
نیلوفر جمالی

کــه  اســت  چالشــی  خشکســالی 
سال هاســت با آن مواجه هســتیم و نگرانی 
از بی آبــی بــه ویــژه در جنــوب کشــور باعــث 
کوچ به ســمت شهرهای شــمالی ایران شده 
اســت؛ امــا عــاوه بــر تاثیــر خشکســالی بــر 
اســتان خوزســتان ســوءمدیریت هم طبعات 
خشکســالی را چنــد برابــر کــرده اســت. ایــن 
موضــوع باعــث شــده اســت تــا مردم ســاکن 
در ایــن اســتان تنهــا عامــل اصلــی مشــکات 
زیســتی و کشــاورزی خــود را  احــداث »ســد 
گتونــد« بــا ذهنیــت شــوری بــه دلیل بســتر 

نمکی مسیر بدانند.
در  بارندگی هــا  میانگیــن  بــه  توجــه  بــا 
واقعیتــی  »خشکســالی«  اخیــر،  آبــی  ســال 
انکارناپذیــر خواهــد بــود. ایــن روزهــا بیش از 
1500 روســتا در اســتان خوزســتان در تنــش 
آبــی بــه ســر می برنــد کــه نــه تنهــا ســاکنان 
خوزســتان، بلکه محیط زیســت استان را هم 

به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
بــه  جامعــه  نــگاه  کــه  دیــد  بایــد  امــا 
خشکســالی های اخیر چگونه است؟ بسیاری 
از مردم معتقدند که ســد گتوند متهم ردیف 
اول خشکســالی های اخیــر اســت؛ چرا که در 
مســیر ایــن ســد، کوهــی از نمــک وجــود دارد 
که باعث شور شدن آب و در نهایت خشکی 

درختان و مزارع شده است.
ایــده اولیــه بــرای احــداث ایــن ســد در 
ســال های 1340 بــا ورود اولیــن کنسرســیوم 
به ایران و بررســی پتانســیل های آبی کشــور 
شــکل گرفــت؛ امــا به دلیــل همزمانــی اجرای 
آن بــا ایده هــای ناموفــق دولت هشــتم و نهم 
ذهنیت هــای منفــی دربــاره آن بــه اوج خــود 
رســید. ناگفته نماند که وجود کوه شــازند در 
مســیر سد نیز بی تاثیر در ذهنیت های منفی 

نبود.
 1300 از  بیــش  احــوال،  ایــن  همــه  بــا 
کــه  دارد  وجــود  ســد  ایــن  در  دقیــق  ابــزار 
فشــارها،  انحراف ســنجی،  نشست ســنجی، 
افزایــش و کاهش طــول، ترازهای آب و ... را 

اندازه گیــری می کند و چاه های 
مشاهده ای نشان می دهد که 
آب همــه آنهــا ســالم اســت و 
تاکنون اطالعات آنها نشــان از 
پایــداری و مثبــت بودن کنترل 

این سد دارد.
مشــاهدات  همچنیــن 
 EC عینــی نشــان می  دهــد کــه
یــا همــان مقــدار امــالح هادی 

موجود در آب یا مقدار شوری محلول غذایی 
از ابتدا تا انتهای سد از ثبات برخوردار است 
و عدد 785 را نشان می دهد که از حد نرمال 
پایین تــر اســت. حتــی ایــن عــدد در کنــار کوه 
شــازند )معروف به کوه نمک( هم ثابت بود. 
یکــی از دالیلــی کــه اکثریــت ایــن کــوه را کوه 
نمک می دانند این اســت که ظاهر آن ســفید 
رنــگ اســت؛ امــا زمانــی کــه به آن دسترســی 
پیــدا مــی کنیــد متوجــه می شــوید کــه حجــم 
باالیــی از ایــن کــوه از آهــک تشــکیل شــده 

است. 
زمان احداث سد و پیش از آبگیری برای 
جلوگیــری از مشــکالت احتمالــی میزان نمک 
این کوه الیه ای از پتوی رسی به ضخامت 5 
تا 10 متر روی شــازند کشــیده شــد تا نمک ها 
بــا آب درگیــر نشــوند و در نهایــت الیــه ای از 
ســنگ هم روی آن کشــیده شد که از شسته 

شدن آن جلوگیری شود.
اکنون 14 چاه مشاهده ای در کنار گتوند 
وجــود دارد کــه به صورت دائمــی اندازه گیری 
می شوند و کیفیت آنها با کیفیت آب دریاچه 
برابر اســت به این معنی که با EC زیر 1000 
هســتند و از کیفیــت باالیــی برخوردارنــد؛ در 
واقع هیچ آلودگی نمکی و مواد اضافه در آن 

دیده نشده است.
بســیاری بر این باورند که علت خشکی 
ســد  ایــن  شــور  آب  آبــادان،  نخلســتان های 
اســت؛ در حالــی کــه عــالوه بــر مقاومــت این 
درختان در مقابل آب شور و گرما، نخل های 
آبــادان 380 کیلومتــر از ســد گتونــد فاصلــه 
دارد و از شــروع ســد تا 200 کیلومتر پایین تر 

خشک شــده ای  درخــت  هیــچ 
دیده نمی شود. 

ایــن مــوارد در حالیســت 
کــه وقتــی EC آب را از مســیر 
دز،  انتهــای  عقیلــی،  شــور 
پــل اهــواز، پــل بهمنشــیر و... 
اعــداد  می کنیــد  اندازه گیــری 
و ارقــام بســیاری بــاال و گاهــی 
از 2 هــزار تــا 5 هزار را نشــان 
می دهــد. دلیــل اصلــی ایــن موضــوع ورودی 
و  صنعتــی  شــهری،  فاضالب هــای  متعــدد 
کشــاورزی به رودخانه کارون است که باعث 
ایجــاد بــوی بســیار بــد و آلودگــی آن شــده 

است.
پیــاز  و  هویــج  کشــتزارهای  گتونــد  در 
بسیاری مشاهده می شود که در صورت شور 
بودن آب آن منطقه یا توان رشــد نداشــته یا 
مــزه ای متفــاوت به خود می گرفتند. بســیاری 
از کشــاورزان آن منطقــه می گویند: مشــکلی 
در زمینــه کشــت ندارنــد؛ امــا برخــی نیــز از 
شــوره زدن آب می گوینــد. ایــن مشــکل، بــه 
دلیــل ذهنیــت منفی ای که قبال به آن اشــاره 
شــد، انگشت اتهام کشاورزان را مستقیم به 
ســمت گتوند می برد و آن را متهم ردیف اول 
می خوانند؛ اما مشکل منطقه بیش از چیزی 
است که فکر می کنند، فاضالب هایی که وارد 
آب شــده اســت و در نهایت به کشتزارها می 
رســد از جمله مشــکالت اولیه محیط زیستی 
اســت و خشکســالی نیز به آن دامن می زند. 
این در صورتی است که فاضالب ها در جهان 
یــک منبــع انرژی هســتند و در صــورت آماده 
بــودن زیرســاخت ها، بــا تصفیــه آنهــا هــم از 
آلودگــی محیــط زیســت جلوگیری می شــود و 
هم به میزان انرژی تولید کمک خواهد کرد.

در میان تمام هجمه های به وجود آمده 
بد نیست اطالعاتی هم درباره وضع این سد 
ارائــه شــود. بــر روی رودخانــه بــزرگ کارون، 
سدهای کارون 4، کارون 3، مسجد سلیمان، 
شــهید عباســپور و گتوند ساخته شده است؛ 
امــا بــر روی رودخانه بزرگ دز، تنها ســد دز و 

بر روی رودخانه بزرگ کرخه که در باالدست 
حوضــه آبریــز آن ســد ســیمره احداث شــده، 
ســد کرخه ســاخته شده اســت. و حاال گتوند 
بعــد از کرخه دومین ســد بزرگ ایران اســت. 
حجــم دریاچــه گتوند در زمان پیک 5 میلیارد 
و 100 متر مکعب است و در شرایط نرمال 4 
میلیــارد و 700 متــر مکعــب را پــر می کند. از 
انجــا که میــزان ذخیره آب تابعــی از بارندگی 
اســت، ایــن ســد در حــال حاضــر 2 میلیارد و 
200 میلیــون متــر مکعــب آب دارد کــه بــرای 
فصل حاضر شــرایط بســیار عالی اســت. این 
حجم آب یک اطمینان خاطر برای زمین های 

پایین دست ایجاد کرده است. 
از  ســد  ایــن  بنــد  آب  دیــوار  همچنیــن 
بتــن و پالســتیک اســت تــا مــوج آن با حرکت 
زمین همخوانی داشــته باشــد و دچار مشکل 
نشود. در واقع یک الیه ژئوممبران که عایقی 

پلیمری است در آن به کار رفته است.
الزم به ذکر است که همه سدها نشتی 
دارنــد و ایــن ســد نیــز از این قاعده مســتثنی 
نیســت. حجــم نشــتی تابعی از حجــم مخزن 
اســت و هرچــه مخــزن بزرگتر باشــد، نشــتی 
نیــز بیشــتر اســت. اکنــون نشــتی ســد گتوند 

حدود 100 لیتر بر ثانیه است. 
نیــز  گتونــد  آبــی  نیــروگاه  ظرفیــت 
آن  از  اســتفاده  کــه  اســت  مــگاوات   1000
بــه درخواســت وزارت نیــرو بســتگی دارد تــا 
مشخص شود چند واحد از این نیروگاه وارد 
مــدار شــود. البته فصــل حاضر زمــان اورهال 
ســالیانه نیروگاه اســت و معمــوال واحدها به 
صورت تکی از مدار خارج می شوند و پس از 

تعمیرات دوباره به مدار باز می گردند.
بــه نظــر مــی رســد، ســد گتونــد بیشــتر 
از زیان هایــی کــه اذهــان عمومــی را پریشــان 
کــرده برای کشــور و منطقه مفید واقع شــده 
و نــه تنهــا به کشــاورزی لطمه ای نزده بلکه با 
تامین آب در فصل گرما از کاهش سطح زیر 
کشــت جلوگیــری کرده اســت و بــا تولید برق 
مــورد نیــاز تــا جای ممکن به شــبکه برق برای 

قطعی های مکرر کمک رسانده است. 

ترجمه: محمود نواب مطلق

ترقی خــواه  جنــاح  مخالفــت  رغــم  بــه 
حــزب دموکــرات به دلیــل تقاضــای اختصاص 
۱۷۵۰ میلیــارد دالری بــه برنامه های اجتماعی 
 ۱۲۰۰ اختصــاص  آمریــکا  کنگــره  اقلیمــی،  و 
میلیارد دالر برای برنامه های زیرساختی مورد 
تقاضــای جــو بایدن، رئیس جمهــوری آمریکا را 
تصویــب کــرد. مجلــس نماینــدگان آمریــکا در 
بودجــه  ایــن  نوامبر)۱۴آبــان(  پنجــم  شــامگاه 
بــرای ســرمایه گذاری های بســیار گســترده  را 
در برنامه هــای زیرســاختی از جملــه بازســازی 
جاده هــا و پلهــا و افزایش پهنــای باند اینترنت 

تصویب کرد. 
دموکراتهــا 218 رأی بــرای تصویــب ایــن 
برنامه نیاز داشتند که پس از مذاکرات فشرده 
توانســتند بــا 228 رأی موافــق در مقابــل20۶ 
رأی مخالــف آن بــه دســت آورنــد. در نهایــت، 
اختصــاص 1200میلیــارد دالر بــه برنامه هــای 

زیرســاختی بایــدن، بــا 13 رأی 
بــه تصویــب  جمهوری خواهــان 

رسید.
بودجــه  ایــن  تصویــب 
در  شــکاف  ایجــاد  بــه  منجــر 
حــزب دموکــرات شــده اســت. 
حــزب  ایــن  ترقی خــواه  جنــاح 
برنامه هــای  داشــت  نظــر  در 
زمینه هــای  در  دیگــری  وســیع 
زیســت محیطی و اجتماعی  به 

نــام »قانــون بازســازی بهتــر» بــه ارزش 1750 
میلیارد دالر به تصویب برساند. از این رو شش 
نماینــده دموکرات از جنــاح چپ حزب از دادن 
رأی موافــق به برنامه های بایدن امتناع کردند. 
نانســی پلوســی، رئیــس مجلــس نماینــدگان 
آمریکا، قصد داشت هر دو برنامه دموکرات ها 
را بــه رأی بگــذارد؛ اما بــه دلیل مخالفت جناح 
میانــه روی حزب دموکرات با برنامه های قانون 

بازسازی بهتر به دلیل مشخص 
نبــودن دقیــق بودجه بنــدی آن، 
از ایــن تصمیــم منصــرف شــد. 
مخالفان برنامه قانون بازسازی 
بهتر از دفتر بودجه بندی کنگره 
خواســتند در خصــوص بودجــه 
مــورد درخواســت ایــن  قانــون 
بیشــتر بررســی کنــد. بــه جــز 
شــش نماینده ترقی خواه حزب 
دموکــرات کــه خواهان تصویب 
فوری قانون بازســازی بهتر بودند بقیه اعضای 
این حزب خواســتار بررسی بیشتر آن در دفتر 
بودجــه کنگــره و طــرح آن در مجلــس در 15 

نوامبر )24آبان( بودند. 
برخــی دموکرات هــا  و  جمهوری خواهــان 
درباره میزان بودجه درخواستی برنامه های جو 
بایدن ابراز نگرانی کرده اند. دفتر بودجه کنگره 
در ماه فوریه)بهمن گذشــته( باهشــدار درباره 

کســری بودجه اعالم کرده بود کســری بودجه 
به تدریج تا سال 2024 )1403( کاهش خواهد 
یافت و به ۹05 میلیارد دالر خواهد رسید؛ اما 
مجــددا تــا ســال 2031 )1410( افزایش می یابد 
بــه 1۹00 میلیــارد دالر خواهــد رســید. در ایــن 
تاریــخ میــزان بدهی به تولیــد ناخالص داخلی 
بــه باالتریــن حــد تاریخــی خــود یعنــی107/2 
درصــد خواهــد رســید. میــزان کســری بودجــه 
آمریــکا در ســال 2021 )1400( بــرای دومیــن 
بــار از جنــگ جهانی دوم بــه باالترین حد خود 
رســیده اســت. میــزان بدهی هــای ایــن کشــور 
بــه رقــم 28هــزار میلیارد دالر رســیده اســت و 
قانونا نباید از این مقدار بیشتر شود. با فشار 
بانک مرکزی آمریکا، کنگره به دنبال ســازوکار 
افزایش ســقف بدهی های دولت آمریکاســت. 
ایــن ســقف از ســال 1۹۶0)133۹( تا کنون 80 

بار تغییر کرده است.
منبع: راشاتودی
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هوالرزاق

بدترینکالهبرداریهای
بازارارزهایدیجیتال

ترجمه: سلیم حیدری

ارزهــای  ظهــور 
دهــه  در  رمزنگاری شــده 
مالــی  دنیــای  گذشــته، 
قــرار  تاثیــر  تحــت  را 
طــوری  بــه  اســت؛  داده 
در  نفــر  میلیون هــا  کــه 
تــاش بــرای پیوســتن به 
و  رمزنــگاری«  »جنــون 

کســب درآمــد آســان، کیف پول هــای مجازی بــرای خود 
باز کرده اند.

امروزه بازار کریپتوکارنسی )رمز ارزها( مورد بررسی 
امنیتــی شــدید در سراســر جهــان قرار گرفته اســت. این 
اتفــاق زمانــی افتاد کــه بازار ارز دیجیتــال به یک صنعت 
بــزرگ تبدیــل و از تمــام مناطــق جهــان بــرای اســتخراج 
اســتفاده شــد. همچنیــن صرافــی  ارزهای دیجیتــال برای 
IPOها باز شــد و ســرمایه گذاران بزرگ ناگهان به ســمت 

تجارت کریپتو چرخش کردند.
بــا ایــن حــال، در حالــی کــه کریپتوهــا به دنبــال به 
خــود  مصرف کننــدگان  نــزد  مشــروعیت  آوردن  دســت 
هســتند، مجرمان ســایبری نیــز جذب این بازار شــده اند 
و پول ســرمایه گذاران را کالهبرداری می کنند. راشــاتودی 
کالهبرداری هــای  بدتریــن  از  برخــی  بــه  کوتــاه  نگاهــی 

رمزنگاری در چند وقت اخیر داشته است. 

بیت  کانکت
بیــت  کانکــت به عنــوان یک پلتفرم منبــع باز )اوپن 
سورس( ایجاد شد و از همان روز اول وجودش مشکوک 
بــه ایــن بــود کــه یــک طــرح پونــزی اســت؛ زیــرا ســاختار 
بازاریابی چندسطحی داشت و پرداخت های باالی حدود 

1 درصد روزانه بهره مرکب ارائه می کرد.
طرح پونزی به نوعی سرمایه پذیری فریبکارانه گفته 
می شــود. در این ترفند ســودهایی که به ســرمایه گذاران 
برگردانــده مــی شــود، از بهره هــای متعــارف به طــرز غیر 
عــادی باالتــر اســت؛ امــا بــه جــای آنکه ســود یادشــده از 
فعالیــت اقتصــادی واقعــی به دســت آمده باشــد، از پول 
ســرمایه گذارا یــا از پــول دیگــر ســرمایه گذاران پرداخــت 
می کند. مدیران پلتفرم صرافی محبوب ارزهای دیجیتال 
که به طور ناشــناس اداره می شــد در ژانویه 2018 پس از 
بازپرداخت ســرمایه گذاری  کاربران در بیت  کانکت کوین 
)BCC( آن را تعطیــل کردنــد. ارزش BCC کــه زمانــی در 
بین 20 توکن موفق ارزهای رمزنگاری شده در جهان قرار 
داشــت، از باالترین ســطح قبلی که نزدیک به 500 دالر 

بود به زیر 1 دالر سقوط کرد.
در اوایــل ســال جــاری، کمیســیون بــورس و اوراق 
بهــادار ایــاالت متحــده )SEC( از بیت کانکــت و بنیانگذار 
آرکارو  گلــن  عــالوه  بــه   کومبانــی،  آن ســاتیش  هنــدی 
آمریکایــی، کــه به عنــوان مــروج اصلــی بیت کانکــت در 
ایــاالت متحــده خدمــت می کرد، و شــرکت فیوچــر مانی، 
شــرکتی که آرکارو برای جذب مردم ایجاد کرد، شــکایت 
کرد. SEC ادعا کرد که بیت کانکت در مجموع 2 میلیارد 
دالر از سرمایه گذاران آمریکایی کالهبرداری کرده است.

پاس توکن
پــالس توکــن کــه در آوریــل 2018 راه انــدازی شــد، 
یک طرح پونزی بود که عمدتاً ســرمایه گذارانش چینی و 
کــر ه ای بودند. ســازندگان آن همچنیــن یک توکن اضافه 
دیگــر بــه نــام پــالس راه انــدازی کردنــد. پــالس توکــن به 
کاربــران کیف پــول رمزنگاری خــود، پرداخت های ماهانه 

ارائه می داد.
ارزش کل ارزهــای دیجیتــال جــذب شــده توســط 
پــالس توکــن بیــن 2 تــا 2.۹ میلیــارد دالر گــزارش شــده 
اســت. گمانــه زنی هــا بــر ایــن بــود کــه فــروش ارزهــای 
دیجیتــال از پــالس توکــن دلیــل افــت قیمــت بیت کویــن 

بوده است.
سال گذشته، وزارت امنیت عمومی چین اعالم کرد 
کــه 27 »مظنون اصلی جنایتکار« و 82 عضو »کلیدی« 
پالس توکن دســتگیر شــده اند. بعدها سرکردگان مرتبط 

با این طرح به دو تا یازده سال زندان محکوم شدند.

آی فان و پین  کوین
آی فــان و پیــن کویــن را گروهــی از کالهبــرداران 
ویتنامــی تأســیس کردند. آنان از شــرکتی بــه نام مادرن 
تــک بــه عنوان پیشــرو اســتفاده کردند و ادعــا کردند که 
پروژه ها در هند و ســنگاپور شــکل گرفته اند. آنها از این 
شرکت برای برگزاری رویدادهای بزرگ در سراسر کشور 
اســتفاده و میلیون هــا دالر ســرمایه در عــرض چنــد مــاه 

جمع کردند.
این شرکت ادعا کرد که افراد مشهور از آن حمایت 
می کنند. بسیاری از آنها از یک پلت فرم رسانه اجتماعی 
اســتفاده می کردند که ظاهراً توســط توکن ها پشتیبانی 
می شــد. گفتــه می شــود کــه توکن هــای آی فــان و پیــن 
کویــن بــه »ایجــاد پــل« بیــن ســتاره ها و طرفدارانشــان 
کمــک می کننــد. ایــن طــرح وعــده بازگشــت ماهیانه 48 
درصــدی ســرمایه گذاری اولیــه را مــی داد. پــس از اینکــه 
برخــی از افــراد مشــهور ادعــا کردنــد کــه از تصاویــر آنهــا 
بــدون رضایــت آنها اســتفاده می شــود و گفتند آنها هیچ 
ارتباطــی بــا آی فان یا پین کوین ندارند، این طرح از بین 
رفت. هنگامی که خزانه شرکت در مجموع ۶۶0 میلیون 
دالر جمــع آوری کرد، بنیانگذاران ناپدید شــدند و پلتفرم 
بــه درخواســت های تماس پاســخ نداد. طبــق گزارش ها، 
نزدیــک بــه 32هــزار نفر پول خــود را در این کالهبرداری 

از دست دادند.
کریپتوکارنســی ها در عمــر کوتــاه خــود، نوســانات 
متعددی را با یک ســری افزایش و افت چشــمگیر نشــان 
داده اند. آنها ســرمایه گذاران را به امید به دســت آوردن 
ثروت جذب می کنند. اما بی ثباتی و فقدان مقررات آنها 
را بــه ســرمایه گذاری خطرناکــی تبدیل می کنــد که گاهی 

کل پس انداز افراد را به خطر می اندازند.
منبع: راشاتودی

سازندگانگوشیهای
همراهدرآستانهرهایی

ازالزامبهعرضههدفون
رایگاندرفرانسه

هدفــون  عرضــه 
رایــگان بــا گوشــی تلفــن 
اجبــاری  دیگــر  همــراه 
نیســت و ســازندگان ایــن 
گوشــی ها الزامــی در ایــن 

باره نخواهند داشت.
طرحــی  براســاس 
کــه در ســنای فرانســه بــه 
پیشــنهاد ســناتور پاتریک 

شــز در خصوص کاهش آثار زیســت محیطی دیجیتالی به 
تصویــب رســیده اســت از این پس ســازندگان گوشــی های 
تلفــن همــراه ملــزم بــه تولیــد هدفــون رایــگان بــرای آنهــا 
قانــون  براســاس   )138۹(2010 ســال  از  بــود.  نخواهنــد 
گرونل2، گوشی های تلفن همراه به شرط داشتن تجهیزات 
جانبی برای جلوگیری از آثار ســوء انتشــار اشــعه های رادیو 
الکتریکــی بــر مغــز انســان اجــازه فــروش داشــتند؛ امــا  از 
ایــن پــس ســازندگان گوشــی های تلفــن همــراه صرفــا باید 
امــکان خریــد هدفون های متناســب با گوش  هــای تولیدی 
خودرا فراهم کنند و به تولید و فروش همزمان آن گوشی 
ملــزم نیســتند. بــه این ترتیــب دوره اســتفاده از هدفون به 
پایــان نرســیده اســت، بلکــه عرضــه همزمــان آن با گوشــی 
دیگــر اجبــاری نیســت. دلیــل ایــن امــر جلوگیــری از اتــالف 
منابع اســت.  به نظر ســناتور پاتریک شــز » تولید اجباری 
هدفون هــای بی ســیم و باســیم حتــی بــا بهتریــن کیفیت و 
داشــتن بــازار درحــال توســعه صرفــا یک نــوع اتــالف منابع 
اســت.« بــه عقیــده او، دالیــل توجیهــی برای ســالمت مغز 
انسان در استفاده از هدفون برای توجیه اتالف منابع کافی 
نیســت.  او می گوید:» مراجع بهداشــتی از جمله ســازمان 
جهانــی بهداشــت تاکنــون هیــچ ارتبــاط مشــخصی میــان 
آثارسوء انتشار اشعه های رادیو الکتریکی گوشی های تلفن 
همــراه و آســیب های مزمــن بــر بــدن و مغز انســان گزارش 
نکرده انــد. از ســوی دیگرهیــچ دلیلــی بر وجــود ارتباط میان 
عرضه رایگان و اجباری هدفون ها و حفظ سالمتی کاربران 
از آثار ســوء گوشــی های تلفن همراه وجود ندارد.«  مرحله 
بعد تصویب این طرح به شکل یک قانون در مجلس ملی 
فرانســه اســت. حال بایــد دید آیا با ایــن کار تولیدکنندگان 
گوشی تلفن همراه قیمت آن را کاهش خواهند داد یا نه.

منبع: فیگارو

نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا)راست( و جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا
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طرحهایعجیب
ازطراحانغریب

سکینه مهرایی

نــرخ  کــه  حالــی  در 
از  هــم  آن  خــودرو  خریــد 
نــوع پراید بــه 1۶0 میلیون 
مجلــس  اســت،  رســیده 
محترم از طرح یارانه خرید 
دوم  فرزنــد  بــرای  خــودرو 

رونمایی کرده است.
در اینجــا حــل بحران  

به طرز شــگفت انگیزی مدیریت می شــود وگویا مسئوالن از 
خــط فقــری کــه دو برابر شــده اســت، جور دیگری برداشــت 
می کنند و ظاهرا، جز بدهکار کردن خانواده ها برای داشتن 
یک سر پناه استیجاری با وام هایی که حتی بخشی از هزینه 
مسکن را جبران نمی کند یا امکان داشتن یک  وسیله نقلیه، 
یا تهیه کاالی ضروری و حتی خرید ارزاق روزانه با کارت های 

اعتباری، راهکار بهتری  ندارند.  
اگر از همه این موارد بگذریم آیا متولیان امور راه حلی 
برای سالمت و بهداشت جسمی و روانی والدینی که نقش 
اساســی در تربیــت فرزنــدان رادارند، یافته انــد؟ آیا فراموش 
کرده اند که  یکی از ویژگی های جامعه سالم و توسعه یافته 
همین اصل سالمت و بهداشت، رفاه و امکانات متناسب با 
زمان و تعلیم و تربیتی بر اساس دستاوردهای روز دنیاست؟
طبق آخرین آمار موجود حدود 4 میلیون زوج ایرانی به 
لحاظ جسمانی  قادر به فرزند آوری نیستند؛ همچنین آمار 
طــالق و افــراد مجــرد در جامعه بیــش از آمــار ازدواج و افراد 
متاهل جوان  اســت. به نظر می رســد تامین هزینه باروری  
بــرای افــراد نابارور یــا هزینه های مســکن و ازدواج یا امنیت 
شــغلی افــراد بــه نحوی تامین شــود که از عهــده هزینه یک 
خانــواده متوســط برآیــد، به مراتــب راهکارهــای مفید تری از 
طرح تخصیص بدون قرعه کشی خودرو است که خانواده ها 

را بیشتر مقروض و درمانده می کند.
امــروزه عــالوه  بــر تامیــن هزینه هــای اولیــه و معاش، 
تعلیم وتربیت و بهداشــت و ســالمت کودک، مسئله محیط 
زیســتی کــه کودک در آن پــرورش می یابد هم حائز اهمیت 
اســت. سیاســتمداران برای جامعه امن و سالم چه راه حلی 
داشــته اند و دارنــد ؟ خطرهایــی کــه جــان نــوزادان و مــادران 
باردار را تهدید می کند آیا برطرف شــده اســت؟ کافی اســت 
آمــار ســقط جنیــن کــه ناشــی از  امــواج مخابراتــی و فقــدان 
امنیــت غذایی  اســت مــورد توجه قرار گرفته شــود آن وقت 
بــه خوبی روشــن میشــود کجاها باید هزینه کــرد تا کابوس 

جامعه پیر، گریبانگیرمان نشود.
بــه طــور کلــی افزایــش تولیــد در هر موضوعــی باید با 
برنامه ریزی و هدفمندی انجام شــود، آیا مســئوالن امر برای 
بعد از تولید، ارزشمندترین موجود، یعنی انسان،  برنامه ای 
موثــر دارنــد؟ یا فقط در همین حد، برنامه های خود را کافی 

می دانند.
ای کاش مجلسیان فکری بکر به حال محیط زیست، 
تــورم، شــغل، ازدواج و رفــاه جامعــه می کردنــد آنــگاه بــدون 
رونمایــی از یارانه هــای کذایــی مــی دیدنــد که فرزنــد آوری از 
عالیــق ذاتی و غرایز آدمی اســت، نیــازی به اجرای طرح های 

شگفت انگیزشان ندارد.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:
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کمالی، مشاور اتحادیه 
مرغداران گوشتی: کمبود 

عرضه مرغ با نرخ مصوب 
ارتباطی به تولید ندارد

بهگفتهمشاورارشداتحادیهمرغدارانگوشتی،اکنون
درهمهمغازههامرغبانرخمصوبدولتیوجودندارد

کهاینموضوعارتباطیبهکمبودتولیدندارد.
اینکــه  بیــان  بــا  سروســتانی  کمالــی  محمدعلــی 
کمبــودی در عرضــه مــرغ نداریم؛ به باشــگاه خبرنگاران 
جوان گفت: با توجه به آنکه ۴۰درصد هزینه های تولید 
اعــم از ذرت و کنجالــه بــا نــرخ مصــوب و مابقــی از بازار 
آزاد تامین می شــود؛ بنابراین نمی توان برای مدت زمان 
۸مــاه قیمــت را ثابت نگه داشــت، در حالی که 6۰درصد 

نهاده ها یارانه ندارد.
او ادامــه داد: بنابــر آمــار، مرغدارانــی کــه از ۲۰مهــر 
جوجه ریزی کردند، تاکنون ســهمیه ذرت خود را دریافت 
نکرده انــد و مجبــور به تامین از بازار آزاد هســتند که این 
امر نشان می دهد قیمت مصوب فعلی باید اصالح شود.
این مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی درباره آخرین 
وضــع جوجه ریــزی پیش بینی کرد: میــزان جوجه ریزی در 
آبــان از مهرمــاه باالتــر خواهــد بــود بــه طوری کــه بــدون 
احتســاب تخــم مــرغ نطفــه دار وارداتــی که در هــر هفته 
۲ تا ۳میلیون قطعه وارد می شــود، جوجه ریزی به باالی 
۱۲۰میلیون تن برســد  با وجود این  نگران اشــباع بازار و 

سقوط قیمت در گوشت مرغ خواهیم بود.
او قیمــت منطقــی هــر کیلــو مــرغ زنــده را بــاالی 
۲۱هــزار تومــان و نــرخ مــرغ گــرم بــرای مصرف کننــده را 
۳۱هــزار تومــان اعــالم کــرد. ایــن مقــام مســئول بــا بیان 
اینکــه جوجــه یکروزه ۲برابر نرخ مصوب بدســت مرغدار 
می رســد، افــزود: اکنــون قیمت هر قطعــه جوجه یکروزه 
باالی 6هزار و ۵۰۰تومان است، هر چند با مدلی که در 
ســامانه ســماصط پیاده می شــود، به دنبال ســاماندهی 
تقاضــا بــرای جوجه ریــزی هســتیم که همیــن امر موجب 
شــد قیمت جوجه در مقایســه با عرضه و تولید افزایش 
چندانــی نداشــته باشــد. ایــن مشــاور اتحادیــه مرغداران 
گوشــتی، عرضه گوشــت مرغ در بازار را مناسب ارزیابی 
کرد و گفت: بنابر گزارش های اعالمی از برخی استان ها، 
عرضه در مقایسه با تقاضا بیشتر است که با وجود این  

قیمت گوشت مرغ روند ثابتی را طی می کند.
مشــاور ارشــد اتحادیه مرغداران گوشــتی در پایان 
بــا بیــان اینکــه عرضــه و تقاضــا در صنعــت مرغــداری 
امــری مهــم تلقــی می شــود، تصریــح کــرد: قیمت هــای 
دســتوری جوابگــوی بــازار مــرغ نیســت، شــبکه مویرگی 
توزیــع بعــد از کشــتار نشــان داد کــه کنتــرل خاصــی بــر 
قیمت مصرف کننده در مغازه ها نیست و همین مسئله 

موجب شد قیمت در برخی مناطق باالتر باشد.

