
مادیــران به عنوان یک تولیدکننده قدیمی مانیتور در کشــور 
چنــد ســالی اســت که پا بــه عرصه محصوالت تــازه و صنعت لوازم 
خانگی گذاشته است و با عرضه دو برند X.Vision و TCL به سرعت 
در میان بزرگان صنعت لوازم خانگی ایران برای خود جایی باز کرده 
است. چطور این اتفاق رخ داد و چرا مادیران تغییر مسیر داده و 
به این عرصه وارد شــده اســت و اینکه چه هدفی را در این عرصه 
دنبال می کند، موضوع مصاحبه ما با مدیرعامل شرکت لوازم خانگی 
مادیران بود که طی آن ضمن طرح دستاوردهای این شرکت، سعی 
می کــرد در مــورد اطالعاتــی که می تواند ســهام این هلدینــگ را در 
بازار سرمایه تحت تاثیر قراردهد، کمتر صحبت کند. مشروح این 

گفت وگو را در ادامه بخوانید: 
 جنــاب آقــای مهنــدس قهــاری، برند مادیران حدود ســه دهه 
است که با عرضه مانیتور در بازار حضور داشته، چند سالی است 
کــه تلویزیــون ایکس ویژن را وارد بازار کرده و از ســال های 97-98 
هم به دنبال این بود که لوازم خانگی عرضه کند. عرضه مانیتور و 
بعد تلویزیون حرکت در یک مسیر را نشان می دهد، اما عرضه لوازم 
خانگی مثل یخچال فاصله جدی با مسیر گذشته شما دارد، با چه 

انگیزه و هدفی وارد این بازار جدید شدید؟
فرمایش شــما درســت اســت؛ بزرگ شدن شــرکت ما از طریق 
مانیتــور بــود. با عرضه مانیتورهای گلداســتار شــروع کردیم و اولین 
تولیدکننــده مانیتــور در ایــران بودیــم. بعــد به LG تغییر کــرد و بعد 
مانیتورهــای ایکس ویــژن)X.Vision( را به بــازار عرضه کردیم. در آن 
زمان متوجه شدیم بازار مانیتور رو به افول است و چون در آن زمان ما 
تک محصولی بودیم، فکر کردیم که وارد حوزه  صوتی تصویری شویم.

 چه سالی این تصمیم گرفته شد؟ 
سال 85 بود که شرکت تصمیم گرفت وارد حوزه صوتی تصویری 
شــود و از همــان ابتــدا هــم تمــام برنامه ما این بود کــه برند و کاالی 
خودمان را داشته باشیم، خیلی به دیگران وابستگی نداشته باشیم و 

بتوانیم یک برند خوب را به بازار عرضه کنیم. 
بــه همیــن دلیــل ســهام یکــی از شــرکت های کــره ای را کــه در 
واقــع طــراح تلویزیون هــای  LG بود، خریداری کردیــم و از این طریق 
توانستیم طراحی تلویزیون های تولیدیمان را خودمان انجام بدهیم. 
آن زمــان بــا تلویزیون های ایکس ویژن، طوفانی وارد بازار شــدیم که 
با استقبال خوبی هم مواجه شد. در واقع اولین تلویزیونی بود که 
با طراحی متعلق به تولیدکننده ایرانی توانست سهم خوبی از بازار 
بگیــرد. اوج گیــری تلویزیون های ایکس ویژن زمانــی رخ داد که LG  و 
SAMSUNG از ایــران رفتنــد کــه بــا توجــه به قیمــت و کیفیت خوب 

تلویزیون های ایکس ویژن توانستیم سهم خوبی هم از بازار بگیریم. 
 پس از خروج کره ای ها شما خیلی زودتر از بقیه تولیدکنندگان 
لوازم خانگی، بیلبوردهای سطح شهر را پوشش دادید و اعالم کردید  
که محصولتان وارد بازار شــده اســت، این طور به نظر می رســد که 
پیش آمادگی برای خروج این شرکت ها داشتید، این موضوع درست 

است؟ 
واقعیتــش را بخواهیــد ما پیش بینــی نمی کردیم که این اتفاق 
بیفتد ولی ما با توجه به اینکه تحریم را پیش بینی کرده بودیم؛ حجم 

باالی ثبت سفارش انجام دادیم و همین باعث موفقیتمان شد.

بعــد از عرضــه تلویزیون هــای ایکس ویــژن بــه 
دلیل کیفیت و قیمت مناســبی که داشــت از طرف 
نمایندگان فروشمان در بازار به ما توصیه شد که با 

برند ایکس ویژن وارد بازار لوازم خانگی شویم. 
 یعنی بنابر بازخورد بازار شــما وارد این ســبد 

جدید محصوالت شدید؟ 
دقیقا. به ما می گفتند شما که شبکه نمایندگی 
و فروش وسیعی دارید، منطقی نیست تک محصولی 

بمانید. به طور مثال، فردی قصد خرید جهیزیه دارد و یا می خواهد 
مجموعــه لــوازم خانگی خــود را از یک برند خریداری کند. این اولین 
جرقــه بــرای ایجاد انگیزه در مادیران برای ورود به بازار لوازم خانگی 
بود. اما این بازار بســیار رقابتی اســت و تولیدکنندگان قدری در آن 
 SAMSUNG و  LG بازیگری می کنند. زمانی که ما شروع کردیم هنوز
در بازار حضور رسمی داشتند ولی با همه  این احوال دیدیم که خالئی 
در بخشی از بازار وجود دارد که ما می توانیم آن را پرکنیم. با هدف 
کامال مشخص وارد حوزه لوازم خانگی شدیم و از سال 97 استارت 
کارخانــه  لــوازم خانگــی را در منطقه ویژه  پیام زدیم. این اقدام حجم 
سرمایه گذاری خیلی باالیی می خواست و یکی از دالیلی که وارد بورس 
شــدیم، همین نیاز ما به جذب ســرمایه بود. این اتفاق هم افتاد و 
موفق به تاسیس یک کارخانه  درجه یک در منطقه ویژه  پیام شدیم. 
ما بهترین ماشین آالت ایتالیایی به روز این حوزه را وارد کردیم. تولید 
یخچال از محصولی مانند ماشین لباسشویی پیچیدگی بیشتری دارد؛ 
وقتی که خرداد سال 97 استارت کار زده شد، بعد از حدود یک سال 
و چهار یا پنج ماه )آبان 98( اولین خط تولید ماشــین لباسشــویی را 
راه اندازی کردیم. خیلی ها ابراز تعجب می کردند که چطور توانسته ایم 
در این مدت کوتاه خط تولید لباسشویی را راه اندازی کنیم. خط نهایی 
یخچال را هم در اردیبهشت سال 99 راه اندازی کردیم. ما فازبندی 
کرده بودیم که تولید ماشین آالت به طور کامل در ایران صورت بگیرد. 
امروز که در آبان  سال 1400 با شما صحبت می کنم، به غیر از یک یا 
دو ماشین تمامی ماشین آالت خط تولید شرکت راه اندازی شده است 

و ما به زودی یخچال را به طور کامل در ایران تولید می کنیم. 
 حتی کمپرسور؟

منظورم از تولید، تولید هر آن چیزی است که در ایران ممکن 
اســت. در مــورد کمپرســور، همــه کمپرســورهای مــورد اســتفاده در 
یخچال های ایرانی، وارداتی اســت. در ایران کارخانه کمپرسورسازی 

وجود ندارد.
 خود شما تمایلی ندارید وارد این عرصه بشوید؟

در  بایــد  شــما  کــه  حالــی  در  دارد؛  محــدودی  بــازار  ایــران    
سرمایه گذاری های بزرگ یک بازار بزرگ را پیش بینی کنید. به نظر من 
زمانی ما می توانیم کمپرسورساز باشیم که صادرات کاالهای ایرانی 

افزایــش پیــدا کند. ولی در ایــران در بعضی حوزه ها 
می توان سرمایه گذاری کرد. 

 یعنــی هنوز توجیهی برای ســرمایه گذاری در 
بازار لوازم خانگی ندارید؟

بله. اما برخی کاالها برای ما توجیه دارد. به طور 
 PRE(مثال ورق های پیشرفته، یا لمینیت پیش رنگ
LAMINATED STEEL(  محصولی است که در تولید 

لوازم خانگی به وفور استفاده می شود و در همسایگی 
ایران هم تولیدکنندده ندارد، ضمن اینکه ما مواداولیه اش را داریم. 
این حوزه می تواند یک سرمایه گذاری خیلی خوب باشد و می توانیم با 
سرمایه گذاری در این عرصه بازارهای اطراف را کامل پوشش دهیم. 
حتی ترکیه که تولیدکننده بزرگ لوازم خانگی است؛ مشتری ما در این 
نوع محصوالت خواهد بود. حتی بازار پاکستان و مصر هم می تواند 
از سوی ما تامین شود. به خصوص که در شرایطی هستیم که هزینه 
حمل و نقل به شدت افزایش پیدا کرده و فرصت مناسبی برای ایران 
فراهم شــده اســت تا به جای چین، مرکز تامین ورق های پیش رنگ 
فوالدی در منطقه شود که این امر برای همه کشورهای منطقه نیز 

به صرفه است. 
 شــما در مــورد یخچــال و لباسشــویی توضیــح دادیــد، که در 
کنار اینها کولر گازی هم تولید می کنید. آیا برنامه گســترش ســبد 
محصوالت خود را دارید یا به همین سه محصول بسنده می کنید؟
از نظر من لوازم خانگی انتها ندارد ولی به قول عوام ما باید این 

بچه تازه به دنیا آمده را بزرگ کنیم.
 بزرگ شدن از منظر شما چه تعریفی دارد؟ چه سهمی از بازار 

را خواهید داشت، به دنبال محصول جدید خواهید رفت؟ 
بــازار ایــران محــدود و تولیدکننــده زیاد اســت. مــا باید جایگاه 
خودمــان را در همیــن بــازار پیدا کنیم. نمی توانــم درصد بدهم؛ ولی 

منطقی این اســت که وقتی مجموعه ای وارد بازار می شــود 
برای توجیه داشتن سرمایه گذاری انجام شده باید حداقل 

15 درصد بازار را داشته باشد. 
 در چه تیراژی شما به این نقطه می رسید؟

ما االن با یک شیفت کار می توانیم ساالنه 200 
هــزار دســتگاه یخچــال، 200 هــزار دســتگاه 

ماشــین لباسشویی و 100 هزار کولر گازی 
اســمی  ایــن ظرفیت هــای  کنیــم.  تولیــد 
خطــوط ما اســت. ولــی ببینیــد، مملکت 
باید چشــم انداز صادرات داشــته باشد. 
در حوزه صادرات است که تمام صنایع 

می توانند هدف گذاری کنند. 
 هدف گذاری صادراتی کردید؟

دنبالش هستیم. 
 کدام کشورها را مدنظر قرار داده اید؟ 

چــون مــا یک شــرکت بورســی هم هســتیم، خیلــی نمی توانم 
جزئیات را عنوان کنم. 

 منطقی است ولی آیا با طرف خارجی هم صحبت کردید یا نه؟
بله، صحبت هایی انجام شده است. 

 سرمایه گذاری خارجی و شراکت را هم دنبال می کنید یا فقط 
فروش و بازاریابی مورد مذاکره بوده است؟

بستگی به طرف های مذاکره دارد و اهدافی که در این مذاکرات 
تعیین و قطعی می شوند. 

 خیلی ازمرزهای کشور دور می شوید؟ 
واقعیت این است که با چند جا در حال مذاکره هستیم واینکه 

در کجا به نتیجه برسیم، هنوز مشخص نشده است.
 چه هدف زمانی را برای موضوع صادرات دنبال می کنید؟

تابع شرایط هستیم. در کشور ما در حوزه صادرات پیچیدگی های 
فراوانی وجود دارد؛ به همین دلیل نمی توانیم پیش بینی دقیقی در این 
زمینه داشته باشیم. این پیچیدگی ها امکان برنامه ریزی بلند مدت را از 
ما سلب می کند. به طور مثال با یک طرف خارجی صحبت می کردیم، 
عنوان می کرد نباید هیچ نامی از ایران برده شود که مسائلی از این 

دست برای ما موانع جدی محسوب می شوند.
 در ادامه می خواهم به نکته ای اشــاره کنم که شــما از آن به 
عنوان انگیزه ورود به بازار لوزام خانگی نام بردید. شما گفتید که 
ایکس ویــژن در بــازار به قــدری محبوبیت پیدا کرد که نماینده های 
فروش به شــما پیشــنهاد کردند، می توانید وارد بازار لوازم خانگی 
شــوید؟ پــس چــرا لوازم خانگی تولیدی خــود را با برند TCL عرضه 

کردید؟ 
ما به جای ایکس ویژن، TCL را عرضه نکردیم.

 یعنی االن لوازم خانگی شما در هر دو برند عرضه می شود؟
بله.

 چرا با دو برند و برای هرکدام از این برندها چه جایگاهی را در 
بازار مدنظر قرارداده اید؟

TCL یک برند شناخته شده چینی در عرصه بین المللی است که 

از نظر تولید تلویزیون باکیفیت در رده 2 و 3 جهان با شرکتی مانند 
LG رقابت می کند و در زمینه سایر محصوالت هم از تولیدکنندگان 

کیفی محسوب می شود. به طورمثال، در زمینه تولید کولر گازی در 
 TCL به اندازه SAMSUNG و LG مناطق جنوبی کشور محصوالت
طرفدار ندارد. اینکه یک شرکت چینی توانسته به این جایگاه برسد 
نشان می دهد که مسیر درستی را طی می کند. البته چین در کل 
همان مسیری را طی می کند که سال های پیش ژاپن طی 
کرد؛ چون امروز وقتی حرف از محصول چینی می شود، 
تصــور می شــود از یــک محصــول بی کیفیت صحبت 
می کنیم در حالی که این وضع در حال تغییر است.
ایکس ویــژن در بــازار ایــران شناخته شــده تر 
اســت ولــی مزیــتTCL  ایــن بــود که در شــرایط 

تحریم ما را همراهی کرد.
ادامه در صفحه 3

ترجمه: سلیم حیدری

قیمت نفت در این هفته به کاهش خود ادامه داده است، زیرا 
شــایعات مربوط به اســتفاده پرزیدنت بایدن از ذخایر نفت ایاالت 
متحــده همراه با افزایش مجــدد موارد کووید19 در اروپا تحریکات 

نزولی جدیدی ایجاد کرده است.
نگرانی های ناشی از افزایش مجدد موارد کووید19 در اروپا بر 
قیمت نفت در این هفته تأثیر گذاشت و نفت برنت را به 78 دالر 
در هر بشکه رساند که تنها در روز جمعه تقریباً 3 دالر در هر بشکه 
کاهش یافت. با توجه به اینکه هم برنت و هم WTI برای چهارمین 
هفته کاهش نشان می دهد، به نظر می رسد که برنامه دولت بایدن 

برای کاهش قیمت ها تا حد زیادی کارساز بوده است.
 تاکنــون هیــچ اقــدام هماهنــگ مشــترکی از ســوی بزرگتریــن 
واردکننــدگان نفــت خــام جهان صورت نگرفته اســت. این کشــورها 
شــامل ایاالت متحده، چین و هند هســتند. اما تهدید آنها مبنی بر 
یکی شــدن قدرتشــان به اندازه کافی قوی بود، بطوریکه در روزهای 

گذشته قیمت های نزولی را برای تجارت ایجاد کرد. 

 اوپک پالس بیش از حد به اهداف خود

پایبند است
بــر اســاس داده هــای گروه نفتی، پایبندی بــه اهداف تولید در 
اوپک پالس به 11۶ درصد رسید، حتی بیشتر از ماه گذشته، اما هم 
اعضای شــرکت کننده و هم کشــورهای غیراوپک به کمتر از اهداف 

ماهانه خود عمل کردند.

ایاالت متحده از ژاپن، کره جنوبی و چین 
می خواهد که از ذخایر خود استفاده کنند

طبق گزارش ها، دولت بایدن از واردکنندگان اصلی نفت 
خــام آســیا )ژاپــن، کره جنوبی، هند و چین( خواســته اســت 
تــا برخــی از ذخایر اســتراتژیک خود را بــرای کاهش قیمت ها 
در نظــر بگیرنــد، زیرا اوپک پــالس از افزایش تولید خودداری 

می کند.

کنگره ایاالت متحده قانون ضد انحصار 1890 
علیه اوپک را بررسی می کند

گروهی از سیاستمداران دوحزب در حال مذاکره برای استفاده 
از قانــون ضــد انحصار شــرمن 1890 علیه اوپــک بوده اند که به طور 
بالقــوه بــه دولــت آمریکا اجازه می دهد از کشــورهای اوپک به دلیل 
دستکاری قیمت انرژی شکایت کند. اقدامی که قبال به دلیل مخالفت 

وزارت امور خارجه ممنوع تلقی می شد.

ترافیگورا از پروژه پاالیشگاه هند خارج شد
»ترافیگورا« غول تجارت به دنبال فروش سهام 3 میلیارد دالری 
24.5 درصدی نایارا انرژی است، سرمایه گذاری مشترکی که سومین 
پاالیشگاه بزرگ هند با ظرفیت 400000 بشکه در روز در وادینر و بندر 
آن را مدیریت می کند. قبال به یک هلدینگ ایتالیایی ناشناخته به نام 

گروه جنرا گزارش شده بود.

حفاری سورینام نتایج متفاوتی به همراه دارد
گربه وحشــی ســاپاکارا ســاوث-1 حــدود 325 تــا 375 میلیون 
بشکه ذخایر نفتی در بلوک 58 فراساحلی سورینام متعلق به آپاچی 
و توتال انرژیز کشف کرد. این در حالیست که چاه دیگر حفاری شده 

- Bonboni-1 - فقط ذخایر غیرتجاری یافته است.

نرخ حمل و نقل تانکری LNG در آسیا افزایش 
یافت

هزینه اجاره یک تانکر LNG از استرالیا به ژاپن در این هفته به 
320,000 دالر در روز افزایش یافت که دو برابر دو ماه پیش بود. زیرا 
تقاضای شدید در دسترس بودن حامل های انرژی را محدود می کند.

برزیل به دنبال عضویت در اوپک نیست
علیرغــم اینکــه ژائیــر بولســونارو، رئیس جمهــوری برزیل ادعا 
می کند که این کشور به دنبال حضور در اوپک است و به طور بالقوه 
تبدیل به چهارمین تولیدکننده بزرگ اوپک می شود، وزیر انرژی این 
کشــور در آمریــکای التیــن اعــالم کــرد در حال حاضر برنامــه ای برای 

پیوستن به این گروه نفتی وجود ندارد.

شرکت نفت ابوظبی قراردادهای 20 میلیارد 
دالری گاز اعطا می کند

با هدف تخصیص 20میلیارد دالر برای پروژه های گاز طبیعی به 

منظور اطمینان از استقالل انرژی امارات متحده عربی، انتظار می رود 
شــرکت نفــت ابوظبــی ADNOC در روزهای آینــده قراردادهای گازی 
منعقد کند. اولین قرارداد مهندسی برای توسعه میدان گازی دریایی 

دالما که تا سال 2025 به طور کامل راه اندازی شود.

هند انتظار دارد مصرف زغال سنگ رشد کند
مقامــات هنــدی که یکی از محرک های کلیــدی در اصالح متن 
نهایــی اجــالس COP2۶ بودنــد، اظهــار کردند، انتظــار دارند مصرف 
زغال سنگ به صورت مطلق به افزایش خود ادامه دهد. اگرچه دهلی 
نو تالش خواهد کرد تا آن را بر حسب درصد از 70 درصد تولید برق 

فعلی کاهش دهد.

قیمت NatGas ایاالت متحده به دلیل 
صادرات LNG نزدیک به رکورد افزایش یافت

معامالت آتی گاز طبیعی ایاالت متحده به حرکت صعودی خود 
در این هفته ادامه داد، زیرا افزایش صادرات LNG )به طور متوسط 
11.1 میلیــارد مکعــب در روز در نوامبــر تاکنون(  دسترســی داخلی را 
 ،EIA کاهش داد، علیرغم گزارش این هفته سازمان اطالعات انرژی

که نشان دهنده افزایش ذخایر غیرفصلی است.

BP به سرمایه گذاری انرژی های تجدیدپذیر 

هند برای رشد چشم دوخته است
بخش سرمایه گذاری خطرپذیر بزرگ نفتی بریتانیا BP ممکن 
است یک سوم از سرمایه گذاری های آتی خود را در هند سرمایه گذاری 
کند، زیرا پتانسیل زیادی در حرکت انرژی پاک هند و زیرساخت های 

شارژ مورد نیاز برای آن می بیند.

ترکیه خواهان حجم بیشتری از گازپروم است
مقامات ترکیه در حال مذاکره با گازپروم روسیه برای افزایش 
واردات گاز از طریــق خــط لولــه 31.5 میلیــارد متــر مکعبی در ســال 
هســتند. ایــن کار بــه طور بالقوه تمام ظرفیت خط لولــه اول را برای 
خریداران ترکیه اختصاص می دهد. زیرا قیمت ها در حال بازگشت به 

قیمت شاخص اروپایی است.

حق بیمه مس چین به باالترین حد 7 سال 
گذشته رسید

با کاهش ذخایر مس در انبارهای ثبت شده از سوی ShFE به 
کمتریــن میــزان خــود از ژوئن 2009 و کاهش روند واردات از ســوی 
گمرک چین به دلیل مشکل مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه مس 
چین به 1225 ین در تن )کمی کمتر از 200 دالر در هر تن( افزایش 

یافت.

قرارداد سرزمین لیتیوم آمریکا به مبلغ 400 
میلیون دالر

شــرکت لیتیوم آمریکا مســتقر در کانادا در کشــمکش بر ســر 
تولیدکننــده لیتیــوم Millennial Lithium کــه در آرژانتیــن متمرکــز 
است با 400 میلیون دالر سهام و پول نقد پیروز شد و بر بزرگ ترین 
تولیدکننده خودروهای الکتریکی جهان، CATL چین، که هنوز قادر به 

دستیابی به دارایی های تولید لیتیوم نیست، غلبه کرد.

شرکت هسته ای بیل گیتس سایت زغال سنگ 
وایومینگ را برای راکتور هسته ای انتخاب 

می کند
ترا پاور، شرکت انرژی هسته ای که از سوی بیل گیتس تأسیس 
شد، کمرر وایومینگ را به عنوان مکان اولین راکتور مدوالر 4 میلیارد 
دالری خود با ذخیره انرژی نمک مذاب با ظرفیت کل 345 مگاوات 

انتخاب کرد.
منبع: راشاتودی

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

بلوف بایدن
 قیمت نفت را
 پایین آورد

K
F
Y
O
س : 

عک

 ترخیص خودروهای وارداتی
با ۶ شرط

 کاهش ۱۰ تا ۱۲ درصدی
قیمت مسکن در تهران

صفحه 8صفحه 3
 دوشنبه 1 آذر 1400 . 22 نوامبر 2021 

 1۶ ربیع الثانی 1443 . سال هجدهم . شماره 4795
تومان  10000  . صفحه   8

هوالرزاق

غول های صنعتی 
جنرال الکتریک، توشیبا 

 و دایملر در حال
تکه تکه شدن

محمود نواب مطلق 

صنعتــی  غول هــای 
جنرال الکتریک، توشیبا 
ادامــه  بــرای  دایملــر  و 
چنــد  بــه  ناچــار  حیــات، 
پــاره تقســیم می شــوند. 
بــا  نیــز  ســرمایه گذاران 
بــی رحمــی تمــام از ایــن 
رخداد استقبال کردند. 

جنــرال الکتریــک در ســال 2024)1403( بــه یــک 
ســاخت  در  هوانــوردی  صنعــت  عمــده  تجهیزکننــده 
موتور هــای هواپیمــا تبدیــل خواهــد شــد.البته به شــرط 
آنکه برنامه ای که »الرنس کالپ« مدیر این شرکت روز 

9 نوامبر)18 آبان( اعالم کرد به طور کامل اجرا شود. 
غول صنعت بهداشــت آمریکایی شــرکت جانسون 
بهداشــتی،  محصــوالت  تولیدکننــده   ( جانســون  انــد 
داروهای بدون نســخه، مواد دارویی و واکســن( نیز روز 
12 نوامبر)21 آبان( اعالم کرد به دو قسمت خواهد شد، 
تا از زمینه های کاری سالمت و انرژی خارج شود و به دو 

حیطه متفاوت وارد شود.
همــان روز شــرکت ژاپنــی توشــیبا کــه از نهایــت 
شــکوفایی خــود در قــرن بیســتم فاصله گرفتــه نیز وارد 
گود شــد و خبر تقســیم خود به ســه پاره را اعالم کرد.  
»ساتوشــی یونــاکاوا « مدیــر ایــن شــرکت گفــت: غــول 
توشیبا سه تکه شد. او در این خصوص می گوید:»پس 
از جلسات متعدد ما به این نتیجه رسیدیم این بهترین 

گزینه پیش روی ماست.« 
را  شــگرد  ایــن  خــوب  خیلــی  مالــی  مســئولین 
می شناســند. چنــد پاره شــدن بــرای نوکــردن ارزش ها و 
کــم کــردن مالیات هــا؛ ایــن راه چاره ای اســت کــه گاهی 
بــه فکر تحلیلگران راهبردی شــرکت ها برای کارگشــایی 
پــاره، ارزش  بــه چنــد  می رســد. یعنــی تقســیم شــدن 
بیشتری نسبت به یکپارچه بودن برای یک مجموعه به 
ارمغان می آورد. هنگامی که شــرکت های بزرگ ســرمایه 
فراوانــی در اختیــار دارنــد، بهتــر اســت چنــد دســت این 

سرمایه را در اختیار بگیرد. 
ســهامداران شــرکت خودروســازی آلمانــی دایملــر 
نیــز روز اول اکتبــر)9 مهــر( بــه ایــن راهبــرد رســیدند. 
ایــن شــرکت در یــک تعهد چنــد میلیاردی بــرای ورود به 
دوران برقی شدن خودروها نیز به سر می برد. بنابراین 
سرمایه گذاران شرکت دایملر از 10دسامبر آتی )19 آذر( 
دو گزینــه پیــش روی خــود خواهند داشــت: یــا خودروی 

مرسدس بنز بخرند، یا کامیون دایملر. 
»اوال کالینــوس« مدیــر عامــل ایــن شــرکت کــه از 
ایــن پــس صرفــا متعهــد بــه تولید خــودرو خواهــد بود و 
ایــن امــر را کامــال متفــاوت از تولیــد کامیــون می دانــد و 
در نهایــت خوشــحالی می گوید:»ســتاره در آینــده دوبار 

می درخشد.« 
البته مشــوق های بازار به ایــن رویکرد چندان قوی 
نیســت. در عمل بازار بیشتر به ایفاکنندگان نقش های 
خالص می اندیشــد و به تازه واردهای این عرصه بیشــتر 
از امپراطورهــای قدیمــی صنعــت بهــا می دهــد و بــا ایــن 

رویکرد، شرکت دایملر صد میلیارد دالر قیمت دارد.
challenges منبع: سایت

عقبگرد بازار پوشاک 
فرانسه با تغییر الگوی 

مصرف
تعــداد  کاهــش  بــا 
پوشــاکی که فرانســویان 
لباسشــان  کمدهــای  در 
بــازار  می دارنــد،  نگــه 
فرانســه  پوشــاک 
عقبگــردی در حــدود 12 
درصــد نســبت بــه ســال 
تجربــه  را   )1398(2019
می کنــد و ایــن بخش در 

بازگشایی اقتصادی در فرانسه ) پس از کرونا( از سایر 
بخش ها عقب مانده است.

لــوازم  فــروش  شــده  انجــام  مطالعــات  براســاس 
خانگی درنیمســال اول ســال 2021)دی 1399 تا خرداد 
1400( نســبت بــه ســال 2020 بالــغ بــر30 درصــد  و در 
مقایســه بــا ســال 2019)1398( 12 درصــد رشــد کــرده 

است.
وضعیــت  بــازار دکوراســیون )خــرده کاری در امــور 
تزئینی مناز و چیدمان( نیز بهتر شــده و بر اســاس آمار 
فدراســیون امــور تزئیناتــی و چیدمان منازل در فرانســه  
بازار این بخش نیز پس از یک رشد 13 درصدی در سال 
2020)1399( در پایان ماه سپتامبرســال جاری )9مهر( 
رشدی معادل 18/4 درصد را در مقایسه با زمان مشابه 

در سال 2019)1398( داشته است. 
همچنیــن آمارهــا نشــان می دهــد تعــداد کســانی 
کــه بــه مصــارف کودکان خــود بهــا داده و آن را نیزجدی 
گرفته انــد رو بــه افزایــش اســت. میــزان فــروش بــازی و 
اســباب بازی در پایــان مــاه سپتامبرســال جــاری )9مهر( 
رشدی معادل 4 درصد و در دوره یکسال نیز 4/8 درصد 

در مقایسه با سال 2019)1398( داشته است.
امــا در مــورد بازارپوشــاک ماجــرا متفــاوت اســت. 
خریــدن یــک کــت، یــک مانتــو یــا یــک کفــش داســتانی 
دیگــر دارد. در ایــن بخش به نظر می رســد بحران کرونا 

همچنان ادامه دارد.
ادامه در صفحه 2

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

ممنوعیت واردات محصوالت کره ای 
انقالبی در صنعت لوازم خانگی 
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نخل فروشی در بوشهر هفته 
آینده بررسی می شود 

بــهگفتــهدبیــرکلانجمــنخرمــایایــران،هفتــه
آینــده)٩تــا١٢آذر(میــزتخصصــیخرمــابــاحضــور
مســئوالندولتــیوبخــشخصوصیدربوشــهربرگزار
وماجراینخلفروشیبهطورکاملبررسیمیشود.

