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رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران

به خوبــی می دانیــم اقتصاد کشــور ما اقتصاد 
نفتی است؛ عاملی که در این سال ها باعث تالطم 
اقتصــادی و بــه نوعــی موجــب تورم شــده اســت و 
دولــت هــم به علــت اطمینان بــه درآمدهای نفتی 
، چند دهه است از بخش خصوصی و مزایای این 

بازوی اقتصادی در کشور چشم پوشیده است. 
سال هاســت کــه اقتصــاد متکــی بــر نفــت و 
دولتی بودن اقتصاد نه تنها در ایران بلکه در سایر 
کشورهایی که اقتصاد شبیه ما را تجربه کرده اند ، 
باعث شــده اســت که ساختار اقتصاد با مشکالت 
بســیاری مواجــه شــود. مثــال مشــهود آن کشــور 
بحــران زده ونزوئــال اســت؛ یکــی از ثروتمندتریــن 
کشــورهای نفتــی آمریــکای جنوبــی کــه بــه دلیــل 
اقتصــاد نفتی با بحران های بســیاری مواجه شــده 
است تا حدی که امسال نتوانست بنزین مورد نیاز 

خودش را هم تامین کند. 
بودجــه نفتی یک اثر ذاتــی بر تورم دارد؛ چرا 
کــه دالرهــای نفتــی، پایــه پولی را متــورم می کند و 
از آن طــرف، بــه دولــت ایــن تصــور را می دهــد کــه 
تــا بی نهایــت می توانــد بــر مخــارج خــود بیفزایــد؛ 
مخارجی که در زمان افول درآمد نفتی هم پا برجا 
می مانــد و دولــت بــه دالیــل اقتصادی و سیاســی، 

قادر به حذف آنها نیست. 
در زمــان کاهــش درآمــد نفتــی، منبــع دولت 
از چــاه نفــت، بــه چاپخانــه بانــک مرکــزی تغییــر 
مــکان می دهــد و موتــور خلــق پول و تورم  روشــن 
می شــود. بنــا بــه عقیــده بســیاری از کارشناســان 
اقتصادی، با آنکه تحریم ها آثار بســیار ســنگین را 
بر مردم و  اقتصاد کشور وارد کرده است، از سوی 
دیگر، به خوبی نقاط شــکننده اقتصاد ما را نشــان 
داد و ایــن یــک مزیت اســت که توجه کارشناســان 
اقتصادی و نفتی را برای جدا کردن اقتصاد از نفت 
را، بــه عنــوان نعمتی که سالهاســت بــه بالی جان 

اقتصاد ما بدل شده است، می طلبد. 
ناگفتــه نمانــد که در این میــان نقش بخش 
خصوصی بسیــار پررنگ است؛ بخشی که می تواند 
بــا اتــکاء بــه قواعــد علــم اقتصــاد و تجــارب خــوب 
گذشته خود به اقتصاد ما شتاب دهد. تجربه سایر 
کشــورهای که از نفت و ســایر مزیت های طبیعی 
بی بهــره بودنــد، نشــانگر آن اســت کــه دولــت بــا 
برداشتن موانع از پیش روی صنایع نه تنها باعث 
تقویت این بخش شده بلکه رشد اقتصادی پایدار 
را بی نیاز از نفت کرده است. در یک نگاه تطبیقی 
میتــوان گفــت که انرژی اساســا ریل و زیرســاخت 
اقتصــاد اســت و مولفــه بســیار مهمــی در اقتصــاد 
جهانــی و در کشــور ماســت، امــا تغییــر نــگاه بــه 
سبدهای انرژی و جایگزین شدن انرژی های پاک و 
همچنین پیشرفت روزافزون تکنولوژی باعث شده 
است که عمده اقتصادهای حاکم از اقتصاد نفتی 

بیشتر فاصله بگیرند.
 از ایــن رو، دولــت برای نجات اقتصاد از چاه 
نفتــی، باید بــه بخش خصوصی اطمینــان کند که 
ایــن اطمینــان بــا حــذف نهادهــای دســت وپا گیــر، 
بعــدی حــذف  آزادســازی قیمت هــا و در مراحــل 
سوبســید حاصل می شــود. این سیاست قطعا در 
ابتــدا بــا موانع ســخت و مخالف نهادهــای ذی نفع 
مواجــه می شــود، امــا در صــورت اجــرا، مــی  توانــد 
اقتصــاد ایــران را از نفــت کــه همــان گاو شــیرده 
اقتصاد ایران اســت، مســتقل کند. باید بدانیم که 
عمده شــکنندگی های اقتصاد ما در این صد ســال 
از همیــن نفــت بوده و بســیاری از بارهــای گران را 
همین ماده بر دوش تاریخ معاصر گذاشــته است 
کــه دیگــر بــا اشــتیاق و عالقــه بــه چاههــای نفتــی 
خود خیره نمی شــویم.  این چاه هــای بزرگ آن قدر 
از خــون اقتصــاد ، فرهنــگ و دانــش مــا مــی مکند 
تــا بــه بزرگــی تاریخ ما شــوند و دیگــر چیزی به جز 
نفت جلوی چشمان ما نباشد. ما نمی دانیم وقتی 
شمشــیر نفت ساخته می شد چه کسی دسته آن 

را گرفت و لبه تیز آن را به دســت 
ما داد که این چنین از دســت های 

تهی ما خون نفتی می چکد. 
منابــع نفت ذخایر با ارزشــی 
هستند که حقیقا جزء ثروت ملی 
تجربــه  امــا  می شــوند؛  محســوب 
نشــان داده اســت که در بســیاری 
از کشورهای صاحب منابع انرژی ، 
این ماده ســبب اختالل در توسعه 

شــده اســت. شاهد هســتیم کشــورهایی که فاقد 
ذخایر ارزشــمند نظیر نفت هســتند مانند مالزی، 
کره جنوبی و نظایر آن به پیشــرفت های بســیاری 
نایل آمده اند، اما بعضی کشــورهای صاحب نفت 
ماننــد ایــران بــه لحــاظ توســعه اقتصــادی از ایــن 
کشــورها عقــب مانده انــد.  عقب ماندگــی نســبی 
کشــورهای صاحــب ذخایــر نفــت را نمی تــوان بــه 
حســاب ذخایــر بــا  ارزش آنهــا نهاد، بلکــه باید آن 
را در چگونگــی مصــرف درآمد حاصــل از آن ذخایر 
و نیــز اســتراتژی توســعه ای صرفــا متکــی بــر نفت 

جست وجو کرد. 
بایــد تاکید کــرد که رابطه معکوس بین وفور 
منابــع طبیعی و رشــد اقتصــادی، تضادی مفهومی 
ایجاد می کند؛ زیرا منابع طبیعی زمینه های توسعه 
کشــور را فراهــم می ســازند و قدرت خریــد واردات 
مــی رود  انتظــار  بنابرایــن  می دهنــد؛  افزایــش  را 
کــه ســرمایه گذاری و توســعه را تقویــت کننــد. در 
بســیاری از اقتصادهــای نفتــی قصــد بــر آن بــوده 
اســت کــه بــا به کارگیــری درآمدهای وســیع نفتی، 
ســرمایه گذاری های متنــوع تامیــن مالــی شــوند و 
توســعه صنعتــی تســریع شــود، امــا چــرا این گونه 
نشــده  اســت؟ ســوال دیگر این اســت که فرآیند 
توســعه نســبی ایــن قبیــل کشــورها بــا محوریــت 
نفــت چه پیامدهای اجتماعی ای دارد ؟ در این باره 
ضرورت دارد به ســازوکارهای سیاســی و اقتصادی 

دولت های رانتیر بپردازیم. 
دربــاره مفهوم رانت بــا ضرس قاطع می توان 
گفت: تعریف چندان واحدی میان اقتصاددانان و 
سیاستمداران وجود ندارد، اما در هر حال می توان 
گفــت رانت به طور کلی منبــع درآمدی متفاوت از 
ســود یا مزد محســوب می شــود. در مجموع رانت 
را می تــوان درآمــدی دانســت کــه بر خالف ســود و 
مزد که نتیجه تعامالت، تالش و فعالیت اقتصادی 

است، بدون تالش به دست می آید.
 متاسفانه گاو شیرده اقتصاد ایران بسترسازی 
در تولیــد و توزیــع رانت، پشــتوانه ای برای تعدادی 
از فعاالن و حتی مســئوالن دســت اندرکار ســطوح 
اجرایــی و عملیاتــی بوده اســت. »آدام اســمیت«، 
پــدر اقتصــاد لیبرال کالســیک تصریح کرده اســت 
که رانت به شــیوه ای متفاوت از دســتمزد و ســود 
در ترکیــب قیمــت کاال هــا داخــل می شــود. از نظر 
این دانشمند اقتصاد جهانی ، رانت بر خالف سود 
و مزد ، عامل نوســانات قیمت نیســت، بلکه خود 

نتیجه نوسانات قیمت است.
مجمــوع  در  را  رانتیــر  دولــت  ویژگی هــای 

می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد: 
1- دولــت رانتیــر دولتــی اســت کــه بیــش از 

42درصد درآمدهای آن از رانت خارجی  است.
2- درآمدهای این نوع از دولت هیچ ارتباطی 
بــا فرآیندهــای تولیــدی در اقتصــاد داخلــی کشــور 

ندارد.
3- در دولــت رانتیــر عــده بســیار کمی درگیر 
تولیــد رانــت هســتند و بنابرایــن اکثریــت جامعــه 

دریافت کننده و تعدادی نیز توزیع کننده رانت اند.
4- دولــت رانتیر، اصلی ترین دریافت کننده و 
در نتیجــه هزینه کننــده درآمدهای ناشــی از رانت 

است. 
از حیــث سیاســی هــم، رانــت نفــت ســبب 
جدایــی دولــت از مــردم و ســلطه آن بــر جامعــه 
می شــود. در  اقتصادهای غیر رانتی، درآمد دولت 
عمدتــا از محــل جمــع آوری مالیــات اســت؛ امــا در 

کشورهای نفت خیز توسعه نیافته 
و در حال توسعه، بخش زیادی از 
درآمد دولت از محل صادرات نفت 
اســت. این وضع ســبب اســتقالل 
بــا  اجتماعــی  طبقــات  از  دولــت 
وابسته شدن آنها به نهاد دولت و 
قرار گرفتن این نهاد بر فراز جامعه 

می شود. 
پیش گفتــه،  نــکات  از  فــارغ 
در این اوضاع که اقتصاد ایران وابســتگی شدیدی 
به نفت دارد می توان گفت که رانت نفت ســبب 
تضعیــف انگیــزه کار، تضعیــف بخــش خصوصــی، 
گســترش فرهنــگ رانت خــواری، مصرف گرایــی و 
اتــالف منابــع اقتصــادی می شــود. در اقتصادهــای 
متکی به رانت نفت ، بخش زیادی از ثروت کشور 
از ذخایر نفت ناشــی می شــود، نه نیروی کار. این 
وضــع انگیــزه نیــروی کار را بــرای کارهای ســخت و 

رقابت اقتصادی تضعیف می کند. 
توضیــح  بــه  مربــوط  نظریه هــای  از  بعضــی 
تاثیر شــوم منابع بر اســاس تحلیل های توسعه ای 
اســاس  بــر  به ویــژه  و   1950 و   1940 دهه هــای 
مدل هــای بیمــاری هلنــدی ارائــه شــده اند. بــر این 
پایــه، بیمــاری هلنــدی حالتی از عملکــرد ناصحیح 
اقتصادی است که در آن کشف و استخراج منابع 
طبیعــی از تــوان بخش های تولیــدی اقتصاد مانند 
صنعــت و کشــاورزی می کاهــد و بــا صــادرات ایــن 
منابــع، ارزش پــول ملــی بــاال مــی رود و در نتیجه، 
صــادرات بــه پــول کشــورهای دیگــر گران تــر، ولــی 
واردات بــه آن ارزان تــر می شــود. از ســوی دیگــر، 
نوسانات به وجود آمده در صادرات منابع طبیعی، 
نوســانات نــرخ  ارز را افزایــش می دهــد و از ایــن 
طریق نیز صادرات کاهش می یابد. علت گذاشتن 
چنین نامی بر روی این پدیده نامطلوب آن اســت 
کــه اصــل آن بــه اقتصــاد هلنــد و در دهه شــصت 
میالدی بر می گردد که با بیشتر شدن درآمد هلند 
از محــل صــادرات گاز طبیعــی و نفــت در دریــای 
شــمال، ارزش پــول ملــی آن کشــور در بــازار هــای 
بین المللــی افزایــش یافــت و در نتیجــه صــادرات 
غیــر نفتــی آن کمتــر شــد. البته ایران نیــز در زمان 
تحــوالت نفتــی ناشــی از جنــگ اعــراب و اســرائیل 
با چنین پدیده ای روبه رو شــد. اما اقتصاد نفتی و 
رشــد اقتصــادی در ایران مربــوط به افزایش قیمت 
نفــت در دوره جدیــد رونــق نفتــی یعنی ســال های 
1380 تا 1386 بوده است که فرصت های بی بدیلی 
را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده اســت. با این 
حــال مهمترین نگرانی، تاثیر ســازوکارهایی اســت 
که در بلندمدت موهبت منابع را به شومی منابع 
تبدیل کند. بررســی تحوالت مسیر رشد اقتصادی 
در ایــن دوره نشــان می دهــد کــه بــه رغــم دو برابر 
شــدن منابــع نفتی، رشــد اقتصادی باال و مســتمر 
حاصل نشــده اســت. واقعیت فوق نشان می دهد 
که مشــکل توســعه اقتصادی ایران منابع نیســت، 
بلکه مدیریت منابع است. حتی اگر منابع نفتی به 
انباشت سرمایه های فیزیکی منجر شود ولی سایر 
تعیین کننده هــای رشــد اقتصــادی مغفــول بمانــد، 

تحقق رشد باالتر و مستمر ممکن نیست. 
همچنــان کــه در نظریــه دولــت رانتــی آمــده 
اســت وجــود رانــت منابــع طبیعــی در اقتصادهای 
متکی به نفت تاثیر متفاوتی در ســاختار سیاســی 
و اقتصــادی دارد. در ایــن کشــورها، دولــت رانت را 
به طور نســبی به ســادگی به دســت آورده اســت، 
در نتیجــه بــار کمتــری را بــه دیگــر عوامــل تحمیل 
می کند. از این رو، در این کشورها مرحله بازتوزیع 
رانت اهمیت پیدا می کند. این در حالی اســت که 
در کشــورهای بــا ســرمایه فیزیکی و انســانی غنی 
مرحلــه ایجــاد و دسترســی بــه رانــت در بازارهــای 
داخلی مهمترین مسئله است. یکی از ویژ گی های 
بارز اقتصاد ایران، وجود منابع نفت و گاز طبیعی  
اســت. با توجه مالکیت عمومی این منابع و رانت 
حاصل شــده از آنهــا، طــی ســال ها نیاز بــه مالیات 

کاهــش یافتــه اســت  و در نتیجــه در مقایســه بــا 
ســایر کشورهای در حال توسعه، اقتصاد سیاسی 
ایــران به طور عمــده بر تخصیص رانت عمومی به 
جای تحصیل رانت از تولیدکنندگان متمرکز است.
 ویژگــی دیگــر زیــاد بــودن نوســانات رابطــه 
مبادلــه تجــاری ایران اســت. با اینکه قرار اســت با 
ذخیــره مــازاد درآمدهــای ارزی در دوره هــای رونــق 
بــازار نفــت، بودجه دولت در دوره هــای رکود بازار، 
ثبــات داشــته باشــد، مشــکالت ســاختاری بودجه 
دولت و شواهد عملکرد حساب ذخیره ارزی نشان 
می دهد که کســری بودجه همچنان تداوم خواهد 
داشــت و به هیچ وجه وجود حســاب ذخیره ارزی 
راه حلــی بــرای اصالحات بودجــه ای دولت نخواهد 
بــود؛ بــه طــوری که بــا کاهــش قیمت نفــت، برای 
حفظ حداقل مخارج، دولت مجددا مجبور خواهد 
شــد منابــع مالــی را از طریق مالیــات تورمی تامین 

کند.
 طبیعــی اســت کــه چنیــن وضعــی، بی ثباتی 
اقتصــاد کالن را بــه همــراه دارد و بر سیاســت های 
دولتــی  بنگاه هــای  از  به ویــژه  دولــت،  حمایتــی 
می افزایــد. ایــن در حالی اســت که پرداخــت یارانه 
بــه منظــور اطمینــان از دسترســی گــروه کم درآمــد 
جامعه به حداقل امکانات، به طور فراگیر، عمومی 
و بی هــدف بــه تمامی گروه هــای درآمدی با هزینه 
زیــاد اختصاص می یابد. این بحث نشــان می دهد 
که در مطالعه کارکرد اقتصاد سیاسی دولت ابتدا 
به ارزیابی ماهیت منابع کشور نیازمند است؛ اگر 
چــه این نکته اهمیت نهادهــا را نادیده نمی گیرد. 
همچنــان که تاکید شــد، چارچوب نهــادی اقتصاد 
باید به گونه ای ایجاد شود که شرایط تجهیز منابع 
برای سرمایه گذاری و نظام انگیزشی برای انباشت 
ســرمایه و مهــارت پربــازده را فراهــم کنــد و در این 

زمینه دارای کمترین آثار اختالل باشد.
کالم پایانــی اینکــه اتــکا بــه درآمــد نفــت ، 
اقتصــاد کشــورهای نفت خیــر توســعه نیافته و در 
حال توسعه را دستخوش دوره های تورمی و رکود 
بســیار شــدید می کنــد کــه مشــکالت اجتماعـــــی ، 
اقتصــادی و سیاســی هنگفتــی برای این کشــورها 
بوجــود مــی آورد . ایــن امر از آنجا ناشــی می شــود 
که قیمت نفت، به رغم رانت اقتصادی سرشار آن 
همــواره بــا افت و خیزهای بســیار شــدیدی همراه 
اســت. امــا واقعیــت آن اســت کــه دالرهــای نفتی 
شمشــیر دو لبه ای اســت که لبه دیگر آن برنده تر 
اســت و می توانــد بــه نابــودی اقتصاد کشــوری که 
کامال به دالرهای نفتی وابسته است، منجر شود. 
نفت سیاسی ترین کاالی اصلی دنیای امروز است 
و از همیــن رو سیاســت گذاری نفتــی کشــورهای 
ایــن  سیاســت گذاری  از  مهمــی  بخــش  نف خیــز 

کشورهای محسوب می شود. 
نفت در اقتصاد ایران نیز اهمیت زیادی هم 
به لحاظ جایگاه آن در تولید ناخالص داخلی کشور 
و هم سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت و نیز 
منابــع ارزی کشــور دارد. بــه هر حال طی ســالیان 
گذشــته بحث هــای بســیاری در بــاره وابســتگی به 
نفت در اقتصاد ایران مطرح شده، ولی اکثر آنها از 
حد شعار فراتر نرفته است و به نظر می رسد این 
معضل حداقل در کوتاه مدت حل شــدنی نیست و 

به برنامه ریزی صحیح و بلند مدت نیاز دارد.
 اگر قرار اســت تحولی در ســاختار اقتصادی 
هــر کشــوری از جمله ایــران روی دهد باید با تکیه 
بر توانمندی های آن کشور، به ویژه فعالیت بخش 
خصوصی باشــد . مجموعه توانمندی های یادشده 
ایــن امــکان را فراهــم می کند که کشــور در مســیر 
توســعه و پیشــرفت قرار گیرد. توســعه نفت محور 
امــری مخاطــره آمیــز و نامطلــوب اســت؛ چــرا کــه  
ایــن اســتراتژی بــه لحــاظ اقتصــادی بــر برداشــتی 
ســاده انگارانه از مســیر توســعه اقتصــادی متکــی  
اســت کــه به رشــد رقابتــی اهمیت نمی دهــد و به 
لحــاظ سیاســی نیــز ایــن  اســتراتژی بــر نظامــی 

غیردمکراتیک، غیرشفاف و متمرکز متکی است.

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
w w w . a s r e - e g h t e s a d . c o m
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هوالرزاق

دستچین پروتکل های بهداشتی در سلف سرویس 
مدیریت کرونا

محمد ارفع

چرا چین عطسه کند، آلمان سرما می خورد
ترجمه: محمود نواب مطلق

به چالش کشیدن مالیات ملیاردرها از سوی
ایالن ماسک با نظرسنجی توئیتری

مدیرعامل تسال از دنبال کنندگانش پرسید آیا او باید 10درصد سهامش در این شرکت را بفروشد؟ 
ترجمه: سلیم حیدری

امروز صبح وقتی در راه امدن به دفتر 
روزنامــه بودم با صحنه ای مواجه شــدم که 
باعــث شــد به فکر فــرو روم. دیــدم پیرزنی 
کنــار میــدان هفت تیر ایســتاده اســت و از 
تاکسی هایی که می گذرند، می خواهد تا او 
را به میدان توپخانه ببرند. تاکسی هایی که 
بــی تفــاوت از کنــار پیرزن می گذشــتند، به 
دلیل نداشــتن ماســک این پیرزن را ســوار 
نمــی کردنــد امــا در همیــن حــال مشــاهده 

کردم که برخی از رانندگان تاکسی با ظرفیت کامل یعنی 4 
نفره، بدون فاصله گذاری، در حال طی طریق بودند.

مســاله ای که باعث شــد تا باز هم به یاد بیاوردم که 
دوگانگی هــا و تناقض هــای مدیریت کرونا در آســتانه پیک 
احتمالــی ششــم، پــا را فراتــر از سیســتم مدیریتــی کشــور 
گذاشــته و بــر اســاس همــان ســخن حکیمانه که مــردم بر 
آیین دولتمردان خود هستند، به کف جامعه نیز نفوذ کرده 
اســت. کرونا اگر برای برخی آب نداشــت ولی مطمئنا برای 
برخــی دیگــر هــا نان داشــته اســت و این نــان آن قدر چرب 
است که حاضر نیستند یک روند واحد را برای جلوگیری از 

شروع پیک ششم کرونا در کشور پیش بگیرند.
پروتکل هــای  کرونــا  پروتکل هــای  می آیــد  نظــر  بــه 
دوگانــه ای اســت کــه بنگاه هــای اقتصــادی مــی تواننــد بــه 
صورت ســلف ســرویس دســت چین کنند و برخی از آنها را 
که به نفع خودشان است، بردارند و برخی دیگر را به دلیل 
آنکــه مخــارج را بــاال مــی برد با این توجیه کــه دیگر نزدیک 
70 درصد جامعه واکسینه شده اند، از گردونه حذف کنند.  
کــه  بــود  پیــش  روز  چنــد  همیــن  مثــال  طــور  بــه 
فاصله گــذاری اجتماعــی در حمــل و نقــل عمومی خصوصا 
شــرکت های هواپیمایــی از ســوی ســتاد ملــی کرونــا لغــو 

شــد، موضوعــی که مدت ها مــورد اختالف 
ایرالیــن هــا و ســتاد ملی کرونا بــود و حتی 
ایــن شــرکت ها بــه بهانــه آن، بیــش از 50 
درصــد هزینــه بلیت خــود را افزایش دادند 
و بــر طبــل آن می کوبیدند که رعایت کردن 
ظرفیــت 60 درصــدی در ســفرهای هوایــی 
باعــث افزایــش هزینه ها و بــه تبع افزایش 
قیمت بلیت شــده است. اما پس از صدور 
دســتور لغو محدودیت ظرفیت، ایرالین ها 
بــه بازگشــت قیمــت ها تــن نمی دهند یا به قــول یک مثل 
قدیمــی »خورده انــد و خوششــان آمــده« که پــول باالتر به 
بهانه هــای مختلف بگیرنــد. ایرالین ها با اینکه ظرفیت 100 
درصدی را با توجه به واکسینه شدن مسافران در سفرها 
اجرایی کرده اند، همچنان پذیرایی از مسافر در طول پرواز 
را به بهانه رعایت پروتکل های بهداشتی انجام نمی دهند. 
اگر ارزش هر وعده غذایی را به طور متوسط 30 هزارتومان 
 ATR در نظــر بگیریــم در هــر مســیر بــا هواپیمــای کوچــک
حــدود 3 میلیــون تومان برای شــرکت صرفه جویی دارد در 
حالی که قیمت بلیت نیز به  اندازه ظرفیت 60 درصد باقی 

مانده است.
ایــن یــک مثــال از هــزاران مثالــی اســت که مــی توان 
در مــورد شــرکت های مختلــف بیــان کــرد کــه بــه صــورت 
سلف ســرویس پروتکل هــا را بــرای خــود برداشــته اند؛ بــه 
طــوری کــه دربــاره هــر محدودیتــی که به سودشــان اســت 
می گویند: خطر کرونا وجود دارد و باید رعایت کرد و درباره 
هــر محدودیتی که به ضررشــان می گویند مردم واکســینه 
شده اند و جامعه باید به روال عادی برگردد. همان شیوه ای 
که در کف خیابان نیز برای آن پیرزن ابتدای قصه ما اتفاق 

افتاده بود.

پنج سال متوالی است که چین شریک اصلی اقتصاد 
آلمــان محســوب می شــود و رشــد و رکود اقتصــاد پکن، به 

سرعت در قوی ترین اقتصاد اروپا بازتاب پیدا می کند.
»نیــکال لِبینگرکومولــر«، مدیــر شــرکت ماشین ســازی 
معــروف آلمــان »ترومــف«، بــا توجــه بــه کنــد شــدن رشــد 
اقتصــادی چیــن بــه نحــوی کامــال آشــکار تاکید کرده اســت: 
»عقب نشــینی چیــن اختیــاری نیســت و ما بایــد خودمان را 
بــا ایــن موضوع تطبیق دهیم.«  این متخصص لیزر  هنگام 

ارائه محصوالت ســاالنه جدید شــرکتش به 
وابســتگی شــدید ترومف بــه بازارهای چین 
اعتراف کرد. شرکت او در سال های 2020 تا 
2021)1399 تــا 1400( معادل 525 میلیون 
یــورو بــا چیــن گــردش مالــی داشــته اســت. 
این درحالیســت که از کل گردش مالی این 
شــرکت کــه ســه ونیم میلیــارد یورو  اســت، 
ســهم بــازار آلمان از این گــردش مالی 579 
میلیــون یــورو و بــازار آمریــکا 485 میلیــون 

یورو بوده اســت. تاکنون ســابقه نداشــته اســت تا این حد 
فاصلــه ایــن ارقــام بــه هــم نزدیک شــود.  هنگامــی که چین 
عطســه می کنــد آلمان ســرما می خــورد؛ این عبارت تــازه ای 
نیســت. از ســال 2015)1394( چین اولین شریک اقتصادی 
آلمان اســت. در ســال 2020 )1399( رقم مبادالت دوکشور 
بــه بیــش از 212 میلیــارد یــورو رســید. این میزان یک ســوم 

سهم مبادالت اتحادیه اروپا با چین است. 
بــه رغــم همه گیــری کرونــا، آلمان صرفا بــا کاهش 0/1 
درصدی در مقایسه با سال 2019)1398( بالغ بر96میلیارد 
یورو به غول آسیا صادرات داشته است. صنایع گوناگون در 
آلمــان از جمله گروه ماشین ســازی ترومــف، صنایع خودرو، 
صنایــع الکتروتکنیــک، صنایع شــیمی و دیگر صنایع کلیدی 

ســاخت آلمــان همگی بر اســاس ســفارش های عمده چین 
فعال اند. اختالالت شــدید به وجود آمده در اقتصاد چین از 
جمله همه گیری کرونا، تنظیم مقررات مربوط به گروه های 
فناوری، بحران ساخت و ساز و کمبود انرژی که همگی منجر 
بــه کاهــش روند رشــد اقتصادی در این کشــور شــده اند، بر 
بنگاه هــای اقتصــادی آلمــان تأثیــر قابــل توجه دارنــد.  بنا بر 
اذعــان ژرژ کرایمــر، اقتصــاددان ارشــد کُمرتــز بانک، »رشــد 
اقتصادی چین قطعا متوقف نخواهد شــد اما طی ســه ماه 
آینــده دچــار وقفــه جــدی خواهد شــد و این 
اتفــاق چالــش بــزرگ اقتصــادی بــرای آلمان 
در پــی خواهــد داشــت.« ایــن درحالیســت 
کــه آلمــان در جبهه دیگری نیز تحت فشــار 
اســت: مشــکالت موجــود بــر ســر راه تهیــه 
مــواد واســطه ای برای تولیــد محصول نهایی 
فلــزات و  الکترونیکــی،  از جملــه ترکیبــات 
مــواد اولیــه  به عنوان عوامل دیگری در کند 
شــدن رونــد تولیــد در این کشــور برشــمرده 
می شوند.  به عقیده تیمو وُلمِر، شوسر از اعضای انستیتو 
تحقیقــات اقتصــادی مونیــخ، » وضــع کنونی بســیار گنگ و 
مبهم است. به رغم فهرست بلند باالی سفارش ها در دفاتر 
مراکــز تولیــد، از ابتدای ســال روند تولیدات صنعتی کاهش 

یافته است.« 
بر اساس برآوردهای این نهاد پژوهشی ارزش افزوده 
صنایــع تــا 40 میلیارد یور کم شــده اســت و این معادل یک 
درصد از کل تولید آلمان در یک ســال اســت. به عقیده ژرژ 
کرایمر، روند کندشدن رشد اقتصاد چین و مشکالت آلمان 
در تهیــه مواد واســطه ای برای تولیــد می تواند منجر به رکود 

اقتصادی در این کشور در سه ماهه چهارم سال  شود.
منبع: لوموند

ایــان ماســک، مدیــر عامل  شــرکت 
تســا )TSLA.O( در یک نظرســنجی که از 
۶۲.5 میلیــون دنبال کننده خود در توئیتر 
پرســید: آیــا بایــد ۱0 درصد از ســهام تســا 

