نفت مذاکره با وزیرخارجه ترکمنستان 
و هیــات بلندپایــه ایــن کشــور را کــه متشــکل از 
بخــش انــرژی و بانکــی بود، مثبــت ارزیابی کرد و 

خاطرنشــان کرد: بــا برنامه ریزی که از قبل انجام 
داده بودیــم مذاکــرات خوبــی برای تســویه بدهی 
ترکمنســتان انجــام شــد. عــزم دولــت ســیزدهم 

تسویه این بدهی است.
و  ایــران  مذاکــرات  اینکــه  بیــان  بــا  اوجــی 
ترکمنســتان در ســطح کارشناســان شــرکت ملی 
گاز ایــران و بانــک مرکــزی در روزهای آینده ادامه 
خواهد یافت، افزود: با راهکارها و پیشــنهادهای 
مطلوبــی کــه ارائــه دادیم بی شــک تســویه بدهی 
طرف ترکمنســتان انجام خواهد شــد و ما در این 

زمینه مصمم هستیم.
وی بــا یــادآوری اینکــه احیــای صــادرات گاز 
ترکمنســتان بــه ایران می تواند گام نخســت برای 
ارتقای همه جانبه روابط دو کشــور باشــد، گفت: 
سیاســت دولت ســیزدهم گســترش سطح روابط 
ترکمنســتان  جملــه  از  همســایگان  بــا  دوجانبــه 

است.
ایرانــی  اینکــه هیــات  بیــان  بــا  نفــت  وزیــر 
بــه  بدهــی  تســویه  بــرای  خوبــی  پیشــنهادهای 
ترکمنســتان  و  گذاشــته  میــز  روی  ترکمنســتان 
هــم راهکارهــای خوبــی ارائــه داده اســت، ادامــه 
داد: مطمئنــم ایــن موضــوع )تســویه بدهی گازی 

ترکمنستان به ایران( قابل حل است و  بر روابط 
دو کشور سایه نخواهد انداخت.

صــادرات  بــرای  ایــران  آمادگــی  از  اوجــی 
خدمات فنی و مهندســی به ترکمنســتان خبر داد 
و گفــت: ایــران دارای ظرفیــت باالیــی در صنایــع 
در خشــکی  حفــاری  پاالیشــگاهی،  پتروشــیمی، 
و دریــا، تجهیــزات صنعــت نفــت و گاز اســت کــه 

می تواند به ترکمنستان ارائه دهد.
وی بــا تأکیــد بر اینکه هدف اصلی نشســت 
امــروز ارتقــای رابطــه همه جانبــه بــا ترکمنســتان 
بــوده که بخش انــرژی و قراردادهایی که پیش تر 
نفــت،  ســوآپ  گاز،  زمینــه  در  کشــور  ایــن  بــا 
فرآورده هــای نفتــی، خدمــات فنــی و مهندســی 
داشــتیم یکی از این بخش ها بوده اســت، افزود: 
بــا برنامه ریــزی خوبی کــه وزارت نفت انجام داده 
بی شک این اتفاق های خوب در این دولت با دید 
مثبــت و خوبــی کــه از طــرف ترکمــن دیدیــم، رقم 

خواهد خورد.
وزیــر نفــت گفت: با تــاش و تدابیر مدیران 
صنعت نفت در بخش های مختلف بیش از 2.8 
میلیارد لیتر سوخت مایع در مخازن نیروگاه ها و 

صنایع عمده ذخیره شده است.

میرکاظمی: الیحه 
بودجه 1401 دستگاه ها 

را در قبال دریافت 
بودجه پاسخگو می کند

روابطتجاریایرانوترکمنستانافزایشمییابد

تامینبرقپایدارزمستاندرگروتداومسوخترسانیبهنیروگاهها

 وزیرانرژیعربستان:حتیبدون

بازگشتایران،عرضهنفتاوپکپالسافزایشمییابد
پیش بینی ها حاکی از رسیدن نفت به قیمت 100 دالر 

در سال میالدی جدید است



بـــــــــــازارها و خدمــــــــــات مالی
 . چهارشنبه . 5 آبان 1400 . سال هجدهم . شماره 4777 .  

رنا
: ای

س 
عک

کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

امضای تفاهم نامه صندوق 
توسعه مدارس غیر دولتی و 

بانک آینده
بانــک آینده و صندوق حمایت از توســعه مدارس 

غیردولتی تفاهم نامه همکاری منعقد کردند.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک آینــده، به  منظــور 
و  تعامــات  گســترش 
فی مابین  همکاری هــای 
در زمینــه ارائــه خدمات 
بانکــداری  متقابــل، 
ایجــاد  و  بیمــه ای  و 
و  الزم  هم افزایــی 
اتحــاد  یــک  پایه ریــزی 
و  مالــی  اســتراتژیک 
هــدف  بــا  و  اعتبــاری 
ارزش آفرینــی بــرای مشــتریان، ســهامداران، کارکنــان و 
مجموعــه ذی نفعــان، تفاهم نامه همکاری مشــترک بین 
بانــک آینــده و صنــدوق حمایــت از توســعه مــدارس بــه 

امضاء رسید.
ارائه انواع خدمات به صندوق، موسسان، مدیران 
و کارکنــان مــدارس و مراکــز آموزشــی غیردولتی معرفی 
شــده از طــرف صنــدوق در زمینه هــای مختلــف بانکــی، 
مالــی، بیمــه ای و ســایر حوزه هــای مورد توافــق دو طرف 
در چارچوب قوانین و مقررات، موضوع این تفاهم نامه 

است.

پرداخت بیش از 30 هزار 
میلیارد ریال تسهیالت 

کرونا از سوی بانک تجارت
شــعب بانــک تجارت در سراســر کشــور در 18ماه 
گذشــته بیــش از 83هــزار فقــره تســهیالت کرونــا بــه 

متقاضیان پرداخت کرده اند.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک تجــارت، در پــی 
کرونــا  بیمــاری  شــیوع 
بــه  جــدی  آســیب  و 
و  کســب  و  اصنــاف 
بــر  بانــک  ایــن  کارهــا، 
دســتورالعمل  اســاس 
مرکــزی  بانــک  صریــح 
اجــرای  منظــور  بــه  و 
اباغــی  سیاســت های 
دولت مبنــی بر حمایت 
از اقشــار و اصنــاف آســیب دیده در اثــر شــیوع بیمــاری 
کرونــا، پرداخــت تســهیات بــه متقاضیانی کــه از طریق 
ســامانه کارا بــرای دریافت این تســهیات ثبت نام کرده 
بودنــد را در اولویــت قــرار داده و در همیــن راســتا طــی 
شــش ماهه اول ســال 1400به 8733متقاضی مجموعا 
تســهیات  ریــال  245میلیــارد  و  هــزار  ســه  از  بیــش 

پرداخت کرده است.
بانــک تجــارت در ســال 99نیــز بیــش از 27هــزار 
و ســیصد و پنجــاه و هفــت میلیــارد ریــال تســهیات به 
74.807نفــر از صاحبــان مشــاغل و کســب و کارهــای 

آسیب دیده از کرونا پرداخت کرده بود.

تمدید مهلت افتتاح اوراق 
گواهی سپرده مدت دار 

بانک سینا
اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری 
عام بانک ســینا تا پایان ســال 1400به مشتریان عرضه 

می شود.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
سینا، پیرو صدور مجوز 
بانــک مرکــزی و هیــات 
مدیــره بانــک مبنــی بــر 
گواهــی  اوراق  انتشــار 
ســپرده مدت دار )عام(، 
شعب بانک سینا آماده 
عرضــه اوراق گواهــی ســپرده مــدت دار بــه مشــتریان و 

عاقه مندان هستند.
عــام  مــدت دار  ســپرده  گواهــی  اوراق  ســود  نــرخ 
ساالنه 18درصد است و مشتریان بانک سینا می توانند 
برای بهره مندی از این فرصت ســرمایه گذاری اســتثنایی 
با مراجعه به شبکه شعب بانک سینا در سراسر کشور 

به دریافت اوراق گواهی سپرده مدت دار اقدام کنند.

اجرای پروژه سه مرحله ای 
 »راهبری دیجیتال«

در بانک توسعه تعاون
معــاون برنامه ریــزی و فنــاوری اطالعــات بانک توســعه 
تعــاون از اجرای پروژه ســه مرحلــه ای راهبری دیجیتال 

در بانک خبر داد.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
ایــرج  تعــاون،  توســعه 
بــا  گفــت:  شــیخ زاده 
و درک شــرایط  تحلیــل 
پیش رو و برای اینکه در 
رقابــت با ســایر بانک ها 
بــه  مطلوبــی  خدمــات 
مشــتریان ارائــه شــود، پــروژه »راهبــری دیجیتــال« بــه 
همــت واحــد فنــاوری بانک اجرا می شــود. بــا اجرای یک 
پروژه ســه مرحله ای ســطح و کیفیت خدمات ارائه شــده 

به مشتریان بانک توسعه تعاون ارتقا می یابد.

رشد 52 درصدی 
تسهیالت دهی بانک کشاورزی

بانک کشــاورزی از ابتدای ســال 1400تا پایان مهر 
در مجموع 549هزار و 506میلیارد ریال تســهیالت به 
متقاضیــان پرداخــت کرده که نســبت به مقطع مشــابه 

در سال گذشته 52درصد افزایش داشته است.
بــا  کشــاورزی،  بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 

مشــکات  بــه  توجــه 
از  ناشــی  اقتصــادی 
و  ظالمانــه  تحریم هــای 
نیــز چالش هــای شــیوع 
و  حیــات  کــه  کرونــا 
تداوم فعالیت بســیاری 
تولیــدی  واحدهــای  از 
می کنــد،  تهدیــد  را 
در  کشــاورزی  بانــک 

ســال جــاری تــا پایــان مهــر 70درصــد تســهیات را در 
قالــب ســرمایه درگــردش و با هدف تزریــق نقدینگی به 
طرح هــای موجــود بــرای حمایــت از فعــاالن اقتصــادی، 
خطــوط  تکمیــل  و  تقویــت  و  وارده  زیان هــای  جبــران 
تولیــد پرداخــت کــرده و 30درصــد منابــع اعتبــاری را در 
قالب ســرمایه ای و با هدف ایجاد زیرســاخت های جدید 

تولیدی در کشور به مصرف رسانده است.
ســال  ماهــه  هفــت  در  می افزایــد:  گــزارش  ایــن 
جاری 421هزار و 680نفر از تســهیات بانک کشــاورزی 

بهره مند شده اند.

 ابراز رضایت

 »جامعه بازاریان کیش«

از خدمات بانک دی
ابراهیــم خلیلــی، رئیس جامعه بازاریان کیش در 
دیــدار بــا معــاون بین الملل بانــک دی گفت که عملکرد 
بانــک دی در تأمیــن مالی تجــار و بازاریان کیش که در 
حادثه آتش ســوزی ســال گذشــته دچار خســارات مالی 
فــراوان شــده بودند، بســیار چشــمگیر بــود و این جای 

قدردانی دارد. بازاریان 
کیــش از خدمــات بانک 
و  دارنــد  رضایــت  دی 
بــا افزایــش  امیدواریــم 
فی مابیــن  تعامــالت 
منطقــه  تجــار  و  بانــک 
شــاهد  کیــش،  آزاد 
رونــق اقتصادی بیشــتر 

منطقه باشیم.
بــه گزارش روابط عمومی بانــک دی، در این دیدار، 
نادر حسن پور، معاون بین الملل بانک دی با بیان اینکه 
ایــن بانــک متعلــق به خانــواده معــزز شــهدا و ایثارگران 
اســت، گفــت: مــا در بانــک دی تــاش داریم بــا حمایت 
از ســرمایه گذاران و فعــاالن بــازار و صنعت، ســرمایه در 
اختیــار خــود را بــرای افزایش خدمات رســانی بــه جامعه 

عزیز و بزرگ شهدا و ایثارگران توسعه بخشیم.
او افــزود: بانــک دی اگرچــه بانکــی جــوان به شــمار 
مــی رود ولــی دارای نیروهــای متخصــص در حوزه هــای 
مختلــف اســت و به پشــتوانه تــوان و تجربــه تخصصی، 
پتروشــیمی،  و  گاز  نفــت،  حــوزه  در  توانســته ایم 
همکاری هــای مشــترکی بــا شــرکت های مختلف داشــته 

باشیم.
معــاون بین الملــل بانک دی گفــت: در حوزه ریالی 
و ارزی مــا می توانیــم کمک هــای بزرگــی بــه پروژه هــای 
داخلی داشته باشیم و تمام تاش خود را برای حمایت 

از صنایع و تولیدکنندگان داخلی به کار گرفته ایم.

اعالم شماره های پیامکی به 
مشتریان بانک ایران زمین

ایران زمیــن  بانــک 
بــرای اطــالع مشــتریان 
خــود شــماره های واریز 
و برداشــت و تبلیغاتــی 
این بانک را اعالم کرد.

به گزارش روابط عمومی 
ایران زمیــن،  بانــک 
سرشماره های 500045، 
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و300069000 بــرای انجــام عملیــات تراکنــش اســت و 
سرشــماره 30006905مختص پیامک های اطاع رسانی 

برای مشتریان است.

 هواپیمایی وارش

تحت پوشش بیمه تجارت نو 
قرار گرفت

تحــت  وارش  هواپیمایــی  شــرکت  هواپیما هــای 
پوشش بیمه تجارت نو قرار گرفت.

بــه گــزارش روابط عمومــی بیمــه تجارت نــو، طبــق 
تفاهم نامــه،  ایــن 
و  بدنــه  پوشــش 
هواپیماهــا،  تجهیــزات 
مقابــل  در  مســئولیت 
و  مســافران  کارکنــان، 
اشــخاص ثالث و ســایر 
بیمــه ای  پوشــش های 
و  ایمــن  پــروازی  کــه 
بــرای  را  آرامــش  بــا 

مســافران فراهم می سازد تحت پوشش بیمه تجارت نو 
ســال  در  وارش  هواپیمایــی  شــرکت  می گیــرد.  قــرار 
1396تاســیس شــده و در حــال حاضــر دارای 5فرونــد 

هواپیمای بوئینگ 737 است.

