
ترجمه: سلیم حیدری

وعده هــای بلندپروازانــه رهبــران چیــن برای 
کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــه ای، شــرکت های 
دولتی غول پیکر و کربن زا را برای پاسخ گویی تحت 
فشــار قــرار داده اســت. ایــن شــرکت ها در میــان 
سیاست های گیج کننده و سایر محدودیت ها، در 

معرض کوچک شدن هستند.
هنگامی که شی جین پینگ، رئیس جمهوری 
چیــن در ســپتامبر )شــهریور( گذشــته گفــت کــه 
بزرگتریــن منبــع تولیــد گازهــای گلخانــه ای جهــان 
)چیــن( تــا ســال 2060 انتشــار گازهــای گلخانــه ای 
را بــه »صفــر خالــص« کاهــش خواهــد داد، توجه 
ایــن   بــه   )SOEs( چیــن  دولتــی  شــرکت های  بــه 
اظهــارات جلــب شــد. همزمــان بــا آغــاز دور جدید 
چیــن  گالســکو،  در  اقلیمــی  تغییــرات  مذاکــرات 
اهــداف به روزشــده آب وهوایی خود را به ســازمان 
ملــل ارســال کرده؛ امــا چالش بعدی نحــوه اجرای 

آنهاست.
مشــکالت پیــش روی شــرکت های غول پیکــر 

را  قوی تــر  تعهــدات  ارائــه  چیــن، 
می کنــد،  ســخت تر  پکــن  بــرای 
به  ویــژه زمانــی کــه ایــن کشــور در 
حــال مذاکــره بــرای جبــران کمبــود 
اســت.  خــود  انــرژی  فلج کننــده 
امــور  مؤسســه  مدیــر  جــون،  مــا 
 )IPE( عمومــی و محیــط زیســتی 
که موضوع سوابق زیست محیطی 
شرکت های بزرگ در چین را دنبال 

می کند، گفت: »شرکت های دولتی مشغول تهیه 
پیش نویــس برنامه های خــود و تالش برای تعیین 
اهــداف هســتند.« بــه گفتــه او،  برخــی از آنهــا در 
حــال برنامه ریــزی »دقیق تــر« بــرای دوره انتقــال 
هســتند. مــا جــون در ایــن حــال افــزود: »چگونــه 
اطمینــان حاصــل کنیم کــه آنها می تواننــد اهداف 
مورد نظر را برآورده کنند، در حالی که دستیابی به 
اهداف اقلیمی نیاز به یک استراتژی انتقال واقعی 
دارد و تا کنون هنوز شکاف های بزرگی وجود دارد. 
IPE، پنجــاه و هشــت واحــد از شــرکت های 

بخش هایــی  در  را  چیــن  دولتــی 
ماننــد فــوالد، پتروشــیمی، بــرق و 
اســت  کــرده  ارزیابــی  هوانــوردی 
میلیــارد   1 از  بیــش  ســاالنه  کــه 
منتشــر  گلخانــه ای  گازهــای  تــن 
می کننــد. ما جون تصریــح کرد که 
این مطالعه نشــان داد اگرچه آنها 
بــه طــور کلــی از همتایــان بخــش 
خصوصــی خــود جلوتــر هســتند، 
برخــی از آنهــا در بخش هایــی ماننــد فــوالد و در 
شاخص هایی نظیر بهره وری انرژی، هنوز از رقبای 

جهانی عقب هستند.
اطالعــات  شــرکت،   58 ایــن  از  درصــد   91
در  را  گلخانــه ای  گازهــای  انتشــار  و  آب وهــوا 
گزارش هــای رســمی خــود افشــا کرده انــد. بیش از 
نیمــی از آنها برای کاهش انتشــار اقــدام کرده اند، 
امــا تنهــا 16 درصد تــا کنون به اهداف خود دســت 

یافته اند.
شــرکت  شــش  تنهــا  حــال،  همیــن  در 

»اعالمیه های آب و هوایی« رســمی صادر کرده اند، 
از جمله ژنراتورهای غول پیکر برق مانند هوآننگ، 
هوآدیــان و داتانــگ که همگی متعهد شــده اند که 
کاهش انتشار گازهای گلخانه ای را تا سال 2025 

و زودتر از 2030 به اوج خود برسانند. 
ســه شــرکت دیگــر شــامل بائــو آیــرون انــد 
اســتیل، بزرگترین فوالدســاز چیــن و همچنین دو 
شــرکت بــزرگ نفــت و گاز پتــرو چینا و ســینوپک، 
همگی قول داده اند که انتشار گازهای گلخانه ای 
را بــه صفــر خالــص برســانند. ایــن اتفاق در ســال 
2050 و  یــک دهــه زودتــر از هدفگــذاری ملــی رخ 

خواهد داد.
کــه  ســینوپک   ،IPE داده هــای  اســاس  بــر 
باالترین امتیاز را در میان شرکت های دولتی چین 
در زمینه افشای داده ها، اهداف و اقدامات خاص 
مرتبط با تغییرات اقلیمی کسب کرده است، پس 
از شــرکت هایی مانند دل و اپل در رتبه 35 جهان 

قرار دارد.
ادامه در صفحه 4

تقالی شرکت های دولتی چین برای هماهنگ کردن شعارهای اقلیمی پکن با واقعیت 
میانگین امتیاز شرکت های دولتی چین در زمینه افشای داده ها، اهداف و اقدامات خاص مرتبط با تغییرات اقلیمی، به طور قابل توجهی کمتر از 

سایر نقاط جهان است

ترجمه: محمود نواب مطلق

از کوپ یک در سال ۱۹۹۵)۱۳۷4( در برلین 
پاریــس در ســال ۲۰۱۵)۱۳۹4(  تــا کــوپ ۲۱ در 
تاریــخ شــاهد  کــوپ ۲۶ در گالســکو،  اکنــون  و 
وعده های عمل شده و نشده بسیاری بوده است. 
مهم ترین رویدادهای ۲۵ اجالس گذشــته به این 

شرح است:
۱۹۹۵)۱۳۷4(، کــوپ یــک در برلیــن: در این 
کنفرانس  19۷ کشور جهان در آن گردهم آمدند. 
کشــورهایی که ســه ســال قبل از آن کنوانســیون 
تغییــرات  مــورد  در  ملــل  ســازمان  چارچــوب 
آب و هوایــی را امضــاء کــرده بودنــد. در رأس ایــن 
اجــالس آنگال مرکل، وزیر محیط زیســت آن زمان 

آلمان قرار داشت.
اگرچــه  کــوپ ۳ در کیوتــو:   ،)۱۳۷۶(۱۹۹۷
اجالس هــای کوپ تــا این تاریخ نکته قابل توجهی 
نداشــتند؛ اجــالس کیوتــو منجــر بــه امضــای یــک 
توافقنامــه مشــهور به توافقنامه کیوتو شــد که بر 
اســاس آن کشــورهای توسعه یافته متعهد شدند 
بین سال های 2008 تا 2012 )138۷ تا 1391( پنج 
درصد از انتشــار گازهای گلخانه ای خود را کاهش 
دهنــد. امــا چیــن و آمریکا این توافقنامــه را امضاء 

نکردند.
انــواع  بالــی:  در  کــوپ۱۳   )۱۳۸۶(  ۲۰۰۷
پدیده هــای اقلیمی حادی که تــا آن زمان در جهان 
به وجود آمده بود، نتواست وجدان ها را بیدارکند؛ 
چراکه از اجالس کیوتو تا این سال هیچ دستاورد 
قابل قبولی در این زمینه مشــاهده نشــده اســت. 
اما در اجالس بالی همگان اذعان کردند که عالئم 
تغییــرات آب و هوایــی غیرقابــل انــکار اســت و لذا 

»برنامه اقدام عملی بالی « به تصویب رسید. 
ایــن  کپنهــاگ:  در  کــوپ ۱۵   )۱۳۸۸(۲۰۰۹
اجــالس امیــد زیــادی بــه تصویــب توافقنامه هــای 
الزام آور داشت اما با موانعی که کشورهایی نظیر 
چین، آمریکا، هند، برزیل و آفریقای جنوبی بر سر 
راه آن ایجاد کردند نهایتا به تدوین یک توافقنامه 

غیرالزام آور منتهی شد.
۲۰۱۰ )۱۳۸۹( کــوپ ۱۶ در کانکــون: در ایــن 
ســال صندوق ســبز برای آب وهوا به وجود آمد. در 
ایــن صنــدوق ســاالنه حداکثر تــا 100 میلیــارد دالر 
بــرای حمایــت از کشــورهای در حال توســعه ای که 
بیشترین تأثیر را از تغییرات آب وهوایی می پذیرند، 

جمع آوری می شود.
۲۰۱۳ )۱۳۹۲( کــوپ ۱۹ در ورشــو: در ایــن 

اجــالس نیــز کشــورهای بســیاری 
الــزام آور  توافقنامــه  تصویــب  بــا 
از  بســیاری  و  کردنــد  مخالفــت 
ایــن  بــه  مردم نهــاد  ســازمان های 

کشورها اعتراض کردند.
در   ۲۱ کــوپ   )۱۳۹4(۲۰۱۵
پاریــس: در ایــن اجــالس توافقــی 
تاریخــی در مــورد تغییرات اقلیمی 
کشــور   19۷ رســید:  تصویــب  بــه 

متعهــد شــدند افزایــش گرمــای کــره زمیــن را در 
مقایسه با دوران پیش از صنعتی شدن؛ تا زیر دو 
درجه سانتیگراد حفظ کنند. برای این کاراستفاده 
از سوخت های فسیلی مثل نفت، گاز و کربن باید 
کاهش یابد. تا این زمان توافقی به این اهمیت به 

تصویب نرسیده بود.
ایــن  در  ۲۰۱۹)۱۳۹۸( کــوپ۲۵در مادریــد: 
ســال بــه دالیــل سیاســی برگــزاری ایــن اجــالس 
از شــیلی بــه اســپانیا منتقــل شــد. اســپانیا موفق 
می شــود در زمــان مقــرر اجالس را برگــزار کند؛ اما 
هیــچ موفقیتی در ایــن اجالس، حتی در مورد یک 
نظــام ســهمیه بندی جهانی برای انتشــار کربن، به 

دست نیامد.
گالســکو:  در   ۲۶ کــوپ   )۱4۰۰(  ۲۰۲۱
همه گیــری کرونــا یک ســال برگزاری اجــالس را به 
تعویق انداخت. همگان بی صبرانه در انتظار نتایج 

این اجالس به سر می برند.

در گالسکو چه خبر است
بــه همــان انــدازه کــه تغییــرات آب و هوایــی 
ناهنجــار شــده اســت، انتظــارات جامعــه بشــری 
از رهبــران جهــان نیــز باالتــر رفتــه اســت. پــس از 
امیدهــای بربادرفتــه در ایــن خصــوص در اجــالس 
گــروه بیســت، 120 تــن از رهبــران جهــان خــود را 
بــه گالســکو رســانده اند تــا از دوشــنبه اول نوامبــر 
ملــل  ســازمان  اجــالس  26امیــن  در  آبــان(   10  (
بــرای بررســی وضــع آب وهوای کره خاکی شــرکت 
کننــد. ایــن اجالس دو هفته به طــول می انجامد. 
»بوریــس جانســون«، نخســت وزیر انگلیــس، در 
مراســم افتتاحیــه ایــن اجــالس هشــدار داد: »هر 
گونه شکست در این اجالس منجر به بروز خشم 
جهانی و تنش های غیر قابل کنترل خواهد شد.« 
بــه عقیــده او، ایــن اجــالس آخریــن شــانس بــرای 
رســیدن به راه حل های مهم در خصوص مبارزه با 

تغییرات اقلیمی محسوب می شود.

»آنتونیــو گوتــروش«، دبیــر 
ایــن  در  نیــز  ملــل،  ســازمان  کل 
اجالس با ابراز نگرانی شــدید خود 
از وضع اقلیمی جهان گفت: »برای 
نجــات بشــریت از فاجعــه تأثیرات 
اقلیمی باید گفت دیگر بس است. 
نابودی تنوع زیســتی با کربن بس 
است، نابودی خودمان بس است، 
بــس  طبیعــت  انگاشــتن  توالــت 
اســت، اســتفاده بــی چــون وچــرا از منابــع طبیعی 
تــا اعمــاق آن بــس اســت. مــا بــه دســت خودمــان 
گورهایمــان را می کنیــم.«  رهبران ســایر کشــورها 
نیز به نوبه خود از تریبون این اجالس نگرانی های 
خود را فقط بیان کردند؛ اما هیچ یک تعهد جدیدی 
بــرای مبارزه با تغییرات اقلیمی اعالم نکردند. این 
در حالیست که بر اساس آمار سازمان ملل متحد 
اگــر تعهــدات حــدود 200 کشــوری کــه توافقنامــه 
پاریــس را امضــاء کرده بودند، عملی می شــد، باز 
هم گرمایش زمین با افزایش فاجعه بار 2/۷ درجه 

سانتیگرادی مواجه می بود.
 »نارِنــدِرا مــودی«، نخســت وزیر هند نیز که 
کشــورش بر اساس توافقنامه پاریس می بایست 
تعهــدات خــود را در این زمینــه افزایش دهد صرفا 
بــه ابــراز نگرانی بســنده کرد و گفــت: »امروز برای 
نجــات بشــریت باید قدم های بزرگــی برداریم.« او 
نیز برکاهش انتشــار گازهای گلخانه ای تأکید کرد 
اما نه تا ســال 2050)1۴29( بلکه تا بیســت ســال 

بعد از آن تا سال 20۷0)1۴۴9(. 
انتشــار  و  تولیــد  در  کشــور  اولیــن  چیــن، 
را   )1۴39(2060 ســال  نیــز  گلخانــه ای،  گازهــای 
بــرای کربــن زدایی کامل خود انتخاب کرده اســت. 
البتــه شــی جین پینــگ، رئیس جمهــوری چین، در 
گالســکو حضور نیافت و صرفــا مجددا بر تعهدات 
اقلیمــی خــود کــه در مقایســه بــا ســال گذشــته 
نیــز تغییــری نکــرده بــود، تأکیــد داشــت. ایــن در 
حالیست که آمریکا پس از  بازگشت به توافقنامه 
زیســت محیطی پاریــس در دوره ریاســت جمهوری 
جو بایدن، خواستار تحرک بیشتر آن شده است.

 در حالــی کــه برخــی کشــورها بــه تحــرکات 
بیشــتر در ســرمایه گذاری های مربوط بــه مبارزه با 
تغییرات آب و هوایی روی خوش نشان نمی دهند؛ 
جــو بایــدن آن را فرصتی باورنکردنــی برای اقتصاد 
جهانی می خواند. او اطمینان خاطر داد که دولتش 
پــس از بازگشــت بــه  عهدنامــه پاریس کــه دونالد 

ترامپ  از آن خارج شده بود، ثابت خواهد کرد که 
چگونه به آن عمل می کند. 

»امانوئل مکرون«، رئیس جمهوری فرانسه، 
نیــز خطــاب بــه چیــن و روســیه کــه از بزرگتریــن 
انتشــاردهندگان گازهــای گلخانــه ای در جهان اند، 
از آنــان خواســت ظــرف مــدت پانــزده روزه برگزاری 
اجــالس کــوپ 26 تالش هــای خــود را بــرای مبارزه 
بیشــتر و باکیفیت تــر بــا تغییــرات آب وهوایــی بــه 
کار بندنــد.  موضــوع داغ دیگــر این اجــالس وعده 
کمک هــای 100 میلیــارد دالری ســاالنه مصــوب از 
ســال 2020 )1399( به کشــورهای درحال توسعه 
که عالوه بر تأثیرپذیری از مخاطرات اقلیمی دچار 
همه گیــری کرونــا نیــز شــده اند، اســت؛ وعــده ای 
بــه آن را عمــل  کــه تاکنــون دولت هــای ثرومنــد 
نکرده انــد. کشــورهای بســیاری قربانــی تغییــرات 
اقلیمــی بــه  دلیــل تشــدید اختالفــات کشــورهای 
عامــل گرمایــش شــده اند و این در حالی اســت که 
شــروع این کمک ها از سال 2020)1399( به سال 
نخســت وزیر  اســت.  کــرده  تغییــر   )1۴02(2023
باربــادوس میاموتلــی روز دوشــنبه در این اجالس 
گفــت: » مابــرای زنــده ماندن نیــاز داریم گرمایش 
زمین به حداکثر یک ونیم درجه سانتیگراد محدود 
شــود. افزایــش دو درجــه ای درحقیقت محکومیت 
باربــودا،  آنتیــگا،  کشــورهای  ســاکنان  مــرگ  بــه 
جزایــر مالدیــو، فیجــی، کنیــا، موزامبیک، ســومائو 
و باربــاد خواهــد بــود. مــا ایــن محکومیــت به مرگ 
را نمی خواهیــم و می خواهیــم صــد ســال آینــده را 
ببینیم. ما اینجا آمده ایم تا بگوییم تالشهای تان را 

دوبرابر کنید، تالشهای تان را دوبرابر کنید.«
تمامی وعده های اجالس گالسکو در معرض 
دیــد هــزاران فعال محیط زیســت قــرار دارد که به 
رغم محدویت ها و خطرات کرونا از سراســر جهان 
به این شهر آمده اند. گرتا تونبرگ، نماینده جوانان 
فعــال در حــوزه حمایــت از کــره خاکــی کــه با قطار 
شــنبه به گالســکو آمده اســت، می گوید:» حرف و 
ســخن بــس اســت، بهره کشــی بی رویه از مــردم و 
طبیعت بس است.« جوانان مدافع محیط زیست 
طــی نامــه ای سرگشــاده کــه بــه صورت مجــازی به 
امضــای میلیون هــا نفر رســیده اســت  و عنوان آن 
صرفا یک پیام با عنوان »خیانت« است، خطاب به 
رهبران جهان اعالم کرده اند: »به عنوان ســاکنان 
ایــن کــره خاکی از شــما می خواهیم کــه به فوریت 

کاری بکنید. نه سال دیگر، نه ماه دیگر، اآلن«
منبع: یورونیوز
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هوالرزاق

چرا آمارهای رسمی در ایران با هم سر سازگاری 
ندارند

اکرم رضائی نژاد

رئیس انجمن بالکچین: بانک مرکزی صالحیت 
تهیه آیین نامه استخراج رمزارز را ندارد

چندســالی اســت کــه بــازار مســکن 
بــا چالش هــای مختلفــی همچــون حبــاب، 
نوســانات قیمتــی و… گــره خــورده و دراین 
هیاهــو، آمــار متناقــض در حــوزه مســکن 
خود سردرگمی فعاالن و مردم را دوچندان 
کــرده اســت. روایت متفــاوت مرکــز آمار و 
بانک مرکزی از بازار مسکن تهران در آمار 
مهــر امســال هم ادامــه پیدا کرده اســت و 

آمار این دو نهاد در برخی مولفه ها تفاوت فاحشی داشت.
در ایــران، آمــار مربــوط بــه حــوزه مســکن از ســوی 
نهادهای مختلف از جمله مرکز آمار، بانک مرکزی، اتحادیه 
مشــاوران امالک و وزارت راه وشهرســازی ارائه می شــود که 
هر کدام نیز با دیگری مغایرت دارد. این در حالی است که 
تولیــد آمــار در نهادهای مختلف، ثمره ای جز مــوازی کاری و 
بی اعتمــادی افکار عمومی و فعــاالن حوزه های اقتصادی به 

آمارهای رسمی ندارد. 
بــرای نمونــه، مقایســه گزارش های مرکز آمــار و بانک 
مرکــزی کــه هر دو قطعاً از متخصصان آمــاری در تهیه آمار 
بهــره می برند، نشــان می دهد که تناقض های قابل توجهی 
بین داده های این دو نهاد وجود دارد. به عنوان مثال شنبه 
همیــن هفتــه بانــک مرکزی گزارشــی از بازار مســکن تهران 
منتشر کرد مبنی بر اینکه »متوسط قيمت خريد و فروش 
يک متر مربع زيربنای واحد مسکونی معامله شده از طريق 
بنگاه هــای معامالت ملکی شــهر تهران در مهر ســال جاری 
316.3 ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل 0.2 درصد 

کاهش نشان می دهد.«
بر اســاس گــزارش بانک مرکزی، »در مهرســال جاری 
تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران به حدود 
5.5 هزار واحد مســکونی رســيد که نســبت به ماه قبل و 
ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 29.8 و 36.8 درصد 
کاهــش نشــان می دهــد. همچنین روند نزولی رشــد نقطه 
به نقطه قیمت مسکن معامله شده در شهر تهران در ماه 
گذشته تداوم یافت. بر این اساس متوسط قیمت یک متر 
مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران در 
مهر سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل 18.۴ درصد 
افزایش یافته اســت؛ این در حالی اســت که رشــد این نرخ 
در فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور1۴00 
به ترتیب، 91.۷،  69.۷، 56.6 و ۴3.۷، 3۴ و 30.5 درصد 

بوده است.«
روزدوشنبه، یعنی درست دو روز بعد از انتشار گزارش 
بانک مرکزی، مرکز آمار نیز گزارشــی از بازار مســکن تهران 
منتشــر کرد که براســاس آن »تورم ماهانه قیمت مســکن 
شــهر تهران در مهر امســال نســبت به شهریور امسال ۴.۷ 

درصد افزایش داشته است«.
بــه گزارش مرکــز آمار، »در مهر١۴٠٠ شــاخص قیمت 
مسکن در شهر تهران )بر اساس ماه پایه فروردین ١٣٩5( 
بــه عدد ۷۷8.6 رســیده که نســبت بــه ماه قبــل )6.٧5٢(، 
3.5 درصــد افزایــش داشــته اســت. نــرخ تورم نقطــه ای در 
مهــر ١۴٠٠ بــه عــدد 22.۴ درصــد رســیده اســت؛ یعنی باید 
خریــداران بــرای خریــد یــک واحد مســکونی در شــهر تهران 
نســبت به مهر ١٣٩٩، به طور متوســط 22.۴ درصد بیشتر 
پرداخت کنند. تورم نقطه ای این ماه در مقایسه با ماه قبل 
)٢٣.٨(، حــدود 1.۴ واحــد درصــد کاهش یافته اســت. نرخ 
تورم ماهانه در مهر١۴٠٠ به عدد 3.5 درصد رسیده است. 
تــورم ماهانــه مهــر در مقایســه با همین اطــالع در ماه قبل 

)1.2- درصد(، ۴.۷ واحد درصد افزایش داشته است.«
وجــود تعارض هــای فاحــش در آمــار منابــع مختلــف، 
می توانــد تبعاتــی غیــر قابــل جبران بــرای اقتصاد کشــور به 
ارمغان بیاورد؛ چراکه آمار، زمینه ساز اقدامات و تصمیمات 
هســتند. آمــار رســمی قــرار اســت روایتــی دقیــق از اوضــاع 
کشور را بیان کنند؛ بنابراین هرچه این آمار دقیق تر باشد، 
تســلط تصمیم ســازان، فعــاالن اقتصــادی و شــهروندان بــه 
اوضاع موجود بیشتر و به تبع آن، تصمیم های مناسب تری 
اتخــاذ خواهــد شــد.  بنابراین باید ریشــه های بروز مشــکل 

آمارهای متناقض شناسایی و برای حل آن 
اقــدام جــدی صورت گیــرد. مطمئناً با حذف 
موازی کاری موجود و صرف وقت و انرژی در 
تکمیل زیرساخت های آماری می توان نتیجه 
بســیار بهتــری را در تصمیم هــای اقتصــادی 

شاهد بود.
در ســال های گذشــته نیــز تعارض هــا 
واختالفــات جــدی بیــن مرکــز آمــار ایــران و 
بانک مرکزی در شــاخص های کالن اقتصادی وجود داشــت 
کــه بعــد از واکنش کارشناســان و تحلیلگــران، این امید به 
وجود آمد که با اصالحات ریشــه ای، مشــکل برطرف شــود 
امــا همچنــان ردپــای این تناقضــات در آمارهای ســال 1۴00 
نیز به چشم می خورد؛ همچنان که مرکز آمار و بانک مرکزی 
بــا ســه روز فاصلــه آمــاری از بازار مســکن تهــران مربوط به 
مهــر امســال را منتشــر کردند کــه اختالفات فاحشــی دارد.  
اختالف آماری در شاخص های کالن اقتصادی سال هاست 
که پابرجاست و مربوط به یک حوزه یا یک سال نمی شود. 
بــه عنــوان مثــال در آمار رشــد اقتصادی ســال 98 نیز که از 
ســوی دو نهــاد اعــالم شــد، مرکز آمار رشــد دو بخش نفتی 
و غیرنفتــی را منفــی امــا بانــک مرکــزی رشــد بــدون نفت را 
مثبــت گــزارش کــرده بــود.  طبق گــزارش مرکز آمار رشــد با 
نفــت منفــی هفت و بدون نفت منفــی 0.6 درصد بود ولی 
بانک مرکزی منفی 6.5 درصد برای رشد با نفت و مثبت 1.1 

درصد برای بدون نفت گزارش کرد.
ایــن اتفاقــات موجــب شــد کــه شــورای عالــی آمــار در 
راســتای حذف موازی کاری آماری، بانک مرکزی را از انتشــار 
خبرهای مربوط به تورم، رشد اقتصادی و حساب های ملی 

منع کند
در مصوبــه ای کــه شــورای عالی آمــار در 22 مرداد 98 
بــا حضــور نماینــده بانــک مرکــزی ابــالغ کــرد، آمــده اســت: 
»یگانه مرجع تهیه، تولید، اعالم و انتشــار آمارهای رســمی 
حساب های ملی )رشد اقتصادی( و شاخصه ای قیمت )نرخ 
تــورم( طبــق قانــون، مرکــز آمار ایران اســت و در این راســتا 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است اطالعات 
محاســبات ملــی تولیدی خود را در اختیار مرکــز آمار ایران؛ 
برای بهره برداری در تولید و انتشار آمار رسمی حساب های 

ملی کشور، قرار دهد«. 
بــر اســاس مــاده 10 قانــون احــکام دائمــی برنامه های 
توسعه کشور، به  منظور یکپارچه سازی و ساماندهی و رفع 
مــوازی کاری در نظــام آماری کشــور، مرکز آمــار ایران مرجع 
رســمی تهیه، اعالم و انتشــار آمارهای رســمی کشور است. 
همچنیــن مرکــز آمــار ایــران بایــد با همــکاری دســتگاه های 
اجرائــی نســبت بــه تهیــه برنامه ملــی آمار کشــور مبتنی بر 
فناوری هــای نویــن با رعایت اســتانداردها و ضوابط تولید و 
انتشار آمارهای رسمی استقرار نظام آمارهای ثبتی، اقدام 
کند.  این برنامه نیز با پیشــنهاد مرکز آمار ایران و تصویب 
شورای عالی آمار ایران برای دستگاه اجرائی الزم االجراست، 
امــا در بنــد )پ( مــاده 10 آمــده اســت دســتگاه های اجرائی 
مانند بانک مرکزی مکلف اند در حدود وظایف قانونی خود 
و در چارچــوب ضوابــط و اســتانداردهای شــورای عالی آمار، 
آمارهــای تخصصــی حــوزه مربــوط به خــود را تولیــد و اعالم 
کنند. همان طــور کــه در متــن قانــون مشــخص اســت بانک 
مرکزی نیز مجوز انتشار آمارهای مربوط به خود را پیدا کرده 
اســت. اما یک شــرط نیز در این قانون گنجانده شده است 
کــه توجــه به آن گره نهایی ابهامات مربوط به قانون احکام 

دائمی توسعه را برطرف خواهد کرد. 
از ایــن منظــر قانون احکام دائمی توســعه ابهــام دارد 
که مقرر کرده اســت مرکز آمار ایران مرجع رســمی انتشــار 
آمارهای کشور است، اما بانک مرکزی نیز مجوز انتشار آمار 
را در چارچوب مصوبات شــورای عالی آمار دارد. اما با توجه 
به اینکه قانون قید مصوبات شورای عالی آمار را برای انتشار 
آمارهــای بانــک مرکزی لحاظ کرده اســت، بر این اســاس با 
مصوبه جدید شورای عالی آمار، بانک مرکزی باید آمارهای 

تولیدی خود را در اختیار مرکز آمار قرار دهد.

رئیس انجمن بالک چین ایران معتقد است بانک 
از  بهره بــرداری  آیین نامــه  تدویــن  مســئولیت  مرکــزی 

رمزارز را باید یک شورای فرابخشی بر عهده بگیرد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، عبــاس آشــتیانی امروز 
در نشســتی خبری اظهار کرد: باید شــورایی متشــکل از 
نماینــدگان بخــش خصوصی و حاکمیتی تشــکیل شــده 
بــه بخش هــای  و  تاییــد  را  و ماهیــت رمزنــگاری شــده 

رگوالتوری به منظور اجرا و صدور مجوزها ابالغ کنند.
ایــن فعــال صنفــی صنعــت دیجیتــال یــادآور شــد: 
بانــک مرکــزی در جایگاهــی نیســت کــه آیین نامه هــای 
ماینینــگ را تنظیــم کنــد و صالحیــت ایــن کار را نــدارد. 
دارایی دیجیتال یک بازار هم ارز با سایر دارایی ها است 
و محــدود بــه یــک دســتگاه یــا نهــاد خاص نمی شــود که 

سازمان بورس یا بانک مرکزی متولی آن باشند.
»صرافــی  اســم  بــه  چیــزی  داد:  ادامــه  آشــتیانی 
رمــزارز« نداریــم بلکه واســطه ها و ســکوهای تبدیل ارز 
دیجیتــال بــه ریــال هســتند کــه البتــه کمــک کرده اند تا 
دارایی های دیجیتال مردم که رمزارز خریداری کرده اند، 

به سمت صرافی های خارجی منتقل نشود.
وی افــزود: مــا معتقدیــم الزامــات را بایــد نهادهای 
فرابخشــی و رگوالتورهــا تعییــن کننــد و اجــازه دهنــد 
کســب وکارها خودشــان بازار را بیابند. ما با مجوزمحور 
بــودن کســب و کار تبدیــل رمــزارز دیجیتــال مشــکلی 
نداریــم؛ امــا کســانی کــه معتقــد بــه مجوزمحــور بــودن 
هســتند، باید ریســک تحریم شــدن آن را هم بپذیرند. 
هرگونــه صــدور مجــوز بــه معنی برجسته ســازی کســب 
و کار اســت کــه ایــن برجسته ســازی بــا خــود، تحریــم 
دارایی هــای دیجیتــال را در پــی خواهــد داشــت. اگــر به 
صرافی ها مجوز تبدیل رمزارز داده شــود، ممکن اســت 

دارایی های مردم مشمول تحریم شوند.
مدیرعامــل انجمــن بالک چیــن در پاســخ به ســوال 
خبرنــگار مهــر مبنــی بــر اظهارنظــر رئیــس اســبق بانــک 
مرکــزی مبنــی بــر صدور رمــز ارز ملــی خاطرنشــان کرد: 
وقتــی بانــک مرکــزی اعــالم می کنــد قــرار اســت رمــزارز 
داخلــی تولیــد شــود بــه ایــن معنــی اســت کــه شــکل 
جدیــدی از ریــال تولید خواهد شــد که شــکل جدیدی از 
دارایی های مردم است و »رمز ریال« می تواند شفافیت 
مالــی را تســهیل کنــد اما رمــزارز ملی نمی تواند مشــکل 
نقــل و انتقــال فعلــی ریــال بانکــی را حــل کنــد و ممکن 

است تابع تحریم ها شود.
بــرق  مصــرف  بــودن  بــاال  خصــوص  در  آشــتیانی 
رمزارزهــا اظهــار کــرد: تعرفــه فعلــی هــر وات ماینینــگ 
1۷0 تومان اســت و این گونه که گفته می شــود رمزارزها 
بــرق زیــادی مصرف می کننــد، مورد قبول ما نیســت. ما 
معتقدیــم بــرآورد بــرق مصرفــی ماینینــگ اعــم از مجــاز 
و غیرمجــاز 650 تــا ۷00 مــگاوات اســت و رقــم 2000 

مگاوات را قبول نداریم.
او در ادامــه گفــت: اقتصاد دیجیتال در کشــورهای 
تــا ســال 98  همســایه مــا در حــال رشــد اســت و مــا 
جایــگاه خوبــی در ایــن حــوزه در منطقــه داشــتیم اما به 
دلیــل برخی اهمال کاری ها، مشــکالتی در حوزه اقتصاد 
دیجیتــال از جملــه رمزارزهــا اعــم از تبــادل آنهــا، صدور 

مجوزها و تعرفه های آن وجود دارد.
مدیرعامــل انجمــن بالک چین با بیــان اینکه وزارت 
صمــت پنجــره اعطــای مجــوز بهره بــرداری از ماینرهــا و 
اســتخراج رمزارز را بسته است، گفت: این اتفاق سبب 
شده است تا کسانی که مایل به سرمایه گذاری در این 

حوزه هستند، نتوانند فعالیتی داشته باشند.
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رئیس اتحادیه فروشندگان چرم: قوانین چک های 
صیادی دردسرساز شده است

لــوازم و چــرم فروشــندگان اتحادیــه رئیــس
کفشتهرانمیگویدکهچکهایصیادباعثشده

تاعمالکسبوکارهاقفلشود.
گذشــته،  مــاه   ۲۰ در  گفــت:  حیاتــی  ســعید 
مــدارس، دانشــگاه ها و ورزشــگاه ها تعطیــل بودنــد. 
از زمانــی کــه ایــن مراکــز تعطیــل شــده خریــد کفش 
و کیف هم کاهش بســیار شــدیدی داشــته و در کنار 
این ها، تعطیلی مراسم های عروسی و دیدوبازدید ها 
نیز کار و کاسبی تولیدکنندگان را کساد کرده است.
کوچــک  کارگاه هــای  کرونــا  پاندمــی  در  گفــت: 
بیشترین آسیب را دیدند، بیشتر آنها تعطیل شدند و 
کارگاه های بزرگ هم به حالت نیمه تعطیل درآمدند.