خود را بفروشد؟
ثروتمندترین فرد جهان قبالً گفته بود 
که ممکن است امسال با یک صورتحساب 
مالیاتــی »کلی« روبه رو شــود؛ زیــرا او باید 
تعــداد زیــادی از اختیــارات ســهام را کــه در 

سررسید سال بعد می آیند، اعمال کند.
ماســک روز شــنبه در توئیتر نوشــت: »توجه داشــته 
باشــید، من از هیچ جا حقوق یا پاداش دریافت نمی کنم. 
مــن فقــط ســهام دارم و بنابرایــن تنهــا راه پرداخت مالیات 

برای من، فروش سهام است.«
او با اشــاره به »مالیــات میلیاردرها« که دموکرات ها 
ســودهای  گفت:»اخیــراً  داده انــد،  پیشــنهاد  آمریــکا  در 
محقق نشده به عنوان وسیله ای برای اجتناب مالیاتی ایجاد 
شده است؛ بنابراین من پیشنهاد می کنم 10 درصد سهام 

تسال خود را بفروشم.«
ماســک از ایــن برنامــه انتقاد کرده اســت. این برنامه 
700 میلیــاردر را تحــت تأثیــر قرار می دهــد و مالیات هایی 
را برای ســود ســرمایه بلندمدت، خواه فروخته شــده باشــد 

یا نه، وضع می کند.
ماســک گفــت که به نتایج نظرســنجی بــه هر نحوی 
که پیش برود، پایبند خواهد بود. این نظرسنجی در مدت 
هفت ســاعت پس از ارســال، نزدیک به 2 میلیون پاســخ 
دریافت کرد. 55 درصد از پاسخ دهندگان پیشنهاد فروش 

سهام را تأیید کردند.
بر اســاس محاســبات رویترز، ســهام 
ماســک در تســال تــا 30 ژوئــن بــه حــدود 
170.5 میلیون ســهم رســیده است و طبق 
از  درصــد  فــروش 10  رویتــرز،  محاســبات 
ســهام او بــر اســاس معامــالت روز جمعــه 

نزدیک به 21 میلیارد دالر خواهد بود.
طبق پرونده تسال، ماسک حق خرید 
22.86 میلیــون ســهم را بــه قیمــت 6.24 
دالر دارد که در 13 آگوســت ســال آینده )22 مرداد 1401( 
منقضی می شود. قیمت بسته شده معامالت تسال در روز 

جمعه به ازای هر سهم 1222.09 دالر بود.
در ماه سپتامبر )شهریور(، ماسک اعالم کرد که بیش 
از نیمــی از ســودی را کــه به دســت مــی آورد، بــرای مالیات 
پرداخــت خواهــد کــرد. او همچنیــن ایــن احتمــال را رد کرد 
که با ســهام تســالی خود به عنوان وثیقه وام بگیرد. او در 
کنفرانــس خود گفت: »ســهام همیشــه بــاال نمی رود بلکه 

کاهش هم می یابد.«
برخــی از اعضــای هیئــت مدیره تســال، از جمله برادر 
ایالن ماســک، کیمبال ماســک، پس از اینکه ســهام تســال 
در اواخر اکتبر )آبان( به باالترین سطح خود رسید، تعداد 
زیادی سهام را تخلیه کردند. ماسک اخیراً در توئیتر اعالم 
کرد که 6 میلیارد دالر از ســهام تســال را می فروشــد و آن را 
به برنامه جهانی غذا )WFP( اهدا می کند، مشروط بر اینکه 
این ســازمان اطالعات بیشــتری در مورد نحوه خرج کردن 

پول خود منتشر کند.
ادامه در صفحه 4 
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یوسفی، عضو هیات 
رئیسه مجلس : مجلس 

با آزادسازی قیمت  خودرو 
مخالف است

عضــوهیــاترئیســهمجلــسشــورایاســامیبــا
بیاناینکهمسالهکیفیتوقیمتخودروهایساخت
داخلبهجدیتدرمجلسپیگیریخواهدشد،گفت
کــهصحبتهایــیکــهدرخصــوصآزادســازیقیمــت
خودرودرکشــورمطرحمیشــودبهمعنایچراغســبز
نشــاندادنبرایباالبردنقیمتهااســتومجلسبا

اینمسالهمخالفاست.
مجتبــی یوســفی در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا انتقاد 
یکــی  کــرد:  اظهــار  داخلــی  خودروســازان  عملکــرد  از 
کیفیــت  هســتیم  غافــل  آن  از  مــا  کــه  موضوعاتــی  از 
محصــوالت تولیــدی در داخــل کشــور بــه ویــژه در بحث 

صنعت خودروسازی است.
او افــزود: خودروســازان داخــل کشــور روی کاغــذ 
خصوصــی شــده اند و با توجه بــه انحصار به وجود آمده 
در این حوزه، شاهد هستیم که روز به روز خودروهایی 

بی کیفیت و گران به مردم تحویل داده می شود.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی تصریح 
کــرد: هزینــه ســوء مدیریت در شــرکت های خودروســاز 
داخلــی را مــردم بــا جــان و مــال خــود پرداخــت می کنند 
و ایــن مســاله اصــال قابــل پذیرش نیســت و باید اصالح 
شــود. یوســفی عنوان کــرد: روش مدیریت »تــو در تو« 
در صنعت خودروســازی کشــور به این معنا که برخی از 
شرکت های قطعه ساز، سهامدار شرکت های خودروساز 
هســتند اصــال صحیــح نیســت و بــه معنــای مدیریــت 
رانتــی اســت. او ادامــه داد: تــا زمانی کــه مدیریت رانتی 
را در صنعت خودروســازی شــاهد هســتیم، بهره وری و 
ایجاد اشــتغال را نخواهیم داشــت. یوسفی در خصوص 
واردات خــودرو عنــوان کــرد: واردات خــودرو بــه شــرط 
حفــظ کارکــرد کارگــران در صنعــت خودروســازی داخــل 
و همچنیــن صــادرات بخشــی از محصــوالت خودرویــی 
داخل، می تواند به شکسته شدن بازار انحصاری خودرو 
کمــک کنــد. او در پایــان یــادآور شــد: اگر ایــن اتفاق رخ 
ندهد، شاهد یک بازار رانتی خواهیم بود که روز به روز 
خودروهــای بی کیفیــت و بــا قیمــت بــاال در اختیار مردم 

قرار داده می شود.

دبیرسندیکای صنایع 
کنسرو ایران: کارخانجات 
رب گوجه را گران نکرده اند

دبیرســندیکایصنایــعکنســروایــراندرجقیمــت
فرنگــی گوجــه قیمــترب مــاک را بســتهبندی روی
عنــوانکــردوگفتکهاگردربــازارربگوجهایبیش
از۴۰هــزارتومــانقیمتخوردهبودبهمااطاعدهید

تاباتولیدکنندهآنبرخوردالزمراانجامدهیم.
ســیدمحمد میررضــوی در گفت وگــو بــا خبرگــزاری 
تســنیم، در رابطه با افزایش قیمت رب گوجه در بازار، 
اعمــال  قیمتــی  افزایــش  هیــچ  کارخانجــات  اظهارکــرد: 
گوجــه  فروشــگاه ها رب  برخــی می گوینــد  امــا  نکردنــد 
فرنگی 50هزار تومانی هم می فروشــند، درحالی که این 

موضوع به اعتقاد من درست نیست.
دبیرســندیکای صنایــع کنســرو ایــران تصریــح کرد: 
دربــازار بــه صــورت شــفاهی قیمت هــای مختلفــی اعالم 
می شود اما مالک ما قیمت درج شده بر روی بسته بندی 
اســت. او بــا اعــالم اینکــه قیمــت گوجــه فرنگی بــه دلیل 
کاهــش نــزوالت آســمانی و کاهش کشــت افزایش پیدا 
کــرده اســت، گفت: اکنون قیمت هــر کیلو گوجه فرنگی 
از 10تا 11هزار تومان اســت این درحالی اســت که ســال 
گذشــته قیمــت هــر کیلــو گوجــه فرنگــی 4هــزار تومــان 
بــود. ایــن موضــوع نیــز تاثیــرات خــاص خــود را بــر رونــد 
تولیــد رب گوجــه گذاشــته اســت. رضــوی با اعــالم اینکه 
محصوالت کنســروی قیمت گذاری دستوری ندارند و هر 
واحــد تولیــدی متناســب بــا هزینه های تمام شــده قیمت 
محصوالت خود را تعیین می کند، گفت: البته در بخش 
نظارتــی نیــز ما کنترل الزم را بــر قیمت ها داریم تا واحد 
تولیــدی قیمت هــای غیــر منطقــی را بــر روی محصــوالت 
خود درج نکنند. دبیرســندیکای صنایع کنســرو ایران در 
رابطه با شــبهه تمایل کارخانجات به صادرات رب گوجه 
فرنگــی تــا عرضه آن در بازار، افــزود: اکنون صادرات رب 
اســپتیک صــورت می گیــرد و رب بــه صــورت فلــه انجــام 
نمی شــود. البتــه بایــد ایــن نکتــه را تاکید کنم کــه اگر ما 
رب اسپتیک را صادر نکنیم بازارهای صادراتی خود را از 
دســت داده و با تنش های بســیاری روبرو خواهیم شــد 
ولــی بایــد تاکید کرد که به هیچ عنوان بازار صادراتی به 
تامین نیاز بازار داخلی اولویت ندارد. به گزارش تسنیم، 
در طــول یــک مــاه گذشــته هــر قوطــی رب گوجــه فرنگی 
800گرمی با نوسان قیمتی زیادی روبه رو شده به نحوی 
کــه از 32هــزار تومــان بــه 40هزار تومان رســیده اســت. 
اکنون هم باز این کاال با افزایش قیمت مواجه اســت و 
امروز برخی از تولیدکنندگان این کاال را در سطح بازار با 

قیمت 48هزار تومان به فروش می رسانند.

دبیر انجمن لوازم خانگی: 
افزایش قیمت لوازم خانگی 

اجتناب ناپذیر است
بــهگفتــهدبیــرکلانجمــنلــوازمخانگیبــاتوجهبه
نــرختــورم،هزینــهمــواداولیــه،هزینــهحملونقــلو...
تولیدکننــدهچــارهایجــزافزایــشقیمــتنــدارد؛ضمــن
 اینکــهبــهدلیــلکاهشقدرتخریدمــردم،رکوددربازار

حاکماست.
در  گذشــته  روز  عباس هاشــمی،  مهــر،  گــزارش  بــه 
نشســتی خبــری بــا بیان اینکــه وضع صنعت لــوازم خانگی 
کشــور  کالن  مؤلفه هــای  از  متأثــر  صنایــع  ســایر  مشــابه 
اســت، اظهار کرد: تورم تولیدکننده در محصوالت صنعتی 
در بهــار امســال نســبت به بهــار پارســال ۷8.5درصد بوده 
بــرای  کشــور  فضــای  بــودن  نامناســب  نشــان دهنده  کــه 
فعالیت هــای تولیدی اســت. نیاز اســت که دولــت در مورد 
بــه تثبیــت  مؤلفه هــای کالن تجدیدنظــر کــرده و نســبت 

اوضاع اقتصادی کشور اقدامات مؤثری انجام دهد.
دبیــرکل انجمــن صنایــع لــوازم خانگــی ایــران افــزود: 
ســرانه تولید ناخالص ایران در ســال 1۹۹0، 2214دالر بود 
که این عدد در سال 2021به 2313دالر رسیده است. این 
در حالــی اســت کــه ســرانه تولیــد ناخالص ترکیه در ســال 
1۹۹0، 201۷دالر بود که اکنون به 8۶00دالر رسیده است.
او بــا بیــان اینکــه بــرای دســتیابی بــه رشــد، نیــاز بــه 
تثبیــت فضــای اقتصــادی داریــم، گفــت: فضــای شــبهه در 
اقتصاد کشور باید از بین برود تا فعاالن اقتصادی بتوانند 
برنامه ریزی دقیقی برای پیشبرد اهداف خود انجام دهند. 
متأســفانه ما در شــاخص های مربوط به کسب و کار بانک 

جهانی نیز جایگاه نامناسبی داریم.
هاشــمی بــا بیــان اینکــه گــردش مالــی صنعــت لوازم 
خانگی ۶میلیارد دالر برآورد می شــود، گفت: از ســال ۹۷و 
شدت یافتن تحریم ها، صنعت لوازم خانگی به این آگاهی 
رســید کــه بایــد بــه منابــع داخلــی کشــور متکی شــود و در 
این راســتا به ســمت متعادل کردن تراز تجاری این صنعت 

حرکت کردیم و بخشی از مواد اولیه بومی سازی شد.
دبیــرکل انجمــن صنایــع لــوازم خانگــی ایــران افــزود: 
در حــال حاضــر صــادرات لــوازم خانگی حــدود 300میلیون 
دالر اســت که طبق برنامه وزارت صمت تا ســال 1404تراز 

صنعت لوازم خانگی باید مثبت شود.
خانگــی  لــوازم  صنعــت  نیــاز  مــورد  ارز  گفــت:  او 
بــرای میــزان تولیــدی کــه در ســال جــاری هدفگذاری شــده 
1.4میلیــارد دالر اســت کــه از ایــن میــزان 300میلیون دالر 
صــادرات و حــدود 230میلیــون دالر نیــز تعمیــق ســاخت 

داخل و صرفه جویی ارزی داریم.
هاشــمی در پاســخ بــه ســوال خبرنگار مهــر در مورد 
وضــع قیمــت محصــوالت لــوازم خانگــی گفــت: افزایــش 
قیمــت محصوالت مربــوط به سیاســت های درون بنگاهی 
می شــود و هــر بنگاهــی می توانــد بــا توجه بــه هزینه های 
خود درخواست افزایش قیمت بدهد، منتهی ما از طریق 
انجمن برای محصوالت قدیمی درخواست افزایش قیمتی 
ارســال نکرده ایــم و تــا پایــان ســال نیــز ارســال نخواهیــم 
کــرد البتــه بــرای تعــدادی از محصــوالت جدیــد کــه قبــالً 
قیمت گذاری نشده بودند، درخواست قیمت گذاری دادیم 
چــرا کــه هــر کاالیــی کــه عرضــه می شــود بایــد از قبــل در 

سامانه 124ثبت شود.
دبیــرکل انجمــن صنایع لوازم خانگی ایران ادامه داد: 
بــه هــر حال با توجه به افزایش هزینه های تولید، افزایش 
نــرخ مــواد اولیــه، نرخ تورم، هزینه حمــل و نقل، مالیات و 

… افزایش قیمت اجتناب ناپذیر است.
او تصریح کرد: تا زمانی که مؤلفه های کالن اقتصادی 
کشــور اصالح نشــود، نمی توان انتظار داشت که به صورت 
متعــارف افزایــش قیمتــی رخ ندهد. باید مواد اولیه و … به 
صورت متعارف برای تولیدکننده تأمین شود تا تولیدکننده 
نیز با درصد ســود متعارفی که مورد تائید ســازمان حمایت 
است، محصول را ارائه کند؛ سرکوب قیمتی به هیچ عنوان 
نیســت. سیاســت  و مصرف کننــده  تولیدکننــده  نفــع  بــه 
ســرکوب قیمت، ســیگنالی برای فعالیت نکردن بخش های 
تولیدی اســت و می تواند خالقیت را در تولید از بین ببرد. 
شــاید ایــن سیاســت در کوتاه مــدت اثرگــذار باشــد امــا در 

درازمدت به نفع هیچ کس نیست.
هاشــمی گفــت: از ســوی دیگــر، بــه دلیــل کاهــش 
قــدرت خریــد مــردم در بازار رکود حاکم اســت. دولت برای 
حمایــت از مصرف کننده و تولیدکننده باید اقدام به صدور 

کارت های اعتباری کند.
او در مــورد وضــع تولیــد لوازم خانگــی نیز گفت: طی 
نیمــه نخســت امســال یــک میلیــون و 1۷0هــزار یخچــال 
فریــزر تولیــد شــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال 
10درصد افزایش را نشان می دهد. همچنین تولید ماشین 
لباسشــویی بــا 35درصــد افزایــش بــه ۷30هــزار دســتگاه 
بــه  11درصــدی  بــا کاهــش  تلویزیــون  تولیــد  البتــه  رســید 

۶30هزار دستگاه رسیده است.
دبیــرکل انجمــن صنایــع لــوازم خانگــی ایــران گفــت: 
ظرفیت تولید در کل کشور حدود 21میلیون دستگاه است 
کــه ما با تأســیس کانون هماهنگــی دانش، صنعت و بازار 
لوازم خانگــی بــه همــراه معاونــت علمــی و فناوری ریاســت 

جمهوری به دنبال افزایش کیفیت نیز هستیم.
هاشــمی ادامــه داد: ســند توســعه لــوازم خانگــی نیز 
تدوین و به وزارت صمت ارسال شد تا این سند پشتیبانی 

برای توسعه لوازم خانگی باشد.
دبیــرکل انجمــن صنایع لــوازم خانگی ایــران گفت: از 
ســوی دیگــر نیــز مــا به طــور جــد مخالــف هرگونــه انحصار 
داخلــی و خارجــی در صنعــت لــوازم خانگــی هســتیم چــرا 
کــه ایــن مســئله تضییع کننــده حقوق مصرف کننده اســت؛ 
بــه همــان میزان کــه بازار فقط در اختیار خارجی ها باشــد، 
خطر محسوب می شود، انحصار توسط تولیدکننده داخلی 

نیز خطر دارد.
او همچنین از برگزاری نمایشــگاه بین المللی صنعت 
لوازم خانگی با حضور 3۹4شرکت کننده داخلی و ۶شرکت 

ترکیه ای از 25تا 28آبان خبر داد.
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عک خبـــــــــــــــــراخبـــــــــــــــــار

دبیــرانجمــنواردکننــدگانبرنــجگفــتکــه
پــسازپایــاندورهممنوعیــت،بــاورودبرنج
خارجیحبابکاذبقیمتشکستهمیشود.
مســیح کشــاورز در گفت وگو با باشــگاه 
خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضع واردات 
برنــج اظهــار کــرد: از هــر اقدامی که از ســمت 
وزارت جهــاد کشــاورزی یــا وزارت صمــت در 
راســتای تنظیــم بــازار باشــد، بــه شــرطی کــه 

شعار نباشد، استقبال می کنیم.
او افزود: طی چند روز اخیر معاون وزیر 
جهــاد کشــاورزی طی نامه ای به دفتر توســعه 
تجارت مجوز داد که ثبت ســفارش از 10آبان 
انجــام شــود، امــا تــا اول آذر هیــچ محموله ای 

نمی تواند وارد کشور شود .
کشــاورز ادامــه داد: نامــه اخیــر معاونت 

بازرگانی وزارت جهاد، 15روز کار واردکنندگان 
در واردات و خرید اداری برنج را جلو انداخت 
کــه به نظر می رســد با رفــع دوره ممنوعیت از 
اول آذر 85هــزار تــن برنــج رســوبی مانــده در 
گمــرک ترخیــص و در نهایــت بــه مــرور مــوارد 

ثبت سفارش شده وارد کشور شود.
دبیــر انجمــن واردکنندگان برنــج با بیان 
اینکــه ماهیانــه 100تا 150هزار تــن برنج مورد 
نیــاز کشــور اســت، گفــت: بــا افزایــش قیمت 
برنج ایرانی، ســهم بازار برنج ایرانی به سمت 
خارجــی ســوق داده می شــود که بــا وجود این  

احتمال افزایش واردات وجود دارد.
ممنوعیــت  دوره  رفــع  بــا  او،  گفتــه  بــه 
و آغــاز واردات شــاهد کاهــش قیمــت برنــج 
خارجــی و رفــع کمبود برنج خارجی از اول آذر 

خواهیم بود.
کشــاورز با اشاره به کاهش قیمت برنج 
خارجی در روزهای آتی بیان کرد: با رفع دوره 
ممنوعیــت و ورود برنــج، نه تنها برنج خارجی 
ارزان می شــود، بلکــه از افزایــش قیمــت برنج 
ایرانی هم جلوگیری می شود و در طول زمان 
هــم شــاهد کاهش حباب قیمــت برنج ایرانی 

خواهیم بود.
ایــن مقام مســئول با بیــان حباب کاذب 
قیمــت برنــج خارجــی در بــازار گفــت: قبــل از 
دوره ممنوعیــت، قیمت هــر کیلو برنج هندی 
22تــا 24هــزار تومــان و برنج پاکســتانی 25تا 
2۶هــزار تومــان بــود کــه با ترخیــص برنج های 
رسوبی و آزادشدن واردات پیش بینی می شود 

که حباب کاذب قیمت شکسته شود.

دبیــر انجمــن واردکننــدگان برنــج ادامــه 
داد: علی رغــم درخواســت های مکــرر مبنی بر 
کاهــش دوره ممنوعیــت بــه 2ماه، امــا وزارت 
کشــاورزی  کمیســیون  و  کشــاورزی  جهــاد 
مجلس موافقت نکرد که امیدواریم در ســال 
بــه تعرفــه فصلــی  آینــده ممنوعیــت فصلــی 
تغییر کند و زمان آن از 4ماه به 2ماه کاهش 
یابد تا از کمبود و گرانی برنج جلوگیری شود .
کــرد:  تصریــح  پایــان  در  کشــاورز 
ســوی  از  خصوصــی  بخــش  پیشــنهادهای 
تنظیــم بــازار نیازمند بررســی اســت تــا تجربه 
تلــخ ماه هــای اخیــر تکــرار نشــود چرا کــه این 
امــر منجــر بــه حــذف برنــج از ســفره اقشــار 
آســیب پذیر و ایجاد مشــکل برای تامین برنج 

مورد نیاز اقشار متوسط شده است.

دبیرشــورایعالــیهماهنگــیترافیک
وزارت این کــه بیــان بــا کشــور شــهرهای
قیمتگــذاری موضــوع در دخالتــی کشــور
کــه گفــت نــدارد، اینترنتــی تاکســیهای
قیمتگذاریتاکســیهایاینترنتیدرحوزه
اختیــاراتوزارتصنعــت،معــدنوتجــارت

است.
پوریــا محمدیــان یــزدی در گفت وگــو بــا 
ایســنا، در پاســخ بــه ســوالی دربــاره افزایــش 
نــرخ کرایه تاکســی های اینترنتی طی روزهای 
دســتورالعمل  اســاس  بــر  گفــت:  گذشــته 
اینترنتــی،  تاکســی های  ســاماندهی 
قیمت گــذاری ایــن تاکســی ها بــه صــورت پویــا 
اســت و شــوراهای شــهر هیچگونــه مصوبه ای 
دربــاره قیمت گــذاری در حــوزه این تاکســی ها 
ندارنــد و خــود اتحادیه هــای صنفی مکانیســم 
قیمت گــذاری را بــا هماهنگــی وزارت صنعت، 

معدن و تجارت تعیین می کنند.

وزارتکشورافزایشکرایه
تاکسیهایاینترنتیرارصدمیکند

او افــزود: بــه ایــن ترتیــب مــا در حــوزه 
ورودی  اینترنتــی  تاکســی های  قیمت گــذاری 
رصــد  را  کرایــه  افزایــش  میــزان  امــا  نداریــم 
می کنیم و مکاتبه می کنیم با وزارت صمت که 
قیمت ها در مقایسه با مدت مشابه در هفته 
گذشــته و مــاه و ســال قبــل چقــدر افزایــش 
پیدا کرده اســت. ســامانه ســما؛ ســامانه ملی 
اطالعــات ســفر دقیقا قیمت هــا و میزان تردد 
ایــن تاکســی ها را بــه لحــاظ مباحــث ترافیکی 
دنبــال می کنــد. ایــن اقدام بــرای قیمت گذاری 

سفر برای کل شهر انجام می شود.
تاکسیهایاینترنتیزیرنظر

اتحادیههایصنفیهستند
اینکــه  بــه  توجــه  بــا  داد:  ادامــه  او 
تاکســی های اینترنتــی زیــر نظــر اتحادیه هــای 
صنفی هستند ما قوه برخورد با آنها را نداریم 

این تاکسی ها مجوز خود را از اتحادیه کسب 
و کارهــای مجــازی دریافــت می کننــد و ذیــل 
قانــون صنفــی بایــد عمــل کنند ولی بــه لحاظ 
تعــداد  همچــون  مباحثــی  ترافیکــی  مباحــث 
سرنشین، کیفیت سفر و بعضا موارد امنیتی 
کــه  اختیاراتــی  در چارچــوب  هــم  آن  ســفر، 
دستورالعمل اجازه داده است رصد می کنیم.
مــا  مــوارد  برخــی  در  کــرد:  تاکیــد  او 
32قانــون  31و  مــاده  اســاس  بــر  می توانیــم 
اختیــارات  جــزو  کــه  تخلفــات  بــه  رســیدگی 
داشــته  ورود  اســت  شــهرداری ها  مجموعــه 
باشــیم امــا عمــده تکالیــف دســتورالعمل بــر 
از ســوی  بایــد  نظــام صنفــی  قانــون  اســاس 
صنــف رســیدگی شــود؛ همیــن موضــوع برای 
آژانس هــای تلفنــی هــم مطــرح اســت کــه در 
ایــن حــوزه نیــز شــهرداری ها نظارتــی ندارنــد؛ 
لــذا دربــاره آژانس هــای تاکســی تلفنــی هیــچ 
اطالعاتــی از آنهــا نداریــم و همــه زیرمجموعه 

اصناف هســتند؛ اما بــا وزارت صنعت، معدن 
و تجارت صحبت کردیم که اگر تمایل داشتند 
مدلــی کــه بــرای تاکســی های اینترنتــی پیــاده 
شده برای آژانس ها نیز پیاده شود تا بتوانیم 
آنهــا هــم محقــق  را روی  نظــارت ســامانه ای 

کنیم.
پوریا محمدیان یزدی ادامه داد: در روند 
وزارت  اینترنتــی  تاکســی های  قیمت گــذاری 
کشــور دخالتــی نــدارد؛ چــرا که یکــی از اصول 
اختالفــی در زمــان ســاماندهی این تاکســی ها 
همین مورد بود که وزارت صمت اعالم می کرد 
قیمت گــذاری در حــوزه اختیــارات من اســت و 
شــهرداری ها نبایــد بــه این موضــوع ورود پیدا 
کننــد. در دســتورالعمل هــم صراحتــا بــه ایــن 
موضــوع در مــاده ای اشــاره شــده کــه شــوراها 
تکلیفــی در قانون گــذاری و قیمت گــذاری روی 
این کسب و کار ندارند و باید از سوی اتحادیه 

صنفی این کار صورت بگیرد.

اســتاندارتهرانبرلزومبهرهگیریازهمه
ظرفیتهــابــرایتنظیــمبــازاردرســطحاســتان

تهرانتأکیدکرد.
ایســنا،  محســن منصــوری در  گــزارش  بــه 
جلســه ســتاد تنظیم بازار استان تهران گفت: در 
حوزه تنظیم بازار منفعل هستیم و عکس العملی 
نســبت به بــازار، کار می کنیم. گزارش ها نســبت 
بــه هفتــه قبــل و مــاه قبل رشــد ســه درصــدی را 
نشــان می دهــد اما بــه صورت متوســط ۶3درصد 
افزایــش نســبت به ســال قبل را داشــته ایم، این 
یعنــی معیشــت مــردم و حقیقــت ایــن اســت که 

مردم به لحاظ معیشتی در سختی هستند.
او افــزود: نمی شــود وضــع ایــن طــور باشــد 
و هــر روز مــردم درب مغازه هــا شــاهد افزایــش 
قیمت ها باشــند. ما مسئولیت پذیرفته ایم و باید 

کار کنیــم. همــه متولیان این موضوع باید در این 
حوزه اقدامات الزم را انجام دهند.

ادامــه داد: آســتانه تحریــک مــا  منصــوری 
بســیار بــاال رفته اســت. ممکن اســت مــا مدیران 
خیلــی بــه لحاظ معیشــتی با افزایــش 3 درصدی 
فشــار را متوجه نشــویم اما برای مردم اوضاع به 
گونــه ای دیگر اســت لــذا دیر تصمیــم می گیریم و 

دیر اقدام می کنیم.
از  دیگــری  بخــش  در  تهــران  اســتاندار 
صحبت هــای خــود بــا تأکیــد بــر لــزوم بهره گیــری 
از همــه ظرفیت هــای اســتان تهــران گفــت: هــر 
یــا  و  ســاختمان  اســتان،  ســطح  در  دســتگاهی 
مجموعه خالی و یا زیرساخت بالاستفاده داشته 
باشــد قانون به ما اجازه داده که آن را تبدیل به 

احسنت کنیم.

بــا  بایــد  اقتصــاد  داد:  در چرخــه  ادامــه  او 
سیســتم و برنامــه عمــل کنیــم. مســئله اصلــی 
مــا باید مشــخص شــود کــه چه موضوعی اســت. 
مســئله اصلــی آیــا تــورم اســت؟ ســود یــا درآمــد 
برنامــه  این هــا  از  یــک  هــر  بــرای  بایــد  اســت؟ 
مشــخص داشــته باشــیم امــا نقطــه ای کــه همــه 
اقتصاددانــان روی آن تأکیــد دارنــد حــوزه تولیــد 
اســت که اشــتغال، تورم، درآمد، ســود و ضرر را 

حل می کند؛ لذا اصل تولید است.
برنامــه  نیازمنــد  مــا  افــزود:  منصــوری 
مصــرف  نیــاز  کــه  می شــود  چطــور  هســتیم. 
ُــن باشــد امــا در  مــرغ روزانــه اســتان 1500 ت
حــوزه مدیریــت آن بــا معضــل مواجه باشــیم. 
باید برنامه کوتاه مدت برای این حوزه داشــته 
باشیم و برنامه بلندمدت نیز تدوین شود. در 

این مســیر هر پشــتیبانی از ســوی استانداری 
نیاز باشد حتما انجام خواهیم داد.

