
مدیرعامل شرکت ملی پست و معاون وزیر ارتباطات و فناوری 
اطاعــات اعــام کــرد ســامانه الکترونیکــی مکاتبه مردم بــا دولت از 
طریق شرکت پست در راستای توسعه خدمات الکترونیک راه اندازی 

شده است و به زودی رونمایی می شود.
به گزارش ایرنا، رمضانعلی ســبحانی فر، پنج شــنبه گذشــته در 
جریــان بازدیــد از شــرکت پســت اســتان همــدان اظهــار کــرد: تاکنون 
مکاتبــات در بســتر دولــت الکترونیــک از »پیــام دولــت« بــه صــورت 
»از دولــت بــه دولــت« بــود امــا از این پس بــا راه اندازی این ســامانه 
طبق تفاهم صورت گرفته با نهاد ریاســت جمهوری مکاتبه »مردم به 
دســتگاه های دولتی« از طریق پســت امکان پذیر می شــود. او درباره 
سازوکار این سامانه گفت: یعنی به جای اینکه شخصی نامه ای را برای 
وزارت خانه ای ارســال کند یا حضوری پیگیر کارش باشــد، درخواســت 
خــود را بــه صــورت الکترونیک از باجه پســت به نهاد مربوطه ارســال 
ُــد رهگیــری دریافت می کند و با اســتفاده از این کد می تواند  و یــک ک
نامــه خــود را پیگیری کند. معاون وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات، 
توسعه خدمات الکترونیکی را مهمترین اولویت شرکت ملی پست در 
دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: هوشمندسازی پست برای دقت 

و سرعت بیشتر و رضایتمندی مردم در دستور کار است.
ســبحانی فر اضافــه کــرد: توجــه بــه تجــارت اقتصــاد الکترونیک 
در اولویــت اســت؛ چــرا کــه معتقدیم پســت می تواند ســکوی تجارت 
الکترونیک شود. او گفت: اکنون بسیاری از خریدهای از پست عبور 
می کند و به دســت گیرنده می رســد که در راستای حمایت از تولید و 
مصرف کننده و حذف واســطه ها و دالالن درصدد توســعه این فرایند 
هستیم. مدیرعامل شرکت ملی پست با بیان اینکه تاکنون در زمینه 
خریدهای اینترنتی در روســتاها غفلت شــده است، افزود: راه اندازی 
سامانه »روستا بازار« در دستور کار است تا از این طریق روستاییان 
بتواننــد محصــوالت کشــاورزی، دامــی و صنایــع دســتی را به نمایش 

گذاشته و به فروش برسانند.
از  یکــی  نیابتــی«  »خدمــات  ارائــه  کــرد:  اظهــار  ســبحانی فر   
اولویت هــای برنامــه ششــم توســعه کشــور بــوده کــه در ایــن راســتا 
دستگاه های اجرایی ملزم به الکترونیکی کردن همه خدمات هستند.
معــاون وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات ادامــه داد: در ایــن 

بین، بخش فیزیکی کار نیز باید به شرکت ملی پست محول شود تا 
مرسوله، نامه و دیگر اسناد را بدون نیاز به حضور فرد در دستگاه با 
اداره ای به دســت او برســاند. وی گفت: بیشــتر فعالیت شــرکت ملی 
پست در گذشته به بسته های کوچک، توزیع فیش های شرکت های 
خدمات رســان، نامه ها و کارت پســتال ها محدود بود، اما با توســعه 

تکنولوژی و تغییر ذائقه مردم این فعالیت ها اینترنتی شد.
مدیرعامــل شــرکت ملــی پســت اضافــه کــرد: از ســوی دیگر، به 
دنبال شــیوع  ویروس کرونا در دو ســال گذشــته ، تغییرات اساســی 
در این زمینه ایجاد شــده  اســت مردم به ســمت بســته های بزرگ و 
خریدهای اینترنتی سوق یافتند؛ به گونه ای که از نظر حجمی ، وزن 
مرسوالت بیش از سه برابر و خریدهای اینترنتی نیز به همین نسبت 

در دوران کرونا افزایش یافته است.
بخــش  در  کرونــا  شــیوع  از  پیــش  کــرد:  بیــان  ســبحانی فر 
زیرســاخت ها مشــکالتی وجــود داشــت؛ اما پــس از اپیدمــی، ترمیم، 
توسعه و افزایش ظرفیت های شرکت ملی پست در دستور کار قرار 
گرفت. برای نمونه مراکز تجزیه و مبادله کاال افزایش یافت همچنین 
خطوط و هاب های منطقه ای ایجاد شد. وی درباره هاب توضیح داد: 
پیشــتر همه بســته ها ابتدا متمرکز به تهران ارســال و ســپس توزیع 
می شــد اما برای شــتاب دادن به کار، کشــور به پنج منطقه تقســیم 
شد. استان همدان نیز »هاب« منطقه ای است و اکنون  چند استان 

همجوار زیر پوشش همدان قرار دارد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: افزایش ناوگان 
حمل ونقــل نیــز در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت کــه در ایــن راســتا 
خودروهــای حمل و نقــل بــرون شــهری ۳۰ درصد و درون شــهری ۱۰۰ 

درصد افزایش یافته است.
ســبحانی فر افــزود: همچنیــن بــرای ســرعت بخشــیدن بــه کار 
عالوه بر ایجاد پنج هاب منطقه ای، ۲۲ خط مستقیم بین استان های 
همجوار ایجاد شــد تا اســتان ها با هم مبادله داشــته باشند. او ادامه 
داد: بــرای صیانــت و حفاظــت از مرســوالت مردم بیــش از چهار هزار 
جعبه )باکس( چرخدار خریداری شد تا پس از قرار دادن بسته پستی 
در این جعبه و قفل کردن آن، بتوان آن را از استانی به استانی دیگر 

بدون خسارت جابه جا کرد.

مدیرعامل پست: سامانه مکاتبه مردم با 
دولت به زودی رونمایی می شود

 مصرف آبان 

 گاز خانگی؛بی سابقه

در 5 سال گذشته
معــاون مرکــز مدیریــت دیســپچینگ شــرکت ملــی 
گاز ایــران مقــدار مصــرف گاز بخــش خانگــی در آبــان  را 
بی ســابقه دانســت و اعــام کــرد: مصــرف گاز در بخــش 
خانگــی با رســیدن بــه ۴۹۰ میلیون مترمکعــب در روز به 

باالترین رقم در طول پنج سال گذشته رسیده است.
بــه گــزارش ایســنا از وزارت نفــت، مســعود کاظمــی 
در جریــان بازدیــد دیــروز وزیــر نفت، از مرکز دیســپچینگ 
شــرکت ملــی گاز ایــران اظهــار کــرد: میانگین دمــای هوای 
از  کمتــر  درجــه  پنــج  حــدود  امســال  آبان مــاه  در  کشــور 
ســال های گذشــته است که این درجه از برودت هوا و نیز 
میــزان مصــرف در طول پنج ســال گذشــته بی ســابقه بوده 

است.
وی افــزود: بــا توجــه بــه اعــالم ســازمان هواشناســی 
کشــور مبنــی بــرای کاهــش دمــای هــوا در روزهــای آینــده 
پیش بینی می شــود مصرف گاز در بخش خانگی در هفته 
آینــده بــا افزایــش روزانــه ۵۰ میلیون مترمکعــب به ۵۳۵ 

میلیون مترمکعب برسد که رقم بسیار باالیی است.
معــاون مدیریت دیســپچینگ شــرکت ملــی گاز ایران 
ادامــه داد: میانگیــن مصــرف گاز بخــش خانگــی، تجاری و 
غیرعمــده در روزهــای گذشــته به ۴۹۰ میلیــون مترمکعب 
رســیده کــه ایــن رقــم در مقایســه بــا پارســال حــدود ۱۴۰ 
میلیون مترمکعب افزایش یافته اســت. مقدار مصرف گاز 
خانگــی در مدت مشــابه پارســال ۳۵۰ میلیــون مترمکعب 

در روز بوده است.
کاظمــی، میــزان مصــرف گاز در بخــش نیروگاهــی را 
روزانــه ۱۳۵ میلیــون مترمکعــب و بخــش صنایــع را روزانه 
حــدود ۱۲۰ میلیــون مترمکعب اعالم کرد و گفت: باالترین 
میزان مصرف گاز در کشور مربوط به بخش خانگی است.

ترجمه: محمود نواب مطلق

والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روســیه، از اروپا خواســت تا 
مناقشه پناه جویان در مرز باروس با لهستان را از طریق گفت وگو 
بــا الکســاندر لوکاشــنکو، رئیس جمهــوری بــاروس، بــه ســر انجام 
برساند. بروکسل )مقر اتحادیه اروپا( لوکاشنکو را که تحت حمایت 
روسیه قرار دارد به بحران آفرینی در این منطقه متهم کرده است. 
هزاران پناه جو عمدتا از کشــورهای خاورمیانه در وضع بســیار 
بــدی در مــرز لهســتان بــا بــالروس متوقــف شــده اند؛ بــه طــوری که 
وضعیت حاد آنها منجر به تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت 
سازمان ملل متحد در روز پنجشنبه، ۱۱نوامبر )۲۰آبان( شده است. 
اتحادیــه اروپــا لوکاشــنکو را متهم بــه ایجاد بحــران پناه جویان 
در مــرز بــا لهســتان در پــی دادن ویــزا و هواپیمــا بــه آنهــا در تالفــی 
تحریم های سال گذشته اتحادیه اروپا به بهانه سرکوب معترضان در 
بالروس کرده است. بر اساس بیانیه کاخ کرملین، طی دوبار تماس 
تلفنی پوتین در یک روز با آنگال مرکل، رئیس جمهوری روسیه  تأکید 
کرده است بهبود وضع وخیم پناه جویان در مرز با لهستان صرفا با 

گفت وگوی میان اتحادیه اروپا و بالروس محقق خواهد شد. 
در مقابــل، برلیــن کــه صبرش به پایان رســیده  معتقد اســت 
در نتیجه این بحران آفرینی وقت آن فرا رســیده اســت تا تحریم ها 
علیــه رژیــم لوکاشــنکو افزایــش یابــد. بروکســل اعــالم کرده اســت 
هفتــه جــاری اقداماتــی مــورد انتظار خواهــد بود. لوکاشــنکو نیز به 
پشتوانه قوی روسیه، اروپا را به بستن لوله های ارسال گاز به این 
قاره تهدید کرده اســت؛ اروپایی که اکنون با کمبود شــدید ســوخت 
دســت و پنجه نرم می کند. لوکاشــنکو که با پنجه ای آهنین از ســال 

اروپــا را  اداره می کنــد،  را  بــالروس   )۱۳۷۳(۱۹۹۴
چنیــن تهدیــد کرد: »اگر گاز قطع شــود چه اتفاقی 

رخ خواهد داد؟«
اِســوِتالنا تیخانوفســکایا اصلی تریــن مخالــف 
لوکاشنکو که در تبعید به سر می برد در مصاحبه با 
خبرگزاری فرانسه گفته است:» او بلوف می زند«.  
تیخانوفســکایا ازاتحادیه اروپا خواسته است با این 
»رهبر نامشروع« مذاکره نکند. بروکسل، مینسک 

را متهــم بــه فراهــم کــردن امکانات بــرای رفتن پناه جویان بــه مرز با 
لهســتان بــا وعــده ورود آســان بــه منطقــه شــینگن می کنــد. در این 
حال، ماتوِســز موراویِسکی، نخســت وزیر لهستان که رژیم بالروس 
را »تروریســت دولتــی« می دانــد، روز پنجشــنبه۱۱نوامبر)۲۰آبان( 
در ارزیابــی ایــن اقدامات گفت: »کشــورم مــورد تهاجم نوع جدیدی 
از جنــگ قــرار گرفته اســت که در آن از انســان ها بــه عنوان مهمات 

استفاده می شود.« 
قــرار  طــرف  دو  نیروهــای  تنگنــای  در  پناه جویــان  اکنــون 
گرفته اند. ورشو می گوید: نیروهای امنیتی بالروس با شلیک های 
هوایــی مهاجــران را مجبــور بــه پیشــروی به ســمت مــرز می کنند. 
از ســوی دیگــر، مینســک می گویــد: مرزبانــان لهســتانی بــا زیــر پا 
گذاشــتن قوانیــن بین المللــی مهاجــران را بــا خشــونت بــه عقــب 
مــی راننــد. پناه جویــان بســیاری  از  جملــه زنــان و کــودکان در این 
تنگنا در منطقه جنگلی مرزی بالروس و لهســتان قرار گرفته اند. 
بیشــتر آنهــا کــرد هســتند و چنــد روز اســت در ایــن منطقــه  در 
یــک اردوگاه موقــت متوقف شــده اند و برای گرم کردن خود چوب 

درختــان را می ســوزانند تــا دمــای هــوای بــه صفــر 
نزدیک کنند. پنج شــنبه گذشــته یکســری کمک های 
فوری بشردوســتانه شــامل پتو، لباس گرم و پوشک 
از طرف کمیســاریای عالی پناهندگان ســازمان ملل 
بــرای آنها ارســال شــد؛ اما نشــریه لهســتانی »گازِتا 
ُــرزا« ازمــرگ ده تــن از پناه جویــان از شــروع ایــن  ویب

بحران تا کنون  در این منطقه خبر داده است. 
دولت لهســتان در مقابــل این هجوم مهاجران، 
به کارگیــری ۱۵ هــزار نظامی، بر پایی حصاری از ســیم های خاردار و 
احــداث دیــوار مــرزی را تصویب کرده اســت. ورشــو از مــاه اوت )۱۰ 
مرداد( تا کنون ۳۲هزار مورد تالش برای نفوذ به خاک خود را ثبت 
کرده اســت که ۱۷۵۰۰ مورد به ماه اکتبر )۹ مهر تا ۹ آبان( مربوط 
می شــود. چهارشنبه گذشته، ۱۰نوامبر )۱۹آبان( خبرنگار خبرگزاری 
فرانسه در شهر »سوکولکا«ی لهستان، واقع در ۱۵ کیلومتری مرز 
بــا بــالروس شــاهد وضع آماده باش نیروهای امنیتی در شــهر بوده 
است. آنها خودروها را برای کنترل حضور پناه جویان در آنها متوقف 
و بازرسی می کردند. بسیاری از ساکنان این شهر با ابراز نگرانی از 
این وضع، حمایت خود را از قاطعیت مقامات خود اعالم کرده اند. 
هنریــک لِنکیِویز، بازنشســته ۶۷ ســاله، در ایــن خصوص می گوید: 
»نگران رسیدن مهاجران و عواقب آن برای  شهر هستم.« اکراین 
کــه در همســایگی بــالروس به ســر می برد بــرای پیشــگیری از بروز 
چنیــن بحرانــی عــالوه بــر نیروهای موجــود از ۸۵۰۰ نیــروی نظامی  

بیشتر در منطقه مرزی استفاده کرده است.
منبع: یورونیوز
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هوالرزاق

آیاترکیهرویایچینخاورمیانهرادرسرمیپرورد؟
محمدحسین حمصیان

تحلیلگر اقتصادی و بازارهای مالی

کاهلیسازمانبورسدرطرحتدویندستورالعمل
اعطایمجوزسپردهگذاری

مسعود وطنخواه

کاهش ارزش لیر موضوعیست که به 
خصوص با حجم بسیار باالی سرمایه گذاری 
ایرانیان در مســکن این کشــور در سال های 
اخیــر نقــل محافــل اقتصادی  شــده اســت. 
بســیاری سیاســت های اقتصــادی و خارجی 
رئیس جمهــوری  اردوغــان،  طیــب  رجــب 
اســالم گرای این کشــور، را مســبب ســقوط 
لیر می دانند. اما از زاویه دیگری هم به این 
موضوع می توان نگاه کرد که آیا ترکیه چین 
را در مسیر توسعه یافتگی الگوی خود قرار 
داده اســت؟ و در ایــن الگوبرداری اقدام به 
کاهــش عمــدی ارزش پول ملــی خود کرده 

است؟
 برای پاسخ به این سوال ابتدا نگاهی 
گــذرا بــه چیــن بیندازیــم : چیــن بــه عنوان 

یک کشــور توســعه یافته که نســل حاضر سیاســتمداران و 
اقتصاددانان دنیا سیر تکامل آن را از توسعه نیافتگی تا در 
حال توسعه بودن و توسعه یافتگی دیده و تا حدود بسیاری 
لمس کرده اند، امروزه به یکی از آرمان های کشــورهای در 

حال توسعه مبدل شده است. 
چیــن یــک نقشــه راه دقیــق و مشــخص را در ســال 
۱۹۷۸ تدویــن کــرد که شــاید اصلی ترین رمــز موفقیت آن، 
پایبندی به این نقشــه راه بود. در اصل این نقشــه راه که 
در کنفرانس یازدهم حزب مارکسیســت چین پایه های آن 
بنا نهاده شــد، یک شــعار نبود بلکه از دل خواست واقعی 
رهبــران ایــن کشــور برآمــده بــود. اولیــن اصل تدوین شــده 
اولویت اقتصاد بر سیاست در روابط بین المللی بود. مثل 
معروف چینی ها در آن زمان این بود که رنگ گربه اهمیتی 
نــدارد، هــر گربــه ای که موش بگیــرد، عالیســت. یعنی هر 
کشــوری که برای ما بازاری محســوب شود، دوست ماست 

فارغ از ایدئولوژی و سیاست آن کشور. 
هیــچ شــخصی تا یکی دو دهه پیــش نقش مهمی از 
چیــن در مناســبات بین المللی به خاطر نمی آورد؛ درســت 
برعکــس چنــد ســال اخیــر که بــه یکــی از بازیگردانان مهم 
بین المللی بدل شــده اســت. در واقع، اکنون نام چین در 
همه جای دنیا شنیده می شد اما به دلیل کاالهای آن، نه 
سیاســت خارجــی. ارتبــاط چین تا چند ســال پیش با تمام 
کشــورها دوســتانه و از موضعــی نه چنــدان بــاال بــود. گویــا 
همانند مجســمه اســب تــروا از این طریق نفوذ خــود را در 
تمام دنیا شکل می داد در حالی که دنیا در خواب نیمه شب 

به سر می برد.
پرداختن به روند توسعه یافتگی چین چندین کتاب، 
نوشــتار نیاز دارد اما هدف از چند کالم باال صرفا یادآوری 
چنــد نکتــه مهــم از ایــن مســیر بود. حــال که چین بــه این 
نقطه رســیده اســت قدرت بی مانند آن و ســرعت رســیدن 
به این نقطه چشــم حســرت بســیاری از کشــورهایی را باز 
کــرده اســت که زمان درازی از ســبقت گرفتــن چین از آنها 
نگذشــته و ســوت بــاد آن هنــوز در گوششــان طنین انــداز 
است. کشورهایی که رهبرانی همان قدر بلندپرواز دارند و 

یکی از این کشورها ترکیه است.
اصالحــات  از  پــس   ۲۰۰۱ ســال  از  ترکیــه  اقتصــاد 
ســاختاری کمــال درویــش در مــدار رشــد و توســعه قــرار 
گرفت و از ســال ۲۰۰۲ رشــدهای اقتصادی باالیی را تجربه 
کــرد. رشــد اقتصــادی ایــن کشــور از ســال ۲۰۰۲ تــا ســال 
۲۰۱۶ به طور میانگین ۶ درصد بوده اســت. ســرمایه گذاری 
بــر روی صنعــت گردشــگری مشــابه چیــن و حتــی قوی تــر 

انجــام پذیرفــت و بــه گونــه ای زیربنایی بود 
کــه به یکــی از ارکان اقتصــادی ترکیه مبدل 
شــد. همچنیــن توجــه ویــژه بــه صنعــت و 
زیرساخت های مورد نیاز آن در این سال ها 
ترکیه را به کشوری صنعتی تبدیل کرد که با 
نگاه درست به صادرات نقش قابل توجهی 
در تامین نیاز کشــورهای منطقه پیدا کرد. 
ذخایر تازه اکتشاف شده گاز این کشور هم 
می توانــد بــه موتور محرکی مبدل شــود که 
بــا اســتفاده درســت از آن، ســرعت رشــد 
خود را چندین برابر کند. ترکیه در دو دهه  
اخیــر، خــود را به یکــی از قدرت هــای جدی 
منطقــه مبدل کــرده و با توجه به موقعیت 
استراتژیک جغرافیایی اش در مسیر ارتباط 
بیــن اروپا و خاورمیانــه، از این جایگاه ویژه 

نیز به خوبی بهره برده است. 
اما تنها تفاوت عمده و شــاید پاشــنه آشیل ترکیه در 
مقایســه بــا چیــن ورود زودهنــگام او بــه صحنــه سیاســت 
بین المللــی و قبــل از رســیدن به نقطه هدف مــورد نظر از 
نظــر اقتصــادی باشــد؛ چراکه همان طور که پیشــتر اشــاره 
شــد چیــن زمانــی وارد صحنه سیاســت بین الملل شــد که 
تبدیل به یک قدرت تمام عیار در تجارت جهانی شــده بود 
و همین امر قدرت او را در ورود به سیاست بین الملل دو 
چندان می  کرد؛ به طوری که قدرت های سنتی جهانی را در 

سرکوب این قدرت نوظهور ناکام گذاشت.
 امــا ترکیــه هنــوز بــه آن جایــگاه در اقتصــاد و تجارت 
جهانی نرسیده، خط و نشان کشیدن در عرصه بین المللی 
و داخلی را آغاز کرد اســت؛ درســت زمانی که طفلی نوپا و 
قابل ســرکوب اســت. یکی از مشــکالت اکثر رهبرانی که با 
وجود پتانســیل های باال در رسیدن به اهداف بلندپروازانه 
خــود نــاکام مانده انــد اعتمــاد بــه نفــس کاذب و نداشــتن 
شناخت کافی و درست از موقعیت خود در دنیا بوده است 
که رهبران ترکیه هم در این گرداب گرفتار آمدند. با وجود 
ایــن، بــه نظر بنده همچنــان آمال این رهبران تغییر نکرده 
است و رویاهای بزرگ خود را دست یافتنی می بینند حتی 

با وجود کمی انحراف از جاده نیل به آنها. 
کاهــش ارزش لیــر ترکیــه  همزمان با رشــد اقتصادی 
مثبــت ایــن کشــور حتــی بــا وجــود مشــکالت جــدی دوران 
همه گیــری کــه به ویــژه صنعت گردشــگری این کشــور را با 
چالــش جــدی مواجــه کرد، می توانــد با الگوبرداری اشــتباه 
از رونــد طی شــده در چیــن و کاهــش تصنعــی ارزش یــوان 
در گذار به توســعه یافتگی به منظور جذب ســرمایه گذاری 
خارجــی و صــادرات گســترده باشــد. فــارغ از اینکــه ایــن 
رویکــرد بــرای ترکیــه امــروز همــان نتایــج درخشــان چیــن 
دیــروز را می توانــد بــه ارمغان آورد یــا خیر که قطعا نیاز به 
بررسی های کارشناسی دقیق خواهد داشت و از حوصله ی 
این یادداشت خارج است، هدف این نوشتار، مطرح کردن 
دیدگاهــی بــا زاویه ای متفاوت از کاهــش ارزش لیر در یک 
سال گذشته است که شاید کمتر در این مدت به آن توجه 
شده باشد. با رو به پایان بودن همه گیری در دنیا، تاثیرات 
مخــرب آن نیــز کاهــش یافتــه اســت و پس از آن شــاید با 
ترکیــه ای متفــاوت از ترکیــه ایــن روزهــا روبه رو شــویم. این 
نکتــه از آنجــا بــرای ما حائز اهمیت اســت که ایــران خود را 
رقیــب اصلــی ترکیــه در منطقه می داند و اگر نگاه درســتی 
به مســیر آن نداشــته باشــد، شــاید دیگر هرگز به گرد پای 

همسایه غربی خود نیز نرسد.

دلیــل اطاع رســانی نکــردن ســازمان 
بــورس دربــاره ســرانجام واگــذاری شــدن 
طــرح تدویــن دســتورالعمل اعطــای مجــوز 
سپرده گذاری به معاون نظارت بر بورس ها 

و ناشران چیست؟
۲۱ شــهریور ۱۴۰۰ بــود کــه محمدعلی 
دهقــان دهنــوی، رئیــس پیشــین ســازمان 
بــورس، در نامــه ای بــه محســن خدابخــش، 
ناشــران،  و  بورس هــا  بــر  نظــارت  معــاون 

خواستار تهیه دستورالعمل اعطای مجوز سپرده گذاری ظرف 
مــدت ۲ماه، پس از اخذ نظرات صاحب نظران بازار ســرمایه 

شد.
در نامه یادشده، بر ضرورت تسهیل و نیز مهلت کافی 
فرایند احراز هویت ســجامی ســهامداران به ویژه سهامداران 

مقیم خارج از کشور تاکید شده است.
طبــق بنــد هفــت مــاده یــک قانــون بــازار اوراق بهــادار 
جمهــوری اســالمی ایــران، امــور مربــوط بــه ثبت، نگهــداری، 
انتقــال، مالکیــت اوراق بهــادار و تســویه وجــوه معامــالت بر 

عهده شرکت سپرده گذاری قرار گرفته است.
کــه  کنونــی  ســپرده گذاری  شــرکت  تنهــا  معرفــی  در 
ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه نامیده می شود، 
در تارنمای این شــرکت آمده اســت: شرکت سپرده گذاری از 
طریــق افزایــش کارایی پایاپای و تســویه معامالت و کاهش 
هزینه هــای معامالتــی، کاهــش ریســک جعــل، ســرقت و 
مفقــودی اوراق بهــادار نقــش شــایانی را در کارآمــدی اوراق 

بهادار ایفا می کند.
از ابتــدای ســال ۱۴۰۰ تــا کنــون، هفت نامــه با امضای 
روسای پیشین و کنونی سازمان بورس نوشته شده است؛ 
اولین نامه درباره نرخ تسعیر ارز به رئیس کل بانک مرکزی 
وقت نوشــته شــد، مخاطب دو نامه وزیر نفت بود، دو نامه 
نیــز دربــاره قیمت گذاری خودرو  نوشــته شــد )یکــی به وزیر 
اقتصاد و دیگری به وزیر صمت(، یک نامه هم برای وزیر نیرو 
درباره قیمت خرید برق از نیروگاه ها ارسال شد و سرانجام 
یکــی هــم خطــاب بــه معاون نظــارت بــر بورس ها و ناشــران 
دربــاره تدویــن دســتورالعمل اعطــای مجــوز ســپرده گذاری 

نوشته شد.

مهلــت دو ماهــه در نامــه نوشته شــده 
در ۲۱ شهریور که درباره تهیه دستورالعمل 
اعطای مجوز ســپرده گذاری بود روز گذشــته 
بــه پایــان رســید، امــا هنــوز دســتورالعمل 
اعطــای مجــوز ســپرده گذاری در پایگاه هــای 
اطالع رســانی بازار ســرمایه بارگذاری نشــده 
اســت. رعایــت نشــدن مهلــت دو ماهــه از 
ســوی معاون نظارت بر بورس ها و ناشــران 
کــه جــزء زیرمجموعه هــای ســازمان بــورس 
اســت اقدامــی قابــل تامل اســت. حتی اگر مهلــت دو ماهه 
نیاز به تمدید داشت باید این به اطالع فعاالن بازار سرمایه 
می رســید شــاید هم تغییر رئیس ســازمان بورس ســبب به 

فراموشی سپرده شدن مفاد این نامه شده است.
بازار سرمایه نیازمند شفافیت باالست و این شفافیت 
میســر نمی شــود مگــر اینکــه متولیــان بــازار ســرمایه نظیــر 
ســازمان بــورس و دیگــر اجزای آن به شــفافیت اهتمام ویژه 
ببخشند.  مجید عشقی، رئیس فعلی سازمان بورس، نیز در 
تشریح راهبردهای ۷گانه خود برای بازار سرمایه بر افزایش 

شفافیت و کیفیت اطالعات منتشرشده تاکید کرده بود.
خبرگزاری تسنیم ۲۵مهر۱۴۰۰، در این باره نوشته بود: 
»این برنامه محوری با تکیه بر مواردی چون افزایش ســهم 
تامیــن مالــی بخــش تولیــد و توســعه بنگاه ها از بســتر بازار 
ســرمایه؛ تنوع بخشــی و تعمیق بازار سرمایه )در ابعاد بازار، 
ابزار و نهاد(؛ افزایش شفافیت و کیفیت اطالعات منتشرشده 
در بــازار ســرمایه؛ مقررات زدایــی، اصــالح فرآیندهای کاری و 
افزایش کارایی بازارهای مالی؛ توسه نهادهای مالی و انحصار 
زدایی؛ توسعه و تقویت زیرساخت های فنی؛ تسهیل گری و 
شفاف ســازی صدور مجوزها در بازار ســرمایه و توسعه بازار 
بدهی و افزایش نقدشوندگی آن به عنوان مکمل بازار سهام 

دنبال خواهد شد.«
اینکه چرا سازمان بورس درباره اموری از این دست که 
مربوط به زیرمجموعه های خود اســت، سســتی کرده است 
جای سوال دارد. بی گمان ادامه این روندها و توجه نکردن به 
اطالع رسانی های به موقع سبب کاهش اعتماد فعاالن بازار 
سرمایه از یک سو و کاهش جایگاه سازمان بورس در هنگام 

چانه زنی برای دفاع از حقوق سرمایه گذاران می شود.

