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هوالرزاق

۳ راهکار ضد فساد در منطقه خاورمیانه به روایت 
صندوق بین المللی پول

صنــدوق بین المللــی پــول ســه راهــکار ضد فســاد 
را بــرای منطفــه خاورمیانــه پیشــنهاد کرده کــه می تواند 
باعــث اصــالح موسســات دولتی و اعتماد مــردم به آنها 

حتی در دوران پساکرونا باشد.
بــه گــزارش خبرگزاری فــارس، صنــدوق بین المللی 
پــول در گزارشــی با عنــوان »دولت ها و اصالحات مبارزه 
بــا فســاد« در خاورمیانــه و شــمال آفریقــا اعــالم کــرد 
بیمــاری کوویــد ۱۹ نقش بســیار مهم موسســات عمومی 
دولتــی را بیــش از بیــش از پیش برمال کــرد و  زمانی که 
مشــکالتی در جامعه ظاهر می شــود مســئولیت پذیری 

موسسات دولتی می تواند راهگشا باشد.
صنــدوق بین المللــی پــول بــا تاکیــد بــر اینکــه  الزم 
است مردم هم به این موسسات عمومی و خدماتی که 
ارائــه می دهند، اعتماد داشــته باشــند، تاکیــد کرد: »اگر 
چنین اعتمادی حاصل شود هر دالری که از سوی دولت 
هزینه می شــود کارایی الزم را خواهد داشــت و می تواند 

باعث نجات زندگی مردم شود.«
صندوق بین المللی پول با تاکید بر اینکه این رویه 
باید در در دوران پســاکرونا نیز وجود داشــته باشــد، در 
این گزارش نوشــت: »تحقیقات صندوق نشــان می دهد 
هر چه فساد را در جامعه کم کنیم، درآمدهای مالیاتی 
افزایــش خواهــد یافــت و بــه تبع آن تعلیــم و تربیت نیز 
رونــد بهتــری خواهــد داشــت و ســرمایه گذاری در بخش 
عمومــی کارآتــر مــی شــود. در ایــن میــان اصالحــات ضد 
فســادی کــه دولت ها انجــام می دهند بســیار قوی تر در 

بهبود اقتصادی در پسا کرونا ظاهر می شود.«
ایــن نهاد بین المللی در ادامه گزارش تصریح کرده 
اســت: »خبــر خــوب این اســت کــه پیشــرفتی در  زمینه 
شــفافیت و مبــارزه بــا فســاد در کشــورها حاصــل شــده 
اســت. بــه عنــوان مثــال، در کشــور تونــس دسترســی 
شــهروندان به بودجه های عمومی بســیار آســان تر شده 
اســت که می تواند وضع ســرمایه گذاری و هزینه ها را از 

نزدیــک ببینند و همچنین کشــور مصــر به صورت منظم 
گزارش هایــی را در بــاره نــوع برخوردهایــی کــه بــا فســاد 
می شــود، منتشــر می کند که اینها به شــفافیت و مبارزه 

با فساد بسیار موثر است.«
صندوق بین المللی پول با تاکید بر اینکه همچنان 
کار در این زمینه بسیار است، نوشته است: شهروندان 
و نیــز شــاغالن اقتصــادی بایــد نقــاط ضعــف دولت هــا 
و مقابلــه آنهــا بــا فســاد را بــه عنــوان یــک مســئله جدی  
ببیننــد و هــر کشــوری بایــد مســیر خود را در ایــن زمینه 

ادامه دهد.« 
بر اســاس تحقیقات صندوق بین المللی پول؛ ســه 
مسئله اصلی وجود دارد: نخست اینکه باید شفافیت و 
مســئولیت پذیری موسسات دولتی در منطقه خاورمیانه 
و شــمال آفریقــا افزایــش یابــد کــه می تــوان بــا افزایــش 
دسترســی ها بــه اطالعــات و عرضــه آزاد اطالعــات و نیــز 

اصالحات در مشاغل دولتی آن را  ایجاد کرد.
ـد قوانیــن و مقــررات را بیــش از  ـه بایـ دوم اینکـ
پیــش ســهل شــود. در ایــن زمینه دولت ها مــی توانند با 
مدرن ســازی کــد مالیاتــی و همچنین حذف خــط قرمزها 

باعث کاهش فساد شوند.
مســئله ســوم این اســت که قوانین ضد فساد باید 
بیــش از پیــش تقویــت شــود و مقــررات بایــد مقبولیــت 

بین المللی داشته باشد.
هــم  پــول  بین المللــی  دوق  ـ ـ ه صن ـ ـ ن زمی ن  ـ ـ ی ا در 
توصیه هــای دارد کــه کشــورها اگــر بــه آن عمــل کننــد، 
می توانــد مفیــد باشــد و بــه افزایــش ظرفیت موسســات 
دولتــی کمــک خواهــد کــرد امــا ایــن نکتــه را بایــد خاطــر 
نشــان کــرد کــه تنهــا بــا تعهــد دولت هــا، اتحادیه هــا، 
مشــاغل و ســازمان های دولتی و سازمان های مدنی این 
مســئله امکان پذیر اســت و اینها راهکارهایی اســت که 
کشــورهای منطقــه خاورمیانه و شــمال آفریقا می توانند 

حتی در دوران پسا کرونا آینده خود را رقم بزنند.

لیال ابوالفتحی
صنعــت خــودرو بــه عنــوان یــک صنعــت پیشــران در کشــور، 
سال هاســت که دچار چالش های قیمتی و کیفیتی اســت؛ به طوری 
کــه هم تولیدکننده )خودروســاز و قطعه ســاز(، هــم مصرف کننده و 
هم دســتگاه های اجرایی متعدد ذی ربط از وزارت صمت و ســازمان 
محیط زیســت تا شــورای رقابت و پلیس راهور،  از این وضع اظهار 
نارضایتــی می کننــد بــا این تفاوت که هر کــس توپ این نارضایتی را 

به زمین دیگری می فرستد.
ســهیل  ی ها،  ر  ا ک ـ ـ س ا پ ن  ـ ـ ی م ه ی  ا ت ـ ـ س را ر  د
معمارباشــی، مدیــرکل صنایــع خــودرو و نیرومحرکــه 
وزارت صمــت، دیــروز در گفت وگــو بــا خبرگــزاری 
ایرنــا گفــت: یکــی از پیش نیازها و الزام های توســعه 
صنعــت خــودرو، رفع مشــکل قیمت گذاری دســتوری 
اســت. اگــر قیمت گذاری هــا در صنعت خودروســازی 
بــه صــورت دســتوری باقــی بمانــد نــه تنهــا امــکان 
افزایــش تیراژ تولید خــودرو امکان پذیر نخواهد بود، 

بلکه همچون چند ســال گذشــته شــاهد عقب گرد در شمارگان تولید 
خودروها خواهیم بود.

زود:  امــروز شــاهدیم خودروســازان  ـ فـ ا ئول  ـ ام مسـ ـ ـن مقـ ـ ی ا
داخلــی بــه تولیــد خودروهایــی روی آورده انــد کــه قیمت هایشــان از 
کشــش پذیری الزم در بازار برخوردار نیســت و در ادامه فرایند تولید 

با چالش مواجه شد.
مدیــرکل صنایــع خودرو و نیرومحرکــه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت ادامه  داد: می توانستیم با ارائه قیمت های مناسب و نه 
قیمت هایــی که شــورای رقابــت ارائه می کند، مانع متوســط ۳۰ تا 
۴۰ میلیون تومان زیان دهی در تولید هر خودرو شویم، همچنین 
خودروســازان به ســمت سبدی از محصوالت می رفتند که زیان ده 

نبود.
او اضافه کرد: در صورتی که شرکت های خودروساز قیمت خوب 
بــرای محصوالت شــان می گرفتنــد و از تیــراژ مناســبی نیــز برخــوردار 
می شــدند امــکان کاهــش زیــان در ایــن صنعــت وجــود داشــت، امــا 
بــه اســم حمایــت از مصرف کننــده، قیمت گذاری هــای دســتوری زیان 
انباشته بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور 
را رقــم زد و معــادل همیــن رقم نیز به صورت قرعه کشــی در واگذاری 

خودروهای تولیدی بین دالالن توزیع شد.
معمارباشــی تصریح  کرد: با قیمت گذاری دســتوری، خودروساز 
و مصرف کننــده واقعــی خــودرو تنبیه شــدند و در عوض واســطه ها و 

دالالن در این میان از بیشترین سود برخوردار شدند.