جریمه ۱۳ هزار میلیاردی 
 همراه اول و ایرانسل

 از سوی تعزیرات
جریمــه از تهــران حکومتــی تعزیــرات مدیــرکل
قطعــی۱۳هــزارمیلیــاردریالــیهمــراهاولوایرانســل
بــهدلیــلاضافــهدریافــتازمشــتریاندربســتههای

اینترنتیخبرداد.
بــه گــزارش بــازار، محمدعلــی اســفنانی در پاســخ 
بــه ســوالی مبنــی بــر این که آیا شــکایت حدود یکســال 
گذشــته ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی 
از دو اپراتــور همــراه اول و ایرانســل در تعزیــرات تهــران 
منجــر بــه صدور حکم شــده اســت؟ گفت: رســیدگی به 
این پرونده قدری طوالنی شــد چراکه باید اســتعالماتی 
انجــام می شــد و کار کارشناســی صــورت می گرفــت تــا 
نحوه محاسبه اضافه دریافتی که از مردم در بسته های 
ارائه شــده طوالنی مدت و کوتاه مدت صورت گرفته بود، 
مشــخص شــود کــه کاری فوق العــاده فنــی بــود و بایــد 

مراجع خاصی میزان تخلف را به ما اعالم می کردند.
او اضافــه کــرد: در هــر حــال این پرونده در شــعب 
بــدوی مــا رســیدگی و منجــر بــه صــدور حکــم شــد و در 
شــعبه تجدیدنظــر هــم ایــن حکــم قطعیــت پیــدا کــرد و 
قابلیــت اجــرا دارد. اســفنانی افــزود: بــر همیــن اســاس 
اپراتــور همــراه اول به پرداخت جریمــه ای معادل ۷هزار 
و 6۰۳میلیــارد ریــال جزای نقــدی در حق صندوق دولت 
و مهــر تخلــف نوبــت اول و اپراتــور ایرانســل هــم بــه 
پرداخت پنج هزار و ۴۰۷میلیارد ریال جزای نقدی و مهر 
تخلــف نوبــت اول محکــوم شــدند. او خاطر نشــان کرد: 
بــا توجــه بــه اینکه مردم نیز از این قضیه متضرر شــدند 
امکان پرداخت خســارت به مردم هم باید فراهم شــود. 
اسفنانی افزود: این رای در اداره کل تعزیرات حکومتی 
تهــران قطعی اســت و البته در دیــوان عدالت اداری اگر 
طــرح دعــوی کننــد قابلیــت تجدیــد نظــر دارد و اگــر در 
دیــوان عدالــت دســتور توقف صادر نشــود ایــن حکم از 

همین امروز قابلیت اجرا خواهد داشت.
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کامیــونداران، کانــون دبیــر گفتــه بــه
کــه گرانشــده حــدی بــه ســنگین الســتیک
راننــدگانالســتیکهایتاریخمصرفگذشــتهرا

تهیهمیکنند.
انجمــن  اگرچــه تصمیــم  گــزارش مهــر،  بــه 
صنفــی صنعــت تایــر بــرای افزایــش قیمــت انواع 
الســتیک بــا مخالفــت ســازمان حمایــت مصــرف 
کنندگان و تولیدکنندگان مواجه شــد اما تصمیم 
وتوشــده انجمــن، تأثیــر خــود را روی قیمت هــای 
بــازار گذاشــت و باعث رشــد شــدید قیمت شــده 

است.
از  تایــر  تولیدکننــدگان  انجمــن  مهــر   ۲6
الســتیک های  نــرخ  ۴۰درصــدی  تــا   ۳۰ افزایــش 
ســنگین تولیــد داخل طی دو مرحلــه، مرحله اول 
از ۲6 مهــر و مرحلــه دوم از اول دی ســال جــاری 
خبــر داده بــود. بــر اســاس اعــالم ایــن انجمــن، 
قیمت گذاری الســتیک تولیدی از حیطه اختیارات 
ســتاد تنظیم بازار خارج شــده و در اختیار تشکل 
صنفــی مربوطــه )انجمن تولیدکنندگان تایر( قرار 

گرفته است.
ایــن اعــالم با انتقــاد برخی دســت اندرکاران 
رســانه ها  و  مجلــس  نماینــدگان  وزارت صمــت، 
مواجــه شــد کــه پــس از آن ســازمان حمایــت از 

منتفی شدن این تصمیم انجمن تایر خبر داد.
ایــن در حالی بود که آخرین افزایش قیمت 
بــود کــه در آن قیمــت  در ۲۱ تیــر ســال جــاری 
الستیک تولید داخل با افزایش ۱۰درصدی همراه 

شده بود.
بــا ایــن حــال صــرف اعــالم افزایــش قیمــت 
الســتیک، اثــر خــود را در بــازار گذاشــت و اکنــون 
آزاد  بــازار  در  ســنگین  الســتیک  نــرخ  افزایــش 

مشهود است.
اتفاقــی کــه ســبب شــد تــا بــه گفتــه برخــی 
فعــاالن صنعــت حمــل و نقــل، راننــدگان کامیون 
به خرید الســتیک های نوی تاریخ مصرف گذشــته 

روی بیاورند.

 خریدالستیکهایچینی

تاریخمصرفگذشته
خریــد  دربــاره  کامیــون داران  کانــون  دبیــر 
ســوی  از  مصرف گذشــته  تاریــخ  الســتیک 
نــرخ  افزایــش  دلیــل  بــه  گفــت:  کامیــون داران 
الســتیک در روزهــای اخیر، کامیــون داران مجبور 
مصرف گذشــته  تاریــخ  الســتیک های  خریــد  بــه 

شده اند.

احمــد کریمــی ادامه داد: الســتیک هایی که 
وارد گمــرک شــده ولــی به دلیل مشــکالت تأمین 
ارز، تاریــخ مصــرف آنهــا بــه اتمــام رســیده اســت 
بــه مبــدأ وارداتــی کــه معمــوالً اربیــل عراق اســت 
برگشــت داده و مجــدداً از طــرق غیررســمی وارد 

کشور می شود.
او افــزود: بعــد از اعــالم انجمــن تایــر مبنــی 
بر افزایش ۴۰درصدی قیمت الستیک و ممانعت 
آن از ســوی ســازمان حمایت، این اعالم افزایش 
تأثیــر خــود را در بازار گذاشــت و قیمت الســتیک 

افزایش یافته است.
دبیــر کانــون سراســری کامیــون داران اضافه 
کــرد: حتــی برخی تولیدکنندگان داخلی الســتیک 
محصــول خــود را در ســامانه کاال قرار می دهند و 
بالفاصله به فروشــنده ها می گویند که از سامانه 
خریــد کننــد و بــا قیمت باالتر در بــازار به فروش 

برسانند.
نقــل  و  فعــال صنفــی صنعــت حمــل  ایــن 
یادآور شــد: زمانی که فروش الســتیک به صورت 
حواله ای و در سامانه سازمان راهداری با نرخ ارز 
ترجیحــی عرضه می شــد، بــازار به تعادل رســیده 
بود، اما بعد از آنکه ارز الستیک از ۴۲۰۰تومانی 
بــه نیمایــی تغییر کــرد و فعالیت ســامانه فروش 

الســتیک ســازمان راهــداری متوقــف شــد، قیمت 
الستیک افزایش ناگهانی پیدا کرد.

کریمی بیان کرد: اکنون الستیک با برندهای 
چینــی، کــره ای، ژاپنی، اروپایی و تایلندی در بازار 
وجــود دارد کــه دامنــه قیمــت متنوعــی دارنــد اما 
پرمصرف تریــن آنهــا الســتیک های چینی هســتند 
کــه جفتــی ۱6میلیــون تومان به فروش می رســند 
در حالی که قیمت الســتیک تاریخ مصرف گذشته 
همیــن تایرهای چینی با حــدود ۲میلیون ارزان تر 

عرضه می شود.
بــه گفتــه ایــن فعــال صنعــت حمــل و نقل، 
الســتیک های تولیــد داخــل بعد از اعــالم افزایش 
۴۰درصــدی بــه ۱۱میلیون در بــازار برای هر جفت 
رســید. این اعالم افزایش قیمت، کار خود را کرد 

و الستیک تولید داخل گران شد.
کریمی ادامه داد: اعالم شد که ارز ترجیحی 
الستیک ایجاد رانت می کند در حالی که الستیک 
تنها کاالیی بود که به طور دقیق به مصرف کننده 

واقعی می رسید و ایجاد رانتی نکرده بود.
او بیــان کــرد: قیمــت الســتیک در روزهــای 
اخیــر نســبت بــه فروردیــن امســال بــا افزایــش 
صددرصــدی یــا حتی بیشــتر مواجه شــده اســت. 
همچنین برای قطعه، لوازم یدکی و روغن موتور 

نیز این اتفاق رخ داده که هزینه خودرو ســنگین 
را به شدت افزایش داده است.

دبیر کانون سراسری کامیون داران پیشنهاد 
داد: بــرای جلوگیــری از ایجــاد رانــت بهتــر اســت 
افزایــش قیمت ها با مابه التفاوت الســتیک با ارز 
ترجیحــی آن محاســبه شــود و بــه صــورت یارانــه 
نقــدی در اختیــار راننــدگان اقشــار پایین تــر قــرار 

داده شود.
بــه  او خاطرنشــان کــرد: متأســفانه کشــور 
پارکینــگ نــاوگان فرســوده تبدیــل شــده اســت و 
بخشــی از مالــکان نــاوگان فرســوده باید قســمت 
مهمــی از کرایــه حمــل هــر بــار جابجایــی کاال را 
هزینه تعمیرات کنند. ناوگان چینی نیز به همین 
وضع دچار شــده و ناوگان نوســاز اگر چه کمتر با 
مشــکل تعمیرات مواجه اند اما مســئله اصلی آن 

گرانی قطعات یدکی ناوگان نوساز است.
دســت  الســتیک  خریــد  دربــاره  کریمــی 
دســت  الســتیک  فــروش  و  خریــد  گفــت:  دوم 
از ســوی  به خصــوص  اســت  بــوده  دوم مرســوم 
نــاوگان نفتکــش کــه باید مرتباً بــرای حفظ ایمنی 
خــودرو و محمولــه آن، الســتیک را تعویــض کند. 
الســتیک های قدیمی این ناوگان معموالً از سوی 

ناوگان تجاری خریداری می شود.

بــهگفتــهمعــاونحمــلونقــلوزیــرراه
وشهرسازی،مسافرانیکهکارتواکسنندارند
وواکســینهنیســتند،ازابتدایآذرفقطبابرگه
پی.سی.آرمنفیمجازبهسفرهواییِداخلی،

ریلیوجادهایهستند.
بــه گــزارش ایرنا، در پــی ابــالغ پروتکل های 
جدید برای سفرهای برون شهری که قرار است از 
ابتدای آذر امســال اجرایی شــود، شرایط سفر در 
بخش سفرهای هواییِ داخلی، سفرهای جاده ای 
و ریلــی تغییــر می کند اما برای ســفرهای خارجی 
ادامــه  گذشــته  شــکل  همــان  بــه  محدودیت هــا 

خواهد داشت.
قــرار اســت پروازهــای داخلی از ابتــدای آذر 
با ظرفیت ۱۰۰درصدی مســافرگیری شــود و دیگر 
خبــری از فاصله گــذاری اجتماعــی در هواپیماهــا 
مســافرانی  فقــط  همیــن  بــرای  بــود.  نخواهــد 
می تواننــد بلیــت پــرواز را تهیــه کننــد که شــرایط 

جدید سفر را داشته باشند.
وزارت  ســوی  از  نیــز  »امیــد«  ســامانه 
واکســینه  مســافران  تشــخیص  بــرای  کشــور 
درحــال  اکنــون  و  اســت  شــده  راه انــدازی 
زیــر  بــا  ارتبــاط  و  اطالعــات  بارگــذاری 
اســت.  نقــل  حمــل و  بخــش  ســاخت های 
کنتــرل  مــردم  همــه  ســامانه  ایــن  طریــق  از 
خواهند شــد و فقط آن هایی که واکســن زده 
باشــند یــا تســت PCR منفــی داشــته باشــند، 
می تواننــد بــا وســایل حمل ونقــل عمومــی بــه 
از اول  این صــورت  مســافرت برونــد، در غیــر 

آذر اجازه ســفر نخواهند داشــت.
بــا ایــن حــال مســافران زیــادی ســوال دارند 
کــه بــرای انجــام یــک ســفر هوایــی برای مثــال به 
مشــهد مقــدس و یا انجــام همین ســفر از طریق 
قطار دقیقا باید کدام یک از شــروط پروتکل های 

بهداشتی را داشته باشند.

 توضیحاتمعاونحملونقل

وزیرراهدربارهشرایطجدیدسفر
معــاون حمــل و نقــل وزیــر راه و شهرســازی 
در ایــن بــاره گفــت: از ابتــدای آذرمــاه مســافرانی 
 کــه کارت واکســن ندارنــد بایــد همــراه بــا برگــه

پــی. ســی. آر بــرای انجــام ســفر هوایــی خــود بــه 
فرودگاه مراجعه کنند.

شــهرام آدم نــژاد افــزود: ایــن شــرایط بــرای 
ســفرهای ریلــی و جــاده ای هم اعمال می شــود و 
مســافران قطار و اتوبوس هم اگر کارت واکســن 
ندارند باید همراه با جواب آزمایش منفی کرونا، 

سفر ریلی و جاده ای خود را در پیش بگیرند.
آدم نــژاد در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا 
واکســن، دریافــت هــر دو دوز  از کارت  منظــور 
واکســن اســت، گفت: مســافران باید هر دو دوز 

واکســن را دریافت کرده باشــند تا دیگر نیازی به 
ارائه تست منفی کرونا نداشته باشند.

معــاون حمــل و نقــل وزیــر راه و شهرســازی 
برخــی  بــرای  بیــن  ایــن  در  تبصــره ای  داد:  ادامــه 
مسافران وجود دارد؛ در صورتی که فقط یک دوز از 
واکســن را دریافت کرده باشــند و از زمان دریافت 
دوز دوم نگذشــته باشــد، امــکان ســفر را خواهنــد 
داشــت. بــه گفتــه معــاون حمــل و نقل وزیــر راه و 
شهرســازی، اقــدام بــه تزریــق واکســن، مســافر را 
برای استفاده از حمل و نقل عمومی اعم از بخش 
هوایی، ریلی و جاده ای، بدون مانع  نمی کند و این 
تبصره فقط برای مســافرانی اســت که زمان تزریق 

دوز دوم آنها نرسیده است.
تغییریدرشروطکروناییسفرهای

خارجیاعمالنشدهاست
در همیــن رابطــه، مدیــرکل روابــط عمومــی 

شــرکت شــهر فرودگاهــی امــام خمینــی )ره( نیــز 
مبــدا  از  خارجــی  پروازهــای  مســافران  گفــت: 
فــرودگاه امــام همچنان باید تســت پی. ســی. آر 
۹۸ ســاعته همــراه بــا برگــه واکسیناســیون را بــه 

همراه داشته باشند.
جواد صالحی توضیح داد: پروازهای خارجی 
انجــام اجتماعــی  فاصله گــذاری  بــدون  ابتــدا   از 

می شــد و همچنان همان شــروط واکسینه بودن 
و داشــتن برگــه پــی. ســی. آر بــرای قطعــی بودن 
مبتال نبودن مسافر به ویروس کرونا الزم است.
او گفــت: بــر اســاس تاکیــد و ابــالغ وزارت 
بهداشــت به ســازمان هواپیمایی، فعال مســافران 
پروازهــای خروجی عالوه بر همراه داشــتن کارت 
دیجیتال واکســن، باید تســت پی. ســی. آر را نیز 
به همراه داشــته باشــند، زیرا ممکن است کشور 
مقصد به هر دلیلی تســت پی. ســی. آر را هنوز 

قطعی بداند.

رئیــسســازمانحجوزیارتبــااعالمهزینه
ســفرهوایــیبــهعــراق،ازآغازاینســفرهااز۲۳ 
آبــانخبــردادوآخریناقداماتبرایازســرگیری

سفرسوریهراتشریحکرد.
در  رشــیدیان  علی رضــا  ایســنا،  گــزارش  بــه 
رادیــو گفــت: بــه دنبــال پیگیری هــای صورت گرفتــه 
بــرای راه انــدازی ســفرهای زیارتــی ســوریه و زیــارت 
حرم های حضرت زینب )س( و حضرت رقیه )س(، 
این هفته هیأتی از سازمان حج و زیارت به سوریه 
اعــزام می شــود تــا مقدمــات ســفرهای زیارتــی را به 

این کشور فراهم کند.
او افزود: دســتورالعمل های بهداشــتی از طریق 
وزارت خارجه کشــورمان برای مقامات ســوری ارسال 
شده است و در حال پیگیری هستند و امیدواریم این 
هفته به توافقات نهایی دســت یابیم تا اعزام زائران 

به سوریه نیز هر چه سریع تر امکان پذیر شود.

 آغازسفرهایهواییبهعراق

از۲۳آبان

رئیس سازمان حج و زیارت همچنین با اشاره 
بــه لغــو روادیــد ســفرهای زیارتی هوایی بــه عراق و 
آغــاز اعــزام کاروان های مجاز زیر نظر ســازمان حج 
و زیــارت، گفــت: گروه هایــی را بــرای فراهــم کــردن 
امکانــات رفاهــی همچــون اســکان، تغذیــه، تــردد و 
ســالمت زائــران کشــورمان به عــراق اعــزام کرده ایم 
و ان شــاء هللا از ۲۳ آبــان  اعــزام زائــران بــه صــورت 

هوایی آغاز می شود.
رشــیدیان افــزود: بــا توجــه بــه این کــه مجــوز 
بازگشــت زمینــی زائــران عتبــات نیز بــا پیگیری های 
صورت گرفتــه صــادر شــده اســت، شــاهد کاهــش 

هزینه های سفر خواهیم بود.
او همچنیــن از پیگیــری ســازمان حــج و زیارت 
برای ازســرگیری ســفرهای زیارتی زمینــی به عتبات 

عالیــات خبــر داد و بیــان کــرد: امیدواریــم پــس از 
آغــاز اعــزام کاروان هــای مجــاز هوایــی از اواخــر این 
مــاه و باتوجــه بــه واکسیناســیون مــردم کــه به طور 
گسترده صورت گرفته است و ادامه دارد، مقدمات 
ســفرهای زمینــی عتبــات عالیــات فراهــم شــود تــا 
زائــران بــا رعایــت پروتکل های بهداشــتی از ظرفیت 
ایــن نــوع اعزام هــا نیــز بهره مند شــوند. طبــق اعالم 
قبلــی این ســازمان، ســفر کاروانی از طریــق مرزهای 

زمینی به عراق فعال امکان پذیر نیست.

هزینهسفرهواییعراقباالی
۹میلیونتومان

رئیــس ســازمان حج و زیارت دربــاره جزئیات 
برنامــه ســفر هوایــی عتبات عراق، توضیح داد: در 

مــاه نخســت، یــک بســته زیارتــی شــامل ۷شــب و 
۸روز اقامــت بــرای همه زائران در نظــر گرفته ایم، 
امــا بــه دفاتــر زیارتی در همه اســتان ها ابالغ شــد 
داشــت،  مدنظــر  را  زیارتــی  نــوع  هــر  زائــری  هــر 
و  برنامه ریــزی  بــا  تــا  کنــد  درخواســت  می توانــد 
مدیریــت درســت بتوانیــم خواســته های زائــران را 
بــا توجــه به محدویــت زمانی و مالــی آن ها فراهم 
کنیــم و هــر کســی بــا هــر ســلیقه و تــوان مالی به 

این ســفر معنوی اعزام شود.
به گفته رشیدیان، هزینه سفر هوایی عراق از 
۹میلیــون و ۲۰۰هــزار تا ۹میلیون و 6۰۰هزار تومان 
بــرآورد شــده اســت کــه امیدواریــم بــا صــدور مجوز 
ســفرهای زمینــی، ایــن میــزان بــرآورد نیــز کاهــش 

مناسبی داشته باشد.

آخرینپیشبینیهابرایبرقراری
حجوعمره

رئیــس ســازمان حــج و زیارت در ادامــه درباره 
رفع موانع کرونایی در مسجدالحرام و مسجد النبی 
)ص(، برگزاری نمازهای جماعت در مکه و مدینه و 
همچنین افزایش عمره گزاران از کشورهای مختلف 
در عربســتان و از ســویی واکسیناســیون وســیع در 
ســطح جهــان، پیش بینــی کــرد که نه تنهــا حج تمتع 
آینده برگزار می شــود، بلکه با ایجاد امکاناتی اعزام 

عمره گزاران کشورمان ممکن خواهد شد.
او افــزود: شــواهد نشــان می دهــد عربســتان 
تمتــع  حــج  برگــزاری  بــرای  شــدن  آمــاده  حــال  در 
ســال آینــده اســت و اگــر مشــکل راه انــدازی دفتــر 

کنسولگری ایران در عربستان حل شود، حتی برای 
اعزام عمره گزاران نیز مشکلی نخواهیم داشت.

رشــیدیان گفت: طبق معمــول، مذاکرات برای 
حــج تمتــع آینــده در آذر آغــاز می شــود و اگــر تا آن 
زمــان گروهــی از کشــورمان بــه عربســتان بــرود و 
مذاکــرات آغــاز شــود، یعنــی حــج تمتــع ان شــاء هللا 

برگزار خواهد شد.
رئیــس ســازمان حــج و زیــارت بــا ایــن اعتقــاد 
کــه مشــکلی بــرای حضور زائران در حــج تمتع ۱۴۰۱ 
نیست، افزود: با توجه به مبالغی که در گذشته از 
زائران دریافت شده است، شاید با پرداخت هزینه 
نــه چنــدان زیادی، زائران بتوانند به ســرزمین وحی 

برای به جا آوردن اعمال خود مشرف شوند.
رشــیدیان همچنیــن از زائــران خواســت بــرای 
ســفرهای زیارتــی از طریــق دفاتــر حــج و زیــارت و 
کاروان هــای مجــاز زیر نظر این ســازمان اقدام کنند 
تا دچار مشــکالت مختلف که متاســفانه شــاهد آن 
هستیم، نشوند و سفری همراه با آرامش و امنیت 

و حفظ شأن و جایگاه خود داشته باشند.

توضیحاترئیسسازمانحجدربارهقیمتسفرعراق

تستمنفیکروناازآذربرایکداممسافرانداخلیالزامیاست

 »برخیکامیوندارانبهدلیلگرانیالستیکتاریخ

گذشتهمیخرند«
به گفته دبیر کانون کامیون داران، قیمت الستیک های چینی تاریخ مصرف گذشته به جفتی ۱۴میلیون تومان رسیده است
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مشکالت واردات پوست 
گاوی با وجود کمبود

رئیــس هیئت مدیــره انجمــن صنایع چــرم ایران 
بــا انتقــاد از بروکراســی اداری بــرای واردات پوســت 
گاو، عنــوان کــرد کــه بــا وجــود کمبــود پوســت گاو، 
خــاص  موانــع  و  معضــات  گاوی  وت بلــوی  واردات 

خود را دارد.
 علــی حســن زاده دلیــر در گفت وگــو بــا خبرگــزاری 
ایلنــا  وضــع اقتصــادی صنایع چرم را ماننــد تمام صنایع 
دیگــر دانســت و گفــت: واردات ماشــین آالت بــه یکی از 
معضــات صنایــع چــرم تبدیــل شــده اســت. از ســویی، 
زمــان بهره بــرداری از ماشــین آالت چرم ســازی بــه دلیــل 
شــرایط محیطــی بســیار کوتــاه بــوده بیــن 7 تا 10 ســال 
است. از سوی دیگر، هزینه خرید و وارد کردن این نوع 
ماشــین آالت بسیار باال اســت و هر تولیدکننده ای توان 

واردات آن ها را ندارد.
او با بیان اینکه اســتفاده از دســتگاه های فرســوده 
باعــث کاهــش ســطح تولیــد و کیفیت آن شــده اســت، 
اظهــار کــرد: ماشــین آالت چرم ســازی تولیــدات داخلــی، 
جوابگــوی نیــاز داخــل نیســت. بــر همین اســاس دولت 
بایــد مشــکات واردات ماشــین آالت صنایــع چرم را حل 

و آن را تسهیل کند.
او دربــاره کارگاه هــای فعــال چــرم در تهــران گفت: 
حدود 400 کارگاه چرم در تهران، تبریز و مشهد همدان 
فعالیــت می کننــد. آنها حداقل ســالیانه به 200 میلیون 
فوت مربع پوســت گاوی نیاز دارند. این در حالی اســت 
کــه ســالیانه 70 تــا 80 میلیــون فــوت پوســت گاوی و 
ســنگین در کشــور تولیــد می شــود. ایــن معضــل باعــث 
کمبــود پوســت و مــواد اولیــه بــرای تولیــد محصــوالت 
چرمــی شــده اســت. الزم بــه ذکــر اســت کــه در پوســت 
گوســفندی به دلیل کشــتار باال بیش از نیاز پوســت در 

اختیار داریم.
رئیــس هیئت مدیــره انجمــن صنایــع چــرم ایــران،  
معتقــد اســت: اگــر موانــع از ســر راه صنایــع تولید چرم 
کشور برداشته شود،  توان تولید  بیش از 300 میلیون 

فوت مربع کاما وجود دارد.
او با بیان اینکه صنعت چرم می تواند برای کشــور 
ارزآوری بســیار خوبــی داشــته  باشــد، گفــت: امــروزه با 
15میلیــون جلــد صــادرات پوســت گوســفندی به شــکل 
ســاالمبور 35 تــا 40 میلیــون دالر بــرای کشــور ارزآوری 
می شــود. اگــر ایــن میــزان جلــد را بــه چــرم و ســپس به  
البســه چرمــی تبدیــل کنیم ایــن میــزان ارزآوری به 800 

میلیون تا یک میلیارد دالر خواهد رسید.
و  سیاســت ها  اصــاح  صــورت  در  داد:  ادامــه  او 
در  خام فروشــی  از  اجتنــاب  و  ارزش  زنجیــره  تکمیــل 
در  نفــر   500 اشــتغال زایی  باعــث  چرم ســازی  مرحلــه 
300 روز کاری و در صــورت ورود بــه تولیــد 4 میلیــون 
البســه چرمــی،  بــرای  14 تــا 15هــزار نفر اشــتغال ایجاد 
می شــود. در واقــع با ایــن روش،  ارزش افزوده 30 برابر 

و اشتغال زایی 30 برابر بیشتر خواهیم داشت.
رئیــس هیئت مدیــره انجمــن صنایــع چــرم ایــران،  
از دولــت درخواســت کــرد: قبــل از صــدور هــر الیحــه یا 
دســتورالعملی با تشــکل های تخصصی مشــورت کرده و 
از آنهــا نظرخواهــی کنــد، زیــرا انجمن هــا و اتحادیه های 
صنعتــی و صنفــی در بطــن مشــکات بــوده و از اثــرات 
مثبــت یــا منفــی تصمیمــات بــر تولیدگننــدگان و بــازار 

آگاهی بیشتری دارند.

