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بالتکلیفمانده،قابلتوجهاست.
کاالهــای  دپــوی  رونــد  ایســنا،  گــزارش  بــه 
اساسی در گمرک و بندرها از ابتدای ابتدای سال 
جــاری بــا افزایش همراه بوده اســت به طوری که 
مــروری بــر وضــع این اقالم نشــان می دهد که در 
اواخــر فروردیــن  حــدود ۵.۲میلیــون تــن، اواخــر 
 ۵.۶ خــرداد  اواســط  ۵.۸میلیــون،  اردیبهشــت  
میلیــون، اواخــر تیــر ۶.۴ میلیــون تــن و در اوایــل 
شــهریور ســال جاری حدود ۶.۱ میلیون تن کاالی 
اساسی به عنوان موجودی و آنچه که در شناورها 

وجود داشته است، گزارش شده بود.
افزایشموجودیکاال
به۷.۲میلیونتن

امــا بررســی آخریــن وضــع دپــوی کاالهــای 

اساسی در گمرک و بندرها نشان از افزایش حجم 
آن به ۷.۲ میلیون تن دارد، این در حالی است که 
طبق گزارشی که جمال ارونقی، معاون فنی گمرک 
ایران اعالم کرده اســت تا هشــتم آبان  سال جاری 
جمع کاالهای اساسی شامل موجودی، پای اسکله 
و منتظــر در لنگــرگاه به حدود هفت میلیون و ۲۰ 
هزار تن رســیده اســت که از این رقم ســه میلیون 
و ۷۹۶  هزار تن در بندرها موجود و مابقی که به 
حــدود ۳.۲ میلیون تن می رســد در شــناورهای در 

حال تخلیه و یا منتظر در لنگرگاه قرار دارد.

۳.۸میلیونتندربندرها
براســاس ایــن گــزارش از موجــودی حدود  
۳.۸ میلیــون تنــی کاالهــای موجــود در گمــرک 
گنــدم،  تــن  از ۳۳۳.۷ هــزار  بیــش  بندرهــا  و 
جــو،  تــن  ۵۵۸.۴هــزار  ذرت،  تــن  ۱.۱میلیــون 
۷۸۸.۸هــزار تــن ســویا، ۵.۶ هــزار تــن برنــج، 
۱۹۳.۵هــزار تــن شــکر، ۵۲۹.۶ هــزار تن روغن 
خام و ۲۵۴.۳ هزار تن دانه های روغنی است.

موجودیشناورهازیادشد
امــا در کنــار اقــالم موجــود در بندرهــا ۲۰ 

فروند کشتی کنار اسکله در حال تخلیه، حاوی 
۴۸۳.۹ هــزار تــن کاالی اساســی شــامل ذرت، 

جو، شکر و گندم است.
حــاوی ۲.۷  فرونــد شــناور  همچنیــن ۳۸ 
میلیون تن کاالی اساســی شــامل روغن، سویا، 
جو، گندم و ذرت در شناورها و در لنگرگاه قرار 

دارند که بار آنها تخلیه نشده است.
معطلیدرشناورهابهدلیل

تامیننشدنارز
در  موجــود  کاالهــای  بــه  مربــوط  آمــار 
بــه  نســبت  لنگــرگاه  در  منتظــر  شــناورهای 
دوره هــای قبــل در حالــی قابــل توجــه اســت.  
در رابطــه بــا چرایــی ایــن موضــوع معــاون فنی 
گمــرک می گویــد در کنــار افزایــش ورود اقــالم 
اساســی بایــد بــه ایــن توجه داشــت کــه ممکن 
بــه  کاالهــا  ایــن  نشــدن  تخلیــه  دلیــل  اســت 
واردات اقالمــی برگــردد کــه واردکننــده کاال را  
آورده امــا هنــوز تامین ارز نشــده و پولی بابت 
آن بــه مالــک اولیــه پرداخت نشــده، در نتیجه 
اسناد خرید وجود نداشته و کاال تخلیه نشده 

است.

ترخیصروانترازپارسالاست
کــه  شــد  یــادآور  هــم   را  ایــن  ارونقــی 
گزارش های گمرک نشــان می دهد حجم ترخیص 
کاال از ابتــدای ســال جــاری تــا کنــون در مقایســه 
با دوره مشــابه ســال قبل از نظر وزنی و ارزشــی 
افزایــش داشــته و حتــی در ســال جــاری ترخیص 
روان تــر شــده اســت ولی به هر صــورت همچنان 
برخی مشــکالت در رابطه با ورود کاال و ترخیص 
وجــود دارد کــه موجــب افزایــش دپو یــا ماندگاری 
کاال روی کشــتی ها می شــود کــه می تــوان در اهم 

آن به تامین ارز اشاره کرد.
در مجموع در یکی دو سال گذشته راهکارها 
بــرای ترخیــص ســریع تر کاالهــای  و تســهیالتی 
اساســی در دســتور کار قــرار گرفــت؛ از جمله آن 
ترخیــص ۹۰درصــدی بــود بــه نحــوی کــه صاحــب 
کاالی اساســی تــا ۹۰درصــد آن را بدون صدور کد 
رهگیــری ترخیص و تا ســه ماه بعــد بانک مرکزی 
تامین ارز را انجام و کد رهگیری صادر کند، اما به 
هر صورت در همین رابطه نیز برخی واردکنندگان 
نسبت به ترخیص به دلیل بی اعتمادی به تامین 

ارز در موعد مقرر اقدام نکردند.

رضاپدیدار
رئیس كمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران

بــاتوجــهبــهفراهــم آوریزمینه هایرشــد
پایــدارپــسازهمه گیــرشــدنواكسیناســیون
جهانــیعلیــهبیمــاریكرونادراكثركشــورهای
جهــانونیــزدســتیابیبــهشــرایطمــوزوندر
جهانــی بازارهــای در مهــم ایــن نقش پذیــری
در انــرژی حــوزه نقــش كــه گفــت میتــوان
شــكل گیریوتــداومایــنفرآینــدبســیارمهمو

اثرگذاربودهاست.
بــر اســاس آخریــن آمارهــای جهانی، رشــد 
اقتصــادی نیمه نخســت ســال ۲۰۲۱ بــا افزایش 
قابــل توجهــی همــراه بوده كه دلیــل آن حمایت 
قوی از سیاست های بكار گرفته شده، استفاده 
از واكســن های موثــر و از ســرگیری بســیاری از 
فعالیت هــای اقتصــادی صورت گرفته اســت. در 
ایــن رابطــه پیش بینــی می شــود تولیــد ناخالص 
داخلی جهان در ســال ۲۰۲۱، حدود ۵.۷ درصد 

و در سال ۲۰۲۲، حدود ۴.۵ درصد رشد كند.
احتمــال  اروپــا،  در  قــوی  رشــد  همچنیــن 
حمایت مالی بیشــتر در آمریكا طی ســال آینده 
و كاهــش پس انــداز خانوارها، چشــم انداز رشــد 
را در اقتصادهای پیشــرفته افزایش دهد. بدین 
ترتیــب تولیــد ناخالــص داخلــی جهــان اكنــون از 
ســطح قبل از همه گیری فراتر رفته، اما شــكاف 
تولید و اشــتغال در بسیاری از كشورهای جهان 
به ویژه در كشــورهای نوظهــور و اقتصادهای در 
حال توسعه كه نرخ واكسیناسیون در آنها كمتر 
بــوده اســت، همچنان باقــی می مانــد. در ضمن 
باید توجه داشــته باشیم كه تاثیر اقتصادی نوع 
دلتــای ویــروس كووید۱۹- تاكنون در كشــورهای 
با نرخ واكسیناســیون باال، نســبتا خفیف بوده، 
اما در ســایر كشــورها فشــارها را بر زنجیره های 
تامین و هزینه های جهانی افزایش داده است . 
همچنین تورم در آمریكا، كانادا، انگلستان 
و برخی از اقتصادهای نوظهور به شدت افزایش 
یافتــه، امــا در بســیاری از اقتصادهای پیشــرفته 
دیگــر، بــه ویــژه در مناطــق اروپــا و آســیا نســبتا 
پایین اســت. در این صورت می توان اشــاره كرد 

كــه قیمت هــای باالتــر كاالهــا و 
هزینه هــای حمــل و نقــل جهانی 
در حــال حاضر حــدود ۱.۵ درصد 
مصرف كننــده  ســاالنه  تــورم  بــه 
كشــورهای گروه ۲۰ اضافه كرده 
كــه بیشــترین نــرخ تــورم در طی 

یكسال گذشته است. 
با توجه به مشکالت عدیده 
در تولیــد و توزیــع منابــع انــرژی 

هیدروكربــوری كــه در روزهــای اخیــر در اروپــا و 
به ویژه در انگلستان شاهد بوده ایم، پیش بینی 
می شــود كــه تــورم مصرف كننــده در كشــورهای 
گــروه ۲۰ از ۴ درصــد در پایــان ســال ۲۰۲۱ بــه 
حــدود ۳.۵ درصد تا پایان ســال ۲۰۲۲ برســد و 
باالتر از نرخ های پیش از همه گیری باقی بماند. 
در ایــن میــان فشــارهای عرضــه بایــد بــه 
تدریج محو شــود، رشد دستمزد در حد متوسط 
باقــی بمانــد و انتظــارات تورمــی همچنــان مهــار 
شــود. این در حالی اســت كه ریسك های كوتاه 
مــدت همچنــان در اكثــر كشــورهای جهــان و به 

ویژه خاورمیانه در حال افزایش خواهد بود.
با آنچه كه از نظر گذشــت و نیز شــرایطی 
را  انــرژی  همچــون  اقتصــادی  بنیان هــای  كــه 
نشــانه رفتــه اســت، می توان پیش بینــی کرد كه 
نقــش حــوزه انــرژی در چشــم انداز رشــد پایــدار 
در صورتــی می توانــد اثرگــذار و پایــدار باشــد كه 
پیشــرفت ســریع در واكسیناســیون یــا كاهــش 
افزایــش  باعــث  خانواده هــا  پس انــداز  شــدید 
تقاضــا و كاهــش بیــكاری نشــود، چــرا كــه بطور 
بالقــوه فشــارهای تورمــی كوتــاه مــدت را نیــز به 
خاطــر قطعیــت نداشــتن قابــل مالحظــه ای كــه 
در فرآیندهــای اقتصــادی وجــود دارد می توانــد 
پایــدار کنــد. در ضمن باید توجه داشــته باشــیم 
كــه انتخاب هــای دشــوار سیاســتی كــه برخــی از 
اقتصادهــای نوظهــور در خصــوص بدهــی زیاد و 
نیز تورم باال با آن روبرو هســتند نیز یك تهدید 
نزولــی بالقــوه بــرای رشــدهای آینــده محســوب 

می شود.
اطمینــان  بایــد  دولت هــا  حالــت  ایــن  در 

حاصل كننــد كه همه منابع الزم 
ســریعتر  هرچــه  اســتقرار  بــرای 
واكسیناســیون در سراسر جهان 
بــرای نجــات جــان افــراد، حفــظ 
مــورد  ویــروس  كنتــرل  و  درآمــد 

استفاده قرار می گیرد. 
تالش هــای  همچنیــن 
بین المللی بیشــتری بــرای تامین 
منابــع الزم بــرای كشــورهای كــم 
درآمد به منظور واكسیناسیون مورد نیاز است. 
در ایــن صــورت و بــا اثرگذاری مســتقیم و بهینه 
بخش هــای مختلــف انــرژی كــه عمدتــا مولــد و 
اثرگــذار بــوده باید به طریقی مدیریت و هدایت 
شود كـــه حمایت از سیاست های كالن اقتصادی 

همچنان به عنوان یك ضرورت تداوم یابد. 
این در حالی است كــه نا اطمینانی نسبت 
به چشم انداز كوتاه مدت همچنان وجود دارد و 
بازارهــای كار هنــوز بازیابی نشــده اند. در تداوم 
این مهم سیاســت های پولی هم ســاز ) در واقع 
سیاســت پولــی كــه منجر به عرضه پــول همگام 
با رشــد اقتصادی تقاضا می شــود( همچنان باید 
حفــظ شــود، امــا راهنمای روشــنی در مــورد افق 
و میــزان تحمــل بیــش از حــد تــورم و زمان بندی 
برنامه ریــزی شــده و توالی حركت هــای احتمالی 
به ســمت عادی ســازی سیاســت های پولی مورد 

نیاز است . 
بایــد  مالــی  ایــن حالــت سیاســت های  در 
انعطاف پذیر و منوط به شرایط اقتصادی موجود 
باشــند. این در حالی اســت كه چشم انداز كوتاه 
همچنیــن  اســت.  نامشــخص  همچنــان  مــدت 
ناگهانــی سیاســت های  و  زودهنــگام  حــذف  از 

حمایتی نیز به طور جدی باید اجتناب شود . 
بــا توجه به نقش پذیری پایدار حوزه انرژی 
می توان گفت كه ســرمایه گذاری عمومی قوی تر 
و اصالحــات ســاختاری قدرتمنــد بــرای افزایــش 
تــاب آوری و بهبــود چشــم اندازهای رشــد پایــدار 
و عادالنــه می توانــد بســتر ســاز خوبی بــرای این 

فرآیند باشد. 
همچنین چارچوب های اجرایی و عملیاتی 

معتبــری كــه راهنمــای روشــنی در مــورد مســیر 
میــان مدت به ســمت پایــداری بدهی و احتماال 
تغییــر سیاســت در ایــن مســیر ارائــه می دهند، 
می توانــد بــه حفظ اعتمــاد و افزایش شــفافیت 
برنامــه و بودجــه ســاالنه كشــور كمــك شــایانی 
را در بــر داشــته باشــد. در این صــورت می توان 
گفت انرژی به عنوان عنصر اصلی فعالیت های 
اقتصــادی، تولیــد و ارائه خدمات مطرح اســت. 
توســط سیســتم های  پایــدار  توســعه  بنابرایــن 
تولیــد انــرژی كه بازده باالتــر و قیمت آالیندگی 
كمتــری دارنــد ایجــاد می شــود. در ایــن راســتا 
بــا  تولیــدات  افزایــش  موجــب  پایــدار  اقتصــاد 
صرفــه اقتصــادی و مشــاركت افراد بیشــتری در 
توسعه شده و محدودیت نداشتن منابع تولید 
در كوتــاه مــدت و آالیندگــی در دراز مــدت را به 

همراه دارد.
در ابتدا بشــر از چوب و ذغال ســنگ برای 
تولیــد انــرژی اســتفاده می کــرد، امــا بــا كاهــش 
انــرژی  درخواســت  افزایــش  و  جنگلــی  منابــع 
انــرژی  اكــو  محدودیت هــای  آمــدن  بوجــود  و 
)محدودیت هــای اقتصــادی و زیســت محیطی(، 
نفت جایگزین چوب و ذغال سنگ شد. اما پس 
از مدتــی ایــن منبع انرژی نیز بــا محدودیت های 
اكــو انــرژی از جملــه افزایــش تــورم، بحران هــای 

منطقه ای و آلودگی جهانی مواجه شد .
بنابرایــن بــار دیگــر مســیر تكاملــی انــرژی 
باعــث حركــت بــه ســمت انرژی هــای پاك تــر را 
موجــب شــد. انرژی هــای تجدیدپذیــر نویــن كــه 
بعضی از مناطق پتانســیل الزم را برای استفاده 
از این منابع دارند و بررســی مباحث نیز نشــان 
می دهــد كــه می تــوان بــا شناســایی دقیق تــر و 
بهره گیــری از انرژی هــای نــو از مزایــای غیرقابــل 
انــكار آنهــا در زمینــه بهبــود محیــط زیســت و 
توسعه اقتصادی پایدار كمك گرفت. باید توجه 
داشــته باشــیم كه بررســی تاثیرات مقوله انرژی 
بر توســعه اقتصادی پایدار و نه اصالح ســاختار 
مدیریــت انرژی كشــور مدنظر اســت. و در كالم 
آخر خالصه اینكه بشــر با تكیه بر انرژی زندگی 

می كند. 
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تولید صنعتی ژاپن در پایین ترین حد ۱3 ماه گذشته 

درآســتانهبرگــزاریاجــالسکــوپ
۲۶دراســکاتلنددر۱۲نوامبر)۲۱آبــان(
صدهــانفــرازطرفــدارانمحیــطزیســت
انگلســتان و جهــان مختلــف نقــاط از
روزشــنبه۳0اکتبر)۸آبــان(خــودرابــه
گالســکودراسکاتلندرســاندندتافریاد
اعتــراضخــودرادرموردوضــعبحرانی
آبوهــوایکــرهخاکیبهگــوشرهبران

جهانبرسانند.
تــا  چندده کیلومتــری  مســیر  آنهــا  از  بســیاری 
هزاران کیلومتــری را پیــاده طــی کردند. ایــن اقدام نقطه 
شــروع برگــزاری تظاهــرات بــه مــوازات اجالس ســازمان 
ملــل در گالســکوی اســکاتلند بــا موضــوع بررســی وضع 
آب و هــوای ســیاره اســت. تظاهرکننــدگان کــه از نقــاط 
مختلــف جهــان از جملــه بلژیــک، اســپانیا و حتــی خــود 
گالســکو آمده بودند، با شــعار»دیگر وقت عمل اســت، 
حــرف بــس اســت« یــا »اســتفاده از ســوخت فســیلی 
را متوقــف کنیــد« در خیابانهــای ایــن شــهر راهپیمایــی  

کردند. 
عمده آنان به دعوت گروه » نهضت خاموشی« به 
ایــن تظاهــرات آمدند. دیک فان اِســبِروئک، بازنشســته 
۶۸ ســاله بلژیکی، به خبرنگار خبرگزاری فرانســه گفت: 
»انتظــار مــا آن اســت که رهبران جهان از  وضع بســیار 
بحرانــی آب وهــوا کــه جهان در آن به ســر می بــرد، آگاه 
باشــند و اقدامــات عملی کافــی برای مقابله با آن انجام 
دهنــد. فرزنــدان و نوه های ما در جهانی زندگی می کنند 
کــه دچــار تغییرات شــدید آب وهوایی فراوان و خطرناک 

شده است.«
 او بــه همــراه حــدود بیســت گروه دیگرکــه همگی 
عضو گروه »پدربزرگ ها برای آب وهوا« هستند با قطار 
به اِدیمبورگ آمده  و از آنجا تا گالســکو را پیاده پیموده 

اســت. این پدر بزرگ بلژیکی که صاحب 
۵ فرزنــد و ۱۲ نــوه اســت در ادامــه بــر 
ایــن نکتــه تأکید کــرد: »میــان صحبت ها 
و عملکــرد رهبران فاصله بســیاری وجود 

دارد.« 
 بســیاری از رهبــران جهان از جمله 
مکــرون  امانوئــل  آمریــکا،  از  جوبایــدن 
از فرانســه و نارِنــدرا مــودی از هنــد در 
ایــن اجــالس بســیار مهم راه هــای مبارزه 
بــا تغییــرات اقلیمــی را بررســی می کننــد. از ســایر نقاط 
بــه  زیســت  از طرفــداران محیــط  بســیاری  نیــز  جهــان 
همیــن مناســبت بــه گالســکو آمده انــد. بنــا بــر گــزارش 
برگزارکننــدگان،  بــرای تجمــع روز جمعــه ۵ نوامبــر )۱۴ 
آبــان( حضــور ۱۰۰ هزارنفر پیش بینی شــده اســت. بکی 
استوک، خانم مترجم ۳۱ ساله که از اسپانیا پیاده آمده 
اســت بــه خبرنــگار خبرگــزاری فرانســه گفت: »مــا برای 
مطالبــه عدالــت اقلیمــی بــه نفــع کشــورهای جنــوب در 
اینجا گرد هم آمده ایم. اجالس کوپ ۲۶ آخرین فرصت 
اســت. مــا بــه امیــد عملکــرد واقعــی دولتمــردان در این 

خصوص اینجا آمده ایم.«  
ماسیِژ والسوگ، دانشجوی ۱۹ ساله، نیز می گوید: 
»۲۵ اجــالس کــوپ قبل از این برگزار شــده اســت ولی 
مــا عملکــرد مناســبی در خصوص وضــع آب و هوایی کره 
خاکی ندیده ایم. امیدواریم این اجالس متفاوت باشد و 
برای نجات زندگی بشر اقدامات عملی صورت پذیرد.« 
پلیس اسکاتلند برای برقراری نظم هنگام برگزاری 
سراســر  از  امنیتــی  نیــروی  هــزار   ۱۰ روزانــه  اجــالس؛ 
انگلســتان بــه کار گرفتــه اســت؛ رقمــی بی ســابقه کــه 
نشــانگر اهمیــت ماجــرا و بزرگترین عملیــات حفظ نظم 

است که تاکنون اسکاتلند به خود دیده است.
منبع:یورونیوز

ایــنهفتهپــسازافتدودرصدی
سهامشرکتاپلبهعنوانغولسازنده
آیفون،اینشرکتتاجپادشاهیخودرا
بــهعنــوانباارزشترینشــرکتعمومی
جهــانازدســتدادوآنرابــهشــرکت

مایکروسافتاعطاکرد.
ســهام اپــل در روز جمعه ۱.۸ درصد 
کاهــش یافــت و جلســه معامالتــی را بــا 
رســاند.  پایــان  بــه  دالر   ۱۴۹.۸۰ قیمــت 

ارزش بــازار ایــن شــرکت بــه ۲.۴۸ تریلیــون دالر کاهش 
یافت. با این حال، ســهام مایکروســافت با افزایش ۲.۲ 
درصــدی بــه رکــورد ۳۳۱.۶۲ دالر در هر ســهم رســید که 

ارزش بازار آن را به حدود ۲.۴۹ تریلیون دالر رساند.
با وجود ثبت درآمد نســبتاً باال برای چهارمین ســه 
ماهــه مالــی ۲۰۲۱ در ایــن هفتــه، فــروش اپــل همچنان 
حدود ۶ میلیارد دالر در بحبوحه مشکالت زنجیره تامین 
کاال، کاهــش یافــت. ایــن شــرکت اعالم کرد کــه درآمدی 
معــادل ۸۳.۴ میلیــارد دالر داشــته کــه نســبت به ســال 
گذشــته ۲۹ درصد افزایش پیدا کرده، اما این رقم کمتر 
از انتظــارات وال اســتریت اســت و پیش بینــی آن حــدود 
۸۴.۸۵ میلیــارد دالر بــوده اســت. ایــن اختالف منجر به 

کاهش قیمت سهام این شرکت شد. 
تیــم کــوک، مدیرعامل این شــرکت به CNBC گفت 
کــه تاثیــر محدودیت هــای زنجیره تامین ممکن اســت در 
طــول تعطیــالت فــروش آتــی اپــل را با مشــکالتی مواجه 
کند. کوک اظهار کرد: »ما با وجود محدودیت های عرضه 

موجود که ناشی از کمبود تراشه است و 
در سراسر صنعت درباره آن صحبت های 
زیــادی شــده و اختــالالت تولیــد مرتبــط 
آســیا،  شــرقی  جنــوب  در  کوویــد-۱۹  بــا 
عملکرد بســیار قــوی ای داشــتیم.« با این 
حــال، تحلیلگران بازار می گویند: هشــدار 
کوک در مورد فشــار بیشــتر ممکن اســت 
عملکــرد بــازار اپل را در فصل تعطیالت با 

اختالل بیشتری مواجه کند.
در همیــن حال، پیش بینی مایکروســافت که اوایل 
ایــن هفتــه منتشــر شــد، نشــان می دهد که این شــرکت 
ســازنده سیســتم عامــل وینــدوز، پایانی قوی برای ســال 
تقویمــی میــالدی در پیش دارد. با این حال، این شــرکت 
هــم هشــدار می دهد که اختالالت زنجیــره تامین ممکن 
است بر عملکرد آنها نیز تأثیر بگذارد. این اختالل ممکن 
است بر تولید لپ تاپ های سرفیس و کنسول های بازی 

ایکس باکس تأثیر بگذارد. 
به طور کلی، سهام مایکروسافت امسال ۴۹ درصد 
افزایــش یافــت کــه این افزایــش ارزش به دلیــل افزایش 
تقاضــا بــرای خدمــات در طــول همه گیری به وجــود آمد. 

سهام اپل تاکنون تنها ۱۳ درصد افزایش یافته است.
اپــل و مایکروســافت از ســال ۲۰۱۰ بــه نوبــت بــه 
عنــوان بهترین هــای وال اســتریت انتخاب شــده اند و اپل 
از اواســط ســال ۲۰۲۰ عنــوان ارزشــمندترین تاجــر وال 

استریت را در اختیار داشت.
منبع:راشاتودی

تولیدصنعتیژاپندرماهســپتامبر
)۱0شهریورتا۸مهر(بهپایینترینسطح

خوددر۱۳ماهگذشتهرسید.شدیدترین
کاهــشدربخشصنایعخودروبهدلیل

کمبودجهانینیمههادیهارخداد.
وزارت اقتصــاد، تجــارت و صنعت در 
گزارشــی طــی هفتــه جــاری اعالم کــرد که 
تولیــد کلی صنعتی کشــور نســبت به ماه 
اوت )مــرداد( ۵.۴ درصــد کاهــش داشــته 

اســت. در این گزارش آمده اســت که این شــاخص اکنون 
تنهــا ۸۹.۵ درصــد از ســطح ســال ۲۰۱۵ خــود را نشــان 

می دهد.

تولیــد ژاپن در صنعت خودرو در ماه گذشــته ۲۸.۲ 

پایین تریــن  بــه  و  یافــت  کاهــش  درصــد 
آوریــل ۲۰۲۰ )۱۳ فرودیــن  از  حــد خــود 
آن  در  رســید.   )۱۳۹۹ اریبهشــت   ۱۰ تــا 
زمــان تقاضــای جهانــی خــودرو بــه دلیــل 
محدودیت های ناشی از قرنطینه کرونایی 
کاهش یافت. این وزارتخانه کاهش کنونی 
را بــه کمبــود جهانی نیمــه هادی ها مرتبط 
می داند که چند ماه اســت تولیدکنندگان 
را در حوزه هــای گوناگــون، از لوازم خانگی 

تا خودرو، با مشکل مواجه کرده است.
خودروســازان در سراســر جهان گزارش کرده اند که 
درآمدهایشان در سال جاری کاهش قابل توجهی داشته 
اســت. این کاهش به اندازه ای اســت که تولید خودرو در 
بریتانیا در ماه اگوست )۱۰مرداد تا ۹ شهریور( ۲۷ درصد 

نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.
وضــع ژاپــن نیــز بــه دلیــل مشــکالت زنجیــره تامین 
ناشــی از کارخانه هــای آســیای جنــوب شــرقی بدتر شــده 
اســت. این مشــکالت ناشی از شیوع ســویه جدید کووید 
است. به طور کلی، حجم تولید خودرو ژاپن برای سه ماه 

متوالی کاهش یافته است.
بــا ایــن حــال، وزارت اقتصــاد، تجــارت و صنعــت بــا 
کاهــش همه گیــری و بهبــود وضــع اقتصــادی در ویتنام و 
مالــزی )جایــی که بســیاری از کارخانه های قطعه ســازی و 
خطوط مونتاژ ژاپن در آن ها واقع شده اند( بهبود در رشد 
صنعتــی طــی ماه هــای اکتبر تا نوامبر )۹ مهر تــا ۹ آذر( را 

پیش بینی می کند.
منبع:راشاتودی
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اذعان سازمان استاندارد به 
مغایرت حجم و وزن اعالمی 

و اعمالی برخی کاالها 
به گفته معاونت نظارت بر اجرای 

استاندارد سازمان ملی استاندارد، نوشابه، 
خرما و ماست صدرنشین فهرست 

کم فروشی است
بــهگفتــهمعاونــتنظــارتبــراجــرایاســتاندارد
ســازمانملــیاســتاندارد،از۲۹۱مــوردنمونهبــرداری
انجامشــدهصرفــا۸ًدرصدمغایرتهــایجزئیباادعای
تولیدکنندهبررویبرچســبفراوردههاگزارششدهو
بیشــتریندرصــدفراوانیکمفروشــیدربیــنکاالهای
بررسیشــدهمربوطبهنوشــابهگازدار،خرماوماســت

بودهاست.
مســلم بیــات در گفت وگــو بــا میزان، دربــاره نتایج 
بررســی  گزارش هــای کم فروشــی و پاییــن بــودن حجــم 
از  یکــی  مــواد غذایــی، گفــت:  و  برخــی کاالهــا  و وزن 
مهم ترین روش ها برای پایش رعایت موازین استاندارد 
کنتــرل کیفیــت فرآورده هــای تولیــدی، از طریق خرید از 

مراکز عرضه و فروش است.
بــازار موجــب اســتمرار  افــزود: طــرح خریــد از  او 
حضور ســازمان ملی اســتاندارد در مراکز توزیع و عرضه 
کاال می شــود بــه ایــن منظــور در ســال جــاری ســازمان 
ملی اســتاندارد در راســتای شرح وظایف خود و حمایت 
حجــم  و  وزن  بررســی  بــه  مصرف کننــدگان  حقــوق  از 
فرآورده هــای غذایــی موجــود در ســبد خانــوار بــا ادعــای 

تولیدکننده بر روی برچسب کاال اقدام کرده است.
معــاون نظــارت بــر اجرای اســتاندارد ســازمان ملی 
اســتاندارد گفت: بر اســاس این طرح نظارتی، بازرســی 
و نمونه بــرداری از فرآورده هــای غذایــی پرمصرف شــامل 
فرآورده هــای لبنــی )شــیر پاســتوریزه، ماســت و پنیــر( 
انــواع ماکارونــی، انــواع خرما و نوشــابه گازدار از ســطح 
کل  ادارات  ســوی  از  کاالهــا  توزیــع  و  عرضــه  مراکــز 
اســتاندارد اســتان های منتخــب در بــازه زمانــی مــرداد و 
شــهریور ســال ۱۴۰۰ انجام شــده اســت که نتایج آماری 

مشخص شده است.
بیات اظهار کرد: تعداد کل نمونه برداری انجام شده 
در کلیه فرآورده های مشــمول طرح، ۲۹۱مورد است که 
از ایــن تعــداد ۹۲درصــد دقیقا با حجم و وزن درج شــده 
بــر روی برچســب کاال مطابــق داشــته و صرفــاً ۸درصــد 
روی  بــر  تولیدکننــده  ادعــای  بــا  جزیــی  مغایرت هــای 

برچسب فرآورده ها گزارش شده است.
او تاکید کرد: بیشــترین درصد فراوانی کم فروشــی 
در بین کاالهای بررسی شــده مربوط به نوشــابه گازدار، 

خرما و ماست بوده است.

تغییرات متوسط قیمت 
 اقالم خوراکی منتخب

در مهر ۱۴۰۰
درگــروهکاالهــایخوراکــی،اقــامبرنــجایرانــی
درجهیکبا٩,٧درصدوشــیرینیخشــکبا٣.٦درصد
قبــل مــاه بــه نســبت را قیمــت افزایــش بیشــترین

داشتهاند.