ایــن اظهــارات در حالــی اســت کــه اردیبهشــت امســال در پــی 
دریافــت مجــوز افزایش قیمت خودروســازان از شــورای رقابت، عضو 
کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــورای اســالمی با واکنشــی تند 
به تصویب افزایش قیمت خودرو در شــورای رقابت، خواســته بود تا 

هزینه  خودروسازان را شفاف سازی کند.
بــه اینکــه  ا تاکیــد  ـ ـ ب ینی کیا  ـ یدجواد حسـ ـ ـالم سـ حجت االسـ
قیمت گــذاری بایــد متناســب بــا عرضــه و تقاضا باشــد و بایــد از طرف 
دولت نظارت کافی وجود داشته باشد تا خودروسازان 
گرانفروشــی نکننــد، گفتــه بــود: خودروســازان ادعــا 
می کنند که بیشتر قطعات مورد نیاز تولید بومی سازی 
شــده اســت؛ بنابرایــن تولیــد خــودرو بــه واردات کــه 
ارزبــری دارد، متکــی نیســت. از ســوی دیگــر، بهــای 
مواد اولیه داخلی نیز رشــدی نداشــته اســت؛ بنابراین 
افزایــش قیمــت توجیهــی نــدارد. به گفته ایــن نماینده 
مجلس، انحصار صنعت خودروســازی در کشــور دلیل 

نابسامانی بازار خودرو است.
حســینی کیا افزوده بود: شــرکتها محصوالت تولیدی خود را با 
قیمت هــای ســلیقه ای بــه بازار عرضه می کنند که بــا این رویه نه تنها 

کیفیت ارتقا نمی یابد بلکه قیمت ها نیز نزولی نخواهد شد..

 خودروی بی کیفیت داخلی 
هم قیمت فورد آمریکایی

عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی و نامزد انتخابات 
اخیــر ریاســت جمهوری، هم در یکی از اظهــار نظرهای انتخاباتی خود 
دربــاره خــودرو گفتــه بود: اکنــون خودروهایی را کــه تولید می کنیم و 
بســیاری از ایــن خودروها، کیفیت بســیار پایینی دارنــد، اما با قیمت 
یک فورد آمریکایی در بازار به فروش می رســانیم، که این رویه برای 
مردم قابل قبول نیست. معتقدم بازار و رقابت باید قیمت را تعیین 
کنــد و دولــت فقط نظــارت کند. اینکه دولت به دالیل تورمی، ســطح 
عمومــی قیمت هــا را بــاال نگه داشــته معلول مشــکالت ســاختاری در 

کشور است.
او یادآور شــد: قیمت خودرویی که به دســت مردم می رســد از 
نظــر کیفیــت یک پنجــم یــا یک دهم خودروهــای خارجی اســت ولی از 

لحاظ قیمت با آنها برابری می کند. 
نامزد ســیزدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری خاطرنشــان 
کرد: یک روز قرار بود از صنعت خودروسازی به عنوان صنعت نوزاد 
حمایت شــود، اما این صنعت نوزاد ۵۰ ســال اســت که بزرگ نشــده 
اســت و مــا همچنــان از ایــن صنعــت نــوزاد حمایــت می کنیــم، وام و 

امکانــات می دهیــم، زیــان آن را تقبــل می کنیــم و قیمت خاص به آن 
تحمیل می کنیم.

 رشد 14۰ درصدی
تولید غول های خودروسازی ایران

 بررسی آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی 
از تولید ۲۳۶ هزار و ۳۵۵ دســتگاه خودرو از ابتدای امســال تا پایان 
خرداد ۱۴۰۰ و رشد ۹.۵ درصدی آن در هم سنجی با پارسال است.

طبــق آمــار، ایران  خــودرو و ســایپا در فروردیــن در مجموع ۵۵.۱ 
هــزار دســتگاه خــودرو تولید شــده که ۲۲.۹ هزار دســتگاه بیشــتر از 
مدت مشــابه ســال قبل بوده و بیانگر رشــد ۱۴۰ درصدی تولید در دو 

خودروساز بزرگ داخلی است.
ســایپا در فروردیــن ۲۱.۳ هــزار دســتگاه خــودرو تولیــد کرده که 
نســبت به ۷.۳ هزار دســتگاه تولید شــده مدت مشــابه قبل با رشــد 

۱۹۳ درصدی روبه رو شده است. 
ایران  خــودرو هــم بــا تولیــد ۳۳.۸ هــزار دســتگاه بــا افزایــش 
۱۱۵درصــدی روبــه رو شــده اســت. در ایــن خودروســازی در مجمــوع 
۲۴.۷ هزار دســتگاه از محصوالت خانواده پژو تولید شــده که نسبت 

به مدت مشابه قبل، رشد ۱۲۲ درصدی را رقم زده است.
پــس از پــژو، بیشــترین میــزان رشــد تولیــد در خودروهای گروه 
ســمند اســت که با رشــد ۱۱۷درصدی از ۱۷۳۶ به ۳۷۷۴ دســتگاه در 
فروردین رسیده است. بیشترین میزان تولید متعلق به رانا است که 
۱۵۱۶ دستگاه تولید شده و رشد ۴۴۵ درصدی را تجربه کرده است. 
در مقابــل کمتریــن میزان افزایش تولید در این مدت مربوط به هایما 
است که ۳۰۹ دستگاه بیشتر از سال گذشته تولید شده و رشد ۷۳ 

درصدی را ثبت کرده است.
حال ســوال این اســت که اگر تولید خودرو با زیان ۴۰میلیونی 
بــرای هــر خــودرو مواجــه اســت رشــد ۱۴۰درصــدی ایــن دو انحصارگر 
خــودروی داخلــی چــه توجیــه اقتصــادی دارد و چــرا از ابتــدای ســال 
تاکنــون ایران خــودرو چهارمیــن دوره پیش فروش یکســاله محصوالت 
خــود را برگــزار کــرده اســت  و حتــی در تیر جاری دو بــار پیش فروش 
محصوالت خود را داشته است و به طور میانگین در هر دوره ۸هزار 

خودرو پیش فروش کرده است.
سایپا هم به عنوان دومین تولیدکننده خودرو در کشور، در هر 
دوره از پیش فروش های خود به طور متوسط ۱۸ هزار خودرو واگذار 
کرده است و اگر این آمار زیان ده بودن تولید خودرو صحت دارد چرا 
این دو تولیدکننده خودرو در کشور عالقه زیادی به تولید و برگزاری 

مراسم قرعه کشی فروش فوری و مدت دار خودرو دارند.

ترجمه: محمود نواب مطلق

گــروه خودروســازی اســتالنتیس کــه  دربرگیرنــده 14 برنــد 
معتبر خودرو از جمله پژو، ســیتروئن ، فیات ، اُپل  و کرایســلر 
اســت، در نظــر دارد تــا ســال 2۰2۵ مبلــغ ۳۰ میلیــارد یــورو در 
زمینــه تولیــد خودروهــای برقــی و نــرم افزارهــای مرتبــط بــا آن 

سرمایه گذاری کند.
این گروه خودروسازی که سال گذشته بنیاد 
نهاده شده است قصد دارد نقشی سازنده در گذر 
صنعــت خودروســازی از ســوخت های فســیلی بــه 
ســوخت های پــاک از جمله ســوخت الکتریکی ایفا 
کنــد و بدیــن ترتیــب پاســخگوی مطالبــات فــراوان 
افــکار عمومــی و دولت هــای در خصــوص معضالت 

ناشی از تغییرات اقلیمی باشد.
کارلــوس تــاوارس، مدیــر عامل اســتالنتیس، 

اهداف بسیار بلند پروازانه ای را برای خود معین کرده است: »تا 
ســال ۲۰۲۵ میــزان ۹۸ درصــد از مدل های خــودروی ما در اروپا و 
آمریکای شمالی برقی خواهند شد.  بنابراین پیش بینی می کنیم 
تا ســال ۲۰۳۰ میزان ۷۰ درصد از فروش ما در اروپا و ۴۰ درصد 

از آن در آمریکا  خودروهای برقی سبک باشند.« 
برند آلمانی اُپل وابســته به گروه خودروســازی اســتالنتیس 
پیش بینی کرده اســت تا ســال ۲۰۲۸، صد درصد تولیداتش برقی 
باشــد. در مجمــوع تمــام برندهــای معتبر خــودرو در جهان متعهد 

شده  اند که در مسیر برقی شدن قرار گیرند.
فولکس واگن: گروه آلمانی از این صنایع خودرو ســازی که 
اکنــون بــا موفقیــت کامــل در مســیر برقی کــردن خودروهای خود 
فعالیت می کند، در اواخر سال ۲۰۲۰ مدل آی دی ۳ خود را تولید 
کرده اســت که به راحتی به مصاف تســال می رود و با آن رقابت 
می کند تا بازار اروپا را تســخیر کند. این گروه خودروســازی تاریخ 
مشــخصی را بــرای پایــان بخشــیدن به تولید موتورهای باســوخت 
فســیلی معین نکرده اســت اما در نظر دارد تا ســال ۲۰۳۰ میزان 

۶۰ درصــد فــروش خــود در اروپا را بــه خودروهای برقی اختصاص 
دهــد. ایــن گــروه طــی پنــج ســال۴۶ میلیارد یــورو در برقــی کردن 