تکذیب آمار صادرات 
اعالمی خاویار از سوی 

وزارت کشاورزی
ســخنگوی گمــرک، آمــار اعامــی از ســوی یکــی از 
مدیــران وزارت جهــاد دربــاره صادرات چهــار تن خاویار 

در سال 99 را اشتباه خواند.
 بــه گــزارش ایلنا، ســیدروح اله لطیفــی اظهار کرد: 
صــادرات خاویــار در ســال 99، دوهــزار و 282کیلوگــرم 
بــوده  674دالر  و  85هــزار  و  میلیــون  یــک  ارزش  بــه 
اســت و آمــار اعامــی از ســوی یکــی از مدیــران وزارت 
جهادکشــاورزی، آمــار دقیقــی نبــوده و فاصلــه زیادی با 

واقعیت دارد.
لطیفــی ضمــن تاکیــد بــر دقــت در ارائــه آمــار از 
ســوی مدیران کشــور گفت: ارائه آمار دقیق می تواند در 
بررســی واقعیت هــای میدانــی و برنامه ریــزی صحیح در 

مسیر  رونق اقتصادی کشور موثر باشد.
ســخنگوی گمــرک در ادامــه افــزود: در ســال 99، 
امارات متحده عربی با خرید 560کیلوگرم خاویار، آلمان 
220کیلوگــرم، ژاپن 202 کیلوگرم، بلژیک 201 کیلوگرم 
و اســپانیا199کیلوگرم، پنــج مقصد اول صادرات خاویار 
ایرانــی بودنــد. لطیفی درباره ســایر خریــداران خاویار از 
ایران گفت: روســیه  175، انگلســتان  163، هلند125، 
هنگ کنــگ 67،کویــت 49، تایــوان 46 ، ســنگاپور 45، 
 ،30 ونزوئــا   ،31 ایتالیــا   ،33 عمــان   ،34 اســترالیا 
سوئیس 28، قطر 26، کانادا 20، تایلند13، کره جنوبی 
6، نیجریه 5،کامبوج 3 و ســوئد یک کیلوگرم خاویار از 

کشورمان در سال 1399خریداری کردند.
ســخنگوی گمــرک درباره صــادرات خاویــار در نیمه 
نخســت ســال 1400توضیــح داد: هــزار و 268کیلوگــرم 
خاویــار بــا کــد تعرفــه 16043100 بــه ارزش 539هزار و 
490دالر در نیمــه نخســت امســال  بــه 23 کشــور دنیــا 
صــادر شــد که امارات بــا خرید 410کیلوگرم، انگلســتان 
در  76کیلوگــرم  ژاپــن  77و  213،پرتغال82،کویــت 
رتبه هــای نخســت خریــد ایــن محصــول از ایــران در این 

مدت قرار دارند.
لطیفــی در پایــان تاکیــد کــرد: جزئیــات صــادرات و 
واردات  کاالهــا، در ســایت گمــرک ایــران، بخش آمار با 
فرمــت اکســل در معرض دید عموم قــرار دارد، بنابراین 
مدیــران مرتبــط با تولید و تجارت خارجی، کارشناســان، 
پژوهشــگران و عاقمنــدان می تواننــد بــا مراجعــه به آن 

اطاعات دقیق را احصا کنند.

اخبـــــــــــــــــار

نایب رئیس کمیسیون 
کشاورزی مجلس: ذرت ها 
در انبارهای غیراستاندارد 

بندرها آلوده شدند
مجلــس،  کشــاورزی  کمیســیون  نایب رئیــس 
خاطرنشــان کــرد: واحدهــای قرنطینــه پیــش از اینکــه 
محموله وارد کشور شود آنها را چک می کند. همچنین 
محموله هــا هــم پیــش از خروج از کشــور مبــدا گواهی 
ســامت دریافــت می کنــد و هم بعد از ورود به کشــور 
مقصــد؛ بنابرایــن احتمــال اینکــه ایــن ســم از ابتــدا در 
محموله وجود داشــته باشــد ضعیف اســت و ایجاد آن 

در بندرها تقویت می شود.
بــا  گفت وگــو  در  اعظمی ســاردوئی  ذبیــح هللا 
خبرگــزاری ایلنــا، دربــاره تعیین تکلیــف ذرت های آلوده 
در بندر امام خمینی، بیان کرد: 120هزار تن ذرت آلوده 
کپــک آســپرژیلوس در بندرهــا وجــود دارد. ایــن ســم 
بــه روی مــواد غذایــی از قبیــل غــات، خشــکباری چون 
پســته و گــردو می نشــیند و تولیــد توکســین یــا زهرآبــه 
آفاتوکســین می کنــد. اگــر دام از نهــاده ای که آلوده به 
ایــن ســم اســت تغذیــه کنــد ســم وارد بــدن و شــیر آن 
می شود. حتی اگر شیر جوشانده شود این سم از بین 

نمی رود.
او بــا بیــان اینکــه میــزان ppm و آلودگــی ذرت هــا 
مشــخص نشــده اســت، بیان کرد: کمیسیون کشاورزی 
بــا جدیــت پی گیــر ایــن مســئله اســت تــا ذرت هایــی که 
آلودگی آنها بیشــتر از حد مجاز هســتند معدوم شوند. 
اگر آلودگی یک ســم بیشــتر از حد مجاز باشــد عوارضی 
چــون ســرطان در انســان ایجــاد می کنــد. بــدون تردیــد 
مجلــس مانــع ورود ایــن محمولــه به چرخــه مصرف دام 

و طیور خواهد شد.
ایــن نماینــده مجلس در پاســخ به این پرســش که 
ذرت های آلوده از ســوی چه کســانی وارد شــد و آیا ارز 
دولتــی بــرای واردات ایــن محموله تخصیص داده شــد؟ 
گفت: هنوز جزئیات این محموله روشــن نشــده است و 

ما در حال بررسی این سواالت هستیم.
مــردم جیرفــت و عنبرآبــاد در مجلــس،  نماینــده 
ادامه داد: مجلس بر جلوگیری از ورود این محموله در 
چرخه تولید نظارت دارد. اولین بار همکاران کمیسیون 
اصــل 90 گــزارش وجود ذرت های آلــوده در بندر امام را 
داد که این محموله در این بندر رسوب کرده و جابه جا 

نشده است.
او در پاســخ به این پرســش که ســم آفاتوکســین 
از ابتــدا در محمولــه ذرت وجــود داشــته اســت یــا در 
انبارهــای بندرهــا بعــد از دپــو ســم ایجــاد شــد؟ تصریح 
کــرد: اگــر چنیــن باشــد کــه وای بــر ما کــه محمولــه ای را 
وارد می کنیــم کــه از ابتــدا آلــوده باشــد. ایــن قــارچ در 
انبارهای غیراســتاندارد بندرها ایجاد شــده است. وقتی 
یک محموله 6 ماه در انبارهای مرطوب دپو شــود بدون 

تردید در آن قارچ رشد و نمو پیدا می کند.
اعظمی ســاردوئی در پایــان بیــان کــرد: واحدهــای 
قرنطینــه پیــش از اینکــه محموله وارد کشــور شــود آنها 
را چک می کند. همچنین محموله ها هم پیش از خروج 
از کشــور مبــدا گواهــی ســامت دریافــت می کنــد و هم 
بعــد از ورود بــه کشــور مقصــد؛ بنابراین احتمــال اینکه 
این سم از ابتدا در محموله وجود داشته باشد ضعیف 

است و ایجاد آن در بندرها تقویت می شود.

آمار تولید کاالهای صنعتی 
در نیمه نخست سال

اتــاق بازرگانی تهــران در جدیدتریــن گزارش خود 
نیمــه  تولیــد کاالهــای صنعتــی در  بررســی وضــع  بــه 
نخســت ســال جــاری پرداختــه کــه نشــان دهنده رشــد 

مثبت بخش قابل توجهی از این کاالهاست.
بــه گــزارش ایســنا، برآوردهــا نشــان می دهــد کــه 
ایــران ماه هــای گذشــته توانســته رشــد مثبــت اقتصادی 
خــود را ادامــه داده و  بــا عبــور از آمارهای ســال 1398 و 
1399، شرایط بهتری را نسبت به قبل تجربه می کند.

هر چند آمارهای رشد اقتصادی در قیاس با اعداد 
منفــی ســال های قبــل همچنــان فاصلــه قابــل توجهــی 
تــا رســیدن بــه شــرایط پیــش از تحریــم دارد، امــا صرف 
مثبــت شــدن عملکــرد اقتصــادی کشــور ایــن امیــد را به 
وجود آورده که فاصله نسبت به رکود سال های گذشته 

افزایش یابد.
بخــش  اقتصــادی،  مختلــف  حوزه هــای  میــان  در 
خدمــات همچنــان تحــت تاثیر شــیوع ویــروس کرونا، با 
فشار زیادی کار خود را ادامه می دهد اما بخش صنعت 
توانســته عملکرد خود را نســبت به ســال گذشته بهبود 

بخشد.
بــر اســاس ارزیابی هــای اتــاق بازرگانــی تهــران، از 
میان 35 کاالی منتخب صنعتی، تولید 20 کاال افزایش 
یافتــه و در مقابــل 15 کاال نیز کاهش تولید داشــته اند. 
بــه ایــن ترتیب میانگین رشــد تولید صنعتــی این کاالها 

نسبت به نیمه سال 1399، 3.8 درصد بوده است.
کامیــون  صنعتــی،  منتخــب  کاالهــای  میــان  در 
بــا تولیــد 4155 دســتگاهی رشــد بیــش از  و کشــنده 
الیــاف  تولیــد  مقابــل  در  و  کــرده  تجربــه  را  66درصــد 

اکریلیک کاهشی 44درصدی داشته است.
پس از کامیون، تولید روغن نباتی با افزایش 38، 
ماشــین لباسشــویی بــا رشــد 35 و شــمش آلومینیــوم 
بــا رشــد 27 درصــدی باالتریــن رشــد مثبــت را بــه خــود 

اختصاص داده اند.
کمبایــن،  دوده،  جــام،  شیشــه  تولیــد  همچنیــن 
کاشــی،  نئوپــان،  اتوبــوس،  یخچــال،  چینــی،  ظــروف 
پتروشــیمی، کاتــد مــس، چرم، انــواع ســواری، تراکتور، 
الیــاف پلی اســتر، کارتــن و روغن صنعتی نیز نســبت به 

مدت مشابه سال قبل رشد مثبت داشته اند.
بررســی ها نشــان می دهد کــه تولیــد الکتروموتور، 
فیبــر، پــودر شــوینده، وانــت، تلویزیــون، فــوالد خــام، 
ســیمان، نــخ پنبــه ای، کنســانتره زغال ســنگ، پاپــوش و 
کفــش، آلومینا، الســتیک خــودرو، محصوالت فوالدی و 
انواع کاغذ نیز به ترتیب بیشترین رشد منفی را در این 

مدت به ثبت رسانده اند.

اخبـــــــــــــــــار

وزیــر صنعت عنوان کــرد که روابط بین 
غلطــی  روابــط  خودروســازی  و  قطعه ســازی 

است و باید اصاح شود.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، 
دربــاره  خبرنــگاران  جمــع  در  امیــن  فاطمــی 
بدهی هــای خودروســازان گفــت: برنامه مالی 
ایران خــودرو و ســایپا کــه عمــده بدهی هــا و 
مطالبات مربوط به آن هاســت، تعریف شــده 
اســت. یکــی از این بخش هــا مدیریت جریان 
نقدینگی خودروسازهاست که اکنون در حال 

انجام است.
او ادامــه داد: موضــوع دیگــر مربــوط بــه 
کاهــش هزینه های ســربار خودروها و اصاح 
ســاختار مالــی شرکت هاســت کــه آن هــم در 

حال انجام است.
خودروســاز ها  کــرد:  بیــان  فاطمی امیــن 
بدهی هــای  و  دارنــد  باالیــی  انباشــته  میــزان 
ایــن  دارنــد.  قطعه ســازان  بــه  زیــادی 

واقعیت هایی است که وجود دارد.
او نویــد داد: برنامــه ای کــه بــرای بهبــود 

صنعــت خــودرو تعریــف کردیــم، بــه درســتی 
پیش می رود و تا دو ســال آینده حتما شــاهد 
صنعــت خــودرو بــه روز، در حــوزه ســوخت و 

قیمت خواهیم بود.
داخلی ســازی  دربــاره  فاطمی امیــن 
قطعــات خــودرو توضیح داد: یکــی از 10 طرح 
صنعــت  ســاختار  اصــاح  شــده  برنامه ریــزی 
اســت. روابط بین قطعه سازی و خودروسازی 

روابط غلطی است و باید اصاح شود.
او بیــان کــرد: مــا دنبــال مجموعه ســازی 

قــرار  خودروســاز  یــک  اگــر  یعنــی  هســتیم؛ 
اســت بــا 8 قطعه ســاز کار کنــد هــم مدیریت 
آن، ســخت اســت و هــم قیمــت و کیفیت آن 

متفاوت خواهد بود.
وزیــر صمــت گفــت: در مجموعه ســازی، 
بــا حــدود 70 مجموعه ســاز، کار  خودروســاز 
خواهد کرد و مجموعه ســازان با قطعه ســازان 
اســت  ســاختاری  ایــن  کــرد.  خواهنــد  کار 
کــه در اکثــر صنایــع خودروســازی در جهــان 

موفقیت آمیز بوده است.

و  نقــل  و  حمــل  کمیســیون  رئیــس 
لجســتیک اتــاق ایــران عنــوان کــرد کــه بــه 
دلیــل کمبــود کانتینر هــای یخچالــی و نیــاز 
به صادرات محصوالت کشــاورزی، ســازمان 
توســعه و تجارت مجوز واردات یخچال های 

کانتینری دست دوم را صادر کرد.
بــا  گفت وگــو  در  حســینی،  ســیدعلی 
کمبــود  دربــاره  جــوان،  خبرنــگاران  باشــگاه 
تولید کانتینر های یخچالی گفت:کانتینر های 
یخچالی تولیدی ایران در یک شــرکت به نام 
»مامــوت« تولیــد می شــوند کــه این شــرکت 
هــم فقــط می توانــد روزی یــک عــدد کانتینــر 

تولیــد کنــد. البته با توجــه به تحریمی که در 
حــوزه ورود موتور  کانتینرهای یخچالی وجود 

داشت، تولید این کاال دچار مشکل شد.
کمبــود  دلیــل  بــه  داد:  ادامــه  او 
و  توســعه  ســازمان  یخچالــی،  کانتینر هــای 
تجــارت مجــوز داد کــه تا پایان امســال، برای 
ایــن که بتوان محصوالت کشــاورزی را صادر 
کرد، تعدادی کانتینر های یخچالی به صورت 
دســت دوم وارد شــود و تا ســال آینده، برای 
شرکت های تولید کانتینر تصمیمات جدیدی 

گرفته شود.
حســینی تاکیــد کــرد: نــو یا دســت دوم 

بودن کانتینر های ســیار اهمیتــی ندارد؛ زیرا 
آن هــا زمــان ورود موقتــی دارنــد و بــه کشــور 
دیگری صادر می شوند، بنابراین تاثیری روی 

تولید داخل ما ندارد.
او ادامــه داد: کانتینر هایــی که به تریلر 
وصــل می شــوند نیــز در برنامــه واردات بــه 
کشــور قــرار دارند زیــرا در تولیــدات این نوع 

کانتینر نیز مشکل داریم.
و  نقــل  و  حمــل  کمیســیون  رئیــس 
لجســتیک اتــاق ایــران توضیــح داد: برخــی از 
محصــوالت مثــل میــوه نیــاز دارنــد تــا زمــان 
تحویــل در دمای خاصی نگهداری شــوند، در 

غیر این صورت فاسد خواهند شد. به عنوان 
مثــال در صــادرات به روســیه، محصوالت ما 
آذربایجــان  یخچالــی  کانتینر هــای  طریــق  از 
و روســیه بارگیــری می شــود و ادامــه مســیر 

می دهد.
او اظهــار کــرد: اگــر دمــا در طول مســیر 
بــر  مشــکاتی  بــه  نشــود،  حفــظ  و  کنتــرل 
خواهیم خورد که صادرات ما را دچار مشکل 
خواهــد کــرد. پس باید در انتخــاب و واردات 
موتورهای کانتینر دقت کرد، به همین دلیل 
معمــوال ایــن موتورهــا آمریکایــی و اروپایــی 

هستند.

به گفته دبیر ســندیکای صنایع کنســرو 
ایــران، از ابتــدای ســال جــاری شیشه ســازان 

60درصد نرخ خود را افزایش داده اند.
گفت وگــو  در  میررضــوی  ســیدمحمد 
نــرخ  افزایــش  دربــاره  ایلنــا،  خبرگــزاری  بــا 
نــرخ  خشکســالی  گفــت:  گوجه فرنگــی  رب 
گوجه فرنگی را در ســال جاری افزایشــی کرد. 
ســال گذشــته گوجه فرنگــی ربــی کیلویــی از 
800 تــا 1200 تومــان خریــداری می شــد ایــن 
درحالیســت که امسال نرخ پایه این محصول 
از 2000 هزار تومان تا 3700 تومان خریداری 

و تحویل کارخانه دار می شد.
او بــا اشــاره به افزایــش 4 برابری قیمت 
گوجه فرنگی بیان کرد: قیمت رب گوجه فرنگی 
4 برابــر افزایــش نداشــت. قیمــت قوطــی رب 
گوج  فرنگی 22 هزار تومان بود اما امسال به 
حــدود 30 هزار تومان رســیده اســت و گرانی 
رب گوجه فرنگی نسبت به افزایش نرخ سایر 

محصوالت کمتر است.
ایــران  دبیــر ســندیکای صنایــع کنســرو 
ادامــه داد: در ابتــدای فصــل قیمــت بریکــس 
رب فلــه ای 250 تــا 300 هــزار تومــان بــود اما 
از آنجایــی کــه رب بــا گوجه فرنگی گران تولید 
شــده اســت قیمت هر بریکس به 750 هزار 

تومان رسیده است.
ایــن فعال اقتصــادی تصریح کرد: اکنون 
کمبــود گوجــه نداریــم و حتــی میــزان قابــل 
توجهــی گوجــه بــه صــورت فلــه به کشــورهای 

حاشیه خلیج فارس و عراق صادر می شود.
صنایــع  نــرخ  افزایــش  بــه  اشــاره  بــا  او 
پایین دستی، گفت: نرخ مواد اولیه، بسته بندی، 
قوطــی درب ایزی اپــن، کارتــن، دســتمزد کارگــر 
و.... افزایش داشــته اســت پس طبیعی اســت 

که نرخ این محصول باال برود.
میررضــوی بــا بیــان اینکــه کارخانــه داران 
رب  صــادرات  در  نبــودن  موفــق  به دلیــل 

داشــتند،  رب  مــازاد  مقــداری  گوجه فرنگــی 
تصریــح کــرد: صــادرات رب در ســال گذشــته 
بــه صــورت مقطعــی و یــک مــاه یــک مــاه آزاد 
می شــد از این رو مقداری رب از ســال گذشته 
رب  بنابرایــن  بــود  موجــود  کارخانه هــا  در 
بــه  گوجه فرنگــی وضــع مناســب تری نســبت 

سایر اقام کنسروی در کشور دارد.
او در پاســخ بــه این پرســش اگــر رب در 
شیشــه بســته بندی شــود آیــا شــاهد کاهــش 
نــرخ ایــن محصــول خواهیــم بــود، بیــان کرد: 
پرســش خوبی را مطرح کردید باید بگویم که 
در ابتدای ســال جاری شیشه سازان 60درصد 
نرخ خود را افزایش دادند. زمانی که ما دالیل 
این گرانی را از فعاالن این حوزه جویا شــدیم 
در پاسخ به ما گفتند: درست است که تولید 
شیشــه ارزبری ندارد اما هزینه دســتمزدها و 
حمــل مــواد اولیه از معدن به کارخانه 2 برابر 

افزایش پیدا کرد.

میررضــوی تصریــح کــرد: حــدود 20 برنــد 
ملــی در زمینــه تولیــد رب گوجــه فرنگــی فعال 
است. من به مردم توصیه می کنم از این برندها 
نیــاز خود را خریــداری کنند چراکه کیفیت این 
محصــوالت قابــل قیاس با محصــوالت متفرقه 
نیست همچنین سازمان های نظارتی تولید آنها 

را کنترل می کنند.
ایــن فعــال اقتصــادی در پاســخ بــه ایــن 
پرســش کــه ایــن دیــدگاه وجــود دارد کــه در 
تولید رب گوجه فرنگی بیشــتر از کدو حلوایی 
اســتفاده می شــود تــا گوجه فرنگــی آیــا چنین 
ســخنی را تائیــد می کنیــد، بیــان کــرد: مــن به 
شــدت بــا ایــن ســخن مخالفــم چراکــه قیمت 
کدو حلوایی به نســبت گوجه بیشــتر اســت و 
در مقاطعــی از ســال ایــن محصول در کشــور 
کمیــاب می شــود. رنــگ کــدو زرد اســت و مــن 
شاهد استفاده از کدو به جای گوجه در هیچ 

واحد تولیدی نبودم.

ســازمان حمایــت بــا اشــاره بــه بررســی 
بــه عمــل آمــده بــر قیمت فــروش محصوالت 
شــرکتهای تولیدکننــده لــوازم خانگــی از آنهــا 
خواســته تا لیســت قیمــت مقایســه ای مورد 
عمــل آن شــرکت، شــامل قیمــت کارخانــه، 
بــه  مربــوط  مصرف کننــده  و  عمده فــروش 

سال های ۱۳99 و ۱۴00 را ارسال کنند.
 به گزارش خبرگزاری تســنیم، افزایش 
قیمــت برخــی از محصــوالت لــوازم خانگی از 
باعــث  داخلــی  تولیــدی  کارخانه هــای  ســوی 
شــد تــا ســازمان حمایــت از مصرف کننــدگان 
و تولیدکننــدگان بــه ایــن موضــوع ورود پیدا 
احضــار  ضمــن  نامــه ای  ارســال  بــا  و  کــرده 
تولیدکننــدگان بــه ســازمان، خواســتار ارائــه 
هزینه هــای قیمت تمام شــده کاالهای  لوازم 

خانگی شود.
بــه  حمایــت  ســازمان  نامــه  متــن  در 

تولیدکنندگان لوازم خانگی آمده است:
آمــده  بعمــل  بررســی  حســب  احترامــا 

شــرکت  آن  محصــوالت  فــروش  قیمــت  بــر 
توســط نمایندگی ها و عوامل فروش ذی ربط 
در آبــان مــاه ســال جــاری و مقایســه آن  بــا 
دوره منتهــی بــه 6 ماهــه ابتدای ســال 1400 
و نیز ســال گذشــته و از طرفی ارائه گزارش 
مرتبــط توســط اتــاق اصنــاف ایران درجلســه 
کارگــروه تنظیــم بــازار بــا حضور معــاون اول 
قیمــت  افزایــش  بــر  مبنــی  رئیس جمهــوری 
لطفــا  شــرکت،  آن  تولیــدی  محصــوالت 
مقــرر فرماییــد ضمــن ارســال لیســت قیمــت 
مقایســه ای مــورد عمــل آن شــرکت، شــامل 
قیمــت کارخانه، عمده فروش و مصرف کننده 
افــزوده(  بــرارزش  مالیــات  احتســاب  )بــا 
مربــوط بــه ســال های 1399 و 1400 بعــاوه 
مســتندات بهای تمام شــده به همراه آخرین 
صورت هــای مالــی حسابرســی شــده قانونــی 
مربوطــه بــرای بررســی نحــوه رعایــت ضوابط 
عمومــی قیمت گــذاری حداکثــر تــا روز شــنبه 

15 آبان ماه به این ســازمان ارســال گردد.

مجوزی برای افزایش قیمت 
لوازم خانگی صادر نشده است

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، 
گــردان مدیــرکل صنایــع بــرق، فلــزی و لــوازم 
 21 خبــری  بخــش  در  وزارت صمــت  خانگــی 
شــبکه یــک ســیما دربــاره وضــع بــازار لــوازم 
خانگــی تصریــح کرد: وزارت صمت بر اســاس 
تدابیــر دولت و تاکید وزیر صمت برای تنظیم 
بــازار کاالهــا، بــه صورت هفتگی در جلســاتی 

پایش صنایع مختلف را انجام می دهد.
او ادامــه داد: فعــاالن در حــوزه توزیــع و 
تولید در این جلســات حضور دارند و سازمان 
حمایت هم پیگیر رفع مشکات است. امروز 
بــازار لــوازم خانگــی بررســی شــد کــه اهمیــت 
زیادی هم به لحاظ نیاز مصرف کننده  هم به 
لحــاظ تیراژ تولید دارد. گردان درباره افزایش 
قیمــت لــوازم خانگــی توضیــح داد: بــه صورت 
عمومی چنین اتفاقی نیفتاده و ممکن اســت 

برخــی تولیدکنندگان کاالی خاصی را افزایش 
قیمــت داده باشــند. مجــوزی دربــاره افزایــش 
قیمت لوازم خانگی صادر نشده است و نباید 
به این موضوع دامن زد. او ادامه داد: در یک 
شرکت تولیدی صد ها قلم کاال تولید می شود 
و ممکــن اســت یــک کاالی خــاص بــه دالیــل 
مختلف افزایش قیمت داشــته باشــد و کلیت 

بازار لوازم خانگی افزایشی نبوده است.
این مقام مســئول گفــت: تولیدکنندگان 
تــاش می کننــد بــدون افزایــش قیمــت تولید 
داشــته باشــند. رقابتی که االن در بازار وجود 
دارد زمینــه را برای اینکــه مصرف کننده کاالی 
مــورد نیــاز خود را با بهتریــن کیفیت و قیمت 

تهیه کند، فراهم کرده است.
لــوازم  و  فلــزی  بــرق،  صنایــع  مدیــرکل 
خانگی وزارت صمت تاکید کرد: ما هم ســعی 
داریــم اطاع رســانی دقیقــی دربــاره قیمت ها 
داشــته باشــیم تا مصرف کننده بــا دید بهتری 

اقدام به خرید کند.

وزیر صمت: روابط فعلی بین خودروساز و 
قطعه ساز غلط است

ورود سازمان حمایت به گران فروشی شرکت های لوازم خانگی

افزایش 60 درصدی قیمت شیشه بسته بندی رب

 رفع ممنوعیت واردات کانتینر های یخچالی دست دوم

تا پایان امسال
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وزیر ارتباطات خواستار 
 تعیین مسئول واحد

برای مدیریت امنیت فضای 
اطالعات کشور شد 

وزیــرارتباطــاتگفــتکــهنظــاممدیریــتامنیت
ارتباطاتوفناوریاطالعاتدرکشورنیازبهبازنگری

داردوبایدمسئولآندرکشورمشخصباشد.
به گزارش تسنیم؛ عیسی زارع پور گفت: در حالی 
کــه پذیــرش کســب و کارهای  نو در ســاختارهای ســنتی 
بســیار مشــکل بود اما این کار در چند ســال گذشته به 

خوبی انجام شده است.
وی بــا یــادآوری وجــود اســتعدادها و جوانان نخبه 
در کشور، مقاومت  را ویژگی دوران گذار تحول دیجیتال 
عنــوان کــرد و افــزود: وزارت ارتباطــات در دوران جدیــد 
دو راهبــرد، فرآهــم کــردن زیرســاخت های پرســرعت در 
کل کشــور و راه انــدازی خدمات متنــوع برای مردم را در 

دستور کار خود دارد.
زارع پور می گفت، با مرور اســتفاده از ظرفیت های 
بومی در توسعه زیرساخت های کشور، تصریح کرد: در 
ایــن حــوزه کیفیــت و ســرعت تولیــد محصــوالت داخلی 
بایــد مــورد توجه قــرار گیرد؛ چرا که به زندگی مردم گره 
خورده است و ما نمی توانیم کار مردم را معطل کنیم.

وی بــه امنیــت شــبکه اشــاره کــرد و افــزود: نظــام 
مدیریــت امنیــت ارتباطات و فناوری اطالعات در کشــور 
بایــد مســئول آن در کشــور  و  دارد  بازنگــری  بــه  نیــاز 

مشخص و در کنار اختیارات الزم، پاسخگو نیز باشد.
را  دولــت  اولویت هــای  از  یکــی  ارتباطــات  وزیــر 
اســتفاده حداکثری از فناوری برای رفع مشــکالت مردم 
عنوان کرد و گفت: ارادٔه دولت و وزارت ارتباطات ارتقای 
کارآمدی دولت با استفاده از حداکثری از فناوری است.
وی دربــاره رگوالتــوری بخشــی و غیربخشــی نیــز 
توضیــح داد: نظــام تنظیم گــری در ایــن حــوزه نیــاز بــه 
جراحــی دارد و بــرای شــکل گرفتن رگوالتوری بخشــی و 

بین بخشی نیاز به مفاهمه ملی داریم.
و  فنــاوری  تولیــد  حــوزه  دربــاره  ارتباطــات  وزیــر 
تجاری ســازی، زیرســاخت های خوبی ایجاد شــده است، 
گفــت: قــدم بعدی در این حوزه ایجاد اشــتغال در حوزه 
فنــاوری اطالعــات بــا تمرکز بر خدمات و محصول اســت 

که می تواند باعث توسعه اقتصاد دیجیتال شود.
وی افــزود: بــا ایجــاد شــبکه مراکــز و کارخانه هــای 
نــوآوری و فنــاوری در کشــور، در گام بعــدی ایــن شــبکه 
بایــد بــه پیشــران اشــتغال فناوری پایه در کشــور تبدیل 

شود.
زارع پور با تاکید به اینکه ایجاد اشــتغال فناورپایه 
یکــی از وظیفه ماســت، گفــت: باید اثر تولید و توســعه 

فناوری سر سفره مردم دیده شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با یادآوری توافق 
راه انــدازی پــارک اقتصاد دیجیتال که بیــن پارک فناوری 
پردیــس و وزارت ارتباطــات در حــال نهایی شــدن اســت 
بــرای همــکاری فی مابیــن در زمینــه اشــتغال فناورپایــه 

اعالم آمادگی کرد.

