
را  زیســت  محیــط  حفــظ  رئیس جمهــوری 
موجــب قــدرت، امنیــت و نوعــی ســرمایه گذاری 
بلنــد مــدت و رشــد تولیــدات کشــور دانســت و 
گفــت کــه بــرای صیانــت از محیــط زیســت بایــد 
ارتبــاط دانشــگاه بــه عنــوان اتــاق فکــر و جایــگاه 
اندیشه ورزی با دستگاه های اجرایی تقویت شود 
و دولــت دیدگاه هــا و نظــرات اســاتید و نخبــگان 
محیط زیســت را ســرمایه و پشــتوانه ارزشمندی 

برای کشور می داند.
بــه گــزارش ایســنا، آیــت هللا ســید ابراهیــم 
رئیسی روز جمعه در نشست تخصصی با نخبگان 
و فعاالن محیط زیســت که به مناســبت ســالروز 
ابالغ سیاســت های کلی محیط زیســت از ســوی 
مقام معظم رهبری در۲۶ آبان ۱۳۹۴ برگزار شد، 
اظهار کرد: فلســفه تشــکیل این جلسه بررسی و 
پیگیــری اجرای سیاســت های ابالغ شــده توســط 
مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست است 
و این که تاکنون پس از گذشت شش سال فقط 
۴۷ درصد این سیاســت ها اجرایی شــده به هیچ 
عنوان قانع کننده نیست و الزم است دستگاه های 
اجرایی بازنگاهی در عملکرد خود داشته باشند و 
در یک اقدام جمعی این عدد به رقم قابل توجهی 

افزایش یابد.
رئیس جمهوری با تاکید بر اهمیت تشــکیل 
نشســت های تخصصــی بــرای بررســی و پیگیــری 
سیاســت های کلــی نظــام در حوزه هــای مختلف، 
گفت: در چنین نشست هایی باید علت اجرایی 
نشــدن بخشــی از سیاســت های مصــوب نظــام 
بررســی و موانــع تحقــق کامــل ایــن سیاســت ها 

برطرف شود.
رئیس جمهوری با یادآوری ضرورت و اهمیت 

توجه به محیط زیست، اظهار کرد: جامعه بشری 
باید نسبت به تعرض و طغیان علیه محیط زیست 
حساس باشد متاسفانه قدرت های بزرگ بدترین 
اســتفاده را از محیط زیســت به عمل می آورند و 
ســپس بــا ســازوکاری، از موضــوع محیط زیســت 
بعنوان حربه ای علیه کشــورهای در حال توســعه 
استفاده می کنند، همانند مساله حقوق بشر که 
امروز بزرگترین ناقضان آن مدعی حقوق بشر در 

سایر کشورها هستند.
رئیســی افزود: حفظ محیط زیســت باید به 
عنوان یک موهبت الهی برای حیات انسان و تمام 
موجــودات زنــده مــورد توجــه همــگان باشــد و در 
این راستا الزم است ساختارهای متناسب با این 
رسالت بزرگ ایجاد شده و برخی رفتارها ناصحیح 

اصالح شود.
رئیس جمهــوری بــا تاکید بــر ارجحیت توجه 
بــه محیــط زیســت بر توســعه یافتگــی و فعالیت 
اقتصــادی و اینکه توســعه یافتگــی فرع بر محیط 
زیســت اســت، گفــت: اگرچــه توســعه یافتگی و 
فعالیت های اقتصادی یک موضوع ضروری است 
اما حتما باید از پیوست محیط زیستی برخوردار 
باشد و توجه به محیط زیست در تمام طرح های 
توســعه و فعالیت اقتصادی به دقت لحاظ شــود 
ضمــن اینکــه محیــط زیســت هــم بایــد پیوســت 

اقتصادی داشته باشد. 
رئیس جمهــوری بــا بیان اینکه امــروز کمبود 
آب، مشــکل همــه مــردم کشــور در اســتان های 
مختلف است، گفت: در جریان سفرهای استانی، 
مهم ترین مشکلی که مردم آن را مطالبه می کنند، 
تامیــن آب اســت و در ایــن زمینــه معتقــدم بایــد 
بــه مدیریــت آب در کشــور توجه جدی شــود و با 

اســتفاده بهینــه و توجــه بــه ظرفیت هــای اقلیمی 
می تــوان بخــش زیــادی از مشــکالت موجــود را 

کاهش داد.
رئیسی، اهمیت ارائه آموزش در صیانت از 
محیط زیســت را ضروری دانســت و گفت: امروز 
الزم است رسانه های جمعی، دانشگاه ها، حوزه ها 
و صاحبــان تریبون در زمینه آموزش ایفای نقش 
کنند. آموزش می تواند به جلب مشارکت عمومی 
بینجامد و هر کجا که مردم احســاس مسئولیت 
کــرده و مشــارکت می کنند، مشــکالت بــه راحتی 

برطرف می شود.
و  ظرفیت هــا  بــه  توجــه  رئیس جمهــوری 
قابلیت هــای مناطــق مختلــف کشــور را ضــروری 
دانست و اظهار داشت: بی تردید دانشگاه ها در 
ایــن حــوزه ها مطالعاتی دارند و می توانند با نگاه 
تخصصی، قابلیت های هر استان را شناسایی کنند 
و دولت مکلف اســت از این یافته ها، برای فعال 
کردن ظرفیت های موجود هر استان استفاده کند.
رئیسی با مرور مشکل پسماندها در کشور 
گفــت: بــرای غلبــه بر این مشــکل نیازمنــد ایجاد 
ســازوکار فعال برای مدیریت پســماند در کشــور 
هستیم و ایجاد چنین مجموعه ای ضرورت دارد تا 
مسائل مربوط به حوزه پسماند را به طور متمرکز 

حل و فصل کند.
رئیس جمهــوری در ادامــه به خطرات ناشــی 
از صیــد تــرال و دغدغه هــای صیــادان بوشــهر و 
بندرعباس در این زمینه اشاره کرد و گفت: حتما 
بایــد جلــوی صیــد تــرال گرفتــه شــود چرا کــه این 
نوع صید به آبزیان، دریا و حتی صیادان آســیب 
می رســاند و از رئیــس ســازمان محیــط زیســت 
می خواهــم کــه با جدیــت این موضــوع را پیگیری 

کند.
رئیســی افزود: سازمان محیط زیست حکم 
بهداشت را در وزارت بهداشت و درمان دارد و بر 
درمان مقدم است و اینکه سازمان محیط زیست 
زیــر نظــر رئیس جمهوری تعریف شــده بــرای این 
اســت که نســبت به وزارتخانه ها و دســتگاه های 
اجرایــی از جایــگاه برتــری بر حفظ محیط زیســت 

تاکید کند.
توصیــه  بــا  صرفــا  گفــت:  رئیس جمهــوری 
نمی شود محیط زیست را حفظ کرد و در کنار آن 

بعضاً اقدام و عمل جدی نیز الزم است.
رئیســی بــا مــرور اهمیــت مشــارکت مــردم 
و ســازمان های مــردم نهــاد در صیانــت از محیــط 
زیســت، گفــت: ســازمان های مــردم نهــاد نقــش 
ارزشمندی در حوزه محیط زیست دارند و باید از 
فعالیــت مــردم در این حوزه حمایت شــود و اینها 

بهترین پشتوانه برای دولت هستند.
رئیس جمهوری تصریح کرد: توجه به محیط 
زیســت منحصر به مقطع خاص زمانی نیســت و 

همواره باید نسبت به آن دغدغه داشت.
رئیسی همچنین با بیان اینکه اهمیت توجه 
بــه مدیریــت آب و آبخیــزداری گفــت: بایــد بــرای 
اقلیم های مختلف راهکارهای متفاوتی، متناسب 

با آن اقلیم اتخاذ و اجرایی شود.
رئیس جمهــوری در ادامه با یاداوری اهمیت 
حفــظ جنگل هــا خاطرنشــان کــرد: جنــگل ثــروت 
عظیــم ملــی و حفــظ آن بــرای نســل های آینــده 
ضــروری اســت و همواره باید نســبت بــه حفظ و 
صیانت از ثروت های عظیم ملی حساس باشیم و 
غفلت از این سرمایه های عظیم می تواند کشور را 

دچار آسیب کند.

رئیس جمهوری: حتما باید جلوی صید ترال گرفته شود

با وجود تایید ثبت سفارش از طرف وزارت 
صنعت و منشــا ارز از سوی بانک مرکزی، اظهار 
کاال و پرداخت حقوق ورودی از سوی واردکننده 
لــوازم خانگــی »بــوش«، بــا توجه بــه ممنوعیت 
واردات لوازم خانگی کره ای و نگرانی از واکنش 
رسانه ها گمرک تاکنون از ترخیص کاال خودداری 

کرده است.
به گزارش تســنیم، اخیرا مهدی میراشرفی، 
رئیــس کل گمــرک ایــران در مکاتبــه ای بــا معــاون 
حقوقی وزیر اقتصادی با اشــاره به ثبت سفارش 
ســال ۱۳۹۶)قبــل از اعمــال ممنوعیــت کاال گروه 
چهــار( لــوازم خانگی اعالم کرده بود، در راســتای 
مــورخ   ۹80۹۹۷0۹0۱۴00۷۴0 شــماره  دادنامــه 
۱۳۹8/0۳/08 صادره از شعبه سوم دیوان عدالت 
اداری )قطعیت یافته در خصوص وزارت صمت و 
بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران(، نسبت به 
تمدید ثبت سفارش شماره 5۳۲0۶500 از سوی 
وزارت صمت و تایید منشــاء ارز مربوطه از ســوی 
بانک مرکزی  اقدام و متعاقبا با پیگیری تشریفات 
گمرکــی خواســتار ترخیص کاالی مزبــور از گمرک 

شهید رجایی بندرعباس می شود.

در ادامــه ایــن مکاتبه آمده اســت، گمرک با 
توجــه بــه قرار گرفتن کاالی وارده در گروه چهارم 
کاالیی )گروه کاالهای که واردات آن ممنوع اعالم 
شــده(، نسبت به دادنامه فوق االشاره اعتراض و 
از ترخیــص کاال خــودداری می کند. لذا پرونده در 
شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مطرح 
و منتج به دادنامه شماره ۹۹0۹۹۷0۹5۶۴0۱0۶۲ 
مورخ ۱۳۹۶/0۶/۱۲ مبنی بر نقض دادنامه بدوی با 
تبیین این مهم که بررسی این موضوعات قاعدتا 
در صالحیــت کمیســیون رســیدگی بــه اختالفــات 

گمرکی است اقدام می کند. 
شــایان ذکر اســت با توجه به اینکه دادنامه 
صــادره از شــعبه تجدیدنظر صرفــا در باب تبیین 
علت نقض دادنامه بدوی به صالحیت کمیسیون 
رســیدگی بــه اختالفــات گمرکــی اشــاره نمــوده و 
صراحتا اشاره ای به ضرورت رسیدگی در کمیسیون 
از ســوی آن مرجع نشــده است و گمرک را مکلف 
به طرح پرونده در کمیســیون موصوف کرده بود 
موضــوع در کمیســیون رســیدگی بــه اختالفــات 

گمرکی مطرح نشد.
درخواســت  در  مذکــور  شــرکت  ادامــه  در 

شــماره  ۹۹/05۱۴مورخ ۱۳۹۶/۱۲/0۲ در راستای 
مــورخ  اجــرای بخشــنامه شــماره ۹۹/۱۴۷۳۹۷۱ 
خواســتار  گمــرک  واردات   ۱۳8۹/۱۱/۲۹دفتــر 
ترخیــص کاالی خود می شــود. گمــرک با توجه به 
تمدید ثبت ســفارش شماره 5۳۲0۶500 و تایید 
منشاء ارز مربوطه به ترتیب از سوی وزارت صمت 
و بانــک مرکــزی و بــه منظور جلوگیــری از تضییع 
حقــوق دولــت و تبعات حقوقی و قضایی موضوع 
و بررســی مجــدد فراینــد تجاری کاالهــای معنونه 
و... مراتــب امــر را ) با حضــور نمایندگان مطلع و 
تام االختیار سازمان های مربوطه( در جلسه مورخ 
 ۱۴00/0۴/۱۳شــورای حقوقــی مطــرح کــه پــس 
از بحــث و بررســی موضــوع، مقــرر شــد علی رغم 
مجوزهــای صــادره بــه شــرح فــوق، ســازمان ها و 
دستگاه های ذی ربط چنانچه ابهام یا نقطه نظری 
در مــورد پرونــده و مشــخصا عــدول از مجوزهــای 
صــادره )تمدیــد ثبت ســفارش و یا مجــوز بانکی( 
دارنــد ظــرف ۲0 روز به گمرک ایران اعالم کند که 
تا لحظه تنظیم مکاتبه حاضر و  ارائه نشده است.
نظــر بــه مطــرح نشــدن ابهــام یــا نقطه نظــر 
جدیــدی از ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 

و بانک مرکزی و با التفات به تمدید ثبت سفارش 
از سوی وزارت صمت و دریافت کد ساتا در نامه 
شــماره 00/۴۱۳55  مــورخ ۱۴00/۲/۱5 از ســوی 
بانک مرکزی و اظهار کاال و پرداخت حقوق ورودی 
از سوی شرکت صدراالشاره به صورت ضمانت نامه 
که با لحاظ شرایط حاضر این سازمان مکررا مجبور 
به تمدید آن شده لکن با توجه به ممنوعیت کاال 
و ابعاد رسانه ای آن گمرک تاکنون از ترخیص کاال 

خودداری به عمل آورده است.
حــوزه معاونــت فنــی ایــن ســازمان در نامــه 
بــر   ۱۴00/5/۲۱ شــماره  ۱۴00/۶5۹۹۴۷مــورخ 
مرجــوع کــردن کاال حســب مــاده ۱05 قانون امور 
گمرکــی تاکیــد کــرده اســت لــذا چنانچــه دســتور 
نامــه شــماره  یــک  بنــد  بــه  عنایــت  بــا  فرماییــد 
۶0/۲8۳۳5۳ مــورخ  ۱۳۹۹/۱۱/۲۱دفتــر مقررات 
صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و با توجه به سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی 
درباره نحوه اقدام و یا استعالم مراتب از معاونت 
حقوقــی ریاســت جمهوری و بــه طور کلــی تعیین 
تکلیــف کاالی شــرکت مذکــور اعــالم نظــر و ایــن 
سازمان را مطلع کند موجب امتنان خواهد بود.

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

 نگرانی گمرک از واکنش رسانه  ها
به ترخیص لوازم خانگی آلمانی
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هوالرزاق

»علم برای علم« یا »علم برای تولید«
علی پاکزاد 

اقدامات منطقی؛ بهترین گزینه صنعت 
رو به مرگ خودروسازی در آلمان

ترجمه: محمود نواب صفوی

 نظارت برفعالیت مالیات دهندگان فرانسوی
در شبکه های اجتماعی

از حضــور شــرکت های دانش بنیان در 
ساختار اقتصادی بنگاهداری کشور کمتر از 
دو دهــه می گــذزد. پارک های علمی فناوری 
و سایر فضاهای فراهم شده حول و حوش 
این شرکت ها تالش دارند فعالیت بنگاه های 
اقتصادی ایران را که سال هاست با موضوع 
نوآوری فاصله جدی داشته اند را تغییر دهند. 
اما آیا در این سال ها مسیر درستی برای نیل 

به این هدف طی شده است؟
رویکــرد به شــرکت های دانش بنیان زمانــی رخ داد که 
سیاســت گذاران کالن در کشــور بــه موضــوع ارزش آفرینــی 
تحقیقات و تاثیر رشــد علمی بر رشــد اقتصاد واقف شدند. 
تقدم و تاخیر این اتفاقات چندان اهمیتی ندارند، یعنی توجه 
به جهش علمی زودتر رخ داد یا درک این موضوع که جهش 
علمــی  چقــدر در افزایش تــوان اقتصادی می تواند تاثیرگذار 
باشد. مهم این است که اکنون در شرایطی قرارداریم که به 
نظر می رسد در این اکوسیستم به رغم تمامی دستاوردهای 
رخ داده همچنان درگیر یک حلقه مفقوده تکمیل نشده است 

یعنی تجاری سازی.
در دنیا و به خصوص در کشورهای پیشرفته بدون آنکه 
عبارتی مانند دانش بنیان وجود خارجی داشته باشد تمامی 
بنگاه ها خود را به نوعی وابسته به علم و نوآوری می دانند. 
واحدهای تحقیق و توسعه دهه هاست که در قلب مدیریت 
تک تک بنگاه های اقتصادی موفق حضور دارند و بخش زیادی 
از منابع مالی و انســانی بنگاه ها به این بخش ها تخصیص 

پیدا می کنند.
اما در ایران کمتر به بنگاه هایی برمی  خوریم که چنین 
واحدی داشته باشند و حتی از معدود شرکت هایی که واحد 
و تحقیق و توســعه در ســاختار سازمانی آنها وجود دارد نیز 
انگشــت شــماری هستند که منابع مالی قابل تاملی به این 
بخش اختصاص دهند و این واحدها بیشتر شکلی نمایشی 

در ساختار بنگاه داری ما دارند.
از سوی دیگر شرکت های دانش بنیان نیز به رغم خلق 
دستاوردهای علمی و خلق و ثبت نوآوری  های بدیع کمتر به 
بدنه اقتصادی بنگاه های کشور متصل شده و به رشد ساختار 

موجود تولیدی کشور کمک کرده اند.
این فاصله جدی بخشی به نبود تعاریف دقیق از روابط 
و حقوق دانش بنیان  ها با حامیان و سرمایه گذاران بازمی گردد 
که در نهایت این کمبود و مواردی از این دست باعث شده 
شرکت های دانش بنیان در عمل با یک فاصله ملموس از بدنه 
اقتصادی و ساختار سنتی اقتصاد کشور به فعالیت بپردازند.
همچنین غلبه فرهنگ تجاری بر فرهنگ تولید به دالیل 

فــراوان از جملــه ســاختارهای غلــط، موجب 
شــده کــه تولیــد بدون رانت در کشــور ما به 
فعالیتی طاقت فرســا تبدیل شــود و معدود 
تولیدکنندگان نیز انگیزه ای برای مشارکت با 

شرکت های دانش بنیان نداشته باشند.
تحدیــد و تفکیــک فضــای نــوآوری در 
عرصــه کالن اقتصــاد کشــور و تشــویق بــه 
واردات علــم در ســاختار ســنتی حاکــم بــر 
کــه  باعــث شــده  ایــران  اقتصــاد  تعامــالت 
درجریان فعالیت شرکت های دانش بنیان شاهد طی طریقی 
باشیم که بیشتر از حرکت به سمت تجاری شدن یا به عبارت 
دقیق  تر خلق علم برای تولید و اقتصاد به سمت نوعی فعالیت 
انتزاعــی برود که شــاکله آنــرا می توانیم خلق علم برای علم 

بدانیم.
شــاید تمثیــل ناقــص از وضع پیــش آمــده در رابطه با 
نسبت فعالیت دانش بنیان ها با بدنه اقتصاد سنتی کشور 
مثل فعالیت ســتاره شناســانی باشــد که در کنار گروهی از 

کشاورزان به رصد وضعیت صور فلکی اشتغال دارند. 
تحقیــق  هــم  تمثیلــی  شــرایط  ایــن  در  حتــی  البتــه 
ستاره شناسان می  تواند به تقویم کشاورزان کمک کند ولی 
در صورتی که کسی بتواند بین این دو گروه گفتمانی عملیاتی 
شکل دهد و خواست کشاورزان را به ستاره شناسان منتقل 
و دانــش مفیــد حاصــل از مطالعات ایشــان را به کشــاورزان 

تفهیم کند، این یعنی تجاری سازی علم.
در واقع تمامی آنچه از سوی دستگاه های متولی مانند 
معاونت علمی و فناروی ریاست جمهوری در این سال ها شکل 
گرفته با هدف همین واسطه گری بوده، ولی به نظر می رسد 
هنوز با نقطه مطلوب فاصله جدی داریم یعنی به رغم تمامی 
تالش  های صورت گرفته شاهد رشد یک اکو سیستم مستقل 
به نام شرکت های دانش بنیان در کنار ساختارهای اقتصادی 
کشور هستیم. تلخ تر آنکه دلیل رشد اکوسیستم مستقل هم 
فروش محصول تولیدی و کسب سهم بازار از سوی ایشان 
نبوده، بلکه یارانه  ها و حمایت  های صورت گرفته باعث این 
رشد شده و به محض حذف این ساختار حمایتی باالی ۹0 
درصد از این اکوسیستم از عرصه فعالیت های اقتصادی کشور 
حذف خواهد شد و این مسیری غلط است که ضرورت دارد 

مورد بازبینی قرار گیرد.
خالصه کالم آنکه، تا زمانی که تجاری  سازی باعث درهم 
تنیدگی فعالیت شــرکت های دانش بنیان و ســاختار ســنتی 
اقتصاد کشور نشود و شرکت های دانش بنیان در بازار کشور 
سهمی ملموس پیدا نکنند، نمی توانیم بگوییم که تالش های 

صورت گرفته در مسیر درست بوده است.

نیــاز  بــا  برقــی  خودروهــای  تولیــد 
کمتــر بــه نیــروی انســانی در مقایســه با 
خودروهــای قدیمی جنگ بهره وری را در 
آلمان به راه انداخته است. دوره انتقال 
آزمایشــی برای انتخــاب الگوی اجتماعی 

جدید در آلمان به راه افتاده است.
 در »روِسلشایم« مقر خودروسازی 
اُپل اتحادیه خودروســازان اولین پیروزی 
خــود را در پنجــه افکنــی بــا خانــه مادری 

خود »اِســتاِلنتیس« به دســت آوردند. این خانه مادری 
کــه »آدام اُپــل« در ســال ۱8۶۲)۱۲۴۱( بنــا نهــاد به رغم 
نگرانی های موجود برچیده نخواهد شــد. چهارشنبه ۱۷ 
نوامبر)۲۶آبــان( میــان مجتمع قدرتمند »آی جی متال« 
و غــول ایتالیایــی- فرانســوی توافقــی حاصــل شــد. غول 
ایتالیایی- فرانسوی از سازماندهی مجدد خود صرف نظر 

می کند. 
از ماه ژانویه ) دی۱۳۹۹( که دو گروه خودروسازی 
»پــی اس اِی و فیــات کرایســلر« بــا هــم ادغــام شــدند؛ 
»کارلوس تاوارس« مدیر آن همواره در جهت اقدامات 
منطقــی و ایجــاد هــم افزایــی بــرای اداره آن تالش کرده 
اســت. بــه نظــر او ترجیــح بــر ایــن بــود کــه کارخانه های 
خودروسازی اُپل از آلمان خارج شوند و مستقیما به مقر 

جدید در آمستردام منتقل شوند. 
هدف آن بود که تمام کارخانه های شرکت بتوانند 
تمامی موارد سفارشی مدل های گروه خودروسازی را در 
اسرع وقت تولید کنند. اتحادیه های کارگری در پس این 
اقدامات منطقی با نیت خیر؛ حیله ای پنهان را تشخیص 
دادنــد: خــارج کــردن کارخانه ها از مدیریت مشــترک به 
اتحادیه ها این حق را می دهد که در مدیریت مشاغل در 
سایت های تولید خودرو بازنگری کنند. آنها کارهای زیادی 
بــرای تحقق آرمان های فراراینی گروه های خودروســازی 
آلمــان در پیــش رو خواهنــد داشــت. بایــد حمایت هــای 
قابــل توجــه در دوران انتقــال موتورهــای گرمایشــی بــه 

موتورهــای برقی از ایــن اقدامات منطقی 
و اقتصــادی به عمل آورنــد. این اقدامات 
مــرگ  از  جلوگیــری  منظــور  بــه  معقــول 
صنعت خودروســازی آلمان به هرقیمتی 
تنهــا  »اِســتاِلنتیس«  می شــود.  انجــام 
مشــغولیت فکری گــروه »آی جی متال« 
نیســت. امپراطوری خودروســازی آلمانی 
فولکــس واگــن نیــز از دغدغه هــای مهــم 
دیگــر این گروه اســت. »هربــرت دیِس« 
مدیــر عامــل آن بــه طور خصوصی گفته اســت ۳0 هزار 
نیروی مازاد دارد. این در حالیســت که با یک محاســبه 
منطقی می توان پی برد گروه خودروسازی آمریکایی تسال 
با ایجاد یک کارخانه در برلین تنها در ۲00 کیلومتری مقر 
فولکس واگن می تواند در کمتر از ده ساعت یک خودرو 
تولید کند در حالیکه این زمان برای فولکس واگن حداقل 
سه برابر است. جنگ بهره وری و رقابت بر سر آن میان 
خودروســازان به راه افتاده اســت و قربانیانی هم داده 
است. چراکه تولید خودروی برقی نیروی انسانی کمتری 
نیاز دارد. تنها راه چاره تولید خودروی بیشــتر و فروش 
آنها در جهان است واین یعنی رقابت با تمام تسالهای 
جهان. گزینه دردناکی پیش روی آنهاست. تفاوت بزرگ 
اِستاِلنتس و فولکس واگن در اینست که »لَند دو باس 
ساکس« سهامدار فولکس واگن است وبه صورت سنتی 
از اتحادیه هــای خودروســازی حمایت می کند. در نتیجه 
آنهــا می تواننــد نظرات خود را بر شــورای نظارت تحمیل 
کنند ویا حداقل در مذاکرات در موضع قدرت وارد شوند. 
این سیستم که در خارج از آلمان به یک میزان طرفدار 
و منتقــد دارد هنــوز نتوانســته اســت مانع باقــی ماندن 
این کشــور به عنوان یک غول صنعتی شــود. قدرت های 
سیاســی نیــز همــواره از آن حمایت کرده انــد. این دوره 
انتقــال به مثابــه آزمایش انعطاف پذیری این صنعت در 

برابر طوفان های مشکالت است.
منبع: لوموند

وزارت دارایی فرانسه از ابتدای سال جاری میالدی 
ابزارهایــی بــه کار گرفتــه اســت تــا مالیات دهنــدگان در 

شبکه های اجتماعی بر خالف قانون عمل نکنند.
روزنامــه فیــگارو در ادامــه گــزارش خــود بــا موضوع 
نظارت بر فعالیت مالیات دهندگان فرانسوی درشبکه  های 
اجتماعی می نویســد: » شــما تنها کســی نیســتید که در 
اینترنت به دنبال اطالعات و اخبار هستید. اداره مالیات 
نیز در سایت های اینترنتی مثل اینستاگرام و فیس بوک 
بــرای نظــارت بر عملکرد قانونی و مالیاتی فعاالن در این 
شــبکه هــای اجتماعی جســتجو می کند. هــدف این اداره 
نظارت بر عملکرد مالیاتی این سایت هاست تا آنها چیزی 

بــر خــالف اظهارنامه مالیاتی قانونی خود منتشــر نکنند. 
اجرای این دستورالعمل از سال ۲0۲0)۱۳۹۹( بر اساس 
ماده  ۱5۴ قانون مالیات عملیاتی شده و اداره کل مالیات 
موظف است ظرف سه سال آن را اجرا کند. این نظارت 
هم بر شبکه های اجتماعی و هم بر سایت های برقراری 

ارتباط میان افراد اعمال می شود. 
در ایــن گــزارش آمــده اســت، بنــا برگفتــه اداره کل 
مالیات فرانســه » این سیســتم با اســتفاده از الگوریتم 
خودآموز می تواند کلمات کلیدی، نسبت ها، شاخص ها، 
زمان ها و مکان ها را شناسایی و از این مسیر اطالعات را 

جمع آوری کند.«
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ســـــــــــــــــرمقاله

برادر گرامی جناب آقای دکتر شهباز حسن پور
انتخاب شایسته شما برای دومین بار در سمت رئیس مجمع نمایندگان استان 
کرمان در مجلس شورای اسالمی تبریک عرض کرده با توجه به تخصص شما در 
حیطه مدیریت اقتصادی و همچنین نایب رئیسی شما در کمیسیون اقتصادی 
مجلس امید داریم با تکیه بر اعتماد مردم استان کرمان و نمایندگان ایشان 
در مجلس شورای اسالمی به جنابعالی، طی سالهای آتی شاهد دستاوردهای 

بزرگ در استان شهید پرورکرمان و ایران اسالمی باشیم.
مجمع خیرین سالمت سیرجان و بردسیر
شورای هیئات مذهبی شهرستان سیرجان و بردسیر
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قانون جدید سفر به ترکیه
ترکیهبابهروزرسانیمقرراتسفربهاینکشور،
مســافرانیراکــهکارتواکســنکرونــادارنــد،ازارائــه

گواهیمنفیتستPCRمعافکرد.
بــه گــزارش ایســنا، ترکیه کــه از ابتــدای همه گیری 
کرونــا، کمتریــن محدودیــت و ســختگیری را بــرای ورود 
اتباع خارجی به این کشور اعمال کرد و سفر را به ارائه 
تســت منفی PCR و دریافت کد ســامت یا HES منوط 
کرد، اینک با وســعت واکسیناســیون، در مقررات ورود 

به این کشور، بازنگری داشته است.
تمــام مســافران  ترکیــه،  اعــام  آخریــن  براســاس 
بــاالی ۱۲ ســال در پروازهــای ورودی بــه ترکیــه بایــد در 
محــدوده ۷۲ ســاعت مانــده به پــرواز، در یکــی از مراکز 
تاییدشــده وزارت بهداشــت، درمان و آموزشــی پزشــکی 
ایــران تســت PCR داده باشــند و گواهــی منفــی تســت 
کرونا به زبان انگلیسی را همراه داشته باشند. فهرست 
مراکز تاییدشــده آزمایش تشــخیص مولکولی مسافران 
https://health.behdasht.gov.ir برون مرزی در لینک 

قابل دریافت است. مسافران دارای کارت واکسیناسیون 
بــه زبــان انگلیســی و QR code کــه از آخریــن نوبــت 
واکســن فایزر/ مدرنا/ جانسون/ آسترازنکا/ سینوفارم/
 PCR سینواک آن ها ۱۴ روز گذشته باشد از ارائه تست

معاف خواهند بود.
از  قبــل  ســال  شــش  بــاالی  مســافران  همچنیــن 
https://register.health.gov.tr پــرواز بایــد در لینــک 

بــه صــورت آناین ثبت نام کــرده و کپی از تاییدیه نهایی 
و QR تشکیل شده را به همراه داشته باشند. مسافران 
بــا تابعیــت افغانســتانی دارای اقامــت ترکیــه بــا اجــازه 
»اقامــت کاری« می تواننــد بــا رعایــت شــرایط فــوق از 
کشــور ایــران بــه ترکیه ســفر کنند. طبق اعام ســازمان 
فرهنــگ و گردشــگری ترکیــه در ۹ مــاه نخســت ســال 
۲۰۲۱، ایرانی ها در بین اتباع خارجی، بیشترین سفر را 
به ترکیه داشــته اند. اســتانبول، آنتالیا و وان سه مقصد 

اصلی گردشگران ایرانی در ترکیه است.