حیاتــی افــزود: فروشــندگی چــرم و محصــوالت 
مربــوط بــه آن فصلــی اســت. اگــر فصلی را از دســت 
بدهیــم فصل هــای دیگــر را نیــز از دســت داده ایم به 
طور مثال فروش کفش در فصل تابستان با زمستان 
و بهــار متفــاوت اســت. اگــر فروشــنده ای محصوالت 
بهاره را نفروشد دیگر نمی تواند به فروش دیگر ایام 
سال فکر کند. چون نقدینگی برای خرید محصوالت 

تابستانی و ... ندارد.
رئیس اتحادیه فروشندگان چرم و لوازم کفش 
تهــران گفــت: صنــف ما بــازار پاییز را به دلیل شــیوع 
بیماری کرونا، دو سال است که از دست داده است، 
امیدواریم با واکسیناسیون عمومی در سراسر کشور 
ریشه این بیماری کنده شود و ما نیز به روزهای اوج 

خود بازگردیم.

چکهایصیادازکرونابدتراست
حیاتــی گفــت: کرونــا هرچــه بــود گذشــت و در 
حال ســپری شــدن اســت اما در کســب و کار هر روز 
یــک مشــکل وجــود دارد، آن چیزی کــه از کرونا بدتر 
اســت تصمیماتی اســت که به صورت خلق الســاعه و 
لحظه ای گرفته می شود، مثل همین چک های صیاد.
او ادامــه داد: صنــف مــا بــا چک هــای بلندمدت 
ســروکار دارد. کســی نقــد خریــد نمی کنــد. چک های 
صیاد باعث شــده تا عمال کســب و کارها قفل شــود. 
بســیاری از کاســب ها طــرز کار بــا ایــن اپلیکیشــن ها 

را نمی دانند. سیســتم بانک ها قطع می شــود و هزار 
دردســر دیگــر. کرونــا هرچــه بــود خــوب یــا بــد مــا با 
آن ســاختیم و تــا االن دوام آوردیــم امــا دیگــر نبایــد 
بــا ایــن قوانیــن در ایــن اوضــاع بحرانی دســت و پای 
مــا را ببندنــد. هر زمان به شــرایط ایده آل رســیدیم و 
از بحــران خــارج شــدیم با آموزش و بسترســازی این 
کارهــا را انجــام دهنــد نــه االن کــه در بحــران کرونــا 

قرار داریم.
رئیس اتحادیه فروشندگان چرم و لوازم کفش 
تهــران ادامــه داد: در پاندمــی کرونــا حمایت چندانی 
از ســوی دولت شــکل نگرفت. ابتدای شیوع ویروس 
کرونــا وامــی را به نــام وام »کارا« پرداخت می کردند 
که فقط چند نفر دریافت کردند. به نظر من آن وام 
بــه هیــچ عنوان برای کاســب کاربرد نداشــت بلکه او 

را بدهکارتر می کرد.
حیاتــی تصریــح کــرد: بنــا بــر گــزارش ســازمان 
تامیــن اجتماعــی، ۳۰درصــد از کارگــر بابت حق بیمه 
دریافــت می کننــد اما ۳ درصد بابــت درمان به کارگر 

ارائه نمی شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان چرم و لوازم کفش 
تهران ادامه داد: اگر بنا به کمک بود، تامین اجتماعی 
بایــد حق بیمه را شــش ماه دیرتــر می گرفت، مالیات 
دریافت نمی شد یا با تخفیف دریافت می شد اما در 
بحبوحــه کرونــا حتــی یکی از کمیســیون های مالیاتی 
کار خودشــان را بــرای اخذ مالیــات تعطیل نکرد. این 

یعنی هیچ حمایتی از بخش خصوصی نشد.
او در ادامه از افزایش قیمت مواد اولیه صحبت 
کرد و گفت: یک کفش از ۵۰ قطعه ساخته می شود 
یعنــی بــرای تولید یک کفش بیــش از ۵۰ ماده اولیه 
الزم اســت، پس گرانی مواد اولیه و ترخیص نشــدن 

این ها از گمرک خود عامل افزایش قیمت است.
رئیس اتحادیه فروشندگان چرم و لوازم کفش 
تهــران در پایــان گفــت: قبــل از کرونــا بــه کشــورهای 
عراق و افغانســتان صادرات داشــتیم که امروز کمتر 
شــده اســت از طرفــی چــون مــواد اولیــه گرانتــر تهیه 
و  می شــود  بیشــتر  هــم  محصــول  قیمــت  می شــود 

خریدار به محصوالت چینی تمایل پیدا می کند.

استاندار تهران اعالم کرد: بررسی فعالیت اصناف بعد 
از ۱۲ شــب؛ در صورت نیاز
اســتاندارتهــرانعنــوانکــردکــهاگــرصنفــی
اعــالمکنــدکــهازنظــرمحــلیازمــانارائــهخدمت
بــهزمــانفعالیــتبیشــتریاحتیــاجداردمیتوانیــم

بررسیکردهونتیجهرااعالمکنیم.
از  بازدیــد  حاشــیه  در  منصــوری  محســن 
کارخانه هــا و واحدهــای صنعتــی مــالرد اظهــار کــرد: 
تهــران  اســتان  مســتعد  شهرســتان های  از  مــالرد 
اســت. ما در غرب اســتان تهران از نظر ســرانه هایی 
مثــل آموزشــی، بهداشــتی و امنیتــی دچــار مشــکل 
هســتیم. در ایــن حــال که ظرفیت ویــژه ای از صنعت 
و اقتصاد در این جا وجود دارد مشــکالتی هم وجود 
دارد. او ادامــه داد: برخــی از ایــن مشــکالت صنعــت 
دغدغــه عمومی صنایع اســتان تهران اســت از جمله 
مشــکالت شــعاع ۱۲۰ کیلومتری که نفس واحدهای 
اســتان تهران را گرفته اســت. مشکالتی که در حوزه 
تغییــر کاربری اراضی کشــاورزی وجود دارد. موضوع 
محدودیــت شــعاع ۱۲۰کیلومتر قانون اســت. در یک 
دوره ای ۶ بند با امضای رئیس سازمان محیط زیست 
و وزیر صمت برای اصالح این قانون پیشنهاد دادند. 
یک بند از این بین در کارگروه مقررات زدایی تصویب 
شــد کــه فقــط بخشــی از کار بــوده اســت تــا بتواننــد 

افزایش ظرفیت داشته باشند بدون تغییر در عرصه 
و نوع تولید، اما مسئله فراتر از این موضوع است.

بهداشــت  حــوزه  در  گفــت:  تهــران  اســتاندار 
و درمــان هــم بیمارســتان خوبــی بــا زیربنــای ۱۴هزار 
متر مربع ســاخته شــده و از نظر ســاختمانی تکمیل 
شــده اســت. ۷۰ درصــد تجهیــزات آن تامین شــده و 
مابقی آن هم در اســرع وقت تامین شــود. تعطیلی 
واحدهــای صنفــی در ۱۲شــب قاعــده ای بــوده کــه از 
مدت هــا قبــل وجــود داشــته اســت، امــا اگــر صنفــی 
اعــالم کنــد کــه از نظــر محــل یــا زمــان ارائــه خدمــت 
بــه زمــان فعالیــت بیشــتری احتیــاج دارد مــی توانیم 

بررسی کرده و نتیجه را اعالم کنیم.
او افــزود: مــا نظرمــان را دربــاره لغــو ممنوعیت 
تردد شــبانه در ســتاد ملی مقابله با کرونای اســتان 
تهــران اعــالم کرده ایــم. بحث علمی کردیم و روســای 
دانشــگاه های علــوم پزشــکی تاییــد کردند کــه اجرای 
ایــن طرح کم اثر اســت. االن بایــد درباره این موضوع 
تجدید نظر شــود، اما مســئله ملی اســت که باید در 
ستاد ملی مقابله با کرونا بررسی و نتیجه نهایی آن 
اعالم شود. این پیشنهاد نباید منجر به عادی انگاری 

شرایط شود.

حداکثر قیمت شکر برای مصرف کننده؛  ۱۶هزار تومان 
شــکر و قنــد کارخانجــات انجمــن دبیــر
ایــرانحداکثــرقیمــتشــکریــککیلوگرمــیبــرای

مصرفکنندهنهاییرا۱۶هزارتوماناعالمکرد.
بهمــن دانایی در گفت وگــو با خبرگزاری مهر، با 
انتقاد از مطرح کردن برخی از مباحث غیرکارشناسی 
مبنی بر افزایش قیمت شکر گفت: در روزهای اخیر 
مباحثــی در برخــی ســایت ها و رســانه ها مبنــی بــر 
افزایش قیمت شــکر مطرح شــده که غیرکارشناســی 
است و منجر به ایجاد نابسامانی در بازار می شود.

او با اشــاره به اینکه مصرف شــکر در کشــور به 
شــدت کاهــش پیدا کــرده افزود: اکنــون باید ماهانه 
۱۵۰هــزار تــن شــکر بــه بــازار تزریق می شــد امــا نیاز 
کنونــی بــازار ماهــی حــدوداً ۱۰۰هــزار تن اســت و در 
فصــل تابســتان نیز در حالــی که طبق روال قبل باید 
در مــاه حــدود ۲۲۰ هــزار تــن شــکر بــه بــازار تزریــق 
می کردیــم بــه زحمــت میــزان عرضــه به ۱۶۰هــزار تن 

می رسید.
دبیــر انجمــن کارخانجــات قنــد و شــکر ایــران با 
اشــاره به اینکه قیمت خرید تضمینی چغندر قند در 
اسفند سال گذشته مجدداً افزایش پیدا کرد، افزود: 
این اتفاق به دنبال درخواست انجمن رخ داد چرا که 
قیمت اولیه مناســب نبود و منجر به کاهش شــدید 

تولید می شد.
ایــن فعال بخش خصوصــی توضیح داد: قیمت 
چغنــدر پارســال ۶۰۲ تومــان بــود که بــه ۱۳۰۰تومان 
افزایــش یافت به عبارتی با رشــد ۱۰۷درصدی قیمت 
در ایــن حــوزه مواجــه بودیــم، ضمــن اینکــه ۷۰درصد 
قیمــت تمــام شــده تولیــد شــکر نیــز مربــوط بــه نــرخ 
چغنــدر قنــد اســت. از طرفــی هزینه هــای جانبــی از 
جملــه گاز و بــرق نیــز افزایش پیدا کرده که همه این 
مسائل روی قیمت شکر تأثیرگذار خواهد بود. با این 
حال قیمت این کاال در بازار رشد چشمگیری نداشته 
و با توجه به افزایش هزینه های تولید منطقی بوده 

است.
او بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر قیمــت شــکر 
تولیــد داخــل درب کارخانــه بیــن ۱۲۴۰۰ تــا ۱۲۵۰۰ 
تومــان اســت، گفت: مــا در ماه های اخیــر با افزایش 

شدید قیمت جهانی شکر مواجه بودیم به طوری که 
اگــر بخواهیــم ایــن محصــول را وارد کنیــم قیمت هر 
کیلوگــرم از آن درب کارخانــه بین ۱۶ هزار تا ۱۶,۵۰۰ 

تومان تمام می شود.
دانایــی بــا اشــاره بــه اینکــه شــکر تولیــد داخــل 
۳۵۰۰ تــا ۴ هــزار تومــان از شــکر وارداتــی ارزان تــر 
اســت، گفت: قیمت هر کیلوگرم شــکر بســته بندی 
بــرای مصــرف کننده نهایی باید حداکثر ۱۵ تا ۱۶هزار 
تومــان باشــد و اگــر بــا قیمــت بیــش از ایــن عرضــه 
می شــود ایــراد از سیســتم توزیــع در خرده فروشــی 
اســت کــه بایــد نظــارت و کنتــرل بیشــتری روی آن 

انجام بگیرد.
دبیــر انجمــن کارخانجــات قند و شــکر ایران در 
بخــش دیگــری از ســخنان خــود وضــع تولید شــکر را 
در ســال جــاری مطلــوب عنــوان کرد و گفت: امســال 
مجمــوع تولیــد چغنــدر بهــاره و پاییــزه ۶.۵ میلیــون 
تن اســت که از این میزان ۸۷۰هزار تن شــکر تولید 
می شــود و بــا احتســاب ۷۰۰هــزار تــن اســتحصال از 
۷ میلیــون تــن نیشــکری کــه در ســال جــاری داریــم، 
مجموع تولید شــکر امســال به یک میلیون و ۵۷۰ تا 

یک میلیون و ۵۸۰ هزار تن می رسد.
او تاکیــد کــرد: بــا توجه بــه تولیــد و ذخایری که 
در کشــور داریــم حداقــل تا تابســتان ۱۴۰۱ از واردات 
شــکر بی نیاز خواهیم بود و پیش بینی می شــود بازار 
ایــن کاال باثبــات ترین بازار در بین کاالهای اساســی 

باشد.
دانایــی همچنیــن دربــاره اینکــه انتقاداتــی بــه 
قیمــت خریــد تضمینــی چغنــدر مطــرح شــده و قــرار 
بــود کــه قیمــت ایــن محصــول مجــدداً تغییــر کنــد، 
گفت: پیش جلســه شــورای قیمت گــذاری محصوالت 
اســتراتژیک چنــد روز پیــش برگــزار شــد و در ایــن 
جلســه بحــث بر ســر ایــن بود کــه قیمــت چغندرقند 
بیــن ۲۰۰ تــا ۲۵۰ تومــان افزایــش یابــد و از ۱۴۷۳ 
تومــان و دو ریــال بــه ۱۶۵۰ تــا ۱۷۰۰ تومــان برســد 
کــه پیش بینــی می کنیــم هفتــه آینده این مســاله در 
جلســه هفته آینده شــورای قیمت گذاری محصوالت 

استراتژیک مطرح و نهایی شود.
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رئیــساتحادیهصنفدارنــدگانتعمیرگاه،
اتوســرویس،پاركینــگوكارواشخــودروتهران
تخلفــات تقلبــی، قطعــات افزایــش میگویــد
امدادخودروهــایغیرمجازوافزایشهزینههای
در مردمــی شــکایتهای عمــده از تعمیــرات

اتحادیههستند.
متاســفانه  کــرد:  عنــوان  فقیهــی  محســن 
موجــب  بــازار  در  تقلبــی  یدکــی  لــوازم  افزایــش 
گله منــدی تعمیرگاه هــا و مالــکان خودرو شــده به 
طــوری کــه اتحادیــه روزانه با شــکایت های زیادی 
در ایــن زمینــه مواجــه اســت و حتــی نمایندگــی 
شــرکت های خودروســاز نیــز قطعــات مــورد نیــاز 

خود را به سختی تامین می کنند.
او درباره تامین قطعات خودروهای وارداتی 
بــه  وارداتــی  خودروهــای  اصــل  قطعــات  گفــت: 
ســختی یافت می شــوند؛ اما قطعات تقلبی آن ها 
کــه معمــوال ســاخت کشــور تایوان اســت در بازار 
موجود است که اختالف قیمت زیادی با قطعات 

اصــل دارنــد. البتــه خودروهــای اروپایــی و ژاپنــی 
بــه نــدرت نیــاز بــه تعویــض قطعــه پیــدا می کنند 
امــا قطعــات خودروهــای چینی به ســرعت خراب 

می شوند.
رئیــس اتحادیه صنــف دارنــدگان تعمیرگاه، 
اتوســرویس، پاركینــگ و كارواش خــودرو ادامــه 
بــه  شــکایت ها  ســیل  کــه  دیگــری  مســئله  داد: 
اتحادیــه را بــه همــراه داشــته، امدادخودروهــای 
غیرمجــاز هســتند کــه بــا نصــب قطعــات تقلبــی 

موجب آسیب به خودرو شده اند.
فقیهــی بــا اشــاره بــه اقداماتــی کــه اتحادیه 
بــرای مقابلــه بــا امدادخودروهــای متفرقــه انجام 
داده اســت، بیــان کــرد: از ســال ۹۷ کــه فعالیــت 
امدادخودروهــا زیرنظــر اتحادیه قــرار گرفت تا به 
امروز تنها ۶ شرکت موفق به دریافت مجوز شدند 
و اتحادیــه مرتبــا از طریق رســانه ها، روزنامه های 
کثیراالنتشــار و نصــب بنــر در بزرگراه هــا مردم را 
نســبت به اســتفاده از امدادخودروهــا آگاه کرده 

اســت؛ لــذا اتحادیه کوتاهی در ایــن زمینه نکرده 
امــا بایــد توجــه داشــت که ما بــه تنهایی قــادر به 
نیســتیم  امدادخودروهــای غیرمجــاز  بــا  برخــورد 
بلکه نهادهای نظارتی و دارای قدرت مانند نیروی 
انتظامی و راهور باید آن ها را برای مدتی متوقف 
کرده و اجازه تردد ندهند تا این شرکت ها مجبور 
شــوند زیر نظر شــرکت های مجــاز و اتحادیه قرار 

بگیرند.
امدادخودروهــای  تشــخیص  راه  دربــاره  او 
مجــاز و غیرمجاز تشــریح کرد: امــداد خودروهای 
مجــاز بــا قبولی در آزمون آزمایــش فنی موفق به 
دریافت جواز کســب می شــوند و زیرنظر اتحادیه 
بــه فعالیــت خود ادامــه می دهند. این شــرکت ها 
امدادگــر   ۲۰ حداقــل  و  مشــخص  مــکان  دارای 
بــه  هســتند و کســب مجــوز آن هــا تنهــا منــوط 

داشتن آرم امدادخودرو نیست.
رئیــس اتحادیه صنــف دارنــدگان تعمیرگاه، 
اتوســرویس، پاركینــگ و كارواش خــودرو دربــاره 

نارضایتــی مــردم از افزایش هزینه هــای تعمیرات 
کــه  مجــاز  تعمیرگاه هــای  کــرد:  تصریــح  خــودرو 
نماینده شــرکت های خودروساز هستند عالوه بر 
اتحادیه تحت نظارت شــرکت خودروساز مربوطه 
هستند و همچنین تعمیرگاه های مجهز که دارای 
جواز کسب از اتحادیه هستند به هیچ وجه اجازه 
دریافت قیمتی باالتر از نرخ مصوب را ندارند چرا 
که دســتمزدهای آنها بر اســاس قانون و مقررات 
نظام صنفی تعیین شده است اما تعمیرگاه هایی 
حومــه  و  فرحــزاد  ســعادت آباد،  حاشــیه  در  کــه 
تهرانپــارس قــرار دارنــد و هــر روز نیــز بــر تعــداد 
آن هــا نیــز افــزوده می شــود تعرفه هــای متفاوتــی 
دریافــت می کننــد کــه اتحادیه با همــکاری اماکن 
مرتبا در حال بازرسی هستند و در صورت تخلف 
اقــدام بــه پلمــپ آنهــا می کند. ضمــن اینکه مردم 
هنــگام مراجعــه به هر واحــد تعمیرگاهی باید به 

گواهی کسب تعمیرگاه توجه کنند.

بهگفتهرئیساتحادیهفروشــندگانپرنده
وماهــیتهــران،هرچــهتقاضابرایآالیشمرغ

زیادترباشد،قیمتمرغکاهشمییابد.
رئیــس اتحادیه فروشــندگان پرنــده و ماهی 
تهــران اظهــار کــرد: خوشــبختانه تولیــد مــرغ در 
کشــور و واردات مرغ هــای منجمــد به خوبی و در 
حجم زیاد انجام گرفته از این رو نیاز داخلی برای 

مصرف این نوع از پروتئین کامالً تامین است.
مهــدی یوســف خانی بــا اشــاره بــه افزایــش 
تقاضا در فصول ســرد برای مصرف پروتیئن بیان 

کرد: همیشه فصول سرد تقاضا را برای استفاده 
از پروتئین هــای حیوانــی بیشــتر می کند از این رو 

مصرف ماهی و مرغ بیشتر از گذشته است.
او دربــاره وضــع بــازار ماهــی قــزل آال بیــان 
کــرد: پــرورش ماهــی قزل آال باید در مناطق ســرد 
و آب های بسیار سرد صورت پذیرد اما متاسفانه 
در دو ســال اخیر خشکســالی و نبود باران و برف 
منجر به کمبود آب شد و مناطق را برای پرورش 

ماهی محدود کرد.
بــر  عــالوه  داد:  ادامــه  یوســف خانی 

افزایــش غــذای ماهــی و  و  خشکســالی، گرانــی 
مشــکالت تولیــد بــرق و کمبــود این نــوع از انرژی 
اســت  پــرورش ماهــی بســیار حیاتــی  بــرای  کــه 
بــرای پرورش دهنــدگان آن موجــب گرانــی ماهــی 
قزل آال شد. از سوی دیگر متاسفانه سودجویی و 
فرصت خواهی برخی از افراد منجر شــده پرورش 
این نوع ماهی تنها در دســت عده معدودی قرار 
گیــرد تا با در دســت گرفتــن نبض بازار، قیمت ها 

و فراوانی این محصول را بلوکه کنند .
او علــت گرانــی پــای مرغ را اینگونه تشــریح 

بــرای  کــه فصــل ســرما تقاضــا  آنجایــی  از  کــرد: 
اســتفاده از آالیش های مرغ زیاد می شــود و پای 
مــرغ نیــز از ایــن دســت مصــارف اســت و میــزان 
تقاضا و تولید رابطه بســیار نزدیکی با هم دارند؛ 
بنابرایــن بــه نســبت روزهــای قبــل، قیمــت ایــن 
محصول افزایش یافته اســت، اما این نکته قابل 
تامــل اســت کــه هر چــه تقاضا بــرای آالیش مرغ 
زیادتر باشــد، قیمت مرغ کاهش می یابد. اکنون 
قیمت باالی پای مرغ بر قیمت مرغ اثر کاهشــی 

داشته است.

نماینــدهمــردماراکدرمجلــسدرانتقــاد
ازگرانــیکاالهایاساســیخطاببهوزیرجهاد
کشــاورزیعنــوانکــرد،وعــدهدادیــدکــهقیمت
مــوادلبنــی۱۰درصدکاهشیابــدامانهتنهااین
کاهشقیمتانجامنشدبلکهباافزایشقیمت

نیزروبهروبودیم.
بــه گــزارش ایســنا، محمدحســن آصفری در 

جلســه علنــی دیروز مجلس شــورای اســالمی در 
تذکــر شــفاهی خــود خطــاب بــه رئیس جمهــوری 
دربــاره حــل مســئله بــورس گفــت: وضــع بــورس 
دچار ناهنجاری شده و سرمایه های زندگی مردم 
کــه بــا بی تدبیــری دولــت قبــل وارد بــورس شــد 
اکنون آنها را با مشکل جدی روبه رو کرده است.
نماینــده مــردم اراک و کمیجان و خنداب در 

مجلس از گرانی کاالهای اساسی با انتقاد کرد و 
گفت: وزیر جهاد در این باره وعده داده است که 
قیمت مواد لبنی ۱۰درصد کاهش یابد اما نه تنها 
ایــن کاهــش قیمــت انجام نشــد بلکه بــا افزایش 
قیمــت نیز روبــه رو بودیم لذا اگــر قیمت نهاده ها 
آزاد شــود، قیمــت مــواد پروتئینــی نیــز افزایــش 

خواهد یافت.

دربــاره بــزرگ تهــران انتظامــی فرمانــده
فعالیتاصنافبعدازنیمهشبوزیستشبانه
عنــوانکــردکــهاگــربحــثنظــموآرامــشایــن
موضوعفراهمشودقطعامشکلیوجودندارد.

ســردار حســین رحیمــی در جلســه قــرارگاه 
خدمــات اجتماعــی اســتان تهــران در پاســخ بــه 
سوالی درباره فعالیت اصناف پس از ساعات ۲۴ 
و بــه صورت کلی زیســت شــبانه گفــت: ما اعالم 

کرده ایــم هــر فعالیتــی بعــد از نیمه شــب قبــل از 
اتفاق افتادن باید بحث نظم و آرامش آن فراهم 
شــود. قطعــا اگــر بســترها فراهــم شــود مشــکلی 

وجود ندارد.
فرمانــده انتظامــی تهران بــزرگ گفت: قطعا 
تشــکیل ایــن قــرارگاه جهــادی و پــای کار آمــدن با 
قــدرت آن، می توانــد نقــش بســزائی در مقابلــه 
بــا آســیب های اجتماعــی داشــته باشــد. برهمین 

اســاس نیــروی انتظامی به عنوان مجــری با تمام 
توان در خدمت این قرارگاه خواهد بود.

بــا معتــادان  مبــارزه  اولویــت  بــا  افــزود:  او 
متجاهر که اکنون بیش از ۱۰هزار نفر به صورت 
رها شــده در تهران داریم و ۴۰۰۰ معتاد متجاهر 
بــا مشــکالت بیماری هــای واگیــر دار وجــود دارنــد 
و همچنیــن کــودکان خیابــان. در همــه این موارد 
پلیــس بــا تســلط و اشــرافی که روی ایــن گروه ها 

و افــراد دارد بــه محــض فراهم شــدن بســتر الزم 
آمادگــی کامــل دارد تــا بــا ایــن موضــوع برخورد و 
نســبت به جمع آوری آن هــا اقدام کند تا پایتخت 

به عنوان یک الگو معرفی شود.
رحیمی ادامه داد: بخش زیادی از این افراد 
از اتبــاع بیگانــه هســتند امــا اکنون ایــن افراد نیز 
شــهروند مــا هســتند و بایــد برابــر قانــون بــا ایــن 

موضوع برخورد کنیم.

رئیساتحادیهرســتوراندارانتهراناظهار
کــردکــهنســبتبــهشــشماهقبــلدرخواســت
جــوازکســبحــدود2۰درصــدافزایــشداشــته
اســت.وضــعتقاضــاهــمدرایــنمدتبــابهبود
همــراهبــودهومشــتریانحــدود۱۰تــا۱5درصــد

بیشتربهرستورانهامراجعهمیکنند.
ســیدعلی اصغر میرابراهیمی در گفت وگو با 
خبرگزاری ایلنا در مورد آخرین وضع رســتوران ها 
اظهــار کــرد:  روال کســب و کار رســتوران ها رو به 
بهبود بوده اما وضع قیمت مواد اولیه به شــکلی 
اســت کــه بــه صــورت لحظــه ای در حــال افزایــش 

اســت. بــرای مثــال رب گوجه را هــر کیلو ۲۵هزار 
تومــان می خریــم، مــرغ و بقیــه اقــالم هــم وضــع 

مشابهی دارند.
گــران  شــدت  بــه  اولیــه  مــواد  افــزود:  او 
شــده امــا بــه طــور کلــی نســبت بــه چنــد مــاه 
اســت  بهتــر شــده  کار  و  پیش وضعیــت کســب 
و اگــر قیمت هــای مــواد اولیــه هــم تعدیل شــود 

وضع بهتر می شود.
میرابراهیمــی در ادامــه افــزود:  نســبت بــه 
شــش مــاه قبــل درخواســت جــواز کســب حــدود 
۲۰درصــد افزایــش داشــته اســت. تقاضــا هــم در 

این مدت زمانی با بهبود همراه بوده و مشتریان 
رســتوران ها  بــه  بیشــتر  ۱۵درصــد  تــا   ۱۰ حــدود 

مراجعه می کنند.
در  تهــران  رســتوران داران  اتحادیــه  رئیــس 
پاســخ بــه ســوالی دربــاره آخریــن قیمــت غــذای 
کامل در رســتوران ها تصریح کرد: هر رســتورانی 
با توجه به مواد اولیه ای که مصرف می کند قیمت 
خاصی دارد. ما در اتحادیه بر اساس قیمت مواد 
اولیــه قیمت گــذاری کرده ایم و مقرر شــده که هر 
رســتوران محصــول خــود را بــا قیمــت تمام شــده 
بــه عــالوه ۲۰درصد ســود به فروش برســاند. این 

فرمــول هــم بــر اســاس فرمــول وزارت اقتصــاد و 
دارایی است.

غــذا  اینترنتــی  خریــد  بــه  اشــاره  بــا  او 
خاطرنشــان کــرد: خریــد اینترنتی برای مشــتریان 
همچنــان  حضــوری  خریــد  امــا  اســت  راحت تــر 
جذابیت بیشتری برای مشتریان دارد. البته برای 
فست فودها خرید اینترنتی توانسته وضع بهتری 
نســبت بــه خریــد حضوری پیــدا کند امــا در مورد 
رســتوران ها اینطور نیســت و مردم بیشتر ترجیح 
می  دهنــد به صورت حضوری در رســتوران حضور 

پیدا کرده و غذای خود را بخورند.