اتحادیهاروپاقصدداردبهدلیلانتقالعمدیمهاجرانبهمرزهایاتحادیه،تحریمهایبالروسراتشدیدکند،بالروس
نیزاروپارابهقطعگازتهدیدکردهاست

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

دیـــــــــــــــــدگاه
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 اسنپ و تپسی
به دلیل دریافت کرایه 

اضافی جریمه شدند
دســتیارمعاوناولرئیسجمهوریجریمهشدن
اســنپوتپســیبــهدلیــلدریافــتکرایــهاضافــیدر
روزهایــیکــهمختلشــدنســامانهســوختخبردادو
گفتکهاینجریمهازحساباسنپوتپسیپرداخت

شدهوارتباطیبهرانندگانندارد.
به گزارش ایســنا، کاوه اشــتهاردی، دستیار معاون 
اول رئیــس جمهوری در حســاب کاربــری خود در توئیتر 
نوشــت: » بــا مصوبــه ســتاد تنظیــم بــازار و بــه دســتور 
معــاون اول رئیــس جمهــور ۲ شــرکت تاکســی اینترنتــی 
کرایه اضافه ای که همزمان با روزهای اختالل در سامانه 
سوخت از ۶۰۸ هزار نفر دریافت کرده بودند به حساب 
مسافران خود بازگرداندند. این جریمه از حساب اسنپ 

و تپسی پرداخت شده و ارتباطی به رانندگان ندارد.«

 سهم ۲۰ درصدی
قطعات بی کیفیت در بازار 

لوازم یدکی
بــهگفتــهســخنگویاتحادیــهفروشــندگانلــوازم
یدکــیخــودرو،هــرســالهبنــابــرتــورم،حــقبیمههم
افزایــشمییابــد.درســال1400میــزانآنافزایــش
زیادیداشــتورشــد39تا40درصدیراتجربهکرد؛

اینمیزانافزایشکارفرمارامتضررمیکند.
در  ایلنــا  بــا  گفت وگــو  در  کاظمــی  مهــدی  ســید 
مــورد آخریــن وضعیــت بــازار لــوازم یدکــی اظهــار کــرد: 
خوشبختانه امروز موقعیت بازار لوازم یدکی نسبت به 
ماه هــا و هفته هــای گذشــته و حتــی آبان ســال گذشــته 
بهتــر اســت. بــازار لــوازم یدکــی در آرامش کامل اســت، 
کمبــود کاالیــی وجــود نــدارد. استرســی کــه بــه دالیــل 
مختلف همیشه در بازار وجود داشت کمتر شده است. 
نگرانــی مــا در مــورد رکــود در بــازار اســت، حــدود ۲ ماه 
اســت که به دالیل مختلف از جمله نوســانات نرخ ارز، 
کرونــا، کــم شــدن قــدرت خریــد، قطعــات بی کیفیت در 
بازار که ۲۰ درصد بازار را تشکیل می دهد و ... به وجود 
آمده است. اما به طور کلی بازار لوازم یدکی نسبت به 

گذشته وضع بهتری دارد.
وی افــزود: ممکــن اســت در شــهرهایی کــه دارای 
پروژه هــای راه ســازی و ساختمان ســازی و غیــره اســت 
وضعیــت بهتر باشــد. نبود اینگونــه پروژه ها باعث رکود 
در صنف ما هم می شود؛ کامیون ها، مسافرت یا هرنوع 
حمــل و نقلــی که صورت بگیــرد روی صنف ما تاثیرگذار 
است اگر این حمل و نقل ها نباشند، کامیون، اتوبوس، 
خودرو و... کمتر حرکت کنند باعث رکود بازار می شــود 
کــه فروشــندگان درگیــر بدهی هم می شــوند؛ چراکه به 
اعتبــار فــروش خــود چــک داده اند و حــاال نمی توانند آن 
را پرداخــت کننــد. بــرای برون  رفــت از ایــن رکــود دولــت 
باید وارد شود. اگر پروژه های عمرانی فعال شوند همه 
اصناف از جمله صنف لوازم یدکی رونق پیدا می کنند.

کاظمــی اضافــه کــرد: بــا وجود آنکــه نــرخ ارز روند 
افزایشــی طــی کــرده فعــال نســبت بــه ماه هــای گذشــته 
افزایــش قیمتــی در لوازم یدکی نداشــتیم. احتمال دارد 
کــه در بعضــی قطعــات کاهــش قیمــت را هــم تجربــه 
کرده باشــیم دلیل این موضوع هم مســاله رکود اســت. 
فروشــنده ها مجبور می شــوند برای پرداخت بدهی های 

خودبرخی قطعات خود را ارزان تر بفروشند.
سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو  
در مورد نقش تامین اجتماعی افزود: هیچکس نسبت 
بــه وجــود تامیــن اجتماعــی و لــزوم آن شــک و شــبهه 
ندارد. مشکل اصلی این است که هر ساله بنا بر تورم، 
حــق بیمــه هــم افزایــش می یابــد. در ســال 14۰۰ میــزان 
آن افزایــش زیــادی داشــت و رشــد 39 تــا 4۰ درصــدی 
را تجربــه کــرد، ایــن حجــم افزایــش کارفرمــا را متضــرر 
می کنــد. کارخانه هــا بیــش از همه دچار زیان می شــوند 
اجنــاس ایرانــی برخــالف اجنــاس وارداتــی در ماه هــای 
گذشــته با افزایش قیمت مواجه شــده بودند. وقتی یک 
تولیدکننــده مجبــور اســت 39 تــا 4۰ درصــد حــق بیمــه 
بیشــتری پرداخت کند، ناچار اســت که محصول خود را 

هم به همان نسبتا گران کند.

وی اضافــه کــرد: نوع برخورد تامین اجتماعی، روی 
خــود اصنــاف هــم تاثیرگذار اســت. ما 1۰ هــزار عضو در 
ســطح تهــران داریم که یــا کارگر ندارند و یا 1 یا ۲ کارگر 
دارنــد درحالــی که همه آنها بــه ۲ تا 5 کارگر نیاز دارند. 
اگــر تامیــن اجتماعــی تمهیداتــی را در نظــر بگیــرد و بــه 
کارفرماها تخفیف دهد هر مغازه 3 یا 4 کارگر جذب و 
این کار به افزایش میزان اشتغال کمک شایانی می کند. 
در دادرسی ها هم عموما نگاه خوبی به کارفرماها وجود 
ندارد، عموما کارفرماها ناراضی هســتند و همین باعث 

می شود کارگر نگیرند.
کاظمــی اضافــه کــرد: اگــر بــرای ترخیــص قطعاتــی 
کــه بــه دالیل ضعیــف و کوچک ماه هــا در گمرک مانده، 
تســهیل گری شــود، قیمت ها می شــکند. افزایش قیمتی 

اگر رخ می دهد به علت کمبود است.
وی متذکــر شــد: بیشــتر فروشــگاه های اینترنتــی 
توســط کســانی اداره می شــود کــه اطالعــات زیــادی از 
قطعه ندارند و باعث می شــود شــکایت های زیادی ثبت 
شــود. از مردم می خواهیم که از فروشگاه های اینترنتی 

که مجوز ندارند خرید نکنند.

کاهش قاچاق پارچه
رئیــسهیــاتمدیــرهاتحادیــهصنــفبنکــدارانو
طاقــهفروشــانپارچهتهرانباانتقــادازطوالنیبودن
رونــدثبتســفارشوتخصیــصارز،ازکاهشقاچاق

پارچهدرپیافزایشهزینهوارداتخبرداد.
محمــد ولدخانــی در گفت وگــو بــا ایســنا، با اشــاره 
بــه کاهــش تقاضــا در حوزه هــای مختلــف مثــل پارچــه 
رومبلــی، پــرده، لبــاس و غیــره در پی کاهش مراســم ها 
و جابجایــی خانه هــا، اظهار کرد: با توجه به اینکه پارچه 
یک ماده اولیه اســت، شــیوع ویروس کرونا و در نتیجه 
آن تعطیلــی مغازه هــا و کاهــش فــروش بــه ایــن صنــف 
آسیب زد، چراکه تولیدکنندگان چون از فروش کاالهای 

خود مطمئن نیستند، کمتر پارچه سفارش می دهند.
وی افــزود: از طــرف دیگــر طوالنــی بــودن زمــان ثبت 
سفارش و تخصیص ارز که به سه تا چهار ماه می رسد هم 
برای طاقه فروشان دردسرساز شده است، چراکه پارچه در 

حالت طبیعی هم باید یک فصل زودتر تامین شود.

کاالدیرمیرسدوبایدسالبعد
حراجشود

بــه گفتــه ولدخانــی، ایــن طوالنی شــدن روند ثبت 
در  پارچــه  می شــود  باعــث  ارز  تخصیــص  و  ســفارش 
فصــل خــود بــه دســت فروشــنده یــا تولید کننده نرســد 
و در نتیجــه صاحــب کاال مجبــور اســت ایــن پارچه ها را 
ســال بعد نصف قیمت بفروشــد. در مواردی هم پارچه 
می پوسد. بنابراین همین روند طوالنی تا حدودی باعث 

رکود در حوزه نساجی و پارچه شده است.
از دالیــل قاچــاق  اینکــه یکــی  بیــان  بــا  ولدخانــی 
طوالنی بودن فرآیند واردات اســت، تصریح کرد: عموما 
افــراد صنفــی اقدام به قاچاق نمی کنند و ممکن اســت، 
از  را  قانونــی  واردات  پــول  کاال  ترخیــص  شــرکت های 

صاحب کاال بگیرند، اما به صورت قاچاق وارد  کنند.

چراقاچاقکمشد
وی بــا تأکیــد بــر اینکه بایــد از مبدأ یعنــی مرزها و 
گمــرکات بــا قاچاق مبارزه شــود، تصریح کــرد: مقابله با 
کاالی قاچاق در ســطح عرضه کار درســتی نیســت و در 
مــوارد شــاهد هســتیم بــه اشــتباه کاالی افــرادی کــه به 

صورت قانونی وارد کردند برای بررسی ضبط می شود.
ولدخانــی بــا اشــاره بــه 35۰۰ صنــف پروانــه دار و 
خدود 5۰۰ صنف بدون مجوز فعال در بخش بنکداران 
پارچــه، اظهــار کرد: در حال حاضر 95 درصد پارچه های 
موجــود در بــازار بــه صــورت قانونــی وارد شــده و ممکن 
اســت حــدود 5 درصــد قاچــاق باشــد، چراکه چند ســال 
پیــش هزینــه واردات یــک کانتینــر پارچــه 3۰۰ تــا 4۰۰ 
میلیــون تومــان بــود، امــا در حــال حاضــر با هفــت برابر 
شــدن نــرخ ارز ایــن رقــم بــه دو تــا ســه میلیــارد تومــان 
رســیده و بنابرایــن صاحبــان کاال ریســک نمی کننــد کــه 
کاالی خــود را بــه دســت قاچاقچیــان بســپارند، چراکــه 
ممکن اســت کاال در راه آســیب ببیند یا از ســوی دولت 

توقیف شود که امکان پیگیری آن وجود ندارد.

دی
گر

هم
س:

عک

خبـــــــــــــــــراخبـــــــــــــــــار

حمایــت ســازمان معــاون گفتــه بــه
پیــش تولیدکننــدگان، و مصرفکننــدگان
ازایــنبرخــیکاالهــاماننــدبرنــجوارداتــیو
شــکرو...براســاسسیاســتهایدولتاز
قیمتگذاریتثبیتیخارجشدهبودندکهبر
اســاستصمیمــاتجدیــدســتادتنظیــمبازار
وامــکاننظــارتبهینــه،مقــررشــدهدرایــن

خصوصبازنگریشود.
بــه گزارش ایســنا، ســید داوود موســوی 
در یک برنامه تلویزیونی، درباره قیمت گذاری 
تثبیتــی کاالهــای اساســی گفــت: بــر اســاس 
مــاده ۲1 قانــون الحــاق دولــت مکلــف اســت 
قیمت گــذاری را محــدود بــه برخــی کاالهــای 
اساســی حســاس و ضروری کند. پیش از این 
برخــی کاالهــا مانند برنج وارداتی و شــکر و... 
بر اساس سیاست های دولت، از جمله بحث 
رقابــت و تغییــر نرخ ارز و دیگر شــرایط حاکم 
بــر کشــور از قیمت گذاری تثبیتی خارج شــده 
بودند که بر اســاس تصمیمات جلســه ســتاد 
تنظیم بازار و امکان نظارت بهینه مقرر شــده 

در این خصوص بازنگری شود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه قیمــت گــذاری 
عــالوه بر محصوالت نهایــی، برخی نهاده های 

تولید از قبیل جو ذرت و کنجاله را نیز شامل 
قیمت گــذاری  ایــن  کــرد:  تصریــح  می شــود، 
مــورد  در  کاال،  بــر  عــالوه  اطالع رســانی،  و 
نهاده هــای تولید کــه با ارز 4۲۰۰ تومانی وارد 

می شوند نیز اعمال می شود.

اطالع رسانیاقالمکشاورزی
بهعهدهوزارتجهاد

موسوی با اشاره به تفاوت قیمت گذاری 
صنعتــی،  کاالهــای  بــا  کشــاورزی  کاالهــای 
گفــت: در صــورت دریافــت پیشــنهاد و آنالیز 
ســازمان  کشــاورزی،  جهــاد  وزارت  ســوی  از 
ایــن آمادگــی را دارد کــه در مــدت  حمایــت 
زمان مشــخص شــده، نظــر کارشناســی خود 
را در خصــوص قیمت هــای مــورد نظــر اعــالم 
کنــد. قیمــت مصــوب و تعییــن شــده کلیــه 
کاالهای کشاورزی و اساسی به جز چند قلم 
باقیمانده به وزارت جهاد کشاورزی منعکس 
شــده اســت و قیمــت ایــن اقــالم عمومــا از 
طریــق ســامانه 1۲4 ســازمان حمایــت بــرای 
بــا  عمــوم اطالع رســانی می شــود. همچنیــن 
توجــه به مصوبات ســتاد تنظیــم بازار، وزارت 

جهاد کشــاورزی باید برای اطالع رسانی اقالم 
کشاورزی اقدام کند.

بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول در حــال 
حاضــر ســامانه 1۲4 ســازمان حمایــت، قیمت 
کاالهای اساســی را اطالع رســانی می کند، اما 

سامانه نیاز به بازنگری دارد.
موســوی همچنیــن بــا اشــاره بــه ضوابط 
قیمت گــذاری بــرای انــواع کاالهــای تولیــدی و 
وارداتــی، گفــت: ایــن ضابطه هــا صرفاً توســط 
ســازمان حمایــت مشــخص نشــده اند بلکه با 
حضــور نماینــدگان وزارتخانه هــای اقتصــادی، 
و  مرکــزی  بانــک  بودجــه،  و  برنامــه  ســازمان 
بخــش خصوصــی و ... تنظیم و مصوب شــده 

است.

 حداکثرقیمتبرنج

اعالممیشود
وی بــا اشــاره بــه تاثیــر مــوارد مختلــف و 
در نظــر گرفتــن هزینه هــای تولیــد در تعییــن 
قیمت هــا، تصریــح کــرد: بــرای مثــال در مــورد 
کاالهایــی مانند گوشــت قرمــز و مرغ، ارقام و 
هزینه هــای اعالم شــده از ســوی وزارت جهاد 

کشــاورزی و تشــکل های تولیــدی ذیربــط، در 
نظــر گرفتــه شــده و قیمــت نهایــی بر اســاس 
ضریــب مصــرف اقــالم و خــوراک دام و قیمت 
تمــام شــده خریــد نهــاده بــرای تولیــد کننده، 
تعیین می شــود. همچنین در صورت ضرورت 
بــه قیمت گذاری کاالهایی مانند برنج وارداتی 
یــا برنــج تولیــد داخــل کــه دارای تنــوع کاال و 
کیفیت هستند، تعیین قیمت باید به صورت 
حداکثــر قیمــت قابــل انتظــار صــورت گیــرد تا 
ســایر برندهــای تجــاری زیــر ســقف قیمــت، 

رقابت و تعیین قیمت کنند.
وی درباره موضوع جایگزین شدن قیمت 
درب کارخانــه بــه جای قیمت مصرف کننده بر 
روی کاالهــا نیــز گفــت: با توجه به مشــکالتی 
کــه بــا ارائه تخفیفــات غیرمتعــارف و باالتر از 
۲5 درصــد ایجاد شــده، پیشــنهاد شــد قیمت 
درب کارخانــه بــه جــای قیمــت مصرف کننــده 
درج شــود که در حال حاضر در ســتاد تنظیم 
بازار مطرح شــده اســت. بحــث تعیین قیمت 
مصــوب مصرف کننــده نیــز مربــوط بــه اقالم و 
کاالهــای اساســی کشــاورزی و مجــزا از بحث 
درج قیمت درب کارخانه اســت که در دستور 
کار وزارت صنعت معدن و تجارت قرار دارد.

بــهدســتوررئیــسجمهــوریوباتوجــهبــه
اینکــهســتادتنظیــمبــازاربــرایافزایــشقیمــت
خودرومصوبهاینداشتهاست،وزارتصنعت،
معــدنوتجــارتازخودروســازانخواســتتــا
قیمــتمحصــوالتخــودراکــهطــیدوروزاخیر
مشــمولافزایــشقیمــتشــدند،بــهقیمتهای
قبــلبازگرداننــدوبرایــناســاسافزایشقیمت

خودروهایداخلیمنتفیشد.
به گزارش ایســنا، پس از اتمام دوره شــش 
ماهه از آخرین قیمت گذاری شــورای رقابت برای 
محصوالت خودروسازان، طی دو روز اخیر قیمت 
جدیــد محصــوالت ایران خودرو و ســایپا مشــمول 

افزایــش قیمت و براین اســاس قیمت های جدید 
برای نیمه دوم سال جاری اعالم شد. 

هرچنــد کــه شــورای رقابت چنــدان رضایتی 
از ایــن تصمیم وزارت صمــت مبنی بر ارائه مجوز 
افزایــش قیمــت بــه خودروســازان نداشــت، امــا 
اعــالم شــده اســت دســتور لغــو افزایــش قیمــت 
خودروهای داخلی ازســوی رئیس جمهوری صادر 
شــده و وزارت صمت به خودروسازان ابالغ کرده 
کــه قیمــت محصــوالت مشــمول افزایــش قیمــت 

نشود و به حالت قبل بازگردند. 
البتــه شــورای رقابــت طــی چنــد روز اخیــر 
بیانیه ایــی مبنی براینکه بــازار همچنان انحصاری 

اســت و قیمت گــذاری بایــد از ســوی ایــن شــورا 
صورت گیرد، صادر کرده است.

وزارت صمــت هــم در شــرایطی بــه دســتور 
رئیــس جمهــوری خواســتار لغــو اعمــال افزایــش 
قیمــت محصوالت خودروســازان شــده اســت که 
چهارشــنبه شــب، ســهیل معمارباشــی، مدیــرکل 
صنایع حمل ونقل وزارت صمت هماهنگی نکردن 
با شورای رقابت را کوتاهی خود خواند و در رابطه 
بــا واکنــش وزارت صمت به این اظهارات شــورای 
رقابــت، اظهــار کــرد: هماهنگی هــا و مجوزهــای 
اخــذ  قیمــت خودروهــا  افزایــش  زمینــه  در  الزم 
شــده اســت؛ اما این هماهنگی نکردن با شــورای 

رقابــت بــه نوعــی تقصیــر بنده بوده اســت و باید 
هماهنگــی بــا شــورای رقابــت نیز انجام می شــد. 
موضــوع تنظیــم بــازار خــودرو بــه وزارت صنعت، 

معدن و تجارت واگذار شده است.

فروشفوریمحصوالتایران
خودروبهقیمتهایقبلیبرگشت

 بــه دنبال دســتور رئیــس جمهوری مبنی بر 
لغــو افزایــش قیمــت خودروهــا در شــرکت ایــران 
خــودرو و ســایپا، طــرح فــروش فــوری محصوالت 
قبلــی  بــا همــان قیمت هــای  نیــز  ایــران خــودرو 

اجرایی خواهد شد.
 در طــرح فــروش فــوری 4 محصــول ایــران 
خــودرو کــه از 19 آبــان مــاه تــا جمعــه ۲1 آبــان 
مــاه اجرایــی می شــود، موعــد تحویــل راناپالس، 
پــژو۲۰7 و دناپــالس ســه ماهه و موعــد تحویــل 

پژو۲۰۶ تیپ دو 45روزه است.  
براســاس اطالعات دریافتی از شرکت ایران 
خــودرو مشــتریان بــرای ثبت نــام نهایــی از طریق 
قرعه کشــی انتخاب خواهند شــد و مراســم قرعه 
کشــی نیــز روز شــنبه ۲۲ آبــان ســاعت 1۰ صبــح 
برگزار می شــود. همچنین اســامی برندگان، عصر 

روز شنبه ۲۲ آبان اطالع رسانی خواهد شد.

لبنــی فرآورده هــای صنایــع انجمــن دبیــر
ضمــناعــالماینموضوعکهکاهش10درصدی
قیمــتســهمحصــولپرمصرفلبنــیدرمقیاس
ملیبهعلتهمراهینکردنشبکهفروشگاهی
امکانپذیرنشــدهاســتازمســئوالندرخواست
کــردکــهامــکانتوزیعمســتقیمســهقلــمکاالی
لبنــیویــاقــراردادندرســبدمعیشــتکاالرا
فراهــمووزارتصمــتشــبکهعرضــهمســتقیم

کاالرابهانجمنصنایعلبنیمعرفیکند.
بــه گزارش ایســنا حدود یــک ماه پیش وزیر 
جهــاد کشــاورزی از کاهــش 1۰ درصــدی قیمــت 
برخی از محصوالت لبنی خبر داد و اعالم کرد که 
با تصمیمی که در ســتاد تنظیم بازار گرفته شــده 
و بنــا بــه دســتوری کــه رئیــس جمهــوری در مورد 
ثبات قیمت ها و فراوانی و دسترسی اقالم صادر 
کــرده اســت، از 17 مهرمــاه قیمــت ســه محصــول 

اصلی شیر، ماست و پنیر ارزان خواهد شد.
بــر اســاس ایــن تصمیــم مقرر شــده بود که 
شــرکت های لبنــی و شــبکه توزیــع از محل ســود 
خــود هرکدام بــه مصرف کننــده 5 درصد تخفیف 
دهنــد که ســرجمع ســه محصول لبنــی پرمصرف 
پاســتوریزه  گرمــی   9۰۰ نایلونــی  شــیر  یعنــی 
پنیــر  و  ســاده  کیلویــی  دونیــم  ماســت  ســاده، 
یــواف 4۰۰ گرمــی بــا 1۰ درصد تخفیف به دســت 

مصرف کنندگان برسد.
 17 از  لبنــی  صنایــع  فعــاالن  گفتــه  بنابــر 
مهــر ایــن تخفیــف از ســوی شــرکت های لبنــی بر 
روی محصــوالت مذکــور اعمــال و بــر روی ظروف 
محصوالت نیز درج شــده اســت. یعنی صنایع به 

وعــده خــود عمل کردند. همچنین فروشــگاه های 
زنجیــره ای نیــز اقــدام به عرضه محصــوالت دارای 
تخفیــف کرده انــد.  امــا اگــر ایــن کاهــش قیمــت 
در بــازار محســوس نیســت بــه ایــن دلیــل اســت 
کــه مغازه هــا و ســوپرمارکت ها بــه دلیــل افزایش 
هزینه هــای آب، بــرق و اجــاره بها بــا این تخفیف 
موافــق  نبــوده و برخی از مغازه ها به دلیل ســود 
کــم ایــن اقــالم حتــی مایل بــه دریافــت و فروش 
این سه محصول در مغازه های خود هم نیستند.
انجمــن  باکــری، دبیــر  ایــن راســتا رضــا  در 
صنایــع فرآورده هــای لبنــی در نامــه ای بــه معاون 
اول رئیــس جمهوری، وزیر جهادکشــاورزی، وزیر 
صمــت و معــاون بازرگانــی داخلــی وزارت صمــت 
ضمــن اعــالم این موضوع کــه کاهش 1۰ درصدی 
قیمــت ســه محصول پر مصرف لبنــی در مقیاس 
ملی به علت همراهی نکردن شــبکه فروشگاهی 
امکانپذیر نشــده اســت درخواست کرد که امکان 
توزیــع  مســتقیم ســه قلــم کاالی لبنــی و یــا قرار 
دادن در سبد معیشت کاال فراهم شود و وزارت 
صمــت شــبکه عرضــه مســتقیم کاال را بــه انجمن 

معرفی کند.
صنایــع  انجمــن  دبیــر  نامــه  متــن  در 
فرآورده های لبنی به معاون اول رئیس جمهوری، 

وزیر جهادکشاورزی و وزیر صمت آمده است:
در  حاصلــه  توافــق  بــه  توجــه  بــا  احترامــا 
امــور  و  برنامه ریــزی  محتــرم  معاونــت  دفتــر 
اقتصــادی وزارت جهــاد کشــاورزی و ابالغ شــماره 
379۸3/5۰۰/14۰۰ مــورخ 14۰۰/7/14 معاونت 
محتــرم توســعه بازرگانی و صنایــع تبدیلی وزارت 

جهــاد کشــاورزی جنــاب آقــای دکتــر گیالنپــور بــا 
توجــه بــه تامین نکردن ســهم 15 درصدی شــبکه 
عرضــه فروشــگاهی در اجــرای طــرح و اعتــراض 
شــماره 1۰۲۲۸/13۲/7 مــورخ 14۰۰/4/۲7 اتــاق 
اصنــاف ایــران بــه معاونــت محتــرم اول ریاســت 
جمهــوری تــا کنــون اجرای طــرح در مقیــاس ملی 
بعلــت عــدم همراهــی شــبکه فروشــگاهی امکان 
پذیــر نگردیــده اســت. لــذا اســتدعا دارد دســتور 
فرماینــد امــکان توزیــع عرضه مســتقیم ســه قلم 
کاالی لبنی و یا قرار دادن در ســبد معیشــت کاال 
فراهــم گــردد تا به هر میزان که مورد نیاز شــبکه 
توزیع باشد، واحدهای لبنی تولید و تامین کنند.
هیــچ محدودیــت تنــاژی بــرای تامیــن اقــالم 

فوق الذکر برای اعضاء این انجمن وجود ندارد.
صنایــع  انجمــن  دبیــر  دیگــر  نامــه  در 
فرآورده هــای لبنــی بــه معــاون بازرگانــی داخلــی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده است:
احترامــا در پاســخ نامه شــماره1۸3۸13/۶۰ 
بــه  محتــرم  معاونــت  آن   14۰۰ آبــان  تاریــخ4 
اســتحضار می رســاند، شــبکه عرضه فروشگاهی 
بــه دلیــل عــدم تامیــن ســهم 15 درصــدی قانونی 
آنهــا، در فروش ســه قلــم کاالی لبنــی پر مصرف 
با اجرای طرح همراهی نمی نمایند و اتاق اصناف 
شــماره  پاســخ  گردیــد  برگــزار  کــه  جلســه ای  در 
ارائــه  را   14۰۰ مهــر   ۲7 تاریــخ   1۰۲۲۸/13۲/7
نمودنــد. لــذا از آن معاونــت محترم اســتدعا دارد 
اختیــار  در  کــه  کاال  »شــبکه عرضــه مســتقیم« 
آن وزارتخانــه محتــرم مــی باشــد، به ایــن انجمن 
معرفــی فرماینــد تــا بــه هــر میــزان کــه مــورد نیاز 

شبکه توزیع باشد توسط واحدهای لبنی تولید و 
تامین گردد. برای اعضا این انجمن و شرکت های 

بزرگ محدودیتی در میزان تامین وجود ندارد.

کاهش۵درصدیسودشبکه
توزیعمنجربهتعطیلیاین

صنفخواهدشد
همچنیــن رئیــس اتــاق اصناف ایــران نیز در 
نامــه ای بــه معــاون اول رئیــس جمهــوری اعــالم 
کــرد کــه مــاده ۲ و 3 قانــون بهبود محیط کســب 
و کار می گویــد کــه دولت مکلف اســت در مراحل 
بررســی موضوعات مربوط به محیط کســب و کار 
بــرای اصــالح و تدویــن مقــررات و آیین نامه هــا، 
از تشــکل های اتاق هــا و آن دســته   نظــر کتبــی 

از  اعــم  نیســتند،  اتاق هــا  عضــو  کــه  ربطــی  ذی 
کارفرمایــی و کارگــری را درخواســت و بررســی کنــد 
و هــرگاه الزم دیــد آنان را به جلســات تصمیم گیری 
دعوت نماید. همچنین دستگاه های اجرائی مکلفند 
هنــگام تدویــن یــا اصــالح مقــررات، بخشــنامه ها و 
رویه های اجرائی، نظر تشکل های اقتصادی ذی ربط 

را استعالم کنند و مورد توجه قرار دهند.
در ادامه این نامه آمده است:

تشــکل های  کارشناســی  پیشــنهادات  اخــذ 
ذیربــط ضــروری بــوده و لــذا شایســته اســت در 
نشســت ها و جلســات مرتبــط با تصمیم ســازی و 
تدویــن مقررات، نماینده ای از تشــکل مربوطه به 
ویــژه نماینــدگان محتــرم ســه اتــاق حضــور فعال 

داشته باشد.