رئیس مرکز تحقیقات مسکن: 
 شرکت های دانش بنیان

در طرح نهضت ملی مسکن 
مشارکت داده می شوند

رئیــسمرکــزتحقیقاتراه،مســکنوشهرســازی
ازمشــارکتشــرکتهایدانــشبنیــاندراجرایطرح
نهضتملیمسکنباتاکیدبرسهعاملزمان،کیفیت

وهزینهخبرداد.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی »محمدشکرچی 
زاده« دربــاره برنامه هــای ایــن مرکــز بــرای اســتفاده از 
فناوری های نوین و بهبود کیفیت مصالح ســاختمانی با 
توجه به اجرای طرح نهضت ملی مسکن، اظهار داشت: 
از زمانی که اجرای طرح نهضت ملی مســکن در دســتور 
کار وزارت راه و شهرســازی قــرار گرفتــه، مرکز تحقیقات 
راه، مســکن و شهرســازی اعــالم آمادگــی کرده اســت تا 
بتوانــد شــرایط صنعتی ســازی و بهره منــدی از روش ها و 
فناوری های نوین ساخت و شرکت های ارایه دهنده این 

تکنولوژی را بررسی کند.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرســازی با 
تاکید بر اینکه از سال ۱۳۸۶ تاکنون مسوولیت بررسی، 
سیســتم های  در  نویــن  فناوری هــای  تاییــد  و  تعییــن 
ساختمانی به مرکز تحقیقات محول شد، گفت: منظور 
کــه هنــوز در  نــو، فناوری هایــی اســت  از فناوری هــای 
مقررات ملی و کنترل ســاختمان، همه جوانب آن مورد 
بررســی قــرار نگرفتــه اســت و مرکز تحقیقــات به عنوان 
نهــاد حاکمیتــی، مســئولیت بررســی و تعییــن آنهــا را بر 
اساس قوانین کشور و آیین نامه های اجرایی و مصوبات 

مربوطه برعهده دارد
شــکرچی زاده از برگزاری جلســاتی در هفته جاری 
و هفتــه آتــی بــا شــرکت های دارای فناوری های نوین در 
ســاخت و ســاز خبــر داد و افــزود: در جلســاتی کــه بــه 
زودی برگــزاری می شــود، آخریــن وضعیــت شــرکت های 
دانــش بنیــان و دارای فناوری هــای نویــن مــورد ارزیابــی 
قــرار می گیــرد و گزارش هــای مربوطــه نیــز بــه وزارتخانه 

اعالم خواهد شد.
وی گفت: همچنین با شرکت های دانش بنیان به 
شکل مجزا، جلساتی را در خصوص اجرای نهضت ملی 
مســکن بــا تاکیــد بر ســه عامل زمــان، کیفیــت و هزینه 
خواهیــم داشــت تا از ظرفیــت شــرکت های دانش بنیان 
در اجــرای قانــون جهش تولید مســکن، اســتفاده بهینه 

بشود.  
شــکرچی زاده خاطرنشان کرد: در هفته های اخیر، 
شاهد مراجعه بیشتری از شرکت های دارای فناوری های 
نوین به مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بودیم 
کــه ایــن خود نویدبخش این موضوع اســت کــه بتوانیم 
از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان استفاده کنیم و 
بتوانیم در کنار روش های سنتی از روش های نوین نیز 

در ساخت و ساز، بهره ببریم.

به کارگیری تمام تالش 
وزارت نفت برای تامین 

سوخت زمستانی
وزیرنفتگفتکهوزارتنفتدرطیاینمدت
تمامتالشخودراانجاممیدهدتاسوختزمستانی
دربخــشخانگــیتأمیــنشــودوباچالــشگازروبهرو

نشویم.
تشــریح  در  اوجــی،  جــواد  ایســنا،  گــزارش  بــه 
نشستش با نمایندگان مجلس شورای اسالمی، درباره 
اقدام های وزارت نفت در زمینه تامین گاز در زمســتان، 
در  اساســی  تعمیــرات  انجــام  بــا  نفــت  وزارت  گفــت: 
پاالیشــگاه ها، خطوط لوله انتقال، ایســتگاه های تقویت 
فشــار و تأمیــن ســوخت مایــع اعــم از نفــت گاز و نفــت 
کــوره در حــوزه نیروگاه هــا مخــازن و صنایــع اقداماتی را 

انجام داده است.
وی بــا بیــان اینکــه امســال بــه فضــل الهــی، ۴۵۰ 
میلیــون لیتــر بیشــتر از پارســال ذخیره ســازی ســوخت 
مایــع داشــته ایم، افــزود: همچنیــن بــا توجــه بــه تدابیــر 
خوبــی کــه در وزارت نفــت دیــده شــده و هماهنگی های 
خوبــی کــه بــا همکارانمــان در وزارت نیرو صــورت گرفته 
اســت، در تالش هســتیم تا تامین سوخت زمستانی به 
خصوص در بخش خانگی صورت بگیرد تا با چالش گاز 

روبرو نشویم.
بــه گفتــه وزیــر نفــت در ایــن نشســت گزارشــی از 
وضع فروش نفت، میعانات گازی و صادرات محصوالت 
پتروشــیمی ارائــه شــد کــه خوشــبختانه در همــه ایــن 
بخش هــا در مقایســه بــا پارســال رشــد و توفیــق خوبــی 

داشته ایم.
اوجــی با بیــان اینکــه در زمینه ســرمایه گذاری های 
مــورد نیــاز صنایــع نفت و گاز به ویژه صنعت گاز کشــور 
برای هشــت ســال آینده به منظور  افزایش تولید، حفظ 
و نگهداشــت آن گزارشــی ارائــه شــد، افــزود: نمایندگان 
پرســش هایی در زمینــه تأمیــن قیــر مــورد نیاز آســفالت 
جاده ها و راه های روستایی مطرح کردند که با توجه به 
نشســت های هفته گذشته با آقای نیکزاد، نایب رئیس 
مجلــس و دیگــر دســتگاه ها توفیق هــای خوبــی حاصــل 

شده است.
طبق اعالم وزارت نفت، اوجی تصریح کرد: وزارت 
نفــت با مشــخص کردن قیمت VB )وکیــوم باتوم( همه 
حواله هــا را میــان متقاضیــان قیــر توزیــع کــرده و ایــن 
وزارتخانــه بــه وظیفه خــود در الیحه بودجه ســال ۱۴۰۰ 

عمل کرده است.

 درخواست رئیس

 کمیسیون عمران

از رئیس جمهوری:هرچه 
سریع تر جلسه شورای عالی 

مسکن تشکیل شود
رئیسکمیسیونعمرانمجلسشورایاسالمی،
تاکیــدکــردکــهانتظارمــیرودرئیسجمهــوریهرچه
ســریعترجلســهشــورایعالیمســکنراجهتانجام
ســاخت آغــاز بــرای دســتگاهی بیــن هماهنگیهــای

ساالنهیکمیلیونواحدمسکونیتشکیلدهد.
محمدرضــا رضایــی کوچــی در گفــت وگو با ایســنا، 
بیــان کــرد: در اولین جلســه شــورای عالی مســکن مقرر 
شد تا حداکثر ظرف ۱۰ روز بعد بالفاصله رئیس جمهور 
جلســه بعــدی را برگــزار کنــد، امــا با گذشــت ســه هفته 
هنوز این جلســه از ســوی رئیس جمهور تشــکیل نشده 

است.
وی در ادامه اظهار کرد: این امر می تواند به تولید 
مســکن آســیب وارد کنــد. درخواســت بنــده از رئیــس 
جمهــور ایــن اســت که به ســرعت جلســه شــورای عالی 
مســکن را تشــکیل دهــد تــا کارهایــی کــه بــر روی زمین 

مانده و نیاز به هماهنگی دارد انجام شود.
نماینــده مردم جهرم در مجلس شــورای اســالمی، 
تصریــح کــرد: بایــد هماهنگــی بیــن دســتگاه ها از جمله 
وزارت  مصالــح،  تامیــن  بــرای  صمــت  وزارت  بانک هــا، 
اقتصــاد بــرای زمین هایــی کــه در اختیــار دســتگاه های 
دولتــی اســت هرچــه ســریع تر انجــام شــود تــا شــاهد 
تســریع در شــروع ســاخت یک میلیون واحد مســکونی 

در سال باشیم.

کلیات طرح مدیریت تعارض 
منافع تصویب شد

عضوکمیســیونعمرانمجلسازتصویبکلیات
گفــت: و داد خبــر منافــع تعــارض مدیریــت قانــون
مجلــسانقالبــیبرایپاســخگوییبهمبارزهبافســاد،
رانتخــواری،ویژهخــواری،اختصاصیخواریو...این

طرحرامصوبکرد.
بــه گــزارش تســنیم، اقبــال شــاکری  اظهــار کــرد: 
کلیــات طرح مدیریت تعارض منافع در مجلس شــورای 

اسالمی تصویب شد.
وی تصریــح کــرد: ایــن طــرح یکــی از مهم تریــن و 
یازدهــم  مجلــس  در  کــه  اســت  قوانینــی  مترقی تریــن 
تصویب شده است. این قانون از دست اندازی به اموال 
عمومی و بیت المال کارگزاران اداری و دولتی جلوگیری 

می کند.
شــاکری تاکیــد کــرد: جلوگیــری از تصمیمــات بــر 
خالف منافع مردم در این قانون پیش بینی شده است. 
علی رغــم این کــه برخــی اشــکاالت در برخــی مــواد ایــن 
قانــون مترقــی وجــود دارد؛ امــا ارجــاع آن به کمیســیون 
اجتماعــی بــرای بررســی متن نهایــی اقدام بســیار خوب 

و مبارکی است.
پاســخگویی  بــرای  انقالبــی  مجلــس  افــزود:  وی 
خــواری،   ویــژه  رانت خــواری،  فســاد،  بــا  مبــارزه  بــه 
اختصاصی خــواری و ... ایــن طــرح را مصــوب کــرد و این 

اقدام را به مردم تبریک عرض می کنم.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

ســدهایکشــورقابلیــتذخیــرهحداکثر
حجمآبیدرحدود۵۰میلیاردو۵۰۰میلیون
مترمکعبرادارندکهاکنونتنهادرحدود۳۵ 
درصدظرفیتمخازنسدها،حجمآبذخیره
شــدهوجودداشــتهکــهالبتهاینمیــزانبرای

برخیازسدهایمهمبسیارکمتراست.
بــه گــزارش ایرنــا، کاهــش ۴۲ درصــدی 
گفتــه  بــه  کــه  امســال  مهرمــاه  در  بارش هــا 
اخیــر  ســال   ۵۰ در  کشــور  آب  مســووالن 
بی ســابقه است اثر منفی بر بیالن آب کشور 
باقــی گذاشــته بــه گونه ای کــه در بســیاری از 
سدهای مهم، کمترین میزان آب ذخیره شده 

وجود دارد.
ایــن کاهــش حجــم ذخیره ســد عالوه بر 
آنکــه تامیــن آب را بــا مشــکالت جــدی روبــرو 
خواهــد کــرد، در ســدهایی کــه دارای نیروگاه 
تولید برق اســت نیز اثر منفی داشــته و توان 
تولیــد ایــن نیروگاه هــا را کاهــش داده و در 

برخی موارد از مدار تولید خارج کرده است.
براساس تازه ترین آمار شرکت مدیریت 
منابــع آب کشــور، تــا ۱۴ آبان مــاه ســال آبــی 
جاری )سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰( میزان کل حجم 
موجــود آب در مخازن ســدهای کشــور حدود 
۱۷.۹ میلیــارد مترمکعــب اســت کــه کاهشــی 
در حــدود ۲۷ درصــد نســبت به مدت مشــابه 
ســال آبی گذشــته را نشــان می دهد. بررســی 
وضع ســدهای کشــور نشــان می دهــد، میزان 
کل ورودی به ســدهای کشــور طی ســال آبی 

جــاری حــدود ۱.۵۷ میلیــارد مترمکعب اســت 
که کاهشی معادل ۲۶ درصد نسبت به سال 
آبی گذشته در مدت مشابه را تبیین می کند.
از ســدهای  میــزان کل حجــم خروجــی 
کشور از ابتدای مهرماه تا ۱۴ آبان نیز معادل 
۲.۸۸ میلیــارد متر مکعب اســت که کاهشــی 
معادل ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال 

آبی گذشته نشان می دهد.
کشــور  ســدهای  کنونــی،  اوضــاع  در 
قابلیــت ذخیــره حداکثــر حجــم آبــی در حدود 
۵۰.۵ میلیارد متر مکعب را داراســت که تنها 
حــدود ۳۵ درصــد ظرفیــت مخــازن ســدهای 

کشــور، حجــم آب ذخیره شــده وجود داشــته 
کــه البتــه ایــن میــزان بــرای برخی از ســدهای 

مهم کشور بسیار کمتر است.
در اســتان های خوزســتان و تهران، میزان 
پرشــدگی متوسط مخازن طی ســال آبی جاری 
بــه ترتیــب در حــدود ۴۱ درصــد و ۲۳ درصــد 
اســت.  کاهــش میــزان حجــم آب موجــود در 
مخازن ســدهای کشــور از یکســو و نیز تداوم 
کاهــش ۲۶ درصــدی آب ورودی بــه ســدها از 
یکم مهر تاکنون نسبت به مدت مشابه سال 
آبــی گذشــته از ســوی دیگــر و نیــز پیش  بینی 
تــداوم بــروز بــارش کمتــر از نرمــال در پاییز و 

احتمــاال زمســتان پیــش رو، ضــرورت مدیریت 
مصــارف در بخش  هــای شــرب و به خصــوص 

کشاورزی را اثبات می کند.
ســال آبــی در ادبیات حاکم بــر مدیریت 
منابــع آبــی بــه یــک دوره دوازده ماهــه اطالق 
می شود که شروع آن ابتدای مهرماه و خاتمه 

آن شهریور است.
چنــدی پیــش معــاون آب و آبفای وزارت 
نیرو گفت: در مدت کمتر از ۳۰ سال گذشته 
منابع آب تجدیدشونده کشور از ۱۳۰ میلیارد 
مترمکعــب بــه حدود ۱۰۲ میلیــارد متر مکعب 

کاهش یافته است.

بــراســاسجدیدتریــنگــزارشاوپــک،
تولیــدنفــتایــراندرمــاهشــهریورافزایــش
یافتهوقیمتنفتســنگینکشــوربا4دالر
افزایشبه74.۰8دالردرهربشکهرسیده

است.
بــه گــزارش فــارس، ســازمان کشــورهای 
صادرکننــده نفــت خــام، اوپــک در جدیدترین 
گــزارش خــود بــه نقــل از منابــع ثانویــه اعالم 
کرد: تولید نفت ایران در ماه ســپتامبر ۲۰۲۱ 
برابــر بــا شــهریور مــاه ۱۴۰۰ بــه ۲ میلیــون و 
۵۰۳ هــزار بشــکه در روز رســیده کــه نســبت 
به ماه پیش از آن به ۲۲ هزار بشــکه در روز 

افزایش یافته است.
تولیــد نفت ایران در ماه آگوســت یعنی 
مــرداد مــاه برابــر بــا ۲ میلیــون و ۴۸۲ هــزار 

بشکه در روز بوده است.
بــر اســاس ایــن گــزارش، ایــران در مــاه 
ژوئــن )خرداد( دو میلیون و ۴۷۰ هزار بشــکه 
نفت و در ماه می برابر با )اردیبهشت( روزانه 
دو میلیــون و ۴۳۷ هــزار بشــکه نفــت تولیــد 
کــرده اســت کــه ایــن رقــم در ماه پیــش از آن 
یعنی آوریل ۲۰۲۱ )فروردین ۱۴۰۰( ۲ میلیون 

و ۴۲۲ هزار بشکه در روز بوده است.
ایــران در اســفند ۹۹ )مــارس ۲۰۲۱( ۲ 
میلیــون و ۳۲۸ هزار بشــکه نفت تولید کرده 

بود.

حفظجایگاهچهارمدراوپک
ایران در ماه آوریل یا فروردین ماه ۱۴۰۰ 
جایــگاه چهارمیــن تولیدکننــده نفــت اوپــک را 
پــس و از کویــت پیشــی گرفــت و از آن زمــان 

تاکنون این جایگاه را حفظ کرده است.
در حــال حاضر، کشــورهای عربســتان با 
تولیــد ۹ میلیــون و ۶۷۸ هــزار بشــکه در روز، 
عــراق بــا تولیــد ۴ میلیــون و ۱۳۹ هزار بشــکه 
در روز و امــارات بــا ۲ میلیــون و ۷۸۹ هــزار 
بشــکه در روز، ســه کشــور بزرگ تولیدکننده 

نفت اوپک به شمار می روند.
از  آمریــکا  از تحریم هــای  پیــش  ایــران، 

ســال ۲۰۱۸، ســومین بزرگ تریــن تولیدکننده 
نفت اوپک پس از عربستان و عراق بود.

 متوسطتولیدنفتایران

درسالهایقبل
ایــران بــه طــور متوســط در ســال۲۰۲۰ 
روزانــه یــک میلیــون و ۹۸۸ هــزار بشــکه، در 
ســال ۲۰۱۹ روزانــه ۲ میلیــون و ۳۵۶ هــزار 
بشــکه، در ســال ۲۰۱۸ روزانــه ۳ میلیــون و 
۵۵۳ هــزار بشــکه و در ســال ۲۰۱۷ روزانه ۳ 
میلیــون و ۸۱۳ هزار بشــکه نفــت تولید کرده 

است.
ایــران در ســه ماهــه ســوم ســال ۲۰۲۱ 
روزانــه ۲ میلیــون و ۴۹۳ هــزار بشــکه نفــت 
تولیــد کــرده اســت؛ ایــن رقم در ســه ماه دوم 
امسال روزانه ۲ میلیون و ۴۴۳ هزار بشکه و 
در سه ماه نخست امسال روزانه ۲ میلیون و 

۲۱۴ هزار بشکه نفت بوده است.
میــزان تولیــد نفــت ایــران در ســه ماهــه 
چهــارم ســال ۲۰۲۰ روزانــه ۲ میلیــون و ســه 
بشــکه، در ســه ماه ســوم روزانه یک میلیون 
و ۹۴۸ هــزار، در ســه ماهــه دوم، روزانــه یک 
میلیون و ۹۴۹ هزار و در ســه ماهه نخســت، 
روزانــه ۲ میلیــون و ۵۹ هــزار بشــکه نفــت 

برآورد شده است.
افزایش1۵1هزاربشکهای

تولیدنفتاوپک
بــر اســاس این گــزارش، تولیــد نفت ۱۳ 
کشــور عضــو ایــن ســازمان در مــاه ســپتامبر 
و ۳۲۸  میلیــون   ۲۷  )۱۴۰۰ )شــهریور   ۲۰۲۱
هــزار بشــکه در روز عنــوان شــده اســت کــه 
افزایــش روزانــه ۴۸۶ هــزار بشــکه  ای نســبت 
بــه مــاه آگوســت را نشــان می دهــد. اوپک در 
ماه آگوســت روزانه ۲۶ میلیون و ۸۴۲ بشکه 

نفت تولید کرده بود.
عربســتان در مــاه ســپتامبر روزانــه ۱۳۹ 
هزار بشــکه نفت بیشــتر تولید کرده و میزان 
تولیــدش بــه ۹ میلیــون و ۶۷۸ هــزار بشــکه 

رســیده اســت. میزان تولید این کشور در ماه 
آگوســت ۹ میلیــون و ۵۳۹ هــزار بشــکه در 

روز بود.

اختصاصبیشترینکاهش
تولیدبهونزوئالوبیشترین

افزایشتولیدبهنیجریه
کشــور  ســه  جــز  بــه  کشــورها  تمامــی 
افزایش تولید داشــتند که بیشــترین افزایش 
با ۱۵۶ هزار بشکه به نیجریه تعلق دارد. سه 
کشــور ونزوئــال، لیبــی و کنگــو کاهــش تولیــد 
داشــتند که بیشــترین کاهش برای ونزوئال با 

۶ هزار بشکه در روز ثبت شده است.
کشــورهای گینــه و ونزوئــال افزایــش یــا 
کاهــش تولیــد نداشــتند و میــزان تولیدشــان 

نسبت به ماه گذشته تغییر نکرده است.
ایــران، لیبــی و نیجریــه از توافق کاهش 

تولید معاف هستند.

افزایش4دالریقیمتنفت
ایران

متوســط قیمت هر بشــکه نفت سنگین 
ایران در ماه ســپتامبر ۲۰۲۱ )شــهریور ۱۴۰۰( 
با ۳ دالر و ۷۴ ســنت افزایش نســبت به ماه 

پیش از آن به ۷۴.۰۸ دالر رسید.
نفت ایران در ماه آگوست )مرداد ۱۴۰۰( 
۷۰.۳۴ دالر در هر بشکه فروخته شده بود.

رشد27دالریمتوسط
قیمتنفتایراندر9ماه

نخست2۰21
نفــت ایــران تــا این زمــان از ســال جاری 
میــالدی بــه طــور متوســط ۶۶.۶۵ دالر در هر 
بشکه فروخته شده است. این درحالی است 
که متوســط نفت ایران در مدت مشــابه سال 
گذشــته ۳۹.۶۴ دالر در هــر بشــکه فروختــه 
شــده بــود و ایــن بدان معناســت که متوســط 

قیمــت نفــت ایــران در ۹ مــاه نخســت ســال 
جــاری میــالدی ۲۷.۰۱ دالر بیشــتر از مــدت 

مشابه سال ۲۰۲۰ است.
ســال  در  ایــران  نفــت  قیمــت  متوســط 
۲۰۲۰ برابــر ۴۰.۷۷ دالر در هــر بشــکه، در 
ســال ۲۰۱۹ برابر با ۶۱.۸۵ دالر در هر بشــکه 

برآورد شده است.
بــر اســاس ایــن گــزارش، ایــن رقــم طــی 
ســال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۷ بــه ترتیــب ۶۷.۹۷ 
دالر و ۴۹.۶۰ دالر بــه ازای هــر بشــکه عنــوان 

شده است.
قیمــت نفــت ایــران در مــاه فوریه ۲۰۲۰ 
)بهمــن ۹۸( نزدیــک بــه ۱۰ دالر کاهــش یافته 
بــود. فوریه، ماهی بود که بیشــتر جهان پس 
از چین، درگیر شیوع ویروس کووید ۱۹ شده 

بود.

افزایشقیمتتمامیانواع
نفتاوپک

بر اســاس گزارش ماهانــه اوپک، تمامی 
مــاه  ایــن  در  اوپــک  کشــورهای  نفــت  انــواع 
افزایش قیمت داشــتند که بیشترین افزایش 
به نفت صادراتی کویت با ۳ دالر و ۸۶ سنت 

تعلق دارد.
در  اوپــک  نفتــی  قیمــت ســبد  متوســط 
مــاه ســپتامبر بــا ۳ دالر و ۵۵ ســنت افزایش 
نســبت بــه ماه قبل از آن بــه ۷۳.۸۸ دالر در 
هر بشــکه رســیده اســت. این رقم برای ســبد 
نفتــی اوپــک در ماه آگوســت ۷۰.۳۳ دالر در 

هر بشکه بوده است.
نفت عربستان نیز با ۳ دالر و ۶۵ سنت 
افزایــش ۷۵.۰۱ دالر در هــر بشــکه فروختــه 

شد.
هر بشــکه نفت برنت دریای شــمال نیز 
در ایــن مــاه بــه طــور متوســط ۷۴.۴۰ دالر به 
فــروش رفتــه اســت کــه ۳ دالر و ۶۰ ســنت 
نسبت به ماه پیش از آن افزایش یافته و هر 
بشکه نفت خام آمریکا با ۳ دالر و ۷۳ سنت 

افزایش ۷۱.۴۶ دالر معامله شده است.

انرژیهــای ســازمان ســخنگوی
تجدیدپذیرازتوقفخریدتضمینیخبرداد.
جعفــر محمــد نــژاد، در گفتگــو بــا مهــر، 
گفــت: بحــث خرید تضمینــی تجدیدپذیرها تا 
تعییــن تکلیــف مــدل جدید کــه از طریق ماده 
۱۲ قانــون رفــع موانــع تولیــد اســت، متوقــف 
شــده ولــی بــرای آن هایــی کــه از قبــل پروانــه 
تولیــد گرفتند و می خواهند بســازند یا آنهایی 
که در مرحله ساخت هستند، همچنان خرید 
تضمینــی ادامــه دارد. امــا بــرای کســانی که از 
مهــر مــاه بــه بعــد درخواســت مجــوز بدهنــد، 

قرارداد خرید تضمینی امضا نمی شود.
وی تأکیــد کــرد: بنــای مــا بر ایــن بود که 
سرمایه گذاری آسیب نبیند و در این یک ماه 
اگر کسی به ما برای اخذ پروانه تولید مراجعه 
می کرد، اعالم می کردیم که تا مشخص شدن 

این بحث جدید صبر کنند.
محمد نژاد افزود: برنامه ما این است که 
خریــد تضمینــی از نیروگاههــای بزرگ متوقف 
شــود و فقــط بــرای نیروگاه های کوچــک، مثالً 
پنل های خورشیدی پشت بام ها، انجام شود. 
البته کم و کیف و محدوده دقیق آن مشخص 

خواهد شد.

ســخنگوی ســاتبا با بیان اینکه چه بســا 
اقــدام از طریــق مــاده ۱۲ قانــون رفــع موانــع 
تولیــد بــرای ســرمایه گذار به صرفه تر باشــد، 
هــر ســرمایه گذاری خواهــان  گفــت: طبیعتــاً 
بازگشــت ســریع تر سرمایه اش اســت و تاکید 
وزیــر نیــرو هم این اســت که ســرمایه گذاران 
در نیروگاههــای تجدیدپذیــر نبایــد ۲۰ ســال 
صبــر کننــد تــا بــه اصل ســرمایه خود برســند، 
بلکه باید ســریع تر بازگشــت ســرمایه برای او 
رخ دهــد و بعــد از آن خــودش تصمیــم بگیرد 
کــه می خواهــد ایــن بــرق تولیدی را به شــبکه 

بفروشد یا صادر کند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی 
حمایت دولت از نیروگاههای تجدیدپذیر گفت: 
بحــث تعرفــه گــذاری پلکانی که میــزان مصرف 
مــازاد بــر الگو بــا نــرخ تجدید پذیرها محاســبه 
می شــود، قطعــاً مؤثــر خواهــد بــود بــه شــرط 
آنکــه منابــع حاصل از آن در خــود نیروگاههای 
تجدیدپذیــر ســرمایه گــذاری شــود. در ضمــن 
بــا صنــدوق ســبز ســازمان محیــط  مذاکراتــی 
زیست انجام شده تا از طریق این صندوق نیز 
حمایت هایــی انجــام شــود زیرا یکــی از بهترین 
راهکارهای حفاظت از محیط زیست گسترش 

بــه  اســت. همچنیــن  انرژی هــای تجدیدپذیــر 
توانیر پیشــنهاد شد، بخشــی از جریمه صنایع 
پرمصــرف نیــز به تجدیدپذیرهــا اختصاص یابد 

که این امر نیز در حال مذاکره است.
حــال  ایــن  بــا  کــرد:  تأکیــد  نــژاد  محمــد 
منابــع مــاده ۱۲ نا محدود اســت و به نفع تمام 
بخش هــای کشــور اســت. در واقــع اگــر ایــن 
فرصــت فراهــم شــود کــه وزارت نفــت بــه جای 
اینکه نفت و گاز خود را در نیروگاه ها به قیمت 
بســیار پاییــن بســوزاند، در صنایــع پاالیشــی 
سرمایه گذاری کند یا صادر کند، قطعاً در کالن 
به نفع اقتصاد کشــور اســت و به همین خاطر 

باید از این طرح حمایت شود.
انرژی هــای  ســازمان  ســخنگوی 
تجدیدپذیــر در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر 
وضعیت بومی سازی نیروگاه های تجدیدپذیر 
بــادی  نیروگاه هــای  خوشــبختانه  گفــت: 
وضعیــت بســیار خوبــی دارنــد و تــا ۸۰ درصد 
بومی سازی شده است. در مورد نیروگاه های 
خورشــیدی کــه بخــش اعظــم برنامــه ۱۰ هزار 
مگاواتی را تشکیل می دهد، یک گلوگاهی به 
نام ســلول خورشــیدی وجــود دارد که فناوری 
تولید آن در اختیار ۳-۴ کشور بیشتر نیست. 

البتــه یکــی از سیاســت های ۱۰ هــزار مگاوات 
انــرژی تجدیدپذیــر هــم اســتفاده از ظرفیــت 
شــرکت های دانــش بنیــان برای تولیــد داخلی 

سلول های خورشیدی است.
وی افــزود: بــه جــز ســلول خورشــیدی، 
تمــام پنل هــای خورشــیدی مــان را در داخــل 
تولیــد می کنیــم و چنــد شــرکتی کــه در ایــن 
زمینــه فعــال هســتند در حال حاضــر ظرفیت 
تولیــد ۳۰۰ مــگاوات در ســال را دارنــد کــه در 
صورت حمایت مضاعف و تأمین مالی بیشتر 

هم می شود.
الزم به ذکر اســت هفته گذشته سازمان 
انرژی هــای تجدیدپذیــر و بهــره وری انــرژی برق 
)ســاتبا(، به منظــور توســعه و احــداث ۱۰ هــزار 
مــگاوات نیــروگاه تجدیدپذیــر بــا کمــک بخــش 
خصوصی فراخوان عمومی منتشر کرده است.

نیروگاه های تجدیدپذیر به نیروگاه هایی 
گفته می شــود که منشــأ تولید انرژی آنها غیر 
از ســوخت های فســیلی نفــت و گاز اســت. 
نیروگاه های خورشیدی و بادی از متداول ترین 
حــال  در  هســتند.  تجدیدپذیــر  نیروگاه هــای 
حاضــر ظرفیت تولید انــرژی تجدیدپذیر ایران 

فقط حدود هزار مگاوات است.