افزایش۱۰تا۱5درصدیتقاضایرستورانها

 فرماندهانتظامیتهرانبزرگ:درصورتتامیننظموآرامش
برایزیستشبانهمشکلیوجودندارد

انتقاد نماینده مردم اراک 
از وعده تحقق نیافته 

کاهش قیمت مواد لبنی

رابطهمعکوستقاضایآالیشوقیمتمرغ

تخلفاتامدادخودروهایغیرمجازوافزایش
 هزینههایتعمیرات؛عمدهشکایتهایمردمی

بهاتحادیهتعمیرگاهها
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هدایت ۵ هزار میلیارد تومان 
نقدینگی سرگردان به سوی 

طرح های صنعتی
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا بیــان اینکــه 
رشــد  بــه  تســهیالت  و  برداشــت  اضافــه  بــا  بانک هــا 
نقدینگــی دامــن می زننــد، عنــوان کرد که مــا می توانیم 
نقدینگــی مــازاد و ســرگردان را جمــع کنیــم کــه در این 
راســتا ۱۵۰ پــروژه بــا پنج هــزار میلیــارد تومان ســرمایه 
تعریــف شــده اســت تا بــا هدایت نقدینگــی به کاهش 

تورم کمک شود.
تجــارت،  و  معــدن  صنعــت،  وزارت  گــزارش  بــه 
سیدرضا فاطمی امین در نشست هم اندیشی با اعضای 
و  ســاز  افــزود:  مجلــس  معــادن  و  صنایــع  کمیســیون 
کارهــای جدیــدی به عنوان الگــوی مدیریت بازار طراحی 
شــده و از تصمیم هــای روزمــره، مقطعــی و مــوردی بــه 
حالت سیســتمی می رســیم کــه این الگو تا آخر امســال 

اکثر محصوالت را در بر خواهد گرفت.
او گفــت: ســاختار بــازار از عوامــل مرتبــط با بروز 
و تشــدید تــورم اســت، برنامــه ای بــرای مدیریــت بــازار 
داریــم کــه اثــرات تورمــی مرتبــط بــا ســاختار بــازار را 

کاهش خواهد داد.

قطع ارتباط دالر با کاالی داخلی
تاثیــر  و  ارز  بــازار  دربــاره  فاطمی امیــن همچنیــن 
قیمت هــای خارجی بر کاالهــای داخل، تصریح کرد: باید 
تــاش کنیــم ارتبــاط دالر با قیمت هــای بازارهای داخلی 
را قطع و با عوارض پلکانی این ارتباط را اصاح کنیم و 
اجازه ندهیم رانت های ارزی به داخل منتقل شود. روی 
صــادرات تمرکــز جــدی داریــم و می خواهیــم در ۶ ماهــه 
دوم ســال حدود پنج میلیارد دالر بیش از مدت مشــابه 

سال قبل صادرات انجام شود.

اجرای طرح صندوق های ارزی
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت در ادامــه بــا بیــان 
اینکه اجرای طرح صندوق های ارزی جز پروژه های آینده 
مــا خواهــد بود، بیان  کرد: مردم دالرهای خود را در این 
صندوق هــا ســرمایه گذاری خواهنــد کــرد و مــا نیــز ایــن 
منابــع را در توســعه تجــارت خارجــی کشــورمان مصــرف 

می کنیم.
او همچنیــن دربــاره اصــاح ســاختار تنظیــم بــازار، 
نظــارت  و  بازرســی  قبیــل  از  قبلــی  روش هــای  گفــت: 
تاثیرهــای مقطعــی دارند، ما می خواهیم هم زمان با این 
روال و تفویض اختیار تنظیم بازار محصوالت کشاورزی 
دامــی و باغــی بــه جهاد کشــاورزی، اصاح ســاختارهای 
جــدی در حــوزه مدیریــت بــازار را دنبــال و الگــوی جدید 

مدیریت بازار را اجرا کنیم.
او ایــن مدیریــت را در دو حــوزه کاالهــای پایــه و 
مصرفی برشمرد و افزود: ساز و کارهای جدیدی طراحی 
شده و از تصمیمات روزمره، مقطعی و موردی به حالت 
سیســتمی می رســیم و ایــن الگــو تــا آخــر امســال اکثــر 

محصوالت را در بر خواهد گرفت.
فاطمی امیــن دربــاره تنظیــم بازار بخــش خدمات 
نیــز گفــت: حوزه خدمــات، پیچیدگی هــای خاص خود 
را دارد و همــواره ۵۰ درصــد تــورم در این حوزه اتفاق 
مــی افتــد؛ بــرای تنظیــم بــازار خدمــات نیــز برنامــه ای 
یک ســاله داریــم کــه تــا شــهریور ســال آینــده نهایی و 

اجرا خواهد شد.

ساخت ۱۱هزار مگاوات ظرفیت 
نیروگاهی تولید برق

او در بخــش دیگری از ســخنان خــود با بیان اینکه 
بیش از ۴۰ درصد برق کشــور در بخش صنعت، معدن 
و تجــارت مصــرف می شــود، تصریح کــرد: بــرق در واقــع 
بخش باالدســتی فوالد و پتروشــیمی اســت، در راستای 
افزایــش و مدیریــت تولیــد بــرق تعامــل بســیار خوبی با 
ســتاد اقتصــادی دولــت و وزارتخانه هــای نفــت و نیــرو 
داریــم و احــداث ۱۱هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی برای 

تولید برق را در توافق با وزارت نیرو شروع کرده ایم.

تامین مالی زنجیره های تولیدی
واحدهــای  گــردش  در  ســرمایه  تأمیــن  دربــاره  او 
تولیــدی، اظهــار کرد: تامین مالــی زنجیره های تولیدی را 

تا دو ماه آینده عملیاتی خواهیم کرد.
فاطمی امیــن درباره بورس و راهکارهای موفقیت 
در بــورس کاال، گفــت: واحدهــای بورســی را بایــد بــه 
صــورت درســت در بــورس کاال قــرار دهیــم و امــکان 
اجرای قاعده های بورســی را داشــته باشیم تا قاعده ها 
یکپارچــه شــود و زیرســاخت الزم بــرای اجــرای قواعــد 
نیــز فراهــم آیــد. در الگــوی جدیــد مدیریــت بــازار ۲۵ 
قاعــده وجــود دارد کــه از زیرســاخت های بــورس کاال 

می کنند. استفاده 

خبـــــــــــــــــر

آغاز خرید تضمینی دانه  
روغنی سویا از کشاورزان

مدیرکل هماهنگی خرید داخلی شــرکت بازرگانی 
دولتــی ایــران از آغاز خرید تضمینی دانه  روغنی ســویا 

از نخستین روزهای ماهِ جاری خبر داد. 
بــه گزارش شــرکت بازرگانی دولتــی ایران، مرتضی 
تضمینــی  خریــد  شــروع  از  کــرد:  اظهــار  ســعادتی کیا 
دانــه روغنــی ســویا تاکنــون ۱۹۶ تــن از ایــن محصــول 
در  و  خریــداری  گلســتان  و  مازنــدران  اســتان های  در 

سامانه های این شرکت ثبت شده است.
سعادتی کیا ضمن اشاره به اینکه عمده این محصول 
در استان های گلستان، مازندران و اردبیل تولید می شود 
افــزود: بــر اســاس اعــام مجــری طــرح دانه هــای روغنــی 
وزارت جهــاد کشــاورزی انتظــار مــی رود امســال ۵۰ هــزار 
تن از این محصول در این اســتان ها تولید شــود. او اعام 
کــرد: خریــد دانه هــای روغنــی ســویا تنها ازطریق ســامانه 
جامع پهنه بندی سازمان جهادکشاورزی انجام می شود و 
محصــول کشــاورزانی که در این ســامانه ثبت نــام نکرده 

باشند تحویل گرفته نمی شود.

کاهش قیمت برنج با آغاز 
ترخیص از اول آذر

دبیر انجمن واردکنندگان برنج می گوید ثبت ســفارش 
واردات این محصول با نامه وزارت جهاد کشــاورزی به 
ســازمان توســعه تجارت رسما آزاد شد و از ابتدای آذر 

نیز امکان ترخیص این محصول وجود دارد.
مســیح کشــاورز در گفت وگو با خبرگزاری تســنیم 
جهــاد  وزارت  جدیــد  معــاون  عســگرزاده،  کــرد:  اظهــار 
کشاورزی نامه ای به سازمان توسعه تجارت ارسال کرد 

تا  ثبت سفارش برنج مجدد آزاد شود.
او بــا اشــاره بــه اینکــه ترخیــص محموله هــای برنج 
کمــاکان متوقــف اســت افــزود:  ایــن نامه بــه معنای آن 
اســت کــه صرفــا ثبت ســفارش ایــن محصول آزاد شــده 
و واردات تــا پایــان آبــان ممنــوع اســت. دبیــر انجمــن 
واردکننــدگان برنج ادامه داد: این اتفاق باعث می شــود 
کــه عملیــات اداری واردات برنج ماننــد عملیات بانکی و 
گرفتن پیش فاکتور تسریع شود تا با آزاد شدن واردات 

در آذر امکان ترخیص بدون وقفه آن فراهم شود.
کشــاورزی  جهــاد  وزارت  اقــدام  کــرد:  تصریــح  او 
در ایــن بــاره مناســب اســت و ایــن وزارتخانــه بــا بخــش 
خصوصــی همــگام بود که این اتفاق می تواند به کاهش 

قیمت ها کمک کند.
کشــاورز اظهــار کــرد: عمــده برنج هــای وارداتــی از 
هندوستان و پاکستان به کشور وارد می شود که مانند 

گذشته شامل ارقام کیفی این کشورها است.
ایــن مقــام مســئول تاکیــد کــرد: بــا ایــن کار حتمــا 
کمبــود بــازار برنج تامین می شــود و قیمت این محصول 
را متعــادل می کنــد و حتــی روی قیمــت برنــج ایرانی نیز 
تاثیرگــذار اســت. بنابرایــن گــزارش پیــش از ایــن وزارت 
صنعــت خبــر از آزادســازی ثبــت ســفارش واردات برنــج 
را داده بود اما با توجه به تفویض مســئولیت به وزارت 
جهاد کشاورزی این وزارت خانه به تازگی با ارسال نامه 
بــه ســازمان توســعه تجــارت ثبــت ســفارش واردات این 

محصول را رسما آزاد کرد.

رئیس شورای تأمین کنندگان 
دام:  قیمت تعریف شده 

برای صادرات دام باالست
بــه گفته رئیس شــورای تامین کنندگان دام زنده، 
در اوضــاع کنونــی قیمت هایــی کــه بــرای صــادرات دام 
تعریــف شــده بســیار باالســت در حالی کــه قیمت دام 
در بازار هــای مقصــد فاصلــه چندانــی بــا قیمــت داخــل 

کشور ندارد.
دربــاره  میــزان،  بــا  گفت وگــو  در  پوریــان  منصــور 
جزئیــات صــادرات دام غیرمولد،گفت: در شــرایط حاضر 
صــادرات دام غیرمولــد جــزء سیاســت های حمایتــی از 
تولیــد اســت و طبــق وعده وزیــر جهاد کشــاورزی، اباغ 
صــادرات دام غیرمولــد صــورت گرفتــه تــا حمایتــی بــرای 

قشر تولیدکننده دام باشد.
او افزود: اکنون صادرات به راحتی انجام نمی شود 
زیرا بخشنامه هایی در دولت قبل درباره صادرات وضع 
شده بود که هم اکنون نیز اجرا می شود و یکی از موارد 
بخشــنامه دربــاره بازگشــت ارز بــوده کــه از مشــکات و 

دغدغه های اساسی صادرکنندگان است.
رئیــس شــورای تامین کننــدگان دام زنده بیان کرد: 
دغدغه دیگر این است که مبالغ حاصل از دام صادراتی 
بــه چــه صــورت بــه کشــور بــاز می گــردد، زیــرا تعامــات 
بانکــی در خــارج از کشــور تعطیــل اســت بنابرایــن بایــد 
از کانال هــای غیربانکــی اقــدام کنیم که دارای ریســک و 

هزینه هنگفت است.
او خاطر نشــان کرد: بــرای انجام صادرات دام باید 
محاســباتی را در نظــر داشــته باشــیم و ایــن محاســبات 
دام  خریــد  بــرای  دولــت  تعریف شــده  قیمــت  شــامل 
بــوده کــه ۶۲ هزارتومــان اســت؛ همچنیــن هزینــه ۲۵ 
هزارتومانی بابت قرنطینه شدن هر کیلوگرم دام است 
که باعث افزایش قیمت دام برای صادرکننده می شود.

پوریــان در ادامــه گفــت: بنابراین از خریــد دام تا اجرا و 
الزامات بهداشتی باعث افزایش قیمت دام می شود.

او اظهار کرد: صادرات دام سخت است و به دلیل 
سختی امکان صادرات نیز فراهم نمی شود باید به جای 
قیمــت تعریــف شــده ۶۲ تومانی قیمت عــادی برای دام 
باقــی بمانــد تا صادرکننده بتواند از داخل کشــور دام را 
بــا قیمت مناســب تهیه کند و بــه اعتبار هزینه ای که به 

دام اضافه می کند دام را بفروشد.
رئیس شورای تامین کننده دام زنده گفت: اکنون 
قیمــت دام ســبک در عــراق ۱۳۰ دالر اســت. او بیــان 
کرد: با احتســاب هزینه های صادرات، صادرات دام کار 
ســختی اســت و بایــد اجازه بدهیم صــادرات روال عادی 
را طــی کنــد یعنــی صادرکننــده دام مناســب را تهیه و از 

دامدار خرید کرده و پول را مستقیم پرداخت کند.

اخبـــــــــــــــــار

رئیس کل دادگســتری استان هرمزگان 
از صــدور دســتور ویژه قضایی بــرای ترخیص 
فــوری بیــش از ۱۴۰هــزار تــن روغــن خوراکی 
و۱۲ هزار تن برنج وارداتی دپو شده در بندر 

شهیدرجایی بندرعباس خبر داد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه اعام 
کــرد: یــک روز پس از دســتور مهم رئیس قوه 
قضائیــه برای پیگیــری نحوه ورود، نگهداری و 
ترخیص کاال در گمرک های کشــور و ســازمان 
اموال تملیکی، رئیس کل دادگســتری اســتان 
هرمــزگان بــه منظــور بررســی آخریــن وضــع 
کاالهای اساســی دپو شــده در انبارهای بندر 
شــهیدرجایی بندرعباس، به صورت سرزده از 
این مجتمع بندری بازدید و دســتورات الزم را 
برای تسریع در ترخیص و حمل این کاالها به 

اقصی نقاط کشور صادر کرد.
علــی صالحــی در ادامه ضمــن حضور در 
جلســه ســتاد پیگیــری اجــرای سیاســت های 
کلــی اقتصــاد مقاومتــی اســتان هرمــزگان کــه 
بــا حضــور مدیــران کل دســتگاه های مســئول 
در محــل اداره کل بنــادر و دریانوردی اســتان 
برگزار شــد، با اشــاره به دســتور مهم ریاست 
قــوه قضائیــه بــرای پیگیری و نظــارت بر نحوه 
ورود، نگهــداری و ترخیــص کاال در گمرک های 
کشــور و ســازمان امــوال تملیکــی و ضــرورت 
زمــان  در ســریع ترین  آن هــا  تکلیــف  تعییــن 
ممکــن، اظهــار کــرد: در جریــان بازدید از بندر 
الزم  تصمیم هــای  بندرعبــاس،  شــهیدرجایی 
بــه منظــور شتاب بخشــی بــه رونــد ترخیــص 
کاالهــای اساســی اتخاذ شــده و دســتگاه های 
بســیج  بــه  نســبت  متولــی، مکلــف هســتند 
تمامــی امکانــات بــرای ترخیــص فــوری اقــام 
دپوشــده در محوطه و انبارهای گمرک و بندر 
شــهیدرجایی که متأســفانه برخــی از آن ها به 
علت طوالنی شدن مدت نگهداری در معرض 
فساد و انقضای تاریخ مصرف قرار گرفته اند، 

به سرعت اقدام کند.
ویــژه  دســتور  صــدور  بــه  اشــاره  بــا  او 
قضایــی بــرای ترخیــص محمولــه ۱۶هــزار تنی 
برنــج وارداتــی در جریــان بازدیــد قبلــی خــود 
از بنــدر شــهیدرجایی بندرعبــاس اظهــار کــرد: 
خوشــبختانه بــا همکاری دســتگاه های متولی 

و رفــع موانع موجود، این محموله بزرگ برنج 
وارداتــی ترخیــص شــده اســت و بــرای کنتــرل 
بــازار عرضــه ایــن محصــول بــه اقصــی نقــاط 
کشــور ارسال شــده که بر اســاس گزارش ها، 
نتایــج خوبــی را بــرای جلوگیــری از گرانــی و 

تثبیت قیمت ها به همراه داشته است.
رئیس کل دادگســتری اســتان هرمزگان 
در ادامه با اشاره به اهمیت ترخیص و ارسال 
بــه موقــع اقــام وارداتــی و مایحتــاج عمومــی 
خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه نیــاز مــردم به 
کاالهای اساسی، مشاهده رسوب و نگهداری 
طوالنی مدت و گاهای غیر استاندارد آن ها در 
بندرهــا و گمرک هــا کــه ایــن حجم از ســرمایه 
ملــی را در معــرض فســاد و تضییع قــرار داده 

است به هیچ وجه قابل قبول نیست.
مدیــران  بــه  تذکــر  بــا  صالحــی  علــی 
مربوطــه، از برخورد جدی دســتگاه قضایی با 
هر نوع ترک فعل و ســهل انگاری در تأمین و 
ترخیــص کاالهــای مورد نیــاز جامعه خبر داد 
و با صدور دستور ویژه قضایی برای ترخیص 
فوری محموله های بزرگ موجود در انبارهای 
بنــدر شــهیدرجایی گفــت: بایــد فــوراً بیش از 
۱۴۰ هــزار تــن روغــن خوراکــی و بیــش از ۱۲ 
هزار تن برنج دپوشــده در گمرک، ترخیص و 

پس از بارگیری به اقصی نقاط کشــور ارسال 
شوند.

او در ادامــه افــزود: بــا توجه بــه افزایش 
حجــم حمــل یکســره محموله هــای وارد شــده 
بــه بندرها و نیز کمبــود کامیون ها برای حمل 
ایــن بارهــا، مقــرر شــد در اســرع وقــت، اداره 
اداره  بــا همــکاری  دریانــوردی  و  بندرهــا  کل 
کل راهــداری و حمــل و نقــل جاده ای نســبت 
بــه تأمیــن نــاوگان حمــل و نقــل بــار از طریق 

فراخوان عمومی اقدام کند.
صالحــی در بخــش دیگــری از ســخنان 
خــود از صــدور دســتور ویــژه ای خطــاب بــه 
اســتان  دام  امــور  و  پشــتیبانی  کل  اداره 
تــن ذرت  بــرای ترخیــص ۴ هــزار  هرمــزگان 

وارداتی خبر داد.
صــورت  در  شــد:  یــادآور  همچنیــن  او 
ترخیص نشــدن کاالهای اساســی وارد شــده از 
ســوی بخــش خصوصــی در مهلــت مقــرر، این 
اقام به عنوان کاالی احتکار شده تلقی و طبق 

قانون با افراد خاطی برخورد خواهد شد.
رئیس کل دادگســتری اســتان هرمزگان 
بیــان کــرد: تعییــن تکلیــف توربین هــای بــادی 
وارد شــده بــه کشــور یکــی دیگــر از محورهای 
مهم این بازدید بود که با توجه به کاربرد این 

تجهیــزات در زمینه احــداث نیروگاه های بادی 
بــرای تأمیــن بــرق، مقــرر شــد در اســرع وقت 
بــه منظــور رفــع مشــکل شــرکت وارد کننــده، 
بــرای  نیــرو  وزارت  بــا  مکاتبــه  انجــام  ضمــن 
اخــذ مجوزهــای الزم، از اســتانداری هرمزگان 
گردشــگری  و  فرهنگــی  میــراث  کل  اداره  و 
و صنایــع اســتان، دربــاره نیــاز آن هــا بــه ایــن 

توربین ها استعام شود.
علــی صالحــی در پایــان از اســتقرار یــک 
قاضــی در گمرک هــا و بندرهــا بــرای رســیدگی 
بــه امــور و رفــع موانــع قانونی در ســریع ترین 
زمــان ممکــن هــم خبــر داد و تأکیــد کــرد بــه 
تمامی دادستان ها مأموریت داده شده است 
بــه صورت مســتمر و حداقل هفتــه ای یک بار 
از گمــرکات، بنــادر و انبارهــای ســازمان اموال 

تملیکی بازدید کند.
شــهیدرجایی  گمــرک  آمــار،  اســاس  بــر 
اســت  ایــران  گمــرک  بزرگتریــن  بندرعبــاس، 
کــه بــه تنهایــی بیــش از ۵۵درصد صــادرات و 
واردات و ۷۰ درصد ترانزیت کشور را برعهده 
دارد و همچنیــن ســاالنه حــدود ۱۰۰ میلیــون 
تــن کاال در بنــدر این گمــرک تخلیه و بارگیری 
می شــود که این رقم معادل تخلیه و بارگیری 

۹۰درصد کاالهای کانتینری کشور است.

وزارت  نقــل  و  حمــل  صنایــع  مدیــرکل 
صمــت می گوید امــکان افزایش تولید خودرو 
از  برخــی  اینکــه  دلیــل  بــه  امــا  دارد  وجــود 
محصــوالت زیــان ده هســتند، خودروســازان 

تمایلی به افزایش تولید ندارند.
بــا  گفت وگــو  در  معمارباشــی  ســهیل 
خبرگــزاری مهــر در مــورد وضــع تولیــد صنعت 
خودروســازی کشور، اظهار کرد: تولید خودرو 
یــک میلیــون و ۱۰۰هــزار  بــه حــدود  امســال 
دستگاه می رسد و هدفی که برای سال آینده 
برای خودروســازان در نظر گرفته شــده است 
تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه است.
وزارت  نقــل  و  حمــل  صنایــع  مدیــرکل 

صمــت در مــورد نقــش خودروســازان بخــش 
خصوصی در تولید خودرو، افزود: چشم انداز 
هــم  خــودرو،  دســتگاه  میلیــون   ۱.۶ تولیــد 
بــرای دو خودروســاز بــزرگ کشــور و هم برای 
خودروســازان بخــش خصوصی اســت، بخش 
خصوصــی حتمــاً باید به میدان بیاید و در این 
زمینــه حرکــت جــدی داشــته باشــد زیــرا وزیر 
صمــت حســاب ویژه ای روی بخــش خصوصی 

باز کرده است.
او در پاســخ به این ســوال که آیا امکان 
افزایــش ۵۰۰ هــزار دســتگاهی تیــراژ تولیــد 
بــرای ســال آینــده وجــود دارد، تصریــح کــرد: 
اکنون نیز امکان افزایش تولید وجود دارد اما 

بــه دلیــل اینکــه برخــی از محصــوالت زیان ده 
افزایــش  بــه  تمایلــی  خودروســاز  هســتند، 
تولیــد نــدارد. وقتــی در تولیــد یــک محصــول 
۵۰ میلیــون تومــان زیان وجود داشــته باشــد 
انگیــزه بــرای تاش برای افزایش تولید از بین 

می رود.
معمارباشــی گفــت: درخواســت وزیــر از 
خودروســازان، افزایــش تولیــد اســت امــا این 
موضوع الزاماتی دارد. اگر این الزامات محقق 
شــود خودروساز و قطعه ساز پای کار هستند 
و با توجه به اینکه زیرساخت ها تا این سطح 
وجــود دارد و نیاز به ســرمایه گذاری زیادی در 
حوزه زیرســاخت نداریم، تولید یک میلیون و 

۶۰۰ هزار دستگاه قابل تحقق است.
 کاهش ۴۰۰ دالری ارزبری

در تولید هر خودرو
وزارت  نقــل  و  حمــل  صنایــع  مدیــرکل 
صمــت در مــورد اینکه در ســاخت هــر خودرو 
چه میزان ارزبری داریم، گفت: داخلی ســازی 
در صنعــت خــودرو به صورت ویژه در دســتور 
کار اســت. ســال گذشــته ارزبری هر دســتگاه 
خــودرو ۲ هــزار و ۲۰۰ دالر بــود کــه امســال 
بــا کاهــش ۴۰۰ دالری، ارزبــری هــر خــودرو 
بــه صــورت میانگین بــه یک هــزار و ۸۰۰ دالر 

رسیده است.

بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از 
سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
در پنج ماهه نخست امسال حدود ۲۱درصد از 
کل ثبت نام کننــدگان دریافت تســهیالت رونق 
تولیــد و حــدود ۵۳درصــد از ثبت نام کننــدگان 
تســهیالت برنامه تولید و اشــتغال )تبصره ۱۸( 

موفق به دریافت آن  شده اند.
بر اســاس این آمار در پنج ماهه امســال 
بیــش از ۶۳۱۱میلیــارد تومــان در قالــب ۱۷۹۴ 
فقــره تســهیات بــرای تامیــن مالــی بنگاه هــای 

تولیدی کوچک، متوســط و طرح های نیمه تمام 
با پیشرفت باالی ۶۰درصد، در راستای اقتصاد 
تومــان  میلیــارد   ۱۹۶۷ از  بیــش  و  مقاومتــی 
تســهیات برنامه تولید و اشــتغال )تبصره ۱۸( 
در قالــب ۲۱۵ فقــره بــه اســتان های مختلــف 

پرداخت شده است.
 در ایــن مــدت ۸۴۶۹ مــورد ثبت نام برای 
اســتفاده از تســهیات رونق تولید انجام شــده 
کــه ۴۰۰۶ مــورد برای دریافــت بیش از ۲۳هزار 
میلیــارد تومــان تســهیات بــه بانک هــا معرفــی 

شــدند و در نهایــت ۱۷۹۴ فقــره تســهیات بــه 
ارزش بیــش از ۶۳۱۱ میلیــارد تومــان پرداخــت 
کل  از  ۲۱درصــد  حــدود  یعنــی  اســت.   شــده 
ثبت نام کننــدگان در فروردین امســال موفق به 

دریافت این تسهیات شدند.
همچنیــن در پنــج ماهه اول امســال ۴۰۴ 
از تســهیات  بــرای اســتفاده  نــام  ثبــت  مــورد 
برنامــه تولیــد و اشــتغال انجــام شــده کــه ۲۵ 
مــورد بــرای دریافــت تســهیات ۳۸۹ میلیــارد 
تومانــی بــه بانــک معرفــی شــده اند. در نهایــت 

۲۱۵ مــورد پرداخت تســهیات بــه ارزش ۱۹۶۷ 
میلیارد تومان صورت گرفته است. یعنی حدود 
۵۳ درصــد از کل ثبت نام کننــدگان موفــق بــه 
دریافت این تسهیات شدند. تسهیات تبصره 
۱۸ قانــون بودجــه بــا بهــره ۱۴درصــد پرداخــت 
می شــود کــه متقاضیــان می تواننــد بــا ثبت نــام 
در ســامانه بهین یاب از این ظرفیت در راستای 
تامین ســرمایه در گردش، نوســازی و بازسازی 
و یــا تکمیــل واحدهای تولیدی بــاالی ۶۰ درصد 

پیشرفت فیزیکی استفاده کنند.

کــرد  نباتــات خاطرنشــان  ســازمان  رئیــس 
اکنــون ۵درصــد از ســموم کاربــردی در بخــش 
کشاورزی پرخطر است؛ اما امیدواریم تا ۲ سال 

آینده این عدد به صفر برسد.
 بــه گزارش خبرگزاری ایلنا، نشســت خبری 
کیخســرو چنگلوایی روز گذشــته در این ســازمان 
برگــزار شــد. در ایــن نشســت اهــم فعالیت هــا و 
برنامه های سازمان درباره مبارزه با آفت کش های 

تقلبی و غیرمجاز اعام شد.
چنگلوایــی بــا بیــان اینکه ســاالنه ۳۵درصد 
محصوالت کشاورزی با عوامل زیان رسان گیاهی 
از بیــن مــی رود، بیان کرد: در ایــران ۴۰۰ میلیون 
تــن محصول کشــاورزی، معادل ۹۶هــزار میلیارد 

تومان در معرض خطر هستند.
او حفــظ امنیــت غذایــی در ســطح کشــور را 
بــه عنوان مســئولیت اصلی ســازمان معرفی کرد 
و افــزود: پیشــگیری و جلوگیــری از ورود آفــت و 

علف های هرز به  عنوان عوامل زیان رسان اولین 
وظیفه سازمان است.

۱۰۲پســت  مســئول،  مقــام  ایــن  گفتــه  بــه 
قرنطینــه نباتــی در کشــور وجــود دارد کــه وظیفه 
کنتــرل واردات و صــادرات محصــوالت کشــاورزی 
را دارد. با پایش هایی که از ســوی ســازمان انجام 
و  کانون کوبــی  دیــده شــده،  آفت هــای  می شــود 

اجازه نشر آن را نمی دهیم.
او با بیان اینکه در ۲۰ میلیون هکتار سطح 
بــا علف های هــرز مبارزه کردیم، بیــان کرد: کلیه 
سموم بخش کشاورزی آماده ارائه به کشاورزان 
و در فروشــگاه و انبارهــای واردکننــدگان موجــود 
اســت و همیــن جــا ایــن خبــر را می دهــم کــه تــا 
پایــان ســال ۱۴۰۱ مشــکلی در زمینــه آفت کش ها 

نخواهیم داشت.
ایــن مقــام مســئول با بیــان اینکه بــه دنبال 
راه هــای دیگــری برای مبــارزه با آفت ها هســتیم، 

گفــت: مبــارزه شــیمیایی با آفت هــا آخرین راه ما 
خواهــد بود. مبارزه بیولوژیکی و فیزیکی برای ما 

در اولویت است.
بــا  کشــور  نباتــات  حفــظ  ســازمان  رئیــس 
اشــاره به توســعه مبارزه بیولوژیک، گفت: هدف 
مــا خــارج کردن ســموم پرخطــر از چرخــه مصرف 
اســت. در ســال ۹۲ ســموم پرخطر در کشــور ۲۹ 
درصــد بــود کــه هم اکنــون ایــن آمــار بــه ۵درصــد 
رسیده است و امیدواریم تا ۲ سال آینده سموم 

پر خطر در سبد آفت کش های ما حذف شود.
ســموم در کشــور فعــال اســت کــه ۴۲ قلــم 
آفت کش بیولوژیک و طبیعی را معرفی می کند.