باشــگاه خبرنــگاران  اقتصــادی  گــروه  گــزارش  بــه 
جــوان، در مهــر ١٤٠٠، تغییــرات متوســط قیمــت اقــام 
کاال هــای  مختلــف  گروه هــای  بــرای  منتخــب  خوراکــی 

خوراکی در مناطق شهری کشور به شرح زیر است:
 در گــروه نــان و غــات، اقــام »برنــج ایرانی درجه 
و  درصــد  بــا ٤.٧  درصــد، »ماکارونــی«  بــا ٩.٧  یــک« 
»شــیرینی خشــک« بــا ٣.٦ درصــد بیشــترین افزایــش 

قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.
در گــروه گوشــت قرمــز، ســفید و فرآورده های آن، 
اقام »ماهی قزل آال« با ۰.۱۴ درصد و »کنســرو ماهی 
تــن« بــا ١.٦ درصــد بیشــترین افزایش قیمت را نســبت 
به ماه قبل داشــته اند. همچنین در این گروه »گوشــت 
گوســفند« و »مرغ ماشــینی« با ٠.٥- درصد بیشــترین 

کاهش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.
در گــروه لبنیــات، تخــم مــرغ و انــواع روغــن نیــز 
بیشــترین افزایــش قیمــت نســبت بــه مــاه قبــل مربوط 
بــه »تخم مرغ ماشــینی« بــا ١٦.٨ درصــد، »پنیر ایرانی 
پاستوریزه« با ٩.٢ درصد و »ماست پاستوریزه« با ٦.٦ 

درصد بوده است.
افزایــش  بیشــترین  خشــکبار،  و  میــوه  گــروه  در 
قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به »هندوانه« با ٢١.٢ 
درصــد و »خربــزه« بــا ١٧.٣ درصــد اســت. همچنین در 
ایــن گــروه »انــار« بــا ٩.٢- درصــد و »پرتقــال« بــا ٦.٩- 
درصــد بیشــترین کاهــش قیمــت را نســبت به مــاه قبل 

داشته اند.
همچنین در گروه سبزیجات و حبوبات، بیشترین 
افزایــش قیمــت نســبت بــه ماه قبــل مربوط بــه »فلفل 
دلمــه ای« بــا ٢٢.٧درصد، »کدو ســبز« بــا ١٦.٥درصد و 
»گوجه فرنگــی« بــا ١٤.٢درصد اســت. همچنیــن در این 
گروه »هویج فرنگی« با ١٩.٤- درصد بیشــترین کاهش 

قیمت را نسبت به ماه قبل داشته است.
ســایر  و  آشــامیدنی ها  شــکر،  و  قنــد  گــروه  در 
خوراکی هــا نیــز بیشــترین افزایــش قیمــت نســبت بــه 
مــاه قبــل مربوط به »رب گوجه فرنگــی« با ۰.۱6درصد و 

»سس گوجه فرنگی« با ۰.۸ درصد است.

چرا برخی پنیرها روز به روز 
آب می روند

کوچــکشــدنقالــبپنیــردربرخــیبرندهــاایــن
ســوالرادرذهــنایجــادمیکندکهآیــاتولیدکنندگان
اینمحصوالتاقدامبهکمفروشــیمیکنندیااتفاقی
دیگــریدرایــنبیــنرخمــیدهد؟ســوالیکــهیکیاز
اعضایهیاتمدیرهانجمنصنایعلبنیتوضیحاتیدر

خصوصآنارائهکرد.
محمــد فربــد، عضــو هیــات مدیــره انجمــن صنایــع 
لبنــی در گفــت و گــو بــا ایســنا در پاســخ بــه این ســوال 
کــه چــرا قالب هــای پنیــر لیوانــی برخــی برندهــا روز بــه 
روز کوچکتــر و آب نمــک داخــل آن بیشــتر می شــود، 
گفــت: کوچــک شــدن انــدازه پنیــر گاهــی در اثــر پدیــده 
آب انداختگی اســت. برخی پنیرها مانند یواف یا ســفید 
دچار این پدیده می شوند. یعنی آب پنیر در اثر شرایط 
وضع نامساعد در طی تولید یا پس از آن از پنیر جدا و 

به کاهش وزن پنیر )وزن آبکش( منجر می شود.
او ادامه داد: ســال ۱۳۹۳ از پژوهشــگاه استاندارد 
تقاضــا کردیــم که پدیــده آب انداختگی پنیر را بررســی و 
درصد مجاز آن را اعام کند. براساس گزارش تهیه شده 
از ســوی ایــن مرکز ۱۴تا ۱۵درصــد آب انداختگی در مورد 
پنیرهــای یــواف مجــاز اســت. گذشــت زمــان و افزایــش 
دمــای نگهــداری باعــث افزایش میزان درصــد آب اندازی 

می شود.
عضــو هیــات مدیره انجمــن صنایع لبنی در پاســخ 
به ســوال دیگری مبنی براینکه آیا کوچک شــدن پنیرها 
عاوه بر پدیده ذکرشــده می تواند ناشــی از کم فروشــی 
برخــی برندهــا باشــد و آیا انجمــن نظارتی بــر واحدهای 
احســاس  مصرف کننــدگان  گفت:اگــر  دارد؟  تولیــدی 
کردند وزن پنیر با عددی که بر روی بسته آن درج شده 
همخوانی ندارد کافیست که آن را وزن کنند و قطعا اگر 
این موضوع اثبات شــود که برندی اقدام به کم فروشــی  
کــرده اســت بــا آن برخــورد خواهد شــد و انجمن صنایع 

لبنی  نیز پیگیر آن خواهد بود.
به گفته او، مصرف کنندگان می توانند شکایات خود 
را در ســامانه های ســازمان بازرســی و نظــارت یــا انجمــن 

صنایع لبنی ثبت کنند که قطعا پیگیری خواهد شد.
وی در پایــان بــا بیــان اینکــه در ایــن پدیــده بحــث 
کم فروشــی مطرح نیســت بلکه به دالیل ذکر شده پنیر 
آب خود را از دست می دهد و کوچکتر به نظر می رسد، 
گفــت: رقابت میان شــرکت های لبنی به حدی باالســت 
کــه هیــچ برنــدی بــا کاهــش کمیــت و کیفیت خــود را از 

عرصه رقابت خارج نمی کند.

قرعه کشی طرح پیش فروش 
محصوالت ایران خودرو 

برگزار شد
قرعهکشــیطــرحپیشفــروشمحصــوالتایران
خــودروبــاحضــورنهــادینظارتــیدرســالنکنفرانس

معاونتبازاریابیوفروشایرانخودروبرگزارشد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، شــرکت ایران 
خــودرو در راســتای پاســخ بــه نیــاز بــازار خــودرو طــرح 
فــروش مشــارکت در تولیــد برخی از محصــوالت خود را 
اجــرا کرد و قرعه کشــی این مرحلــه از ثبت نام با حضور 
نهادهــای نظارتی در ســالن معاونــت بازاریابی و فروش 

محصوالت ایران خودرو  برگزار شد. 
در ایــن طــرح قیمــت خــودرو مطابــق زمــان تحویل 

مندرج در قرار داد خواهد بود.

مبلغ علی الحسابنام خودرو

۱۵6.۰۳۵.۰۰۰دنا پاس توربو شارژ اتوماتیک

۱۱6.۱۸۹.۲۰۰تارا دستی

۸6.۵۰۵.۰۰۰پژو ۲۰7 دستی سقف شیشه ای

۱۱۴.۱۱۵.۹۰۰دنا پاس توربو شارژ دستی

7۲.۱۵6.۰۰۰رانا پاس

۸۱.7۰۲.۸۰۰سورن پاس
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بهگفتهیککارشناسصنعتخودرو،
فرمــولمحاســبه امــروز تــا رقابــت شــورای
و اســت نکــرده اعــام را خــودرو قیمــت
قیمتهــایکنونیرابــرمبنایاعدادوارقام

سال۹۱محاسبهمیکند
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، 
شــورای رقابــت در صنعــت خودرو ایــران چند 
سالی است که به بهانه تنظیم قیمت تشکیل 
شده است. این شورا  در ابتدا در سال ۱۳۸۸ 
تاســیس شــد و در مقطعــی از زمــان فعالیــت 
ایــن شــورا متوقــف شــد و بعد دوبــاره پس از 
فراز و نشــیب هایی اکنون سه سالی می شود 
کــه فعالیــت خــود را بــه صــورت مســتمر در 
قیمت گذاری کاال هایی که انحصاری هســتند، 

ادامه می دهد.
یکــی از کاال های انحصاری که این شــورا 
بــرای آن قیمت گــذاری انجــام می دهد، قیمت 
خــودرو اســت. آنطور که کارشناســان صنعت 
خودرو می گویند از زمانی که شورای رقابت پا 
به عرصه قیمت گذاری خودرو گذاشته است، 

باعث بروز مشکاتی شده است.  
انجمــن  دبیــر  نعمت بخــش،  احمــد 
خودروســازان در ایــن بــاره گفــت:  تنهــا راه 
آزادســازی  تــک نرخــی شــدن خــودرو،  بــرای 
قیمت هاســت و راهــکاری جــز ایــن نمی توانــد 
جلــوی زیــان خودروســازان را بگیــرد. زمانــی 
کــه مــواد اولیــه ایــن صنعت بــه طور مســتمر 
اصــاح  جــز  خودروســازان  اســت  افزایشــی 
منطقی قیمت، راهکاری برای تامین هزینه ها 

و جلوگیری از زیان ندارند.
او افزود: باید خودرو در حاشیه بازار به 
فروش رود، اکنون ۱۰۰میلیون اختاف قیمت 
بیــن نــرخ کارخانه و حاشــیه بازار وجــود دارد 
کــه ایــن تنها به دلیــل قیمت گذاری دســتوری 
اســت. با برداشتن قیمت گذاری دستوری این 

بازار آشفته سر و سامان پیدا می کند.

وظیفهشورایرقابت
کارشــناس  دیگــر  شــاه جویی،  جــواد 
صنعت خودرو درباره نقش شورای رقابت در 
بازار خودرو، گفت: شورای رقابت این وظیفه 
را دارد تا در صنایعی که حالت انحصار دارند، 
رقابــت ایجــاد کند که این رقابــت می تواند به 

چند صورت اتفاق افتد.
کــردن  محــدود  بــا  یکــی  کــرد:  بیــان  او 
رقابتــی  فضــای  ایجــاد  دیگــری  و  انحصارگــر 
است؛ در حوزه صنعت خودرو تقریبا می توان 
گفت شــورای رقابت تاکنون نتوانســته اســت 
فضای انحصاری حوزه خودروســازی در کشور 
را بشــکند. فضای انحصاری به این معناســت 
که با وجود ۲خودروســازی در کشــور، رقابت 
ایجاد نشده است، حتی اگر چندتا خودروساز 

دیگر نیز اضافه شوند.
ایــن کارشــناس صنعــت خــودرو بــا بیان 
اینکــه بــا وجــود حضــور چنــد خودروســاز در 
کشــور باز فضای انحصار شکســته نمی شــود، 
گفــت: مطابــق قاعده هایــی کــه بــرای انحصار 
نتوانســته  رقابــت  شــورای  دارد،  وجــود 
بــه ســمت انحصــار شــکنی  را  خودروســازان 

ببرد.
شــاه جویی ادامــه داد: کاری کــه شــورای 
رقابــت می توانــد انجام دهد، این اســت که با 
وجــود اینکه نمی تواند انحصار را از بین ببرد، 
امــا کنتــرل بــازار را می تواند در دســت بگیرد؛ 
برای کنترل بازار و تعیین قیمت مناسب نیاز 

اســت تا فرمــول قیمت گــذاری شــورای رقابت 
درســت باشــد، یعنــی ایــن فرمــول بــر مبنــای 
کارشناسی درست انجام شود و کاما شفاف 

باشد.
به گفته این کارشــناس صنعت خودرو، 
فرمــول شــورای رقابــت بایــد اینطور باشــد که 
را  خــودرو  روز  قیمــت  بتواننــد  مــردم  تمــام 
محاســبه کننــد؛ عــاوه بــر ایــن قیمــت واقعــا 

به روز باشد و با تاخیر اعام نشود.
شــاه جویی بیــان کــرد: اتفاقــی کــه افتاد 
ایــن اســت، شــورای رقابــت تــا امــروز فرمــول 
محاســبه قیمــت خودرو را اعام نکرده اســت 
و قیمت های کنونی را بر مبنای اعداد و ارقام 
ســال ۹۱ محاسبه می کند. یکی از اصلی ترین 
مشــکات قیمت گــذاری شــورای رقابــت، ایــن 
اســت کــه نــرخ تورم محاسبه شــده نــرخ تورم 
واقعــی نیســت و نــرخ تــورم اعامــی از ســوی 

بانک مرکزی مدنظر قرار می گیرد.

فرمولقیمتگذاریمشخص
وشفافنیست

او تصریــح کــرد: متاســفانه فرمــول ایــن 
قیمت گــذاری نیز مشــخص و شــفاف نیســت 
متاســفانه  دارد.  پیچیدگــی  بســیار  اینکــه  و 
هــر کســی قــادر بــه محاســبه فرمــول شــورای 
آســیب  باعــث  رونــد  ایــن  و  نیســت  رقابــت 
خودروســاز  اینکــه  و  شــد  خودروســازی  بــه 

نمی تواند به تعهدات خود پایبند باشد.
ایــن کارشــناس صنعــت خــودرو گفــت: 
ایــن طــور نمی توان گفت نرخ تورمی که بانک 
مرکــزی اعــام می کنــد، درســت نیســت، نرخ 
تورم قطعا با خطا هایی همراه است، اما چون 
مبنا بر اســاس ســال ۹۱ اســت و هر ســال با 
نــرخ تــورم بانک مرکــزی آن را بــه روز می کند، 
عمــا ایــن خطا هــا هــر ســال در هــم ضــرب 
می شــود و عــدد خطــا افزایــش پیــدا می کنــد؛ 
در نتیحه شــاهد این هســتیم قیمت شــورای 

رقابت با واقعیت هم خوانی نداشته باشد.
شــاه جویی با بیان اینکــه در کنار فرمول 
کــه  مولفه هایــی  از  خیلــی  رقابــت،  شــورای 
خودروســازان بــا آن درگیــر هســتند در نظــر 
گرفتــه نمی شــود، بیــان کــرد: بــه طــور مثــال 
بحــث کمبود قطعه، بحث نوســانات ارزی در 

آن در نظــر گرفتــه نمی شــود؛ بــه همین دلیل 
قیمــت خــودرو در بــازار بــا کارخانــه متفــاوت 
اســت و همین باعث شــد خودروســاز ها ضرر 
کننــد. کمبــود نقدینگــی تولیــد را بــا چالــش 
مواجــه می کنــد و وقتی تولیــد ضربه ببیند، با 
فرمول ســاده عرضه و تقاضــا، تقاضا افزایش 
می یابد و در کنار آن بحث اختاف قیمتی نیز 

باعث شده تقاضای القایی ایجاد شود.

دولتمیگویدقیمتگذاری
خودروبایددستوریباشد

همچنین ابوالفضل خلخالی، کارشناس 
صنعــت خــودرو در ایــن باره گفــت: در زمانی 
که اقتصاد حالت عادی داشــته باشــد، میزان 
بــازار  در  را  کاالیــی  قیمــت  تقاضــا  و  عرضــه 
تعییــن می کنــد.  امــا اگربــه هر دلیلــی میزان 
عرضــه بــه شــکلی باشــد کــه از ایــن حالــت 
تعادلــی خــارج شــویم و بازار انحصاری شــود، 

مقداری داستان پیچیده می شود.
او بیــان کــرد: در واقــع در کشــور مــا بــا 
توجــه بــه اینکــه جلــوی واردات را در بخــش 
و  نداریــم  واردات  یعنــی  می گیریــم،  عرضــه 
فقط تولیدکنندگان داخلی نیاز بازار را تامین 
می کنند و اینگونه انحصار برایشــان به وجود 
می آیــد، دولــت وارد می شــود و ادعــای فراهم 
اکنــون  کــردن وضــع خــاص می کنــد، دولــت 
می گویــد بایــد قیمت گــذاری خودرو دســتوری 

باشد.  
ایــن کارشــناس صنعــت خــودرو گفــت: 
از اصلی تریــن وظایــف شــورای رقابــت  یکــی 
قیمت گــذاری برای محصوالتی اســت که بازار 
انحصاری دارند و شــکایت ویژه ای را از دولت 
دارنــد، امــا این قیمت گذاری دســتوری تبعات 
منفــی زیــادی دارد کــه باعــث می شــود آثــار 

منفی آن از اثرات مثبت بیشتر شود.
حالی کــه  در  کــرد:  بیــان  خلخالــی 
خودروســازی انحصــاری اســت، قیمت گــذاری 
ایــن  برداشــت  و  انجــام می دهیــم  دســتوری 
اســت که این کار به نفع مصرف کننده اســت 
کــه در واقــع بــه ضــرر مصرف کننــده می شــود 
چــرا کــه بــازار ۲نرخــی می شــود و یــک قیمت 
اباغی و دستوری وجود دارد که شکافی بین 
آنهــا بــه وجود می آیــد و باعث ایجــاد داللی و 

سوداگری، رانت و فساد می شود.

قیمتگذاریدستوریعقانی
واخاقینیست

او بــا بیــان اینکه قیمت گذاری دســتوری 
عقانی و اخاقی نیســت، گفت: تولیدکننده 
وقتــی محصولــی را تولیــد می کنــد بایــد ایــن 
اجازه را داشته باشد که خود قیمت را تعیین 
کنــد؛ شــورای رقابــت بــه جــای تعییــن قیمــت 
بایــد روی تیــراژ محصــوالت و میــزان عرضــه 
محصــوالت ورود کنــد و بــرای تولیــد کننده ای 
عرضــه میــزان  دارد،  دســت  در  را  بــازار   کــه 

تعیین کند.

قیمتبازارازنرخکارخانه
تبعیتنمیکند

فربــد زاوه، دیگــر کارشــناس خــودرو در 
ایــن بــاره گفــت: تجربــه نشــان داده در هــر 
قیمت گــذاری  و  شــده  وارد  دولــت  حــوزه ای 
انجام داده اســت، با احتکار و افزایش قیمت 
مواجــه بوده ایم به طور مثال در زمانی که موز 
بــا ارز ۴۲۰۰تومانــی وارد می شــد بــه هر کیلو 
7۰هزار تومان هم افزایش یافت، اما االن که 
بــا ارز ۳۰هــزار تومانی وارد می شــود هر کیلو 

کمتر از ۲۵هزار تومان قیمت دارد.
او در ادامــه افــزود: فرمــول قیمت گذاری 
شــورا نیــز با توجه بــه تاثیر ضریــب نرخ تورم 
بخشی از میزان تورم موجود عقب تر است و 
این در حالی اســت که اساســا قیمت بازار از 
نــرخ کارخانه تبعیت نمی کند و شــاخصه های 
اقتصــادی و تــورم حاکــم، بــر تعییــن ایــن نرخ 

موثر است.
اینکــه چنیــن اظهاراتــی  بــا عنــوان  زاوه 
فرافکنــی و بــرای فــرار از مســئولیت اســت، 
اضافــه کــرد: بــه ادعای وزارت صمــت بیش از 
۵۰۰هــزار خودرو در انبار خودروســازان خاک 
می خــورد کــه اگرچــه بهانه کمبــود قطعات در 
این خصوص مطرح می شــود، اما دلیل اصلی 
آن نرخ گذاری است که فروش خودرو را فاقد 
توجیه می کند این در حالی است که اگر نرخ 
شــناور بــود بــا عرضــه تمامــی تولیــدات قطعا 

قیمت ها بسیار پایین تر از نرخ کنونی بود.

رئیــساتحادیــههتلــداراندربــارهخبرهای
کرایههــا نــرخ افزایــش دربــاره منتشرشــده
هتلهــا تعرفــه شــدن نرخــی دو احتمــال و

توضیحاتیارائهداد.
فرخ نسب در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جــوان، گفت: افزایــش نرخ و اباغ نرخ نامه های 

تــازه ای نیســت و هــر  جدیــد هتل هــا موضــوع  
ســاله در مــدت زمان مشــخص ایــن نرخ ها اباغ 
می شــوند که معموال این کار در آســتانه ســال نو 

میادی اتفاق می افتد.
او ادامه داد: در ســایه شــیوع کرونا با این 
وضــع مســافرت مــردم و همیــن طــور ســفر های 

بــازار  عمــا  محدودیت هــا  اعمــال  و  خارجــی 
هتلــداران در حالــت فــوق راکــد بــه ســر می بــرد 
و ایــن گــروه بســیار بــه ســختی امــرار معــاش 

می کنند.
بــا  رزرو هــا  اکنــون،  گفــت:  فرخ نســب 
تخفیف هــای ۳۰ تــا ۵۰درصــدی اتفــاق می افتد و 

همواره هتل ها برای پیدا کردن مشتریان خود با 
یکدیگر رقابت می کنند.

ایــن مقــام مســئول افــزود: حتــی اگــر نرخ 
نامــه ای هــم بــه مــا اعــام و ابــاغ شــود هیــچ 
کــدام از هتلــداران این افزایــش قیمت را اعمال 

کرد. نخواهند 

او در پایــان گفــت: موضــوع حســاب کردن 
کرایــه مســافران خارجــی بــه صــورت ارزی هــم 
بــه طــور کل منتفــی اســت و اگــر چنیــن اتفاقی 
هــم رخ داده اســت، کــه بعیــد می دانــم، کامــا 
غیرقانونــی بــوده اســت و اتحادیــه حتمــا به این 

موضوع ورود می کند.

بــهگفتهنائبرئیــسبنیادملیگندمکاران
ایــران،70درصــدگندمــیکــهدرکشــورتولیــد
میشــوددرجــهیــکودارای۱۲درصــدپروتئیــن
اســتازایــنرونامرغوبــینانریشــهدرعوامل

دیگریدارد.
علیقلــی ایمانی درباره دالیــل کاهش تولید 
و  خشکســالی  ۲عامــل  گفــت:  ایلنــا  بــه  گنــدم 
افزایش قیمت نهاده های تولید در فصل کاشت، 
تولید گندم در سال جاری را تحت تاثیر قرار داد. 
قیمــت نهاده هــای تولید تــوان کشــاورزان را برای 

خرید این محصول کاهش داد.
آیــا  کــه  پرســش  ایــن  بــه  پاســخ  در  او 
خشکســالی در کیفیــت محصــول گنــدم تاثیــری 
گذاشــت؟ بیــان کــرد: خوشــبختانه خشکســالی 
تاثیری در درجه کیفی گندم نگذاشت. 7۰ درصد 

گندمــی کــه در کشــور تولیــد می شــود درجــه یک 
و پروتئیــن آن بــاالی ۱۲درصــد اســت؛ همچنیــن 
گلوتــن قابــل توجهــی دارد. ۳۰درصــد آن گنــدم 
درجــه ۲ و ۳ اســت. ایــن نکتــه را در نظر داشــته 
باشــید که گندم درجه ۳ نیز برای پخت نان های 

تخت مرغوب است.
دبیــر خانــه کشــاورز گلســتان با بیــان اینکه 
کیفیت نان درکشــور ارتباطی به مرغوبیت گندم 
ندارد، گفت: برای پخت نان صرفا استفاده از آرد 
مرغوب شرط نیست به بیان دیگر در کیفیت نان 
آرد چنــدان تعیین کننــده نیســت. نگهداری گندم 
در ســیلوها، فــرآوری گنــدم در کارخانه هــای آرد، 
نگهــداری آرد در خبازی هــا، و چگونگــی طبخ نان 

جزو عوامل موثر در پخت نان هستند.
او دربــاره تــاش دولــت بــرای ثبــات قیمــت 

نــان در ســال های اخیــر، افزود: ثبــات قیمت نان 
نارضایتی نانوایان را به همراه آورد به همین دلیل 
بسیاری از آنها وزن چانه  و کیفیت آن را کاهش 
دادنــد بــرای نانوا اهمیتی نــدارد که چه نوع نانی 

به دست مصرف کننده می رسد.
ایمانی تصریح کرد: دولت یارانه را مستقیم 
بــه نانوایــان می دهــد تــا نــان بــا قیمــت مناســب 
به دســت مصرف کننــدگان برســد از ایــن رو بــرای 
نانوایــان اهمیتــی نــدارد کــه کیفیــت نــان چگونه 
اســت. اگــر یارانــه آرد بــه نانوایــان متوقــف شــود 
و مســتقیم بــه مصرف کننــده اعطــا شــود در ایــن 
حالــت نانوایــان متقاعــد خواهنــد شــد کــه نــان 

مرغوب تری تولید کنند.
او در ادامــه خاطر نشــان کــرد: اکنون دولت 
آرد را کیلویی هزار تومان به نانوایان می فروشد. 

نانــوا می توانــد آرد را کیلویــی 6 هــزار تومــان در 
بازار آزاد بفروشــد چرا به خود ســختی طبخ نان 

را بدهد.
دبیــر خانــه کشــاورز گلســتان، بیــان کــرد: 
هــم اکنون برداشــت گنــدم پایان یافته اســت اما 
مراکــز خریــد همچنــان دایــر هســتند زیــرا برخی 
از کشــاورزان بیــش از مــازاد نیاز گنــدم نگهداری 
کردنــد و ایــن احتمــال وجــود دارد کــه در روزهای 
آینــده آن را بــه شــرکت بازرگانــی دولتــی تحویــل 

بدهند.
مناطــق  در  کشــت  فصــل  آغــاز  دربــاره  او 
سردســیر کشــور، افزود: در مناطق سردسیری با 
پایان فصل برداشــت، کشــت جدید آغاز می شود 
نزدیک به ۱.۵میلیون هکتار اراضی ما در مناطق 
ســرد زیرکشــت رفت و هم اکنون گندم آن ســبز 

شــده اســت. در روزهــای آینــده کشــت مناطــق 
معتــدل و گــرم آغــاز خواهــد شــد و امیدواریم در 
ســال جــاری کشــت گنــدم در 6 میلیــون هکتار را 

)برنامه وزارت جهاد کشاورزی( محقق کنیم.
ایمانــی بابیــان اینکــه شــورای قیمت گــذاری 
مســئول نرخ گــذاری گنــدم اســت، تصریــح کــرد: 
اعضــای ایــن شــورا متشــکل از بخــش دولتــی و 
ایــن شــورا  قیمــت مصــوب  خصوصــی هســتند. 
کارشناسی علمی و منطبق باهزینه تولید است.
  ایــن فعال اقتصــادی در پایان بابیان اینکه 
محاســبه  دربــاره  نگرانــی  قیمت گــذاری  شــورای 
قیمــت را از بیــن بــرد، خاطــر نشــان کــرد: ســال 
گذشــته قیمــت گنــدم ۱۰۰درصــد افزایــش پیــدا 
کــرد. ایــن در حالــی  اســت که امســال نــرخ گندم 

۵۰درصد افزایش پیدا کرده است.

»نانوایانوزنچانهوکیفیتراکاهشدادهاند«
نائب رئیس بنیاد ملی گندمکاران پیشنهاد داد که دولت یارانه آرد را به مصرف کننده بدهد

توضیحاترئیساتحادیههتلداراندربارهافزایشنرخکرایهها

شاهجویی،کارشناسصنعتخودرو:
فرمولمحاسبهقیمتخودرودرشورای

رقابتقدیمیاست
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تاسیس ۲۰ مرکز تجاری در 
خارج از کشور تا پایان سال

رئیس امور رایزنان ســازمان توســعه تجارت ایران 
پیش بینــی کــرد کــه تــا پایان ســال ۲۰ مرکز تجــاری در 

خارج از کشور راه اندازی شود.
بــا  گفت وگــو  در  قصــاب  جوانمــرد  محمدمهــدی 
بازرگانــی،  انتخــاب رایزنــان  خبرگــزاری مهــر، در مــورد 
اعــزام ۱۲۰رایــزن  بــه  اینکــه هــدف دســتیابی  بیــان  بــا 
بازرگانــی بــه کشــورهای هــدف در چهــار ســال آینــده 
اســت، اظهــار کــرد: اکنــون ۶ رایــزن بازرگانــی داریــم که 
طبق برنامه ریزی های انجام شده، امسال تعداد رایزنان 
بــه ۱۰ یــا ۱۲نفــر می رســد. رئیــس امــور رایزنان ســازمان 
توســعه تجــارت ایــران افزود: امســال بر اســاس بودجه 
ســال گذشــته انجــام می شــود و برنامــه دولــت جدیــد 
اعــزام ۱۲۰ رایــزن اســت کــه ابتــدا بایــد زیرســاخت ها، 
دستورالعمل ها، مبانی مربوط به نحوه انتخاب و اعزام، 

میزان بودجه و … آماده و از سال آینده اجرایی شود.
ســایر  در  تجــاری  مراکــز  راه انــدازی  مــورد  در  او 
کشــورها گفــت: پیش بینی این اســت که تا پایان ســال 
۲۰ مرکز تجاری در خارج از کشور راه اندازی شود و این 
مراکــز عینــاً کار رایــزن بازرگانــی را در کشــورهای هــدف 

انجام خواهند داد.
جوانمــرد افــزود: اکنــون در چنــد کشــور از جملــه 
ارمنســتان، امــارات و تاجیکســتان مرکــز تجــاری داریــم 
و مجوزهــای یک ســاله صــادر شــده اســت کــه پــس از 
یــک ســال عملکــرد مرکــز بررســی می شــود و در صورتی 
کــه عملکــرد مثبتــی داشــته باشــند، مجوز دائمــی صادر 
می شــود. رئیــس امــور رایزنــان ســازمان توســعه تجارت 
ایران ادامه داد: فراخوان راه اندازی مراکز تجاری ارسال 
شــده اســت و از تمــام تجــار و کســانی کــه حائز شــرایط 
هســتند و در کشــورهای هدف برنامه قابل اجرا دارند و 
می توانند ظرفیت های ایران را در آن کشــورها گسترش 
دهنــد دعوت به مشــارکت شــده اســت و بــه آنها مجوز 
می دهیم. در همین رابطه کارگروهی در سازمان توسعه 
تجارت مستقر است و تمام برنامه ها را بررسی می کند 
و اجرایی بودن آنها را تأیید می کند و اگر متقاضی، توان 
الزم را داشــته باشــد مجوز یک ســاله به صورت موقت 
صــادر می شــود و پــس از یک ســال اگر عملکــرد موفقی 

داشته باشد مجوز دائمی صادر می شود.
جوانمــرد در مــورد مزایــای مراکــز تجــاری، گفــت: 
مرکــز تجاری راهی برای اســتفاده از ظرفیت های بخش 
خصوصی است. افرادی از بخش خصوصی که به دنبال 
ایــن بودنــد کــه نماینــده ایــران در کشــور هدف بشــوند 
دلیــل محدودیت هــای  بــه  را  پاســپورت سیاســی  ولــی 
تحریــم نمی خواســتند، می تواننــد از طریــق مرکز تجاری 
فعالیت کنند. او افزود: مجوز مرکز از ســازمان توســعه 
تجــارت صــادر می شــود یعنــی ایــن مراکــز زیرمجموعــه 
وزارت صمت هستند و از سویی دیگر با توجه به اینکه 
نماینــدگان وزارت امــور خارجــه در صــدور مجــوز دائمی 
نقش دارند، مســئوالن مراکز به عنوان مشــاوران ســفرا 

نیز محسوب می شوند.
رئیــس امور رایزنان ســازمان توســعه تجارت ایران 
ارائــه  بازرگانــی  رایــزن  کــه  تمــام خدماتــی  داد:  ادامــه 
می دهــد از ســوی رئیــس مرکــز تجــاری بــدون داشــتن 
کســی  می شــود.  ارائــه  تجــار  بــه  سیاســی  پاســپورت 
)از بخــش خصوصــی( کــه می خواهــد مرکــز تجــاری را 
می دهــد؛  ارائــه  را  خــود  درخواســت  کنــد،  راه انــدازی 
ســپس در کمیته هــای ســازمان توســعه تجارت بــه ارائه 
برنامه هــای خــود می پــردازد و در صــورت تأییــد نهایــی، 
مجــوز بــرای تأســیس و فعالیــت مرکــز صادر می شــود و 
متقاضــی بــه عنوان رئیس مرکز فعالیت را آغاز می کند. 
تمرکز ما بیشــتر روی اســتراتژی و برنامه متقاضی است 
و اینگونــه نیســت کــه صرفــاً به دنبــال گرفتن مــدرک از 

بخش خصوصی باشیم.
جوانمــرد با بیــان اینکه مراکز تجاری تحت حمایت 
ســازمان توســعه تجــارت هســتند، تاکیــد کــرد: توســعه 
مراکز تجاری به شــکل قانونمند و با داشــتن برنامه های 

مدون و استراتژی منسجم انجام خواهد شد.

