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نیــروی کار در تولیــد، حمل ونقــل،  کمبــود 
تدارکات و اساساً هر بخش، طی دوره همه گیری 
کرونا، کسب وکارها را به سمت اتوماسیون سوق 
داده است ؛ به طوری که استفاده از روباتیک در 

آمریکای شمالی آمار باالیی را ثبت کرده است. 
رویتــرز روز پنجشــنبه گــزارش داد کــه تعداد 
ســفارش های ربــات در ســال 2021 بــه نزدیــک بــه 
دالر  میلیــارد   1.48 ارزش  بــه  دســتگاه  29هــزار 
افزایــش یافته اســت. دلیل این امر فروش بســیار 
باالی روبات ها در ســه ماهه ســوم ســال اســت. بر 
اســاس داده هــای فاش شــده انجمــن اتوماســیون 
پیشــرفته، معــروف بــه A3، ایــن رقــم افزایش 37 
درصدی نســبت به مدت مشــابه ســال قبل نشــان 
می دهــد. طبــق گزارش هــا، نقطــه اوج قبلــی بــرای 
یک دوره زمانی در ســال 2017 و قبل از همه گیری 
کووید-19بــود. در آن زمــان ایــن اتفــاق منجــر بــه 

تعطیلــی اقتصادهای جهانی شــد. 
تنهــا در ســه ماهــه ســوم امســال، 
شــمالی  آمریــکای  شــرکت های 
9928 ربات به ارزش 513 میلیون 
دالر ســفارش دادنــد کــه به ترتیب 
32 و 35 درصــد نســبت بــه دوره 
تــا  تیــر 1399(  جــوالی  2020)10 
مهــر   8( پایــان ســپتامبر  2020  

1399( افزایش یافته است. 
طبق گزارش ها، این سومین سه ماهه باالتر 
از نظــر واحدهــای ســفارش داده شــده و پنجمیــن 

باالترین سه ماهه از نظر ارزش است.
به نقل از رویترز، »جف برنشــتاین«، رئیس 
یک گروه صنعتی گفت: »کسب وکارها نمی توانند 
افــراد مــورد نیــاز خود را پیدا کننــد، به همین دلیل 
اســت که برای خودکارســازی مســابقه می دهند.« 
او افــزود: »بــا کمبــود نیــروی کار در سراســر تولید 

مختلــف،  صنایــع  در  تــدارکات  و 
شــرکت ها در هــر انــدازه بــه طــور 
فزاینده ای به روباتیک و اتوماسیون 
روی می آورنــد تــا بهــره ور و رقابتــی 
باقــی بماننــد.« برنشــتاین اضافــه 
کرد که انتظار می رود ســال 2021 
بزرگتریــن ســال بــرای سفارشــات 
روباتیک در آمریکای شمالی باشد. 
روبات هــا و اتوماســیون همچنــان 
در بخش هــای صنعتی بیشــتر گســترش یافته اند. 
خودروســازان مدت هاســت کــه یکــی از بزرگتریــن 
خریــداران ربات هــا بوده انــد. بــا این حال، در ســال 
2020، فروش ترکیبی به انواع دیگر مشــاغل برای 

اولین باالتر از بخش خودرو قرار گرفت.
طبق گزارش ها، این روند در سال جاری نیز 
ادامــه یافــت. بــر اســاس گــزارش A3، در نــه ماهه 
اول سال 2021، سفارش های مربوط به ربات های 

مربــوط بــه خودروســازی ها بــا 20 درصــد رشــد بــه 
12544 دســتگاه رســید، در حالی که سفارش های 
شرکت های غیرخودرویی با افزایش 53 درصدی به 

16355 دستگاه رسید.
ســازمان ملــل هشــدار داده اســت که هوش 
مصنوعی کنترل نشــده و فناوری یادگیری ماشــین 
می توانــد »حقــوق بشــر را نقــض کند و بــه زندگی 
آسیب برساند«. این سازمان خواستار اتخاذ تدابیر 

امنیتی در برابر سوء استفاده شده است. 
»میشــل باشله«، کمیســر عالی حقوق بشر 
ســازمان ملــل متحــد، بــا اشــاره بــه اینکــه هــوش 
مصنوعی و الگوریتم های یادگیری ماشــینی اکنون 
»تقریبــاً بــه هــر گوشــه زندگــی فیزیکــی، ذهنی و 
حتــی حالت هــای عاطفــی ما می رســند«، گفت که 
ایــن فناوری پتانســیل »نیــروی خــوب« را دارد، اما 

می تواند »منفی« نیز باشد.
منبع: راشاتودی

حمله ربات ها به بازار کار انسان در دوره همه گیری کرنا

محمود پوررضائی فشخامی

متــن طــرح اصالح بنــد هـ تبصــره ۱۸ قانون 
بودجــه ســال ۱۴۰۰ کل کشــور در جلســه علنــی 
مــورخ نهــم آبــان ۱۴۰۰ مجلــس شــورای اســالمی 
اعــالم وصــول شــده بــود، روز گذشــته در پایــگاه 
کشــور  مقــررات  و  قوانیــن  اطالع رســانی  ملــی 
در  طــرح  ایــن  شــد.  منتشــر    )www.dotic.ir(
حالی با امضای ۴5 نماینده )ســه برابر بیشــتر از 
حــد نصــاب ۱5 امضا بــرای ارائه طرح ( به مجلس 
تقدیم شــده اســت که بر اساس نظریه تفسیری 
شورای نگهبان از اصل 52 قانون اساسی، اصالح 
بودجــه نمی تواند با ابتــکار نمایندگان و در قالب 
طرح در مجلس اعالم وصول شود و صرفا دولت 

صالحیت ارائه الیحه در این باره را دارد. 
در اصل 52 قانون اساسی مقرر شده است: 
»بودجه ساالنه کل کشور به ترتیبی که در قانون 
مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی 
و تصویــب بــه مجلــس شــورای اســامی تســلیم 
می گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع 

مراتب مقرر در قانون خواهد بود.«. 
شورای نگهبان که به اسناد اصل 98 قانون 
اساســی، مرجــع تفســیر قانــون اساســی اســت، 
تاکنــون چهــار بار درباره اصل 52 قانون اساســی، 
در سال های 1360، 1374، 1378 و 1392 نظریه 
تفســیری ارائــه کــرده اســت. در بنــد یــک دومیــن 
نظریه تفســیری ارائه شــده که به شماره 287 در 
تاریخ 1374/03/17 صادر شــده ، شــورای نگهبان 
بــه صراحــت مقــرر کرده اســت کــه اصــاح قانون 
بودجه صرفا از طریق تقدیم الیحه از سوی دولت 
امکان  پذیــر اســت. در  ایــن بنــد نظریــه تفســیری 
آمده است: »نظر تفسيری شورای نگهبان نسبت 

به اصل  52 قانون اساسي اين است كه: 
و  آن  متمــم  و  كشــور  كل  ســاالنه  بودجــه 
اصاحــات بعــدی مربــوط - در غيــر مــورد تغيير در 
ارقام بودجه- ميبايست به صورت اليحه و از سوی 

دولت تقديم مجلس گردد«
بــا ایــن حــال شــورای نگهبــان در بنــد 2 ایــن 
نظریــه اعــام کرده اســت که این شــورا »در مورد 
امــکان تغييــر در ارقام بودجــه از طريق طرحي كه 
نماينــدگان محتــرم تقديــم مجلــس مي كننــد« به 

نظریه تفسیری نرسیده است.
اما در طرحی که نمایندگان با عنوان اصاح 
بنــد هـــ تبصــره 18 قانــون بودجــه ســال 1400 کل 
کشــور ارائه کرده اند، نه تنها از طریق افزایش 25 
برابری سقف تسهیات موضوع این بند، درصدد 
تغییر ارقام بودجه برآمده اند، در متن بند یادشده 
هــم تغییراتی ایجاد کرده اند کــه مصداق »اصاح 
بودجه« و مطابق نظر تفســیری شــورای نگهبان، 

خارج از صاحیت نمایندگان برای 
ارائه طرح است. 

ایــن  توجیهــی  مقدمــه  در 
طرح نیز امضاکنندگان آن اعتراف 
کرده انــد که افــزون بر تغییر ارقام 
بودجه، قصد تغییر سازوکار مقرر 
در بند هـ تبصره 18 قانون بودجه 

سال 1400 کل کشور را دارند.
در ایــن مقدمــه آمده اســت: 

»استفاده از ظرفیت ماده 56 قانون الحاق موادی 
بــه قانــون تنظیم بخشــی از مقررات مالــی دولت 
)1( جهــت اخــذ تســهیات بانکی بــرای پیمانکاران 
مجــری طرح هــای تملک دارایی های ســرمایه ای با 
تضمیــن دولــت، امکان خوبی اســت کــه به کمک 
بخشــی از ردیف هــای بودجه ای اعتبــارات عمرانی 
آمــده و کمــک می کنــد تــا کســری اعتبــارات بــرای 
تکمیــل این طرح ها را جبــران کند. علیرغم امکان 
اســتفاده از این ظرفیت، با بی توجهی مجلس در 
تصویــب بودجه 1400 زمینه بــرای ایراد و ابهام در 
استفاده از این منبع وجود دارد. برخی از بانک ها 
که بنای بر کمک به تکمیل طرح ها از این محل را 
ندارند با استفاده از این ابهام، در دادن تسهیات 
به تکمیل طرح ها از این محل همکاری نمی کنند. 
در عیــن حالــی که برخــی از بانک ها توان پرداخت 
تســهیات در ســقف 200میلیارد تومان را ندارند، 
برخــی از بانک هــا توانی بیــش از ایــن را دارند. در 
شرایطی که برخورد بالسویه با بانک های با قدرت 
مالی متفاوت روال درست و منطقی نیست، عدم 
توزیــع ایــن اعتبــارات بــا رعایــت ســهم بخش ها و 
استان ها هم کار شایسته ای نیست، بگونه ای که 
برخی از استان ها از این امکان بیشترین استفاده 
را داشــته و برخــی از اســتان ها از ایــن امکان هیچ 
بهــره ای نبرده انــد. منطقــی ایــن بــود کــه در بند ه 
تبصره 18 سقف تسهیات قابل پرداخت سیستم 
بانکــی از ایــن محــل مشــخص می شــد و بوســیله 
بانــک مرکــزی ســهم هــر بانــک و توســط ســازمان 
برنامه و بودجه ســهم هر بخش و اســتان تعیین 
میشــد تــا توســط شــورای توســعه و برنامه ریــزی 
هــر اســتان بــرای هــر طــرح )پــروژه( واجد شــرایط 
مشــخص گردد. در شــرایطی که برخی از بانک ها 
امــکان پرداخــت ایــن تســهیات را ندارنــد و برخی 
توان پرداخت بیشتر از این سقف را دارند، برخورد 
بالســویه برای همه بانک ها و تعیین ســقف برای 
همــه انها بــه یک اندازه، کاری منطقی و مناســب 

نیست.
بــرای کاهــش نگرانــی مخالفین رشــد حجم 
نقدینگــی و تــورم از ایــن محل، هم ضــرورت دارد 
کــه بــر مصرف ایــن منابع قیــد و بندهایــی اضافه  

شــده و این منابع جذب طرح های 
دارای یکی از ویژگی های پیشرفت 
فیزیکی باال، انتفاعی و یا پیشران 
توســعه مناطــق محــروم شــده تــا 
اگــر رشــد نقدینگــی از ایــن محــل 
تقاضــای کل را اضافــه می کنــد بــا 
تکمیــل هرچــه زودتر ایــن طرح ها 
داده  افزایــش  نیــز  را  عرضــه کل 
و بــار تورمــی کمتــری بــه جامعــه 

تحمیل کند.
بــرای حل مشــکات ذکرشــده و اصــاح این 

بند، این طرح تهیه شده است.«

ایــن نخســتین بــار نیســت کــه جمعــی از 
نماینــدگان طرحــی را بــرای تقدیــم بــه مجلــس 
امضا می کنند که محتوای آن، از اساس با قانون 
اساســی یــا نظریه های تفســیری شــورای نگهبان 
کــه در حکــم قانون اساســی اســت، تعــارض دارد 
و ایــن رونــد بــه خصــوص در دوره یازدهم با ورود 
انبوهی از نمایندگان تازه کار به مجلس که سابقه 
نمایندگی نداشــته اند،  تشــدید شــده اســت؛ اما 
نکتــه جالــب توجه آن اســت که در میان اســامی 
45 نماینــده ای کــه طرح اصــاح بند هـ تبصره 18 
قانــون بودجــه ســال 1400 کل کشــور را بــا وجود  
مغایرت آشــکار با تفسیر شــورای نگهبان از اصل 
52 قانون اساســی امضا کرده اند، نام کســانی به 

چشــم می خورد که ســابقه چند دوره نمایندگانی 
را در کارنامه دارند. 

 فهرست امضاکنندگان طرح یادشده به این 
شرح است:

جعفر قادری - رســول فرخی میکال - اصغر 
ســلیمی - حســینعلی حاجــی دلیگانــی - بهــزاد 
علیرضــا   - خانقــاه  نظــری  رحیمــی – ســیدغنی 
ســلیمی - احمدحســین فاحــی همــدان - کیــوان 
مرادیــان کوچکســرائی – جال محمــودزاده - انور 
حبیب زاده بوکانی - سیدمحمدرضا میرتاج الدینی 
- ســیدعلی یزدی خواه – ســیداحمد رســولی نژاد 
- نصرالــه پژمــان فــر - غامحســین کرمــی - یحیی 

ابراهیمــی - مجتبــی بخشــی پــور - حســن رزمیان 
مقــدم - محمــد باقــری بنــاب - علیرضــا عباســی 
- کمــال حســین پــور - احســان ارکانــی - علی اکبر 
بســطامی - محمدمهــدی زاهــدی - علــی بابائــی 
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هوالرزاق

آیا نگهداری اوراق قرضه، تورم 2021 آمریکا را 
افزایش داده است؟

مهرداد حاجی زاده فالح

مدرس علوم بانکی 

یورش آسیایی- اروپایی به سلطنت کمپانی 
آمریکایی بر بازار خودروهای برقی

ترجمه: محمود نواب مطلق

ماننــد  اساســاً  قرضــه  اوراق  دارایــی 
نگهــداری جریانــی از پرداخت هــای نقــدی 
نقــدی  پرداخت هــای  ایــن  اســت.  آینــده 
ســود  پرداخت هــای  قالــب  در  معمــوالً 
دوره ای و بازگشــت اصل ســرمایه در زمان 

سررسید اوراق انجام می شود.
در غیــاب ریســک اعتبــاری )ریســک 
نکــول(، ارزش جریان پرداخت های نقدی 
آتــی صرفــاً تابعــی از بازده مورد نیاز شــما 
بــر اســاس انتظــارات تورمــی اســت. اگــر 
کمــی گیج کننــده و فنی به نظر می رســد، 
نگــران نباشــید، ایــن مقالــه کــه بنــا دارد 
قیمــت اوراق قرضــه را تجزیــه و تحلیــل 
کند، نشــان می دهد کــه چگونه انتظارات 
تورمی و نرخ های بهره ارزش یک اوراق را 

تعیین می کنند.
اوراق قرضــه در معــرض خطــر نــرخ بهــره هســتند؛ 
زیــرا افزایــش نرخ ها منجر به کاهش قیمت ها می شــود 

)و بالعکس(.
نرخ هــای بهــره بــه تورم پاســخ می دهنــد: زمانی که 
قیمت هــا در یــک اقتصــاد افزایش می یابــد، بانک مرکزی 
معمــوالً نــرخ هــدف خــود را افزایــش می دهــد تــا گرمــای 

بیش از حد اقتصاد را خنک کند.
تــورم همچنیــن ارزش واقعــی ارزش اســمی اوراق 
را از بیــن می بــرد، کــه نگرانــی خاصی بــرای بدهی های با 

سررسید طوالنی تر است.

اقدامات ریسک
هنــگام  بایــد  کــه  دارد  وجــود  اصلــی  ریســک  دو 
سرمایه گذاری در اوراق قرضه ارزیابی شوند: ریسک نرخ 

بهره و ریسک اعتباری. 
فدرال رزرو ایاالت متحده هیچ تغییری در سیاست 
نــرخ خــود در نشســت ژوئــن 2021 اعام نکــرد و نگرانی 
در مــورد افزایــش تورم را نشــان نداد. یک هفته پیش از 
آن،  اداره آمار کار ایاالت متحده )BLS(  گزارش داد که  
شــاخص قیمت مصرف کننده برای همه مصرف کنندگان 
شــهری )CPI-U(  تــا مــه 2021 تــا 5 درصــد افزایش یافته 
اســت، کــه بزرگتریــن افزایــش 12 ماهــه این شــاخص از 

زمان افزایش 5.4 درصدی در طول سال است.
ریســک نــرخ بهــره ریســک تغییــر در قیمــت اوراق 
قرضــه بــه دلیــل تغییــر در نــرخ هــای بهــره رایــج اســت. 
بلندمــدت  مقابــل  در  کوتاه مــدت  بهــره  نــرخ  تغییــرات 
می توانــد بــر اوراق قرضــه مختلف به طــرق مختلف تأثیر 
بگــذارد. در ایــن حــال، ریســک اعتباری این خطــر را دارد 
کــه صادرکننــده اوراق قرضــه، بهــره برنامه ریزی شــده یــا 
پرداخــت اصــل را انجام ندهد. احتمــال وقوع یک رویداد 
اعتبــاری منفــی یا نکول بر قیمــت اوراق تأثیر می گذارد - 
هــر چه ریســک وقوع یــک رویداد اعتباری منفی بیشــتر 
باشــد، ســرمایه گذاران در ازای پذیــرش آن ریســک، نرخ 

بهره بیشتری را تقاضا خواهند کرد.
اوراق قرضــه صادرشــده توســط وزارت خزانــه داری 
ایــاالت متحــده بــرای تامین مالــی عملیات دولــت ایاالت 
متحــده به عنوان اوراق قرضــه خزانه داری ایاالت متحده 
شــناخته می شــود. بســته بــه زمــان تا سررســید بــه آنها 

اسکناس یا اوراق قرضه می گویند.
ایــاالت  خزانــه داری  قرضــه  اوراق  ســرمایه گذاران 
متحــده را عــاری از ریســک نکــول می داننــد. بــه عبــارت 
دیگــر، ســرمایه گذاران بــر ایــن باورنــد کــه هیچ شانســی 
وجــود نــدارد کــه دولت آمریــکا در پرداخت ســود و اصل 

اوراق قرضــه ای کــه منتشــر می کند، نکول 
کند. 

محاسبه بازده و قیمت 
اوراق قرضه

بــرای درک اینکــه چگونــه نــرخ بهــره 
بــر قیمــت اوراق قرضــه تاثیــر می گــذارد، 
 YTM .بایــد مفهــوم بــازده را درک کنیــم
اوراق قرضــه صرفــاً نرخ تنزیلی اســت که 
می توانــد برای برابر ســاختن ارزش فعلی 
تمــام جریان هــای نقــدی اوراق قرضــه بــا 

قیمت آن استفاده شود.
به عبــارت دیگر، قیمت اوراق قرضه 
مجمــوع ارزش فعلــی هــر جریــان نقــدی 
اســت کــه در آن ارزش فعلــی هــر جریان 
نقــدی بــا اســتفاده از همــان ضریــب تنزیــل محاســبه 
می شــود. ایــن ضریــب تخفیف بازده اســت. وقتــی بازده 
اوراق قرضــه افزایــش می یابــد، طبــق تعریــف، قیمت آن 
کاهــش می یابــد و زمانــی کــه بــازده اوراق قرضه کاهش 

می یابد، طبق تعریف، قیمت آن افزایش می یابد. 

بازده نسبی اوراق قرضه
در اکثــر محیط هــای نــرخ بهــره، هرچــه مــدت زمان 
خواهــد  باالتــری  بازدهــی  باشــد،  طوالنی تــر  سررســید 
داشــت. ایــن امــر منطقی اســت زیرا هر چه مــدت زمان 
قبــل از دریافــت جریان نقدی طوالنی تر باشــد، شــانس 
بیشتری برای افزایش نرخ تنزیل ، مورد نیاز خواهد بود. 

انتظارات تورمی الزامات بازدهی 
سرمایه گذار را تعیین می کند

تورم بدترین دشمن اوراق قرضه است. تورم قدرت 
خریــد جریان هــای نقــدی آتــی اوراق قرضــه را از بین می 
برد. به بیان ســاده، هرچه نرخ فعلی تورم بیشــتر باشد 
و نرخ هــای تــورم آتــی مورد انتظــار باالتر باشــد، بازدهی 
زیــرا  می یابــد،  افزایــش  بازدهــی  منحنــی  در  باالتــری 
سرمایه گذاران برای جبران ریسک تورم، این بازده باالتر 

را طلب خواهند کرد.
توجه داشته باشید که  اوراق بهادار محافظت شده 
با تورم وزارت خزانه داری  )TIPS( یک راه ســاده و موثر 
بــرای حــذف یکی از مهم ترین خطرات ســرمایه گذاری با 
درآمــد ثابــت - ریســک تــورم - اســت و در عین حال  نرخ 
بازده واقعی را  تضمین شده توسط دولت ایاالت متحده 

ارائه می دهد. 

نرخ بهره کوتاه مدت، بلندمدت و 
انتظارات تورمی

تــورم  و انتظــارات از تــورم آتــی  تابعــی از پویایــی 
بین نرخ بهره کوتاه مدت و بلندمدت اســت. در سراســر 
جهان، نرخ های بهره کوتاه مدت توسط بانک های مرکزی 
کشــورها اداره می شــود. در ایــاالت متحــده، کمیتــه بازار 
آزاد فــدرال رزرو )FOMC( نــرخ وجــوه فــدرال را تعییــن 
می کند. از  لحاظ تاریخی، سایر نرخ های بهره کوتاه مدت 
دالری، ماننــد LIBOR یــا LIBID ، بــا نــرخ وجــوه فــدرال 

همبستگی زیادی دارند.
FOMC نــرخ وجــوه فــدرال را بــرای انجــام وظایــف 

دوگانــه خــود یعنــی ارتقای رشــد اقتصــادی و حفظ ثبات 
قیمت، مدیریت می کند. 
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گــروه خودروســازی آمریکایی تســال 
برهــزار  بالــغ  رقمــی  ســرمایه گذاری  بــا 
میلیــارد دالر)۸۳7 یــورو( در بــازار بورس  
و رکــورد شــکنی ماهانــه در فــروش خــود 
می بــرد.  ســر  بــه  طالیــی  روزهــای  در 
تســال   ۳ مــدل  سپتامبر)شــهریور(  در 
پرفروش تریــن خــودرو در اروپــا شــد. امــا 
ایــن گــروه در جهــان رقبای مطرحــی دارد 
و  رقابــت آنهــا در ماه های آینده منجر به 

پایان دوره برتری تسال در تولید خودروهای برقی خواهد 
شد. 

رقبــای اصلــی تســا از آلمــان و کــره جنوبــی درحــال 
تولید جدید ترین و مجهزترین خودروهای برقی هســتند. 
ایــن خودروهــا را خودروهــای »آنتــی تســا«  نــام  آنهــا 
گذاشــته اند. رقبــای غیــر اروپایــی گروه تســا بــا پذیرفتن 
آمریکایــی  خودروســاز  گــروه  ایــن  اســتثنایی  موقعیــت 
موفقیت آن را مرهون ظهور نظام جدید خودروســازی در 
تولیــد خودروهــای برقی دانســتند. تــا آن زمان صرفا چند 
گروه خودروســازی آلمانی مثل آئودی، ای ترون، پورشــه و 
تایــکان به رقابت با تســا در این زمینــه می پرداختند؛ اما 
مرســدس با معرفی مدل »ای.کیو.اس« خود اوج زیبایی 
فنــاوری را بــه صحنــه آورد و آن را بــه عنوان گل سرســبد 
محصوالت خود به بازار عرضه کرد. این خودرو قادر است 

700 کیلومتر را بدون نیاز به تغذیه طی کند.
 آئــودی کــه در نظر دارد از ســال 2026)1405( فقط  
خــودروی برقــی براســاس پلتفــرم  توســعه یافته فولکس 
واگن تولید کند، از رقیب آمریکایی خود تســا بیشــتر در 
معــرض کمبود تراشــه های الکترونیکی قــرار دارد و از این 
رو، دیگــر از پشــت ســر گذاشــتن رقیــب خــود، حد اقل تا 
ســال 2025)1404( نمی توانــد مطمئــن باشــد. ایــن گروه 

خودروســازی صاحــب حلقه هــای تودرتــو، 
در نظــر دارد تــا ســال 2022 )1401( مــدل 
»کیــو4 ای تــرون« را به عنوان جدیدترین 
خودروی برقی آلمانی  به بازار عرضه کند. 
آلمانــی،  دیگــر  خودروســاز  گــروه 
بــی.ام.و، نیــز در نظــر دارد تــا پایــان ســال 
جــاری مــدل جدیــد »آی ایکــس«  را بــر 
اساس مدل حجیم »اس.یو.وی.« با طول 
5 متر به بازار عرضه کند. طول این خودرو 
برای ســفارش های آمریکا بیشــتر از سفارش های اروپایی 
خواهد بود. بی .ام.و. همچنین در نظر دارد برای رقابت با 
مدل 3 تسای آمریکایی که بازارهای اروپا را تسخیر کرده 
اســت  مدل»آی 4« خودر را تولید و به بازار عرضه کند. 
پورشــه نیز به زودی  نســخه سوم »تایکان« را عرضه می 
کند و تا سال 2023)1402( »ماکان« را به خودروی کاما 

برقی تبدیل می کند.
ظهــور موتورهــای برقــی بــرای خودروســازان آلمانــی 
تفکــر  تغییــر  اســت.  بــوده  ســنگینی  ضربــه  حقیقتــا 
خودروســازی به نوع برقی آن شــهرت و شــکوه موتورهای 
گرمایشــی آلمانــی را کــه ســال ها انــواع مدل هــای آن در 
تاریــخ تولیــد خــودرو خودنمایــی می کردند، ازبیــن برد. با 
پذیــرش ایــن تغییــر فرهنــگ خــودرو ســازی آنها نیــز باید 
بــه ســرعت تغییــر کنــد. امــا بــه هرحــال حتــی در تولیــد 
خودروهــای برقــی جدیــد نیــز عائــم شــیفتگی بــه برخی 
ظواهــر خودروهــای قدیمی همچنان مشــاهده می شــود. 
اســتفاده از جلوپنجره هــای بــزرگ کــه نفــع چندانــی هــم 
ندارد، استفاده از برخی صداهای یادآور غرش موتورهای 
قدیمــی و به کارگیــری نوعی طراحی اتاق خودرو که یادآور 

خودروهای قدیمی است از جمله این عائم هستند.
منبع: لوموند

طرح اصالح بند هـ تبصره 1۸ قانون بودجه سال 1۴00 کل کشور در حالی با امضای ۴5 نماینده در مجلس اعالم 
وصول شده است که مطابق نظریه تفسیری شورای نگهبان، نمایندگان مجلس از چنین صالحیتی برخوردار نیستند

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

دیـــــــــــــــــدگاه

در سایت روزنامه بخوانید:

طرح اصالحی جمعی از نمایندگانبند ه تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰
بانک های عامل مکلفند نسبت به تأمین منابع مورد 
نیاز اتمام طرح های عمرانی )با اولویت طرح )پروژه( های 
و  پیشرفت   )%80( درصد  هشتاد  باالی  نیمه تمام 
پیشران های منطقه ای مناطق کم برخوردار( در سقف 
دو هزار میلیارد )2.000.000.000.000( ریال براساس 
اعام سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب ماده 
دولت  مالی  مقررات  از  بخشی  تنظیم  قانون   )56(

اقدام نمایند. اعتبار مذکور باید  برای عملیات اجرائی 
و در قالب صورت وضعیت های تنظیمی مربوط سال 

1400 پرداخت گردد.
است  موظف  ایران  اسامی  جمهوری  مرکزی  بانک 
گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار در اختیار 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی قرار دهد. 
در صورتی که یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی 
از پرداخت سهمیه تسهیات تعیین شده توسط بانک 
است  موظف  مرکزی  بانک  نماید،  خودداری  مرکزی 
افزایش  به  نسبت  نشده  انجام  تعهد  با  متناسب 
سپرده قانونی آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی 
اقدام و از طریق سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری 
غیربانکی نسبت به پرداخت تسهیات تعریف شده، 

اقدام نماید.