خودرو سرمایه گذاری می کند.
تولیدات نشــان  لوکس آئودی از این گروه  در ســال ۲۰۳۳ 
تــا ۱۰۰درصــد برقــی خواهــد شــد.  نشــان لوکــس دیگر ایــن گروه 
خودروســاز پورشــه نیــز بــه زودی در مســیر تولیــد 
باتری هــای بســیار قوی برای خودروهــای برقی قرار 

خواهد گرفت.
المبورگینــی غــول دیگری از ایــن گروه  نیز در 
نظــر دارد تــا ســال ۲۰۲۴ تمام تولیــدات مجموعهء 

خودروهای ورزشی خود را برقی کند.
ســازنده بوگاتــی، ابــر خــودروی ایــن گــروه که 
البتــه از حیــث پیشــتازی از ریماک، خــودروی برقی 
تولیــد کرواســی جامانــده اســت در نظــر دارد تا در 

میان مدت مدل برقی خود را تولید کند.
ولوو: درباره خودروهای چینی جیلی در این گروه پیش بینی 
می شود که تا سال ۲۰۳۰ تمام مدل های با سوخت فسیلی خود 
را و حتــی مدل هــای هیبریــدش را از کاتالوگ هایــش حــذف کنــد. 
بــرای برندهــای بنتلــی و فــورد در اروپــا نیــز همیــن تاریــخ در نظر 

گرفته شده است.
در  ولــوو  عامــل خودروســازی  مدیــر  ون،  ـ لسـ موئ کان سا آ
مصاحبــه ای بــا خبرگــزاری فرانســه اعالم کرد: »از ســال ۲۰۲۵ به 

بعد نیمی از تولیدات خودروی ما برقی خواهند بود.«
جگــوار لنــدروور: مجموعــهء هنــدی تاتــا از ایــن گــروه بــرای 
قــرار گرفتــن در مســیر برقــی شــدن در نظــر دارد تــا ســاالنه ۲/۸ 
میلیــارد یــورو معادل ۲/۵ میلیارد پوند ســرمایه گذاری کند. تولید 
خودروهــای ورزشــی جگــوار از ســال ۲۰۲۵، صــد در صــد برقــی 

خواهد بود.
رنــو: رنــو کــه در تولیــد خودروهــای برقــی با تولیــد برند زوئه 
پیشــتاز اســت، در نظر دارد در ســال ۲۰۲۵ با تولید بیش از ۶۵ 

درصد خودرو برقی بیشترین خدمت را به محیط زیست در اروپا 
بکند. این گروه تا ســال ۲۰۲۵  ده خودروی برقی جدید از جمله 

رنو ۵ که در فرانسه تولید می شود، به بازار عرضه می کند.
ب ام و: ایــن ســازنده خــودروی آلمانــی در نظر دارد، طی ده 
سال آینده ده میلیون خودروی صد درصد برقی بفروشد؛ این در 

حالی است که قبال این رقم را ۴ میلیون اعالم کرده بود.
مــدل آی ۳ از ایــن گــروه کــه پیشــتاز دیگــری در خودروهای 
برقــی اســت کمــی از رقیــب آمریکایی خود تســال جامانده اســت. 
برند مینی از این گروه ظرف ده سال آینده کامال با خودروهای با 

سوخت فسیلی خدا حافظی خواهد کرد.
جــی. ام: جنــرال موتــورز آمریکایی در نظر دارد تا ســال ۲۰۳۵ 
دیگر خودروی آلوده کننده هوا تولید نکند؛ اگرچه به وضوح متعهد 

نشده است که در سال ۲۰۳۵ فقط خودروی برقی تولید کند.
تویوتــا: ایــن پیشــتاز در تولیــد خودروهــای هیبریــدی کــه 
هرگــز بــه تولیــد خودروهــای برقی فکــر نمی کرد، اکنــون در نظر 
دارد تــا ســال ۲۰۲۵ هفــت مــدل صــد در صــد برقی تولیــد کند. 
قــدرت شــمارهء یــک صنعت خودرو در جهــان در نظر دارد تا آن 
زمــان ۱۰درصــد فــروش خــود در اروپــا را بــه خودروهــای برقی و 
هیدروژنــی در کنــار۷۰ درصــد خودروهــای هیبریــد و ۱۰ درصــد 
خــودروی هیبریــد قابــل شــارژ و ۱۰ درصــد خــودروی بنزینــی 

اختصاص دهد.
دیملــر )مرســدس بنــز(:  ایــن گروه خودروســاز در نظــر دارد 
بــه منظــور »شــتاب  در برقــی کــردن« فروش خودروهــای برقی و 
هیبریدی خود را  در ســال ۲۰۲۱  دو برابر کند و در ســال ۲۰۲۵ 
بــه میــزان ۲۵ درصــد فــروش خــودروی برقی و در ســال ۲۰۳۰ به 

میزان فروش ۵۰ درصد خودروی برقی دست یابد.
هیوندای-کیــا: هیونــدای در نظــر دارد تــا ســال ۲۰۲۵، ۲۳ 
مدل خودروی برقی به بازار عرضه و یک میلیون از آن توزیع کند. 
کیــا نیــز در نظــر دارد ۷ مدل برقی به بازار عرضه کند و ۲۰ درصد 

از فروش جهانی در این امر به خود اختصاص دهد.

ترجمه: سلیم حیدری

وزیــران دارایــی2۰ اقتصــاد بــزرگ جهــان روز شــنبه 
هشــدار دادنــد، انــواع جدیــد ویــروس کرونــا و دسترســی 
ضعیف به واکســن در کشــورهای در حال توســعه، بهبود 

اقتصاد جهانی را تهدید می کند.
گردهمایــی G۲۰ در شــهر ونیــز ایتالیا 
اولیــن نشســت حضــوری وزرا از زمــان آغاز 
همه گیــری کرونــا بــود. تصمیمــات مهم این 
نشســت دربــاره به کارگیری قوانین جدید با 
هدف جلوگیری از فرار مالیاتی شرکت های 

چندملیتی بود.
ایــن تصمیمــات راه را بــرای رهبــران 
G۲۰ آمــاده می کنــد تــا حداقل نــرخ مالیات 
شــرکت های بــزرگ چندملیتی را بــا نرخ ۱۵ 

درصد در اجالس رم در ماه اکتبر )مهر و آبان( نهایی کنند؛ 
اقدامــی کــه می  توانــد صدهــا میلیــارد دالر بــه خزانه هــای 
عمومــی کــه در بحــران کوویــد ۱۹ تحــت فشــار قــرار گرفتــه 

است، بازگرداند.
ایــن نشســت آمــده اســت کــه  ــی  ی ه نها ـ ـ در اعالمی
چشــم انداز اقتصــاد جهانــی از زمــان مذاکــرات G۲۰ در مــاه 
آوریل )اردیبهشــت( به لطف توزیع واکســن ها و بسته های 
پشــتیبانی اقتصــادی بهبود یافته اســت. اما شــکنندگی آن 
را در مقابــل گونه هــای جهش یافتــه مختلفــی ماننــد گونــه 
Delta کــه بــه ســرعت در حــال گســترش اســت، نیــز تأییــد 

کرده است.
در ادامه این متن تاکید شده است: »بهبود این وضع 
اقتصادی با دشــواری هایی در بین کشــورها مواجه اســت و 
همچنان در معرض خطر قرار دارد. به ویژه گسترش انواع 
جدید ویروس کووید ۱۹ و مراحل مختلف واکسیناسیون در 

کشورها می تواند در این بازگشت اختالل ایجاد نماید.«
در حالــی کــه کشــورهای G۲۰ وعده داده انــد، از همه 
ابزارهای سیاســت گذاری برای مبارزه با کووید ۱۹ اســتفاده 
کنند، ایتالیا به عنوان میزبان جلسه اعالم کرد که موافقت 
ضمنــی بــرای جلوگیــری از اعمــال محدودیت هــای جدید بر 

مردم وجود دارد.
وزیــر اقتصــاد ایتالیــا، دانیــل فرانکــو، کــه کشــورش 
ریاســت دوره ای G۲۰ را تــا دســامبر )آذرمــاه( بــر عهــده 
دارد، گفــت: »همــه مــا موافقیــم کــه باید از ایجــاد هرگونه 
محدودیــت در رفت وآمــد شــهروندان و شــیوه زندگی مردم 

خودداری کنیم.«
در این اطالعیه با وجود تأکید بر حمایت از »تقسیم 
عادالنه جهانی« واکسن ها، اقدامات مشخصی در این باره 
ارائه نشــده اســت. صرفا در این متن به پیشــنهاد استفاده 
از ۵۰ میلیــارد دالر بــرای واکســن جدیــد از ســوی صنــدوق 
بین المللی پول، بانک جهانی، ســازمان بهداشــت جهانی و 

سازمان تجارت جهانی اشاره شده است.
اختــالف در میــزان واکسیناســیون بیــن کشــورهای فقیــر 
یــاد اســت. مدیــرکل ســازمان  ان ز ـ ـ ان همچن ـ ـی جهـ و غنـ
بهداشــت جهانی، تــدروس آدانوم گبریــزوس، این واگرایی 
را »خشــونت اخالقــی« خوانــد و اعــالم کــرد کــه تالش های 
گسترده کشورها  برای مقابله با ویروس را تحت تاثیر قرار 