او تأکیــد کــرد:  بایــد نامــه ای تنظیــم شــود 
خطــاب به رئیس جمهوری و هــر اختیاری که نیاز 
است اخذ شود. در آن ذکر شود تا بهانه ای برای 
تنظیم بازار وجود نداشــته باشــد. از ســوی دیگر 
نیازمنــد تشــدید نظــارت و بازرســی ها هســتیم. 
نبایــد در چنیــن اوضاعــی شــاهد اتفــاق افتــادن 
احتکار باشــیم. باید بحث های فنی را در دســتور 
قیمت هــا  افزایــش  عوامــل  تــا  دهیــم  قــرار  کار 
مشــخص شــود. ایــن کار نیازمنــد تشــکیل اتــاق 
فکر و اتاق عملیات است. بی تردید جلسه ستاد 
تنظیم بازار جزو مهمترین جلســات استان تهران 
قلمــداد می شــود که بــا اراده جمعــی باید هر چه 

جدی تر در جهت حل معضالت گام برداریم.

عنــوان بــه هواپیمــا بلیــت قیمــت کاهــش
وعــدهوزیــرراهوشهرســازییکــیازموضوعاتــی
اســتکــهایــنروزهــادنبالمیشــودکــهالبتهبه
گفتهمســئوالناینوزارتخانهبهزودیایناتفاق
خواهــدافتــادوباایرالینهــایگرانفروشبرخورد

خواهدشد.
به گزارش ایسنا، در پی پیگیری های خبرنگار 
ایسنا درباره انتظار مردم برای کاهش قیمت بلیت 
هواپیمــا در پروازهــای داخلــی بــه دلیــل برداشــته 
شــدن محدودیت هــای کرونایــی ماننــد محدودیــت 
پذیرش ۶0درصدی مســافر و البته بر اســاس وعده 

بــه نظــر  رســتم قاســمی، وزیــر راه و شهرســازی، 
می رســد برنامه ریزی هایــی در ایــن زمینــه صــورت 
گرفته است. رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، 
و  تودیــع  مراســم  حاشــیه  در  در  و  گذشــته  مــاه 
معارفــه مدیرعامــل شــرکت راه آهــن در پاســخ بــه 
ســوال خبرنــگار ایســنا، مبنــی بر اینکه چــرا تاکنون 
تکلیف قیمت بلیت هواپیما مشــخص نشده است 
و ایرالین هــا بدون داشــتن مصوبــه و اختیار قانونی 
اقــدام بــه افزایش نرخ پروازهــای داخلی کرده اند؟ 
اظهــار کــرد: قیمــت بلیــت هواپیما به دلیــل رعایت 
پروتکل هــای بهداشــتی به ویــژه محدودیت پذیرش 

۶0درصــدی مســافر در پروازهــای داخلــی افزایــش 
یافتــه بــود کــه امیدواریــم با بهبود اوضاع کشــور از 
نظــر شــیوع ویــروس کرونــا و برداشــته شــدن ایــن 
محدودیــت بتوانیــم قیمت بلیــت هواپیما را تعدیل 
افــزود: محدودیــت ۶0درصــدی پذیــرش  او  کنیــم. 
مســافر در نــاوگان حمــل و نقــل عمومی بر اســاس 
مصوبــات ســتاد ملی مقابلــه با کرونا اتفــاق افتاده 
اســت که هم اکنون در جلســات ستاد ملی مقابله 
اعمــال  بــرای  بررســی  و  بحــث  بــا کرونــا در حــال 

تغییرات در این پروتکل ها هستیم.
گرچه پروتکل های جدیدی از سوی ستاد ملی 

مقابله با کرونا تصویب و ابالغ شد و بر اساس آن 
مقرر شد محدودیت پذیرش ۶0درصدی مسافر در 
پروازهــای داخلی از ابتدای آذر برداشــته شــود و از 
حــاال بســیاری از ایرالین هــا ایــن پروتکل های جدید 
را اجــرا کرده انــد امــا قیمــت بلیــت هواپیمــا کاهش 
پیــدا نکــرده اســت. در پــی ایــن تغییــر و تحــوالت 
و  راه  در پروتکل هــای کرونایــی، مســئوالن وزارت 
شهرسازی اعالم کردند که به دنبال کاهش قیمت 
بلیــت هواپیمــا هســتند. شــهرام آدم نــژاد، معــاون 
وزیــر راه و شهرســازی، در ایــن بــاره اظهــار کــرد: با 
توجــه بــه ایــن کار کــه ظرفیــت پذیــرش مســافر در 

عالــی  شــورای  یافتــه،  افزایــش  داخلــی  پروازهــای 
هواپیمایی تشکیل شده و درباره نرخ تصمیم گیری 
خواهــد کرد و انتظار داریــم تغییراتی در نرخ بلیت 
هم شاهد باشیم و طبیعی است در جهت کاهش 

قیمت این جلسات برگزار خواهد شد.
البتــه بــر اســاس پیگیری هــای خبرنگار ایســنا 
و اطالعــات بدســت آمــده از وزارت راه وشهرســازی 
از هفتــه آینــده قــرار اســت بــا گرانفروشــان بلیــت 
هواپیمــا برخــورد جــدی و قانونــی شــود و وزارت راه 
وشهرســازی و سازمان هواپیمایی به دنبال کاهش 

قیمت ها هستند.

درانتظارکاهشقیمتبلیتهواپیما

استاندارتهران:عواملافزایشقیمتهامشخصشود

دبیرشورایعالیترافیک:قیمتگذاریتاکسیهای
اینترنتیدروزارتصمتانجاممیشود،نهوزارتکشور

وعدهارزانشدنبرنجباورود۸۵هزارتن
برنجخارجی
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صادرات دارو نصف شد
رئیــس هیات مدیــره ســندیکای صاحبــان صنایــع 
داروهــای انســانی از کاهش 50درصــدی صادرات دارو 
در ســال 99 نســبت بــه ســال پیــش از آن خبــر داد و 
مطالبــه اصلی شــرکت های داروســازی و صادرکنندگان 

این بخش را آزادسازی نرخ ارز اعالم کرد.
محمــد  تهــران،  اتــاق  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
عبــده زاده کــه در هفتمیــن جلســه کمیســیون اقتصــاد 
ســالمت اتــاق تهــران این خبــر را اعالم کرد، یادآور شــد 
کــه بــه دلیــل اســتفاده از ارز دولتــی در بخشــی از ماده 
موثره تولیدات دارویی، اجازه صادرات محصول ساخته 
شــده داده نمی شــود. به گفته او شرکت های داروسازی 
همچنیــن بایــد تعهــد کتبــی بدهنــد کــه ارز حاصــل از 
صادرات آن دست از داروهای تولید شده که برای مواد 
اولیــه آن ارز ترجیحــی دریافــت کرده انــد، را بــه داخــل 

بازمی گردانند.
عبــده زاده ســپس ســخت گیری های بیــش از حد 
بر صادرات دارو از ســوی ســازمان غذا و دارو و وزارت 
بهداشــت را منجــر بــه ســقوط صــادرات ایــن بخــش 
عنــوان کــرد و گفت: بر اســاس آمار، صادرات دارو در 
ســال گذشــته در مقایســه با ســال پیش از آن، نصف 
شــد و به حدود 50 میلیون دالر رســید که رقم بسیار 
ناچیــزی در مقابــل واردات مــواد اولیــه و تجهیــزات 

پزشکی است.
رئیــس هیات مدیــره ســندیکای صاحبــان صنایــع 
داروهای انسانی، افزود: دارو تا به امروز از ارز 4200 
تومانی بهره مند بوده است و اگر تصمیم دولت بر این 
اســت که دارو همچنان مشــمول دریافت ارز ترجیحی 
تجهیــزات  و  ماشــین آالت  خریــد  بــرای  بایــد  باشــد، 
تخصیــص دولتــی  ارز  نیــز  داروســازی   کارخانه هــای 

داده شود.
به گفته او ادامه روند تخصیص ارز 4200 تومانی 
بــه دارو و نــه تامیــن ماشــین آالت مــورد نیــاز واحدهــای 
تولیــدی ایــن بخــش، بــه طــور قطــع بــه ورشکســتگی و 

تعطیلی آتی شرکت های داروسازی می انجامد. 
عبــده زاده تصریــح کــرد کــه دولــت و مجلــس باید 
هرچه سریع تر به کمک صنایع داروسازی کشور بیایند 
و تاخیــر در ایــن مورد، عواقب ناگواری برای این صنعت 

و کشور به همراه خواهد داشت.
میــز  مدیــر  اســماعیلی  علیــار  رابطــه،  همیــن  در 
دانش بنیــان و دارو ســازمان توســعه تجــارت، از کاهش 
ســاالنه 20 درصدی صادرات دارو در ســه ســال گذشته 
خبر داد و گفت: صادرات دارو در سال 97 در حالی به 
رقم 72 میلیون دالر رسید که این میزان برای سال 98 
و 99 به ترتیب، 57 و 45میلیون دالر را به ثبت رساند. 
امســال نیز پیش بینی می شــود که ارزش صادرات دارو 
رشــدی نداشــته و در خوش بینانه ترین حالت، به میزان 

صادرات سال گذشته باشد.
او بــا بیــان اینکــه برخوردهــای ســلیقه ای از ســوی 
برخی دســتگاه ها به ویژه ســازمان غذا و دارو، صادرات 
دارو را تهدیــد می کنــد، افــزود: ســازمان توســعه تجارت 
به دنبال آن اســت تا موضوع تســهیل صادرات دارو به 
طــور فوریــت پیگیــری شــود و در همین رابطــه به دنبال 
دریافت مصوبه ای از ســوی ســران ســه قوا برای تسهیل 

در این بخش هستیم.
بــه گفتــه ایــن مســئول ســازمان توســعه تجــارت، 
بــر  و دارو  غــذا  محدودیــت و ممنوعیت هــای ســازمان 
صــادرات دارو، منجــر بــه تشــدید قاچــاق دارو از کشــور 
شده و برخی گزارش ها نشان می دهد که میزان قاچاق 
دارو از کشور 5 تا 6 برابر ارزش دالری صادرات رسمی 

است.

توزیع ماهانه ۱.۸میلیون تن 
 نهاده دامی برای حمایت

از دامداران
بــه گفته معاون امــور تولیدات دامی وزارت جهاد 
کشــاورزی بــه دلیــل خشکســالی بی ســابقه و کاهــش 
علوفه مورد نیاز در استان های مختلف کشور، ماهانه 
یــک میلیــون و ۸00 هزارتــن جــو، ذرت و کنجالــه بــرای 

حمایت از دامداران و عشایر توزیع می شود.
حســین  کشــاورزی،  جهــاد  وزارت  گــزارش  بــه 
دماوندی نــژاد افــزود: سیاســت وزارت جهــاد کشــاورزی 
و  عشــایر  از  حمایــت  بــرای  دامــی  نهاده هــای  تامیــن 
دامــداران صنعتــی و ســنتی اســت کــه بخــش مهمــی از 
پرورش و نگهدای دام و طیور در کشور از دام روستایی 

و عشایر تامین می شود.
اینکــه کشــور درگیــر  بــه  اشــاره  بــا  دماوندی نــژاد 
خشکســالی بی ســابقه اســت و ایــن خشکســالی تقاضا 
نهــاده دامــی را 2 برابر کرده اســت، گفــت: وزارت جهاد 
کشــاورزی با مکانیزم برنامه ای و ســهمیه ای که از پیش 
تعیین شده در تالش است که در موعد مقرر به شکل 
ماهانــه ایــن نیــاز را بــرای بخــش دام صنعتــی، طیــور 

صنعتی، دام روستایی و عشایری تامین کند.
او گفت: متوسط ماهانه 900 هزار تن ذرت، 500 
هــزار تــن جــو و 400 هــزار تن کنجاله ســویا برای بخش 
دام صنعتــی، طیــور صنعتــی، دام روســتایی و عشــایری 

توزیع شده است.
دماوندی نژاد به حمایت کامل از مرغداری ها فعال 
در بخــش مــرغ گوشــتی و تخم گذار اشــاره کرد و گفت: 
به منظور کاهش مشکالت این بخش، اصالح قیمت ها 
انجــام شــد تــا ایــن رونــد موثرتریــن موانــع پیــش روی 
تولیدکنندگان این حوزه را برطرف شود و تولیدکنندگان 

بدون دغدغه تولید مطمئن و پایدار داشته باشند.
او افزود: هم اکنون در بازار مرغ وتخم مرغ تعادل 
ایجاد شــده و تولید از ســوی تولیدکنندگان شکل گرفته 
و بــه بــازار روانه شــده و در اختیــار مصرف کنندگان قرار 

دارد.
دماوندی نــژاد با اشــاره به اجرای طــرح اصالح نژاد 
دام سبک گفت: ارزیابی برای اجرای این طرح در دست 
بررســی اســت تــا پــس از بررســی، برنامــه آینــده بــرای 

اصالح نژاد دام اطالع رسانی خواهد شد.

اخبـــــــــــــــــار

لیال ابوالفتحی
مدیرعامــل شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران 
دربــاره تخصیــص نیافتــن ارز بخــش خصوصــی 
بــرای ترخیــص روغــن  می گویــد کــه ایــن خبــر 

صحت ندارد.
یــزدان ســیف، مدیرعامــل شــرکت بازرگانی 
دولتــی ایــران دیروز در نشســتی خبری در پاســخ 
به پرسشی مبنی بر اینکه بخش خصوصی اعالم 
کــرده 70درصــد ارز واردات روغــن در اختیــار این 
شــرکت قــرار گرفته و تجــار بخش خصوصی قادر 
بــه ترخیــص محموله هــای خــود بــه دلیــل تأمیــن 
نشــدن ارز نیســتند، گفت: این مســئله بسته به 
سیاســت گذاری دولت اســت و ما مکلف هستیم 
روغــن مــورد نیاز مــردم را تأمین کنیم؛ چراکه ارز 
4200 تومانــی متعلــق بــه مــردم اســت و بخــش 
خصوصــی هــم کــه بــا ایــن ارز اقــدام بــه واردات 
می کنــد در واقــع به عنوان مباشــر دولت این کار 

را انجام می دهد.
اشــاره  بــا  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر  معــاون 
بــه اینکــه بیــش از 80درصــد روغــن مــورد نیــاز 
کارخانه ها را از محل ذخایر GTC تأمین می کنیم، 
افــزود: بنابرایــن طبیعــی و منطقــی اســت که ارز 
بیشــتری در اختیار شــرکت بازرگانی دولتی ایران 
قرار بگیرد؛ ضمن اینکه در ســال جاری 708هزار 
تــن روغــن از محــل ذخایر GTC میــان کارخانه ها 
توزیــع شــده و فقــط بــرای مــاه مهر برنامــه توزیع 

90هزار تن روغن را در دستور کار قرار دادیم.
او بــا اشــاره بــه اینکــه در بازار روغن شــاهد 
آرامــش خوبی هســتیم، تأکید کــرد: این به دلیل 
اتخــاذ سیاســت های دولــت اســت و اینکــه خــود 
دولت بخش عمده کار را برعهده گرفته و بازار را 

کامالً مدیریت می کند.
ســیف تأکیــد کــرد: در ســال جــاری شــرکت 
بازرگانی دولتی 254 کشــتی کاالهای اساســی را 
تخلیــه کــرده تا بتواند در بــازار آرامش ایجاد کند 
و این به نوعی رکوردشــکنی محســوب می شود و 
همــکاران ما بــه دلیل این مســئله زحمات زیادی 

را متحمل شده اند.
او در پاســخ به پرســش دیگری درباره اینکه 
بخــش خصوصــی اعــالم می کنــد با کمبــود روغن 
پالم در کشــور مواجه هســتیم و روغن های آن ها 
در گمرک ها رسوب کرده است، خاطرنشان کرد: 
بخــش خصوصی عمــده ارزی که دریافتی خود را 
صرف واردات روغن پالم می کند و در سال جاری 
بیش از ۳00هزار تن روغن پالم وارد کشور شده 

که سقف آن بیش از 400هزار تن است.

ذخایر پالم کشور کافی است
او ادامه داد: طبق آمار درج شده در سامانه 
جامــع تجــارت، ذخایــر پالم کشــور کافی اســت و 
بــرای  بتوانــد  می کنــد  تــالش  خصوصــی  بخــش 
کاالهــای ترخیــص نشــده ارز بگیرد کــه البته این 

اقدام را درست می دانیم.
ســیف همچنیــن بــه ایــن پرســش کــه تجــار 
بخــش خصوصــی از رســوب روغن هــای وارداتــی 
در بندرهــا خبــر می دهنــد و علــت این مســئله را 
تخصیــص نیافتــن ارز عنــوان می کننــد، گفــت: از 
ابتــدای ســال جاری تاکنون بیــن ۳۳ تا ۳4درصد 
ارز روغن در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته و 
این مسئله تخصیص نیافتن ارز بخش خصوصی 

صحت ندارد.

تصمیمی برای حذف ارز ۴۲00 
تومانی گرفته نشده است

بخــش  در  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر  معــاون 
دیگــری از ســخنان خــود دربــاره مباحــث مطــرح 
شــده مبنــی بــر احتمال حــذف ارز 4200 تومانی، 
تصریح کرد: تا این لحظه هیچ تصمیمی در حوزه 
تغییر نرخ ارز گرفته نشــده و مطرح کردن چنین 
مباحثــی فقــط انتظــارات تورمــی ایجــاد می کنــد. 
بــه همیــن دلیــل از سیاســت گذاران درخواســت 
می کنیم در زمان صحبت با رســانه ها دقت کنند 
کــه اظهارنظرهــای کارشناســی آن هــا بــه عنــوان 

تصمیم مقامات نظام تلقی نشود.
او در بــاره اینکــه علی رغــم ایــن مســئله کــه 
بــه  اساســی  کاالهــای  تأمیــن  می کنیــد  عنــوان 
خوبــی انجام گرفته، وضع بازار کاالهای اساســی 
از شــرایط مطلوبــی برخــوردار نیســت و قیمــت 
کاالهایــی از جملــه برنج به شــدت افزایش یافته 
اســت، اظهــار کــرد: مــا در بــازار با توزیــع دو نوع 
برنــج داخلــی و خارجی مواجه هســتیم که قیمت 
برنج داخلی در اختیار کشاورزان است و بستگی 
بــه هزینه هــای تولیــد و همچنیــن بحــث عرضه و 
تقاضــا دارد. دربــاره برنــج خارجــی نیــز باید توجه 
تــالش  دولــت  و  شــده  نیمایــی  آن  ارز  داشــت، 
بسیاری کرده تا بازار این محصول مدیریت شود.
سیف با اشاره به اینکه قیمت برنج وارداتی 
نســبت بــه نــرخ تــورم افزایــش چندانــی نداشــته 
و متعــادل بــوده اســت، گفــت: عــده ای اخباری را 
جهت گیرانه منتشــر می کنند بــرای اینکه در بازار 
نابســامانی هایی ایجــاد کننــد. در واقــع ایــن عده 
بــرای مردم آمادگی روانی ایجاد می کنند تا وقتی 
به فروشگاه ها مراجعه کردند و با قیمت های باال 
مواجــه شــدند آن را خریــداری کننــد در حالی که 

واقعیت امر این گونه نیست.

معــاون جهــاد کشــاورزی گفــت: بنــده فکــر 
می کنــم بــا واردات برنــج و عرضــه ای کــه در بــازار 
انجــام شــد، افزایش قیمت برنج خارجی نســبت 
بــه مــدت مشــابه ســال قبل بســیار کمتــر از نرخ 

تورم بوده چرا که بازار در کنترل دولت است.
او با اشاره به اینکه میانگین قیمت بهترین 
نوع برنج شــمال بدون شکســتگی بین 42 تا 48 
هزار تومان در هر کیلوگرم است، گفت: این رقم 
ســال گذشــته عددی بین ۳۳ تــا ۳7 هزار تومان 
بــوده اســت ضمــن اینکه اکنــون میانگیــن قیمت 
برنــج هنــدی نیز بین 22 تا 26هزار تومان و برنج 

پاکستانی بین 28 تا ۳۱هزار تومان است.
شــرکت ها  از  برخــی  داد:  توضیــح  ســیف 
بــرای برنج هایــی کــه عرضــه می کننــد قرعه کشــی 
می گذارنــد و این قرعه کشــی جز هزینه های تمام 
شــده برنــج محســوب می شــود کــه البتــه مــا این 
کار را منــع نمی کنیــم امــا وقتــی مصرف کننــده ای 
تصمیــم می گیــرد از برنجــی کــه قرعه کشــی دارد، 
خریــد کنــد، ایــن انتخــاب خــود اوســت کــه پــول 

بیشتری را برای این کار بپردازد.

واردکنندگان برنج به قانون 
احترام بگذارند

مدیرعامــل شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران 
را  مباحثــی  برنــج  کننــدگان  وارد  اینکــه  دربــاره 
ایــن کاال در دوره ممنوعیــت مطــرح  در واردات 
می کننــد، گفــت: در ایــن زمینــه موضــوع قانــون 
اســت و همــه بایــد یــاد بگیریــم به قانــون احترام 

بگذاریم.

کاهش 50 درصدی خرید 
تضمینی گندم در سال جاری

معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا اشــاره به 

اینکه میزان خرید تضمینی گندم در ســال جاری 
به چهار میلیون و 5۳4هزار تن رسید، گفت: این 
رقــم 50 درصــد نســبت به ســال گذشــته کاهش 
پیدا کرد و خوشبختانه با تدابیر اندیشیده شده، 
تدارک گندم محل واردات از اردیبهشت آغاز شد 
و تاکنــون نیــاز کشــور بــه طور کامل تأمین شــده 

است.
بــه گفته ســیف، بخــش عمــده ای از برنج ها 
وارد کشور شده و بخش قابل توجهی از آنها نیز 

در حال تخلیه هستند.
این مقام مســئول از تالش برخی رســانه ها 
بــرای ایجــاد نگرانــی و ناامنــی در زمینــه تأمیــن 
گنــدم بــرای مردم اظهار کرد: با اطمینان به مردم 
کشورمان اعالم می کنم که هیچ کمبودی در این 
حــوزه وجــود نــدارد و در حــوزه کاالهــای اساســی 
بــه ویــژه گنــدم، آرد و نان که مورد تأکید مقامات 

کشور است، جای هیچ گونه نگرانی نیست.
او ادامــه داد: مــا حتــی در ماه هــای گذشــته 
از  برخــی  در  اساســی  کاالهــای  کمبــود  شــاهد 
کشورهای جهان بودیم اما خوشبختانه در کشور 

ما چنین اتفاقی رخ نداد.
تا خرداد ۱۴0۱ شکر مورد نیاز 

کشور تأمین است
معــاون جهــاد وزیــر کشــاورزی بــا اشــاره به 
وزارت  مهمتریــن سیاســت های  از جملــه  اینکــه 
جهــاد کشــاورزی در حــوزه تولیــد شــکر، افزایــش 
ســطح زیــر کشــت پاییــزه چغندرقنــد بــه منظــور 
اظهــار  اســت،  بــوده  منابــع آب  صرفه جویــی در 
کرد: تحویل چغندر پاییزه از ســوی کشــاورزان به 
کارخانه های قند و شــکر نســبت به سال گذشته 
حــدود 55 درصــد و تحویــل چغنــدر قنــد بهــاره 
۱۱درصــد رشــد داشــته و در ســال جــاری مجمــوع 
تولیــد شــکر از محــل چغندرقند و نیشــکر به یک 

میلیــون و 650 هــزار تــن می رســد و بــا توجــه بــه 
وارداتــی که برای تأمین ذخایر اســتراتژیک انجام 
گرفتــه، پیش بینی می شــود تا خرداد ســال آینده 
مشــکلی در تأمیــن ایــن کاالی اساســی نخواهیم 

داشت.
ســیف با اشــاره به اینکه در حوزه روغن در 
اســفند ســال گذشــته وزارت صمت سهم واردات 
بخــش دولتــی را افزایــش داد، خاطرنشــان کــرد: 
بیــش از 700 هــزار تــن انــواع روغــن خــام بــرای 
کارخانه ها تأمین شده و اگر نیاز باشد میزان آن 

را افزایش خواهیم داد.
او همچنین با اشاره به واردات هفت ماهه 
کاالهــای اساســی بــه کشــور گفــت: ســه میلیون 
و 500 هــزار تــن گنــدم تاکنــون در بندرها تخلیه 
شــده کــه ســه میلیــون تــن آن بــه طــور کامــل از 
بندر ها خارج شــده اســت. همچنین یک میلیون 
و 400 هزار تن روغن خام که برای مصرف کشور 

و ذخایر راهبردی بوده، تأمین شده است.
معــاون وزیــر جهاد کشــاورزی، واردات برنج 
را نیــز 7۳7 هــزار تــن عنــوان کــرد کــه 27 درصد 
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته افزایــش 

یافته است.
او میــزان واردات شــکر را نیــز 8۱9 هــزار تن 
عنــوان و تصریــح کــرد: بــه دلیــل افزایــش تولیــد 
داخل این میزان واردات 5 درصد کاهش داشته 

است.
سیف با اشاره به توزیع کاالهای اساسی در 
هفــت ماهــه امســال در بازار داخل، خاطرنشــان 
کــرد: مــا 2۱0هــزار تن برنج در بــازار توزیع کردیم 
کــه ۱50هــزار تــن آن در دوره ممنوعیــت واردات 
بوده و قریب به 7درصد نســبت به مدت مشــابه 
ســال گذشــته، رشــد داشــته اســت. همچنین در 
حوزه شــکر در هفت ماهه 4۳7هزار تن از محل 

ذخایر راهبردی شکر توزیع شده است.

معــادن  و  صنایــع  کمیســیون  ســخنگوی 
مجلــس می گویــد، هــر فــرد حقیقــی و حقوقــی 
می توانــد در ازای صــادرات خــودرو، خدمــات یــا 
قطعــات خودرو یا ســایر کاالهای مرتبط با انواع 
صنایــع نیرومحرکــه یــا از طریــق ارز اشــخاص با 
منشــا خارجــی مــورد تاییــد بانــک مرکــزی بــرای 

واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند.
روح هللا عباســپور در گفت وگو با خبرگزاری 
ایلنــا در مــورد جزئیات اصالحیــه  مجلس به ماده 
واردات  بــر  مبنــی  خــودرو  ســاماندهی  طــرح   4
خــودرو اظهار کرد: طرح ســاماندهی بازار خودرو 
در مجلــس دهــم به تصویب رســیده بود که بعد 
از ارجــاع بــه شــورای نگهبان ایراداتی بــه آن وارد 
شــد و کمیســیون صنایــع مجلــس یازدهــم ایــن 
ایــرادات را برطــرف کرد و موضــوع واردات خودرو 
در این اصالحیه وارد شــد. شورای نگهبان دوباره 

ابهاماتی را درباره این طرح عنوان کرد که بخشی 
بــا سیاســت های  ناهمخوانــی  بــه  آن مربــوط  از 
کالن اقتصــاد مقاومتــی بــود. در جلســه گذشــته 
و همچنیــن جلســه دو روز گذشــته کمیســیون 
صنایــع، نماینــده شــورای نگهبان حضور داشــتند 
و نظــرات خــود را گفتند. او افزود: طبق اصالحیه 
جدید، هر فرد حقیقی و حقوقی می تواند در ازای 
صــادرات خــودرو، خدمــات یــا قطعــات خــودرو یا 
ســایر کاالهای مرتبط با انــواع صنایع نیرومحرکه 
یــا از طریــق ارز اشــخاص بــا منشــا خارجــی مورد 
تاییــد بانــک مرکــزی بــرای واردات خــودرو بــرای 

تنظیم بازار اقدام کند.
عباســپور تصریح کرد: قبل از این اصالحیه 
به لزوم منشــا خارجی ارز اشــخاص اشاره نشده 
بــود بلکــه آمــده بــود باید از ارزی اســتفاده شــود 
که برای کشــور تعهد ارزی ایجاد نکند. همچنین 

واردات خــودرو در قبــال کاالهــا یا خدمــات انواع 
صنایع نیرو محرکه جدید است.

او همچنیــن ادامــه داد: در اصالحیــه بعــدی 
آمده است که شاخص کیفیت و مصرف سوخت 
خودروهــای وارداتــی و نیــز تعــداد مجــاز واردات 
آنهــا متناســب بــا مابه التفــاوت تولیــدات داخلــی 
و تقاضــای موثــر آنهــا در یــک ســال گذشــته بــا 
پیشــنهاد وزیــر صمــت و بــا تاییــد هیئــت وزیران 

مشخص می شود.
معــادن  و  صنایــع  کمیســیون  ســخنگوی 
مجلــس گفت: کســانی می تواننــد واردات خودرو 
انجــام دهنــد کــه نمایندگــی فــروش خودروهــای 
واردات  باشــند.  نداشــته  ایــران  در  را  خارجــی 
خــودرو منــوط بــه داشــتن نمایندگــی فــروش از 
خودروســازی خارجــی نیســت، کســانی هــم کــه 
نمایندگــی فــروش ایــن خودروســازی ها را دارنــد 

نمی توانند واردکننده باشند.
او افــزود: همچنیــن وزارت صمــت موظــف 
اســت کــه با همکاری ســتاد مبارزه بــا قاچاق کاال 
و ارز نســبت بــه ثبت کــد تعرفه کاالهــای صنایع 

خودرو راسا اقدام کند.
عباســپور در ادامه خاطرنشــان کــرد: وزارت 
صمت مکلف اســت سیاســت های تشــویقی برای 
اولویت دهــی و حمایت از واردکنندگان خودرویی 
کــه بــه واردات خــودرو و صنایــع نیرومحرکــه ای 
بــه انتقــال فنــاوری و ســرمایه گذاری کمــک  کــه 
می کنند، تنظیم و اعمال کند. یعنی وزارت صمت 
وظیفه دارد سیاســت های تشــویقی قــرار دهد تا 
از واردکنندگانــی  کــه بــه انتقــال فنــاوری اقــدام 
می کننــد یــا جذب ســرمایه بــرای تولیــد در داخل 

دارند حمایت شود.
نماینــده آوج و بویین زهــرا در مجلــس گفت: 

نماینده شورای نگهبان نظراتی در این رابطه دادند 
و سپس کمیسیون صنایع این اصالحیه را بررسی 
کردنــد کــه در نهایــت در کمیســیون رای آورد. بعد 
از ایــن اصالحیه هــا بــه صحــن مــی رود و به شــکل 

دوفوریتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
او همچنین با اشاره به دستورات دیگر این 
جلســه بیــان کرد: مرکز پژوهش هــای مجلس در 
ایــن جلســه راهبردهای خــود را در مورد بررســی  
حوزه هــای صنعتــی، معدنــی، صنایــع معدنــی و 
هوافضــا بــه طور تیتروار توضیح داد. از این میان 
می تــوان به ســند جامع توســعه صنعــت خودرو، 
ایجــاد نهــاد رگوالتــوری، تقویــت صنایــع کوچــک، 
بازتعریف نقش ســازمان های توسعه ای، مطالعه 
و تدویــن ســند حــوزه معــادن و صنایــع معدنــی، 
تدویــن طــرح جامع حوزه فناوری و اطالعات و ... 