علــی ایحال در نشســتی کــه اخیرا با حضور 
وزیر جهاد کشاورزی و انجمن مرتبط با محصوالت 
لبنی به منظور تصمیم گیری در خصوص کاهش 
قیمت اقالم لبنی )شــیر نایلونی، ماســت دبه ای، 
پنیر لیوانی UF برگزار شده می بایست نماینده ای 
نیــز از اتــاق اصناف ایران جهت اعالم نظر حضور 
می داشــت کــه متاســفانه این امر محقــق نگردید 
و به تبع آن در جلســه مذکور تصمیماتی صورت 
گرفته فارغ از اینکه محصول فوق مورد استقبال 
عمومی )بلحاظ اینکه با داشتن درصد چربی کم( 
قــرار ندارنــد، بــا اصول فعالیت صنــوف توزیعی و 
خــرده فــروش منافات داشــته و به نوعی اجحاف 

در حقوق ایشان محسوب می شود.
عالــی  هیــأت  کمیســیون  کــه  آنجایــی  از 
 1۰ )پخــش(  توزیعــی  را  صنــوف  ســود  نظــارت، 
درصــد و خــرده فــروش 15 تعییــن نمــوده اســت 
کاهــش 5 درصــدی ســود این صنوف بــا توجه به 
هزینه ها جاری از قبیل اجاره بها و بویژه افزایش 
39 درصــدی دســتمزد و هزینــه آب، بــرق و گاز و 
اخذ مالیات بر مبنای 15 درصدی از سوی دولت، 
قطعــا منجــر به تعطیلی صنوف و ایجاد فشــار بر 

بدنه این قشر زحمتکش خواهد شد.
لــذا بــه منظــور جلوگیــری از اجحــاف حقوق 
و  فروشــی  خــرده  صنفــی  واحدهــای  متصدیــان 
همچنیــن ممانعــت از هر گونه اعتراضات در این 
شــرایط حســاس کنونی مســتدعی اســت دستور 
فرمائید تصمیمات جلســه فوق الذکر ملغی شــده 
و نشستی مجدد جهت بررسی موضوع با حضور 

تشکل های ذینفع برگزار شود.

انجمنصنایعفرآورده هایلبنی:کاهش10درصدیقیمتلبنیاتبهدلیلهمراهی
نکردنشبکهفروشگاهیمحققنشد

افزایشقیمتخودرومنتفیشد
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مدیرکل گمرک: رسوب کاالها در اموال تملیکی به دلیل 
ایرادهای اساسی قانون مبارزه با قاچاق است

مدیــرکل حقوقــی گمــرک می گویــد فرایند دادرســی 
بــا اخــذ اســتعالمات متعــدد و زمانبــر انجــام شــود. ایــن 
اســتعالمات متعــدد و  زمانبــر خــود موجــب بالتکلیفــی و 

رسوب کاال می شود.
ایــن روزها معضل رســوب کاال در انبارهای ســازمان 
قــوه  بازدیــد رئیس جمهــوری، رئیــس  بــا  امــوال تملیکــی 
قضائیه و همچنین نایب رئیس مجلس شورای اسالمی و  
سایر مسئوالن کشوری مورد توجه قرار گرفته است و بر 

راهکار قطعی حل این مشکل تاکید شده است.
مدیــرکل حقوقــی گمــرک در گفت وگــو بــا خبرگــزاری 
تســنیم، بــا بیــان اینکــه مشــکل رســوب کاال در انبارهــای 
ســازمان اموال تملیکــی نیازمند اصالح فرایند و در بخش 
دیگــر اصــالح قانون مبــارزه با قاچاق اســت ، گفت: قانون 
حاکــم در حــوزه مبــارزه بــا قاچــاق در زمــان حاضــر قانــون 
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز مصــوب 1392 اســت کــه بــه 
دلیل مشکالتی که اجرایی شدن قانون داشت حدوداً دو 

سال به تعویق افتاد.
وحید خدرویسی گفت: در قانون اخیر سایر قوانین 
جــاری و حاکــم در نظــام حقوقــی حوزه مبــارزه با قاچاق و 
از جملــه قانــون مجــازات مرتکبان قاچاق مصــوب 1312 و 
قانــون نحوه اعمــال تعزیرات حکومتــی مصوب 1374 و… 
به  موجب ماده 77 آن قانون نسخ صریح شد. در قانون 
اخیــر و  خاصــه در موضــوع حاضــر چنــد تغییــر اساســی و 
فراینــدی ایجــاد شــد و از جملــه بحث کشــف و بررســی و 

انبارداری کاالی مظنون و  مکشوفه قاچاق بود.
مدیــرکل حقوقــی گمــرک افــزود: قبــالً و  برابــر قانون 
نحــوه اعمــال تعزیرات حکومتی و قانون مجازات مرتکبان 
قاچــاق پــس از کشــف کاالی قاچــاق کاال تحویــل گمــرک 
می شــد، گمــرک به محــض دریافت کاال بررســی الزم را به 
 عنوان دستگاه مأمور دولت معمول می کرد. در این راستا 
و برابــر قانــون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و مشــخصاً 
مــاده 2 قانــون نحــوه اعمــال تعزیرات حکومتــی گمرک در 
دو فرض بررسی و  اعالم نظر و  همچنین اعمال حاکمیت 

می کرد.

 در قانون قبلی به خالف

رویه جاری از تشکیل پرونده قضایی 
جلوگیری می شد

به گفتــه خدرویســی، چنانچه صاحــب کاال در فرضی 
که کاال مشــمول عنوان کاالی قاچاق بود جریمه مقرر به  
میــزان دو برابــر بهــای مــال را پرداخــت می کــرد در همــان 
مرحله اداری پرونده مختومه و  با قطعیت این اقدام کاال 
برای فروش تحویل ســازمان اموال تملیکی می شــد، پس 
به خــالف رویــه جــاری کــه تمــام کاالهــای مکشــوفه بدون 
هرگونــه بررســی مقدماتی تحویل ســازمان اموال تملیکی 
می شــود، قبــالً صرفــاً کاالهایــی تحویــل ســازمان مزبــور 

می شد که موضوع مشمول قاچاق و قطعیت یافته بود.
او ادامــه داد: ایــن مهــم خود دارای چنــد اثر بود بر 
ایــن اســاس هــم از تشــکیل پرونــده قضایــی جلوگیــری 
می شــد کــه دیگــر شــاهد حجم این همــه پرونــده قاچاق 
در محاکم و تعزیرات نبودیم و هم اینکه پرونده قاچاق 
انبــار  می شــد.  تکلیــف  تعییــن  و  رســیدگی  به ســرعت 
ســازمان تملیکــی هــم شــاهد ایــن حجــم کاالی رســوبی 
بالتکلیــف نبــود بلکــه تکلیــف امــوال موجــود در انبــار 
تملیکی در بخش قاچاق مشــخص و آن صرفاً فروش و 

یا هر رویه قانونی دیگر بود.
مدیــرکل حقوقــی گمــرک اضافه کــرد: مضافــاً درباره 
کاالهایی که دارای اسناد مثبته گمرکی بودند و  به عبارتی 
قانونی و از مبادی رسمی )گمرک( وارد کشور شده بودند 

دیگر درگیر فرایند قضایی و اتالف وقت مراجع رســیدگی 
نمی شــد. در فرضــی کــه صاحــب کاال به نظریــه تخصصی 
گمــرک تمکیــن نمی کــرد و در مرحلــه اداری جریمــه مــورد 
نظر گمرک پرداخت نمی شد، گمرک ظرف 5 روز به عنوان 
دســتگاه مأمــور وصــول درآمدهــای دولت و  شــاکی خاص 

اعالم جرم به مراجع قضایی تقدیم می کرد.
او گفــت: از آنجایــی کــه گمــرک در ایــن موضــوع بــه 
 عنوان شــاکی و مضافاً دســتگاه تخصصی اعالم جرم کرده 
بــود؛ لــذا در تمــام  مراحــل موضــوع را پیگیــری و تــا ختــم 
دادرسی و  اجرای احکام پرونده امر رصد می شد. به خالف 
رویــه ســابق در زمــان حاضــر گمــرک وفــق مــاده 47 قانون 
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز همــان اقدامــات ســابق را، از 
جملــه بررســی اســناد و ارزش گــذاری کــه مبنــای تعییــن 
جریمــه اســت انجــام می دهــد، لکــن بــا ایــن تفــاوت کــه 
پرونــده قضایــی تشــکیل می شــود و این که دیگــر وظیفه ای 

بــرای پیگیــری پرونده و اجرای احکام ندارد.

اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق 
چند ایراد اساسی دارد

بــرای کلیــه  کــرد:  مدیــرکل حقوقــی گمــرک اضافــه 
کشفیات کاال، پرونده قضایی تشکیل می شد. به  هرحال 
نظــام دادرســی ایجــاب می کند که فرایند دادرســی با اخذ 
اســتعالمات متعدد و زمانبر انجام شــود. این استعالمات 
متعــدد و  زمانبــر خــود موجــب بالتکلیفــی و رســوب کاال 
می شود و دیگر اینکه نکته مهمتر این که چون کشف کاال 
بــه  صــورت تخصصــی نبــوده لذا بنابــر آمارهای ارائه شــده 
از  از ســوی دســتگاه های ذی صــالح بخــش قابل توجهــی 
پرونده هــا منتهی به برائت می شــود و  بخــش ناچیز دیگر 
کــه حکــم محکومیــت صــادر می شــود بــرای نبــود شــاکی 
پیگیر در مرحله اجرای احکام بی نتیجه باقی می ماند، لذا 
مالحظه می شــود ایرادات قانون جدید در فرایند بررســی 
حــوزه قاچــاق علی رغــم زحمــات همــه ذی مدخــالن نتایــج 

مطلوبی نداشته است.

پیشنهادات جدید برای حل چالش های 
اموال تملیکی

خدرویسی گفت: باید فرایند تحویل کاالی مکشوفه 
قاچــاق موضــوع مــاده 53 قانــون مبارزه با قاچــاق اصالح 
شــود به صورتــی کــه کلیه کاالهای قاچاق تحویل ســازمان 
اموال تملیکی نشــود و  مانند قانون نحوه اعمال تعزیرات 
بررســی  امــکان  شــود،  گمــرک  تحویــل  کاال  حکومتــی 
در مرحلــه اداری موضــوع مــاده 2 قانــون نحــوه اعمــال 
تعزیرات حکومتی از ســوی گمرک فراهم شــود تا از حجم 
پرونده هــای مطروحــه در مراجــع قضایــی کاســته شــود و 
بدین اعتبار اقدام اساســی و عملی در راســتای سیاســت 

کیفری قضازدایی به عمل آید.
او افــزود: دســتگاه مأمــور وصــول درآمدهــای دولــت 
به عنوان شــاکی خاص قلمداد شــود تا نســبت به بررســی 
بدیــن  و   اقــدام  قاچــاق  پرونده هــای متشــکله  تخصصــی 
ترتیــب از تشــکیل پرونــده قاچــاق دربــاره کاالهایــی کــه 
به صورت قانونی وارد کشــور شــده باشد، خودداری شود. 
در بســیاری از پرونده هــای قاچــاق، دســتگاه کاشــف بعــد 
از بررســی به ورود قانونی کاالی مکشــوفه با ارائه اســناد 
اقنــاع، لکــن از آنجایــی کــه پرونــده تشــکیل شــده اســت 
ناگزیــر  بــه جــری تشــریفات مقــرر در قانــون می شــود. بــا 
توجــه بــه مراتب معنونــه و علی رغم زحمــات کلیه عوامل 
کــه قابــل تقدیــر نیــز هســت امــا به دلیــل نقایــص قانون 
مبارزه با قاچاق کاال و  ارز ضرورت دارد این مهم به صورت 

کارشناسی حل شود.

برنج های فاسد دپوشده از بندر امام خارج می شود
مدیر کل غله و خدمات بازرگانی اســتان خوزســتان 
از خروج برنج های دپو شده از انبارهای بندر امام خمینی 

تا یک ماه آینده خبر داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، امیــد جهان نژادیــان در 
گفت وگــو بــا صــدا و ســیمای خوزســتان اظهــار کــرد: ایــن 
محمولــه دارای چهارهــزار و 2۰۰ تــن از کشــتی اســیلندر 
مربوط به ســال ٩٨ اســت که از سوی سازمان استاندارد، 

غیربهداشتی و فاسد تشخیص داده شد.
او افــزود: ایــن محمولــه بــر اســاس تعهــد فروشــنده 
مرجوعــی بــه شــمار مــی رود و تمامی هزینه هــای آن را به 

حساب شرکت بازرگانی دولتی ایران واریز کرده است.
جهان نژادیــان بیــان کرد: بر اســاس مصوبــه ای که با 
حضور دادستان کل کشور به تصویب رسید این محموله 
باید ظرف یک ماه آینده از بندر امام خمینی خارج شود.

رئیس نظام صنفی کشاورزی: اجرای کشاورزی قراردادی 
نیازمند پشتوانه های مالی و کارشناسی است

رئیــس نظــام صنفــی کشــاورزی و منابــع طبیعــی 
می گویــد نبود نقدینگی باعث بی اعتمادی در کشــاورزان 

و ناموفق شدن اجرای کشاورزی قراردادی می شود.
قاسم پیشه ور در گفت وگو با خبرگزاری مهر با بیان 
اینکه در ســند چشــم انداز و در برنامه ششــم توسعه قرار 
بود ایران در حوزه هایی هاب منطقه شــود که یکی از این 
حوزه هــا نیــز کشــاورزی بــود، گفت: کشــاورزی قــراردادی 
مبحثی اســت که قبل از انقالب نیز وجود داشــته و اجرا 

می شده است.
او ادامه داد: در سال های پیش از انقالب کشاورزی 
قراردادی برای محصوالتی مانند پنبه، دانه های روغنی از 

جمله سویا اجرا می شد.
این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: در کشاورزی 
قــراردادی، زمــان انعقــاد قــرارداد میان خریدار و کشــاورز 
قیمــت محصول کشــاورزی مشــخص بود و شــرکت طرف 
قــرارداد نهاده هــای تولیــد اعــم از بــذر، ســم، کــود، ادوات 
کشــاورزی و … را تأمیــن می کــرد، حتــی اگــر آفتــی ماننــد 
ملــخ در طــول دوره کشــت بــه مزرعــه تولیدکننــده مذکور 
حمله می کرد، شــرکت خریدار مســئولیت مبارزه با آن را 

برعهده می گرفت.
پیشــه ور بــا بیــان اینکــه در مــدت کشــت، شــرکت 
نظــارت  محصــول  داشــت  و  کاشــت  نحــوه  بــر  خریــدار 
می کند، افزود: در ١٠ سال اخیر نیز در کشور ما، اتحادیه 
تعاونی هــای روســتایی در کشــت گنــدم وارد شــده اســت 
امــا ایــن اتحادیه تأمیــن نهاده های تولیــد را برعهده ندارد 
و انجــام نمی دهــد و در قــراردادی کــه بیــن ایــن اتحادیه و 
کشــاورزان وجــود دارد، فقــط تضمین فروش وجود دارد و 

قیمــت محصــول گندم به مقدار معینی باالتر از نرخ بازار 
و قیمت خرید تضمینی گندم است.

او ادامــه داد: بــا این حال پرداخت وجه کشــاورزان 
بــه موقــع نیســت و بــه دلیــل نبــود نقدینگــی پرداخــت 
مطالبــات گندمــکاران بــه تأخیــر می افتــد کــه ایــن اتفاق 

نیست. خوبی 
پیشــه ور اضافــه کرد: اجرای کشــاورزی قــراردادی در 
کشــور نیازمنــد پشــتوانه های مالــی و کارشناســی اســت 
بــه عبارتــی زمانی که شــرکت و کارخانــه خریدار نقدینگی 
نداشــته باشــد کشــاورز بی اعتماد می شــود و امکان ادامه 
محصــوالت  قیمت گــذاری  همچنیــن  نــدارد  وجــود  کار 
کشــاورزی باید منطقی و کارشناســی شــده و متناســب با 
قیمــت بازار باشــد تا در دوره برداشــت قیمــت بازار باالتر 

نباشد که کشاورز را ناامید کند.
او تاکید کرد: به این منظور قیمت گذاری محصوالت 

کشاورزی باید با حضور نماینده صنف انجام شود.
پیشــه ور گفــت: همچنین دســتگاه هایی مانند نظام 
مهندســی و تشــکل های کشاورزی در طول دوره کاشت و 
داشت کشاورز را راهنمایی کنند که چه موقع سم و کود 
اســتفاده شــود، وضع زمین به چه صورت باشــد و ســایر 

اتفاقاتی که منجر به بهبود وضع کشت می شود.
او بــا اشــاره بــه اینکــه کشــاورزی قــراردادی می تواند 
در شــرایط فعلــی راهگشــا باشــد، افــزود: در کنــار اجــرای 
کشاورزی قراردادی باید زنجیره ارزش ایجاد شود تا سهم 
واســطه ها  و  دالالن  و  مصرف کننــدگان  تولیدکننــدگان، 
مشــخص شــود امــا االن شــرایط بــه صورتــی اســت کــه 

کشاورز می کارد و دالل درو می کند.

اخبـــــــــــــــــار

نایب رئیــس کمیســیون کشــاورزی، آب، 
منابع طبیعی و محیط زیســت مجلس شــورای 
اســالمی عنوان کرد که وام کشــاورزانی که از 
خشکســالی آســیب دیده اند اســتمهال شده و 
آنهــا می تواننــد در ســه ســال آن را بازپرداخت 

کنند.
جشــنواره  نخســتین  در  اوســطی  پرویــز 
رویکــرد  بــا  مقاومتــی  اقتصــاد  دســتاوردهای 
شهرســتان  در  ســبک  دام  بهــره وری  افزایــش 
فیروزه افزود: در دولت قبل مصوبه ای در ســه 
بنــد مبنــی بــر مقابله با خشکســالی داشــتیم و 
یکی از بندهای آن مربوط به استمهال وام های 
کشــاورزان بود و بر اســاس این بند کشــاورزان 
و تولیدکنندگانی که وام سررســید ســال  14۰۰ 
بنــد  ایــن   از  اگــر در ســال های گذشــته  دارنــد 
استفاده نکرده باشند می توانند بهره مند شوند 
تا سود و دیرکرد وام  بخشوده شده و اصل وام  

هم در سه سال بازپرداخت شود.
او ادامــه داد: بــا توجــه بــه این که بیشــتر 
کشــاورزان در ســال های 9۸ و 99 از ایــن بنــد 

اســتفاده کرده انــد خودبه  خود ایــن  مصوبه زیاد 
اجرایــی نبــود و شــمولیت عــام پیــدا نمی کــرد و 
بــه همیــن دلیــل این بنــد اصالح و ابالغ شــد و 

به زودی در سیستم بانکی قرار می گیرد.
ناظــر شــورای عالــی آب کشــور بــا اشــاره 
بــه این که 9۸درصد کشــاورزان در اســتان های 
کشــور درگیــر مشــکل بی آبــی هســتند گفــت: 
ُــن کمبود علوفــه مواجه  امســال بــا 1۰میلیــون ت
شــدیم و در ایــن راســتا 3۰هــزار میلیــارد ریــال 
هــم  میلیــارد  15هــزار  و  تســهیالت  تخصیــص 
اعتبــارات تملک دارایی های ســرمایه ای از طرف 
جبــران  بــرای  کشــاورزی  جهــاد  و  نیــرو  وزارت 

خسارات خشکسالی اختصاص یافته است.
ارز  اختصــاص  نحــوه  افــزود:  اوســطی 
42هــزار ریالــی بایــد بــه انتهــای زنجیــره تولیــد 
منتقــل شــود که اکنــون مراحــل مقدماتی برای 
بررســی کارشناســی ایــن  موضوع شــروع شــده 

است.
او تاکیــد کــرد: حفــظ تولیــد، خــط قرمــز 
ماســت و قیمت هــا نبایــد بــه صــورت دســتوری 

تعیین شود.
آب،  کشــاورزی،  کمیســیون  نایب رئیــس 
منابع طبیعی و محیط زیســت مجلس شــورای 
اســالمی گفــت: محیط زیســت یک میــراث بین 
نســلی و جهانــی اســت و در ســرزمین مــا که با 
2 پدیــده تغییــر اقلیــم و گرمایــش زمین مواجه 
بــرای حفــظ گونه هــای  ایــن موضــوع  هســتیم 
ویــژه ای  اهمیــت  از  ژنتیکــی  ذخایــر  و  گیاهــی 

برخوردار است.
اوســطی افــزود: به دلیل تنــوع اقلیمی در 
ایران حدود 9۰درصد گیاهان دنیا در کشــور ما 
بــه عمــل می آید و حفــظ این ذخایر ژنتیکی یک 

اولویت است.
 تصویب موافقت نامه پاریس

در دستور کار مجلس قرار گرفت
مجلــس  زیســت  محیــط  فراکســیون  رئیــس 
شورای اسالمی هم در این جشنواره گفت: تصویب 
زیســت  محیــط  کمیتــه  در  پاریــس  موافقت نامــه 

کمیسیون کشاورزی در دستور کار قرار دارد.

ســمیه رفیعــی افــزود: بــا توجــه بــه تغییر 
ریاســت ســازمان محیــط زیســت قرار شــد تیم 
جدیدی در ســازمان محیط زیست پیوست های 
ایــن موافقت نامــه را دوبــاره بررســی و نتیجه را 

به مجلس اعالم کنند.
او اضافــه کــرد: در ایــن  موافقت نامــه باید 
حتمــا منافــع ملــی دیده شــود و طرف هــای این  
موافقت نامــه بــه دلیــل تحریــم و بســته بــودن 
کانال هــای نقــل  و انتقال از اجرای تعهداتشــان 

سرباز نزنند.
رئیــس فراکســیون محیط زیســت مجلس 
شــورای اســالمی گفت: در حوزه محیط زیست 
کنوانسیون ها، معاهدات و قراردادها و قوانین 
زیــادی داریــم امــا در ایــن حــوزه بیــش از همــه 
تعهدات اخالقی و باورهای مردمی مهم است. 
از  حفاظــت  طــرح   2 افــزود:  رفیعــی 
آگاهی افزایــی  و  گیاهــی  ارزش  بــا  گونه هــای 
مشــارکتی دربــاره ویــروس کرونــا در روســتای 
دیزبــاد اجــرا و  بــه 3۰ روســتای دیگر نیــز ارائه 

خدمت صورت گرفته است .

بــه گفتــه رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانی 
ایــران و ترکمنســتان، شــرکت ملــی گاز ایــران 
و وزارت نفــت، بخشــی از ســرمایه گذاری های 
تجار ایرانی را ضمانت کرده اند و می گویند که 
اگــر تجــار قراردادی را در ترکمنســتان بســته و 
این قرارداد نیز به ثبت رســیده باشــد و مجوز 
پرداخت آن از طریق ترکمنســتان صادر شــود، 

این وجوه را پرداخت می کنیم.

مجید محمدنژاد در گفت وگو با خبرگزاری 
ایلنــا در مــورد تاثیــر ســفر وزیــر امــور خارجــه 
ترکمنســتان به ایران بر روند تجاری دو کشــور 
اظهــار کرد:  مــا در بخش خصوصی به این امید 
هســتیم کــه حاکمیت بــه نوعی شــرایط را مهیا 
کنــد تــا بتوانیــم کســب و کار را پیــش ببریــم و 
ترکمنســتان  کشــور  بــه  را  واردات  و  صــادرات 
انجام دهیم. او افزود: کمیســیون های مشترک 

بین کشورها و از جمله بین ایران و ترکمنستان 
بــرای تجــارت دو کشــور اتفاقــات خوبــی را رقــم 
خواهد زد و روزنه امیدی می شود برای اینکه با 

برنامه بهتری فعالیت اقتصادی انجام دهیم.
و  ایــران  بازرگانــی  اتــاق مشــترک  رئیــس 
دو  ترکمنســتان  و  ایــران  افــزود:  ترکمنســتان 
کشــور همســایه بــا مرزهــای طوالنــی هســتند. 
خواه ناخواه مبادالت تجاری بین تجار دو کشور 

انجــام می شــود. ایرانی هــا و ترکمن هــا قرابــت 
خاصی با یکدیگر دارند و قطعا تجار دو کشــور 

عالقه مند به همکاری با یکدیگر هستند.
محمدنــژاد افــزود: مــدت طوالنی اســت که 
ایــن وجــه از طــرف وزارت نفــت پرداختــه نشــده 
است. یعنی با دست خود تجار کشور را از بازار 
ترکمنســتان دور کردیــم. همیــن موضــوع باعــث 

کاهش صادرات ما به این کشور شده است.

ملــی  انجمــن  هیات مدیــره  عضــو 
ســیب زمینی ایــران می گویــد توقــف صــادرات 
راهکار مناسبی برای تامین نیاز داخلی نیست 
و بــا ممنوعیــت مقطعــی صــادرات،  بازارهــای 

هدف را از دست می دهیم.
بــا  گفت وگــو  در  رحیم نیــازی  محمــد 
خبرگــزاری ایلنا، درباره صادرات ســیب زمینی و 
بازارهــای هدف صادراتی، گفت: ســال گذشــته 
حــدود 1میلیــون تن ســیب زمینی به کشــورهای 
شــد.  صــادر  افغانســتان  و  عــراق  آذربایجــان، 
امیدواریم که این روند نیز در سال جاری ادامه 
پیــدا کند؛ چراکه بقا تولید وابســتگی زیادی به 

توسعه تجارت خارجی دارد.
او با اشاره به دشواری ها در تصاحب بازار 
خارجــی، بیــان کــرد: اگــر دولــت در یــک مقطع 
زمانــی مانــع صــادرات شــود ایــن امــکان وجــود 
دارد کــه صادرکننــدگان بازارهای هــدف خود را 
از دســت بدهنــد. بــه نظــر مــن توقف صــادرات 
راهکار مناسبی برای تامین نیاز داخلی نیست. 

اگر در یک برهه زمانی روند تولید یک محصول 
استراتژیک کاهشی شود می توان با واردات آن 

محصول نیاز را تامین کرد.
ایــن فعــال اقتصــادی ادامــه داد: صادرات 
محصــوالت کشــاورزی می توانــد نقــش مهمــی 
در ارزآوری بــرای کشــور ایفــا کنــد و تــراز مالــی 

مملکت را افزایش دهد.
واردات  توقــف  بــه  اشــاره  بــا  نیــازی 
ســیب زمینی از سوی عراق، گفت: در سال های 
گذشــته در یک برهــه زمانی عراق برای حمایت 
را  ســیب زمینی  واردات  داخلــی  کشــاورز  از 
متوقــف کــرد چراکــه ایــن محصــول به وفــور در 
آن کشــور تولیــد شــد امــا هم اکنــون صــادرات 
ســیب زمینی از ایــران بــه عــراق مشــکلی نــدارد 
و بایــد بگویــم کــه طرف تجاری مــا باعث توقف 

روند صادراتی می شود.
او در پاسخ به این پرسش که سیب زمینی 
در کــدام مناطــق کشــور کشــت می شــود؟ بیان 
کــرد: در 4 فصــل ســال ســیب زمینی در مناطق 

سردســیر، گرمســیر و معتدل کشــت می شــود. 
7۰ درصد از سیب زمینی در مناطق سردسیری 
کردســتان،  اســتان های  می شــود.  تولیــد 
آذربایجــان شــرقی، اردبیــل، خراســان شــمالی، 
همدان، زنجان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری 
مهم تریــن  جــز  مرکــزی  اســتان  از  بخشــی  و 
اســتان های تولیدکننده ســیب زمینی محســوب 
می شــوند. بــه گفتــه این فعال اقتصــادی، طرح 
اســتمرار در جیرفــت و دزفــول انجــام می گیــرد. 
همچنیــن در فصــل بهــار عمــده تولیــد مــا در 

همدان و طارم زنجان انجام می گیرد.
آیــا  کــه  پرســش  ایــن  بــه  پاســخ  در  او 
ســیب زمینی بــه  صــورت فلــه صــادر می شــود، 
تصریــح کــرد: صــادرات به صورت فله نیســت و 
در گونی ها و بســته بندی های کارتنی 3۰ تا 5۰ 

کیلویی صادر می شود.
عضو هیات مدیره انجمن ملی سیب زمینی 
ایــران بــا اشــاره بــه نــرخ ســیب زمینی، گفــت: 
قیمت ســیب زمینی از کیلویــی 45۰۰ تا 6 هزار 

تومــان درب انبــار خریــد و فــروش شــد. قیمت 
ایــن محصول ســر بــاغ کیلویــی 35۰۰ تا 4۰۰۰ 

تومان به فروش رسید.
نیــازی بــا اشــاره عوامــل موثــر در کیفیــت 
ســیب زمینی، بیان کرد: نوع و رقم سیب زمینی 
در کیفیت این محصول بسیار مهم و تاثیرگذار 
است همچنین مدیریت مزرعه و آبیاری آن در 
کیفیــت  این محصول اهمیــت ویژه ای دارد. اگر 
آب کمــی بــه ایــن محصول برســد ســیب زمینی 

تولیدی نافرم و معیوب می شود.
آیــا  کــه  پرســش  ایــن  بــه  پاســخ  در  او 
ســیب زمینی محصــول پرآب بــری اســت؟ گفــت: 
پاســخ ایــن پرســش منفــی اســت. ســیب زمینی 
نسبت به محصوالتی چون گندم و برنج آب بری 
کمتــری دارد امــا ارزش غذایــی آن در حــد برنــج 
است اما در قیاس با برنج کمتر در سبد خانوارها 
دیده می شود. این وظیفه وزارت بهداشت است 
کــه میــزان ارزش غذایــی و پروتئیــن موجــود در 

سیب زمینی را برای مردم روشن کند.