بازار مرغ منجمد و تخم مرغ 
اشباع می شود

نشستبررسیوارزیابیعملکردهفتگیدستگاههای
متولــیتامیــنتــاتوزیعمرغمنجمــدوتخممرغبانرخ

مصوبدراتاقاصنافایرانبرگزارشد.
دبیــرکل اتــاق اصنــاف ایــران در این باره بــه پایگاه 
اطاع رسانی اتاق اصناف ایران گفت: به موجب تسهیل 
دسترســی مصرف کننــده بــه مــرغ منجمــد و تخم مرغ و 
توزیــع بــه وفــور و کاهــش قیمــت ایــن اقــام در بــازار، 

دستگاه های متولی هماهنگ شده اند.
راســتا  همیــن  در  افــزود:  مجتبایــی  باقــر  محمــد 
نشســتی جهــت ارزیابــی عملکــرد هفتگی دســتگاه های 
متولــی تامیــن تــا توزیــع مرغ منجمد و تخــم مرغ برگزار 
شــد. در ایــن نشســت کل فراینــد تولیــد تــا توزیــع مرغ 
منجمــد و تخــم مــرغ مــرور و مســافت زیــاد واحدهــای 
از  یکــی  عنــوان  بــه  و ســردخانه ها  انبارهــا  بــا  صنفــی 
چالش های اصلی توزیع مرغ منجمد و تخم مرغ با نرخ 

مصوب مورد تاکید قرار گرفت.
وی بیان کرد: از آنجایی که وزارت جهاد کشاورزی 
پیش تــر آمادگــی خــود مبنــی بــر توزیــع ایــن اقــام در 
واحدهــای صنفــی را اعام کرده بود، لذا در این جلســه 
پیشــنهاد شــد تــا ثبــت درخواســت واحدهــای صنفی در 
سامانه ای انجام شده و شرکت پشتیبانی امور دام مرغ 
منجمــد و تخــم مــرغ را در واحــد صنفــی تحویــل دهــد. 
ضمنا ضروری اســت تا نســخه ای از گــزارش تحویل این 
اقــام بــه اتاق هــای اصنــاف ایــران و تهــران و ســازمان 
تعزیــرات حکومتــی ارائــه شــود. دبیــر کل اتــاق اصنــاف 
ایــران تصریــح کــرد: سیســتماتیک شــدن فراینــد توزیــع 
مــرغ منجمــد و تخــم مــرغ مزایایــی از جملــه افزایــش 
سرعت توزیع و دسترسی مصرف کننده، کاهش قیمت 
برای مصرف کننده، افزایش نظارت و ترغیب واحدهای 

صنفی به توزیع این اقام خواهد داشت.

بازرسی بیش از ۲ میلیون 
اصناف در ۷ ماهه نخست 

امسال
مدیــرکلبازرســیویژهوامورتعزیراتبااشــاره
بــهانجــامدومیلیــونو۲۲۲هــزارو۹۳۷بازرســیدر
هفتماههابتدایســالجاریازنظارتویژهبربازار

۱۷قلمکاالوخدمتاولویتدارخبرداد.
بــه گــزارش ایرنا، ســید مجتبی ســجادی جــزی، به 
اقدامــات انجــام شــده ســازمان های صنعــت، معــدن و 
تجــارت اســتان ها در بازرســی از بــازار کاالهای اساســی 
در هفــت ماهه امســال اشــاره کــرد و اظهار داشــت: در 
راســتای نظم دهی و انسجام بیشتر فرایند تنظیم بازار، 
بازرســی های مســتمر توســط تیم  های بازرســی و نظارت 
در ادارات صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان ها صــورت 
می گیــرد و در ایــن مــدت نیــز دو میلیــون و ۲۲۲ هــزار 
و ۹۳۷ مــورد بازرســی بــا حضور بازرســان ســازمان های 
صنعــت، معــدن و تجارت اســتان ها و ســازمان تعزیرات 
حکومتــی و دیگــر دســتگاه های ذیصــاح از جمله وزارت 
جهاد کشاورزی، اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری، 
اتــاق اصنــاف و اتحادیه هــا و... انجــام شــده اســت کــه 
ایــن تعــداد بازرســی های انجــام شــده منجر به تشــکیل 
۱۵۳ هــزار و ۷۰۰ فقــره پرونده بــرای واحدهای متخلف 
و کشــف ۱۸۳،۰۷۲ تخلــف از انــواع تخلفــات اقتصــادی 
بررســی  را  ویــژه  نظــارت  از  هــدف  وی  اســت.   شــده 
قیمت هــا جلوگیــری از دپــوی کاالهــا و اقــام ضــروری و 
پایش عملکرد فعاالن اقتصادی در ســطح بازار دانســت 
و بیــان کــرد: آمــار بازرســی های انجــام شــده طــی ایــن 
مدت نشــانگر آن است که بیشــترین بازرسی ها مربوط 
بــه کاالهــای اساســی و اســتراتژیک شــامل فرآورده های 
پروتئینــی از جملــه گوشــت قرمــز و گوشــت مــرغ، مواد 
لبنی، شــکر، روغن نباتی و ... بوده و پرونده متخلفین 
پس از تحقیقات تکمیلی، جهت سیر مراحل قانونی در 

اختیار تعزیرات حکومتی استان ها قرار گرفته است.

اخبـــــــــــــــــار

عضوهیــاتعلمــیدانشــکدهعلــومتغذیهو
صنایعغذاییخاطرنشــانکرد:اگرمانمیتوانیم
و شــیر مصــرف بــرای جامعــه کل بــه یارانــه
فرآوردههــایلبنــیتخصیــصبدهیــمحداقــلدر
درآمدهــای کــه آســیبپذیرتر دهکهــای مــورد
ثابتیدارند،افزایشدرآمدهایشانمحدودبوده
وافزایــشدرآمدشــانکمتــرازافزایــشقیمــت
ایــنکاالیضــروریشــده،درقالبهــایمختلــف

یارانههایرااختصاصبدهیم.
بــا ایلنــا، دربــاره  وحیــد مفیــد در گفت وگــو 
دالیــل کاهــش مصــرف لبنیــات در کشــور، گفــت: 
۲ دلیــل اصلــی باعــث کاهــش مصــرف لبنیــات در 
کشــور شــد. نخســت اینکه در این زمینه آگاهی و 
فرهنگ سازی، الزم را انجام ندادیم. باید اطاعات 
تغذیه ای جامعه را در حدی باال ببریم که با مزایای 
غذایــی شــیر و فرآورده هــای شــیری آشــنا شــوند و 
در انتخاب غذایی مصرف خودشان و خانواده شان 

غذاهایی را انتخاب کنند که ارزش غذایی مطلوب 
و مناسب دارد.

 وی ادامه داد: مطابق با گزارش های رســیده 
اکثــر مصرف کننــدگان بجــای انتخــاب شــیر و دیگر 
فرآورده هــای لبنــی، خوراکــی را انتخاب می کند که 
فاقــد ارزش غذایــی الزم اســت و حتی می تواند در 

درازمدت مشکات سامتی ایجاد کند.
ایــن اســتاد تغذیــه بــا اشــاره بــه دلیــل دوم 
کاهش مصرف لبنیات در کشور، بیان کرد: قیمت 
لبنیــات در ۲ ســال اخیــر رونــد افزایشــی بــه خــود 
گرفته اســت. هزینه تولید شــیر خام افزایش پیدا 
کــرده و ایــن افزایــش قیمت تاثیــرش را در مصرف 
شــیر و دیگــر فرآورده هــای لبنــی گذاشــته اســت 
چراکــه ۷۰ درصــد قیمــت تمــام شــده فرآورده های 
شــیری به قیمت شــیر خام برمی گردد. پس وقتی 
قیمــت شــیر خــام افزایــش پیــدا کنــد بــدون تردید 
شــاهد باال رفتن نرخ شیر و دیگر محصوالت لبنی 

در کارخانه های تولیدی خواهیم بود.
وی بااشــاره بــه بــاال رفتن هزینه هــای تولید، 
ادامــه داد: هزینــه بســته بندی، دســتمزد و .... باال 
رفت، نتیجه این شــد که قیمت فرآورده های لبنی 
و خــود شــیر بــا قیمــت بســیار باالتــر از زمان هــای 
گذشــته عرضــه شــود. بایــد بگویــم میــزان افزایش 
قیمــت لبنیــات بیشــتر از میــزان افزایش دســتمزد 
بــرای  مصرف کننــدگان  خانواده هاســت.  درآمــد  و 
مدیریــت درآمــد و منابع مالی شــان مصرف لبنیات 
را یا حذف می کنند و یا مقدار مصرف آن را کاهش 

می دهند.
مفیــد در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه کاهش 
مصــرف لبنیــات چــه نتایجــی روی ســامت جامعه 
می گذارد؟ گفت: در دوره های مختلف زندگی افراد 
نیازهای تغذیه ای متفاوتی دارند می دانیم که اکثر 
متخصصان تغذیه شیر را به عنوان کامل ترین غذا 
می شناســند و معرفــی می کنند. چراکــه پروتئین و 

ارزش غذایی این محصول باالست و تامین  کننده 
ویتامین ها و اماحی چون کلسیم است.

وی در ادامــه تصریــح کــرد: همچنیــن چربــی 
شــیر و بقیــه عناصــر شــیر ارزش غذایــی منحصــر 
بــه فــردی را دارنــد. در دوره ای از زندگــی شــیر تنها 
غذایی است که یک نوزاد با آن زنده می ماند و اگر 
کامــل نباشــد یــک نــوزاد نمی تواند بــا آن به حیات 
خود ادامه دهد. بنابراین شــیر غذای کاملی اســت 
حــاال اگــر مصــرف این شــیر کمتر از حد نیاز باشــد 
طبعــا مــواد غذایــی موجود در آن به انــدازه نیاز به 

مصرف کننده نمی رسد.
این پژوهشــگر حــوزه تغذیه تصریح کرد: اگر 
کاهــش مصــرف لبنیــات در ســنین کودکــی باشــد 
در شــکل گیری ســاختار کلــی بــدن اعم از ســاختار 
فیزیکــی، ذهنــی و تکامل ذهنی فرد دچار مشــکل 
کهنســالی  و  میانســالی  دوره هــای  در  می شــود. 
هــم نیازهایــی بــرای مصــرف کننــدگان وجــود دارد 

کــه بایســتی اینهــا بــا مواد مغــذی تامین شــود. به 
عــاوه اگــر فــردی در دوران کودکــی، نوجوانــی و 
جوانی تغذیه مناسبی نداشته باشد آنها در دوران 
کنهسالی با مشکات بیشتری مواجه خواهند شد 
و شــاهد بــروز بیماری هــای ماننــد پوکی اســتخوان 

و... در آنها خواهیم بود.
در  بایســتی  اول  درجــه  در  داد:  ادامــه  وی 
زمینــه فرهنگ ســازی مصــرف شــیر و فرآوردهــای 
لبنــی تــاش کنیــم وقتــی می گویم اطاع رســانی و 
فرهنگ ســازی منظــور تبلیغــات رســانه ای نیســت 
منظــور ایــن اســت کــه فــرد آگاه باشــد کــه وقتــی 
یــک واحــد شــیر، یــک لیــوان ماســت و یــک واحــد 
چــه  و  دارد  خواصــی  چــه  می کنــد  مصــرف  پنیــر 
نیازهایــی را تامیــن می کنــد. بــدون تردیــد  وقتــی 
حتــی  انتخابــش  در  کننــده  مصــرف  باشــیم  آگاه 
باوجــود محدودیــت منابــع مالی انتخاب هوشــمند 

و آگاهانه ای دارد.

در اساســی کاالهــای قیمــت مقایســه
شــهریورامســالنســبتبهماهفروردیننشــان
میدهدکهقیمتانواعبرنج،شکروگوشتدر
نیمهاولامســالبین۲.۷تا۲۷درصدافزایش
داشــتهوانــواعبرنــجایرانــیوشــکربیشــترین

افزایشقیمتراداشتهاند.
به گزارش ایســنا، بررســی آمارهای منتشــر 
شــده از ســوی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
)صمــت( و مقایســه افزایــش قیمــت کاالهــا در 
نشــان  فروردیــن  بــه  نســبت  امســال  شــهریور 
می دهــد کــه قیمــت هــر کیلــو برنــج پاکســتانی، 
تایلنــدی، طــارم اعلــی و هاشــمی درجــه یــک در 
شهریور امسال به ترتیب ۷.۴، ۱۲.۱، ۲۵.۷ و ۲۷ 
درصــد نســبت بــه فروردیــن افزایش داشــته و به 
حــدود ۲۶ هــزار و ۳۰۰، ۱۶ هزار تومان، ۴۳ هزار 

و ۸۰۰ و ۴۲ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است.
گفتنــی اســت کــه در ماه هــای اخیــر جــدال 
بــر ســر کاهــش دوره ممنوعیــت فصلــی واردات 
برنــج بیــن دســتگاه های مختلــف و واردکننــدگان 
در جریان بود. اخیرا مدیرعامل شــرکت بازرگانی 
دولتی با اشاره به خشکسالی ۵۰ سال گذشته و 
آسیب جدی آن به کشت های مختلف کشاورزی 
از جمله برنج، از کاهش حدود ۱۸ تا ۱۹ درصدی 
تولیــد برنــج داخلی خبــر داده و همین موضوع را 
عامــل افزایــش قیمــت برنــج داخلی عنــوان کرده 
بــود. پیــش از این هــم اواخر خــرداد دبیر انجمن 
واردکننــدگان برنــج از ذخیــره کــم برنــج خارجــی 

خبــر داده بــود و چنــد بار خواســتار کاهش زمان 
دوره ممنوعیــت فصلــی واردات برنــج شــد. دوره 
ممنوعیــت فصلــی از ابتــدای مرداد آغاز می شــود 
و تــا آبــان  ادامه دارد که حاال طبق اعام ســازمان 
حمایــت، ممنوعیــت ثبت ســفارش برنج زودتر از 

سال های قبل، یعنی از اول آبان برداشته شد.

 شکردررتبهسوم

افزایشقیمت
شــکر،  و  گوشــت  برنــج،  انــواع  بیــن  در 
بیشــترین افزایش قیمت در شــهریور نســبت به 
فروردیــن، بعــد از دو نــوع برنــج ایرانــی، مربــوط 
به شــکر اســت کــه قیمــت آن ۲۱ درصــد افزایش 
یافتــه اســت؛ به طوری کــه قیمــت هــر کیلوگــرم 
شــکر ســفید از حــدود ۱۱ هــزار و ۹۰۰ تومــان در 
فروردیــن بــه ۱۴ هــزار تومان در شــهریور امســال 

رسیده است.
البتــه مشــاهدات میدانــی نشــان می دهــد 
قیمــت شــکر نیــز در بســته های ۹۰۰ گرمــی در 
مغازه هــا بــه ۱۵ تــا ۱۸ هــزار تومــان هــم رســیده 
اســت. در ایــن رابطــه معــاون بازرســی ســازمان 
حمایــت مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان اوایــل 
امســال علت افزایش قیمت شــکر را رو به اتمام 
بــودن ذخایر شــکر وارد شــده بــا ارز دولتی اعام 
کــرد و گفــت کــه با توجه بــه اینکه شــکر در حال 
حاضــر با ارز نیمایی وارد می شــود دیگر مشــمول 

نرخ گذاری تثبیتی نیست.  

 وضعبازارگوشتومرغ

درنیمهاول۱۴۰۰
قیمــت هر کیلوگرم گوشــت مرغ تــازه نیز در 
شــهریور بــا افزایــش ۱۰.۷ درصدی به بیــش از ۲۷ 
هزار تومان رســیده اســت. قیمت این محصول در 
فروردین امسال حدود ۲۴ هزار و ۷۰۰ تومان بوده 

اســت. نرخ مصوب مرغ در فروردین امســال درب 
مرغــداری ۱۷ هــزار و ۱۰۰ و بــرای مصرف کننده ۲۴ 
هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد، اما گزارش های غیر 
رســمی از افزایــش ایــن دو قیمت مصوب به حدود 

۱۹ و ۳۱ هزار تومان خبر می دهد.
در این میان قیمت هر کیلو گوشت گوساله 
و گوســفندی بــا ۱۷.۹ و ۲.۷ درصــد افزایــش در 

شهریور امسال به حدود ۱۲۹ و ۱۳۴ هزار تومان 
رســیده اســت. قیمت هر کیلو گوشت  گوساله و 
گوســفندی در فروردین امســال بــه ترتیب حدود 

۱۱۲ و ۱۱۳ هزار تومان بوده است.  
قیمــت  کاهــش  کمتریــن  اســاس  ایــن  بــر 
در شــش ماهــه اول امســال مربــوط بــه گوشــت 

گوسفندی بوده است.

و مســافران ورود بــرای عربســتان شــرط
زائرانیکهیکیازچهارنوعواکسنکوویدمورد
تاییداینکشــوررازدهاند،سازمانحجوزیارت
ایــرانرابــرآنداشــتتــادســتورالعملجدیدی

دربارهواکسیناسیونحاجیهابدهد.
فایــزر/ مدرنــا/ جانســون/ آســترازنکا، چهــار 
واکسنی است که وزارت بهداشت عربستان برای 
ورود مســافران و زائــران خارجــی بــه ایــن کشــور 
تاییــد کــرده اســت. عربســتان با همیــن مقررات، 
عمــره را پــس از یک ســال وقفه، بــا حضور زائران 
خارجی برگزار کرده است. البته در مقررات سفر 
به این کشــور آمده اســت مســافران و زائرانی که 
دو دوز واکســن »ســینوفارم« یــا »ســینوواک« را 
کامــل تزریــق کــرده باشــند، در صــورت دریافــت 
دوز اضافی از بین یکی از چهار نوع واکســنی که 
در عربســتان تایید شــده اســت می توانند به این 

کشور سفر کنند.
چنــدی پیــش نیــز وزارت بهداشــت، درمان و 
آمــوزش پزشــکی در ایــران اطاعیــه ای صــادر کرد 
کــه بر آن اســاس، به افــرادی که به دلیل اضطرارِ 
ســفر و عــدم قبــول نوع واکســن دریافتی توســط 
کشــور مقصد، دچار مشکل شده اند مجوز تزریق 
یک یا دو نوبت واکسن آسترازنکا به عنوان نوبت 
دوم یــا ســوم بــه صــورت مــوردی و بعــد از بیــان 
هشــدارهای الزم در خصــوص عــوارض احتمالی و 
اخذ تاییدیه رضایت آگاهانه از فرد را داده است.
زیارتــی  کارگــزاران  و  شــرکت ها  ســپس 
اطاعیه ای را از ســازمان و اداره های حج و زیارت 
زائــران توصیــه می کنــد  بــه  کــه  دریافــت کردنــد 
مقررات دولت عربستان را که ورود به این کشور 
را بــه تزریــق دوز یــادآور از بین واکســن های مورد 

تایید وزارت بهداشــت خود منوط کرده اســت، در 
زمــان تزریــق واکســن به ویــژه دوز ســوم یــا همان 

یادآور، مدنظر داشته باشند.
اکبــر رضایــی، معــاون حــج و عمــره ســازمان 
حــج و زیــارت در گفت وگــو بــا ایســنا دربــاره ایــن 
دســتورالعمل و تصمیمی که برای واکســن زائران 
با توجه به مقررات جدید عربســتان گرفته شــده 
وزارت  دســتورالعمل  پیــرو  کــرد:  اظهــار  اســت،   
کــه  افــرادی  واکســن  تزریــق  دربــاره  بهداشــت 
قصــد ســفر بــه خــارج از کشــور را دارند، ســازمان 
حــج و زیــارت نیــز اعــام کــرد بــه توجه بــه این که 
هنــوز وضعیــت حــج و همچنیــن تاریــخ مذاکــرات 
حــج ایــران و عربســتان مشــخص نشــده اســت، 
اداره هــای اســتانی و کارگــزاران زیارتی بــه افرادی 
کــه قبــا بــرای حــج ثبت نــام کرده انــد و در نوبــت 
تشــرف هســتند و از طرفــی، مشــمول فراخــوان 
یــا  ســوم  دوز  بــرای  می شــوند،  بهداشــت  وزارت 
همان یادآور از واکســنی اســتفاده کنند که مورد 

تایید وزارت بهداشت عربستان است.
او همچنیــن گفــت: بــا توجه به اعــام قبلی 
ســازمان حــج و زیــارت، در حــج آینــده اولویــت با 
بــود عــازم  قــرار  افــرادی اســت کــه ســال ۱۳۹۹ 
حــج شــوند، امــا با همه گیــری کرونــا و محدودیت 
عربســتان ایــن فرصــت را از دســت دادنــد. ایــن 
افراد هزینه ســفر حج را پرداخته اند، اما از آن جا 
کــه ســهمیه حــج آینده هنــوز معلوم نیســت و ما 
نمی دانیــم چــه تعــداد از آن افــراد قــرار اســت بــه 
حــج اعــزام شــوند، بنابرایــن توصیــه کردیــم حــاال 
کــه تزریــق دز ســوم در کشــور بــرای یک ســری از 
گروه های ســنی آغاز شــده است،   در زمان تزریق 
دوز ســوم واکســن کوویــد حتمــا قوانیــن کشــور 

میزبان را مدنظر قرار دهند.
رضایــی اضافــه کــرد: برای افــرادی هم که به 
لحــاظ زمانــی هنــوز امــکان دریافــت دوز ســوم را 
ندارنــد، بــا هماهنگــی وزارت بهداشــت در آینــده 

برنامه ریزی می کنیم.
در دســتورالعملی کــه بــه دســت کارگــزاران 
و آژانس هــای زیارتــی رســیده، آمــده اســت: »از 
آن جــا که برنامه ریزی عملیــات حج تمتع ۱۴۰۱ در 
دســتور کار ســازمان حج و زیارت اســت و یکی از 
مــواردی کــه به طــور ویــژه مدنظــر اســت، موضوع 
واکسیناســیون کرونــا آن هــم بــا درنظــر گرفتــن 
قوانین کشــور عربســتان است و براساس قوانین 
فعلــی، ورود اتباع کشــورهای مختــف برای انجام 
مناســک حــج تمتــع و یا عمــره مفرده مشــروط به 
تزریــق دو دز واکســن از واکســن های مــورد تاییــد 
وزارت بهداشــت ایــن کشــور اســت و از آن جــا که 
بســیاری از مــردم کشــورهای مختلــف، از جملــه 
ایــران در برنامه واکسیناســیون سراســری خود از 
برندهــای مختلــف اســتفاده می کننــد، بــر همیــن 
اســاس دولــت عربســتان ورود بــه ایــن کشــور را 
بــرای ایــن دســته از افــراد بــه تزریــق دوز یــادآور 
از واکســن های مــورد تاییــد وزارت بهداشــت خود 

منوط کرده است.
مــورد  واکســن های  از  این کــه  بــه  نظــر 
تنهــا  میزبــان،  کشــور  بهداشــت  وزارت  تاییــد 
واکســن »آســترازنکا«، در ســبد واکسیناســیون 
کشــورمان اســت؛ لــذا مــوارد زیر برای اقــدام الزم 
و آگاهی بخشــی شایســته بــه ثبت نام شــدگان و 

متقاضیان سفر حج اباغ می شود:
افرادی که در برنامه واکسیناسیون کشوری 
هر دو دوز واکسن خود را از واکسن »آسترازنکا« 

تزریــق کرده انــد، بــه اقــدام خاصــی نیــاز ندارنــد و 
مطابــق دســتورالعملی کــه در این خصــوص اباغ 

خواهد شد، اقدام می کنند.
به افرادی که دو دوز واکسن خود را از سایر 
واکســن ها دریافت کرده اند و در حال حاضر جزو 
گروهی هســتند که در فراخوان وزارت بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی در گروه هــای مشــمول 
دریافت دوز یادآور هستند، توصیه می شود تا دُز 
یادآور را از واکسن »آسترازنکا« مطابق با شرایط 
اعام شــده از سوی وزارت بهداشت، تزریق کنند.

به منظور پیش بینی تأمین واکسن مورد نیاز 
برای افرادی که تا فروردین ۱۴۰۱ مشمول دریافت 
دوز یادآور نمی شوند با وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشــکی مکاتبه شــده اســت تا این دسته 
از افــراد بتواننــد در فروردین مــاه ســال آینده دوز 
ســوم واکســن خود را از واکســن آسترازنکا تزریق 
کننــد. اداره هــای حــج و زیــارت همچنیــن از دفاتر 
زیارتــی و کارگــزاران حــج خواســته اند از هم اکنون 
نســبت به اطاع رســانی بــه متقاضیــان حج تمتع 
بــا درنظــر گرفتــن شــرایط  تــا  اقــدام کننــد   ۱۴۰۱
اعام شــده و در فرصــت مناســب بــه ایمن ســازی 

خود در مقابل بیماری کووید اقدام کنند.
در ایــن دســتورالعمل همچنین یادآور شــده 
اســت: اعزام متقاضیان حج تمتع در ســال آینده 
به امضای تفاهم نامه بین سازمان حج و زیارت و 
وزارت حج و عمره عربســتان و به میزان ســهمیه 
مــورد توافــق و مطابــق تعلیمــات اباغــی از ســوی 

وزارت حج و عمره این کشور منوط خواهد بود.
رضایــی، معــاون حــج و زیــارت دربــاره زمــان 
مذاکــره بــا وزارت حج عربســتان نیــز گفت: تاریخ 
مذاکــرات حــج ایــران و عربســتان هنوز مشــخص 

نشــده و معمــوال در مــاه ربیــع االول دعوتنامــه را 
به کشــورها می فرســتند و بعد به ترتیب، دیدار و 

مذاکره با کشورها را آغاز می کنند.
او اضافــه کــرد: دربــاره حــج آینــده و تصمیم 

عربستان هنوز اظهارنظری نشده است.
رضایی درباره حضور ایران در عمره با توجه 
بــه پذیرش زائران خارجی در عربســتان نیز اظهار 
کرد: الزمه ازســرگیری عمره، حمایت کنســولی از 
زائران ایرانی است، به محض این که این موضوع 
بیــن دو کشــور بــه ســرانجام برســد، مــا آمادگــی 

حضور در عمره را خواهیم داشــت.
در  زیــارت  و  حــج  ســازمان  اعــام  بــر  بنــا 
ســال ۹۸، حــدود ۷۴ هــزار و ۸۰۰ زائــر بــرای حج 
۹۹ ثبت نــام کــرده و هزینــه ایــن ســفر را کامــل 
پرداخته انــد کــه حضور آن ها در مراســم آن ســال 
و حتــی ســال بعــد، تحت تاثیــر همه گیــری کرونــا 
و بســته شــدن مرزهــای عربســتان بــه روی همــه 
مســافران خارجــی قــرار گرفــت. ســازمان حــج و 
از ســرگیری ســفر حــج،    بــا  اعــام کــرده  زیــارت 
مطابق با سهمیه ایران، اولویت اعزام با این افراد 

خواهد بود.
عربســتان در دو ســال گذشــته، حــج را بــه 
صورت محدود با حضور زائران مقیم این کشور و 
بــدون زائــران خارجی برگزار کرده اســت، اما برای 
مراســم عمــره مجــوز حضــور بــه زائــران خارجی را 
کــه یکــی از آن چهار نوع واکســن کووید را تزریق 
کرده اند، داده اســت. ایران اگرچه فرصت حضور 
در عمره امسال را با توجه به حل نشدن مسائل 
دیپلماتیــک و کنســولی بیــن دو کشــور از دســت 
داده اســت، امــا انتظــار و امیــد دارد در حــج ۱۴۰۱ 

حضور داشته باشد.  

بــهگفتــهرئیــساتحادیــهالســتیک،فیلتــر
وروغــناتومبیــل،واحدهــایصنفــیگلــهدارند
چراکــهکارخانه هــایــابــهآنهــاجنــستحمیلــی
میفروشــندویــامیــزانکمتــربــهآنهــاعرضــه

می کنند،بنابرایننیازآنهارفعنمیشود.
داوود ســعادتی نژاد در گفت وگــو بــا ایلنــا در 
مورد آخرین وضعیت بازار تایر و روغن موتور اظهار 
کرد: در صورتی که بازار آرامش داشــت و مشــکلی 
در مورد توزیع نبود، متاســفانه کارخانه های تولید 
تایر بدون مصوبه سازمان حمایت افزایش قیمتی 

را بــرای تایــر اعــام کردنــد. انجمــن تولیدکنندگان 
اعــام کــرد کــه تایر خودروهــای ســواری ۳۰ درصد 
و الستیک های دیگر ۴۰ درصد افزایش قیمت پیدا 
می کنند که نه ســازمان حمایت و نه ســتاد تنظیم 
بازار آن را تایید نکرده بودند. این کار بازار را با یک 
تنــش مواجــه کرد. با پیگیری های صــورت گرفته از 
طرف سازمان حمایت دوباره به قیمت اصلی خود 

بازگشته است.
وی افــزود: در حــال حاضــر بــازار تایر ســبک 
تایرهــای  بــازار  مــورد  در  نــدارد،  مشــکلی  هیــچ 

ســنگین، تولیــد داخــل ســهم ۲۵ تــا ۳۰ درصــدی 
دارنــد و مابقــی واردات اســت. ایــن فعــال صنفی 
اظهار داشــت: مسئله ای که در مورد گرانفروشی 
تایرهــای  همیــن  مــورد  در  می شــود  گفتــه  تایــر 
و  ســیمی  الســتیک های  مثــا  اســت.  وارداتــی 
رادیال که وارداتی هســتند افزایش قیمت دارند. 

بنابراین در بازار الستیک داللی وجود ندارد.
رئیــس اتحادیــه الســتیک، فیلتــر و روغــن 
اتومبیــل در مــورد روغــن اتومبیــل نیز بیــان کرد: 
قیمــت روغــن ماشــین امســال حــدود ۴۱ درصــد 

افزایــش یافــت و قــرار شــد کــه کارخانه هــا هــم 
متاســفانه  دهنــد.  افزایــش  را  عرضــه  میــزان 
را  کار  ایــن  هنــوز  روغــن  تولیــد  کارخانه هــای 
چراکــه  دارنــد  گلــه  صنفــی  واحدهــای  نکردنــد. 
کارخانه هــا یا به آنها جنس تحمیلی می فروشــند 
و یــا میــزان کمتر به آنها عرضــه میکنند، بنابراین 
نیــاز آنهــا را رفع نمی شــود. وی اضافــه کرد: تمام 
تولیدکننــدگان روغــن موظف شــده اند کــه میزان 
کل تولید خود را وارد سامانه جامع تجارت کنند. 
نماینده هایــی کــه از کارخانــه خریــداری می کننــد 

هــم بایــد میــزان خریــد و فــروش خــود را در ایــن 
ســامانه ثبــت کننــد. واحدهای صنفــی هم که در 
پایــان کار هســتند بایــد کــد نقــش بگیرنــد که در 
غیر این صورت نمی توانند روغن خریداری کنند. 
بــه نظــر ایــن تصمیم بســیار مناســب و بجاســت 
چراکــه مانــع عرضــه روغن هــای تقلبــی شــده و 
عرضــه کارخانجــات هم افزایش می یابد. کســانی 
کــه جــواز ندارنــد هــم نمی توانند روغــن بگیرند و 
البته کارخانه ها نمی تواند خارج از شبکه فروش 

داشته باشند.

رئیساتحادیهالستیک،فیلتروروغناتومبیل:کارخانههاروغناتومبیلراباجنس
تحمیلیمیفروشند

ماجرایواکسنحاجیهایایرانی

قیمتکاالهایاساسیدرنیمهاولامسالچقدرتغییرکرد

مفید،عضوهیاتعلمیدانشکدهعلومتغذیه:مردمبرایمدیریتدرآمد،مصرفلبنیاتراحذفمیکنند



تولیــــــــــد و بازرگــــــــــــانی
 . شنبه . 29 آبان 1400 . سال هجدهم . شماره 4793 . 

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی " فروش 49500 تن 
ماده معدنی سرب و روی معدن خانه سورمه اصفهان " را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره ثبت ستاد 1000001028000024 و با جزئیات مندرج در 
اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 12.650.000.000 ریال )دوازده میلیارد 
و ششصد و پنجاه میلیون( ریال، برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت 10 
صبح مورخ 1400/08/25 و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 
مورخ 1400/9/03 و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 
1400/09/13 می باشد. عالقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد و 
همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره 1456-021 تماس 
حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنا جلسه 

بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ 1400/09/14 برگزار می گردد.