توقفخریدتضمینیازنیروگاههایتجدیدپذیر

نفتایران74دالریشد

 6۵درصدظرفیتمخازن
سدهایکشورخالیاست
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

پاسخ گویی 100 درصدی 
بانک آینده در دسترسی 

آزاد به اطالعات
بر اســاس رتبه بندی جدید اعالم شــده شش ماهه 
ابتدایی ســال 1400کمیســیون انتشــار و دسترسی آزاد 
بــه اطالعــات، بانــک آینــده یکــی از معــدود بانک هــای 

موفق کشور با پاسخ گویی  صددرصدی شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک آینــده، در آخرین 
کمیســیون  گــزارش 
انتشــار و دسترسی آزاد 
بانــک  و  اطالعــات  بــه 
ســال  مهــر  در  مرکــزی 
گذشــته، بانــک آینده با 
صددرصــد پاســخ گویی، 
در صــدر شــبکه بانکــی 
زمینــه  ایــن  در  کشــور 

قرار گرفت.
بــه  آزاد  و دسترســی  انتشــار  قانــون  ابــالغ  پیــرو 
اطالعــات بــه شــبکه بانکی کشــور، بانک آینده در ســال 
1396بــه عضویــت ســامانه انتشــار و دسترســی آزاد بــه 
اطالعــات درآمــد و پاســخ گویی بــه الزامــات منــدرج در 

قانون پیش گفته را در دستور کار خود قرار داد.

بانک تجارت در مهر امسال 
8300 فقره وام ازدواج داد

شعب بانک تجارت سراسر کشور در مهر امسال 
به 8391نفر از زوج های جوان تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج پرداخت کردند.

گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
بانــک در  ایــن  تجــارت، 
تداوم رویکرد خود برای 
مســئولیت های  ایفــای 
تســهیل  و  اجتماعــی 
جوانــان،  ازدواج  وضــع 
تســهیالت  اعطــای 
قرض الحســنه ازدواج را در اولویــت قــرار داده و بــر ایــن 
اســاس در مهــر امســال نیز بــه 8391نفــر از متقاضیان 
ازدواج داده  ثبت نــام  کننــده تســهیالت قرض الحســنه 
است. در این ماه 5805نفر از متقاضیان نیز با تشکیل 
پرونــده در نوبــت دریافت این تســهیالت قــرار دارند که 
پس از تکمیل مدارک و معرفی ضامنان تســهیالت فوق 

را دریافت خواهند کرد.

رشد تسهیالت پرداختی بانک 
کشاورزی در زیربخش های دام 

و طیور و آبزیان
تســهیالت پرداختی بانک کشــاورزی برای پرورش 
دام و طیور در پایان مهر 1400نسبت به مقطع مشابه 

در سال گذشته 42درصد رشد داشته است.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک کشــاورزی، ایــن بانک از 
1400تــا  ســال  ابتــدای 
پایــان مهــر بــرای احداث 
واحدهــای  توســعه  و 
طیــور  و  دام  پــرورش 
جمعــا بالــغ بــر 83هــزار 
میلیــارد ریال تســهیالت 
بــه متقاضیــان پرداخــت 
کــرده کــه در مقایســه با 
هفت ماهه ابتدای سال 
گذشته 42درصد رشد داشته است. این گزارش می افزاید: 
تســهیالت پرداختــی بانــک کشــاورزی در زیربخــش دام و 
طیــور در مقطع یاد شــده بــه 104833متقاضــی پرداخت 
شــده اســت. همچنیــن تســهیالت پرداختی ایــن بانک در 
زیربخــش شــیالت و آبزیــان از ابتدای ســال 1400تا پایان 
مهــر قریــب بــه 5هزار میلیــارد ریال بوده که در مقایســه 
ابتــدای ســال گذشــته 34درصــد رشــد  بــا هفــت ماهــه 
داشــته اســت. تســهیالت بانــک کشــاورزی در حمایــت از 
پرورش آبزیان در مقطع یادشــده، برای احداث و توســعه 
1350واحــد آبزی پــروری در کشــور پرداخت شــده اســت. 
حمایــت بانــک کشــاورزی از روش هــای نویــن آبزی پروری 
به ویــژه پــرورش ماهی در قفس، نقش مهمی در توســعه 
پایــدار، مدیریــت منابــع آبــی، افزایــش راندمــان تولیــد و 

تامین امنیت غذایی کشور دارد.

برگزاری همایش کودکان مبتال 
 به سرطان در استان مرکزی

با حمایت بانک ایران زمین
در راســتای اجرای مســئولیت اجتماعی ســازمانی 
همایــش حمایــت از کــودکان مبتــال به ســرطان اســتان 
مرکزی با حمایت بانک ایران زمین در اراک برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی 
ایران زمیــن،  بانــک 
کــه  همایــش  ایــن  در 
امــور  مدیــر  حضــور  بــا 
اســتان های  شــعب 
قــم، اصفهــان، مرکــزی، 
چهارمحال و بختیاری و 
انجمــن حامی یار)حامی 
بــه  مبتــال  کــودکان 
ســرطان( برگزار شــد، از حامی کارت رونمایی شد. وحید 
علیــزاده، مدیریت مناطق اســتان های اصفهان، مرکزی، 
قــم، چهارمحــال و بختیــاری گفــت: بانــک ایران زمین در 
راستای تالش های مسئوالنه خودش در منطقه آمادگی 

دارد که موسسه حامی یار را حمایت کند.

حمایت بانک ملی از تکمیل 
زنجیره تولید آرد کشور

بانــک ملــی در ادامــه سیاســت های حمایتــی خود 
از تولیدکننــدگان کشــور و بــا توجــه بــه افزایش قیمت 
گندم و نیاز شرکت های تولیدی به سرمایه برای تأمین 
مواد اولیه، تســهیالت ویژه ای را به یکی از شــرکت های 

تولیدی آرد اختصاص داده است.
شــرکت  ملــی،  بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 

بــا  شــیراز  آرد  خبــاز 
38ســاله،  قدمــت 
شــرکت هایی  از  یکــی 
اســت کــه بــرای تقویــت 
از  خــود  تولیــد  تــوان 
ملــی  بانــک  تســهیالت 
یــاری گرفتــه و توانســته 
ســرمایه  تســهیالت  بــا 
بانــک  ایــن  گــردش  در 

ضمن حفظ اشــتغال موجود خود، اشــتغال زایی جدیدی 
نیــز ایجــاد کند. این شــرکت انواع آرد غنی شــده با آهن 
و اســید فولیــک و ســمولینا، انــواع آرد تولید نــان پیتزا، 
فانتزی، کارخانجات نشاســته، رشــته، ماکارونی، کیک، 
بیســکوئیت، ویفــر، کراکــر و ســبوس خوراکــی و انــواع 
آردهــای آنزیــم دار را توســط ماشــین آالت تمام اتوماتیک 
تولیــد می کنــد و اکنون 140نفر پرســنل فعال )70درصد 

بومی، 20درصد غیر بومی و 10درصد فصلی( دارد.
بانک ملی 800هزار میلیارد ریال تسهیالت فروش 
اقســاطی و 985هــزار میلیــارد ریال تســهیالت ســرمایه 
ثابت به شرکت خباز آرد شیراز تخصیص داده است که 
این تســهیالت می تواند کمک موثری به حفظ اشــتغال، 
ادامــه فعالیــت شــرکت، خرید گنــدم و پرداخت وجه به 
موقــع آن بــه کشــاورزان و در نهایــت افزایــش تولیــد و 

رونق اقتصادی استان باشد.
همچنیــن بــا تســهیالت ســرمایه ثابــت بانــک ملی 
عــالوه بــر تجهیــز انبارهــای ذخیره ســازی گنــدم، بــرای 
حداقــل 20نیــروی جدید در شــرکت اشــتغال زایی شــده 
است. عالوه بر این، تجهیز انبارهای ذخیره سازی گندم 
همــواره از دغدغه هــای اداره غلــه بــوده کــه بــه اســتناد 
جلســه کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع تولیــد بایــد طــی 
یــک برنامــه زمان بندی 4ســاله انجام می شــد و عالوه بر 
تســریع و روان ســازی در رونــد تولیــد، از حیــف و میــل 

شدن مقدار قابل توجهی گندم جلوگیری می کند.

مشارکت بانک رفاه در تجهیز 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

در راســتای ایفای نقش موثر در حوزه مســئولیت 
اجتماعی، بانک رفاه در تجهیز دانشــگاه علوم پزشــکی 

مشهد مشارکت کرد.
گــزارش  بــه 
روابط عمومــی  بانــک 
رفــاه، مدیــر شــعب این 
بانــک در اســتان ضمــن 
از تالش هــای  قدردانــی 
کادر درمان، بر تعامل و 
گســترش همکاری هــای 
کــرد.  تأکیــد  متقابــل 

براســاس ایــن گــزارش، دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد 
از گســترده ترین و برتریــن دانشــگاه های علــوم پزشــکی 
کشور محسوب می شود که در مقاطع مختلف زمانی و 
به منظور توســعه فعالیت های بهداشتی و درمانی خود 

از کمک های بالعوض بانک رفاه برخوردار شده است.
بانــک رفــاه بــه عنوان بانــک ســالمت محور همواره 
تجهیــزات  بــا مشــارکت در خریــد  اســت  کــرده  ســعی 
پزشــکی به دانشــگاه های علوم پزشــکی، به ســهم خود 
در  درمانــی  و  بهداشــتی  توســعه خدمــات  راســتای  در 
کشــور بــه ویژه در مناطق محــروم گام های تعیین کننده 
و اثربخشــی را بــردارد. حمایــت از نظام ســالمت کشــور 
در سال های اخیر و اوضاع ویژه ناشی از پاندمی کرونا، 
برای این بانک از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است.

پرداخت 135 هزار میلیارد 
ریال تسهیالت از سوی 

 بانک توسعه تعاون

در هفت ماهه سال1400
از  بازدیــد  در  تعــاون  توســعه  بانــک  مدیرعامــل 
واحدهــای مهم اقتصادی لرســتان، تســهیالت بانک در 
هفت ماهــه ابتدایــی ســال جــاری را 135هــزار میلیــارد 

ریال اعالم کرد.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
تعــاون،  توســعه 
در  مهدیــان،  حجت الــه 
بــا  نشســت  حاشــیه 
بنگاه هــای  از  تعــدادی 
بروجــرد  اقتصــادی 
فرمانــداری  ســالن  در 

بروجرد برگزار شــد اظهار کرد: طی ســال گذشــته بانک 
توسعه تعاون 210هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداخت 
کــرده اســت. او تصریــح کــرد: ایــن رقــم تســهیالت در 
بخش هــای مختلــف اقتصــادی ماننــد صنعــت، معــدن، 

خدمات بازرگانی، کشاورزی، شیالت و …بوده است.
مهدیــان اضافــه کــرد: 70درصــد پورتفوی تســهیالت بانک 
متعلق به بخش تعاون و 30درصد متعلق به سایر فعاالن 
اقتصادی است که از ابتدای سال تا آخر مهر سال جاری 
نزدیک به 135هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شده 
است. مدیرعامل بانک توسعه تعاون خاطرنشان کرد: در 
سال 1400برنامه ریزی برای اعطای 250هزار میلیارد ریال 
تســهیالت در کلیــه ایــن بخش هــای اقتصــادی بــا اولویت 
تعاونی هــا بــوده اســت کــه تــالش می شــود ایــن عــدد تــا 

300هزار میلیارد ریال نیز نزدیک شود.

بانــک مرکــزی در اطالعیــه ای اعالم کرد 
کــه تاکنــون مجوزی مبنی بر ارتقاء موسســه 
اعتباری غیربانکی ملل به بانک صادر نشده 
اســت و تنهــا با رســیدگی به درخواســت این 

موسسه برای ارتقا موافقت شده است.
بانــک مرکــزی 29 تیــر امســال موافقــت 
خــود را بــا ارتقــاء موسســه اعتبــاری ملــل بــه 
هیات مدیــره  تعهــد  بــه  منــوط  ملــل،  بانــک 
اعالم شــده  اقدامــات  خصــوص  در  موسســه 

ظرف مدت 6ماه اعالم کرده بود.
بــه گــزارش ایرنا، بانک مرکــزی در ادامه 
اعــالم کــرد کــه به موجــب قوانیــن و مقررات، 
صــدور مجــوز بانک مســتلزم ســیر تشــریفات 
قانونــی مربوطــه اســت کــه در مورد مؤسســه 
اعتبــاری غیربانکــی ملل، تشــریفات الزم طی 

نشده است.
براساس اطالعیه بانک مرکزی، در جلسه 
دهــم مهــر امســال هیأت عامل بانــک مرکزی، 
بــا رســیدگی بــه درخواســت مؤسســه اعتباری 
ملــل، منــوط بــه تعهــد هیات مدیــره مؤسســه 
مذکــور بــه انجــام اصالحــات ســاختاری ناظــر 

بــر مــواردی همچون افزایش ســرمایه، فروش 
امــوال مــازاد، پرهیز از هرگونه ســرمایه گذاری 
جدیــد، انطباق با شــاخص ها و حــدود نظارتی 
و رعایــت کامــل قوانیــن و مقــررات مربوطــه 
موافقــت کــرد. برایــن اســاس مصوبــه مذکــور 
هیچگونــه تعهــدی بــرای بانــک مرکــزی مبنــی 
بــر صــدور مجوز بانــک برای مؤسســه اعتباری 

غیربانکی ملل ایجـاد نخواهد کرد. 
در این اطالعیه تاکید شــده اســت بانک 
مرکــزی در اجــرای طــرح اصــالح نظــام بانکی، 
مجموعــه تدابیــر و اقدامــات اصالحــی را برای 
اعتبــاری  مؤسســات  و  بانک هــا  از  یــک  هــر 
غیربانکــی، مبتنی بر شــرایط و اقتضائات، در 
نظر دارد که به تدریج، پس از هماهنگی های 

الزم اجــرا کنــد و اطالع رســانی الزم نیز انجام 
شود. 

طبــق اعالم بانک مرکزی، موسســه ملل 
در مــدت 6ماه باید ســرمایه خــود را به میزان 
1000میلیــارد تومان به صــورت نقدی افزایش 
دهد و از محل آورده ســپرده گذاران، ســرمایه 
خود را به میزان 2هزار میلیارد تومان برساند 
و نســبت کفایت ســرمایه را بهبود ببخشد. با 
انجام این شروط موسسه اعتباری ملل رسما 

به بانک ملل تبدیل خواهد شد.
مؤسســه اعتباری ملل در ســال 1366 با 
نام صندوق قرض الحســنه عســکریه فعالیت 
خــود را آغــاز کــرد و در ســال 1373 بــا شــکل 
گرفتــن وزارت تعاون به عنــوان اولین تعاونی 
اعتبــار آزاد در ســطح کشــور مجــوز فعالیــت 
خــود را از وزارت تعــاون اخــذ کــرد و پــس از 
آن حــوزه عملیــات خــود را به سراســر کشــور 
الزم  پیگیری هــای  همزمــان  و  داد  گســترش 
را جهــت اخــذ مجــوز فعالیــت تحــت عنــوان 
مؤسســه مالــی و اعتبــاری عســکریه از بانــک 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران آغاز کرد.

بانــک مرکــزی در تازه تریــن گــزارش از 
افزایــش 0.3درصــدی نــرخ ســود بــازار بیــن 
بانکــی در مقایســه بــا آخرین نــرخ هفتگی تا 

20.۶1درصد خبر داد.
سود بین بانکی نرخی است که در بازار 

بین بانکی تعیین می شــود. این نرخ بر ســایر 
بازارهــا تأثیــر می گــذارد؛ افزایــش آن هزینــه 
تأمیــن کســری را افزایــش می دهــد و بانک ها 
بــه  باالتــری  نرخ هــای  بــا  می شــوند  حاضــر 
ســپرده گذارها ســود پرداخــت کنند تا کســری 

خود را جبران کنند.
بانــک  اعــالم  طبــق  بــازار،  گــزارش  بــه 
مرکــزی، نــرخ ســود در بــازار بیــن بانکــی بــا 
رشــد 0.3درصــدی در مقایســه بــا آخرین نرخ 
بــه 20.61درصــد افزایــش یافــت تــا به ســطح 

21درصد نزدیک شود.
کمتریــن نرخ ســود بازار بیــن بانکی طی 
5 مــاه گذشــته در تاریــخ 1400/04/17 بــود و 
باالتریــن نــرخ نیــز در تاریــخ 1400/08/13 از 

سوی بانک مرکزی اعالم شده است.

بر اساس اعالم وزارت اطالعات، با اقدامات 
اطالعاتــی و عملیاتــی ســربازان گمنــام امــام 
زمان )عج(،  بیش از 150نفر از سرشــبکه ها 
و ســرکرده های اصلی شرکت هرمی »یونیک 
فاینانس« )unique finance( در 19 اســتان 
مرجــع  هماهنگــی  بــا  و  شناســایی  کشــور 

قضایی مورد ضربه قرار گرفت.
بــه گــزارش ایرنــا، مرکز روابــط عمومی و 
اطالع رســانی وزارت اطالعــات در اطالعیــه ای 

اعــالم کــرد: موسســان و مدیــران این شــرکت 
کــه از ایرانیــان مقیم در کشــورهای همســایه 
هســتند بــا معرفــی واهــی ایــن مجموعــه بــه 
عنــوان یــک شــرکت بین المللــی و فعــال در 
خریــد و فــروش ســهام شــرکت های معتبر در 
بورس هــای خارجی، با اســتفاده از روش های 
ســودهای  پرداخــت  ادعــای  و  اغواگرایانــه 
بــه شبکه ســازی  اقــدام  دالری،  و  نامتعــارف 
هرمــی، ارائــه توکن دیجیتال به نام UNQT  و 

کالهبرداری از تعداد زیادی از شــهروندان در 
سراســر کشور کرده اند. این مرکز در اطالعیه 
خــود افــزود: بــا اقدامــات صورت گرفته، ضمن 
جلوگیری از خروج حجم باالیی ارز از کشــور، 
ســایر اعضــای فعــال این شــبکه هرمــی تحت 
رصــد اطالعاتــی قــرار گرفت و پرونــده قضایی 
موسســان و گرداننــدگان این شــرکت هرمی، 
در دادگاه هــای ویژه رســیدگی بــه اخالل گران 
در نظام اقتصادی کشــور، در دست رسیدگی 

و صــدور حکــم اســت. مرکــز روابــط عمومی و 
اطالع رســانی وزارت در ایــن اطالعیــه یــادآور 
شــد: این وزارتخانه بــا عنایت به وضع کنونی 
کالهبرداری هــای  شــکل گیری  و  اقتصــادی 
هرمــی نوظهــور، بــه ویــژه در حــوزه ارزهــای 
دیجیتال، ضمن هشدار به عوارض پرخسارت 
ســرمایه گذاری در ایــن قبیــل طرح هــا، آمــاده 
از طریــق ســتاد  گزارشــات مردمــی  دریافــت 

خبری 113 است.

و  برنامــه  کمیســیون  عضــو  گفتــه  بــه 
بودجــه مجلس، دولت بــرای حمایت از بازار 
سرمایه نباید خودش به افزایش و گسترش 

بازارهای موازی اقدام کند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت ،محسن 
زنگنــه در برنامــه »گفتگوی اقتصــادی« رادیو 
گفت وگــو؛ درمورد پیش نیازهای ثبات بخشــی 
بــه بــازار ســرمایه گفــت: قــدم نخســت بــرای 
ثبات بخشــی به بازار ســرمایه و اقتصاد کشور 
ایــن اســت کــه ایــن دو حــوزه پیش بینی پذیــر 
باشــند فعاالن بازار ســرمایه باید بتوانند بازار 
را پیش بینــی کننــد البتــه ممکــن اســت بــازار 
ســرمایه در برخــی مواقــع منفــی و در مواقــع 

دیگــر هــم مثبت باشــد امــا در نهایــت باید بر 
یــک مکانیســم و فرآینــد و تحلیلــی  اســاس 

حرکت کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
بــا تأکید بــر اینکه بازار ســرمایه و کل اقتصاد 
بایــد سیاســت ها و راهبردهــای کالن داشــته 
باشــند، افــزود: متاســفانه برخــی راهبردها و 
سیاســت های اقتصادی کشــور به طور شفاف 
و آشکار پیش روی فعاالن اقتصادی نیست.

او اضافــه کرد: ســرمایه ماننــد آب زاللی 
اســت کــه در یــک جــوی بــه حرکــت درآمده و 
خــودش هــر جــا کــه احســاس کنــد راهــش 
عــوض  را  مســیرش  کنــد  مــی  بــاز  بهتــر  را 

خواهدکــرد؛ ســرمایه مــردم هــم دقیقــاً جایی 
را انتخــاب خواهــد کــرد که منافع اش بیشــتر 

تأمین شود و ثبات هم دارد.
ایــن نماینده مجلــس تصریح کرد: وقتی 
مــا بازارهــای مــوازی را بــا ســود بســیار بــاال 
تقویــت مــی کنیــم نباید توقع داشــته باشــیم 
کــه بانک هــا و هلدینگ هــا و ســرمایه گذاران 

سرمایه خود را وارد بورس کنند .
وزارت  مرکــزی،  بانــک  داد:  ادامــه  او 
اقتصــاد و مدیــران بازار ســرمایه بایــد اقتصاد 
کشــور را یــک فرآینــد بــه هــم پیوســته ببینند 
نــه اینکــه بــرای حــل یــک مشــکل، نــرخ ســود 
بیــن بانکــی را افزایش دهند و گمان کنند که 

این کار هیچ تأثیری بر بازار ســرمایه نخواهد 
گذاشت.

زنگنه ادامه داد: تا زمانی که بازار اوراق 
بدهــی و بــازار بیــن بانکــی مزایــا، ســودآوری 
برتر، ثابت تر و تضمین شــده تری داشته باشد 
طبیعتاً نمی توان انتظار داشــت که سرمایه ها 

به سوی بازار سرمایه حرکت کنند.
سیاســت های  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  او 
اقتصــادی کشــور ماننــد ارز 4200تومانی باید 
هر چه سریع تر مشخص شود، افزود: دولت 
بــرای حمایــت از بــازار ســرمایه هــم کــه شــده 
نباید خودش به افزایش و گسترش بازارهای 

موازی اقدام کند.

مالــی  اوراق  حــراج  نوزدهــم  مرحلــه 
اســالمی دولتی که مقرر بود روز ســه شــنبه 
18 آبان ماه 1400 اجرا شــود، ملغی و تاریخ 

جدید اطالع رسانی خواهد شد.
به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی 
در  مرکــزی  بانــک  کارگــزاری  مرکــزی،  بانــک 
راســتای عرضــه تدریجــی اوراق مالی اســالمی 

از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و پیرو 
 ،1400.06.30 مــورخ  منتشرشــده  اطالعیــه 
مقــرر بــود مرحلــه نوزدهــم حــراج اوراق مالی 
بــه  فــروش  منظــور  بــه  را  دولتــی  اســالمی 
غیربانکــی،  اعتبــاری  موسســات  بانک هــا، 
شــرکت های  ســرمایه گذاری،  صندوق هــای 
در  ســرمایه  تأمیــن  شــرکت های  و  بیمــه ای 

روز سه شــنبه 18 آبــان 1400 اجــرا کنــد، امــا 
و  اقتصــادی  امــور  وزارت  اعــالم  اســاس  بــر 
دارایی، حراج مذکور در تاریخ یادشــده برگزار 
نمی شــود و تاریــخ دقیــق به اطــالع هموطنان 

خواهد رسید.
متولی اصلی انتشار و عرضه اوراق مالی 
اسالمی دولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی 

اســت و آن وزارتخانه الزامی به پذیرش تمام 
پیشــنهادات دریافتــی یــا فــروش کلیــه اوراق 
عرضه شــده در حــراج را نــدارد. بانــک مرکــزی 
بــه  را  دریافت شــده  سفارشــات  صرفــاً  نیــز 
منظــور تصمیم گیــری به آن وزارتخانه ارســال 
و وزارتخانه یادشده برای تعیین سفارش های 

برنده اقدام می کند. 

قیمت ســکه در بازار تهران روز گذشته 
تومــان  150هــزار  بــا  آبــان (   1۶ )یکشــنبه، 
افزایــش در مقایســه بــا روز شــنبه بــه رقــم 

12میلیون و 30هزار تومان رسید.
13و  ســاعت  در  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
30دقیقــه یکشــنبه ارزش هــر قطعــه ســکه 
افزایــش  بــا  جدیــد  طــرح  آزادی  بهــار  تمــام 
110هزار تومانی قیمت در مقایسه با شنبه به 

رقم 12میلیون و 30هزار تومان رسید و سکه 
تمــام بهــار آزادی طــرح قدیم نیــز 11میلیون و 

800هزار تومان معامله شد.
همچنین نیم ســکه بهار آزادی 6 میلیون 
و 200هــزار تومــان، ربــع ســکه ســه میلیون و 
650هزار تومان و ســکه یک گرمی 2میلیون و 

250هزار تومان قیمت خورد.
عــالوه بــر ایــن، در بازار طــال نیز نرخ هر 

گــرم طالی 18عیار بــه یک میلیون و 198هزار 
نیــز  طــال  مثقــال  هــر  قیمــت  تومــان رســید. 

پنج میلیون و 191هزار تومان شد.
بــا توجــه  اُنــس جهانــی طــال  همچنیــن 
بــه تعطیلــی بازارهــای جهانــی بــدون تغییــر و 
بــه قیمــت یک هــزار و 818 دالر و 50 ســنت 

ارزش گذاری شد.  
مهم تریــن عوامــل موثر در رشــد قیمت 

طــال و ســکه، بــاال رفتــن نــرخ دالر و اونــس 
در  دالر  نــرخ  گذشــته  روز  اســت.  جهانــی 
صرافی هــای بانکــی بــدون تغییــر و بــا قیمت 
27 هــزار تومــان معاملــه شــد. قیمت اونس 
جهانــی طــال نیز بــا توجه بــه تعطیلی بازارها 
تغییری نداشــت. قیمت سکه از روز گذشته 
با توجه به رشد اونس جهانی طال و نرخ ارز 

افزایش یافته است. 

سکه وارد کانال 12 میلیون تومانی شد

زمان برگزاری مرحله نوزدهم حراج اوراق مالی اسالمی دولتی 
متعاقبا اعالم می شود

 »دولت برای حمایت از بازار سرمایه، بازارهای موازی

را گسترش ندهد«
به گفته زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تا زمانی که بازار اوراق بدهی و بازار بین بانکی مزایا و سودآوری برتر، 

ثابت تر و تضمین شده تری داشته باشد سرمایه  به بورس نمی آید.

وزارت اطالعات، اعضای یک شبکه سازمان یافته کالهبرداری 
در حوزه سرمایه گذاری را دستگیر کرد

نرخ سود بازار بین بانکی به 20.۶1 درصد رسید

بانک مرکزی مجوز ارتقای موسسه اعتباری 
ملل را صادر نکرده است

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:



 . دوشنبه . 17 آبان 1400 . سال هجدهم . شماره 4785 . شـــــــــــرکت ها و اعالنـــــــات

مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران –  منطقه  خلیج فارس
موضوع مناقصه : پیمان   غذایی مراکز انتقال نفت مهرآران ، قطب آباد و بندرعباس به صورت حجمی 

مبلغ برآورد مناقصه :   104.687.365.764  ریال
1- محل و مكان اجرای كار: مراکز انتقال نفت مهرآران ، قطب آباد و بندرعباس 

2- مدت اجرای كار: یک سال شمسی
3- نام دستگاه نظارت: واحد امور اداری شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه خلیج فارس

نوع و مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار: مبلغ 5.240.000.000 ریال  )پنج میلیارد و دویست و 
چهل میلیون ریال( بصورت یك یا تركیبی از ضمانت نامه های مندرج در بند های الف، ب، پ ،ج ،چ ،ح ، 
خ ماده 4 آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 5069/123402 مورخ 94/9/22 هیئت محترم 
وزیران یا تضمین وجه نقد  میبایست به شماره شبا  IR320100004101046871202043  بانك مركزی  به 
نام شركت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران منطقه خلیج فارس- تنخواه گردان منطقه خلیج فارس واریز 

گردد. ضمنا"  تصویرضمانتنامه یا رسید وجه آن در سامانه بارگزاری گردد .
-  درج كد اقتصادی و شناسه ملی جهت اشخاص حقوقی)الزامی( در پیشنهاد قیمت مندرج در سامانه 

ستاد.
- ارائه گواهینامه تعیین صالحیت پیمانکاری معتبر از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی در زمینه  امور 

آشپزخانه و رستوران کد 3 الزامی میباشد.
- ارائه صورت حسابهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و یا حسابداران رسمی عضو 

جامعه حسابداران رسمی كشور.
- ارائه گواهی تایید صالحیت ایمنی) از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی( الزامی میباشد.