مقــداد تکلــوزاده در گفت وگو بــا خبرگزاری مهر در 
واکنش به مباحث مطرح شده مبنی بر شکایت انجمن 
ملی خرمای ایران از فروشــندگان نخیالت گفت: چنین 

مسأله ای صحت ندارد.
او اضافه کرد: ما تنها در این زمینه هشدار داده ایم 
کــه صــادرات و فــروش نخل نیــاز به مجــوز وزارت جهاد 
کشاورزی دارد و کشت جایگزین نیز باید انجام شود تا 

دچار مشکل نشویم اما شکایتی رخ نداده است.
او درباره اینکه آیا مشــخص اســت چه تعداد نخل 
کنده و فروخته شده و آیا این کار با مجوز وزارت جهاد 
کشــاورزی انجــام شــده اســت، افــزود: هنــوز اطالعــات 
دقیقــی در ایــن زمینــه نداریــم و هفتــه آینــده تمــام این 

مسائل را بررسی و سپس اعالم خواهیم کرد.

گوجه فرنگی تهران و قزوین 
یخ زد

عضــوهیاترئیســهاتحادیــهصادرکننــدگانمیــوه
وترهبــارعنــوانکــردکــهگوجهفرنگــیاطــرافتهرانو

دشتقزوینبهدلیلکاهشدمایهوایخزد.
صدرالدین نیاورانی در گفت وگو با خبرگزاری ایلنا، 
در پاســخ بــه این پرســش که آیــا صــادرات گوجه فرنگی 
بــه روســیه باعــث افزایــش قیمت این محصــول در بازار 
داخلــی شــده اســت؟ گفــت: انــواع گوجــه گلخانــه ای، 
یــا   Cherry tomato و  )شــاخه ای(  پانــچ  گوجه فرنگــی 

همان گوجه گیالسی صادر می شود.
بنــا بــه اظهــارات عضــو کمیســیون صــادرات اتــاق 
بازرگانی ایران، 3 تا 5 درصد از سهم تولید گوجه فرنگی 
صادر می شود، بنابراین این حجم از صادرات نمی تواند 

تاثیری در بازار داخلی بگذارد.
او دربــاره علــت افزایش نــرخ گوجه فرنگی در بازار 
داخلــی، بیــان کــرد: جهــاد کشــاورزی، متاســفانه بــرای 
نیــاز بــازار در ایــن مقطــع زمانــی پیش بینی هــای الزم را 
نکــرده اســت. راهــکار این اســت که در ســال های آینده 
مشــوق  های حمایتــی بــه مناطقــی از کشــور داده شــود 
کــه می تواننــد در این فصــل گوجه فرنگی خود را به بازار 

عرضه کند.
نیاورانــی بــا بیــان اینکه گوجه فرنگــی اطراف تهران 
و دشــت قزویــن بــه دلیــل کاهــش دمــای هــوا یــخ زد، 
گفت: باید زودتر این محصول را برداشــت و در انبارها 
ذخیــره می کردیم. اکنون گوجه فرنگی موجود در بازار از 
انبارهــای بندرعبــاس و دزفــول تامین می شــود و کمبود 

بازار را جبران می کند.
او بــا بیــان اینکه همواره در این بازه زمانی شــاهد 
بــازار  در  آن  قیمــت  افزایــش  و  ایــن محصــول  کمبــود 
هســتیم، گفــت: متاســفانه ســتاد تنظیم بــازار و وزارت 
جهاد برای تامین نیاز بازار تمهیداتی نیاندیشیده است 
از ایــن رو همــواره در ایــن برهــه زمانــی شــاهد کمبــود 
تــا در  بــازار هســتیم و منتظــر می مانیــم  محصــول در 
روزهــای آینــده محصــوالت جدیــد وارد بــازار و قیمت ها 

متعادل شوند.
نیاورانی در پاســخ به این پرســش که آیا گوجه ای 
که در فضای باز کشــت می شــود قابلیت صادرات دارد؟ 
گفت: گوجه ای که در زمین کشت می شود کیفیت الزم 
را ندارد. وقتی این محصول نصف می شود وسط آن یک 
قســمت زرد رنگی را مشــاهده می کنید که حاصل جمع 
شــدن پتاســیم موجــود در خــاک و کودهــای بی رویه ایی 

است که به محصول داده می شود.
به گفته او گوجه فرنگی زمینی قابلیت مصرف داخلی 
ندارد و اگر قرار است این محصول در صنایع تبدیلی مورد 
مصــرف قــرار بگیــرد باید عملیاتی روی آن انجام شــود که 

باقی مانده سموم در کاالی تولیدی دیده نشود.
ایــن فعــال اقتصــادی کیفیت گوجه زمینــی را پایین 
عنــوان کــرد و افــزود: کشــاورز هزینــه تامیــن آب، کود، 
دســتمزد کارگــر و .... را متحمــل می شــود امــا در نهایت 
کاالی بی کیفیتــی تولیــد می کنــد. اینجاســت کــه نقــش 
وزارت جهــاد کشــاورزی پررنــگ می شــود که بایــد نوع و 
بــذر محصــوالت را تغییــر بدهــد و نوع هــای مرغوبــی در 

اختیار کشاورزان قرار بدهد.

مواد غذایی در صدر قاچاق
براساساعالمسازمانحمایت،بیشترینکاالی
قاچاقکشفشدهدرهفتماههامسال،موادغذایی
وخوراکــی،لــوازمیدکیوالســتیک،کاالهــایموضوع
تبصــره۴مــاده۱۸قانــونمبــارزهبــاقاچــاق،رایانــهو

قطعاتآنولوازمخانگیبودهاست.
به گزارش ایسنا، بر اساس اطالعات منتشرشده از 
سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 
در هفت ماهه امســال 3۰۰ هزار و ۴5۱ مورد بازرســی 
بــرای مقابلــه با عرضه، نگهــداری و فروش کاالی قاچاق 
از  بیــش  ارزش  بــه  قاچــاق  پرونــده   5۱3۸ و  انجــام 

۱۶۰۰میلیارد تومان تشکیل شده است.
 بیشترین کاالی قاچاق کشف شده در این مدت، 
مواد غذایی و خوراکی، لوازم یدکی و الستیک، کاالهای 
موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق، رایانه 

و قطعات آن و لوازم خانگی بوده است.
همچنیــن بــر اســاس ایــن گــزارش در هفــت ماهه 
شــکایات  و  گــزارش  فقــره   ۸۷۰ و  هــزار   ۱۲۱ امســال 
مردمــی اعــم از حقیقی یا حقوقــی از تخلفات واحدهای 
صنفــی و غیرصنفــی بــر اســاس نــوع تمــاس بــه صورت 
حضوری، تلفنی، کتبی و ســامانه ۱۲۴ ســتادهای خبری 
سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها دریافت 
و بررسی شده که ۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال 

قبل کاهش داشته است.

چگونهشکایتکنیم؟
خبــری  ســتاد  بــه  مراجعــه  بــا  می تواننــد  مــردم 
و  اســتان ها  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان های 
شهرســتان های تابعه شــکایت خود را تنظیم کنند یا از 
طریــق تلفــن )۱۲۴(، پورتال ســازمان حمایت به نشــانی 
الکترونیکی www.cppo.ir، ســایت ir.۱۲۴ و اپلیکیشن 

آپ شکایت خود را مطرح کنند.

طبق قانون نظام صنفی گران فروشی، کم فروشی، 
تقلــب، احتــکار، عرضــه خــارج از شــبکه، اجــرا نکــردن 
ضوابــط قیمت گــذاری و توزیــع، فــروش اجبــاری، درج 
نکــردن قیمــت و صــادر نکــردن صورتحســاب از جملــه 

مهم ترین تخلفات صنفی است.
همچنیــن بر اســاس قانون صنفــی باید درآمدهای 
ناشــی از جریمه هــای دریافتــی بــه حســاب خزانــه واریز 
 شــود و معــادل آن در بودجه هــای ســنواتی منظــور و از 
ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار 
مالــی مــاده )۴۴( ایــن قانــون به طــور مســاوی در اختیار 
ســازمان تعزیــرات حکومتی، اتــاق اصناف ایران و وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت قــرار  گیــرد تــا در اجــرای ایــن 
قانــون هزینــه کننــد، امــا اتــاق اصنــاف بارها نســبت به 

دریافت نکردن این بودجه گالیه کرده است.

تعطیلی نیمی از 
فروشگاه های نوشت افزار

رئیساتحادیهفروشــندگاننوشــتافزارمیگوید
دربرخــیشــهرهابیشاز۵۰درصــدازلوازمالتحریرها

تغییرشغلدادهاند.
بــه گزارش پایش آثــار اقتصادی کرونا )کرونومی(، 
موســی فرزانیــان گفــت: تولیدکننــدگان قبــل از کرونا با 
رکــود مواجــه بودند. کاهش گســترده فــروش در دوران 
بحــران کرونــا هــم آســیب های جبران ناپذیــری بــه بدنــه 

تولید وارد کرد.
او در ادامــه افــزود: کرونا مســتقیم بر چرخه تولید 
و مصرف لوازم التحریر تأثیر گذاشــته است، هنگامی که 
فــروش کــم می شــود خواه ناخــواه تولیــد کــم می شــود و 
این چرخه نهایتاً باعث تعطیلی کار یا دست کم کاهش 

نیروی کار می شود.
او ادامه داد: به دلیل نوســانات ارزی مدتی اســت 
که دیگر برای واردات لوازم التحریر ثبت سفارش انجام 
نمی شــود از طــرف دیگــر تعرفــه گمرکــی در محصــوالت 
مختلــف حــوزه لوازم التحریــر )مانند ماژیــک، مداد و …( 
متفــاوت اســت؛ این موضــوع باعث می شــود واردکننده 
باشــد.  نداشــته  کاالهــا  برخــی  واردکــردن  بــه  رغبتــی 
خــب بدیهــی اســت کــه نبــود رغبت بــه تولید از یک ســو 
و ممنوعیــت واردات از ســوی دیگــر، منجــر بــه افزایــش 

قاچاق خواهد شد.
او گفــت: مهم تریــن تفــاوت بین کاالهــای وارداتی و 
قاچاق در لوازم التحریر، کیفیت است، هنگامی که هویت 
و اطالعــات واردکننــده محصــول، مشــخص نباشــد قطعاً 
کیفیت آن هم مشخص نیست و قابل  ردیابی نیز نیست. 
همیــن موضــوع باعــث می شــود کاالهای قاچــاق با ظاهر 
زیبا که کیفیت مطلوب ندارند و در تعارض با ارزش های 

فرهنگی جامعه ایرانی هستند، وارد بازار  شود.
رئیس اتحادیه فروشــندگان نوشــت افزار گفت: در 
ســال گذشــته در تهــران بیــش از ۴۰ نفــر پروانه کســب 
خودشــان را باطل کردند، آماری که از شهرســتان ها به 
دســت مــن می رســد آمــار وحشــتناکی اســت، در برخی 
شــهرها بیــش از 5۰ درصــد از لوازم التحریرهــا تغییــر 

شغل داده اند.
او تصریــح کــرد: اجــاره مغــازه، بیمــه، مالیــات و 
حمایــت نکــردن مســتقیم دولــت از ایــن صنــف در یــک 
ســال و نیــم گذشــته دست به دســت هــم داد تــا کســبه 

آسیب ببینند.
کرونــا  پاندمــی  بــه  توجــه  بــا  گفــت:  فرزانیــان 
شکایت های زیادی از از سوی مردم به دست ما رسید؛ 
اینکــه برخــی از ســودجویان در فضــای مجــازی اقــدام 
بــه ارائــه محصــوالت می کننــد امــا بعــد از دریافــت وجه 
دیگــر خبــری از محصــول نبود و یا کیفیت بســیار پایین 
بــا قیمــت بــاال بــه آن ها تحویــل داده می شــد. به همین 
دلیــل توصیــه می کنیــم کــه مــردم نســبت به خریــد این 
محصوالت دقت کافی را داشته باشند و حتما از اعتبار 

فروشنده اطمینان حاصل کنند.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

عقبگرد بازار پوشاک فرانسه 
با تغییر الگوی مصرف

ادامه از صفحه ۱

رصدخانــه  کل  مدیــر  اِی«  وی  میــن  داس  »ژیــن 
اقتصــادی در انســتیتو مــد فرانســه در گردهمایــی روبوت 
پاریــس  در  )۲۷آبــان(  نوامبــر   ۱۸ پنجشــنبه  روز  فَِشــن 
اعــالم کــرد: »بــا وجــود رشــد ۶/۶ درصدی فروش البســه 
ومنســوجات در فرانســه در بازه زمانی ژانویه تا ســپتامبر 
۲۰۲۱ )دی ۱3۹۹ تــا شــهریور۱۴۰۰( در مقایســه بــا زمــان 
مشابه در سال ۲۰۲۰)۱3۹۸-۱3۹۹( این میزان نسبت به 
ســال ۲۰۱۹)۱3۹۸( عقب گردی ۱۲ درصدی داشــته است. 
بــه جــز فروش مجازی که ۲۰ درصد رشــد کرده در تمامی 

بخش ها پرچم فروش پوشــاک نیمه افراشته است.
 اغلب مغازه داران به دلیل نبود گردشــگر، طی نه 
ماه ابتدای ســال جاری تا پایان سپتامبر)شهریور( بیش 

از 3۲ درصد از گردش مالی خود را از دست داده اند.
فروش پوشــاک در هایپرمارکت ها و سوپرمارکت ها 
کاهش ۱۷/۸ درصدی داشته است. این درحالیست که  
طی دوســال گذشــته فروش نشــان های مطرح پوشــاک 

نیز تا ۱5درصد افت داشته است.
منبع:روزنامهلوموند

حسینزندیباتاکیدبرلزوموضرورت
بــرای صنفــی اتحادیههــای از پشــتیبانی
احقــاقحقــوقخویشبیانکــرد:ازآنجاکه
متاســفانهبرخیازوزارتخانهها،ســازمانها
وارگانهــادرتــالشبــرایبهزیرســلطهدر
آوردنبرخیازاتحادیههایصنفیهســتند،
پــی در سالهاســت نیــز تهــران شــهرداری
تصاحــبپنــجاتحادیــهصنفــیحــوزهحملو

نقلکاالومسافراست.
کاالی  نقــل  و  حمــل  اتحادیــه  رئیــس 
درون شــهری در ادامه تصریح کرد: ســال های 
متوالــی اســت کــه پنــج اتحادیــه حمــل و نقل 
توریســتی  موسســات  مســافربری-  شــهری- 
و  موتــوری  پیــک  و  وانت بــار  )آژانــس(- 
کمپرســی داران تحــت فشــارهای روانی زیادی 

از سوی شهرداری تهران قرار دارند.
می خواهــد  شــهرداری  داد:  ادامــه  او 
اتــاق  زیرمجموعــه  جــز  کــه  اتحادیه هــا  ایــن 
اصنــاف هســتند و بــر پایــه و تکیــه بــر قانــون 
نظــام صنفــی اداره می شــوند را تحــت کنترل 
و اداره خــود درآورد؛ حــال آنکــه اتحادیه هــای 
مذکــور بــا اتحاد کامل و تنها برتکیه و حمایت 
قانــون نظــام صنفی و مقاومــت و تالش خود 
شــانه  شــهرداری  ســلطه گری  از  توانســته اند 

خالی کنند.
زنــدی بــا تاکیــد بــر لــزوم حمایــت اتــاق 
اصناف و دیگر متولیان اصناف گفت: درست 
آن اســت که اتحادیه ها از سوی متولیان شان 
اجــازه  نبایــد  شــوند.  پشــتیبانی  و  حمایــت 
دهیــم هــر ارگان و وزارت خانــه ای بــه خودش 

اجــازه دهــد اصنــاف را به ســوی خود بکشــد. 
مــا قانــون نظــام صنفــی داریم و اتــاق اصناف 
که اتحادیه ها تحت حمایت ایشــانند؛ لذا اگر 
حمایــت نشــویم ذره ذره هــر ارگانــی بــه خــود 

اجازه تسخیر اصناف را می دهد.
او بــا ابــراز تاســف از ادامــه ایــن رونــد 
در میــان برخــی ســازمان ها و ارگان هــا گفت: 
در ادامــه ایــن رونــد زمزمــه دســت گذاشــتن 
گردشــگری، وزارت مســکن، وزارت راه، وزارت 
بهداشــت بــر برخــی از اتحادیه هــا بــه گــوش 
می رســد که می خواهنــد اتحادیه هــای صنفی 

را تصاحب کنند.

زندی تاکید کرد: تنها یک صدا و یک تن 
واحــد می توانــد از حقــوق اصنــاف دفــاع کند. 
نباید دســت هایمان را از هم جدا کنیم. نباید 
اجازه دهیم آنقدر فشــار بر اصناف زیاد شود 

که از هم بگسلیم. ما حمایت می خواهیم.
او افــزود: بــر اســاس قانــون شــهرداری 
بــر عملکــرد اعضــای حمــل و  تنهــا می توانــد 
نقــل نظارت داشــته باشــد. در صــورت تخلف 
می تواند به اتحادیه های مربوطه گزارش دهد 
تــا اتحادیــه مــورد گــزارش شــده را بررســی و 
حــل و فصــل کنــد. شــهرداری حــق نــدارد پا را 
فراتــر بگــذارد. ما تحت قانون و اتاق اصناف و 

اتحادیه فعالیت داریم و الغیر.
کاالی  نقــل  و  حمــل  اتحادیــه  رئیــس 
شــهری تهــران بیــان کــرد: بــه عنــوان نماینده 
و ســخنگوی پنــج اتحادیــه حمل و نقــل بارها 
و بارهــا در ســال های گذشــته در جلســه های 
زیــادی بــرای احقــاق حقــوق اصنــاف شــرکت 
کرده ام. تا جایی که توان داریم از این حقوق 
دفــاع مــی کنیــم؛ امــا تا بــه کی؟ ایــن کار نیاز 
بــه همــت و پشــتکار اتــاق اصنــاف و متولیــان 
اصناف دارد تا هیچ کس اجازه نداشــته باشــد 
فکــر تصاحــب و تســخیر اصنــاف را به مغزش 

خطور کند.

نماینــدهوزیــرصمــتدراصنافکشــور
ورئیــساتحادیهفروشــندگانلوازمصوتی،
تصویــری،تلفنهمراهولــوازمجانبیتهران
گوشــیهای واردکننــدگان، برخــی میگویــد
کشــورهای از را بیکیفیــت موبایــل
مونتاژکننــدهگمنــامماننــدنپــال،بنــگالدش
واندونــزیواردمــیکننــدوبــاقیمتهــای

فریبندهمیفروشند.
تفــاوت  اصلــی  علــت  درســتی  ابراهیــم 
کیفیــت و قیمــت برخــی گوشــی های مشــابه 
از یــک برنــد، بنابــر نــام کشــور مونتاژکننــده 
واردکننــدگان  برخــی  متأســفانه  کــرد:  بیــان 
گوشی موبایل و تبلت را از بعضی کشورهای 
بنــگالدش  نپــال،  اندونــزی،  ماننــد  گمنــام 
وارد مشــهور  برندهــای  نــام  بــا  آن  نظایــر   و 

می کنند، هرچند همه این گوشی های وارداتی 
کشــورهای  در  تولیــد  اســتانداردهای  تابــع 
مبــدا هســتند امــا بــا اســتانداردهای تولید در 

کشورهای اصلی صاحب برند فاصله دارند.
تهــران  اصنــاف  اتــاق  اول  نایب رئیــس 
گوشــی های  قیمــت  بایــد  واقــع  در  افــزود: 
کــم  دســت  گمنــام  کشــورهای  از  وارداتــی 
۲۰درصد پایین تر از کشــورهای مطرح باشد، 
امــا برخی شــرکت ها برای کســب ســود باالتر 
چنین گوشــی هایی را وارد می کنند و با نرخی 
پایین تــر امــا نزدیک به نرخ گوشــی های تولید 
شــده در کشــورهای صاحب آن برند، در بازار 

عرضه می کنند.
او تصریــح کــرد: ایــن شــیوه عرضــه، بــه 
شیوع ذهنیت ارزا ن فروشی گوشی در برخی 

واحدهــای صنفــی دامــن زده و به رواج عرضه 
چندنرخی کاال منجر شده است. این درحالی 
اســت کــه وقتــی مثــال چنیــن واردکنندگانــی 
قیمت یک گوشــی را ۲۰۰هزار تومان پایین تر 
تعییــن  بــازار  در  موجــود  مشــابه  انــواع  از 
می کننــد، عمــال مرتکــب گرانفروشــی حداقــل 
یک میلیون تومانی شده اند. متأسفانه چنین 
شــرکت هایی زمینــه زیــان مصرف کننــدگان با 
عرضه کاالهــای کم کیفیت را فراهم می کنند. 
و  متخلــف  واردکننــدگان  اینگونــه  بــا  بایــد 

فرصت طلب برخورد قانونی شود.
نماینــده وزیــر صمــت در اصنــاف کشــور 
درباره واردات گفت: قبال ۱۰واردکننده گوشی 
موبایــل و تبلت داشــتیم اما این تعداد اکنون 
به ۷۰۰شرکت رسیده است. از این میان ۴۰۰ 
تــا 5۰۰ شــرکت، کاال وارد و در بــازار عرضــه 

می کنند.
لــوازم  فروشــندگان  اتحادیــه  رئیــس 
صوتــی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی 
دربــاره آخریــن وضع بازار موبایــل گفت: بازار 
گوشــی تلفــن همــراه و تبلــت بــه دلیــل رشــد 
عرضــه و افت نســبی تقاضا اشباع شــده، زیرا 
فراوانی عرضه موجب شــده تا اختالف قیمت 
فــروش اینگونــه محصوالت در فروشــگاه های 
مختلــف بــه حداقل رســیده و بازار گوشــی در 

آرامش باشد.
درستی گفت: قبال نیاز ماهانه بازار ایران 
به گوشــی موبایل ۱.3میلیون دســتگاه بود اما 
اکنون این تقاضا به ۸۰۰ هزار دستگاه کاهش 
یافتــه اســت. کاهــش دورکاری و زمزمه هــای 

بازگشایی مراکز آموزشی در افت تقاضای خرید 
گوشــی و تبلــت مؤثر بوده اســت. این موضوع 
کــه قبال موجب افزایش تقاضای خرید گوشــی 
و تبلت شده بود اکنون به عاملی برای کاهش 

تقاضا تبدیل شده است.
نماینده وزیر صمت در اصناف کشور در 
ارتبــاط بــا تاثیر افزایش اخیر نرخ ارزدر گرانی 
کــرد: هرچنــد  بیــان  موبایــل  گوشــی  قیمــت 
قیمــت ارز بــر نــرخ فروش گوشــی و تبلت در 
بــازار تأثیــر مســتقیمی دارد، امــا تغییر قیمت 
چندان زیاد نبوده است؛ زیرا در بازار، گوشی 

و تبلت به اندازه کافی وجود دارد.
او در همیــن باره افزود: تأثیرپذیری این 
بــازار از نــرخ ارز را نمی تــوان انکار کــرد. البته 
اگرچــه در چنــد هفته اخیر نــرخ دالر افزایش 
یافته اما تأثیر این افزایش نرخ بر بازار گوشی 
موبایــل و تبلــت حداقلــی بــوده و اختاللی در 
عرضــه ایجــاد نشــده اســت. کشــف قیمت ها 
در بــازار گوشــی و تبلــت تابــع نظــام عرضــه و 
تقاضاســت. اگر دخالتــی در قیمت گذاری این 
محصــوالت صــورت می گرفــت وضع ایــن بازار 

نیز متشنج می شد.
نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران ادامه 
داد: بررســی آمارهــای رســمی واردات گوشــی 
و تبلــت در ســه مــاه گذشــته بیانگــر افزایــش 
واردات و عرضــه ایــن اقالم اســت کــه این امر 
بــه ثبــات قیمت ها در بازار کمک کرده اســت. 
از ســوی دیگــر کاهــش قــدرت خریــد و لغــو 
تدریجی دورکاری ها، زمینه افت نسبی تقاضا 
بــرای خریــد گوشــی موبایل و تبلــت را فراهم 

کرده اســت. در دوران اوج گیری شــیوع کرونا 
بــه دلیل دورکاری و تدریس آنالین مدارس و 
ســایر مراکز آموزشــی تقاضای خرید گوشی و 

تبلت نیز افزایش یافته بود.
لــوازم  فروشــندگان  اتحادیــه  رئیــس 
صوتــی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی 
تهــران در ارتباط با اینکه برخی واردکنندگان، 
لحاظ شدن سابقه، در تعیین سهمیه واردات 
گوشــی را موجــب شــکل گیری انحصار در این 
بــازار اعــالم کردنــد، گفــت: موضــوع تعییــن 
براســاس  تبلــت  و  گوشــی  واردات  ســهمیه 
ســابقه واردات قبــال نیز وجود داشــته اســت. 
اکنــون شــرکت های تــازه تاســیس، مجــاز بــه 
دالری  هــزار   5۰۰ تــا   ۴۰۰ ســاالنه  واردات 
گوشــی هستند اما شــرکت هایی که براساس 
مصوبــه دولــت در ســال ۹۲ و  ۹3 تشــکیل 
شــدند و بیشــترین حجــم واردات گوشــی را 
در ســال های ۹۷ و ۹۸ داشــته اند، می تواننــد 
تــا ۲ برابــر ایــن رقم گوشــی واردکننــد. اکنون 
بــازار گوشــی،  از  بــا حــذف کاالهــای قاچــاق 
شــرکت های تازه تاســیس نیز درصورتی که به 
تعهــدات خود بــرای واردات این کاال به خوبی 
عمــل کننــد، می تواننــد بــرای واردات ســهمیه 

جدید دریافت کنند.
اصنــاف  در  صمــت  وزیــر  نماینــده 
کشــور همچنیــن گفــت: از مجمــوع ۷۰۰ تــا 
۸۰۰ شــرکت واردکننــده رســمی، ۲۰شــرکت 
واردکننده، ۷۰درصد نیاز بازار گوشــی موبایل 
و تبلــت را تامیــن می کننــد. بقیــه شــرکت ها 

سهم ناچیزی از واردات را در اختیار دارند.

و گردشــگری فرهنگــی، میــراث وزیــر
صنایعدســتیمیگویدبخشخصوصیباید
درهمهحوزههایگردشــگریحضورداشــته
نیــاز کــه اســت بیمــاری گردشــگری باشــد.
بــهشــوکداردوبایــدزیرســاختهایالزم
آنایجــادشــود.اگــرایــنبیمــاربیــدارشــود

میتواندکشوررانجاتدهد.
بــه گــزارش خبرگــزاری ایلنــا، عــزت هللا 
ضرغامــی در نشســت دیــروز خــود بــا اعضای 
اتــاق بازرگانــی ایــران اظهــار کرد: مــا کار خود 
را از خود وزارتخانه آغاز کرده ایم؛ بســیاری از 
موانــع داخل وزارتخانه اســت . باید روش های 
انجــام تحــول داشــته و ساختارشــکنی صورت 
بگیــرد اما هر قدمی کــه می خواهیم برداریم، 
موانــع زیــادی حتــی از داخــل وزارتخانه ایجاد 

می شود.
و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  وزیــر 
صنایــع دســتی تصریح کرد: آقــای عبدالملکی 
از فقه گردشگری صحبت کردند. من در زمان 
ورود بــه وزارت همــه آیــات قرآنــی و احادیــث 
را در مــورد ایــن حــوزه جمــع آوری کــرده ام و 
نیــازی بــه فقه ندارد. مشــکل فعلی ما در این 
مورد فقه و قانون نیست. امروزه در دنیا یک 

قانــون تصویــب می شــود و رویه هــای مختلف 
بــرای اجــرای آن تبییــن می شــود. مــا در یــک 
مورد ســطح آب آن می نویســیم اما رویه ها را 
رها می کنیم.  باید در این موارد تحول صورت 

بگیرد.
مــا  شــقوق  از  یکــی  کــرد:  اضافــه  او 
و  ماجراجویــی  و  کوهنــوردی  گردشــگری 
همچنین گردشگری سالمت است که باید به 

آنها توجه شود.
ضرغامــی گفــت: هرکســی کــه بخواهــد 
بخــش  در  تومــان  میلیــارد  هــزار  از  بیــش 
گردشــگری ســرمایه گذاری کنــد و تســهیالت 
جلســه  او  بــا  شــخصاً  مــن  نمی خواهــد 
می گــذارم. وقتــی گفتــه می شــود کــه میــزان 
نقدینگی در جامعه زیاد اســت مســلماً یکی 
از راه های آن این است که این نقدینگی به 
ســمت ســرمایه گذاری هدایت شود. به جای 
چــاپ پــول در حد هــزار هزار میلیــارد تومان 
آن هم بدون خلق ثروت باید سرمایه گذاری 
تقویــت شــود. کســی کــه می خواســت ۴ تــا 
5هــزار میلیــارد تومان در گردشــگری شــیراز 
ســرمایه گذاری کند نمی توانست با استاندار 
مالقات داشــته باشــد. موانع مشخص است 

و توانمندی الزم در این مورد نیز وجود دارد 
و انشــاهللا همــه ایــن مــوارد را حــل خواهیم 

کرد.
سهم۶.۵درصدیگردشگری

ازکلاشتغالکشور
بــه گــزارش خبرگزاری مهر، غالمحســین 
شافعی در این نشست اظهار کرد: سالهاست 
که بخش گردشگری در کشور مورد بی مهری 
جــدی قــرار گرفته اســت و آنگونه که بایســته 
اســتفاده  آن  موجــود  ظرفیت هــای  از  اســت 
نشــده و بعضا آثار تاریخی و ثبت شده کشور 
اســت.  بــوده  جــدی  آســیب های  معــرض  در 
توجــه نکــردن بــه میــراث فرهنگــی و مفاخــر 
تاریخی آتش زدن به ثروت ملی بوده و قابل 

بازیابی هم نیست.
افــزود:  ایــران  بازرگانــی  اتــاق  رئیــس 
بــه  کرونــا  همه گیــری  و  تحریــم  مشــکالت 
مشــکالت قبلــی اضافــه شــده و بســیاری از 
فعــاالن بخــش خصوصــی را بــا تنگنــا و حتــی 
فعــاالن  اســت.  کــرده  مواجــه  ورشکســتگی 
بخــش خصوصــی در ایــن حــوزه بی پنــاه رهــا 

شده اند.