بی نظمی در تأمین نهاده ها 
و افزایش سرانه مصرف 

مشکل بازار تخم مرغ
رئیــس هیئت مدیــره اتحادیه مرغ تخم گذار میهن 
می گوید، در تولید تخم مرغ کمبودی وجود ندارد حتی 
نســبت به ســال گذشــته تولید بیشتر شــده است ولی 
ســرانه مصــرف افزایش داشــته همچنیــن بی نظمی در 
تأمیــن نهاده هــا در مــدت گذشــته باعث ایجاد مشــکل 

شده است.
دربــاره  میــزان،  بــا  گفت وگــو  در  کاشــانی  حمیــد 
نیمــه  در  گفــت:  بــازار  بــه  تخم مــرغ  عرضــه  وضعیــت 
دوم ســال، ســرانه مصــرف تخم مــرغ بــه دلیــل اینکــه 
پروتئین هــای دیگــر به شــدت افزایــش قیمت داشــته اند 
افزایش پیدا می کند. او افزود: اکنون در تولید تخم مرغ 
کمبودی وجود ندارد حتی نسبت به سال گذشته تولید 
بیشــتر شــده است، ولی ســرانه مصرف افزایش داشته 
همچنیــن بی نظمــی در تأمین نهاده ها در مدت گذشــته 

باعث ایجاد مشکل شده است.
رئیــس هیات مدیــره اتحادیــه مرغ تخم گــذار میهن 
گفــت: تخم مــرغ در غرفه هــا و میادین به قیمت مصوب 
توزیع می شــود بیش از ۲هزار تن تخم مرغ وارد کشــور 
شــده اســت کــه از چنــد روز گذشــته توزیــع را بــه بــازار 
شروع کرده ایم و امروز حجم توزیع بیشتر شده است.
کاشــانی بیــان کــرد: تخم مــرغ فله شــانه ای ۴۳هزار 
تومان عرضه شده و تخم مرغ بسته بندی شانه ای ۴۷هزار 
تومــان  عرضه می شــود. رئیــس هیات مدیره اتحادیه مرغ 
تخم گــذار میهــن گفــت: دخالتــی در توزیــع تخم مــرغ در 
سطح شهر و خرده فروشی ها را نداریم. فقط در غرفه ها، 
میادین و فروشگاه ها عرضه  را انجام می دهیم. او درباره 
حــذف ارز ۴ هــزار و ۲۰۰ تومانــی گفــت: اگــر در تأمیــن 
نهاده ها به دلیل تأمین نشدن ارز بی نظمی صورت گرفته 
باشــد تولیدکننده خواســتار این است که نهاده آزاد شود 
تا به صورت مســتقیم از بازار آزاد نهاده ها را تأمین کند و 

به صورت نرخ آزاد محصول خود را بفروشد.
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سهمیه نهاده های دامی 
 دامداران و مرغداری ها

تا پایان مهر داده شد
سرپرست دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه 
بازرگانــی وزارت جهــاد کشــاورزی، خاطرنشــان کرد که 
ســهمیه نهاده تعیین شــده برای دامداران و مرغداران 

تا پایان مهر داده شده است.
حســن عباســی معروفان در گفت وگــو با خبرگزاری 
ایلنــا، گفــت: نهاده هــای دامی عبارتند از کنجاله ســویا، 
روغــن، ذرت، جــو کــه بعــد از روغن گیــری از دانه هــای 

روغن، کنجاله آن قابلیت خوراک شدن دام را دارد.
او ادامه داد: در ۷ماه نخست سال جاری بیش از 
۱۰میلیــون تــن نهاده دامی توزیع شــده که از این مقدار 
نزدیک به 5میلیون و 9۰۰هزار تن ذرت و بقیه آن جو، 

کنجاله سویا بوده است.
ایــن مقــام مســئول ســامانه بــازارگاه را بــه عنــوان 
ســامانه توزیــع نهاده هــای دامــی معرفــی کــرد و افــزود: 
معاونت امور دام و طیور وزارت جهاد کشاورزی با توجه 
بــه میــزان جوجه ریــزی مرغداری هــا و همچنیــن پروانــه 
بهره برداری ها دامداران در اســتان ها میزان سهمیه آنها 

را مشخص می کنند.
عباســی معروفان ادامــه داد: تولیدکننــدگان دام و 
مــرغ هزینــه خرید نهاده ها را در ســامانه بــازارگاه واریز 
می کننــد. تمــام اطالعــات بعــد از واریــز پول در ســامانه 
مشــخص می شــود کــه چه زمانــی نهاده خریداری شــده 

به دست آنها می رسد.
بــه گفته او اکنون ســهمیه دامــداران و مرغداری ها 
تــا پایــان مهر داده شــده اســت. قیمت نهاده هــا در این 

سامانه به قیمت دولتی عرضه می شود.
مصــوب  نــرخ  بــه  اشــاره  بــا  مســئول  مقــام  ایــن 
نهاده هــای دامی تصریح کرد: ذرت کیلویی ۱9۰۰تومان، 
کیلویــی  ســویا  کنجالــه  و  ۱85۰تومــان  کیلویــی  جــو 

۳۴۰۰تومان به فروش می رسد.
ایــن پرســش کــه  بــه  عباســی معروفان در پاســخ 
برخــی مرغــداران و دامــداران برایــن باورنــد کــه میــزان 
ســهمیه درنظــر گرفته شــده بــرای آنها کافی نیســت آیا 
چنیــن دیدگاهــی را تایید می کنید؟ تصریــح کرد: درباره 
کافی بودن ســهمیه در نظر گرفته شــده بخش بازرگانی 
ایــن انتقــاد  وزارت جهــاد نمی توانــد پاســخگو باشــد و 
متوجه بخش ما نمی شــود باید بگویم معاونت توســعه 
بازرگانــی وزارت جهــاد کشــاورزی، مســئول دادن نهــاده 
به تولیدکنندگان دام و طیور اســت که ســهمیه در نظر 
گرفتــه شــده بــرای آنهــا را تــا پایــان مهــر پرداخــت کرده  
است. این مقام مسئول با اشاره به خرید آزاد نهاده از 
سوی برخی تولیدکنندگان دام و طیور، خاطرنشان کرد: 
ذرت، جــو و کنجالــه ســویا در کشــور تولید می شــود اما 
نرخ مصوب ندارند و عرضه و تقاضا مشخص کننده نرخ 
نهایی آن ها هســتند. او ســهمیه در نظر گرفته معاونت 
امــور دام بــرای تولیدکننــدگان امــور دام را نرمال عنوان 
کرد و افزود: ســهمیه در نظر گرفته شــده برای پرورش 

مرغ ۲ کیلویی ۴.5 کیلو دان است.
ایــن پرســش کــه  بــه  عباســی معروفان در پاســخ 
چــه میــزان ارز بــرای واردات نهاده هــای دامــی تخصیص 
داده شــد؟ گفت: بیش از ۶میلیارد و 5۰۰ میلیون دالر 

نهاده های دامی وارد کشور شد.

ترخیص تمام کامیون های 
وارداتی به پایان سال موکول شد

رئیــس ســازمان راهــداری و حمل و نقــل جاده ای 
عنوان کرد که از ۶۵۰۰ کامیون وارداتی ثبت ســفارش 
شــده تاکنــون ۱۳۰۰دســتگاه ترخیص شــده و مابقی تا 

پایان سال از گمرک خارج خواهند شد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، داریــوش امانــی در 
برنامــه زنده شــبکه خبر درباره نوســازی نــاوگان حمل و 
نقــل جاده ای گفــت: اکنون ۳۷۲هــزار کامیون فعال در 
جاده ها داریم که ۱۶9هزار دستگاه آن فرسوده است.

او افزود: نوسازی را از چند مسیر طی می کنیم که 
شامل واردات خودروهای اروپایی زیر سه سال ساخت 

و همچنین خرید از تولید کنندگان داخلی است.
رئیــس ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
در مــورد واردات کامیــون دســت دوم اروپایــی گفــت: 
تاکنــون ۶5۰۰ دســتگاه خــودروی ســنگین کمتــر از ســه 
ســال کارکرد ثبت ســفارش شــده و هزار و ۳۰۰دستگاه 
آن تاکنــون ترخیص شــده و مابقــی در گمرکات در حال 

ترخیص هستند.
امانی تصریح کرد: اگر مشکالتی پیش نیاید ظرف 
چهــار مــاه آینــده مابقــی کامیون هــای مانــده در گمــرک 
ترخیــص خواهنــد شــد. معــاون وزیــر راه و شهرســازی 
گفــت: کامیون هــای وارداتــی بــا برنــد روز دنیــا منطبــق 
در  نمایندگی هایــی  خارجــی  تولیدکننــدگان  و  هســتند 

داخل کشور دارند که مشخص شده است.
او ادامــه داد: بعــد از ورود دادســتانی بــه پرونــده 
دپــوی کامیون ها در گمرک ها فرآیند ترخیص کامیون ها 
ســرعت پیدا کرده اســت. سایر دســتگاه های ذی ربط در 
این پرونده، مشکالتی داشتند که برطرف شده و فرآیند 

ترخیص به خوبی در حال انجام است.
از  کامیــون  خریــداران  از  حمایــت  دربــاره  امانــی 
تولیدکننــدگان داخلــی تأکیــد کرد: از محــل تولید داخل 
۱۰هــزار دســتگاه نوســازی می شــود که بخش زیــادی از 
آنهــا تــا پایان ســال و مابقی تا نیمه دوم ســال آینده به 

فروش خواهند رسید.
به گفته این مقام مسئول به دارندگان خودروهای 
تــا  تســهیالت  کامیون هــا،  ایــن  خریــد  بــرای  فرســوده 
8۰درصد قیمت کامیون داده شده که نرخ سود آن ۶ تا 

8درصد و برای سایر افراد 9درصد است.
او متذکــر شــد: ۱۰درصــد هزینــه کامیــون نــو نیــز 
بــه صــورت اســقاط کامیون فرســوده بوده کــه جز آورده 
متقاضی محســوب می شــود و مابه التفاوت باقیمانده را 
متقاضی دریافت این کامیون ها پرداخت خواهند کرد.

این در حالی است که سوم آبان در خبری از اتمام 
مهلــت یــک ماهــه گمــرک بــه واردکننــدگان کامیون های 
دســت دوم اروپایــی بــرای ترخیص ایــن کامیون ها داده 

شده بود.
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ســازمان  کل  رئیــس  و  وزیــر  معــاون 
توســعه تجــارت ایران از حذف شــرط ســقف 

و سابقه واردات از ابتدای ۱۴۰۱ خبر داد.
به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، 
کمیســیون  جلســه  در  پیمان پــاک  علیرضــا 
اتــاق  صــادرات  توســعه  و  تجــارت  تســهیل 
بازرگانــی تهران که در محل ســازمان توســعه 
تجــارت ایــران برگــزار شــد، بــا بیــان اینکه هر 
صادرکننــده ای به میزانی که افزایش صادرات 
را نســبت بــه ســال گذشــته تجربــه کنــد، از 
ســقف باالتری بــرای واردات برخوردار خواهد 
شد، گفت: شرط سقف و سابقه برای واردات 
ایــن دســته از صادرکننــدگان از ابتــدای ســال 

۱۴۰۱ برداشته خواهد شد.
ســازمان  کل  رئیــس  و  وزیــر  معــاون   
دولــت  کــرد:  اظهــار  ایــران  تجــارت  توســعه 
ســیزدهم معتقــد اســت که در اوضــاع عادی، 
اعمال شرط سقف و سابقه برای واردات کاال 
از ســوی ایــن دســته صادرکننــدگان یــک رویه 
نادرســت اســت امــا بــا توجــه به شــرایطی که 
وجود دارد، این شرط اعمال شده، در حالیکه 
تصمیــم وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت این 
است که از سال آینده، شرط سقف و سابقه 

برای واردات به طور کامل حذف شود.
 او افــزود: در اوضــاع کنونــی کــه دولــت 
مجبور به اعمال سقف و سابقه برای واردات 
کاال اســت، هــر صادرکننــده ای کــه نســبت به 
ســال گذشــته، از صادرات بیشــتری برخوردار 
معــاف  ســابقه  و  ســقف  شــرط  از  باشــد، 

خواهــد بــود کــه بــر ایــن اســاس آیین نامــه و 
دســتورالعمل مرتبــط با ایــن موضوع، در حال 

تدوین است و به زودی ابالغ می شود.
 پیمان پــاک در بخش دیگری از ســخنان 
خــود بــا بیــان اینکه تک نرخــی شــدن ارز باید 
حتمــا صــورت گیــرد، تاکیــد کرد: ایــن موضوع 
باعــث خواهد شــد که مشــکالت متعددی که 
هم اکنــون پیــش روی تجــارت خارجــی کشــور 
قــرار دارد، برطــرف شــود؛ این در حالی اســت 
کــه وزارت صنعت، معدن و تجارت مطالبه گر 
حــذف ارز ترجیحــی بــوده امــا بــه هــر حــال 
دولــت هــم مجموعــه شــرایط را می ســنجد و 
برخــی معتقدنــد که باید چنــد ماه برای حذف 
کامــل ایــن ارز زمان داده شــود تــا بتوان همه 

مکانیزم ها را هماهنگ کرد.
ســازمان  کل  رئیــس  و  وزیــر  معــاون   
توســعه تجــارت ایــران در ادامــه بــا اشــاره بــه 
اعتبــار خریدار یک میلیــارد یورویی بیان کرد: 
ایــن رقــم در گذشــته دو میلیــارد یــورو بــوده 
کــه بــه دلیــل اینکــه از آن اســتفاده نشــده، 
بــه یــک میلیــارد یــورو تقلیــل یافتــه اســت، 
امــا ایــن فرصــت بســیار مناســبی اســت کــه 
صادرکننــدگان بتواننــد بــا نــرخ ۲.5درصــد از 

تسهیالت اعتبار خریدار بهره مند شوند.
را  صــادرات  بخــش  مالــی  تامیــن  او   
موضــوع بســیار مهــم دانســت و خاطرنشــان 
کرد: تامین مالی صادرات در دســتورکار جدی 
ســازمان توســعه تجارت ایــران قــرار دارد، اما 
اگــر بتوانیــم کنسرســیوم های صادراتــی قــوی 

تشــکیل دهیــم، از منابــع بانک هــا در بخــش 
مشــارکت بهره مند خواهیم شــد، به این معنا 
که یک بانک به جای اینکه وام به صادرکننده 
پرداخت کند، با او مشــارکت کرده و صادرات 
را رونق خواهد داد که اکنون یک بانک اعالم 
آمادگــی کــرده و مراحــل اجرایــی را تا حدودی 
آغــاز کــرده اســت.  پیمان پــاک گفــت: ایــران 
علی رغم ظرفیت عظیم صادراتی، کمتر از یک 
درصــد از صــادرات جهان را به خود اختصاص 
داده و حتی در برخی از محدود بازار هایی که 
حضور داریم نیز با پدیده رقابت منفی مواجه 
هستیم که الزم است به آن رسیدگی شده و 

ساماندهی شود.
 او اضافه کرد: بر این اســاس داالن های 
تــا  داریــم  قصــد  و  کــرده  تعریــف  را  تجــاری 
بتوانیــم در قالــب آنها، همراهــی کاملی میان 
اتاق هــای مشــترک بازرگانــی و صادرکننــدگان 
بــرای  الزم  زیرســاخت های  و  آورده  فراهــم 

تجارت منسجم را فراهم کنیم.
ســازمان  کل  رئیــس  و  وزیــر  معــاون   
توسعه تجارت ایران با اشاره به ضرورت رفع 
مشــکالت پیــش روی صادرکننــدگان در رفــع 
موانــع ارزی خاطرنشــان کــرد: هماهنگی های 
الزم بــا ســایر دســتگاه های ذی ربــط و بانــک 
مرکــزی بــرای اجــرای هر چه بهتــر ضوابط رفع 
تعهد ارزی در حال انجام اســت؛ ضمن اینکه 
بــه مــوازات، موضــوع ورود موقــت که مســاله 
بســیار مهمی اســت در حال پیگیری است به 
نحــوی که با دفتر مقــررات صادرات و واردات 

کارگروهــی  ایــران  گمــرک  و  صمــت  وزارت 
تشــکیل خواهــد شــد تا بتــوان مشــکالت این 

موضوع را بند به بند حل و فصل کرد.
 او افــزود: همچنیــن در نظــر داریــم کــه 
مشــکالت پیش روی توافقات تعرفه ترجیحی 
را حــل کــرده و از فرصتــی کــه بــرای تجارت با 
ســایر کشــور ها داریم، به نحو حداکثری بهره 
ببریــم، البتــه باید توجه داشــت کــه در چنین 
پیمان هایــی، تجارت یک جاده دوطرفه اســت 
و نبایــد بــه بهانه حمایــت از تولید داخلی یک 
یــک  بــا  پرپتانســیل  تجــارت  محــدود،  کاالی 

کشور را منتفی کرد.
 پیمان پــاک بــا بیــان اینکــه وزارت جهــاد 
کشــاورزی هــم کامــال آمادگی دارد تا مســائل 
و مشــکالت پیــش روی قرارداد هــای تجــاری و 
موافقت نامه هــای تجــارت ترجیحــی را حــل و 
فصل کند، گفت: همچنین درباره قیمت های 
پایــه صادراتــی نیــز به نظر می رســد کــه نباید 
بــه قیمــت ثابــت رو آورد، بلکــه بایــد فرمــول 
قیمت گــذاری را در حــوزه پایه هــای صادراتــی 

تعیین نمود.
ســازمان  کل  رئیــس  و  وزیــر  معــاون   
توســعه تجــارت ایــران در پایان یادآور شــد: در 
حوزه صــدور ضمانتنامه های مرتبط با صادرات 
خدمات فنی و مهندسی نیز تمام تالش ما این 
اســت که این ضمانتنامه با شرایطی به مراتب 
بهتر از گذشــته به دســت صادرکنندگان برسد 
تــا بتــوان از این فضا هــم در تجارت خارجی به 

بهترین شکل استفاده کرد.

معــادن  و  صنایــع  کمیســیون  عضــو 
مجلــس عنوان کرد که به درخواســت وزارت 
صمــت، کمیســیون صنایــع و معــادن و ایــن 
وزارتخانــه در حــال همــکاری بــا یکدیگر برای 
تدویــن شــیوه نامه نحــوه عرضه پتروشــیمی، 

سیمان و فوالد در بورس کاال هستند.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، اواخر مهر 
بــود کــه طــرح توســعه و تولیــد پایــدار زنجیره 
فــوالد کــه در دســتورکار صحــن علنــی قــرار 
داشــت به کمیســیون صنایع و معــادن ارجاع 
شد تا مورد بازنگری قرار گیرد؛ چراکه پس از 

روی کارآمدن دولت سیزدهم وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت، خواســتار به روزرســانی این 

طرح  بود.
کلیــات ایــن طــرح هــم پیــش از ایــن در 
دی ســال گذشــته در صحــن علنــی تصویب و 
مقرر شــد که طرح فوالدی پارلمان به صورت 

دوشوری مورد بررسی قرار گیرد.
در ایــن زمینــه نماینــده مــردم زنجــان و 
طــارم در مجلــس در گفت وگــو بــا خانــه ملت 
دربــاره علــت بازگشــت طــرح توســعه و تولید 
پایــدار زنجیــره فــوالد بــه کمیســیون صنایع و 

معــادن گفــت: بــه درخواســت وزارت صمــت، 
کمیســیون صنایــع و معــادن و ایــن وزارتخانه 
تدویــن  بــرای  یکدیگــر  بــا  حــال همــکاری  در 
شــیوه نامه نحــوه عرضه تمــام کاالهای پایه ای 
ماننــد پتروشــیمی، ســیمان، فوالد کــه امکان 
بــورس کاال وجــود دارنــد،  فــروش آن هــا در 
اینکــه  بیــان  بــا  طاهــری  هســتند. مصطفــی 
بــا تدویــن ایــن شــیوه نامه تالش می شــود که 
رابطــه کلــی برای عرضه تمــام کاالهای مذکور 
به دست آید، افزود: عالوه بر این شیوه نامه، 
برخی از موضوعات مربوط به عرضه ســیمان، 

فــوالد، پتروشــیمی و... بــه قانون گــذاری نیــاز 
دارد کــه مقرر اســت این موضوعــات در طرح 
فــوالدی کمیســیون صنایــع و معــادن مدنظــر 

قرار گرفته و این طرح  به روز شود.
معــادن  و  صنایــع  کمیســیون  عضــو 
مجلــس اضافــه کــرد: هرچنــد دولــت مدعــی 
شــده که شــیوه نامه مذکور را اجرایی خواهد 
کــرد امــا اگر دولــت و وزارت صمــت در اجرای 
ایــن شــیوه نامه و دســتورالعمل کوتاهی کند، 
اقدامــات الزم بــرای تبدیــل شــیوه نامه مذکور 

به قانون انجام می شود.

رئیــس هیات مدیــره انجمــن تولیدکننــدگان، 
محصــوالت  صادرکننــدگان  و  واردکننــدگان 
از الیه هــای  کــه برخــی  کــرد  اظهــار  دخانــی 
توزیــع و عامــان ســیگارهای تولیــد گذشــته 
را در بســته بندی جدیــد بــا قیمــت باالتــر بــه 

مصرف کننده می دهند.
بــا  گفت وگــو  در  تاجــدار  محمدرضــا 
افزایــش  علــل  مــورد  در  ایلنــا  خبرگــزاری 
چندبــاره قیمــت ســیگار در چنــد هفتــه اخیــر 
اظهار کرد: شــرکت JTI که ســیگارهایی مانند 
وینســتون، مگنــا، کمــل و... را تولیــد می کند، 
تغییــر داده  را  بســته بندی ســیگارهای خــود 
اســت. متاســفانه برخــی از الیه هــای توزیــع و 
عامــالن کــه ســیگارهایی با طرح هــای قبلی را 
در انبارهــای خــود موجود دارند از این فرصت 
استفاده کرده و این سیگارها را با بسته بندی 
جدیــد به مصرف کننــده اصلی معرفی و بدین 
ترتیب قیمت ها را افزایش می دهند. با اینکه 
از نظــر کیفیتــی هیــچ تغییــری ایجــاد نشــده 
امــا از آنجــا کــه مصرف کننــده بــه بســته بندی 
قبلی عادت بیشتری دارد، سوءاستفاده  هایی 
در بــازار صــورت گرفتــه و قیمــت را افزایــش 

می دهند.
او افــزود: ایــن کمپانی بیش از 5۰درصد 
از ســهم بــازار را در اختیــار دارد و بــه همیــن 
علــت، ایــن اتفــاق تاثیــر محسوســی بــر بــازار 

در  تغییــری  اخیــر  روز  چنــد  در  می گــذارد. 
عوارض و مالیات ایجاد نشده و هیچ کمبودی 
هــم وجــود نداشــته، تنهــا اتفاقــی کــه باعــث 
افزایــش چندبــاره قیمــت در بازار شــده اعالم 
ایــن شــرکت مبنی بــر تغییر بســته بندی بوده 

است.
تاجــدار بــا اشــاره به تغییراتــی که دوماه 
دیگر اعمال می شود گفت:  البته در دی قانون 
تجمیــع عوارض اجرایی می شــود. تاکنون یک 
تولیدکننده داخلی ۱5درصد مالیات بر ارزش 
افــزوده و ۱۰درصــد نیز در قالب قانون بودجه 
و برنامه ششــم توســعه پرداخت می کرد. این 
دو باهــم تجمیع نشــده بودنــد. ۱۰درصد فقط 
از تولیدکننــده اخــذ و روی قیمــت تمام شــده 
ســیگار اعمــال می شــد. ۱5درصــد مالیــات بــر 
ارزش بــر افــزوده در الیه هــای مختلف منظور 
می شــد یعنــی تولیدکننــده به عامل کشــوری 
بــا ایــن ۱5درصــد می فروخت، عامل کشــوری 
بــه عامــل اســتانی با یــک ســودی می فروخت 
کــه شــامل ۱5درصــد می شــد و همینطــور تــا 

مصرف کننده پیش می رفت.
او اضافه کرد:  در قانون جدید مالیات بر 
ارزش افــزوده این دو را باهم تجمیع کرده اند 
و از دی تولیدکننــدگان بایــد ۲5درصــد ارزش 
افــزوده را پرداخــت کننــد. در فــروش کاال از 
تولیدکننــده بــه عامل کشــوری تفاوتــی ایجاد 

نمی شــود چــرا کــه قبــال هــم پرداخت می شــد 
اســتانی،  عامــل  بــه  کشــوری  عامــل  از  امــا 
مابه التفــاوت ســود، دیگر ۱5درصد محســوب 
نمی شــود، بلکه در تولیدات داخلی ۲5درصد 
ودر تولیــدات بین المللــی کــه در داخــل تولید 

می شوند ۴۰درصد پرداخت خواهد شد.
انجمــن  هیات مدیــره  رئیــس 
تولیدکننــدگان، واردکنندگان و صادرکنندگان 
محصوالت دخانی ادامه داد: این اتفاق قطعا 
یــک اثــر افزایــش قیمتــی خواهــد داشــت. از 
طــرف دیگــر به علت تورم و افزایش دســتمزد 
عمومــا افزایش قیمــت رخ می دهد، البته این 
اتفــاق عمومــا مربــوط بــه اســفند و فروردیــن 
است اما احتمال اینکه به علت قانون تجمیع 
عــوارض، رونــد افزایشــی قیمــت زودتــر آغــاز 
شــود وجــود دارد. همچنیــن بــه ســال جدیــد 
میالدی هم نزدیک هستیم و احتمال افزایش 
قیمــت برای برندهای بین المللــی وجود دارد. 
همــه اینهــا بــا یکدیگــر احتمال گران تر شــدن 
ســیگار را از اواســط دی پررنگ تر می کنند اما 
میزان آن به فاکتورهایی مانند تورم، افزایش 
دستمزد، افزایش نرخ حمل ونقل و... ارتباط 

دارد.
او در پاســخ بــه ســوالی در مــورد وضــع 
سیگارهای وارداتی گفت: تقریبا دیگر سیگار 
مصــرف  کــه  ســیگارهایی  نداریــم.  وارداتــی 

داخــل  در  کــه  هســتند  کاالهایــی  می شــود، 
کشــور تولید شــده و دو نوع با برند داخلی و 
با برند بین المللی اســت. عوارض این دو نوع 

نیز متفاوت است.
تاجدار افزود:   افزایش بی رویه قیمت ها 
باعــث اقبــال بیشــتر مــردم بــه ســیگار قاچاق 
خواهــد شــد. مســلما هــر میــزان کــه افزایش 
قیمــت خــارج از قاعــده باشــد، قطعــا ســهم 
قاچــاق در بــازار را رونــق داده ایــم. متاســفانه 
مالیــات نخــی کــه در قانــون بودجــه اضافــه و 
در ابتــدای ســال اعمال شــد، به شــدت تولید 
کاهــش،  را  متوســط  و  کوچــک  شــرکت های 
فــروش برندهــای بین المللــی را افزایش داده 

و بازار را در اختیار کاالی قاچاق قرار داد.
او در ادامه خاطرنشان کرد: شرکت های 
تولیدکننــده داخلــی از افزایــش مالیات که به 
شــکل مالیات نخی بود بســیار متضرر شــدند 
ولــی اوضــاع شــرکت های بین المللــی را بهتــر 
کرد چراکه قیمت تمام شده کاالی آنها بیشتر 
اســت و ترجیــح می دهنــد بــه جــای مالیــات 
آمــار  بپردازنــد.  نخــی  مالیــات  ۲5 درصــدی 
۶ماهه امســال هم نشــان می دهد که اوضاع 
شرکت های بین المللی نسبت به شرکت های 
ایرانی با برند داخلی بسیار بهتر بوده، آنها با 
رشــد مواجه بودند اما متاســفانه شــرکت های 

داخلی با افت تولید مواجه شدند.

سوءاســتفاده از تغییر بســته بندی شرکت JTI از سوی عامان سیگار

همکاری مجلس و وزارت صمت برای تدوین شیوه نامه نحوه 
عرضه فوالد و پتروشیمی در بورس

حذف شرط سقف 
و سابقه واردات 

از ابتدای ۱۴۰۱
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امیرعبداللهیان: وزارت 
خارجه درپی تقویت 

بخش های اقتصادی است
وزیــرامــورخارجهدردیداردبیرامورمناطقآزاد
یادآورشدکهاینوزارتخانهبااستفادهازظرفیتهای
دســتگاهدیپلماســیکشــوربــرایارتقــایهمکاریهای
اقتصــادیبادیگرکشــورهادرصددتقویتبخشهای
جمهــوری نمایندگیهــای و خارجــه وزارت اقتصــادی

اسالمیایراندرخارجازکشوراست.
دیپلماســی  و  اطالع رســانی  مرکــز  گــزارش  بــه 
رســانه ای وزارت امور خارجه، ســعید محمــد در دیدار با 
حســین امیرعبدالهیان به آخرین تحوالت و پیشرفتهای 
مناطــق آزاد تجــاری و اقتصــادی کشــور و ظرفیت هــای 
فــراوان موجــود پرداخت و زمینه های گســترده همکاری 

و سرمایه گذاری در این مناطق را برشمرد.
ویــژه  و  تجــاری صنعتــی  آزاد  مناطــق  امــور  دبیــر 
اقتصــادی بــا تشــکر از تالش هــای وزارت امــور خارجــه 
خواســتار مســاعدت بیــش از پیــش ایــن وزارتخانه برای 
ایجاد و گسترش همکاری با دیگر کشورها جهت حضور 

فعال و سرمایه گذاری در این مناطق شد.
امیرعبدالهیــان هم در ایــن دیدار یکی از مهمترین 
اهــداف سیاســت خارجــی دولــت ســیزدهم را بســط و 
گســترش همــه جانبــه مناســبات اقتصــادی و تجــاری با 
دیگــر کشــورها بــه ویژه کشــورهای همســایه دانســت و 
گفت: با توجه به برنامه ارایه شــده به مجلس شــورای 
از ظرفیت هــای دســتگاه  اســتفاده  بــر  مبنــی  اســالمی 
دیپلماســی کشــور بــرای ارتقــای همکاری هــای اقتصادی 
بــا دیگــر کشــورها در صدد تقویت بخش هــای اقتصادی 
وزارت خارجــه و نمایندگی هــای جمهوری اســالمی ایران 

در خارج از کشور برآمده ایم.  
وزیــر امــور خارجــه بــا یــادآوری عالقه منــدی برخی 
کشــورها بــرای ســرمایه گــذاری در مناطــق آزاد تجاری و 
اقتصــادی کشــور از جملــه ظرفیت های فــراوان در میان 
ایرانیــان عزیــز خارج از کشــور، بر آمادگــی کامل وزارت 
خارجــه در تقویــت همکاری هــا و جذب ســرمایه خارجی 

در مناطق آزاد تاکید کرد.
در ایــن جلســه مهــدی صفــری، معاون دیپلماســی 

اقتصادی وزیر خارجه نیز حضور داشت.