چنگلوایی با اشــاره به کنترل مبارزه با ســن 
گندم و غات، تصریح کرد: سن غات بعد از آب 
دومیــن عامــل محدودکننده کشــت گندم اســت. 
اما با برنامه ریزی و اســتفاده از ســموم با کیفیت 
و مبارزه دقیق در سال جاری ۱۳۷هزار تن  گندم 

سم زده شد.
ایــن مقــام مســئول دربــاره فعالیــت ضربتــی 
سازمان درباره مبارزه با آفت کش های تقلبی، گفت: 
۳۱۱ اکیپ مشغول رصد و پایش فروشگاه های عرضه 
سم و کود شدند و در این مدت ۱۲۴ پرونده قضایی 
تشکیل شد. یکی از اهداف ما در این طرح جلوگیری 
از احتکار و عدم عرضه محصوالت از سوی واحدهای 

عرضه کننده بود.
او در پاســخ به پرســش که آمار ارائه شــده 
از ســوی شــما در زمینه استفاده از سموم پرخطر 
بــا آمــار بخــش خصوصی منافــات دارد و آن ها بر 
ایــن باورنــد که ۴۰ درصد ســموم اســتفاده شــده 
در بخش کشــاورزی پرخطر هســتند؟ گفت: آمار 
بخــش خصوصــی از اســاس کــذب و شــخصی که 
این ســخن را مطرح کرده خود واردکننده ســم و 
کود به کشور است و باید در این زمینه پاسخگو 

باشد.

این مقام مسئول ادامه داد: چرا این سموم 
پرخطــر وارد کشــور می شــود آیــا هــدف ایشــان 
ضربه زدن به اقتصاد کشور است و می خواهد در 
بازار صادراتی ما خلل ایجاد کند؟ آیا ســودجویی 
اینقدر اهمیت دارد که بخواد معیارهای اخاقی، 
انسانی و بهداشتی را زیرسوال ببرد به هیچ وجه 

این داستان صحت ندارد.
 رئیــس ســازمان حفــظ نباتات بابیــان اینکه 
شــاید ۴۰درصد ســمومی که این واردکننده، وارد 
کشــور می کنــد پرخطــر اســت، افــزود: نمی تــوان 
این آمار را در ۳۵هزار تن ســمی که وارد کشــور 
مــورد  می شــود تعمیــم داد. ۲۰درصــد ســم های 
اســتفاده در بخش کشــاورزی وارداتی هســتند و 

بقیه آن در کشور تولید می شود.
دربــاره  ســازمان  کــرد:  تصریــح  چنگلوایــی 
منشــا ایــن عــدد تحقیــق خواهد کــرد امــا در گام 

نخست این شخص باید پاسخگو باشد.

رئیس سازمان نباتات: سموم پرخطر در ۲ سال آینده حذف می شوند

آخرین وضع اعطای تسهیالت به تولیدکنندگان

مدیرکل صنایع حمل و نقل: خودروسازان به دلیل زیان، 
تولید را افزایش نمی دهند

صدور دستور قضایی ترخیص فوری بیش از 
۱۴۰هزار تن روغن و برنج از بندر شهیدرجایی
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امیر عبداللهیان:۱+۴ برای 
مذاکره مبتنی بر رعایت 

منافع متقابل آماده باشد
وزیــرامــورخارجــهدرپیامــیمجــازینوشــتکــه
هدف»مذاکره«،حرفزدنمحضنیستبلکهتوافق
ملمــوسواحتــرامبــهمنافــعمتقابلاســت.۱+۴برای
مذاکــرهمبتنــیبررعایتمنافعوحقوقمتقابلآماده

باشد.
به گزارش ایرنا، حسین امیرعبداللهیان در حساب 
توییتری خود نوشــت: کاخ ســفید درخواســت مذاکره با 
ایــران را مطــرح می کنــد و ادعــای آمادگــی بازگشــت بــه 
برجام را دارد ولی همزمان تحریم های جدید علیه افراد 

و شرکت های ایرانی اعمال می کند.
وزیــر امــور خارجــه با بیــان اینکه ما بــه دقت رفتار 
آقای بایدن را می سنجیم، تاکید کرد: هدف »مذاکره«، 
حرف زدن محض نیســت بلکه توافق ملموس و احترام 
بــه منافــع متقابــل اســت. رئیــس دســتگاه دیپلماســی 
تصریح کرد: ۱+۴ برای مذاکره مبتنی بر رعایت منافع و 

حقوق متقابل آماده باشد.

معاون برق حرارتی وزارت نیرو: 
مازوت تنها در نیروگاه های 

مجاز محیط زیستی مصرف 
خواهد شد

مــادرتخصصــی تولیــدشــرکت راهبــری معــاون
تولیــدنیــرویبــرقحرارتــیایــرانگفــتکــهســوخت
مــازوتدرهماهنگــیبــاســازمانمحیــطزیســتتنهــا
درنیروگاههایــیکــهمجــازباشــندمورداســتفادهقرار

خواهدگرفت.
بــه گــزارش ایرنا، ناصر اســکندری روز دوشــنبه در 
حاشــیه بیســت و یکمین نمایشــگاه بین المللی صنعت 
برق ایران در نشســت خبری افزود: تالش بر اســتفاده 
از ســوخت گاز و ســوخت جایگزین اســت امــا درصورت 
اضطــرار اســتفاده از ســوخت مــازوت در نیروگاه هایــی 
انجام خواهد شد که مشکلی برای محیط زیست ایجاد 
نکنند. وی نیروگاه را موجودی زنده دانست که همواره 
باید موردرسیدگی و توجه قرار گیرد و گفت: کشورمان 
دارای نیروگاه هــای متعددی اســت که ســوخت دریافت 

کرده و برق تحویل می دهند.
معاون راهبری تولید برق حرارتی ادامه داد: اکنون 
یــک همگرایــی و همکاری بســیار خوبــی در زمینه تامین 
ســوخت مــورد نیــاز نیروگاه هــا در فصل زمســتان شــکل 
گرفته و همه تالش بر این است که نیروگاه ها با مشکل 
بهره بــرداری  مبنــای  افــزود:  اســکندری  نشــوند.  روبــرو 
نیروگاه هــا اســتفاده از ســوخت گاز اســت کــه ایــده آل 
تریــن ســوخت بــرای آنهــا اســت. وی گفت: در زمســتان 
ایــن ســوخت بــه دلیــل افزایش مصــرف آن در زمســتان 
بــرای صنایــع و نیروگاه هــا با محدودیت روبرو می شــود 
اگــر مــردم فقــط ۱۰ درصــد در مصارف خــود صرفه جویی 
کننــد هیــچ مشــکلی در تامین ســوخت نیروگاه ها ایجاد 
نخواهــد شــد.معاون راهبــری تولیــد بــرق حرارتــی ادامه 
داد: از ۱۲۳ نیروگاه کشور ۱۶ نیروگاه امکان استفاده از 
مازوت را دارند که مخزن سوخت ۴ نیروگاه پلمپ است 

و فقط ۱۲ نیروگاه امکان استفاده از مازوت را دارند.

افزایش ۵۶۰ درصدی هزینه 
شهرنشینی در ۱3 سال 

گذشته
درحــدود۱۳ســالگذشــتهگرچــهدرمقاطعــی
هزینههابردرآمدخانوارهایشــهریغلبهداشــتهاما
حدود۱۰سالیاستکهدرآمدمازادبرهزینههاست؛
بهطوریکههزینهها۵۶۰درصدودرآمد۷۴۷درصد

افزایشداشتهاست.
بررســی گزارش گردآوری شــده مرکز آمار ایران در 
قالب شــاخص های کالن اقتصادی و اجتماعی در رابطه 
با بودجه خانوار بیانگر تغییر جهت هزینه و درآمد آنها 
در ۱۳ ســال اخیر اســت.این در حالی اســت که از ســال 
۱۳۸۷ تا ۱۳۹۹ هزینه خانوارها از متوسط ۹.۴ میلیون 
بــه ۶۲.۱ میلیــون تومان افزایش داشــته اســت که رشــد 

۵۲.۷ میلیون تومانی معادل ۵۶۰ درصد دارد.
امــا از ســوی دیگر درآمــد خانوارهــا از ابتدای دوره 
با متوســط ۸.۸ میلیون به ۷۴.۶ میلیون در پایان ســال 
۱۳۹۹ رســیده کــه نشــان دهنــده رشــد ۶۵.۸ میلیــون 
تومانی درآمد خانوارهای شــهری در این سالهاســت که 

افزایش ۷۴۷ درصدی داشته است.
امــا رونــد تغییر هزینــه و درآمــد خانوارها طی این 
۱۳ ســال قابــل توجــه اســت ؛ بــه طــوری کــه در فاصلــه 
سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ هزینه خانوارها بیش از درآمد 
آنها بوده اســت ولی از ســال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ این درآمد 

است که بر هزینه ها به تدریج پیشی گرفته است.
برایــن اســاس در ســال ۱۳۸۷ هزینه هــا ۶۰۰ هزار 
تومــان، ۱۳۸۸ مــازاد هزینــه ۶۰۰ هــزار تومــان، ۱۳۸۹ 
افزایش ۷۰۰ هزار تومانی هزینه نســبت به درآمد و در 
ســال ۱۳۹۰ افزایش ۲۰۰ تومانی هزینه ها در مقایســه 

با درآمد سال ثبت شده است.
امــا در ســال ۱۳۹۱، ۳۰۰ هــزار تومان مــازاد درآمد 
نســبت بــه اعــالم  ولی در ۱۳۹۲ درآمــد و هزینه تقریبا 
برابر شــده اســت. ولی در سال ۱۳۹۳ درآمد ۳۰۰ هزار 
تومــان بیشــتر، ۱۳۹۴ مــازاد ۱.۶ میلیــون تومانی درآمد، 
۱۳۹۵ مــازاد ۳.۳ میلیــون تومــان درآمــد و ۱۳۹۶ نیــز 
افزایــش ۳.۹ میلیــون تومانــی درآمد نســبت بــه هزینه 
گزارش شده است. در سال ۱۳۹۷ به بعد نیز همچنان 
مــازاد درآمــد بــه هزینه وجود داشــته و افزایشــی شــده 
اســت ؛بــه گونــه ای کــه در ایــن ســال درآمــد نســبت به 
هزینــه ۴.۱ میلیــون تومــان، ۱۳۹۸، ۶.۸ میلیــون تومان 
و در ســال ۱۳۹۹ مازاد درآمد ۱۲.۵ میلیون تومان برای 

خانوارهای شهری ثبت شده است.

اخبـــــــــــــــــار

ادامهازصفحه۱

 IPE ،در گزارشــی که ماه گذشــته منتشــر شد
اعــالم کــرد میانگین امتیاز در منطقــه چین به طور 

قابل توجهی کمتر از سایر نقاط جهان است.

مسئولیتهایاجتماعی
شــرکت های دولتــی نقش بزرگی در سیســتم 
سیاســی از بــاال به پایین چیــن بازی می کنند. تعهد 
شــی جین پینگ در ســال گذشته برای خنثی کردن 
ردپای کربن به میزان ساالنه ۱۰ میلیارد تن،  طیف 
وســیعی از صنایــع پــر انتشــار را بــر آن داشــت تــا 

نقشه های راه تهیه کنند.
امــا آنهــا همچنیــن مجبــور بــه انجــام ســایر 

»مســئولیت های اجتماعی« خود از جمله تضمین 
اهــداف  همچنیــن  و  خــام  مــواد  انــرژی،  تامیــن 
گسترده تر مانند اشتغال و ثبات اجتماعی هستند.

کمبــود بــرق در هفته هــای اخیــر بــه عنــوان 
بحــران،  یــک  در  کــه  می شــود  تلقــی  نشــانه ای 
شرکت های چینی به سرعت به سمت سوخت های 
فسیلی بازخواهند گشت، زیرا گزینه دیگری ندارند.
محققــان  جملــه  )از  منتقــدان  از  برخــی 
سیاســتگذاری در اندیشــکده های دولتی( می گویند 
کــه هدفگــذاری چیــن فشــار کافــی بــر شــرکت های 
بزرگ وارد نکرده است؛ زیرا قرار است مصرف زغال 
سنگ تنها در سال ۲۰۲۶ کاهش می یابد و مقامات 
محلی همچنان اجازه می دهند مصرف زغال سنگ 

افزایش یابد.
اتــکای ســاختاری چیــن بــه زغــال ســنگ که تا 
حدی ناشی از بازار برق غیرقابل انعطاف و سیستم 
قیمت گذاری است، تامین انرژی تجدیدپذیر را برای 

شرکت ها دشوار می کند.
بــه دنبــال حفــظ  بســیاری از شــرکت ها کــه 
مشــاغل و منافــع اقتصــادی آن هســتند، چــاره ای 
جــز خریــد بــرق از نیروگاه های دولتی زغال ســنگی 

را ندارند.
آب و هــوا  اندیشــکده  تحلیلگــر  گــری،  مــت 
ترنزیشــن زیــرو گفــت:  »همیشــه انگیــزه ای بــرای 
اســتان ها وجود داشــته اســت که در داخل اســتان 
و بیــن خــود تجارت کننــد، در حالی کــه واقعاً آنچه 

باید انجام دهند استفاده از خطوط انتقال است.«
برای مثال، اگرچه شرکت های فوالدی تشویق 
شده اند تا از کوره های بلند به فناوری تمیزتر قوس 
الکتریکی روی آورند تا آلودگی را کاهش دهند، آنها 
همچنان مجبورند به برق زغال سنگی متکی باشند.
بر اســاس گزارش بازرســان محیط زیســت در 
سال جاری، از دست رفتن انرژی خورشیدی و بادی 
به دلیل دسترســی نداشتن به شبکه نیز مشکالت 

بزرگی ایجاد کرده است. 
مــا جــون گفــت: »اگــر مــا واقعــاً می خواهیــم 
انرژی هــای تجدیدپذیــر کار کننــد، به حمایت بســیار 
بیشتری نیاز داریم، کل سیستم باید متحول شود.«

منبع:رویترز

محمدارفع
عمرانــی تعاونیهــای اتحادیــه مدیرعامــل
شــهرتهرانتاکیدکردکهتنها2درصدازســهم
ســاختوســازکشــورمربوطبهتعاونیهاســت
درحالــیکــهطبــققانــوناینســهمبایــدامروز

۵۰درصدباشد.
خشایار باقرپور با تاکید بر اینکه اگر اوضاع 
بــر همیــن منوال پیش رود و معاونان وزرای رفاه 
و مســکن  تعــاون  حــوزه  در  و شهرســازی  راه  و 
تغییــر نکننــد بــا توجــه بــه مشــکالت و نوســانات 
ایجــاد شــده در بــازار مســکن، وضــع بــه ســمت 
رکــود تورمــی پیــش مــی رود؛ خاطــر نشــان کــرد: 
امروز دولت موظف به اجرای قانون جهش تولید 
مســکن اســت، اما  به نظر می رســد که در اجرای 
ایــن قانــون اگــر از ظرفیت هــای بخــش خصوصی 
و همچنیــن بخــش تعاون اســتفاده نشــود، بعید 
اســت کــه ایــن طــرح بــا اهــداف تعییــن شــده به 

مرحله اجرایی و عملیاتی برسد.
او  بیان کرد:  طی سال های گذشته شاهد آن 
بودیــم کــه طرح های مختلفی از ســوی دولت برای 
بهبود وضع بازار مســکن مطرح  شــده، اما بسیاری 
از این طرح ها در قالب حرف باقی مانده و هنوز به 

مرحله اجرایی و یا عملیاتی نرسیده  است.

وزارتتعاونعمالدربخش
تعاونترکفعلکردهاست

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شــهر 
تهران با بیان اینکه درحال حاضر برای طرح نهضت 
ملی مســکن مطرح شــده اســت که می خواهیم از 
چینی هــا بــرای اجــرای ایــن پروژه هــا دعــوت کنیم، 
گفــت: اگــر از فنــاوری و تکنولوژی های چینی ها در 
ایــن طــرح اســتفاده کنیــم قابل قبول خواهــد بود، 
امــا بایــد اعالم کنیم که ما در حال حاضر نیرو های 
بســیار متخصص و زبده ای در حوزه مســکن داریم 
و به طور معمول هم از تکنولوژی های روز در حوزه 
ساخت وســاز اســتفاده می کنیــم، امــا اگــر بــه ایــن 
فرصت ها دولت توجه نکند با مشــکالت بســیاری 

رو به رو خواهیم شد.
او بــا بیان اینکــه طبق قانون باید ۵۰ درصد 
از مســکن مــورد نیــاز کشــور از ســوی تعاونی هــا 
ســاخته شــوند، گفت: در حال حاضر طبق آمار ها 
میزان اســتفاده از ظرفیت های بخش تعاون تنها 
زیر ۲ درصد است که این میزان آمار در مقایسه 
بــا ظرفیت هایــی که اعالم شــده بســیار کم اســت 

و باید در این زمینه بازنگری های اساسی شود.
باقــر پــور بــا بیــان اینکــه در حال حاضــر در 
بخــش مســکن مــا بــا مشــکالت بســیار زیــادی از 

از دســتگاه ها  تعــدادی  نکــردن  جملــه همــکاری 
ماننــد وزارت صمــت رو بــه رو هســتیم، تصریــح 
کرد: تامین مصالح و نهاده های ســاختمانی مورد 
نیــاز بــا مشــکالت زیــادی روبــه رو شــده و همین 
امر خود مشــکالت زیادی در حوزه مســکن ایجاد 

کرده است.

 بدنهتعاونکشورآلوده
شدهاست

او دربــاره تخلفاتــی کــه در حــوزه ســاخت 
مســکن از ســوی تعاونی هــا پیــش از ایــن صورت 
گرفتــه اســت؛ گفــت: درحال حاضــر اگــر شــاهد 
تخلفــات تعاونی هــا در حوزه مســکن هســتیم به 
دلیل آن اســت که نمی خواهند و یا توان برخورد 
بــا تعاونی هــا را ندارنــد کــه بــه عقیــده مــن اینکه 
برخی از دستگاه ها در حوزه تعاونی تمایلی برای 
برخورد با تعاونی های متخلف ندارند، بیشــتر در 

این حوزه مصداق دارد.
کــه  می رســد  به نظــر  کــرد:  اظهــار  باقرپــور 
دستگاه های مرتبط در حوزه تعاون، خود تمایلی 
ندارند که با مشکل و  یا معضل تعاونی ها برخورد 
کنند و عمال شــاهد ترک فعل در حوزه تعاون در 

وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی هستیم.
او با بیان اینکه در ۸ سال گذشته مسئوالن 
در حوزه وزارت راه و شهرســازی طرح های دولتی 
زیــادی را مطــرح کردنــد، اما برنامــه ریزی ها هیچ 
کدام برمبنای واقعیت نبوده است، گفت: هدف 
گذاری ها خیلی خوب بوده و شعار های خوبی در 
ایــن رابطــه داده می شــد، امــا برنامه هــای اجرایی 
برمبنای واقعیت نبوده و نیســت از ســویی دیگر 
بخش تعاون در وزارت رفاه گروگان گرفته شــده 
اســت و به شــدت آلوده فســاد شــده است که از 
دســتگاه های نظارتــی تقاضــا داریــم بــه موضــوع 

ورود کنند.

باهزینهطرحاقدامملیمسکن
حتینمیتواناسکلتیک

ساختمانرااحداثکرد
ایــن مقــام مســئول تاکیــد کــرد: بار هــا در 
رابطــه بــا طــرح اقدام ملی مســکن گفته شــد که 
چگونه می خواهند یک مسکن با کیفیت بسازند 
بــا متــری ســه میلیــون و نیــم این در حالی اســت 
کــه فقــط بابت اتمام اســکلت باید چهــار میلیون 
تومــان هزینــه شــود این بــه معنای آن اســت که 
بــه موضــوع تولیــد و هزینه هــای آن واقعــی نگاه 
نمی شــود و ارقــام و اعــداد روز را نمی شناســند 

و همــواره بــا رویا های خودشــان بــه دنبال تحقق 
هدف هســتند و زمانی که رویا ها حقیقی نباشــد 
و با حقیقت بازار همخوان نباشد، می توان گفت 

که اهداف دست نیافتنی می شود.
او یادآور شد: در حال حاضر بعد از ۱۰ سال 
هنــوز دو میلیــون و ۲۰۰ هــزار واحد مســکن مهر 
تکمیل و تحویل نشده است. در واقع باید تمامی 
طرح هــای دولتــی را بــرای جــواب دادن بــه ایــن 
سوال فهرست کنند و دقیقا ناکارآمدی هر کدام 
را دانــه بــه دانــه بررســی کننــد، ولــی در کل عدم 
واقــع گرایــی در برنامــه ریزی بــرای تحقق اهداف 

یکی از اصلی ترین دالیل است.
عمرانــی  تعاونی هــای  اتحادیــه  مدیرعامــل 
شــهر تهران از روند صدور پروانه های ساختمانی 
نیــز انتقــاد کــرد و گفــت: هنــوز در بخــش صدور 
و  هســتیم  اداری  بروکراســی  درگیــر  پروانــه 
نخستین صدمه به تولید مسکن در کشور ناشی 

از این بخش است.
بانــک  و  صنعــت  وزارت  نقــش  باقرپوربــه 
ســرعت  و  مســکن  قیمــت  کنتــرل  در  مرکــزی 
بخشــیدن بــه تولیــد در ایــن بخــش پرداخــت و 

گفــت: اکنــون در تولیــد نهاده های ســاختمانی با 
مشــکل مواجه هســتیم و عدم کنتــرل قیمت ارز 

نیز بر بازار مسکن تاثیر گذاشته است.
به اعتقاد این فعال بخش مســکن، در این 
اوضــاع روز بــه روز نقــش تعاونی هــا در ســاخت 
و ســاز مســکن کمتر می شــود و بررسی طرح های 
قبلی مســکن نشــان می دهد که فقط نیم درصد 
ساخت و سازها، از سوی تعاونی ها بوده است.

دولتبرایتحققاهدافکمّی
طرحجهشتولیدمسکنروی

بخشتعاونحساببازکند
عمرانــی  تعاونی هــای  اتحادیــه  مدیرعامــل 
شــهر تهــران بــا بیــان اینکــه دولــت بــرای تحقــق 
اهــداف کمّــی در ســاخت مســکن روی همــکاری 
جمعی و بخش تعاون حساب باز کند، افزود: در 
وضــع اقتصادی فعلــی، بخش خصوصی می تواند 

پروژه های ساخت مسکن را آغاز کند.
او با بیان اینکه هزینه تولید مسکن دستوری 
تعییــن نمی شــود و بــه وضــع کلــی تــورم و اقتصاد 

کشــور مرتبــط اســت، گفــت: اگــر نرخ گذاری ها در 
ســاخت مســکن نهضــت ملــی بــر مبنــای واقعیت 
اقتصاد کشــور باشــد، امکان مشارکت تعاونی ها و 

بخش خصوصی وجود دارد.
باقرپور درباره آینده بازار مسکن نیز گفت: 
قیمــت مســکن  افزایــش  نــرخ  اکنــون شــاهدیم 
بیــن یــک تــا ســه درصــد در نوســان اســت و بازار 
دچــار رکــود تورمــی شــده اســت؛ بــه ایــن معنــی 
و  رشــد  نــرخ  از  مســکن  تولیــد  کــه هزینه هــای 
ســود بیشــتر اســت و در عیــن حال قــدرت خرید 

متقاضی به شدت تنزل پیدا کرده است.
از  حاصــل  ســود  امــروز  ادامــه  داد:  او 
ســرمایه گذاری مســکن در حــال کاهــش اســت و 
ســازندگان در حال خروج ســرمایه خود از بخش 

مسکن به سایر حوزه ها هستند.
این مقام صنفی با بیان اینکه در این وضع 
بــه کار گرفتــن مشــارکت مردمــی بــرای ســاخت و 
تولیــد مســکن موثــر اســت، گفــت: دولــت تــوان 
تصــدی بخــش مســکن را بــه تنهایــی نــدارد و مــا 
نیــز بــرای همــکاری در ایــن بخش اعــالم آمادگی 

می کنیم.

دربــاره بودجــه و برنامــه ســازمان رئیــس
سیاســتهایمالــیدولــتســیزدهم،گفــتکــه
سیاستمالیدولت،تمرکزبرمدیریتهزینهها

استواینبهمعنایانقباضمالینیست.
به گزارش ســازمان برنامه و بودجه کشــور، 
تبییــن  جلســه  دومیــن  در  میرکاظمــی  مســعود 
 ۱۴۰۱ ســال  بودجــه  الیحــه  تدویــن  رویکردهــای 
درباره سیاست های مالی دولت،  اظهار کرد: تنها 
کاری که صورت می گیرد مدیریت هزینه ها است 
و این به معنای انقباض مالی نیست. پرداخت ها 
متوقــف نشــده و پروژه هــا در حال پیگیری اســت 
و بعضــی از پروژه هــای اســتان ها در اولویت قرار 

خواهد گرفت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه 
در ســال های گذشــته با وجود صرف منابع بسیار 

مالــی از اهــداف اصلــی اقتصــادی دور شــده ایم، 
اظهــار کــرد: در ایــن ســال ها منابــع بــه صــورت 
اثربخــش اســتفاده نشــده،  اقدامــات دولــت باید 
منجــر بــه افزایــش ســطح رفــاه خانواده هــا و در 
کل افزایش رشــد اقتصادی شــود. اما این اهداف 
کالن  شــاخص های  بــر  بایــد  و  مانــده  مغفــول 

اقتصادی متمرکز شد.
عامــل  نمی تــوان  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
از  ناشــی  صرفــاً  را  کشــور  اقتصــادی  مشــکالت 
تحریم دانســت، گفت: در همه ســال های بعد از 
انقــالب، تحریــم با درجات مختلف وجود داشــته 
اســت، قیمت نفت باال و پایین شــده و هر چهار 
دولــت بعــد از دفاع مقدس هزینه های زیادی در 
توســعه زیرســاخت ها کرده انــد، امــا تمرکــزی بــر 
رشد اقتصادی نداشته اند. اگر دولت و مجلس و 

در یک کالم، حاکمیت بر رشــد اقتصادی متمرکز 
شــود بــه دســت آوردن نرخ هــای بــاالی رشــد در 

سال آینده دور از دسترس نیست.
معاون رئیس جمهوری اهمیت جذب منابع 
از سوی مسووالن را یادآور شد و افزود: مدیریت 
بــه معنــای هزینــه کــردن منابــع نیســت. مدیران 
دولتــی، بــه خصــوص مدیــران اســتانی بایــد در 

جذب سرمایه، خالق و توانمند باشند.
اختیــارات  افزایــش  مــرور  بــا  میرکاظمــی 
اســتان ها در بودجه ۱۴۰۱ گفت: باید اســتانداران 
و شورای برنامه ریزی استان، اختیار عمل داشته 
و در مقابــل منابعــی کــه در اختیــار آنها گذاشــته 

می شود، پاسخگو باشند.
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه در ادامــه 
بــه اهمیــت آمایــش ســرزمین در تدویــن بودجــه 

ســال ۱۴۰۱ پرداخــت و تصریــح کرد: توســعه باید 
متــوازن، متعــادل و مبتنــی بــر آمایــش ســرزمین 
باشــد کــه ایــن موضــوع در تدویــن برنامــه هفتــم 
توســعه و بودجه ســال ۱۴۰۱ در دســتور کار قرار 
دارد، بــه طــوری کــه بودجه ســال آینــده دقیقاً بر 

مبنای آمایش سرزمین تدوین می شود.
اساســی  کار  اینکــه  بیــان  بــا  میرکاظمــی 
دولــت توجــه به محرومیت هــا و عقب ماندگی ها 
خواهد بود، ادامه داد: اینکه مقام معظم رهبری 
می فرماینــد هــر کاری مــی کنیــد پیوســت عدالت 
داشــته باشــد، در واقع عینیت بخشــیدن به رفع 
محرومیت هــا اســت. ســند آمایــش اســتانی هــم 
تدویــن شــده که آمــاده دریافت نظرات مشــورتی 

مجامع استانی نمایندگان درباره آن هستیم.
رئیــس ســازمان برنامه و بودجــه با یادآوری 

ضــرورت اصــالح ســاختار بودجــه، گفــت: بودجه 
ســال ۱۴۰۱ ســاده، قابــل کنتــرل بــوده و تضمیــن 

کننده شاخص های کالن اقتصادی خواهد بود.
 میرکاظمــی بــا بیان اینکــه در تدوین بودجه 
بودجــه  و  برنامــه  کمیســیون  پیشــنهادات  از 
استقبال می شود، اظهار کرد: این آمادگی وجود 
دارد تــا در اصالح ســاختار بودجــه از ظرفیت های 

مجلس استفاده شود.
کار  ســال   ۱۰ حــدود  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
تحقیقاتــی روی اقتصــاد کالن کشــور انجــام داده 
بــرای معضــالت کشــور راه حــل  افــزود:  اســت، 
مشــخصی وجــود دارد.  جمــع بنــدی مطالعــات 
انجام شــده این اســت که وقتی موضوعی هدف 
گیــری می شــود الزم اســت منابــع بــه ســمت آن 

بسیج شود.

دادســتانکلکشــورنســبتبــهشــکایت
علیهحســنروحانیرئیسجمهورســابقمبنی
برترکفعلدردورانکروناواکنشنشانداد.
جــوان،  خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
حجت االســالم محمــد جعفــر منتظــری دادســتان 
کل کشــور دربــاره ایــن که چــه میــزان از اموال نا 
مشــروع از مسئوالن شناسایی شده است، بیان 
کــرد: دســتگاه قضــا بایــد بــر اســاس مــدارک کار 
کنند. دســتگاه های اجرایی،  دستگاه های امنیتی 
و اطالعاتی اگر موردی را اعالم کنند باید با ادله و 
مدارک ارائه دهند که نشان دهد مال شخصی نا 
مشــروع اســت تا این قابل پیگیری شود، عده ای 
اختــالس و ســوء اســتفاده کردند کــه پرونده آنها 

گهگاهی اعالم می شــود. این چنین نیست که ما 
مجاز باشیم تمام موارد را اعالم کنیم.