به گفته یک عضو شــورای عالی بورس، 
آفــت بالتکلیفــی در ســهام عدالــت در حــال 

گسترش به تمام بورس است.
حمیــد رضــا دانش کاظمــی درباره ســهام 
بــه باشــگاه  عدالــت و مشــکات متعــدد آن 
خبرنــگاران جــوان گفــت: در چندیــن جلســه 
شــورای عالــی بــورس ســهام عدالــت موضــوع 
و محــور اصلــی بــوده اســت و همچنــان نیــز 
از بــاب مدیریــت شــرکت های ســرمایه گذاری 
ســرمایه پذیر  شــرکت های  وضــع  و  اســتانی 
جمع بنــدی نهایــی نشــده اســت. شــرکت های 
ســرمایه گذاری استانی جزو شرکت های بزرگ 
شــرکت هایی  می شــوند.  محســوب  کشــور 
ارزش  تومــان  میلیــارد  صدهــزار  چنــد  کــه 
بازارشــان اســت و بــه دلیــل تعییــن و تکلیــف 
نشــدن مدیریت در این شــرکت ها آسیب این 
باتکلیفی به شــرکت های تابع و شــرکت های 

سرمایه پذیر نیز در حال انتقال است.
اظهــار  ادامــه  در  مســئول  مقــام  ایــن 
کــرد: ایــن آفــت صرفا بــه ســهامداران عدالت 
بــاز نمی گــردد و حتــی دامنگیــر ســهامداران 
شــرکت های ســرمایه پذیر مانند فــوالد مبارکه 

و مــس نیز می شــود. فرض کنید شــرکت های 
گفته شــده بخواهند افزایش ســرمایه بدهند. 
شــرکت های سرمایه گذاری اســتانی به عنوان 
یکــی از ســهامداران مهــم ایــن شــرکت ها کــه 
بعضــا عضــو هیــات مدیــره آن ها هم هســتند 
افزایــش  در  کــه  کننــد  تکلیــف  تعییــن  بایــد 
ســرمایه چگونــه می خواهنــد شــرکت کننــد؛ 

بنابراین موضوع بسیار فرا تر است.
او در ادامــه بیــان کــرد: صاحبــان ســهام 
عدالــت بــا فرمــان مقــام معظــم رهبــری بــه 
و  مســتقیم  دســته  دو  بــه  خــود  انتخــاب 
عمــا  امــا  شــده اند،  تقســیم  غیرمســتقیم 
فــروش  و  خریــد  را  ســهامی  نتوانســتند 
شــرکت های  از  برخــی  ارزش  اکنــون  کننــد. 

سرمایه گذاری استانی به زیر 50درصد ارزش 
واقعی رســیده اســت. خب این آســیبی است 
که گریبان سهامداران عدالت را گرفته است.
او گفت: امید اســت با اصاحاتی که در 
ســازمان بورس و شــورای عالی بورس رخ داد 
تعییــن تکلیــف ســهام عدالت در ســریع ترین 
زمان ممکن صورت بگیرد یا سریع تر ابزار های 
مالــی در بــورس طراحی شــود که ایــن ابزار ها 
و صندوق ها که ســهامداران نیز در آن تزریق 
نقدینگــی دارنــد، بتواننــد ســهم افــرادی را که 
می خواهند سهام خود را به فروش برسانند، 
خریــداری کننــد. نماینده کانون ها در شــورای 
عالی بورس در آخر گفت: در فرمان سه بندی 
مقــام معظــم رهبری نکتــه ای وجود دارد و آن 
این اســت که ســازمان و شــورای عالی بورس 
مردم را تشویق به نگهداری دارایی خود کنند 
و در بند دیگر بیان می شود که اختیار فروش 
در دســت خود ســهامداران باشد. در کل باید 
در ایــن زمینــه فرهنگ ســازی و ابزار هــای الزم 
در اختیار ســهامداران عدالت گذاشــته شــود. 
اکنــون درحــال حاضــر اصلی تریــن موضوع در 

شورای عالی بورس سهام عدالت است.

اصــل  کمیســیون  رئیــس  گفتــه  بــه 
ســود  غیرســجامی  پرداخــت  مجلــس،   90
شرکت های بورسی موجب شده است تا این 
ســود بــه جای رســیدن بــه مردم، در حســاب 

شرکت ها رسوب کند. 
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم، حســن 
 90 اصــل  کمیســیون  رئیــس  شــجاعی، 
مجلــس در صفحــه شــخصی خــود در توئیتــر 

نوشــت: پرداخت سود شــرکت های بورسی با 
روش های غیرســجامی موجب شــده که ســود 
بــه جــای ایــن کــه بــه دســت مــردم برســد در 
حســاب خــود شــرکت ها رســوب کنــد.  انتظار 

می رود رئیس جدید سازمان بورس شرکت ها 
تــا ســود را از طریــق ســجام  را مکلــف کنــد 
پرداخت کنند. در این مســیر کمیسیون اصل 
نود پیگیر حقوق سهامداران خرد خواهد بود.

بــه گفتــه مدیرعامــل فرابــورس، دولــت 
از ابتــدای مهــر تاکنــون هیچ گونــه اوراقــی را 
نفروختــه اســت و صرفــاً ایــن آمــار عملیــات 

بازار باز است.
بــه گــزارش بــازار، امیر هامونــی در ایــن 
باره گفت: بازار سرمایه طی این مدت شاهد 
نوســاناتی بــوده اســت؛ افرادی کــه بهمن 99 
در بازار ســرمایه ســرمایه گذاری کردند تا اآلن 
بازدهــی خوبــی را می توانســتند، کســب کنند 
حتــی تــا این جــا که شــاخص فرابــورس ایران 
پیــک تاریخــی خودش را لمس کرد و این خبر 

خوبی برای عموم سرمایه گذاران است.
او ادامه داد: به لحاظ متغیرهای بنیادی 
بــازار، فــروش شــرکت ها در شــش ماهه اول 
ســال 1400 در مقایســه با شش ماهه ابتدایی 
ســال 99 رشــد 82درصدی را داشــته اســت و 
سود خالص شرکت ها در شش ماهه ابتدایی 

ســال 1400 افزایــش 72 درصــدی را نســبت 
به ســال گذشــته تجربه کرد که نشــان دهنده 
ایــن اســت کــه رفتاری کــه در بازار شــاهد آن 

هستیم؛ رفتار ناشی از هیجان است.
هامونــی خاطرنشــان کرد: یک شــبهه ای 
کــه در این روزها ایجاد شــده اســت؛ موضوع 
فروش صکوک به ویژه از ســمت دولت اســت 
که این تحلیل اشــتباه اســت. او تصریح کرد: 
دولــت از ابتــدای مهر تا اآلن هیچ گونه اوراقی 
را نفروختــه اســت و صرفــاً ایــن آمــار نشــان 
می دهــد کــه آمــار عملیــات بازار باز اســت که 
یــک مفهــوم جدیدی اســت که ســال گذشــته 
بــه بــازار ارائــه شــد و بانک مرکزی بــا بانک ها 
در تابلــوی فرابــورس خریــد و فــروش اوراق را 
انجــام می دهنــد و در نرخ هــای سیاســتی کــه 
بانک مرکزی دارد سعی در کنترل نرخ آن در 
بــازار ثانویــه دارد؛ بانک مرکزی طرف حســاب 

دولت در بازار اولیه نشده است.
مدیر فرابورس گفت: در بازار اولیه صرفاً 
دولت فروشــنده اســت و بانک ها و صندوق ها 
خریــداری می کنند و صرفــاً معامات ثانویه که 
بین بانک ها و بانک مرکزی و صندوق ها انجام 
می شــود کــه آمــار دوشــنبه 37هــزار میلیــارد 
تومــان معامله بــود که 30هزار میلیــارد تومان 
آن مربــوط بــه آمــار بانــک مرکزی بــود و مابقی 
را بانک ها انجام داده اند؛ بنابراین تحلیل هایی 
که در بازار مطرح می شــود ناصحیح اســت و از 
سرمایه گذاران و مردم خواهش می کنم به آمار 
جزئی تــر که در ســایت مدیریت فنــاوری بورس 
و ســایت فرابورس، روزانه مراجعه کنند و آمار 

دقیق فروش اوراق دولت را بررسی کنند.
هامونــی افــزود: نــرخ در بــازار هــم آن 
چنــان تحــت تأثیــر قــرار نگرفتــه اســت کــه با 
باشــد،  شــده  جابه جــا  نــرخ  اوراق؛  فــروش 

امــا نــرخ بــازده اوراق بــا درآمــد ثابــت حــدود 
22درصد است.

او گفــت: بــه لحــاظ تحلیل هــای بنیــادی 
کــه در بازار ازجمله فروش، ســود شــرکت ها، 
کان  متغیرهــای  و  عملکــردی  شــاخص های 
کاالیی  افزایشی بوده است که در تحلیل های 

بنیادی نقش مهمی دارد.
هامونی دربــاره بازارگردان ها هم افزود: 
یــک دســتورالعمل جدیــد بازارگردانــی مصوب 
ســازمان شــد که در نوع خود به نقدشوندگی 
کمــک می کنــد و دســت بازارگــردان و فعــاالن 
بــازار در ایــن دســتورالعمل بازتر اســت که به 
کشف قیمت و نقدشوندگی بهتر کمک کند.

او خاطرنشــان کــرد: تحلیلگران، صکوک 
و فــروش اوراق از ســوی دولــت را از عملیــات 
بــازار بــاز در بــازار ســرمایه جــدا کننــد و ایــن 

تحلیل مهمی است.

تــاالر  در  امــروز  حالــی  در  کاتــد  مــس 
صادراتــی عرضــه می شــود کــه از ابتدای ســال 
شــاهد از ســرگیری معامــالت میلگــرد در تاالر 
کیــش و همچنیــن آغــاز معامــالت صادراتــی 
آلومینیوم و پی وی سی در بورس کاال هستیم.
به گزارش بورس کاال، پس از عرضه های 
و  پتروشــیمی  حــوزه  در  پی وی ســی  موفــق 

میلگــرد و آلومینیــوم در بخــش صنایــع فلزی 
بــه عنــوان عرضه هــای جدیــد صادراتی بورس 
کاال، ایــن بــار نوبــت بــه مــس کاتد رســیده تا 
بتوانــد از ســازوکار رینــگ صادراتی برای ورود 
بــه بازارهــای جهانــی اســتفاده کنــد. بــه ایــن 
ترتیب چهارشنبه 5 آبان 2هزار تن مس کاتد 
شــرکت ملی مس ایران برای نخســتین بار در 

تــاالر کیــش روی تابلــو معامــات مــی رود تــا 
از ایــن پــس، مــس تولیــدی ایــران از مســیری 

بورسی به بازارهای جهانی صادر شود.
معامــات میلگــرد صادراتی نیز به تاریخ 
11 خــرداد بــاز می گــردد و از آن تاریخ تاکنون 
1518تن میلگرد صادراتی از مسیر بورس کاال 

راهی بازارهای جهانی شده است.

یکــی از جذاب تریــن محصــوالت رینــگ 
 )PVC( صادراتی بورس کاال پلی وینیل کلراید
بــود کــه از 25 مــرداد راهــی بــورس کاال شــد 
و تاکنــون 12هــزار و 496تــن از ایــن محصــول 
از ســوی پتروشــیمی آبــادان و غدیــر در رینگ 
قــرار گرفتــه  مــورد معاملــه  صادراتــی کیــش 

است.

معــاون اســبق ارزی بانک مرکزی، ورود 
بانــک مرکــزی بــه بــازار فردایــی بــه صــورت 
دبیرخانــه  درخواســت  نتیجــه  را  پوششــی 
شــورای عالــی امنیــت ملــی از رئیس جمهــور 
وقت، تایید وی و ابالغ آن به رئیس کل بانک 
مرکزی عنوان می کند و می گوید ورود به این 
بــازار اقدام درســتی بــود که باعث بازگشــت 
ثبات به بازار در آن مقطع شــد و طبق حکم 
دادگاه، نــه حتــی یک ریــال از حق بیت المال 

تضییع شده و نه رانتی توزیع شده است.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس، ماجــرای 
آغــاز  کــه   96 ســال  دوم  نیمــه  در  ارز  بــازار 
التهابــات ارزی کشــور پــس از 5 ســال ثبــات 
نســبی بــود، آغــازی بــود بــر سلســله تحوالت 
اخیــر.  ســال های  در  سیاســی  اقتصــادی، 
همزمــان شــدن این تحوالت با انتصاب ســید 
احمــد عراقچی به ســمت معاونت ارزی بانک 
مرکزی، حساســیت بیشــتری برای بخشــی از 

افکار عمومی به وجود آورد. 

به گفته عراقچی، اقدامات بانک مرکزی 
بــرای کنتــرل بــازار ارز کــه بــه دســتور دولــت 
انجــام می شــد شــامل فــروش ارز بــه صــورت 
حواله و اسکناس در بازار آزاد و ورود به بازار 
فردایی بود. از دیگر اقدامات بانک مرکزی که 
آن هــم بــا دســتور رئیس جمهــوری بود، پیش 

فروش سکه بود.
معــاون اســبق ارزی بانک مرکزی در این 
بــاره گفت: شــهریور به دولــت اعام کردیم با 
ادامــه ایــن سیاســت ها بــا جهــش ارز مواجــه 

می شویم.
او ادامه داد: لذا از روزی که در معاونت 
تهیــه گزارش هــا  کــردم  بــه کار  ارزی شــروع 
کارشناســی دقیــق، علمــی و بــدون هرگونــه 
ماحظــه را در دســتور کارم قــرار داده و ایــن 
گزارش هــا بــه مقامات ارشــد از جملــه رئیس 
کل بانــک مرکــزی، وزیر اقتصــاد، معاون اول، 
اقتصــادی  ســتاد  اعضــای  و  رئیس جمهــوری 
دولــت ارســال می شــد. اولیــن گــزارش جــدی 

و متقنــی کــه تهیــه و ارســال شــد در اوایــل 
شــهریور 96 بــود کــه در آن گــزارش بــا توجــه 
بــه تحلیل هایــی که انجــام داده بودیم، اعام 
کردیم که با این روند، به زودی با یک جهش 

ارزی مواجه خواهیم شد.
کــرد: حتــی در هفتــه  اضافــه  عراقچــی 
اول مهــر 96 در ســتاد اقتصــادی دولــت، در 
گزارشــی کــه ارائه شــد به صراحت قید شــده 
بود که با ادامه سیاســت های اتخاذی دولت، 
حتــی اگر هیچ اتفاق خاصی رخ ندهد و حتی 
سیاســی  و  اجتماعــی  تنــش  هرگونــه  بــدون 
خــاص، بحــران و تنش ارزی مســجل اســت و 
اگر ســال 96 را بشــود با اتخاذ تدابیری بدون 
بحــران بــه پایــان رســاند، بروز تنــش ارزی در 
اوایــل ســال 97 قطعی اســت کــه این گزارش 
بــا واکنش هــای خیلــی تنــدی از ســوی برخــی 
و  شــد.  روبــه رو  جلســه  در  حاضــر  اعضــای 
البتــه اتفاقات بعدی درســتی گزارش ها بانک 

مرکزی را تایید کرد.

 گزارش ها باعث توبیخ

بانک مرکزی شد
اینکــه کشــورهای مختلفــی  بیــان  بــا  او 
هســتند کــه در دوره ای منابــع ارزی محــدودی 
داشــتند و متناســب بــا آن تقاضــای ارز را هــم 
مدیریت کردند، ادامه داد: اما دولت دوازدهم 
حاضــر بــه پذیرش این محدودیــت نبود. ما به 
کرّات نوشتیم که این وضع قابل ادامه نیست 
و همــه مســتندات آن در بانک مرکزی موجود 
اســت. هــم واردات رو بــه افزایــش بــود و هم 
نقدینگــی بــه شــدت در حــال رشــد بــود و هم 
طــی  نزولــی  رونــد  ارزی  دســترس  در  منابــع 
می کــرد. وقتــی نقدینگی رشــد می کنــد و تورم 
بــاال مــی رود، اگــر قیمــت ارز مصنوعــی پاییــن 
نگه داشته شود، تقاضا برای ارز زیاد می شود 
تــا جایــی که کنتــرل آن از دســت دولت خارج 
می شــود. این خاصه و ســاده شــده استدالل 

گزارش ما در شهریور ماه 96 بود.

