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چــه موضوعاتــی در اجــالس گــروه بیســت 
بررســی شــدند؟ ایــن اجــالس کــه از ۳۰ تــا ۳۱ 
اکتبر)۸ تا ۹ آبان( در رم برگزار شــد، به توافقات 
فــراوان بین المللــی دســت یافت. بیســت کشــور 
ثروتمند جهان در این اجالس در مورد موضوعاتی 
چــون واکسیناســیون، مالیــات، حقــوق گمرکــی، 

آب وهوا به توافق رسیدند.
 در حاشیه این اجالس آمریکا و اتحادیه اروپا 
بــه توافقــی در مــورد فوالد و آلومینیوم نیز دســت 
یافتنــد کــه بایــدن و اورســال فــون درالیــن، رئیــس 
کمیسیون اتحادیه، از آن ابراز خرسندی می کردند. 
رئیس جمهــوری آمریــکا همچنیــن از اینکــه ایاالت 
متحــده آمریــکا و اتحادیــه اروپــا بــه دوران جدیدی 
از همکاری هــای فرا اقیانوســی وارد شــده اند، ابراز 
خرســندی کــرد. به عقیده او، ایــن توافقات نمادی 
اســت از آنچــه که آمریــکا می تواند با دوســتانش 
انجــام دهــد. در طــرف اروپایــی نیــز اورســال فــون 
نامطلــوب  همکاری هــای  بــه  اشــاره  بــا  درالیــن 
اقیانوسی دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ  فرا 
از»استقراراعتماد و ارتباط« میان آمریکا و اتحادیه 

اروپا ابراز خرسندی کرد. 

کربن زدایی کامل تا نیمه قرن
در موضوع آب وهوا گروه بیست امیدواراست 
تا نیمه قرن جدید به کربن زدایی کامل دست یابد. 
در آســتانه اجــالس کــوپ ۲۶ در گالســکو مــوارد 
بسیار مهمی نیز در این خصوص میان کشورهای 
گــروه بیســت مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت. 
»جاســتن ترودو«، نخست وزیر کانادا، درتوئیتش 
به  این موضوع اشــاره کرده اســت: »هیچ اقدامی 
در خصــوص وضــع آب وهوا نبایــد به تأخیر بیفتد. 
مــا و شــرکایمان بایــد بــه فوریــت و بــا جدیــت در 

امــروز  کنیــم.  اقــدام  مــورد  ایــن 
هــدف گــروه بیســت این اســت.«  
کشــورهای گــروه بیســت مســئول 
انتشــار ۸۰ درصــد از آالینــده هــا 
در ســطح جهان هســتند. ســرجیو 
متارال، رئیس جمهــوری ایتالیا، نیز 
در مهمانــی شــام ایــن اجــالس بــا 
تغییــرات  از  نگرانــی شــدید  ابــراز 
اقلیمــی کــره زمیــن گفــت: »نــگاه 

همه مردم جهان به این اجالس و نتایج آن دوخته 
شــده است«. بر اســاس توافقات به دست آمده تا 
نیمــه قــرن جاری، جهان باید بــه کربن زدایی کامل 
دست یابد. هرچند رئیس جمهوری ایتالیا از اینکه 
ایــن موضوع به طور مشــخص در توافقات نیامده 
ابراز نارضایتی کرده است. او تمایل داشت به طور 
مشــخص ســال ۲۰۵۰ )۱۴۲۹( در ایــن توافقنامــه 
قید شود.  به نظر امانوئل مکرون، رئیس جمهوری 
فرانســه، ایــن توافــق با توجــه به تنوع کشــورهای 
عضوگــروه بیســت بســیار قابــل توجــه اســت. از 
طــرف دیگــر به نظر او اجالس کوپ ۲۶ نیز آخرین 
و بهتریــن نقطــه امیــد در ایــن خصــوص اســت. او 
امیدوار است در این اجالس بتوانند به این توافق 
دســت یابنــد کــه افزایــش گرمای کره زمیــن تا یک 
ونیم درجه سانتیگراد محدود شود. او در توئیتش 
چنین نوشته است: »بله، اجالس کوپ ۲۶ موفق 
می شود اگر ما و همه سازمان های مربوط بخواهند 
و امکانات مورد نیاز برای کربن زدایی کامل تا سال 
۲۰۵۰ را فراهم کنند. امروز عمل کنیم نه فردا.« 

»ماریو دراغی«، رئیس بانک مرکزی اروپا ۳۱ 
اکتبر)۹آبــان( صبح در ایــن اجالس گفت:» برخی 
از ما می پرســند چرا به جای دو درجه ســانتیگراد 
یــک و نیــم درجه؟ پاســخ ما این اســت: مــا باید به 
نظــر علمــی کارشناســان خــود در این مــورد گوش 

خبرگــزاری  گــزارش  بــه  کنیــم.« 
فرانسه،  اتحادیه اروپا کربن زدایی 
کامل تا سال  ۲۰۵۰)۱۴۲۹( را قبال 
جــز اهداف خود برشــمرده اســت. 
براســاس متن پیش نویــس بیانیه 
خبرگــزاری  اختیــار  در  کــه  نهایــی 
کشــورهای  گرفــت  قــرار  فرانســه 
گــروه ۲۰ توافــق کرده انــد در ســال 
جــاری از اختصــاص بودجــه بــرای 
راه اندازی نیروگاه جدید برق با سوخت فسیلی در 

خارج  جلوگیری کنند.

 ۱۰۰ میلیارد دالر برای کمک
به کشورهای درگیر کرونا

 ایــن گــروه همچنیــن بــرای اولیــن بــار توافق 
کردنــد ۱۰۰ میلیــارد دالر از مبلغ کلی ۶۵۰ میلیارد 
دالر به صورت حق برداشت ویژه از محل صندوق 
بین المللــی پــول بــرای مبــارزه بــا بحــران کرونــا به 
کشورهای درحال توسعه کمک کنند. برای شروع 
رهبــران ایــن گــروه پرداخــت ۴۵ میلیــارد دالر را 
بــه کشــورهایی که بیشــترین نیــاز را دارنــد، اعالم 
کردنــد تــا به تدریــج  بــه ســقف ۱۰۰ میلیــارد دالر 
برســد. میزان کمک های اختصاص یافته بر اساس 
سهم هرکشور در صندوق بین المللی پول تعیین 
می شــود. بدیــن ترتیــب بــه قــاره آفریقــا صرفا ۳۴ 

میلیارد دالر اختصاص می یابد. 

پایان بهشت های مالیاتی
رهبــران کشــورهای گــروه ۲۰ همچنیــن بــه 
توافــق در زمینــه ایجــاد اصالحــات در مالیات هــای 
بین المللــی دســت یافتند. آنها بــا تصویب مالیات 
حداقل ۱۵ درصدی بر منافع شرکت های چندملیتی 
مالیاتــی  بهشــت های  بــر  پایانــی  خــط  در جهــان 

کشــیدند. »جانت یلن«، وزیر خزانه داری آمریکا، 
در بیانیــه ای اعــالم کــرد: همــه ســران کشــورهای 
گروه ۲۰ توافقی تاریخی را در مورد قوانین مالیاتی 
بین المللــی جدیــد تصویــب کردنــد کــه بر اســاس 
آن، رقابــت بــرای پرداخــت حداقــل مالیــات از بین 
مــی رود و همه شــرکت های چندملیتــی موظف به 
پرداخــت یک حداقــل ۱۵ درصدی خواهند بود.  بر 
اساس این مصوبه پنج غول صنعت مجازی یعنی 
گــوگل، آمــازون، فیس بوک، اَپِل و مایکروســافت، 
دیگــر مالیات های مضحک و حداقلــی را در مقابل 
منافع بیشمارشان در کشورهای گوناگون پرداخت 
نخواهند کرد و باید حداقل ۱۵ درصد از منافعشان 
را مالیات بپردازند. با این حال هر دولتی می تواند 
از شــرکت های ملــی خود که در ســایر نقاط جهان 
فعالیــت می کنــد و مالیات می دهــد، کمتر مالیات 

بگیرد. 

واکسیناسیون 7۰ درصد مردم 
جهان تا تابستان آینده

در مــورد بحــران کرونــا نیزکشــورهای گــروه 
بیســت توافــق کردنــد شــرایط بــه گونــه ای فراهم 
شود که براساس نظرات سازمان جهانی بهداشت 
تــا پایــان ســال ۲۰۲۱)اوایــل دی ۱۴۰۰( حداقــل ۴۰ 
درصد و تا نیمه ســال ۲۰۲۲ )اوایل تابســتان۱۴۰۱( 
۷۰ درصــد مــردم جهــان   واکســینه شــوند. ایــن 
کشورها متعهد شدند تمام تالش خود را در تولید 
واکسن برضد کرونا و همچنین داروهای مورد نیاز 
ایــن بیمــاری بــه  کار گیرنــد و آنهــا را به کشــورهای 
هــدف ارســال کننــد. بــه همیــن منظــور هیچگونه 
تحریمی در این خصوص اعمال نخواهد شــد و بر 
ارســال دقیق و شــفاف این واکســن ها و داروها به 

کشورها نظارت ویژه خواهد شد.
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در تپه هــای دورافتــاده کامبریــا، واقــع در 
شمال غربی انگلیس، در چند مایلی شمال دیوار 
هادریــان، ســه خانــه غیرقابــل توصیــف در کنــار 
هــم قــرار گرفته انــد و بی صــدا نمایــی از آینــده ای 
کم کربــن را ارائــه می دهند. این خانه هــا عمداً از 
هر نظر غیرقابل توجه هستند به جز یک دلیل: 
آنهــا اولیــن خانه هایــی در بریتانیا هســتند که از 
ترکیبــی از هیــدروژن پــاک بــه عنــوان بخشــی از 
پیچیده تریــن مرکــز آزمایش هیــدروژن در جهان 

استفاده می کنند. 
به های استریت خوش آمدید. مهندسان در 
این ســایت پنج هکتاری در حال آزمایش هستند 
کــه آیــا هیدروژن می تواند به طور ایمن جایگزین 
از طریــق لوله هــای  کــه  ســوخت فســیلی شــود 
انتقــال و شــبکه های محلی بــه خانه های بریتانیا 
پمــپ می شــود. آنتونی گرین، رئیس شــبکه ملی 
هیــدروژن و رئیــس پــروژه فیوچــر گریــد می گوید: 
»۹۹درصد مردم به این فکر نمی کنند که گازشان 
از کجا می آید یا چگونه به آنجا می رسد.« وظیفه 
او ایجاد یک نمونه واقعی از سیستم گازی بریتانیا 
اســت تا آزمایش کند که آیا همان خطوط لوله ای 
که از دهه ۱۹۷۰ گاز را از دریای شمال به خانه ها 
می بردند، می توانند هیدروژن  را در آینده انتقال 

دهند یا خیر.
گرمایــش خانه هــای بریتانیایــی ۱۵ درصد از 
کل انتشــار گازهــای گلخانــه ای کشــور را تشــکیل 
می دهــد؛ بنابرایــن یــک جایگزیــن کم کربــن بــرای 
صفــر  بــه  گلخانــه ای  گازهــای  انتشــار  کاهــش 
خالــص تــا ســال ۲۰۵۰ بســیار مهــم خواهــد بود. 
همچنیــن وجود یک ســایت آزمایشــی بــرای درک 
چگونگی انتقال هیدروژن به کارخانه های بزرگ و 
خوشه های صنعتی برای کمک به مقابله با انتشار 
گازهــای گلخانــه ای از کارخانه هــا و نیروگاه هــای 

آالینده کلیدی است.
گریــن کــه در حــال راه رفتن 
در  طــول یــک لولــه گاز غول پیکــر 
گفت: »شواهدی که در چند سال 
گذشته ساخته ایم، نشان می دهد 
کــه می توانیــم ایــن کار را انجــام 
دهیــم. همه چیز روی کاغذ خوب 
اســت. اما هنوز نیاز اســت که آن 

را تایید کنیم.«
اســتفاده از زیرســاخت های گازی موجود در 
بریتانیا برای حمل هیدروژن کار ساده ای نیست. 
این گاز نســبت به گاز ســنتی غنی از متان که یاد 
گرفته ایــم به طــور ایمن در خانه هایمان اســتفاده 
مولکول هــای  و  اســت  احتراق تــر  قابــل  کنیــم، 
کوچک تــر آن نشــان از آن دارد کــه احتمال نشــت 
آن از خطــوط لولــه یا خانه ها ســه برابر بیشــتر از 
گازهای فســیلی اســت. از جنبه مثبت، هیدروژن 
گازی ســبک تر اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه احتمال 
بیشتری دارد که پخش شود و تهدیدی برای ایجاد 

احتراق ایجاد نکند.
آینده هیدروژنی مستلزم ارزیابی های ایمنی 
سخت گیرانه تر و همچنین مقادیر زیادی سوخت 
اســت. هیدروژن را می توان به دو روش ســاخت: 
هیــدروژن آبــی را مــی تــوان از گازهــای فســیلی با 
استفاده از فناوری جذب کربن استخراج کرد و از 
انتشار گازهای گلخانه ای جلوگیری کرد. هیدروژن 
ســبز را مــی تــوان بــا تقســیم آب بــه هیــدروژن و 
اکســیژن بــا اســتفاده از انــرژی بــرق تجدید پذیــر 
به وجــود آورد. اگرچــه هیــدروژن آبــی »کم کربن« 
در نظر گرفته می شــود، نتوانســته اســت در میان 
فعــاالن تغییــرات اقلیمــی مــورد توجه قــرار گیرد. 
بــه رغــم اســتفاده از فنــاوری جذب کربــن برای به 
دام انداختــن انتشــار گازهــای گلخانــه ای، در ایــن 
فرآینــد حــدود ۱۰ تــا ۱۵ درصــد از CO۲ موجــود در 

گاز فســیلی راه خود را به جو پیدا 
می کنــد. همچنیــن فرآینــد جــذب 
کربن مســتلزم ادامه تولید گاز در 
فراســاحل اســت کــه دارای ردپــای 

کربن سنگینی است.
بســیاری ترجیــح مــی دهنــد 
بر روی استفاده از هیدروژن سبز 
تمرکــز کننــد. اگرچــه ایــن ســوال 
وجود دارد که هیدروژن سبز چقدر می تواند نقش 
معنــی داری در کاهش انتشــار گازهــای گلخانه ای 
ایفــا کنــد و آیا انرژی تجدید پذیــر کافی برای رونق 
مصرف هیدروژن و همچنین برقی شدن خانه ها و 

حمل و نقل وجود خواهد داشت یا خیر.
از  گریــن  کامبریــا،  در  آزمایــش  مرکــز  در 
تکه های بی اســتفاده خط لوله گاز و شــیرها برای 
ایجاد یک سیســتم حلقه بسته استفاده می کند. 
ایــن لوله هــا از انــواع مختلــف، شــامل لوله  هــای 
غول پیکری که در ســاحل و سراســر کشــور یافت 
می شــود، تــا شــبکه های خــط لولــه کوچک تــر کــه 

محله ها را متقاطع می کنند، تشکیل می شود.
هیــدروژن  بــا  را  گاز  از  ترکیبــی  مهندســان 
دودرصــد آزمایــش می کننــد و ســپس هیــدروژن 
خالص را از طریق لوله ها برای ارزیابی ایمنی آنها 
می گذرانند. گرین می افزاید: »ما مرتباً از سرتاسر 
جهــان تماس هایــی داریــم و پاســخ می دهیــم کــه 
اینجــا چــه کار می کنیم و چگونه ایــن کار را انجام 
می دهیــم.« ماننــد گاز طبیعــی، هیــدروژن بی بــو 
است، بنابراین بوی متمایز را به آن اضافه می کنند 
تــا بــه مــردم کمــک کند به ســرعت متوجه نشــت 
شوند. هنگامی که هیدروژن می سوزد، در نور روز 
به سختی دیده می شود، بنابراین اجاق گاز دارای 
تنظیمی اســت که شعله قابل مشــاهده ای تولید 
می کند، شبیه شعله اجاق گاز سنتی اما قرمزتر.

اســتفاده  دربــاره  متفاوتــی  دیدگاه هــای 

ســایر  و  ملــی  شــبکه  دارد.  وجــود  هیــدروژن  از 
شــرکت هایی کــه زیرســاخت های گاز قدیمــی یــا 
تمایــل  می کننــد،  اجــرا  را  گاز  تولیــد  پروژه هــای 
دارنــد از هیــدروژن خانگــی حمایــت کننــد تــا عمر 
اســتفاده از سیســتم موجــود را افزایــش دهنــد. 
امــا شــرکت های انــرژی که در تولیــد برق کم کربن 
ســرمایه گذاری می کنند، تمایل دارند از پمپ های 
آینــده خانه هــای  عنــوان  بــه  الکتریکــی  حرارتــی 

کم کربن حمایت کنند.
هفته گذشــته، دولت به کمک های مالی به 
ارزش پنج هزار پوند برای کمک به ارتقای خانه ها 
بــه پمپ هــای حرارتی بــرای تولید برق چراغ ســبز 
نشــان داد و گفــت آزمایش هــای هیــدروژن بایــد 
تــا تصمیم گیــری در مــورد اســتفاده از هیــدروژن 
خانگی در سال ۲۰۲۶ ادامه یابد. کیت اندرسون، 
مدیــر اجرایــی اســکاتیش پاور، ســرمایه گذار بزرگ 
انرژی های تجدیدپذیر و تامین کننده انرژی خانگی 
گفــت: »ایــن اتفــاق هرگــز نخواهــد افتــاد. هزینه 
مهندســی مجدد تمامی زیرســاخت ها، مهندســی 
مجــدد همه دیگ ها و ناکارآمدی تبدیل هیدروژن 
از یک منبع تجدیدپذیر به یک محصول گرمایشی 

برای یک خانه خانگی کارساز نیست.«
شــرکت او هنــوز هــم مشــتاق اســتفاده از 
هیــدروژن ســبز اســت امــا اســتفاده آن خانگــی 
نخواهــد بود. اندرســون گفت: »مــا به تمرکز روی 
هیــدروژن بــرای حمل ونقــل، کــه برقــی کــردن آن 
بســیار دشــوار اســت، و بــرای فرآیندهای صنعتی 
ادامه خواهیم داد؛ زیرا فکر می کنیم اینجاست که 

می توان بزرگترین تفاوت را ایجاد کرد.«
بــا وجــود اینکــه آینــده هیدروژنــی بریتانیــا 
درس هــای  اســت،  روبــه رو  بلندپروازی هایــی  بــا 
آموخته شــده در کامبریا نقش مهمی در رســیدن 

به واقعیت ها ایفا خواهد کرد.
منبع: گاردین
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هوالرزاق

انتشار نسبت تسهیالت به سپرده به تفکیک 
استان و نوع بانک؛ برای نخستین بار

وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی بــرای نخســتین 
بــار و بــه عنــوان گامی در راســتای شــفافیت و توســعه 
عدالــت اســتانی، بــا انتشــار گزارشــی ارقــام مربــوط به 
نســبت تســهیالت به ســپرده بانک های تجاری دولتی، 
بانک های تخصصی دولتی، بانک های خصوصی شده 
و بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری کشور را به 
تفکیک هر اســتان تا پایان تیر ماه ســال جاری منتشــر 

کرد.
ایــن گــزارش همچنیــن نشــان می دهــد، متوســط 
نسبت تسهیالت به سپرده پس از کسر سپرده قانونی 
در بانک های خصوصی و مؤسســات اعتباری غیر بانکی 

معادل ۶۳ درصد و پایین تر از بانک های دیگر است.
متوســط نســبت تسهیالت به ســپرده پس از کسر 
ســپرده قانونــی بانکهــای تخصصــی دولتــی معــادل ۱۲۶ 

درصد است.
ایــن شــاخص در بانک هــای تجــاری دولتــی معادل 
۷۹ درصــد و در بانــک هــای خصوصــی شــده معادل ۸۶ 

درصد بوده است.
در این گزارش که به منظور سیاست گذاری بهتر و 
ارتقای شــفافیت و عدالت منتشــر شده، آمده است: از 
سال ۱۳۸۵ بانک مرکزی به صورت ماهانه میزان مانده 
تســهیالت و مانــده ســپرده های »کل شــبکه بانکــی« را 
بــه تفکیــک اســتان منتشــر می کنــد؛ اما وجــه تمایز این 
گزارش نســبت به داده های منتشرشــده از ســوی بانک 
مرکزی، انتشــار نســبت تســهیالت به سپرده به تفکیک 
بانک هــای تجــاری دولتــی، تخصصــی دولتــی،  خصوصی 
شــده، خصوصی و موسســات اعتباری غیربانکی اســت 
کــه  ایــن امــکان را بــه مــردم و کارشناســان اقتصــادی 
می دهــد کــه بتواننــد یکــی از جنبه های الگــوی پرداخت 
تسهیالت بانک های مختلف را بررسی و ارزیابی کنند.

ایــن گــزارش افــزوده اســت: البتــه ایــن شــاخص 

به تنهایــی نمی توانــد مــالک ارزیابــی تــوازن و عدالت در 
پرداخت تسهیالت باشد چراکه این امکان وجود دارد به 
هر دلیلی از جمله اینکه دفتر شــرکت در شــهری غیر از 
شــهری که شــرکت تولیدی فعالیت دارد، افتتاح حساب 
کرده باشد ولی تسهیالت در شهر محل فعالیت شرکت 
مصرف شــود؛ در چنین شــرایطی نســبت تســهیالت به 
ســپرده اســتان محل فعالیت شرکت پایین خواهد بود، 
در حالیکه در واقعیت استان محل مصرف تسهیالت از 

مزایای آن بهره مند شده است.
در ادامه این گزارش آمده است: اشکال دیگر این 
نســبت این اســت که در صورتی که تســهیالت بانک به 
مرحلــه تملیک وثائق برســد، منابع تخصیص داده شــده 
به آن تســهیالت از ســرفصل تسهیالت خارج شده و در 
نســبت فوق الذکــر گــزارش نمی شــود در حالــی کــه قبالً 

بانک معادل آن تسهیالت را پرداخت کرده است.
همچنین اشکال دیگر نسبت تسهیالت به سپرده 
که الزم اســت محققان در اســتفاده از این نســبت، به 

آن توجه داشــته باشــند، دخیل بودن کیفیت تسهیالت 
و ذخیــره مطالبــات مشــکوک الوصول در صورت نســبت 
تســهیالت به ســپرده اســت؛ یعنی اگر بانکی تسهیالت 
مشــکوک الوصول داشــته باشــد که در برخی موارد باید 
نمایــد،  ذخیره گیــری  را  آن  ارزش  درصــد   ۱۰۰ معــادل 
تسهیالت پرداخت شده در نسبت تسهیالت به سپرده 
گزارش نمی شود در حالی که چنین تسهیالتی پرداخت 

شده است. 
گــزارش منتشــره از ســوی وزارت اقتصــاد در ایــن 
حال تصریح می کند: با توجه به اینکه این اشکاالت در 
نســبت گزارش شــده برای همه بانک ها احتماالً یکسان 
اســت، تفــاوت نســبت فوق الذکــر، در بانکهــای مختلف 
مــی توانــد حــاوی نکاتــی بــرای پژوهشــگران اقتصادی و 

آحاد مردم به عنوان ناظر عمومی باشد.
ایــن گــزارش در ادامه، متوســط نســبت تســهیالت 
بــه ســپرده پــس از کســر ســپرده قانونــی در بانک هــای 
خصوصی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را معادل ۶۳ 
درصد و پایینتر از نسبت تسهیالت به سپرده بانک های 

دیگر اعالم می دارد. 
نســبت  متوســط  اینکــه  اعــالم  بــا  گــزارش  ایــن 
تسهیالت به سپرده پس از کسر سپرده قانونی بانکهای 
تخصصی دولتی معادل ۱۲۶ درصد بوده، افزوده است: 
از معــادل  بیــش  ایــن یعنــی مقــدار مانــده تســهیالت 
مانــده ارزش سپرده هاســت کــه بــه این دلیل اســت که 
بانک هــای تخصصــی دولتــی از خطــوط اعتبــاری، منابــع 
صندوق توســعه ملی و ســرمایه بیشــتری در مقایسه با 
ســایر بانک ها برخوردار بوده اند و به اتکای منابعی غیر 

از سپرده ها اقدام به پرداخت تسهیالت کرده اند.
جــدول مربوط به شــاخص »نســبت تســهیالت به 
مانده سپرده پس از کسر سپرده قانونی- تیرماه ۱۴۰۰« 

بانک های کشور به این شرح است:

در جدول مذکور بانک های دولتی تجاری عبارت از 
بانک ملی، سپه و پست بانک هستند. 

بانــک  شــامل  نیــز  دولتــی  تخصصــی  بانک هــای 
مســکن، کشــاورزی، صنعت و معدن، توســعه صادرات 

و توسعه تعاون می شود.
 بانک هــای صادرات، تجــارت، ملت و رفاه کارگران 

ذیل »بانک های خصوصی شده« قرار گرفته اند.
مؤسســات  و  خصوصــی  بانک هــای  همچنیــن، 
اعتبــاری مشــتمل بر کارآفرین، ســامان، اقتصــاد نوین، 
پارســیان، پاسارگاد، سرمایه، ســینا، آینده، دی، انصار، 
شــهر، گردشــگری، ایــران زمیــن، قــرض الحســنه مهــر، 
قــرض الحســنه رســالت، خاورمیانــه، ایــران و ونزوئــال، 
قوامیــن، مؤسســه اعتبــاری توســعه، مؤسســه اعتباری 

کوثر و مؤسسه اعتباری ملل است. 
نســبت  نشــانگر  ســبز  رنــگ  یاد شــده  جــدول  در 
تســهیالت به ســپرده باالتر و رنگ قرمز نشــانگر نسبت 

تسهیالت به سپرده پایین تر است.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

هااستان
بانکهای

تجاریدولتی
بانکهای

تخصصیدولتی
بانکهای

خصوصیشده
بانکهایخصوصیو
موسساتاعتباری

تهران 89 128 108 78
خراسان رضوی 65 133 60 39

مازندران 77 128 95 37
اصفهان 55 109 66 36
گیالن 76 112 71 28

آذربایجان شرقی 74 135 70 30
کرمان 52 91 64 29

آذربایجان غربی  80 114 69 39
کرمانشاه 96 150 90 33

یزد 77 185 65 32
گلستان 109 133 93 39
همدان 73 119 74 30
مرکزی 65 112 71 36
سمنان 107 153 93 39
لرستان 107 163 101 40
اردبیل 85 161 81 42
قزوین 82 143 102 41

هرمزگان 81 114 50 27
بوشهر 40 91 28 25

کردستان 91 127 68 48
زنجان 100 126 96 44

قم 61 172 69 34
چهارمحال و بختیاری 86 143 133 44

ایالم  133 153 118 54
خراسان شمالی 121 216 105 44
خراسان جنوبی 95 133 98 56

البرز 43 113 61 19
سیستان وبلوچستان 62 100 53 41

کهکیلویه و بویراحمد 155 189 105 49
فارس  61 111 52 23

خوزستان 64 94 42 28
مناطق آزاد تجاری 53 172 45 49

متوسطنسبتتسهيالتبه
سپردهپسازكسرسپرده

قانونی
79 126 86 63
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چرا تخم مرغ در مغازه ها 
همچنان گران است

رئیسهیاتمدیرهاتحادیهمرغتخمگذاراســتان
تهــرانبــابیــاناینکــهبرخیاقــدامبهعرضــهتخممرغ
بــاوانــتوخــاوردرخیابانهــاکردهاند،گفــتکهاین

تخممرغهابایددراختیارمراکزفروشقراربگیرد.
ناصــر نبی پــور در گفت وگو با مهر درباره اینکه چرا 
قیمــت تخم مــرغ همچنــان در مغازه هــا رونــد صعــودی 
دارد و در برخــی نقــاط قیمــت هر شــانه از این محصول 
به حدود ۶۰هزار تومان رســیده اســت؟، گفت: اتحادیه 
سراسری مرغداران میهن به هر اندازه که میادین میوه 
و تره بار شــهرداری اعالم نیاز کنند، تخم مرغ در اختیار 
آنــان قــرار می دهــد تا به قیمت شــانه ای ۴۳هزار تومان 
بــه مصرف کننــده نهایــی عرضــه کننــد و در حــال حاضــر 

بیشتر مردم نیاز خود را از میادین تأمین می کنند.
او دربــاره اینکــه چنــد نرخی شــدن قیمــت و عرضه 
ایــن  بــه شــلوغی  تخم مــرغ دولتــی در میادیــن منجــر 
مراکــز و تشــکیل صــف در برخــی نقاط می شــود، افزود: 
متأســفانه در کشــور ما هنوز شیوه های مدرن جایگزین 
شــیوه های ســنتی توزیــع نشــده و همیــن مســاله ایجاد 
مشــکل می کنــد بــه عنــوان مثال شــنیدیم کــه در برخی 
مناطــق تهــران اقدام به فروش تخم مرغ در خیابان ها با 
وانت و خاور می کنند که شــیوه مناســبی نیســت و بهتر 
اســت که این تخم مرغ ها در اختیار مغازه داران و مراکز 

فروش قرار بگیرد تا آنان به نرخ مصوب عرضه کنند.
نبی پور با تاکید بر اینکه دولت فروشنده تخم مرغ 
نیســت، گفــت: وقتی کــه ذخایر دولتی زیاد اســت باید 
آن را در اختیــار مراکــز عرضــه قــرار دهد و شــیوه توزیع 

اصالح شود تا عطش بازار بخوابد.

