
لیال ابوالفتحی

با توجه به شــعار بازرگام »ســریع، آســان و 
مطمئن« اما به نظر می رسد که نه سرعتی وجود 

دارد و نه آسانی و اطمینانی.
در کشــور مــا اختــالف قیمــت محصــوالت در 
کارخانــه و مزرعــه تا بــازار همیشــه دارای اختالف 
بسیار زیادی بوده است و این محدود به کاالها و 
اجناس خرد نمی شود و از ماشین و لوازم خانگی 

گرفته تا مرغ و تخم مرغ و ....  دیده می شود.
البتــه ایــن تنها به اختالف قیمــت در کارخانه 
و مزرعــه تا بازار نیســت بلکــه هر جای بازار هم به 
فراخــور جیب خریــدار، قیمت هــای متفاوتی وجود 

دارد. قیمت مرغ، میوه و ..... از محله ای به محله 
دیگــر متفــاوت اســت و همیشــه هــم کاســه کوزه 
ایــن اختــالف قیمت ها بر ســر دالل و واســطه خرد 
می شود و همیشه مقصران گرانی و کمبود بوده اند 
و کســی بر ضعف مدیریت و ناکارآمدی مســئوالن 

صحه نگذاشته است.
در سال  97برای عبور از عرضه سنتی و قطع 
دســت دالالن و واســطه ها با انعقاد تفاهم نامه ای 
میــان یــک اســتارتاپ و اتحادیــه  میــوه و تره بــار از 

سامانه بازرگام رونمایی شد.
با افزایش بسیار زیاد قیمت کاالهای اساسی 
و میوه در ســال جاری، ۱۰ آذر اســماعیل قادری  فر، 

تعــاون  مرکــزی  ســازمان  رئیــس 
روســتایی با بیان اینکه می خواهیم 
دســت دالالن غیرضــرور را از بــازار 
ســامانه  کــرد  قطــع  کنیم،اعــالم 
بازرگام کاالهای اساسی مانند مرغ، 
تخم مــرغ و برنــج را بــا نــرخ مصوب 
دولتــی عرضــه می کنــد. او در مــورد 
داده گرچــه  توضیــح  ایــن ســامانه 
ممکن اســت توزیع اینترنتی شامل 

همه مردم نباشد اما از آنجا که سزای گرانفروش، 
نخریدن است این شیوه فروش باعث خواهد شد 

بازار آرامش را به خود ببیند.

از زمــان اعــالم اســم ســامانه 
شــبکه های  در  جنجالــی  بــازرگام، 
اجتماعــی برپا شــد که چرا کاالهای 
اساســی به یک شــرکت داده شــده 
بــرای  شــده  انتخــاب  شــرکت  و 
خدمات دهی چه صالحیتی نســبت 

به سایر شرکت ها داشته است.
همچنیــن گفته شــده این کار 
ممکن است بستر رانت را برای یک 
شرکت خاص فراهم کند؛ اما مسئوالن وزارت جهاد 
کشاورزی معتقدند به منظور شفافیت این اقدام را 

انجام داده اند.

مربــوط  ســامانه  ایــن  بررســی ها  طبــق  امــا 
بــه ســال 97 اســت و تازگــی نــدارد و همــان موقــع 
هــم شــائبه هایی وجــود داشــته اســت. مســاله ای 
کــه شــائبه خصولتــی بــودن ایــن شــرکت را تقویت 
می کند. در حالی که ســامانه های زیادی در کشــور 
وجــود دارد کــه چنین ظرفیتی را برای ارائه خدمات 
دارنــد اما فقــط بازرگام برای عرضه خدمت انتخاب 

شده است.
اینترنتــی  ســامانه  یــک  بــازرگام،  ســامانه 
اســت کــه تــا قبــل از این،  فــروش اینترنتــی میوه و 
محصوالت کشاورزی را انجام می داد و حاال در آن 
کاالهایــی از جملــه مــرغ منجمد، تخم مرغ، شــکر، 
روغــن، برنــج و... را با قیمت مصــوب دولت عرضه 

می کند.
اســت  اینترنتــی  بــازرگام،  ســامانه  از  خریــد 
و آن گونــه کــه مدیرعامــل ســازمان مرکــزی تعــاون 
روستایی ایران خبر داده، این سامانه فعال در چند 
شــهر تهــران،  کــرج، اصفهــان، شــیراز، یزد، رشــت، 

مشهد، کرمان و تبریز فعال است.
با ســری به ســامانه بازرگام و خواندن نظرات 
و دیدگاه هــای مــردم به نــکات جالبــی برمی خوریم 
کــه دســت اندرکاران ایــن ســامانه اگــر در پــی رفــع 
مشــکالت و سروســامان دادن به این شیوه عرضه 

باشند می تواند بسیار ثمربخش باشد.
اکنون در این سامانه 8 محصول در قالب ۱4 
نوع مختلف توزیع و شامل برنج، پنیر، تخم مرغ، 

روغن، شکر، شیر، ماست و مرغ می شود.
برای بررســی روند کار و کیفیت این ســامانه 
سری به آن زدم و یکی یکی محصوالت را انتخاب و 

نظرات مردم را خواندم.
ابتدا برنج پاکســتانی را انتخاب کردم و مردم 
نوشــته بودنــد: پر از شپشــک بــوده و  تاریــخ تولید 
هم که روی کیســه برنج چاپ شــده مربوط به تیر 

۱398 است. 
مــورد بعــدی کــه در بیشــتر محصــوالت دیده 
می شود بی نظمی در ارسال است که مردم گله مند 
بــودن کــه بــا تاخیــر اجنــاس به دستشــان رســیده 
است و یا در ساعت های تعیین شده، به دستشان 

نرسیده است. 
مشــکل بعــدی کــه زیــاد بــه چشــم می خــورد 
اخطــار »در محــدوده نبــودن« برخــی مناطــق برای 
پوشــش ایــن ســامانه اســت کــه همگی مربــوط به 
مناطــق پاییــن تهــران می شــود، مناطقی که شــاید 
هــدف اصلــی بــرای پوشــش کاالهــای اساســی بــا 

قیمت مصوب است. 
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به جریان افتادن
سکه جدید دو یورویی 

از اول ژانویه
ترجمه: محمود نواب مطلق

ژانویــه  اول  از 
 )1۴00 دی   11(2021
فرانســه  ریاســت  کــه 
بــر اتحادیــه اروپــا آغــاز 
می شود سکه جدید دو 
یورویــی نیــز بــه جریان 

خواهد افتاد. 
ُــن، وزیــر  کلِمــان ب
اروپــای  اموراتحادیــه 

فرانســه در آغــاز کنفرانــس خبــری امانوئــل مکــرون بــا 
اعــالم ایــن مطلــب گفت:»ضــرب ســکه جدیــد بــه دو 
دلیــل بســیارمهم اســت؛ اول آنکــه بــرای اولیــن بــازار 
ســال۲۰۰۲)۱38۱( کــه مــردم فرانســه و اتحادیــه اروپــا 
از ســکه های یــورو اســتفاده می کننــد شــکل آن تغییــر 
می کند. سکه جدید مزین به بلوط و زیتون حکاکی شده 
روی آنســت. دوم آنکــه ایــن امــر در ســالگرد بــه جریان 
افتــادن یــورو به عنوان پول واحد اتحادیه اروپا در ســال 
۲۰۰۲)۱38۱( رخ می دهد. در حقیقت سال ۲۰۲۲)۱4۰۱( 

بیست سالگی استفاده از یورو خواهد بود« 
او با نشان دادن سکه جدید تأکید کرد:»فرانسویان 
هماننــد ســایر اروپائیــان بــه این موضوع بیــش از پیش 
بســیار عالقه مند هســتند. چراکه این پول واحد، مظهر 
همبســتگی، پایــداری و جذابیت هــای اقتصادی سراســر 
اروپا محســوب می شــود و در دوران بحران کرونا همین 

امر موجب ثبات و استقامت ما شد.« 
کلِمان بُن، وزیر اموراتحادیه اروپای فرانسه در ادامه 

در مورد طرح جدی ســکه دو یورویی بر این نکته تأکید 
کرد که:»بلوط و زیتون نماد قدرت و خرد است؛ بخش 
حکاکی ســکه های فرانســه در پاریس این طرح جدید را 
در ادامه سایر طرح هایی که هم اکنون در سکه های ما 
موجــود اســت انتخــاب و ســکه های دو یورویــی جدید را 
بــا آن ضــرب کرد. درطــرح جدید جنبه اهمیت به محیط 
زیســت نیز مالحظه شــده است.« آغاز ریاست فرانسه 
بر اتحادیه اروپا به گونه  ای دیگر نیز نشــانه گذاری شــده 
است. حروف اول کلمه اتحادیه اروپا با رنگ های پرچم 
فرانســه و ســتاره های اتحادیه اروپا در هم آمیخته اند و 
یک پیکان به آنها اضافه شده است.»این پیکان نشانه 
حرکــت بــه جلــو و دوری از هرگونه عقبگرد و انصراف از 

اهداف است.«
منبع: فیگارو

جریمه بسیار سنگین 
برای آمازون در ایتالیا

نظارتــی  مقــام 
در  مجــازی  فضــای 
پنجشــنبه  روز  ایتالیــا 
دســامبر)18آذر(   ۹
را  آمــازون  پیام رســان 
بــه دلیــل سوءاســتفاده 
از موقعیــت برتــر خــود 
و ارائــه نکــردن خدمات 
پشتیبانی به کاربرانش؛ 
 128 و  میلیــارد  یــک 

میلیون یورو جریمه کرد. 
ایــن مقــام نظارتــی همچنین آمــازون را به تضعیف 
رقبــای خــود متهــم کرده اســت. ایــن غول فضــای مجازی 
آمریکایــی در مــاه نوامبــر نیــز بــه دلیــل زیــر پا گذاشــتن 
قوانیــن رقابــت بــا ایجاد محدودیــت در ارائــه خدمات به 
برخــی فروشــندگان محصــوالت اَپِل  ۶8/7میلیــون یورو 
جریمــه شــده بــود. از آنجــا که بیــش از 7۰درصد فروش 
محصوالت الکترونیک مورد استفاده زیاد عموم مردم در 
فضای مجازی آمازون قرار می گیرد؛ زیر پا گذاشتن قوانین 
رقابت برای مقام نظارتی مسئول مبارزه با انحصار بازار 
در ایتالیا بسیارمهم بوده است. بر اساس گفته این مقام 
نظارتی:»موقعیــت برتــر فضای مجازی آمــازون در ایتالیا 
همواره بهترین فرصت را برای او در ارائه خدمات پشتیانی 
بــه کاربرانــش فراهــم کرده اســت و این امــر به تضعیف 
رقبایش منجر شده است. آمازون فروشندگانی را که از 
خدمات پشتیبانی آن استفاده نمی کنند از سایر خدماتی 
که برای رصد امکانات بهتر فروش ضروریست نیز محروم 

کرده است.«
اروپــا  اتحادیــه  کشــورهای  اخیــر  ماه هــای  در 
تحریم هــای مالــی برضد غول های دیجیتالــی آمریکایی و 
چینی را چند برابر کرده اند تا از این طریق در قانونمندتر 
کردن فعالیت های آنان نقش مؤثرتری ایفا کنند. در ماه 
نوامبــر بــه همین منظــور کمیته ویــژه ای در پارلمان اروپا 
تشــکیل شــد تا بــر بازارهــای دیجیتالی غول هــای فضای 
مجــازی بــا هدف مبارزه با انحصارو سوءاســتفاده آنها از 

موقعیت برترشان نظارت بیشتری داشته باشد.
منبع: فیگارو

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

باز هم چرخه معیوب واردات
ورود نامحــدود طــال بــه ایــران در حالــی 
ظاهر خوشایندی دارد که در عمل شاید کسی 
که با خود طال به ایران می آورد را پشیمان کند. 
نمونــه آن روایتــی از یــک ایرانــی اســت کــه در 
بازگشت به ایران سرمایه خود را در قالب پنج 
کیلو شمش آورده اما با موانع متفاوتی مواجه 
شــده اســت؛ بــه طــوری کــه بــه دلیــل ترخیص 
نشدن،  در یک ماه گذشته برای او هزینه 200 
میلیونی انبارداری گمرک ثبت شده و در نهایت 
راهکار پیشنهادی، ورود از طریق واسطه هایی 
بوده که سهم 10 تا 15 درصدی یعنی نزدیک به 

یک میلیارد تومان می خواهند.
شــد  مصــوب  کــه  بــود   ۱397 ســال  در 
ورود ارز و طــال بــه کشــور بــه صــورت نامحــدود 
صــورت گیــرد؛ بــه طــوری که اعــالم شــد واردات 
ارز بــه صــورت اســکناس به داخل کشــور بدون 
محدودیــت و مطابــق با ضوابــط و مقررات بانک 
مرکــزی و مقــررات مبــارزه بــا پولشــویی توســط 

اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است.
همچنین واردات فلزات گرانبها )طال، نقره 
و پالتیــن( بــه صــورت خــام طبــق ضوابــط بانــک 
مرکزی از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات 
بــر ارزش افــزوده معاف باشــد که این مصوبه تا 

پایان سال ۱4۰۰ نیز تمدید شد.
اما ظاهرا آنچه در واقعیت اتفاق می افتد 
با این مصوبات همخوانی ندارد و نشان می دهد 
که مربوط به عموم مردم یا مســافران و کسانی 
کــه مــی خواهنــد از خارج از کشــور بــا خود طال 

بیاورند نیست.

پاسخ مثبت گمرک برای واردات 
نامحدود طال

در موردی که اخیرا به ایسنا گزارش شده، 
یک ایرانی که تصمیم به ورود به کشــور داشــته 
بــا خــود حجمــی از طــال را آورده امــا در یــک ماه 
گذشته با موانعی در ترخیص این اموال مواجه 
بوده و بین دستگاه های مربوطه سرگردان شده 

است.
گفت وگوی ایسنا با این فرد برای مشخص 
شــدن ایــن جریــان حکایــت از آن دارد کــه او 
ســال ها در یــک کشــور اروپایــی بــوده و ظاهــرا 
کارهای تحقیقاتی انجام می داده اســت ولی به 
هــر دلیلــی تصمیم به بازگشــت به ایــران گرفته 
است؛ از این رو تمامی اموال خود را به شمش 
طال تبدیل می کند اما مساله اینجاست که قبل 
از ایــن اقــدام، از گمــرک بــه صــورت حضــوری یا 
تماس استعالم گرفته که آیا امکان ورود طال با 
خود به ایران را دارد یا خیر که به او اعالم شده 
»طبق مصوبات، واردات طال به کشور به صورت 
نامحدود آزاد است و مشمول تعرفه های گمرکی 

هم نمی شود.«

گمرک جلوی ورود را گرفت
امــا وقتــی کــه وی بــه گمــرک می رســد و 

برای اظهار پنج کیلو شمش طالی خود اقدام 
می کند، با این پاسخ مواجه می شود که امکان 
ترخیــص و ورود ایــن مقــدار طــال به کشــور را 
ندارد؛ چرا که گمرک این حجم از طال را تجاری 
تشخیص داده و بعد از استعالمی که از وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت )صمــت( می گیــرد، 
اعالم می شود که متقاضی باید با مراجعه به 
سامانه جامع تجارت تشریفات ورودی کاال به 
کشور و اخذ مجوزهای الزم یعنی انجام ثبت 

سفارش اقدام کند.

وزارت صمت کارت بازرگانی 
خواست

صاحب کاال بعد از پیگیری هایی که انجام 
می دهــد در نهایــت بــا ایــن اعــالم وزارت صمت 
مواجــه می شــود کــه باید بــرای ورود طالی خود 
کارت بازرگانــی داشــته باشــد؛ در حالــی کــه او 
می گویــد هیــچ گونــه فعالیــت تجــاری تاکنــون 
نداشته و قصد آن را هم ندارد که بخواهد برای 
کارت بازرگانی اقدام کند و فقط اموال خود را به 
طال تبدیل کرده و با خود به کشور آورده است.

یا طال را به واسطه بده یا سهم 
یک میلیاردی

بــا  کاال  صاحــب  کــه  اینجاســت  جالــب 
پیشــنهاد ورود از طریــق واســطه ها هــم مواجه 
شــده اســت؛ بــه گونــه ای کــه از کانــال تجــار و 
اشــخاصی کــه کارت بازرگانــی دارند بــرای ورود 
طالی خود به کشــور اقدام کند و طبق پیگیری 
که او انجام داده واســطه ها برای ورود طالی او 
به کشــور درخواســت ۱۰ تا ۱۵ درصد داشته اند 

که حدود یک میلیارد تومان است.

 صاحب کاال: هزینه انبارداری
تا االن 50 میلیون تومان می شود
مــورد دیگر هزینه انبارداری این پنج کیلو 
طــال در یک ماه گذشــته اســت کــه صاحب کاال 
می گوید ظاهرا برای هر روز نگهداری در گمرک 
حــدود دو میلیــون تومــان بایــد پرداخــت کند و 
هزینــه انبــارداری ایــن مقدار طال بــرای یک ماه 

گذشته نزدیک به ۶۰ میلیون تومان است.

بانک مرکزی منعی نداشته است
این موانع در حالی ایجاد شده که مکاتبه 
وزارت صمت با بانک مرکزی نشان می دهد که 
این بانک اعالم کرده است طبق ضوابط مشکلی 
در ورود ایــن طــال وجــود نــدارد و تنهــا موضــوع 
اســتاندارد اســت که باید از ســوی سازمان ملی 
اســتاندارد تایید شــود و جریــان کارت بازرگانی 
و شــرایط واردات هــم در حیطــه وزارت صمــت 
است و حتی ارجاع صاحب کاال به بانک مرکزی 

موضوعیت ندارد.
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سکوی تشخیص اخبار 
جعلی در شبکه های 
اجتماعی طراحی شد

رئیــسپژوهشــگاهارتباطــاتوفنــاوریاطالعــات
ازطراحــیوتوســعهنمونــهاولیــهســکویتشــخیص
اخبــارجعلیدرشــبکههایاجتماعــیباتوجهبهوجود
چالشهــایتولیــدمحتــواازمنظــرجعلــی،نامناســب،

دروغوافتراخبرداد.
به گزارش پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات، 
وحید یزدانیان با بیان اینکه آگاهی، پیشگیری و مقابله 
بــا تبعــات ناخوشــایند محتوا در شــبکه های اجتماعی از 
ضروریــات جوامــع امــروزی بــه حســاب می آیــد، گفــت: 
اســت  ممکــن  محتواهــا،  ایــن  بــه  نســبت  بی تفاوتــی 
بحران هایی ایجاد کند که رفع آنها امکان پذیر نبوده، یا 

مستلزم هزینه های گزاف باشد.
گاهــی  داد:  ادامــه  موضــوع  ایــن  تشــریح  در  وی 
تهدیــد  نادرســت در فضــای مجــازی  انتشــار اطالعــات 
خاصــی بــه حســاب نمی آیــد و مثــالً بــا انگیزه ســرگرمی 
و مــزاح، محتــوای نادرســتی تولیــد و منتشــر می شــود و 
اثــر طوالنــی مدتی نیــز ندارد. اما در مــواردی محتواهای 
نادرســت می تواننــد بــه صــورت هدفمنــد و تأثیرگذار در 
ســطح ملــی و بــه منظــور بــر هــم زدن نظــم اجتماعــی، 
امنیت، اقتصاد، تخریب اشخاص حقیقی یا حقوقی، و 
امثال آنها باشــند. در موارد متعددی حتی اخبار جعلی 
در حوزه داخلی یک کشــور، در کشــور دیگری طراحی و 

منتشر می شود.

یزدانیــان بــا تاکیــد بر اینکه پدیــده اخبار جعلی در 
شــبکه های اجتماعی از جنبه های مختلف مطرح است، 
افــزود: کشــورهای مختلــف تعاریــف مختلفــی از اخبــار 
جعلــی دارند. حتی تفســیر حقوقی آنهــا از اخبار جعلی 

نیز متفاوت است.
وی خاطرنشــان کــرد: در ایــن پــروژه ضمــن مروری 
بــر هــوش  ایــن مباحــث، روش هــای مبتنــی  بــه  گــذرا 
مصنوعــی بــرای شناســایی اخبــار مشــکوک بــه جعلــی 
بودن، مورد تمرکز بیشــتری قرار گرفت و ضمن بررســی 
تنوعی از روش های مبتنی بر هوش مصنوعی، برخی از 

آنها پیاده سازی شد یا در حال انجام است.
حاصلــه  نتایــج  ارتباطــات،  پژوهشــگاه  رئیــس 
را مثبــت ارزیابــی کــرد و گفــت: دقت هــای خوبــی بــه 
دســت آمــده کــه شــامل روش هــای مبتنی بر اســتخراج 
 ویژگی های نوشتاری، روش های مبتنی بر کیسه کلمات

 ،n-gram بــر  مبتنــی  روش هــای   ،)Bag of Words(

روش هــای مبتنــی بر یادگیری عمیق و روش های مبتنی 
بر الگوی انتشار در شبکه است.

قیمت مرغ و تخم مرغ روند 
کاهشی گرفت

قیمــتمــرغوتخممــرغدربــازاررونــدنزولــیدر
پیــشگرفتــهوآنطــورکــهتولیدکننــدگانمی گوینــدبــا
توجهبهافزایشتولیداینروندادامه دارخواهدبود.
قیمــت مــرغ و تخم مــرغ در بــازار رونــد نزولــی در 
پیــش گرفتــه و آنطــور کــه تولیدکننــدگان می گوینــد بــا 
توجــه بــه افزایش تولید این روند ادامه دار خواهد بود. 
بررســی های میدانــی مهر نشــان می دهد کــه قیمت هر 
کیلوگرم مرغ گرم تازه در خرده فروشــی ها به 2۷ هزار 
و 800 تومان تا 28 هزار و ۵00 تومان رسیده در حالی 

که نرخ مصوب این کاال ۳1 هزار تومان است.
همچنین قیمت هر شانه تخم مرغ که نرخ مصوب 
آن 4۳ هزار تومان است در خرده فروشی بین 41 تا ۳۹ 

هزار تومان است.
تولیدکننــدگان افزایــش تولیــد و عرضــه را دلیــل 
ایــن کاهــش قیمــت عنــوان می کننــد در همیــن زمینــه 
ناصــر نبــی پــور، رئیــس هیــأت مدیــره اتحادیــه مــرغ 
تخم گــذار اســتان تهــران از کاهــش قیمــت تخم مــرغ 

درب مرغــداری خبر داد.
وی با اشــاره به اینکه میانگین قیمت هر کیلوگرم 
تخم مــرغ درب مرغــداری هــم اکنــون ١٧ هــزار و ۵٠٠ 
تومــان اســت، افــزود: قیمــت مصــوب ایــن محصــول ١٨ 

هزار و ٣٠٠ تومان در هر کیلوگرم است.
ایــن فعال بخش خصوصی واردات، افزایش تولید 
و در نتیجــه افزایــش عرضــه را دلیــل کاهــش قیمــت 

تخم مرغ اعالم کرد.
نبی پــور پیش بینــی کــرد با توجه به وضــع تولید نه 
تنها تا پایان سال جاری بلکه سال آینده هم با مشکلی 
در حــوزه تأمیــن تخم مــرغ مواجــه نخواهیــم شــد ضمن 

اینکه با مازاد سنگین روبرو هستیم.
همچنیــن از هفتــه گذشــته دولت توزیــع اینترنتی 
برخــی اقــالم اساســی از جملــه مــرغ و تخم مــرغ را آغاز 
کــرده کــه منجــر بــه افزایــش عرضــه این محصــوالت در 
بازار شــده اســت. براین اساس قیمت مرغ طی ماه های 
گذشــته 4٠ هزار تومان و قیمت هر شــانه تخم مرغ نیز 

۶٠ هزار تومان را رد کرده بود.

مخبر تاکید کرد: اتخاذ 
تدابیر و پیش بینی های الزم 
برای تامین کاالی شب عید 

و ماه رمضان
مدیــرانعامــلفروشــگاه هایزنجیــرهایکشــور،
روزپنجشــنبهبــامعــاوناولرئیــسجمهــوریدیــدارو

گفتوگوکردند.
بــه گــزارش ایســنا، محمــد مخبــر در ایــن جلســه 
بــا اشــاره بــه ضرورت اتخــاذ تدابیــر و راهکارهــای الزم 
بــرای کمــک به بهبود وضع معیشــتی جامعه و با تاکید 
بــر اینکــه مردم نبایــد برای تامین اقالم مــورد نیاز خود 
در ایــام پایانــی ســال دغدغه ای داشــته باشــند، گفت: 
ضرورت دارد که از هم اکنون پیش بینی های الزم برای 
تامیــن نیازهــای شــب عیــد و ماه مبارک رمضــان انجام 

شود.
مخبــر بــا بیان اینکــه فروشــگاه های زنجیره ای که 
برنامه های توســعه ای خود را با فعالیت در کشــورهای 
همســایه تقویــت کننــد، از ســوی دولت مــورد حمایت 
قــرار می گیرنــد، اظهار کرد: ارتباط دو ســویه و مســتمر 
زنجیــره ای  فروشــگاه های  نماینــدگان  و  دولــت  میــان 
می تواند به رفع مشــکالت این فروشــگاه ها کمک کند 
و بــه دولــت نیــز ایــن امــکان را می دهد کــه از ظرفیت 
ایــن فروشــگاه ها بــرای خدمات دهــی هرچه بیشــتر به 

مردم استفاده کند.
معــاون اول رئیــس جمهــوری همچنیــن بــر لــزوم 
و  آنالیــن  فــروش  مجــازی،  فضــای  بســتر  از  اســتفاده 
امکانــات دیجیتــال بــرای ارائــه خدمــات بــه مــردم تاکید 
و اظهــار کــرد: یکــی دیگــر از کارهــای مهمــی کــه باید در 
خصوص آن پیگیری الزم صورت بگیرد، تشکیل شرکت 
خدمات لجستیک است چرا که این موضوع دارای ابعاد 

مهم و مختلفی است لذا نباید از آن غفلت کرد.
زنجیــره ای  فروشــگاه های  عامــل  مدیــران  از  وی 
خواســت بــا تعییــن ســاز و کار مشــخص، از کســب و 
کارهــا و فروشــگاه های کوچــک و ســنتی در محــدوده 
فعالیت خود حمایت کنند و با استفاده از ظرفیت آنها، 

خدمت رسانی به مردم را گسترش دهند.
معــاون اول رئیــس جمهــوری همچنین بــه مدیران 
فروشــگاه های زنجیــره ای پیشــنهاد داد بــا اســتفاده از 
ظرفیت شــبکه بانکی کشــور و ارائه تســهیالت با ســود 
مناســب، امکان خرید با اســتفاده از کارت های اعتباری 
را بــرای مــردم فراهــم کنند به گونه ای که مــردم بتوانند 
اقســاط تســهیالت کارت های اعتباری را بــه صورت بلند 

مدت پرداخت کنند.
فروشــگاه های  عامــل  مدیــران  جلســه  ایــن  در 
زنجیــره ای نیــز ضمــن بیــان دیدگاه هــا و نظــرات خــود، 
پیشــنهاداتی را در راســتای تســهیل عرضه کاال به مردم 
مطرح و بر استفاده از ظرفیت اقتصاد دیجیتال، حذف 
واســطه ها، هوشــمند کــردن امــور بازرســی و نظارتــی، 
حفظ شأن مردم و اصالح نظام توزیع کاال تاکید کردند.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

ادامهازصفحه1

فاصله جدی گام اول بازرگام 
با توزیع هوشمند

نبــودن  پاســخگو  بــه  مربــوط  بعــدی  نارضایتــی 
دست اندرکاران این سامانه در قبال تعهدات خود به مردم 
بودند و مردم می گویند که حتی یک شماره تلفن پیگیری 
بــرای انتقــاد و پیشــنهادات ذکر نشــده اســت و یــا هنگام 
تحویل کاال، بسته در جلوی در ساختمان رها شده است.
نبــود مشــخصات کامل برنج و روغــن نیمه منجمد و 
باال بودن قیمت برنج نسبت به سطح بازار  از دیگر نکات 

مطرح شده در این دیدگاه ها بود.
وقتــی ســری به ثبــت ســفارش تخم مــرغ زدم با این 
نکات مواجه شدم: بسیاری از نارضایتی ها مربوط به تاریخ 
گذشته بودن یا کم بودن زمان انقضای تخم مرغ ها از سه 

تا ۹ روز بود.
یکی از مصرف کنندگان هم معترض بود که سفارش 

را تحویل نگرفته و پیام دریافت کاال، ذکر شده است.
نارضایتــی بعــدی مربــوط بــه مرغ منجمد بــود که در 
صــدر نارضایتی هــا قــرار داشــت. بســیاری از نارضایتی هــا 
مربــوط بــه اختــالف وزن مــرغ ثبت شــده با مــرغ دریافتی 
بــود و عــودت پــول مــازاد که بــا تاخیر  و پیگیری هــای زیاد 
امکان پذیــر اســت. مــورد بعــدی کیفیــت، قیمــت و وزن 
مــرغ بــود کــه اذعان داشــتند کــه در ســطح بــازار ارزانتر و 

باکیفیت تر می توان تهیه کرد.