همــه  صمــت،  وزیــر  معــاون  گفتــه  بــه 
توزیــع  اطالعــات  شــدند  مکلــف  تعاونی هــا 
اعضــای زیرمجموعــه خــود را از اول مهــر در 

سامانه جامع تجارت ثبت کنند.
حمایــت  ســازمان  گــزارش  بــه 
عبــاس  تولیدکننــدگان،  و  مصرف کننــدگان 
تابش در نهمین نشســت سامانه جامع تجارت 
بــا حضــور روســای انجمن هــای  کــه  انبارهــا  و 
کاالهــای هــدف برگــزار شــد، ضمــن تأکیــد بــر 
ضــرورت ثبــت شــفاف از مرحلــه ســفارش تــا 
توزیــع کاال در مراکــز فــروش در ســامانه جامــع 
تجــارت افــزود: همــه مجتمع هــای تولیدکننــده 
محصــوالت پتروشــیمی دارای مجــوز خــوراک از 

ســوی شــرکت ملی صنایع پتروشیمی و یا فاقد 
مجــوز مذکور، بایــد اطالعات تولیــد، موجودی، 
مصرف، توزیع داخلی و فروش صادراتی کاالی 
خــود را براســاس شناســه های اختصاصــی در 
ســامانه جامــع تجــارت ثبــت کــرده و در مقابــل 
خریداران محصوالت مذکور نیز مکلف به ثبت 

عملکرد خود در این سامانه هستند.
واحدهــای  چنانچــه  کــرد:  اضافــه  او 
تامین کننــده و مصرف کننــده زنجیــره صنعــت 
پتروشــیمی، از تکلیــف فــوق امتنــاع یــا خــالف 
واقــع اظهار کند، این امر به منزله تخلف تلقی 
شــده و برابــر قانــون بــا واحــد متخلــف و یا فرد 

خاطی برخورد می شود.

تابــش همچنیــن گفــت: در ایــن نشســت 
مقرر شــد درباره مســائل و مشــکالت به وجود 
فــروش  بــرای عامــالن و نمایندگی هــای  آمــده 
شــرکت های تولیدکننده روغن موتور در انتقال 
بــه واحدهــای خرده فروشــی و مراکــز تعویــض 
روغــن در ســطح کشــور بــه دلیــل نداشــتن کد 
نقش در ســامانه جامع تجــارت، تمهیدات الزم 

و موثر اندیشیده شود.
معاون وزیر صمت، فروش کاال به فعاالن 
فاقد کد نقش را ممنوع و عرضه آن را مشمول 
عرضــه خــارج از شــبکه اعــالم و تاکیــد کــرد: در 
صــورت انجام ندادن این تکلیف قانونی، عالوه 
بــر امــکان نداشــتن عرضــه کاال، بــا متخلفــان 

براســاس نوع تخلف تحــت عنوان عرضه خارج 
از شبکه و احتکار، در چارچوب قوانین تعزیرات 
حکومتی، نظام صنفی و قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز برخورد قانونی انجام می شــود. او در 
بخــش دیگــری از ســخنان خود گفــت: با توجه 
به اضطرار و الزامات شدت بخشیدن به تحقق 
ســامانه جامــع انبارها و ســامانه جامــع تجارت 
بــه عنــوان بخشــی از مبارزه سیســتمی با همه 
فعل و انفعاالت و تحرکات مخفی و غیرقانونی 
در شــبکه توزیع، باید زمینه تســهیل و تســریع 
اجــرای ایــن ســامانه را ســرعت بخشــید تــا از 
تخلفــات گرانفروشــی، احتکار، عرضــه خارج از 

شبکه جلوگیری شود.

الزام پتروشیمی ها به ثبت اطالعات تولید و توزیع در سامانه جامع تجارت

رحیم نیازی، عضو هیات مدیره انجمن سیب زمینی: توقف صادرات 
راهکار مناسبی برای تامین نیاز داخلی نیست

 رئیس اتاق ایران و ترکمنستان: وزارت نفت سرمایه تجار

را پس نمی دهد

وام کشاورزان آسیب دیده از خشکسالی 
استمهال می شود
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وزیر نیرو: آب و کم آبی باید 
با عدالت تقسیم شود

وزیــرنیرودرجمعکشــاورزاناصفهاندرمهدیه
وجــارهگفــت:ایــنخواســتشــماوماســتکــهآبو

کمآبیباعدالتتقسیمشود.
بــا  نیــرو، علی اکبــر محرابیــان  گــزارش وزارت  بــه  
حضــور در جمــع کشــاورزان اصفهــان، اظهــار کــرد: ایــن 
می کنــد،  ارتــزاق  کشــاورزان  شــما  دســترنج  بــا  کشــور 
مــن دلســوز کشــاورزان هســتم و افتخــار می کنــم کــه 
خدمتگــزار شــما هســتم. وی بــا بیــان اینکــه ارثــی کــه 
امــروز بــه دولت رســیده ســدهای خالی، ســوء مدیریت 
و پروژه هــای تعطیــل اســت، اضافه کرد: اگــر پروژه های 
حوضــه زاینــده رود در زمــان خودش اجرا می شــد، امروز 
شــاهد ایــن همــه رنــج نبودیــم. وزیــر نیــرو بــا تاکیــد بر 
اینکــه مهم تریــن هــدف دولــت، فعــال شــدن پروژه های 
تعطیــل اســت تــا مــردم از مواهــب آن اســتفاده کننــد، 
افــزود: امــروز با حضور نمایندگان مجلس و اســتاندار و 
نمایندگان کشاورزان که همگی نمایندگان شما هستند 
تصمیمــات انقالبــی خواهیــم گرفــت. وی بــا بیــان اینکه 
مــا در حــال پشــت ســر گذاشــتن ســالی هســتیم که در 
۵۲ ســال گذشــته خشــک ترین ســال ها بوده، گفت: به 
حمدهللا در آبان امســال متوســط بارش در ایران خوب 
بارش هــا حکایــت دارد.   ادامــه  از  بــود و پیش بینی هــا 
محرابیان ابراز امیدواری کرد با اجرای طرح ها بتوان آب 
را به کشــاورزان اصفهانی رســاند تا کشت خود را انجام 
دهند. وی با یادآوری این که ۵۰ ســال پیش به ازای هر 
ایرانــی ۶ هــزار و ۵۰۰ متــر مکعب آب داشــتیم، تصریح 
کرد: در طول این سال ها خشکسالی و افزایش مصرف 
داشته ایم، پس باید با رعایت عدالت، خودمان را با این 

وضع سازگار کنیم.

بازبینی سیاست نفتی 
اوپک پالس در سال آینده 

میالدی
وزیــرنفــتعــراقاعــامکــردکــهانتظارمــیرود
کشورهایاوپکپاسسیاستعرضهنفتخودرادر

سهماههنخستسال۲۰۲۲بازبینیکنند.
یــک  در  عبدالجبــار  احســان  ایســنا،  گــزارش  بــه 
کنفرانــس مطبوعاتــی در بغــداد اظهــار کــرد: ایــن گــروه 
تولیدکننــده قصــد دارد هر ماه ۴۰۰ هزار بشــکه در روز 
به تولیدش اضافه کند و روند افزایش تولید را در ســه 
ماهه نخســت ســال میالدی آینده بازبینی خواهد کرد. 
انتظــار مــی رود ایــن گــروه سیاســت تولیــد فعلــی را در 

نشست ماه آینده وزیران بدون تغییر حفظ کند.
وی گفــت: اوپــک پالس بــه تضمین عرضــه باثبات 
نفــت بــه بازارهای جهانی متمرکز شــده و قیمت خاصی 
را هــدف نگرفتــه اســت. اظهــارات وزیــر نفــت عــراق در 
حالی مطرح شــده که تولید گروهی اوپک و متحدانش 
بــه دلیــل مشــکالتی کــه برخــی کشــورها نظیــر آنگوال و 
نیجریــه بــرای تولیــد باالتــر داشــته انــد، کمتر از ســقف 
توافق شده افزایش پیدا کرده است. کشورهای مصرف 
کننــده شــامل آمریــکا و هنــد از ایــن گروه خواســته اند 
بــرای کنترل رشــد قیمت ها که امســال حــدود ۶۰ درصد 

افزایش پیدا کرده اند، نفت بیشتری عرضه کند.

رئیس دادگاه خاروانا: 
با غارتگران معدن طالی 
اندریان برخورد می شود

شهرســتان خاروانــای عمومــی دادگاه رئیــس
ورزقانگفتکهباغارتگرانسنگطادرمعدنطای

اندریاناینشهرستانبرخوردقاطعخواهدشد.
روز  االســالم ســمیعی  ایرنــا، حجــت  گــزارش  بــه 
پنجشــنبه در گفتگــو با خبرنگاران قاچاق ســنگ طال در 
منطقه »اندریان« بخش خاروانای شهرستان ورزقان را 
معضل بسیار جدی برای این منطقه دانست و با تاکید 
براینکه این کار آرامش و آسایش و نظم عمومی اهالی 
منطقــه را مختــل کــرده اســت، افــزود: متاســفانه غارت 
بیــت المــال و ثــروت ملــی به یــک بحــران و تهدید جدی 
از حیــث اخــالل در نظــم عمومــی در این منطقــه تبدیل 
شده و ثروت ملی در معدن طالی اندریان مورد چپاول 
عده ای افراد سودجو و فرصت طلب قرار می گیرد که این 
کار کامــال غیرقانونــی اســت. وی با بیان اینکــه واگذاری 
مراحــل اســتخراج و تولیــد در معــدن طــالی اندریــان به 
شــرکت زرین داغ آســتارکان که ســرمایه گذار آن طرف 
خارجــی اســت، بــه صــورت قانونــی بــه مــدت محــدودی 
انجام شــده اســت، تشــریح کرد: اینکه افرادی با اعمال 
غیرقانونی چپاول بیت المال را با حرف های بی اســاس 
و غیــر منطقــی مبنــی بــر اینکــه طــالی مــا را خارجی هــا 
اســتحصال می کنند، توجیه کنند برای دســتگاه قضائی 
قبــول نیســت. ســمیعی، الزمــه تامیــن امنیــت در ایــن 
حــوزه را همــکاری و دقت در اجرای وظایف قانونی همه 
دســتگاه های ذیربــط درجلوگیــری از قاچــاق ســنگ طــال 
در محــدوده معــدن طــالی اندریان عنوان و خاطرنشــان 
کرد: مســئوالن امنیتی، شــرکت زرین داغ آســتارکان به 
عنــوان مجــری و ادارات مربوطه در این حوزه، همه باید 
با تکیه بر وظایف قانونی خود در اجرای قوانین صیانت 
از معدن جدی باشــند و دســتگاه قضا هم در کنار آن ها 
بوده و با کسانیکه مخل امنیت و آسایش مردم باشند، 

برخورد جدی خواهد شد.
رئیــس حــوزه قضائی خاروانا با بیان اینکه بیش از 
۳۵ درصد پرونده های موجود وارده به این حوزه مربوط 
به قاچاق ســنگ طالســت گفت: یکی از وظایف بســیار 
مهــم دســتگاه  قضائــی، صیانــت از بیت المــال و تامین 
امنیــت عمومــی مــردم اســت و در ایــن راســتا دســتگاه 
قضائــی بــا هیــچ فــرد و یــا افــرادی تعــارف و مســامحه 
نداشــته و با افراد خاطی و متخلف که بخواهند به این 
ثــروت ملــی  دســت درازی و آرامــش و آســایش و نظــم 
عمومی مردم را مخدوش کنند، در چارچوپ قانون و به 

طورجدی و با شدت تمام برخورد خواهد کرد.

اخبـــــــــــــــــار

معــاونسیاســیوزیــرامــورخارجــهایــران
از گفتوگوهــا اصلــی هــدف کــه کــرد تاییــد
نظــرجمهــوریاســامیایــران،لغــوتحریمهــای
ایــاالت دولــت ازســوی کــه اســت غیرقانونــی
متحــدهآمریــکابهواســطهنقضفاحــشتوافق
برجــامونقــضقطعنامه۲۲۳۱علیهملتایران

اعمالشدهاست.
علــی باقری کنی معاون سیاســی وزارت امور 
خارجه ایران در گفت وگویی اختصاصی با خبرنگار 
شــبکه پــرس تــی وی در توضیــح ایــن موضــوع کــه 
پیشــتر عنــوان کــرده بــود ایــن مذاکرات هســته ای 
نیست، بیان کرد: همانطور که عرض کردم، هدف 
ایــن گفت وگوهــا لغــو تحریم هایــی اســت کــه بــه 
واسطه نقض توافق برجام و نقض قطعنامه ۲۲۳۱ 

از سوی آمریکایی ها اعمال شده است.
را  هســته ای  مذاکــرات  مــا  داد:  ادامــه  وی 
در ســال ۲۰۱۵ بــه اتمــام رســاندیم کــه نتیجــه آن 
توافــق برجــام بود. آمریکایی ها با خــروج از برجام، 
هــم برجــام را نقــض کردند و هم قطعنامــه ۲۲۳۱ 
را؛ کــه در پــی آن، هــم تحریم هــای گذشــته و هــم 
تحریم های جدید را علیه ملت ایران اعمال کردند.

عضو ارشــد تیم مذاکــره کننده ایران، هدف 
اصلــی مذاکــرات آینده را بازگشــت امریــکا از این 
تحریم هــا عنوان کرد و گفت: اقدامات هســته ای 
ایــران در پاســخ بــه اقدامــات آمریــکا در اعمــال 
تحریم هــای غیرقانونــی علیــه جمهــوری اســالمی 
ایــران و در چارچــوب توافــق برجــام بــوده اســت. 
اقــدام آمریــکا، خــالف حقــوق بین الملــل، خــالف 
برجــام و خــالف قطعنامه ۲۲۳۱ بــوده ولی اقدام 
جمهــوری اســالمی ایــران بــر اســاس متــن برجام 
بــوده اســت. بنابرایــن ابتــدا بایــد در مــورد لغــو 

تحریم های غیرقانونی تصمیم گرفته شود.
باقــری کنــی افــزود: یکــی از موضوعات مهم 
در دســتورکار گفت وگوهــا ایــن اســت کــه مــا بــه 
تضمین هایــی دســت یابیــم کــه از تکــرار مجــدد 
نقــض فاحــش یــک توافــق بین المللــی جلوگیری 
نقــض  و  برجــام  نقــض  بــا  آمریکایی هــا  کنیــم. 
قطعنامــه ۲۲۳۱ و تحمیــل تحریــم علیه جمهوری 
اســالمی ایــران، صرفا به جمهوری اســالمی ایران 
خســارت وارد نکردنــد، بلکــه به کشــورهای دیگر 
چــون  کردنــد.  وارد  خســارت  نیــز  برجــام  عضــو 
ایــن کشــورها تعامــالت اقتصــادی و قراردادهــای 
اقتصادی با ایران داشــتند. همچنین آمریکایی ها 
تعامــالت  ایــران  بــا  کــه  دیگــری  کشــورهای  بــه 
اقتصــادی داشــتند، یا می خواســتند این تعامالت 

را داشته باشند، به آنها هم خسارت زدند.
وی اضافــه کــرد: آمریکایی هــا به یــک توافق 
بین المللــی نیــز خســارت وارد کردنــد چــون هــر 
توافــق بین المللی، یک هویــت حقوق بین المللی 
دارد. آمریکایی ها با این اقدامشان به این توافق 

هم صدمه زدند و خسارت وارد کردند.
مذاکره کننده ارشــد پرونده هســته ای ایران 

دربــاره دیــدار بــا برخــی از همتایــان اروپایی خود 
در روزهــای اخیــر و دیــدگاه آنهــا بــرای پیشــبرد 
ایــن گفت وگوهــا توضیــح داد: مــن در ســه روز 
گذشته گفت وگوهای خیلی خوبی را با مقام های 
سیاســی ســه کشــور فرانســه، آلمــان و انگلیــس 
داشــتم. گفــت  وگوهــا در عیــن حالــی کــه صریح 
و جــدی بــود، ولــی ســازنده و روبــه جلــو بــود. مــا 
نگاه خودمان را به طور خیلی صریح و شفاف در 
مــورد چارچوب هــای الزم در گفت وگوهــای پیش 
رو به آنها گفتیم و نگاهمان را با آنها به اشتراک 
گذاشــتیم و انتظاراتمان را از گفت وگوهای آینده 
بــه آنهــا اعــالم کردیم. به هر حــال، آن چیزی که 
مهــم اســت، ایــن اســت کــه کشــورهای اروپایــی 
بتواننــد مســیری را طــی کننــد کــه بتواننــد منافع 

خودشان را در دوره پیش رو تامین کنند.
معاون سیاســی وزارت امــور خارجه ارزیابی 
خــود از دیــدار و گفت وگــو بــا برخــی از مقام های 
وزارت خارجــه انگلیــس را ایــن چنیــن بیــان کرد: 
امــروز بــا چنــد تــن از مقام هــای وزارت خارجــه 
انگلیــس دیــدار داشــتم کــه هم در مورد مســائل 
دوجانبــه روابطمــان بــا انگلیــس گفت  وگو شــد، 
هــم دربــاره موضوعــات منطقه ای و هــم در مورد 
مذاکرات آینده، گفت  وگوهای تفصیلی داشــتیم. 

ارزیابی من از این گفت وگوها مثبت اســت، این 
بدیــن معنــی نیســت که با هم اختالف نداشــتیم 
یــا نداریم، ولــی در خیلی از موضوعات هم باهم 

همسویی و همگرایی داشتیم.
وی ادامــه داد: نکتــه مهــم ایــن بــود کــه در 
یــک نشســت رو در رو، دیدگاه هــای طرفیــن بــا 
صراحت بیان شــد. من فکــر می کنم مدت زیادی 
می گــذرد کــه مقامــات وزارت خارجــه دو کشــور، 
هــم  بــا  را  گونــه  ایــن  بــه  جامــع  گفت وگوهــای 

نداشته اند.
باقــری بــا پــر فراز و نشــیب خواندن ســابقه 
روابــط ایــران و انگیس اظهار کرد: اما این روابط، 
یک پیوســتگی دارد و نشــان می دهد که دو طرف 
اراده دارنــد کــه باهــم روابط جدی و موثر داشــته 

باشند.
مذاکره کننــده ارشــد پرونده هســته ای ایران 
در خصوص برخی تحریکات سیاسی در منطقه، 
غــرب آســیا و خلیــج فــارس بر نــگاه ثبات ســاز و 
تاکیــد و عنــوان  ایــران در منطقــه  امنیــت ســاز 
کــرد: مــا همواره از بازیگرانی کــه چنین رویکردی 
را داشــتند، حمایــت و بــا آنهــا همــکاری کردیــم. 
نگاهمــان ایــن اســت کــه هــر گاه بیگانــگان برای 
دنبال کردن منافع و سیاســت های خود به نوعی 

وارد منطقه شوند یا در منطقه نفوذ کنند، ورود 
و حضــور آنهــا برخــالف امنیــت و ثبــات منطقــه 
خواهــد بــود. کشــورهای منطقــه حتی اگــر با هم 
اختــالف هــم داشــته باشــند، صالحیــت دارند که 
باهــم گفت وگو کنند تا اختالفشــان را با هم حل 

کنند.
بــا  روابــط  تقویــت  دربــاره  کنــی  باقــری 
کشــورهای ضد نظام ســلطه و ضد امپریالیســت 
توضیح داد: آن چیزی که برای جمهوری اسالمی 
ایران در عرصه خارجی مهم است، این است که 
تعامل با بازیگرانی داشته باشد که این بازیگران 
بتوانند در هر حوزه و هر منطقه ای که هســتند، 
امنیــت و ثبــات را در آنجــا برقــرار کننــد و ایــن 
بازیگران برخاسته از رای و نگاه مردمشان باشند 
چــون مــا اعتقاد داریم که دموکراســی و امنیت و 

ثبات باهم ارتباط تنگاتنگی دارند.
معــاون سیاســی وزارت امــور خارجــه افزود: 
جمهــوری اســالمی ایــران بــه عنــوان یــک بازیگــر 
مســتقل که همواره در پی امنیت ســازی و ثبات 
ســازی در منطقــه بــوده، ایــن نــگاه را دارد کــه 
بتوانــد حقــوق و منافع مردمــش را در عرصه های 
مختلــف تامیــن و از آن صیانــت کنــد. مــا همواره 
در طــول دوره هــای گذشــته هــم ثابــت کردیم که 

تامیــن حقوق مردم و تامیــن منافع ملی، همواره 
در جهت ثبات و امنیت منطقه بوده است. ایران 
همواره یک بازیگر مســئول در صحنه بین المللی 
بــوده حتــی وقتــی کــه برخــی از بازیگــران دیگــر، 
مســئولیت های خودشــان را انجــام ندادند، ایران 
هیچــگاه خودش را از مســئولیت های بین المللی 
رهــا نکــرده اســت. فکــر می کنــم کــه یــک بازیگــر 
مســئول در صحنه بین الملی برای بازیگران دیگر 
یــک طــرف قابل اعتمــاد و اتکا هســت و این مبنا 

می تواند به یک روابط پایدار شکل بدهد.
کــرد:  خاطرنشــان  کنــی  باقــری  علــی 
نکتــه ای کــه می توانــم اضافــه کنم، این اســت که 
جمهــوری اســالمی ایــران همــواره نــگاه ایجابــی 
و مثبــت نســبت بــه پدیده هــا دارد و همــواره در 
رویارویی هــای منطقــه ای و بین المللــی در جبهــه 
خیــر حضــور دارد. مــا در منطقــه، در عــراق و در 
ســوریه در مقابل تروریســت ها و در کنار مردم و 
دولت قانونی این کشــورها بودیم و هســتیم. ما 
در فلسطین نیز در کنار مردم فلسطین و مقابل 
اشــغالگران هســتیم. در یمــن هم در کنــار مردم 
مظلوم یمن و مقابل متجاوزان هســتیم و همین 
نــگاه اســت کــه می توانــد امنیــت و ثبــات را برای 

منطقه به ارمغان بیاورد.

وزیرفرهنگوارشاداسامیگفت:توجه
بــهحــوزهفرهنگدرکنارحلمســائلاقتصادی
ومعیشــتیازاولویتهــایمهــمدولتمکتبیو

انقابیاست.
به گزارش ایرنا، محمدمهدی اســماعیلی در 
ســخنرانی پیــش از خطبه هــای نمــاز جمعــه )۲۱ 
آبــان مــاه( در دانشــگاه تهــران تاکید کــرد: دولت 
انقالبــی و مردمــی بــه همــان انــدازه که بــه حوزه 
اقتصــاد و معیشــت مــردم توجــه دارد، بــا همــان 
رویکــرد و تــالش و انگیــزه بیشــتر خــود را به حل 
مسائل فرهنگی جامعه موظف می داند و نسبت 

به این مسائل بی تفاوت نخواهد بود. 
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی گفت: همان 
اقتصــاد  و  معیشــت  حــوزه  در  دولــت  کــه  طــور 
دارد، در حــوزه فرهنــگ مســوولیت  مســوولیت 
بیشــتری دارد. فضــای کنتــرل، مدیریت و نظارت 
در کنــار تســهیل فعالیت هــای عمومــی مــردم از 

وظایف دولت است.  
اســماعیلی تاکیــد کــرد: بایــد مراقبــت کنیم 
دشــمن از راه هــای فرهنگــی بنیان هــای اخالقــی 
و اعتقــادی جامعــه مــا را تضعیــف نکند کــه البته 
برنامــه دشــمن همیــن اســت؛ آنها در ۴۳ ســالی 

کــه از انقــالب اســالمی می گــذرد، هیــچ فقط این 
موضوع را رها نکرده اند. 

وزیــر فرهنــگ افــزود: دشــمن در ایــن چهار 
دهه با جنگ نرم و تهاجم و شبیخون فرهنگی به 
مقابلــه بــا اهداف فرهنگی انقالب اســالمی آمده 
و در دهه های اخیر بســیاری از مرزهای فرهنگی 
ما دچار جابه جایی شــده و قبح برخی از مســائل 
شکســته شــده اســت. ایــن مســاله، کار را بــرای 
دولــت مردمــی در ابتــدای شــروع مســوولیت ها 

دشوار کرده است. 
اسماعیلی بیان کرد: دولت سیزدهم مصمم 
اســت در حوزه فرهنگی مبتنی بر نظام آرمانی و 
مکتبــی انقالب اســالمی، آموزه هــای امام راحل و 
رهنمودهای رهبر فرزانه انقالب اســالمی، مسیر 
را  فرهنگــی جامعــه  تعالــی  و  انقــالب  فرهنگــی 

تسهیل می کند. 
وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســالمی اظهــار کرد: 
اقدامــات فرهنگی دولت در یک بســته مشــخص 
اقدامــات  ایجابــی و ســلبی و همچنیــن  از  اعــم 
حمایتی و نظارتی برنامه ها، در یک فرآیند روشن 

انجام خواهد شد.
مومــن  جریــان  اینکــه  بیــان  بــا  اســماعیلی 

انقالبــی در صحنــه حاضــر هســتند، خاطرنشــان 
کــرد:  در دولــت انقالبــی و در بیــن مــردم نهضــت 
تولیــد فرهنگــی را در همــه حوزه هــای فرهنگی و 
هنــری خواهیــم داشــت، هیــچ محدودیتــی بــرای 
تولیــد گســترده بــا مشــارکت توده هــای انقالبــی 
مــردم نداریــم. یکــی از ایــن ســرفصل های مهــم 

موضوع کتاب است.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی گفت:  کتاب 
و کتابخوانــی یکــی از ســرفصل های مهــم حــوزه 
فرهنــگ اســت کــه از توصیه هــای رهبــر انقــالب 
اســالمی نیز به شــمار می رود؛ ایشــان دو ســال 
گذشــته فرمودند »نهضت کتاب خوانی در کشــور 
ایجاد شود«. ما پیش بینی می کنیم امسال بیش 
از ۱۰۰ هزار عنوان کتاب در کشور منتشر خواهد 

شد البته از این میزان راضی نیستیم. 
دلیــل  بــه  کــرد:  خاطرنشــان  اســماعیلی 
فشــارها و مشکالت اقتصادی کتاب و محصوالت 
فرهنگــی در ســبد خانوارها کمرنگ شــده اســت. 
البتــه در دولت ســیزدهم با اعمال سیاســت های 

حمایتی، اصالح این روند را آغاز کردیم. 
وزیــر فرهنــگ بــه مســاله کاغــذ بــه عنــوان 
عامــل مشــکالت موجــود در حــوزه توســعه تولید 

درصــد   ۹۰ از  بیــش  افــزود:  و  پرداخــت  کتــاب 
صنعت انتشــارات کشــور از کاغذ تا ماده چاپ و 
ماشــین آالت به خارج وابســته است که باید این 

مساله اصالح و این رقم مدیریت شود.
اســماعیلی گفــت: برای حل این مشــکالت 
در دولــت کارگــروه ویــژه ای بــه ریاســت )محمــد 
مخبر( معاون اول رئیس جمهوری تشــکیل شده 
اســت. بــا همیــن ظرفیــت موجود صنایع کشــور 
امیدواریم تا ۱.۵ سال آینده بیش از ۸۰ درصد 
کاغــذ مــورد نیــز صنعت انتشــارات را در کشــور 

کنیم.  تولید 
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بیــان کــرد: 
در  کاغــذ  تولیــد  بــرای  مناســبی  کارخانه هــای 
اســتان های فــارس، خوزســتان و مازنــدران وجود 
بــه  خــود  اخیــر  ســفر  در  رئیس جمهــوری  دارد. 
اســتان فــارس از یــک کارخانه تولیــد کاغذ بازدید 
کردنــد. ایــن  کارخانــه می تواند ۳۰ هــزار تن کاغذ 

در سال تولید کند.
اســماعیلی گفــت: کشــور در ســال حــدود 
۳۰۰ هــزار تــا ۳۵۰ هــزار تــن کاغذ نیــاز دارد. اگر 
همــه ظرفیــت مجموع کارخانه ها بــه کار گرفته و 
مشــکالت اقتصادی و تولید آنها حل شــود، تا دو 

سال آینده می توانیم ۲۷۰ تا ۲۸۰ هزار تن کاغذ 
مورد نیاز را در داخل کشــور تولید کنیم تا کتاب 
و کتاب خوانــی را بــرای مــردم ارزان کنیــم، ایــن 

اقدامات در حوزه »تولید کتاب« است.
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی افــزود: در 
کنــار بسترســازی نهضت کتاب خوانــی، مردم هم 
بایــد کتاب خــوان شــوند؛ اگــر کتــاب تولیــد شــود 
حتی ارزان سازی هم صورت بگیرد اما میل و نیاز 
بــرای مراجعــه بــه کتــاب و کتاب خوانــی در مــردم 

وجود نداشته باشد، کار ما بی فایده است. 
نهضــت  در  کــرد:  اظهــار  اســماعیلی 
کتاب خوانــی در کنــار رفع موانــع و نیازهای تولید 
و انتشــار کتاب، باید صنعت نشــر به خودکفایی 
برســد، مردم کتابخوان شــوند و این نیاز مهم در 

خانواده ها درک و مورد توجه قرار گیرد. 
تصریــح  اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  وزیــر 
کرد: با توســعه گســترش فضــای مجازی، مصرف 
فرهنگــی عمدتا در شــبکه های اجتماعی و فضای 
مجــازی اســت؛ بــه همیــن دلیل کتابخــوان کردن 
جامعه کار دشــواری اســت و رهبر معظم انقالب 
اسالمی از عنوان »نهضت کتاب و کتاب خوانی« 

استفاده می کنند. 