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
)سهامی خاص( 

آگهی مزایده عمومی
 شماره 62- 1400/8 ت 

)نوبت دوم(

مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان 
راهداری: خودروسازان 

 ترانزیت بین المللی را

به گروگان گرفته اند
بــا  راهــداری  ســازمان  ترانزیــت  دفتــر  مدیــرکل 
بیان»صنعــت خودروســازی ترانزیــت بین المللــی را به 
گروگان گرفته اســت« می گوید باید بین واردات بنز و 
بــی ام و بــرای ۴ تا پولــدار و واردات کامیون برای تامین 

کاالی اساسی فرق باشد.
جــواد هدایتــی در گفت گــو با خبرگزاری تســنیم با 
اشــاره بــه این کــه ایــران دارای مزیت هــای خــدادادی در 
بخش ترانزیت بین المللی اســت، اظهار کرد: متاسفانه 
این مزیت به دلیل صنعت خودروســازی گروگان گرفته 
شــده اســت. در زمــان حاضــر مــا بــا نــاوگان فرســوده با 
کامیون هــای تــرک رقابت داریم کــه نه تنها منطقه بلکه 

اروپا را نیز قبضه کرده اند.
او بــا طــرح ایــن پرســش که یک راننده تــرک چگونه 
یــک کامیــون را خریداری می کند، افــزود: در ایران قیمت 
یــک کامیــون حــدود 7میلیــارد تومان اســت یعنــی حدود 
250هــزار دالر.  همیــن کامیــون آن طــرف بــا فنــاوری به 
مراتــب باالتــر 100 تــا 120هزار دالر قیمــت دارد، در واقع 
نصــف قیمــت کامیون بــرای یک راننده ایرانــی. او با بیان 
این کــه راننــده تــرک 10 تــا 15درصــد از قیمــت کامیــون را 
نقــدی پرداخــت می کنــد و مابقــی را قســطی می دهــد، 
تصریــح کــرد: بــا ایــن وضــع آیــا چیــزی بــرای رقابــت بــا 
رانندگان کشورهای دیگر از جمله ترکیه می ماند؟ این در 
حالی اســت که ناوگان کامیون ما به  عنوان پیش قراول 

مباحث اقتصادی در حوزه نفوذ به اروپا دارد می روند.
و  راهــداری  ســازمان  ترانزیــت  دفتــر  مدیــرکل 
حمل ونقل جاده ای با تاکید بر این که برای ما خیلی مهم 
اســت کــه نــاوگان بین المللــی در منطقه اروپا، روســیه، 
قفقــاز، آســیای میانــه و... نفــوذ داشــته باشــند، اضافه 
کــرد: الزمــه ایــن کار در اختیــار داشــتن نــاوگان بــه روز 
کامیــون اســت. وقتــی در ایــن مناطق فعال باشــیم، ارز 
وارد کشــور می شــود. در واقــع یــک نوع صــدور خدمات 
به شمار می رود که دایره نفوذ ما را در منطقه گسترش 
می دهــد. هدایتــی در عین حال گفت: اما این را محدود 
غیراقتصــادی  را  آن  بــا روش هــای موجــود  و  می کنیــم 
کرده ایــم. متاســفانه با چنــد واژه حمایت از تولید داخل 
ایــن کار را انجــام داده ایــم در حالــی کــه اصــا کامیــون 
تولیــد داخــل  نداریــم. زمانیکــه تحریــم نبودیم، صنعت 
رنــگ  آنــرا  را می آوردنــد  وارداتــی  داخلــی کامیون هــای 
می کردنــد، پــاک می کردنــد و بــا قیمــت چنــد برابری به 
مــردم می فروختنــد. او تاکیــد کــرد: بــا این تفاســیر باید 
فــرق یــک ماشــین بنــز، بــی ام و و پورشــه کــه اســتفاده 
شــخصی 4 تــا پولــدار می شــود بــا کامیونــی کــه مشــکل 

تامین کاالی اساسی مردم را حل می کند، بدانیم.
او در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه واردات کامیــون 
صفــر کیلومتــر ممنــوع اســت، اظهار کــرد:  بلــه. واردات 
کامیون های با عمر سه سال آزاد است اما آن هم هزار 

مصیبت دارد. انجام می شود اما با مکافات فراوان.
او بــا بیــان این کــه تعــداد نــاوگان کامیــون کشــور 
360هــزار دســتگاه اســت کــه تــا امــروز حــدود 4 هــزار 
کامیــون 3 ســال ســاخت وارد کشــور شــده اســت در 
واردات خودروهــای ســنگین،  کُنــدی  دلیــل  بــه  پاســخ 
افزود: خودرو در این مملکت اســیر مافیا شــده اســت. 
ما با چند خودروساز داخلی برای تولید کامیون قرارداد 
امضــا کردیــم، امــا هنوز نتوانســته اند یک خــودرو را هم 
تحویــل بدهنــد. در واقــع صنعت خودروســازی ترانزیت 

بین المللی را به گروگان گرفته است.

کامیون های بدون ثبت 
سفارش مرجوع می شوند

گمرک ایران باید درباره  ترخیص کامیون هایی که 
مراحل ثبت سفارش آنها قانونی بوده با دقت در مورد 
ســایر شــرایط کــه در مقــررات از نظــر محیط زیســت و 
اســتاندارد و خدمــات پــس از فروش آمــده، اقدام کند 

و خودروهای فاقد ثبت سفارش را کالً مرجوع کند.
بــه گزارش خبرگزاری تســنیم،  نصــرهللا پژمان فر ، 
نایب رئیس اول کمیسیون  اصل نود در مکاتبه با  مهدی 
میراشــرفی، رئیــس کل گمــرک جمهــوری اســامی ایــران 
نوشت، با احترام پیرو دعوتنامه شماره 1220881 مورخ 
1400.08.12 بــا موضــوع واردات کامیون هــای کارکــرده 
کــه حســب  ایــن مرجــع  مــورخ 1400.08.17  و جلســه 
مصوبــات آن مقــرر شــد گمرک ایران نســبت به ترخیص 
کامیون هایــی کــه مراحــل ثبــت ســفارش آنها بــه صورت 
قانونــی طــی شــده با دقت در مورد ســایر شــرایط که در 
مقــررات از نظــر محیــط زیســت و اســتاندارد و خدمــات 
پــس از فــروش آمده اســت اقــدام عاجلی انجــام دهد و 

خودروهای فاقد ثبت سفارش را کاً مرجوع کند.
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واردات یونجه منتفی است
رئیــس هیات مدیــره انجمــن صنفــی گاوداران بــا 
اشاره به تاخیر در بارگیری نهاده های دامی عنوان کرد 

که واردات یونجه به کشور صرفه اقتصادی ندارد.
ســید احمــد مقدســی در گفت وگــو بــا خبرگــزاری 
مهــر با اشــاره به اینکه ســهمیه مهــر نهاده های دامی به 
طــور کامــل تخصیــص داده شــده و دامــداران نیز خرید 
آن را انجــام داده انــد، گفــت: متأســفانه بــا وجــود اینکه 
هم اکنون در روزهای پایانی آبان هستیم هنوز بارگیری 

این نهاده ها انجام نشده است.
او تصریح کرد: وزارت جهاد کشــاورزی اعام کرده 
که ارز این نهاده ها تأمین شده و تخصیص یافته است 
و زمانــی هــم کــه از طــرف وزارت خانــه بــا شــرکت های 
واردکننده تماس گرفته می شــود آنها می گویند بارگیری 
در حال انجام است اما وقتی گاوداران با شرکت تماس 
می گیرنــد اوالً کــه بــه ســختی جــواب تولیدکننــدگان را 
می دهند و بعد می گویند ارز دریافت نشده و به همین 
دلیل بارگیری نمی شود و ما نمی دانیم که اسم این کار 

را چه بگذاریم؟
مقدسی اضافه کرد: محموله ای که تولیدکننده آن 
را ١٠مهــر خریــداری کرده امروز که ٢٨ آبان اســت هنوز 

بارگیری نشده و به دست او نرسیده است.
ایــن فعــال بخــش خصوصــی در بخــش دیگــری از 
سخنان خود درباره مطرح شدن برخی مباحث مبنی بر 
واردات یونجــه به کشــور افزود: بــرای واردات یونجه ارز 
4٢٠٠ تومانی تعلق نمی گیرد چراکه دولت در تأمین ارز 
همین نهاده های اصلی نیز مشکل دارد و با ارز نیمایی 
و آزاد نیــز واردات آن صرفــه اقتصــادی نــدارد که کســی 

بخواهد یونجه وارد کند.
مقدســی بــا بیــان اینکــه امســال بــه دلیــل شــرایط 
کلــش  و  یونجــه  تأمیــن  و  تولیــد  وضــع  خشکســالی 
بســیار اســف بار بوده اســت، گفت: به دلیل کمبود این 
محصوالت قیمت آنها نیز به شــدت افزایش داشــته به 
طوری که قیمت یونجه از ٢٠٠٠ تومان در سال گذشته 
بــه 6٠٠٠ تومــان ســرخرمن رســید و االن نیــز قیمــت آن 
٧5٠٠ تومــان در هــر کیلوگــرم اســت همچنیــن قیمــت 
کلــش از ٨٠٠ تومــان در ســال قبل به 4٠٠٠ تومان ســر 

خرمن و 5٣٠٠هزار تومان اکنون رسیده است.
او با اشــاره به اینکه هفته گذشــته خرید حمایتی 
دام از ســوی وزیر جهاد کشــاورزی اباغ شــد، افزود: بر 
ایــن اســاس شــرکت پشــتیبانی امــور دام موظف اســت 
هــر کیلوگــرم گوســاله نــر را کیلویــی 5٩هــزار تومــان و 
گوســفند نــر را 6٢هــزار تومان خریداری کنــد که بعد از 
اباغ وزیر این خرید شــروع شــده و می تواند بر شــرایط 
تأثیرگذار باشد چون وقتی دام های نر مازاد از جمعیت 
گلــه حــذف می شــود میــزان نیــاز بــه نهــاده و علوفه نیز 
کاهش می یابد و به این ترتیب تولیدکننده تحت فشار 

مضاعف قرار نمی گیرد.

گندم جهانی به بیشترین 
قیمت 9 سال گذشته رسید

بازارهــای جهانــی  در  قیمــت  افزایــش  ادامــه  در 
قیمــت گنــدم دیــروز 9 دالر افزایش یافت و بیشــترین 

قیمت 9 سال گذشته را ثبت کرد.
قیمــت  افزایــش  فــارس،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
کاالهای اساســی از چند ماه گذشــته با شــدت بیشتری 
گنــدم،  ماننــد  اســتراتژیک  مــی رود. محصــوالت  پیــش 
دانه های روغنی و خوراک دام رشــد بیشــتری داشــته و 
در باال رفتن تورم کشــورها بسیار تأثیرگذار بوده است. 
عــاوه بــر ایــن بــاال رفتن قیمــت نفت و گاز نیــز به روند 
صعــودی قیمت در کشــورها کمــک کرد، به طوری که بر 
اســاس گــزارش بلومبــرگ تــورم در آمریکا به بیشــترین 

میزان 30 سال گذشته رسیده است.
بــر اســاس گــزارش رویتــرز، دیــروز جمعــه، قیمت 
آتی گندم با رشــد قابل ماحظه ای مواجه شــد و با ثبت 
بیشــترین قیمت 9 سال گذشته دومین هفته افزایشی 
را تکرار کرد. رشد باالی قیمت این محصول استراتژیک 

عرضه در بازارهای جهانی را سخت تر کرد.
بلومبــرگ هم می نویســد: در ادامه روند افزایشــی 
نــرخ محصــوالت اساســی، قیمــت گنــدم بــه بیشــترین 
میزان 9 ســال گذشــته رســید. تنها در روز جاری قیمت 
هر بوشل گندم 9 دالر افزایش یافت و به قیمت 839 

دالر و 76 سنت معامله شد.
دلیــل افزایــش قیمــت محصــوالت اساســی عمدتــا 
بــه محدودیــت عرضــه از ســوی صادرکننــدگان مربــوط 
می شــود. پــس از پاندمــی کرونــا پروتکل هــای مبــادالت 
تجــاری ســخت تر شــد و بــه همین دلیل عرضه از ســوی 

کشورها کندتر شد.
دوم، کشــورهای تولیدکننــده ترجیــح دادند تامین 
نیــاز داخــل را در اولویــت قــرار دهنــد. بــه همیــن دلیــل 
عوارض صادراتی را بیشتر کردند. به عنوان مثال پوتین 
رئیس جمهــوری روســیه عــوارض صادراتــی محصــوالت 
اساســی ماننــد گنــدم را دو برابــر کــرد. بنابراین کاهش 
عرضــه در بازارهــای جهانــی بــه بــاال رفتــن قیمــت دامن 

زده است.

افزایش قیمت خوراک دام
دیــروز هــم قیمــت انــواع خــوراک دام در بازارهــای 
جهانــی افزایــش یافــت. ذرت کــه به عنوان خــوراک دام 
استفاده می شود 1.25دالر دیگر افزایش یافت و رکورد 
جدید 580 دالر و 50 ســنت در هر بوشــل را ثبت کرد. 
هزینــه تولیــد محصــوالت پروتئینــی از گوشــت و مرغ و 
تخم مــرغ گرفتــه تــا لبنیــات 70 درصــد بــه خــوراک دام 

وابسته است.

افزایش قیمت دانه های روغنی
دیــروز در بازارهــای جهانــی قیمــت انواع ســویا که 
به عنوان دانه روغنی کاربرد دارد 8.75 دالر رشد کرد. 
ســویای خوراکــی هــم افزایــش 1.2دالر تجربــه کــرد. در 
دیگر محصوالت اساســی قیمت دام زنده و پرواری هم 

به ترتیب 85سنت و 2.45 دالر را ثبت کردند.
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لیال ابوالفتحی
واردات خــودرو برای خروج این صنعت 
از انحصار میان مجلس و شورای نگهبان در 
رفت وآمد بود تا باالخره بعد از ماه ها با رای 

اکثریت نمایندگان تصویب شد.
کــه  اســت  چندســالی  خــودرو  صنعــت 
بــه دلیــل مشــکات عدیــده ای کــه دارد تیتــر 
محافــل  نقــل  و  رســانه ها  از  بســیاری  یــک 
اســت. خودروســازان مدعی زیــان ده بودن به 
دلیــل قیمــت دســتوری هســتند و از طرفــی 
قیمت هــای بــاالی آنهــادر کنار کیفیــت پایین، 
خودروهــای  بــا  قیمتــی  لحــاظ  از  را  آن هــا 
قــرار  یــک رده  برندهــای مشــهور جهانــی در 
داده اســت و این باعث نارضایتی مردم شــده 
اســت. از طرفــی دیگــر اختــاف بــاالی قیمــت 
در کارخانــه بــا بــازار و سوءاســتفاده تعــدادی 
افــراد از ایــن مــورد باعث شــد که قرعه کشــی 
بــرای واگــذاری خودرو رواج مرســوم شــود که 
به گفته کارشناســان باعث ایجاد مشــکات و 

رانت های جدید در این فرایند شد.
بــرای حــل ایــن مشــکات 24 شــهریور 
امســال طــرح ســاماندهی بــازار خــودرو که از 
مجلــس دهــم کلیــد خــورده بــود در نهایــت 
یازدهــم  مجلــس  در  اصاحاتــی  اعمــال  بــا 
امــا  رســید  نماینــدگان مجلــس  بــه تصویــب 
شــورای نگهبــان از ایــن طــرح ایراداتــی گرفت 
کــه در چندیــن دفعــه برای اصــاح ایرادات به 
کمیسون صنایع مجلس برگشت داده شد تا 
باالخــره بعــد از کش و قوس هــا و مخالفت و 
موافقت های فراوان با آن، نمایندگان مجلس 
در نشســت علنی چهارشــنبه 26 آبان با 193 
ممتنــع  رای   5 مخالــف،  رای   9 موافــق،  رای 
از مجمــوع 230 نماینــده حاضــر در مجلــس 

مصوب کردند.
واکنش هــای  خــودرو  واردات  تصویــب 

مختلفی را در پی داشت.
سیدمحســن دهنوی، عضو هیات رئیسه 
مجلــس شــورای اســامی مجلــس در صفحــه 
شــخصی خــود در توییتر نوشــت: »بــا اعطای 
یــا  خــودرو  صــادرات  ازای  بــه  واردات  مجــوز 
قطعات، مجلس اولین قدم برای رفع انحصار 
را برداشت؛ گرچه کافی نیست اما گام مثبت 
کمیســیون صنایــع، در جهــت کنتــرل قیمــت 
خــودرو موثــر اســت. بــا سیاســت گذاری های 

درســت، قیمــت در بــازار تعدیــل می شــود نــه 
جدیــد  خلق الســاعه!  مصوبــه  تصمیمــات  بــا 
در  تحــول  بــرای  اســت  اول  قــدم  مجلــس، 
صنعــت خــودرو؛ مصوبه ای که بــه جنگ غول 

انحصار رفته است«.     
هیئت رئیســه  عضــو  یوســفی،  مجتبــی 
مجلــس شــورای اســامی هــم گفــت: مصوبه 
بــه  دادن  پایــان  ضمــن  مجلــس  خودرویــی 
بــه  خــودرو،  واردات  خانوادگــی  انحصــار 
خودروســازان بــرای ارتقــا کیفیــت و کاهــش 

قیمت محصوالتشان نیز هشدار می دهد.

واکنش دستیار رئیس مجلس 
به تخریب ها علیه مصوبه ضد 

انحصار خودرو
محمدســعید احدیان، دســتیار سیاســی 
و رســانه ای رئیــس مجلــس هــم بــه حواشــی 
و تخریب هــای مصوبــه مجلــس پاســخ داد و 
خطاب به تخریب کنندگان در توییتر نوشــت: 
اگــر دالالن و  مافیای خودرو و حامیان مجازی 
بی شــک  بردارنــد،  تخریــب  از  دســت  آن هــا 
می توانیــم صادرات را افزایش دهیم، انحصار 
بــازار و قیمت هــای داخلــی را بشــکنیم و در 

راستای تأمین منافع مردم عمل کنیم.
چــرا در برابــر هر طرح مجلس که نفعی 
بــه مــردم برســاند بــدون فــوت وقــت موضــع 
مخالــف می گیریــد و از منافــع  مافیــای خودرو 
دفــاع می کنید؟ به جــای واکنش های ناگهانی 

و بــدون تأمــل بــه پشــتوانه های کارشناســی 
مصوبــات توجــه کنیــد تــا متوجــه شــوید چــرا 

نباید از انحصار در بازار خودرو دفاع کنید.
احدیــان بــا اشــاره بــه اینکــه طبــق آمــار 
گمــرک در چهــار ســال گذشــته و در شــرایط 
تحریمی به طور متوسط بیش از 120 میلیون 
دالر خــودرو و قطعــات صــادر شــده، گفــت: 
ایــن نکتــه مهمــی اســت کــه انحصارگــران آن 
را از مــردم پنهــان می کننــد تــا ایــده صــادرات 
را متوهمانــه جلــوه دهنــد. برخــی بــه نحــوی 
ســخن می گوینــد کــه صــادرات قطعــات، ایده 

خلق الساعة مجلس است.
رئیــس  رســانه ای  و  سیاســی  دســتیار 
مجلس ادامه داد: با مصوبه مجلس و تعیین 
امــکان  صــادرات،  ازای  در  واردات  مشــوق 
افزایــش قابــل ماحظــه صــادرات بــه باالتر از 
120 میلیــون دالر فعلی وجود خواهد داشــت 
و عــاوه بــر عوامــل ذکــر شــده، ســود واردات 
خــودرو نیــز، واردکننــدگان را بــه اســتفاده از 
ظرفیت هــای ایــن مصوبه ترغیــب خواهد کرد 

و تولید داخلی را نیز رونق خواهد بخشید.
واردات خودرو به زودی قابل 

اجرا نیست
اما امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی 
علــم  دانشــگاه  خــودرو  مهندســی  دانشــکده 
و صنعــت ایــران دربــاره علــل افزایــش قیمــت 
خــودرو در بازار اظهار کرد: همیشــه عده ای از 
صاحبــان قــدرت به دنبال تاثیرگــذاری در بازار 

خودرو هستند بنابراین وجود ارکان قدرت در 
بازار، چه آنها که طرفدار واردات و چه آنها که 
به دنبال منافع خودروســازان هســتند را انکار 
نمی کنــم امــا افزایــش قیمتی که اخیرا شــاهد 
آن هستیم به این دلیل نیست بلکه نهادهای 
کان اقتصادی تاثیر اصلی را دارند. باید توجه 
داشــت که مجموعه قیمت ها به علت کاهش 

ارزش ریال در حال افزایش است.
کاکایــی اضافــه کــرد: واردات خــودرو بــه 
ایــن زودی قابل اجرا نیســت. شــورای نگهبان 
از منظر قانون اساســی یک مســئله را بررسی 
می کنــد. مجلــس هــم مبتنــی بــر آن پاســخ 
می دهــد امــا لزومــا بــه ایــن معنــا نیســت کــه 
قانونــی کــه گذاشــته می شــود، تاثیــر مثبتــی 
دارد. قانون مجلس از نظر من اشتباه است. 
واردات خــودرو طبــق یــک قانون ممنوع نشــد 
بلکــه دســتور دولتــی بــود کــه ســال 96 صادر 
نداشــت.  قانون گــذاری  بــه  ارتباطــی  و  شــود 
مشــکات ارزی کشــور باعــث شــد کــه بــرای 
کنترل مصرف ارز جلوی واردات خودرو گرفته 
شد. امروز هم هر زمان که مشکل ارز کشور 
حــل شــود، کســی نمی توانــد جلــوی واردات 
خودرو را بگیرد ولی هنوز مشکل ارزی کشور 

حل نشده است.
او ادامــه داد: مجلــس برای مشــکلی که 
وجود خارجی ندارد قانون می گذارد ولی برای 
مشــکل اصلــی هیــچ راه حلــی ندارد. مشــکل 
اصلــی واردات خــودرو ممنــوع نیســت بلکــه 
مســئله اساسی ما کمبود ارز است. از همین 
روی واردات خودرو فعا اثر خاصی روی بازار 
نخواهــد داشــت چراکــه اجرای آن دســت کم 
تــا ســال آینــده طــول می کشــد. بــه طــور کلی 
هــر تنشــی در بازار موقتــی و تابع پارامترهای 

اصلی اقتصادی مثل تورم و نرخ دالر است.
این کارشــناس حوزه خــودرو با انتقاد از 
نبود هماهنگی در تصمیم گیری گفت: از نظر 
مردم که این وضع را تماشــا می کنند، اوضاع 
خــوب نیســت. اتفاقــی کــه هفتــه گذشــته در 
مــورد قیمت گــذاری رخ داد، یــک فاجعــه بود. 
ایــن اتفــاق نشــان داد کــه در مســئوالن نظام 
هماهنگــی وجــود نــدارد و دقیقــا نمی داننــد 
کــه چــه می خواهنــد. وقتی یک طــرح مصوبه 
سران قوا را می گیرد و بعد رد می شود، مردم 

احساس خطر می کنند.

دبیــر انجمــن واردکننــدگان برنج عنوان 
دولــت  از  خصوصــی  بخــش   فعــاالن  کــرد، 
درخواســت کردنــد کــه از مهــر واردات برنــج 
آزاد شود اما به این درخواست توجه نشد و 
نتوانستیم قیمت ها را در بازار کنترل کنیم.

مسیح کشاورز در گفت وگو با خبرگزاری 
ایلنــا، بــا بیان اینکه ثبت ســفارش برنج از 10 
آبان آزاد شد، گفت: معاون توسعه بازرگانی 
وزارت کشــاورزی از 17 آبــان واردات برنــج را 
آزاد اعــام کــرد امــا از دید فعــاالن این بخش 
این آزادسازی واردات در این مقطع نمی تواند 

تاثیر چشم گیری در بازار ایجاد کند.
ایــن فعال اقتصادی بابیان اینکه فعاالن 
بخش خصوصــی خواســتار آزادســازی واردات 
در مهــر بودنــد، تصریــح کــرد: متاســفانه بــه 
این درخواســت توجه نشــد. اگــر برنج در این 
مــاه وارد می شــد این امکان وجود داشــت که 

بتوانیــم بــازار را کنتــرل و مانع افزایش قیمت 
برنج خارجی شویم.

گذشــته  ســال های  در  داد:  ادامــه  او 
می شــد.  آزاد  آذر  خارجــی  برنــج  واردات 
پــس آزادســازی برنــج چنــد هفتــه زودتــر از 
چندانــی  تاثیــر  نمی توانــد  همیشــگی  زمــان 
ایــن مــدت  بگــذارد چراکــه در  در قیمت هــا 
واردکننــدگان درگیرودار پیش بردن عملیات 
اداری هســتند از ایــن رو نبایــد ایــن انتظار را 
داشــته باشــیم کــه واردات تاثیــر چندانی در 

کاهــش قیمت ها ایجاد کند.
کشــاورز تصریــح کــرد: کاهــش قیمــت 
برنــج مشــروط بــه ثبــات قیمــت جهانــی برنج 
و نــرخ ارز در بــازار داخلــی اســت اگــر این دو 
عامــل ثابــت بماند بدون تردیــد حباب قیمتی 

برنج خارجی از بین می رود.
او بــا بیــان اینکه اســتمرار واردات برنج 

خارجــی مســتمر در شکســتن قیمت ها موثر 
خارجــی  برنــج  قیمــت  اگــر  افــزود:  اســت، 
کاهــش پیــدا کنــد ایــن احتمــال وجــود دارد 
کــه نــرخ برنــج ایرانــی نیــز روند کاهشــی به 
خــود بگیــرد. فاصلــه معنــاداری بیــن قیمــت 
برنــج ایرانــی و خارجــی وجــود دارد از این رو 
تمایل بازار برای خرید برنج خارجی افزایش 
پیــدا می کند. اگــر تولیدکنندگان برنج ایرانی 
قیمت ها را کاهش ندهند سهم آنها از بازار 

کاهش خواهد یافت.
به گفته کشاورز، در زمان معین واردات 
برنــج آزاد نشــد و مــا نتوانســتیم قیمت هــا را 

کنترل کنیم.
دبیــر انجمــن واردکنندگان برنــج با بیان 
بــرای واردات برنــج  ایــن اینکــه هیــچ منعــی 
وجود ندارد، گفت: واردکنندگان ارز می دهند 
و در مقابــل آن برنــج دریافــت می کننــد پــس 

ایــن امــکان وجود دارد که از هر کشــوری این 
محصــول را وارد کنیــم. اکنــون 80 درصــد از 
برنــج خارجی از هند، 15درصد از پاکســتان و 

5 درصد برنج متفرقه وارد می شود.
او در پاسخ به این پرسش که آیا امکان 
مراوده مالی با پاکســتان بعد از نشســت های 
اخیــر بخش خصوصی با فعاالن اقتصادی این 
کشــورفراهم شــد؟ گفــت: فعــاالن اقتصــادی 
تصمیم گیرنــده نهایــی در ایــن زمینــه نیســتند 
بانک مرکزی پاکستان باید مجوز مراوده مالی 
برای بخش خصوصی را فراهم کند تا مشــکل 

انتقال پول به پاکستان حل شود.
کشاورز در پایان تصریح کرد: اگر امکان 
مــراوده مالــی با پاکســتان فراهم شــود بدون 
تردید شاهد افزایش 15درصدی واردات برنج 
خواهیم بود. طعم و رنگ برنج پاکســتانی به 

برنج ایرانی نزدیک است.

رئیــس کمیســیون پــول و ســرمایه اتــاق 
بازرگانــی تهران اظهار کرد متاســفانه بیشــتر 
بــزرگ  شــرکت های  بــه  بانکــی  تســهیالت 
تخصیص یافته که از این مقدار نیز قســمت 
عمــده ای بــه بانک ها بازنگشــتند و این عامل 
مهمــی در ایجــاد فســاد ورانــت در سیســتم 

مالی است.
بــا  گفت وگــو  در  مســتوفی  فریــال 
خبرگــزاری ایلنــا در مــورد تاثیــرات بانک هــا بر 
کســب  و کارها اظهار کرد: برای رشد سیستم 
کارآفرینــان  از  حمایــت  کشــور،  اقتصــادی 
ضــروری اســت. بــرای کار تولیــدی، خدماتی و 
غیره یکی از مســائل مهم تامین مالی اســت. 
ســرمایه گذاری یکــی از فاکتورهایــی بــوده کــه 
چنانچــه در بخش هــای مولــد تزریــق شــود، 
عاوه بر اینکه می تواند به بهبود وضع تجاری 
بنگاه های اقتصادی در سطح خرد کمک کند، 
می توانــد در بعــد کان باعــث رشــد اقتصادی 
شــود. الزم اســت تــا دولــت بــه منظــور ایجاد 
و  مشــوق ها  ســرمایه گذاری،  بــرای  انگیــزه 
بســته های حمایتــی اصولــی تدویــن کنــد و یــا 
از طریــق تقویــت بــازار ســرمایه باعــث ترویج 

سرمایه گذاری شود.
او افــزود: متاســفانه بیشــتر تســهیات 
بانکــی بــه شــرکت های بزرگ تخصیــص یافته 
کــه از ایــن مقــدار نیــز قســمت عمــده ای بــه 
بانک ها بازنگشتند، نظارتی نیز بر این دسته 
از شــرکت ها وجــود نــدارد و بنابرایــن بخــش 
زیادی برای بنگاه های کوچک و متوســط باقی 

نمی ماند. واضح است که این عامل مهمی در 
ایجــاد و گســترش فســاد و رانت در سیســتم 
مالی کشــور اســت. این در حالی است که در 
همه جای دنیا بانک ها عمدتا به شــرکت های 
و  می دهنــد  تســهیات  متوســط  و  کوچــک 
شرکت های بزرگ معموال برای تامین مالی از 

بازار سرمایه استفاده می کنند.
رئیــس کمیســیون پــول و ســرمایه اتــاق 
بازرگانــی تهــران گفــت: معمــوال بانک ها خود 
پروژه هــا را بــه عنــوان وثیقــه قبــول نمی کنند 
و وثایــق عدیــده ای در قبــال ارائــه تســهیات 
بخــش  کــه  حالــی  در  می کننــد.  درخواســت 
خصوصــی توان وثایق عمده ای که بانک طلب 
عمــده  تســهیات  عــده ای  نــدارد.  را  می کنــد 
دریافــت کردنــد کــه بــه علــت رانــت و فســاد، 
پول ها هم به بانک ها نیز باز نگشته است لذا 
تخصیص اصولی تسهیات و یا تعریف بسته 
تسهیات ویژه بنگاه ها از ضرورت هایی است 
کــه دولــت بایــد در برنامه هــا و سیاســت های 

پولی خود لحاظ کند.
او همچنین اضافه کرد: بیشتر مشکات 
بانکی برای بنگاه های کوچک و متوسط است 
لــذا وضــع تســهیات بانکــی بایــد بــه گونــه ای 
مدیریت شــود که شــرکت های بزرگ ســرمایه 
خــود را از بــازار ســرمایه تامیــن کننــد . در این 
راســتا اعتمادســازی و ایجاد شــفافیت باید از 

مهم ترین برنامه های دولت باشد.
متاســفانه  گفــت:  ادامــه  در  مســتوفی 
ایــن  بــرای توجیــه تمامــی  تحریم هــا اهرمــی 

معضــات شــده اســت در حالــی کــه اینطــور 
اقتصــادی  بــد  شــرایط  تحریم هــا  نیســت. 
می شــوند  باعــث  و  می کننــد  تشــدید  را 
ناکارآمدی هــا بیشــتر نمایــان شــوند ولــی این 
موضــوع نمی توانــد وضــع بــد محیــط کســب 
و کار را توجیــه کنــد. دولــت بایــد متعهدانــه 
را  کشــور  اقتصــاد  داخلــی  زیرســاخت های 