زمان و نحوه  خرید اسناد مناقصه  از سامانه: شركت كنندگان مهلت دارند  تا ساعت  14:30  روز  سه شنبه   
 www.setadiran.ir  مورخ 1400/08/25 و با مراجعه به  سامانه تداركات الكترونیكی دولت) ستاد( به نشانی

نسبت به خرید اسناد و پرداخت هزینه از طریق اتصال به درگاه پرداخت الكترونیك اقدام نمایند.
الزم به ذكر است كلیه مراحل برگزاری مناقصه از فراخوان تا انتخاب برنده از سایت مزبور انجام خواهد 
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه ستاد ، نسبت به ثبت نام و اخذ 
گواهی امضاء الكترونیكی  اقدام نمایند و جهت  عضویت با پشتیبانی سامانه ستاد به شماره 02141934 

تماس حاصل فرمایند. 
زمان و مهلت تكمیل و بارگزاری پیشنهادات در سامانه : شركت كنندگان می بایست تا ساعت 14:30  
روز شنبه  مورخ 1400/09/06  نسبت به تكمیل اسناد مربوطه و بارگزاری در سامانه تداركات الكترونیك 
دولت ) ستاد(  و تحویل اصل پاكت الف )ضمانتنامه شركت در فرآیند ارجاع كار( الك و مهر شده به دفتر 

كمیسیون مناقصات در مهلت مذكور و دریافت رسید مربوطه اقدام نمایند.
زمان و محل گشایش پاكات : پیشنهادهای واصله در ساعت 08:30 روز دوشنبه  مورخ 1400/09/08 در 
محل كمیسیون مناقصات به آدرس:  تهران- خیابان سپهبد قرنی- نرسیده به خیابان سپند- پالك 188-  
طبقه  هشتم از طریق سامانه تداركات الكترونیك دولت ) ستاد( بازگشایی و خوانده خواهد شد.حضور 

شركت كنندگان در مناقصه  در محل كمیسیون مناقصات در روز بازگشایی پاكات الزامی می باشد.
روش ارزیابی مالی: دستورالعمل ارزیابی و فرآیند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت به شماره 

796-20/2 مورخ 99/12/11 وزارت نفت.
جهت كسب اطالعات بیشتر درخصوص موضوع كار مناقصه با تلفن  32469034-076تماس حاصل 

فرمائید.

روابط عمومی تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/08/17 نوبت دوم : 1400/08/22

شناسه آگهی : 1217671

ت اول(آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای )2000001105000193 (
) نوب

 شرکت ملی پاالیش و پخش
 فرآورده های نفتی ایران

شرکت خطوط لوله مخابرات نفت ایران

www.shana.ir                 www.setadiran.ir                 www.ioptc.ir                  

اداره كل فرودگاه های استان فارس در نظر دارد  نسبت به واگذاری حق استفاده از فضاها و محل های تبلیغاتی در فرودگاه بین المللی شیراز به مدت حداکثر 3 سال 
در قالـب انعقـاد قـرارداد واگـذاری محـل بـا رعایـت الیحـه قانونـی واگـذاری و تخلیـه اماكـن و محلهـا در فرودگاه هـای كشـور مصـوب )1358( و آئین نامـه اجرایـی آن، از طریـق 
فراخوان عمومی به شـرکت ها، کانون ها و موسسـات تبلیغاتی )که دارای مجوز معتبر از وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی صرفاً برای محدوده اسـتان فارس می باشـند( 

واجد شـرایط بخش خصوصی اقدام نماید.
بدینوسـیله از كلیه اشـخاص حقوقی واجد شـرایط كه دارای توان مالی، اجرایی و مدیریتی الزم می باشـند، دعوت بعمل می آید حداكثر تا پایان وقت اداری روز دوشـنبه 
مـورخ 1400/08/24  ضمـن واریـز مبلـغ3.000.000 ریـال بـه حسـاب IR 180100004001068404006338 خزانـه نـزد بانـك مركـزی جمهـوری اسـالمی ایـران بـه نـام شـركت 
فرودگاه هـا و ناوبـری هوایـی ایـران بـا شناسـه پرداخـت 321068482280520000000006184903 ، بـا مراجعـه بـه اداره بازرگانـی فـرودگاه، بـه آدرس: فـرودگاه شـیراز ، 

سـاختمان اداره کل فرودگاه هـای اسـتان فـارس ، طبقـه دوم نسـبت بـه ارائـه فیـش واریـزی مزبـور و دریافـت اسـناد فراخـوان اقـدام نماینـد.
ضمانتنامـه شـرکت در فراخـوان معـادل 185.000.000 ریـال، در قالـب ضمانتنامـه معتبـر بانکـی )بـا اعتبـار حداقـل سـه مـاه و قابـل تمدید برای سـه ماه دیگر( یا سـپرده نقدی 

می باشـد. 
مهلـت تکمیـل و تسـلیم اسـناد )حداكثـر( تـا پایـان وقـت اداری روز شـنبه مـورخ  1400/09/13  بـه آدرس فـوق الذکـر می باشـد کـه کلیـه پاکـت هـای فراخـوان )شـامل پاکـت 
ضمانتنامه ، پاکت رزومه و پاکت درصد حق استفاده پیشنهادی( می بایست بطور جداگانه مهر و موم و در یک پاکت اصلی دیگر مهر و موم شده به فرودگاه ارائه گردد. 
الزم بـه ذكـر اسـت ارزیابـی و شناسـائی متقاضـی واجـد شـرایط بـا توجـه بـه معیارهـای منـدرج در اسـناد فراخـوان انجـام خواهد گردید و شـركت در فراخـوان هیچ گونه حق و 

حقوقـی بـرای متقاضی ایجـاد نخواهد نمود.
مشخصات محل های قابل واگذاری، از طریق فرودگاه و سایت مربوطه، به آدرس ذیل، قابل دسترسی خواهد بود.

  www.shiraz.airport.ir :اداره كل فرودگاه های استان فارسآدرس سایت فرودگاه 

شناسه آگهی : 1217776

آگهی فراخوان عمومی شناسایی متقاضی جهت واگذاری فضاها و محل های تبلیغاتی
در فرودگاه بین المللی شیراز

ت دوم(
) نوب

شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران 
)مادر تخصصی(

اداره كل فرودگاه های استان فارس

به اسـتناد مجوز شـماره 56333 مورخه 1400/6/13 ذیحسـاب و مدیركل امور مالی و درآمد شـركت 
فرودگاه هـا و ناوبـری هوایـی ایـران ، اداره كل فرودگاه هـای اسـتان فـارس در نظـر دارد از طریـق مزایـده 

عمومی نسـبت به فروش 188 عدد باطری مسـتعمل بر اسـاس آمپر اقدام نماید.
تاریخ بارگذاری در سامانه : 

دریافت اسـناد مزایده از روز یكشـنبه مورخه 1400/8/16 لغایت سـه شـنبه 1400/9/2 از طریق درگاه 
سـامانه تـداركات الكترونیكـی دولـت ) سـتاد ( بـه آدرس : www.setadiran.ir انجـام خواهـد گردید.

ضمناً مهلت ارسال اسناد در سامانه از تاریخ 1400/8/16 لغایت 1400/9/1 می باشد.
از كلیـه متقاضیـان دعـوت بعمـل مـی آیـد جهـت بازدیـد و ارائـه پیشـنهاد قیمـت روزهـای سـه شـنبه 
1400/8/18 و چهار شنبه 1400/8/19 از ساعت 08:30 الی 13:00 به آدرس : شیراز ، فرودگاه شهید 

دسـتغیب ، سـاختمان اداره كل فرودگاههای اسـتان فارس مراجعه نمایند.
تاریخ بازگشایی پاكات در سامانه ستاد ایران : 1400/9/3

نوبت 1 : روزنامه خبر جنوب 1400/8/16  - نوبت 2 : روزنامه عصر اقتصاد 1400/8/17

شناسه آگهی : 1217026

) نوبت دوم(آگهی مزایده شماره 1400-3

شرکت فرودگاه ها 
و ناوبری هوایی ایران

اداره کل فرودگاه  های استان فارس

شركت مجتمع گاز پارس جنوبی )پاالیشگاه چهارم( در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط زیر از طریق مناقصه عمومی و توسط سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( تامین نماید :

مناقصه گران می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر به سایت WWW.SPGC.IR مراجعه ویا با شماره تلفن های  07731316105-  07731316464   تماس حاصل فرمایند  .

روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي تاریخ چاپ نوبت اول: 1400/08/16   تاریخ چاپ نوبت دوم: 1400/08/17                          

شناسه آگهی : 1217133 
ت دوم(آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای

) نوب

شركت ملی  گاز ایران
شركت مجتمع گاز پارس جنوبی

2000093498000439 شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران

R4-3314850795-MZ  تقاضای شمارهR4-  1400/12 مناقصة شماره شماره مناقصه و تقاضا

GC  خرید، حمل، نصب، راه اندازی و آموزش یك دستگاه كروماتوگراف گاز شرح مختصر اقالم درخواستی

3614080840 ریال   مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار

تضامین معتبر مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتی هیات وزیران به شماره 123402/ت 
50569 تاریخ 94/09/22

نوع تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار

72281616800 ریال   مبلغ برآورد مناقصه

1400/08/22 آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی كیفی در سامانه ستاد

1400/09/06 آخرین مهلت بارگذاری و ارسال  اسناد ارزیابی كیفی)رزومه( در سامانه ستاد

پس از ارزیابی كیفی مناقصه گران، مستندات الزم برای مناقصه گران تایید صالحیت شده از 
طریق سامانه ستاد ارسال خواهد شد.

آخرین مهلت بارگذاری و ارسال  پیشنهادهای فنی/مالی در سامانه ستاد

 استان بوشهر، عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شركت مجتمع گاز پارس 
جنوبی، پاالیشگاه چهارم،  اداره خرید كاال

آدرس مناقصه گزار

شركت پتروشیمی مارون در نظر دارد اقالم مورد نیاز ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید .

آگهی مناقصه عمومی             نوبت دوم

                    روز دوشنبه: 17/ 1400/08

* ذکر شماره تقاضا در subject ایمیل ارسالی الزامی می باشد
روابط عمومی پتروشیمی مارونضمناً متقاضیان می توانند متن آگهی فوق را در سایت WWW.MPC.IR مالحظه نمایند .

 تضمین شركت 

در مناقصه
نحوه دریافت اسناد

آخرین مهلت 
ارسال پیشنهادات 
توسط فروشندگان

آخرین مهلت 
دریافت اسناد

شماره تقاضا
شماره 
مناقصه

نوع 
مناقصه

موضوع ف
ردی

ارائه ضمانت نامه 
بانكی شرکت در 

مناقصه به ارزش %2 
مبلغ پیشنهادی

ارسال نامه اعالم آمادگی 
شرکت در مناقصه به 

 آدرس ایمیل 

Mhayati@mpc.ir

14 روز پس از درج 
آگهی نوبت دوم

7 روز پس از درج 
آگهی  نوبت دوم  در 
ازای ارائه معرفی نامه 

شركت

KAS-950937 1400-T-245
مناقصه 
عمومی

C.S  / GATE VALVE 1

ارائه ضمانت نامه 
بانكی شرکت در 

مناقصه به ارزش %2 
مبلغ پیشنهادی

ارسال نامه اعالم آمادگی 
شرکت در مناقصه به 

 آدرس ایمیل

Mmohebifar@mpc.ir 

14 روز پس از درج 
آگهی نوبت دوم

7 روز پس از درج 
آگهی  نوبت دوم  در 
ازای ارائه معرفی نامه 

شركت

KAS-583 1400-T-246
مناقصه 
عمومی

 P/F "ALSTOM" 1ST TRANSFER LINE

EXCHANGER  / GASKET
2

ارائه ضمانت نامه 
بانكی شرکت در 

مناقصه به ارزش %2 
مبلغ پیشنهادی

ارسال نامه اعالم آمادگی 
شرکت در مناقصه به 

 آدرس ایمیل

Mmohebifar@mpc.ir 

14 روز پس از درج 
آگهی نوبت دوم

7 روز پس از درج 
آگهی  نوبت دوم  در 
ازای ارائه معرفی نامه 

شركت

KAS-560 1400-T-247
مناقصه 
عمومی

BEARING TYPE SSS8202 442844 3

ارائه ضمانت نامه 
بانكی شرکت در 

مناقصه به ارزش %2 
مبلغ پیشنهادی

ارسال نامه اعالم آمادگی 
شرکت در مناقصه به 

 آدرس ایمیل

Hjarahizadeh@mpc.ir

14 روز پس از درج 
آگهی نوبت دوم

7 روز پس از درج 
آگهی  نوبت دوم  در 
ازای ارائه معرفی نامه 

شركت

KAS-468 1400-T-248
مناقصه 
عمومی

GEARBOX COMPL. 0240094/340757 4

ارائه ضمانت نامه 
بانكی شرکت در 

مناقصه به ارزش %2 
مبلغ پیشنهادی

ارسال نامه اعالم آمادگی 
شرکت در مناقصه به 

 آدرس ایمیل

Hjarahizadeh@mpc.ir 

14 روز پس از درج 
آگهی نوبت دوم

7 روز پس از درج 
آگهی  نوبت دوم  در 
ازای ارائه معرفی نامه 

شركت

KAS-568 1400-T-249
مناقصه 
عمومی

  DEBEM " DOUBLE ACTION PNEUMATIC“

DIAPHRAGM PUMP
5

 تقدیر وزیر ارتباطات از 

همراه اول بابت بکارگیری 
جوانان برای تحول دیجیتال

صبــح امروز عیســی زارع پــور، وزیر ارتباطــات و فناوری 
اطالعات به همراه جمعی از معاونان و مدیران این وزارتخانه، 
ضمن بازدید از »مرکز مانیتورینگ پلتفرم های دیجیتال همراه 
اول« که با همراهی مهدی اخوان بهابادی، مدیرعامل همراه 
اول صورت گرفت، در جریان آخرین اقدامات و دستاوردهای 

فنی بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور قرار گرفت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

امروز فرصتی شد تا با جوانان متخصص و پر انرژی که در 
کنار دکتر اخوان برای حل مشکالت و پاسخ به نیازهای مردم با 

ابزارهای فناورانه جمع شده اند، آشنا شویم.
حرکت خوب و رو به رشــدی به واســطه همین طلیعه ها 
در حوزه موتور جستجو و پیام رسان بومی صورت گرفته است.

مدیرعامل همراه اول: 
پلتفرم های دیجیتال همراه اول به میزان قابل توجهی از 
نیاز کاربران را همپای پلتفرم های بین المللی پاسخگو بوده است.
این سکوهای دیجیتال تماما با اتکا به دانش و تخصص 

مهندسان جوان ایرانی توسعه یافته است. 
شاد به عنوان »بزرگترین اپلیکیشن تعاملی کشور« بیش 

از ۲۶ میلیون نصب و ۱۰ میلیون کاربر فعال روزانه دارد.

ایساکو در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی 
قطعــات، لــوازم و مجموعه های خــودرو در محل 
دایمی نمایشگاه بین المللی کار خود را آغاز کرد.
ایکوپــرس- مدیرعامــل شــرکت خدمات پس 
از فــروش ایران خــودرو، گفــت: معرفــی قطعات و 
بسته بندی های اصلی و جدید ایساکو به مشتریان 
از مواردی است که در این نمایشگاه آن را دنبال 

می کنیم.
ســیدرضا مفیــدی افــزود: در ایــن نمایشــگاه 

بسته بندی های جدید ایساکو که به زودی در کنار 
بسته بندی های آبی در شبکه مجاز به فروش خواهد 
رسید، به مشتریان معرفی می شود. همچنین با 
متنوع شدن مدت زمان گارانتی قطعات، اطالعات 
کاملی در اختیار بازدیدکنندگان قرار خواهد گرفت 
تا  بتوانند با آگاهی کامل قطعات مورد نیاز خود 
 را از نمایندگی ها و فروشگاه های مجاز تهیه کنند.

وی ادامه داد: از دیگر اهداف ما از حضور در این 
نمایشگاه با توجه به عمومی شدن خدمات »ایساکو 

کارت« به عنوان کارتی اعتباری برای خرید قطعات و 
خدمات از فروشگاه ها و نمایندگی های مجاز،  آگاه 
ســازی هموطنان از نحوه دریافت کارت، خدمات 
 قابل ارایه، تسهیالت و نحوه بازپرداخت آن است.

وی همچنیــن گفــت: یکــی از برنامه هــای شــرکت 
ایســاکو در ایــن نمایشــگاه کــه بــا هــدف افزایش 
شناســایی  می گیــرد،  صــورت  خودکفایــی  عمــق 
تامین کننــدگان برای تولید قطعــات بدون منبع و 
یا تک منبع تامین اســت و در همین راســتا نیز از 

دی ماه سال گذشته نمایشگاه دایمی و مجازی، در 
 وب سایت شرکت ایساکو آغاز به کار کرده است.

مفیــدی از دیگــر اهداف این شــرکت بــرای حضور 
در نمایشــگاه مذکــور را توســعه و ارتقــای شــبکه 
فروشــگاه های مجاز و فروش مســتقل در سراسر 
 کشــور از طریق جذب نمایندگی فروش دانســت.

نمایشــگاه بین المللــی قطعــات خــودرو تهــران به 
تجــاری  رویدادهــای  بزرگ تریــن  از  یکــی  عنــوان 
خــودرو هــر ســاله میزبــان فعــاالن و عالقه مندان 

این حوزه اســت و امســال نیز در این نمایشــگاه، 
شــرکت های تولیــدی و خدماتی فعــال در صنعت 
قطعــات خــودرو از جملــه مجموعه هــای بازرگانی 
و خدمــات پــس از فروش، از آخرین دســتاوردها، 
 نــوآوری هــا و کاالهــای خــود رونمایــی مــی کننــد.

گفتنی است، نمایشگاه بین المللی خودرو واقع در 
محل دایمی نمایشگاه های تهران از ۱۶ تا ۱۹ آبان 
از ســاعت ۱۰ صبح تا ۶ عصر پذیرای عالقه مندان 

به صنعت خودرو و قطعات و لوازم یدکی است.

مدیرعامل گل گهر با اشاره به حمایت سهامداران 
بزرگ معدنی و فلزی از سهام تجلی، آینده شرکت های 

پروژه محور را مثبت ارزیابی کرد. 
ایمان عتیقی مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر با اشاره به اینکه ۱7 درصد از سهام شرکت تجلی 
توسعه معادن و فلزات  متعلق به گل گهر است، گفت: 
یکی از مزیت های شرکت تجلی نسبت به شرکت های 
بورسی و فرابورسی این است که سهامداران اصلی آن 
خوش نام و پربنیه های صنعت هستند و این موضوع 
به تبع تاثیر مستقیم بر این شرکت می گذارد و عالوه 
بر آن، تیم مدیریتی شرکت تجلی از متخصصان بازار 
سرمایه، صنعت معدن و فوالد کشور هستند؛ پیش 
بینــی مــی کنــم ایــن علــم، آگاهــی و تجربــه ای که در 
سهامداران اصلی و همچنین تیم مدیریتی این شرکت 
وجود دارد، تجلی را تبدیل به یکی از شرکت های موفق 
در بــورس کند.مدیرعامــل  شــرکت معدنــی و صنعتی 
گل گهر در پاســخ به این پرســش که نگاه شما نسبت 
به سبد فعالیت اقتصادی تجلی چیست، تصریح کرد: 
شرکت تجلی به عنوان یک شرکت نوپا، از تجربه سه 
شرکت در حوزه معدن و صنایع معدنی استفاده می کند 
و زنجیره تولید فوالد از جمله کنسانتره و  آهن اسفنجی 
را در پروژه های خود دیده است؛ همچنین زیرساخت 

هایی همچون ریل و جاده را در برنامه ی خود دارد. این 
برنامه ها نشان دهنده این است که این شرکت با یک 
علم کامل نسبت به فوالد، معدن و زیرساخت ها قدم 
بر می دارد. وی افزود: مدیران تجلی به شکل جدی به 
دنبال اکتشافات نیز هستند که اگر بتوانند این موضوع 
را به نتیجه برسانند جزء اتفاقات و دستاوردهای خوب 
شــرکت تجلی خواهد بود.عتیقی در ارتباط با رویکرد 
بازار سرمایه نسبت به شرکت تجلی گفت: حدود ۲5 
موضوع در پیش بینی بازار ســرمایه و  برآورد شــرکت 
های بورســی تاثیر گذار است، پرسش هایی همچون 
ســهامداران شــرکت چه کسانی هســتند؟ پروژه های  
شــرکت ها از چه جنســی است؟ حمایت آینده از این 
شــرکت چگونــه خواهــد بــود؟ از جملــه مهمترین این 
پرسش هاست. با توجه به آن که شرکت تجلی توسعه 
معــادن و فلــزات حوزه فعالیت خود را معدن، فوالد و 
زیر ساخت دیده است و سهامداران آن شرکت هایی 
همچون گل گهر و چادر ملو و توسعه معاون و فلزات 
معادن اســت، به تبع در بازار ســرمایه امنیتی را برای 
کسانی که می خواهند در این عرصه وارد شوند، ایجاد 
می کند.وی ادامه داد: فعالیت شرکت تجلی، فعالیت 
توانمند اقتصادی، معدنی،  فوالدی و زیرساختی است 
و حمایت از این سهم با توجه به ابزارها و امکاناتی که 

سهامداران عمده آن دارند، مستحکم است. پیش بینی 
من این اســت که این ســه موضوع مهم )ســهامداران، 
جنس پروژه ها، آینده شرکت(  عالوه بر اتفاقات خوبی 
که برای شــرکت رقم خواهد زد، ســهام این شــرکت را 
به سهمی پربنیه تبدیل کند.وی با مثبت ارزیابی کردن 
تامین مالی تجلی از بازار سرمایه به عنوان اولین شرکت 
پروژه محور گفت: امروز شرکت تجلی به عنوان اولین 
شــرکت ســهامی عام پروژه محور در بورس وارد شــده 
است که با توجه به مزیت های شرکت تجلی، اولین 
تجربــه، تجربــه خوبی خواهد بود.عتیقــی در ارتباط با 
استقبال از شرکت های پروژه محور در بورس تشریح 
کرد: کسب سود از بازار سرمایه، ۲۰ درصد از  انگیزه 
خرید ســهام بورســی اســت، 8۰ درصد مرتبط با رشــد 
سهام است؛ بنابراین اگر امروز گل گهر از تجلی حمایت 
می کند به این دلیل است که هرچقدر قیمت سهام 
تجلی رشد کند، تاثیر آن بر قیمت گل گهر بیشتر می 
شود و به طور کلی روند مثبتی برای تجلی پیش بینی 
می شود؛ در واقع »ومعادن«، »کگل« و »کچاد« نماد 
سه شرکت عظیم بورسی هستند که پشت هر شرکتی 
قرار بگیرند، آن را به جلو می برند.پذیره نویسی سهام 
شرکت تجلی از طریق عرضه عمومی سه شنبه ۲ آذر 
سال ۱4۰۰  در فرابورس ایران انجام می شود. در این 

زینب غضنفری 
مدیــر مرکز رتبه بندی همایش شــرکت های برتر 
ایران با توجه به اینکه صورت های مالی شرکت ها در 
ســال گذشته مورد بررسی و رتبه بندی شرکت ها قرار 
می گیــرد، از رشــد 79 درصدی میزان فروش در ســال 

1399 خبر داد.
و  بیســت  خبــری  نشســت  در  درویــش  مجیــد 
چهارمین همایش رتبه بندی شــرکت های برتر ایران که 
دیــروز در ســاختمان ســازمان مدیریــت صنعتــی برگزار 
شد، خاطرنشان کرد: رتبه بندیIMI-۱۰۰ عالوه بر انتشار 
فهرست 5۰۰ شرکت برتر ایران، فهرست شرکت ها در 
گروه های صنعتی را نیز منتشر می کند.او یکی از اهداف 
انتخــاب 5۰۰ شــرکت برتر را تولیــد اطالعات بنگاه های 
اقتصادی عنوان کرد و افزود: وظیفه مهم ما رصد کردن 

وضــع بنگاه هــای تولیــدی در کشــور اســت.مدیر مرکــز 
رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی افزود: نتایج بررسی 
های 5۰۰ شــرکت برتر ایران در ســال ۱4۰۰ بانک ها با 
کســب ۱۹ درصد،پتروشــیمی ها با کســب ۱5.5درصد، 
فرآورده های نفتی با کسب ۱۲.5 درصد  از درآمدهای کل 
کشور رتبه نخست را در این شاخص به خود اختصاص 
و  تحقیقــات  نتایــج،  شــد:  یــادآور  درویــش  داده انــد. 
تحلیل ها برای انتخاب 5۰۰ شرکت برتر کشور جمع بندی 
شده است و در اختیار مسئوالن تصمیم گیری اقتصادی 
کشور، اتاق های بازرگانی، شرکت های خارجی و خبرگان 

صنعتی و اقتصادی کشور قرار می گیرد.
مهم تریــن هدف رتبه بندی؛ شفاف ســازی فضای 

کسب وکار 
در ادامه نشست مدیر سازمان مدیریت صنعتی 

ایــران عنــوان کــرد: مهم تریــن اهــداف ایــن رتبه بنــدی 
تولیــد اطالعــات در مــورد بنگاه های اقتصادی کشــور و 

شفاف سازی فضای کسب وکار است.
ابوالفضل کیانی بختیاری ادامه داد: از دیگر اهداف 
این رتبه بندی گسترش رقابت بین بنگاه های اقتصادی 
و رتبه بندی شرکت ها از نظر میزان اثرگذاری در اقتصاد 
ملی است.او خاطرنشان کرد: سازمان مدیریت صنعتی 
در ســال۱4۰۰ بــرای بیســت و چهارمیــن  ســال متوالــی 
رتبه بندی شــرکت های برتر ایران ،رتبه بندی IMI-۱۰۰ را 
انجام می دهد و 5۰۰ شــرکت بزرگ و موثر در اقتصاد 
کشور را طی همایشی که در 4 بهمن سال جاری برگزار 
می شود، معرفی خواهد کرد.سازمان مدیریت صنعتی 
ایران افزود: شــاخص رتبه بندی در آغاز فقط شــاخص 
فروش بود، اما با گذشــت سال ها، رتبه بندی براساس 

33 شــاخص و در 3۱ گــروه صنعتــی انجــام می شــود.
کیانی بختیاری با بیان اینکه ســال ۱4۰۰، شــرکت ها در 
3۱ گروه صنعتی یا رشته کسب وکار، قرار گرفتند، افزود: 
ســاالنه 5۰۰ شــرکت بر اســاس باالترین میزان فروش 
)درآمــد( به عنــوان شــرکت های برتر معرفی می شــوند، 
ســپس بر اســاس 3۲ شــاخص دیگر باهم مقایســه و 
رتبه بندی می شوند.او شرکت ها را بر اساس 33 شاخص 
ارزیابی در هفت گروه طبقه بندی کرد و افزود: این هفت 
طبقه شامل؛ شاخص اندازه و رشد شرکت، شاخص های 
ســودآوری، بهــره وری، صــادرات، نقدینگــی، بدهــی و 
شاخص های بازار دسته بندی شده اند.مدیرعامل سازمان 
مدیریت صنعتی تاکید کرد: در دنیا هم کشورهایی که 
مطابــق رتبه هــای جهانی از نظر تولیــد ناخالص داخلی 
رتبــه باالتــری دارنــد، تعداد شــرکت های برتر بیشــتری 

دارند؛ به این معنا که اگر بخواهیم سهم کشور از نظر 
تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، باید شمار بنگاه های 
اقتصادی را افزایش دهیم تا این بنگاه ها بتوانند سهم 
بیشــتری از بــازار جهانــی را بــه ایران اختصــاص دهند.
کیانی بختیاری ادامه داد: شــاخص ها و دســته بندی آن 
مورد استفاده اساتید و گاهی در پایان نامه دانشجویان 
مــورد اســتفاده قــرار خواهــد گرفــت.در پایــان او گفــت 
:شرکت های بزرگ باید باتوجه به شعار سال شرکت های 
کوچــک و متوســط را در زنجیــره تامین خــود قرار دهند 
و باعث رشــد و بالندگی این شــرکت ها نیز شوند .الزم 
بــه ذکــر اســت هــر ســاله  از ســال ۱377 در همایــش 
رتبه بندی شرکت های ایران  )IMI-۱۰۰(صورت های مالی 
 شــرکت ها از 3۲ شــاخص مورد بررســی رتبه بندی قرار

 می گیرند.

حضور شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو

رشد 79 درصدی شاخص فروش در بررسی عملکرد صورت های مالی  1399 
میان 500 شرکت برتر ایران 

ایمان عتیـقــی: تجربه 3 غــول بــورسی پشــت تجــلی اسـت
عرضه ۱5 درصد از ســهام شــرکت تجلی از طریق سلب حق 
تقــدم از ســهامداران فعلــی، با هر ســهم قیمت هــزار ریال، 
برای عموم مردم عرضه خواهد شد. شرکت سرمایه گذاری 
توسعه معادن و فلزات)5۱ درصد(، شرکت چادرملو)۱7درصد( 
و شــرکت گل گهر)۱7درصد( ســهامداران عمده این شــرکت 
هستند. تجلی توسعه معادن و فلزات با افزایش سرمایه ۶۲۰ 
هزار درصدی از یک میلیارد تومان به ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد 
تومان، بزرگترین افزایش سرمایه تاریخ بورس را به نام خود 
ثبت کرده است.درحال حاضر این شرکت پروژه های زنجیره 
فوالد از معدن تا نورد، شامل گندله سازی، آهن اسفنجی و 
فوالد سازی را در دست احداث دارد و از پروژه های آتی آن 
می توان به ساخت اسکله بندر عباس و اکتشاف و استخراج 

از معادن جدید اشاره کرد.
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فرماندار شیراز: نبود یک 
چارچوب مدون برای حمایت 

بخش خصوصی فارس از 
ورزش مشهود است

فرمانــدار شــیراز، بررســی و تهیــه طــرح حمایــت 
بخش خصوصی، ســرمایه گذاران و صنعت گران فارس 
از حوزه هــای مختلــف ورزش قهرمانــی را یــک ضــرورت 
عنــوان و اظهــار کــرد کــه خــا یــک چهارچــوب مــدون و 
مشخص برای حمایت بخش خصوصی فارس از ورزش 
که نمونه های آن در ســایر مناطق کشــور در حمایت و 
پشتیبانی از ورزش وجود دارد، بسیار مشهود است.