مصرفسرانهتخممرغ۲۵درصد
افزایشیافتهاست

او در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره به 
واردات حــدود ۲هــزار تــن تخم مــرغ بــه کشــور افــزود: 
روزانــه در کشــور ۲۹۰۰تــن تخــم مــرغ تولید می شــود و 
در مــاه حــدود ۸۷هــزار تــن تولیــد داریــم بنابرایــن هیچ 
کمبــودی در تأمیــن نیســت امــا مســاله ایــن اســت کــه 
افزایــش شــدید قیمــت محصــوالت پروتئینــی از جملــه 
گوشت قرمز، ماهی و لبنیات از جمله پنیر موجب شده 
کــه مــردم به بــازار تخم مرغ هجــوم بیاورنــد و به همین 
دلیــل ســرانه مصــرف تخم مرغ در ســالجاری نســبت به 

سال قبل بین ۲۰تا ۲۵درصد افزایش یافته است.
نبی پــور گفــت: ســرانه مصــرف ایــن کاال از حــدود 
۱۱کیلوگرم به باالی ۱۴کیلوگرم رســیده و همین مســاله 

منجر به نابسامانی بازار شده است.

مهلت بازپرداخت تسهیالت 
گردشگری تمدید شد

بازپرداخــتکلیــهتســهیالتبانکــیاخــذشــدهاز
ســویتاسیســاتوفعــاالنگردشــگریدارایمجــوزاز
وزارتگردشــگری،تــاپایــانســال۱۴۰۰امهــالوبــه
انتهایدورهتقســیطمنتقلمیشــودتاپسازآخرین

قسطوصولشود.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، بانک مرکزی 
در پی انتشــار بخشــنامه ای در ۸آبان خطاب به مدیران 
بانکــی دولتــی، غیر دولتی، شــرکت دولتی پســت بانک، 
مشــترک بانــک  و  بانکــی،  غیــر  اعتبــاری   موسســات 

ایران - ونزوئال گفت: بازپرداخت کلیه تســهیالت بانکی 
اخذ شــده توســط تاسیســات و فعاالن گردشگری دارای 
مجوز از وزارت گردشــگری، تا پایان ســال ۱۴۰۰امهال و 
به انتهای دوره تقسیط منتقل می شود تا پس از آخرین 

قسط وصول گردد.
همچنین در ادامه این بخشــنامه قید شــده اســت 
که تســهیالت پرداختی از محل صندوق کارآفرینی امید 

نیز مشمول امهال این بند می شود.

برگزاری جلسه فوق العاده 
ستاد تنظیم بازار با دستور 
مخبر در یکی از میدان های 

میوه و تر بار
کارگــروه اعضــای و رئیسجمهــوری اول معــاون
تنظیــمبــازارروزگذشــتهوپیــشازجلســهکارگــروه
تنظیــمبــازاربــاحضــوردریکــیازمیدانهــایمیــوهو
ترهبــارســطحشــهرتهــرانازنزدیــکدرجریــانرونــد
توزیــعوقیمتهــایمــوادلبنی،گوشــتیوتخممرغو
همچنینمیوهوصیفیجاتبرایمصرفکنندگانقرار

گرفتند.
به گزارش ایسنا، مخبر در این بازدید که مدت دو 
ســاعت و به صورت ســرزده انجام شــد، پس از شنیدن 
تغییــر  برخــی  و همچنیــن  توزیــع  نحــوه  در  مشــکالت 
قیمت هــا دســتورات الزم را بــه وزرای جهــاد کشــاورزی، 
حــل  بــرای  دادگســتری  و  تجــارت  و  معــدن  صنعــت، 
مشــکالت در نحــوه عرضــه به مصرف کننــدگان و تفاوت 
قیمت هــا در میدان هــای میــوه و تر بــار و فروشــگاه های 

زنجیره ای صادر کرد.
همچنین معاون اول رئیس جمهوری در این بازدید 
و در گفت وگویــی صمیمــی بــا مــردم و پــس از شــنیدن 
درد و دل هــا و مشــکالت آنهــا تاکیــد کــرد کــه دولــت بــا 
تمــام تــوان و همــکاری و همراهــی مــردم به دنبــال رفع 

مشکالت و بهبود وضع معیشتی آحاد جامعه است.
پــس از ایــن بازدیــد و در جلســه فوق العاده ســتاد 
تنظیــم بــازار پــس از بررســی گزارش هــا و تبــادل نظــر 
معــاون  ســوی  از  الزم  دســتورات  و  تصمیمــات  اعضــا، 
اول رئیس جمهــوری اتخــاذ و بــرای اجرا به دســتگاه های 

مربوطه ابالغ شد.

 ۹۵ درصد تولید پوشاک
 در اصناف؛ تسهیالت

برای صنایع
رئیــساتــاقاصنــافایراندرخصوصنمایشــگاه
نمایشــگاه در ۲۳مهــر ۲۰تــا از کــه تهرانمدکــس
بینالمللیشهرآفتابباحضوربیشاز۱۰۰تولیدکننده
پوشــاکازسراســرکشــوربرگــزارشــد،گفــتکــهبــا
توجــهبــه»ســهمبــاالیپوشــاکدرصنــوفتولیــدی«
ونیــز»تولیــد۹۵درصــدیپوشــاکدربخــشاصنــاف
وســهم۵درصــدیدرصنایــع«،طــیجلســاتیکــهبــا
مدیراناقتصادیکشوروکارگروهمقابلهباپیامدهای
اقتصادیکروناداریم،هموارهبرمیزانخسارتوارده
برصنفپوشاکباشیوعبیماریکروناتاکیدکردهایم.
واحدهــایصنفی-تولیدیپوشــاک،بــاکمترینهزینه
بــرایدولــت،تبلیغــاتحداقلــیوکیفیتبــاالدرحال
فعالیــتهســتندبــاوجــودایــنگاهــیتســهیالتیبــه
بنگاههــایصنعتیکهســهمکوچکیدرتولیدپوشــاک
دارند،ارائهمیشــود.اینازجملهانتقاداتیاســتکه

بهدولتومجلسمنتقلکردهایم.
به گزارش اتاق اصناف ایران، سعید ممبینی اظهار 
کرد: برگزاری نمایشــگاه تخصصی پوشــاک به طور حتم 
در رشــد و توســعه صنف پوشــاک موثر اســت اما وضع 
اقتصادی و نیز شیوع بیماری کرونا مانع از برگزاری آن 
شــده بــود کــه با توجه بــه تالش ها و تمهیــدات اتحادیه 
نخســتین  همــکار،  نهادهــای  دیگــر  و  تهــران  پوشــاک 
پروتکل هــای  رعایــت  بــا  مدکــس  تهــران  نمایشــگاه 

بهداشتی و در سطح مطلوبی برگزار شد.
رئیــس اتــاق اصنــاف ایــران همچنیــن در خصــوص 
الزامــات اجرایــی پیــش رو در کارگاه هــای تولیدی گفت: 
ایــران از جملــه کشــورهایی اســت کــه کمتر بــه موضوع 
برندسازی پرداخته است. اتحادیه پوشاک و فعاالن این 
حــوزه، در خصــوص برندســازی آسیب شناســی کــرده و 
راه کارهایی را ارائه دهند. ضمن این که همه می دانیم، 
برخی از کشــورها تمایل به اســتفاده از نیروی انســانی 
ارزان و تولید با کیفیت دارند که الزم است تولیدی های 

ما بررسی بیشتری بر این موضوع داشته باشند.

شرکت های هواپیمایی 
 همچنان با ظرفیت

۶۰ درصد اجازه پرواز دارند
بهگفتهمعاونحملونقلوزیرراهوشهرسازی،
لغــومحدودیــتمســافرگیریدرپروازهــاازابتدایآذر
اجرامیشــودوشــرکتهایهواپیماییکماکانموظف

بهمسافرگیریبا۶۰درصدظرفیتهواپیماهستند.
شــهرام آدم نــژاد در گفــت و گو بــا ایرنا در خصوص 
پروازهــا،  در  اجتماعــی  فاصله گــذاری  محدودیــت  لغــو 
افــزود: ایــن قانــون کــه مصوبــه ســتاد ملی کرونا اســت 
از ابتــدای آذر اجرایــی خواهــد شــد و فعــال شــرکت های 
هواپیمایــی موظــف بــه بلیت فروشــی بــا همــان ظرفیت 

۶۰درصدی در پروازها هستند.

او گفــت: طبــق مصوبه ســتاد ملی مبــارزه با کرونا 
و با توجه به واکسیناســیون اکثر شــهروندان تصمیم بر 
تغییــر محدودیت هــا در بخش حمل و نقل برون شــهری 
وجــود دارد امــا نــه از امــروز و ایــن قانــون از ابتــدای آذر 

اجرایی می شود.
آدم نــژاد بــا یــادآوری طراحــی »ســامانه امیــد« از 
ســوی وزارت کشور افزود: درحال بارگذاری اطالعات در 

این سامانه هستیم.
او در خصــوص نحــوه کار ایــن ســامانه نیــز گفــت: 
مســافران از ابتــدای آذر موظــف هســتند قبــل از خریــد 
بلیت مشــخصات واکســن را در ســامانه بارگذاری و در 
صــورت تاییــد انجــام واکسیناســیون بلیــت آنهــا صــادر 

می شود.
بخــش  در  مســافرگیری  شــرایط  دربــاره  آدم نــژاد 
جــاده ای و ریلــی نیــز گفت: در ســفر با اتوبــوس و قطار 
نیــز لغــو ظرفیــت ۸۰درصــدی مســافرگیری از اول آذر 
مشــروط بــه داشــتن کارت واکســن مســافران، اجرایــی 

خواهد شد.
بــه گزارش ایرنا، شــب گذشــته معاونت بهداشــت 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی نسخه سوم 
و جدیــد پروتکل هــای بهداشــتی مقابلــه بــا کرونــا بــرای 

حمل ونقل عمومی برون شهری را منتشر کرد.
بر اساس دستورالعمل جدید، پذیرش ۱۰۰درصدی 
مســافر در هواپیما مجاز شــد که زمان اجرای آن ابتدای 

آذر خواهد بود.
هم چنیــن در شــناورها، قطــار و اتوبــوس ظرفیــت 
مجــاز پذیــرش ۸۰درصــد خواهد بود. ایــن محدودیت تا 
زمانــی کــه ســطح واکسیناســیون عمومــی بــه ۸۰درصــد 

برسد، ادامه خواهد داشت
از دیگــر مــوارد مذکــور در ایــن ابالغیــه ایــن اســت 
کــه بــرای پروازهــای داخلی ارائــه PCRمنفی ۷۲ســاعته 
یــا کارت واکسیناســیون ضروری اســت. بــرای پروازهای 
PCRمنفــی ۹۶ســاعته و کارت واکســن  ارائــه  خارجــی 
PCR الزامــی اســت؛ همچنیــن بــرای ســفرهای جــاده ای
دریایــی  و  واکسیناســیون  کارت  یــا  ســاعته  دو  منفــی 
خارجــی PCRمنفــی ۹۶ســاعته به همراه کارت واکســن 
و دریایی داخلی PCRمنفی ۷۲ســاعته یا کارت واکســن 

ضروری برشمرده شده است.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

و توزیــع هماهنگــی دفتــر مدیــرکل
فــروششــرکتبازرگانــیدولتــیایــران،از
عرضه۱۵۰هزارتنبرنجوارداتیبرایتنظیم

بازاربرنجبانرخمصوبخبرداد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از 
براتعلــی  حجــت  کشــاورزی،  جهــاد  وزارت 
اظهــار کــرد: بــر اســاس مصوبــه ســتاد تنظیم 
بازار محصوالت کشــاورزی و با هدف کاهش 
قیمت برنج وارداتی از ســه ماه قبل ۱۵۰هزار 
تن برنج با نرخ مصوب آغاز شــد که ۱۲۰هزار 
تن آن جذب شده و فروش ۳۰هزار تن دیگر 

همچنان ادامه دارد.
او اضافــه کــرد: ۳۰هزار تن برنج خارجی 
شــامل برنج هندی با قیمت هر کیلو ۱۸هزار 
و ۵۰۰تومان، برنج پاکستانی با نرخ هر کیلو 
۲۰هزار و ۵۰۰تومان و برنج تایلندی با نرخ هر 
کیلو ۱۲هزار و ۵۰۰تومان از طریق شبکه های 
توزیع سراســری از جمله همه فروشــگاه های 
زنجیــره ای، تعاونی هــای سراســری شــهری و 
روســتایی و همچنیــن از طریــق ســتاد تنظیــم 

بازار استان ها توزیع می شود.
مدیرکل دفتر هماهنگی توزیع و فروش 
شــرکت بازرگانی دولتی ایران مصرف ســاالنه 
برنج در کشــور را حدود ۳میلیون و ۲۰۰هزار 
تن اعالم کرد و گفت: پیش بینی اولیه وزارت 
جهــاد کشــاورزی از میــزان تولیــد داخــل برنج 
حــدود ۲میلیــون تــن در ســال جــاری بــود کــه 
ایــن میــزان بــا توجــه بــه کاهــش بارش هــا و 
و  داشــت  ۱۸درصــدی  کاهشــی  خشکســالی 
تولیــد داخــل بــه یک میلیــون و ۸۰۰هــزار تن 
رسید و بنابراین نیاز امسال کشور به واردات 
برنج حدود یک میلیون و ۴۰۰هزار تن است.
او افــزود: بــر اســاس مصوبــات شــورای 
عالــی امنیــت ملی، شــرکت خدمــات بازرگانی 
دولتــی ایران وظیفه تامیــن ۶۰۰هزار تن برنج 
را برای ذخایر استراتژیک کشور بر عهده دارد.
براتعلــی ادامــه داد: با توجــه به افزایش 
قیمت هــا در ماه هــای قبــل، بــا هــدف تنظیــم 
بــازار برنــج در مرحلــه اول ۱۰۰هــزار تــن برنج 

وارداتــی از ابتــدای شــهریور در کشــور توزیــع 
شــد و در مرحلــه بعــدی ۵۰هزار تــن دیگر در 
نیمــه مهــر به بازار عرضه شــد کــه در نتیجه و 
بر اساس گزارش های رسمی سازمان حمایت 
از حقــوق مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان، 
در  را  کاهشــی  رونــد  بــازار  در  برنــج  قیمــت 
پیــش گرفــت و در برنج هندی شــاهد کاهش 
۱۰۰درصــدی قیمــت بودیــم و برنــج تایلندی و 

پاکستانی هم کاهش قیمت را شاهد بود.
و  توزیــع  هماهنگــی  دفتــر  مدیــرکل 
فــروش شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران علت 
افزایــش قیمــت برنــج وارداتــی را در ماه هــای 
گذشــته، کاهــش ثبــت ســفارش واردات ایــن 
کاال از ســوی بخش خصوصی و واردکنندگان 
ایــن کاال بــر اســاس اطالعــات ســامانه ثبــت 
ســفارش های گمــرک ایــران دانســت و گفــت: 
بدلیــل حــذف نــرخ ارز ترجیحی بــرای واردات 
برنــج در یــک ســال و نیــم گذشــته و انجــام 
واردات بــا ارز نیمایــی بخــش خصوصــی ثبــت 
ســفارش چندانــی برای واردات برنج در ســال 

جــاری انجــام نداد چراکه با توجــه به افزایش 
قیمت تمام شــده برنج خارجی، کشــش بازار 
نسبت به این برنج کمتر شده است و سطح 
کشــش تقاضای بازار داخلی نســبت به برنج 

خارجی محدودتر شده است.
براتعلــی همچنیــن از حضــور دولــت در 
این بازار تا رســیدن به ثبات نســبی نرخ برنج 
خبر داد و افزود: در صورت نیاز عالوه بر این 
۱۵۰هــزار تــن، برنج های بیشــتری روانــه بازار 

مصرف خواهیم کرد.

افزایشتوزیعکاالهای
اساسیبراساسصدور

مجوزهایستادتنظیمبازار
فــروش  و  توزیــع  هماهنگــی  مدیــرکل 
شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران گفــت: بــرای 
تنظیــم بــازار کاال هــای اساســی تــا پایــان مهــر 
پیــش از ۲۰۹ هــزار تــن برنــج، ۷۰۴ هــزار تن 
روغــن و ۴۳۵ هــزار تــن شــکر عرضــه شــده 

اســت کــه در مقایســه بــا ســال های گذشــته 
افزایش توزیع داشته ایم.

براتعلــی خاطــر نشــان کــرد: از ابتــدای 
ســال تــا پایــان مهــر هــم ۴۳۵هــزار و ۵۱۴تن 

شکر عرضه و به فروش رفته است.
وی وضع موجودی کاال های اساسی برنج، 
روغن و شکر را در کشور مطلوب ارزیابی کرد و 
گفت: کاال های عرضه شده از طریق شبکه های 
توزیــع سراســری در همــه اســتان ها در اختیــار 
مــردم قــرار می گیــرد که شــامل فروشــگاه های 
زنجیــره ای )رفــاه، شــهروند و ...( تعاونی هــا و 

اتحادیه های توزیع و ...است.
مدیرکل توزیع و فروش شرکت بازرگانی 
از  بیــش  توزیــع  از  همچنیــن  ایــران  دولتــی 
۶.۵میلیــون تن گندم طــی این مدت خبر داد 
و گفــت: توزیــع ایــن مقــدار کاال های اساســی 
براســاس صدور مجوز های ســتاد تنظیم بازار 
در کشور انجام می شود که با توزیع و عرضه 
رقــم  کاال هــا  ایــن  بــازار  در  آرامــش  به موقــع 

خورده است.

بهگفتهرئیسســازمانشیالتکشور،
قیمــتآبزیــاندرمــزارعبــاالنیســت،بلکــه
و اتحادیههــا ضعــف و واســطهها حضــور
افزایــش باعــث بخــش ایــن در تشــکلها

قیمتهامیشود.
به گزارش ایسنا، نبی هللا خون میرزایی، 
نمایشــگاه  پنجمیــن  اختتامیــه  مراســم  در 
بین المللی شــیالت و آبزیان و صنایع وابسته 
از  دوره  ایــن  گفــت:  خبرنــگاران،  جمــع  در 
پروتکل هــای  رعایــت  بــا  شــیالت  نمایشــگاه 
بهداشــتی مرتبــط بــا کوویــد ۱۹و بــه منظــور 
هم افزایی دســت اندرکاران رسته های مختلف 
حقیقــت  در  اســت.  شــده  برگــزار  شــیالتی 
توانمندی هــا،  ارائــه  نمایشــگاه  ایــن  هــدف 
دســت آوردها و ظرفیت های داخلی کشــور در 
حــوزه شــیالت و آبزیــان و صنایــع وابســته به 

صورت تخصصی است.
بــه علــت  ادامــه داد: ســال گذشــته  او 
شــیوع کرونــا امکان برگــزاری نمایشــگاه نبود 
و ایــن وقفــه در وضعــی کــه ســازمان شــیالت 
بــه عنوان یکی از دســتگاه های ذی ربط وزارت 
در  مهمــی  مســئولیت های  کشــاورزی  جهــاد 

بخش غذایی کشــور دارد، نمی توانست بیش 
از این ادامه یابد.

بــه گفتــه او در ایــن دوره از نمایشــگاه 
دســتاوردها و توانمندی های بیشتری از سوی 

فعاالن این بخش ارائه شده است.
در  کشــور  شــیالت  ســازمان  رئیــس 
پاســخ بــه ایــن ســوال کــه ایــن ســازمان چــه 
وزیــر  اهــداف  تحقــق  بــرای  برنامه هایــی 
۲برابــری  تولیــد  یعنــی  جهادکشــاورزی 
بــرای  گفــت:  دارد؟  آبزیــان  محصــوالت 
تحقــق برنامه هــای وزیــر جهاد کشــاورزی در 
بخش هــای مختلــف از صیــد، آبــزی پــروری، 
مشــوق های  صــادرات،  قوانیــن،  اصــالح 
و...  تســهیالت  و  خدمــات  ارائــه  صادراتــی، 
برنامه هایــی را تنظیــم و به وزارت خانه ارائه 
کردیــم. وزارت جهــاد کشــاورزی نیز در حال 
بسترســازی برای تحقق این برنامه ها است. 
نیــاز بــه حمایت هــای ویــژه ای در بخش هــای 

مالی و زیرســاختی از جانب دولت داریم.
او با بیان اینکه رویکرد ســازمان شیالت 
کاهــش  و  داخلــی  ظرفیت هــای  بــه  توجــه 
وابســتگی اســت، گفت: باید آبزی مصرفی را 

در کشــور توســعه دهیم، زیرا ســرانه مصرف 
آبزیــان در کشــور مــا نصــف میانگیــن جهانــی 
اســت. اگر ســرانه مصرف افزایــش یابد تولید 
نیــز افزایــش می یابد و در کنــار آن می توانیم 
بازارهــای صادراتــی را توســعه دهیــم و وارد 
بازارهــای اروپایــی، کشــورهای حاشــیه خلیــج 

فارس، اوراسیا و...شویم.
خون میرزایی اضافه کرد: سرانه مصرف 
آبزیــان در کشــور در ســال ۱۳۹۹، ۱۳کیلــو و 
۴۰۰گــرم بــود کــه میانگیــن جهانــی آن بــاالی 
۲۴کیلوگرم اســت. با توجه به اینکه ســواحل 
گســترده در شــمال و جنــوب کشــور داریــم 
نگرانــی از بابــت تولیــد وجود نــدارد و با توجه 
بــه ظرفیت هــای کشــور می توانیــم تولیدات را 

افزایش دهیم.
آیــا  کــه  ســوال  ایــن  بــه  پاســخ  در  او 
قیمت هــای بــاالی آبزیــان منجر بــه حذف این 
محصــوالت از ســفره مــردم و کاهــش ســرانه 
مصــرف نشــده اســت و ســازمان شــیالت چــه 
برنامــه ای بــرای متعادل ســازی قیمت ها دارد، 
گفــت: در ابتــدا بایــد ببینیــم در وضــع گرانــی 
موجــود در کشــور قیمت آبزیــان با چه چیزی 

مقایســه می شــود. یعنــی مثــال ماهــی بــا چــه 
پروتئیــن حیوانــی دیگر مقایســه می شــود که 
گــران اســت؟ آیــا بقیــه پروتئین هــای حیوانی 
ارزان هســتند؟ آیــا ارزش کمــی و کیفی دیگر 
قطعــا  اســت؟  بیشــتر  ماهــی  از  محصــوالت 

اینگونه نیست.
او افــزود: دیگــر اینکــه بــا بررســی هایی 
کــه انجــام دادیــم به این موضوع رســیدیم که 
قیمــت  ماهــی ســر مزرعــه بــاال نیســت بلکــه 
طــرف  آن  از  و  دالالن  و  واســطه ها  حضــور 
ضعــف اتحادیه هــا و زنجیره های تولید در این 

بین قیمت ها را باال می برد.
در  کشــور  شــیالت  ســازمان  رئیــس 
پایــان گفــت: بایــد تشــکل ها، اتحادیه هــا و 
تقویــت  بخــش  ایــن  در  تولیــد  زنجیره هــای 
بایســتی  مربوطــه  تمــام بخش هــای  شــوند. 
کمــک کننــد کــه آبزیــان بــا واســطه کمتــری 
چــه  اگــر  برســد.  مصرف کننــده  دســت  بــه 
تحریم هــای شــدید، خشکســالی و کرونــا بــر 
قیمت تمام شــده تولید تاثیر گذاشــته اســت 
اما با وجود این  قیمت آبزیان در مزارع باال 

نیســت و فقط باید واســطه ها کمتر شوند.

مدیــرواحدپایشمرکزتوســعهتجارت
فعالیــت۳۵۰هــزارکســب از الکترونیکــی
البتــه داد؛ خبــر اینترنــت بســتر در کار و
بســتر در فعــال کســبوکارهای آمــار ایــن

شبکههایاجتماعیرادربرنمیگیرد.
و  کرونــا  شــیوع  بــا  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
محدودیت هایــی کــه بــه واســطه آن به وجود 
آمــد، ســبک زندگی مــردم در کل جهان تغییر 
پیــدا کــرد. ایران نیز از این موضوع، مســتثنی 
الکترونیکــی  بســترهای  از  اســتفاده  نبــود. 
بــرای رفــع نیازهای خوراک، ســالمت، آموزش 
و حمل ونقــل، مســاله ای بــود کــه بــا ســرعت 

چشمگیری پیش رفت.
فرانــک ابوالمعصــوم، مدیــر واحد پایش 
دربــاره  الکترونیکــی  تجــارت  توســعه  مرکــز 
آخریــن آمــار اســتفاده از بســترهای مجــازی 
بــرای کســب درآمــد، بــا ایرنــا در گفت وگــو بــا 
ایرنــا عنــوان کــرد: بــر اســاس بــرآوردی که در 
مرکز انجام شــده، اکنون نزدیک به ۳۵۰هزار 
کســب وکار اینترنتــی در کشــور فعــال اســت 
کــه صاحبــان آنهــا بــا بهــره بــردن از اینترنــت 
به کســب درآمد مشــغول هســتند. البته این 
آمار کســب وکارهایی که فقط روی شبکه های 
اجتماعی مشــغول فعالیت هســتند را شــامل 

نمی شود.
ابوالمعصــوم بــا بیــان این کــه بر اســاس 
آمــاری کــه مــا از میــزان تراکنش هــای خریــد 

اینترنتی داریم می توانیم یک چشم انداز کلی 
از اینکــه افراد چــه میزان از نیازها را از طریق 
خرید اینترنتی تامین می کنند، داشته باشیم، 
ادامــه داد: آمــاری از این که مردم چه میزان از 
نیازهــای روزمــره خــود را از ایــن طریــق تامین 
می کنند در دســترس نیست، اما با آماری که 
از خریــداران بالقــوه اینترنتی، تعــداد کاربران 
اینترنت، شــبکه های اجتماعی و ضریب نفوذ 
تلفــن همراه هوشــمند در کشــور وجود دارد، 
می توان نمونه آماری از افرادی به دست آورد 
کــه بــا اســتفاده از بســتر اینترنــت، خریداران 

بالقوه کسب وکارهای اینترنتی هستند.
اینترنتــی  کســب وکارهای  گفــت:  او 
رو  اســتقبال  بــا  بــزرگ  بیشــتر در شــهرهای 
بــه رو شــده اند کــه از جملــه آن هــا می تــوان 
اســتان های تهــران، فارس، اصفهــان، تبریز و 

خراسان رضوی را نام برد.
توســعه  مرکــز  پایــش  واحــد  مدیــر 
ضریــب  اکنــون  افــزود:  الکترونیکــی  تجــارت 
اســت  ۱۱۲درصــد  کشــور  در  اینترنــت  نفــود 
و ۹۴میلیــون کاربــر اینترنــت داریــم کــه ایــن 
آمــار نشــان می دهــد از لحاظ کاربــر اینترنت، 

دسترسی خوبی در کشور فراهم است.

ضریبنفود۷۵درصدی
 شبکههایاجتماعی

درزندگیمردم

بــه  بــا توجــه  ابوالمعصــوم تاکیــد کــرد: 
اجتماعــی  شــبکه های  نفــود  ضریــب  این کــه 
۷۵درصــد اســت و ۵۴میلیــون کاربــر شــبکه 
اجتماعــی داریــم، تقریبــا می تــوان گفــت بــه 
همــراه  تلفــن  بــه  دسترســی  میــزان  همیــن 

هوشمند وجود دارد.
او افــزود: ایــن مســاله می توانــد بــه ایــن 
اینترنــت  کاربــران  کــه  بگــذارد  صحــه  نکتــه 
حداقــل اگــر یــک بــار تجربــه خریــد اینترنتــی 
دارنــد و می تــوان آن هــا را بــه عنــوان خریــدار 
اینترنتــی محاســبه کــرد. ایــن آمــار می توانــد 
بیانگــر ایــن باشــد که مردم چقــدر از نیازهای 
خودشــان را از بســتر پلتفرم هــا و شــبکه های 

اجتماعی تامین می کنند.
توســعه  مرکــز  پایــش  واحــد  مدیــر 
آمارهــا  تصریح کــرد:  الکترونیکــی  تجــارت 
نشــان می دهد با شــیوع کرونــا افراد اقبال 
خریدهــای  و  خرده فروشــی  بــه  بیشــتری 
خــرد  نیازمندی هــای  و  دارنــد  ســوپرمارکتی 
اینترنتــی  خریــد  بــا  قبــل  از  بیشــتر  افــراد 

تامین می شــود.
سهمبزرگخریدهای

سوپرمارکتیازخریداینترنتی
ابوالمعصــوم گفت: پیــش از این افرادی 
که برای تامین نیازهای خود از بستر اینترنت 
و  بودنــد  خاصــی  قشــر  می کردنــد  اســتفاده 

بیشتر خریدهای اینترنتی در حوزه خریدهای 
نبــود  اولیــه  خــرد  نیازهــای  و  ســوپرمارکتی 
امــا طبــق آمــار جهانــی و آمــاری که در کشــور 
خودمــان وجــود دارد، افــراد اکنــون بــه ایــن 
ســمت حرکــت کرده انــد کــه مایحتــاج روزانــه 

خود را از طریق اینترنت تامین کنند.
او دربــاره رویکــردی کــه کســب وکارهای 
پیــش  در  تغییــرات  ایــن  مقابــل  در  ســنتی 
گرفتند، گفت: اتفاقا به این واسطه، فرصت 
خوبی نیز نصیب کسب وکارهای سنتی شد. 
از بســتر  بــه اســتفاده  کســانی که عالقــه ای 
اینترنــت نداشــتند نیــز بــه دلیــل وضعــی که 
وجــود داشــت بــه سیســتم کســب و کارهای 
شــیوع  گرفتــن  شــدت  پیوســتند.  اینترنتــی 
بــه  شــده  ایجــاد  محدودیت هایــی  و  کرونــا 
واسطه آن، باعث شد کسب وکارهای سنتی 
دنبــال راه جایگزیــن بــرای فــروش باشــند و 
تجارت الکترونیکی راهکار مناسبی برای این 

قشر شود.
برگــزاری  افــزود:  ابوالمعصــوم 
راه انــدازی  مجــازی،  خریــد  جشــنواره های 
ســامانه ای صنوف و بازارگاه آنالین که توســط 
مرکز توســعه تجارت الکترونیکی ایجاد شده، 
فضایی را مهیا کرده تا کســب وکارهای ســنتی 
به بسترهای آنالین وصل شوند و تجارت شان 
را از آن طریــق انجــام دهنــد. ایــن اقدام، گام 

بزرگی در توسعه اقتصاد دیجیتال است.