اشاره کرد.

رئیــس انجمــن ملــی خرمــا عنــوان کــرد کــه 
متاســفانه بایــد خبــر صــادرات نخــل را تاییــد  کنم. 
حاشــیه  کشــورهای  بــه   ایــران  از  نخــل  صــادرات 
خلیج فــارس در شــهرهای جنوبــی کشــور به ویــژه 
بوشهر، صورت گرفته است و هنوز هم ادامه دارد.
محسن رشیدفرخی، در گفت وگو با خبرگزاری 
ایلنا، درپاسخ به این پرسش که در فضای مجازی 
ویدئویی منتشر شده است که نخل های خرما بعد 
از کندن از ریشه به کشورهای حاشیه خلیج فارس 
صــادر می کننــد، گفت: متاســفانه باید ایــن خبر را  
تاییــد  کنــم صــادرات نخــل از ایــران بــه  کشــورهای 
حاشــیه خلیج فــارس در شــهرهای جنوبــی کشــور 
به ویــژه بوشــهر، صــورت گرفتــه اســت و هنــوز هم 

ادامه دارد.
او بــا بیــان اینکــه در ســطح وســیع صادرات 
نخــل صــورت نمی گیــرد، تصریــح کــرد: صــادرات 
نخــل بــا وجــود محدودیت هایــی کــه وزارت جهاد 
کشــاورزی اعمال کرده اســت اجرا می شــود. باید 
جلوی این مســئله تا تبدیل به یک شــغل نشــده 

است گرفته شود.
رشــیدفرخی ادامــه داد: بــه ایــن نکتــه توجــه 
کنیــم کــه درخت نخل توانایی ســازگاری با رطوبت 
کــم و کم آبــی را دارد پــس ایــن اظهــارات کــه ایــن 
اســاس  از  و غیرمثمــر هســتند  درختــان خشــک 
درســت نیســت؛ اگر چنین اســت چرا این درختان 
از ریشــه کنــده می شــوند؟ حتــی اگــر بپذیریم این 

درخت ها غیرمثمر هســتند کنــدن و جابه جا کردن 
آن نباید صورت بگیرد؛ چراکه باعث تخریب محیط 
زیست می شود از این رو الزم است که این مسئله 
را قاچاق تلقی شود و با کسانی که اقدام به چنین 

کاری می کنند به شدت مقابله کنیم.
این فعال اقتصادی در پاسخ به این پرسش  
کســانی  که دســت به چنین کاری می زنند مدعی 
هســتند کــه تــوان آبیــاری باغــات خــود را ندارنــد 
از ایــن رو نخل هــای خــود را می فروشــند آیــا ایــن 
ادعــا صحیــح اســت؟ بیــان کــرد: نمی تــوان منکــر 
خشکســالی کشــور و کم آبــی شــهرهای جنوبــی 
شــویم امــا فرامــوش نکنیــم کــه باغــات نخــل  جز 
ســرمایه های ملــی کشــور محســوب می شــوند و 

نباید به هر بهانه ای اجازه خروج آنها داده شود. 
بــاز هــم تکــرار می کنم اگــر این مســئله به عنوان 
شــغل تلقی شــود مشــکالت زیادی ایجاد خواهد 
کــرد کــه در ســال های بعــد نتایج آن را مشــاهده 

خواهیم کرد.
رشــیدفرخی با اشاره به وظیفه وزارت جهاد 
کشاورزی در سامان دادن به این مسئله، گفت: 
اگر کندن نخل از ریشه و صادرات نخل ها با این 
ادعا که شوری آب در این منطقه باال رفته است 
صورت می گیرد این وظیفه وزارتخانه است که به 
میدان بیایید و برای رفع این مشکل اقدام کند.

او تصریــح کــرد: ایــن زنــگ خطــر بایــد جدی 
گرفته شود چرا که ممکن است در آینده بهترین 

درخت های ما فروخته شوند.
  رئیــس انجمــن ملــی خرمــا در پاســخ بــه 
ایــن پرســش که هر نخــل ۱5میلیون ریــال خرید 
و فــروش می شــود آیــا ایــن قیمت واقعی اســت؟ 
بیــان کــرد: من از قیمت فروش اطالعی ندارم اما 
نباید سرمایه های کشور به  دلیل مدیریت نشدن 
صحیح به حراج گذاشته شود و به هدر برود هر 
قیمتی برای آن در نظر گرفته شــود قابل بحث و 

گفت وگو نیست.
به گفته او کشــورهای حاشــیه خلیج فارس 
نخل هــا  ایــن  خریــدار  قطــر  و  کویــت  جملــه  از 
هســتند و بــا جدیت باید مانــع تردد لنج هایی که 

این محموله ها را حمل می کنند شویم.

تایید صادرات غیررسمی نخل ایران به کویت و قطر

جزئیات جدید شرایط واردات خودرو اعالم شد

 مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی: تخصیص نیافتن ارز

به بخش خصوصی صحت ندارد
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ستاری: ۴ درصد سهم 
 شهرداری ها از مالیات

بر ارزش افزوده به پارک های 
فناوری اختصاص می یابد

از رئیسجمهــوری فنــاوری و علمــی معــاون
اختصــاصچهــاردرصــدمالیاتبرارزشافزودهســهم

شهرداریهابهپارکهایعلموفناوریخبرداد.
سورنا ستاری در گفت وگو با ایسنا، با مرور قانون 
جدیــد مالیــات بــر ارزش افــزوده گفــت: تاکنــون چهــار 
درصــد از مالیــات بــر ارزش افــزوده ســهم شــهرداری ها 
بوده اســت که در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده 
این میزان از سهم مالیات بر ارزش افزوده که در اختیار 
شــهرداری ها قرار می گرفت، به پارک های علم و فناوری 

کشور تعلق گرفته است.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن قانــون در مجلــس شــورای 
اسالمی به تصویب رسیده است، اظهار کرد: این قانون 
ابالغ شــده اســت و در حال حاضر آیین نامه اختصاص 
مالیات بر ارزش افزوده به پارک ها در دستور کار است.
ســتاری خاطــر نشــان کــرد: بــر اســاس ایــن قانون 
چهــار درصــد مالیــات بــر ارزش افــزوده بــه توســعه زیــر 
ســاخت های پارک هــای علــم و فناوری کشــور اختصاص 
خواهــد یافــت. معــاون علمی و فنــاوری رئیس جمهوری 
بــا تاکیــد بر اینکه بر اســاس این آیین نامــه درآمد ثابتی 
بــرای پارک هــای علــم و فنــاوری اختصــاص داده خواهد 
شــد، یادآور شــد: درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش 
افــزوده هــر ســه ماه یک بــار برای پارک هــا واریز خواهد 
شــد.این آییــن نامــه ظرف مدت ســه تا چهار مــاه آینده 

پیاده سازی خواهد شد.

خاندوزی درباره وضع اقتصادی 
به مجلس توضیح می دهد

ســخنگویهیئــترئیســهمجلــسگفتکــهوزیر
اقتصاددرجلسهعلنیفردابهارائهتوضیحاتیدرباره

وضعیتاقتصادیکشورمیپردازد.
ســید نظــام موســوی در گفت وگــو بــا ایســنا اظهار 
کرد:  مجلس فردا جلسه ای را با حضور احسان خاندوزی 
وضعیــت  دربــاره  گزارشــی  ارائــه  جهــت  اقتصــاد  وزیــر 
اقتصادی کشور برگزار کرده و تعدادی از نمایندگان نیز 
دیدگاه هایشان را مطرح می کنند. این جلسه به صورت 
علنی خواهد بود. وی همچنین با مرور معرفی مسعود 
فیاضــی به عنوان وزیر پیشــنهادی آموزش و پرورش به 
مجلــس گفــت که یک هفته فرصت بررســی برنامه های 
وزیر پیشنهادی در کمیسیون ها است و در هفته آینده 
جلســه ای در صحــن علنی برای رأی گیری درباره ایشــان 

برگزار می شود.

خطیب زاده: آمریکا باید 
بداند که عضو برجام نیست
ســعیدخطیبزاده،ســخنگویوزارتامورخارجه
درنشســتخبــریهفتگــیخــوددرجمــعخبرنــگاران

حاضرشدوبهسواالتآنانپاسخداد.
درخصــوص  خطیــب زاده  تســنیم،  گــزارش  بــه 
اظهــارات مشــاور امنیــت ملــی آمریــکا مبنــی بــر اینکــه 
ایران هنوز تمایلی برای بازگشت به برجام نشان نداده 
اســت؛ گفــت: ایــاالت متحــده بایــد بدانــد عضــو برجــام 
نیســت و بــه اعضای دیگــر برجام نمی توانــد اظهاراتی را 
منتســب کند و یا درخواســت هایی را داشته باشد. بهتر 
است اول از همه برادری خود را ثابت کند. خوشحالیم 
ایــن اراده خــود را مــدام تکــرار می کنند. شــاید برای این 
اســت که فراموش نکنند تحریم هایی که توســط دولت 
قبلــی اعمال و توســط ایــن دولت دنبــال و برخی اضافه 

شد، می خواهند بردارند.
وی در خصــوص گام بــه گام بــودن رفــع تحریم هــا 
گفــت: اصــل حاکــم بــر توافقــات و گفت وگوهــا در ویــن 
ایــن اســت کــه تــا همــه چیــز توافــق نشــود دربــاره هیچ 
چیــز توافــق نشــده اســت و ایــن اصل اساســی بــوده که 
از روز اول گفتــه شــده و االن هــم بــا جدیــت بیشــتری 
پیگیــری مــی شــود. مطمئن باشــید آنچه تا بــه امروز در 
وین گفته شــده پیش نویس هایی از گفت و گوها بوده 
و چــون همــه چیز توافق نشــده عمالً هیــچ چیزی توافق 
نشــده بوده اســت. لذا تنها مســیری که االن وجود دارد 
مسیری است که جمهوری اسالمی ایران و 4 بعالوه یک 
اطمینان حاصل کنند که عضوی از برجام خارج شــده و 
ناقض قطعنامه 2231 و توافقنامه هسته ای هست، در 
عمل به تعهدات خودش پایبند اســت. اگر همه اعضای 
توافــق بــه شــمول و اولویت رفع تحریم هایــی که آمریکا 
بعد از خروج از برجام اعمال کرده اطمینان حاصل کنند 

آن وقت می توان گفت که در مسیر درست هستیم.

اخبـــــــــــــــــار

به چالش کشیدن مالیات 
ملیاردرها از سوی  ایالن 

ماسک با نظرسنجی توئیتری
ادامهازصفحه1

توییت او تعجب خیلی ها را در دنیای مالی برانگیخت. 
چاماز پالیهاپیتا، ســرمایه گذار ونچر در توویتر نوشت: »ما 
شاهد تصمیم توده های توئیتر هستیم که در مورد نتیجه 

یک سکه 25 میلیارد دالری تصمیم می گیرند.«
گابریــل زوکمــن، اقتصــاددان برکلــی، نیــز در توئیتــر 
نوشــت: »منتظر روزی هســتیم کــه پولدارترین فرد جهان 
مالیات بپردازد و این مالیات به نظرسنجی توئیتری بستگی 

نداشته باشد.«
پیش تــر، ماســک بــا توئیتــی دربــاره خصوصــی کردن 

تسال در سال 2018 دچار مشکل شده بود.
منبع:رویترز

تیــم تــاش از تشــکر بــا رئیــسجمهــوری
اقتصــادیدولــتبرایتدوینالیحهبودجهســال
1۴۰1یــادآورشــدکــهبــاتوجهبــهتاکیــداترهبر
معظمانقابمبنیبراصاحبودجهریزیکشور
بایــدالیحــهبودجــهســال1۴۰1برهمیناســاس

یعنیاصاحساختاربودجه،تدوینشود.
بــه گــزارش ایســنا، آیــت هللا ســید ابراهیــم 
رئیسی شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصــادی دولــت بــا تاکیــد بــر اینکــه بودجه ســال 
1401 منطبــق بــر نیازهــای کشــور و اهــداف دولت 
ســیزدهم باشــد، تصریــح کــرد: مهم تریــن هــدف 
دولــت اجــرای عدالت اســت لــذا بودجه ریــزی نیز 

منطبق با اجرای عدالت و عدالت محور باشد.
رئیس جمهوری با یادآوری عقب ماندگی های 
تاریخــی در اجــرای عدالــت افــزود: یکــی از اســناد 
مهــم بــرای جبران عقــب ماندگی، بودجه ســالیانه 
از  بخشــی  بایــد  ســند  ایــن  لــذا  اســت؛  کشــور 
عقب ماندگی هــای کشــور را در عدالت اجتماعی و 

اقتصادی جبران کند.
رئیســی ادامــه داد: نظــام بودجــه ریــزی بــر 
اســاس چانــه زنــی، رفاقــت و فشــارهای دیگــران 
نباشــد، بلکه بودجه ریزی باید بر اســاس نیازهای 
واقعی تدوین شــود و از چانه زنی و بخشــی نگری 

جلوگیری شود.

فــرار مالیاتــی  بــاالی  یــاداوری حجــم  بــا  وی 
در کشــور تصریــح کــرد: موضــوع فــرار مالیاتــی یــا 
محاســبه ناصحیــح مالیــات در بودجــه ســال 1401 
طریــق  ایــن  از  دولــت  درآمدهــای  و  شــود   رفــع 

افزایش یابد.
رئیــس جمهــوری همچنیــن بــا مــرور هزینــه 
ریالــی برخــی بنگاهها و منتفع شــدن آنها از انواع 
یارانه هــای پنهــان و در مقابــل درامد دالری گفت: 
ایــن بنگاههــا بایــد مالیــات واقعــی و ســهم دولــت 
و مــردم را شــفاف پرداخــت کننــد و در ایــن زمینــه 

مطالبه گری شود.
وی با تبیین رویکرد دولت به بودجه استانها 

گفت: قصد نداریم در جزئی ترین مسائل استانها 
دخالــت کنیــم امــا نظارت بر عملکرد دســتگاه های 
دولتــی در اســتان ها از ســوی ســازمان برنامــه و 

بودجه به صورت پیگیری مستمر ادامه یابد.
رئیــس جمهــوری بــا یــادآوری ایجاد بــار مالی 
توســط دولت قبل برای دولت ســیزدهم و فروش 
مقابــل  در  مدیــران  و  وزرا  داشــت:  اظهــار  اوراق 
هزینــه تراشــی ایســتادگی کننــد و اجــازه ندهنــد 
هزینــه جــاری دســتگاهها بــر فعالیــت عمرانــی و 

محرومیت زدایی سایه بیندازد.
در این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه 
گزارشــی از پیــش بینی هــای دولــت بــرای بودجــه 

ســال 1401 ارائــه کــرد کــه بر اســاس ایــن گزارش، 
سازمان برنامه و بودجه، رشد اقتصادی کشور در 

سال آینده را 8 درصد پیش بینی کرده است.
ســازمان برنامــه و بودجــه همچنیــن، میــزان 
رشــد ارزش افــزوده در هــر یــک از اســتان ها را بــا 
توجــه و تاکیــد بــر عدالــت محوری و بدون کســری 
بودجــه پیش بینــی کــرده کــه ایــن برنامــه در حــال 

تدوین است.
بودجــه  چهارچــوب  در  جلســه،  ایــن  در 
پیشــنهادی ســال آینده مقرر شــد، هماهنگی های 
الزم بیــن قوای ســه گانــه برای مدیریــت هزینه ها 

در سال 1401 پیگیری و انجام شود.

معــاونوزیــرارتباطــاتگفتکهبــرایرفع
ارتباطــی شــبکه در اختــال و کنــدی مشــکل
کشــورکــهدرمهرمــاهرخدادهبــود،توســعهدر
پهنایباندانجامشــدوظرفیتشــبکهاینترنت
بینالملــلوشــبکهداخلــینزدیکبــه1۰درصد

افزایشیافت.
حســین فالح جوشــقانی در گفت وگو با ایرنا 
دربــاره اقدامــات انجــام شــده بــرای رفع مشــکالت 
کیفیت اینترنت، اظهار داشــت: هفته اول مهرماه 
به دلیل بازگشایی مدارس و دانشگاه ها و مصرف 
طبیعی کاربران، با افت کیفیت اینترنت در برخی 
نقاط کشور مواجه شدیم،  افت کیفیت محسوسی 

که به تجربه بد کاربران منجر شده بود.  
وی افــزود: رشــد مصــرف دیتا باعث اشــباع 
شــدن ظرفیت هــای اپراتورهــا و مخابــرات شــد و 
همیــن مســئله نیــاز بــه توســعه زیرســاخت ها را 

بیش از هر زمان دیگری افزایش داد.  

معــاون وزیر ارتباطات تصریــح کرد: به طور 
معمولــی هر ماه حــدود 3 درصد افزایش مصرف 
داریــم کــه در هفتــه ابتدایــی مهــر و بازگشــایی 
مــدارس از 3 درصــد بــه 10 درصــد رســید، ایــن 
مســئله منجــر بــه افــت کیفیــت در بعضــی نقاط 

کشور و گالیه مردم شد.  
فــالح بــا بیــان این کــه بهبــود شــبکه در ایــن 
شــرایط نیاز به توســعه ظرفیت ها داشت، افزود: 
وزیــر ارتباطــات در اول مهــر و پــس از شــکایت 
کاربــران از وضعیــت اینترنت، دســتور داد کمیته 
مقــررات  تنظیــم  ســازمان  حضــور  بــا  ویــژه ای 
زیرســاخت،  ارتباطــات  شــرکت  )رگوالتــوری(، 

شرکت مخابرات و اپراتورها تشکیل شود.
کــرد:  خاطرنشــان  ارتباطــات  وزیــر  معــاون 
»پــس از بررســی مشــکالتی کــه در شــبکه وجود 
ظرفیــت  شــدن  اشــباع  از  گزارشــی  داشــت، 
اپراتورهــای مختلف را ارائه کردیم. در بررســی ها 

مشــخص شــد در ســاعات اوج مصــرف، میــزان 
اپراتورهــا  لینــک در  زیــادی  تعــداد  اســتفاده در 
بــه بیــش  ۹5 درصــد می رســد، کــه این میــزان از 
اشــباع، مهم تریــن عاملــی اســت کــه باعــث افت 

کیفیت و سرعت می شود.«
رئیس رگوالتوری افزود: برای رفع مشکالت 
پیش آمــده، ظرفیــت اینترنت بین الملل و شــبکه 
داخلــی را نزدیــک بــه 10 درصــد افزایــش دادیم و 
اکنون می توان گفت وضعیت اینترنت بهبود پیدا 
کــرده و مشــکل افت کیفیــت رخ داده در مهرماه 

رفع شده است.
حفــظ  بــرای  کــه  برنامه هایــی  دربــاره  وی 
کیفیــت اینترنت دارنــد، گفت: بهبود کیفیت یک 
امر مســتمر اســت که باید دائم توسط رگوالتوری 
کــه مســئول آن اســت، مورد بررســی قــرار بگیرد 
و مشــکالتش حــل شــود. مســئولیت روزانــه مــا 
مشــکالت  و  شــبکه ها  پایــش  رگوالتــوری،  در 

آن هاســت. به واســطه همین رصد روزانه اســت 
کــه می توانیــم در زمــان مقــرر، توســعه مناســب 
ظرفیــت شــبکه ها را انجــام دهیــم. گاهــی اوقات 
نیــز ماننــد مهرماه اختالالتی به وجــود می آید که 
دلیــل آن افزایــش مصــرف ناگهانــی در مقاطــع 

خاص است.  
همــکاری  دربــاره  ارتباطــات  وزیــر  معــاون 
اپراتورها برای رفع این مشــکالت گفت: اپراتورها 
در این خصوص همکاری مناســبی انجام داده اند 
امــا کافی نیســت. بــه خصوص شــرکت مخابرات 
توســعه  جــدی،   ســرمایه گذاری  نیازمنــد  ایــران 
ســریع در زیرســاخت های ارتباطــی و دسترســی 
بــه شــبکه ملی اطالعات اســت که بــه طور جدی 

پیگیری می شود.
وی افــزود: ایــن اقدامــات به معنــای کیفیت 
اصلــی،  مشــکل  و  نیســت  کشــور  در  مناســب 
عــدم ســرمایه گذاری مناســب بــه ویــژه در بخــش 

ارتباطــات ثابت در کشــور بوده کــه توجه جدی و 
ویــژه بــه این موضوع از راهبردهــای اصلی وزارت 

ارتباطات است.
کاربران شــبکه های اجتماعــی در هفته های 
اخیــر از کنــدی و مشــکالتی کــه در دسترســی بــه 
اینترنــت دارنــد، گالیه هایــی را مطــرح کــرده انــد. 
بــر ایــن اســاس، در پــی دریافت برخی گزارشــات 
مردمــی از طریــق ســامانه 1۹5 وزارت ارتباطــات 
و فنــاوری اطالعــات،   »عیســی زارع پــور« وزیــر 
ارتباطات دستور پیگیری دقیق و رسیدگی سریع 

به این معضل را صادر کرد.
بر اساس این دستور، رئیس سازمان تنظیم 
مقــررات و ارتباطات رادیویی موظف شــده اســت 
بــا همــکاری مدیرعامــل شــرکت زیرســاخت، پس 
از بررســی دقیــق گزارشــات مردمــی، راهکارهــای 
رفــع ســریع اشــکاالت ارتباطــی را ارائــه و گزارش 

اقدامات اجرایی را به مردم اطالع رسانی کنند.

رئیسقوهقضائیهبااذعانبهوجودبرخی
مشــکاتدرســازماناموالتملیکی،تأکیدکرد
کــههیــچکــدامازایــنمشــکاتتوجیهکننــده
ایــنســازماندیــدم، وضعــیکــهدرانبارهــای

نیست.
قضائیــه،  قــوه  رســانه  مرکــز  گــزارش  بــه 
حجت االســالم محســنی اژه ای در جلســه امــروز 
هفدهــم آبــان مــاه شــورای عالــی قــوه قضائیــه، 
بــا تبریــک حلــول مــاه ربیــع الثانــی به دیــدار روز 
گذشــته خــود بــا اعضــای کمیســیون امنیــت ملی 
و سیاســت خارجــی مجلــس شــورای اســالمی به 
عنــوان ششــمین نشســت بــا نماینــدگان مجلس 

اشاره کرد.
وی بــه اعــالم آمادگــی نماینــدگان مجلــس 
بــرای همــکاری بــا قوه قضائیــه در همــه زمینه ها 
از جملــه طرح همترازی با نهادهای دیگر، اصالح 
قوانیــن و رفــع خالءهــای قانونی اشــاره کــرد و از 
همــه مســئوالن قضائی کــه پیگیر رفع مشــکالت 
معیشــتی و مالــی کارکنــان هســتند، قدردانــی و 
 بــر اســتمرار و جدیــت در پیگیــری ایــن موضــوع

تاکید کرد.
رئیس دســتگاه قضا به تقاضــای نمایندگان 
مجلــس بــرای ارائــه الیحــه از ســوی قــوه قضائیه 
هم اشاره کرد و گفت: نمایندگان عنوان کرده اند 
که دســتگاه قضــا الیحه ارائه دهــد؛ چراکه لوایح 
ارســالی از ســوی قــوه قضائیــه جامــع، منطبــق با 

واقعیت و پخته تر از طرح است.
محســنی اژه ای بــه سرکشــی چهــار ســاعته 
کــه  ری  شــهر  دادســرای  و  دادگســتری  از  خــود 
روز 15 آبــان مــاه صــورت گرفت نیز اشــاره کرد و 
گفت: در این بازدید وضعیت همه شعب قضائی 
و اتاق هــای اداری مــورد بررســی و بــا تعــدادی از 

مراجعه کنندگان دیدار حضوری صورت گرفت.

وی حجــم و نــوع کار را علی الخصــوص در 
دادســرای شــهر ری بســیار ســخت عنــوان کــرد و 
بــه معــاون مالــی، پشــتیبانی و عمرانــی دســتگاه 
قضــا ماموریــت داد که با توجه بــه حجم، تنوع و 
ســختی کار و مضایــق اداری و بــا در نظــر گرفتــن 
امکانات قوه قضائیه و همچنین از طریق پیگیری 
از دولت و مجلس در جهت رفع مشکالت موجود 

واحدهای قضائی در سطح کشور قدم بردارد.
همــه  بــه  خطــاب  قضــا  دســتگاه  رئیــس 
کل  روســای  و  قضائیــه  قــوه  عالــی  مســئوالن 
دادگســتری ها و دادســتان ها تاکیــد کــرد کــه از 
طریــق سرکشــی مســتمر و مالقــات حضــوری بــا 
اربــاب رجــوع در مجتمع های قضائی مشــکالت را 
احصــا و بــرای رفــع آن اقــدام کننــد و گفــت: اگــر 
حــرف مــردم و کارکنــان از نزدیــک شــنیده شــود، 

تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت.
از  دیگــری  بخــش  در  اژه ای  محســنی 
اظهاراتــش در ایــن جلســه بــه بازدیــد روز جمعــه 
و  آوری  از ســازمان جمــع  خــود  مــاه(  آبــان   14(

فروش اموال تملیکی اشاره کرد.
وی خاطرنشــان کــرد: بیانــات مقــام معظــم 
رهبــری در رابطــه بــا مبــارزه بــا قاچــاق بــه عنوان 
یکــی از موانــع تولید، گفت: در ایــن زمینه قانون 
تصویــب و ســتادی بــا طــول و عــرض زیــاد بــرای 
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز در نظــر گرفتــه شــده 
نماینــدگان  وزرا،  از  توجهــی  قابــل  تعــدادی  کــه 
مجلس، صدا و ســیما و از جمله ســه نماینده از 

قوه قضائیه عضو آن هستند.
محســنی اژه ای بــا طــرح ســوالهایی مبنی بر 
اینکــه چقــدر ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال موفــق 
بــوده و تــا چه اندازه قانون عملیاتی شــده اســت 
و هــر نهــاد چــه اقداماتــی بایــد انجام دهــد، بیان 
داشــت: در همین رابطه دولت ســیزدهم حس و 

عزم فوق العاده ای در راســتای مبارزه با فســاد و 
حــل مشــکالت داخلی در همــه زمینه ها از جمله 
تولیــد دارد و شــخص رئیــس جمهــور و اعضــای 
دولــت بــر این موضوع اهتمــام ویژه دارند اما این 
اهتمــام را بایــد ســه قــوه کمــک کننــد کــه به حل 
مســائل منجر شود ما نمی خواهیم طرح موضوع 

و مسئله کنیم میخواهیم حل مسئله کنیم.
میدانــی،  بازدیدهــای  از  هــدف  وی 
حــل  را  مســائل  طــرح  و  مســتمر  سرکشــی های 
مشــکالت موجــود عنــوان و بــه برنامه ریــزی برای 
برگــزاری نشســت بــا کســانی کــه در ایــن زمینــه 

مسئولیت مستقیم به عهده دارند اشاره کرد.
محسنی اژه ای با خاطر نشان کردن گزارشی 
کــه چهارشــنبه هفتــه گذشــته )12 آبــان مــاه( در 
فــروش  و  آوری  جمــع  ســازمان  انبارهــای  مــورد 
اموال تملیکی به دســت او رســیده اســت، ضمن 
اظهــار تأســف از وضعیــت موجود، اظهــار کرد: ما 
همــه در برابــر این وضع مســئولیم با وجود اینکه 
همه برای مبارزه با قاچاق تمرکز کرده ایم اما این 
گزارش جای تاسف بسیار داشت، لذا تصمیم به 

بازدید از این سازمان در روز جمعه گرفتم.
رئیس دستگاه قضا با اذعان به وجود برخی 
مشــکالت در ســازمان امــوال تملیکــی از جملــه 
مشــکالت ســاختاری، بودجه ای، نیروی انسانی و 
قوانیــن مقــررات در عیــن حال تاکیــد کرد که این 
مشــکالت هیچکــدام توجیه کننــده وضعی که در 

انبار دیدم، نبود.
محســنی اژه ای یــادآور شــد: اموالــی کــه بــه 
تملیکــی  امــوال  فــروش  و  آوری  جمــع  ســازمان 
منتقــل می شــود یــا متروکــه و یــا قاچاق هســتند 
که توقیف می شود تا تعیین تکلیف صورت گیرد.
وی به بخشی از وضعیت موجود اشاره کرد 
و گفت: سوله های بزرگ وجود داشت و بسیاری 

از امــوال بــدون هیــچ ضابطــه شــرعی، منطقــی، 
عرفی، عقلی در آن جا نگهداری می شــد و یکی از 
کســانیکه که در این بازدید گزارش وضع موجود 
را ارائه کرد عنوان کرد که این سوله بسیار بزرگ 
یکی از بهترین و شیک ترین انبارها است و واقعا 
بایــد گفــت اگــر ایــن شــیک ترین اســت وضعیــت 
مابقــی چگونــه اســت؟ اموال مــردم و بیت المال 
بدون طبقه بندی و برنامه ریزی در کنار هم قرار 

داشت و قابل تشخیص نبود. 
در  مــدت  چــه  کاال  یــک  اینکــه  افــزود:  وی 
تملیکــی  امــوال  فــروش  و  آوری  جمــع  ســازمان 
اســت، چــه اتفاقــی باید برای آن بیفتــد و چگونه 
می خواهنــد آن را بــه فــروش برســانند مشــخص 
نبود. کاالها در کنار هم قرار داشت و حتی راهی 
بــرای دسترســی بــه اموال وجــود نداشــت و برای 
خــروج امــوال به فــرض شناســایی آن باید تعداد 

قابل توجهی کاال جابجا می شد.
محســنی اژه ای بــا یــادآوری اظهــارات مطرح 
شــده در جریــان بازدیــد مبنــی بــر اینکــه در مورد 
برخی از کاالها از سوی دستگاه قضائی و سازمان 
تعزیــرات تعیین تکلیف صورت نگرفته  از تعیین 
مهلت دو هفته ای برای مســئوالن ســازمان اموال 
تملیکــی و دیگــر مســئولین ذی ربــط بــه منظــور 
بررســی وضع موجود و احصای مشــکالت و ارائه 

آمار دقیق به دستگاه قضائی خبر داد.
رئیــس عدلیــه همچنیــن بــه دادســتان کل 
کشور دستور داد که پرونده های که عنوان شده 
بالتکلیــف اســت احصــا و فــورا پیگیــری و تعییــن 

تکلیف شود.
طبــق  کــرد:  تصریــح  قضائیــه  قــوه  رئیــس 
اطالعــات ارائــه شــده از ســازمان امــوال تملیکــی 
از 5000 پرونــده امــوال کــه تکلیفــش مشــخص 
نشده  571 مورد آن مربوط به قوه قضائیه است 

و حــدود دو هــزار پرونــده هم مربوط به ســازمان 
تعزیرات است که هم دادگستری و هم تعزیرات 
عنــوان می کننــد ایــن آمــار صحیــح نیســت اما در 
هر صورت دســتور دادم هر چه ســریعتر موضوع 
روشــن و هــر تعــداد پرونده وجود دارد رســیدگی 

فوری شود.
شناســایی  لــزوم  بــر  قضائیــه  قــوه  رئیــس 
راهکارهــای الزم بــرای پیشــگیری از تکــرار چنیــن 
وضعــی تاکیــد کــرد و گفت: بخشــی از مشــکالت 
موجود در این زمینه مربوط به قوه قضائیه است 
و بخشــی هــم مربــوط بــه نهادهــای دیگــر و همه 
باید کمک کنیم تا به حل مســائل برســیم. برخی 
از ایــن امــوال را چــون احتمــال فســاد آنهــا وجود 
دارد طبق قانون می توان قبل از تعیین تکلیف به 
فروش رساند که باید اقدامات الزم انجام شود.