بانک مرکزی از طریق بانک های عامل مکلف است 
طرح های  اتمام  نیاز  مورد  منابع  تأمین  به  نسبت 
با  ویژگی های نیمه تمام  از  یکی  دارای  عمرانی ملی 
درصد پیشرفت فیزیکی باال، انتفاعی و یا پیشران 
منطق های مناطق کم برخوردار، در سقف پنجاه هزار 
میلیارد )50.000.000.000.000( ریال برای کل بانک ها 
با  و  بودجه کشور  و  برنامه  اعام سازمان  براساس 
رعایت توزیع بخشی و استانی در قالب ماده ) 56 ( 
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 1( اقدام 
ایران موظف  اسامی  بانک مرکزی جمهوری  نماید. 
است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار در 
اختیار کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و 

محاسبات مجلس شورای اسامی قرار دهد.
در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از 
پرداخت سهمیه تسهیات تعیین شده توسط بانک 
است  موظف  مرکزی  بانک  نماید،  خودداری  مرکزی 
افزایش  به  نسبت  انجام نشده  تعهد  با  متناسب 
سپرده قانونی آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی 
اقدام و از طریق سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری 
غیربانکی نسبت به پرداخت تسهیات تعریف شده، 

اقدام نماید.
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اطالعیه دو خودروساز درباره 
بازگشت قیمت خودرو

گروهصنعتیایرانخودرووســایپادراطالعیهای
ازبازگشــتمحصوالتبهنرخهایفروشِقبلازاول

آبانماهخبردادند.
بــه گــزارش فــارس، دو خودروســاز بــزرگ ایرانــی،  ایران 
خــودرو و ســایپا در اطالعیه هــای جداگانــه از بازگشــت 

قیمت محصوالت خود به حالت قبل خبر دادند.
در  قبــل  هفتــه  بورســی  خودروســاز  دو  ایــن 
اطالعیه هــای جداگانــه کــه در ســامانه اطــالع رســانی 
ناشــران بورس، کدال منتشــر شــده بود، از افزایش 15 
تــا 20 درصــد قیمــت محصــوالت خــود خبــر داده بودنــد 
کــه ســپس بــا دســتور وزیــر صنعت قرار شــد بــه جهت 
رعایــت حــال مصرف کننده قیمتها به حالت قبل از یکم 

آبان برگردد.

اطالعیهایرانخودرودربارهبازگشت
قیمتمحصوالت

بــر  اطالعیــه ای  در  ایران خــودرو  صنعتــی  گــروه 
بازگشــت محصــوالت بــه نرخ هــای فــروشِ قبــل از اول 

آبان ماه خبر داد.
ایکوپرس- در این اطالعیه عنوان شــده، براســاس 
صنعتــی  گــروه  محصــوالت  شــده،  اتخــاذ  تصمیمــات 
ایران خودرو به نرخ فروش قبل از یکم آبان ماه بازگشته 

و افزایشی در آن اعمال نمی شود.
برهمیــن اســاس، دعوت نامــه مشــتریان بــا موعــد 

تحویل آبان ماه مجددا صادر خواهد شد.
این اطالعیه تصریح کرد: مبالغ مازادی که توســط 
مشتریان پرداخت شده نیز طی هفته آینده به حساب 

آنان مسترد خواهد شد.
ایران خــودرو تاکیــد کــرد: قرعه کشــی فــروش اخیر 
نیــز، روز شــنبه براســاس قیمت هــای قبــل محصــوالت 

برگزار خواهد شد.

اطالعیهگروهخودروسازیسایپا
درخصوصبازگشتقیمتها

گروه خودروسازی سایپا اعالم کرد پیرو تصمیمات 
قبــل  بــه  مجموعــه  ایــن  محصــوالت  قیمــت  متخــذه، 

بازمی گردد.
به گزارش سایپانیوز، براساس تصمیمات متخذه، 
مبنــی بــر توقف اجرای طرح اصالح قیمت ها، بهای همه 
محصــوالت ایــن گــروه بــه قبــل بازگشــته و هیچگونــه 

افزایشی اعمال نخواهد شد.
برهمین اساس تمامی دعوت نامه های تکمیل وجه 
مربــوط به خودروهــای موعد تحویل آبان ماه با نرخ های 

قبل صادر خواهد شد.
مبالــغ اضافــی نیز که توســط مشــتریان پرداخت شــده، 

طی هفته های آتی به آنان بازگردانده خواهد شد.

گمرک: تمامی مرزهای 
زمینی برای عبور و مرور 

مسافران بازند
طبقاعالممسئوالنگمرکایران،طیهفتههای
اخیــرتقریباتمامــیمرزهایزمینیبرایورودوخروج
مســافرازکشــوربازگشاییوفعالشدهومسافرانبا

رعایتپروتکلهایبهداشتیامکانتردددارند.

بــه گــزارش ایســنا، از اســفند 1۳۹۸ و بــا شــدت 
گرفتــن شــیوع ویروس کرونــا محدودیت هایی در مرزها 
در حــوزه تجــاری و مســافری اعمال شــد، ولی به تدریج 
در اوایل ســال 1۳۹۹ محدودیت تجاری و مبادالت کاال 
برطــرف و بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی و عمدتا به 
صورت ترانشــیپمنت تجارت از ســرگرفته شــده بود ولی 
تا همین مدتی پیش تردد مسافر از مرزها و حتی ورود 
بــه ایــران حتــی بــه صــورت زمینــی ممنــوع بــود مگــر در 

شرایط خاص و با مجوزهای خاص صورت می گرفت.
اما طی یکی - دو هفته گذشته اوضاع تغییر کرده 
و با رفع محدودیت ها ورود مســافر از مرزهای زمینی و 

حتی خروج آن از سر گرفته شده است.
اعــالم لطیفــی ســخنگوی گمــرک ایــران، بــه ایســنا 
نشــان می دهــد کــه در حــال حاضــر مــرز ترکیــه بــه طور 
کامــل بــاز اســت و مســافران می توانند از طریــق زمینی 
وارد یا خارج شوند. همچنین مرز افغانستان، پاکستان، 
ارمنســتان و همچنیــن مــرز کشــورهای حاشــیه خلیــج 
فــارس بــا مشــکلی در حــد تردد مســافر مواجه نیســت، 
البته داشــتن تســت پی ســی آر و کارت واکسیناســیون 

برای ورود در اکثر این کشورها اجباری است.
همچنــان  عــراق  مــرز  در  گــزارش،  ایــن  طبــق 
محدودیت هــا وجــود دارد و  ورود بــه بخــش عربــی این 
کشــور صرفــا بــه صــورت  هوایی مجاز اســت، در مســیر 
زمینــی مســافران بــرای ورود فقط مــی توانند  به بخش 
اقلیــم کردســتان عــراق تردد کنند اما بایــد مجوز الزم را 

دریافت کنند.
همچنیــن در مــرز ترکمنســتان ولــی محدودیت هــا 
پابرجا و ورود و خروج مسافر همچنان صورت نمی گیرد.
ایــن در حالــی اســت که تــردد مســافر در مرزها از 
طریــق هوایــی نیــز از مدت هــا پیــش بــا مشــکلی مواجه 

نبوده و درجریان است.
بــه گفتــه ســخنگوی گمــرک ایــران، در حــال حاضر 
تــردد کاال بــا مشــکلی مواجــه نیســت؛ امــا طــی روزهای 
اخیــر پذیــرش کاال از ســمت روســیه کــه عمدتــا تره بــار 

است با کاهش مواجه شده است.

دبیر انجمن واردکنندگان: 
برنج ارزان می شود

دبیــرانجمــنواردکننــدگانبرنــجگفتکــهبالغو
ممنوعیتوارداتبرنجوورودمحصولجدیدبهبازار

قطعاقیمتبرنجخارجیوایرانیکاهشمییابد.
مســیح کشــاورز در گفت وگــو بــا ایســنا، در پاســخ 
بــه ایــن ســوال کــه آیــا بــا لغــو دوره ممنوعیــت فصلــی 
واردات برنــج، قیمــت برنــج در بــازار کاهــش می یابــد یا 
خیر؟ گفت: در دوره ممنوعیت واردات فصلی با کاهش 
برنــج خارجــی در بازار مواجه بودیم که همین امر منجر 
بــه ایجــاد حبــاب در بــازار شــد. قطعــا ورود محصــول 
جدیــد تاثیــر خــود را در بازار خواهد گذاشــت. اما میزان 
تاثیرگذاری آن در بازار به قیمت تمام شــده جهانی این 

کاال و نرخ ارز نیمایی بستگی دارد.
وی ادامــه داد: قیمــت جهانــی برنج بــه مولفه های 
بســیاری مرتبــط اســت. یکــی از آنهــا زمــان خریــد برنــج 
اســت. اگــر در فصــل برداشــت برنــج خارجــی اقــدام بــه 
خرید کنیم قطعا می توانیم این برنج ها را با قیمت های 
بهتــری وارد بازارهــای داخلــی کنیــم. ولــی وقتــی ۴ مــاه 
تجارت برنج تعطیل می شــود و تقاضای ایجاد شــده در 
بازار توسط صادرکنندگان یکجا وارد بازار می شود قطعا 

فروشندگان نیز قیمت ها را باال می برند.
دبیــر انجمــن واردکننــدگان برنــج اضافــه کــرد: اگر 
قیمــت برنــج خارجی در بازارهای جهانی باال نرود و نرخ 
ارز نیمایــی نیز افزایــش نیابد قطعا قیمت برنج خارجی 
در بازار داخلی شکسته خواهد شد. در غیر این صورت 
ممکن است قیمت ها نسبت به قیمت های قبل از دوره 

ممنوعیت باالتر هم برود.
وی در پایــان بــا بیــان اینکــه بــا کاهــش قیمــت 
برنــج خارجــی قیمــت برنــج ایرانــی نیز کاهــش خواهد 
داشــت، گفــت: اگــر قیمــت برنــج ایرانــی بیــش از این 
افزایــش یابــد و فاصلــه معناداری با برنــج خارجی پیدا 
کنــد، ســهم تقاضای برنج ایرانی بــه بازار برنج خارجی 

منتقل خواهد شــد.

 تعادل بازار میوه طی ۲۰ 

تا ۳۰ روز آینده
رئیــساتحادیــهمیــوهوســبزیتهرانبــایادآوری
گرانــیمقطعــیگوجــهفرنگــیدربــازار،گفــتکــهبــا
عرضهانبوهمحصولازجنوبطی۲۰تا۳۰روزآینده

بازاربهتعادلمیرسد.
 اســداله کارگــر، رئیــس اتحادیــه میــوه و ســبزی 
تهران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با مرور 
دالیــل گرانــی گوجه فرنگی در بازار اظهــار کرد: افزایش 
قیمت گوجه فرنگی در این مقطع غیرعادی نیست؛ چرا 
کــه طبــق روال همــه ســاله به دلیــل جابه جایــی فصلی 

نوسانات مقطعی است.
وی قیمــت کنونــی هر کیلو گوجه فرنگی را ۷ تا 10 
هــزار و 500 تومــان اعالم کرد و افزود: نوســانات قیمت 
گوجــه فرنگــی تــا زمــان عرضه محصــول از جنــوب ادامه 
دارد، پیش بینی می شود بازار ظرف 20 روز تا یک ماه 

آینده به تعادل برسد.
کارگــر قیمــت کنونــی هــر کیلو انار دماونــد را 1۶ تا 
25 هــزار تومــان اعــالم کــرد و گفــت: نرخ هــر کیلو انار 
ســاوه 10 تــا 1۶ هــزار تومــان، انار شــیراز 15 تــا 22 هزار 
تومــان، پرتقــال تامســون شــمال ۸ تــا 1۴ هــزار تومــان، 
پرتقــال نــاول 1۶ تــا 25 هزار تومان، خرمالو شــمال ۸ تا 
1۴ هــزار تومــان، خرمالو شــهریار 20 تا 25 هزار تومان، 
خرمالو کن 22 تا ۳2 هزار تومان، کیوی 1۶ تا 22 هزار 
تومان، لیموشــیرین 1۳ تا 1۷ هزار تومان، نارنگی انشــو 
۷ تــا 1۳ هــزار تومــان، نارنگی تخم ژاپنــی 10 تا 15 هزار 
تومان و سیب گالب پاییزه 15 تا 22 هزار تومان است.
رئیــس اتحادیــه میوه و ســبزی ادامــه داد: در حال 
حاضــر قیمــت هــر کیلو انجیــر زرد در میــدان مرکزی 10 
تــا 25 هــزار تومــان، انگور بی دانه قرمــز 15 تا 25 هزار 
تومان، انگور بی دانه سفید 12 تا 1۸ هزار تومان، خیار 
اصفهــان ۴ تــا ۸ هزار تومــان، خیار بوته ای ۶ تا 11 هزار 
تومــان، خیــار گلخانــه ۶ هــزار و 500 تــا ۹ هــزار و 500 
تومان، گالبی بیروتی 25 تا ۴5 هزار تومان، گالبی شاه 
میــوه 20 تــا ۴0 هزار تومــان، خربزه ۷ تا ۹ هزار تومان، 
ســیب لبنانــی زرد 10 تــا 1۸ هــزار تومــان، ســیب لبنانی 
قرمــز ۸ تــا 1۶ هزار تومــان، هندوانه ۳ هزار و 500 تا ۷ 

هزار تومان و موز 22 تا 2۷ هزار تومان است.
او قیمــت هــر کیلــو بادمجــان دلمه را ۴ تــا ۷ هزار 
تومــان اعــالم کــرد و گفــت: قیمــت هــر کیلــو بادمجــان 
قلمی ۶ تا ۹ هزار تومان، بادمجان گلخانه ۸ تا 12 هزار 
تومان، پیاز شیری ۴ تا ۶ هزار و 500 تومان، پیاز قرمز 
5 تــا ۷ هــزار تومــان، پیاز زرد ۴ تا ۶ هزار و 500 تومان، 
چغندر 5 تا ۸ هزار تومان، سیب زمینی نو ۴ تا ۷ هزار 
تومان، سیرخشــک 25 تا ۳5 هزار تومان، شــلغم 5 تا 
۷ هزار تومان، سیب زمینی ترشی ۸ تا 12 هزار تومان، 
فلفــل تنــد ریز ۶ تا 10 هزار تومان، فلفل دلمه ســبز 12 
تــا 1۶ هــزار تومــان و فلفــل دلمه گلخانه 12 تــا 1۸ هزار 

تومان است.
کارگــر ادامــه داد: هم اکنون هــر کیلو کدو حلوایی 
بــا نــرخ ۴ تــا ۸ هزار تومان، کلم بروکلــی 12 تا 20 هزار 
تومــان، کاهــو پیــچ ســاالدی ۳ تــا ۶ هــزار تومــان، کاهو 
رســمی ۶ تــا ۸ هــزار تومان، کدو مســمایی ۷ تا 12 هزار 
تومــان، کرفــس ۶ تــا ۹ هــزار تومان، کلم ســفید 5 تا ۸ 
هــزار تومــان، کلــم قرمــز ۸ تــا 12 هــزار تومــان، گل کلم 
5 تــا ۹ هــزار تومــان، لوبیــا ســبز ۷ تــا 1۴ هــزار تومــان 
لیموترش 10 تا 15 هزار تومان، نارنج 5 تا ۷ هزار تومان 
و هویــج 5 تــا ۸ هــزار و 500 تومــان در میدان مرکزی و 
با احتساب حداکثر ۳5 درصد سود در خرده فروشی ها 

باید عرضه شود.
او نــرخ هــر کیلــو ســبزی جور ) پلــو، آش و قورمه( 
را 5 تــا ۷ هــزار تومــان و ســبزی خــوردن را ۶ تــا ۸ هــزار 

تومان اعالم کرد .
رئیــس اتحادیــه میــوه و ســبزی در پایــان دربــاره 
آینده بازار میوه تصریح کرد: با توجه به تنوع میوه های 
زمســتانه، قیمــت نســبت بــه هفته هــای اخیــر نوســانی 
نداشــته اســت، البتــه این بــه معنای ارزانی نیســت چرا 
که قیمت به دلیل افزایش هزینه های تولید نســبت به 

سال قبل گران شده است.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

رئیسســازمانمرکزیتعاونروستایی
و منجمــد مــرغ هوشــمند توزیــع از ایــران
تخممــرغبــاقیمتهایمصوبســتادتنظیم
بازاریتوسطاستارتاپهاوکسبوکارهای
از تهرانــی شــهروندان منــازل در دیجیتــال

امروز)شنبه(خبرداد.
اســماعیل قادری فر در گفت وگو با ایرنا 
دربــاره جزییــات توزیــع هوشــمند محصــوالت 
کشــاورزی، افزود: براســاس این طــرح روزانه 
۳00 تن مرغ منجمد و ۳00 تن تخم مرغ در 
شــبکه هوشمند توسط اســتارتاپ ها و کسب 
و کارهــای دیجیتــال در مناطق 22 گانه شــهر 

تهران توزیع می شود.
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا بیــان 
اینکه هیچ کمبودی در تولید و تامین و توزیع 
محصوالت کشاورزی نداریم، تصریح کرد: در 
این اقدام، هر کیلوگرم مرغ منجمد با قیمت 
مصــوب 20 هزارتومــان و هــر شــانه ۳0 تایــی 
تخــم مــرغ بــا قیمــت ۴۳ هزارتومان  بدســت 

مصرف کنندگان تهرانی می رسد.
وی اظهــار کــرد: در این طرح شــهروندان 
مناطق 22 گانه تهران می توانند با اســتفاده 
کیفــی  محصــول  »بــازرگام«  اپلیکیشــن  از 
مــورد نیــاز خــود را از اســتارتاپ ها خریداری و 
در منــزل بــدون پرداخــت هزینــه حمل و نقل 

تحویل بگیرند.
قادری فر، هدف از اجرای توزیع هوشمند 
مرغ منجمد و تخم مرغ توســط اســتارتاپ ها را  
بازاررســانی و دسترسی مستقیم و بی واسطه 
شهروندان به محصوالت تنظیم بازاری دانست 
و گفت: به طور قطع با اجرای این طرح، دست 
دالالن و واســطه گــران از بــازار ایــن محصوالت 

حذف خواهد شد.
رئیس ســازمان مرکزی تعاون روســتایی 
ایــران در بحــث نظارتــی ایــن طــرح، افــزود: 
در خریــد اینترنتــی محدودیتــی بــرای مصــرف 
ارســال  بــا  زیــرا  نداریــم  خانگــی  کننــدگان 
لوکیشــن، مــکان خریــد و خریــدار مشــخص 
می شود که  این محصول برای مصرف خانگی 
یا غیرخانگی مورد استفاده قرار گرفته است، 
در عیــن حــال اگر حجم خرید بیش از مصرف 
خانگــی باشــد، به طــور حتم خرید و فروشــی 

صورت نمی گیرد.
طــرح  ایــن  اجــرای  در  وی،  گفتــه  بــه 
افــراد ســودجو نمــی توانند ورود کننــد و قادر 
نخواهند بود از بازار محصوالت تنظیم بازاری 

سوءاستفاده کنند.
اجــرای  در  اینکــه  بیــان  بــا  فــر  قــادری 
آزمایشی این طرح، عالوه بر افزایش ظرفیت 
و ارتقــای زیرســاخت های ســامانه ای، اقــالم 
دیگــر پــس از اخــذ مجــوز ســتاد تنظیــم بــازار 
بــه آن اضافــه مــی شــود، گفــت: امیدواریم با 

موفقیــت در اجــرای ایــن طرح در شــهر تهران 
تــا پایــان آبــان مــاه ســالجاری بتوانیــم توزیــع 
هوشــمند و دیجیتالــی اقــالم تنظیــم بــازاری 
نقــاط  ســایر  و  کشــور  شــهرهای  کالن  در  را 

برخوردار تعمیم بدهیم.
وی اظهــار کــرد: بــه طور حتم ایــن اقدام 
برای عرضه مستقیم محصوالت تنظیم بازاری 
بــا رویکــرد حــذف واســطه ها و داللــی گــری و  
تکریــم شــهروندان بــرای اینکــه در صف هــای 

طوالنی منتظر نمانند، انجام می شود.
دربــاره  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر  معــاون 
توزیــع مــرغ گــرم در اجــرای ایــن طــرح گفت: 
بــه دلیــل فســادپذیری مرغ گرم تــازه در حال 
شــبکه  در  را  محصــول  ایــن  توزیــع  حاضــر 
هوشــمند توزیع نداریم، اما در صورت اجرای 
تمهیــدات الزم ایــن محصــول نیــز بــا قیمــت 
مصــوب ســتاد قــرارگاه امنیــت غذایــی وزارت 
جهــاد کشــاورزی و ســتاد تنظیــم بــازار توزیــع 

خواهد شد.
به گفته وی، احتمال آن می رود که طی 
10 روز آینــده توزیــع مــرغ گرم تازه در شــبکه 

هوشمند به صورت آزمایشی انجام شود.
اضافــه  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر  معــاون 
کــرد: اکنــون در اجــرای ایــن طرح یک شــرکت 
تعاونــی دانــش بنیــان،  بــا ســازمان مرکــزی 
تعــاون روســتایی ایــران همکاری خــود را آغاز 
کرده اســت و امیدواریم تعداد این شــرکت ها 
و کسب و کارهای دانش بنیان در این بخش 
افزایــش یابــد و بــه کمپیــن هوشــمند توزیــع  

وزارت جهاد کشاورزی بپیوندند.
قــادری فر افزود: شــهروندان تهرانی می 

توانند مرغ منجمد و تخم مرغ مورد نیاز خود 
را بــا نرخ مصوب بــدون پرداخت هزینه حمل 
و نقــل در منــزل تحویــل بگیرند زیرا ســازمان 
مرکزی تعاون روســتایی ایران این محصوالت 
را زیــر قیمــت مصــوب در اختیار اســتارتاپ ها 

قرار می دهد.
برایــن  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر  معــاون 
هوشمندســازی  بحــث  بــا  کــه  اســت  بــاور 
توزیــع محصــوالت کشــاورزی بــا اســتفاده از 
یکبــار  دیجیتــال  ابــزار  و  نویــن  فناوری هــای 
بــرای همیشــه مشــکل در توزیــع محصــوالت 

کشاورزی و بازاررسانی آنها برطرف شود.
وی افــزود: عمــده تامیــن مــرغ منجمد و 
تخــم مــرغ در ایــن طــرح از تولیــدات داخلــی 
اســت و تنهــا بخشــی از مرغ منجمــد از محل 

واردات تامین می شود.
مرغوتخممرغبهقیمت

مصوبیافتنمیشود
با این حال بر اساس مشاهدات میدانی 
خبرگــزاری تســنیم هــر کیلوگرم مــرغ گرم در 
تهــران 25 تــا 2۷ هــزار تومــان و هــر شــانه 
تخــم مــرغ ۳0 عــددی 50 تــا ۶0 هــزار تومــان 
بــه فــروش میرســد و بــه غیــر از میادین میوه 
و تــره بــار هیچ فروشــگاهی این محصوالت را 
به قیمت مصوب خود به فروش نمی رساند.
وزارت جهــاد کشــاورزی اخیــرا با انتشــار 
25 قلــم کاالی اساســی بــا تاییــد خبــر چندی 
پیــش تســنیم قیمــت هــر کیلوگــرم مــرغ گرم 
را ۳1 هــزار تومــان، مــرغ منجمــد را 20 هــزار 
تومان  و هر شانه تخم مرغ ۳0 عددی را ۴۳ 

هزار تومان  اعالم کرد.
هــر  میدانــی،  مشــاهدات  اســاس  بــر 
کیلوگــرم مــرغ گــرم در تهران 25 تــا 2۷ هزار 
تومان به فروش میرسد و هر شانه تخم مرغ 
۳0 عــددی  فلــه 50 هــزار تومــان تــا ۶0 هــزار 
تومــان به فروش میرســد و بــه غیر از میادین 
میــوه و تــره بار این محصــوالت در هیچ کدام 

از فروشگاه ها یافت نمیشود.
گــزارش قیمــت هــر کیلوگــرم  بنابرایــن 
ماهی آزاد نیز ۴5 هزار تومان و ماهی قزل آال 
ســاده ۸5 هــزار تومــان و قــزل ســالمونی 100 

هزار تومان فروخته میشود.
بــا  ارتبــاط  اهمیــت در  نــکات حائــز  از   
گــران فروشــی مــرغ عــدم درج قیمت مصوب 
در فروشــگاه ها اســت  در حالی که بر اساس 
قانــون صنفــی قیمــت بایــد در معــرض دیــد 
مشــتریان باشــد؛ یکی از فروشــندگان در این 
ارتبــاط گفــت: عمــده مرغــی کــه در فروشــگاه 
خــود عرضــه میکننــد نتواســته انــد بــه قیمت 
مصــوب خریداری کنند و از طرفی ســود کمی 
بــرای خــرده فروشــی ایــن محصــول در نظــر 
گرفته شــده که پاســخگوی هزینه ها از جمله 

اجاره مغازه نیست.
وی در بــاره اینکــه چــرا نــرخ فروش مرغ 
را در معــرض دیــد مشــتریان قــرار نــداده نیــز 
افــزود: در صورتــی که قیمــت ۳۷ هزار تومان 
مــرغ کــه باال تر از قیمت مصوب اســت نصب 
شــود، توســط تعزیــرات جریمــه میشــوند امــا 
مــوارد  از  نیســت در بســیاری  قیمــت  وقتــی 
تنهــا تذکر داده میشــود یــا در مجموع جریمه 

کمتری باید پرداخت کنند.

و کننــدگان مصــرف حمایــت ســازمان
تولیدکننــدگانبــاتاکیــدبراینکــهقیمتهای
اعــالمشــدهبــراینــانازســویوزارتجهاد
تهــران اســتان بــه مربــوط فقــط کشــاورزی
اســت،اعالمکردکههرگونهافزایشقیمت

ناندرکشورغیرقانونیاست.
بــه گــزارش ایســنا، در پــی اعــالم قیمت 
وزارت  ســوی  از  اساســی  کاالی  قلــم   25
جهادکشــاورزی از جملــه انــواع نان، ســازمان 
تولیدکننــدگان  و  کننــدگان  مصــرف  حمایــت 
اســاس  بــر  کــه  کــرد  اعــالم  ای  اطالعیــه  در 
دســتورالعمل ها و ضوابــط تدوین شــده قبل، 
هرگونــه تغییــر در قیمــت نــان پیــش از ایــن 
بــه کارگروه هــای اســتانی گنــدم آرد و نــان بــا 
واگــذار  اســتانداران سراســر کشــور  ریاســت 
شــده و قیمت های اعالمی اخیر توسط وزارت 
جهــاد کشــاورزی صرفــاً مربوط به شــهر تهران 
اســت کــه پیــش از ایــن در کارگــروه اســتانی 
مصوب شــده و ارتباطی به ســایر اســتان ها و 

شهرستان های سراسر کشور ندارد.

بنابر اطالعیه سازمان حمایت قیمت های 
اعالم شده برای شهر تهران نیز پیش از این در 
کارگــروه گنــدم آرد و نان اســتان تهران مصوب 
شــده و در حــال اجــرا اســت و نبایــد هیچ گونه 

افزایشی صورت گیرد.
در ایــن اطالعیــه تأکیــد شــده کــه کلیــه 
جهادکشــاورزی،  ســازمان های  بازرســان 
اصنــاف  اتــاق  و  تجــارت  و  معــدن  صنعــت، 
سراســر کشــور مکلفنــد با هــر گونــه افزایش 
قیمــت انــواع نــان برخــورد و پرونــده تخلف را 
برای برخورد قانونی در اســرع وقت به شعب 

سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کنند.
قیمــت نــان در تیــر مــاه امســال افزایش 
یافــت و بــر اســاس ابالغیــه اتحادیــه نانوایان 
ســنتی تهــران، بر اســاس گنــدم یارانه ای)نوع 
یــک(، نــرخ مصــوب نــان بربــری بــا وزن چانــه 
تافتــون  تومــان،   1۸00 بــه  گــرم  خمیــر۶00 
ســنتی با وزن چانه 250 گرم به ۹00 تومان، 
تافتــون گردان )ماشــینی جدید( بــا وزن چانه 
220 گــرم بــه ۷00 تومــان، لــواش و تافتــون 

گــردان )ماشــینی( بــا وزن چانــه 1۶0 گــرم بــه 
500 تومــان تافتــون خراســانی بــا وزن چانــه 
۳00 گــرم بــه 1000 تومــان و لــواش اتوماتیک 
هر کیلو به 5000 تومان رســید. همچنین در 
ســال جــاری بر اســاس قیمت گنــدم یارانه ای 
نــوع 2 )گنــدم ۹00 تومانی(، قیمــت بربری با 
وزن چانــه ۶00 گــرم بــه 2500 تومان، تافتون 
سنتی با وزن چانه 250 گرم به 1200 تومان، 
تافتــون گردان )ماشــینی جدید( بــا وزن چانه 
220 گــرم بــه 1000 تومــان، لــواش و تافتــون 
گــردان )ماشــینی( بــا وزن چانــه 1۶0 گــرم بــه 
۶50 تومان، سنگک با وزن چانه ۶50 گرم به 
۳000 تومــان، تافتــون خراســانی با وزن چانه 
200 گــرم بــه 1500 تومــان و لــواش اتوماتیک 

هر کیلوگرم به ۶000 تومان رسید.
بــا  مــردم می تواننــد  کــه  اســت  گفتنــی 
مراجعه به ســتاد خبری سازمان های صنعت، 
معــدن و تجــارت اســتان ها و شهرســتان های 
تابعه شکایت خود را تنظیم کنند یا از طریق 
بــه  حمایــت  ســازمان  پورتــال   ،)12۴( تلفــن 

www.cppo.ir، ســایت  الکترونیکــی  نشــانی 
را  خــود  شــکایت  آپ  اپلیکیشــن  و   )ir.12۴(

مطرح کنند.
طبــق قانــون نظام صنفی گران فروشــی، 
کم فروشــی، تقلــب،  احتــکار، عرضــه خــارج 
از شــبکه عــدم اجــرای ضوابــط قیمت گذاری و 
توزیــع، فــروش اجبــاری،  عــدم درج قیمــت و 
عــدم صــدور صورتحســاب از جملــه مهم ترین 

تخلفات صنفی است.
همچنیــن بــر اســاس قانون صنفــی باید 
درآمدهــای ناشــی از جریمه هــای دریافتــی به 
حســاب خزانــه واریــز  شــود و معــادل آن در 
بودجه هــای ســنواتی منظــور و توســط وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت پــس از تأمیــن بــار 
مالــی مــاده )۴۴( ایــن قانــون به طــور مســاوی 
در اختیــار ســازمان تعزیــرات حکومتــی، اتــاق 
و  معــدن  صنعــت،  وزارت  و  ایــران  اصنــاف 
تجــارت قــرار  گیــرد تــا در اجــرای ایــن قانــون 
هزینه کنند، اما اتاق اصناف بارها نســبت به 
دریافت نکردن این بودجه گالیه کرده است.