درست کند.
او تصریح کرد: بنگاه های ما در سال های 
نبــود  و  دولــت  ســوءمدیریت  اثــر  بــر  اخیــر 
شفاف سازی، آسیب زیادی را تحمل کرده اند 
بنابرایــن دولــت جدیــد بایــد اولویــت خــود را 
بهبود وضع معیشت مردم و همچنین اوضاع 
کســب و کار و تولیــد قــرار دهــد و از تکــرار 
اشتباهات گذشته بپرهیزد چراکه تورم، رکود 
و همچنین هزینه های تصاعدی که بنگاه های 
تولیدی با آن مواجه بوده اند به حدی رســیده 
کــه بنگاه هــا را بــه مرز ورشکســتگی کشــانده 
و در حالــی کــه بســیاری از آنهــا بــرای اقتصاد 
کشــور ارزش افــزوده می آفریدند و دولت نیز 
شعار تولید ملی را دنبال می کند اما به دلیل 
اتخاذ سیاست های نادرست تعطیل شده اند.
بنابرایــن  کــرد:  خاطرنشــان  مســتوفی 
نیــاز اســت تــا محیــط کســب و کار از طریــق 
اصاحــات ســاختاری و قانونــی بهبــود یابــد. 
راه هــای مختلفــی بــرای پیشــبرد ایــن هــدف 
وجــود دارد کــه از این میان می توان به اصاح 
نظــام مالیاتــی، تامیــن اجتماعــی و همچنیــن 
بهره گیــری از تخصــص بخــش خصوصــی در 

اقتصــادی  و سیاســت های  برنامه هــا  تدویــن 
فرایندهــای  اصــاح  راه  از  جملــه  از  دولــت 
خصوصی ســازی و تقویــت بــازار ســرمایه برای 
ارائــه پروژه هــای بزرگ از طریق انتشــار اوراق 
قرضه مشــابه بورس های دیگر دنیا و برخورد 

قاطعانه با فساد اشاره کرد.
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مستوفی، عضو اتاق بازرگانی: تسهیالت بانکی برای بنگاه های بزرگ 
و رانتی است

دبیر انجمن واردکنندگان برنج: با واردات برنج در مهر موافقت 
نشد؛ نتوانستیم قیمت ها را کنترل کنیم

یک بام و دو هوای آزادسازی واردات خودرو
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ایران: امضای رئیس جمهوری 
آمریکا قابل اتکا نیست 

ســخنگویوزارتامــورخارجــه،تصریــحکــردکــه
شــرطبازگشــتآمریــکابهبرجــام،برداشــتنتحریمها
بــهصــورتموثــر،یکجاوقابلراســتیآزماییاســتو

امضایرئیسجمهورآمریکاقابلاتکانیست.
ســعید خطیب زاده در گفت وگو با خبرگزاری صدا 
وسیما در مورد شرایط بازگشت آمریکا به برجام افزود: 
برداشــتن موثــر، یکجــا و قابل راســتی آزمایــی تحریم ها 
شــرط بازگشــت آمریــکا بــه برجــام اســت و ایــن تمامــی 

هدف ما از گفت وگوها در وین است.
وی ادامــه داد: اگــر آمریــکا بــا همیــن رویکــرد وارد 
گفتگوهــا در ویــن شــود و آمادگــی برداشــتن تحریم هــا 
به صورت یکجا و قابل راســتی آزمایی را داشــته باشــد، 

قطعا توافق در کوتاه ترین زمان قابل دسترسی است.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه تصریــح کــرد: البته 
 مــا تضمین هایــی می خواهیــم کــه آمریکا مجــددا حقوق

بین الملل را به سخره نخواهد گرفت.
خطیــب زاده تاکیــد کــرد: ایاالت متحده به شــمول 
پــای  دولــت فعلــی آمریــکا نشــان داده کــه نمی توانــد 
جمهــور  رئیــس  امضــای  و  بایســتد  خــود  تضمین هــای 
آمریــکا، آنچنــان کــه ادعــا می کننــد قابــل اتــکا و ارزش 
نیســت لذا طبیعی اســت که جمهوری اســامی ایران و 
تیم مذاکره کننده بر اخذ تضمین های الزم تاکید داشته 

باشد.
وی افــزود: این هــا البته مواردی اســت کــه در اتاق 
مذاکــرات بــه صــورت جزئــی و عملیاتی مــورد بحث قرار 

می گیرد.
خطیب زاده در پاسخ به سوال دیگری در خصوص 
مواضــع ایــران در مذاکرات پیش رو نســبت به بی عملی 
و خلــف وعــده اروپــا، در عمــل به برجام گفــت: ما مدام 
بــی عملــی اروپا را در کنار نقض مــداوم و خروج آمریکا 
از قطعنامــه ۲۲۳۱ و برجــام، مطرح کرده ایم، آمریکا نه 
تنها موفق شد تحریم های یکجانبه را علیه ایران اعمال 
کنــد بلکــه بیشــتر از آن نشــان داد کــه اروپــا تــا چه حد 
اســیر بــی عملــی و ناتوان از آنچه هســت کــه به عنوان 

تعهد قطعی خود پذیرفته بود.
از  یکــی  افــزود:  کشــورمان  ارشــد  دیپلمــات  ایــن 
مــواردی کــه در مذاکــرات ویــن مطــرح اســت این اســت 
کــه اعضــای برجــام بایــد بــه تعهــدات خــود ذیــل برجــام 

بازگردند.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه تاکید کــرد: ایران از 
ایــن بــی عملــی و نقض، متحمــل خســارت های فراوانی 

شده است که باید مورد توجه قرار گیرد.

بارکلیز انگلیس: امسال 
 رشد اقتصادی جهان

6 درصد می شود
مؤسسهبانکیبارکلیزانگلیسامروزپیشبینی
خودنســبتبهرشــداقتصادجهانیدرســالجاریرا

ارائهکرد.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــاد بین الملــل خبرگزاری 
بارکلیــز  بانکــی  مؤسســه  رویتــرز،  از  نقــل  بــه  فــارس 
انگلیــس پیش بینــی کــرد کــه طــی ســال جــاری اقتصــاد 

جهانی رشد 6 درصدی را به ثبت خواهد رساند.
ایــن مؤسســه دیــروز گفــت کــه البتــه نســبت بــه 
اســتانداردهای دهــه قبــل همچنــان بــا روند کنــد بهبود 

اوضاع اقتصادی در جهان مواجه  هستیم.
در گــزارش مؤسســه بانکــی بارکلیــز انگلیس آمده 
کــه بخــش قابــل توجهی از این رشــد اقتصادی از ســوی 
کشــورهای توســعه یافته ایجاد خواهد شد و برای سال 

آینده هم رشد 4.4 درصدی پیش بینی می شود.
بارکلیز می گوید: رشد اقتصادی چین در حال کاهش 
اســت و در حالی که امســال 7.8درصد مثبت خواهد بود 
این رقم برای ســال آینده به حدود نصف کاهش یافته و 

4.7 درصد رشد را به ثبت خواهند رساند.
یکــی از دالیــل افــت رشــد اقتصــادی چیــن رویکرد 
ســختگیرانه این کشــور در اعمال قرنطینه های کرونایی 
اســت کــه می توانــد رونــد بهبود اوضاع در این کشــور را 
بیــش از پیــش ســخت تر کنــد. مؤسســه بانکــی بارکلیز 
داروهــای  زمینــه  در  پیشــرفت  کــه  می گویــد  انگلیــس 
کرونــا  جملــه  از  بیماری هــا  بــا  مقابلــه  بــرای  پزشــکی 
می توانــد مراجعــات بــه بیمارســتان ها را کاهــش داده و 
جلــوی اعمــال قرنطینه هــای سراســری را بگیرند که این 
مســئله بــه نفــع صنایــع مختلــف از جملــه تفریحــی و 

گردشگری تمام خواهد شد.

آمریکا ۵ شهروند و یک 
شرکت ایرانی را تحریم کرد

وزارتخزانــهداریآمریــکاازتحریــم۵شــهروند
ویــکشــرکتایرانــیبــهدلیــلآنچــه»تــاشبــرای
تأثیرگــذاریبــرانتخابــاتریاســتجمهــوریآمریکادر

سال۲۰۲۰«خواندهشدهاست،خبرداد.
بــه گزارش تســنیم، وزارت خزانــه داری آمریکا روز 
پنج شــنبه طی بیانیه ای اعام کرد نام 5 شــهروند و یک 
شــرکت ایرانی به فهرســت اشــخاص حقیقی و حقوقی 
تحت تحریم دفتر کنترل دارایی های خارجی )اوفک( که 
از نهادهای زیرمجموعه این وزارتخانه به شمار می رود، 
اضافــه شــده اســت. وزارت خزانــه داری آمریــکا در ایــن 
بیانیــه مدعــی شــده اســت که ایــن اشــخاص در جریان 
 ۲0۲0 ســال  در  آمریــکا  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات 
تــاش کرده انــد که بر انتخابات تأثیر گذاشــته و اعتماد 

رأی دهندگان آمریکایی را تضعیف کنند.
وزارت خزانــه داری آمریــکا همچنیــن یــک شــهروند 

یمنی را نیز در همین ارتباط تحریم کرده است.
مقامات و نهادهای آمریکایی ســال گذشــته نیز در 
جریــان رقابت هــای انتخاباتــی و پــس از آن بارها ایران، 
روســیه و چیــن را بــه تــاش بــرای دخالــت در انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا متهــم کردند؛ هرچند هیچ گاه 

مدرک قابل قبولی در این زمینه ارائه نشد.

تناقض گویی رئیس سازمان 
اداری و اســتخدامی کشور و دیوان 
محاسبات در مورد اعالم رسمی 

حقوق و مزایای کارکنان دیوان
رئیــس اظهــارات بــه کشــور محاســبات دیــوان
ســازماناداریواســتخدامیکشــوردرخصــوصثبت
نشــدناطاعــاتدیــوانمحاســباتکشــوردرســامانه

حقوقومزایایکارکنانپاسخداد.
به گزارش ایسنا، در پاسخ دیوان محاسبات آمده است:
»در خصوص سامانه ثبت حقوق و مزایا )موضوع 

ماده )۲۹( قانون برنامه ششم توسعه(
ََّه وَقُولُوا قَواًْل َســدِیدًا –  َّقُوا الل َّذِیَن آمَنُوا ات ُّهَا ال یَا أَی

)سوره احزاب، آیه 70(
جنــاب آقای لطیفی، معــاون محترم رئیس جمهور 
و رئیس ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور در برنامه 
گفتگــوی ویــژه خبــری شــبکه دوم ســیما مــورخ ۲7/ 8/ 
۱400 مطالبــی در خصــوص عــدم ثبــت اطاعــات دیوان 
محاســبات کشــور در ســامانه حقــوق و مزایــای کارکنان 
مطــرح کــرد کــه در این باره بــه منظور ایجاد شــفافیت، 
تنویــر افــکار عمومی و در راســتای رســالت مــردم پایگی 

این دیوان، موارد ذیل تبیین می شود:
۱( بــا شــکل گیری حقوق هــای غیرمتعارف در ســال 
۱۳۹5 و بــه منظــور پایــش جامــع نظام حقــوق و مزایای 
پرداختــی در کشــور و در راســتای تحقــق عدالت، دیوان 
دهنــدگان  پیشــنهاد  و  طراحــان  از  کشــور  محاســبات 
ســامانه حقــوق و مزایــای کارکنــان )موضــوع مــاده )۲۹( 

قانون برنامه ششم توسعه( بوده است.
۲( از ابتــدای تصویــب مــاده قانونی مذکــور، دیوان 
محاسبات کشور در راستای وظایف ذاتی و قانونی خود، 
لزوم راه اندازی سامانه حقوق و مزایا را از دولت پیگیری 
نموده اســت. متعاقباً با یک ســال تأخیر نسبت به حکم 
قانونــی مذکــور و با پیگیری مجدد شــورای دســتگاه های 
نظارتــی، ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور، در ســال 
۱۳۹6 متولــی راه انــدازی ســامانه مذکــور گردیــد کــه این 

سامانه از اردیبهشت ۱۳۹7 عملیاتی شده است.
۳( از زمــان راه انــدازی ســامانه مذکــور و علی رغــم 
وجــود نواقــص متعــدد در آن، دیوان محاســبات کشــور 
نســبت بــه ثبت حقوق و مزایــای کارکنان خود از ابتدای 

سال ۱۳۹7 اقدام نموده است.
4( دیــوان محاســبات کشــور در اجــرای مفــاد حکم 
تبصــره )۱( مــاده قانونــی مذکــور، ضمــن رصــد و پایــش 
حقوق و مزایای کارکنان دستگاه های اجرایی ثبت شده 
در ســامانه، ضمن احصاء مشــکات و ایرادات سامانه و 
اعام آن به سازمان اداری و استخدامی کشور، نسبت 
بــه پیگیــری تخلفات انجام شــده در پرداخت های انجام 

شده، اقدام نموده است.
5( در اجــرای حکــم تبصره )۲0( ماده واحده قانون 
بودجه ســال ۱400، دیوان محاســبات کشــور نســبت به 
ارســال لیســت حقــوق و مزایای تمامــی کارکنان خود به 

خزانه داری کل کشور اقدام نموده است.
6( آقــای لطیفــی در اظهــارات خــود، بــدون آگاهی 
از تعــداد واقعــی دســتگاه های اجرایــی و کارکنــان آنان، 
صرفــاً نســبت بــه ارائه عملکــرد تعدادی از ۱5۱ دســتگاه 
اجرایــی اظهارنظــر نموده انــد. بــا توجــه بــه ثبت بخشــی 
از عملکــرد تعــداد 4.7۲8 دســتگاه اجرایــی در ســامانه، 
انتخــاب گزینشــی دســتگاه ها بدون اطــاع دقیق، امری 

ناصواب است.
7( ســازمان اداری و استخدامی کشور می بایست 
نســبت بــه انجــام تکالیــف قانونــی معوق خــود مبنی بر 
لــزوم تدویــن نظــام پرداخــت حقــوق و مزایــای کارکنــان 
و رفــع مشــکات ســامانه مذکــور، آن اقــدام می نمــود تا 
دســتگاه های اجرایــی در ثبــت و بارگذاری اطاعات خود 

دچار سردرگمی و مشکات عدیده نشوند.
8( دیوان محاسبات کشور عالی ترین مرجع نظارت 
مالی کشور بوده و با توجه به جایگاه رفیع آن در قانون 
اساســی و بــه عنــوان پاســدار بیت المــال، بــر ایــن بــاور 
اســت که رعایت قوانین و مقررات توســط دســتگاه های 
اجرایــی، مســتلزم تبعیــت دســتگاه های نظارتــی از ایــن 
قوانین است و در این راستا، این دیوان همواره نسبت 
به رعایت قوانین و مقررات اباغی، پیشتاز بوده است. 
با عنایت به مراتب موصوف و اقدامات انجام شده توسط 
ایــن دیــوان، اظهارنظرهــای خــاف واقــع، آن هــم توســط 
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، باعث تشویش 
اذهــان عمومــی و جــای تأســف، تأمــل و تعجــب دارد و 
تخریب دستگاه های نظارتی کشور با اظهارات نادرست و 
غیرآگاهانه در رسانه ملی، امری مذموم و ناپسند است.

در پایان یادآور می شود راهبرد دیوان محاسبات کشور 
در نظــارت بــر دســتگاه های اجرایــی، مصــداق فرمایــش 

مقام معظم رهبری)مدظله العالی( است که فرمودند:
»دیــوان محاســبات بایــد بــا کمـال دقـت و شـجاعت 
بـــر  احتمالـــی،  عکـس العمـل هـــای  از  هـــراس  بـــدون  و 
دسـتگاه هـــا نظـــارت و مراقبـــت و در کار آنهـــا موشـــکافی 
کنـد و بـا تـوکل بـه خـدا و بـدون خسـتگی بـه فعالیـت هـای 

خـود ادامـه دهـد.«

اخبـــــــــــــــــار

آمریــکادرآســتانهاجــاس۲دســامبر
اوپــکتــاشمیکنــدبــایارگیریهــایجدیــد
ثباتقیمتنفترابرهمزند.اعضایاوپک
آنراایجــادتنــشازســویآمریــکامطــرح

کردند.
بــه گــزارش فــارس بــه نقــل از رویتــرز، 
دولــت آمریــکا برنامــه هماهنــگ شــده بــرای 
دیگــر  و  آمریــکا  نفتــی  ذخایــر  آزادســازی 
کشــورهای متحــد خــود را به عنوان هشــدار و 
فشاری برای اوپک پاس طراحی کرده است.

آمریــکا می خواهــد بــا ایــن اقــدام مانــع 
جهانــی  بازارهــای  در  نفــت  قیمــت  افزایــش 
شــود. هفته هاســت که کاخ ســفید و مقامات 
دولتی به کشورهای صادرکننده نفت، اوپک و 
هم پیمانان آنها مانند روسیه هشدار داده که 
افزایــش تولیــد را برای تامیــن تقاضای جهانی 

افزایش دهند.
آمریــکا می گویــد: به دلیل بهبود اوضاع 
اقتصــادی پــس از پاندمــی کرونــا تقاضا برای 
نفــت افزایــش یافتــه اســت. پــس از اینکــه 
کشــورهای  ســوی  از  آمریــکا  تقاضــای  ایــن 
اوپک کنار گذاشــته شــد، دولــت بایدن طرح 
جدیدی را برای تحت فشــار قرار دادن اوپک 
پــاس در آســتانه اجــاس ۲ دســامبر اوپــک 

طراحی کرده است.

مقامــات آمریــکا از جمله مشــاور امنیت 
ملی، مشــاور ارشــد در امنیت انرژی و مشــاور 
اقتصــادی کاخ ســفید، ژاپــن و کــره جنوبــی به 
عنــوان هم پیمانــان اصلــی و نیز چین و هند را 
به بازی آورده تا آزادسازی همزمان و مشترک 

ذخایــر نفت خود را کلید بزنند.
تحلیل گــران معتقدنــد ایــن کشــورها و 
در کنار آن آمریکا 5 کشــور بزرگ واردکننده 
کــه  در صورتــی  و  هســتند  جهــان  در  نفــت 
بــه  آزاد شــود، می توانــد  آنهــا  نفــت  ذخایــر 
کوتــاه  در  حداقــل  بــازار  در  قیمــت  کاهــش 

مدت منجر شود.
در این میان کوین بوک، تحلیل گر نفتی 
در گــروه پژوهــش انرژی پارتنر، معتقد اســت 
کــه ایــن طــرح آمریــکا می توانــد پاســخ بــرای 
اوپک پاس باشــد که درخواســت آنها را برای 

افزایش تولید نپذیرفتند.
اوپــک پاس گفته اســت کــه تمایل دارد 
بــه همان طرح و نقشــه خودش برای افزایش 
تدریجــی عرضه نفت در بازار پایبند باشــد که 
افزایــش 400 هــزار بشــکه در روز در هــر مــاه 

است.
یــک منبــع اوپک پاســی هم اعــام کرده 
اقــدام آمریــکا مســیر تنش زا برای گــروه اوپک 
پاس است؛ چراکه تعداد مبتایان به بیماری 

بســیار  و  اســت  افزایــش  حــال  در  کوویــد۱۹ 
محتمل است که اقدامات قرنطینه ای جدیدی 
از سوی برخی کشورها اعمال شود که در این 
صــورت تقاضــا کمتــر می شــود و تولیــد فعلی 

اوپک پاس برای تامین بازار کافی  است.
کــره  و  ژاپــن  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 
جنوبی اعضای اصلی آژانس بین المللی انرژی 
هســتند و چیــن و هنــد جــزو اعضــای متحــد 

محسوب می شوند.
دستردکرهجنوبیبهآمریکا

برایبرداشتازذخایرنفتی
البتــه راشــاتودید  گــزارش کــرده اســت 
کــه دولــت کــره جنوبــی در جــواب درخواســت 
بایــدن بــرای برداشــت از ذخایــر نفتــی اعــام 
کــرد افزایــش قیمــت نفــت دلیــل کافــی بــرای 

آزادسازی این ذخایر نیست.
درخواســت  بــا  کــرده  اعــام  ســئول 
رئیس جمهور آمریکا جهت کمک به واشــنگتن 
بــرای متعــادل کــردن قیمــت نفت با برداشــت 
از ذخایــر نفتــی موافــق نیســت. بایــدن تحــت 
فشــار برای آزاد کردن ذخایر استراتژیک نفت 

آمریکا است.
دولت کره جنوبــی به دنبال گزارش هایی 
مبنــی براینکه دولت بایدن از مصرف کنندگان 

بزرگ نفت درخواســت آزادسازی ذخایر نفتی 
را کــرده تاییــد کــرد ســئول ایــن درخواســت را 
دریافــت کــرده امــا افزایش قیمــت نفت دلیل 

کافی برای آزادسازی این ذخایر نیست.
وزارت صنعــت کره جنوبــی طی بیانیه ای 
اعام کرد:» ما به دقت این درخواست آمریکا 
را بررســی می کنیــم امــا ذخایــر نفتــی خــود را 
به خاطــر افزایــش قیمــت نفــت آزاد نخواهیــم 

کرد«.
از کشــورهای بزرگ مصرف کننده نفت از 
جمله ژاپن، هند، چین و کره جنوبی درخواست 

آزادسازی ذخایر نفتی را کرده است.
به نظــر می رســد ژاپــن با این ایــده موافق 
است اما موضع سایر کشورها هنوز مشخص 

نیست.
بــا  خــود  اخیــر  دیــدار  در  بایــدن 
رئیس جمهوری چین نســبت به افزایش قیمت 
نفت ابراز نگرانی کرده و پیشنهاد داده پکن و 
واشــنگتن تاشی مشترک برای کاهش قیمت 

نفت داشته باشند.
ائتــاف اوپــک پــاس اخیــراً درخواســت 
بایــدن بــرای افزایــش تولیــد نفــت در بحبوحه 
باال رفتن تقاضا را رد کرده است. بنابراین کاخ 
ســفید اوپک و روســیه را مسئول این افزایش 

قیمت می داند.

وزیــرنفــتگفــتکــهپنجشــنبهحدود
۵۴۰میلیونمترمکعبگازدربخشخانگی
وصنایــعغیرتجــاریمصــرفشــدکــهایــن
مقداردرفصلپاییزسابقهنداشتهاست.

بــه گــزارش روابط عمومــی وزارت نفت، 
جــواد اوجــی وزیــر نفــت در حاشــیه بازدید از 
در  دانش بنیــان  شــرکت های  دســتاوردهای 
نمایشــگاه دائمــی فناوری و نــوآوری معاونت 
گفــت:  ریاســت جمهــوری  فنــاوری  و  علمــی 
دیــروز حــدود 540 میلیــون مترمکعب گاز در 
بخش خانگی و صنایع غیرتجاری مصرف شد 
که این مقدار در فصل پاییز ســابقه نداشــته 

است.
وی اظهار کرد: از مردم عزیز و مشترکان 
خواهــش می کنــم کــه در بحــث بهینه ســازی 
مصرف گاز نهایت دقت و کمک را به خادمین 

خود در شرکت ملی گاز کنند.

تدابیــر  بــا  ان شــاءهللا  افــزود:  اوجــی 
خوبی که در بخش باالدســت و پایین دســت 
اندیشیده شده، تمام تاش ما این است که 

مردم دچار چالش نشوند.
وزیــر نفت گفت: مشــترکانی کــه بهینه 
الگــوی مصــرف  مصــرف می کننــد در ســقف 
تشــویق می شــوند و آن دســته مشترکانی که 
بدمصــرف هســتند و خــارج از الگــوی مصرف 
هســتند، با مصوبه ای که دیروز نیز در دولت 

مصوب شد، بی شک جریمه می شوند.
همچنیــن معاون وزیر نفت در امور گاز 
گفت که  با افزایش سرمای هوا که از دیروز 
را فراگرفــت، مصــرف گاز در بخــش  کشــور 
خانگــی بــه مــرز 5۳0 میلیــون مترمکعــب در 

روز رسید.
در  ایــن  کــرد:  اعــام  چگینــی  مجیــد 
حالــی اســت کــه مصــرف گاز در ایــن حــوزه، 

میلیــون  آبان مــاه( 508   ۲5( روز سه شــنبه 
بــا  بــود کــه پیش بینــی می شــود  مترمکعــب 
ادامــه رونــد کاهش دما، افزایــش مصرف در 
بخــش خانگــی تا 540 میلیــون مترمکعب در 

روز نیز برسد.
وی ادامــه داد: در مقایســه ای اجمالــی 
بــا پارســال در همیــن بــازه زمانــی، افزایشــی 
شــاهد  گاز  مصــرف  رونــد  در  را  بی ســابقه 
بوده ایــم؛ بــه ایــن معنی که به نســبت ســال 
میلیــون   ۹0 روزانــه  میانگیــن  به طــور   ،۹۹
کــه  داشــته ایم  مصــرف  افزایــش  مترمکعــب 
بــه  ایــن مقــدار مصــرف، مربــوط  از  بخشــی 
ســرمای زودرس اســت کــه از اوایــل آبان مــاه 

آغاز شد.
ایــران  گاز  ملــی  شــرکت  مدیرعامــل 
بیشــترین مصــرف گاز در بخــش خانگــی طی 
امــروز را مربــوط بــه اســتان تهران دانســت و 

گفت: پس از تهران، بیشترین مصرف مربوط 
بــه خراســان رضوی و اصفهــان بوده و این در 
حالی اســت که کمتریــن مقدار مصرف، برای 

استان هرمزگان بوده است.
چگینــی بــار دیگــر بــا تأکیــد بــر رعایــت 
الگــوی مصرف اظهار کــرد: از هم وطنان عزیز 
درخواســت داریم که با رعایت مواردی ســاده 
مانند پوشیدن لباس گرم، کاهش دمای رفاه 
و تنظیم آن بین ۱8 تا ۲۱ درجه ســانتیگراد و 
خامــوش کــردن وســایل گرمایشــی زمانی که 
در منــزل نیســتند و اقدام هــای از ایــن قبیل، 
در ایــن صرفه جویــی و بهینــه مصــرف کــردن 
ســهیم باشــند زیرا با این اقدام ها، ۱0 درصد 
صرفه جویــی در مصــرف گاز حاصــل می شــود 
که معادل 50 میلیون مترمکعب صرفه جویی 
در مصــرف گاز و معــادل تولیــد دو فــاز پارس 

جنوبی است.

از برخــی کــه شــد یــادآور ارتباطــات وزیــر
انتقــاداتدربــارهکنــدیاینترنتدرســتاســت،ما
ادعــانمیکنیــمکهســرعتاینترنتایدهآلاســت،
بلکــهبایــدبــهچنــددهوحتــیچنــدصــدمگابیــت

برثانیهنیزبرسد
بــه گــزارش ایرنــا، وزیــر ارتباطات به مناســبت 
طاقچــه  اپلیکیشــن  از  بازدیــد  در  کتــاب  هفتــه 
)کتابخانــه دیجیتال( بازدید کرد، عیســی زارع پور در 
ایــن بازدیــد بــه مســئله حمایــت از فرهنــگ و نقــش 
رســانه های دیجیتــال در ارتقــا فرهنــگ پرداخت. وی 
گفت: در گذشته با تخصیص کاغذ رسانه ها حمایت 
می شدند و اکنون باید زیرساخت ها برای رسانه های 
دیجیتال که در باال بردن سرانه مطالعه نقش دارند 

فراهم شود.
در ایــن بازدیــد بــر روی تختــه ای نوشــته شــده 
بــود »اینترنت کند اســت«. وزیرارتباطات در پاســخ 
بــه ســوال خبرنگار ایرنــا، درباره این مســئله،  تلفن 

همراه یکی از حاضرین در جلســه را گرفت و توســط 
»اســپید تســت« کــه یک ســایت بین المللی اســت، 
تســت ســرعت اینترنت را انجام داد. در این تســت، 
سرعت اینترنت بیش از ۱6مگابیت بر ثانیه و پینگ 

۲8 میلی ثانیه بود.
وزیــر ارتباطــات وفنــاوری اطاعــات در ادامــه 
گفــت: نــگاه دولــت ســیزدهم و نــگاه شــخص مــن 
بــا ســابقه ۱5 ســال فعالیتــی کــه در حــوزه فنــاوری 
داشــتم، ایــن اســت کــه فنــاوری اطاعــات فرصتــی 
اســت کــه باید برای تســهیل امــور مــردم و فرایندها 
از آن اســتفاده کنیــم. شــعار مــا این اســت که طعم 
شــیرین زندگــی فنــاوری پایــه را در تمــام حوزه ها به 

مردم بچشانیم.
زارع پور تصریح کرد: نمی گویم سرعت مناسب 
ایــن اســت امــا بــه دلیل مشــکات گذشــته میانگین 
تجربــه کاربــری روی 5 یــا 6 مگابیت بر ثانیه اســت. 
بایــد تــاش بیشــتری بــه کار بگیریم تا ســرعت های 

چند صدمگابیت بر ثانیه را در دسترس عموم مردم 
قرار بدهیم. بخشی از کندی رسانه  اینترنت را قبول 
داریــم؛ امــا بخــش دیگــر گاهی ناشــی از فضاســازی 

رسانه ای است.
وزیر ارتباطات درباره تاثیر فناوری بر باالبردن 
فنــاوری  امــروزه  ســرانه مطالعــه در کشــور گفــت: 
را تحــت  زندگــی بشــر  اطاعــات و فضــای مجــازی 
تاثیــر خــود قــرار داده اســت و کمتــر می تــوان جایــی 
را پیــدا کــرد کــه اثــری از فنــاوری اطاعــات در آن 
نباشــد. امــروزه فنــاوری، اجتماعــی شــده و اقتصاد، 
سیاست، فرهنگ و مواردی از این دست تحت تاثیر 
فناوری هستند. وزیر ارتباطات تصریح کرد: نگاه ما 
در دولت ســیزدهم و نگاه شــخص من در ۱5 ســال 
فعالیتی که در حوزه فناوری داشــتم، این اســت که 
فناوری اطاعات فرصتی است که باید برای تسهیل 
امور مردم و فرایندها از آن استفاده کنیم. شعار ما 
این است که طعم شیرین زندگی فناوری پایه را در 

تمام حوزه ها به مردم بچشانیم.
وی افــزود: یکی از کارهایی که قصد راه اندازی 
آن را داریم، اشــتغال فناوری پایه اســت که یک سر 
آن بــه فرهنــگ و ســر دیگــر بــه فنــاوری برمی گــردد. 
بــه اعتقــاد مــن یکــی از حوزه هایــی کــه به شــدت از 
فناوری متاثر شــده اســت، فرهنگ اســت. سال 85 
تا ۹0، مرکز توسعه فناوری اطاعات وزارت ارشاد را 
از صفر راه اندازی کردیم به همین دلیل دغدغه های 

من بیشتر حول همین محور شکل گرفته است.
زارع پور افزود: بســتری که ابزار دیجیتال برای 
تولیــد محتــوا فراهــم کــرده اســت را تــا قبــل از ایــن 
نداشــتیم. اوایــل دهــه 80 شمســی، مهم ترین منبع 
برای اطاع رســانی به مردم، روزنامه و کتاب بود اما 
امــروزه بــا پیشــرفت فنــاوری، طرفــداران روزنامــه به 
شدت کاهش یافته است. اما امروز افراد با گذاشتن 
یک پست در شبکه های اجتماعی می توانند آن را با 
ســرعت در اختیار دیگران قرار دهند. این ســرعت با 

هیچ چیزی جز فناوری اطاعات امکان پذیر نیست.
وی تصریــح کــرد: االن کســی نمی توانــد تصــور 
کنــد کــه زندگی اش بدون فناوری پیش برود. باید از 
این فرصت ها و ابزاری که وجود دارد استفاده کنیم 
تا ســطح فرهنگ را افزایش دهیم؛ اپلیکیشــن هایی 
ماننــد طاقچه می توانند ســرانه مطالعه در کشــور را 

باال ببرند.  
وی خاطرنشــان کرد: اکنون با یک اپلیکیشــن، 
4.5 دقیقــه ســرانه مطالعــه در کشــور افزایــش پیدا 
کرده اســت؛ باید بســتری فراهم شــود تا این آمار از 

دقیقه به ساعت  تغییر کند.
زارع پــور بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر تمــام 
نیازهای افراد در قالب یک دســتگاه تلفن هوشــمند 
جمع شــده، تاکید کرد: نمی گویم کتاب کنار می رود 
ایــن حــوزه در دســترس تر اســت.  بــه هرحــال  امــا 
نرم افزارهــا حتــی ممکــن اســت باعــث زنــده شــدن 

کتاب ها شوند.