رویترز: نفت تا پایان سال 
خیال عقب نشینی ندارد

نظرســنجیرویترزنشاندادقیمتنفتتاپایان
امســالتحتتاثیرمحدودشــدنعرضهوقیمتباالتر

گاز،نزدیک۸۰دالرخواهدماند.
از ۴۱  ایســنا، در نظرســنجی رویتــرز  بــه گــزارش 
تحلیلگــر و اقتصاددان پیش بینی شــد: میانگین قیمت 
هــر بشــکه نفت برنت در ســال ۲۰۲۱ بــه ۷۰ دالر و ۸۹ 
ســنت می رســد که باالترین پیش بینی برای قیمت این 
ســال از آوریل ۲۰۱۹ اســت. با این حال کمتر از قیمت 
۱۰۰ دالر است که بعضی از تولیدکنندگان و تحلیلگران 
پیــش بینــی کرده انــد امــا نزدیک به میانگیــن قیمت ۶۹ 
دالر و ۵۲ ســنت اســت کــه نفــت از ابتدای ســال ۲۰۲۱ 

تاکنون داشته است.

پیــش بینــی می شــود میانگیــن قیمــت هــر بشــکه 
نفت در سه ماهه چهارم امسال به ۸۰ دالر و ۹۲ سنت 
و در ســه ماهــه نخســت ســال آینــده بــه ۷۸ دالر و ۷۴ 

سنت می رسد.
واحــد  در  جهانــی  اقتصــاددان  شــروود،  متئــو 
اکونومیــک اینتلیجنــس در این باره گفت: عوامل اصلی 
تاثیرگذار بر قیمتهای نفت همچنین با کمبود انرژی در 
اروپا و ســوئیچ از گاز طبیعی به مشــتقات نفت مرتبط 
خواهنــد بــود. باایــن حــال ایــن وضعیت بحرانــی ممکن 
اســت از اواســط سال ۲۰۲۲ تسهیل شود زیرا آمریکا با 

تولید نفت بیشتر، واکنش نشان خواهد داد.
میانگیــن  رویتــرز  نظرســنجی  در  تحلیلگــران 
 قیمــت هــر بشــکه نفــت آمریــکا را ۶۸ دالر و ۶۲ ســنت

پیــش بینــی کردند کــه باالترین پیش بینــی برای قیمت 
ســال ۲۰۲۱ از مارس ســال ۲۰۱۷ است. میانگین وست 
تگــزاس اینترمدیــت در ســه ماهــه جــاری بــه ۷۸ دالر و 
شــش ســنت و در ســه ماهه نخست سال آینده به ۷۵ 

دالر و ۶۸ سنت می رسد.
تحلیلگــران بــرآورد می کننــد تقاضــای جهانــی برای 
ســوخت امســال پنــج تــا شــش میلیــون بشــکه در روز 
رشد کند. هر دو شاخص قیمت نفت تحت تاثیر ادامه 
محدودیت عرضه در سراسر جهان و همزمان شدن آن 
با بهبود تقاضا به ســطح پیش از شــیوع پاندمی کووید، 
در باالتریــن رکــورد چنــد ســال اخیــر معامله می شــوند. 
احیای تقاضا افزایش قیمتهای زغال سنگ و گاز طبیعی 

را هم به دنبال داشته است.
بــا وجــود محدودیتهــای عرضــه، تحلیلگــران درباره 
این که آیا اوپک پالس برنامه افزایش تدریجی تولید به 
میــزان ماهانــه ۴۰۰ هزار بشــکه در روز را تغییر خواهد 
ِــزی، رییــس شــرکت  کــرد، اختــالف نظــر دارنــد. جــان پ
اســتراتاس ادوایــزرز اظهــار کــرد: اوپک پــالس از قیمت 
حــدود ۸۰ دالر راضــی اســت و ایــن گــروه وضعیت بازار 
را رصــد کــرده و زمانــی که ایجاب کند، بــه عرضه اضافه 
می کنــد زیــرا نمی خواهــد قیمتهــا افزایــش پیــدا کنــد یــا 

سهم بازارشان را از دست دهند.
بر اســاس گزارش رویترز، ظهور واریانتهای بیشتر 
کووید، توافق هســته ای ایران و واکنش بانکهای مرکزی 
بــه تــورم رو بــه رشــد که تحــت تاثیــر افزایــش قیمتهای 
انــرژی بوده اســت، عوامــل تاثیرگذار مهمــی در ماه های 

آینده خواهند بود.

اخبـــــــــــــــــار

وزیــراموراقتصادیوداراییتاکیدکردکه
بخشــنامهایدردوهفتــهاخیــرتوســطمعــاون
دســتگاههای تمــام بــه جمهــوری رئیــس اول
اجرایــیابالغشــدمبنیبراینکهدســتگاههادر
مــدتمشــخصیامــوالمــازادخودرابفروشــند
ووزارتاقتصــاداختیــارداردراســابــرایفروش

اموالمازادهمهدستگاههاورودکند.
در  خانــدوزی  احســان  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
نشست ماهانه جامعه اسالمی مهندسین که در 
حســینیه ائمــه اطهــار برگزار شــد، افزود: مســاله 
اصلــی در نظــام اقتصــادی کشــور کســری بودجه 
اســت. اگر فشارهای تورمی در چندسال اخیر به 
اوج خــود رســیده اســت، بــه سیاســت های ارزی، 

مسائل بودجه ای و بانکی کشور بازمی گردد.
وزیــر امــور اقتصادی و دارایــی ادامه داد: در 
هــر دو حــوزه بانکی و بودجه ای، ســه رکن وزارت 
اقتصــاد، بانک مرکزی و ســازمان برنامه و بودجه  
هســتند کــه مســاله کســری بودجــه و مدیریــت 
بانک هــا را حــل و فصل می کنند. هر هدفی برای 
اشــتغال، تولید، رشــد، صــادرات باالتــر و اهداف 
اقتصادی، بر پایه ثبات اقتصادی شــکل می گیرد. 
و  کالن  شــاخص های  لحــاظ  بــه  کــه  جامعــه ای 
ســطح قیمت هــا بــه ویــژه نوســانات حــوزه ارزی 
از بــی ثباتــی یعنــی چشــم انداز مبهــم و غبارآلــود 
بــرای فعــاالن اقتصادی در رنج باشــد، حتما هیچ  
فراخــوان، ایــده و دعوتــی، منبــری و وعظــی کــه 
 برای تشویق به سرمایه گذاری صورت بگیرد عمال

بی اثر است و به سرانجام نمی رسد.
وی خاطرنشــان کــرد: تا کنتــرل بودجه و دو 
لنگــر کســری بودجــه و مســائل بانکی -کــه موتور 
تولیــد تــورم اســت-، بــه ثبــات حداقلــی نرســند، 
نمی شــود انتطــار داشــت حرکت هــای توســعه ای 
صــورت بگیرد. این ها پیش فرض و مقدمه واجب 
بــرای رســیدن بــه توســعه اســت. مــا روی ریلــی 
معیــوب کارهــا را در دســت گرفتیــم. مــن یکی از 
کســانی بــودم کــه در مجلــس بــه عنــوان مخالف 
کلیــات بودجــه نطق کردم. البتــه همان کلیات با 

درصد کمی تغییر مصوب شد.
ادامــه داد:  عضــو هیــات دولــت ســیزدهم 
معیــوب  اقتصــاد  و  بودجــه  چارچــوب  بنابرایــن 
اســت. از ابتــدا عامــدا در بودجــه اعــداد و ارقامی 
وارد کردنــد کــه از پیــش مشــخص بــود محقــق 
مــا  بــود.  خالــی  اعــداد  ایــن  پشــت  و  نمی شــود 
ناچاریــم روی ایــن ریــل معیــوب ســال ۱۴۰۰ را با 
کمتریــن هزینــه و تلفات پیش ببریم، انشــاءهللا 
در ۱۴۰۱ بودجه ریزی به نحو واقعی انجام خواهد 
شــد. هدف گــذاری ما برای امســال این اســت که 
اول مســئله درآمدهــای پایــدار را -کــه ظرفیتــش 
وجــود دارد امــا مقاومت هــا مانــع هســتند- فعال 

کنیم.
وی در همیــن رابطــه یــادآور شــد: مورد اول 

مســئله امــوال و دارایی هــای دولــت اســت، کــه 
ســاالنه دولت هــا همیشــه مکلــف بودنــد امــوال 
مــازاد، تکالیــف مــوارد ۱۶ و ۱۷ قانــون بودجــه را 
عملــی کننــد کــه متاســفانه بســیار انــدک محقق 
شــد. برای فروش اموال دستگاه ها مقاومت های 
شــدید می کردنــد. مقاومت هــا بــه ایــن دلیل بود 
کــه مدیــر یا وزیر احســاس می کرد که قرار اســت 
بخــش زیــادی از اتوریتــه مدیریتــی از او گرفتــه 

شود.
خانــدوزی گفــت: بــرای غلبــه بر ایــن ترس، 
رایزنــی اولیــه در جلســه ســتاد اقتصــادی صــورت 
گرفــت و بخشــنامه ای در دو هفتــه اخیــر توســط 
اجرایــی  دســتگاه های  تمــام  بــه  اول  معــاون 
ابــالغ شــد. مبنــی بــر اینکــه دســتگاه ها در مدت 

مشــخصی اموال مازاد خود را بفروشــند و وزارت 
اقتصاد اختیار دارد راسا برای فروش اموال مازاد 
همه دســتگاه ها ورود کند که بخشــی از کســری 

بودجه را جبران می کند.
کــرد:  خاطرنشــان  دارایــی  و  اقتصــاد  وزیــر 
زمانی در کشور ۵۰ درصد درآمد از محل فروش 
از  و ۲۰ درصــد  مالیــات  بــود، ۳۰ درصــد  نفــت 
محل هــای دیگــر بــود. امروز کــه درآمدهای نفتی 
به ۱۰ تا ۱۵ درصد کل هزینه های دولت رســیده، 
وزارت  بــر دوش  دولــت  مالــی  تامیــن  بــار  اکثــر 

اقتصاد یا اوراق منتشره افتاده است . 
وی ادامــه داد: بــال دوم ایجــاد تــورم خلــق 
نقدینگی اســت که از طریق شــبکه بانکی کشــور 
صــورت می گیــرد. هدایــت کــردن ایــن نقدینگــی 

بــه ســمت تولیــد و ممنوعیــت ورود ایــن پــول به 
بخش هــای غیــر مولــد اقــدام دومــی اســت کــه با 
رئیــس کل بانــک مرکــزی توافقاتی صــورت گرفته 
اســت . کــه بانک هــای دولتــی بــه طریــق اولــی و 
بانک هــای غیــر دولتــی هــم بــا تدویــن مقــررات 
یــا  را  خــود  ســرمایه های  مرکــزی،  بانــک  توســط 
ســرمایه گذاری های جدیــد و بــزرگ ببرنــد. اینکــه 
ایــن  بــه  نکننــد  بنــگاه داری  بانک هــا  می گوییــم 
معنــا اســت کــه »بنگاه مانی« ادامــه ندهند و در 
پــروژه ای ســرمایه گذاری کننــد و پــس از بــه ثمــر 
نشســتن و بازگشــت سرمایه پول خود را در جای 
دیگــر و پــروژه  دیگــری هدایــت کند و بــه این کار 

ادامه دهد.
خاندوزی خاطرنشــان کرد: این راهبرد مورد 
اتفاق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است . این دو 
موتور کمک می کند تا تولید تورم )ارزی و بانکی( 
آرام آرام از محوطــه خطــر دور شــوند. یکــی دو 
ســال زمــان می بــرد که بتوانیم مدل کســب و کار 
بانک هــا را از حالت فعلی به ســود تولید هدایت 

کنیم. 
پیــچ   و  یــادآوری ســختی  بــا  اقتصــاد  وزیــر 
مجــوز  اخــذ  راه  ســر  بــر  فــراوان  خم هــای  و 
ســرمایه گذاری، گفت: کســی به وطن عالقه دارد 
و قصــد ســرمایه گذاری دارد، بــه قــدری در پیــچ و 
اخــذ مجــوز و مالحظــات و امضاهــای فــراوان گیر 
می کنــد کــه انگیــزه خــود را از دســت می دهــد. 
مــا خــود دســت و پــای کشــور بــرای فعالیت هــای 

تولیدی، صادراتی و صنعتی را بسته ایم.
وی تصریــح کــرد، برنامــه وزارت اقتصــاد و 
دارایــی انجــام وظیفه ای اســت که قانــون تکلیف 
کــرده اســت . قانونــی در مجلــس در کمیتــه ویژه 
حمایت از تولید مصوب شده که دولت را مکلف 
می کنــد هــر جایــی که فعــال اقتصادی بــرای اخذ 
مجــوز مراجعــه می کند، صرفا با ثبت درخواســت 
و بدون پروســه زمان بر ســنتی کارش را شــروع و 
بــا نتایجی که به دســت می آورد بقیه پروســه در 

مجوز در حین کار انجام شود.

دبیــرشــورایعالــیفضایمجــازیبرلزوم
همگرایــیملــیدرمقابلــهبــاحمــالتســایبری
تاکیدکردویادآورشــدکهشــبکهملیاطالعات
راهانــدازیهــمشــود،بازهــمحمــالتســایبری

ادامهخواهدداشت.
بــه گــزارش مرکز ملــی فضای مجازی، ســید 
ابوالحســن فیروزآبــادی در نشســت مطبوعاتــی 
بــا مدیــران مســئول و صاحبان امتیاز رســانه های 
رســمی کشــور کــه در معاونت امــور مطبوعاتی و 
اطــالع رســانی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
برگزار شــد، در خصوص اهمیت فضای مجازی و 
چگونگی پرداختن آن در رسانه های کشور گفت: 
پیش تــر در دیدارهــای بیــن المللــی و مذاکــرات 
رســمی مباحــث مطــرح شــده بــه میــزان کثــرت 
ادوات جنگــی مربــوط می شــد امــا در ســال های 
اخیــر در دیدارهــای رســمی حتــی بیــن رؤســای 

جمهور آمریکا، چین، اروپا و روسیه محور اصلی 
مذاکرات مربوط به فضای سایبری و عدم تعارض 
بــه زیرســاخت های کشــورها اســت. تــا جایــی که 
در آخریــن مذاکــرات صــورت گرفته لیســتی برای 

حفاظت از نقاط مورد توافق تهیه کردند.
وی یکی از محورهای درگیری چین با آمریکا 
را ســلطه بــر حکمرانــی فضــای مجــازی در جهــان 
دانســت و افزود: فضای مجــازی و تکنولوژی های 
مربــوط بــه آن همچون G۵ و هــوش مصنوعی از 
مباحــث مــورد اختــالف در جهــان اســت. در حال 
حاضــر اروپــا نیــز بــه دنبــال ایجــاد قوانینــی برای 
کنتــرل شــرکت های بــزرگ زیرنظــر آفــکام اســت 
و مباحــث حریــم خصوصــی، حفاظــت از مرزهای 
سایبری و دارایی ملی در این حوزه بسیار مطرح 

است.
فیروزآبــادی بــا بیــان اینکه در حــال پیگیری 

بــرای شــکایت بیــن المللــی از طریــق وزارت امور 
خارجــه هســتیم، گفــت: عدم تمرکز، ناشناســی، 
ارزانــی حملــه و هزینــه بر بودن دفــاع، پیچیدگی 
و میــزان آمادگی، خاموشــی و عدم جلب توجه و 
نوع آسیب در این فضا نسبت به فضای فیزیکی 
کامالً متفاوت اســت و حتی کنوانسیون های بین 
المللــی در ایــن حــوزه به دلیل نفــوذ آمریکا برای 
حفــظ حکمرانــی و منفعــت خــود بــرای بررســی 

شکایات قدرت کافی را ندارند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر 
اینکــه آمریــکا نظامی تعیین کــرده که در صورت 
حمله سایبری می تواند به تنهایی تصمیم گیر در 
حوزه انتســاب آن به گروه و کشــور باشد و حتی 
ســطح مقابلــه را بــر اســاس تصمیــم این کشــور 
تدویــن کــرده اســت، تصریــح کــرد: در کشــورها 
در کنــار عــدم آمادگــی تکنولــوژی، نبــود نهــادی 

مناســب بــرای دفــاع وجــود دارد. چــرا کــه تحول 
دیجیتالــی کــه بایــد در کشــورها اتفــاق بیفتد در 
حــوزه دفاعــی هــم بایــد صــورت گیــرد و ایــن یک 

مشکل جهانی است.
وی در خصوص وضع کشور در حوزه امنیت 
ســایبری گفت: در ســال های گذشته به خصوص 
در دو ســال اخیــر شــدت حمــالت بــه کشــور زیاد 
شــده اســت. در واقــع میزان حمــالت و پیچیدگی 
آن بــه ایــران نســبت بــه بقیه کشــورها بــی نظیر 
است و اولین حمله وسیع و پیچیده سایبری که 
کشــور متحمل شــد همان اســتاکس نت بود که 

ده سال پیش صورت گرفت.
فیروزآبادی افزود: شبکه ملی اطالعات هم 
اگر راه اندازی شود این حمالت ادامه دار خواهد 
بود. چرا که این شــبکه جدا از اینترنت نیســت و 
یک شبکه جهانی مرتبط و متصل به دنیاست که 

در حوزه حکمرانی برای کشــور قلمروســازی کرده 
و توان اعمال حاکمیت را افزایش می دهد.

دبیر شــورای عالی فضای مجازی با اشــاره 
بــه اینکــه باید رســانه ها در این مواقــع همچون 
زمــان جنــگ ســرد در کنــار مردم و مســئوالن به 
دنبال انعکاس واقعیت با تاکید بر نکات مثبت 
اجرایی باشــند، افزود: در حوزه ســایبر به دلیل 
پیچیدگی ســرعت بازآوری سیســتم بســیار مهم 
اســت کــه در حمــالت اخیــر همچــون حملــه بــه 
راه آهــن، بنــادر و جایــگاه ســوخت کشــور ایــن 
موضــوع بــه خوبــی انجام شــده و در کوتاه ترین 
مــدت خدمــات و کســب و کارها بــه حالت اولیه 

است. برگشته 
وی با تشــکر از همراهی و صبوری مردم در 
مواجهه با حمالت سایبری به کشور بر همگرایی 

ملی برای مقابله با نفوذ دشمنان تاکید کرد.

معــاوناقتصــادیرئیسجمهــوریبــابیــان
اینکهکســریبودجهبزرگترینآســیبیاســتکه
دولتسیزدهمباآنمواجهشدهاست،گفتکه
آذرماهاخبارخوبیبهگوشمردمخواهدرسید.

روز  رضایــی  محســن  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
یکشــنبه پــس از حضــور در نشســت کمیســیون 
اقتصــادی به خبرنگاران گفت: مهم ترین مســائل 
کنونــی کشــور، رســیدگی بــه مســائل اقتصــادی 
مانند معیشت، رفاه و بهبود زندگی مردم و رشد 

اقتصادی است.
معــاون اقتصــادی رئیس جمهــوری بــا بیــان 

اینکــه در دولت ســیزدهم برای تحقق موضوعات 
مذکــور برنامــه ریزی های بســیاری صــورت گرفته 
است، افزود: هرچند رسیدگی به مسائل روزمره 
اهمیــت بســیار داشــته و بایــد با جدیــت پیگیری 
شــود اما توجه و رســیدگی به مسائل بنیادی هم 

از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی بــا تاکیــد به لزوم ایجاد یکپارچگی میان 
مجلــس، دولــت و قوه قضائیــه، بخش خصوصی 
و مــردم اضافــه کــرد: همانگونــه کــه انقــالب بــا 
بــا  مقــدس  دفــاع  در  و  شــد  پیــروز  یکپارچگــی 
یکپارچگــی به پیروزی رســیدیم، اکنــون هم برای 

حــل مشــکالت اقتصــادی کشــور و پیشــرفت در 
مسائل اقتصادی به یکپارچگی نیاز داریم.

از  را  یکپارچکــی  بایــد  داد:  ادامــه  رضایــی 
دولــت و مجلــس آغــاز کنیــم و در مراحــل بعــدی 
بــه ســراغ بخش خصوصی و تمامــی آحاد جامعه 

برویم.
وی با دعوت از همه ایرانیان خارج از کشور 
بــرای وارد کردن ســرمایه های فکــری و مالی خود 
به کشــور اظهار داشــت: فضا در داخل کشــور به 
سرعت در حال تغییر است و همه زیرساخت های 
الزم برای جهش اقتصادی در ایران فراهم اســت 

و از همه ایرانیان خارج از کشور دعوت می کنیم 
بــا انگیــزه و شــوق وارد وطن خود شــوند تا بتوان 

کشور را بهتر از گذشته بسازیم.
جمهــوری  رئیــس  اقتصــادی  معــاون 
خاطرنشــان کــرد: در نشســت امــروز مقــرر شــد 
همکاری های مشــترک میــان معاونت اقتصادی و 

کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه یابد.
رضایی خاطرنشــان کــرد: بزرگترین آســیبی 
کــه مــا در شــروع کار ایــن دولــت بــا آن مواجــه 
شــدیم، کســر بودجــه بــود که بیــش از ۴۰۰ هزار 
میلیارد تومان دولت با کسری بودجه مواجه شد 

که بخش زیادی از آن در حال حل شدن است.
 وی اضافــه کرد: اســتقراض از بانک مرکزی 
و چــاپ پــول بــدون پشــتوانه کامــالً قطع شــده و 
درآمدهــای جدیــدی را تعریــف کردیــم کــه فشــار 
روی مــردم وارد نشــود یعنــی دولــت نخواهــد بــا 
هزینــه کــردن از جیــب مــردم درآمدهــای خــود را 

تامین کند.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری خاطرنشان 
کــرد: برنامه هــای جدیــدی هــم داریــم کــه فکــر 
می کنــم در آذرمــاه اخبــار خوبــی بــه گــوش مردم 

خواهد رسید.

آمریــکاواتحادیــهاروپابــهتوافقبرایحل
اختــالفبلندمــدتبرســرتعرفههایواشــنگتن
منطقــه ایــن آلومینیــوم و فــوالد واردات روی

نزدیکشدهاند.
مایــل  کــه  آگاه  ایســنا، منابــع  گــزارش  بــه 
نبودنــد نامشــان فــاش شــود، اعالم کــرد مذاکره 
کننــدگان آمــاده رســیدن بــه توافقی هســتند که 
احتمــاال تــا پایــان هفته اعالم می شــود. دو طرف 
تــالش مــی کننــد پیــش از اول دســامبر کــه قــرار 
است تعرفه های اروپایی دو برابر شود، به توافق 

برسند.
ایــن اختالف در ســال ۲۰۱۸ پس از آن آغاز 
شد که دونالد ترامپ، رییس جمهور وقت آمریکا 
بــا اســتناد بــه ریســکهای متوجــه امنیــت ملــی، 
از  فــوالد و آلومینیــوم  تعرفه هایــی روی واردات 
اروپا، آسیا و نقاط دیگر وضع کرد. اتحادیه اروپا 

متعاقبا تالفی کرد و محصوالت آمریکایی شــامل 
موتورســیکلتهای هارلی دیویدســون، جینهای لوی 

اشتراوس و ویسکی بوربون را هدف گرفت.
و  آمریــکا  بلومبــرگ،  گــزارش  اســاس  بــر 
اتحادیه اروپا ســرگرم مذاکره درباره یک سیســتم 
ســهمیه نــرخ تعرفــه هســتند کــه اجازه مــی دهد 
کشــورها مقادیــر مشــخصی از یک محصــول را با 
نرخ تعرفه پایینتر به کشورهای دیگر صادر کنند 
اما صادرات باالتر از ســقف تعیین شده مشمول 

تعرفه های باالتر می شود.
ســه منبــع آگاه بــه رویتــرز اظهــار کردنــد کــه 
جزییــات ایــن توافــق همچنــان در دســت بررســی 
است و به کشورهای اتحادیه اروپا اجازه می دهد 
تحــت سیســتم ســهمیه نرخ تعرفــه، ســاالنه ۳.۳ 
میلیــون تــن فــوالد بــدون تعرفــه بــه آمریــکا صادر 
کننــد. یکــی از ایــن منابــع آگاه گفــت: توافــق روی 

فوالد حاصل شده و بزودی اعالم خواهد شد.
جــو بایدن، رئیس جمهــوری آمریکا به دنبال 
اروپایــی اســت و در  بــا متحــدان  ترمیــم روابــط 
عیــن حــال دنبالــه روی سیاســت دوران ریاســت 
شــیوه های  بــا  مقابلــه  بــرای  ترامــپ  جمهــوری 
اقتصادی دولت چین اســت که به رشــد بیش از 
حــد ظرفیــت فوالدســازی و ســرازیر شــدن آن به 

بازار جهانی منتهی شد.
یــک منبع آگاه گفت:ماریو دراگی، نخســت 
وزیــر ایتالیــا در دیــدار روز جمعه بــا بایدن که در 
حاشیه نشست سران گروه جی ۲۰ در رم برگزار 

شد، ضرورت حل مسائل تجاری را مطرح کرد.
 این توافق ممکن است قیمت فوالد آمریکا 
را کــه بــه بیــش از ۱۹۰۰ دالر در هــر تــن رســیده 
اســت، پاییــن بیــاورد. صنعت این کشــور قادر به 
پاســخگویی به افزایش تقاضا پس از تعطیلیهای 

مربــوط بــه محدودیتهــای کرونایــی نیســت و این 
امر به افزایش تورم قیمت برای محصوالت تولید 
شده در آمریکا از جمله خودرو منجر شده است.
حجم فوالد باالی ۳.۳ میلیون تن مشــمول 
تعرفه می شــود اما وضعیت بدون تعرفه شــامل 
حدود یک میلیون تن محصوالت فوالدی اتحادیه 
اروپا می شود که پیش از این استثنای تعرفه ای 

وزارت بازرگانی آمریکا را دریافت کرده بودند.
ایــن توافــق تعرفــه جهانــی شــامل ۲۵ درصد 
برای واردات فوالد و تعرفه ۱۰ درصد روی آلومینیوم 
را که در دوران ترامپ وضع شدند، تغییر نمی دهد 
امــا بخــش قابل توجهــی از صادرات فــوالد اروپا به 
آمریــکا را از ایــن تعرفــه معاف می کند. اروپا پیش 
از وضــع تعرفه ها از ســوی دولــت ترامپ در مارس 
سال ۲۰۱۸، ساالنه حدود پنج میلیون تن فوالد به 

آمریکا صادر می کرد.

کاترین تای، نماینده تجاری آمریکا قرار است 
روز ســه شــنبه در واشــنگتن برای مدیران صنعت 
فوالد آمریکا سخنرانی کند. این صنعت و اتحادیه 
کارکنان فوالد، دولت بایدن را برای حفظ تعرفه ها 
و حمایت از افزایش ســرمایه گذاری جدید از ســال 

۲۰۱۸ تحت فشار قرار داده اند.
 بــر اســاس گــزارش رویتــرز، هنــوز جزییات 
مربــوط بــه آلومینیــوم موجود نیســت. یــک منبع 
آگاه صنعتــی گفــت: انتظار مــی رود قطعنامه ای 
در راســتای توافــق بــرای حــل اختــالف مربــوط به 
صادرات کلی فلزات گنجانده شود. آمریکا اجازه 
مــی دهــد واردات بــدون تعرفه فوالد از مکزیک و 
کانادا که شــرکای توافق تجارت آمریکای شــمالی 
هســتند، وارد شــود امــا مکانیزمی وجــود دارد که 
اجــازه مــی دهــد در صــورت افزایــش غیرمنتظــره 

حجم واردات، تعرفه هایی وضع شوند.

توافقآمریکاواتحادیهاروپابرایحذفتعرفههایدورانترامپ

معاوناقتصادیرئیسجمهوری:آذرماهاخبارخوبیبهگوشمردممیرسد

دبیرشورایعالیفضایمجازی:شبکهملیاطالعاتهمراهاندازیشود
حمالتسایبریادامهخواهدداشت

خاندوزی:وزارتاقتصادبرایفروشاموالمازاددولتی
راساورودمیکند
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

توزیع نوشت افزار بین 
دانش آموزان 14 استان 

کشور از سوی بانک ملت
بــا هــدف حمایــت از دانش آمــوزان  بانــک ملــت 
اســتان های کم برخوردار کشــور، به توزیع نوشــت افزار 
در بین دانش آموزان مدارس این استان ها اقدام کرد.
ایــن  در  ملــت،  بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
طــرح کــه چندین ســال 
ایــن  ســوی  از  اســت 
راســتای  در  و  بانــک 
تســهیل وضــع تحصیــل 
مناطــق  دانش آمــوزان 
کم برخــوردار کشــور بــه 
درآمــده  اجــرا  مرحلــه 
اســت، بیــش از 7هــزار 
بــا  نوشــت افزار  بســته 
همــکاری مدیریت هــای بانــک ملت در 14اســتان کشــور 

بین دانش آموزان مدارس این استان ها توزیع شد.
بــر اســاس ایــن گــزارش، بســته های نوشــت افزار 
یادشــده کــه حــاوی اقالمــی همچــون کیــف، دفترچــه، 
...بــود، در اســتان های آذربایجــان  جامــدادی، مــداد و 
غربی، ایالم، بوشهر، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، 
خراســان شــمالی، خوزســتان، سیســتان و بلوچســتان، 
کردســتان، کرمــان، کرمانشــاه، کهگیلویــه و بویراحمــد، 
گلســتان و هرمزگان در اختیار دانش آموزان بی بضاعت 

و کم بضاعت قرار گرفت.