اتــاقاصنــافتهــرانباصــدوربیانیهای
درحمایتازسیاســتهایاقتصادیدولت
درخواســتکردتادرجلســاتســتادتنظیم

بازارحضورداشتهباشد.
اتــاق اصنــاف تهــران بــا صــدور بیانیه ای 
اقتصــادی  سیاســت های  از  حمایــت  در 
دولــت بــرای بهبــود وضعیت معیشــت و رفع 
دغدغــه اقتصــادی مردم، از بهره گیری تمامی 
ظرفیت هــا و نقــش آفرینــی مضاعــف اتــاق 
اصنــاف تهــران در مدیریــت و تنظیــم بــازار 
بــه ویــژه در حــوزه کاالهای اساســی خبر داد 
و خواســتار حضــور اتــاق اصنــاف تهــران در 

جلسات ستاد تنظیم بازار کشور شد.
 متن این بیانیه به شرح ذیل است:

» بسم هللا الرحمن الرحیم
بــا عنایــت بــه اهتمــام رئیــس جمهور و 
اولویت دولت سیزدهم در مدیریت و تنظیم 
بازار کشــور، اتاق اصناف تهران به نمایندگی 

از خانــواده بــزرگ اصنــاف و بازاریــان تهــران 
اقتصــادی  سیاســت های  از  حمایــت  ضمــن 
دولــت بــرای بهبــود وضعیت معیشــت و رفع 
دغدغــه اقتصــادی مــردم، اعــالم می کنــد کــه 
اصناف و بازاریان به ویژه در تهران به عنوان 
تمامــی  در  همــواره  کشــور  اقتصــادی  قلــب 
عرصه هــا در خــط مقــدم خدمــت رســانی بــه 

هموطنان عزیز  هستند.
اساســی  کاالهــای  و  مایحتــاج  تامیــن 
مــردم همــواره دغدغه اصلی اصناف اســت و 
مدیریــت و توزیــع کاال و خدمــات در ســطح 
و  گســترده  مویرگــی  شــبکه  توســط  کشــور 
ریشه دار اصناف در روزهای سخت اقتصادی 
شــیوع ویــروس کرونــا خــود گویــای ایــن امــر 

است.
شــاهد  بــازار  در  اکنــون  کــه  شــرایطی 
دولت هــای  اشــتباه  رویــه  نتیجــه  هســتیم، 
قبــل و تصمیــم گیــری بــدون حضــور بخــش 

خصوصــی به ویژه اصنــاف در حوزه مدیریت 
بــازار اســت. از رئیــس جمهور خواســتاریم تا 
در ادامــه رویکــرد مردمــی دولــت ســیزدهم 
اصنــاف  جایــگاه  و  اهمیــت  بــه  توجــه  بــا  و 
رکــن  مردمی تریــن  و  مهم تریــن  عنــوان  بــه 
اقتصــادی کشــور، با دعــوت و حضور اصناف 
در تصمیم گیری هــای اقتصــادی بــه ویــژه در 
تنظیــم بــازار شــاهد مدیریــت هرچــه بهتر و 

افزایش رضایتمندی مردم عزیزمان باشیم.
امــروز در حــوزه مدیریــت و تنظیم بازار 
گرانفروشــی  و  گرانــی  موضــوع  دو  شــاهد 
هســتیم. اصناف به عنــوان حلقه آخر توزیع 
هیچ نقشــی در گرانی کاالها ندارند و ســتاد 
تنظیــم بازار کشــور باید   بــرای کنترل گرانی 
در راستای ثبات قیمت ارز، تامین مواد اولیه 
تولید با قیمت و کیفیت مناسب، اختصاص 
بســته های حمایتــی به تولیدکننــدگان جهت 
کاهش ســایر هزینه های تحمیلی به تولید و 

اعــالم نرخ نهایی و مصوب کاالهای اساســی 
گام بردارد.

در خصــوص گرانفروشــی در بــازار نیــز 
اتحادیه هــای  و  تهــران  اصنــاف  اتــاق  قطعــا 
صنفــی تهــران بــه عنــوان متولــی نظــارت بــر 
از  گیــری  بهــره  بــا  تهــران  اصنــاف  فعالیــت 
تمــام ظرفیت هــا و حضــور بیــش از پیــش و 
بــا نقــش آفرینــی مضاعــف در حــوزه نظارت 
و بازرســی از واحدهای صنفی گام برمی دارد 
و نســبت به برخورد قاطع با متخلفان اقدام 

می نمایند.
در پایــان بــا عنایــت بــه جایــگاه مهــم و 
تاثیرگــذار اصنــاف و بــازار تهــران در تامیــن و 
توزیع کاال در سراسر کشور، خواستار حضور 
اتاق اصناف تهران در جلســات ســتاد تنظیم 
بــازار کشــور جهــت انتقــال بهتر مشــکالت و 
اثربخشــی هرچه بیشــتر تصمیمات در حوزه 

مدیریت و تنظیم بازار هستیم.«

اتاقاصنافتهراندرحمایتازسیاستهایاقتصادیدولتبیانیهداد

سازمانحمایت:افزایشقیمتنانغیرقانونیاست

آغازتوزیعهوشمندمرغمنجمدوتخممرغ
درِمنزلشهروندان؛ازامروز
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رئیس انجمن های صنایع 
غذایی: دولت قبل پول های 

صادرکنندگان را بلوکه کرده بود
رئیــس کانــون انجمن هــای صنایــع غذایــی ایــران 
عنــوان کــرد، تصمیم گیــری اشــتباه دولــت دوازدهم در 
مورد اســترداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان، 
۱۵۰۰ میلیــارد تومــان از منابــع صادرکننــدگان را بلوکه 

کرده بود.
محمدرضــا مرتضــوی در گفت وگو با خبرگزاری مهر 
بــا بیــان اینکــه مطابق با تصمیــم دولــت، صادرکنندگان 
می تواننــد مالیــات بــر ارزش افــزوده خــود را ظرف مدت 
یــک مــاه از ســازمان امــور مالیاتی دریافت کننــد، اظهار 
کــرد: ایــن موضــوع کمــک زیــادی بــه تأمیــن نقدینگــی 
واحدهــای تولیــدی خواهد کرد و در عین حال، مشــوقی 

برای صادرکنندگان برای ادامه مسیر است.
ایــران  رئیــس کانــون انجمن هــای صنایــع غذایــی 
افــزوده  ارزش  بــر  مالیــات  اســترداد  موضــوع  افــزود: 
صادرکنندگان از سال ۹۷ تاکنون با مشکالت عدیده ای 
و  متعــدد  نامه نگاری هــای  علی رغــم  و  بــوده  مواجــه 
پیگیری های صورت گرفته از ســوی اتاق های بازرگانی و 
تشکل های صادراتی، متأسفانه با مخالفت جدی برخی 
مقامــات دولتــی مواجه شــده بود اما اکنــون با مذاکرات 
صــورت گرفتــه با وزیر صمــت، قفل اســترداد مالیات بر 
ارزش افــزوده صــادرات گشــوده شــده و صادرکننــدگان 

یک ماهه به منابع مالی خود دست خواهند یافت.
اشــتباه  تصمیم گیــری  اینکــه  بیــان  بــا  مرتضــوی 
دولــت دوازدهــم، بالغ بر ۱,۵۰۰ میلیــارد تومان از منابع 
بــه دلیــل  بــود، گفــت:  صادرکننــدگان را بلوکــه کــرده 
بخشنامه ها و دستورالعمل های دولتی، امکان استرداد 
مالیــات وجــود نداشــت امــا وزیــر صمت ایــن موضوع را 
از رئیس جمهــوری پیگیــری و در قالــب ابالغیــه معــاون 

اقتصادی رئیس جمهوری نهایی کرده است.
ایــران  رئیــس کانــون انجمن هــای صنایــع غذایــی 
خاطرنشان کرد: انتظار فعاالن اقتصادی از وزارت صمت 
آن اســت کــه بــا توجــه ویژه بــه نظــرات بخش خصوصی 
و تشــکل های تخصصــی مســیر تولیــد و صــادرات را در 
اســرع وقــت همــوار کــرده و از صــدور بخشــنامه ها و 
دســتورالعمل ها بــدون هماهنگــی و اخــذ نظــر مســاعد 

تشکل های تخصصی، پرهیز کند.
او افزود: در این صورت، تولیدکنندگان نیز همواره 
کنار دولت خواهند بود و با تولید بیشتر و اشتغال زایی، 
تــالش خواهنــد کرد تا عالوه بر تأمیــن نیازهای داخلی، 
بــا افزایــش تولید، مازاد آن را صادر کرده و برای کشــور 

ارزآوری داشته باشند.
ایــران  مرتضــوی احیــای ســازمان توســعه تجــارت 
بــه عنــوان متولــی اصلــی تجارت خارجــی را مــورد توجه 
قــرار داد و بــا بیان اینکه این ســازمان بــا الحاق صندوق 
ضمانت صادرات ایران، شــرکت ســهامی نمایشــگاه های 
بین المللــی ایــران و دفتــر مقــررات صــادرات و واردات، 
هــم اکنــون قــدرت بیشــتری یافتــه اســت، گفــت: ایــن 
امیــدواری وجود دارد که ســازمان توســعه تجــارت ایران 
بتوانــد جایــگاه اصلــی خــود در عرصــه تصمیم گیــری و 

تصمیم سازی برای تجارت خارجی ایران را بازیابد.

ملخ به فهرست غذای تایید 
شده اتحادیه اروپا اضافه شد
در راســتای حرکت اتحادیه اروپا به سمت زراعت 
و رژیــم غذایــی پایدارتــر، ملخ به فهرســت غــذای تایید 

شده این بلوک اضافه شد.
به گزارش ایسنا، برای دومین بار است که اتحادیه 
اروپــا اعــالم می کنــد خوردن یک حشــره برای انســان ها 
بی ضرر است. پیش از این الرو خشک سوسک زرد آرد 
در ژوئــن تایید شــده بود. جیرجیــرک خانگی هم ممکن 

است به زودی اضافه شود.
کمیســیون اروپایــی بــا ملــخ مهاجــر به عنــوان یک 
غــذای خوراکــی موافقــت و اعــالم کــرد: ملــخ بــه عنــوان 
اسنک یا یک ماده غذایی به اشکال خشک یا منجمدکه 
بالهــا و پاهایــش جــدا شــده یــا بــه شــکل پــودر عرضــه 

خواهد شد.
ســازمان ایمنی غذای اروپایی اعالم کرد گونه بالغ 
ملخ مهاجر سرشار از پروتئین بدون هیچ نگرانی ایمنی 
اســت بــا ایــن حــال ممکن اســت باعــث واکنــش آلرژی 

مردم به سخت پوستان، مایت و نرم تنان شود.
 ایــن بازبینــی پــس از درخواســت شــرکت هلنــدی

پرورش دهنــده  کــه  گرفــت  صــورت   Fair Insects BV

حرفــه ای کــرم غذایــی، جیرجیــرک و ملــخ اســت. ایــن 
شــرکت متعلق به شــرکت Protix اســت که محصوالت 
حشــره ای تولیــد می کنــد کــه بــه عنــوان غــذای حیوانات 

خانگی و جوجه مصرف می شود.
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد حشرات را 
به عنوان منابع غذایی بســیار مغذی و ســالم که حاوی 
چربی، پروتئین، ویتامین، فیبر و مواد معدنی هستند، 

شناخته است.
حشــرات کــه روزانه از ســوی میلیونهــا نفر مصرف 
می شــوند، تحــت اســتراتژی زراعت جدیــد اتحادیه اروپا 
که حرکت به ســمت غذای پایدارتر را تســهیل می کند، 

به عنوان منبع پروتئین شناخته شده اند.
بــر اســاس گــزارش رویتــرز، تاییــد ملــخ بــه عنوان 
غــذای ســالم تحــت مقررات غذای جدیــد ۱۹۹۷ اتحادیه 
اروپــا صــورت گرفتــه اســت. درخواســت بــرای تاییــد ۹ 

حشره دیگر به عنوان مواد خوراکی، ارائه شده است.
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حسینی، مشاور نظام صنفی 
کشاورزی: حذف ارز ۴٢٠٠ 

تومانی منجر به خوداتکایی 
در تولید شکر شد

بــه گفته مشــاور نظــام صنفی کشــاورزی و منابع 
طبیعــی، حــذف ارز ۴٢٠٠ تومانــی منجر به خوداتکایی 
در تولیــد شــکر شــد و قیمــت شــکر داخلــی ارزانتــر از 

وارداتی ان است.
ســیدجعفر حســینی در گفت وگو با خبرگزاری مهر 
بــا اشــاره بــه اینکه اصالح قیمــت چغندرقند در دســتور 
کار شــورای قیمت گــذاری محصــوالت اســتراتژیک قــرار 
گرفته اما هنوز تغییر قیمت انجام نشــده اســت، گفت: 
بــرای ســال زراعــی ۱۴۰۰_۱۴۰۱ قیمــت خریــد تضمینــی 
هــر کیلوگــرم چغندر قند بهــاره ۱,۴۷۳ تومان و دو ریال 
تعییــن شــده در حالــی کــه قیمت پیشــنهادی مــا ۱,۸۰۰ 

تومان بوده است.
او با اشــاره به اینکه تناســب قیمت در نرخ گذاری 
محصــوالت اســتراتژیک برای ســال زراعی جــاری رعایت 
نشــده اســت، گفــت: قیمــت خریــد تضمینــی دانه هــای 
روغنــی کــه محصول رقیــب چغندرقند هســتند افزایش 
بیشــتری داشــته و همیــن موجــب گرایــش کشــاورزان 
بــه کشــت ایــن محصــوالت و کاهــش تولیــد چغندرقنــد 
خواهــد شــد. همچنیــن بی توجهــی به تــورم انتظاری در 
قیمت گذاری محصول چغندرقند بهاره با توجه به اینکه 
برداشــت آن در پاییــز آینــده صــورت می گیــرد می توانــد 
عامــل مؤثــری در عــدم اســتقبال کشــاورزان از کشــت 

چغندرقند باشد.
ایــن فعــال بخــش خصوصــی بــا اشــاره بــه اینکــه 
امســال از محــل تولیــد چغندرقنــد و نیشــکر در مجموع 
حدود یک میلیون و ٨۵٠ هزار تن شکر در کشور تولید 
می شــود، اضافه کرد: با توجه به افزایش قیمت جهانی 
شــکر هم اکنــون تولیــد ایــن محصــول در کشــور مزیــت 
دارد و خوشــبختانه بــا تولیــدی کــه انجــام شــده حــدوداً 

تا تابستان سال آینده نیازی به واردات کشور نداریم.
مشــاور نظــام صنفــی کشــاورزی و منابــع طبیعــی 
بــا اشــاره بــه اینکــه حــذف ارز ۴٢٠٠ تومانــی از واردات 
را در داخــل کشــور دارای  ایــن محصــول  تولیــد  شــکر 
مزیــت بیشــتری کــرد، ادامــه داد: تخصیــص ارز ۴٢٠٠ 
تومانــی منجــر بــه واردات شــکر ارزان قیمــت و به صرفه 
نبــودن تولیــد می شــد در حالــی کــه ایــن کاال بــه دســت 
مصرف کننــده هم ارزان نمی رســید و بــا احتکار و کمبود 
شــدید آن در بــازار مواجــه بودیم و بــه عبارتی تنها چند 
نفــر از مزیــت تخصیــص ارز ۴٢٠٠ تومانــی برای واردات 

این کاال بهره مند شدند.
او بــا اشــاره بــه اینکه هم اکنون قیمت شــکر تولید 
داخل درب کارخانه حدود ١٢ هزار و ۵٠٠ تومان است، 
ادامه داد: این رقم حدود ۴ هزار تومان ارزان تر از شکر 

وارداتی است.
حســینی از شــورای قیمت گذاری خواســت هر چه 
ســریع تر اصالح قیمت چغندرقنــد را تعیین تکلیف کند 
تا تولید این محصول در سال جاری دچار مشکل نشود.

کاهش قیمت جهانی گندم 
پس از ۵ ماه

قیمــت جهانــی گنــدم پــس از ۵ مــاه متوالــی کــه 
افزایــش قیمــت را تجربــه کــرده بــود، رو بــه کاهــش 
گذاشــت تــا شــاخص قیمتــی بــه 297 دالر در هــر تــن 

برسد.
بــه گزارش شــرکت بازرگانــی دولتی ایران، روند رو 
به رشد شاخص قیمت انواع گندم که در یک سال اخیر 
ادامه دار بود در هفته  منتهی به ۸ نوامبر کاهشی یافت 

و به 2۹۷ دالر در هر تن رسید.
هفتــه گذشــته ایــن میــزان بــه ۳۰۱ رســیده بــود و 
بیشــترین مقــدار شــاخص قیمــت گندم در یک ســال در 

ماه اخیر ۳۰۵ دالر قیمت را تجربه کرد.
بــر ایــن اســاس، قیمت گندم روســیه ۳۳۳، گندم 
B آلمان ۳۳۵، رومانی ۳۳۱ و گندم درجه یک فرانســه 

۳۳۷ دالر در هر تن قیمت خورد.
ممنوعیت صادرات این محصول در روسیه و چین 

مهمترین اخبار این هفته بازار جهانی گندم بود.
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لــوازم  انجمــن صنایــع  دبیــر  بــه گفتــه 
خانگــی، ورود بــه ایــن بازارهــا وابســته بــه 
حمایــت دولت، انعقــاد قراردادهای ترجیحی 
سیاســی  و  اقتصــادی  وضــع  منطقــه ای، 
بازرگانــی،  رایزن هــای  فعــال شــدن  کشــور، 

سفارتخانه ها و تعامالت با دنیا است.
عباس هاشــمی در گفت وگــو بــا ایســنا، 
در پاســخ بــه اینکه کدام لــوازم خانگی ایرانی 

بــه اروپــا صــادر می شــود، اظهــار کــرد: اکنــون 
صادرات اجزا و قطعات بیشتر به ترکیه انجام 
می شــود و آبگرمکن هــای گازی نیــز بــه برخی 
کشــورهای اروپایــی از جملــه ایتالیــا و برخــی 
کشورهای بلوک شرق صادر می شود. به طور 
کلــی بیشــتر صــادرات لــوازم خانگــی در حوزه 

محصوالت بزرگ است.
بــه گفتــه او از صــادرات ســاالنه حــدود 

۳۰۰ میلیــون دالر، حــدود ۳۰۰ تــا ۵۰۰ هــزار 
دالر از آن بــه کشــورهای اروپایــی و مابقی به 
کشورهای همسایه، سی آی اس و حوزه خلیج 
هاشــمی همچنیــن  می شــود.  انجــام  فــارس 
در پاســخ بــه ســوالی دربــاره ظرفیــت کنونــی 
صــادرات لــوازم خانگــی، تصریــح کــرد: اکنون 
یــک بــازار ۵۵۰ میلیــون نفــری در منــا، یعنی 
کشــورهای  و  شــمالی  آفریقــای  خاورمیانــه، 

ســی آی اس وجود دارد کــه ارزش این بازار به 
۳۷ میلیارد دالر می رسد. دبیر انجمن صنایع 
لــوازم خانگــی با بیان اینکــه در صورت فراهم 
شــدن شــرایط صادرات، ظرفیت تولید نیز در 
داخل ایجاد می شــود، تصریــح کرد: همانطور 
کــه شــاهد بودیــم تولیــد در یــک ســال بعد از 
تحریم ها رشــد کرد و همچنان امکان توســعه 

در این صنعت وجود دارد.

هماهنگــی  مدیــرکل  پیــش  چنــدی 
امور ســرمایه گذاری و اشــتغال استانداری 
گیــالن از بازگشــت ســرمایه گذاران کنیایی 
به صنعت فراوری چای گیالن خبر داد که 
ایــن مســئله در فضــای مجــازی و اجتماعی 
اســتان زمینه ساز شــایعاتی درباره واردات 
چای آفریقایی و فروش آن به عنوان چای 

گیالن شد.
یونــس  کــه  بــود  امســال  مهــر   ۱۹
امــور  هماهنگــی  مدیــرکل  رنجکــش، 
سرمایه گذاری و اشــتغال استانداری گیالن 
از راه انــدازی مجــدد کارخانــه فــرآوری چــای 
و  داد  خبــر  الهیجــان  در  کنیایــی  شــرکت 
احیــاء و فعالیــت مجــدد کارخانه فــرآوری و 
بســته بندی چــای کنیایی هــا در الهیجان را 
موجــب بهبــود صنعــت بســته بندی و رونق 

اشتغال منطقه عنوان کرد.
البتــه ســرمایه گذاری شــرکت کنیایــی 
و راه انــدازی کارخانــه در ســال ۱۳۸۱ اتفــاق 

افتــاد و قــرار بــود فعالیــت ایــن شــرکت در 
حــوزه فــراوری و بســته بندی چــای داخلی و 
خارجــی باشــد کــه البتــه چند ســال بیشــتر 
طول نکشید؛ زیرا کارخانه مذکور به دالیل 
مختلفــی از جملــه مشــکالت عــدم تامیــن 

مواد اولیه )چای( تعطیل شد.
بــه گفته معــاون ســرمایه گذاری اســتانداری 
بــه  کنیایــی  شــرکت  ایــن  بازگشــت  گیــالن 
گیــالن در ســال ۹۹ با حضور هیــات کنیایی 
به سرپرستی استاندار بومی در گیالن کلید 
خورد که سپس محموله ای به وزن هزار تن 
چــای، از الهیجــان بــه آن کشــور صادر شــد 
و زمینــه تبــادل محصــول چای بین 2 کشــور 

را آغاز کرد.
محــور اصلــی ایــن شــایعات را واردات 
چــای کنیایــی به گیالن و بســته بندی آن به 
نام چای الهیجان و سپس فروش در بازار 
کشــور تشــکیل می دهد که واکنش هایی را 
در میان مردم و چایکاران به همراه داشته 
اســت. برخــی حضــور کنیایی هــا در صنعت 
چای اســتان را به عنوان زمینه ســاز واردات 
چــای خارجــی و آفریقایــی و توزیــع آن در 
بازار با برند ایرانی و الهیجان تعبیر کردند.

دبیر فدراســیون تشــکل های صنایع غذایی 
دربــاره آمــار صــادرات مــواد غذایــی عنــوان کــرد 
کــه صــادرات مــواد غذایــی نصف واردات اســت. 
مطابق با آمار ســازمان توســعه تجارت در 7 ماه 
نخســت ســال ۱۰ میلیــارد و 7۰۰ میلیــون دالر 

مواد غذایی وارد کشور کردیم.
محســن نقاشــی در گفت وگــو بــا خبرگزاری 
ایلنا، با اشاره به دالیل افزایش نرخ مواد غذایی، 
گفــت: ایــن روزهــا شــاهد بــاال رفتــن نــرخ مــواد 
غذایــی به صــورت نامتعادل و نامتعارف هســتیم. 
باید این نکته را در نظر داشــت که یک شــایعه و 
یا یک ســخن ممکن اســت شــاکله اقتصاد و بازار 

را بهم بریزد.
او با اشــاره به اظهارنظرهای اخیر مسئوالن 
ایــن  دربــاره حــذف ارز ترجیحــی، گفــت: وقتــی 
ســخن را مطــرح کردنــد تمام مناســبات بازار بهم 

ریخته شد. در روزهای اخیر قیمت دالر نوسان 2 
هــزار تومانــی را تجربه کرد پس این میزان تغییر 
در قیمت ها ناشــی از تغییرات نرخ ارز نیســت و 
بــه نظــر من طرح حذف ارز ۴2۰۰ تومانی معلول 

نوسان های قیمتی روزهای اخیر است.
ایــن فعــال اقتصــادی عنــوان کــرد: 2 ســال 
ارز  حــذف  خواهــان  خصوصــی  بخــش  پیــش 
ترجیحی در  کاالهای اساسی بود چراکه تاثیرات 
ایــن ارز را در بــازار داخلــی مشــاهده می کــرد و 
اینکــه تــا چه میزان این ارز در کشــور ایجاد رانت 

کرده است.
نقاشــی بــا اشــاره بــه دیگــر عوامــل افزایش 
ایــن روزهــا دالل هــا  نــرخ مــواد غذایــی، گفــت: 
مهــارت باالیــی در بهــم ریختــن نظــم بــازار پیــدا 
کــرده انــد امــا اگــر دولــت خواهــان نظــم و ایجــاد 
ثبات در بازار اســت باید در جلســات تنظیم بازار 

دیدگاه هــای تشــکل ها و تولیدکننــدگان را جویــا 
شــود. متاســفانه دولتی ها خودشــان با خودشان 

جلسه می گذارند.
بــه گفتــه او حــدود ۴ هــزار کارت بازرگانــی 
برای کارتن خواب ها و افراد باالی ۹۰ ســال صادر 
شــد. چه کســانی ایــن کارت ها را دریافــت کنند و 
بــا آنهــا چــه کردنــد؟ مشــخص اســت که ایــن ارز 
ترجیحی به دســت افرادی غیر از تولیدکنندگان و 

واردکنندگان اصلی رسید.
او بــا بیــان اینکــه بخــش اعظمــی از مــواد 
اولیــه کارخانه هــا بــا ارز آزاد خریــداری می شــود، 
بیــان کــرد: تنهــا راه نجــات اقتصــاد کشــور توجــه 
به مشــکالت تولیدکنندگان اســت؛ امــا اکنون نه 
تنها در راستای رفع مشکالت آنها قدم برنداشته 
امــرار  تولیدکننــدگان  جیــب  از  بلکــه  نمی شــود 

معاش می کند.

او در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه پیشــنهاد 
بخش خصوصی برای ثبات در قیمت ها چیست؟ 
بیان کرد: ما از شهرداری ها تقاضا کردیم مراکزی 
را در اختیــار تشــکل ها بگــذارد تــا آنهــا بتواننــد 
کاالها را بدون واسطه در اختیار مصرف کنندگان 
واقعی بگذارند. کاری که در ابتدای انقالب انجام 
می شد و به تعاونی های تولید به مصرف معروف 
بودنــد. بــه نظــر مــن دولــت اگــر می خواهــد در 
راســتای حمایــت از مــردم و تولیدکنندگانــی قدم 

بردارد این مراکز را دوباره احیا کند.
بــه گفتــه نقاشــی، ۵ منطقــه از شــهرداری 
 تهــران بــرای احــداث ایــن مراکــز اعــالم آمادگــی

کرده  است.
او با بیان اینکه اگر برندی بخواهد محصول 
خــود را در فروشــگاه زنجیــره ای عرضــه کنــد باید 
حداقــل ماهــی ۷۰ میلیــون هزینــه  کنــد، گفــت: 

قیمــت مــواد اولیــه مــورد نیــاز کارخانه هــا روزانــه 
برندهــای خوشــنام  امــا  اســت؛  تغییــر  حــال  در 
نمی تواننــد هــر روز نرخ های خود را تغییر بدهند 
از ایــن رو ورشکســته می شــوند بایــد بگویــم ایــن 
سیاســت های غلــط دولت هــا در ایــران اســت که 

واحدهای تولیدی هر روز تعطیل می شوند.
لــزوم  بــه  اشــاره  بــا  اقتصــادی  فعــال  ایــن 
ایجاد مشــوق بــرای تولیدکننــدگان، گفت: دولت 
بایــد کاری کنــد تــا کاال بــا قیمــت تولید به دســت 
ارز  حــذف  زمــان  االن  برســد.  مصرف کننــدگان 
ترجیحی نیســت و اگر چنین شود شوک عظیمی 
کــه  آنگونــه  دالل هــا  و  می شــود  وارد  بــازار  بــه 
بخواهنــد در بــازار جــوالن می دهنــد امــا باید این 
نکات مشــخص شــود کــه این ارز به چه کســانی 
تعلق می گیرد و بعد از دریافت آن رصد شود که 

با آن چه اقداماتی انجام داده است.