در  داده  اجــازه  قانــون  گفــت:  منتظــری 
مــواردی دادگاه علنــی و در مــواردی دادگاه غیــر 
علنی باشــد، این اموال که می فرمایید اگر اموال 
اختالس شــده باشــد در طول این ســال ها موارد 
بســیاری کشــف و به بیت المال بازگردانده شده 
اســت. اگر اشــخاص خاصی را مد نظر دارید باید 
ببینیم این اشخاص اگر پرونده دارند باید ببینیم 
پرونده هایشــان به کجا منتهی شــده اســت و آیا 

مجاز هستیم که اعالم عمومی کنیم.
وی در پاســخ به این ســوال که آیا آماری از 
میزان اختالس اموال عمومی از ســوی مســئوالن 

دارید؟، گفت: آمار و ارقام در این مورد را همراه 
نــدارم، بســیاری از امــوال بــه بیــت المــال کــه به 
صــورت زمیــن، ملــک، دالر، یــورور و ریــال بــوده، 
بازگشــته اســت. از بیــان جزییــات ایــن موضــوع 

معذور هستم.
بخشــنامه  مــورد  در  کشــور  کل  دادســتان 
جدیــد قوه قضائیــه درباره ممنوع الخروجی افراد 
گفــت: افــراد از ۳ یــا ۴ طریــق ممنــوع الخــروج و 
ممنوع المعامله می شــوند. یکی دســتگاه قصایی 
در ارتبــاط بــا پرونــده ای در حال رســیدگی اســت. 
یکــی از طریــق بانک هــا اســت کــه در ارتبــاط بــا 
ممنــوع  درخواســت  می تواننــد  بانکــی  عمیــات 
الخروجــی فــردی را ممنــوع الخــروج کننــد، مــورد 

دیگــر اداره مالیاتــی در رابطــه بــا مســئله مالیات 
اســت. همــه  ثبــت  اجــرای  دیگــر  یکــی  و  اســت 
این هــا به موجب قانون می توانند افراد را ممنوع 
المعامله کنند، البته این ها باید مســتند باشــد و 
نمی شــود فــرد را بــدون ادلــه ممنوع الخــروج و یا 

ممنوع المعامله کرد.
منتظــری گفت:روشــی کــه در قانــون پیــش 
بینــی شــده ایــن اســت کــه هــر کــدام از ایــن ۴ 
مرجــع مراتــب را بــه دادســتانی کل اعــالم کننــد. 
دادســتانی کل خودش مســتقیما افراد را ممنوع 
الخــروج یا ممنــوع المعامله نمی کنــد، به موجب 
قانون حداکثر مدت ممنوع الخروجی ۶ ماه است 
اگــر مرجــع قضائــی ماننــد بانک اعــالم کند مدت 

ممنوع الخروجی کمتر می شــود و دادســتانی به 
صورت سیستمی ممنوع الخروجی را برمیداریم، 
االن تمــام کار هــای ممنــوع الخروجــی چــه مرجع 
قضائــی، چــه بانــک و ... بــه صــورت سیســتمی 
انجام می شــود، این ها به صورت سیســتمی وارد 
دادستانی می شود پس از ۶ ماه اگر زودتر از این 
مدت اعالم نکرده باشند ممنوع الخروجی بعد از 

این مدت رفع می شود.
ارجــاع  بــا  رابطــه  در  دادســتان کل کشــور 
ویــژه  بــه دادگاه  رئیــس جمهــور ســابق  پرونــده 
روحانیت درباره ترک فعل در ســتاد کرونا گفت: 
شــما کــه طلبــه نیســتید،ان شــاءلله در فرصــت 

مناسب تری پاسخ می دهم.

تقالی شرکت های 
دولتی چین برای 

هماهنگ کردن 
شعارهای اقلیمی پکن 

با واقعیت 

واکنشدادستانکلکشوربهشکایتهایمجلسازروحانی

رئیسسازمانبرنامه:انقباضمالیدردستورکاردولتنیست

عقبافتادگی98درصدیبخشتعاونازساختمسکن
به گفته مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران معاون مسکن وزیر راه و تعاون وزیر رفاه تنها به گفتاردرمانی در بخش ساختمان 

بسنده کرده اند 
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

امکان پرداخت شهریه 
دانشجویان با تسهیالت 
قرض الحسنه بانک مهر

بانــک مهــر، در چارچــوب تفاهم نامــه ای بــا جهــاد 
دانشــگاهی، ایــن امــکان را فراهــم کرد تا دانشــجویان 
تســهیالت  دریافــت  بــا  را  خــود  شــهریه  بتواننــد 

قرض الحسنه پرداخت کنند.
قرض الحســنه  بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
ایــن  اســاس  بــر  مهــر، 
تفاهم نامه، دانشجویان 
معرفی شده از سوی هر 
در  دانشــگاهی  واحــد 
سطح کشور، می توانند 
تسهیالت قرض الحسنه 
حداکثــر  کارمــزد  بــا 
۴درصد ساالنه دریافت 
شــهریه  از  بخشــی  و 

تحصیلی خود را با آن بپردازند.
در چارچــوب ایــن تفاهم نامــه که با هــدف حمایت 
امضــا  بــه  کشــور  فرهنگــی  جامعــه  و  دانشــجویان  از 
رســیده، معرفی شدگان دریافت تســهیالت می توانند از 
محــل منابــع بانــک یک بار و تا ســقف ۵۰۰میلیون ریال 

تسهیالت قرض الحسنه دریافت کنند.
بــه  پرداخت شــده  تســهیالت  بازپرداخــت  مــدت 
هــر یــک از دانشــجویان، بــه میــزان تعــداد کل ترم هــای 
تــرم و  یــک  به عــالوه  از تحصیــل دانشــجو  باقی مانــده 
حداکثــر تــا ۶۰مــاه )بــر اســاس اعــالم دانشــگاه( تعیین 

شده است.

پرداخت ٥٢٠٠ فقره وام 
 ودیعه مسکن از سوی

بانک صادرات
بانک صادرات در هفت ماه اول سال جاری بیش 
از ٥٢٠٠فقره وام ودیعه مسکن به ارزش بالغ بر هزار 

و ٦٠٠میلیارد ریال به مستاجران پرداخت کرد.
بــه گــزارش روابط عمومی بانک صادرات، این بانک 
از  حمایــت  منظــور  بــه 
ابتــدای  از  مســتاجران 
ســال ١٤٠٠تــا پایان مهر 
ســال جــاری پنــج هــزار 
و ٢٢٠فقــره وام ودیعــه 
مســکن بــه ارزش هــزار 
و ٦٣١میلیــارد ریــال بــه 
پرداخــت  مســتاجران 

کرده است.
ایــن بانــک همچنین در ســال ٩٩بیــش از دو هزار 
و ٨٤٤میلیــارد ریــال بــه ١٥هــزار و ٩٣نفــر وام ودیعــه 
مســکن پرداخت کرد. استان های خوزستان، کردستان، 
بختیــاری،  و  چهارمحــال  شــرقی،  آذربایجــان  فــارس، 
مازندران، زنجان، کرمان، مرکزی و البرز، ١٠اســتان اول 
دریافت کننــده بیشــترین وام ودیعــه مســکن از بانــک 

صادرات در سال ٩٩بوده اند.

تاسیس باجه بانک سینا 
در اندیکا برای پرداخت وام 
قرض الحسنه به زلزله زدگان

جمــع  در  حضــور  بــا  ســینا  بانــک  مدیرعامــل 
دیــدار  و  خوزســتان  اســتان  در  اندیــکا  زلزلــه زدگان 
بــا اهالــی منطقــه از پرداخــت وام قرض الحســنه بــه 

آسیب دیدگان خبر داد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک ســینا، ســیدضیاء 
از  بازدیــد  در  ایمانــی، 
مناطــق زلزلــه زده اندیکا 
از  دلجویــی  ضمــن 
مصدومــان ایــن حادثــه 
در  نزدیــک  از  ناگــوار، 
و  مشــکالت  جریــان 
کمبودهــای موجود قرار 

گرفت.
او در جریــان ایــن 
بازدید از پرداخت وام قرض الحسنه در مناطق زلزله زده 
خبــر داد و گفــت: ایــن اقدام در راســتای تامین نیازهای 
ضــروری اهالــی منطقــه و اهتمــام جدی بانــک در زمینه 
کمک به بازسازی مناطق زلزله زده استان خوزستان و با 
هدف کاهش آالم هموطنان عزیز آسیب دیده، و ایفای 

مسئولیت های اجتماعی صورت می گیرد.

جشنواره بیمه های 
آتش سوزی ملت تمدید شد

از  کــه  )ایمن شــو(  آتش ســوزی  بیمــه  جشــنواره 
روز آتش نشــانی و ایمنی )7مهر( تا ســال روز تاســیس 
بیمــه ملت )12آبــان( با 
ســهم  افزایــش  هــدف 
بــازار بیمه آتش ســوزی 
توانمندســازی  و 
امــر  در  نماینــدگان 
در  و  فــروش، طراحــی 
حــال اجــرا بــود؛ تــا روز 
تمدیــد  )13آذر(  بیمــه 

شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بیمــه ملــت، متقاضیــان 
و عالقه منــدان می تواننــد بــه منظــور اطــالع از شــرایط 
طــرح و برخــورداری از 3۵درصد تخفیف انواع بیمه های 
آتش ســوزی بیمــه ملــت بــه نماینــدگان بیمــه ملــت در 

سراسر کشور مراجعه کنند.

مدیرعامل بانک سپه: در 
پرداخت تسهیالت اولویت با 
مشتریان خوش حساب است

بــه گفتــه مدیرعامــل بانــک ســپه، این بانــک برای 
کمــک بــه تولیدکننــدگان واقعــی، پرداخــت تســهیالت 
بــه مشــتریان خوش نــام و خوش حســاب را در اولویت 

ارکان و فرآیندهای اعتباری بانک قرار داده است.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی بانک سپه، آیت اله 

رؤســای  از  ابراهیمــی، 
شعب خواست پرداخت 
تســهیالت به مشــتریان 
دارای ریسک کمتر را در 
اولویــت قرار دهند تا به 
کاهــش مطالبات معوق 

کمک شود.
بانــک  مدیرعامــل 
و  نزدیــک  ارتبــاط  ســپه 

مســتمر با مشــتریان به ویژه مشتریان خاص را اصول و 
الزامات مهم در شــعب دانســت و افزود: تشــکیل اداره 
بانکــداری شــرکتی بــرای عرضــه خدمــات و محصــوالت 
ویــژه بــه مشــتریان کالن یکــی از ضرورت هــای امــروز 
بانــک ســپه اســت. او از رؤســای شــعب به ویــژه شــعب 
مستقل خواست به عنوان نمایندگان بانک با مشتریان 
و شرکت ها وارد مذاکره شده و خدمات خاص مطابق با 

قوانین و مقررات به آنان ارائه دهند.

سهم مشتریان اقتصادی 
بانک کشاورزی از 68 درصد 

فراتر رفت
مشــتریان  ســهم  شــد  موفــق  کشــاورزی  بانــک 

اقتصادی خود را به 68.3درصد برساند.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک کشــاورزی، ســهم 

اقتصــادی  مشــتریان 
ایــن بانــک در پایــان مهــر 
1۴۰۰بــا روندی افزایشــی 
رســید  ۶8.3درصــد  بــه 
تحقــق  از  نشــان  کــه 
برنامــه  7۶.7درصــدی 
تعهــدی بانــک کشــاورزی 

در این شاخص داشت.
گــزارش  ایــن 

کاهــش  راســتای  در  انجام شــده  اقدامــات  می افزایــد: 
منابــع  افزایــش  عــالوه  بــه  خدمــات  ارائــه  هزینه هــای 
حســاب های متصل به پایانه های فروش در کنار احیا و 
جمع آوری پایانه های غیر اقتصادی، موجب رشــد ســهم 

مشتریان اقتصادی بانک کشاورزی شده است.

 حرکت بیمه سرمد
به سمت بازاریابی 

دیجیتالی در شبکه فروش
کارگاه های آموزشی حرکت از نماینده سنتی بیمه 

به دیجیتال برای نمایندگان بیمه سرمد برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بیمــه ســرمد، بــا توجــه 

توسعه فناوری اطالعات 
و افزایــش ضریــب نفوذ 
اســتفاده  و  اینترنــت 
مــردم از اینترنــت، یکی 
موفقیــت   رمزهــای  از 
اســتفاده  ســازمان ها 
دیجیتــال  بازاریابــی  از 
دیجیتال مارکتینــگ  یــا 
ســرمد  بیمــه  اســت. 

آموزشــی  کارگاه هــای  و  دوره هــا  برگــزاری  بــا  نیــز 
بازاریابــی دیجتیــال بــرای نماینــدگان ســعی دارد، حوزه 
دیجیتال مارکتینگ را در شبکه فروش خود تقویت کند.
بر همین اســاس، کارگاه های آموزشــی حرکت از 
نماینــده ســنتی بیمــه بــه دیجیتال برای شــبکه فروش 
در سراســر کشــور برگزار شــد، تا نمایندگان ســرمد با 
روش هــای بازاریابــی دیجیتــال در صنعــت بیمــه اَشــنا 

شوند.

تسهیالت اشتغال روستایی 
بانک توسعه تعاون از 26 
هزار میلیارد ریال گذشت

تســهیالت پرداختی بانک توســعه تعاون در طرح 
ملی »اشتغال پایدار روستایی و عشایری « از 26هزار 

میلیارد ریال گذشت.
بــه گــزارش روابط عمومی بانک توســعه تعــاون، از 

طــرح  اجــرای  ابتــدای 
اشتغال پایدار روستایی 
بانــک  وعشــایری، 
توســعه تعاون به عنوان 
بانــک عامــل ایــن طــرح 
اقدامــات و فعالیت های 
ایــن  در  توجهــی  قابــل 
داده  انجــام  موضــوع 

است.
اســاس  بــر  تعــاون  توســعه  بانــک  عملکــرد 
گــزارش ســامانه کارا نشــان می دهــد کــه تــا پایــان 
مهــر ســال جــاری بــه بیــش از 2۶هــزار و ۵۰۰طــرح 
در سراســر کشــور تســهیالت اشــتغال زایی پرداخت 
تســهیالت  میــزان  اســاس  برایــن  کــه  اســت.  شــده 
ریــال  و2۰۰میلیــارد  2۶هــزار  بــه  نیــز  پرداختــی 

نزدیک شــده است.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

طبــق بودجــه ســال 1400 دولت بیــش از 95درصد اوراق 
مالــی اســالمی خــود را در نیمــه نخســت ســال جــاری فروخته 
اســت و احتمال دارد تا پایان ســال مجوز انتشــار اوراق جدید 

از سران قوا گرفته شود.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس، طبــق قانــون بودجــه ســال 
1۴۰۰، دولت مجاز است 132هزار و ۵۰۰میلیارد تومان از محل 
فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسالمی درآمد کسب کند.

جزئیــات انتشــار ایــن اوراق و کارکــرد آن در جــدول ذیــل 
مشــخص شــده است که عمده آن فروش اسناد خزانه و اوراق 

مالی است.

درآمدعنوان

جمع کل- منابع حاصل از فروش و واگذاری 
132۵۰۰انواع اوراق مالی اسالمی

۵۰۰۰۰منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسالمی

انتشار اوراق اسالمی جهت باز پرداخت اصل 
1۰۰۰۰و سود اوراق سررسید شده

۶۵۵۰۰انتشار اوراق مالی اسالمی

انتشار اوراق مالی اسالمی برای تجهیز فضای 
2۰۰۰آموزشی وزارت آموزش و پرورش

انتشار اوراق مالی اسالمی برای خرید نردبان 
1۰۰۰هیدرولیکی و ماشین آتشنشانی

انتشار، فروش و واگذاری اسناد خزانه 
2۰۰۰اسالمی جهت بهسازی روستاها

انتشار اوراق مالی اسالمی برای تقویت بنیه 
2۰۰۰دفاعی

جــدول منابــع ناشــی از فــروش و واگــذاری اوراق مالــی- ارقــام 
میلیارد تومان

عملکرد بودجه سال 1۴۰۰ در نیمه نخست نشان می دهد 
دولــت 9۵درصــد اوراق مالــی کــه در بودجــه مصــوب شــده را 

فروخته است.
در همیــن بــاره یــک مقــام مســئول در ســازمان برنامــه و 
بودجــه بــه فــارس می گوید: در قانون مجوز فــروش 132هزار و 
۵۰۰میلیارد تومان اوراق وجود دارد که در ۶ماهه امسال حدود 
12۶هــزار میلیــارد تومــان آن بــه فــروش رســید و حــدود ۵هزار 

میلیارد تومان آن باقیمانده است.
او ادامــه داد: احتمــال دارد بــا توجه بــه هزینه های بودجه 
و نبود تکافوی درآمدها، پیشــنهادی به ســران قوا برای انتشــار 

اوراق جدید ارائه شود.
ایــن مقام مســئول بــا بیان اینکه عمده اســناد خزانه برای 
طلب پیمانکاران واگذار شــد، تاکید کرد: پیشــنهادات مختلفی 

در مــورد رقــم انتشــار اوراق مطــرح اســت و از ۵۰ تــا 1۵۰هــزار 
میلیارد تومان مطرح است.

به گزارش خبرگزاری فارس، یکی از انتقادات این روزهای 
کارشناســان بــورس، متوجــه فــروش اوراق مالــی دولــت اســت 
کــه نقدینگــی بــازار بــورس را بــه خــود اختصــاص داده و چــراغ 
قرمــز بــورس را روشــن کــرد، بــا وجود ایــن  مســئوالن دولتی و 
 بورس معتقدند که از مهر تاکنون اوراقی از سوی دولت منتشر

 نشده است.
مجیــد عشــقی، رئیــس ســازمان بورس در واکنــش به این 
مباحــث گفتــه بود: انتشــار اوراق برای تامین مالی دولت ســال 
گذشــته هــم وجــود داشــت و بالــغ بــر 19۰هــزار میلیــارد تومان 
اوراق منتشر شد. امسال نیز از اوایل سال این روند شروع شد 
و ادامه پیدا کرده اســت. بخشــی از این اوراق برای بازپرداخت 
اوراق قبلــی اســت و پولــی از بــازار خــارج نمی شــود. در واقــع 
صندوق پول اوراق سررسید شده را پس می گیرد و اوراق جدید 

دریافت می کند.
رئیــس ســازمان بــورس تاکیــد کــرد: توجــه کنیــد اوراق را 
براســاس کشــش بازار منتشر می کنیم. اشــتباهات و شایعاتی 
که در اطالع رسانی رخ داد که اوراق معامله شده میان سیستم 
بانکی را اوراق منتشرشده دولت تلقی کردند که مقداری همه 
را نگــران کــرد. در چنــد روز گذشــته در تــاالر فرابــورس ۶۰هزار 
میلیــارد تومــان اوراق بیــن بانکی معامله شــد و ربطی به دولت 

ندارد.

بــه گفتــه یــک عضــو مجمــع تشــخیص 
ایــران  در  نقدینگــی  رشــد  نظــام،  مصلحــت 
طی 50ســال اخیر حدود 27هزار برابر شــده 
اســت او یکــی از دالئــل ایــن رشــد نقدینگــی 
و  دانســت  مرکــزی  بانــک  از  اســتقراض  را 
خواســتار توقــف اســتقراض از بانــک مرکزی 

شد.
غالمرضــا  ایلنــا،  گــزارش  بــه 
در  مطلــب  ایــن  بیــان  بــا  مصباحی مقــدم، 
نشســت خانه صنعت کاران ایران که با هدف 
صنعتــی  و  اقتصــادی  چالش هــای  بررســی 
فراروی دولت ســیزدهم برگزار شــد، گفت: از 
۵۰سال گذشته تاکنون که نفت وارد اقتصاد 
ایــران شــده اســت دچــار رشــد نقدینگــی در 
کشــور شــدیم و ایــن جریــان مخصــوص چهار 
دهه گذشــته نیســت و به طور دقیق از ســال 
13۵1 کــه وزن نفــت در بودجــه کشــور بــاال 
رفــت، دچــار کســری بودجه و رشــد نقدینگی 

در کشور هستیم.
او بــا تاکیــد بــر اینکه باید بودجه کشــور 
از نفــت آزاد شــود، تصریح کــرد: اگرچه نفت 
موهبــت خوبــی برای کشــور اســت امــا تبدیل 

درآمدهــای حاصــل از نفــت در بودجه، تبدیل 
به نفرین منابع در کشور شده است.

عضــو کمیســیون کالن اقتصــادی مجمع 
تشــخیص مصلحــت نظــام خاطر نشــان کرد: 
چنانچــه درآمدهــای نفــت بــه بخــش تولید و 
صــادرات اختصــاص یابــد بــدون شــک اتفــاق 

بسیار خوبی در کشور رخ خواهد داد.
مصباحی مقــدم در ادامــه بــا بیــان اینکه 
امروز عمده ترین مشکل کنونی کشور کسری 
بودجــه دولت اســت، بیان کــرد: بی انضباطی 
بی انضباطــی  ســویی  از  و  دولت هــا  مالــی 
پولــی در بانک هــا بــه خصــوص در بانک هــای 
خصوصــی در کشــور متاســفانه باعــث وضــع 

موجود شده است.
در  مالــی  انضبــاط  بــرای  او،  گفتــه  بــه 
دولت باید بودجه دولت در بخش درآمدها و 

هزینه ها، متوازن و متناسب شود.
متاســفانه  افــزود:  مصباحی مقــدم 
اینکــه  بــه جــای  اخیــر  دولت هــا در ســالهای 
بودجــه  غالبــا  کننــد  ایجــاد  متــوازن  بودجــه 
نامتــوازن و نامتعــادل داشــتند، مســاله ای که 
همــواره دولت هــا را با کســری بودجــه مواجه 

کرده است.
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام 
همچنین خواســتار توقف اســتقراض از بانک 
مرکــزی شــد و افــزود: ایــن تصمیم بر اســاس 

سیاســت هایی اســت کــه ضرورت عینــی دارد 
چراکــه رشــد نقدینگــی ناشــی از اســتقراض 
بانــک مرکــزی عامــل اصلــی تــورم و کاهــش 

ارزش پولی در کشور است.

نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی با 
گــزارش کمیســیون اقتصــادی بــرای تحقیق و 
تفحــص از عملکــرد ســازمان بــورس و اوراق 

بهادار موافقت کردند.
بــه گــزارش ایرنــا، در جلســه علنــی روز 
سه شنبه مجلس شورای اسالمی، نمایندگان 
با تایید گزارش کمیسیون اقتصادی با تحقیق 
و تفحــص از عملکــرد ســازمان بــورس و اوراق 

بهادار موافقت کردند.
در  رای گیــری  از  پیــش  مرحبــا  غالمرضــا 
قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی گفت: درپی 
تقاضا و پذیرش استعفای حسن قالیباف اصل 
از ریاســت ســازمان بورس و اوراق بهادار، وزیر 
امور اقتصادی و دارایی بدون رعایت تشریفات 
قانونــی و بــدون توجه به شــرایط احــراز تصدی 
این جایگاه حساس مدیریتی، گزینه مورد نظر 
خود را به رغم تذکر عضو ناظر مجلس شــورای 
اسالمی به مغایرت شکلی و ماهوی این اقدام؛ 

بــه اخــذ رای، انتخــاب، صــدور حکــم و معارفــه 
رئیــس جدیــد ســازمان بــورس و اوراق بهــادار 

می پردازد.
ســخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس 
شــورای اســالمی افــزود: گــزارش عضــو ناظــر 
مجلس شورای اسالمی در جلسه فوق العاده 
کمیســیون   1399 مــاه  بهمــن   9 مــورخ 
اقتصــادی، بــه عنــوان کمیســیون تخصصــی 
ذیربــط، مطــرح و بــا احــراز موارد اســتنکاف و 
تخلــف از قانــون، اعمــال مــاده )23۴( قانون 
آیین نامــه داخلــی مجلــس شــورای اســالمی 
تصویــب شــد و پــس از ارجاع هیات رئیســه،   
رســیدگی و  مــوارد تخلــف اعالمی در گزارش 
ناظــر مجلــس و تقاضــای مــاده )23۴( وارد 

شناخته شد.
 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: 

در برخورد با متخلفان بورس با کسی 
تعارف نداریم

کمیســیون  رئیــس  گفتــه  بــه  همچنیــن 
بــازار  تخلفــات  حــوزه  در  اقتصــادی مجلــس، 
سرمایه با هیچ کس تعارف وجود ندارد و صرف 

نظر از دولت ها با متخلفان برخورد می شود.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، محمدرضا 
پــور ابراهیمــی داورانی درباره تصویب تحقیق 
و تفحــص از عملکــرد ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار در نشست علنی روز گذشته مجلس، 
گفت: با تصویب طرح تحقیق و تفحص، روند 
جدید ارزیابی عملکرد بازار ســرمایه در کشور 
آغاز شــد و به زودی بررســی تمام گزارش های 
مبتنــی بــر عملکــرد ناصحیــح در حــوزه بــازار 

سرمایه در دستورکار قرار می گیرد.
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلس 
اینکــه در جریــان  بیــان  بــا  اســالمی  شــورای 
تحقیق و تفحص از بازار سرمایه، وضع فعلی 
نیــز بررســی می شــود، افــزود: یکشــنبه هفته 
آینده، نشســت مشــترک کمیسیون اقتصادی 

دارایــی،  و  اقتصــادی  امــور  وزیــر  و  مجلــس 
رئیس ســازمان بورس و اعضای شــورای عالی 
بورس به منظور بررسی وضع نابسامان بازار 
ســرمایه و نبــود تصمیــم ســریع دولــت بــرای 

بهبود وضع برگزار می شود.
او اضافه کرد: امیدواریم هرچه سریعتر 
همزمــان بــا برنامــه نظارتــی و طــرح تحقیق و 
تفحــص از بــورس، دولــت ســیزدهم اقدامات 
پایه ای، کوتاه مدت و رویکردی را در دستورکار 
قــرار دهــد تــا خروجــی ایــن اقدامــات موجــب 

بهبود بازار سرمایه شود.
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس با 
بیــان اینکــه در حــوزه تخلفــات بــازار ســرمایه 
بــا هیچ کــس تعــارف نداریــم و صــرف نظــر از 
دولت ها با متخلفان برخورد می کنیم به خانه 
ملــت گفــت: هــدف ما ســالمت بازار ســرمایه 
ایجــاد وضــع رقابتــی و  بــرای حضــور مــردم، 

جلوگیری از رانت است.

رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار از 
پیگیری جدی به منظور رفع مشــکالت توزیع 
سود نقدی شرکت ها از طریق سامانه جامع 

اطالعات مشتریان )سجام( خبر داد.
بــه گــزارش روز سه شــنبه ایرنــا از ســنا، 
نقــدی  ســود  توزیــع  دربــاره  عشــقی  مجیــد 
شرکت ها از طریق سامانه سجام گفت: پیرو 
مذاکراتــی کــه در جلســه با رئیس کمیســیون 
اســالمی صــورت  اصــل 9۰ مجلــس شــورای 
گرفت، توزیع ســود نقدی شــرکت ها از طریق 

ســامانه جامع اطالعات مشــتریان )سجام( با 
اولویت باال در دستور کار قرار گرفته است.

او افــزود: پیــرو همین موضــوع در آینده 
شــرکت های  ســود  توزیــع  مشــکالت  نزدیــک 
اطالعــات  جامــع  ســامانه  طریــق  از  بورســی 
مرتفــع  کامــل  طــور  بــه  )ســجام(  مشــتریان 

خواهد شد.
مجیــد عشــقی، رئیــس ســازمان بورس 
و اوراق بهــادار در دیــدار بــا حجــت االســالم 
حســن شــجاعی، رئیس کمیســیون اصل 9۰ 

جملــه  از  مختلــف  موضوعــات  در خصــوص 
پیگیــری مطالبات ســهامداران خرد گفت وگو 

کردند.
حجت االســالم حســن شــجاعی، رئیــس 
کمیســیون اصل 9۰ مجلس شــورای اســالمی 
پیش از این در گفت و گویی اعالم کرده بود: 
پرداخت ســود ســهام از طریق ســامانه سجام 
حقــوق  از  حمایــت  راســتای  در  مهــم  گامــی 
امیــدوارم ســازمان   اســت،  ســهام داران خــرد 
بورس با عمل به این وعده عزم جدی خود را 

برای حمایت از سهام داران خرد نشان دهد تا 
شــاهد تخلف از قانون و پایمال شــدن حقوق 

سهام داران نباشیم.
اینکــه  بیــان  بــا  مســئول  نماینــده  ایــن 
بررســی ها نشــان می دهد از ۴9۰شــرکتی که 
امسال قصد واریز سود برای سهام داران خود 
را دارنــد، 272شــرکت دســتورالعمل ســازمان 
بــورس را زیر پا گذاشــته اند، ادامــه داده بود: 
ایــن شــرکت ها راه هــای دیگــری بــرای توزیــع 

سود در نظر گرفته اند.

کانون کارگزاران از بانک مرکزی درخواست 
کــرد که ســقف تراکنــش پرداخــت از درگاه های 

بانکی برای خرید سهام برداشته شود.

کانــون کارگــزاران طــی نامــه ای به رئیس 
کل بانــک مرکزی درخواســت خــود را مبنی بر 
افزایش سقف تراکنش پرداخت از درگاه های 

بانکی برای خرید سهام مطرح کرد.
در قســمتی از متــن نامــه آمــده اســت کــه بــا 
توجه به اینکه پیش از این محدودیت سقف 

تراکنش برای خرید خودرو حذف شــده است 
برای تسهیل ورود جریان پول و کمک به رشد 

حجم معامالت سقف خرید افزایش یابد.

احتمال پیشنهاد انتشار اوراق به سران قوا از سوی دولت

درخواست کانون کارگزاران از بانک مرکزی برای افزایش سقف تراکنش 
خرید سهام

وعده رفع مشکل توزیع سود شرکت های بورسی از طریق 
سجام در آینده نزدیک

موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بورس

 مصباحی مقدم خواستارتوقف استقراض
از بانک مرکزی شد

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:
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شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد كاالی مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر بصورت فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه ی عمومی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( تأمین 
نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 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.

لذا كلیه شركت هایی كه فعالیت آنها مرتبط با شرح كاالی مورد درخواست می باشد می بایست ظرف مدت 14 روز از تاریخ درج آگهی فراخوان نوبت دوم با مراجعه به درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد(، نسبت به استخراج و تكمیل» فرم تعهد نامه ارائه كاال مطابق با استانداردهای شركت ملی مناطق نفتخیزجنوب« و بارگزاری آن به همراه مدارك و مستندات الزم منطبق با موارد مندرج در جدول ارزیابی 
كیفی )برای معامالت كمتر از بیست برابر نصاب معامالت متوسط ( در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد (اقدام نمایند. كسب حداقل نمره 60 در ارزیابی كیفی جهت دریافت اسناد مناقصه توسط 

فروشندگان/سازندگان الزامی است.اسناد و مدارک مناقصه پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرایط ارسال خواهد شد.
 ضمناً مبلغ تضمین شركت در مناقصه  -/000ر000ر650 ریال می باشند.     )تلفن تماس  061-341-25133 ( 

تاریخ چاپ نوبت اول: 1400/08/09   تاریخ چاپ نوبت دوم: 1400/08/12                          
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فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای
تقاضای شماره 01-31-95-0033018

 دوم(
 نوبت

(

شرکت ملی نفت ایران
شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب

)سهامی خاص(

شماره فراخوان در سامانه ستادجمع عددیموضوع مناقصهتعداد اقالم

52002000092288000264لباس كار یكسره4

صنایع شهدای مهام یزد در نظر دارد موارد به شرح ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی از پیمانکار و تامین کننده واجد شرایط و 
صالحیتدار تامین و خریداری نماید.

متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می توانند تا تاریخ 1400/08/22، درخواست رسمی خود را با ذکر شماره مناقصه، کد اقتصادی و نام 

مدیرعامل، شماره تلفن و نمابر و آدرس دقیق پستی )کد پستی 10 رقمی(، به شماره نمابر 37272471 – 035 ارسال نمایند. * زمان تحویل 

پاکتهای مناقصه، تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخه 1400/09/03 می باشد. * داشتن گواهینامه سمتا و یا تعهد به ارائه آن طی یک ماه از 

تاریخ ابالغ برنده شدن در مناقصه الزامی می باشد. * مناقصه گزار در قبول و یا رد تمام و یا هر یک از پیشنهادها مختار می باشد. * کلیه 

هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. تلفن جهت هماهنگی: 4 – 37273243 -035

م الف : 910

»آگهی مناقصه عمومی – صنایع شهدای مهام یزد«

مقدارموضوع مناقصهشماره مناقصهردیف

190/3 – 1400 – 18
طبخ و توزیع غذا در صنعت )دارای تاییدیه از اداره کار و امور 
اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور(

یک سال – طبق اسناد

100 تنشمش روی با خلوص 1999/98 – 1400 – 490/3

300 عددذوب پخش کن مذاب برنج از جنس فوالد نسوز )کوچک و بزرگ(20 – 1400 – 590/3

690/3 – 1400 – 21Na2B4O7 , 10H2O :5 تنمواد بوراکس )پودر دکا( با فرمول

مددجویان کمیته امداد و 
بهزیستی در اولویت استخدام 

سایپا

گروه خودروسازی سایپا پس از آنکه بیش از ۹۰ درصد 
پرسنل مورد نیاز برای احیای شرکت سایپاگام را از مددجویان 
کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی تامین کرد، با 
امضای قرارداد سه جانبه بين كميته امداد امام)ره)استان تهران 
و سازمان آموزش فني و حرفه اي استان تهران، زمینه آموزش، 
توانمندسازی و اشتغال ساالنه ۲۰۰ نفر از این مددجویان را 

فراهم آورد .
آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان تهــران، زمینــه آموزش، 
توانمندســازی و اشــتغال ســاالنه ۲۰۰ نفر از این مددجویان را 

فراهم آورد. 
به گزارش ســایپانیوز، براســاس این تفاهم نامه ساالنه 
حداقل ۲۰۰ نفر از مددجویان جویای کار تحت پوشش کمیته 
امداد امام خمینی)ره( پس از طی دوره های آموزشــی الزم در 
سازمان فنی و حرفه ای، در گروه خودروسازی سایپا استخدام 

خواهند شد.
مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در اولویت استخدام 

در سایپا
مديرعامل گروه خودروســازی  ســايپا در حاشــيه امضای 
تفاهم نامه همكاری بين ســه مجموعه كميته امداد امام)ره( 
استان تهران، سازمان آموزش فنی و حرفه ای  استان تهران و 
گروه خودروسازي سايپا، گفت: يكی از مهمترین مسئوليت های 
اجتماعی بنگاه ها به خصوص بنگاه های بزرگ اين است كه 
در راستای فعاليت هايی كه دارند، از افرادی كه تحت پوشش 
كميته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزيستی هستند، حمايت 
كنند؛ در همين راستا هماهنگی هایی صورت گرفت تا افراد تحت 
پوشش مجموعه های ياد شده از سوی سازمان آموزش فنی و 

حرفه ای آموزش ببينند.
سيدجواد سليمانی با بيان اينكه در فاز نخست تفاهم نامه 
ياد شده، گروه خودروسازي سايپا متعهد به جذب ساالنه ۲۰۰ 
نفر از افراد تحت پوشش كميته امداد امام خمینی)ره( كه توسط 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای آموزش ديده اند، شده، تصريح 
كرد: زماني كه افراد متقاضی آموزش ببينند و توانمند شوند، می 
توانند در گروه خودروسازی سايپا كار کنند، با اين اتفاق خانواده 
های تحت پوشش كميته امداد امام)ره( به خودكفايي مالی می 

رسند.
سليماني با تاكيد بر اينكه يكی از شركت های زیرمجموعه 
گروه خودروسازی سايپا با همت مددجويان كميته امداد امام 
خمینی)ره(، فعاليت مجدد خود را آغاز كرده، گفت: نزديك به 
۹۰ درصد نيروهای شركت "سایپاگام" از مددجويان كميته امداد 
امام)ره( و سازمان بهزيستی هستند و اين امر، افتخار بسيار 

بزرگی برای مجموعه سايپا است.
وي با اشــاره به اينكه در حال حاضر گروه خودروســازی 
سايپا، ۴۲ هزار نفر نيروی كار دارد، اظهار کرد: بر اساس برنامه 
توســعه ای كه وزارت صمت و گروه خودروســازی ســايپا دارد، 
ظرفيت توليد فعلی از ۴۵۰ هزار دستگاه در سال، طی دو تا سه 
سال آينده باید به يك ميليون دستگاه برسد؛ بنابراین افزايش 

توليد نيازمند نيروی كار جدید است.
وي تاكيد كرد: در رويكرد جديد گروه خودروسازی سايپا، 
اولویت و حداكثر ظرفيت جذب نيروی انسانی از كميته امداد امام 
خمینی)ره( و سازمان بهزيستی خواهد بود؛ خوشبختانه تجربه 
شركت سایپاگام نشان داد كه حركت به اين سمت درست و 
مناسب است و مي توان نياز گروه خودروسازی را از اين طريق 

تامين كرد.
كشور نيازمند اشتغال پايدار است

جواد روانبخش، مديركل سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
استان تهران نيز در همين راستا گفت: برای آنكه بتوان اشتغال 
پايدار و اثر بخش ايجاد كرد، آموزش نيروی كار اهميت به سزايی 
دارد، لذا تفاهم نامه سه جانبه كمك می كند كه افراد متخصص 

وارد صنعت خودروسازی شوند.
وي با تاكيد بر اينكه اشتغال يك فرآيند است كه با آموزش 
نيروی انسانی تكميل می شود، افزود: اگر مددجويان كميته امداد 
امام خمینی)ره( آموزش و مهارت الزم در حوزه صنعت خودرو را 
پيدا كنند، می توانند ضمن استخدام در گروه خودروسازی سايپا، 

از نظر مالی به استقالل برسند.
روانبخش با بيان اينكه زمانی كشور به توسعه دست پيدا 
می كند كه از نظر اشتغال به پايداری مطلوب برسد، تصريح 
كرد: اگر سازمان ها و مجموعه ها، همكاري الزم در اين خصوص 
را داشته باشند، می توان به باالترين بهره وری دست يافت و 
شرايطی را فراهم كرد كه نرخ بيكاری در كشور روند نزولی به 
خود بگيرد.مديركل سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان تهران 
گفت: در حال حاضر در شركت سايپا مركز جوار كارگاهی وجود 
دارد، در اين مركز آموزش های فنی و حرفه ای داده می شود و 

افراد جويای كار می توانند از اين فرصت بهره ببرند.
 آغوش باز سايپا برای مددجويان كميته امداد 

امام خمینی)ره(
ســيد ابوالفضل پرپنجــی، مديركل كميته امداد امــام)ره( 
استان تهران نیز در حاشيه امضای این تفاهم نامه سه جانبه 
گفت: گروه خودروسازی سايپا، همكاري بسيار خوبی با كميته 
امــداد امــام)ره( دارد و همواره ســعی كــرده با آغوش باز در فقر 
 زدايی، توانمندسازی و اشتغال زايی مددجويان اين بخش كمك
كند.وی با بيان اينكه در گام اول تفاهم نامه امضاء شــده قرار 
است ۲۰۰ نفر از افراد آموزش ديده، جذب شوند و اين امر براي 
سال های آينده قابل توسعه است، افزود: جامعه هدف ما از نظر 
مالی شرايط مناسبی ندارند، اما از نظر فكری و بدنی بسيار سالم 
و توانمند هستند لذا با ايجاد اشتغال برای آنها می توان به سمت 

فقرزدايی حركت كرد.

مدیرعامــل کارخانجات مادیــران بزرگترین 
کمک به واحدهای تولیدی را در اختیار قرار دادن 
ارز ترجیحــی بــه آن ها  با قیمت مناســب عنوان 

کرد.
به گزارش عصر اقتصاد، بابک ثقفی درباره 
نقش موثر ارز ترجیحی در تولیدات لوازم خانگی 
در جمع خبرنگاران ادامه داد: اکنون تولیدکننده 
مجبور است، بهره های ۲۲ درصدی را به سیستم 
بانکی پرداخت کند، در حالی که در کشورهای دیگر 
برای تولیدکننده بهره صفر درصدی در نظر گرفته 

شده است.
در ادامــه او بــا بیان اینکــه اکنون ۴۵ درصد 
لوازم خانگی بازار از طریق قاچاق وارد می شــود، 
اعالم کرد: هیچ یک از هزینه های قانونی از جمله 
مالیات هــا در بخــش کاالهــای قاچــاق پرداخــت 
نمی شود این در حالی است که تولیدکننده مدام 
بــا افزایــش هزینه هــای تولیــد روبه روســت و در 
رقابتی نابرابر تالش می کند به گونه ای که بخش 
زیادی از هزینه های ما برخالف برندهای قاچاق به 
عنوان مالیات یا سایر هزینه های جانبی به دولت 

پرداخت می شود.
مدیرعامل مادیران همچنین درباره آفت های 
قیمت گــذاری  گفــت:  دســتوری  قیمت گــذاری 
دستوری عامل ایجاد رانت است و بر صنایع آثار 
منفی دارد، این موضوع بر کسی پوشیده نیست.

 دولت؛ مانع تغییرات قیمتی کاال
ثقفــی بــا تاکید بــر اینکــه عالوه بــر افزایش 
هزینه های تولید، قدرت خرید مردم نیز کاهش 
پیدا کرده اســت، افزود: در این اوضاع دولت به 
جــای حمایت از تولیدکننــده مدام مانع تغییرات 
قیمتی کاال می شود. در حالی که مواد اولیه تولیدی 
از چین ۲۵ تا ۳۰درصد در مقایسه با سال گذشته 
گــران شــده اســت و ایــن امــر هزینه هــای زیادی 

را بــه تولیدکننــده تحمیــل می کنــد و عالوه بر آن 
مواد پتروشیمی ها 1۰7 درصد در مقایسه با سال 
گذشــته افزایــش قیمــت داشــته اســت و هزینه 
حمل و نقل هر کانتینر از چین از ۴۰۰۰ دالر سال 
۹۹ به ۹ هزار دالر در ســال جاری رســیده است. 
بنابراین دولت نباید مانع افزایش قیمت ها شود. 
در نتیجــه در ۶ ماهــه ابتدایــی ســال 1۶۰میلیارد 
تومان سود شناسایی کرده ایم در حالی که به دلیل 
ارزش سرمایه گذاری ما برای تولید لوازم خانگی که 
بالغ بر  ۴ هزار میلیارد تومان است، سهامداران از 

ما انتظار دارند.
او بــا یــادآوری اینکــه زمانــی 7۰ درصــد بازار 
در اختیــار برندهــای خارجی بود، افــزود: توجهی 
به اینکه چرا دو سه برند باید صنعت ایران را در 
اختیار بگیرند و یک شــبه از کشــور خارج شوند، 
نمی شد. این شرکت ها باید تکنولوژی اساسی وارد 
کشور کنند. بنابراین خواسته ما از این شرکت ها 
بایــد تغییــر کنــد. بــرای مثــال مــا بایــد تکنولوژی 
جدید تولید کمپرسور را وارد کنیم و چند شرکت 
مصرف کننده داخلی هم در این زمینه حاضر به 
ســرمایه گذاری هســتند تا در آینده حتی از ایران 
صــادرات کمپرســور اتفــاق بیفتد، اما ســوال این 
اســت کــه چرا شــرکت های خارجــی هیچ تعهدی 
بــه صــادرات کاال از ایــران ندارنــد؟ با وجود اینکه 
معتقدیم جلوی آب روان را به هیچ وجه نمی توان 
گرفــت، منکر کیفیــت تولیدات آن ها نیســتیم و 
سعی می کنیم خودمان را به آن ها برسانیم؛ اما به 

این وضع انتقاد داریم.
جالــب  کــرد:  عنــوان  مادیــران  مدیرعامــل 
بایــد  مــا  ارز  نــرخ  کــه در نوســانات  اینجاســت 
خرید هــای خــود را با ارز نیمایی انجام می دادیم؛ 
درحالی که در مقطعی ارز بازار آزاد ارزان تر از ارز 
نیمایی بود،اما تولیدکننده باید خرید نیمایی انجام 

می داد و در غیر این صورت قاچاقچی محســوب 
می شد.

انتظار طوالنی برای مواد اولیه با وجود 
پیش پرداخت 

در ادامه ثقفی با بیان اینکه کاالهای قاچاق 
در مدت  زمان کوتاهی لب مرز می آیند و در بازار 
توزیع می شوند، تصریح کرد: این درحالی است که 
تولیدکننده برای خرید مواد اولیه ۴ تا ۵ ماه منتظر 
بوده اســت. نکته مهم اینجاســت که پول را هم 
می دهیم اما حدود ۵ ماه  طول می کشد تا مواد 
اولیه در اختیار ما قرار گیرد و به یک تا دو ماه زمان 
بــرای تولیــد محصول نیاز داریــم و در واقع 7 ماه 

زمان صرف می شود تا کاال وارد بازار شود. 
او در رابطــه بــا اینکه چرا بعــد از نامه مقام 
معظــم رهبری مبنی ممنوعیــت واردات کاالهای 
کره ای شرکت های تولیدی به جای کسب رضایت 
بیشــتر مصرف کننده ایرانی به افزایش قیمت ها 
اقــدام کردنــد، گفــت: واحــد تولیــدی مــا به هیچ 

عنــوان گــران نکــرده اســت و حتــی در جلســه بــا 
مســئوالن ســازمان حمایــت مســتندات افزایــش 
نــدادن قیمت هــا را ارائــه خواهنــد داد. البتــه مــا 
برخالف اینکه به دستورالعمل قیمت گذاری پایبند 
هســتیم، اما به تغییر نکــردن قیمت ها اعتراض 

داریم.
مدیرعامــل مادیــران در پاســخ بــه پرســش 
دیگری مبنی بر اینکه آیا صنعت لوازم خانگی در 
آینــده بــا دســتورالعمل جدیــدی در قیمت گذاری 
محصــوالت روبه رو خواهد شــد، تصریح کرد: در 
جلسه با معاون اول رئیس جمهوری قرار شد که 
قیمت مصرف کننده روی محصوالت اعمال شود. 
البته هنوز زمان آن مشخص نیست؛ اما قیمت 
کارخانه، توزیع و مصرف کننده مشخص خواهد 
شد. عالوه بر این قیمت ها در سامانه 1۲۴ هم درج 

می شود تا مردم از آن ها مطلع شوند.
صادرات نیازمند حمایت و رفع موانع

ثقفی در مورد صادرات نیز اظهار کرد: باید 

برای صادرات لوازم خانگی الزامات زیادی فراهم 
شــود کــه بخشــی از آن هــا دســت تولیدکننــده 
اســت و بخش اعظم آن هم باید از ســوی دولت 
پیاده سازی شود. در صورت حمایت و رفع موانع 
از پیــش پــای تولیدکننــده امــکان صــادرات نیــز 
فراهــم خواهــد شــد.او با بیــان اینکــه هدف های 
صادراتی مادیران کشورهای منطقه است، تصریح 
کــرد: تاکنــون در زمینــه صــادرات تلویزیــون بــه 
منطقه اقداماتی انجام داده ایم باید ســعی کنیم 
 جایگاه کشــور از زنجیره تامین دنیا را مشــخص 

کنیم.
مدیرعامل مادیران در خصوص واردات یک 
میلیــون دالر درب یخچــال با مبدا چین از گمرک 
منطقه ویژه اقتصادی پیام افزود: باید این نکته را 
متذکر شوم که تولیدکننده برای ارزیابی محصوالت 
جدید در بازار تا حدودی بخشــی از قطعات را از 
محل واردات تامین و سپس داخلی سازی می کند. 
البته این آخرین محموله وارداتی درب یخچال بود 
و با پیاده سازی ماشین آالت، این قطعات در داخل 

کشور تولید خواهد شد.
در پایان ثقفی با یادآوری اینکه مادیران سال 
گذشته ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش سرمایه داشته 
اســت و اکنون نیز برنامه افزایش ســرمایه 1۰۸۰ 
میلیارد تومانی را در برنامه خود دارد، تاکید کرد: 
پشــتوانه تولیدات ما هزاران ســهامداری هستند 
که سهام شرکت را خریداری کرده اند، سهامداران 
مادیرا به زودی اثر کیفیت بیشتر محصوالت این 

شرکت را در ارزش سهام خود خواهند دید.
خبــری  از نشســت  بازدیــد خبرنــگاران  در 
کارخانجــات مادیــران پتانســیل های بــاالی ایــن 
شــرکت در ادامــه مســیر تولیــد و ارتقای کیفیت 
مداوم با استفاده از دستگاه های به روز  بیش از 

هر چیز دیگری منعکس شد.

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات، اولین 
شرکت پروژه محور سهامی عام، قرار است حلقه ای 
برای اتصال سهامداران حقیقی و پروژه های بزرگ 

بخش معدن و صنایع معدنی باشد.
به گزارش روابط عمومی »ومعادن«، تاسیس 
این شــرکت، با توجه به ماهیت پروژه محور بودن 
آن، فصــل جدیــدی را بــرای بــازار بورس ایــران رقم 
خواهــد زد و همیــن نــوآوری نیز باعــث ایجاد آیین 
نامه ها و بخش نامه های جدیدی در سازمان بورس 
و دولت شــده اســت؛ به عنوان مثال می توانیم به 
بخشــنامه جدید دولت اشــاره کنیم که قرار اســت 
اولویــت در واگــذاری معــادن و پروژه های جدید، با 
شــرکت های پروژه محور باشــد و این امر می تواند 

خارج از مزایده صورت گیرد.
بــه گفتــه مرتضــی علــی اکبــری، مدیرعامــل 
شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات، در شرایطی 
کــه بــه دلیــل مشــکالت و افت و خیزهــای قیمتی، 
اقبال عمومی برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه از 
وضعیت مساعدی برخوردار نیست، موضوع شکل 
گیری شرکت های پروژه محور سهامی عام می تواند 
با تزریق مستقیم نقدینگی به جریان تولید، از یکسو 
حرکت چرخ های توسعه صنایع را تسریع کرده و از 
سوی دیگر بازدهی و سودآوری قابل قبولی را برای 

سهامداران این شرکت ها به ارمغان آورد.
علی اکبری با اشاره به سه سهامدار عمده این 
شــرکت که از خوشــنام های بازار سرمایه هستند، 
بیان کرد: شرکت تجلی تحت حمایت سه شرکت 

بزرگ بورســی اســت که طی ۲۵ ســال اخیر، برای 
سهامداران حقیقی شناخته شده و جزء ۲۰ شرکت 
برتر بازار ســرمایه هســتند؛ ۵1 درصد از سهام این 
شرکت متعلق به »ومعادن«، 17 درصد آن متعلق 
به »کچاد« و 17 درصد آن متعلق به »کگل« است 
و قرار اســت 1۵ درصد آن در تاریخ ســه شــنبه، ۲ 
آذر، در بــورس پذیــره نویســی شــود؛ همچنیــن به 
جهت پاســداری از اعتماد مردم، تجلی کارش را با 
بهترین و سودآورترین پروژه های معدنی آغاز کرده 
است و به تبع همین روند را ادامه خواهد داد؛ چرا 
که تنها پروژه هایی برای اجرا در این شرکت پذیرفته 
می شــوند کــه توجیــه اقتصادی داشــته و از نظارت  
ســازمان بــورس و… ســربلند بیــرون آمــده اند. این 
پروژه ها صرفاً بر روی کاغذ نیستند و همگی دارای 

پیشرفت فیزیکی هستند.
وی افــزود: مــا وقتــی از پروژه هــای صنعتــی، 
خصوصــاً پروژه های بخش معدن و صنایع معدنی 
حــرف می زنیــم، توجــه به طــول زمان به ســرانجام 
رسیدن پروژه و بهره برداری از آن نیاز به توجه ویژه 
دارد؛ چرا که حداقل زمان مورد نیاز برای اجرای یک 
پــروژه متوســط معدنــی چیــزی حدود ۳ تا ۵ ســال 
است که این پروژه ها، با توجه به درصد پیشرفت 
فیزیکی آن ها حدود یک تا سه سال طول خواهد 
کشــید؛ تامین مالــی از روش های معمــول همواره 
بــا موانعــی مواجه بــوده که باعث کاهش ســرعت 
پیشرفت پروژه ها شده است؛ به عنوان مثال تامین 
مالی از بازار پول رایج، یعنی گرفتن وام های کالن از 

بانک ها و فروش اوراق از طریق بازار سرمایه مسیر 
دشــواری را پیش روی شــرکت های پروژه محور که 
دارای ســود سالیانه نیستند، قرار داده است؛ اخذ 
تسهیالت از بانک ها ملزم به پرداخت سود سنگین 
بانکــی در بازه هــای زمانی مثالً ســه یا شــش ماهه 
اســت و همچنین تســهیالت به صورت کوتاه مدت 
در اختیار شرکت ها قرار می گیرد که این امر با روند 
طوالنــی بــه بهره بــرداری رســیدن پروژه ها منافات 
دارد. فروش اوراق نیز شرکت ها را ملزم می کند که 
طی مدت زمان کوتاه چند ماهه، سود خریداران این 
اوراق را بپردازنــد؛ در حالــی کــه منابع مالی باید در 
فرایند اجرای پروژه ها صرف شــود و پرداخت ســود 
کوتاه مدت توجه و تمرکز را از اجرای موثر پروژه ها 

منحرف و به پرداخت سود معطوف می کند.
مدیرعامــل شــرکت تجلــی توســعه معــادن و 
فلــزات گفــت: برای اولین بار در کشــور قرار اســت 
ســهامداران حقیقــی بــه طــور مســتقیم در اجــرای 
پروژه های معدنی و فلزی مشــارکت کنند؛ خرید و 
فروش سهام تجلی همانند سایر معامالت در بستر 
معمول بازار سرمایه صورت می گیرد اما تفاوت مهم 
و قابل توجه در اینجاست که تغییر ارزش سهام این 
شرکت ها تنها در گرو پیشرفت فیزیکی پروژه است. 
برای اینکه سهامداران بالقوه با ورود به سهامداری 
شــرکت های پــروژه محــور از منافــع آن بهــره منــد 
شوند، باید با دید درستی وارد این سرمایه گذاری 
ً پروژه هــای صنعتــی هرچند که بســیار  شــوند؛ اوال
سودآور و توسعه دهنده هستند، زمان زیادی برای 

به بهره بردای رســیدن آن نیاز اســت و برای چیدن 
میوه هــای ایــن پروژه ها باید صبــر و حوصله زیادی 
به خرج داد؛ عمالً خریداران ســهام شــرکت تجلی 
در پورتفویی  سرمایه گذاری می کنند که فعال در 
زنجیره فوالد – از معدن تا محصول نهایی اســت. 
ثانیاً تغییر قیمت سهام این شرکت ها با روش های 
معمول بازار سرمایه تفاوت دارد و پیشرفت فیزیکی 
پروژه شــرط الزم آن اســت. با این حال سهامداران 
خرد می توانند هر زمان که خواستند سهامی را که 
خریده اند، بفروشند و به تناسب پیشرفت فیزیکی 
پــروژه از منافــع آن بهــره منــد شــوند.مرتضی علی 
اکبری تاکید کرد: هدایت نقدینگی به سمت تولید، 
مهم ترین رسالت شرکت های پروژه محور است؛ این 
یک بازی دو ســر برد اســت. سرمایه گذاران بالقوه 
به دنبال پرسودترین روش سرمایه گذاری هستند 
و از ســوی دیگر، کشــور با اجرای پروژه های متعدد 
صنعتی در مسیر توسعه گام برمی دارد. مشارکت 
مســتقیم سهامداران حقیقی در پروژه ها، وقتی با 
دیــد درســت و معقــول صورت گیرد، هــم می تواند 
خودشان را به سود قابل توجه برساند و هم باعث 
رونق اقتصادی کشور شود و همچنین تا حد زیادی 
استفاده از سایر روش های تامین مالی را کاهش 
دهد.وی ادامه داد: اشتغالزایی نتیجه بدیهی اجرای 
پروژه های متعدد در صنایع مختلف کشــور اســت. 
وقتــی منابع مالی کافی بــرای اجرای پروژها فراهم 
باشد، نیروی کار متخصص به تعداد کافی در این 
زنجیره وجود دارد که در نتیجه اجرای موفق پروژه 

ها را خواهیم داشت.
علی اکبری با اشاره به تجربه موفق کشورهای 
دیگر در این زمینه، افزود: در حال حاضر در برخی 
کشورها صرفا با طرح ایده های خود و بدون ورود 
بــه مرحلــه اجرا، با این روش تامین مالی می کنند 
و نتیجه بســیار مطلوب بوده اســت اما در شــرکت 
تجلی این صرفاً یک طرح روی کاغذ نیست و پروژه 
ها به لحاظ فیزیکی درصد مهمی از پیشرفت را طی 

کرده اند.
وی افزود : به عنوان مثال تونل مانش که از آن 
به عنوان بزرگ ترین و پر هزینه ترین پروژه عمرانی 
در اروپا یاد می شــود، مجموعه ای از تونل های راه 
آهن و تاسیسات و امداد است که با ۵۲ کیلومتر 
طول، فرانسه و انگلستان را از مسیری در زیر دریا 
، بــه یکدیگــر متصــل می کند؛ بخــش اعظم تامین 
مالی این پروژه زیربنایی از طریق مشارکت مردمی 
صورت گرفته است.مدیرعامل تجلی در پایان گفت: 
بنــا بــر گــزارش بانــک مرکــزی، حجم نقدینگــی در 
پایان خردادماه 1۴۰۰ به حدود ۳7۰۰ هزار میلیارد 
تومان رسیده است که نسبت به پایان سال 1۳۹۹ 
معادل ۶.۶ درصد رشــد نشــان می دهد؛ با هدایت 
درســت این ســیل عظیم نقدینگی، نه تنها امکان 
اجرای پروژه های متعدد سودآور معدنی فراهم می 
شود، بلکه می توان بسیاری از پروژه های عمرانی و 
زیرساختی مورد نیاز کشور در صنایع مختلف اعم 
از حمل و نقل، ساختمانی و گردشگری را نیز تامین 

مالی نمود.

ســئول مدیریت انرژی شــرکت پتروشیمی جم 
گفــت: »بــا اقدامــات موثــر و پایش هــای دوره ای و 
اقدامــات تعمیراتــی در واحد PE در طول چند ســال 
اخیر موفق به کاهش خرابی های عمده تله بخارها از 

1۲6 به عدد 4 شده است.«
  بــه گــزارش روابــط عمومــی پتروشــیمی جــم، 
مسعود کرمانی با اشاره به جزئیات پایش های انجام 
شده در واحد PE افزود: »با توجه به نتایج به دست 
آمــده از پایــش مرحلــه دوازدهــم تله بخارهــای واحد 

PE، به میزان ۶۵ درصد از تله بخارهای موجود پس 
از تعمیرات و یا جایگزینی انجام شده پیرو پایش های 
متوالی در واحد سالم بوده، ۲۹ درصد از تله ها خارج از 
سرویس و حدود ۶ درصد خرابی ضمن تست مشاهده 

شده است.«
به گفته وی »در ارتباط با تله بخارهای معیوب 
دستور کارهای مربوطه صادر شده که فقط ۴ عدد از 

تله بخارهای این واحد مشکل عمده دارند.« 
مدیر انرژی شــرکت پتروشیمی جم عنوان کرد: 

»بــا اقدامــات انجام شــده نمودار شــدت مصــرف زیر 
خــط مبنــا قرار گرفته و بــا توجه به پایش های متوالی 
و انجام تعمیرات به موقع توسط تیم های بهره برداری 
و تعمیرات در طول چند سال اخیر موفق به کاهش 
خرابی هــای عمــده تله بخارها از 1۲۶ به عدد ۴ شــده 

است.« 
گفتنی است در نتایج به دست آمده از مرحله 
دوازدهم پایش تله بخارهای واحد PE، از 17۸ عدد تله 
بخار، تعداد تله بخارهای سالم 117 عدد و تله بخارهای 

با دمای پایین و خارج از سرویس ۵۲ عدد بودند. 
همچنین تله بخارهای معیوب دارای نشــتی 11 
عدد بوده که نشتی عمده از ۴ تله است، میزان اتالف 
بخار 1۴۹ کیلوگرم در ساعت و هزینه اتالف بخار نیز 
1۵۰۰ میلیون ریال در سال بر مبنای قیمت جدید است 

که این میزان اتالف نیز در دست رفع می باشد.
این مقام مســئول در پایان وضعیت مدیریت و 
مصــرف انــرژی در واحدهــای عملیاتی و غیر عملیاتی 
مجتمع پتروشیمی جم را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: 

»میزان شدت مصرف انرژی در واحدهای عملیاتی این 
مجتمع با ایجاد ساختار مدیریت انرژی در خدمات فنی 
شرکت و خرید تجهیزات و پایش های گسترده و روتین 
صــورت گرفتــه در طــی چندین ســال گذشــته موجب 
کاهــش شــدت مصــرف انرژی بــه میزان چشــمگیری 
گردیده و در کلیه واحدها شدت مصرف انرژی پایین تر 
از اســتانداردهای ملی و بین المللی است و در سطح 
ملــی نیــز این مجتمع در ســنوات گذشــته به دفعات 

موفق به اخذ رتبه کشوری گردیده است.«

ارز ترجیــحی با قیمــت منــاسب؛ کمــکی بـــزرگ به واحدهای تولیدی

دوم آذر  سهام تجلی در دسترس عموم مردم خواهد بود

بهینه سازی تله بخارها در پتروشیمی جم؛ گامی موثر در مدیریت مصرف انرژی 

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
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 بازارچه مرزی پسابندر
در آستانه افتتاح

مدیــر بازارچه هــای مرزی سیســتان و بلوچســتان 
در  واقــع  پســابندر  مــرزی  بازارچــه  کــه  کــرد  اعــام 
شهرســتان دشــتیاری پــس از دســتور رئیس جمهــوری 
برای فعال ســازی بازارچه های مــرزی به زودی با حضور 

مسئوالن کشوری و استانی افتتاح می شود.
دشــتیاری با مصوبه آذر سال ۱۳۹۸ هیات وزیران 
و  شــد  شــناخته  مســتقل  شهرســتان  یــک  عنــوان  بــه 
نخســتین فرماندار دشــتیاری از شهریور ۱۳۹۹ مشغول 

به کار شد.
ظرفیت هــای  و  قابلیت هــا  دارای  ایــن شهرســتان 
کــه مهم تریــن آن هــا بخــش شــیالت  بالقــوه ای اســت 
و صنایــع وابســته بــه شــیالت اســت، در واقــع بیــش از 
۵۰ درصــد فعالیت هــای اقتصــادی مرمان این ســرزمین 
از دریــا بــه عنــوان اقتصــاد دریا محور شــیالت به شــمار 

می رود.
مبیــن علی میــر دیــروز در گفت وگــو بــا ایرنــا اظهار 
کــرد: راه انــدازی فیبــر نــوری بازارچــه پســابندر در حــال 
انجــام اســت و طی روزهای پیــش رو این بازارچه مرزی 

به صورت رسمی فعالیتش را آغاز می کند.
او فعالیــت هفــت بازارچــه مــرزی در سیســتان و 
بلوچســتان افــزود: بــا افتتــاح بازارچــه مــرزی پســابندر 
تعــداد بازارچه هــای رســمی این اســتان به هشــت مورد 
افزایــش می یابــد و تجــارت کاالهــا به صــورت لنجی نیز 

انجام می شود.
مدیر بازارچه های مرزی سیســتان و بلوچســتان با 
بیان اینکه پســابندر تنها بازارچه ای اســت که با چندین 
کشــور مبــادالت خواهــد داشــت، تصریــح کــرد: بــا آغاز 
فعالیت بازارچه پسابندر واردات از کشورهای آفریقایی 

و هند نیز در دستور کار قرار دارد.
علی میر خاطرنشان کرد: تمام تالشمان این است 
که با رونق بازارچه های مرزی شاهد تحول اقتصادی در 

سیستان و بلوچستان و شرق کشور باشیم.