کبودبودنمرغهاهممشکلبعدی
بودکهذکرشدهبود

از نــگاه مــن نویســنده چند نکته وجــود دارد که الزم 
است مسئوالن وزارت کشاورزی به آن پاسخ دهند:

اول اینکــه چــرا در هــر محصولــی فقــط یــک برند در 
این سامانه عرضه داشته است؟ آیا دیگر برندها مایل به 
ایــن کار نبوده انــد یــا انحصار و رانت وجــود دارد؟ آیا نباید 
ســلیقه مصرف کننده که هدف، تامین رضایت اوســت در 

نظر گرفته شود و تمام سلیقه ها پوشش داده شود؟
چرا در این ســامانه برنج ایرانی عرضه نمی شود؟ آیا 
برنج کار ایرانی مایل نیست برنج خود را به قیمت تعیین 
شده بفروشد و در پی بازارسازی و افزایش قیمت است یا 

واردات چی ها مجال حضور به آنها نداده اند؟
با توجه به گفته های دســت اندرکاران تولید مرغ که 
اذعــان داشــته اند توان تولید مــازاد و حتی صادرات مرغ را 
هم داریم و با رصد بازار و کاهش مرغ گرم حتی زیرقیمت 
مصــوب که نشــان از افزایش تولیــد دارد چرا مرغ منجمد 
ترکیــه ای در ایــن ســامانه توزیــع می شــود و از مــرغ گرم و 

منجمد داخلی استفاده نمی شود؟ 
این شیوه ارائه خدمات، بازی با وقت و اعتماد مردم 

است و ثمره ای جز نارضایتی مردم ندارد.

مادرتخصصــی شــرکت مدیرعامــل
از برخــی دربــاره جهانگــردی و ایرانگــردی
فعالیت هــایایــنشــرکتازجملهســرانجام
ســامانهخانه مســافرها،ایجادســرویس های
بهداشــتیبینراهیوتبلیغگردشگریایران

درروسیهتوضیحداد.
خشــایار نیکزادفــر دربــاره فعالیت هــای 
این شــرکت و نتیجه وعده هایی که مدیر این 
شــرکت در ســال های اخیــر داده در گفت وگو 
بــا مهــر در پاســخ بــه نتیجه تبلیغ گردشــگری 
ایران در روســیه توضیح داد و گفت: متولیان 
گردشــگری در وزارت میراث فرهنگی و وزارت 
خارجــه بــرای لغو روادید به روســیه رفتند اما 
ایــن اتفــاق با شــیوع کرونــا رقم خــورد و فعالً 
ســامانه  اســت.  مانــده  معلــق  موضــوع  ایــن 
لغــو روادیــد روســیه بــرای آن ایجــاد شــده تــا 
آژانس هــا بــا برخــی معیارهــای تعیین شــده، 
ثبت نام کنند و وزارت میراث فرهنگی و اداره 
کل نظــارت و ارزیابــی آنهــا را ارزیابــی کنــد و 
آژانس هــای مــورد وثــوق را تأییــد کنــد و وارد 
سامانه اصلی شود و آژانس ها مسافران خود 
را وارد آن کننــد و بعــد از اینکــه تأیید شــد آن 
را مهر و امضا کرده و به مرز برای لغو روادید 
می فرستیم. قرار بود برای هر مسافر ۳0 دالر 
بگیریــم تــا بــه عنــوان تبلیــغ ایران در روســیه 
هزینــه شــود. روی ایــن موضــوع کار کردیــم و 
متوجه شــدیم که روس ها به آفتاب و اســکی 
در ایران عالقه دارند اما هنوز موضوع اجرایی 
شــدن این ســامانه به ما ابالغ نشــده است تا 
بتوانیم روی آن کار کنیم. لغو روادید روسیه 
آمــاده اجراســت اما کرونــا آن را متوقف کرده 
است برای اجرایی شدن آن سامانه نیز، باید 
فرایندهــا انجــام شــود و وزارتخانه به ما ابالغ 

کند. ما زیرساخت ها را آماده کردیم.
سرانجامسرویسهای

بهداشتیبینراهی
ســرویس های  ســاخت  دربــاره  نیکــزاد 
ســاخت  بــرای  گفــت:  نیــز  بهداشــتی 
ســرویس های بهداشــتی بین راهــی اعتبارات 
مــا در ســال ۹۷ حــدود یــک میلیــارد و ۷00 

میلیون تومان بود که این مبلغ در سال ۹8، 
یک میلیارد و ۹00 میلیون تومان بوده است. 
ایــن اعتبار در ســال ۹۹ بــه 1۵ میلیارد تومان 
رســید کــه در نهایــت هفــت میلیــارد و ۵00 
میلیــون تومــان تخصیــص دادنــد. همچنیــن 
گفتــه شــد کــه در ســال 1400 اعتبارمــان 1۹ 
میلیــارد و 400 میلیــون تومــان اســت کــه 20 
میلیــارد تومــان تخصیــص دادنــد. ایــن میزان 
تومــان  میلیــارد   12 انــدازه  بــه  تنهــا  اعتبــار 
ارزش مالــی دارد. البتــه ایــن افزایــش بودجه 
تخصیصــی از بودجه اعتباری در عمر شــرکت 
ســابقه نداشته اســت. این نشان می دهد که 

سازمان برنامه و بودجه اعتماد کرده است.
وی گفــت: در ســال گذشــته حــدود 21 
واحــد بین راهــی در تهــران، اردبیــل، فــارس و 
کرمــان آمــاده کــرده و بــه ادارات کل میــراث 
 ۵۵0 داده ایــم.  تحویــل  اســتان ها  فرهنگــی 
واحد مکان یابی و بعضاً احیا شــده بود. ۳۵0 
بــود.  مانــده  واحــد  و 200  افتــاده  راه  واحــد 
طبق بررســی های انجام گرفته مشــخص شــد 
مکان یابــی آنهــا بــه درســتی صــورت نگرفته یا 
زیرســاخت الزم را نداشــته اند. ایــن طرح هــا 
هیچ وقــت مشــاوری نداشــت و یــک شــخص 
بــا  اکنــون  مــا  ولــی  مــی داد  انجــام  را  کارهــا 
یــک شــرکت قــرارداد بســتیم و کارشناســان 
بــه اســتان ها اعــزام شــدند تــا موقعیــت ایــن 

واحدهای بین راهی را بررسی کنند.
مدیرعامــل شــرکت مــادر تخصصــی ایرانگــردی 
و جهانگــردی افــزود: بــه عنــوان مثــال در گلــزار 
شــهدای کرمان زائرســرا و سه چشمه بهداشتی 
ایجاد کردیم چرا که اکنون گلزار شهدای کرمان 
به محل مراجعه مردم زیادی تبدیل شده است.
و  تخصیصــی  بودجــه  داد:  ادامــه  وی 
اعتباری ما هنوز کم است. امسال هم همین 
مشــکل را داریــم. از 20 میلیــارد تومــان، 1۵ 
میلیــارد آن اســناد خزانــه ای و تنهــا ۵ میلیارد 
آن پــول نقــد اســت کــه از آن هــم هنــوز یــک 
میلیــارد   1۵ آن  از  ولــی  نگرفتــه  را  ریالــش 
تومــان  میلیــون   200 و  میلیــارد   ۳ تومــان، 
تک تــک  بــه  مــا  مشــاور  کرده ایــم.  هزینــه  را 
اســتان ها رفتــه و گــزارش الزم را ارائــه کــرد. 

مــا هــم بــه اســتان ها نامه نوشــتیم کــه کدام 
ســرویس تکمیــل شــده و کــدام در نیمــه راه 
اســت. درواقــع ما مجری هســتیم و اداره کل 
میراث فرهنگی در اســتان ها بهره بردار است. 
در ســال ۹8 تفویــض اختیــار گرفتیــم و اعالم 
کردیــم کــه ادارات کل بایــد ایــن واحدهــا را 
تحویــل بگیرنــد و بــه بخش خصوصــی واگذار 
کننــد. مــا گفتیــم برخــی از این واحدهــا نیمه 
آن  بــرای  نیــز  ســرمایه گذار  و  هســتند  کاره 
وجــود دارد. اجــازه دهید ایــن واحدهای نیمه 
کاره را بــه اســتان ها واگــذار کنیم که آنها هم 
ایــن مجتمع هــا را بــه ســرمایه گذار متقاضــی 
بدهند بنابراین اردیبهشــت امسال این مجوز 
ادارات کل ســرمایه گذار  اگــر  کــه  را گرفتیــم 
دارنــد و می تواننــد ســرویس های نیمه کاره را 
از شــرکت تحویــل بگیرنــد، ایــن کار را انجــام 
دهنــد. زمانــی کــه ایــن واحدها ســاخته شــد، 
نظارت بر بهره برداری آن با ادارات کل اســت 
و مــا وارد ایــن موضــوع نمی شــویم. بنابرایــن 
تاکنــون حــدود ۳۳ واحــد را تحویــل داده ایم، 

۳۵0 واحد نیز کامل شده اند.
بــرای  را  شــرایطی  داد:  ادامــه  نیکــزاد 
واحدهــای ناقــص گذاشــتیم کــه شــامل ســه 
شــرط می شــود؛ اول آنکــه زمینــی کــه در آن، 
معــارض  شــد،  خواهــد  ســاخته  واحــد  ایــن 
نداشــته باشــد. دوم آنکــه ادارات اعــالم کنند 
آیــا بــرای ســاخت این واحــد، آب و برق وجود 
دارد یــا قابــل تأمیــن اســت؟ آیــا ایــن واحــد 
ادارات  از  مــا  دارد؟  بهره بــرداری  متقاضــی 
می خواهیم که این ســه مورد را تضمین کنند 
تــا ما هم ســریع بتوانیم بــه آنها واگذار کنیم. 
ســال گذشــته 8 واحد را به مناقصه گذاشتیم 
و بــه اداره کل فــارس واگذار شــد. اســتان نیز 
یکی یکــی چــراغ آنها را روشــن کــرد. چون اگر 
همان موقع این چراغ ها روشــن نشود فردای 
آن خســارت می بیند. اینها دارای ده چشــمه 
سرویس بهداشتی و نمازخانه مردانه و زنانه، 

یک یا دو مغازه هستند.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی ایرانگردی 
و جهانگردی گفت: امسال با وجود این اعتبارات 
10 واحــد را کامــل کــرده و تحویــل خواهیــم داد. 

سال گذشته نیز ۷ یا 8 مورد تحویل داده شد.

معطلیسامانهخانه مسافرها
ســامانه  چــرا  اینکــه  بــه  پاســخ  در  وی 
مــا  گفــت:  نیســت  فعــال  مســافرها  خانــه 
و  خانه مســافرها  بــرای  ایــده آل  ســامانه  دو 
تطبیــق استانداردســازی هتل ها داشــتیم. در 
ایــن ســامانه اعــالم کردیــم کــه هیــچ ارزیابــی 
نمی تواند در داخل خانه یک واحد گردشگری 
را ارزیابــی کنــد. بلکــه او بایــد بــه 400 ســوال 
جــواب دهــد، عکــس بگیرد و در ســامانه قرار 
دهد. برای خانه مسافرها نیز چنین سامانه ای 

طراحی شد.
تخصصــی  مــادر  شــرکت  مدیرعامــل 
ایرانگــردی و جهانگــردی گفت: ما ســالی ۳00 
میلیــون تومــان پــول ســرور می دهیــم، وزارت 
میراث فرهنگی به ما می گوید »این پول را به 
ما بدهید تا سرور سایت شما شویم« گفتیم 
»ایــن کار را انجــام می دهیــم، شــما ســرور را 
بدهید«، گفتند »نداریم«. سامانه های ما در 
حوزه تطبیق و خانه مسافرها آماده است ولی 
یک ســال و نیم اســت که معطل مانده ایم. از 
زمانــی کــه کرونا شــیوع پیدا کــرده، خانه های 
کرده انــد  بیشــتر  را  فعالیتشــان  غیرمجــاز 
چــون واحدهــای اقامتــی مجاز اجــازه فعالیت 
نداشــته اند. ســامانه آمــاری مــا آمــاده اســت. 
تــا بــه حــال در اســتان ها بــه صــورت دســتی 
مجوز می دادند و آنالین نشــده اســت. شــاید 
استان ها نمی خواهند این روند شفاف شود.

نیکزاد درباره ســامانه بلیــت الکترونیک 
ایــن  در  پتانســیل  ایــن  گفــت:  نیــز  موزه هــا 
سامانه وجود دارد که صد بلیت در یک ثانیه 
بفروشــد بنابرایــن اگــر ایــن ســرور بــه صورت 
رونــد  کشــور  کل  در  شــود،  قطــع  لحظــه ای 
صــدور بلیــت می خوابــد. مــا 24۳ مکان تحت 
پوشش وزارت میراث فرهنگی داریم که همه 
آنها به ســامانه بلیت الکترونیک وصل شــده 
اســت. اگر ســرور خانه مســافرها در اختیار ما 
نباشــد نمی توانیم کار انجام دهیم چون مثالً 
اگر مشکلی پیش بیاید تا به وزارتخانه اعالم 

کنیم طول می کشد.

تعــاون مرکــزی ســازمان مدیرعامــل
روســتاییازتوزیــعاینترنتــیلبنیــاتتنظیــم

بازاریخبرداد.
کشــاورزی،  جهــاد  وزارت  گــزارش  بــه 
اســماعیل قادری فــر بــا اعالم این خبــر افزود: 
لبنیــات تنظیــم بــازاری بــا حــدود 1۵ درصــد 
تخفیــف زیــر قیمت هــای مصوبــی کــه ســتاد 
تنظیم بازار اعالم کرده از ســوی ســامانه های 

هوشمند اینترنتی عرضه می شود.

تنظیــم  لبنیــات  عرضــه  داد:  ادامــه  وی 
بازاری به صورت اینترنتی از تهران آغاز شــده 
و از هفتــه جــاری نیــز در کالنشــهرهای بزرگ 

توزیع صورت می گیرد.
تعــاون  مرکــزی  ســازمان  مدیرعامــل 
روســتایی افــزود: پنیــر، شــیر، ماســت، کره و 
خامــه بــا تخفیــف بــه دســت مصرف کنندگان 

خواهد رسید.
طرح توزیع اینترنتی اقالم اساسی از 18 

آبان به صورت آزمایشی در سطح شهر تهران 
بــا توزیــع مرغ منجمد و تخم مــرغ آغاز به کار 
کرد و بعد از آن کالنشهرهای دیگر نیز به این 
طرح توزیع هوشمند اضافه شدند. در ابتدای 
آغاز به کار این طرح فقط توزیع مرغ منجمد 
و تخم مرغ صورت می گرفت ولی چندی پیش 
برنــج، شــکر و روغن تنظیم بــازاری نیز به آن 
اضافه شــد. روز پنجشــنبه نیز با اضافه شدن 
لبنیات به این سبد توزیع هوشمند، می توان 

گفت در حال حاضر  شــش کاالی اساســی به 
صــورت اینترنتــی با نــرخ تنظیم بــازاری توزیع 

می شوند.
بنــا بــر گفتــه وزیــر جهــاد کشــاورزی و 
مدیرعامــل ســازمان تعــاون روســتایی، هــدف 
از توزیــع هوشــمند اقــالم حــذف داللی هــای 
غیرضرور و واسطه گری های ناسالم در شبکه 
توزیــع اقــالم ضروری و رســیدن ایــن کاالها با 

قیمت های واقعی به دست مردم است.

بهگفتهنایبرئیساتحادیهسمســاران
وامانتفروشــان،بــااینکــهاجناسنوبســیار
گرانشدهاستاماکاالیدستدومهماین
رونــدرادارد،بــهحــدیکــهتقاضابــرایکاالی
دســتدومهــموجــودنداشــتهوصنــفمااز
خریــدوفروشخودرضایتندارند.بطوریکه
نســبتبهمدتمشــابهسالگذشتهتقاضای
خریــدازسمســاریهابیــن30تــا50درصــد

کاهشراتجربهکردهاست.
هومــن حیدرآقــا در گفت وگــو بــا ایلنــا در 
مــورد وضعیــت واحدهــای صنفی سمســاری و 
امانت فروشی اظهار کرد: بازار برای همه کسبه 
به نوعی راکد اســت.، همه منتظر هســتند که 
اوضاع اقتصادی کشــور به چه ســمتی می رود. 
برجــام تاثیر کمی روی اقتصاد مــا ندارد، دیروز 
دالر ســقف خــود را زد و بــه ۳1 هــزار تومــان 

رســید. همــه صنــوف تحــت تاثیر ایــن موضوع 
هســتند و مســلما خریــد و فــروش بســیار کــم 
می شــود. وی افزود: با اینکه اجناس نو بســیار 
گران شــده اســت اما کاالی دست دوم هم این 
رونــد را دارد، بــه حــدی کــه تقاضــا بــرای کاالی 
دســت دوم هــم وجــود نداشــته و صنــف مــا از 
خریــد و فــروش خود رضایــت ندارند. بطوریکه 
نســبت به مدت مشابه ســال گذشته تقاضای 
خریــد از سمســاری ها بیــن ۳0 تــا ۵0 درصــد 

کاهش را تجربه کرده است.
و  سمســاران  اتحادیــه  رئیــس  نایــب 
امانت فروشــان گفت : در شــرایط فعلی مردم 
تا جایی که بتوانند اجناس دست دوم خود را 
نگه می دارند و سعی می کنند به شکلی از آن 
مراقبت کنند که خراب نشود، اگر هم خراب 
شــد، بــه جای تعویــض آن را  تعمیر می کنند. 

ایــن تصــور اشــتباهی اســت کــه اگــر قیمــت 
اجنــاس نــو گــران شــود، بــازار سمســاری ها و 
امانت فروشــی ها رونق پیدا می کند و به هیچ 

عنوان اینگونه نیست.
وی همچنین اضافه کرد: وسایل برقی و 
وســایل آشــپزخانه همیشــه تقاضای بیشتری 
دارنــد. قیمــت یــک یخچــال ســاید بــای ســاید 
دست دوم در سمساری ها حدود 20 میلیون 
تومــان و قیمــت یک تلویزیون LCD بیشــتر از 
۷ تــا 8 میلیــون تومان اســت. همیــن یخچال 
ســاید بــای ســاید اگر به صــورت نــو خریداری 
تومــان  میلیــون   ۶0 تــا  آن ۵0  قیمــت  شــود 
اســت. مســلما فاصلــه قیمتــی بســیار زیــادی 
دارد و فرد مجبور اســت برای تعویض تا چند 

برابر قیمت کاالیی که می فروشد خرج کند.
و  سمســاران  اتحادیــه  رئیــس  نایــب   

امانت فروشــان اظهــار کــرد: بنابرایــن میــل به 
تعویض کاال وجود ندارد و افراد کاالهای خود 
را نمی فروشند. اگر یک خانواده بخواهد 4 یا 
۵ قلــم کاالی خانــه خــود را تعویــض کند باید 

حدود 80 تا 100 میلیون تومان خرج کند.
میــزان  کاهــش  بــه  اشــاره  بــا  حیدرآقــا 
صنفــی  واحدهــای  ایــن  جــواز  درخواســت 
خاطرنشان ســاخت: متاسفانه در درخواست 
امانت فروشــی  و  سمســاری  جــواز  دریافــت 
ریــزش داریــم و کمتــر بــرای دریافــت مجــوز 
درخواست داده می شود و هر سال هم میزان 
تقاضــای کمتــر می شــود. جوان هــا عالقــه ای 
ندارنــد کــه جــواز سمســاری و امانت فروشــی 
داشته باشند و ترجیح می دهند در این رسته 
جــواز فــروش لــوازم قدیمــی یــا لــوازم خانگی 

داشته باشند.

بــهگفتــهرئیساتحادیــهرســتوراندارهای
دلیــل بــه رســتوراندارها از بســیاری تهــران،
مشــکالتعدیــدهمجبوربــهتعطیلــیواحدهای
رو دیگــر مشــاغل بــه و شــده خــود صنفــی
آوردهانــد.بطوریکــهدر۲تــا3مــاهاخیــرحدود
30درصــدازرســتوراندارهاواحدهــایصنفــی

خودراتعطیلکردهاند.
در  میرابراهیمــی  اصغــر  علــی  ســید 

گفت وگــو بــا ایلنــا در مــورد وضــع رســتوران ها 
کار،  اجــرت  اولیــه،  مــواد  قیمــت  کــرد:  اظهــار 
بیمــه و مالیــات همــه برای رســتوران داران گران 
اســت. رســتوران ها هــم مواد اولیــه را خریداری 
می کننــد، زعفــران از هر کیلو 11 میلیون ۷00 تا 
800 هزار تومان به هر کیلو ۳۷ تا ۳8 میلیون 
تومان رســیده اســت. ما که مرغداری و شالیزار 
نداریــم کــه تحت تاثیر افزایش قیمت این اقالم 

قــرار نگیریــم. بــا وجود این افزایــش قیمت زیاد 
در مــواد غذایــی و مــوارد دیگــری ماننــد بیمــه و 
مالیات همکاران ما در رســتوران ها به مشکالت 

جدی برخورد کرده اند.
بــه  رســتوران دارها  از  بســیاری  افــزود:  وی 
دلیــل ایــن مشــکالت عدیــده مجبــور بــه تعطیلی 
واحدهــای صنفــی خود شــده  و به مشــاغل دیگر 
اخیــر حــدود ۳0  مــاه  تــا ۳  آورده انــد. در 2  رو 

درصــد از رســتوران دارها واحدهــای صنفــی خــود 
را تعطیــل کرده انــد. وقتــی ملک اجاره ای باشــد و 
هزینه هــای اجاره  هم اضافه شــود مجبور به این 

کار می شوند.
رئیس اتحادیه رســتوران دارها گفت: میزان 
تقاضــا هــم در همیــن مــدت زمــان حــدود 20 تــا 
۳0 درصــد هــم کاهــش تقاضــا داشــته ایم. مردم 
در شــمال شــهر اوقــات فراغــت بیشــتری دارند و 

بیشــتر از رســتوران ها اســتفاده می کردند ولی با 
وضعیت فعلی تقاضای عضویت جدید در شمال 
شــهر هــم کاهش زیادی داشــته و می توان گفت 

کاهش در این منطقه بیشتر بوده است.
وی خاطرنشــان کــرد: رســتوران  ها بــه طــور 
کلی وضع خوبی ندارند و عرضه و تقاضا کاهش 
یافته است و بنابراین رستوران دارها با مشکالت 

عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند.

تعطیلی30درصدرستورانهادردوماهاخیر

کاهش30تا50درصدیتقاضادرسمساریها

لبنیاتهمبهاقالمطرحتوزیعاینترنتیاضافهشد

راه اندازیسامانه
خانه مسافرها

معطلماند
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شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
)سهامی خاص( 

 آگهی مزایده عمومی
شماره 70-1400/9 ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی "فروش کلوخه باریت معدن مهدی آباد در دو پارتی 
30 هزار تن )با وزن مخصوص4/2( و 25 هزار تن )با وزن مخصوص4(" را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره ثبت ستاد 1000001028000029 و با جزئیات مندرج 
در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده برای پارتی اول به شماره 1100001028000061 به 
مبلغ 500.000.000 ریال )پانصد میلیون( ریال، برای پارتی دوم به شماره 1100001028000062 
به مبلغ 5.000.000.000 ریال )پنج میلیارد( ریال، برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه 
ساعت 10 صبح مورخ 1400/09/20 و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 
17 مورخ 1400/10/01 و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 
1400/10/11 می باشد. عالقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد و همچنین 
جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره 1456 تماس حاصل نمایند و یا 
به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنا جلسه بازگشایی پاکات صبح روز 

یکشنبه مورخ 1400/10/12 برگزار می گردد. 

 قاچاق شیرخشک نوزاد
به افغانستان

رئیــس انجمن تولیدکنندگان شیرخشــک نوزاد از 
قاچــاق ایــن محصول به کشــور افغانســتان خبــر داد و 

خواستار مدیریت آن شد.
هانــی تحویــل زاده در گفت وگــو بــا خبرگــزاری مهر 
اضافــه کــرد: قاچــاق این محصول به کشــور افغانســتان 
منجر به این شــده که صادرات رســمی این کاال محدود 

شود؛ چرا که قیمت کاالی قاچاق ارزان تر است.
او افــزود: برخــی شیرخشــک را بــه صــورت عمــده 
خریــداری و به کشــور همســایه می برنــد و با قیمت های 

پایین آنجا عرضه می کنند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد تاکید 
کرد: این مسأله در حالی است که برای واردات مواد اولیه 

شیرخشک نوزاد ارز ۴٢٠٠ تومانی تعلق می گیرد.
صنعــت  بــرای  را  رونــد  ایــن  ادامــه  تحویــل زاده، 
شیرخشــک کشــور نگــران کننــده خوانــد و از مســئوالن 
خواســت بر این روند نظارت دقیق و مســتمری داشــته 

باشند و از ادامه آن جلوگیری کنند.

 صادرات سیگار نزدیک
به ۴ برابر شد

جدیدترین آمار منتشــره از ســوی وزارت صنعت، 
افزایــش حــدود  از  تجــارت )صمــت( حاکــی  و  معــدن 
۱۴درصــدی تولیــد ســیگار، کاهــش ۴۶درصــدی بــرآورد 
قاچــاق و حــدود چهــار برابــر شــدن صادرات ســیگار در 

نیمه نخست امسال است.
بــه گــزارش ایســنا، رونــد قاچــاق ســیگار در ســال 
1۳۹۸ کاهشــی بــود، بــه طوری که بــرآورد وزارت صمت 
از میــزان قاچــاق ســیگار نســبت بــه ســال 1۳۹۷ حــدود 
گذشــته  ســال  در  امــا  بــود،  یافتــه  کاهــش  ۳۹درصــد 
بــا مشــکالتی کــه بــه دلیــل تخصیــص نیافتــن ارز بــرای 
واردات مــواد اولیــه در زمینه تولید این محصول ایجاد و 
منجر به توقف تولید در هشــت واحد از 1۵واحد تولید 
محصــوالت دخانــی شــد، قاچــاق ســیگار رو بــه افزایش 
گذاشــت  تــا جایــی کــه در اردیبهشــت 1۳۹۹ برآوردهــا 
از میــزان قاچــاق ســیگار نزدیــک بــه دو برابــر دو ماهــه 
اول ســال 1۳۹۸ بــود امــا از بهمــن ســال گذشــته میزان 
افزایــش قاچــاق تــک رقمــی شــد و در مجمــوع قاچــاق 
ســیگار در ســال 1۳۹۹ نســبت بــه ســال 1۳۹۸ کاهــش 

۳۵.۹درصدی داشته است.
جدیدترین آمار منتشر شده درباره وضعیت تولید 
و قاچــاق ســیگار در ســال 1۴00 نیــز نشــان می دهــد در 
نیمــه اول امســال بیــش از 2۸میلیــارد و ۷00 میلیــون 
نــخ ســیگار تولیــد شــده کــه نســبت بــه تولیــد بیــش از 
2۵میلیــارد نــخ در مــدت مشــابه ســال قبــل، 1۴درصــد 
افزایش داشــته اســت. همچنین اکنون 2۴ واحد تولید 
ســیگار فعــال هســتند کــه نشــان می دهــد دو واحــد به 

تولیدکنندگان اضافه شده است.
در پی این افزایش تولید و با توجه به اینکه میزان 
مصرف شش ماهه سیگار ۳2میلیارد و ۵00میلیون نخ 
بــرآورد شــده و همچنیــن توقــف واردات رســمی ســیگار 
از ســال 1۳۹۷، بــرآورد قاچــاق ســیگار هــم بــا ۴۶درصد 
کاهــش، از هفــت میلیــارد و ۴۵0میلیون نخ ســیگار در 
شش ماهه اول سال قبل به چهار میلیارد و ۵0 میلیون 

نخ سیگار در مدت مشابه امسال رسیده است.

صادرات سیگار 
همچنیــن آمارهــا نشــان می دهــد طــی نیمــه اول 
امســال، صــادرات ســیگار بــا افزایــش 2۸۷درصــدی بــه 
2۷۵میلیون نخ رســیده است. صادرات سیگار در مدت 
مشــابه ســال گذشــته ۷1میلیــون نــخ بوده اســت. البته 
باوجود افزایش چشمگیر، همچنان رقم صادرات ناچیز 

است.