خواهد داد.
در حالی که برخی از ثروتمندترین کشورها اکنون به 
بیــش از دوســوم شهروندان شــان حداقــل یک دوز واکســن 
ـد، ایــن رقــم بــرای بســیاری از کشــورهای  تزریــق کرده انـ

آفریقایی کمتر از ۵ درصد است.
برانــدون الک، از گــروه غیرانتفاعی بهداشــت عمومی 
ـی G۲۰ را فریــاد زد و آن را »یــک  ـن وان، بی عملـ کمپیـ

وضعیت باخت-باخت برای همه« خواند.
او گفــت: »ایــن امــر نه تنها باعث افزایــش هزینه های 
زندگــی در کشــورهای فقیرتر می شــود، خطر ابتــال به انواع 

جدید را در کشورهای ثروتمند هم افزایش می دهد.«
بنــا بــر اعــالم مقام هــای ایتالیایــی، اعضــای G۲۰ بــه 
موضــوع ســهمیه واکســن بــرای کشــورهای فقیر بر اســاس 

نشست رم در ماه اکتبر )مهر( باز می گردند.
سازمان Jubilee USA Network اعالم کرد: »ما باید 
بــر روی رونــدی بــرای دسترســی همــه افراد 
کــره زمین به واکســن توافــق کنیم. اگر این 
کار را نکنیــم، صنــدوق بیــن المللــی پــول 
پیــش بینــی می کنــد کــه اقتصــاد جهانی نه 
تریلیون دالر ضرر خواهد کرد.« اشاره این 
ســازمان به پیش بینی صنــدوق بین المللی 
پول است که همکاری بین المللی در مورد 
واکســن کرونــا می توانــد بهبــود اقتصــادی 
جهــان را تســریع کنــد و تــا ســال ۲۰۲۵، نه 

تریلیون دالر به درآمد جهانی اضافه کند.

اخذ مالیات
بــه نوشــته رویتــرز، گزارش های از ابتال به ســویه های 
جدید ویروس  کرونا نشــان می دهد که ابتال در ۶۹ کشــور 
افزایش یافته اســت، از اواخر ژوئن )خردادماه( نرخ روزانه 

ابتال رو به باال است و اکنون به ۴۷۸ هزار رسیده است.
کریســتالینا جورجیوا، مدیر عامل صندوق بین المللی 
پــول می گویــد کــه جهان بــا »بهبود دومرحلــه ای اقتصاد که 
البتــه رو بــه وخامــت اســت« روبــه رو اســت کــه تــا حدودی 

ناشی از اختالف در دسترسی کشورها به واکسن است.
بزرگتریــن ابتــکار در این مذاکرات، توافق مهم در مورد نرخ 
مالیات جهانی شــرکت ها بود که به  هشــت ســال اختالف 

کشورها در این مورد پایان داد.
تعییــن کــف مالیــات بــه مقــدار ۱۵ درصــد بــه منظــور 
جلوگیری از اقدام شرکت های چند ملیتی برای پایین آوردن 
کاذب نــرخ مالیــات اســت. ایــن توافــق نحــوه مالیــات دادن 
شــرکت هایی ماننــد آمــازون و گــوگل( را تغییر مــی دهد، و 
مبنــای محاســبه مالیــات را از محــل اســتقرار دفتــر مرکــزی 
ایــن شــرکت ها، به محل فروش محصــوالت و خدمات قرار 

تغییر می دهد. 
جانــت یلــن، وزیــر خزانــه داری ایــاالت متحــده گفــت 
هــر كشــوری کــه مخالف این توافق اســت باید تــا ماه اكتبر 

)مهرماه( اعالم كند.
او بــا بیــان اینکــه ایــن توافــق شــامل ســازوکارهایی علیــه 
اســتفاده از بهشــت های فــرار مالیاتــی در هــر مکان اســت، 
اضافه کرد: »ما تالش می کنیم که این کار را انجام دهیم، 
امــا بایــد تأکیــد کنم که اجباری نیســت هر کشــوری در این 

توافق حضور داشته باشد.«
کمیســر اقتصــادی اتحادیــه اروپــا پائولــو جنتیلیونــی، بــه 
خبرنگاران گفت که هنوز بحث هایی در مورد سطح مالیات 

برای سود یک شرکت در سطح ملی وجود دارد. 
از دیگــر نــکات مهــم، وجــود درگیری در کنگــره ایاالت 
متحده بر ســر افزایش مالیات پیشــنهادی رئیس جمهوری، 
جو بایدن، برای شــرکت ها و ثروتمندان آمریکایی اســت که 
مشــکالتی را ایجــاد خواهد کــرد. همچنین برنامــه جداگانه 
اتحادیه اروپا برای دریافت مالیات دیجیتالی از شرکت های 

فناوری مشکل دیگر است.
ـتار  »ارائــه ســریع گزینه هــای  مقامــات G۲۰ خواسـ
عملــی« از صنــدوق بین المللی پول برای انتقال بخشــی از 
۶۵۰ میلیــارد دالر ذخایــر ارزی ایــن صنــدوق به کشــورهای 

فقیرتر شدند.
صنــدوق  دالری  میلیــارد   ۱۰۰ ــدف  ه ا  ـ ـ ه ن آ ه  ـ ـ چ ر گ ا
بین المللی پول برای کمک به کشورهای نیازمند را متوقف 
کردند، خواستار هم افزایی و کمک همه کشورهای قدرتمند 

برای رسیدن به »یک هدف بلند پروازانه« شدند.
منبع: رویترز

 هشدار گروه ۲۰ درباره تاثیر جهش های جدید کرونا

بر بهبود اقتصاد جهانی

در سایت روزنامه بخوانید:

تولید خودروهای برقی: مسابقه ای جهانی
غول خودروسازی استالنتیس به پایان نسل خودروهای سوخت فسیلی شتاب می بخشد

در سایت روزنامه بخوانید:

ادعایزیان40میلیونتومانیتولیدهرخودرو
درمسابقهفروشخودروسازانبزرگ

در سایت روزنامه بخوانید:
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اعالم جزئیات افزایش 
قیمت ۲۰ تا ۲۵درصدی 

مواد شوینده
و  بهداشــتی  شــوینده،  صنایــع  ن  ـ ـ م ج ن ا س  ـ ـ ی رئ
آرایشــی ایــران اظهــار کــرد کــه پــودر رختشــویی، مایــع 
ظرف شــویی، خمیردنــدان و مایــع لباسشــویی اقالمــی 
هســتند کــه افزایــش قیمــت آنهــا 2۵ درصــدی خواهد 
بــود. ایــن افزایــش قیمــت اعمــال شــده و تــا زمانی که 
قیمــت مــواد اولیــه دوبــاره تفــاوت فاحــش پیــدا نکنــد 

معتبر است.
بختیــار علم بیگــی در گفت وگــو بــا ایلنــا در مــورد 
افزایش قیمت مواد شــوینده اظهار کرد: افزایش قیمت 
در خردادمــاه صــورت نگرفت. در آن زمان شــایع بود که 
افزایــش قیمــت از ۲۵ تــا ۶۵ درصــد اعالم شــده بود که 
بــا آن موافقــت نکردیــم. اخیرا ۵ قلــم کاال به میزان ۲۵ 
درصــد و مابقــی شــوینده های آرایشــی و بهداشــتی ۲۰ 
درصد افزایش قیمت در سال جاری را تجربه می کنند.

وی افــزود: پــودر رختشــویی، مایــع ظرف شــویی، 
خمیردنــدان و مایــع لباسشــویی اقالمــی هســتند کــه 
افزایــش قیمــت آنها ۲۵ درصــدی خواهد بود و تغییرات 
قیمــت مابقــی ۲۰ درصــدی خواهــد بــود. ایــن افزایــش 
قیمــت اعمــال شــده و تــا زمانــی کــه قیمــت مــواد اولیه 

دوباره تفاوت فاحش پیدا نکند معتبر است.
رئیس انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی 
ایــران در پاســخ بــه درصد اعالمــی افزایــش قیمت مواد 
شــوینده در رســانه ها گفــت: افزایــش ۲۷ درصــدی در 
مــواد شــوینده رخ نــداده اســت. اگــر بیــش از میــزان 
اعالمی گرانتر فروخته شود، به سازمان حمایت معرفی 

می کنیم.
وی خاطرنشــان کــرد: طبیعتــا تقاضــا در ایــن مدت 
کمتــر شــده و مردم ســعی می کننــد خرید خــود را کمتر 
کنند اما میزان آن هنوز محاسبه نشده است. صادرات 
مــواد شــوینده هــم به منــوال قبلی به کشــورهای حوزه 
ـارس، ازبکســتان، ارمنســتان و غیــره انجــام  ـج فـ خلیـ

می شود.
واردات  خبــر  بــه  واکنــش  در  ــی  گ ی ب م  ل ع
خمیردندان های لوکس گفت: خمیردندان های میلیونی 
در بــازار موجــود نیســتند، اگر هم باشــند عجیب اســت 
کــه ارز بــه آنها تخصیــص داده شــود، بنابراین تقلبی یا 
قاچــاق اســت. کســانی که تولیــد غیرحرفــه ای دارند این 
موارد را شــایعه می کنند تا اگر ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان 

هم خواستند بفروشند آن را توجیه کنند.
وی ادامه داد: غیر ممکن است که یک خمیردندان 
قیمت هــای میلیونــی را داشــته باشــند. خمیردندان های 
بــا  د از افزایــش قیمــت  ـ ران بعـ ـ ـ ی ا ازار  ـ ـ ب ـی در  ـ ن ایرا
حــدود ۱۶۲۵۰ تومــان و ۱۸۸۳۰ تومــان و همچنیــن 
خمیردندان هــای خارجــی کــه در ایــران تولیــد می شــوند 
بــا قیمت هــای ۲۴۴۰۰ تومــان و ۲۵۹۰۰ تومــان فروخته 
می شــود یــک مــدل ذغالــی نیــز در بــازار موجــود بود که 

قیمت آن ۶۷۰۰۰ تومان بود و از آن استقبال نشد.