وزیــرنفــتبــابیــاناینکــهبرنامــهایبرای
افزایــشقیمــتگازمطــرحنیســت،گفــتکــه
بدمصــرف و پرمصــرف مشــترکین درصــد ۲5
گازکــهنزدیــک5۰درصدگازخانگیرامصرف

میکنند،جریمهخواهندشد.
بــه گــزارش وزارت نفــت، جــواد اوجــی در 
حاشــیه بازدید از مدیریت دیســپچینگ شــرکت 
ملــی گاز ایــران اظهــار  کــرد: حــدود ۷۰ تــا ۷۵ 
درصــد از مشــترکین گاز کــه در محدوده ســقف 
الگــوی مصــرف، گاز مصــرف می کننــد، مطابــق 
ســال گذشــته هزینــه گاز را پرداخــت می کننــد 
را رعایــت  الگــوی مصــرف  کــه  امــا مشــترکینی 

نمی کنند، جریمه خواهند شد.
وی بــا بیــان اینکــه ۲۵ درصــد مشــترکین 

پرمصــرف گاز هــم اکنــون نزدیــک بــه ۵۰ درصد 
مصرف گاز خانگی را به خود اختصاص داده اند، 
تأکیــد کــرد: امســال هیــچ  افزایشــی در قیمــت 
گاز را نخواهیــم داشــت امــا جریمــه مشــترکین 

پرمصرف لحاظ خواهد شد.
وزیر نفت میزان دمای رفاه در محل کار و 
خانه را حداکثر ۲۲ درجه بیان کرد و با تاکید بر 
لزوم فرهنگ سازی و برنامه ریزی در مصرف گاز 
گفــت: الزم اســت هموطنــان با خامــوش کردن 
وســایل گرمایشــی، هنــگام خــروج از منزل و در 
ســاعات حضــور در محــل کار و بــا اســتفاده از 

لباس گرم در مصرف گاز صرفه جویی کنند.
وزیر نفت بر لزوم سرمایه گذاری در بخش 
افزایــش تولیــد گاز در کشــور گفــت:  در مــدت 

ســه مــاه کــه از اســتقرار دولــت جدید گذشــته، 
برنامه ریزی  خوبی انجام شده و عملیات اجرایی 
توسعه برخی میادین گازی نیز آغاز شده است.
اوجی، توسعه میدان گازی پارس شمالی، 
تکمیل میدان گازی کیش و فازهای باقیمانده از 
میدان گازی پارس جنوبی را از جمله برنامه های 
وزارت نفت برای توسعه میادین گازی در کشور 
دانســت و گفت: این سرمایه گذاری ها بین ۲ تا 
۳ سال زمان خواهد برد تا به افزایش تولید گاز 
منجر شــود و بنابراین نیاز اســت که مصرف گاز 

در کشور هم بهینه شده و کنترل شود. 
وی  بــا بیــان اینکــه در ۲۳ ســال گذشــته 
اتفــاق  گاز،  تولیــد  ســرمایه گذاری  بخــش  در 
خاصــی نیافتــاده و تولیــد گاز مــا مشــابه ســال 

قبــل اســت، اظهار کــرد: در همین مدت مصرف 
بخــش خانگــی ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش یافته که 
گذرانــدن زمســتان ســال در گرو همــکاری همه 

مردم است.
وزیر نفت با بیان اینکه زمستان امسال از 
هم اکنون شروع شده و سرمای زودرس داریم، 
یادآور شــد: پیش بینی های سازمان هواشناسی 
حاکــی از ایــن اســت که زمســتان امســال دمای 
هــوا کاهــش محسوســی خواهــد یافت کــه این 
امر نشــانه افزایش مصرف اســت ضمن این که 
در روزهــای آتــی هم این دما ۷ تا ۸ درجه کمتر 

از امروز خواهد بود.
وی افزود: مصرف امروز شــبکه گاز کشــور 
نزدیــک بــه ۴۹۰ میلیــون مترمکعــب در بخــش 

تجــاری، مســکونی و صنایــع غیــر عمــده اســت 
در حالــی کــه در روز مشــابه ســال قبــل، ایــن 
میــزان ۳۵۰ میلیون مترمکعب بود که حاکی از 

افزایش ۱۴۰ میلیون مترمکعبی مصرف است.
ســازی  بهینــه  لــزوم  بــر  تاکیــد  بــا  اوجــی 
مصــرف گاز، از ســوی هموطنــان گفت: امســال 
بــا زحمات شــبانه روزی همــکاران ما در صنعت 
نفت، حداکثر توان تولید گاز رقم خورده اســت 
و بازدیــد امــروز از مرکــز دیســپاچینگ شــرکت 
ملــی گاز ایران برای بررســی آخریــن روند تولید 
از میادیــن مســتقل و مشــترک گازی در دریــا و 
خشــکی، خطوط لوله انتقــال گاز و فرآورش آن 
در پاالیشگاه ها و میزان مصرف در شبکه انجام 

شد.

وزیرنفت:مشترکانپرمصرفگازجریمهمیشوند

وزیرارشاد:اولویتدولتتوجهبهحوزهفرهنگدرکنارحلمسائل
اقتصادیاست

معاونسیاسیوزیرامورخارجه:حذفتحریمها،هدفاصلی
مذاکراتآتیدرویناست
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

افزایش سقف انتقال وجه 
در همراه بانک مهریران

سقف انتقال وجه در همراه بانک »مهریران« به 
یک میلیارد ریال افزایش یافت.

در  ایــران،  مهــر  بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
همراه بانــک  اپلیکیشــن 
مهریــران ســقف انتقال 
وجــه در هــر تراکنــش، 
داخلــی  وجــه  انتقــال 
و  پایــا  همچنیــن  و 
ســاتنا بــه یــک میلیــارد 
پیــدا  افزایــش  ریــال 
ســقف  همچنیــن  کــرد. 
ماهانــه  وجــه  انتقــال 
اســاس  بــر  اســت.  تعییــن شــده  ریــال  نیــز ۵میلیــارد 
دســتورالعمل های بانــک مرکــزی، ســقف انتقــال وجــه 
کارت بــه کارت، ۱۰۰میلیــون ریال اســت. همچنین برای 
افزایــش ضریــب امنیتــی انتقــال وجــوه در همراه بانک، 
رمز پیامکی به صورت پیش فرض با تعیین حداقل مبلغ 

یک میلیون ریال برای همه مشتریان فعال شد.

تداوم حمایت های بانک 
شهر از مدیریت شهرها

معــاون شــعب و توســعه بازاریابــی بانک شــهر با 
بیــان نقــش تاثیرگــذار و بی بدیل این بانک در کمک به 
توســعه و آبادانــی شــهرها گفت که در تالش هســتیم 
در ســال جاری با افزایش حمایت از مدیریت شــهرها، 
در  موجــود  موانــع 
پروژه هــای  پیشــرفت 

شهری را مرتفع کنیم.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
شــهر، بهبود ساســانیان 
ســال های  طــی  افــزود: 
واســطه  بــه  گذشــته 
تعامــل  و  حمایت هــا 
بانک شهر با شهرداری ها؛ اقدامات مناسبی در راستای 
بــه شــهروندان در حوزه هــای  افزایــش خدمات رســانی 
مختلــف به خصــوص حمــل و نقــل عمومــی انجام شــده 
درخواســت های  بررســی  بیــان  بــا  ساســانیان  اســت. 
مدیریت شهرها از این بانک در کوتاه ترین زمان ممکن، 
تصریــح کــرد: تالش کرده ایم در چارچوب مقررات بانک 
مرکــزی و ضوابــط، دســتورالعمل ها و خــط مشــی بانــک 
خواست شهرداری  ها را محقق کنیم. او در همین راستا 
افــزود: طــی هفته هــای اخیــر نیــز نشســت های مهمــی 
بــا شــهرداران شــهرهای مختلــف و کالنشــهرها برگزار و 
ضمــن تاکیــد بــر افزایــش همکاری هــا بــر ادامــه حمایت 

بانک از پروژه های شهری تاکید کرده ایم.

آمادگی بانک رفاه برای 
حمایت از استارت آپ های 

حوزه سالمت
معــاون مدیرعامــل بانک رفاه در امــور بانکداری جامع، 
)ســتارگان   TSTARS بین المللــی  رویــداد  دومیــن  در 
گردشــگری( کــه برخــی از مســئوالن و فعــاالن حــوزه 
ســالمت کشورهای اســالمی و مدیران استارت آپ های 
نیــز  حــوزه  ایــن  برتــر 
از  داشــتند،  حضــور 
رفــاه  بانــک  آمادگــی 
از  حمایــت  منظــور  بــه 
ملــی  اســتارت آپ های 
و بین المللــی در حــوزه 

سالمت، خبر داد.
به گزارش روابط عمومی 
محســن  رفــاه،  بانــک 
ضیایــی، در ایــن رویــداد بین المللــی کــه بــه همت بانک 
رفــاه و مرکــز نــوآوری رفاتــک و مشــارکت مرکــز توســعه 
هــدف  بــا  اســالمی  کشــورهای  ســالمت  گردشــگری 
ســالمت،  حــوزه  برگزیــده  اســتارت آپ های  شناســایی 
صنعــت  در  نئوبانک هــا  نقــش  بیــان  بــا  شــد،  برگــزار 
بانکداری، گفت: شکل گیری نئوبانک ها حاصل همکاری 
بانک هــا و اســتارت آپ ها و نتیجــه ارزشــمند بهره منــدی 
از نوآوری هــای مالــی در صنعــت بانکــداری اســت که در 
نهایت تسهیل در ارائه خدمات مالی را به همراه دارد.

کسب جایزه طرح فروش 
 بیمه نامه بدنه سفری

از سوی بیمه کوثر
بیمــه کوثــر جایــزه طــرح فــروش بیمه نامــه بدنــه 
ســفری را بــه عنوان پروژه برتــر در اختتامیه یازدهمین 
جشنواره ملی بهره وری 

کسب کرد.
گــزارش  بــه 
اعــالم  و  روابط عمومــی 
و  برنامه ریــزی  معــاون 
نظــارت راهبــردی بیمــه 
بــا  شــرکت  ایــن  کوثــر، 
فــروش  »طــرح  ارائــه 
بیمه نامه بدنه سفری« 
رقابتــی  در  بهــره وری،  ملــی  جشــنواره  یازدهمیــن  بــه 
ســخت با ســایر شــرکت کنندگان توانســت جایزه پروژه 
برتــر را از آن خــود کنــد. مســعود طاهــری، در ابتــدای 
اختتامیه جشــنواره با بیان دســتاوردهای بیمه کوثر در 
ســال ۱399و دریافــت جوایــز بهــره وری در بخش هــای 
مختلــف بــه ویژه نرم افزار، گفت: ثبت تجربه های موفق 

به خصوص در صنعت بیمه باید تداوم داشته باشد. 

آغاز پرداخت ۶۳ هزار 
میلیارد تومان تسهیالت 
برای نهضت ملی مسکن

مدیرعامــل بانــک مســکن، بــا بیــان آغــاز پرداخت 
تســهیالت نهضت ملی مســکن در این بانک، به منظور 
دربــاره  مســکن،  جهــش  طــرح  اجــرای  رونــد  تســریع 
دریافــت عاملیــت بانک مســکن در پرداخت تســهیالت 

تحت تعهد سایر بانک ها اعالم آمادگی کرد.
بــه گــزارش هیبنــا، محمــود شــایان، بــا اعــالم این 

خبــر گفت: ســهم بانک 
پرداخــت  در  مســکن 
بــرای  تســهیالت 
ســاخت 2۱۰هــزار واحد 
مبلــغ  بــه  مســکونی 
63هــزار میلیــارد تومان 
اعــالم  شــده کــه اکنــون 
ایــن تکلیــف بــه شــبکه 
مســکن  بانــک  شــعب 

ابالغ و اجرای آن آغاز شده است.
او افــزود: بــا تصویب شــورای پول و اعتبار، ســقف 
تســهیالت ایــن طــرح در شــهر تهــران بــه 4۵۰میلیــون 
تومــان، شــهرهایی بــا جمعیــت بــاالی یــک میلیــون نفــر 
4۰۰میلیون تومان، مراکز استان ها 3۵۰میلیون تومان، 
ســایر شــهرها 3۰۰میلیون تومان و برای ساخت مسکن 

روستایی 2۵۰میلیون تومان افزایش یافته است.
شــایان بــا بیــان اینکــه در تبصــره ۱8قانــون بودجه 
امســال 36۰هــزار میلیــارد تومــان تکلیف تســهیالتی بر 
عهــده شــبکه بانکــی بــرای پرداخــت تســهیالت ســاخت 
مســکن گذاشــته شــده اســت که بانک مرکزی با اجرای 
این قانون، سهمیه 28بانک و موسسه اعتباری را ابالغ 
کــرده اســت افــزود: با هــدف تســریع روند اجــرای طرح 
جهش تولید مســکن، بانک مســکن با گستردگی شعب 
در ســطح کشــور و بــا پشــتوانه تجربــه در مســکن مهــر 
و بخــش ســاختمان ، آمادگــی دارد در صورتی کــه ســایر 
بانک هــا تمایــل داشــته باشــند، بــا امضــای تفاهم نامــه، 
عاملیــت اعطای تســهیالت آن ها را بــر عهده بگیرد و به 

جای آن ها تسهیالت پرداخت کند.

 مدیرعامل: زیان

بانک دی نزدیک به صفر 
خواهد رسید

بــه گفتــه مدیرعامــل بانــک دی، بــا ادامــه مســیر 
فعلــی در آینــده ای نزدیــک زیــان انباشــته بانــک دی به 

صفر خواهد رسید.
هم اندیشــی  نشســت 
و  صــف  مدیــران 
بــا  دی  بانــک  ســتاد 
و  تبییــن  موضــوع 
و  سیاســت ها  تشــریح 

برنامه های عملیاتی 
به گزارش روابط عمومی 
بانک دی، برات کریمی، 

در نشســت هم اندیشــی مدیران صف و ستاد بانک دی 
بــا موضــوع تبییــن و تشــریح سیاســت ها و برنامه هــای 
انجام شــده  برنامه ریزی هــای  بــا  گفــت:  عملیاتــی 
توانســته ایم ۵۰درصــد از زیــان انباشــته خــود را کاهش 
دهیــم و مســیر مــا بــرای ادامــه ایــن رونــد فراهــم شــده 
اســت. کریمی با اظهار امیدواری نســبت به تداوم روند 
کاهش زیان انباشته بانک دی، افزود: افزایش سرمایه 
بانک کاری بزرگ بود که خوشبختانه به سرانجام رسید 
و موجــب شــد بانــک از شــمول مــاده ۱4۱بانــک مرکــزی 
خــارج شــود. مدیرعامــل بانک دی با یــادآوری راه اندازی 
باجه های خدمت بانک در شعب بنیاد شهید در سراسر 
و  تــوان  حداکثــر  خواســت  شــعب  مدیــران  از  کشــور، 
امکانات را برای ارائه خدمات به خانواده معظم شــهدا، 
ایثارگران و جانبازان بکار گیرند. کریمی همچنین گفت: 
بانک دی با توسعه خدمات الکترونیک خود تالش دارد 
عالوه بر گســترش خدمات غیرحضوری خود، ســردمدار 

بانکداری دیجیتال در کشور باشد.

پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
به رانندگان تاکسی در بانک 

قرض الحسنه رسالت
مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت از پرداخت 
در  تاکســی  راننــدگان  بــه  قرض الحســنه  تســهیالت 

سراسر کشور خبر داد.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
قرض الحســنه رســالت، 
حســین  محمدحســین 
زاده، درمراســم انعقــاد 
بانــک  تفاهم نامــه 
قرض الحســنه رســالت، 
اتحادیه تاکسیرانی های 
شــهری کشــور و شرکت 

مصرف کننــدگان  و  تاکســی  راننــدگان  گفــت:  ایســاکو 
قطعــات ایران خــودرو می تواننــد بــا عضویت در ســامانه 
اعتمــاد اجتماعــی، از تســهیالت قرض الحســنه در ایــن 

بانک بهره مند شوند.
او سقف این تسهیالت را 3۰۰میلیون ریال عنوان 
کرد و اظهارکرد: این تسهیالت با بازپرداخت شش ماهه 
ســه ماهه  تنفــس  بــا  تراکنــش  نداشــتن  صــورت  در  و 
پرداخــت خواهــد شــد. مدیرعامــل بانــک قرض الحســنه 
رسالت با تاکید بر عضویت رانندگان تاکسی در سامانه 
اعتماد اجتماعی گفت: تاکســی داران با عضویت در این 
ســامانه هــم ســواد اینترنتی خود را ارتقــا خواهند داد و 
هــم می تواننــد برای خریــد قطعات مورد نیاز تســهیالت 

قرض الحسنه دریافت کنند.

بــه گفتــه وزیــر امــور اقتصــادی و دارایی، 
انتظــارات دولــت و مجلس از نظــام بانکی باید 
منطبق بر واقعیات و توان بانک ها باشد و نباید 
آنها را به صورت یک قلک بی انتها تصور کنند.

به گزارش بازار، ســید احســان خاندوزی 
هماهنگــی  شــورای  جلســه  نخســتین  در 
بانک هــای دولتی، از مدیــران عامل بانک های 
حاضر در جلســه خواست تا پیشنهادات خود 
در مورد نحوه اجرایی کردن مجموعه تکالیف 
مورد انتظار دولت و مجلس شــورای اســالمی 
را به معاونت امور بانک، بیمه و شــرکت های 

دولتی وزارت اقتصاد ارائه دهند.
او متذکــر شــد: البتــه انتظــارات دولت و 
مجلــس نیــز از نظــام بانکــی بایــد منطبــق بــر 
واقعیات و توان بانک ها باشــد و نباید آنها را 
بــه صــورت یک قلــک بی انتها تصــور کنند؛ گر 
چه، بخشــی از انتظارات هم کامالً بجاست و 
باید با اتخاذ سیاست ها و روش های مناسب 
و محاســبات دقیــقِ ســازگار بــا کســب و کار 

بانکی، آنها را برآورده کرد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه فرصت حدوداً  
یــک ماهه تــا زمان تقدیم الیحه بودجه ســال 
آینــده به مجلس شــورای اســالمی از شــورای 
هماهنگــی بانک ها خواســت برنامــه عملیاتی 
خود را برای تحقق اهداف ۱3گانه مورد اشاره 
در احــکام انتصــاب مدیــران عامــل بانک هــای 

دولتی، هر چه سریعتر ارائه دهند.
میــزان  بخواهیــم  مــا  اگــر  افــزود:  او 
پیشــرفت عملکــرد یــک بانک در مــورد یکی از 
اهداف مورد اشــاره را بســنجیم، باید از ابتدا 

مسیر رصد آن شکل بگیرد.
اینکــه، اعضــای  بیــان  بــا  اقتصــاد  وزیــر 
شــورا باید به بررســی ایــن موضــوع بپردازند، 
که چطور می توان ابزار های جدید را در زمینه 
تأمیــن مالــی تولیــد بــکار گرفت، اضافــه کرد: 
بایــد ارزیابــی متقاضــی تســهیالت را بــا توجه 
بــه گزارش های مربوط به ســوابق او در زمینه 
پرداخــت مالیــات، به عنوان ابــزاری مهم برای 

اعتبارسنجی او مورد نظر قرار داد.
خانــدوزی در ادامــه، اســتفاده از ســهام 

برای توثیق تسهیالت خرد و نیز اعتبارسنجی 
متقاضیان تســهیالت بر اســاس ســبد ســهام 
او در بــازار ســرمایه را بــه عنــوان دو راهــکار 
مناســب بــرای حمایــت و تأمیــن مالــی تولیــد 
پــس،  ایــن  از  اینکــه  اعــالم  بــا  و  دانســت 
بودجه هــای  از  بانک هــا  احتمالــی  انحرافــات 
مصــوب، دقیق تــر و با ریزبینی بیشــتری مورد 
بررســی قــرار خواهــد گرفــت، گفــت: مدیــران 
عامــل بانک ها باید بیشــتر بــر رعایت انضباط 
مالــی و انحــراف نداشــتن از بودجــه مصــوب 

نظارت داشته باشند.
خــود  ادامــه ســخنان  در  اقتصــاد  وزیــر 
دربــاره اهمیــت مدیریــت ریســک و دارایی هــا 
در ترازنامــه بانک هــا اظهــار کــرد: اکنون توقع 
چنــد  در  بایــد  کــه  نپیمــوده ای  راه  نداریــم 
دهــه گذشــته طــی می شــد را بــه ســرعت و با 
فشــار آوردن بــه ترازنامــه بانک ها طــی کنیم؛ 
امــا هــم در مــورد بانک هــا و هــم در خصوص 
صندوق هــای فعــال، باید آرام و به تدریج این 
جهت گیری و حرکت را مد نظر داشته باشیم.

نهادهــای  کانــون  دبیــرکل  گفتــه  بــه 
ســرمایه گذاری، بازار ســرمایه بیش از تزریق 
اعتمادبخــش  سیاســت های  بــه  نقدینگــی، 
و  هم ســویی  و  دولــت  اقتصــادی  تیــم 
هم گرایــی بخش هــای مختلــف اقتصــادی در 

وزارتخانه های مربوطه نیاز دارد.
ســعید اســالمی بیدگلــی هم ســو نبــودن 
بخش های مختلف اقتصادی در وزارتخانه های 
یکــی  را  نفــت، کشــاورزی و صمــت  اقتصــاد، 
از چالش هــای اقتصــادی ایــران طــی ســه دهــه 
گذشــته خواند و به پایگاه خبری بازار ســرمایه 
)سنا( گفت: در بسیاری از بخش های یادشده، 
اساســا هدف گــذاری اقتصادی وجود نــدارد. در 
اقتصــادی  کــه هدف گــذاری  نیــز  بخش هایــی 
مشــاهده شــد، لزومــاً سیاســت ها بــا اجرایــی 

شدن آنها هم سو نبوده اند.
او بــا تأکیــد بــر الــزام سیاســت گذاری و 
اجــرای همگــرا و همســو در میــان بخش هــای 
کــرد:  خاطرنشــان  کشــور،  اقتصــادی 
سال هاســت سیاســت گذاران ادعــای حمایــت 
از بازار ســرمایه را دارند، اما در سیاســت های 
بخشی خودشان، دست به اقداماتی می زنند 
کــه بــه زیــان ســهامداران شــرکتهای بــزرگ 
نمونــه  مهم تریــن  جملــه  از  می شــود.  تمــام 
آن، قیمت گــذاری دســتوری اســت. بنابرایــن، 
بی تردید این نیاز احســاس می شــود که میان 
و  اقتصــادی، همگرایــی  بخش هــای مختلــف 

همســویی در حــوزه سیاســت گذاری، ایجــاد و 
اجرا شود.

به گفته این کارشــناس بازار سرمایه، با 
توجه به ســاختار مجلس و دولت این انتظار 
از دولــت مــی رود کــه همــکاری و هم ســویی 
جدی تــری را بــا مجموعــه داشــته باشــند. بــه 
ویــژه اینکــه با عنایــت به اینکه وزیــر اقتصاد، 
پیشــتر رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس 

بوده است، این انتظار افزایش یافته است.
او با بیان اینکه بازار سرمایه در مجموع 
بیش از اینکه به تزریق نقدینگی نیاز داشــته 
نیــاز  اعتمادبخــش  بــه سیاســت های  باشــد، 
دارد، اذعــان کــرد: آن چه که در بازار ســرمایه 
کم رنگ شــده است، اطمینان ســرمایه گذاران 
دولــت  و  حاکمیــت  سیاســت گذاری های  بــه 
اســت. اگر نتوانیم موضوعات کالن اقتصادی 
تــورم،  بودجــه،  کســری  مســئله  همچــون 
بازگشــت ایران به نظام بین المللی اقتصاد را 
برطرف کنیم، حتما تمامی مباحث مطرح شده 
در حوزه اقتصاد در سطح شعار باقی خواهند 
مانــد و تنها شــاهد اثــرات کوتاه مدتی در بازار 

سرمایه خواهیم بود.
دبیــرکل کانــون نهادهای ســرمایه گذاری 
ایران تصریح کرد: باید مسایل مهم و کلیدی، 
نمونــه،  بــرای  شــوند.  حــل  جدی تــر  خیلــی 
صحبت هایی که در خانه ملت درباره موضوع 
بودجــه ســال ۱4۰۱ شــد، اگرچــه کــه تــا حدی 

صحیــح اســت، امــا اگــر دولــت دچــار کســری 
بودجه شود، چند راهکار محدود برای مرتفع 
کردن آن دارد. طبیعی است که انتشار اوراق 
بدهــی نیــز جــز یکــی از ایــن راهکارها اســت، 
زیــرا برخــی از راهکارهــای دیگــر، آســیب های 
اقتصادی بلندمدت بیشتری خواهند داشت.

او حضــور وزیــر اقتصــاد در مجلــس را 
بــه فــال نیــک گرفــت و گفــت: صحبت هــای 
مطرح شده از سوی وزیر، صحبتهایی است 
کــه کارشناســان اقتصــادی از مدت هــا پیــش 
آن را عنــوان کرده انــد. امــا الزم اســت ببینیــم 

گام ها عملی بعدی چگونه خواهند بود.
 افزایش ۲.۵درصدی 

بهره بین  بانکی
اســالمی بیدگلی ادامه داد: پیشتر وزارت 
اقتصاد نیز مطرح کرده بود نرخ های بهره بانکی 
تغییر نمی کند، در حالی که طی همین سه ماه 
اخیر، نرخ  بهره بین  بانکی افزایش 2.۵درصدی 
را تجربــه کــرد و نرخ دالر نیز همچنان افزایش 
داشــته اســت. به نظر می رسد برخی مشکالت 
ســاختاری در اقتصــاد هنوز برطرف نشــده اند، 
البته انتظار نادرســتی اســت که بخواهیم طی 
مــدت کوتاهــی کــه دولت و تیم دولت مســتقر 
شــده اند، برخــی مســائل و مشــکالت کلیــدی 

اقتصاد کشور حل شوند.
او بــازار ســرمایه را بــازاری خوانــد کــه از 

کوتاه مــدت  و  بلندمــدت  انتظــارات  ترکیــب 
بنابرایــن،  کــرد:  تصریــح  و  می شــود  متأثــر 
بایــد اقدامــات اطمینان بخشــی انجــام شــود 
تــا مطمئن شــویم همــگام با اقدامــات دولت، 
ابزارهای مختلف مدیریت ریسک در بازار نیز 
راه انداری می شوند. انتشار اوراق تبعی نیز با 
همین نیت بوده اســت تا با ابزارهایی از این 
دســت بتوان به ســمت ثبات در اقتصاد کالن 

حرکت کرد.
دبیــرکل کانــون نهادهای ســرمایه گذاری 
بخشــیدن  رونــق  بــرای  کــرد:  تأکیــد  ایــران 
فنــی  پیچیدگــی  از  کمــی  کــه  ابزارهایــی  بــه 
برخوردارند، نخســت باید اقدامات بلندمدتی 
همچــون افزایــش ســواد مالــی انجــام شــود. 
مهم تریــن نکتــه در ایــن راســتا، درگیــر کــردن 
نهادهای مالی است که به شدت می تواند به 

توسعه این ابزارها کمک کند.
او افــزود: اوراق تبعــی از جمله ابزارهای 
آنجــا  از  امــا  مــی رود،  به شــمار  مالــی  ســاده 
کــه ســرمایه های مــردم در اختیــار نهادهــای 
مالــی اســت و آنهــا از نیــروی متخصص تــری 
و  مالــی  نهادهــای  اســت  نیــاز  برخوردارنــد، 
صندوق های مالی برای رونق بخشــی به اوراق 
تبعــی و ابزارهــای مالــی دیگر بــه کمک گرفته 
شــوند. امــا بــرای اینکــه آنهــا در این اقــدام به 
کار گرفته شوند، الزم است منافع آنها را هم 

تأمین کرد.