چقدر از تولید و واردات محصوالت 
دخانی به خزانه دولت می رود؟

و  اشــخاص  واریــزی  دربــاره  شــده  منتشــر  آمــار 
شــرکت ها بــرای محصــوالت دخانــی به خزانــه دولت که 
شامل حق انحصار واردات، حق انحصار تولید، توزیع و 
فیش های بین راهی است نیز نشان می دهد که شش 
ماهــه امســال بیش از 1۶۹میلیــارد تومان در این بخش 
به خزانه دولت واریز شــده که نســبت به مبلغ واریزی 
در مدت مشــابه ســال قبل که معادل ۹۷میلیارد تومان 

بوده، ۷۳.۵درصد افزایش داشته است.
مناقشــاتی  همــواره  ســیگار  بــر  مالیــات  موضــوع 
بیــن وزارت بهداشــت و تولیدکنندگان ســیگار به همراه 
داشــته اســت. اخیرا هم رئیس انجمن تولیدکننـــدگان، 
از  دخانــی  محصــوالت  واردکننــدگان  و  صادرکننــدگان 
افزایــش قیمــت ســیگار در ســه ماهه چهارم ســال و در 
پی اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده سیگار و 
در نتیجه آن افزایش قاچاق خبر داده بود، اما جمعیت 
مبــارزه بــا اســتعمال دخانیــات اعــالم کــرده کــه ایــران 

کمترین مالیات را بر محصوالت دخانی دارد.
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افزایش بیش از ۶۰درصدی 
 پرداخت تسهیالت بانکی

به صنعت
جدیدتریــن آمــار منتشــر شــده از ســوی وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت )صمــت( نشــان می دهــد 
که تســهیالت پرداختی بانک ها و موسســات اعتباری 
بــه بخــش صنعــت و معــدن در هفــت ماهــه امســال 
نســبت بــه مــدت مشــابه در ســال گذشــته بیــش از 
۶۷درصد افزایش داشته و این بخش در جایگاه دوم 
بیشــترین دریافت کننده تســهیالت بانکــی قرار دارد، 
امــا همچنــان رقم تســهیالت بــه هدف برنامه ششــم 

توسعه نرسیده است.
بــه گــزارش ایســنا، طبق ایــن آمار در هفــت ماهه 
امســال در مجمــوع بیــش از 1۴۸2هــزار میلیــارد تومان 
تســهیالت از ســوی بانک هــا و موسســات اعتبــاری بــه 
و  معــدن،  مســکن  و  صنعــت  کشــاورزی،  بخش هــای 
ساختمان، بازرگانی، خدمات و سایر بخش های متفرقه 
پرداخت شده که نسبت به تسهیالت ۸۹۹هزار میلیارد 
تومانــی در مــدت مشــابه ســال قبــل ۷۸درصــد افزایش 

داشته است.
در این میان تســهیالت پرداختی به بخش صنعت 
ماهــه  هفــت  در  ۶۷.2درصــدی  افزایــش  بــا  معــدن  و 
امســال، بــه ۴۳۹هــزار و ۷۶0 میلیــارد تومــان رســیده 
اســت. مبلغ این تســهیالت در هفت ماه نخســت ســال 

گذشته 2۶۳هزار میلیارد تومان بوده است.
ســهم تســهیالت پرداختــی بانک هــا و موسســات 
اعتبــاری بــه بخــش صنعــت و معــدن از کل تســهیالت 
و  صنعــت  کشــاورزی،  بخش هــای  بــه  پرداخت شــده 
و  خدمــات  بازرگانــی،  ســاختمان،  و  معــدن،  مســکن 
ســایر بخش های متفرقه در هفت ماهه ســال گذشــته 
2۹.2درصــد بــوده کــه امســال این رقــم بــه 2۹.۷درصد 

رسیده است.
ایــن در حالی اســت کــه طبق قانون برنامه ششــم 
توســعه، بانــک مرکــزی )شــورای پــول و اعتبــار( مکلــف 
اســت سیاســت های پرداخــت تســهیالت بانکــی را بــه 
گونــه ای تنظیــم کنــد کــه ســهم بخــش صنعــت و معدن 
از تســهیالت پرداختــی ســاالنه طی اجــرای قانون برنامه 

حداقل ۴0 درصد باشد.
همچنین تســهیالت پرداختی بانک ها و موسسات 
اعتبــاری بــه بخــش بازرگانــی نیــز در در هفــت ماهــه 
نخســت ســال گذشــته حــدود 1۷1هــزار میلیــارد تومــان 
بوده که ۳0.1درصد افزایش به 22۳هزار و 220میلیارد 

تومان در مدت مشابه سال جاری رسیده است.
با این حال ســهم بخش بازرگانی از کل تســهیالت 
پرداختی به بخش های یاد شده از 1۹.1درصد در هفت 

ماه سال 1۳۹۹ به 1۵.1درصد کاهش یافته است.
پرداختــی  تســهیالت  بیشــترین  میــان  ایــن  در 
خدمــات  بخــش  بــه  اعتبــاری  موسســات  و  بانک هــا 
یافتــه کــه در هفــت ماهــه امســال ســهم  اختصــاص 
۴۳.2 درصــدی از کل تســهیالت پرداختــی را بــه خــود 
1۶0میلیــارد  و  ۶۴1هــزار  معــادل  کــه  داده  اختصــاص 
بــه مــدت مشــابه در ســال  بــوده کــه نســبت  تومــان 

گذشــته، ۸0.۶ درصد افزایش داشته است.
و  معــدن  و  صنعــت  خدمــات،  بخــش  از  بعــد 
بازرگانــی، بــه ترتیــب بخــش کشــاورزی و مســکن ۶.۹ 
بانک هــا  پرداختــی  تســهیالت  کل  از  درصــد   ۵.1 و 
البتــه  کرده انــد.  دریافــت  را  اعتبــاری  موسســات  و 
تســهیالت پرداختــی به دو بخش کشــاورزی و مســکن 
به ترتیب ۶۶.۶  و ۶۷.2 درصد نســبت به هفت ماهه 
ســال گذشــته افزایش داشــته و به 10۳هزار میلیارد و 

۷۵هزار میلیارد تومان رســیده است.
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اتــاق  صنایــع  کمیســیون  نایب رئیــس 
بازرگانــی ایــران اظهار کــرد در پیش فاکتورها 
درج  ســاعت  دو  یــا  یــک  را  قیمــت   اعتبــار 
می کننــد یــا حتــی در برخــی مــواد قیمــت بــه 
دالر یا یورو نوشته می شود. برای مواد اولیه 
یا قیمت یورویی و یا قیمت ریالی بر اســاس 

قیمت روز ارز اعالم می شوند.
بــا  گفت وگــو  در  جبالبــارزی  عبــاس 
صنعــت  وضــع  مــورد  در  ایلنــا  خبرگــزاری 
کشــور اظهــار کرد: با نامشــخص ماندن وضع 
مذاکــرات برجــام، نــرخ ارز یــک جهــش 10 تــا 
12درصــدی را تجربــه کــرد. مهم تریــن مســئله 
یــک بنــگاه تولیــدی برنامه  ریــزی و مشــخص 
بــودن چشــم انداز اســت. باثبــات نبــودن نرخ 
ارز بــه معنــای بی ثباتــی در قیمت هــا اســت. 
وقتــی نــرخ ارز 10 تا 12درصد افزایش می یابد 
ممکــن اســت قیمــت مــواد اولیه حــدود 1۵ تا 
20درصــد هــم افزایــش یابــد. بــا ایــن شــرایط 
کســی نمی توانــد برای بنگاه خــود برنامه ریزی 
کند و بنابراین تولید به خوبی پیش نمی رود.
او افزود: کسانی که بدون قرارداد تولید 
و در بــازار توزیــع می کنند هــم با این بی ثبات 
مشکل دارند ولی می توانند قیمت محصوالت 
امــا بنگاه هایــی کــه  افزایــش دهنــد  خــود را 
متعهد به تولید در قالب یک قرارداد هســتند 
بــا مشــکالت بیشــتری مواجه اند، اگــر قرارداد 
یک ماه پیش بســته شــده باشــد یعنی بنگاه 

بــا قیمت هــای یک ماه پیــش روی این قرارداد 
برنامه ریــزی کــرده اما االن باید قیمت بســیار 
بیشــتری پرداخــت کنــد. بســیاری از بنگاه هــا 
بــا چنــد شــوک ایــن چنینــی از پــا درمی آیند و 
ورشکســت می شــوند. بنابراین دو عامل مهم 
تورم و نوسانات نرخ ارز باعث شده که ثبات 

در صنعت وجود نداشته باشد.
جبالبارزی گفت: بنگاه های اقتصادی به 
روزمرگــی رســیده اند، یعنــی نمی دانند که روز 
بعــد بایــد چــه کننــد. از طرف دیگــر نمی تواند 
قیمــت محصــول خود را دو روز برای مشــتری 
اعتبــار  پیش فاکتورهــا  در  دارد.  نگــه  معتبــر 
قیمــت  را یــک یــا دو ســاعت درج می کننــد یــا 
حتــی در برخــی مــواد قیمــت بــه دالر یــا یــورو 
نوشــته می شــود. بــرای مــواد اولیــه یــا قیمت 
یورویی و یا قیمت ریالی بر اساس قیمت روز 
ارز اعــالم می شــوند. تقریبــا همــه مــواد اولیه 

درگیر این مشکل است.
او افــزود:  دیگــر حتــی در مناقصه ها هم 
اعــالم  ارزی  بــه صــورت  را  دولتی هــا نرخ هــا 
شــرایط  ایــن  در  نمی توانــد  کســی  می کننــد. 
در  کســی  وقتــی  حتــی  کنــد.  برنامه ریــزی 
مناقصه برنده می شود و معادل ریالی قیمت 
اعــالم شــده را دریافــت می کنــد تــا بخواهــد 
لــوازم مــورد نیــاز را تهیــه کنــد، قیمــت دوباره 
در  بی ثباتــی  بنابرایــن  اســت.  کــرده  تغییــر 
قیمت ها بزرگترین مشــکل بنگاه های تولیدی 

اســت که امکان برنامه ریزی را حتی برای یک 
هفته از تولیدکنندگان گرفته است.

اتــاق  صنایــع  کمیســیون  نایب رئیــس 
بازرگانــی ایــران در پاســخ بــه ســوالی دربــاره 
امکان رشــد صنعتی در چنین شــرایطی بیان 
کرد: در اقتصاد تورم زا با نرخ های تورم ۴0 تا 
۵0درصــد و تغییــرات روزانه نــرخ ارز، چگونه 
دهــد؟  رخ  ســرمایه گذاری  رشــد  می توانــد 
ســرمایه گذاری نیاز به طــرح توجیهی دارد که 
نشان دهد چه میزان سرمایه گذاری الزم دارد 
و طی چه مدت چه میزان سود ایجاد خواهد 
شــد. وقتــی همــه ایــن اعــداد بــه طــور روزانه 
تغییــر می کند چگونه می توان ســرمایه گذاری 
شــکل داد؟ مــا نیــاز بــه ســرمایه گذاری داریم 
اگر سرمایه گذاری بین ۷ تا 10درصد رشد کند 
تــازه می توانیم وضع موجود را حفظ کنیم اما 

همین اتفاق هم رخ نمی دهد.
او همچنین با اشاره به مهم ترین موانع 
رشــد صنعت در کشــور تصریح کرد: بی ثباتی 
در قیمت ها، تغییرات شــدید نرخ ارز، فضای 
نامساعد کسب و کار با رتبه 12۸، تحریم که 
واردات را ســخت و صــادرات را بــا مشــکالت 
متفاوتــی روبــه رو می کنــد، مســائل مربوط به 
مالیــات و تامین اجتماعی مهم ترین مســائلی 
هســتند کــه بنگاه هــای تولیــدی را تحت تاثیر 

خود قرار می دهند.
جبالبــارزی در ادامه اضافه کرد: مســلما 

وضــع  در  نیســت.  خــوب  مــا  وضــع صنعــت 
تولیــد  بتوانــد  بایــد  تولیــدی  بنــگاه  مســاعد 
خــود  کار  و  دهــد، کســب  انجــام  موقــع  بــه 
را گســترش دهــد و چشــم انداز آینــده بــرای 
خود مشــخص کند. در بســیاری از کشــورها، 
بنگاه هــای تولیــدی برنامه ریزی ســاالنه انجام 
می دهنــد. در یــک بنــگاه تولیــدی در کشــور 
مــا چنیــن اتفاقــی می توانــد رخ دهــد؟ حتــی 
مصرف کننده هم نمی تواند برای مصرف خود 
چنیــن برنامه ریــزی کنــد. امــکان برنامه ریــزی 
چه از یک خانواده و چه از یک بنگاه تولیدی 

سلب شده است.

به گفته معاون صید و بنادر ماهیگیری 
شــیالت اســتان بوشــهر، طبــق قانــون صیــد 
ترال در کشور ممنوع است اما از آنجایی که 
ســازمان شــیالت امکانــات الزم در برخورد با 
این متخلفان را ندارد شــاهد انجام این نوع 

صید هستیم.
روش  نوعــی  ترالینــگ  یــا  گوفه کشــی 
ماهیگیری است. در این روش تور ماهیگیری 
بزرگی که به شــکل قیف اســت و از دو طرف 
بــه تخته هایــی متصل اســت در دریــا انداخته 
می شــود و این تور به دنبال شــناور در بســتر 
دریا کشــیده می شــود در این روش صید هم 
نــوع ماهیــان از جملــه دلفیــن، ماهیــان ریــز 
و .... در تــور می رونــد. ایــن ماهیــان قابلیــت 
مصــرف انســانی ندارنــد و عمومــا دور ریختــه 
می شــوند. ایــن چنیــن عــالوه بــر برهــم زدن 
اکوسیســتم دریا، معیشــت صیادان دیگر که 
تــور انتظــاری دارند را دشــوار کرده اســت. به 
همیــن دلیل صید ترال از ســوی قــوه قضائیه 
و ســازمان محیط زیســت ممنوع شــده اســت 

چراکه زیست بوم دریایی را برهم می زند.
بهــزاد حیدری در گفت وگــو با خبرگزاری 
ایلنــا، در پاســخ به این پرســش که فیلمی به 
دست ما رسیده است که نشان می دهد این 
نــوع صیــد در 2۶ مایلــی اســکله خورخــان در 
شکل گسترده ای صورت می گیرد و کسی هم 

مانــع آنهــا نمی شــود چــرا بــرای در برخــورد بــا 
آنهــا اقدامــی صورت نمی گیــرد؟ گفت: نیروی 
یــک نهــاد عریــض و طویــل اســت  انتظامــی 
و بــا امکانــات گســترده ای کــه در اختیــار دارد 
نمی توانــد بــا قاچاقچیــان کاال برخــورد کنــد و 

آمار خود را به نصف برساند.
او در ادامــه بــا بیان اینکه قاچاق کاال به 
شــکل ســازمان دهی شــده در کشــور صــورت 
می گیــرد، تصریــح کــرد: ویژگی هــای دریــا بــا 
خشــکی بســیار متفاوت اســت. در خشکی با 
مســتقر کــردن یــک ایســتگاه کنتــرل می توان 
تعــداد قابــل توجهــی از خودروهایــی کــه در 
رفت وآمــد هســتند را کنتــرل کــرد امــا وقتــی 
شناورها از بندر خارج می شوند می توانند در 
هــر جهتی حرکت کننــد؛ از این رو امکان رصد 

و کنترل آنها دشوار است.
ســازمان  امکانــات  مســئول  مقــام  ایــن 
افــزود:  و  کــرد  عنــوان  محــدود  را  شــیالت 
اکنــون در فصــل صیــد میگــو هســتیم. صیــد 
میگــو معمــوال با تور ترال صــورت می گیرد. ما 
می دانیم که با این روش صید انجام می شود 
بــه همیــن دلیل این مســئله را با اســتانداران 
و فرمانــداران شهرســتان های ســاحلی مطــرح 
می کنیــم تــا در نهایــت راهــی بــرای مقابلــه با 

صید خالف برسیم.
کنترلــی  یگان هــای  داد:  ادامــه  حیــدری 

 ســازمان شــیالت به لحــاظ لجســتیکی و نیرو

 ۹۳۶ بوشــهر  اســتان  در  نیســت.  روز  بــه 
کیلومتــر مرز آبی وجــود دارد که در طول این 
نــوار ســاحلی ۸ شهرســتان واقع شــده اســت 
که ارتزاق عموم مردم در این شهرســتان ها از 
دریاســت بنابرایــن کنترل این وســعت با این 

میزان نیرو سخت و دشوار است.
به گفته او در روزهای اخیر یک شناور و 
قایق که صید خالف انجام می داد را دســتگیر 
کردیم. در این قایق ۳00 کیلو میگو به صورت 

خالف صید شده بود.
حیــدری بــا بیــان اینکــه ممنوعیــت صید 
ترال معیشــت صیادان ســنتی را دشوار کرده 
است بیان کرد: امکانات، ابزار و سازوکارهای 
کنترلی ما کافی نیست. از سوی دیگر وقتی با 
این شناورها برخورد می کنیم به ما می گویند 
این افراد شغل ندارند و گرسنه هستند حتی 
گاهی ما را تهدید می کنند که چرا شناورهای 
بــدون هویــت را گرفتیــم. بایــد بــه ایــن نکتــه 
اشــاره کنم که سال گذشــته یکی از همکاران 
ما در جســت و گریخت با یکی از شــناورهای 

بدون هویت جان خود را از دست داد.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول، قایق های 
بدون هویت در همه مناطق ساحلی از جمله 
خوزســتان، بوشــهر، سیســتان و بلوچستان و 
هرمــزگان فعال هســتند. بــا قطعیت می توان 

گفــت در هــر یــک از اســتان ها 2 یــا ۳هــزار 
قایــق بدون هویت فعال انــد. در جزیره خارک 
۹0 قایــق بــدون هویــت و ۴۵ قایــق باهویــت 
واقعیت پذیــر  بایــد  پــس  می کنــد.  فعالیــت 
باشیم و قبول کنیم که سازمان شیالت توان 
ایــن را نــدارد کــه ایــن میــزان صیــد خــالف را 

ساماندهی کند.
معــاون صید و بنادر ماهیگیری شــیالت 
اســتان بوشــهر بــا اشــاره بــه تعــداد نیروهای 
نظــارت در ســازمان شــیالت، افــزود: 2۸ نیرو 
بازنشســتگی  آســتانه  در  آنهــا  بیشــتر  کــه 
کنتــرل  را  آبــی  مــرز  کیلومتــر  هســتند ۹۳۶ 
می کند پس مشــخص اســت که توان نظارت 

ما در سازمان کم است.
آیــا  کــه  پرســش  ایــن  بــه  پاســخ  در  او 
در  خارجــی  صیــادان  ســوی  از  صیــد  شــاهد 
محدوده دریایی شما صورت می گیرد؟ گفت: 
صیــادان خارجی بیشــتر در حوزه سیســتان و 
بلوچســتان و هرمــزگان فعــال هســتند و در 

بنادر بوشهر ورود نکردند.
ایــن مقام مســئول در پایان خاطرنشــان 
کــرد: نظــارت بــر عملکــرد شــناورهای فلــزی و 
کشــتی ها از ســوی ســازمان مرکــزی شــیالت 
صــورت می گیــرد و اگــر شــاهد صیــد از ســوی 
کشــتی  های خارجــی باشــیم آنهــا بایــد ورود 

کنند.

برخــی بــا اســتفاده از امضاهای طالیی، 
فرش هــای تقلبــی یــا غیرایرانــی را بــه  جــای 
فرش های دســتباف تمام ابریشــم روانه اروپا 
می کردنــد کــه بــا حــذف ایــن امضاهــا از ایــن 

سوءاستفاده جلوگیری شد.
در  ایــران  فــرش  ملــی  مرکــز  رئیــس 
گفت وگــو بــا خبرگــزاری ایرنــا در ایــن زمینــه 
فرش هــای  صادرکننــدگان  داد:  توضیــح  
دســتباف تمام ابریشــم به  منظور اســتفاده از 
قانــون معافیــت پرداخــت حقــوق گمرکــی بــه 
میــزان ۸ درصــد ارزش کاال، ملــزم بــه ممهــور 

کــردن اوراق صادراتــی خود به مُهری هســتند 
کــه در اداره گمــرکات اروپا ثبت می شــود و به 

»مهر بروکسل« شهرت دارد.
فرحنــاز رافــع اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه 
احتمــال ارائــه اظهارنامه هــای غیرواقعــی و در 
برخــی مــوارد فرش هــای اظهــار شــده کــه در 
ایــران نبوده یا اصالت ایرانی نداشــته اســت، 
صــدور ایــن گواهی تایید موجــب ایجاد فضای 
امضای طالیی برای برخی کارشناسان و حتی 
رئیــس مرکــز می شــد. رافــع گفــت: در برخــی 
مــوارد حتــی کاال در ایــران وجــود نداشــت و 

اصال مشــخص نبوده که کاال چه هســت، اما 
تاییدیــه یــاد شــده را دریافت می کــرد و چنین 
فــرش  بــازار  بــه  شــدت  سوءاســتفاده هایی 
تمام ابریشــم ایرانــی را در اتحادیه اروپا تحت 

تاثیر منفی خود قرار داد.
رئیــس مرکــز ملــی فــرش تاکیــد کــرد: با 
توجــه بــه اهمیــت موضــوع، پــس از بررســی 
و کارشــناس، بــه  منظــور جلوگیــری از ایجــاد 
هرگونــه شــائبه و حمایــت از هویت و اصالت 
فرش دستباف ایرانی، مقرر شد تایید اصالت 
فرش هــای ابریشــم صادراتــی ابتــدا از ســوی 

کارشناســان رسمی دادگســتری انجام شود و 
سپس مورد تایید این مرکز قرار گیرد.

مطابق آمارها، در ســال 201۹ بیش از یک 
میلیارد دالر فرش دستباف در مبادالت جهانی به 
کشورهای مختلف صادر شد. در این میان ایران 
ســهم ۷.۹ درصــدی از مجمــوع صــادرات فــرش 
دســتباف را بــه خــود اختصــاص داد. از ابتــدای 
امســال تــا پایــان شــهریور، یک میلیــون و ۷00 
هزار متر مربع فرش دســتباف در کشــور تولید 
شــده اســت. این آمار در هم ســنجی با پارسال 

رشدی حدود 10درصدی نشان می دهد.

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت عنــوان 
کــرد کــه برنامه ریزی هــای الزم بــرای آســان 
کــردن رونــد صــادرات محصــوالت کشــاورزی 

در دستور کار است.
بــه گــزارش ایرنــا، ســیدرضا فاطمی امین 
روز جمعــه در مالقــات مردمــی کــه در محــل 
فرمانــداری بروجرد برگزار شــد، افــزود: زمینه 
صادرات محصوالت کشاورزی تسهیل خواهد 
شد و با این اقدام گام هایی در راستای رونق 

تولید برداشته خواهد شد.
او اظهــار کــرد: موضوع آب مســئله همه 
کشــور اســت و در اســتان لرســتان که مخزن 
وجــود  آب  کمبــود  نبایــد مشــکل  اســت  آب 

داشته باشد.
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت تاکیــد 
کــرد: مشــکالت، کمبودهــا و مســائل کشــور 
متعدد اســت باید اولویت بندی شــود و تالش 

می کنیم که مشکالت حل شود.

 فاطمی امین افزود: دولت برای کســانی 
کــه تحــت پوشــش بهزیســتی و کمیتــه امداد 
هستند کمک های خوبی در نظر گرفته است. 
در وزارت صمــت برنامه ریزی هــای الزم بــرای 
ایجــاد اشــتغال انجام شــده اســت و برهمین 
اساس در هر شهرستان ظرفیت های اشتغال 

بررسی خواهد شد.
از  یکــی  بیــکاری  افــزود:  فاطمی امیــن 
مهمترین مســائل کشــور اســت و بســیاری از 
آســیب های اجتماعــی بــا ایجــاد اشــتغال رفع 
می شــود و تــا پایــان ســال یــک برنامــه بــرای 
ایجاد اشــتغال با همکاری نمایندگان مجلس 

شورای اسالمی تدوین می شود.
بروجــردی  شــهروندان  دیــدار  ایــن  در 
بــا وزیــر صنعــت، معــدن  مشــکالت خــود را 
و تجــارت بــه عنــوان نماینــده رییــس جمهــور 

مطرح کردند.
رئیســی،  ســیدابراهیم  آیــت هللا   

رئیس جمهــوری صبــح جمعه بــه همراه برخی 
از وزرا و اعضــای هیــات دولــت در یازدهمیــن 
ســفر اســتانی خود وارد اســتان لرســتان شــد 
و در بــدو ورود بــه فــرودگاه خرم آبــاد مــورد 

استقبال مسئوالن لرستان قرار گرفت.
وزرای جهــاد کشــاورزی، نیــرو، صنعت ، 
معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، ورزش و جوانــان 
و معــاون توســعه روســتایی و مناطــق محروم 
روســای  و  وزرا  معاونــان  برخــی  و  کشــور 
سازمان های مختلف کشوری آیت هللا رئیسی 
همراهــی  اســتانی  ســفر  یازدهمیــن  در  را 

می کنند.
وزرای همــراه بــه عنــوان نماینــده معین 
اســتان  شهرســتان های  بــه  رئیس جمهــوری 
لرســتان ســفر کردنــد که ســفر وزیــر صنعت، 
معــدن و تجــارت به شهرســتان بروجرد انجام 

شده است.

وزیر صمت: روند صادرات محصوالت کشاورزی تسهیل می شود

امضاهای طالیی در صادرات فرش های تمام ابریشم برچیده شد

تایید صید ترال با وجود ممنوعیت آن

نایب رئیس کمیسیون صنایع 
اتاق ایران: اعتبار قیمت ها در 

پیش فاکتورها ساعتی شده است

ادامه از صفحه ۱

باز هم چرخه معیوب 
واردات

صمت پاسخ نمی دهد
امــا در ایــن میــان اینکه در گمرک چــه اتفاقی افتاده، 
پیگیری آن از مســئوالن گمرک ایران نشــان می دهد که با 
تشــخیص تجــاری بــودن کاال از وزارت صمت در این رابطه 
اســتعالم گرفتــه شــده و مکاتباتی از ســوی گمــرک صورت 

گرفته ولی هنوز به پاسخ مشخصی نرسیده است.

گمرک: از نظر ما بدون ثبت سفارش 
هم قابل ترخیص است

معــاون فنــی گمــرک در ایــن بــاره گفــت کــه بــا توجه 
بــه دســتورالعمل مربــوط بــه واردات نامحدود طــال، از نظر 
گمرک ایران این کار مشمول ضوابط خاصی نیست و امکان 
ترخیص حتی بدون ثبت ســفارش را دارد ولی با این حال 
بــه دفعــات از وزارت صمــت در ایــن مورد اســتعالم کرده و 
حتی خواســته ایم با ثبت ســفارش موردی ترخیص شــود و 
گمرک تمام اطالعات مربوط به کاال و صاحب آن را به بانک 
مرکــزی ارائــه داده و ورود بــه کشــور انجــام شــود که هنوز 

تعیین تکلیف نشده است.

گمرک: هزینه انبارداری  ۲۰۰ میلیون 
است نه ۵۰ میلیون

ارونقی این را هم گفت که با توجه به تصاعدی بودن 
هزینه انبارداری، از زمان قبض انبار کاال یعنی از نیمه ماه 
گذشته تاکنون تا مرز 200 میلیون تومان هزینه انبارداری 
این مقدار طال بوده اســت و هر میزان تاخیر دســتگاه های 
مربوطه می تواند به از دست رفتن بیشتر سرمایه صاحب 

کاال منتهی شود.
ایــن ماجــرا نــه تنهــا بــار دیگــر نشــان دهنده چرخــه 
معیــوب و فراینــد ناهماهنــگ دســتگاه های حــوزه تجــارت 
و در نهایــت ســرگردانی مــردم اســت بلکه مصوبــه واردات 
نامحــدود طــال را هــم زیر ســوال می برد که آیا ایــن واردات 
فقط محدود به تجار بود؟ یعنی اگر کســی کارت بازرگانی 
نداشــته باشــد نمی تواند حجمی بیشــتر با خود طال بیاورد 
و بــه عنــوان ســرمایه وارد کشــور کنــد و در این بیــن ناچار 
به پرداخت هزینه ســنگین و برخورد با درخواســت عجیب 

دالالن و واسطه های حوزه تجارت شود؟!
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معاون آبفای وزیر نیرو: 
امکان حل مشکالت 

بخش آب با اجرای اسناد 
باالدستی وجود دارد

معــاونآبوآبفایوزیرنیروبایادآوریضرورت
کــه گفــت موجــود، فرصتهــای و تهدیدهــا تحلیــل
خوشبختانهاسنادباالدستیخوبیوجوددارندکهاگر
بهخوبیاجراشــدهوموردتوجهقرارگیرند،بســیاری

ازمشکالتدربخشآبمرتفعخواهدشد.
بــه  گزارش وزارت نیرو، محمد جوانبخت در پنجاه 
و ششــمین گردهمایــی مدیــران ارشــد آب کشــور کــه با 
حضــور معاونــان، روســای حوضه هــای آبریــز، تعــدادی 
عامــل شــرکت های  مدیــران  و  ســتادی  مدیــران کل  از 
تابعــه برگــزار شــد، ضمن اشــاره بــه وجود ســاختارهای 
انســانی  نیــروی  و  اجرایــی  نظارتــی،  سیاســت گذاری، 
متخصــص در بخــش آب، مهم تریــن ضعــف موجــود را 
فقــدان اقتــدار بــرای حل و فصل مشــکالت توصیف کرد 
و افزود: واقعیت این اســت که انباشــت مشــکالت این 

اقتدار را خدشه دار کرده است.
وی همچنین از ضعف قوانین در صیانت از منابع 
آبــی، قوانیــن بازدارنــده، بــی توجهــی بــه ارزش واقعــی 
آب و نبــود بانــک جامــع اطالعاتــی بــه عنــوان مهم ترین 

چالش های این بخش یاد کرد.
وی ضمن تاکید بر اجرای دستورالعمل ها، بازنگری 
قراردادهــای اکیپ هــای گشــت و بازرســی، ســاماندهی 
رودخانه هــا، کــم آبــی و تغییــرات اقلیمــی بــه طرح های 
ویژه عمرانی هم پرداخت و از شناســایی این طرح ها با 
جلسات متعدد خبر داد. معاون آب و آبفای وزیر نیرو، 
یکی از وظایف مدیران عامل آب منطقه ای اســتان ها را 
ایجــاد ســاز و کار مناســب مدیریتی و راهبــری ویژه این 
پروژه ها عنوان کرد و افزود: این پروژه ها بایستی تا سه 
سال آینده به اتمام برسند  و برخی هم در مراحل پایان 

عملیات اجرایی قرار گیرند.
وی بــا مــرور اهمیت ســرمایه انســانی خاطرنشــان 
کــرد: بخــش آب کشــور دارای ســرمایه نیــروی انســانی 
توانمندی در ســطح کشــور اســت که باید رفتار مدیران 
به گونه ای باشــد تا انگیزه های آنان را برای کار و تالش 
افزایــش دهــد.  شــایان ذکر اســت، در این جلســه پس 
از ارایه گزارش های مختلف از ســوی معاونان و مدیران 
ســتادی، مدیران عامل شــرکت کننــده در گردهمایی به 

بیان دیدگاه های خود پرداختند.