وزیرارتباطات:سرعتاینترنتبایدبهچندصدمگابیتبرثانیهبرسد

مصرفگازخانگیدرمرزهشدار
میزان مصرف روزانه گاز در بخش خانگی دوبرابر تولید پارس جنوبی شد

بیتوجهیشرکایآمریکابهطرحنفتیبایدن
بایدن برای کاهش قیمت نفت از کره، ژاپن، چین و هند خواست ذخایر استراتژیک خود  را آزاد کنند
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

امکان درخواست کارت 
عابربانک در سامانه 
»کیلید« بانک آینده

بانــک آینــده، در ادامــه تکمیــل ســبد محصــوالت 
و ارائــه خدمــات بانکــی به صورت غیرحضــوری، خدمت 
جدید ثبت درخواست »صدور کارت« از طریق سامانه 

کیلید را عرضه کرد.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
مشــتریان  آینــده، 
هــم  از  بانــک  ایــن 
از  می تواننــد  اکنــون 
کیلیــد  ســامانه  طریــق 
درخواست صدور کارت 

خود را ثبت کنند.
بانک پس از وصول درخواست، کارت را صادر و به 

محل مشتری از طریق پست ارسال می کند.
بــا توجــه به این کــه کارت به صــورت غیرفعال برای 
مشــتریان ارسال می شود، باید پس از دریافت کارت از 

سوی مشتری، آن را از طریق سامانه کیلید فعال کند.

آب رسانی به روستاهای 
 سیستان و بلوچستان

با مشارکت بانک کارآفرین
با مشارکت و همکاری بانک کارآفرین روستاهای 

بل و کالنی پایین از آب آشامیدنی بهره مند شدند.
به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، این بانک 
بــرای زنــده نگه داشــتن 
یــاد و خاطــره دو نفر از 
همــکاران خــود مرحوم 
نویــد حســن زاده و رضا 
اجــل افشــار و نیــز در 
مسئولیت های  راستای 
در  بانــک  اجتماعــی 
آب رســانی  پــروژه 
آب  تامیــن  و 
بهداشتی۲روســتای سیســتان و بلوچســتان مشــارکت 

کرد.
روســتاهای  از  برخــی  ویــژه  اوضــاع  بــه  توجــه  بــا 
سیســتان و بلوچســتان، بانــک کارآفریــن بــا همــکاری 
بنیــاد نیکــوکاری ماه تاب  ســازان ایرانیــان در پروژه »در 
مسیر آبادی« که از ابتدای سال جاری آغاز و آب رسانی 
و  سیســتان  جنــوب  منطقــه  بهداشــتی  آب  تامیــن  و 
کــرد.  اســت، مشــارکت  برعهــده گرفتــه  را  بلوچســتان 
پروژه ای که موجب شده تاکنون بیش از یازده هزار نفر 
از اهالی روستاهای سیستان و بلوچستان از آب سالم 

و قابل شرب بهره مند شوند.
در  مشــارکت  کارآفریــن  بانــک  راســتا  ایــن  در 
پــروژه آب رســانی روســتاهای پــل و کالنــی پاییــن را 
بــرای گرامی داشــت زحمــات دو همــکار خــود کــه بــر 
اثــر کرونــا فــوت شــده اند، در دســتور کار قــرار داد و 
ایــن روســتاها بــا جمعیت ۱۶۶۸نفراز آب آشــامیدنی 

بهره مند شــدند.

تولد اولین نئوبانک با 
همکاری مشترک های وب و 
شرکت آوای بانک ایران زمین
اولین نئوبانک واقعی کشــور با همکاری مشــترک 
و  هــای وب  شــرکت 
شــرکت آوا متعلــق بــه 
در  ایران زمیــن  بانــک 
راســتای ارائــه خدمــات 
بانکــداری دیجیتــال بــه 
بــه  ایجــاد و  مشــتریان 
ارائــه  مــردم  بــه  زودی 

خدمت خواهد کرد.
گــزارش  بــه 
روابط عمومــی بانک ایران زمین، عبدالمجید پورســعید، 
مدیرعامل بانک ایران زمین، در مراســم انعقاد قرارداد 
بیــن شــرکت های آوا متعلــق بــه ایران زمیــن و های وب 
)داده گســتر عصــر نویــن( در راســتای ارائــه خدمــات 
مالــی و بانکــی با محوریــت بانکــداری دیجیتال، اظهار 
کــرد: نــگاه مجموعــه بانــک ایران زمیــن خلــق ارزش در 
راستای ارائه خدمات نوین بانکی و مالی به مشتریان 
است و در این راستا حضور مجموعه های بزرگی چون 

های وب می تواند تســریع کننده و راه گشــا باشد.

امضای تفاهم نامه بیمه دی 
با سازمان غذا و دارو

طی تفاهم نامه ای با سازمان غذا و دارو در جهت 
تســریع و تســهیل خدمت رســانی به کلیه بیمه شــدگان 
ویــژه  بــه  دی  بیمــه 
جامعــه معزز ایثارگری، 
ایجــاد  بــا  شــد  مقــرر 
الکترونیــک،  ارتباطــات 
خدمــات  ارائــه  فرآینــد 

دارویی تسهیل شود.
گــزارش  بــه 
بیمــه  روابط عمومــی 
دی، ایــن تفاهم نامه در 
راســتای برنامــه پایــش قراردادها و تصحیــح فرآیندهای 
بیمه گری در جهت کسب رضایت حداکثری بیمه گزار به 

بهره برداری می رسد.
همچنین قرارداد تجمیع امور بیمه ای ســازمان غذا 

و دارو به شرکت بیمه دی واگذار شد.

توسعه خدمات بانک رفاه 
 به مشتریان حقوقی

در سامانه »پیچک«
با هدف توســعه خدمات بانکــداری الکترونیکی و 
در راســتای پاســخگویی به انتظارات مشتریان حقوقی 
بانک رفاه، خدمات جدیدی به سامانه پیچک این بانک 

افزوده شد.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
رفــاه، خدمــت »معرفی 
نماینده حقیقی توســط 
بــه  حقوقــی  مشــتریان 
منظــور انجــام عملیــات 
از  صیــادی«  چک هــای 
جمله خدماتی محسوب 

می شــود کــه به ســامانه پیچــک بانک رفاه افزوده شــده 
است. در این خدمت مشتریان حقوقی بانک می توانند 
از طریق سامانه های بانکداری اینترنتی حقوقی و معین 
پــس از ثبت اقالم اطالعاتی اشــخاص حقوقی)شناســه 
ملی(، کد ملی نماینده حقوقی، شــماره حساب شخص 
حقوقــی و ســرویس مــورد درخواســت)ثبت چــک، تایید 
چــک و...( به معرفــی نمایندگان حقیقی مورد نظر خود 

به منظور انجام عملیات چک های صیادی اقدام کنند.
بر اساس این گزارش، »پردازش عملیات چک های 
صیادی اشــخاص حقوقی توســط نماینــدگان حقیقی«، 
یکی دیگر از خدمات جدیدی است که به سامانه پیچک 

بانک رفاه افزوده شده است.
بــر این اســاس نماینــدگان حقیقی معرفی شــده از 
ســوی مشــتریان حقوقی می توانند از طریق برنامه های 
همچنیــن  و  رفاه پــالس  و  رفــاه  همــراه کارت  موبایلــی 
ســامانه های اینترنت بانــک حقیقــی و پورتــال بانــک، به 
انجــام عملیــات چک هــای صیــادی مرتبــط بــا مشــتریان 

حقوقی ذی ربط اقدام کنند.
»اشتراک گذاری خدمات چک های صیادی از طریق 
زیرساخت رفاه بوم« نیز به عنوان یکی دیگر از خدمات 
جدیــد، در ســامانه پیچــک پیاده ســازی شــده اســت. بــا 
ایــن ســرویس امــکان ارائــه خدمــات چک هــای صیــادی 
در قالــب APIبــه مشــتریان حقوقی به منظور اســتفاده 
نرم افــزاری  ســامانه های  در  مذکــور  ســرویس های  از 
اختصاصی آنها پس از ارسال درخواست کتبی به اداره 

بانکداری شرکتی بانک رفاه فراهم شده است.

امکان دریافت صورتحساب 
یکساله در همراه بانک 

توسعه صادرات
امــکان دریافت صورتحســاب یکســاله در ســامانه 

همــای  همراه بانــک 
بانک توســعه صــادرات 
افزایــش  راســتای  در 
مشــتریان،  رضایــت 

فراهم شد.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
توسعه صادرات به نقل 
از مدیریت امور فناوری 

اطالعــات و ارتباطــات ایــن بانک، پیشــتر امکان دریافت 
صورتحســاب در ســامانه یادشــده بــه مــدت شــش ماه 

پیش بینی شده بود.

طرح های جدید بیمه 
پارسیان در راه است

بیمــه پارســیان شــش مــاه دوم ســال جــاری را بــا 
طرح ها و خدمات جدید آغاز کرده است.

ایــن  پارســیان،  بیمــه  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
شــرکت برای نیمه دوم ســال ۱400چندین طرح بیمه ای 
جدیــد و خدمــات بــه روز را بــرای بــازار بیمه کشــور تهیه 

کرده است.
گــزارش  ایــن  براســاس 
بیمــه پارســیان عالوه بر 
جشــنوارهای  برگــزاری 
رشــته  در  متعــدد 
آتش ســوزی،  بیمه هــای 
و  اتومبیــل  مســئولیت، 
برخــورداری بیمه گــزاران 
از مزایــای ایــن طرح هــا، 

بیمه نامه هــای جدیــدی از قبیــل بیمــه صنــدوق امانــات 
بانــک، و همچنیــن طــرح جدیــدی در حــوزه بیمــه عمــر 
بــازار  روانــه  را  زندگــی  نهــال  نــام  بــا  و ســرمایه گذاری 
خواهــد کــرد و نیــز در بخــش مشــتری مداری و خدمــات 
به مشــتریان اقدام به راه اندازی سیســتم CRM )ارتباط 
مســتمر با بیمه گزاران و پاســخگویی سریع( و همچنین 
باشــگاه مشــتریان بیمــه پارســیان کــه در نــوع خــود در 
صنعــت بیمــه بعنــوان یــک باشــگاه بســیار پیشــرفته و 
نــوآور افتتــاح خواهد شــد و همچنین در حــوزه نرم افزار 
نیــز اقــدام بــه معرفــی اپلیکیشــن چتــر همراه کــرده که 
خدمات بسیار متنوعی بر روی تلفن همراه بیمه گزاران 
ایــن شــرکت از قبیــل صــدور بیمه نامــه، پرداخــت حــق 
بیمه، پرداخت اقســاط بیمه عمر، ارسال تصاویر صحنه 
تصــادف بــرای کارشناســان خســارت به منظــور تشــکیل 
پرونــده، آدرس و تلفــن شــعب و نماینــدگان و نقشــه 
آدرس ها و ...ارائه شده است که از خدمات جدید بیمه 

پارسیان به حساب می آیند.
ارائه و طراحی محصوالت جدید و متنوع بیمه ای 
خــود می توانــد راهــی برای جــذب بیمه گــزاران جدید و 
جامعــه  در  بیمــه  فرهنــگ  امــر  گســترش  همچنیــن 
اســت کــه بیمــه پارســیان همــواره تــالش داشــته تــا با 
محصــوالت متنــوع و قابــل خریــد بــرای تمــام اقشــار 
جامعــه در راه گســترش فرهنــگ بیمــه نیــز گام هــای 

مهمی بردارد.

معــاون برنامه ریزی و فنــاوری اطالعات 
اعتبارســنجی  مــدل  تعــاون  توســعه  بانــک 
تعاون را همسو با سیاست های بانک مرکزی 

مطرح کرد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک توســعه 
تعــاون، ایــرج شــیخ زاده، معــاون برنامه ریزی و 
فنــاوری اطالعات بانک توســعه تعاون، با بیان 
سیاست و چشم انداز کالن نظام بانکی کشور 
در زمینــه اعتبارســنجی اظهــار کــرد: پرداخــت 

تسهیالت و تامین مالی بنگاه های کسب و کار 
از کلیدی ترین فعالیت های نظام بانکی و بانک 

توسعه تعاون محسوب می شود.
او افزود: با توجه به سیاســت های بانک 
مرکــزی در حمایــت از تولیــد و رونق کســب و 
کارهــای دانش بنیــان، در نظــام بانکــی رقابت 
و  مالــی  حمایــت  بــرای  مضاعفــی  اهتمــام  و 
پرداخت تســهیالت به مشــتریان بانکی شکل 
گرفته است که می تواند زمینه های شکوفایی 

و پیشرفت کشور را فراهم سازد.
معــاون برنامــه ریزی و فنــاوری اطالعات 
الگوهــای  بیــان  بــا  تعــاون  توســعه  بانــک 
اعتبارســنجی مشــتریان در کشــورهای موفــق 
وثیقه محــوری  از  بانکــداری  صنعــت  گفــت: 
بــه اعتبــار مشــتری در حــال تحــول اســت که 
مــدل مناســبی بــرای نظام بانکی کشــور قابل 
دستیابی است. او تصریح کرد: در این زمینه 
در ســطح ملــی و از ســوی رئیــس کل بانــک 

اقتصــادی و کالن در حــال  مرکــزی گفتمــان 
شــکل گیری اســت کــه می توانــد زمینــه تحقق 
این موضوع را با شتاب بیشتری فراهم سازد.
فرهنــگ  توســعه  گفــت:  شــیخ زاده 
اعتبارســنجی در نظــام بانکــی و هموارســازی 
زمینــه قانونــی و زیرســاختی آن بســیار مهــم 
اســت کــه بانــک توســعه تعــاون نیــز آمــاده 
پیشــبرد اعتبارســنجی در مشــتریان بانــک به 

ویژه تعاونگران است.

حــوزه  در  ســرمایه گذار  شــرکت های  جملــه  از  میدکــو 
صنعت و معدن به شــمار می رود و در بازار ســرمایه هم گروه 
شــرکت هایی همچــون تاصیکــو اســت. در بررســی صورت های 
مالــی میدکــو آن چــه بیــش از همــه بــه چشــم می آیــد، حجــم 
ســنگین بدهی هــای جــاری و نســبت بدهــی بســیار نامطلــوب 
اســت. در حالــی کــه بــازده دارایــی صنعــت 0.49 اســت، ایــن 

نسبت در میدکو در محدوده پایین تر و برابر با 0.27 است.

گرد و خاک صنعت در چشم میدکو
بــه  بــر اســاس صورت هــای مالــی دوره ۶ ماهــه منتهــی 
شهریور سال ۱400، این شرکت بالغ بر یک هزار و ۲۲ میلیارد 
تومان بدهی جاری دارد؛  اما در مقابل فقط 3۶۶میلیارد تومان 
دارایی جاری ثبت شــده اســت! نکته جالب توجه این اســت که 
حجــم قابــل توجهی از بدهی های جاری مربوط به پرداختی های 
تجــاری اســت؛ ایــن در حالــی اســت کــه بــا توجــه بــه ماهیــت 
ســرمایه گذار بــودن شــرکت، این حجــم از پرداختی هــای تجاری 
جالــب توجــه اســت. در حالــی کــه تاصیکــو نه تنهــا هیچ بدهی 

تجاری ندارد بلکه نسبت بدهی کمتر از یک دارد. 
عــالوه بر این که نســبت ســود قبــل از مالیات به دارایی 
در ســطح کمتــری نســبت به ســایر شــرکت های همگــروه قرار 
دارد، بازده حقوق صاحبان سهام میدکو 0.3۱ است و میزان 
گفــت  بایــد  بنابرایــن،  0.۸5 می رســد؛  بــه  بازدهــی صنعــت 
میدکــو از ســاختار دارایــی مطلوبــی برخــوردار نیســت و نیــاز 

به اصالح دارد.

صنعتمیدکونسبت مالی

0.۲70.49بازده دارایی ها

0.3۱0.۸5بازده حقوق صاحبان سهام

نسبت سود قبل از مالیات 
0.۲90.50به دارایی

یک سبد یک تخم مرغ 
ایــن شــرکت تنهــا در ۱۲ شــرکت ســرمایه گذاری کــرده کــه 
تمــام آنهــا خارج از بورس هســتند؛ به ایــن ترتیب چرایی اینکه 
میدکــو هیــچ اعتقــادی بــه بازار ســرمایه کشــور نــدارد خود یک 

سئوال جدی است! در روزگاری که بازار سهام به عنوان یکی از 
بازارهای مهم جهان و کشور شناخته می شود و تمام بنگاه های 
اقتصــادی از کوچــک تــا بــزرگ در صف عرضه اولیه قــرار دارند، 
عدم ورود شرکت های تابعه میدکو به بورس در نوع خود جالب 
توجــه اســت! این که هلدینــگ میدکو شــرکت های زیرمجموعه 
خــود را راهــی بــازار ســرمایه نکــرده یک طرف داســتان اســت و 
ســمت دیگر، عدم ســرمایه گذاری در ســهام ســایر شــرکت های 
حاضر در بورس اســت. این شــرکت حتی یک ســهم هم از بازار 
سهام در پرتفوی خود ندارد و بازار سرمایه کشور جایگاهی در 

استراتژی های میدکو ندارد.
ختــم  جــا  همیــن  بــه  ســرمایه گذاری ها  در  تــوازن  عــدم 
نمی شــود؛ چــرا کــه اغلــب بــار ســرمایه گذاری ها بــر دوش ســه 
شــرکت فــوالد زرنــد ایرانیــان، فــوالد بوتیــای ایرانیــان و فــوالد 
سیرجان ایرانیان است. در واقع، تمام تخم مرغ های خود را در 
یک ســبد فوالدی کوچک گذاشــته و ریســک سرمایه گذاری های 
خــود را بــاال بــرده اســت. بــه عبارتی، تمــام امید میدکــو به این 
است که حال صنعت فوالد کشور همیشه خوب باشد، در غیر 

این صورت باید کاسه چه کنم دست خود بگیرد.

خسارت سهامداران از حراج حق تقدم
میدکــو چنــدی پیــش دســت بــه افزایش ســرمایه اندک 
33 درصــدی از محــل نه چندان جذاب برای ســرمایه گذاران 
و ســهامداران زد کــه در نهایــت پــس از گذشــت 4 مــاه از 
حــق  مدیــره شــرکت،  در هیــات  افزایــش ســرمایه  تصویــب 
تقدم هــای اســتفاده نشــده بــه حــراج گذاشــته شــد. به این 
ترتیــب، کســانی کــه در افزایــش ســرمایه شــرکت نکردند به 
ازای هــر حــق تقــدم مبلــغ 4۲50 تومان عایدشــان شــد؛ در 

حالــی کــه اگر همین ســهامداران حــق تقدم خود را حتی در 
آخریــن روز اســتفاده از حــق تقــدم به فروش می رســاندند، 

مبلغ بیشــتری عایدشــان می شد.

بــه عبارتــی، حــراج حــق تقدم هــا توســط شــرکت بــه ضرر 
ســهامداران تمــام شــد و اگــر خــود اقــدام بــه فــروش می کردند 

عایدی بیشتری نصیبشان می شد.
نیــم نگاهــی بــه روند حرکتی ســهم نشــان می دهــد که در 
یک ماه گذشــته هیچ بازدهی عاید ســهامداران خود نکرده، در 
حالی که شــاخص صنعت رشــد حدود 7 درصدی در این مدت 

داشته است.

سبد میدکو خالی از بورس

رئیس ســازمان بورس با مثبت ارزیابی 
کــردن موضــوع تحقیــق و تفحــص مجلس از 
بــازار ســرمایه معتقــد اســت کــه نظــارت در 
بــورس بــا ۶0میلیون ســهامدار نیازمند تغییر 

است.
مجیــد عشــقی در گفت وگو با خبرگزاری 
خانــه ملــت، بخشــی از ناپایداری بــازار بورس 
را مربوط به تصمیماتی دانســت که در ســطح 
کالن و بــدون توجــه بــه اقتضائــات و اصــول 

حاکم بر بازار سرمایه اتخاذ می شود. 
او افــزود: ایــن موضــوع دیگــر در اختیــار 
ضــروری  لــذا  و  نیســت  بــورس  ســازمان 
در  بــورس  ســازمان  نظــرات  اخــذ  بــا  اســت 
تصمیم گیری هــا، منافع حدود ۶0 میلیون نفر 

سهامدار نیز لحاظ شود.
عشــقی در پاســخ بــه برخــی انتقــادات 
دربــاره اینکــه چرا بازار بــورس با یک مصاحبه 
یــا توئیــت کامال بهم می ریــزد، اظهار کرد: این 
موضوع لزوما ایراد نیســت بلکه در تمام دنیا 
نیــز ایــن موضــوع وجــود دارد. ماننــد همیــن 
رمزارزهــا  بــازار  کــه  گذشــته(  )هفتــه  هفتــه 
مــورد  در  چیــن  ســوی  از  مطلبــی  بیــان  بــا 

بیت کوین ها بالفاصله بهم ریخت.

تحقیق و تفحص از بازار 
 بورس کمک به برخورد

با متخلفان احتمالی
عشقی با تاکید براینکه بازار سرمایه ذاتا 
یک بازار ریســکی است وسود آن تضمین شده 
نیســت، افزود: بازدهی بلند مدت بازار بورس 

مشکلی ندارد و روندآن مثبت است.
رئیس ســازمان بورس تاکید کرد: ســیل 
نقدینگــی ورودی بــه بــازار در ســال گذشــته 
تخریب هایی را به همراه داشت که البته باید 
در آن زمــان کنترل می شــد و اگر تخلف هایی 
در آن دوره صورت گرفته اســت باید بررســی 
و برخــورد شــود. اکنــون نیــز بحــث تحقیــق و 
تفحــص از بــازار ســرمایه در مجلــس مصــوب 
شــده اســت که می تواند در این زمینه بســیار 

کمک کننده باشد.
او بــا بیــان اینکــه وظیفــه ذاتی ســازمان 
بــورس حمایــت از ســهامداران خُرد و درشــت 
اســت، بیــان کــرد: بــرای عمــل به ایــن وظیفه 
بایــد دو کار اصلــی نظارت بر عملکرد ناشــران 
و ســالمت معامالت انجام شــود که اکنون در 

دستور کار ما قرار دارد.
بــر  نظــارت  بحــث  تعریــف  در  عشــقی 
ناشــران تصریــح کــرد: فعالیــت شــرکت های 
پذیرفته شده در بازار بورس و منتشرکنندگان 
اوراق تامین مالی و سهام در بورس باید کامال 
شــفاف شــود و در این راســتا ســازمان بورس 
بــه شــرکت ها اعــالم کــرد، بایــد صورت هــای 
مالــی خــود را در موعد مقرر و به طور صحیح 
تحویل دهند و در انتشار اطالعات نیز تخلف 
نکنند و افشــای اطالعات را به صورت کاملتر 

و دقیق تر انجام دهند.
رئیس ســازمان بــورس اظهار کرد: نظارت 
بــر ناشــران تاکنــون بــه درســتی انجــام شــده 
تاکنــون  گذشــته  شــش ماه  آمــار  براســاس  و 
99.5درصــد شــرکت ها گزارش های خــود را در 
موعد مقرر در سامانه کدال بارگذاری کرده اند.

را  بــورس  ســازمان  بعــدی  اولویــت  او 
افزایــش کیفیــت گزارش هــا دانســت و گفت: 
بررســی  حــال  در  بــورس  ســازمان  اکنــون 
موضوع کیفیت گزارش ها اســت به نحوی که 
گزارش های اعالمی حاوی اطالعات معنادار و 
صحیحی برای اتخاذ تصمیم درســت از ســوی 

سهامداران باشد.

بــورس  عشــقی وظیفــه دیگــر ســازمان 
را نظــارت بــر معامــالت برشــمرد و ادامــه داد: 
خصــوص  ایــن  در  مطروحــه  مباحــث  برخــی 
اشــخاص  برخــی  ســوی  از  و  رســانه ها  در 
البتــه  غیرمنصفانــه و برخــالف واقــع اســت. 
می پذیریم که یکسری نقایص در امر نظارتی 
هــم  نقــص  اگرچــه  داشــت  وجــود  بــورس 
نیســت. زیــرا به یکباره بــازاری با وجود ۱00 تا 
۲00هــزار کد فعال ســهامداری بــه ۶0میلیون 
کد ســهامداری رسید که بیشــتر از ۱5میلیون 
نفــر از آنهــا فعــال هســتند و طبعــا باید نحوه 
بــا  بــازار ۲00هــزار نفــری  نــوع نظــارت در  و 
بــازار ۱5میلیــون فعال و 50میلیون ســهامدار 

عدالت متفاوت باشد.
رئیــس ســازمان بــورس تاکیــد کــرد: در 
کنار اصالحات ساختارهای حقوقی و قانونی، 
ســاختار نظارتــی نیــز بایــد بصــورت مســتمر 
اصــالح شــود و مــا عــزم جــدی در خصــوص 
اصــالح و ارتقــاء ســاختار نظارت بــر معامالت 
داریــم. بحــث بســیار مهــم دیگــر در ســازمان 
بورس پاســخگویی به سهامداران و راهنمایی 
آنهــا و ارتقــای ســواد رســانه ای اســت کــه در 

دستور کار قرار دارد.

بــه گفتــه رئیــس کمیســیون اقتصــادی 
قانــون  اجــرای  عملکــرد  نتیجــه  مجلــس، 
ممنوعیت بنگاه داری بانک ها وضع مطلوبی 
را نشان نمی دهد و چسبندگی نظام بانکی 
بــه دارا بــودن بنگاه هــای اقتصــادی کمافــی 

سابق ادامه دارد.
محمدرضــا پــور ابراهیمی دربــاره قانون 
ممنوعیــت بنگاه داری بانک ها به بازار گفت: 
طبــق قانــون بانک هــا مکلــف بودنــد کــه بــر 
اســاس یک برنامــه زمانبندی شــده به تدریج 
خــارج  اقتصــادی  حــوزه  در  بنــگاه داری  از 
شــوند، یعنی هم منابع شــان آزاد شود و هم 
بتواننــد تســهیالت جدیــدی را بدهنــد البتــه 
اساســاً مســئولیت بانک هــا اداره بنگاه هــای 
اقتصادی نیست چراکه اگر قرار بود بانک ها 
بنگاه داری کنند عمال اولویت شــان بنگاه های 

خودشــان می شــد و هیچ بانکی در این وضع 
تسهیالت به خارج از بنگاه های خود نمی  داد 
و البتــه ایــن بحــث بــه طــور کل بــا اهــداف 

تشکیل نظام بانکی کشور مغایر است.
طــول  در  کــه  چیــزی  آن  افــزود:  او 
شــود  عملیاتــی  بــود  قــرار  اخیــر  ســال های 
جرائمــی بــود کــه مــا در قوانیــن و در بخــش 

حوزه مالیاتی برای آنها در نظر گرفتیم.
روش  دو  کــرد:  اظهــار  پورابراهیمــی 
در ایــن حــوزه وجــود داشــت و آن ایــن بــود 
کــه برخــی از حوزه هــای نظــام بانکــی اقــدام 
کردنــد امــا بــه دالیل مختلــف و بــازار امکان 
عرضه شــان نبــود بــا این حال طبق گزارشــی 
کــه مــا داریــم نتیجــه عملکــرد اجــرای ایــن 
نمی دهــد  نشــان  را  مطلوبــی  وضــع  قانــون 
بــودن  دارا  بــه  بانکــی  نظــام  و چســبندگی 

بنگاه های اقتصادی متاســفانه کمافی سابق 
ادامه دارد.

او ادامه داد: البته با خبر شدیم که در 
دولت ســیزدهم اقدامات خاصی در دســتور 
کار قــرار گرفتــه که کمیســیون بــرای اجرایی 
شــدن قانــون حتمــاً مطالبــه جــدی از وزارت 
اقتصــاد و از تیــم اقتصــادی دولــت خواهــد 
داشت لذا آن چیزی که اکنون برای ما حائز 
اهمیت اســت این اســت که در حوزه تملک 
هــم ما تصمیماتی را بگیریم که ما انباشــتی 
از بنگاه هــای متعلــق بــه بانک هــا را بــاز هــم 

نداشته باشیم.
حالــت  یــک  در  اکنــون  افــزود:  او 
بنگاه هــای موجــود داریــم و در حالــت دوم 
هــم بــه محــض اینکــه بانک هــا نمی تواننــد 
در حــوزه پرداخــت تعهدات خودشــان اقدام 

کننــد، طبــق قانون بانک ها مکلف می شــوند 
کــه تملک کنند؛ بنابراین بخشــی از بانک ها 
را  بنگاه هــا  و  امــوال  دارایی هــا،  از  حجمــی 
دارنــد و بــه محض پرداخت نکــردن تعهدات 
بــاز به جمع آنها مجموعه بنگاه های جدیدی 
اضافــه می شــود و ایــن یکــی از چالش هــای 

اصلی ماست.
مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  رئیــس 
تاکیــد کــرد: در ایــن حالت مــا دو اقدام را در 
دســتور کار قرار دادیم یک اینکه بر اســاس 
قانــون مجموعــه ای از بنگاه هــای مربــوط بــه 
بانک هــا هرچه ســریعتر واگذار شــود و دوم 
اضافــه  و  جدیــد  بنگاه هــای  نشــدن  تملــک 
شــدن به حجم بنگاه های قبلی اســت، البته 
این روشــی اســت که قوه قضائیه هم به آن 

ورود کرده است.

رئیس سازمان بورس: نظارت در بورسی با ۶0 میلیون 
سهامدار نیازمند تغییر است

پورابراهیمی: نظام بانکی، بنگاه های اقتصادی را رها نمی کند

تبیین مدل اعتبارسنجی تعاون در بانک توسعه تعاون
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مناقصه دعوت بعمل می آید، جهت دریافت اسنادمناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی 
بصورت  500،000ریال  واریزمبلغ  به  ونسبت  مراجعه   www.setadiran.ir آدرس  به  دولت 
انشعاب  حق  درآمد  وجوه  تمرکز  بنام   4001103104025187 حساب  شماره  به  الکترونیکی 
وسایردرآمدها ازتاریخ 1400/08/30 لغایت 1400/09/03 اقدام ویك نسخه ازاسناد مناقصه را 
دریافت نمایند. با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد 
ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارمی گردد؛ الزم است درصورت عدم عضویت 
قبلی شرکتها درسامانه فوق مراحل ثبت نام درسایت مذکور انجام ونسبت به دریافت گواهی 
امضاء الکترونیکی اقدام نمایند. شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با 
شماره 4-33331700 داخلی2071 ودرخصوص سامانه با داخلی 3000 تماس حاصل فرمایند.

ثبت شماره تلفن،فکس وایمیل ازسوی شرکت کنندگان درسامانه الزامی می باشد.
الزامات : 

1- رله ها می بایست ازکارخانه اصلی شرکت سازنده دراروپاخریداری گردد و حداقل به مدت 
دوسال دارای گارانتی و به مدت10سال خدمات پس ازفروش باشند.

2- ارائه مستندات سابقه فروش رله فوق الذکر به یکی از شرکتهای برق منطقه ای و گواهی 
رضایتمندی خریدار الزامی می باشد.

  configurationوsetting3- درقیمت ارائه شده توسط تأمین کننده بایستی قیمت نرم افزار

اردرکــــد با  آن  به  مربــــوط  الیسنس  همراه  به  آنـــها  با  مرتبط  افزارهای  ونرم   )Digsi4(  رله 

0AA00-7XS5402 وکابل ارتباطی به کامپیوتربرای هررله به همراه مبدل سریال به USB برای 
هرکدام ازکابلها نیز درنظر گرفته شود.

به  آن  وتست  بندی  وپیکره  وتنظیم  رله  کاربا  آموزشی  دوره  برگزاری  به  4-پیمانکارموظف 
کارشناسان رلیاژبرق منطقه ای هرمزگان به میزان32ساعت می باشد.