فعالیت۳۵۰هزارکسبوکاردربستراینترنت

رئیسسازمانشیالت:قیمتآبزیاندرمزارعباالنیست
خون میرزایی: دالالن و واسطه ها باعث گرانی اند

عرضهبرنجوارداتیبانرخمصوبادامهپیدا
میکند
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ابالغ ۷۰۰ میلیارد تومان 
 تسهیالت تکمیلی

برای مکانیزاسیون کشاورزی
کشــاورزی  مکانیزاســیون  توســعه  مرکــز  رئیــس 
عنــوان کــرد کــه روز یکشــنبه ۷۰۰ میلیــارد تومــان بــه 
منظور تسهیالت تکمیلی مکانیزاسیون کشاورزی برای 

استان های سراسر کشور ابالغ شده است.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، کامبیز عباسی، 
بــا پیگیری هــای وزیــر جهــاد کشــاورزی و  اظهــار کــرد: 
همراهی های بانک کشاورزی، روز یکشنبه ۷۰۰ میلیارد 
مکانیزاســیون  تکمیلــی  تســهیالت  منظــور  بــه  تومــان 
کشــاورزی برای اســتان های سراســر کشــور ابالغ شــده 

است.
او افــزود: در ۶ ماهــه اول ســال جــاری بیــش از ۳ 
هــزار و ۳۰۰ میلیــارد تومــان جــذب ســرمایه گذاری در 
حــوزه مکانیزاســیون کشــاورزی داشــتیم کــه نســبت به 
ســال گذشــته تقریبا دو برابر شــده و رشــد ۱۰۰درصدی 

داشته است.
رئیــس مرکــز توســعه مکانیزاســیون کشــاورزی بــا 
بیــان ایــن کــه ۷۰۰میلیارد تومان تســهیالت به ســرعت 
به اســتان ها ابالغ خواهد شــد، عنوان کرد: این سرمایه 
بــه عنــوان یک ســهمیه تکمیلی تســهیالت خــط اعتباری 
شماره ۹ است و امیدواریم جذب این تسهیالت هم به 

سرعت انجام شود.
عرضــه  وضــع  امســال  کــه  ایــن  بــه  اشــاره  بــا  او 
کــرد:  تصریــح  بــود،  خــوب  بســیار  تراکتــور  جــذب  و 
بــه  افزایــش تقاضــا نســبت  و  علی رغــم محدودیت هــا 
عرضــه، از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون بیــش از ۱۲هزار 
پیش فاکتــور صــادر شــده و نزدیــک بــه ۱۱هــزار دســتگاه 
از ایــن پیش فاکتورهــا عملیاتــی شــده اســت، همچنیــن 
تراکتورسازی ایران هم نزدیک به ۶هزار و ۵۰۰ دستگاه 
تراکتــور را تحویــل داده اســت، ضمــن ایــن کــه ۵هــزار 
دستگاه تراکتور مانده تعهد از سال گذشته خود را هم 

تسویه کرده است.
عباســی ادامه داد: تا امروز حدود ۱۷هزار دستگاه 
تراکتور در حال ورود به بخش کشاورزی است و حدود 
۴هــزار دســتگاه هم مانــده تعهد کارخانه تراکتورســازی 
اســت کــه تــا دو مــاه دیگر به دســت کشــاورزان خواهد 

رسید.
به گفته او عالوه بر ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیالت 
در نظــر گرفتــه شــده برای بخــش مکانیزاســیون، حدود 
۳۸۰۰ دســتگاه تراکتور به صورت پیش فروش نقدی به 

فروش خواهد رسید.
کشــاورزی  مکانیزاســیون  توســعه  مرکــز  رئیــس 
خاطرنشــان کــرد: بــرای نیمــه دوم ســال بــر روی ادوات 
و  کرده ایــم  هدفگــذاری  کشــاورزی  دنباله بندهــای  و 
بــه  معطــوف  اســتان  بــه  شــده  ابــالغ  ســرمایه گذاری 
تهیــه ایــن تجهیــزات اســت و ایــن هدفگــذاری در تمــام 
زیربخش هــای زراعت، باغبانــی، دام، طیور و گلخانه ها 

ترسیم شده است.

آغاز ذخیره سازی مازوت 
برای کارخانه های سیمان

دبیر انجمن سیمان عنوان کرد که موافقت شده 
بــرای ۱۵روز فعالیــت کارخانه هــا ذخیــره مــازوت  کــه 
داشــته باشــیم، امــا کارخانه هــای مــا امــکان ذخیــره تــا 

۳۵روز را هم دارند.
باشــگاه  بــا   گفت وگــو  در  شــیخان  عبدالرضــا 
ســوخت  تامیــن  وضــع  دربــاره  جــوان،  خبرنــگاران 
کارخانه هــای ســیمانی درفصل ســرما گفت: بــا توجه به 
اقدامات انجام شده در راستای عرضه سیمان در بورس 
می توانیــم ادعــا کنیم مشــکالت بازار ســیمان رفع شــده 
اســت. از زمانی که عرضه ســیمان در بورس کاال انجام 
می شــود، حذف داللی و شــفاف شدن قیمت ها در حال 

محقق شدن است.
او ادامــه داد: امــروز می توانیــم اعــالم کنیــم کــه 
قیمــت دســتوری نداریــم و اهــداف کشــور در ایــن حوزه 
تقریبا محقق شده است. سیمان مانند سایر کاال ها در 
بــورس عرضــه شــده و قیمــت آن بــا رقابت در ایــن بازار 
مشــخص می شــود. از طرفی ســاز و کار گواهی ســپرده 
هم راه اندازی شده است و همین موضوع امکان خرید 
ســیمان بــرای خریــداران خــرد را فراهم می کنــد و میزان 

داللی در این بازار کم تر هم خواهد شد.
دبیــر انجمــن ســیمان بــا تاکیــد بــر ایــن کــه امکان 
خرید خرد ســیمان از ۱۰ تا ۱۰۰ تن فراهم شــده اســت، 
ادامــه داد: ایــن ثبــات در صورتــی ادامــه خواهد داشــت 
که ســوخت و برق پایدار داشــته باشیم التهابی در بازار 
سیمان نخواهیم داشت، اما قطع برق یا کار مانند چند 
ماه قبل افزایش قیمت سیمان و ایجاد نوسان در بازار 

آزاد سیمان را شاهد خواهیم بود.
اتفــاق  اگــر  گاز  کمبــود  کــرد:  تصریــح  شــیخان 
بــرای قطــع  بــه برنامه ریــزی دولــت  بــا توجــه  بیفتــد، 
نشــدن گاز خانگی، احتماال اعمال فشــار به واحد های 
ســیمان  صنعــت  خوشــبختانه  اســت.  زیــاد  تولیــدی 
دوگانه ســوز اســت و اغلــب کارخانه هــا می تواننــد بــا 
مــازوت هــم تولیــد داشــته باشــند، امــا تامیــن مــازوت 

شرایط سخت تری دارد.
او بــا تاکیــد بــر اهمیــت تامیــن ســوخت مــورد نیاز 
کارخانه هــای تولیــد ســیمان بــرای جلوگیــری از ایجــاد 
اختالل در بازار، گفت: هم اکنون موافقت شده که برای 
۱۵روز فعالیت کارخانه ها ذخیره مازوت داشته باشیم. 
کارخانه هــای مــا امــکان ذخیره مازوت تــا ۳۵ روز را هم 
دارند، اما وزارت نفت با ۱۵روز موافقت کرده اســت که 

بتوانند ذخیره سازی کنند.
شــیخان دربــاره شــرایط تامیــن مــازوت و قیمــت 
تمام شــده  آن بــرای واحدهــای تولیــد ســیمان، گفــت: 
قیمت مازوت با نرخ علی الحساب ۳۰۰ تومان محاسبه 
خواهد شــد. حمل هم به عهده شــرکت ســیمانی است 
کــه هــر لیتــر بــاالی ۱۰۰ تومــان خواهــد بــود. هــر ســال 
همیــن اوضاع بوده، اما امســال بــا ایجاد ذخایر مطمئن 
ســعی می کنند تا فشــاری بــه ناوگان حمل مــازوت وارد 
نشــود. مشــکالتی که وجود داشت در حال رفع است تا 

فرآیند ذخیره سازی در کارخانه ها تکمیل شود.

اخبـــــــــــــــــار

قیمت خرید حمایتی دام 
روستایی ابالغ شد

سیاســت های  اتخــاذ  و  قیمت گــذاری  شــورای 
حمایتــی محصــوالت اساســی کشــاورزی قیمــت خریــد 

حمایتی دام روستایی را ابالغ کرد.
ســیدجواد  نامــه  متــن  در  ایســنا  گــزارش  بــه 
وزارتخانه هــای  بــه  شــورا   ایــن  رئیــس  ســاداتی نژاد، 
و  دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  صمــت،  جهادکشــاورزی، 

سازمان برنامه و بودجه آمده است:
شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی 
محصوالت اساسی کشاورزی در جلسه سوم آبان ۱۴۰۰ 
به اســتناد مفاد قانون اصالح تضمین خرید محصوالت 
اساســی کشــاورزی، به منظور حمایت از تولیدکنندگان 
دام روســتایی در مقابله با شــرایط خشکســالی در سال 

۱۴۰۰ به شرح ذیل تصویب کرد.
۱( قیمت خرید حمایتی دام روســتایی تولید شــده 
برای بره زنده نر پرواری به ازای هرکیلو ۶۲ هزار تومان 
و بــرای گوســاله زنــده نــر پــرواری بــه ازای هــر کیلــو ۵۹ 

هزار تومان است.
همچنین در تبصره آمده است که شرکت سهامی 
پشــتیبانی امــور دام کشــور مجــاز اســت معــادل )۲۰( 
درصد از قیمت خرد فوق الذکر را به صورت تأمین نهاده 

اقدام کند.
۲( شــرکت ســهامی پشــتیبانی امــور دام کشــور با 
اولویت اتحادیه ها، تعاونی ها، دامداران توانمند و سایر 
تشــکل های ذی ربــط در ســازوکار اجرایــی ایــن موضوع، 
نســبت بــه خریــد دام زنــده در قالــب تولیــد قــراردادی 

اقدام کند.
۳( شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور مکلف 
اســت بــه منظــور تأمیــن نهــاده دام زنده مولد بر اســاس 
ضرایــب اعالمــی معاونــت امــور تولیــدات دامــی در قالب 

قرارداد امانی با دامداران به مدت سه ماه اقدام کند.
کشــور  دام  امــور  پشــتیبانی  ســهامی  شــرکت   )۴
مکلــف اســت از محــل خریــد ایــن مصوبــه بــرای تکمیل 

ذخایر راهبردی اقدام کند.
همچنیــن در تبصــره آن آمــده اســت کــه شــرکت 
بــه  اســت  امــور دام کشــور مجــاز  ســهامی پشــتیبانی 
منظورتأمیــن و تکمیــل ذخایر و راهبردی از طریق تأمین 

نهاده نسبت به پیش خرید دام زنده اقدام کند.
دام کشــور  امــور  پشــتیبانی  ۵( شــرکت ســهامی 
تولیــدات  امــور  معاونــت  هماهنگــی  بــا  اســت  مکلــف 
دامــی بــر اســاس مصوبــه شــماره ۰۲۰.۱۵۲۱۴ تاریخ ۱۴ 
مهــر ۱۴۰۰ شــورای قیمت گــذاری و اتخــاذ سیاســت های 
حمایتی محصوالت اساســی کشــاورزی به منظور بهبود 
راندمــان تولیــد دام زنــده ســبک و ســنگین در تولیــد 
قــراردادی نســبت بــه مدیریــت صــادرات تــا رســیدن بــه 

تعادل نسبتی در بازار اقدام کند.
۶( دســتورالعمل نحوه اجرای این مصوبه از ســوی 
معاونت امور تولیدات دامی با همکاری شرکت سهامی 
پشــتیبانی امور دام کشور، ظرف مدت یک هفته تهیه و 
به دبیرخانه شــورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاســت های 
حمایتی محصوالت اساســی کشــاورزی ارائه که پس از 
تاکید از سوی وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ابالغ 

می شود.
۷( منابــع مالــی مورد نیاز این مصوبه از تســهیالت 
بانکــی در اختیــار شــرکت پشــتیبانی امــور دام کشــور 

تامین می شود.
۸( ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور مکلــف اســت 
نســبت بــه ضمانــت بازپرداخــت اعتبــارات مــورد نیــاز،  
تأمین ضرر و زیان احتمالی خرید و پرداخت هزینه های 
تبعــی اجــرای ایــن مصوبــه پــس از انجــام حسابرســی 

قانونی اقدام کند.

صادرات روزانه ۵۰۰ هزار تن 
گوجه فرنگی به عراق

به گفته رئیس اتحادیه بارفروشــان، روزانه بیش 
از ۵۰۰ تــن گوجه فرنگــی بوتــه ای به کشــور عراق صادر 

می شود.

بــه گــزارش صــدا و ســیما، مصطفــی دارایی نــژاد با 
اشــاره به اینکه افزایش نرخ ارز سبب تمایل کشاورزان 
بــرای عرضــه گوجــه بــه متقاضیــان عراقی شــده اســت، 
افــزود: اکنــون روزانــه بیــش از ۵۰۰ تــن گوجه فرنگــی 

بوته ای به کشور عراق صادر می شود.
او بــا بیــان اینکه همــه گوجه های گلخانــه ای تولید 
شــده به کشــورهای حوضه خلیج فارس صادر می شود، 
گفــت: اکنــون قیمت گوجه در بــازار داخلی ۷ تا ۱۰هزار 
تومان است درحالی که کشاورزان می گویند متقاضیان 

عراقی گوجه را روی زمین ۹ تا ۱۰هزارتومان می خرند.
رئیــس اتحادیــه بارفروشــان بــا اشــاره بــه برگزاری 
جلساتی با کشاورزان برای عرضه این محصول به بازار 
داخلی ادامه داد: ما از کشاورزان خواستیم تا اول بازار 
داخلــی تامیــن شــود و مــازاد تولیــد خــود را صــادر کنند 
کــه البتــه بــه دلیل باال بــودن نرخ ارز تمایــل آن ها برای 

صادرات بیشتر است.
را  دلیــل صــادرات  افــزود: کشــاورزان  دارایی نــژاد 
هزینــه بــاالی تولیــد و خریــد کــود، بــذر و ســم بــه نــرخ 
ارز آزاد عنــوان کردنــد؛ ضمــن اینکــه قیمت هــای داخلی 

جذابیتی برای عرضه محصول به بازار ایجاد نمی کند.
او بــا بیــان اینکــه همچنیــن اخیــرا شــاهد هســتیم 
که قیمت رب گوجه افزایش چشــمگیری داشــته است، 
گفــت: کارخانــه داران گوجــه را در زمــان فراوانــی و بــا 
قیمــت ۱۵۰۰ تــا ۳۰۰۰ تومــان خریــداری و به رب تبدیل 
می کننــد؛ امــا چــرا قیمــت رب االن گران شــده، ســوالی 

است که جواب آن برای ما هم مشخص نیست.
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وزیــر صمــت اظهار کــرد که مــوج جدید 
هفتــه  دو  از  را  خــودرو  تولیــدات  افرایــش 
آینده شــاهد خواهیم بود. این امر یک شــبه 
نبــوده و بــرای ایــن موضــوع حــدود دو مــاه 
وقت گذاشــتیم و خوشــبختانه زیرســاخت  ها 
افزایــش تولیــد را فراهم کــرده و مقررات آن 

آماده شده است.
بــه گــزارش خانه ملت، ســیدرضا فاطمی 
امیــن در حاشــیه نشســت بــا کمیســیون اصل 
۹۰ مجلس شورای اسالمی، گفت: ساماندهی 
صنعــت خودرو به دلیــل اینکه کیفیت، قیمت 
و تحویــل بــه موقــع خــودرو بــرای مردم بســیار 
مهــم بــوده و از طرفــی ایــن صنعــت بــه دلیــل 

برخــوردار  بســیاری  اهمیــت  از  اشــتغال زایی 
اســت. از ســوی دیگــر صنعــت خــودرو اکنــون 
دچــار مشــکالت بســیار حــادی بــوده و اگر رها 
شود عوارض ناگواری به همراه خواهد داشت.

 9 پروژه تعریف کردیم که
در حال اجرا است

وزیــر صنعــت، معدن و تجــارت، تصریح 
کرد: در جلســه دیروز با کمیسیون اصل نود، 
۹ پروژه تعریف کردیم که در حال اجرا است. 
یکــی از ایــن پروژه هــا دربــاره اصــالح ســاختار 
تعاملــی قطعه ســازان و خودروســازان اســت 
چراکه در این حوزه ضعف های زیادی داریم.

بــه  فاطمی امیــن بیــان کــرد: در محلــی 
خودروســاز ظلــم شــده و در جــای دیگــر بــه 
قطعه ســاز و بیــش از اینکــه بــه افــراد مرتبــط 
باشــد، بــه نــوع روابــط و ســازوکار میــان آنهــا 

ربط دارد.

اصالح ساختار مالی ایران خودرو 
و سایپا در دستور کار است

پروژه هــای  از  یکــی  اینکــه  بیــان  بــا  او 
ایران خــودرو  مالــی  ســاختار  اصــالح  دیگــر 
ایران خــودرو  کــرد:  اظهــار  اســت،  ســایپا  و 
شــرکت ســاختمانی داشــته که هیــچ ارتباطی 
بــا صنعت خودروســازی نــدارد، همچنین این 

خودروســازان دارایی هایــی دارنــد کــه الزامــی 
بــرای حفــظ و نگهــداری آن ها وجود نــدارد، از 
ایــن رو شــرکت های مذکــور را بایــد بــه لحــاظ 
ساختار مالی اصالح کنیم بسیار موثر است.

امسال شاهد افزایش تولید 
خودرو خواهیم بود

وزیــر صنعــت، معدن و تجارت با اشــاره 
بــه اینکــه افزایــش تولیــد خــودرو را از ســال 
کــرد:  تصریــح  بــود،  خواهیــم  شــاهد  جــاری 
برنامه هفتگی افزایش تولید از ایران خودرو و 
ساپیا گرفتم. اگر از شرکت های ایران خودرو و 
ساپیا نام می برم بدین علت است که با وجود 
بیش از ۱۰شــرکت خودروســازی، بیش از ۹۰ 
درصــد تولیــدات خــودرو و بــازار را در اختیــار 
دارند. او ادامه داد: برای آنکه مطمئن شــویم 
کار به دســتی انجام می شــود، صبر نمی کنیم 
تا در انتهای ســال تا ببینیم چه تعداد خودرو 
تولیــد می شــود، لذا این موضــوع را به صورت 
هفتگی کنترل می کنیم. از این رو موج جدید 
افرایــش تولیــدات خودرو را از دو هفته آینده 
شــاهد خواهیم بود. وزیر صمت تصریح کرد: 
ایــن امــر یک شــبه نبــوده و برای ایــن موضوع 
حــدود دو مــاه وقت گذاشــتیم و خوشــبختانه 
زیرســاخت  ها، افزایــش تولیــد را فراهــم کرده 
و مقررات آن آماده شــده اســت. فاطمی امین 
در پایــان گفــت: جلســات زیــادی را همــکاران 
من  با خودروسازان در این باره برگزار کردند. 
برنامه هــای طراحــی شــده خوب پیــش رفته و 
امیدواریــم قول هایــی کــه مبنــی بــر افزایــش 
تولیــد خــودرو دادیــم ظــرف امســال و ســال 

آینده محقق شود.

مدیرکل تامین دام و فرآوری محصوالت 
دامی شــرکت پشــیبانی امور دام نرخ تحویل 
تخم مــرغ نطفه دار را 42۰۰ تومان اعالم کرد 
و افــزود کــه نــرخ هنوز تغییر نکرده اســت و 
اگــر تغییــر کنــد تحویــل جوجه با نــرخ جدید 

صورت خواهد گرفت.
محمد جعفری در گفت وگو با خبرگزاری 
ایلنــا در مــورد آخرین وضــع واردات تخم مرغ 
نطفــه دار گفــت: واردات تخم مــرغ نطفــه دار 
گوشتی به شرکت پشتیبانی امور دام، واگذار 
شــده اســت. شــرکت بعــد از صــدور ابالغیــه 
مقدمات واردات را از اواخر شهریور آغاز و در 

اوایل مهر آن را عملیاتی کرد.
او ادامه داد: براساس برنامه ریزی انجام 
شــده در ســازمان، تاکنون حــدود ۲۵ میلیون 
تخم مرغ نطفه دار گوشــتی وارد کشــور شــده 

اســت. در تفاهم نامــه منعقد شــده با فعاالن 
بــه  واردات  حجــم  از  ۴۰درصــد  بخــش  ایــن 
انجمــن تولیدکننــدگان جوجه یک روزه کشــور 

تخصیص داده شد.
این مقام مســئول با بیــان اینکه قرارداد 
تولیــد گوشــت مرغ گــرم یا منجمد بــا انجمن 
تولیدکننــدگان جوجــه یــک روزه بســته شــده 
اســت، گفت: گوشــت تولید شــده بنا به نیاز 
بــه بــازار تزریق خواهد شــد. دولت مشــخص 
خواهد کرد چه نوع گوشــتی وارد بازار شــود. 
اگر نیاز به تنظیم بازار باشــد گوشــت گرم به 
بازار تزریق خواهد شــد و اگر بازار در شــرایط 
امــور دام  باشــد شــرکت پشــیبانی  مطلوبــی 
بــه  صــورت منجمــد و بــه نــرخ مصــوب آن را 

خریداری خواهد کرد.
بــه افزایــش تقاضــا  بــا اشــاره  جعفــری 

گوشت مرغ در سال جاری، گفت: جوجه ریزی 
بــه ســال گذشــته ۱۰درصــد  امســال نســبت 
افزایش داشته است. او با بیان اینکه بخشی 
اتحادیــه  بــه  گوشــتی  نطفــه دار  تخم مــرغ  از 
مرغداران داده شد، افزود: سازمان های جهاد 
کشــاورزی اســتان ها، مرغداران را به شــرکت 

پشیبانی امور دام معرفی می کند.
جعفــری در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه 
تخم مــرغ  واردات  بــرای  اعتبــار  میــزان  چــه 
نطفــه دار تخصیص داده شــده اســت؟ گفت: 
محدودیتــی بــرای واردات تخــم مــرغ نطفه دار 
گوشــتی وجــود نــدارد. خوشــبختانه مشــکل 
مالــی هــم نداریــم و می توانیــم بــا توجــه بــه 
نیــاز داخلــی اقــدام بــه واردات کنیــم. اکنــون 
نمی تــوان میــزان ارز و اعتبــار تخصیــص داده 
شــده بــه ایــن بخــش را اعــالم کنیــم چراکــه 

نرخ های خرید از کشــورهای مختلف متفاوت 
است. باید منتظر بمانیم که فرایند واردات تا 

پایان سال به اتمام برسد.
بــه گفتــه او ایــران از کشــورهای ترکیــه، 
اســپانیا، مجارستان، هلند و بلژیک تخم مرغ 
نطفه دار گوشتی وارد می کند. قرار بر این بود 
که از کشــور برزیل نیز واردات داشــته باشیم 

که هنوز عملیاتی نشده است.
ایــن  بــه  ایــن مقــام مســئول در پاســخ 
تخم مــرغ  حجــم  ایــن  تزریــق  کــه  پرســش 
نطفه دار چه تاثیری در بازار خواهد گذاشت، 
افــزود: بــدون تردیــد بــازار را تنظیــم خواهیــم 
کــرد چراکــه حجــم واردات بســیار قابــل توجه 
اســت و در تولیــد جوجــه یــک روزه و قیمــت 
جوجــه موثــر خواهد بود از ســوی دیگر میزان 

تولید گوشت کشور را ارتقا خواهیم داد.

صــادرات  توســعه  کمیســیون  عضــو 
غیرنفتــی اتــاق ایــران می گویــد نارنگی محلی 
کــه در شــمال کشــور تولید می شــود قابلیت 
صــادرات نــدارد و ایــن محصــول در روســیه 
خریداری ندارد از این رو در ابتدا الزم اســت 
کــه وزارت جهاد کشــاورزی تغییر واریته این 

محصول را فراهم کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از ایست فروت، 
روســیه،   Rosselkhoznadzorیکشــنبه روز 
عرضه نارنگی تازه از ترکیه را ممنوع کرد. گویا 
افزایش ســطح مجاز آفت کــش کلرپیریفوس 
در یــک دســته از مرکبــات ترکیــه دلیــل ایــن 
تصمیــم بــوده اســت. البتــه وزارت کشــاورزی 
ترکیــه نیــز اعــالم کرد که ایــن ممنوعیت فقط 
برای یک شــرکت اعمال می شود. کارشناسان 
سیاســی  انگیــزه  را  تصمیــم  ایــن  بالفاصلــه 
خواندنــد. در واقع حتــی در خود متن گزارش 
هــم بحثــی از تخلفــات سیســتماتیک مطــرح 
نیست، بلکه فقط به یک دسته از محصوالت 
اشاره شده است. ترکیه در سال ۲۰۲۰ بیش 
از ۳۷۰هزار تن نارنگی به روسیه عرضه کرد.
 به زودی برداشــت نارنگی در ترکیه آغاز 
می شــود و اوج صــادرات بــه طــور ســنتی در 
هفته های قبل از سال نو است. سال گذشته 
تولیدکننــدگان ترکیــه ۲۷۰میلیون دالر درآمد 
از صــادرات نارنگــی به روســیه دریافت کردند 
کــه درآمــد آنهــا نســبت بــه ســال ۲۰۱۹ یک و 
نیم برابر افزایش یافت. بدیهی است که این 
ممنوعیــت برای ترکیه مشــکلی جــدی خواهد 
بود و کاهش شدید در درآمدهای صادراتی را 

به دنبال خواهد داشت.
روســیه، بازار اصلی نارنگی ترکیه اســت 
بــه طوریکــه ۵۲درصــد از آن در ســال ۲۰۲۰ 
بــه ایــن بــازار عرضــه شــد. بــر ایــن اســاس، 
یافتــن جایگزینــی بــرای چنیــن بــازاری بــرای 
دشــوار  بســیار  ترکیــه  میــوه  صادرکننــدگان 

خواهد بود.