جزئیات نحوه رسیدگی به 
ارزش کاالی قاچاق ورودی و 

بررسی در دفتر ارزش
گمــرک ایــران جزئیــات نحــوه رســیدگی بــه ارزش 
کاالی قاچاق ورودی و بررســی در دفتر ارزش را اعالم 

کرد.
بــه گــزارش تســنیم،  ایمانی مدیــر کل دفتر ارزش 
در  صادره  های  بخشنامه  پیــرو  کــرد،  ــالم  ع ا رک  ـ ـ م گ
خصوص نحوه ارزشگذاری کاالها، با عنایت به وجود 
موارد نقص رسیدگی در برخی از پروندههای اختالفــی 
مظنون به قاچاق، ارسالی از گمرکات محل از حیث 
اعتراض به ارزش مورد محاسبه خواهشمند است 
دستور فرمایید به شرح زیر و بــا رعایــت سایر مقررات 

اقدام نمایند.
یا  ورودی  قاچاق  کاالی  ارزش  به  در رسیدگی 
صدور جهت تسریع در صحت بررسی و جلــوگیری از 
تطویل روند رسیدگی، براساس بند ح و بند خ ماده 
یــک قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و همچنین منابع 
قانون  در  مندرج  مرتبط  مواد  و مستندات موضوع 
امور گمرکی و آییــن نامــه اجرایی آن با احصاء نوع، 
مشخصات و ماهیت دقیق کاالها و همچنین اطالعات 

الزم جهت ارزش گذاری اقدام گردد.
در صورت دستور مرجع محترم قضایی مبنی بر 
ارجاع پرونده به این دفتر، مراتب به همراه مشخصات 
واحد  ارزش  ردیف،  هر  تفکیک  ه  ب ا  ه ال ا ک ل  م ا ک
ارزش کل استنباطی، محاسبه صحیح  استنباطی، 
ارزش ریالی و همچنین هر گونه مستند احتمالی قابل 
اتکا در این خصوص از قبیل فاکتور ، اسناد خرید و 
فروش ، کاتالوگ ، بروشور ، ... موجود در جوف کاال 
یا ارسال شده توسط سازمانهای کاشف و یا نظرات 
مندرج در نامه های وارده سازمانهای ذیربط با درج 
مصادیق مرتبط و بارگذاری تصاویر مربوطه و منابع و 

مستندات مورد رسیدگی، با این دفتر مکاتبه گردد.
در صورت دستور مرجع محترم قضایی مبنی 
بر طرح پرونده در کمیسیون رسیدگی به اختالفات 
گمرکی، محاســبه صحیح مبلــغ مورد اعتراض و حق 

رسیدگی کمیسیون ؛ مورد تاکید می باشد.
شماره  نامه  به  عنایت  ا  ب ت  س ا ر  ک ذ ن  ا ی ا ش
۵۴/۵۱۹/۱/۱۴۰۰/۳۰۷۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ مدیرکل 
طرح  امکان  ایران  گمرک  ی  ق و ق ح ر  ت ف د م  ر ت ح م
تجدیــد  در کمیسیون  قاچاق  پرونده های متشکلــه 
نظر وجود نداشته و در صورت ابرام مرجع محترم 
رسیدگیکننده جهت طرح پرونده در کمیسیون مزبور، 
مراتب از طریق دفتر حقوقی گمرک ایران قابل پیگیری 

خواهد بود.

اخبـــــــــــــــــار

 آذری جهرمی: 1۰۰ درصد شهروندان ایرانی 

به اینترنت متصل هستند
وزیــر ارتباطــات و فناوری اطالعات اعالم کرد که 
از نظــر جمعیتــی 98.۵ روســتاییان و 1۰۰ درصد 

شهروندان ایرانی به اینترنت متصل هستند.  
محمدجــواد آذری جهرمــی در توئیتــر افزود: 
ـر، عملکــرد ایــن دولــت در  »مقایســه دو تصویـ
اتصــال روســتاها را نمایــش جزئیــات اطالعــات 
 روســتا بــه روســتا هــم بــرای شــما در ســامانه

diiar.ir منتشــر کردیــم تــا ارزیابی دقیــق عملکرد 
میسر باشد.«

بــر اســاس اعالم ســازمان تنظیــم مقررات و 
ارتباطات رادیویی، تعداد روستاهای دارای ارتباط 
)هــر نــوع از ارتباط( در کشــور امــروز به ۵۲ هزار 
روســتا رســیده و تعداد اشــتراک های روستایی از 
۳ میلیون اشتراک گذشته است. ۴۴ هزار روستا 
و ۸۲ هــزار کیلومتــر جــاده اکنــون تحت پوشــش 
همــراه اول و ۱۸ هــزار روســتا و ۶۴ هزار کیلومتر 

جاده تحت پوشش ایرانسل هستند.  
شــاخص دیگــری کــه در ایــن بیــن توســط 

سازمان تنظیم مقررات مورد بررسی قرار گرفته، 
وضــع شــاخص مکالمــات موفق )ASR( اســت که 
اغلــب اپراتورهــا توانســته اند درصــد خوبــی را بــه 

خود اختصاص بدهند.  
ضریب نفوذ ارتباطات سیار در ایران اکنون 
از مرز ۹۲ درصد گذشــته و تعداد مشــترکین نیز 
۷۷میلیون اشــتراک را پشــت ســر گذاشته است. 
ضریب نفوذ همراه اول در اینترنت نسل سوم و 
چهارم در کشــور ۳۷ میلیون مشــترک و ایرانسل 
۳۵ میلیــون مشــترک اســت. رایتــل نیــز در ایــن 

میان سهم ۳ میلیونی دارد.
 اینترنــت تــا هفت ســال قبل تنهــا ۱۱ درصد 
روســتاهای کشــور را فــرا گرفتــه بود، اما توســعه 
ارتباطــات روســتایی امــروز آن را بــه بیــش از ۹۷ 
درصــد رســانده اســت. اکنــون اتصــال بــه شــبکه 
ملــی اطالعات در ۹۰ درصد روســتاهای باالی ۲۰ 
خانوار فراهم اســت تــا پایان دولت ۱۰۰درصد آن 

تکمیل خواهد شد.

محمد ارفع
ـاهدات میدانــی خبرنــگار عصــر  طبــق مشـ
اقتصــاد، شــرکت مخابــرات ایــران ایــن روزهــا با 
از به روزرســانی و یکپارچه ســازی  ری  ـ ـ بهره گی
بانــک  از  اســتفاده  ا  ـ ـ ب و  ی  ـ ـ ت ل دو ی  ها که  ب ـ شـ

اطالعــات ســازمان ثبــت و احــوال 
کشــور بــا هدف تشــخیص هویت 
مالــکان تلفن هــای ثابــت، خطــوط 
مشــترکان را قطــع می کنــد و از 
آن ها درخواســت می کند که برای 
وصــل مجــدد آن ورثــه یــا مالــکان 
جدیــد به این اداره در این اوضاع 
کرونایی به صــورت حضوری برای 

تعیین تکلیف مراجعه کنند.
در ایــن اوضــاع کرونایی این مشــترکان باید 
به صورت حضوری به ادارات مخابرات مراجعه و 

خط قطع شده خود را تعیین تکلیف کنند. 
عــالوه بــر ایــن باید گفــت که براســاس آیین 
نامــه تقاضــا و اشــتراک تلفــن ثابت که در ســایت 

وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در دســترس 
اســت و  در تاریــخ ۶ خــرداد ۱۳۸۵ بــه مخابــرات 
ابالغ شــده اســت، صالحیت قطع یــا تخلیه تلفن 
ثابت به منظور شناسایی مالک خط برای مخابرات 
پیش بینــی نشــده اســت، چــه رســد بــه اینکــه بــه 
ایــن شــرکت اجــازه داده شــود کــه 
براســاس ســلیقه نســبت بــه قطع 
و یــا تخلیــه خطوط متوفایان راســا 
و بــدون کســب اجــازه از نهادهــای 