با وجود افزایش قیمت طال در بازارهای 
جهانــی و رشــد قیمــت ارزهــای خارجــی در 
هفتــه جــاری، تقاضا بــرای خرید طال در بازار 
وجــود نداشــت و بــازار طــال و ســکه هماننــد 

چند هفته اخیر، کامال در رکود بود.
بــه گــزارش بازار، در چند مــاه اخیر بازار 
طــال همچنــان رکــود خود را حفظ کرده اســت 
و بــا توجــه بــه نوساســات قیمــت طــال و ارز 
کارشناســان اقتصــادی معتقدند کــه بازار طال 
در چنــد هفتــه آینــده نیــز همچنــان در رکــود 
خواهــد بــود و روزنــه ای بــرای رونــق کســب و 
کار در ایــن زمینــه وجود نــدارد. قیمت طال در 
بازارهــای جهانــی بــه باالتریــن حد خــود در 6 

ماه امسال رسید
در تحلیــل بــازار ســکه و طــال در هفتــه 
گذشــته نائب رئیــس اتحادیــه طــال و جواهــر 
تهــران گفــت: قیمــت طال در بازارهــای جهانی 
بــه باالتریــن حد خود در 6 ماه امســال رســید 
و هــم اکنــون قیمت ایــن فلز گرانبها به ۱862 

دالر در اونس رسیده است.
محمــد کشــتی آرای افــزود: قیمــت طــال 
هفته گذشته در بازارهای جهانی در مقایسه 
از  بیــش  مجمــوع  در  گذشــته  دوهفتــه  بــا 
3۷دالر افزایــش یافت و به قیمت ۱862 دالر 

در هر اونس رسید.
او با بیان اینکه در هفته گذشته قیمت 
دالر و ارزیهای خارجی نیز رشــد قابل توجهی 
داشت گفت: قیمت دالر در طول هفته بیش 
از 8۰۰تومــان رشــد کــرد و بــا افزایــش قیمــت 
طــال در بازارهــای جهانــی و افزایش قیمت ارز 
در داخل قیمت سکه نیز در بازارهای داخلی 

بیش از 8۵۰هزار تومان افزایش یافت.
جواهــر  و  طــال  اتحادیــه  نائب رئیــس 
تهــران دربــاره پیش بینــی آینــده وضــع بــازار 
طــال در هفتــه جــاری بیــان کــرد: بــا توجــه به 
شــاخص های اقتصادی به نظر می رسد هفته 
جاری نیز بازار طال همچنان در کساد خواهد 
بود و همچنان رکود خود را حفظ خواهد کرد.
کشــتی آرای اظهار کرد: نبود تقاضا برای 
خریــد ســکه و طــال در بــازار ســبب شــده کــه 
حبــاب ســکه نیــز پــس از مدتهــا بــه ۱۵۰هزار 
تومــان کاهــش یابــد و این نشــان می دهد که 
اکنــون تقاضایــی بــرای خریــد ســکه و طــال در 

بازار وجود ندارد.
نائب رئیــس اتحادیه طال و جواهر تهران 
با بیان اینکه همکاران ما در هفته گذشته از 
کاهــش قابل توجــه معامالت در بازار رضایت 
نداشتند، گفت: در ماه های اخیر انگیزه برای 

مــردم  بیــن  در  طــال  و خریــد  ســرمایه گذاری 
کاهش پیدا کرده است و کمتر کسی بر روی 

طال سرمایه گذاری می کند.
طــال و  اتحادیــه  در  مقــام مســئول  ایــن 
جواهر تهران معتقد است که احتمال دارد پس 
از افزایــش قیمت طال، ممکن اســت عده ای بر 
روی آن سرمایه گذاری کنند و این ممکن است 

اندکی وضع بازار را بهبود بخشد.
از طرفــی نــادر بذرافشــان، دبیــر هیــات 
مدیــره اتحادیه طال و جواهر تهران پنج شــنبه 
گذشته با اشاره به افزایش قیمت طال و سکه 
در هفتــه جــاری از تشــدید رکود بازار نســبت 
بــه هفتــه گذشــته خبــر داد و گفــت: افزایش 
شــده  باعــث  طــال  بــازار  در  قیمــت   نوســان 
فروشــندگان بــه دلیــل نگرانــی از بــاال رفتن و 
خریــداران در انتظــار کاهــش قیمت هــا اقدام 
بــه خریــد و فــروش طــال و ســکه نکننــد، لــذا 
اکنون عالوه بر افت تقاضا برای خرید، حجم 

فروش ها نیز کاهش پیدا کرده است.

طال در بازارهای جهانی
با افزایش قیمت طال در بازارهای جهانی 
برخــی از کارشناســان اقتصــادی معتقدند که 
قیمت هــای آتــی طــالی دســامبر )آذر- دی( در 

معامالت پنج شــنبه به باالترین سطح دو ماه 
گذشــته خــود رســید. روند صعــودی از مزیت 
فنــی کلــی کوتاه مــدت برخوردار اســت و روند 
صعــودی پنج هفتــه ای در نمودارهای میله ای 

روزانه مشاهده می شود.
طــال  قیمــت  صعــودی  بعــدی  هــدف 
دستیابی به سطح مقاومت و باالترین سطح 
قیمت معامالت ماه سپتامبر یعنی ۱836.9۰ 
نزولــی  بعــدی  هــدف  و  اونــس  هــر  در  دالر 
قیمت هــا رســیدن بــه زیــر ســطح حمایتــی و 
پایین ترین ســطح قیمت معامالت ماه نوامبر 

یعنی ۱۷۵8.۵۰ دالر در هر اونس است.
بــر اســاس گــزارش رویتــرز، بــازار اکنــون 
منتظر انتشــار شــاخص قیمت مصرفی آمریکا 
اســت و ایــن گزارش به همراه شــاخص قیمت 
تولیدکننده می تواند موضع بانک مرکزی آمریکا 

درباره افزایش نرخ های بهره را اعالم کند.
تحقیقــات  مشــاور  بــاروت،  هارشــال 
ارشــد شــرکت متالز فوکوس در جنوب آســیا 
می گویــد: افزایش نرخ های بهره ممکن اســت 
به سرعتی که بازارها در ابتدا انتظار داشتند، 
روی ندهد و تورم همچنان باال بماند و فضای 
مســاعدی برای صعود قیمت ایــن فلز گرانبها 

فراهم شود.

 پیش بینی ادامه رکود بازار طال به علت نبود تقاضا

در روزهای آتی

»همگرایی بخش های اقتصادی دولت نیاز اساسی 
بازار سرمایه است«

به گفته دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری، گاهی اقدامات سیاست گذارانی که ادعای حمایت از بازار سرمایه دارند، به 
زیان سهامداران شرکتهای بزرگ تمام می شود

وزیر اقتصاد: دولت و مجلس بانک ها را قلک 
بی انتها تصور نکنند
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 . شنبه . 22 آبان 1400 . سال هجدهم . شماره 4788 . 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 دوم(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                  

شركت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری 
مناقصه عمومی 

سامانه  طریق  از  را   )2000093228000192( شماره  به   )RTU پنل  باطری  قلم  سه  )خرید 
از  کیفی  ارزیابی  فراخوان  برگزاری  مراحل  کلیه  نماید.  برگزار  دولت  الکترونیکی  تدارکات 
دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 
در  نام  ثبت  مراحل  قبلی،  در صورت عدم عضویت  گران  مناقصه  است  الزم  خواهد شد.  
سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.  
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1400/08/12 می باشد.  اطالعات و اسناد مناقصه عمومی 
پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران 

ارسال خواهد شد.  حداقل امتیاز ارزیابی کیفی 50 امتیاز می باشد.

الی   1400/08/12 تاریخ  صبح   8 ساعت  از   : کیفی  ارزیابی  استعالم  اسناد  دریافت  مهلت 
ساعت 14 تاریخ 1400/08/19

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : تا ساعت 14 تاریخ 1400/09/03
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار : 

گاز  و  برداری نفت  بهره  بلوار نفت- شركت  امیدیه-  - شهرستان  :  استان خوزستان  آدرس 
آغاجاری/اداره تداركات و امور كاال فكس  : 06152622683

تلفكس : 06152620897
 تلفن : 06152622273 داخلی23170

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
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نقی پور اصل: صحا از 
سرمایه گذاری بخش 

خصوصی در صنایع پیشرفته 
حمایت می کند

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی 
صندوق حمایت از صنایع پیشرفته در نشستی با اعضای 
هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی اردبیــل از آمادگی این 
صنــدوق بــرای حمایــت از فعــاالن بخش خصوصــی برای 

سرمایه گذاری در صنایع پیشرفته خبر داد.
به گزارش روابط عمومی صحا، رضا نقی پور اصل  
در این نشســت که با حضور جمعی از مقامات اســتان 
اردبیــل، اعضــای اتــاق بازرگانــی و فعــاالن اقتصــادی و 
صنعتی بخش خصوصی برگزار گردید، توجه به فناوری  
و نوآوری در صنایع را  یکی از مهمترین راه های توسعه 

صنعتی کشور دانست.
 رئیس هیات مدیره صحا تولید کاالی با کیفیت، 
کاهــش هزینــه هــای تولیــد و ایجــاد مزیــت رقابتــی را 
ســه ویژگــی مهــم صنایع پیشــران و فناور عنــوان کرد و 
خواستار توجه بیشتر و سرمایه گذاری بخش خصوصی 

در حوزه صنایع هایتک و پیشرفته شد.
مدیرعامل صحا اســتان اردبیل را یکی از اســتان های با 
ظرفیــت بــاال توصیف کرد که بــا دارا بودن مراکز علمی 
پویــا و مجتمــع هــای صنعتــی بــزرگ و دارا بــودن مــرز 
مشترک با همسایگان شمالی ایران، می تواند به قطب 

صنایع دانش بنیان و هایتک کشور تبدیل شود.
در ادامــه ایــن نشســت اعضای هیــات نمایندگان 
اتــاق بازرگانــی اردبیــل بــه معرفــی ظرفیــت هــای ایــن 
اســتان و تشــریح اقدامــات و عملکرد اتــاق بازرگانی در 
ارائــه خدمــات به فعاالن حوزه هــای مختلف صنایع به 
ویژه حوزه های صنایع هایتک و دانش بنیان پرداختند.

 عزم راسخ فوالد اکسین 

به منظور تامین برق پایدار
تامیــن بــرق پایــدار بــرای شــرکت فــوالد اکســین 
همواره یکی از اساســی ترین مســائلی بوده است که 
در طی ســالهای اخیر مورد بحث و بررســی قرار گرفته 

است. 
بــه گزارش معدن نیــوز، احمدوند نماینده اجرایی 
فوالد اکسین در خط انتقال و پست 400 کیلوولت در 
ایــن خصــوص بیان کردنــد، میزان ظرفیت انــرژی مورد 
نیاز برای طرح فوالدســازی و همچنین خط نورد فعلی 
300 مگاوات پیش بینی شده است. در همین خصوص 
در یک گام راهبردی قرارداد مشــارکتی با شرکت فوالد 
خوزستان در زمینه احداث پست 230/400 کیلوولت با 
ظرفیت 1000 مگاوات توان، تنظیم و به امضای طرفین 
رسید و از سال1397 عملیات اجرایی برای احداث پست 
مقسم و خط انتقال 400 کیلوولت شروع شد و تا کنون 

82 درصد پیشرفت فیزیکی حاصل شده است. 
وی گفت،بــرای تکمیــل پــروژه فوق در ایــن مراحل 
پایانی، باید خط 230 کیلوولت فوالد خوزســتان که از 
بــاالی پســت جدید )آرنا( عبــور می کرد، جمع آوری و از 
یک مســیر جدید )ســایت فوالد اکســین( به پست برق 

داخلی فوالد خوزستان انتقال یابد.
افــزود، عملیــات جابجایــی خــط 230  احمدونــد 
اســفند 1399 شــروع  واریانــت( در  کیلوولــت )طــرح 
شــد و تــا کنــون بانصب هفت پایه دکل بــه ارتفاع های 
مختلف با سیم اندازی به طریق دو مداره آماده اتصال 
 به فوالد خوزستان است و در مراحل پایانی انجام کار 

است.
وی در پایــان از واحدهــای بهــره بــرداری، حقوقی، 
مالی، روابط عمومی، اداری، ایمنی، حراست و خدمات 
شرکت بواسطه همکاریشان در خصوص پست مقسم و 

اجرای طرح واریانت تشکر کردند.

اخبـــــــــــاراخبـــــــــــار

دبیر شورای عالی انقالب 
فرهنگی: استفاده همراه اول 

از توان متخصصان ایرانی 
باعث افتخار است

سید سعیدرضا عاملی دبیر شورایعالی انقالب فرهنگی 
ضمن بازدید از مرکز مانیتورینگ پلتفرم های دیجیتال همراه 
اول، اقدامات این اپراتور در استفاده از توان متخصصان کشور 

را باعث افتخار دانست.
مدیرعامــل همــراه اول: بــا وجــود اینکه ظرف دو ســال 
گذشــته شــاهد رشد 2.۵ برابری مصرف اینترنت موبایل در 
کشور بودیم ولی میزان ترافیک داخلی روی شبکه ما از 30 
به حدود ۶00 گیگابیت بر ثانیه رسیده است. راه اندازی »مرکز 
تحقیق و توسعه« اقدام مهم دیگر بود. با توجه به اینکه کل 
تجهیزات شــبکه خارجی بود، انجام این کار یک ضرورت به 
حساب می آمد. این مرکز در شش ماهه نخست امسال 400 
میلیارد تومان برای تولید لینک های رادیویی، سوئیچ و روتر 

داخلی قرارداد منعقد کرده است. 
بازدیــد  ایــن  در  فرهنگــی  انقــاب  شــورایعالی  دبیــر 
ضمــن تقدیــر از تاش هــای گســترده همــراه اول بــا رویکرد 
دغدغه مندانه نســبت به اســتفاده از توانمندی متخصصان 
داخلــی برای توســعه پلتفرم هــای دیجیتال گفــت که باعث 
افتخار اســت که همراه اول چنین اقدامات گســترده ای را با 

استاندارد باال به سرانجام رسانده است.

دستگاه تصویربرداری از کل 
بدن ساخته شد

محققان در یک شــرکت دانش بنیان موفق به تولید 
دســتگاه تصویربرداری از کل بدن شــدند که تا پایان ســال 

مجوز تولید انبوه آن اخذ می شود.
محمدرضــا آی مدیرعامــل یــک شــرکت دانــش بنیــان 
در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دستگاه اسکن قلب ایرانی 
ســاخته شــده در این شرکت تاکنون در ۶ بیمارستان نصب 
شده و ما در صدد ساخت دستگاه های دیگری در این زمینه 

بوده ایم.
وی افزود: دستگاه اسپکت جنرال یکی از دستگاه های 
جدید این شــرکت اســت که در موارد پزشــکی از همه بدن 
امکان تصویربرداری را دارد که امســال تست های کلینیکال 

این دستگاه شروع می شود.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه دســتگاه اســپکت جنــرال، جــز 
دســتگاه های تصویربــرداری پزشــکی هســته ای اســت اما از 
همه ارگان های بدن تصویربرداری می کند، گفت: اســتفاده 
از این دستگاه تصویربرداری از قلب، سیستم اسکلتی بدن، 
مغز و… را فراهم می کند و یکی از پرکاربردترین دستگاه های 

تصویربرداری به شمار می رود.
وی خاطــر نشــان کــرد: در حــال حاضــر دســتگاه های 
تصویربــرداری بــه صــورت جداگانــه هســتند که با اســتفاده 
از اینکه نیاز به دســتگاه جداگانه ندارد و با اســتفاده از یک 

دستگاه چندین تصویربرداری انجام می گیرد.
آی بــا بیــان اینکــه نمونــه خارجــی ایــن دســتگاه وجود 
دارد، بیان کرد: نمونه خارجی این دســتگاه در کشــور وجود 
دارد اما با تولید انبوه این دســتگاه می توانیم سیســتم های 
جدید تصویربرداری چندکاره را جایگزین دستگاه های خارجی 

مستهلک کنیم.
مدیرعامــل ایــن شــرکت بــا بیــان اینکــه پایــان امســال 
مجوزهای ســاخت و تولید این دستگاه را دریافت می کنند، 
گفــت: اکنــون بــا کســب دانــش فنــی ســاخت آن بــه جمــع 

تولیدکنندگان این دستگاه پیوسته ایم.
وی با بیان اینکه قیمت این دســتگاه ۶0 درصد نمونه 
خارجی قیمت دارد، گفت: در حال حاضر 200 دستگاه خارجی 
با عمر باالی 10 سال وجود دارد از این رو عاوه بر جایگزینی 
این دستگاه ها با نمونه های ایرانی می توانیم پیش بینی کنیم 

در سال به 10 تا دستگاه اسپکت جنرال نیاز داریم.
وی با بیان اینکه برنامه صادراتی برای این دستگاه بعد 
از تولید داریم، گفت: در ابتدا کشورهای همسایه و سپس 
توسعه بازار در سایر کشورها جز برنامه های ما در این شرکت 

به شمار می رود.

حجــت االســالم ســعادت پور دادســتان 
عمومی و انقالب شهرســتان المرد از مجتمع 

صنایع آلومینیوم جنوب بازدید کرد. 
بــه گــــــزارش روابـــــط عمـــومــــــی مجتمــع 
صنایــع آلومینیــوم جنوب، درایــن بازدید که با 
حضــور مهندس زحمتکــش مدیرعامل مجتمع 
صنایــع آلومینیــوم جنــوب و ســایر مهندســین 
و کارشناســان انجام شــد، دادستان عمومی و 
انقاب شهرستان المرد از بخش های مختلف 
بازدیــد کــرده و در جریــان روند تولید در بزرگ 
تریــن و مدرن ترین کارخانه آلومینیوم کشــور 

قرار گرفت.
در پایــان ایــن بازدیــد، در جلســه ای کــه 
در محل ســالن کنفرانس ســالکو برگزار شــد، 
مهنــدس زحمتکــش مدیرعامل مجتمع صنایع 
آلومینیــوم جنوب گزارشــی از اقدامات صورت 
گرفتــه 3 مــاه اخیــر در زمینــه هــای مختلــف و 

آخرین وضعیت تولید ارائه داد.
وی بــا اشــاره بــه تکمیــل و بهــره بــرداری 
در  جنــوب  آلومینیــوم  اختصاصــی  اســکله  از 
بندرپارسیان، دستیابی به ظرفیت صددرصدی 
تولیــد آنــد کــه در صنعت آلومینیوم کشــوربی 
ســابقه اســت، برق دار نمودن سکشن شماره 
3، برگزاری آزمون استخدام نیروی انسانی به 
منظور جذب و بکارگیری نیروهای جدید، تاش 
و برنامه ریزی جهت تامین مواد اولیه مورد نیاز، 
مجموعــه ایــن اقدامــات را پیشــقراول و زمینه 
تحقق تولید 300 هزار تن آلومینیوم در بزرگ 
تریــن و مدرن ترین کارخانه آلومینیوم کشــور 
برشــمرده و گفت: به حول قوه الهی این مهم 

ظرف دوماه آینده محقق خواهد شد.
مهندس زحمتکش وجود نیروی انســانی 
متخصص جوان را یکی از افتخارات آلومینیوم 
جنــوب برشــمرد و اضافــه کــرد: درحــال حاضر 
قریب به 1700 نفر به صورت مستقیم در این 
واحد صنعتی مشــغول به کار هســتند که 90 
درصــد آنــان از جوانــان بومی شهرســتان های 

المرد و مهر می باشند.

دادســتان عمومــی و انقــاب شهرســتان 
المرد نیز با تقدیر و سپاس از زحمات و تاش 
هــای انجام شــده ، مجموعه اقدامــات را قابل 
تقدیر و تحسین دانست و با اشاره به ضرورت 
داشتن نگاه های بلند برای دستیابی به اهداف 
افتخــار صنعــت  را  جنــوب  آلومینیــوم  بلنــد، 
آلومینیوم ایران اســامی  دانســت و با اشــاره 
به نامگذاری سال تولید، پشتیبانی ها و مانع 

زدایی از طرف رهبرمعظم انقاب افزود: المرد 
مــی توانــد در جهش تولید نقطه پرش اســتان 

فارس و کشور باشد.
حجــت االســام ســعادت پــور بــا اشــاره 
به مشــکل اشــتغال و دغدغه مســووالن نظام 
گفــت: اشــتغال 1700 نفر جــوان در این واحد 
عظیم صنعتی از برکات و نعماتی است که باید 

قدردان آن بود.

41 پروژه ســرمایه گذاری در این منطقه 
در حــال اجــرا و یــا در دســت مطالعه اســت و 
تالش می شــود که این طرح ها با مشــارکت 
 بانک ها از پیوست مالی و تسهیالتی برخوردار 

شود.
به گزارش نیپنا به نقل از روابط عمومی 
ســازمان منطقه ویــژه اقتصادی پتروشــیمی، 
ســید امیــد شــهیدی نیــا در جریــان بازدیــد 
از ظرفیــت هــا و  بانــک تجــارت  مدیرعامــل 
زیرســاخت هــای ایــن منطقــه در شهرســتان 
ماهشهر اظهارداشت: پیشنهاد می شود که با 
تعامل و همکاری که هرچه بیشتر، زمینه تهیه 
پیوســت های تســهیاتی طرح های ســرمایه 
گذاری در حال اجرا و یا در دست برنامه ریزی 

این منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، فراهم 
شود.

شــهیدی نیــا افــزود: عمــده ایــن طــرح 
هــا در حــوزه صنایــع تکمیلی و پایین دســتی 
صنعــت پتروشــیمی اســت و هــدف از تهیــه 
این پیوست مالی و تسهیاتی، بهبود شرایط 

سرمایه گذاری در منطقه است.
ویــژه  منطقــه  ســازمان  مدیرعامــل 
اقتصــادی پتروشــیمی بــا اشــاره بــه نقــش و 
ایجــاد  در  ســازمان  ایــن  حاکمیتــی  جایــگاه 
زیرساخت ها و نظارت بر عملکرد شرکت های 
فعال در منطقه بیان داشت: تحقق سرمایه 
گــذاری هــا در جهــت افزایــش ظرفیــت تولید 
ایجــاد  همچنیــن  و  واحدهــا  در  محصــول 

فرصــت هــای شــغلی پایدار از جملــه اولویت 
های تعیین شــده ســازمان در راســتای رشــد 

اقتصادی کشور است.
وی بیــان کــرد: در صورتــی کــه شــبکه 
بانکی کشور در تهیه این پیوست تسهیاتی 
گــذاری صنعــت  ســرمایه  هــای  طــرح  بــرای 
پتروشــیمی همــکاری های الزم انجام شــود، 
روند اجرای پروژه ها با ســرعت بهتری انجام 

خواهد شد.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی 
پتروشــیمی در بخش دیگری از این نشســت 
به دغدغه سرمایه گذاران در راستای دریافت 
تسهیات مورد نیاز اشاره کرد و گفت: با توجه 
به اینکه طرح های سرمایه گذاری مورد اشاره 

از جمله پروژه های جدید در تولید محصوالت 
خاص و کم نظیر در کشور و منطقه خاورمیانه 
محسوب می شوند، انتظار می رود که شبکه 
بانکی قراردادهای واگذاری زمین را به عنوان 

وثیقه از متقاضیان مورد قبول قرار دهد.
شــهیدی نیــا در ادامه، روند توســعه در 
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی رو به رشد 
ارزیابی کرد و گفت: بهره برداری از این تعداد 
پــروژه باعــث اســتفاده حداکثــری از اراضــی 
موجود منطقه خواهد شد؛ لذا تداوم توسعه 
فعالیت های تولیدی و اقتصادی این سازمان 
نیازمنــد الحاص اراضی جدیدی اســت که در 
ایــن زمینــه برنامــه ریزی های الزم در دســت 

انجام است.

انتخابــات مجمــع عمومــی عــادی شــرکت 
تعاونــی مســکن کارکنــان فــوالد خوزســتان بــا 
حضور موســوی ارفع، نماینــده اداره تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، سید سمیع موسوی مدیر امور 
اداری، نماینده واحد بازرسی و نظارت و جمعی 

از اعضای اولیه تعاونی مسکن برگزار شد .
به گزارش معدن نیوز - سید سمیع موسوی 
مدیــر امــور اداری شــرکت فــوالد خوزســتان در 
ایــن مجمــع اظهــار داشــت: این جلســه بــا هدف 
انتخابات اعضای هیات مدیره، بازرسان و اعضای 
علی البدل تعاونی مسکن کارکنان شرکت فوالد 

خوزستان برگزار شده است.
مدیرعامــل  و  مدیــره  هیــات  افــزود:  وی 
شرکت فوالد خوزستان در راستای گسترش امور 
رفاهــی بــرای کارکنــان شــرکت فوالد خوزســتان، 
نظر مثبتی بر تشکیل این تعاونی  داشته اند. در 
ادامــه موســوی ارفع، نماینــده اداره تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی با ابراز خرسندی در جمع کارکنان 

فــوالد خوزســتان گفــت: مجمــع زمانــی  کــه بــه 
صورت رســمی آغاز شــود، نشان دهنده اهمیت 
و پایداری آن برای اجرا می باشد که خوشبختانه 
این امر در این جلســه مشــاهده می شود و جای 
خرســندی است که کلیه مراحل تشکیل تعاونی 
بصورت قانونی و مطابق ضوابط اداره تعاون، کار 

و  رفاه اجتماعی انجام شده است.

پس از رای گیری از میان حاضران در جلسه، 
علی جهان بین با 1۵ رای، زواش امین زاده با 10 
رای، اســماعیل فتحی با 9 رای، کاوه طالبی با 7 
رای، کاوه رهبری با 7 رای به عنوان اعضای اصلی 
و جهــان مهرعلــی نیایــی فــرد بــا ۶ رای، عبــدهللا 
حاجی زاده با ۵ رای و حسن علی صیفوری زاده با 
۵ رای به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره 

و روح اله خرم پور با 7 رای بازرس اصلی و علی 
رحیم زاده با 4 رای در جایگاه بازرس علی البدل 

این مجمع انتخاب شدند.
هــدف اصلــی هیــات مدیــره برنامــه ریــزی، 
هــدف گــذاری و انجــام تشــریفات قانونــی بــرای 
دریافت مجوزهای الزم به   منظور ثبت و تشکیل 
شرکت تعاونی  مسکن می باشد که پس از عضو 
گیــری عمومــی از میان اعضای واجد شــرایط، در 
صــورت نیــاز بــه تغییر هیــات مدیره، می تــوان با 
استناد به مواد قانونی نسبت به برگزاری مجمع 
عمومی  فوق العاده برای انتخابات و تعیین هیات 
مدیــره و بازرســان جدیــد، مطابــق نظــر تمامــی 
اعضــا اقــدام  الزم صــورت پذیــرد. گفتنــی اســت، 
در نخســتین جلســه ای که هیات مدیره انتخابی 
در هفته آینده برگزار می کند، نسبت به تعیین 
رییــس، نایب رییــس و مدیرعامــل تصمیم گیری 
 صــورت پذیرفتــه و اطــاع رســانی عمومــی انجام 

می شود.

دادستان المرد: تالش های انجام شده در آلومینیوم 
جنوب قابل تحسین است

طرح های سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی پیوست 
تسهیالتی خواهند داشت

انتخابات مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مسکن کارکنان فوالد 
خوزستان برگزار شد



اقتصــــــــــاد محلی مدیـریت و   . شنبه . 22 آبان 1400 . سال هجدهم . شماره 4788 . 

مفقودی
بـرگ سبزسـواری هـاچ بـک سیسـتم رنـو تیـپ SANDERO مـدل 1395 
 R153414-K4MA690 بـه شـماره موتـور انتظامـی 91-164ج86  بشـماره 
بشـماره شاسـی NAPBSRBYVG1019387  بنام انوش قلی زاده صیامی 

مفقـود شـده ازدرجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد.                         اردبیـل

مفقودی فقدان سند مالکیت
سـند مالکیت مربوطه به ششـدانگ یک قطعه زمین به مسـاحت دویسـت و 
هشـتاد و هفت متر و پنجاه دسـیمتر مربع قطعه اول تفکیکی پالک 21890 
و فرعـی از 47 اصلـی مفـروز از پـالک 744 فرعـی 1 و اصلـی مذکـور واقـع در 
ابراهیـم آبـاد شـهریار انتقالـی از سـیدرضا شـفائی طبـق بنـد 82/11/8-91193 

دفترخانـه 428 تهـران مفقـود شـده از درجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد.

اطالعیه دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت راهکار سرزمین هوشمند

 به شناسه ملی 10103041468 شماره ثبت 266860 )با مسئولیت محدود(
از کلیـه صاحبـان سـرمایه شـرکت دعـوت مـی شـود، در تاریـخ  1400/08/30 
ساعت 10 صبح در محل دفتر اصلی شرکت به نشانی کارگر شمالی- خیابان 
شـانزدهم )فرشـی مقدم( – پارک علم و فناوری دانشـگاه تهران – سـاختمان 
شـماره سـوم شـرکت راه کار سـرزمین هوشـمند جهت تشـکیل مجمع عمومی 

فـوق العاده حضـور یابند.
دستور جلسه:  

1.تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت 
امـکان  بـا نامـه نمایندگـی معتبـر  حضـور نماینـدگان صاحبـان سـرمایه صرفـا 

پذیـر خواهـد بـود.
هیات مدیره شرکت راهکار سرزمین هوشمند ) با مسئولیت محدود (

وز
 نی

کار
 اف

س :
عک

برگزاری مانور پدافند 
غیرعامل مترو با حضور 

کارکنان امداد گاز اصفهان 
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان در مانور 
امــداد و نجــات کــه بــا محوریــت ســازمان قطار شــهری 
و مدیریــت بحــران اســتانداری با حضور فعــال کارکنان 
امــداد  شــرکت گاز اصفهــان برگــزار شــد، بــا تشــکر از 
پرسنل مرکز پیام و امداد خودرویی ادارات گاز مناطق 
1، 3 و 6 بــر اهمیــت آمادگــی پرســنل امــداد از لحــاظ 
جسمی و روانی و عکس العمل سریع ایشان در هنگام 
وقوع حوادث تاکید کرد و انجام آموزش های مســتمر، 
تســت های ورزشی و تمرین های امدادی )تست ایفرد، 

مسابقات امداد( را در طول سال ضروری دانست.
اســتان  گاز  شــرکت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
اصفهــان، مصطفــی علــوی در ادامــه گفــت: بــا توجه به 
بــرای  بــودن کشــور، داشــتن آمادگــی الزم  حادثه خیــز 
مقابله با حوادث طبیعی در کاهش آسیب ها، تلفات و 

خسارات بعد از آن بسیار حائز اهمیت است. 
او اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه محله محور بــودن این 
مانــور و همچنیــن به منظور انتقال آموزش های امدادی 
به ســطح جامعه و گســترش چتر آموزش همگانی، این 
شــرکت آمادگــی خــود را بــرای مشــارکت در مانورهــای 
دســتگاه های  بــه  خودرویــی  امــداد  آمــوزش  و  مشــابه 

اجرایی اعالم می کند. 
در پایــان مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان 
خاطرنشــان کــرد: ایــن مانــور با مشــارکت دســتگاه های 
عضــو شــورای هماهنگــی مدیریــت بحــران شهرســتان 
از جملــه جمعیــت هــالل احمر، ســازمان آتش نشــانی و 
خدمات ایمنی، ســازمان قطار شــهری، اورژانس، نیروی 
انتظامــی، ادارات آب، بــرق وگاز  به منظــور هماهنگــی 
بیشــتر بــرای امدادرســانی در زمــان وقــوع بحران ها و با 
حضــور مدیــر کل مدیریــت بحران اســتانداری، شــهردار 
منطقه 2 و 9، مدیر بحران شــهرداری و دیگر مســئوالن 

شهرستانی برگزار شد.