عرضه نخستین عرضه صادراتی ملی مس؛ امروز در بورس کاال

»ورود به بازار فردایی به درخواست شورای عالی امنیت ملی 
و دستور روحانی بود«

به گفته معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، گزارش های بانک مرکزی به جای اینکه به تصمیم گیری منجر شود، باعث 
توبیخ این بانک  شد

مدیرعامل فرابورس: دولت از ابتدای مهر اوراقی نفروخته است

رئیس کمیسیون اصل 90: روش های پرداخت 
غیرسجامی سبب رسوب پول در شرکت ها می شود

»آفت بالتکلیفی در سهام عدالت، دامنگیر 
تمام بورس می شود«

به گفته یک عضو شورای عالی بورس، اصلی ترین موضوع در شورای عالی بورس، وضع سهام عدالت است
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 . چهارشنبه . 5 آبان 1400 . سال هجدهم . شماره 4777 . شـــــــــــرکت ها و اعالنـــــــات

شرکت برق منطقه ای فارس در نظر دارد به منظور شناسایی شرکت های فعال در حوزه سیستم جامع بهره برداری فراخوان عمومی برگزار نماید.  متقاضیان در 
زمینه موضوع مذکور می توانند جهت اخذ اسناد به سایت شركت برق منطقه ای فارس به نشانی www.frec.co.ir - منوی پیمانكاران و مشاوران - آگهی های ارزیابی 
و شناسائی پیمانکاران جدید - فراخوان عمومی شناسایی شرکت های فعال در حوزه سیستم جامع بهره برداری مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت، و اسناد و مدارك 
خواسته شده را حداکثر تا پایان ساعت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/8/19 در پاکت سربسته به نشانی: شیراز – خیابان زند – نبش خیابان فلسطین – شرکت 
برق منطقه ای فارس– دبیرخانه مرکزی تسلیم نمایند. به مدارك فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و مدارکی که بعد از انقضاء مهلت مقرر )1400/8/19( واصل شود، 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
اطالعات زمانی به شرح ذیل می باشد:

1- تاریخ انتشار اسناد در سایت شرکت: از ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/8/5
2- آخرین مهلت ارسال پاکات: تا پایان ساعت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/8/19 

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مندرج است و هم چنین متقاضیان می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص مسائل فنی با خانم افضلی 
)07132142519( یا خانم حقدل )07132142509( و در خصوص مسائل قراردادی با آقای رجبی )07132142161( تماس حاصل نمایند. 

شركت برق منطقه ای فارس

شناسه آگهی : 1212200  " آگهی فراخوان عمومی "
شرکت برق منطقه ای فارس

شركت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی مستقر در شیراز در نظر دارد مطابق شرایط و مشخصات 
ذیل، لباسکار دو تکه و لباسکار شاغلین مورد نیاز مناطق عملیاتی خود را از شركتهای واجد شرایط تامین 
نماید. از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می شود با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت 
)ستاد( پس از مطالعه دقیق شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه و مشخصات فنی کاالی مورد نیاز، در 
صورتیکه توانایی تهیه کاال را داشته باشند, نسبت به بارگذاری اسناد و ارائه پاکات مالی خود واقع در 

سایت فوق اقدام نمایند.
1- شرح مشخصات فنی كاال : )شرح کامل مشخصات فنی کاالها  به همراه همین آگهی در سایت فوق 

الذکر موجود می باشد.(
لباسکار دو تکه و لباسکار شاغلین )کیفیت و کمیت کاال در سامانه ستاد بارگذاری شده است.(

2- کلیه مراحل برگزاری فرآیند مناقصه، از دریافت و بارگذاری اسناد مناقصه تا  ارائه پاکات پیشنهادی، 
صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس http://www.setadiran.ir میسر 
خواهد بود. ضمنا مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور، الزم است مراحل ثبت 
نام در سایت فوق و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه به انجام رسانند. 

صرف ارائه پیشنهاد مالی از طرف مناقصه گران در سامانه، به منزله تایید کلیه اسناد مناقصه می باشد.
3- مهلت دریافت و بارگذاری اسناد مناقصه و ارائه پاکات پیشنهادی : آخرین مهلت بارگذاری اسناد 
مناقصه و پاکات پیشنهادی تا پایان وقت اداری روز 1400/08/15 می باشد.الزم به ذکر است که مهلت 

دریافت اسناد مناقصه در سامانه ستاد، 10 روز قبل از تاریخ مذکور می باشد.
4- ارسال اسناد مناقصه :

1-4( شرکتها ملزم به ارائه پاکات ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار معتبر بانکی سه ماهه قابل تمدید 
و یا رسید واریز وجه نقد)شماره حساب جهت واریز وجه با هماهنگی امور مالی مشخص می گردد( به 
مبلغ 000ر000ر100ر1 ریال به نام شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی و پیشنهاد مالی از طریق 

سامانه ستاد می باشند. در غیر این صورت امکان ادامه حضور در روند مناقصه وجود نخواهد داشت . 
2-4( تاریخ گشایش پیشنهادات مالی پس از مشخص شدن نتایج ارزیابی ساده شرکتها، توسط کمیسیون 

مناقصات اعالم خواهد شد.
3-4( زمان برگزاری جلسه توضیح و تشریح اسناد متعاقبا اعالم می گردد.

5-شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه :
1-5( مهر و امضاء کلیه اسناد و بارگذاری آنها الزامی است.

2-5( مشخصات فنی لباسکار باید دقیقا مطابق موارد درخواست شده باشد.
2-5( داشتن پروانه بهره برداری و یا پروانه تولید برای تولیدکنندگان ضروری است.

3-5( داشتن کد اقتصادی، شناسه ملی و شماره ثبتی برای اشخاص حقوقی و داشتن شماره ملی برای 
اشخاص حقیقی الزامی است.

4-5( داشتن کدپستی برای کلیه شرکت کنندگان )اعم از اشخاص حقیق و حقوقی( ضروری است.
5-5( مناقصه میان تولیدکنندگان داخلی لباسکار برگزار می گردد و تولیدکنندگان موظف به استفاده از 

پارچه ایرانی می باشند.
6-5(  اقالم مربوط به کلیه درخواست های خرید باید به صورت پیشکرایه به آدرس : استان فارس- 
شهرستان شیراز- خیابان کریمخان زند-نبش کوچه 42-شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 

-انبار تدارکات کاال  ارسال گردد.
6- درصورت برنده شدن ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان 10 درصد مبلغ معامله الزامیست.

7- برنده مناقصه می تواند با ارائه ضمانتنامه بانكی معتبر حداكثر به میزان 25% كل مبلغ معامله 
پیش پرداخت دریافت نماید.

8- از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط در بند 5 دعوت به عمل می آید حداکثر بر اساس مهلت مقرر 
شده در بند 3 جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( مراجعه نمایند 
و در مهلت قانونی تعیین شده در بند مذکور، نسبت به بارگذاری اسناد و ارائه پیشنهاد مالی خود اقدام 
نمایند. شایان ذکر است با توجه به برگزاری مناقصه به صورت یک مرحله ای-ارزیابی ساده، مناقصه 
گران می بایست مستندات مورد اشاره را در پاکت "ب" قرار داده و در سامانه بارگذاری نمایند. الزم به 
تاکید است گشایش پاکت نرخ پیشنهادی مشروط به بارگذاری و تایید مدارک و مستندات مد نظر بوده 

و بدیهی است بارگذاری اسناد و مدارک مربوطه بعد از مهلت مقرر میسر نمی باشد.
توجه : هرگونه تغییر در شرایط و زمان مناقصه به اطالع كلیه شركت كنندگان در مناقصه خواهد رسید.

در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138657-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به 
شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

روابط عمومی شركت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبیتاریخ انتشار نوبت اول : 1400/08/05 نوبت دوم : 1400/08/08

شناسه آگهی : 1211172

 تجدید فرخوان مناقصه عمومی)یک مرحله ای-ارزیابی ساده(  شماره 2000091701000141
مناقصه عمومی)یک مرحله ای-ارزیابی ساده( شماره : 14018  موضوع مناقصه :  لباسکار دو تکه و لباسکار شاغلین

SAS-0040008,9 & SNS-0030028,9 & ZRS-0031057,8 & ZVD-0000094,5 & SSD-0000036 & SSS-0030002 : شماره تقاضای خرید 

ت اول(
) نوب

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
شرکت بهره برداری نفت و گاز
 زاگرس جنوبی )سهامی خاص(

مناقصه شماره 20-99 /ع: خرید دستگاه تزریق Injection الستیک CR-NR با ظرفیت 350 
تن مطابق با اسـناد مناقصه

مناقصه شماره 22-99 /ع: خرید دستگاه سامانه تست کارخانه ای فیلتر هپا مطابق با اسناد 
مناقصه

مناقصـه شـماره 04-1400 /م: خریـد دسـتگاه تزریـق پالسـتیک 120 تـن و 350 تـن مطابـق بـا 
اسـناد مناقصـه

هزینه خرید اسـناد مناقصه: جهت خرید اسـناد هر مناقصه مبلغ -/1.000.000 ریال به حسـاب 
   IR 510170000000107074949004

بانـك ملـی بـه نـام صنایـع شـهدای بعثـت واریـز گردد. ) اسـناد در قبال رسـید واریز وجه و معرفی 
نامه تحویل می شـود (

محل تحویل اسـناد مناقصه:  قم - كیلومتر 12جاده قدیم قم به تهران - صنایع شـهدای بعثت 
- مدیریت تامین.

مهلت تحویل اسناد مناقصه: طی یك هفته از انتشار آگهی.
اوقات تحویل اسناد مناقصه: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 15

تضمیـن شـركت درمناقصـه: معـادل 5% مبلـغ پیشـنهادی بصـورت ضمانـت نامـه بانكـی، چـك 
تضمیـن شـده بانكـی ، واریـز نقـدی یـا 10% چـك و  سـفته 

محل ارائه پیشـنهادها: قم-كیلومتر12جاده قدیم قم به تهران-صنایع شـهدای بعثت - صندوق 
مناقصات مسـتقر در مدیریت بازرسـی.

آخرین تاریخ دریافت پیشنهادها:  1400/08/19   تاریخ بازگشایی پاكت ها:   1400/08/22 
هزینه آگهی به عهده برنده / برندگان مناقصه می باشد.

داشـتن گواهینامـه معتبـر سـمتا و یـا تعهـد بـه ارائـه آن طـی دو مـاه از تاریـخ ابـالغ برنـده شـدن 
الزامـی اسـت. 

مناقصه گزار در رد تمام و یا هریك از پیشنهادها مختار می باشد. 
جهت كسب اطالعات بیشتر با تلفن  شماره 36647623 - 025  تماس حاصل فرمایید.                                 

معاونت بازرگانی 

شناسه آگهی: 1212113

تجدید آگهی مناقصه  های شماره  20 - 99 /ع    و 22 - 99 /ع   و 04 - 1400 /م   
صنایع شهدای بعثت

مشارکت سازندگان 
 تجهیزات صنعت نفت 

در ساخت پتروشیمی 
»الماس ماهشهر«

رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات 
صنعت نفت از مشارکت سازندگان تجهیزات صنعت 
نفت در طرح ساخت مگا پروژه پتروشیمی »الماس 

ماهشهر« خبر داد.
بــه گــزارش نپینا، »مجید محمدپور« در مراســم 
آغــاز بــه کار نمایشــگاه و همایش معرفی فرصت های 
ســرمایه گذاری و توســعه صنایــع نفــت، گاز، پاالیش، 
پتروشــیمی و انرژی هــای تجدیدپذیر در مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی با بیان اینکه برای استغال نیاز به تولید، 
برای تولید نیاز به سرمایه گذاری و برای سرمایه گذاری 
نیــاز بــه جذابیــت داریــم، گفــت: آیا در شــرایط فعلی 
جذابیتــی بــرای ســرمایه گذاری در مناطــق آزاد و ویژه 

اقتصادی داریم؟
رئیس هیــات مدیره انجمن ســازندگان تجهیزات 
صنعــت نفــت بــا اشــاره بــه برگــزاری دو نمایشــگاه 
تخصصی حمایت از ساخت داخل با حمایت از صنایع 
پتروشــیمی خلیــج فــارس، بیان کرد: برگــزاری این دو 
نمایشگاه درصد ساخت داخل کاالها و تجهیزات مورد 
نیاز صنعت نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی را از 70 
به 85 درصد افزایش داده و هم اکنون از تولید مواد 
شــیمیایی و کاتالیســت تا توربین، پیچ و مهره و اکثر 
تجهیزات پرمصرف را توان داخلی سازی و ایرانی سازی 

داریم.
ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه امضــای تفاهم 
نامــه ای بــا گــروه صنایــع پتروشــیمی خلیج فــارس با 
هدف تامین کاال و تجهیزات مگا پتروشیمی »الماس 
ماهشهر« توسط سازندگان و صنعتگران ایرانی، بیان 
کرد: مناطق آزاد و تجاری این توان و پتانسیل را دارند 
کــه بــه هــاب ســاخت داخــل تجهیــزات صنعــت نفت 

تبدیل شوند.
محــمدپـــــور با یادآوری اینـــــکه هــــم اکـــنــــون 40 
درصــد ظرفیــت تولیــد ســازندگان داخلــی تجهیــزات 
صنعت نفت خالی و بدون استفاده مانده است، تاکید 
کــرد: در شــرایط فعلی هزینه هــای خودتحریمی های 
 داخلــی بــه مراتــب بیشــتر از تحریــم هــای خارجــی

 است.

اخبـــــــــــــــــارخبـــــــــــــــــر

 قدردانی وزیر جهاد کشاورزی

 از مدیر عامل چادرملو    
وزیر جهاد کشاورزی با اهدای لوح تقدیر از خدمات 
مهندس ناصر تقی زاده مدیر عامل و عضو هیات مدیره 
چادرملــو بــه پــاس تالشــهای ارزنــده ایشــان در راســتای 
مشــارکت در طرح اجرایی کنترل بحران فرســایش بادی 

محور عقدا- اردکان یزد تجلیل کرد.
در بخشی از متن این تقدیرنامه همچنین آمده است: 
بی تردید شکوفایی، ارتقا و پیشرفت کشور عزیز اسالمیمان 
مرهون دلسوزی کسانی است که با تکیه بر ایمان به خدای 
متعال و روحیه جهادی، خدمت صادقانه را پیشه کرده اند. 
و تالشهای ارزنده شما بی تردید گام نهادن در مسیر تولید، 
پشتیبانی های و مانع زدائی ها و نوید بخش مدیریت پایدار 
سرزمین و حفاظت مسئوالنه از منابع طبیعی کشور  است. 
گفتنی است این لوح  توسط مدیر کل منابع طبیعی استان 

یزد صبح امروز تقدیم مدیر عامل چادرملو گردید.