باالدستی اقدام کند.
در آییــن نامه » تقاضا و اشــتراک 
تلفــن ثابت«  مواردی که شــرکت 
مخابــرات مجــاز بــه قطــع تلفــن 

ثابت شده به این شرح است:
ای قطــع توســط  ـ رم تقاضـ ـ فـ ل  ـ ـ ۱-  تکمی  

مشــترک و یا قائم مقام قانونی وی و یا اســتفاده 
کننــده )بــا ارائه مــدارک معتبر رســمی مندرج در 

دستورعمل اجرائی( و یا احدی از ورثه
۲- قطــع تلفــن متعلــق بــه شــرکت هایی که 

منحــل شــده به درخواســت مدیــر تصفیــه، برابر 
آگهی انحالل مندرج در روزنامه رسمی کشور

 ۳- هرگاه مشترک، قبض خود را در مهلت 

تعیین شده، پرداخت نکند
 ۴- دخالت در سیم کشی و منصوبات تلفن

 ۵- مزاحمت تلفنی

 ۶-  تلفن های بازداشتی 

در نتیجــه همان طــور کــه پیش تر نیــز گفته 
شد، شرکت مخابرات اجازه قطع تلفن متوفایان 
را بــدون تقاضــای وراث یــا حکــم قضائــی یــا بروز 

دیگر تخلفات مندرج در فهرست باال ندارد.
همچنیــن امــروزه کــه بســیاری از امــور بــه 
صورت اینترنتی انجام می شود و سیدمجید صدری 
مدیرعامل پیشین شرکت مخابرات، مدعی بود که 
این شرکت به دنبال افزایش خدمات غیرحضوری 
اســت، معلــوم نیســت چــرا بایــد در روزهــای قرمز 
کرونایــی ایــن اقــدام صــورت بگیــرد و مشــترکان را 

اجبارا حضوری به ادارات مخابرات بکشانند.
صدری در این گفت وگو با خبرگزاری فارس 

یــادآور شــده بــود کــه »تــالش شــرکت مخابــرات 
ایــران بر این اســت تــا تمام خدمات ســرویس ها 
در بخــش فــروش و پــس از فــروش بــه صــورت 

غیرحضوری در اختیار مشتریان قرار گیرد.«
او تصریــح کــرده بــود کــه »خدمــات تلفــن 
ثابت )ســرویس های ویژه شامل: انتظار مکالمه، 
مکالمه کنفرانســی، شــماره گیری ســریع، قطع و 
وصــل تلفن، درخواســت تغییــر آدرس مکاتبات، 
باز و بســته کردن صفر دوم، درخواســت کشــف 

مزاحــم، اعــالم و عــدم اعــالم بــه ۱۱۸ و غیر فعال 
کــردن خدمــات ویــژه( و تســت ســرعت اینترنت، 
از دیگــر قابلیت هــای مهــم خدمــات غیر حضــوری 
شرکت مخابرات ایران است که از طریق سامانه 

۲۰۲۰ قابل ارائه است.«
حــال پــس از گذشــت بیش از ۶ مــاه از این 
مصاحبــه و بــا تغییر مدیرعامــل به نظر می آید که 
ایــن خدمــات غیرحضــوری در اوضــاع کرونایی به 

حضوری تغییر یافته است.

مرکز پژوهش های مجلس درباره سازوکار 
ناعادالنــه بــرای شناســایی حــق بیمــه و تعییــن 
ضرایــب علی الرأســی )حــق بیمه قــرارداد( اعالم 
کــرد کــه اختیــارات در نظــر گرفتــه شــده بــرای 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی در اخــذ حــق بیمــه 
قراردادها به عاملی جهت جبران کســری درآمد 
این ســازمان به بهای فشار به محیط کسب وکار 

تبدیل شده است.
مجلــس  هش  هــای  و ژ پ ز  ـ ـ ک ر م ا  ر ـ ـ ی خ ا
شــورای اســالمی بــا انتشــار گزارشــی بــا عنــوان 
»آسیب شناســی نحــوه وصــول حــق بیمه توســط 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــا رویکــرد رفــع موانع 
تولیــد«، ضمــن پرداختــن بــه مهم تریــن عوامــل 
پایه ای که با توجه به فضای قانونی فعلی موجب 
بروز مشــکل در تعامل کســب وکارها با ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی می شــود، اعــالم کــرد: »ایــن 
عوامــل، مشــکالت جــدی بــرای کســب وکارها بــه 
همــراه دارد و تعامــل با ســازمان تأمین اجتماعی 
را بــه یکــی از مهم ترین موانع تولیــد تبدیل کرده 

است«.
در سلســله گزارش هایــی قصــد داریــم بــه 
بررســی جزئیــات هــر کــدام از ایــن عوامــل ذکــر 
ـده در تعامــل ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــا  شـ
کســب وکارها در فراینــد وصــول حــق بیمــه کــه 
مشــکالت جدی برای کســب و کارهــا ایجاد کرده 
اســت، بپردازیــم. اولیــن و دومیــن عامــل، »عدم 
قانونگــذاری صریــح و دقیــق و واگــذاری مســئله 
شیوه وصول حق بیمه به بخشنامه های سازمان 
وان دســتگاه مجــری و  ـ ـی به عنـ ـن اجتماعـ تأمیـ
ذی نفع« و »صدور بخشــنامه های متعدد توســط 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی و عــدم شــفافیت آنهــا 
بــرای کارفرمایــان و کســب وکارها« بود. ســومین 
عامــل، »ســازوکار ناعادالنه برای شناســایی حق 
بیمــه و تعییــن ضرایــب علی الرأســی )حــق بیمــه 
قــرارداد(« اســت کــه در ادامــه توضیــح خواهیــم 

داد:

حق بیمه قرارداد چیست و 
چگونه اخذ می شود؟

حــق بیمــه قراردادهــای پیمانــکاری در مــاده 
)۳۸( قانــون تأمیــن اجتماعــی شــرح داده شــده 
اســت. ایــن مــاده خواســتار ایجاد الزام از ســمت 
کارفرمــا بــر پیمانــکار جهــت بیمــه کــردن کارکنان 
فعال در قرارداد اســت. برای اطمینان از این امر 
کارفرمــا موظــف اســت پرداخت پنــج درصد بهای 
کل قرارداد را به بعد از تسویه حساب با سازمان 
تأمیــن اجتماعــی و ارائــه مفاصاحســاب از ایــن 

ســازمان موکــول کنــد. همچنین چنانچــه کارفرما 
بــدون دریافــت مفاصاحســاب بیمــه از پیمانــکار، 
قســط آخــر مطالبــات پیمانــکار را پرداخت نماید، 
مســئول پرداخــت حــق بیمــه و خســارت آن، از 

طرف پیمانکار خواهد بود.
قانونگــذار بــا هــدف اطمینان از بیمه شــدن 
کارگرانــی کــه در مراکــز غیرقابــل دسترســی برای 
سازمان تأمین اجتماعی مشغول به کار هستند و 
همچنین کارگرانی که بخشی از نیروی ها شرکت 
نیستند و برای کارفرما کار می کنند، ماده )۳۸( را 
در قانون تأمین اجتماعی پیش بینی کرده است. 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی براســاس ایــن مــاده، 
اقــدام بــه تعییــن درصدهایــی بــرای قراردادهــای 
پیمانکاری کرده اســت که براســاس آن درصدها، 
حــق بیمــه را دریافــت می کنــد. تعییــن درصــد و 
تدوین بخشنامه های مرتبط نیز به عهده سازمان 
تأمیــن اجتماعــی اســت. مبلــغ حــق بیمــه در این 
حالــت کــه اصطالحاً »حق بیمه قــرارداد« نامیده 
می شــود عمومــاً از حــق بیمــه ناشــی از لیســت 
بیشــتر اســت و بســته به اینکــه قــرارداد عمرانی 
)اجرایــی ۶.۶ درصــد و مشــاوره ۱۵.۶ درصــد( یــا 
غیرعمرانی )با مصالح ۷.۷ درصد و بدون مصالح 
۱۶.۷ درصد( باشــد، درصدی از قرارداد به صورت 

یکجا به عنوان حق بیمه اخذ می شود.
براســاس بنــد »۵۵« بخشــنامه تنقیــح و 
تلخیــص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران، ســازمان 
تأمین اجتماعی با محاسبه حالت های اول و دوم 

هریــک از ایــن مبالــغ کــه بیشــتر بــود را فــارغ از 
اینکــه شــخصی را در قبــال مبالــغ دریافت شــده 

بیمه کند یا خیر از پیمانکار مطالبه می کند.