رئیس سازمان کشاورزی 
استان بوشهر:  مشکل 

 نخل داران فاریاب دشتستان

با تعیین حقابه برطرف می شود
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان بوشــهر 
اعالم کرد که مشــکل آب نخلداران و دیگر کشــاورزان 
روســتای رود فاریــاب از توابــع بخــش ارم شهرســتان 
دشتســتان بــا تامیــن حقابــه و اصــالح شــیوه آبیــاری 

برطرف می شود.
ایرنــا روابــط عمومــی ســازمان جهــاد  بــه گــزارش 
کشــاورزی اســتان بوشــهر دیــروز محمد تقــی منوچهری 
اعــالم کــرد: بخــش ارم دشتســتان یکــی از مناطــق مهم 
کشــاورزی اســتان اســت که به دلیل مدیریت نادرســت 
منابع آب از ســوی جهاد کشــاورزی، شــرکت آب و خود 

باغ داران با مشکالتی رو به رو شده است.
او اضافه کرد: قرار اســت 23 آبان نماینده شرکت 
سهامی آب منطقه ای و نماینده سازمان جهاد کشاورزی 
و نماینده منابع طبیعی در روســتاهای مورد نظر بخش 
ارم حضور پیدا کنند و با مدیریت بخشدار تمام مدارک 
و مســتنداتی کــه بــرای تشــکیل پرونــده صــدور پروانــه 

بهره برداری از آب چشمه الزم است جمع آوری شود.
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان بوشــهر 
تاکیــد کــرد: ســازمان جهــاد کشــاورزی نیــز بایــد حقابــه 
تمام نخیالت منطقه را مشخص تا اصالح شیوه آبیاری 
انجام و سیســتم آبیاری را از قرقابی فعلی به سیســتم 
تحت فشــار تبدیل کنیم. منوچهری تصریح کرد: تعاون 
روستایی و جهاد کشاورزی در منطقه حضور پیدا کنند 
و در هفتــه جــاری با حضــور باغ داران اقدام به تشــکیل 
گــروه )آب بــر( کننــد. او افــزود: مدیریــت توزیــع آب نیز 
بــه گــروه )آب بــر( داده شــود و کارهایی کــه در ارتباط با 
آبیاری نخیالت و مدیریت حقابه ها صورت می گیرد، به 

وسیله خود گروه آب بر انجام شود.
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان بوشــهر 
جهــاد  ســازمان  فنــی  دربخــش  مــا  همــکاران  گفــت: 
کشــاورزی، بررســی آب و خــاک را بــرای اجرای سیســتم 
آبیــاری تحــت فشــار انجام می دهند و اگــر برای این کار 
نیاز به استخر و پمپاژ و انتقال آب هست آمادگی الزم 
بــرای ایــن کار وجــود دارد تــا مشــکالت بخــش ســریع تر 
مرتفع شود. از سوی دیگر معاون حفاظت و بهره برداری 
شــرکت ســهامی آب منطقــه ای بوشــهر نیــز گفــت: چند 
پیشــنهاد برای حل مشــکل کم آبی بخش ارم وجود دارد 

برای آنکه مدیریت توزیع به خوبی انجام شود.
درخواســت  بــاغ داران  از  عباســی نژاد  عبدالطیــف 
کــرد: مســتندات و مــدارک خــود را بــرای صــدور پروانــه 
بهره بــرداری از چشــمه ارائــه دهنــد  تــا ســازمان جهــاد 
کشاورزی هم بتواند برای اصالح الگوی مصرف و تغییر 
شــیوه آبیاری کارهای مقدماتی را انجام دهد. او یادآور 
شد: ممکن است، نیاز به احداث استخری در باالدست 

باشد تا مدیریت بهتری بر مصرف آب داشته باشیم.

پیشرفت۴۰ درصدی 
ساخت راه در ۴۵ روستای 

خراسان شمالی 
مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای خراســان 
شــمالی از پیشــرفت 40 درصــدی پروژه های راهســازی 

45 محور روستایی استان خبر داد. 
جعفــر شــهامت دیــروز بــه ایرنــا اظهــار کــرد: ایــن 
پروژه هــای راهســازی در قالــب 22 قــرارداد و در تمامــی 

شهرستان ها جز گرمه در حال پیگیری است.
مدیــر کل راهــداری و حمل ونقل جاده ای خراســان 
شــمالی طول محورهای روســتایی در دســت ســاخت را 
۱۵۱ کیلومتــر دانســت. شــهامت بــا بیــان اینکــه اجــرای 
طرح هــای راهســازی در قالــب پکیــج، ســبب کــم شــدن 
تعــداد مناقصــات خواهــد شــد، گفــت: برای اجــرای این 
طرح هــا ۸۵۰ میلیــارد ریــال اعتبــار از منابــع اســتانی 
اختصاص یافته است.  او خاطرنشان کرد: امسال برخی 
پروژه ها از جمله پل کالته ســنجر، پل گراتی، آســفالت 
راه روســتایی شــور و برســتو در شهرســتان اســفراین 
بهره بــرداری می شــود. مدیــر کل راهــداری و حمل ونقــل 
افــزود: ســاخت محورهــای  جــاده ای خراســان شــمالی 
و  درشــیروان  نظرمحمــد  و  نظرعلــی  چپــه،  روســتایی 
راه روســتایی بیــرم آبــاد و جنجــال آباد-قــره چشــمه در 
فاروج هم امســال بهره برداری می شــود. شهامت، ابالغ 
اعتبارات با اســناد خزانه، کاهش توان مالی پیمانکاران 
اجــرای  مشــکالت  از   را  قیــر  دیرهنــگام  تخصیــص  و 

طرح های راهسازی روستایی استان عنوان کرد.  
او بــا خاطرنشــان کــردن افزایــش چشــمگیر قیمت 
قیــر و تخصیــص اســناد 2 و 3 ســاله بــرای تامین اعتبار 
اجــرای طرح هــای راهســازی گفت: این امــر هزینه تمام 
شــده انجام عملیات آســفالت را باال برده و ســبب بروز 

مشکالتی در حوزه پیمانکاری شده است.
مدیــر کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای خراســان 
شمالی افزود: در سال مالی جاری،  اعتبار ملی راه های 
روســتایی در قانون بودجه حذف شــده است؛ اما تالش 
داریم تا از ظرفیت های دیگر همچون بسیج سازندگی، 
بنیاد علوی، اعتبارات استانی راه روستایی، تهاتر بانکی 

و اعتبارات سفر رهبر معظم انقالب استفاده کنیم.  
خراســان شــمالی چهــار هــزار و ۶۵3 کیلومتــر راه 
روســتایی دارد که حدود ۴۴ درصد این راه ها آســفالت 

و باقی خاکی است.

۳۰۹۰ هکتار از عرصه های 
منابع طبیعی استان آذربایجان 

 غربی رفع تصرف شد
مدیــر کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری آذربایجان  
غربــی بــا بیــان اینکــه طــی شــش ماهه گذشــته 2832 
فقــره پرونــده در زمینه رفع تصــرف عرصه های ملی در 
اســتان تشــکیل شــده اســت، اعالم کرد که ســه هزار و 
۹0 هکتــار از عرصه هــای منابع طبیعــی نیز رفع تصرف 

شده است.
هادی قاسمی در گفت وگو با تسنیم با بیان اینکه 
چرای دام بیش از دو برابر ظرفیت مراتع استان است، 
اظهــار کرد: در اســتان بیش از هفــت میلیون واحد دام 
وجــود دارد کــه از مراتــع ملــی اســتفاده می کنند که این 

میزان 2.2 برابر ظرفیت عرصه های طبیعی است.
او بــا بیــان اینکــه ظرفیــت مراتــع و اراضــی ملی در 
اســتان بــرای چــرای دام حدود 3.2 میلیــون واحد دامی 
اســت، افزود: اگر بحران چرای بی رویه دام که بیش از 
ظرفیت مراتع است مدیریت نشود، در سال های آینده 

با مشکل جدی مواجه خواهیم شد.
مدیــر کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری آذربایجــان 
 غربــی عنــوان کــرد: یکــی از طرح هــا در ایــن زمینــه اخذ 
عــوارض چــرا اســت که ســهم اســتان دو میلیــارد و 9۰۰ 
میلیــون تومــان اســت و ۵۰ درصــد ایــن رقم شــامل ۱.۵ 

میلیارد تومان محقق شده است.
قاسمی با بیان اینکه، طی ۶ ماهه گذشته دو هزار 
و ۸32 فقــره پرونــده در زمینــه رفــع تصــرف عرصه های 
ملــی در اســتان تشــکیل شــده اســت، تصریــح کــرد: در 
این زمینه نیز سه هزار و 9۰ هکتار از عرصه های منابع 

طبیعی رفع تصرف شده است.
او تصریــح کــرد: در زمینه خلع یــد عرصه های ملی 
آذربایجان  غربی در شــش ماهه نخســت امســال ۱2۵۸ 
فقــره پرونــده تخلــف تشــکیل شــده کــه از ایــن تعــداد 
پرونــده 2۴۶2 هکتــار عرصــه ملــی منابــع طبیعــی خلــع 
یــد شــده اســت. مدیــر کل منابــع طبیعــی آذربایجــان  
غربــی بیــان کــرد: ۱۰۰ درصــد مراتــع آذربایجــان  غربــی 
شناسنامه دار و دامداران مجاز به استفاده از این مراتع 
نیز مشخص شده اند و یکی از برنامه های مهم اداره کل 
منابــع طبیعــی و آبخیزداری اجــرای طرح های مرتع داری 
تلفیقی با هدف ایجاد فشار کمتر به اراضی ملی است.
میلیــون  دو  آذربایجــان   غربــی  گفــت:  قاســمی 
و ۶۶۸ هــزار هکتــار مرتــع و بیــش از ۱۰۱ هــزار هکتــار 
عرصــه جنگلــی دارد کــه ایــن آمــار بیانگــر آن اســت کــه 
عرصه هــای طبیعــی اســتان بــه دو میلیــون و 7۶9 هــزار 

هکتار می رسد.
جملــه  از  غربــی  آذربایجــان   کــرد:  تصریــح  او 
استان های غنی در حوزه منابع طبیعی است و بیش از 
دو میلیــون و 7۵۰ هــزار هکتــار معــادل 27 هزار و ۵۰۰ 

کیلومتر مربع عرصه ملی در این استان وجود دارد.
مدیــر کل منابــع طبیعــی آذربایجــان  غربــی افزود: 
اســتفاده از ظرفیت های گردشــگری طبیعــی، زنبورداری 
و ســایر شــغل های جایگزین نظیر زراعت چوب، احیای 
رویشــگاه های گیاهــان دارویــی، از جملــه اقدامات برای 
همراهــی بهره برداران به منظور صیانت از مراتع اســتان 
اســت. قاســمی تصریــح کــرد: امســال در مقایســه بــا 
شناســایی ۱۶7 هــزار و 73۰هکتــار ذخیــره گاه مرتعــی 
اقدام شــده که گام اساســی در راســتای افزایش ســرانه 
فضــای ســبز اســتان اســت و اکنــون کمتــر از میانگیــن 
کشوری قرار دارد. او در خصوص رویشگاه های گیاهان 
داروئــی در آذربایجــان  غربی بیان کرد: ســهم اســتان در 
زمینه  گیاهان دارویی دو  هزار و ۵۰۰ هکتار اســت که 

امیدواریم به این امر مهم دست پیدا کنیم.

اخبـــــــــــــــــار

توانمندی هــای  از  بــاغ  چهــار  فرمانــدار 
باالی این شهرستان برای تبدیل به 2 منطقه 
مهــم اقتصــادی و کشــاورزی صــادرات محــور 
خبر داد و به دســتگاه های اجرایی ذی ربط و 
بخــش خصوصی توصیه کرد برای تحقق این 

مهم وارد صحنه شوند.
قدرت الــه شــمیرانی دیــروز در گفت وگــو 
بــا ایرنــا بــا یــادآوری ظرفیت هــای چهارباغ در 
عرصه کشاورزی گفت: ۱۵ هزار هکتار اراضی 
کشــاورزی حاصلخیــز و بیــش از ۱2۰ گلخانــه 

در این شهرستان وجود دارد.
او افــزود: بــا تبدیــل چهارباغ بــه منطقه 
اقتصــاد کشــاورزی و ایجــاد و توســعه صنایــع 
صــادرات  از  حاصــل  ارزآوری  تبدیلــی، 
محصوالت زراعی و گلخانه ای این شهرســتان 
ســهم اســتان البرز در رونق اقتصاد کشــور را 

افزایش خواهد داد.
فرمانــدار چهارباغ با اعالم فعالیت 3۸۰ 
تولیــدی در چهاربــاغ گفــت:  واحــد  و  کارگاه 
دسترسی این واحدهای تولیدی به فرودگاه و 
راه های اســتراتژیک، راه آهن و ســردخانه های 
متعدد زمینه ارتقای شهرستان در صادرات را 

فراهم کرده است.
از  چهاربــاغ  افــزود:  شــمیرانی 
توانمندی های الزم برای تبدیل به یک منطقه 
ویــژه اقتصــادی برخــوردار اســت و  ایــن مهــم  

می تواند بســتر را برای ایجاد پنج هزار شــغل 
جدی در این شهرستان  فراهم کند.

او در ادامــه از چهاربــاغ بــه عنــوان مهــد 
گل پامچــال نــام بــرد و گفت: این شهرســتان 

مســتعد جذب توریسم کشاورزی، گردشگری  
و ورزشی است.

اســتاندار هرمــزگان احــداث تلــه کابین 
دریایی از جزیره قشم به هنگام را یکی دیگر 
از طرح هــای مورد مطالعه بخش گردشــگری 
عنــوان و اعــالم کرد که اکنــون مطالعه اولیه 
این طرح انجام شــده و الزم اســت این طرح 
 به صــورت ملــی مــورد حمایــت و پشــتیبانی

قرار گیرد.
مهــدی دوســتی در نشســت بــا اعضــای 
کمیســیون فرهنگی مجلس شــورای اســالمی 
بــا بیان اینکه بخش دولتی می تواند به عنوان 
پروژه هــای  پیونددهنــده خــرده  و  حمایت گــر 

گفــت:  کنــد،  عمــل  اســتان  جزایــر  در  کالن 
اقتصــادی  بــزرگ  مجموعــه  یــک  بــا  تاکنــون 
بــرای راهبــری اولیــه این مجموعه گردشــگری 

مذاکره هایی انجام شده است.
او تصریــح کــرد: بــا راه انــدازی ایــن طــرح 
ملــی گردشــگری در جزایــر اســتان، می تــوان 
به ویــژه  و  داخلــی  گردشــگران  از  بخشــی 
کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس را کــه بــرای 
دیگــر  بــه  تفریــح  یــا  فراغــت  اوقــات  گــذران 
کشورهای همسایه سفر می کنند، جذب کرد.
استاندار هرمزگان با یادآوری برنامه های 

در دست اقدام حوزه گردشگری در هرمزگان 
گفــت: نخســتین برنامــه کوتاه مــدت در ایــن 
حــوزه، بهره بــرداری از ظرفیــت جــام جهانــی 
2۰22 قطــر اســت که ســه هکتــار زمین و 2۰ 
میلیــارد تومــان اعتبــار از ســوی شــورای عالی 
مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی بــرای احــداث 
کمــپ به منظــور جذب بخشــی از تماشــاگران 

جام جهانی هدف گذاری شده است.
دوســتی افــزود: موقعیــت چهــار جزیــره 
قشــم، هرمــز، الرک و هنــگام، ظرفیــت ایجاد 
یــک مجموعــه گردشــگری بــه هــم پیوســته را 

دارد و دریــا می توانــد به عنــوان بخــش مهمــی 
از ظرفیــت گردشــگری مبتنــی بر اکوتوریســم 

باشد.
او در بخــش دیگــری از ســخنان خود در 
ایــن نشســت، با بیان اینکــه در مقطع کنونی 
بــا اســتفاده از خــرده بازارهــای محلــی امکان 
بازاریابــی و فــروش صنایــع دســتی در ســطح 
وســیع وجــود نــدارد، گفــت : بــا اســتفاده از 
اقتصاد اشــتراکی می تــوان محصوالت تولیدی 
صنایع دســتی اســتان را بــه بازارهای هدف و 

فروشگاه های بزرگ مصرف هدایت کرد.

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی استان 
امنیــت  قــرارگاه  راه انــدازی  دربــاره  فــارس 
غذایی تاکید کرد که اخذ مجوز قیمت گذاری 
از مســئوالن ذی ربــط بایــد اولین درخواســت 
قــرارگاه امنیــت غذایی باشــد؛ چراکــه کنترل 
قیمــت محصــوالت کشــاورزی از اهــداف این 

قرارگاه است.
بــه گزارش روابط عمومی ســازمان جهاد 
کشاورزی استان فارس دیروز احمد طمراسی 
در اولیــن نشســت »قــرارگاه امنیــت غذایــی 
اســتان فــارس« افــزود: تامین امنیــت غذایی 
جــزو وظایــف و ماموریــت ذاتــی وزارت جهــاد 
کشــاورزی است، اما راه اندازی قرارگاه امنیت 
غذایــی، نشــان می دهــد کــه اهمیــت موضوع 
فراتر از شــرح تکلیف معمول اســت و نیاز به 

یک اقدامات خاصی دارد.
او گفــت: برنامه ریــزی و مدیریــت اجرای 
الگــوی کشــت بــا هدف تنظیــم بــازار از جمله 

برنامه های این قرارگاه است.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان 
تصمیمــات  »بــا  شــعار  کــرد:  اظهــار  فــارس 
امــروز بایــد آینده را ترســیم کرد« ذات بخش 
کشــاورزی اســت و بایــد رمــز قــرارگاه امنیــت 

غذایی باشد.
مــدل  ترســیم  ضــرورت  بــر  طمراســی 
اجرایــی برای قرارگاه امنیــت غذایی نیز تاکید 
کرد و افزود: ظرفیت تولید  در اســتان فارس 
و استان های همجوار و قیمت محصول عالوه 
 بــردر بازارهــای اســتان به صــورت منطقه ای و 
کشوری در این قرارگاه باید به صورت مستمر 

پایش شود.
او بــا بیــان اینکــه ذخایــر اســتراتژیک و 
میــزان نیــاز اســتان فــارس از اطالعــات مــورد 
نیــاز قرارگاه امنیت غذایــی به منظور مدیریت 
بحــران اســت، بیــان کــرد: بــا هــدف مدیریــت 
مصــرف  زمان بنــدی  جــدول  بــه  هوشــمند 
محصــوالت کشــاورزی نیازمندیــم تــا اوضــاع 
رصــد  قابــل  پرمصــرف  زمان هــای  از  معمــول 

باشد.

 پایداری امنیت غذایی

در گرو برنامه ریزی
مدیر کل تعاون روســتایی استان فارس 
به منظــور  کــرد:  تاکیــد  جلســه  ایــن  در  نیــز 

بایــد  غذایــی  امنیــت  پایــداری  بــه  دســتیابی 
قبــل از تولیــد تــا رســیدن محصــول به دســت 

مصرف کننده برنامه ریزی داشته باشیم.
هدایت الــه رحیمی با بیــان اینکه در این 
برنامه ریــزی کارشناســان کشــاورزی مدیریت 
تولیــد را برعهده دارند، تصریح کرد: اطالعات 
بــه روز  بــا حساســیت و دقــت  بایــد  و آمــار 
رســانی شــود تــا در آینده نگری نتایــج الزم را 

به دست آوریم.
جانشــین فرمانده قرارگاه امنیت غذایی 
اســتان فــارس بــا بیــان اینکــه در این قــرارگاه 
باید چرخه تولید تا مصرف را تجزیه و تحلیل 
شــود، اظهــار کــرد: در زمینه کنتــرل قیمت به 
کمک اتاق اصناف کشاورزی و سازمان صمت 

نیاز است.

منطقــه ای  آب  شــرکت  مدیرعامــل   
خراســان جنوبــی بــا ابــراز نگرانــی از افزایش 
برداشــت از منابــع آب زیرزمینــی بــه دلیــل 
تغذیــه دشــت های  کاهــش  از  خشکســالی، 

استان به دنبال کاهش بارندگی خبر داد. 
ســعید ســروری دیــروز در گفت وگــو بــا 
ایرنــا افــزود: کاهــش بارندگــی  و روان آب هــا، 
افــت ورودی ســدها در نتیجــه کاهــش حجــم 
مخــازن ســدها را به دنبــال داشــته و بــا توجه 
بــه اینکــه مصــارف آب اســتان بــه منابــع آب 
زیرزمینــی اتــکا دارد، برداشــت بیش از حد از 
ایــن منابع، دشــت های خراســان جنوبــی را با 

کسری مخزن مواجه کرده است.
خشکســالی  دلیــل  بــه  کــرد:  اظهــار  او 
شــدید و اضافه برداشــت از منابع آبی استان 
متوســط افت ســطح آب هــای زیرزمینی از 2۱ 

سانتی متر به 2۵ سانتی متر رسید.
منطقــه ای  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
خراســان جنوبی گفت: بیشــترین افت سطح 
)اول  گذشــته  آبــی  ســال  در  زیرزمینــی  آب 
مهــر ۱399 تــا پایــان شــهریور ۱۴۰۰( مربــوط 
بــه دشــت خضری جنوبی با 99 ســانتی متر و 
بعــد از آن بیشــترین افــت در دشــت ســده و 
چاهک موسویه شمالی به ترتیب با 9۶ و ۵۸ 

سانتی متر به ثبت رسیده است.
ســروری افزود: کســری مخزن منابع آب 
زیرزمینــی اســتان در ســال آبــی ۱۴۰۰- ۱399 
نســبت بــه ســال قبــل از آن 2۴ درصــد رشــد 
داشــت و در ایــن مــدت کســری مخــزن منابع 
آب زیرزمینــی از ۱۰۱ میلیــون متــر مکعــب بــه 

۱2۵.2۵ میلیــون متــر مکعــب افزایــش یافته 
است.

او گفت: بیشــترین کســری مخزن منابع 
آبــی را در دشــت ســرایان بــا ۱۶ میلیــون متــر 
مکعــب و دشــت بشــرویه بــا ۱۴ میلیــون متــر 

مکعب داشته ایم.
آب  شــرکت  مدیرعامــل  ادامــه  در 
اینکــه  بیــان  بــا  منطقــه ای خراســان جنوبــی 
مواجــه  کم آبــی  بحــران  بــا  خراســان جنوبــی 
اســت، اضافه کرد: امیدواریــم با اجرای دقیق 
و به موقع ســند ســازگاری با کم آبی اســتان و 
صرفه جویــی در بخش های مختلف بتوانیم از 

این بحران با کمترین آسیب عبور کنیم.
ســروری گفت: اجرای ســند ســازگاری با 
کم آبی بیشترین نقش را در مدیریت مصرف 
آب اســتان دارد کــه متاســفانه اجــرای آن از 

برنامه مصوب ساالنه عقب است.
او بیــان کــرد: ســاالنه بایــد در مجمــوع 
بــا  ســازگاری  ســند  اجــرای  در  درصــد   ۱۴.3
کم آبــی خراســان جنوبــی پیشــرفت فیزیکــی 
داشــته باشــیم کــه براســاس آمــار ارائه شــده 
از ســوی دســتگاه های اجرایی در ســال ۱399 
کل پیشرفت فیزیکی این سند ۶ درصد بود و 

۸.3 درصد از برنامه عقب هستیم.
منطقــه ای  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
خراســان جنوبــی افــزود: اکنــون از ۱3 هــزار و 
۵99 منبــع آبــی در اســتان خراســان جنوبــی 
2۸ درصد آن ها را چاه ها و چشمه ها تشکیل 
می دهنــد و اگــر ثبــات و پایــداری می خواهیــم 
بایــد تناســب بیــن دخــل و خــرج آبی خــود را 

افزایش برداشت از منابع آب زیرزمینی خراسان جنوبی 
رعایت کنیم.

اضافــه  هرچــه  کــرد:  تصریــح  ســروری 
زیرزمینــی  آب  منابــع  از  بیشــتری  برداشــت 
داشــته باشــیم، کیفیــت آب اســتحصالی هــم 

کاهش می یابد.
او اعــالم کــرد: 3۵ محــدوده مطالعاتی در 
این استان داریم که از این تعداد، ۱۸ محدوده 
ممنوعــه، هشــت محــدوده مطالعاتــی ممنوعــه 

بحرانی و 9 محدوده آزاد است.
در پایان مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای 
بیشــترین  اینکــه  بیــان  بــا  جنوبــی  خراســان 

مصــرف آب خراســان جنوبــی بــا 9۵ درصــد در 
بخــش کشــاورزی اســت، افزود: بیش از ســایر 
بخش هــا، بخــش کشــاورزی می توانــد مــا را در 
جبــران ایــن کســری مخــزن و عبــور از بحــران 

کم آبی کمک کند.
ســند ســازگاری با کم آبی خراسان جنوبی 
پایلــوت  طــرح  عنــوان  بــه   ۱39۸ مــرداد   2۶
کشــوری نخســتین بار در نشست شورای عالی 
آب تصویب و از سوی وزارت نیرو ابالغ شد که 
به دلیل خشکســالی شــدید و کرونا یک سال با 

تاخیر یعنی از سال گذشته اجرایی شد.

