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یک سال پس از امضای پیمان تجاری جدید 
بریتانیا با اتحادیه اروپا، صادرات بریتانیا به این 
اتحادیــه کاهش یافته اســت. با کارهای ناتمامی 
کــه در مــورد شــیالت، ایرلنــد شــمالی و خدمــات 

مالی وجود دارد، آینده برگزیت چیست؟
کمبود مواد غذایی، خروج کارگران خارجی و 
خالی بودن پمپ بنزین ها. بریتانیا مطمئناً از زمانی 
که دوره گذار برگزیت )که به منظور هموار کردن 
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا( یک سال پیش به 
پایان رسید، سهم عادالنه ای درعقب نشینی داشته 

است.
بحــران زنجیره تامین که بــا کمبود رانندگان 
کامیــون و ســایر کارگــران از کشــورهای اتحادیــه 
اروپا تشــدید شــد، باعث خالی شــدن قفسه های 
سوپرمارکت ها شد و صف های طوالنی برای سوخت 
در سپتامبر )شهریور( شکل گرفت و حتی منجر به 

سالخی و نابودی هزاران خوک شد.
قوانین جدید حاکم بر تجارت اتحادیه اروپا و 
بریتانیا در ژانویه )دی( 2021 اجرایی شد و فرم های 
گمرکــی چهــار صفحــه ای را بــرای همــه کاالهــا و 
گواهی های سالمت برای گوشت و محصوالت لبنی 
الزامی کرد. بر اساس گزارش آژانس آمار اتحادیه 
اروپا، یورواستات، در نتیجه این سیاست ها، صادرات 
بریتانیا به اتحادیه اروپا در 10 ماه اول سال تقریباً 15 
درصد کاهش یافت. این درحالیست که صادرات 
محصوالت کشــاورزی بریتانیا بیش از یک چهارم 

کاهش یافته است.

مقصر برگزیت است یا کووید
همه این اتفاقات زمانی رخ داد که کشور با 
نوع جدید دلتای ویروس کرونا که بریتانیا را وارد 
سومین قرنطینه ملی خود کرد، مبارزه کرد. در حالی 
که دولت اصرار داشت که جدا کردن برگزیت و اثرات 
کووید غیرممکن است، بسیاری از اقتصاددانان با آن 

مخالف بودند.
ایین بگ، پروفســور پژوهشــگر در موسســه 
اروپایی مدرسه اقتصاد لندن )LSE( به دویچه وله 
گفت: »آنچه می توانیم بگوییم این است که زیان 
قابل توجه تجارت بریتانیا با قاره  اروپا، در تجارت 
بریتانیا با بقیه کشورهای جهان منعکس نشد.«

برگزیت قرار بود به بوروکراسی اتحادیه اروپا 
پایان دهد، اما به جای محدودکردن بروکراسی، کاغذ 
بازی های اضافی هزینه های صادرات را افزایش داد 
که به شدت به بسیاری از مشاغل مستقر در بریتانیا 

و اتحادیه اروپا ضربه زد.
به ویژه شرکت های کوچک بریتانیایی گفتند 

کــه فروش آن ها بــه اتحادیه اروپا 
از آســمان بــه زمیــن آمــده اســت. 
سایمون اسپورل، یکی از بنیانگذاران 
شرکت پنیر چشایر، اخیراً به روزنامه 
گاردین گفت که توافق تجاری پس 
از برگزیــت »بزرگتریــن فاجعــه ای 
است که یک دولت تاکنون درباره 
آن مذاکــره کــرده اســت«. برخــی 
اروپــا  اتحادیــه  خرده فروشــان  از 

سفارشات از بریتانیا را متوقف کرده اند.
»این کسب وکارهای کوچک هستند که از کاغذ 
بازی بیش از حد رنج می برند، نه غول هایی مانند 
نیسان«. این جمالت را بگ گفت، و اشاره کرد به 
اینکه، این خودروساز ژاپنی با وجود قطعیت نداشتن 
برگزیت، قرارداد خود را برای تولید برای بریتانیا تجدید 

کرده است.

بله، بوروکراسی بیشتر
تشــریفات اداری از ژانویه )دی( بســیار بدتر 
می شود، زیرا بریتانیا اسناد جدیدی را برای واردات 
از اتحادیــه اروپــا معرفــی می کند، که بایــد قبل از 
بارگیری کاالها در قطارها یا کامیون ها به بریتانیا نزد 
مقامات تسلیم شود. این برنامه ها در سال گذشته 
سه بار به تعویق افتاده است تا از دردسر بیشتر 
برای مشاغل جلوگیری شود. استعفای این ماه لرد 
دیوید فراست، مذاکره کننده ارشد برگزیت، بوریس 
جانسون نخست وزیر بریتانیا را نیز اذیت کرد. برخی 
از تحلیلگران حدس می زنند که خروج از کشور به 
دلیل فشار بر جانسون برای اتخاذ رویکردی مالیم تر 
برای مذاکرات با بروکسل تسریع شده است. زیرا 
یک جنگ تجاری همه جانبه بر سر چندین موضوع 

آزاردهنده وجود دارد.

تجارت ناتمام
به گفته بگ، معامالت تجاری پس از برگزیت 
بسیاری از تجارت ها را ناتمام گذاشت، از جمله در 
مورد ایرلند شمالی، شیالت و خدمات مالی. او به 
دویچه وله گفت که مرکز مالی شهر لندن یکی از 
کمک کننده های اصلی به اقتصاد بریتانیا است و در 

مذاکرات برگزیت »تقریباً نادیده گرفته شد«.
شهر در تالش است تا آنچه را که به عنوان 
برابری با اتحادیه اروپا شناخته می شود، به دست 
آورد یعنی جایی که هر دو طرف مقررات یکدیگر را 
می پذیرند. اما اندیشکده »انستیتوی دولت« معتقد 
است، اجرای یک معامله دائمی در حال حاضر بعید 

است.
جیک گرین، از شرکت حقوقی اشورست لندن، 

به هفته نامه فایننشال نیوز گفت 
کــه برگزیــت در ســال 2022 بــرای 
بانک ها و ســایر شــرکت های مالی 
»واقعی خواهد شد« و افزود که 12 
ماه گذشته »برای همه کمی سخت 

بوده است«. 
مناقشه بین بریتانیا و فرانسه 
بر سر حقوق ماهیگیری در آب های 
بریتانیــا و اتحادیــه اروپــا همچنان 
ادامه خواهد داشــت. این درحالیست که پروتکل 
ایرلند شمالی )اقدامی برای جلوگیری از ایجاد مرز 
سخت بین قلمرو بریتانیای ایرلند شمالی و عضو 
اتحادیه اروپا، جمهوری ایرلند( زمانی برقرار می شود 
که لندن بپذیرد، دیوان دادگستری اروپا باید در مورد 

اختالفات تجاری تصمیم بگیرد.
بگ به دویچه وله گفت: »نتیجه بهینه برای 
ایرلند شمالی این خواهد بود که مرز تقریباً نامرئی 
شود. حرکتی به سمت آن وجود دارد، اما هرگز 100 
درصد نخواهد بود، زیرا منطق می گوید که شما باید 

جایی مرز داشته باشید.«
لیز تراس، وزیر خارجه بریتانیا، پس از استعفای 
لرد دیوید فراست، مذاکرات برگزیت را به کارنامه خود 
اضافه کرد. لیز تراس، وزیر خارجه بریتانیا مسئولیت 
مذاکرات برگزیت بریتانیا را بر عهده گرفته است. 
تراس متهم اســت که در حزب حاکم محافظه کار 
بریتانیــا، منتقدان اروپایــی را در مورد جهت گیری 
برگزیت در کنار خود نگه داشته و در عین حال با 

بروکسل مخالفت نکرده است.
بگ با توصیف اینکه چگونه جانسون و فراست 
»مردم را به مســیر نادرســت می برند«، گفت که 
بریتانیایی ها »موقعیت آلمان در مورد برگزیت را درک 
نکرده اند« و فکر می کنند که برلین در جریان بن بست 
برگزیت با اتحادیه اروپا مداخله می کند تا از به خطر 
انداختن بازار صادرات کلیدی خودروسازان آلمانی 

جلوگیری کند.
»آنــگال مــرکل هرگز برای نجــات آنها ]دولت 
بریتانیا[ همراهی نکرد و من بسیار شک دارم که 
اوالف شولز صدراعظم جدید کاری متفاوت انجام 

دهد.«

 مفهوم »بریتانیای جهانی«
زیر پا می رود

نکات مثبت کمی درباره بریتانیای جهانی پدیدار 
شده است )این وعده که برگزیت به بریتانیا اجازه 
می دهد تجارت خود را با سایر نقاط جهان افزایش 
دهد هنوز اجرایی نشده است(. توافق تجارت آزاد 
با ایاالت متحده همچنان مبهم باقی مانده است، 

به ویژه پس از شکست دونالد ترامپ در انتخابات. 
همچنین روابط تجاری نزدیک تر با چین در حال حاضر 
به دلیل تنش های سیاسی بر سر هنگ کنگ از میز 

کار خارج شده است.
در حالیکه بریتانیا قراردادهای جدیدی با ژاپن، 
استرالیا و نیوزلند منعقد کرده است، بگ گفت: »این 
سوال مطرح است: برای چه کسی مهم است؟، زیرا 
این سه کشور سهم ناچیزی از صادرات بریتانیا را به 
خود اختصاص می دهند. حتی اگر این سهم را دو 

برابر کنیم، هنوز کم است.«
با این حال، توافق تجاری پس از برگزیت منجر 
به برخی از بدترین پیش بینی های رستاخیزی نشده 
اســت. به  جای از دســت دادن نیم میلیون شغل، 
بریتانیا همچنان با کمبود عمده کارگر مواجه است 
)پس از پایان دادن به آزادی رفت وآمد برای اتباع 
اتحادیه اروپا در بریتانیا(. به  جای پیش بینی کاهش 
18 درصدی قیمت های امالک، ارزش امالک بریتانیا 
در سال جاری به باالترین حد خود رسید و از زمان 
رفراندوم سال 2016 بیش از 20 درصد افزایش یافت.
طبق پیش بینی ها، ساکنان بریتانیا باید هشت 
سال دیگر منتظر بمانند تا ببینند آیا در سال 2030 
هر کدام 4300 پوند )5117 یورو، 5780 دالر( فقیرتر 
هستند یا خیر. اما دفتر مسئولیت بودجه بریتانیا 
 )GDP( فکر می کند تولید ناخالص داخلی )OBR(
1.4درصد از زمان رفراندوم سال 2016 ضربه خورده 
است و در بلندمدت، تولید ناخالص داخلی بریتانیا 
4 درصد پایین تر از زمانی خواهد بود که جدا شدن 

وجود نداشته است.

بسیاری بر این باورند که خروج 
از اتحادیه اروپا قابل لغو است

بگ گفت: علیرغم تیترهای تیره و تار، مبارزات 
سیاســی و نظرســنجی اخیر که نشان می دهد 60 
درصد بریتانیایی ها اکنون فکر می کنند که برگزیت 
»بد« یا »بدتر از حد انتظار« پیش رفته است، شانس 
پیوستن بریتانیا به اتحادیه اروپا مثل همیشه بعید 

است.
»حماسه برگزیت در سیاست داخلی بریتانیا 
به قدری دردناک بوده که نمی توانم به این زودی ها 
تمایلی برای پیوستن مجدد به آن ببینم.« از طرف 
اتحادیه اروپا، »من نمی توانم ببینم این اتفاق در یک 

نسل روی می دهد، چه برسد به آینده نزدیک.«
اقتصاددان LSE گفت که برگزیت »مشکالت 
بسیار زیادی را ایجاد کرده و زمانی باورنکردنی )برای 
کشورهای اتحادیه اروپا( را در زمانی که مشکالت 
مبرم دیگری وجود داشته است، تلف کرده است«.
منبع: دویچه وله

یک سال گذشت، آینده خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چه خواهد بود
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از رواج یورو پول واحد اروپا بیست سال 
می گــذرد. گرچــه دوران التهــاب را پشــت ســر 

گذاشته اما همچنان شکننده است. 
اول ژانویه 2002 ) 11 دی 1380( سکه ها و 
اسکناس های یورو وجه رایج  واحد 12 کشور عضو 
اتحادیه اروپا شدند. اگرچه این  وجه رایج واحد 
توانست از بحران مالی شدید سال های 2010 تا 
2015)1388 تا 13۹3( جان سالم به در برد اما 

همچنان بر پایه های لرزان استوار است. 
دوره انتقال به یورو به سالمتی سپری شد. 
سرانجام پس از سال ها درج قیمت های دوگانه 
به یورو پول واحد اروپا و وجه رایج هرکشور و گذر 
تدریجی در حساب های بانکی و اعمال تغییرات 
در دسته چک ها؛ سرانجام در اول ژانویه 2002 
)11دی 1380( جهش اصلی اتفاق افتاد. استفاده 

از سکه ها و اسکناس های یورو در 
کشــورهای عضو اتحادیه اروپا به 
عنوان پول واحد به وقوع پیوست. 
در فرانسه یک یورو معادل 
6,55۹57 فرانک یا به عبارتی 100 
فرانک معادل حدود 15 یوروشد. 
بــه رســمیت  ایــن انتقــال کامــال 

شناخته شد. 
بانک فرانسه در ماه سپتامبر 

2002) شهریور 1380( اعالم کرد:» پس از گذشت 
ســه هفتــه از رواج یوروتقریبا تمام فرانســویان 

خریدهای خود را با یورو انجام دادند.« 
پــول واحــد اروپــا ســه ســال قبــل از آن در 
بازارهای مالی و حساب های دولتی رواج یافته بود 
اما از سال 2002)1380( در نقدینگی مخارج عموم 
مردم اروپا وارد شده و بدین ترتیب 12کشور عضو 

اتحادیه اروپا درگیر یورو شدند. 
امروز تعداد اعضای اتحادیه 
اروپا به 1۹کشــور رســیده اســت: 
آلمان، اتریــش، بلژیــک، قبــرس، 
اسپانیا، اِستونی، فنالند، فرانسه، 
لِتونــی،  ایتالیــا،  ایرلنــد،  یونــان، 
لیتوانی، لوکزامبورگ،مالت، هلند، 
پرتغال، اِسلوواکی و اِسلوونی. دو 
کشور کرواسی و بلغارستان نیز به 
زودی درسال های 2023 و 2024)1402 و 1403( 

عضو این اتحادیه  خواهند شد. 
بــه یُمن وجــه رایج واحد و ویزای شــینگن 
در تمــام کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپا عموم 
مردم منجمله افراد خارجی می توانند بدون اخذ 
ویزاهای مکرر و تبدیل پول در تمام این کشورها 

تردد کنند. 

تیــر13۹4(   (2015 ســال  جــوالی  مــاه  در 
یــورو در معــرض ســقوط قــرار گرفــت. در یونان 
محدودیت هایی برای استفاده از یورو در تمامی 
سطوح وضع شدند و این کشور در معرض نوعی 
خروج از اتحادیه اروپا قرار گرفت. این امر عملی 
نشد ولی منجر به چندین سال ریاضت اقتصادی 
در این کشور و برخی دیگر از کشورها از جمله 
اســپانیا، پرتغال و حتی ایتالیا شــد. فشــار این 
ریاضت اقتصادی در زندگی روزمره عموم مردم 
کامال آشکار بود. بنابراین بیستمین سالگرد رواج 
یورو به نوعی هم تلخ است و هم شیرین، چراکه 
پــس از بیســت ســال یــورو تبدیل بــه وجه رایج 
واحدی بین المللی و مورد حمایت همه کشورها 
شده است ولی از طرف دیگر همچنان بر پایه های 

لرزان و شکننده استوار است.
منبع: لوموند

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
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یورو، پس از بیست سال 
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هوالرزاق

دومین سالگرد مرد میدان مقاومت

مهار غول های فناوری های دیجیتال؛ دغدغه 
مشترک تمامی رهبران جهان

شــهید سپهبد حاج قاســم سلیمانی تنها مرد میدان 
نبرد نبود؛ در همه عرصه ها مرد میدان بود بویژه خانواده 
و احترام به پدر، مادر و بزرگترها. اینها جمالتی است که 

حاج حسین برادر سردار روایت می کند.
بامــداد 13 دی 13۹8 درحملــه موشــکی پهپادهــای 
آمریکایی، سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه 
پاســداران، ابومهدی المهندس معاون نیروی مردمی عراق 
)الحشد الشعبی( و همراهانشان به شهادت رسیدند و امروز 

دو سال از آن روز می گذرد.
روزگذشــته در اقصــی نقــاط ایران مراســم هایی برای 
گرامیداشــت دومین ســالگرد شــهادت شــهید حاج قاســم 
سلیمانی و همرزمانش برگزار شد و برخی از کسانی که با ایشان 
همکار و یا از دوستانشان بودند و از نزدیک را می شناختند 
مواردی از خصوصیات اخالقیشان را مطرح کردند که در ذیل به 

اختصار برخی از آنها را می آوریم:

جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه: 
شکست طرح های آمریکا ماموریت اصلی 

حاج قاسم بعد از دفاع مقدس بود
جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی گفــت: به ناکامی کشــاندن طرح هــا و توطئه های 
دشمنان به خصوص آمریکا و خدمت رسانی به نیازمندان و 
فقرا با هر دین و مذهبی که بودند، ماموریت اصلی حاج قاسم 

بعد از دفاع مقدس بود.
ســردار محمدرضــا فــالح زاده روز یکشــنبه در مراســم 
گرامیداشــت دومین ســالگرد شهادت شــهید حاج »قاسم 
سلیمانی« و همرزمانش که در حسینیه ثارهللا سپاه نبی 
اکرم )ص( کرمانشاه با حضور نماینده ولی فقیه در استان و 
امام جمعه، استاندار، فرماندهان، خانواده شهدا، بسیجیان و 
عموم مردم برگزار شد، افزود: حاج قاسم متعلق به شیعیان 
نبود و به اهل تسنن، مسیحیان و همه اقلیت های دینی در 

حد توان کمک می کرد و یاری می رساند.

سخنگوی سپاه: خارج شدن آمریکا از 
 منطقه، اولین تاوان ترور 

شهید سلیمانی است
سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: اولین 
تاوانی که آمریکایی ها باید به خاطر ترور شــهید ســلیمانی 

بدهند، خارج شدن با خفت و خواری از منطقه است.
سردار رمضان شریف روزگذشته در آیین بزرگداشت 
سالگرد شهادت سردار سلیمانی در ارومیه، افزود: همچنان که 
آمریکایی ها از افغانستان با خواری و خفت خارج شدند، از 

دیگر کشورهای منطقه نیز باید بیرون بروند.

فرمانده سپاه امام رضا: شهید سلیمانی 
پشتوانه  قوی ملت ایران است

فرمانده ســپاه اســتانی امام رضا )ع( خراســان رضوی 
گفت: شهید سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی الگوی آزادگی، 
شخصیتی جهانی و پشتوانه  قوی برای دیپلماسی عزتمند ملت 
ایران است. سردار سید هاشم غیاثی روز یکشنبه در نشست 
شورای اسالمی شهر مشهد به جایگاه رفیع شهید سلیمانی 
نزد رهبر معظم انقالب اسالمی اشاره و بیان کرد: افرادی که 
در مکتب انقالب اسالمی ایران و سردار دل ها شهید سلیمانی 

تربیت شده اند، الگوهای مناسبی هستند.

وزیر میراث فرهنگی: شهید سلیمانی 
هیچ گاه افراد را دسته بندی نمی کرد

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، رفتار 
فردی شهید سلیمانی را مظهر اخالق عنوان کرد و گفت: سردار 
هیچ گاه افراد را دسته بندی نمی کرد و با همه رفتاری انسانی 
داشت. سید عزت هللا ضرغامی روزگذشته در آیین گرامیداشت 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی که در فرهنگسرای بهمن 
برگزار شد، گفت: والیت مداری از مهمترین خصوصیات این 

شهید بزرگوار بود. جالل و جمال سردار سلیمانی والیت مداری 
ایشان بود.

شــاخصه های  از  را  دلیــری  و  شــجاعت  ضرغامــی، 
شخصیتی سردار سلیمانی عنوان کرد و افزود: شهید سلیمانی 
جهت گیری ها را از رهبری دریافت می کردند و در بسیاری از 
جلسات حساس حضور داشتند، ولی در تصمیم گیری های 
آزادی عمل داشتند و مثل برخی از مدیران ضعیف کشور عمل 

نمی کردند.

معاون وزیر کار: توطئه دشمنان با تکیه 
بر مکتب شهید سلیمانی خنثی می شود

علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی روز یکشنبه در مراسم گرامیداشت دومین 
سالگرد شهادت شهید سلیمانی که در شهرک صنعتی ساالریه 
ورامین برگزار شد، با بیان اینکه شهید سلیمانی، مرد میدان 
عمل بود گفت: با تکیه بر مکتبی که ایشان از خود به یادگار 
گذاشت می توان بر مشکالت فائق آمد و توطئه دشمنان را 

خنثی کرد.

رئیس انجمن نساجی البرز: تحول 
در ساختار سازمانی حاکمیت روحیه 
جهادی سردار سلیمانی را می طلبد

رئیس انجمن صنایع همگن نساجی، پوشاک و چرم 
البرز حاکمیت روحیه جهادی در دستگاه های اجرایی کشور را 
نیازمند بهره گیری از روش مدیریتی شهید گرانقدر سردار حاج 

قاسم سلیمانی عنوان کرد.
یداله مالمیر در آستانه سالگرد شهادت سردار دل ها 
شهید حاج قاسم سلیمانی در گفت وگو با ایرنا گفت: مطالعه 
و بهره منــدی  مدیــران و مجریــان دســتگاه های اجرایــی از 
سخنرانی ها و وصیت نامه این شهید بزرگوار مشکالت اداری به 
ارث رسیده از سال های دور و نزدیک را برطرف و پویایی جامعه 

را به ارمغان خواهد آورد.
وی، استفاده از الگوی اخالقی و اعتقادی مکتب شهید 
سلیمانی که در داخل و خارج از مرزها از محبوبیت باالیی 
برخور دار است را بهترین راهکار در رفع چالش های اجتماعی، 

فرهنگی و اقتصادی جامعه ذکر کرد.

معاون ستاد حقوق بشر: ترور سردار 
سلیمانی از سوی آمریکا، ذبح حقوق 

بشر در جهان بود
معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر گفت: ترور سردار 
سلیمانی و همراهان ایشان صرفا یک اقدام ساده ضد حقوق 
بشری نبود بلکه ذبح حقوق بشر توسط رژیم آمریکا بود و این 
پرونده ملی با هدف صیانت از حقوق بین الملل، تقویت صلح 
و امنیت بین المللی و مبارزه با بی کیفرمانی هرگز مشمول مرور 

زمان نخواهد شد.
سید مجید تفرشی در آستانه سالگرد شهادت سردار 
حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: این اقدام در ردیف جدی ترین 
نقض های حقوق بشر در جهان هم از منظر حقوق مکتوب و 

هم حقوق عرفی بود.

جانشین قرارگاه حمزه سیدالشهدای 
 شمالغرب: سردار سلیمانی صادقانه

در خدمت مردم بود
ســردار مجیــد ارجمنــد فــر، جانشــین قــرارگاه حمــزه 
سیدالشهدای شمالغرب روزگذشته در ویژه  برنامه »بصیرت 
سردار فاطمی« با تسلیت ایام سوگواری حضرت زهرا )س(  و 
سالروز شهادت سردار سلیمانی، گفت: سردار سلیمانی وارد 
هیچ جناح و گروهی نشــد، صادقانه درخدمت مردم بود، 
همانگونه که با تمام توان در مقابل داعش ایستاد، در حالیکه 
دشمنان خیال کردند با حذف او جبهه مقاومت از هم می پاشد 
اما مردم باحضور درمراسم تشییع این شهید بزرگ به دشمنان 

سیلی زدند.

آنــو بِرادفــورد، حقوقــدان در بخــش 
تریبون نشریه لوموند به بررسی مهمترین 
کنتــرل  یعنــی  جهــان  رهبــران  دغدغــه 
غول های فناوری دیجیتال پرداخته است. 

از بروکســل پایتخــت اتحادیــه اروپا تا 
پکن در شرق دور و ایاالت متحده آمریکا در 
آن سر دنیا تمامی قدرت ها سرگرم تجهیز خود 
برای توانایی کنترل غول های فناوری دیجیتال 

هستند. 
در محیط ژئوپُلیتیکی جهان امروز کمتر موضوعی یافت 
می شود که دغدغه مشترک همه رهبران جهان باشد. موضوع 
مهار غول های فناوری دیجیتال از جمله آن موضوعات است. 
در سراسر جهان ازجمله چین، اروپا و آمریکا تالش بر 
آنست تا با وضع مقررات و دستورالعمل های مقتضی بازارهای 
فناوری های سنگین دیجیتالی همواره تحت نظر باشند و از این 
مجرا موقعیت اقتصادی این کشورها متوازن و رقابتی باقی 
بمانند. این کشورها، به همین منظور در سال های پیش رو 
نیازمند باز تعریف نحوه عملکرد روابط میان بازارها و دولت ها با 

هدف پویاترشدن فعالیت های اقتصادی خواهند بود. 
غول های فناوری دیجیتال متهم به منحصر نگهداشتن 
محصوالت خود در بازارهای مجازی هستند. آنها همچنین با 
سوءاستفاده از داده های مصرف کنندگان که  به نوعی مزیت 
رقابتی محسوب می شوند و با  تصاحب تمامی موقعیت های 
کسب و کاری که برای آنها تهدید به نظر می آیند عمال رقبا 
را از صحنــه خــارج می کننــد. بدیــن ترتیب خیــل عظیمی از 
مصرف کنندگان صرفا و به اجبار تبدیل به  مشتریان انحصاری 

شرکت های به خصوصی خواهند شد. 
اتحادیــه اروپــا بــا تکیــه بــر قانــون رقابت در مهــار این 
انحصارطلبی پیشتاز بود. طی ده سال گذشته کمیسیون اروپا 
با به جریان انداختن سه روند قضایی برضد انحصارگرایی های 

گوگل و پیگیری آنها تا انتها این غول فناوری 
دیجیتــال را بــه جریمــه 8 میلیــارد یورویــی 

محکوم کرد. 
ازدیگــر فعالیت هــای کمیســیون اروپا 
در این زمینه می توان به این مواردنیز اشاره 
کرد: بررسی شیوه های تبلیغاتی و جمع آوری 
اطالعــات شــرکت گــوگل و فیــس بــوک در 
اَپ اِســتور، بررســی نظام هــای پرداختی اَپِل 

وهمچنین بررسی جایگاه بازار آمازون. 
کمیســیون اروپا ضمن ناکافی دانســتن ایــن اقدامات 
در مقابله با انحصارگرایی های غول های دیجیتال در ســال 
2020)13۹۹( قوانین جدیدی در حوزه تجارت الکترونیک وضع 
کرد که به او قدرت مبارزه بیشتر با آنها را اعطا کرده است. بدین 
ترتیب امکان نظارت بیشتر بر آنها و همچنین شرکت های رابط 
میان کاربران نهایی و این غول های دیجیتالی برای کمیسیون 
اروپا فراهم شده است.  براساس این قوانین برخی اقدامات 
ایــن شــرکت ها از جمله اســتفاده از داده های رقبــا و ارجاع 
ترجیحی مشتریان به خود به طور کلی ممنوع شده است. این 
قوانین در سراسر جهان مؤثر است و شرکت های چند ملیتی 
دیر یا زود مجبور به تطبیق عملکردهای خود بر این قوانین 
خواهند شد. امری که به تأثیر بروکسل معروف شده است. 
ایــاالت متحــده آمریــکا تا همیــن اواخر صرفــا ناظر بر 
فعالیت هــای اتحادیــه اروپــا علیه غول هــای دیجیتالی خود 
بوده اســت. در حالیکه پیروان بازگذاشــتن دست غول های 
دیجیتالی برای هرگونه فعالیت، اروپا را به سیاست حمایتی 
تــوأم با حســادت متهم می کنند تنظیم کننــدگان مقررات و 
دستورالعمل های آمریکایی در پی پاسخ به این سئوال هستند 
که اساسا آیا بازارهای بدون مانع نتایج مطلوب به بار خواهند 

آورد یانه.
منبع: لوموند
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رئیس اتحادیه فروشندگان 
گل و گیاه: بازار گل محالتی 

بمب ساعتی است
رئیــساتحادیــهفروشــندگانگلوگیاهگفتکه
بــازارگلمحالتیبازاریاســتکــهصرفابایدبرایگل
وگیــاهباشــدولــیمتاســفانهبرخــیازمغازههــاتغییر
کاربریدادهاندوتبدیلبهمغازههایخرازییافروش
وســایلتولدشــدهاند.دراینمغازههامواداشتعال زا
وجودداردوهمینموضوعباعثشدهاینبازارمانند

بمبساعتیباشد.
اکبــر شــاهرخی در گفت وگــو بــا ایســنا، با اشــاره به 
آتش سوزی بازار گل محالتی که هفته های پیش رخ داد، 
گفت: خدا را شاکریم از این جهت که آتش سوزی در بازار 
گل محالتــی روزهای نزدیک به شــب یلــدا رخ نداد. چون 
اگر چنین اتفاقی می افتاد با توجه به جمعیت باالیی که 
همه ساله در این ایام  برای خرید به بازار می آیند، قطعا 

تعداد کشته ها و مصدومان بیشتر می شد.
وی ادامه داد: گفته می شود علت انفجار گاز هلیوم 
بــوده ولــی برخی معتقدند این گاز آنقدر قوی نیســت که 
منجر به انفجار شدیدی شود و سه مغازه را تخریب کند. 
هنوز علت آن مشــخص نشــده و قرار است آتش نشانی 

علت وقوع این حادثه را بررسی و تشریح کند.
تهــران  گیــاه  و  فروشــندگان گل  اتحادیــه  رئیــس 
اضافه کرد: بازار گل محالتی بازاری است که صرفا باید 
برای گل و گیاه باشــد ولی متاســفانه برخی از مغازه ها 
تغییــر کاربــری داده انــد و تبدیــل بــه مغازه هــای خــرازی 
یــا فــروش وســایل تولــد شــده اند. در ایــن بــازار نباید از 
گاز اســتفاده شــود و بایــد 12 ظهــر بســته باشــد. ایــن 
مغازه هایــی کــه وســایل تولــد می فروشــند گاز هلیوم و 
برف شادی دارند و همه این مواد قابل اشتعال است.