خبـــــــــــــــــر

جذب 45 میلیارد ریال برای 
تامین آب روستاهای خوی 

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب خــوی از جذب  
۴۵ میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای تامیــن آب روســتاها و 

اجرای پروژه های آبرسانی این شهرستان خبر داد.
ایرنــا  بــا  گفت وگــو  در  دیــروز  ســلطانی  یــدهللا 
افــزود: ۳۲ میلیــارد ریــال از ایــن اعتبار بــرای تامین آب 
روســتاهای دنبکــی، قیزقلعــه، قریــس،  قوردیک علیا و 
ســفلی از اعتبارات در اختیار نمایندگان بوده که جذب 
شــده اســت. او ادامــه داد: همچنیــن جــذب ۱۲ میلیارد 
ریــال اعتبــار بــرای تامیــن آب شــرب روســتاهای فاقــد 
دهیاری از محل اعتبارات فرمانداری برای ۱۳روســتا، از 

مهم ترین پروژه های این شرکت به شمار می رود.
توســعه و اصالح شــبکه و خط انتقال آب و نصب 
۲  هــزار و ۸۰۱ فقــره انشــعاب اقدامات شــرکت و آب و 
فاضالب در شهرستان خوی طی یک سال گذشته بوده 
اســت. حجم آب تولیدی در ســال گذشته در شهرستان 

خوی  بیش از ۳۱ میلیون متر مکعب است.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب خــوی دربــاره 
طرح هــای عمرانــی ایــن شــرکت گفــت: عملیــات اجرایی 
مخــزن شــهرک ولیعصــر به حجــم پنج هــزار متر مکعب 
بــا پیشــرفت فیزیکــی ۶۵ درصــد در حــال انجــام اســت. 
همچنیــن عملیــات اجرایــی مخــزن شــهر قطــور با حجم 

۲ هزار متر مکعب، ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
دســتگاه   ۲۷ تعویــض  کــرد:  تاکیــد  ســلطانی 
الکتروپمــپ در روســتاهای شهرســتان خوی و بازســازی 
۶ دهنــه چشــمه بــا اعتبــار یــک میلیــارد و ۷۰۰ میلیــون 
ریــال از دیگــر اقدامات در دســت اجرای این شــرکت در 

شهرستان خوی است.

 جلوگیری از هدر رفت
700 لیتر در ثانیه آب شرب 
اصفهان در 10 سال گذشته

معــاون بهره بــرداری و توســعه آب آبفــای اســتان 
اصفهــان اعــام کــرد کــه در دهــه اخیــر بــا اصــاح و 
بازســازی 2۵6 نقطه ازخطوط انتقال و شــبکه توزیع با 
قطرهــای 800، 1000 و 1۴00 میلی متــر از هدررفت این 
میــزان آب شــرب در ســطح اســتان اصفهــان جلوگیری 
شــد که این اصاح  و بازســازی خطوط انتقال و شــبکه 
فرســوده توزیــع، از هدررفــت 700 لیتــر آب شــرب و 

بهداشت در ثانیه، جلوگیری کرد.
ناصر اکبری شناســایی و مهار نشــتی خطوط انتقال آب 
را یکــی از عوامــل مهــم در افزایــش بهــره وری منابــع آبی 
دانســت و اعالم کرد: شناســایی و مهار به موقع  نشــتی 
خطوط انتقال و شــبکه توزیع آب در اســتان باعث شــد 
کــه اصفهــان  اکنــون کمترین میزان آب بــدون درآمد در 
کشــور را بــه خــود اختصــاص دهــد. او باتوجــه بــه رونــد 
نزولی میزان هدر آب در استان اصفهان تصریح کرد: در 
ســال ۸۶ میزان آب بدون درآمد در اســتان اصفهان ۳۱ 
درصد بود که این رقم در سال ۱4۰۰ درشهر اصفهان به 
۱۶.۱ و در استان به حدود ۱۸ درصد کاهش یافته است.

 مانور پدافند غیرعامل
در شرکت توزیع برق استان 

کرمانشاه
مدیرعامــل شــرکت توزیــع برق اســتان کرمانشــاه 
و  مدیــران  جمــع  در  مذکــور  مانــور  اجــرای  از  پــس 
کارشناســان شــرکت کــه از ماموریت خــود در 12 نقطه 
حســاس استان کرمانشاه بازگشته بودند، تصریح کرد 
کــه مانــور بــا محوریــت پدافنــد غیرعامل رأس ســاعت 
10 و  به صــورت همزمــان با سراســر کشــور آغــاز و برق 
مراکز پیش بینی شــده راس ســاعت مقرر قطع و پس 
از ۳0 دقیقــه تامیــن بــرق این مراکز از طریق مولدها و 

ژنراتورها انجام شد.
در ایــن مانــور کــه بــا هماهنگــی شــرکت توانیــر، 
اســتانداری کرمانشــاه و فرمــان غالمرضــا جاللی، رئیس 
پدافنــد غیرعامل کشــور به صــورت تماس تصویری اجرا 
و هدایــت شــد؛ به منظــور ارزیابــی عملکــرد مولدهــای 
و  دســتگاه ها  آمادگــی   نحــوه  همچنیــن  و  اضطــراری 
مراکزخدماتی شهر کرمانشاه در قالب یک مانور فرضی 
اقــدام بــه قطــع بــرق ۱۲ مرکز حســاس، مهــم و ضروری 
در ســطح اســتان کرمانشاه اقدام شد. به گزارش روابط 
عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق کرمانشــاه مــرادی 
ادامه داد: با توجه به ســاختار شــبکه های توزیع برق در 
کرمانشــاه و آســیب پذیری آن ها انجام مانورهای فرضی 
از مهم تریــن اقدامات به منظور گســترش فرهنگ و باور 
پدافنــد غیرعامــل و همچنیــن آمادگــی بیشــتر در برابــر 
تهدیــدات اســت. او در پایــان از مدیــران و کارشناســان 
حاضر در مانور خواست تا گزارش ارزیابی مراکز حاضر 
در مانور را در حضور نمایندگان پدافند غیرعامل کشور 
و اســتانداری کرمانشــاه ارائــه دهنــد، براســاس گزارش 
ارائه شــده در این جلســه، پس از فرمان قطعی برق از 
سوی رئیس پدافند غیرعامل کل کشور، کارشناسان به 
ارزیابــی ۱۲ نقطه حســاس پرداختــه و نتایج بازدید خود 
را به صــورت مکتــوب ارائه کردند تا درصورت وجود نقاط 

ضعف یا تهدیدآمیز، مشکالت مراکز مزبور رفع شود.
در ادامــه کرمعلــی زارعی، معــاون اداره کل پدافند 
از  بازدیــد  از  پــس  کرمانشــاه،  اســتانداری  عامــل  غیــر 
امــور دیســپاچینگ و مرکــز حوادث و اتفاقــات)۱۲۱( برق 
کرمانشــاه گفــت: پدافنــد غیــر عامــل یکــی از مهم تریــن 
محســوب  تهدیــدات  برابــر  در  بازدارندگــی  ابزارهــای 
مــی شــود، از ایــن رو اســتفاده از ایــن اقــدام در قالــب 
سیاســت  یــک  به عنــوان  می توانــد،  فرضــی  مانورهــای 
دفاعی مســتمر، مهارت و توانایی ســازمان ها را در برابر 
تهدیــدات افزایــش دهــد. او همچنیــن با تاکیــد بر اینکه 
شــرکت های خدمات رســان به مردم باید از توان داخلی 
استفاده کنند، اظهار کرد: با توجه به نقش مهم پدافند 
غیرعامل در جلوگیری از آســیب ها و مشــکالت باید این 

فرهنگ در جامعه جاری و ساری شود.

اخبـــــــــــــــــار

مدیرعامــل بنیــاد برکــت ســتاد اجرایــی 
فرمان امام در سومین گردهمایی مجریان و 
تسهیل گران بنیاد برکت در سراسر کشور از 
اشــتغا ل زایی ایــن بنیاد در 12 هزار روســتای 

کشور خبر داد.
محمد ترکمانه با بیان این مطلب افزود: 
بــا ورود بــه 4 هــزار روســتای جدیــد در ســال 
جاری، تعداد روســتاهای تحت پوشــش بنیاد 
برکــت در مجمــوع به ۱۲ هزار روســتا رســیده 

است.
او دربــاره برگــزاری ســومین گردهمایــی 
مجریــان بنیــاد برکــت اظهــار کــرد: مجریــان و 
تســهیل گران حکــم شــبکه اجرایــی طرح هــای 
اشــتغال زایی بنیــاد را دارنــد و نمونــه چنیــن 

شبکه ای در کشور وجود ندارد.
بــه  خطــاب  برکــت  بنیــاد  مدیرعامــل 
مجریان و تســهیل گران شــرکت کننده در این 
گردهمایی تصریح کرد: شما رهبران پیشرفت 
در منطقه هستید و منویات حضرت امام)ره( 

و مقام معظم رهبری را محقق می کنید.
ترکمانه با تاکید بر توانمندسازی جوامع 
محروم از طریق اشتغال زایی گفت: از ابتدای 
ورود بنیاد به حوزه اشــتغال زایی تاکنون ۱۵۰ 
هزار طرح اجتماع محور در مناطق روستایی و 
کم برخوردار کشــور اجرا شــده که فرصت های 
کســب وکار بــرای 4۵۰ هــزار نفــر را بــه ایجــاد 

کرده است. 
طرح هــای  تعــداد  اینکــه  بیــان  بــا  او 
تــا  بنیــاد  ایــن  اجتماع محــور  اشــتغال زایی 
خواهــد  طــرح  هــزار   ۲۰۰ بــه  ســال  پایــان 
رســید، خاطرنشــان کــرد: 4۲ درصد طرح های 
اشــتغال زایی اجرا شده در سال جاری مربوط 

به رســته کشــاورزی، 4۰ درصد خدمات و ۱۸ 
درصد صنعتی است. همچنین ۲۰ هزار طرح 

به بانوان اختصاص داشته است.
تشــریح  در  برکــت  بنیــاد  مدیرعامــل 
اهــداف برگــزاری ســومین گردهمایی مجریان 
بنیاد برکت بیان کرد: مرور سیاست های کلی 
بنیاد برکت، بررسی عملکرد بنیاد در راستای 
و  پشــتیبانی ها  تولیــد،  ســال  سیاســت های 
و  مجریــان  کارکــرد  ارزیابــی  مانع زدایی هــا، 
تســهیل گران، تعیین و تدوین استراتژی بنیاد 

تــا پایــان ســال و انتقــال متقابــل تجربیــات از 
جمله اهداف این گردهمایی است.

ترکمانه با اظهار امیدواری برای گسترش 
تســهیل گران خاطرنشــان  و  شــبکه مجریــان 
کــرد: برنامــه ای را در دســتور کار داریــم کــه 
تــا پایــان ســال ۱4۰۱ زنجیــره کامل اشــتغال و 

تولید به وسیله این شبکه ایجاد شود.
او تصریــح کرد: بزرگ تریــن افتخار بنیاد 
برکت کار کردن با مردم است و باید مردم را 
هــر چه بیشــتر درگیر و شــریک امــور کرد. در 

همین راستا، برای سال آینده به دنبال جذب 
مشارکت های مردمی و خیرین هستیم.

از  همچنیــن  برکــت  بنیــاد  مدیرعامــل 
مجریان و تســهیل گران خواســت که با تمرکز 
بیشــتر بر روی الگوی اشتغال زایی »آسمان« 
)آیین  نامــه  ســرمایه گذاری مردمــی و اشــتغال 
نیــروی انســانی( باعــث رونــق هــر چه بیشــتر 
توســعه  صندوق هــای  راه انــدازی  و  تشــکیل 
محــروم  مناطــق  و  روســتاها  در  کارآفرینــی 

کشور شوند. 

 فرمانــدار نهبنــدان از اشــتغال 2 هــزار و 
۹70 نفــر بــه دنبــال طرح هــای مختلــف احداث 
ایــن شهرســتان عاوه بــر خانــه دار  مســکن در 

شــدن تعداد قابل توجهی از مردم خبر داد.
مجیــد بیکــی دیــروز در گفت وگــو بــا ایرنــا 
افــزود: طــی ۲ ســال گذشــته عملیــات اجرایــی 
ســه هزار و ۱۱۷ واحد مســکن محرومان، اقشــار 
روســتایی، مســکن  شــهری، مســکن  کم درآمــد 
مددجویان بهزیســتی و طرح اقدام ملی مســکن 

در شهرســتان نهبنــدان آغــاز و برخــی واحدهــا 
تکمیــل شــده اســت؛ همچنین در آینــده نزدیک 
طرح هــای جدیــد در قالب طرح حمایتی مســکن 

از سوی دولت اجرایی می شود.
او اعالم کرد: اکنون عمده واحدهای مربوط 
به طرح های مســکن محرومان، اقشار کم درآمد 
و مددجویــان بهزیســتی در مراحــل پایانی کار یا 

تحویل به متقاضیان است.
فرماندار نهبندان اظهار کرد: با ساخت این 

تعداد واحد مسکونی، مشکل کمبود مسکن در 
این شهرســتان تا حدی رفع می شود و مشکالت 

مستاجرین کاهش خواهد یافت.
بیکــی بــا بیــان اینکــه اجــرای طــرح اقــدام 
ملی مســکن نیز با قوت در حال پیگیری اســت، 
افــزود: ســهمیه جذب شــده شهرســتان از محل 
این طرح ۳۷۵ واحد اســت که در مجموع روند 
احداث این واحدها ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی 

دارد.

تومــان  میلیــارد   ۳۰۰ از  بیــش  گفــت:  او 
گــردش مالــی طرح هــای مســکن در شهرســتان 
نهبنــدان اســت کــه بــا مجمــوع ۲۰۵ هــزار متــر 

مربع زیربنای مســکونی در دست اجراست.
فرمانــدار نهبنــدان بــا بیــان اینکــه در ســال 
جاری تســهیالت طرح اقدام ملی مســکن از ۱۰۰ 
میلیــون تومــان بــه ۱۵۰ میلیــون تومــان افزایش 
ادامــه داد: همچنیــن تســهیالت  اســت،  یافتــه 
مســکن روســتایی از ۵۰ میلیــون تومــان بــه ۱۰۰ 

میلیون تومان افزایش یافته اســت و متقاضیان 
می تواننــد از ایــن فرصــت و ظرفیت ایجاد شــده 

بهره مند شوند.
مختلــف  طرح هــای  در  افــزود:  بیکــی 
ســاخت مســکن زمیــن مــورد نیــاز را براســاس 
تعــداد متقاضیــان واجد شــرایط تامیــن کرده ایم 
و نهبنــدان دومیــن شهرســتان اســتان بــه لحــاظ 
تعداد متقاضی در طرح اقدام ملی مسکن بوده 

است.

اســتاندار قــم عاوه بــر تاش بــرای احیای 
معــادن راکــد بــر توســعه زنجیــره تولیــد بخــش 

فــرآوری مــواد معدنی نیز تاکید کرد.
معــادن منگنــز ونــارچ به عنــوان بزرگ ترین 
تولیدکننــده ســنگ منگنــز کشــور کــه ۶۰ درصد 
 ۱۳4۱ ســال  از  تامیــن می کنــد،  را  نیــاز کشــور 
در  امــروزه  و  کــرده  آغــاز  را  خــود  فعالیــت 
ســطح منطقــه و خاورمیانــه یکــی از بزرگ تریــن 
محســوب معدنــی  ســنگ  ایــن   تولیدکننــدگان 
می شــود. این معادن در جنوب غربی شــهر قم 

واقــع شــده و راه ارتباطــی از قــم بــه معــدن ۳۰ 
کیلومتــر اســت کــه ۱۸ کیلومتر آن جــاده اصلی 
اختصاصــی  راه  آن  کیلومتــر   ۱۲ و  نیــزار   - قــم 
معدن اســت. این معدن در محدوده شهرستان 
 ۲ در  »ونــارچ«  روســتای  دارد.  قــرار  کهــک 
کیلومتــری معــدن واقع شــده و تعــداد زیادی از 

ســاکنان آن در این معدن فعال هســتند.
اســتان  شناخته شــده  ذخایــر  مهم تریــن 
قــم شــامل معــادن فلــزی )ســرب، روی، مــس، 
منگنز(، معادن غیرفلزی )کائولن، باریت، نمک 

و ســولفات ســدیم( و معادن مواد اولیه مصالح 
مرمریــت،  تزئینــی،  )ســنگ های  ســاختمانی 
گرانیت، ســنگ های الشــه، ســنگ آهک و سنگ 
گــچ( اســت که بــا به کارگیری طرح هــای جدید و 
اســتفاده بهینــه از ایــن مــواد معدنــی می تــوان 
کســب وکارهای درآمدزا در زمینه صنایع معدنی 

در اســتان ایجاد کرد.
بهــرام سرمســت دیــروز در جلســه ســتاد 
تســهیل و رفع موانع تولید قم در ســالن کرامت 
اســتانداری بیان کرد: در همین رابطه اســتفاده 

حداکثــری از ظرفیــت اقتصادی معــدن منگنز به 
عنوان یکی از مهم ترین معادن اســتان و کشــور 
تا به حال مورد غفلت واقع شــده  اســت و باید 
طرح هــای توســعه زنجیره تولیــد و فرآوری مواد 

اســتخراج شــده از آن به سرعت اجرایی شود.
فعالیت هــای  چهــره  بایــد  کــرد:  تاکیــد  او 
کــه  فلــزی  معــادن  ســمت  بــه  اســتان  معدنــی 
اقتصــادی  افــزوده  ارزش  و  اســت  راهبــردی 
فراوانــی بــه دنبــال دارد، تغییــر کنــد و در ایــن 
رابطه مسئوالن دستگاه های متولی حمایت های 

الزم را از عالقه مندان به ســرمایه گذاری در این 
بخــش به عمل خواهند آورد.

اســتاندار قــم همچنیــن در ایــن جلســه بــا 
بیــان اینکــه وضع اجــرای برنامه هــای حمایتی از 
توســعه فعالیــت واحدهــای صنعتــی در اســتان 
بــا توجــه بــه ارزیابی هــای انجام شــده، مطلوب 
اســت،  تاکیــد کــرد: از ســازمان صنعــت، معــدن 
و تجــارت اســتان به دلیل اجــرای دقیق و منظم 
برنامه هــای ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد، 

می کنیم. تشکر 

سرپرســت معاونــت امــور معــادن و صنایع 
معدنــی ســازمان صمــت اســتان ســمنان دربــاره 
وضع معادن استان سمنان اعام کرد که ذخیره 
قطعــی معــادن اســتان بیــش از 620 میلیون تن 
اســت و ۴0 نــوع مــاده معدنــی مهــم از 71 نــوع 
مــاده معدنــی کشــور، در این اســتان وجود دارد 

که نشان از توانمندی منطقه دارد.
به گزارش مهر، در آســتانه نخســتین ســفر 
رســمی رئیس جمهــوری بــه اســتان ســمنان، ایــن 
روزهــا صحبت هــای بســیاری دربــاره داشــته ها و 
ظرفیت هــای ایــن اســتان مســتعد، بــرای تقویــت 
ایــن  در  می شــود.  مطــرح  اقتصــادی  توســعه  و 
بیــن امــا نــگاه ویــژه دولــت بــه معــادن و تســهیل 
از  یکــی  ســرمایه پذیری  و  ســرمایه گذاری  زمینــه 
پرتکرارترین مباحث اســت. اســتان سمنان دارای 
معــادن عظیــم و گران بهاســت؛ امــا تــالش بــرای 
برندســازی و ارتقــای ســرمایه گذاری در کنــار رفع 
موانع تولید و سرمایه پذیری واحدهای معدنی در 

این استان ضعیف است.
ایــن اســتان بــه دلیــل شــرایط جغرافیایــی 
و  البــرز  جنوبــی  کوهپایــه  در  قرارگیــری  یعنــی 
شــمال دشــت کویــر از مــواد معدنــی خوبــی نیــز 
برخوردار اســت. کوه های شمال این استان مملو 
از بوکســیت و زغــال ســنگ هســتند و در جنــوب 
بــه وفــور می تــوان پتــاس و کرومیــت و… یافــت. 
اســتان ســمنان همچنیــن ۸۰ درصد گــچ ایران را 
تأمیــن می کنــد که تقریباً همه آن در ســرخه قرار 
دارد؛ اما هنوز آنطور که باید و شــاید شــاهد رفع 
مشکالت و موانع توسعه معدنی و سرمایه گذاری 

در این حوزه نبوده ایم.
علی اکبــر علیخانــی در گفت وگو بــا خبرنگار 
مهر، با بیان اینکه سال ۱4۰۰ اقدامات خوبی در 
زمینه توســعه معادن اســتان رقم خورده اســت، 

گفت: ســرمایه گذاری در بخش معدن استان در 
چهار ماهه اول ســال جاری هشــت برابر نســبت 
به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

او بــا بیــان اینکــه طــی چهــار ماهه نخســت 
ســال جــاری ۳۶ فقــره مجــوز معدنی صادر شــده 
اســت، تاکیــد کــرد: ۱4 فقــره از ایــن تعــداد ۵۷ 

میلیارد تومان سرمایه گذاری را محقق کرده اند.

صدور پروانه های بهره برداری
سرپرســت معاونــت معادن ســازمان صمت 
اســتان ســمنان بــا بیــان اینکــه در چهــار ماهــه 
نخســت ســال جــاری هفــت گواهی کشــف و ۱۵ 
گواهــی اکتشــاف بــرای معادن اســتان ســمنان از 
سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز صادر 
شــده اســت، بیــان کــرد: ۶۲۰ پروانــه بهره برداری 
معدنــی در کل اســتان ســمنان وجــود دارد کــه 
نمک، زغال ســنگ، مس، ســنگ آهن، سلستین 
از جملــه  و…  کرومیــت  و  بوکســیت  زئولیــت،  و 

مهم ترین آنهاست.
موضوعــی که کارشناســان نیــز به آن اذعان 
دارنــد این اســت کــه ما در زمینه معــادن آن گونه 
کــه سرپرســت معاونــت معادن صنعــت معدن و 
تجــارت ســمنان نیز می گوید، وضع بــدی نداریم؛ 
امــا مشــکل اینجــا اســت کــه توســعه معــادن و 
ســرمایه گذاری ما در اســتان متوازن نیســت و از 
ســوی دیگــر در زمینــه صنایــع تبدیلــی معدنــی و 

فرآوری بسیار ضعیف هستیم.
شهرســتان  مهم تریــن  میامــی  مثــال  بــرای 
آن  از  پــس  و  اســت  معــدن  زمینــه  در  اســتان 
قــرار دارنــد؛ چراکــه عمــده  دامغــان و شــاهرود 
معــادن در این ســه شهرســتان فلــزی و بااهمیت 
محسوب می شوند مانند بوکسیت، مس، منگنز 
و کرومیت و در غرب استان عمدتاً معادن نمک، 

گچ و… هســتند؛ اما کمترین توجه و اعتبارات به 
شهرستانی مانند میامی معطوف است.

بی توجهی به داشته های معدنی
بــا  کارشــناس حــوزه معدنــی در گفت وگــو 
خبرنــگار مهــر، با بیان اینکه 4۰ نوع ماده معدنی 
فقــط در یــک شهرســتان کوچــک اســتان ســمنان 
بــه نــام میامی وجــود دارد، گفــت: فرومد که یک 
روســتای بســیار کوچــک در شــرقی ترین منطقــه 
میامــی اســت، ســومین ذخیره گاه غنــی کرومیت 
در ایــران اســت و یــک ســوم کرومیت کل کشــور 
از  مــا  اساســی  ســوال  امــا  دارد؛  خــود  درون  را 
اســتانداری ســمنان ایــن اســت کــه چنــد واحــد 
معدنــی و فــرآوری در شهرســتان میامــی فعــال 

است؟
در  پتــاس  اینکــه  بیــان  بــا  حمیــد جعفــری 
منطقه طرود شــاهرود و جنوب دامغان به حدی 
وســعت و عظمــت دارد کــه بــا پــول آن می تــوان 
یک ســال کل اعتبارات عمرانی اســتان سمنان را 
تأمیــن کــرد؛ امــا اقدامی بــرای آن صــورت نگرفته 
است، ابراز کرد: مشکالت معادن ما هنوز تأمین 
جاده، برق و مجوزهای محیط زیست و اداره کار، 
منابــع طبیعــی و… اســت لــذا مــا در ابتدایی ترین 
کارهایمان ماندهایم چه برسد به اینکه توانسته 
بــرای  را  بین المللــی  کنسرســیوم های  باشــیم 

کرومیت میامی خبردار کنیم.
او بــا بیــان اینکــه معادن اســتان ســمنان به 
کســی  مصــداق  فلــزی  بخش هــای  در  خصــوص 
اســت کــه نه خــود می خورد نه بــه کس می دهد، 
افــزود: مــا بهتریــن ظرفیــت پتــاس و کرومیــت را 
در  مــس  داریــم؛ غنی تریــن  اســتان ســمنان  در 
میامــی وجــود دارد، امــا نــه خودمــان بهره برداری 
و فــرآوری درســتی روی آن صــورت می دهیــم نــه 

بــه دنبال ســرمایه گذار هســتیم کــه او بیاید و در 
اســتان مــا تحولی ایجاد کند. اصــالً نگاه مدیریت 
اســتان ســمنان در زمینــه فرآوری معــادن در این 
ســال ها به گونه ای بوده اســت که انسان به فکر 
فــرو مــی رود که این ســنگ اندازی، بروکراســی، و 

بی توجهی ها و… برای چه هستند؟

ساماندهی اوضاع معادن
یکــی از فعــاالن معــدن اســتان ســمنان کــه 
پیش از این در این کار بوده اســت، در گفت وگو 
بــا مهــر اذعــان کــرد: مســئوالن فکــری بــه حــال 
معادن اســتان کنند، چراکه بدترین وضع شــامل 
این زیرساخت های مهم شده است. امروز معدن 
ســامان بهتری گرفته اســت؛ اما هنوز هم اوضاع 
نامناســبی دارد؛ چــرا کــه ســوء اســتفاده گران بــه 

این عرصه وارد شده اند.
ســیدعلیرضا موســوی با بیــان اینکه معدنی 
در اســتان ســمنان وجــود دارد کــه در پنــج ســال 
۹ بــار ســند خــورده اســت، افــزود: گاهــی دیــده 
می شــود کــه معــدن ماننــد پرایــد خریــد و فروش 
شــده و فقط از این دســت به آن دســت چرخیده 
اســت تــا بتواننــد از وام بهین یــاب و رونــق تولیــد 
و اشــتغال و… آن اســتفاده کنند و در شــهرهایی 
ماننــد ســمنان و شــاهرود آپارتمــان بســازند و به 
ملــت بفروشــند در حالی کــه معدن در این مدت 

هیچ خروجی نداشته است.
او بــا طــرح این ســوال کــه چرا زمانــی اعالم 
می شد، بهین یاب در بخش های تولیدی، معدنی 
و صنعتــی و همچنیــن کشــاورزی و دامــداری وام 
پرداخــت می کنــد؛ امــا کــم کــم فقــط بــه صنعتــی 
محــدود شــد و بخــش بســیار اندکــی از معــدن را 
پوشــش داد؟ پاســخ داد: دلیل آن این اســت که 
دولــت هــم فهمید کــه هجوم بســاز و بفروش ها 

بــرای وام ارزان قیمــت تولیــدی در بخــش معــدن 
یکباره فراوان شــده است، مشکل معادن استان 
ایــن اســت که به اهــل واگذار نشــده و در نتیجه 
هرکســی آمــده پولی داده و بــا قولنامه مانند یک 

پراید، معدن خریده است.

واگذاری معادن به متخصصان 
این حوزه

ایــن فعال معدنی با بیان اینکه برای کســی 
کــه قصــد اشــتغال زایی دارد و می خواهــد معــدن 
را ثبــت و کار کنــد، آنقــدر موانــع می گذارنــد کــه 
پشــیمان می شــود؛ امــا برای کســی کــه معدنی را 
خریــداری می کند تا هزاران ســوء اســتفاده از آن 
کنــد راه بــاز اســت، بیان کرد: اولیــن چیزی که از 
دولــت بایــد خواســت این اســت که معــادن را به 
اهل آن واگذار و به صنایع تبدیلی عرصه معدنی 
اســتان ســمنان توجــه ویــژه داشــته باشــد وگرنه 
وضــع معدنــی اســتان بهبــود نخواهد یافــت و به 

ورطه ای از مشکالت بدل می شود.
موســوی بــا بیــان اینکــه نبایــد چنــدان بــه 
آمارهای ارائه شده از سوی صمت و دولت اکتفا 
کرد، گفت: کافی است، یک روز به بازدید بروید 
و ببینید در میدان چند معدن تعطیل شده است 
و چــه مقــدار اشــتغال بــرای جوانــان ایــن اســتان 
ایجاد کرده اند، سرپا کردن یک معدن تا اشتغال 
برای یک جوان بومی، خون دل های فراوان دارد؛ 
چراکــه آنقــدر مانــع از ســوی دولتی هــا پیش پای 
یــک ســرمایه گذار گذاشــته می شــود تــا پشــیمان 
را شکســت  موانــع  ایــن  تمــام  وقتــی  امــا  شــود 
می دهی تازه متوجه می شوی عده ای می خواهند 
به زمین بخوری لذا تولید و معدن در این استان 

کاری است که اصالً نباید حتی نزدیکش شد.