دبیر فدراسیون صنایع غذایی: صادرات مواد غذایی نصف واردات است

چای کنیایی در سبد گیالن؛ از شایعه تا واقعیت

دبیر انجمن لوازم خانگی: ورود به بازارهای 
صادراتی نیازمند قراردادهای ترجیحی 

منطقه ای است

 تفاوت چای شمال

 با چای کنیایی 
در همین ارتباط رئیس ســازمان چای 
کشــور در گفت وگــو بــا خبرگــزاری ایرنــا بــا 
بیــان اینکــه چــای کنیــا در فرهنــگ مصرف 
چــای  گفــت:  نــدارد،  جایگاهــی  ایرانی هــا 
کنیایــی کامــال متفــاوت بــا چــای شــمال به 
خصــوص چــای گیالن اســت و ایــن تفاوت 
فقط به طعم و عطر آن خالصه نمی شود.

حبیــب هللا جهانســاز جایگزینی چای 
کنیایــی بــه جــای چــای گیــالن را غیرممکن 
دانســت و اظهــار کــرد: چــای کنیــا از نــوع 
کلــه  بــه  معــروف   )CTC( سی تی ســی 
مورچــه ای اســت اما چــای تولیــد داخلی از 
نوع ارتودوکس اســت کــه فرهنگ و ذائقه 
مردم ایران به این نوع چای گرایش دارد و 

کامال نیز قابل تفکیک است.
او با بیان اینکه برنامه اولیه تاسیس 
ایــن کارخانــه بــرای بســته بندی و فــرآوری 
بــوده اســت، گفت: ایــن کارخانه به عنوان 
صنایع غذایی و آشامیدنی مجوز گرفت که 
بســته بندی و فرآوری صرفاً مربوط به چای 
نیست و محصوالت غذایی و آشامیدنی ها 

را نیز شامل می شود.
بــه گفته رئیس ســازمان چای کشــور 
ایــن واحــد تولیــدی در موضــوع مربــوط بــه 
چــای قــرار بــود تــا فرآورده هایــی همچــون 
نوشــابه چــای را تولیــد کند کــه البته هنوز 

به مرحله تولید نرسیده است.
جهانســاز بــا بیــان اینکه چــای داخلی 
از رونق و اســتقبال خوبی در بین ایرانیان 
برخــوردار اســت، گفــت: اکنــون واحدهــای 

فعــال  کشــور  در  چــای  داخلــی  تولیــدی 
هســتند که چای ایرانی را با برندهای خود 

بسته بندی و صادر می کنند.
فعالیــت  بــا  بنابرایــن  داد:  ادامــه  او 
کارخانه کنیایی آسیبی به کیفیت و هویت 
چای ایرانی وارد نمی شــود؛ ضمن اینکه در 
۶ ماه نخســت امسال واردات چای کنیایی 
را به کشــور نداشــته ایم و چای وارداتی که 
بــه الهیجــان آورده انــد چــای ارتودکــس یــا 

چای سیاه است.
تولید داخلی پاسخگوی 

مصرف داخلی نیست
نماینــده مردم شهرســتان های الهیجان 
و ســیاهکل نیــز بــا بیــان اینکه چای شــمال از 
کیفیــت مرغــوب و بی رقیبی برخوردار اســت، 
گفت: نیاز مصرف چای کشور ۱۰۰ هزار تن در 
ســال اســت اما فقط ۳۰هزار تن آن در داخل 
کشور تولید می شود و برای تامین مابقی نیاز 

کشور الزم است واردات صورت گیرد.
رســول فرخــی بــا اشــاره بــه حواشــی 
همچــون واردات چــای کنیایــی بــه گیــالن 
اظهــار کــرد: بــه علت فشــارهایی کــه برای 
داشــت،  وجــود  کارخانــه  ایــن  فعالیــت 
تــن   ۱۰ تولیــدی  واحــد  ایــن  ســرمایه گذار 
واردات انجــام داد تــا ایــن کارخانه را فعال 

کند.
او اظهــار کــرد: براســاس آمــار ارائــه 
شده در یکسال اخیر هزار و ۱۸ تن چای از 
ایــران بــه مقصد کنیا صادر شــد اما از کنیا 
فقط ۴۰۰ تن چای وارد کشــور شــده است 
اما همین میزان هم خوشــایند کشــاورزان 

نیست.
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وزیر خارجه عربستان: 
مذاکرات با ایران ادامه می یابد

فیصــلبــنفرحــانوزیــرامــورخارجهعربســتان
بــااعــاماینکهرونــدمذاکراتباایــرانادامهخواهد
یافــت،اظهــارامیــدواریکــرددورجدیــدایــنگفــتو

گوهابهزودیآغازشود.
دیپلماســی  دســتگاه  رئیــس  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
عربســتان ســعودی روز شــنبه در گفــت و گــو بــا شــبکه 
فرانــس 24 گفــت کــه چهــار دوره قبلــی گفــت و گو هــا 
بــا ایــران بیشــتر جنبه مقدماتی داشــته اما هر دو طرف 

نسبت به ادامه گفت و گوها متعهد هستند.
فیصل بن فرحان افزود: هنوز به نتیجه ملموســی 
دســت نیافتــه ایم امــا برای ادامه گفــت و گوها آمادگی 
وجود دارد. وی در خصوص توافق برجام و فعالیت های 
هســته ای ایران، بدون اشــاره به زرادخانه های مملو از 
کالهک های اتمی رژیم صهیونیستی به عنوان بزرگترین 
تهدیــد برای امنیــت خاورمیانه، گفت:ایران فعالیت های 
هســته ای خــود را تســریع کــرده اســت که ایــن موضوع 
نمی تواند صلح امیز بودن برنامه هســته ای این کشــور 
را توجیــه کنــد زیرا ســطح غنی ســازی اورانیوم که ایران 
انجــام مــی دهــد، خیلــی بیشــتر از حدی اســت که برای 

برنامه هسته ای صلح امیز الزم است.
ایــن مقــام ســعودی بــا بیــان اینکــه ریــاض معتقد 
اســت: نقص هایــی در توافــق اولیــه برجــام وجــود دارد، 
گفــت: امیدواریــم کــه مذاکــرات پیــش رو در ویــن بطور 

مثبت پیش برود.
وی مدعــی شــد: امیدواریــم ایــران بــه توافقــی بــا 
طرف های مقابل دســت یابد که این اطمینان هم به ما  
و همسایگان ایران داده شود که برنامه هسته ای ایران 

صرفا برای اهداف صلح امیز است.
عــدم  کــرد:  ادعــا  همچنیــن  فرحــان  بــن  فیصــل 
دسترسی یا دسترسی محدود آژانس بین المللی انرژی 
اتمی به تاسیسات و فعالیت های هسته ای ایران خیلی 
نگــران کننــده اســت چــون ایــن محدودیت ها مــی تواند 
باعث عدم شفافیت فعالیت های هسته ای ایران شود.

دستور رئیسی برای پیش  خرید 
واکسن داخلی کرونا 

رئیسجمهــوریبــاتأکیــدبــرضــرورتحمایــتاز
بــرای گفــت: کرونــا، داخلــی واکســن تولیدکننــدگان
حمایــتاززحمــاتاینتولیدکننــدگانحتماًبایدپیش
خریــدواکســنداخلــیمــوردتأییــدوزارتبهداشــت،

درمانوآموزشپزشکیانجامشود.
بــه گــزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری،  
آیــت هللا ســید ابراهیــم رئیســی در جلســه ســتاد ملــی 
مقابلــه بــا کرونــا، اقــدام شــرکت های داخلــی در تولیــد 
گفــت:  و  دانســت  ارزشــمند  بســیار  را  کرونــا  واکســن 
حمایــت از فعالیــت و تولیــد واکســن داخلی توســط این 
شرکت ها، جزو اولویت های دولت است و در این راستا 
پیــش  خریــد ایــن تولیــدات، می توانــد آنها را نســبت به 

ادامه و گسترش فعالیت هایشان امیدوارتر کند.
رئیــس جمهــوری بــا قدردانــی از تــالش و فــداکاری 
شــبانه روزی و خســتگی ناپذیر کادر بهداشــت و درمان و 
همه کسانی که در مقابله با بیماری کرونا نقش دارند، 
گفــت: امیدواریــم بــا همــکاری مردم شــریف کشــورمان 
بتوانیــم بــه نقطــه اطمینان بخشــی در مهار ایــن بیماری 
برســیم و بــا افزایــش میزان واکسیناســیون بــه بیش از 

۸۰ درصد از سالمت مردم صیانت کنیم.
آیــت هللا رئیســی پرهیــز از هرگونــه اقدامــی کــه 
بهداشــتی  رعایــت شــیوه نامه های  در  موجــب سســتی 
نتیجــه  نبایــد  گفــت:  و  دانســت  ضــروری  را  می شــود 
هوشمندســازی برخی محدودیت هــا باعث عادی انگاری 

و سستی در مراعات مقررات بهداشتی باشد.
وی با تأکید بر کنترل رفت و آمد از طریق مرزهای 
زمینــی، دریایــی و هوایــی، ادامــه داد: با توجــه به اینکه 
برخــی از کشــورهای همســایه بــا مــوج جدیــد بیمــاری 
مواجه شــده اند، الزم اســت از تردد افراد بدون داشــتن 

تست منفی از مرزهای کشور جلوگیری شود.
بــر  تأکیــد  بــا  دولــت ســیزدهم همچنیــن  رئیــس 
لــزوم بازنگــری در مصوبــات قبلی ســتاد ملــی مقابله با 
کرونــا، گفــت: در ایــن بازنگــری باید مشــخص شــود که 
چــه میــزان از مصوبــات اجرایــی و عملیاتــی شــده و چــه 
تعداد از آنها، موضوعیت خود را بعضاً با توجه به تغییر 
شرایط از دست داده است و انجام این کار می تواند در 

تصمیم گیری های بعدی به ستاد مؤثر باشد.
در این نشســت با توجه به موفقیت های چشــمگیر 
در کاهش آسیب های ناشی از کرونا، موضوع اجرای طرح 
محدودیت های هوشــمند در سراســر کشــور به ویژه چند 

استان با وضعیت قرمز در جلسه امروز بررسی شد.

کند شدن روند کاهش 
 ذخیره منابع آبی

با بارش های اخیر
مدیردفتربهرهبرداریازتاسیساتآبیوبرقابی
شرکتآبمنطقهایتهران،ازکندشدنروندکاهش
ذخیرهمنابعآبیسدهایپنجگانهتهرانبابارشهای

چندروزاخیرخبرداد.
بــا  تلفنــی  گفتگــوی  در  شــهریاری  محمــد  آقــای 
صداوســیما بــا یاداوری اینکه در آبــان ماه ۳۰ میلی متر 
بارش در اســتان تهران ثبت شــده که 2۵ درصد بیشــتر 
از آبان ماه ســال گذشــته است افزود: از ابتدای مهرماه 
امســال تاکنون, ۳2.۸ میلی متر بارش در اســتان تهران 
ثبت شــده که این رقم در مقایســه با 2۱.۷ درصد مدت 
مشــابه ســال گذشــته با ۵۱ درصد رشد همراه بوده، اما 
نســبت بــه متوســط بلند مدت با 2 درصــد کاهش روبه 
رو اســت. وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر ذخیره آب 
ســد های تهــران 4۰4 میلیــون مترمکعــب اســت گفــت: 
ایــن رقــم در مــدت مشــابه ســال گذشــته ۶۶۹ میلیــون 
نشــان دهنده 2۶۵  تفــاوت  ایــن  کــه  بــوده  مترمکعــب 

میلیون مترمکعب کسری مخازن است.

اخبـــــــــــــــــار

اســتاددانشگاهعامهطباطباییاظهارکرد
میــزانبــارهزینهســامتبــرایخانوارهاکهدر
دنیامیزاناســتاندارد۵درصدرادارد،درایران

از۶۰درصدعبورکردهاست.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصادی ایلنا، فرشــاد 
مومنی در جلســه آنالین موسســه دین و اقتصاد 
اظهــار کــرد: پژوهشــگران و سیاســت گذاران بایــد 
تعریــف عملیاتــی خــود را از مفاهیمــی کــه مــورد 
وجــود  کننــد.  روشــن  می دهنــد  قــرار  اســتفاده 
مشــارکت های لفظــی در مــورد مفاهیمــی ماننــد 
توســعه عدالت آزادی و غیره علتی اســت که این 
لــزوم را ایجــاد می کند. به عدد نفوســی که از این 
مفاهیــم اســتفاده می کننــد می توانیــم تلقی هــای 

متفاوت از آن داشته باشیم. 
وی افزود: در طی ۳۰ سال گذشته به کرات 
سیاســت های به شــدت تورم زا اجرا شده که علت 
آن را برقــراری عدالــت و صیانــت از معیشــت فقرا 
عنــوان کرده انــد. مثــال در ایــن ســرزمین کســانی 
شــوک  خصوصــی،  بانک هــای  بــرای  کــه  داریــم 
خصوصی ســازی،  و  واردات  آزادســازی  درمانــی، 
مــا  می گوینــد:  ولــی  می کننــد  مدیحه ســرایی 
نئولیبرال نیستیم؛ بنابراین در مورد نئولیبرالیسم 
هــم بایــد تعریــف عملیاتی ارائه داده شــود. اگر از 
این مفاهیم تعریف مشخص وجود نداشته باشد 

دولت و ملت هر دو متضرر می شوند.
ایــن اقتصاددان اضافه کرد: گام نخســت در 
پیوست عدالت این است که بگویند چه درکی از 
ایــن مفهوم دارند شــاید از نظــر برخی چاق  کردن 

دالالن عدالت است باید به صورت شفاف این را 
بگویند تا در مورد آن بحث شود. 

وی تصریــح کرد: مرحله بعدی شفاف ســازی 
پایــه نظــری اســت در ایــران بــه واســطه بحــران 
شــفافیت و بحــران عــدم تقــارن اطالعــات بیــن 
بازیگــران شــاهد هســتیم کــه بــه واســطه منافــع 
می شــوند.  منکــر  را  بدیهــی  ارتباطــات  رانتــی 
چــرا کــه هویــت و گســتاخی آن را نداریــم تــا در 
سیاســت گذاری پایــه نظــری را شــفاف کنیم چون 
نظریه های رقیب نقاط ضعف یا نادیده را شــفاف 
می کند. باید مشخص شود که با کدام پایه نظری 

صحبت می کنیم.
مومنی خاطرنشــان کــرد: مرکز پژوهش های 
مجلــس گزارشــی منتشــر کــرده کــه در آن بیــن 
نــرخ ارز و بقیــه فاکتورهــا ارتباطاتــی برقرار شــده 
کــه بی ســابقه و عجیــب اســت مگر اینکــه از قبل 
مشــخص شــده باشــد. برای مثال در مورد تجارت 
خارجــی و شــوک درمانی باید چــه نتیجه ای گرفته 
شــود کــه بتوان بر خالف همــه داده ها این روابط 
تابعــی را مطــرح کــرد کــه حتــی با یافته هــای خود 
مرکــز پژوهش هــا هم هم خوانی نــدارد. علت این 
که می توانند این کار را انجام دهند این است که 
در مــورد پایــه نظــری حرف هــا حریت و شــفافیت 

حرفه ای ندارند.
مومنــی یــادآور شــد: ارزبــری ایــران در دوره 
احمدی نژاد نســبت به دوره خاتمی ۵ برابر شــده 
بــود کــه ایــن نشــان می دهــد کــه بی ســابقه ترین 
وابســتگی های ذلت آورده خارج در دوره ای اتفاق 

افتاده که توزیع قدرت به شــدت ناعادالنه شــد با 
این بهانه که می خواهیم قدرت را یکدست کنیم. 
دنیــا  کجــای  در هیــچ  اینکــه  بیــان  بــا  وی  
ســالمت را به بازار نمی ســپارند اظهار کرد:  میزان 
بــار هزینــه ســالمت بــرای خانوارهــا کــه در دنیــا 
میزان اســتاندارد ۵ درصد را دارد، در ایران از ۶۰ 
درصــد عبــور کــرده اســت. بنابراین اگر شــفافیت 
نظــری وجــود نداشــته باشــد فاجعــه می آفرینــد. 
مســئولین اقتصــاد کشــور حرف هایــی می زنند که 
انســان را متاثر می کند برای مثال بازهم از شــوک 
درمانی صحبت می کنند. دائماً شعار می دهند که 
در بودجه ۱4۰۱ هزینه ها کاهش پیدا می کند ولی 
تمایــل بــه دســت کاری قیمت هــای کلیــدی دارند. 
گزارش ها نشــان می دهد که در ۳۰ ســال گذشته 
بــا افزایــش قیمت هــای کلیــدی ضربــه وارد شــده 
بــه دولــت از ضربــه وارد شــده بــه تولیدکننــده و 
خانوارها بیشــتر بوده اســت. در دوره احمدی نژاد 
کســری مالــی خانوارهــا در هشــت ســال بیــش از 
4.۵ برابــر شــد امــا انــدازه بدهی هــای دولت چند 

ده برابر شده بود.
ســی  کــرد:  اضافــه  دانشــگاه  اســتاد  ایــن 
ســال اســت ایــن اتفــاق رخ می دهــد امــا  افــرادی 
اگــر  می کننــد.  تکــرار  را  حرف هــا  همــان  دوبــاره 
مــا می خواهیــم بــه جامعــه خدمــت کنیــم باید به 
ایــن بدیهیــات توجــه کنیم کــه شــوک های قیمتی 
باعــث ناامن ســازی و بســتر تعــرض بــه معیشــت 
تمــام  می شــود.  جامعــه  اقشــار  ضعیف تریــن 
متفکــران اقتصــادی در ایــن زمینــه اشــتراک دارند 

کــه شــوک درمانی باعث می شــود مــزد بگیران به 
ســمت فســاد برونــد. ادعــای مبــارزه بــا فســاد را 
مطــرح می کننــد اقــدام و ابزار آنها شــوک درمانی 
اســت. این ســوال ایجاد می شــود که اینها در ۳۰ 
ســال گذشــته کجــا بودنــد؟ امســال ســال تدویــن 
برنامــه میان مــدت بوده که نام آن برنامه توســعه 
اســت. جدا از فجایعی که به خاطر شــوک درمانی 
رخ می دهــد، طنــز تلخــی اســت کــه در این ســال 
موضــوع شــوک درمانی پیــش گرفته شــده اســت. 
ایــن اصــل بدیهــی اســت که پیــش زمینه توســعه 

پیش بینی پذیر شدن امور است.
ایــن اســتاد دانشــگاه گفــت: شــنیده ایم کــه 
در ۱۸ آبــان جلســه برگزار شــده تــا موضوع حذف 
ارز ترجیحــی بررســی شــود؛ در ایــن جلســه هیــچ 
اســتداللی در برابــر مخالفــان ارائه نشــده و قبول 
کرده اند. اما ۱۹ آبان الیحه دو فوریتی برای حذف 
آن داده اند. به نظر می رســد مشــورت های ما نیز 

شبیه برنامه ریزی های ما شده است.
وی افــزود: یکــی از شــیوه هایی کــه جدیــدا 
پرکاربــرد شــده ایــن اســت کــه در مقابــل نقدهــا 
می گویند چرا راه حل ارائه نمی دهید؟ وقتی شــما 
نمی گوییــد کــه مبانــی را می پذیرید یــا نه، راه حل 
ارائــه دادن چــه گره ای بــاز می کند؟ با این حال ما 
می گوییــم راه حل بنیادی این اســت که کشــور با 
برنامــه مبارزه با فســاد واکســینه شــود. مبارزه با 
فساد در شرایط رانتی و توسعه نیافته امکان پذیر 
نیســت. این شــیوه درآمدزایی برای دولت داشته 
و با فســاد مبارزه می کند. اگر توانســتید درآمد را 

حفظ کنید صالحیت کسب درآمد توسعه گرا هم 
پیدا می کنید.

بیــان کــرد: دولــت مصوبــه هیئــت  مومنــی 
وزیــران در مــورد مبنــای کســر حقــوق گمرکــی را 
بررســی کند، دیده می شــود که در مورد معیشت 
مردم می گویند رانت ایجاد می کند ولی چطور این 
رانت وحشــتناک واردکننده ها را نادیده می گیرند 
کــه حقــوق گمرکی بــرای آنها بــا ارز 42۰۰ تومانی 
محسوب می شود. تخصیص های دالری را در بازه 
ســال های ۹4 تــا ۹۶ منتشــر کنیــد. ۱۱ بــار رئیــس 
قبلــی بانــک مرکزی را بــه مناظره دعوت کرده ام و 
قبــول نکردنــد. چه چیزی پشــت پــرده وجود دارد 

که از این موضوع امتناع می کنند؟
ســاختار  می گوینــد  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
بودجــه متصلــب اســت. ســال ۷۵، بعــد از یــک 
شــوک درمانی بزرگ ســازمان برنامه و بودجه یک 
گزارش منتشر کرد که در آن آمده بود در سراسر 
کشــور ۱۱ هــزار تخــت بیمارســتانی کــم داریــم. بــا 
اینکه 22 هزار تخت ســاخته شــده اما همچنان ۱۱ 
هزار تخت کم است چه چیزی غیر از فساد پشت 
این موضوع اســت؟ وزارت راه گزارش داده اســت 
کــه تنهــا ۳ درصــد فرودگاه هــا توجیــه اقتصــادی 
دارنــد. اگــر به علم تن بدهید مشــخص اســت که 
این شــیوه غیرعادی اســت. در ســال ۹۷ با شــوک 
درمانی هایی که انجام شد تمایل دانشجویان برای 
خروج از کشــور تا ســال ۹۹ دو برابر شده بود. به 
ازای یک واحد کســب درآمد از شوک درمانی واحد 

هزینه های دولت ۳.۵ برابر می شود.
مومنــی گفــت: از آنجــا کــه اقتصــاد مــا بــر 
بــه  اســاس خام فروشــی و تک محصولــی اســت. 
نــرخ نفــت  تاثیــر نوســانات  انــدازه کافــی تحــت 
هســتیم؛ انــگار دوســتان ایــن را کافــی نمی داننــد 
و بــازی بــا قیمت هــای کلیدی حلقــه مکمل به آن 

می زنند.
وی افــزود: این شــیوه عــزل و نصب ها را که 
می بینیــم بــه نظــر نمی آید که قصد اصالح شــیوه 
ســال  ســی  در  باشــد.  داشــته  وجــود  حکمرانــی 
گذشــته همــه دولت هــا شــعار انضبــاط بودجه ای 
دادنــد اما وقــت حذف هزینه های زائد هزینه های 

سالمت، آموزش و تغذیه مردم را کم کرده اند. 
رئیــس موسســه دیــن و اقتصــاد اضافه کرد: 
ایــن دولــت هم ماننــد دولت قبلــی می گوید برای 
اســتقراض نکردن اوراق منتشــر می کند. در حالی 
که اگر به صورت مستقیم استقراض کند سودی 
به آن تعلق نمی گیرد اما با اوراق ۳۰ درصد سود 
بایــد پرداخــت شــود. با این روند دولت به ســمت 
ورشکســتگی می رود، طبق گزارش های خودشــان 
بــه ازای هــر یــک واحد پــول قدرتمند کــه در بانک 
بانک هــای  در  برابــر   ۷ می شــود  صــادر  مرکــزی 

خصوصی منتشر می شود. 
وی افــزود: اتــاق بازرگانــی مشــهد گزارشــی 
بــه اســم مبــارزه بــا فســاد منتشــر کــرده اســت  و 
برقــراری عدالــت امــواج بی ســابقه صــدور مجوز و 
اعطــای پروانه بــه متقاضیان انجام می شــود. این 
کار کشور را از رقابت سالم جدا می کند. اگر این 
موضوع قابل دفاع اســت، مناظره کنید و در غیر 
ایــن صــورت آن را متوقف کنیــد. یکی از تالی های 
فســاد ایــن مقررات زدایی بحــران صرفه مقیاس و 

منازعات رانت جویانه است. 

سخنگویاقتصادیدولتگفتکهگزارش
بــافســادو بــاهــدفمبــارزه عملکــردبودجــه
افزایــششــفافیتمالــی4مــاهزودتــرازموعــد
قانونــیبــهدیوانمحاســباتتحویلدادهشــده

است.
بــا  گفت وگــو  در  خانــدوزی  احســان  ســید 
فارس، با بیان اینکه گزارش تفریغ بودجه ســال 
۱۳۹۹ کل کشور برای نخستین بار، 4 ماه قبل از 
موعد مقرر قانونی توســط دیوان محاسبات تهیه 
و در ۳۱ شهریورماه سال ۱4۰۰ به مجلس شورای 
اســالمی ارسال شد، اظهارداشت: علت موفقیت 

در این موضوع، تســریع وزارت اقتصاد در تنظیم 
صورتحســاب عملکرد ســاالنه بودجه کل کشور و 

تصویب فوری آن در هیات وزیران بود. 
وزیــر اقتصــاد افزود: بخش قابــل توجهی از 
فرآیند تهیه گزارش تفریغ بودجه، توســط وزارت 
اقتصاد و خزانه داری کل کشــور صورت می پذیرد 
ایــن  اقتصــاد  وزارت  همــت  بــا  امســال  چــون  و 
گــزارش چنــد مــاه زودتر از ســال های قبل تهیه و 
به دیوان محاســبات ارائه شــد، این دیوان هم در 
تســریع در اجرای وظیفه قانونی خود نســبت به 
ســال های قبل موفق شد و گزارش تفریغ بودجه 

ســال ۱۳۹۹ را در نیمــه اول ســال ارائــه کــرد کــه 
قطعــا آسیب شناســی آن نقش مهمــی در تدوین 

الیحه بودجه سال آینده خواهد داشت. 
خانــدوزی بــا یاداوری ســابقه تنظیم گزارش 
صورتحساب عملکرد ساالنه بودجه کشور توسط 
خزانه داری کل کشــور در ســالیان قبل افزود: در 
ســال های قبــل و بخصــوص در دولــت گذشــته، 
هیچ گاه ســابقه نداشــته که گزارش صورتحساب 
عملکــرد ســاالنه بودجــه ســال قبــل در نیمــه اول 
ســال تنظیــم شــود و معمــوال این اقــدام در پایان 
دیــوان  از آن  پــس  و  آذرمــاه صــورت می گرفــت 

محاســبات اقــدام بــه نهایی کردن گــزارش تفریغ 
بودجه می کرد.

وی ادامــه داد: امــا امســال وزارت اقتصــاد 
بــه منظــور ارتقــاء شــفافیت مالــی و پاســخگویی 
مناسب تر درباره نحوه هزینه بودجه کشور، این 
گــزارش را چنــد مــاه زودتــر تهیه کرد و بــه دیوان 

محاسبات ارسال کرد. 
اقــدام  ایــن  کــرد:  تاکیــد  دولــت  ســخنگوی 
دولــت جدیــد در راســتای تحقق شــعار مبــارزه با 
فساد و شفافیت مالی است که مورد تاکید همه 
اعضای دولت خصوصا رئیس جمهور محترم بوده 

است. 
خاندوزی با بیان اینکه گزارش صورتحساب 
عملکــرد ســال ۱۳۹۹ بودجــه کل کشــور ۳ مــاه و 
نیــم زودتــر از مهلــت مقــرر در مــاده ۱۰۳ قانــون 
محاســبات عمومــی کشــور و حتــی ۱۵ روز زودتــر 
از موعــد قانونــی مقرر در جزء ۳ بند »د« تبصره 
2۰ قانون بودجه کشور به دیوان محاسبات ارائه 
شــد، گفــت: این اقدام در شــرایط انجام شــد که 
کشور درگیر شیوع بیماری کرونا بود و کارمندان 
دولــت بــه طــور کامــل در دســتگاه های اجرایــی 

حضور نداشتند.