سازوکار حق بیمه قرارداد لزوماً 
منجر به رعایت حقوق کارگران 

فعال در پروژه نمی شود
نکتــه حائــز اهمیــت ایــن موضوع اســت که 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی این مــاده را برای بیمه 
نمــودن افــرادی قــرار داده اســت کــه بــرای یــک 
شــرکت در قالــب یــک قــرارداد کار می کنند، ولی 
چون نیروی کار شــرکت نیستند، بیمه نشده  اند. 
به عبارت دیگر این افراد بتوانند از طریق این حق 
بیمه هــای دریافتــی از قــرارداد عمالً بیمه شــوند. 
ولی در حقیقت دیده می شود که سازمان تأمین 
اجتماعــی الزامــی در راســتای گرفتن اســامی این 
افراد اعمال نمی کند. درواقع می توان عنوان کرد 
کــه فرایندی جهت حصول اطمینان از بیمه افراد 
در ازای دریافت حق بیمه قرارداد طراحی نشــده 
اســت. لــذا به نظــر می رســد ایــن ســازوکار لزومــاً 
منجــر بــه رعایت حقــوق کارگران فعــال در پروژه 
نمی شــود و عمدتاً به لحاظ درآمدی برای ســازمان 
منافعی را محقق می کند. این موضوع مشــکالت 
فراوانــی را نیــز بــرای پیمانــکار ایجــاد می کند زیرا 
میــزان دریافتــی حــق بیمــه از طریــق حــق بیمــه 

قرارداد لزوماً با مقدار واقعی آن تطابق ندارد.

اختیارات در نظر گرفته شــده برای ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی در اخــذ حق بیمــه قراردادها به 
عاملــی جهــت جبران کســری درآمد این ســازمان 
به بهای فشــار به محیط کســب وکار تبدیل شــده 
اســت و مــی توانــد به کاهــش ســرمایه اجتماعی 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه عنــوان بزرگتریــن 
صنــدوق بیمــه ای کشــور منجــر شــود. مبلغــی 
معادل ۵ درصد کل قرارداد نزد کارفرما تا لحظه 
ارائــه مفاصاحســاب بــه کارفرمــا باقــی می مانــد 
کــه ایــن مبلــغ بــا توجه بــه اختیــارات داده شــده 
توســط ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه کارفرما )در 
مــاده )۳۸( قانــون تأمیــن اجتماعــی( حتــی تا ۲۰ 
درصــد کل قــرارداد در عمــل نیــز می رســد. ایــن 
اقــدام باعث می شــود کــه پیمانکار دچار مشــکل 

نقدینگی شود.
قراردادهــا  بیمــه  کالت حــق  ـ ر مشـ ـ گـ دی ز  ا
ً پیمانــکار  مشــکالت تعییــن قیمــت اســت. عمــال
کــه  قراردادهایــی  ــه  م ی ب ق  ـ حـ غ  ـ ـ ل ب م اس  ـ سـ را ب
پرداخــت می کنــد قیمــت کاال یــا خدمــت خــود را 
مشــخص می کنــد، ولــی اینکه دقیقــاً چه ضریبی 
بــه قــرارداد تعلــق می گیــرد یکــی از ابهام هایــی 
است که شرکت ها با آن مواجه می شوند و عمالً 
تعیین قیمت محصول برای کســب وکارها دشوار 
می شــود و حتــی رقابت پذیری شــرکت ها را دچار 

مشکل می کند.
همچنیــن اختیــارات مأمــور بیمــه در تعیین 
ضرایــب حــق بیمــه قــرارداد، راه را بــرای اعمــال 
نظــرات شــخصی و به تبــع آن بــروز فســاد اداری 
در روند اجرایی باز گذاشته است. تعیین تکلیف 
ضریــب حــق بیمــه  هــر پیمــان، بــه رأی و تفســیر 
کارشناســان بیمه تأمین اجتماعی بســتگی دارد. 
درنتیجــه، معمــوالً بیــن شــرکت ها و کارشناســان 
ایــن ســازمان اختالف هــا و کشــمکش هایی بــروز 
می کنــد. ایــن اختالف هــا بــر ســر موضوع هــای 
گوناگونــی ماننــد رأی بــر ســر تفســیر نــوع کار 
)فعالیــت مکانیکی و فعالیت انســانی که ضریب 
بیمــه پیمــان درباره آنها متفاوت اســت(، تفکیک 
هزینه هــای قــرارداد )مبالــغ مربــوط بــه خریــد 
مصالــح و مبالــغ مربــوط به پرداخت دســتمزد که 
ضرایــب متفاوتــی بــه آنهــا تعلــق می گیــرد( بــروز 

می کند.
در سال های گذشته مجلس شورای اسالمی 
و سایر نهادهای مؤثر در قانونگذاری برای اصالح 
ســازوکار حــق بیمه قرارداد و کمک بــه تولید، در 
قوانیــن مختلفــی ازجملــه بنــد »ج« مــاده )۱۱( 
قانون رفع برخی از موانع تولید و ســرمایه گذاری 
صنعتــی )مصوب ۷/۵/۱۳۸۶(، مــاده )۱۴( قانون 
حداکثــر اســتفاده از تــوان تولیــدی و خدماتی در 

تأمین نیازهای کشــور )مصوب ۱۳۹۱/۵/۱(، ماده 
)۴۰( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 
نظــام مالی کشــور)مصوب ۱۳۹۴/۲/۱( مصوباتی 
داشــته اند تــا با اصالح و یا حتــی حذف حق بیمه 
قــرارداد ایــن مشــکل را حــل کننــد. بــا وجــود این 
همچنــان مشــکل تعییــن ضرایــب بــرای دریافــت 
حــق بیمــه بــرای فعــاالن اقتصادی برطرف نشــده 
اســت، زیــرا در ایــن اصالحــات قانونــی به صورت 
جامــع به حل مســئله حق بیمه قــرارداد پرداخته 
نشــده و راهــکار جایگزیــن بــرای شــیوه نظــارت 
ســازمان تأمیــن اجتماعی معرفی نشــده اســت و 
ازســوی دیگــر به دلیل تفســیرپذیر بــودن و وجود 
مــوارد اســتثنا در عمل وصــول حق بیمه به روش 
حــق بیمــه قــرارداد برای بخــش زیــادی از فعاالن 

اقتصادی همچنان تداوم یافته است.

نمونه های واقعی
براســاس ایــن گــزارش، در کتــاب »درد دل 
کسب وکارهای مردم با سازمان تأمین اجتماعی« 
)منتشــر شــده در ســال ۹۸( نمونه هــای واقعــی 

درباره این موضوع آمده است که عبارتند از:
مــورد ۱: بــا توجــه بــه اینکه فعالیت شــرکت 
A در حــوزه خریــد و فــروش نرم افــزار اســت، 
کارشناســان بیمــه بــا فــرض اینکــه پــول دریافتی 
بــرای هــر نرم افــزار شــامل هزینه نصــب نرم افزار 
هــم می شــود و چــون نصب نرم افــزار یک خدمت 
به حســاب می آیــد، کل هزینــه دریافتــی بــرای 
نرم افــزار را مشــمول حق بیمه قرارداد دانســتند. 
مبلــغ ۳۲۰ میلیــون تومــان به عنــوان حــق بیمــه 
قرارداد و جریمه در آن سال برای شرکت تعیین 

شد.
بــرای اعتــراض بــه مبلــغ مشــاوری از افــراد 
قدیمی و بازنشسته سازمان را به خدمت گرفت. 
مشــاور قــول داد در ازای مبلــغ معینــی به عنــوان 
دســتمزد میزان جریمــه را به ۲۸۰ میلیون تومان 
کاهش دهد. پس از گذشت چند هفته، نامه ای 
از تأمیــن اجتماعــی دریافت شــد کــه مبلغ جدید 

جریمه ۲۸۰ میلیون تومان تعیین شده بود.
مورد ۲: فردی جهت فیلمبرداری از همایش 
یک سازمان دولتی با آن سازمان قراردادی امضا 
می کنــد. فیلمبــرداری در یــک روز و بــه مــدت دو 
ســاعت انجام می شود. اما سازمان مربوطه برای 
پرداخــت کامــل حق الزحمــه از او مفاصاحســاب 
بیمه می خواهند. ســازمان تأمیــن اجتماعی برای 
صــدور مفاصاحســاب هزینــه قابل مالحظــه ای از 
او طلــب می کنــد. این درحالی اســت کــه در ازای 
دریافــت ایــن مبلــغ او را هــم بیمــه نمی کنــد و 

خدمتی نیز ارائه نمی دهد.