مالیات در کمین خریداران و 
فروشندگان ارز

ســازمانامــورمالیاتــیاعــالمکــردکــهبــهاطــالع
کلیــهخریــدارانوفروشــندگانارزمیرســاندکهطبق
ارز فــروش و خریــد مســتقیم، مالیاتهــای قانــون
مشــمولمالیــاتبــودهوکلیــهاشــخاصفعــالدراین
بخــشمکلــفبــهثبــتنــاموپرداخــتمالیــاتتعیین

شدههستند.
به گزارش ایســنا، ســازمان امور مالیاتی کشــور در 
اطالعیــه ای اعالم کرد: در راســتای اجرای مقررات  ماده 
1۶۳ قانــون مالیات های مســتقیم، بــا اعالم بانک مرکزی 
نســبت بــه برقراری مالیات علی الحســاب بــه میزان 10 
درصد از فروش ارز آنها اقدام می کند. اشخاص مذکور 
مکلف انــد بــا مراجعــه بــه درگاه الکترونیکی ســازمان به 
نشــانی www.tax.gov.ir نســبت بــه ثبــت نــام اقــدام 
کننــد. در صــورت ثبــت نــام نکــردن به موقــع و پرداخت 
مالیــات در نظــام مالیاتــی، عــالوه بــر شــمول مالیــات و 
جرائــم غیــر قابل بخشــش که از طریــق عملیات اجرایی 
وصول خواهد شد، مشمول مجازات های مقرر در ماده 
2۷۴ قانون مالیات های مســتقیم از جمله مجازات های 

درجه شش محکوم خواهند شد.

خاندوزی: شایستگی مدیران 
وزارت اقتصاد قبل از 

انتصاب در »کانون ارزیابی« 
بررسی می شود

وزیــراقتصــادگفتکهشایســتگیمدیــرانجدید
بانکهــایدولتــیووزارتاقتصــاد،قبلازانتصابدر

»کانونارزیابی«بررسیمیشود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی وزارت امــور اقتصــادی 
و دارایــی ایــران )شــادا(،  احســان خانــدوزی در حاشــیه 
بازدیــد از کانــون ارزیابــی مدیــران وزارت اقتصــاد اظهــار 
کــرد: یکــی از اهــداف درون ســازمانی وزارت اقتصــاد، 
افزایش کیفیت عملکرد مدیران انتصابی در بخش های 
مختلــف بانکــی، بیمــه ای و شــرکت های دولتــی، هــم به 
لحاظ شــاخص های تخصصــی و توانمندی های مدیریتی 

و هم شاخص های مد نظر دولت سیزدهم است.
خانــدوزی یکــی از روش هــای بســیار رایــج در ایــن 
مدیــران  ارزیابــی  کانون هــای  از  اســتفاده  را  خصــوص 
عنــوان کــرد کــه پیــش از مرحلــه انتصــاب، نســبت بــه 
شناســایی نقــاط قــوت و ضعف مدیران، اقــدام و بر این 

اساس رتبه بندی انجام می شود.
کاندیدا هــای  تناســب  اقتصــاد،  وزیــر  گفتــه  بــه 
شایســتگی ها  و  جایگاه هــا  بــا  مدیریتــی  پســت های 
ســنجیده می شــود و مالحظــات و مراقبت هایــی که باید 
از ابتــدای مســئولیت در آن حــوزه، مــد نظــر قــرار بگیرد 

به عمل می آید.
وزیــر اقتصــاد بــا مــرور اقــدام کانون هــای ارزیابــی 
بــرای رتبــه بنــدی پیشــنهادی گزینه هــای مناســب بــرای 
مسئولیت های مد نظر شرکت های مختلف عنوان کرد: 
الــزام کــرده ام حتمــا نتایــج ارزیابی هــای ایــن کانــون در 
پرونــده انتصابــات افــراد درج شــود تــا بــه طــور مســتمر 
بتوانیــم عملکــرد مدیران را بــا آنچه کانون هــای ارزیابی 
پیش از شروع مسئولیت آن فرد تشخیص داده بودند، 

مقایسه کرده و انطباق بدهیم.

اخبـــــــــــــــــار

وزارتنیرودرراستایتکلیفمقرردربند
)د(تبصــره)۱۵(قانــونبودجــهســال۱۴۰۰وبه
منظــورتســریعدراصــالحالگــویمصــرفبــرق،
پیشــنهادصــدورمجــوزبــرایخریــدکنتورهــای

هوشمندبرقرابهدولتارایهکردهاست.
بــه گــزارش وزارت نیرو )پاون(، پیاده ســازی 
سیستم های اندازه گیری هوشمند نخستین قدم 
بــرای حرکــت بــه ســمت شــبکه هوشــمند اســت. 
شــبکه هوشــمند، شــبکه ای اســت که بــه صورت 

خــودکار بــر خــود نظــارت و در خود تعــادل ایجاد 
می کند و با هرگونه منبع انرژی شــامل گاز، آب، 
حرارت و برق ســازگار بوده و انرژی را با کمترین 
دخالت انسان به مصرف کننده تحویل می دهد.

بــه  توجــه  بــا  نیــرو  وزارت  راســتا،  ایــن  در 
ضــرورت تســریع و اهمیت مدیریــت مصرف برق 
و نیــز تکلیــف مقرر در بند )د( تبصره )1۵( قانون 
بودجه ســال 1۴00 کل کشــور که بر اســاس آن، 
را  دولــت  اســالمی  شــورای  مجلــس  نماینــدگان 

مکلــف به نصب شمارشــگر کنتور های هوشــمند 
خریــد  بــرای  مجــوز  صــدور  پیشــنهاد  کرده انــد، 
کنتور هــای هوشــمند بــرق از طریــق شــرکت های 
زیرمجموعــه ایــن وزارتخانــه بــا قیمــت و شــرایط 
تعییــن شــده را جهــت ســیر مراحــل بررســی و 

تصویب، به دولت ارایه کرده است.
بــه موجــب ایــن پیشــنهاد، قیمــت خرید هر 
کارگروهــی  ســوی  از  هوشــمند  کنتــور  دســتگاه 
و  نیــرو  وزارتخانه هــای  نماینــدگان  از  متشــکل 

صنعــت، معــدن و تجــارت در چارچــوب مقــررات 
حاکم تعیین می شود.

طریــق  از  موصــوف  کنتور هــای  همچنیــن 
ســازندگان داخلــی و تأمیــن کننــدگان ذی صــالح، 
بــا همــکاری وزارتخانه هــای مذکــور و پــس از اخذ 
مجوز هــای الزم تأمیــن می شــود. گفتنــی اســت، 
پیشــنهاد یاد شــده هم اکنون در کمیســیون امور 
زیربنایی، صنعت و محیط زیســت دولت مراحل 

بررسی و تصمیم گیری را سپری می کند.

درحالــیکــهمعــاونمســکنوزارتراهو
هــزار ۳۶۰ تســهیالت از اســتفاده شهرســازی
میلیــاردتومانــیجهــشتولیدمســکنراتورمزا
نمــیدانــد،رئیــسکمیســیوناصــل۹۰مجلس
تورمــی را مالــیســاختمســکن تأمیــن روش

عنوانکرد.
بــه گــزارش مهــر، ایــن روزهــا وزارت راه و 
شهرســازی به شــدت پیگیر اجرای شعار مسکنی 
دولــت ســیزدهم مبنــی بــر ســاخت ســاالنه یــک 
میلیون مســکن تحت عنوان نهضت ملی مسکن 

و ذیل قانون جهش تولید مسکن است.
طرحی که اخیراً سید احسان خاندوزی وزیر 
اقتصــاد در نامــه ای بــه رئیــس جمهــوری، روش 
فعلــی تأمیــن مالــی آن را کــه از محــل تســهیالت 
۳۶0 هــزار میلیــارد تومانــی بانک هاســت، تورم زا 

دانسته بود.
ایــن در حالی اســت که محمــود محمودزاده 
و  راه  وزارت  ســاختمان  و  مســکن  معــاون 
شهرسازی در نشستی خبری در مهر ماه امسال 
در پاســخ به پرسشــی گفت: با توجه به اینکه در 
نهضت ملی مسکن بر خالف مسکن مهر، از خط 
اعتباری استفاده نمی شود، تورم زا نیست؛ چون 

از تسهیالت بانک های عامل استفاده می شود.
سهم۴۰درصدیمسکنازسبد

هزینهخانوار
برخی کارشناســان اقتصاد مسکن معتقدند 
تــرک فعل هــای متعــدد و غفلــت از بــازار مســکن 
در ســال های اخیــر خصوصــاً در زمینــه ممانعــت 
وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم از حمایت از 
ســمت عرضه و تولید مســکن و تأکیــد بر تقویت 
سمت تقاضا، وضعیت نابسامانی را در بازار این 

کاالی حیاتی به وجود آورده است.
قــدری  بــه  بــازار،  ایــن  در  گرانــی  ســونامی 
یــک  تهیــه  هزینــه  کــه  کــرده  حــاد  را  وضعیــت 
ســرپناه ســاده، سهمی حدود ۴0 درصدی از سبد 
هزینه هــای خانــوار را بــه خــود اختصــاص داده 

است.

از  یکــی  تــا  شــد  باعــث  بحــران  ایــن  بــروز 
در  رئیســی  االســالم  حجــت  مهــم  وعده هــای 
انتخابات ریاســت جمهوری، ســر و ســامان دادن 
بــه بــازار مســکن و ســاخت ســاالنه یــک میلیــون 

مسکن برای شهروندان باشد.

جهشتولیدمسکن؛قانونی
مترقیامانیازمنددقتبیشتر

قوهمجریه
بــا  و  درســتی  بــه  وعــده،  ایــن  تحقــق  لــذا 
اولویــت ســنجی دقیــق و منطقــی، بالفاصله بعد 
از آغــاز بــه کار دولــت ســیزدهم مــورد توجه ویژه 
دولــت و مجلــس شــورای اســالمی قــرار گرفتــه و 
در نهایــت قانــون جهش تولید مســکن، در تاریخ 
2۴ شــهریورماه ســال جــاری بــه رئیــس جمهوری 

ابالغ شد.
قانونی مترقی و ضروری که بی شک، تدوین 
و تصویب آن، یکی از مهمترین اقدامات مجلس 
یازدهــم تــا بدیــن جــا بــوده اســت. قانــون مذکور 
اگرچــه نقــاط قــوت فراوانــی را دارد امــا از همــان 
روزهــای اولیــه ابــالغ بــه دولــت، برخــی مــواد آن 
مورد انتقاد گروهی از کارشناسان بوده و نواقص 
و ایراداتی نســبت به آن مطرح شــده است. یکی 
از مهمتریــن ایــرادات مطرح شــده نســبت به این 
قانــون، شــیوه غیرعلمــی و تــورم زای تأمیــن مالی 

ارائه شده در مفاد آن است.

ورودرئیسکمیسیوناصل
نودبهماجرایتورمزابودن
تسهیالت۳۶۰هزارمیلیارد

تومانی
ایــن انتقــادات کــه ابتــدا از ســوی گروهی از 
اقتصاددانان مطرح شده بود به تدریج به سطح 
مســئوالن نیز گســترش یافته و در روزهای اخیر 
حجت االســالم حســن شــجاعی رئیس کمیسیون 
اصــل ۹0 مجلــس شــورای اســالمی بــه موضــوع 

ورود کــرده و ضمــن تأیید ضرورت ورود دولت به 
بازار مســکن و ســاماندهی آن، نســبت به تورم زا 
بــودن روش تأمیــن مالــی قانــون جهــش تولیــد 
مســکن تذکــر داد. رئیــس کمیســیون اصــل نــود 
مجلــس طی توییتی که در صفحه شــخصی خود 

منتشر کرده است نوشت:

اماماجراچیست؟
طبــق مــاده ۴ قانــون جهــش تولیــد مســکن 
بانک ها و مؤسســات اعتباری غیر بانکی مکلفند 
حداقــل 20 درصــد از تســهیالت پرداختــی نظــام 
بانکی در هر ســال را با نرخ ســود مصوب شورای 
پــول و اعتبار به بخش مســکن اختصاص دهند، 
از  قانــون  اجــرای  اول  کــه در ســال  بــه صورتــی 
حداقــل ۳۶0 هزار میلیارد تومان تســهیالت برای 
واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشــد و برای 
ســال های آینــده نیــز حداقــل منابــع تســهیالتی 
مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ 

تورم ساالنه افزایش یابد.
همانطــور کــه مشــاهده می شــود، بــا اجرای 
پرداختــی  تســهیالت  از  درصــد   20 فــوق،  مــاده 
ســاالنه ی بانک ها در قالب تســهیالت بلند مدتِ 
20 ســاله بــه بخــش ســاخت مســکن اختصــاص 
خواهد یافت. موضوعی که مختص به یک ســال 
و دو ســال نبــوده و تــا زمــان بقــای ایــن قانــون و 
اصالح نشدن آن برای دولت و بانک ها الزم االجرا 

خواهد بود.
منتقــدان ایــن طــرح معتقدنــد این شــیوه ی 
دســتوری تســهیالت دهی، بانک هــا را بــر ســر دو 
تبعاتــی  کــه  قــرار خواهــد داد  راهــی خطرناکــی 
همچــون تورم هــای افسارگســیخته و یــا رکــود در 
بخش هــای مختلف اقتصادی را به همراه خواهد 

داشت.
برخیاستداللمنتقدانبهاینشرحاست:

 تورمزاستیارکودآور؟
تولیــد مســکن،  بــر اســاس قانــون جهــش 
تســهیالت در نظر گرفته شــده برای اجرای آن به 

شــکل بلندمدت و 20 ســاله اســت. این در حالی 
اســت که طبق گزارش های منتشــر شده از سوی 
بانــک مرکــزی، در ســال گذشــته تنها حــدود ۵.۵ 
درصــد تســهیالت بانک ها بــه بخش های مختلف 
مســکن و ســاختمان )ایجاد، سرمایه در گردش و 

…( اعطا شده است.
نکتــه حائــز اهمیــت در خصوص تســهیالت 
اعطایــی بــه بخــش مســکن این اســت کــه عموماً 
تســهیالتی که به بخش خرید مســکن اختصاص 
بــوده و تســهیالت  بلندمــدت  بــه صــورت  یابــد، 
اعطایــی بــه بخش هــای دیگــر همچــون تعمیــر، 
ســرمایه در گــردش و … بــه صــورت کوتــاه مــدت 

است.
صرفاًیکدرصدکلوامهای

بانکیسالگذشتهبرایخرید
مسکنبود

در ســال ۹۹ تنها 1.1 درصد کل تســهیالت 
بلنــد مــدت  بــه صــورت وام  پرداختــی بانک هــا 
بــه بخــش خریــد مســکن اعطــا شــده اســت. در 
چنیــن شــرایطی، مــاده ۴ قانــون جهــش تولیــد 
مســکن، بانک هــا را موظــف کرده اســت تــا آنها 
با تقریباً 20 برابر کردن تســهیالت اعطاییِ بلند 
مــدتِ بخــش مســکن، این عدد را بــه 20 درصد 

افزایش دهند!
در موقعیتی که بانک ها در آن قرار خواهند 
گرفــت بی تردیــد بــا بحــران کمبــود منابــع مواجــه 
شــده و مجبور به تصمیماتی خواهند شــد که در 
نهایــت منجــر بــه افزایــش تورم و یا رکود شــده و 

دود آن به چشم شهروندان خواهد رفت.
بــا اجــرای روش تأمیــن مالی در نظــر گرفته 
شده در قانون جهش تولید مسکن، در سال های 
نه چندان دور، حدود ۵0 درصد مانده تسهیالت 
پرداختی بانک ها به بخش مســکن که تســهیالت 
بلند مدت نیز هســتند، اختصاص خواهد یافت. 
این در حالی است که حتی با فرض صفر در نظر 
گرفتــن مانده فعلی تســهیالت بخش مســکن به 

این وضعیت خواهیم رسید!

بانکهازیربارپرداختوام۳۶۰ 
هزارمیلیاردتومانیمیروند؟

در چنیــن حالتــی بانک هــا یــا بایــد از اجرای 
قانــون ســرباز بزنند یا چنانچــه قصد اجرای آن را 
داشته باشند برای تأمین منابع مورد نیاز، مجبور 
بــه کاهــش تســهیالت پرداختــی بــه بخش هــای 
انبســاطی  سیاســت  اتخــاذ  یــا  و  اقتصــاد  دیگــر 
و درخواســت اضافــه برداشــت از بانــک مرکــزی 

خواهند شد.
چنانچــه بانک ها راهــکار اول، یعنی کاهش 
تســهیالت پرداختی به دیگر بخش های اقتصادی 
را در دســتورکار خــود قــرار دهنــد، بی تردیــد ایــن 
بخش های اقتصادی با مشکل کمبود منابع مالی 
و ســرمایه در گــردش مواجــه شــده و دچــار رکود 

خواهند شد.
یعنــی  دوم  رویکــرد  اتخــاذ  صــورت  در 
مرکــزی،  بانــک  از  برداشــت  اضافــه  درخواســت 
وضعیت بســیار بحرانی تر خواهد شــد زیرا انجام 
ایــن کار، منجــر به افزایش نقدینگی و به تبع آن 

تورم های افسار گسیخته خواهد بود.
کــه رشــد حــدود ۴1  اســت  ایــن در حالــی 
درصــدی حجــم نقدینگی کشــور در ســال ۹۹ و یا 
شکستن رکورد تورم در ۷۵ سال گذشته کشور و 
ثبت تورم باالی ۵0 درصد در فروردین ماه ســال 
جاری، به خوبی گواه شرایط حساس و نابسامان 
نظــام پولــی و مالی کشــور اســت. حــال در چنین 
شــرایطی، چنانچــه بانک هــا قصد داشــته باشــند 
منابــع مالــی موردنیــاز بــرای تســهیالت ســاخت 
مســکن را از طریق سیاســت های انبساطی پولی 
تأمیــن کننــد، تورم های افسارگســیخته و کاهش 
بیش از پیش قدرت خرید مردم، قابل پیش بینی 

خواهد بود.

رشد۴۰۰هزارمیلیاردتومانی
نقدینگیورشد۱۰درصدیتورم

درانتظارآیندهاقتصادایران
کارشناســان اقتصادی معتقدند در صورتی 
بانــک  از  برداشــت  اضافــه  قصــد  بانک هــا  کــه 
مرکــزی را داشــته باشــند، بــه طــور تقریبــی در 
حــدود ۴00 هــزار میلیــارد تومــان بــه نقدینگــی 
کشــور اضافه خواهد شــد که با حجم نقدینگی 
موجود، رشــد 10 درصدی را عالوه بر روند رشــد 
قبلــی ایجــاد خواهــد کــرد کــه بــا فــرض رابطــه 
مقــداری پــول، در بلندمــدت تــورم را حداقل 10 

درصد بیشــتر خواهد کرد.
بــه گفتــه اقتصاددانــان، اضافــه شــدن ایــن 
حجــم از تســهیالت غیــر نقــد شــونده در شــرایط 
فعلــی پولی، کنترل رشــد ترازنامــه و مهار تورم را 
غیر ممکن خواهد کرد و ممکن است کشور را به 
نقطــه بی بازگشــت گسســتگی پولــی و در برخی 

سناریوها ابرتورم برساند.

تذکررئیسکمیسیوناصل۹۰ 
مجلسبهجابود

نظــر  بــه  شــده  مطــرح  نــکات  بــه  باتوجــه 
می رســد تذکر رئیس کمیسیون اصل ۹0 مجلس 
شــورای اســالمی بی دلیــل نبــوده و روش تأمیــن 
مالــی در نظــر گرفتــه شــده بــرای اجــرای قانــون 
جهــش تولیــد مســکن نیازمنــد اصــالح اساســی 
اســت. در پایــان الزم بــه ذکــر اســت کــه تذکرات 
و انتقــادات مطرح شــده هرگز بــه معنای متوقف 
ســاختن و یــا اجرایــی نشــدن ایده ی ســاخت یک 
میلیــون مســکن در ســال نبــوده و مطالب مطرح 
شــده از ســوی منتقــدان، صرفــاً در جهت کاهش 

هزینه های احتمالی جانبی است.

معــاوندیپلماســیاقتصــادیوزیــرخارجــهاز
آزادســازیمطالبــاتایــرانازیکــیازکشــورهادر
آینــدهنزدیــکخبــردادوگفــتکــهاخیــرانیز۳.۵ 

میلیارددالرازاینمطالباتآزادشد.
دربــاره  مهــدی  صفــری  تســنیم،  گــزارش  بــه 
دســتاورد های اقتصــادی وزارت خارجــه در دوره صــد 
روزه دولــت ســیزدهم افــزود: میــزان صــادرات ما به 
تاجیکستان در دو ماه گذشته از ۶0 میلیون دالر به 

180 میلیون دالر رسیده است.
وی اضافــه کــرد: در دو ماهــی کــه از آغــاز بــه 

کار معاونــت دیپلماســی اقتصــادی در وزارت خارجه 
می گــذرد بیشــترین تــالش مــان را بــر فعــال کــردن 
و  همســایه  کشــور های  بــا  ارتباطــی  کریدور هــای 
افزایــش صــادرات بــه ایــن کشــور ها بــه ویــژه صدور 

خدمات مهندسی متمرکز کردیم.
صفــری گفــت: یکــی از حوزه هــای بســیار مهــم 
آســیای مرکــزی اســت کــه روابــط تجــاری مــا بــا ایــن 
منطقــه بســیار افــت کــرده و ارتباطــات مــان بــا آنان 
بســیار ضعیــف شــده بــود، امــا در ایــن دو مــاه رقــم 
صادراتی ما به کشور های این منطقه به میزان قابل 

توجهی افزایش یافت.
وی افــزود: در تاجیکســتان عــالوه بــر افزایــش 
میــزان صــادرات از ۶0 میلیــون دالر بــه 180 میلیــون 
دالر در دو مــاه اخیــر، اجــرای طــرح ۳۵0 میلیــون 
دالری نیــز در دســتور کار قــرار دارد. معــاون وزیــر 
امــور خارجــه گفــت: در ایــن مــدت تــالش کردیم که 
کریدور هــای ایــن کشــور ها بــه بندرعبــاس و چابهــار 
متصــل شــود و بــه ایــن منظــور بــا وزرای ترابــری و 
تجارت این کشــور ها کمیســیون های مشترک برگزار 
کردیــم و از ایــن بنــادر مــا نیــز دیــدن کردند تــا از آن 

جا برای ذخیره کردن کاال های شان استفاده کنند.
وی افــزود: مشــکالت مربــوط بــه جمهوری های 
ارمنستان و آذربایجان نیز مربوط به کریدور بود که 
رفع شــد و مســیر هر دو کشــور روان اســت و مسیر 
خــزر نیــز بــه عنــوان جایگزین ســوم نیز روان شــد و 
صدور کاالی های ما به ویژه صدور خدمات مهندسی 

به شمال از این طریق افزایش یافته است.
صفــری همچنین دربــاره افزایش تبادل تجاری 
ایران و عراق گفت: دو کشور 12 نقطه مرزی دارند و 
تالش ما این بود که با رفع موانع در این نقاط مرزی 

میــزان صــادرات و تبــادل تجاری خــود را از ۳0 تا ۵0 
درصد افزایش دهیم.

ایــن اســت کــه میــزان  مــا  افــزود: هــدف  وی 
صــادرات کاال هــای مــان را بــه کشــور های منطقه در 
دوره چهار ساله دولت سیزدهم به دو برابر افزایش 
دهیــم کــه ایــن هــدف تــا دو ســال و نیــم آینــده نیــز 
قابل تحقق اســت. معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر 
خارجه همچنین از آزادسازی مطالبات ایران از یکی 
از کشــورها در آینــده نزدیک خبــر داد و گفت: اخیرا 

نیز ۳.۵ میلیارد دالر از این مطالبات آزاد شــد.

بانــکآمریکاییجیپیمورگانپیشبینی
کرداوضاعبرایاقتصادجهانیدرسالمیالدی
آیندهبهسمتبهبودپیشمیرودومصرفدر

سالهایپیشروقویخواهدماند.
به گزارش ایسنا، استراتژیستهای بانک جی 
پی مورگان در گزارشــی نوشــتند: ســال آینده می 
توانــد زمینــه را بــرای فضــای اقتصــادی پرجنــب و 
جــوش پــی ریــزی کنــد و کووید از یــک پاندمی به 

یک بیماری محلی تبدیل شود.
به گفته استراتژیســتهای این بانک ســرمایه گذاری 

آمریکایی، در بحبوحه شــرایط کامــال مطلوب بازار 
کار و ظرفیت استقراض بیشتر، مصرف در سالهای 

آینده احتماال قوی خواهد بود.
اقتصــاد پرجنــب و جوش به معنای تقاضای 
قــوی بــرای نفــت اســت و حتــی جــی پی مــورگان 
هفتــه پیــش اعــالم کــرد قیمــت نفــت بــه دلیــل 
ظرفیــت محــدود اوپــک بــرای افزایــش تولید، می 
بــه 1۵0 دالر و در ســال  توانــد در ســال 2022 

202۳ به 1۵0 دالر صعود کند.
کاپــالن،  بــرام  و  کوالنوویــچ  مارکــو 

استراتژیســتهای جــی پــی مــورگان در یادداشــت 
اخیرشــان نوشــتند: واریانت اُمیکرون که طی دو 
هفته گذشــته بازارها را به وحشت انداخت، می 
تواند آغاز پایان پاندمی باشد. اگر شدت بیماری 
زایی و مرگ و میر ناشی از اُمیکرون کمتر باشد، 
بخشــی از الگــوی تاریخــی تحول ویــروس خواهد 
بــود. ایــن امــر بــرای بازارهــای پرریســک مثبــت 
خواهد بود زیرا نشان می دهد که پایان پاندمی 

نزدیک است.
بر اســاس گزارش اویل پرایس، بیل گیتس 

هــم ابــراز خــوش بینــی کــرده کــه پایــان پاندمــی 
ممکــن اســت در مقطعی در ســال میــالدی آینده 

اتفاق بیافتد.
امــا قیمتهــای نفــت در معامــالت روز پنــج 
شــنبه بــازار جهانــی به دلیــل نگرانیها نســبت به 
دورنمای اقتصادی چین در پی تنزل رتبه اعتباری 
دو سازنده امالک چینی و در پی اقدامات بعضی 
از دولتها برای مقابله با شیوع واریانت اُمیکرون، 
نــزول پیــدا کردند. بهای معامالت نفت برنت یک 
دالر و ۴0 ســنت معادل 1.۹ درصد کاهش یافت 

و در ۷۴ دالر و ۴2 ســنت در هــر بشــکه بســته 
شــد. بهــای معامــالت وســت تگــزاس اینترمدیت 
آمریــکا بــا یک دالر و ۴2 ســنت معادل دو درصد 
کاهــش، در ۷0 دالر و ۹۴ ســنت در هــر بشــکه 
 1۶ افــت  باعــث  اُمیکــرون  شــیوع  شــد.  بســته 
درصــدی قیمــت نفت برنــت از 2۵ نوامبــر تا اول 
دسامبر شد. بیش از نیمی از این کاهش، هفته 
گذشــته جبــران شــد؛ امــا تحلیلگــران مــی گویند 
احیای بیشــتر تا زمان روشــن شــدن بیشــتر تاثیر 

اُمیکرون، ممکن است محدود باشد.

پیشبینیبانکجیپیمورگانازپایانکروناوآغازرونقاقتصادیبانفت۱۲۵دالری

تاییدآزادسازی۳.۵میلیارددالرازداراییهایبلوکهشدهایران

پیشنهاد وزارت نیرو 
برای صدور مجوز خرید 
کنتور های هوشمند برق

رئیسکمیسیوناصل۹۰ 
 مجلس:روشتامینمالی

نهضتملیمسکنتورمزااست
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

تسهیالت ویژه بانک 
صادرات برای ۷۰۰ پرستار

میــاد  آســتانه  در  صــادرات  بانــک  مدیرعامــل 
حضــرت زینــب کبــری )س( و روز پرســتار بــا حضور در 
شــهدای  بیمارســتان 
درمانــگاه  و  گمنــام 
خیریــه  تخصصــی 
زحمــات  از  آودیســیان 
و خدمــات شــبانه روزی 
کادر درمان و پرســتاری 
ایــن دو مرکــز درمانی و 
تاش های شــبانه روزی 
آن ها برای ارتقای نظام 

سامت کشور و درمان بیماران قدردانی کرد.
بــه گزارش روابط عمومــی بانک صادرات، حجت اله 
صیــدی، در جریــان ایــن دیدارها از اعطای تســهیالت به 
۷00نفر از پرســتاران شــاغل در مراکز درمانی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی بــه قیــد قرعــه بــا نــرخ 
ترجیحی، بازپرداخت بلندمدت و بدون ضامن خبر داد.

 مشارکت مالی کارکنان

بانک رفاه در محرومیت زدایی 
از سیستان و بلوچستان

کارکنــان بانــک رفــاه بــا درک نقــش تعیین کننــده 
حوزه دامپروری در اقتصاد و اشــتغال استان سیستان 
و بلوچســتان، در اقدامــی ارزشــمند بــه تهیــه و اهدای 
بــرای  مولــد  احشــام 
تعــدادی از خانوارهــای 
آســیب دیده از ســیل و 
اخیــر  خشکســالی های 

استان، اقدام کردند.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
اقــدام  ایــن  رفــاه، 
رفــاه  بانــک  کارکنــان 
بــا هــدف مشــارکت در برنامه هــای محرومیت زدایــی از 
استان  سیستان و بلوچستان و در راستای ایفای نقش 

موثر در حوزه مسئولیت اجتماعی انجام گرفت.
ایــن گــزارش می افزایــد: مشــارکت مالــی کارکنــان 
بانــک رفــاه در محرومیت زدایــی از اســتان سیســتان و 
بلوچســتان، بــا همــکاری ســپاه پاســداران حــوزه چابهار 

اجرایی شد.