مراکش پس از ترکیه دومین تامین کننده 
نارنگی روســیه اســت، اما تنها حدود نیمی از 
حجــم ترکیــه را تامیــن می کنــد. افزایش قابل 
توجه این حجم کار آســانی نخواهد بود، زیرا 
مراکــش بــرای صــادرات نارنگی به کشــورهای 
اتحادیه اروپا نیز قرارداد دارد و به طور فعال 
بــه کانــادا، خاورمیانــه و آفریقــا را  صــادرات 

افزایش می دهد.
گرجســتان اگرچــه برداشــت نارنگی خود 
را در ســال ۲۰۲۱ افزایــش داد، امــا مشــکالتی 
بــا کالیبــر و کیفیــت دارد. عالوه بر این، کشــور 
کوچکی مانند گرجستان به همان میزان نارنگی 
ً بــه روســیه عرضــه می کند،  کــه ترکیــه معمــوال
تولید ندارد بنابراین بعید اســت که گرجســتان 

بتواند جایگزین محصوالت ترکیه شود.
رتبه بنــدی  در  بعــدی  رتبــه  پاکســتان، 
فاصلــه  روســیه،  در  نارنگــی  تامین کننــدگان 
بســیار دوری دارد. عــالوه بر ایــن، محصوالت 
زیــادی بــرای تحویــل بــه فدراســیون روســیه 
وجــود نخواهــد داشــت. بدیهی اســت که اگر 
ایــن ممنوعیــت در آینــده نزدیــک لغو نشــود، 
ممکــن اســت قیمــت نارنگــی در روســیه بــه 

شدت افزایش یابد.
البتــه افزایــش بیشــتر قیمــت نارنگی در 
بــه بســیج واردات اضافــی از  روســیه منجــر 
مراکــش، پاکســتان، مصــر، اســرائیل و حتــی 
چین خواهد شــد، اما این خالء را پر نخواهد 
کــرد. بــر این اســاس، قیمت ســایر مرکبات را 
بــاال می بــرد و مصــرف آنها می تواند به شــدت 
کاهــش یابــد. حــاال پرســش این اســت که آیا 
ایــن موضــوع می توانــد فرصت صــادرات برای 

نارنگی ایرانی را فراهم کند؟
عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی 
اتــاق ایــران، در گفت وگو با خبرگــزاری ایلنا، در 
پاسخ به این پرسش که واردات نارنگی از ترکیه 
به روســیه متوقف شــده اســت آیا می توانیم از 
این فرصت برای تصاحب بازار روسیه استفاده 

کنیــم؟ گفــت: قبــض بازار روســیه مشــروط به 
کنــار رفتــن و حذف یک رقیب نیســت. به بیان 
دیگــر تصاحب بازار مســتلزم خالی بــودن بازار 
نیســت و باید محصوالت بازارپســند آن کشور 

را تولید کنیم.
بــازار  نیاورانــی،  صدرالدیــن  گفتــه  بــه 
ایــن  اســت.  کینــو  نارنگــی  خواهــان  روســیه 

نارنگی بیشتر در پاکستان تولید می شود.
داد:  ادامــه  اقتصــادی  فعــال  ایــن   
فرصت هــای ایــن چنینــی ممکن اســت در یک 
بازه زمانی باعث توسعه صادرات ما شوند اما 
نمی تواننــد همــواره مــا را در صدر کشــورهای 
مهــم  ایــن  تحقــق  دارنــد.  نگــه  صادرکننــده 
نیازمنــد برنامه ریــزی منســجم در زمینه هــای 

تولید، بسته بندی مرکبات و .... است.
او بــا بیــان اینکــه بایــد بــه ســمت تولیــد 
افــزود:  برویــم،  صادرات محــور  محصــوالت 
نارنگــی محلــی کــه در شــمال کشــور تولیــد 
ایــن  و  نــدارد  صــادرات  قابلیــت  می شــود 
محصــول در روســیه خریداری نــدارد از این رو 
در ابتدا الزم است که وزارت جهاد کشاورزی 

تغییر واریته این محصول را فراهم کند.
به گفته نیاورانی، نارنگی در بندرعباس، 

جیرفت، بم و مازندران تولید می شود.
او در پایان با بیان اینکه پرتقال روســیه 
از مصــر تامیــن می شــود، گفــت: هزینه حمل 
ونقل این محصول از مصر به روسیه چندین 
برابر حمل آن از ایران می شــود اما متاســفانه 
جهــاد  و  صمــت  وزارتخانه هــای  ایــران  در 
کشــاورزی بــرای توســعه صــادرات و تصاحــب 
همراهــی  بخش خصوصــی  بــا  روســیه  بــازار 

نمی کنند.
برنامه ای برای صادرات نارنگی 

نداریم
همچنین در این رابطه عضو هیات مدیره 
برداشــت  گفــت:  کشــور  باغــداران  اتحادیــه 

نارنگــی از اواخــر شــهریور آغــاز و در مناطقی 
تــا اوایــل آذر ادامــه دارد. بیشــترین نارنگــی 
تولیدشده در کشور مربوط به نوار خزر ایران 

و استان مازندران است.
دربــاره  ادامــه  در  شــادلو  مجتبــی 
واریته هــای نارنگــی در ایــران، گفــت: نارنگــی 
بــذر ژاپنــی )اونشــو( بیشــتر در کشــور تولیــد 
و  فــارس  یافــا،  نارنگــی  همچنیــن  می شــود. 
بندرعبــاس نیــز در کشــور تولیــد می شــوند. 
ژاپنــی  بــذر  فراوانــی  بــه  این گونه هــا  البتــه 

نیستند.
او با بیان اینکه نارنگی ماندگاری زیادی 
روی درخت و سردخانه ها ندارد، تصریح کرد: 
این محصول باید در بازه زمانی کوتاه مصرف 
شــود. ایــن میــوه بایــد در زمــان تولیــد تعیین 
تکلیــف شــود کــه چــه میــزان آن صــادر و چــه 
میــزان آن قــرار اســت در داخل کشــور عرضه 

و مصرف شود.
شادلو با بیان اینکه بیش از نیاز داخلی 
نارنگی در کشور تولید می شود، تصریح کرد: 
بیــش از ۲.۵ برابــر مصــرف داخلی نارنگی در 
کشــور تولیــد می شــود امــا متاســفانه برنامــه 
ایــن محصــول در  بــرای صــادرات  مشــخصی 
کشور نداشتیم و به  صورت محدود بخشی از 
تولید خود را به کشورهای حوزه خلیج فارس 

صادر می کردیم.
ایــن فعــال اقتصــادی بــا اشــاره بــه نبود 
اســتقبال خریــد نارنگــی در فصــل برداشــت، 
خاطرنشــان کرد: بســیاری از باغــداران رغبتی 
به جمع آوری محصول نداشتند چراکه هزینه 
جمــع آوری و بســته بندی زیــاد شــده اســت. 
اکنون هزینه جمع آوری و بسته بندی هر کیلو 

نارنگی ۴ تا ۵ هزار تومان شده است.
بــه گفته او واریته هــای مرغوب فارس و 
بندرعبــاس می توانــد فرصت طالیــی صادراتی 
بــرای مــا ایجــاد کنــد البته اگــر بتوانیــم از این 

فرصت ها استفاده کنیم.

نیاورانی، عضو کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران: نارنگی 
ایران در روسیه خواهان ندارد

شرکت پشتیبانی دام: تخم مرغ نطفه دار با نرخ ترجیحی 
تحویل می شود

 وزیر صمت: موج افزایش تولید خودرو

از دو هفته دیگر آغاز می شود
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پاداش گزارش دهندگان 
مراکز غیرقانونی استخراج 

رمزارز واریز نشد
مجریتامینبرقمراکزاستخراجرمزارزگفتکه
پــسازبررســیصحــتگزارشــاتمردمــیدرخصوص
اســتخراجغیرقانونــیرمــزارزها،تاســقف۲۰میلیون

تومانپاداشتعلقمیگیرد.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران، محمــد خــدادادی 
رمــزارز   اســتخراج  مراکــز  بــرق  تامیــن  مجــری  بهلولــی 
از اســتخراج غیــر قانونــی  پیرامــون گزارشــات مردمــی 
رمزارزها، گفت: یکی از راه های کشف رمزارز دیجیتال، 
ایــن  درصــد   ۲۰ حــدود  کــه  اســت  مردمــی  گزارشــات 

گزارشات را به خود اختصاص داده است.
او ادامــه داد: اگــر مــردم متوجــه شــود در جایــی 
استخراج غیرقانونی رمز ارز انجام می شود، می توانند از 
طریق مراجعه به حراســت شرکت توزیع برق یا سامانه 
تلفنــی ۱۲۱ یــا ســامانه tavanir.org.ir/samat گــزارش 

خود را ثبت کنند.
ایــن مقــام مســئول اضافــه کرد: در صــورت صحت 
اســتخراج  خصــوص  در  مردمــی  گزارشــات  داشــتن 
غیرقانونــی رمزارزهــا، بــه شــخص معــرف تــا ســقف ۲۰ 

میلیون تومان پاداش تعلق می گیرد.

کاهش ۵۴ درصدی رطوبت 
خاک در کشور

ســازمان دور از ســنجش آمــاری گزارشهــای
فضایــیایــراننشــانمیدهد،میــزانرطوبتخاکدر
کلکشوردردوره۲سالگذشتهبهمیزان۵۴درصد

کاهشداشتهاست.
بــه  ایــران  فضایــی  ســازمان  دور«  از  »ســنجش 
رطوبــت  وضــع  مقایســه  بــه  گزارشــی  ارائــه  بــا  تازگــی 
خــاک اســتان های کشــور در ســال های ۱۳۹۸ تــا ۱۴۰۰ 
بــا اســتفاده از ماهــواره  SMOS )یکــی از ماهواره هــای 
تشــکیل دهنده برنامه ســیاره زنده آژانــس فضایی اروپا 
است. هدف این ماهواره ارائه دیدگاه های جدید درباره 

چرخه آب و اقلیم زمین است( پرداخته است.
ایــن مقایســه نشــان می دهــد در ایــن ســال ها بــا 
کاهش چشــمگیر میزان رطوبت خاک کل کشور مواجه 

شده ایم.
تصاویــر  بکارگیــری  بــا  دور  از  ســنجش  فنــاوری 
ماهواره ای می تواند میزان رطوبت خاک را اندازه گرفته 
و نقشــه میزان رطوبت خاک را برای کشــور یا منطقه ای 

خاص تولید کند.
وضــع درصــد تغییــرات رطوبــت خــاک اســتان های 
کشــور در ۲ ســال آبــی پــی در پــی )۱۳۹۹-۱۳۹۸ ( و 
)۱۴۰۰-۱۳۹۹( نشــان می دهــد، میــزان رطوبــت خاک در 
کل کشــور در ایــن دوره بــه میــزان ۵۴ درصــد کاهــش 

داشته است.
بنابــر ایــن گــزارش، کل اســتان های کشــور در این 
مدت با کاهش رطوبت خاک مواجه بوده اند. بیشترین 
میزان کاهش رطوبت خاک در این دوره، مربوط به سه 
اســتان هرمــزگان، فــارس و بوشــهر به ترتیــب بــه میزان 
۵۱.۵، ۴۴.۵ و ۴۴.۱۵ درصــد اســت. همچنیــن کمترین 
کاهش رطوبت مربوط به اردبیل، یزد و گیالن به ترتیب 

با ۲۲.۱۵ ۱۸.۶۹ و ۱۸.۶۳ درصد بوده است.

 خاندوزی: الیحه مالیات

بر مجموع درآمد به زودی 
به دولت می رود

وزیــراقتصــادگفــتکــهدرتالشاســتبهزودی
الیحهمالیاتبرمجموعدرآمدرابهدولتبدهد.

به گزارش ســازمان برنامه و بودجه، ســید احســان 
خانــدوزی وزیــر امــور اقتصــاد و دارایــی در جلســه ای که 
در ســازمان برنامــه و بودجه و با برخــی وزرای اقتصادی 
دولــت کــه بــه منظــور هماهنگــی الیحــه بودجــه ۱۴۰۱ 
تشــکیل شــده بود بیان کرد: رشد اقتصادی برونداد یک 
نظــام اقتصــادی اســت و اگر بــه دنبال آن هســتیم باید 

الزامات آن فراهم شود.
وی بــا حمایــت از رویکــرد اصــالح بودجــه افــزود: 
وقتــی بتوانیم متغیرهای اصلی را برای بخش خصوصی 
حداقــل در میــان مــدت پیش بینی کنیم، ســرمایه ها به 

سمت فعالیت های مولد هدایت می شود.
وزیر اقتصاد با حمایت از افزایش پایه های مالیاتی 
گفــت: در تالشــیم بــه زودی الیحــه مالیــات بــر مجموع 

درآمد را به دولت ببریم.

اخبـــــــــــــــــار

چه چیزهایی از اجالس گروه ۲۰ 
در رم باید به خاطر بسپاریم

ادامهازصفحه1

والدیمیــر پوتیــن، رئیس جمهــوری روســیه، نیــز از بــه 
رســمیت شناخته شــدن واکســن های تولیدی بر ضد کرونا 
به وســیله کشــورهای عضو و مقررات مشترک برای مقابله 
بــا تغییرات آب و هوایی حمایت کرد. ســرگئی الوروف، وزیر 
امورخارجــه روســیه، در کنفرانــس خبــری خــود در رم در 
مورد قطع روابط روسیه با ناتو سخن گفت. همچنین این 
اجــالس فرصتــی فراهم کرد تا مکــرون و بایدن پس از بروز 
تنش میان روابط دوکشور به دلیل ماجرای زیردریایی ها با 
یکدیگــر مالقات کنند. مکرون همچنین در خصوص امتیاز 
ماهیگیری  موضوع مورد مناقشــه با انگلســتان با بوریس 
جانســون مذاکــره کــرد. اگرچــه نخســت وزیر انگلیــس در 
موضــوع مورد بحــث مکرون و بایدن نمی خواســت مداخله 
کنــد و بیشــتر نقش حامــی بایدن را بازی می کــرد، در مورد 
امتیاز ماهیگیری به هیچ عنوان از موضع خود عقب نشینی 

نکرد.
منبع:راشاتودی

ســخنگویوزارتامــورخارجهبابیاناینکه
اقداماتوبرنامههاییکهتاامروزتوسطدولت
بایــدنپیگیــریشــده،مخالفاعالمنیتیاســت
کــهآقــایســالیواناعالمکــردهاســت،گفتکه
ایرانبهاندازهکافیحرفشنیدهاستومنتظر

عملیاستکهماههابهتعویقافتادهاست.
بــه گــزارش ایرنــا، ســعید خطیــب زاده روز 
دوشــنبه در نشســت خبــری هفتگــی در پاســخ 
بــه ســوالی دربــاره مذاکــرات ایران و عربســتان و 
مشــکل ایجاد شــده بین عربستان و لبنان گفت: 
و  بــا عربســتان دوجانبــه ای  مــا  وگوهــای  گفــت 
منطقه ای است و ما درباره دوستان خود با کسی 

صحبت نمی کنیم.
 وی اضافــه کــرد: فکــر می کنــم ریــاض هــم 
می داند سیاســت فشــار به دیگر کشــورها مدتی 
اســت اثر خود را از دســت داده اســت و طبیعی 
لبنــان  و  یمــن  مــردم  کنــار  ایــران در  کــه  اســت 

ایستاده است.
 ســخنگوی وزارت امــور خارجــه  در عیــن حــال 
گفــت: گفــت وگوهــا بین ایــران و عربســتان به طور 
جدی ادامه دارد و  موفقیت آن به جدیت طرف مقابل 

و عبور از اظهارات صرف رسانه ای بستگی دارد.

بینایرانوآمریکامدتهاست
گفتوگویینبودهاست

خطیــب زاده در پاســخ بــه ســوالی دربــاره 
ســخنان جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا 
که با حســن نیت آماده گفتگو و مذاکره با ایران 
هســتیم، اظهار کرد: بین جمهوری اسالمی ایران 
و آمریکا مدت هاست گفتگویی نبوده است. بعد 
از خروج ایاالت متحده از برجام آن هم به عنوان 
کشــوری کــه آن موقــع عضو کمیســیون مشــترک 
بود، تماس یا مالقات مستقیم و یا غیر مستقیم 
نبوده اســت. موضع جمهوری اســالمی ایران هم 

روشن است.
وی اضافــه کــرد: ایــاالت متحــده بــه عنــوان 
ناقــض قطعنامــه ۲۲۳۱ طرفــی کــه غیرقانونــی از 
برجــام خــارج شــده و تمــام تــالش خــود را کرد تا 
برجــام را از بیــن ببــرد، تحریم هــای فرامنطقه ای، 
ظالمانه و غیر قانونی ضد مردم ایران اعمال کرد 
و تمــام تــالش خــود را کــرده تا مانــع روابط عادی 
جمهــوری اســالمی ایــران در حوزه هــای تجــاری و 
اقتصادی با کشورهای دیگر شود و در این راستا 
آنچنــان زیــاده روی کــرد که نــه تنها شــرکت هایی 
که با جمهوری اســالمی ایــران همکاری می کردند 
مورد فشــار قــرار داده، بلکه متحدین خود را هم 

تنبیه کرده است.
ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی اظهــار کــرد: 
طبیعی است که جمهوری اسالمی ایران تا زمانی 
کــه ایــن واقعیت هــا روی زمیــن تغییــر پیــدا نکند 
تصــور نمی شــود کــرد که در هیچ شــکل و فرمتی 
بین تهران و واشنگتن گفت و گویی برقرار شود.
کــه در  یادآورشــد: همانطــور  زاده  خطیــب 
مذاکــرات ویــن گفتــه شــد، گفــت وگوهــا بــرای 
متعهدانــه  قطعــی،  بازگشــت  از  مطمئــن شــدن 
خــودش  تعهــدات  بــه  متحــده  ایــاالت  عملــی  و 

اســت لــذا ایــران و چهار به اضافه یــک گفت وگو 
می کردند برای اینکه مطمئن شــویم که برگشــت 
آمریــکا بــه برجــام بــا نیــت درســت و شــرایط و 

جزئیات قابل اعتنا انجام می شود.
وی بــا بیــان اینکــه این شــرایط هنــوز تغییر 
نکــرده اســت، گفــت: اقدامــات و برنامه هایی که 
توســط دولت بایدن تا امروز پیگیری شــده اســت 
مخالف اعالم نیتی است که آقای سالیوان اعالم 
کــرد. مــا بــه انــدازه کافــی حــرف شــنیدیم منتظر 
عملــی هســتیم که ماه هاســت بــه تعویــق افتاده 

است.

ایرانبهرغمهمهعهدشکنیها
باصبرراهبردیهمهتعهدات

خودرااجراکرد
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه در پاســخ به 
سوالی درباره اظهارات وزیر خارجه آمریکا گفت: 
اگر امروز برجام در این وضع و در این نقطه قرار 
دارد، آقای بلینکن دچار فراموشی نشود. در این 
نقطــه قــرار داریم بــه خاطر اینکه ایــاالت متحده 
بــا نقــض مقدمــات بدیهــی حقــوق  گردنکشــانه 

بین الملل از برجام خارج شد.
وی افــزود: نســبت ایــاالت متحده بــا برجام 
حقــوق نظــر  از  کــه  هســت  کشــوری   نســبت 

بیــن الملــل به طورغیر قانونی از آن خارج شــده، 
از نظر سیاســی تمام تالشــش را کرده این توافق 
بین المللی مورد تایید قطعنامه شــورای امنیت را 
از بین ببرد و از نظر اقتصادی تالش کرده دالر را 

تبدیل به یک سالح علیه این توافق کند.
سیســتم  اگــر  شــد:  یــادآور  زاده  خطیــب 
آلزایمــر  یــک  دچــار  آمریــکا  خارجــی  سیاســت 
موضعی شده الزم است مکرر به آنها گفته شود 

که چه طرفی از برجام خارج شد.
ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی اضافــه کرد: 
ایــن  تمامــی  رغــم  بــه  ایــران  اســالمی  جمهــوری 
موضوع ها با یک صبر راهبردی یک ســاله تمامی 
تعهــدات خــود را اجــرا کــرد البتــه توافقاتــی بیــن 
ایــران و اتحادیــه اروپــا بــود که بی عملــی اتحادیه 
اروپا در پایان یک سال باعث شد ایران به عنوان 
عضو برجام برخی اقدامات جبرانی را انجام دهد 
کــه ایــن اقدامــات جبرانی هم بر اســاس بندهای 

برجام انجام شد.
 وی گفــت: بــه طــور بدیهی طــرف آمریکایی 
همــه اینهــا را می دانــد امــا درباره برخــی اظهارات 
تکراری و به تعبیر دقیق تر بی روح و نخ نما شــده 
مثــل گزینه هــای روی میز، ایاالت متحده می داند 
که گزینه هایش چیست کما اینکه در افغانستان 

گزینه هایش را امتحان کرد.
خطیب زاده خاطرنشــان کرد: دولت آمریکا 

بهتر اســت به جای اینکه در دام ادبیات و منطق 
تندروهــا بیفتــد و بــه جــای اینکــه در دام منطــق 
کســانی بیفتــد که تمام تالش خــود را برای حفظ 
میــراث شکســت خــورده ترامــپ می کننــد، تالش 
کنــد ادبیات و منطق جدیدی مبتنی بر احترام به 
حقــوق ملت هــا ایجاد کنــد و در این صورت قطعا 
بداند جامعه جهانی اقدام درست را با آغوش باز 

خواهد پذیرفت.
اجازهنمیدهیماقتصادما

دوبارهدروضعشوکقراربگیرد
خطیب زاده در پاســخ به ســوالی درباره اخذ 
تضمیــن از آمریــکا اظهــار کــرد: باید اجــازه دهیم 
مباحــث فنــی و تکنیکی در چارچوب های خودش 
بحــث شــود به ویــژه اینکه این مســائل در فضای 
عمومــی ســوء تفاهم هایــی را در انتقــال ایجــاد 

می کند.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه یــادآور شــد: 
جمهــوری اســالمی ایــران و اتفاقا ۱+۴  به شــمول 
روسیه و چین بیش از همه متقاضی این هستند 
کــه ایــاالت متحــده بتوانــد بــا ارائــه تضمین هــای 
درســت نیــت خــود را در عمل ثابت کند و نشــان 
دهد که هیچ کس دیگری در واشــنگتن جهان را 

به سخره نخواهد گرفت.
وی افزود: آنچه که ترامپ انجام داد نه تنها 

بــه ســخره گرفتــن کشــورهای عضو برجــام، بلکه 
به سخره گرفتن حقوق بین الملل و سازوکارهای 

بین المللی بود.
خطیــب زاده خاطرنشــان کــرد: البتــه درباره 
چــه نــوع تضمین هــای حقوقــی و سیاســی را باید 
در برجام بگنجانیم، مباحثی مطرح شــده اســت. 
ایــاالت متحــده تا بــه امروز خود را خــارج از دایره 
ارائــه هرگونــه تضمینــی می دیــده و تصــورش این 
بوده که پلیس دنیا هست و هر موقع که بخواهد 

می تواند از موقعیتش سوء استفاده کند.
ســخنگوی دستگاه دیپلماســی تصریح کرد: 
قطعــا در مــورد برجــام مــا اجــازه نمی دهیــم کــه 
اقتصاد ما که یکباره از آن شوک  شود مجدد آن 

در وضع تردید قرار بگیرد.
وی روابط ایران و آژانس را یک روابط فنی و 
حرفه ای توصیف کرد و گفت: دو ســازمان انرژی 
اتمــی ایــران و ســازمان بیــن المللــی انــرژی اتمی 
روابــط منظــم و دقیقی دارند. در ســفرهای قبلی 
برخی مالقات های تشــریفاتی انجام شــد. هرگاه 
ســفری تنظیــم شــده باشــد اگــر در دســتور کار 
مالقاتی باشــد حتما این مالقات انجام می شود. 
اگر سازمان انرژی اتمی برنامه را نهایی کند حتما 
وزیر امور خارجه آقای گروسی را می بیند و منعی 

برای این کار وجود ندارد.
منتظراقداموعملواشنگتن

هستیم
 وی همچنین درباره اظهارات مشــاور امنیت 
ملــی آمریــکا گفــت: آقــای ســالیوان در دوره آقــای 
اوباما یکی از مذاکره کنندگان بود. اگر این سخنان 
را از مقامات دولت ترامپ می شــنیدیم می گفتیم 
یا نمی دانند یا به آنها اشتباه گزارش شده یا نیت 
برهــم زدن موضــوع را دارنــد امــا وقتــی این کلمات 
و ایــن جمــالت را از آنهــا می شــنویم بیــن خود می 
گوییم که اینها نشان می دهد که آنها حتی در بیان 

هم صداقت و نیت درستی ندارند.
آقــای  انگلیســی  یادآورشــد:  زاده  خطیــب 
ســالیوان حتمــا خوب اســت و می دانــد LEFT به 
چــه معناســت. آن کــه از برجام لفــت داد ایاالت 
متحده بود؛ ۱+۴ و جمهوری اســالمی ایران عضو 
برجام هســتند. ما بــه آمریکا توصیه می کنیم که 

بر مسیر بازگشت به برجام توجه و تمرکز کند.
ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی در پاســخ به 
ســوالی دربــاره ادامه سیاســت فشــار حداکثری و 
تحریم هــای جدیــد آمریــکا گفــت: اگــر یــک دلیــل 
اینکــه چــرا گفتگوهــای ویــن بــه نتیجــه رســیده 
همین اظهارات مقامات آمریکا اســت. اینکه شما 
بخواهید در آن واحد سیاســت فشــار حداکثری و 
تحریــم  را ادامــه دهیــد و از نیــت خــوب و مذاکره 
صحبت کنید، قطعا تناقض در طرف مقابل است. 
ما تناقض در رفتار، گفتار و اقدام خود نداشتیم؛ 
مــا همــواره بــه صورت یــک دولت مســئول، تداوم 
دار، اســتدالل ها و محورهــای خود را بیان کردیم.
اساســا هم برای ما هیچ اهمیتی ندارد که ایاالت 
متحده به چه ســمتی در سیاســت داخلی خود و 
یا نســبت به جمهوری اســالمی ایران در سیاست 

اعمالی و اعالمی خود حرکت کند.

اســتاداقتصاددانشــگاهعالمــهطباطبایی
اظهــارکــردکــهدر1۰ســالگذشــتهبیــشاز
۵بــارشــاهدســبقتشــاخصcpiروســتایی
نسبتبهشهریبودهایمکهدرهرکجایدنیا
ایــنمســئلهاگــررخمــیدادآنهادچــارنگرانی
میشــدندچراکــهایــنشــاخصبــرپنــجمــورد
داللــتداردکــهاســاسامنیتملــیرامتزلزل

میکندوتوسعهراناممکنمیسازد.
بــه گــزارش ایلنــا، فرشــاد مومنــی رئیــس 
موسســه مطالعــات دیــن و اقتصاد بــا مدیران و 
برخــی از پژوهشــگران موسســه عالــی پژوهش 
تامیــن اجتماعــی دیــدار و گفتگــو کــرد. وی در 
ایــن جلســه اظهــار کــرد: هــر میــزان تالش هــای 
ارزشــمند انجــام شــده در زمینــه ثبــت و ضبــط 
اطالعــات و انتقــال بــه مدیریــت جدیــد بــا دقت 
و هوشــمندی بیشــتری صــورت گیــرد، می تــوان 
گفــت بــه همــان میــزان، بــه وظیفــه تاریخــی و 
ملــی خودتــان عمــل کرد ه ایــد و هــر میــزان هــم 
تیــم جدید بتواند قدرشــناس این ذخیره دانایی 

باشــد در واقــع شــما پژوهشــگران بــه خواســته 
خود رسیده اید.

پژوهــش  عالــی  موسســه  در  افــزود:  وی 
تامیــن اجتماعــی در زمینــه اندیشــه های مــورد 
اجتماعــی،  سیاســت های  حــوزه  در  اعتنــاء 
حمایت هــای اجتماعی و اندیشــه های رفاهی در 
این دوره اقداماتی مناســب انجام شــده و بنده 
به عنوان پژوهشــگر مطالعات توســعه به سهم 

خود، قدرشناس این زحمات هستم.
اینکــه  یــادآوری  بــا  دانشــگاه  اســتاد  ایــن 
نــگارش کتــاب خــود با عنــوان »مرزهــای دانش 
توســعه« گفــت: در ایــن کتــاب بــه مســیری که 
اندیشــه توســعه طــی کــرده و در هــر دوره بــه 
وجه های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی پرداخته 
شــده اســت و ۷ گروه نشــانه و استدالل مطرح 
اســت که نشــان می دهــد وجــه اجتماعی حیات 
جمعــی در قــرن ۲۱؛ منزلت ابرتعیین کننده پیدا 
کرده اســت یعنی مهم ترین عامل بقائ ظهور و 
سقوط حکومت هاست که بیش از هر چیز تابع 

میزان و کیفیت اهتمامی اســت که در هر دوره 
به امور اجتماعی می شود.

  وی با مرور نتایج بدست آمده از گزارش 
فقر در موسســه عالی پژوهش تامین اجتماعی 
در خصــوص وضــع نامطلــوب فقــر در روســتاها 
و توجــه بــه ایــن نکتــه که جمعیت زیــر خط فقر 
در روســتاها بیــش از جمعیــت زیــر خــط فقــر 
شــهری اســت گفت: گفته می شود هر سیاست 
فقرزایــی کــه در دســتور کار قــرار می گیــرد بــا 
اینکــه ممکــن اســت ابتــدا به ســاکن و در ظاهر 
بــر جامعــه روســتایی بی تاثیــر باشــد امــا نتایــج 
آن نشــان می دهــد کــه آســیب پذیــری جامعــه 

روستایی از این سیاست ها بیشتر است.
یــک  اخیــر  ســال   ۵۰ در  گفــت:  مومنــی 
مطالعه نداریم که غیر از این را گفته باشــد در 
ســال ۱۳۸۳ بانک جهانی در مورد شــوک قیمت 
بنزین مطالعه ای را انجام داد و کتابی با عنوان 
»اقتصاد ایران از نگاه بانک جهانی« نیز منتشر 
کرده در این کتاب، آنها اظهار شگفتی می کنند 

چــرا کــه تصــور اولیــه شــان ایــن بــوده کــه تورم 
زایی قیمت بنزین بر روی خانوارهای روســتایی 
کمترین تاثیر را می تواند داشــته باشــد اما پس 
از انجام محاســبات به این نتیجه رســیده اند که 
زیــان رفاهــی خانوارهــای روســتایی از این بابت 
دو برابــر خانواده هــای شــهری اســت. البتــه این 
مســئله جدیدی نیســت و تمــام مطالعات قبلی 
هــم بــر این موضــوع تاکید دارند امــا موضوعات 
تکان دهنــده در حــال رخ دادن اســت کــه نظــام 
شــاید  و  شــده  مغــزی  فلــج  دچــار  مــا  پایــش 

بدیهی ترین چیزها را نمی بیند.

دوبرابرجمعیتزیرخطفقر
درسهسالاخیر

 مومنــی گفــت: نتایــج پژوهش هــا بویــژه 
مطالعه موسســه عالی پژوهش نشــان می دهد 
کــه در دوره ســه ســاله ۹۶ تــا ۹۹، جمعیت زیر 
خــط فقــر بیــش از دو برابر شــده و ایــن نیازمند 
گفتگوهای جدی اســت و باید بررســی شــود که 

چه عواملی موجبات ایجاد این شــوک را فراهم 
کرده است.

 ایــن اســتاد دانشــکده اقتصــاد دانشــگاه 
اکنــون  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  طباطبایــی  عالمــه 
نیازمنــد گفتگوهــای ملــی هســتیم، ادامــه داد: 
متاسفانه در برخی سطوح حتی نگاه به مسائل 
اجتماعی و اقتصادی نگاهی امنیتی پیدا کرده و 
ایــن موجب می شــود واکنش ها خاموش بمانند 
و زمانی که اوضاع شکننده شد دیگر آن موقع، 
اعتراضــات و واکنش ها قابل پیش بینی و قابل 

جمع کردن نخواهد بود.
 وی اظهــار کــرد: این نحوه جهش جمعیت 
بــه زیــر خــط فقــر در تاریــخ بیــش از صدســاله 
کشــور بی ســابقه بــوده و ایــن امــر نیازمنــد آن 
اســت که از ده ها زاویه به آن نگاه شــود، سطح 
آگاهی عمومی و نظام آموزشی و تربیتی کشور 
باید به موضوعاتِ کم اهمیت، پشــت کند و در 
مقابــل بــه مســائل مربــوط و حیاتــی در جامعــه 

بنگرد.