5-دارا بودن کاتالوگ و CD اطالعاتی کامل
توضیحات : 

به صورت  باید  كه  است  ریال  کار 1،372،201،740  ارجاع  درفرآیند  شركت  تضمین  1.مبلغ 
ضمانتنامه معتبربانكی و یا واریز نقدی به نفع خریدار درروز برگزاری مناقصه تسلیم گردد.

2.دستگاه نظارت : معاونت بهره برداری/اموررلیاژ شركت سهامی برق منطقه ای هرمزگان 
می باشد.شركتهای متقاضی می توانند درخصوص سؤاالت فنی خود با آقای مهندس زارعی 

باشماره 4تا33331700-076 داخلی 2195تماس حاصل فرمایند.
3.حداكثرمهلت تحویل اسناد به دبیرخانه این شركت تا ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 1400/09/16 

وبازگشایی پاكات رأس ساعت 10 صبح همان روزدرمحل امورتداركات وقراردادها می باشد.
5.به پیشنهادات مشروط مبهم مخدوش وفاقد سپرده وپیشنهاداتی كه بعدازموعدمقرربه 

دبیرخانه این شركت ارسال گرددمطلقاً ترتیب اثرداده نخواهدشد.
6.آگهی ما درسامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام/پروفایل تأمین کننده/مناقصه گر ، 

قابل مشاهده می باشد.

 روابط عمومی شركت سهامی برق منطقه ای هرمزگان

شناسه آگهی : 1222572

شركت سهامی برق منطقه ای هرمزگان
ت دوم(آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره  1400-32

) نوب

شركت سهامی برق منطقه ای 
هرمزگان

فوالد اکسین خوزستان
 فوالد پاک

از آنجاکه فوالد اکسین خوزستان با استفاده 
از تکنولوژی روز دنیا از تجهیزات بروزی در زمینه 
تولیــدات محصــوالت فــوالدی برخوردار اســت، به 
همین دلیل در رده صنایع سبز به شمار می رود.
به گزارش معدن نیوز، این شرکت عالوه بر این 
پس از طی طول عمر و مستعمل شدن نیز قابلیت 
بازیافت و بکارگیری مجدد در فرایندهای تولیدی و 

عمرانی را دارا هستند.
اکســین  فــوالد  شــرکت  فرایندهــای  کلیــه 
خوزســتان حسب الزامات ســازمان حفاظت محیط 
سیســتم  اســتاندارد  جدیــد  ویرایــش  و  زیســت 
مدیریت محیط زیســت )ISO14001:2015( از قبیل 
محیطــی،  زیســت  صــوت  هــا،  دودکــش  خروجــی 
پســاب، پســماند، تحــت پایــش برنامــه ای بصــورت 

منظم در حال کنترل می باشند.
بنابرایــن موضــوع حفاظــت محیــط زیســت از 
اهم اهداف متعالی شــده در شــرکت فوالد اکسین 
ایــن خصــوص  در  خوزســتان محســوب می گــردد. 
مدیریــت HSE نیــز مولفه طرح ریــزی، اجرا، کنترل 
عملیــات و فعالیــت هــای ســازمان را )بــر اســاس 
چرخــه PDCA( مطابــق الزامــات زیســت محیطــی 

جاری سازی نموده است.

 اعالم حمایت شرکت توانیر 
از شرکت های دانش بنیان

شــرکت توانیــر بــا دعــوت از همــه شــرکت های 
دانش بنیــان فعــال در زمینــه بهینه ســازی و مدیریت 
مصرف انرژی برای ارائه طرح های خطرپذیر، نسبت 

به حمایت از آنان اعالم آمادگی کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، 
بــر اســاس قانــون بودجــه ســال 1400، وزارت نیــرو 
مکلف است بخشی از منابع حاصل از افزایش بهای 
برق برخی از صنایع بزرگ را تا سقف 1۳ هزار میلیارد 
ریال صرف اعطای تسهیالت خطرپذیر به شرکت های 
دانش بنیان صنعت برق و شرکت های فعال در حوزه 

اصالح الگوی مصرف انرژی نماید.
با توجه به این تکلیف قانونی، دبیرخانه کارگروه 
راهبــری مصــارف بنــد »ز« تبصره 15 قانــون بودجه 
ســال 1400 کــه بــا دســتور مدیرعامل شــرکت توانیر 
در پژوهشــگاه نیرو آغاز به کار کرده، از شــرکت های 
مصــرف  مدیریــت  و  بهینه ســازی  زمینــه  در  فعــال 
انــرژی الکتریکی و شــرکت های دانش بنیان در کلیه 
زمینه هــای مرتبــط صنعــت بــرق دعوت بــه همکاری 
کــرده و بــرای حمایــت از آنــان اعــالم آمادگــی کــرده 
است.این گزارش می افزاید: این شرکت ها می توانند 
جهت اخذ تسهیالت، طرح ها و پروژه های خود را از 
طریق لینک های اعالم شده به دبیرخانه ارائه کنند.
شــرکت های عالقه منــد تــا ۷ آذر مــاه فرصــت دارنــد 
نخستین سری طرح ها و پروژه های خود را برای اخذ 
تســهیالت از منابع شــرکت توانیر در سامانه مذکور 

بارگذاری کنند.

امضای 49 تفاهم نامه بین 
استارتاپ ها و شرکت های 

بزرگ معدنی و صنایع 
معدنی

در ســومین جشــنواره ایده هــای ارزش آفریــن 
معدن و صنایع معدنی )اینوماین( ، 49 تفاهم  نامه 
بین استارتاپ ها، نوآوران، شرکت های دانش  بنیان 

و شرکت های بزرگ و صنعتی امضا شد.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، امید اصغری با 
بیان این مطلب گفت : در طول سه روز برگزاری جشنواره 
اینوماین ۳ بخش ارائه نیازهای فناورانه معادن، مجتمع ها 
و شــرکت های بــزرگ حــوزه معــدن و صنایــع معدنــی، 
 8 نشســت و درنتیجــه، 6۳ جلســه بــی تو بی تشــکیل 

شد.
وی افزود : تفاهم  نامه های امضا شــده توســط 
دبیرحانه دائمی جشنواره در طول سال پیگیری می 
شــود. موسســه یونیــدرو هم با هــدف حفظ و تداوم 
ایــن فعالیت همچون پیش از برگزاری جشــنواره، با 
برگزاری وبینارهای تخصصی با عنوان معدنیار تالش 
خواهد کرد طرف های عرضه و تقاضای فناوری را در 

ایــن حوزه به هم نزدیک کند.
رئیس ســومین جشــنواره اینوماین با اشــاره به 
شناســایی ۳60 شــرکت دانش بنیــان دارای ظرفیت 
فعالیــت در حــوزه معــدن و صنایــع معدنــی تصریــح 
کــرد: در بخــش نمایشــگاه این جشــنواره، موسســه 
یونیــدرو بــا پایش حدود 6000 شــرکت دانش  بنیانِ 
ثبت شــده در کشــور، نســبت به شناســایی شــرکت 

های مذکور اقدام کرد.
وی ادامــه داد : همچنیــن، از میان شــرکت های 
فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی کشــور، ۳50 
شــرکت فعــال در حــوزه معــدن و صنایــع معدنــی 
شناســایی شــدند تــا بتوانیــم بــا کمــک آنها، نســبت 
به توســعه اکوسیســتم دانش  بنیان معدن و صنایع 

معدنی کشور اقدام کنیم.

مدیرعامــل گــروه خودروســازی ســایپا خبر 
داد، بــه زودی خودروهــای جدید آریا وشــاهین 
و  رســید  خواهــد  انبــوه  تولیــد  بــه  اتوماتیــک 
همچنیــن اطلــس بــه عنــوان جایگزیــن تیبــا و 

ساینا، وارد بازار می شود.
به گزارش ســایپانیوز، ســید جواد سلیمانی 
در همایش تجلیل از نمایندگی های برتر ســایپا 
بــا بیــان اینكه به واســطه تحریم هــای ظالمانه و 
ســختی كــه بــه كشــورمان تحمیل شــد، شــركای 
خارجی ایران را ترك كردند و تعهدات باقی مانده 
موجب نارضایتی مردم شد، تصریح كرد: در سال 
۹۷ صنعــت خودروســازی بــا چالــش هایی جدی 
مواجه شد و به دلیل كاهش روند تولید خودرو 
شاهد تجمعات اعتراضی زیادی نسبت به تاخیر 

در تحویل خودروها بودیم.
صنعــت  مشــكالت  اینكــه  بــر  تاكیــد  بــا  وی 
خــودرو با همكاری مهندســان ایرانی، شــرکت های 
قطعه ســازی داخلــی و كارگــران خطــوط تولیــد بــه 
حداقــل رســیده، افــزود: بــا وجود فــراز و فرودهای 
فــراوان، اكنــون بایــد بــه ســمتی حركــت كنیــم كــه 
ضمن افزایش تولید و ارتقاء كیفیت خودرو، بیش 

از گذشته رضایت مشتریان را به دست آوریم.
مدیرعامــل گــروه خودروســازی ســایپا درباره 
مشــكالت  جبــران  و  مجموعــه  ایــن  آتــی  برنامــه 
گذشــته، خاطرنشــان كرد: وظیفه ما این است كه 
محصــوالت جدیــد، بــا كیفیــت و بــا فنــاوری باالتر 
تولید و عرضه كنیم، در این میان از نمایندگی های 
رســمی مجموعــه ســایپا می خواهیــم كــه در ایــن 
مسیر همكاری و همراهی داشته باشند تا بتوانیم 

بهترین خدمات را به مشتریان ارایه کنیم.
وی بــا بیــان اینکــه ســایپا در دهــه ۷0 بــا 
تولیــد خــود داشــت،  كــه در ســبد  محصوالتــی 
خودروســاز برتــری بــود، افــزود: برای رســیدن به 
دوران اوج، نیازمنــد آن هســتیم كــه محصــوالت 

بــه روز تولیــد كنیــم. طــی حــدود 25  جدیــد و 
ســالی كــه پرایــد تولیــد داشــت، بــه دلیــل عــدم 
و  جدیدتــر  محصــوالت  در  ســرمایه گذاری 
اقتصــادی، برنــد گروه خودروســازی ســایپا لطمه 
دیــد و در برهــه ای پرایــد مظهــر ناتوانــی صنعت 
خودرو شــده بود که ما با یک تصمیم درســت به 

تولید آن پایان دادیم.

ســلیمانی اظهار داشت: گروه خودروسازی 
ســایپا بــا تولید محصوالت بــه روز، ارائه خدمات 
نویــن و ارتقــاء كیفیــت، باید به نحــوی عمل كند 
كه تفكر گذشــته جامعه نســبت به این مجموعه 
زدوده شود و مردم به این نتیجه برسند كه سایپا 
بسیار پیشرفت كرده و در توسعه صنعت خودرو 

پیشگام است.

وی تصریح كرد: برای آنكه مردم به این باور 
برســند كه ســایپا، نســبت به گذشــته پیشــرفت 
كــه  دارد  ضــرورت  اســت،  داشــته  محسوســی 
نمایندگی ها نیز در ارایه خدمات بهتر، باکیفیت 

باالتر و مناسب تر برنامه ریزی كنند.
وی افزود: بیش از 15 ماه است كه خودروی 
پرایــد از گردونــه تولیــد خارج شــده ولــی كماكان 

برخی ها می گویند كه سایپا، پراید تولید می كند، 
لذا نیاز اســت كه تمام بخش ها به صورت ویژه 
كار كننــد تــا ایــن پیــام به جامعه برســد كه گروه 
خودروســازی ســایپا از پرایــد عبور کــرده و دوران 

سایپای نوین آغاز شده است.
ســلیمانی دربــاره خــودروی شــاهین كــه از 
زمســتان ســال ۹۹ وارد بازار خودرو شده است، 
اظهار داشــت: یكــی از موضوعاتی كه همواره در 
طراحی و تولید این خودرو مورد تاكید قرار گرفت، 
اســتحكام و ایمنــی آن بــود، مــا بایــد بــه گونه ای 
عمل كنیم كه مردم و مشتریان وفادار ما بدانند 
 كــه محصــوالت كیفــی در ایــن مجموعــه تولیــد 

می شود.
عرضه 9 محصول جدید طی سه سال آینده

وی افزود: گروه خودروســازی سایپا در سه 
ســال آینــده، ۹ محصــول جدیــد خواهد داشــت، 
این محصوالت با تكنولوژی های روز خواهد بود 
و با افتخار باید بگویم كه مانند خودرو شــاهین 
تمام مراحل طراحی، تولید و ساخت قطعات آن 

در داخل كشور انجام می شوند.
بــا  ســایپا  خودروســازی  گــروه  مدیرعامــل 
تاكیــد بــر اینكــه به زودی كــراس اوور آریا و هاچ 
بك اطلس این مجموعه وارد بازار خواهند شد، 
افزود: عرضه و توسعه محصول جدید در شرایط 
تحریم به خصوص اوایل تحریم بســیار سخت و 
دشوار بود اما خوشبختانه تولید خودروی شاهین 
نشان داد كه این مجموعه و صنعت قطعه سازی 
بــه حــدی از بلوغ رســیده كه می تواند در مســیر 

خوداتكایی گام بردارد.
ســلیمانی بــا بیــان اینكــه دولــت ســیزدهم 
حامی تولید و صنعت است، اظهار داشت: بسیار 
خوشــحال هستیم از اینكه وزارت صمت، صدای 
تولیدكنندگان را می شنود و برای حل مشكالت 

حوزه های مختلف در حال برنامه ریزی است.

مدیر سرمایه گذاری ایمیدور معتقد است، 
 ذوب آهــن اصفهــان شــرایط جدیــدی را تجربــه

می کند و بعد از ســال ها زیان دهی از شــرایط 
قبلی خارج شده است .

بــه گــزارش معــدن نیــوز، امیــر صبــاغ مدیر 
اقتصــادی و توســعه ســرمایه گــذاری ایمیــدرو در 
گفتگــو بــا خبرنــگار ذوب 24 تحــول ذوب آهــن 
اصفهان در تولید و سودآوری را چشمگیر دانست 
و گفــت: وزارت صنایــع هــم بــا ایــن که ســهامدار 
نیســت امــا حمایــت بنگاهی و همچنیــن حمایت 
در سیاستگذاری را از این مجتمع عظیم صنعتی 
در دستور کار قرار داده و به شیوه های مختلف 
سعی می شود در تامین سنگ آهن، این شرکت 
با مشکل مواجه نشود . البته مشکل سنگ آهن 
وجود دارد و بنابراین کشــور باید زیرســاخت های 
الزم بــرای وارد کــردن ســنگ آهن را تســهیل کند 
و بــا عرضــه تلفیقــی، قیمــت هــم کنتــرل شــود. 
 اگــر محدودیــت هــای بیــن المللــی کاهــش یابد،

مــی توانیــم به زنجیــره ارزش جهانی ســنگ آهن 
وصل شــویم تا بتوانیم مواد مورد نیاز ذوب آهن 

و سایر صنایع را تامین کنیم.

مدیــر اقتصــادی و توســعه ســرمایه گــذاری 
ایمیــدرو گفــت: وضعیــت ذوب آهــن بــه لحــاظ 
صــورت هــای مالــی و تولیــد بهبود یافته اســت و 
طرح های پایین دســتی خوب و با ارزش افزوده 
باعــث  بــه زودی  کــه  مــی کنــد  پیگیــری  را  بــاال 
اتفاقــات بهتــری در ایــن شــرکت خواهــد شــد و 

مزیت ویژه ای برای آن ایجاد می کند .
وی افزود: تولید ریل کار بســیار بزرگی بود 
که ذوب آهن اصفهان انجام داد. نیاز کشــور به 
توســعه حمــل و نقــل ریلی در آینده بســیار زیاد 
اســت و ســرمایه گذاری در این زمینه و تلفیق با 
فنــاوری باعــث می شــود این شــرکت بتواند نیاز 

کشور به ریل را همچنان تامین کند.
صباغ از تحول جدید در صنعت فوالد کشور 
خبر داد و گفت: در آینده نزدیک شــاهد از بین 
رفتن رقابت ناعادالنه کنونی بین کوره بلندی ها 

و شیوه تولید قوس الکتریکی خواهیم بود.
وی افزود: بخش عمده ای از صنعت فوالد 
از مزیت تامین گاز با قیمت ارزان برخوردار بوده 
و لذا توسعه خود را بر این اساس انجام داد اما 
رشــد آن متناســب با رشد زیرساخت های کشور 

نبود . هم اکنون کشــور دیگر قادر به تامین گاز 
ارزان برای فوالدسازان نیست و راه کار دولت در 
این زمینه همان راهکاری است که برای صنعت 

برق در حال نهایی شدن است .
صباغ با اشاره به این که صنعت برق برای 
پشــتیبانی از صنعت فوالد باید اقتصادی شــود، 
اظهار داشــت: در واقع باید ســرمایه گذار بخش 
خصوصــی در ایــن بخــش ورود کنــد و لذا قیمت 
برق به گونه ای باید اصالح شود که از آن حاشیه 
دستوری خارج شده و با روشی مثل بورس عرضه 
شود و صنایع از آن طریق برق مورد نیاز خود را 
تهیــه کننــد . بــرای گاز هــم این اتفــاق می افتد و 
صنایع باید گاز خود را از همین طریق تهیه کنند 

که فضای رقابتی و شفاف است .
وی، کسری عرضه گاز و برق برای صنایع از 
سوی دولت را یادآور شد و گفت : دولت برای حل 
این مشکل باید صنایع باالدستی مثل گاز و برق 
را افتصادی کند تا قادر به تامین انرژی مورد نیاز 
صنایع پایین دستی باشند . صنعت گاز ما برای 
اینکه قادر به تامین گاز مورد نیاز صنایع فوالدی ، 
پتروشیمی ها و ... در بلند مدت باشند نیاز به 80 

میلیارد دالر سرمایه گذاری دارد و لذا باید قیمت 
گاز به گونه ای تعیین شود که برای سرمایه گذار 
جذاب باشــد . قیمت گاز در آینده با االن بســیار 
متفاوت اســت و شاید شکاف قیمتی آن با زغال 
سنگ کاهش می یابد و کوره بلندی ها در واقع 
خواهند توانست مثل سایر کشورهای دنیا رقابت 
عادالنه تری با سایر فوالدسازان داشته باشند.

مدیــر اقتصــادی و توســعه ســرمایه گــذاری 
ایمیــدرو افزود: اگر ایــن اقدامات صورت نگیرد ، 
با بحران مواجه خواهیم شد و شاید فوالدسازها 
حدود 8 یا ۹ ماه با کمبود برق و گاز مواجه بشوند 
. دولــت کــه قادر بــه تامین ایــن 80 میلیارد دالر 
نیست و مشخصاً صنایع فوالدی که توانایی الزم 
را دارنــد بایــد این ســرمایه گذاری هــای را تکمیل 
کننــد تــا تامین انرژی آنهــا در بلند مدت تضمین 

شود. 
وی گفت: در آینده شــاهد خواهیم بود که 
رقابتــی کــه اکنون در صنایع فوالدی برای ســنگ 
آهــن وجــود دارد در حمــل و نقل ، زیرســاخت و 

انرژی هم ایجاد می شود.
صبــاغ، مشــکل تامیــن ســنگ آهــن بــرای 

فوالدســازان را مهــم دانســت و گفــت : برای حل 
بحران ســنگ آهن باید به ســمت واردات برویم 
که می توان از مدل تلفیقی استفاده کرد و دولت 
با شرکت های بزرگ مذاکره خواهد کرد تا واردات 
ســنگ آهن انجام دهند و با ســنگ آهن داخلی 
بــه صورت تلفیقی تعیین قیمت می شــود بدین 
ترتیب هم بازار تامین می شــود و هم قیمت ها 

کنترل می شود.
وی لــزوم توســه صــادرات را نیز یادآور شــد 
و گفت: دولت صادرات را به شــرط وجود ذخایر 
داخلــی  انبارهــای  موجــودی  و  داخلــی  مطمئــن 
تســهیل مــی کنــد بدیــن ترتیــب در بــازار داخلــی 

اطمینان الزم را خواهیم داشت.
مدیــر اقتصــادی و توســعه ســرمایه گــذاری 
ایمیدرو گفت: اگر طرح مسکن ملی اجرایی شود 
شــاید وارد کننده فوالد هم خواهیم شد چون با 
تقاضای بســیار زیادی مواجه خواهیم شــد . هم 
اکنون طرح مسکن ملی با استقبال مردم مواجه 
شــده است و صنایع باالدستی هم استقبال می 
کنند چون استفاده از محصوالت در داخل کشور 
اشتغال زاست و مزایای بسیاری برای کشور دارد.

بــه روزرســانی ســطح دانــش باغــداران دامغــان، 
حرکت از باغداری سنتی به باغداری نوین و آموزش به 
افراد عالقه مند به باغداری، از اهداف اصلی جشــنواره 

ملی پسته دامغان است.
بــه  گــزارش ایرنــا، رضــا زارع زاده دبیرهشــتمین 
جشنواره ملی پسته ایران در مراسم افتتاح این  جشنواره 
به 45 روز کار فشــرده دبیرخانه جشــنواره اشــاره کرد و 
گفت: با توجه به قرار داشــتن فصل برداشــت پســته در 
ایام  محرم و صفر، توفیق برگزاری جشنواره محقق نشد 
و امروز و فردا با برنامه های شاد و متنوع، علمی، فرهنگی، 

هنــری و گردشــگری ایــن جشــنواره برگزار می شــود. وی 
ادامــه داد: برنامــه های بســیاری برای حضــور در محالت 
و روســتاها و برگزاری برنامه های شــاد برای ایجاد شور و 
نشــاط در شهرســتان دامغان پیش بینی شــده بود که با 
توجه به شرایط قرمز کرونایی برگزاری این دست برنامه ها 
میسر نیست.زارع زاده شکرگزاری از نعمت الهی، معرفی 
جاذبه های دامغان و انجام فعالیت های علمی را از دیگر 
اهداف جشــنواره دانســت و اضافه کرد: ثبت 10 اختراع 
در کمیته علمی جشنواره با همکاری بخش خصوصی و 
دانشگاه ها و پیگیری برای صادرات پسته از مبدا دامغان، 

از دســتاوردهای هفت دوره جشــنواره ملی پســته ایران-
دامغــان اســت.فرماندار دامغــان نیــز در این نشســت به 
جایگاه گردشگری و کشاورزی دامغان اشاره کرد و افزود: 
محصول پسته را بهانه قرار دادیم تا با برگزاری جشنواره 
شکرگزار نعمت های الهی باشیم و در این فرصت، ظرفیت 
های بی شــمار شهرســتان دامغان در زمینه گردشــگری و 
کشاورزی معرفی شود. مهدی بندرآبادی خاطرنشان کرد: 
خداوند نعمت های زیادی را به شهرستان دامغان عرضه 
داشته است و مردمان قانع، متمدن و متدین تالش کردند 
تــا بــا اســتفاده از هوش و ذکاوت، تحــوالت را در منطقه 

ایجاد کنند.نمایشگاه عرضه محصوالت، ادوات و تجهیزات 
بخش کشاورزی با نگاه ویژه به تولید و عرضه محصول 
پسته و صنایع دستی با 15 غرفه از شرکت های داخلی 
و خارجی در مجموعه مرکز همایش های دانشگاه دامغان 
کار خود را آغاز کرد. نمایشگاه امسال به صورت متفاوت با 
حضور شرکت های دانش بنیان، هنرمندان صنایع دستی 
و ابزارآالت کشاورزی نوین برپا شده است. به  گزارش ایرنا، 
جشنواره پسته امسال با توجه به شرایط ناشی از کرونا 
و ضرورت رعایت شیوه نامه های بهداشتی و جلوگیری از 
تجمع هــا بــه مــدت 2 روز، در تاریخ 2۷ و 28 آبان ماه به 

صورت نیمه مجازی برگزار می شود.در مراسم افتتاحیه این 
دوره از جشنواره علی خطیبی معاون اداری مالی و مدیریت 
منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عبدهللا سهرابی 
دســتیار ویژه وزیر امور خارجه حضور داشتند. جشنواره 
پســته ایران-دامغــان از ســال ۹2 کار خــود را آغــاز کــرد. 
دامغان با تولید حدود 45 تا 50 هزار تن پسته در سال 
ارزش افــزوده ای بــه میزان ۳0 هزارمیلیارد ریال دارد.٨0 
درصد پسته تولیدی استان سمنان در دامغان قرار دارد و 
شاه پسند ، اکبری ، کله قوچی، احمد آقایی و عباسعلی از 
مهمترین ارقام پسته تولیدی در شهرستان دامغان است.

شــرکت های فعــال در شــهرک علمــی 
تحقیقاتی اصفهان سال گذشته بالغ بر ۳۷ 

میلیون دالر محصول صادر کردند.
بــه گزارش خبرنــگار مهر، جعفر قیصری 
ظهر پنجشنبه در آئین اختتامیه شانزدهمین 
جشــنواره ملی فن آفرینی شــیخ بهایی اظهار 
داشــت: شــرکت های فعــال در شــهرک علمــی 
تحقیقاتی اصفهان سال گذشته فروش بالغ بر 
۳ هزار و 600 میلیارد تومان محصول را تجربه 
کردند و ۳۷ میلیون دالر صادرات داشتند که 
رقــم قابــل توجهــی اســت اما با افق هــا فاصله 
زیــادی داریــم.وی افــزود: یکــی از برنامه ها در 
این راستا حضور شرکت های فناوری و دانش 
بــزرگ  بنیــان در طرح هــای کالن و صنعتــی 
مانند پاالیشــگاه، مترو و حمل و نقل اســت و 
الزمه آن شــناخت و حمایت مسئوالن شهری 
و اســتانی اســت زیرا شرکت های ما می توانند 
در طرح هــای کالن حضــور یابنــد و فعالیــت 
کنند.رئیس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان 
بــا بیــان اینکه جشــنواره ملــی فن آوری شــیخ 

بهایی، جشنواره ای پر افتخار بوده که 16 دوره 
بــا موفقیــت برگــزار شــده اســت، خاطرنشــان 
کرد: این جشــنواره زمانی شــروع بکار کرد که 
خیلی هــا به موضوع کارآفرینی باور نداشــتند 
و امروز ما مسئولیت سنگینی بر عهده داریم 
زیــرا این نهال 25 ســال حرکــت کرده و اکنون 
به بالندگی رســیده اســت و در بخش هایی از 
کشــور توانســته تأثیــر گــذار باشــد.قیصری با 
بیــان اینکــه وظیفه ما خطیر اســت زیرا زمینه 
توسعه سریع فن آوری ها را باید فراهم کنیم، 
ادامــه داد: تجــاری ســازی و رفــع چالش هــای 
کشور را در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان 
و همچنیــن دو جشــنواره اخیــر فــن آوری، 
محــور فعالیت قــرار داده ایم.وی با اشــاره به 
وجــود 2 هــزار محصــول فــن آورانــه در ایــن 
شــهرک علمی تحقیقاتی، خاطر نشــان کرد: 
در سطح کشور 44 شهرک علمی تحقیقاتی 
وجود دارد اما تعداد کمی از آنها وارد بازار کار 
شــدند که در این زمینه جلب اعتماد جامعه 

و بازار نیاز است.

مدیرعامل سایپا: اطلس؛ جايگزين تيبا و ساينا می شود

ذوب آهن اصفهان با تحول چشمگیر، اتفاقات بهتری پیش رو دارد

ارتقای دانش باغداران دامغان از اهداف اصلی جشنواره ملی پسته است

صادرات ۳۷ میلیون دالری شهرک علمی 
تحقیقاتی اصفهان در سال گذشته

اخبـــــــــــار



اقتصــــــــــاد محلی مدیـریت و   . شنبه . 29 آبان 1400 . سال هجدهم . شماره 4793 .  

مفقودی
بـرگ سـبز سـواری پرایـد تیـپ GTX  بـه رنـگ نقـره ای بشـماره 
انتظامی 91-639ق81 بشماره شاسی F 1412286649102 به 
شماره موتور 2204360  بنام مائده حمیدزاده خیاوی مفقود 
اردبیل شده از درجه اعتبار ساقط می باشد.                       

آگهی تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مانا الگوریتم
ثبت شده به شماره 10896  نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

تصمیمـات مجمـع صنـدوق سـرمایه گذاری مشـترک مانـا الگوریتـم مـورخ 1400/08/08 بـه شـرح 
می باشـد: ذیـل 

"صنـدوق  بـه  غیرتجـاری"  "مؤسسـه  از  شـرکتها  ثبـت  سـامانه  در  صنـدوق  حقوقـی  1-شـخصیت 
سـرمایه گذاری" تغییـر یافـت.2- صورت هـای مالـی صنـدوق بـرای سـال مالـی منتهی بـه 1400/05/23 
تصویب گردید.3- مؤسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس جدید صندوق انتخاب گردید.4-

روزنامـه عصـر اقتصـاد بـه عنـوان روزنامـه کثیراالنتشـار صنـدوق تعییـن گردیـد.
  http://www.mana.fund همچنیـن جهـت اطـالع از مشـروح تصمیمـات مجمع بـه تارنمـای صنـدوق بـه آدرس

مراجعه فرمائید.

آگهي فقدان سند مالكيت
نظـر بـه اینکـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه مسـاحت 3075 متـر مربـع قطعـه 250 تفکیکی به 
شـماره پـالک 83 فرعـی از 323 اصلـی ذیـل صفحـه 73 دفتـر 749 بـه نـام آقـای نوبرعلـی کمـر 
روسـتا سـند مالکیـت بـه شـماره چاپـی 722973 صـادر و تسـلیم شـده اسـت  سـپس مـورد ثبـت 
طبـق سـند قطعـی شـماره 16329 مورخـه 25/3/35 دفترخانـه 18 کـرج بـه اقایـان محمد احسـان 
پور و رضا علی عزت ور بالسویه منتقل گردید که که سه دانگ سهمی شادروان رضا علی عزت 
ور طبق سند انتقال اجرایی 42970 مورخه 1398/7/24 دفتر 3 هشتگرد به غیر منتقل گردید 
سپس آقای محمد احسان پوربه موجب گواهی انحصار وراثت شماره 9509970926400827 
مورخـه 1395/12/23  شـورای حـل اختـالف منطقـه سـه تهـران فـوت نمـوده اند سـپس آقای رضا 
زندیـه بـه موجـب وکالـت نامـه هـای شـماره 37944 و 37945 مورخـه 1400/6/9 دفترخانـه 141 
کرج و 33002 مورخه 1395/9/20 دفترخانه 854 تهران به وکالت وراث حین الفوت شادروان 
آقای محمد احسـان پور ضمن تسـليم دو برگ استشـهاديه تصديق شـده اعالم نموده اسـت كه 
سـند مالكيـت چاپـی پـالک مـورد ثبـت بعلـت سـهل انـگاري مفقـود گرديـده و درخواسـت صـدور 
سـند مالكيـت المثنـي بـه سـه دانـگ سـهمی شـادروان محمـد احسـان پـور نمـوده انـد .لـذا مراتـب 
بـه اسـتناد تبصـره يـك اصالحـي بـه مـاده 120 آييـن نامـه قانونـي ثبـت در يـك نوبت آگهي ميشـود 
تـا چنانچـه كسـي مدعـي وجـود سـند مالكيـت نـزد خـود و يـا انجام معامله نسـبت بـه ملك مذكور 
باشـد از تاريخ انتشـار اين آگهي بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سـند مالكيت به 

ايـن اداره تسـليم تـا وفـق مقـررات عمـل گـردد. م الـف : 662  /11183                                                                                                                                
ایرج نیک بین -  رییس اداره ثبت اسناد و امالک ساوجبالغ                                                                                          

آگهی تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
ثبت شده به شماره 11407 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

مجمع صندوق سـرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشـا الگوریتم مورخ 1400/08/23 تشـکیل گردید. 
مصوبـات مجمـع بـا موضـوع تغییـر مفـاد بنـد )9-3( امیدنامـه صندوق به شـرح ذیل می باشـد:

مبلغ کارمزد مدیر به ساالنه حداکثر 2 درصد )0/02( از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحدهای 
سـرمایه گذاری صندوق هـای سـرمایه گذاری در سـهام و مختلـط تحـت تملـک صنـدوق بـه عـالوه حداکثـر 
0/3درصد )0/003( از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت موضوع بند  )2-2-3( امیدنامه و واحدهای 
سـرمایه گذاری صندوق هـای سـرمایه گذاری در اوراق بهـادار بـا درآمـد ثابـت تحـت تملـک صنـدوق و سـاالنه 
حداکثـر 1 درصـد )0/01( سـود حاصـل از گواهـی سـپردۀ بانکـی و سـپردۀ بانکـی، تـا میـزان نصـاب مجـاز 
سـرمایه گذاری در آن هـا تغییـر یافت.همچنیـن جهـت اطـالع از مشـروح تصمیمـات مجمـع بـه تارنمـای 

صنـدوق بـه آدرسhttps://koosha.fund  مراجعـه فرمائیـد.