فروشــی  گل  مغازه هــای  در  کــرد:  تصریــح  وی 
صرفــا گل و آب  وجــود دارد و وســایل دیگــری نیســت. 
آتش سوزی مربوط به مغازه هایی بوده که تغییر کاربری 
داده اند. این مغازه ها در رســته کاری ما نیســت و ما با 

حضور آنها در این بازار مخالفیم.
شاهرخی در ادامه افزود: عالوه بر این غرفه داران 
در ایــن بــازار پیشــروی کرده انــد؛ بــه طــوری کــه مســیر 
تــردد خــودرو در این بــازار وجود نــدارد و فقط یک چرخ 
می توانــد عبــور کنــد. بایــد شــهرداری منطقــه جلوی این 
موضوع را بگیرد. در این خصوص نامه های بســیاری به 
شــهرداری نوشــته ایم که غرفه داران با اجازه چه کســی 
جلــو می آینــد و در صــورت وقــوع حادثــه امدادرســانی و 
حرکت خودروهای امدادی با مشکل مواجه خواهد شد.
وی در ادامــه گفــت: از آن طــرف هــم خرید گل برای 
مــردم تفریــح شــده و خانوادگــی در ایــن بازارهــا حضــور 
می یابند که بســیار خطرناک اســت. یعنی می توان گفت 
بازار گل محالتی مثل بمب ساعتی است. در مراسم های 

مختلف نگران ازدیاد جمعیت در این بازار هستیم.
وی در بخــش دیگــری از صحبت هایــش بــا بیــان 
اینکــه در آســتانه شــب یلــدا گل و گیــاه افزایش قیمتی 
تقاضــای  ایــام  ایــن  در  نرگــس  گل  گفــت:  نداشــتند، 
بیشــتری نســبت به ســایر گل ها داشــت و هر شاخه از 
این گل نیز با قیمت ۵000 تا ۶000 تومان فروخته شد.

 سفر ایرانی ها به سوریه

آغاز شد
رئیــسســازمانحــجوزیــارتازآغــازســفرهای
کاروانــیبــهســوریهازروزگذشــته)۱۲دی(خبــرداد.
هزینــهایــنســفر۱۰میلیونو۵۰۰هــزارتوماناعالم

شدهاست.
گفــت:  رشــیدیان  علیرضــا  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ســفرهای زیارتی ســوریه در قالب کاروان های 2۵ نفره 
و به مدت ۵ روز انجام می شــود. تا کنون 7۵ نفر برای 
ایــن ســفر ثبت نــام کرده انــد و نخســتین کاروان زیارتــی 
ایــران روزگذشــته از فــرودگاه بین المللــی امــام خمینــی 

)ره( به دمشق اعزام شد.
رئیــس ســازمان حج و زیــارت کــه از چندماه پیش 
رایزنــی بــا ســوریه را بــرای ازســرگیری ایــن ســفرها آغاز 
کــرده بــود، اظهــار کــرد: هــر هفتــه دو پــرواز در روزهای 
یکشنبه و پنجشنبه از ایران به سوریه انجام می شود و 
زائران به مدت پنج روز فقط در دمشق حضور خواهند 
داشــت. او همچنین هزینه این ســفر زیارتی را برای هر 

زائر حدود 10 میلیون و ۵00 هزار تومان برآورد کرد.
ســفرهای زیارتــی ســوریه در ســال 13۹1 بــا آغــاز 
ســال 13۹8  در  شــد.  متوقــف  ســوریه  داخلــی  جنــگ 
ایــن ســفرها بــه صــورت محــدود ازســرگرفته شــد کــه با 
همه گیــری ویــروس کرونــا بار دیگــر متوقف شــد. ایران 
و ســوریه در آبان ماه 1400 برای اعزام ســاالنه 100 هزار 

زائر توافق کرده اند.

حذف معافیت مالیاتی شکر 
از امروز

بنــابــراعــالمانجمــنصنفــیکارخانههــایقنــدو
شکرایران،طبققانونجدیدمعافیتمالیاتبرارزش
افــزودهشــکرازبخــشمعافیتهــایمالیاتــیحــذف
شــده،بنابرایــنازتاریــخ۱۳دی۱۴۰۰تولیدکننــدگان
بایســتینســبتبــهوصــول۹درصدبهایشــکردرهر
فروشاقدامودرموعدمقرربهحسابسازمانامور

مالیاتیواریزکنند.
به گزارش انجمن صنفی کارخانه های قند و شــکر 
ایــران، در قانــون جدیــد مالیــات بر ارزش افزوده، شــکر 
از بخــش معافیت هــا حــذف شــده و در دو مــاه گذشــته 
بــه رغــم تالش هــا و مکاتبــات متعــدد صــورت گرفتــه بــا 
مســئولین ارشــد کشــور برای برگشــت ایــن محصول به 
بخــش کاالهــای معــاف اما متاســفانه نتیجــه ای حاصل 
نشــده اســت. همچنیــن بــا عنایت بــه الزم االجــرا بودن 
قانــون از تاریــخ 13 دی  1400 ضرورت دارد که همکاران 
گرامــی از تاریخ مذکور نســبت بــه وصول ۹ درصد بهای 
شــکر در هــر فــروش اقــدام و در موعد مقرر به حســاب 

سازمان امور مالیاتی واریز  کنند.

رئیس شورای تامین دام 
کشور: صادرات دام، بهانه 

جدید دالالن برای گران 
کردن گوشت قرمز است

رئیــسشــورایتامیــندامکشــوربــابیــاناینکــه
کمبودیدردامزندهوگوشــتقرمزموردنیازکشــور
نداریــمگفــتکــهثبــاتدربــازارگوشــتقرمــزحاکــم
اســتوقصابــانودالالناخــاللدربازاراینمحصول

ایجادمیکنند.
منصــور پوریــان در گفت وگــو با ایرنا دربــاره ادعای 
برخــی مبنــی بــر افزایــش قیمــت گوشــت قرمــز در اثــر 
کمبــود دام زنــده و صادرات دام افزود: وضع بازار دام و 
به تبع آن گوشــت این روزها از ثبات برخوردار اســت و 
قیمت هــا هیــچ  تحریک و نوســانی نــدارد علیرغم اینکه 
برخــی از صنــف قصابــان مدعــی هســتند کــه  قیمــت 

گوشت افزایش یافته است.
رئیس شورای تأمین دام کشور تصریح کرد: کشور 
طی یک تا دو ســال اخیر با مازاد دام ســبک و ســنگین 
روبروســت بنابراین هیچ کمبــودی در این زمینه نداریم 
بــه طــوری کــه اکنــون بــا 71 میلیــون رأس جمعیــت دام 
ســبک روبــرو هســتیم کــه ایــن میــزان باید بــه محدوده 
۶۵ میلیــون رأس برســد بنابرایــن جمعیت زیادی از این 

دام مازاد است.

خودکفاییکشور
درتولیدگوشتقرمز

وی بــا بیــان اینکــه تولیــد جمعیت دامی و گوشــت 
قرمــز کشــور بــه ســمت خودکفایی پیش مــی رود گفت: 
این در حالی اســت که در زایش های پاییزه و زمســتانی 
روبــرو  بــا هشــت میلیــون جمعیــت دام ســبک دیگــر 
هســتیم بنابرایــن در این بخــش کمبودی نداریم و فقط 
عــده ای هســتند کــه در بــازار اخــالل ایجــاد می کننــد تــا 

قیمت ها افزایش پیدا کند.
پوریان با بیان اینکه بخشی از انباشت دام کشور 
مربــوط بــه فصول گذشــته اســت گفــت: اکنــون چاره ای 
جز صادرات دام انباشــت ســنگین وزن مرتبط به فصول 
گذشــته نداریــم زیــرا ایــن دام نــه تنهــا در داخل کشــور 
تقاضایی ندارد بلکه برای تولیدکنندگان دست و پا گیر 

شده است.

ثباتقیمتبازارگوشتناشیاز
اقداماتمثبتدولتسیزدهماست

کــرد:  تأمیــن دام کشــور تصریــح  رئیــس شــورای 
دولــت ســیزدهم بــا اقدامی جدی در خریــد حمایتی دام  
مازاد توســط شــرکت پشــتیبانی امور دام و صدور مجوز 
صــادرات از مهرمــاه شــرایط را بــرای تولیــد جدید فراهم 
کــرده اســت که این اقدام می توانــد جلوی ضرر بیش از 

پیش دامداران را بگیرد.
وی افــزود: اکنــون شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران 
هــر کیلوگــرم دام را بــا قیمت ۶2 هزار تومــان خریداری 
می کنــد و بخــش اندکی در حجــم 200 هزار رأس صادر 
می شود که بخشی  از آن صادر شده و بخشی دیگر در 

قرنطینه های استانی به سر می برند.
پوریــان گفــت: بنابراین ادعای برخــی درباره اینکه 
صــادرات ســبب افزایــش قیمت هــا شــده اســت ادعــای 
بی مــوردی اســت هــدف این افــراد اســتفاده از فرصت و 
ایجاد التهاب در بازار گوشت است تا بتوانند با استفاده 

از شرایط قیمت گوشت قرمز را افزایش دهند.
وی اضافــه کــرد: اکنون قیمت دام بره نر کشــتاری 
در سراســر کشــور به طور میانگین بین  ۵0 تا ۵۵ هزار 
تومــان اســت بنابرایــن بخشــی از ایــن دام ماده توســط 
پرواربندها خریداری می شود یعنی با این حرکت خوب 
دولــت در بخــش خریــد حمایتی و صــادرات، پرواربندی 

جدید شکل گرفته است.
ایــن مقــام صنفــی با بیــان اینکــه دامدار ســبک ما 
بــا وجــود خشکســالی و کمبود بارندگی هــا بخش عمده 
بنابرایــن  آزاد تهیــه می کنــد  نیــاز  را  نهاده هــای مــورد 
طبــق  داشــت:  اظهــار  اســت  دولــت  حمایــت  نیازمنــد 
آمارهــا حجــم دام انباشــتی و ســنگین وزن موجــود در 
دامداری های کشــور بیش از 4 میلیون رأس  اســت که 
بیشــتر آن بره هــای نــر هســتند و  باید بــرای آن چاره ای 

اندیشید.
و  زنــده  دام  لحــاظ  از  کشــور  اکنــون  افــزود:  وی 
گوشت قرمز کمبودی ندارد تا جایی که آن بخش از دام 
که توسط شرکت پشتیبانی امور دام خریداری می شود 

نیز به بازار عرضه می شود.
و  تهــران  از  صادراتــی  اکنــون  کــرد:  اضافــه  وی 
اســتان های مرکــزی کشــور صــورت نمی گیــرد که وجود 
بلکــه  شــود  دام  کمبــود  موجــب  قرنطینه هــا  در  دام 
اســتان  بــه  مربــوط  دام  قرنطینــه  تمرکــز  بیشــترین 

خوزستان است.
مصوبه صادرات دام زنده 14 مهرماه امسال توسط 
وزیر جهاد کشاورزی ابالغ شد. طبق آمارها نیاز ساالنه 
کشــور به گوشــت قرمز حدود یک میلیون تن اســت که 
بیــش از  880 هــزار تــن آن در داخل کشــور و حدود 10 

درصد آن از محل واردات تأمین می شود.
و  گوســاله  گوشــت  کیلوگــرم  هــر  قیمــت  اکنــون 
گوسفندی در بازار به تفکیک  از  120 هزار تا 170 هزار 

تومان به فروش می رسد.

خبـــــــــــــــــراخبـــــــــــــــــار

رئیــسهیــاتمدیــرهومدیرعاملســازمان
ازکشــف۵۳ پــس کــه امــوالتملیکــیگفــت
هــزارتــننهــادهدامــیاحتــکارشــدهدراســتان

کرمانشاه،مجوزفروشآنهاصادرشد.
فــروش  و  گــزارش ســازمان جمــع آوری  بــه 
امــوال تملیکی، ســیدعبدالمجید اجتهادی افزود: 
ســوی  از  جــاری  ســال  مــرداد  در  محمولــه  ایــن 
دستگاه کاشف و با حکم مرجع قضایی در اختیار 
مدیریت اموال تملیکی این اســتان قرار گرفت تا 

بر اساس قانون تعیین و تکلیف شود.
وی خاطرنشــان کرد: باتوجــه بــه اینکــه ایــن 
نهاده هــا جــزو کاالهــای سریع الفســاد محســوب 
می شــوند بالفاصلــه اقدامــات اولیــه بــه منظــور 

فروش آن انجام شد.
ایــن مقام مســئول ادامه داد: از ســوی دیگر 
نهاده هــا  ایــن  نگهــداری طوالنی مــدت  توجــه  بــا 
در ســیلو، الزم بــود کــه ســالمت محصــول قبــل 
از فــروش نیــز مشــخص شــود، بــر ایــن اســاس 

اقدامــات الزم بــرای انجــام آزمایش هــای مربوطه 
انجام شد و پس از پایان فرآیند حشره زدایی که 
دو مــاه بــه طول انجامید، محصــول آماده فروش 

شد تا در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد.
اجتهادی با اشــاره به اینکه این نهاده  دامی 
بــا ارز 4200 تومانــی وارد کشــور شــده و کاالی 
ایــن  کــرد:  بیــان   می شــود،  محســوب  یارانــه ای 
نهاده هــا دارای شــبکه توزیــع خاصــی هســتند و 
بــه همیــن دلیــل ســازمان امــوال تملیکــی بایــد 

از مجــرای قانونــی کــه شــرکت پشــتیبانی امــور 
تولیدات دام است اقدام به توزیع و فروش کند. 
وی تاکیــد کــرد: به دلیل فســادپذیری بــاالی نهاده 
دامــی، پرونــده ایــن کاالها در دســتور کار ســازمان 
امــوال تملیکــی قــرار گرفتــه و تعیین تکلیف شــده 
اســت. با توجه به رفع شــدن مشــکالت مربوط به 
توزیع، از ابتدای آذر مکاتبات با معاونت پشتیبانی 
امــور تولیــدات دامــی کشــور انجام شــد کــه صدور 

مجوز فروش این محصوالت را به دنبال داشت.

مدیرعامــل ســازمان امــوال تملیکــی دربــاره 
تخلیــه ایــن نهاده دامی، تصریح کــرد: با تعامالت 
انجــام شــده از ســوی معاونــت پشــتیبانی امــور 
تولیــدات دامــی وزارت جهــاد کشــاورزی بــا ایــن 
کاال  ایــن  ســریع تر  هرچــه  تخلیــه  بــر  ســازمان، 
از انبارهــا تاکیــد شــد و بــه همیــن منظــور از روز 
پنجشنبه )۹ دی ( سال جاری عملیات تخلیه آغاز 
شــده کــه تاکنون حــدود ۵00 تــن از این محموله 

نیز تخلیه شده است.

اتحادیــه رئیــس نایــب گفتــه بــه
صادرکننــدگانصنعــتمخابــراتایــران،بــا
تشــکیلکارگروهاقتصاددیجیتالوافزایش
زیرســاختهایحوزهفناوری،درچهارســال
آینــدهســهماقتصاددیجیتــالازاقتصادکل

کشوربهدستکم۱۵درصدمیرسد.
بــه گزارش ایرنا، شــیوع ویروس کرونا و 
تغییــرات پیش آمــده در ســطح جهانی نشــان 
داد کــه بســیاری از معیارهــا و اســتانداردهای 
حــال حاضــر نیــاز بــه بازتعریف دارند؛ شــیوع 
ایــن ویــروس در جهــان، محدودیــت در رفــت 
از  زیــادی  عــده  شــدن  قرنطینــه  و  آمدهــا  و 
مــردم جهــان در خانــه، اســتفاده از اینترنــت 
را افزایــش داد. بنابرایــن یکــی از موارد مهمی 
که باید به آن توجه شــود بازتعریف اقدامات 

کالسیک در ساختار جدید جهانی است.
چهارمین دوره از انقالب صنعتی، بدون 
نمی شــد.  شــروع  هرگــز  دیجیتــال  انقالبــی 
گســترش نفــوذ اینترنــت و فناوری هــای نوین 
را  اقتصادهــا  مــردم،  زندگــی  بــه  دیجیتــال 
»اقتصــاد  اســت.  کــرده  جدیــدی  عصــر  وارد 
دیجیتــال« اصطــالح نســبتا تــازه ای اســت که 
نخســتین بــار ســال 1۹۹۵ شــنیده شــد، حاال 
بــه انــدازه ای در این حــوزه ارزش افزوده خلق 
ســرمایه گذاری  و  دولــت  هیــچ  کــه  می شــود 
حاضر به چشم پوشــی از آن نیســت. ارزشــی 
که ســهم آن در تولیدات ملی کشــورها ســال 

به سال در حال افزایش است.

خلقفرصتهایجدید
وایجادارزشافزوده

در این زمینه، سادینا آبائی، نایب رئیس 
اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران 
گفت: اکنون که توجه سیاستگذاران، بیش از 
پیش به مســاله مدیریت و ســاماندهی فضای  
مجــازی جلــب شــده، صحبــت دربــاره ابعــاد 
اقتصــادی ایــن فضــا و نقــش قابل توجــه آن 
بــر برون رفت کشــور از شــرایط فعلی ضروری 

افزایــش  ســهم  اخیــر  دهه هــای  در  اســت. 
بهــره وری در رشــد اقتصــادی در کانون توجــه 
قــرار داشــته و اثــرات فضای مجــازی بــر ایــن 

موضوع همواره مورد بحث بوده است.
آبائــی بــا بیــان اینکــه  فضای مجــازی بــا 
ارتقــای بهــره وری می تواند به خلق فرصت های 
شــود،  منجــر  ارزش افــزوده  ایجــاد  و  جدیــد 
افــزود: فضای مجازی را می توان به عنوان یکی 
از عوامــل موثــر بــر تولیــد به حســاب آورد کــه 
توسعه و بهبود آن تاثیر مستقیمی بر ارتقای 

بهره وری خواهد داشت.
ایــن مقــام صنفــی با بیــان این کــه آمارها 
نشان از رشد اقتصاد دیجیتال در داخل کشور 
دارند، تاکید کرد: یکی از مهم ترین عوامل رشد 
اقتصــاد دیجیتــال، افزایــش میــزان دسترســی 
اکنــون  اســت.  پرســرعت  اینترنــت  بــه  مــردم 
همــه شــهرهای ایــران به اینترنت نســل ســه و 
چهــار، متصــل هســتند و ایــن موضــوع، انگیزه 
سرمایه گذاری در بخش اقتصاد دیجیتال را به 

شکل قابل توجهی افزایش داده است.

سهمایرانازاقتصاددیجیتال
افزایشمییابد

وی گفت: سالیان اخیر سهم ارتباطات و 
فناوری اطالعات از اقتصاد کشورها به صورت 
پیوســته و با شــتابی قابل توجه در حال رشد 
بوده اســت؛ تا جایی که در کشورهای پیشرو 
ســهم این بخش از اقتصاد ملی به 30 درصد 

رسیده است.
آبائــی بــا بیــان این کــه بــا لحــاظ کــردن 
در  اطالعــات  فنــاوری  غیرمســتقیم  ســهم 
توانمندسازی سایر بخش های اقتصادی، این 
رقم بسیار باالتر است، افزود: در حال حاضر 
ســهم مســتقیم اقتصــاد دیجیتــال در اقتصاد 
کشــور مــا حــدود ۶ درصــد اســت و پیش بینی 
می شود در صورت استفاده درست از ظرفیت 
نیــروی انســانی، شــبکه ها و زیرســاخت های 
موجود در کشــور، امکان رســیدن این رقم به 

حداقــل 1۵ درصــد در طــول چهار ســال آینده 
نیز مهیا باشد.

صادرکننــدگان  اتحادیــه  رئیــس  نائــب 
صنعــت مخابــرات ایران، با اشــاره بــه مصوبه 
هفتــه گذشــته هیئــت دولــت بــرای تشــکیل 
»کارگروه ویژه توســعه اقتصــاد دیجیتال« به 
ریاســت وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات 
و دبیــری وزیــر اقتصــاد گفــت: بــا ایــن اقــدام 
 می تــوان گفــت به طــور عملــی، افزایش ســهم 
قــرار  توســعه  ریــل  روی  دیجیتــال  اقتصــاد 
گرفته است. البته حضور و اثربخشی، بخش 
خصوصی در این میان غیر قابل انکار است و 

باید به آن توجه کرد.

بهبودجایگاهجهانیایران
درحوزهفناوریاطالعات

وی خاطرنشــان کرد: بایــد بــه ایــن مهــم 
توجــه داشــت که بــرای ارتقــای ســهم اقتصاد 
زیرســاخت های  توســعه  لزومــاً  دیجیتــال 
ارتباطــی و توســعه فناوری هــای تحــول آفرین 
نتیجــه بخــش نخواهــد بــود. در حــال حاضــر 
طبق گزارش های بین المللی، وضع کشــور در 
زیرشــاخص های ارتباطــی ماننــد زیرشــاخص 
دسترســی، در وضــع مناســب تری نســبت بــه 
متوســط منطقــه و جهــان قــرار دارد اما بهبود 
افــراد،  توانمندســازی  بــه  نیــاز  جایــگاه  ایــن 
توســعه و تســهیل کســب وکارهای مبتنــی بــر 
فنــاوری اطالعات، توســعه اینترنــت، بازنگری 
در قوانیــن مربوط به حــوزه اقتصاد دیجیتال، 
گســترش همکاری هــا و تعامــالت بین المللــی 
در ســایه همــکاری و تعامــل ســازنده میــان 
همــه بخش هــا و نهادهــای مرتبــط بــا اقتصاد 

دیجیتال در کشور دارد.
آبائــی تصریح کــرد: باید بتوان اقتصادی 
بــر پایــه هوش و حکمرانی داده ایجاد کرد که 
اگر چنین نشود، دچار چالش های سختی در 

آینده  نه چندان دور خواهیم شد.
صادرکننــدگان  اتحادیــه  رئیــس  نائــب 

صنعــت مخابــرات ایران تصریح کرد: توســعه 
برطــرف  دیجیتــال،  اقتصــاد  زیرســاخت های 
کــردن موانــع و شتاب بخشــی بــه شــکل گیری 
از  حمایــت  دیجیتــال،  اقتصــاد  زیســت بوم 
پلتفرم هــا و کســب وکارهای دیجیتــال و فناور 
پایه، برطرف کردن موانع فعالیت پلتفرم های 
توســعه  و  بین المللــی  ســطح  در  ایرانــی 
مهارت های الزام آور اقتصاد دیجیتال، ازجمله 
وظایفــی اســت کــه این کارگــروه بــرای تحقق 

آن ها باید تالش کند.

کارگروهویژهاقتصاددیجیتال
تشکیلشد

هیــات دولــت در جلســه روز چهارشــنبه 
)هشتم دی ( هیات وزیران در راستای تصمیم 
دولــت مبنی بر تشــکیل کارگــروه ویژه اقتصاد 
دیجیتــال و تعییــن ترکیب و حدود اختیاراتش 
بــا هدف راهبری و هماهنگی توســعه اقتصاد 
دیجیتال و دستیابی به سهم 10 درصدی آن از 
کل اقتصاد کشــور، مصوبه ای را تصویب کرد.

در این جلســه اعضای دولت با تشــکیل 
کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مرکب از وزرای 
ارتباطات و فناوری اطالعات، امور اقتصادی و 
دارایــی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای 
رئیــس  فنــاوری  و  علمــی  معــاون  مســلح، 
جمهــوری و رئیس کل بانــک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران موافقت کردند.
توسعه زیرساخت های اقتصاد دیجیتال، 
بــه  و شــتاب بخشــی  موانــع  کــردن  برطــرف 
دیجیتــال  اقتصــاد  بــوم  زیســت  شــکل گیری 
در کشــور، حمایــت از پلتفرم هــا و کســب و 
کارهــای دیجیتــال و فنــاوری پایــه در کشــور، 
فنــاوری  اشــتغال  توســعه  بــرای  بسترســازی 
پایــه در کشــور، برطرف کــردن موانع فعالیت 
بین المللــی  ســطح  در  ایرانــی  پلتفرم هــای 
اقتصــاد  آور  الــزام  مهارت هــای  توســعه  و 
دیجیتال، از جمله وظایف این کارگروه است.

مدیرعاملسازماناموالتملیکی:مجوزفروش۵۳هزارتننهادهدامیاحتکاریصادرشد

سهماقتصاددیجیتالبه۱۵درصدمیرسد

۵شرطستادملیمدیریتبیماریکرونا
برایفعالیت۹گروهشغلیتعیینشد

اتــاقاصنافایــراناطالعیه ایبــاموضوع۵
شرطستادملیمدیریتبیماریکرونابرای

فعالیت۹رستهشغلیصادرکرد.
مصوبــه  موجــب  بــه  و  اطالعیــه  ایــن  بنابــر 
نودمیــن جلســه ســتاد ملی مدیریــت بیماری 
کرونــا )یکــم آبــان 1400( و بــا هــدف ایجــاد 
اجــرای موثــر طــرح مدیریــت  هماهنگــی در 
هوشــمند بیماری کووید 1۹ در بســتر سکوی 
بیماری های همه گیر )سامانه امید(، فعالیت 
واحدهــای صنفــی و مشــاغل زیر کــه میزبان 
مشتری در محل هستند، مشروط به رعایت 

۵ شرط ذیل شد.
1- مراتــب تزریــق دو دوز واکســن صاحبــان 
مشــتریان  کارکنــان،  کارفرمایــان،  مشــاغل، 
آنــان در دوره  قــرار نداشــتن  نیــز  مربــوط و 
قرنطینــه و درمــان بیماری کرونا، در ســامانه 

»امید« مندرج باشد:
– مراکز سرو غذا در محل از قبیل: رستوران، 
چایخانه، قهوه خانه، کافی شاپ، فست فود

– تاالرپذیرائی و باغ تاالر
– استادیوم های ورزشی، باشگاه های ورزشی 
سرپوشــیده، استخرهای شــنای سرپوشیده، 
پارک هــای تفریحــی آبــی، شــهربازی و مراکــز 

تفریحی )مسقف(
– پاساژ، فروشگاه های زنجیره ای

– کلیــه مراکــز اقامتــی از قبیــل هتــل، متــل، 
مسافرخانه، بوم گردی
– تورهای گردشگری

مالــی،  خدمــات  مؤسســات  و  بانک هــا   –
کارگزاری های بورس

– دفاتر پیشــخوان دولت، پلیس +10 ،دفاتر 
خدمــات تلفــن همــراه، دفاتــر ارائــه خدمــات 

قضایی و مراکز مشابه
– سالن های سینما، تئاتر و موسیقی

2- اخــذ QR کــد از ســامانه و نصــب آن در 
فعالیتهــای  و  واحدهــا  کلیــه  ورودی  مدخــل 
صنفــی، بــه نحوی کــه توســط خدمت گیرنده 

قابــل رویــت و اســکن باشــد، الزامــی اســت. 
تشــکل های صنفــی مربــوط موظفنــد عــالوه 
بــر پیگیری ایــن موضوع، بــر چگونگی کنترل 
برخــط تزریق واکســن و در وضعیت قرنطینه 
از  مشــتریان  و  مراجعــان  نبــودن  بیمــار  و 
طریــق ســامانه، توســط متصدیــان واحدهــا و 

فعالیت های صنفی نظارت کنند.
QR پروفایــل  3- خدمت گیرنــدگان موظفنــد 
شــهروندی خود را از ســامانه اخذ و در تلفن 
همــراه خــود ذخیــره و قبــل از ورود بــه محل 
بــه  را  آن  صنفــی،  فعالیت هــای  و  واحدهــا 

متصدیان مربوط ارایه کنند.
تزریــق  مراتــب  کــه  گیرندگانــی  خدمــت   -4
واکســن بــه آنهــا در ســامانه ثبت نشــده و یا 
در وضعیــت قرنطینــه و تحت درمــان بیماری 
کرونــا باشــند، نمیتواننــد در محــل واحدها و 

فعالیتهای صنفی حضور داشته باشند.
۵- اتاق های اصناف و ســایر تشکلهای صنفی 
حســب مــورد موظفند ضمن نظــارت مؤثر بر 
چگونگــی رعایــت الزامــات مربــوط در حــوزه 
عملکرد واحدها و فعالیتهای صنفی، نســبت 
بــه آن دســته از واحدهــا و فعالیتهای صنفی 
ذیربــط، کــه الزامــات مقرر را نقــض کرده اند، 
بــه ترتیــب زیــر و در چارچوب ســاز و کارهای 

اجرایی تعیین شده اقدام کنند:
*مرحلــه اول: ارســال اخطــار کتبــی پلمــپ به 
واحــد و فعالیــت صنفــی متخلــف و درج آن 

در سامانه.
*مرحله دوم: درخواســت مســدود شــدن پوز 
بانکــی واحــد و فعالیــت صنفــی متخلــف بــه 

مدت دو هفته از طریق سامانه.
*مرحله سوم: پلمپ 31 روزه واحد و فعالیت 
صنفی متخلف و درج گزارش آن در سامانه .
تبصــره: در صــورت رعایــت الزامــات مربــوط 
و تأئیــد وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشــکی، نســبت به رفع پلمپ و مســدودیت 

پوز بانکی ظرف 72ساعت اقدام می شود.
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نامه انتقادی انجمن فوالد 
به بورس کاال

انجمــن تولیدکننــدگان فوالد ایران طی نامه ای به 
شــرکت بــورس کاال، خواســتار شفاف ســازی در مــورد 
نحــوه تعییــن قیمت پایه شــمش و محصوالت فوالدی، 
آهــن اســفنجی، کنســانتره و گندلــه ســنگ آهن شــده 

است.
بــه گزارش خبرگــزاری مهر، انجمــن تولیدکنندگان 
فــوالد ایــران طی نامــه ای انتقادی به مدیرعامل شــرکت 
بورس کاال ایران، اعتراض خود را نســبت به رویه اخیر 
این شرکت در مواجهه با واحدهای تولیدی و تشکل های 
صنفی ابراز داشت. انجمن فوالد عنوان کرده که بورس 
کاال، »به لحاظ عدم اطالع رسانی کارشناسی و در شأن 
واحدهــای تولیــدی و همچنیــن عــدم تعامــل مناســب با 
تشــکل های صنفــی، یکــی از تاریک تریــن دوران خــود را 