 حمایت بانک صادرات

از لیگ برتر کشتی
رقابت هــای لیــگ برتــر کشــتی آزاد جــام یــادگار 
امام)ره( با حمایت بانک صادرات در شهرستان جویبار 

استان مازندران برگزار شد.
ایــن  صــادرات،  بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
رفــت  دور  در  بانــک 
برتــر  لیــگ  رقابت هــای 
کشــتی آزاد جــام یادگار 
شــهر  در  کــه  امــام)ره( 
جویبار مازنــدران برگزار 
شــد، ضمــن حمایــت از 
ایــن دوره از رقابت هــا، 
و  پیشکســوتان  از 
کشــتی  افتخارآفرینــان 
کشــور نیــز تجلیل کرد. در ایــن رقابت ها که به میزبانی 
برگــزار  جویبــار  شهرســتان  در  مازنــدران  صنایــع  تیــم 
شــد، از امامعلــی حبیبــی، پیشکســوت و افتخارآفریــن 
کشــتی کشور و دارنده نخســتین نشان طالی بازی های 
المپیــک)١٩٥٦(، ســه عنــوان قهرمانــی در رقابت هــای 
و   )١٩٥٨( آســیایی  بازی هــای  طــالی  نشــان  جهانــی، 
شــد.  تجلیــل  ایــران  قهرمانــی  عنــوان  پنــج  هم چنیــن 
همچنیــن از کامــران قاســم پور قهرمــان جهــان، رحمــان 
عمــوزاد، رضا یزدانی و حســن رحیمــی از افتخارآفرینان 

کشتی کشور با تقدیم هدایایی قدردانی شد.

تاکید مدیرعامل بانک 
 توسعه تعاون بر تعامل

با شرکت های تعاونی تولیدی
مدیرعامل بانک توســعه تعاون بر تعامل با شرکت های 
تعاونی تولیدی تاکید کرد و گفت که برای دســتیابی به 
راهبردهای تدوین شــده از ســوی هیات مدیره بانک که 
در ابتدای سال جاری ابالغ شده نیاز است که همکاران 

در سراسر کشور فعالیت خود را افزایش دهند.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
تعــاون،  توســعه 
در  مهدیــان  حجت الــه 
هفتگــی  گفت وگــوی 
خــود بــا مدیران شــعب 
شهرستان ها بر فعالیت 
مضاعــف در نیمــه دوم 
سال تاکید کرد و افزود: 
بانک توســعه تعاون به عنوان یک بانک توسعه ای برای 
تقویت بخش تعاون اهداف بلندی را برای خود ترســیم 
کرده است. مهدیان ادامه داد: شرکت های تعاونی و در 
راس آنهــا شــرکت های تعاونــی تولیدی بایــد در اولویت 
پرداخت تســهیالت قرار داشــته باشند. مدیرعامل بانک 
توسعه تعاون همچنین با تشریح اهداف اعتباری بانک 
در سال جاری گفت: میزان تسهیالت پرداختی در سال 
1400بــه رقــم 250هــزار میلیــارد ریال خواهد رســید که 

نسبت به سال گذشته 20درصد افزایش یافته است.

پرداخت خسارت 80 میلیارد 
ریالی گل گهر از سوی بیمه ملت
در پی حادثه ای که بر اثر آتش ســوزی در شــرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر رخ داد، مبلغ هشتاد میلیارد 
ریــال خســارت از ســوی بیمــه ملــت بــه ایــن شــرکت 

پرداخت شد.
گــزارش  بــه 
بیمــه  روابط عمومــی 
اعــالم  از  پــس  ملــت، 
خسارت از سوی شرکت 
گل گهــر ســیرجان، طی 
شــورای  جلســه  انجــام 
مربــوط  مــوارد  فنــی 
خســارت  پرداخــت  بــه 
هشــتاد میلیــارد ریال، تاییــد و با توجه به رضایت کامل 

بیمه گزار، این خسارت به فوریت پرداخت شد.

سهم 10 درصدی بیمه دانا 
از خسارت شرکت طبیعت

مدیرعامــل بیمــه دانــا اعــالم کــرد کــه ســهم ایــن 
شــرکت از خســارت شــرکت طبیعــت ســبز پــارس کهن 

۱۰درصد خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی 
ابراهیــم  دانــا،  بیمــه 
بــه  نامــه ای  در  کاردگــر 
نظــارت  اداره  رئیــس 
بــر ناشــران گــروه مالــی 
نوشــت: خدماتــی   و 

اعــالم  »براســاس 
حجــم  و  بیمه گــذار 

گســترده آتش ســوزی و اظهــارات برخــی مراجــع رســمی 
همچنیــن  و  جمعــی  رســانه های  و  خبرگزاری هــا  در 
وجــود رابطــه قــراردادی فی مابین این شــرکت و شــرکت 
حادثه دیــده بموجــب بیمه نامــه صــادره، ورود خســارت 
قابــل توجهــی بــه ایــن شــرکت محتمــل به نظر رســیده، 
اولیــه  و مشــاهدات  آتش ســوزی  مهــار  از  پــس  لیکــن 

مواردی بشرح ذیل حاصل گردید:
1- علیرغم اعزام تیم های کارشناســی »کشــف علت 
حریــق« و »ارزیابــان خســارت دارای پروانــه فعالیــت از 
بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران«، تاکنون علت وقوع 
حادثه و میزان خسارت به دلیل عدم اتمام امر کارشناسی 

و رسیدگی، به این شرکت گزارش نگردیده است.
بموجــب  و  موجــود  قراردادهــای  اســتناد  بــه   -2
پوشــش های اتکایــی از جمله )اتکایی اجبــاری، اختیاری 
و قــرارداد مــازاد خســارت( حــدود ۹0 درصــد از تعهدات 
مرکــزی  بیمــه  و  داخلــی  بیمه گــران  ســایر  بــه  حادثــه 

جمهوری اسالمی ایران واگذار گردیده است.
3- هــر چنــد براســاس توضیحــات مذکــور، بــرآورد 
میزان خســارت در حال حاضر امکان پذیر نیست، لیکن 
مشــاهدات اولیه حکایت از این دارد که بخش عمده ای 
از سرمایه مورد بیمه شامل ماشین آالت تولید، مخازن 
حــاوی مــواد اولیــه، تصفیــه خانه هــا و ســاختمان های 
مربوطــه مصــون از حریق مانده و هیچگونه خســارت به 
آنهــا وارد نگردیــده اســت و مبالــغ اعالمــی در جرایــد و 

رسانه ها مقرون به واقع نخواهد بود.
4- بــا عنایــت بــه مــوارد مذکــور ســهم بیمــه دانا از 
خســارت حــدود 10درصــد خواهــد بود ولکن بــا توجه به 
اینکــه بررســی و کارشناســی خســارت در دســت اقــدام 
اســت، اعالم مبلغ خســارت و تأثیر آن بر ســود و زیان 
شــرکت در حــال حاضــر امکان پذیــر نمی باشــد کــه بــه 
محــض مشــخص شــدن مبلــغ خســارت وارده و ســهم 
ریالــی شــرکت بیمــه دانــا از خســارت مذکــور، مــوارد از 

طریق سامانه کدال به اطالع عموم خواهد رسید.«

اعالم جزئیات قابلیت های 
جدید سامانه »کیلید« 

بانک آینده
بانــک  آینــده بــا هدف توســعه خدمــات مبتنی بر 
بانکــداری الکترونیکــی و ارزش آفرینی هر چه بیش تر 
بــرای مشــتریان، به ویــژه در ایــام همه گیــری بیمــاری 
کرونــا و هم چنیــن بــر اســاس نیازســنجی های کســب 
و کار، خدمــات و قابلیت هــای جدیــد و توســعه داده 
شده در سامانه کاربردی »کیلید« را برای بهره مندی 
عمــوم مشــتریان از خدمات منحصــر به فرد آن فراهم 

کرده است.
امــکان  آینــده،  بانــک   روابط عمومــی  گــزارش  بــه 

فعال سازی غیرحضوری 
بــا  کیلیــد  ســامانه 
دوم  رمــز  از  اســتفاده 
پویــای کارت مشــتریان 
ارســال  آینــده،  بانــک 
پیامک اطالع رســانی به 
مشتری هنگام ورود به 
ســامانه موبایلی کیلید، 
هنــگام  پیامــک  ارســال 

ثبــت و انتقــال چــک بــرای امضــاداران در ســامانه صیاد 
)پیچــک(، ایجــاد قابلیــت درج شــرح/ بابــت در عملیات 
ثبــت و انتقــال چــک از ســوی مشــتری، ایجــاد قابلیــت 
نمایش نام گیرنده چک )در صورتی که گیرنده مشــتری 
بانــک آینده نباشــد( در زمان ثبــت و انتقال چک، ایجاد 
قابلیــت درج شــرح بــرای آخرین انتقــال در چک، ایجاد 
قابلیت استعالم چک با استفاده از سری/ سریال چک، 
ایجــاد قابلیــت عــودت انتقــال چــک و امــکان اســتعالم 
عــودت  انتقــال/  »اســتعالم  گزینــه  در  چــک  عــودت 
)چندامضایــی(« از ویژگی هــا و قابلیت های فراهم شــده 

برای مشتریان این سامانه هستند.

بانک دی به تاکسی های 
کیش تسهیالت نوسازی 

می دهد
براســاس مذاکــرات انجام شــده میــان بانک دی و 
جامعه تاکســیرانی کیش، رانندگان ناوگان حمل ونقل 
عمومــی جزیــره کیــش می تواننــد تســهیالت نوســازی 

را  خــود  تاکســی های 
بانــک دریافــت  ایــن  از 

کنند.
گــزارش  بــه 
روابط عمومی بانک دی، 
نمایشــگاه  حاشــیه  در 
نفــت، گاز، پتروشــیمی 
و انرژی های تجدیدپذیر 
و  آزاد  مناطــق  در 

ویــژه اقتصــادی کــه در جزیــره کیــش برگــزار شــد، متــن 
تفاهم نامــه اولیــه برای اعطــای وام به راننــدگان ناوگان 
عمومــی کیــش بیــن طرفیــن رد و بدل شــد و مقرر شــد 
به زودی اعطای تسهیالت به رانندگان کیش آغاز شود.

امنیتــی  مشــکالت  بررســی  نشســت 
شــبکه های داخلــی کارگزاری هــا روز گذشــته 
بــا حضــور معاونــت اجرایــی ســازمان بــورس 
و اوراق بهــادار، سرپرســت مرکــز نظــارت بــر 
امنیــت بــازار ســرمایه )مکنــا( و کارگزاری هــا 

برگزار شد.
معــاون اجرایــی ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار، در این نشست درباره اهمیت امنیت 
انجــام  گفــت:  ســرمایه  بــازار  در  اطالعــات 
حمــالت ســایبری هدفمنــد یکی از شــیوه های 
جدیــد بــرای ایجــاد اختــالل در ســرویس دهی 
بــه مــردم و ایجــاد نارضایتــی عمومــی اســت. 
حمالت یک ســاله اخیر بــه مجموعه راه آهن، 
وزارت راه، حملــه چنــد روز اخیــر بــه شــبکه 
توزیــع ســوخت و حمالتــی از ایــن دســت، بــا 

همین هدف صورت گرفته است.
حســن فــرج زاده ادامــه داد: بــا توجــه به 
تحلیل هــای متعددی که در ســازمان بورس و 
اوراق بهــادار از ســوی مرکــز نظــارت بر امنیت 
اطالعــات بــازار ســرمایه )مکنــا( انجــام شــده، 
نرخ حمالت ســایبری به بازار ســرمایه در یک 
ســال اخیر رشــد فراوانی داشــته است که هر 
گونه اختالل احتمالی منجر به تاثیر مستقیم 
اقبــال  کاهــش  و  مــردم  ســرمایه گذاری  در 

عمومی از بازار سرمایه خواهد شد.
معــاون اجرایــی ســازمان بــا بیــان اینکــه 
بــازار ســرمایه از لحــاظ وســعت تکنولــوژی و 
فنــاوری یکــی از حوزه هــای کم نظیر در ســطح 
از  بیــش  وجــود  کــرد:  اظهــار  اســت،  کشــور 
700 نهــاد مالــی در این حــوزه و ارائه خدمات 
مســتقل ایــن نهادهــا در بســتر اینترنــت، در 
مقایســه بــا ســایر حوزه هــا و صنایــع کشــور، 

مثال زدنی است.
بســتر  گســتردگی  داد:  ادامــه  او 
تکنولوژیک بازار سرمایه یک تیغ دو لبه است. 

وجود ســامانه های متعدد در بســتر اینترنت، 
فضای بیشتری برای مهاجمان سایبری فراهم 
می کنــد. در صــورت اختالل و تهاجم ســایبری 
در هــر بخشــی از ایــن خدمات از اعتبــار بازار 
ســرمایه خواهــد کاســت. بنابرایــن، ضــرورت 
دارد تمامــی خدمــات اینترنتی با ســطح باالی 

امنیت و پایداری ارائه شود.
فــرج زاده ادامــه داد: حفــظ امنیت صرفا 
محدود به ســامانه های اینترنتی نیســت بلکه 
امنیت شبکه های داخلی شرکت ها و خدمات 
داخلــی آن هــا نیــز مهــم اســت و بایــد داده ها 
و اطالعــات مشــتریان محرمانــه تلقــی شــود 
و هــر جایــی کــه به هــر طریقی دسترســی به 
ایــن اطالعــات وجــود دارد حفــظ امنیــت ایــن 

اطالعات باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

او تصریــح کــرد: از ابتــدای ســال 13۹۸، 
بــازار ســرمایه بــا اقبــال عمومــی مواجــه شــد؛ 
بــه گونــه ای کــه اکنــون بــازار ســرمایه پذیــرای 
اســت.  مســتقیم  ســرمایه گذار  50میلیــون 
بــازار،  ایــن  در  ســرمایه گذاران  بــاالی  شــمار 
اهمیــت امنیــت اطالعــات و حصــول اطمینان 
از فرایندهــای اطالعاتــی و فناوری اطالعات را 

بیش از پیش کرده است.
وضــع  دادن  قــرار  مدنظــر  بــا  فــرج زاده 
ویژه سیاســی کشــور، تصریح کرد: تالش های 
بیشــماری برای صدمه زدن به زیرساخت های 
فناوری اطالعات از جمله اطالعات سهامداران 
به دلیل شــمار باالی آنها شــد تا از این طریق 

به نارضایتی عمومی دامن بزنند.
او دربــاره نقــش کلیــدی کارگزاری هــا به 

عنــوان بــازوی اجرایــی تصریــح کــرد: اگــر چــه 
موضوعــات فنــاوری اطالعــات به شــرکت های 
ارائــه  کــه  آنجــا  از  امــا  می گــردد،  بــاز   OMS

خدمــات برعهده کارگزاری هاســت، از این رو، 
برعهــده  اطالعــات  امنیــت  مســئولیت حفــظ 
آنهاســت. بنابراین الزم اســت زیرساخت های 
اطالعاتــی کارگزاری هــا بــه گونــه ای باشــد کــه 
از باالتریــن ســطح امنیــت برخوردار باشــند تا 
امــکان دسترســی به اطالعات ســرمایه گذاران 

میسر نشود.
معــاون اجرایــی ســازمان بــورس افــزود: 
کارگزاری ها باید پیگیر و متعهد به سرمایه گذاری 
و  زیرســاخت ها  امن ســازی  منظــور  بــه  الزم 
تربیت نیروی انســانی متخصص در این زمینه 
باشــند، زیرا به خاطر افتــادن اعتماد و امنیت، 
هزینه هــای بســیار باالتــری نســبت بــه ارتقای 

سطح امنیت فناوری اطالعات در پی دارد.
فرج زاده درباره اقدامات ســازمان بورس 
در ایــن خصــوص گفــت: ســازمان بــورس بــا 
تشکیل مرکز مکنا سعی بر ایجاد یک ساختار 
امنیــت  هدایــت  و  سیاســت گذاری  منظــم 
اطالعات در بازار ســرمایه داشــته اســت. این 
مرکــز بــا بهره گیــری از نیروهــای متخصــص، 
الزامات، دســتورالعمل ها و مقرراتی را تدوین 
کــرد کــه رعایــت ایــن الزامــات و ابالغیه هــا از 
مالــی  نهادهــای  و  شــرکت ها  تمامــی  ســوی 

ضروری است.
فــرج زاده خاطرنشــان کــرد: کارگزاری هــا 
باید همکاری الزم را با مرکز نظارت بر امنیت 
بــازار ســرمایه داشــته باشــند تا ایــن اطمینان 
به ســرمایه گذاران داده شــود که بازار سرمایه 
و  اســت  ســرمایه گذاری  بــرای  امنــی  جــای 
سوءاســتفاده از اطالعــات آنها وجــود ندارد و 
آنان می توانند با ســرمایه گذاری در این بازار، 

به اهداف خود برسند.

بــه گفتــه یــک حقوقــدان بــازار ســرمایه، 
اهرم ها و ضمانت اجرای قانون افشای اطالعات 
از سوی ناشران، بسیار گسترده است؛ بنابراین 
ادعایی مبنی بر اینکه در این بخش خالء قانونی 

وجود دارد، خالف واقع است.
افشــای  الــزام  دربــاره  اســدی  حمیــد 
اطالعــات از ســوی ناشــران بــه پایــگاه خبــری 
بــازار ســرمایه )ســنا( گفــت: افشــای اطالعات 
از ســوی ناشــران در بــازار ســرمایه یــک الــزام 
اســت و با ناشــرانی که دســتورالعمل اجرایی 
افشای اطالعات را نادیده می گیرند به صورت 

انظباطی و کیفری برخورد می شود.  

در  قانون گــذار  افــزود:  حقوقــدان  ایــن 
بنــد 2 مــاده 4۹ بازار اوراق بهادار به ســازمان 
بورس و اوراق بهادار اجازه داده است ناشری 
کــه اطالعــات مــورد نیــاز ســهامداران را افشــا 
نکنــد، در دادســرای جرایــم اقتصــادی تحــت 

تعقیب کیفری قرار دهد.
او تاکیــد کــرد: اهرم هــا و ضمانت اجرای 
ایــن قانــون یعنــی افشــای اطالعــات از ســوی 
ناشــران بســیار گســترده اســت بــه طوریکــه 
نمی تــوان ادعــا کــرد کــه در ایــن بخــش خــالء 

قانونی وجود دارد.
اســدی عنــوان کــرد: در بحــث مربوط به 

توجیهــی  هیچ گونــه  اطالعــات  نشــدن  افشــا 
مبنی بر نبود قوانین کافی برای رســیدگی به 

این موضوع وجود ندارد.
او بــا بیان اینکه افشــا نکــردن اطالعات، 
یــک چالــش بســیار جــدی بــه شــمار مــی رود، 
افزود: چنانچه ناشــران اطالعاتی مورد نیاز و 
مفیــد را برای ســهامدار افشــا نکننــد، مرتکب 
جرم شــده و از ایــن بابــت تحت پیگــرد قانونی 

قرار می گیرند.
ایــن حقوقدان خاطرنشــان کرد: بند یک 
و دو مــاده 4۶ قانــون بــازار اوراق بهــادار بــر 
جرم انــگاری معامله متکی بــر اطالعات نهانی 

اشــاره دارد و اذعــان می کنــد هرگونــه معامله 
متکی بر اطالعات نهانی جرم است .

او گفــت: اگــر ناشــر اطالعــات مبهــم بــه 
ســهامداران ارائــه دهــد بــاز هم جرم اســت و 
ناقــص خــود، جرم انــگاری  افشــای اطالعــات 

مجزا محسوب می شود.
اطالعــات  افشــای  کــرد:  اضافــه  اســدی 
گمراه کننده نیز جرم تلقی می شود و سازمان 
پارامترهــای  از  بایــد  بهــادار  اوراق  و  بــورس 
قانونــی برای جرم انگارهــا و تخلف انگارها  در 
راستای حمایت از حقوق و منافع سهامداران 

خرد استفاده کند.

بــه گفتــه مدیــر توســعه بــازار فیزیکــی 
بــورس کاال، هــر فــردی کــه کــد ســهامداری 
دارد، می توانــد بــه صــورت آنالیــن ســفارش 

خرید خود را وارد و برنج خریداری کند.
جــواد فــالح  در رابطــه بــا ایــن پرســش 
کــه آیــا همــه مــردم می تواننــد از بــورس کاال 
برنــج خریــداری کننــد؟ به باشــگاه خبرنگاران 
جوان گفت: بله، هر فردی که کد سهامداری 
معمولــی دارد بــه صورت آنالیــن و یا از طریق 
ســفارش  می توانــد  کارگــزاری،  شــرکت های 
خریــد خــود را ارســال کنــد. ایــن فــرد بعــد از 

آن کــه برنــج را خریــداری کــرد، اگــر وزن آن 
از  می توانــد  باشــد،  100کیلوگــرم  از  بیشــتر 
را  برنــج  و  ترخیص کــرده  درخواســت  انبــار 
تحویل بگیرد، اما اگر برنج خریداری شده زیر 
100کیلوگــرم باشــد، نمی توانــد آن را تحویــل 
بگیــرد و بایــد آن را نگهــداری و یا به فرد دیگر 
گواهی هــای  نگهــداری  صــورت  در  بفروشــد. 
ســپرده کاالیــی برنج، در سررســید کــه تقریبا 
ده ماه دیگر خواهد بود، باید خریدار به انبار 
مراجعه و برنج خود را از انبار تحویل بگیرد.

اظهــار  ادامــه  در  مســئول  مقــام  ایــن 

کــرد: نکتــه بعــدی اینکــه کــد مــورد نیــاز بــرای 
عــادی  کــد ســهامداری  ایــن معامــالت همــان 
بــرای معامالت ســهام اســت، کــه عالقه مندان 
می توانند با مراجعه به ســایت tsetmc داخل 
تب بورس کاال، روی تب گواهی سپرده کاالیی 
کلیک و داخل این صفحه نماد معامالتی برنج 
را انتخــاب و با وارد شــدن بــه صفحه مربوطه، 
به اطالعات معامالتی این نماد دسترسی پیدا 
کننــد. فــالح در ادامــه افزود: کارمــزد معامالت 
 10000 در   24 برنــج  کاالیــی  ســپرده  گواهــی 
ارزش معامله است. همچنین هزینه انبارداری 

برای روز های که خریدار مالک گواهی ســپرده 
اســت، از روزی کــه گواهــی ســپرده خریــداری 
می شــود تــا روز ترخیص یــا معامله آن در بازار 
ثانویه، با دارنده گواهی ســپرده کاالیی اســت. 
او در ادامــه گفــت: کاال هــای کشــاورزی دوره 
نگهــداری دارنــد. بــه طــور مثــال برنجــی که در 
تاریــخ 21 شــهریور نماد آن را بازگشــایی شــد، 
حداکثــر تــا 22تیــر ســال آینــده قابــل معاملــه 
اســت و دارنــدگان گواهــی ســپرده کاالیی باید 
حداکثــر تــا 2۹ تیــر ســال آینــده بــرای دریافت 

برنــج خود به انبار مراجعه کنند.

ســرمایه،  بــازار  کارشــناس  یــک  بــه 
نبــود  بانــک ملــت قانع کننــده  شفاف ســازی 
درخواســت  می توانســت  ناظــر  نهــاد  و 

شفاف سازی بیشتری داشته باشد.
آراد پورکار در پاسخ به این پرسش که، 
گزارش شــش ماهه بانک ملت به چه صورت 
بــوده اســت؟ بــه باشــگاه خبرنــگاران جــوان 
گفــت: طبــق صورت هــای مالــی بانــک ملــت 
در ۶مــاه ســال 1400، ســود خالــص این بانک 
بــه حــدود 3هــزار و 3۶میلیارد تومان رســیده 
اســت کــه در مقایســه بــا ۶ مــاه ســال ۹۹، 

کاهش 5۶درصدی را نشان می دهد.
افــزود:  ســرمایه  بــازار  کارشــناس  ایــن 
در بحــث کارمزد هــا بانــک ملــت درآمــد هــزار 
کــه  کــرد  شناســایی  تومانــی  703میلیــارد  و 
114درصــد در مقایســه بــا ســال قبــل افزایش 
داشــته اســت، اما در مبادالت ارزی که ســال 
گذشــته حــدود 10هــزار و 433میلیــارد تومان 
بوده است امسال به حدود 4۶میلیارد تومان 

رسید که بسیار کم است.

پــورکار دربــاره علــت بــد بــودن گزارش 
شــش ماهــه بانــک ملــت کــه مــورد اعتراض 
گفــت:  اســت،  گرفتــه  قــرار  بــازار  فعــاالن 
ملــت  بانــک  ســرمایه گذاری  درآمــد  خالــص 
در  کــه  اســت  بــوده  تومــان  ۶۸4میلیــارد 
افزایــش  بــا ســال ۹۹، 1۶۶درصــد  مقایســه 
هزینه هــای  دیگــر  طــرف  از  و  اســت  یافتــه 
۹۶درصــد  ملــت  بانــک  اداری  و  عمومــی 
افزایش داشت، این موضوع باعث بد بودن 
و فاصلــه گــزارش بــا انتظــارات ســهامداران 

بانک ملت شــده است.
او بیان کرد: بانک ملت در سال گذشته 
بــا افزایــش نــرخ تســعیر ارز توانســته ســود 
خوبــی را شناســایی کنــد، امــا امســال چنیــن 
نظــر  از  دلیــل  ایــن  بــه  و  نــداد  رخ  تغییــری 
مبادالت ارزی ســود بســیار پایینی شناســایی 
شــده اســت، امــا احتمــاال در نیمــه دوم ســال 
1400 نــرخ تســعیر ارز افزایــش پیدا می کند و 
بانک می تواند ســود خوبی را شناســایی کند، 
کــه ایــن موضــوع از نظــر تحلیل گــران بنیادی 

قابل قبول است.
او افــزود: بخــش دیگــر مــورد اعتــراض 
اهالــی بــازار مبلغــی بــه عنــوان هزینه هــای 
اکچوئری بود که حدود 3هزار و 5۸0میلیارد 
تومــان بــوده اســت. هزینه هایــی کــه طبــق 
بنــد 2 تعهــدات اکچوئــری در سیســتم هایی 
موسســات  بانکــی،  سیســتم های  همچــون 
عنــوان  بــه  را  مبلــغ  ایــن  اعتبــاری  و  مالــی 
ذخیــره هزینــه در نظــر می گیرنــد، ولی چون 
هزینــه بــوده از ســود خالــص در صورت های 

مالی کســر شده است.
کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این 
پرســش کــه، آیا شفاف ســازی بانــک ملت که 
بعــد از گزارش شــش ماهه بــرای توضیح این 
هزینه ها منتشر شد، قانع کننده بود؟ اظهار 
قانع کننــده  ملــت  بانــک  شفاف ســازی  کــرد: 
نبود و نهاد ناظر نیز می توانســت درخواســت 
شفاف ســازی بســیار بیشــتری را داشته باشد 
تمــام ســرمایه گذاران  بــرای  ایــن موضــوع  تــا 

شفاف می شد.

او بیان کرد: در برخی از صنایع همیشه 
یکســری مشــکالتی را داشــته ایم، زیــرا برخــی 
اوقــات تعــارض منافــع میــان وزارتخانــه و یــا 
ســازمان های مختلــف وجــود دارد کــه ضربــه 
عمــده آن را ســهامداران می خورنــد. بــه طــور 
بانــک مرکــزی  زیــر مجموعــه  بانک هــا  مثــال 

هستند نه زیرمجموعه وزارت اقتصاد.
پــورکار افــزود: بانک مرکــزی در کل دنیا 
بــه عنوان نهــاد خودمختار اســت. میان بانک 
بــورس همیشــه تعــارض  مرکــزی و ســازمان 
منافــع وجــود داشــت و بانک ها گاهــی اوقات 
منافــع بانــک مرکــزی را در نظــر گرفتنــد کــه 
این موضوع ســبب می شــد، صورت های مالی 
بــر مبنــای خواســته بانــک مرکزی به ســازمان 
بورس ارائه شود. تعارض منافع موجود میان 
بانــک مرکــزی و ســازمان بــورس بایــد در یــک 
کار گروهی به ســمت کمتر شــدن و به سمت 
منفعــت ســهامدار خــرد و ســهامدار بانک هــا 
بــرود تا کمتر شــاهد ارائه چنین گزارش هایی 

به بازار باشیم.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

 پورکار، کارشناس بازار سرمایه: سهامداران بانک ملت

از شفا ف سازی هزینه ها قانع نشدند

جزئیات خرید آنالین برنج از بورس کاال

اسدی، حقوقدان بازار سرمایه: قانون برخورد با ناشران 
متخلف خالء ندارد

معاون اجرایی سازمان بورس تاکید کرد: 
 ضرورت ایجاد سد دفاعی برای مقابله

با تالش  هکرها
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فراخوان محصوالت فناورانه 
B2C برای حضور در پایگاه 

فروش محصوالت پارک
پایــگاه  راه انــدازی  حــال  در  پردیــس  فنــاوری  پــارک 
محصــوالت فناورانه B2C )محصوالتی که مشــتریان نهایی 

آن ها، عموم مردم باشند( در تهران است.
پایگاه  فروش محصوالت فناورانه پارک فناوری پردیس، 
فروشگاهی است در مرکز شهر تهران که محصوالت تولیدی 
شرکت های فناور مستقر در مجموعه های فناوری، در فضایی 
فروشــگاهی به نمایش در می آیند تا بیشــتر از گذشته مورد 
پسند جامعه برای بازدید و خرید قرار گرفته و ضمن توسعه 
بازار خویش، به توسعه برند تولیدات فناورانه ایرانی در سطح 
جامعــه نیز کمــک کنند.امکان برخــورداری از فروش متمرکز 
فروشگاهی، برگزاری جلسات مذاکره فروش در اتاق جلسه 
پایگاه، دریافت ابزارهای تشویقی برای تقویت قدرت رقابتی 
محصــوالت همچــون لیزینــگ، گارانتــی، بیمــه و ... از دیگــر 
امکانات و خدمات این پایگاه است.در این راستا شرکت های 
فناور که دارای محصوالت فناورانه B2C می باشند، می توانند 
برای حضور محصوالت خود در این پایگاه فروش، درخواست 
خود را از طریق لینک epoll.tinet.ir/832200 و یا اسکن کد 

روی پوستر بارگذاری کنند.
شرایط محصوالت:

* محصوالت دارای هویت فناورانه و نوآورانه باشند
* محصوالت B2C باشــند و مشــتريان نهايي بالقوه از عموم 

مردم داشته باشند
* محصوالتي كه توليد مشخصي برای فروش داشته باشند.
متقاضیان می توانند برای اطالعات بیشــتر با شــماره تماس 
02176250250 داخلی 2314 و 2315 تماس حاصل کنند.