داشــتن  علی رغــم  ایــران  داد:  ادامــه  او 
ظرفیت هــای عمــده در حــوزه گردشــگری، امــا 
نتوانســته از ایــن ظرفیت هــا اســتفاده کنــد. 
بخش گردشــگری ســهم ۴.۲ درصدی از تولید 
ناخالــص داخلــی در ســال ۲۰۲۰ را بــه خــود 
اختصــاص داده اســت در حالــی کــه ایــن رقم 

برای قطر ۷.5 و عربستان ۷ درصد است.
اشــتغال بخــش  شــافعی گفــت: ســهم 
ســال  در  ایــران  اشــتغال  کل  از  گردشــگری 
۲۰۲۰ مقــدار ۶.5 درصــد بــوده در حالــی کــه 
در گرجســتان ۲۱ درصــد و در ترکیــه ۸ درصــد 

بوده است.
او افزود: در شاخص رقابت پذیری سفر 
در ســال ۲۰۱۹، وضــع ایــران بد ارزیابی شــده 
است، به نوعی که در بین ۱۴۰کشور در رتبه 
۸۹ هســتیم در حالیکــه امــارات و ترکیــه در 

رتبه های 33 و ۴3 هستند.
رئیــس اتاق بازرگانی ایران گفت: بخش 
گردشــگری اکنــون پتانســیلی بــرای تحرک در 
اقتصــاد اســت و چنانچــه ظرفیت های موجود 
بــا برنامــه عملیاتــی و تغییــر رویکردهــا مــورد 
اســتفاده قرار گیرد، شــاهد تحول در اقتصاد 

خواهیم بود.

ضرغامی:بخشگردشگریبیماریاستکهنیازبهشوکدارد

رئیساتحادیهفروشندگانلوازمصوتیمطرحکرد:واردات
موبایلهایبیکیفیتباقیمتهایفریبندهازسویبرخی

واردکنندگان

رئیساتحادیهحملونقلکاالیدرونشهری
تهران:شهرداریدرپیتصاحباتحادیههای

صنفیحوزهحملونقلاست
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 افزایش تراز تجاری
 با افتتاح اتاق مشترک بازرگانی

ایران و برزیل 
بــا افتتــاح اتــاق مشــترک بازرگانی ایــران و برزیل 
درشــهر ســائوپائولو، عــاوه بــر افزایــش تــراز تجــاری، 
میــزان صــادرات تجــار ایرانــی بــه کشــور برزیــل از ۱۰۰ 
میلیون دالر در ســال به یک میلیارد دالر افزایش پیدا 

می کند.
ایــران و  اتــاق بازرگانــی  بــه گــزارش روابط عمومــی 
برزیــل، ســیدفخرالدین عامریــان، رئیــس اتــاق بازرگانــی 
ایــران و برزیــل درگردهمایی بزرگ بازرگانان هر دوکشــور 
اعــام گفــت:  ایــن اتاق بازرگانی امــروز با حضور برخی از 
نماینــدگان مجلس شــورای اســامی ، معــاون وزیر جهاد 
کمیســیون  رئیــس  و  مجلــس  نماینــدگان   ، کشــاورزی 
کشاورزی مجلس هر دوکشور و حدود ۲۰۰ نفر از تجار و 
بازرگانان ایرانی و برزیلی در شهر سائوپائولو افتتاح شد .
بــه گفتــه رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران و برزیــل با 
اتحادیــه  رئیــس  همــکاری  تفاهمنامــه  اولیــن  امضــای 
پروتینــی  محصــوالت  واردکننــدگان  و  تولیدکننــدگان 
کشــور برزیــل و اتــاق ایــران و برزیل مصوب شــد با رفع 
موانــع صادراتــی و کاهــش قابــل توجــه تعرفــه گمرکــی 
صــادرات محصوالتــی همچــون  بــرای  ایرانــی  کاالهــای 
پســته، خشکبار، خرما، کشمش و همچنین محصوالت 
پتروشیمی مانند اوره و آمونیاک، امکان صادرات بیشتر 
بــرای تجــار و تولیدکننــدگان ایرانــی بــه کشــور برزیــل 
فراهــم شــود تــا میزان صادرات کشــورمان بــه برزیل به 

یک میلیارد دالر در سال افزایش یابد.
بــر اســاس ایــن گــزارش محمــد قربانــی، معــاون 
از  اســتقبال  کشــورمان ضمــن  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر 
سرمایه گذاری تجار برزیلی در ایران قول مساعد داد تا 
تجار و بازرگانان ایرانی برای تامین نهاده ها و محصوالت 
مورد نیاز کشــور برزیل در کشــت فراســرزمینی حمایت 

کامل شوند .
در ادامه ســفر هیئت تجاری و اقتصادی جمهوری 
اســامی ایــران بــه کشــور برزیــل، پــس از افتتــاح اتــاق 
بازرگانی ایران برزیل ضمن بازدید از اراضی کشاورزی و 
کشــتارگاه های دام سنگین متعلق به ایرانیان در کشور 
برزیــل در ایالــت مت گروســو در جریــان نحــوه جزئیــات 
و  ســویا  ذرت،  ماننــد  کشــاورزی  محصــوالت  صــادرات 
گوشــت منجمد گوســاله از برزیل به کشــورمان از محل 

کشت فراسرزمینی قرار گرفتند.

خبـــــــــــــــــر

ادامه از صفحه 1

 در بــازار ایــران بــرای هر کدام از این دو برند 
چه بخشی را هدف گرفتهاید؟

در محصــوالت مختلــف، جایگاههــای متفاوتــی 
بــرای ایــن دو برنــد داریــم. ولی در کل برنــد TCL یک 
برند متوسط رو به باالست و برای ایکس ویژن هدف 

ما این است که در یک رتبه باالتری قرار بگیرد.
 مزیــت ایکس ویــژن و TCL نســبت بــه رقبای 

موجود در بازار چیست؟ 
بــه طــور کلی فلســفه مــا در ایکس ویــژن ارائه 
محصول باکیفیت و با قیمت مناســب اســت. یعنی 
آن  قیمــت  و  دارد  مناســبی  کیفیــت  ایکس ویــژن 
هــم در حــدی اســت که طبقــه متوســطی که هدف 
مــا هســتند، بتواننــد این کاال را خریــداری کنند. در 
برخــی از کاالهــای ایــن دو برنــد نیــز محصوالتــی بــا 
ســطوح بــاالی قیمتی داریم که بــه راحتی می توانند 

جایگزین برندهای مطرح خارجی شوند.
 ایــن نکتــهای کــه شــما اشــاره میکنیــد، حرف 
تازهای نیســت، ســراغ هر برندی که در بازار برویم، 
مشــابه همیــن نــکات را در مــورد محصــوالت خــود 
تکــرار میکنــد؛ میخواهــم شــما در مــورد آن نکتــه 
خاصی که محصول شما را از بقیه محصوالت بازار 

متمایز میکند، صحبت کنید.
ایــن کــه آرزوی مــا چیســت بــا اینکــه واقعیت 

چیست، دو چیز متفاوت است.
 یعنی شــما عنوان میکنید که این برای شــما 

اتفاق افتاده ولی برای بقیه آرزو است؟
مــن ایــن حــرف را نمیزنم، یک زمانــی در بازار 
برندهــای کــرهای حضــور داشــتند و آنقــدر بمبــاران 

شــناخت  فرصــت  مــردم  کــه  میکردنــد  تبلیغاتــی 
برندهــای ایرانــی را نداشــتند. از طرف دیگر فرهنگ 
مصــرف هــم به گونه ای بود که مــردم در بازار لوازم 
خانگــی تمایــل به محصــوالت خارجی داشــتند و در 
عرصــه محصوالتــی کــه تکنولــوژی باالتــری نســبت 
بــه کاالهــای ســنتی دارند، محصــوالت خارجی برای 
مصرفکننــده ایرانــی بیشــتر مــورد اعتمــاد بــود. در 
مــورد تلویزیونهــای ایکس ویژن پنلهــای ما همان 
پنلهــای به کار رفتــه در تلویزیونهــای کرهای اســت 
و از نظــر نرم افــزار هم تمام امکانــات تلویزیون های 
کــره ای را دارد. وقتــی مصرفکننــده از محصــول مــا 
اســتفاده می کند به خوبــی کیفیت را لمس میکند 

و این باعث ایجاد اعتماد است.
در مــورد برندهــای کــرهای هم تبلیغات اســت 
کــه بــازار را تحــت تاثیر قرار میدهد، بــه طور مثال 
LG یــک مــدل عرضــه کــرده که با ضربه آرام دســت 

یــک پنجــره  بــه در یخچــال، داخــل یخچــال مثــل 
قابــل مشــاهده اســت. ایــن کاالی خیلــی لوکســی 
اســت کــه شــاید 1۰درصــد خریــداران بــه دنبــال آن 
باشــند و 9۰درصــد فــروش ایــن برند مشــابه همان 
محصوالتــی اســت کــه تولیدکننــدگان ایرانی عرضه 
میکننــد، ولــی LG بــا عرضــه ایــن محصــول لوکس 
تــوان فنــی و کیفیــت خــودش را بــه رخ میکشــد و 
اعتمــاد مصرفکننــده را جلب میکند. آنها به خوبی 
تبلیغــات و بازاریابــی را بلدنــد و مــردم هــم تحــت 
تاثیــر حجم تبلیغات به ســمت این برندها کشــیده 
میشوند. ما هم در حال یادگیری هستیم و در این 

مسیر حرکت میکنیم.
 چه زمانی در این مسیر صنعت لوازم خانگی 

به بلوغ میرسد؟

اگــر بــرای تولیدکننــدگان فرصــت ایجاد شــود. 
همین ممنوعیت واردات محصوالت کره ای، بهترین 
فرصت اســت برای تولیدکنندگان ایرانی که بتوانند 
خودشــان را نشــان دهنــد. بــه نظــر مــن بایــد در 
مســیری که حرکت می کنند به کیفیت خیلی توجه 

کنند و قیمت مناسب برای عرضه در نظر بگیرند.
مــردم از خرید کاالهای ایرانی راضی هســتند. 
خــود مــا از خریــداران محصوالتمــان بازخوردهــای 
خیلــی خوبــی داریم. به طور مثال، در مورد ماشــین 
لباسشویی بین محصول تولید خودمان با برندهای 
خارجــی مقایســهای انجــام دادیــم کــه آزمایشهــا 
نشان داد لرزش محصول ما بسیار کمتر از مشابه 
خارجی است، حتی برندهای شناخته شده ای که در 

بازار حرف اول را میزنند. 
 وقتــی بحــث حمایــت از صنعــت لــوازم خانگی 
علیــه  گســترده  رســانهای  مــوج  یــک  شــد،  مطــرح 
ممنوعیــت واردات لــوازم خانگی کــره ای به راه افتاد، 
رویکــرد هــم نقــد قیمت گــذاری بود و اینکــه در مورد 
لــوازم  آینــده صنعــت  اتفــاق می افتــد  کــه  حمایتــی 
خانگی را به روندی که در صنعت خودرو اتفاق افتاد 
و امروز مردم از خروجی این صنعت راضی نیستند، 
تشــبیه می کردند. شــما بــه عنــوان تولیدکننده لوازم 
خانگــی در ایــران، چــه ظــرف زمانــی نیــاز داریــد تــا 
محصولــی مناســب بــرای رقابت در بازارهــای جهانی 
عرضــه کنیــد. ســوال دوم ایــن اســت کــه شــما بــه 
قیمــت مناســب اشــاره کردید، چــه زمانــی میتوانیم 
به نقطهای برسیم که خریدار ایرانی از قیمت خرید 

جنس ایرانی احســاس رضایت داشته باشد؟
در ایــن دو ســال کــه کرهایهــا در بــازار ایــران 
نداشــتند،  را  قبــل  گســترده  و  مســتقیم  حضــور 

شــرکتهای ایرانــی احســاس کردنــد کــه االن بــازار 
وجود دارد و شــروع به ســرمایهگذاری و به روزکردن 
از  بســیاری  کردنــد.  ماشین آالتشــان  و  خطــوط 
شــرکتهای ایرانی ماشــینآالت بــه روز وارد کردند. 
اشــتغالزایی بســیار زیادی صورت گرفت و خود ما 
تعداد نیروهایمان از 9۰۰ نفر به 19۰۰ نفر رسید.

به نظر من اتفاق خیلی خوبی در مملکت رقم 
خــورد و در برخــی از محصــوالت شــاهد یک انقاب 
هســتیم. بــه گفتــه اکبــر پازوکــی، رئیــس اتحادیــه 
فروشــندگان لوازم خانگی در جلســه با معاون اول 
رئیس جمهوری، کیفیت تولیدات داخلی هزار برابر 
شــده اســت. ایــن اتفــاق تــداوم خواهد داشــت، اما 

اگر صبور باشیم.
تفاوتــی که بین صنعت خودرو و لوازم خانگی 
وجــود دارد ایــن اســت کــه صنعــت خــودرو بــا دو 
قطــب بــزرگ خودروســاز که در کشــور وجــود دارد، 
دولتی و انحصاری است. اما در لوازم خانگی باالی 
5۰۰ تولیدکننــده خصوصــی داریــم. تفــاوت این دو 
بخش بسیار است ولی حمایتی از بخش خصوصی 
صورت نمیگیرد. ما در مادیران باالی 14۰۰ میلیارد 
تومــان در ایــن صنعت ســرمایهگذاری کردیم با این 
هدف که بتوانیم از بازار خوبی که متصور هستیم، 
سهمی داشته باشیم و با عرضه محصول با کیفیت 
در ایــن بــازار ماندگار شــویم و به مــرور صادرکننده 
باشــیم. افزایــش ســه برابــری هزینه هــای حمــل از 
کشــور چیــن بــه دلیــل کمبــود کانتینــر بــرای مــا در 
منطقه پتانســیل بســیار مناســبی برای صادرات به 
وجــود آورده اســت. از ایــن فرصــت بایــد اســتفاده 
کنیــم هــم بــرای صــادرات و هــم ایجــاد اعتمــاد در 
مصرفکننــده ایرانــی. البتــه نکتــه جالب این اســت 

کــه در همیــن مدت بازخورد مشــتریهای ما نشــان 
داد کــه خیلــی از آنها بعــد از اینکه کاالی ایرانی را 
خریــداری کردنــد از کیفیت محصول متعجب شــده 

بودند و این اتفاق بسیار خوبی است.
زمانــی کــه برندهای لوازم خانگی در کره آغاز 
به کار کردند، دولت کره به مدت ۱۰ سال واردات 
لــوازم خانگی را به این کشــور ممنــوع کرد، چرا ما 

این اقدام را در ایران انجام نمیدهیم؟
 نکتــه همیــن جاســت؛ شــما زمانــی شــروع بــه 
فرصــت  بودیــد  متوجــه  کــه  کردیــد  ســرمایهگذاری 
تحریمهــا کوتــاه اســت و باید از ایــن فرصت محدود 
حداکثــر اســتفاده را ببریــد؛ حــاال از شــما میخواهم 
بپرسم این حمایت ها و فرصت باید چه مدتی باشد؟ 
فکــر میکنــم 5 ســال زمــان مناســبی باشــد. 
در ضمــن مــا هــم دوســت داریم مردم حــق انتخاب 

داشته باشند.
 یعنــی بعــد از 5 ســال ایــن ظرفیــت ایجــاد 
می شــود کــه مــا واردات را آزاد کنیم و هر شــرکتی 
که می تواند وارد بازار ایران شــود و شــما هم توان 

رقابت دارید؟
کرهایهــا  حتــی  بیفتــد،  اتفــاق  ایــن  بایــد 
ایــران  در  مشــترک  شــرکتهای  تاســیس  بــا  هــم 
ســرمایهگذاری کردنــد. امــا چالــش مــا ایــن بــود که 
شــرکتهای کــرهای بــه جــای کاالی نهایــی، فنــاوری 
به ما بدهند و بیایند در ایران همان کمپرســورهای 
یخچال را که شــما به آن اشــاره کردید، تولید کنند. 
همه کمپرسورهایشــان را هم تولیدکنندگان ایرانی 

خریداری می کردند.
انتظار دارید شرکتهای خارجی وقتی دوباره 
وارد ایران شــدند وارد ســطوح تولید باالتری شوند 

و بــه جــای محصــول نهایــی، کاالهــای مــورد نیــاز 
صنایع ایران را تولید کنند؟

نــه، مــا توقــع یــک اقتصــاد آزاد را داریــم؛ امــا 
بــازار میشــوند، هزینه هــای  وقتــی کرهایهــا وارد 
نجومی برای تبلیغات انجام میدهند و حتی قیمت 
تبلیغات را باال می برند که شــرکتهای ایرانی توان 
این حجم تبلیغات را ندارند. ما مشکلی با بازگشت 
ایــن شــرکتها به ایــران نداریم اما انتظــار داریم با 
واقعــی  اشــتغالزایی  بیاورنــد،  فنــاوری  خودشــان 
انجــام شــود و از ســوی دیگــر، به این شــرکتها در 
بــازار ایــران اجــازه دامپینگ داده نشــود. حتی برای 
حمایــت از تولیدکننــده ایرانــی، بــرای تبلیغــات این 
نظــر  در  متفاوتــی  نرخهــای  خارجــی  شــرکتهای 

گرفته شود.
 اگر نکته ای باقی مانده است، بفرمایید.

مهمتریــن معضــل مــا قاچــاق اســت کــه بایــد 
آن را حــل کنیــم. امــروز عنــوان میشــود کــه LG  و 
بــه  ولــی  نیســتند  ایــران  بــازار  در   SAMSUNG

اعتــراف آقایــان هنــوز 4۰ درصــد بازار قاچاق اســت 
و اینهــا هیــچ نــوع عــوارض و مالیاتــی هــم پرداخت 
نمیکنند. پول کارگر نمیپردازند و از بسیاری دیگر 
از مشــکات گریبانگیــر تولیدکننــده رهــا هســتند. 
چطــور تولیدکننــده بــا اینهــا رقابــت کند؟! بــا اینکه 
جلوی واردات رســمی برندهای کرهای گرفته شــده، 
نــداده اســت و  بــازار رخ  اتفاقــی در ســطح  هیــچ 
هجمــهای هم کــه صورت میگیرد، بیفایده اســت. 
اگــر نمیتواننــد جلــوی قاچــاق را بگیرنــد حداقــل از 
تولیدکننــده حمایتهای ویژهای داشــته باشــند. در 
نرخ ارز برای تولیدکنندگان یارانهای در نظر بگیرند 

یا در مالیات آنها تخفیفاتی لحاظ کنند.

مرغــداران  سراســری  اتحادیــه  مدیرعامــل 
گوشــتی کشــور با بیان اینکه قیمت مرغ بعد از 
حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی افزایــش می یابــد، ســه 

راهکار برای مدیریت آن ارائه داد.
حبیب اسدهللا نژاد در گفت وگو با خبرگزاری 
مهر درباره مباحث مطرح شده مبنی بر حذف ارز 
4۲۰۰ تومانی از واردات نهاده های دامی و احتمال 
افزایــش قیمــت مرغ به ســه برابر نــرخ فعلی بیان 
کــرد: االن زمــان حــذف ارز 4۲۰۰ تومانــی نیســت 
و اگــر بســترهای ایــن کار فراهــم نشــود و بــه طور 
آنــی اتفاق بیفتد، فاجعــه بزرگی در تولید و تأمین 

محصوالت پروتئینی رخ می دهد.
او افــزود: نخســت اینکه بــا حذف ارز 4۲۰۰ 
تومانــی، ســرمایه در گــردش واحدهــای مرغداری 
افزایــش می یابــد و مرغــداران تــوان جبــران آن را 
ندارند. بنابراین دولت باید تسهیات ارزان قیمت 
در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد تا این مســئله 

جبران شود.
اســدهللا نژاد با اشــاره به اینکه با حذف ارز 
4۲۰۰ تومانی قیمت تمام شده تولید و در نتیجه 
قیمــت مــرغ حداقــل ۲.5 برابر افزایــش می یابد، 
گفت: این مسئله در بازار بر روی عرضه و تقاضا 
تأثیــر جدی خواهد داشــت و میــزان مصرف را به 
شــدت کاهــش می دهــد بنابرایــن مــرغ وارد بازار 

می شــود؛ امــا خریــدار نــدارد. در چنیــن اوضاعــی 
یــا بایــد ایــن محصــول را صــادر و یــا اقــدام بــه 
ذخیره سازی آن کنیم که اکنون هیچ کدام از این 

ظرفیت ها را نداریم و بستر آن فراهم نیست.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه 
تخصیص ارز 4۲۰۰ تومانی به واردات نهاده های 

دامــی بــرای ســویا و ذرت عــوارض وارداتــی وضــع 
شــده اســت، خاطرنشــان کرد: هم اکنون عوارض 
وارداتی ســویا ۲۰درصد و ذرت 1۰درصد است که 
بایــد این عــوارض واردات هنگام حذف ارز 4۲۰۰ 

تومانی کاهش پیدا کند.
مرغــداران  سراســری  اتحادیــه  مدیرعامــل 

گوشــتی کشور تأکید کرد: زیرساخت هایی که در 
حــوزه تولیــد جوجــه یــک روزه و مــرغ ایجاد شــده 
امــکان تعطیلــی نــدارد و مــا نمی توانیــم تولیــد را 
کاهــش دهیــم در عیــن حــال بــرای مــازاد تولیــد 
نیــز برنامــه نداریــم و اگر بــا مازاد مواجه شــویم، 
قیمــت محصــول تولیدی ما بــا قیمت های جهانی 
هم خوانــی نــدارد؛ بنابرایــن عماً امــکان صادرات 
نداریــم و در چنیــن اوضاعــی دولــت بایــد جوایــز 

صادراتی را در دستور کار خود قرار دهد.

تمهیداتی برای حذف ارز ترجیحی 
اندیشیده نشده است

او بــا بیــان اینکــه همــواره شــاهد بودیــم که 
مــرغ یکــی از کاالهــای اساســی در ســبد مصــرف 
خانــوار بــوده، ادامــه داد: هیــچ تمهیداتــی بــرای 
اینکــه بــا حــذف ارز 4۲۰۰ تومانــی مرغ از ســفره 
اســت.  نشــده  اندیشــیده  نکنــد،  پــرواز  مــردم 
دولــت بایــد دهک هــای آســیب پذیر را شناســایی 
معتقدیــم  البتــه  بیندیشــد.  را  الزم  تمهیــدات  و 
نبایــد بــه ایــن دهک هــا کارت هــای الکترونیکــی 
داده شــود چــون گرفتــاری مردم زیاد اســت و آن 
را جــای دیگــری مصــرف می کننــد و ایــن کار برای 
خریــد محصوالتی مانند مــرغ اختصاص نمی یابد 

بنابراین تولیدکنندگان نیز ورشکست می شوند.
اســدهللا نژاد اضافــه کــرد: روش بهتــر ایــن 
است که دولت کاال، بن یا کوپن در اختیار مردم 
قــرار دهــد کــه هــم ســفره مصرف کننــده خالی از 
پروتئیــن و مــرغ نباشــد و هــم تولیدکننــده ضــرر 

نکند و تولید او به فروش برسد.
ایــن فعــال بخــش خصوصــی تصریــح کــرد: 
قبول داریم که ارز 4۲۰۰ تومانی فســاد آور بوده 
و در آن انحراف اتفاق افتاده است اما عمده این 
مســئله ناشــی از نبــود نظارت بــوده و اگر نظارت 
درست و دقیقی در روند کار وجود داشت شاهد 

این حجم از انحرافات نبودیم.
او بیــان کرد: پیشــنهاد ما این اســت که اگر 
دولــت می خواهــد ارز 4۲۰۰ تومانی را حذف کند 
آن را به تدریج و به صورت مرحله ای انجام دهد. 
مثــا در یــک مرحلــه ارز ذرت و در مرحله بعد ارز 
ســویا را حذف کند تا شــوک و فشــار ناگهانی به 

تولید و بازار مصرف وارد نشود.
این مقام مســئول راهکار دیگر را تخصیص 
مستقیم یارانه به تولید از طریق شناسایی میزان 
جوجه ریــزی و نهــاده دامــی دریافتــی از ســامانه 
بــازارگاه عنــوان و اظهــار امیدواری کــرد: مجموعه 
سیاســت گذاری ها رضایــت تولیــد و مصــرف را در 

پی داشته باشد.

بــر  مبنــی  رئیس جمهــوری  دســتور  بــا 
پیگیــری وضــع خودروهــای دپوشــده در گمــرک، 
پیش نویــس پیشــنهادی از ســوی گمــرک ایــران 
وزارت  بــه  وزیــران،  هیــات  در  تصویــب  بــرای 
اقتصــاد ارائــه شــده تــا در هیــات دولــت مــورد 
بررســی  قــرار گیــرد. در صورت تصویــب، مهلت 
شــش ماهــه ای در اختیــار صاحبــان خودروهــای 
رســوبی قرار می گیرد تا طبق ضوابط تعیین شده 

نسبت به ترخیص اقدام کنند.
بــه گــزارش ایســنا، ماجــرای تعییــن تکلیــف 
و  1۲هــزار  بــه  گمــرک  در  دپوشــده  خودروهــای 
۲۶1خودرویی که در سال های گذشته وارد گمرک 
و بندرها شد ولی به دلیل تغییر سیاست دولت 
و ممنوعیــت واردات امــکان ترخیــص پیــدا نکــرد، 
در نهایت بعد از چند دوره مصوبه هیات دولت، 
1۰ هزار و 1۲ دســتگاه ترخیص و ۲۲49 دســتگاه 

باقی مانده است.

ثبت سفارش باید باز شود
 پیش نویــس پیشــنهادی بــرای تصویــب در 
هیــات وزیران که از ســوی مهــرداد جمال ارونقی، 
معــاون فنــی گمــرک ایران بــه وزارت اقتصاد ارائه 
شده است، بر لزوم باز شدن ثبت سفارش برای 
تعییــن تکلیــف بخــش زیــادی از ایــن خودروهــا 
تاکید دارد؛ به طوری که اعام شــده اســت ثبت 
ســفارش بــرای واردات خودروهــای ســواری کــه 
تــا تاریــخ 1۶دی 1۳9۷ دارای قبــض انبــار اماکــن 
گمرکــی و مناطــق ویــژه و آزاد هســتند بــه صورت 
بــدون انتقــال ارز و از محــل ارز متقاضی با اظهار 
منشــأ ارز بــه بانــک مرکــزی بامانع خواهــد بود، 
بنابرایــن کلیــه ثبــت ســفارش های قبلــی خــودرو 

اعم از بانکی و غیربانکی لغو خواهد شد.

خودروهایی که تا 1۶دی 1۳9۷ دارای قبض 
انبار بوده و با رویه بانکی تأمین ارز شــده  اســت 
نیــز  بــا پرداخت مابه التفــاوت نرخ ارز دریافتی با 
نــرخ ســامانه نیما و با ثبت ســفارش بانکی قابل 
ترخیص است و هر نوع تخصیص ارز جدید برای 

این ثبت سفارش ها ممنوع خواهد بود.

سود بازرگانی ۴۰درصد مازاد 
برای ترخیص

همچنیــن اعــام شــده اســت خودروهای با 
ارزش بیش از 4۰هزار دالر با محاسبه و پرداخت 
4۰درصــد ســود بازرگانــی، مــازاد بر مأخــذ حقوق 

ورودی قابل ثبت سفارش و ترخیص هستند.

امکان ترخیص باالی ۲5۰۰ 
سی سی نیست 

درمــورد خودروهــای ســواری با حجــم موتور 
باالتــر از ۲5۰۰سی ســی نیــز بــا تاکیــد بــر اینکــه 
امکان ترخیص وجود ندارد، موارد اســتثنا مطرح 
و تاکید شده است خودروهای سواری مربوط به 
جانبــازان طبــق مصوبه بهمــن 1۳۸۷ و اصاحات 
بعدی آن که تا شــهریور 1۳9۳ وارد گمرک شــده 
و دارای ثبــت ســفارش هســتند، از ایــن موضــوع 
مستثنی بوده و امکان ترخیص خواهند داشت.

امکان ورود باالی ۲5۰۰ سی سی 
به مناطق آزاد

خودروهــای  ترخیــص  نیــز  آزاد  مناطــق  در 
ســواری بــدون الــزام بــه رعایــت محدودیت حجم 
موتور ۲5۰۰ سی سی که تا ۳1 مرداد 1۳9۷ برای 
آن ها از سوی مناطق آزاد قبض انبار صادر شده 
بــا رعایــت مقررات مربوطه، برای شــماره گذاری و 

تــردد در محــدوده مجــاز تعییــن شــده در مناطق 
آزاد قابل ترخیص است.

ترخیص خودروهای دارای 
پرونده قضایی مشمول قید زمان 

نیست
در حالــی مهلــت تعییــن تکلیــف و ترخیــص 
خودروهــای رســوبی شــش ماه تعییــن شــده کــه 
خودروهای دارای پرونده قضایی را از لحاظ زمانی 
در برنمی گیــرد بــه طوری که در پیش نویس آمده 
انجــام تشــریفات گمرکــی و ترخیــص خودروهای 
دارای پرونده قضایی که رأی قطعی منع پیگرد یا 
برائت آن ها از ســوی مرجع رسیدگی کننده صادر 
می شود مشمول قید زمانی برای ترخیص نیست 

و با رعایت مقررات ترخیص می شود.

بــه گفتــه عضــو کمیســیون صنایــع مجلــس، 
قطعه ســازان داخلــی بــه شــرکت هایی همچون بنز 

و بی ام و صادرات انجام می دهند.
علــی جــدی در گفت وگــو با خبرگــزاری مهر در 
مــورد اینکــه آیــا کشــور تا این انــدازه تــوان صادرات 
قطعــه و خــودرو دارد که بتوانــد در مقابل خودروی 
خارجــی وارد کند، اظهار کرد: اکنون میلیاردها دالر 
صــادرات داریــم و قطعه ســازان داخلی بــه برندهای 
خارجــی و اروپایــی صــادرات انجــام می دهنــد حتــی 
برخــی از شــرکت های بخــش خصوصــی در حــوزه 
و  آلمــان  کشــور  بــه  نیرومحرکــه  و  قطعه ســازی 
شــرکت هایی همچــون بنــز و بی ام و صــادرات انجام 

می دهند.
عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس 

تمرکــز  بنابرایــن  کــه  ســوال  ایــن  بــه  پاســخ  در 
بیشــتر بــر صــادرات قطعــه اســت، گفــت: شــاید 
صــادرات  در  امــا  کنیــم  صــادر  نتوانیــم  خــودرو 
بــه  مربــوط  مهندســی  فنــی  خدمــات  قطعــه، 
حتــی  داشــت،  نخواهیــم  مشــکلی  نیرومحرکــه 
و  کشتی ســازی  بــه  مربــوط  قطعــات  صــادرات 
تجهیــزات کشــاورزی را نیــز شــامل می شــود. بــه 
طــور کلــی بیشــتر صــادرات مجموعــه نیرومحرکه 

مــورد نظر این قانون اســت.
او در مورد اینکه آیا با صادرات قطعه می توان 
بــه انــدازه کافــی ارز به دســت آورد که خــودرو وارد 
کــرد، افــزود: ایــن قانــون در واقــع مشــوقی بــرای 
قطعه ســازان و برخی از خودروســازان اســت اما به 
نظــر مــن بــه راحتــی می تــوان بــا صــادرات قطعــه و 

خــودرو تــا ۲۰۰میلیــون دالر ارز به دســت آورد و در 
مقابل خودرو وارد کرد.