سپری می کند.«
در نامــه انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد ایــران بــه 
بورس کاال آمده اســت: پیرو نامه شماره 8۶1/ص/00 
تعاملــی  رویکــرد  برخــالف  کــه   1400 آبــان   18 مــورخ 
ســابق، متاســفانه هیــچ پاســخی از ســوی آن شــرکت 
به این انجمن واصل نشــده اســت و از آنجا که بورس 
کاال کــه بایــد در شــفافیت و تعامــل حداکثــری پیشــرو 
باشــد، در شــرایط فعلــی بــه لحــاظ نبود اطالع رســانی 
کارشناســی و در شــأن واحدهــای تولیــدی و همچنیــن 
نبــود تعامــل مناســب بــا تشــکل های صنفــی، یکــی از 
تاریک تریــن دوران خــود را ســپری می کند و بــا عنایت 
بــه اینکــه متاســفانه در رویکــرد وزارت جدیــد صمــت، 
جلســات مشــورتی کمیتــه تخصصــی فــوالد بــا حضــور 
بــورس کاال و تشــکل های صنفی برگزار نشــده اســت، 
خواهشمند است در راستای مواد 2 و 3 قانون بهبود 
محیط کســب و کار برای روشــن شــدن ابهامات فعلی 

در عملکرد بورس کاال به ســواالت زیر پاســخ دهید:
1- نحــوه تعییــن قیمــت پایــه شــمش و محصوالت 
فوالدی، آهن اســفنجی، کنســانتره و گندله سنگ آهن 
چگونه اســت؟ چه مرجعی و متشــکل از چه اشــخاصی 
ایــن قیمت هــا را تاییــد کرده اند؟ از چــه مراجعی در این 

خصوص مشورت گرفته می شود؟
2- آیا بر اســاس مقررات باالدســتی ناظر بر عرضه 
در بورس کاال، تعیین قیمت پایه در اختیار عرضه کننده 
نیست؟ در رویه فعلی بورس کاال، جایگاه عرضه کننده 

در تعیین قیمت پایه چگونه تعریف شده است؟
3- آیــا در تعییــن قیمــت پایه شــمش و محصوالت 
فــوالدی، بقــای شــرکت های کوچــک و متوســط و لــزوم 
تــداوم تولیــد آن هــا در نظــر گرفتــه می شــود یــا صرفــا 
آسان ترین راهکارها مبتنی بر قیمت های جهانی مدنظر 
قرار می گیرد؟ به طور مثال با کدام فرمول محاســباتی، 
یک تولیدکننده شمش می تواند با آهن اسفنجی حدود 
۹ هزار تومانی، شــمش 12هزار تومانی )کمتر از قیمت 

قراضه( عرضه کند؟
و  شــمش  قیمــت  بــرای  اســتداللی  چــه  بــا   -4
محصــوالت فــوالدی حداکثر قیمت پایه تعیین می شــود 
امــا هیــچ حداقلی بــرای آن )با توجه به بهای تمام شــده 

تولید عرضه کنندگان کوچک تر( تعیین نمی شود؟
۵- ویژگی های فیزیکی و آنالیز شیمیایی استاندارد 
)و یــا توافــق شــده( بــرای هــر محصــول از زنجیــره فوالد 

چگونه و بر چه اساسی تعیین می شود؟
رویکــرد  اینکــه  از  تاســف  ابــراز  پایــان ضمــن  در 
ســال های  طــول  در  شــرکت  آن  تعاملــی  و  مثبــت 
متمــادی فعالیــت، در طــی یک ســال اخیر جای خود را 
بــه کم توجهــی بــه نظــرات بخــش خصوصی و مشــورت 
نکــردن مســتمر بــا تشــکل ها داده اســت و پیامدهــای 
آن از جملــه تعییــن غیرشــفاف و غیرمنصفانــه فرمــول 
قیمت هــای پایــه و تغییــرات مســتمر آن، عــدم بــه روز 
در  کاال  بــورس  مقــررات  در  الزم  انعطــاف  و  رســانی 
خصــوص تضامیــن، تســویه و ... بــا وجــود گســترده تر 
تنــوع  بــه  نکــردن  توجــه  و  آن  فعالیت هــای  شــدن 
مختلــف  شــرکت های  در  تجــارت  و  تولیــد  روش هــای 
بــرای عرضــه و معاملــه در بــورس کاال به وضــوح قابل 
مشــاهده اســت و موجــب نارضایتــی بخــش خصوصی 
از عملکرد بورس کاال شــده اســت، خواهشــمند اســت 
مشــخص  صراحتــا  فــوق،  ســواالت  بــه  پاســخ  ضمــن 
ســازمانی  اســت  مقــرر  کاال  بــورس  آیــا  کــه  فرماییــد 
مســتقل بــرای بــه هم رســانی و تعادل عرضــه و تقاضا 
در  دولــت  ابــزار  یــا  باشــد  واقعــی  قیمــت  کشــف  و 
قیمت گــذاری دســتوری نویــن؟ و یا اساســا قرار اســت 
بــورس کاال نقــش سیاســت گذار در تنظیــم بازار فوالد 

را ایفا کند؟

خبـــــــــــــــــر

نایب رئیــس اتحادیه واردکننــدگان دارو عنوان 
کرد که 90درصد مواد اولیه تولید دارو وارداتی است 

و خودکفایی در تولید مواد اولیه دروغ است.
مجتبــی بوربور در گفت وگو بــا خبرگزاری ایلنا 
کــرد:  اظهــار  اولیــه  مــواد  و  دارو  واردات  مــورد  در 
سیاســت کلی دولت در حوزه تامین دارو به شــدت 
به این ســمت رفته که تولید دارو را به عنوان ابزار 
اصلــی تامیــن قرار دهد ولی گاهــی دولت تعادل را 
رعایــت نمی کند و تامیــن دارو به نفع مصرف کننده 
را فــدای حمایــت از تولیدکننــده کرده اســت که این 
موضــوع بعضــا بــرای مصرف کننــده ایجــاد مشــکل 
معنــا  ایــن  بــه  لزومــا  تولیــد  از  حمایــت  می کنــد. 
نیســت کــه رقیــب را به نفــع تولیدکننــده و به ضرر 
مصرف کننده حذف کنیم. می توان با بهبود حاشــیه 
ســود و حمایــت مالــی بانکی درســت تولیدکننده را 

برای صادرات توانمند کرد.
بهداشــت  وزارت  حــال  ایــن  بــا  افــزود:  او 
ســاده ترین راه را انتخــاب کــرده کــه در بســیاری از 
مــوارد بیمار متضرر می شــود چراکــه حق انتخاب او 
را می گیرند. برای مثال بیماری که چند ســال اســت 
داروی خاصــی را از شــرکت خاصــی مصــرف کــرده 
و جــواب می گیــرد، دارو را بــه منبــع ایرانــی تغییــر 

می دهــد جــواب الزم را نمی گیــرد. دولت بــه راحتی 
می گویــد فقــط همین گزینه اســت و داروی خارجی 
نیــاز نداریــد. از بعد اقتصادی دولت حق دارد اما از 
بعد حاکمیتی و مســئولیت نسبت به مصرف کننده 
رفتــار غیرمنصفانه ای دارد. حمایت از تولید چندین 
راه دیگر دارد، می توانید مشــکل بانکی را حل کنید 

ولی تنها رقیب را حذف می کنند.
بوربــور تصریح کرد:  در مورد واردات هم مدام 
از این صحبت می شود که در تخصیص ارز مشکل 
داریــم و ارز مرجــع فســادزا اســت. آنقــدر کــه بانک 
مرکــزی به واردات دارو تخصیص می دهد جوابگوی 
نیــاز مــا نیســت و مدتــی اســت کــه در ارز مرجــع 
مشکل داریم. سامانه نیما هم نوسان نرخ ارز دارد 

که به فراخور در حال تامین است.
او اضافــه کــرد: در عمــل کل چرخــه دارو در 
اضطــراب و نگرانــی کمبــود قرار دارد. چه کســی که 
برای تولید مواد اولیه تامین می کند، چه کســی که 
تولید می کند و نمی داند که قرار اســت با این تورم 
چه کند و چه واردکننده همه در این اضطراب قرار 
دارنــد. رفتــار بازیگــران در هنــگام اضطراب نســبت 
بــه کمبــود، کمی متفاوت اســت. کاال را بیشــتر نگه 
می دارنــد و دنبــال ســود بیشــتر و کاهــش ریســک 

نگــه  را در خانــه  بیشــتری  داروی  بیمــار  هســتند. 
مــی دارد و پخــش کننــده مجبــور بــه خریــد بیشــتر 
می شــود. همــه درگیــر رفتاری می شــوند کــه به نام 
الگــوی رفتــار مصرف کننــده در حالت تــورم انتظاری 
بــه حالــت اضطــرار  ایــن چرخــه  نامیــده می شــود. 
می افتــد بــرای مثــال اگر کشــور بــرای 3 مــاه ذخیره 
دارو داشــت حــاال مجبــور اســت بــه قدر شــش ماه 

ذخیره داشته باشد.
نایب رئیــس اتحادیه واردکننــدگان دارو گفت: 
وضــع واردات دارو افتضــاح اســت. جلــوی واردات 
تخصیــص  تاخیــر  بــا  را  آن  ارز  و  می شــود  گرفتــه 
می دهند و به حق انتخاب مصرف کننده هم احترام 
نمی گذارنــد. خیلــی راحــت می گوینــد نمی خواهیــم 
وزارت  جلــوی  می خواهــد  کســی  چــه  کنیــد،  وارد 
بهداشــت بایســتد؟ مــا االن بــه دنبــال واردات دارو 
برای پرکردن جیب خود نیستیم چراکه وضع کشور 
را درک می کنیــم. بارها گفته ایم بگویید کجا کشــور 
نیــاز دارد تــا همــان دارو را وارد کنیــم. بــا ایــن حال 
وزارت بهداشــت کامال ســلیقه ای و یک طرفه ریشه 

واردات را می زند.
او افزود: در حالی که اگر واردات انجام شــود 
می توانیــم دارو را بعضــا ارزان تــر از تولیــد داخل به 

کشــور بیاوریــم. دارو بــا کیفیت باالتــر یا هم تراز با 
داروی داخلــی را ارزان تــر حتــی بــا ارز نیمایــی وارد 
کنیــم ولــی وزارت بهداشــت می گویــد نمی خواهیــم 
ارزبــری داشــته باشــیم درحالــی کــه گوشــی آیفــون 
و سامســونگ در بــازار فــراوان اســت اما بــرای دارو 
کاســه داغ تر از آش می شــوند. بخشــی از کمبودها 
ناشــی از سیاســت گذاری های غلــط ســازمان غــذا و 
دارو و وزارت بهداشــت اســت. زور می گوید و کسی 

نمی تواند جلوی آن بایستد.
بــه میــزان واردات دارو در  بــا اشــاره  بوربــور 
سال های ۹۹ و 1400 بیان کرد: اطالعات مشخصی 
از میــزان واردات دارو منتشــر نکردنــد امــا آنچــه ما 
می دانیــم ایــن اســت کــه ســال ۹۹ میــزان واردات 
داروی ســاخته شــده 1.1 میلیارد دالر بود و در سال 
1400 ادعــا می شــود کــه ایــن رقــم بــه 700 میلیــون 
دالر رســیده اســت. علت کاهش چشــمگیر آن هم 
سیاســت های داخلــی بــوده کــه جلــوی واردات دارو 
را می گیرنــد. اثــر تحریم هــا آنقدر نیســت کــه از آن 

صحبت می شود، ما بیشتر خودتحریمی داریم.
او اضافــه کــرد: مــاده اولیــه ای کــه بــرای دارو 
وارد کشــور می شــود حدود 80 تا ۹0 درصد از هند 
و چیــن اســت. اینکــه می گوینــد مــا در مــواد اولیــه 

خودکفــا هســتیم دروغ اســت چــون مــا در واردات 
مــاده اولیــه بــه شــدت وابســته بــه ارز هســتیم و 
امسال هم حدود 1.۵ میلیارد دالر ارز گرفته است. 
در مورد داروی ســاخته شــده قبال که پول بیشــتری 
داشــتیم بیشــتر از اروپا، آمریکا و کشورهای معتبر 
وارد می کردیــم، االن هــم تــا حــدی از ایــن کشــورها 
وارد می کنیم و از کشورهایی مثل هند و ترکیه. ما 
داروی ســاخته شــده تقریبــا از چیــن وارد نمی کنیم 
اگــر هــم این اتفاق بیافتد، می گویند ســاخت داخل 
اســت. در مواقــع کمبــود واردات بــه هنــد و ترکیــه 

بیشتر میل پیدا کرده  است.
بــا  دارو  واردکننــدگان  اتحادیــه  نایب رئیــس 
اشــاره به بودجه ســال 1401 و سرنوشت حوزه دارو 
در ســال آینده گفت: بودجه ســال 1401 به شــدت 
تــورم و رکــود دارد، اقتصاددانان می گویند یک رکود 
تورمــی قابــل توجهــی در بودجه وجــود دارد. بودجه 
ضــد تولیــد هم اســت و تولیدکنندگان هم به روش 
دیگــری آســیب می بینند که علــت آن مواردی مانند 
رکود تورمی، سطح اشتغال، تامین مالی و... است. 
وضــع در ســال 1401 بســیار پیچیده تــر خواهد بود. 
مطمئنــا دارو بســیار گران تــر می شــود حتــی اگر ارز 
4200 تومانی حذف نشــود. گرچه به نظر می رســد 

حذف خواهد شد.
او اضافــه کرد: سیاســت دولت همچنان تامین 
دارو از منابع داخلی خواهد بود که کار درستی است 
ولی ممکن اســت به خوبی اجرا نشــود، واردات دارو 
را محدودتــر خواهنــد کــرد و اســتفاده از ارز نیمایــی 
بیشتر می شود. بنابراین مردم با یک افزایش قیمت 
خیلــی زیاد مواجه می شــوند کــه نمی دانم دولت چه 
سیاســتی را در حــوزه بیمــه بــرای پوشــش دارد. ولی 
مطمئنا به علت افزایش نرخ حامل های انرژی، رکود 
و تورمی که در بودجه وجود دارد، دارو هم مانند غذا 
و دیگــر نهاده هــا مشــمول تــورم خواهد شــد. به تبع 
با وجود تورم ســطح دسترســی هم کاهش می یابد. 
بنابراین یا به علت مشــکل نقدینگی تولیدکننده در 
مــواردی دچــار کمبــود می شــویم و قــدرت خرید دارو 

هم کاهش می یابد.
نگــران  بیشــتر  مــا  کــرد:  خاطرنشــان  بوربــور 
واردات  یــا  تولیــد  از  هســتیم.  مصرف کننــده 
نمی گویم، حرف من در مورد بالیی است که بر سر 
مصرف کننــده می آیــد. متاســفانه کل کشــور تحــت 
فشــار اســت. سیاســت گذاران مــا در دوره ســختی 
مدیریــت می کننــد اما روش های اتخاذشــده چندان 

جالب نیست.

مدیرکل دفتر آفت کش ها می گوید برگشت 
محصوالت کشــاورزی به دلیل آلودگی محصول 
نبــوده اســت بلکــه ناهماهنگــی  باعــث برگشــت 

محصوالتمان شد.
برگشــت  خــوردن  موضــوع  روزهــا  ایــن 
محصــوالت کشــاورزی مــا از برخــی کشــورها داغ 

است؛ از بی کیفیتی گرفته تا سیاسی کاری.
دفتــر  مدیــرکل  نوروزیــان،  ســیدجواد 
آفت کش هــای ســازمان حفــظ نباتــات در وزارت 
جهاد کشاورزی در گفت وگو با ایسنا به سواالتی 

پاسخ داد:
-تولیــد خالــص محصــوالت کشــاورزی مــا و 
مصرف ساالنه سم در کشور چقدر است؟ تولید 
120 میلیون تن در ســال اســت و مصرف ســم به 
طور متوســط 3۵ هزار تن. این میزان شــامل کل 
آفت کش های مصرفی است، اعم از حشره کش، 

قارچ کش و علف کش.
محصــوالت  در  ســم  مصــرف  میــزان  -ایــن 
کشــاورزی ما زیاد نیســت؟ زیاد نیســت. مصرف 
آفت کش ها در کشــور ما از بســیاری از کشــورها 
کمتــر اســت. مــا حتــی از اروپــا، آمریــکا و خیلــی 
از کشــورهای پیشــرفته هــم کمتــر ســم مصــرف 

می کنیم.
-به طور مشــخص به پیاز و خیار چقدر ســم 
می زنیــم؟ آمــار تفکیکی برای ایــن محصوالتی که 
اعــالم کردید، نــدارم. این آمارها چــون مربوط به 

دفتر من نمی شود، در دسترس من قرار ندارد.
-طعم صیفی جات در مقایسه با 20-10 سال 
گذشــته عوض شده است. چرا طعم صیفی جات 

یکدست شده است؟
بذرهــای مــورد اســتفاده مــا در 20-1۵ ســال 
گذشــته بومــی بــوده اســت. االن تغییــرات خیلی 
زیــادی در ایــن زمینــه ایجــاد شــده اســت و مــا 
بذرهــای زیــادی از کشــورهای مختلــف در همین 
قبــالً  مثــالً  می کنیــم،  وارد  گوجه فرنگــی  مثــال 
گوجه هــای ریــز موســوم به گیالســی کالً در ایران 
موجود نبود، اما االن گوجه های گیالسی به وفور 
در بــازار موجــود اســت. این به دلیــل واردات بذر 
اســت. محصــوالت گلخانــه ای که در 1۵-10 ســال 
گذشــته بســیار بیشــتر شــده اند، غالبــاً از همیــن 
بذرهــای وارداتــی اســت. ایــن تغییــر طعــم فقــط 
بــه دلیل اســتفاده از ســم نیســت. مثــالً مردم به 
خیــار بومــی گرایــش بیشــتری دارنــد تــا خیارهای 
گلخانه ای. این به دلیل بهتر بودن طعم خیارهای 
محلی اســت که با همان بذرهای گذشــته کشت 

می شود.
-آیــا اســتفاده از ســم یکــی از دالیــل تغییــر 
طعــم ایــن محصــوالت اســت؟ ایــن طــور نیســت 
کــه بگوییم ســم باعــث تغییر مــزه در محصوالت 
کشــاورزی شــده اســت. ممکــن اســت یــک جایی 
برخــالف  و  نیــاز  مــورد  مقــدار  از  بیشــتر  ســم 
دســتورالعمل ها اســتفاده شــود یا اینکــه ترکیبی 
اســتفاده شــود که طعم را تغییر دهد، اما این ها 
جــزء اســتثنائات اســت. اینکــه ایــن اســتثناها را 
عمومیت بدهیم، قیاســی مع الفارق اســت. شــما 
اگــر از کشــاورزی محصولی خریــداری کنید که از 
همــان بذرهــای قدیمی اســتفاده می کنــد، همان 

طعم های قدیمی را هم خواهید چشید.
دلیــل  بــه  گوجه فرنگــی  وســط  ســفیدی   -
وجــود نیتــرات اســت. چــه توضیحــی بــرای ایــن 
پدیــده دارید؟ نیتــرات موجود در محصوالت یا از 
خــاک اســت یــا به دلیــل اســتفاده از کود اســت. 
کود بیش از اندازه یا کود حاوی فلزات ســنگین، 
باعث می شود محصول هم دارای فلزات سنگین 
شــود. بــا مصرف آفت کــش، محصولی به دســت 

نمی آید که دارای نیترات باالیی باشد.
-چه نهادی میزان مصرف کود در محصوالت 
کشــاورزی را رصد می کنــد؟ مرجع خاص خودش 
را دارد. اگــر بخواهیــم میــزان باقی مانده نیترات، 
فلــزات ســنگین و آفت کش هــا را در محصــوالت 
کشــاورزی بســنجیم، بایــد ســراغ ســازمان غــذا 
و دارو برویــم. همــکاران مــا بــرای هــر محصــول 

چــه  می کننــد؛  تهیــه  خــاص  دســتورالعمل  یــک 
محصــوالت زراعــی و چــه محصــوالت باغــی. در 
ایــن دســتورالعمل ها مشــخص شــده اســت کــه 
بــرای چــه محصولــی چــه ســمی و بــه چــه میزانی 
استفاده شود. اگر طبق این دستورالعمل های ما 
اقدام شود، اتفاقی نمی افتد، اما اگر خارج از این 
دســتورالعمل ها آفت کش استفاده شود، مسلماً 

مضر خواهد بود.
-چه تضمینی وجود دارد که کشاورز در باغ 
و زمین خود، دستورالعمل شما را طبق آن انجام 

دهد؟
ضمانت اجرا، آگاهی بخشی و ترویج است. 
هــم مــا ایــن کار را می کنیــم، هــم ســازمان حفــظ 
نباتات اســتان ها. معاونت ترویج هم در سازمان 
تحقیقــات هســت که آن ها هم ایــن کار را انجام 

می دهند.
بــه  آمــوزش  اصلــی  و  مشــخص  -متولــی 
کشــاورزان شــما هســتید؟ مدیریت حفظ نباتات 
در اســتان ها ایــن کار را انجــام می دهــد، حتــی 
مــن ایــن را هــم عرض کنــم که خود شــرکت های 
کــه  دارنــد  کارشناســانی  ســموم،  واردکننــده 
شــرکت آن هــا را به اســتان ها اعــزام می کند. این 
کارشناســان بــا رفتــن بــه مــزارع و باغ هــا نحــوه 
همــان  یعنــی  شرکتشــان،  محصــوالت  مصــرف 
ســموم وارداتــی را به کشــاورزان اعــالم می کنند. 
مقوله آموزش کشاورز موضوعی نیست که حتی 

بخش خصوصی هم از آن غافل باشد.
-شــرکت ها که نفع شــان در استفاده بیشتر 
از ســموم اســت. منطقاً کارشناســان شرکت های 
خصوصــی اســتفاده بیشــتر از ســموم را ترویــج 
خواهنــد کــرد؟ آن ها درســت مصرف کــردن را به 
کشــاورزان آمــوزش می دهنــد. ســمومی کــه االن 
اســتفاده می شــود، سمومی اســت که با کمترین 
میــزان، بیشــترین تأثیــر را دارند. اگر در گذشــته 
ســمومی کــه مصــرف می شــده، دو در هــزار بوده 
می شــود.  مصــرف  هــزار  در   0/3 االن  اســت، 
مالحظه می کنید که مصرف ســموم چندین برابر 

کمتر از قبل شده است.
پرخطــری  و  کم خطــری  میــزان  از  -آمــاری 
در  داریــد؟  بــازار  در  موجــود  آفت کش هــای 
21درصــد،  کم خطــر  آفت کش هــای   ،7۵ ســال 
آفت کش هــای پرخطــر 2۹ درصــد و ۵0  درصد هم 
آفت کش هــای متوســط خطــر بودنــد. االن فقــط 
2 درصــد ســم کشــور پرخطــر و ۹8  درصــد ســم 
موجــود در بــازار کم خطــر و متوســط خطر اســت. 

این تغییرات واقعاً معنادار است.
-اگــر کشــاورزی خــارج از دســتورالعمل های 

بــازار  در  را  خــود  محصــول  و  کنــد  عمــل  شــما 
بفروشــد، چه نهاد و مرجعی مانع ورود محصول 
بــه ســبد مصرفــی خانــوار می شــود؟ در چنیــن 
حساســیت  بایــد  دارو  و  غــذا  ســازمان  مــواردی 
دارو  و  غــذا  بــه خــرج دهــد. ســازمان  بیشــتری 
مکلــف اســت با حضــور در میادیــن از محصوالت 

نمونه برداری کند.
-االن ایــن اتفــاق می افتــد؟ ایــن را بایــد از 
مســئوالن غذا و دارو بپرســید. طبق بررسی هایی 
که ما انجام داده ایم، سازمان غذا و دارو منفعل 
نیســت و نمونه برداری هایــی انجــام می دهــد، اما 
اینکــه شــدت، حــدت و کیفیــت انجــام ایــن کار 
چگونــه اســت، بایــد از خــود ســازمان غــذا و دارو 

پرسیده شود.
-این ســیب زمینی های درشــت که بعضاً هر 
یــک عددشــان بیشــتر از یــک کیلو هم می شــود. 

علتش چیست؟
نمی کنــد.  بــزرگ  را  محصولــی  هیــچ  ســم 
کــود باعــث حجیــم شــدن و بزرگــی محصــوالت 
موقــع  کــه  می گوینــد  هــم  عــرف  در  می شــود. 
خریــد، ســیب زمینی های بــزرگ را انتخاب نکنید. 
ایــن بــه دلیــل اســتفاده از اوره اســت کــه باعــث 
حجیــم شــدن محصوالت می شــود. یکی از دالیل 
صیفی جــات،  و  میوه هــا  نامتعــارف  اندازه هــای 
اســتفاده نادرســت از کودهاســت. ممکــن اســت 
دالیــل دیگــری هــم داشــته باشــد، امــا خــب آن 
چیــزی کــه االن اتفــاق افتــاده بــه دلیل اســتفاده 

ناصحیح از کود است.
-کــدام ســازمان بایــد میــزان مصــرف کود در 
محصــوالت را بســنجد؟ ســازمان خــاک و آب در 

وزارت جهاد کشاورزی.
-چرا مجموعه خاک و آب وزارتخانه شما به 
ایــن موضــوع مهم که با ســالمت و امنیت غذایی 
نمی کنــد؟ شــما  رســیدگی  اســت،  مــردم  عمــوم 
ســؤاالت ســایر مجموعه هــا را از مــن می پرســید؟ 
من واقعاً نمی توانم به این سؤاالت پاسخ بدهم.
و  پیوســته  هــم  بــه  زنجیــره  یــک  -این هــا 
غیرقابــل انفکاک اســت. نمی توانــم قبول کنم که 
شــما هیــچ اطالعــی در این رابطــه نداریــد. اینکه 
محصــول نهایی ما فاقد برخی استانداردهاســت، 
یک دغدغه جدی است که شما هم به آن اذعان 

دارید.
شــما درســت می فرماییــد، ایــن یــک دغدغه 
جــدی اســت و می طلبــد یــک هم افزایــی در ایــن 
رابطه اتفاق بیفتد و دستگاه های مسئول به هم 
نزدیک تــر بشــوند تــا اثــر ایــن هم افزایــی را مــردم 

ببینند.

-کــدام نهــاد متولــی کیفیت ســنجی بذرهای 
وارداتــی اســت؟ ایــن را بایــد از قســمتی دیگر در 
وزارتخانه جهاد بپرسید که مسئول ثبت بذرهای 
وارداتی است. آن ها به شما توضیح خواهند داد 
کــه چــه اتفاقاتــی الزم اســت رخ دهد تــا یک بذر 

بتواند در کشور ما ثبت شده و وارد بازار شود.
-گفتــه می شــود کــه مــا در کشــورمان دیگــر 
ســیب زمینی غیرتراریختــه نداریــم. ایــن موضــوع 
به دلیل همین بذرهای وارداتی اســت؟ تراریخته 

بحث مستوفی دیگری را می طلبد.
مــن  داریــم؟  غیرتراریختــه  ســیب زمینی 
نشــنیدم کــه ســیب زمینی تراریختــه باشــد. همه 
سیب زمینی های موجود در کشور ما غیرتراریخته 

است.
آفت کش های مصرفی در کشــور ما وارداتی 
اســت؟ بخــش عمــده ای از تولیــد 120 میلیون تن 
محصولی که در پاســخ اولین ســؤال شــما اشــاره 
کــردم و ایــن میزان هم برنامه بــه برنامه افزایش 
می یابــد بــه دلیــل اســتفاده از آفت کش هاســت. 
بخــش زیــاد ایــن آفت کش هــا هــم تولیــد داخــل 

است.
افزایشــی  کــه  تولیــد  برنامه هــای  ایــن  -در 
اســت، کیفیــت محصــوالت غذایــی فــدای کمیت 

نمی شود؟
عــرض مــن چیــز دیگــری اســت. کشــور مــا 
نیــاز بــه تولیــد محصــول دارد. عنصــر کلیــدی در 
ایــن نیــاز و در این تولید، آفت کش اســت. اگر از 
آفت کش ها استفاده نکنیم، تا 3۵ درصد متحمل 
خســارت خواهیــم شــد. آن وقــت مابــه ازای ایــن 
هدررفت محصول، ما باید واردات داشته باشیم. 
در تحلیــل نهایــی هزاران هزارمیلیارد خســارت به 
بار خواهد آمد. ما آزمایشگاه کنترل کیفی مرجع 
در ســازمان حفــظ نباتــات داریــم. عــالوه بــر ایــن 
یکســری آزمایشگاه های همکار هم داریم. با این 
ابزارهــا بــر کیفیــت آفت کش هــای تولیــد داخل و 

آفت کش های وارداتی نظارت می کنیم.
-آمــاری از نســبت آفت کش هــای وارداتــی و 
تولیــد داخــل داریــد؟ 7۵  درصــد آفت کش هــای 

مصرفی ما، تولید داخل است.
-کشــورهای مبــدأ واردات آفت کش به ایران 

کدامند؟ چین، هند و اروپا.
-خیلــی از کشــورها ســموم قدیمــی را رهــا 
آفت کش هــای  از  اســتفاده  ســمت  بــه  و  کــرده 
طبیعی گام برداشته اند؛ مواردی مثل استفاده از 
سنجاقک. برنامه ای در این زمینه دارید؟ بیش از 
۶0 قلم آفت کش در فهرست سموم مجاز کشور 
مــا ثبــت شــده اســت کــه غیرشــیمیایی هســتند. 