 ۰۹۰۹۰۰؛ پیش شماره ای 
برای نسل متمایز

پیش شمارۀ خاص »۰۹۰۰«، از صبح امروز سه شنبه، 
۴ آبان ماه ۱۴۰۰، رسماً به جمع پیش شماره های تلفن همراه 
کشور افزوده شد و »سیم کارت دائمی« با این پیش شماره، 
از طریق وب ســایت اختصاصی آن به نشــانی ir.۹۰۰ ، در 

دسترس عالقه مندان قرار گرفت.
ایرانســل، اولین و بزرگتریــن اپراتور دیجیتال ایران، 
به عنوان نخستین اپراتور تلفن همراه ارائه دهندۀ خدمت 
»شــمارۀ طالیــی«، ایــن بار هم این امــکان را فراهم کرده 
است تا متقاضیان خرید سیم کارت با پیش شمارۀ 0۹00، 
بتوانند شمارۀ دلخواه خود را از اعداد مورد نظر، انتخاب و 

به صورت آنالین، خریداری کنند.
سیم کارت های 0۹00، عالوه بر داشتن پیش شمارۀ 
جــذاب و رنــد، بــا توجه به نیازهای مختلــف دارندگان این 
سیم کارت ها، در سه سطح »تک ستاره«، »دو ستاره« و 
»ســه ســتاره« و به همراه بسته های اولیۀ پرحجم عرضه 

شده است.00؛ پیش شماره ای برای نسل متمایز
پیش شمارۀ خاص »0۹00«، از صبح امروز سه شنبه، 
4 آبان ماه ۱400، رسماً به جمع پیش شماره های تلفن همراه 
کشور افزوده شد و »سیم کارت دائمی« با این پیش شماره، 
از طریق وب ســایت اختصاصی آن به نشــانی ir.۹00 ، در 

دسترس عالقه مندان قرار گرفت.
ایرانســل، اولین و بزرگتریــن اپراتور دیجیتال ایران، 
به عنوان نخستین اپراتور تلفن همراه ارائه دهندۀ خدمت 
»شــمارۀ طالیــی«، ایــن بار هم این امــکان را فراهم کرده 
است تا متقاضیان خرید سیم کارت با پیش شمارۀ 0۹00، 
بتوانند شمارۀ دلخواه خود را از اعداد مورد نظر، انتخاب و 

به صورت آنالین، خریداری کنند.
سیم کارت های 0۹00، عالوه بر داشتن پیش شمارۀ 
جــذاب و رنــد، بــا توجه به نیازهای مختلــف دارندگان این 
سیم کارت ها، در سه سطح »تک ستاره«، »دو ستاره« و 
»ســه ســتاره« و به همراه بسته های اولیۀ پرحجم عرضه 

شده است.

مدیر برند، مسئولیت اجتماعی و روابط 
عمومی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس از 
برگزاری نمایشــگاه توانمندسازی و حمایت  از 
شرکت های منطقه عسلویه در تأمین نیازهای 
عمومــی و تخصصــی شــرکت های پتروشــیمی 
منطقه از ۲۴ آبان ماه امسال به مدت سه روز 
در منطقــه ویــژه اقتصــادی انــرژی پــارس خبر 

داد.  
بــه گزارش نیپنا بــه نقل از گروه صنایع 
پتروشــیمی خلیــج فارس، جواد گلــی با بیان 
اینکه توسعه پایدار شهرستان های بهره مند از 
منابع  انرژی در گرو توانمندسازی و گسترش 
کارآفرینی در جوامع محلی است، اظهار کرد: 
با توجه به پیشرفت صنایع پتروشیمی و  رشد 
فزاینده آن به لحاظ حجم و تنوع محصوالت، 
زمینــه بســیار مناســبی برای رشــد کارآفرینی 
و اشــتغال افزایی در قالــب صنایــع  تولیــدی و 
خدماتی کوچک و متوسط در جوامع محلی در 

این مناطق فراهم شده است.  
وی افزود: گروه صنایع پتروشیمی خلیج 
فــارس همســو بــا اجــرای تکالیــف و وظایــف 
قانونی خود در چارچوب مسئولیت اجتماعی 
رضایتمنــدی  و  خرسندســازی  رویکــرد  بــا   و 
آحاد جامعه محلی، در گوشــه و کنار کشــور 
به عنــوان یکی از مأموریت های اساســی خود 
 در کنــار انجــام وظایــف تخصصــی مربــوط به 
مختلــف  عرصه هــای  در  صــادرات  و  تولیــد 
صنعت پتروشیمی خود را ملزم به پشتیبانی، 
توانمندســازی  طرح هــای  اجــرای   حمایــت، 
بــا بهره گیــری از راهبــرد مشــارکت نهادهــا و 
 ســازمان های شــهری، دولتــی و مردمــی کرده

  است.  
مدیر برند، مسئولیت اجتماعی و روابط 
عمومی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
تأکیــد کــرد: در ســال های اخیــر گــروه صنایع 
پتروشــیمی خلیــج فــارس و شــرکت های تابع 
مســتقر در مناطــق عملیاتی، طرح حمایت  از 
کارآفرینــی و اشــتغال زایی بــا هــدف حمایــت 
در  متوســط  و  کوچــک  کســب وکارهای  از 
اجــرا  را  ایــن مناطــق   ســطح شهرســتان های 

می کند.  
گلی ادامه داد: این طرح ابتدا با مصوبه 
کمیتــه  مســئولیت های اجتماعی گروه صنایع 
پتروشــیمی خلیج فــارس و برنامه ریزی گروه 
مشــاور مسئولیت اجتماعی و با هماهنگی و 
 همــکاری ادارات شــهری از جملــه فرمانداری، 
دادســتانی، کمیتــه امــداد امام خمینــی )ره(، 
صنــدوق کارآفرینــی امیــد و انجمــن حمایــت 
از  زندانیــان، شــهرک صنعتــی، اداره صنعت، 
معدن و تجارت و اداره میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری در سطح شهرستان  بندر 
ماهشهر و بندر امام خمینی )ره( کلید خورد 
و در دو مرحله بیش از 40 طرح بررسی فنی 
و عملیاتــی شــد و پــس  از بررســی از ســوی 
نهادهای شــهری و ســتاد اجرایی هشت طرح 
بــه کمیتــه مســئولیت اجتماعــی شــرکت های 
پتروشیمی خلیج فارس، برای  تصویب و تأمین 
اعتبــار و حمایــت از توانمندســازی واحدهــای 

صنعتی منتخب معرفی شدند.  
وی با اشاره به اینکه به منظور اثربخشی 
برنامه هــای خرسندســاز در حــوزه کارآفرینی 
و اشــتغال زایی، شــرکت صنایــع پتروشــیمی 
خلیــج فــارس  نســبت بــه برگزاری نمایشــگاه 
توانمــندســـــازی و حمـــــایت از شــرکـــــت های 
منطقــه بنــدر ماهشــهر و بنــدر امــام خمینی 
)ره( در تأمیــن نیازهــای  عمومــی و تخصصــی 
شرکت های پتروشیمی ماهشهر در خردادماه 
سال ۱400 اقدام کرد، افزود: در این نمایشگاه 
بیش از ۶ هزار نفر از ۱۳0 شــرکت تولیدی و 
خدماتــی حاضــر در نمایشــگاه بازدیــد کردنــد 
و در پایــان برگــزاری ایــن نمایشــگاه بیــش از 
۶0 تفاهم نامــه بین شــرکت های پتروشــیمی 
تولیــدی،  خدماتــی  شــرکت های  و  منطقــه 
 و حتــی کارگاه هــای شــهری امضــا و مبادلــه

 شد.  
مدیر برند، مسئولیت اجتماعی و روابط 
عمومی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس 

تصریــح کــرد: پــس از برگــزاری موفــق طــرح 
حمایت  از کارآفرینی و اشتغال زایی در سطح 
شهرســتان بنــدر ماهشــهر، اجــرای ایــن طرح 
نیز در کمیته مسئولیت اجتماعی شرکت های 
تابع  صنایع خلیج فارس در منطقه عسلویه، 
با عاملیت شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد 
پتروشــیمی  شــرکت های  مالــی  تأمیــن  بــا  و 
  پــارس، نــوری و شــرکت مبین انــرژی مصوب 

شد.  
گلی با بیان اینکه برای آغاز اثربخش تر 
پــروژه نمایشــگاه توانمندســازی  ایــن طــرح، 
و حمایــت از شــرکت های منطقــه در تأمیــن 
شــرکت های  تخصصــی  و  عمومــی   نیازهــای 
پتروشــیمی خلیــج فارس در دســتور کار قرار 
گرفــت، تأکیــد کــرد: بــا توجــه بــه شناســایی 
نیازهای  شــرکت های پتروشــیمی تابع شــامل 
اقالم عمومی و تخصصی، همچنین شناسایی 
و توانمندســازی فعاالن اقتصادی شهرســتان 
 عســلویه، کنــگان، جــم، دیــر، مهــر، المــرد و 
پارسیان برای تولید و تأمین این نیازها اقدام 

شده است.  
وی ادامه داد: به همت مسئوالن صنایع 
پتروشیمی منطقه، گروه مسئولیت اجتماعی 
و با همکاری ســایر ادارات و نهادهای شــهری 
 مقرر شد این طرح در سطح هفت شهرستان 
عســلویه، کنــگان، جــم، دیــر، مهــر، المــرد و 
پارســیان اجرا شــود و نمایشگاه مذکور  ۲4 تا 

۲۶ آبان ماه امســال در منطقه ویژه اقتصادی 
انرژی پارس برگزار می شود.

و  اجــتمـــــاعی  برنــد، مســــئولیت  مدیــر 
روابط عمومی گروه صنایع پتروشــیمی خلیج 
فــارس اظهــار کرد: بــا عنایت بــه اهمیت این 
رویــداد و برنامه ریزی هــای انجام شــده مبنــی 
بر کســب دســتاوردهای مطلوب در  توســعه، 
توانمندسازی و اشتغال آفرینی جوامع محلی 
منطقــه از تمامــی فعــاالن اقتصــادی اعــم از 
صنایــع دانش بنیــان، شــرکت های تولیــدی  و 
خدماتی، اســتارت آپ ها و صاحبان طرح های 
خالقانــه و نوآورانه در ســطح شهرســتان های 
عســلویه، کنــگان، جــم، دیــر، مهــر، المــرد  و 
پارســیان بــرای ثبت نــام و حضــور، دعــوت به 
عمل می آید. در ضمن متقاضیان برای حضور 
در این نمایشــگاه باید  درخواســت خود را به 
ســتاد اجرایــی اعــالم یــا به پســت الکترونیک 

  info@shariftto.ir  ارسال کنند.  

گلی ابراز امیدواری کرد که آغاز این طرح، 
در  قالب نمایشــگاه توانمندســازی و حمایت از 
شرکت های منطقه در تأمین نیازهای عمومی و 
تخصصی شرکت های پتروشیــــمی خلیـــج  فــارس 
زمینه ساز رفع موانع تولید از فعاالن اقتصادی 
منطقه و توسعه هرچه بیشتر روحیـــه کارآفرینی 
و اشتغــــال زایــی در  سطــــح واحــدهای صنعتی، 
 تولیــدی و خدماتــی شهرســتان های یادشــده 

شود. 

طرح هلدینگ خلیج فارس برای اشتغال زایی 
مناطق همجوار صنایع پتروشیمی عسلویه

اداره كل ارتباطات و عالئم الكتریكی راه آهن جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه 
عمومی با موضوع »کابلکشی و نصب تجهیزات Compact LEU جهت چراغهای دیستانت محور آذربایجان« را از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت به شماره 2000001494000028 با شرایط زیر برگزار نماید. 
دارا بودن گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و گواهینامه صالحیت انجام كار از سازمان 
برنامه و بودجه کشور در یكی از رشته های ارتباطات یا تاسیسات و تجهیزات یا راه و ترابری و با رتبه حداقل 5 الزامی و همچنین دارای 
ظرفیت آزاد الزم، تواما از نظر تعداد کار و مبلغ برآورد هزینه ارجاع کار می باشد. در ضمن برآورد اولیه 11,781,615,071 ریال بر اساس 
فهرست بهای خاص اجرای عالئم الکتریکی راه آهن سال 1399 و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 589,080,754 ریال و مدت 
اعتبار  ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار 3 ماه بوده و به مدت 3 ماه دیگر قابل تمدید می باشد. در ضمن قیمتها متناسب با کاالی 

ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق 
سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه روز دوشنبه مورخ 1400/08/03 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری 

فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 1400/08/10

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی: ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 1400/08/25
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار : آدرس تهران- میدان آرژانتین- خیابان آفریقا- ساختمان مركزی راه آهن ج.ا.ا- طبقه پانزدهم– 

اداره كل ارتباطات و عالئم الكتریكی–امورقراردادها

اداره كل ارتباطات و عالئم الكتریكی راه آهن جمهوری اسالمی ایران تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/08/04 نوبت دوم : 1400/08/05

شناسه آگهی : 1210600 م الف : 2553

ت دوم(تجدید فراخوان مناقصه شماره : 33/99/20
) نوب

وزارت راه وشهرسازی 
شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران 

) سهامی خاص(
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مفقودی
   206SD-TU5 اینجانـب بهنـام قربـان زاده هومونلـو مالـک خـودرو سـواری سیسـتم پـژو تیـپ
بشـماره    NAAP41FE3KJ364317 شاسـی  بشـماره  689ی28   -91 انتظامـی  بشـماره 
رونوشـت  تقاضـای  فـروش  اسـناد  و   کمپانـی  فقـدان سـند  بعلـت   174B0050398موتـور
المثنـی اسـناد مذکـور را نمـوده ام  . لـذا چنانچـه هـر کـس ادعایـی در مـورد خـودروی مذکـور 
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی شرکت ایران خودرو واقع در کیلومتر 14 جاده مخصوص 
تهران کرج شـهرک پیکانشـهر سـاختمان سـمند طبقه 1 مراجعه نماید. بدیهی اسـت پس از 
انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.                                       اردبیل

آگهی موضوع ماده 3 قانون 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی  

آرای صـادر هیـأت حـل اختـاف قانـون مذکـور مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و امـاک شهرسـتان 
خرم آبـاد بشـرح ذیـل: 

مورخـه   140060325001003433 شـماره  رأی  و   1399114425001000247 کاسـه  پرونـده 
1400/05/02 به تقاضای آقای سـیدعظیم موسـوی فرزند سـید احمدعلی نسـبت به شـش دانگ 
یک باب سـاختمان مسـکونی به مسـاحت 170.84 مترمربع تحت پاک شـماره 16 اصلی واقع در 
بخـش 10 شهرسـتان خرم آبـاد خروجـی از مالکیـت مالـک اولیـه الـه صیدمحمـد دالونـد رسـیدگی 
و تأییـد و انشـاء گردیـد. مراتـب در اجـرای مـاده 3 قانـون تعییـن تکلیـف اراضـی و سـاختمان های 
فاقـد سـند رسـمی در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز جهـت اطـاع مالکیـن و سـایر صاحبـان حقوقـی 
در روزنامـه کثیراالنتشـار و محلـی آگهـی می گـردد در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 

مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد.  
تاریخ انتشار نوبت اول:  1400/07/20 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/05 

صیدآقا نجفوند دریکوندی  - رییس اداره اسناد و امالک خرم آباد

 آگهی موضوع ماده 3 قانون 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی
 و ساختمان های فاقد سند رسمی  

آرای صـادره هیـأت حـل اختـاف قانـون مذکـور مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و امـاک شهرسـتان 
خرم آبـاد بشـرح ذیـل: 

مورخـه   140060325001004732 شـماره  رأی  و   1398114425001000997 کاسـه  پرونـده 
1400/06/13 به تقاضای آقای محمدعلی اکبری فرزند علی عباس نسبت به شش دانگ یک باب 
سـاختمان مسـکونی به مسـاحت 98.07 مترمربع تحت پاک شـماره 2 فرعی از 39 اصلی واقع 
در بخـش 2 شهرسـتان خرم آبـاد خروجـی از مالکیـت مالـک اولیـه الـه سـیف الـه امیـدی رسـیدگی 
و تأییـد و انشـاء گردیـد. مراتـب در اجـرای مـاده 3 قانـون تعییـن تکلیـف اراضـی و سـاختمان های 
فاقـد سـند رسـمی در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز جهـت اطـاع مالکیـن و سـایر صاحبـان حقوقـی 
در روزنامـه کثیراالنتشـار و محلـی آگهـی می گـردد در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 

مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد.  
تاریخ انتشار نوبت اول:  1400/07/20 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/05 

صیدآقا نجفوند دریکوندی  - رییس اداره اسناد و امالک خرم آباد

 آگهی موضوع ماده 3 قانون 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی  
آرای صـادره هیـأت حـل اختـاف قانـون مذکـور مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و امـاک شهرسـتان 

خرم آبـاد بشـرح ذیـل: 
مورخـه   140060325001004731 شـماره  رأی  و   1398114425001000995 کاسـه  پرونـده 
1400/06/13 به تقاضای آقای محمدعلی اکبری فرزند علی عباس نسبت به شش دانگ یک باب 
سـاختمان مسـکونی بـه مسـاحت 155.08 مترمربـع تحـت پـاک شـماره 16 اصلـی واقـع در بخـش 
10 شهرسـتان خرم آبـاد خروجـی از مالکیـت مالـک اولیـه الـه کـرم کرمـی دالونـد رسـیدگی و تأییـد و 
انشـاء گردیـد. مراتـب در اجـرای مـاده 3 قانـون تعییـن تکلیـف اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند 
رسـمی در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز جهـت اطـاع مالکیـن و سـایر صاحبـان حقوقـی در روزنامـه 
کثیراالنتشـار و محلـی آگهـی می گـردد در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد.  
تاریخ انتشار نوبت اول:  1400/07/20  تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/05 

صیدآقا نجفوند دریکوندی  - رییس اداره اسناد و امالک خرم آباد

 آگهی موضوع ماده 3 قانون 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی  
آرای صـادره هیـأت حـل اختـاف قانـون مذکـور مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و امـاک شهرسـتان 

خرم آبـاد بشـرح ذیـل: 
مورخـه   140060325001004727 شـماره  رأی  و   1398114425001000996 کاسـه  پرونـده 
1400/06/13 به تقاضای آقای محمدعلی اکبری فرزند علی عباس نسبت به شش دانگ یک باب 
سـاختمان مسـکونی به مسـاحت 203.95 مترمربع تحت پاک شـماره 15 اصلی واقع در بخش 
10 شهرسـتان خرم آبـاد خروجـی از مالکیـت مالـک اولیـه علـی مـراد دالونـد رسـیدگی و تأییـد و 
انشـاء گردیـد. مراتـب در اجـرای مـاده 3 قانـون تعییـن تکلیـف اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند 
رسـمی در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز جهـت اطـاع مالکیـن و سـایر صاحبـان حقوقـی در روزنامـه 
کثیراالنتشـار و محلـی آگهـی می گـردد در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد.  
تاریخ انتشار نوبت اول:  1400/07/20 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/05 

صیدآقا نجفوند دریکوندی  - رییس اداره اسناد و امالک خرم آباد

احداث صنایع تبدیلی 
بخش کشاورزی؛ اولویت 

سازمان صمت جنوب کرمان
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت جنوب 
کرمان با بیان اینکه ساالنه بیش از چهار و نیم میلیون 
تن انواع محصوالت کشــاورزی در جنوب کرمان تولید 
می شــود، تاکیــد کــرد کــه به صــورت ویــژه از طرح هــای 
صنایع فرآوری حمایت می کنیم تا شــاهد رونق بیشــتر 

بخش کشاورزی منطقه باشیم.
از  ایســنا  بــا  گفت وگــو  در  مروجی فــرد  مســلم 
آمادگــی الزم بــرای رفــع موانــع تولیــد خبــر داد و اظهــار 
کــرد: دبیرخانه ســتاد تســهیل و رفع موانــع تولید آماده 
پیگیــری مشــکالت ســرمایه گذاران در هفــت شهرســتان 

جنوبی استان کرمان است.
او بــر تکمیــل کارخانه هــای نایلــون، کارتن ســازی، 
کارخانه شیره خرما و کارخانه نیلی صنعت را تاکید کرد 
و افزود: ارائه تســهیالت برای تامین ســرمایه در گردش 
ایــن کارخانه هــا در دســتور کار اســت و از منابــع تبصره 

۱۸ پرداخت می شود.
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت جنــوب 
کرمــان از  تکمیــل پروژه هــا و طرح هــای نیمه تمــام در 
محــل شــهرک صنعتــی عنبرآبــاد خبــر داد و اظهــار کرد: 
داده  فرصــت  یــک  نیمه تمــام  طرح هــای  صاحبــان  بــه 
شــده اســت و در غیــر ایــن صــورت ابطــال و در اختیــار 
ســرمایه گذاران جدید قرار داده می شوند. مروجی فرد از 
صدور ۳۰ درصد مجوزهای این سازمان در زمینه صنایع 

فرآوری محصوالت کشاورزی نیز خبر داد.

خرید تضمینی برگ سبز 
چای گیالن و مازندران با 

۱۳۵ هزار تن به پایان رسید
رئیس سازمان چای کشور از پایان خرید تضمینی 
بــرگ ســبز چــای در اســتان های گیالن و مازنــدران خبر 
داد و عنوان کرد که امسال ۱۳۵ هزار و ۴۶۹ تن برگ 
ســبز چای از چایکاران خریداری شــد که در مقایســه با 

مدت مشابه سال قبل ۳ درصد افزایش داشت.

نــرخ خریــد تضمینــی هــر کیلوگرم برگ ســبز چای 
درجــه یــک امســال ۶ هــزار و ۶۹۰ تومــان و درجه دو، ۴ 
هزار و ۷۸۱ تومان تعیین شده بود و برداشت برگ سبز 
چای در سه مرحله بهاره، تابستانه و پاییزه انجام شد.
اســتان های گیــالن و مازنــدران بیــش از ۵۰ هــزار 
خانــوار چایــکار و حــدود ۲۸ هــزار هکتــار باغ چــای دارد 
در این میان ۹۰ درصد باغ های چای در استان گیالن و 
۱۰ درصد در استان مازندران قرار دارد. باغ های چای در 
اســتان های گیالن و مازندران ۲۶ هزار هکتار اســت که 

میزان زیرکشت هر سال متفاوت است. 
حبیــب جهانســاز دیروز در گفت وگو بــا ایرنا اظهار 
کرد: از این میزان برگ ســبز خریداری شــده ۵۸ هزار و 
۹۲۷ تن معادل ۴۴ درصد درجه یک و ۷۶ هزار و ۵۴۲ 

تن معادل ۵۶ درصد برگ سبز درجه دو است.
او ارزش ریالــی بــرگ ســبز خریــداری شــده را ۷۶۰ 
میلیــارد تومان عنــوان و اضافه کرد : تاکنون مبلغ ۶۵۵ 
میلیارد تومان معادل ۸۶ درصد از مطالبات کشــاورزان 
خریــد  بابــت  مازنــدران  و  گیــالن  اســتان های  چایــکار 
تضمینی برگ ســبز چای به حساب آن ها پرداخت شده 
اســت. رئیس ســازمان چای کشــور خاطرنشــان کرد: از 
این حجم برگ ســبز خریداری شــده بیش از ۳۰ هزار و 

۴۸۱ تن چای خشک استحصال شد.

اخبـــــــــــــــــار  ۱2۳۱ واحد تولیدی
استان قزوین پایش 

زیست محیطی شدند
امــور  و  پایــش  و  نظــارت  اداره  سرپرســت 
آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
قزویــن از پایــش زیســت محیطی یک هزار و ۲۳۱ واحد 
تولیــدی، صنعتــی و خدماتی اســتان طی نیمه نخســت 

امسال خبر داد.
احســان خســروی دیروز در گفت وگو با ایرنا اظهار 
کــرد: اداره کل حفاظــت محیــط زیســت بــه عنــوان یــک 
دســتگاه حاکمیتــی و  نظارتــی با هدف بررســی عملکرد 
زیســت محیطی صنایــع فعــال اســتان به صورت مســتمر 

اقدام به پایش واحدهای صنعتی و تولیدی می کند.
او افــزود: در ایــن راســتا در بــازه زمانــی ۶ ماهــه 
نخســت امســال ۲۸۷ مــورد خوداظهــاری و همچنیــن 
۲۸۷ مورد اخطاریه رفع آالیندگی به واحدهای صنعتی 

آالینده ابالغ شده است.
امــور  و  پایــش  و  نظــارت  اداره  سرپرســت 
زیســت  محیــط  حفاظــت  کل  اداره  آزمایشــگاه های 
قزویــن همچنیــن گفــت: در مجمــوع ۳۷۰ نمونه برداری 
و  معدنــی  خدماتــی،  صنعتــی،  واحدهــای  خروجــی  از 
کشاورزی مستقر در استان قزوین انجام شده است که 
بر اساس نمونه برداری های صورت گرفته ۳۰۰ نمونه در 
بخــش فاضــالب، ۶۷ نمونه در بخش هوا و ۳ نمونه در 
بخش صوت در آزمایشگاه های اداره کل سنجش، ثبت 

و پیگیری های قانونی صورت پذیرفته است.
 او از فعالیــت هفــت آزمایشــگاه معتمــد محیــط 
زیســت در اســتان خبــر داد و اظهــار کــرد: هــم راســتا با 
سیاست های دولت در خصوص استفاده از توان بخش 
خصوصی این آزمایشــگاه ها پس از طی فرایند بررســی 
آزمایشــات  انجــام  و  کارشناســی  بازدیــد  مســتندات، 
مشــترک و اخــذ تاییدیــه کمیتــه مربوطــه در اداره کل، 
گواهینامه فعالیت را از سازمان حفاظت محیط زیست 

دریافت می کنند.

اخبـــــــــــــــــار

مدیرعامل آب منطقه ای استان ایالم با 
بیان کاهش ۴0 درصدی ذخایر آب ســدهای 
استان ایالم اعالم کرد که حتی اگر بارش ها 
در ســال جــاری مناســب باشــد، بــه دلیل کم 
بــودن رطوبت زمین آب اســتحصالی کمتر از 

میزان نرمال خواهد بود.
هرچنــد در برخــی از ســال های گذشــته 
شــاهد بارش هــای شــدیدی در ســطح کشــور 
بودیم، اما براساس نظر برخی از کارشناسان 
شــدت ایــن بارش هــا و سیل آســا بــودن آن ها 
ســبب شــد، آب حاصــل از بــارش در زمیــن 

نفوذ پیدا نکند و ذخایر آب زیرزمینی تقویت 
نشــوند کــه ایــن امــر کاهش ذخایر آبــی را در 

پی داشته  است.
شــرب  آب  از  اســتفاده  دیگــر  ســوی  از 
بــرای آبیــاری اراضــی کشــاورزی و همچنیــن 
و  ســو  یــک  از  و...  خــودرو  شست وشــو 
فرســودگی و شکســتگی های پی درپــی خطوط 
انتقــال آب کــه هدررفــت آب شــرب را در پــی 
دارد از ســوی دیگــر موجــب شــده اســت کــه 
اکثــر مناطــق کشــور و به تبع آن اســتان ایالم 
با بحران کم آبی مواجه شــوند که قطعی های 

پی درپــی آب در تابســتان ســال جــاری خــود 
گواهی بر این مدعاست.

علی پوراحمد در ادامه اضافه کرد: حجم 
ذخایــر ســدهای اســتان هم اکنــون حــدود ۶۰ 
درصد اســت که نســبت به مدت مشــابه سال 

گذشته ۱۰ درصد کاهش داشته  است.
او یــادآور شــد: بــا توجه به خشکســالی و 
کاهش بارش ها در مقایســه با ســال گذشته و 
درازمــدت، بــه تبع آن آورد رودخانه ها و ورودی 

به سد ها نیز به شدت کاهش داشته است.
مدیرعامــل آب منطقــه ای اســتان ایــالم 

اضافــه کــرد: آب منطقه ای اســتان با همکاری 
ســایر دستگاه های ذی ربط اقدامات اضطراری 
مانند ممنوعیت کشت برنج و محصول پرآب 
بــر تحــت پوشــش چاه هــا و موتورتلمبه هــا، 
جلوگیری از کشت محصوالت پرآب در اطراف 
ایــن چاه ها برای حفــظ آبخوان ها، محدودیت 
ســاعات آبیــاری فضــای ســبز، جداســازی آب 
فضــای ســبز از آب شــرب شــهرها و… را طــی 

سال جاری در دستور کار قرار داد.
پوراحمــد ادامــه داد: جلوگیــری از اضافه 
برداشــت و همچنیــن حفــر چــاه غیرمجــاز از 
ایــالم  دیگــر اقدامــات آب منطقــه ای اســتان 

است.

راهکارها برای کاهش مصرف آب
کارشناســان  نظــر  اســاس  بــر 
خشک ســالی های متوالی کمبود آب را به یک 
معضل اساســی در کشــور تبدیل کرده اســت 
و بــا توجه بــه اینکه کشــاورزی پرمصرف ترین 
الگــوی  تغییــر  می شــود،  محســوب  بخــش 
کشــت، گســترش کشــت گلخانه ای، توســعه 
راهکارهــای  از  آبیــاری  نویــن  ســامانه های 

استفاده بهینه آب محسوب می شود.
آب  سیســتم  جداســازی  همچنیــن 
شــرب و آب مــورد نیــاز در آبیــاری فضــا ســبز 
و اســتفاده از پســاب های آب در آبیــاری ایــن 
فضاها از دیگر راهکارهایی است که از سوی 
کارشناســان جهــت کنتــرل مصرف آب شــرب 

پیشنهاد می شود.
رعایت الگوی مصرف از سوی شهروندان 
نــکات  از  نیــز  آب  هدررفــت  از  جلوگیــری  و 
مهمی اســت که باید از ســوی شــهروندان در 
دســتور کار قــرار گیــرد و البتــه سیاســت های 
تشــویقی و تنبیهی برای مشــترکان کم مصرف 
و پرمصرف نیز می تواند در این زمینه کارگشا 
باشــد تا از بحران کمبود آب در اوضاع فعلی 

عبور کنیم.

رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اردبیــل اعالم 
درصــد   ۴0 اردبیــل  نــوآوری  کارخانــه  کــه  کــرد 
پیشــرفت فیزیکی دارد و پیش بینی می شــود که 

سال آینده این کارخانه به بهره برداری برسد.
پارک هــای علــم و فنــاوری بــه عنــوان یکــی 
اقتصــاد  در  موثــر  ســاختارهای  مهم تریــن  از 
دانش بنیــان و محیطــی مناســب بــرای اســتقرار، 
شــرکت های  و  موسســات  شــکوفایی  و  توســعه 
دانش بنیــان هســتند کــه در تعامــل ســازنده بــا 
یکدیگــر و بــا دانشــگاه ها و ســایر موسســه های 
پژوهشــی به فعالیت های فناوری اشــتغال دارند 

و هــدف اصلــی آن به عنــوان یــک نهــاد فناورانــه 
افزایش ثروت در جامعه از طریق ایجاد و توسعه 

فعالیت موسسه های متکی بر فناوری است.
ایرنــا  بــا  گفت  وگــو  در  ابراهیم پــور  حبیــب 
افــزود: ایــن کارخانــه بــا هدف توســعه فنــاوری و 
اقتصاد دانش بنیان در استان تاسیس و از طریق 
ایجاد زنجیره کامل اکوسیســتم فناوری مشــتمل 
بــر شــتاب دهنده ها، اســتارتاپ ها و شــرکت های 
مختلــف  حوزه هــای  در  فعــال  دانش بنیــان 
فنــاوری  بــذر،  تولیــد  کشــاورزی،  گردشــگری، 
ســاختمان و گیاهــان دارویــی و فــرآوری چــرم در 

محل کارخانه چرم مغان به فعالیت می پردازد.
او اضافــه کــرد: راه انــدازی کارخانــه نــوآوری 
در اســتان اردبیــل بــه عنــوان یــک کار خالقانــه 
اســاتید  محققــان،  نخبــگان،  فعالیــت  زمینــه 
از  و  اســت  کــرده  فراهــم  را  تحصیل کــردگان  و 
توانمندی آن ها در رونق کســب وکارهای نوآورانه 

استفاده می شود.
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان اردبیل 
بــا بیــان اینکه ۴۸ شــرکت دانش بنیان در اردبیل 
راه انــدازی شــده اســت، افــزود: از ایــن تعــداد ۱۲ 
شــرکت خالق و ۳۶ شــرکت دانش بنیان نوع یک 

و دو هســتند کــه محصــوالت تولیــدی آن ها مورد 
حمایت جدی پارک قرار گرفته است.

ابراهیم پــور، تقویــت ارتبــاط بین دانشــگاه، 
مردم و پارک علم و فناوری را یادآور شد و گفت: 
تقویــت ارتبــاط بین دانشــگاه، مــردم و پارک علم 
و فنــاوری منجــر بــه توســعه اقتصــاد دانش بنیان 
فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت  و  می شــود 
بــر تقویــت ارتباطــات بیــن پــارک علم و فنــاوری، 

دانشگاه ها و جامعه تاکید ویژه ای دارد.
او اظهار کرد: بر اســاس توافق انجام شــده 
با دانشگاه محقق اردبیلی، فناوری به عنوان یکی 

از پنل های همایش های این دانشگاه قرار گرفته 
اســت. رئیس پارک علم و فناوری اســتان اردبیل 
دربــاره احــداث ســاختمان پــارک علــم و فنــاوری 
پیشــرفت  درصــد   ۲۰ دارای  پــروژه  ایــن  گفــت: 
فیزیکــی اســت که در ســال ۱۴۰۲ بــه بهره برداری 

خواهد رسید.
و  رویــش  رویــداد  برگــزاری  از  ابراهیم پــور 
شــکوفایی در شهرســتان ها خبــر داد و گفــت: در 
شهرســتان های گرمی، پارس آباد، مشگین شهر و 
خلخال رویداد رویش و شکوفایی برای اولین بار 

برگزار می شود.

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی آذربایجان 
 شرقی با بیان اینکه ۷۵ مرکز خدمات غیردولتی 
کشــاورزی در اســتان فعالیــت می کننــد، تاکیــد 
کــرد کــه مراکز خدمات غیردولتی در مقایســه با 
مراکــز دولتــی به دلیل گره خــوردن منافع آن ها 
بــا فعالیت هایشــان توانایــی موفقیــت بیشــتری 

دارند.
اکبــر فتحــی دیــروز در جلســه نظــام نویــن 
خدمــات  مراکــز  فعالیــت  از  تقدیــر  بــا  ترویــج 
غیردولتــی کشــاورزی بــر لــزوم یــاری رســاندن و 
همــکاری بــا تمــام تشــکل ها و نهادهایــی کــه بــه 
ایــن امــر اهتمــام دارنــد، تاکید کرد و با اشــاره به 
توانایی موفقیت بیشتر مراکز خدمات غیردولتی 
در مقایســه با مراکز دولتی اظهار کرد: علت این 
موضــوع در ایــن واقعیت نهفته اســت کــه منافع 
این مراکز با فعالیت هایشــان گره خورده اســت؛ 
زیــرا بــه ازای فعالیتی که انجــام می دهند، درآمد 

خواهند داشت.
او با یادآوری دوره زمانی حضور و رفت وآمد 
گروه های ترویجی در روســتاها و اهتمام آنان به 
مســائل ترویجــی بر اســاس امکانات روســتاها و 
موفقیت هایشــان در زمان خود و ســپس توسعه 
مراکــز ترویــج کشــاورزی در دهســتان ها و مراکــز 
بخش هــا گفــت: آنــان نشــان دادنــد تــا چــه حــد 
حضــور کارشناســان در کنــار کشــاورزان می تواند 
در توســعه بخش کشــاورزی موثر باشــد و منجر 

به ارتقای بهره وری شود.
رئیــس ســازمان جهاد کشــاورزی آذربایجان 
 شرقی با تاکید بر نقش مهم شرکت های سهامی 

زراعــی، تعاونی هــای تولید، شــرکت های خدماتی 
فنی و مشاوره ای، مراکز خدمات جهاد کشاورزی 
در مــزارع و واحدهــای تولیــدی در امــر آمــوزش و 
ترویــج ادامــه داد: در واقــع آن هــا اســتراتژی های 
متفاوتــی بــرای رســیدن بــه هــدف واحــد افزایش 
آگاهــی کشــاورزان در راســتای ارتقــای بهــره وری 

عوامل و نهاده های تولید داشته اند.
غیردولتــی  خدمــات  مراکــز  ورود  فتحــی، 
کشــاورزی به توسعه این حوزه را مبارک دانست 
و گفــت: نبایــد بیــن مراکــز دولتــی و غیــر دولتــی 
در  همــه  تــالش  زیــرا  شــویم؛  قائــل  فاصلــه ای 
راســتای افزایش بهره وری و بهبود وضع معیشت 
غذایــی  امنیــت  تامیــن  نهایــت  در  و  کشــاورزان 

جامعه است. 
او گفت: ما محکوم به این موضوع نیستیم 
کــه همــواره در مــورد مراحــل کاشــت، داشــت و 
برداشــت بــا کشــاورزان صحبت کنیــم، بلکه باید 
نســبت به مشکالت حال حاضر بخش کشاورزی 
و وضعیت کلی بخش کشــاورزی اســتان، اشراف 
داشــته و بــر مبنــای آن بــه کشــف نقــاط قــوت و 
ضعــف و فرصــت و تهدیدهــای بخــش کشــاورزی 
بپردازیم و پس از این مرحله اســت که می توان 
ادعــا کــرد برنامه ریزی های صورت گرفته علمی و 

خارج از روش های سنتی گذشته است.

رتبه ۱۱ کشوری آذربایجان شرقی 
در کشت آبی 

رئیــس ســازمان جهادکشــاورزی آذربایجــان 
شــرقی بــا بیــان اینکــه تغییــر اوضــاع اقلیمــی مــا 

را مجبــور بــه اتخــاذ روش هــای علمــی و جدیدتــر 
می کنــد، بیــان کــرد: بــا توجــه بــه آمار ســطح زیر 
کشت آبی، آذربایجان شرقی رتبه ۱۱ را در کشور 
دارد و بــا توجــه بــه اینکه این اراضــی جزو اراضی 
آبــی محض نیســتند، بنابراین بــه صورت طبیعی 
متوســط عملکــرد آن هــا از اراضــی آبــی پایین تــر 

است.
فتحی افزود: در بررســی دقیق تر ۳۰۰ هزار 
هکتــار اراضــی کشــت آبــی موجــود در آذربایجان 
شــرقی متوجــه می شــویم کــه حــدود ۲۰۰ هــزار 
هکتــار آن در حــوزه شهرســتان تبریــز واقع شــده 
که امروزه از وضع کشت آبی خارج شده است و 
فقط آبیاری تکمیلی می تواند داشــته باشــد، این 
در حالــی اســت کــه همچنــان ارقــام آبــی در ایــن 

اراضی کشت می شود.
ارقــام  اگــر  کــه  صورتــی  در  داد:  ادامــه  او 
متناســب بــا کشــت دیــم به ویــژه گنــدم در ایــن 
اراضی کشــت شــود، عملکرد تا حد بسیار زیادی 

افزایش خواهد یافت.
رئیــس ســازمان جهاد کشــاورزی آذربایجان 
شــرقی گفــت: نیازمنــدی دیگری که حــوزه ترویج 
کشــاورزی  ســمت  بــه  حرکــت  می کنــد،  ایجــاب 
راســتای  در  کشــت  الگــوی  تغییــر  و  قــراردادی  
تنظیم بازار است، بنابراین این راهبردها باید در 
ســرلوحه فعالیت  هــا قرار گیــرد که مراکز خدمات 
غیردولتــی بــا دســتی بازتــر می تواننــد بــه انعقــاد 

قرارداد با کشاورزان بپردازند.
فتحــی ادامــه داد: اکنــون کــه چنین فرصتی 
فراهــم شــده که کشــاورزان بــا راهنمایــی به این 

اراضــی  کــردن  ســنددار  کننــد،  حرکــت  ســمت 
کشــاورزی موضــوع مهم دیگری اســت که ســنگ 
بنــای اولیــه بــرای توســعه ســرمایه گذاری در ایــن 

بخش به شمار می آید.
رئیــس ســازمان جهاد کشــاورزی آذربایجان 
خدمــات  مراکــز  کــه  ایــن  بــر  تاکیــد  بــا  شــرقی 
غیردولتــی کشــاورزی جزو مجموعــه وزارت جهاد 
کشــاورزی تعریــف شــده اند، گفــت: نگــرش بــه 
ایــن مراکــز بایــد دقیقــا هماننــد نگرش بــه مراکز 
دولتی باشد و اگر طرح الگویی در زیربخش های 
مختلف داشــته باشــیم باید اولویــت مزارع طرف 

قرارداد با این مراکز باشد.
او در ارتباط با فراهم کردن تســهیالت برای 
مکانیزاســیون نیــز ابــراز کــرد: مراکــز غیردولتــی 
خدمــات کشــاورزی نــه تنها بــرای اخذ تســهیالت 
مکانیزاســیون هیــچ محدودیت یــا موانعی ندارند 
بلکه باید برای تجهیز آنها تالش شــود تا بتوانند 

خدمات موثرتری ارائه کنند.
فتحــی در ارتبــاط با صدور مجــوز نهاده های 
مراکــز  بــه  الگویــی  ادوات  تحویــل  و  کشــاورزی 
خدمات غیردولتی نیز گفت: این مراکز می توانند 
بــه عنــوان کارگــزار و مراکــز دارای اهلیــت به این 

امور بپردازند.
رئیــس ســازمان جهاد کشــاورزی آذربایجان 
جهــاد  ســازمان  رویکــرد  اینکــه  بیــان  بــا  شــرقی 
کشــاورزی آذربایجان شــرقی اســتفاده حداکثری 
از ظرفیــت مراکــز غیردولتــی و توســعه آ ن هــا در 
تمــام دهستان هاســت تــا بتواننــد برابــر تعرفــه 
مصــوب ارائه خدمت کننــد، ادامه داد: این مراکز 

هم فعالیت های تصدی گری واگذارشــده را انجام 
می دهنــد و هــم در قالــب قــرارداد بــا کشــاورزان 
حــوزه عمــل خــود تحــت عنــوان ســهم بری دانش 
از تولیــد در راســتای افزایــش بهــره وری از عوامل 
تولید و افزایش عملکرد در واحد تولیدی فعالیت 

می کنند.
او گفــت: بــه طــور یقین این نــوع قراردادها 
در افزایش اعتماد کشــاورزان به علوم مهندســی 
کشــاورزی بســیار موثر اســت و انتظار این اســت 
کــه بخــش دولتــی از ظرفیت این مراکز اســتفاده 

حداکثری را بکند.

ـاد
ـــــــ

صــ
قت

ـر ا
صـــــ

 ع
ـــه

امـ
زنــــ

رو
ت 

ــای
ســ

س 
در

آ
w

  
w

  
w

  
. 
 a

  
s 

 r
  
e 

- 
e 

 g
  
h

  
t 

 e
  
s 

 a
  
d

 .
 c

  
o
  
m

 موفقیت مراکز خدمات غیردولتی کشاورزی در آذربایجان شرقی در مقایسه

با مراکز دولتی 

رئیس پارک علم و فناوری: کارخانه نوآوری اردبیل ســال آینده به بهره برداری می رســد

کاهش ۴0 درصدی ذخایر آب 
پشت سدهای ایالم



اذان صبح 

طلوع آفتاب

اذان ظهر

اذان مغرب

اوقات شرعی

04:57

06:22

11:48

17:33

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

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

بنیانگذار: سیف اله یزدانی
مدیر مسئول: علی پاکزاد

سردبیر: محمود پوررضائی فشخامی

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

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

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

لیتوگرافی و چاپ: چاپخانه موسسه جام جم برتر برنا

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

فکس: 88906447
شماره تلگرام: 09037396929

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

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

عدالت و رفــــــاه اجتمـــــاعی  . چهارشنبه .  5 آبان 1400 . 20 ربیع االول 1443 . 27 اکتبر 2021 .

. سال هجدهم . شماره 4777 . 