براساسیافتههایاینطرحدرتابستان1۴۰۰،
اســتانهایاردبیــل،کرمــانوکرمانشــاهبــهترتیــب
دارایبدترینوضعمحیطکســبوکارواســتانهای
مرکزی،آذربایجانغربیوخراسانرضویبهترتیب
دارایبهترینوضعمحیطکسبوکارنسبتبهسایر

استانهاارزیابیشدهاند.
ملــی  پایــش  از  حاصــل  نتایــج  اســاس  بــر 
محیــط کســب وکار ایــران در تابســتان ۱۴۰۰، رقم 
شــاخص ملــی، ۵,۹۱ )نمــره بدتریــن ارزیابــی ۱۰ 
است( محاسبه شده که تغییر محسوسی نسبت 
بــه وضــع این شــاخص نســبت بــه ارزیابــی فصل 
گذشــته )بهــار ۱۴۰۰ بــا میانگیــن ۵.۹۰( نداشــته 
اســت. البته بر اســاس نظریه عمومی کارآفرینی 
شــین، شــاخص ملــی محیــط کســب وکار ایــران 
در تابســتان ۱۴۰۰، عــدد ۶.۰۶ )عــدد ۱۰ بدتریــن 
ارزیابی اســت( به دســت آمده اســت که بدتر از 
وضع این شاخص در ارزیابی فصل گذشته )بهار 

۱۴۰۰ بــا میانگیــن ۶.۰۲( اســت. میانگین ارزیابی 
محیط اقتصادی عدد ۶.۳۳ اســت که در ارزیابی 
بــود و  فصــل گذشــته عــدد ۶.۱۹ حاصــل شــده 
میانگیــن ارزیابی محیط نهادی عدد ۵.۸۳ اســت 
کــه در فصــل گذشــته عــدد ۵.۸۹ ارزیابــی شــده 
بــود. بــر ایــن اســاس، محیط علمی و آموزشــی با 
عــدد ۵.۴۱ و محیــط مالی بــا عدد ۸.۱۵ به ترتیب 
مســاعدترین و نامساعدترین محیط ها بر اساس 
نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده اند. شاخص 
شین به دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف 
در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص 
کل کشــور برخــوردار اســت. حــاال مرکــز آمــار و 
اطالعــات اقتصــادی اتــاق ایــران ایــن شــاخص را 

بررسی کرده است.
آنطــور کــه این گزارش نشــان مــی دهد، در 
تابســتان ۱۴۰۰، فعاالن اقتصادی مشارکت کننده 
در ایــن پایــش، بــه ترتیب ســه مؤلفــه »غیرقابل 

پیش بینــی بــودن و تغییــرات قیمت مــواد اولیه و 
محصــوالت«، »بی ثباتــی سیاســت ها، قوانیــن و 
مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کســب وکار« 
را  بانک هــا«  از  مالــی  تأمیــن  »دشــواری  و 
کســب وکار  محیــط  مؤلفه هــای  نامناســب ترین 
کشور نسبت به سایر مؤلفه ها ارزیابی کرده اند.
میانگیــن  طــرح،  یافته هــای  اســاس  بــر 
ظرفیــت تولیــدی )واقعــی( بنگاه هــای اقتصــادی 
شــرکت کننده در فصــل تابســتان معــادل ۴۰.۳۲ 
در  میــزان  بــه همیــن  نســبت  کــه  بــوده  درصــد 
بــا افزایــش  زمســتان گذشــته )۳۸.۶۴ درصــد(، 

۱.۶۸ واحدی مواجه شده است.
فعــاالن اقتصــادی به طــور متوســط، میــزان 
ارزیابــی   ۶.۴۴ را  کســب وکار  بــر  کرونــا  تأثیــر 
کردند. الزم به ذکر است که شاخص کل کشور، 
شــاخص اســتانی و ســایر شــاخص ها نیز در این 
فصــل بــا در نظــر گرفتــن ایــن عامــل محاســبه و 

گزارش شده اند.

وضعاستانهاچطوراست؟
بر اساس یافته های این طرح در تابستان ۱۴۰۰، 
استان های اردبیل، کرمان و کرمانشاه به ترتیب دارای 
بدترین وضع محیط کسب وکار و استان های مرکزی، 
آذربایجــان غربی و خراســان رضوی به ترتیــب دارای 
بهتریــن وضــع محیــط کســب وکار نســبت به ســایر 

استان ها ارزیابی شده اند.
بــر اســاس نتایــج ایــن پایــش در تابســتان 
۱۴۰۰، وضع محیط کســب وکار در بخش خدمات 
کشــاورزی  بخش هــای  بــا  مقایســه  در   )۵,۸۸(
)۵.۷۲( و صنعــت )۵.۸۴( نامناســب تر ارزیابــی 

شده است.
اقتصــادی  فعالیت هــای  رشــته  بیــن  در 
 ،ISIC.rev۴ اســتاندارد  طبقه بنــدی  برحســب 
رشــته فعالیت های »ســاختمان«، »حمل ونقل و 

انبارداری« و »امالک و مستغالت« دارای بدترین 
وضــع محیــط کســب وکار و رشــته فعالیت هــای 
»مالــی و بیمــه«، »هنــر، ســرگرمی و تفریــح« و 
»کشــاورزی، جنــگل داری و ماهیگیــری« بهتریــن 
وضــع محیــط کســب وکار را در مقایســه بــا ســایر 
رشته فعالیت های اقتصادی در کشور داشته اند.
وضــع محیــط کســب وکار کشــور برحســب 
تعــداد کارکنــان شــاغل در بنگاه هــای بــر اســاس 
نتایــج بــه دســت آمــده به صــورت بنگاه هــای بــا 
کمتــر از ۵ کارکــن )۵.۹۱( دارای بدتریــن وضــع و 
بنگاه هــای دارای ۵۰ تــا ۱۰۰ کارکــن )۵.۷۱( دارای 
بهترین وضع محیط کســب وکار نســبت به ســایر 
بنگاه ها ارزیابی شده اند. وضع محیط کسب وکار 
کشــور برحسب سال تأسیس بنگاه اقتصادی در 
کارگاه های کمتر از ۲ سال، بدترین وضع )۶.۱۲( 
و در کارگاه های بیشتر از ۱۶ سال، دارای بهترین 

وضع )۵.۸۰( ارزیابی شده اند.

اعالمنتایجپایشملیمحیطکسبوکاردرتابستان1۴۰۰
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

آغاز طرح پرداخت 
تسهیالت نیک آفرین پالس

را  پــاس  نیک آفریــن  طــرح  کارآفریــن،  بانــک 
برای پرداخت تســهیات قرض الحســنه به مشتریان 

آغاز کرد.
بــه گزارش روابط عمومــی بانک کارآفرین، با هدف 
گســترش  و  ترویــج 
قرض الحســنه  فرهنــگ 
مســئولیت  ایفــای  و 
بانــک  ایــن  اجتماعــی، 
امکانــی را فراهــم کــرده 
مشــتریان  تــا  اســت 
)صرفــاً  گرانقــدر 
حقیقــی(  اشــخاص 
بتوانند با ســپرده گذاری 
در حســاب قرض الحســنه پس انداز نیک آفرین، پس از 
طی دوره انتظار توافق شــده از تسهیالت قرض الحسنه 
طــرح »نیک آفریــن پالس« برای رفع نیازها و احتیاجات 
ضروری بهره مند شــوند. تمامی مشــتریان حقیقی بانک 
کارآفریــن اعــم از مشــتریان فعلی و جدیــد می توانند با 
افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز ریالی نیک آفرین 
و سپرده گذاری در حساب مذکور به مدت حداقل ۳ماه، 
متناســب بــا میزان ســپرده خــود، تا ســقف ۵۰۰میلیون 
ریــال تســهیالت قرض الحســنه بــا بازپرداخــت حداکثــر 

۳۶ماهه دریافت کنند.

ابراز امیدواری برای تحقق 
شعار »بانک ایران زمین، 

بانک دیجیتال«
بانــک  چشــم انداز  ایران زمیــن  بانــک  قائم مقــام 
ایران زمیــن،  »بانــک  شــعار  تحقــق  را  ایران زمیــن 
بانــک دیجیتــال« دانســت و گفــت کــه تــاش مــا ارائه 
ســرویس های بانکی در قالبــی نو همراه با فناوری روز 

دنیا است.
بــه گــزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، مجتبی 
شــیروانی، در سخنرانی 
خــود در جمــع مدیــران، 
با بیــان تغییراتی که در 
حوزه کسب وکار و ارائه 
خدمات مالی در کشــور 
رخ داده اســت، گفــت: 
در  کســب وکار  عرصــه 
ســال های اخیــر شــاهد 
در  زیــادی  تغییــرات 
کشور بوده است که این امر نیازمند گذر صنعت بانکی 
از شــیوه ســنتی بــه ســمت بانکــداری دیجیتــال اســت. 
مشــتری امروز خواســتار خدمات نوین برپایه تکنولوژی 

روز است.
شــیروانی بــا بیــان ایــن کــه افزایش ســرمایه بانک 
ایران زمیــن بــه تأییــد حــوزه نظارت بانک مرکزی رســیده 
اســت، افــزود: افزایــش ســرمایه از مبلــغ ۴,۰۰۰میلیارد 
ریــال بــه ۲۰,۰۰۰میلیــارد ریــال از محــل آورده نقــدی، 
کــه  اســت  ایران زمیــن  بانــک  تاریــخ  بــزرگ در  اتفاقــی 
می توانــد آثــار مثبــت بســیار مطلوبــی در عملکــرد بانک 

داشته باشد.
او افزایــش قــدرت تســهیالت دهی، پوشــش انــواع 
ریســک ها و افزایــش قــدرت چانه زنــی و رقابــت در بازار 
را از جمله دســتاوردهای مهم ناشــی از افزایش سرمایه 
بانــک خوانــد و خاطرنشــان کــرد: بــا تحقــق ایــن امــر، 

ترازنامه بانک به اندازه کافی متوازن می شود.
ادامــه  در  ایران زمیــن  بانــک  مدیــره  عضــو هیــات 
به روزرســانی صورت هــای مالــی بانــک را گامــی دیگر در 
جهــت تحقــق اهــداف عالیــه ایــن نهــاد خوانــد و افــزود: 
بــا همراهــی ســهامداران و کمــک بانــک مرکــزی، بانــک 
بانکــداری  جدیــد  عرصه هــای  در  بــه زودی  ایران زمیــن 

حرفه ای وارد خواهد شد.
او اظهــار امیــدواری کــرد در آینــده نزدیک و با ثبت 
نهایــی افزایــش ســرمایه، بانک ایران زمیــن بتواند نقش 
بیشــتری در توســعه اقتصــادی کشــور، ارائــه خدمــات 

دیجیتال و نیز کمک به رفع موانع تولید داشته باشد.

اعالم جزئیات طرح »اوج« 
بانک رفاه

بــا هــدف حمایــت و تامیــن مالــی کســب وکارهای 
بهره بــردار از پایانه هــای فروشــگاهی و درگاه پرداخــت 
خدمــات  بــه  بیشــتر  تنوع بخشــی  و   )IPG( اینترنتــی 

اعتباری، اجرای طرح اوج در بانک رفاه آغاز شد.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
اوج  طــرح  رفــاه، 
در  جایــزه(  و  )امتیــاز 
»بســته  بخــش  دو 
ی  ر ا گز بر ( یقی تشــو
»ارائــه  و  جشــنواره(« 
بــه  اعتبــاری«  خدمــات 
پذیرندگان فروشــگاهی 
و دارندگان درگاه پرداخت اینترنتی)IPG(، اجرا می شود.
این گزارش می افزاید، در بخش بســته تشــویقی 
طــرح اوج، از طریــق برگــزاری جشــنواره های فصلــی، 
جوایــزی بــه قیــد قرعــه در قالــب کمــک هزینــه نقدی 
بــه  ریــال  ۵۰۰میلیــون  ســقف  تــا  کســب وکار  رونــق 
برگزیــدگان واجد شــرایط پرداخت می شــود. همچنین 
تســهیالت  نیــز،  طــرح  اعتبــاری  خدمــات  بخــش  در 
تجاری و خرد )غیرتجاری( به مشموالن طرح پرداخت 

می شود.
عالقه منــدان و پذیرنــدگان بهره بــردار از پایانه های 
فروشــگاهی بانــک رفاه می توانند برای کســب اطالعات 
بیشــتر و بهره بــرداری از مزایــای طــرح اوج، بــه شــعب 
بانــک در سراســر کشــور مراجعــه و یــا با مرکــز ارتباط با 

مشتریان بانک به شماره 8۵۲۵- ۰۲1 تماس بگیرند.

نرخ حق الوکاله بانک سامان 
حداکثر 3 درصد تعیین شد

هیات مدیــره بانــک ســامان نــرخ حق الوکاله ســال 
1401را حداکثر 3درصد 

تعیین کرد.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
هیات مدیــره  ســامان، 
این بانک در مصوبه ای، 
حق الوکالــه  نــرخ 
به کارگیــری ســپرده های 
مدت دار  ســرمایه گذاری 

برای سال 1۴۰1را حداکثر ۳درصد تعیین کرد.

اعالم سقف تسهیالت سرمایه 
در گردش بنگاه های اقتصادی 

در بانک توسعه تعاون
ســقف تســهیات ســرمایه در گــردش قابــل اعطــا 
بــه بنگاه هــای تولیــدی و غیــر تولیدی در بانک توســعه 

تعاون اعام و به تمام شعب اباغ شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانک توســعه تعاون، بر 

اســاس اعــالم مدیریــت 
و  بانــک  اعتبــاری  امــور 
پیرو مصوبــات مدیریت 
کل مقــررات، مجوزهای 
بــا  مبــارزه  و  بانکــی 
پولشــویی بانک مرکزی، 
تســهیالت  ســقف 
ســرمایه در گــردش بــه 
بنگاه هــای اقتصــادی بــا 

رعایــت ســایر ضوابــط و مقررات ابالغ شــد. در خصوص 
واحدهای تولیدی فعال، سقف مانده تسهیالت سرمایه 
در گــردش اعطایــی بــه بنگاه هــای تولیــدی تــا 9۰درصــد 
فروش سال گذشته بنگاه مذکور برمبنای اعتبارسنجی 
انجام شده از سوی بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی 
افزایــش یابــد. همچنیــن واحدهــای تولیــدی جدیــد یــا 
واحدهــای تولیــدی که طرح توســعه ای اجرا کرده اند و یا 
واحدهای تولیدی غیر فعال، ســقف تســهیالت ســرمایه 
در گــردش قابــل اعطــا برای ســال اول معــادل 9۰درصد 

»پیش بینی فروش« در آن سال است.
براســاس ایــن مصوبه، ســقف تســهیالت ســرمایه 
درگردش قابل اعطا به شرکت های بازرگانی، خدماتی و 
پیمانکاری مطابق سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی 
نظــام بانکــی کشــور حداکثــر معــادل ۶۰درصــد باالترین 
میــزان فــروش هــر دوره منــدرج در صورت هــای مالــی 

حسابرسی شده در طول سه سال گذشته است.
خدماتــی  بازرگانــی،  شــرکت های  درخصــوص 
تســهیالت  ســقف  فعــال  غیــر  و  جدیــد  پیمانــکاری  و 
ســرمایه در گــردش قابــل اعطا برای ســال اول فعالیت، 
حداکثرمعادل ۶۰درصد پیش فروش در آن سال است.

رشد 50 درصدی پرداخت 
تسهیالت در بانک 

قرض الحسنه رسالت
مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت، از پرداخت 
1۲3هزار میلیارد ریال تســهیات در شش ماه نخست 
ســال جاری خبر داد که   نســبت به مدت مشــابه سال 

گذشته حدود ۵0درصد 
افزایش داشته است.

به گزارش روابط عمومی 
قرض الحســنه  بانــک 
محمدحســین  رســالت، 
از  گفــت:  حســین زاده 
جــاری  ســال  ابتــدای 
شــهریور  پایــان  تــا 
فقــره  ۴۰۰هــزار  حــدود 

تســهیالت بــا میانگیــن ۳19میلیــون ریــال به مشــتریان 
پرداخــت شــده اســت، که در این مدت بیــش از دوهزار 
و چهارصد میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 

نیز به متقاضیان پرداخت شده است.
حسین زاده با تاکید بر اینکه درخواست تسهیالت 
بــدون حضــور در شــعب بانکــی صورت می گیــرد، یادآور 
شد: به عنوان اولین بانک بدون شعبه کشور و با ارائه 
خدمــات بــه صــورت غیرحضــوری و دیجیتــال ســعی در 

آسان و ارزان کردن خدمات برای مشتریان داریم.

چالش امروز صنعت بیمه 
از نگاه مدیرعامل بیمه ایران

ایــران و کل  ایــران، چالــش امــروز بیمــه  مدیرعامــل بیمــه 
صنعــت بیمــه را بــه مخاطــره افتادن کســب وکار بیمــه ای در 

عظیــم  تغییــرات  برابــر 
مرحلــه  در  و  اجتماعــی 
دیجیتــال  عصــر  از  گــذار 
بــه عصر حاکمیــت هوش 

مصنوعی دانست.
به گــزارش روابط عمومی 
ایــران، ســیدمجید  بیمــه 
بــا  دیــدار  در  بختیــاری، 
انجمن هــای  رئیســان 

صنفــی نمایندگان اســتان ها و اعضــای هیات مدیره کانون 
سراسری انجمن های صنفی نمایندگان حقیقی و حقوقی، 
با بیان این مطلب گفت: مشــتری آینده بیمه ایران نســل 
نوجوان امروزی اســت که زندگی تمام دیجیتال دارد و به 
لحظه با اقصی نقاط جهان در ارتباط اســت. او تاکیدکرد: 
برای ســربلند بیرون آمدن از این چالش اساســی باید در 

اندیشه یافتن ایده ها و راه های نو و ابتکاری بود.

بــه گفته وزیر امــور اقتصادی و دارایی، 
بــرای اعتمادآفرینــی نیــاز بــه اجماع ســازی با 
وزارتخانه هــای نفت، صنعــت و بانک مرکزی 

است.
گذشــته  روز  صبــح  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
جلسه ای با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، 
مدیران بورســی و مدیران حدود ۳۰هلدینگ و 
حقوقی بزرگ بازار ســرمایه در ســاختمان باب 
همایــون وزارت اقتصــاد و دارایــی برگــزار شــد 
تــا وضــع بــورس و راهکارهــای حمایــت از بــازار 

سرمایه را بررسی کنند.
در ایــن نشســت بــر لــزوم فراهــم کردن 
بســترها بــرای فعالیــت شــفاف بازار ســرمایه 

تاکید شد.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در ایــن 
نشست گفت: شواهد قطعی نشان می دهد 
بازار ســرمایه در بلندمدت بیشــترین بازدهی 
را در مقایســه با بازارهای رقیب داشــته است 
و نگاه ما به بازار، حرفه ای و بلندمدت است. 
سید احسان خاندوزی افزود: با نگاه به 
اطالعات ســودآوری شــرکت ها نشان می دهد 
چشــم انداز، روشن اســت و جای نگرانی برای 

تصمیم هیجانی نیست.
او اضافــه کــرد: »وظیفــه وزارت اقتصــاد 
و ســازمان بورس، توســعه ابزارها و نهادها و 
ایجــاد بــازاری شــفاف و کارا و پیش بینی پذیــر 

اســت و بازار بدهی مکمل بازار ســهام اســت 
نه رقیب آن.«

رئیس شورای عالی بورس در این جلسه 

گفــت: خالــص تامین مالی دولــت از اوراق در 
دوماه اخیر بسیار اندک و ناچیز و در  ۴۰ روز 
اخیــر صفــر ریــال بوده اســت؛ هرچنــد فضای 

مجازی پر از اطالعات غیردقیق اســت. از این 
بــه بعــد هــم دولــت بیشــتر بــه دنبــال جبران 
کســری بودجــه از طریق مولدســازی دارایی و 

فروش اموال مازاد است.
او اظهــار کــرد: برنامه مــا پیش بینی پذیر 
کــردن اقتصاد و حذف قیمت  گذاری های مضر 
بــه بــازار در صنایــع بورســی اســت و بــه زودی 
زود خبــر تغییــر نظام قیمت گــذاری خودرو از 

سوی وزارت صمت منتشر خواهد شد.
دنبــال  بــه  داد:  ادامــه  خانــدوزی 
پیش بینی پذیرکــردن نرخ هــای کلیدی اقتصاد 
و به تبــع بورس هســتم تــا نااطمینانی از بازار 

زدوده شود. 
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان 
کــرد: در گذشــته بــرای تغییــرات مکــرر قیمت 
خــوراک و نــرخ تســعیر ارز بانک هــا و قواعــد 
پاالیشــی ها و فراخــوان عمــوم بــه ســهامداری 
مســتقیم اشــتباهات بزرگی صورت گرفت که 
بایــد بــا همــکاری وزارت هــای نفــت و صمت و 
بانک مرکزی و ســازمان بورس شــاهد کاهش 
بــازار  در  اطمینــان  ایجــاد  و  اشــتباهات  ایــن 

باشیم. 
او گفــت: بــرای اعتمادآفرینــی در حــال 
اجماع ســازی بــا وزارت هــای نفــت و صمــت و 
بانــک مرکــزی هســتیم تــا آنجــا هــم خبرهای 

امیدبخشی به اقتصاد منتقل کنیم.

دادســتانی بحریــن ضمن اعــام اینکه 
دادگاه عالــی تجدیدنظــر ایــن کشــور حکــم 
صــادره دربــاره بانــک المســتقبل و برخــی 
بانک هــای ایرانــی را تأییــد کــرد، احــکام و 

جریمه های صادرشده را تشریح کرد.
از  بوعــالی  وائــل  بــازار،  گــزارش  بــه 
مســئوالن ارشــد دادســتانی بحریــن اعــالم 
کــرد، دادگاه عالــی تجدیدنظــر ایــن کشــور 
حکــم دادگاه بــدوی دربــاره محکومیت بانک 
مرکــزی ایــران و تعــدادی دیگــر از بانک هــای 
ایرانی، بانک المستقبل بحرین و شش نفر 

از مسؤوالن آن را تأیید کرد.
بــر اســاس گــزارش خبرگــزاری رســمی 
متهمــان  همــه  گفــت،  او  »بنــا«،  بحریــن 

ایــن پرونــده محکــوم شــدند. مقامــات بانک 
المستقبل به دو سال حبس محکوم شدند 
به جز متهم شماره شش که حبس وی پنج 
ســاله اســت. هــر کــدام از آنهــا یک میلیــون 

دینار بحرینی جریمه شدند.
ایــران  مرکــزی  بانــک  افــزود:  بوعــالی 
کــدام  هــر  نیــز  ایرانــی  بانک هــای  دیگــر  و 
یــک میلیــون دینــار بحریــن جریمــه شــدند. 
همچنیــن حواله هایی بــه ارزش 1۴8میلیون 
۵۳.۳میلیــون  دالر،  9۶۷.9میلیــون  دالر، 
ایــران  ریــال  امــارات و ۲۳۵میلیــارد  درهــم 

ضبط شد.
ایــن و دربــاره  بانــک مرکــزی پیــش از 
محکومیــت اولیــه در اطالعیــه ای اعالم کرده 

ســایر  مرکــزی،  بانــک  »محکومیــت  بــود: 
بحریــن  در  ایرانــی  بانکــداران  و  بانک هــا 
وضــوح  بــه  بــاره  ایــن  در  احتمالــی  آرای  و 
بــی ارزش  بــود و از دولــت و مراجــع قضایــی 
بحرین می خواهد بالفاصله اقدامات قضایی 

موصوف را متوقف کنند.«
براساس این اطالعیه، بانک المستقبل 
)فیوچــر( در ســال ۲۰۰۴ بــا اســتقبال دولت 
بحریــن از ســرمایه گذاران ایرانــی و بــا مجوز 
برخــی  ســهامداری  بــا  و  بحریــن  دولــت 
کشــور  در  بحرینــی  و  ایرانــی  بانک هــای 
بحرین تاســیس و بــه کار خود ادامه می داد 
و همــواره تمــام عملیــات و معامــالت بانکــی 
آن تحــت نظــارت مســتقیم و برخط مأموران 

نظارتــی و تطبیــق بانــک مرکــزی بحرین قرار 
داشــت و نــه تنهــا گزارشــی از اقــدام خــالف 
مقررات در آن بانک در بحرین صادر نشــد، 
بلکــه حتــی به دلیــل پیشــگامی در پیروی از 
اســتانداردهای پیشــرفته نظارتی و احتیاطی 
در بحریــن، در ســال های ۲۰1۳ و ۲۰1۴ بــه 
عنــوان بانــک نمونــه در بحرین معرفی شــد. 
روابــط  قطــع  از  در حمایــت  اســاس  برایــن 
سیاسی کشــورهای عربستان و ایران، بانک 
فیوچر به طور ناگهانی از سوی بانک مرکزی 
بحرین تصرف و مدیران ایرانی آن از بحرین 
اخــراج و بانک مزبور تحت سرپرســتی بانک 
مرکــزی بحریــن قــرار گرفــت و در نتیجــه، از 

سهامداران ایرانی آن سلب مالکیت شد.

رئیس ســازمان بورس با تاکید بر اینکه 
همــه تــاش مــا ایجــاد ثبــات در بــازار ســهام 
اســت، گفت: با توجه به بنیادی مناسبی که 
امروز شــرکت های بورســی دارند و همچنین 
همراهــی دولت بــرای رفع برخی دغدغه های 
بازار سرمایه از جمله قیمت گذاری دستوری، 

اوضاع برای ایجاد ثبات فراهم است.
بــه گــزارش ایرنــا از ســنا، مجید عشــقی 
ذات بازارســرمایه را همراه با نوســان دانست 
و افــزود: متاســفانه بــه دلیــل اتفاقاتی که به 
خصــوص در نیمــه دوم ســال گذشــته افتــاد، 
شــاهد ریــزش عجیبــی در ایــن بــازار بودیــم، 
اتفاقــی کــه بــه موجــب آن ســهامداران دچــار 
هــراس شــدند. در ایــن حالــت مطابــق با علم 
مالی رفتاری و با بیش واکنشــی که در مقابل 

اخبار منفی اتفاق می افتد، شاهد افت قیمت 
سهام نسبت به ارزش ذاتی آن بودیم.  

او دربــاره برنامه هــای خــود در راســتای 
ایجــاد ثبــات در بازارســرمایه گفت: نخســتین 
برنامه ای که در نظر داریم، افزایش شفافیت 
در اطالعــات و صورت هــای مالــی شــرکت ها 
اســت تــا ســرمایه گذاران اطالعــات دقیقــی از 

سودآوری شرکت ها داشته باشند.
عشــقی افــزود: در ۶مــاه نخســت ســال 
ایــن  در  مطلوبــی  بســیار  اطالعــات  جــاری 
خصوص به دست آمده است؛ با این حال به 
دلیل برخی ابهاماتی که در بازار وجود داشت 
و همانطور که بیان شــد واکنش شــدیدی که 
ســرمایه گذاران بــه دلیــل ترس از بازار نشــان 

دادند، ریزش ها ادامه دار شده است.

او بــا بیــان ایــن کــه اعتمادســازی فرایند 
زمانبری اســت، گفت: محدودیت های موجود 
در برخــی از صنایــع ماننــد خــودرو بــه افــت 
قیمت های آنها منجر شــده اســت که به نظر 
مــن اگــر دولــت هــر چــه ســریعتر تصمیمــات 
مناســبی بــرای ایــن صنایــع بگیــرد، بــورس به 
اوضــاع قبــل بــاز می گــردد و دوره ریزشــی بــه 
پایــان خواهــد رســید. این تصمیمــات در چند 

روز آینده اعالم خواهد شد.
عشــقی بیان کرد: طی ۲۰ســال گذشــته 
تا حدود ۴دوره افت شــدید روبه رو بودیم که 
البتــه ایــن نوســانات پــس از طــی مراحــل بــه 

ثبات و حالت قبل خود رسیده است.
رئیــس ســازمان بــورس بــا بیــان اینکــه 
مــرداد 99  از  و  قبــل  از ســال  بــازار  قرمــزی 

شــروع شــد، اعالم کرد: در تابســتان امســال 
نیــز شــاهد حالــت نوســانی در بــازار ســرمایه 
بودیــم؛ امــا بایــد توجــه کرد که امروز با ســال 

قبل تفاوت دارد.
او بــا بیان اینکه وظیفه ســازمان بورس، 
افشای اطالعات شرکت ها در زمان مناسب و 
نظــارت بر معامالت اســت، افزود: شــرکت ها 
خوبــی  ســودآوری  امســال  اول  ۶ماهــه  در 
داشــتند و پی به ای )نســبت قیمــت به درآمد( 
شرکت ها پایین آمده و از باالی ۳۰ به ۵ و ۶ 
رســیده اســت و به این ترتیب قیمت ســهم ها 
جذاب اســت؛ لذا جای نگرانی نیســت و وضع 
بنیــادی خوبــی بــر بازار حاکم اســت کــه البته 
چنــد ابهــام در بازار داریم و برای رفع آن ها با 

جدیت تالش می کنیم.