 رئیس سازمان کشاورزی فارس: مجوز قیمت گذاری

برای قرارگاه امنیت غذایی استان ها صادر شود
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از کرامات شیخ ما این است
راضیه حسینی

روزی شیخی بلندمرتبه و رفیع درجه، از آن مدل ها 
کــه وقتــی در مجلســی وارد می گشــت او را بــر صــدر 
می نشــاندند و هــر چــه می گفــت بــه گوش جــان نیوش 
حکایتــی  می کردنــد، 
حاضــران  کــه  گفــت 
جملگی گریبان بدریدند 
چاک چــاک  جامــه  و 
کــرده و به بیابــان همی 

دویدند.
بــاالی  بــر  شــیخ 
بــه  و  رفــت  مجلــس 
جماعــت گفــت: »هــان 
ای بزرگان بالد. آیا خبر دارید که ما، در قلب مردم چه 

جایگاهی داریم؟«
یکی از شــیوخ پایین رده، دســت خویش باال برد و 
گفت: »بلی بزرگوار. همین دیروز که صفحه اینستاگرام 
خــود را گشــودیم دیدیــم تعــداد کثیــری درخواســت در 
دایرکت مــان آمــده. کنجــکاوی بــر مــا مســتولی شــد و 
چندتایــی را بــاز نمودیــم. در همان لحظــات اولیه امر بر 
ما مشــتبه شــد کــه نه تنها در قلب، بلکــه در لوز المعده 

مردم هم جایی نداریم.«
شــیخی دیگــر بلنــد شــد و گفــت: »ای باقلــوا، ای 
قطاب، ای شیرین ســخن که جایت جز بر صدر مجلس 
نیســت. ای فخــر بهارســتان، لطفــاً خاطرتــان را مکــدر 
نکنیــد. ما نیز از این دســت خزعبــالت در توئیترمان هر 
روزه نیوش می کنیم. اصالً قلب این رعیت چه اهمیتی 
دارد؟ آنها صالح خویش ندانند و به همین خاطر جایی 
برای مان حتی در جزایر النگرهانس هم قائل نیستند.«
شیخ لبخندی ملیح بر لب نشاند و گفت: »خموش 
باشــید تــا ماجرایــی برای تــان روایت کنم. شــب گذشــته 
چهره خود پوشــاندیم و به یکی از تماشــاخانه های شهر 
روانه گشــتیم. جمعیتی فراوان گرد هم آمده و در حال 
دیــدن نمایشــی بودنــد کــه داشــت ما را نشــان مــی داد. 
جملگی دست  زنان و هوراکشان مشغول دیدن بودند و 
حتــی یکی چندتا ســوت بلبلی هم برای مــان زد. به واقع 
خــود نیز نمی دانســتیم با چنین اقتــداری در قلب مردم 

نشسته ایم و این قدر هواخواه ما هستند.«
یکــی از امیــرزادگان که از قضای روزگار در مجلس 
هــم جایگاهــی داشــت بلنــد شــد و گفــت: »ای شــیخ، 

نمایش در چه ژانری بود؟«
شــیخ گفــت: »نمی دانیــم. مــا فقط لختــی در آنجا 
تــرک  بیــم شناســایی، ســریع محــل را  از  ایســتادیم و 
کردیم. ولی هر چه بود مردم بســی شــادمان و مســرور 
بودنــد و حتــی تعــدادی شــکم های خــود را گرفتــه و از 
فــرط خنــده بــر زمین افتــاه بودند. ای بــزرگان ببینید که 
مــا چقــدر بیــن مــردم محبوبیم کــه این قدر مایه شــادی 
و سرورشــان هســتیم و تنهــا بــا شــنیدن نام مــان گل از 

گل شان می شکفد.«
بعــد از شــنیدن ایــن روایــت، جملگی حاضــران در 
مجلس در حال دریدن گریبان و سرگذاشــتن به بیابان 
بودنــد کــه عالمــی از میان شــان گذشــت و زمزمه کنــان 
گفــت: »از کرامــات شــیخ مــا این اســت/ غــوره را دید و 

گفت انگور است«
حکایــت بــه زبــان ســاده و مختصر از زبــان یکی از 

متولیان امر: »عمق اقتدار ما در قلب مردم است.«
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در سایت روزنامه بخوانید:

شــیوع کرونــا بســیاری از کســب و کارهــا را 
بــه حالت تعطیل یا نیمــه تعطیل درآورد، اما پس 
از گذشــت حــدود ۲۱ مــاه از شــیوع ایــن بیمــاری، 
با تســریع در روند واکسیناســیون، وضع بازار کار 

در حال بازگشت به اوضاع قبل از کرونا  است.
کرونــا  ویــروس  شــیوع  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
موســوم به »کووید-۱۹« نه تنها در ایران بلکه در 
کل جهــان باعــث مختــل شــدن کســب و کارهــا و 
ایجــاد بحران شــد و به دنبــال آن کاهش تولید و 

مشکالت اقتصادی به وقوع پیوست.
شرایط در حال حاضر با کنترل این ویروس 
و سرعت بخشیدن واکسیناسیون مردم به سمت 
عادی شدن و بازگشت به شرایط قبل از فراگیری 
ایــن پاندومــی در حرکــت اســت هرچنــد کــه تــا 
رســیدن به وضع مطلوب، به مدت زمان بیشتری 

نیاز است.
بــا افزایش رونــد واکسیناســیون و خو گرفتن 
مردم با دستورالعمل های بهداشتی، کسب و کارها 

و مشاغل در مسیر راه اندازی قرار گرفته اند.
بررســی نتایــج طــرح آمارگیــری نیــروی کار در 
بهــار ۱۴۰۰ نیــز مهــر تاییــدی بــر ایــن امــر اســت که 
بــازار کار بــه ســمت قبــل از شــیوع کرونــا در حــال 
بازگشــت اســت.  در این طرح آمارگیری به صورت 
نمونه ای با مراجعه به افراد ۱۰ ساله و بیشتر از ۶۰ 
هــزار و ۶۴۸ خانــوار در مناطق شــهری و روســتایی 
۳۱ اســتان کشــور اجرا می شــود؛ همچنین در این 
طــرح بــه بررســی و مقایســه نتایج ســه دوره یعنی 
بهار ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ پرداخته شــده اســت تا 
تاثیــرات ایــن بیماری بر بازار اشــتغال ایران به نحو 

دقیق تری مورد ارزیابی قرار گیرد.
اطالعــات بــازار کار کشــور از ســال ١٣٧٦ از 
از ویژگی هــای اشــتغال و  طریــق طــرح آمارگیــری 
بیــکاری خانوار بدســت می آمــد که به منظور بهبود 
کیفیــت و انطباق بیشــتر با مفاهیــم بین المللی به 
ویــژه ســازمان بین المللــی کار، مــورد بازنگــری قرار 
گرفــت تــا به صــورت طرح فعلی و بــا عنوان »طرح 

آمارگیری نیروی کار« به اجرا در آید.
ایــن طــرح اولین بار در ســال ١٣٨٤ آغاز شــد 
و از آن زمــان تاکنــون در مــاه میانــی هر فصل اجرا 
شــده اســت.  این طرح با هدف شناخت ساختار و 
وضــع جــاری نیــروی کار کشــور و تغییــرات آن اجرا 
می شــود. این هدف از طریق »برآورد شــاخص های 
فصلــی و ســاالنه  نیــروی کار در ســطح کل کشــور 
و اســتان ها«، »بــرآورد تعــداد ســاالنه در ســطح 

کل کشــور و اســتان ها«، »بــرآورد تغییــرات فصلی 
و ســاالنه  شــاخص های نیــروی کار در ســطح کل 
کشــور« و »بــرآورد تغییــرات ســاالنه  شــاخص های 

نیروی کار در سطح استان ها« تامین می شود.

افزایش ۴۱.۴ درصدی نرخ 
مشارکت اقتصادی

در این طرح آمارگیری، بررسی نرخ مشارکت 
بهــار  در  بیشــتر  و  ســاله   ۱۵ جمعیــت  اقتصــادی 
۱۴۰۰ نشــان می دهــد کــه ۴۱.۴ درصــد جمعیت در 
ســن کار از نظــر اقتصادی فعــال بوده اند؛ یعنی در 
گروه شــاغالن یــا بیکاران قــرار گرفته اند. همچنین 
نتایــج نشــان می دهــد که نــرخ مشــارکت اقتصادی 
در بین مردان و زنان به ترتیب برابر ۶۹.۱ درصد و 

۱۳.۷درصد است.
بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی 
کل کشــور نشــان می دهد که این شاخص، نسبت 
بــه فصــل مشــابه در ســال گذشــته،  ۰.۴ درصــد 
نشــان دهنده  خــود  کــه  اســت  داشــته  افزایــش 
بازگشــت بخشــی از نیــروی کار بــه بــازار اســت اما 
هنوز با نرخ مشارکت اقتصادی در بهار ۱۳۹۸)قبل 
از شــیوع بیمــاری( کــه ۴۴.۷ درصــد بــوده اســت 
فاصله مشهودی دارد ضمن اینکه با بهبود شرایط، 

وضع مناسبی خواهیم داشت.
بــر اســاس ایــن طــرح، از لحــاظ جمعیتــی در 
فصــل بهــار امســال نســبت به فصل مشــابه ســال 
قبل حدود ۵۰۰ هزار نفر به بازار کار وارد شده اند 
)بازگشــته اند( امــا قابــل تامــل اســت کــه جمعیــت 
فعــال در بهــار ۱۴۰۰ نســبت بــه بهــار ۱۳۹۸ هنــوز 

حدود یک میلیون و پانصد هزار نفر کمتر است.
نفــر  هــزار   ۶۰۰ حــدود  گــزارش،  ایــن  طبــق 
جمعیت مردان به بازار کار وارد شده اما در مقابل 
حــدود ۱۰۰ هــزار زن از بــازار کار خــارج شــده اند، 
درســت اســت که بــا فروکش کردن بیمــاری کووید 
۱۹، عــادی شــدن بــازار کار و بازگشــایی بســیاری از 
کسب و کارها با توجه به نوع مسئولیت ها مردان 
به بازار کار بازگشــته اند اما بازار کار زنان همچنان 

با رکود مواجه است.
 امــا از منظــر دیگری که به این شــاخص نگاه 
کنیــم، در مقایســه بــا بــازار کار کشــورهای دیگــر و 
مقایسه شاخص های بین المللی، مالحظه می شود 
کــه یکــی از معضل هــای بــازار کار کشــور مــا پاییــن 
در  اســت  زنــان  اقتصــادی  مشــارکت  نــرخ  بــودن 
حالــی کــه این نــرخ برای مــردان با متوســط جهانی 

آن همخوانــی دارد، امــا بــرای زنــان دارای تفــاوت 
قابل مالحظه اســت. به عبارت دیگر برای داشــتن 
اقتصادی پویا و بازار کاری پر رونق باید بر روی رفع 

معضل حضور زنان در بازار کار متمرکز شد.
 اشتغال ۳۷.۷ درصد

 از جمعیت در سن کار
بررســی نســبت اشــتغال جمعیت ۱۵ ساله و 
بیشــتر در بهــار ۱۴۰۰، بیانگــر آن اســت کــه ۳۷.۷ 
درصد از جمعیت در ســن کار )۱۵ ســاله و بیشــتر( 
شاغل بوده اند. این شاخص در بین مردان بیشتر 
از زنان و در نقاط روســتایی بیشــتر از نقاط شهری 
بوده اســت. هر چند در بهار ۱۴۰۰ نســبت به بهار 
۱۳۹۹، بــازار اشــتغال از رونــق بیشــتری برخــوردار 
بــوده امــا هنــوز بــه پویایــی بهــار ۱۳۹۸ بازنگشــته 
اســت بدین نحو که در بهار امســال نسبت به بهار 
ســال گذشــته بیــش از ۷۰۰ هــزار نفر بــه جمعیت 
شــاغل افــزوده شــده و نســبت اشــتغال بــه میزان 
۰.۸ درصد افزایش یافته اســت اما نسبت اشتغال 
در بهــار ۱۴۰۰ بــه میــزان ۲.۱ درصد نســبت به بهار 

۱۳۹۸ کمتر است.
بــه  نســبت  بهــار ۱۴۰۰  در  اشــتغال  نســبت 
بهــار۱۳۹۹  بــرای مــردان ۲.۱ درصــد و در هــر یــک 
از مناطــق شــهری و مناطــق روســتایی ۰.۸ درصــد 
افزایــش یافته اســت در حالی که نســبت اشــتغال 

زنان در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته به 
میزان ۰.۷ کاهش یافته است.

بــر اســاس ایــن گــزارش، ارزیابــی جمعیــت 
شاغل به تفکیک گروه های عمده فعالیت بیانگر 
بــا ۴۸.۸ درصــد  کــه بخــش خدمــات  اســت  آن 
بیشــترین ســهم اشــتغال را بــه خــود اختصــاص 
داده اســت و بخش هــای صنعت بــا ۳۳.۲ درصد 
و بخــش کشــاورزی بــا ۱۷.۹ درصــد در رتبه هــای 

بعدی قرار دارند.
بخــش  شــاغل  جمعیــت  اســاس،  ایــن  بــر 
کشــاورزی بیــش از ۱۴ هــزار نفــر نســبت بــه بهــار 
ســال گذشــته کاهــش یافته که معــادل ۰.۳ درصد 
رشد منفی است و با توجه به شرایط جوی امسال 
در مقابــل ســال گذشــته و خشکســالی امســال و 

بارش های بهار ۱۳۹۹ قابل پذیرش است.
بررسی جمعیت بخش های صنعت و خدمات 
نیــز نشــان مــی دهــد در بهار۱۴۰۰ نســبت بــه بهار 
۱۳۹۹ بــه ترتیــب بــه میــزان ۵۸۱ هــزار نفــر و ۱۴۷ 
هــزار نفــر افزایش یافته اند به عبارت دیگر جمعیت 
بخش های صنعت و خدمات در این فصل نســبت 
به فصل مشابه سال گذشته به ترتیب معادل ۰.۸ 

درصد و ۱.۳ درصد رشد مثبت داشته اند.
عمــده  گــروه   ۲۲ از  گــزارش  ایــن  طبــق 
فعالیت های اقتصادی، ۱۲ گروه فعالیتی با افزایش 
جمعیت شــاغل در بهار ۱۴۰۰ نسبت به بهار۱۳۹۹ 

مواجه شــده اند و ۹ گروه  فعالیتی کاهش شاغالن 
را در دوره مــورد بررســی تجربــه کرده انــد. بــر ایــن 
اســاس بیشــترین میــزان افزایــش جمعیت شــاغل 
مربوط به گروه ســاختمان و تولید صنعتی ســاخت 
بــه رشــته  اســت. بیشــترین کاهــش نیــز مربــوط 
بــه  مربــوط  فعالیت هــای  و  آمــوزش  فعالیت هــای 
ســالمت انســان و مددکاری اجتماعی است که این 
نیز خود شاهدی بر کاهش تاثیر بیماری کووید ۱۹ 

بر بازار کار کشور است.
بررسی نتایج طرح آمارگیری نیروی کار نشان 
می دهــد کــه در فصــل بهــار ســال جاری حــدود ۲۶ 
میلیون نفر از جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر از قابلیت 
مشارکت برخوردار بوده اند، امسال نسبت به بهار 
گذشــته حــدود ۵۰۰ هــزار نفــر به جمعیــت مذکور 
افــزوده شــده، امــا از ســوی دیگــر نســبت بــه بهــار 
۱۳۹۸ بیــش از یــک میلیــون و ۴۹۰ هزار نفر از آن 

کاسته شده است.
طبــق آخریــن آمار از ســوی وزارت تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی، حــدود ۲.۴ میلیــون نفــر بیکار و 
۲.۲ میلیــون نفــر دارای اشــتغال ناقص یــا ناپایدار 
هســتند، همچنیــن حــدود ۲ میلیون نفــر ناامید از 
یافتــن کار در کشــور داریم که جــزو جمعیت فعال 
نیســتند. طبــق آمارهــا، ۹.۷ میلیــون نفــر نیــز بــا 
اشــتغال کــم درآمــد روبــرو هســتند و ۴.۵ میلیون 
نفر دارای اشتغال غیر رسمی بوده و بیمه ندارند.

راه  وزیــر  ســاختمان  و  مســکن  معــاون 
و شهرســازی بــا بیــان اینکــه تهرانی هــا فقــط 
می توانند در شهرهای جدید پرند، هشتگرد و 
ایوانکی در قالب نهضت ملی مســکن ثبت نام 
کننــد، گفــت که امــکان ثبت نام مــردان مجرد 

باالی۴۵ سال هم در این طرح فراهم شد.
محمــود محمــودزاده در گفت وگــو بــا ایرنا 
دربــاره اینکه تهرانی ها در کدام شــهرها امکان 
ثبت نــام دارند، گفت: امکان ثبت نام تهرانی ها 
البتــه  کــه  اســت  فراهــم  در شــهرهای جدیــد 
پردیس در طرح نهضت ملی مســکن مشارکت 

داده نشده است.
ادامــه داد: در شــهر جدیــد پردیــس  وی 
ظرفیــت جدیــد وجــود نــدارد و فقط توانســتیم 
در دوره اول ثبت نام مســکن ملی در این شــهر 
متقاضــی بپذیریــم. امکان ثبت نــام اکنون فقط 
در شــهرهای جدیــد پرنــد، هشــتگرد و ایوانکی 

فراهم است.
راه  وزارت  ســاختمان  و  مســکن  معــاون 
و شهرســازی گفــت: خبــر خــوب این اســت که 
مبلــغ تســهیالت ۴۵۰ میلیــون تومانــی نهضت 
ملی مسکن را عالوه بر اینکه به متقاضیان در 
شهرهای جدید تخصیص می دهیم، به صورت 

خود مالک هم پرداخت می کنیم.
وی توضیــح داد: یعنــی اگــر قصــد خریــد 
باشــید  داشــته  را  تهــران  در  مســکونی  واحــد 
همیــن مقدار تســهیالت بــه پروژه هــای درحال 
خریــداران  و  می شــود  واگــذار  نیــز  ســاخت 

می توانند از این فرصت اســتفاده کنند.
بــه گفتــه معــاون وزیــر راه، »خودمالک« 
یعنی تســهیالت برای ســاخت به ســازنده داده 
می شــود و بــه نــام خریــدار فــروش اقســاطی 
می شــود. بر این اساس عالوه بر انبوه سازان، 
ســازندگان در بافت فرسوده و سایر بافت های 

شهری نیز این تسهیالت را دریافت می کنند.
دریافــت  بــرای  افــزود:  محمــودزاده 
تســهیالت جدید مســکن الزم نیســت که حتما 

ساخت و ساز در شهرهای جدید باشد.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی گفــت: بــا 
تدبیری که اندیشیده شده است بخش زیادی 
از متقاضیــان مســکن در داخــل بافــت شــهرها 
هم می توانند از این فرصت استفاده کنند و با 
اســتفاده از تســهیالت ۴۵۰ میلیونی شروع به 

ساخت و ساز کنند.

 مجردهای جدیدی 
که امکان ثبت نام در طرح 

مسکن را دارند
معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و 
امــکان ثبت نــام  دربــاره  شهرســاری همچنیــن 

گروه هــای جدیــد مجــرد در طــرح نهضــت ملــی 
دولــت  هیــات  موافقــت  بــا  گفــت:  مســکن، 
مــردان مجرد باالی ۴۵ ســال هــم می توانند در 

سامانه»ثمن« ثبت نام کنند.
وی توضیــح داد: با این حال ثبت نام برای 
سایر مجردها مشروط است، به این شکل که 
سایر مجردها اکنون می توانند در طرح نهضت 
ملــی ثبت نــام کننــد امــا هنــگام تحویــل واحــد 

مسکونی حتما باید متاهل باشند. 
راه  وزیــر  ســاختمان  و  مســکن  معــاون 
وشهرســازی گفــت: بر این اســاس اکنــون پنج 
گــروه شــامل خانم هــای باالی ۳۵ ســال، افراد 
دارای معلولیت باالی ۲۰ سال، نخبگان علمی، 
مــردان مجرد باالی ۴۵ ســال و بیماران خاص، 
بــدون داشــتن شــرط تاهــل می تواننــد در طرح 

نهضت ملی مسکن ثبت نام کنند.
بــه گزارش ایرنا، قرار اســت چهار میلیون 

 نامه 68 اقتصاددان
به رئیس صدا وسیما

رئیــس  بــه  نامــه ای  در  اقتصــاددان   68
ســازمان صدا و ســیما خواســتار تغییر نام شبکه 

ایران کاال به شبکه اقتصاد ایران شدند.
متن نامه اقتصاددانان به شرح زیر است:

بسم هللا الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر جبلی

ســیمای  و  صــدا  ســازمان  محتــرم  ریاســت 
جمهوری اسالمی ایران

همانطــور که مســتحضرید رســانه در دنیای 
امــروز نقش بی بدیل در ارتباط بین دولت، مردم 
و اقتصاددانــان ایفــا می کنــد و طــی گفت وگوهای 
چنــد جانبــه، خواســته ها، ایده هــا، دیدگاه هــا و 

راه حل ها انتقال می یابد. 
هــم  و  مــردم  دیــد  از  هــم  کنونــی،  در وضعیــت 
حکومت، اقتصاد مهم ترین مســأله کشــور اســت؛ 
لذا آن رســانه محترم می تواند با توجه به اهمیت 
اقتصــاد و نامگــذاری ســال های مختلــف بــا ایــن 
موضوع، یک شبکه سیما را به اسم شبکه اقتصاد 
ایران نامگذاری کند. در این راستا، ضمن تشکر از 
آن سازمان محترم که در برنامه چشم انداز شبکه 
ایــران کاال، طــی دو ســال گذشــته، آزادانــه صدای 
اقتصاددانــان سراســر کشــور بــوده اســت؛ بــرای 
مشــارکت و آگاهــی بیشــتر مــردم، تحقــق اهداف 
اقتصــادی کشــور بــرای رفــع مشــکالت معیشــتی، 
توانمندســازی علمــی دولــت و اســتفاده از تــوان 
می شــود  درخواســت  اقتصاددانــان،  کارشناســی 
شــبکه ایــران کاال بــه شــبکه اقتصــاد ایــران و بــا 
اهداف و موضوع اساسی تر در حیطه های اقتصاد 

خرد، کالن و توســعه ایران، تغییر نام دهد.
با احترام و آرزوی سربلندی کشور ایران

جمعی از اعضای باشگاه اقتصاددانان ایران

نایــب رییــس کانــون انجمن هــای صنفــی 
کارگــران ســاختمانی بــا اعــام خبــر قطــع بیمه 
کارگــران ســاختمانی بــه دلیــل داشــتن جــواز 
کســب در ســال های دور، از تصویــب جزییــات 
کارگــران  بیمــه  قانــون  پنــج  مــاده  اصاحیــه 
اجتماعــی مجلــس  کمیســیون  در  ســاختمانی 

خبر داد.
هــادی ســاداتی گفت وگــو با ایســنا، اظهار 
کــرد: خوشــبختانه در روزهــای اخیــر، جزئیــات 
کارگــران  بیمــه  قانــون  پنــج  مــاده  اصالحیــه 
مجلــس  اجتماعــی  کمیســیون  در  ســاختمانی 
تصویــب شــد و امیدواریــم نماینــدگان مجلــس 
در زمــان ورود طــرح بــه صحن علنــی و با توجه 
بــه بضاعت اندک کارگران ســاختمانی، حمایت 

قاطع خود را از این طرح نشان بدهند.
بیمــه  ســهمیه  وضــع  آخریــن  دربــاره  وی 
کارگران ساختمانی اظهار کرد: متاسفانه امروز 
موضــوع بیمــه کارگــران ســاختمانی در اولویــت 
دوم قرار گرفته و در این شرایط باید حفظ بیمه 
کنیــم و بــه دنبال بیمه کردن کارگر ســاختمانی 

در صف انتظار نباشیم.
تامیــن  ســازمان  در  داد:  ادامــه  ســاداتی 
اجتماعــی یــک مهندســی معکــوس در حــال رخ 
دادن اســت و کســی به این مسأله توجه ندارد. 

ما باید تمام هم و غم خود را بگذاریم که بیمه 
کارگــران ســاختمانی را حفــظ کنیــم، نــه اینکــه 

دنبال ظرفیت جدید بیمه برای آنها باشیم.
انجمن هــای صنفــی  کانــون  رئیــس  نایــب 
کارگران ساختمانی در توضیح بیشتر در این باره 
اظهار کرد: طی ماه های اخیر بخشنامه ای از سوی 
ســازمان تامین اجتماعی صادر شــده که به نظر 
می رسد در راستای کاهش تعداد بیمه شدگان در 
بخش کارگران ســاختمانی باشــد. این بخشنامه 
کــه ظاهــراً از ســوی مدیــران ســتاد مرکــزی صادر 
شــده بــه بازرســین و ضابطیــن ســازمان فشــار 
آورده تــا در اســتان ها و شهرســتان ها، کارگــران 
ساختمانی که سال های قبل جواز کسبی داشته 
و آن را باطل کرده اند شناسایی و معرفی کنند تا 

بیمه آنها قطع شود.
ساداتی با بیان اینکه با قطع بیمه کسانی 
کــه جواز کســب دارنــد و من غیر حق هســتند، 
مخالــف نیســتیم، ادامــه داد: انتقــاد و اعتراض 
مــا در مــورد آن دســته از کارگــران ســاختمانی 
اســت که سال های دور یک جواز کسب داشته 
و آن را باطــل کرده انــد و اکنون به عنوان کارگر 
و  مشــغولند  ســاختمانی  کار  بــه  ســاختمانی 
سازمان بدون آنکه به ابطال جواز کسب توجه 

کند، درصدد قطع بیمه آنها برآمده است.

وی تصریــح کــرد: علیرغــم آنکــه مــا اعــالم 
کردیم کســانی که ســابقا جواز داشتند بازرسی 
از آنهــا صــورت گیــرد و چنانچــه مشــخص شــد 
به کار ســاختمان اشــتغال دارند و جواز کســب 
قبلــی باطــل شــده بیمه هایشــان را قطــع نکنند 
گــزارش  وجــود  بــا  کــه  داشــتیم  مــواردی  ولــی 
بازرس ســازمان تامین اجتماعی که تایید کرده 
فرد ســال ها کارگر ســاختمانی است، مسئولین 
ســتاد بــه کــرات تمــاس گرفتــه و تاکیــد دارنــد 
کــه بیمه هــای ایــن افــراد را قطع کننــد؛ یعنی با 
وجــود گــزارش ضابطیــن خــود ســازمان بــاز هم 
مســئولین ســتاد فشار می آورند که بیمه کارگر 

ساختمانی از طریق شعب قطع شود.
نایــب رئیــس کانــون انجمن هــای صنفــی 
کارگــران ســاختمانی خاطرنشــان کــرد: انتظــار 
داریــم اگــر بیمــه افــرادی کــه کارگر ســاختمانی 
نیســتند و همچنــان جــواز کســب دارنــد قطــع 
می شود حداقل اجازه بدهند جای آنها کارگران 
ساختمانی که اشتغال به کار دارند و فاقد بیمه 
هستند از این ظرفیت استفاده کنند ولی اجازه 

این کار را نمی دهند.
وی تاکید کرد: موضوع قطع بیمه کارگران 
ساختمانی به اینجا ختم نمی شود، بلکه اخیرا 
ســابقه های افــراد و کارگــران ســاختمانی را هم 

در  مربوطــه  مــاده  کــه  حالــی  در  می ســوزانند 
قانــون تامیــن اجتماعــی در ارتبــاط بــا متخلفان 
اســت و اگر تخلفی انجام گرفته باشــد ســوابق 
را می ســوزانند نــه کارگــر ســاختمانی کــه جــزو 
محروم تریــن طبقــات جامعــه اســت و در ایــن 
امــرار  ســختی  بــه  کرونــا  و  اقتصــادی  شــرایط 

معاش می کند.
نایــب رئیــس کانــون انجمن هــای صنفــی 
کارگــران ســاختمانی، یکــی دیگــر از مشــکالت 
بــه  مربــوط  را  ســاختمان  در  شــاغل  کارگــران 
کــه  افــرادی  گفــت:  و  دانســت  لوله کشــان 
لوله کــش گاز بودنــد و هنــوز هســتند، شــرکت 
ملی نفت در ســال های قبل اعالم کرد که باید 
حتمــاً جــواز کســب داشــته باشــند و مجبــور به 
گرفتن جواز شــدند بعدها اعالم کردند که آنها 
مسئولیت و بار حقوقی دارند و نظام مهندسی 
آنهــا را مکلــف کــرد کــه حتمــاً ثبت شــرکت هم 
انجــام بدهنــد و ایــن مســأله باعــث شــده بیمه 
لــذا  شــود؛  قطــع  یــا  متوقــف  هــم  لوله کشــان 
امیدواریم جلوی قطع بیمه کارگران ساختمانی 
به خصوص کسانی که جواز کسب آنها سال ها 
قبــل باطــل شــده گرفتــه شــود، چراکــه هســت 
و نیســت کارگــران ســاختمانی بــه همیــن بیمــه 

تامین اجتماعی وابسته و گره خورده است.

قطع بیمه کارگران ساختمانی به بهانه جواز کسب

توسعه تدریجی محدودیت ها 
برای واکسن نزده ها

بیــان  بــا  کرونــا  کشــوری  علمــی  کمیتــه  عضــو 
اینکــه در حــال حاضــر پایــه تحلیــل داده ها در ســامانه 
اســاس واکسیناســیون  بــر  محدودیت هــای هوشــمند 
اســت، اعام کرد بر این اســاس محدودیت هایی برای 

افرادی که واکسن تزریق نکرده اند، اعمال می شود.
ایســنا،  بــا  گفت وگــو  در  قانعــی  مصطفــی  دکتــر 
 دربــاره آخریــن خبرهــا از اجــرای طــرح محدودیت هــای 
هوشــمند کرونایی که اعالم شــده از ابتدای آذر ماه در 
حوزه سفرها و تردد اجرا می شود، گفت: اعالم شد که 
ســامانه امیــد اجرایــی می شــود و قبــال هم ایــن موضوع 
در ســتاد ملــی کرونــا تصویــب شــده اســت. البتــه کار 
در ایــن ســامانه روزبــروز کــه پیش مــی رود، تقویت هم 
می شــود. این ســامانه در ســه اســتان قزوین، کردستان 
و آذربایجــان غربــی پایلوت شــد و بجــای اینکه در زمینه 
محدودیت هــای کرونایــی، کل مــردم شــامل محدودیت 

شوند، تنها گروه های هدف شامل می شوند.
وی افــزود: فرآینــد کار در ایــن ســامانه و در طــرح 
محدودیت هــای هوشــمند، بــر اســاس تحلیــل و پایــش 
اطالعــات جمعــی از تمــام دســتگاه های کشــور اســت. 
یعنی همه اطالعات از همه دســتگاه های موجود اســت 
و بر اساس رصد هوشمند در همان جایی که باید برای 
اعمــال محدودیــت ورود کننــد، کار را پیــش می برنــد. 
در حــال حاضــر پایــه تحلیــل داده هــا در این ســامانه بر 
اســاس واکسیناسیون اســت؛ به طوری که برای افرادی 
کــه واکســن تزریــق نکرده انــد،  محدودیت هایــی اعمــال 

می شود.
قانعــی بــا بیان اینکــه در این مرحله از اجرای طرح 
که بر اساس واکسیناسیون انجام می شود،  فعال افرادی 
که واکســن تزریق کرده اند، آزادتر هســتند، افزود: حال 
افــرادی کــه واکســن تزریــق نکرده انــد، محدودیت هایی 
دارنــد. بــه عنوان مثــال اگر می خواهند با هواپیما ســفر 

کنند، باید حتما واکسن تزریق کرده باشند.
قانعــی ادامــه داد: در عیــن حــال بــه تدریــج ایــن 
محدودیت ها عالوه بر حوزه تردد و سفر، سایر حوزه ها 
و اقدامات را هم اعم از حوزه های حمل و نقل، فرهنگی 
و... در بــر می گیــرد. اعمــال محدودیت هــا در قالــب این 
ســامانه بــه تدریــج عالوه بر تــردد و ســفرها؛ اتوبوس و 

تاکسی و... را هم دربرمی گیرد.

شرایط جدید مشارکت مجردها در نهضت مسکن
واحــد مســکونی در مــدت چهــار ســال در طــرح نهضــت 
ملــی مســکن ســاخته شــود کــه اکنــون مراحــل ثبت نام 
آن در حــال انجــام اســت. عملیــات اجرایــی ایــن طــرح 
نیــز از هفتــه  نخســت آبــان  در بیشــتر اســتان ها آغــاز 
شــده اســت. تاکنــون بیــش از یک میلیــون نفر در طرح 
نهضت ملی از طریق ســامانه »ثمن« ثبت نام  کرده اند. 
ســقف تســهیالت جدید مسکن برای شــهر تهران  ۴۵۰ 
میلیــون تومــان، کالن شــهرهای بــاالی یــک میلیــون نفر 
۴۰۰ میلیون، مراکز اســتان ها ۳۵۰ میلیون و شــهرهای 

کوچک و روستاها ۲۵۰ میلیون تومان است.

بازار کار در حال بازگشت به وضع قبل از کرونا