وجود ۴0 نوع ماده معدنی در استان سمنان

تاکید استاندار قم بر افزایش واحدهای فرآوری مواد معدنی استان 

طرح های مسکن در نهبندان برای 2۹70 نفر شغل ایجاد کرد
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محدودیت یا مصونیت 
مسأله این است
راضیه حسینی

آزادی هــای جدیــد در عربســتان بــه زنــان اجــازه 
می دهــد تــا ضمــن رانندگی و ســفر به صــورت تنهایی، 
بــا ســاح گــرم نیــز کار 

کنند.«
از آنجا که همیشه 
خــاص  در  جذابیــت، 
احتمــاالً  اســت،  بــودن 
عربســتانی  مســئوالن 
بــرای اینکــه آزادی زنــان 
سرزمین شــان به چشم 
همــه  و  بیایــد  دنیــا 
بفهمنــد کــه ایــن کشــور دیگــر متحجــر نیســت و خیلــی 
اپن مایند شــده اســت، تصمیم گرفتند یک آزادی خاص 

به زنان بدهند. 
شــاید بایــد منتظــر خبرهــای جــذاب دیگــری هــم از 
عربســتان باشــیم. مثــاً آزادی گروگان گیــری در بانک هــا 
به دســت زنان، شکســتن شیشه فروشــگاه ها، آتش زدن 
کافه هــا،  اجــازه رانندگــی کــردن زنــان درهنگام مســتی و 
زیرگرفتن عابرها، سرقت مسلحانه از طافروشی ها، خفه 

کردن کوسه های دریا، کندن پوست مارهای افعی و...
باید اعتراف کنیم که همه اینها خیلی جذاب و توی 
چشم هستند، اما برخی کشورها حتی از عربستانی ها 
هــم جلــو زده انــد. آهــا می گوینــد: »آزادی دادن به زنان 
دیگــر خیلــی خز شــده. بایــد معنــای آزادی و محدودیت 

را عوض کرد.« 
البته که اصاً منظورمان ایران نیست. در مملکت 
مــا کلمــه ای بــه نام محدودیــت وجود نــدارد، هر چه که 
هســت مصونیــت اســت. مثاً ما زنــان اجــازه نداریم به 
ورزشــگاه بــرای تماشــای فوتبــال برویــم؛ فقط بــه خاطر 
بیــدار،  و  داد  و  ناجــور  شــنیدن فحش هــای  بــا  اینکــه 
خاطرمــان مکــدر می شــود. ناســزاهایی کــه در کوچــه، 
خیابــان، فضــای مجــازی و غیــره می شــنویم هیچ کــدام 
اثرگــذاری فحش های اســتادیومی را ندارند و نباید اصاً 

این ها را با هم مقایسه کرد. 
پخــش  تلویزیــون  در  زنــان  باشــگاهی  فوتبــال 
این همــه  نمی بینیــد  نخورنــد.  چشــم  تــا  نمی شــود، 
شــدن  مصــدوم  حــال  در  همــه  اش  مــرد  فوتبالیســت 
هســتند. تنها دلیلش توی چشــم بودن اســت. در واقع 

مسئوالن، زنان  را از شر چشم بد دور نگه داشتند.
اجــازه موتورســواری نداریم. چون اصوالً وســیله ای 
نســبت  کمتــری  امنیــت  باشــد،  داشــته  چــرخ  دو  کــه 
بــه چهارچــرخ دارد. الزم بــه توضیــح نیســت کــه فقــط 
نشســتن ترک موتور، می تواند تا 99.99 درصد از خطر 
موتورســواری جلوگیری کند. دیگر این را همه می دانند 
که هر چه باســت همیشــه سر راننده موتور می آید نه 

ترک نشین.
 ما کشــوری پراز مصونیت داریم و هیچ وقت مثل 
عربســتانی ها آزادی هــای پرخطــر بــه زنــان نمی دهیــم. 
در واقــع نه تنهــا عربســتان، بلکــه اکثــر کشــورهای دنیــا 
حالی شــان نمی شــود و همه ا ش زنان را در معرض خطر 

قرار می دهند و بعد اسمش را می گذارند آزادی.
 بایــد بدانیــد کــه تفــاوت در نــوع نــگاه اســت. مــا 
متفاوت تریــن و جذا ب تریــن آزادی هــا را در کشــورمان 
داریــم. لطفــاً این قدرســطحی بــه مســائل نــگاه نکنیــد. 

بروید توی عمق هزارمتری تا جذابیت ها را ببینید.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:
وزیر کشــور از ادامه اعمال محدودیت های 
کرونایــی تــا زمــان رفــع نگرانی هــا در خصــوص 

نگرانی وقوع پیک ششم کرونا خبر داد.
بــه گــزارش ایســنا، احمــد وحیــدی پــس از 
پایان جلســه قرارگاه عملیاتی ســتاد ملی مقابله 
با کرونا در جمع خبرنگاران گفت: موضوع جلسه 
امــروز قــرارگاه پیــک ششــم کرونــا و نگرانی هــای 
موجود درباره آن بود. در حال حاضر ۲۲ شهر در 
وضعیت قرمز قرار دارند و احتمال دارد بر تعداد 
آنها اضافه شود و بر همین اساس باید به وقوع 

پیک ششم حساس باشیم.
اجــرای  تقویــت  مــورد  در  داد:  ادامــه  وی 
طــرح شــهید ســلیمانی و همچنیــن مراقبت هــا، 
غربالگری ها، تســت های ســریع و پی ســی آر در 
راســتای اجــرای ایــن طرح تاکید شــد و مقرر شــد 

این موارد توسعه پیدا کنند.
از  دیگــری  بخــش  در  کشــور  وزیــر 
صحبت های خود با اشــاره به ارســال اکیپ های 
خــاص بــرای شــهرهای قرمــز که به رونــد کنترل 
کرونــا ویــروس کمک کنند اشــاره کــرد و افزود: 
ارســال  اکیپ هــا  ایــن  نارنجــی  شــهرهای  در 
خواهنــد شــد تــا کمــک کنند کــه این شــهرها به 

قرمز تبدیل نشــوند.
بازگشایی مدارس به صورت 

حضوری، آناین و ترکیبی
اعمــال  دربــاره  تصمیم گیــری  دربــاره  وی 
محدودیت ها گفت: در مورد اجرای محدودیت ها 
تغییــری حاصــل نشــده اســت؛ مگر پیشــنهاداتی 
کــه بــه ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونا برده شــود و 
در آنجــا تصمیــم گیری شــود امــا محدودیت ها تا 
رفــع نگرانــی در مورد وقوع پیک ششــم همچنان 
ادامــه دارد. همچنین لغو محدودیت های شــبانه 
نیز باید در ســتاد ملی مقابله با کرونا بررســی و 

تصمیم گیری شود.
وزیــر کشــور در خصــوص موضــوع  ادامــه 
فعالیــت اصنــاف بعــد از ســاعت ۱۲ نیــز گفــت: 
هرچــه کــه در قبــل مصوبه بوده همچنــان برقرار 
اســت و بایــد برابــر اباغیــات ســابق عمــل شــود. 
اصناف باید برای زدن دو دوز واکسن خود اقدام 
کنند البته از ابتدای آبان اصناف با زدن یک دوز 
از واکســن، فعالیــت خــود را آغــاز کردنــد و ایــن 
موضوع نیز مورد کنترل و رصد قرار گرفته است.
قزویــن،  اســتان  ســه  در  داد:  ادامــه  وی 

هوشــمند  طــرح  غربــی  آذربایجــان  و  کردســتان 
محدودیت ها به صورت پایلوت اجرا شده و نتایج 
خوبی داشته است؛ البته باید سامانه های دیگری 
برای اتصال به این ســامانه مشــخص می شــد که 
تصمیم گیری الزم انجام شد تا در مرحله بعد این 

طرح در سراسر کشور انجام شود.
وحیــدی با تاکید بــر اینکه باید تصمیم گیری 
درباره محدودیت ها در ســتاد ملی کرونا بررســی 
و تصویــب شــود؛ گفــت: برای بازگشــایی مدارس 
برابــر اباغیه هــای قبلــی کــه آمــوزش و پــرورش 
اعــام کــرده عمــل خواهــد شــد و قطعــا رعایــت 
و  ماســک  از  اســتفاده  بهداشــتی،  پروتکل هــای 
دســتور  در  بایــد  فیزیکــی  فاصله گــذاری  حفــظ 
کار قــرار گیــرد و بازگشــایی مــدارس بــه صــورت 
حضــوری، آنایــن و ترکیبــی انجــام خواهــد شــد. 
البته در شهرهای قرمز مطابق وضعیت شهرهای 

قرمز عمل می شود.
وزیر کشور در خصوص انتصاب استانداران 
در سراســر کشــور گفت: ما اعام کرده ایم که از 
همه مشــورت ها اســتفاده می کنیم و مشــورت ها 
را مــورد بررســی قــرار می دهیــم؛ اما ایــن موضوع 

جزو اختیارات دولت است.

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران ضمن 
هشــدار بزرگ تــر شــدن ناصرخســروی مجــازی، 
اپلیکیشــن ها  برخــی  غیرقانونــی  اقــدام  دربــاره 
و  دارو  اینترنتــی  فــروش  بــرای  و وب ســایت ها 
مکمل هــا، گفــت کــه وقتــی ایــن اپلیکیشــن ها و 
پلتفرم هــا وارد ایــن موضــوع می شــوند، نظــارت 
عمــا برداشــته می شــود؛ چراکــه در ایــن صورت 
مشــخص نیست که دارو چگونه حمل می شود، 
اینکــه آیا دارو جزو لیســت مجاز دارویی کشــور 
هســت یــا خیــر و... و خــدا می دانــد کــه دارو از 
کجا وارد این سیستم ها شده، آیا از ناصرخسرو 

آمده یا از جای دیگر.
دکتر سیدعلی فاطمی در گفت وگو با ایسنا، 
با اشاره به ماجرای فروش اینترنتی دارو از سوی 
دیجــی کاال  ماننــد  اپلیکیشــن هایی  و  ســایت ها 
و  اســنپ دکتــر، گفــت: واقعیــت ایــن اســت کــه 
اقدامــی کــه در ایــن زمینــه اســنپ دکتــر انجــام 
می دهــد، بــا اقــدام دیجــی کاال متفــاوت اســت و 
جنبه های تخطی از قانون اسنپ دکتر به مراتب 
بیــش از دیجــی کاال اســت؛ زیرا دیجــی کاال اکنون 
رســما دارو نمی فروشد، بلکه وارد مکمل ها شده 
اســت. در حالی که اسنپ دکتر از بیماران نسخه 
قبــول می کنــد و از طریــق برخــی داروخانه هــا که 
اصا مشــخص نیســت کدام داروخانه ها هستند 
و اصا داروخانه هســتند یا خیر، دارو را به درب 

منزل مردم می رساند.

 از فروش اینترنتی دارو
 تا مشخص نبودن منشا

ارسال داروها
داروهــای  حتــی  اســنپ دکتر  افــزود:  وی 
بــرای  را  تزریقــی  آمپول هــای  و حتــی  نســخه ای 
بیمار ارســال می کند. این اقدامات تخلفی بسیار 
محرز و آشــکار اســت. بر اســاس بند )ب(، ماده 

ششــم قانون توسعه تجارت الکترونیکی، فروش 
دارو مطلقــا ممنــوع شــده اســت و هیــچ ارگان و 
ســازمانی حتــی داروخانه، حق فــروش دارو را به 

صورت اینترنتی ندارد.
فاطمی ادامه داد: اسنپ دکتر قراردادهایی 
ذکــر  قــرارداد  در  هــم  صراحتــا  و  می نویســد  را 
می کنــد کــه همه مســئولیت های قانونــی برعهده 
داروخانــه اســت؛ بــه طــوری کــه اگــر قــرار باشــد 
در مــوردی کســی را توبیــخ کنند، عمــا داروخانه 
اســت کــه تنبیه می شــود. بنابراین هــم قراردادی 
کــه بــا داروخانه هــا می بندند، غیرقانونی اســت و 
از خودشــان ســلب مســئولیت می کنند و هم به 
طور کلی طبق قانون توســعه تجارت الکترونیکی 

فروش اینترنتی دارو مطلقا ممنوع است.
وی همچنین گفت: در عین حال بر اساس 
مــاده هشــتم قانون توســعه تجــارت الکترونیک، 
صراحتــا اعــام می کند که باید منشــا ارســال کاال 
مشــخص باشــد، امــا در اســنپ دکتــر، از آنجایی 
که مشــخص نیســت که چه داروخانه هایی دارند 
بــا ایــن اپلیکیشــن ایــن همــکاری غیرقانونــی را 
انجام می دهند، زمانیکه دارویی ارسال می شود، 
 مشخص نیست که از کدام داروخانه آمده است 
و ایــن نگرانــی وجــود دارد کــه اصــا داروخانــه ای 
وجــود نداشــته باشــد و ایــن داروهــا از خــارج از 
قابــل  اصــا  زیــرا  تامیــن شــوند.  شــبکه رســمی 
رهگیری نیســت که داروها از کدام منشــا ارسال 

می شود.

 چرا برخورد الزم
با اپلیکیشن های فروش اینترنتی 

دارو انجام نمی شود
فاطمی تاکید کرد: وزارت بهداشت هم فقط 
یــک ضابطــه فــروش اینترنتــی بــرای داروخانه هــا 
تدوین کرده که در آن دارو را استثنا کرده و اعام 

شده دارو نمی تواند در بستر الکترونیک فروخته 
شــود. بــر ایــن اســاس ایــن اقدام هــم بــا قوانین 
وزارت بهداشــت و هــم بــا قانــون توســعه تجارت 
الکترونیــک مغایــرت دارد. ایــن مــوارد در مراجــع 
قضایــی قابلیــت پیگیــری دارد و نمی دانیــم چــرا 
وزارت بهداشــت برخورد الزم را با اســنپ دکتر و 
داروخانه هایــی کــه دارند این همکاری غیرقانونی 

با این پلتفرم را دارند، انجام نمی دهد.
وی گفــت: در عیــن حــال بحــث دیجــی کاال 
نســخه گیری  وارد  ســایت  ایــن  اســت.  متفــاوت 
یــا فــروش دارو نشــده اســت و صرفــا مکمل های 
غذایــی را از طریــق داروخانه هــا ارســال می کنــد 
کــه البته این هم از نظر ضوابط وزارت بهداشــت 
غیرقانونــی اســت. بــر اســاس تبصــره ۳، ماده ۳ 
همــه  دارویــی  و  پزشــکی  مقــررات  امــور  قانــون 
دارو  جــزو  غذایــی  مکمل هــای  و  ویتامین هــا 
محســوب می شــوند. بنابرایــن بــاز هم بر اســاس 
قانــون توســعه تجــارت الکترونیــک از آنجایی که 
مکمل هم دارو اســت، حق فروش آن به صورت 
اینترنتی وجود ندارند. از طرفی در آذر ماه ســال 
۱۳99 ســازمان غــذا و دارو بــه صــورت مکتــوب 
بــه همــه داروخانه هــا اعــام کــرد که همــکاری با 
دیجــی کاال برای فــروش مکمل های غذایی ممنوع 
اســت، اما باز متاســفانه شــاهدیم که این اقدام 
انجــام می شــود. البتــه دیجــی کا برخاف اســنپ 
دکتر که اسم داروخانه ها را مخفی نگه می دارد، 
حداقــل ایــن کار را انجــام نمی دهــد و مشــخص 

است که از کدام داروخانه  ارسال می کند.

وقتی منشا و سامت دارو قابل 
ردیابی نیست

فاطمی گفت: البته ما در انجمن داروسازان 
و ســازمان غــذا و دارو دنبــال ایــن هســتیم کــه 
بــا داروخانه هایــی کــه ایــن همــکاری را بــا ایــن 

ســایت ها انجــام می دهنــد، برخــورد کنیــم. زیــرا 
برخــاف قوانیــن اســت. داروخانــه بایــد خــودش 
اقدام به فروش کند و بر اساس قوانین، فروش 
واســطه ای کاالهای ســامت محور ممنوع است و 
حــق نــدارد از پلتفــرم خاصــی این اقــدام را انجام 
دهد؛ چراکه وقتی دارو و... از طریق پلتفرم ها به 
فروش می رسند، کنترل اینکه واقعا منشا ارسال 
کجــا بــوده و به دســت چه کســی رســیده اســت، 
مشــخص نیســت و قابــل ردیابــی نیســت کــه آیا 
نظارت مسئول فنی روی دارو کافی بوده یا خیر. 
بر همین اســاس هم ســازمان غذا و دارو و ما به 

عنوان انجمن با این اقدام مخالفیم.
وی تاکیــد کــرد: در عیــن حــال وقتــی منشــا 
ارســال دارو مشــخص نیســت، ممکن است دارو 
از خــارج از شــبکه وارد سیســتم شــود و داروی 
برســد.  مــردم  دســت  بــه  و  شــود  وارد  قاچــاق 
چــه  در  دارو  کــه  نیســت  مشــخص  همچنیــن 
شــرایطی حمل می شــود. حتی برخــی مکمل های 
مــا کــه  پروبیوتیک هســتند،   نیاز به نگهداری در 
یخچــال دارنــد و مشــخص نیســت کــه چیــزی که 
دارد ارسال می شود، آیا زنجیره سرمایی برایشان 
رعایــت شــده اســت یا خیــر. حتی دیده شــده که 
داروی تزریقی از طریق اســنپ دکتر ارسال شده 
اســت کــه می تواند مســائل جدی به بــار آورد. ما 
به طور جد پیگیر برخورد با این موضوع هستیم.

 به داروفروشان اینترنتی 
اعتماد نکنید

فاطمــی گفــت: نه تنهــا در ایــران، بلکــه در 
دارو  اینترنتــی  فــروش  دنیــا  کشــورهای  اغلــب 
ممنــوع اســت. بــه هــر حــال دارو را نمی تــوان از 
خــارج از زنجیــره تامین دریافت کــرد. بهانه هایی 
ماننــد شــلوغی و کرونا هم عذر موجهی نیســت. 
اکنــون تعــداد داروخانه هــا در ایــران بســیار زیــاد 

اســت و در هــر خیابــان چندیــن داروخانــه وجود 
دارد و بــه راحتــی می تــوان دارو را تهیــه کــرد و 
در مــوارد ضــروری می تــوان از داروخانه خواســت 
کــه دارو را ارســال کنــد. در ایــن صــورت زیــر نظر 
مســئول فنــی بــوده و خیال مــان راحت تــر اســت. 
می شــود،  کار  وارد  واســطه ای  پلتفــرم  زمانیکــه 
 نظــارت عمــا از بیــن مــی رود. بــه مــردم توصیــه 
از  اعــم  را  خریدهایشــان  مطلقــا  کــه  می کنیــم 
دارو،  مکمــل و ســایر کاالهــای ســامت محور از 
داروخانه انجام دهند و به هیچ شــبکه اجتماعی 
یــا وب ســایت بــرای فــروش دارو اعتمــاد نکننــد. 
اســتثنائا می تواننــد اقامــی ماننــد مکمل هــا را از 
ســایت خود داروخانه ها خریداری کنند. اگر قرار 
اســت یــک روزی فروش اینترنتــی دارو هم وجود 
داشــته باشــد، بایــد از داروخانــه آغــاز شــود کــه 

مسئول فنی دارد.

 جوالن قاچاقچیان دارو 
در فضای مجازی

ایــن  زمانیکــه  مجمــوع  در  گفــت:  وی 
موضــوع   ایــن  وارد  پلتفرم هــا  و  اپلیکیشــن ها 
می شــود،  برداشــته  عمــا  نظــارت  می شــوند، 
مشخص نیست که دارو چگونه حمل می شود، 
دارویــی  مجــاز  لیســت  جــزو  دارو  آیــا  اینکــه 
کشــور هســت یــا خیــر و... و خــدا می دانــد کــه 
دارو از کجــا وارد ایــن سیســتم ها شــده، آیــا از 
ناصرخســرو آمده یا از جای دیگر. اکنون بیشتر 
شــبکه های  طریــق  از  دارنــد  دارو  قاچاقچیــان 
ایــن  و  می فروشــند  را  داروهایشــان  مجــازی 
پتانســیل وجــود دارد کــه ســر از ایــن پلتفرم هــا 
درآورند. به گونه ای ناصرخســروی مجازی اکنون 
دارد بزرگتر از ناصرخســرو حقیقی می شــود. در 
ایــن صــورت مردم هم پول شــان هــدر می رود و 

هم ممکن اســت سامت شــان به خطر افتد.

عضو شــورای مرکزی کانون تربیت اسامی 
موانــع اجــرای ســند تحــول بنیادیــن را برشــمرد 
و گفــت کــه حمایــت نکــردن از ســوی مســئوالن 
وزارت آمــوزش و پــرورش را می تــوان از جملــه 
علل توفیق نیافتن در اجرای سندتحول دانست.
حســین احمــدی در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا 
بیــان اینکــه همــه ملت هــا آمــوزش و پــرورش را 
مهمتریــن مبنــا برای ســازندگی و ارتقای ســرمایه 
انســانی در عرصه هــای مختلــف می داننــد اظهــار 
کــرد: توجه به آموزش وپرورش در نظام اســامی 
بــا توجــه به لــزوم احیای تمدن اســامی و تربیت 
انســان های اخاقــی متقــی، عالــم و تربیت یافتــه 
ابــزاری  و  ضروری تــر  امــری  جنبه هــا،  همــه  در 

راهگشاتر است.
وی افــزود: رســیدن بــه ایــن آرمــان نیازمنــد 
نقشــه راهــی بــود کــه پــس از تاش های فــراوان 
منتهــی بــه تهیــه و تدویــن ســند تحــول بنیادیــن 

آموزش و پرورش شد.
 عضو شــورای مرکزی کانون تربیت اسامی 
با اشاره به اینکه این سند درصدد بود با ترسیم 
مبنــای دینی ملهم از جهان بینی، انسان شناســی 
و معرفت شناســی الهــی بســیاری از کاســتی های 
اعتقــادی از جملــه توجــه صــرف به عقــل ابزاری، 
توجه به اندیشــه های لیبرالیســتی و اندیشه های 
عمــل گرایــی پراگماتیســم و اصالت عمل و ســود 
راهی به ســمت تربیت انســانی منطبــق با مبانی 

قــرآن کریــم و ســنت معصومــان و در تــراز نظــام 
بگشــاید گفــت: بــا دقــت عالمانــه، بررســی های 
گوناگــون و صــرف وقــت و انــرژی بســیار، ســند 
تحول پس از تصویب در شــورای عالی آموزش و 
پرورش به تصویب شورای عالی انقاب فرهنگی 
و سایر مسئوالن عالی رتبه نظام رسیده و همگی 
بــر اتقــان و جامعیت آن اذعــان کردند. همچنین 
امیــد بــه تحــول در نظــام تعلیــم و تربیت کشــور 
در بین صاحبنظران و معلمان و مدیران افزایش 

یافت.
احمــدی ادامــه داد: اما به تدریج آنچنان که 
شایســته اســت و انتظار می رفت تغییر و تحولی 
در صحنــه اجــرا یعنــی مدرســه بــه عنــوان کانون 
تحــول رخ نــداد و عمــا نتیجــه مطلوبــی در حوزه 
کاربــردی حاصل نشــد، تا جایی کــه بیش از ۱۶۵ 
پژوهــش تــا ســال ۱۳99 درباره ایــن موانع انجام 

پذیرفته است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه البتــه اقدامات کمی 
همچــون تولیــد راهنمــای ویــژه مدرســه، برگزاری 
دوره هــای ضمن خدمت و... و. نیز توســط وزارت 
آمــوزش و پــرورش بــه انجــام رســیده، ولــی برای 
تبیــن و اجــرای مناســب این ســند وجایــگاه رفیع 
آن کفایــت نمی کنــد، بــه برخی موانــع پیش روی 

اجرای سند در این پژوهش ها اشاره کرد.
وی در این بــاره توضیــح داد: آرمانــی بــودن 
راهکارهــا و ناهماهنگــی بیــن راهبردهــای کان 

نظــام  ســاختار  در  شــدید  تمرکــز  عملیاتــی،  و 
آموزشــی، پاییــن بودن ســطح مشــارکت مردمی، 
ضعف در تامین منابع مالی و انسانی، پیش بینی 
نشــدن ضمانت اجرایــی، تنقیح نداشــتن قوانین 
پیش بینــی شــده در ســند، تاخیر بیــش از حد در 
تهیــه زیــر نظام هــا و عملیاتــی نبــودن آن، نبــود 
ماموریت هــای  و  رفتارهــا  تعییــن  در  شــفافیت 
ســازمانی مدیــران و معلمــان، اجــرای شــتاب زده 
ســاختار نظام آموزشــی به چهار دوره ســه ســاله 
)به ویژه اضافه شــدن پایه ششــم و توجه به رفع 
معضات آن(، نداشتن تغییرات اساسی در کتب 
و محتــوای آموزشــی، بی عاقــه بــودن معلمان به 
شــغل خویــش، نبــود منزلــت کافــی بــرای آنــان، 
سختی معیشت و کاهش انگیزه آنان، مرتبط  و 
مناسب نبودن رشته تحصیلی بعضی از معلمان 
بــا دروســی کــه تدریــس مــی کننــد،  ناآگاهــی 
و...،  ســوادآموزی  نهضــت  از  ورودی  معلمــان 
بــه دوره حســاس  ورود دبیــران دوره متوســطه 
ابتدایــی، مشــکات فضــای فیزیکــی، تجهیــزات و 
زیر ساخت های اینترنت و سایت ها، ارائه نشدن 
طرح هــای قانونی در راســتای ســند تحــول از این 

جمله اند.
 عضو شــورای مرکزی کانون تربیت اسامی 
افزود: اگرچه همه علل فوق در عدم اجرای سند 
تاثیرگــذار و مهــم بوده انــد، امــا بــه نظــر می رســد 
دو دلیل زیر تاثیر بیشــتری در عدم اجرای ســند 

داشــته اند؛ نخست آنکه تیم تهیه و تدوین کننده 
ســند از پشــتیبانی و پیگیری اجرای آن به دالیلی 
پیدایــش  از  نگرانــی  از  نوعــی  بــا  بی ارتبــاط  کــه 
ســایه هایی از تفکــرات ایدئولوژیــک در ماه هــای 
پایانــی آن نبــود، به تدریج کنار رفتند و در زمانی 
کــه ضرورت تبیین و گفتمان ســازی ســند به طور 
کامــل حــس می شــد بــه موضع گیــری در برابر آن 

پرداختند.
بایــد  را  ادامــه داد: دومیــن دلیــل  احمــدی 
حمایت نکردن نظری و عملی از ســوی مســئوالن 
وزارت آمــوزش و پرورش دانســت، همان طور که 
در دالیل پیش گفته ارائه نشدن قوانین به مراکز 
قانون گــذاری و اصــاح نشــدن آیین نامــه اجرایــی 
مــدارس مطــرح شــد، امــا نشــریه نگاه بــه عنوان 
نشــریه خاص آموزش وپرورش که باید به اجرای 
سند و تشویق معلمان به اجرای آن می پرداخت، 
بــا مصاحبــه بــا کســانی کــه مخالــف اجرای ســند 
بودند، جو بدبینی و روحیه یاس و ناامیدی را در 

آموزش و پرورش دمیدند.
وی بــا بیــان اینکــه عــاوه بــر دالیــل فــوق، 
زیرنظام هایــی کــه بایــد راهــکار اجرایــی ســند را 
تبییــن می کــرد بــا تاخیری حدود شــش تا هفت 
ســاله به تصویب رســید و البته آنچه هم که در 
ســال های 9۷ و 9۸ مصــوب شــد ارتبــاط وثیقی 
بــا ســند نــدارد و راهگشــای اجــرای عملیاتی آن 
نبوده و گرهی از مشکات سند باز نکرد گفت: 

آیین نامــه اجرایــی مــدارس که بافاصلــه بعد از 
ابــاغ ســند بایــد تغییــر می یافــت، متناســب بــا 
مقتضیــات ســند تغییــر نکــرد و البتــه آیین نامــه 
جدیــد نیــز کــه در ســال ۱۴۰۰ ابــاغ شــد ارتباط 
چندانی با سند تحول ندارد و شورای عالی هم  
البتــه چنــدان پیگیــری و دلســوزی بــرای مطالبه 
تغییــرات ســازوکار مــدارس مرتبــط بــا آیین نامه 
ذی ربــط  بخش هــای  و  معاونت هــا  از  اجرایــی 

نکرد.
 عضو شــورای مرکزی کانون تربیت اسامی 
افزود: از آن مهمتر آنکه اهداف آموزش وپرورش 
کــه ســال 9۷ توســط ســازمان پژوهش پیشــنهاد 
و بــه تصویــب شــورای عالــی رســید کمتر نشــانی 
از ایده هــا و عقیده هــای دینــی در اهــداف جدیــد 
ائمــه  و  انبیــا  بــه عنــوان مثــال عبــارت  داشــت. 
معصومیــن بــه پیشــوایان تغییــر یافتــه و عبارات 
والیــت فقیــه، جهاد، شــهادت و تقلید در نســخه 
جدید مصوب سال 9۷ حذف شده بود و به طور 
کلــی در همــه ســاحت ها نوعــی دیــدگاه ســکوالر 

مصوب و اباغ شد.
احمدی در پایان تصریح کرد: سندی که اجرا 
نشــده چگونــه می توانــد  بازنگری شــود؟ یقینا از 
خواســته ها و مطالبات فرهنگیان تغییر مدیریتی 
در شورای عالی است تا  بتواند اندیشه ای سترگ 
و متقــن و راهــکاری صحیــح و دقیق بــر چگونگی 

اجرای سند بیابد.

تصمیم دولت برای پوشش 
هزینه های بیماری های نادر

بــه گفتــه وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، در 
جلسه ای با حضور رئیس مجلس شورای اسامی مقرر 
شــد در بودجــه ۱۴۰۱ هزینــه مــورد نیــاز بــرای پوشــش 

درمانی بیماران نادر در نظر گرفته شود.
ایلنــا، حجــت هللا عبدالملکــی دربــاره  بــه گــزارش 
تصمیمــات گرفتــه شــده بــرای کمک بــه بیماران نــادر در 
جلسه مشترک با رئیس مجلس شورای اسامی افزود: 
این جلسه برای کمک به بیماران نادر برگزار شد و ضمن 
تحت پوشــش قرار گرفتن بیماران نادر در بودجه ۱۴۰۱، 
بــرای ماه هــای باقیمانده ۱۴۰۰ هم مقرر شــد در شــورای 
عالی بیمه مساله پوشش بیمه ای درمان این بیماران در 
دســتور قرار بگیرد و پوشــش بیمه ای ایــن بیماران قطعاً 

افزایش پیدا خواهد کرد.
عبدالملکــی گفــت: هــر تصمیمــی که شــورای عالی 
بیمــه در هــر حــدی بــرای پوشــش هزینه هــای درمانــی 
بیمــاران نــادر در نظر بگیرد در ســازمان تامین اجتماعی 

حتماً اجرا خواهیم کرد. 
وی خاطر نشــان کرد: ســازمان بهزیستی را موظف 
کردیــم تــا شــرایط تحت حمایــت قرار دادن بیمــاران نادر 
بــه ویــژه افــرادی که نیاز به توانبخشــی دارند شناســایی 
کننــد البتــه االن تعــدادی از ایــن بیمــاران تحت پوشــش 

بهزیستی هستند و خدمات دریافت می کنند. 
عبدالملکــی تصریــح کــرد: این وعــده را می دهم که 
در بودجــه ۱۴۰۱ حتمــاً مســئله تامیــن بودجــه الزم بــرای 
تحــت پوشــش قــرار دادن بیمــاران نــادر کــه احتیــاج بــه 

خدمات توانبخشی دارند تامین کنیم. 
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی گفت: ســازمان 
تامین اجتماعی آمادگی کامل دارد که مصوبات شــورای 
عالــی بیمه در خصوص تحت پوشــش قــرار دادن درمان 

این افراد را به صورت کامل اجرا کند. 
وی دربــاره زمــان برگزاری جلســه شــورای عالی بیمه 
هــم افــزود: ریاســت شــورای عالــی بیمه با وزیر بهداشــت 
است او موافق این کار است و ما هم به عنوان عضو کاماً 
موافــق هســتیم و امیدواریــم در هفتــه آینــده این جلســه 
برگــزار و طبیعتــاً بایــد دســتورالعمل هایی تهیه شــود و به 

محض اباغ دستورالعمل ها، اجرا خواهیم کرد.

۱۶ مانع اجرای سندتحول بنیادین در آموزش و پرورش
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