از  تجلیــل  برنامــه  ویــژه  در  امیــری  محمدرضــا 
محمدرضــا گرایــی، قهرمــان ملــی کشــتی، کــه بــه همت 
شــرکت مدیــران خــودرو، نمایندگــی تشــویر و بــا حضور 
و  تولیدکننــدگان  و  اســتانی  مســئوالن  از  جمعــی 
ورزشــکاران، عصــر شــنبه برگــزار شــد، از جامعه ورزش 
و تمامــی قهرمانــان ملی کشــور، به ویژه مربیان ورزشــی 
و قهرمانــان رشــته های مختلــف ورزش فــارس کــه در 
اوضاع ســخت تنگناهای کشــور موفق به کســب چنین 

افتخاراتی شده اند، تقدیر کرد.
 او بــا یادآوری موفقیت های حوزه ورزش در ســال 
جــاری از قهرمانــان ملی به عنوان الگوهای موفق حرکت 
و پویایــی جامعــه یــاد کرد و افــزود: مایه مباهات اســت 
که ورزشکاران و قهرمانان ملی ما که خود الگوی موفق 
جامعه هســتند، در همه صحنه های ورزشــی اســتقبال 
و مراســم های تجلیل یادآور ارزش ها و آرمان های ملت 
هســتند و با اقتدا به الگوهای برتر جامعه راه و مســیر 

شهدا را ترویج می کنند.
فرمانــدار شــیراز بــا قدردانــی از برگزارکنندگان این 
مراســم بــه عنــوان حامیــان جامعــه ورزش فــارس کــه 
موجــب توســعه ورزش قهرمانــی و پهلوان پروری به ویژه 
در نســل جوان می شــوند، خاطرنشان کرد: برگزاری این 
مراســم از دو جنبه حائز اهمیت اســت که یکی تشــویق 
و قدردانــی از قهرمانــان ورزشــی و جامعــه و مســئوالن 
ورزشــی اســت و دیگری تشــویق و حمایت از صنعتگران 
و تولیدکننــدگان کــه در ســال تولیــد، مانــع زدایی هــا و 
ایــن حضــور ضــرورت دارد و امیدواریــم  پشــتیبانی ها، 
حمایت هــای صنایــع و بخــش بازرگانــی خودروســازی از 
همه رشــته های ورزشی به ویژه ورزش همگانی استمرار 
داشــته باشــد تــا شــاهد رشــد و بالندگی بیــش از پیش 
جامعــه ورزش شــیراز و ایجــاد شــور و نشــاط اجتماعــی 
در میــان مردم باشــیم. امیری ادامــه داد: این طرح را با 
مشــارکت اداره کل ورزش جوانان در دســت تهیه داریم 
و با عنایت به تاکیدات استاندار محترم فارس و حمایت 
نماینــدگان محتــرم مــردم در مجلس و ســایر متولیان و 
دلســوزان امــر، انتظــار مــی رود، زمینــه ســرمایه گذاری و 
حمایــت صنعت گــران، بخش های بازرگانی، کشــاورزی، 
انبوه ســازان و ... در حــوزه ورزش حرفــه ای و قهرمانــی 

فارس نیز به زودی فراهم شود.
 او در پایــان دربــاره ظرفیت هــای قانونی موجود از 
جملــه مســاعدت بخش خصوصــی در حمایت از ورزش 
کــه می توانــد به عنــوان مالیــات پرداختــی تلقــی شــود، 
اظهار کرد: فرمانداری شــیراز آمادگی برگزاری جلســه و 
هماهنگی با ادارات کل ورزش جوانان و امور مالیاتی را 

دارد و این موضوع پیگیری خواهد شد.

نمایشگاه نوآوری و فناوری 
 ربع رشیدی از 17 آبان

در تبریز برگزار می شود
ربــع  نــوآوری و فنــاوری  نهمیــن دوره نمایشــگاه 
رشــیدی در راســتای اجــرای سیاســت های کلــی علــم و 
فنــاوری در ســال تولیــد ، پشــتیبانی ها و مانع زدایی هــا 
اقتصــاد دانش بنیــان طبــق روال  بــرای  و بسترســازی 
دوره هــای قبلــی از 17 الــی 21 آبــان ســال جــاری بــه 

میزبانی نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار می شود.
 ایــن نمایشــگاه در پنــج بخش ایده هــای فناورانه، 
شــتاب دهی و جــذب ســرمایه، توســعه و تجاری ســازی 
فنــاوری،  فــروش محصــوالت فناورانــه و نیازمندی هــای 
فناورانــه، بــا هــدف پشــتیبانی و مانع زدایــی از اقتصــاد 
دانش بنیــان، در ۲۱ حــوزه تخصصــی و همزمــان بــا ۶۰ 

رویداد فناورانه در 5 روز فعالیت خواهد کرد.
در حاشــیه این نمایشــگاه »چالش های بیکاری در 
حوزه علوم آزمایشــگاهی و بیوتکنولوژی« با ســخنرانی 
امیر منفردان، »آشنایی با اجزای اکوسیستم کارآفرینی 
بــا  اکوسیســتم«]  ایــن  در  شــتاب دهنده ها  نقــش  و 
مدیریــت  و  »راه انــدازی  بــاالزاده،  حمیــد  ســخنرانی 
کســب وکارهای الکترونیکــی تولیــدات مشــاغل خانگــی 
در مــکان بــازار پــام کاال«] با ســخنرانی ربیعه بصیریان، 
»نحــوه تصمیم گیــری و ایجــاد انگیــزه« و »تیم یابــی یــا 
تیم ســازی، اولویت با تیم اســت یا ایده؟« با ســخنرانی 
محمدصــادق سبط الشــیخ انصــاری از برنامه های جانبی 
اســت که چهارشــنبه ۱۹ آبان در محل ســالن امیر کبیر 

برگزار خواهد شد.

اخبـــــــــــــــــار

طرح جهش تولید در 
دیم زارهای لرستان اجرا می شود

رئیس جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه طرح جهش 
تولیــد در ســطح زمین هــای دیــم اســتان اجــرا می شــود، 
اعــام کــرد کــه ایــن طــرح می توانــد هزینه هــای تولید را 
کاهــش دهــد کــه بــرای کشــاورزان یــک فرصــت خــوب و 

مناسب است، چرا که درآمد آنها را افزایش می دهد.
بــا تســنیم  اســفندیار حســنی مقدم در گفت وگــو 
دربــاره مزایــای طرح جهــش تولید در دیمزارهای ســطح 
لرســتان عنــوان کــرد: ایــن طــرح می توانــد بــه حفــظ و 
مدیریــت بقایــای گیاهــی در داخــل خاک کمک شــایانی 
کند و می تواند حداقل سبب افزایش ۲5 درصد عملکرد 

مزرعه در هکتار شود.
او اظهار کرد: با همکاری و همراهی ســتاد اجرایی 
فرمان امام  خمینی )ره(، در سراســر کشــور و همچنین 
در اســتان لرســتان بــرای ســال زراعــی ۱4۰۰ عملیــات 

اجرایی این طرح در استان آغاز شده است.
رئیــس جهاد کشــاورزی لرســتان یکــی از مهم ترین 
جهــش  طــرح  را  کشــاورزی  جهــاد  وزارت  برنامه هــای 
تولیــد در دیمزارهــا دانســت و افــزود: درخواســت مــا از 
کشاورزان استان این است که با توجه به حمایت هایی 
کــه بــرای ایــن طــرح در نظــر گرفتــه شــده اســت، از آن 

استقبال کنند.
حســنی مقدم عنــوان کــرد: طــرح مذکور بــا رعایت 
تناوب کشت و با رعایت کمتر کردن عملیات خاک ورزی 

می تواند پدیده ای جدید در کشاورزی باشد.
او بیــان کــرد: کلیه هزینه  درآمد حاصله و افزایش 
آن از طریــق اجــرای ایــن عملیــات بــه تنهایــی به دســت 
می آیــد؛ بنابرایــن از کشــاورزان و دیــم کاران عزیز تقاضا 
داریم که به کارشناسان ما در اداره جهاد کشاورزی در 
ســطح اســتان مراجعــه کننــد و روش کشــت خــود را بر 
مبنای کشاورزی حفاظتی و نیمه حفاظتی انجام دهند.

تکمیل زیرساخت های 
مطالعاتی زمین گردشگری گیالن 
به منظور پتانسیل یابی ژئوپارک 

ناظر فنی پروژه پتانســیل یابی ژئوپارک در اســتان 
گیــان طرح مطالعاتی زمین گردشــگری اســتان شــامل 
مطالعات کتابخانه ای و گردآوری دادههای اولیه، انجام 
بازدیدهای صحرایی و مطالعات زمین شناسی، پاالیش 
مستندســازی  گــزارش،  تهیــه  داده هــا،  طبقه بنــدی  و 
ســایت ها و ارزیابی استاندارد پیش ژئوسایت ها، تهیه 

نقشه پراکندگی پتانسیل ها و تدوین گزارش است.
بــه گــزارش روابط عمومــی ســازمان زمین شناســی 
بیــان  بــا  بــدری  نازنیــن  کشــور،  اکتشــافات معدنی  و 
اســتان های  از  یکــی  بهعنــوان  گیــان  اســتان  اینکــه 
گردشگرپذیر و مستعد از نقطه نظر گردشگری طبیعی 
اســت، خاطرنشــان کــرد: یکــی از جنبه هــای گردشــگری 
طبیعت محور که در این استان تاکنون مورد توجه کامل 

قرارنگرفته، زمین گردشگری )ژئوتوریسم( است.
بــر  تاکیــد  بــا  زمین گردشــگری  اینکــه  بیــان  بــا  او 
بهره بــرداری پایدار و حفاظت از میراث زمین شــناختی از 
رویکردهــای جدید و تخصصی گردشــگری اســت، تاکید 
کرد: میراث زمین شــناختی شــامل پدیده های ارزشمند و 
کم نظیر زمین شناختی است که ارزش علمی، آموزشی 

و یا زیبایی شناختی در حد ملی یا بین المللی دارند.
ناظــر فنی پروژه پتانســیل یابی ژئوپارک در اســتان 
میــراث  شــناخت  و  بررســی  کــرد:  خاطرنشــان  گیــان 
زمین شــناختی اســتان گیــان و معرفی علمــی و صحیح 
فعالیت هــای  توســعه  بــرای  مناســب  بســتری  آن هــا 
)ژئوتوریســم- زمین شناســی  بــه  وابســته  گردشــگری 
زمين گردشــگري( فراهم می کنــد و به بخش های دولتی 
و خصوصی این امکان را می دهد که در راه بهره برداری 

صحیح از این پتانسیل ها سرمایه گذاری کنند. 
بــدری افــزود: از ســویی شــناخت و معرفــی ایــن 
پدیده هــا یکــی از راه هــای حفــظ و حراســت از آن هــا در 
ندانســته  یــا  دانســته  تخریب هــای  و  مقابــل صدمــات 
اســت؛ چراکــه تــا ارزش و اهمیــت پدیــده ای بــرای همــه 

روشن نباشد، آگاهی آن ها برانگیخته نخواهد شد.
او بــا تصریــح اینکــه پــس از شناســایی و ارزیابــی 
و  گرفتــن ماحظــات مختلــف  نظــر  در  و  ژئوســایت ها 
و  طبیعــی  ویژگی هــای  جملــه  از  متعــدد  پارامترهــای 
زمین شــناختی و همچنیــن مناســبات اداری، ســازمانی 
و حاکمیتــی محــدوده ژئوپــارک تعییــن می شــود، گفت: 
بحث هــای مربــوط بــه بهره بــرداری، حفاظــت و مدیریت 
منطقــه از دیگــر ماحظاتی اســت کــه در این زمینه باید 

در نظر گرفت. 
بنا به گفته ناظر فنی پروژه پتانسیل یابی ژئوپارک 
در اســتان گیان، مشــخص کردن دقیق محدوده دارای 
و  موردنظــر  مرزهــای  و  اســتان  در  ژئوپــارک  پتانســیل 
همچنیــن فراهــم کــردن شــرایط الزم بــرای ایــن امر، در 
چارچوب این پروژه نمیگنجد و خود نیازمند یک طرح، 
برنامــه و منابــع مالــي و اعتباري مشــخص و مســتقل از 

سوی استان گیان است. 
در ادامــه مدیــر کل مرکــز پژوهش هــای کاربــردی 
اســتان البــرز و همــکار ایــن پــروژه بــا بیان اینکــه گیان 
بــا توجــه بــه اوضــاع جغرافیایــی، یکــی از اســتان های 
توریســت پذیر کشــور اســت، گفــت: ظرفیت ســازی در 
بخــش زمین گردشــگری می توانــد، بســتر جدیــدی را در 

خصوص توسعه اقتصادی این استان ایجاد کند.
مرتضــی شــیخ بــا توجــه بــه اوضــاع زمین شناســی 
و اقلیمــی اســتان گیــان ادامــه داد: می تــوان مــازاد بــر 
ظرفیت هــای موجــود مســیرهای زمین گردشــگری را  در 
برگیرنده سایت های دارای ارزش علمی و آموزشی برای 
بازدیدهای میدانی تعریف کرد که به استان های مجاور 

ختم می شوند. 
او ادامه داد: به عنوان مثال مسیر زمین گردشگری 
کــه  گزینه هاســت  ایــن  از  یکــی  تالش-مریان-خلخــال 
از اســتان گیــان آغــاز و بــه اســتان اردبیــل )دریاچــه 
نئــور( می رســد کــه این مســیر عاوه بــر چشــم اندازهای 
زیبــای طبیعــی شــامل پدیده هــای زمین شناســی جذاب 
رسوب شناســی  سنگ شناســی،  متنــوع  گروه هــای  در 

کواترنری، زمین ریخت شناسی  است.

اخبـــــــــــــــــار

رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
کردســتان از اختصــاص 7۸۰۰ میلیــارد ریــال 
اعتبار در قانون بودجه 1۴۰۰ برای اجرای 2۳7 

طرح محرومیت زدایی در کردستان خبر داد.
بهــرام نصراللهی زاده دیروز در گفت وگو با 
ایرنــا اظهــار کــرد: از ایــن رقم، یک هــزار و ۲۹۰ 
میلیــارد ریال برای ســاخت مــدارس، یک هزار و 
5۸۰ میلیارد ریال به حوزه بهداشــت و درمان، 
ســه هــزار و 5۷۰ میلیــارد ریــال بــه طرح هــای 
آبرســانی، ۷۰۰ میلیارد ریال به راه روســتایی و 
۶۶۰ میلیارد ریال نیز به طرح های آبخیزداری و 

آبخوان داری اختصاص یافته است.
محرومیت زدایــی  پروژه هــای  افــزود:  او 
اباغ شــده شــامل ۶۰ طــرح در حــوزه مــدارس، 
۱۱۶ طرح در بخش بهداشت و درمان، ۲5 طرح 
آبرســانی، ۲۲ طــرح توســعه راه هــای روســتایی 
و ۱4 طــرح نیــز مربــوط بــه بخــش آبخیــزداری و 

آبخوان داری است.
برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
کردســتان یکی از مهم ترین مشــکات استان را 
در حــوزه آبرســانی اعــام کــرد و افــزود: اکنــون 
۷۹.4 درصــد جمعیــت روســتایی اســتان از آب 
شرب سالم بهره مند است و شهرستان سنندج 
با ۶4.4 درصد و بیجار با ۷۲.۶ درصد، کمترین 
میزان بهره مندی جمعیت روستایی از آب سالم 

را دارند.
امســال  شــد:  یــادآور  نصراللهــی زاده 
به طــور میانگیــن ۱۸ درصــد جمعیــت روســتایی 
کردســتان، نیازمنــد آبرســانی ســیار اســت کــه 
بیشــترین آن مربــوط بــه دیواندره بــا 4۲ درصد 
و شهرســتان ســنندج بــا ۳۲ درصد بــود که این 

رقم در دهگان ۳۲ و بیجار ۲5 درصد است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان 
گفت که پروژه ســاخت ســد مخزنی خرمرود 
در شهرســتان تویســرکان کــه از ســال 1۳۹۶ 
آغاز شــده با ۴۶ درصد پیشــرفت فیزیکی در 

دست اجراست.
منصور ستوده دیروز در گفت وگو با ایرنا 
با بیان اینکه سد خرمرود بر روی  رودخانه ای 
بــه همیــن نام و در نزدیکی روســتای اشــتران 
شهرستان تویسرکان احداث می شود، افزود: 
ایــن ســد از نــوع زون بنــدی بــا هســته رســی 
اســت که برای نخســتین بار با سرمایه گذاری 

بخش خصوصی در حال ساخت است.
او بــا پیش بینــی اینکــه در الیحــه بودجه 
ســال ۱4۰۱، اعتبــار ایــن پــروژه تا ســقف ۹۰۰ 

میلیارد تومان افزایش یابد، خاطرنشــان کرد: 
عملیــات اجرایی این ســد بــا اعتبار اولیه ۱۷5 
میلیــارد تومــان و ســود مشــارکت ۱4۱ میلیارد 
تومــان از ســال ۱۳۹۶ آغــاز شــده اســت و بــا 
توجــه بــه نــرخ تــورم، پیش بینــی می شــود در 
مجمــوع 5۲۷ میلیــارد تومــان بــرای تکمیــل و 

بهره برداری از این سد هزینه شود.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقه ای اســتان 
همدان ادامه داد: حجم مخزن این سد هشت 
میلیون و ۲۷۰ هزار متر مکعب ظرفیت دارد که 
هشت میلیون و ۱۰۰ هزار متر مکعب آن مفید 
اســت کــه عــاوه بــر تامیــن آب آشــامیدنی4۰ 
روســتا، بــرای بخــش کشــاورزی و صنعــت نیــز 

مورد استفاده قرار می گیرد.

ســتوده بــا بیــان اینکــه این ســد ســاالنه 
۹ میلیــون و ۶۰۰ هــزار متــر مکعــب آب قابل 
تنظیــم را تامیــن می کنــد، افــزود: ۲ میلیون و 
۱۰۰ هــزار متــر مکعــب آن در بخــش شــرب و 
صنعت، پنج میلیون متر مکعب آن در بخش 
کشاورزی و یک میلیون و 4۰ هزار متر مکعب 

نیز در بخش محیط زیست صرف می شود. 
بــا  نفــر   ۱4۳ اکنــون  کــرد:  تصریــح  او 
اســتفاده از ۷۰ دســتگاه ماشــین آالت ســبک 
و ســنگین سدســازی در ایــن پــروژه عمرانــی 

مشغول به کار هستند.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای همدان 
بــا بیــان اینکــه نزدیــک بــه ۲ میلیــون و ۲۰۲ 
هزار متر مکعب خاکریزی برای بدنه این سد 

انجام می شود، گفت: طول تاج این سد ۷۰۰ 
متر است و ارتفاع سد از پی 54 متر و ارتفاع 

از کف آن 4۶ متر است. 
ستوده با اعام اینکه سرریز سد آزاد با 
دهانه اوجی شکل و ۱۹۶ متر مکعب بر ثانیه 
ظرفیــت دارد، افــزود: بــا بهره بــرداری از ســد 
خرمــرود عاوه بــر مانــدگاری جمعیــت فعلی، 
مهاجــرت معکــوس بــه ایــن مناطق روســتایی 
شهرستان تو یسرکان نیز پیش بینی می شود. 
در پایــان او گفت: ســد مخزنــی خرمرود 
۱۲۰ هکتار وسعت دارد که سطح دریاچه آن 
۶۳.5 هکتار  وطول ســرریز این ســد ۲۰ متر 
و ظرفیت سیستم انحراف تونل بتنی سد نیز 

۶۸ متر مکعب بر ثانیه است. 

تهــران  شــهر  اســامی  شــورای  عضــو 
تاکیــد کــرد که شــهرری باید از همســایگی و 
همجواری با پایتخت نهایت استفاده را ببرد 
و تهــران نیز باید عوارض ســرریز آلودگی ها 

و معضات به این شهرستان را بپردازد.
در  دیــروز  شــربیانی  بنــدی  جعفــر 
گفت وگــو بــا ایرنــا دربــاره برخــی مشــکات 
محلــه  در  کــرد:  اظهــار  شــهرری  محــات 
پســابی  انتقــال  کانــال  شــهرری  عباس آبــاد 
وجــود دارد کــه از میــان محله های مســکونی 

مردم عبور می کند.
او دربــاره انتشــار بــوی  نامطبــوع ایــن 
کانــال یــادآور شــد: ایــن کانــال داخــل حریم 

مشکل ســاز  مــردم  بــرای  فقــط   ۲۰ منطقــه 
اســت؛ از همین رو پیگیر سرپوشــیده شــدن 

آن هستیم.
عضــو شــورای شــهر تهران یکــی دیگر از 
محــات دارای مشــکات متعــدد شــهرری را 
نفرآبــاد معرفــی و اظهــار کــرد: بیــش از ۳۰ 
ســال از عمر این مشــکات سپری می شود و 
با وجود توسعه حرم عبدالعظیم حسنی)ع(، 

این محله ساماندهی نشده است.
ایــن عضو شــورای اســامی شــهر تهران 
بــا بیــان اینکــه محلــه نفرآباد دیوار بــه دیوار 
حــرم عبدالعظیــم حســنی)ع( اســت، گفــت: 
وضعیت اطراف حرم عبدالعظیم حســنی)ع( 

اســت،  تهــران  محــات  قدیمی تریــن  از  کــه 
برازنده حرم، شهرری و تهران نیست.

شــربیانی خاطرنشان کرد: شاید آستان 
محدودیت هــا،  علــت  بــه  عبدالعظیــم  حــرم 
نفرآبــاد  چنــدان وظایــف روشــنی در محلــه 
نداشته باشد، اما شهرداری تهران باید در آن 

محدوده اقدامات فوری و جدی انجام دهد.
او ادامه داد: به غیر از شهرداری تهران 
بــه عنوان نهادی که بیشــترین مســئولیت را 
دارد، در حــوزه شهرســازی و میراث فرهنگی 
نیــز نهادهایــی وظایفــی دارند کــه باید به آن 

عمل کنند.
عضو شــورای اسامی شهر تهران تاکید 

کــرد: می تــوان گفــت کــه محلــه نفرآبــاد از 
هویت های اصلی شــهر تهران اســت و نجات 

آن باید به دغدغه ملی تبدیل شود.
ایــن  از  دیگــر  بخشــی  در  شــربیانی 
گفت وگــو اضافــه کــرد: در کشــور صندوقــی 
بــه نام ذخیره حرم هــای مطهر وجود دارد که 
حرم های امام رضا)ع(، حضرت معصومه)س( 
و شاهچراغ از آن بهره مند شده اند؛ اما حرم 
عبدالعظیم حسنی)ع( بی بهره مانده است.

در پایــان او گفــت: انتظار داریم که این 
صندوق بخشــی از بودجه خود را برای کمک 
بــه محلــه نفرآبــاد و بهبــود اوضــاع آن محله 

اختصاص دهد.

باشــت  فاضــاب  و  آب  اداره  رئیــس 
میزان هدررفت آب در شــبکه ۶۵ کیلومتری 
توزیــع آب ایــن شــهر را بیــش از 2۰ درصــد 
عنــوان کــرد و اعــام کــرد کــه بــرای اصــاح و 
نوسازی شبکه فرسوده به ۴۰۰ میلیارد ریال 

اعتبار نیاز است.
رهــام صادقی دیروز در گفت وگو با ایرنا 
افــزود: بــا هــدف جلوگیــری از هدررفــت آب 
آشــامیدنی و تنــش آبــی در شــهر باشــت این 
شــرکت اقدام به اصاح و توســعه قســمتی از 

لوله های آب این شهر کرده است.
او عمر مفید تاسیســات آب را ۱5 تا ۳۰ 
ســال اعام کرد و گفت: شــبکه های آبرسانی 

باشت دارای قدمت 5۲ ساله است.
رئیس اداره آب و فاضاب باشــت ادامه 
داد: امســال ۲۰ میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای 
توســعه زیرســاخت های آب آشــامیدنی ایــن 

شهرستان اختصاص یافته است.
صادقــی بیــان کــرد: با توجه بــه پرت ۲5 
نوســازی  و  اصــاح  شــبکه،  در  آب  درصــدی 

شــبکه انشعابات فرسوده هر سال بر اساس 
میزان اعتبار در دستور کار این اداره است.

او اظهــار کــرد: مخــزن ذخیره آب ۲ هزار 
متــر مکعبــی آب آشــامیدنی شــهر باشــت بــا 
اعتبــاری بیــش از ۲۰ میلیــارد ریــال در ســال 
گذشــته بــه بهره بــرداری رســید کــه بــه دلیــل 
مشــکات برقی تاکنون وارد مدار بهره برداری  

نشده است.
رئیس اداره آب و فاضاب باشت با بیان 
اینکه آب آشــامیدنی 4۰ روســتای شهرســتان 
باشــت از چشــمه ها تامیــن می شــود، ادامــه 
داد: خشکســالی و کم آبی میزان خروجی آب 
چشــمه های تامیــن آب ۱5روســتای گوهرگان 
آبادخــان  بــزرگ، مهــدی  علیــا و ســفلی، ده 
احمــد، کــوه دهــک و تنــگ تیــز شــهرک تکیه، 
دمیــه، فتــح و روســتاهای حــوزه پیچــاب هــم 

اکنون با مشکل مواجه شده اند.
صادقــی عنــوان کــرد: در ایــن روســتاها 
در  و  دارنــد  ســکونت  خانــوار  از4۰۰  بیــش 
صــورت افــت شــدید چشــمه ها با تانکر ســیار 

آبرسانی خواهند شد.
فتــح،  روســتاهای  اینکــه  بیــان  بــا  او 
کهســرک ها و حــوزه پیچاب بــا جمعیتی بیش 
از ۱۰۰ خانوار از روستاهایی هستند که تحت 
پوشش آب و فاضاب این شهرستان نیستند 
و به دلیل کم شــدن آب چشــمه ها و قنات ها 

با کم آبی روبه رو هستند.
باشــت  فاضــاب  و  آب  اداره  رئیــس 
تصریــح کــرد: یــک حلقــه چــاه ۲۲۰ متــری در 
دوراهی روســتای چالموره باشــت برای تامین 
آب پایــدار روســتاهای تکیــه، ده بزرگ، گوهر 
گان علیا و سفلی ، شهرک تکیه، ده جلیل با 
دبــی4۰ لیتر بر ثانیه در ســال ۹۸ حفر شــده 
اســت کــه در صــورت تامیــن اعتبــار و تجهیــز 
ایــن حلقــه چــاه مشــکل آب آشــامیدنی ایــن 

روستاها برطرف خواهد شد.
ایــن  در  روســتا   ۱۲۲ افــزود:  صادقــی 
شهرســتان وجــود دارد کــه از ایــن تعــداد ۸۲ 
روســتای بــاالی ۲۰ خانــوار زیــر پوشــش ایــن 
زیــر  کــه  روســتاهایی  و  دارنــد  قــرار  شــرکت 

پوشــش ایــن شــرکت روســتایی نیســتند، از 
سیستم آب لوله کشی شده برخوردار هست.