 تدوین سازوکار نظارتی

برای واردات خودرو
فضــای  یــک  ایجــاد  احتمــال  دربــاره  جــدی 
رانتــی، گفــت: مــا رانت خاصــی برای کســی در نظر 
نگرفته ایــم؛ هــر کســی بتوانــد صــادرات انجام دهد 

می تواند خودرو وارد کند.
او تصریــح کــرد: بــه هــر حــال وزارت صمــت 
مکلف به تعیین سازوکار برای نظارت در این بخش 
و ارزهــای صادراتــی شــده اســت و بایــد ارزهایی که 
می خواهــد مجــوز واردات خــودرو بدهــد را تعییــن 

تکلیــف کنــد که آیــا از محل صادرات اســت یا خیر؛ 
همچنین نهادهای نظارتی نیز ورود خواهند کرد.

هیات وزیران کمیت و کیفیت 
واردات را تعیین می کند

و معــادن مجلــس  عضــو کمیســیون صنایــع 
در مــورد میــزان واردات، افــزود: مــا ســقفی بــرای 
واردات در نظــر نگرفتیــم و هیــات وزیــران موظــف 
بــه تعییــن تکلیــف در ایــن بخــش از نظــر کیفــی 
و کمــی شــده اســت. شــورای رقابــت هــم نقشــی 

نخواهد داشت.
1۰روز  نهایتــا  نگهبــان  شــورای  داد:  ادامــه  او 
فرصــت دارد کــه اعــام نظــر کند و در صــورت تایید 

تبدیل به قانون می شــود و در صورت تایید نشــدن، 
مجدد به مجلس بازمی گردد.

وزیر ملزم به اجراست
عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلس در 
مورد مخالفت وزیر صمت با واردات خودرو، گفت: 
ما به دنبال تامین نظر وزیر صمت نیستیم. ما نظر 
وزیر را می شــنویم و بعد تصمیم خود را می گیریم. 
االن هــم چــون دولــت در حوزه خــودرو ورود نکرده 

مجلس رأسا وارد عمل شده است.
جــدی اظهار کرد: وزارت صمت اجازه ندارد که 
اجــرا نکنــد. اگــر تبدیــل به قانــون شــود و وزیر اجرا 
نکنــد بــه مجلــس احضــار می شــود. مجلــس آبروی 
خود را از سر راه پیدا نکرده که قانون تصویب کند 

و وزیر تصمیم بگیرد که اجرا نکند.

کاهش ۶۰ تا ۷۰ درصدی قیمت 
خودروهای خارجی

او در مــورد تاثیــر واردات خودرو بر قیمت های 
بازار، گفت: خودروهای خارجی بین ۶۰ تا ۷۰درصد 
کاهــش قیمــت می خورنــد. خــودروی 5۰۰میلیــون 
و  می شــود  فروختــه  تومــان  ۲.5میلیــارد  تومانــی، 

قیمت ها حدود ۷برابر، غیرواقعی است.
جــدی تصریح کــرد: قیمــت خودروهای داخلی 
هــم متعــادل می شــود و حداقل قیمت ها بیشــتر از 
ایــن افزایــش نمی یابــد و قیمــت خودرو در بــازار به 

کارخانه نزدیک می شود.

ترخیص خودروهای وارداتی با ۶ شرط

ممنوعیت واردات محصوالت کرهای انقابی در صنعت لوازم خانگی

صادرات قطعه به شرکت های خودروساز آلمانی

3 راهکار اتحادیه مرغداران برای مدیریت حذف ارز ترجیحی 
نهاده های دامی
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سال ۱۴۰۵ پرداخت می شود
رئیــسســازمانبرنامــهوبودجهاعــامکردکهتا
ســال۱۴۰۵دولتباید۵۳۵هزارمیلیاردتوماناصل

وسوداوراقدولتقبلراپرداختکند.
بــه گــزارش ایرنا، مســعود میرکاظمی روز یکشــنبه 

متنی را در حساب کاربری توئیتر خود منتشر کرد.
در ایــن متــن آمــده اســت: »تــا ســال ۱۴۰۵ دولت 
باید ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دولت 
قبل را پرداخت کند. دولت ســیزدهم تاکنون بیشــتر از 

آنکه اوراق بفروشد اوراق تسویه کرده است.«
این متن با هشتگ »تغییر ریل بودجه« در توئیتر 
منتشــر شــده اســت. آخرین عرضه اوراق دولت در ۳۰ 
شــهریور ۱۴۰۰ برگــزار و از ابتــدای مهرمــاه ســال جــاری 

اوراقی از سوی دولت منتشر و عرضه نشده است.
همچنیــن در هفــت ماهــه ابتدایی امســال در ازای 
دریافــت مبلــغ ۴۴۱ هــزار و ۴۸۱ میلیــارد ریــال بابــت 
فروش ۶ ماهه نخست سال جاری اوراق مالی اسالمی، 
مبلغ ۴۶۸ هزار و ۷۹۸ میلیارد ریال برای تســویه اصل 
و ســود اوراق مذکــور از ســوی خزانــه داری کل کشــور 

پرداخت شده است.

 دفع حمله سایبری

به شرکت هواپیمایی ماهان 
مدیرکلروابطعمومیشــرکتهواپیماییماهان
اعامکرد:حملهســایبریبهشــرکتهواپیماییماهان

دفعشدهاست.
به گزارش ایرنا، امیرحسین ذواالنواری ضمن تایید 
حملــه ســایبری گفــت: ایــن موضــوع جدیــدی نیســت و 
تقریبا برای چندمین بار است که این حمله رخ می دهد 

و هر بار شرایط توسط شرکت کنترل شده است.
وی بــا یــاداوری اتفاق اخیر، بیان  کرد: این موضوع 
یــک اتفــاق عــادی تلقــی می شــود و تیم امنیت ســایبری 
ماهــان هوشــمندانه و به موقــع وارد عمــل شــد و ایــن 
حمــالت را خنثــی  کــرد. ذواالنــواری افــزود: اکنــون همــه 
پروازهــای ماهــان طبــق برنامــه در حــال انجــام اســت 
و پروازهــای آتــی نیــز طبــق زمــان  قبلــی انجــام خواهــد 
پذیرفت. وی خاطرنشان کرد: اگر تغییری در زمان انجام 
پروازهــا بــه وجــود آید بــه همه مســافران اطالع رســانی 
خواهد شــد. مدیرکل روابط عمومی شــرکت هواپیمایی 
ماهــان ادامــه داد: در حــال حاضــر هواپیمایــی ماهــان 
درحــال تهیــه اطالعیه برای شفاف ســازی درباره موضوع 

حمله سایبری است.

امیرعبداللهیان: موضوع 
ایرانیان دو تابعیتی باید 

یک بار برای همیشه حل شود
وزیــرامــورخارجــهکشــورمانتاکیــدکــردکــهموضــوع
ایرانیاندوتابعیتیبایدیکباربرایهمیشهحلشود.
بــه گزارش ایســنا، حســین امیــر عبداللهیان صبح 
کارگروه هــای  روســای  جلســه  اولیــن  در  یکشــنبه  روز 
شــورای عالــی امــور ایرانیان خارج از کشــور که در محل 
وزارت خارجــه برگــزار شــده بــود، گفــت: بحــث ایرانیان 
دوتابعیتــی موضوعــی اســت کــه یکبــار بــرای همیشــه 
باید حل شــود و این موضوعی اســت که باید در ســطح 

قانون گذاری در مجلس موضوع آن انجام شود.
وی خطــاب بــه روســای کارگروه های شــرکت کننده 
در این جلســه گفت: من از همه شــما خواهش می کنم 
کــه در تــک تــک کارگروه هــا بــر موضــوع ضــرورت تدویــن 
قانــون ایرانیــان خــارج از کشــور و بحث هــای مهمــی مثل 
ایرانیــان دو تابعیتــی و مســائلی که از نظر حقوقی بر آن 
مترتــب مــی شــود پرداختــه شــود و ما باید بــه عنوان یک 
واقعیــت بــه ایــن موضــوع در دولــت توجــه کنیــم و آن را 
حل کنیم. وی همچنین در بخش دیگری از صحبت های 
خود در این نشست گفت: ایران هراسی در بین ایرانیان 

خودمان در خارج از کشور اکنون یک معضل است.

ژاپن به کارزار تالش برای 
کاهش قیمت نفت می پیوندد

نخســتوزیرژاپنازاحتمالبرداشــتبخشــیاز
ذخیرهسازیهاینفتخاماینکشورباهدفکاهش

قیمتهاخبرداد.
بــه گــزارش ایلنــا از خبرگــزاری رویتــرز، خبرگــزاری 
کیودو روز شــنبه )۲۹ آبان ماه( اعالم کرد که ژاپن برای 
نخستین بار در حال بررسی آزادسازی ذخیره سازی های 
نفــت خــام خــود بــرای جلوگیــری از افزایــش قیمــت آن 
اســت و فومیو کیشیدا، نخست وزیر این کشور آمادگی 
خــود را بــرای مقابلــه بــا افزایــش قیمــت نفــت پــس از 

درخواست ایاالت متحده اظهار کرد.
ژاپــن بــرای توجیــه ایــن اقــدام بــا مشــکل روبــه رو 
می شــود زیــرا براســاس قوانیــن این کشــور، توکیــو تنها 
می توانــد در زمــان محدودیــت عرضــه یــا بالیــای طبیعی 
از ذخیره ســازی ها نفــت خود برداشــت کنــد و نمی تواند 

چنین اقدامی را برای کاهش قیمت انجام دهد.
دولــت جــو بایــدن، رئیس جمهوری ایــاالت متحده، 
کــه بــا کاهش محبوبیت و افزایش قیمت بنزین روبه رو 
شــده، بعضــی از بزرگ تریــن اقتصادهــای جهــان را زیــر 
فشــار قرار داده اســت تا آزادســازی نفت ذخیره ســازی  
راهبردی برای کاهش قیمت های باالی انرژی را بررسی 
کننــد. نخســت وزیر ژاپــن به خبرنــگاران گفــت: در حال 
بررســی ایــن موضــوع هســتیم کــه بــا توجه بــه قانون و 
بــا ایــن فرض که ژاپن با ایاالت متحده و دیگر کشــورها 

هماهنگ شود، چه کاری می توانیم انجام دهیم.

اخبـــــــــــــــــار

رئیــسجمهوریگفــتکهبایدتحولجدی
درمناطــقآزادوویــژهتجــاریواقتصادیایجاد
شودواینمناطقبهاهدافاصلیتشکیلخود

بازگردند.
ریاســت  اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
جمهــوری،  آیــت هللا ســید ابراهیــم رئیســی روز 
یکشــنبه در نخســتین جلســه شــورایعالی مناطق 
آزاد تجاری-صنعتــی و ویــژه اقتصــادی در دولــت 
ســیزدهم بــا تاکیــد بــر اینکــه مناطــق آزاد باید به 
مرکــز صــادرات، رونــق تولیــد و ارتباطــات مالــی 
تبدیــل شــوند، گفــت: معمــوال در آمــار مربــوط به 
هــم  را  انــرژی  بخــش  آزاد،  مناطــق  از  صــادرات 
محاســبه می کردنــد، درحالی کــه صــادرات انرژی، 
ارتباطــی بــه ایــن مناطــق نــدارد لــذا گــزارش ارائه 
شــده درخصوص آمار پایین صــادرات غیرنفتی از 
این مناطق، بســیار تاســف برانگیز و نگران کننده 
است و در این زمینه باید تحول جدی ایجاد شود.
از  آزاد  مناطــق  افــزود:  جمهــوری  رئیــس 
تولیــد،  رونــق  بــرای  امــکان مناســبی  و  ظرفیــت 
افزایش صادرات و اشــتغالزایی برخوردار هستند 
و از همسایگی این مناطق با کشورهای همسایه 

می توان برای صادرات استفاده کرد.
رئیســی بــا تاکیــد بــر افزایــش ســهم مناطق 
آزاد در صــادرات، خاطرنشــان کــرد: بایــد ســهم 
صــادرات از ۲ درصــد بــه حداقل ۴ درصد افزایش 
یابــد و در ایــن زمینــه مناطــق آزاد از نقش مهمی 

برخوردار هستند.
وی با بیان اینکه برخی از مناطق آزاد از تولید 
و صــادرات فاصلــه گرفته و عمدتا بــه مرکز واردات 

بی رویه تبدیل شــده اند، خاطرنشــان کرد: مناطق 
آزاد نباید مرکز واردات بی رویه کاال بویژه کاالهایی 
که مشــابه آنها در کشــور تولید می شوند، باشند. 
رئیــس جمهــوری افــزود: بعضــی از مناطــق آزاد در 
کنــار دریــا قــرار دارنــد و می توانند نقــش مهمی در 
رونــق اقتصــاد دریــا داشــته باشــند. همچنــان کــه 
ارتبــاط برخــی از کشــورهای اروپایــی با دریا بســیار 
کمتــر از کشــورمان اســت امــا ۵۰ درصــد از تولیــد 

ناخالص ملی آنها از طریق دریا انجام می شــود.
رئیســی تصریــح کــرد: دســتیابی بــه جایگاه 
اقدامــات  انجــام  نیازمنــد  اقتصــادی  تاثیرگــذار 
جهشــی اســت و در ایــن راســتا توجــه بــه اقتصاد 
و  صنعــت  رونــق  و  مــرزی  ارتباطــات  دیجیتــال، 

اقتصاد گردشگری بسیار تاثیرگذار است.
بــا  جدیــد  دوره  در  امیــدوارم  گفــت:  وی 
اقــدام  گذشــته،  تجربیــات  همــه  از  اســتفاده 

متفاوتی در مناطق آزاد انجام شود و این مناطق 
به پشــتوانه جدی برای کشور کارآفرینان و تولید 
در کشــور تبدیل شــوند و شــاهد جهش جدی به 
طــرف اهــداف مهــم اقتصادی، اقتصــاد مقاومتی، 

تولید و افزایش صادرات غیر نفتی باشیم.
رئیس جمهوری از دبیر شورای عالی مناطق 
آزاد تجاری-صنعتــی و ویــژه اقتصــادی خواســت 
راه هــای بــرون رفــت از موانــع شــتاب در توســعه 

فعالیــت مناطــق آزاد را شناســایی و راهکارهــای 
الزم را در این زمینه اتخاذ و اجرایی کند.

در ایــن جلســه ســعید محمــد دبیــر شــورای 
ویــژه  و  تجاری-صنعتــی  آزاد  مناطــق  عالــی 
اقتصادی، گزارشــی از آخرین وضعیت و عملکرد 
اقتصــادی مناطــق آزاد ارائــه کرد و پیشــنهادات و 
راهکارهــای رونق صادرات و تولید در این مناطق 

مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.

مرکــز اقتصــادی پژوهشهــای معاونــت
در اســامی شــورای مجلــس پژوهشهــای
گزارشــیبــهبررســیعملکــردقانــونبودجــهو

عملکردمالیدولتدرسال۱۳۹۹پرداخت.
مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز  گــزارش  بــه 
شورای اسالمی، در گزارش معاونت پژوهش های 
اقتصادی این مرکز درباره بررســی عملکرد قانون 
بودجه و عملکرد مالی ۱۳۹۹ دولت، آمده است: 
بودجه ســال گذشــته همانند ســال های ما قبل و 
برخــالف توصیه های کارشناســی با بیش برآوردی 

منابع درآمدی تصویب شد.
ایــن گــزارش مجمــوع بودجــه  بــر اســاس   
عمومــی کشــور در ســال ۱۳۹۹ عملکــردی قریــب 
به ۵۶۳ هزار میلیارد تومان داشــته است. منابع 
حاصــل از فــروش نفــت و گاز بــه میــزان ۱۶ هزار 
میلیــارد تومــان در ســال ۱۳۹۹ تنهــا ۲۸ درصــد 
مقدار مصوب محقق شد و عمده درآمد جایگزین 

دولت از واگذاری دارایی مالی محقق شد.
 ۱۷۱ فــروش  بــا  مــدت  ایــن  در  همچنیــن   
هــزار میلیــارد تومــان انــواع اوراق و اســناد خزانه 
اســالمی تقریبــاً ۲ برابــر میــزان مصــوب بودجه و 
بــا واگذاری شــرکت های دولتی به میــزان ۳ برابر 
میزان مصوب ســال ۱۳۹۹ بخش قابل  توجهی از 

بودجه تأمین شد.
مرکــز  اقتصــادی  پژوهش هــای  معاونــت 
تصویــب  بــا  یادآورشــد:  مجلــس  پژوهشــهای 
شــورای عالی هماهنگــی اقتصــادی ســران قــوا ۸۰ 
شــد.  منتشــر  مالــی  اوراق  تومــان  میلیــارد  هــزار 
واگذاری ها براساس مصوبات و مجوزهایی بود که 
حین ســال و در تصمیمات شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی و ســتاد مقابلــه با تحریم صورت گرفت. 
مجمــوع کســری بودجــه ســال ۱۳۹۹ بــا احتســاب 

مجوزها بالغ بر ۲۲۹ هزار میلیارد تومان شد.
مرکز پژوهشــهای مجلس شورای اسالمی با 
تشریح عملکرد مالی دولت در سال ۱۳۹۹  اضافه 
کــرد: از مجمــوع منابــع مصــوب در قانــون بودجه 
ســال ۱۳۹۹ بــدون در نظــر گرفتــن مجوزهایی که 
طــی ســال عالوه  بر قانــون بودجه بــه دولت داده 
شــد، ۷۸ درصــد محقــق  شــد کــه همیــن مســئله 
ورود شــورای عالی هماهنگــی اقتصــادی و صــدور 

مجوزهایی خارج از بودجه را در پی داشت.
پژوهش هــای  معاونــت  گــزارش  ادامــه  در 
اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس عنوان شده 
اســت: کاهــش درآمدهــای نفتی در ســال ۱۳۹۹ 
بی ســابقه بوده و منابــع حاصل از فروش نفت و 
میعانــات گازی تنهــا ۲/۹ درصــد از عملکرد منابع 

عمومی دولت را به خود اختصاص داده است.
حــدود ۳۵ هزار میلیــارد تومان نیز با مجوز 
ستاد مقابله با تحریم از محل استقراض از بانک 
مرکــزی -بــه اتکای منابع حاصــل از صادرات نفت 
بدون ارز در دسترس )حدود ۲۲/۵ هـــزار میلیار 
تومان( - و تحویل اســناد خزانه اســالمی به بانک 
مرکــزی )حــدود ۱۲/۵ هـــزار میلیار تومــان( انجام 

شده است.
این گزارش تصریح کرد: با مجوز شورای عالی 
هماهنگــی اقتصــادی در ســال ۱۳۹۹ معــادل ۱۵۰ 
هزار میلیارد تومان مجوز جدید برای انتشار اوراق 
مالــی اســالمی عــالوه  بــر مجــوز ۸۸ هــزار میلیارد 
تومانی قانون بودجه صادر شد. طبق آمار موجود 
۶۵ درصد از اوراق این دو مجوز در بودجه عمومی 
دولــت اســتفاده شــده اســت. براســاس گــزارش 
عملکرد دولت، میزان عملکرد انتشار اوراق جهت 
تأمین منابع مالی دولت در بودجه سال ۱۳۹۹ )با 
لحاظ اوراق واگذار شده به بانک مرکزی( مجموعاً 

به رقم ۱۷۱ هزار میلیارد تومان رسید.
مرکــز  اقتصــادی  پژوهش هــای  معاونــت 
پژوهش هــای مجلس اضافه کرد: ســهم واگذاری 
دارایی های مالی یا انتشار اوراق مالی اسالمی که 
منابع ناپایدار درآمدی بودجه محسوب می شوند 
حــدود ۴۲ درصــد منابع بودجه عمومی را شــامل 
می شود. کسری تراز عملیاتی بودجه سال ۱۳۹۹ 
بالــغ بــر ۱۷۱ هــزار میلیــارد تومان بوده اســت که 
نســبت بــه ســال قبــل از آن ۴۷ هــزار میلیــارد 
تومان افزایش یافته و رقمی بی ســابقه در تاریخ 

بودجه ریزی کشور بوده است.
در این گزارش تصریح شده است: در سال 
احتســاب  بــا  ۱۳۹۹ عملکــرد درآمدهــای دولــت 
واگذاری هــا و مجوزهــای حیــن ســال برابــر با ۹۸ 
درصد میزان مصوب بوده است. سهم درآمدهای 
مالیاتــی از کل منابــع وصولــی دولــت در ســال 
۱۳۹۹ بالــغ بــر ۳۶ درصــد اســت کــه نســبت بــه 
ســال ۱۳۹۸ حدود ۲۸ درصد رشــد داشته است. 
وصولی گمرک جمهوری اســالمی ایران نسبت به 
مــدت مشــابه ســال ۱۳۹۸ با کاهــش ۱۲ درصدی 

همراه بوده است.
معاونــت  گــزارش  از  دیگــری  بخــش  در 
پژوهش هــای  مرکــز  اقتصــادی  پژوهش هــای 
بــا  اخیــر  ســال  چنــد  در  اســت:  آمــده  مجلــس 
درخواست دولت بخشی از سهم صندوق توسعه 
از درآمدهای نفتی به عنوان قرض، صرف بودجه 
دولــت می شــود و در ســال ۱۳۹۹ نیــز، ۱۶ واحــد 
درصد از سهم صندوق توسعه ملی )مابه التفاوت 
۲۰ درصد و ۳۶ درصد( از درآمدهای نفتی صرف 

مخارج بودجه ای شده است.
همچنین برداشت ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون 
یــورو از صنــدوق طبق تبصــره »۴« قانون بودجه 

ســال ۱۳۹۹ کــه ماهیــت اســتقراض داشــته در 
ایــن ســال اســتفاده شــده اســت. از آنجایــی کــه 
دسترســی بــه منابــع ارزی صنــدوق توســعه ملــی 
بــا محدودیت هایــی همراه اســت به نظر می رســد 
درنتیجه برداشــت های دولت از صندوق توســعه 
ملــی در ســال ۱۳۹۹ نیــز همانند ســال ۱۳۹۸ به 

پایه پولی کشور افزوده شده است.
مرکــز  اقتصــادی  پژوهش هــای  معاونــت 
بــازار  رونــق  کــرد:  بیــان  مجلــس  پژوهش هــای 
تــا درآمــد  باعــث شــد  ســرمایه در ســال ۱۳۹۹ 
مالیاتــی دولــت نیــز از ایــن بــازار افزایشــی بیــش 
از پیش بینی هــا داشــته باشــد. مالیــات بــر ثروت 
در ســال ۱۳۹۹ معــادل ۲۳ هــزار میلیــارد تومــان 
محقق شده و نسبت به سال ۱۳۹۸، ۱۸۰ درصد 
افزایش یافته اســت. وصولــی درآمدهای مالیاتی 
در ســال ۱۳۹۹ حــدود ۱۰۵ درصــد رقــم مصــوب 
بودجه بوده است و نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود 
۳۴ درصــد افزایــش یافتــه اســت کــه بــا توجه به 
نرخ  تورم ۴۷ درصدی در سال ۱۳۹۹ و ۴۱ درصد 
در ســال ۱۳۹۸، کاهــش حقیقــی در درآمدهــای 

مالیاتی را نشان می دهد.
میــزان  اســت:  آمــده  گــزارش  ادامــه  در 
بدهی هــای دولت و شــرکت های دولتــی در پایان 
ســال ۱۳۹۹ برابر ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده 
اســت که نســبت به اســفندماه ۱۳۹۸ حدود ۲۸ 
از  افزایــش یافتــه اســت. بخــش مهمــی  درصــد 
بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در این رقم 

منعکس نشده است.
اقتصــادی  پژوهش هــای  معاونــت  گــزارش 
بررســی  افــزود:  مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز 
تغییــرات خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی 
در ســال ۱۳۹۹ نشــان می دهــد کــه ایــن ردیــف 

نسبت به سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۲۳ هزار میلیارد 
تومان افزایش یافته است. دولت در سال ۱۳۹۹ 
حــدود ۱۱ میلیــارد دالر ارز ترجیحــی بــرای واردات 
کاالهای اساســی اختصاص داد که بخشــی از آن 

از محل ذخایر بانک مرکزی بوده است.
ایــن گزارش خاطرنشــان کــرد: از آنجایی که 
در سال ۱۳۹۹ ارز جدیدی به دارایی های خارجی 
بانــک مرکزی اضافه نشــده، می تــوان دریافت که 
خرید ارز از سامانه نیما توسط بانک مرکزی برای 
جبران ذخایر منجر به افزایش رقم ریالی خالص 

دارایی های خارجی بانک مرکزی شده است.
مرکــز  اقتصــادی  پژوهش هــای  معاونــت 
پژوهش هــای مجلــس عنــوان کــرد: در واقع بانک 
مرکــزی ذخایــر ارزی خــود را با نــرخ ۴۲۰۰ به ازای 
هر دالر به فروش رســانده و برای جایگزین کردن 
آن، دالر با نرخ سامانه نیما از بازار خریداری کرده 
اســت. لذا به نظر می رســد در نتیجــه این عملیات 
مالــی فرابودجــه ای دولت )سیاســت ارز ترجیحی( 
در ســال ۱۳۹۹ حدود ۱۲۳ هزار میلیارد تومان به 

پایه پولی بانک مرکزی افزوده شده است.
در ایــن گــزارش بیان شــده اســت: پرداخت 
اعتبــارات هزینــه ای در ســال ۱۳۹۹ نســبت بــه 
ســال گذشــته ۳۴ درصد افزایش یافته و ۱۴ هزار 
میلیــارد تومــان بیــش از مقدار مصــوب در قانون 
بودجــه بوده اســت که از ســال ۱۳۹۵ بی ســابقه 
اســت. دلیــل اصلــی ایــن امــر بخشــنامه شــماره 
۶۹۶۴۸۸ ســازمان برنامــه و بودجــه بــرای مجــوز 
افزایــش امتیــازات فصــل دهــم قانــون مدیریــت 
خدمــات کشــوری تــا ۵۰ درصــد در انتهــای ســال 
قابل توجــه  افزایــش  بــه  منجــر  کــه  بــود   ۱۳۹۸
هزینه هــای حقــوق و دســتمزد کارکنــان دولت در 

سال ۱۳۹۹ شد.

وزیــرنفــتازجریمــهمشــترکانپرمصــرف
گازازامروزخبرداد.

بــه گــزارش ایرنا، جواد اوجــی وزیر نفت در 
دیــدار با شــاهین مصطفــی یف، معاون نخســت 
وزیــر جمهــوری آذربایجــان بــا بیــان اینکه جلســه 
خوبــی برگــزار و توافقاتــی شــکل گرفــت، افــزود: 
غنــی،  گاز  و  نفــت  ذخایــر  بــودن  دارا  بــا  ایــران 
ظرفیــت همــکاری خوبــی بــا جمهــوری آذربایجان 

می تواند داشته باشد.
مــورد  در  جلســه  ایــن  در  داد:  ادامــه  وی 
قــرارداد گازی با جمهوری آذربایجان، ســوآپ گاز 
از کشــورهای همســایه بــه جمهــوری آذربایجــان، 
قرارداد انتقال گاز به نخجوان  و توسعه میادین 

نفتی در خزر صحبت های اولیه مطرح شد.
اوجــی تاکیــد کــرد: امیدواریــم این نشســت 
در هفته های آتی منجر به توســعه همکاری های 

نفت و گاز و توسعه میادین دو کشور شود.
وی در مــورد سوخت رســانی زمســتانی نیــز 
گفــت: امســال زمســتان خیلــی زود شــروع شــد 
و ســابقه نداشــته اســت در پاییــز ۵۴۰ میلیــون 
متــر مکعــب مصرف گاز در بخش خانگی داشــته 

باشیم.
وزیــر نفت ادامــه داد: با همکاری حوزه های 
باال دســتی نفت، تامین ســوخت برای نیروگاه ها 
و صنایــع در حــال انجــام اســت و هیــچ دغدغه و 
مشــکلی وجــود ندارنــد و ســوخت را وزارت نفــت 

مکلف است تامین کند.  
وی با در خواست از مردم برای صرفه جویی 
در مصــرف انــرژی و رعایت الگــوی مصرف، تاکید 
کرد: برای مشــترکانی که الگوی مصرف را رعایت 
نکننــد، تعرفه هــا از اول آذر مــاه افزایــش پیــدا 

می کند.  
روی  محیــط  دمــای  تنظیــم  گفــت:  اوجــی 
۱۸ درجــه ســانتیگراد، اســتفاده از لبــاس گــرم و 
در  می توانــد  گرمایشــی  وســایل  خاموش کــردن 

کنترل مصرف گاز موثر باشد.  
وی بــا مــرور اینکــه گاز بهــای مشــترکان بــه 
صــورت پلکانــی و در ۱۲ پلــه محاســبه می شــود، 
افزود: مشترکانی که در ۳ پله اول هستند همان 

مشــترکان  و  می پردازنــد  را  پارســال  گاز  قیمــت 
پــر مصــرف و خــارج از الگــوی مصــرف بــه صورت 

پلکانی شامل جریمه می شوند.
وزیر نفت با تاکید بر اینکه بیشترین یارانه 
انــرژی را مشــترکان پر مصرف دریافــت می کنند، 
ادامــه داد: بــا این حال مبنــای افزایش تعرفه گاز 
مشترکان پر مصرف، قیمت گاز صادراتی نیست.  
همچنیــن »شــاهین مصطفی یــف« معــاون 
نخســت وزیــر جمهوری آذربایجــان، با بیان اینکه 
ایران و جمهوری آذربایجان کشــورهای دوســت و 
همســایه هســتند، گفت: بین مردمان دو کشــور 
از دیرباز پیوندهای دینی و تاریخی وجود داشته 

است.  