علیــه واشــنگتن سیاســتهای ادامــه در
ایران،رئیسجمهوریاینکشوراعامکردهکه
عرضــهنفــتبهبــازارجهانــیبهانــدازهایکافی
اســتکــهشــرایطبــرایکاهــشخریــدنفــتو

فراوردههاینفتیازایرانفراهمشدهاست.
به گزارش فارس، جو بایدن رئیس جمهوری 
ایــاالت متحده آمریکا که مدعی اســت کشــورش 
طــی  دارد،  آمادگــی  برجــام  بــه  بازگشــت  بــرای 
یادداشــتی بــه وزارت خارجــه آمریــکا، فضاســازی 

جدیدی علیه جمهوری اسالمی مطرح کرد.
رویتــرز،  خبرگــزاری  گــزارش  طبــق 
رئیس جمهــوری آمریــکا طی یادداشــتی به وزارت 
خارجه کشــورش گفت که بــه اندازه کافی عرضه 
نفــت وجــود دارد تــا دیگر کشــورها خرید نفت از 

ایران را کاهش دهند.
طبق این گزارش، کاخ سفید ملزم است هر 
۶ مــاه یــک بار تأیید کند که عرضه کافی نفت در 
جهان به منظور حفظ تحریم ها علیه ایران که در 
ســال 2۰۱2 و در دوران ریاســت جمهوری »باراک 

اوباما« تحمیل شده، وجود دارد.
اظهــارات بایــدن در آســتانه نشســت مجازی 
روز دوشنبه هفته جاری )24 آبان ماه( وی با شی 
جینپینگ، رئیس جمهوری چین مطرح شده است.
آمریــکا در حالــی بــه دنبــال محــدود کــردن 
پیــش  چنــدی  کــه  اســت  ایــران  نفــت  صــادرات 
خبرگزاری رویترز گزارش کرد که خریداران چینی 
علی رغم تحریم های آمریکا به واردات نفت ایران 

ادامه می دهند.
گذشــته،  مــاه  ســه  در  گــزاش،  ایــن  طبــق 
بــه طــور متوســط  ایــران  واردات نفتــی چیــن از 
بــه بیــش از نیــم میلیــون بشــکه در روز رســیده 
اســت. )عــدد پانصــد هــزار ادعای رویترز اســت و 
طبق گزارش شــرکت های ردیابی نفتکش، میزان 
صــادرات نفــت ایران بــه چین بیــن هفتصد هزار 

تا یک میلیون بشکه در روز برآورد شده است(
طبــق  رویتــرز،  خبرگــزاری  گــزارش  بــر  بنــا 
تحریم هــای آمریــکا، خریــداران نفــت از ایــران بــا 
خطــر تحریم هــای ثانــوی روبــرو هســتند کــه بــه 

مفهــوم قطــع ارتبــاط آن هــا بــا مراکــز و امکانــات 
تجاری و مالی آمریکا است.

بایــدن در یادداشــت خــود بــه وزارت خارجه 
آمریکا گفت: »مطابق با تصمیمات قبلی، عرضه 
کافی نفت و فراورده های نفتی از کشــورهایی به 
غیــر از ایــران وجــود دارد تــا امــکان کاهش حجم 
نفت و فراورده های نفتی خریداری شده از ایران 
یا از طریق مؤسسات مالی خارجی فراهم شود.«
»ویــن«  مذاکــرات  جدیــد  دور  حالیکــه  در 
دربــاره احیــای برجــام قــرار اســت روز 2۹ نوامبــر 
)هشــتم آذرمــاه( برگــزار شــود، دولــت بایــدن در 
ملموســی  اقدامــات  تنهــا  نــه  اخیــر،  هفته هــای 
را بــرای نشــان دادن حســن نیــت خــود در پیــش 
نگرفتــه اســت، بلکــه اقداماتــی را علیــه جمهوری 

اسالمی ایران پیش برده است.
روز سه شــنبه هفته گذشــته )۱۸ آبان ماه(، 
رئیــس جمهور آمریکا »وضعیت اضطراری ملی« 
در قبال ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد.

ســفید  کاخ  توســط  کــه  بایــدن  بیانیــه  در 

منتشــر شــده، آمــده اســت در ۱4 نوامبــر ۱۹۷۹ 
)2۳ آبــان ۱۳۵۸( رئیــس جمهــور وقت، وضعیت 

اضطــراری ملــی را دربــاره ایــران اعــالم کــرد تــا بــا 
تهدیــد فوق العــاده و غیرمعمولی کــه برای امنیت 
ملی، سیاســت خارجی و اقتصاد آمریکا به دلیل 

شرایط در ایران ایجاد شده بود، تعامل شود.
در بیانیه کاخ سفید آمده است: »روابط ما 
بــا ایــران هنوز عادی ســازی نشــده و رونــد اجرای 
توافق ها با ایران به تاریخ ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ )2۸ دی 
مــاه ۱۳۵۹( همچنان ادامه دارد. به همین دلیل، 
وضعیــت اضطــراری ملــی اعــالم شــده در تاریــخ 
۱4 نوامبــر ۱۹۷۹ و اقدامــات تطبیــق یافتــه در آن 
تاریــخ برای تعامل با شــرایط اضطراری، باید پس 
از تاریــخ ۱4 نوامبــر 2۰2۱ )2۳ آبــان ۱4۰۰( ادامــه 
یابد. بنابراین بر اساس قانون وضعیت اضطراری 
ملی، من برای یک ســال دیگر وضعیت اضطراری 

ملی در خصوص ایران را تمدید میکنم«.
دولــت آمریــکا در دوران ریاســت جمهــوری 
»دونالــد ترامپ« در اردیبهشــت ماه ســال ۱۳۹۷ 

به صورت یکجانبه از توافق هســته ای با ایران به 
صورت یکجانبه خارج شــد و پس از آن سیاســت 
فشار حداکثری را با هدف به زانو در آوردن ایران 
در پیــش گرفــت. دولــت ترامــپ در حالــی در 2۰ 
بهمن ماه ۱۳۹۹ به پایان رســید که نتوانســت به 

هدف خود در به زانو در آوردن ایران برسد.
تــا کنــون ۶ دور مذاکــره در شــهر ویــن میان 
آمریــکا و ســایر طرف هــای برجــام غیــر از ایــران 
بــرای تســهیل بازگشــت آمریــکا بــه برجــام انجام 
پیشــرفت های  می گوینــد  اســت. طرف هــا  شــده 
ملموسی در این مذاکرات حاصل شده اما پاره ای 

اختالفات کماکان باقی است.
بــا  کــرده  تأکیــد  ایــران  اســالمی  جمهــوری 
توجــه بــه اینکــه آمریــکا طرفــی بوده کــه توافق را 
نقــض کرده این واشــنگتن اســت که بایــد با رفع 
تحریم هــا بــه توافــق بازگــردد و الزم اســت اجرای 
تعهــدات آمریــکا مــورد راســتی آزمایی قــرار گیرد. 
تهــران البتــه تأکیــد کرده اصــرار یا عجلــه ای برای 

بازگشت آمریکا به توافق ندارد.

بایدن:عرضهنفتدرجهانکافیاست،خریدازایرانکمشود

 وزیراقتصاد:گزارشعملکردبودجهباهدفمبارزهبافساد4ماهزودتر

ازموعدتحویلدادهشد

انتقادفرشادمومنیازعزلونصبهایدولت
مومنی: با این عزل و نصب ها شیوه حکمرانی اصالح نمی شود
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

مدیرعامل: سوددهی 
مستمر، مهمترین دستاورد 

بانک سینا در سال های 
اخیر بوده است

مدیرعامل بانک ســینا در ســفر به شیراز و حضور 
در جمع همکاران شعب و ستاد، بر رعایت اولویت های 
مطابــق  بانکــی  عملیــات  حداکثــری  تطبیــق  در  بانــک 
اســتانداردهای  بــا 
منظــور  بــه  کشــور 
تحقــق اهــداف اقتصــاد 
مقاومتــی تاکیــد کــرد و 
رشــد مســتمر درآمدها 
را  عملکردهــا  بهبــود  و 
آینــده روشــن  نشــانگر 

بانک سینا دانست.
گــزارش  بــه 
روابط عمومــی بانــک ســینا، ســید ضیــاء ایمانــی، در این 
ســفر ضمــن بازدید از شــعب، عملکرد ایــن بانک را طی 
7ماهه منتهی به پایان مهر مطلوب عنوان کرد و گفت: 
بــا تــاش و جدیــت همــکاران، عملکــرد بانــک ســینا در 
شاخص های مختلف عملکردی از جمله در حوزه مانده 
ســپرده ها مطلوب بوده به طوری که تحقق 144درصدی 
اهداف نسبت به بودجه مهر و دستیابی 84درصدی به 
اهداف در بودجه کل را شــاهد هســتیم. ایمانی افزود: 
عملکرد بانک سینا در حوزه تسهیات و تعهدات نیز با 
توجه به برنامه پیش بینی شده برای مهر و پایان سال، 
قابل قبول بوده که طی آن درصد تحقق بودجه مهر در 
مانده تســهیات خالص 162درصد، در حوزه تســهیات 
پرداختــی 120درصــد و در بخــش تعهدات صــادره ریالی 
111درصــد اســت و در مجمــوع، تحقــق بودجه کل ســال 
94درصــد،  مذکــور،  بخش هــای  در  ترتیــب  1400بــه 

70درصد و 65درصد بوده است.

مدیرعامل: سهم 
پست بانک در بازار کسب و 

کار بیشتر شده است
مدیرعامــل پســت بانک در جلســه شــورای اداری 
مدیریت شعب استان همدان با بیان رشد شاخص های 
عملکــردی بانــک در هفت ماهــه ابتدایــی ســال، گفــت 
کــه پســت بانک در ایــن 
اســت  توانســته  مــدت 
شــاخص های  رشــد  بــا 
ســهم  عملکــردی 
بــازار  در  را  بیشــتری 
کســب و کار بــرای خود 

ایجاد کند.
اداره  گــزارش  بــه 
روابط عمومــی  کل 
پســت بانک، بهــزاد شــیری، بــا تاکیــد بــر اینکــه یکــی از 
دالیــل پیشــرفت بانــک در ســال های اخیــر، تعلق خاطر 
تمامــی کارکنــان زیــر مجموعــه بــه برنــد پســت بانک و 
تاش هــای بی وقفــه پرســنل بانک اســت، افــزود: توجه 
به معیشــت کارمندان، همیشــه مورد توجه ویژه هیات 
مدیــره بانــک بــوده و همــواره تاش شــده اســت تفاوت 
چندانــی از بابــت پرداخت هــای پرســنلی بیــن کارکنــان 

رسمی، قراردادی و شرکتی وجود نداشته نباشد.
مدیرعامــل پســت بانک بــا بیــان اینکــه ارتقــا ســطح 
آگاهی، دانش تخصصی و بانکی می تواند به تکریم ارباب 
رجــوع و ارائــه خدمــات بــا کیفیت تــر منجر شــود، تصریح 
کــرد: بایــد تاش کنیم با بهبود کمی و کیفی محصوالت، 

خدمات مورد نیاز مشتریان را به آنان ارائه دهیم.

تاکید نایب رئیس هیئت مدیره 
بانک دی بر تسریع امور 

اعتبارسنجی مشتریان
نایــب رییــس هیئــت مدیره بانک دی در نشســت 
هم اندیشی مدیران و روسای شعب این بانک بر لزوم 
تسریع در امور اعتبارسنجی مشتریان با رعایت کامل 

بهداشت اعتباری تأکید کرد.
فریــدون  دی،  بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
نشســت  در  رشــیدی، 
و  مدیــران  هم اندیشــی 
بانــک  شــعب  روســای 
دی کــه بــا هــدف تبیین 
سیاســت ها  تشــریح  و 
عملیاتــی  برنامه هــای  و 
بــا  شــد،  برگــزار  بانــک 
بیان بهبود شاخص های 
عملیاتی بانک گفت: در 
دو ســال گذشــته با پیاده ســازی برنامه های اســتراتژیک 
در حوزه هــای گوناگــون و اصــاح فرایندهــا، به ویــژه در 
حــوزه اعتبــاری، شــاهد بهبــود بســیاری از شــاخص های 

عملیاتی و چابکی در ارائه خدمات بوده ایم.
او افــزود: اکنــون مهم ترین مســائل بخش اعتباری 
بانــک دی طوالنــی بــودن فراینــد اعتبارســنجی و اصــاح 
نسبت مصارف به منابع است که با تشکیل کارگروه های 
مشــترک میــان شــعب و ســتاد، اصاحاتــی در فرایندهــا 
و سیاســت های اعتبــاری بانــک انجــام شــده اســت کــه 
امیدواریم نتیجه آن را در افزایش رضایتمندی مشتریان 
مشــاهده کنیم. رشــیدی با تاکید بر لزوم تاش بیشــتر 
در افزایش سهم درآمدهای کارمزدی و غیرمشاعی بانک 
گفــت: آمــوزش کارکنــان شــعب در حــوزه ارزی و حضور 
کارشناســان ارزی در جلســات تخصصــی بــا مشــتریان 
کان بــرای ارائــه خدماتــی ماننــد ضمانت نامــه، اعتبــار 
اســنادی و ...باید جزوی از برنامه های غنی ســازی شعب 
باشــد تــا بتوانیم تأثیر منابــع ارزی و درآمدهای کارمزدی 

را در بهبود ساختار ترازنامه بانک شاهد باشیم.

ارائه انواع خدمات 
مشاوره ای و بانکی در شعب 

ملی پالس بانک ملی
شــعب ملی پالس بانک ملی مشــاورمحور هستند 
و مشــتریان می تواننــد خدمــات مشــاوره ای و آموزشــی 
بانکــداری  ســرمایه گذاری،  اعتبــارات،  حوزه هــای  در 
بین الملل، بورس و اوراق بهادار و بانکداری الکترونیک 

را از این شعب دریافت کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی، در این شــعب 

ارائــه خدمــات  در کنــار 
خدمــات  مشــاوره ای، 
افتتــاح  نظیــر  بانکــی 
کارت،  صــدور  حســاب، 
پرداخــت،  و  دریافــت 
انتقال وجه، حواله های 
بین بانکــی و...از طریق 
نیــز  مکانیــزه  تجهیــزات 
قابل انجام خواهد بود.

همچنیــن بهره گیــری از کتابخانــه سلف ســرویس 
شــعب، امــکان بهره گیــری از ســرویس های کافی شــاپ 
شــعبه، اســتفاده از تجهیزات اینترنت )Web Stand( و 
امکان رزرو اتاق جلسات از جمله خدمات رفاهی بخش 

سالن انتظار مشتریان )Waiting Zone( است.
محدودیتــی بــرای بهره گیری از خدمــات ملی پاس 
وجــود نــدارد و اگــر شــما مشــتری بانــک ملــی نیســتید، 
می توانیــد بــا همراه داشــتن کارت ملی و شناســنامه در 
اولین حضور در ملی پاس، به جمع مشتریان این بانک 

بپیوندید.
شعب ملی پاس در خیابان انقاب، مابین خیابان 
فخــر رازى و دانشــگاه و همچنین میــدان قدس، ابتدای 

خیابان با هنر قرار دارند.

مدیر بیمه های اتومبیل بیمه 
کارآفرین: چالش اصلی بیمه 

اتومبیل، خأل قانونی است
بــه گفته مدیر بیمه هــای اتومبیل بیمه کارآفرین، 
مهم ترین چالش صنعت بیمه در حوزه اتومبیل قانون 
و دسترســی بــه اطالعــات در مواجه ذی صالح از ســوی 

شرکت های بیمه است.
اروج گروســی، در گفت وگــو بــا بانکــداری ایرانــی، 

و  تقلــب  خصــوص  در 
بیمــه  تخلــف در حــوزه 
کــرد:  اظهــار  اتومبیــل 
قابــل  انــکار نیســت کــه 
تقلب هایی که در انواع 
بیمه گــری  رشــته های 
به خصــوص روی رشــته 
وجــود  ثالــث  شــخص 
کــم  اتفاقــاً  و  دارد 

هــم نیســت. ســعی شــده تــا جــای ممکــن، از بــروز آن 
جلوگیــری شــود. ولــی در بســیاری از مــوارد قــادر بــه 
جلوگیــری از آن نیســتیم. مهم تریــن عامــل ایــن رویــه 
این اســت که قانون شــخص ثالث به درســتی در کشور 
اجــرا نمی شــود. وقتــی قانونــی نوشــته می شــود حتــی 
اگــر غلــط هــم باشــد، اگــر درســت اجرا شــود بســیاری 
از مشــکات رفــع شــده و شــاید همــه ذی نفعــان راضی 
باشــند. در بیمــه شــخص ثالــث حــدود هفــت ســازمان 
ثبــت  رانندگــی،  و  راهنمایــی  واقــع  در  اســت.  دخیــل 
 اســناد، وزارت بهداشــت و بیمارستان و پزشکی قانونی 
و قوه قضائیه و غیره با این موضوع درگیر هستند. اما 
هماهنگــی الزم فی مابیــن همــه وجــود نــدارد. به عنوان 
نمونه، وزارت بهداشت 10درصد از حق بیمه را دریافت 
می کند تا در صورت بروز حادثه برای شخصی کارها را 

رایگان و به ســرعت انجام دهند.
گروســی در خصــوص ثبــت اطاعــات در ســامانه 
ســنهاب گفــت: ســنهاب بــه روز نیســت. شــرکت های 
خصوصی در این حوزه خوب کار کردند اما همه موارد 
حادثه دیده در ســنهاب ثبت نمی شــود و کارها سرعت 

الزم را ندارد.
در  کارآفریــن  بیمــه  اتومبیــل  بیمه هــای  مدیــر 
خصوص آناین شدن فرایند صدور و پرداخت خسارت 
در شــرکت بیمــه کارآفریــن گفــت: در بیمــه کارآفریــن 
صــدور به صــورت آناین اســت و پرداخت خســارت نیز 
آنایــن انجــام می شــود. در برنامه بازدید اولیه توســط 
ویســمن  اکنــون  انجــام می شــود  ویســمن  اپلیکیشــن 
در اختیــار شــعب و نماینــدگان و خــود بیمه گــزار نیــز 

هست.

توزیع بسته های لوازم التحریر در 
مدرسه بانک مسکن پلدختر

در مراســم توزیع بسته های لوازم التحریر اهدایی 
بانک مســکن بین دانش آموزان مدرسه شهید ابراهیم 
بانــک  ســوی  از  شــده  ســاخته  مــدارس  از  گاوکــش 

مســکن در لرســتان، از 
عملکرد بانک در اجرای 
اجتماعــی،  مســئولیت 

قدردانی شد.
بــه گــزارش هیبنا، 
عالی پــور،  داریــوش 
لرســتان،  شــعب  مدیــر 
در ایــن مراســم کــه در 
حیــاط ایــن مدرســه کــه 

سال 1399از سوی بانک مسکن و با مشارکت نوسازی 
مدارس استان ساخته شده گفت: بانک مسکن نسبت 
بــه مســائل اجتماعــی نگاهــی ویــژه در ســال های اخیــر 

به خصوص در کمک به مناطق محروم داشته است.
او افــزود: در دنیــای امــروز دیگر اشــخاص حقیقی 
و حقوقــی به خصــوص بنگاه هــای اقتصــادی نمی تواننــد 

نسبت به مسائل اجتماعی بی تفاوت باشند.

به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی، 
برای واگذاری باشگاه استقالل و پرسپولیس 
نیاز به یک تضمین در مورد موفقیت بعد از 
واگــذاری داریم. تــا این تضمین اتفاق نیافتد 
ممکن است واگذاری آنها به سرنوشت بقیه 
بنگاه هــا دچار شــود. بایــد تکلیف حق پخش 
ایــن بنگاه هــا و تبلیغــات محیطــی آنهــا بایــد 

مشخص و سودآوری آنها تضمین شود.
 بــه گــزارش ایلنا، حســین قربانــزاده در 
حاشــیه نشســت روز گذشــته خود با اعضای 
خبرنــگاران  جمــع  در  ایــران  بازرگانــی  اتــاق 
گفــت: آسیب شناســی گذشــته اولویــت کاری 
مــن بــود و بخــش عمــده آن هــم متکــی بــر 
نحــوه واگذاری هــا اســت. هدف گــذاری که در 
ایــن مــدت برای ما روشــن شــد این اســت که 
بایــد بتوانیــم دارایی هایــی دولــت را بــه نحــو 
شایســته ای اداره کنیــم کــه بخــش عمــده آن 
بــا واگذاری اتفاق می افتد. در مورد بنگاه های 
چالشی تدبیری شده که بتوانیم این بنگاه ها 
را در یــک مصالحــه بیــن طرف هــا بــه نتیجــه 
برســانیم. در مورد پاالیشگاه هایی که بورسی 
نشــدند درحــال پیگیــری هســتیم کــه هیــات 
پذیــرش بــورس تشــکیل و قواعــد الزم اجــرا و 

موانع برداشته شود.
او افزود:  برای پاالیشگاه شازند به زودی 
عرضه اولیه خواهیم داشــت و هیات پذیرش 
آن هم تشکیل شده است. یک سری الزامات 
مقدماتی وجود دارد که در حال انجام است. 
امیدواریــم کــه در مــاه آینــده ایــن اتفــاق رخ 
دهد، برخی شرکت های دیگر مانند آلومینای 
ایــران و شــرکت هایی کــه مارکت گــپ )ارزش 
بــازار( کمتــری دارند در ماه آینده عرضه اولیه 
خواهند داشــت. ســه هلدینــگ نیروگاهی در 
دســت بررســی و اصاح ســاختار هســتند که 

واگذار خواهند شد.

قربانزاده اظهار کرد: واگذاری پاالیشگاه 
هیــات  بررســی  دســت  در  کرمانشــاه  نفــت 
داوری اســت و بــه دلیــل مشــکات در حــوزه 
ارزش گــذاری دارایی های این شــرکت بررســی 
ادامــه دارد. پاالیشــگاه نفــت کرمانشــاه هــم 
جزو موارد چالشــی اســت که یک بــار باید در 
مــورد برآینــد مــواردی از این دســت که فســخ 
در مــورد آنهــا انجام شــده یا در دســت انجام 

است، صورت بگیرد.
رئیس ســازمان خصوصی ســازی تصریح 
کرد: شرکت های بزرگ بورسی هم که بخشی 
از ســهام دولت در آنها باقیمانده است مانند 
مــس، فــوالد، ایران خودرو، ســایپا، بانک های 
تجــارت، ملــت و صــادرات، هلدینــگ خلیــج 
فارس، مخابرات و کشــتی رانی نحوه واگذاری 
آنهــا در دســت  باقیمانــده ســهام دولــت در 
بررســی اســت و احتماال تا پایان سال بخشی 
از آنهــا واگــذار می شــود. در مــورد بخشــی از 
سهام باقیمانده از پاالیشگاه هایی که بورسی 
هســتند بایــد در نحــوه عرضــه تجدیــد نظــر 
کنیــم. مــدل ETF کــه در ســال گذشــته انجام 
شــد نقایصــی در تفکیک مالکیــت از مدیریت 
داشــت کــه بــرای آن بایــد تدبیــری اندیشــیده 
شــود. ما تاش می کنیم تا با تفکیک مالکیت 
از مدیریت، مالکیت را پاداشی برای مدیریت 
بهــره ور بدانیم یعنی بهــره وری و کارایی بنگاه 

برای ما اولویت باشد.
او همچنیــن خاطرنشــان کــرد: مهم ترین 
چالــش کان، نبود اتفــاق نظر و نگرش واحد 
در مــورد مفهوم خصوصی ســازی بوده اســت. 
ایــن اتفــاق در مورد نهادها و دســت اندرکاران 
امــر از جملــه مجــری، ناظــر و سیاســت گذار 
وجــود داشــته اســت. بخشــی هــم مربــوط به 
مقاومت وزارتخانه های ذی ربط و شــرکت های 
مــادر تخصصی می شــود. ما بایــد تاش کنیم 

تــا قانــع کنیــم کــه همــه مــا در یــک کشــتی 
آن  تــا  برویــم  را  راهــی  بایــد  و  نشســته ایم 
شــرکت بــرای کشــور آورده بیشــتری داشــته 
باشد. همچنین نیاز به یک استاندارد نظارتی 
واحــد داریم. در بخش هــای مختلف واگذاری 
حتمــا در هــر مرحلــه نیاز بــه بازنگــری داریم. 

این راهکارها استخراج شده است.
قربانــزاده بیــان کــرد: از دو هفتــه پیــش 
سایت سازمان خصوصی سازی، پروسه زمانی 
از مرحلــه واگذاری تا بررســی اختاف حقوقی 
از جمله صورت جلسه، قرارداد، مصوبه هیات 
واگــذاری، نحــوه قیمت گــذاری و رای قضایــی 
در مــورد بنگاه هــای پرچالــش قابــل مشــاهده 
اســت. در ادامــه هــم ما ایــن رونــد را خواهیم 

داشت تا شفافیت وجود داشته باشد.
او در پاســخ به ســوالی در مورد واگذاری 
باشــگاه های اســتقال و پرســپولیس گفــت: 
برای واگذاری باشــگاه استقال و پرسپولیس 
نیــاز بــه یک تضمین در مــورد موفقیت بعد از 
واگــذاری داریــم. تا این تضمین اتفــاق نیافتد 
ممکن اســت واگذاری آنها به سرنوشــت بقیه 
بنگاه هــا دچــار شــود. باید تکلیــف حق پخش 
ایــن بنگاه هــا و تبلیغــات محیطــی آنهــا بایــد 
مشخص شده و سودآوری آنها تضمین شود. 
البته ما ارزش گذاری و قیمت گذاری برند آنها 
را انجــام داده ایــم و آماده پذیرش هســتند. با 
این حال در مذاکره با دست اندرکاران امر باید 
حتمــا اطمینــان خاطر ایجاد شــود. چراکه این 
دو باشــگاه طرفــداران چنــد ده میلیــون نفری 
دارنــد و عاقبــت برخی از بنگاه ها که به خاطر 
برخــی از غفلت ها شــکل  گرفــت، اگر در مورد 
ایــن دو باشــگاه اتفــاق بیافتــد حتمــا عواقــب 
خطرناک تــری خواهــد داشــت؛ بنابرایــن هیچ 
تعجیلی نداریم و با آرامش این باشــگاه ها را 

در مسیر خصوصی سازی قرار خواهیم داد.

قربانــزاده گفــت: بازپس گیری هایــی کــه 
اتفــاق افتــاد، بــازه وســیعی دارد و نمی تــوان 
در مــورد آنهــا حکــم کلی صادر کــرد، در مورد 
حســاس  بایــد  بیت المــال  و  دولتــی  امــوال 
باشــیم. باید درباره آنچه واگذارشــده دقت و 
بررســی صــورت بگیــرد. ولی ما بایــد به هدف 
نهایــی خصوصی ســازی دقــت کنیــم. مــا برای 
رشــد اقتصادی پروســه ای را طــی می کنیم که 
بایــد ســرانجام آن حتما باید بهره وری باشــد. 
کشورهای زیادی این مسیر را رفتند و روشن 
است که ما باید در این مسیر غایت کار را که 
افزایش اشــتغال به واســطه بهره وری بیشــتر 
اســت را مدنظــر قــرار دهیــم. اگــر در این بین 
نکاتی مبنی بر اختاف نظر در مورد واگذاری 
وجــود داشــته یــا دولت در این مــورد ایراداتی 
داشته است نباید به بخش خصوصی تسری 
پیــدا کنــد. بایــد بخشــی را کــه در مــورد آن 

غفلت شده اصاح کنیم.
رئیــس ســازمان خصوصی ســازی اضافــه 
کــرد: در مــواردی کــه نبــود تعهــدات در مــورد 
واگذاری هــا وجــود دارد یعنــی بنگاهی واگذار 
شــده امــا تعهــدات انجــام نشــده اســت، باید 
حتما بر اســاس تعهدات قــراردادی دقت نظر 
داشــته باشیم. دولت به دنبال آن نیست که 
حداکثر ســود را از یک معامله داشــته باشــد، 
بلکــه بنگاهــی را واگــذار می کند که یک شــهر 
اجتماعــی  وضــع  هســتند.  ارتبــاط  در  آن  بــا 
چراکــه  بگیــرد  نظــر  در  بایــد  را  فرهنگــی  و 
آینــده اقتصــادی کشــور بــا آن مرتبــط اســت. 
مــا امیدواریــم کــه یــک بــار در مــورد فرهنــگ 
ســازمان  عملکــرد  نحــوه  و  خصوصی ســازی 
خصوصی ســازی بازنگــری شــود تــا بــرای همه 
بدیهــی و روشــن شــود که ما به چــه مقصدی 
می رسیم و برای رسیدن به آن چه مسیری را 

باید طی کنیم.