فعاليت بیش از ۴۳۰۰ طرح 
درحال ساخت و ساز در 

شهرک ها و نواحی صنعتی 
كشور

بنابراعالم معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، سطح 
بهره  بــرداری از طرح هــاي صنعتــي در شــهرك ها و نواحــي 
صنعتي كشور درحال افزایش است به طوریکه این طرح ها 
امروز به بیش از ۴۳۰۰ طرح در شهرک ها و نواحی صنعتی 

رسیدند و در مرحله نصب ماشین  آالت هستند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان صنایــع کوچــک و 
شهرک های صنعتی ایران، علي رسوليان، معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت روز شنبه در جريان سفر به لرستان، دومین 
نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک و متوسط اين استان 
را افتتاح كرد.این نمايشــگاه اولين رويداد نمایشــگاهي پس 
از شیوع ویروس کرونا و دومین نمایشگاه در پنج سال اخیر 
به عنوان نمایشــگاه توانمندی های صنایع کوچک و متوســط 
استان لرستان است كه واحدهای صنعتی فعال در حوزه هاي 
صنایع غذایی، پوشاک، مواد شیمیایی، عسل، فرش و گلیم 

در آن حضور دارند.
ايجاد شرايط الزم برای حضور صنایع کوچک و متوسط 

در نمایشگاه های خارج از کشور
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در آیین گشايش 
دومیــن نمایشــگاه توانمندی هــای صنایــع کوچک و متوســط 
لرســتان، از حمايــت ايــن وزارتخانه براي حضــور فعال تولید 
کنندگان ايراني در نمایشگاه های بین المللی و خارج از کشور 
خبر داد.علی رسولیان با اشاره به اين كه ۹7 درصد صنعت 
کشور را به لحاظ تعدادی صنایع خرد، کوچک و متوسط تشكيل 
مي دهند، اظهار کرد: بخش عمده ای از اشتغال کشور از محل 
فعالیت بنگاه های کوچک و متوسط تأمین می شود.وي افزود: 
در شرایط سخت تحریم و كرونا، خوشبختانه صنایع کوچک 
و متوسط نقش به سزایی را ایفا کرده و بسیاری از صنعتگران 
نیازهای کشور را در داخل شهرک ها و نواحی صنعتی تولید 
کرده اند تا وابستگی به خارج کمتر شود.رئيس هيأت مديره و 
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
اضافه كرد: اکنون حجم بســیاری از کاالهایی که در گذشــته 
وارد می شــد، از ســوی تولیــد کننــدگان داخلــی درحال تولید 
است.رســولیان ادامه داد: بیش از 3۹ هزار واحد صنعتي و 
تولیدی هر ساله در نمایشگاه های مختلف کشور کاالهای شان 
را عرضه می کنند که این امر موجب بازاریابی این واحدهای 
خرد، کوچک و متوسط می شود.به گفته وی، این فرآیند ادامه 
خواهد داشت و حتی برای حضور صنایع کوچک و متوسط در 
نمایشگاه های خارج از کشور شرایط الزم فراهم شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: نمایشگاهی 
که امروز)شنبه( افتتاح شد، در راستای هم  افزایی برای تولید، 
بازاریابی و تعامل بین بنگاه های اقتصادی، نمایشگاه بسیار 
خوبی است و انتظار این سطح از تولیدات را در بخش های 
 مختلف صنعت، صنایع دستی و ... را در لرستان نداشتيم.

رسوليان گفت: در این نمایشگاه شاهد عرضه توانمندي هاي 
خوشه كسب و كار فرش هستيم كه می توانند سطح فناوري، 
تولید و فروش محصوالت ايراني را ارتقاء دهند.وي تأکید کرد: 
بنا داریم این فرآیند را در سطح کشور ادامه دهیم و حتی براي 
حضور در خارج کشور نيز حمایت های جدی را انجام می دهیم 
تا تولیدکنندگان بتوانند در نمایشگاه های بین المللی و خارج 
از کشــور حضــور فعاالنه اي پیدا کنند.رئيــس هيأت مديره و 
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
در بخش ديگر ســخنان خود اظهار داشــت: امســال 10 هزار 
هکتار به وسعت شهرک های صنعتی در مناطق کم برخوردار 
کــه نیــاز بــه ســرمایه گذاری دارنــد در قالــب توســعه و ایجــاد 
شهرک های جدید افزوده می شود.رسولیان افزود: همچنين با 
توجه به افزایش تقاضا برای سرمایه  گذاری در کشور و با نگاه 
به این که در مناطق بااستعداد که به دالیلی از زیرساخت های 
الزم محروم هســتند، حمایت ها از صنایع كوچك و متوســط 
افزایــش خواهــد یافت.وي با بيان اين كه امســال 1600 واحد 
صنعتي راکد در شهرك ها و نواحي صنعتي كشور به چرخه 
توليد بازخواهد گشت، اضافه كرد: تا كنون 840 واحد صنعتي 
راکد با کمک كارگروه هاي تسهیل و رفع موانع توليد استان ها 
احياء شده و مابقی واحدها نیز با توجه به پایش هاي انجام 
شــده در قالب کلینیک های کســب و کار و تســهیالتی که در 
قالب طرح »تام«، تبصره )18( و منابعی که از طریق سازمان 
صنایــع کوچــک و شــهرك هاي صنعتــي تزریــق خواهد شــد، 

فعاليت خود را از سر خواهند گرفت.

اخبـــــــــــاراخبـــــــــــار

احیا و فعال سازی 
محدوده های معدنی لیتیم 

کلید خورد
مدیــر اجرایــی طــرح احیــا و فعال ســازی معــادن 
کوچــک مقیــاس از احیــا و فعال ســازی محدوده هــای 

معدنی لیتیم خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد 
معدنــی ایــران، ســید رضا عظیمــی با بیــان این مطلب 
گفت: پس از هماهنگی الزم در جلسه های حضوری با 
سرمایه گذار چینی و دارنده مجوز محدوده لیتیم، بازدید 
ســرمایه گذار و ســرمایه پذیر بخش خصوصی به همراه 
کارشناســان طــرح احیا، فعال ســازی و توســعه معادن 
کوچک مقیاس از یک محدوده اکتشافی لیتیم استان 

همدان صورت گرفت.
مدیر اجرایی طرح احیا و فعال سازی معادن کوچک 
مقیاس در ادامه افزود: با حضور نمایندگان طرفین از 
محــدوده مذکور نمونه برداری های الزم صورت گرفت و 
از آنجائیکه سرمایه گذار بخش خصوصی از کشور چین 
اســت و تامین تجهیزات و دانش فنی را تامین خواهد 
کرد،  پس از انجام آنالیز نمونه ها در آن کشور)به دلیل 
حساســیت در دقت آنالیز و اســتفاده از تجربیات آنها 
در فرآوری لیتیم( درباره نحوه سرمایه گذاری و مشارکت 

بررسی و تصمیم گیری نهایی اقدام خواهد کرد.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر در کشور دو 
محدوده اکتشافی در استان همدان و پنج محدوده در 
استان خراسان رضوی وجود دارد، که شامل سه محدوده 
اکتشافی فعال و دو محدوده اکتشافی مزایده ای است.
عظیمــی هدف از این اقــدام را حضور مجموعه ای 
بــا تجربــه در زمینــه فــرآوری لیتیم عنوان کــرد و گفت: 
خوشــبختانه ایــن ســرمایه گذار در دو زمینــه فــرآوری و 
اســتحصال لیتیم از شــورابه ها و منابع سنگی  تجارب 

بسیاری دارد.
مدیر اجرایی طرح احیا و فعال سازی معادن کوچک 
مقیاس مهم ترین کاربردهای این فلز سبک وزن را در 
باتری  های قابل شارژ عنوان کرد و افزود: در تلفن  های 
همراه، رایانه  های دستی، اتومبیل های برقی و در صنایع 
هواپیماسازی آلیاژی از لیتیم آلومینیوم مورد استفاده 

قرار می گیرد.
وی در ادامــه افــزود: خــواص ایــن آلیــاژ ســبک، 
قابل انعطاف بودن و همین طور محکم و مقاوم بودن 
آن اســت و از فوایــد عنصــر لیتیم نیروی کششــی زیاد 
آن اســت و به دلیل دارا بودن وزن کمی گزینه بســیار 

مناسبی برای باتری  های کم  وزن و پر انژری است.
عظیمی در خاتمه گفت: امیدواریم با این ارتباط و 
شبکه سازی، توسعه و راه اندازی معادن لیتیم در کشور 

تقویت و اجرایی شود.
گفتنی است با کاربرد عنصر لیتیم همراه با سرب، 
آلیاژی تولید می  شود که در ساختن بلبرینگ چرخ  های 
قطار نیز بکار گرفته می شود، همچنین به علت گرمای 
ویژه باالی عنصر لیتیم )بیشــتر از تمامی جامدات( در 

انتقال حرارت بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

پست »حدید« شرکت 
توسعه آهن و فوالد گل گهر 

در مدار قرار گرفت 
پست ۴۰۰ به ۳۳ کیلو ولت »حدید« که یکی از 
طرح های مهم و زیربنایی شرکت توسعه آهن و فوالد 
گل گهر است با تالش شبانه روزی نیروهای متخصص 
مجموعــه؛ برقــدار و وارد مــدار شــبکه سراســری بــرق 

کشور شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توســعه آهن و 
فوالد گل گهر؛ این پست در زمینی به مساحت 4۹680 
مترمربع در سایت مجموعه با 5 بی خط 400 کیلوولت 
و 5 دستگاه ترانسفورماتور MWA 270 با اعتباری بالغ  
بر 40 میلیون یورو و 40 میلیارد ریال از ســوی شــرکت 

توسعه آهن و فوالد گل گهر احداث شد.
احداث این طرح از اواخر سال ۹8 مراحل فنی خود 

را آغاز کرد و هم اکنون آماده بهره برداری است.
پســت »حدیــد« یکــی از پروژه هــای زیرســاختی 
شــرکت توســعه آهن و فوالد گل گهر است که افزایش 
پایداری شبکه، کاهش افت ولتاژ کارخانجات، افزایش 
قابلیت برق رســانی به کارخانجات و نیز تامین دیماند 
مصرفــی کارخانجــات و مصــارف صنعتــی و تاسیســات 

جانبی را بر عهده دارد.
از دیگــر نقــاط بــارز ایــن پــروژه می توان بــه تامین 
تجهیزات پست از سازندگان داخلی به منظور حمایت از 
صنایع داخلی اشاره کرد که می تواند گامی مؤثر و مفید 
از ســوی شــرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر در جهت 
تامین برق مورد نیاز کارخانجات و تسریع پروژه های در 

دست اقدام به شمار آید.

رئیــس  هیأت عامــل ایمیــدرو بــا بیــان ایــن 
کــه ایمیــدرو بــه دنبال نگاه یک پارچــه »از معدن 
تــا صنعــت« در زنجیــره فوالد اســت، اعــالم کرد 
وزارت صمت درصدد برنامه ریزی برای تأمین گاز 
شــرکت های فــوالدی اســت کــه در همیــن راســتا 
رایزنی هایــی در حــال انجام اســت تــا نگرانی ها و 

دغدغه ها در این خصوص کاهش یابد.
به گزارش ایراسین، وجیه اله جعفری رئیس  
هیأت عامــل ایمیــدرو روزگذشــته)۹ آبان مــاه( در 
هشــتمین کنفرانــس بین المللــی اســتیل پرایس 
بــه  کنفرانــس  ایــن  خروجــی  کــه  ایــن  بیــان  بــا 
سیاســت گذاری زنجیــره فوالد کمــک خواهد کرد، 
اظهار کرد: امروز تولید شمش فوالد کشور از 30 
میلیون تن و ظرفیت نصب شده از 40 میلیون تن 
گذشــته اســت و صادرات فوالد در ســال جاری به 

میزان 5.8 میلیون تن رشد داشته است.
وی افــزود: قطعــاً اهمیــت صنعت فــوالد در 
کشــور بر کســی پوشیده نیســت و در این زنجیره 
برای آهن اســفنجی 36 میلیون تن و برای گندله 
66.7 میلیون تن ظرفیت نصب شده داریم اما در 

بخش مواد اولیه مشکالتی وجود دارد.
رئیــس هیأت عامــل ایمیــدرو با تأکیــد بر در 
نظــر گرفتــن توانمندی هــای داخلــی و کشــورهای 
همسایه خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت فوالد 
و پیشــرفت هایی کــه در تولید فوالد انجام شــده، 
می توان به قابلیت بازیافت 100 درصدی، افزایش 
اســتحکام در صنعــت ســاختمانی و مــواد غذایی، 
ارزآوری برای کشور و باال رفتن کیفیت لوله های گاز  
اشاره کرد و همه این موارد نشان می دهد که این 

صنعت در حال رشد است.
تقاضــای  کــرد: در ســال 2050  اذعــان  وی 
فــوالد بــه 2 میلیــارد و 66۹ میلیون تن می رســد و 
در بیشتر کشورها افزایش تولید فوالد پیش بینی 
می شود که این راستا باید برنامه ریزی کنیم؛ امسال 
نیز در ســومین ســال متوالی موفق به کسب رتبه 
دهم تولیدکننده فوالد جهان شدیم و با توجه به 
برنامه ریــزی کالن، ظرفیــت تولیــد 55 میلیون تن 
فــوالد در کشــور محقــق خواهــد شــد و امســال 7 
میلیون به 40 میلیون تن ظرفیت نصب شده اضافه 

خواهد شد.

جعفــری بــا بیــان این کــه در حــال حاضر در 
صنعــت فوالد کشــور به میــزان 21.5 میلیارد دالر 
سرمایه گذاری شده و 1۹ میلیارد دالر آن در حال 
اســتفاده و تولیــد اســت، تصریــح کرد: نخســتین 
چالــش بــرای فــوالد، تأمین مواد اولیه آن اســت و 
این در حالی اســت که امروز ذخیره قطعی ســنگ 
آهن کشور  2.8 میلیارد تن است که طی سال های 
گذشــته به میزان یک میلیارد تن به ذخایر کشــور 

اضافه شد اما پاسخگوی نیاز نخواهد بود.
وی با بیان این که در 30 استان کشور بیش 
از 640 هزار کیلومتر معدن در حال اکتشاف است و 
برای این که بتوانیم ذخایر معدنی کشور را افزایش 
دهیم باید به سمت معادن زیرزمینی و روبه عمق 
برویم، ادامه داد: زیرساخت های همچون برق، آب، 
گاز، حمل و نقل و جاده و ریل در صنعت فوالد مهم 
است، در چند سال گذشته صنعت فوالد توانست 
با انتقال آب خلیج فارس این مشکل را تا حدودی 
حل کند؛ این اقدام می تواند به توسعه و پایداری در 

زنجیره فوالد کمک کند.رئیس هیأت عامل ایمیدرو 
تأکیــد کــرد: در حــال حاضــر ســاالنه 107 میلیــون 
مترمکعب آب خلیج فارس توسط آب شیرین کن ها 
برداشته می شود که سهم ایران 2.5 درصد است 
و باید این کار با ســرعت بیشــتری انجام شــود.به 
گفته وی، در بخش فوالد بین 8 تا ۹ هزار مگاوات 
برق نیاز اســت و پیش بینی ها نشــان می دهد که 
12 هزار مگاوات برق برای این صنایع الزم اســت؛ 
ایــن درحالــی اســت کــه در فصــل تابســتان، قطع 
شــدن بــرق، بــرای 12 شــرکت عــدم نفع داشــته و 
در ایــن زمینــه نیــز قرار بر تولید و احــداث 10 هزار 
مگاوات انرژی توسط شرکت های معدنی و فوالدی 
اســت.جعفری با بیان این که تدمین زیر ســاخت 
در حوزه ریلی و جاده ای در دستور کار قرار گرفته 
است ، یادآور شد: وزارت صمت درصدد برنامه ریزی 
بــرای تأمین گاز شــرکت های فوالدی اســت که در 
همیــن راســتا رایزنی هایی در حال انجام اســت تا 
نگرانی هــا و دغدغه هــا در ایــن خصــوص کاهــش 

یابد؛ آنچه امروز در زنجیره فوالد باید مدنظر قرار 
گیرد توسعه در زنجیزه پایین دستی است، در واقع 
اگر بتوانیم مصرف فوالد را در صنایع پایین دستی 
افزایش دهیم، ضمن حفظ حیات تولید، صادرات 
هــم خواهیــم داشــت.وی بیــان کــرد: ســطح بلوغ 
شــرکت های فوالدی قابل قبول اســت اما نیازمند 
فناوری هــای نویــن و هوشــمند بــا هــدف افزایــش 
بهــره وری اســت؛ آنچه در ایمیــدرو و وزارت صمت 
مدنظر است، نگاه کامل به صنعت و معدن تا تولید 
محصول کیفی است و در مابقی زنجیره به لحاظ 
فنی و بومی سازی در حد قابل قبولی کار شده اما 

باید به فکر صنایع پیشران نیز باشیم .
معــاون وزیــر صمــت در پایــان عنــوان کــرد: 
حفــظ محیط زیســت و ارتقای زیســت محیطی در 
فوالد کشــور مطرح اســت و کشــور چین از طریق 
تفاهم نامه هایــی بــه دنبــال صفــر کــردن کربــن و 
ضایعات فوالد است که ایران نیز باید این موضوع 

را مد نظر قرار دهد.

 رشــد و توســعه هــر کشــوری در گــرو تغییــر 
و تحــول ســاختارهای کهــن و جایگزینــی آنهــا بــا 
ســاختارهای مدرن و امروزی اســت. طی ســال های 
اخیر با توســعه فروشــگاه های زنجیره ای در سراسر 
کشــور، خریــد کاالهــا و اقــالم موردنیاز بــرای مردم 
بســیار آســان تر و در عیــن حال مقــرون به صرفه تر 
شــده است. شواهد موجود حاکی از رضایت عموم 
جامعه از ایجاد و افزایش تعداد این فروشگاه ها در 
مناطق مختلف شهرها و حتی شهرستان ها است. 
چرا که امروزه فروشگاه های زنجیره ای ضمن اینکه 
تناســب بیشــتری با ســبک زندگی مدرن و شــهری 
دارنــد، در عیــن حال منجر بــه صرفه جویی در وقت 
و هزینه مشــتریانی می شــوند که این فروشــگاه ها 
 را برای خرید و تامین مایحتاج روزمره خود انتخاب 

می کنند.
در واقع با توجه به اینکه امروزه مردم به دلیل 
مشغله بسیار و کمبود وقت این امکان را ندارند که 
مانند گذشته برای خرید مایحتاج خود به مغازه  های 
مختلف مراجعه کنند، لذا شرایط ایجاب می  کند تا به 
دنبال فروشگاه هایی باشند که نیازهای آنها را یکباره 
و یکجا برآورده می سازد و آنها را از مراجعه به سایر 

مغازه ها بی نیاز می کند.

 مزایای خرید از فروشگاه های زنجیره ای
فروشــگاه های زنجیره ای به دلیل تنوع باالی 
محصــوالت، دسترســی آســان بــه مایحتــاج روزمره  
شــامل مواد خوراکی، مواد شــوینده و بهداشــتی و 
حتی ابزار و وسایل، مردم را بیشتر به سمت خرید 
از این مراکز هدایت می کند. این در حالی است که 
سوپرمارکت از نظر دامنه  کاالهای تجاری، کوچک تر 
و محدودتر از فروشگاه زنجیره ای است و مردم برای 
خریــد هــر کدام از ایــن مایحتاج، باید به یک مغازه  
جداگانــه مراجعــه کننــد. یکــی دیگــر از مزیت هــای 
فروشگاه زنجیره ای در مقایسه با سوپرمارکت، وجود 
تخفیفات همیشگی است که در حجم باالی خرید 
مبلــغ قابــل توجهی خواهد بود؛ امــا دلیل ارائه این 
تخفیفات از سوی فروشگاه های زنجیره ای چیست.
فعــاالن ایــن حــوزه در پاســخ به این پرســش 
می گوینــد: از آنجــا که در فروشــگاه  های زنجیره ای، 
کاالهــا و محصــوالت بــدون دخالــت واســطه ها و 
بــه طــور مســتقیم از دفتــر مرکزی تهیه می شــوند، 
آنهــا می تواننــد به طرق مختلف اقدام به سرشــکن 
کردن هزینه های خود کنند و منابع مالی عایدی از 
ایــن طریــق را به صــورت تخفیف هــای دوره ای روی 
بعضــی از کاالهــای پرمصرف ارائه دهنــد. در حالی 
که در سوپرمارکت های قدیمی  به دلیل شیوه  تامین 
منابع، این امکان برای مغازه دار وجود ندارد و همین 
مساله به عاملی برای تشویق مشتریان برای خرید از 

فروشگاه های زنجیره ای منجر می شود.
بــر ایــن اســاس، مزیت دیگــر فروشــگاه های 
زنجیره ای امکـــــان بهــره منـــــدی مشتریان از مزایای 
اســت.  مجموعه هــا  ایــن  از  بیشــتر  خریدهــای 
بــه طــوری کــه آنهــا بــه هــر میــزان خریــد از ایــن 
فروشــگاه  ها، می توانند از مزایایــی نظیر کارت های 
تخفیف، شــرکت در قرعه  کشــی، خریدهای بیشتر 
یــا تخفیفــات باالتــر بهره منــد شــوند. امتیــاز دیگــر 

فروشــگاه های زنجیــره ای، کنترل کیفی محصوالت 
توســط متخصصان اســت که با انجام آزمایش های 
مربوطــه می تواننــد ســالمت محصــوالت را تاییــد 
کنند. این بررســی های کارشناســی، تولیدکنندگان 
را وادار می کند که نسبت به ارتقای سطح کیفیت 
اقــدام  خــود  تولیــدی  محصــوالت  اســتاندارد   و 

کنند.
یکی دیگــر از مزایای فروشــگاه های زنجیره ای، 
به روز بودن محصوالت است و به دلیل تنوع باالی 
مشــتریان مراجعه کننــده، افــراد می تواننــد بــا طیف 
وسیعی از محصوالت روبه رو شوند که این امکان در 

سوپرمارکت فراهم نیست.
در عین حال با توجه به اینکه بسیاری از این 
فروشــگاه  ها به فضای بازی کودک مجهز هســتند، 
بــا خریــد از فروشــگاه های زنجیره ای امــکان تفریح 
برای کودکان فراهم می شود. سایر امکانات رفاهی 
گســترده شــامل پارکینگ، سیســتم تهویه  مناسب 
در فصول تابســتان و زمســتان، وجود دوربین های 
و  مناســب  قفســه بندی های  وجــود  مداربســته، 
بخش بندی و تابلوهای راهنما از جمله دیگر مزایایی 
هســتند کــه منجــر به پیــروزی این فروشــگاه ها در 

رقابت با سوپرمارکت ها می شوند.

 پاسخگویی سریع به نیاز مشتریان
کار  زنجیــره  ای  فروشــگاه  در  میــان  ایــن  در 
مشــتریان بــه صــورت روان و بــدون معطلــی انجام 
می شــود. در ایــن فروشــگاه ها بــه دلیــل تخصصی 
شــدن امــور، هــر نیــروی انســانی بــه انجــام کاری 
مشغول است. پاسخگویی به سواالت مشتریان در 
حین خرید، مسئولیت صندوق پرداخت، نگهبانی و 
حراست، رسیدگی به امور مشتریان توسط نیروهای 
مختلف انجام می گیرد؛ در حالی که در سوپرمارکت 
صاحــب مغــازه بایــد بــه تنهایــی از پــس همــه  ایــن 
نقش هــا بربیایــد کــه گاهــی نمی توانــد به ســرعت 
پاسخگوی همه  مشتریان باشد و این به معنی اتالف 
وقتی بیشتر آنها است. در عین حال بارها مشاهده 
شده که افراد امکان پیدا کردن جای پارک مناسب 
برای پارک خودروی خود را ندارند و درنهایت از خرید 

از سوپرمارکت منصرف می شوند.
نیازهــای  عنــوان  بــه  مزیت هــا  ایــن  وجــود 
اساسی زندگی مدرن امروز، کافی است تا خرید از 
فروشگاه های زنجیره ای را به عنوان یک اولویت برای 
مردم تبدیل و انگیزه بیشتری را برای خرید از آنها در 

بین مشتریان ایجاد کند.

 سنگ اندازی در مسیر توسعه
در این میان اگرچه طی ســال های اخیر روند 
ایجاد و توسعه فروشگاه های زنجیره ای رو به رشد 
بوده است، اما وجود برخی مسائل مانع از توسعه 
قابل توجه این فروشگاه ها در کشور شده است. به 
طوری که در مقایسه با دیگر کشورها، در ایران به 
دلیل حاکم بودن فضای کسب و کار سنتی، جایگاه 
این فروشگاه ها آن طور که باید توسعه پیدا نکرده 

است.
در کنار مهیا نبودن بسترهای الزم برای توسعه 
فروشگاه های زنجیره ای، حتی سنگ اندازی هایی در 

مسیر فعالیت آنها وجود دارد. به طور نمونه به رغم 
اســتقبال بــاالی مردم بــرای خرید از فروشــگاه های 
زنجیره  ای، اما این فروشگاه ها متهم به کم فروشی 

و گرانفروشی می شوند.
بنا به ادعای منتقدان، فروشگاه های زنجیره  ای 
بــا تبانــی تولیدکننــدگان وزن کاال را کمتر کرده و با 
درج قیمــت باالتــر روی کاال، آن را بــا تخفیــف بــه 
مصرف  کننــده عرضه می کننــد که این رویه مصداق 

بارز گرانفروشی و کم  فروشی است.

 اتهام بی اساس کم فروشی و گرانفروشی
این اتهام در حالی به فروشگاه های زنجیره ای 
وارد می شــود کــه بــا کمــی  تامــل در می یابیــم حتی 
اگــر فروشــگاه های زنجیــره ای قصــد گرانفروشــی 
دیگــر  ســوی  از  باشــند؛  داشــته  کم فروشــی  و 
تولیدکننده ای که طی سال ها زحمت و تالش کاالی 
خود را به برند تبدیل کرده، این ریســک را به جان 
نمی خــرد کــه محبوبیت خــود را در بین طرفداران و 
مصرف  کنندگان خود از دست بدهد. از طرفی، حتی 
اگر تولیدکننده این ریسک را بپذیرد و اقدام به انجام 
ایــن کار کنــد، نهادهــای ناظر پــس از مدتی متوجه 
قضیه خواهند شــد و این ضربه  بزرگی برای اعتبار 

فروشگاه زنجیره ای و تولیدکنندگان است.
کــه  داشــت  توجــه  بایــد  ایــن،  بــر  عــالوه 
فروشــگاه های زنجیــره ای از شــفافیت مالــی باالیی 
برخوردارنــد؛ بــه طوری که این فروشــگاه  ها مالیات 
خــود را بــه طــور معمــول پرداخــت می کننــد، کاالی 
قاچــاق بــه ایــن فروشــگاه  ها ورود نمی  کنــد و تمــام 
زنجیــره توزیــع آن کامــال مشــخص و ثبــت شــده و 
قابل ردیابی است؛ بنابراین گرانفروشی و تبانی با 
تولیدکننده از سوی فروشگاه های زنجیره ای منطقی 

به نظر نمی رسد.
از همین رو فعاالن این صنعت می گویند: بر 
خالف خرده  فروشی ها، فروشگاه های زنجیره ای در 
حجم های بسیار باال خرید می کنند و از سوی دیگر 
واســطه ها بــرای ایــن فروشــگاه ها حذف شــده اند؛ 
بنابراین فروشگاه های زنجیره ای با کاهش حاشیه 
سود خود و ارائه تخفیف، رفاه و رضایت مشتری را 
در نظر می گیرند و در بلندمدت حاشیه سود کاهش 
یافتــه، با افزایش تمایل مشــتریان بــه خرید از این 
فروشگاه ها جبران خواهد شد. ضمن اینکه با توجه 
به تعداد باالی فروشگاه  های زنجیره ای رقابت باالیی 
میان آنها برای جذب مشــتریان شــکل  گرفته  است 
و همین مســاله اتهام های مطرح شــده به آنها را با 
تردید روبه رو می سازد، چراکه اوال در فضای رقابتی 
میان این فروشگاه ها، گرانفروشی و کم  فروشی اصال 
منطقی نیست و منجر به از دست رفتن سهم بازار 
ایــن فروشــگاه ها و نابــودی کســب وکار آنها خواهد 
شــد. دوم اینکــه در شــرایط کنونــی فروشــگاه های 
زنجیره ای برای افزایش سهم خود از بازار، به شدت 
به دنبال ارائه نازل ترین قیمت ها هستند تا بازار خود 
را حفظ کنند، نه اینکه به دنبال گرانفروشی باشند.

 فروشگاه های زنجیره ای اجبار نه انتخاب
کــه  نقدهایــی  از  یکــی  اگرچــه  درمجمــوع 
اســت  ایــن  می شــود،  وارد  فروشــگاه ها  ایــن  بــه 

کــه بــا توســعه فعالیــت فروشــگاه های زنجیــره ای، 
ســوپرمارکت های کوچــک تــوان رقابــت بــا آنهــا را 
از دســت خواهنــد داد و چــراغ کســب و کار آنهــا 
خاموش می شود، اما نباید فراموش کرد که اصوال 
مــردم همچنــان بــرای خریدهــای کوچــک همچنان 
به ســوپرمارکت ها مراجعه می کنند. از ســوی دیگر 
هرچنــد ممکــن اســت بــا فعالیــت فروشــگاه های 
زنجیــره ای، کســب و کار تعــدادی از افــراد از رونــق 
بیفتد، اما درمقابل، امکان اشتغال زایی برای تعداد 
 بیشتری از افراد در این فروشگاه ها فراهم خواهد 

شد.
در عیــن حــال، بــرای حرکــت در مســیر رونق 
اقتصــادی، چــاره ای جــز این نداریم کــه مانند دیگر 
کشورهای پیشرفته در مسیر توسعه فروشگاه های 
زنجیره ای و همسو با این جریان حرکت کنیم و دست 
از تعصبات سنتی در این بخش برداریم تا متناسب 
با نیاز روز شهروندان حرکت کنیم و پاسخگوی این 
نیــاز باشــیم. چــرا که امــروز به دلیل تغییر شــرایط 
زندگی، ســبک و ســیاق فعالیت مغازه های قدیمی 

 جوابگوی نیازهای شهروندان نیست.
امــروز در کشــوری ماننــد ژاپــن ۹0درصــد، در 
کشــورهای اروپایــی 60 تــا 80درصــد و در آمریــکا 
85درصــد فروشــگاه ها بــه صــورت زنجیــره ای اداره 
می شوند و این میزان در ایران تنها حدود 10درصد 
است، بنابراین با توجه به مزایای متعدد فعالیت و 
توســعه فروشگاه های زنجیره ای که خدمات بهتر و 
متنوعی را به مشتریان خود عرضه و زمینه اشتغال 
جوانان زیادی را نیز فراهم کرده اند، نباید با اتهامات 
بی اســاس در روند فعالیت این فروشــگاه ها خللی 

ایجاد کرد.
بــه هــر حــال مــا ناچاریــم به ســمت توســعه 
فروشــگاه های زنجیــره ای حرکت کنیــم و به عقیده 
کارشناســان برای جلوگیری از بیکاری افراد شــاغل 
در بخش سوپرمارکت ها به مرور باید بسترهای الزم 
فراهم شــود تا صاحبان این مشــاغل شغل خود را 
عوض کنند یا با فروشگاه های بزرگ ادغام شوند .