پیش بینــی مــا ایــن اســت کــه امســال 11میلیــارد 
عــدد عوامــل ماکــرو تولیــد و وارد بشــوند. مــا در 
تصویــب آفت کش هــا آن چیــزی کــه مدنظرمــان 
اســت، ایــن اســت کــه بــا محیط زیســت ســازگار 
خطــری  گرده افشــان  حشــرات  بــرای  و  باشــند 
نداشــته باشــند. برخــی آفت کش هــا بــرای زنبــور 
عســل خطرناکنــد کــه مــا اصــالً آن هــا را تصویــب 
نمی کنیــم. حتمــاً مطلــع هســتید که زنبور عســل 
در تولید محصوالت کشــاورزی چه میزان اثرگذار 
اســت، مثالً در باغ ســیبی که زنبور عســل وجود 

دارد، محصول بهتری به دست می آید.
مــا  محصــوالت  می شــنویم  گاهــی  چــرا   -
عوامــل  محصــوالت  بازگشــت  خــورد؟  برگشــت 
متعددی دارد. بخشــی شــانتاژهای سیاســی بود، 
مثــالً همیــن کــه همــه گفتنــد ســیب زمینی مــا از 
ترکمنستان برگشت خورد، از اساس خالف واقع 
اســت. خود ما به دلیل رعایت نشــدن مالحظات 
ســیب زمینی  صــادرات  اجــازه  اصــالً  قرنطینــه ای 
را صــادر نکردیــم، یعنــی اصــالً  بــه ترکمنســتان 
ســیب زمینی بــه ترکمنســتان نرفــت کــه بخواهــد 

برگشت بخورد.
چهــار  روســیه  بــود؟  چــه  روســیه  -قضیــه 
آفت کــش را ثبــت کــرده و بــه رســمیت شــناخته 
بــود کــه این چهار آفت کش در کشــور ما تصویب 

نشده است.
- چرا پیش از صادرات محصول به روســیه، 
ما فکری به حال این تفاوت در ثبت آفت کش ها 
نکــرده بودیــم؟ ایــن موارد ممکن اســت رخ دهد، 
نبایــد  نــدارد.  عمومیــت  و  نیســت  معمــول  امــا 
هماهنگ  نبودن بین دستگاه ها را به آلوده  بودن 

محصول پیوند بزنیم.
صــادر  محصــول  روســیه  بــه  هــم  قبــالً  -مــا 
کرده ایم و برگشت نخورده است، یعنی به یک باره 
هماهنگی دســتگاه های ما در صادرات به روســیه 
کشــورها  اســت؟  شــده  ناهماهنگــی  بــه  تبدیــل 
بــه ســالمت را  می تواننــد اســتانداردهای مربــوط 
تغییر دهند. همان عددی که شــما در ســه ســؤال 
قبــل فرمودیــد، کشــورها می تواننــد ایــن اعــداد را 
تغییــر دهنــد. بــرای تطابــق با این تغییــرات عددی 
و اســتانداردی، بازه هــای چهــار پنــج ماهــه کافــی 
نیســت. برای اِعمال اســتانداردهای جدید حداقل 
یــک ســال زمــان الزم داریم. وســط تولید و کشــت 

نمی شود استانداردهای جدید را عملیاتی کرد.
برگشــت بــه دلیــل آلودگــی محصــول نبوده 
است. ناهماهنگی  که عرض کردم باعث برگشت 
محصوالتمان شــد. آفت کشی از سوی گلخانه دار 
ما اســتفاده شــده که طبق اســتانداردهای جدید 
گلخانــه دار  و  می شــده  اســتفاده  نبایــد  روســیه 
مــا هــم از ایــن موضــوع کــه جدیــداً مــورد تصمیم 
روســیه واقــع شــده، بی اطالع بوده اســت. اتفاقاً 
بایــد عــرض کنم که از قضــا، همین آفت کش که 
مورد اســتفاده گلخانه دار ما بوده است، در اروپا 

هم ثبت شده و کم خطر است.
روســیه  از  کــه  محصوالتــی  همیــن  -یعنــی 
برگشــت خــورده اســت، اگــر االن بــه اروپــا صادر 
کنیم، اروپایی ها از آن اســتفاده می کنند؟ عرض 
مــن چیز دیگری اســت. آفت کش مورد اســتفاده 
ما، ثبت شــده در اروپاست. خواهش می کنم این 
دو مقوله را از هم تفکیک کنید؛ ناهماهنگی بین 
دســتگاه ها و آلودگــی محصــوالت تولیــدی. بهتــر 
از مــن مطلــع هســتید کــه عــده ای ســوار بــر موج 
سیاستند. این ها می خواهند اتفاقات معمولی را 
به چیزهای دیگری گره بزنند. ما ساالنه میلیون ها 
تــن محصــول صــادر می کنیم، چــرا محصوالت ما 
برگشــت نمی خــورد؟ اصــالً مگر چنــد محصول ما 
االن برگشــت خــورده اســت؟ همین مــوارد را هم 
که عرض کردم، به دلیل ناهماهنگی بوده است 
و ربطــی بــه آلودگــی محصــول نداشــت. بخــش 
عمــده ای از اخبــار پیرامون بازگشــت محصوالت، 
شانتاژ رسانه ای است که به مدد توئیتر و فضای 
مجــازی کــه محیطــی بــدون بازخواســت اســت، 

این گونه بسط پیدا کرده است.

نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو: خودکفایی در مواد اولیه دروغ است

 مدیرکل دفتر آفت کش ها: برگشت  محصوالت کشاورزی

به دلیل »ناهماهنگی« بود



اقتصـــــــــادملی . دوشنبه . 13 دی 1400 . سال هجدهم . شماره 4827 .  توســــــعهو

دیوان محاسبات 
عملکرد۸ماهه بودجه سال 
جاری را به مجلس ارائه کرد

رییسکلدیوانمحاســباتکشــوردرتوییتیاز
ارائهگزارشعملکردهشــتماههاجرایبودجهســال
جاریتوسطدیوانمحاسباتبهوکالیملتخبرداد.
بــه گزارش ایرنــا، مهرداد بذرپاش روز یکشــنبه در 
حســاب کاربری خود در توییتر نوشــت: همزمان با آغاز 
فعالیت کمیســیون تلفیق بودجه ســال 1401 کشــور در 
مجلس شــورای اســامی گــزارش عملکرد هشــت ماهه 
اجــرای بودجــه ســال جاری توســط دیوان محاســبات به 

وکای ملت ارائه شد.

ذخایر آب سدهای کشور 
به ۱۸.۷ میلیارد متر مکعب 

رسید
آمــاردفتراطالعاتودادههایآبکشــورنشــان
میدهــد،بــاســپریشــدن۱۰۱روزازســالآبیجاری،
)ابتدایمهر۱4۰۰تا۱۱دیماه(میزانکلحجمآبدر
مخازنســدهایکشورحدود۱۸.۷میلیاردمترمکعب

است.
بــه گــزارش ایرنــا، وضعیــت بارش هــای کشــور در 
پاییــز چنــدان مطلــوب نبــود و میــزان بارش هــا در ایــن 
ایــن فصــل  کــه خشکســالی  اســت  آن  بیانگــر  فصــل، 
آن چنانکه پیشــتر ســازمان هواشناســی اعام کرده بود 

یکی از خشک ترین های ۵0 ساله اخیر است.
گزارش قبلی بارش ها هم در کشور نشان می دهد 
در سال آبی جاری )ابتدای مهر1400 تا سوم دی( 47.۵ 
از کاهــش 3۹  بارندگــی رخ داد کــه حاکــی  میلی متــر 

درصدی بارش ها نسبت به متوسط بلندمدت است.
ایــن کاهــش بارش هــا اثــر خود را بر روی ســدهای 
کشــور و حجم ذخیره آنها گذاشــته اســت، به طوری که 
طبق اعام وزارت نیرو کاهشی معادل 40 درصد نسبت 

به مدت مشابه سال آبی گذشته را نشان می دهد.
در ایــن زمینــه، مدیرکل دفتــر اطاعات و داده های 
آب کشور گفت: بررسی وضعیت سدهای کشور نشان 
می دهــد، میــزان کل حجم ورودی به ســدهای کشــور از 
ابتــدای مهرمــاه تــا 11 دی مــاه معــادل ۵.14 میلیارد متر 
مکعب اســت که کاهشــی معادل 40 درصد نســبت به 

مدت مشابه سال آبی گذشته را نشان می دهد.
فیروز قاســم زاده افزود: میزان پُرشــدگی ســدهای 
مهمــی چــون زاینــده رود، شــمیل و نیان و ســفیدرود در 
شــرایط فعلی حدود 13 تا 22 درصد و میزان پرشــدگی 

سد کوثر در حدود 77 درصد است.
وی ادامــه داد: در اســتان  های خوزســتان و تهــران، 
میزان پرشــدگی متوســط مخازن در ســال آبی جاری به 

ترتیب در حدود 42 درصد  و 18 درصد است.
طبــق اعــام  قبلــی موسســه تحقیقــات آب وزارت 
نیــرو، بــر اســاس پایــش مدل هــای جهانــی و منطقــه ای 
پیش بینــی آب و هــوا، در حوضــه  آبریز زهره- جراحی و 
حوضه های جنوبی از صبح امروز وقوع بارشی به مدت 
۶0 ســاعت و بــه میــزان تقریبی )تجمعــی حداکثر نقطه 
ای( 200 تــا 2۵0 میلی متــر در اســتان هرمــزگان به ویژه 

نواحی مرکزی محتمل خواهد بود.

وزیر نیرو :افزایش تعرفه آب 
در دستور کار نیست

بــهگفتــهوزیــرنیــرو،اکنونهیــچبرنامــهایبرای
افزایشتعرفهآبمدنظرنیست.

بــه گــزارش ایرنــا، علی اکبر محرابیان روز یکشــنبه 
در حاشــیه انعقــاد تفاهم نامــه بــا شــرکت های بخــش 
نیــروگاه  مــگاوات  هــزار   10 احــداث  بــرای  خصوصــی 
تجدیدپذیــر در جمــع خبرنگاران افزود: موضوع توســعه 
انرژی های تجدیدپذیر امروزه یک ضرورت اســت زیرا ما 
هم در بخش سوخت محدودیت داریم و هم ماحظات 
توســعه  دنبــال  کمتــر  ایجــاب می کنــد  زیســت محیطی 
نیروگاه هــای حرارتی باشــیم چراکه نیروگاه های حرارتی 

نیازمند آب است.
وی ادامــه داد: از طــرف دیگــر توجیه هــای اقتصــادی 
زیــرا  صنعــت تجدیدپذیــر توجیــه بســیار باالیــی اســت 
صرفه جویی که در مصرف سوخت دارد معادل چند سال 

سرمایه گذاری است که در این بخش صورت می گیرد.
وزیر نیرو به تدوین برنامه توسعه 10 هزار مگاواتی 
 نیروگاه هــای تجدیدپذیــر اشــاره کــرد و خاطرنشــان کــرد:

بر اساس این برنامه هم برای حمایت از صنایعی که اقدام 
بــه ایجــاد زیرســاخت ها و تجهیزاتی که برای توســعه این 
نوع نیروگاه نیاز است اقدام خواهد شد و هم مشوق های 
الزم برای کسانی که در ساخت نیروگاه ها وارد می شوند 

در نظر گرفته شده است.
شــامل  مشــوق ها  کــرد:  خاطرنشــان  محرابیــان 
اســتفاده از ظرفیت قانون رفع موانع تولید اســت که بر 
اســاس ماده 12 آن امکان برگرداندن کل سرمایه گذاری 
و ســود دوره ســاخت تــا ســقف ســوخت صرفه جویــی 
محاســبه خواهــد شــد بــه ایــن معنــا کــه بــا اســتفاده 
امکان پذیــر اســت ســرمایه گذار،  مــاده قانونــی  ایــن  از 
ســرمایه گذاری خود را از این منبع برگرداند و برق را به 

شبکه بفروشد.
وی خریــد تضمینــی بــرق را نیــز مــورد اشــاره قــرار 
داد و گفت: ظرفیت های دیگری هم مدنظر اســت و در 
الیحــه بودجــه 1401 هم بر توســعه نیروگاه های صنعت 
تجدیدپذیر تاکید شــده و اعتبارات مناســبی هم در این 
قانــون پیش بینی شــده که با اســتفاده از این ظرفیت ها 

باید شاهد رشد روزافزون این صنعت باشیم.
وزیــر نیــرو ادامــه داد: هم زمان با حمایت از توســعه 
نیروگاه هــا حمایت هــای الزم از ســرمایه گذاران توســعه 
زیرســاخت ها مانند تولید سلول ها و پنل های خورشیدی 
خواهــد شــد و در روزهــای اخیــر واحــدی در کشــور بــه 
بهره برداری رســید که این واحد تولید ســلول خورشــیدی 

دارد و در آینده واحدهای بیشتری خواهد بود.

اخبـــــــــــــــــار

وزیــرراهوشهرســازیازبرنامهریــزیبرای
ســاخت۸۰۰هزارواحدمســکنتاپایانامسال
خبــردادوگفــتکــهاقســاطوامنهضــتملــی

مسکن۲سالبعدازتحویلآغازمیشود.
بــه گــزارش ایرنــا، رســتم قاســمی بــه طــرح 
نهضــت ملی مســکن اشــاره کــرد و افــزود: اکنون 
در 800 شهر، مردم می توانند با ورود به سامانه 
در طــرح ملــی مســکن نــام نویســی کننــد کــه بــا 
افزایــش شــهرهایی کــه دسترســی ســامانه بــرای 
آن ها فراهم می شــود، آمار نام نویســی کنندگان 

افزایش خواهد یافت.
جامــع  سیســتم  ضعــف  از  انتقــاد  بــا  وی 
اطاعــات در کشــور و وجــود داده هــا بــه صــورت 
جزیــره ای گفــت: بــا ابــاغ قانــون جهــش تولیــد 
بــه  نیــاز  آن  اجــرای  بــرای  دولــت  بــه  مســکن 
زیرساخت های نرم افزاری داشتیم که به سرعت 

انجام شد.
قاســمی افزود: برای اســتفاده بیشــتر مردم 
فرم »ج« در اقدام ملی مســکن را اصاح کردیم 
و اکنون کســانی که در شــهرهای بزرگ، ۵ ســال 
و در شــهرهای کوچک، 3 ســال پیش صاحبخانه 
نداشــته اند،  خانــه  آن  از  پــس  امــا  انــد  بــوده 
می توانند دوباره در ســامانه نهضت ملی مســکن 

نام نویسی کنند.
او گفــت: افــراد مجــرد نیــز می توانند در این 
سامانه نام نویسی کنند اما پس از پایان ساخت 
واحدهــا کــه بیــن یــک و نیــم تــا دو ســال زمــان 
می بــرد، بایــد اســناد ازدواج خــود را بــرای تحویل 

خانه ارائه دهند.
دربــاره  همچنیــن  شهرســازی  و  راه  وزیــر 
کســانی که در این مدت ازدواج نکنند نیز افزود: 
اکنــون بهــای زمیــن در طرح نهضت ملی مســکن 
از متقاضیــان گرفتــه نمی شــود امــا اگــر متقاضی 
ازدواج نکند باید بهای زمین را هم پرداخت کند.
قاســمی در ادامــه بــا بیــان اینکــه البتــه تیم 
حقوقــی طــرح نهضــت ملــی مســکن هنــوز ایــن 
موضوع و سن متقاضیان مجرد برای این طرح را 
نهایــی نکرده اســت، گفت: پاالیــش متقاضیان را 
همزمان با نام نویسی انجام می دهیم و به پروژه 

معرفی می کنیم.
وزیــر راه و شهرســازی ادامــه داد: بیــش از 
200 هزار واحد مسکن مهر هنوز درگیر مشکات 
حقوقی، تعاونی و ... هســتند که تاش می کنیم 
هرچه زودتر تکلیف این واحدها مشخص شود.

ملــی  نهضــت  طــرح  در  افــزود:  قاســمی 
مسکن این طرح را متقاضی محور آغاز کرده ایم 

و واحدها با اسم و مشخصات متقاضی ساخته 
می شــود نه اینکه مانند مســکن مهر واحدهایی 
را بســازیم امــا برای آن متقاضی وجود نداشــته 

باشد. 
طــرح  در  گفــت:  شهرســازی  و  راه  وزیــر 
نهضــت ملــی مســکن بــه جــای مســکن ســازی، 
شهرســازی می کنیم و همــه امکانات همزمان با 
ســاخت مســکن ماننــد مدرســه، درمانــگاه و ... 

ساخته می شود.
وی با بیان اینکه سیاست ما بلندمرتبه سازی 
در مناطقــی که محدودیت زمین نداریم، نیســت 
افزود: در شهرهایی که مشکل زمین وجود ندارد 
نبایــد بــه ســمت بلنــد مرتبــه ســازی برویــم و بــه 
عنوان نمونه در بم چون مشــکل زمین نداشــتیم 

به متقاضیان 200 متر زمین دادیم.
قاســمی بــا اشــاره بــه اینکــه از 4 میلیــون 
مســکنی کــه ســاخت آن را متعهــد شــده ایم برای 
2 میلیون مســکن زمین تهیه شــده است، گفت: 
ســاخت 41 هــزار واحــد در قــم، 20 هزار واحد در 
یــزد و 20 هــزار واحــد در زنجان آغاز شــده اســت 
و در بســیاری از شــهرها مانند اراک و کرمانشــاه 

آماده آغاز عملیات اجرایی هستیم.
وزیــر راه و شهرســازی ادامــه داد: ســاخت 

۵00 هزار واحد در طرح اقدام ملی مســکن آغاز 
شده است و به طور میانگین 12 درصد پیشرفت 
دارد و تعهــد داریــم که ســاخت این واحدها را به 

پایان برسانیم.
قاســمی افــزود: بــا توجــه بــه اینکه ســاخت 
مسکن حدود یک و نیم تا دو سال زمان می برد، 
برای دستیابی به هدف سخت 4 میلیون مسکن 
در مرحلــه اول، ســاخت 2 میلیــون واحــد را آغــاز 
می کنیــم و پــس از اتمام آن ها 2 میلیون مســکن 
دیگــر ســاخته خواهد شــد البتــه تا پایان امســال 

ساخت 800 هزار واحد آغاز می شود.
وی در ادامــه دربــاره نبــود نــام 400 شــهر 
در ســامانه نام نویســی بــرای طــرح نهضــت ملــی 
مســکن، گفــت: از دالیــل بارگــذاری نکــردن نــام 
ایــن شــهرها مشــکل تهیــه زمیــن در ایــن مناطــق 
بوده اســت که با تهیه زمین در این شــهرها، نام 

نویسی برای آن ها در سامانه فراهم می شود.
بیــان  بــا  راه و شهرســازی همچنیــن  وزیــر 
اینکــه بانــک زمیــن را در وزارت راه و شهرســازی 
ســاماندهی کــرده ایــم و در بســیاری از شــهرهای 
کشــور وضــع زمین هــا مشــخص اســت، افــزود: 
پیــش بینــی می کنیم تا دو هفته آینده امکان نام 
نویســی بــرای بقیه شــهرها نیــز در ســامانه طرح 

نهضت ملی مسکن فراهم شود.
وی بــا بیــان اینکــه افــرادی کــه امــروز ثبت 
از تحویــل مســکن  بعــد  2 ســال  نــام می کننــد 
پرداخــت اقســاط آن ها شــروع می شــود، افزود: 
پیــش بینــی می کنیم فردی کــه در تهران زندگی 
می کنــد اگــر 1۵0 میلیــون تومــان آورده خودش 
باشــد حتمــاً صاحــب خانــه خواهــد شــد، چــون 
زمیــن رایگان اســت و تمهیــدات خوبی با وزارت 
صمت داشــتیم کــه مصالح به گونه ای خریداری 
شــود کــه تــورم کمتــر در آن تأثیر داشــته باشــد 
همچنیــن پروانــه کار بــا قیمــت ارزان در اختیار 
قــرار می گیــرد و ســهم هزینــه نظــام مهندســی 
کمتــر اســت و همچنیــن مالیــات بســیار کمتری 

پرداخت می شود.
قاسمی در ادامه با اشاره به اینکه در کشور 
انبوه ســازان زیادی داریم و توانمندی امروز فنی 
و مهندســی بســیار ویــژه اســت کــه برای ســاخت 
کشــور  در  توانمنــدی  ایــن  مســکونی  واحدهــای 
وجــود دارد، گفــت: ولــی دربــاره شــرکت ســازنده 
ترکیــه ای کــه بخشــی از تعهــدات قبلــی خــود را 
انجــام نداده اســت در حال حاضر قــرارداد جدید 
با این شرکت در دستور کار ما نیست چون باید 

تعهدات قبلی این شرکت تعیین تکلیف شود.

خــاک از ترکمنســتان گاز ســوآپ قــرارداد
جمهــوری مقصــد بــه ایــران اســالمی جمهــوری
آذربایجانازروزگذشــتهعملیاتیشــدتاخســارت
ســنگینیکــهبیــژنزنگنــهبــالغــوتوافــقگازیبــا
ترکمنســتانبــهکشــورواردکــردهبــود،متوقــف

شود.
ســوآپ  عملیــات  نفــت،  وزارت  گــزارش  بــه 
جمهــوری  و  ایــران  ترکمنســتان،  بیــن  ســه جانبه 
آذربایجــان که هفتم آذرماه در حاشــیه پانزدهمین 
نشســت ســران ســازمان همــکاری اقتصــادی )اکــو( 
امضــا شــده بــود، آغــاز شــد. ایــران بــر اســاس این 
قــرارداد ســالیانه 1.۵ تــا 2 میلیــارد مترمکعــب گاز 

ترکمنستان را به آذربایجان تحویل می دهد.
جــواد اوجــی، وزیــر نفــت در روز امضــای ایــن 
قــرارداد بیــان کــرده بــود: »بــا امضــای ایــن قــرارداد 
گامــی رو بــه جلــو در مناســبات انــرژی دو کشــور 
برداشته شد و این قرارداد به تامین پایدار سوخت 
زمســتانی اســتان های خراســان رضــوی، شــمالی و 

جنوبی، گلستان و سمنان کمک می کند.«
توســعه  و  انــرژی  دیپلماســی  کــردن  فعــال 
همکاری های ایران با کشــورهای همســایه به عنوان 
یکــی از برنامه هــای وزیــر نفــت دولــت ســیزدهم از 
نخستین روزهای کاری وی در اوایل شهریورماه در 
دستور کار قرار گرفت که حاصل آن امضای قرارداد 
ســوآپ گاز اســت که اگرچه مقدار آن زیاد نیست، 

اما از نگاه کارشناســان یک گام مهم است.

پایان۵سالناکامیدرتوافق
گازیباترکمنها

بســیاری از کارشناســان بر این موضوع صحه 
می گذارند که حتی با وجود گازرسانی 100 درصدی 
داخلی، واردات گاز از ترکمنستان نباید قطع شود، 
زیــرا گاز دریافتــی از این کشــور ارزان اســت و برای 
مــا توجیــه اقتصادی دارد که می تــوان این گاز را در 
شــمال کشــور مصــرف و گاز معــادل خودمــان را بــا 
قیمــت باالتــر به کشــورهای همســایه صــادر کنیم. 
بنابرایــن بــه عقیــده آنــان، هــر یــک از همســایگان 
ایــران ویژگــی و مزیت هایــی دارند که باید در ســبد 
روابــط بین الملــل لحاظ کنیــم، به ویژه ترکمنســتان 
کــه همســایه راهبــردی ماســت. از ایــن  رو تــداوم 
همکاری گازی با این کشــور، مزیت های بی شماری 

برایمان خواهد داشت.
تاشــی  در  توانســتند  دولتمــردان  امــروز 
ســتودنی و با دســتیابی به ســرمایه خودباوری، بار 
دیگــر زمینه هــای اعتــای صنعت نفت و گاز کشــور 
را رقــم بزننــد و پنج ســال ناکامــی در توافق گازی با 

ترکمن ها را به فرصتی بهینه تبدیل کنند.

ارتقایجایگاهباتقویتدیپلماسی
مبرهــن اســت کــه یکــی از فرصت هــای ایــران 
بــازار جهانــی گاز و  از  افزایــش ســهم خــود  بــرای 
تبدیــل شــدن بــه قطــب گازی منطقــه، جمهــوری 
آذربایجــان اســت کــه چنیــن بــه نظــر می رســد گام 
نخست را ایران با امضای قرارداد سوآپ سه جانبه، 
هوشمندانه برداشته است و برای تقویت و توسعه 
از طریــق دیپلماســی ســازنده و  آینــده  روابــط در 
فعــال می توانــد بــه ایــن مهــم دســت یابــد. از دیگر 
ســو موقعیت راهبــردی ایران در نزدیکــی دارندگان 
بزرگ ذخایر گازی ســبب می شود که برای تصاحب 
ســهم 10 درصــدی از تجــارت جهانــی گاز بــه منابــع 
دیگــر کشــورهای همســایه نیــز اندیشــید تــا بتــوان 
بــا اســتفاده از منابــع این کشــورها، تجــارت گاز در 

منطقه با محوریت ایران را شکل داد.
ناظــران  از  بســیاری  اوصــاف،  ایــن  همــه  بــا 
داخلــی و خارجــی اقتصــاد می گوینــد بــرگ برنــده 
ایــران، اســتفاده از فرصت هــای ترانزیتی اســت که 
گویــا راهبرد آمریــکا برای منزوی کردن ایران از این 
مســیر بــه بن بســت رســیده اســت. ســوآپ ســبب 
وابســته شــدن کشــورهای حــوزه مــرز شــمالی بــه 
کشــور می شــود کــه ایــن موضــوع تحکیــم و تقویت 
روابط سیاسی و ثبات سیاسی در منطقه را نیز در 

پی خواهد داشت.
امــور  پیشــین  مدیــر  غنیمی فــرد،  حجــت هللا 
ایــن  دربــاره  ایــران  نفــت  ملــی  بین الملــل شــرکت 
قــرارداد می گویــد: اگرچــه حجــم قرارداد ســوآپ گاز 
ترکمنســتان از مســیر ایران به جمهــوری آذربایجان 
بــاال نیســت، امــا آغاز آن را باید بــه فال نیک گرفت 
زیرا با رفع مشکات اقتصادی و افزایش تولید نفت 
و گاز در کشــور، ایــران می توانــد ثابــت کنــد نه تنهــا 
عرضه کننــده نفــت و گاز تولیــدی خــود اســت، بلکه 
می توانــد مســیر مناســب و امنــی بــرای انتقال نفت 
و گاز کشورهای همسایه به اشکال مختلف باشد.

وی معتقــد اســت: اگــر دیپلماســی انــرژی را 
حرفــه، فعالیت و مهــارت روابط بین المللی بدانیم، 
قــرارداد ســوآپ گاز در ایــن قالــب قــرار می گیــرد و 

همسو با دیپلماسی انرژی کشور است.

قدرتنماییایراندربازارگازاروپا
توافــق  معتقدنــد  تحلیلگــران  از  بســیاری 
ســه جانبه اخیر فرصتی را برای ایران فراهم خواهد 
کــرد تــا باکــو از ظرفیت های موجود ایــران برای بازار 
گاز اروپا بهره برداری کند، هرچند اتصال به بازار گاز 
اروپا، پروژه  ای اســت که در ایران نیز در دولت  های 
مختلــف پیگیری شــده اســت، اما هیچ کــدام از آنها 

نتوانستند به این هدف دست یابند.

مطالعــات  گــروه  رئیــس  برکشــلی،  فریــدون 
انــرژی ویــن بیــان می کند: قرارداد ســوآپ گاز ایران 
از ترکمنســتان بــه مقصــد جمهــوری آذربایجــان از 
اقدام هــای ضــروری و بلکــه راهبــردی اســت کــه در 
صــورت اســتمرار و وجــود یــک نقشــه راه اصولــی 
می توانــد مقدمــه طراحی و اجرای دیپلماســی گازی 
و  کــه حــاال چالش هــا  باشــد  ایــران در منطقــه ای 
فرصت هــا به ســرعت در حــال دگردیســی و تغییر و 
تحول است، البته ایران برای نخستین بار در سال 
1۹۹7 قــرارداد خرید گاز از ترکمنســتان را عملیاتی 
کــرد، امــا این قرارداد ســوآپ اســت، یعنی ایران به 
یک کریدور انتقال گاز میان ترکمنستان و جمهوری 

آذربایجان تبدیل می شود.
ترکمنســتان و دولــت وقت افغانســتان تاش 
داشــتند بــا اجــرای طــرح انتقــال گاز ترکمنســتان - 
افغانســتان - پاکســتان - هنــد موســوم بــه »تاپی« 
)TAPI( ایــران را یک بــار بــرای همیشــه از معــادالت 
گازی منطقــه خــارج کنند. حاال شــرایط تغییر کرده 
و دولت هــای ذی نفــع متوجه این واقعیت شــده اند 
کــه تــا زمــان تحقــق تاپــی خیلــی بایــد صبــر کننــد. 
ســرمایه گذاری ســنگینی هــم الزم اســت کــه حــاال 
هیــچ ســرمایه گذاری در شــرایط پــر ابهــام منطقــه 
حاضــر بــه ورود نیســت. در هــر صــورت ایــن حــاال 
نخستین پنجره راهبردی گازی ایران به همسایگان 
است. قدم کوچکی است، اما همیشه مسافت های 

طوالنی با قدم های کوچک طی می شوند.
موسســه  سرپرســت  جــوکار،  محمدصــادق 
مطالعات بین المللی انرژی اما معتقد است: امضای 

قرارداد ســوآپ گاز گامی مهم در عرصه دیپلماســی 
بــا  نفــت  وزارت  مدیــران  و  اســت  ترکمنســتان  بــا 
انجام منظومه ای از کارها برای معکوس ســازی تراز 
آســیب پذیری ســبب شــدند دیپلمات ها با ابزارهای 

بیشتری در وین مذاکره کنند.
محمدصــادق ترابی فــرد، کارشــناس اقتصادی 
گاز  ســوآپ  قــرارداد  امضــای  می گویــد:  هــم 
ترکمنســتان بــه جمهــوری آذربایجــان از خاک ایران 
قابلیت تحریم پذیری ایران را کاهش می دهد و یک 
دســت برتــر برای ایران ایجــاد خواهد کرد. آمریکا و 
تحریم کننــدگان در چنین شــرایطی مجبور خواهند 
شــد معافیت از تحریم صادر کنند، همانند اتفاقی 
کــه در صــادرات گاز ایــران بــه عــراق افتــاد و آمریکا 

مجوز معافیت این کشور را صادر کرد.

توسعهمناسباتمنطقهای
مســعود ســامی وند، مدیرعامل پیشــین شرکت 
ذخیره ســازی گاز طبیعــی معتقــد اســت کــه مزایــای 
متعددی را می توان برای این توافق سه جانبه برشمرد، 
امــا بــه  زعم بنده توســعه مناســبات و وابســتگی های 
منطقه ای که در اثر این قرارداد میان کشورها حاصل 
می شــود، می توانــد نویدبخــش تحــوالت بزرگ تری در 

عرصه تجارت انرژی در آینده باشد.