فامیل بیشتر، مسئول بهتر
راضیه حسینی 

پاســخ علیرضا زاکانی، شــهردار تهران، درباره به کارگیری 
دامــادش در شــهرداری: »مهنــدس حیــدری هیــچ رابطــه 
اســتخدامی و دریافتی از شــهرداری ندارد. قرار اســت از 
تجربــه و دانــش ایشــان بــرای نظــارت و اشــراف بنــده در 
هوشمندســازی  پــروژه 
شــود.  اســتفاده  تهــران 
غیرقانونــی  امــر  ایــن 
نبــوده و ایــن حکم صرفاً 
بــرای اشــراف و نظــارت 
طریــق  از  بنــده  دقیــق 
پــروژه  ایــن  در  ایشــان 
مهم صادر شده است.«
جناب آقای زاکانی همین 
چنــد وقــت پیــش درمناظــره انتخابــات ریاســت جمهــوری 

گفت: »بستگان و فامیل خودمون رو سر کار نمیاریم.«
احتمــاالً شــما هم مثــل ما فکر کردید آقــای زاکانی 
زده زیــر حرفــش و فامیل بــازی درآورده. امــا همــه مــا 
زود قضــاوت کردیــم و موضــوع اصــاً ایــن نبوده اســت. 
ایشــان فقــط خواســتند از نظــرات دامادشــان اســتفاده 
کننــد. امــا از آنجایــی کــه سرشــان خیلــی شــلوغ اســت 
و وقــت ندارنــد مــدام در خانــه و محافــل خانوادگــی از 
دانش و علم داماد استفاده کنند، تصمیم گرفتند آقای 
حیــدری را مســتقیم وارد کار کننــد. ایشــان هــم در راه 
رضــای پروردگار وارد شــهرداری شــده و فقط یک عنوان 
خشــک و خالــی دریافــت کــرده اســت. همــه ا ش تقصیر 
این قوانین دست وپاگیر است. اگر یک عنوان شغلی به 
فردی ندهند، نمی تواند درست وحسابی مشاوره دهد و 

اصاً کسی به حرف هایش گوش نمی دهد.
 در واقــع آقــای زاکانــی به نفع شــهرداری کار کرده 
و باعث صرفه جویی در بودجه آن شــده اســت. اگر االن 
جای جناب آقای حیدری یک غریبه سرکار می آمد، باید 
حقوقش تمام و کمال پرداخت می شد و تازه حق بیمه، 
اضافه کاری و هزار چیز دیگر هم به آن اضافه می شــد. 
ولی حاال آقای داماد  بدون گرفتن حتی یک ریال، وارد 
کار شده و کلی پول برای شهرداری ذخیره کرده است.
اصــاً تــا باشــد از ایــن انتصاب هــای رایــگان. کاش 
آقــای زاکانــی چندتــا داماد دیگر هم داشــت. مــا از آقای 
ببــرد  شــهردار خواهــش می کنیــم هرچــه فامیــل دارد 
ســرکار. از پســرعمو، بــرادرزاده، خواهــرزاده تــا باجناق. 
لطفاً مسئوالن دیگر هم از آقای زاکانی یاد بگیرند همه 

فک و فامیل شان را ببرند سرکارِ بدون حقوق.
و  اداره  هــر  ســردر  بگذارنــد  هــم  صنــدوق  یــک 
فامیل های شــان  دریافت نشــده  حقــوق  تــا  وزارتخانــه، 
مستقیم برود داخل آن و خرج افراد نیازمند یا کارهای 
مورد نیاز برای شــهر و کشــور شود. تازه کلی دعای خیر 

هم نصیب شان می شود.
اصاً باید یک هشــتگ راه بیفتد با عنوان »فامیل 
شــود  تقاضــا  مســئوالن  از  و  بهتــر«  مســئول  بیشــتر، 
هرکــدام دوروبرشــان شــلوغ تر بــود، ســرکار بیاینــد و به 

کشور کمک بیشتری کنند.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

رئیــس پلیــس راهور تهران بزرگ با اشــاره 
به وضع ترافیکی پایتخت از ارائه ســه پیشــنهاد 
به ستاد کرونا برای حل این معضل خبر داد که 

لغو منع تردد شبانه یکی از آنهاست.
سردار محمد حسین حمیدی روزگذشته در 
نشســت خبری به بیان دیدگاه های پلیس راهور 
تهــران بــزرگ و مســایل مربــوط به حــوزه آلودگی 
هوای تهران و دیدار با نمایندگان مجلس شورای 

اسامی پرداخت.
بــه معضــل ترافیــک تهــران،  بــا اشــاره  وی 
گفــت: هنــوز مراکــز آموزشــی مــا بــه طــور کامــل 
بازگشــایی نشــده و بــرف و باران هــای نیمــه دوم 
سال نیز شروع به بارش نکرده که وضع ترافیک 
ایــن اســت، در واقــع ایــن ترافیــک شــرایط عــادی 
نیمه دوم ســال اســت، از این رو باید در مورد آن 
اقدامات اساســی با مشــارکت همه دســتگاه های 

مسئول انجام شود.
رئیــس پلیــس راهــور تهــران بــزرگ از ســه 
درخواســت پلیس برای کاهش کوتاه مدت حجم 
ترافیــک خبــر داد و گفــت: ســه درخواســت مــا 
رسما به ستاد مقابله با کرونا در استان تهران و 
شــورای ترافیک ارجاع شــده است. لغو منع تردد 
شــبانه، اصــاح ســاعات کاری و اصــاح ســاعت 
بــه ســتاد  پلیــس  پیشــنهاد  ترافیــک ســه  طــرح 
کرونای تهران است که سردار حمیدی اعام کرد.
افزایش 37 درصدی تردد خودروهای 

شخصی نسبت به قبل از کرونا

افزایــش  ادامــه دربــاره میــزان  حمیــدی در 
حجــم ترافیــک تهــران در شــرایط فعلــی گفــت: 
تــردد  حجــم  کــه  می دهــد  نشــان  مــا  آمارهــای 
خودروهــای شــخصی نســبت بــه ایــام پیــش از 
کرونا ۳۷ درصد رشــد و استفاده از وسایل حمل 
و نقــل عمومی ۳۳ درصد کاهش داشــته اســت.  
در مورد وضع فعلی ترافیک تهران نیز باید بگویم  
بــا لغــو محدودیت هــای مربــوط بــه کرونــا شــاهد 
افزایش۷۰ درصدی سفرها نسبت به ایام اعمال 
قرنطینه هــای کرونا بودیــم. در واقع ترافیک حال 
حاضــر تهــران نســبت به خلوت ترین زمــان معابر 

در ایام کرونا ۷۰ درصد رشد داشته است.
وی دربــاره اینکــه آیا این تعبیــر که تهران با 
پایان کرونا به پارکینگ تبدیل خواهد شد، تعبیر 
درســتی اســت یــا خیــر؟ اظهارکــرد: واقعیــت این 
اســت کــه تهــران در جاهایــی همین حــاال هم به 
پارکینگ تبدیل شــده اســت، شــبکه معابر ما در 
شمال تهران عما در یکسری از ساعات تبدیل به 
پارکینگ شــده و بســیاری با خودرو به این معابر 
آمده، پارک می کنند و بعد با اتوبوس یا تاکســی 
بــه مرکز شــهر می روند. در ایــن الگو در واقع هم 
از خــودرو اســتفاده می شــود هم از نــاوگان حمل 
و نقــل عمومــی. فقــط در یک مورد اگــر بخواهیم 
همین جای پارک را از نظر قیمتی مقایســه کنیم 
آیــا یــک خــودرو ۵ متــر یــا شــش متــر جــای پارک 
بخواهــد بــا توجه به قیمت منطقه نزدیک به یک 
میلیارد پول همان نقطه است که بعضا نیز برای 

انجام یک کار غیرضرور صرف می شود.

رئیــس پلیــس راهور تهران بزرگ ادامه داد: 
توجه به حمل و نقل عمومی و پارکینگ ها تغییر 
ســاعات ادارات و تغییر ســاعات اجرای ترافیک و 
... یک پک کامل است که توجه به تمام ابعاد آن 

می تواند در کاهش ترافیک مؤثر باشد.
هــم  هــوا  آلودگــی  حــوزه  در  گفــت:  وی 
دیزلــی  خودروهــای  چــرا  اســت  همینطــور 
شماره گذاری می شود؟ پاسخ این است که حمل 
و نقــل عمومــی ما پاســخگو نیســت. حمل و نقل 
ما برقی نیست. روی زمین ریل نداریم و توسعه 
متــرو نیــز هزینــه بــاالی دارد کــه دولــت نیــز باید 
ســهم خــود را پرداخــت کنــد امــا در دولــت قبــل 
پرداخت نشد و به این دولت منتقل شده است.
رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی تهــران 
بــزرگ تصریــح کــرد: طبیعی اســت اگــر این وضع 
ادامــه یابــد ما شــاهد کاهــش کیفیــت زندگی در 

تهران خواهیم بود.
حمیــدی بــه اقدامــات انجام شــده در تهران 
نیــز اشــاره کــرد و گفــت: مصاحبه هایی در ســال 
۴۴ و ســال ۵۰ وجــود دارد کــه مســئوالن وقــت 
ترافیکــی هشــدار داده بودنــد کــه وضــع ترافیــک 
اســفناک اســت اگــر اقدامــات ســال های اخیر در 
ساخت بزرگراه و شبکه راه ها، توسعه مترو و ... 
نبود تهران 8 ســال پیش قفل می شــد. حاال هم 

باید یکسری اقدامات انجام شود.
وی بــا اشــاره بــه جمعیت تهــران اظهار کرد: 
تهران ۱۳ میلیون جمعیت ثابت و شــناور دارد 8 
میلیــون خــودرو و موتور در آن تردد می کنند و با 

این شــرایط باید ســال ها قبل ترافیک تهران قفل 
می شد؛ اما کارهایی صورت گرفت که البته کافی 

نیست و باید با قدرت ادامه پیدا کند.

لغو منع تردد می تواند طول ساعات 
پیک ترافیک را کاهش دهد

حمیــدی بــه اجــرای طــرح منــع تردد شــبانه 
اشــاره کــرد و گفــت: پیــک ترافیــک عصرگاهی ما 
حوالی ســاعت ۲۰ اســت و بخشــی از آن به این 
دلیل است که مردم می خواهند زودتر به مقصد 
برســند تــا بــه ســاعات آغــاز منــع تــردد نخورنــد 
طبیعتا لغو منع تردد می تواند طول ساعات پیک 

ترافیک را کاهش دهد.

نباید منتظر وزش باد برای کم شدن 
آلودگی هوای شهر تهران باشیم 

حمیــدی بــه جلســه روزدوشــنبه بــا اعضــای 
شــورای  مجلــس  زیســت  محیــط  فراکســیون 
اســامی اشــاره کــرد و گفــت: قانــون هــوای پــاک 
نیــاز بــه بازنگــری دارد. امــروز بخــش عمــده ای از 
آلودگــی هــوا در تهــران مربــوط بــه حمــل و نقــل 
عمومــی اســت و نــاوگان حمل و نقــل عمومی در 
تهران فرســوده اســت و تعداد آن نیز کم اســت. 
وی بــا تاکیــد بر اینکه موتور ســیکلت ها ســه برابر 
خودروهــا ایجاد آلودگی می کننــد، ادامه داد: اینها 
جزو مواردی بود که در جلسه روز گذشته مطرح و 
راهکارهایی برای حل آن ارائه شــد. در این جلســه 

تاکیــد کردیــم کــه بــرای حــل آلودگی هــوا باید یک 
برنامه ریزی وجود داشته باشد و صرفا نباید به این 

فکر باشیم که با وزش باد آلودگی هوا رفع شود.

هنوز به زمان اوج ترافیک 
پایتخت نرسیده ایم

حمیــدی دربــاره بازگشــت ترافیــک تهران به 
شرایط قبل از کرونا گفت: در حال حاضر شاهد 
بازگشــت بــه شــرایط پیــش از کرونــا هســتیم مــا 
هنــوز به زمــان اوج نرســیده ایم و درواقع تا زمان 
اوج فاصلــه داریــم آن چــه کــه امــروز وجــود دارد 
شــرایط عادی ترافیک اســت و هنوز بارندگی های 
نیمــه دوم رخ نــداده و افــت محســوس کاهــش 
دما نداریم و دانشگاه ها و مدارس به طور کامل 

بازگشایی نشدند.
وی در ادامــه بــه روند تصادفات رخ داده در 
پایتخــت پرداخــت و ادامــه داد: حــدود یــک دهــه 
پیــش آمــار کشته شــدگان حــوادث ترافیکــی در 
تهــران بیــش از هــزار نفر بود؛ امــا در حال حاضر 
ایــن آمــار کاهــش یافته و حــدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر 
در ســال رســیده است، این در شرایطی است که 
تعــداد خودروهــا، میــزان معابــر و تعــداد کاربران 
ترافیــک همگــی در تهران افزایشــی بوده در نیمه 
تصادفــات  در  نفــر   ۲۷۵ امســال  نخســت  اول 
رانندگی رخ داده در تهران جان خود را از دســت 
دادند که از این تعداد ۱۰8 نفر عابر پیاده و ۱۲۶ 

نفر موتور سیکلت سوار بودند.

وزیــر بهداشــت بــا بیــان اینکــه بخشــی از 
جامعه هنوز از بیمه درمانی برخوردار نیســتند، 
بــه افزایــش هزینه هــای درمانــی اشــاره کــرد و 
گفــت کــه پرداخــت هزینه هــای درمــان از جیــب 
مردم به ۴3 درصد رسیده است که این مشکل 

باید برطرف شود.
دکتــر بهــرام عین اللهــی در نشســت خبــری 
به مناســبت هفته بیمه ســامت، گفت: بیمه در 
همه دنیا موضوع موثری است و با توجه به رشد 
دنیــا در قســمت های مختلــف، بیمــه یک صنعت 
مترقــی اســت و عمدتــا در بیمه ســامت با توجه 
بــه رشــد پزشــکی و خدماتــی کــه ارائه می شــود و 
ســامت،  نظــام  خدمــات  هنگفــت  هزینه هــای 

طبیعــی اســت مــردم بــدون بیمــه دچــار مشــکل 
شــوند. بعد از انقاب در تاریخ ســوم آبان ۱۳۷۳ 
یــک حرکــت انقابــی تشــکیل بیمــه ســامت بود 
امــا در طــول ایــن ســالیان، نتایــج مورد نیــاز را به 
دســت نیاوردیم و به حرکت بیشــتری نیار داریم 

که بیشتر به مردم خدمت کنیم.
او ادامه داد: پوشش جمعیت ما هنوز کامل 
نشده است و بخشی از جامعه از بیمه برخوردار 
نیســتند؛ بــه ویــژه در مناطــق محــروم رضایتی از 
ایــن قضیه وجود ندارد و بخشــی از جامعه تحت 
پوشــش نیســت. از طرفــی در خدمــت هــم هنوز 
دچــار مشــکل هســتیم و خدمــت فراگیــر نیســت 
و نمی توانیــم همــه بیماری هــا را پوشــش دهیــم 

و عمدتــا در بیمــه پایــه کار می کنیــم و متاســفانه 
برخی بیماری ها حالت کاتاســتروف دارد و کســی 
که بیمار می شود باید همه زندگی اش را بفروشد 