»گواهی حصر وراثت«
تاریـخ رسـیدگی: 1400/08/12 شـماره پرونـده:140041920000633609 خواهـان: فرشـته 
ایـوب مظفـری خوانـده:  کوچـه شـهید  کوچـه شـفا –  باشـت –  آدرس:  بـه  پـور  نجیمـی 
»شـورای حـل اختـاف شهرسـتان باشـت« خواسـته: گواهـی حصـر وراثـت مرجـع رسـیدگی 
کننـده: شـورای حـل اختـاف شـعبه یـک شهرسـتان باشـت خانـم فرشـته نجیمـی پـور بـه 
شـماره شناسـنامه 531 بـه اسـتناد شـهادتنامه و گواهـی فـوت و فتوکپـی شناسـنامه ورثـه 
ایـن شـورا نمـوده چنیـن اشـعار  بـه شـماره 140041920000633609 تقدیـم  درخواسـتی 
در  تاریـخ 1400/07/15  در  بـه شـماره شناسـنامه 3  کمائـی  بهـروز  کـه شـادروان  داشـته 
اقامتـگاه دائمـی خـود در گذشـته و ورثـه حیـن الفـوت وی عبارتنـد از: یـک همسـر دائمـی 
بنـام فرشـته نجیمـی پـور بـه شـماره شناسـنامه 531 و مادرمتوفـی بنـام سـروناز حبیبـی بـه 
شـماره شناسـنامه 856 و یـک فرزنـد ذکـور بنـام امیرمحمـد کمائـی بـه شـماره شناسـنامه 
8-003478-687 و یـک فرزنـد انـاث بنـام آیـدا کمائی به شـماره شناسـنامه 687-002229-1 
و جـزء افـراد فـوق الذکـر ورثـه دیگـری نـدارد والغیـر  اینـک پـس از انجـام تشـریفات قانونـی 
و انتشـار یـک نوبـت آگهـی اعـام تـا چنانچـه شـخص یـا اشـخاص نسـبت بـه آن اعتـراض یـا 
وصیت نامه ای دارند اعام نموده در غیر این صورت گواهی انحصار وراثت با وصف فوق 
صـادر مـی گـردد. اعتبـار قانونـی ایـن گواهینامـه از حیـث مبلـغ بیـش از »نامحـدود« اسـت.
رضا اسماعیلی مهر - قاضی شوراهای حل اختالف حوزه قضایی شهرستان باشت ـاد
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بازسازی شبکه توزیع آب شهر باشت ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

شربیانی، عضو شورای شهر تهران: شهرری باید از ثمرات 
همسایگی با پایتخت برخوردار شود

پیشرفت فیزیکی ۴۶ درصدی سد خرمرود شهرستان 
تویسرکان

2۳7 طرح محرومیت زدایی امسال در کردستان 
اجرا می شود
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مشکالت معیشتی وزیر کار
راضیه حسینی

وزیــر کار: »قــدرت خریــد وزیران هــم کاهش پیدا 
کرده است.«

آقــای وزیــر در جواب ســؤال خبرنگاری که پرســید: 
»آیا وزیر کار باخبر است که قدرت خرید کارگرها به چه 
نحــوی اســت؟« گفــت: 
می گوییــد  چــرا  »شــما 
کارگرهــا؟  قــدرت خرید 
کارفرماهــا،  کارمندهــا، 
حتــی  و  ارشــد  مدیــران 
خود ما وزرا هم کاهش 
پیدا کرده اســت... خود 
مــا هــم دچار مشــکالت 
هســتیم...  معیشــتی 
خیلــی خوبیــت نــدارد، وارد مصادیــق بشــم. امــا اوضــاع 

اقتصادی، همه را تحت فشار قرار داده است«
خبرنگار فکر کرده است آقای وزیر واقعاً در جریان 
امور نیســت؛ ولی بعد از ســؤال، تازه متوجه شــد آقای 
وزیــر در وســط ماجــرا قــرار دارد و خــودش زخم خــوررده 
مشــکالت اقتصادی اســت. حاال درست است که ایشان 
متانت به خرج داده اند و نخواستند به صورت مصداقی 
مــوارد را بیــان کننــد؛ ما بــه جای جنــاب عبدالملکی این 
مصادیــق را عنــوان می کنیــم تــا همــه بداننــد وزرا با چه 

مشکالتی دست و پنجه نرم می کنند: 
می شــود.  میوه فروشــی  وارد  کار،  وزیــر  آقــای 
پالســتیک کوچکی، اندازه یک کیلو میوه برمی دارد. یک 
دور کامــل در میوه فروشــی می زنــد و هنوز پالســتیکش 
خالــی اســت. خیلــی آرام و بــدون این کــه میوه فــروش 
متوجه شود پالستیک را سرجایش می گذارد و از مغازه 

خارج می شود. 
آقــای وزیــر، وارد ســوپری محــل می شــود. قیمــت 
یــک شــانه تخم مــرغ را کــه می بیند به خریــدن پنج عدد 
بســنده می کنــد،  از کنــار قســمت لبنیــات می گــذرد و 

چیزی برنمی دارد. 
از کنــار قصابــی می گــذرد و اصــالً حتــی فکــر داخل 

رفتن را هم نمی کند. 
وزیــر، خســته و مانــده  به خانه می رســد. فرزندش برای 
ورود به  ســامانه شــاد مشکل دارد، چون گوشی قدیمی 
دیگــر جــواب نمی دهــد. آبگرمکــن خانــه خــراب اســت، 
صاحب خانه صبح برای گرفتن سه ماه اجاره  عقب افتاده 
آمــده و این بــار دیگر تهدید کرده اســت کــه اگر پرداخت 

نشود جل وپالس شان را پرت می کند سر کوچه.
واقعاً مســئولیت داشــتن خیلی کار ســختی است. 
مــردم فکــر می کننــد وزرا اصــالً دغدغه مالــی ندارند؛ در 
صورتــی  کــه ایــن ســرخی گونه از ســیلی اســت نه غذای 

خوب و امکانات مناسب. 
خبرنــگاران عزیــز لطفاً توجه کنید از این به بعد از 
مســئوالن نپرسید آیا خبر از کارگرها و جیب خالی شان 
دارند یا نه. آیا خبر دارند ســبد معیشــتی یازده میلیون 
اســت و یــک کارگر تقریباً بیشــتر روزهای مــاه، با جیب 
خالی چطور زندگی می کند؟ فقط بپرسید: »آقای وزیر، 
کم و کسری ندارید؟ چند وقته میوه نخوردید؟ گوشت 
و مــرغ چطــور؟ تو رو خدا تعــارف نکنید. ما می تونیم یه 
گلریزون کوچیک براتون انجام بدیم تا الاقل یکم از بار 
مشــکالت تون حل بشــه... نگران نباشید نمی گیم واسه 

وزیر می خوایم.«
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در سایت روزنامه بخوانید:

آنطــور کــه معــاون ســازمان امــوال تمیلکی 
می گویــد، بــا وجــود الــزام قانــون بــرای تحویــل 
داروهای قاچاق، متروکه و ضبط شده به وزارت 
بهداشت، نه تنها هیچ گاه اقدام نشده بلکه هر 
بــار اســتعالم برای تعییــن تکلیــف داروها بدون 
اینکــه بررســی انجــام شــود بــا پاســخ »منهــدم 
کنیــد« همــراه اســت. درحالــی کــه می تواننــد با 
آزمایــش دارو و تائیــد صحت، جهــت تامین نیاز 
مصرف کننــده، محصــول را در اختیار قرار دهند 

نه اینکه از بین ببرند.
دادســتانی،  دســتور  بــا  آنکــه  از  بعــد 
دســتگاه های مربوطــه از جملــه وزارت بهداشــت 
مکلــف شــدند در حداقــل زمــان، تکلیف ۲۵۰ تن 
ســرم کــه از پنــج ســال پیــش در گمــرک مانــده و 
تاریخ گذشــته بود را مشــخص کنند، قرار شد که 
این سرم ها در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار 

گیرد تا نسبت به انهدام آنها اقدام کند.
بــا وجــود ایــن ، اعالم گمــرک از این حکایت 
داشــت که ســازمان امــوال تملیکی هنــوز در این 
رابطــه ورود نکرده و ســرم ها همچنــان در گمرک 

است.
تاریــخ  انهــدام ســرم های  پیگیــری موضــوع 
گذشته از سازمان اموال تملیکی با اعالم مسائل 
دیگــری از ســوی مســئوالن مربوطــه در رابطــه بــا 
دارو یا مواد اولیه دارویی که برای تعیین تکلیف 
در اختیار این سازمان قرار می گیرد، همراه شد.

هزینه حداقل ۲۵۰ میلیون 
تومانی سرم های فاسد

فــروش و بهره بــرداری  میرمعینــی، معــاون 
ســازمان امــوال تملیکی در گفت وگو با ایســنا،  با 
اشــاره بــه برخــی ابعاد انهدام کاالهــای در اختیار 
یــا  انهــدام  هزینه هــای  جملــه  از  ســازمان  ایــن 
مسئولیت دستگاه های ذیربط گفت: برای انهدام 
ایــن ۲۵۰ تــن ســرم در یــک حســاب سرانگشــتی 
بایــد حداقــل ۲۵۰ میلیــون تومان پرداخت شــود 
کــه هیــچ شــخص حقیقــی و حقوقــی مســئولیت 
آن را نمی پذیــرد و وزارت بهداشــت هــم حاضر به 

تحویل نیست.

 سرپیچی سازمان غذا و دارو 
از قانون و تحویل ندادن دارو 

وی بــا اشــاره بــه اینکه نه تنهــا در مورد این 
ســرم ها بلکه ســایر اقالم دارویی که برای تعیین 
تکلیف به سازمان اموال تملیکی سپرده می شود، 
همــواره از ســازمان غــذا و دارو خواســته ایم طبق 
 ۴۰ مــاده  براســاس  افــزود:  کنــد،  عمــل  قانــون 
قانون تاســیس سازمان اموال تملیکی، ما مکلف 
هســتیم دارو را بــه وزارت بهداشــت و درمــان یــا 
هالل احمر تحویل دهیم با وجود این  در دو سال 

اخیــر حداقــل چهــار بار مکاتبــه با ســازمان غذا و 
دارو جهــت اجــرای ایــن قانون داشــته ایم تا اقالم 
دارویــی را تحویــل بگیــرد ولــی هیــچ گاه این گونه 
نشده و تنها پاسخ این است که »منهدم کنید.«

۷۰ درصد داروهای قاچاق، 
خروجی از ایران است

درصــد   ۷۰ این کــه  بیــان  بــا  میرمعینــی 
داروهای قاچاق، خروجی و ســاخت کارخانه های 
داخلی است، اظهار کرد: وقتی که این داروها در 
داخل کشــور و از کارخانه های ایرانی تولید شــده 
می توان مجدد بعد از کشف دارو آن را در اختیار 
کارخانه ســازنده قرار داد تا بررســی و آزمون کند 
که در صورت قابل مصرف بودن روانه بازار شود 
و در اختیار مصرف کننده قرار گیرد ولی ما هربار 
کــه در مــورد ایــن داروهــا از ســازمان غــذا و دارو 
استعالم می گیریم اقدامی نمی شود و در نهایت 
تنهــا راه انهدام اســت، در حالی که بخش زیادی 

از این داروها فاسد یا تاریخ گذشته نیست.

 سوختن حجم باالی دارو
در خسارت ۳۲۷ میلیاردتومانی 
بــه گفته وی، بخــش زیادی از داروهایی که 
در اختیــار ســازمان امــوال تملیکــی قــرار داشــت 
در آتش ســوزی کــه مدتی پیــش در انبارهای این 
ســازمان رخ داد و بیــش از ۳۲۷ میلیــارد تومــان 
خســارت خــورد، از بیــن رفته اســت. در حالی که 

وزارت بهداشت می توانست با ورود و تحویل این 
داروهــا آنچــه را کــه قابــل مصــرف بــود در اختیار 
مــردم قــرار دهد، نــه این که اینگونــه از بین برود 
یــا این کــه در مورد ســایر اقالم نیــز قبل از چک و 

بررسی دستور انهدام صادر نکند.

فرض کنید یک نفر داروی فاسد 
را وارد بازار کند

میرمعینــی بــا تاکید بر اینکه ســازمان اموال 
تملیکــی فقــط خواســتار اجــرای قانــون اســت و 
بایــد وزارت بهداشــت طبــق آن دارو و مــواد اولیه 
دارویــی را تحویــل بگیــرد، ایــن را هــم گفــت کــه 
ســازمان امــوال تملیکــی امین اموال مردم اســت 
امــا فــرض را بــر ایــن بگذاریــد کــه حتــی یــک نفر 
این وســط وجود داشــته باشد که داروهای فاسد 
شــده را قبــل از انهــدام وارد بــازار کنــد آنــگاه چه 
کسی پاسخگو خواهد بود؛ بنابراین وقتی وزارت 
بهداشــت مســئول ســالمت مــردم اســت باید در 
این رابطه نیز به وظیفه خود و قانون عمل کند.

چرا هزینه انهدام کاالی یک نفر، 
از جیب مردم برود

اما در ادامه، این مقام مســئول در ســازمان 
اموال تملیکی به جریان تامین هزینه های تعیین 
تکلیف کاال و انهدام اشاره داشت و گفت: بحث 
اینجاســت کــه چــرا  کاالیــی کــه بایــد از طریــق 
شــخص حقیقــی و حقوقــی وارد کشــور شــود که 

یا غیرقابل ورود است و یا در گذر زمان به دلیل 
موانــع ترخیــص، فاســد و غیرقابــل مصرف شــده 
یــا قاچــاق اســت و اکنــون بــرای تعییــن تکلیــف، 
هزینه هــای آن از جیــب مــردم پرداخــت شــود و 

کسی مسئولیت آن را برعهده نمی گیرد.

 بارها خواسته ایم
قانون را اصالح کنند

کــه در جریــان  ایراداتــی  بــه  بــا اشــاره  وی 
اعــالم  بارهــا  داد:  ادامــه  دارد،  وجــود  واردات 
کرده ایــم کــه ایــن قانــون نیــاز بــه اصــالح دارد و 
بایــد قبــل از این کــه کاالیــی وارد گمــرک و بنــادر 
شــود مجوزهــای الزم از جملــه ثبــت ســفارش و 
مجوزهــای قانونــی را دریافــت کــرده و بعــد از آن 
وارد شــود نــه این کــه کاال بیایــد و تــازه در مســیر 
دریافــت مجوزهــای اصلــی قــرار بگیــرد کــه خــود 
موجــب رســوب میلیون هــا تــن کاال در گمــرک و 
بــه تبــع آن فســاد یــا متروکــه شــدن آن می شــود 
و بایــد هزینه هــای مربوطــه از جملــه انهــدام را از 

بیت المال پرداخت کنیم.

گمرک هزینه انهدام را به عنوان 
طلب دولت از سازمان مالیاتی بگیرد

معــاون ســازمان امــوال تملیکی با اشــاره به 
این کــه طبــق مــاده ۸ و ۴۵ قانــون امــور گمرکی و 
مفــاد دیگــر گمرک باید تعهدات الزم را از صاحب 
کاال دریافــت کنــد، افــزود: بنابرایــن وقتی کاالیی 

در اختیــار مــا قرار می گیرد باید بتوانیم براســاس 
تعهــدی کــه گمــرک دریافــت کــرده و بــه ســازمان 
امــوال تملیکــی ابــالغ می کنــد نســبت بــه عــدم 
اجــرای تعهــد از ســوی صاحــب کاال یــا واردکننده 
شــکایت کنیــم. ایــن در حالــی اســت کــه گمــرک 
از طریــق  را  می توانــد هزینه هــای طلــب دولــت 
ســازمان امــور مالیاتــی دریافــت کنــد، پــس بایــد 
هزینه هــای انهــدام کاال را نیز جزو طلب دولت از 

سازمان مالیاتی قرار داده و اخذ شود.

دستگاه ها بیایند و توافق کنند
وی تاکیــد کــرد کــه الزم اســت دســتگاه های 
مربوطــه بــرای تعییــن تکلیــف کاالهــای قاچاق یا 
متروکــه در کنــار یکدیگر بایســتند و بــرای اصالح 

قوانین یا انعقاد تفاهم نامه اقدام کنند.
طبــق قانون تاســیس ســازمان جمــع آوری و 
فــروش امــوال تملیکی و اساســنامه آن، از جمله 
وظایف این سازمان، جمع آوری و نگهداری، اداره 
و فــروش کاالهــای متروکــه دولتــی و غیردولتــی، 
ضبطــی و قاچاق قطعیت یافتــه و کاالهای قاچاق  

بالصاحب و صاحب متواری، است.
بر این اســاس، بعد از کشــف کاالی قاچاق 
یا کاالهای وارداتی که در انبارهای گمرک و بنادر 
دپو مانده و بعد از گذشت زمان مشخص تعیین 
مقــررات  و مشــمول  نشــده  ترخیــص  و  تکلیــف 
متروکه می شود در اختیار سازمان اموال تملیکی 
قرار می گیرد تا طبق ضوابط آنها را تعیین تکلیف 

کند.

شــاید مهم تریــن ســؤال این روزهــای اغلب 
کســانی که به شــدت نگران تجربه پیک جدیدی 
بــا  همزمــان  کــه  باشــد  بازگشــایی ها  هســتند، 

افزایش تعداد شهرهای قرمز صورت می گیرد.
قرمــز  شــهرهای  تعــداد  مهــر،  گــزارش  بــه 
کرونایی در دو هفته اخیر ســیر صعودی داشــته 
و مدام در حال افزایش است و این، یعنی اینکه 
در مســیر رفتــن بــه پیــک ششــم قــرار گرفته ایم. 
ایــن در حالــی اســت کــه بازگشــایی مــدارس از 
روزشــنبه کلیــد خــورد و از اول آذر نیــز ایــن روند 
تکمیل تر خواهد شــد و دانشــگاه ها نیز به جرگه 
بازگشــایی ها پیوســته اند. بــه طــور کلــی شــاهد 

عادی شدن شرایط کرونایی در کشور هستیم.
در مقابــل، مرگ هــای روزانــه کرونــا هنوز ۳ 
رقمی اســت، در صورتی که پیش بینی شــده بود 
آمــار مرگ هــای روزانه کرونا در آبان ۱۴۰۰ به زیر 

۵۰ فوتی برسد.
این وضع و شــرایط کرونایی نشــان می دهد 
تصمیــم  عجوالنــه  بازگشــایی ها،  در  نبایــد  کــه 

گرفــت. زیــرا هنوز شــاهد ترکش هــای پیک پنجم 
کرونــا هســتیم و هنــوز روزانــه در حــدود ۱۰ هزار 
بیمار جدید شناسایی می شوند و تقریباً بین ۱۲۰ 

تا ۱۵۰ نفر نیز فوت می کنند.
بــا نگاهی بــه نمودارهــای وزارت بهداشــت، 
می تــوان بــه راحتــی متوجــه نگرانی کســانی شــد 
که پروتکل ها را سفت و سخت رعایت می کنند، 
واکســن زده انــد و از رفــت و آمدهای غیر ضروری 
نیــز خــودداری می کنند تا مبادا وارد پیک جدیدی 

شویم.
روند بستری و مرگ و میر ناشی از کرونا در 
هفته دوم آبان، مصادف با هفته ۸۹ اپیدمی، در 
برخی اســتان ها افزایشی شده و حتی از متوسط 
کشــور هــم پیشــی گرفتــه اســت، موضوعــی کــه 
می توانــد زنــگ خطری بــرای ورود به پیک ششــم 

کرونا باشد.
واکسیناســیون  تاکنــون   ۱۴۰۰ شــهریور  از 
بــه  و  افتــاده  ریــل  روی  در کشــور  کرونــا  علیــه 
ســرعت پیــش می رود. بــر همین اســاس تاکنون 

۵۴ میلیــون و ۹۷۷ هــزار و ۷۲۸ نفــر دوز اول، 
۳۸ میلیــون و ۴۳۵ هــزار و ۲۹۷ نفــر دوز دوم و 
۱۴۹ هــزار و ۵۹۲ نفــر، دوز ســوم واکســن کرونــا 
را تزریــق کرده انــد و مجمــوع واکســن های تزریق 
شده در کشور به ۹۳ میلیون و ۵۶۲ هزار و ۶۱۷ 

دوز رسیده است.
البتــه بــا وجــود واکسیناســیون ســریع علیه 
پاندمــی قرن در کشــور، باز هــم به دلیل کاهش 
رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی، شــاهد افزایــش 
شــهرهای قرمــز در کشــور بوده ایم. بــه طوری که 
طبــق تازه تریــن نقشــه رنگ بندی کرونایی کشــور 
کــه ۱۵ آبان منتشــر شــده اســت، در حــال حاضر 
قرمــز، ۹۵  وضعیــت  در  کشــور  ۳۳ شهرســتان 
شهرســتان در وضعیت نارنجی، ۲۲۰ شهرســتان 
کشور در وضعیت زرد قرار دارند و ۱۰۰ شهرستان 

نیز آبی هستند.
مرکــز  سرپرســت  زارچــی  شــریفی  علــی 
مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت، 
بــا بیــان اینکــه مجمــوع میــزان آمــار بســتری در 

سراســر کشــور در ۶۰ روز گذشــته رونــد نزولــی 
دارد، گفت: برخی از استان ها از جمله سیستان 
و بلوچســتان، ســمنان، قزویــن و یزد بــه ویژه در 
دو هفته اخیر روند افزایشی و در وضعیت قرمز 

قرار گرفتند.
وی افــزود: اگــر بــه موقــع بــه داد شــهرهای 
را  حــادی  وضــع  برســیم،  کرونــا  درگیــر  قرمــز 

نخواهیم داشت.
بنابــر اعالم وزارت بهداشــت، بررســی وضع 
موجود کرونا در کشــور در هفته دوم آبان ۱۴۰۰ 
مصــادف بــا هفتــه ۸۹ همه گیــری، تعــداد مــوارد 
ســرپایی مثبت شناسایی شده در کشور ۵۷۱۶۲ 
مــورد، تعــداد مــوارد بســتری جدیــد ۸۹۷۳ مورد 
و تعــداد مــوارد فوتــی جدیــد طی ایــن هفته ۱۱۱۲ 

مورد بوده است.
آبــان  دوم  هفتــه  در  تهــران  اســتان  در 
۱۴۰۰، تعــداد مــوارد ســرپایی مثبــت شناســایی 
شــده ۲۸۲۵ مــورد، تعــداد موارد بســتری جدید 
۱۱۳۲ مــورد و تعــداد موارد فوتی جدید ۱۶۹ نفر 

بوده است. همچنین در استان تهران در هفته 
اخیــر، ایســتایی مــوارد بســتری و مــوارد فــوت 
اســتان مشــاهده می شــود. بــروز موارد بســتری 
و میــزان مــرگ و میــر از متوســط کشــور کمتــر 

شده است.
بیماری هــای  متخصــص  ناظمــی،  پرشــنگ 
عفونــی، بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه در برخــی از 
شــهرها شــاهد افزایش بیماران سرپایی، بستری 
و فوتی هستیم، ادامه داد: در حال ورود به پیک 
ششــم کرونــا هســتیم، ولی هنــوز با قلــه و روند 

افزایشی و شیب صعودی مواجه نشدیم.
وی گفت: ممکن است با بازگشایی مدارس 
آن هم به طور یکسان در تمام استان ها در پایان 
آبــان وارد پیــک ششــم خواهیــم شــد. بنابرایــن، 

نباید آزموده های گذشته را تکرار کنیم.
بــه نظــر می رســد گرفتــار حــل معادلــه دو 
مجهولــی کرونــا و بازگشــایی ها شــده ایم و همین 
موضوع می تواند ما را به سمت تکرار تجربه تلخ 

و دردناک پیک پنجم سوق دهد.

سراســری  کانــون  مدیــره  هیــات  عضــو 
انبوه ســازان بــا پیش بینــی تــداوم ثبــات قیمت  در 
بــازار مســکن برای ماه هــای پایانی امســال، گفت 
کــه آغــاز فرآینــد ثبت نــام بــرای واحدهــای نهضت 
ملــی مســکن یکــی از عوامــل کاهــش انتظــارات 

تورمی در بازار مسکن است.
بــازار مســکن پایتخــت پاییــز امســال را بدون 
تغییر و جهش قیمتی پشــت سرگذاشــت و قیمت 
هــر متــر مربع خانه در مهر امســال نســبت به ماه 
قبل کاهش پیدا کرد و از متری ۳۱ میلیون و ۷۰۳ 
هزار تومان به ۳۱ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان رسید 

و افت ۲ دهم درصدی را ثبت کرد.
پاییز و تابستان دو سال گذشته، قیمت خانه 
هم زمــان بــا رکــود، رشــد می کــرد و افــت معامــالت 
نیــز تاثیــری در توقــف رشــد قیمت ها نداشــت. اما 
کاهش ۲ دهم درصدی قیمت خانه در مهر امسال 
چــراغ ســبزی به اجــرای جدیدترین بخش از ســبد 

حمایتــی دولــت در حوزه مســکن به عنــوان »طرح 
تابســتان  پایانــی  اســت. ماه هــای  ملــی«  نهضــت 
امســال، طــرح ســاخت ســالیانه یک میلیــون واحد 
مســکونی کلیــد خــورد که این ســیگنال را بــه بازار 
داد که کسری عرضه در حال جبران است و دولت 

برنامه جدی برای افزایش ســاخت و ساز دارد.
ایرنا، شــهریور امســال در گزارشی پیش بینی 
در  بــازار مســکن  در  افزایــش قیمت هــا  کــه  کــرد 
آســتانه ورود بــه ۶ مــاه دوم ســال دور از انتظــار 
اســت و رونمایــی از برنامــه اجرایــی طــرح ســاخت 
میلیونــی مســکن نیــز می تواند در تــداوم این روند 

تاثیرگذار باشد.
رشــد  توقــف  از  ملکــی  واســطه های  اکنــون 
هیجانــی قیمــت مســکن در مناطــق شــمال شــهر 
اشــباع  بــر  عــالوه  کــه  می دهنــد  خبــر  پایتخــت 
قیمت هــا، ناشــی از انتظــار بــرای افزایــش عرضــه 

مسکن است.

قیمــت خانه های پایتخــت در آخرین روزهای 
ســال ۹۹ به طور متوســط ۳۰ میلیون و ۲۷۴ هزار 
تومــان معاملــه می شــد کــه در مهــر۱۴۰۰ بــه ۳۱ 
میلیون و ۶۳۱ هزار تومان رسیده که حاکی از رشد 

۴.۵ درصدی در مدت هفت ماه اســت.
همین شــیب آرام رشــد قیمت ها نیز در مهر 
امســال متوقف شــد و حتی در بســیاری از مناطق 

پایتخت، کاهش قیمت ها نیز به ثبت رسید.
در همیــن زمینــه، عضــو هیــات مدیــره کانون 
سراســری انبوه ســازان در گفت وگو بــا ایرنا با بیان 
اینکــه آغــاز فرآیند ثبت نام بــرای واحدهای نهضت 
ملی مســکن از عوامل کاهش انتظارات تورمی در 
بــازار مســکن اســت، گفــت: انتظار رشــد قیمت ها 
را در بخــش خانه هــای لوکــس نداریــم و قیمــت 
مســکن تولیــدی برای دهک هــای پایین جامعه هم 

به عوامل متعددی ارتباط دارد.
بــه  کــه  آنچــه  افــزود:  مرتضــوی  ســیدمحمد 

نــام  آن  از  قیمــت  نوســانات  و  افزایــش  عنــوان 
می بریــم حاصــل چنــد شــاخص و توجــه بــه چنــد 
فاکتــور مهــم اســت. نخســتین نکته، بحــث قیمت 
بخــش  تــورم  روی  کــه  اســت  مســکن  تمام شــده 

مسکن تاثیرگذار است.
وی بــا بیــان اینکــه اکنــون در بــازار خریــد و 
فــروش مســکن، دو گونه ملک وجــود دارد، گفت: 
یکــی مســکن لوکــس اســت کــه بــرای اقشــار مرفه 
تولید می شــود؛ برای آن دســته از افرادی که توان 
مالی باالیی دارند و در هر زمانی می توانند مسکن 

بخرند.
این فعال بخش مسکن با بیان اینکه مسکن 
لوکس با حاشیه سود نسبتا باالیی تولید و عرضه 
می شــود، ادامــه داد: بــا این حــال با توجــه به رکود 
بــازار مســکن و رکــود در معامــالت، خیلــی جــای 
افزایش قیمت ندارد و افزایشــی در ماه های آینده 

در این بخش بازار نخواهیم داشت.

مرتضــوی گفت: بخش دوم خانه هایی اســت 
کــه در طــرح جهــش مســکن بــه آن توجــه شــده 
اســت و برای دهک های پایین و کم برخوردار تولید 
می شــود کــه به طــور طبیعــی ارتبــاط مســتقیمی با 

قیمت تمام شده مسکن دارد.
ایــن کارشــناس بخــش مســکن ادامــه داد: از 
آنجایی که حاشــیه ســود در تولید این نوع مسکن 
بــرای انبوه ســازان بســیار پایین اســت، اگــر قیمت 
تمام شــده مســکن باال رود هیچ راهی جز افزایش 
چنان چــه  اســاس  ایــن  بــر  نــدارد.  وجــود  قیمــت 
در ماه هــای آینــده شــیب تــورم بــه همیــن صــورت 
باشــد، متناســب با تورم افزایش قیمت تمام شده 
قیمــت  روی  آن  بــا  متناســب  و  داشــت  خواهیــم 

فروش واحدها تاثیر مستقیم خواهد داشت.
وی گفت: چنان چه بتوانیم تورم را مهار کنیم 
که به تحوالت اقتصادی و سیاســی بســتگی دارد، 

می توانیم شاهد تثبیت قیمت باشیم.

پیشنهاد غیرنقدی شدن 
بن کارگران در جلسه شورای 

عالی کار رد شد
در نخســتین نشســت شــورای عالــی کار دولــت 
رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزیــر  حضــور  بــا  کــه  ســیزدهم 
اجتماعــی، معــاون روابــط کار و نماینــدگان گروه هــای 
کارگــری و کارفرمایــی برگــزار شــد، پیشــنهاد غیرنقــدی 
شــدن بــن خواربار کارگران مورد موافقــت قرار نگرفت 
و نماینــدگان کارگــری بــر لزوم ترمیم دســتمزد و توزیع 

کاالی تنظیم بازاری به کارگران تاکید کردند.
قــرار بود در جلســه شــورای عالــی کار، راهکارهای 
تقویت قدرت معیشــت کارگران مورد بررســی قرار گیرد 
و پیشــنهاد تبدیــل بــن خواربــار کارگــران از نقــدی بــه 

غیرنقدی به بحث گذاشته شود.
هــادی ابوی، نماینده کارگران در شــورای عالی کار 
در گفت وگو با ایســنا، به تشــریح جزئیات این نشســت 
پرداخــت و گفــت: درباره پیشــنهاد غیر نقدی شــدن بن 
خواربار کارگران مطلع شــدیم که این پیشــنهاد در واقع 
از جانــب صندوق کارآفرینی امید اســت وجزئیات آن از 
ایــن قــرار بود که کارفرمایان وجــه چهارصد هزار تومانی 
بــن خواربــار را بــه صندوق کارآفرینــی امید واریز کنند و 
صنــدوق بر اســاس ارزش افزوده آن، بــه کارگران کارت 
اعتبــاری و تســهیالت بــا کارمــزد اندک اختصــاص بدهد 
کــه این پیشــنهاد در جلســه مــورد مخالفت قــرار گرفت 
و رد شــد. وی ادامــه داد: گــروه کارگــری در جلســه روی 
کاالهــای تنظیــم بازاری کــه دولت توزیــع می کند، تاکید 
داشــت و اعــالم کردیــم کــه دولــت بایــد در ایــن بــاره به 

کمک خانوارهای کارگری بیاید.
ابوی ادامه داد: درباره راهکارهای تقویت معیشت 
کارگــران نیــز مطالبــی مطرح و عنوان شــد که معیشــت 
کارگران با این دریافتی دچار مشکل است. برابر آخرین 
گزارش هــا کــه از ســوی نماینــده کانــون عالــی شــورای 
اســالمی کار کشــور ارائــه شــد، هزینــه ســبد معیشــت 
کارگــران بــه ۱۱.۵ میلیــون تومــان در مــاه رســیده و الزم 
اســت راهــکاری در پیــش بگیریم کــه دســتمزد کارگران 
ترمیم شود؛ چرا که کاهش قدرت خرید کارگران ناشی 
از تورمــی اســت کــه در جامعــه به وجود آمده اســت، از 
طرفی معتقدیم که کارفرمایان هم باید توانایی پرداخت 

داشته باشند.

پیش بینی ثبات قیمت  مسکن تا پایان امسال

معادله دومجهولی کرونا؛ بازگشایی ها همزمان با افزایش شهرهای قرمز

سرانجام عجیب داروهای قاچاق و متروکه: انهدام بدون بررسی