سوآپ؛معاملهبرد-برد
ســعید پاک سرشــت، مدیــر پیشــین پژوهــش 
بــه  ورود  نیــز  ایــران  گاز  ملــی  شــرکت  فنــاوری  و 
امتیــازی  را  و منطقــه ای  بین المللــی  معاهده هــای 

مهم و برجســته دانســت و اعام کرد: بی شک ورود 
بــه چنین معاهده هایی مســیر را بــرای قراردادهای 
بزرگ تــر و مهم تــر هموار خواهد کــرد و یک معامله 

برد- برد است.
ترکمنســتان دسترســی بــه آب هــای آزاد برای 
ورود بــه بازارهــای صادراتــی را در ســر می پرورانــد 
و در ایــن میــان ایــران گزینــه مهمــی اســت، زیــرا 
به راحتــی می توانــد بــه آب هــای جنوبــی دسترســی 
یابد و گاز خود را صادر کند و در صورت تحقق این 
موضوع در آینده ما نیز از آن منتفع خواهیم شد.

ماجــرا  پایــان  گازی  ســوآپ  توافــق  بی شــک 
نخواهد بود، اگر این قرارداد به مرور زمان به صورت 
هوشمندانه مدیریت شود، دستاوردهای با ارزشی 
در آینــده نصیــب کشــور خواهــد کرد، برقــراری این 
کانــال ارتباطــی مــا بــا ترکمنســتان در شــرایطی که 
ایران با تحریم های خصمانه روبه روســت، می تواند 
نقطــه عطفــی بــرای پایــان بســیاری از تنش هــا در 

منطقه و باز شــدن مسیرهای ارتباطی باشد.
امــا ایــران با بیــش از 34 تریلیــون مترمکعب 
ذخیــره گازی )دومیــن دارنــده ذخایــر گازی جهــان( 
در منطقــه ای قــرار گرفته اســت کــه تقاضاکنندگان 
برای این سوخت ارزشمند و پاک روزبه روز در حال 
افزایش هستند و ایران می تواند بازار تشنه منطقه 
را ســیراب کند. بررســی گفته های کارشناســان هم 
وزارت  ســوی  از  درســت  گام  برداشــتن  از  حاکــی 
نفت اســت که با اســتمرار آن، ایران از »فروشــنده 
انــرژی« بــه »قطــب انــرژی« تبدیــل می شــود؛ این 

قرارداد گام نخســت دولت سیزدهم بوده است.

در متحدانــش و اوپــک مــیرود انتظــار
بیشــتر افزایــش بــا جــاری هفتــه نشســت
عرضــهنفــتموافقــتکننــدکــهمنعکسکننــده
خوشبینــیاینگروهبهتقاضایجهانیخواهد

بود.
به گزارش ایســنا، تحلیلگران در نظرسنجی 
بلومبــرگ پیش بینــی کردند تولیدکننــدگان اوپک 
پــاس در نشســت هفتــه جاری احتمــاال افزایش 
تولید ماهانه 400 هزار بشــکه در روز را تصویب 
می کننــد. چندیــن نماینــده اوپــک اظهــار کرده اند 
انتظــار دارنــد افزایــش تولید در فوریــه هم ادامه 

پیدا کند.
اوپــک و متحدانش پیش بینی می کنند روند 
احیــای تقاضــای جهانــی بــرای نفــت امســال هــم 
ادامــه پیــدا کند و شــیوع واریانت امیکــرون تاثیر 
موقتــی بــر آن داشــته باشــد. ترافیک ســنگین در 
کشــورهای مصرف کننده آسیایی و کاهش ذخایر 
نفــت در آمریــکا، بــه دورنمــای آنها از وضــع بازار 
اعتبــار بخشــیده اســت و قیمت هــا را نزدیــک 80 

دالر در هر بشکه نگه داشته است.

مشــاوره  شــرکت  رئیــس  مک نالــی،  بــاب 
راپیــدان انــرژی و مقــام ســابق کاخ ســفید اظهــار 
کــرد: تــا زمانــی کــه امیکــرون یــا عوامــل کان بــه 
تقاضــا ضربه نزنند، بازار می تواند نفت بیشــتری 

را جذب کند.
پانــزده نفــر از 1۶ تحلیلگــر و معامله گــر کــه 
در نظرسنجی بلومبرگ شرکت کردند، پیش بینی 
کردنــد کــه افزایش تولید در نشســت آناین روز 
سه شــنبه وزیــران اوپــک پــاس تصویــب خواهــد 
شــد. شــاخص ها دربــاره مصــرف ســوخت نشــان 
می دهند که نفت بیشــتری می تواند جذب شــود 
زیرا همه کشورهای آسیایی به جز یک کشور در 
دسامبر بر مبنای ماه به ماه رشد ترافیک ماهانه 

را ثبت کرده اند.
افــزودن عرضــه همچنیــن نشــان می دهــد 
ریاض ریســکهای تورم که مشتریان بزرگ تحمل 
آمریــکا  رئیس جمهــوری  شــد  باعــث  و  می کننــد 
خواستار افزایش بیشتر تولید برای مهار افزایش 
قیمــت بنزیــن شــود را در نظــر می گیــرد. اگرچــه 
تصویب افزایش تولید نفت اوپک پاس در ابتدا 

از ســوی معامله گــران به عنوان یــک عامل منفی 
در نظــر گرفتــه شــد امــا شــاهزاده عبدالعزیــز بن 
ســلمان، وزیر انرژی عربســتان ســعودی با اعام 
ایــن کــه اوپــک پــاس در تصمیــم بــرای افزایــش 
تولیــد منعطــف خواهــد بــود و در صــورت لــزوم 
پیــش از نشســت بعــدی، بــه صــورت فوق العــاده 
دیدار و ســطح تولید را بر اســاس شــرایط تنظیم 

خواهد کرد، به بهبود فضای بازار کمک کرد.
ادامــه افزایــش تولیــد ماهانه بدون ریســک 
نیســت. چیــن کــه بزرگتریــن مصرف کننــده نفت 
بــرای  تقاضــا  از ضعــف  آسیاســت، نشــانه هایی 
ســوخت را در بحبوحــه سیاســت کوویــد صفــر و 
سخت گیری در قبال آالیندگی نشان داده است. 
در آمریــکا ایرالینهــا در واکنش بــه افزایش موارد 
ابتــا بــه ویــروس کرونــا، 112۵ پــرواز را حــذف 

کرده اند.
ارزیابــی اوپــک بــر این اســت که بــازار نفت 
بــه مــازاد عرضــه برمی گردد کــه در ماه های آینده 
با افزایش عرضه تشــدید خواهد شــد. با افزایش 
مــازاد عرضــه که این گروه پیش بینی کرده اســت 

در مارس به 2.۶ میلیون بشــکه در روز می رســد، 
تولیــد  بیشــتر  افزایــش  در  بایــد  پــاس  اوپــک 

تجدیدنظر کند.
ارشــد  کاالی  تحلیلگــر  شــیلدراپ،  بیــورن 
شــرکت SEB AB پیش بینــی کــرد: اوپــک پــاس 
بعیــد اســت اکنــون مرتکب اشــتباه شــود و اجازه 
دهد ذخایر نفت به میزان قابل ماحظه ای رشــد 

کنند.
یک نماینده ارشد اوپک گفت: اما این گروه 

فعا نگران چشم انداز رشد ذخایر نیست.
بــه گفتــه نماینــدگان اوپــک پــاس، ذخایــر 
نفت اکنون در سطح پایینی قرار دارند و معموال 
ماهــه  تقاضــای فصلــی در ســه  رکــود  زمــان  در 
نخســت، رشــد می کنند. طبق آمــار اوپک، ذخایر 
کشورهای توسعه یافته اکنون 170 میلیون بشکه 

پایین میانگین دوره 201۵ تا 201۹ است.
در  کاال  تحقیقــات  مدیــر  اوله هانســن، 
ساکســو بانــک اظهــار کــرد: دلیلــی نمی بینــم کــه 
ایــن گــروه به افزایــش تولید با رونــد فعلی ادامه 
ندهــد حداقــل با در نظر گرفتــن این حقیقت که 

تاثیر شــیوع واریانت امیکرون بر تقاضای جهانی 
محدود است.

بــه گفتــه مــک نالــی، افزایــش تولیــد اوپــک 
پــاس در هــر صــورت مایمتــر خواهــد بــود زیــرا 
بســیاری از کشــورها به خصوص آنگوال و نیجریه 
بــه ســقف  بــرای افزایــش تولیــد و رســاندن آن 
تعیین شدن با مشکل روبه رو هستند. در نتیجه 
افزایــش تولیــد واقعــی اوپــک پــاس در فوریــه 
احتمــاال کمتــر از 400 هــزار بشــکه در روز رقــم 

تصویب شده به صورت رسمی خواهد بود.
بــر اســاس گــزارش بلومبرگ، اعضــای اوپک 
روز دوشــنبه دیــدار جداگانــه ای برگــزار می کننــد 
تــا دبیــرکل بعــدی ایــن گــروه را انتخــاب کننــد. 
نمایندگان اوپک می گویند هیثم الغیث، نماینده 
ســابق کویــت تنهــا نامــزدی اســت کــه بــه صورت 
گســترده  حمایــت  از  و  شــده  پیشــنهاد  رســمی 
اعضــای اوپک برخوردار اســت. اگــر غیث انتخاب 
شــود، جانشــین محمد بارکیندو خواهد شــود که 
شــش ســال حضــورش در این مقــام در ژوئیه به 

پایان می رسد.

وزیرراهوشهرسازیخبرداد:اقساطوامنهضتملیمسکن۲سالبعدازتحویل

موافقتتولیدکنندگاناوپکپالسباافزایشتولیدنفت

قفل۵سالهدرتوافقباترکمنهاشکستهشد
عملیات سوآپ گاز ترکمنستان از مسیر ایران کلید خورد
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

بهره برداری از 180 طرح 
 عام المنفعه بانک سپه

در مناطق محروم
مدیرعامل بانک سپه گفت که این بانک به منظور 
نقش آفرینی در حوزه مسئولیت اجتماعی و بر اساس 
اولویت های دولت در بخش محرومیت زدایی، طی یک 
دهــه اخیــر بیش از 180طــرح عام المنفعه را در مناطق 

کم برخوردار کشور به بهره برداری رسانده است.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی بانک سپه، آیت اله 
ابراهیمــی، ضمن اعالم 
اظهارکــرد:  خبــر  ایــن 
183طــرح  مجمــوع  از 
اجرایــی  عام المنفعــه 
بانک ســپه طی 10ســال 
اخیر بیش از 153پروژه 
در حــوزه احــداث مراکز 
بهداشــتی  و  آموزشــی 
حــوزه  در  30پــروژه  و 
آبرســانی عمدتــاً در مناطــق مرزی و محروم کشــور بوده 
اســت. او ضمــن تأکیــد بر ضــرورت حمایت نظــام بانکی 
کشــور از توســعه مراکــز آموزشــی و تحقیقاتــی تصریــح 
کــرد: بانــک ســپه طی یــک دهه اخیر با احــداث بیش از 
100مدرســه، امــکان تحصیــل ســاالنه 5000دانش آمــوز 
کم برخــوردار در مناطــق محــروم کشــور را فراهــم کــرده 
اســت. مدیرعامل بانک ســپه خاطرنشان کرد: این بانک 
در ســاخت و تجهیــز مــدارس تعامــل مســتمری بــا اداره 
نوسازی مدارس در سراسر کشور داشته و با کمک این 
اداره مدارس در مناطق کم برخوردار و نیازمند شدید به 

فضاهای آموزشی احداث کرده است.

مدیرعامل: بانک سینا آماده 
ورود به کسب و کار جدید 
در نظام بانکی کشور است

سراســری  همایــش  در  ســینا  بانــک  مدیرعامــل 
معاونت فناوری اطالعات، ورود شبکه بانکی به عرصه 
دیجیتال را مهمترین موضوع فعالیت بانکداری معرفی 
کــرد و از آمادگــی بانــک ســینا بــرای ورود بــه فضــای 

جدیدی از کسب و کار در عرصه بانکی خبر داد.
به گــزارش روابط عمومی 
ســیدضیا  ســینا،  بانــک 
ایمانی، در سخنان خود، 
ورود بــه عرصــه جدیــدی 
و  خدمــات  ارائــه  از 
نــوآوری در فضای بانکی 
بــا رویکــرد دیجیتال را از 
اهــداف مهــم ایــن بانــک 
دانست و افزود: منطبق 
بــودن با نیاز مشــتری، ایجــاد تغییرات جدید در کیفیت و 
تســریع و تســهیل در خدمــات بانکی را بــه یک ضرورت و 
نیاز بدل ساخته و بانک سینا با تحول در زیرساخت ها و 
تغییراتی در مدل کســب و کار خود، آماده ورود به حوزه 

فعالیت جدید در نظام بانکی کشور است.

امکان خرید اقساطی 
ایساکوکارت با وام بانک رسالت

میــزان اعتبــار ایســاکوکارت از پنجــاه میلیــون تــا 
یــک میلیــارد و دویســت میلیــون ریــال بــا بازپرداخــت 
شــش ماهــه و ســه ماه 
تنفس اقساط در بانک 
رســالت  قرض الحســنه 

است.
به گزارش روابط عمومی 
قرض الحســنه  بانــک 
ایســاکوکارت  رســالت، 
و  عاملیت هــا  کلیــه  در 
مجــاز  نمایندگی هــای 
ایران خودرو در سراسر کشور برای تامین قطعات اصلی 

و خدمات خودرویی قابل ارائه است.

رشد 142 درصدی حق بیمه 
 تولیدی بیمه تجارت نو

در اصفهان
بیــان  بــا  بیمــه تجارت نــو  مدیــر شــعبه اصفهــان 
عملکــرد شــعبه اصفهــان در ســال جــاری گفــت که این 
شــعبه در 9ماهه ســال 1400بالغ  بر 39میلیارد تومان 
تولیــدی  بیمــه  حــق 
نســبت  کــه  داشــته 
در  مشــابه  دوره  بــه 
بیــش  گذشــته  ســال 
را  رشــد  142درصــد  از 
اســت.  کــرده  تجربــه 
نســبت  همچنیــن 
خســارت شــعبه تــا این 
بــوده  40درصــد  تاریــخ 
که نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته حدود 

20درصد کاهش داشته است.
به گزارش روابط عمومی بیمه تجارت نو، محمدرضا بزرگ پور 
گفت: معادل مجموع پرتفوی سال 99در پنج  ماهه نخست 
امســال محقــق شــده و در شــش ماهه دوم امســال نیــز بــا 
رویکــرد ترمیــم ترکیب پرتفــوی، تمرکزمان بر خرده فروشــی 
خواهــد بــود و امیدواریــم این وضع تداوم داشــته و با توجه 
به اینکه برنامه های خود را بر روی توســعه شــبکه فروش، 
بهره بــرداری بیشــتر از برنامــه بنوشــاپ و فــروش بیمه های 
خــرد بخصــوص بیمه هــای زندگــی گذاشــته ایم در ماه هــای 

پیش رو وضع بهتری را رقم خواهیم زد.

پروانه كارگزاری برخط همپاد 
كیان تعلیق شد

بیمــه ای،  خدمــات  شــبکه  بــر  نظــارت  مدیــرکل 
فعالیــت کارگــزاری برخط همپاد کیان را تا اطالع ثانوی 

معلق اعالم کرد.
 به گزارش اداره کل 
امــور  و  روابط عمومــی 
بین الملــل بیمه مرکزی، 
با اســتناد به بند 3ماده 
کارگــزاری  43آیین نامــه 
بیمــه مســتقیم  رســمی 
عالــی  شــورای  مصــوب 
بیمه، شــرکت کارگزاری 

برخــط همپاد کیــان )آیتول( به دلیل فعالیت های مغایر 
بــا آیین نامــه و مقــررات مربوطــه از تاریــخ یازدهــم دی 

1400تا اطالع ثانوی تعلیق شد.
ســندیکای  بــه  آن  رونوشــت  کــه  نامــه  ایــن  در 
بیمه گــران و کانون هــای کارگــزاری نیــز ارســال شــده بــه 
مدیرعامــل ایــن مجموعه تکلیف شــد تا در اســرع وقت 
بــه اســترداد پروانــه فعالیــت کارگــزاری به بیمــه مرکزی 

اقدام کند.

 آمادگی بانک دی

 برای ارائه تسهیالت متنوع

به تولیدکنندگان گلستانی
شــرکت  از  بازدیــد  در  دی  بانــک  مدیرعامــل 
کشت وصنعت خاوردشت گفت که این بانک اکنون از 
ایجــاد چنــد کارخانه و کارگاه صنایع تبدیلی، بافندگی، 
تولیــد لبنیــات و... در اســتان گلســتان حمایــت کــرده 
و آمادگــی دارد تــا بــا معرفــی طرح هــای جدید اســتان، 

متنوعــی  تســهیالت 
تولیدکننــدگان  بــه 

گلستانی اعطا کند.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
دی، بــرات کریمــی، بــه 
همــراه سیدامیرحســین 
 ، شــمی ه ها د ا ضی ز قا
رئیس جمهــوری  معــاون 

شــرکت  از  ایثارگــران  امــور  و  شــهید  بنیــاد  رئیــس  و 
کشت وصنعت خاوردشت بازدید کردند.

در ایــن بازدیــد، مدیرعامــل بانــک دی اظهــار کــرد: 
اســتان گلســتان در حوزه هــای مختلــف صنعتــی دارای 
ظرفیت هــای ممتــازی اســت کــه از جملــه ایــن صنایــع 
می توان شرکت کشت وصنعت خاوردشت را یاد کرد که 

دارای ظرفیت باالیی در حوزه روغن کشی است.
او ادامــه داد: هــدف از ایــن بازدیــد، توســعه دامنه 
همکاری هــای متقابــل بــا شــرکت های زیرمجموعه بنیاد 
شــهید و امور ایثارگران و گســترش دامنه ارائه خدمات 
مالی و بانکی به شــرکت کشــت وصنعت خاوردشــت در 

راستای حمایت از تولید داخلی است.

پرداخت بیش از ۷میلیارد 
ریال تسهیالت دامدارکارت 

از سوی بانک کشاورزی 
استان گلستان

تــا پایــان روز شــنبه 11دی 1400، مبلغ ۷میلیارد و 
۶10میلیون ریال تسهیالت دامدارکارت از سوی شعب 

بانک کشاورزی استان گلستان پرداخت شده است.
گــزارش  بــه 
روابط عمومــی مدیریــت 
شــعب بانک کشــاورزی 
گلســتان،  اســتان  در 
ایــن میزان تســهیالت از 
آغــاز طــرح دامــدارکارت 
به 24نفــر از متقاضیان 
تعــداد  شــد.  پرداخــت 
11فقره از این تسهیالت 

بــه میــزان 4میلیــارد و 150میلیون ریال از ســوی شــعبه 
مرکزی گنبد در روز جمعه پرداخت شده است.

افزایش ارتباطات میان بانک 
شهر با شهرداری ها در دوره 

جدید مدیریت شهری
مدیرعامــل بانــک شــهر گفت که به عنــوان عضوی 
افزایــش  شــهری،  مدیریــت  خانــواده  در  تاثیرگــذار 
ارتباطــات بــا شــهرداری ها را بــا هــدف رفع مشــکالت و 

معضالت زیست شهری در دستور کار داریم.
بــه گــزارش روابط عمومی بانک شــهر، ســیدمحمدمهدی 

بیــان  بــا  احمــدی، 
خــود  اخیــر  دیدارهــای 
و  شــهرداران  برخــی  بــا 
معاونان مالــی - اقتصادی 
تهــران،  کالنشــهرهای 
کــرج،  اصفهــان،  قــم، 
قزویــن، شــیراز، مشــهد 
گفــت:  تبریــز،  و 
خوشــبختانه بانک شهر 

همــواره نقــش مثبــت و ســازنده ای در پیشــبرد اهــداف 
شــهرداری ها در تامین مالی پروژه های شــهری داشــته و 
در دوره جدیــد مدیریــت شــهرها نیز آمــاده تامین مالی 
نویــن از پروژه هــای اولویــت دار مدیریــت شــهری بــرای 

ارتقاء خدمات به شهروندان است.

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:

بــا درخواســت دبیــر شــورای هماهنگــی 
اعــالم  بــر  مبنــی  دولتــی  بانک هــای 
یکپارچه ســازی ســاعت کاری بانک هــا، مقرر 
شــد بانک هــا نیز همچــون کارکنــان دولت از 
ساعت هفت و 30 دقیقه صبح به مشتریان 

خدمات ارائه کنند.
بــه گــزارش ایبِنــا، علیرضــا قیطاســی در 
نشستی با عالالدین رفیع زاده، معاون نوسازی 
اداری سازمان اداری و استخدامی کشور درباره 
تغییر ســاعت کاری بانک ها به موجب مصوبه 
ستاد ملی مقابله با کرونا، گفت: پیش از این 
مصوبه، ســاعت حضور کارکنان بانک ها هفت 
صبح و ساعت آغاز خدمت دهی آنان، هفت و 

30 دقیقه صبح بود. 
وی افزود: اما پس از مصوبه ســتاد ملی 
مقابلــه بــا کرونــا مبنــی بــر آغاز ســاعت کاری 
کارکنان دســتگاه های اجرایی از ساعت هفت 
و 30 دقیقــه صبــح، ســاعت خدمت دهــی بــه 
مشــتریان بانک هــا بــه هشــت صبــح تغییــر 
یافتــه که این موضوع باعــث یک ناهماهنگی 
در ارائه خدمات بانکی شــده اســت. پیشنهاد 
می کنــم یــک بــار بــرای همیشــه ســاعت های 
کاری بانک ها به صورت یکپارچه اعالم شود.
در ایــن نشســت معــاون نوســازی اداری 
ســازمان اداری اســتخدامی گفــت: علــت ایــن 
ناهماهنگی تفسیر اشتباه بانک ها از مصوبه 

مذکور است. 
رفیــع زاده تاکیــد کــرد: طبــق بخشــنامه، 
کارکنــان  ســایر  ماننــد  بانک هــا  کارکنــان 
دســتگاه های اجرایی باید از آغاز ساعت کاری، 
به ارائه خدمت بپردازند و اگر احتیاج به فراهم  
کردن مقدمات کار خود دارند، می توانند زودتر 

در محل کار خود حاضر شوند.
اســت،  نیــاز  اگــر  تصریح کــرد:  وی 
کارکنــان  حضــور  ســاعت  بــرای  اصالحیــه ای 

بانک ها ابالغ شود.
بــه ایــن ترتیــب تاخیــر بانک هــا در ارائــه 
خدمات بانکی به مشــتریان قانونی نیســت و 
بایــد ماننــد همــه کارکنان دولت از ســاعت 7 

و 30 دقیقه صبح به ارائه خدمت بپردازند.

دریافت کپی مدارک احراز هویتی 
توسط بانک ها ممنوع است

همچنیــن دربــاره دالیــل اجرایی نشــدن 
بخشــنامه ســازمان اداری و استخدامی کشور 
مبنی بر ممنوعیت دریافت کپی مدارک احراز 

باالخــص  دولتــی،  دســتگاه های  در  هویتــی 
بانــک  نظــارت  معــاون  حضــور  بــا  بانک هــا، 
مرکــزی، دبیــر شــورای هماهنگــی بانک هــای 
دولتــی و معــاون امور اســناد هویتی ســازمان 

ثبت بررسی شد.
کشــور،  اســتخدامی  و  اداری  ســازمان 
تاریخ هــای  بــه  جداگانــه  بخشــنامه  دو  در 
در  همچنیــن  و   1396/10/5 و   1399/6/17
یک بخشــنامه تاکیدی به تاریخ 1399/12/9، 
جملــه  از  هویتــی،  مــدارک  کپــی  دریافــت 
شناسنامه و کارت ملی را از خدمت گیرندگان 
کــرده  توســط دســتگاه های اجرایــی، ممنــوع 

است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم،  عالءالدین 
رفیع زاده، معاون نوســازی اداری این سازمان 
در نشســتی با حضور مســئوالن بانک مرکزی 
و ســازمان ثبــت احــوال کشــور، ضمــن اعــالم 
نارضایتی از وضع اجرای بخشــنامه ممنوعیت 
دریافــت کپــی مــدارک هویتــی از مشــتریان، 
و  اداری  ســازمان  »رویکــرد  کــرد:  تصریــح 
اســتخدامی کشــور در ابــالغ ایــن بخشــنامه، 
ســهولت دسترســی بــه خدمــات دولــت بــوده 
امــا علی رغــم وجــود زیرســاخت ها و  اســت؛ 
بخشــنامه  اجــرای  وضعیــت  الزم،  قوانیــن 
از  بســیاری  متاســفانه  و  نیســت  مطلــوب 
بانک هــای خصوصــی از اجــرای قانون ســر باز 
می زننــد که باعــث می شــود خدمت گیرندگان 
ایــن ضعــف را به پای کل نظام اداری و دولت 

می نویسند.«
بانــک  نظــارت  معــاون  فرهــاد حنیفــی، 
اجــرای  عــدم  علــت  بــه  پاســخ  در  مرکــزی 

مطلوب بخشنامه توسط بانک ها، اظهار کرد: 
»مطابــق قانــون مبــارزه بــا پول شــویی، بانــک 
مرکزی امر احراز هویت برخط را از ســال 88 
تــا ســال 98 طی ســه بخشــنامه، اجــرا کرده؛ 
احــوال  ثبــت  ســامانۀ  بــه  در دسترســی  امــا 
محدودیت هایــی نیــز وجــود داشــته کــه مانــع 

اجرای مطلوب قانون شده است.«
هماهنگــی  شــورای  دبیــر  قیطاســی،   
بانک هــای دولتی با اعــالم اینکه در بانک های 
هویــت  احــراز  شــد،  تأکیــد  همــواره  دولتــی 
از طریــق اســتعالم از ســازمان ثبــت احــوال 
صــورت گیــرد، افــزود: »گاهــی اجــرای قوانین 
باالدســتی کــه در آن هــا حفــظ مــدارک بــرای 
بــا  بــه نهادهــای نظارتــی تصریح شــده  ارائــه 
برخــی بخشــنامه ها ماننــد ممنوعیت دریافت 
بــا  نیســتند؛  همســو  هویتــی،  مــدارک  کپــی 
ایــن حــال بخشــنامۀ ممنوعیــت دریافت کپی 
مــدارک هویتــی در 99درصد بانک های دولتی 
در حــال انجــام اســت و مشــتریان بانک ها در 
صورت مشاهدۀ تخطی از قانون می توانند به 
واحدهای رســیدگی به شــکایات همــان بانک 
مراجعــه کننــد. معمــوالً ظــرف 24 ســاعت به 

این شکایات رسیدگی می شود.«
فنــاوری  مســئول  کریمــی،  عبدالرضــا 
اطالعــات ســازمان ثبــت احوال کشــور با بیان 
اینکــه موضــوع احــراز هویت مشــتریان پیش 
از صــدور ایــن بخشــنامه نیــز اجــرا می شــد، 
خاطرنشان کرد: »مقرر بود با ابالغ بخشنامۀ 
هویتــی،  مــدارک  کپــی  دریافــت  ممنوعیــت 
احــراز هویــت اســتنادپذیر صــورت گیــرد. مــا 
ســرویس  کشــور،  احــوال  ثبــت  ســازمان  در 

احــراز هویت را به نقطۀ مرکزی دســتگاه های 
اجرایی ارائه می دهیم و انتشــار این سرویس 

بر عهدۀ خود دستگاه هاست.«
محمدباقــر عباســی، معــاون امور اســناد 
هویتــی ســازمان ثبت احوال کشــور بــا انتقاد 
از اینکــه برخــی بانک هــای خصوصــی به بهانه 
قطعی سیســتم احراز هویت، بانک اطالعاتی 
از مشــتریان خــود تشــکیل می دهنــد، اعــالم 
کــرد: »روزانــه بــه یــک میلیــون و 500 هــزار 
داده  پاســخ  ســامانه  از  بانک هــا  اســتعالم 
برخــط  هویــت  احــراز  سیســتم  و  می شــود 
همواره در حال ارائه خدمت بوده و به ندرت 
و در بازه های زمانی بسیار کوتاه ممکن است 

دچار قطعی شود.«
بــه  کــه  کــرد  تاکیــد  صراحــت  بــه  وی 
هیچ وجــه نبایــد اطالعــات پشــت کارت ملــی 
دیگــران  اختیــار  در  به راحتــی  شــهروندان 
قــرار بگیــرد و افــزود: »بخشــنامۀ ممنوعیــت 
دریافــت کپــی مــدارک هویتــی بــر ممنوعیــت 
دریافــت کپی شناســنامه هم تأکیــد دارد، اما 
متاســفانه می بینیم از مشتریان بانک ها کپی 
شناســنامه و گاهــی کپــی پشــت و روی کارت 
ملی درخواســت می شــود که به لحاظ امنیتی 

این کار قابل توجیه نیست.«
رفیع زاده، معاون نوســازی اداری ســازمان 
اداری و اســتخدامی کشــور بــا تاکیــد بــر ایــن 
موضــوع کــه بانک هــای خصوصــی و دولتــی در 
قانــون برابــر هســتند و اگر بخشــنامه ای صادر 
می شود باید هر دو از آن تبعیت کنند؛ تصریح 
کرد: »نباید به بهانۀ خصوصی بودن و مخاطب 
مــردم  بــرای  نبــودن،  بخشــنامه ها  مســتقیم 
دردســر ایجاد کــرد. در برخــی آیین نامه ها الزم 
اســت اصالحاتــی صــورت بگیــرد و منعــی برای 
ایــن کار وجــود نــدارد، مقررات دســت وپاگیر را 
می تــوان اصــالح کرد تا خدمت رســانی به مردم 
تسهیل و تسریع شود. ما بیشتر از اینکه تالش 
کنیــم قوانیــن و مقــررات جدیــدی وضــع کنیم، 
بایــد مقرراتــی که به درســتی اجرا نمی شــوند را 

اصالح و عملیاتی کنیم.«
وی در پایــان از بانک مرکزی درخواســت 
کرد، بخشــنامۀ تأکیدی درخصوص ممنوعیت 
کنــد.  صــادر  هویتــی  مــدارک  کپــی  دریافــت 
بدیهــی اســت در صــورت لــزوم و قطع بــودن 
ســامانه، بانک هــا موظــف هســتند از مــدارک 
هویتــی کپــی بگیرنــد تــا هزینــه و زمــان ارائــه 

خدمت به مشتریان کاهش پیدا کند.