تا بتواند از پس هزینه ها بربیاید.
وزیر بهداشــت گفت: باید به ســمتی برویم 
کــه بــه قــول مقام معظــم رهبری فــرد بیمار فقط 
هزینــه  مشــکل  و  باشــد  داشــته  بیمــاری  درد 
نداشــته باشــد. پرداخــت از جیــب بــه ۴۳ درصــد 
رســیده اســت و این مشــکل باید برطرف شــود و 
این یک تکلیف است. عین اللهی تاکید کرد: باید 
عدالت در دسترسی ایجاد شود. پزشکی خانواده 
هنــوز مغفــول مانــده اســت و هــر حرکتــی بــدون 
پزشــکی خانواده برای ما موفقیت ایجاد نمی کند 

و طرح هــای بزرگــی در کشــور داریــم ماننــد طرح 
تحــول نظــام ســامت کــه منابــع ما پنج یا شــش 
برابــر شــد؛ امــا پرداختــی از جیــب مــردم افزایش 
یافتــه اســت. بــا تزریــق منابــع به تنهایی مشــکل 

رفع نمی شود و نیاز به اقدامات عمده تر است.
وزیر بهداشت اظهار کرد: ما خیلی مشکات 
در نظــام ســامت داریم که بیمه هــا می توانند به 
مــا کمــک کنند؛ زیرا مراکز درمانــی برای اینکه به 
منابــع برســند و هزینــه پرداخــت شــود؛ مجبــور 
هستند هرکاری که بیمه میگوید را انجام دهند. 
بنابرایــن بیمــه را به عنوان یک مرکز دانشــگاهی 
و تحقیقاتــی می بینیــم. بیمه میتواند بســیاری از 

مشکات را رفع کند.
وی افــزود: فرامــوش نکنیــد کــه نرم افزارهــا 
در  مــا  مشــکل  متاســفانه  باشــند،  جامــع  بایــد 
 HIS بــه  تنهــا  پرداختــن  اکنــون  بیمارســتان ها 
اســت کــه فقط منابع مالــی را می بیند. ما امروزه 
بــه سیســتم جامــع NHS نیــاز داریــم. ما نیــاز به 
دیجیتــال ریکوردینــگ داریــم بــرای اینکه مملکت 
ســر و ســامان یابــد و اطاعــات دقیــق از بیمــاری 
داشــته باشــیم کــه بــه برنامه ریزی هایمــان بــرای 
کمــک  غیرواگیــر  نظیــر  بیماری هایــی  کنتــرل 
کنــد. بایــد بــه ســمت خدمــات دیجیتــال برویــم. 
بــا دســتیابی بــه اطاعات می تــوان به جــای آنکه 
همــه هزینه هــا را به درمان اختصــاص دهیم، به 

بهداشت و پیشگیری هم توجه کنیم.
وی ادامه داد: یکی از مشــکات ما در بیمه 
تزریــق پــول بــه بحــث درمــان اســت درحالــی کــه 
برخــی کشــورها بخــش بهداشــت را هــم در بیمه 

لحــاظ می کننــد تــا بیمــه تشــویق شــود بــا تاکیــد 
بــر بحــث پیشــگیری از بــروز بیماری هــا بکاهــد. 
بــا وزارت بهداشــت باشــد،  بیمــه بایــد پیوســته 
کاری  نمی توانــد  بیمــه  بــدون  بهداشــت  وزارت 
کنــد. متاســفانه در کشــور مــا بیمه هــا آنچنــان 
کــه بایــد قوی نشــده اســت. بیمــه بهتریــن مکان 
نظارت و برنامه ریزی است . نزدیک به  8۰۰ مرکز 
تحقیقاتی در کشور داریم که فقط مقاله منتشر 
می کنــد و اگــر نیــاز مــردم را برطــرف نکنــد به چه 
کار می آیــد؟ اگــر بیمــه را مرکــز تحقیقاتی ببینیم 
مشکات زیادی  رفع می شود. تقویت بیمه ها از 

اهداف اصلی ما است.
وی افزود: در کوتاه مدت راهنماهای بالینی 
نقــش مهمــی دارد. در قضیه کرونا الزم اســت از 
همه عزیزان تشکر کنم که در درمان کرونا حرکت 
انقابــی شــکل گرفت . بیمــار کرونایی نزدیک ۳۰ 
تــا ۴۰ میلیــون هزینــه دارد و فقــط رمدســیویر 
نزدیــک ۶ میلیــون هزینــه داشــت. امیدواریــم بــا 
واکسیناســیون انقابــی بیمــاری کنترل شــود. در 
دو ماه اخیر حدود ۷۶ میلیون دوز واکسن تزریق 
شــده اســت که رکورد بی سابقه در دنیا است که 

با حمایت مردم انجام شد.

معــاون فنــی مرکــز ســامت محیــط و کار 
رعایــت  وضــع  بــه  اشــاره  بــا  بهداشــت  وزارت 
کشــور،  ســطح  در  بهداشــتی  پروتکل هــای 
ســامانه  عملکــرد  نحــوه  دربــاره  توضیحاتــی 

هوشمند مدیریت کرونا ارائه کرد.
مهنــدس محســن فرهــادی در گفت وگــو بــا 
ایســنا، با اشــاره بــه اینکه از اول آبــان ماه انجام 
واکسیناســیون نیــز بــه عنــوان یک شــاخص مهم 
در رعایت پروتکل ها در نظر گرفته شــده اســت، 
گفــت: یعنــی زمانــی کــه از پروتکل بهداشــتی در 
ادارات، صنــوف و صنایــع و... صحبــت می کنیــم 
چنــد اصــل مهــم بایــد رعایــت شــود کــه مجموعه 
آنهــا پروتکل هــای بهداشــتی اســت. اولیــن اصــل 
واکسیناسیون است و دومین اصل زدن ماسک، 
ســومین اصــل فاصله گذاری اجتماعــی، چهارمین 

آخریــن  و  بســته  فضاهــای  هــوای  تهویــه  اصــل 
 اصــل نیــز بهداشــت فــردی بــه معنــای شســتن و

ضد عفونی کردن دست ها است. طبیعتا در همه 
جــای دنیا وقتی پوشــش واکسیناســیون افزایش 
می یابــد، بازگشــایی ها نیز افزایــش می یابد اما ما 
هنوز به پوشــش باالی 8۰ درصد دو دوز واکســن 
نرســیدیم و طبیعی اســت که الزم باشــد بیشــتر 

احتیاط کنیم.

ضرورت کارت واکسن و پوشش 
ماسک برای حضور در ادارات

وی دربــاره لغــو و یــا کاهــش دورکاری هــا،  
اســتخدامی  اداری  ســازمان  وقتــی  کــرد:  اظهــار 
کشور اعام می کند که ورود کارکنان بدون کارت 

واکسن به اداره ممنوع است، یعنی طبیعتا همه 
کارکنــان بایــد واکســینه شــوند و حــدی از ایمنــی 
را داشــته باشــند. البتــه ایمنــی کامــل پــس از ۱۵ 
روز از تزریــق دو دوز کامــل حاصــل می شــود ولی 
بــه هــر حــال دارا بــودن کارت واکســن، اســتفاده 
از ماســک و حفــظ فاصلــه اجتماعــی در محل کار 
و کنترل تهویه توســط معاونت توســعه هر اداره 

برای بازگشت به کار ضروری است.

واگذاری اختیار تصمیم گیری لغو 
یا اجرای دورکاری به مدیران

او تاکید کرد: البته طبیعی است که برخی 
افــراد بایــد دورکاری داشــته باشــند. بــه عنــوان 
مثــال خانم هایــی کــه بچــه کوچــک دارنــد،  فــرد 

دارای بیمــاری خــاص اســت و... کــه ایــن افــراد 
می تواننــد بــه شــکل دورکاری و بیــرون از محــل 
اداری اســتخدامی  خدمــت کار کننــد. ســازمان 
طــی بخشــنامه ای اختیــار تصمیم گیــری دربــاره 
ایــن موضــوع را بــه مدیــر مربوطــه واگــذار کرده 
اســت که با تشــخیص مدیریــت دورکاری یا لغو 
آن اجرایــی شــود. بــا ایــن توصیفــات بایــد گفت 
و  اســت  نشــده  لغــو  درصــد   ۱۰۰ دورکاری  کــه 
بــرای برخــی افراد کماکان وجــود دارد. دورکاری 
عمومی در تهران لغو شده است و رفته رفته با 
افزایش پوشــش واکسیناســیون در باقی کشور 

هم دورکاری لغو خواهد شــد.

کنترل هوشمند کارکنان ادارات 
با »سامانه امید«

وی دربــاره کنتــرل هوشــمند کرونــا،  گفــت: 
اجرای کنترل هوشــمند به شــکل بررســی کارکنان 
ســامانه ای  کنتــرل  ولــی  اســت  ادارات سراســری 
کشوری سراسری که متولی آن وزارت کشور است 
که با کمک وزارت ارتباطات و وزارت بهداشت کار 
می کنــد فعــا در ۳ اســتان در حــال پایلوت اســت 
کــه تحــت عنوان »ســامانه امید« قرار اســت پس 
از اجــرای پایلــوت و اتصال به ســامانه های کوچک 
دیگــر در کل کشــور اجرایــی شــود. اســتان ها کار 
نظارت را به تفکیک انجام می دهند اما هنوز همه  
کشور به این سامانه متصل نشده اند. سامانه راه 
و شهرســازی بــرای کنتــرل ترددهای بین شــهری و 
ســامانه وزارت بهداشــت به عنوان ســامانه اصلی 
ارائــه اطاعــات بهداشــتی افــراد بــه ســامانه امیــد 

متصل خواهند شد.

بــه گفته رئیس ســازمان آموزش  و پرورش 
اســتثنایی، بر اساس تفاهم نامه با فرهنگستان 
زبان و ادب فارســی کارگروهــی برای واژه گزینی 
و معادل یابــی واژه  هــای بیگانه در حوزه کودکان 
اســتثنایی تشــکیل شــده و این کارگــروه تاکنون 
فارســی«  »معادل یابــی  را  تخصصــی  واژه   ۱۰۰

کرده است.
واژگان  کــرد:  اظهــار  حســینی  ســیدجواد 
فارســی  ادب  و  زبــان  فرهنگســتان  بــه  مصــوب 

ارســال و پــس از تأیید فرهنگســتان در کتاب ها، 
مجــات و مقــاالت ســازمان آمــوزش  و پــرورش 

استثنایی به کار برده خواهد شد.
حســینی بــا اعــام آخریــن وضــع ســنجش 
ســامت جســمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان، 
»ســیدا«  ســامانه  مشــکات  علی رغــم  گفــت: 
تاکنون ۹8 هزار و ۹۱۹ نوآموز پیش دبستانی در 
برنامــه ســنجش نوبت گیری شــده اند و ســنجش 
ادامــه  آذر  اوایــل  تــا  پیش دبســتانی  نوآمــوزان 

خواهد داشت.
وی افزود: تاکنون ۹۹.۴8 درصد از نوآموزان 
بــدو ورود بــه دبســتان نیــز در برنامــه ســنجش، 
نوبت گیری شده اند که از این میزان ۹۶.۹ درصد 

سنجش و در مدارس مناسب جایابی شده اند.
بــه گــزارش مرکــز اطــاع رســانی و روابــط  
حســینی  پــرورش،  و  آمــوزش  وزارت  عمومــی 
تکمیــل  حــال  در  پروژه هــای  پیگیــری  خواســتار 
آمــوزش  و پــرورش اســتثنایی از طریــق ســازمان 

نوســازی مدارس و ادارات اســتان ها شد و گفت: 
بــر اســاس آخریــن آمــار ۱۶۰ پــروژه مربــوط بــه 
آموزش  و پرورش استثنایی نیمه تمام هستند که 
حدود ۴۰ پروژه از این تعداد تکمیل شــده اســت 

و منتظر تجهیز است.
وی افزود: بر اســاس آمایش ســرزمینی، ۱۴ 
اســتان کشــور فاقد »مدرسه اتیسم اختصاصی« 
بودنــد کــه در ۶ اســتان ایــن مدارس با مشــارکت 

خیّرین در حال ساخت است.

 ایجاد صندوق حمایت
 از زنان سرپرست خانوار

و دختران با نیاز  ویژه
مشــاور وزیــر آمــوزش و پــرورش در حــوزه امــور 
زنــان، از ایجــاد صنــدوق حمایتــی برای زنان سرپرســت 

خانوار و دختران با نیاز های ویژه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، 
زهرا پناهی روا، در جلســه کارگروه استانی امور بانوان، 
از ایجــاد یــک صنــدوق حمایتــی بــرای زنــان سرپرســت 
خانوار و دختران با نیازهای ویژه خبر داد و افزود: یکی 
از مهمتریــن اتفاقــات در حــوزه امور بانــوان طراحی یک 
چهارچوب سیاســت گذاری و تدوین یک برنامه عملیاتی 
و اجرایی دقیق مرتبط با حوزه آموزش و پرورش است.

 توزیع واکسن اسپایکوژن
 در مراکز واکسیناسیون

از هفته آینده
رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن 
وزارت بهداشــت از آغاز توزیع واکســن اســپایکوژن در 

مراکز واکسیناسیون از هفته آتی خبر داد.
زهرایــی،  دکتــر سیدمحســن  ایســنا،  گــزارش  بــه 
گفــت: از ۳۶ میلیــون دوز واکســن موجــود در کشــور 
حــدود ۱۲ میلیــون دوز تولیــد داخل اســت البته با ورود 
تولیدکننــدگان جدیــد به طور مثال واکســن اســپایکوژن 
در هفتــه آتــی در مراکــز و پایگاه هــای عملیاتــی کشــور 

توزیع خواهد شد.
او افزود: واکسن فخرا و واکسن انستیتو رازی نیز 
انتظــار مــی رود انشــالله طی دو هفته آتــی تاییدیه ها را 

گرفته باشند و در پایگاه ها توزیع شوند.
وی بــا اشــاره بــه وضــع روبــه رشــد تولیدکننــدگان 
داخلــی، بیــان کــرد: امیدواریم برای دوز یادآور واکســن 
عمــده اتــکای مــا بــه واکســن های داخلی باشــد. درمورد 
اثرگــذاری واکســن بــر ســویه های جدید نیــز نمی توان از 
اکنــون ۱۰۰ درصــد اظهــار نظــر کــرد امــا موضــوع واضــح 
کنــد  پیــدا  فرصــت  ویــروس  کــه هرچقــدر  اســت  ایــن 
و  بچرخــد  مختلــف  جوامــع  و  مختلــف  کشــورهای  در 
فرصــت  می توانــد  کنــد  مبتــا  را  بیشــتری  انســان های 
داشــته باشد تا واریانت ها و سویه های جدیدتری تولید 
کنــد و هرچــه زودتــر خــود را واکســینه کنیــم شــانس 

ویروس برای جهش و خطرناک تر شدن را می گیریم.

سنجش نوآموزان 
پیش دبستانی تا 

اوایل آذر ادامه دارد

واگذاری اختیار لغو یا اجرای دورکاری به مدیران دستگاه ها

درخواست رسمی راهور تهران برای لغو منع تردد شبانه

 وزیر بهداشت: ۴3 درصد هزینه های درمان

از جیب مردم پرداخت می شود