بازدیــد در  ایــن  افــزود: در  اژه ای  محســنی 
مورد کاالهایی که در زمان ورود به کشــور فاســد 
بوده و یا در کشور فاسد شده است هم صحبت 
بــه میــان آمد و اظهار شــد کــه امحای آن  فقط در 
انبــار مرکــزی تهران بــه حدود یک میلیــارد تومان 

بودجه نیاز دارد.
وی همچنین به معاون اول قوه قضائیه هم 
ماموریت داد که با بررسی دقیق قانون مربوط به 
جمع آوری سازمان اموال تملیکی مواردی که نیاز 

به اصالح و تقویت است را احصا کند.
مشــکالت  حــل  لــزوم  بــر  اژه  ای  محســنی 
موجــود بــا کمک همه دســتگاه ها تاکید کرد و در 
عین حال گفت که در نامه ای که برای دادســتان 
کل کشور ارسال کرده، تصریح کرده که برخی از 
ایــن مســائل نیــاز به طرح و حل در ســتاد مبارزه 
از  برخــی  مــورد  و در  ارز دارد  و  قاچــاق کاال  بــا 
پرونده هــا نیــز باید قوه قضائیــه موضوع را دنبال 

کند.

رئیسدستگاهقضا:وضعاسفبارانبارهایاموالتملیکیهیچتوجیهیندارد
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عک کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

 افتتاح یک مدرسه
 در لرستان به همت

بانک اقتصادنوین
مدرســه بانک اقتصادنوین در روســتای ســیل زده 
جلگه خلج، شهرســتان پلدختر واقع در اســتان لرستان 

افتتاح شد.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
ایــن  اقتصادنویــن، 
مراســمی  طــی  مدرســه 
مدیرعامــل  حضــور  بــا 
بانــک، برخــی از مدیران 
دانش آمــوزان  اســتانی، 
روســتای  اهالــی  و 
جلگه خلج افتتاح شد و در اختیار هم وطنان ساکن این 

روستا قرار گرفت.
مدرســه روســتای جلگه خلج سه کالس دارد که در 
زمینی به مساحت 600مترمربع با زیربنایی به مساحت 
بانــک  همچنیــن  اســت.  شــده  ســاخته  255مترمربــع 
اقتصادنویــن بــه  منظور حمایت و تشــویق دانش آموزان 
به یادگیری، تعدادی کوله پشــتی حاوی لوازم التحریر به 

آنها اهدا کرد.

 پرداخت ما به التفاوت
سود قطعی و علی الحساب 

بانک سامان
بانــک ســامان اعــام کــرد کــه ســود ما به التفــاوت 
قانونــی  وجــوه  کســر  از  پــس  را  خــود  ســپرده گذاران 

پرداخت خواهد کرد.
گــزارش  بــه 
بانــک  سامان رســانه، 
انتشــار  بــا  ســامان 
اطالعیــه ای عنــوان کــرد 
ســود  »چنانچــه  کــه 
قطعی سال مالی بیش 
علی الحســاب  ســود  از 
پس از کسر حق الوکاله 
حاصــل شــود، مابه التفــاوت مبلــغ مذکــور متناســب بــا 
مانــده و مــدت هریــک از ســپرده ها، پرداخــت خواهــد 

شد.«

ارائه تسهیالت بانک 
توسعه صادرات با نرخ های 
ترجیحی به دانش بنیان ها

معاون اداره کل بازاریابی بانک توســعه صادرات 
گفــت کــه متقاضیان تســهیات دانش بنیــان می توانند 
بــا ثبت نــام در ســامانه غــزال، تســهیات بــا نرخ هــای 

ترجیحی دریافت کنند.
بــه گــزارش اگزیم نیوز، ناصر غالمی، در وبینار آموزشــی 
بانکــی  امــور  تخصصــی 
اســتفاده  بــا  افــزود: 
بــا  تلفیقــی  منابــع  از 
ملــی  توســعه  صنــدوق 
نــرخ  کاهــش  امــکان 
او  دارد.  وجــود  ســود 
قابــل  خدمــات  دربــاره 
بانــک  ســوی  از  ارائــه 
توسعه صادرات، گفت: 
ایــن بانــک در بحــث خدمــات و تســهیالت بــه مشــتریان 
بــه عنــوان تامین کننــده مالی و تســهیل کننده تجارت در 
حوزه هــای صــادرات و واردات عمل می کند و تامین مالی 
در حوزه صادرات و پس از آن واردات با کمترین هزینه 
ممکن در اولویت های سیاستگذاری این بانک قرار دارد.

رشد 249 درصدی گشایش 
 اعتبارات اسنادی ریالی

در بانك صنعت و معدن
و  بانــك صنعــت  بــه گفتــه عضــو هیــأت مدیــره 
معــدن، میــزان گشــایش اعتبــارات اســنادی ریالــی در 
بانك صنعت و معدن در 7ماهه سال جاری نسبت به 
مدت مشــابه در سال گذشته 249درصد، رشد داشته 

است.
پایــگاه  گــزارش  بــه 
بانــك  اطالع رســانی 
معــدن،  و  صنعــت 
خورســندیان،  علــی 
گفــت: میــزان گشــایش 
اســنادی  اعتبــارات 
7ماهــه  در  كــه  ریالــی 
ســال گذشــته در حدود 
31هزار میلیارد ریال بوده در همین بازه زمانی در سال 
جاری به رقم 108هزار و 896میلیارد ریال رسیده است.
خورســندیان، همچنیــن از افزایــش میــزان وصــول 
مطالبــات در ایــن بانــك خبر داد و افــزود: بنا بر گزارش 
مطالبــات،  وصــول  میــزان  امســال،  7ماهــه  عملكــرد 
علی رغــم تــداوم ركــود ناشــی از شــیوع ویــروس كرونا و 
اثــرات آن بــر كســب وكارها و محدودیت ها و مشــكالتی 
كه تحریم ها بر فضای اقتصادی و بانكی كشــور تحمیل 

كرده است، از افزایش 96درصدی برخوردار است.
خورســندیان همچنیــن از افزایــش ارائــه خدماتــی 
همچــون صــدور ضمانت نامه هــای ریالــی در ایــن بانــك 
سخن گفت و اعالم کرد: میزان صدور ضمانت نامه های 
ریالی در مدت 7 ماهه امســال نســبت به سال گذشته، 

رشد 56درصدی را نشان می دهد.

روند صعودی پرداخت وام 
ازدواج در بانک ملی

در هفت ماه ابتدای سال جاری بیش از 138هزار 
میلیــارد ریــال تســهیات ازدواج از ســوی بانک ملی به 

متقاضیان پرداخت شده است.
بــه گــزارش روابط عمومی بانک ملــی، ارزیابی آمار 

ملــی  بانــک  ازدواج  وام 
اخیــر  ســال  پنــج  طــی 
رونــد  می دهــد،  نشــان 
تســهیالت  ایــن  اعطــای 
همــواره  بانــک  ایــن  در 

صعودی بوده است.
از  ملــی  بانــک 
جــاری  ســال  ابتــدای 
بالــغ  مهــر  پایــان  تــا 

بــر 158هــزار و 352فقــره تســهیالت بــه ارزش ریالــی 
138هــزار و 380میلیــارد و 266میلیون ریال وام ازدواج 

پرداخت کرده است.

مدیرعامل: مهمترین 
دستاورد پست بانک، 

 استمرار سوددهی
بوده است

مدیرعامــل پســت بانک بــا بیــان رشــد 111درصــدی 
ســود ایــن بانــک در هفت ماهــه ســال 1400 اظهار کرد 

کــه مهمترین دســتاورد 
اســتمرار  بانــک  ایــن 
ســوددهی در دوره های 
اســت،  بــوده  متوالــی 
ایــن  ســود  بطوری کــه 
هفت ماهــه  در  بانــک 
دو  1399مبلــغ  ســال 
519میلیــارد  و  هــزار 
ریال بــوده که اکنون با 

رشد 111درصدی به مبلغ 5هزار و 308میلیارد ریال در 
هفت ماهه سالجاری رسیده است.

بــه گزارش روابط عمومی پســت بانک، بهزاد شــیری 
اظهــار کــرد: ســود هــر ســهم پســت بانک در مهــر ســال 
گذشــته 779ریــال بــوده اســت کــه بــا رشــد 111درصدی، 
این مقدار در مهر ســالجاری به 1642ریال افزایش یافته 
اســت. مدیرعامــل پســت بانک در ادامــه بــا بیــان رشــد 
63درصــدی درآمدهــای بانک در هفت ماهه ســال 1400و 
افزایــش آن بــه 25هــزار میلیــارد ریــال نســبت بــه مدت 
مشابه سال گذشته افزود: رشد مستمر درآمدهای بانک 

نشــاندهنده چشم انداز روشن برای این بانک است.

رتبه نخست بیمه آسیا در 
تولید پرتفوی در هفت ماهه 

امسال
بیمــه آســیا در هفت ماهه امســال، با 19.3درصد 
از مجمــوع حــق بیمــه تولیدی 14شــرکت بیمه ای حاضر 
در بازار ســرمایه، بیشــترین ســهم را به خود اختصاص 
داد و رکــورد تولیــد پرتفوی خود در هفت ماهه امســال 

را شکست.
گــزارش  بــه 
بیمــه  روابط عمومــی 
شــرکت  ایــن  آســیا، 
ســال  هفت ماهــه  در 
19.3درصــد  بــا   ،1400
از مجمــوع 346هــزار و 
204میلیــون ریــال حــق 
بیمه تولیدی 14شــرکت 

حاضر در بازار سرمایه، 66هزار و 879میلیون ریال حق 
بیمه تولید کرد و در رتبه نخست قرار گرفت.

ایــن در حالــی اســت کــه بیمــه آســیا در پرداخــت 
خســارت، رتبه دوم را در میان شرکت های بیمه بورسی 
از مجمــوع  بــا 15.8درصــد  و  داد  اختصــاص  بــه خــود 
خســارت پرداختــی از ســوی ایــن 14شــرکت بیمــه ای در 
هفت ماهه ســال 1400، بالغ بــر 28هزار و 223میلیون 

ریال خسارت پرداخت کرد.

تصویب افزایش سرمایه 
بیمه کوثر

افزایش سرمایه بیمه کوثر به مبلغ 16هزارو885 
میلیــارد ریــال در مجمــع عمومــی فوق العــاده صاحبــان 

سهام شــرکت با حضور 
ســهام داران،  اکثریــت 

تصویب شد.
به گزارش روابط عمومی 
روز  کوثــر،  بیمــه 
یکشــنبه 16آبــان، بــرای 
160درصــدی  افزایــش 
بیمــه  شــرکت  ســرمایه 
عمومــی  مجمــع  کوثــر 

فوق العــاده بــا حضــور نزدیــک بــه 90درصد ســهام داران 
برگزار شد.

در ابتدای جلســه ابوالفضل آقادادی، مدیرعامل شــرکت 
گزارشی کوتاه از وضع بیمه کوثر را در اختیار سهام داران 
قــرار داد. در پایــان مجمــع عمومــی فوق العــاده صاحبــان 
ســهام بیمــه کوثــر، دســتور جلســه مجمــع بــا موضــوع 
افزایــش 160درصــدی ســرمایه شــرکت بــه رای گذاشــته 
شــد کــه بــا نظــر اکثریــت حاضــر در جلســه بــه تصویــب 
رســید. به این ترتیب ســرمایه شــرکت بیمه کوثر از مبلغ 
6هزارو485میلیــارد ریــال به مبلــغ 16هزارو885میلیارد 

ریال افزایش یافت.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در جلسه مشترک با حضور رئیس کل 
بانــک مرکزی، وزیر امــور اقتصادی و دارایی 
و رئیــس و اعضــای هیــأت مدیــره ســازمان 
بــورس و اوراق بهــادار، مقــرر شــد کمیته ای 
بــه منظــور هماهنگــی سیاســت گذاری ها و 
تصمیمــات در بــازار پول و ســرمایه تشــکیل 

شود.
بــه گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، 
ایــن نشســت  رئیــس کل بانــک مرکــزی در 
گفت: تشــکیل کمیته مشــترک بانک مرکزی 
و ســازمان بــورس اوراق بهــادار بــه توســعه 
همکاری های مشترک بازارهای پولی و مالی، 
ثبــات در بازارهــا و ایجــاد ظرفیت هــا جدیــد 
کمک می کند؛ چراکه بازار پول و ســرمایه نه 

رقیب، بلکه مکمل یکدیگرند.
علــی صالح آبــادی هماهنگــی در اتخــاذ 
یــک  را  پــول و ســرمایه  بــازار  سیاســت های 
سیاســت های  افــزود:  و  دانســت  ضــرورت 
پولــی بانــک مرکــزی بــا همــکاری وزارت امور 
اقتصــادی و دارایــی و در نهایــت در شــورای 
پــول و اعتبــار جمع بنــدی می شــود و در ایــن 
مســیر نــگاه جامعــی بــه بازارهــای مختلــف 

کشور به ویژه بازار سرمایه وجود دارد. 
او اضافــه کــرد: نبایــد ایــن نــگاه حاکــم 
باشد که بازار سرمایه و پول رقیب یکدیگرند 
و زبان مشــترکی ندارند و امروز خوشــبختانه 
در این خصوص، بین ارکان اقتصادی کابینه 
دولت به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی 

و بانــک مرکزی اتفاق نظر وجود دارد. 
همچنیــن  مرکــزی  بانــک  کل  رئیــس 
دربــاره ضــرورت ایجــاد شــورای ثبــات مالــی 
گفت: با ایجاد این شورا، می توان هماهنگی 
بیــن اجزای مختلــف بازار مالی، به ویژه بازار 
پول و سرمایه در کشور را ارتقاء داد و اکنون 
زمان بســیار مناســبی برای تأســیس شــورای 

ثبات مالی و ارتقاء این همکاری هاست.
صالح آبادی با بیان اینکه بازار ســرمایه، 
یــک بــازار تخصصــی اســت، تأکیــد کــرد بازار 
و  سیاســت زدگی  از  دور  بــه  بایــد  ســرمایه 
در یــک فضــای پیش بینی پذیــر و مبتنــی بــر 
رویکردهای تخصصی، مسیر رو به رشد خود 

را ادامه دهد.

گفت وگوهای بین نهادهای 
سیاست گذاری اقتصادی 

امیدوارکننده است
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی نیــز در 
ادامــه ایــن نشســت، گفت  وگو بیــن نهادهای 
سیاست گذار اقتصادی را بسیار امیدوارکننده 
دانســت و گفــت: ایــن امــر می تواند بــه نتایج 
مطلوبــی ختــم شــود و در صــورت اســتمرار، 
معنای بســیار روشــنی برای فعاالن اقتصادی 
و بــازار خواهــد داشــت. این نکتــه که در پس 
سیاســت های اقتصــادی هماهنگی هــای الزم 
و  مهــم  بســیار  آن  اســتمرار  و  دارد  وجــود 

مطلوب است. 
ســید احســان خانــدوزی تصریــح کرد: تا 
تعییــن تکلیف قانونی شــورای ثبات، می توان 
از ظرفیــت کمیتــه بنــد »ک« اســتفاده کــرد و 
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار بایــد در ایــن 
جلســات حضور داشته باشــد؛ چرا که حضور 
نهــاد بــازار ســرمایه در کنــار ســازمان برنامه و 
بودجــه، بانک مرکــزی و وزارت امور اقتصادی 
مؤثــر تصمیمــات  قبیــل  ایــن  در  دارایــی   و 

خواهد بود. 
و  مرکــزی  بانــک  حضــور  داد:  ادامــه  او 
نیــز کمیته هــای مشــترکی از این دســت کمک 
می کنــد تــا چشــم انداز متغیرهــای کلیــدی که 
فعــاالن اقتصــادی با نگاه بــه آن تصمیمات را 

تنظیم خواهند کرد، شفاف تر شود.
خاندوزی اظهار کرد: اگر کمیته مشترک 
به صورت هفتگی و مســتمر تشــکیل جلســه 
دهــد، مســائل کوچــک می توانــد بــه ســرعت 
برطرف شود و مبنایی برای گفت وگو، افزایش 
بخش هــای  ســایر  بــا  همکاری هــا  و  تفاهــم 
واقعی و تولید اقتصاد باشــد و نیز با افزایش 
گســتره این همکاری ها سایر وزارتخانه ها نیز 

در این همکاری ها گنجانده شوند.

 ثبات، کلیدی ترین نکته

در بازار سرمایه است
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز 

در ایــن نشســت، ثبــات را کلیدی ترین مؤلفه 
در بــازار ســرمایه دانســت و گفــت: مهم ترین 
عاملی که به نگرانی ها در بازار سرمایه دامن 
می زنــد، بی ثباتــی اســت و البته ایــن در حالی 
اســت کــه متغیرهــای کالن بــازار ســرمایه در 
وضــع مطلوبی اســت. با وجود ایــن  امیدوارم 
با حضور دکتر صالح آبادی در کسوت ریاست 
کلــی بانــک مرکزی زبان مشــترک بیــن هر دو 

بازار بهبود یابد. 
مجیــد عشــقی ادامــه داد: اکنــون ارزش 
بازار سرمایه حدود 8000 هزار میلیارد تومان 
حائــز  آن  در  تغییــری  کوچک تریــن  و  اســت 
بســیار اهمیــت و در حــوزه بســیار گســترده، 

اثرگذار خواهد بود. 
شــورای  تشــکیل  راســتا،  همیــن  در  او 

ثبــات مالــی را یک ضــرورت دانســت و افزود: 
اکنون خأل چنین شورایی، به وضوح احساس 
دربــاره  بــورس  ســازمان  رئیــس  می شــود.  
بــازار گفــت:  بــودن  ضــرورت پیش بینی پذیــر 
موضوعاتــی همچــون نــرخ ارز و نرخ تســعیر، 
نــرخ ســود بین بانکــی و انتشــار اوراق دولت، 
از جملــه موضوعــات حائــز اهمیت بــرای بازار 

سرمایه است.
و  حجــم  اکنــون  شــد:  یــادآور  عشــقی 
تنــوع بــازار ســرمایه بــه گونــه ای اســت که در 
تمام حوزه ها فعال اســت و فکر می کنم هیچ 
مگــر  نمی شــود،  اتخــاذ  دولــت  در  تصمیمــی 
اینکه با بازار سرمایه مرتبط باشد و امیدوارم 
تشــکیل مشــترک بین بانک مرکزی و سازمان 

بورس در این باره راهگشا باشند.

بانک مرکزی تســهیات ســاخت مسکن 
یــا همــان  بــر اســاس قانــون جهــش تولیــد 
بــه مدیــران عامــل  نهضــت ملــی مســکن را 

بانک های کشور اباغ کرد.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، 
و  مســکن  تولیــد  جهــش  قانــون  اســاس  بــر 
و  پــول  شــورای  در  گرفته شــده  تصمیمــات 
اعتبــار ســقف فردی تســهیالت قانــون جهش 

تولیــد مســکن در تهــران 450میلیــون تومان، 
جمعیــت  نفــر  یک میلیــون  بــاالی  شــهرهای 
 350 اســتان  مراکــز  تومــان،  400 میلیــون 
کشــور  شــهرهای  ســایر  و  تومــان  میلیــون 
300میلیــون تومــان، همچنیــن در روســتاها 
250میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
بــر ایــن اســاس 27 بانــک عامــل باید بر 
اســاس قانــون بودجــه ســال 1400 ســیصد و 

شصت هزار میلیارد تومان تسهیالت ساخت 
مسکن را به متقاضیان پرداخت کنند. پیشتر 
اواســط مهــر ایــن موضــوع در شــورای عالــی 

مسکن مطرح شده بود.
طــرح جهــش تولیــد و تامین مســکن در 
پنــج فصــل جهــت تکلیــف دولــت بــه ســاخت 
مســکن با فراهم کردن زیر ســاخت های الزم 
از ســوی کمیســیون عمــران مجلــس شــورای 

اســالمی تهیــه شــده اســت. در طــرح جهــش 
تولید و تامین مســکن با در نظر گرفتن ســاز 
و کارهایــی جهــت تامیــن منابــع مالــی، تامین 
تامیــن  و  تامیــن مصالــح ســاختمانی  زمیــن، 
خدمــات ســاختمانی، ســعی شــده اســت تــا 
بــرای ســاخت مســکن فراهــم و  بســتر الزم 
دولت مکلف شــده تا طی 4 سال، ساالنه یک 

میلیون واحد مسکونی تولید و عرضه کند.

هر دالر در صرافی های بانکی دیروز 
بــا  آبان مــاه( در مقایســه  )دوشــنبه، 17 
روز ماقبل با رشــد 294تومانی به قیمت 

27هزار و 377تومان داد و ستد شد.
به گــزارش ایرنا، قیمــت فروش یورو 
نیز در ساعت 13 و 15 دقیقه دوشنبه در 
مقایســه با یکشنبه با 304تومان افزایش 

برابر 30هزار و 973تومان بود.
دالر  هــر  خریــد  قیمــت  دوشــنبه 

26هــزار و 835 تومــان و نــرخ خریــد هــر 
یورو نیز 30هزار و 657 تومان بود.

عــالوه بــر ایــن، نــرخ خریــد دالر در 
بازار متشــکل ارزی 26هــزار و 562تومان 
و نــرخ فــروش آن 26هــزار و803تومــان 

اعالم شد.
نــرخ خریــد یورو در این بازار 30هزار 
و 713تومان و نرخ فروش آن نیز 30هزار 

و 992تومان اعالم شد.

همچنین در سامانه نیما در معامالت 
روز دوشــنبه، حواله یــورو به نرخ 26هزار 
و 891 تومــان فروختــه و حوالــه دالر بــه 

بهای 23هزار و 257تومان معامله شد.
کانــال  وارد  خــرداد  از  دالر  قیمــت 
ایــن  در  همــواره  و  شــد  تومــان  26هــزار 
در  حتــی  و  داشــت  نوســان  محــدوده 
مقطعی به ســمت رقم 27هزار تومان نیز 
حرکت کرد. در شهریور نرخ دالر نزولی یا 

ثابت بوده است. برای چند روزی نیز دالر 
در محدوده قیمتی 28هزار تومان معامله 

می شد اما این وضع دوامی نداشت.
یازدهــم  از  گــزارش،  ایــن  براســاس 
مهــر نــرخ دالر کاهشــی شــد. قیمــت دالر 
در هفته هــای گذشــته در کانــال 26هــزار 
تومان نوســان داشت، اما از ابتدای هفته 
جــاری در محــدوده قیمت 27هــزار تومان 

داد و ستد شده است.  

بانــک آینــده بــا وجــود اینکــه 10روز از 
مهلــت فرابــورس برای افشــای قــرارداد بانک 
آینده در پروژه ایران مال گذشــته اســت؛ اما 
کماکان این بانک، اقدامی برای شفاف سازی 

را در دستور کار خود قرار نمی دهد.
بــر اســاس گزارشــی کــه بــورس نیــوز در 
این باره منتشــر کرده است زوایای این قرارداد 
پنهــان کــه تاکنــون از آن رونمایــی نشــده بــود 
گویــا بــرای امضاکنندگان آن بســیار حیاتی بود 
و باعث شــد تا بســیاری از افراد را در این بانک 

بــه جنب وجــوش بیانــدازد و در نهایت گفته اند 
که »مال خودم است!« و پرونده را بسته اند.

در ادامــه ایــن گــزارش آمده اســت: »اما 
طبــق نامــه ای دیگــر کــه بــه دســتمان رســید، 
فرابــورس ایــن پرونــده را نبســته و بــه ایــن 
بانــک هشــدار افشــا را داده که تــا پایان زمان 
اداری چهارشــنبه 1400/08/05 ارســال کننــد 
ولــی بازهــم »بانــک، مــال خــودم اســت!« به 
گوش رســید و بسیاری از سهامداران، به این 
موضوع روی بیاورند »تا نباشــد چیزکی مردم 

نگوید چیزها« بر سر زبان ها بیافتد.«
بورس نیوز در پایان آورده اســت: »گویا 
نامه هــا بــرای دومیــن رئیــس ســازمان بــورس 
کمــی چالش آفریــن شــده زیــرا رئیــس بــزرگ 
نیــز پــای میــز آمــده و نمی خواهد کــه ماجرای 
قراردادهــای تــو در تــو و داخلــی ایــن شــرکت 
بیش از پیش برای ســهامداران عیان شــود و 
ســوت زنی ها در همیــن نقطــه به پایان برســد 
اما؛ ســهامداران نگــران حق دارند که از آینده 

خود مطلع باشند.«

تشکیل کمیته مشترک بانک مرکزی و سازمان 
بورس کلید خورد

27 بانک ملزم به پرداخت 360 هزار میلیارد تومان 
تسهیات مسکن شدند

رشد آرام نرخ دالر و یورو در صرافی های بانکی

 سرباز زدن
بانک آینده از 

شفاف سازی درباره 
مالک ایران مال

وعده نهایی شدن طرح اصاح قانون 
بازار اوراق بهادار تا یک ماه دیگر

تشــکیل  از  دارایــی  و  اقتصــاد  وزیــر 
وزارت  و  مجلــس  میــان  مشــترک  کارگــروه 
اقتصــاد بــرای بررســی و نهایــی کــردن طــرح 
اصــاح قانــون بــازار اوراق بهــادار تــا یکمــاه 

دیگر خبر داد.
به گزارش ایرنا، ســید احســان خاندوزی 
مشــترک  نشســت  از  پــس  یکشــنبه  روز 
شــورای  مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  بــا 
اســالمی بــه خبرنــگاران، بازار ســرمایه کشــور 
را نشــان دهنده سیاســت های مختلــف حــوزه 
نفتــی،  معدنــی،  صنعتــی،  قانون گــذاری، 
پاالیشــی و پتروشــیمی و... عنــوان و بهبــود 
بلندمــدت و ایجاد اعتماد در بازار را مســتلزم 
بخش هــای  تمــام  هماهنگــی  و  همــکاری 

اقتصادی ارزیابی کرد.
دربــاره  دارایــی  و  اقتصــاد  امــور  وزیــر 
نشست مشترک این وزارتخانه با رئیس بانک 
مرکــزی افــزود: در ایــن نشســت راهکارهــای 
بــا  ســرمایه  بــازار  بهبــود  و  اعتمادآفرینــی 

بهــره بــردن از سیاســت های هماهنــگ بیــن 
بخش های مختلف بحث و بررسی شد.