پرداخت ۴۲۲۰ میلیارد ریال 
 تسهیالت در خوزستان

از سوی بانک توسعه تعاون
عضــو هیــات مدیــره بانــک توســعه تعاون بــا بیان 
اینکــه خوزســتان بایــد پایلوت و کارگاه توســعه کشــور 
پرداخــت  از  باشــد 
ریــال  ۴۲۲۰میلیــارد 
ایــن  در  تســهیات 
اســتان از ابتدای ســال 

تاکنون خبر داد.
به گزارش روابط عمومی 
تعــاون،  توســعه  بانــک 
نــی  ا یر ا جعفر محمد
ابتــدای  از  گفــت: 
ســال جــاری تاکنــون ۳42۳فقــره تســهیالت بــه ارزش 
4220میلیارد ریال در اســتان خوزســتان پرداخت شــده 
است. او افزود: شعب استان خوزستان در مدت اجرای 
طرح اشــتغال پایدار روستایی و عشایری؛ 10۵0میلیارد 
ریال تسهیالت به کارآفرینان استان پرداخت کرده اند.

مدیرعامل بیمه سامان: 
»بیمه بدنه کیلومتری« 

 محصولی بیمه ای مبتنی

بر ریسک است
مدیرعامــل بیمه ســامان با بیــان موضوع همایش 
بیمــه و توســعه و راهبــرد ایــن شــرکت مبنــی بــر لــزوم 
حرکت به سمت بیمه گری مبتنی بر ریسک، تاکید کرد 
که »بیمه بدنه کیلومتری« به عنوان دستاورد منحصر 
ایــن شــرکت،  فــرد  بــه 
طراحــی  بــارز  مصــداق 
محصول بیمه ای مبتنی 

بر ریسک است.
گــزارش  بــه 
بیمــه  روابط عمومــی 
احمدرضــا  ســامان، 
ضرابیــه، بــا بیــان اینکه 
یــک  دیجیتــال  تحــول 
الــزام بــرای صنعــت بیمــه اســت و نمی تــوان از کنــار آن 
بــه ســادگی عبور کرد، افزود: اثــر مثبت تحول دیجیتال 
بایــد در محصــوالت و خدمات بــرای مصرف کننده نهایی 
کامال محســوس باشــد، به گونه ای که حق بیمه، میزان 
خســارت دریافتــی و نیــز نحــوه صــدور بیمه نامــه و ارائه 

خدمات در زمان خسارت را متحول کند.
او همچنیــن توجــه ویژه به ریســک بیمه گزار هنگام 
صــدور بیمه نامــه و محاســبه حق بیمــه را الزامی خواند و 
بــا تاکیــد بــر اینکــه رعایت عدالــت در محاســبه حق بیمه 
باید در نظر گرفته شــود، اظهار کرد: بیمه گری مبتنی بر 
ریسک، امری رایج در کشورهای توسعه یافته و متناسب 
با تازه ترین یافته های دانش بیمه گری اســت، به گونه ای 
که پارامترهای ایجادکننده ریسک باید حداکثر دخالت را 

در میزان حق بیمه دریافتی داشته باشند.

فروش 1۰۰میلیارد تومانی 
بیمه نامه های زندگی از سوی 

بیمه عمر خاورمیانه
مدیرعامــل بیمــه عمــر خاورمیانــه بــا بیــان فروش 
نزدیــک بــه 1۰۰میلیــارد تومانــی بیمه نامه هــای زندگــی 
از ســوی ایــن شــرکت در ســال گذشــته از هدفگــذاری 

رقــم ۴۰۰میلیارد تومان 
خبــر  جــاری  ســال  در 
البتــه  کــه  می دهــد 
۲6۰میلیــارد تومــان آن 
شــده  محقــق  تاکنــون 

است.
به گزارش روابط عمومی 
خاورمیانــه،  عمــر  بیمــه 
مهــدی نــوروزی، گفــت: 

شــاید بهترین مســیر برای افزایش ضریب نفوذ بیمه در 
کشــورمان، توســعه بیمه های زندگی باشد، خوشبختانه 
صنعت بیمه توجه خوبی به این موضوع داشته است و 
بیمه زندگی خاورمیانه به عنوان اولین شرکت تخصصی 
در حــوزه بیمه هــای زندگی وارد عمل شــد و این شــرکت 
محصوالت خوبی را طراحی کرد، به ویژه با ورود محصول 
مستمری یا بازنشستگی تکمیلی که این شرکت طراحی 
کرد به نظر می رســید که توانســت تاحدودی اقبال مردم 

و شبکه فروش را در پیش داشته باشد.

کمیته توسعه کسب و 
کار دیجیتال در سندیکای 

بیمه گران تشکیل خواهد شد
تجارت نــو،  بیمــه  نویــن  کارهــای  و  مدیــر کســب 
از تشــکیل کمیتــه مســتقل بــرای تحــول دیجیتــال در 

سندیکای بیمه گران ایران خبرداد.
محمدرضــا  تجارت نــو،  بیمــه  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 

اتفــاق  گفــت:  مباشــرفر 
مدیــران  بیــن  خوبــی 
کســب و کارهــای نویــن 
بــا  بیمــه  شــرکت های 
حمیدرضــا  پیشــنهاد 
توســعه  مدیــر  پــروازی، 
دیجیتــال  کار  و  کســب 
شــرکت بیمــه رازی افتاد 
بیمــه ای  تــا شــرکت های 

که درچارت ســازمانی خود به صورت مســتقل یک چنین 
واحدی را دارند، ضمن رعایت اطالعات مربوط به سازمان 

خود با یکدیگر نشست و همفکری داشته باشند.

 اعطای تخفیف بیمه ای

 به سهامداران حقیقی

بیمه نوین
بیمه نوین در راستای ارج نهادن به اعتماد سهامداران 
خــود، تخفیف هــا و شــرایط ویــژه ای را بــرای آنان جهت 

خرید محصوالت بیمه ای در نظر گرفته است.
نویــن،  بیمــه  بین الملــل  و  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 

در  ویــژه  شــرایط  ایــن 
قالــب طرحــی بــا عنوان 
»طــرح ســهامداران« به 
و  حقیقــی  ســهامداران 
بســتگان درجه یک آنها 
)همســر، فرزنــدان، پدر 
و مــادر( اعطــا می شــود. 
طــرح ســهامداران نوین 
بیمه نامه هــای  شــامل 

بدنه اتومبیل، آتش سوزی منازل مسکونی، آتش سوزی 
کارکنــان  قبــال  در  کارفرمــا  مســئولیت  صنعتــی،  غیــر 
کارکنــان  قبــال  در  کارفرمــا  مســئولیت  ســاختمانی، 
حرفــه ای  مســئولیت  بازرگانــی،  و  خدماتــی  صنعتــی، 
پزشــکان، مســئولیت حرفــه ای پیراپزشــکان، مســئولیت 
مدنــی دارنــدگان آسانســور در قبال اســتفاده کنندگان، 
امــکان  می شــود.  حــوادث  بیمــه  و  مســافرتی  بیمــه 
بهره منــدی از طــرح ســهامداران نوین برای آن دســته از 
ســهامداران حقیقــی بیمــه نویــن کــه مشــمول این طرح 

می شوند از طریق پیامک اطالع رسانی خواهد شد.

رشد ۷3 درصدی، حق بیمه 
تولیدی بیمه »ما«

بــا مدیریــت بهینه ریســک و تمرکز بر جذب رشــته های 
کم ریســک در پرتفــوی بیمــه ای، حق بیمــه تولیدی بیمه 

مــا بــا رشــد 73درصدی 
مــدت  بــه  نســبت 
از  قبــل،  ســال  مشــابه 
تومــان  166۰میلیــارد 

عبور کرد.
به گزارش روابط  عمومی 
ایــن شــرکت  مــا،  بیمــه 
آذر  نهــم  تاریــخ  تــا 
بیــش  فــروش  1400بــا 

از 1148۵0۷فقــره بیمه نامــه، 1664۵814میلیــون ریــال 
حــق بیمــه صــادر کــرد کــه ایــن رقــم از کل فروش ســال 
99بیشــتر اســت. حجــت بهاری فــر، مدیرعامــل و عضــو 
هیــات مدیــره بیمــه مــا بــا تاییــد ایــن خبــر گفــت: آمــار 
بــا پیاده ســازی  از آن اســت کــه  منتشــر شــده حاکــی 
مدیریت ریسک و حفظ ترکیب بهینه پرتفوی، علی رغم 
افزایــش چشــمگیر حــق بیمه، نســبت خســارت بیمه ما 
تا تاریخ فوق الذکر نســبت به مدت مشــابه سال 99، با 
کاهشی 1۷درصدی رو به رو بوده و بدین ترتیب نسبت 

خسارت از 42درصد به ۳۵درصد رسیده است.

فرابــورس بــا صــدور اطاعیــه ای از آغاز 
معامات آپشن روی واحدهای سرمایه گذاری 
صندوق »ثروت داریوش« از روز شنبه خبر 
داد تا نخستین معامات آپشن ETF در بازار 

سرمایه ایران انجام گیرد.
شــرکت  مدیرعامــل  دارابــی،  همایــون 
آپشــن  دربــاره  داریــوش  ســبدگردان 
صندوق هــای ســهامی بــا بیــان اینکه از شــنبه 
روی  خریدوفــروش  اختیــار  قراردادهــای 
ثــروت  صنــدوق  ســرمایه گذاری  واحدهــای 
خبــری  پایــگاه  بــه  می شــود،  آغــاز  داریــوش 
بازار ســرمایه )ســنا( گفت: از امروز معامالت 
صنــدوق  خریدوفــروش  اختیــار  قراردادهــای 
ثروت داریوش در 10 نماد و با زمان سررسید 

یک ساله آغاز می شود.
بــر  آپشــن  ابــزار  کارکــرد  توضیــح  او در 
واحدهای صندوق های ســرمایه گذاری، گفت: 
خریدوفــروش  اختیــار  یــا  آپشــن  معامــالت 
از جملــه ابزارهــای کنتــرل ریســک و کنتــرل 
معامله گــران  آن  در  کــه  هســتند  بازدهــی 
می توانند برای برآورد آتی خود از روند قیمت 
دارایــی پایه اقدام بــه دریافت موقعیت خرید 

و یا فروش کنند.
دارابی ادامه داد: بر اســاس ابزار آپشــن 
افرادی که معتقد به رشد بازار هستند اقدام 
بــه خریــد اختیــار خریــد و افــرادی کــه نگــران 
کاهــش قیمت هــا هســتند اقــدام بــه خریــد 

اختیار فروش می کنند.
مدیرعامــل ســبدگردان داریــوش دربــاره 
آپشــن خریــد گفــت: اختیــار خریــد بــه معنــای 
اجــازه دارنــده اختیــار بــرای خریــد دارایــی در 
سررســید قــرارداد آتی به قیمت توافقی اســت 
و دارنــده اختیــار فــروش، اجازه فــروش دارایی 
پایــه )بــه عنوان مثال واحدهــای صندوق ثروت 
داریوش( را در قیمت توافقی در سررسید دارد.
دارابــی بــا بیان اینکــه راه انــدازی معامالت 
آپشن روی واحدهای صندوق ثروت داریوش بنا 

به درخواســت شماری از سرمایه گذاران حقوقی 
ایــن صنــدوق و بــا هدف داشــتن اســتراتژی های 
ســرمایه گذاری متنــوع در مــورد ایــن دارایی پایه 
روی  آپشــن  معامــالت  گفــت:  شــد،  عملیاتــی 
واحدهــای صندوق از این نظر که صندوق دارای 
دامنه نوســان بازتر در مقایســه با ســهام اســت 
و همچنیــن توقف هــای متــداول در مورد ســهام 
نــدارد؛ دارای عالقه منــدان بیشــتری در  نیــز  را 

مقایسه با دیگر دارایی های پایه است.
او دربــاره مزیت هــای این ابزار معامالتی 

جدید گفت: عالقه مندان به معامالت آپشــن 
می تواننــد بــا خیــال راحــت از دســترس بودن 
دارایــی پایــه، حضــور بازارگــردان قــوی و انواع 
موقعیت هــای خریدوفــروش بــرای تجربه این 

معامالت با اهرم جذاب اقدام کنند.
ثــروت  صنــدوق  می شــود:  خاطرنشــان 
داریــوش بــا نمــاد داریــوش در فرابــورس ایران 
در حــال معاملــه و مدیریــت ایــن صنــدوق بــا 
سبدگردان داریوش است، همچنین بازارگردان 

آن مجموعه سبدگردان کاریزماست.

رئیــس شــورای عالــی کانــون صرافــان 
ایران از مســدود شــدن حدود ۸۴۰ حســاب 

اخالگران بازار ارز خبر داد.
نقــل  بــه  مهــر  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
از صــدا و ســیما، احمــد لواســانی گفــت: در 
روزهــای اخیــر وزارت اطالعــات بــا همــکاری 

نیروی انتظامی، تعدادی از سودجویان را که 
بــدون مجــوز در بــازار ارز فعالیــت می کردنــد 
دســتگیر و حســاب های بانکــی ایــن افــراد را 

مسدود کرد.
بــه مــردم و فعــاالن  افــزود: پیشــتر  او 
حــوزه ارز توصیــه کــرده بودیــم کــه در ایــن 

مواقــع حســاس هــر نــوع خرید و فــروش در 
بــازار ارز را از مؤسســاتی انجــام دهنــد کــه 

دارای مجوز از بانک مرکزی هستند.
لواســانی ادامه داد: پیش بینی می شود 
با تداوم وضع فعلی و برخوردها، بازار ارز به 
آرامش برسد و قیمت ها کاهش پیدا کند.     

روز شــنبه ۲۰ آذر، یکــی از بزرگتریــن 
عرضه های بورسی از سوی هلدینگ سیمانی 
غدیــر بــه روش حــراج در فرابــورس ایــران، 
انجــام می شــود؛ روشــی که به گمــان فعاالن 
بازارســرمایه می توانــد راه حلــی بــرای کنترل 

این معامات پرطرفدار باشد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بازارســرمایه 
)ســنا(، ایــن روزها عرضه هــای اولیه طی یکی 
دو ســال اخیــر و بــه دنبــال افزایــش تعــداد 
فعــاالن بازار به یکی از موضوعات مورد توجه 
بازارسرمایه تبدیل شد و از طرفی دیگر همین 
آســیب هایی  دچــار  را  بازارســرمایه  موضــوع 
کــه  معضالتــی  اســت.  کــرده  محــل  ایــن  از 
ناشــی از ضعــف دانــش و آگاهــی بســیاری از 
تــازه واردان بورســی بــه موضــوع ارزش گــذاری 
اصولی و در کل فقدان دانش کافی در حوزه 

سرمایه گذاری در بورس باز می گردد.
براین اساس و در راستای ایجاد آرامش 
ســرمایه گذاری،  در  تحلیل مــداری  و  بیشــتر 
روش »حــراج« بــه میــدان آمــد تــا بــازار را از 
و  اولیــه  عرضه هــای  در  موجــود  هیجانــات 
معامــالت ثانویــه آن بیــش از گذشــته حفــظ 

کند. 
پیشــتر روش بــوک بیلدینــگ، تنهــا راه 

در عرضه هــای اولیــه بــه شــمار مــی رفت، تا 
ایــن کــه چند ماه پیــش روش دیگری به نام 
»روش ترکیبی« با رویکرد تشــویق مردم به 
خریــد واحدهای ســرمایه گذاری صندوق ها و 
ســرمایه گذاری غیرمســتقیم بــه بازارســرمایه 
معرفــی شــد؛ امــا اکنــون شــرکت فرابــورس 
ایــران در اقدامــی جدیــد تصمیــم دارد بــرای 
نخســتین بــار از روش »حــراج« برای عرضه 
اولیــه یــک نماد در بــازار دوم فرابورس خود 

کند. استفاده 
شــنبه،  روز  اولیــه  عرضــه  مهــم  نکتــه   
ایــن اســت کــه انجــام آن بــرای عموم نیســت 
و تنها به ســرمایه گذاران واجد شــرایط، یعنی 
صندوق هــای ســرمایه گذاری قابــل معاملــه و 

صندوق های مشترک اختصاص دارد.
برایــن اســاس، روز شــنبه بیســتم آذر، 
را  ســهم  میلیــون   16۷.۵ »ســغدیر«  نمــاد 
بــرای اولین بــار بــه روش جدیــد، عرضــه اولیه 
می شــود. ایــن میــزان معــادل ۵درصــد از کل 
ســهام ســغدیر اســت کــه بــه روش حــراج در 

بازار دوم فرابورس ایران عرضه می شود.
بنابر اطالعیه شــرکت فرابــورس، قیمت 
14۵0تومــان  »ســغدیر«  ســهم  هــر  مبنــای 
خواهــد بــود؛ به این ترتیب حداقل ارزش این 

عرضــه اولیــه 24۳میلیــارد تومــان خواهد بود 
و هــر کــد معامالتــی واجــد شــرایط می توانــد 
حداکثــر 10درصــد از ایــن عرضــه اولیــه یعنــی 

16.۷۵میلیون سهم خریداری کند.

 نحوه اجرای حراج
در عرضه اولیه

بر اساس دستورالعمل موجود، در پایان 
دورۀ سفارش گیری در عرضه به روش حراج، 
عرضــه اولیــه اوراق بهادار نماد »ســغدیر« به 

شرح زیر انجام می شود:
1. در صورتی که  حجم کل سفارش های 
ثبت شــده با قیمتی بیشــتر یا مســاوی قیمت 
مبنــا )قیمــت مبنــا بــه عنــوان کــف قیمــت در 
دوره ســفارش گیری در عرضــه به روش حراج 
است(، مساوی یا بیشتر از حجم اوراق بهادار 
قابــل عرضه باشــد، به ســفارش ها بــه ترتیب 
از باالترین قیمت و به قیمت ســفارش خرید 
ثبت شــده، ســهام تخصیــص داده می شــود. 
در پایین تریــن قیمــت قابــل معاملــه، چنانچه 
حجم تقاضا بیشــتر از حجم عرضۀ باقیمانده 
باشــد، اوراق بهــادار بــا در نظر گرفتن اولویت 

زمانی تخصیص داده می شود.
مرحلــه  در  عرضــه  کــه  صورتــی  در   .2

اول موفــق بــود ولــی حجــم کل ســفارش های 
ثبت شــده با قیمتی بیشــتر یا مســاوی قیمت 
مبنــا، کمتــر از حجم اوراق بهــادار قابل عرضه 
باشــد، بــه ســفارش ها بــه ترتیــب از باالترین 
قیمت و به قیمت ســفارش خرید ثبت شــده، 
ســهام تخصیص داده می شــود. در این حالت 
متعهــد خریــد ملــزم بــه ورود ســفارش خریــد 
بــه قیمــت مبنــا و بــه میــزان مابــه التفــاوت 
سفارش های وارده و تعداد اوراق بهادار قابل 

عرضه است.  
به استناد تبصره 4  ماده ۳ دستورالعمل 
می توانــد  بــورس  اینکــه  بــر  )مبنــی  مذکــور 
محدودیت نبود مشــارکت معامله گران برخط 
یــا ایســتگاه برخــط گروهــی را اعمــال کنــد(، 
ایســتگاه های   طریــق  از  تنهــا  ســفارش گیری 
برخــط  ایســتگاه های  و  )نامــک(  معامالتــی  
همچنیــن  بــود؛  خواهــد  امکانپذیــر  گروهــی 
مســتند بــه مــاده 20 مکــرر 4 دســتورالعمل 
ســفارش گیری،  دوره  طــی  اشــاره،  مــورد 
اطالعــات مربــوط بــه ســفارش های ثبت شــده 
شامل حجم و قیمت سفارش ها و متقاضیان 
خریــد منتشــر نمی شــود و کارگزاران، مشــاور 
عرضــه و متعهــد عرضه نیز به اطالعات مزبور 

دسترسی ندارند.

و  بررســی ها  اداره  معــاون  گفتــه  بــه 
سیاســت های اقتصادی بانــک مرکزی، مرجع 
آمــاری مــورد اســتفاده ایــن بانــک در تهیــه 
گزارش تحوالت بازار معامات مســکن شــهر 
و  امــاک  معامــات  ثبــت  »ســامانه  تهــران 

مستغات کشور« است.
بــه گــزارش ایبِنــا، مجیــد فالحی نیــا در 
تشــریح فرآینــد تهیــه گــزارش تحــوالت بــازار 
معامــالت مســکن شــهر تهــران که بــه صورت 
ماهانه از ســوی بانک مرکزی منتشر می شود 
پرداخت و گفت: مرجع آماری مورد اســتفاده 
بانــک مرکــزی در تهیــه گــزارش تحــوالت بازار 
معامالت مســکن شــهر تهران »ســامانه ثبت 
معامــالت امالک و مســتغالت کشــور« اســت 
که از ســال 1۳8۷ در کشــور راه اندازی شــده 
اســت. این ســامانه با ثبــت جزئیات اطالعات 
مبایعه نامه هــای ملکــی )اعــم از قیمــت خرید 
و فــروش، مســاحت، ســال ســاخت و آدرس 
دقیــق واحــد مســکونی بر حســب کد پســتی( 
زیرســاخت مناســبی برای جمع آوری و تحلیل 
اطالعــات بــازار امالک و مســتغالت کشــور به 
ویــژه در بخــش واحدهــای مســکونی فراهــم 
کرده است. به طوری که دستگاه های اجرایی 
ذی ربط و مراجع آماری کشور همچون وزارت 
راه و شهرســازی و بانــک مرکــزی بــا دریافــت 

آمــار و اطالعــات خــام از ایــن ســامانه، اقــدام 
بــه ارزیابــی تحــوالت بــازار مســکن می کننــد. 
بنابراین الزم به تاکید است، فرآیند محاسبه 
قیمــت در هــر مــاه بــر پایــه پاالیــش آمــاری 
اطالعــات مربــوط بــه معامــالت ثبت شــده در 
قالــب کد رهگیری در ســامانه مزبور از ســوی 
دفاتر مشاوران امالک دارای مجوز از اتحادیه 

مربوطه است.
آخریــن  اســاس  بــر  داد:  ادامــه  او 
محاســبات انجام شــده، در آبــان  ســال جــاری 
متوســط قیمت خرید و فــروش یک متر مربع 
زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی شــهر تهران معادل 
۳20.1 میلیــون ریــال بــود کــه نســبت بــه ماه 
قبــل 1.2 درصــد افزایش نشــان می دهد. این 
میزان افزایش مربوط به متوسط قیمت شهر 
تهران اســت و درصد تغییرات قیمت مســکن 
در مناطق مختلف شهر تهران متفاوت است؛ 
به طوری که در ماه مزبور 9 منطقه از مجموع 
22 منطقــه شــهر تهــران، نســبت بــه ماه قبل 
کاهــش متوســط قیمت مســکن )بیــن 0.۳ تا 

6.1 درصد( را تجربه کرده اند.
معــاون اداره بررســی ها و سیاســت های 
اقتصــادی بانــک مرکــزی افزود: در آبان ســایر 
مناطق شــهر تهران با رشــدهای مثبت قیمت 

مســکن همراه شــده اند کــه در همین ارتباط، 
رشــد ماهانــه متوســط قیمــت در منطقه 1 در 
آبان مــاه معــادل 4.4 درصــد بــود کــه با ســهم 
حــدود 0.6واحــد درصــدی، عامــل مســلط در 

رشد ماهانه 1.2درصدی آبان  است.
فالحی نیا تاکید کرد: بر همین اســاس و 
با توجه به تفاوت دامنه نوسان قیمت امالک 
دادن  تعمیــم  قاعدتــاً  مختلــف،  مناطــق  در 
تحــوالت قیمتــی یــک ناحیــه یــا منطقه خاص 
به کل شــهر تهران فاقد پشــتوانه کارشناســی 

است.
او دربــاره ادعای محاســبه غلط متوســط 
نــدادن  پوشــش  دلیــل  بــه  مســکن  قیمــت 
کامــل تمامــی معامــالت خریــد و فــروش در 
ایــن ســامانه نیــز گفــت: اکنون بــه رغم وجود 
برخی نواقص، ســامانه ثبــت معامالت امالک 
و مســتغالت کشور حائز اطالعات ارزشمندی 
ارزیابــی  و  رصــد  در  آمــاری  مراجــع  بــرای 
تحوالت بازار مســکن محســوب می شود. این 
ســامانه بــه ویژه در کالنشــهر تهــران به دلیل 
وجــود ســطح مناســبی از معامــالت از کفایت 
نمونــه آمــاری مناســبی در محاســبه متوســط 
و  ارزیابــی  امــکان  و  بــود  برخــوردار  قیمــت 
تحلیــل تحــوالت قیمــت مســکن را در اختیــار 

سیاست گذار قرار می دهد.

معــاون اداره بررســی  ها و سیاســت های 
اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: بر اساس 
مــاده 18 قانــون جهش تولید مســکن مصوب 
ســال 1400 نیــز ثبت کلیه معامــالت امالک و 
مســتغالت از جملــه خریــد و فــروش مســکن 
در ســامانه مذکور و دریافت شناسه رهگیری 
الزامــی اســت و بنابرایــن انتظــار مــی رود بــا 
الــزام بــه اجــرای ایــن قانــون از ســوی اتحادیه 
پوشــش  نقصــان  امــالک، مســئله  مشــاوران 
آمــاری معامــالت در ایــن ســامانه نیــز برطرف 

شود.
اینکــه  بــر  تاکیــد  ضمــن  پایــان  در  او 
آمــار و اطالعــات  بــا دریافــت  بانــک مرکــزی 
خــام معامــالت انجام شــده از »ســامانه ثبــت 
معامالت امالک و مســتغالت کشــور«، اقدام 
و  معامــالت  حجــم  گــزارش  و  محاســبه  بــه 
قیمــت مســکن می کند، خاطر نشــان کرد: در 
صورتی که مســئوالن اتحادیه مشاوران امالک 
و  مــدارک  مطروحــه،  ادعاهــای  در خصــوص 
مســتندات متقــن یــا منابــع اطالعاتــی دیگری 
در اختیار دارند که می تواند به ارتقاء گزارش 
منتشــره از ســوی ایــن بانــک و ســایر مراجــع 
آمــاری کمــک  کنــد، ضــروری اســت مــوارد را 
جهت بررســی و ارزیابی بیشتر در اختیار این 

بانک قرار دهند.

نخستین معامات آپشن صندوق های سهامی 
در بازار سرمایه امروز انجام می شود

مرجع آماری بانک مرکزی »سامانه ثبت معامات اماک« است
بانک مرکزی به ادعای اتحادیه امالک واکنش نشان داد

امروز؛ عرضه اولیه نماد »سغدیر« با روش جدید »حراج«
روش جدید »حراج« برای عموم نیست و تنها به سرمایه گذاران واجد شرایط، یعنی صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله و 

صندوق های مشترک اختصاص دارد 

 حساب بانکی

٨۴٠ اخالل گر بازار ارز 
مسدود شد

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:



شـــــــــــرکت ها و اعالنـــــــات
 . شنبه . 20 آذر 1400 . سال هجدهم . شماره 4810 . 

شركت شهرك های صنعتی تهران به استناد مصوبه هیأت مدیره این شركت در نظر دارد تعداد  2 قطعه زمین صنعتی  در شهرك صنعتی پیشوا را از طریق مزایده عمومی 
به دارندگان مجوز فعالیت صنعتی معتبر منضم به نامه واگذاری زمین یا جواز تاسیس معتبر داخل محدوه شعاع 120 كیلومتری تهران صادره از سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان تهران با كاربری نساجی و پوشاك )بدون عملیات رنگرزی و رنگبری(كه با زون فعالیت و مساحت قطعه مورد درخواست )حداكثر 20 درصد كم تر یا بیشتر 
از مساحت قطعه مورد درخواست فعالیت مندرج در جدول اسناد مزایده( مطابقت داشته باشد  را به شرح ذیل و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از 

سامانه تداركات الكترونیكی دولت "ستاد" با شماره مزایده )2000001051000025(واگذار نماید . ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :
1-برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت می باشد و كلیه مراحل فرآیند مزایده شامل پرداخت تضمین شركت در مزایده )ودیعه( ، ارسال پیشنهاد 

قیمت ، بازگشایی پاكات ، اعالم به برنده ، واریز وجه مزایده و مورد مزایده در بستر سامانه مذكور انجام می پذیرد .
2-عالقمندان به شركت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الكترونیكی ) توكن ( با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و مركز تماس 41934 

تماس حاصل نمایند . و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند . 

آدرس شهرك: شهرستان پیشوا – بعد از روستای جلیلی آباد – شهرك صنعتی پیشوا   تلفن تماس: 36744701
-  تاریخ انتشار آگهی  مزایده   1400/09/16می باشد .

- مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده : ساعت 14/30روز یكشنبه تاریخ 1400/09/28
- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت14/30 روز یكشنبه تاریخ 1400/10/11
- زمان بازگشایی پاكت ها : ساعت 9 صبح روز دو شنبه تاریخ 1400/10/13

-   محل گشایش پیشنهادها: شركت شهرك های صنعتی تهران 
- اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مزایده و ارائه پاكت )الف(: به  نشانی: سهروردی شمالی كوچه شهید محبی 

پالك 2 طبقه همكف  دبیر خانه شركت  تلفن : 021-89324224 
مركز تماس دفتر ثبت نام : 89324224

انتشار نوبت اول : 1400/09/16 نوبت دوم : 1400/09/20 شركت شهرك های صنعتی تهران

شناسه آگهی : 1235591 م الف : 3085

فراخوان مزایده  عمومی یك مرحله ای ب 1400-17
واگذاری زمین صنعتی  در شهرك صنعتی پیشوا 

ت دوم(
) نوب

نوع فعالیتسپرده شركت در مزایده )ریال(قیمت كل پایه )ریال(مساحت قطعهشماره قطعهنام شهركردیف

نساجی629,685,000 ریال12,593,700,000 ریالb12-22800پیشوا1

نساجی629,685,000 ریال12,593,700,000 ریالb12-32800پیشوا2

استارت آپ ها و شرکت های 
دانش بنیان در حوزه مدیریت 

پسماند تبریز اعالم آمادگی 
کنند

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز 
از شرکت های دانش بنیان و استارت آپ هایی که در حوزه 
مدیریت پســماند طرح و برنامه دارند، دعوت به همکاری 

کرد.
یونس فاتح با اعالم این خبر گفت: در جهت پیش برد 
اهداف ســازمان مدیریت پســماند، کاهش آزمون و خطا و 
استفاده علمی از ظرفیت ها و یافته های شرکت های دانش 
بنیان از تمامی این شرکت ها که در حوزه مدیریت پسماند 
طــرح قــرار دارنــد دعوت به همکاری می شــود. فاتــح افزود: 
تمامی استارت آپ ها، ایده های تجاری سازی شده خود را به 
صورت مقدماتی ارائه کنند تا ضمن بررسی نحوه عملیاتی 
اقــدام شــود.  بــه فراخــوان ســرمایه گذاری  کــردن نســبت 
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز در 
آخر خاطرنشــان کرد: دیگر زمان برخورد ســنتی با پســماند 
نیست و این رویکرد باید خاتمه یابد که امیدواریم با تالش 
و استفاده از ظرفیت های شرکت های مذکور تحولی عظیم 

در این حوزه رخ دهد.

۷ محصول دانش بنیان و فناور 
در آمل رونمایی شد

هفــت محصــول تولیــدی واحدهــای فنــاور ودانــش 
بنیان مازندران همزمان با برگزاری نمایشگاه دستاوردهای 

شرکت های دانش بنیان در آمل رونمایی شد.
بــه گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شــریعت فرماندار 
آمل در حاشــیه افتتاح نمایشگاه دستاوردهای شرکت های 
فنــاوری در آمــل بــه ظرفیت هــای بــاالی ایــن شهرســتان در 
بخش های کشاورزی، اقتصادی و صنعتی در سطح استان 
اشــاره کرد وگفت: این وضعیت باعث شــده تا بســیاری از 
فارغ التحصیالن دانشگاهی و علمی ارتباط بسیار خوبی با 

ظرفیت های ایجاد شده در شهرستان برقرار کنند.
شــریعت افزود: خوشبختانه شهرســتان آمل ازجمله 
شــهرهای موفــق و روبــه رشــد در زمینــه حضــور و رشــد 
ایــن نشــان  و  دارد  اســتان  فنــاور در ســطح  شــرکت های 
از ظرفیت هــای بســیار شهرســتان آمــل بــرای اســتقبال از 
شــرکت های فناور و دســتاوردهای علمی نخبگان دارد. وی، 
برگــزاری دســتاوردهای شــرکت های فنــاورو دانــش بنیان را 
گامــی مهمــی در معرفــی نخبگان و جذب مخاطبان بیشــتر 
درتولید محصوالت جدید دانست. فرماندار آمل یادآور شد: 
مجموعــه شــرکت های دانــش بنیــان و پارک علــم و فناوری 
که محصول دانش بنیان، در این نمایشــگاه عرضه شــده و 
با توجه به سفارش رهبرمعظم انقالب در رابطه با اتکا به 
دانش داخلی در این نمایشگاه اتکای به جوانان و ثمره آن 
عرضه شد. حدود ۵0 شرکت فناور و دانش بنیان مازندران 
جدیدتریــن دســتاوردهای تولیــدی خــود را در زمینه هــای 
مختلف صنعتی، کشاورزی، بهداشتی وآرایشی و دارویی به 
نمایش گذاشتند. نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری 
مازنــدران بــه مناســبت هفتــه پژوهــش تا عصر پنجشــنبه 
18 آذر در دانشــگاه شــمال شهرســتان آمــل بــرای بازدیــد 

عالقمندان برپا است.

قرارداد پروژه تمام ایرانی 
SSP-C پتروشیمی

شهید تندگویان امضا شد
صبــح هفدهــم آذر مــاه ۱۴۰۰ با حضور جعفر ربیعی 
و مدیــران عامــل پتروشــیمی شــهید تندگویــان و شــرکت 
چگالش، مراسم امضای قرارداد خرید، نصب و راه اندازی 
واحد SSP-C در سالن اجتماعات گروه صنایع پتروشیمی 

خلیج فارس برگزار شد.
به گزارش نیپنا به نقل از روابط عمومی گروه صنایع 
پتروشــیمی خلیــج فــارس، مدیــر عامل پتروشــیمی شــهید 
تندگویــان در ایــن مراســم گفــت: ارزش قــرارداد ایــن پروژه 
تمــام ایرانــی حــدود ۳0 میلیون یورو اســت کــه با فاینانس 
ایرانــی اجرایــی مــی شــود و ظرفیــت تولیــد ایــن شــرکت را 
افزایــش خواهــد داد. در ابتــدای ایــن مراســم مدیــر عامــل 
شرکت چگالش با اشاره به امضای اولین قرارداد فی مابین 
شــرکت پتروشــیمی شــهید تندگویــان و چگالــش در ســال 
1۳۷۷ گفــت: پــروژه PET 1 بــا تکنولوژی زیمر آلمان در این 
پتروشــیمی ساخته شــد و ســپس پروژهPTA2 با مشارکت 
شــرکت MHI )Mitsubishi Heavy Industry( بــه شــرکت 

چگالش واگذار شد.
افشــار طارمــی با اشــاره به راه اندازی پــروژه PET 1 در 
آن ســال ها در دو خــط گریــد بطری و گرید منســوج، اظهار 
داشــت: ایــن پــروژه یــک خــط گرید بطری و ســه خــط گرید 
منسوج داشت که با توجه به الزامات بازار در آن زمان، دو 
خــط بــه گرید بطــری و دو خط به گرید منســوج، تخصیص 
داده شــد. وی ادامه داد: مجدداً تصمیم بر آن شــد تا یکی 
از خطوط گرید منسوج به تولید گرید بطری تخصیص داده 
شــود و مــا در ایــن مناقصه برنده شــدیم. تکنولــوژی که در 
 SSP-C اســتفاده می شــود اضافــه کردن واحــد Poly c ایــن
به کمک یک شــرکت چینی اســت. آنچه این شرکت چینی 
ساخته و تحویل می دهد، معادل آخرین تکنولوژی شرکت 

بولر است که Poly D را ساخته است.
پس از آن مدیرعامل پتروشــیمی شــهید تندگویان با 
اشاره به آغاز این پروژه به عنوان یکی از آرزوهای همکاران 
این شــرکت در ســال 88 و ســپس توقف به دلیل شــرایط 
و مشــکالت پیش آمــده، گفت: در ســال 9۷ کــه کار خود را 
به عنــوان مدیرعامــل در این شــرکت آغاز کــردم با همکاران 
تصمیم گرفتیم که این پروژه دوباره در مسیر راه اندازی قرار 
گیــرد. وی ادامــه داد: با تالش های همکاران خدمات فنی و 
کمیسیون معامالت و بادقت و درایت اعضای هیئت مدیره، 
تمام موارد این پروژه با جزئیات کنترل شد و توانستیم آن را 
نهایی کنیم و در حال حاضر این پروژه آماده قرارداد است.

قاسمی شهری با بیان اینکه ارزش این قرارداد جدید 
حــدود ۳0 میلیــون یــورو اســت، اظهــار داشــت: قرار اســت 
منابــع مالــی و ســرمایه ای ایــن پــروژه تماماً داخلــی از محل 
منابــع داخلــی پتروشــیمی شــهید تندگویان و قســمتی نیز 

توسط شبکه بانکی تأمین شود.

 همکاری آموزش و پرورشاخبـــــــــــــــــار

برای استفاده از نمایشگرهای 
بریل دانش بنیان ها در مدارس 

نابینایان
شــرکت های  از  یکــی  بریــل  نمایشــگر  دســتگاه 
دانش بنیــان کــه از چهــار ســال قبــل تولید شــده اســت، 
اکنــون بــا اضافــه شــدن ویژگی هایــی چون امــکان اتصال 
بــه وای فــای و پوشــش چندیــن زبانــه خروجــی و ورودی 
بریل، قرار اســت با بارگذاری محتوای درســی، در اختیار 
دانش آمــوزان نابینــا قرار گیرد و در این مســیر آموزش و 
پرورش استثنایی تعداد قابل توجهی از این دستگاه ها را 

خریداری کرده است.
امیــر ســرمدی، از همکاران این پــروژه در گفت وگو با 
ایســنا، دســتگاه عرضه شده در این شرکت دانش بنیان را 
نمایشــگر بریل ویژه نابینایان دانســت که در بخش باالی 
دستگاه، صفحه کلید بریل و بخش پایین آن مانیتور بریل 
قرار دارد و گفت: این دستگاه از سال 9۶ به تولید رسیده 
و اخیرا امکانات جدیدی به این دستگاه اضافه شده است.
وی ادامه داد: بر اســاس این امکان جدید، نابینایان 
این امکان را دارند که هر فایلی را از طریق فلش در داخل 
دســتگاه کپــی کنند و به صورت صوتــی و بریل آن فایل را 
بخوانند، ضمن آنکه امکان تایپ فارسی و انگلیسی برای 

آنها از طریق این دستگاه فراهم شده است.
دیگــر  از  را  فایــل  ســازی  ذخیــره  امــکان  ســرمدی، 
قابلیت های این نمایشــگر عنوان کرد و یادآور شــد: اخیرا 
زبان های آلمانی، عربی و فرانســوی هم در خروجی بریل 
این دســتگاه اضافه شــده است. به گفته وی، در خروجی 
بریــل زبان هــای فارســی، انگلیســی، آلمانی و فرانســوی و 
عربــی و در ورودی بریــل در حال حاضر زبان های فارســی، 
انگلیســی و آلمانــی پوشــش داده می شــود و نابینایــان 

می توانند تایپ بریل داشته باشند.
ایــن محقــق، دفتــر تلفــن، Music Player، نمایــش 
فایل هــای صوتــی و تصویــری و امــکان افزایــش و کاهــش 
ســرعت صــدا را از دیگــر قابلیت هــای دســتگاه نمایشــگر 
بریل عنوان کرد و یادآور شد: با توجه به اینکه بیشترین 
منابع نابینایان صوتی است و اغلب آنها با دور تند گوش 
می کنند تا یک فایل یک ساعته را در مدت یک ربع تا نیم 
ســاعت گوش دهند، اخیرا ما این امکان را به ویژگی های 
دستگاه اضافه کردیم تا سرعت فایل صوتی افزایش داده 

شود.
سرمدی با بیان اینکه این دستگاه به واژه نامه چهار 
زبانه و نرم افزار قرآن با خروجی ترجمه فارسی و انگلیسی 
مجهــز اســت، اظهار کرد: عالوه بــر آن اخیرا امکان اتصال 
ایــن دســتگاه بــه وای فای را نیز فراهم کردیــم. وی در این 
بــاره توضیــح داد: در گذشــته بــرای اینکــه این دســتگاه به 
اینترنت متصل شــود، یا باید از طریق بلوتوث به گوشــی 
اندروید دستگاه متصل می شد، ولی با قابلیتی که به آن 
اضافه شد این دستگاه امکان اتصال مستقیم به وای فای 
را دارد و فــرد نابینــا یــا از طریــق Hotspot گوشــی موبایــل 
خــود و یــا مــودم وای فــای می توانــد متصــل شــود و بدیــن 
ترتیــب بــه صورت دســترس پذیر به فرد امــکان وب گردی 
می دهد و خروجی صوتی و تصویری را نیز خواهد داشت.
ســرمدی بــا اشــاره بــه وضعیــت تجاری ســازی ایــن 
دســتگاه، گفــت: ســال گذشــته قــرار بــود کــه ســازمان 
بهزیســتی 100 دســتگاه از این نمایشگر را خریداری کند، 
ولــی تاکنــون ۳0 دســتگاه از آن خریــداری شــده اســت. 
ســازمان آمــوزش و پــرورش اســتثنایی نیز در ســال جاری 
تعــداد قابــل توجهــی را خریــداری کــرده و قــرار اســت در 
مــدارس ویژه نابینایان توزیع شــود. ســرمدی به وضعیت 
آنالین بودن کالس های درس نابینایان اشاره کرد و گفت: 
قــرار اســت ایــن دســتگاه ها در اختیار دانش آمــوزان قرار 
گیــرد و در صورتــی کــه آمــوزش مجــازی باشــد، از آن در 
منــزل اســتفاده می کننــد. وی به مزایای کاربرد نمایشــگر 
بریــل بــرای دانــش آمــوزان نابینا اشــاره کرد و ادامــه داد: 
ایــن دســتگاه ایــن امکان را برای فــرد نابینا فراهم می کند 
که دیگر نیازمند به  همراه داشتن چندین کتاب بریل که 

دارای حجم زیادی است، نباشد.
ایــن محقــق این نمایشــگر را یک تبلت بریــل با وزن 
حدود ۷00 گرمی دانســت که ســاعت شــارژ باتری را نگه 
می دارد و می تواند یک روز تحصیلی دانش آموز را پوشش 
دهــد. ســرمدی خاطــر نشــان کــرد: کافــی اســت تنها متن 
کتــب مــورد نظر در دســتگاه بارگذاری شــود تا بتواند متن 

را بخواند. 

مدیر شــرکت تولید کننده واکســن ایرانی 
ایــن  خبــرداد   »mRNA«بــر مبتنــی  کرونــای 
واکسن منتظر تایید نهایی از سوی سازمان غذا 
و دارو است و همه افراد می توانند برای تزریق 

آن داوطلب شوند.
دکتر وحید خدامی مدیرعامل یک شــرکت 
دانــش بنیــان تولیــد کننــده واکســن مبتنــی بــر 
در  مهــر  خبرنــگار  بــه   »»mRNA«« پلتفــرم 
خصــوص آخریــن وضعیــت ایــن واکســن اظهــار 
داشــت: پلتفرمــی کــه از ابتــدای شــیوع کرونــا 
بــرای پیشــگیری از بیمــاری کوویــد 19 مشــغول 
توسعه آن بوده ایم مبتنی بر فناوری استفاده از 

»mRNA« در فرم واکسن است.

وی بــا بیــان اینکــه نتایــج پیــش بالینــی و 
مطالعات فنی این واکسن به سازمان غذا و دارو 
ارســال شــده و منتظر تایید نهایی جهت صدور 
مجوز اســت، گفت: بالفاصلــه پس از تایید این 

سازمان، کارآزمایی بالینی را آغاز خواهیم کرد.
طــرح  راســتا  همیــن  در  وی،  گفتــه  بــه 
پیشــنهادی کارآزمایــی بالینــی به ســازمان غذا و 
دارو ارسال شده است تا به محض تایید، تست 

انسانی آغاز شود.
خدامــی بــا بیان اینکه در طرح پیشــنهادی 
کارآزمایــی بالینــی این واکســن، افراد واکســینه 
شــده و نشــده هر دو می توانند داوطلب شوند، 
گفــت: در صــورت موافقت ســازمان غــذا و دارو 
اســتفاده از این واکســن به گونه ای خواهد بود 
که هر فردی که با هر واکســنی واکســینه شــده 
باشد امکان داوطلب شدن در فرایند کارآزمایی 
جهت دریافت دوزهای یادآور را خواهند داشت.
مدیــر عامل این شــرکت با تاکیــد بر اینکه 
افــراد با ســابقه ابتال به کوویــد 19 نیز می توانند 
در فرایند کارآزمایی بالینی این واکسن داوطلب 

شــوند، گفت: نتایج مطالعات پیش بالینی این 
واکســن مبتنــی بــر »»mRNA«« در موجودات 
مختلــف مــورد مطالعــه نشــان داد که بــا تزریق 
این نوع واکسن، میزان آنتی بادی خنثی کننده 
بیشــتری نسبت به دیگر انواع واکسن ها ایجاد 
شده و ماندگاری آنتی بادی نیز کامالً قابل توجه 
است؛ به این ترتیب اثر بخشی بیشتری از این 
نــوع واکســن در جلوگیــری از ابتال بــه کووید 19 

مورد انتظار خواهد بود.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن واکســن بــه خوبی 
می توانــد بــه عنــوان دوز یادآور اســتفاده شــود، 
گفت: طی تحقیقات توســعه این واکسن، اکثر 
ســویه هــا را مــورد بررســی قــرار داده ایــم و برای 
ســویه های غالب زیر ســاخت الزم جهت تولید 

واکسن را آماده کرده ایم.
خدامــی اضافــه کرد: یکی از این ســویه ها 
نــوع »دلتــا« بــوده اســت کــه نتایــج ایمنی زایی 
بســیار خوبــی از آن در مقابلــه با ســویه دلتا به 
دســت آمده اســت و این تصمیم ســازمان غذا و 
دارو خواهد بود که واکسن مورد استفاده علیه 
کدام سویه باشد. مهم آن است که این مجوعه 
به سرعت توانسته علیه انواع مختلف سویه ها 
واکســن اختصاصی طراحی کــرده و آماده تولید 

داشته باشد.
وی همچنیــن در خصــوص ســویه جدیــد 
ویــروس کرونــا بــا عنــوان »اومیکــرون« گفــت: 
شــیوع این ســویه در جهان رشد خیره کننده ای 
داشــته و احتمــال جایگزینــی آن بــا ســویه دلتــا 
وجــود دارد؛ ایــن خــوش خیالــی اســت کــه ایــن 
سویه به ایران نمی رسد همانطور که همه سویه 
ها در کشور ما دیده شد ممکن است به زودی 

شاهد این سویه در کشور باشیم.
خدامــی عنــوان کــرد: بــه محــض دریافــت 

اطالعــات در مــورد انواع جهش های این ســویه، 
تحقیقــات خــود را آغــاز کردیــم؛ بــا توجــه بــه 
امــکان غالــب شــدن ایــن ســویه جدید بــه دیگر 
ســویه ها هــم اکنون گروه طراحی واکســن این 
شرکت مشغول توسعه واکسن اختصاصی نوع 
اومیکرون است که انتظار می رود طی مدت ۶-4 

هفته ای آماده شود.
بــه گفتــه وی، هــدف این اســت کــه با این 
پلتفرم، برای هر ســویه جدید کووید، با سرعت 
بــاال واکســن متناســب و موثــری در مقیاس باال 

به تولید برسد.
وی تاکیــد کــرد: مــا مطالعاتــی در زمینــه 
فنــاوری »mRNA« را از 4 ســال پیــش در ایــران 
آغــاز کردیــم در حالــی که تنها از حدود دو ســال 
اخیــر بــا اپیدمــی کرونــا ایــن فنــاوری )بــا عرضه 
واکســن های فایــزر و مادرنــا( بــر ســر زبان هــا 
افتــاد؛ ما تا کنون توانســته ایم ایــن فناوری را در 
کشــور بومی ســازی کنیــم ولی بلــوغ آن نیاز به 

زیرساخت، حمایت دولتی و حکومتی دارد.
خدامــی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن واکســن، 
پلتفرمی نیست که تنها برای پیشگیری از کووید 
19 باشد، گفت: چهار سال گذشته که روی این 
فناوری »mRNA« تحقیقات خود را آغاز کردیم 
تولیــد واکســنی بــرای درمان ســرطان را مد نظر 

داشتیم.
وی بــا بیــان اینکه این واکســن کاربردهای 
مختلفــی خواهــد داشــت، گفــت: در ابتــدا برای 
پیشــگیری از کوویــد 19 می تــوان از این واکســن 
مبتنــی بر »mRNA« بهــره برد و در مراحل بعد 
بــرای دیگر بیماری های ویروســی نظیر آنفلوانزا 
)در انسان و پرندگان(، ایدز و دیگر عفونت های 
ویروسی و همچنین جهت درمان موثر سرطان، 
درمــان زخم هــای دیابتــی، ژن درمانــی، درمــان 

انواع بیماری های ژنتیکی، پزشــکی بازساختی و 
… اســتفاده کــرد؛ امــا این منوط بــه حمایت ها و 

سرمایه گذاری متناسب است.
وی بــا بیان اینکــه در ابتدا مجموعه علمی 
و پشــتیبانی ایــران نســبت بــه این فنــاوری نگاه 
عمیقــی نداشــت و بــه همیــن دلیــل به ســختی 
حمایــت جلــب کردیــم، گفــت: این یــک فناوری 
پیچیده اســت که تنها با حمایت همه جانبه به 
نتیجــه خواهــد رســید. وی افزود: اوضــاع جهان 
در زمینه کرونا طی دو سال گذشته نشان داده 
اســت که این ویروس به راحتی از بین نخواهد 
رفــت از ایــن رو حمایــت از اینگونــه فناوری های 
جدیــد و راهبــردی برای حفاظت از کشــور بویژه 
در شرایط بحرانی می تواند به نفع کشور باشد.

وی با بیان اینکه تاکنون این پروژه توســط 
معاونــت علمی و صندوق نــوآوری مورد حمایت 
 »mRNA« قــرار گرفتــه اســت، گفــت: فنــاوری
نیازمند زیرساخت ویژه ای است، اما ما توانستیم 
طی چهار ســال گذشــته بســیاری از دســتگاه ها 
و انزیــم هــای مــورد نیــاز ایــن فنــاوری را توســط 
نخبگان جوان کشــور در همین شــرکت طراحی 
کرده و بکار بگیریم که در این راستا درخواست 

وام از صندوق نوآوری داشتیم.
مدیــر این شــرکت ادامــه داد: البته مبلغی 
کــه از صنــدوق نــواوری و شــکوفایی درخواســت 
کرده ایــم شــاید بــه نســبت دیگــر طرح هــا وام 
قابل توجهی بوده باشد ولی به نسبت نیاز این 
فنــاوری راهبــردی و مهــم در واقــع وام محدودی 
بوده اســت که در ســطح یک پروژه واکســن در 
ایــن ابعاد نیســت و ما انتظــار داریم که حمایت 
متناســب دریافــت کنیم تا بتوانیم این واکســن 
موثر را به مرحله تولید انبوه و در ســطح وســیع 

به دست مردم برسانیم.

فــروش تولیدات کارخانه فوالد قاین به 
۵ استان کشور آغاز شد.

ســلمان   - نیــوز  معــدن  گــزارش  بــه 
اســحاقی، در جمع رســانه های گروهی ضمن 
اعــالم این خبــر گفت: طرح فوالد قاین نقش 
خراســان  در  اشــتغال  و  توســعه  در  مهمــی 

جنوبی خواهد داشت.
بــه گــزارش ایســنا، وی افــزود: از محــل 

درآمدهــای ایــن مجتمــع ۳ درصــد بایــد بــرای 
توســعه و آبادانــی اســتان اســتفاده خواهــد 
شد و زمینه اشتغال مستقیم و غیر مستقیم 

قابل توجهی در استان فراهم خواهد کرد.
اســحاقی بــا اشــاره بــه دغدغه مــردم در 

خصوص تامین طرح بزرگ فوالد قاین گفت: 
در یــک بــازه زمانــی تا اجرای کامــل طرح برای 
تامیــن آب مورد نیــاز این مجتمع باید هر چه 
زودتــر بخــش تصفیــه فاضــالب شــهر قاین با 
مجتمــع  یــا  ایمیــدرو  شــرکت  ســرمایه گذاری 

فــوالد اجرایــی شــود، همچنیــن امیدواریــم با 
سرمایه گذاری که ایمیدرو در طرح انتقال آب 
از خلیــج فــارس انجام داده در یک بازه زمانی 
ســه تــا چهار ســاله با انتقــال آب خلیج فارس 
تامیــن آب ایــن طــرح انجــام شــود، چــرا کــه 
جنوبــی  خراســان  کشــاورزی  قطــب  قائنــات 
است و نباید کشاورزان ما با اجرای این طرح 

دچار آسیب شوند.

جزئیات تولید
واکسن ایرانی 
»mRNA«

علیه کرونا

بــا تعامــل میــان دو وزارتخانــه صمــت و 
بــرق  نیروگاه هــای  ایجــاد  نیــرو، تفاهم نامــه 
بــا ظرفیــت ۱۰ هــزار مــگاوات در کشــور، در 
دستور کار صنایع بزرگ و معدنی قرار گرفته 
کــه فوالد مبارکه مراحل ابتدایی را طی کرده 
و در آینــده ای نزدیــک بــه عنــوان نخســتین 
نیــروگاه  احــداث  پــروژه  اجراکننــده  شــرکت 

اختصاصی برق معرفی خواهد شد.
نبــوی  علــی   - نیــوز  معــدن  گــزارش  بــه 
دستیار ویژه وزیر صمت و رئیس هیأت مدیره 
غرفــه  از  بازدیــد  در  مبارکــه  فــوالد  شــرکت 
گــروه فــوالد مبارکه در هجدهمین نمایشــگاه 
ضمــن  متالورژی)ایران متافــو(  بین المللــی 
اعــالم خبر فوق افــزود: صنعت فوالد، یکی از 
مهم ترین صنایع پایه کشور محسوب می شود 
و شــرکت فــوالد مبارکــه بــه عنــوان بزرگتریــن 
در  مهمــی  نقــش  کشــور  فــوالد  تولیدکننــده 
تــا  از معــدن  فــوالد  مدیریــت زنجیــره تولیــد 
بــه  اشــاره  بــا  وی  دارد.  را  نهایــی  محصــول 
برنامه ریزی های کالن در شرکت فوالد مبارکه 
افــزود: با تعامل میان وزارتخانه های مختلف، 
سهامداران شرکت های بزرگ فوالدی و صنایع 
زنجیره فوالد، تعادل در زنجیره فوالد و تأمین 
مــواد اولیــه صنایــع پایین دســتی در اولویــت 

برنامه ریزی ها قرار می گیرد.
رئیــس  و  صمــت  وزیــر  ویــژه  دســتیار 
هیأت مدیــره شــرکت فــوالد مبارکــه بــا اشــاره 
بــه نقــش مهــم فــوالد مبارکــه در بــورس کاال 
خاطرنشــان کرد: مأموریت واردات مواد اولیه 

مــورد نیــاز صنایــع پایین دســت برعهــده فوالد 
مبارکه گذاشــته شــده، به طوری که عالوه بر 
تولید ورق مورد نیاز این صنایع، بخش دیگری 

از ورق مورد نیاز آن ها را وارد کشور کند.
وی بــا اشــاره بــه سیاســت وزارت صمت 
مبنــی بــر واردات محصوالت مــورد نیاز صنایع 
لوازم خانگی توسط فوالد مبارکه و پتروشیمی 
اذعــان داشــت: ایــن سیاســت باعث می شــود 
تــا دیگــر دغدغــه ای بــرای تأمیــن مــواد اولیــه 
صنایع پایین دســت فوالد وجود نداشته باشد 
و کمــک قابــل توجهــی بــه توســعه صنایعی از 
جملــه صنایــع لــوازم خانگی که بــا کمبود ورق 
مواجه هســتند، خواهد شــد؛ در همین راستا 
یکــی از وظایــف تعریف شــده بــرای بزرگتریــن 
تولیدکننــده فوالد کشــور در نظر گرفته شــده 
است تا عالوه بر واردات، مواد اولیه مورد نیاز 
سایر زنجیره های پایین دستی از جمله شمش 

و اسلب را نیز تأمین کند.
نبوی با اشاره چالش کمبود مواد اولیه و 
محدودیت های انرژی در شرکت فوالد مبارکه 
تصریح کرد: در حوزه کمبود مواد اولیه معدنی 
پیگیری هــای الزم صــورت گرفته تا با تعامل با 
وزارتخانه ها و سایر سهامداران و صنایع بزرگ 
بــه ایــن اطمینان دســت یابیــم که مــواد اولیه 
اعم از گندله آهن، کنسانتره و مواد افزودنی 
دیگر، فوالد مبارکه دچار کمبود نباشد و برای 
رفع محدودیت های انرژی هم درصدد توسعه 
زیرســاخت های الزم بــرای تأمیــن بــرق و گاز 

مورد نیاز صنایع فوالدی هستیم.

قرارداد اجرایی احداث نیروگاه اختصاصی فوالد 
مبارکه به زودی منعقد خواهد شد

آغاز فروش محصوالت فوالد قاین
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احضاریه 

اصـل   مشـمول  امـوال  عنـوان  الذکرتحـت  ذیـل  امـوال  پرونـده  اینکـه  بـه  نظـر 
49قانون اساسـی در این دادگاه مفتوح به رسـیدگی می باشـد لذا به شـخص یا 
اشـخاص ابـاغ میگـردد تـا ازتاریـخ نشـر آگهـی ظـرف 30 روزبـا در دسـت داشـتن 
اسـناد ومـدارک مثبـت مالکیـت بـه ایـن دادگاه مراجعـه نماینـد بدیهی اسـت پس 

ازانقضـای مهلـت مقـرر، اقـدام قانونـی معمـول خواهـد گردیـد.