بانک مرکزی در بخشــنامه ای به بانک ها 
و موسســات اعتبــاری نحــوه ارائــه خدمــات 
بانکی به صندوق های قرض الحسنه را اعام 

کرد.
بــه گــزارش ایرنــا از پژوهشــکده پولــی و 
بانکی بانک مرکزی، بر اساس بخشنامه بانک 
مرکــزی ارائــه خدمــات بانکی بــه صندوق های 
قرض الحســنه دارای مجــوز فعالیــت معتبر از 
بانــک مرکــزی یــا صندوق هــای قرض الحســـنه 
تحــت نظــر شــرکت ســازمان اقتصاد اســالمی 
اعتبــاری  مؤسســات  و  بانک هــا  ســوی  از 
غیربانکی منوط به دریافت تصـویر برابر اصل 
مجــوز فعالیــت معتبــر صــادره از ســوی بانک 
مرکــزی یــا تأییدیــه صــادره از ســوی شــرکت 
سازمان اقتصاد اســـالمی، از سوی بانک هـــا و 

مؤسسات اعتباری غیربانکی بالمانع است. 
همچنیــن بانــک مرکــزی ارائــه خدمــات 
بــا  قرض الحســنه  صندوق هــای  بــه  بانکــی 
مجموع سپرده های کمتر از ۳۰میلیارد ریال و 

صـــندوق های قرض الحسنه تحت نظر شرکت 
ســازمان اقتصاد اســالمی در چارچوب شرایط 

مشخص را اعالم کرد.
و  بانک هــا  گــزارش  ایــن  براســاس 
موظــف  غیربانکــی  اعتبــاری  مؤسســات 
مربــوط  مســتندات  و  »مــدارک  هســتند 
اصلــی  »نســخه  تاســیس«،  آگهــی  بــه 
اساســنامه«، »اصل آگهی ثبتی تأســیس«، 
»اصل آگهی روزنامه رسمی«، »صورت های 
مالــی حسابرسی شــده«، »نام و مشــخصات 
و  عامــل  مدیــر  مدیــره،  هیــات  اعضــای 
صاحبــان امضــای مجاز«، »صــورت وضعیت 
حســاب های بانکــی صنــدوق و اعضای هیات 
مدیره و مدیر عامل« و نیز سایر اسناد الزم 
کــه از ســوی مدیریت کل نظــارت بر بانک ها 
و مؤسســات اعتبــاری بانــک مرکــزی تعییــن 
خواهد شــد را از صندوق های قرض الحســنه 
یــا  و  بانکــی  خدمــات  دریافــت  متقاضــی 
صندوق هــای قرض الحســنه ای کــه اکنــون به 

آنهــا خدمات بانکــی ارائه می کننــد، دریافت 
و پــس از صحت ســنجی، مدارک مزبور را به 
مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسســات 

اعتباری بانک مرکزی ارســال کنند.
بانک هــا و مؤسســات اعتباری غیربانکی 
موظــف هســتند در مقاطــع زمانــی ســه ماهه 
جزئیــات مربــوط به تراکنش و مانده حســـاب 
مجمــوع  بــا  قرض الحســنه  صندوق هــای 
و  ریــال  ٣٠میلیــارد  از  کمتــر  ســپرده های 
صندوق های قرض الحســنه تحت نظر شرکت 
ســازمان اقتصاد اســالمی را برای مدیریت کل 
نظارت بر بانک ها و مؤسســات اعتباری بانک 

مرکزی ارسال کنند.
چنانچه منابع صندوق های قرض الحسنه 
مشــمول، بیشــتر از ٣٠ میلیــارد ریــال شــود، 
مدیریــت کل نظــارت بر بانک ها و مؤسســات 
اعتباری بانک مرکزی با ارســال اخطاریه ای به 
صنــدوق، ضرورت اخذ مجوز فعالیت از بانک 
مرکــزی یــا تأییدیــه شــرکت ســازمان اقتصــاد 

ظــرف  چنانچــه  می کننــد.  اعــالم  را  اســالمی 
مــدت یــک مــاه، صندوق هــای قرض الحســنه 
مزبــور درخواســـت خــود را برای اخــذ مجوز از 
بانــک مرکــزی و یا تأییدیه از شــرکت ســازمان 
اقتصــاد اســالمی ارائــه ندهنــد، مدیریــت کل 
نظارت بر بانک ها و مؤسســات اعتباری بانک 
مرکــزی بایــد با ارســال ابالغیــه، ارائه خدمات 
بانکی به صندوق های قرض الحســنه یادشــده 

را ممنوع کند.
مؤسســات  و  بانک هــا  خصــوص  در 
اعتبــاری غیربانکــی کــه بــر خــالف مفــاد ایــن 
مصوبه به صندوق های قرض الحسنه خدمات 
بانکــی ارائــه نماینــد، اطالعــات مذکــور را در 
زمان های مقرر به بانک مرکزی ارســال نکنند 
و یا اطالعات خالف واقع از وضع صندوق های 
قرض الحســنه بــه بانــک مرکــزی ارائــه کننــد، 
اقدامــات نظارتی و انتظامی مقتضی از ســوی 
مدیریــت کل نظــارت بر بانک ها و مؤسســات 

اعتباری بانک مرکزی اعمال خواهد شد.

وزیر اقتصاد بیان کرد: اجماع وزارتخانه های 
 اقتصاد، نفت، صنعت و بانک مرکزی

برای رونق بورس

بانک مرکزی نحوه ارائه خدمات بانکی به صندوق های 
قرض الحسنه را اعام کرد

پیش بینی رئیس ســازمان بورس از بازگشــت ثبات به بازار سهام 

تأیید محکومیت بانک های ایرانی در دادگاه عالی 
تجدیدنظر بحرین
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شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  
 . نماید  برگزار  دولت  الکترونیکی  تدارکات  طریق سامانه  از  را  ذیل  مناقصه مشروحه 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
به   ) ) ستاد  الکترونیکی دولت  تدارکات  از طریق درگاه سامانه  پاکت ها  بازگشایی  و 
آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
موضوع مناقصه :  عملیات احداث جاده دسترسی ، خاکبرداری محل سایت و احداث 

مخزن 50 متر مکعبی روستای دوکل پهن
 مبلغ برآورد اولیه: مبلغ 6.649.078.842 ریال ) شش میلیارد و ششصد و چهل و 

نه میلیون و هفتاد و هشت هزار و هشتصد و چهل و دو ریال (
) اعتبار پروژه فوق از طریق اسناد اعتباری اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمی  تامین 

میگردد (
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار 332.500.000 ریال )سیصد و سی و دو میلیون 

و پانصد هزار ریال (
رتبه و رشته مورد نظر :  رتبه 5 آب

مبلغ خرید اسناد : 5/000/000 ریال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانک 
صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه

 مهلـــت زمـــانی دریــــافت اسنـــاد مناقصـــه از ســایــــت : ساعت 14 تاریخ 1400/08/10 

ساعت 14 تاریخ 1400/08/18
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14 مورخ 1400/09/02
زمان بازگشایی پاکت ها :  ساعت 10  مورخ 1400/09/07

محل بازگشایی : سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان و حضور یک نفر 
نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پیشنهادها آزاد است .
امتیاز کیفی الزم : پیشنهادات واصله پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران و احراز حداقل 

امتیاز الزم )65(بازگشایی خواهد گردید.
پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تدارکات الکترونیکی 
اسناد  مندرجات  به  توجه  با  و  آدرس www.setadiran.ir دریافت  به   ) ) ستاد  دولت 
مناقصه مدارک الزم شامل پاکات الف ، ب و ج تهیه و به صورت فایلهای pdf در سامانه 

فوق درج نمایند .
سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است .

 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد 
مناقصه و ارائه پاکت های الف و ارزیابی کیفی آدرس : بندرعباس    - بلوار ناصر - جنب 
بیمارستان شریعتی – شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان   ) امور قراردادها (   تلفن 
 87-86-33350582 سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به نشانی

WWW.Abfa Hormozgan.com  :  اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در 
سامانه : مرکز تماس تهران :27313131  
دفتر ثبت نام : 88969737 و 193768 

روابط عمومی و آموزش همگانی - شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان

شناسه آگهی : 1213846
ت دوم( فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحله ای

) نوب

شرکت آب و فاضالب
 استان هرمزگان

اولین مجمع عمومی انجمن صنفی مذکور ، روز سه شنبه 9 آذر 1400 ساعت 15 در 
محـل مرکـز پایـش طـب کار البـرز بـه آدرس کـرج ، بلـوار هفـت تیـر ، چهـارراه مصبـاح ، 

ابتدای خیابان نجاری ، سـاختمان پاسـارگاد ، طبقه دوم برگزار می گردد .
از کلیـه کارفرمایـان عضـو شـاغل در صنـف مربوطـه دعـوت مـی شـود در جلسـه مذکور 

شـرکت نمایند .
دستور جلسه :

1- تصویب اساسنامه 
2- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان 
3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های انجمن 

 هیئت موســـس : 1- علی ناصربــخـــت 2- مســـعـــود عظیـــم زاده 3- مرتضـــی کــــریمی 

4- مهدی علی محمدی

آگهی دعوت مجمع عمومی موسس انجمن صنفی کارفرمایی 
مراکز تخصصی طب کار استان البرز 

صبا فوالد خلیج فارس در 
آستانه ثبت رکورد 3 هزار 

میلیارد تومان سود
به گزارش عصراقتصاد، این روزها خبرهای خوبی مبنی 
بر افزایش تولید و سود آوری کم نظیر 3 هزار میلیارد تومانی 

شرکت صبا فوالد خلیج فارس به گوش می رسد.
این خبرها باعث شد تا به سراغ سعید بزرگی مدیرعامل 
این شرکت برویم تا در رابطه با آخرین اقدامات و اتفاقات این 
شــرکت با وی گفت و گو داشــته باشــیم. بزرگی دســتاوردهای 
حضــور یک ســال و نیم خــود را در مجموعه صبافوالد اینگونه 
تشریح کرد: آنچه در صبا فوالد خلیج فارس اتفاق افتاده حاصل 
تالش جمعی از بهترین های صنعت این کشور بوده است. برای 
آنکه بتوانیم یک سیستم را به شکل دقیق مورد ارزیابی قرار 
دهیم باید ابتدا تصویری از شرایط اولیه داشته باشیم تا بدانیم 

که از کجا شروع کرده ایم و اکنون در کجا ایستاده ایم. 
افزایش 18 برابری دپو گندله نسبت به روز اول 

در زمــان شــروع بــه کار تیــم جدیــد ، پلنــت در وضعیت 
خاموش و با ۱۲ هزار تن موجودی گندله، تعهدات ارزی انجام 
نشــده در بانک مرکزی، برون ســپاری بخشــی از فعالیت های 
اصلــی ســازمان، بــدون وجــود واحــد نگهــداری تعمیــرات بــا 
فرایندهای تنظیم شده ، قرار داشت. حقوق پرسنل با وجود 
ً در هفتــه دوم هر ماه پرداخت  ناهماهنگــی در مبالــغ معموال
می شد و برای شات دان در کارخانه پاداش پرداخت می شد و 
به تبع آن سازمان به متوقف بودن پلنت عادت کرده بود. وضع 
موجودی انبار قطعات یدکی بسیار ضعیف و اطالعات بسیار 
محدودی از قطعات یدکی مورد نیاز وجود داشــت. بخشــی از 
آب مصرفی کارخانه با تانکر تامین می شد و به طور متوسط ۴۲ 
هزار تن تولید ماهیانه صورت می پذیرفت. با داشتن انبار های 
متعدد و بدون سیستم کنترل موجودی سرنوشت نامعلومی 
برای قطعات یدکی و برخی از کاالها وجود داشــت و در تمام 
سیستم حتی یک نفر مسلط به دانش تولید به روش میدرکس 

حضور کامل نداشت. 
چارت ســازمانی مدونی در اختیار نداشــتیم و از ساختار 
ســازمانی شــرکت تعریف درســتی در دســت نبود. این ها تنها 
بخشی از شرایط شرکت در زمان حضور تیم فعلی در کارخانه 
بود و اکنون  پس از گذشت ۱۷ ماه کارخانه در شرایط متفاوتی 
قرار دارد، با دپو بیش از ۲۲۰ هزار تن گندله و موجودی ریالی 
ارزی بسیار مناسب، تعهدات ارزی در سامانه بانک مرکزی از 
منفــی ۲۷ درصــد به مثبت ۱۸۹ درصد رســیده اســت و موفق 
شدیم در این مدت نزدیک به ۲۰۰ میلیون دالر ارزآوری برای 
کشور داشته باشیم. این در شرایطی است که تمامی ارز حاصل 
از صادرات به کشــور وارد شــده و در اختیار ســامانه نیما قرار 

گرفته است. 
منظم شدن پرداخت حقوق پرسنل و کارگران در اول 

هر ماه 
پرداخت حقوق در اولین روز هر ماه و با پیاده سازی طرح 
طبقه بندی مشاغل در حال انجام است. پاداش تولید جایگزین 
پاداش توقفات شد و چارت سازمانی و ساختار سازمانی شرکت 
با مشــاوره دانشــگاه تهران ایجاد و به روز رســانی گردید. یکی 
از قوی ترین تیم های فنی در حوزه تولید ) به روش میدرکس 
( در ایــران، در شــرکت حضــور پیدا کردنــد و ضمن انجام امور 
به تربیت تعداد بسیاری از نیروهای بومی پرداختند. توقفات 
خارج از برنامه به حداقل ممکن رســید و بعضاً زمان توقفات 
برنامه ریزی شــده، تا یک پنجم کاهش یافت. واحد نگهداری 
و تعمیــرات و بســیاری واحدهــای دیگــر ایجــاد شــد و برخی از 
عملیات های نگهداری تعمیرات با رکوردهای قابل ثبت در کشور 
به انجام رسید. وضع انبار ها ساماندهی شد. دستورالعمل های 
کاملی برای تمامی عملیات انبار ایجاد گردید و سیستم کنترل 
موجودی پیاده ســازی شــد. تامین آب از طریق خطوط لوله به 
انجــام رســید و بــا کاهش بیش از ۲۰ میلیــون دالر نیاز ارزی، 
بخش بزرگی از نیازهای شرکت از طریق بومی سازی و در داخل 

کشور تهیه و تامین شد.
کسب رتبه اول شرکت صبا فوالد خلیج فارس در 

وزارت کار و صندوق بازنشستگی
 مجموعه این فعالیت ها باعث شــد شــرکت صبا فوالد 
خلیج فارس که در رتبه بندی شرکت های صندوق بازنشستگی 
کشــوری یکی از ۲۰ شــرکت اول به حســاب می آمد هم اکنون 
یکی از دو شرکت اول صندوق بازنشستگی کشوری باشد. ثبت 
نزدیک به ۲۰ رکورد در حوزه تولید باعث شد، فروردین طالیی 
صبا فوالد خلیج فارس با ثبت ۷ رکورد تولید در یک ماه جشن 
گرفته شــود. میزان تولید از متوســطه ۴۲ هزار تن در ماه به 
بیش از ۹۰ هزار تن رسید و سود شرکت از ۱۱۰ میلیارد تومان در 
شش ماهه اول سال مالی ۹۹ به بیش از ۱.۲۰۰ میلیارد تومان 
افزایش یافت. در حقیقت بودجه از منفی ۷۲ درصد انحراف 
بــه مثبــت 5۰ درصد رســید. فروش هایی که بــه صورت ریالی 
انجام می شد و سپس مجوز صادرات می گرفت، جای خود را به 
مزایده های فروش کامال شفاف و با حضور همه خریداران داد 
و محدوده خریداران از چند نفر به چند ده نفر رسید. فروش 
کارمزدی متوقف شــد و تمامی توان تولیدی شــرکت در اختیار 
مواد اولیه خریداری شده خود شرکت قرار گرفت. رشد صادرات 
به میزان ۲۲۳ درصد، باعث شــد که در ســال گذشــته شرکت 
صبا فوالد خلیج فارس به عنوان پیشرو ترین شرکت در حوزه 

صادرات فوالد در کشور شناخته شود. 
ایجاد فرصت برابر برای همه تامین کنندگان 

در حوزه خرید مواد اولیه شرکت های تولیدی و بازرگانی 
از کمتر از 5 شرکت به بیش از ۳۰ شرکت رسیدند و فرصت 
همکاری با مجموعه صبا فوالد برای همه تامین کنندگان کشور 
باز شد. با همه این تمهیدات موفق شدیم به طور متوسط در 
خرید مواد اولیه یکی از بهترین عملکردها را در کشور داشته 

باشیم و در حوزه فروش نیز همچنین.
اگــر نشــود ایــن رکــورد هــا را در صنعت فــوالد بی نظیر 
خواند قطعا کم نظیر است، دلیل اصلی اینکه به این رکوردها 

دست یافتید را در چه می دانید؟
ضمن تشــکر از حســن ظن شــما، آنچه در صبا فوالد به 
دست آمده حاصل همدلی، سخت کوشی، صداقت، پاکدستی و 
احترام به حقوق صاحبان سهام بوده است و در کنار آن میتوان 
به حضور دانایی و تخصص در واحدهای مختلف سازمان اشاره 
کرد. عالوه بر افزایش کمی و کیفی تولید به میزان چشمگیر و 
قابل مالحظه، استفاده از بهترین روشهای بازرگانی در خرید و 
فروش باعث شد تا شرکت صبا فوالد بتواند در مقایسه با دیگر 
شرکت های تولیدی در کشور مواد اولیه خود را با پایین ترین 
قیمت و در زمان مناسب خریداری کند و کاالی تولیدی خود را 
به باالترین نرخ و بهترین شرایط و در زمان درست به فروش 
برساند. در برخی موارد قیمت فروش محصوالت صبا فوالد از 
محصول مشابه خود در ایتالیا نیز بیشتر بود و اکنون با توجه 
به کاهش شدید قیمت ها در بازار جهانی شاید رکورد قیمت 

فروش بریکت در دنیا در اختیار صبا فوالد باشد. 

مدیرعامل فوالد مبارکه معتقد است باید 
در طرح هــای توســعه ی صنعــت فــوالد تجدید 
نظر شود، چرا که توسعه ها بیشتر کمی بوده 
در حالی که توسعه پایدار در زنجیره فوالد با 
تولیــد محصوالت کیفی و خاص به ســرانجام 

می رسد.
بــه گــزارش خبرنــگار فــوالد، محمدیاســر 
طیب نیــا مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه در 
هشــتمین کنفرانس بین المللی استیل پرایس 
بــه  همایــش  ایــن  در  کــه  همانگونــه  گفــت: 
چالش هــای بــزرگ فــوالد اشــاره شــد، بایــد بــا 
ســرعت و دقت چــاره ای برای آن ها اندیشــیده 
شــود، در غیــر این صورت بــه دلیل عدم توازن 
در زنجیره تولید، شــرکت های قوی جهان ما را 

حذف خواهند کرد. 
طیب نیا افزود: مصرف فوالد کشور حدود 
۱۷میلیون تن است، در حالی که ظرفیت نصب 
شده ۴۰ میلیون تن و ظرفیت تولید ۳۰ میلیون 
تن می باشــد و 55 تا ۶۰میلیون تن طرح های 
در دست احداث تعریف شده است که ما باید 
با نگاه خُرد به چالش ها و مشکالت موجود در 

زنجیره بپردازیم. 
وی با بیان اینکه شرکت های فوالدی باید 
مشــکالت فعلــی را حــل کننــد ادامــه داد: اگــر 
قرار اســت این چالش ها حل شــود، در ابتدای 
امر باید مشــکالت حوزه اکتشــاف، اســتخراج، 
تولید کنســانتره، گندله و... به تدریج بررســی 
و رفــع شــوند. بــرای مثــال اگر نگاهــی به حوزه 
اکتشــاف بیاندازیم، می بینیم که در چندســال 
اخیر فعالیت های بســیاری انجام شده، اما در 
مقایسه با 5 دهه قبل قابل مالحظه نیست. از 
همین رو فوالد مبارکه در حوزه اکتشاف ورود 

کرد. 
مدیرعامــل فــوالد مبارکــه افــزود: اکنــون 
شرکت هایی که بتوان در حوزه اکتشاف به آنها 
اتکا کرد وجود ندارند و ما الزم است که از تجربه 
و دانش شــرکت های خارجی اســتفاده کنیم تا 
شــاهد تحــول در ایــن بخــش باشــیم . به گفته 
طیب نیــا، عمق اکتشــاف در جهــان ۷۹متر، اما 

در ایران زیر ۱۰متر است. پس در گام نخست 
باید دراین بخش نهضت اکتشافی راه بیاندازیم 
تا انحالل صنایع پایین دستی به دلیل عدم در 
اختیار داشتن مواد اولیه رخ ندهد. به گفته وی، 
۶۳درصد هزینه های شرکتهای معدنی پیشتاز، 
در حوزه اکتشــاف اســت، و این الزام به وجود 
می آیــد کــه شــرکت های معدنــی در این بخش 
ســرمایه گذاری کننــد. مدیرعامل فوالد مبارکه 
افزود: البته روش های غیرعلمی برای اکتشاف 
و نــوع واگذاری هــا و مباحث محیط زیســتی از 
دیگــر مشــکالت اســت کــه دولــت و حاکمیــت 
می تواند ورود کند. به جز چند شــرکت بزرگ، 
روش های غیرعلمی در حوزه استخراج اصولی 
معــادن صــورت گرفتــه و در واگذاری ها اهلیت 
رعایت نشده است. طیب نیا گفت: بهره وری و 
کیفیت پایین در کارخانه های کنسانتره سازی 
یکــی دیگر از مشــکالت اســت. زیــرا اغلب این 
مجموعه هــا طراحــی کامــل روی خطــوط انجام 
نشــده ولی کارخانه راه اندازی شــده است. در 
ایــن میــان کیفیت گندله نیــز بالتبع با کیفیت 
پاییــن کنســانتره کاهــش می یابــد، بــرای مثال 
میانگین اســتحکام گندله تولیدی فوالدمبارکه 
۳۰۰ کیلوگرم است، در حالی که بخش زیادی 
از گندله های تولیدی کشــور زیر ۲5۰ کیلوگرم 
استحکام دارند. مدیرعامل فوالد مبارکه افزود: 
در ایران در بخش احیای مستقیم، مصرف آب 
و انرژی باالتر از میانگین جهانی است، بنابراین 
بایــد تکنولــوژی، بــه روز شــده و در ایــن حوزه، 
کارهــای جدی تــری انجــام شــود. ایــران در رتبه  
دهم کشورهای تولیدکننده فوالد قرار دارد، اما 
ضعف مدیریت سبد محصوالت باعث شده که 
رتبه مناسبی در تولید محصوالت خاص نداشته 

باشیم. 
وی ادامــه داد: اکنون شــاهد هســتیم که 
بسیاری از شرکتها با ظرفیت پایین تولید دارند 
اما فوالد مبارکه با ۹5درصد از ظرفیت خود در 

حال تولید است. 
طیب نیــا بــا بیــان اینکــه ضرورت توســعه 
در تولید انکار ناپذیر اســت، گفت: عدم توازن 

زنجیــره در محصوالتــی ماننــد میلگــرد، لولــه و 
پروفیــل دیــده می شــود کــه با ظرفیــت زیر ۴۰ 
درصــد تولیــد می شــوند و در صورتــی کــه اگــر 
سرمایه هنگفت بدون استفاده این شرکت ها، 
به سمت اکتشاف رفته بود پیشرفت های زیادی 
داشــتیم . وی به توسعه زیرساخت ها در حوزه 
ریلی نیز اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم تحولی 
در زنجیره داشته باشیم باید به سمت تکنولوژی 
روز دنیا برویم   چراکه اکنون توان رقابت در بازار 
جهانی را نداریم. عالوه بر اینکه مجموعه های 
بزرگ باید این مشــکالت را رفع کنند و در این 

بین همراهی حاکمیت هم نیاز می باشد. 
طیب نیا یکی دیگر از مشکالت و چالش ها 
را در زمینه قیمت گذاری مواد اولیه دانســت و 
گفــت: در بخــش فــروش و قیمــت گــذاری نیز 
دچار مشکل بوده ایم  و باید دید که آیا می توان 

با قیمت های جهانی همراه شد؟ 
وی تصریــح کرد: بر اســاس آمــار بورس، 
۲میلیون و ۱5۰ هزارتن عرضه برای کنسانتره 
از ابتدای ســال تا کنون انجام شــده اما حدود 
۴۱5هزارتن معامله شــده وعمدتاً شرکت های 
داخل گروهی و پایین دستی خرید کرده اند که 
از لحاظ قیمت نیز از بازار آزاد باالتر بوده است 
و بــرای گندلــه و آهــن اســفنجی نیــز وضعیت 
مشــابهی را مالحظــه مــی کنیــم . مدیرعامــل 
شرکت فوالد مبارکه با تأکید بر ضرورت ادغام 
عمــودی و افقــی در زنجیــره فــوالد و گــره زدن 
منافــع معادن و فوالدســازان با یکدیگر گفت: 
معادن بزرگ باید معادن کوچک و فوالدسازان 
بــزرگ بایــد فوالدســازان کوچــک را فعال کرده 
و آن هــا را از حالــت غیر اقتصادی خارج کنند.
طیب نیا گفت: برای تولید فوالد پاک نیاز است 

که معدن کاران کنسانتره سولفور زدایی شده 
تحویــل فــوالد ســاز بدهنــد. اگــر حفــظ محیط 
زیســت بــرای مــا اهمیت دارد باید به این ســو 
حرکت کنیم و هر گونه هزینه را سرمایه گذاری 
بلنــد مــدت در راســتای عمــل بــه رویکردهــای 
زیســت محیطی خود بدانیم.بهره وری بنگاه ها 
در مواد، ســرمایه، انرژی و نیروی انســانی و... 
مواردی بود که طیب نیا به آنها اشــاره داشــت  
کــه باید مــورد توجه قرار گیرنــد. به گفته وی، 
اگــر ایــن رویکــرد وجــود نداشــته باشــد کــه از 
اقتصاد خطی به سمت اقتصاد چرخشی برویم 
نمی توانیم تولید و اقتصاد پایدار داشته باشیم. 
وی تصریح کرد: الزم است از این پس در تک 
تک حوزه ها خرد نگر باشــیم و فعاالن بخش 
معدن و فوالد چالش هارا رفع کنند تا در آینده 

از آن به عنوان الگو استفاده کنیم.

زینب غضنفری 

گــروه بهمــن بــا توجــه بــه مشــکالت پیــش 
آمــده در زمــان تحریم هــا، روی برندهــای خــود 
و  ضــروری  شــرایط  در  تــا  کــرده  ســرمایه گذاری 
اضطــراری بتوانــد همچنــان چرخــه تولیــد خــود 
را ادامــه دهــد، همچنان کــه دو محصــول نوبرانه 
شاســی بلند بهمن موتــور اکنــون با برندهــای این 

شرکت در بازار وارد شده است.
محمــد  موتــور  بهمــن  شــرکت  مدیرعامــل 
خبــــــری  نشســت  در  روزگذشــته  ضرابیــان 
اعــالم  بــا  برنـــامه هــــــای توســـــعه ای بهمن موتــور 
گفت:مطابــق الزام هــای قانونــی، همه محصوالت 
تولیــدی ایــن گــروه بــا داخلی ســازی حداقــل ۲۰ 
درصــدی تولیــد می شــود و تعمیــق ســاخت داخل 
همه محصوالت در دستور کار است، به طوری که 
دو محصول شاســی بلند جدید این گروه تا پایان 

سال به داخلی سازی ۳۰ درصدی خواهد رسید.
ضرابیان گفت: خودروهای دیگنیتی پرستیژ 
و فیدلیتی پرستیژ، ریستپکت و اینروتس تا پایان 

سال عرضه خواهد شد.
وی افزود: کسب و کارهای نوع بار و تحویل 
دهی بازار تغییر کرده و نیاز اســت الگوی حمل و 
نقل بار در داخل شــهر تغییر کند، بر این اســاس 
محصولی خودرویی برنامه ریزی و عرضه خواهیم 

کرد که به زودی عرضه خواهد شد.
ضرابیان در پاسخ  پرسشی مبنی بر اینکه در 

صورت نهایی شدن برجام با شرکت مزدا همکاری 
خواهید داشت، گفت: همکاری با شرکای خارجی 

همواره وجود داشته است. 
در صورتــی کــه برجــام نهایــی شــود بــا تمــام 
شــرکت هــای تولیدکننــدگان و شــرکای خارجــی 
از جملــه اف ای دبلیــو و مــزدا همــکاری خواهیــم 
داشــت همچنــان کــه بــا مــزدا بیــش از ۶۸ ســال 
همکاری داشتیم و عالوه بر همکاری با آنها برنامه 

ریزی روی برندهای خود خواهیم کرد.
ضرابیان تصریح کرد: به طور قطع بهمن موتور 
بــا خودروســازی مــزدا ژاپــن بــا بیــش از ۶۷ ســال 
ســابقه ارتبــاط کاری، بــه تــداوم همــکاری خواهــد 
پرداخت، همچنین تداوم همکاری با شــرکت های 

گریت وال و هاوال و شرکت FAW در دستور کار 
است و پس از رفع احتمالی تحریم ها نیز شریک 

تجاری ما خواهند بود.
عضــو هیــات مدیــره گــروه بهمــن گفــت: بــا 
رفــع  و  المللــی  بیــن  احتمالــی مناســبات  بهبــود 
موتــور  بهمــن  خــودرو،  صنعــت  محدودیت هــای 
فعالیت هــای خــود را با شــرکای جدیــد نیز خواهد 
داشــت و همچنیــن گــروه بهمــن بــا شــرکت های 
و  تجــاری  حوزه هــای  در   )FAW( فــاو  و  ایســوزو 
فعالیــت  تــداوم  نیــز  مکســوس  ســایت  شــرکت 

خواهیم داشت.
ضرابیــان  گفــت: موظف هســتیم یــه عنوان 
یک بنگاه اقتصادی، منافع سرمایه گذاران بورسی 

این شرکت را در نظر بگیریم.
ضرابیــان گفــت: مطابــق الزام هــای قانونــی، 
همه محصوالت تولیدی این گروه با داخلی سازی 
تعمیــق  و  می شــود  تولیــد  درصــدی   ۲۰ حداقــل 
ســاخت داخــل همــه محصــوالت در دســتور کار 
اســت، بــه طــوری کــه دو محصــول شاســی بلنــد 
جدید این گروه تا پایان سال به داخلی سازی ۳۰ 

درصدی خواهد رسید
چهــار  عرضــه  از  موتــور  بهمــن  مدیرعامــل 
محصول جدید شــامل یک نوع ون کارگو در گروه 
تجاری ســبک، یک نوع خودروی ســواری و دو نوع 
خــودروی شاســی بلنــد جدیــد در ۶ تــا هفــت مــاه 

آینده در این خودروسازی خبر داد.