گفت وگــوی  شــورای  دبیرخانــه  مدیــر 
دولــت و بخــش خصوصــی می گویــد کــه بــا 
تامیــن  ســازمان  دبیرخانــه،  ایــن  پیگیــری 
خدمــات  قراردادهــای  بیمــه  حــق  اجتماعــی 
دریایــی را اصــالح کــرد و ایــن رقــم از ۷ به 3 

درصد بازگشت.
بــه گــزارش بــازار به نقــل از اتــاق ایران، 
اصــالح  بــرای  پیگیــری  از  عامــری  محســن 
حــق بیمــه قراردادهــای خدمــات دریایــی بــه 
موجــب درخواســت اتحادیــه مالــکان کشــتی 
ســخن گفــت و تصریح کــرد: پــس از برگزاری 
نشســتی با نماینده ســازمان تامین اجتماعی 
و پیگیری هــای بعــدی در نهایــت حــق بیمــه 
قراردادهــای خدمــات دریایــی، اصــالح و ایــن 

رقم از 7 به 3 درصد بازگشت.
مدیر دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت 
پایــگاه  بــا  در گفت وگــو  بخــش خصوصــی  و 
یــادآوری توافقــی کــه  بــا  ایــران  اتــاق  خبــری 
در ســال 93 بیــن اتحادیــه مالــکان کشــتی و 
ســازمان تامیــن اجتماعــی صــورت گرفته بود، 
تصریــح کــرد: حق بیمــه قراردادهــای دریایی، 
معــادل 20 درصــد از کل ناخالــص کارکــرد بــا 
مأخــذ 15 درصــد، در مجموع معادل 3 درصد 

کارکرد به انضمام بیمه بیکاری متعلقه بود تا 
مفاصاحســاب پس از وصول بدهی حق بیمه 

نسبت به کل ناخالص کارکرد صادر شود.
بــر اســاس اظهــارات او، پــس از تصویب 
عنــوان  بــا  درآمــد  جدیــد   14 بخشــنامه 
بخشــنامه تنقیــح و تلخیــص ضوابــط بیمــه ای 
توافــق  مفــاد  اســفند 99،  در  مقاطعــه کاران 
قبلــی ســازمان تامیــن اجتماعــی بــا اتحادیــه 
مالــکان کشــتی در بنــد 49 ایــن بخش نامــه 
نادیــده گرفتــه شــد و 3 درصد حق بیمه قبلی 

به 7 درصد افزایش یافت.
عامــری بــا نگاهــی به اعتــراض اتحادیه 
مالــکان کشــتی نســبت بــه نحــوه احتســاب 
حــق بیمــه قراردادهــای دریایــی از برگــزاری 
جلســه کارگــروه تخصصــی شــورای گفت وگو 
خبر داد که در نشســت مقرر شــد »سازمان 
تامیــن اجتماعی طی ســه روز دســتور اداری 
مبنــی بــر برقــراری رویــه قبلــی دربــاره حــق 
بیمــه قراردادهای دریایی بــرای پرونده هایی 
قطعــی  هنــوز  تاکنــون،   99 اســفند  از  کــه 
مالــکان  اتحادیــه  توافــق  طبــق  نشــده اند، 
کشــتی با ســازمان تامین اجتماعی در ســال 
93، صــادر کنــد. همچنیــن بــرای محاســبات 

دریایــی،  قراردادهــای  بیمــه  حــق  دقیــق 
نشســت های تخصصــی بیــن اتحادیه مالکان 
کشــتی و ســازمان برگــزار شــود و اطالعــات 
الزم دربــاره ایــن حــوزه در اختیــار ســازمان 

تامیــن اجتماعی قرار گیرد.«
مدیــر دبیرخانــه شــورای گفت وگــو ادامه 
داد: بــا توجــه بــه ایــن توافــق و پیگیری هــای 
طــی  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  دبیرخانــه، 
بخشنامه جدیدی اعالم کرد با توجه به ابهام 
برخــی از واحدهــای اجرایــی و به منظور حفظ 
حقــوق ذی نفعــان و ایجــاد رویــه واحــد درباره 
افــراد  بیمــه  نحــوه محاســبه و مطالبــه حــق 
شــاغل در اجــرای قراردادهای خدمات دریایی 
با موضوع واگذاری کشــتی، مراتب در شورای 
مقررات زدایــی ســازمان بــا حضــور نماینــدگان 
بخــش خصوصی مطــرح و ایــن بخش نامه به 

شعب ابالغ شد.
ســازمان  بخش نامــه  متــن  بــه  عامــری 
تامیــن اجتماعــی اشــاره و تاکید کــرد: در متن 
بخش نامــه جدیــد تامیــن اجتماعــی بــا اشــاره 
بــه بنــد 3-49 آمــده اســت: »در قراردادهــای 
خدمات دریایی با موضوع واگذاری کشتی به 
همراه خدمه با مالحظه هزینه تامین کشــتی 

و اشــتغال اتبــاع بیگانــه در اجــرای عملیات و 
برخــورداری آنــان از تعهــدات پیش بینی شــده 
در ماده )3( قانون تامین اجتماعی در کشــور 
خــود بــا کشــورهای دیگــر در مــدت اشــتغال 
در قــرارداد، 80 درصــد ناخالــص کل کارکــرد 
قطعی از شــمول حق بیمه معاف و حق بیمه 
کارکنــان شــاغل در اجــرای قرارداد نســبت به 
20 درصد مانده کارکرد وفق ماده اول مصوبه 
شماره 240 مورخ 24 فروردین 1370 شورای 
عالــی تامیــن اجتماعی به مأخــذ 15 درصد به 
انضمــام حــق بیمه بیکاری محاســبه و پس از 
وصول مطالبات، مفاصاحســاب موضوع ماده 
کارکــرد  ناخالــص کل  میــزان  بــه  قانــون   38
قطعــی صــادر شــود. بدیهی اســت اعمال این 
بنــد نســبت بــه قراردادهایــی کــه حــق بیمــه 
مــورد مطالبــه آنان از تاریخ 20 اســفند 1399 
تــا صــدور ایــن بخش نامــه به مرحلــه قطعیت 

نرسیده، بالمانع است.«
طبــق گفته عامری، بدین ترتیب با ابالغ 
بخش نامه ســازمان تامین اجتماعی حق بیمه 
قراردادهــای خدمــات دریایی از 7 درصد به 3 
درصد بازگشت و مشکل فعاالن اقتصادی در 

این حوزه رفع شد.

افزایــش  مجمــع  تصمیمــات  براســاس 
تامیــن  ســرمایه گذاری  شــرکت  ســرمایه 
اجتماعــی کــه بــا حضــور بیــش از 90 درصــد 
ســهامداران این شــرکت برگزار شد، سرمایه 
شرکت از 142 هزار میلیارد ریال به بیش از 

1۶30 هزار میلیارد ریال رسید.
به گزارش ایبِنا، مجمع افزایش ســرمایه 
اجتماعــی  تامیــن  ســرمایه گذاری  شــرکت 
)شســتا( روز یکشــنبه مــورخ 1400.10.12 بــا 
اجتماعــی،  تامیــن  ســازمان  نماینــده  حضــور 
علــی رســتمی مدیرعامــل شســتا، نماینــدگان 
سازمان بورس و حسابرسی کشور و بیش از 
90 درصد سهامداران این شرکت، برگزار شد.
علــی رســتمی، مدیرعامــل شســتا در ایــن 

مجمع به ارائه گزارشی از عملکرد مالی، فروش، 
پروژه ها و برنامه های آتی شستا پرداخت.

اینکــه  بیــان  بــا  شســتا  مدیرعامــل 
اســت،  بورســی  شســتا  پرتفــوی  درصــد   91
ارزش  حفــظ  شســتا  اصلــی  وظیفــه  افــزود: 
دارایــی بیمه شده هاســت و در همیــن راســتا 
تــالش داریــم بــا افزایــش شــفافیت و میــزان 
و  بیمه شــدگان  دارایــی  از  ســودآوری شســتا 
اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  مســتمری بگیران 

صیانت کنیم.
رســتمی بــا تاکید بر سیاســت های کالن 
شســتا در اجرای طرح های توســعه ای و ایجاد 
اشــتغال و جهش تولید گفت: در حال حاضر 
ســرمایه گذاری  ارزش  بــه  پــروژه   94 شســتا 

بیــش از 630 هــزار میلیــارد ریــال در دســت 
اجرا دارد.

افزایــش  از  هــدف  شســتا  مدیرعامــل 
ســرمایه از محــل تجدیــد ارزیابــی داده هــا را 
در راســتای حداکثر اســتفاده از تــوان تولیدی 
و خدماتــی کشــور و حمایــت از کاالی ایرانــی 
دانســت و بیــان کرد: به منظــور رونق تولید و 
ایجاد اشــتغال از طریق اصالح ســاختار مالی 
شــرکت ها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی 
از تجدیــد ارزیابی دارایی ها، افزایش ســرمایه 
شستا را از بیش از 142 هزار میلیارد ریال به 

1630 هزار میلیارد ریال انجام گرفته است.
رســتمی بــا بیــان اینکــه میــزان افزایــش 
انجام شــده  بررســی های  براســاس  ســرمایه 

میــزان  و  شــرکت ها  وضعیــت  درخصــوص 
فعالیــت  حوزه هــای  ســودآوری  و  توســعه 
شســتا  تابعــه  شــرکت های  و  هلدینگ هــا 
صــورت گرفتــه اســت، افــزود: بــر همیــن مبنا 
بیشترین افزایش سرمایه در حوزه نفت، گاز 
و پتروشــیمی بــا حــدودا 50 درصد و به میزان 

بیش از 714 هزار میلیارد ریال بوده است.
وی افزود: هلدینگ صبا تامین با فعالیت 
در حوزه مالی و بورس 264 هزار میلیارد ریال 
پس از تاپیکو بیشترین میزان افزایش سرمایه 

را به خود اختصاص داده است.
در پایــان مجمــع افزایش ســرمایه 1052 
حاضریــن  اکثریــت  رای  بــا  شســتا  درصــدی 

تصویب شد.

شروع کار بانک ها ساعت ۷ و 30 دقیقه 
صبح است

معاون نوسازی اداری سازمان اداری استخدامی، علت این ناهماهنگی در شروع کار بانک ها را تفسیر 
اشتباه از مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا درباره ساعت کاری کارکنان دستگاه های اجرایی خواند

افزایش سرمایه 1052 درصدی شستا تصویب شد

 حق بیمه قراردادهای خدمات دریایی از ۷ درصد
به 3 درصد بازگشت



 . دوشنبه . 13 دی 1400 . سال هجدهم . شماره 4827 . شـــــــــــرکت ها و اعانـــــــات

http://www.setadiran.ir  :محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
محل تحویل ضمانت نامه)پاکت الف (: دبیرخانه محرمانه ) اداره حراست ( اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
چهارمحال و بختیاری  و سایر اسناد) تصویرپاکات الف. ب . ج (  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری گردد. 
درضمن کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس فوق انجام خواهد شد.
نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بر اساس آیین نامه تضمین معامالت دولتی می باشد.

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان چهار محال و بختیاری

شناسه آگهی : 1254035

» به یاد داشته باشیم کمربند ایمنی را پیش از حرکت ببندیم نه هنگام حرکت «

آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای  به شماره 1400/77/31
ت دوم(

) نوب

جمهوری اسالمی ایران
وزارت راه و شهرسازی

سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای
اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای 

استان چهارمحال وبختیاری

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

دستگاه مناقصه گزار : اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان چهار محال و بختیاری
آدرس: شهركرد- بلوار طالقانی- مجتمع ادارات- روبروی فرمانداری 

تلفن:3-32244852                 نمابر:32250997                     كدپستی: 8817653449

موضوع مناقصهردیف
مدت

)ماه/ روز(
برآورد اولیه )ریال(

مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه 

)ریال(

حداقل پایه و 
رشته

1
تعمیرات آبروها و پلهای بازفت 

تجدید شده بار دوم 
رتبه 5 راه و ترابری2405/395/706/814269/785/341 روز

2
بهسازی و روکش آسفالت محور شیخ عالی - دهناش 

تجدید شده بار هفتم
رتبه 5 راه و ترابری18022/154/863/0921/107/743/155روز

3
بهسازی و اصالح نقاط پر تصادف محور سه راهی 

امام قیس – سمیرم تجدید شده
رتبه 5 راه و ترابری12014/244/731/364712/236/568 روز

4
ایمن سازی و رفع نقاط پرتصادف محور لردگان 

منجرمویی – چنار محمودی تجدید شده
رتبه 5 راه و ترابری12012/081/887/200604/094/360 روز

5
بهسازی و روکش آسفالت محور یانچشمه – پهنا – آزادگان 

)تعمیرات ابنیه فنی محور یانچشمه – حیدری( 
رتبه 5 راه و ترابری2707/419/544/851370/977/243 روز

زمان و بازگشایی پیشنهادهامهلت تحویل پیشنهادهامهلت خرید اسناد مناقصه

از روز دو شنبه مورخ  1400/10/13 تا ساعت 13:00
روز دو شنبه  مورخ 1400/10/20

تا ساعت 13:00 روز شنبه مورخ 
1400/11/02

ساعت 9:00 صبح روزیک شنبه
مورخ 1400/11/03

دستگاه مناقصه گزار : شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران – منطقه اهواز به نشانی اهواز، میدان شهید بندر ، جنب سپاه پاسداران شركت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه اهواز

ســـایتـــهــای  در  شـــده  بارگذاری  اسناد  و  آگهی  متن  ضمنا   . شد  خواهد  گشوده  نمایند  ارایه  را  متقاضیان(  )شرایط  فوق  مستندات   ، شكلی  ارزیابی  در  كه  گرانی  مناقصه  پیشنهاد  میگردد  تاكید   * 
ســامــانــه بســـتــر  در  مراحل  سایر  و  اسناد  برداشت  از  اعم  مناقصه  برگزاری  مراحل  كلیه  است  و ضروری  بوده  رویت  و  اطالع  http://iets.mporg.ir صرفا جهت  و   http://monaghese.niopdc.ir 

www.setadiran.ir انجام گردد . بدیهی است بارگزاری )آپلود( و ارسال مدارك مورد نیاز و ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكت ها صرفاً پس از دریافت )دانلود( اسناد مناقصه از طریق درگاه 
سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و ضروری است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام را در سایت مذكور و دریافت گواهی 
دیجیتال الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .  اطالعات تماس سامانه تداركات الكترونیك دولت)ستاد( جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مركز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 

8896737-021 و فاكس 88955953-021 می باشد.
*اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام/پروفایل تامین كننده/مناقصه گر موجود است .

انتشار نوبت اول : 1400/10/13 نوبت دوم : 1400/10/14

شناسه آگهی : 1251950
ت اول(تجدید آگهی مناقصـه عمومـی یك مرحله ای 

) نوب

شرحعنوانردیف

استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویس های صنعتی و كنترل كیفیت مجاری عرضه منطقه اهوازموضوع مناقصه1

یكسال شمسیمدت اجرای قرارداد2

15/007/574/911 ریال برآورد پایه3

751/000/000 ریالمبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار4

یكی از تضامین قابل قبول آیین نامه تضمین معامالت دولتی مصوب 94/09/22 و به مبلغ اعالمی فوق ) در صورت واریز نقدی به شماره حساب جام دو طرفه 9200040180  با نوع تضمین5
شناسه 40132 نزد بانك ملت ( می باشد )ارایه هرگونه چك قابل قبول نیست(

روز سه شنبه مورخ 1400/10/14 ساعت 8 صبح تاریخ انتشار در سامانه تداركات الكترونیكی دولت6

تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 1400/10/18مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد7

راس ساعت 10 صبح روز یكشنبه مورخ 1400/10/26 در سالن جلسات ستاد منطقه اهوازتاریخ و محل جلسه توجیهی / بازدید8

تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 1400/11/02     مهلت زمانی ارسال پیشنهاد در سامانه ستاد9

10

محل و نحوه دریافت و تسلیم پیشنهادات : دریافت 
پاكات  تسلیم  و  ارزیابی  های  فرم  و  مناقصه  اسناد 
الف )تضمین شركت در فرایند ارجاع كار( پاكت ب 
)اسنادومدارك مناقصه( پاكت ج)پیشنهاد قیمت ( و 

پاكت ارزیابی

در مهلت مقرر با مراجعه به سایت www.setadiran.ir اسناد را دریافت و پس از بارگزاری كلیه پاكات تكمیل شده در سامانه تداركات الكترونیك دولت )ستاد( رسید آنرا به همراه اصل پاكت الف 
)تضمین شركت در فرایند ارجاع كار( بصورت الك و مهر و امضاء شده به دبیرخانه كمیسیون مناقصات شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز واقع در  اهواز، میدان شهید بندر – جنب 
سپاه پاسداران ، شركت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه اهواز تحویل نمایند . شركتهای حاضر در مناقصه باید كلیه اسناد و پاكات تكمیل شده را در مهلت مقرر در سامانه بارگذاری نمایند 
در غیر اینصورت و با ادعای تحویل اصل مستندات پاكت الف صرفاً به صورت فیزیكی به دبیرخانه كمیسیون مناقصات مورد پذیرش نبوده و به صالحدید مناقصه گذار از مناقصه كنار گذاشته 
میشود و حق هرگونه اعتراض در مراجع اداری و قضایی را از خود سلب می نماید .الزم است متقاضیان در صورت عدم عضویت قبلی در سایت مذكورثبت نام نموده و نسبت به دریافت گواهی 

امضای دیجیتال جهت شركت در مناقصه اقدام نمایند .

شرایط متقاضیان11

1- ارائه گواهی تعیین صالحیت فعالیت ) دارای اعتبار ( از اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعی كه در آن مناقصه گر مجاز به   الف ( فعالیت در بخش خدمات عمومی  ب( حمل و نقل باشد 
تبصره : در صورتیكه محل صدور گواهینامه تعیین صالحیت فعالیت از استانی به غیر از استان محل فعالیت ) استان خوزستان ( باشد اخذ و ارائه تاییدیه گواهینامه موصوف از اداره كل تعاون ، 

كار و رفاه اجتماعی استان خوزستان توسط برنده مناقصه الزامی است.
2- ارائه گواهینامه تائید صالحیت ایمنی پیمانكاران ) دارای اعتبار ( از اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعی 

توضیح اینكه تامین اعتبار گواهینامه های مورد اشاره در بندهای 1 و 2 در طول مدت فرآیند تشریفات برگزاری مناقصه و اجرای كار ، الزم و به عهده شركت كننده در مناقصه می باشد.
3- ارائه كپی از  1- كلیه صفحات اساسنامه شركت 2- آگهی تاسیس شركت و آخرین آگهی تغییرات در روزنامه رسمی 3- كد اقتصادی و شناسه ملی الزامی است.
4- كلیه متقاضیانی كه در شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز در حال حاضر دارای 2 پیمان می باشند مجاز به شركت در این مناقصه نمی باشند.

5- كلیه صفحات فرم های پیش نویس قرارداد و شرح كارهای مناقصه باید به امضای تعهد آور ) فرد مجاز طبق اساسنامه ( برسد و در صورت تغییر امضای فرد مجاز می بایست گواهی امضاء 
ارائه گردد.

6- عدم ارائه مدارك فوق و یا عدم تحقق هر یك از شروط مندرج در این آگهی و سایر شرایط مندرج در اسناد مناقصه موجب رد صالحیت مناقصه گر خواهد شد.
7- عدم ممنوع المعامله بودن در سطح كلیه شركتها ) در صورت قرار داشتن در لیست شركتهای ممنوع المعامله ، سپرده شركت در مناقصه به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد گردید (

از ساعت 10 صبح یكشنبه مورخ 1400/11/03 در سالن جلسات شركت به نشانی مناقصه گذارتاریخ و مكان گشایش پاكات الف،ب،ج12

سه ماه بعد از بازگشایی پاكات نرختاریخ اعتبار پیشنهادات13

2 مناقصه گرحداقل تعداد مناقصه گران جهت گشایش پاكات14

وفق اسناد مناقصه و گزیده شرایط اسناد )ضروری است متقاضی كلیه اسناد مناقصه و صورتجلسه توجیهی قبل از پیشنهاد نرخ را دریافت ، مطالعه و اطالعات و مدارك سایر شرایط و زمانبندی15
درخواستی را از طریق سامانه ستاد ارایه نماید(

شركت پتروشیمی مارون در نظر دارد اقالم مورد نیاز ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید .

آگهی مناقصه عمومی             نوبت اول

                    روز دوشنبه: 13/ 1400/10

* ذکر شماره تقاضا در subject ایمیل ارسالی الزامی می باشد
روابط عمومی پتروشیمی مارونضمناً متقاضیان می توانند متن آگهی فوق را در سایت WWW.MPC.IR مالحظه نمایند .

تضمين شركت در 
مناقصه نحوه دريافت اسناد

آخرين 
مهلت ارسال 

پیشنهادات توسط 
فروشندگان

آخرين مهلت 
دريافت اسناد شماره تقاضا شماره 

مناقصه
نوع 

مناقصه موضوع ف
ردی

ارائه ضمانت نامه 
بانكي شرکت در 
مناقصه به ارزش 
2% مبلغ پيشنهادي

ارسال نامه اعالم آمادگی 
شرکت در مناقصه به آدرس 

Bafzali@mpc.ir ایمیل

14 روز پس از 
درج آگهي نوبت 

دوم

7 روز پس از درج 
آگهي  نوبت دوم  
در ازاي ارائه معرفي 

نامه شركت

KAS-14148 1400-T-315
مناقصه 
عمومی

 P/F "ATLAS COPCO" AIR COMPRESSOR ZR

Main Kit / 200 
1

ارائه ضمانت نامه 
بانكي شرکت در 
مناقصه به ارزش 
2% مبلغ پيشنهادي

ارسال نامه اعالم آمادگی 
شرکت در مناقصه به آدرس 

Snasari@mpc.ir ایمیل

14 روز پس از 
درج آگهي نوبت 

دوم

7 روز پس از درج 
آگهي  نوبت دوم  
در ازاي ارائه معرفي 

نامه شركت

KAS-980406 1400-T-316
مناقصه 
عمومی

P/F "ANDRITZ"  GEAR BOX 2

ارائه ضمانت نامه 
بانكي شرکت در 
مناقصه به ارزش 
2% مبلغ پيشنهادي

ارسال نامه اعالم آمادگی 
شرکت در مناقصه به آدرس 

Vtaghavi@mpc.ir ایمیل

14 روز پس از 
درج آگهي نوبت 

دوم

7 روز پس از درج 
آگهي  نوبت دوم  
در ازاي ارائه معرفي 

نامه شركت

KAS-140008 1400-T-317
مناقصه 
عمومی

FITTING AND FLANGES 3

ارائه ضمانت نامه 
بانكي شرکت در 
مناقصه به ارزش 
2% مبلغ پيشنهادي

ارسال نامه اعالم آمادگی 
شرکت در مناقصه به آدرس 

Atalavari@mpc.ir ایمیل

14 روز پس از 
درج آگهي نوبت 

دوم

7 روز پس از درج 
آگهي  نوبت دوم  
در ازاي ارائه معرفي 

نامه شركت

KAS-990874 1400-T-318
مناقصه 
عمومی

دستگاه کف شور )اسکرابر دستی( 4

ارائه ضمانت نامه 
بانكي شرکت در 
مناقصه به ارزش 
2% مبلغ پيشنهادي

ارسال نامه اعالم آمادگی 
شرکت در مناقصه به آدرس 

Atalavari@mpc.ir ایمیل

14 روز پس از 
درج آگهي نوبت 

دوم

7 روز پس از درج 
آگهي  نوبت دوم  
در ازاي ارائه معرفي 

نامه شركت

KAS-000738 1400-T-319
مناقصه 
عمومی

 P/F"PETROLVALVES"EXPANDING

 THROUGH CONDUIT GATE

VALVE CL.150

5

ارائه ضمانت نامه 
بانكي شرکت در 
مناقصه به ارزش 
2% مبلغ پيشنهادي

ارسال نامه اعالم آمادگی 
شرکت در مناقصه به آدرس 
sghanavatei@mpc.ir ایمیل

14 روز پس از 
درج آگهي نوبت 

دوم

7 روز پس از درج 
آگهي  نوبت دوم  
در ازاي ارائه معرفي 

نامه شركت

KAS-930345 1400-T-320
مناقصه 
عمومی

 WORCESTER " (NORBRO(
PNEUMATIC " ACTUATORS

6

ده ســال از افتتاح فــوالد هرمزگان دومین 
شــرکت بــزرگ فــوالدی پــس از انقــاب کــه بــه 
دستان توانمند متخصصان داخلی ساخته شده 
گذشــت و ایــن شــرکت بــا افتخــار به دهــه دوم 

زندگی خود وارد شد.
بــه همیــن مناســبت عطاللــه معروخانــی 
مدیرعامــل شــرکت فــوالد هرمــزگان در پیامــی 
خطاب به همکاران خود نوشت: »کنون بر خود 
می بالیم که با اقتدا به ســلیمانی ها و شــهدای 
انقالب اسالمی در جنگ اقتصادی و تحریم های 
ظالمانه و در شرایط همه گیری بیماری کرونا با 
یــاری خداونــد و شــما کارکنــان توانمند، کوشــا و 

متخصص فوالد هرمزگان همچنان پله های ترقی 
و تعالی را پیموده و توانســته ایم با تداوم تولید 
و کســب رکوردهای پی در پی در پویایی اقتصاد 

کشور نقشی موثر را ایفا کنیم.
کسب افتخارات گوناگون در تولید ، فروش، 
بومی سازی قطعات، پژوهش و فناوری نشان از 
هــدف گــذاری این شــرکت برای کســب قله های 
موفقیت و تحقق اهداف عالیه شرکت به دستان 

توانمند شما است.
اطمینــان دارم بــا اجرایی شــدن طــرح های 
توسعه ای تولید ورق عریض، افزایش تولید زیر 
سقف و فوالد ستاره سیمین هرمز با استفاده از 

تــوان شــرکت های داخلــی و دانش بنیان، آینده 
درخشــانی در انتظار فوالد هرمزگان است و این 
شــرکت بــه زودی همچــون نگینــی در کشــور و 

خاورمیانه خواهد درخشید.
 اینجانــب دهمیــن ســالروز افتتاح شــرکت 
فوالد هرمزگان  را به شما همکاران گرامی و سایر 
ذینفعــان محترم شــرکت تبریک عــرض نموده و 
آرزوی سالمتی و سربلندیتان را از خداوند متعال 
خواســتارم و آرزومنــدم هــر یــک از مــا بتوانیم با 
تأسی از راه سردار دل ها و رهنمودهای ولی امر 
مسلمین نقشی موثر در تنومند سازی درخت پر 

برکت انقالب ایفا کنیم«. 

از دیشب ویژه برنامه »باب القبله« به مناسبت 
فرارسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( 

از روبیکا و آی گپ پخش می شود.
امســال نیز همزمان با نزدیک شــدن به سالروز 
شــهادت حضرت فاطمه زهرا)س(، همــراه اول تولید 
ویژه برنامــه »باب القبلــه« را بــا هــدف ترویج شــعائر 

مذهبی و تشریح مصداقی و عینی نقش حضرت در 
زندگــی بانــوان جامعه امروز در دســتور کار قرار داده 
است. این ویژه برنامه که از دیشب )یکشنبه 12 دی ماه( 
به مدت پنج شب با اجرای نازنین پرکاری از ساعت 22 
و از طریق پلتفرم های روبیکا و آی گپ پخش می شود، 
در هر نوبت میزبان مهمانان ویژه ای از اقشار مختلف 

جامعه به خصوص هنرمندان است.
کارشــناس  برمایــی،  محمــد  حجت االســالم 
مذهبی طی این پنج شب به واکاوی ابعاد شخصیتی 
حضرت زهرا)س( می پردازد؛ ضمن اینکه در متن این 
ویژه برنامه موضوعات مختلف زنان مورد بررسی قرار 

می گیرد.

برای نخســتین بار در تاریخ بیش از ۱۷ سال 
بهره برداری از پتروشیمی شهید تندگویان به عنوان 
تنها زنجیــره تولید محصوالت پلی اتیلن ترفتاالت 
صنعت پتروشیمی، این شرکت پتروشیمی موفق 
به دریافت هفت گواهینامه سیستم های مدیریتی 
شده که امسال این گواهینامه ها ارزیابی و تأیید 

شدند.
به گزارش نیپنا به نقل از شرکت پتروشیمی 
شــهید تندگویــان، امین ملــک زاده، رئیس مجتمع 
پتروشــیمی شــهید تندگویــان بــا بیــان اینکــه برای 
دومین سال متوالی، این شرکت پتروشیمی موفق 
بــه دریافــت مجــدد گواهینامه هــای سیســتم های 
مدیریتی شد، گفت: پس از انجام ممیزی شخص 

ثالث که از سوی تیم ممیزی شرکت ارزیابان کیفیت 
خاورمیانــه در روزهــای 2۹ و 30 آذر و یکــم دی ماه 
امســال، پتروشــیمی شــهید تندگویــان موفــق بــه 
دریافت دوباره گواهینامه های سیستم های مدیریتی 

یکپارچه شد.
به گفته نماینده مدیریت در امور سیستم ها و 
استانداردهای شرکت پتروشیمی شهید تندگویان، 
این پتروشیمی مورد ممیزی بر مبنای استانداردهای 
 ,ISO۵0001:2018 ,ISO۹001:201۵ ,ISO14001:201۵
 ,ISO2۹001:2020  ,HACCP, ISO22000:2018
گرفــت  قــرار   ISO4۵001:2018  ,ISO10002:2018
و ســرانجام انطبــاق فرآیندهــا و عملکــرد ســازمان 
شــرکت  ســوی  از  مدیریتــی  اســتانداردهای  بــا 

گواهی دهنده تأیید شد.
وی، تصریح کرد: با سرلوحه قرار دادن اصول و 
الزام های سیستم های مدیریتی گام های مؤثری برای 
رشد و تعالی این زنجیره ارزش محصوالت پلی اتیلن 

ترفتاالت صنعت پتروشیمی برداشته می شود.
رئیــس مجتمع پتروشــیمی شــهید تندگویان 
یــادآور شــد: گواهینامه هــای ارزیابــی و تأییدشــده 
پتروشیمی شهید تندگویان از سوی شرکت ممیزی 

ارزیابان کیفیت خاورمیانه صادر شده است.
پتروشیــمــــی شــهــیــد تــنــدگــویان بزرگ ترین 
تولیدکننــده محصوالت مهــم و راهبردی پلی اتیلن 
ترفتاالت )PET( و اسید ترفتالیک خالص )PTA( در 

کشور است.