صادقی- قاضی شعبه دادگاه اصل 49  قانون اساسی زاهدان 

                                                 شرح اموال                                                      کالسه پرونده                            

آگهی مفقودی
کلیـه اسـناد خـودرو )سـند کمپانـی ، بـرگ سـبز( سـواری پـژو 206 
مـدل 89 بـه شـماره پـاک 457 س 78 ایـران 18 و شـماره موتـور 
 NAAP13FE3BJ452238 شاسـی  شـماره  و   13389028578
بنام جمال معصومی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی مفقودی
  S5-ATسـند کمپانـی و بـرگ سـبز خـودرو سـواری هـاچ بـک جـک
مـدل 97 بـه شـماره پـاک 333 ص 91 ایـران 18 و شـماره موتـور 
 NAKSH7328JB167601 و شماره شاسی HFC4GA31DJ0013971
بنام مصطفی شـادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت.

آگهی تغییرات شـرکت بنا شـهر مدرن شـرکت سـهامی خاص به شـماره ثبت 369 
و شناسـه ملـی 14006321252 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی 
بطـور فـوق العـاده مـورخ 1400/05/09 تصمیمـات ذیل اتخاذ شـد : هیئت مدیره: 
محمـد نعمتـی زرگـران بـه کـد ملـی : 3254937228 و یونـس نعمتـی زرگـران بـه 
کـد ملـی : 4200043084و حسـن نعمتـی زرگـران بـه کـد ملـی : 3319414496 
بعنـوان اعضـاء اصلـی هیئـت مدیـره بـرای مـدت دو سـال دیگـر انتخـاب شـدند. 
-بازرسـان : نویـد نظـری بـه کـد ملـی: 3310011097بـه سـمت بـازرس اصلـی و 
حجـت صفـری بـه کـد ملی:3319981722بـه سـمت بـازرس علـی البـدل شـرکت 

بـرای مـدت یـک سـال دیگـر انتخـاب شـدند.

  اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری هرسین )1235926(

آگهـی تغییـرات شـرکت بنـا شـهر مـدرن شـرکت سـهامی خـاص بـه شـماره ثبـت 
369 و شناسـه ملـی 14006321252 بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 
1400/05/09 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : سـمت مدیـران :- یونـس نعمتـی زرگران 
بـه کـد ملـی : 4200043084بـه سـمت مدیرعامـل وعضوهیئـت مدیـره - محمـد 
نعمتـی زرگـران بـه کـد ملـی : 3254937228 بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره - 
حسـن نعمتـی زرگـران بـه کـد ملـی : 3319414496 بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت 
مدیـره شـرکت بـرای مـدت دو سـال دیگرانتخـاب شـدند -دارنـدگان حـق امضـا: کلیه 
اسـنادواوراق بهـاداراز قبیـل چـک و سـفته و بـرات ونیزتمـام مکاتبـات عـادی واداری 

باامضاءمدیرعامـل همـراه بـا مهرشـرکت معتبرمی باشـد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری هرسین )1235928(

 تاکید استاندار ایالم
 بر اولویت قرار دادن

تجهیز زیرساخت های پایانه 
مرزی مهران 

اســتاندار ایــام بــا تاکید بــر اینکه مدیــران تجهیز 
زیرســاخت های پایانه مــرزی مهران را در اولویت کاری 
قــرار دهنــد، خواســتار تســریع  تدویــن طــرح جامــع 

منطقه آزاد تجاری شد.
حســن بهرام نیــا در بازدیــد از پایانــه مــرزی مهران با 
یــادآوری ظرفیت هــای بــاالی مرز مهــران از نظر فرهنگی، 
مذهبی و تجاری اقتصادی اظهار کرد:  شهرســتان مهران 
به دلیل دارا بودن منابع غنی انرژی، مزیت های اقتصادی، 
اربعیــن و مــرز مشــترک و وجــود منطقه ویــژه اقتصادی و 
منطقــه آزاد تجــاری در آینــده نزدیــک به عنــوان پیشــران 

توسعه استان ایالم مطرح و تاثیرگذار خواهد شد.
او گفــت: هنــوز بخــش زیــادی از ظرفیــت مهــران 
بالقوه مانده و از آن استفاده نشده است که امیدواریم 
با حمایت دولت سیزدهم از همه ظرفیت های خدادادی 
این منطقه استفاده و پتانسیل های آن بالفعل شوند.

اســتاندار ایــالم در ادامــه خواســتار ایجــاد کارگروه 
و  شــد  مهــران  توســعه  و  اربعیــن  ســتاد  هماهنگــی 
تاکیــد کــرد: همــه مدیــران بــا همراهــی و همفکــری و 
دغدغه منــدی بــرای تجهیــز زیرســاخت های پایانــه مرزی 
مهران که قدمگاه عاشقان اهل بیت)ع( است، اهتمام 

جدی داشته باشند.
بهرام نیــا بــا بیان اینکه مهــران ظرفیت باالیی برای 
توســعه دارد، گفــت: مهــران شهرســتانی بــا کارکردهای 
ایــن  از  مدیــران  همــه  دارد  ضــرورت  کــه  اســت  ملــی 
فرصت بی نظیر برای تجهیز زیرســاخت ها و تســریع در 
ســرمایه گذاری ها و ایجــاد زیرســاخت های منطقــه آزاد 
تجاری اســتفاده کنند تا شــاهد توســعه مهران و استان 
ایالم باشیم. او با تاکید بر برنامه ریزی الزم برای اربعین 
و لــزوم ســاماندهی و تســریع در اقدامــات انجــام شــده 
گفــت: همــه دســتگاه های اجرایــی از امــروز نشســت ها 
و هماهنگی هــای الزم را بــرای اربعیــن آغــاز کننــد تــا بــا 

آمادگی بیشتری به استقبال اربعین برویم.
اســتاندار ایــالم با توجــه به ویژگی هــای فرهنگی و 
معنوی، اقتصادی و تجاری و وجود منابع سرشار انرژی، 
منطقــه آزاد تجــاری مهــران را نگیــن مناطــق آزاد کشــور 
عنــوان و تصریــح کــرد: بنــا داریــم منطقــه آزاد مهران با 
خصوصــی  بخــش  و  دولــت  حمایــت  و  ســرمایه گذاری 
به عنوان یکی از مناطق آزاد بکر کشور معرفی شود که 
با حمایت، برنامه ریزی و کار جهادی مدیران و همراهی 

مردم این مهم تحقق خواهد یافت.
بهرام نیــا بــا خاطرنشــان کــردن تدوین طــرح جامع 
منطقــه آزاد مهــران گفــت: ایــن طــرح بایــد بــه وســیله 
متخصصــان و صاحب نظــران امــور در مقیاس منطقه ای 
و به صــورت جامــع و اصولــی و بــا در نظــر گرفتن تمامی 

ظرفیت ها هرچه سریع تر باید تدوین شود.

ایجاد کریدور جدید در 
مسیر تهران- بندر امام در 
طرح راه آهن دورود خرم آباد 

دورود  راه آهــن  اجــرای  حــال  در  طــرح  پیمانــکار 
خرم آبــاد در بازدیــد و بررســی رســتم قاســمی، وزیــر 
راه و شهرســازی، همــراه جمعــی از مســئوالن اســتانی 
توضیحاتــی  ارائــه  بــا  طــرح  ایــن  رونــد  از  کشــوری  و 
درخصــوص مشــخصات فنــی طــرح بیــان کــرد کــه ایــن 
طــرح کریــدوری جدیــد در مســیر تهــران بــه بنــدر امام 

ایجاد می کند.
بــه گــزارش دیروز ایرنا، عبــاس خطیبی افزود: این 
طــرح تونل هــای زیــادی از جمله یک تونل 4 هزار و ۶00 
متــری در مســیر دارد کــه از تونل هــای طویــل ایــران بــه 

شمار می رود.
او با بیان اینکه شهر خرم آباد از لحاظ وسعت یک 
شــهر طولــی اســت لــذا 2 ایســتگاه راه آهن بــرای آن در 
نظر گرفته می شود، افزود: 121 کیلومتر طول این پروژه 

است که در قالب چهار قطعه تعریف شده است.
پیمانکار این طرح افزود: ۳0 درصد مسیر راه آهن 
دورود به خرم آباد تونل اســت به همین دلیل یک طرح 

بسیار دشوار به شمار می رود.
خطیبی گفت: این طرح ۳0۶ میلیارد تومان اعتبار 
دارد؛ ولی امسال فقط 20 میلیارد تومان تخصیص داده 

شده است .
در  نفــر   1000 بــه  نزدیــک  اینکــه  یــادآوری  بــا  او 
گذشــته در ســاخت ایــن طرح فعالیــت می کردند و یکی 
از طرح هــای خــوب قــرارگاه خاتم االنبیــا بــود؛ ولــی بــا 
مشکالتی نظیر تملک زمین و اعتبار مواجه شد، گفت: 
انتظار می رود، مساعدت الزم در این زمینه صورت گیرد 
تــا طــرح ظــرف مــدت ۳ ســال تکمیل شــود.  وزیــر راه و 
شهرسازی نیز در جریان این بازدید دستور الزم را برای 

تسریع در عملیات اجرایی این طرح صادر کرد.

اخبـــــــــــــــــار

استاندار: خراسان رضوی 
نیازمند ۱۸۲ هزار میلیارد تومان 

سرمایه گذاری جدید است
اســتاندار خراســان رضوی با بیان اینکه بر اساس 
برنامه ریزی ها الزم اســت، اقتصاد ایران در ســال ۱۴۰۱ 
هشت درصد رشد کند که سهم خراسان رضوی در این 
هدف گــذاری ۷.۲ درصــد اســت.، بیــان کــرد کــه اکنون 
بــرای تحقــق ایــن مهــم برنامه ریــزی الزم انجــام شــده 
اســت. در این راســتا الزم است برای افزایش بهره وری 
و دســت یابی به رشــد مذکور ۱۸۲ هزار میلیارد تومان 

سرمایه گذاری جدید در استان صورت گیرد.
یعقوبعلی نظری پنجشــنبه در مراســم بزرگداشت 
روز ملــی صنعــت و معــدن و معرفــی واحدهــای تولیدی 
پــارس  هتــل  در  کــه   1400 ســال  در  اســتانی  نمونــه 
مشــهد برگزار شــد، با بیان اینکه این اســتان در تدوین 
دچــار عقب ماندگــی  آن  اجــرای  و  توســعه  برنامه هــای 
نیست، ادامه داد: عقب ماندگی استان مربوط به سهم 
5 درصدی آن از بخش هایی است که باید از کل کشور 
به استان واگذار شود. عایدی کنونی استان از اعتبارات 
کشــور متناســب بــا ســهم 8 درصــدی آن از مســاحت و 

جمعیت کشور نیست.
او تاکیــد کــرد: در اســتان عــزم خود و مســئوالن را 
جزم کرده ایم تا هیچ واحد تولیدی فعالی تعطیل نشود 
اکنــون ایــن اســتان 4۷00 واحــد تولیــدی فعــال و ۷00 
واحــد تعطیــل دارد که الزم اســت این واحدهای تعطیل 

دوباره فعال شود.
اســتاندار خراســان رضــوی گفــت: اکنــون دســتور 
کار اول بخش هــای دولتــی و خصوصــی ایــن اســت کــه 
وضــع موجود حفظ شــود و واحدی تعطیل نشــود. برای 
جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی باید بهره وری آن 
را بــه ســطح حداکثــر ارتقــا داد و اگر در ایــن میان واحد 

راکدی امکان فعالیت مجدد ندارد، آن را حذف کرد. 
نظری با توجه به اوضاع کنونی کشــور اظهار کرد: 
وضع دشوار سبب تالش و مجاهدت می شود. برای این 
منظــور الزم اســت عرصه ای ایجاد شــود کــه تفاوت بین 
مردان ســختکوش با دیگران مشخص شود. من اعتقاد 
دارم وقتــی ظرفیــت کافی موجود باشــد، جای نگرانی از 
شــرایط نخواهد بود. همین ظرفیت هاســت که همت ها 
را متبلور می سازد و موجب تحرک انسان می شود چون 

آدمی در سختی ها ساخته می شود.
او بیان کرد: همه ما در کشــور مشــکالت را تجربه 
کرده ایــم. ایــن موضــوع از ابتــدای شــروع نظــام  مقدس 
جمهوری اسالمی و حتی قبل تر، یعنی آغاز نهضت امام 
خمینی)ره(، قابل مشــاهده بود. در کدام مقطع شرایط 
عــادی بــوده اســت. باید توجه داشــت حرکت در مســیر 
حق چه در حوزه اقتصادی، چه در حوزه فرهنگی و چه 

در حوزه های دیگر با دشواری همراه است .
ملــت  افتخــار  افــزود:  رضــوی  خراســان  اســتاندار 
ایــران حیــات و پختگــی در سختی هاســت. اگــر بناســت 
ایــن مــردم و کشــور هویــت پیــدا کند و آزادی به دســت 
آمده خود را حفظ کرده و در سطح دنیا بدرخشد، باید 
در میدان ســختی پخته شــود. در این مســیر امید شرط 

موفقیت است. 
نظــری تصریــح کــرد: مــا در تقابــل جدی 40 ســاله 
بــا آمریــکا هســتیم  و مشــکالت معیشــتی و اقتصــادی 
داریــم؛ امــا می توانیــم ایــن مشــکالت را حــل کنیــم. مــا 
ملتی قدرتمند و ســربلند هســتیم و در دنیا برای مبارزه 
بــا اســتکبار یــک الگــو بــه حســاب آمــده و ایســتادگی 
کرده ایــم. امــروز میدان هــا از هــم قابــل تفکیک نیســت 
و نمی توان عرصه اقتصاد را از سیاســت یا فرهنگ جدا 
کرد. به همین منظور الزم اســت از قدرت تجربه شــده 
در میدان های ســخت اســتفاده کنیــم چراکه این قدرت 
ســرمایه ملت ایران اســت.  امروز عرصه اقتصاد نیازمند 
بهره گیری از قدرت، شــخصیت و هویت اســت و در این 
راه بــا امیــد قاطــع بــه آینده مشــکالت را بــه فضل الهی 

حل خواهیم کرد.
او گفت: باید علت تعطیلی حدود 50 درصد از ۹50 
معــدن موجــود در اســتان مشــخص و بــرای آن راهــکاری 
اندیشید. در جنگ اقتصادی موفق نخواهیم شد جز اینکه 
ایثار کنیم و منافع و تعصبات فردی، بخشی و گروهی را 
کنــار بگذاریــم و اهــداف بلندتــر را در اولویــت قرار دهیم. 
اقتصاد ما باید با معنویت همراه باشــد. ما نیاز داریم بر 
اســاس اهــداف بلنــد در حــوزه اقتصــاد با یکدیگــر همگرا 

شده و اهداف مشترک داشته باشیم .
اســتاندار خراســان رضــوی بــا بیــان اینکــه در ایــن 
مســیر الزم اســت در صورت نیاز ســاختار و شــکل دهی 
تشــکل های منســجم و هماهنــگ بــا اهــداف بلنــد در 
حــوزه صنعــت و معــدن بازنگــری شــود. عــالوه بــر ایــن 
ضروری است مسیرها را نیز بازنگری کرده و تغییر داد. 
نمی تــوان بــا برخی از این تشــکل ها، راهکارها و اهداف 
قبلــی از میــدان جنگ اقتصادی عبور کرد. البته نباید از 
یــاد بــرد کــه در این میان وظیفه دســتگاه های حاکمیتی 
نیــز خدمتگــزاری بــه مردم به صورت عــام و خدمتگزاری 
بــه بخش های مختلف اقتصادی و کشــاورزی به صورت 
خــاص اســت. قانون مانع نیســت مگر اینکــه به صورت 
نامطلــوب اجــرا شــود. زمانــی که چــرخ اقتصادی کشــور 

حرکت کند، همه موانع را از مسیر خود برمی دارد.

خبـــــــــــــــــر

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
قروه دیروز در مراســم آغاز عملیات اجرایی 
طــرح آبخیــزداری در ۲ حوضه شــیخ جعفر و 
آجی چــای قــروه اظهــار کــرد: افزایــش زمــان 
تمرکــز حوضــه و تخلیــه تدریجی هــرزآب به 
منظور کنترل ســیاب، تغذیه بزرگترین آب 
آبخــوان اســتان بــه میزان چهــار میلیون متر 
مکعب در ســال، توســعه ظرفیت کشاورزی 
و دامــداری در منطقــه و ایجــاد فرصــت بــه 
منظــور اســتقرار پوشــش گیاهــی از اهــداف 

این طرح است.
بــه گــزارش ایرنــا، بهــزاد شــریفی پور بــا 
بیــان اینکه مطالعــات کامل و جامع این طرح 
طی 1.5 سال در سطح ۳1 هزار هکتار انجام 
گرفتــه اســت، افــزود: دشــت قــروه بــا کمبود 
منابــع آبــی مواجــه اســت و آبخوان هــای آن 
دچار تنش شده که اجرای این طرح می تواند 

در تغذیه مصنوعی نقش مهمی ایفا کند.
او ایــن حوضــه را از سرشــاخه های مهــم 
ســفیدرود برشــمرد و گفــت: 10 هــزار هکتــار 

حوضــه  هــزار   21 و  جعفــر   شــیخ  حوضــه 
آجی چای اســت کــه در مجموع حوضه بخش 

غربی قروه را تشکیل می دهد.
رئیــس اداره منابــع طبیعی و آبخیزداری 
کیلومتــر   ۳۳ را  اصلــی  آبراهــه  طــول  قــروه 
اعالم کرد و اظهار کرد: ســاالنه ۳25 میلیون 
متــر مکعــب نــزوالت آســمانی در ایــن حوضه 
داریــم کــه حجــم نــزوالت آســمانی در حوضه 
شــیخ جعفر ۳1 میلیــون و در آجــی چــای ۷1 

میلیون متر مکعب است.

اســتاندار  اجتماعــی  سیاســی  معــاون 
مجــوز  صــدور  از  بلوچســتان  و  سیســتان 
شیرین ســازی ۵۰ هــزار متر مکعــب آب دریا 
در چابهــار با هدف کاهش مشــکات کم آبی 

و پایان جیره بندی آب خبر داد.
به گزارش ایرنا، رحمدل بامری پنجشنبه 
در جلســه شــورای اداری چابهــار اظهــار کــرد: 
شــهر چابهــار اکنــون به صــورت جیره بندی 2۶ 
هزار متر مکعب آب از آب شیرین کن کنارک 
واقــع در 50 کیلومتــری دریافت می کند و این 
ســهمیه کفــاف جمعیــت بیــش از 1۶0 هــزار 

نفری شهر و حاشیه نشینی را نمی کند.
او افــزود: دولت طرح های مختلفی برای 
شیرین ســازی آب دریــای عمان دارد و در این 

باره برای کاهش مشــکالت از هیچ کوششــی 
دریغ نمی کند.

سرپرست معاونت استانداری و فرمانداری 
ویژه چابهار بیان کرد: مسئوالن حوزه امور آب 
و فاضالب و اداره کل مربوطه موظف هستند، 
هــر چه ســریع تر جلــوی رهاســازی فاضالب در 

کوچه و رودخانه ها را بگیرند.
بامری با بیان اینکه چابکی، انقالبی گری، 
مردمــی و وظیفه شناســی بایــد ســرلوحه کاری 
مســئوالن در دولــت جدید باشــد، خاطرنشــان 
ادارات در ســاعات  از مســئوالن  کــرد: برخــی 
غیــر اداری در دســترس و پاســخگو نیســتند، 
لذا مجددا اعالم می کنم به صورت شــبانه روزی 
برای خدمت رســانی و رضایتمندی مردم نهایت 

تالش ها را انجام دهند.
کــرد: متاســفانه صنف هــای  او تصریــح 
مختلف به ویژه بازار میوه چابهار دســت افراد 
خــاص و انحصــاری اســت و ســال ها هــر طور 
دلشان می خواهد، قیمت را باال می برند، نیاز 
اســت ســازمان بازرســی و نهادهــای نظارتــی 
ورود کننــد و بــا اقدامــات الزم گرفتاری هــا و 
مشــکالت مردم در بحــث گرانی اجناس را به 

حداقل برسانند.
و  اســتانداری  معاونــت  سرپرســت 
فرمانــداری ویــژه چابهار ادامه داد: متاســفانه 
دوگانگــی مدیریتــی در چابهــار پــس از الحاق 
شــهر بــه منطقــه آزاد بعــد از گذشــت 1 ســال 

مرتفع نشده است.

بامــری از آمــار پایین حــدود 45 درصدی 
تزریــق واکســن کرونا در چابهــار انتقاد کرد و 
افــزود: همه دســتگاه های اجرایی، شــوراهای 
اعضــای  و  بخشــداران  دهیــاران،  اســالمی، 
شورای اسالمی شهر و روستا در این خصوص 
اقدامــات و همــکاری الزم را انجــام تــا شــاهد 
موفقیــت در ایــن زمینه باشــیم و مــرگ و میر 

به حداقل برسد.
ســبز،  فضــای  ســرانه  افزایــش  بــر  او 
تعیین تکلیف فضاهای آموزشــی تصرف شده 
ازســوی اشــخاص مختلف، حل مشــکالت بی 
آبــی، تخصیــص امکانات بهداشــتی و درمانی 
و پزشــک، کنتــرل قیمت های اجاره مســکن و 
مقابله با سرقت ها در سطح شهر تاکید کرد.

متــرو  بهره بــرداری  شــرکت  مدیرعامــل 
تهــران و حومــه از ســاخت و تحویــل ۵۰۰ تن 
ریــل UIC۵۴ بــرای نخســتین بــار در کشــور 
بــا  بــه وســیله ذوب آهــن اصفهــان، مطابــق 
در  اســتفاده  بــرای  بین المللــی  اســتاندارد 

خطوط درون شهری این ناوگان خبر داد.
به گزارش ایســنا، مهدی شایســته اصل 
نگهــداری  و  تعمیــرات  بــرای  اینکــه  بیــان  بــا 
خطوط مترو، شرکت بهره برداری مترو ساالنه 
بــه 500 شــاخه ریل UIC54 نیــاز دارد، تاکید 
کــرد: تولیــد ایــن ریــل در ذوب آهــن اصفهــان 

در دوران تحریــم، یــک اقــدام بســیار ضروری 
و اســتراتژیک برای توســعه حمل و نقل ریلی 

درون شهری است.
و  نقدینگــی  کمبــود  کــرد:  تصریــح  او 
تحریم ها مانع ورود ریل شد که با تولید ریل
UIC54 براســاس استانداردهای بین المللی و 
بــا کیفیت مطلوبی، خودکفایی در این بخش 

را شاهد هستیم.
مدیرعامــل شــرکت بهره بــرداری راه آهــن 
شــهری تهــران و حومــه بــا یــادآوری اینکــه قبال 
ریل مترو از اتریش وارد می شــد، خاطرنشــان 

کــرد: بــا شــدت گرفتــن تحریم هــا، بــه ناچــار 
ترکیــه  و  روســیه  کشــورهای  از  ریــل  واردات 
انجام شد که از کیفیت مطلوب برخوردار نبود 
و هزینه تعمیر و نگهداری را نیز افزایش داد.

شایســته اصــل اظهــار کــرد: تولیــد ریــل 
در ذوب آهــن اصفهــان نــه  تنهــا صرفه جویــی 
از کشــور  ارز  اقتصــادی دارد و مانــع خــروج 
می شــود، بلکــه دغدغه ما را بــرای تامین ریل 
از بین می برد و وابســتگی حمل ونقل ریلی را 

به سایر کشورها کاهش می دهد.
او گفت: ریلی ذوب آهن اصفهان، پس 

از کنتــرل و بازرســی، بــرای متــروی تهــران که 
حجم باالیی از مســافر را دارد و از حساسیت 
ویژه ای برخوردار است، ارسال شده و مطمئنا 
استفاده مترو تهران از تولیدات داخلی، سایر 
کالنشهرها را هم که دارای مترو هستند برای 

استفاده از این نوع ریل ترغیب می کند.
بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت بهره بــرداری 
متــرو تهــران و حومه، برای نخســتین بــار از ریل 
ملــی ۶0E1 ذوب آهــن اصفهــان بــرای تعمیــر و 
نگهــداری خــط 5 متــرو تهــران و حومه اســتفاده 
شد که از کیفیت بسیار مطلوبی برخوردار است.

مدیــر کل گمرک بــازرگان در آذربایجان 
غربــی از افزایــش 6۱ درصــدی  صــادرات کاال  
در ســال جاری در مقایســه بــا مــدت مشــابه 
سال گذشته با صادرات ۱۰6 هزار و ۵۵۱ تن 

کاال از طریق این مرز خبر داد.
بــا  رامیــن ظهیــری دیــروز در گفت وگــو 
ایــن محصــوالت  کــرد:  اظهــار  ایرنــا  خبرنــگار 
شــامل اقــالم پتروشــیمی، نباتی، کشــاورزی، 
ســنگی، اشیای سرامیکی و شیشه ای، قراضه 

محصــوالت  و  فــوالد  و  آهــن  از  ضایعــات  و 
نساجی است.

او افــزود: ارزش دالری ایــن مقدار کاالی 
صــادر شــده در ایــن مدت یک میلیــارد و 1۳۶ 

میلیون و 250 هزار و 5۷8 دالر است.
مدیــر کل گمرک بــازرگان اضافه کرد: در 
ایــن خصــوص 2  هزار و ۹88 فقره اظهار نامه 
صــادر شــده کــه ســال گذشــته در ایــن مــدت 
زمانــی، ایــن رقم هــزار و ۹1۳ مورد بود که در 

مقایســه با مدت مشــابه سال قبل 5۶ درصد 
رشد داشته است.

ایــن  در  همچنیــن  داد:  ادامــه  ظهیــری 
مــدت صــادرات ســایر گمــرکات از طریــق ایــن 
مرز ۷2۳ هزار و 8۹8 تن برآورد شــده اســت 
در حالی که سال گذشته در این مدت ، 410 

هزار و ۹۹2 تن بود.
گمــرک بــازرگان یکــی از مبــادی ســه گانه 
تجــارت مــرزی ایــران و ترکیــه به شــمار می رود 

که به صورت شــبانه روزی در شمال آذربایجان 
 غربی در داخل محدوده منطقه آزاد ماکو واقع 
شــده اســت؛ ایــن مرز کــه دروازه ورود ایران به 
کشــورهای اروپایی به شمار می رود، در فاصله 
یک کیلومتری شهر بازرگان از توابع شهرستان 

ماکو در آذربایجان غربی قرار دارد.
گمــرک بازرگان در ســال 1۳05 شمســی 
و  ســاعته   24 مــرز  تنهــا  و  شــد  راه انــدازی 

بین المللی مابین ایران و ترکیه است.

عملیات اجرایی طرح 
آبخیزداری و کنترل 
سیالب در ۲ حوضه 

قروه آغاز شد

افزایش 6۱ درصدی صادرات از مرز بازرگان 

ساخت ۵۰۰ تن ریل UIC۵۴ برای نخستین بار به وسیله 
ذوب آهن اصفهان

 مجوز شیرین سازی ۵۰ هزار مترمکعب

آب دریا در چابهار صادر شد
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فقط به گاوهای پرنده فکر 
نکنید

راضیه حسینی

سلیمی، نماینده مجلس: »وقتی فالن خودروساز، 
بجــای تحقیــق و توســعه بخــش پژوهــش  و تحقیقــات، 
 گاوداری دارد، نتیجــه ی آن روشــن اســت! شــما دقیقــاً 

افزایــش  به دنبــال 
گاو  شــیر  کیفیــت 
هســتید یا کیفی ســازی 

صنعت خودرو؟«
شاید هردو، یا هیچ کدام!  
بیچــاره  خوروســازهای 
گفتنــد  بــار  هــزار 
بــه  برایشــان  قیمت هــا 
مــدام  و  صرفه نیســت 
دارنــد ضــرر می دهند. هــر بار خواســتند افزایش قیمت 
بدهند کلی اعتراض از همه طرف شــنیدند و مظلومانه 
چیــزی نگفتنــد. ســرآخر وقتــی کارد بــه استخوان شــان 
رســید فقــط هجــده درصد گــران کردند، آن هــم نه برای 
خودشان، برای این که بتوانند حقوق کارگران را بدهند. 
امــا در همیــن فاصلــه حســاب کنیــد لبنیــات چندبــار گران 
شــد؟ هــر محصول، جداگانــه و چندین بــار افزایش قیمت 
خــورد. محصوالتــی کــه نیــاز بــه هیــچ تحقیــق و پژوهــش 
را  پایین شــان  ایمنــی   مــدام  ندارنــد. الزم نیســت  خاصــی 
بررسی کنند. محصول اولیه، یعنی همان شیر، به صورت 
خودکار تولید می شود و کلی هم سود دارد. هیچ وقت کره 
باعــث تصادف جاده ای نمی شــود. پنیــر یک هو خود به خود 
آتــش نمی گیــرد. ماســت با یــک باد تریلی، شــش تا معلق 
نمی زنــد و از همــه مهم تــر برای اثبات موفق بودن شــرکت، 

الزم نیست وانت شیر، وانت کشک و...را تولید کرد.
اصــالً این چیزهــا بــه گاوداری ربطــی نــدارد. فقــط 
محصول اولیه را به فروشــنده تحویل می دهد و گرفتار 

مشکالت تولید نمی شود.
شــاید چنــد وقــت دیگــر آن یکــی خودروســاز هــم 
تصمیم بگیرد بزند توی کار پرورش االغ ماده. این یکی 
از گاوداری هــم ســود بیشــتری دارد. عنبرنســارا حتــی 
راحت تــر از شــیر بــه دســت می آیــد. فقــط یــک جــارو و 

خاک انداز نیاز دارد و باقی همه سود خالص.
اصــالً شــاید این قــدر ســود در گاوداری و االغ داری 
بود که تصمیم گرفتند عطای خودروسازی را به لقایش 
ببخشــند و مــا را از محصــوالت متنــوع و جذاب شــان 
محــروم کننــد و فرآینــد تحقیــق و توســعه را روی گاوها 
انجام دهند. با تلفیق نژاد هولشتاین و ورزاگاو شمال، 
بــه ترکیبــی تــازه برســند و صــادرات آن را آغــاز کننــد. یا 
حتــی پیونــد گــوزن زرد و گاو ابلــق را آزمایــش کننــد. 
شــاید در زمینــه صــادرات این نوع گاوها موفق شــوند و 

ناکامی های شغل قبلی شان را فراموش کنند.
 احتماالً از اول هم باید می رفتند سراغ همین کار. 
شاید تازه عالقه شان را پیدا کرده و فهمیده اند این همه 

سال اشتباه کرده اند.
 فقط خواهش می کنیم در حد تلفیق گاو و گوزن باقی بمانید 

و به گاوهای پرنده و االغ های سخنگو حتی فکر هم نکنید.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

بنابــر اعالم ســخنگوی وزارت آموزش و 
پــرورش، امتحانات نیمســال اول در مدارس 

سراسر کشور حضوری برگزار می شود.
 علیرضا کمرئی در سفر به کرمانشاه در 
گفت وگو با ایسنا، در تشریح جزئیات برگزاری 
امتحانــات نیمســال اول دانش آموزان، عنوان 
کــرد: بــا توجــه بــه حضــوری شــدن مــدارس، 
ارزشیابی ها هم حضوری برگزار خواهد شد.