برنامه ریزی ایمیدرو برای تأمین گاز شرکت های 
فــوالدی

صرفه اقتصادی، دلیل استقبال از فروشگاه های بزرگ

شـركت معدنـی و صنعتـی گل گهـر )سـهامی عـام( در نظـر دارد پـروژه " رفـع عیـب 
سیسـتم های اعـام و اطفـا حریـق موجـود دركارخانـه گندلـه سـازی شـماره 2 " خـود 
را از طریـق برگـزاری مناقصـه عمومـی بـه پیمانـكار واجـد شـرایط واگـذار نمایـد. لذا كلیه 
  WWW.GEG.IR متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونیكی
مراجعه و اسـناد مذکور را به همراه فرم پرسشـنامه ارزیابی تأمین كنندگان از بخش 
مناقصـه و مزایـده دانلـود نماینـد. مهلـت تحویـل پـاكات سـاعت 9 الـی 14 روز یکشـنبه 
مـــورخ 1400/8/23 در محـــل دفتركمیسـیون معــامالت مجتمـع و یـا دبیرخانـه دفتـر 
مرکـزی تهـران مـی باشـد. ضمنـاً بازدیـد از محـل اجـرای موضـوع مناقصـه روز یکشـنبه 
مورخ 1400/8/16 مقرر شـده اسـت و الزامی می باشـد. شـركت معدنی و صنعتی گل 
گهـر در رد یـا قبـول هـر یـك از پیشـنهادات بـدون نیـاز بـه ذکـر دلیـل و بـدون جبـران 

خسـارت مختـار می باشـد.
كمیسیون معامالت شركت معدنی و صنعتی گل گهر 

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده )نوبت دوم( 
شماره 1400/25/ع

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



اقتصــــــــــاد محلی مدیـریت و   . دوشنبه . 10 آبان 1400 . سال هجدهم . شماره 4780 . 

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

تصمیمات مجمع صندوق سـرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشـا الگوریتم مورخ 
1400/07/14 به شـرح زیر میباشـد.

1- اباغیه شماره 12020191 مورخ 1400/04/22 سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب 
گردید.

همچنیـن جهـت اطـاع از مشـروح تصمیمـات مجمـع بـه تارنمـای صنـدوق بـه آدرس 
فرمائیـد.                       مراجعـه   https://koosha.fund

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظـر بـه اینکـه آقـای بهـزاد بارانـی سـوری بـا اسـتناد دو بـرگ استشـهادیه گواهـی امضا شـده 
منضـم بـه تقاضـای کتبـی بـه شـماره 1027037 مـورخ 1400/7/22 دریافـت سـند مالکیـت 
المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعـه و مدعـی اسـت سـند مالکیـت تـک بـرگ بـه شـماره 
چاپـی 225555 سـری الـف سـال 95 و شـماره دفتـر الکترونیـک 139620325001002760 
بنام بهزاد بارانی سوری تحت پاک 2675 فرعی از 44 اصلی واقع در بخش 2 بنام بهزاد 
بارانـی سـوری تنظیـم و صـادر شـده اسـت کـه بـه علـت جابه جایـی مفقـود گردیـده اسـت و 
طبق اسناد رهنی شماره 12437 مورخ 96/12/27  و سند رهنی 12997 مورخ 97/7/23 
و سـند رهنـی13597 مـورخ 97/12/23 و سـند رهنـی 9990 مـورخ 94/10/7 و سـند رهنـی 
شـماره 11319 مـورخ 96/4/20 در رهـن بانـک می باشـد دفتـر امـاک بیـش از ایـن حکایتـی 
ندارد لذا باسـتناد تبصره یک ماده 120 آیین نامه اصاحی قانون ثبت مراتب در یک نوبت 
آگهـی و متذکـر می گـردد هـر کسـی نسـبت بـه ملـک مـورد آگهـی معاملـه ای انجـام داده یـا 
مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود می باشـد بایسـتی ظـرف مـدت 10 روز از انتشـار ایـن 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوسـت اصل سـند مالکیت یا سـند معامله ای به این اداره 
تسـلیم نمایـد بدیهـی اسـت در صـورت عـدم اعتـراض در مهلـت مقـرر و یـا وصـول اعتـراض 
بـدون ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنی و 

تسـلیم آن بـه متقاضـی اقـدام خواهد شـد. 
صید آقا نجفوند دریکوندی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد

مفقودی
سـند کمپانـی خـودروی کامیـون کشـنده ولـوو مـدل 1382 بشـماره 
  347063 موتـور  بشـماره   Y V2A4CFD63T837154 شاسـی 
بشـماره انتظامـی 91-117ع38 بنـام قـادر درون پـرور مفقـود شـده 
ازدرجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد.                                   اردبیـل

»گواهی حصر وراثت«
تاریخ رسیدگی: 1400/07/26 شماره پرونده:140041920000582039 خواهان: محمد حسینی 
بـه آدرس: باشـت – سروسـتای سـر آییـن خوانـده: »شـورای حـل اختـاف شهرسـتان باشـت« 
خواسـته: گواهی حصر وراثت مرجع رسـیدگی کننده: شـورای حل اختاف شـعبه یک شهرسـتان 
باشـت  آقـای محمـد حسـینی بـه شـماره شناسـنامه 1-028681-426 بـه اسـتناد شـهادتنامه و 
گواهـی فـوت و فتوکپـی شناسـنامه ورثـه درخواسـتی بـه شـماره 140041920000582039 تقدیـم 
این شـورا نموده چنین اشـعار داشـته که شـادروان راضیه حسـینی به شـماره شناسـنامه 802 در 
تاریـخ 1400/05/25 در اقامتـگاه دائمـی خـود درگذشـته و ورثـه حیـن الفـوت وی عبارتنـد از: یـک 
همسـر دائمـی بنـام حاجـی حسـینی بـه شـماره شناسـنامه 687 و یـک فرزنـد ذکـور بنـام محمـد 
حسـینی بـه شـماره شناسـنامه 1-028681-426 و سـه فرزنـد انـاث بنامهـای 1- رعنـا حسـینی بـه 
شـماره شناسـنامه 1-016398-426، 2- رویـا حسـینی بـه شـماره شناسـنامه 687-000283-5، 3- 
لیـا حسـینی بـه شـماره شناسـنامه 3-012740-426 و جـزء افـراد فـوق الذکـر ورثـه دیگـری نـدارد 
والغیر. اینک پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی اعام تا چنانچه شخص 
یـا اشـخاص نسـبت بـه آن اعتـراض یـا وصیـت نامـه ای دارنـد اعـام نمـوده در غیـر ایـن صـورت 
گواهی انحصار وراثت با وصف فوق صادر می گردد. اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ 

بیـش از »نامحـدود« اسـت.
رضا اسماعیلی مهر - قاضی شوراهای حل اختالف حوزه قضایی شهرستان باشت

حضور فعال آبفای اصفهان 
 در رزمایش سراسری

تست آماده به کاری 
مولدهای برق اضطراری

مدیــر مرکــز مدیریت بحــران و پدافنــد غیرعامل و 
HSE شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان اعالم کرد 

که در رزمایش سراسری تست آماده به کاری مولدهای 
برق اضطراری که در محل دیســپاچینگ شــرکت توزیع 
بــرق شهرســتان اصفهــان برگــزار شــد و آبفــای اســتان 
حضــور فعالــی در آن داشــت، بــه صــورت همزمان برق 
تاسیســات 6 منطقه آبفای اســتان قطع  شد که دوباره 
در کوتاه ترین زمان ممکن با اســتفاده از مولدهای برق 

اضطــراری در مدار بهره برداری قرار گرفت.
استان اصفهان جانشین تهران در مدیریت بحران 
اســت و بــر این اســاس در مانور لحظه صفــر،  تیم های 
امــدادی و مدیریــت بحــران هــال احمــر، فوریت هــای 
پزشکی،  آتش نشانی، شرکت گاز، برق، آب و فاضاب 

و شهرداری  در این مانور به ایفای نقش پرداختند.
ابراهیــم محمدی با بیان اینکه هدف از نکوداشــت 
هفتــه پدافنــد غیرعامــل کاهــش آســیب پذیری در برابــر 
رزمایــش  کــرد: در  و بحران هاســت، تشــریح  تهدیدهــا 
سراسرس تست آماده به کاری مولدهای برق اضطراری، 
بــرق تاسیســات آبفــای صارمیــه، تصفیه خانــه فاضــاب 
شــهرک صنعتــی جــی، پمپاژ آب روســتای دســتگرد مار، 
تصفیه خانــه آب باباشــیخعلی، ایســتگاه پمپــاژ نطنــز و 
ایستگاه پمپاژ شاهین شهر قطع شد و سپس مولدهای 

بــرق اضطراری در مدار بهره برداری قرار گرفت.
مدیــر مرکــز مدیریــت بحــران و پدافنــد غیرعامل و 
HSE  آبفــای اســتان اصفهــان بــا توجــه بــه شــعار ســال 

جــاری هفتــه پدافند غیرعامل »پدافنــد غیرعامل، ایران 
پایــدار « گفــت : آبفــای اســتان اصفهــان همچنیــن بــه 
منظور ایجاد آمادگی واکنش سریع در اوضاع اضطراری 
پــس از هرگونــه حادثه در مانــور لحظه صفر  به صورت 
میدانــی در خیابــان آتشــگاه، خیابــان شــهید حجــازی، 

نبش خیابان بهستان حاضر شد.
محمــدی تصریــح کــرد: در مانــور لحظــه صفر، تیم  
واکنــش ســریع و مدیریــت بحــران بــا مهــار شکســتگی 
خطوط انتقال آب، آمادگی خود را در مقابله با هرگونه 

حادثه غیرمترقبه به نمایش گذاشت.
در  کافــی  آشــنایی  و  آمادگــی  میــزان  افــزود:  او 
هنگام وقوع حوداث می تواند، منجر به کاهش تلفات، 
خســارات و ایجــاد آمادگی الزم در انجــام اقدامات مورد 
نیــاز و هماهنگــی و برنامه ریزی با ســازمان های مختلف 

امدادرسان شود .

عملیاتی شدن طرح 
جهش تولید در دیمزارهای 
کرمانشاه با حمایت ستاد 

اجرایی فرمان امام)ره(
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی استان کرمانشاه 
اعــالم کــرد کــه رویکرد ایــن نهاد در طــرح جهش تولید 
در دیمزارهــا ارتقــای ســطح تولیدات زراعــی و افزایش 

سطح علمی و فنی دیمکاران است.
طــرح جهــش تولیــد در دیمزارهــا بــا حمایت ســتاد 
جهــاد  ســازمان  بــا  امــام)ره(  حضــرت  فرمــان  اجرایــی 

کشاورزی عملیاتی شده است.
نوربخــش حاتمــی بــا اعام ایــن مطلب در جلســه 
مجــازی بــا رئیــس ســتاد اجرایی فرمان امــام )ره( گفت: 
طــرح جهــش تولیــد در دیمزارها از جهــات مختلف برای 
زراعــت اســتان اهمیــت دارد؛ لــذا بــا اولویت در اســتان 
پیگیــری می شــود. او گفت: نتایج طــرح جهش تولید در 
دیمزارهــا کــه همان ارتقــای تولیدات در دیمزارهاســت، 

باید در سفره مردم دیده شود.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان کرمانشاه 
بــا بیــان اینکــه در شهرســتان ها، مدیــران شهرســتان به 
عنوان نماینده سازمان پیگیر جدی اجرای اقدامات طرح 
هستند، افزود: الزم است مدیران گزارش های پیشرفت 

اجرای طرح را روزانه اطاع رسانی کنند.
حاتمی افزود: در منطقه ای از کشور قرار داریم که 
عمــده اراضــی مــا دیم اســت، لذا طرح را با کارشناســان 

علمی و خبره و با توانایی باال پیش می بریم.
او خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه خشکســالی ها، 
وضــع بارندگــی اخیــر نشــان داد بایــد اقداماتــی را بــرای 
مقابله با خشکســالی داشــته باشــیم و برنامه ســازمان 
ایــن اســت که در طرح جهش تولیــد در دیمزارها داریم 
کشــاورزان تحــت پوشــش طــرح از  بیمــه بســیار ارزان 
منتفــع شــوند. رئیــس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان 
کرمانشــاه ارائه نهاده های یارانه دار به کشاورزان تحت 
پوشــش طرح را از مزایای طرح برشــمرد که بسیار مورد 

استقبال زارعین قرار گرفته است.
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۲ تاالب بین المللی 
گنبدکاووس صاحب سند 

مالکیت شدند
رئیــس اداره ثبت اســناد و امــالک گنبدکاووس از 
صــدور ســند مالکیــت برای ۲ تــاالب بین المللی آلماگل 
و آالگل واقــع در نواحــی شــمالی این شهرســتان مرزی 
خبر داد و گفت که سه قطعه سند با مجموع مساحت 

۲ هزار هکتار برای این تاالب ها صادر شده است.
ســه تــاالب بین المللــی واقــع در ناحیــه شــمالی و 
مــرزی گنبــدکاووس شــامل آالگل، آلمــاگل و آجی گل با 
عمق تقریبی ۲ تا چهار متر، در مجموع حدود سه هزار 
هکتار مساحت دارند که در این بین تاالب آالگل حدود 
۲ هزار و ۵۰۰ هکتار، تاالب آلماگل حدود ۳۰۰ هکتار و 

تاالب آجی گل حدود ۲۵۰ هکتار وسعت دارند.
ایــن ســه تــاالب گنبــدکاووس در دوم فوریــه ۱۹۷۱ 
میــادی برابــر بــا ۱۳ بهمــن ۱۳۴۹ باحضــور نمایندگانــی 
از ۱۸ کشــور در شــهر رامســر اســتان مازندران و انعقاد 
معاهده ای جهانی که سال ها بعد به کنوانسیون رامسر 
مشــهور شــد، اهمیت بین المللی یافتند. طرح کاداســتر 
در قالب برنامه ششــم توســعه کشــور و از ســال ۱۳۹۵ 
شــروع شــد و شــامل طــرح پایــش، تعییــن کاربــری و 
سنددار کردن زمین های کشاورزی و رفع تداخل اراضی 
ملی است. رضا سارانی دیروز در گفت وگو با ایرنا اظهار 
کــرد: اســناد مالکیــت ایــن ۲ تــاالب بین المللــی که جزو 
اراضــی ملــی و منابــع طبیعــی هســتند با هــدف حفظ و 
صیانــت از عرصه هــای ملــی، پیشــگیری از زمین خــواری 
و تصــرف زمیــن و در راســتای طــرح کاداســتر )تعییــن 

محدوده و مالکیت اراضی( صادر شد.
او افــزود: اســناد مالکیــت ایــن تاالب هــا براســاس 
اســتعام از معاونــت حقوقــی ریاســت جمهوری به نــام 
ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشــور ثبت شده 
اســت و ســازمان حفاظــت محیــط زیســت می توانــد بــا 
انجــام مراحــل قانونــی این اســناد را به نام خــود انتقال 
دهــد. رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک گنبــدکاووس 
اضافه کرد: اسناد مالکیت ۲ تاالب آالگل و آجی گل روز 
گذشــته در مراســمی تحویــل اداره کل منابــع طبیعــی و 
آبخیزداری گلستان شد و درصورت درخواست این اداره 
کل، ســند مالکیت برای آجی گل دیگر تاالب بین المللی 

گنبدکاووس صادر خواهد شد.
ســارانی ادامه داد: با تاش شــبانه روزی نیروهای 
ایــن اداره و همراهــی ادارات و نهادهــای دولتــی طــی 
یک ســال اخیــر برای تمامی اراضی ملــی و منابع طبیعی 

موجود این شهرستان سند مالکیت صادر شده است.

خط ریلی آذربایجان  غربی 
مسیری طالیی برای گشایش 

کریدور شرق به غرب
بــا  ارومیــه   - مراغــه  راه آهــن  طــرح  تکمیــل 
از  یکــی  ریالــی،  میلیــارد  چهارهــزار  ســرمایه گذاری 
طرح هــای فاخــر در آذربایجــان غربــی به شــمار می رود 
و می تــوان بــا توســعه این خط ریلی، کریدور شــرق به 
غــرب را توســعه داد و زمینــه حمل ونقــل بین المللی را 

در این خطه از کشور فراهم کرد.
به گزارش ایرنا، عملیات اجرایی طرح ملی راه آهن 
مراغــه - ارومیــه بــه طــول ۱۸۲ کیلومتــر از ســال ۱۳۸۰ 
آغــاز شــده بــود کــه پــس از کش وقوس هــای فــراوان در 
ســال ۱۳۹۷ بهره بــرداری شــد کــه به گفتــه مدیر کل راه 
و شهرســازی آذربایجان  غربــی، چهار هزار میلیارد ریال 

برای آن هزینه شده بود.
این طرح ســبب شــد تا مرکز آذربایجان غربی پس 
از ســال ها بــه خــط ریلــی کشــور متصــل و به شــهرهای 
سلماس و خوی اضافه شود؛ زیرا این شهرها از سال ها 

پیش در مسیر ریلی ایران به ترکیه قرار داشتند.
مــردم ایــن خطــه پــس از ســال ها بــه خــط آهــن 
سراســری کشــور متصــل شــدند تــا بخشــی از آرزوهــای 
شــهروندان در خصــوص مســافرت های بیــن شــهری و 

مسافرت به استان های مختلف کشور تحقق یابد.
البتــه بخشــی کــه در ایــن خصــوص مغفــول مانــده، 
توســعه خــط ریلــی در ارومیــه تــا مــرز ترکیــه و بــه نوعــی 
اروپاســت که می تواند روند توســعه این نقطه از کشور را 
بیش از پیش ســرعت ببخشــد. توسعه شبکه حمل ونقل 
ریلــی کــه به دلیــل مزایایی چون هزینه مناســب، ضریب 
امنیت باال، آلودگی کمتر و مصرف پایین سوخت، اهمیت 
ویژه ای در رشــد و توســعه شهرها دارد، به دلیل مجاورت 
آذربایجــان غربــی بــا کشــورهای عــراق، ترکیــه و جمهوری 

آذربایجان اهمیت دوچندانی در این استان دارد.
توسعه تجارت در گرو توسعه خطوط ریلی به سمت 

مرز است
زمینــه توســعه تجــارت و صــادرات از ایــن اســتان 
زمانی میســر می شــود که خط ریلی این اســتان به طرف 
شهرســتان های مرزی برســد و این امر نیز از ســوی مدیر 
کل راه آهــن منطقــه آذربایجــان مــورد تاکیــد قــرار گرفته 
اســت. محمدرضــا قربانــی بــه این مطلب اذعــان کرد که 
ظرفیت هــای زیــادی بــرای افزایــش صــادرات و مــراودات  
اقتصادی بیشتر در این مسیر خط ریلی وجود دارد و با 
توســعه خط راه آهن ارومیه به شــهرهای مرزی می توان 
زمینه افزایش مبادالت تجاری در منطقه را افزایش داد.
مســئوالن بــر ایــن باورنــد کــه آذربایجــان  غربــی بــه 
علــت دارا بــودن موقعیــت جغرافیایــی و هــم مــرز بــودن 
با ســه کشــور از لحــاظ اقتصــادی دارای بهترین موقعیت 
بــرای توســعه اقتصــادی و صــادرات و واردات محصــوالت 
اســت و اتصال ریلی به خط ریلی بندر مرســین در رشــد 
و پیشــرفت این اســتان بســیار تأثیرگذار خواهــد بود، به 
صورتی کــه مدیــر کل راه آهــن آذربایجــان در ایــن رابطــه 
معتقــد اســت فاصلــه چهــار ســاعته را می تــوان بــا تامین 
زیرســاخت ها بــه پلــی متصل کننــده بــرای ایجاد توســعه 
تبدیل کرد. قربانی در این باره معتقد است که ایجاد یک 
شبکه ریلی مطمئن می تواند به افزایش آمار صادرات در 
آینده منجر شــود و جابه جایی ۲۵ درصد از بار ترانزیتی 
کشــور بــه وســیله پایانه هــای مــرزی ایــن اســتان عاملــی 
اســت تــا با اتصــال آذربایجان غربی به شــبکه سراســری 
ریلی، ظرفیت ترانزیت کاال در این منطقه افزایش یابد.

اخبـــــــــــــــــار

معــاون امــور صنایــع ســازمان صنعــت، 
معــدن و تجــارت اســتان اردبیــل پیش بینــی 
کرد که امسال حدود 6 هزار نفر در مجموع 
در بخش صنعت این اســتان مشغول به کار 
شــوند و اعالم کرد که تاکنون زمینه اشتغال 

سه هزار و ۵۰۰ نفر فراهم شده است.
افزون بــر یک هــزار و ۴۵ واحد تولیدی با 
اشتغال بیش از ۲۵ هزار نفر و سرمایه گذاری 
بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد ریال در این استان 
وجود دارد که حدود ۷۳ درصد فعال هستند.
گفت وگــو  در  یکشــنبه  جهانــی  بیــوک 
آخریــن  اســاس  بــر  کــرد:  تشــریح  ایرنــا  بــا 
پایش هــای صــورت گرفته، اکنــون حدود ۳۰۰ 
واحــد تولیــدی واجــد شــرایط بــرای دریافــت 
تســهیات بانکی در استان اردبیل وجود دارد 

که در حال پیگیری است.
او با تاکید بر تاثیر احیای واحدهای راکد 
در افزایش اشتغال صنعتی در استان اردبیل 
بیان کرد: برای رونق دوباره واحدهای تولیدی 
کــه تعطیــل شــده بودند، ۱۱۱ واحــد قابل احیا 
در سال جاری شناسایی شد که از میان آن ها 
۸۷ مــورد در دســتور کار قــرار گرفــت و از این 

بین ۳۵ مورد احیا شد.
معــاون امــور صنایــع ســازمان صنعــت، 
معدن و تجارت استان اردبیل افزود: عاوه بر 
ایــن بــرای ۳۵ واحد دیگر مصوبات الزم صادر 
شــده و در دســت پیگیــری اســت کــه برخــی 
از آن هــا البتــه مشــکات دیگــری هــم دارند و 
بــه جــد پیگیری می شــود تا پایان ســال  جاری 

مابقی این واحدها نیز راه اندازی می شوند.
جهانــی اضافــه کــرد: اگــر ایــن واحدهــا 
ایجــاد  نفــر   ۸۰۰ بــرای  شــوند،  راه انــدازی 
بــر اســاس  اشــتغال خواهــد شــد کــه البتــه 
آخریــن پایش هــا تاکنــون بــرای ۲۵۰ نفــر این 

امر محقق شده است.
او اظهــار کــرد: همچنین از ابتدای ســال 
 جاری ۱۱۵ طرح یا واحد صنعتی برای دریافت 
تســهیاتی بــه میــزان ۱۱ هــزار و ۵۰۰ میلیــارد 

ریــال بــه بانک هــای عامــل معرفــی و تاکنــون 
برای ۳۰ طرح مبلغ چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد 

ریال پرداخت شده است.
معــاون امــور صنایــع ســازمان صنعــت، 
معــدن و تجــارت اســتان اردبیــل تاکیــد کــرد: 
برنامه هــا طبــق روال پیش مــی رود و از جمله 
بحــث ارائه تســهیات بانکی بــا پیگیری جدی 
مســئوالن ادامــه دارد و هیــچ طــرح متقاضــی 
واجد شرایطی در استان اردبیل تاکنون بدون 

دریافت تسهیات نمانده است.
جهانی درباره بررسی درخواست مالکان 
واحدهــای متقاضــی تســهیات در چارچــوب 
اباغــی از جملــه بنــد الــف تبصــره ۱۸، ادامــه 

داد: از محــل طــرح تــام هفــت هــزار و ۵۰۰ 
میلیــارد ریــال اعتبــار ابــاغ شــده و اعتبــارات 
رونــق تولیــد هــم شــناور اســت و تــا جایی که 
اســتان کشــش داشــته باشــد، امــکان جــذب 

وجود دارد.
او بیان کرد: البته برخی محدودیت هایی 
در مــورد اولویت بنــدی طرح ها وجود دارد؛ اما 
مشــکلی از نظر منابع نیست و در کوتاه ترین 
درخواســت های  هفتــه(  یــک  )حــدود  زمــان 
واحدهای تولیدی استان اردبیل برای دریافت 

تسهیات بررسی می شود.
معــاون امــور صنایــع ســازمان صنعــت، 
اعــام  بــا  اردبیــل  اســتان  تجــارت  و  معــدن 

پیگیــری مســتمر مســئوالن اســتان اردبیل در 
بحــث رفــع مشــکل واحدهــای تولیــدی یادآور 
شــد: این اســتان از سال ۹۵ تاکنون در بحث 
رونق تولید جزو چند اســتان  برتر کشور بوده 
است و امید می رود که امسال نیز هدف های 

مورد نظر به طور کامل محقق شود.
واحدهــای  مــورد  در  همچنیــن  جهانــی 
احداثــی جدیــد نیز گفــت: در خصوص صدور 
پروانه های بهره برداری تا آخر سال ۱۵۰ مورد 
پیش بینــی داشــتیم که در هفت ماه گذشــته 
از ســال ۱۰۰ مــورد محقــق شــد و پیش بینــی 
می شــود ۲۰ تــا ۳۰ درصــد هــم از برآوردهــا 

بیشتر شود.

مدیــر کل بنــادر و دریانــوردی گیــالن 
بــا  گیــالن  بنــادر  خواهرخواندگــی  دربــاره 
بنــادر روســیه تاکیــد کــرد کــه بــا اســتفاده 
بــرای  را  کشــور  بایــد  ظرفیت هــا  ایــن  از 
توســعه روابــط، تجهیــز بنــادر و همچنیــن 
تقارن ســازی بــا بنادر محــدوده دریای خزر 

آماده کنیم.
حمیدرضــا آبایــی در گفت وگــو بــا ایســنا 
بــا بیــان اینکــه بــا پیگیری هــای صــورت گرفتــه 
دریانــوردی  و  بنــادر  کل  اداره  ســوی  از 
اســتان گیــان و موافقتنامــه ســازمان بنــادر و 
اکنــون  ایــران  اســامی  جمهــوری  کشــتیرانی 
بندرانزلــی بــا بندر اکتائو و مخاشــکاال روســیه 
خواهرخوانــده شــده اســت، گفــت: توافقنامه 
بــا  آســتارا  بنــدر  خواهرخواندگــی  نیــز  اخیــر 

آســتراخان روســیه، نقطــه قوتــی در فعالیــت 
بندر آستاراست 

او ادامه داد: بیش از ۶۰ درصد تجارت 
دریایی ایران در حوزه دریای خزر با کشــور 
روســیه اســت و از ایــن رو توســعه روابــط 
دریایــی بــا توجه به قوانین ســازمان جهانی 
بیــن  اعــام خواهرخواندگــی  و  دریانــوردی 
بنــادر ایــران و روســیه در راســتای افزایــش 

تجارت دو کشور ضروری است.
مدیر کل بنادر و دریانوردی گیان با بیان 
اینکــه یکــی از مباحثــی کــه در تفاهم نامه های 
ایجــاد  می شــود،  دیــده  خواهرخواندگــی 
زمینه هایی برای بازدید میدانی از ظرفیت های 
موجود بنادر از ســوی دو طرف اســت، افزود: 
یعنــی در تفاهم نامه هــای مشــترک دولت هــا 

می کننــد  توافــق  روســیه  و  ایــران  جملــه  از 
کــه مــراودات تجــاری داشــته باشــند، ســطح 
مراودات افزایش پیدا  کند و حجم مبادالت را 

بتوانند افزایش دهند.
مبــادالت  در  داد:  ادامــه  آبایــی 
تجــاری یکــی از کارهــای مهــم اســتفاده از 
از  اســتفاده  بــا  کــه  اســت  بنــادر  ظرفیــت 
بیــن  کــه  تفاهم نامه هــای خواهرخواندگــی 
بنــادر اتفــاق می افتد هر دو طرف می توانند 
یکدیگــر  بنــدری  از محیط هــای  راحتــی  بــه 
بازدیــد کننــد  و هــر دو بــه صــورت متقــارن 

رشد پیدا کنند.
او تصریــح کــرد: یعنــی کاالهایــی کــه در 
بنــدر آســتراخان قابلیــت تخلیــه و بارگیــری 
دارد، در بنــدر آســتارا نیــر قابلیــت تخلیــه و 

بارگیــری داشــته باشــد و بازدیدهــای میدانــی 
کــه مدیــران و مســئوالن این حوزه هــا از بنادر 
در  را  مشــکات  می دهنــد؛  انجــام  یکدیگــر 
بررســی  تجــاری  مبــادالت  توســعه  خصــوص 
می شــود  موجــب  امــر  ایــن  و  کننــد  رفــع  و 
کوریدورهای بین المللی این دو بنادر ســرعت 

گرفته و توسعه پیدا کند.
اســتان  دریانــوردی  و  بنــادر  مدیــرکل 
گیــان بــا توجــه بــه دو کریــدور مهــم شــرق - 
غــرب و شــمال - جنــوب در دریــای خزر تاکید 
کریدورهــای  ایــن  ظرفیــت  از  بخشــی  کــرد: 
از  و  منتقــل  بنــادر  بــه  می توانــد  ترانزیتــی 
ظرفیت بنادر اســتفاده شــود و با تفاهم نامه 
زمینــه  ایــن  در  می تــوان  خواهرخواندگــی 

اقدامات الزم را تسریع کرد.

مدیرعامــل بنیــاد برکــت ســتاد اجرایــی 
فرمان امام از تعمیر و بازســازی ۵۴ مدرســه 
و ۴۰۰ واحد مســکونی آســیب دیده در زلزله 

اندیکا خبر داد.
محمد ترکمانه با بیان این مطلب افزود: 
منــازل و خانه هــای آســیب دیده با کمک بنیاد 
مســکن انقاب اســامی و مدرســه های دچار 
خســارت شــده با مشــارکت ســازمان نوسازی 

مدارس تعمیر و بازسازی می شوند.
طــرح   ۱۵۰ همچنیــن  کــرد:  تاییــد  او 
اشــتغال زایی اجتماع محــور بــرای کســانی کــه 
کسب وکارشــان در جریان زلزله دچار آســیب 

شده است، راه اندازی می شود.