آگهی وقت رسیدگی
شـاکی آقـای ساسـان صیـدی فرزنـد هدایـت شـکایتی علیـه متهـم حسـین 
رحیمـی فرزنـد رحیـم بـه اتهـام کالهبـرداری رایانـه ای بـه مبلـغ سـیصد و 
هفتاد هزار تومان که جهت رسـیدگی به شـعبه اول دادیاری شهرسـتان 
باشت واقع در شهرستان باشت ارجاع و به کالسه بایگانی 9901361 و 
شـماره پرونـده 9909987427101299 ثبـت گردیـده کـه وقـت رسـیدگی 
آن در تاریـخ 1400/09/23 سـاعت 10 صبـح تعییـن شـده اسـت بـه علـت 
مجهـول المـکان بـودن متهـم و درخواسـت شـاکی مراتـب یـک نوبـت در 
یکـی از جرایـد کثیراالنتشـار آگهـی مـی شـود تـا متهـم پـس از نشـر آگهـی 
و اطـالع از مفـاد آن بـه دادسـرای مراجعـه و ضمـن اعـالم نشـانی کامـل 
خـود و در وقـت مقـرر فـوق جهـت رسـیدگی حاضـر گردد . در صورت عدم 

حضـور غیابـا رسـیدگی بـه عمـل خواهـد آمـد .
شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان باشت

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
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فرماندار ویژه کاشان: 320 هزار 
جلد عنوان کتاب در کتابخانه های 
عمومی شهرستان در دسترس 

مردم است
علــی اکبــر مرتضایــی در نشســت شــورای فرهنگ 
عمومی شهرســتان کاشــان گفت که به منظور رســیدن 
بــه نتایــج مطلــوب در فرهنــگ عمومی کشــور ضرورت 
دارد در طــول یکســال مهمتریــن برنامه هــای فرهنگــی 
و  زمان بنــدی  مشــخص،  اولویــت  قیــد  بــا  شهرســتان 

پیگیری و نتایج حاصله اطالع رسانی شود.
فرهنــگ  شــورای  رئیــس  نایــب  و  ویــژه  فرمانــدار 
عمومــی شهرســتان کاشــان بــا اشــاره بــه هفتــه کتــاب 
بــاب   21 کاشــان  شهرســتان  در  افــزود:  کتابخوانــی  و 
کتابخانه موجود است که 16 مورد آن دولتی )نهادی( و 

5 مورد آن نیز به صورت مشارکتی است.
مرتضایــی اضافــه کــرد: در کتابخانه هــای عمومــی 
شهرستان کاشان در حدود 320 هزار جلد عنوان کتاب 
برای 13 هزار عضو موجود اســت اما می بایســت به غیر 
از مباحث کمی به ارتقای کیفی خدمات کتاب نیز توجه 
داشــت. نایب رئیس شــورای فرهنگ عمومی شهرستان 
کاشــان ادامه داد: خریــد کتاب های مورد نیاز متقاضی، 
ترجمه آثار خارجی، انتقال و اهدای کتاب از طرف مردم 
و دســتگاه های دولتی به کتابخانه های عمومی، تشویق 
همــگان بــه خصــوص جوانــان و نوجوانــان بــه مطالعــه 
کتاب، برگزاری مســابقات و نقد از جمله مواردی اســت 

که باید در امر کتاب در نظر گرفته شود.
فرمانــدار کاشــان در خصوص جلســات و مصوبات 
شــورای فرهنگ عمومی شهرســتان کاشان تصریح کرد: 
شــورای فرهنــگ عمومــی از ســال 1385 تــا کنــون 55 
جلســه بــا 295 مصوبــه داشــته اســت که از ایــن تعداد 

247 مصوبه آن اجرایی شده است.
بــه گــزارش مرکــز روابــط عمومــی و اطالع رســانی 
فرمانداری ویژه کاشــان؛ گفتنی اســت نشســت شــورای 
فرهنگ عمومی شهرســتان کاشــان به ریاســت حضرت 
آیت الــه ســلیمانی نماینــده ولی فقیــه در منطقه و امام 
جمعه و علی اکبر مرتضایی به عنوان نایب رئیس شورا 
و فرماندار ویژه کاشان تشکیل شد که در این جلسه از 
طــرف ســید محمدرضــا موالی زاده دبیر شــورای فرهنگ 
عمومی کشور لوح تقدیری به پاس زحمات موثر در امر 
خدمــت بــه فرهنگ جامعه و حســن همکاری با شــورای 
فرهنــگ عمومــی اســتان اصفهــان بــه حضــرت آیت الــه 

سلیمانی و همچنین علی اکبر مرتضایی اهدا شد.
در پایــان ایــن نشســت، تصویــری از ســخنرانی و 
حضــور مقــام معظــم رهبری کــه در تاریــخ 1380/8/20 
به شهرســتان کاشــان شــرف یاب شدند از سوی عکاس 
کاشــانی مشــهد اردهال، ســید اکبر شــعبانی رونمایی و 

به دفتر امام جمعه محترم اهدا شد.

 ۵۶2۹ چادر امدادی
بین زلزله زدگان هرمزگانی 

توزیع شد
رئیس جمعیت هالل احمر با اشاره به توزیع ۵۶۲۹ 
دســتگاه چــادر امــدادی در میان زلزلــه زدگان هرمزگانی، 
ارزش اقالم امدادی و زیستی توزیع شده را تاکنون، ۲۵ 

میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان اعالم کرد.
بــه گزارش جمعیــت هالل احمر، دکتر کریم همتی 
در تشــریح اقدامــات انجــام شــده در مناطــق زلزلــه زده 
استان هرمزگان گفت: در مجموع 137 روستا از طریق 
خانه هــای هــالل و دهیاران و همچنیــن حضور تیم های 
ارزیــاب هالل احمــر در مناطــق زلزلــه زده ارزیابی شــدند 
آبــان   در 23  زلزلــه  وقــوع  پایانــی شــب  ســاعات  از  و 
مــاه، اردوگاه امــدادی هالل احمــر برپــا و یکهــزار نفــر در 
ورزشگاه خلیج فارس شهر بندرعباس اسکان اضطراری 
داده شــدند. وی تصریح کرد: همچنین از صبح روز 24 
آبــان، توزیــع بســته های غذایــی میــان زلزلــه زدگان آغاز 
و تاکنــون در تمامــی مناطــق متاثــر از زمیــن لــرزه، اقالم 

زیستی، امدادی و بهداشتی توزیع شده است.
رئیــس جمعیــت هالل احمــر افزود: تــا صبح جمعه 
)28 آبــان (، 5629 دســتگاه چــادر، 794 تختــه موکــت، 
3147 تخته پتو، والور 371 شــعله و 608 بســته غذایی 
در میــان زلزلــه زدگان توزیــع شــده کــه ارزش مجمــوع 
اقــالم توزیــع شــده تاکنــون 25 میلیــارد و 230 میلیــون 
تومــان بــوده اســت. وی همچنیــن از به کارگیــری 538 
نفــر - روز نیــروی عملیاتــی و 232 خــودروی عملیاتــی - 
روز بــرای امدادرســانی بــه زلزلــه زدگان و به کارگیــری دو 
فروند بالگرد امدادی هالل احمر با 6 سورتی پرواز )سه 
ساعت و 45 دقیقه( برای حمل 2500 کیلوگرم اقالم و 

محموله های امدادی خبر داد.
از  حمایــت  و  امدادرســانی  کــرد:  تاکیــد  همتــی 
آالم شــهروندان  برطــرف شــدن  پایــان  تــا  زلزلــه زدگان 
هرمزگانی ادامه دارد. دو زمین لرزه 6.4 و 6.3 ریشتری 
ســاعت 15:37 روز 23 آبــان  و بــه فاصلــه یــک دقیقــه، 

بخش فین در استان هرمزگان را لرزاند.
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دادستان مركز استان فارس 
از نزدیک مسیر پروژه کنترل 

سیالب آب های سطحی 
شیراز را بررسی کرد

و  از حقــوق عامــه  راســتای حفــظ و صیانــت  در 
پیشــگیری از وقوع حوادثی همانند ســیل ســال ۱۳۹۸ 
شــیراز دادســتان عمومی و انقالب مرکز اســتان فارس  
ضمــن بررســی مناطــق و مســیر پــروژه کنتــرل ســیالب 
آب های ســطحی شــیراز ازنزدیک  وضعیت اجرای طرح 
کنترل آب های سطحی مسیل شهرک سعدی شیراز  را 

مورد بازدید قرار داد.
در ایــن بازدیــد میدانــی که معــاون هماهنگی امور 
عمرانــی اســتانداری فــارس، معــاون صیانــت از حقــوق 
عامه دادســتانی شــیراز، مدیران و کارشناســان سازمان 
آب منطقه ای اســتان، اداره کل حفاظت محیط زیســت 
اســتان، شــهرداری شــیراز، اداره کل منابــع طبیعــی و 
آبخیــزداری حضــور داشــتند، ســید مصطفــی بحرینــی 
دادســتان عمومــی و انقــالب مرکز اســتان فــارس ضمن 
ارائــه راهــکار قانونــی جهت تســریع در اجــرای این طرح 
مهــم، دســتورات قضایــی الزم در جهــت اجــرای هرچــه 
ســریعتر و پیگیــری ایــن طــرح در راســتای پیشــگیری از 

حوادث احتمالی در فصل  بارندگی صادر كرد.
بحرینــی دادســتان عمومــی و انقالب مرکز اســتان 
اقدامــات  و  عامــه  حقــوق  حفــظ  خصــوص  در  فــارس 
صورت گرفته از ســوی دادســتانی مرکز اســتان و ســایر 
دادســتان های حوزه های قضایی استان نيز گفت: حفظ 
و حراســت از اراضی ملی و منابع طبیعی و کوتاه کردن 
از  پیشــگیری  ملــی،  عرصه هــای  بــه  متجــاوزان  دســت 
وقــوع حــوادث احتمالی،  اقدامات زیربنایی در راســتای 
گســترش فرهنگ اصیل اســالمی ایرانی، مطالبه گری از 
دستگاه های مختلف و برخورد قانونی و قاطع با مدیران 
و مسئوالنی که با ترک فعل خود زمینه ضرر و زیان به 
جامعــه و بیت المــال را فراهــم نموده و همچنین نظارت 
بــر توزیــع کالهــای اساســی و مــورد نیــاز مــردم برخی از 
اقدامات صورت گرفته از سوی دادستانی شیراز و سایر 
حوزه هــای قضایــی اســتان فــارس اســت کــه بــا جدیــت 

دنبال می شود.
وی تصریــح کــرد: یکی از وظایف مهم دادســتان ها 
در موضوع حقوق عامه، اجرای دقیق مفاد دستورالعمل 
نظــارت و پیگیــری حقــوق عامــه اســت کــه در صــورت 
اجرانشــدن یــا نقــض حقوق عامه یــا قریب الوقوع بودن 
نقض آن نسبت به تذکر یا اخطار به دستگاه اجرایی و 
اتخاذ تدابیر پیشــگیرانه و صدور دستور توقف اقدامات 

و نهایتاً تعقیب کیفری متهمان خواهد پرداخت.
الزم به ذکر است پیش از این نیز در این خصوص 
نشست های مختلفی از سوی  کارگروه حفظ  و صیانت 
از حقــوق عامــه با مدیریت بحرینی دادســتان عمومی و 
انقالب مرکز استان فارس و با حضور برخی از معاونان 
وی و دســتگاه های مجری و متولی امر مربوط به جزیره 
مصنوعــی نهــر اعظم واقع در بلوار شــهیدچمران شــیراز 
و مدیریــت و ســاماندهی فاضــالب شــیراز در رودخانــه 
چنار راهدار و غیره برگزارشــد و از ســوی دادستان مرکز 
اســتان فــارس نیز تذکــرات قانونی الزم نســبت به ترک 
فعل از ســوی مدیران دســتگاه ها و نهادهای متولی امر 

داده شد.

واحد تولید شمش فوالد 
در خرمدره به بهره برداری 

رسید
حجــت هللا عبدالملکــی وزیــر تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی روز پنجشــنبه بــا حضــور در شــهرک صنعتی 
خرمدره یک واحد صنعتی در زمینه تولید انواع شمش 

فوالدی را افتتاح کرد.
بــه گــزارش ایرنــا، وزیــر تعــاون در جریــان دهمین 
ســفر اســتانی رئیــس جمهــوری بــه نمایندگــی از هیــات 

دولت به شهرستان خرمدره سفر کرده است.
عبدالملکــی در ایــن بازدیــد، یک واحــد تولیدی را 
با 2 هزارو 200 مترمربع زیربنا و هفت هزار مترمربع 
مســاحت در زمینه تولید انواع شــمش فوالدی افتتاح 

کرد.
ایــن طــرح در فاز اول بــرای 90 نفر اشــتغال زایی 
دارد و در طرح توسعه خود برای 310 نفر اشتغال زایی 

می کند.
میــزان ســرمایه گــذاری ایــن طــرح، 2 هــزار و 200 
میلیارد ریال است و ظرفیت تولید 100 هزار تن شمش 

فوالدی را در سال دارد.
گفــت:  مراســم  ایــن  در  شــرکت  ایــن  مدیرعامــل 
بــا مشــکل جــدی تامین بــرق مواجــه هســتیم و اگر این 
مشــکل رفع شــود برای اشتغال هزار نفر اقدام خواهیم 
کــرد. رضــا حــق وردی لو گفت: صفر تــا صد این پروژه با 
استفاده از دانش بومی انجام شده است و برای افتتاح 
طــرح توســعه خــود نیــاز بــه هیــچ تســهیالت و ســرمایه 

بانکی نداریم.
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بــر  تاکیــد  بــا  رئیس جمهــوری  مشــاورر 
چابهــار،  فــروگاده  ســاخت  ســریع  پیگیــری 
گفــت کــه اگــر اجــازه فعالیــت در زمین هــای 
وزارت راه را داشــته باشــیم ۳ ســاله مشــکل 

حاشیه نشینی چابهار را حل می کنیم.
بــه گــزارش تســنیم، ســعید محمــد در 
حاشــیه بازدیــد از منطقــه آزاد چابهــار اظهــار 
کــرد:  فعالیت های گســترده ای انجــام دادیم و 
قطعــا اگــر تامیــن مالی بــه موقع انجام شــود 
بهره بــرداری  بــه  ســریع  طرح هــا  از  بســیاری 
می رســد، بحــث فــرودگاه چابهــار بــه ســرعت 
پیگیــری شــد و به زودی مشــکالت پیش روی 

این طرح رفع خواهد شد.
وی افزود: مناطق آزاد در دنیا محبوبیت 
خاصــی دارند و در توســعه تجــارت، صادرات، 
تولید، انتقال فناوری و اشتغال آفرینی نقش 
بی بدیلی را در دنیا بازی می کنند و کشورهای 
بزرگــی را می بینیــم که از طریق همین مناطق 
آزاد توانســتند ارزش افزوده بســیار باالیی را 

ایجاد کنند.
وی با یادآوری این که کشوری مثل چین 
75 درصــد تجارتــش از طریــق منطقه آزاد در 
حــال انجــام اســت، ادامــه داد: کشــورهایی را 
داریــم کــه بــه انــدازه یــک پنجــم منطقــه آزاد 
کــه  توانســتند  امــا  دارنــد  مســاحت  چابهــار 
ظرفیت هایــی را از طریــق تجــارت بین المللــی 
در مناطق آزادشان ایجاد کنند و وضع بسیار 
خوبــی برای مردمشــان فراهم کننــد اما ما در 
ایــران بــه شــاخصه هایی که مد نظرمــان بوده 
هنوز نرسیدیم و کل مناطق آزاد ما که شامل 
هشــت منطقه آزاد فعال اســت و درمجموع، 
2 درصــد از صــادرات کشــور در ایــن مناطــق 
انجــام می شــود کــه بایــد گفــت عــدد بســیار 

پایینی است.

آسیب شناســی  این کــه  بیــان  بــا  وی 
کردیم و نگرانی هایی اســت که باید همه این 
مشــکالت را برطرف و راهبردهای مشــخص و 
الزامــا طــرح تحولــی را در مناطــق آزاد طراحی 
کنیــم، گفــت:   از لحاظ صادراتی، دیپلماســی 
اقتصــادی بــا کشــورهای همســایه، مرزهــای 
زمینــی و هوایــی، شــیالت و صیــادی، صنایــع 
و  و شــیالت  کارهــای کشــاورزی  در  تبدیلــی 
فوالد نشــان می دهد که  ظرفیت های چابهار 
بســیار بــاال اســت، البته مشــکالتی اســت که 

باید برطرف شود تا به پیشرفت برسیم.
دبیــر شــورایعالی مناطــق آزاد گفــت: آن 
چیــزی کــه بــه عنــوان شــاخص هدف گــذاری 
شــده اســت، ســقف یک و نیم میلیارد دالری 
کــه صــادرات بــه کشــورهای همســایه شــرقی 
اســت باید به ســقف پنج میلیارد دالر برسد و 
ایــن یعنــی ایــن که باید تولید را بیشــتر کنیم، 

مشــکل ترانزیــت حل شــود، مشــکل راه آهن 
برطــرف شــود و بایــد ببینیــم در کجاها مزیت 
رقابتی داریم و می شود توسعه صادرات کنیم 
و یک کار همزمان و چند وجهی رقم بخورد تا 

شاهد آن توسعه مدنظر در چابهار باشیم.
محمــد در خصــوص موانع داخلی گفت: 
مشکالت داخلی کمی نداریم، بحث ماده 65 
)چگونگی اداره مناطق آزاد( که نوع حکمرانی 
در مناطــق آزاد را بیــان می کنــد امــروزه دچــار 
چالــش جــدی اســت و تنهــا 30 درصــد ایــن 
قانــون در حال اجرا اســت و فعاالن اقتصادی 
به شــدت نگران این موضوع هستند، امسال 
بحــث مالیــات بر ارزش افزوده صادر شــد که 
ایــن نــه تنهــا خالف قانــون اســت بلکه خالف 

شرع هم است.
وی تصریح کرد: درخواست ما این است 
کــه بایــد از همــه ظرفیت هــا اســتفاده شــود، 

بخشی از اقدامات در حوزه منطقه آزاد است 
کــه مــا انجــام می دهیــم و بخــش دیگــری هم 
در اختیــار ســه قوه اســت و بــه حکمرانی نیاز 
دارد و آن مسائل راهم ما پیگیری می کنیم و 
در این مســیر به کمک افرادی که در مجلس 
شــورای اســالمی هســتند هــم نیــاز داریــم و 
هیــچ فاصلــه ای بین ما و اســتاندار سیســتان 
و بلوچســتان نیســت و حقیقتــا خودمــان را 
یــک مجموعــه می دانیــم  و در راســتای حــل 

مشکالت مردم به کمک هم می آییم.
کــرد:  بیــان  جمهــوری  رئیــس  مشــاور 
دغدغه ای به نام مســائل فرهنگی و اجتماعی 
برنامه ریزی هایــی  آن  بــرای  کــه  دارد  وجــود 
بــا نخبــگان و  را  کرده ایــم و قطعــا جلســاتی 
فعاالن اقتصادی خواهیم داشت و در راستای 
کــرد،  خواهیــم  حرکــت  اساســی  تحــول  یــک 
زیرســاخت های منطقــه چابهار باید بررســی و 
حل شود. در کشورهایی مثل امارات 2 و نیم 
میلیــارد دالر هزینــه زیر ســاخت شــده اســت 
و بعــد از آن جهــش اتفــاق افتــاد. بعــد از چند 
دهه ما هنوز در منطقه آزاد کیش با مشــکل 
بــرق مواجــه هســتیم و فعــال اقتصــادی هــم 

نمی تواند اعتماد کرده و سرمایه گذاری کند.
بــه گفتــه وی، بــا ســرمایه گذاران صحبت 
کردیــم و درخصوص حل مشــکل آب چابهار با 
برنامه ریزی هایی که انجام شــده است حداکثر 
تــا شــهریورماه ســال آینــده مشــکل آب چابهار 
حل خواهد شد. وی با اشاره به حاشیه نشینی 
در  فعالیــت  اجــازه  اگــر  گفــت:  چابهــار،  در 
زمین هــای وزارت راه و شهرســازی بــه منطقــه 
آزاد داده شــود، بــدون اینکــه یک ریال از جایی 
دریافــت کنیــم طــی مــدت ســه ســال موضــوع 

حاشیه نشینی را برطرف می کنیم.

بنابراعــالم وزیــر صمــت، اســتان زنجــان 
در رده دوم بــه لحــاظ قابلیــت ســرمایه گذاری 

است.
ســیدرضا فاطمی امیــن در جلســه شــورای 
اداری استان زنجان که با حضور رئیس جمهوری 
و هیات همراه در دانشــگاه زنجان برگزار شــد، 
بــا اشــاره بــه مصوبــات ســفر بــه شهرســتان ها 
و بازدیــد از واحدهــای صنعتــی اســتان، اظهــار 
کــرد: تکمیــل زیرســاخت شــهرک های صنعتــی 
و 20 طــرح نیمه تمــام بــا 280 میلیــون یــورو و 
چندین میلیارد تومان تســهیالت، از جمله این 

مصوبات است.
شــرکت  از  بازدیــد  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ایران ترانســفو، افزود: این شــرکت افتخار ملی 
است و خوشبختانه در حال حاضر رونق خوبی 
دارد و بایــد توجــه داشــت کارخانــه ای کــه در 
ســال های گذشــته در حال واگذاری بود، امروز 

به خوبی فعالیت می کند.
این مســئول با اشــاره به مشکالت بخش 
معــدن در اســتان زنجــان، ادامه داد: بازگشــت 
15 درصدی حقوق دولتی معادن و استفاده در 
مناطق حاشیه ای معادن، مساله مهمی بود که 
باید مورد توجه قرار گیرد و با همکاری سازمان 
برنامه و بودجه درخواســت می شــود تمهیداتی 
اندیشیده شود که این منابع وارد هزینه جاری 
دولت نشود؛ همچنین مشکالت محیط زیستی 

معادن استان نیز پیگیری خواهد شد.

فاطمی امیــن تصریــح کــرد: صنعــت برق، 
قابلیت هــای  از  معــدن  و  ســلولزی  نســاجی، 
صنعتی استان است که می توانند نقش مهمی 

در صادرات و تجارت کشور داشته باشند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: 
اســتان زنجــان در رده دوم بــه لحــاظ قابلیــت 
ســرمایه گذاری اســت کــه امیدواریم بــا حمایت 
بخش دولتی و خصوصی، آینده درخشــانی در 

سال 1404 شاهد باشیم.

اختصاص ۱۵۰۰ میلیارد تومان 
به راه های استان زنجان

رســتم قاســمی وزیر راه و شهرســازی نیز 
در حاشــیه مراســم بهره برداری از محور زنجان 
کــرد:  اظهــار  در جمــع خبرنــگاران  بیجــار،  بــه 
اعتباری که برای پروژه های حوزه راه در استان 
زنجان اختصاص پیدا خواهد کرد، حدود 1500 

میلیارد تومان است.
وی افــزود: ایــن میــزان اعتباراتــی اســت 
که در ســفر رئیس جمهور برای راه های اســتان 
بــا  بــه طــور حتــم  و  زنجــان پیش بینــی شــده 
تخصیص این منابع مالی، شاهد آغاز عملیات 

اجرایی پروژه های مذکور خواهیم بود.
این مســئول با اشــاره به اینکه این مقدار 
اعتبــار منابعــی نیســت که بتوانــد دغدغه همه 
راه هــای اســتان را مرتفــع کنــد، اظهار کــرد: بنا 

داریــم تا چند ســال آینده راه های اســتان را به 
بزرگراه تبدیل کنیم.

در  ادامــه  در  شهرســازی  و  راه  وزیــر 
خصــوص وضعیــت ســاخت و ســاز مســکن در 
اســتان زنجــان نیــز خاطرنشــان کــرد: ســاخت 
اســتان  در  مســکونی  واحــد  هــزار   25 حــدود 
زنجان آغاز شده و استان زنجان در این زمینه 

پیشتاز بوده است.

۹۲ درصد خانوارهای روستایی 
 زنجان به شبکه گاز

متصل است
معــاون  مدنــی،  امیرحســین  همچنیــن 
محــروم  مناطــق  و  روســتایی  توســعه 
رئیس جمهوری در جلســه شورای اداری استان 
زنجــان کــه بــا حضــور رئیس جمهــوری و هیــات 
همــراه در دانشــگاه زنجان برگزار شــد، با بیان 
اینکــه 346 هــزار نفــر جمعیــت روســتای ایــن 
اســتان اســت، اظهــار کــرد: 33 درصد جمعیت 
استان زنجان را روستائیان تشکیل می دهد که 
نســبت بــه میانگیــن 26 درصــدی کشــور باالتر 

است.
وی افــزود: 88 درصــد راه هــای روســتایی 
این اســتان، آســفالت شده و تعداد روستاهای 
فاقد آب آشامیدنی آن 64 روستا بوده که 3.3 
درصــد اســت و میانگیــن کشــوری آن بیــش از 

4.5 درصد است. همچنین شاخص بهره مندی 
از آب آشــامیدنی ســالم در این روستاها بیش 

از 82 درصد است.
طرح هــادی  پوشــش  مســئول،  ایــن 
روســتاهای بــاالی 20 خانــوار اســتان زنجــان را 
بــاالی 82 درصــد عنــوان کــرد و گفــت: درصــد 
روســتاهای مقاوم ســازی شــده اســتان زنجــان 
47 درصــد و میانگین کشــور 45 درصد اســت. 
درصد کالس های مقاوم سازی شده در مدارس 

کمتر از کشــوری بوده که 48 درصد است.
مدنــی تصریح کــرد: 92 درصد خانوارهای 
روستایی این استان به شبکه گاز متصل بوده 
و درصــد تعداد روســتاهای بهره مند از اینترنت 
پرســرعت کمتــر از میانگین کشــوری یعنی 75 

درصد است.
راه  نامناســب  وضــع  بــه  ادامــه  در  وی 
روســتاها در شهرســتان ماه نشــان اشاره کرد و 
افــزود: فقــط 50 درصــد راه هــای روســتایی این 
شهرســتان آسفالت شده که با میانگین کشور 
فاصلــه زیــادی دارد. نزدیــک بــه 250 کیلومتــر 

باید راه روستایی کشیده شود.
مناطــق  و  روســتایی  توســعه  معــاون 
محــروم رئیس جمهــوری بــه وضــع شهرســتان 
ایجــرود نیــز اشــاره کــرد و یادآور شــد: در این 
شهرســتان صنعتی همچون پتروشیمی وجود 
دارد کــه بایــد مشــکالت مربــوط بــه فاینانــس 

برطرف شود.

فرماندار شهرســتان پاکدشــت با اشــاره 
به ایجاد چهار هزار و ۹۹۰ شــغل در هشــت 
شهرســتان  در  جــاری  ســال  ابتدایــی  ماهــه 
تعهــد  نخســت  رتبــه  کســب  از  پاکدشــت 
ایــن  توســط  تهــران  اســتان  در  اشــتغالزایی 

شهرستان خبر داد.
مهــدی یوســفی جمارانــی در گفت وگــو 
ایســنا، در تشــریح تحقــق 145 درصــدی  بــا 
ســطح  در  جــاری  ســال  در  اشــتغالزایی 
شهرســتان پاکدشــت گفــت: ایــن شهرســتان 
بــا ایجــاد چهــار هــزار و 990 شــغل، رتبه اول 
تعهــد اشــتغالزایی در هشــت ماهــه ابتدایــی 
اســتان تهــران را بــه خــود اختصــاص داد. بــا 
ایجاد این میزان اشتغال از مجموع سه هزار 

بــر اســاس  و 437 مــورد تعهــد شهرســتان، 
ســامانه رصــد، پاکدشــت رتبــه اول اشــتغال 
بیــن شهرســتان های اســتان تهــران را به خود 

اختصاص داده است.
برنامه ریــزی  بــه  توجــه  بــا  افــزود:  وی 
صــورت گرفتــه، میــزان اشــتغال در حوزه های 
مختلف شهرســتان پاکدشــت به بیش از 160 

درصد از تعهد ارائه شده می رسد.
وی ادامه داد: جلسات ستاد تسهیل به 
صورت مســتمر و هفتگــی در محل واحدهای 
صنعتی برگزار و با راه اندازی کلینیک صنعت، 
مســائل و مشــکالت صنعتگــران بــا اســتفاده 
از ظرفیت هــای خــارج از دولــت و ارتبــاط بین 
صنعت و دانشگاه بر مبنای کار کارشناسی و 

نیازسنجی حل می شود.
جمارانــی تاکیــد کــرد: ســال گذشــته بــا 
همیــاری و هــم افزایــی مســئوالن، از مجموع 
ایــن  شــده،  تعهــد  اشــتغال   523 و  یکهــزار 
شهرســتان بــا ایجــاد 2 هــزار و 990 فرصــت  
شغلی، بیش از تعهد خود، ظرفیت و فرصت 
شــغلی ایجــاد و در اســتان تهــران و ســامانه 

رصد رتبه ممتاز را کسب کرد.
صحبت هــای  از  دیگــری  بخــش  در  وی 
خــود بــا اشــاره به اســتقرار بزرگترین شــهرک 
صنعتــی خاورمیانــه در پاکدشــت گفــت: ایــن 
شهرســتان بــا بیــش از 3500 واحــد صنعتــی 
فعال در ســه شــهرک صنعتی مصوب دولتی، 
یــک شــهرک صنعتی خصوصــی و چهار لکه یا 

منطقــه صنعتــی 20 درصــد اشــتغال صنعتــی 
شهرســتان های اســتان تهران را در خود جای 

داده است.
جمارانــی با اشــاره بــه این کــه 80 درصد 
حــوزه صنعــت  در  مالــی شهرســتان  گــردش 
کیفیــت  دلیــل  بــه  افــزود:  می گیــرد،  شــکل 
باالی تولید، اغلب محصوالت تولید شــده در 
ایــن شهرســتان بــه بیــش از 60 کشــور صــادر 
می شــود. وی ادامــه داد: بــا حرکت در مســیر 
تحقق ســند چشــم انــداز 1404 در نظر داریم 
با اســتفاده از ابتکارها و راهکارهای جدید به 
عنــوان یک عامــل موثر در پیشــرفت، اقتصاد 
شهرستان را از 20 درصد کنونی دست کم تا 

40 درصد کل استان ارتقا دهیم.