همکاری هــای  کشــور  دو  بیــن  افــزود:  وی 
گاز  و  نفــت  زمینــه  در  موثــری  و   موفقیت آمیــز 

وجود دارد.
وزیــر  بــا  دیــدار  یــادآوری  بــا  مصطفی یــف 
نفــت ایــران ادامــه داد: با وزیــر نفت در خصوص 
همــکاری موجــود بیــن دو کشــور و چنــد پــروژه 
جدیــد مذاکــره کردیــم و بــاور دارم در آینــده ای 
نزدیــک در نتیجــه این مذاکرات، ســندهای جدید 

امضا خواهد شد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه گــروه کارشناســان، 
ســفر  ایــن  در  را  آذربایجــان  جمهــوری  هیــات 
بســیار  ایــن مالقــات  گفــت:  همراهــی می کنــد، 

نتیجه آمیز بود.  

معــاوناولرئیــسجمهــوریفراوانیکاال،
ثباتقیمتهاوارزانیراسهبرنامهمهمدولت
عنــوانکــردوگفــتکــهدولــتمصمــماســت

بودجهسال۱۴۰۱رابدونکسریببندد.
اطــالع رســانی معــاون  پایــگاه  گــزارش  بــه 
اول رئیــس جمهــوری، محمــد مخبــر در حاشــیه 
مراسم افتتاح طرح های محرومیت زدایی سازمان 
بسیج مستضعفین اظهار کرد: دولت سه برنامه 
فراوانی کاال، ثبات قیمت ها و ارزانی را با جدیت 

پیگیری می کند.
وی با بیان اینکه دولت در مورد فراوانی کاال 

و ثبــات قیمت هــا تــا حد زیادی موفق بوده اســت، 
گفت: دولت تالش کرده است که فراوانی اجناس 
دچار اختالل نشود و در زمینه ثبات قیمت ها هم 
در حال تدبیر و برنامه ریزی هستیم تا این برنامه 

نیز به طور کامل محقق شود.
بایــد  گرانــی  مــورد  در  داد:  ادامــه  مخبــر   
توجــه داشــته باشــیم کــه دالیــل و زمینه هایــی 
وجــود دارد کــه باعــث گرانــی شــده نظیــر آنکه با 

محدودیت های درآمدی مواجه هستیم.
وی با یادآوری اینکه دولت ســیزدهم کشــور 
را در شرایط سخت اقتصادی و با تورم باال تحویل 

گرفــت، تصریــح کرد: ارز ترجیحی کــه البته واقعا 
آن را بــرای اقتصــاد کشــور مفیــد نمی دانــم اما در 
هــر صــورت جزو ابزارهایی بوده کــه فنر قیمت ها 
را طی ســالهای اخیر متراکم نگه داشــته اســت و 
متاســفانه بخــش عمده مجوزی کــه مجلس برای 
سال ۱۴۰۰ برای استفاده از ارز ترجیحی داده بود 
در دولت گذشــته هزینه شــده بود و در نتیجه ما 

با مشکالت متفاوتی مواجه بودیم.
کــرد:  اظهــار  رئیــس جمهــوری  اول  معــاون 
برنامه ریزی و تدابیر خوبی در مدت اخیر شــکل 
گرفتــه و خوشــبختانه در بخــش ذخایــر کاالهــای 

اساســی وضعیــت خوبــی داریم و تهدیــدی وجود 
نتایــج مطلــوب قطعــا  بــه  امــا دسترســی  نــدارد 

زمان بر خواهد بود.
وی افزود: دولت مصمم اســت بودجه سال 
۱۴۰۱ را بــدون کســری ببنــدد کــه ایــن خــود کار 
مهمــی اســت و ســاماندهی بانک هــا و جلوگیــری 
از خلــق پــول کــه پایــه پولــی را تغییــر می دهــد و 
نتیجــه اش تــورم می شــود نیــز در بودجــه ســال  
آینده کامال دیده شــده اســت و امیدوارم با کمک 
مردم مشکالت را حل کنیم و اجازه ندهیم بیش 

از این بر مردم فشار وارد شود.

مخبر: دولت به دنبال 
فراوانی کاال و ثبات 

قیمت هاست

جریمهمشترکانپرمصرفگازازامروز

عملکردمالیدولتدرسال۹۹زیرذرهبینمرکزپژوهشهایمجلس
تنها ۲۸ درصد درآمدهای نفتی پیش بینی شده در بودجه 99 تحقق یافته است

رئیسی:مناطقآزادبایدبهاهدافاصلیتشکیلخود
بازگردند
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

امکان شارژ آنی سیم کارت 
با دی جت و دی نت

بــا  پــس می تواننــد  ایــن  از  بانــک دی  مشــتریان 
اســتفاده از خدمات بانکداری دیجیتال این بانک نظیر 
دی جــت و دی نــت، ســیم کارت های اعتبــاری خــود را 

شارژ آنی کنند.
به منظــور  دی،  بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
دسترســی  ســهولت 
رضایــت  افزایــش  و 
ایــن  از  مشــتریان، 
دارنــدگان  کلیــه  پــس 
ســیم کارت های اعتباری 
ایرانســل  و  اول  همــراه 
اســتفاده  بــا  می تواننــد 
دی اینترنت بانــک   از 

)دی نــت( یا اپلیکیشــن 
دی جــت، اعتبــار خریــداری کــرده و ســیم کارت خــود را 

به صورت آنی شارژ کنند.
شــارژ آنــی این امکان را فراهم مــی آورد که دارنده 
ســیم کارت به صــورت لحظــه ای بــه خرید اعتبار و شــارژ 
خــط تلفــن همــراه خــود اقــدام کنــد و دیگــر نیــازی بــه 

دریافت کد شارژ ندارد.
توسعه خدمات دیجیتال بانک و موبایل بانک یکی 
از سیاســت های اصلــی و برنامه هــای محــوری بانک دی 

است.

هدفگذاری ساخت 210 هزار 
واحد مسکونی با تسهیالت 

بانک مسکن
بانــک مســکن بــا تامیــن مالــی ۶۳هــزار میلیــارد 
تومانــی ســاخت ۲۱۰هــزار واحــد مســکونی را در طــرح 

جهش تولید مسکن هدفگذاری کرده است.
بــه گــزارش هیبنــا، تامیــن مالــی بخــش مســکن، 
یکــی از مهمتریــن نــوع 
تامیــن مالــی در کشــور 
اســت. بــه دلیــل حجــم 
تســهیالت دهی  بــاالی 
و  مســکن  بخــش 
میــزان  همچنیــن 
طوالنــی  بازپرداخــت 
تســهیالت دهی  آن، 
در ایــن بخــش یــک کار 
بســیار تخصصــی بــوده اســت. بانــک مســکن بــه دلیــل 
تبحر و سابقه طوالنی در تسهیالت دهی بخش مسکن 
می تواند نقش محوری در تسهیالت دهی بخش مسکن 

را ایفا کند.
360هــزار  امســال  بودجــه  18قانــون  تبصــره  در 
میلیارد تومان تکلیف تســهیالتی بر عهده شــبکه بانکی 
برای پرداخت تســهیالت ســاخت مســکن گذاشته شده 
اســت کــه بانــک مرکــزی بــا اجــرای ایــن قانون، ســهمیه 
27بانــک و موسســه اعتبــاری را ابــالغ کــرده اســت. امــا 
به گفته مســئوالن بانک مســکن با هدف تســریع روند 
اجرای طرح جهش تولید مسکن، بانک مسکن با توجه 
گســتردگی شــعب در ســطح کشور و با پشــتوانه تجربه 
در مســکن مهــر و بخــش ســاختمان، آمادگــی دارد در 
صورتی که سایر بانک ها تمایل داشته باشند، با امضای 
تفاهم نامه، عاملیت اعطای تســهیالت آن ها را بر عهده 

بگیرد و به جای آن ها تسهیالت پرداخت کند.
ســهم بانــک مســکن در پرداخــت تســهیالت بــرای 
ســاخت 210هــزار واحــد مســکونی بــه مبلــغ 63هــزار 
میلیــارد تومــان اعــالم شــده کــه اکنــون ایــن تکلیــف به 
شــبکه شــعب بانــک مســکن ابــالغ و اجــرای آن آغــاز 
شــده اســت. بــا تصویــب شــورای پــول و اعتبــار، ســقف 
تســهیالت ایــن طــرح در شــهر تهــران بــه 450میلیــون 
تومــان، شــهرهایی بــا جمعیــت بــاالی یــک میلیــون نفــر 
400میلیون تومان، مراکز استان ها 350میلیون تومان، 
ســایر شــهرها 300میلیون تومان و برای ساخت مسکن 

روستایی 250میلیون تومان افزایش یافته است.

صدور آنی بیمه مسافرتی 
سرمد با یک تماس تلفنی

مرکز ۲4ســاعته ۱5۱۶بیمه سرمد، بیمه مسافرتی 
را به صورت آنی به تمام مشتریان با یک تماس تلفنی 

ارائه می کند.
گــزارش  بــه 
بیمــه  روابط عمومــی 
ســرمد، بــرای آســودگی 
و  ســفر  در  خیــال 
بیمــه ای  خدمــات  ارائــه 
مناســب بــه هم وطنانی 
که قصد ســفر به خارج 
از کشــور را دارنــد، ایــن 
شــرکت بیمه مســافرتی خارج از کشور را به صورت آنی 
صادر می کند. مرکز تماس 24ســاعته 1516بیمه ســرمد 
در تمامــی ســاعات شــبانه روز، آمــاده صــدور آنــی بیمــه 

مسافرتی خارج از کشور برای شهروندان است.
کســانی کــه قصــد مســافرت بــه خــارج از کشــور را 
دارنــد، می تواننــد ایــن بیمه نامــه را بــا شــرایط پوشــش 
در  بيمارستان هــای  در  بسترى  و  پزشــکی  هزينه هاى 
بازگرداندن بيمه شده به  يا  از كشور، جابجایــی  خارج 
بيمارى  بروز  اثر  بر  در طول سفر  اقامت  كشور محل 
يا حادثــه و پرداخت هزينه فوریت هــای دندانپزشــکی 

خریداری کنند.
گذرنامــه،  فقــدان  از  ناشــی  هزینه هــای  جبــران 
گواهینامه رانندگی و شناســنامه در خارج از کشــور نیز 
از پوشــش های دیگــر ایــن بیمه نامــه اســت. همچنین با 
خریــد ایــن بیمهنامــه، خسارت فقدان بار تحویلــی به 
همراه  بار  ورود  در  تاخير  خسارت  جبران  هواپيما، 
نیــز  مسافــر، يافتن و ارسال بار و ملزومات شــخصی 

جبران می شود.

 بانک ملی شکایات خود

از رسانه ها را پس گرفت
پــی  در  و  جدیــد  مدیریــت  دوره  در  ملــی  بانــک 

توســعه تعامالت مثبت 
شــکایات  رســانه ای، 
از  خــود  پیشــین 
رسانه ها را پس گرفت.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
ملی، در پی آغاز به کار 
مدیریت جدید در بانک 
صریــح  دســتور  نیــز  و 

مدیرعامل برای همراهی حداکثری با رسانه ها به منظور 
کمک به پیشرفت اهداف دولت، دو مورد شکایت بانک 

از رسانه ها که در دست پیگیری بود متوقف شد.
بانک ملی دارای نگاه تعاملی با رسانه هاست و از 

این پس نیز به همین روند ادامه خواهد داد.

مدیرعامل: بیش از 90 درصد 
فعالیت های بیمه البرز در 

بستر دیجیتال انجام می شود
مدیرعامــل بیمه البــرز می گوید شــرکت های بیمه 
باید خود را با تغییرات قرن حاضر که در بســتر تحول 
دیجیتال صورت گرفته اســت همگام سازند. در همین 
راســتا اکنون بیش از 9۰درصد فعالیت های بیمه البرز 

در بستر دیجیتال انجام می شود.
بــه گــزارش روابط عمومــی بیمــه البرز، محســن پورکیانی، 
در گردهمایــی مدیــران و روســای شــعب با تاکیــد بر لزوم 
تحــول دیجیتــال در شــرکت های بیمه، اعالم کرد: کســب 

باورمنــدی  و  روز  علــم 
بــه تغییــرات و تحــوالت 
و  دیجیتــال  بســتر  در 
انســانی  نیــروی  تربیــت 
بــا  آشــنا  و  متخصــص 
محــور  دو  جدیــد  علــوم 
همگام ســازی  اصلــی 
از  تجــاری  بنگاه هــای 
جملــه شــرکت های بیمه 

بــا تحــول دیجیتــال اســت. او افــزود: بیمــه البرز در ســال 
گذشــته چهــار هــزار و 300میلیارد تومــان تولید حق بیمه 
داشــت کــه نســبت بــه ســال ماقبــل آن، 43درصــد رشــد 
داشــت. به گفته پورکیانی، بیمه البرز در هفت ماه ســال 
جــاری نیــز بیــش از 86درصــد در تولیــد حــق بیمــه رشــد 
داشــته این در حالی اســت که رشــد صنعت بیمه نزدیک 

به 40درصد است. 
او اظهــار کــرد: بیمه گری با مشــاغل دیگر بســیار متفاوت 
در  فقــط  و  نیســت  ملمــوس  بیمــه  کاالی  چــون  اســت؛ 
هنــگام پرداخت خســارت کیفیت خدمات بیمه مشــخص 
می شــود. بیمــه البرز همیشــه تالش کــرده در کوتاه ترین 
زمــان ممکــن خســارت بیمه گــزاران خســارت دیده خــود را 
جبــران کنــد بــه همین دلیــل بیمه گــزاران از خدمات دهی 
بیمــه البــرز رضایت کامل دارند و اکثر بیمه نامه های بیمه 
البــرز تمدیــد می شــود. بــه گفتــه پورکیانــی بیمــه البرز در 
راســتای مشــتری مداری و رعایت حقوق آنان، مرکز ارتباط 
مردمــی 1574را راه انــدازی کرده که آماده پاســخگویی به 

تمام هموطنان است.

 آغاز پرداخت خسارت

 به زلزله  زدگان هرمزگان

از سوی بیمه کوثر
اســتان  ۱4۰۰در  ۲۳آبــان  شــدید  زلزلــه  از  پــس 
هرمــزگان، بــا حضــور مدیرعامــل و سرپرســت معاونت 
فنــی بیمــه کوثــر در مناطــق زلزلــه  زده و بررســی رونــد 
پرداخــت  آســیب  دیدگان،  پرونده  هــای  بــه  رســیدگی 

خسارت به افراد زیان  دیده در محل حادثه آغاز شد.
به گــزارش روابط عمومی 
مدیرعامــل  کوثــر،  بیمــه 
شــرکت و هیــات  همــراه 
عالوه بر بازدید از مناطق 
اســتان  آســیب دیده 
هرمــزگان، به ویژه شــهر 
فیــن و روســتاهای تابعه 
خســارت  بیشــترین  کــه 
در  شــدند،  متحمــل  را 

محلــی کــه بــرای اعــالم خســارت بیمه گــزاران ایــن شــهر 
در نظــر گرفتــه شــده بــود حاضــر شــدند و از نزدیــک در 
جریان چگونگی پیشــرفت کار و رســیدگی به پرونده های 

بیمه گزاران خسارت دیده قرار گرفتند.
مدیرعامــل بیمــه کوثــر بــا بیــان اینکــه از ســاعات 
ابتدایــی ایــن زمین لــرزه، بیمه کوثر کار تشــکیل پرونده 
و ارزیابی خسارت ها را با دقت و سرعت باال آغاز کرده 
اســت، گفت: برای تســریع در رسیدگی به خسارت ها و 
جبران حقوق بیمه گزاران بر مبنای پوشش ها و تعهداتی 
که طبق بیمه نامه، موظف به ادای آن هستیم، پنج تیم 
ارزیــاب خســارت را بــه منطقــه اعــزام کردیم کــه پس از 
تقسیم مناطق جغرافیایی، کار تشکیل پرونده و سپس 

ارزیابی و تکمیل پرونده ها را با سرعت آغاز کردند.
ابوالفضــل آقــادادی، از تشــکیل 800فقــره پرونده 
خســارت مربوط به این زلزله تا امروز خبر داد و افزود: 
خوشــبختانه گروه هــای ارزیاب طی این شــش روز پس 
از ایــن حادثــه، از بیشــتر واحدهایــی که اعالم خســارت 
شــده بود حتی مناطق دوردســت و صعب العبور بازدید 
و میــزان آســیب های واردشــده را تعییــن کرده اند. برای 
تســریع کار و جلــب رضایت آســیب دیدگان، این اختیار 
بــه گروه هــای ارزیــاب داده شــده اســت کــه در صــورت 
تکمیــل مــدارک پرونــده، مبلــغ خســارت در محــل بــه 
زیان دیــده پرداخــت شــود. چنانچه مدارک ناقص باشــد 
نیــز مــا آمادگــی داریم بالفاصلــه پس از تکمیــل مدارک 

پرونده از سوی بیمه گزاران خسارت آنان را بپردازیم.

بــه گفتــه رئیس ســازمان بــورس، ثبات 
در بــازار باعــث بازگشــت اعتماد ســهامداران 

خرد و عمده به بازار می شود.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بازار ســرمایه )ســنا(، 
مجید عشقی در این باره گفت: پیگیری شفافیت 
اطالعات مالی و اطالعات منتشرشده شرکت ها 
بــر کدال و اطالعاتی که به ســرمایه گذاران داده 
می شــود، از جمله موضوعاتی اســت که در این 

راستا پیگیری می شود.
عضــو شــورای عالی بــورس با بیــان اینکه 
ســرمایه گذاران  اعتمــاد  بــه  شــفاف  اطالعــات 
منتهــی می شــود، اظهــار کرد: اطالعات شــفاف 
بــه ایــن معنــی اســت کــه در صورت هــای مالی 
شرکت ها، تناقض، تضاد یا ابهام وجود نداشته 
باشــد. در صورت هــای مالــی برخــی از صنایــع 
تناقــض وجــود دارد. بــرای نمونــه در صنعــت 
بانکی، بین نرخ ارز اعالم شده به بانک مرکزی 
مشــاهده  تناقــض  مالیاتــی  امــور  ســازمان  و 
می شــود. این دســت موضوعات باعث تحمیل 
هزینه هایــی می  شــود کــه شــرکت ها مابــه ازای 
درآمدی بابت آن نداشته  اند. اگر این بحث حل 
شــود، به شفاف ســازی اطالعات مالی بانک ها 
کمک شــایانی می کند که اعتماد ســهامداران را 

در پی دارد.
بــه  دیگــر،  موضــوع  داد:  ادامــه  او 
قراردادهای بلندمدت در بحث تأمین خوراک 
رانــت  نــدادن  یــا  دادن  برمی گــردد.  صنایــع 
بــه صنایــع مســأله نیســت. ایــن موضــوع بــه 
سیاســت دولت بســتگی دارد و ممکن اســت 
دولــت بخواهــد از یــک صنعتی حمایــت یا در 
صنعتــی تشــویق بــه ســرمایه گذاری کنــد یا از 
هزینه هــای صنعتــی بکاهــد یــا یــک صنعتــی 
کامــال رقابتــی کار کنــد. روی ایــن موضوعــات 
به عنوان سازمان بورس، بحثی وجود ندارد.

عشــقی در این باره تأکید کرد: ســازمان 
بورس به دنبال این اســت که روابط مالی در 
صنایــع به صورت بلندمدت مشــخص باشــد. 
به عنوان مثال، اگر یک شرکت پتروشیمی یا 
پاالیشــگاهی از نرخ خوراک تا ده ســال آینده 
خــود بــا خبر باشــد. یا از سیاســت های دولت 
در ارتبــاط بــا محصــوالت فــوالدی بــه صــورت 

بلندمدت مشــخص مطلع باشد. سرمایه گذار 
خــرد یــا عمــده تکلیــف خــود را می دانــد. لــذا 
سیاستی که سازمان دنبال می کند و شخص 
و  دولتــی  سیاســت گذاران  و  اقتصــاد  وزیــر 
معــاون اول رئیس جمهــوری نیــز بــر آن تأکید 
دارنــد، ایــن اســت که ثبــات در سیاســت های 
تجاری به گونه ای دنبال شــود که ســهامداران 
در  تــا  بداننــد  را  خــود  تکلیــف  شــرکت ها  و 

بلندمدت قادر به برنامه ریزی باشند.

ثبات بازار، بی نیاز از منابع 
صندوق تثبیت

بــا  رابطــه  در  بــورس   ســازمان  رئیــس 
تصمیم قوای ســه گانه جهت واریز بخشــی از 
منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت 
مصوبــات  براســاس  گفــت:  ســرمایه،  بــازار 
در نظــر گرفته شــده، مقــرر شــد یــک درصــد 
از منابــع صنــدوق توســعه ملــی وارد صنــدوق 
تثبیت شــود که تاکنون بخشــی از منابع وارد 
شــده  اســت امــا تالش مــا بر اســتمرار تزریق 

این منابع به صورت هرساله است.
او ادامه داد: سیاست دولت بر این است 
که ارز موجود در صندوق توسعه ملی به ریال 
تبدیل نشود و این منبع از محل ریال هایی که 
از قبل تبدیل شــده و به صندوق توســعه ملی 

برگشته است، تامین شود.
عشقی با بیان اینکه این موضوع در حال 
پیگیری اســت و بخشــی از آن نیز انجام شــده 
اســت، خاطرنشــان کرد: اعتقاد ما در ســازمان 
بــورس ایــن اســت که برای بازگشــت اعتماد به 
بــازار، نیــازی به این منابع وجود نــدارد.  تالش 
ما این است که این صندوق ها کمترین حضور 
را مگر در مواقع ضروری در بازار داشته باشند 
تــا بــازار در یــک روال عادی و مبتنی بر عرضه و 

تقاضا به کار خود ادامه دهد.   

اثرپذیری زیاد بورس از اوراق 
دولتی، شایعه ای بی اساس

خصــوص  در  بــورس  ســازمان  رئیــس 
شــایعات و شــائبه های ایــن روزهــای بــازار که 
فــروش اوراق دولتــی را عامــل ضربــه بــه بازار 
فــروش  اینکــه  گفــت:  می خواننــد،  ســرمایه 
اوراق هیــچ ارتباطــی بــا بــازار ســرمایه نــدارد، 
ســخن درســتی نیســت. امــا نــوع ایــن ارتبــاط 
یــک بــه یــک و مســتقیم نیســت. تأثیــر ایــن 
اوراق بــر بــازار ســرمایه بســیار انــدک اســت، 
بــا  ســرمایه گذارانی  ســرمایه،  بــازار  در  زیــرا 
متفاوتــی  ریســک پذیری های  و  ذائقه هــا 
از ریســک پذیری  کــه  افــرادی  دارنــد.  حضــور 
بیشــتری برخوردارند، اقدام به فروش ســهام 

و در پــی آن، خریــد اوراق نمی کننــد. مشــتری 
صندوق هــای ســرمایه گذاری و اوراق بادرآمــد 
ثابــت نیــز افــرادی هســتند کــه ریســک گریز 
مخاطــب  جامعــه  بنابرایــن،  هســتند؛ 

سرمایه گذار در بازار سرمایه متفاوت است.
نکتــه  ســه  کــرد:  خاطرنشــان  عشــقی 
در ارتبــاط بــا انتشــار ایــن اوراق وجــود دارد؛ 
نخســت اینکــه، این اوراق بر اســاس کشــش 
گذشــته،  هفتــه  در  می شــوند.  عرضــه  بــازار 
انتشــار 10هــزار میلیــارد اوراق در برنامــه بــود 
و آن چــه کــه معاملــه شــد، 7.5هــزار میلیارد 
میــزان  براســاس  کــه  اســت  بــوده  تومــان 
ســایر  و  بانک هــا  صندوق هــا،  درخواســت 
نهادهای مالی بود. نکته بعدی این اســت که 
کل این مبلغ دوباره به همان سیستم بانکی، 
بیمــه و صندوق های ســرمایه گذاری بازگشــت 

داده شده است.
عضــو شــورای عالــی بــورس ادامــه داد: 
زمانی که پرداخت های خزانه انجام می شــود، 
اولویــت اول اوراق تامیــن مالــی اســت کــه در 
بــازار ســرمایه منتشــر شــده اســت. بنابراین، 
تمامــی 7.5هــزار میلیــارد تومــان به سیســتم 
بازگشــته شــد و اینگونه نیســت که این مبلغ 

از بازار سرمایه خارج شود.
به گفته رئیس ســازمان بورس، سومین 
نکتــه دراین بــاره این اســت که بخشــی از این 
اوراق منتشرشــده اوراق نقــدی نیســت بلکــه 
اوراقی اســت که دســت پیمانکاران بود و آنها 

این اوراق را الزاما عرضه نمی کنند. 
از  توجهــی  قابــل  تعــداد  داد:  ادامــه  او 
تــا سررســید نگــه  اوراق را  ایــن  پیمانــکاران، 
می دارند و اغلب حدود 30درصد از این اوراق 
در بازار ثانویه به فروش می رود و مابقی نگاه 
داشــته می شــود تا یا در زمان سررسید یا هر 
زمان که نیاز به نقدینگی داشته باشند آن را 
در بازار و با نرخ های بازار بفروشند. بنابراین 
ایــن بخــش هم تأثیــر چندانی بر بــازار ندارد. 
در واقــع ایــن اوراق در بــازار ســرمایه پذیــرش 
شــده اند و در آمار نیز لحاظ می شــوند، اما به 
ایــن معنــی نیســت کــه دولــت این مبلــغ را از 

بازار سرمایه تأمین مالی کرده است.

جدیــدی  مقــررات  بانک هــا  از  برخــی 
و  کرده انــد  وضــع  افتتــاح حســاب  بــرای  را 
مشــتریان باید مدارک بیشــتری بــرای احراز 

هویت ارائه دهند.
بــه گــزارش ایلنــا، از چنــد روز گذشــته 
برخــی از بانک هــا بــه ویــژه بانک هــای دولتی 
شرط و شروط عجیبی را برای افتتاح حساب 
بــرای  بیشــتری  مــدارک  و  کرده انــد  اعــالم 
افتتاح احســاب از مشتریان مطالبه می کنند 
و توجیــه عجیبــی هــم را بابــت دریافــت ایــن 

مدارک عنوان کرده اند.
پیــش از ایــن افراد بــا ارائه کارت ملی و 
در نبود آن با ارائه شناســنامه امکان افتتاح 

حساب در بانک ها را داشتند اما از چند روز 
گذشــته شــرایط افتتــاح حســاب تغییــر کــرد 
و بــه غیــر از ارائــه اصــل و کپــی شناســنامه 
و کارت ملــی تــوام بــا هــم، ارائــه مدارکــی از 
جملــه اصــل ســند ملک یا اجــاره و کپی آن و 
همچنیــن معرفی نامــه از محــل کار بــا مهر و 
امضــا به تعداد مدارکی که افراد برای افتتاح 
حساب باید ارائه دهند، اضافه شده است.

دلیــل  دربــاره  بانک هــا  ایــن  از  یکــی 
درخواست ارائه سند ملک اعالم کرده است 
بــا توجــه به مقررات جدید قرار بر این اســت 
کــه افتتاح حســاب مشــتریان در شــعبه های 
محدوده های محل سکونت افراد انجام شود 

و بحث مسافت هم مور مالک قرار می گیرد.    
امــا محمدرضــا جمشــیدی، دبیــر کانون 
خصوصــی  اعتبــاری  موسســات  و  بانک هــا 
بــرای  جدیــد  شــرایط  اعمــال  علــت  دربــاره 
افتتاح حســاب اظهــار کرد: مســئولیت احراز 
هویــت مشــتریان برعهــده بانک هــا گذاشــته 
شــده اســت و برخــی از بانک هــا بــا دریافــت 
ایــن مــدارک و از طریــق ایــن روش هویــت 
مشتریان خود را تشخیص می دهند و احراز 

می کنند.
او تاکیــد کــرد: از ســوی دیگــر بانک هــا 
ایــن مــدارک و اســناد وضــع مالــی  بــا اخــذ 
مشــتریان بررســی می شــود. پــس از افتتــاح 

حســاب، بانک ها، مشــتریان را در ســه گروه 
افــراد  مالــی  ســطح  و  می کننــد  طبقه بنــدی 
بررســی خواهــد شــد و پــس از آن اگــر فــرد 
چک هایــی بــا ارقام بیشــتر از آن ارقام صادر 
کنــد، آن چــک به کمیســیون پولشــویی برای 

بررسی های بیشتر منتقل می شود.
موسســات  و  بانک هــا  کانــون  دبیــر 
اعتبــاری خصوصی گفت: بنابراین در ابتدای 
بــه  مشــتریان  از  شــناختی  افتتــاح حســاب 
دســت می  آورند تا حســاب افراد بر اســاس 
خوداظهــاری خودشــان رصــد شــود و گردش 
مالی مشکوک حساب فرد مورد بررسی قرار 

می گیرد.