بــه گفتــه یــک کارشــناس بازار ســرمایه، 
نبــود مکانیســم انعطاف پذیــری در ارتبــاط بــا 
قیمت هــای جهانی باعث شــده اســت مدیران 
روی کاالهای اساسی و مورد نیاز مردم قیمتی 
تعییــن کنند که بــا قیمت جهانی کامالً فاصله 
دارد و مــردم هــم براســاس آن قیمت گذاری، 

واکنش های خوبی از خود نشان نمی دهند.
علیرضــا عســگری مارانــی بــا بیــان اینکــه 
اقتصاد کشور نیازمند توسعه است، به پایگاه 
خبری بازار ســرمایه )سنا( گفت: زمانی بخش 
واقعــی اقتصــاد می تواند خوب کار کند که یک 
بنــگاه تولیــدی بتوانــد تولیــد خــود را بــا ســود 
منطقی بفروشد. در غیر این صورت، آن واحد 
تولیــدی در بخــش واقعــی اقتصــاد بــا مشــکل 

مواجه خواهد شد. 
یک پیشکســوت بازار ســرمایه در این باره 
افــزود: زمانــی کــه یک واحد تولیدی با مشــکل 
مواجــه می شــود، توســعه ای نمی یابــد و تولیــد 
هــم افزایــش پیــدا نمــی کنــد و بــازار ثانویه که 
حامی بازار اولیه اســت نیز واکنش های منفی 

از خود نشان خواهد داد.
ســرمایه  بــازار  ارشــد  کارشــناس  ایــن 
ادامــه داد: در بیشــتر اوقــات مــردم بــا اعتمــاد 
و براســاس وعده هــای مدیــران کشــور تصمیم 
اقتصــاد  واقعــی  بخــش  بنابرایــن،  می گیرنــد 
کشــور بــا تناقض گویــی نمی توانــد برنامه ریزی 

درستی انجام و خود را با آن تطبیق دهد.
او بــا تاکید بر آنکــه دولت و مجلس باید 

بــا مــردم شــفاف باشــند، اظهــار کــرد: دولت و 
مجلــس ، بایــد بیشــتر بــه فکــر مــردم و وضــع 
را  خــود  وعده هــای  و  باشــند  آنــان  معیشــتی 

عملی کنند.
قیمت گــذاری  دربــاره  مارانــی  عســگری 
دولــت  چقــدر  هــر  کــرد:  بیــان  دســتوری 
قیمت گــذاری شــود،  مکانیســم  وارد  بخواهــد 
مصرف کننــده نهایــی بــا قیمــت بــاال کاالهــای 
اساسی را تهیه خواهد کرد زیرا چرخه تولید و 
فروش ناقص خواهد بود و کاال را با قیمت باال 

به دست مصرف کننده می رساند.
او دربــاره قیمــت بنرین گفــت: زمانی که 
قیمــت جهانــی نفــت در زمــان شــروع کرونــا 
را  بنزیــن  قیمــت  مــا  دولتمــردان  آمــد  پاییــن 

کاهــش ندادنــد و همچنــان قیمــت بنزیــن باال 
اســت و ســوال اینجاســت کــه اصرار بــرای باال 
نگه داشتن قیمت بنزین چیست در حالی که 

قیمت جهانی پایین است.
بــه  بایــد  دولــت  کــرد:  نشــان  خاطــر  او 
وعده های خود جامه عمل بپوشــاند و مردم را 
مــدام با تناقض گویی مواجه نکند زیرا  موجب 

گسترش بی اعتمادی خواهد شد..
این پیشکســوت بازار سرمایه اظهار کرد: 
دولــت و مجلــس بایــد واقعیــت را بــه مــردم 
بگوینــد و اگــر قــرار اســت اوراق منتشــر شــود 
باید به جای انکار، راحت به مردم بگویند، زیرا 
تورمــی کــه پــس از آن ایجــاد می شــود بعــد از 
چند ماه در جامعه خود را نشان خواهد داد.

ادامه از صفحه 1

بانک هــای مرکــزی نــرخ بهــره بلندمــدت 
را کنتــرل نمی کننــد. نیروهــای بــازار )عرضــه 
و تقاضــا( قیمت گــذاری تعادلــی را بــرای اوراق 
قرضــه بلندمــدت تعییــن می کننــد و  نرخ های 
بهــره بلندمدت را مشــخص می کنند. اگر بازار 
 FOMC اوراق قرضــه بــه ایــن بــاور برســد کــه
نــرخ وجــوه فدرال را خیلی پاییــن تعیین کرده 
اســت، انتظــارات تــورم آتی افزایــش می یابد و 
به این معنی است که نرخ های بهره بلندمدت 
نســبت بــه نرخ های بهــره کوتاه مــدت افزایش 

می یابد و منحنی بازده افزایش می یابد.
زمان بندی جریان های نقدی 
اوراق قرضه و نرخ های بهره

زمان بندی جریان های نقدی اوراق قرضه 
مهم اســت و  شــامل مدت اوراق تا سررســید 
می شــود. اگــر فعاالن بــازار معتقد باشــند که 
تورم باالتری در افق وجود دارد، نرخ های بهره 
و بــازده اوراق افزایــش می یابنــد )و قیمت هــا 
کاهش پیدا می کند( تا از دســت دادن قدرت 
خریــد جریان هــای نقــدی آتــی جبــران شــود. 
اوراق قرضــه بــا طوالنی تریــن جریــان نقــدی، 
بازدهــی خود را افزایــش می دهند و قیمت ها 

بیشترین کاهش را خواهند داشت.
فکــر  فعلــی  ارزش  محاســبه  بــه  اگــر 
می کنیــد، وقتــی نــرخ تنزیــل مــورد اســتفاده 
در جریان هــای نقــدی آتــی را تغییر می دهید، 
هرچــه زمان دریافت جریــان نقدی طوالنی تر 

باشد، ارزش فعلی آن بیشتر تحت تأثیر قرار 
می گیرد. بازار اوراق قرضه معیاری برای تغییر 
قیمت نسبت به تغییرات نرخ بهره دارد. این 
معیــار مهــم  بــه عنــوان مــدت زمــان شــناخته 

می شود.
قرضــه  اوراق  بــازده  بهــره،  نرخ هــای 
یکدیگــر  بــا  تورمــی  انتظــارات  و  )قیمت هــا( 
همبســتگی دارنــد. حرکــت در نرخ هــای بهــره 
کوتاه مدت، که توسط بانک مرکزی یک کشور 
دیکتــه می شــود، بســته بــه انتظــارات بــازار از 
ســطوح آتــی تــورم، بــر اوراق قرضــه مختلــف 
با شــرایط مختلف تا سررســید متفــاوت تأثیر 

می گذارد. 
بهــره  نرخ هــای  در  تغییــر  مثــال،  بــرای 

کوتاه مــدت کــه بــر نرخ بهــره بلندمــدت تأثیر 
نمی گذارد، تأثیر کمی بر قیمت و بازده اوراق 
بلندمــدت خواهد داشــت. با این حال، تغییر 
)یــا تغییــر نکردن در زمانی که بازار احســاس 
می کنــد کــه یک مورد نیاز اســت( در نرخ های 
بهره کوتاه مدت که بر نرخ های بهره بلندمدت 
تأثیــر می گــذارد، می توانــد تــا حــد زیــادی بــر 
قیمــت و بــازده اوراق قرضــه بلندمــدت تأثیــر 
بگــذارد. بــه عبــارت ســاده تــر، تغییــرات نرخ 
بهــره کوتاه مــدت بیشــتر از اوراق بلندمــدت 
بــر اوراق قرضــه کوتاه مدت تأثیــر می گذارد و 
تغییــرات نــرخ بهره بلندمدت بــر اوراق قرضه 
بلندمدت تأثیر دارد، اما بر اوراق کوتاه مدت 

تأثیری ندارد.

آیا نگهداری اوراق قرضه، تورم 2021 آمریکا را افزایش داده است؟

»مکانیسم انعطاف پذیری با قیمت های جهانی نداریم«
به گفته مارانی، کارشناس بازار سرمایه، ناقص بودن چرخه تولید و فروش سبب می شود کاال با قیمت باالتری به 

دست مصرف کننده برسد

رئیس سازمان خصوصی سازی: عجله ای برای 
واگذاری استقالل و پرسپولیس نداریم

قربانزاده از عرضه اولیه پاالیشگاه شازند تا ماه آینده خبر داد
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حضور ۲۵۰ مجموعه بومی 
در نمایشگاه توانمندسازی 

و حمایت از شرکت های 
عسلویه

نمایشــگاه  »توانمندســازی و حمایت از شــرکت های 
منطقــه عســلویه در تأمیــن نیازهــای عمومــی و تخصصــی 
شرکت های  پتروشیمی عسلویه« با مشارکت حدود ۲۵۰ 
شرکت و کارگاه صنعتی و نیمه صنعتی محلی، در قالب ۱۸ 
گروه کاالیی از دوشنبه این هفته به مدت سه روز به همت 
گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس و میزبانی منطقه ویژه 

 اقتصادی انرژی پارس برگزار می شود.
بــه گــزارش نیپنــا بــه نقــل از ســتاد خبری نمایشــگاه 
توانمندســازی و حمایت از شــرکت های منطقه عسلویه در 
تأمین نیازهای عمومی و  تخصصی  شرکت های پتروشیمی، 
ایــن نمایشــگاه دوشــنبه )۲۴ آبان مــاه( بــه میزبانی منطقه 
ویــژه اقتصــاد انرژی پارس   »عســلویه« آغاز به کار می کند.  
تاکنون مشارکت حدود ۲۵۰ شرکت بومی در قالب ۱۸ گروه 
کاالیی شامل لوازم مصرفی عمومی تصفیه آب و  فاضالب، 
تأسیسات، مصالح، مواد غذایی، پوشاک و البسه، لباس کار 
و تجهیــزات ایمنی، تجهیزات پزشــکی، لوازم التحریر، لوازم 
 برقی و الکترونیکی، مواد شوینده و ضدعفونی، محصوالت 
ســلولزی، تجهیــزات اداری و کامپیوتــری، ظــروف یک بــار 
مصرف،  تجهیزات ترافیکی، آتش نشانی، ابزارآالت عمومی 
و ابزار و اقالم بسته بندی در این رویداد قطعی شده است. 
افزون بر اســتقبال کم سابقه شــرکت های ایرانی برای 
حضور در این رویداد، اســتانداری بوشــهر، سازمان منطقه 
ویــژه اقتصــادی  انــرژی پــارس، ســازمان صنعــت، معــدن و 
تجــارت بوشــهر، فرمانــداری عســلویه، کنــگان، دیــر و جم، 
سرپرستی های استانی بانک های  صادرات، تجارت، ملت و 
ملی به همراه شرکت های تابع گروه صنایع پتروشیمی خلیج 

فارس هم در این نمایشگاه حضور دارند. 
شناســایی محصــوالت، خدمــات عمومــی و تخصصی 
مورد نیاز شرکت های پتروشیمی منطقه به منظور تأمین از 
طریق واحدهای  صنعتی و خدماتی فعال در سطح شهرستان 
عسلویه، کنگان، جم، دیر، افزایش میزان اثربخشی خدمات 
مســئولیت اجتماعی گروه  صنایع پتروشــیمی خلیج فارس 
و شــرکت های تابــع در منطقــه، ایجاد و راه اندازی مشــاغل 
مســتعد و اثربخش متناســب با شــرایط منطقه  و نیازهای 
روز صنایع پتروشیمی شمار از مهمترین اهداف برگزاری این 

رویداد است. 
از دیگر اهداف مهم این رویداد می توان به شناسایی 
ظرفیــت واحدهــای صنعتــی منطقــه بــرای تأمیــن کاالهــای 
تشــکل های  پتروشــیمی،  تقویــت  شــرکت های  عمومــی 
تولیدکننــدگان صنایــع تولیــدی و خدماتــی خــرد، کوچــک و 
متوســط جامعه محلی و ایجاد شــبکه یکپارچه از آنها برای 
 فعال ســازی ظرفیت هــای بالاســتفاده موجــود، شناســایی 

و معرفــی ارائه دهنــدگان خدمــات کســب وکار دانش بنیــان 
به منظــور تقویــت  واحدهــای صنعتــی در زمینه هــای بهبــود 
فرآیند تولید و به کارگیری فناوری نوین و بررسی مطالعات 
آمایشــی و شناسایی ظرفیت های منطقه ای مؤثر در سطح 
صنایــع تولیدی و خدماتی کوچک و متوســط جامعه محلی 

اشاره کرد.
افــزون بــر ایــن، شناســایی، توانمندســازی و معرفــی 
ظرفیت های بهبود فرآیندهای مرتبط محیط کسب وکارهای 
تولیدی کوچک و متوسط  برای تأمین و بومی سازی نیازهای 
شرکت های تابع صنایع پتروشیمی خلیج فارس، معرفی و 
شناسایی فرصت های سرمایه گذاری  و توسعه صنعتی برای 
کسب وکارهای تولیدی کوچک و متوسط در منطقه و تسریع 
و تقویت بومی سازی نیازهای فناورانه و  توسعه فناوری در 
صنایع پتروشــیمی خلیج فــارس را می توان از دیگر اهداف 

این رویداد برشمرد. 

اخبـــــــــــار

 iOS راه اندازی نسخه
سامانه هواداری استقالل و 

پرسپولیس در »اوانو« 
دارندگان گوشی های iOS از این پس می توانند مانند 
اندرویدی ها، در ســامانه هواداری باشــگاه های اســتقالل و 

پرسپولیس در اپلیکیشن »اوانو« عضو شوند.
به منظــور بهبــود خدمــات ارائه شــده در این ســرویس 
به هواداران، نســخه iOS ســامانه هواداری اپلیکیشــن اوانو 
در دســترس قــرار گرفتــه و دارنــدگان گوشــی های هوشــمند 
 iOS می توانند از اســتورهای ایرانی iOS دارای سیســتم عامل
ارائه دهنده خدمات به آن ها، نســخه جدید اپلیکیشــن اوانو 
را نصب و عضو ســامانه هواداری شــوند.خدمات اپلیکیشــن 
اوانو که محصول شرکت »همراه کسب وکارهای هوشمند« 
است، در سه حوزه اپراتوری، مالی و خرید آنالین طراحی شده 
و کاربران می توانند با عضویت در سامانه هواداری، با انجام 
هر تراکنش و بدون پرداخت هزینه مازاد بر تراکنش، از تیم 

محبوب خود حمایت کنند.

 ۹ رکورد هرمزگان 
در حوزه تولید در مهرماه

عطاللــه معروفخانی، مدیرعامل فــوالد هرمزگان از 
کســب 9 رکورد جدید در حوزه تولید در مهر ماه خبرداد 
و این موفقیت ها را حاصل تالش و همدلی کارکنان این 

شرکت دانست.
بــه گــزارش پایگاه خبری معدن نیــوز، معروفخانی در 
ایــن کمیتــه ضمــن سپاســگزاری از همه کارکنــان، نتایج به 
دســت آمــده را حاصــل برنامــه ریــزی خوب مدیــران، یکدل 
بودن کارکنان و پر رنگ شــدن اهداف ســازمانی در عملکرد 
کارکنــان شــرکت دانســت و اظهــار داشــت: کارکنــان فــوالد 
هرمــزگان نشــان دادنــد در صــورت رفــع موانــع مــی تواننــد 
نقشی پر رنگ در تولید ملی بازی کنند و اهداف پیش بینی 
شده را محقق سازند.وی ابراز امیدواری کرد: مشکل قطعی 
برق و گاز در زمستان رفع شود و فوالد هرمزگان با حمایت 
همــه جانبــه بتوانــد نتایج خوبــی را تا پایان ســال رقم بزند.
ســید اصغــر مدنی معــاون بهره بــرداری فوالد هرمــزگان در 
تشریح رکورد های به دست آمده مهر ماه گفت: مهمترین 
عامــل در کســب ایــن رکوردهــا کاهــش توقفات می باشــد 
کــه در ایــن مــورد نیــروی انســانی نقــش اول را دارد. اجرای 
پروژه هــای بهبــود و کنترل فرایند تولید توام با انگیزه باالی 
نیــروی انســانی و تعهــد ســازمانی در فعالیت هــا و وظایف 
محوله باعث کاهش توقفات شــد و نتایج خوبی را در مهر 
ماه رقم زد. مصرف نسوز تاندیش و پاتیل به ترتیب با ۰.۲۲ 
و ۰.۲۱ کاهــش نســبت رکورد قبلــی به ۱.7 و ۱.۴ کیلولگرم 
بــر تــن مذاب، رســید. تعداد ذوب تخلیه شــده از کوره ۲ با 
افزایش 3 ذوب نسبت به رکورد قبلی به 6۲9 ذوب رسید، 
ذوب ماهیانه ریخته گری شــده با ۱۴ ذوب افزایش نســبت 

به رکورد فروردین ماه، به ۱۲۴۰ ذوب رسید. 
وی در ادامــه بــه رکورد کلیدی کاهش ۱.9 دقیقه ای 
مــدت زمان قوس و دســت یافتن بــه ۴9.۸ دقیقه به ازای 
هــر ذوب اشــاره کــرد که باعث شــد نرخ تولید کــوره ها با 
افزایش 9 تن بر ساعت به ۱37 تن بر ساعت و به سرعت 
ریختــه گــری بــه ۱.۵ متر در دقیقه برســد. افزایش، رکورد 
کاهــش مــدت زمان آماده ســازی به ۵.۰9 دقیقــه به ازای 
هــر ذوب و رکــورد افزایش راندمان ریخته گری به 97.9۴ 
نتایــج درخشــان دیگــری اســت که به دســت آمده اســت.
مدنــی نتیجــه همه ایــن ها را رکــورد تولیــد ماهیانه تولید 
تختــال بــه عنوان محصول نهایی فوالد هرمزگان به میزان 

۱۴6۱۰6 دانست. 

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه معتقد است 
نبایــد منابــع مالــی شــرکت صرفا بــه نقدینگی و 

سودآوری محدود شوند. 
محمدیاســر  فــوالد،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه، در جلسه کمیته 
عالــی تحــول این شــرکت کــه با موضــوع »تدوین 
جهت گیری های اســتراتژیک آینده فوالد مبارکه« 
برگزار شــد، با تأکید بر ضرورت تســریع در اجرای 
پروژه های جاری فوالد مبارکه اظهار کرد: پروژه های 
مرتبط با پایداری، تولید، افزایش بهره وری، کاهش 
ضایعــات، افزایــش تــاب آوری و تــوازن در زنجیــره 

تولید در اولویت شرکت قرار دارند.
 لزوم تدوین برنامه های بلندمدت 

برای فوالد مبارکه
وی با تأکید بر ضرورت ترسیم افق چشم انداز 
۱۴۱۰ و ۱۴۵۰ در فوالد مبارکه افزود: از امروز باید 
برای تدوین برنامه های بلندمدت برای افق ده ساله 
و پنجاه ســاله اقــدام کنیــم و در پروژه هــای فــوالد 
مبارکه ســهمی برای تبدیل شــدن به یک شــرکت 
موفق همچون شــرکت های نامدار جهانی داشــته 
باشیم؛ چراکه فوالد مبارکه باید در تراز شرکت های 
موفق و مشهور جهان همچون پوسکو، ال. جی و 
تویوتا قرار داشته باشد. مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه با بیان اینکه اگر قرار اســت تنها به حفظ 
سهم کمّی فوالد در کشور بیندیشیم، به طور قطع 
این جایگاه و ســهم را نیز از دســت خواهیم داد، 
خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه برای افزایش و حفظ 
سهم کمیّ خود از تولید فوالد، تنها نباید به فکر 
احداث و ایجاد واحد جدید برای تولید باشد؛ چراکه 
در حال حاضر این شرکت در مجموعه های مختلف 
صنعتی و معدنی همچون »گل گهر« به عنوان یکی 
از تولیدکننــدگان فــوالد، ســهام دار عمــده اســت؛ 
بنابرایــن بهتر اســت بــه ترکیب ســهام داران گروه 

فوالد مبارکه اندیشیده شود.
جنبه استراتژیک مبحث حمل ونقل از جنبه 
سودآوری آن برای فوالد مبارکه بیشتر است

وی ادامه داد: شرکت فوالد مبارکه می تواند 
با خرید بخشی از سهام یک شرکت جدید، مسائل 
و برنامه هــای تعریف شــده خــو د را پیش ببرد. ما 
باید تمرکز بیشتری بر سهام های موجود در بورس 

داشــته باشــیم، زیرا می توانیم ســهام یک شرکت 
را خریــداری و چنــد میلیون تــن فوالد را به تملک 
درآوریم. برخی شرکت های کوچک و تولیدکننده 
فــوالد در بــورس وجــود دارنــد کــه می تــوان آن ها 
را به عنــوان یــک بخش جدیــد برای فــوالد مبارکه 
خریــداری و به تولید این مجموعه اضافه کرد. در 
خصوص نیروگاه و تولید انرژی نیز همین مصداق 
وجود دارد. طیب نیا با اشاره به مسائل اقتصادی، 
محدودیت های منابع انرژی و همچنین حمل ونقل 
در فوالد مبارکه اذعان داشــت: جنبه اســتراتژیک 
مبحــث حمل ونقــل از جنبــه ســودآوری آن بــرای 
فوالد مبارکه بیشــتر اســت؛ حمل ونقل یک حوزه 
چالشی است و ممکن است که بخواهیم به صورت 

مستقیم وارد آن شویم.
ضرورت توجه به سبد سهام داری و 

سرمایه گذاری برای فوالد مبارکه
وی تصریــح کــرد: زمانــی که افــق بلندمدت 
برای سال ۱۴۵۰ را ترسیم کرده و به نقش آفرینی 

در عرصه بین المللی و اســتراتژی های خود توجه 
می کنیم، شاید نیاز به مشارکت دیگر بخش ها برای 
حوزه های استراتژیک و سودآور وجود داشته باشد؛ 
برای مثال در حال حاضر، شرکت معدنی و صنعتی 
»چادرملــو« در بحــث معــدن حاضر بــه همکاری 
بــا فــوالد مبارکــه اســت، امــا بایــد محدودیت هــا، 
ظرفیت ها و منابع مالی نیز در این راستا در نظر 
گرفته شوند. مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه ابراز 
داشت: نباید منابع مالی شرکت صرفا به نقدینگی 
و سودآوری محدود شوند، بلکه سبد سهام داری و 
سرمایه گذاری نیز باید به منابع مالی اضافه شود 
و در این صورت است که ظرف چند ماه می توان 
به یک استراتژی بلندمدت کارآمد رسید. وی تأکید 
کرد: باید افق فکری موجود در شرکت فوالد مبارکه 
را از زنجیره فوالد و حفظ سهم فوالد در کشور دور 
کرد؛ چراکه این شرکت قادر به انجام فعالیت هایی 
اســت کــه بســیاری از شــرکت های داخلــی تــوان 
انجــام آن را ندارنــد. پس باید به فکر این باشــیم 

که فوالد مبارکه در افق بعدی، در پله های باالتری 
از زنجیره فوالد قرار  گیرد و مصداق آن حوزه های 
 معدنی است که مکمل زنجیره فوالد هم به شمار 

می آیند.
ســیدمهدی نقوی معاون تکنولوژی شــرکت 
فــوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار 
کرد: نخستین جلسه کمیته عالی تحول در دوره 
مدیریت جدید شرکت فوالد مبارکه روز شنبه ۱۵ 
آبــان مــاه ۱۴۰۰ با موضوع تدوین جهت گیری های 
اســتراتژیک آینــده فــوالد مبارکــه برگــزار گردیــد و 
گزارشی از وضعیت زنجیره تولید فوالد، از سنگ 
آهــن تــا محصــوالت نهایــی در کشــور ارائــه شــد. 
همچنین متناسب با این گزارش، در مورد وضعیت 
و جایگاه فوالد مبارکه در میان سایر بازیگران اصلی 
این زنجیره تبادل نظر صورت گرفت و مفاد کلی 
طــرح جامــع توســعه فــوالد مبارکــه در افــق۱۴۱۰، 
 مطــرح و برنامه های آتی این شــرکت نیز بررســی 

شد.

ششــمین نمایشــگاه آنالیــن کارآمــوزی و 
استخدام صدف با هدف ارائه فرصت های شغلی 
و کارآمــوزی شــرکت های دانش بنیــان ، فنــاور، 
اســتارتاپ ها و شرکت های صنعتی، از 6 الی ۱۲ 

آذر ۱4۰۰ برگزار می شود.
فنــاوری  پــارک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
پردیــس، ششــمین نمایشــگاه آنالیــن کارآمــوزی 
و اســتخدام صدف در چهار اســتان تهران، البرز، 

اصفهان و یزد برگزار می شود.
 در پنج دوره برگزار شــده تا کنون بیش از 
۸۰۰ شــرکت حضور داشــتند و بیش از ۵ هزار و 

۵۰۰ جایگاه شغلی و کارآموزی از طرف شرکت ها 
ثبــت شــده اســت. همچنیــن بیــش از ۸۰ هــزار 
کارجو از این نمایشگاه ها بازدید داشتند و بیش 
از 3 هــزار و ۵۰۰  رزومــه از طــرف کارجویان برای 
فرصت هــای تعریف شــده ارســال شــد و نتیجــه 
 آن اســتخدام بیــش از ۵۰۰ نفــر در شــرکت ها 

بود.
از برنامه های ویژه در نظر گرفته شده برای 
ششمین نمایشگاه استخدام و کارآموزی صدف، 
می تــوان بــه امــکان ویژه  ســازی غرفه هــای آنالین 
شــرکت ها با بارگذاری تصاویــر و ویدئوها، امکان 

گفتگوی آنالین کارفرمایان با کارجویان به صورت 
تصویری، برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه مدیران 

منابع انسانی شرکت ها و... اشاره کرد.
در این دوره شرکت های پارک فناوری پردیس 
و دانش بنیــان می توانند از خدمات نمایشــگاه با 

تخفیف ویژه استفاده کنند.
کارفرمایان می توانند برای جذب سرمایه های 
انســانی و اســتعدادهای برتــر دانشــگاه ها تــا ۵ 
آذرماه از طریق ســایت نمایشــگاه کار به نشــانی 

daneshkar.net اقدام نمایند.

گفتنــی اســت همــواره یکــی از دغدغه های 

دانشــگاهی،  فارغ التحصیــالن  و  دانشــجویان 
گذراندن دوره کارآموزی و یافتن شــغل مناســب 
و مرتبط با رشــته تحصیلی اســت. از سوی دیگر، 
یکی از بزرگ ترین و اصلی ترین مشکالت صنایع 
و شــرکت های دانش بنیان، جذب نیروی انسانی 

توانمند می باشد.
 یکــی از روش هــای پُر کردن این خأل که در 
بسیاری از کشورهای دنیا معمول است، برگزاری 
نمایشــگاه های کار و کارآمــوزی به منظور مالقات 
و ارتبــاط مســتقیم کارفرمــا و کارجــو در راســتای 

شناخت و ارزیابی از یکدیگر می باشد.

ضرورت توجه به سبد سهام داری و سرمایه گذاری 
برای فوالد مباركه

نمایشگاه آنالین صدف همزمان با بیست سالگی پارک فناوری پردیس 
برگزار می شود
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آگهی تغییرات شرکت توسعه تامین پرشیا سهامی خاص به شماره ثبت 85612 و 
شناسه ملی 10101300716 

بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فـوق العـاده مـورخ 1400/07/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : همایون رشـیدی به شـماره ملی 1751019322 به سـمت 
رئیـس هیئـت مدیـره و عضـو هیئـت مدیـره آقـای محمدباقـر دسـتمالچیان بـه شـماره 
ملـی 0047567211 بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره و عضو هیئت مدیره و قائم 
مقـام مدیـر عامـل خانـم سـارا دسـتمالچیان بـه شـماره ملـی 0011291990 بـه سـمت 
مدیرعامـل و عضـو هیئـت مدیـره بـرای مـدت دو سـال به اتفـاق آراء انتخاب گردیدند. 
درخصـوص صاحبان امضاء مجازشرکـت بحث وتبادل نظر گردید و نهایتا مقـررگردید 
کلیه اسـناد واوراق تعهدآوردرشـرکت اعم از چکها ، عقود اسـالمی، سـفته، بروات با 
امضـاء رئیـس هیئـت مدیـره و بـه اتفـاق مدیـر عامـل یـا نایـب رئیـس هیئـت مدیـره بـه 
همراه مهر شـرکت مــعتبر میباشـد. کلیه قراردادها و نامه های اداری با امضاء مدیر 

عامـل و یـا قائـم مقـام مدیـر عامـل منفـردا" بـه همراه مهر شـرکت معتبر اسـت. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
تهران )1221889(

آگهي فقدان سند مالكيت
نظـر بـه اینکـه یـک قطعـه آپارتمـان بـه پـالک ثبتـی 4035 فرعـی از 314 اصلـی ، مفـروز و 
مجـزا شـده از 3606 فرعـی از اصلـی مذکـور قطعـه 1 در طبقـه 1 و واقـع در حـوزه ثبـت ملـک 
سـاوجبالغ اسـتان البـرز بـه مسـاحت 105.12 متـر مربـع بـه نـام خانم طاهره / علیـزاده تازه 
آبـاد فرزنـد محمـد تقـی سـند مالکیـت اصلـی بشـماره چاپـی 660807 سـری ج سـال 96 بـا 
شـماره دفتر الکترونیکی 139720331012007804 ثبت و صادر و تسـلیم گردیده اسـت و 
مـورد ثبـت طبـق سـند رهنـی شـماره 17994 مـورخ 1397/06/24 دفتر خانه اسـناد رسـمی 
شـماره 220 شـهر کرج اسـتان البرز که بنفع پسـت بانک ایران در رهن می باشـد سـپس 
خانـم طاهـره / علیـزاده تـازه آبـاد ضمـن تسـليم دو بـرگ استشـهاديه تصديـق شـده اعـالم 
نمـوده اسـت كـه سـند مالكيـت چاپـی پـالک مـورد ثبت بعلت سـهل انگاري مفقـود گرديده 
و درخواسـت صـدور سـند مالكيـت المثنـي نمـوده اسـت .لـذا مراتـب بـه اسـتناد تبصـره يك 
اصالحي به ماده 120 آيين نامه قانوني ثبت در يك نوبت آگهي ميشود تا چنانچه كسي 
مدعـي وجـود سـند مالكيـت نـزد خـود و يـا انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـك مذكـور باشـد از 
تاريـخ انتشـار ايـن آگهـي بمـدت ده روز اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالكيت به 

ايـن اداره تسـليم تـا وفـق مقـررات عمـل گـردد. م الـف : 657  /11183                                                                                                                                
ایرج نیک بین -  رییس اداره ثبت اسناد و امالک ساوجبالغ

مفقودی
برگ سبز موتور سیکلت سیستم نامی تیپ CC 200 مدل 1395 به 
 197 NBE 061834 شـماره پالک 62421  ایران 517 به شـماره موتور
و شـماره شاسـی NBE ***200 D 9511154 به نام ابراهیم رخسـاری 

مفقود و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد.