فعالیت ۳۵۰۰ واحد صنعتی در شهرستان پاکدشت

وزیر صمت: رتبه دوم زنجان به لحاظ قابلیت 
سرمایه گذاری در کشور

حل مشروط حاشیه نشینی چابهار طی ۳ سال
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رزومه یعنی چه و چرا؟
راضیه حسینی

رزومــه یوســف نــوری وزیــر پیشــنهادی آمــوزش و 
پرورش: »حضور در راهپیمایی اربعین ۱۴۰۰«

تــا قبــل از ایــن فکــر می کردیــم رزومــه یــک فــرد، 
یعنــی تاریخچــه مختصــری از تحصیالت و شــغل های او 
در گذشــته. ولــی امروز 
روزمــه،  متوجــه شــدیم 
یعنی تاریخچه مفصلی 
از هــرکاری کــه بــه نظــر 
خــوب و توچشــم بیاید. 
پــس از ایــن بــه بعد در 
ایــن  بــه  روزمــه  تهیــه 
نکتــه مهــم توجــه کنید. 
مثــالً اگــر در کودکــی به 
همسایه پیرتان کمک کردید و سبد خریدش را تا جلوی 
در خانــه بردیــد، حتماً در رزومه کاری تان بنویســید. کالً 

هر کار مثبتی که انجام دادید را از قلم نیندازید.
احتماالً اگر آقای وزیر رأی بیاورند، شاهد تغییر در 

ارائه عملکرد آموزش و پروش هم خواهیم بود. 
مثالً :

زیارتــی معلمــان،  تعــداد مســافرت های  باالرفتــن 
دانش آموزان و کادر مدرسه )البته با هزینه خودشان( 
تشــویق ویژه وزیر از راه دور برای خیرین مدرسه ســاز و 

ایجاد انگیزه برای انجام کارها، با قدرت بیشتر
رفتن مجدد وزیر به راهپیمایی اربعین و دعا برای 
بهبــود اوضــاع مــدارس فرســوده و در حــال ریــزش روی 

سر دانش آموزان
سفر وزیر به مکه مکرمه و دعای ویژه برای برطرف 
شدن مشکل دانش آموزان بی بضاعت و باز شدن راهی 

برای تحصیل آنها
چندین و چند بار رفتن وزیر به مشــهد، نشســتن 
در حرم و گریه کردن از ســویداء وجود برای معلم هایی 
که حقوق شان کفاف زندگی روزمره  را هم نمی دهد« و 

از این دست نوآوری های جذاب و جالب. 
کاش وزرای پیشــنهادی دیگــر هــم یــاد بگیرند و از 
ایــن بــه بعد رزومه های جذاب تــری ارائه دهند. همه ش 
که نمی شــود از گذشــته شــغلی و تحصیلی گفت، لطفاً 
بیشــتر از خودتان بنویسید تا نمایندگان مجلس دست 

و دل شان به رأی مثبت برود. 
احتمــاالً االن وزرای پیشــنهادی قبلــی  آمــوزش و 
پــرورش بــا خودشــان می گوینــد: »چرا به فکــر خودمون 
نرســیده بــود؟ چرا فکرکردیــم این چیزها نباید تو رزومه 
بیاد؟ ما که از مربی مهد و پرورشــی هم نگذشــتیم چرا 

موضوع به این مهمی رو جا انداختیم.«
متأســفانه پشــیمانی دیگرســودی نــدارد و بــرد بــا 
آن هایی است که تازه ها را برای اولین بار رو می کنند.

در انتهــا از نمایندگان محترم مجلس تقاضا داریم 
لطفــاً بــه آقــای نــوری رأی اعتماد بدهید. مــا مردم دیگر 

طاقت سورپرایز بعدی را نداریم.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

بــه گفته وزیر بهداشــت، درمــان و آموزش 
امکانــات  داشــتن  لحــاظ  بــه  امــروزه  پزشــکی، 
مناســب، وجود دانشــمندان، مهندسان بزرگ و 
منابعــی کــه وجــود دارد، می توانیــم تجهیــزات و 
داروها را در داخل تولید کنیم و در این راســتا، 
در حــال حاضــر ۹۷ درصــد داروهــای مصرفــی 
تولیــد داخــل اســت و تنهــا ۳ درصــد از داروهای 

مصرفی ما وارداتی هستند.
در  بعدازظهرپنجشــنبه  عین اللهــی  بهــرام 
جلســه شــورای اداری شهرســتان طــارم بــا بیــان 
اینکــه ایــن منطقــه در کشــور و یــک الگو اســت و 
مردم شــهیدپرور، زحمت کش، مومن و بی ادعا با 
زحمــات خــود به مملکت خدمــت می کنند، اظهار 
کرد: امروز مملکت شرایط خاصی دارد و دشمنان 
به دنبال صدمه به نظام هستند. مهم ترین کاری 
کــه در این شــرایط می توان کــرد حرکت، تالش و 
تولید اســت که مهم ترین  راه مبارزه با دشــمن و 

ادامه راه شهدا است.
عین اللهــی بــا بیان اینکه شــکر نعمت یعنی 
منطقــه  یــک   بــه  اگــر خداونــد  و  بیشــتر  تــالش 
نعمــت داده مــا بــا تالش بیشــتر می توانیم شــکر 
نعمــت کنیــم، افــزود: خیلــی از کشــورها ایران را 
می شناسند و دوست دارند؛ ولی وقتی می گوییم 
دو محصــول از کشــور ما را نــام ببرند، نمی توانند 

کــه ایــن یــک مشــکل اســت و این مشــکل باید با 
صادرات حل  شــود. وقتی زیتون طارم را در همه 
دنیا بشناسند، هم ارزآوری ایجاد می شود و هم 
مصرف کننــده کشــور مــا را می شناســد و بایــد در 
ایــن راســتا تالش کنیــم تا افتخــارات ملی خود را 

نشان دهیم.
وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
بــا بیــان اینکــه در طــول تاریــخ نشــان داده ایــم که 
ایرانیــان توانمنــد هســتند و می تواننــد بزرگ تریــن 
مشــکالت را از ســر راه بردارنــد و امــروز همان طــور 
کــه قــدرت دفاعی ما پیشــرفت کرده همه مســائل 
نیز می تواند به این شکل باشد و با کار و تولیدات 
داخلی می توانیم مشکالت را حل کرده و رو به روی 
دشمن بایستیم، عنوان کرد: امروزه امید اصلی ما 
بــه وجــود جوانان عالقه منــد، دانشــمند و پرتالش 
کشــور اســت کــه دشــمن نیــز در فضای مجــازی و 
ســرمایه گذاری ها جوانان را نشــانه گرفته اند که ما 

باید به این قشر توجه کنیم.
ایــن مســئول بــا بیــان اینکــه نشــان دادیــم 
شــعار  و  کنیــم  مبــارزه  کرونــا  بــا  می توانیــم 
نمی دهیــم، بیــان کرد: امــروز مردم نشــان دادند 
که می توانند در ۱۰۰ روز صد میلیون دز واکســن 
را دریافــت کننــد و اگر این کار را با امکانات خود 
انجام می دادیم بیش از یک سال طول می کشید 

ولــی وقتــی گروه هــای مختلــف مــردم و نیروهای 
مختلف وارد صحنه شــدند، می بینیم که حماسه 

ملی آفریده شد.
وی بــا بیــان اینکه دشــمن همــواره به دنبال 
ناامید کردن بوده ولی ما با دادن امید به مردم و 
تالش بیشتر نشان داده ایم که می توانیم، اظهار 
کــرد: امــروزه به لحاظ داشــتن امکانات مناســب، 
وجــود دانشــمندان، مهندســان بــزرگ و منابعــی 

کــه داریــم، نبایــد دیگــر نیازمنــد به خریــد دارو و 
تجهیزات پزشــکی از ســایر کشــورها باشــیم و ما 
خودمــان می توانیــم این تجهیــزات و داروها را در 
داخل تولید کنیم و در این راستا، در حال حاضر 
خوشــبختانه ۹۷ درصــد داروهــای مصرفــی تولید 
داخل اســت و تنهــا ۳ درصد از داروهای مصرفی 
ما وارداتی هســتند که این موجب ارزبری زیادی 
از کشور شده و باید تالش کنیم که این ۳ درصد 

نیز در داخل کشور تولید شود.
وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
توســعه  آمبوالنــس،  کمبــود  اینکــه  بیــان  بــا 
بخــش اورژانــس و بخــش ســی تــی اســکن بایــد 
پیگیری شــود، خاطرنشــان کــرد: بیمارســتان ۳۲ 
تختــه شــهدای طــارم را حتمــا بــه ۶۴ تختــه ارتقــا 
می دهیــم و حــق مــردم اســت که امکانــات خوبی 

داشته باشند.

عضــو هیــات رئیســه اتــاق بازرگانــی تهــران 
بخــش  تومانــی،  ارز ۴۲۰۰  حــذف  بــا  می گویــد 
مهمــی از قاچــاق معکــوس دارو از ایران متوقف 

خواهد شد.
ناصــر ریاحــی در گفت وگــو بــا ایســنا، اظهــار 
کرد: در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو، باید 
برای مردم شفاف کرد که این حوزه با مرغ و تخم 
مــرغ متفاوت اســت. یعنــی قیمت نهایــی دارو که 
به دســت مصرف کننده می رســد بر اساس سهمی 
تعییــن می شــود کــه بیمه هــا پرداخــت می کننــد و 
بــه ایــن ترتیــب با حــذف این ارز، بحث بر ســر این 
خواهــد بــود کــه ســهم بیمه هــا چقدر اســت و چه 

میزان بودجه در اختیار آنها قرار دارد.
به گفته وی، برای برخی بیماری های خاص، 
حتــی داروهــای وارداتــی نیز در تمام این ســال ها 
بــا قیمتــی ثابــت بــه دســت مصرف کننده رســیده 
اســت؛ یعنــی بــا افزایــش قیمــت یــا گــران شــدن 
دالر، بیمه سهم بیشتری را تقبل کرده و مصرف 

کننده تغییر قیمتی را تجربه نکرده است.
عضــو اتــاق بازرگانــی تهــران بــا بیــان اینکــه 
می تــوان مکانیســم مشــابهی را نیــز بــرای حــذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی در نظــر گرفــت، توضیــح داد: 
مــا برنامه هایی را در ایــن زمینه ارائه کرده ایم که 
محوریت ارز دولتی را کنار می گذارد و با پرداخت 

مابــه التفاوت هــا به بیمه و ســپس از طریق بیمه 
بــه مــردم، عمال فشــاری بــه مصرف کننــده نهایی 
وارد نمی شــود. ریاحی تاکید کرد: در حال حاضر 
که بنا شــده تخصیــص ارز ۴۲۰۰ تومانی تا پایان 
امسال ادامه یابد، به همین دلیل در صورتی که 
مواد اولیه رشد قیمت نداشته باشد، قیمت دارو 
نیــز افزایــش نخواهد یافت. ما معتقدیم حتی در 
صــورت حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی نیــز قیمت دارو 

باال نخواهد رفت.
قاچــاق  از  برآوردهــا  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ایــران  تولیــدی  و  وارداتــی  داروهــای  معکــوس 
بــه خــارج از کشــور حکایــت دارنــد، تصریــح کرد: 

در برخــی گزارش هــا ســهم ایــن موضــوع از کل 
داروهــای کشــور حتی بــه ۲۰ درصد نیز می رســد 
کــه بخــش مهمی از آن به دلیــل ارز ارزان قیمت 
دولتــی بــه وجــود آمــده کــه در صورت حــذف این 
ارز بخــش مهمــی از ایــن دارو بــه چرخــه مصرفی 
کشــور بــاز می گردد که خود جنبــه مثبتی خواهد 
بود. در کنار آن در صورت افزایش ســهم بیمه ها 
و پرداخــت مابــه التفــاوت از ســوی آنهــا، بــاز هم 
فشــاری به اقشــار مختلف جامعه وارد نمی شــود 

و تنها راه رانت و عدم شفافیت بسته می شود.
بــه  اتــاق بازرگانــی تهــران در پاســخ  عضــو 
ســوالی دربــاره احتمــال تولیــد دارو اختصاصــی 

کرونــا در ایــران نیز گفــت: داروی اختصاصی این 
ویــروس کــه از ســوی یــک یــا دو شــرکت معرفــی 
شــده و حتــی تاییدیه هایــی نیز در اروپــا و آمریکا 
نیــز دریافــت کــرده فعــال در بــازار جهانــی مطــرح 
اســت. یکــی از ایــن شــرکت ها اعــالم کــرده کــه 
برای اهداف بشردوســتانه محدودیتی برای تولید 
جهانــی آن وضــع نخواهــد کــرد و بــه همین دلیل 
مــواد اولیــه آن نیــز در چین در حال تولید شــدن 
است. در صورت دریافت این مواد اولیه و فراهم 
کــردن مقدمــات تولیــد، شــرکت های ایرانــی نیــز 
می توانند در این حوزه فعال شوند؛ هرچند فعال 

خبر قطعی در این زمینه وجود ندارد.

نتایــج یــک پژوهش نشــان می دهــد تعداد 
مقرری بگیران بیمه بیکاری در سال ۱۳۹۹ روند 
افزایشی داشته و شیوع کرونا و تعطیلی موقت 
بســیاری از کارگاه هــا در این زمینه اثرگذار بوده 

است.
بــه گــزارش ایســنا، بیمــه بیــکاری یکــی از 
حمایت هــای تامیــن اجتماعــی اســت که ســازمان 
تامیــن اجتماعــی بــر اســاس آن مکلــف اســت بــا 
دریافــت حــق بیمــه بیــکاری مقــرر بــه کارگــران 
مشــمول قانــون بیمــه کــه طبــق این قانــون بیکار 
یــا فاقد شــغل شــده و از ســوی اداره تعــاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی معرفــی شــده اند، مقــرری بیمه 

بیکاری پرداخت کند.
حمایــت تامیــن اجتماعــی، حقــی همگانــی و 
شــامل برخــورداری از تامیــن اجتماعــی در مــواردی 
افتادگــی،  کار  از  بیــکاری،  بازنشســتگی،  ماننــد 
خـــدمات بهداشـــتی، خدمات درمانــی و مراقبتهای 

پزشــکی اســت کــه به صــورت بیمه بــه افــراد داده 
می شود.

کارگــر مشــمول قانــون بیمــه بیــکاری تابــع 
قانــون تامیــن اجتماعــی اســت و کارفرمــا بایــد ۳ 
درصــد از مزد کارگر مشــمول قانــون بیمه بیکاری 

را  تحت عنوان حق بیمه بیکاری پرداخت کند.
کــه  اســت  بیــکاری، مبلغــی  بیمــه  مقــرری 
ماهانه به مقرری بگیر پرداخت می شود و میزان 
و مــدت اســتحقاق بهره منــدی از آن بــر اســاس 
ســابقه پرداخــت حــق بیمــه بیــکاری و متوســط 
مزد، حقوق یا کارمزد روزانه کارگر مشــمول بیمه 

بیکاری تعیین می شود.
راهبــردی  اطالعــات  و  آمــار  مرکــز  گــزارش 
وزارت کار از تعــداد مقــرری بگیــران بیمه بیکاری 
در ســال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نشــان می دهــد کــه طــی 
بیمــه  مقرری بگیــران  کل  مجمــوع   ۱۳۹۸ ســال 
بیــکاری ۲۴۵ هــزار و ۱۹۷ نفــر مرد و زن بوده که 

از ایــن تعــداد ۱۸۵ هــزار و ۹۴۲ نفــر مــرد و ۵۹ 
هزار و ۲۵۵ نفر زن بوده اند؛ این در حالی است 
کــه تعــداد مقرری بگیــران بیمــه بیــکاری در ســال 
گذشــته رونــد افزایشــی داشــته و بــه ۳۱۸ هــزار 
و ۳۸ نفــر رســیده و نســبت بــه ســال قبــل از آن 
۲۹.۷ درصــد افزایــش داشــته اســت؛ البته دلیل 
ایــن افزایــش شــیوع ویــروس کرونــا و تعطیلــی 
موقت بســیاری از کارگاه ها در ســال ۱۳۹۹ بوده 

است.
کــه  می دهــد  نشــان  گــزارش  ایــن  نتایــج 
بیــکاری  بیمــه  مقرری بگیــران  میــزان  بیشــترین 
و  اصفهــان  تهــران،   اســتان های  بــه  متعلــق 

آذربایجان شرقی بوده است.
همچنیــن تعــداد مقرری بگیــران جدید بیمه 
بیــکاری در ســال گذشــته ۸۰۱ هــزار و ۶۳۹ نفــر 
بــوده در حالــی کــه طــی ســال ۱۳۹۸ ایــن میــزان 
۲۲۱ هــزار نفــر بوده و بیش از ۳.۵ برابر افزایش 

را نشان می دهد.
از مجموع مقرری بگیران جدید بیمه بیکاری 
در ســال ۱۳۹۸ حــدود ۶۶۸۸ نفــر فاقــد مهــارت، 
بیــش از ۵۹ هــزار و ۳۰۰ نفــر دارای مهــارت اعــم 
از ماهــر، نیمــه ماهــر و متخصص و بیش از ۱۵۵ 

هزار نفر اظهار نشده است.
 ۲۴۱ از  بیــش   ۱۳۹۸ ســال  در  همچنیــن 
هــزار و ۵۶۰ نفــر از مقرری بگیــران بــا قطــع بیمه 
بیــکاری مواجه شــده اند که بیشــترین علت قطع 
مقــرری، پایــان دوره اســتحقاق مقرری، اشــتغال 
مجــدد و شناســایی اشــتغال پنهــان و پــس از آن 
حضورنداشــتن در دوره هــای آموزشــی، مراجعــه 
نکــردن بــرای حضــور و غیاب و امتناع از مشــاغل 

پیشنهادی بوده است.
به دنبال گســترش ویروس کرونا از اســفند 
۱۳۹۸ و تاثیرگــذاری آن بــر بســیاری از مشــاغل 
مقرر شــد تا بیمه بیکاری ســه ماه اســفند ۱۳۹۸ 

و فروردیــن و اردیبهشــت ۱۳۹۹ کــه ماه های اوج 
شیوع کرونا بود، به کارگران آسیب دیده از کرونا 
پرداخت شــود.طبق بررســی ها تنها در ســه ماهه 
اســفند ۱۳۹۸ و فروردیــن و اردیبهشــت ۱۳۹۹ و 
ایــام اوج کرونــا ۷۵۰ هزار نفــر متقاضی دریافت 

بیمه بیکاری کرونا بوده اند.
و  صنــوف  از  حمایــت  منظــور  بــه  دولــت 
 ۵۰۰۰ مبلــغ  کرونــا،  از  آســیب دیده  کارگــران 
میلیارد تومان اعتبار برای کمک به صندوق بیمه 
بیکاری اختصاص داد و با حمایت سازمان برنامه 
و بودجــه و اهتمــام وزارت کار، ســازمان تامیــن 
اجتماعــی و دســتگاه های مربوطــه، رونــد واریــز 
مقــرری بیمــه بیــکاری بــه متقاضیــان مشــمول و 

کارگران بیکار شده با جدیت دنبال شد.
یــک  دســت کم  کرونــا  نخســت  شــوک  در 
میلیــون و ۶۰۰ هــزار شــغل آســیب دیدنــد و یک 
میلیون و ۵۰۰ هزار نفر هم از کار بیکار شدند.

کارشــناس اقتصــاد مســکن معتقــد اســت، 
اجاره بهــای دســتوری شــبیه بــه شــوخی اســت و 
هیچ مالکی آن را جدی نگرفت، اساسا در سایر 
بخش هــا و بازارهــا هــم کســی دولــت در بحــث 

قیمت های دستوری جدی نگرفته  است.
فردیــن یزدانــی در گفت وگو با ایلنــا، درباره 
بــازار  در  اجاره بهــا  توجــه  قابــل  افزایــش  دالیــل 
از مهم تریــن عوامــل  مســکن اظهــار کــرد: یکــی 
اثرگذار در تعیین نرخ اجاره مسکن، ارزش ملک 
اســت و بایــد بــه ایــن نکتــه توجه داشــته باشــیم 
در ســه ســال گذشته قیمت مسکن بیش از ۲.۵ 
برابــر افزایــش پیــدا کــرده امــا هنوز نــرخ اجاره تا 
این میزان باال نرفته است و طبق این قاعده نرخ 

اجاره متناسب با ارزش ملک باال می رود.
تدریــج  بــه  بهــا  اجــاره  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
براســاس ارز ملک، خود را تعدیل می کند،  ادامه 
داد: اگر نســبت اجاره بها به ارزش ملک در ســال 
۹۷ را با نسبت اجاره بها به ارزش ملک درس ال 
۱۴۰۰ را مقایســه و محاســبه کنیــد، متوجــه ایــن 

اثرگذاری می شوید.  
ایــن کارشــناس اقتصاد مســکن تاکیــد کرد: 
البتــه هنــوز اجاره بهــا متناســب بــا ارزش ملــک 
اینکــه  و علــت  نداشــته  افزایــش ۲۵۰ درصــدی 
رشــد نــرخ اجــاره بــه ســرعت رشــد قیمــت ملــک 
نبــوده ایــن اســت کــه درآمــد و قــدرت پرداخــت 
اجــاره مســتاجران کاهــش یافته  اســت. جمعیت 
مســتاجران بــاال رفتــه و ۸۰ درصــد تقاضا در بازار 

مســکن بــه ســمت اجاره رفته  چراکــه مردم توان 
خرید مسکن را هم از دست داده اند.  

یزدانــی افــزود: از ســوی دیگــر در ســال های 
گذشــته میــزان ســاخت و ســاز در کشــور بــاال نبود 
و در شــرایط افزایــش تقاضــا، عرضه محدود شــد و 
همین عامل هم باعث افزایش نرخ اجاره می شود.  
باعــث  پارامترهــا  ایــن  گفــت: مجمــوع  وی 
افزایش قابل توجه  قیمت اجاره بها شده است.

این کارشــناس اقتصاد مســکن در پاسخ به 
این ســوال که چرا مصوبه ســتاد ملی کرونا مبنی 
بــر تعیین ســقف افزایــش اجاره بها تــا ۲۵ درصد 
اســت اظهــار کــرد: اجاره بهای دســتوری شــبیه به 
شــوخی اســت و هیچ مالکی آن را جدی نگرفت، 
اساســا در ســایر بخش هــا و بازارهــا هــم کســی 
در دولــت بحــث قیمت هــای دســتوری را جــدی 

نگرفته است.
یزدانــی در پاســخ بــه ســوال دیگــر دربــاره 
ابــزار نظارتــی نرخ اجاره دســتوری مبنی بر اینکه 
قــرار بــود قــوه قضائیــه از ایــن مصوبــه حمایــت و 
پشــتیبانی کند، تاکید کرد: اتفاقا برخورد قضایی 
اثــر معکــوس می گــذارد و اگــر بخواهنــد برخــورد 
ترجیــح  موجــران  برســانند،  اجــرا  بــه  را  قهــری 
می دهند خانه خود را در بازار اجاره عرضه نکنند 
و در ایــن شــرایط عرضــه کاهــش پیــدا می کنــد و 
کاهش عرضه دوباره باعث افزایش قیمت اجاره 

می شود.
وی دربــاره کشــورهایی کــه شــبیه اقتصــاد 

ایــران هســتند و توانســته اند مشــکل مســکن را 
حــل کننــد، گفــت: در حــال حاضر هیچ کشــوری 
بــه غیــر از ونزوئال اقتصادی شــبیه به ایران ندارد 
کــه بخواهیــم از لحــاظ اقتصادی مشــکل مســکن 
را مقایســه کنیــم. امــا مشــکل مســکن جزئــی از 
مســکل اقتصــاد محســوب می شــود بنابرایــن تــا 
زمانی که کسب و کار و اشتغال بهبود پیدا نکند 
و رشــد اقتصــاد مثبت نشــود و درامــد خانوار باال 

نرود، مشکل مسکن در کشورمان ادامه دارد.
این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه 
البتــه ســهم مســکن بــه دالیلــی در ســبد هزینــه 
خانوار به طور چشــم گیری افزایش نیافته ، ادامه 
داد: ســهم مســکن در ســبد خانوار چیــزی حدود 
۳۵ تــا ۳۶ درصــد و ســهم آن خیلــی بــاال نرفتــه 
چراکــه آنقــدر تــورم در ســایر بخش هــا  افزایــش 
یافتــه کــه اولویــت مــردم در حــال حاضــر تامیــن 
خــوراک اســت و بــا کاهــش درآمــد بــه ســرپناه 
حداقلــی روی آورده انــد و هــر ســال بــه ســمت 
مســکن ارزان تر می روند تا ســهم مسکن در سبد 
خانــوار باالتــر نــرود. از ســوی دیگــر بایــد توجــه 
داشــت کــه امــروز در شــهرهای بــزرگ بــا بحــران 
مســکن مواجه هســتیم و در شــهرهای کوچک تر 

مساله مسکن هنوز حاد نشده است.
یزدانی با تاکید بر اینکه اجرای طرح مسکن 
نهضــت ملــی بــه بــازار مســکن کمــک نمی کنــد، 
گفت: در حال حاضر باید دید طرح قبلی مسکن 
ملــی تــا چه حــد موفق بوده و چه کمکــی به بازار 

مســکن کرده اســت. طبق گزارش های رســمی  از 
۴۰۰ هــزار واحــد مســکن ملــی کمتــر از ۲۰ هــزار 
خــود  ارقــام  و  آمــار  ایــن  و  افتتــاح شــده  واحــد 

نشان دهنده واقعیت این طرح ها است.
وی تاکیــد کرد: برای مســکن ملــی تقاضایی 
وجــود نداشــت چــون مــردم پولــی نداســتند. هــر 
چنــد بــرای طــرح نهضــت ملــی مســکن آورده ۲۰ 
میلیون تومانی و تسهیالت  ۴۵۰ میلیون تومانی 
در نظر گرفته اند اما اقساط آن بیش از ۶ میلیون 
تومــان اســت و بایــد پرســید کــدام یــک از خانوار 
دهک هــای کــم درآمــد می تواننــد چنیــن اقســاط 

سنگینی را بپردازند.
یزدانی با اشاره به جمعیت ثبت نام کنندگان 
نهضــت ملــی مســکن اظهار داشــت: هــر چند که 
یــک میلیــون نفــر بــرای این طرح ثبت نــام کردند 
امــا طــرح هنــوز به مرحلــه پرداخت پول نرســیده 

که میزان ریزش ها مشخص شود.
وی با بیان اینکه پرداخت اقســاط براســاس 
درامد خانوار یک چیزی شــبیه به شــوخی اســت، 
ادامه داد: مخاطب این طرح دهک های کم درآمد 
هستند اگر قرار بر این باشد که براساس درآمد 
را  تومانــی  میلیــون   ۴۵۰ وام  اقســاط  بخواهنــد 
بپردازند، بازپرداخت چیزی حدود ۴۰ ســال زمان 

می برد. 
دربــاره  مســکن  اقتصــاد  کارشــناس  ایــن 
تامیــن منابــع مالــی ایــن طــرح تاکیــد کــرد: بــرای 
اجرای این طرح و تامین منابع مالی آن باید یک 

رشــد اقتصــادی مــازادی ایجــاد شــود امــا در حال 
حاضــر منابــع مــازادی وجود ندارد مگــر اینکه یک 
خــط اعتبــاری از بانــک مرکــزی در نظــر بگیرنــد تا 

تسهیالت پرداخت شود.
یزدانــی با اشــاره الــزام بانک ها بــه پرداخت 
تســهیالت ۳۶۰ هــزار میلیــارد تومانــی بــه بخش 
مســکن گفــت: هــر چنــد کــه پرداخت ایــن میزان 
تســهیالت به بانک ها اجبار شــده اما آیا بانک ها 
دارنــد؟  ایــن تســهیالت  پرداخــت  بــرای  منابعــی 
میــزان  ایــن  پرداخــت  بــه  مجبــور  اگــر  بانک هــا 
تســهیالت باشــند بــه طــور قطــع ســقف پرداخت 
کاهــش  را  کار  و  کســب  ســایر  بــه  تســهیالت 
می دهند و این بخش از اقتصاد با مشکل تامین 

منابع مالی مواجه می شود. 
در  مســکن  ملــی  نهضــت  کــرد:  تاکیــد  وی 
واحــد  میلیــون  دو  تــا  حالــت  خوشــبینانه ترین 

کلنگ زنی و بعد از ۸ سال تحویل می شود.  
یزدانــی بــا تاکیــد بــر اینکــه شــرایط مســکن 
نهضــت ملــی بســیار بدتــر از مســکن مهر اســت، 
گفت: باید توجه داشــته باشــیم که مســکن مهر 
در دوران پرپولــی دولــت بــه اجرا رســید اما امروز 
دولــت پولــی برای اجرای چنیــن طرح هایی ندارد. 
نکته بســیار مهم پرداخت یارانه ســود به بانک ها 
اســت کــه هزینــه ایــن یارانــه بــرای دولت ســر به 
فلــک می کشــد و همیــن عامــل  باعــث تشــدید 
افزایــش نــرخ تــورم خواهــد شــد و ایــن داســتان 

همچنان ادامه دار خواهد بود.  

اعالم  آمادگی وزارت خارجه 
 برای تامین واکسن کرونا

بر اساس نیاز کشور
وزیــر امور خارجه کشــورمان، خبــر از آمادگی وزارت 
امــور خارجــه بــرای اســتمرار همــکاری نزدیــک بــا وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هالل احمر کشورمان 
برای تامین بیشــتر واکســن در دوره پیش رو و بر اســاس 

نیازهای اعالمی از سوی حوزه درمان کشور داد .
عبداللهیــان  امیــر  حســین   ، ایســنا  گــزارش  بــه 
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان درتمــاس تلفنی بــا بهرام 
عین اللهــی، وزیــر بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی، 
وزیــر امــور خارجــه بــا گرامــی داشــت یــاد و نام شــهدای 
حوزه سالمت و درمان در دوره سخت مقابله با ویروس 
کرونــا و همچنیــن ضمــن قدردانی از تــالش و مجاهدت 
رســیدن  کشــور،  سراســر  در  درمــان  کادر  مجدانــه 
واکسیناســیون در ســطح کشــور بــه رقم یکصــد میلیون 
دوز تزریق را به وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
و همکاران گرانقدر ایشــان در حوزه ســالمت در سراسر 

کشور تبریک گفت.
تلفنــی  گفت وگــوی  ایــن  در  عبداللهیــان  امیــر 
همچنیــن آمادگــی وزارت امــور خارجــه بــرای اســتمرار 
همــکاری نزدیــک بــا وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
بــرای تامیــن بیشــتر  پزشــکی و هالل احمــر کشــورمان 
واکسن در دوره پیش رو و بر اساس نیازهای اعالمی از 

سوی حوزه درمان کشور را اعالم کرد.

پیشنهاد سازمان بیمه سالمت 
برای تعویق ۶ ماهه اجرای طرح 

نسخه نویسی الکترونیک
از  ایــران،  ســالمت  بیمــه  ســازمان  مدیرعامــل 
پیشنهاد تعویق ۶ ماهه الزام نسخه نویسی الکترونیک 

از ابتدای دی ۱۴۰۰ خبر داد.
بــه گــزارش مهــر، محمــد مهــدی ناصحــی، گفــت: 
از ابتــدای دی مــاه ۱۴۰۰ نســخه های کاغــذی پذیرفتــه 
الکترونیــک  ارائــه نســخه  بــه  ملــزم  و همــه  نمی شــود 
خواهنــد بــود. مدیرعامــل ســازمان بیمــه ســالمت ایران 
افــزود: طبق قانون، از ابتدای دی ماه ۱۴۰۰ نســخه های 
کاغــذی بایــد حذف و نســخه های الکترونیکــی جایگزین 
شــود. وی ادامــه داد: برخــی از مراکــز درمانی به دالیلی 
از جمله کرونا آمادگی اجرای نسخه نویسی الکترونیکی 
را ندارنــد و مــا پیشــنهاد داده ایــم که اجــرای آن حدود ۶ 

ماه به تعویق بیافتد.

یزدانی، کارشناس اقتصاد مسکن: هیچ مالکی نرخ دستوری دولت را جدی نگرفت

افزایش مقرری بگیران بیمه بیکاری به دلیل کرونا

ریاحی، عضو اتاق بازرگانی تهران: ٢٠ درصد دارو از ایران قاچاق می شود

وزیر بهداشت: ۹۷درصد داروهای مصرفی تولید داخل است