وی افــزود: بــا توجه به مشــکالت پیش آمده 
ایــن گــروه روی نشــان های  در زمــان تحریم هــا، 
خــود ســرمایه گذاری کــرد تا در شــرایط ضــروری و 
اضطــراری بتوانــد همچنــان چرخــه تولیــد خــود را 
نوبرانــه  محصــول  دو  همچنان کــه  دهــد،  ادامــه 
شاسی بلند بهمن موتور اکنون با نشان های تجاری 

این شرکت در بازار وارد شده است.
ضرابیــان اضافــه کــرد: گروه بهمن بــه دنبال 
صــادرات محــدود خــودرو نیســت، بلکــه حضــور 
ویــژه  بــه  خارجــی  بازار هــای  در  مــدت  طوالنــی 

بازار های منطقه را در برنامه دارد.
وی همچنیــن در خصــوص طرح ســاماندهی 
صــادرات  مقابــل  در  واردات  و  خــودرو  صنعــت 
خــودرو، تاکیــد کــرد: اگــر بــه ایــن موضــوع بــا دید 
تنظیــم بــازار و رعایــت حقــوق مصرف کننــده نــگاه 
کنیــم، باید گفــت در مقوله رعایت حقوق مصرف 
کننــده بســیار عالــی خواهد بود، امــا باید دید چه 
مجموعــه و طیفــی از مــردم از آن بهــره خواهنــد 
برد و مطالبی که در این زمینه عنوان می شــود با 
واقعیت هــا تطابــق ندارد. مدیرعامــل بهمن موتور 
بــا بیــان اینکــه فعالیــت خــود را در زمینــه تولیــد 
خودرو هــای برقــی آغــاز کــرده ایم گفت: در ســال 
آینــده چنــد محصــول را به صورت محــدود در این 
حوزه عرضه خواهیم کرد تا هم شرایط را ارزیابی 
و هم مشتریان را ترغیب کنیم که به خودرو های 

برقی اعتماد کنند.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد:ضرورت تولید محصوالت 
کیفی با تجدید نظر در طرح های توسعه

دیگنتی وفیدلتی تا پایان سال به داخلی سازی 3۰ درصدی در گروه بهمن 
خواهد رسید

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



اقتصــــــــــاد محلی مدیـریت و   . سه شنبه . 11 آبان 1400 . سال هجدهم . شماره 4781 . 

آگهـی تغییـرات شـرکت معـادن سـنگ نگیـن عـرش مـاکان سـهامی خـاص 
اسـتناد  بـه   14009620884 ملـی  شناسـه  و   66258 ثبـت  شـماره  بـه 
صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1400/07/25 و بنـا بـه اختیـار تفویـض 
شده مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/07/24 در خصوص افزایش 
سـرمایه بـه هیـات مدیـره سـرمایه شـرکت از مبلـغ 13400000000ریـال به 
مبلـغ 22400000000 ریـال از محـل پرداخـت نقـدی طـی گواهـی بانـک 
بـاال بـردن مبلـغ اسـمی  1400/07/25 و   - صـادرات بشـماره 68/2449 
سـهام افزایـش یافـت و مـاده مربوطـه در اساسـنامه بدیـن شـرح اصـاح 
سـرمایه  22400000000ریـال  مبلـغ  سـرمایه  اصاحـی:   5 مـاده  گردیـد 
نقدی که منقسـم به 10000 سـهم 2240000 ریالی با نام عادی میباشـد 

کـه تمامـا پرداخـت شـده اسـت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری اصفهان )1213311(

آگهی تغییرات شـرکت شـبکه هوشـمند هومان سـهامی خاص به 
شـماره ثبـت 563137 و شناسـه ملـی 14009358681 بـه اسـتناد 
صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1400/03/04 تصمیمـات ذیـل 
اتخـاذ شـد : کلیـه سـرمایه تعهـدی شـرکت توسـط صاحبـان سـهام 

پرداخـت گردیـده اسـت. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )1216138(

شـماره  بـه  خـاص  سـهامی  هومـان  هوشـمند  شـبکه  شـرکت  تغییـرات  آگهـی 
ثبـت 563137 و شناسـه ملـی 14009358681 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع 
و  ترازنامـه   : اتخـاذ شـد  ذیـل  مـورخ 1400/03/04 تصمیمـات  عـادی  عمومـی 
صـورت هـای مالـی مربـوط بـه سـال مالـی منتهـی بـه 99/12/30 تصویـب شـد. 
آگهـی  درج  جهـت  االنتشـار  کثیـر  روزنامـه  عنـوان  بـه  اقتصـاد  عصـر  روزنامـه 

گردیـد.  انتخـاب  شـرکت 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تهران )1216140(
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سد مخزنی سقزچی نمین 
سرریز شد

رئیــس اداره منابــع آب شهرســتان نمیــن اعــالم 
کــرد کــه به  دنبــال بارش های اوایل ســال آبــی جاری و 
ذخیره سازی رواناب ماه های اخیر در حوضه آبریز سد 
ســقزچی، مخزن این ســد بــه طور کامل آبگیری شــده 

و سرریز کرد.
ســد مخزنی ســقزچی در بخش ویلکیج شهرستان 
نمین واقع اســت ، نمین در ۲۵ کیلومتری شــرق اردبیل 

قرار دارد.
بــه گــزارش ایرنــا، علــی اکبری ســوال دیروز بــه ایرنا 
افزود: سد مخزنی سقزچی از نوع خاکی با هسته رسی 
در فاصله ۳۵ کیلومتری شهر اردبیل قرار دارد، این سد 
با ارتفاع ۲۱ متر از پی و حجم مخزن ۳.۶۵ میلیون متر 
مکعب با هدف تامین آب مورد نیاز کشاورزی در سطح 
۴۷۰ هکتــار از اراضــی شــبکه آبیــاری ســقزچی و حقابه 

بران روستاهای پایین دست احداث شده است.
او بــا بیــان اینکــه مطالعــات افزایــش حجــم ســد 
ســقزچی بــه وســیله مشــاور بــا تالش هــای شــرکت آب 
منطقه اســتان اردبیل در حال انجام اســت، اظهار کرد: 
انتظــار مــی رود کــه بــا تامیــن اعتبــار الزم گام مهمــی در 
تامین آب شــبکه آبیاری ســقزچی، حقابه داران قانونی، 
مصــارف صنعتــی و اجــرای طــرح گردشــگری بــا هــدف 
محرومیت زدایــی و جلوگیــری از مهاجــرت مــردم منطقه 

برداشته شود.
رئیــس اداره منابع آب شهرســتان نمیــن از مرحله 
نهایی آبگیری مخزن ســد ســقزچی شهرســتان نمین در 
ســال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: این ســد در بخش ویلکیج 
نمین حدود چهار میلیون مترمکعب ظرفیت ذخیره آب 
دارد و در سال آبی جاری ۹۷ درصد ظرفیت آن آبگیری 

شده است.
اکبری ســوال افزود: عالوه بر تامین آب برای شــبکه 
آبیاری سقزچی، آب بخشی از اراضی روستاهای دارای 
حقابــه بــر رودخانه ســقزچی نظیر رز و ســقزچی نیز از 

این سد تامین می شود.
او عنوان کرد: ســد مخزنی ســقزچی به عنوان یکی 
از ســدهای دارای ظرفیت توســعه گردشــگری در استان 
شناخته می شود و شرکت آب منطقه ای اردبیل در نظر 
دارد، در آینــده نزدیــک بــا مشــارکت بخــش خصوصــی 
زیرســاخت هایی را برای توســعه گردشــگری در پیرامون 

منابع آب و تاسیسات آبی فراهم کند.

آبرسانی به بیش از ۱۰۰ 
روستای کرمانشاه تا دهه فجر

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه 
خاطرنشــان کــرد کــه نزدیــک به ۷۰۰ روســتا در ســطح 
اســتان تحت پوشــش خدمات شرکت آبفا نیستند و از 
برنامه هــای ایــن شــرکت در راســتای خدمات رســانی به 
روستاهای غیر تحت پوشش، آبرسانی به ۴۶۰ روستا 
در سال مالی ۱۴۰۰ است که عملیات اجرایی آبرسانی 
بــه ۲۰۰ روســتای آن آغــاز شــده اســت و از ایــن تعداد 
۳۲ روســتا از نعمت آب شــرب پایدار بهره مند شده اند 
و تا دهه فجر امســال به بیش از ۱۰۰ روســتا آبرســانی 

خواهد شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آبفــا اســتان 
کرمانشــاه، علیرضــا کاکاوند بــا بیان اینکــه عمده منابع 
تامین آب روســتایی اســتان چشــمه و چاه است، اعالم 
کرد که به دلیل خشکسالی بی سابقه کشور و کاهش 
۱۸۰ میلی متــری نــزوالت جوی اســتان بخش عظیمی از 
چشــمه ها در حــدود ۷۰ درصــد آن ها یا به صورت کامل 
خشــک شــدند و یــا بــا کاهــش آبدهــی شــدیدی مواجه 
گشــتند. او از مواجه ۷۰ هزار روســتای اســتان با تنش 
آبــی خبــر داد و تصریــح کــرد: در اســتان ۲ هــزار و ۶۰۰ 
روســتا وجود دارد که از این تعداد هزار و ۴۳۴ روســتا 
بیش از ۲۰ خانوار هســتند و تقریبا هزار و ۹۰۰ روســتا 
تحــت پوشــش خدمــات شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
کرمانشــاه قرار دارند و متاســفانه خشکســالی و کاهش 
نزوالت جوی بیش از ۷۰ هزار روستایی را با تنش آبی 

مواجه ساخت.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه 
ضمــن اشــاره بــه پایــدار نبــودن منابــع تامین آب شــرب 
استان گفت: بیش از ۹۵ درصد منابع تامین آب شرب 
روســتاها چــاه و چشــمه ها اســت که به دالیــل مختلف 
مانند خشکســالی یا به طور کامل خشــک خواهند شــد 
و یــا بــه شــدت بــا افــت آبدهی مواجــه می شــوند ما در 
اســتان کرمانشــاه منابع تامین پایدار همچون سد را در 
اختیار نداریم که باید به این مسئله بیشتر توجه شود.
 کاکاوند خاطرنشــان کرد: در ســال گذشــته از نظر 
منابــع اعتباری به شــدت در مضیقــه بودیم و کل اعتبار 
حوزه آب و فاضالب شــهر و روســتا اســتان کمتر از ۱۰۰ 
میلیــارد تومــان بــود که بــا پیگیری های انجام شــده و با 
کمــک اســتاندار و نماینــدگان مــردم در مجلس شــورای 
اسالمی اعتبارات حوزه آب و فاضالب جهش خوبی پیدا 
کــرد بــه نحــوی کــه در حــوزه آب روســتایی تــا بــه امروز 
حدود ۷۷۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب شده است که 

حدود ۵۰ درصد آن نیز تخصیص یافته است.

اخبـــــــــــــــــار

ابراز نگرانی نماینده بروجن 
 از  نرخ بیکاری »باال«

در چهارمحال و بختیاری 
نماینــده بروجــن در مجلــس شــورای اســالمی از 
بــاال بــودن نرخ بیــکاری در چهارمحال و بختیــاری ابراز 

نگرانی کرد.
حجت االســالم و المســلمین امیرقلــی جعفــری در 
گفت وگــو بــا تســنیم، بــا تاکید بــر اهمیــت و نقش ویژه 
اســتاندار در رفــع عقب ماندگی های اســتان، اظهار کرد: 
بیــکاری مهم تریــن معضل اســتان چهارمحال و بختیاری 
اســت و اســتاندار بایــد بــا روحیــه انقالبــی یعنــی قائــل 
بــه دگرگــون کــردن و روحیــه جهــادی و کار بــه صــورت 

شبانه روز در این استان فعالیت کند.
او با تاکید بر نیاز اســتان به اشــتغال در حوزه های 
صنعــت، کشــاورزی و.. بیــان کــرد: نرخ بــاالی بیکاری با 
ایجــاد شــغل بایــد شکســته شــود و ایجــاد شــغل قطعا 
نیــاز بــه برنامه ریــزی و کار شــبانه روزی دارد، پتانســیل 
و ظرفیت هــای خوبــی در ایــن اســتان وجــود دارد؛ امــا 
متاســفانه برنامه و اراده الزم برای پیشــرفت این استان 
نبوده است. نماینده بروجن در مجلس شورای اسالمی 
با توجه به ظرفیت خوب نیروی انسانی و پتانسیل های 
استان خاطرنشان کرد: ظرفیت های اقلیمی ما بی نظیر 
است، امیدواریم استاندار بتواند به خوبی و با مدیریت 
جــدی و همچنیــن برنامه ریزی صحیــح از این ظرفیت ها 
بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتان  پیشــرفت  به منظــور 

استفاده کند.
اســتاندار  ویژگی هــای  دربــاره  جعفــری  ادامــه  در 
ایــن اســتان گفــت: بــرای توســعه اســتان چهارمحــال و 
بختیــاری، رفــع عقب ماندگی هــا و جبــران آن هــا نیاز به 
اســتاندار توانا داریم که باید هر چه ســریع تر اســتاندار 
مشــخص شــود و یــک روز معطلــی چیــزی جــز زیــان به 

مردم و این استان نخواهد داشت.
او بــا تاکیــد بــر بومــی بــودن اســتاندار چهارمحــال 
و بختیــاری افــزود: نیروهــای الیــق فراوانــی در اســتان 
یــک  آشــنایی  و  دارد  وجــود  بختیــاری  و  چهارمحــال 
اســتاندار غیربومی با مســائل اســتان زمان بر اســت، با 
عقب ماندگــی و مشــکالت اســتان، بحــث آزمــون و خطا 
و معطل کردن اینکه بفهمد اســتان چگونه اســت و چه 
تصمیمــی بگیــرد، درســت نیســت ، همچنیــن اســتاندار 

منتخب باید امین، پاکدست و مدیر باشد.
نماینــده بروجــن در مجلــس شــورای اســالمی بــا 
ارجحیت دادن بر کار میدانی و جهادی گفت: اســتاندار 
نباید وقت اداری بشناســد و در اتاق خود بنشــیند بلکه 
کار جهــادی، بازدیــد میدانــی و حضــور او در بیــن مــردم 
موثــر اســت، اســتان چهارمحــال و بختیــاری اســتانداری 

توانمند و یک مدیر به تمام معنا می طلبد.
جعفــری در پایــان بــا توجــه بــه پیشــرفت نکــردن 
اســتان های  بــا   مقایســه  در  بختیــاری  و  چهارمحــال 
همجــوار تصریــح کــرد: ایــن دولــت بــه دنبــال تحــول و 
اجرای عدالت است، وقتی استان چهارمحال و بختیاری 
با اســتان های همجوار مقایسه می شود، صنعت بسیار 
ضعیفی دارد و پیشرفت کمتری در مقایسه با جمعیت 
اســتان وجود دارد که اقتضا می کند، مدیر ارشــد استان 

مدبرانه به مسائل استان بپردازد.

خبـــــــــــــــــر

رشــتخوار  کشــاورزی  جهــاد  مدیــر 
پیش بینــی کــرد کــه در ســال جاری بــه دلیل 
محصــول  خشکســالی  و  بارندگــی  کاهــش 
زعفــران بــا ۳5 درصــد کاهش تولیــد روبه رو 

شود.
خراســان رضــوی از جملــه اســتان هایی 
است که در کشت زعفران بسیار فعال است 
و ســاالنه نیمــی از زعفــران کشــور را تامیــن 
می کنــد و در اکثر شهرســتان ها و روســتاهای 
ایــن اســتان در فصــل آبــان برداشــت گل های 
آبــی زعفــران آغــاز می شــود تا طالی ســرخ به 
دســت کشــاورزان توانمنــد ایــن اســتان راهی 
بازارهــای داخلــی و بین المللــی شــوند. با این 
وجــود یکــی دو ســالی اســت کــه بــا توجــه به 
کاهش بارندگی در خراسان رضوی و نبود آب 

کافی این محصول ارزشمند در خطر است.

به گزارش تســنیم، ســیدمحمود اعظمی 
شهرســتان  افــزود:  تســنیم  بــا  گفت وگــو  در 
رشــتخوار بــا داشــتن ۶ هــزار و ۸۰۰ هکتــار 
ســطح زیر کشــت محصول زعفران با عملکرد 
۲/۳ کیلوگرم برداشــت در هکتار دارای وضع 

اقتصادی و اشتغال زایی مطلوبی است.
او ادامــه داد: برای مدیریت خشکســالی 
و عبور از این بحران کشاورزان باید بر اساس 
میــزان حقابه خــود در چاه های کشــاورزی در 
مقایســه با سطح زیر کشت محصول زعفران 
خود مزارع را آبیاری کنند و از افزایش سطح 

زیر کشت خودداری کنند.

خسارت میلیاردی 
زعفران کاران گنابادی

مدیــر جهــاد کشــاورزی گناباد نیــز اظهار 

بخــش  در  آبــی  منابــع  کمبــود  بحــران  کــرد: 
کشــاورزی گنابــاد طــی ســال زراعی جــاری در 
مقایسه با سال های گذشته بی سابقه است 
و ســال زراعی گذشــته نیز خشــک ترین و کم 
باران تریــن ســال شهرســتان  گنابــاد در ۳۰ 
ســال قبــل بــود بــه صورتی کــه ۴۵۰ هکتــار از 
مــزارع زعفــران بــا خطر تشــدید کمبــود منابع 

آبی مواجه شدند.
نعمــت غفــوری با بیان اینکــه باتوجه به 
کمبود بارندگی امسال میزان برداشت زعفران 
اســتان بــه ۵۰ درصــد در مقایســه بــا ســال 
گذشــته کاهــش یافتــه اســت، افزود:کمبــود 
نــزوالت جــوی و کاهــش شــدید منابــع آبــی، 
موجب افت میزان تولید در اراضی زیر کشت 
زعفــران در گنابــاد شــده اســت. پیــش از این 
ســاالنه ۱۲ تــن محصــول زعفــران از ســطح ۳ 

هزار و ۵۰۰ هکتار کشتزارهای این شهرستان 
برداشت می شد.

او بــا بیــان اینکــه خشکســالی و کاهــش 
شــدید بارندگــی موجــب کاهــش ۵۰ درصدی 
آبــی و ۹۰  تولیــد محصــوالت زراعــی  میــزان 
درصــدی محصــوالت دیــم در ایــن شهرســتان 
شــده اســت، افزود: انتظار می رود که امسال 
۶ تــن زعفــران در ایــن شهرســتان برداشــت 

شود.
مدیر جهاد کشــاورزی گناباد خاطرنشان 
کــرد: ۱۱۲ میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای جبــران 
خســارت های واردشــده بــه زعفــران کاران این 
و  آبــی  منابــع  کمبــود  از  ناشــی  شهرســتان 
بارش و افت تولید مورد نیاز است که انتظار 
مــی رود، مســئوالن اســتان بــرای تامیــن ایــن 

اعتبار تالش کنند.

طبیعــی  منابــع  آبخیــزداری  معــاون 
اســتان همــدان بــا بیــان اینکه یــک میلیون و 
۱۰۰هکتــار از اراضی اســتان همدان مســتعد 
اجرای عملیات آبخیزداری اســت، از مطالعه 
۶۹۰ هکتار از یک میلیون و  ۱۰۰هزار هکتار 
اراضــی مســتعد اجــرای عملیــات آبخیــزداری 
اســتان تاکنــون خبــر داد و اعــالم کــرد کــه از 
ایــن میــزان اراضی مــورد مطالعه واقع شــده 
در ۳۳۴هکتــار از اراضی عملیات آبخیزداری 

انجام گرفته است.
محمدمهــدی آرتیمانــی در گفت وگــو بــا 
ایســنا بــا بیــان اینکه بــرای انجــام پروژه های 
قــول  همــدان  اســتان  امســال  آبخیــزداری 

شــده  داده  تومــان  ۷۰میلیــارد  اختصــاص 
اســت، افــزود: از ایــن میــزان اعتبــار تاکنون 
تخصیــص  اعتبــار   تومــان  میلیــارد  هشــت 

یافته است.
او با بیان اینکه در ســال جاری اســتان 
اجــرای  حــال  در  طــرح  پنــج  دارای  همــدان 
هشــت  افزون بــر  اعتبــاری  بــا  آبخیــزداری 
آن هــا  از  برخــی  کــه  بــود  تومــان  میلیــارد 
حــال اتمــام هســتند، اظهــار کرد: هــر هکتار 
 ۲۷۰ ســالیانه  آبخیــزداری  عملیــات  اجــرای 
متــر مکعــب کنتــرل روانــاب در بــردارد کــه 
۸۱ متــر مکعــب را   ایــن میــزان روان آب  از 

اســتحصال آب انجام می دهیم.

طبیعــی  منابــع  آبخیــزداری  معــاون 
آب  اســتحصال  دربــاره  همــدان  اســتان 
گفــت: بــا اســتحصال، آب جمــع شــده یــا به 
تقویــت  بــه  و  نفــوذ  زیرزمینــی  ســفره های 
چشــمه ها وقنــوات و چاه هــا کمــک می کند و 
یا برای آبشــخور دام و اســتفاده کشــاورزان 

مــورد مصرف قرار می گیرد.
وســعت  دربــاره  ادامــه  در  آرتیمانــی 
یــک میلیــون و ۹۴۱ هکتــاری اســتان همــدان 
خاطرنشــان کرد: از این میزان وسعت استان 
۹۰۵هکتار جزءاراضی ملی به شمار می رود.

آرتیمانــی بــا بیــان اینکــه از وســعت یک 
میلیــون و ۹۴۱ هکتــاری اســتان همــدان، یــک 

میلیــون ۱۰۰هکتــار از اراضی اســتان مســتعد 
اجرای عملیات آبخیزداری اســت ،یاد آور شد: 
بــا توجــه بــه  ارتفــاع و شــیب در ایــن میــزان 
اراضــی می تــوان کار عملیــات آبخیــزداری  از 
انجــام داد و مابقــی اراضــی بــه دلیــل دشــت 
بودن و مســطح بودن زمین مســتعد عملیات 

آبخیزداری نیستند.
او ادامه داد: منابع طبیعی و آبخیزداری 
بــرای انجام عملیات آبخیزداری در عرصه های 
از  برخــی  در  آن  عالوه بــر  و  طبیعــی  منابــع 
اراضی مســتثنیات مردم که کشــاورزی را هم 
شــامل می شــود ورود می کنــد؛ امــا در اراضی 

کشاورزی وارد نمی شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان 
غربی اعالم کرد که عملیات اجرایی سد نازلوی 
ارومیــه بــا هــدف تامیــن آب شــرب و صنعت از 

سرگرفته می شود.
بــه گزارش مهر از آب منطقه ای آذربایجان 
بررســی  جلســه  در  رهبردیــن  یاســر  غربــی، 
مشــکالت آبــی بخــش انــزل افــزود: بــا شــروع 
مجــدد عملیــات اجرایــی ســد نازلــو بــا اولویــت 
تأمیــن آب شــرب و صنعــت بــرای بخــش نازلــو 
و انــزل، قره بــاغ و کهریــز می تــوان عالوه بــر حل 
مشــکالت آب شــرب مردم این منطقه به عنوان 

تأمین آب شرب شهر ارومیه در افق سال ١٤١٠ 
نیز استفاده کرد.

او بــا توجــه بــه تأثیــر ۷ درصــدی ســدهای 
اســتان در خشــکی دریاچــه ارومیــه گفــت: در 
اســتان آذربایجــان غربی و حوضــه آبریز دریاچه 
ارومیه ۱۱ سد وجود دارد که از این تعداد ۷ سد 
بزرگ دارای ظرفیت یک میلیارد و ۴۵۵ میلیون 
متــر مکعــب و ۴ ســد کوچــک دارای ظرفیــت ۱۰ 

میلیون متر مکعب هستند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان 
غربــی ادامــه داد: از میزان ظرفیت آب ســدهای 

اســتان مجمــوع یــک میلیارد متــر مکعب متعلق 
نام هــای شــهید  بــه  اســتان  بــزرگ  بــه دو ســد 
کاظمی بوکان و سد مهاباد است که بهره برداری 
از ایــن ســدها بــه دهــه ٥٠ بر می گــردد و با این 
اوصــاف اگر قرار بود، ســدها تأثیرگــذاری زیادی 
در خشــکی دریاچه ارومیه داشــته باشند؛ قطعاً 
در دهــه ۷۰ شــاهد پیــش روی دریاچــه ارومیــه 

نبودیم.
رهبردیــن در ادامــه بــا تاکیــد بــر اولویــت 
نجــات دریاچــه ارومیــه بــرای دولــت ســیزدهم و 
وزارت نیــرو تصریــح کــرد: علت یابــی درســت در 

بحث خشــکی دریاچه ارومیه باعث برنامه ریزی 
دقیق و عملی برای نجات نگین فیروزه ای شمال 
غرب کشــور می شــود که از این علل می توان از 
تغییــر کاربــری اراضی دیم به آبــی، تغییر الگوی 
کشــت بــه محصــوالت پر آب بــر، تغییــرات رژیم 
بــارش در ســطح اســتان افزایش دمــا در فصول 
ســال و تأثیر جاده میان گذر دریاچه ارومیه نام 

برد.
او بــا توجــه به پیش بینی لزوم احداث ســد 
نازلــو در طــرح آمایــش ســرزمینی ســال ۱۳۸۰ 
گفــت: ســد نازلــو بــرای تأمیــن آب شــرب شــهر 

ارومیــه در افــق ســال ۱۴۱۰ و همچنیــن تأمیــن 
آب شرب مطمئن محال نازلو، انزل و قره باغ و 
شهرک صنعتی فاز ٣ بسیار مورد اهمیت است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان 
غربی یادآور شــد: برای حل مشــکالت آب شرب 
بخــش انــزل، قــره بــاغ و کهریــز نیــز دو برنامــه 
اســت،  شــده  تدویــن  درازمــدت  و  میان مــدت 
امیدواریــم بــا هماهنگــی دســتگاه های اجرایــی، 
نظارتــی و حمایــت نماینــدگان و تأمین اعتبارات 
الزم در ســال جــاری طــرح میان مــدت از ســوی 

شرکت آب و فاضالب استان اجرایی شود.

فــارس  فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
اعــالم کــرد کــه اکنــون بیــش از ۱۰ هــزار کیلومتــر 
از خطــوط تامین و توزیع شــبکه های آبرســانی در 
سطح استان و مناطق مختلف شهری و روستایی 

فرسوده است.
علــی بوســتانی دیــروز در گفت وگــو بــا ایرنــا 
اظهــار کــرد: مجمــوع کل خطــوط تامیــن و توزیــع 
آب آشــامیدنی در اســتان فــارس حــدود ۳۰ هــزار 

کیلومتر است.
مدیرعامل شــرکت آبفای فــارس توضیح داد: 
بــرای ترمیــم و بازســازی خطــوط فرســوده به رقمی 

افزون بر یک هزار میلیارد تومان نیاز داریم.
او تصریــح کــرد: در صــورت تامیــن اعتبــار و 
بازســازی ایــن ۱۰ هــزار کیلومتــر شــبکه فرســوده 
معــادل احــداث ۵۰۰ حلقــه چــاه جدیــد بــه منابــع 
تامین آب شــرب شــهروندان و مردم این استان در 

مناطق مختلف اضافه خواهد شد.

 اثر محسوس خشکسالی

 ۱۱ ساله بر فارس
بوستانی با یادآوری خطرات بروز خشکسالی 
طی ۱۱ســال گذشــته در کشور به ویژه فارس گفت: 
منابــع تامیــن آب زیرزمینــی ناشــی از بــروز ایــن 

بحران در استان با کاهش محسوس مواجه شده 
اســت. مدیرعامل شرکت آبفای فارس اضافه کرد: 
در ایــن ۱۱ ســال بــا توجــه بــه پایــش کمــی و کیفی 
منابــع تامین آب بیشــترین بار مصرفــی به ویژه در 
حوزه آب شــرب از طریق چاه ها و منابع زیرزمینی 

بوده است.
او خاطرنشــان کرد: آثاری که خشکســالی در 
ایــن مــدت ۱۱ ســال بــه مــردم و شــهروندان فــارس 
تحمیــل کــرده، معــادل تولیــد بیــش از یــک هزار و 
۱۰۰ حلقه چاه که دبی پمپاژ هر چاه نیز معادل ۱۰ 

لیتر بر ثانیه طی ۲۴ ساعت بوده است.
بوســتانی بــا توجــه بــه رعایــت نشــدن الگوی 
کشــت و اصــرار بــر برخــی کشــت های نیازمنــد آب 
و  هندوانــه  مثــل  محصوالتــی  داد:  ادامــه  زیــاد 
صیفی جات نیز طی این مدت بر شــدت مشــکالت 
ناشــی از کمبود منابع آبی در روستاها و شهرهای 

مختلف فارس افزوده است.
مدیرعامــل شــرکت آبفــای اســتان فــارس بــا 
بیــان اینکــه تــا حــدودی و بــا همــت شــرکت آب و 
فاضالب اســتان و همکاری مردم آثار ناشــی از این 
کاهــش معــادل یک هــزار ۱۰۰ حلقــه چــاه مدیریت 
شــده اســت، تصریــح کــرد: احــداث حفــر چاه های 
شــبکه های  بازســازی  و  کف شــکنی ها  جدیــد، 

فرســوده، کنتــرل ســرریز مخــازن و فرهنگ ســازی 
و آگاهی بخشــی های گســترده از طریــق رســانه ها 
برای مصرف بهینه آب روش های مدیریتی ما برای 

مقابله با اثرات ناشی از این کاهش بود.
او یــادآور شــد کــه بــا توجه بــه رونــد فزاینده 
بایــد  مهــم  اقــدام  چنــد  بحــران خشکســالی  ایــن 
همچنین در دســتور کاری جدی قرار گیرد و ادامه 
داد: اقداماتی شامل بازسازی شبکه های فرسوده، 
رعایــت الگــوی کشــت و مصرف بهینه آب از ســوی 
شهروندان و همچنین بررسی موضوع اقتصاد آب 
است که البته این مهم نیازمند بررسی و مطالعات 

عمیق تر و بیشتر از سوی کارشناسان است.