صبح دیروزدر جلسه شورای معاونان و مدیران 
گهرزمین، رئیس هیات مدیره این شرکت توسعه را 

محور اصلی فعالیت های گهرزمین دانست. 
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
سنگ آهن گهرزمین، در این جلسه محمد جالل ماب 
رئیس هیات مدیره گهرزمین ضمن قدردانی از زحمات 
پرسنل و مدیران گهرزمین، فعالیت های انجام شده در 

این شــرکت را بســیار ارزشمند دانست و خاطر نشان 
کرد؛ با همین روحیه و پشتکار باید نسبت به تحقق 
طرحهای توسعه ای و خطوط جدید تولید برنامه ریزی 
و تصمیم گیری شود. وی افزود:  سرمایه های گهرزمین 
در دســت ما از ســوی ملت امانت اســت و ما باید به 
نحــو مطلــوب در بــه ثمرنشــاندن آنهــا تــالش کنیــم و 
گامهای بلندی برای انجام کارهای عقب افتاده و تحقق 

هرچه سریعتر طرحهای توسعه ای برداریم به نحوی 
که اجرای طرحهای توســعه ای شــعار، هدف و زندگی 
همه ما باشد.  رئیس هیات مدیره گهرزمین در بخشی 
دیگــر از صحبــت هایش عنوان کــرد؛ وفاداری و تعلق 
 خاطر کارکنان موجب توانمندی هرچه بیشتر گهرزمین 

می شــود و ایــن شــرکت با ظرفیت هایــش باید نقش 
بسزایی در بهبود وضعیت منطقه و کشور داشته باشد.

قرعه کشی فروش فوق العاده ۵ محصول سایپا در 
هفته دوم دی ماه ۱۴۰۰ انجام شد و اسامی منتخبان پس 
از تائید نهایی توسط نهادهای نظارتی ساعت ۸ صبح روز 
دوشنبه، ۱۳ دی ماه در سایت رسمی این گروه خودروسازی 

منتشر خواهد شد.
به گزارش ســايپانيوز، قرعه کشــی طرح فروش فوق 
العاده ۵ محصول سایپا شامل کويیك با گیربكس معمولي، 
کويیك.آر، تیبا2 با رینگ فوالدی، کوییک پالس با گیربکس 
اتوماتیک و سایپا 1۵1 با حضور نهادهای نظارتی و مسئوالن 

این گروه خودروسازی برگزار شد.در طرح اخیر فروش فوق 
العاده سايپا 707 هزار و 1۹7 نفر شركت كردند كه ۶۹۶ هزار 
و 884 نفر واجد شرايط شناخته شدند.ظرفيت محصوالت 
عرضه شده گروه خودروسازي سايپا در این طرح فروش ۶ 
هزار خودرو است و براي آنكه حقي از متقاضيان خريد خودرو 
ضایع نشود، 12 هزار نفر هم به عنوان رزرو در نظر گرفته 
شــده اند.در این طرح 100 دســتگاه خودرو کوییک پالس با 
گیربکس اتوماتیک عرضه می شود. عالوه بر این هزار و 400 
دستگاه کويیك با گیربكس معمولي، هزار دستگاه کوییک.آر، 

هزار و ۵00 دستگاه تیبا2 با رینگ فوالدی و 2 هزار دستگاه 
سایپا 1۵1 عرضه می شود.اسامی منتخب طرح فروش فوق 
العــاده ســایپا پــس از تائید نهایی توســط نهادهــای نظارتی  
امروز -دوشــنبه- در ســایت رســمی این گروه خودروســازی 
منتشر می شود و منتخبین از ساعت 8 صبح روز دوشنبه 
به مدت 72 ساعت فرصت واریز وجه خواهند داشت.گروه 
خودروسازي سايپا برای منتخبين طرح فروش فوق العاده، 
پيامك ارسال مي كند؛ اما برای اطمينان بيشتر ضرورت دارد 

كه ثبت نام كنندگان به سايت سايپا مراجعه كنند.

فوالد هرمزگان وارد دومین دهه فعالیت شد

پخش ویژه  برنامه »باب القبله« از دیشب در روبیکا 
و آی  گپ

گواهینامه های سیستم مدیریتی پتروشیمی شهید 
تندگویان تمدید شد

محمد جال مآب مطرح کرد: توسعه، محور فعالیت های گهرزمین

قرعه کشی ۵ محصول طرح فروش فوق العاده 
محصوالت سایپا
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آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
 شرکت داده پردازی فن آوا )سهامی خاص( به شماره ثبت 211472و 

شناسه ملی 10102529331
آنـان دعـوت  قانونـی  نماینـدگان  یـا  کلیـه سـهامداران محتـرم  از  بدینوسـیله 
بعمـل مـی آیـد تـا در مجمـع عمومـی فـوق العـاده صاحبـان سـهام ایـن شـرکت 
ذیـل  بشـرح   1400/10/26 مـورخ  شـنبه  یـک  روز  صبـح   8 سـاعت  رأس  کـه 

تشـکیل مـی گـردد، حضـور بهـم رسـانند. 
محـل برگـزاری مجمـع فـوق  بـه آدرس :  تهـران ، بزرگـراه کردسـتان جنـوب، 

خیابـان هفدهـم غربـی، پـالک 41 می باشـد.
دستور جلسه 

1- اسـتماع گـزارش هیـات مدیـره و حسـابرس و بـازرس قانونـی در خصـوص 
افزایـش سـرمایه  

2- اتخاذ تصمیم درخصوص افزایش سرمایه از محل آورده نقدی
3- اصالح ماده مربوطه در اساسنامه شرکت

4- سایر مواردی که در صالحیت این مجمع می باشد.
 هیئت مدیره شرکت داده پردازی فن آوا            

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای نعمت اله ابرار پیراسته با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مصدق به مهر دفترخانه 
97 همـدان برابـر درخواسـت وارده شـماره 014440 – مـورخ 1400/10/05 مدعـی اسـت 
کـه سـند مالکیـت پـالک 2705 فرعـی از 15 اصلـی واقـع در بخـش چهـار همـدان بـه شـماره 
مسلسـل 253254 و ثبـت 26168 ، دفتـر 38 صفحـه 256 بـه علـت نامعلـوم مفقـود 
گردیده و برابر سند 3420 مورخ 1389/11/27 دفتر 37 بیع شرط می باشد لذا به استناد 
تبصره الحاقی به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت بدین وسیله آگهی می شود تا هر کس 
مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این اگهی 
طـی مـدت 10 روز بـه اداره ثبـت اسـناد و امـالک مراجعـه و ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت 
و یـا سـند معاملـه ، اعتـراض خـود را کتبـا تسـلیم نمایـد در صـورت انقضـاء مـدت واخواهـی 
و نرسـیدن اعتـراض و یـا در صـورت اعتـراض چنانچـه اصـل سـند مالکیت ارائه نگردد سـند 
مالکیـت المثنـی بـه نـام متقاضـی صـادر و تسـلیم خواهـد شـد . مراتـب بـر اسـاس آخریـن 

اطالعـات سیسـتم جامـع و دفاتـر امـالک تهیـه و گـزارش شـده اسـت .
شناسه : 1253997 م الف : 1485 

حمید سلگی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2 شهرستان همدان 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقـای حسـن رسـتمی خجسـته دارای شناسـنامه شـماره 61 بـه شـرح دادخواسـت بـه 
کالسـه 1400-754-111 در ایـن حـوزه درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنین 
توضیـح داده کـه شـادروان علـی رسـتمی خجسـته بـه شناسـنامه شـماره 349 در 
تاریـخ 1399/08/19 در اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود زندگـی گفتـه ورثـه حیـن الفـوت 
آن متوفـی  منحصـر اسـت بـه 1- حسـین رسـتمی خجسـته فرزنـد علـی بـه ت ت 
1358/6/31 بـه   ش.ش: 61 . 2- سـیف الـه رسـتمی خجسـته فرزنـد علـی بـه ت 
ت  1348/09/19 بـه   ش.ش 950 .  3- احمـد رسـتمی خجسـته  فرزنـد علـی بـه 
ت ت  1351/05/11 بـه   ش.ش  1029 . 4- فاطمـه رسـتمی خجسـته فرزنـد علـی بـه 
ت ت 1363/02/15 بـه   ش.ش 6 . 5- زهـرا رسـتمی خجسـته  فرزنـد علـی بـه ت 
ت 1368/07/16 بـه   ش ملـی 3860104721 اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی 
درخواسـت مزبـور را در یـک نوبـت آگهـی مـی نمایـد تـا هرکسـی اعتراضـی دارد و یـا 
وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف مدت یک ماه 

تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد. 
شناسه : 1253990 م الف : 1484       قاضی حوزه 111 شورای حل اختالف قهاوند  

 منطقه آزاد چابهار
۲۰ میلیارد تومان به اجرای 

طرح های خدمات شهری 
کنارک اختصاص داد

از  چابهــار  آزاد  منطقــه  ســازمان  مدیرعامــل 
اختصــاص ۲۰ میلیــارد تومان این ســازمان در راســتای 
کمک به هدایت و جمع آوری آب های سطحی و توسعه 

خدمات شهری کنارک خبر داد.
به گزارش ایرنا، عبدالرحیم کردی بامداد شــنبه در 
ستاد مدیریت بحران چابهار و کنارک اظهار کرد: باتوجه 
بــه هماهنگــی کــه بــا نماینــده مــردم چابهــار در مجلس 
شــورای اســامی و مشــاور رئیس جمهوری و دبیر شورای  
عالی مناطق آزاد کشور داشتیم، قرار شد که این میزان 
اعتبار به فراخور ارائه طرح ها، نقشه ها و روند پیشرفت 

کار با نظر معاونت فنی سازمان پرداخت  شود.
او افــزود: در بحــث ســاماندهی وضعیــت شــهری 
کُنارک باید یک کار اساســی انجام شــود تا دیگر شــاهد 
این حجم از آبگرفتگی معابر بر اثر بارش باران نباشیم.
مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد چابهــار از اعــزام 
تیم هــای امــدادی همزمان با بارش ها به کنارک خبر داد 
و گفت: در همین راســتا عاوه بر ماشــین آالت ســنگین 
راهــداری، 40 نفــر از نیروهــای امــدادی و آتش نشــانی 

منطقه آزاد چابهار به کنارک اعزام شدند.
کردی تصریح کرد: همچنین 10 دســتگاه کف کش 
قوی و با دِبی باال به این شهرســتان ارســال شــد تا کار 
تخلیه آب از منازل زودتر انجام شود و این خدمات دهی 

تا عادی شدن اوضاع در کنارک ادامه دارد.
بــاران در کُنــارک  ریــزش بیــش از 180 میلی متــر 
طــی 48 ســاعت گذشــته باعــث آبگرفتگــی بســیاری از 
محله های قدیمی این شهر بندری شده است و عاوه بر 
گروه هــای  اجرایــی،  دســتگاه های  و  امــدادی  تیم هــای 
متعدد جهادی و مردمی در حال تخلیه آب از خانه های 

مردم هستند و تاش ها همچنان ادامه دارد.

استاندار: فارس از این پس 
بهشت سرمایه گذاری است 

استاندار فارس با بیان اینکه فضای استان آماده 
برای کســب وکار و ســرمایه گذاری اســت، تاکید کرد که 
سیاســت گذاری و شــعار مــا ایــن اســت کــه از این پس 

استان فارس بهشت سرمایه گذاری است.
محمدهــادی ایمانیــه در پنجــاه و یکمیــن جلســه 
گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی اظهــار کــرد: در 
صورتی که ســرمایه گذار از تعلل و کندی کار دســتگاهی 
گایــه دارد، مــی توانــد بــا مراجعــه بــه معاونــت امــور 

اقتصادی اقدام به رفع مشکل کند.
او دربــاره اولیــن دســتور کار جلســه کــه ارزیابــی 
عملکــرد دســتگاه های اجرایــی اســتان بــود، بــه اهمیــت 
فاکتــور ارزیابــی میــزان رضایــت از دســتگاه های اجرایی 
در ارزیابی هــا تاکیــد کــرد و گفت: سیســتم های ارزیابی 
دارای  هرچنــد  کشــور  اجرایــی  دســتگاه های  عملکــرد 
اشــکاالتی اســت؛ اما این ارزیابی می تواند با شناســایی 
نقــاط مثبــت و منفی برخی از ضعف ها در دســتگاه های 

اجرایی را برطرف کند. 
اســتاندار فــارس از ضرورت همفکــری معاونت امور 
اقتصادی اســتانداری و ســازمان برنامه و بودجه به عنوان 
سازمان اصلی که وظیفه ارزیابی عملکرد ساالنه را انجام 
می دهــد ســخن گفــت و ادامــه داد: معیارهــای ارزیابــی 

عملکرد دستگاه ها در کل کشور باید اصاح شود.
الگــو  خواســت،  اجرایــی  دســتگاه های  از  ایمانیــه 
بــرداری از ســازمان های اســتان هایی کــه در ارزیابی هــا 
امتیازهــای الزم را کســب کرده انــد و موفق تر هســتند را 

در دستور کار قرار دهند. 
او بــا بیــان اینکــه رویکــرد دولــت ســیزدهم تقویت 
کســب وکار و رفــع موانــع تولیــد و مشــکات اقتصــادی 
اســتان  اجرایــی  اســت گفت:بایــد دســتگاه های  مــردم 
تــاش کننــد در گزارش هــای بعــدی، فــارس نســبت بــه 

جایگاه فعلی خود رشد داشته باشد. 
 نماینــده عالــی دولت در اســتان فارس بر ضرورت 
تجدید نظر معیارها ارزیابی عملکرد تاکید کرد و گفت: 
اتاق هــای  از  بــرداری  الگــو  بــا  اتــاق بازرگانــی می توانــد 
بازرگانــی کشــور در مســیر رشــد شــاخص ها در اســتان 

نقاط قوت را مورد استفاده نسبی قرار دهد.
ایمانیــه تصریــح کرد: با یک اقــدام تحقیقاتی برای 
مشــخص کــردن تمــام معیارهــا در اســتان های موفــق، 
موارد به دستگاه های اجرایی استان برای ارتقا شاخص 

ارزیابی ارسال شود.
بررسی میزان نیترات و نیتریت در محصوالت کشاورزی 
عرضــه شــده در میــدان میــوه و تره بــار از دیگر دســتور 
کارهــای مطــرح شــده در این جلســه بود کــه او با توجه 
بــه ضرورت شناســنامه دار بــودن محصوالت کشــاورزی 
که به اســتان وارد می شــود، گفت: شناســنامه دار بودن 
محصــوالت کشــاورزی مبدا، ورود ایــن محصول تولیدی 
به میدان تره و بار را مشخص می کند و در صورت بروز 

مشکل امکان پیگیری را فراهم می کند. 

اخبـــــــــــــــــار

تولید ٩٠هزار تن آسفالت در 
آذربایجان شرقی تا پایان آبان   
یــادآوری  بــا  تبریــز  عمــران  ســازمان  مدیرعامــل 
رســالت این ســازمان در تولید بخشی از آسفالت مورد 
نیاز شهرداری تبریز اعالم کرد که تا پایان آبان در این 
اســتان 9۰ هــزار تــن آســفالت تولید شــده و در اختیار 

مجموعه ها قرار گرفته است.
بابک شــریفی تصریح کرد: در 8 ماهه ســال جاری 
علــی رغــم نوســانات قیمــت قیــر و افزایش بــی رویه آن 
و همچنیــن مشــکات بــه وجود آمــده در خرید و تامین 
قیــر مــورد نیــاز ســازمان عمــران تبریــز، حدود20هــزار 
تــن آســفالت بــه کارگاه هــای امانــی، 3۵هــزار تــن بــه 
پیمانــکاران لکه گیــری، حدود 3۵ هــزار تن هم از طریق 

اکیپ های پخش اساسی، آسفالت ریزی شده است.
او در ادامــه بــا بیان اینکــه چندین پروژه مطالعاتی 
در حــال انجــام پروســه مطالعــه و طراحی ســازه اســت، 
اظهــار کــرد: مهم تریــن پــروژه مطالعاتی در دســت اجرا، 
پروژه روگذر _ دوربرگردان کرکج است که مطالعات آن 

در حال اتمام و تنظیم اسناد مناقصه است.
مدیرعامــل ســازمان عمران تبریــز درباره جزئیات و 
اهــداف ایــن پــروژه گفــت: این پــروژه به صــورت یک پل 
دوربرگــردان بتنــی _ فــوالدی، به طول 480 متر و عرض 
2/7 متری، با هدف کاهش حجم ترافیک و تسهیل در 

ورود و خروج اهالی کرکج ، انجام خواهد شد.
بابــک شــریفی دربــاره ســایر پروژه هــای مطالعاتی 
در دســت اقــدام ســازمان عمــران تبریز گفــت: اصاح و 
بهسازی مسیر بی آرتی در حد فاصل میدان راه آهن  تا 
هتل مرمر، از دیگر طرح های مطالعاتی ســازمان عمران 

است.
او در ادامــه بــا بیــان اینکــه عاوه بــر مــوارد فــوق 
چندین پروژه هم در حال عملیات اجرایی است، گفت: 
یکــی از پروژه هــای در حــال اجــرا کــه حــدود 92 درصــد 
هم پیشرفت فیزیکی داشته است، پروژه رمپ خروجی 
خیابــان یوســف آباد و اتصــال خروجــی ایــن خیابــان بــه 
اتوبــان پاســداران اســت کــه بعــد از تملــک 63 واحــد 
مســکونی، از ســوی شــهرداری منطقه یک شــروع شــده 
اســت و در صورت مســاعد بودن اوضاع جوی، عملیات 
پــروژه  تكمیــل خواهــد شــد. همچنیــن  كــف  روســازی 
پایدارســازی ترانشــه اتوبان پاســداران در حد فاصل تله 

کابین تبریز  از دیگر پروژه های در حال اجراست.
در پایــان مدیرعامــل ســازمان عمران تبریــز افزود: 
پــروژه ارتــش آزادی از دیگــر پروژه هــای مهــم ســازمان 
عمــران تبریــز اســت کــه مطالبه بســیاری از شــهروندان 
بــود، هــر چنــد بنــا به دالیلــی، با تأخیــر در اجــرا مواجه 
شد، اما اکنون با جدیت و سرعت بیشتر اجرا می شود.

کشف آثار معماری سنگی 
احتماال متعلق به جوامع 

کوچ نشین در شهرکرد
گمانه زنی در محوطه باســتانی روستای خلیل آباد 
خاکی شهرستان شهرکرد به کشف آثار معماری سنگی 
احتماال متعلق به جوامع کوچ نشــین، ســفال  های دوره 
باکــون، ســفال های هــزاره اول پیــش از میــالد، دوره 

اشکانی و ساسانی منجر شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و اطاع رسانی، 
علی اصغــر نــوروزی سرپرســت هیــات باستان شناســی 
دیروز با اعام این خبر گفت: »تپه باســتانی خلیل آباد 
الران  بخــش  در  نــام  همیــن  بــه  روســتایی  در  خاکــی 
شهرســتان شــهرکرد و در ارتفــاع 2۵00 متــری از ســطح 
دریــا قــرار گرفتــه و حــدود چهار متر از ســطح زمین های 

اطراف بلندتر است.« 
بیــان   بــا  باستان شناســی  هیــات  سرپرســت 
اینکــه فعالیت هــای عمرانــی و کشــاورزی تخریب هــای 
جبران ناپذیری به قسمت دامنه شمالی و شمال شرقی 
تپه وارد کرده گفت: »این محوطه اولین بار طی بررسی 

سال 1387 به سرپرستی نگارنده شناسایی شد.« 
او تصریح کــرد: »مقایســه عکــس هوایی قدیمی با 
عکس هوایی امروزی این محوطه بیانگر توسعه فضای 
روســتا و زمین هــای کشــاورزی به ســمت تپــه، همراه با 
کاهــش ارتفاع آن در اثر فعالیت های ساختمان ســازی، 
عملیات شخم و تسطیح بخش هایی از تپه برای اضافه 

کردن به زمین های کشاورزی است.« 
افــزود:  باستان شناســی  پژوهشــکده  اســتادیار 
»بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن محوطــه تاریخــی در میــان 
در  دوره اش  هــم  کوچ نشــینی  کوچــک  محوطه هــای 
منطقــه و بــه منظور حفــظ اثر، عملیــات گمانه زنی برای 
تعییــن عرصــه و حریــم به عنــوان اولیــن دوره مطالعات 
باستان شناســی با مجوز از پژوهشگاه میراث فرهنگی و 
گردشــگری و از محل اعتبارات اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی استان چهارمحال و بختیاری 

انجام شد.« 
نوروزی قطعات سفال، استخوان، شیشه و اشیاء 
دیگــر فرهنگــی را از مهمتریــن یافته های ایــن گمانه زنی 
اعــام و اظهــار کــرد: با توجه به وســعت محدوده حدود 
20 گمانــه در ابعــاد یــک متــر در یــک متــر در جوانــب 

مختلف اثر حفر شد. 
او در ادامــه از میــان یافته هــای فرهنگی به دســت 
آمــده در گمانه هــای ایجاد شــده در ایــن فصل از کاوش 
باستان شناسی از آثار معماری سنگی احتماال متعلق به 
جوامع کوچ نشــین، ســفال های دوره باکون، سفال های 
هــزاره اول پیــش از میــاد و دوره اشــکانی و ساســانی 
نام برد و گفت: »سفال های باکون در پایین ترین عمق 
گمانه شماره 10 به دست آمدند و بخش عمده بقایا به 

دوره ساسانی تعلق دارند.« 
بــا  باستان شناســی  هیــات  سرپرســت  پایــان  در 
بیان اینکــه در نهایــت مشــخص شــد کــه ایــن محوطه با 
مســاحت بیش از 4 هکتار در دوران پیش از تاریخی و 
تاریخی مسکون بوده است، اظهار کرد: »تعیین ضوابط 
عرصــه و حریــم اثر در مدیریت فضــای محیطی فرهنگی 
اثر و مشخص کردن محدوده آن در طرح هادی روستای 
خلیل آباد به حل مشــکات مردم روســتا و حفظ منافع 
میراث فرهنگــی منطقــه، مهمترین دســتاورد این برنامه 

باستان شناسی است.«

اخبـــــــــــــــــار

بــا مشــارکت بنیــاد برکت ســتاد اجرایی 
فرمان امام و بسیجیان ۴ هزار و ۵۰۰ شغل 

در سراسر کشور ایجاد می شود.
تفاهم نامــه همــکاری میــان بنیــاد برکت 
ســتاد اجرایــی فرمــان امــام و صنــدوق ذخیره 
بســیجیان به منظــور همــکاری در زمینه ایجاد 
اشــتغال برای بســیجیان سراســر کشور میان 
محمــد ترکمانــه و احمــد اســفندیاری مدیــران 

عامل این دو نهاد به امضا رسید.
محمــد ترکمانــه، مدیرعامــل بنیاد برکت 
اظهــار کــرد: بــر اســاس تفاهم نامــه منعقــده 
میان بنیاد برکت و صندوق ذخیره بسیجیان، 
تــا پایــان ســال 1401 بیــش از یک هــزار و ۵00 
طرح اشــتغال زایی برای بســیجیان در مناطق 
هــدف راه اندازی می شــود که ایجــاد 4 هزار و 
۵00 فرصت شــغلی مســتقیم و غیر مستقیم 

را به دنبال خواهد داشت.
او افــزود: حجــم ســرمایه گذاری در ایــن 
تفاهم نامــه 1000 میلیــارد ریــال اســت کــه از 
ســوی بنیاد برکت، صندوق ذخیره بســیجیان 

و شبکه بانکی کشور تامین خواهد شد.
بســیجیان  کــرد:  خاطرنشــان  ترکمانــه 
بــه  برکــت  بنیــاد  هــدف  مناطــق  در  مســتقر 
عنوان مشــموالن این تفاهم نامه همکاری، از 
تسهیات اشتغال زایی بهره مند خواهند شد.

مدیرعامــل بنیــاد برکــت دربــاره تعهدات 
ایــن بنیــاد توضیــح داد: بنیــاد برکــت عــاوه 
ســرمایه گذاری  از  بخشــی  مالــی  تامیــن  بــر 
پیش بینی شــده در این تفاهم نامه همکاری، 
از ســوی شــبکه تســهیل گران خــود اقــدام بــه 
شناســایی متقاضیان، اهلیت سنجی، ایجاد و 

استقرار مشاغل خواهد کرد.
او تاییــد کــرد: مجریــان و تســهیل گران 
بنیاد برکت تا پایدارســازی و به ثبات رســیدن 
بســیجیان  کنــار  در  ایجادشــده،  مشــاغل 
پشــتیبانی  آن هــا  از  و  می ماننــد  کارآفریــن 

می کنند.

ترکمانه با تاکید بر این که اشــتغال یکی 
از دغدغه های اصلی کشور است تصریح کرد: 
امضــای این تفاهم نامه و اســتفاده از ظرفیت 
باالی بسیجیان می تواند برکات زیادی را برای 

کشور داشته باشد.
بــه  اشــاره  بــا  برکــت  بنیــاد  مدیرعامــل 
فعالیت هــای گســترده بنیــاد برکــت در حــوزه 
توانمند سازی و اشتغال آفرینی اظهار داشت: 
بنیــاد برکــت تــا پایــان ســال جــاری اقــدام بــه 
بــا  اجتماع محــور  طــرح  هــزار   80 راه انــدازی 

ظرفیت اشتغال 240 هزار نفر می کند.
اوادامــه داد: بنیــاد بــرای ســال 1401 نیز 
بهره بــرداری از 100 هزار طرح اشــتغال زایی را 

در دستور کار دارد که باعث ایجاد 300 هزار 
شغل خواهد شد.

مدیرعامل صندوق ذخیره بســیجیان نیز 
در ایــن مراســم با تقدیــر از فعالیت های بنیاد 
برکــت به ویــژه در حــوزه اشــتغال زایی گفــت: 
و  بســیجیان  ذخیــره  صنــدوق  همکاری هــای 
بنیــاد در اســتان های فــارس و ایــام در زمینه 
توانمندســازی و کارآفرینی در مناطق محروم 

و روستایی کشور موفق بوده است.
احمــد اســفندیاری ادامــه داد: صنــدوق 
ذخیره بســیجیان از دو ســال گذشــته تصمیم 
بــه ورود و فعالیــت در حــوزه اشــتغال زایی و 
توانمندســازی گرفتــه و از همــان ابتــدا بنیــاد 

برکت را به عنوان یکی از همکاران و شــرکای 
خود در نظر گرفته است.

بســیجیان  از  بســیاری  کــرد:  تاکیــد  او 
روســتایی  و  مناطــق محــروم  در  به خصــوص 
کشــور فاقد شــغل هســتند و صندوق ذخیره 
بســیجیان بــه عنــوان یــک موسســه اقتصادی 
و حمایتــی بــا همــکاری بنیــاد برکــت درصــدد 

اشتغال آفرینی برای آن هاست.
بســیجیان  ذخیــره  صنــدوق  مدیرعامــل 
اظهــار امیــدواری کــرد کــه امضــای تفاهم نامه 
بســیجیان  ذخیــره  صنــدوق  میــان  همــکاری 
طرح هــای  اجــرای  ســرآغاز  برکــت  بنیــاد  و 

بزرگ تری در مناطق محروم کشور باشد.

گفــت  شــرکت  نــورد  مهندســی  مدیــر 
کــه ذوب آهــن به عنــوان یکــی از معتبرتریــن 
شــرکت های تولیدکننده مقاطع ساختمانی و 

صنعتی دغدغه ایمنی را دارد.
از  گفــت:  یوســف زاده  محمدامیــن 
و  مهندســی  نظــام  مثــل  نظارتــی  نهادهــای 
سازمان استاندارد خواستاریم که نظارت های 
خــود را افزایــش دهنــد و ســختگیری و جرایم 
ســنگین تری را برای افزایش ضریب ایمنی در 
ســاخت ســازه های ســاختمانی اعمال کنند تا 
مصرف کننده عاوه بر رســیدن به ایمنی کافی 
در ســازه مورد نظر با خیال راحت محصوالت 
ســاختمانی را خریــداری و مصــرف کنــد. نباید 
اجازه داد که از کم اطاعی بخشــی از جامعه 
ســوء اســتفاده شود و تولیدات بی کیفیت به 

آن ها عرضه شود و مواخذه نشوند.
او بــا توجــه به افزایش مقاومت و ایمنی 
ســازه های فلــزی در دیگــر کشــورها از جملــه 
ژاپــن افــزود: همیــن مســئله باعــث شــد در 

زلزله هــای بــاالی 6 و 7 ریشــتر در مقایســه 
بــا ســازه های بتنــی )کــه در ایران بســیار رایج 
اســت( شاهد کاهش تخریب ها شویم؛ هنوز 
در ایــران برخــی از تولیدکننــدگان بــی نــام و 
نشــان خصوصی مرتکب تقلب هایی در تولید 
میلگردهــا می شــوند و گاهــی میلگرد 14 را به 
اســم 16 به فروش می رســانند که این امر در 
بحران هایــی مثــل زلزلــه، تلفــات و فوتی ها را 

افزایش می دهد.
مدیــر مهندســی نــورد شــرکت بــا بیــان 
و  بزرگتریــن  از  اصفهــان  ذوب آهــن  اینکــه 
قدیمی ترین تولیدکنندگان مقاطع ساختمانی 
از جمله میلگرد و تیرآهن اســت، اضافه کرد: 
بین 20 تا 2۵ درصد میلگرد کشور هم اکنون 

از سوی ذوب آهن تولید می شود. 
یوسف زاده با بیان اینکه در مقاطعی نیز 
واردات میلگــرد را شــاهد بودیم که از واردات 
کــم و بــه تولید داخل افزوده شــد، ادامه داد: 
تیرآهن و میلگردهای تولیدی در ذوب آهن از 

مقاومت باالیی برخوردار هستند.
محصــول  یــک  کیفیــت  کــرد:  بیــان  او 
فــوالدی در درجــه اول تابــع کیفیــت و روش 
تولید آن اســت، در ذوب آهن، محصوالت از 
ســنگ معــدن تولیــد می شــود کــه از باالترین 
ســطح کیفی برخوردار اســت و در درجه دوم 
به مشخصات فنی و مکانیکی در مرحله نورد 
بــرده می شــود کــه ذوب آهن اصفهــان در آن 

نیز سرآمد است.
مدیــر مهندســی نورد شــرکت ادامه داد: 
جملــه  از  متعــددی  کارخانه هــای  ایــران  در 
ذوب آهــن اصفهــان میلگــرد تولیــد می کنند و 
ســاخت سازه ها با تمرکز روی سازه های بتنی 
اســت که در مقایســه با ســازه فوالدی برپایه 
انــواع تیرآهــن از مقاومــت خمشــی کمتــری 
برخــوردار اســت و ســازه های تیرآهنــی زاویــه 
خمش بیشتری را تحمل می کنند اما این امر 
هنوز در ایران به عنوان یک کشــور زلزله خیز 

به خوبی جا نیفتاده است.