بــا  نشســت  در  داد:  ادامــه  خانــدوزی 
نیــز  مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  اعضــای 
محورهــای همگرایــی در این نشســت بحث و 
بررسی شد و هفته آینده نتیجه این نشست 

مشخص می شود.
او درباره تشکیل کارگروه مشترک میان 
وزارت اقتصاد و دارایی و کمیسیون اقتصادی 
مجلــس اظهــار کــرد: ایــن کمیســیون از روز 
)یکشــنبه( شــروع بــه کار خواهد کــرد تا طرح 
اصــالح قانــون بازار اوراق بهادار ظرف حداکثر 
یــک مــاه آینــده بــا توافــق مجلــس و دولت به 

نتایج نهایی برسد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان 
کــرد: پس از نهایی شــدن طــرح اصالح قانون 
بازار اوراق بهادار و تصویب آن در کمیســیون 
اقتصــادی، ایــن طــرح بــه صحن علنی ارســال 
خواهد شد تا مراحل قانونی خود را طی کند.



 . سه شنبه . 18 آبان 1400 . سال هجدهم . شماره 4786 . شـــــــــــرکت ها و اعالنـــــــات

شهرداری اردبیل در نظر دارد مزایده به شرح جدول ذیل را برگزار نماید و کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشائی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارک الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس : www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

1( کد ثبت مزایده در سامانه ستاد ایران : از ردیف 1تا8 – 2000005315000011 ردیف 
9 تا 13- 2000005315000012

2( مزایده گران واجدشرایط می توانند اسناد مزایده را ازتاریخ 1400/08/18 لغایت 
1400/08/27 از طریق سامانه ستاد ایران به آدرس www.setadiran.ir  خریدار ی کنند 

مبلغ واریز شده غیرقابل استرداد است.
3( مهلت و محل تسلیم پیشنهادها: شرکت کنندگان تا 10 روز پس از آخرین مهلت 

دریافت اسناد از سایت ستاد ایران نسبت به تکمیل فرمها و ارسال اقدام نمایند.
4( مبلغ سپرده شرکت در مزایده : مبلغ تضمین قید شده در جدول را به شماره 
حساب سپهر 0106630762004 بنام شهرداری اردبیل نزد بانک صادرات شعبه میدان 
ورزش واریز وتصویر آن در سایت ستاد ایران قرار دهید. تصویر اصل فیش واریزی و یا 
به همان مبلغ ضمانت نامه بانکی را در پاکت تضمین )پاکت الف( قرارداده و آن را مهر 
و موم نموده و مشخصات کامل شرکت کننده و فراخوان و شماره تلفن را قید نموده 
و تا ساعت 13 آخرین روز تحویل اسناد به دبیرخانه شهرداری مرکز تحویل گردد. الزم 

به ذکر است تمامی اسناد خواسته شده در شرایط مزایده باید در سامانه ستاد ایران 
بارگذاری شده و امضاء الکترونیکی گردد  و قیمت پیشنهادی نیز ازطریق سایت ستاد 

ایران ارسال گردد.
5( توضیحات الزم :

1( به پیشنهادات مشروط ، مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
2( بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف مقرر 

در اسناد مزایده بوده و شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
3( پرداخت کلیه کسورات قانونی به عهده برنده مزایده می باشد.

4( پیشنهادات رسیده درکمیسیون عالی معامالت شهرداری اردبیل باز و با توجه به 
صالح و صرفه شهرداری برنده مزایده اعالم خواهد شد.

5( در صورت انصراف برندگان مزایده از عقد قرارداد سپرده آنان به نفع شهرداری 
اردبیل ضبط خواهد شد.

6( هزینه های کارشناسی و درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

محمود صفری -  شهردار اردبیل

آگهی مزایده عمومی )تجدیدی(
شهرداری اردبیل

شماره : 593332/101
تاریخ :1400/8/16
کدرهگیری : 2354541

نوع عنوان مزایدهردیف
کاربری

مساحت 
)مترمربع(

کد ثبت مال در سامانه مبلغ تضمین )ریال(قیمت پایه )ریال(
ستاد ایران

واحد شماره اول طبقه اول ساختمان شماره2  باران در 1
خیابان باکری

239/6919/200/000/000960/000/0002100005315000068مسکونی

واحد شماره دوم طبقه اول ساختمان شماره2  باران در 2
خیابان باکری

274/4722/000/000/0001/100/000/0002100005315000069مسکونی

واحد شماره سوم طبقه دوم ساختمان شماره2  باران 3
در خیابان باکری

239/6919/400/000/000970/000/0002100005315000070مسکونی

واحد شماره چهارم طبقه دوم ساختمان شماره2  باران 4
در خیابان باکری

274/4722/200/000/0001/110/000/0002100005315000071مسکونی

واحد شماره پنجم طبقه سوم ساختمان شماره2  باران 5
در خیابان باکری

239/6919/600/000/000980/000/0002100005315000072مسکونی

واحد شماره ششم طبقه سوم ساختمان شماره2  باران 6
در خیابان باکری

274/4722/400/000/0001/120/000/0002100005315000073مسکونی

واحد شماره هفتم طبقه چهارم ساختمان شماره2  7
باران در خیابان باکری

239/6919/800/000/000990/000/0002100005315000074مسکونی

واحد شماره هشتم طبقه چهارم ساختمان شماره2  8
باران در خیابان باکری

274/4722/600/000/0001/130/000/0002100005315000075مسکونی

19/145/930/000/000296/500/0002100005315000076تجاریواحد تجاری شماره49 بازار طالفروشان9

26/943/300/000/000165/000/0002100005315000077تجاریواحد تجاری شماره 196 طبقه اول شوراسنتر10

25/863/500/000/000175/000/0002100005315000078تجاریواحد تجاری شماره 203 طبقه اول شوراسنتر11

29/744/500/000/000225/000/0002100005315000079تجاریواحد تجاری شماره 274 طبقه اول شوراسنتر12

27/633/500/000/000175/000/0002100005315000080تجاری واحد تجاری شماره 257 طبقه اول شوراسنتر13

شرکت تولید نیروی برق شهید رجائی در نظر دارد تامین چهار ست پیچ کوپلینگ بین 
شفت لود و ژنراتور واحد گازی GE-F9 نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجائی را بصورت 
مناقصه عمومی دو مرحله ای با انعقاد قرارداد به تامین کنندگان واجد الشرایط واگذار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
 www.setadiran.ir پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
با شماره فراخوان 2000001500000009 انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی در سامانه 

اقدام نمایند.
1. زمان فروش الکترونیکی اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد، از سه شنبه 1400/08/18 

تا ساعت 16 روز دوشنبه 1400/08/24

2. آخرین مهلت بارگذاری الکترونیکی پیشنهاد در سامانه ستاد و تحویل نسخه فیزیکی 
پاکت الف: تا ساعت 8 صبح روز یکشنبه 1400/09/07 

3. مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 900.000.000 ریال مطابق آیین نامه 
تضمین معامالت دولتی مصوب 94/9/22

4. زمان بازگشایی پاکات الف و ب: روز یکشنبه 1400/09/07 ساعت 8:15 صبح
محل تحویل نسخه فیزیکی پیشنهادات: قزوین، مجتمع ادارات نواب، بلوار مالیات، 
جنب اداره صنعت و معدن ساختمان عالمه قزوینی طبقه سوم، ضمناً پیشنهاد دهندگان 
می توانند جــهت کســـب اطالعــــات بیشتر با شماره تلفن 33376913-028 داخلی 212 
 یا 214 تمـــاس یا به ســایـــت http://rajaei.tpph.ir یا http://iets.mporg.ir مراجعه 

نمایند.

امور تدارکات شرکت تولید نیروی برق شهید رجائی تاریخ چاپ نوبت اول: 1400/08/18   تاریخ چاپ نوبت دوم: 1400/08/19                          

شناسه آگهی: 1220120
ت اول(آگهی مناقصه عمومی شماره 1400/9

) نوب

شرکت تولید نیروی برق 
شهید رجائی

شرکت مس بیش از 6 هزار 
خدمات درمانی رایگان ارائه 

کرد

شــرکت مــس، 6 هــزار و 798 خدمــات درمانــی 
رایگان در اردوی جهادی 3 روزه در ورزقان ارائه شد. 
بــه گــزارش مس پرس، مشــاور مدیرعامل و مدیر 
گــروه روابط عمومــی شــرکت مــس بــا اعالم ایــن خبر و 
بــا بیــان ایــن که این اردو با همت گــروه جهادی ثارهللا 
صنعت مس از تاریخ 12 آبان تا 14 آبان ماه به مدت 3 
روز برگزار شــد، گفت: در زمان برگزاری این دوره، تیم 
پزشــکی متخصــص تعداد 3 هــزار و 175 نفر را ویزیت 

کرده است.
خلیلی در تشریح اقدامات صورت گرفته، بیان کرد: 
متخصصان چشم پزشکی، قلب، پوست، دندانپزشکی، 
زنــان و زایمــان، عمومــی، ســونوگرافی، روانشناســی و 
تغذیــه در منطقه حضور داشــته و بــه ویزیت کنندگان 
پرداختنــد. همچنیــن خدمات پرســتاری و داروخانه نیز 

طی این اردو ارائه شد. 
وی در پایان افزود: همچنین در جریان این اردو 56 
نفر برای تکمیل درمان به بیمارســتان تخصصی چشــم 

پزشکی جهت انجام عمل جراحی ارجاع داده شدند.

توسعه معدنکاری سبز روی 
میز معدنکاران ایرانی

معدنکاری سبز بخشی از اقداماتی بود که شرکت های 
حاضر در نمایشگاه ماینکس 2021 ارایه کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران)ایمیدرو(، توجه به مسائل 
زیست محیطی و تعامل معدن و محیط زیست از جمله 
نکات مورد توجه برخی شــرکت های حاضر در دهمین 
نمایشگاه بین المللی، فرصت های سرمایه گذاری بخش 

معدن و صنایع معدنی بود.
در راستای دستیابی به معدن کاری سبز، توجه به 
مسائل زیست محیطی به منظور کربن زدایی و بهبود 
تعامــل معــدن و محیــط زیســت از نقــاط بــارز اقدامات 
شرکت های صنعتی و معدنی داخلی و خارجی حاضر در 

ماینکس 2021 بود.

تولید اسید فسفریک با تکنولوژی روز دنیا
آنا هاشم پور، مدیرعامل شرکت مهندسی و امکان 
سنجی معادن آریانام با اشاره به اقدامات این شرکت 
در راستای کربن زدایی در فرآیند تولید اسید فسفریک 
گفت : این شرکت در حال ساخت کارخانه تولید اسید 

فسفریک به ظرفیت 360 هزارتن است.
و  دنیــا  روز  تکنولــوژی  از  اســتفاده   : افــزود  وی 
روش های نوین در کارخانه تولید اسید فسفریک برای 
اولین بار در ایران، تولید کربن و آلودگی در فرآیند تولید 

این محصول را به صفر می رساند.

تعامل معدن و محیط زیست
همچنیــن محمــد لطفی نــژاد، مدیرعامل شــرکت 
گروه معادن سیمرغ آسیا، اعالم کرد : از آنجا که رسالت 
این شــرکت انجام عملیات معدنی با نگاه به مشارکت 
در مســائل محیط زیســتی است، طی سال های اخیر، 
اقداماتی همچون توسعه باغات زیتون در اراضی متعلق 
بــه شــرکت، تاســیس مزرعــه گیاهــان دارویــی در جوار 
معدن تراورتن برند لوشان در مساحتی حدود 7000متر 
مربع و نیز تاسیس شرکت تعاونی پردیس زیتون رودبار 

را در کارنامه خود دارد.

تبدیل الکترو فیلتر به بگ هاوس
نماینده شــرکت فن آوران لعل صنعت ســیمان و 
معدن )اف ال اسمیت سابق( نیز خاطر نشان کرد : این 
شــرکت بــا شــعار "جهش تولید، آالینــده صفر و محیط 
زیست پاک تا سال 2030" در نمایشگاه ماینکس 2021 
حضور یافته است تا دستاوردهای خود را در این حوزه 

در اختیار عالقمندان قرار دهد.
تبدیل الکترو فیلتر به بگ هاوس یکی از اقدامات 
ایــن شــرکت در راســتای دســتیابی به هدف مــورد نظر 
اســت. از جملــه مزایــای حاصــل از ایــن کار می توان به 
کاهش مصرف برق و کاهش چشــمگیر مصرف آب در 
برج خنک کننده )در اکثر اوقات در حد صفر( و کاهش 

گرد و غبار خروجی اشاره کرد.

اخبـــــــــــار
تغییر نام شرکت »گروه 

پتروشیمی سرمایه گذاری 
ایرانیان« 

شرکت »گروه پتروشیـــمـــــی ســرمـــــایه گذاری 
ایرانیان« به شرکت »گروه سرمایه گذاری و توسعه 
صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس«  تغییر نام 

داد.
شرکـــت »گـــروه پتروشــیــمـــی سرمایه گذاری 
ایرانیــان« کــه در بین ســهام داران و بازار ســرمایه 
بــا نمــاد »پتــرول« شــناخته شــده، در پــی  تغییــر 
اولویت های خود و تمرکز بر مقوله تکمیل زنجیره 
ارزش، توســعه صنایــع تکمیلــی و پایین دســتی، 
جلوگیری از واردات برخی  محصوالت، اشتغال آفرینی 
پایــدار و توســعه محصــوالت متنــوع و راهبردی و 
بنــا به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده 20 مرداد 
1400  به شــرکت »گروه ســرمایه گذاری و توســعه 
صنایــع تکمیلــی پتروشــیمی خلیج فــارس« تغییر 
 نــام داد و مــاده مربوطه در اساســنامه نیز  اصالح

 شد. 
به گزارش روابط عمومی گروه ســرمایه گذاری 
و توســعه صنایع تکمیلی پتروشــیمی خلیج فارس،  
ایــن شــرکت بااهمیــت یافتــن  بیش ازپیــش بــازار 
ســرمایه در فضــای کشــور در کنــار ســرمایه گذاری 
در بازار ســرمایه، حرکت به ســمت توســعه صنایع 
تکمیلی و  تکمیل زنجیره ارزش و خلق ثروت برای 
سهام داران را در اولویت اصلی کار خود قرار داده و 
با برنامه ای جامع و مدون، همسو  با شرکت صنایع 
 پتروشیمی خلیج فارس، در این مسیر گام برداشته 

است. 
این شــرکت در بهمن ســال 13۸۹ با ســرمایه 
100 میلیــارد ریــال به صورت ســهامی عــام در اداره 

ثبت شرکت های تهران به ثبت رسید. 
پتـــــرول یـــــک مجمـــوعــــه فــعـــــال در زمــیــنــــه 
پتروشــیمی اســت که در راســتای توسعه همکاری 
و ســرمایه گذاری مشــترک بــا شــرکت های معتبــر 
 داخلــی در زنجیــره ارزش، تأمیــن مالــی بهینــه بــا 

بهره گیــری از ابزارهای مناســب در بازارهای مالی، 
ارتقــای هم افزایی اقتصادی بین  شــرکت های گروه 
فعالیــت می کنــد و به عنــوان یکــی از شــرکت های 
ســرمایه گذاری فعــال در بــازار ســرماپاترول ســال 
 13۹0 با نماد   »پترول« در فرابورس پذیرفته شده

 است. 

صنایــع  مقیــاس  در  صنعتــی  واحدهــای 
کوچــک و یــا خــرد با مشــکالت بســیاری مواجه 
هستند، اما در ایران و سایر کشورهای جهان، 
موضوع تامین مالی یکی از مهمترین چالش ها 
و مشــکالت جــدی واحدهــای صنعتــی کوچــک 
بــه ویــژه در بدو شــروع به کار آن ها محســوب 

می شود.
محمدحسین مقیسه، مدیرعامل صندوق 
ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در بازدید از 
واحدهای متقاضی استفاده از ضمانت صندوق، 
مستقر در شهرک صنعتی بزرگ اصفهان ضمن 
اشاره به موضوع مشکالت مالی صنایع کوچک 
گفت: اصوال موسسات مالی و اعتباری و بانک ها 
بــرای اعطــای تســهیالت تمایــل زیــادی دارند که 

وثایق سهل و آسانی دریافت کنند.
 به گفته وی، شرایط کسب و کار در کشور 
ما و ضوابط و مقررات در نظام بانکی، کار را  به 
سمت و سویی برده که این تسهیالت حتما باید 

در قبال وثایق شهری انجام شود.
 مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
صنایــع کوچــک اظهار داشــت: دولت ها در پنج 
دهــه گذشــته در همــه جــای دنیــا بــه ایــن فکــر 
افتادنــد کــه راه حلی برای این معضل پیدا کنند 
و آن اســتفاده از طــرح هــای تضمیــن اعتبــاری 
اســت کــه مــی توانــد خــودش را در قالــب هــای 
مختلفی نشان دهد که مهمترین و رایج ترین و 
کارآمدترین مدلی که استفاده شده و کارآمدی 
خــود را نشــان داده، اســتفاده از صنــدوق هــای 
ضمانت است که می توانند این مسیر را کوتاه 
کنند و به صنعتگر، واحدهای صنعتی و بنگاه های 
اقتصادی کمک کنند که تامین مالی  را با شرایط 

آســان تری انجــام دهنــد. وی خاطرنشــان کــرد: 
صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با 
هدف رفع برخی از مشکالت تامین مالی در سال 
13۸3 تاسیس شده و رسالت اصلی این صندوق 
کمک به واحدهای صنعتی کوچک دارای مشکل 

وثیقه است.
 مقیسه با بیان اینکه این صندوق با صدور 
ضمانــت نامــه های اعتباری، این کســری وثیقه 
را تامیــن مــی کنــد؛ اضافه کرد: بــه طور معمول 
سیستم های اعتباری بدنبال وثایق سهل هستند 
اما رسالت ما این است که محل اجرای طرح را 
بــه عنوان داشــته های صنایع کوچــک، در رهن 

خود قرار دهیم.
 وی بیان کرد: عموما صنایع کوچک در آغاز 
کار تعدادی از دوستان دانشگاهی یا اعضای یک 

خانواده و یا جمع های خیلی کوچک هستند که 
معموال بخش عمده ای از دارایی  خود را تبدیل 
به محل اجرای طرح شامل ملک، سوله و ماشین 

آالت می کنند.
 مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
صنایــع کوچک با بیــان اینکه طلب کردن وثیقه 
شــهری از ایــن افــراد، روش چنــدان صحیحــی 
محســوب نمی شــود، افــزود: صنــدوق ضمانــت 
ســرمایه گذاری صنایع کوچک از  ســال ۸3 زیر 
نظــر وزارت صنایــع آن زمــان و وزارت صنعــت، 
معدن و تجارت کنونی در حال فعالیت است و 
با صدور ضمانتنامه در قبال محل اجرای طرح، 
بــه جبــران ایــن کســری وثیقــه کمــک می کند تا 
واحدهای صنعتی با شــرایط بهتری تامین مالی 

شوند.

 وی اظهــار داشــت: ایــن ضمانتنامــه هــای 
اعتبــاری، جایگزیــن وثیقــه نــزد نظــام مالــی و 
اعتبــاری خواهــد شــد، به عنوان ســنتی ترین و 
قدیمــی تریــن نــوع محصول همه صنــدوق های 

ضمانت در همه جای دنیا محسوب می شود.
 مقیسه گفت: اما در کنار این محصول در 
طول زمان و با رشد های هر کشوری و شرایط و 
مقتضیات آن کشور، محصوالت دیگری به این 
محصول اصلی، ســنتی و اساســی اضافه شــده 

است.
 وی ادامه داد: ما هم در سال ۹4 بواسطه 
افزایش سرمایه و ظرفیت صدور ضمانتنامه که 
اضافه شد، به غیر از ضمانتنامه های اعتباری، 
انواع ضمانتنامه های قراردادی یا پیمانکاری را در 
دستور کار خود قرار دادیم و از سال ۹4 این نوع 
ضمانتنامه ها را هم که برای اجرای قرارداد مورد 

نیاز است را صادر می کنیم.
 مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
صنایــع کوچــک بیــان کــرد: از ســال ۹4 حــدود 
6 ضمانتنامــه دیگــر را در دســتور کار خــود قــرار 
دادیــم و در حــال انجــام آن هســتیم و ایــن نوع 

ضمانتنامه ها را صادر می کنیم.
وی اظهار داشت: بواسطه اینکه مشتریان 
مــا در صنــدوق و واحدهــای صنعتــی کوچک در 
سراســر کشور گســترده هستند؛ ســامانه تمام 
الکترونیــک صــدور ضمانــت نامه را از ســال ۹6 
طراحــی و اجــرا کردیــم به گونــه ای که در همان 
سال در نمایشگاه الکامپ هم جزو برنامه ها و 
غرفه های برتر آن نمایشگاه انتخاب شدیم بدلیل 
اینکه صفر تا صد این کار در قالب سامانه انجام 

می شود.

بــا تــالش و کوشــش کارکنان واحــد حمل و 
فــراوری ســرباره شــرکت فوالد مبارکــه و در ادامه 
موفقیت های ســال های اخیر، این واحد توانست 
در مهرمــاه 1400 رکــورد بیشــترین تعداد تعویض 
پاتیــل ســرباره را بــا اعمــال کمتریــن توقــف بــه 

کوره های قوس به ثبت برساند.
رئیــس واحد حمــل و فراوری ســـــرباره فوالد 
مبارکــه با اعالم این خبــر افزود: درمجموع 3 هزار 
و ۹۸۸ پاتیــل ســرباره با رعایت دســتورالعمل های 
ایمنــی و بدون حادثه، تعویــض و در حوضچه های 
ســرباره تخلیــه گردید و تنهــا 0.04 دقیقه بر ذوب 
بــه کوره هــای قوس توقف ناشــی از تعویض پاتیل 

سرباره وارد آمد.
رحیــم خلقــی خاطرنشــان کــرد: رکــورد قبلی 

تعویض پاتیل مربوط به اردیبهشت ماه سال جاری 
و به تعداد 3 هزار و ۸۸3 پاتیل به ثبت رسیده بود.
وی تصریــح کــرد: دســت یابی بــه ایــن رکــورد 
ارزشمند در شرایطی محقق گردید که واحد حمل 
و فراوری سرباره با توجه به مشکالتی ازجمله عدم 
تناسب حجم حوضچه های سرباره با میزان سرباره 
تولیدی و مســتهلک شــدن مکانیســم های پاتیل بر 
و کمبــود نیــرو و تأمیــن قطعــات مصرفــی و یدکــی 

مکانیسم ها روبه رو بود.
رئیــس واحــد حمل و فراوری ســـــرباره یادآور 
شــد: از نتایــج دســت یابی بــه ایــن رکــورد می تــوان 
رســیدن بــه تولید مطابق با اهداف تعریف شــده و 
ثبــت رکــورد تولیــد روزانه و ماهانه در فوالدســازی 
اشاره کرد؛ ضمن اینکه این موفقیت موجب افزایش 

اعتمادبه نفــس کارکنــان واحــد ســرباره و نگاهــی 
عمیق تر در دست یابی به اهداف شد.وی در ادامه 
به عوامل تأثیرگذار در دست یابی به این موفقیت 
اشــاره کرد و افــزود: حمایت های بی دریغ مدیریت 
عامل، معاونت بهره برداری و همچنین مدیر ارشد 
خدمــات فنــی و پشــتیبانی، مدیــران حمل ونقــل و 
پشتیبانی و فوالدسازی و ریخته گری مداوم از این 
واحد و حضور مستمر و گرم ایشان در بین کارکنان 
که به واقع روحیه کارکنان را به شدت تحت تأثیر قرار 
داد و تالش بی وقفه پرسنل کارشناسی و راهبری و 
تعمیرات واحد سرباره موجب دست یابی به رکوردی 
شــد کــه در دوران فعالیــت شــرکت فــوالد مبارکــه 
بی ســابقه بوده اســت.وی همچنین انجام به موقع 
تعمیــرات برنامه ریزی شــده و افزایــش 1۹ درصــدی 

آمــاده  بــه کار  مکانیســم های پاتیل بــر و همچنیــن 
استفاده بهینه از تمام ظرفیت های موجود و تالش 
در جهت بومی ســازی و اســتفاده از پتانســیل های 
بســیار  همــکاری  محیــط  ایجــاد  و  درون  واحــدی 
صمیمانــه بیــن کارکنــان واحــد ســرباره و کوره های 
قــوس الکتریکی را از مهم ترین عوامل دســت یابی 
به این موفقیت ها برشمرد.وی در پایان با تشکر و 
قدردانی از حمایت های مدیر ارشد خدمات و فنی و 
پشتیبانی، مدیریت ناحیه فوالدسازی و ریخته گری 
مــداوم و مدیریــت حمل ونقــل و پشــتیبانی اظهــار 
امیــدواری کــرد که در آینده نیز توفیقات بیشــتری 
توسط کارکنان تالشگر واحد حمل و فراوری سرباره 
در راستای دست یابی به اهداف کالن شرکت بزرگ 

فوالد مبارکه برداشته شود.

 مقیسه: تامین مالی یکی از مهمترین چالش ها 

و مشکالت واحدهای صنعتی کوچک محسوب می شود

دست یابی به ركورد حمل پاتیل سرباره با كمترین توقف به كوره های 
قوس الكتریكی

تولید 12 محصول جدید با ارزش افزوده باالتر  
استراتژی ذوب آهن برای جبران کاهش تولید

بــا راه  انــدازی کــوره بلند شــماره یک ذوب 
آهن در سال گذشته انتظار رشد خوبی در تولید 
داشــتیم؛ چرا که کوره بلند شــماره یک سالیانه 
 800 هزارتن به ظرفیت تولید ذوب آهن اضافه 

کرد.
منصــور یــزدی زاده، مدیرعامــل ذوب آهــن 
اصفهان درخصوص وضعیت تولید 6 ماهه ابتدای 
سال ضمن اعالم خبر فوق گفت : اگرچه ما شاهد 
رشــد ده درصدی تولید چدن و رشــد یک درصدی 
فوالد بودیم اما اگر مشکالت ناشی از فشارهای 
کمبود آب و قطعی برق رقم نمی خورد و صنعت 
فوالد را به شدت تحت تاثیر قرار نمی داد دست 
کم انتظار، 30 درصد رشد را داشتیم. ذوب آهن 
اصفهــان دارای نیــروگاه بــرق اختصاصــی اســت 
امــا بــه خاطر اینکه نیروگاه نیاز بــه آب دارد و به 
دلیل محدودیتهای مصرف آب در استان اصفهان، 
قطعــی بــرق برای ما نیز تاثیرگــذار بود.یزدی زاده 
ادامــه داد : اگرچــه از نظــر کمی نتوانســتیم عدد 
مورد نظر را پوشــش بدهیم با این حال در حوزه 
ســودآوری تمرکــز اصلی مــان را روی محصــوالت 
با ارزش افزوده باالتر گذاشــتیم و دســت کم 12 
محصــول جدیــد را بــه ســبد محصــوالت اضافــه 
کردیم از جمله انواع ریل، آرک معدنی، ناودانی، 
تیرآهن های سبک و میلگردهای آلیاژی را روانه بازار 
کردیم و نیاز کشور به این محصوالت تامین شد .
مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهان افزود : مهمترین 
آن ها محصول آرک تیپ 36  است که برای معادن 

و استخراج در عمق به کار می رود و تاکنون کامال 
از خارج کشور وارد می شد و دیگری محصول ریل 
متــرو  UIC 54 بــوده کــه بــرای قطارهــای شــهری 
تولید و نیاز کشور به واردات را رفع کردیم.به گفته 
یــزدی زاده، بدین ترتیــب این محصوالت صنعتی 
بیشــتر از ســود پیش بینی شده 6 ماه ذوب آهن 
اصفهان را، محقق کرد و امیدواریم در 6 ماهه دوم 
شرایط تولید و سود ذوب آهن بهتر بشود.وی با 
بیان اینکه زمزمه های مشکل گاز برای فصل سرما 
به گوش می رســد، به دنیای معدن گفت: روش 
تولید ذوب آهن، کوره بلندی است و در زمستان با 
محدودیت گاز در بخش های تولید چدن و فوالد با 
مشکل چندانی مواجه نمی شویم؛ اما ممکن است 
در بخــش نــورد کمبود گاز مشکل ســاز شــود.وی 
ضمن امیدواری برای گذراندن زمستانی بی دردسر 
از سوی فوالدی ها، در مورد پیگیری مصوبه دولت 
مبنی بر اختصاص معدن به ذوب آهن اصفهان 
بیــان کــرد : با توجه بــه اینکه ذوب آهن کمترین 
بهره را از یارانه انرژی دریافت می کند و از سوی 
دیگر برای تامین سنگ آهن کارخانه، خود دولت 
بررسی کرد و به این جمع بندی رسید که حق ذوب 
آهن اســت که ســهمیه ای از معادن ســنگ آهن 
داشــته باشــد، با این حال متاسفانه این مصوبه 
رد کــش و قــوس تغییــرات دولت رقــم نخورد اما 
ذوب آهن مصرانه پیگیری این مصوبه هســت و 
جلساتی در این خصوص تاکنون برگزار شده که 

امیدواریم به نتیجه برسد.



اقتصــــــــــاد محلی مدیـریت و   . سه شنبه . 18 آبان 1400 . سال هجدهم . شماره 4786 . 