برکــت،  بنیــاد  مدیرعامــل  گفتــه  بــه 
راه انــدازی این ۱۵۰ طرح اجتماع محور، زمینه 
اشــتغال مستقیم و غیرمستقیم را برای ۴۵۰ 

نفر فراهم خواهد کرد.
ترکمانــه، همچنیــن از پرداخت خســارت 
بــه خانه هــای روســتایی آســیب دیده در زلزله 
اخیــر اندیــکا خبــر داد  و افــزود: شــرکت بیمه 
برکــت وابســته بــه بنیــاد برکت ســتاد اجرایی 
امــور  مســئوالن  هماهنگــی  بــا  امــام  فرمــان 
بــه  اســتانداری خوزســتان شــروع  روســتایی 
بازدید از مناطق زلزله زده و فرآیند کارشناسی 

و ارزیابی خسارت کرده است.
او بــا بیــان اینکــه ۱۵۰ هــزار بــاب منــزل 

مســکونی روســتایی اســتان خوزســتان تحــت 
بیمــه آتش ســوزی و حــوادث طبیعی هســتند، 
تاکید کرد: با حمایت بیمه برکت هر باب منزل 
روســتایی در خوزســتان تا ســقف ۲۰۰ میلیون 
ریــال در قبــال خطــرات آتش ســوزی، صاعقــه، 
انفجــار، ســیل، زلزلــه، آتشفشــان، طغیان آب 
رودخانه هــا و آب گرفتگــی بــه مــدت یــک ســال 

تحت پوشش بیمه قرار گرفته  است.
مدیرعامــل بنیاد برکت بــا تاکید بر بیمه 
روســتایی  خانه هــای  حــوادث  و  آتش ســوزی 
در مناطــق محــروم کشــور تصریح کــرد: بیمه 
برکــت بــا هــدف توســعه فرهنــگ بیمــه ای در 
مناطــق روســتایی و کمتــر برخــوردار و ایجــاد 

چتــر حمایتــی بــرای ســاکنان آســیب پذیر این 
منــازل  بیمــه ای  پوشــش  بــه  اقــدام  مناطــق، 
روســتایی اســتان های مختلف کشور از جمله 
بویراحمــد،  و  کهگیلویــه  شــمالی،  خراســان 
لرســتان و گلســتان کــرده اســت.  بــه گفتــه 
ترکمانــه، تــا امــروز منــازل یک میلیــون و ۳۵۰ 
هزار خانه روستایی تحت پوشش بیمه حوادث 
طبیعی شامل سیل، زلزله، آتش سوزی و دیگر 

حوادث قرار گرفته است.
در پایــان او یــادآور شــد: ۱۱ هــزار و ۵۰۰ 
روســتا و ۲ میلیــون و ۲۵ هــزار خانــوار تحــت 
پوشــش فعالیت هــا و خدمــات بیمه برکت در 

سراسر کشور قرار دارند.

 بنیاد برکت ۵۴ مدرسه و ۴۰۰ خانه آسیب دیده زلزله اندیکا

را بازسازی می کند

خواهرخواندگی بنادر گیالن و روسیه؛ فرصتی برای 
تقارن سازی با بنادر محدوده دریای خزر
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انا لله و انا الیه راجعون

از طرف خانواده جاللی ، یزدانی و پرسنل عصراقتصاد

سرکار خانم زهره ای
با نهایت تاثرو تاسف در گذشت  عموی گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت 

واسعه الهی و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم . 

  

تصمیم زاکانی
راضیه حسینی

ماجــرای  در  زاکانــی  از  کیهــان  تمام قــد  حمایــت 
انتظــار  کــه  داد  دامــادش: »واکنشــی نشــان  انتصــاب 

می رفت. قابل تقدیر بود.«
در واقع  نیاز است این موضوع به صورت ریشه ای 
مــورد تجریــه و تحلیــل 
قــرار بگیــرد. بایــد همــه 
نــدادن  شــوند،  متوجــه 
فامیــل  بــه  مســئولیت 
بــه  آشــنا  و  دوســت  و 
هیــچ وجــه کار ســختی 
و  دادن  بلکــه  نیســت، 
دوبــاره پــس گرفتــن آن 
بســیار  کار  کــه  اســت 

سختی است و هرکسی از عهده آن برنمی آید. 
 پیشــنهاد می کنیــم بــرای ترغیــب مســئوالن دیگــر 
بــه انجــام این دســت کارها، به شــیوه ای شایســته و در 
حــد ایــن اقــدام بــزرگ از آقــای زاکانــی قدردانــی کنیــد. 
بــا حضــور تمامــی مســئوالن مربــوط و  مثــاً مراســمی 
نامربــوط برگــزار شــود، لوح تقدیــر، کاپ تجلیل و مدال 
افتخــاری تهیــه و بــه جنــاب آقای شــهردار تقدیــم کنید. 
می توانیــد یــک دکتــری افتخــاری هــم بــه مراســم اضافه 
و ســرآخر از تندیــس این بزرگ مــرد کاردرســت رونمایــی 
کنیــد؛ تندیســی کــه ایشــان را در حــال پس گرفتن حکم 
از دامادشــان نشــان می دهــد. بــرای اختتامیــه هم چند 
بالن که رویش نوشــته شده است »زاکانی متشکریم« 

به هوا بفرستید.
راســتش هرجــور فکــر می کنیــم می بینیــم بــاز حق 
مطلــب ادا نمی شــود و یــک چیــزی کــم اســت. مــا مردم 
فراموشــکاری هســتیم و کارهــای بــزرگ مســئوالن را به 
ســرعت از یاد می بریم. بهتر اســت راهی پیدا شــود که 
حرکت بی نظیر آقای زاکانی برای همیشــه در خاطرمان 

بماند و حتی آیندگان هم از این مرد یاد کنند.
ایــن کار بــزرگ در    بایــد از ســال بعــد ماجــرای 
کتاب هــای درســی هــم آورده شــود. تنهــا در این صورت 
اســت کــه قدردانــی درســت و حســابی از آقــای زاکانــی 

انجام می شود.
 تــا ســال ها »تصمیــم کبــری« در کتاب هــا بــود، 
حــاال نوبــت »تصمیــم زاکانــی« اســت. اصــاً کبری تــر از 
ایــن تصمیــم هم مگر داریم؟ واقعاً حیف اســت این کار 

معرکه فراموش شود.
 الزم اســت هــر ســال، دانش آمــوزان این داســتان 
را بخواننــد و امثــال آقــای شــهردار را الگــوی خــود قــرار 
دهند تا اگر روزی روزگاری مســئولیتی گرفتند، یا داماد 
مســئولی شــدند بدانند و آگاه باشــند که کار درست در 

این موقعیت چیست و چرا؟
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در سایت روزنامه بخوانید:

بنابراعــام معــاون مرکــز ســامت محیــط و 
کار وزارت بهداشت، هدف گذاری تاریخ برقراری 
ســامانه قرنطینه هوشــمند در سراســر کشــور تا 

پایان ماه جاری است.
ســامت  مرکــز  معــاون  فرهــادی،  محســن 
محیــط و کار وزارت بهداشــت در ارتبــاط بــا نحوه 
ردیابــی مــوارد مثبــت در اماکن مختلــف از جمله 
مــدارس بــه ایلنــا گفــت: در حــال حاضــر دو نــوع 
اطاعات در ســامانه وزارت بهداشت وجود دارد، 
یکــی اینکــه چــه کســانی بیمــار هســتند و نتیجه 
مثبــت تســت کرونــا دارنــد و مشــمول قرنطینــه 
هســتند و دوم آن هایــی کــه واکســن زدنــد، چند 
مرتبــه واکســن زده اند و چه نوع واکســنی تزریق 
کرده اند و در چه تاریخی واکسن تزریق کرده اند. 
ایــن اطاعــات در ســامانه وزارت بهداشــت قابــل 
تبادل است و درحال حاضر این سامانه با وزارت 
راه و شهرســازی و برخــی از  وزارتخانه هــا، بــرای 
تهیــه بلیــت و غیــره، متصــل اســت. طبیعتــا در 
مدیریــت هوشــمند محدودیت هــا، ایــن ســامانه 
قرار است به وزارت آموزش و پرورش، واحدهای 
صنفــی و بــه طــور کلــی همــه واحدهایــی کــه بــه 
نوعــی فعال هســتند یا فعال می شــوند، خدمات 

بدهد.
او افــزود: حتــی پیشــنهاد مــا ایــن اســت که 
رصــد واکسیناســیون فعاالن برخــی از واحدهایی 
کــه خدماتشــان به دلیل فضای بســته بودنشــان 
ســینماها  مثــل  می شــود،  محســوب  پرمخاطــره 
ملــی  کتابخانــه  موزه هــا،  تئاتــر،  ســالن های  و 
شــهربازی ها،  شــهری،  بــزرگ  کتابخانه هــای  و 
باغ وحش هــا، تاالرهــای پذیرایــی، رســتوران هایی 
که پذیرای مشتری در محل به ویژه در محل های 
بسته هستند، نیز از طریق همین سامانه میسر 

شود.
فرهــادی در ارتبــاط با گفته وزیر بهداشــت، 
مبنــی بــر اینکــه امــکان ایــن وجــود نــدارد کــه از 
کارمنــدان هــر ۷۲ ســاعت یکبــار، تســت گرفتــه 
شــود، گفــت: آقــای دکتــر درســت گفته انــد، مــا 
تکلیفی برای گرفتن تست پی سی آر نداریم. ما 
اعام می کنیم که همه واکسن بزنند، حال فردی 
بــه دلیلــی غیرموجــه اعــام می کنــد کــه واکســن 
نمی زنــد، ایــن فــرد مجبــور اســت هر ۷۲ ســاعت 
یکبــار از آزمایشــگاه های معتبر وزارت بهداشــت، 
تســت پــی ســی آر منفــی دریافــت کنــد. طبیعتــا 

هزینه این تست به عهده خود افراد خواهد بود. 
وزارت بهداشت هزینه این تست ها را نمی دهد، 
بــه ایــن دلیــل که واکســن را برای فــرد به صورت 

رایگان تامین کرده است.
فعالیــت  افــزود: همــه می تواننــد  فرهــادی 
کننــد، منــوط بــه شــرایطی کــه عنوان شــد، یعنی 
انجــام واکسیناســیون یــا پــی ســی آر منفــی، بــه 
تشــخیص خــود فــرد متقاضی. طبیعتــا توصیه ما 
بــه زدن واکســن اســت کــه رایــگان و کم دردســر 
اســت و ایمنــی ایجــاد می کند. درحالی که تســت 
پی ســی آر باید هر ۷۲ ســاعت یکبار تکرار شــود 
و هزینه اش بســیار باالســت و گرفتن خود تست 

نیز به هرحال سخت است.
آزمایشــی  طــرح  نتایــج  بــا  ارتبــاط  در  او 
قرنطینه هوشمند در قزوین گفت: درحال حاضر 
ســامانه وزارت کشــور که البته سامانه ای عمومی 
و مربــوط بــه دولــت اســت، در اســتان قزویــن در 
بخــش حمــل و نقــل خــوب جــواب داده اســت و 
همــه در آن ثبــت نــام کرده انــد. الزم اســت ایــن 
سامانه با سامانه های دیگر، مانند سامانه وزارت 

راه و شهرســازی کــه مربــوط بــه تهیــه و فــروش 
بلیت هوایی، زمینی برون شهری و ریلی است و 

سامانه وزارت بهداشت متصل شود.
بهداشــت  وزارت  ســامانه  در  افــزود:  وی 
اطاعــات مهــم مربــوط بــه واکسیناســیون افــراد 
موجــود اســت و بــه عــاوه افــراد را مســتقیما از 
آزمایشــگاه ها و مراکــز درمانــی ردیابــی می کنــد 
یــا قرنطینــه  کارت  دریافــت  بــه  نیــازی  افــراد   و 

پی سی آر را نخواهند داشت، بلکه این اطاعات 
در سامانه تبادل می شود.

برقــراری  تاریــخ  هدف گــذاری  افــزود:  او 
ســامانه قرنطینه هوشــمند در سراســر کشور، تا 
پایان همین ماه اســت. یعنی از ابتدای آذر طرح 
مدیریت هوشــمند بدون درنظر گرفتن رنگ بندی 
در کشــور راه انــدازی می شــود. مــا کرونــا را داریم 
و تصورمــان ایــن نیســت که شــرایط نارنجی، آبی 
و قرمــز یا زرد برقرار اســت و ایــن رنگ بندی برای 
رصد بیماری ها همچنان باقی می ماند. بلکه فکر 
می کنیــم شــرایط کشــور در همه جا قرمز اســت. 
می خواهیــم در شــرایط قرمــز بــا رعایــت پروتــکل 

بتوانیم زندگی و فعالیت کنیم و به سینما، تئاتر، 
کنســرت و کتابخانــه برویم، امــا این فعالیت باید 
طوری باشــد که منجر به توســعه بیماری نشــود. 
طبیعتا هر جا که باعث توسعه بیماری شد، باید 
متاســفانه عکــس ایــن مســیر را برویــم و دوبــاره 

محدودیت های جدید را آغاز کنیم.
فرهادی گفت: دیگر شــرایطی که به غیر از 
واکسیناســیون از سوی واحدها باید رعایت شود 
شامل زدن ماسک، فاصله گذاری دو متری، تهویه 
مناســب، تجمع نکردن و رعایت بهداشــت فردی 
یعنی شستن یا ضد عفونی کردن دست هاست. 
اینها اگر توام با هم رعایت شود، بدون توجه به 
رنگ بنــدی می توانیــم فعالیتمان را در کل کشــور 
بــه طور ایمــن، آغاز کنیم. اگر این شــرایط تامین 
نشود فعالیت و بازگشایی ما ایمن نخواهد بود.

او در ارتبــاط با طرح واکسیناســیون اصناف 
کــه از اول آبــان اجرایی شــده اســت، گفت: طرح 
اصناف از اول آبان برقرار شــده اســت؛ اما کنترل 
آن هنــوز ســامانه ای نیســت و کنتــرل از طریــق 
نظــارت و بازرســی محــل بــه محــل اســت. ما این 

انشــالله  تــا  می دهیــم  انجــام  موقتــی  را  روش 
بتوانیم روش سامانه ای را برقرار کنیم.

فرهــادی گفــت: طبیعتــا اگــر خــود مــردم، 
اتــاق اصنــاف و واحدهــای صنفــی همــکاری کنند 
و پوشــش واکسیناســیون افزایــش پیــدا کنــد و 
ســامانه ها نیــز بــا هــم متصــل شــوند، قطعــا این 
طــرح موفقیت آمیــز خواهــد بــود، بــه ایــن دلیــل 
کــه راهــی جــز این هــم نداریــم و همه جــای دنیا 
همیــن مســیر را رفتند. کســانی کــه پروتکل ها را 
رعایت می کنند، ماســک می زنند، تهویه مناســب 
دارند، تجمع نمی کنند، بهداشــت فردی را رعایت 
می کننــد و واکســن را هــم دریافــت کــرده انــد، 
می توانند کســب و کار خودشــان را داشته باشند 

و به زندگی عادی خودشان ادامه بدهند.
فرهــادی افــزود: کســانی کــه ایــن مــوارد را 
رعایت نمی کنند، تعدادشــان انگشت شمار است 
و طبیعتا دستگاه های نظارتی می توانند بر آن ها 
فشــار بیاورنــد و واحدهــای صنفی شــان را از حیز 
انتفــاع خــارج کننــد تــا زمانــی کــه آن هــا مجبــور 

شوند این اصل اساسی را رعایت کنند.

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش شــهر تهــران 
در  معلمــان  حضــور  نحــوه  و  شــرایط  دربــاره 
مــدارس بــا توجــه بــه تصمیمــات اتخــاذ شــده 
درباره بازگشــایی مدارس گفت که به تناسب 
تصمیمی که شــورای معلمان، شــورای مدرسه 
و کمیتــه بهداشــت مدرســه می گیرنــد پرســنل 
اعم از اجرایی و آموزشی باید پای کار بیایند.

عبدالرضا فوالدوند در گفت وگو با ایســنا، 
درباره بازگشــایی مدارس در تهران اظهار کرد: 
طبق قرار گذشته، بازگشایی مدارس در مقطع 
متوســطه دوم از ۱۵ آبــان و متوســطه اول از 
اول آذر خواهــد بود. درباره مقطع ابتدایی نیز 

در آینده نزدیک تصمیم گیری می شــود.
وی درباره شــرایط و نحوه حضور معلمان 

در مــدارس بــا توجــه به تصمیمات اتخاذ شــده 
بــه  کــرد:  اظهــار  مــدارس  بازگشــایی  دربــاره 
تناســب تصمیمی که شــورای معلمان، شــورای 
مدرســه و کمیتــه بهداشــت مدرســه می گیرنــد 
پرســنل اعم از اجرایی و آموزشــی باید پای کار 

بیایند.
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش شــهر تهــران 

افــزود: بنابرایــن حضوریافتــن یــا حضورنیافتن 
اگــر  اســت؛  تصمیــم  آن  تناســب  بــه  معلمــان 
ترکیبــی  یــا  حضــوری  آمــوزش  بــر  تصمیــم 
باشــد، معلمــان بایــد بــه مدرســه بیاینــد و اگــر 
اقــدام  ترتیــب  همیــن  بــه  اســت  غیرحضــوری 

می شود.
فوالدونــد همچنیــن بــا اشــاره به تشــکیل 

بــرای  مــدارس  و  مناطــق  در  ســامت  کمیتــه 
بازگشــایی مــدارس گفــت: در صــورت رعایــت 
مجــوز  صــدور  بــرای  بهداشــتی  پروتکل هــای 
آمــوزش حضــوری دانش آمــوزان اقدامــات الزم 
و  ایــن مســیر گفت وگــو  در  صــورت می گیــرد. 
بازگشــایی  راســتای  در  نیــز  اقنــاع خانواده هــا 

آرام و تدریجی مدارس مهم اســت.

تازه تریــن نتایــج عملکــرد یارانــه دســتمزد 
حاکــی از آن اســت کــه از ســال ۱۳۹۸ تــا پایــان 
شــهریور مــاه ۱۴۰۰ جمعــا ۵۱ هــزار و ۵۰ نفــر از 
جوینــدگان کار در ایــن طرح ثبت نام کرده  و طی 
ایــن مــدت ۳۲ هــزار و ۵۵۰ قــرارداد کار منعقــد 
شــده که بیشــترین میــزان قراردادهــا متعلق به 

واحدهای فعال در بخش خدمات بوده است.
بــه گــزارش ایســنا، طــرح یارانه دســتمزد از 
جملــه طرح هــای اثرگــذار در حــوزه اشــتغال بــه 
شــمار مــی رود که بر اســاس آن در صورت جذب 
نیروی کار شغل اولی در واحدهای اقتصادی ۳۰ 
درصــد مبلــغ دســتمزد نیروی کار به شــکل یارانه 
از طــرف دولت به مدت یک ســال بــه کارفرمایان 

پرداخت می شود.
فارغ التحصیــان  از  کــه  کارفرمایانــی 
دانشــگاهی در واحدهــای خــود اســتفاده کنند از 
۳۰ درصد حداقل دســتمزد مصوب شــورای عالی 

کار به عنوان یارانه بهره مند می شوند.
هــدف  بــا  دســتمزد  یارانــه  پرداخــت  طــرح 
تحرک بخشــی بــه ایجــاد اشــتغال در بنگاه هــای 
خــرد، کوچــک و متوســط و همچنین زمینه ســازی 
بــرای اشــتغال دانش آموختــگان مقاطع تحصیلی 
دیپلــم و باالتــر، ارتقــا مهــارت و کســب تجربــه از 
ســوی جوینــدگان کار بــه خصــوص گــروه شــغل 
اولی هــا از طریــق تعامــل بــا نیروهــای متخصــص 
و بــا تجربــه، انتقــال یافته هــای جـــدید دانــش و 

فـناوری به بنگاه اقتصادی با ورود نیروی جوان و 
ارتقا ســطح تولید و ســرمایه گذاری در بخش های 
از  یکــی  عنــوان  تحــت  خصوصــی  و  تعاونــی 

سیاست های فعال بازار کار تدوین شده است.
در مرحلــه اول اجــرا این طرح به عنوان ابزار 
تشــویقی بــرای جــذب نیــروی کار جدیــد توســط 
کارفرمایــان بنگاه هــای بخــش تعاونی و خصوصی 
در اســتان های کــم برخــوردار شــامل اســتان های 
ایــام، خراســان جنوبــی، چهارمحــال و بختیــاری، 
کردســتان، کرمانشــاه، لرســتان، کهگیلویه و بویر 
احمد و سیســتان و بلوچســتان در ســال ۱۳۹۸ با 
اباغ دستورالعمل اجرایی مربوطه، عملیاتی شد.
بیــکار  جوانــان  طــرح،  ایــن  هــدف  جامعــه 
جویــای کار در مناطــق محــروم و کم برخــوردار از 
اشــتغال و همچنیــن بنگاه های اقتصادی رســمی 
فعال در شهرســتان های کم برخوردار از اشــتغال 
اســتان های مشــمول طــرح بــود. پــس از اجــرای 
موفق طرح در مرحله اول، با اســتمرار اجرای آن 
در مرحلــه دوم، عــاوه بر هشــت اســتان محروم 
قبلــی، بنگاه های مســتقر در اســتان های مرزی و 

آسیب دیده از سیل نیز موافقت به عمل آمد.
استان های منتخب شامل آذربایجان غربی، 
اردبیــل، بوشــهر، خراســان شــمالی، خوزســتان، 
گلســتان، مازنــدران و هرمــزگان می  شــود که طی 

مکاتبه رسمی به استانداران اباغ شد.
طرح یاد شده به عنوان ابزار انگیزشی موثر 

بــرای جــذب نیــروی کار جدید توســط کارفرمایان 
در شرایط رکود یا دوره خروج از رکود و همچنین 
شــیوع کرونــا بــرای پذیــرش و جــذب نیــروی کار 

جدید اثرگذار بوده است.
تازه تریــن گــزارش معاونــت اشــتغال وزارت 
کار از عملکرد طرح پرداخت یارانه دستمزد نشان 
می دهد که از ســال ۱۳۹۸ تا پایان شــهریور۱۴۰۰ 
جمعا ۵۱ هزار و ۵۰ نفر از جویندگان کار در این 
طرح ثبت نام کرده اند؛  همچنین تعداد واحدهای 
متقاضــی ۸۶۷۱ واحــد بــوده و در ایــن مــدت ۳۲ 

هزار و ۵۵۰ قرارداد منعقد شده است.
بــه طــور کلــی واحدهــای اقتصــادی بخــش 
تعاونی و خصوصی مشــارکت کننده در ۱۶ استان 
در ایــن طــرح تعــداد ۸۶۷۱ بنگاه بــوده که از این 
میــان، تعــداد ۶۷۴۱ بنگاه با جــذب نیروی کار در 

چارچوب این طرح مورد حمایت قرار گرفته  اند.
تعــداد قراردادهــا نشــان می دهــد  بررســی 
بــا  بنگاه هایــی  در  قراردادهــا  از  درصــد  کــه ۴۸ 
شــخصیت حقیقــی و بیش از نیمــی از قراردادها 
معــادل ۵۲ درصــد، دربنگاه هایــی بــا شــخصیت 
حقوقی منعقد شــده اســت. ۹۱ درصد قراردادها 
در بنگاه هــای خصوصــی و ۹ درصــد از قراردادهــا 
در بنگاه هایــی بــا مالکیــت تعاونــی منعقــد شــده 
است که به نظر می رسد با توجه به سهم حدود 
۵ درصــدی بخــش تعاون از اقتصاد، مشــارکت ۹ 
درصــدی بنگاه هــای بخــش تعاونــی در ایــن طرح 

رقم مطلوبی است.
بررســی قراردادهــای منعقــده حاکــی از آن 
اســت که ۴۹ درصد قراردادها متعلق به بنگاه ها 
و واحدهایی است که در بخش خدمات فعالیت 
می کننــد. بخــش صنعــت بــا ۴۲ درصــد و بخــش 
کشــاورزی با ۹  به ترتیب در رده های بعدی قرار 
دارند. متوســط ســرانه جذب هر بنگاه در ارتباط 
بــا جــذب نیــروی کار شــغل اولی نیــز ۴.۳ نیروی 

کار بوده است.
وزارت  دســتمزد  یارانــه  ســامانه  خروجــی 
کار نشــان می دهــد کــه تعــداد ۳۲ هــزار و ۵۵۰ 
نفــر بــرای مــدت یک ســال در اســتان های محروم 
از اشــتغال کشــور و همچنیــن اســتان های مرزی 
و آســیب دیده از ســیل، جــذب بنگاه هــای فعــال 
بخش هــای خصوصــی و تعاونــی شــده اند کــه بــه 
عنــوان دســتاورد اصلــی ایــن طــرح تا ایــن مرحله 

است.
از میــان ایــن تعــداد کارجــوی جــذب شــده 
 ۱۲.۸ دیپلــم،  تحصیــات  دارای  درصــد   ۴۲.۵
درصــد دارای تحصیات فوق دیپلم، ۳۸.۶ درصد 
دارای تحصیــات کارشناســی و ۶.۱ درصــد دارای 
تحصیات کارشناســی ارشــد و باالتر بوده اند. در 
طــرح یارانــه دســتمزد، مــردان ۶۲ درصــد و زنــان 
۳۸ درصد از ســهم اشــتغال را به خود اختصاص 

داده اند.
بودجــه  بــه  توجــه  بــا  طــرح  کمــی  هــدف 

اختصــاص داده شــده، ایجــاد ۳۰ هــزار فرصــت 
شــغلی بوده اســت کــه عاوه بر آنکــه کل تعهد 
اســتان ها محقق شــده، با توجه به اقبال نســبتاً 
و ۵۵۰  هــزار  طــرح، ۳۲  از  کارفرمایــان  خــوب 
فرصت  شــغلی در اســتان های هدف طرح ایجاد 
شــده کــه بــر ایــن اســاس میــزان تحقــق اهداف 
طــرح تاکنــون بــه ۱۰۸ درصــد رســیده و نمایانگر 
کارآمــدی طرح و میزان باالی اســتقبال بازار کار 

از آن بوده است.
کاهــش  هــدف  بــا  دســتمزد  یارانــه  طــرح 
بــرای  هزینه هــای بکارگمــاری نیــروی کار جدیــد 
کارفرمایــان و بــه منظــور پایــداری تولیــد، حفــظ 
اشــتغال، افزایــش فرصت هــای شــغلی و حمایت 
از بنگاه هــای خصوصــی و تعاونی به اجرا درآمده 
و مناطق کم برخوردار از اشــتغال و بنگاه های به 
شــدت آســیب دیده از ویــروس کرونــا در اولویــت 

اجرای این طرح قرار گرفته اند.
داوطلبان و جویندگان کار برای بهره مندی از 
این طرح باید مدرک تحصیلی دیپلم و باالتر داشته 
باشند و سن آنها از ۳۷ سال تمام بیشتر نباشد؛ 
شرط سنی برای زنان سرپرست خانوار جوینده کار 

نیز تا سقف ۴۵ سال تعیین شده است.
بــه  بنگاه هــای  کرونــا  دوران  در  کار  وزارت 
شــدت آســیب دیده از ویــروس کرونــا و فعــال در 
یکی از ۱۴ رسته مصوب شده را در اولویت اجرای 

این طرح قرار داد.

اجرای طرح قرنطینه هوشمند درسراسر کشور تا پایان آبان

آخرین محموله واکسن 
خریداری شده از سوی 

هالل احمر وارد کشور شد
رئیــس جمعیــت هال احمــر بــا اشــاره بــه این که 
هال احمــر بــه تعهــدات خــود در قبــال میــزان واردات 
واکســن عمل کرد، از واردات بیش از ۱۱۲ میلیون دوز 

واکسن به کشور خبر داد.
بــه گــزارش ایســنا، دکتر کریــم همتی با اشــاره به 
این که آخرین محموله واکســن کرونای خریداری شــده 
از ســوی جمعیت هال احمر وارد کشــور شــد، گفت: از 
ابتدای سال جاری و پس از صدور مجوز از سوی وزارت 
بهداشــت، تاش هــای جمعیــت هال احمــر در راســتای 
واردات واکســن کرونــا آغــاز شــد و امروز)یکشــنبه( بــا 
واردات ۶ میلیــون دوز واکســن، بــه میــزان تعهــد داده 

شده، عمل کردیم.
وی افزود: در این مدت، جمعیت هال احمر موفق 
شد ۱۱۲ میلیون و ۳۹۰ هزار دُز واکسن وارد کشور کند 
کــه ایــن امــر جز با تــاش کارکنان و ســازمان های تابعه 
جمعیت هال احمر محقق نمی شــد و در همین راســتا 
قدردان تاش های تمامی پرســنل جمعیت هال احمر و 

معاونان و مسئوالن سازمانی هستیم.
همتــی ادامــه داد: تمامــی این زحمــات و تاش ها با 
هــدف برداشــته شــدن بــاری از روی دوش نظام جمهوری 
اســامی ایران و عمل به فرمایشــات رهبر معظم انقاب 
اســامی بــه منظور تامین واکســن از منابــع قابل اعتماد، 
صــورت گرفــت؛ خوشــبختانه با عنایت بــه توفیقات الهی 
موفق به عمل به تعهدات خود شده و تا حدود زیادی در 
کاهش آمار مرگ و میر ناشی از کرونا موفق عمل کردیم.
وی افزود: واردات واکسن تنها قسمتی از اقدامات 
جمعیت هال احمر در راستای مقابله با کرونا بود و در 
حرکتی بزرگ، کنترل مرزهای کشور از اسفند سال ۹۹ 
نیــز از ســوی هال احمــر آغــاز شــد و بالغ بــر ۷۵۰ هزار 
نفــر از مســافرینی کــه قصد ورود به کشــور را داشــتند، 
مــورد پایش قــرار گرفتند. رئیس جمعیــت هال احمر با 
اشــاره بــه ســایر اقدامــات جمعیــت هال احمــر تصریــح 
کــرد: عــاوه بــر کنتــرل مرزهــا، در زمینه پایــش اماکن، 
بســتری و درمــان بیماران کرونایی و تزریق واکســن نیز 
هال احمــر نقش آفرینــی کــرد و در بیــش از ۲۰۰ مرکــز 
تزریق واکسن، نیروهای هال احمر به کار گرفته شدند 
تا روند تزریق واکسن تسریع شود و به کمک پروردگار 
درصــد   ۴۰ از  بیــش  واکسیناســیون  در  شــدیم  موفــق 

جمعیت کشور، همکاری کنیم.
همتــی در پایــان گفــت: در ۲۰ مــاه گذشــته کــه 
توفیق خدمت به مردم در عرصه هال احمر را داشــتم، 
رســانه ها و صداوسیما مخصوصا شبکه بین المللی خبر 
نیز همراه ما در تمامی لحظات، در سخت ترین سوانح 
و حوادث حضور داشتند و به خوبی تاش های جمعیت 
هال احمــر را منعکــس کردنــد کــه جــا دارد از تــاش 

مجاهدانه این عزیزان نیز تشکر کنم.

رئیــس کمیســیون آمــوزش، تحقیقــات 
بــا  موافقــت مجلــس  از  فنــاوری مجلــس  و 
بــرای  تومــان  میلیــارد  هــزار   ۲۵ اختصــاص 

اجرای رتبه بندی معلمان خبر داد.
به گــزارش ایلنا، عیلرضــا منادی، گفت: 

رئیــس ســازمان برنامه و بودجــه با اختصاص 
۲۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه بندی 

معلمان موافقت کرد.
 منــادی افزود: حداکثــر تا ۴۵ روز آینده 

طرح رتبه بندی معلمان نهایی می شود.

موافقت دولت با اختصاص 25هزار میلیاردتومان 
برای رتبه بندی

ثبت نام بیش از ۵۱ هزار نفر در طرح یارانه دستمزد

شرایط و نحوه حضور معلمان در مدارس تهران اعام شد