»گواهی حصر وراثت«
تاریخ رسـیدگی: 1400/08/10 شـماره پرونده: 140041920000579662   خواهان: بازعلی مرادی 
به آدرس باشـت – قدم آباد – خیابان شـهید فهمیده خوانده: »شـورای حل اختالف شهرسـتان 
باشـت« خواسـته: گواهـی حصـر وراثـت مرجـع رسـیدگی کننـده: شـورای حـل اختـالف شـعبه یـک 
شهرستان باشت آقای بازعلی مرادی به شماره شناسنامه 8-898370-426 به استناد شهادتنامه 
و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 140041920000579662 تقدیم 
این شورا نموده چنین اشعار داشته که شادروان علی محمد جعفری به شماره شناسنامه 367 
در تاریخ 1383/05/14 در اقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: یک 
همسر دائمی بنام ماه شرف جعفری به شماره شناسنامه 40 و دو فرزند ذکور بنامهای 1- حمزه 
جعفـری نسـب بـه شـماره شناسـنامه 790، 2- حمیدرضـا جعفـری نسـب بـه شـماره شناسـنامه 
1154، و سـه فرزند اناث بنامهای 1- شـوکت حاج به شـماره شناسـنامه 1369، 2- کوکب جعفری 
نسب به شماره شناسنامه 767، 3- کنیز جعفری نسب به شماره شناسنامه 1153 و جزء افراد 
فـوق الذکـر ورثـه دیگـری نـدارد والغیـر اینـک پـس از انجـام تشـریفات قانونـی و انتشـار یـک نوبـت 
آگهی اعالم تا چنانچه شـخص یا اشـخاص نسـبت به آن اعتراض یا وصیت نامه ای دارند اعالم 
نمـوده در غیـر ایـن صـورت گواهـی انحصـار وراثـت بـا وصـف فـوق صـادر مـی گـردد  اعتبـار قانونـی 

ایـن گواهینامـه از حیـث مبلـغ بیش از پانصد میلیون ریال اسـت.
رضا اسماعیلی مهر - قاضی شوراهای حل اختالف حوزه قضایی شهرستان باشت

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

3500 کیلومتر باند از جاده های استان مرکزی 
برف روبی شد

مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
اســتان مرکزی از برفروبی و پاکسازی 3500 
کیلومتــر بانــد از محورهــای مواصالتــی ایــن 
اســتان در پــی بــارش  چنــد روز گذشــته خبر 

داد.
تمامــی  اکنــون  افــزود:  جهانــی  مهــرداد 
محورهــای اســتان مرکزی بــاز و تردد در آن ها 

جریان دارد.
مدیــر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
استان مرکزی بیان کرد: یک هزار تن مخلوط 
ماســه و نمک نیز بــرای جلوگیری از لغزندگی 
و بــروز حــوادث در جاده هــای اســتان مرکــزی 

پخش شده  است.
او تشــریح کــرد: ۳۸۰ راهــدار اداره کل 
راهــداری و حمل ونقل جاده ای اســتان مرکزی 
در قالــب ۵۴ گــروه راهــداری بــا اســتفاده از 
۲۲۶ دستگاه ماشین آالت سبک، نیمه سنگین 
پاکســازی  و  برف روبــی  وظیفــه  ســنگین  و 

جاده های این استان را برعهده داشتند.

جهانی خاطرنشــان کرد: ۳۷ راهدارخانه 
 ۱۵ و  ثابــت  راهدارخانــه   ۲۲ از  متشــکل 
بــه  خدمت رســانی  بــرای  ســیار  راهدارخانــه 
مســافران در جاده هــای اســتان در ایــن مدت 

فعال بودند.
کل  اداره  راهدارخانه هــای  افــزود:  او 
راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان مرکزی 
عالوه بــر اســتقرار راهــداران در صــورت بــروز 
بحران و انســداد راه ها از امکانات کافی برای 

استقرار در راه ماندگان برخوردار است.
مدیــر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
استان مرکزی از رانندگان خواست در هنگام 
بارش برف تا حد امکان از مسافرت خودداری 
کرده و در صورت نیاز وسایل نقلیه خود را به 
زنجیر چرخ و وسایل گرمایشی تجهیز کنند.

جهانی خاطرنشــان کــرد: راننــدگان باید 
در هوای مه آلود، از چراغ مه شــکن اســتفاده 
کنند و در صورت نداشتن این چراغ با روشن 

کردن نور پائین و با احتیاط کامل برانند.

کسب رتبه اول دادگستری فارس در شاخص های 
ارزیابی شوراهای حل اختالف 

همزمــان بــا برگــزاری همایــش ســفیران 
صلح شوراهای حل اختالف استان های کشور 
با حضور رئیس قوه قضائیه و پس از ازریابی 
عملکرد استان های کشور توسعه حل اختالف 

استان فارس در رتبه اول قرار گرفت.
در ایــن مراســم رئیــس کل دادگســتری 
فــارس لــوح تقدیــر خــود را از دســت رئیــس 

دستگاه قضا دریافت کرد.
در بخشــی از ایــن لــوح ســپاس آمــده 
کــه  توجهــی  و  اهمیــت  بــه  نظــر   « اســت: 
آموزه هــای قرآنی و دینــی به موضوع اصالح 
ذات البیــن و تأکیداتــی کــه از ســوی مقــام 
شــده  العالــی(  ظلــه  )مــد  رهبــری  معظــم 
اســت بــه جهــت کســب رتبــه اول کشــور در 
  ۱۳99 ســال  در  آمــده  بعمــل  ارزیابی هــای 
از رئیــس کل دادگســتری اســتان فــارس در 
گســترش  و  اختــالف  حــل  توســعه  راســتای 

فرهنگ صلح و ســازش تقدیر می گردد« 
حجت االســالم هادی  راســتا  همیــن  در 
صادقــی، رئیــس مرکــز توســعه حــل اختــالف 
کشور نیز با اهدای لوح سپاس از تالش های 
حجت االســالم توانــی، معــاون رئیــس کل و 
رئیس توســعه حل اختالف اســتان فارس، به 
دلیــل اهتمــام در مدیریــت ایــن مجموعــه در 

استان فارس قدردانی کرد.
فعالیت هــای  کلیــه  ســال  هــر   
دادگســتری های سراســر کشــور در حوزه های 
مختلــف ارزیابــی کــه امســال عالوه بــر برتــری  
دادگســتری  اختــالف  حــل  شــوراهای  حــوزه 
و  انفورماتیــک  و  آمــار  حــوزه  در  فــارس 
دادرســی های الکترونیک نیز رتبه اول کشــور 
شد و رئیس كل دادگستری استان فارس نیز 
بــه عنــوان مدیــر برتر قضایی كشــور در هفته 

قوه قضاییه معرفی شده بود.

استاندار گیالن:  با تصمیمات واقع گرایانه شاهد 
شتاب بخشی در حوزه های مختلف هستیم

اســتاندار  خوشــحال-  ریحانــه  گیــالن- 
گیالن در سفر به ماسال با تاکید بر اینکه باید 
در عمل به صورت جهادی واقع گرایانه تصمیم 
گرفت، شتاب بخشــی در حوزه های مختلف و 

رفع موانع را از نتایج این نگاه دانست.
اســدهللا عباســی اظهــار کــرد: در مســیر 
و  شــعارزدگی  بــدون  بایــد   مشــکالت  رفــع 

تشریفات گام برداریم. 
او یادآور شد: مردم از وعده ها خسته اند 

و باید در میدان عمل به آنان خدمت کنیم.
استاندار گیالن افزود: شخصاً  در عرصه 
حل مشکالت حاضر می شوم و مدیران را پای 
 کار مــی آورم و اگــر در مســیر خدمت به مردم 

مدیری کوتاهی کند،  گذشت نمی کنم. 
و  اعتبــار  وقتــی  کــرد:  اضافــه  عباســی 
بهانه هــای  بــه  نبایــد  اســت  مصالــح موجــود 
امــور بگذاریــم و  مختلــف، چــوب الی چــرخ 
اجــازه ایجــاد موانــع و بروکراســی مزاحم را به 

احدی نخواهم داد.

او یــادآور شــد: کلیــات طرح جامع شــهر 
و  برنامه  ریــزی  شــورای  جلســه  در  ماســال 

توسعه تصویب شد.
اســتاندار گیــالن بــا بیــان اینکــه  باید در 
میان مردم باشیم و درد دل آنان را بشنویم، 
گفــت: فرزنــد گیالن هســتم و دردهــای مردم 
دارم  اعتقــاد  و  دارم  ســینه  در  را  اســتان 
درخصــوص مشــکالت و گره هایی از مردم که 
می توانــد در درون اســتان برطرف شــود نباید 

نگاه  مان به خارج از گیالن باشد.
عباســی تصریح کرد: از تمامی ارتباطات 
اســتفاده  مــردم گیــالن  نفــع  بــه  ملــی خــود 
می کنم تا شاهد ایجاد آرامش آنان باشیم. 

در پایــان او بــا بیــان اینکــه توقــف مردم 
پشــت درب اتــاق کار مســئوالن و فرمانــداران 
پذیرفتنی نیست؛ خطاب به بخشداران گفت: 
مشــکالت مــردم بایــد بــا پیگیــری مضاعف در 
بخشــداری برطرف شــود و نباید آنــان را برای 

امور ساده به ادارات استانی ارجاع دهیم.

آسفالت ۴۶ کیلومتر راه روستایی ایالم در دست 
اقدام است

مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
ایمنی ســازی  و  آســفالت  اســتمرار  از  ایــالم 
راه هــای روســتایی اســتان خبــر داد و اعــالم 
راه هــای  از  آســفالت ۴۶ کیلومتــر  کــه  کــرد 
روســتایی در نقــاط مختلــف در دســتور کار 

قرار دارد.
گفت وگــو  در  دیــروز  دلخــواه  نــورهللا 
بــا ایرنــا اظهــار کــرد: این میــزان راه روســتایی 
ســطح  در  ریــال  میلیــارد   ۳9۵ اعتبــار  بــا 
روســتاهای بان ویژه ایالم، چهل زرعی ایوان، 
حــاج بختیــار، بــان ســرو، بــان زیــارت و پارده 
چــوار، قاضــی خان - بدره ســیروان، ظاهروند 
هلیالن، چنار جعفری بدره، دال پری دهلران 

و شهرک هزارانی آبدانان تا پایان سال جاری 
انجام خواهد شد.

کیلومتــر   ۵۶ از  بیــش  انجــام  از  او 
ایــن  مواصالتــی  جاده هــای  در  شانه ســازی 
و  راه هــا  حریــم  حفــظ  به منظــور  اســتان، 
در  نقلیــه  وســایل  تــردد  ایمنــی  افزایــش 
و  داد  خبــر  روســتایی  و  اصلــی  جاده هــای 
تابلــو  عــدد   ۳۱۵۰ تعمیــر  و  نصــب  افــزود: 
کیلومتــر  چهــار  نصــب  ایمنــی،  عالئــم  و 
کیلومتــر   ۲ تعمیــرات  و  نصــب  نیوجرســی، 
گاردیــل و عملیــات خط کشــی بیــش از یــک 
ارتباطــی  راه هــای  از  کیلومتــر   ۳۶۰ و  هــزار 
این اســتان در ســال جاری اجرا شده است.

اخبـــــــــــــــــار

رئیــس اداره امــور صنایــع غیرفلــزی ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی اعالم کرد 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که از اردیبهشت 
۱3۹۴ بــا تصویــب و ابــالغ قانــون رفــع موانــع تولید 
آغــاز بــه کار کــرده اســت بــا برگــزاری بیــش از ۸۸0 
جلســه عالوه  بر حل مشــکالت بیش از ۱300 واحد 
تولیــدی در قالــب بیش از ســه هــزار مصوبه، اقدام 
بــه بررســی 3200 درخواســت پرداخــت تســهیالت 

واحدهای تولیدی نیز کرده است.
به گزارش ایرنا، علی روشن میالنی تاکید کرد: 
تاکنــون ۱۳ هــزار و ۶۰۰ میلیــارد ریــال تســهیالت در 
قالب سرمایه ثابت برای تکمیل طرح های نیمه تمام، 
بازســازی و نوســازی، فعال ســازی مجــدد واحدهــای 
راکــد، افزایــش ســرمایه در گــردش بــرای بــاال بــردن 
ظرفیــت تولیــد واحدهــای فعــال از طریــق بانک هــای 
عامل در قالب تسهیالت رونق تولید )از محل منابع 
داخلــی بانک هــا( و تســهیالت تولیــد و اشــتغال )از 
محل منابع بند الف تبصره ۱۸( پرداخت شده است.

شناسایی 5۷5 واحد صنعتی 
نیازمند احیا در آذربایجان غربی

صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  مدیرعامــل 
آذربایجان غربــی بــا بیــان اینکــه با تاکید ویــژه دولت 
واحــد  تاکنــون ۵۷۵  اســتانی  پیگیــری مســئوالن  و 
صنعتــی نیازمند احیــا در آذربایجان غربی شناســایی 
شــده است، اضافه کرد که برگرداندن این واحدهای 
صنعتــی بــه چرخــه تولیــد، زمینــه اشــتغال بیــش از 
پیــش جوانــان منطقــه را فراهــم می کنــد و بــه نوعی 
مشکل بیکاری در این منطقه تاحدودی حل و فصل 

می شود.
حسن حاتمی افزود: راه اندازی این تعداد واحد 
تولیــدی می توانــد، زمینــه توســعه صــادرات داخلی و 

خارجی و جذب سرمایه گذار را نیز فراهم می کند.

احیای 25 واحد در شهرک های 
صنعتی آذربایجان غربی 

او در ادامــه گفــت: فقــط طــی ســال جــاری ۲۵ 
واحــد صنعتــی در ایــن شــهرک احیا و به مــدار تولید 
بازگشــته  اســت؛ طبــق بررســی های صــورت گرفتــه 
زمینــه فعالیــت اکثــر ایــن واحدهــای احیــا شــده در 
حوزه هــای صنایــع غذایــی، شــیمیایی، فلــزی و کانــی 

غیرفلزی بوده است.
صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  مدیرعامــل 
آذربایجان غربــی بــا بیــان اینکــه شــرکت شــهرک های 
صنعتــی آذربایجــان  غربــی اکنون جــزو رتبه های برتر 
کشــور در برگرداندن واحدهــای راکد به چرخه تولید 
اســت، افــزود: احیــای ۲۵ واحــد تولیــدی بــرای ۴۵۰ 
نفر در آذربایجان  غربی منجر به اشــتغال زایی شــده 
است که برای تحقق همین امر بیش از ۱۷۰ میلیارد 

ریال هزینه شده است.
حاتمــی بــا اعــالم اینکــه ۷۵ درصــد واحدهــای 
صنعتی در شهرک های آذربایجان  غربی فعال است، 
در  رســیده  بهره بــرداری  بــه  واحــد   ۱۴۰۰ از  گفــت: 
شــهرک ها و نواحی صنعتی این اســتان اکنون ۱۰۵۰ 

واحد فعال است.

مشکالت ارزی در اولویت مشکالت 
واحدهای تولیدی است

تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  رئیــس 
آذربایجان غربــی بــه عنــوان متولــی ایــن امــر معتقــد 
اســت کــه عامل اصلــی رکود در واحدهــای تولیدی و 

اقتصادی آذربایجان  غربی، مشکالت ارزی است.
 غالمرضــا بابایــی تاکیــد کــرد: کمبــود نقدینگی 
ارزی و مشــکالت مربوط به نقل و انتقال ارز حاصل 
از صــادرات را از عمــده مشــکالت واحدهــای تولیدی 

است.
او بــا بیــان اینکــه مشــکالت مالــی و بانکــی و 
نبــود تجهیــزات مــدرن نیــز از دیگر مشــکالتی اســت 
کــه گریبانگیــر واحدهای تولیدی شــده اســت، تاکید 
کــرد: مشــکالت ارزی باعــث شــده اســت کــه تامیــن 
مواد اولیه برای واحدهای تولیدی با مشکل اساسی 

روبه رو شود.

 عارضه یابی موفق؛ گامی بلند

در راستای حمایت از تولید است
شــهرک های  شــرکت  کوچــک  صنایــع  معــاون 
صنعتــی آذربایجــان  غربی با تاکید بــر اینکه کلینیک 
عارضه یابــی راهــی برای کمک بــه واحدهای تولید در 
ســال جهــش تولیــد اســت، گفت: بیــش از ٧٠ واحد 
تولیــدی مســتقر در شــهرک ها و نواحــی صنعتی این 
اســتان از خدمــات پنــج دپارتمــان کلینیــک تخصــص 

صنعت بهره مند شده  است.
امیــر شهســوار جــالوت ادامه داد: ایــن واحدها 
صنعتــی  شــهرک های  در  فعــال  تولیدی هــای  از 
آذربایجــان  غربــی هســتند که از خدمات مشــاوره ای 
در بخش هــای کیفــی، بهــره وری، بازاریابــی، مســائل 

بانکی، دانش بنیان و فناورانه بهره مند شده اند.
بــه گفته او، ۳۵ مشــاور متخصــص در کلینیک  
صنعتــی، در شــهرک فنــاوری ارومیــه مســتقر اســت 
تــا مشــاوره های الزم را بــه متقاضیــان ارائــه کننــد؛ 
کلینیــک  به عنــوان  عارضه یابــی  تخصصــی  کلینیــک 
اســتانی بــر تمــام واحدهــای صنعتــی نظــارت دارد و 

می تواند خدمات الزم را به متقاضیان ارائه کند.
شــهرک های  شــرکت  کوچــک  صنایــع  معــاون 
صنعتــی آذربایجــان  غربــی بیــان کــرد: کلینیک هــای 
صنعتــی، ویزیــت واحدهــای تولیــدی دارای مشــکل 
طرف قرارداد را برعهده دارند و با احصای مشــکالت 
آن ها و گرفتن مشــاوره از متخصصان مربوطه اقدام 

به رفع مشکالت آن ها می کنند.
شهســوار اضافــه کــرد: دپارتمان هــای تخصصی 
در زمینه هــای عارضه یابــی و بهره وری، سیســتم های 
مدیریــت و کیفیــت، بازاریابی و برند، امور بیمه ای و 
بانکی و مالی، امور فناوری و دانش بنیان در کلینیک 
تخصصــی صنعــت ایــن اســتان فعــال شــده و آمــاده 

ارائه خدمات به حوزه صنعت است.
او بــا اعــالم اینکــه خدمات توســعه کســب وکار 
از قبیــل  ایــن طــرح مســائلی  مشــمول حمایــت در 
حقوقی، عارضه  ابی، توســعه نظــام مدیریت، تأمین 
مالــی و ســرمایه گذاری را نیــز شــامل می شــود، در 
خصوص اهداف این طرح گفت: ارتقای رقابت پذیری 
و توســعه فعالیــت برای واحدهــای تولیدی از اهداف 

اجرای این طرح است.

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای گلســتان در 
دیدار با دادســتان مرکز اســتان تاکید کرد که تعداد 
زیادی سازه غیراصولی بر روی رودخانه های استان 
وجــود دارد کــه در مواقــع ســیالب نمی توانند آب را 
عبــور دهنــد و تقاضا کرد که این ســازه ها به ترتیب 
اولویــت به وســیله دســتگاه های متولی بازســازی و 

اصولی سازی شود.
سیدمحســن حســینی با بیان اینکه دو موضوع 
کم آبــی و پرآبــی یــا همان ســیل از چالش های عمده 
اســتان گلســتان است، گفت: مســاله کم آبی به ویژه 
در بخــش شــرب ســال گذشــته از موضوعــات مهمی 

بود که استان با آن روبه رو بود.
او بــا بیــان اینکــه هــم تأمیــن و هــم توزیــع آب 
شرب برعهده شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
اســت، افزود: در برخی اســتان ها از جمله گلســتان 
آن شــرکت برخی از طرح های تأمین آب شــرب را به 

شرکت آب منطقه ای واگذار کرده است.
مدیرعامل آب منطقه ای گلستان با اعالم اینکه 
اکنــون شــش طــرح آبرســانی اســتان در دســت آب 
منطقه ای است، ادامه داد: درصد باالیی از اقدامات 
در ایــن طرح هــا در ســال های قبــل انجــام شــده و 
باقی مانــده نیــز در حــال انجــام اســت. برخــی از این 
پروژه ها در نیمه اول ســال تکمیل و تحویل شــرکت 
آبفا اســتان شــد و تعدادی نیز تا پایان ســال تحویل 

شرکت آب و فاضالب استان می شود.
هکتــار  هــزار   ۱۱۰ کــرد:  خاطرنشــان  حســینی 
اراضــی شــیبدار در اســتان وجــود دارد کــه همــه در 
جهت شیب شخم زده می شود و رسوبات آن با یک 
بــارش وارد رودخانه هــا می شــود. جنگل هــا و مراتــع 
کم پوشش نیز رسوبات را وارد رودخانه ها می کنند. 
وارد  نیــز  زیــادی  زباله هــای  و  نخاله هــا  طرفــی  از 
رودخانه هــا می شــود و گاهــی تــا ۵۰ درصــد الیروبی 

برخــی رودخانه هــای نزدیــک شــهرها، مــواد نخالــه و 
زباله است.

او تأکید کرد: در قانون به صراحت در خصوص 
آب  ولــی  اســت  نشــده  صحبــت  الیروبــی  متولــی 
منطقــه ای، شــهرداری ها، دهیاری هــا و مالکان پل ها 
از جمله راهداری و جهاد کشاورزی در صورت تأمین 
اعتبار هر ساله بخشی از این کار را انجام می دهند.
مدیرعامــل آب منطقــه ای گلســتان بــا یــادآوری 
اینکــه در اســتان ســه هــزار کیلومتــر رودخانه وجود 
دارد که هر سه سال یک بار، ۱۸۰۰ کیلومتر آن نیاز 
بــه الیروبی دارد، تصریح کرد: بر اســاس قیمت های 
امســال، ۱۴۰ میلیــارد پــول نقــد و یــا ۲۰۰ میلیــارد 
اســناد و اوراق برای ۶۰۰ کیلومتر الیروبی نیاز اســت 
درحالی که کل اعتبار اختصاص یافته در سال جاری 

در بخش الیروبی کمتر از ۱۱ میلیارد تومان است.
هزینه هــای  کاهــش  بــر  همچنیــن  حســینی 

دادرســی، اســتفاده از ضابطین ماده ۳۰ وزارت نیرو 
به عنــوان مأمــوران آمــوزش دیده در موارد مشــخص 
و قانونــی و همچنیــن اجــازه کلــی تخریــب تجــاوزات 
بــه حریــم و بســتر رودخانه هایی کــه بازه های آن در 
ســال جاری مشخص شــده و همکاری بیشــتر نیروی 
انتظامی در جلوگیری از تردد غیرقانونی دستگاه های 

حفاری غیرمجاز در سطح استان تأکید کرد.
در ادامه این دیدار محمود اســپانلو، دادســتان 
مرکــز اســتان گلســتان نیز بــا بیان اینکــه موضوعات 
مدیریــت منابــع آب از مــوارد مهــم و در دســتور کار  
دادســتانی در استان اســت، افزود: انسداد چاه های 
غیرمجــاز در اوضــاع کنونــی می توانــد بــا توجــه بــه 
فرونشســت زمیــن و کمبود منابع آبــی اقدام مؤثری 
باشــد؛ لــذا لیســت چاه هایــی کــه بــرای انســداد بــه 
مجامــع قضائــی معرفــی شــده اند بــه دادســتانی نیز 

اعالم شود تا تصمیم واحدی برای آن گرفته شود.

رئیس ســتاد اجرایی نهمین نمایشــگاه نوآوری 
و فنــاوری ربــع رشــیدی بــا بیــان اینکــه اگــر دنبــال 
توســعه پایدار هســتیم باید به اکوسیســتم نوآوری 
و فنــاوری توجــه شــود، تاکیــد کــرد کــه اکوسیســتم  
نیــاز بــه حمایــت، تــالش و توجــه همــه ارگان  هــا و 
ســازمان ها دارد تــا پویایــی و تأثیر مثبــت خود را بر 

توسعه جامعه نشان دهد.
ســعید غریب خواجــه همزمــان بــا پایــان نهمین 
نمایشــگاه ربــع رشــیدی اعــالم کــرد کــه ایــن پایــان، 
آغــازی بــرای اجرای هر چــه بهتر دوره بعدی از لحاظ 
کمیــت و کیفیــت اســت، اظهــار کــرد: با وجــود وقفه 
ایجاد شــده در برگزاری دوره قبلی این نمایشــگاه به 
دلیــل محدودیت هــای کرونایــی امســال نهمین دوره 
ایــن نمایشــگاه بــا اســتقبال خــوب بازدیدکننــدگان 

همراه بود.
او گفت: طبق ارزیابی های صورت گرفته  بیش 

از ده هزار نفر به صورت حضوری و بیش از ۲۰ هزار 
نفــر هــم به صورت مجــازی از نهمین نمایشــگاه ربع 

رشیدی بازدید کرده اند.
رئیــس ســتاد اجرایــی نمایشــگاه ربــع رشــیدی 
در ادامــه نمایشــگاه نوآوری و فنــاوری را یک فرصت 
طرح هــای  تبلیــغ  و  معرفــی  بــرای  خــوب  بهانــه  و 
دانش بنیــان دانســت و گفــت : ایــن نمایشــگاه یــک 
ظرفیت ایده آل برای ارتباط بین صاحبان طرح و ایده 
بــا ســرمایه گذاران و مشــتریان دیگــر اســت و اگــر از 
این ظرفیت به نحو احسن استفاده شود، یک طرح 
و ایــده می توانــد بــه مرحلــه تولیــد ثــروت و اشــتغال 

کالن برسد.
 انعقاد ۷ موافقت نامه همکاری با صنایع

  از سوی پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی

در نمایشگاه ربع رشیدی 
رئیس پارک علم و فناوری اســتان نیز در ادامه 

این مراسم گفت: در زمان برگزاری نهمین نمایشگاه 
ربــع رشــیدی ۷ موافقت نامــه همــکاری بــا صنایــع از 
ســوی پارک علم و فناوری آذربایجان شــرقی منعقد 

شده است.
ارزش  اینکــه  بیــان  بــا  واعظــی  عبدالرضــا 
میلیــارد   ۱۷۷ بالغ بــر  موافقت نامه هــا  ایــن  ریالــی 
ریــال اســت، گفــت: در اســتان آذربایجــان شــرقی 
دارد  وجــود  بزرگــی  بســیار  صنایــع  و  شــرکت ها 
کــه اگــر نســیمی از ســمت آن هــا وزیــده شــود و از 
بــا  می تــوان  شــویم،  بهره منــد  آن هــا  حمایت هــای 
اســتفاده از این حمایت ها ، شــرکت ها و طرح های 

کوچــک را متحول کرد.
برگــزاری  بنــده  دلیــل  همیــن  بــه  افــزود:  او 
نمایشگاه ربع رشیدی را برای تحول کسب و کارهای 
دانش بنیان مفید می دانم، چراکه در خالل برگزاری 
چنین نمایشگاه هایی، می توان پیوند و ارتباط خوبی 

بیــن صنایــع بزرگ، ســازمان ها و ارگان ها با صاحبان 
طــرح و ایــده ای کــه نیــاز به حمایــت مــادی و معنوی 

دارند ایجاد کرد.
افــزود:  اســتان  فنــاوری  و  علــم  پــارک  رئیــس 
مــدل  بــا  بایــد  فنــاوری  و  نــوآوری  اکوسیســتم 
جنگل بارانی دنبال شــود که در آن امکان پیشــرفت، 

تنوع، حرکت دائمی و ... وجود دارد.
واعظی خاطرنشــان کرد: در بخش اکوسیســتم 
نــوآوری و فنــاوری، هنــوز بــا مــدل مــزرع  ای حرکــت 
می کنیــم کــه در این مدل هــم تنوع محصول محدود 
و پایین اســت و هم امکان رشــد و توســعه ســریع و 

پایدار وجود ندارد.
او افــزود: بــا اجــرای دقیــق قوانیــن و مقــررات، 
ایجــاد زیرســاخت های مناســب و حمایت هــای مالــی 
و معنــوی، می تــوان بــه آینده اکوسیســتم نــوآوری و 

فناوری امیدوار بود.