بــه گفتــه رئیــس هیــأت مدیــره کانــون 
اســتانی،  ســرمایه گذاری  شــرکت های 
شرکت های سرمایه پذیر که سود سهامداران 
واریــز  مجمــع  مصوبــه  از  بعــد  را  عدالــت 

نکرده اند تخلف کرده اند.
به گزارش خبرگزاری فارس، روز گذشته 
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اعالم کرد: 
» این کمیســیون پیگیر عدم واریز 10درصد از 
ســود ســهامداران عدالــت مربــوط بــه عملکرد 

سال 98 است«. 
حســین امینی خواه، رئیس هیأت مدیره 
کانون شــرکت های ســرمایه گذاری استانی در 

ایــن بــاره گفــت: متأســفانه 10درصــد از ســود 
عملکــرد ســهامداران عدالــت کــه عمدتــاً افراد 
کم درآمد و دارای ســختی معیشــت هســتند، 
واریــز نشــده اســت، در حالــی که مــردم برای 

هزینه جاری زندگی به آن نیاز دارند.
او تأکیــد کــرد: ســودی کــه طبــق قانــون 
در مجامــع شــرکت های ســرمایه پذیر تصویــب 
می شود، باید پرداخت شود و هیچ دلیل دیگری 
نــدارد کــه ایــن ســودها از ســوی شــرکت های 

سرمایه پذیر گرو نگه داشته شوند.
رئیــس هیــأت مدیــره کانون شــرکت های 
سرمایه گذاری استانی در پاسخ به این پرسش 

کــه برخــی از شــرکت های ســرمایه پذیر عدالت 
ماننــد مپنــا و مخابــرات ظاهــراً اعــالم کرده اند، 
بــه دلیــل طلــب داشــتن از دولت ســود ســهام 
عدالــت مربوط به ســال 98 را نداده اند، گفت: 
سودی که در مجمع عمومی شرکت ها تصویب 
می شود، طبق قانون باید به حساب ذی نفعان 
یعنی ســهامداران چه ســهام عدالت باشــد و یا 
ســهامداران دیگــر بایــد واریــز شــود و این هیچ 
ربطی به طلب این شــرکت ها از دولت ندارد و 

در واقع این شرکت ها تخلف کرده اند.
عمــده  متأســفانه  افــزود:  امینی خــواه 
ســهامداران عدالــت از افــراد دهک هــای کــم 

درآمد هســتند و نباید ســود متعلق به ســهام 
عدالت در حســاب سپرده گذاری مرکزی یا در 

نزد شرکت های سرمایه پذیر رسوب کند.
49میلیــون  از  اکنــون  کــرد:  اضافــه  او 
روش  نفــر  30میلیــون  عدالــت  ســهامدار 
مدیریــت غیرمســتقیم و 19میلیــون نفــر هــم 
و  برگزیده انــد  را  مســتقیم  مدیریــت  روش 
موظــف  عدالــت  ســرمایه پذیر  شــرکت های 
کــه در مجامــع  هســتند هــر مقــدار ســودی 
بــه  قانــون  طبــق  را  می شــود  تصویــب  آنهــا 
حســاب تمام ذی نفعان ســهام عدالت و دیگر 

سهامداران واریز کنند.

یک کارشناس بازار بورس معتقد است 
بخــش عمــده زیانــی کــه ســرمایه گذاران این 
بازار متحمل شدند دیر یا زود جبران خواهد 

شد و به سود خوبی خواهند رسید.
بــه گزارش بــازار، علیرضا کدیــور در این 
بــاره گفــت: نقــش دولــت و مجلــس در کنــار 
بــازار ســرمایه در وهلــه نخســت یــک نقــش 
و  اقتصــادی  ریل گــذاری  و  سیاســت گذاری 

متغیرهای کالن اقتصادی است.

او افــزود: بــه طــور مثــال وقتــی دولــت 
الیحــه بودجــه را بــه مجلس ارائــه می کند که 
عمالً بیانگر سیاســت های مالی دولت در یک 
ســال اســت و مجلــس هــم بــا چکــش کاری و 
بررســی ها، نهایتــاً آن را در قالب بودجه برای 
اجــرا بــه دولت ابالغ می کنــد در نهایت باعث 
ریل گذاری اقتصادی در یک سال خواهد شد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه وظیفه 
اصلی بازارگردان ها در بازار ســرمایه، افزایش 

نقدشوندگی سهام است؛ گفت: بازارگردان ها 
کمک می کنند تا ورود ســرمایه گذاران به بازار 
و خرید و فروش ســهام ها با کمترین نوســان 
و انحــراف انجــام شــود اما این اتفــاق در بازار 
سرمایه ایران به دلیل محدودیت ها و ضوابط 

معامالتی، به درستی رخ نمی دهد.
کدیــور در رادیــو گفت وگــو تصریح کرد: از 
آنجایی که بخش عمده شــرکت های ســهامدار 
در بازار بورس، دولتی و نیمه دولتی و یا وابسته 

به نهادهای عمومی هستند لذا دولت میتواند 
آنهــا را ملــزم کنــد کــه در زمینــه بازارگردانی در 

بازار سرمایه فعال تر و پویاتر عمل کنند.
کــه درمــورد  افــرادی  یــادآور شــد:  کدیــور 
بــازار ســرمایه تخصص کافی ندارنــد اما متمایل 
بــه حضــور در ایــن بــازار هســتند بایــد به شــکل 
غیرمستقیم یعنی صندوق های سرمایه گذاری یا 
ســبدگردان ها وارد بازار شــوند تا مجموعه ها به 

نیابت از این افراد اقدام به سرمایه گذاری کنند.

پیش بینی یک کارشناس بازار سرمایه درباره جبران زیان سهامداران بورس 

»شرکت های سرمایه پذیر در نگهداری سود سهامداران عدالت 
تخلف کرده اند«

به گفته رئیس هیأت مدیره کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی، سودی که طبق قانون در مجامع شرکت های سرمایه پذیر 
تصویب می شود، باید پرداخت شود

»بازگشت اعتماد به بازار منشاء اصلی 
ثبات است«

رئیس سازمان بورس مشخص شدن قراردادهای بلندمدت در بحث تأمین خوراک صنایع، وجود برخی از 
صنایع تناقض ها در صورت های مالی، تفاوت نرخ ارز اعالم شده به بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی و... را 

از مهمترین پیش نیازهای ترمیم اعتماد سرمایه گذاران توصیف کرد
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بــا تصویــب در مجمع عمومی فوق العاده شــرکت 
پاالیش نفت اصفهان، سرمايه این شرکت  از 76 هزار 

میلیارد ریال به حدود 139 هزار میلیارد ریال رسید.
جلســه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان ســهام 
شركت پااليش نفت اصفهان با حضور بيش از 69/35 
درصد از سهامداران و همچنين اعضاي هيئت مديره و 
نماينده مؤسسه حسابرسي بهمند به عنوان حسابرس 
و بــازرس قانونــي شــركت و نماينــده  ســازمان بــورس و 
اوراق بهادار، به صورت حضوری و مجازی برگزار گرديد. 
پس از احراز حد نصاب قانوني و با توجه به مفاد ماده 
 101 اصالحيــه قانــون تجــارت بهمــن طاهریــان مبارکــه 
) نائــب رئیــس هيئت مديره( به عنوان رئيس جلســه و 
علیرضــا خدایی ســاخلو )نماينــده شــركت آوای پردیس 
ســالمت ( و سیدابوالقاســم توکلی )نماينده شــركتهای 
سرمایه گذاری استانی سهام عدالت ( به عنوان ناظرين  
و صاحب ارجمند )مديرمالي شــركت( به عنوان منشــي 
جلســه انتخاب گرديدند. سپس رسميت جلسه توسط 
رئيس مجمع اعالم  شد و منشي جلسه دستور جلسه  
را مبنــي بــر ارائــه گزارش هيئت مديــره و بازرس قانوني 
درخصوص افزايش ســرمايه شــركت، بررسي و تصويب 
افزايش ســرمايه شــركت  و اصالح ماده )5( اساســنامه 

مرتبط با ميزان سرمايه و تعداد سهام قرائت كرد.
مدیــر عامل شــرکت پاالیش نفت اصفهــان در این 
مجمــع گفــت: مبلــغ افزایــش ســرمایه شــرکت از محــل 
تجدیــد ارزیابــی زمیــن هــای آن، 63 هــزار میلیــارد ریال 

بوده است.
مرتضی ابراهیمی، هدف از افزایش سرمایه شرکت 

را اصــالح ســاختار مالی با توجه بــه مزیت مالیاتی مقرر 
در مــاده 14 قانــون حداکثــر اســتفاده از تــوان تولیدی و 
خدمانــی کشــور و حمایــت از کاالی ایرانــی بیــان کــرد و 
افــزود: ایــن افزایش ســرمایه فاقــد جریــان ورودی وجه 
نقــد بــه شــرکت بــوده و تأثیــری بــر درآمدهــای شــرکت 
نخواهد داشت. وی مجموع زمین های این شرکت را 9 

میلیون و 539 هزار 753 متر مربع اعالم کرد .
مدیــر عامل شــرکت پاالیش نفــت اصفهان با بیان 
ایــن کــه پااليشــگاه اصفهــان از ســال 1387 مشــمول 
اجــرای سیاســت هــای اصل 44 قانون اساســی گردید و 
به بخش خصوصی واگذار شــد، ادامه داد: این شــرکت 
از زمان خصوصی شــدن تاکنون 8 بار افزایش ســرمایه 
داشته به طوري كه  سرمایه شرکت از  100 میلیون ریال 
در سال 1387 به حدود 139 هزار میلیارد ریال افزایش 

یافته است.
ابراهیمــی در ادامــه، چشــم انــداز شــرکت پاالیــش 
نفــت اصفهــان را تبدیل به یکــی از هلدینگ های موفق 
پتــرو پاالیــش کشــور اعــالم کرد و افــزود: در ایــن رابطه 
پاالیشــگاه اصفهــان تاکنــون 44 درصــد ســهام شــرکت 
را  ســپاهان  نفــت  درصــد  و  17  اصفهــان  پتروشــیمی 

خریداري كرده است.
وی بــا اعــالم ایــن کــه ایــن شــرکت در بین شــرکت 
هــای پاالیشــی بیشــترین فــرآورده هــای نفتی کشــور با 
ظرفيــت فــرآورش روزانــه 375 هزار بشــکه نفــت خام، 
حــدود 23 درصــد از فرآورده های نفتی مورد نياز کشــور 
را توليد ميكند، تولید حالل 402، بوتان، آروماتیک های 
ســنگین و نرمــال هگــزان را به عنــوان محصوالت جدید 

این شرکت معرفي كرد. 
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در ادامه 
بــا بیــان ایــن که طرح زیســت محیطی تصفیــه گازوئیل 
پاالیشــگاه اصفهان 95 درصد پیشــرفت داشــته و سال 
1401 به بهره برداری می  رســد گفت: این طرح از ســال 
1393 توســط متخصصــان کشــورمان آغــاز شــد و بــرای 
اجــرای آن 37 هــزار و 830 میلیــارد ریــال اعتبــار ریالــی 

و 540 میلیــون یــورو اعتبــار ارزی تخصیــص داده شــده 
است. 

ابراهيمــی بــا اشــاره بــه ايــن كــه براســاس مصوبــه 
هیئــت دولــت گازوئيــل توليــدی پااليشــگاه هــا بايــد به 
اســتاندارد بین المللی یورو 5 ارتقاء یابد افزود: با بهره 
بــرداری از طــرح تصفیــه گازوئیــل پاالیشــگاه اصفهــان 
  PPM 50 میــزان گوگــرد گازوئیل تولیدی آن به کمتر از

خواهد رسيد. 
وی همچنیــن بــه طــرح گوگــرد زدایــی از تــه  مانــده 
بــرج  هــای تقطيــر )RHU(  کــه با برآورد 15 هــزار و 877 
ميليــارد ريــال و 683 ميليــون يــورو هزینــه در حال اجرا 
بــوده پرداخــت و گفت: اين طرح با هدف عالي زيســت 
محيطي و اقتصادي در  حال اجرا بوده و پيش بينی می 

شود تا سال 1403 به بهره برداری برسد.

سرمايه شركت پااليش نفت اصفهان  83.5 درصد  افزايش يافت
شركت پااليش نفت اصفهان

۱۱ معدن استان خراسان 
جنوبی در آستانه اکتشاف 

یا سرمایه گذاری
مدیــر مجتمــع معدنــی خراســان جنوبی از اکتشــاف و 
سرمایه گذاری در ۱۱ معدن استان خراسان جنوبی در خبرداد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت تهیــه و تولیــد مواد 
معدنــی ایــران، علیرضــا جاللیان با بیان ایــن مطلب گفت: از 
جملــه طــرح های اکتشــافی خراســان جنوبی، معــدن تارگت 
۱ هیــرِد اســت کــه تاکنون حــدود ۱۰ هزار متر مربع اکتشــاف 
شــده و ۱۵ هــزار متــر مربــع دیگــر اکتشــاف خواهــد شــد. 
همچنیــن میــزان ذخیــره قطعــی اکتشــاف شــده در تارگت ۳ 
 این معدن تاکنون، بیش از ۵ میلیون تن ماده معدنی است.

وی افزود: طرح سرب و روی مَلوند نیز دارای پروانه بهره برداری 
می باشد و اکنون ماده معدنی از آن استخراج می شود. همچنین، 
سرمایه گذار آن در مرحله دریافت مجوز زیست محیطی است 
تا در آینده نزدیک، برای احداث واحد فرآوری اقدام کند.مدیر 
مجتمع معدنی خراسان جنوبی با اشاره به اجرای طرح های 
اکتشــافی دیگر این اســتان اظهار داشــت: کار اکتشــاف طرح 
طالی خونیک نیز به پایان رسیده و دارای پروانه بهره برداری 
اســت.به گفتــه وی، در هفتــه جاری، برنده مناقصه ســرمایه 
 گــذار بــرای اســتخراج و احداث واحد فرآوری اعالم می شــود.

جاللیــان ادامــه داد: در معــدن آهن حنار نیــز عملیات باطله 
بــرداری توســط پیمانــکار در حال انجام می باشــد که تاکنون 
حــدود ۳۰۰ هــزار متــر مکعــب باطلــه بــرداری انجــام و در 
دســتور کار واگــذاری بــه بخــش خصوصــی در آینــده نزدیــک 
 اســت.صدور ۶ فقــره پروانــه اکتشــاف در حــوزه پلــی متــال

مدیر مجتمع معدنی خراسان جنوبی همچنین از صدور پروانه 
بهره برداری برای معدن آهن بیشه خبر داد و گفت: در آینده 
نزدیک، طرح احداث واحد فرآوری این معدن نیز به مناقصه 
گذاشــته می شــود.به گفته جاللیان در مجموع تاکنون برای 
۵ معــدن تحــت مدیریت این مجتمع پروانه بهره برداری اخذ 
شده است.جاللیان با اشاره به صدور ۶ فقره پروانه اکتشاف 
در حوزه پلی متال اذعان کرد: محدوده آهن درُح، پلی متال 
کودکان و پلی متال کودکان آبگرم، شمال هیرد و جنوب بیشه 
و سرب و روی ازبکوه از جمله این معادن می باشد.وی ادامه 
داد: کار اکتشافی معدن متروکه سرب و روی آزبکوه به عنوان 
یکی دیگر از طرح های اکتشافی یاد شده، به پایان رسیده و 
در مرحله دریافت گواهی کشف و پروانه بهره برداری است.

افزایش درآمدهای مالیاتی با اصالح نظام 
توزیــع یکــی از راهکارهــای عبــور از مشــکالت 
کنونی اقتصاد کشور و کمک به حذف واسطه ها 

و کاهش فاصله مزرعه تا خانه است.
بــه گزارش روابط عمومی اتحادیه کشــوری 
فروشــگاه های زنجیره ای، داود چراغی اســتادیار 
موسســه مطالعــات و پژوهش هــای بازرگانی در 
گفتگــو با بازار ضمــن اشــاره بــه اهمیــت نقــش 
درآمدهــای  افزایــش  نوین بــرای  فروشــگاه های 
مالیاتی گفت: فروشگاه ها از دهه های ابتدایی 
قرن بیســتم در کشــورهای توســعه یافته شــکل 
گرفتــه و رفته رفته گســترش یافت، اما در ایران 
حــدود نیم قرن دیرتر با فروشــگاه دولتی شــکل 
گرفت و بعد از ۲۰ سال در اواخر دهه ۴۰ و ۵۰ 
توسط بخش خصوصی توسعه یافت و سپس با 
یــک وقفه ۲۰ ســال در نتیجه جنــگ و ... دوباره 
در دهه ۷۰ فروشگاه های زنجیره ای نقش خود 

را در نظام توزیع پیدا کردند.
 داود چراغــی بــا بیــان اینکه قشــر تحصیل 
انــدازی  راه  ابتــدای  از همــان  و متوســط  کــرده 
فروشــگاه های بزرگ برای تامین مایحتاج شــان 
از این فروشــگاه ها استقبال کردند، افزود: رشد 
و توســعه فروشــگاه هــای نویــن بعــد از انجــام 
تحقیقــات گســترده و انعــکاس نتایــج آنهــا بــا 
متولیان طرح تحول نظام اقتصادی ایران در نیمه 
دوم دهه ۱۳۸۰، گســترش یافت و خوشــبختانه 
ایــن فروشــگاه هــای زنجیــره ای مــورد اســتقبال 
قــرار گرفتنــد و در نهایــت در دهــه ۱۳۹۰ جایگاه 
فروشگاه های نوین در شبکه توزیع محصوالت در 

ایران تثبیت شد.

 رعایت حقوق مصرف کننده

در فروشگاه های نوین
او بــا بیــان اینکــه در ســال ۱۹۷۰ انقــالب 
فروشگاه های زنجیره ای در جهان رخ داد، تصریح 
کــرد: از آنجایــی که از نظر ســالمت، بهداشــت و 
رعایت حقوق مصرف کننده فروشگاه های نوین، 

عملکــرد خــوب و قابل دفاعی داشــتند، حتی در 
کشــورهایی همچــون چیــن، هنــد و ... هــم ایــن 

فروشگاه ها رشد فوق العاده ای داشتند.
چراغــی بــا تاکید بر اینکــه در زنجیره تامین 
و عرضــه محصــوالت نــه تنهــا موضــوع قیمــت از 
اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت، افــزود: عــالوه 
بــر ایــن، کیفیــت و اســتاندارد محصــوالت هم از 
اهمیــت زیــادی برخوردار بوده و یکــی از اولویت 
های فعالیت در حلقه های مختلف این زنجیره 
است، در تمام این فرآیندها فروشگاه های نوین 
بــه خصــوص فروشــگاههای زنجیــره ای عملکــرد 

مناسبی داشته و دارند.
او بــا اشــاره بــه اینکــه خــرده فروشــی فقط 
کارکــرد اقتصادی نــدارد، اظهار کــرد: فعاالن این 
بخش از جمله بازارهای قدیمی، فروشــگاه های 

ســنتی، مال ها و فروشگاه های زنجیره ای کارکرد 
اجتماعی، فرهنگی، تفریحی، اوقات فراغت و ... 

هم دارند.
در ایــران توســعه فروشــگاه هــای تعاونــی 
مختلــف عاملــی بــرای آشــنایی مــردم در مناطق 
حاشــیه ای و حتــی روســتایی بــا فروشــگاه هــای 
نویــن اســت، بــه عبــارت دیگــر در زمــان قدیــم 
ایــن تعاونی هــا نقــش مهمــی در توزیــع کاالهای 

اساسی به ویژه برای مناطق محروم داشتند.

عودت و استرداد کاال در فروشگاه ها
استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های 
بازرگانــی، بــا بیان اینکه در فروشــگاه های نوین 
امــکان عــودت و اســترداد کاال را به راحتی انجام 
می دهند گفت: همین موضوع یکی از دالیل رشد 

این خرده فروشی ها و استقبال مردم در مناطق 
مختلف ایران از فروشــگاه های زنجیره ای شــده 

است.
چراغی با اشــاره به اینکه در ایران توســعه 
فروشگاه های تعاونی مختلف عاملی برای آشنایی 
مــردم در مناطق حاشــیه ای و حتی روســتایی با 
فروشگاه ها نوین است، گفت: در زمان قدیم این 
تعاونی ها نقش مهمی در توزیع کاالهای اساسی 

به ویژه برای مناطق محروم داشتند.
او با تاکید بر اینکه هنوز در برخی فروشگاه 
خوراکــی،  محصــوالت  از  بســیاری  ســنتی  هــای 
آشامیدنی، لوازم آرایشی، بهداشتی و... در معرض 
آفتــاب قــرار دارنــد و احتمــال فســاد محصــوالت 
اســتاندارد در این شــرایط بســیار اســت، گفت: از 
طــرف دیگــر در فروشــگاه هــای ســنتی تنوعــی به 
اندازه فروشــگاه های زنجیــره ای از محصوالت در 
ابعاد مختلف از نظر تعداد، وزن، نوع و...، وجود 
ندارد، هرچند هنوز هم فروشــگاه های بزرگ نیز 
 بایــد در افزایــش تنوع محصوالت رشــد و توســعه 

یابند.
 توســعه فروشــگاه هــای مختلــف همچون 
دستفرشــی، فعالیت های ســیار و...، با کاهش 
فاصلــه مزرعــه تــا خانه، نقشــی به نفــع مردم و 
کشــاورزان دارنــد  از طــرف دیگــر فروشــگاه های 
زنجیره ای با سیستم حمل و نقل و انبارداری که 
دارند این قابلیت را پیدا می کنند تا در کشوری 
ماننــد ایــران کــه تــورم هــای لحظــه ای دارد برای 

عرضه محصوالت تخفیف بدهند.

جذب توریست از طریق خرده فروشی ها
استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های 
بازرگانی با بیان اینکه برای جذب توریســت هم 
می توان از طریق فروشــگاه های خرده فروشــی 
ســنتی و نویــن در کنــار هم به ویــژه در بازارها و 
بازارچــه هــای قدیمی اســتفاده کــرد، اظهار کرد: 
وجــود انواع مختلف فروشــگاه هایی که بتوانند 
بــا یکدیگر رقابت داشــته باشــند، کمک می کند 

تا محصوالت با کیفیت باال و قیمت مناســب تر 
تامین و عرضه شود.

او با تاکید بر اینکه در ایران یکی از مشکالت 
نظام توزیع محصوالت، سود و درآمد بیشتر برخی 
دالل هــای محصــوالت کشــاورزی از کشــاورزان 
است، گفت: به طور قطع توسعه فروشگاه های 
مختلف همچون دستفرشی، فعالیت های سیار 
و...، بــا کاهــش فاصلــه مزرعــه تا خانــه، به نفع 
مردم و کشاورزان است. در شرایط کنونی بستر 
زیرســاختی و نــرم افــزاری بــرای توســعه انــواع 
فروشــگاه هــای مختلــف ســنتی تا زنجیــره ای را 
داریــم و باید شــرایط بــرای انتخاب افراد حقیقی 
و حقوقــی بــرای انتخاب کســب و کار مد نظرش 
بــا رعایــت همــه اســتانداردها و پیــش نیازهــای 
الزم بــرای فعالیــت آنهــا فراهم شــود. بــه طوری 
کــه بــا افزایــش ورود، خــروج، تغییــر کســب و 
کارها براساس مزیت افراد، رقابت در بین تمام 
فعــاالن خــرد و بــزرگ ایجــاد و گســترش یافته تا 
در نهایت گسترش رقابت موجب کیفیت بیشتر 
در  مــردم  عمــوم  بــرای  مناســبتر  قیمت هــای  و 

دهک های مختلف درآمدی شود.
براســاس ایــن گفتگــو دولــت بــا حمایــت از 
فروشگاه های نوین نه تنها می تواند به سیستم 
درآمــدی خــود ازطریق صندوق هــای مالیاتی و... 
کمک کند با بسترسازی برای فروشگاه های بزرگ 
عمــال به مــردم هم برای دریافــت خدمات بهتر و 
ســریعتر کمــک مــی کنــد، زیــرا ایــن فروشــگاه ها 
عالوه بر تنوع باالتر کاال این امکان را به مشتری 
مــی دهند تــا کاالهای مشــکل دار را عودت دهد 
و از طــرف دیگــر اینهــا با سیســتم حمــل و نقل و 
انبــارداری کــه دارنــد این قابلیــت را پیدا می کنند 
تا در کشــوری مانند ایــران که تورم های لحظه ای 
دارد برای عرضه محصوالت تخفیف بدهند، زیرا 
واســطه هــا حــذف می شــوند و بــه نوعــی کاال از 
کارخانــه یــا مزرعــه مســتقیم بــه دســت مصــرف 
کننده ها می رســد و از این طریق بازارســازی هم 

برای تولیدکننده ها انجام می شود.

تولیــد فوالد ظرف ســال های گذشــته جهش 
مناســبی پیــدا کــرده اســت. هم اکنــون عــالوه بــر 
اینکه فوالدســازان می توانند در سطح محصوالت 
تجاری، پاســخ گوی نیاز مشــتریان خود در ســطح 
بازار داخلی باشند، رو به تولید محصوالت کیفی تر 
ارزش افــزوده و ســودآوری  بــه  بــرای دســت یابی 
بیشــتر آورده انــد و تــالش دارند تا بتوانند با تولید 
محصوالتی که از درجه کیفیت باالتری برخوردارند، 
عالوه بر اینکه سهمی در بازار محصوالت وارداتی 
کــه موردنیــاز ســایر صنایــع کشــور اســت و اکنون 
کننــد، درعین حــال  ایفــا  وارد می شــود  از خــارج 
کاالهایی تولید کنند که می تواند آن ها را از تولید 
صــرف محصــوالت تجاری بیشــتر از قبــل جدا کند 
و شرایط را برای تأمین هرچه بیشتر بازار داخلی 
طریــق  از  پایین دســتی  تولیدکننــدگان صنایــع  و 

محصوالت داخلی مهیا سازد.
عبــاس اکبــری محمــدی، معــاون بهره بــرداری 
فــوالد مبارکــه می گوید کــه این فوالدســاز بزرگ در 
ســال جــاری قصــد دارد تا عالوه بر تأمیــن نیازهای 
بازار داخلی به محصوالت تجاری در صنعت فوالد، 
به سمت تولید محصوالت کیفی که بیشتر موردنیاز 
خودروسازان و صنایع نفت و گاز است، حرکت کند 

و در این مســیر، ارزش افزوده بیشــتری را برای این 
کمپانی بزرگ فوالدســازی ایران، ایجاد کند. وی در 
گفتگویی کوتاه به شرح برنامه های در دست اجرای 

این شرکت پرداخته است.

تولید فوالد در ماه های گذشته چه روندی را 
طی کرده که فوالدسازان به خصوص فوالد مبارکه 
تصمیم بر این گرفته اند که از سمت تولید کمی به 

سمت تولید کیفی حرکت کنند؟
شــرایط تولیــد فــوالد در کشــور نســبتا خــوب 
اســت و هم اکنون، فوالدســازان کشــور محصوالت 
تولیدی مناسبی را عرضه می کنند؛ ضمن اینکه در 
برخی از محصوالت نیز، مازاد تولید در کشور باعث 
شــده فوالدسازان از سمت تولید فوالدهای تجاری 
به ســمت فوالدهای کیفی حرکت کنند؛ به همین 
دلیل، جهت گیری کلی شــرکت های فوالدسازی به 
این ســمت اســت که از تولید محصوالت تجاری به 
سمت فوالدهای کیفی بروند؛ به خصوص با توجه به 
تغییراتی که در بحث انرژی از یک سو و مواد اولیه 
و ســنگ آهن از سوی دیگر داریم، عمدتا استراتژی 
تولید فوالد کیفی از ســوی فوالدسازان به خصوص 

فوالدسازان بزرگ مدنظر قرار داده شده است.

آیا نیازهای بازار داخلی این استراتژی را دیکته 
کرده یا این به معنای استراتژی ورود پرقدرت تر به 

بازارهای صادراتی است؟
هر دو مورد در این خصوص تأثیر دارند؛ ولی 
بیشــتر بحــث، بــر روی بازارهــای داخلی اســت. در 
حــال حاضــر بخشــی از فوالدهــای کیفــی موردنیاز 
کشور که در صنایع پایین دستی مورد استفاده قرار 
می گیرند، از طریق واردات و از سوی تولیدکنندگان 
خارجی تأمین می شــوند که قســمتی از بازار که از 
ســوی واردات تأمین می شــود، بخــش جذابی برای 
تولیدکنندگان داخلی اســت تا ســهمی از این بازار 
داشته باشند و بتوانند با تولید محصول، آن ها نیز 
جــای بخشــی از واردات را بگیرنــد. بــه ایــن ترتیب، 
تولید محصوالت فوالدی کیفی در دســتور کار قرار 
گرفته و زمینه ای برای پیگیری این موضوع از سوی 
تولیدکننــدگان داخلــی فــوالد مطــرح شــده اســت. 
درواقــع ارتقــای کیفیت می تواند زمینه مهیا شــدن 
شرایط برای صادرات و به تبع آن ایجاد ارزش افزوده 
بیشــتر و ارزآوری را هــم فراهــم کنــد؛ چراکــه اگــر 
محصــوالت کیفــی وارد بــازار داخلــی شــود، بعد از 
تأمیــن نیــاز داخلــی قابلیت صــادرات هــم خواهند 
داشت و این کار برای کشور ارزآوری به همراه دارد.

در حال حاضر، چند درصد از فوالد تولیدی داخلی 
کشور را محصوالت کیفی تشکیل می دهند؟

درجــه تولیــد فوالدهــای کیفــی در بخش هــای 
مختلــف متفــاوت اســت؛ امــا درواقــع، آن دســته از 
فوالدهایی که به عنوان فوالد کیفی از آن ها نام برده 
می شــود، فوالدهایی هســتند که در صنایع مختلف، 
کاربردهــای ویــژه دارند و عمدتا هم در مقاطع عریض 
مدنظر قرار می گیرند. به عبارت دیگر، مقاطع عریض 
بــه خاطــر نوع خود و دانش فنی کــه برای تولید، نیاز 
دارند، به طور قطع نیاز به شرایط خاص تری برای تولید 
خواهنــد داشــت و باید به آن ها بــه لحاظ دانش فنی 
و تکنولوژی های مربوطه توجه خاصی شــود. درواقع، 
مقاطــع عریض از ســوی فوالدســازانی همچون فوالد 
هرمزگان تولید می شــود و شــامل تولید اسلب و ورق 
اســت. البتــه ما در فــوالد مبارکه، مقاطع طویل تولید 
نمی کنیم و بیشتر بر روی مقاطع عریض متمرکزیم که 
شامل محصوالتی همچون اسلب، ورق گرم نوردشده و 
ورق سرد نوردشده، ورق های پوشش دار و محصوالتی 

از این دست است.