آگهـی تغییـرات موسسـه اتـاق مشـترک بازرگانـی ایـران و هلنـد بـه شـماره 
اسـتناد صورتجلسـه  بـه   14008415736 ملـی  شناسـه  و   47491 ثبـت 
اتـاق  تاییدیـه  و   1400/04/07 مـورخ  سـالیانه  عـادی  عمومـی  مجمـع 
بـه شـماره 3487 /14 / ص  بازرگانـی و صنایـع و معـادن و کشـاورزی 
مـورخ 1400/4/19 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : روزنامـه عصـر اقتصـاد 
گردیـد.  تعییـن  هـا  آگهـی  درج  جهـت  کثیراالنتشـار  روزنامـه  عنـوان  بـه 
آرزو  بـه تصویـب رسـید. خانـم  مالـی سـال 1399  ترازنامـه و صورتهـای 
افخم ابراهیمی با کد ملی 0064060152 به سـمت بازرس اصلی و آقای 
علـی رضـا حسـینی فاطمـی بـا کـد ملـی 0920435300بـه سـمت بـازرس 

علـی البـدل بـرای مـدت یکسـال مالـی انتخـاب شـدند .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تهران )1219715(

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای حسـین نظـری بـه وکالـت از طـرف آقـای هـادی نظـری بـا قیمومیـت آقـای مسـعود نظـری طبـق وکالـت نامـه شـماره 14868 مـورخ 1400/07/25 دفترخانـه 969 تهـران 
بـه موجـب درخواسـت وارده شـماره 1147017686 مـورخ 1400/07/21 بـه پیوسـت استشـهادیه اعـام نمـوده انـد سـند مالکیـت پـاک ثبتـی 467 فرعـی از 1425 اصلـی بـه 
علت سـهل انگاری مفقود نموده اند و درخواسـت صدور سـند مالکیت المثنی نموده اند مشـخصات ملک مورد آگهی به شـرح زیر اسـت: سـند مالکیت شـش دانگ یک 
دسـتگاه آپارتمـان قطعـه چهـارم تفکیکـی واقـع در شـرق طبقـه اول بـه مسـاحت 92/08 مترمربـع تحـت پـاک ثبتـی 467 فرعـی از 1425 اصلـی واقـع در بخـش 10 تهـران، 
ذیـل شـماره 25046 در صفحـه 483 دفتـر 81 امـاک امـاک، بـه نـام آقـای محمدعلـی حکیـم آراء ثبـت و بـه شـماره 25046 صادر و تسـلیم گردیده اسـت سـپس به موجب 
سـند قطعی شـماره 59858 مورخ 1383/06/11 دفترخانه 408 تهران به آقای بخشـعلی نظری نسـبت به چهار دانگ مشـاع از شـش دانگو خانم فهیمه مختاری نسـبت 
بـه دو دانـگ مشـاع از شـش دانـگ انتقـال یافتـه و از طـرف نامبـردگان بـه موجـب سـند صلـح قطعـی شـماره 107993 مـورخ 1388/11/17 دفترخانـه 155 تهـران بـه آقـای 
هـادی نظـری صلـح گردیـده و بـه اسـتناد نامـه شـماره 140068990021585255 مـورخ 1400/04/21 شـعبه 14 دادیـاری دادسـرای ناحیـه 25 تهـران نامبرده محجور و آقای 
مسـعود نظـری بـه عنـوان قیـن مشـارالیه تعییـن گردیـده اسـت لـذا بـه اسـتناد تبصـره یـک اصاحـی ذیـل مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون ثبـت در یـک نوبـت آگهـی مـی شـود. 
چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود میباشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی ظـرف مـدت 10 روز اعتـراض خـود را کتبـاً 
ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله به این اداره تسـلیم و رسـید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سـند مالکیت به ارائه کننده مسـترد گردد. بدیهی 
اسـت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسـید یا در صورت اعتراض، اصل سـند مالکیت یا سـند معامله ارائه نشـود سـند مالکیت المثنی طبق مقررات صادر خواهد شـد. 

م الف 13840 / شناسه آگهی 1219025
منوچهر کاظم اصالنی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زیبادشت تهران

آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر بـه اینکـه آقـای احمـد گـودرزی وکیـل آقـای عطاءالـه زنـده دل طبـق وکالتنامـه 
بـا  تهـران   67 شـماره  رسـمی  اسـناد  دفترخانـه   1400/6/13 مـورخ   465150 شـماره 
تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه محلـی مصـدق شـده طـی شـماره 6416 و 6417 توسـط 
دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 1082 حـوزه ثبتـی تهـران و بـرگ تقاضـا بـه شـماره 
وارده 25017504 مـورخ 1400/6/16 مدعـی فقـدان سـند مالکیـت 2/2 دانـگ مشـاع 
از ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه مسـاحت 199/6 مترمربـع بـه شـماره 69 فرعـی 
از 6949 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 7 فرعـی از اصلـی مذکـور وا قـع در 
بخـش 2 تهـران در دفتـر الکترونیکـی شـماره 139620301025025583 بـه شـماره 
چاپـی 783271 بـه نـام آقـای عطاءالـه زنـده دل ثبـت صـادر و تسـلیم گردیـده اسـت. 
بعلـت سـهل انـگاری مفقـود گردیـده و درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی پـاک 
موصـوف را نمـوده اسـت لـذا مراتـب در اجـرای مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت فقـط 
در یک نوبت در یک روزنامه کثیراالنتشـار )همین روزنامه( آگهی میشـود تا چنانچه 
کسـی ادعـای انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مذکـور و یـا وجـود اصـل سـند مالکیـت 
نـزد خـود را داشـته باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی ظـرف مهلـت 10 روز اعتـراض 
خـود را بـه انضمـام اصـل سـند مالکیـت بـه ایـن منطقـه ارائـه نمایـد تـا مـورد رسـیدگی 
قـرار گیـرد بدیهـی اسـت اصـل سـند مالکیـت پـس از رویـت و ماحظه بـه ارائه دهنده 
اعـاده خواهـد شـد لیکـن بـه اعتـراض بـدون ارائـه اصـل سـند مالکیـت ترتیـب اثر داده 
نمـی شـود. در صـورت عـدم وصـول واخواهـی ظـرف مهلـت مقـرر قانونی المثنی سـند 

مالکیـت پـاک مرقـوم صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم خواهـد گردیـد.
م الف 13844 / شناسه آگهی 1219057

شهمیرزادی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نارمک

آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر بـه اینکـه آقـای اسـدهللا نهایتـی اصالتـا و وکالتنـا طـی وکالتنامـه 150032 مـورخ 
99/10/9 دفتـر 214 تهـران بـا اعـام مفقـود شـدن سـند مالکیـت ملـک مـورد آگهـی بـا 
تسلیم استشهادیه گواهی امضاء شده بشماره 44972 و 44971 مورخ 1400/8/5 
درخواسـت وارده 4466 مـورخ 1400/8/9 درخواسـت سـند المثنـی سـند مالکیـت را 
نمـوده اسـت، مراتـب در اجـرای مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت بـه شـرح زیـر آگهـی 

می گـردد:
نام و نام خانوادگی نادر اسمعیلی مالک 3/6 دانگ

شماره پاک 81/1887
علت مفقودی: جابجایی

خاصـه وضعیـت مالکیـت: سـند مالکیـت 3/6 دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک قطعـه 
زمین به مسـاحت 138/32 مترمربع شـماره 1887 فرعی از 81 اصلی مفروز از 587 
فرعی از اصلی بنام نادر اسمعیلی ذیل دفتر الکترونیکی 139920301079002989 
با شـماره چاپی 960331 صادر و سـپس صادر و برابر گواهی اماک دفتر بازداشـتی 

در قید بازداشـت و رهن نمی باشـد.
اینـک بـا توجـه بـه اعـام مفقـودی؛ مراتـب اعـام تـا هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد 
آگهـی، معاملـه کـرد یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد بایـد تـا ده روز 
پس از انتشـار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سـند 
مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم نمایـد و اگـر ظـرف مهلـت مقـرر اعتـراض نرسـد و یـا 
در صورت اعتراض اصل سـند مالکیت یا سـند معامله ارائه نشـود اداره ثبت المثنی 

سـند مالکیـت را طبـق مقـررات صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم خواهـد کـرد.
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آگهی فقدان سند مالکیت
مـورخ  و وکالتنـا طـی وکالتنامـه 150032  اصالتـا  نهایتـی  آقـای اسـدهللا  اینکـه  بـه  نظـر 
99/10/9 دفتـر 214 تهـران بـا اعـام مفقـود شـدن سـند مالکیـت ملـک مـورد آگهـی بـا 
تسـلیم استشـهادیه گواهـی امضـاء شـده بشـماره 44972 و 44971 مـورخ 1400/8/5 
درخواست وارده 4466 مورخ 1400/8/9 درخواست سند المثنی سند مالکیت را نموده 
اسـت، مراتـب در اجـرای مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت بـه شـرح زیـر آگهـی مـی گـردد: 

نام و نام خانوادگی اسدهللا نهایتی مالک 2/4 دانگ از ششدانگ 
شماره پاک 81/1887

علت مفقودی: جابجایی
خاصه وضعیت مالکیت: سـند مالکیت 2/4 دانگ مشـاع از ششـدانگ یک قطعه زمین 
بـه مسـاحت 138/32 مترمربـع شـماره 1887 فرعـی از 81 اصلـی مفـروز از 587 فرعـی از 
اصلـی بنـام اسـدهللا نهایتـی ذیـل دفتـر الکترونیکـی 139920301079002990 بـا شـماره 
چاپـی 368279 صـادر و برابـر گواهـی امـاک دفتـر بازداشـتی در قیـد بازداشـت و رهـن 

نمی باشـد. 
اینـک بـا توجـه بـه اعـام مفقـودی؛ مراتـب اعـام تـا هـر کس نسـبت به ملک مـورد آگهی، 
معاملـه کـرده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد بایـد تـا ده روز پـس از 
انتشـار آگهـی بـه ثبـت محـل مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت 
یـا سـند معاملـه تسـلیم نمایـد و اگـر ظـرف مهلـت مقـرر اعتـراض نرسـد و یـا در صـورت 
اعتراض اصل سـند مالکیت یا سـند معامله ارایه نشـود اداره ثبت المثنی سـند مالکیت 

را طبـق مقـررات صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم خواهـد کـرد.
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مفقودی
دانشنامه مقطع کارشناسی شماره 514398 به تاریخ 
بنـام  زنجـان  واحـد  اسـامی  آزاد  دانشـگاه   1381/11/7
آقـای امیرحسـین کمـاری زاده اصـل مفقـود گردیـده و از 

درجـه اعتبـار سـاقط میباشـد.

نوبت سوم

هوشمندسازی سامانه 1522 دسترسی 
اصفهانی ها به خدمات آبفا را شبانه روزی کرد

فاضــاب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
اســتان اصفهــان اعــام کــرد کــه از ابتــدای 
ســال جــاری اصفهانی ها  خدمــات 23 گانه 
آبفــا را  از طریــق ســامانه هوشــمند 1522 
سریع، آسان  و بی وقفه دریافت می کنند.
پــل  را   1522 ســامانه  امینــی   هاشــم 
ارتباطــی مــردم و شــرکت دانســت و گفــت: 
و  آب  شــرکت های  دیگــر  مــی رود  انتظــار 
فاضــاب در کشــور نیــز از این فنــاوری نوین 
در زمینــه خدمات رســانی مســتمر بــه مــردم 

الگو برداری کنند. 
را    1522 ســامانه  هوشمندســازی  او 
فرایندی خاقانه و پیشــرو در صنعت آبفای 
کشور برشمرد و  اظهار کرد: در هفت ماهه 
نخســت ســال جاری، تعداد 61 هــزار و 400 
فقــره بازدیــد نصــب انشــعابات جدیــد آب و 
فاضــاب و خدمــات پــس از فــروش بــه طور 
هوشمند در سطح استان برنامه ریزی شد.  
فاضــاب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
مزیت هــای  خصــوص  در  اصفهــان  اســتان 
آبفــا  خدمــات  بــه  غیرحضــوری  دسترســی 
بــا  کــه  بررســی ها نشــان می دهــد  گفــت:  
راه اندازی ســامانه ارائه خدمات غیرحضوری 
آبفای استان اصفهان از سال 1395 تاکنون 
از 28 میلیــون ســفر درون شــهری جلوگیری 
و 34 میلیــون لیتر بنزین صرفه جویی شــده 

است.
ارائــه  امینــی دربــاره ســایر روش هــای 
خدمــات غیرحضــوری آبفا بــه متقاضیان نیز 
اظهــار کــرد: مشــترکین می تواننــد خدمــات 

اســتان  فاضــاب  و  آب  شــرکت  گانــه   23
اصفهان را عاوه بر ســامانه 1522  از طریق 
میــز خدمــت الکترونیــک پرتــال شــرکت بــه 
نشــانی www.abfaesfahan.ir،  اپلیکیشن 
همــراه آبفــا، دفاتــر پیشــخوان دولــت، کــد 
 دســتوری # 151522*6655* و آبفــا رمزینه

آســان  و  ســریع  صــورت  بــه   )QR-CODE(

دریافت کنند.
واگذاری انشعاب آب و فاضاب، تغییر 
کاربــری انشــعاب آب، پاســخ بــه اســتعام 
مشــخصات  تغییــر  آب،  انشــعاب  مالکیــت 
تعــداد  تغییــر  فاضــاب،  و  آب  مشــترکین 
واحــد مســکونی مشــترکین آب و فاضــاب، 
تغییر ظرفیت قراردادی انشــعاب آب، تغییر 
قطــر انشــعاب آب، تفکیــک، تغییــر مــکان، 
آزمایش، تعویض کنتور آب، نصب ســیفون 
وصــل  و  موقــت  قطــع  فاضــاب،  اضافــی 
انشــعاب آب، جمع آوری یا ادغام انشــعاب 
آب، تســویه حســاب بدهــی مشــترکین آب 
صــورت  بررســی  درخواســت  فاضــاب،  و 
اعــام  فاضــاب،  و  حســاب مشــترکین آب 
کارکــرد کنتور آب، مشــاهده ســوابق صورت 
حســاب ها و پرداختی هــای مشــترکین آب و 
فاضــاب، فــروش آب تانکــری، پاســخگویی 
فاضــاب،  و  آب  بــا  مرتبــط  شــکایات  بــه 
و  آب  حــوزه  پیشــنهادات  بــه  رســیدگی 
فاضاب و درخواســت لوازم کاهنده مصرف 
آب، عناویــن 23 خدمتــی اســت کــه مــردم 
می تواننــد بــه صــورت غیرحضــوری از آبفــای 

استان اصفهان دریافت کنند.

اخبـــــــــــــــــار

 وجود 2۰ واحد صنعتی آالینده

در خراسان شمالی
معــاون پایــش اداره کل محیــط زیســت 
خراســان شــمالی از وجــود حــدود 2۰ واحــد 

صنعتی آالینده در این استان خبر داد.
هراتی در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه 
میزان آالیندگی واحدهای صنعتی در اســتان 
بــه صــورت فصــل به فصل بررســی می شــود، 
اظهار کرد: میزان آالیندگی واحدهای صنعتی 
در این اســتان در فصل تابســتان جاری بیش 

از بهار بوده است.
او از وجــود پنــج واحــد صنعتی مــادر در 
اســتان خبــر داد و گفــت: از ایــن دو صنعــت 
فقــط دو صنعــت هســتند کــه آالیندگــی در 
اســتان ایجــاد می کننــد و مابقــی صنایــع مادر 

استان، آالینده نیستند.
معــاون پایــش اداره کل محیــط زیســت 
خراســان شــمالی افــزود: واحدهــای صنعتــی 
همچون واحدهای سنگ شکن که تولید غبار 
می کنند و یا کشــتارگاه ها، واحدهای آالینده 

استان هستند.
هراتــی ادامــه داد: در همیــن راســتا طی 
دلیــل  بــه  اخطاریــه  حــدود 80  جــاری  ســال 
واحدهــای  بــه  شــده  ایجــاد  آالیندگی هــای 
صنعتــی از ســوی ایــن اداره کل ارســال شــده 

است.

او بیــان کرد: در زمســتان ســال گذشــته 
واحدهــای  ســوی  از  گاز  مصــرف  میــزان  کــه 
صنعتــی قطــع و یــا محــدود شــد، تعــدادی از 
واحدها طی یک هفته اول به علت اســتفاده 
از سوخت مازوت آالیندگی هایی را در استان 
ایجاد کردند که بعد از ارسال اخطارهای الزم 

استانداردها رعایت شد.
معــاون پایــش اداره کل محیــط زیســت 
اینکــه واحدهــای  بیــان  بــا  خراســان شــمالی 
صنعتی با تجهیز شــدن به فیلترهای مناسب 
ایجــاد  از  می تواننــد  خــود  کار  بــه  متناســب 
آالیندگی خــودداری کنند، گفت: صنایع مادر 
هســتند  برخــوردار  الزم  حمایت هــای  از  کــه 
ســعی بــر ایــن دارنــد تــا از فیلترهای مناســب 
اســتفاده کننــد؛ امــا شــاید تحریم هــا مانــع از 

انجام این کار می شود.
در  فیلترهایــی  اینکــه  بیــان  بــا  هراتــی 
داخل کشور نیز تولید می شود که تعدادی از 
صنایع می توانند از آن اســتفاده کنند، افزود: 
برخی از واحدهای صنعتی همچون واحدهای 
تولیدی گچ می توانند از این فیلترها استفاده 
کنند اما به علت مباحث مالی برای اســتفاده 
از آن هــا مقاومــت نشــان می دهنــد کــه البتــه 

برخی در حال اصاح هستند.

مراســم  در  مرکــزی  اســتان  جدیــد  اســتاندار 
معارفــه خــود از تنظیــم و انتشــار ســند راهبــردی 
حکمرانــی گام دوم انقــاب در اســتان مرکــزی در 

آینده ای نزدیک خبر داد.
فــرزاد مخلص االئمــه افــزود: در ایــن ســند بــر 
مساله محوری در راستای از بین بردن موانع موجود 
بیــن وضع موجود تا رســیدن به وضــع مطلوب تاکید 
شــده اســت و همــه مدیــران و دســتگاه ها بایــد برای 

تحقق اهداف این سند تاش کنند.
او تصریح کرد: آســیب ها پیامدهای مســاله در 
این سند هستند و لذا ساماندهی به امور اقتصادی 
و اصــاح معضــات این حوزه اولویت نخســت حلقه 
مدیریتــی جدیــد در ایــن اســتان اســت چرا کــه ما در 
اســتان در حوزه هــای اقتصــادی صنعت و کشــاورزی 
بــا  مشــکات  ایــن  امــا  هســتیم؛  مشــکاتی  دارای 

مدیریت صحیح حل شدنی است.
اســتاندار جدیــد افزود: برنامه هایی در راســتای 
از  یکــی  به عنــوان  اســتان  اقتصــادی  وضــع  اصــاح 
کانون های مهم صنعت و تولید کشــور تعریف شــده  

است.
مخلص االئمــه بــا بیــان اینکــه زیربنــای اصــاح 
اوضاع کنونی توجه بنیادین در نظام اداری در استان 
مرکــزی اســت، گفــت: بــه زودی بخشــی از اختیــارات 
خــود را بــه فرمانداران شهرســتان های اســتان تنفیذ 
خواهــم کــرد تــا کارهــا بــدون نیاز بــه ارجاع بــه مرکز 

استان و بدون اتاف وقت انجام شود.
ادامــه داد: ماموریتــی کــه ریاســت محتــرم  او 
جمهــوری بــه مــن ابــاغ فرمودنــد، رونــد مدیریــت با 
توجــه بــه مقوله جــوان گرایــی و نخبه گرایی با هدف 
اصــاح مســیر پیشــرفت اســت و مــا دســتمان را بــه 
ســوی جوانــان نخبــه اســتانداران دراز می کنیــم کــه 
پرچــم را از پیرمــردان بگیرنــد و مــا را در توســعه و 

پیشرفت استان یاری کنند.
اســتاندار مرکــزی بــه بیــان برخــی از مشــکات 
کــرد: متاســفانه  اذعــان  صنایــع اســتان پرداخــت و 

بخشــی از نظام تولید متضرر برخی فاســدان و زیاده 
خواهــان قــرار گرفتــه اســت، ولــی ما با کمــک مراجع 

قضایی به هیچ یک از آنان رحم نخواهیم کرد.
مخلص االئمــه در پایــان پیشــرفت اســتان را در 
گــروی همدلــی و اتحاد همه گروه ها و اقشــار جامعه 
دانســت و تاکیــد کــرد: همه جناح ها و احزاب اســتان 
را بــه وحــدت و همگرایــی دعــوت می کنیــم و خود نیز 
شخصا محوریت این همدلی را عهده دار خواهم شد.
در ادامه این مراســم وزیر کشــور با بیان اینکه 
اســتاندار جدیــد مرکــزی بــه موضوعــات اشــراف دارد 

و میتوانــد حرکــت اســتان بــه ســمت پیشــرفت را با 
ســرعت بیشتر و باشــکوه تر دنبال کند، تصریح کرد: 
اســتان مرکــزی ظرفیت هــای بســیار مهمــی دارد کــه 
شــامل ظرفیت های صنعتی می شــود، بخشی از این 
ظرفیت های صنعتی دچار مشــکاتی شــده است که 
در وهلــه اول بایــد برگرداندن این ظرفیت ها به روال 
تولیــد و ظرفیت هــای تکمیلــی دنبال شــود و در کنار 
آن نیــز بایــد ظرفیت های گردشــگری، کشــاورزی نیز 

مورد توجه قرار گیرد و فعالتر باشند.
احمد وحیدی با تاکید بر لزوم شناخت ظرفیت 

هــر نقطــه از کشــور، بیــان کرد: صنایع بزرگ اســتان 
هر کدام در جای خود بسیار ارزشمند هستند و اگر 
ایــن صنایع به نقطه رشــد خود برســند، خوشــه های 
می توانــد  و  می گیــرد  شــکل  فراوانــی  صنعتــی 
ظرفیت هــای صنعتــی اســتان را بیــش از پیــش بارور 
کند و اینجاســت که نگران پرداخت حقوق نخواهیم 
بــود. بایــد پــس از تامیــن نیازهــای داخلــی، بازارهای 
خارجی را جذب کرد و این ظرفیت در استان مرکزی 
موجود است و می تواند نیاز داخلی را تامین و بازار 

صادراتی کسب کند.

مدیر جهادکشــاورزی با بیــان اینکه مهاباد با 
چهــار هــزار و ۶۰۰ هکتــار باغــات ســیب بــارور از 
شهرســتان های مهــم آذربایجــان غربــی در زمینــه 
راه انــدازی  از  مــی رود،  شــمار  بــه  ســیب  تولیــد 
نخســتین واحد ســورتینگ و بســته بندی سیب در 

مهاباد خبر داد.
جعفــر ایمانیــان در گفت وگــو بــا مهــر افــزود: 
سورتینگ و بسته بندی یکی از مهم ترین مشکات 
کــه  مــی رود  شــمار  بــه  اســتان  ســیب  صــادرات 
پیش بینی می شــود، با راه اندازی این واحد بخشی 

از موانع صادراتی ســیب مهاباد حل شود.

او با بیان اینکه این واحد با 50 میلیارد تومان 
از ســوی ســرمایه گذار بخــش خصوصــی راه اندازی 
شــده و بــرای ۷0 نفــر زمینــه اشــتغال ایجاد شــده 
اســت، گفت: امســال 140 هزار تن ســیب تولیدی 
مهاباد در ســردخانه های این شهرســتان دپو شــده 
اســت که بخشــی از ســیب ها به وســیله این واحد 
ســورتینگ، بســته بندی و بــه بازارهــای خارجــی و 

داخلی صادر می شود.
مدیــر جهاد کشــاورزی مهاباد دربــاره فعالیت 
25 واحــد ســردخانه ای در مهابــاد اضافــه کــرد: در 
کنــار ایجــاد واحــد ســورتینگ و بســته بندی وضــع 

صادرات ســیب نیز امســال تســهیل شــده اســت و 
امیدواریــم بــا فراهــم کردن زیرســاخت های صنایع 
فــرآوری شــاهد رونــق اقتصــادی در بخــش ســیب 

اســتان و مهاباد باشیم.
بــرای  ارزی  تعهــد  رفــع  خواســتار  ایمانیــان 
تســهیل صادرات ســیب شــد و گفت: در سال های 
اخیــر تعهــد ارزی موجب مشــکات و موانع زیادی 
بــه  کشــاورزی  محصــوالت  صــادرات  بخــش  در 
خصوص ســیب شــده اســت، امیدواریم امسال در 
ســال نام گذاری رفع موانع تولید شــاهد رفع تعهد 

ارزی در بخش صادرات باشــیم.

او خاطرنشــان کــرد: ایــن شهرســتان از لحــاظ 
ســطح باغــات در جایــگاه ســوم آذربایجان غربــی و 
بعد از شهرســتان های ارومیه و سلماس قرار دارد 
و به طور میانگین ســاالنه بیش از 300 هکتار باغ 
جدیــد در ایــن شهرســتان جایگزین باغ هــای پیر و 

فرسوده می شود.
امســال بیــش از یک میلیــون و 2۷0 هزار تن 
ســیب در ســطح اســتان تولیــد شــده اســت کــه از 
ایــن مقــدار بیــش از 350 هزار تن بــه علت تغییر 
اوضــاع آب و هوایــی و گرم شــدن دما ریزش کرده 

است.

سیســتان  منطقــه ای  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
و بلوچســتان از کاهــش 51 درصــدی حجــم فعلــی 
قبــل آبــی  ســال  بــا  مقایســه  در  اســتان   ســدهای 

خبر داد.
محمــد دلمــرادی در گفت وگــوی اختصاصــی بــا 
ایرنا اظهار کرد: حجم آب موجود در مخازن سدهای 
سیســتان و بلوچســتان 34 درصــد حجــم کل مخازن 

است .
او تصریح کرد: سد ماشکید شهرستان سراوان 
بــا ظرفیــت 6۷ میلیــون متــر مکعــب، حجــم آب ســد 
35.49 و در مقایســه بــا حجــم فعلــی ســد بــه حجم 
کل مخــزن 52.9۷ میلیــون متــر مکعب اســت که در 
مقتیســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل 50.80 درصــد 

کاهش داشته است.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای سیســتان و 
بلوچســتان افزود: ســد خیرآباد شهرســتان نیکشــهر 
بــا ظرفیــت 2۷.3 میلیــون متــر مکعــب، حجــم آب 
ســد 1۷.03 و نســبت حجــم فعلی ســد بــه حجم کل 

مخــزن 62.38 میلیــون متــر مکعــب بــوده اســت کــه 
در مقایســه بــا ســال آبــی قبــل 25.21 درصد کاهش 

داشته است.
دلمــرادی بیــان کــرد: ســد پیشــین ســرباز نیز با 
ظرفیــت 1۷5 میلیــون متر مکعــب اکنون با حجم آب 
116.۷1 و نسبت حجم  فعلی سد به حجم کل مخزن 
66.69 میلیــون متــر مکعــب اســت که در مقایســه با 

سال قبل 160.94 درصد کاهش را نشان می دهد.
او ادامــه داد: از مجمــوع ظرفیــت 10.8 میلیــون 
متر مکعبی ســد شــی کلک شهرســتان چابهــار 5.38 
میلیــون متــر مکعــب حجــم آب ســد و نســبت حجــم 
فعلــی ســد بــه حجــم کل مخــزن 49.81 میلیــون متر 
مکعب بوده اســت که در مقایســه با سال قبل 2.91 

درصد افزایش داشته است.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای سیســتان و 
بلوچســتان گفــت: همچنیــن ذخیــره آب موجــود در 
سد زیردان شهرستان چابهار با ظرفیت 20۷ میلیون 
متــر مکعــب نیــز اکنــون با حجــم آب ســد 15۷.52 و 

نســبت حجــم فعلی ســد بــه حجم کل مخــزن ۷6.10 
میلیــون مترمکعب بوده که در مقایســه با ســال آبی 

قبل 169.31 درصد کاهش داشته است.
دلمرادی بیان کرد: میزان تخلیه ســالیانه منابع 
آب زیرزمینــی اســتان )چــاه، قنــات و چشــمه( یــک 
میلیــارد و 830 میلیــون متــر مکعب و میزان کســری 
مخــزن منابــع آب زیرزمینی 430 میلیون متر مکعب 
که در سال قبل 600 میلیون متر مکعب بوده است.
او اظهــار کــرد: تدویــن و تهیــه برنامــه ســازگاری 
بــا کــم آبــی اســتان، زمانبنــدی و اســتفاده بهینــه از 
منابع آب پشت سدها، استفاده از پتانسیل آب های 
عمــان،  دریــای  از  آب  انتقــال  پــروژه  غیرمتعــارف، 
احــداث ســدهای تغذیــه مصنوعــی به منظــور تقویــت 
چاه هــای  انســداد  زیرزمینــی،  آب  منابــع  پتانســیل 
غیرمجــاز، نصب کنتورهای هوشــمند و اطاع رســانی 
اقدامــات  از جملــه  دانــاب(  )طــرح  آگاهی بخشــی  و 
در  آبــی  کــم  بــا  ســازگاری  بــرای  شــده  برنامه ریــزی 

سیستان و بلوچستان است.