خشکسالی در سال زراعی جاری 
نیز جدی است

فــارس  فاضــالب  و  آب  مدیرعامــل شــرکت   
گزارش هــای  بــه  توجــه  بــا  گفــت:  همچنیــن 
و  بارندگــی  وضــع  اســتان  در ســطح  هواشناســی 
پراکنش بارش ها در ســال آبــی جاری نیز همچون 
ســال آبی گذشــته چنــدان رضایت بخش نیســت و 

خشکسالی همچنان ادامه دارد.
بوســتانی یادآور شــد: باید بیش از گذشته و 

بــا برنامه ریــزی بهتــر و همــت مردم فهیــم موضوع 
صرفــه جویی در مصرف آب را همچنان در اولویت 

قرار دهیم.
زمینــه  در  بایــد  همچنیــن  کــرد:  تصریــح  او 
الگــوی کشــت نیــز بــا برنامه ریــزی و درک موضــوع 

کم آبی و خشکســالی از کشــت های با میزان باالی 
آب خواهــی در ســال زراعــی جــاری نیــز بــه شــدت 
خودداری کنیم و با اجرای طرح های نوین و مصرف 
بهینــه از هدررفــت آب در ایــن اوضاع خشکســالی 

جلوگیری کنیم.

فرسودگی ۱۰ هزار کیلومتر از خطوط تامین آب آشامیدنی فارس 

مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان غربی: عملیات اجرایی سد نازلو از سر گرفته می شود

۱.۱ میلیون هکتار از اراضی استان همدان مستعد اجرای 
عملیات آبخیزداری 

خشکسالی، برداشت زعفران در خراسان رضوی 
را  کاهش داد
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داماد دوستی در خانواده 
مستحکم ایرانی

راضیه حسینی

آیــت هللا احمــد علــم الهــدی، امــام جمعه مشــهد، 
دربــاره رئیس جمهــوری و داماد خود: »مشــکلی که فکر 
یــک  می کردنــد حداقــل 
می کشــد  طــول  هفتــه 
بــا  بشــود  برطــرف  تــا 
رئیــس  هوشــیاری 
جمهــور و مســؤوالن که 
بــه میدان آمدند، از روز 
سه شــنبه و چهارشــنبه 
تــا االن مشــکل بیش از 
ســه هــزار پمــپ بنزیــن 
در کشــور حــل شــد و راه افتاد.بــه قــول یکی از اســاتید 
دانشــگاه، می گفــت »فالنــی، ایــن عمــل آقــای رئیــس 
جمهــور دو واحــد درس علوم سیاســی اســت.« اجالس 
بــه آن مهمــی ترک شــد و آقای رئیس جمهور رفت پمپ 

بنزین که مشکل مردم حل شود.«
گویا فقط مادرها نیستند که »قربون دست و پای 
بلوری« فرزندشــان می روند. بــه تازگی پدرزن ها هم به 
ایــن جمــع اضافه شــده اند. البتــه همان طور کــه مادرها 
هرکدام به شیوه خودشان قربان صدقه فرزند می روند، 
پدرزن هــا هــم در ایــن ابــراز احساســات متفاوتنــد. مثالً 
یکــی پســت و ســمت بــه دامــاد می دهــد )نمی خواهیــم 
اســم ببریــم و بگوییــم منظورمــان آقای زاکانی اســت( و 
بــه صــورت عملــی دوست داشــتنش را نشــان می دهــد. 
آن یکــی بــه صورت زبانی می گوید. البته راه دیگری هم 
ندارد، در واقع خود ماه داماد آخر پســت و مقام اســت 

و دیگر جز به زبان نمی توان از عهده تعریف برآمد. 
ما واقعاً کیف می کنیم روابط خانوادگی را این قدر 
مســتحکم، عاشــقانه و پدرانه- پســرانه می بینیم.  پســر 
هــر چــه بگویــد، پــدر از او حمایت می کند و تــا می تواند 
انــرژی مثبــت برایش می فرســتد. اصالً مهم نیســت چه 
می گویــد و چــه واژه هــای جدیــدی تولیــد می کنــد. مهــم 
ایــن اســت حمایــت در باالتریــن حد ممکــن و غیرممکن 
وجــود دارد. مثــالً می گوینــد کــه جا دارد عملکرد ایشــان 
در مــورد رفــع مشــکل پمــپ بنزین هــا بــه عنــوان واحــد 
درســی آمــوزش داده شــود. همیــن اســت کــه می گویند 
روابــط خانوادگــی مــا ایرانی هــا آن قــدر محکم اســت که 
تبــر هــم نمی توانــد قطعــش کند. هــر جای دیگــر بود از 
پســر می خواســتند توضیح دهد دقیقاً چطور با رفتن به 
پمــپ بنزیــن مشــکل بنزین ملــت را در کوتاه ترین زمان 

حل کرد؟ 
ولــی ما که هرجای دنیا نیســتیم. ما قوانین خاص 
خودمــان را داریــم. پــس لطفاً این قدر مســئوالن ما را با 
باقی کشــورهایی که خانواده در آنها دوزار ارزش ندارد 
مقایســه نکنیــد و بــه جایــش اگر داماد داریــد بروید یاد 
بگیریــد چطــور قربان صدقــه اش بروید. اگــر هم ندارید 

باز یاد بگیرید. باالخره یک جایی به دردتان می خورد.
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در سایت روزنامه بخوانید:

بــا  بهداشــت  وزارت  بهداشــت  معــاون 
بیان اینکه در طرح محدودیت های هوشمند 
کــه از ابتــدای آذر اجرا می شــود، افــرادی که 
واکسن تزریق کرده اند، آزادی عمل بیشتری 
امــروز جلســه  کــه  خواهنــد داشــت، گفــت 
کارشناسی درباره منع تردد شبانه در وزارت 

کشور برگزار می شود.
بــه گــزارش افــق و اقتصــاد، دکتــر کمال 
حیــدری، دربــاره ســامانه هوشــمند مدیریــت 
کرونــا، گفــت: قــرار اســت در این ســامانه که 
را کشــیده اســت،  وزارت کشــور زحمــت آن 
وزارت بهداشــت اطالعــات بیمــاران و نتایــج 
آزمایشــگاه ها را بارگــذاری کند و اطالعات آن 
از سوی دستگاه های خصوصی و دولتی قابل 
بهره برداری باشــد تا افرادی که واکســن کرونا 
نزدند و یا بیمار هســتند، شناســایی شــوند تا 
هوشــمندانه جلــوی تردد مبتالیــان به کرونا و 

واکسن نزده ها را بگیریم.
وی افزود: در ادامه طرح محدودیت های 
هوشــمند کــه از ابتــدای آذر اجــرا می شــود، 

افــرادی کــه واکســن تزریــق کرده انــد، آزادی 
عمل بیشــتری خواهند داشــت و در ترددهای 
نخواهنــد  مشــکلی  شــبانه  و  بین اســتانی 

داشت.
معاون بهداشــت وزارت بهداشــت اظهار 
کــرد: اطالعــات ذکــر شــده توســط معاونــت 
فنــاوری اطالعــات وزارت بهداشــت در حــال 
بارگــذاری بــر ســامانه مذکــور اســت و فعــال 
در ۳ شهرســتان قزویــن، آذربایجــان غربــی و 
کردســتان در حــال اجــرای پایلــوت ایــن طــرح 
هســتیم تــا با نواقص احتمالی و کاســتی های 
آن آشــنا شــویم کــه بتوانیــم این مشــکالت را 
ظرف دو هفته آتی که قرار است این طرح را 
در سطح کشور اجرایی کنیم، برطرف نماییم .
وصــول  حــال  در  نتایــج  کــرد:  تاکیــد  او 
اســت و به دنبال پیدا کردن و رفع مشــکالت 
در  مــردم  مشــارکت  افزایــش  بــا  هســتیم. 
خوداظهــاری ابتال به کرونا می توانیم ســالمت 
تــردد در اماکــن تجمعــی را مدیریــت کنیــم تا 
و  باشــد  برقــرار  هــم فعالیت هــای اجتماعــی 

هــم از ورود افــراد بیمار بــه تجمعات و اماکن 
عمومی جلوگیری شود.

هوشــمند  ســامانه  افــزود:  حیــدری 
مدیریــت کرونــا بیشــتر معطــوف بــه اصناف، 

خرید بلیط سفر و... است.
نیــز  مــدارس  بازگشــایی  دربــاره  وی 
گفت: در بحث بازگشایی مدارس شرط اول 
واکسیناســیون کادر مدرســه و اولیــا اســت. 
وزارت آمــوزش و پــرورش اعالم کرده اســت 
کــه صــد درصــد کادر اداری و اولیای مدارس 
و بیــش از 80 درصــد دانش آمــوزان واکســن 
مــدارس می تواننــد  تزریــق کرده انــد.  کرونــا 
از ســامانه ســالمت  اطالعــات  بــرای کســب 
و ســامانه ماســک اســتفاده کننــد تــا ببیننــد 
واکســن  دانش آمــوز  اولیــای  یــا  مخاطــب 
دریافــت کرده انــد یــا خیر که این زیرســاخت 

اکنون فراهم است.
وی ادامــه داد: بر اســاس تصمیم ســتاد 
ملــی مقابله بــا کرونا، مدارس متوســطه دوم 
از 15 آبــان و متوســطه اول و ابتدایــی از اول 

دربــاره  البتــه  می شــوند؛  بازگشــایی  آذرمــاه 
مــدارس ابتدایــی بایــد، بنــا بــر نظــر و اعــالم 

آمادگی آموزش و پرورش باشد.
بهداشــت،  وزارت  بهداشــت  معــاون 
خاطرنشــان کــرد: قرار بود بازگشــایی مدارس 
ماه قبل انجام شــود، اما تأخیر در بازگشــایی 
پوشــش  کــردن  تکمیــل  به دلیــل  مــدارس 

واکسیناسیون بوده است.
حیــدری دربــاره بــروز پیــک ششــم کرونا 
در کشــور بیان کرد: پیک ششــم هنوز شروع 
نشــده و وارد پیک ششــم نشــده ایم. برخی از 
اســتان ها کــه هفتــه گذشــته حالــت صعودی 
داشــتند اکنــون روی نمــودار، ثابــت شــده اند. 
نزولــی  کــه در حالــت  اســتان ها هــم  برخــی 
بودند اکنون ثابت یا صعودی شــده اند اما در 
کل کشــور وضعیت مان رو به نزول اســت، با 
وجــود ایــن، باید حســاس باشــیم؛ زیــرا وضع 
می تواند تغییر کند؛  متأسفانه برخی عادی با 
موضــوع برخــورد می کنند و این بــرای ما جای 

نگرانی دارد.

تورم ماهانه قیمت مســکن شــهر تهران 
در مهــر امســال نســبت بــه شــهریور امســال 

۴.۷ درصد افزایش داشته است.
مهــر١۴٠٠  در  آمــار،  مرکــز  گــزارش  بــه 
شــاخص قیمــت مســکن در شــهر تهــران )بــر 
اســاس مــاه پایــه فروردیــن ١٣٩5( بــه عــدد 
قبــل  مــاه  بــه  نســبت  کــه  رســیده   ۷۷8.۶

)٧5٢.۶(، ۳.5 درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم نقطه ای
منظــور از نرخ تــورم نقطه ای، درصد تغییر عدد 
شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل 
اســت. نرخ تورم نقطه ای در مهر ١۴٠٠ به عدد 
۲۲.۴ درصد رسیده است؛ یعنی باید خریداران 
بــرای خریــد یک واحد مســکونی در شــهر تهران 

بــه مهــر ١٣٩٩، بطــور متوســط ۲۲.۴  نســبت 
درصد بیشــتر پرداخت کنند. تورم نقطه ای این 
ماه در مقایســه با ماه قبل )٢٣.٨(، حدود 1.۴ 

واحد درصد کاهش یافته است.

افزایش تورم ماهانه
منظــور از نــرخ تــورم ماهانــه، درصــد تغییــر عدد 
شــاخص قیمــت مــاه جــاری، نســبت بــه عــدد 
شاخص ماه قبل است که در مهر١۴٠٠ این اطالع 
بــه عدد ۳.5 درصد رســیده اســت. تــورم ماهانه 
مهر در مقایسه با همین اطالع در ماه قبل )1.۲- 

درصد(، ۴.۷ واحد درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم ساالنه
منظور از نرخ تورم ساالنه، درصد تغییر 

میانگیــن اعــداد شــاخص قیمت در یک ســال 
منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره 
مشــابه ســال قبــل اســت. نــرخ تــورم ســاالنه 
مهر ماه ١۴٠٠ امالک مسکونی شهر تهران به 
عدد 5۹.۳ درصد رســیده است که نسبت به 
همیــن اطالع در ماه قبــل )۶۷.۳(، ٨.٠ واحد 

درصد کاهش نشان می دهد.
درصــد  محاســبه  بــرای  اســت؛  گفتنــی 
مســکونی،  واحدهــای  قیمــت  تغییــرات 
شــاخص قیمــت نســبت بــه متوســط قیمــت، 
تغییــرات قیمت هــا را بهتــر نشــان می دهــد. 
زیــرا مشــخصات واحدهــای فــروش رفتــه در 
دوره هــای مختلــف می توانند تغییــرات زیادی 
داشــته باشــند که در محاسبه متوسط قیمت 
قابــل شناســایی نیســتند. بــه عنــوان مثــال، 

در  نوســاز  رفتــه  فــروش  واحدهــای  تعــداد 
یــک دوره امــکان دارد بســیار بیشــتر از دوره 
قبــل باشــد کــه در ایــن حالت متوســط قیمت 
قابــل مقایســه  بــا یکدیگــر  دو دوره متوالــی 
محاســبه  قیمــت  شــاخص  بــود.  نخواهنــد 
را  مشــکل  ایــن  هدانیــک  روش  بــه  شــده 
برطــرف می کند و اثــر تغییرات کیفی در طول 
دوره های مختلف را از بین می برد، بنابراین با 
وجود این که متوســط قیمت امالک مســکونی 
نســبت به شــاخص قیمت بــرای عامه جامعه 
ملموس تــر اســت. با این حــال به دلیل حذف 
تغییرات کیفی در محاسبه شاخص قیمت به 
روش هدانیــک تغییــرات قیمت در این روش 
متوســط  روش  تغییــرات  از  دقیق تــر  بســیار 

قیمت است.

تمامــی زنــان ۱۸ تــا ۵۰ ســاله سراســر 
در  مقــرر  حمایت هــای  از  می تواننــد  کشــور 
قانــون بیمــه صاحبــان حــرف و مشــاغل آزاد 
بهره مند شوند. برخورداری از این حمایت ها 

نیازمند تأهل و سابقه بیمه پردازی نیست.
بیمه زنان خانه دار از جمله حمایت هایی 
اســت کــه بــه آســانی و در کوتاه تریــن زمــان 
ممکن به زنان ارائه می شود و فرآیند ورود به 
جمع بیمه شــدگان تأمین اجتماعی بر اســاس 

این قانون به سادگی انجام می شود.
مشــموالن ایــن قانون تمامــی زنان 18 تا 
50 ســاله هســتند و در خصــوص افــراد باالی 

50 ســال نیز میزان ســابقه بیمه پردازی قبلی 
به حداکثر سن مورد نظر اضافه می شود.

از دیگــر ویژگی هــای خــاص بیمــه زنــان 
خانه دار امکان انتخاب نرخ پرداخت حق بیمه 

و دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه است.
نــرخ پرداخــت حق بیمــه زنــان خانــه دار 
بــرای برخورداری از حمایت های بازنشســتگی 
فوت)پرداخــت  و  بازنشســتگی  درصــد؛   1۲
مســتمری بــه بازمانــدگان واجــد شــرایط( 1۴ 
درصد و بازنشســتگی، فوت و از کار افتادگی 

18 درصد است.
شایان ذکر است در مواردی که دستمزد 

انتخابــی متقاضــی باالتــر از حداقــل دســتمزد 
ضریــب  باشــد،  کار  عالــی  شــورای  مصــوب 
دســتمزد انتخابی نســبت به حداقل دستمزد 
مصــوب شــورای عالی کار همواره در ســنوات 

آتی رعایت می شود.
خدمــات  از  اســتفاده  بــودن  انتخابــی 
زنــان  بیمــه  طــرح  مزایــای  دیگــر  از  درمانــی 
خانــه دار اســت. بــه عبــارت دیگــر در صورتــی 
کــه زنــان متقاضی اســتفاده از این نــوع بیمه 
تحــت تکفــل پــدر، مادر یا همســر خــود بوده 
و از ایــن طریــق از مزایــای درمانــی ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی برخــوردار باشــند، نیــازی به 

پرداخــت حــق ســرانه درمان نیســت و در غیر 
ایــن صــورت می توانند با پرداخت حق ســرانه 
درمان مصوب از خدمات درمانی مراکز ملکی 
تأمیــن  ســازمان  قــرارداد  طــرف  همچنیــن  و 

اجتماعی نیز برخوردار شوند.
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی، متقاضیــان می توانند بدون 
مراجعــه حضــوری به شــعب تامیــن اجتماعی 
و بــا ورود بــه ســامانه خدمــات غیرحضــوری 
ســازمان تامیــن اجتماعــی بــه آدرس اینترنتی 
www.es.tamin.ir نســبت به انعقاد قرارداد 

و پرداخت حق بیمه اقدام کنند.

هماهنگــی  کانــون  در  بانــوان  مشــاور 
شوراهای اسالمی کار خراسان رضوی، مشکالت 
زنــان کارگــر در بخــش خصوصــی و عــدم اجــرای 

قوانین را تشریح کرد.
ســیمین یعقوبیان، مشــاور بانوان در کانون 
هماهنگی شــوراهای اسالمی کار خراسان رضوی 
در گفت وگــو بــا ایلنــا، در ارتبــاط بــا مشــکالت و 

معضالت اشــتغال زنان گفت: شــکاف های عمیق 
جنســیتی میــان زنــان و مــردان همچنــان زنــان را 
عقب تر از مردان نگه داشــته و موجب شــده نرخ 
بیــکاری زنــان چنــد برابــر  بیشــتر از نــرخ بیکاری 

مردان باشد.
وی افزود: زنان به واســطه تحصیالت عالیه، 
بــه دســت آوردن برخی رده هــای مدیریتی میانی 

را  بلنــدی  گام هــای  بی ســوادی؛  نــرخ  کاهــش  و 
بــرای پیشــرفت بعد از انقالب برداشــتند اما باید 
اعتــراف کــرد کــه هنــوز در جامعــه ایــران مــردان 
حــرف اول را می زننــد و این واقعیت برای جوانان 
کــه  اســت  ملمــوس  بیشــتر  تحصیلکــردگان  و 
امیدواریم در بیانیه گام دوم انقالب سهم بانوان 

در مشارکت اقتصادی مغفول نماند.

بــه گفتــه وی، به واســطه نبــود شــغل و نیاز 
بــه  بــه درآمــد ماهیانــه، برخــی از بانــوان  زنــان 
کارهــای غیررســمی بــا حقــوق بســیار ناچیــز روی 
آورده انــد و آمارهــا نشــان می دهــد کــه اشــتغال 
در  و  اســت  افزایــش  بــه  رو  بانــوان  غیررســمی 

سال های اخیر بسیار زیاد شده است.
زنــان  اگرچــه  می دهــد:  ادامــه  یعقوبیــان 

مهم ترین نقش را در پیشــبرد بهره وری و اقتصاد 
مقاومتــی دارنــد، اگــر بــه دنبــال پیشــبرد اقتصاد 
مقاومتــی هســتیم، بایــد نقــش زنــان را در کل 
اقتصــاد بــه  درســتی تعریف کنیــم؛ اشــتغال زایی 
بــرای بانــوان بایــد متناســب بــا ظرفیت هــای ایــن 
قشــر از جامعه - هم ازنظر اقتصادی و هم ازنظر 

فرهنگی- و مبتنی بر عدالت اجتماعی باشد.

افزایش ۸ برابری تسهیالت 
مشاغل خانگی در تهران 

طی سال جاری
معــاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار تهران 
بــا اشــاره بــه جــذب ۸۶ درصــدی تســهیالت اشــتغال 
از  روســتایی در قالــب ۹۵۳ طــرح در اســتان تهــران 
افزایــش ۸ برابری تســهیالت مشــاغل خانگی در ســال 

جاری در این استان خبر داد.
حشــمت الــه عســگری در گفت وگــو بــا ایســنا، در 
تشــریح افزایــش تســهیالت مشــاغل خانگــی در ســطح 
اســتان تهــران گفــت: 8۶ درصــد از ۳80 میلیــارد تومان 
تســهیالت اختصــاص یافتــه بــه اســتان تهــران از محــل 
تسهیالت اشتغال روستایی معادل ۳۲۶ میلیارد تومان 
در قالــب ۹5۳ طــرح دارای توجیــه فنــی و اقتصــادی در 
چهار بانک عامل کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک 

و صندوق کارآفرینی امید پرداخت شده است.
وی افــزود: بــا توجــه بــه ماهیت این تســهیالت که 
رفــع محرومیت زدایــی، رونــق تولیــد و ایجــاد اشــتغال و 
برقــراری عدالــت اجتماعــی در ســطح روســتاها اســت؛ 
جــذب کامــل این تســهیالت و ایجــاد واحدهــای تولیدی 
تاثیرات مثبتی بر رونق تولید و ایجاد اشتغال در سطح 

روستاها خواهد داشت.
عســگری ادامه داد: عملکرد موفق اســتان در سال 
1۳۹۹ منتــج بــه افزایــش 8 برابــری ایــن تســهیالت در 
سال جاری شد و دو بانک توسعه تعاون و رفاه کارگران 

عاملیت این تسهیالت را عهده دار شده اند.
معــاون اســتاندار تهــران بــا اشــاره بــه معرفی 1۳5 
طــرح اشــتغال زایی در قالــب اعتبارات مشــاغل خانگی، 
بر ضرورت تالش بیشتر بانک های عامل و دستگاه های 
اجرایی تاکید کرد و افزود: دســتگاه های اجرایی هر چه 
ســریعتر با انجام اقدامات کارشناســی و فنی نسبت به 

معرفی طرح ها به بانک اقدام کنند.

سهیم شدن فرهنگیان در 
ارزش افزوده دارایی صندوق 

ذخیره فرهنگیان
سرپرســت وزارت آمــوزش و پــرورش با اشــاره به 
اینکــه توزیــع ارزش افــزوده امــالک و دارایی هــا، جــزو 
برنامه هــای اصلــی صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان اســت 
گفــت کــه وقتــی شــرکت های زیرمجموعــه صنــدوق بــه 
طــور کامــل وارد بــورس شــوند، ارزش افــزوده امــالک 

فرهنگیان در قالب سهام دیده خواهد شد.
علیرضــا کاظمــی در گفت وگــو بــا ایســنا، دربــاره ســهیم 
شدن اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان در ارزش افزوده 
دارایی های این صندوق اظهار کرد: توزیع ارزش افزوده 
امــالک و دارایی هــا، جــزو برنامه هــای اصلــی صنــدوق 
ذخیره فرهنگیان است. وی افزود: تالش ها و اقداماتی 
در حال انجام است که صندوق ذخیره فرهنگیان کامل 
وارد بورس شود. وقتی وارد بورس شود، ارزش افزوده 
امالک فرهنگیان در قالب سهام دیده می شود و ممکن 
اســت دارایی هــای یــک همکار عضو  صنــدوق یک مرتبه 
چندبرابــر شــود. سرپرســت وزارت آمــوزش و پــرورش 
ادامــه داد: عــالوه بــر این، ســهام مذکور قابــل فروش و 
واگــذاری اســت و اعضــا می توانند بــه راحتی آن را داد و 
ســتد کنند. کار ارزشــمندی اســت که فرایندش در حال 

طی شدن است و امید که امسال عملیاتی بشود.

افزایش 5 تا 15 برابری 
قیمت کاالهای دندانپزشکی

رئیــس اداره دندانپزشــکی معاونــت درمان وزارت 
بهداشــت درمان و آموزش پزشــکی اعالم کرد پوشــش 
ندادن خدمات دندانپزشــکی در قالب بســته بیمه پایه 
دندانپزشــکی علیرغــم مصوبــه هیات وزیــران در تاریخ 
۹۹/۹/۱ از ســوی ســازمانهای بیمه گر که تاکنون اقدام 

موثری از سویشان صورت نپذیرفته است.
صادقی، رئیس اداره دندانپزشــکی معاونت درمان 
وزارت بهداشــت درمان و آموزش پزشــکی در پاســخ به 
سوژه مخاطبان خبرگزاری فارس با عنوان »چرا کنترلی 
بــر قیمــت و کیفیــت خدمــات دندانپزشــکی نیســت؟« 
ومــواد  تجهیــزات  دولتــی  ارز  متاســفانه  کــرد:  اظهــار 
دندانپزشــکی از مهــر1۳۹8 قطــع شــده اســت؛ بنابراین 
درطــول دو ســال گذشــته موجــب شــده قیمــت مــواد 
وکاالهــای دندانپزشــکی از 5 تــا 10 برابــر افزایــش یابــد 
که این مســاله فشــار ســنگینی را بر مراکز ارائه دهنده 
خدمــات دندانپزشــکی وارد می کنــد در نتیجــه شــاهد 

افزایش قیمت خدمات دندانپزشکی هستیم.
وی گفــت: پوشــش نــدادن خدمــات دندانپزشــکی 
در قالب بســته بیمه پایه دندانپزشــکی علیرغم مصوبه 
هیــات وزیــران در تاریخ  ۹۹/۹/1 از ســوی ســازمان های 
بیمه گــر کــه تاکنــون اقــدام موثــری از سویشــان صــورت 
نپذیرفته است از دیگر عوامل بروز این مشکالت است.
 رئیــس اداره دندانپزشــکی معاونــت درمــان وزارت 
بهداشــت درمان و آموزش پزشــکی ادامه داد: بازدارنده 
نبــودن قوانیــن موجــود در حــوزه برخــورد بــا متخلفیــن 
غیــر  و  فاقــد صالحیــت  افــراد  شــده  باعــث  عمــالً  کــه 
دندانپزشــکی کــه بــه صــورت زیــر زمینــی و غیــر رســمی 
فعالیت دارند با ارائه خدمات بی کیفیت ســبب آســیب 
رســاندن به مراجعان و مردم می شــوند.الزم بذکر است 
کــه از زمان تصویب قوانیــن وآیین نامه های فعلی بیش 
از ۳ دهــه می گــذرد و نیازمنــد بــه روز رســانی از ســوی 
مجلس محترم وهیات وزیران دارد. صادقی خاطرنشان 
کــرد: درحــال حاضر ایــن امیدواری وجود دارد که با روی 
کار آمــدن دولت ســیزدهم و همراهی مجلس محترم و 
اقدامات اساسی که در این حوزه صورت می پذیرد مردم 

عزیزمان شاهد تحولی نو و چشمگیر باشند.

دستورالعمل مسکن فرهنگیان 
در سال 1۴۰۰ ابالغ شد

دســتورالعمل اجرایی بســته تحولی مســکن سال 
پــرورش  و  آمــوزش  کل  ادارات  بــه  فرهنگیــان   ۱۴۰۰

استان ها ابالغ شد.
دســتورالعمل اجرایی بســته تحولی مســکن »سال 
1۴00« فرهنگیان ابالغ شــد. این دســتورالعمل دارای ۷ 
بند اســت که در ادامه به آن اشــاره شــده است. تقویت 
و اســتمرار کارگــروه مســکن اســتانی بــر اســاس ماده 5 
تفاهم نامــه بــا ترکیــب اعضــاء درون و بــرون ســازمانی 
بــه منظــور تحقــق اهــداف کمــی تفاهم نامــه. شناســایی 
ظرفیت هــای خالــی و تکمیــل نشــده طرح اقــدام ملی در 
تمــام شهرســتان های اســتان بــه اســتناد نامــه مــورخ 1۶ 
شــهریور 1۴00 معاونت مســکن و ســاختمان وزارت راه، 
مســکن و شهرسازی. معرفی متقاضیان واجد شرایط به 
اداره کل راه و شهرســازی اســتان و شــرکت عمران شــهر 
جدیــد برای اختصاص واحدهای جذب نشــده پروژه های 
اقــدام ملــی. اســتفاده از ظرفیــت شــوراهای آمــوزش و 
پــرورش اســتان و حمایــت اســتاندار بــرای ســاماندهی 
وضعیــت مســکن فرهنگیــان. تعامــل بــا بنیــاد مســکن 
اســتان برای برخورداری فرهنگیان ســاکن شــهرهای زیر 
۲5 هــزار نفــر جمعیــت از برنامه هــای حمایتــی تأمیــن 
مســکن اقشــار مختلــف جامعه و تســهیالت این بخش. 
توجه به اولویت گروه های هدف )زنان سرپرست خانوار، 
زوجین فرهنگی، کارکنان باالی ۲0 ســال سابقه خدمت 
و بازنشســتگان( جهــت بهره منــدی از مزایــا و تســهیالت 
طــرح اقــدام ملــی و تفاهم نامــه. هماهنگــی بــا اداره کل 
راه و شهرسازی استان، شرکت عمران شهرهای جدید و 
بنیاد مســکن انقالب اسالمی جهت بازدید متقاضیان از 

نحوه پیشرفت فیزیکی پروژه های مسکونی.

اخبـــــــــــــــــار

اجرای سراسری محدودیت های هوشمند 
کرونایی از ابتدای آذر

اختالف ۵ درصدی تورم بازار مسکن در آمار بانک مرکزی 
و مرکز آمار

شرایط بیمه شدن زنان خانه دار و دختران مجرد

یعقوبیان فعال کارگری: چرا قوانینی مانند مرخصی بارداری یا استفاده از مزایای مهدکودک اجرا نمی شود