میلگردهــای  داد:  ادامــه  یوســف زاده 
ســاختمانی بــه دو روش آلیــاژی کــه برپایــه 
بــا  یــا  منگنــز و میکــرو آلیاژهــا، و ترمکســی 

عملیات حرارتی تولید می شود.
اصفهــان  آهــن  ذوب  در  کــرد:  بیــان  او 
عمده میلگردهای آجدار ســاختمانی به روش 
آلیــاژی تولیــد می شــود و مــا از ابتــدا اقدام به 
تولیــد نیمــه آلیاژهــا کردیم که در مقایســه با 
روش ترمکســی خــواص مکانیکی یکنواخت تر 
و بهتــری را دارد بنابرایــن انتظــار اســتحکام 
بیشــتری از آن در مقابــل بــای طبیعی وجود 

دارد که همینطور هم است.
افــزود:  شــرکت  نــورد  مهندســی  مدیــر 
ذوب آهــن اصفهــان در عرصــه تولیــد میلگرد و 
تیرآهن، کنترل کیفی بسیار قوی دارد، در این 
عرصــه برند و شــاخص هســتیم و این شــرکت 
فعالیــت  دنیــا  فــوالدی  شــرکت های  همپــای 
می کند و مشتریان با اطمینان و امنیت باالیی 

محصوالت این شرکت را می خرند.

پــروژه شناســایی مخاطــرات و ارزیابــی 
 )HAZID( »ریســک به روش »شناسایی خطر
در چهــار منطقــه عملیاتــی تنــگ بیجار، نفت 
شــرکت  دهلــران  و  مالکــوه  ســرکان  شــهر، 
بهره برداری نفت و گاز غرب انجام می گیرد.

شــرکت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
بهره بــرداری نفــت و گاز غــرب، رئیــس واحــد 
شــرکت  محیط زیســت  و  بهداشــت  ایمنــی، 
تشــریح  در  غــرب،  گاز  و  نفــت  بهره بــرداری 

مراحــل انجام این پــروژه اظهار کرد: در پروژه 
مطالعاتــی  گروه هــای  تشــکیل  بــا  یادشــده 
در  ریســک  ارزیابــی  و  شناســایی مخاطــرات 
مذکــور،  گــروه  آمــوزش  و  عملیاتــی  مناطــق 
تمامــی مخاطــرات غیــر فرآینــدی تأسیســات، 
دالیــل وقــوع و پیامــد آن هــا و کفایت ســنجی 
قــرار  بررســی  مــورد  کنترلــی  سیســتم های 
رفــع  به منظــور  پیشــنهاد هایی  و  می گیــرد 

نواقص ارائه می شود.

بــر  تاکیــد  بــا  ادامــه  در  فتاحــی  نــادر 
اقدامــات اجرایــی ایــن مهــم بــا راهبــری اداره 
HSE افــزود: ایــن شــرکت با همکاری شــرکت 

مشــاور مهندسی ایمنی، بر اساس استاندارد 
بین المللــی ISO 17776 و راهنمــای مدیریــت 
ریســک شــرکت ملی نفت ایران به انجام این 
امــر می پــردازد. او هدف از اجرای این مطالعه 
را پیشــگیری از وقوع حوادث و کاهش اثرات 
آن، بهبود مدیریت تغییر واحدهای عملیاتی، 

شناســایی زودهنــگام خطــرات مهــم و انجــام 
اقدامات اصاحی عنوان می کند.

بر اســاس این گــزارش، HAZID مخفف 
معنــی  بــه   Hazard Identificationعبــارت
شناســایی خطر اســت و مطالعات بر این پایه 
به عنــوان یکــی از روش هــای مؤثــر و جامــع، 
جهت شناســایی مخاطرات محیطی و عمومی 
تأسیسات فرآیندی و ارزیابی ریسک ناشی از 

مخاطرات، کاربرد فراوانی دارد.

آغاز پروژه ارزیابی ریسک به روش مطالعات »شناسایی خطر« 
در مناطق عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب

ذوب آهن اصفهان، دغدغه ایمنی تولیدات مقاطع 
ساختمانی را دارد 

ایجاد ۴۵۰۰ شغل با مشارکت بنیاد برکت و 
بسیجیان کشور
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بازار نفت هم دست 
نفت فروشان است

راضیه حسینی

»بازار گوشت دست قصابان است« 
مدیرعامــل اتحادیــه مرکــزی دام ســبک: »هر کیلو 
بز ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان 
و دام مولــد زنــده ۸۰ تا 
بایــد  تومــان  هــزار   ۸۵
فــروش  بــه  بــازار  در 
ایــن  اکنــون  برســد.اما 
گوشــت ها کجاســت که 
کمتــر  را  آن  نمی تــوان 
از ۱۲۰ هــزار تومــان در 
خریــداری  تهــران  بــازار 
کرد. توزیع کننده یا همان قصابان بازار را می چرخانند و 

برای قیمت گوشت قرمز نرخ تعیین می کنند.«
طبــق تحقیقاتــی کــه مــا بــه عمــل آوردیــم متوجــه 
و  تعجــب  کمــال  در  شــدیم.  شــگفت انگیزی  موضــوع 
ناباوری فهمیدیم بازار میوه، دســت میوه فروشــان، بازار 
نان دســت نانواها، بازار ماهی، دســت ماهی فروشــان، 

خوار و بار دست بقال ها و...است.
در این تحقیق ما متوجه شدیم کالً دولت در مورد گرانی 
هیچ چیز مقصر نیســت و این اصناف هســتند که مدام 

چوب الی چرخ معیشت زهواردررفته ملت می گذارند.
 اصالً ما تا به حال داشتیم اشتباه می زدیم، غر را عرض 
می کنم. وقتی بازار گوشــت دســت قصاب هاست، دولت 
چــه کاری می توانــد انجــام دهــد، جــز درخواســت ارزان 
شدن، آن هم اگر قصاب های محترم صالح بدانند. یا مثالً 
وقتی بازار میوه دســت میوه فروش هاست، دولت چطور 
می خواهــد جلــوی صــادر نشــدن میوه های پر از ســم غیر 
اســتاندارد بــه خــارج را بگیرد؟ خود دولــت بیچاره هم تا 
همیــن چند وقت پیش فکــر می کرد همه میوه ها، خیلی 
ارگانیک و ســالم به دســت مردم می رسند. خودشان هم 
از همین فلفل دلمه ای های سمی برای خانواده می بردند، 

اما تازه فهمیدند اوضاع از چه قرار است.
غیــر  بازارهــای  ســراغ  نکرده ایــم  وقــت  هنــوز  مــا 
خوراکــی برویــم. ولــی به احتمال نود و نــه درصد، آن جا 
هــم همیــن اوضاع برقرار اســت. همین طــور در بازار ارز 
و دالر و طال. درســت اســت که شــعبه های نفت فروشی 
باشــید  مطمئــن  ولــی  شــده اند.  برچیــده  سال هاســت 
زیرزمینی در حال کار هستند. باال و پایین شدن قیمت 
نفت دســت همین نفت فروش هاســت کــه زمانی کار و 
کاســبی پررونقی داشــتند و برای یک پیت باید بیســت 
و چهــار ســاعت صــف می ماندیــم تا نوبت مان شــود. آن 
موقــع فکــر می کردیم نفت کم اســت و به خاطر شــرایط 
جنــگ، اوضاع ناجور اســت. نمی دانســتیم همه اش زیر 

سر نفت فروش هاست. 
هــم  واکســن  کمبــود  مشــکل  حتــی  نظرمــان  بــه 
می توانــد زیــر ســر تزریقاتــی محــل مــا باشــد. ببخشــید 
حواس مــان نبــود، ایــن مربــوط بــه دولــت قبــل اســت و 

مقصرش مستقیماً خود دولت ناکارآمد بود. 
خالصه این که خوشبختانه منشأ یکی دیگر از مشکالت 
مردم حل شد و الاقل فهمیدیم گرانی گوشت ربطی به 
مســئوالن ندارد. حاال می توانیم با خیال راحت گوشــت 
نخریم و خوشحال باشیم که مسئوالن مقصر نیستند.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

نبود شــفافیت در برخی معامالت از جمله 
مســکن، دســت دالالن را برای تغییــر نرخ ها باز 

گذاشته است.
هرچنــد زمســتان فصلی برای جــا به جایی، 
مستاجران نیست اما نرخ اجاره مسکن برای آن 

حائز اهمیت است. 
چنــدی پیــش  بانــک مرکــزی در جدیدتریــن 
متوســط  کــرد:  اعــالم  کــرده  ارائــه  کــه  گزارشــی 
قیمــت خریــد و فــروش یــک متــر مربــع زیربنــای 
واحد مســکونی معامله شــده در شهر تهران طی 
ایــن مــاه نســبت به ماه قبــل ۱.۲ درصــد افزایش 
و نســبت بــه ماه مشــابه ســال قبــل ۱۷.۷ درصد 
افزایــش را تجربه کــرده که همین افزایش یافتن 
نــرخ قیمت مســکن خــود باعث می شــود که نرخ 

اجاره هم متناسب با آن رشد پیدا کند.
برای بررسی این موضوع سراغ چند مشاور 
امــالک رفتیــم. نعمتــی  یکــی از مشــاوران امــالک 
کشوری در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، 

بــه  بــازار اجــاره نســبت  می گویــد: تالطمــات در 
تابســتان کاهش پیدا کرده اســت چرا که مالکان 
و  بازارهــا  نوســانات در  بــه  و حتــی مســتاجران 

نتیجه برجام نیز توجه می کنند.

 چرا نرخ تورم اجاره مسکن
در آذر منفی نشد

مشــاوران  از  دیگــر  یکــی  محیطــی،  البتــه  
امــالک کشــور در منطقــه جنوب تهــران بر خالف 
سایر مشاوران امالک معتقد است که بازار اجاره 
آرام شــده و همیــن آرامــش خــود باعــث دلگرمی 

تعدادی از متقاضیان شده است.
او می گوید: سرعت رشد نرخ اجاره مسکن 
در تهــران پــس از افزایــش تــا ۵۲ درصد، کاهش 
یافتــه و البتــه بــا اینکــه انتظار می رفت تــورم این 
بخــش در پاییــز و زمســتان منفی شــود، به دلیل 
کمبــود فایل هــای مرغــوب و جــا مانــدن از رشــد 

قیمــت مســکن، در برابــر کاهــش قیمــت مقــاوم 
شده است.

بررســی ها حکایــت از آن دارد کــه شــاخص 
قیمــت مســکن معاملــه شــده بــا افزایــش مواجه 
شــده اســت. بــر اســاس اطالعــات اخــذ شــده از 
سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور، 
متوســط قیمــت خریــد و فــروش یــک متــر مربــع 
زیربنــای واحــد مســکونی معاملــه شــده در شــهر 
تهران طی این ماه نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد 
افزایش و نســبت به ماه مشــابه ســال قبل ۱۷.۷ 

درصد افزایش را تجربه کرده است.

دالالن مسکن، نرخ دالر را بهانه 
گرانی می کنند

رئیــس  خســروی  قلــی  مصطفــی  را  ایــن 
اتحادیه مشاوران امالک کشور مطرح می کند.

او می گویــد:  بــه هیــچ عنــوان آمار هایــی که 

بانــک مرکــزی در رابطــه بــا افزایــش نــرخ اجاره و 
یــا نــرخ خرید و فروش مســکن را تایید نمی کنم، 
برخــی از ســوداگران و همچنین افــرادی که قصد 
دارند بازار اجاره را نابسامان کنند اعالم می کنند 
کــه همزمان بــا افزایش نرخ دالر و ارز نرخ اجاره 
و همچنیــن نــرخ مســکن هــم بــاال مــی رود کــه از 
همیــن تریبــون اعــالم می کنم که بــه هیچ عنوان 
اینکه نرخ دالر بر بازار اجاره و بازار مسکن تاثیر 

خواهد گذاشت را قبول ندارم.
بــه گفتــه خســروی،  نــرخ دالر چنــد هفتــه 
نیمــه  در  بنابرایــن  یافتــه  افزایــش  کــه  اســت 
دوم ســال کــه بــه طــور طبیعــی قیمت مســکن و 
همچنین خرید و فروش مســکن کاهش می یابد 
هیچ اثری در بازار مســکن نخواهد گذاشــت و به 
طور قطع هم قیمت ها هم تغییری نخواهد کرد.
طبــق آمارهــای اتحادیــه مشــاوران امــالک؛ 
بررســی های کــف بازار نشــان می دهــد که قیمت 
مسکن باثبات شده و بازار مسکن هم به آرامش 

رسیده است.

طرح اجاره داری حرفه ای در 
آینده نزدیک اجرایی خواهد شد

و  مســکن  معــاون  محمــودزاده،  محمــود 
تاییــد  بــا  هــم  راه وشهرســازی  وزیــر  ســاختمان 
صحبت هــای رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــالک، 
می گویــد: بازار اجاره برخــالف آمار هایی که بانک 
مرکــزی ارائــه می دهــد دچــار افزایش نشــده و به 
طــور طبیعــی در نیمــه دوم ســال هــم بــه دلیــل 
کمبود عرضه مســکن از ســوی مالکان با خرید و 

فروش کمتر عرضه می شود.
به گفته محمودزاده؛ دولت تاکنون اقدامات 
بســیار زیادی برای رونق بازار مســکن و همچنین 
بازار اجاره انجام داده و با اجرای طرح اجاره داری 
حرفــه ای و همچنیــن طــرح جهــش تولید مســکن 
کــه خــود باعــث افزایــش تولیــد مســکن خواهــد 
 شــد بــه طور قطــع در بخش اجاره هــم تاثیرگذار

خواهد بود.
مســئوالن  صحبت هــای  خــالف  بــر  البتــه 
بســیاری از مســتاجران اعــالم می کننــد کــه پیش 
از مصوبــه دولــت بر روی نــرخ کمتر از ۲۵ درصد 
بــا صاحبخانــه خــود توافــق کــرده بودیــم، امــا بــا 
دســتورالعمل دولــت، مالک میــزان نرخ اجاره بها 

را تا ۴۰ درصد تعیین کرد.
در ابتدای امسال نرخ رشد ساالنه اجاره در 
تهــران ۳۲ درصــد بــود که در مهــر به ۴۸ درصد و 
آبان به ۵۱.۶ درصد رسید که نشان می دهد بازار 

اجاره روند رو به رشدی را تجربه کرده است. 
از  بســیاری  کــه  آمار هــای  و  بررســی  طبــق 
مشــاوران امــالک ارائــه می دهنــد در حــال حاضر 
مالــکان در بســیاری از مناطــق از جملــه شــمال 
شــرق تهــران و همچنیــن مناطــق غرب کشــور به 
دلیل آنکه دارای متراژ های بزرگی است متقاضی 
ندارد و از ســوی دیگر هم بســیاری از مستاجران 
مالــکان در شــرایط  از  بســیاری  اعــالم می کننــد 
کنونی به دلیل آنکه فایل مناســبی در امالکی ها 
نیســت قیمت واحد خود را چندین برابر افزایش 
می دهنــد واین درحالی اســت کــه این واحد هیچ 

نقشه مناسبی ندارد.
نشــان  اجــاره  بــازار  فعلــی  وضــع  بررســی 
را  کنونــی  فایل هــای  از  بســیاری  کــه  می دهــد 
در  واقــع  نقــص  دارای  متــراژ  بــزرگ  واحد هــای 
نیمــه شــمال غــرب تهــران تشــکیل می دهــد. در 
حــال حاضــر پایــه نرخ رهن بســیاری از واحد های 
مســکونی به بیش از ۳۰۰ میلیون تومان رســیده 
و حتی در مناطق شــمالی کشــور هم به بیش از 

یک تا دو میلیارد تومان رسیده است.

ارائــه  غــذا و دارو ضمــن  رئیــس ســازمان 
بــر  پایــش  توضیحاتــی دربــاره نحــوه نظــارت و 
محصوالت کشــاورزی صادراتــی و تولید داخلی، 
گفــت کــه از نظــر ســالمت ایــن محصــوالت در 

کشور جای هیچ نگرانی وجود ندارد.
دکتــر بهــرام دارایــی در گفت وگــو با ایســنا، 
دارو  و  غــذا  ســازمان  نظــارت  نحــوه  دربــاره 
گفــت:  صادراتــی،  کشــاورزی  محصــوالت  بــر 
ســازمان غــذا و دارو بــه وزارت جهــاد کشــاورزی 
و صادرکننــدگان کمــک می کنــد. هــر زمــان کــه از 

مــا درخواســت داشــته باشــند و مقصــدی را برای 
صــادرات مشــخص کننــد، حتمــا ایــن نظــارت و 

پایش برای محصوالت شان اتفاق می افتد.
کشــاورزی  محصــوالت  مــا  افــزود:  وی 
صادراتــی را پایــش می کنیــم و این نظــارت اتفاق 
می افتد. به صادرکنندگان و کشاورزان هم اعالم 
کردیــم که هرکــس بخواهد صــادرات محصوالت 
کشاورزی را انجام دهد، مراکز و آزمایشگاه هایی 
را چــه در ســطح دانشــگاه های علــوم پزشــکی  و 
چــه آزمایشــگاه های همــکار معرفــی کردیــم کــه 

صــادرات   بــرای  صادرکننــدگان  بــه  مراکــز  ایــن 
کمــک  مختلــف،  مقاصــد  بــه  محصوالت شــان 
می کننــد. بــه طــوری کــه نمونه بــرداری و صــدور 
می تواننــد  و  می شــود  انجــام  ســالمت  گواهــی 

صادرات شان را انجام دهند.
برخــی  برگشــت  چرایــی  دربــاره  دارایــی 
محصــوالت کشــاورزی صادراتــی، گفــت: بــه هــر 
حــال مــا کمــک می کنیــم. بایــد توجــه کــرد کــه به 
عنوان مثال تغییراتی در مقررات واردات روســیه 
بــرای محصــوالت غذایــی اتفــاق افتــاده اســت که 

ایــن تغییرات بایــد با صادرکننــدگان ما هماهنگ 
دوســتان  افتــاد.  دیــر  اتفــاق  ایــن  امــا  می شــد 
ســعی می کننــد که بــرای آینده مطابق بــا قوانین 
کشــورهای مقصــد پیــش روند و ما هــم به آن ها 

کمک می کنیم.
رئیــس ســازمان غــذا و دارو دربــاره نگرانــی 
از ســالمت محصــوالت کشــاورزی تولیــد داخلی، 
گفــت: محصــوالت کشــاورزی کــه در کشــور مــا 
پایــش  می شــود،  مــورد  مصــرف  و  دارد  وجــود 
قــرار می گیرنــد. بایــد توجــه کــرد که هر کشــوری 

محصــوالت  در  را  خــودش  خــاص  اســتاندارد 
کشــاورزی دارد و این به آن معنا نیســت که مثال 
کشور روسیه استاندارد باالتری از کشور ما دارد. 
بلکــه ما تفاوت هایی از نظــر مصرف فرآورده ها و 
ســبد غذایــی و باقی مانــده ســموم و... داریــم. از 
نظر اســتانداردها کشور ما با کشورهای اروپایی، 
کشــورهای اروپایی با کشــورهای شرق آسیا و ... 
تفاوت هایــی دارند. در مجموع باید توجه کرد که 
از نظــر ســالمت ایــن محصــوالت در کشــور جــای 

هیچ نگرانی وجود ندارد.

کشــوری  علمــی  کمیتــه  دبیــر  گفتــه  بــه 
روزگذشــته،  علمــی  کمیتــه  جلســه  در  کرونــا، 
واکسیناســیون افــراد ۵ تــا ۱۱ ســال هــم مــورد 

موافقت اعضای کمیته علمی قرار گرفت.
علمــی  کمیتــه  دبیــر  جماعتــی،  حمیدرضــا 
کشــوری کرونــا در حاشــیه جلســه ایــن کمیته در 
جمــع خبرنــگاران گفــت: بــا توجه به بررســی های 
صــورت گرفتــه، تقریبــا  ۱۵۰ مــورد امیکــرون در 
امــا  اســت  شــده  شناســایی  کشــور  اســتان های 
خوشــبختانه به دلیل اینکه واکسیناســیون ما که 
نسبت به دیگر کشورها به زمان حاضر نزدیک تر 
بوده است، سطح ایمنی جامعه باالست و اینکه 

امیکــرون بخواهــد همه جامعه را فــرا بگیرد فعال 
مشــاهده نشــده اســت و ســونامی امیکــرون در 
برخی کشورها را به دلیل واکسیناسیون گسترده 

که در زمان اخیر صورت گرفته، نداشتیم.
او افــزود: طبــق مشــاهدات اکثــر مبتالیــان 
امیکرون بیماری مختصر داشتند و بیماری شدید 
بــا درگیــری ریــوی وجــود نداشــته اســت بنابراین 
شــاید ضــرورت انجــام تســت ها در ســطح وســیع 
باتوجــه به خفیــف بودن اکثر موارد اومیکرون در 

کشور ما وجود داشته باشد.
جماعتــی گفت: مــا واکسیناســیون را انجام 
داده ایــم و تشــویق می کنیــم کــه مردم دوز ســوم 

را تزریــق کننــد زیرا باتوجــه به اینکه دو دوز برای 
امیکــرون ایمنــی کافــی را بــه وجــود نمــی آورد بــه 
همیــن دلیــل توصیــه می کنیــم مــردم حتمــا دوز 
سوم را بزنند. افراد زیر ۱۲ تا ۱۸ سال هم توصیه 
می کنیم واکسیناسیونشان را حتما انجام دهند. 
مــردم ســاده انگاری نکننــد کــه امیکــرون باعــث 

بستری و مرگ و میر نمی شود.
او افزود: فکر می کنم درمورد محدودیت های 
اجتماعــی هم باید تصمیم گیری شــود که حداقل 
بتوانیم از پیک جدیدی از امیکرون در کشــورمان 

در آینده جلوگیری کنیم.
جماعتــی گفــت: در جلســه کمیتــه علمــی 

روزگذشته، واکسیناسیون افراد ۵ تا ۱۱ سال هم 
مــورد موافقــت اعضای کمیته علمی قــرار گرفت. 
باتوجه به اینکه سازمان غذا و دارو کمیته علمی 
قوی دارد. هر واکسنی که به وسیله سازمان غذا 
و دارو مورد تایید قرار بگیرد، از نظر کمیته علمی 

هم مورد تایید است.
او افزود: ســازمان غذا و دارو معموال زمانی 
مجــوز می دهــد کــه اطالعــات کافــی در آن رده 
ســنی،  کارایی واکســن و وجود نداشــتن عوارض 
جدی آن وجود داشــته باشــد. براساس مطالعات 
انجــام شــده در دنیــا و اطالعــات موجود واکســن 
سینوفارم و پاستوکووک برای گروه ۵ تا ۱۲ سال 

مورد تایید است.
جماعتــی گفــت: در برخــی مطالعات نشــان 
داده شده است که سنین ۵ تا ۱۲ دوز باالتر هم 
می تواننــد بزننــد اما معمــوال میــزان دوز دریافتی 

این گروه سنی از دوز بالغان کمتر است.
او افــزود: از روز اولــی کــه امیکــرون در دنیا 
مشــخص شــد، به وســیله انستیتو پاســتور کیت 
تشــخیصی امیکــرون ســاخته شــده و در اختیــار 
دانشــگاه های علوم پزشــکی سراســر کشــور قرار 
داده شــده اســت. نخســت تســت کرونــا گرفتــه 
می شــود و بعد از آن بررســی می شــود که ســویه 

کرونا چیست.

رئیــس کمیته آموزش و پرورش کمیســیون 
آمــوزش، تحقیقــات و فنــاوری مجلس، با اشــاره 
بــه بنــد )ی( تبصره 9 الیحــه بودجه ۱40۱، گفت: 
قــرار نیســت کــه ســنوات بازنشســتگی معلمــان 

افزایش یابد.
مهــدی اســماعیلی در گفت وگویــی، در مورد 
بنــد )ی( تبصــره ۹ الیحــه بودجــه ۱۴۰۱ مبنــی بــر 
اســت  مجــاز  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  اینکــه 
تحصیلــی  مــدرک  دارای  معلمــان  بازنشســتگی 
کارشناســی و باالتــر را تــا ســن ۶۵ ســالگی و در 
صورت رضایت معلمان به تعویق بیاندازد، گفت: 
بنــده بــا کلیــت ایــن موضــوع مخالف هســتم چرا 

کــه هــر چند برخــی معلمان از انــرژی باالیی برای 
تدریــس برخــوردار هســتند امــا معلمــی از جملــه 
مشــاغل پرمشــقت و ســخت اســت بنابرایــن اگــر 
مــدت ارائــه خدمــات معلمــان را افزایــش دهیــم، 

بازدهی کار آن ها کاهش پیدا خواهد کرد. 
شــورای  مجلــس  در  میانــه  مــردم  نماینــده 
اسالمی، ادامه داد: البته اگر معلم مختار باشد و 
بر اساس ارزشیابی این مهم برای وی لحاظ شود 
و میزان توانایی معلم برای ادامه فعالیت تا ســن 
۶۵ ســالگی تایید شــود، تحقق این امر برای مدت 
محــدود ایــرادی نــدارد امــا اینکه به صــورت قانون 

تصویب شود، قابل قبول نیست. 

وی تصریــح کــرد: هم اکنــون تعــداد زیادی از 
نیروهــای جــوان تحصیلکــرده کــه مطابــق بــا علم 
روز مهارت کســب کرده اند، مشــتاق هستند وارد 
چرخــه فعالیــت آموزش و پرورش شــوند بنابراین 
در این شــرایط ادامه فعالیت معلمان بازنشســته 
مانعی در مسیر جذب معلمان جوان خواهد بود. 
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید 
کرد: این تبصره از این نظر در الیحه بودجه آمده 
است که تداوم فعالیت و سنوات خدمت معلمان 
بعد از اتمام ۳۰ ســال فعالیتشان مستلزم تامین 
بودجــه اســت، ضمــن اینکه می تواند بــه این معنا 
باشد ممکن است این معلمان از دولت مجوزهای 

کــه  تــا زمانــی  فعالیــت مقطعــی دریافــت کننــد 
کســری معلم جبران شــود و چند سال از ظرفیت 
آن ها اســتفاده کنیم تا تراز نیروی انســانی برهم 
نخورد، اما به این معنا نیست که این قانون برای 

سال های آتی نیز قابل اجرا باشد. 
رئیــس کمیته آمــوزش و پرورش کمیســیون 
فنــاوری مجلــس شــورای  و  تحقیقــات  آمــوزش، 
اســالمی، یــادآور شــد: ایــن تبصره مشــکل برخی 
مناطــق کــه بــا کســری معلــم مواجه هســتند را با 
حــل  بازنشســته  معلمــان  ظرفیــت  از  اســتفاده 
می کنــد امــا قرار نیســت قانونی تصویب شــود که 

سنوات خدمت آن ها را افزایش دهد.

 مشکالت واریز وام

۷ میلیون تومانی به حساب 
بازنشستگان رفع شد

وام هفت میلیون تومانی به حساب بازنشستگان 
کارگری واریز شد.

منابع خبری ایلنا از واریز وام هفت میلیون تومانی 
بازنشستگان کارگری خبر دادند. از قرار، با پیگیری های 
میلیــون  هفــت  وام هــای  بازنشســتگان،  عالــی  کانــون 
تومانی در حال واریز است و مشکل پرداخت تسهیالت 
برطــرف شــده اســت. اعضــای کانــون بازنشســتگان در 
رابطــه می گوینــد: خوشــبختانه موانــع تســهیالت  ایــن 
برطرف شده و واریز تسهیالت بازنشستگان کارگری در 

زمان های مقرر صورت خواهد گرفت.

»شاد« حربه جدید کالهبرداران
جرایــم  از  پیشــگیری  و  تشــخیص  مرکــز  رئیــس 
ســایبری پلیس فتا در خصوص انتشــار اپلیکیشن های 
موجــب  کــه  اجتماعــی  شــبکه های  در  شــاد  جعلــی 

کالهبرداری می شود، توضیحاتی ارائه کرد.
ســرهنگ علیمحمــد رجبــی در گفت وگــو بــا مهــر در 
خصوص کالهبرداری در پوشش به روزرسانی برنامه شاد 
گفت: اخیراً مجرمان ســایبری، برنامه های جعلی شــاد را 
در فضای مجازی انتشار داده اند و با تبلیغات گسترده در 
کانال ها و گروه های شبکه های اجتماعی، دانش آموزان را 

به نصب نرم افزار جعلی شاد تشویق می کنند.
وی افزود: برنامه  شاد با بیش از ۱۸ میلیون کاربر، 
بزرگتریــن برنامــه  تعاملــی کشــور اســت و از ایــن جهت 

یکی از بهترین مقاصد برای مجرمان سایبری است.
جرایــم  از  پیشــگیری  و  تشــخیص  مرکــز  رئیــس 
ســایبری پلیــس فتــا گفــت: در ایــن روش، کالهبــردار 
پیامکــی را بــا عنــوان به روزرســانی برنامه شــاد به کاربر 
ارســال می کنــد و هشــدار می دهــد کــه در صــورت عــدم 
وی  شــد.  خواهــد  مســدود  وی  به روزرســانی، حســاب 
ادامــه داد: در صــورت کلیــک کاربــر بــر لینــک مخــرب 
داخــل پیامــک، نســخه جعلــی برنامــه  شــاد بر دســتگاه 
قربانی نصب می شود و اعمال مخربی از جمله دریافت 
و ذخیــره پیامک هــا، دسترســی بــه مخاطبیــن قربانــی و 

مخفی سازی آیکون برنامه را انجام می دهد.

شرط افزایش سنوات 
بازنشستگی معلمان 

در بودجه ۱۴۰۱

موافقت کمیته علمی کشوری کرونا با واکسیناسیون گروه سنی ۵ تا ۱۲ سال

رئیس سازمان غذا و دارو: نگران سالمت محصوالت کشاورزی نباشید

بازی دالالن با نرخ اجاره مسکن