کاهش 51 درصدی ذخیره سدهای سیستان و بلوچستان 

راه اندازی نخستین واحد سورتینگ و بسته بندی در مهاباد 

سند راهبردی گام دوم انقاب در استان مرکزی 
تنظیم می شود
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 خدایا شکرت تو ایران
به دنیا آمدیم نه آمریکا

راضیه حسینی

کــذب  ادعاهــای  و  خبرســازی  بــه  »وزرا  رئیســی: 
نســبت بــه انتصــاب بســتگان خــود، بالفاصلــه پاســخ 
دهنــد. برخــی از این که 
در  امیــدواری  فضــای 
کشور ایجاد شده است 
عصبانــی  و  ناراحــت 

هستند.«
هــم  شــما  البــد 
گفته ایــد  خودتــان  بــا 
امیــدواری  »فضــای 
کــی ایجــاد شــده کــه ما 
خبــر نداریــم. اصــالً امیــدواری کی تا حاال فضا داشــت و 

کجاست که ما ندیدیمش.«
تقصیــر شــما نیســت. کالً مشــکل مــا ایــن اســت 
کــه همیشــه برای مــان مــرغ همســایه غــاز اســت و فکر 
می کنیــم کشــورهای دیگــر خیلــی از مــا بهترنــد. عجلــه 
نکنید. اجازه بدهید یک مقایسه انجام دهیم و بعد به 

این موضوع فکر کنید:
ولــی  کنیــد  زندگــی  آمریــکا  در  بودیــد  حاضــر 
تغییــرات  بررســی  مهــم  اجــالس  در  رئیس جمهورتــان 
اقلیمــی ســازمان ملــل، یک هو به صــورت طبیعی از گاز 
معــده خــود رونمایــی کند؟ اصــالً دیگر آبرویــی برای تان 
می مانــد؟ دیگــر بــه چــه چیــز کشــوری کــه مســئولش 
توانایــی نگهــداری مقــدار ناچیــزی از گازی نامطبــوع را 
نــدارد، دل خــوش می کردیــد؟ چه امیدی به پیشــرفت و 

شکوفایی داشتید؟ 
اگر ما به این مســائل فکر کنیم، متوجه می شــویم 
مــرغ همســایه نه تهــا غــاز نیســت بلکــه اصــالً مــرغ هم 
نیســت و یک خروس پیر با ناتوانایی های بســیار است. 
بعــد از ایــن مقایســه خواهیــد دیــد کــه چطــور فضــای 
امیدواری در کشــور گســترده تر می شــود. مردم هر روز 
صبــح بعــد از بــاز کردن پنجره ها، به خورشــید، آســمان 
آبــی و پرنــدگان آوازخوان ســالم می کنند و با شــادمانی 
ســرکار می روند، از قیمت های گران اســتقبال می کنند، 
بــا لبخنــد جــواب کارفرمایــی کــه شــش مــاه حقوقش را 
خودرویــی  تصادف هــای  در  می دهنــد،  اســت،  نــداده 
هم دیگــر را در آغــوش می گیرنــد و از قفل فرمان هــا جــز 

برای بستن فرمان استفاده نمی کنند. 
کــه جــای  را شــکر می کننــد  روز خــدا  مــردم هــر 
آمریکایی ها نیســتند و در ایران متولد شــده اند. هر روز 
می گوینــد: »خدایــا شــکرت کــه این جا هســتم و دارم تو 
گرونی ها تلف می شم. خدایا شکرت که مسئوالن اصالً 
حواس شون نیست نصف بیشتر مردم زیر خط فقرن و 
پول ندارن. خدایا شکرت مجبور شدیم بنزین آزاد بزنیم 
و عوضــش ده لیتر ســهمیه ای بهمــون برگردوندن... و از 
همه مهم تر، خدایا شــکرت نهایت خطای مســئوالنمون 

چندتا تپقه.«
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در سایت روزنامه بخوانید:

برخــی  کــرد  عنــوان  بهداشــت  وزیــر 
کشور های همجوار ما در پیک ششم است. اگر 
واکسیناســیون در این ســطح انجام نمی شــد ما 

هم تجربه تلخ موج دیگری را تکرار می کردیم.
بــه گزارش خبرگزاری ایلنا، بهرام عین اللهی 
در نشســت خبــری مجــازی بــا حضــور اصحــاب 
رسانه گفت: در کرونا ۲۰۵ نفر از اعضای وزارت 
بهداشت و مدافعان سالمت را از دست دادیم و 
تعدادی خانواده هایشــان را از دســت داده اند که 

در آمار ما نیست. 
او گفــت: در شــروع کار چیــزی حــدود ۵۰ 
و ۸۰۰۰  میــر  و  ۷۰۰مــرگ  بــاالی  و  مبتــال  هــزار 
بســتری در روز داشــتیم و یــک فاجعــه ملی را در 
موج پنجم مشاهده کردیم و این به ما نشان داد 
که اولویت اول باید مبارزه با کرونا باشــد. از دی 
۹۹ تــا تیــر ۱۴۰۰ فقــط ۵ میلیــون واکســن تزریق 
شــده بــود. بــا همــت ریاســت جمهوری و همدلــی 
در میــان نهادهایــی ماننــد وزارت امــور خارجــه و 
هالل احمر با جلساتی منظمی که داشتیم تامین 
واکســن انجــام گرفــت و شــاید خــارج از کارهــای 
ایــن کار صــورت  اول  اولویــت  بــه عنــوان  اداری 
گرفت. ۱۵۰میلیون دوز وارد کشور شده است. 

وزیــر بهداشــت افــزود: تاکنــون ۹۵ میلیون 
دوز واکســن تزریــق شــده اســت. علــت آن ایــن 
اســت کــه مردم به مــا کمک کردند و بــرای اولین 
بــار بعــد از دفــاع مقــدس مــردم بــه ایــن شــکل 
مشــارکت کردند. تعداد زیادی نیروهای داوطلب 
در مراکــز واکسیناســیون کار مــی کننــد و اگــر بــا 
امکانات خودمان می خواســتیم واکسیناســیون را 
انجام دهیم شاید یکسال طول می کشید و مردم 

کمک کردند. 
عین اللهــی گفــت: پنــج مرکز تولید واکســن 
ما در ســطح بســیار عالــی تایید شــده اند. برکت، 
تولیــد داخلــی  پاســتور  و  رازی، ســیناژن  فخــرا، 
انجــام می دهند و اطمینــان داریم برای ادامه کار 

می توانیم از تولیدات داخلی استفاده کنیم.
داخلــی  تولیــد  دوز  ۱۳میلیــون  افــزود:  او 
تحویــل گرفته ایــم و ۱۲میلیــون آن آمــاده عرضــه 
اســت و امیدواریــم بــرای دوز ســوم از تولیــدات 

داخل استفاده کنیم.
عین اللهــی گفــت: از ایــن ۹۵ میلیــون دوز، 
دوم  دوز  میلیــون   ۳۸ و  اول  دوز  میلیــون   ۵۵
اســت و امیدواریــم کــه تــا پایــان آبــان ۸۰درصــد 
را دوز کامــل بزنیــم. برخــی کشــور های همجــوار 
مــا در پیــک ششــم اســت. اگر واکسیناســیون در 
این ســطح انجام نمی شــد ما هم تجربه تلخ موج 
دیگــری را تکــرار می کردیــم. واکسیناســیون فقط 
مقاومــت فرد را زیــاد می کند. ویروس وجود دارد 
و امیدواریــم میــزان بســتری و مــرگ و میر با این 

واکسیناسیون که انقالبی بود کم تر شود.
او افــزود: رکــورددار میــزان واکسیناســیون 
در روز هســتیم و ۱۶۵۰هــزار دوز تزریــق کرده ایم 
که گفتن آن ســاده اســت. ما در یک هفته باالی 
هشــت میلیون دوز تزریق رســیدیم و  الزم است 

دراین رابطه از همه مردم تشکر کنم.
کرونــا  پایــان  جشــن  گفــت:  عین اللهــی 

حاال حاالهــا نخواهیــم داشــت و مــا بایــد بــه ایــن 
ویــروس عــادت و بــا آن زندگــی کنیــم. تــاب آوری 
مــردم در کرونــا و رعایت هــا کم شــده که طبیعی 
است و مردم خسته شده اند، اما باید پروتکل ها 
را رعایت کنیم زیرا ما در وســط آتش هســتیم و 

کشورهای همجوار ما در موج ششم هستند.
او افزود:  آمادگی کادر درمانی کامل است و 
تجربه بسیار خوبی را در درمان بیماران کرونایی 
ضدکرونــا  داروهــای  تولیــد  در  کرده انــد.  پیــدا 
توانسته ایم به خودکفایی برسیم. هشت شرکت 
تولیدکننــده رمدیســیویر داریــم. اینهــا افتخــارات 
ملی ما هستند. ما دانشمندان بسیار برجسته ای 
داریم و کســانی را می توانیم به عنوان قهرمانان 
ببــرم. کســانی شــاید  نــام  زمینــه  ایــن  در  ملــی 
پنــج مــاه اســت بــه خانــه نرفته انــد و بســیاری از 
کشورها در تولید دارو و واکسن موفق بودند اما 
دانشــمندان مــا در این زمینه بــه عنوان قهرمانان 

ملی عمل کرده اند.
او افــزود: در ارتبــاط با نحوه تامین واکســن 
و ســرم مشــکلی نداریــم و بــه انــدازه کافی وجود 
دارد. کار ما در تامین واکسن انجام شده که یک 
کار جمعی میان نهادها بود. براساس مستندات 
علمــی جمع بنــدی مــا ایــن بــود که بهترین شــیوه 

برای مبارزه با کرونا تامین واکسن است.
می خواســتیم  اگــر  مــا  گفــت:  عین اللهــی 
معطل شــویم، واکســن های داخلی به عدد مورد 
نظر ما برسد، نمی توانستیم به این اندازه تامین 
کنیــم. هــر دقیقه ای که زودتر کار تامین واکســن 
را انجــام دهیــم می توانیــم بــه ضمانــت خودمــان 
برســیم. کرونــا کل مملکــت را از نظــر اشــتغال و 
مســائل اقتصــادی مشــغول کــرد و مــا در وزارت 
بهداشــت هــم این مشــکل را داریــم. هر مریضی 

که در بیمارســتان بســتری شــود به طور متوســط 
۳۰ تــا ۴۰ میلیــون تومــان هزینــه مســتقیم دارد 
ولــی مشــکل دیگــر مــا هزینه های غیرمســتقیمی 
است که ایجاد شده، به طوریکه ۴۰ درصد درآمد 
اختصاصــی مــا کــم شــده اســت. مــا ۱۵۰۰۰هــزار 
پرســنل و ۱۰۰۰بیمارســتان و ۵۰۰۰۰ تخت داریم 
و باید بهره وری بیشــتر داشــته باشــیم. نظارت بر 
بخش های غیردولتی جز برنامه اســت و قطعا ما 
هرچیــزی کــه خــارج از قانــون باشــد نمــی توانیم 
تحمــل کنیــم و درصورتــی بــا همــکاران خــارج از 
دولــت همــکاری می کنیــم که قانونــی عمل کنند. 

زیرمیزی خط قرمز ما خواهد بود.
عین اللهــی گفــت: در مــورد فســاد در حــوزه 
دارو و تجهیــزات، بــا تعییــن ریاســت جدید غذا و 
دارو، گفته شده است با عوامل فساد شناسایی 

و برخورد شود.
او افــزود: دررابطــه بــا تعــارض منافــع، هــر 
میثاق نامــه  یــک  می شــود،  منصــوب  کــه  مدیــری 
امضــا می کنــد کــه در بخــش خصوصــی فعالیــت 
شــدگان  انتصــاب   از  بســیاری  باشــد.  نداشــته 
ســوابق خصوصــی دارنــد اما مــا خط قرمزمــان این 
اســت کــه در زمانــی کــه مدیــر مــا می شــوند، باید 
تمام وقت باشــند و مشــکالت ما را حل کنند. برای 
اینکــه مدیــری را منصــوب کنیــم، بایــد ویژگی های 
مدیریتــی، علمــی و تخصصــی را در نظــر بگیریم و 
اینکــه وقــت کافی بگذارند. مــا افرادی که منصوب 
می کنیــم تــا ســه مــاه سرپرســت هســتند و ممکن 
اســت به ریاســت برســند و ممکن اســت نرسند و 
عملکرد آنها این را مشخص می کند. عملکرد برای 

ما مهم تر از حواشی است که ایجاد می شود.
عین اللهــی گفــت: طب ســنتی در کشــور ما 
در ســال ۸۴ بــه ابتــکار مــن و برخــی از همــکاران 

مــا ۸  و  ایجــاد شــد  وزارتخانــه  در  طــب ســنتی 
دانشــکده طــب ســنتی در کشــور داریــم و برنامه 
مــا تقویــت آن اســت. قطعــا موضــوع داروهــای 
گیاهــی و طبیعــی مــواردی اســت کــه بایــد توجــه 
ویژه ای به آنها داشــته باشیم. هم اشتغال ایجاد 
می کند و هم از منابع خودمان استفاده می کنیم 
و بــا اســتفاده از آن از واردات بی نیــاز می شــویم. 
جــز کارهــای ما تقویت طب ســنتی اســت و همه 
طب را یکی می دانیم، منتها باید مســتند باشــد و 

روش های علمی خودش را طی کند.
واکســن  عــوارض  بــا  رابطــه  در  افــزود:  او 
و مــرگ و میــر، یــک مطالعــه جهانــی درارتبــاط بــا 
آن وجــود دارد کــه تزریــق واکســن قطعــا از مرگ 
و میــر جلوگیــری می کند. در کشــور ما مطالعاتی 
انجــام شــده و ایــن مطالعــات را منتشــر خواهیم 
کــرد. بــه صورت شــایعه و غیرمســتند حرف هایی 
گفته می شــود، اما ما به محض اینکه واکســن را 

می زنیم ایمن نمی شویم.
عین اللهــی گفت: مــا بزرگترین صدمه را در 
آموزش خوردیم. بچه ها صدمات زیادی خورده اند 
و ســبک زندگیشــان به هم خورده است. در دنیا 
ایــن صدمــات ایجــاد شــده و بازگشــایی در اولین 
زمــان ممکــن بایــد انجــام بگیــرد. میــزان عــوارض 
چنــدان زیــاد نیســت و بیشــتر در ســنین باالتــر 
اتفاق می افتد و بازگشــایی را ســتاد کرونا تصمیم 

می گیرد. 
او درارتبــاط بــا اینکــه آیــا بــا کمبــود پزشــک 
مواجــه هســتیم، افــزود: مــا مشــکل اصلیمان در 
توزیع پزشک است و در برخی جاها تورم پزشک 
داریــم و جاهایــی پزشــک نداریــم. ایــن بــه قانون 
برمی گــردد. افــراد بایــد مدتــی زیرنظــر وزارتخانــه 
در مناطقــی کار کننــد و بعد از آن مخیر هســتند 

هرجایــی کار کنند. هرچــه امکانات محیطی بهتر 
شــود ماندگاری شــان بهتر خواهد شــد. برنامه ما 
این است که بومی گزینی را افزایش دهیم. ما این 
قــول را می دهیم که به اندازه زیرســاخت هایمان 
تعــداد پزشــکان را افزایش دهیم. چیزی که برای 
ما مهم است کیفیت افراد است زیرا این کیفیت 

آبروی ماست.
عین اللهــی درارتباط با طرح جوانی جمعیت 
کــه بــه تازگــی برای اجــرا ابالغ شــده، گفت: یکی 
از مشــکالت ما در ســال های اخیر این اســت که 
جمعیــت رو بــه پیری برود. ۱۲درصــد جمعیت ما 
را جمعیــت مســن تشــکیل می دهد. طــرح خیلی 
خوبی در مجلس تصویب شــد و ما زیرســاختهای 
مواردی که به عهده ما هستند را با قدرت انجام 

می دهیم.
مدیریــت  کمیتــه  بــا  رابطــه  در  افــزود:  او 
واکنش ســریع، وضع ما بســیار بهتر شده است. 
قبال وزیر ۳۵ مشاور داشت و ما آن مسئولیت ها 
را بــه معاون هــا داده ایــم. در رابطه بــا معاونت ها 
بســیار قوی تــر عمــل کردیــم و یــک کمیتــه علمــی 
بســیار قوی با افراد شــاخص ایجاد شــده اســت. 
کمیتــه علمــی هرچــه تصمیــم بگیــرد ما ملــزم به 
انجــام آن هســتیم. مــا بــه معاونان تاکیــد کردیم 
که درمقابل هر مساله تیم ها باید اعزام شوند و 

معاونان باید این کار را انجام دهند.
شــهید  طــرح  مجــری  گفــت:  عین اللهــی 
کشــور  وزارت  هوشــمند  قرنطینــه  و  ســلیمانی 
تــردد،  محدودیت هــای  بــا  ارتبــاط  در  هســتند. 
همــه دنیا به این ســمت می رونــد که خیلی افراد 
را محــدود نکننــد. االن ایــن اســمش محدودیــت 
هوشــمند اســت و درواقع محدودیت ها به شــرط 
واکسیناســیون برداشــته می شــود و هر کشــوری 

برای ورود کارت واکسن می خواهد.
او افــزود: در رابطــه با ارز ۴۲۰۰ تومانی، در 
اجــرا بــا این وضــع اقتصادی فعال چــاره ای نداریم 
ارز را نگــه داریــم. اگــر ایــن ارز را همین االن لغو 
کنیم داروها به طرز وحشــتناکی گران می شوند. 
الزم اســت کــه بــر روی آن کار شــود و شــاید در 
آینــده انجــام شــود، اما االن اصال ممکن نیســت. 
مخصوصــا بــرای بیمــاران خاص ایــن اتفاق ممکن 
افــراد  ایــن  بــرای  درمــان  هزینه هــای  و  نیســت 

خانمان برانداز می شود.
خــاص  فوق العــاده  دربــاره  افــزود:  او 
پرســتاران، بــه صــورت مکتــوب نظــر موافقمان را 
اعالم کرده ایم اما تصمیم گیرنده دیگر سازمان ها 
همــه  دارنــد.  مرحلــه  ســه  واکســن ها  هســتند. 
واکســن ها چــه فخــرا و چه رازی مرحلــه ایمنی را 
طی کرده اند و هیچ عارضه ای را گزارش نکرده اند 
و در مرحلــه اثرگــذاری هســتند. مــن بــه عنــوان 
وزیــر می گویــم که تمام واکســن های داخلی ما از 
بهترین هــا هســتند و خوبــی اش این اســت که ما 
انواع واکســن ها را در داخل کشــور داریم. غیر از 
اینهــا واکســن های دیگری وارد شــده اند اما هنوز 
مرحلــه اول را طــی نکرده اند. فکــر می کنم همین 
مقدار هم کافی است و به اندازه ۵ تا ۶ واکسن 

داخلی ممکن است کفایت کند.

به گفته معاون روابط کار وزارت تعاون،کار 
و رفــاه اجتماعــی پیشــنهادهای الزم بــرای ترمیــم 
حقــوق و دســتمزد کارگــران آماده شــده اســت تا 
بتوانیم مشکالت این قشر را به حداقل برسانیم.
به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
نشســت  نخســتین  در  رعیتی فــرد  علی حســین 
شــورای عالــی کار در دولــت ســیزدهم اظهــار کرد: 
بــا تاکیــد وزیــر تعاون بررســی های کارشناســی در 
زمینــه معیشــت و دســتمزد کارگــران انجــام شــده 

اســت، همچنیــن درصــدد هســتیم مباحث حقوق 
و دســتمزد و موضوع هــای دیگــر در زمینــه جامعه 
کارگــری و کارفرمایــی را بــر اســاس قانــون و نظــر 
شــرکای اجتماعــی حــل و فصــل کــرده و بــه نتیجه 

مطلوب برسانیم.
معــاون روابــط کار وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعی ضمن تشــریح مصوبه های شــورای عالی 
آیین نامــه  تمدیــد  کار، گفــت: نخســتین مصوبــه 
مســتثنی شــدن خــدام و کارکنــان بقــاع متبرکــه، 

مســاجد، حســینیه ها، تکایــا، مدارس علــوم دینی 
موقوفــه و موقوفــات عــام غیرتولیــدی از شــمول 

موادی از قانون کار بود.
به گفته رعیتی فرد، این آیین نامه به اســتناد 
ماده ۱۹۱ قانون کار در سال ۷۳ به تصویب هیات 
وزیــران رســیده که بر اســاس آن خــدام و کارکنان 
بقاع متبرکه دارای سه نفر یا کمتر نیروی انسانی 
)که در آخرین تمدید در ســال ۸۹ عبارت ســه نفر 
به پنج نفر اصالح شــد( شــاغل هستند، از شمول 

برخــی مــواد قانــون کار بــه مــدت پنج ســال معاف 
می شوند. این مقام مسئول ادامه  داد: با توجه به 
پایــان مهلت پنج ســال، این آیین نامــه با موافقت 
اعضا تمدید شــد که برای تصویب نهایی به هیات 

وزیران ارسال می شود.
او در تشــریح سایر مصوبه های شورای عالی 
کار اظهار کرد: پیشنهاد تبدیل کمک هزینه اقالم 
مصرفــی خانــوار کارگری از نقدی بــه غیرنقدی نیز 
مطرح شــد که با توافق اعضا، مقرر شــد پرداخت 

نقدی بُن کارگری مانند روال سال های قبل ادامه 
پیدا کند.

رعیتی فــرد ضمــن اشــاره بــه موضــوع اتمــام 
اجــرای طــرح اصــالح ســاختار شــرکت داروســازی 
»شــهید قاضی«، گفت: اصالح طرح ســاختار این 
واحــد تولیــدی بــرای حفــظ نیــروی کار و اشــتغال 
بــا موافقــت اعضــا تصویــب شــد و بــا توجــه بــه 
اجــرای کامــل ایــن طرح کارگران بــه محل کار خود 

بازگشتند.

اطالع رســانی  و  روابط عمومــی  مرکــز 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی در 
اطالعیــه ای دربــاره اظهــارات مطروحــه دربــاره 
کمبــود پزشــک در ایــران در مقایســه بــا ســایر 

کشورها توضیحاتی را ارائه کرد.
وزارت  اطالعیــه  متــن  در  گــزارش  بــه 
گــزارش  اســتناد  »بــه  اســت:  آمــده  بهداشــت 
ســازمان بهداشــت جهانــی کــه رویــت آن بــرای 
عمــوم مــردم امکانپذیر بوده، ســرانه پزشــک در 

ازای هــر ۱۰هــزار نفــر جمعیت در عــراق ۷ نفر، 
پاکستان ۱۲ نفر، سوریه ۱۳نفر، ایران ۱۶نفر  و 

ترکیه ۱۸نفر اعالم شده است.
البتــه اســتناد بــه آمارهای ســازمان جهانی 
بهداشــت، به علت خوداظهاری داده ها از سوی 
کشورها، نمی تواند قیاس خوبی برای کشورمان 

باشد؛ بسیاری از آمارها اشتباه است.
بسیاری از کشورها آمار بهورزان، اینترن ها 
و … را جــزء آمــار پزشــکان خــود می آورنــد. در 

مقایسه، باید عواملی همچون GDP کشورها را 
نیز در نظر گرفت و مقایسه  وضعیت ایران باید 
بــا کشــورهای هم تــراز، آن هــم بــا در دســترس 

بودن داده های صحیح صورت گیرد.
اگر قرار باشد به داده های سازمان جهانی 
بهداشــت اســتناد کنیــم، بــاز هــم وضعیــت مــا 
خــوب اســت، چــون طبــق اعــالم WHO، اگــر به 
ازای هر ۱۰هزار نفر، ۱۰پزشــک در کشــور وجود 
داشته باشد، شرایط مطلوب است که ما قطعا 

باالی ۱۰ پزشــک به ازای ۱۰ هزار نفر در کشــور 
داریم.

با این وجود و با توجه به افزایش پذیرش 
دانشجوی پزشکی از ۵۵۰۰ نفر در سال ۹۳ به 
۸۵۰۰ نفــر در ســال ۱۴۰۰ یعنــی رشــد پذیــرش 
حــدود ۵۵ درصــدی طــی ۷ ســال، بایــد منتظــر 
ماند تا این دانشجویان به تدریج فارغ التحصیل 
شــوند کــه ایــن خــود باعــث افزایــش چشــمگیر 

سرانه پزشک در ایران خواهد شد.

دانشــجوی  ۵۰هــزار  حاضــر  حــال  در  مــا 
پزشــکی در ســطح کشــور داریــم، در حالــی کــه 
طبــق آمــار نظام پزشــکی اکنون ۱۵۰هــزار نظام 
پزشــکی مختــص پزشــکان داریــم کــه برآوردهــا 
نشــان می دهــد حــدود ۱۱۰-۱۰۰هزار نفــر از این 
پزشــکان در کشــور حضــور دارنــد؛ یعنــی تا ۷-۶ 
سال آینده، به میزان نصف پزشکان موجود در 
کشــور به تعداد پزشــکان کنونــی اضافه خواهد 

شد.«

معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت بــا عنوان 
این مطلب که واکســن کرونا رایگان است، عنوان 
کــرد کــه هــدف مــا صیانــت از ســالمت و تشــویق 

مردم به واکسیناسیون است.
بــه گــزارش خبرگــزاری وبــدا، کمــال حیــدری، 
توضیحــی دربــاره مصاحبــه خــود بــا مضمــون اینکه 
قــرار بــوده واکســن کرونــا پولــی شــود، ارائــه کرد و 
افــزود: واکســن کرونــا رایگان اســت و هدف دولت 

سیزدهم، تأمین سالمت مردم است.

معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت اظهــار کرد: 
بیان نکردن کامل مطلب از سوی بنده، دلیل ایجاد 
ابهــام در مــورد رایــگان بودن واکســن کرونا بوده که 
باعث برداشت های گوناگونی در رسانه ها شد. تمام 
دغدغــه و تــالش در مصاحبــه ام، صیانت از ســالمت 

مردم و تشویق جامعه به واکسیناسیون بود.
او افــزود: تحقیقــات علمــی در حوزه هــای 
گوناگون و متعدد ثابت کرده که واکسیناســیون 
نقــش بســیار اثرگــذار و چشــمگیری در کاهــش 

میزان بستری ها و جلوگیری از مرگ و میر ناشی 
از بیمــاری کرونــا دارد امــا متأســفانه بــه دلیــل 
برخــی تبلیغــات ســوء و منفــی، شــاهد کاهــش 
و  واکسیناســیون هســتیم  بــه  مــردم  اســتقبال 
همین امر هم ما خادمان ملت در حوزه سالمت 

را نگران کرده است.
معاون بهداشــت وزارت بهداشــت تاکید کرد: 
تمام هم و غم و تالش ما تشویق و ترغیب جامعه 
برای مشــارکت در واکسیناسیون، مدیریت کرونا و 

حفظ جان و ســالمت مردم عزیز ایران است.
حیــدری گفــت: خدمتگــزاری بــه ملــت بــزرگ 
ایــران افتخار اســت و مردم ولی نعمت ما هســتند. 
مجــدداً از همــه مــردم درخواســت می کنــم که برای 
مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا و حفــظ ســالمت خــود و 
عزیزان شــان، حتماً در واکسیناســیون شرکت کنند 
تــا شــاهد مدیریــت کرونــا، رونــق کســب و کارها و 
اقتصــاد کشــور و نیــز بازگشــت ســالمتی و لبخنــد 

دوباره در سراسر کشور باشیم.

تخصیص  ۶هزار میلیارد 
تومان اعتبار به مدرسه سازی 

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
کشور اعالم کرد که در هفت ماهه نخست سال جاری 
۶هزار میلیارد تومان اعتبار به مدرسه ســازی تخصیص 

یافت.
 بــه گــزارش مرکــز اطالع رســانی و روابــط عمومــی 
وزارت آمــوزش و پــرورش، مهرالــه رخشــانی مهر با بیان 
ایــن کــه در حــوزه فضا و تجهیزات آموزشــی مســئولیت 
کار برعهده ســازمان نوســازی مدارس اســت، افزود: در 
طــول بیش از ۴۵ ســال گذشــته اقدامــات قابل توجهی 
در فراهــم آوردن زیرســاخت های آموزشــی انجــام شــده 
است که از آن جمله می توان از رشد ۳.۵ برابری سرانه 
فضای آموزشی نسبت به قبل از انقالب اسالمی یعنی 
از ۱.۵متــر مربــع در ســال ۱۳۵۷، بــه ۵.۲۱ مترمربــع به 

ازای هر دانش آموز نام برد.
او خاطرنشــان کــرد: عالوه بر ایــن تالش هایی در 
زمینــه مقاوم ســازی و ایمن ســازی فضاهــای آموزشــی 
آمــار  طبــق   ۱۳۸۲ ســال  در  اســت.  گرفتــه  صــورت 
۷۰درصــد فضاهــای آموزشــی کشــور دچــار فرســودگی 
بــود، یعنــی فضاها ایمن نبودند و نیاز به ایمن ســازی، 
مقاوم ســازی و بازســازی داشــتند امــا در ســال ۱۳۹۵ 
ایــن آمار برعکس شــد به طــوری که ۳۰درصد مدارس 

بود. غیراستاندارد 
رئیس ســازمان نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس 
کشــور ادامــه داد: از ســال ۱۳۹۵ تاکنــون نیز بــا ارتقای 
آمــار فضاهــای آموزشــی اســتاندارد، تنهــا ۱۹.۵درصــد 
فضاهای آموزشــی کشــور نیازمند تخریب و بازســازی و 
مقاوم ســازی اســت کــه از ایــن تعداد تنهــا ۶.۵ درصد از 

این فضاها نیاز به تخریب و بازسازی دارند.
رخشــانی مهر گفــت: بــا گذشــت هفت مــاه از آغاز 
ســال جــاری بیــش از ۶هزار میلیــارد تومــان اعتبار برای 
ســاخت، توســعه و تجهیز فضاهای آموزشــی تخصیص 

گرفتیم.
او ادامــه داد: ۴۳۰ میلیــارد تومــان از ایــن اعتبــار 
بــرای تهیــه تجهیــزات هنرســتان ها اختصــاص یافــت که 
۵۰درصــد ایــن اعتبار بــه تجهیز هنرســتان های دخترانه 

اختصاص داده شده که بی سابقه است.
رخشــانی مهر تاکیــد کــرد: نگاهــی کــه بــه مســئله 
از  فــارغ  داریــم  آموزشــی  عدالــت  توســعه  و  آمــوزش 
جنســیت و اتفاقــاً حساســیت بیشــتر بــه ســمت فراهم 
آوردن امکانات آموزشی بیشتر برای دختران دانش آموز 
اســت تــا هیچ کــس به خصــوص در مناطق دوردســت و 
مقاطــع باالتــر تحصیلی به دلیل کمبود محیط آموزشــی 

از ادامه تحصیل بازنماند.

وزیر بهداشت: کشورهای همجوارمان در موج ششم قرار دارند

واکنش معاون وزیر 
بهداشت به پولی 
شدن واکسن کرونا

توضیحات وزارت بهداشت درباره کمبود پزشک در ایران 

پیشنهاد ترمیم حقوق و دستمزد کارگران آماده شد