معیارهــای ایــن حرکــت به ســمت تولیــد کیفی 
چیست؟ آیا قرار است سطح استانداردها ارتقا یابد 

یا اینکه به سمت تولیداتی خواهید رفت که تاکنون 
انجام نمی شده است؟

بــرای تولید فوالدهــای کیفی که اســتانداردهای 
باالتــری دارنــد، برنامه ریزی الزم صورت گرفته اســت؛ 
درواقع این فوالدها با توجه به حساسیت کاربردهای 
خود، باید شاخصه هایی همچون کشش و استحکام 
را داشــته باشند. درواقع، فوالدهای کیفی، آن دسته 
از تولیداتــی هســتند که قابلیت های بیشــتری دارند. 
به عنوان مثال، در صنعت خودرو، هم اکنون شرایط به 
سمتی پیش رفته است که فوالدهای مستحکم تر مورد 
استفاده قرار می گیرد تا ضربه پذیری بیشتری داشته 
باشــند؛ ضمــن اینکــه از وزن آن دســته از محصــوالت 
فوالدی که برای تولید خودرو اســتفاده می شــود باید 
کمتر باشــد؛ بنابراین حرکت به این ســمت آغاز شده 
اســت. البته این حرکت بر مبنای تقاضایی اســت که 
از سوی صنایع پایین دستی به بازار تحمیل می شود؛ 
پس فوالدسازان نیز برای اینکه استمرار تولید داشته 
و تأمین نیازهای داخلی را صورت دهند، به این سمت 
حرکت کرده اند. این ها جاذبه هایی هستند که از سوی 
تولیدکننــدگان فوالد و فوالد مبارکه به عنوان شــرکت 
فعال در صنعت ورق کار وجود دارد و ما را به این سمت 
کشــیده اســت که محصــوالت جدید را بــا ویژگی های 

جدیــد تولیــد و نیازمنــدی صنایع خودرو و لوله ســازی 
به خصوص در حوزه نفت و گاز را تأمین کنیم.

ســطح اســتانداردها هــم تغییــر خواهند کرد 
یا اینکه باید به ســمت ارتقای ســطح استانداردها 
حرکت کنید تا بتوان این تولید را به صورت مداوم 

انجام داد؟
مجموعه تولیداتی که صورت می گیرد به نحوی 
اســت کــه از اســتانداردهای الزم در الگــوی تولیدی 
خود برخوردارند. البته تولیدات تجاری به تکنولوژی 
پایین تــری نیــاز دارنــد و امــا آن هــا هــم، در ســطح 
اســتاندارد خــود تولیــد می شــوند؛ ولــی محصوالت 
ویژه باید با کیفیت باالتری تولید شوند؛ پس برای 
اینکــه اســتانداردهای باالتــری داشــته باشــیم، نیاز 
به تکنولوژی باالتر و سرمایه گذاری در حوزه تأمین 
دانش فنی داریم که باید برای آن ها چاره اندیشــی 
کنیــم. ایــن کار در حال انجام اســت تا بتوانیم این 
محصــوالت را تولیــد کنیــم، اما مســائل مختلفی را 
در ایــن حــوزه پیــش رو داریــم. درواقــع، از لحظــه 
تولید، شرایط ویژه است؛ چراکه از وقتی که مذاب 
می خواهد شکل گیرد باید شرایط آن مهیا شود که 

این امر، به تجهیزات ویژه ای نیاز دارد.

کاهش فاصله تولید تا مصرف با توسعه فروشگاه های نوین 

برنامه ریزی شركت فـوالد مبـاركـه برای حركت به سوی ارتقای كیفیت 
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رفع تصرف ۷۵۰ هکتار از اراضی ملی در سیستان و 
بلوچستان 

و  طبیعــی  منابــع  اداره کل  حفاظــت  کارشــناس 
آبخیــزداری سیســتان و بلوچســتان از رفع تصرف ۷۵۰ 
هکتــار از اراضــی ملــی این اســتان در راســتای حفاظت 

از انفال و عرصه های ملی طی سال جاری خبر داد.
آرش موقری نیا دیروز در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: 
ایــن رفــع تصرفــات در قالــب ۶۵ فقــره در شهرســتان های 

مختلف سیستان و بلوچستان بوده است.
او ارزش تصرفــات ایــن پرونده هــا را ۳۰۰ میلیــارد 
ریــال عنــوان کــرد و افــزود: عــزم و اراده مجموعــه منابع 
طبیعــی و دســتگاه قضایی مقابله بــا پدیده زمین خواری 
و برخورد قانونی با ســو اســتفاده کنندگان از عرصه های 

ملی است.
و  طبیعــی  منابــع  اداره کل  حفاظــت  کارشــناس 
آبخیــزداری سیســتان و بلوچســتان گفــت: حفاظــت از 
اراضــی ملــی با رویکرد پیشــگیرانه اولویــت مهم و اصلی 
منابع طبیعی اســت که در این راســتا تیم های گشــت و 
مراقبــت یگان حفاظــت منابع طبیعی به صورت مســتمر 

عرصه هــای منابــع طبیعــی را مــورد رصــد و پایــش قــرار 
می دهنــد و بــه محــض مشــاهده هرگونه تخلــف بر روی 
اراضی ملی با متخلفان برخورد قانونی صورت می گیرد.
موقری نیــا اظهــار کرد: از آنجایی که تهدیدات جدی 
در منابــع طبیعــی و ملــی از ســوی افــراد ســودجو انجــام 
می شــود، بایــد تمــام دســتگاه های دســت اندرکار در این 

زمینه همکاری های الزم را با یکدیگر داشته باشند.
او از عمــوم مــردم درخواســت کــرد کــه در صــورت 
اراضــی  تصــرف  و  تخریــب  تخلــف،  هرگونــه  مشــاهده 
ملــی فــورا مراتــب را بــه یــگان حفاظــت منابــع طبیعــی 

شهرستان های سیستان و بلوچستان اطالع دهند.
سیســتان و بلوچســتان بــا افــزون بــر ۱۱ درصــد از 
مســاحت ایران به دلیل تنوع اقلیمی و وضع توپوگرافی 
رویشــگاه گیاهــان منحصــر به فرد اســت به صورتی که از 
این گستره، ۱۰،۵ میلیون هکتار آن را مرتع، ۱،۲میلیون 
هکتــار جنــگل و ۵،۶ میلیــون هکتــار را بیابــان تشــکیل 

می دهد.

اخبـــــــــــــــــار

شهردار کاشان: مجوز جدید برای کاربری های جاذب 
سفرهای درون شهری در هسته مرکزی شهر صادر نمی شود

ســومین  برگــزاری  حاشــیه  در  کاشــان  شــهردار 
برنامــه  در  و  باشــیم«  بــه راه  آموزشــی»رو  جشــنواره 
رادیــو ترافیــک که با تالش ســازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشــی شــهرداری کاشــان در حال برگزاری اســت، با 
بیان اینکه بیشــترین نقاط پرترافیک شــهری مربوط به 
هســته مرکــزی شــهر اســت، اعالم کــرد کــه از این بعد 
بــرای کاربری هــای جــاذب ســفرهای درون شــهری در 

هسته مرکزی شهر مجوز صادر نمی شود.
از  یکــی  اینکــه  اعــالم  بــا  بخشــندهامنیه  حســن 
مهم تریــن برنامه هــای مدیریــت جدیــد شــهری توجــه به 
برنامه هــای فرهنگــی و اجتماعــی بــه خصــوص در حــوزه 
فرهنگ شــهروندی اســت، اظهار داشــت: جشنواره »رو 
بــه راه باشــیم« یکــی از همیــن برنامه ها اســت که از ۲۰ 
مهــر آغــاز و تــا ۲۶ آذر در ســطح شــهر کاشــان برگــزار 

می شود.
او بــا بیــان اینکــه ترافیــک و موضــوع حمــل و نقــل 
شــهری یکــی از مباحــث مهــم در بحــث مدیریت شــهری 
به خصوص در کاشــان اســت، ابراز داشت: این موضوع 
عالوه بر مباحث مدیریت شهری ابعاد مختلف اجتماعی 
و اقتصادی هم شــامل می شــود که توجه بیش از پیش 

را طلب می کند.
شــهردار کاشــان از تعویض پالک حدود چهار هزار 
و ۵۰۰ موتــور و اتومبیــل در کاشــان خبــر داد و تصریــح 
کرد: با فرض اینکه حدود ۷۰۰ وسیله از این تعداد طبق 

برآوردهــا وســیله جدیــد بــوده و بــرای هــر وســیله طبــق 
اســتاندارد ۲۵ متر فضا در شــهر نیاز داشته باشیم برای 
تامیــن فضای وســائل نقلیه جدیــد حداقل پنج هزار متر 

معبر نیاز است.
بخشــنده امنیه زمان اوج ترافیک در هســته مرکزی 
شهر را در بین ساعت های ۱۱ تا ۱۳ و ۱۸ تا ۲۰ دانست و 
افزود: توسعه و تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی یکی 
از راهکارهای کاهش ترافیک شــهری اســت که با وجود 
تالش های زیاد تیم جدید مدیریت شــهری متاســفانه به 
دلیــل همــکاری نکــردن برخــی از ســازمان ها و نهادهــای 
کاشــان تاکنــون نتوانســته ایم ایــن فعالیت هــا را بــه ثمر 

بنشانیم.
او تکمیل رینگ های شــهری را از دیگر اقدامات الزم 
بــرای کاهش ترافیک شــهری برشــمرد و خاطرنشــان کرد: 
افزایــش نقــاط پایش تصویری هم از دیگر راهکارهای این 
معضل است و هم اکنون ۱۸ نقطه در شهر کاشان وجود 

دارد و در تالش هستیم به ۱۰۰ نقطه افزایش دهیم.
شهردار کاشان با اعالم این خبر که فاز اول زیرگذر 
در حــال ســاخت کاشــان قرار اســت تا ۲۲ بهمــن افتتاح 
شــود، تاکید کرد: یکی دیگر از برنامه های مهم مدیریت 
شــهری بــرای کاهــش معضــل ترافیــک، احــداث زیرگــذر 
مرکــزی شــهر حدفاصــل بیمارســتان نقــوی تــا چهــارراه 
ســلمان اســت کــه فعــال فعالیت هــای مطالعاتــی آن بــه 

وسیله تیم مشاور در حال انجام است.

آگهی موضوع ماده 3 قانون 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی 

آرای صادر هیأت حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد 
بشرح ذیل: پرونده کالسه 1394114425001000667 و رأی شماره 140060325001003116 مورخه 
1400/04/19 بـه تقاضـای آقـای حسـن حافظـی فرزنـد صیدمحمـد نسـبت بـه شـش دانگ یک بـاب 
ساختمان )محل کارگاه( که با پالک 1231 فرعی از 24 اصلی ادغام و تواما تشکیل یک ملکرا داده 
اسـت بـه مسـاحت 2089.19 مترمربـع تحـت پـالک شـماره 24 اصلـی واقـع در بخـش 2 شهرسـتان 

خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه علمدار دریکوند رسـیدگی و تأیید و انشـاء گردید.
مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در دو نوبت 
بـه فاصلـه 15 روز جهـت اطـالع مالکیـن و سـایر صاحبـان حقوقـی در روزنامـه کثیراالنتشـار و محلـی 
آگهـی می گـردد در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته 
باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق 

مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:  1400/08/16 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/01
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 آگهی موضوع ماده 3 قانون 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
 آرای صادر هیأت حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد 
رأی شـماره 140060325001006248  و  پرونـده کالسـه 1399114425001000425  ذیـل:  بشـرح 
مورخـه 1400/07/22 بـه تقاضـای آقـای محمدرضـا نظـری فرزنـد غالمرضـا نسـبت بـه شـش دانگ 
یک بـاب سـاختمان مسـکونی بـه مسـاحت 1001.70 مترمربـع تحـت پـالک شـماره 8 اصلـی واقـع در 
بخـش 4 شهرسـتان خرم آبـاد خروجـی از مالکیـت مالـک اولیـه قـدرت الـه سـهرابی رسـیدگی و تأییـد 

و انشـاء گردیـد.
مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در دو نوبت 
بـه فاصلـه 15 روز جهـت اطـالع مالکیـن و سـایر صاحبـان حقوقـی در روزنامـه کثیراالنتشـار و محلـی 
آگهـی می گـردد در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته 
باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق 

مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. م/الـف 415590917
تاریخ انتشار نوبت اول:  1400/08/16 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/01
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مفقودی
برگ سبز – کارت ماشین و سند کمپانی ماشین پراید مدل 92 بشماره 
   NAS421100D1345809 شاسـی  بشـماره  91-825هــ57  انتظامـی 
بشـماره موتور 5040391  بنام نازیال جوانمرد  مفقود شـده از درجه 
اعتبار ساقط می باشد.                                                       اردبیل

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

اســتاندار اردبیــل اعــالم کــرد کــه بخــش 
خصوصــی یــک هــزار و ۴۰۰ میلیــارد ریال برای 
اجرای طرح گردشگری و ورزشی در شهرستان 

سرعین سرمایه گذاری می کند.
به گــزارش دیــروز ایرنــا، ســیدحامد عاملــی 
طــرح  مجــری  و  ســرمایه گذار  بــا  دیــدار  در 
گردشــگری بهشت در اردبیل اظهار کرد: مجری 
طــرح گردشــگری و ورزشــی بهشــت ایــن طــرح 
گردشــگری را در مــدت پنــج ســال اجــرا خواهــد 

کرد.
او بر لزوم حمایت از سرمایه گذار این طرح 
تاکیــد کــرد و افــزود: حمایــت از ســرمایه گذاران 

باید از مهم ترین اولویت ها در استان باشد.
بــه  توجــه  بــا  گفــت:  اردبیــل  اســتاندار 
ظرفیت های این اســتان در بخش گردشــگری با 
حمایت هــای الزم از ایــن حــوزه تــالش می کنیــم 
تا شــاهد توســعه زیرســاخت ها و رونق هر چه 

بیشتر این صنعت باشیم. 
عاملــی بیــان کــرد: از طرح هایــی کــه دارای 

توجیــه اقتصــادی باشــد، حمایت  خواهد شــد و 
در صــورت اقنــاع بانــک  عامــل تســهیالت بانکی 

نیز به این طرح ها ارائه می شــود.
مدیــر کل  میــراث  فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایــع  دســتی اســتان اردبیل نیــز گفت: اکنون 
۱۸ مجتمع گردشگری با بیش از ۹ هزار میلیارد 
ریال ســرمایه گذاری در این اســتان در حال اجرا 

و احداث است.
نادر فالحی اظهار کرد: عملیات احداث ۱۸ 
مجتمع گردشــگری در اســتان در حال اجراست 
و میانگیــن پیشــرفت فیزیکی این طرح ها بیش 

از ۶۰ درصد است.
او افــزود: ایــن پروژه هــا در شهرســتان های 
اردبیل، خلخال، مشگین شهر، سرعین و نیر در 
حــال احــداث بــوده کــه بیــش از ۹ هــزار و ۶۱۲ 
میلیــارد ریــال برای اجــرای آن ها ســرمایه گذاری 

شده است.
مدیــر کل  میــراث  فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع  دســتی اســتان اردبیل گفت: بر اســاس 

برنامه ریزی های انجام شــده و پیشــرفت اجرای 
طرح ها پیش بینی می شود که چهار مورد از این 
طرح ها تا پایان امسال، ۱۰ طرح در سال آینده 
و مابقی نیز در سال ۱۴۰۲ به بهره برداری برسد 
و برای خدمات رسانی به گردشگران مهیا شود. 
آغــاز  و  راه انــدازی  بــا  داد:  ادامــه  فالحــی 
فعالیت این مجتمع های گردشگری ۷۷۲ شغل 
جدید در بخش گردشگری استان اردبیل ایجاد 
خواهد شــد و شــاهد رونق بخش گردشگری در 

کنار توسعه اشتغال در استان خواهیم بود.
سرعین واقع در ۲۵ کیلومتری غرب اردبیل 
در دامنــه کــوه ۴۸۱۱ متــری ســبالن بــا داشــتن 
ده ها استخر و چشمه آب معدنی سرد و گرم ، 
حمام های طبیعی، مناظر و چشم اندازهای زیبا، 
آب و هــوای دلپذیــر، باغ هــای مصفــا، هتل ها و 
مراکــز تفریحی و اقامتی مجهز، پیســت اســکی 
آلوارس و سایر جاذبه ها به عنوان یک مجموعه 
سیاحتی نه تنها در استان اردبیل بلکه در ایران 

و حتی بعضی کشورهای جهان مطرح است.

نمایشــگاه های  شــرکت  مدیرعامــل 
کــه  کــرد  اعــالم  اصفهــان  اســتان  بین المللــی 
نمایشــگاه  شــانزدهمین  برگــزاری  دنبــال  بــه 
بین المللــی ســنگ، معــادن و صنایــع وابســته، 
اصفهــان میزبان ۷ کشــور فعــال در این عرصه 
شامل روسیه، ترکیه، ارمنستان، ایتالیا، چین، 

اردن و امارات می شود.
بــه گــزارش ایرنــا، علیرضا مرتضــوی دیروز 
بــا بیان اینکه زمان افتتاح این نمایشــگاه ســوم 
آذر اســت و به مدت ســه روز ادامه دارد، اظهار 
معــادن  و  ســنگ  شــرکت   ۱۵۰ از  بیــش  کــرد: 
نماینــدگان  و  کشــور  مختلــف  اســتان های  از 
در  کشــور   ۷ معــادن  و  ســنگ  شــرکت های 
خصــوص راهکارهای تبادالت تجــاری با یکدیگر 

به گفت وگو می نشینند.
نمایشــگاه  ایــن  در  کــرد:  اضافــه  او 
شــرکت های فعــال در حوزه هــای مرتبــط آخرین 
دستاوردها، پتانسیل ها و توانمندی های خود را 

به نمایش خواهند گذاشت.
نمایشــگاه های  شــرکت  مدیرعامــل 
بین المللــی اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکه این 
نمایشــگاه، بزرگترین نمایشــگاه سنگ و معادن 
منطقــه مرکز و جنوب کشــور به شــمار می رود، 
افــزود: نمایشــگاه در ۳۰ هزار متــر مربع فضای 
برپا می شود و شرکت های فعال در حوزه سنگ 
و معادن از ۱۳ اســتان شــامل تهــران، اصفهان، 
قــم، خراســان رضــوی، آذربایجان غربــی، البرز، 
فــارس، آذربایجــان شــرقی، خراســان جنوبــی، 
بلوچســتان،  و  سیســتان  شــمالی،  خراســان 
کردستان و لرستان در این رویداد حضور دارند.
مرتضوی درباره حوزه فعالیت شــرکت های 
حاضــر در نمایشــگاه ســنگ ادامــه داد: فعــاالن 

بهره بــرداری  اســتخراج،  اکتشــاف،  حــوزه 
معــادن ســنگ، مهندســان مشــاور، پیمانکاران، 
فعــاالن حــوزه ماشــین آالت اســتخراج و فرآوری 
ادوات  و  تجهیــزات  بخــش  فعــاالن  ســنگ، 
معــادن و کارخانجــات ســنگ، تولیدکننــدگان و 
عرضه کنندگان تجهیزات ایمنی مرتبط با ســنگ 
و معادن، فعاالن حوزه حمل ونقل و بازرگانی و 
همچنین فعاالن حوزه محیط زیســت، نشریات 
تخصصــی، تشــکل ها، ســازمان ها و موسســات 
دولتــی و خصوصــی در ایــن نمایشــگاه حضــور 

دارند.
ســنگ  نمایشــگاه  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  او 

لحــاظ  از  قبــل  دوره  بــا  مقایســه  در  اصفهــان 
کمــی و کیفــی رشــد چشــمگیری داشــته اســت، 
برندهــای  و  بــزرگ  گفــت: حضــور شــرکت های 
در  معــادن  و  ســنگ  حــوزه  در  نقش آفریــن 
ایــن نمایشــگاه قطعــی شــده اســت؛ همچنیــن 
پیش بینی شــده اســت تا در کنار این نمایشگاه 
فســتیوال طراحــی ســنگ های کوچــک مقیاس، 
همایش سنگ و کارگاه های آموزشی و پنل های 

تخصصی نیز برگزار شود.
نمایشــگاه های  شــرکت  مدیرعامــل 
اینکــه  بیــان  بــا  اصفهــان  اســتان  بین المللــی 
نمایشــگاه ســنگ اصفهان، به عنوان معتبرترین 

و  ارتقــا  ایــران،  در  ســنگ  تجــاری  نمایشــگاه 
پیشــرفت شــرکت هایی کــه تولیــد فنــاوری برای 
ایــن صنعــت انجام می دهند را هــدف خود قرار 
اصلی تریــن  از  یکــی  کــرد:  تاکیــد  اســت،  داده 
اهداف این نمایشــگاه آن اســت که محصوالت، 
تجهیــزات و فناوری هــای جدیــد را بــه نمایــش 

بگذارد و فرصتی برای تجارت فراهم کند.
 مرتضوی افزود: کمک به توسعه روابط در 
دنیای ســنگ و تالش برای ارتقای وضع صنعت 
سنگ و افزایش حجم تجارت آن در سطح ملی 
و بین المللــی از دیگــر اهــداف پیش بینــی شــده 

برای این نمایشگاه است.

رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
اســتان بوشــهر از اجــرای طرح هــای آبرســانی 
در شــهرها و روســتاهای ایــن اســتان خبــر داد 
و اعــالم کــرد که بــه  این منظــور از محل اعتبار 
بــرای مقابله بــا تنش آبــی ۲۷۳ میلیارد تومان 
بــرای اجــرا طرح هــای آبرســانی اســتان بوشــهر 

ابالغ شد.
بــه گــزارش تســنیم، علــی درویشــی درباره 
اجرای خط انتقال آبرسانی بوشهر تصریح کرد: از 
محل اعتبار یادشــده ۶۲ میلیارد تومان برای خط 

انتقال آبرسانی بوشهر تخصیص یافته است.
او هدررفــت ۴۰ درصدی آب از شــبکه های 
از  یکــی  را  بوشــهر  اســتان  آبرســانی  فرســوده 
معضــالت در بخــش آبرســانی دانســت و بیــان 
کرد: بازســازی این شــبکه ها در دســتور کار قرار 
دارد و بــرای کاهــش هر یک درصــد از هدررفت 

آب ۲۵ میلیارد تومان هزینه در بر دارد.
برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
اســتان بوشــهر اضافه کرد: بــرای کاهش میزان 
هدررفت آب از شــبکه های آبرســانی در شهرها 
و روســتاهای اســتان بوشهر ۱۰۵ میلیارد تومان 

در سال جاری مصوب شده است.
امام جمعه بوشهر نیز با انتقاد از مشکالت 
آبرســانی در شهرها و روستاهای استان بوشهر 
خواســتار تســریع در اجرا طرح های آبرســانی و 

تکمیل آن ها شد.
صفایی بوشــهری  غالمعلــی  آیــت هللا 
آبراهــه مهــم و اســتراتژیک خلیج فــارس را یکــی 
از نعمت هــای مهــم در اســتان بوشــهر دانســت 
و اظهــار کــرد: خلیج فــارس فرصــت مهمــی برای 
تولید آب شــیرین فراهم کرده است؛ به گونه ای 
که از این ظرفیت به نقاط مختلف کشــور برای 

همچنــان  ولــی  می شــود؛  اســتفاده  آبرســانی 
شــهرها و روســتاهای اســتان بوشــهر از کمبــود 

آب آشامیدنی در عذاب است.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان بوشــهر بــر 
آب شــیرین کن  پروژه هــای  تکمیــل  در  تســریع 
تأکیــد کــرد و بیــان کــرد: اســتفاده از ظرفیــت 
در حــال ســاخت رآکتــور دوم و ســوم نیــروگاه 
هســته ای بوشــهر بــرای تولیــد آب یــک ضرورت 
است که رئیس جمهوری در سفر استانی، تولید 
۷۰ هزار متر مکعب آب از نیروگاه اتمی بوشهر 

مصوب کرد.
صفایی بوشــهری با اشــاره بــه اینکه تمامی 
به صــورت  آب  توزیــع  بوشــهر  اســتان  نقــاط 
نوبت بندی است، افزود: جایز نیست که استان 
بوشــهر با این همه ظرفیت اقتصادی و صنعتی 
کــه بــه فضــای ملــی ارائه می کنــد از کمبــود آب 

آشامیدنی در رنج باشد.
روزانه ۲۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعب 
آب دریا شیرین سازی می شود

و  از ســوی دیگــر مدیرعامــل شــرکت آب 
فاضــالب اســتان بوشــهر بــا بیــان اینکــه  اکنــون 
بــا  آب  مکعــب  متــر   ۵۰۰ و  هــزار   ۲۲ روزانــه 
آبرســانی  شــبکه  در  دریــا  آب  شیرین ســازی 
بوشــهر توزیع می شــود، خاطر نشــان کــرد: این 
میزان با بهره برداری از طرح های در دست اجرا 
تــا ســال آینده بــه ۸۰ هزار متــر مکعب افزایش 

می یابد.
عبدالحمیــد حمزه پــور بــا یــادآوری تدویــن 
روســتاها  و  شــهرها  در  آبرســانی  طرح هــای 
تصریح کرد: تا ســال آینده با تکمیل پروژه های 

در دست اجرا وضع تأمین آب پایدار می شود.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از آغاز 
عملیات احداث بزرگراه و تونل شــهید شوشــتری 
که تکمیل کننده آخرین قطعه از کمربندی شــرق 

تهران است پس از سال ها خبر داد.
بــه گــزارش دیــروز ایرنــا از معاونــت فنی و 
عمرانــی شــهرداری تهــران، عبــاس شــعبانی بــا 
بیــان اینکــه بزرگــراه و تونــل شــهید شوشــتری 
محــوری شــمالی- جنوبــی در منتهــی الیه شــرق 
تهــران و به عنــوان محــور کمکــی بزرگراه بســیج 
بزرگــراه،  ایــن  افــزود:  شــد،  خواهــد  احــداث 
بزرگراه هــای آزادگان و امــام رضــا)ع( در جنــوب 
شــرق پایتخــت را به بزرگراه شــهید یاســینی در 

شمال شرق متصل می کند.

از  یــک  هــر  در  را  پــروژه  ایــن  طــول  او 
مســیرهای شــمال به جنوب و جنوب به شــمال 
حدود ۱۸.۵ کیلومتر دانست و با یادآوری اینکه 
حــدود پنــج کیلومتــر از بخــش جنوبــی بزرگــراه 
شهید شوشتری در سال های قبل احداث شده 
اســت، افــزود: تکمیــل بخــش باقیمانــده پــروژه 
کــه بــه دلیــل عبــور از محدوده هــای نظامــی و 
پهنه های حفاظت شده زیست محیطی، از سال 
۱۳۹۷ متوقــف شــده بــود، بازنگری و به زودی از 

سرگرفته می شود.
معــاون فنــی و عمرانــی شــهرداری تهــران با 
بیــان اینکــه اکنــون ارتباط بیــن محورهای جنوبی 
شــهر تهران با محورهای شــرق و شــمال شــرق از 

طریــق معابر درون شــهری شــامل بزرگراه بســیج 
و بزرگــراه شــهید یاســینی برقــرار شــده اســت، از 
تکمیل رینگ بیرونی )کمربندی( بزرگراه های شهر 
تهران در نتیجه تکمیل بزرگراه شــهید شوشــتری 
خبر داد و گفت: متعاقب این گشایش ترافیکی، 
جریــان ترانزیتی برون شــهری بــدون نیاز به عبور 
و مــرور از معابــر درون شــهری )بزرگــراه بســیج و 
محور شهید یاسینی( برقرار شده است و به این 
ترتیب عالوه بر کاهش ترافیک در محدوده شرق 
پایتخت، شــاهد کاهش میزان مصرف سوخت و 

آلودگی هوا خواهیم بود.
پــروژه  مجــاورت  بــه  توجــه  بــا  شــعبانی 
احــداث بزرگــراه شــهید شوشــتری با پــارک ملی 

ســرخه حصــار و مناطــق متعــدد نظامــی گفــت: 
به منظــور  گســترده ای  مطالعــات  و  بررســی ها 
امنیتــی  و  زیســت محیطی  مالحظــات  تامیــن 
صــورت گرفتــه اســت و از همیــن رو هــر یــک از 
مســیرهای رفــت و برگشــت پــروژه از ۲ تونل به 
طــول تقریبــی ۶ کیلومتر،۲ قطعــه بزرگراهی به 
طول چهار کیلومتر و چند دســتگاه پل و مســیر 

دسترسی برخوردار خواهند بود.
درپایــان او اعــالم کــرد که این محــدوده از 
شهر تهران به لحاظ عبور از مناطق کوهستانی 
و برخــورد بــا بســتر ســنگی نیــاز به اســتفاده از 
تونل هــای  احــداث  در  متفــاوت  روش هایــی 

ترافیکی خواهد داشت.