سازه های غیراصولی بر روی رودخانه های گلستان؛ نیازمند اصالح 

رئیس ستاد اجرایی نمایشگاه ربع رشیدی: توسعه پایدار نیازمند 
توجه به اکوسیستم نوآوری و فناوری های دانش  بنیان است
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ما مردم بی دســت و پای نادان
راضیه حسینی

صدیقــی، امــام جمعــه موقــت تهران: »مــردم اگر 
خدا را در نظر می گرفتند مبتال به مشــکالت معیشــتی 

نمی شدند.«
بــاز هــم کــم کاری از جانــب ما بوده اســت و واقعاً 
هی می کنیــم.  ا عذرخو
از  مشــکل  راســتش 
جهالــت  و  نادانــی 
ماســت. کاش کمــی به 
می دادیــد  آمــوزش  مــا 
چــه  بــه  و  چگونــه  کــه 
شــیوه ای باید خدا را در 
نظــر بگیریــم تــا گرفتار 
معیشــتی  مشــکالت 
اروپایــی،  مــردم کشــورهای  بــه شــیوه  مثــالً  نشــویم. 

آمریکایی، یا به رسم بعضی وطنی ها؟ 
اگر به شــیوه آن ورآبی ها بخواهیم خدا را در نظر 
بگیریــم اوضــاع کمی ســخت می شــود. الزم به توضیح 
کــه نیســت؟ خودتــان خــوب می دانید آن ها ایــن کار را 
کمی متفاوت از ما انجام می دهند و در بند یک ســری 

مسائل نیستند.
مثالً به نظرتان می توانیم مثل افرادی که در کنار 
ســواحل زیبا و شــیک مشغول آفتاب گرفتن اند و دارند 

آب آلبالومی خورند، خدا را در نظر بگیریم؟ 
می توانیــم مثــل زن هایــی کــه در حــال دوچرخه و 

موتورسواری اند، پروردگار را در نظر بگیریم؟ 
یا مثل مردی که در کافه ای نشسته و بعد از یک 
روز کاری بــا خیالــی آســوده و بــدون نگرانــی از قســط 
و بدهــی و خریــد مایحتــاج منــزل، مشــغول نوشــیدن 

است؟
خــب بــه نظــر کمــی محــال می رســد. پــس برویــم 
ســراغ وطنی هــا. بــه نظرتــان خــوب اســت مثــل فــالن 
بگیریــم؟  نظــر  در  را  خــدا  پنت هاوس نشــین  آقــازاده 
انگار از بیســت و چهار ســاعت، بیســت و پنج ســاعت 
مشغول درنظر گرفتن خدا بوده و توانسته آن  قدر پول 

به دست بیاورد که مشکل معیشت نداشته باشد.
بازپرداخــت،  بــدون  میلیــاردی  وام گیرنــدگان   
اختالس کننــدگان، دکل دزدان و... چطــور، از آنهــا یــاد 
بگیریــم؟ مثــالً اختــالس کنیــم و بعــد از ایــن زاویــه بــا 
خــدا حــرف بزنیم: »ما اختــالس نمی کردیم، یکی دیگه 

می کرد و شاید از این هم بیشتر.«
حــاال کــه خــوب فکــر می کنیــم می بینیم مــا مردم 
عــادی، نه تنهــا بــه قــول خانــم بازیگــر، بی دســت و پــا 
هســتیم، بلکــه هنــوز نفهمیدیــم خــدا را چطــور بایــد 
در نظــر گرفــت. تــازه فهمیدیم مشــکل مــا معمولی ها، 
ناتوانی در کسب درآمد نیست، بلکه بلد نیستیم خدا 

را چطور و از چه زاویه ای درنظر بگیریم.
راســتش را بخواهیــد خیلــی گیــج شــده ایم. چــرا 
خــدای شــما و مــا این همــه بــا هم فــرق دارد؟ می شــود 

کمی بیشتر از خدای خودتان بگویید؟

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

عمــران  کمیســیون  عضــو  گفتــه  بــه 
تــا  هــزار   ٣٠٠ حــدود  چیــزی   مجلــس، 
۴٠٠هــزار خانــه خالــی در شــهرهای جدیــد 

وجود دارد.
مجتبــی یوســفی در گفت وگــو بــا ایلنــا 
و  مســکن  قیمــت  افزایــش  بــه  اشــاره  بــا 
اثرگــذاری افزایــش قیمــت چنــد منطقــه در 
شــمال پایتخت بر تمام کالن شــهر و کشــور 
اظهار کرد: در طول هشت سال گذشته در 
بازار مســکن با رشــد 980 درصدی قیمت ها 
مواجه شدیم که حدود 500 درصد آن فقط 

مربوط به 2.5 سال گذشته است.
وی بــا بیــان اینکه موضوع بســیار مهم 

اثر گــذاری قیمت مســکن در چند منطقه بر 
روی کل بازار مســکن اســت، ادامه داد: در 
بحــث خانه هــای لوکس ما بــا یک زنجیره ای 
مواجــه هســتیم، وقتــی راس ایــن هــرم در 
نقــاط برخوردار و شــمال شــهر واقع اســت، 
در شــرایطی کــه قیمــت در ایــن مناطــق تــا 
٢٠٠ میلیــون تومــان در هر ماه باال می رود، 
قاعدتــا قیمــت ملکی در جنوب تهران هم از 
هــر متــر 5میلیــون تومان بود بــه ٢5 تا ٣٠ 

میلیون تومان می رسد.
عضو کمیســیون عمــران مجلس تاکید 
کرد : تنها راهکار این است که بازار مسکن 
از سوداگری خارج شود و باید سیاست های 

مالیاتی در حوزه مسکن را به اجرا برسانیم.
یوســفی بــا اشــاره بــه خانه هــای خالی 
و ضــرورت آن بــرای ورود ایــن واحدهــا بــه 
چرخه مصرف اظهار کرد: باید توجه داشــته 
باشــیم کــه بخشــی از آمــار خانه هــای خالی 
حــال  در  برمی گــردد.  جدیــد  شــهرهای  بــه 
حاضــر در اکثــر شــهرهای جدیــد بــا انبوهی 
از خانه های خالی مواجه هستیم چراکه در 
برخــی از شــهرهای جدیــد صرفا خانه ســازی 

شده و زیرساخت های شهری ندارند.
وی تاکیــد کــرد: در برخــی از شــهرهای 
جدید فقط خانه ســازی شــده و این شهرها 
بــه خوابــگاه تبدیل شــده اند. بــرای مثال در 

اهواز پس از طی مسافت 70 کیلومتر مردم 
به شــهر رامین یا شــیرین شهر می رسند در 
حالــی کــه این گــروه عمدتا از قشــر ضعیف 
جامعــه و از دهک هــای کــم درآمــد هســتند 
و ایــن هزینــه حمــل و نقــل ســهم زیــادی از 
درآمــد خانوار را به خود اختصاص می دهد. 
نمی تواننــد  درآمــد  حداقــل  بــا  افــراد  ایــن 
هزینه های ســنگین تردد از شــهرهای جدید 

به شهرهای اطراف را بپردازند.
عضو کمیســیون عمران مجلس درباره 
ســهم شــهرهای جدیــد از خانه هــای خالــی 
گفــت: چیزی  حــدود ٣٠٠ هزار تا ۴٠٠هزار 

خانه خالی در شهرهای جدید وجود دارد.

معاون پرســتاری وزارت بهداشــت، به 
تشریح جزئیات بسته حمایتی از پرستاران 

پرداخت.
بــه گــزارش مهــر، عبــاس عبــادی، در 
مبنــی  شــده  مطــرح  موضوعــات  خصــوص 
بــر اینکــه پرســتاران کمتریــن حقــوق را در 
میــان کارمنــدان دولــت دریافــت می کننــد، 
گفــت کــه در دوره همه گیری بیمــاری کرونا 
کارکنــان  خوشــبختانه  جهــان،  و  ایــران  در 
نظــام ســالمت در ایــران بــه ویــژه همــکاران 
پرســتاری نشــان دادنــد کــه در زمــان بحران 
در کنــار مردم هســتند. تالش هــای علمی و 
ایثارگرانه آنان در ســطح وســیعی به کنترل 
ایــن بیمــاری کمــک کرد و تقدیــم ایثارگری و 

شــهدای زیادی در این عرصه حکایت از این 
موضوع دارد.

وی افــزود: مــردم و رســانه ها بازخــورد 
مناســبی بــرای قدردانــی خدمــات همــکاران 
مــا داشــتند. بــه مــوازات آن تــا حــدودی در 
طول بیســت و چند ماه گذشــته با توجه به 
گــزارش ســازمان برنامه و بودجه، به شــکل 
قابــل توجهی میزان پرداختی ها برای تمامی 
کارکنــان نظــام ســالمت از جملــه پرســتاران 

افزایش یافته است.
معاون پرستاری وزارت بهداشت ادامه 
داد: البتــه گاهی در برخی از ســازمان ها که 
ممکن است خدمات سالمت ارائه کنند ولی 
زیر مجموعه وزارت بهداشــت نیســتند مثل 

نهادهــای خصوصــی و یــا نهادهــای عمومــی 
بخش هــای  حقــوق  بیــن  شــکاف  شــاهد 
دولتــی و غیردولتــی هســتیم کــه امیدواریم 
دریافتی های همکارانمان در بخش های غیر 

دولتی هم ترمیم شود.
عبــادی گفت: هرچند شایســته تمامی 
همــکاران بیش از ترمیم حقوق، پرداخت ها 
بــا برنامه هایــی کــه در دولــت  اســت ولــی 
امیدواریــم  شــده،  پیش بینــی  ســیزدهم 
وزارت  در  کــه  اخیــری  حمایتــی  بســته  بــا 
بهداشت آماده شده و به کمیته ملی کرونا 
ارســال خواهد شد بتوانیم گام دیگری برای 

ترمیم این حقوق برداریم.
بهداشــت  وزارت  پرســتاری  معــاون 

افــزود: بــر اســاس اعــالم ســازمان برنامــه و 
بــه  دولتــی  بخــش  در  پرداختی هــا  بودجــه 
همکاران ســالمت و پرســتاران از اسفند 98 
تــا امــروز، عالوه بر افزایش هــای معمول که 
بــرای کارکنــان دولــت لحاظ شــده اســت، با 
اضافه شــدن فوق العــاده ویژه و پاداش های 
مربــوط بــه کرونــا ایــن موضــوع تــا حــدودی 

اصالح شده است.
امیــدوارم  کــرد:  عنــوان  پایــان  در  وی 
مالیــات  از  معافیــت  و  خــاص  فوق العــاده 
و ســایر مزایــا در بســته پیشــنهادی وزارت 
بهداشــت مورد توجه قرار گیرد و بتوانیم تا 
حــدی از زحماتــی کــه همکارانمان داشــتند، 

قدردانی کنیم.

بــه گفتــه رئیس مرکــز مدیریــت بیماریهای 
کارهایــی  از  یکــی  بهداشــت،  وزارت  واگیــر 
همــکاری  بــا  بهداشــت  وزارت  اکنــون  کــه 
انستیتوپاســتور انجــام می دهد تولید کیت هایی 
است که به صورت همزمان هم آنفلوآنزا و هم 

کووید۱۹ را تشخیص می دهند.
به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد، دکتر 
محمدمهدی گویا در نشســت خبری هفته اطالع 
رســانی مقاومــت میکروبــی، گفت: امروز)شــنبه( 
اولیــن روز هفتــه اطالع رســانی کنتــرل مقاومــت 
میکروبــی اســت. موضوعــی بســیار مهــم که یکی 
محســوب  جهــان  در  مهــم  بــزرگ  مشــکالت  از 
می شود. متاسفانه با وقوع پاندمی کرونا در دنیا 
خیلی از مشــکالت بهداشــتی که برای کنترل آنها 
برنامه ریــزی شــده بــود تحــت تاثیــر پاندمــی قرار 
گرفت و تا حد زیادی به فراموشی سپرده شد؛ از 
جملــه مهم تریــن آنها موضــوع مقاومت میکروبی 

است.
مســئوالن  کــه  بــود  ســال ها  افــزود:  وی 
خطــر  می کردنــد  اعــالم  جهــان  بهداشــتی 
قریب الوقوعــی ســالمت مــردم را تهدیــد می کنــد 
و آن مقــاوم شــدن میکروارگانســیم ها بــه درمان 
اســت. کم کم این نگرانی ها به واقعیت پیوســت 
میکروارگانیســم های  کــه  شــدیم  آن  شــاهد  و 
مختلفــی در دنیــا بــه داروهــای ســاده و موجــود 
مقاومــت پیــدا کردنــد و بــه جایی رســید کــه برای 

برخــی  و  نــدارد  وجــود  درمانــی  آنهــا  از  برخــی 
دیگــر از آنهــا بــه داروهــای اصلــی و کــم عارضه تر 
مقــاوم شــدند  و تنها به داروهــای گرانقیمت و پر 
عارضه تــر پاســخ می دهنــد که دسترســی بــه آنها 
بــه راحتــی امکان پذیــر نیســت و این مشــکل روز 
بروز پیچیده تر می شــود؛ مگر اینکه تالش و عزم 
همگانــی و جهانی وجود داشــته باشــد تــا از بروز 
هرچه بیشتر این واقعه جلوگیری کنیم؛ هرچند 
که شــاید جلوگیری لغت مناســبی برای مقابله با 

مقاومت میکروبی نباشد.
وی افــزود: هــر میکروبی که در بدن انســان 
و حیــوان ایجــاد بیماری می کنــد خصیصه ویژه ای 
دارد کــه بــا تغییراتــی کــه بــه دلیــل انتقــال آن از 
بدنــی بــه بــدن دیگــر در ســاختار ژنتیکــی اش بــه 
بــه  نســبت  مقاومــت  می توانــد  می آیــد،  وجــود 
داروهایــی کــه بــرای درمانش به کار مــی رود پیدا 
کنــد؛ مگــر اینکــه درایــت خاصــی بــرای درمانــش 

وجود داشته باشد تا چنین اتفاقی رخ ندهد.
او ادامه داد: عوامل مختلف در بروز مقاومت 
میکروبــی اثرگــذار اســت و اکثــر مــوارد مقاومــت 
میکروبی نسبت به میکروارگانیسم ها متاسفانه در 
بیمارســتان ها بویــژه بخش هــای icu رخ می دهد و 
چنانچه با برنامه ریزی مناسبی جلوی این اتفاقات 
را بگیریــم شــاید بتوانیــم امیدوارتــر به آینــده نگاه 

کنیم.
وی افــزود: تغییراتــی کــه در مصــرف داروها 

صــورت می گیــرد و اگــر تجویــز دارو بــا حســاب و 
کتــاب مناســب باشــد، شــاید بتــوان امیــدوار بود 
کــه ایــن پدیــده دیرتــر رخ دهــد. برخــی داروهای 
ضــد میکروبــی بودند که بــه مدت کوتاهی بعد از 
آنکــه تجویز سراســری آنها اتفــاق افتاد، مقاومت 
میکروبــی نســبت به آنهــا رخ داد. به عنوان مثال 
از بیــن مریض هایــی کــه بــر اثر ابتال بــه کرونا در 
icu بســتری می شــوند حداکثر ۱5 درصد آنها نیاز 

به آنتی بیوتیک دارند ولی متاسفانه شاهدیم که 
75 درصــد آنهــا آنتی بیوتیــک دریافت می کنند و 

این نشان از مصرف بی رویه دارو دارد.
گویا ادامه داد: نمونه دیگر ســل های مقاوم 
بــه درمان اســت کــه داروهای خط اولــی که برای 
آنهــا بــه کار می رفت و در شــش مــاه بیمار بهبود 
می یافــت از بیــن رفتــه و حــاال بــه دنبــال مصــرف 
بی رویه دارو ســل هایی به وجود آمده اســت که 

نسبت به دارو مقاوم شدند.
میکروب هــای  از  مــواردی  افــزود:  وی 
بیمارستانی داریم که آنها را با گران ترین داروها 
هــم بــه ســختی می توان درمــان کرد و متاســفانه 
مصــرف و تجویــز بی رویه و مصرف بیش از حد یا 
کمتر از حد داروهای ضد میکروبی کار را ســخت 
کــرده اســت و کســی کــه داروهــای ضدمیکروبــی 
تجویــز می کنــد باید بیمار خود را کنترل کند و به 

او آموزش دهد.
گویــا ادامــه داد: هماهنگــی پزشــک و بیمــار 

و بخش هــای مختلفــی کــه برای ســالمت دام کار 
می کننــد و بخش هــای ناظــر بــر ســالمت انســان 
و ســازمان هایی کــه کار نظــارت بــر ســالمت دارو 
انجــام می دهنــد، موثــر اســت و باید دقــت کافی 
صــورت گیــرد تــا مصــرف دارو در ســالمت دام و 
کارخانه های تولید مواد غذایی با نظارت سازمان 
غــذا و دارو باشــد تــا از خطــر مقاومــت میکروبــی 

دور شویم.
واگیــر  بیماری هــای  رئیــس مرکــز مدیریــت 
وزارت بهداشــت در ادامــه صحبت هایــش درباره 
شــرایط نگهــداری و دپــوی واکســن های وارداتــی 
کرونا، گفت: آنقدر نظارت بر واکسن ها از جمله 
واکسن کرونا دقیق و حساس و پیچیده است که 
بــه مــردم اطمینــان خاطر می دهم هیچ واکســنی 
تــا وقتــی از فیلترهــای ســختگیرانه ســازمان غــذا 
و دارو عبــور نکنــد اصــال اجــازه مصــرف نخواهــد 
داشــت. یکــی از مهمترین فیلترهــا تاریخ مصرف 
واکســن ها و شــرایط نگهداری آنها اســت. امکان 
ندارد واکسن تاریخ مصرف گذشته اجازه مصرف 
داشته باشد. ذخیره واکسن ما در کشور با همه 
ایــن مالحظــات اســت و واکســن های دراختیــار با 

تاریخ انقضای مناسب نگهداری می شود.
بــه  مبتــال  مــوارد  شناســایی  دربــاره  وی 
آنفلوآنــزا در کشــور، بیــان کــرد: تعــداد مــوارد در 
حال حاضر بســیار کم اســت و در چندین اســتان 
کشور دیده شده است. این آنفلوآنزای فصلی از 

نوع H3N2 اســت و تقریبا تمام مواردی که پیدا 
کردیم از این نوع بوده است و به شدت در حال 

مراقبت هستیم.
گویــا افــزود: یکــی از کارهایــی کــه اکنــون با 
همکاری انســتیتو پاســتور انجــام می دهیم تولید 
کیت هایــی اســت کــه بــه صــورت همزمــان هــم 
آنفلوآنــزا و هــم کووید۱9 را تشــخیص می دهند؛ 
بنابرایــن بــه مــر م اطمینان می دهــم که ما داریم 
آنفلوآنــزا را بــه دقــت رصــد می کنیــم و به محض 
اینکــه ببینیم دارد به یک نگرانی تبدیل می شــود 
حتمــا بــه اطــالع مــردم می رســانیم. ضمــن اینکه 
نــدارد  تفاوتــی  کرونــا  و  آنفلوآنــزا  از  پیشــگیری 
و بایــد رعایــت مــوارد بهداشــتی صــورت گیــرد و 
طبیعــی اســت کــه بــا ایــن رعایت های بهداشــتی 
که در حال انجام اســت ما انتظار داشــته باشــیم 
مــوارد آنفلوآنــزا کــم باشــد؛ ولــی از طــرف دیگــر 
یــک امــکان دیگــری را هــم بایــد در نظــر گرفت و 
آنهم این اســت که وقتی یک ســالی مانند ســال 
قبــل آنفلوآنــزا خیلــی کــم دیــده می شــود، ایــن 
خطــر وجــود دارد کــه در بــدن برخی افــراد ایمنی 
نســبت بــه ایــن ویروس کم می شــود و بــه دنبال 
آن احتمال ابتال در ســال جا ی بیشــتر می شود و 
احتمال همه گیری هم به همین نســبت خواهد 
بود. سازمان جهانی بهداشت هم این پیش بینی 
را کــرده اســت کــه ممکــن اســت در ســال جــاری 

موارد آنفلوآنزا بیشتر شود.

زلفی گل خواستار ادغام 
 بخش دانشگاهی

وزارت بهداشت در وزارت 
علوم شد

بخــش  زودتــر  چــه  هــر  زلفــی گل،  گفتــه  بــه 
دانشــگاهی دو وزارتخانــه بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکی و وزاتخانــه علــوم بــا هــم ادغام شــوند، جلوی 

ضررهای بیشتر گرفته خواهد شد.
بــه گــزارش ایلنــا، زلفی گل؛ وزیر علــوم، تحقیقات 
و فناوری در جلســه ۱55 شــورای ســتاد راهبری نقشــه 
جامــع علمــی کشــور اظهــار کــرد: شــورای عالــی انقالب 
فرهنگی اصل تاســیس و کارکردش این اســت که فراتر 
از تعــارض منافــع و مســائل سیاســی بایــد موضوعــات 
بکنــد. هــر چــه زودتــر بخــش دانشــگاهی  پیگیــری  را 
دو وزارتخانــه بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و 
وزارتخانــه علــوم بــا هــم ادغــام شــوند، جلــوی ضررهای 

بیشتر گرفته خواهد شد.
وی بیان کرد: بحث سالمت، تنها به جسم انسان 
برنمی گــردد بلکــه ســالمت روحــی هــم مدنظــر اســت. 
همچنین سالمت جسمی فقط در حوزه پزشکی نیست 
بلکــه تغذیــه هــم در ایــن مقولــه جــای دارد؛ بنابراین با 
فاکتــور تغذیــه، دانــش کشــاورزی، دامپزشــکی هــم در 

سالمت انسان نقش دارد.
زلفــی گل ضمن بیان اهمیت تجهیزات و تکنولوژی 
در بحــث ســالمت تصریــح کــرد: بــا ایــن پیــش زمینــه 
رشــته های مهندســی را از رشــته های پزشــکی نمی توان 
جــدا کــرد. همچنیــن اگــر بحــث ســالمت روح را لحــاظ 
کنیم، سالمت روحی دیگر در مقوله پزشکی نمی گنجد 
بلکه به رشــته های علوم انســانی، رشــته روانشناسی و 

علوم دینی برمی گردد.
وزیــر علــوم خاطــر نشــان کــرد: درواقع شــخصیت 
علمــی باید متوازن باشــد. شــخصیت را مثــل جورچینی 
در نظــر بگیریــد کــه اگــر تکه هــای آن را از جــدا کنیــد، 
شــالوده ی آن از حالــت متوازن می افتــد. تحقیقات بین 
رشته ای، چند رشته ای همگی کنار گذاشته شده است؛ 
حال چه زمانی این گسســتگی اصالح خواهد شــد. مگر 
می تــوان رشــته داروســازی را از شــیمی و داروســازی را 
از بیوشــیمی جدا کرد. مگر می توان رشــته انگل شناسی 

پزشکی را از دامپزشکی و کشاورزی جدا کرد.
وزارت  دانشــگاه های  اگــر  کــرد:  بیــان  زلفــی گل 
بگیرنــد،  قــرار  هــم  کنــار  در  علــوم  وزارت  و  بهداشــت 
رتبه بنــدی دانشــگاه های ایران در ابعــاد بین المللی فرق 
خواهــد کــرد. درخصــوص بخــش ظرفیت هــای پزشــکی؛ 
یک استاندارد جهانی نسبت پزشک عمومی با جمعیت 
وجود دارد. اگر طبق آمار جهانی، ایران از اســتانداردها 
جهانی در ســرانه پزشــکی عقب اســت بنابراین باید در 

عمل به این میزان دست یابد.

هزینه های چاقی معادل 
۳.۶ درصد تولید ناخالص 

داخلی کشورهاست
هزینه هــای  تحقیــق،  یــک  نتایــج  اســاس  بــر 
پیش بینی شــده مرتبط با چاقی تا ســال ۲۰۶۰ به طور 
 )GDP( متوســط ۳.۶ درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی

یک کشور را تشکیل می دهد.
بــه گــزارش مهــر بــه نقــل از مدیــکال نیــوز تــودی، 
چاقــی بــا هزینه هــای باالتــر مراقبت هــای بهداشــتی و 
کیفیت زندگی پایین تر و همچنین ناتوانی و مرگ و میر 

زودرس همراه است.
در حــال حاضر چاقی ســاالنه منجــر به مرگ بیش 

از 5 میلیون نفر در جهان می شود.
بــر اســاس مطالعــه مشــاهده ای اخیــر، چاقــی در 
هــر کشــور در سراســر جهــان بیــن ســال های ۱975 تــا 
20۱۶ افزایش یافته اســت. برآوردهای فعلی پیش بینی 
می کننــد کــه اگــر ایــن میــزان ادامه یابــد، ایــن وضعیت 

تأثیر مستقیمی بر اقتصاد جهانی خواهد داشت.
در  تراینــگل  تحقیقــات  مؤسســه  دانشــمندان 
واشنگتن دی سی و فدراسیون جهانی چاقی مستقر در 
لندن تأثیر چاقی را بر تولید ناخالص داخلی یک کشور 
افزایــش  اندازه گیــری کردنــد. ســپس،  در ســال 20۱9 
تــا ســال 20۶0 محاســبه  را  پیش بینی شــده هزینه هــا 

کردند.
بــه گفتــه محققان، تولید ناخالــص داخلی »اندازه 

اقتصاد یک کشور را اندازه گیری می کند.«
محققــان در ایــن مطالعــه بــر روی هشــت کشــور 
مکزیــک،  هنــد،  برزیــل،  اســترالیا،  شــدند:  متمرکــز 

عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، اسپانیا و تایلند.
کشــور،  هشــت  سراســر  در  کــه  دریافتنــد  آنهــا 
هزینه هــای پزشــکی در حــال حاضــر 90 درصــد از کل 
هزینه های مستقیم مرتبط با چاقی را شامل می شود.

با نگاهی به کشورها، هزینه سرانه چاقی در سال 
20۱9 از ۱7 دالر در هند تا 9۴0 دالر در استرالیا متغیر 
بود. به طور کلی، این هزینه ها به طور متوسط معادل 

۱.7۶٪ از تولید ناخالص داخلی است.
پیــش بینــی می شــود تــا ســال 20۶0، هزینه هــای 
مرتبــط با چاقی به طور متوســط بــه 3.۶ درصد از تولید 
ناخالــص داخلــی افزایــش یابــد کــه از 2.۴ درصــد تولید 
تولیــد  از  تــا ۴.9 درصــد  ناخالــص داخلــی در اســپانیا 

ناخالص داخلی در تایلند متغیر است.
محققــان بــرای کمــک بــه پیش بینــی هزینه هــای 
مرتبــط بــا چاقی، 28 مشــکل ســالمتی را انتخاب کردند 

که ارتباط قوی با چاقی داشتند.
بــه گفتــه محققــان، دیابــت و فشــارخون قلبــی از 

مهم ترین مشکالت مرتبط با چاقی هستند.

چین از اولین واکسن 
استنشاقی کرونا رونمایی کرد

اولین واکســن استنشــاقی کووید-۱۹ در جهان در 
پنجمین نمایشــگاه بین المللی صنایع پزشکی ۲۰۲۱ در 

شهر هاینانِ چین رونمایی شد.
به گزارش ایســنا، داروی موجود در این واکســن از 
طریق دهان به دســتگاه تنفســی و ریه ها وارد می شــود 
تا ایمنی مخاطی را که با تزریق عضالنی واکســن ایجاد 

نمی شود، تحریک کند.
شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان چین )CGTN(  به 
رغــم اعالم این خبر تاکنون جزئیات بیشــتری دراین باره 

منتشر نکرده است.

تولید کیت های شناسایی همزمان آنفلوآنزا و کرونا

جزئیات بسته حمایتی از پرستاران

اخبـــــــــــــــــار

۴٠٠هزار خانه در شهرهای جدید خالی است