کمرئــی بــا بیان اینکه هم اکنون مدارس 
آمــوزش  از  تلفیقــی  شــکل  بــه  و  بــوده  بــاز 
حضــوری و غیرحضــوری مشــغول امر آموزش 
هستند، گفت: همه مدارس مجاز به فعالیت 
بایــد  امتحانــات  همــه  لــذا  بــوده،  حضــوری 

حضوری برگزار شوند.
پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  ســخنگوی   
تاکیــد کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه مــدل آموزش 

در مــدارس سراســر کشــور به حالت گذشــته 
برگشــته و آمــوزش حضــوری در همه مدارس 
آغــاز شــده، لــذا مــدارس مکلــف بــه برگــزاری 
امتحانــات نیمســال اول بــه شــکل حضــوری 

هستند.
پایه هــای  همــه  در  داد:  ادامــه  کمرئــی 
تحصیلی امتحانات دی با رعایت پروتکل های 

بهداشتی حضوری برگزار می شود.

وی اشــاره ای هم به بازگشــایی حضوری 
مدارس بنا به نظر شــورای مدرســه داشــت و 
گفت: همه اکنون مدارس سراســر کشــور باز 
هســتند و هیــچ مدرســه ای بــدون عذرموجــه 
تعطیــل نیســت، لــذا اگــر خانــواده ای بــه بــاز 
نبــودن مدرســه ای معتــرض باشــد می تواند از 
طریــق آمــوزش و پــرورش موضــوع را پیگیری 

کند.

گزارش وزارت کار، مستند و قابل اطمینان 
اســت؛ ما از منظر ســبد معیشــت مدتهاست که 
از مــرز بحــران عبــور کرده ایــم و تــا زمانیکــه بــه 
مقولــه ی دســتمزد، نگاه فراینــدی و قانون محور 
نداشته باشــیم، تبعات اجتماعی این ابربحران، 

غیرقابل کنترل خواهد بود.
به گزارش ایلنا، »ســندروم ســامانه و ایجاد 
ســامانه« پدیــده ای چنــدان جدیــد نیســت ولــی 
در چنــد مــاه اخیــر، گویــا مســئوالن بــه ایــن باور 
رسیده اند که با زدنِ سامانه های جدید و رونمایی 
از آن ها در رســانه ها، می توانند تماِم »مشــکالت 
اقتصــادی« را بــه طرفه العینــی از میــان بردارند و 

فساد و نجومی بگیری را از ریشه براندازند.
ســامانه ای برای ثبت حقوق دولتی ها ایجاد 
دولــت  زیرمجموعــه   نهادهــای  همــه  و  می شــود 
موظف می شــوند آخریــن و به روزترین فیش های 
حقوقــی مجموعــه  خــود را در ایــن ســامانه ثبــت 
کننــد )کــه البتــه اگــر از رویه کاری هــا و تبلیغــات 
بگذریم، می تواند اتفاق خوبی باشد( و سامانه ای 
برای ارائه کاالهای اساســی و غیراساســی به نام 
»بــازارگام« ایجــاد و از آن رونمایــی می شــود کــه 
بــه ظاهــر قــرار اســت بــه عنــوانِ »عامــل توزیــع 
آنالیــن محصــوالت تنظیــم بازار در کشــور« عمل 
کند. بازارگام یک فروشــگاه آنالین و سوپرمارکت 
مجــازی اســت کــه پیــش از ایــن و اکنــون نیــز، 
اقــالم و محصــوالت مختلفــی ماننــد انــواع میوه، 
صیفی جــات،  ســوپرمارکتی،  اقــالم  ســبزیجات، 
ماننــد  لوکــس  میوه هــای  برخــی  و  خشــکبار 
فیســالیس و کامکــوات را بــه فروش می رســاند و 
در حــال حاضــر در ایــن ســامانه، ۵ کاالی  برنــج، 
روغــن، شــکر، مرغ و تخم مرغ، بــا قیمت دولتی 

عرضه شده است.

گرانی شدید کاالهای اساسی
اما از قرار، تنظیم بازار به شــیوه  ســامانه ای 
و آنالینی و پایین کشــیدن نرخ ها در یک ســامانه  
فقــر  دردنــاکِ  واقعیت هــای  نمی توانــد  مجــازی، 
از  نیمــی  از  بیــش  معیشــتیِ  بحــران  و  غذایــی 
جمعیــت کشــور را کتمــان کند. از ســویی، دولت 
و وزارت جهــاد کشــاورزی بــر حــذف واســطه ها و 
عرضــه محصــوالت بــا قیمــت دولتــی و ثابــت، به 
عنــوان راهــکاری موثــر بــرای مهار تورم پافشــاری 
می کننــد و از ســوی دیگــر، واقعیت هــای ملموس 
و روزانــه  زندگــی مــردم بــه خصــوص فرودســتانِ 
متعلق به دهک های پایین، چیز دیگری می گوید:
»بیشــتر کاالهــای ســبد معیشــت خانــوار، در 
یکسال گذشته بیش از ۵۰ یا حتی ۶۰ درصد افزایش 
قیمت داشته اند و در مواردی این رشد جهشی، بیش 
از ۱۰۰ درصــد بــوده اســت؛ این تــورم جهش یافته در 
حــوزه ی خوراکی هــا، منجــر بــه یــک بحــران بســیار 
گســترده شــده است، بحران قیچی کردن سفره ها و 

حذف مواد مغذی از سبد خرید خانواده.«
از قضــا، ســندروم ســامانه و تاکیــد بــر در 
مــدرنِ  بســیار  داشــتن شــیوه های  قــرار  دســتور 
معیشــتی  مشــکالت  نتوانســته  بــازار،  تنظیــم 
مــردم و کارگــران را حتــی بــه انــدازه  ســر ســوزنی 
برطرف کند؛ شاهد این ادعا، فقط زندگی روزانه  
مــردم و انتقادهــا و گالیه هــای مکــرر کارگــران و 
بازنشســتگان نیســت؛ داده های رســمی یک نهاد 
عالــی، یعنــی وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 

نیز به روشنی این ادعا را ثابت می کند.

متوسط قیمت حدود ۸۳.۳ 
درصد اقالم، فراتر از بحران

 گــزارش رســمی وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی از بررســی رونــد متوســط قیمــت اقالم 
آبــان  در  شــهری  مناطــق  در  منتخــب  خوراکــی 
امســال نشــان می دهــد؛ متوســط قیمــت حــدود 
۸۳.۳ درصــد اقالم منتخــب در این گزارش فراتر 

از حد بحران است.
طبق این گزارش، حد بحرانی قیمت ها نشان 
می دهد که قیمت برخی اقالم از کنترل خارج شده 
کــه ایــن امــر منجــر به ایجــاد تورم جهشــی خواهد 
شــد. این حد بر اســاس افزایش ماهانه حداکثر ۲ 
درصد برای قیمت هر کاال در نظر گرفته شــده که 
برای یک دوره یک ساله ۲۴ درصد خواهد بود و در 
این شرایط، اتخاذ تصمیمات سریع و اقدام عاجل 
و حتــی مداخلــه مســتقیم در بــازار بــرای کاهــش 

قیمت ها ضروری است.
قیمــت  از  حــدی  هشــدار،  حــد  همچنیــن 
کاال هــای منتخــب اســت کــه نوســانات قیمــت از 
حد مطلوب خارج شــده و در صورت ادامه منجر 
به افزایش تورم خواهد شــد. این حد بر اســاس 
افزایــش ماهانــه حداکثــر ۱.۵ درصد بــرای قیمت 
هر کاال در نظر گرفته شده که برای یک دوره یک 
ساله ۱۸ درصد خواهد بود. عبور قیمت ها از این 
حد بیانگر ضرورت برنامه ریزی خاص برای کنترل 
قیمت هــا اســت. حد مطلوب هــم در این گزارش 
حــدی از قیمــت کاالی منتخــب اســت که با توجه 
به شــرایط کشــور، نوســانات قیمت در اطراف آن 
بــرای مصرف کننــده قابــل قبول به نظر می رســد. 
ایــن حــد بــر اســاس افزایــش ماهانــه حداکثــر ۱ 

درصــد بــرای قیمــت هــر کاال در نظر گرفته شــده 
که برای دوره یک ساله ۱۲ درصد خواهد بود.

بنابراین، براساس این گزارش کامالً رسمی، 
۸۳.۳ اقالم اساســی، در یک بازه یکســاله، تورم 

۲۴ درصد یا بیشتر داشته اند.
یــک،  درجــه  ایرانــی  برنــج  شــامل  اقالمــی 
برنــج خارجــی درجــه یــک، مــرغ ماشــینی، شــیر 
ایرانــی  پنیــر  پاســتوریزه،  ماســت  پاســتوریزه، 
پاســتوریزه، تخم مرغ ماشــینی، کره پاســتوریزه، 
روغــن مایــع، مــوز، ســیب، پرتقــال، خیــار، گوجه 
فرنگــی، ســیب زمینی، لوبیا چیتــی، عدس، قند، 
شکر و چای خارجی بسته ای فراتر از حد بحرانی 
قیمت هــا را دارنــد و بــه ویژه در مــوردِ برنج درجه 
یــک ایرانــی، مــرغ و تخــم مــرغ ماشــینی، شــیر و 
مایــع، گوجــه  روغــن  و  لبنــی  انــواع محصــوالت 
فرنگــی، ســیب زمینــی و انــواع حبوبــات، امتــداد 
رونــد صعــودی مــاه قبل مشــاهده می شــود و در 
صــورت عدم اصــالح سیاســت ها، افزایش مجدد 

قیمت این کاال ها دور از انتظار نیست.
اگر به لیست کاالها با قیمت بحرانی توجه 
کنیــم، درمی یابیــم کــه بیشــتر نیازهــای ضــروریِ 
ایــن لیســت هشــدار قــرار  غذایــی خانوارهــا در 
گرفته انــد؛ برنــج، شــیر و لبنیــات، گوشــت مــرغ، 

تخم مرغ، روغن و البته میوه ها و صیفی جات.
ایــن گزارش رســمی، تاییدکننده محاســبات 
عالــی  کانــون  دســتمزد  کمیتــه  معیشــت  ســبد 
شوراهاســت؛ محاســباتی کــه نشــان می دهــد تــا 
پایــان مهر، کمینه  هزینه هــای زندگیِ ماهانه  یک 
خانــوار متوســط ۳.۳ نفــره براســاس یــک وعــده 
غــذای گــرم روزانــه، از ده میلیــون و ۵۰۰ هــزار 

تومان تجاوز کرده است.

درصدهای فرمایشی برای 
افزایش دستمزد

در چنیــن شــرایطی، ســوال ایــن اســت کــه 
مدیران چطور با ادعای مهار تورم و عرضه کاالها 
با قیمت تنظیم بازار از طریق سامانه! بر افزایش 
ناچیــز مــزد و حقــوق در ســال آینــده پافشــاری 
می کنند؛ چطور قرار اســت حقوق کارمندان فقط 
بیــن ۱۰ تــا ۳۰ درصــد با عــدد میانگیــن ۱۰ درصد 
افزایش یابد و چگونه همین رقم را به شورایعالی 
کار به عنوان تنها مرجع تعیین دستمزد کارگران 

شاغل و بازنشسته پیشنهاد می دهند؟!
وقتــی بیــش از ۸۳ درصــد کاالهــای زندگی، 
قیمتــی فــوق بحرانــی دارند و به عبارت ســاده تر، 
از دایره ی توانایی حداقل بگیران خارج شــده اند و 
در شرایطی که برخی نرخ های اساسی زندگی که 
مهم ترین آن ها، مسکن و اجاره خانه و در مرحله  
بعد، آموزش، درمان و حمل و نقل است، در این 
گزارش لحاظ نشده، به هیچ وجه نمی توان روی 
درصدهای فرمایشــی افزایش مزد مانور دارد؛ به 
گفته  بهرام حســنی نژاد )فعال مســتقل کارگری( 
آنچــه اهمیــت دارد حداقــل هزینه هــای زندگی با 

معیارهای واقعی و قابل لمس است.
او تاکید می کند: هزینه سبد معاش نه فقط 
براساس سبد خوراکی ها، بلکه بایستی با در نظر 
گرفتــن هزینه هــای واقعــی زندگــی در شــهرها و 
روستاهای کشور و با در نظر گرفتن نرخِ مولفه های 
اساسی و هزینه بر مانند مسکن، آموزش و درمان، 
محاســبه شود و دستمزد به اندازه ای افزایش یابد 

که آن هزینه ها را پوشش دهد.
بــه گفتــه وی، هــر برخــوردی بــه جــز ایــن با 

مذاکــرات مــزدی، حاصلی جز فقیرترســازی طبقه  
کارگر و رسیدن بحران فعلی به مرحله  ابربحران 
نخواهــد داشــت؛ مرحله ای که دیگــر تامین قوت 

الیموت نیز ممکن نخواهد بود.

دستمزد به اندازه  سبد معیشت 
افزایش یابد

فرامــرز توفیقی، رئیس کمیته دســتمزد کانون 
عالــی شــوراهای اســالمی کار کشــور نیــز در ارتبــاط 
بــا گــزارش آمــاری وزارت کار می گویــد: اول از همــه 
باید از تشــتت آمــاری انتقاد کرد؛ گزارش وزارت کار 
کامــالً صحیــح اســت اما داده هــای مرکز آمــار ایران، 
متناقــض و گاهــی غیرقابــل قبــول اســت؛ مرکز آمار 
ایران می گوید تورم تولیدکننده در تابستان امسال، 
۵۹ درصد بوده است اما همزمان می گوید االن تورم 
مصرف کننده ۴۰ درصد است؛ این رابطه متناقض و 
ناســاز اســت؛ در علم اقتصاد، به تورم تولیدکننده، 
تــورم پیش نگــر می گوینــد که بعــد از دو یا ســه ماه، 
بــا افــزوده شــدن یــک ســربارِ مربــوط بــه هزینه های 
تولید و کارفرما، خود را در تورم مصرف کننده نشان 
تابســتان ۵۹  در  تولیدکننــده  تــورم  اگــر  می دهــد؛ 
درصــد بــوده، تــورم مصرف کننــده در آبــان، بایــد ۷۰ 
یــا ۸۰ درصــد باشــد نــه ۴۰ درصد! یــا در جایی دیگر 
مدعــی می شــوند قیمــت برخــی اقالم کاهــش یافته 
اســت؛ ایــن کاهــش قیمت چطور اتفــاق افتاده؛ این 

تناقض آماری را چطور می توان توجیه کرد؟!
او ادامه می دهد: گزارش وزارت کار، مستند 
و قابل اطمینان اســت؛ ما از منظر ســبد معیشت 
مدت هاســت کــه از مــرز بحــران عبــور کرده ایــم و 
تــا زمانیکــه بــه مقولــه  دســتمزد، نــگاه فراینــدی و 
قانون محور نداشــته باشــیم، تبعات اجتماعی این 
ابربحــران، غیرقابــل کنتــرل خواهــد بــود؛ بنابراین 
دولتی هــا بایــد نــگاه خــود را بــه دســتمزد تغییــر 
دهنــد؛ مثــالً در شــورایعالی کار بایــد بــه جــای دو 
وزیــر، دو فــرد مطلــع و بصیر به مســائل اقتصادی 
و اجتماعــی حضــور یابنــد. بایــد بــه بندهــای مــاده 
۴۱ قانــون کار و لــزوم اجــرای آن توجــه کنند؛ تنها 
در ایــن صــورت اســت کــه ایــن بحــران گســترده تا 
هزینه هــای  کارگــران  می یابــد؛  تســکین  حــدودی 
بســیاری را از ســبد خریــد ماهانه حــذف کرده اند؛ 
گــردش و تفریــح و خریــد لبــاس و لــوازم خانــه، 
خوراکی هــا  زمینــه  در  شــده؛  حــذف  مدتهاســت 
نیــز بــه یــک وعده غذای گــرم و گاهــی بی کیفیت، 
قناعــت می کنند؛ آیا قوت الیموت هم قابل حذف 
شدن است؟! در نظر داشته باشید که در گزارش 
وزارت کار، افزایــش نــرخ اجاره خانــه و هزینه های 
آمــوزش و درمــان نیامده؛ فقط کاالهای مصرفی و 
خوراکــی را در نظــر گرفته انــد و در همین محدوده  
بســته به این نتیجه رســیده اند که شــرایط »فراتر 
از بحــران« اســت. تضــاد و تناقض آمــاری، یکی از 
واقعیت هــای موجــود در عرصــه  داده هــای رســمی 
اســت؛ بــا ایــن حــال، گــزارش رســمی وزارت کار و 
اطالعــات آن، به شــدت نگران کننده اســت؛ وقتی 
قیمت ۸۳.۳ درصد کاالهای مصرفی، فراتر از حد 
بحــران اســت، تنها یــک معنــی دارد: زندگی کردن 
بــرای بیــش از نیمــی از جمعیت کشــور، تبدیل به 
امری صعب شده که گذران امور با  داشتن دو یا 
حتی ســه شــغل هم دیگر ممکن نیســت؛ در این 
چیدمــان بحرانــی، چه راه حلی به جز بازگشــت به 
معادالت سبد معیشت و ترمیم دستمزد تا سرحد 

هزینه های حداقلی زندگی، باقی می ماند؟!

»بحران معیشت« فراتر از بحران

سامانه پرونده الکترونیک 
سالمت دانش آموزی 

راه اندازی شد
ســامانه پرونده الکترونیک ســالمت دانش آموزی 
وضــع  از  مــدارس  مدیــران  اطــالع  بــرای  »پــاس« 
واکسیناســیون دانش آمــوزان و بــا توجــه بــه حضــوری 
شدن مدارس از اول آذر برای تمام دوره های تحصیلی 

ابتدایی، اول و دوم متوسطه، راه اندازی شده است.
آمــوزش  وزارت  کرونــا،  واکسیناســیون  شــروع  بــا 
طــرح  بهداشــت  وزارت  همــکاری  بــا  نیــز  پــرورش  و 
واکسیناسیون دانش آموزان را از ۱۵ مهر به صورت رسمی 
آغاز کرد. راه اندازی این ســامانه به مدیران مدارس کمک 
می کنــد تــا از وضع دانش آمــوزان حاضر در مدارس مطلع 
شوند. البته در مدت کوتاهی که از شروع واکسیناسیون 
کرونا برای دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ ســاله در سراســر کشور 
گذشــته اســت، ۹۲ درصد دانش آموزان این رده ســنی دز 

اول واکسن کرونا را دریافت کرده اند.
اعظم گودرزی سرپرســت دفتر ســالمت و تندرستی 
وزارت آمــوزش و پــرورش نیــز در گفت وگــو بــا ایرنــا در 
ایــن خصــوص توضیــح داد: بــا ورود بــه ســامانه پــاس 
»پرونــده الکترونیک ســالمت« دانش آموزی که از ســوی 
عملیاتــی  قــرارگاه  و  کشــور  و  بهداشــت  وزارتخانه هــای 
مقابله با کرونا تعریف شــده اســت، هر مدیری می تواند 
با کدکاربری و رمز خود وارد سامانه شود و تمام اطالعات 

مربوط به دانش آموزان مدرسه مربوطه را ارزیابی کند.
وی اظهار کرد: این سامانه به گونه ای طراحی شده 
است که مدیر مدرسه می تواند وضعیت واکسیناسیون 
تمام دانش آموزان مدرسه را مشاهده کند تا بدانند که 
چنــد درصــد دانش آموزان دوز اول، چند درصد دوز دوم 

و چند درصد تاکنون واکسن کرونا نزده اند.
گــودرزی خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه آمــار 
واکسیناســیون دانش آموزان تا روز ۱۴ آذر دوز اول بیش 
از ۹۲ درصــد و دوز دوم ۶۰ درصــد اعــالم شــده اســت، 
تمــام تالش ما این اســت که دانش آمــوزان باقیمانده نیز 
بــرای واکســینه شــدن در برابــر ویــروس کرونــا بــه مراکــز 
جامــع ســالمت وزارت بهداشــت و پایگاه هــای تجمیعــی 
وزارت آمــوزش و پــرورش مراجعه کنند. وی با بیان اینکه 
همچنان طرح لکه گیری واکسن کرونا برای دانش آموزان 
در اســتان ها ادامــه دارد، تصریــح کــرد: در قالــب ســامانه 
بــا  یکپارچــه دانش آمــوزی«  هوشــمند ســیدا »ســامانه 
همــکاری وزارت کشــور، قــرارگاه عملیاتــی کرونــا و وزارت 
بهداشت، سامانه پاس فعال شده است تا مدیران مدارس 
دسترســی به ســامانه داشــته و بتوانند آمار دانش آموزان 

واکسینه شده یا نشده خود را داشته باشند.

تعداد واکسن های وارداتی 
کرونا از مرز ۱۵۰ میلیون دوز 

گذشت
با ورود دو محموله جدید واکسن کرونا، تعداد واکسن های 

وارداتی کرونا از مرز ۱۵۰ میلیون دوز گذشت.
محموله هــای هشــتاد و پنجــم و هشــتاد و ششــم 
واکســن کرونا پنجشــنبه شب وارد کشور شد که شامل 
۱۳۱ هــزار دوز واکســن آســترازنکا ســاخت آلمــان و یــک 
میلیون و ۸۷ هزار و ۴۰۰ دُز واکسن آسترازنکا ساخت 
هلنــد اســت. بنابــر اعــالم کانــال تلگرامی وبــدا، با ورود 
محموله هــای مذکــور، کل واکســن های کرونــای وارداتی 

به ۱۵۰ میلیون و ۲ هزار و ۷۰۸ دوز رسید.

زمان واریز یارانه نقدی آذر 
اعالم شد

یارانه هــا  اعــالم ســازمان هدفمنــدی  اســاس  بــر 
یارانه نقدی آذر ۱۴۰۰، ســاعت ۲۴ شــنبه )۲۰ آذر( به 

حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
ســازمان  اطالعیــه  اســاس  بــر  ایلنــا،  گــزارش  بــه 
مرحلــه  ســی امین  و  یکصــد  یارانه هــا،  هدفمندســازی 
یارانــه نقــدی مربــوط بــه آذر جــاری بــه ازای هــر نفر ۴۵ 
هــزار و ۵۰۰ تومــان به همراه افزایش حداقل مســتمری 
خانوارهــای مددجویــان تحت حمایت کمیتــه امداد امام 
خمینــی )ره( و ســازمان بهزیســتی کشــور ســاعت ۲۴ 
شــنبه )۲۰ آذرماه( به حســاب سرپرســتان خانوار واریز 

می شود و قابل برداشت خواهد بود.
همچنیــن طبــق اطالعیــه ایــن ســازمان بــر اســاس 
مصوبه ســتاد ملی کرونا و اطالع رســانی های قبلی، این 
ماه هجدهمین قسط از اقساط تسهیالت قرض الحسنه 
یــک میلیــون تومانــی از یارانــه سرپرســتان خانــواری که 

تسهیالت را دریافت کرده اند، کسر خواهد شد.
طبق آخرین آمار موجود بیش از ۶ میلیون و ۹۹۳ 
هــزار و ۳۸۰ سرپرســت خانــوار در دو مرحلــه پرداخــت 
تســهیالت بــه یارانه بگیران معیشــتی، از تســهیالت یک 

میلیون تومانی بهره مند شده اند.

الگــوی  را  پرســتاران  جمهــوری  رئیــس 
ایثــار، مهربانــی و صبــوری توصیــف کــرد و با 
اشــاره بــه اهتمــام دولــت بــر رفــع مشــکالت 
پرســتاران گفت که وزارت بهداشت و درمان 
وظیفه دارد مشکالت پرستاران را تا رسیدن 

به نتیجه نهایی با جدیت پیگیری کند.
آیت هللا دکتر ســید ابراهیم رئیســی روز 
جمعه در جریان ســفر به اســتان لرســتان در 
دیدار صمیمی با جمعی از پرســتاران لرســتان 
که دانشــگاه های علوم پزشکی سراسر کشور 
نیــز به صــورت ویدئوکنفرانس در آن شــرکت 
زینــب  حضــرت  والدت  تبریــک  بــا  داشــتند 
کبری)ســالم هللا علیهــا( و روز پرســتار گفــت: 
شــخصیت بانوی گرامی اســالم حضرت زینب 
کبری)ســالم هللا علیها( الگــوی بی بدیلی برای 

همه مردان و زنان جامعه است.
کــرد:  خاطرنشــان  جمهــوری  رئیــس 

در  نقش آفرینــی  روشــن بینی،  بصیــرت، 
عاشــورا و رســاندن پیــام عاشــورای حســینی 
بانــوی  ایــن  شــخصیت  برجســته  ابعــاد  از 
گرامــی اســالم اســت و ایشــان بهتریــن الگــو 
در اخــالص، عمل صالــح، مهربانی به دیگران 
و دگرخواهــی در پرتــو خداخواهــی هســتند و 
امــروز پرســتاران عزیــز ایــران بــه خوبی درس 
ایثــار و فــداکاری و دگرخواهــی را از حضــرت 

زینب کبری)سالم هللا علیها( آموخته اند.
تــالش  از  قدردانــی  بــا  رئیســی  دکتــر 
بــه  و  درمــان  کادر  شــبانه روزی  فــداکاری  و 
ویــژه پرســتاران در مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا 
گفــت: شــاید اگر کرونــا وجود نداشــت نقش 
پرســتاران اینقدر برجســته نمی شد و حقیقتاً 
کرونــا آزمونــی برای همه دســتگاه های متولی 
مقابلــه بــا کرونــا بــود و در این آزمــون جامعه 
پرستاری کشور خیلی خوب درخشید و موفق 

و سربلند شد.
رئیــس جمهــوری افــزود: ایــن در حالــی 
است که بسیاری از کشورهای مدعی توسعه 
در  را  پزشــکی  تجهیــزات  و  دارو  یافتگــی، 

فرودگاه از یکدیگر سرقت می کردند.
همــه  کــرد:  تاکیــد  رئیســی  آیــت هللا 
دســتگاههایی که می توانند در درمان بیماری 
کرونا تالش کنند از مسئولیت دارند و در این 
عرصه جامعه پرســتاری کشــور در خط مقدم 

خدمت رسانی قرار دارند.
وی در ادامــه بــا تاکیــد بــر ضــرورت رفــع 
مشــکالت پرســتاران تصریــح کــرد: مشــکالت 
مربــوط بــه پرســتاران حتمــا باید حــل و فصل 
شود و در این زمینه وزارت بهداشت و درمان 
وظیفــه دارد ایــن موضــوع را تــا رســیدن بــه 

نتیجه نهایی پیگیری کند.
و  صبــر  بــه  اشــاره  بــا  رئیســی  دکتــر 

تحمــل بــاالی پرســتاران اظهــار کــرد: کســی 
کــه بــه عنــوان بیمار بــه بیمارســتان مراجعه 
می کنــد نبایــد مشــکل دیگــری بــر وی اضافه 
شــود و امیدوارم جامعه پرســتاری همواره با 
مهربانــی و بــا آســتانه تحمــل باال بــا بیماران 

کنند. برخورد 
رئیــس جمهــوری تاکیــد کــرد: اگــر فردی 
بــرای انجــام امــور خــود بــه کارکنــان دولــت و 
نظــام اداری کشــور مراجعــه کــرد حتما باید با 
روی خــوش، پاســخ بــه موقــع و کامــل بــه وی 
داده شود و همه باید بدانیم که قبل از اینکه 
بــه مردم پاســخگو باشــیم در محضــر خداوند 
متعال پاســخگو هســتیم و همه رفتار و کردار 

ما در محضر الهی ثبت می شود.
در این مراســم شــماری از پرســتاران در 
سخنانی مشکالت، پیشنهادها و دغدغه های 

خود را مطرح کردند.

دستور رئیس جمهوری به وزارت بهداشت برای پیگیری 
مشکالت پرستاران تا رسیدن به نتیجه نهایی

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش: امتحانات نیمسال اول همه 
مدارس حضوری برگزار می شود