بخش خصوصی ۱۴۰۰ میلیارد ریال در گردشگری سرعین 
سرمایه گذاری می کند

 نماینده مینودشت: مشکل منابع اعتباری پروژه ها

در سفر استانی دولت به گلستان برطرف می شود
نماینــده چهــار شهرســتان مینودشــت، گالیکــش، 
کاللــه و مراوه تپــه در مجلــس شــورای اســالمی بــا مثبت 
دانستن نقش سفرهای استانی هیات دولت در پیشبرد 
طرح های عمرانی ابراز امیدواری کرد که با سفر پیش روی 
اعتبــاری  منابــع  مشــکل  گلســتان  بــه  رئیس جمهــوری 

پروژه های عمرانی این استان برطرف شود.
رضــا آریانپــور دیــروز در گفت وگــو بــا ایرنــا اظهــار کــرد: 
مجمع نمایندگان گلســتان در مجلس شــورای اسالمی از 
مدت ها قبل پیگیر سفر رئیس جمهوری به استان است.
او افــزود: از نــکات مهــم ســفرهای اســتانی دولت، 
گنجانــدن پروژه هــای مهــم عمرانــی دارای مشــکل تامین 

بودجه یا منابع اعتباری در مصوبات سفر است.
گالیکــش،  مینودشــت،  شهرســتان های  نماینــده 
کاللــه و مراوه تپــه در مجلــس شــورای اســالمی اضافــه 
کرد: گنجاندن پروژه های مهم عمرانی در مصوبات سفر 
ســبب تخصیص ۱۰۰ درصدی بودجه شــده و به تســریع 

در ساخت و بهره برداری آن منجر خواهد شد.
آریانپــور ادامــه داد: در نشســت  اخیر با اســتاندار، 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان و تعدادی 
از مقامات کشوری مقرر شد که برخی طرح های عمرانی 
ریاســت جمهوری ســفر  پروژه هــای  اولویــت  در   اســتان 

قرار گیرد.
او درباره پروژه های مهم شرق گلستان عنوان کرد: 
ایــن پروژه هــا شــامل، تســریع در تعریض و ایمن ســازی 
بزرگــراه بهشــهر - قوچــان حد فاصل مینودشــت تا پارک 

ملــی گلســتان، احــداث جایگاه ســوخت فــرودگاه کالله، 
تعریض و ایمن سازی جاده کالله - مراوه تپه، تکمیل سد 
نرمــاب چهــل چــای مینودشــت بــا تخصیص اعتبــار برای 
جابه جایی روســتاهای واقع در کاســه این ســد و احداث 
تصفیه خانه و شــبکه انتقال آب آن، تکمیل بیمارســتان 
۹۱ تخت خوابــی گالیکــش، تکمیــل پروژه هــای آبرســانی 
شهرهای کالله و گالیکش، تکمیل سد چایلی مراوه تپه، 
تســریع در اجرای طرح های هادی در روســتاها و ساخت 
نیروگاه های برق مقیاس کوچک در شهرهای منطقه در 
دســتور کار و مصوبــات ســفر رئیس جمهــوری به اســتان 

قرار دارد.
گالیکــش،  مینودشــت،  شهرســتان های  نماینــده 
ابــراز  اســالمی  شــورای  مجلــس  در  مراوه تپــه  و  کاللــه 
امیــدواری کــرد بــا برنامه ریــزی مدیران ارشــد گلســتان و 
مجمــع نماینــدگان اســتان در مجلــس شــورای اســالمی، 
اعتبــارات خوبــی بــرای تکمیــل طرح هــای عمرانــی ایــن 
اســتان شــمالی در جریــان ســفر در پیــش روی آیت هللا 
رییســی به گلســتان پیش بینی شــود و پس از تصویب، 

تخصیص یابد.
و  پیگیری هــا  بــا  کــرد:  اضافــه  آریانپــور همچنیــن 
مکاتبــات انجــام شــده بــا دفتــر رئیس جمهــوری پــروژه 
تعریــض جــاده مینودشــت تــا پــارک ملی گلســتان و نیز 
مینودشــت تــا گالیکش در دســتور کار قــرار گرفته و هم 
اکنون پیمانکار جدید این پروژه برای شروع کار اقدام به 

تجهیز کارگاه کرده است.

آخرین قطعه از کمربندی شرق تهران تکمیل می شود

۲۷۳ میلیارد تومان برای اجرای طرح های آبرسانی بوشهر 
ابالغ شد 

 اصفهان میزبان ۷ کشور فعال در حوزه سنگ

و معادن می شود
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صیانت از ما در برابر ما
راضیه حسینی

علی اکبر علیزاده، حامی طرح »صیانت از حقوق 
عامــه در برابــر حیوانــات خطرنــاک«: »هیــچ تضمینــی 
وجود ندارد که در آینده مردم ببر، فیل و کروکودیل با 
خود نیاورند، پس این ماجرا نیاز به قانون دارد. قانون 

یعنی محدود کردن«.
تعریــف،  ایــن  بــا 
شــدیم  متوجــه  تــازه 
چقدر خأل قانونی وجود 

دارد و ما بی خبریم. 
در  اگــر  مثــاً 
آینــده ای دور یــا نزدیک، 
فــردی به فضا ســفر کند 
موجــودی  خــودش  بــا  و 
فضایــی بیــاورد، هیــچ قانونــی بــرای ممنوعیــت نگهــداری 
از ایــن موجــود وجــود نــدارد. فضایــی مــورد نظــر می تواند 
هرجایــی بــرود، هــرکاری کند و هر خطری داشــته باشــد. 
اصاً چه تضمینی وجود دارد که یک هو رشد و تکثیر نکند 
و بعــد از مدتــی، کل دنیــا پر از موجــودات فضایی_زمینی 
نشود؟ باید هرچه سریع تر قانونی تحت عنوان »صیانت 

از حقوق عامه در برابر فضایی ها« گذاشته شود.
تــا بــه حال توجه کرده اید که مــا هیچ قانونی برای 
ٌ اگر شخصی در آسمان با یک پرنده  آسمان نداریم. مثا
دوســت شــود و تصمیم بگیرد همان باال با او به گردش 
برود چه اتفاقی می افتد؟ چه کسی تضمین می کند که 
فردا، پس فردا مردم وقتی ســوار پاراگایدر می شــوند با 
عقاب هــا و کرکس هــا دوســت نشــوند؟ چنــد وقت بعد 
احتماالً آســمان پر از این پرندگان بزرگ جثه می شــود و 
چه کسی می تواند مردم را از حمات این پرندگان ایمن 
نگــه دارد؟ بهتــر اســت هرچــه زودتــر قانونــی بــا عنوان 
»صیانــت از حقــوق عامه در برابر پرندگان در آســمان« 

هم گذاشته شود.
بعد از زمین و آســمان نوبت به زیرزمین می رســد. 
ایــن قســمت بســیار پیچیــده و مرموزاســت. مــا هنوز از 
موجــودات زیرزمیــن اطاعــات دقیقــی نداریــم. ممکــن 
اســت موجــودات بســیار عجیــب و غریبــی زیــر زمیــن 
زندگی کنند. بهتر است پیش از هر چیز یک قانون برای 
حمایــت عامــه مــردم از موجــودات زیرزمینــی بگذاریــد. 
هیــچ بعیــد نیســت بعضی از مردم طرح دوســتی با این 
موجــودات را بریزنــد. چــه کســی تضمیــن می کنــد چنــد 
وقــت دیگــر زیــر خانه هــا تونــل کنــده نشــود و مــردم و 
موجــودات زیرزمیــن با هــم رفاقت نکنند؟ شــاید گاهی 
مــردم بــه محــل زندگی آنهــا بروند و در دنیــای مخوف و 
اسرارآمیزشان دوری بزنند. باید قانونی برای ممنوعیت 

دور دور در زیر زمین هم بگذارید.
در کل از آن جایــی کــه بــه نظر شــما تضمینی برای 
کارهــای انســان ها وجــود نــدارد و عقل، کاربــرد چندانی 
در زندگــی بشــر نــدارد، بهتر اســت به قوانیــن بازدارنده 
دیگــری هــم فکــر کنیــد. کســی که بــه قول شــما ممکن 
اســت فیل در خیابان بیاورد و بچرخاند، خیلی کارهای 

دیگر هم ازش برمی  آید.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

وزیــر تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی از تحول 
ســازمان آموزش فنی و حرفه ای در دور جدید و 
برنامه هــای صــورت گرفتــه در ایــن ســازمان خبر 
داد و ضمن اشــاره به جزئیات ایجاد اشــتغال با 
ســرمایه های انــدک یــک تــا دو میلیــون تومانــی، 
گفــت که در راســتای متناسب ســازی رشــته های 
دانشــگاهی، وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
و وزارت کار بــا همــکاری یکدیگــر بحــث آمایــش 
سرزمینی در رشته های شغلی را دنبال خواهند 

کرد.
ایســنا حجــت هللا عبدالملکــی  گــزارش  بــه 
اظهــار کــرد: وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
در ارتبــاط بــا موضــوع کار و اشــتغال در کشــور 
دو مســئولیت دارد؛ اول ایجــاد هماهنگــی بیــن 
دســتگاه های مختلــف اســت و مســئولیت دوم، 
تنظیم روابط کار بین کارفرمایان و کارگران است 
و بــا قواعــد کلــی که بر بازار کار حاکم می شــود و 
حقــوق کارگــر و کارفرما که در این تعامات حفظ 
می شــود هم چرخه تولیــد می چرخد و هم درآمد 

و رفاه برای کارگر به وجود می آید.
وی افزود: اشتغال و تولید دو روی یک سکه 
هســتند و تولیــد در بخــش صنعــت، کشــاورزی 
گردشــگری، بهداشــت و درمان، معــدن و فناوری 

اطاعات شکل می گیرد.
عبدالملکی ادامه داد: یکی از مسئولیت های 
وزارتخانــه تعاون، کار و رفاه اجتماعی این اســت 
که هماهنگ کننده همه دســتگاه ها و بخش های 
مختلــف اقتصادی باشــد. دبیرخانه شــورای عالی 
اشــتغال در وزارت کار مســتقر اســت و رئیــس 

جمهوری، رئیس شــورای عالی اشــتغال اســت تا 
همه دستگاه ها اعم از شبکه بانکی و بخش های 
ایفــای  کار  وزارت  کنــار  در  غیردولتــی  و  دولتــی 

نقش کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: 
وزیــر کار نیــز مســئولیت دبیرخانــه شــورای عالی 
اشــتغال را بــر عهــده دارد و بــه نیابــت از رئیــس 
جمهــوری این هماهنگی بین دســتگاهی را ایجاد 
می کنــد. بنابــر ایــن وزارت کار در بحــث اشــتغال 
ایــن  بــه  مســئولیت  ایــن  ولــی  دارد  مســئولیت 
معنــا نیســت کــه خودش ایجاد شــغل کنــد بلکه 

هماهنگ کننده برای تحقق اشتغال است.
عبدالملکــی، به اولین جلســه شــورای عالی 
اشــتغال دولــت ســیزدهم اشــاره و اظهــار کــرد: 
اتفــاق مهــم ایــن جلســه، رونمایی از زیســت بوم 
ملــی اشــتغال بــود، این زیســت بوم همــان مدل 
بیــن دســتگاه های مختلــف و بخشــهای  تعامــل 
اقتصــادی کشــور اســت و در ایــن جلســه مقــرر 
شــد تــا یــک میلیــون و ۸۵۰ هزار فرصت شــغلی 
در ایــن زیســت بــوم ملی تــا پایان ســال ۱۴۰۱ در 
فاز اول ایجاد شود؛ بنابراین وزارت کار به عنوان 
تسهیلگر و ناظر در سطح کان کشور این قضیه 

را مدیریت خواهد کرد.
بــه گفتــه وی بعــد از جلســه شــورای عالــی 
اشــتغال توافقنامه هــای جزئی تــر با دســتگاه ها در 
حال تنظیم است تا وظایف به طور دقیق و با برش 
شهرستانی و استانی تعریف شود و ماموریت هر 

دستگاه در بحث اشتغال مشخص شود.
وی تصریح کرد: در بحث اشــتغال میلیونی 

بخش هایــی از این حوزه به وزارت کار برمی گردد 
مثــل مشــاغل خانگــی کــه دبیرخانه ســتاد آن در 
وزارت کار است، بخش هایی هم بین دستگاهی 
یــا بیــن نهــادی مثــل وزارت بهداشــت و درمــان و 
کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( و ســتاد اجرایــی 

فرمان امام است.
مســأله  اگرچــه  اینکــه  بیــان  بــا  کار  وزیــر 
اشتغال در کشور حائز اهمیت است ولی بیکاری 
در کشــور عمیق تــر از آن اســت، گفــت: در حــال 
حاضــر بــا چنــد گــروه از جوینــدگان کار و بیکاران 
مواجهیــم کــه در سیاســت های اشــتغال بایــد بــه 
آنها اعتنا کنیم؛ گروه اول که اولویت اصلی ما به 
شمار می روند، افراد فاقد شغل هستند که حتی 
یــک ســاعت هــم در هفتــه کار انجــام نمی دهند. 
گروه بعد از آن افراد ناامید از یافتن کار هستند 
که تصور می کنند گشتن برای کار فایده ای ندارد، 
گروه دیگر جوانان بیکار تازه فارغ التحصیل شده 
از دانشگاه هستند و عاوه بر اینها با گروه زنان 

سرپرست خانوار مواجه هستیم.
عبدالملکــی بــا بیــان اینکــه متاســفانه آمــار 
در کشــور  بیــکاری  و  اشــتغال  از وضــع  دقیقــی 
بنــده در  از تعهــدات  نداریــم اظهــار کــرد: یکــی 
مجلــس ایــن بــود کــه ســامانه ای ایجــاد کنیم که 
آمــار و اطاعــات دقیــق اشــتغال و بیــکاری بــا کم 
و کیف آن ثبت شــود، بر همین اســاس ســامانه 
اشــتغال ایرانیان را راه اندازی کردیم و امیدواریم 

که تا اوایل نیمه دوم سال ۱۴۰۱ تکمیل شود.
وزیــر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش 
دیگری از اظهارات خود به موضوع مهارت آموزی 

اشاره کرد و با بیان اینکه برابر آمارها ۴۵ درصد 
واحدهــای  بــه  مراجعه کننــدگان  و  متقاضیــان 
فارغ التحصیــان  حرفــه ای،  و  فنــی  آمــوزش 
فارغ التحصیــان  گفــت:  هســتند:  دانشــگاهی 
پــس از اتمــام تحصیــات دانشــگاهی وارد بــازار 
کار می شــوند ولی متوجه می شــوند که دانشــگاه 
مهــارت الزم بــرای ورود بــه بــازار کار را بــه آنهــا 
نیاموختــه اســت لــذا بــه مراکز آمــوزش مهارتی و 
فنــی حرفــه ای مراجعــه می کننــد تا بــرای ورود به 

بازار کار مهارتی بیاموزند.
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در عیــن 
حال درباره متناسب سازی رشته های دانشگاهی 
و نقــش وزارت کار در ایــن زمینه اظهار کرد: یکی 
از مصوباتی که در جلســه شــورای عالی اشــتغال 
گنجانده شــد، همــکاری وزارت علوم تحقیقات و 
فنــاوری بــا وزارت کار در بحــث آمایش ســرزمین 
بــود. دســتگاه هایی مثــل  در رشــته های شــغلی 
وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات 
و فنــاوری وزارت بهداشــت و درمــان و ســازمان 
آموزش و فنی حرفه ای موظفند ظرف مدت شش 
ماه برنامه خود را برای اصاح نظام آموزش عالی 
و مهارتی با توجه به رسته های در اولویت ملی و 
محلی و منطقه ای و همچنین مختصات جمعیت 
جویــای کار و ظرفیــت اقتصادی مناطق تهیه و به 

دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارائه کنند.
وی به ایجاد اشــتغال با ســرمایه گذاری های 
پاییــن نظیــر یک میلیــون و دو میلیون تومان هم 
اشــاره کــرد و گفــت: در حاضــر ســازمان آمــوزش 
فنــی و حرفــه ای به دنبال برگزاری یک نمایشــگاه 

بــه عنــوان مشــاغل کم ســرمایه بر هســت و غیــر 
از آن بــا فعــال کــردن برخــی صنایــع دســتی مثل 
و  ابریشــم  کــرم  پــرورش  ســفال،  رنگ آمیــزی 
نوغــان داری و فــروش محصــوالت و مصنوعــات 
بــا  یــا تعمیــر موبایــل می تــوان مشــاغل  چرمــی 

سرمایه کم راه اندازی کرد.
انــدک  ســهم  بــه  هــم  گریــزی  عبدالملکــی 
بخــش تعــاون زدو گفت: شــخصا معتقدم تعاون 
در جریــان ادغــام از  همجواری با بخش تعاون و 
کار منتفع نشــده و ســال ها مهجور مانده اســت 
لــذا معتقــدم که بایــد بخش تعــاون را احیا کنیم 
چون می تواند هم بستر رفاه و هم بستر اشتغال 

را فراهم کند.
عبدالملکــی ادامــه داد: اگــر به حــوزه تعاون 
وزن بیشــتری می دادیم می توانستیم جهش های 
جدی تری در حوزه رفاه و اشتغال مردم به وجود 
بیاوریم.امیدواریــم با حضور معاون جدید تعاون 
کــه دارای ایده هــای خوبی اســت بخــش تعاون را 

متحول کنیم.
وی در پایان افزایش ســرمایه بانک توســعه 
تعــاون بــرای تزریــق بیشــتر ســرمایه ها و منابــع، 
افزایش ســرمایه صندوق ضمانت ســرمایه گذاری 
بخــش تعاون برای صــدور ضمانت نامه تعاونی ها 
و پیگیری مسائل حقوقی مربوط به تعاونی ها در 
چارچــوب ســند توســعه بخش تعــاون را از جمله 
اقدامات پیش بینی شــده در بخش تعاون ذکر و 
ابراز امیدواری کرد: ســال های پیش رو ســال های 
بهتــری بــرای بخش تعاون باشــد و ایــن بخش از 

مهجوریت در آید.

و  بازنشســتگان  عالــی  کانــون  رئیــس 
از  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  مســتمری بگیران 
انعقاد قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان 
خبــر داد و گفــت که بازنشســتگان از ابتدای آذر 

۱۴۰۰ از افزایش تعهدات بهره مند شوند.
علی اصغــر بیــات در گفتگــو با مهر بــا تاکید 
بــر اینکــه مهم ترین مطالبــه بازنشســتگان تأمین 
اجتماعی پس از مستمری ماهیانه، بحث درمان 
بیمــه  از خدمــات  و رضایتمنــدی کمــی و کیفــی 
تکمیلــی آنهاســت، اظهــار کــرد: بنابرایــن با توجه 
بــه اهمیــت این موضوع، جلســات کارشناســی و 
تخصصــی فشــرده ای را از ماه هــای قبــل برگــزار 
ایــن جلســات ضمــن بررســی ابعــاد  کردیــم. در 
و دیدگاه هــای  پیشــنهادات  و جوانــب مختلــف، 
رؤســای کانون هــای اســتانی مــورد بحــث و تبادل 
نظــر قــرار گرفــت و در فضایــی مبتنــی بــر خــرد 
در  شــد.  تهیــه  پیشــنهادی  بســته های  جمعــی، 
ایــن بســته ها ســعی شــده بــا کمتریــن هزینــه و 
عــددی معقــول، خدمات مناســب و مطلوب برای 

شــود  فراهــم  مســتمری بگیران  و  بازنشســتگان 
ضمن آنکه از روان ســازی امور و تسهیل دریافت 
خدمات با صرف زمان کوتاه نیز غافل نبوده ایم.

وی ادامه داد: مبلغ بیمه تکمیلی در قرارداد 
جدیــد بــه ازای هــر نفــر ۹۱ هزار تومان اســت که 
به ازای هر بازنشسته در نظر گرفته شده است. 
ایــن مبلــغ با احتســاب مشــارکت ســازمان تأمین 
اجتماعــی در تقبل بخشــی از هزینه اســت که با 
مســاعدت مدیرعامــل ســازمان و مصوبــه هیــات 

مدیره انجام خواهد شد.
رئیــس کانــون عالــی کارگــران بازنشســته و 
مســتمری بگیر ســازمان تأمیــن اجتماعــی افــزود: 
در قرارداد جدید بیمه تکمیلی ســقف تعهدات با 
افزایش قابل قبولی همراه بوده است. به عنوان 
مثــال تعهــدات مربــوط بــه بســتری فوق تخصصی 
تومورهــای  ســرطان،  جراحــی  درمــان  شــامل 
بدخیــم، اعمــال جراحــی مغــز و اعصــاب و نخاع، 
قلــب، آنژیوپاســتی، عروق محیطــی، پیوند ریه، 
پیونــد قلــب، پیونــد کلیــه، پیوند مغز اســتخوان، 

از  درصــدی   ۱۲.۵ افزایــش  بــا   … و  کلیــه  کبــد، 
مبلــغ ۴۰۰.۰۰.۰۰۰ ریــال بــه ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال 

افزایش یافته است.
بیــات اظهــار کــرد: تعهدات بســتری عمومی 
شــامل هزینه هــای درمانــی بیمارســتانی و اعمال 
جراحی به شــرط بســتری شــدن در بیمارســتان و 
مراکــز جراحــی آنژیوگرافــی قلــب، چشــم )پیونــد 
افزایــش ۸۵ درصــدی همــراه  بــا  و  قرنیــه و …( 
شــده اســت. همچنیــن تعهــدات پاراکلینیکــی و 
و ســرپایی شــامل  درمانــی  تشــخیصی  خدمــات 
انــواع  آنژیوگرافــی،  آنژیوگرافــی، ســی تی  انــواع 
اســکن، اســکن ۳ بعدی، انواع سی تی اســکن و… 
۳۵ درصد افزایش یافت. عاوه بر این، تعهدات 
درصــد،   ۴۴ ســرپایی  مجــاز  اعمــال  بــه  مربــوط 
آزمایش هــای پاتولــوژی ۵۵ درصــد، لیزیــک ۳۰۰ 
درصــد، بیمــاران خــاص و صعب العاج ۵۰ درصد 
و هزینه هــای مربــوط به آمبوالنس نیز ۵۰ درصد 

افزایش یافته است.
کمتریــن  هــم  قبــل  قــرارداد  در  افــزود:  وی 

مشــکل را در بحــث تأخیــر در پرداخــت هزینه هــا 
داشتیم و بنا به نظرسنجی ها و بررسی های انجام 
شده از سوی همکاران از سراسر کشور، وضعیت 
خدمات دهی بیمه طرف قرارداد را در حد مطلوب 
ارزیابــی می کنیــم. ضمــن آنکــه در امــور مربوط به 
کســر مبالغ بیمــه تکمیلی از حقوق بازنشســتگان 
و پرداخــت بــه شــرکت بیمه از ســوی ســازمان نیز 
همراهــی  از  اســت  الزم  کــه  نداشــتیم  مشــکلی 
مدیــران ســازمان تشــکر و قدردانــی نمائیــم، البته 
معتقــد هســتیم هیــچ قــراردادی آن هــم در ایــن 
حجــم وســیع و گســترده خدمــت گیرنــدگان بــا 
اشــکال نیســت و خوشــبختانه یک نظام نظارتی و 
کنترلــی قــوی هم توســط همکاران بنــده در کانون 
عالی ایجاد شــده، به دقت فرآیند خدمات رســانی 
تحــت  را  مســتمری بگیران  و  بازنشســتگان  بــه 
نظــر داریــم و اشــکاالت و کمبودهــا را بــا همکاری 

مسئوالن در اسرع وقت برطرف می نمائیم.
وی تأکید کرد: با توجه به آغاز قرارداد جدید 
از ابتــدای آذر، افــراد تحــت پوشــش کــه تاکنون از 

ایــن خدمــت بهره منــد بوده انــد، مشــخصات آنهــا 
بــه صــورت خــودکار در ســامانه تمدید خواهد شــد 
و نیــازی بــه مراجعــه حضــوری بــه کانون هــا ندارند 
تاکنــون تحــت پوشــش  کــه  افــرادی  آنکــه  ضمــن 
بیمــه تکمیلــی نبوده انــد و مایل هســتند از مزایای 
بیمــه تکمیلــی اســتفاده کننــد، ســه مــاه فرصــت 
دارنــد بــا مراجعــه بــه دفاتــر کانون هــا نســبت بــه 
ثبــت مشــخصات خــود و افــراد تحــت تکفــل اقدام 
نمایند. همچنین مهلت ســه ماهه برای افرادی که 
درخواست لغو عضویت در بیمه تکمیلی دارند، در 
نظر گرفته شده و چنانچه حق بیمه ای از مستمری 

آنها کسر شده باشد، عیناً مسترد خواهد شد.
بازنشســته  کارگــران  عالــی  کانــون  رئیــس 
تشــکر  ضمــن  کشــور  سراســر  مســتمری بگیر  و 
اســتانی  کانون هــای  و تاش هــای  از حمایت هــا 
ســازمان  مســئوالن  مســاعدت  و  همراهــی  و 
تأمیــن اجتماعــی گفــت: امیدواریــم ایــن قــرارداد 
و  بازنشســتگان  پیــش  از  بیــش  رضایتمنــدی 

مستمری بگیران را به همراه داشته باشد.

بــه گفته رئیــس اتحادیه مشــاوران امالک، 
در مرکز و جنوب شهر تهران قیمت مسکن ۱۰ تا 
۱۲ درصد کاهش یافته و تا پایان ســال افزایش 

قیمت نخواهیم داشت.
بــا  گفت وگــو  در  خســروی  مصطفی قلــی 
ایســنا اظهار کرد: وضع معامات مســکن چندان 
مطلوب نیســت و همیــن موضوع فرصتی را برای 
خریدهای مصرفی فراهم کرده اســت. در مناطق 
مرکــزی و جنوبــی شــهر تهــران نرخ هــا ۱۰ تــا ۱۲ 
درصــد کاهــش یافته اســت. اما در شــمال تهران 
افــت قیمــت چنــدان محســوس نبــوده؛ چــرا کــه 
عمــده فروشــندگان در ایــن مناطــق نیــاز چندانی 

به پول ندارند.
وی افــزود: اگــر برخــی افــراد مصاحبه هایــی 
که منجر به ایجاد تنش می شود را انجام ندهند 
بــازار در ثبــات و آرامــش می مانــد. بانــک مرکــزی 
افزایشــی  آمارهــای  ارائــه  از  هــم  آمــار  مرکــز  و 
خودداری کنند. اگر اجازه بدهند بازار مسکن راه 
خودش را پیدا می کند و بر اساس نظام عرضه و 

تقاضا قیمت مسکن کنترل می شود.
بیــان  بــا  امــاک  اتحادیــه مشــاوران  رئیــس 
اینکه تا پایان سال افزایش قیمت در بازار مسکن 
نخواهیم داشت، تاکید کرد: خوشبختانه قیمت ها 
رونــد کاهشــی داشــته و از حدود هشــت ماه قبل 
بــازار در ثبــات و آرامش قرار گرفته اســت. با توجه 
به تجربه ادوار گذشته انتظار داریم این روند بین 
۲ تا ۴ سال طول بکشد اما به متقاضیان مصرفی 

توصیه می کنیم خرید خود را انجام دهند.
خســروی بــا اشــاره بــه پــرش قیمت مســکن 
در ســال های ۶۸، ۷۶ و ۹۲ خاطرنشــان کرد: بعد 
از بازه هــای مذکــور قیمــت مقــداری افــت کــرد اما 
ریــزش چندانــی نداشــت. در جهش ســال ۹۹ نیز 
همین گونه خواهد بود. در ۸ ماه اخیر قیمت هارو 
به پایین بوده اما طبیعتا نمی توانیم انتظار داشته 
باشــیم درب خانه ما را بزنند و ســند یک آپارتمان 

را تقدیم مــان کننــد. تاکیــد می کنــم مقطــع فعلــی 
زمان مناسبی برای خریداران مصرفی است.

در  را  مســکن  ملــی  نهضــت  طــرح  وی، 

ایجــاد ثبــات بازار مســکن موثر دانســت و گفت: 
امیدواریــم دولــت بــا موفقیــت، طــرح مذکــور را 
اجرایــی کنــد تــا کســانی که خانــه ندارنــد بتوانند 

خانــه دار شــوند. از طــرف دیگــر چنیــن طرح هــای 
اثرات کاهشی در بازار ایجاد می کند.

بــه گفتــه خســروی، یکــی از موضوعاتــی که 

می توانــد رونــد عرضــه مســکن را تســریع کنــد، 
خوشــبختانه  کــه  اســت  صنعتی ســازی  مســاله 

وزارت دفاع در این موضوع ورود کرده است.

ساعات اجرای طرح ترافیک 
از امروز به روزهای قبل از 

کرونا باز می گردد
رئیس کمیســیون حمل و نقل شورای شهر تهران 
با اشــاره بــه این که ترافیک تهران ناراحت کننده اســت 
از تشــکل کارگروه هایــی بــا حضور اســاتید دانشــگاه ها 
برای پیدا کردن راه حل این مشکل خبر داد و گفت که 
ســاعات اجــرای طرح ترافیک از امروز بــه روزهای قبل 

از کرونا باز می گردد.
به گزارش ایســنا، جعفر تشکری هاشــمی در تذکر 
پیــش از دســتور خــود بــا بیــان این کــه بخــش زیــادی از 
فرزنــدان یــادگاران دفــاع مقــدس در شــهرداری تهــران 
مشــغول به کار هستند، گفت: براساس قانون مجلس 
شــورای اســامی این افــراد باید تبدیل وضعیت شــوند؛ 
اما می بینیم که هنوز این قانون اجرا نشــده و فرزندان 
شــهدا و ایثارگــران باتکلیــف هســتند کــه از شــهردار 
می خواهیــم هرچــه ســریع تر نســبت بــه تعییــن تکلیف 

وضعیت آنها اقدام کند.
وی در بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود با بیان 
این کــه مقــام معظــم رهبــری نیــز دربــاره وضــع ترافیــک 
تهران واکنش نشان داده و خواستار ارائه راهکار علمی 
و کارشناســی برای ترافیک تهران شــدند، اظهار کرد: از 
شــهردار می خواهیــم برای توســعه حمــل و نقل عمومی 
و زیرســاخت ها اقدامــات عاجلی انجــام دهد چرا که در 
چند ســال اخیر اقداماتی در این خصوص انجام نشــده 
و حمل و نقل عمومی بســیار آســیب پذیر شــده اســت؛ 
بــه گونــه ای که وضع اتوبوســرانی بســیار ناگوار اســت و 
بیــش از ۹۰ درصــد اتوبوس هــا فرســوده اند و دیدید که 
روزشــنبه چرخ هــای یــک قطــار مترو به طــور کامل قفل 
شــد و نیــم ســاعت طــول کشــید تــا عملیــات آزادســازی 

انجام شود.
رئیس کمیســیون حمل و نقل شــورای شهر تهران 
معظــم  مقــام  رهنمودهــای  پیگیــری  بــرای  داد:  ادامــه 
انقــاب کارگروه هایــی در کمیســیون حمل و نقل شــورا 
ایجــاد کردیــم و بــا حضــور اســاتید بــرای ترافیــک تهــران 

راه حل پیدا خواهیم کرد.
وی بــا بیــان اینکــه از روزدوشــنبه ســاعات اجــرای 
طــرح ترافیــک بــه روزهــای قبــل از کرونــا بــاز می گــردد،  
افزود: پس شاهد افزایش تعداد سفرها با حمل و نقل 
عمومــی خواهیــم بود و الزم اســت این ناوگان نوســازی 

و توسعه یابد.

 رئیس اتحادیه مشاوران امالک خبرداد:
کاهش ۱۰ تا ۱۲ درصدی قیمت مسکن در تهران
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