از  تی  ن ـ سـ ن  ا ـ ـ ی ا و ن ا ن ه  ـ ـ ی د حا ت ا س  ـ ـ ی رئ
درخواســت بــرای افزایــش 1۰۰ درصدی قیمت 
نــان در ســال 14۰۰خبــر داد و اظهــار کــرد کــه 
شــرکت حمل ونقــل آرد، تصمیــم بــه افزایــش 

۳۰۰ درصدی کرایه حمل دارد.
بیــژن نــوروز مقــدم آبکنــار در گفت وگو با 
ایلنــا دربــاره آخرین تصمیمــات در حوزه قیمت 
نان، اظهار کرد: طی ۱۰ سال اخیر تنها سه بار 
در ســال های ۹۱، ۹۳ و ۹۸ قیمــت نــان تغییــر 
داشته، درحالی که هزینه تولید و تورم به ویژه 

در ۲ سال اخیر رشد بسیاری داشته است.
وی ادامــه داد: مــا در ســال ۹۹ آنالیــز 
قیمت تولید نان را بر اساس هزینه تمام شده 
تولیــد و تــورم ســالیانه آمــاده و آن را در اختیار 
دســتگاه های ذی ربــط قــرار دادیــم. بــر اســاس 
آنالیــز تهیــه شــده قیمت نان در ســال گذشــته 
بایــد ۷۰ تــا ۷۵ درصــد افزایــش می یافــت، امــا 
تصمیمــی در ایــن ارتبــاط گرفتــه نشــد و وعــده 

تصمیم درباره آن را در ماه ها بعد دادند.

بــه گفتــه نــوروز مقــدم آبکنــار؛ تعلــل در 
افزایش قیمت نان در حالی اســت که در ســال 
۱۴۰۰ هزینه گارگر، بیمه، مالیات، حمل و نقل 
و ... برای نانوایان رشد صعودی داشته است و 
ادامه تولید برای بسیاری از آن ها دیگر مقرون 

به صرفه نیست.
ـزود: در ســالجاری فقــط شــرکت  وی افـ
حمل و نقل آرد اعالم کرده اســت که به دلیل 
افزایــش هزینه های جانبــی کرایه حمل را ۳۰۰ 

درصد افزایش خواهد داد.
نــوروز مقدم آبکنار مشــکل دیگر نانوایان 
را ترک کار کارگران و کاهش نیروی کار نانوایی 
عنــوان کــرد و افــزود: در ســال ۱۴۰۰ بــا معضل 
تــرک کار کارگــران نانوایی و کاهــش نیروی کار 
مواجــه شــده ایم چراکه آن هــا کار در نانوایی را 
دیگر به اقتصادی نمی دانند و نانوایان نیز توان 

افزایش مزد کارگر را ندارند.
وی تصریــح کرد: بیشــتر کارگــران نانوایی 
شغل خود را به کارگر ساختمان تغییر داده اند، 

زیرا بر این باورند؛ درآمد کار ســاختمان بیشتر 
اســت و ساعت کاری کمتری دارد، ضمن اینکه 

نیاز به تخصص خاصی ندارد.
نــوروز مقــدم آبکنــار یــادآور شــد: نیــروی 
کار نانونایــی ۵۰ تــا ۶۰ درصــد هزینــه تمــام 
شــده تولیــد نــان را دربر می گیرد و بــا توجه به 
ثابــت ماندن قیمت نان، نانوایان درآمدی برای 
افزایــش مــزد کارگران خــود و جلوگیری از ترک 

کار آن ها را ندارند.
از  ســنتی  ن  ا ـ ـ ی ا و ن ا ن ه  ـ ـ ی د ا ح ت ا س  ـ ـ ی رئ
درخواســت بــرای افزایــش ۱۰۰ درصــدی قیمــت 
نان در سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: درخواست 
بــرای افزایــش ۱۰۰ درصــدی قیمــت نــان را بــه 
دســتگاه های ذی ربط مانند استانداری و وزارت 

صنعت، معدن و تجارت ارسال کرده ایم.
نــوروز مقــدم آبکنــار معتقــد اســت؛ در 
صورت اصالح نشــدن قیمــت نان و ادامه وضع 
کنونی، باید متنظر تعطیلی واحدهای بیشتری 

از نانوایی ها باشیم.

مخابرات به سیم آخر زد 
شرکت مخابرات ایران بدون اطالع قبلی در اوضاع قرمز کرونایی با قطع ناگهانی 

خطوط تلفن متوفایان، ورثه و مالکان جدید خطوط را به اجبار حضورا پای 
باجه های امور مشترکان می کشاند

در سایت روزنامه بخوانید:

 رئیس اتحادیه نانوایان سنتی: شرکت حمل ونقل آرد می خواهد

کرایه را ۳۰۰ درصد افزایش دهد

فشار سازمان تأمین اجتماعی به کسب وکارها برای جبران کسری بودجه

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
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شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی "فروش کنسانتره ایلمنیت تولیدی 
مجتمع تیتانیوم کهنوج در  پارتی های 5 و 10 تنی جداگانه" را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به شماره ثبت 1000001028000011 و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با تضمین 
شرکت در فرآیند ارجاع کار )مزایده( برای پارتی 10 تنی به شماره  1100001028000025 به مبلغ 
20.000.000ریال )بیست میلیون( ریال و برای پارتی 5 تنی به شماره 1100001028000026 به مبلغ 
10.000.000 ریال )ده میلیون( ریال برگزار نماید. تاریخ انتشار مزاید ه در سامانه مذکور ساعت 10 صبح 
مورخ 1400/04/20 و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 1400/05/02 
می باشد. عاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ پانصد هزار 
ریال به حساب با شماره شبا IR 350100004001053404028367  نزد بانک مرکزی با عنوان تمرکز 
وجوه شرکت های دولتی- شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران واریز نمایند. همچنین جهت ثبت نام 
و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و 
مرکز 1456-021 تماس حاصل نموده و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. در 
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شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
)سهامی خاص( 

آگهی مزایده عمومی 
شماره 27-1400/4ت 

نایب  رئیس مجلس درباره 
عواقب منفی قطع برق 

صنعت هشدار داد
قطعــی  اســالمی  شــورای  مجلــس  نایــب  رییــس 
و  فــوالد  ســیمان،  گرانــی  بــه  منجــر  را  صنعــت  بــرق 
ســایر کاالهــای مهــم در آینده نزدیک دانســت و گفت: 
نمایندگان و رییس مجلس به  صورت شبانه روزی و در 
جلسات مستمر تخصصی پیگیر مشکالت بخش تولید 
و کســب  و کار کشــور هســتند و از هیــچ تالشــی بــرای 

حمایت از این بخش دریغ نمی کنند.
مصــری  عبدالرضــا  ایرنــا،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه  
روز یکشــنبه در حاشــیه بازدیــد از واحدهــای تولیــدی 
کرمانشــاه در شــهرک صنعتــی بیســتون افــزود: تولیــد 
کشــور امروز می توانســت وضع بهتری داشــته باشد اما 
عالوه بر مشــکالت ســابق، اکنون مشــکل تامین برق به 

مشکل مادر تبدیل  شده است.
او با اشــاره به تعطیلی کارخانه های تولید ســیمان 
و فوالد به دلیل قطعی برق عنوان کرد: با تعطیلی این 
کارخانه ها ســایر صنایع و کســب  و کارهای وابســته  هم 
به تعطیلی کشــیده می شــود؛ مثالً واحدهای تولید بتن 
آماده هم اکنون سیمانی برای تهیه و تولید بتن ندارند.
شــورای  مجلــس  در  کرمانشــاه  مــردم  نماینــده 
اســالمی همچنیــن گفــت: با توجــه به این کــه واحدهای 
تولیــدی بــرق خــود را از طریــق بــورس و به صــورت یکجا 
خریــداری کرده انــد، حتــی در صــورت مصــرف نکردن آن 
مجبورنــد پول برق را پرداخت کنند یعنی واحدهایی که 
به  صورت اختیاری اقدام به قطع برق خود کرده اند نیز 

باید پول برق مصرف  نشده را پرداخت کنند.
مصری اضافه کرد: البته ما شب گذشته این  موضوع 
را پیگیــری کردیــم کــه وزارت نیــرو پــول آن بخــش از برق 

مصرف نشده را از واحدهای تولیدی دریافت نکند.
ایــن  کاهــش  بــرای  امیــدواری  ابــراز  بــا  مصــری 
مشــکالت، گفــت: مــا عــالوه  بــر کمیســیون های قانونــی 
موجــود در خانــه ملــت، یــک کمیســیون ویــژه هــم برای 
رســیدگی بــه مشــکالت بخــش تولیــد و رفــع موانــع این 
بخــش و پیگیــری اصــل چهــل و چهــار قانون اساســی با 
انتخــاب نماینــدگان تشــکیل داده ایم و پیگیر مشــکالت 

تولیدکنندگان هستیم.

درخواست همکاری از مردم
او همچنیــن خطــاب بــه مــردم گفــت: متأســفانه 
فرهنــگ جامعــه مــا در مصــرف انرژی یــک فرهنگ غنی 
نیســت. شــهروندان می تواننــد بــا همــکاری و همدلــی 
و صرفه جویــی در مصــرف بــرق بخــش قابل توجهــی از 
مصرف کنونی را کاهش دهند. گاهی با خاموش کردن 
یک المپ و گاهی با اســتفاده از وســایل پرمصرف برقی 

در ساعات غیر پیک.
نایــب  رئیس مجلس شــورای اســالمی عنوان کرد: 
گرچــه هم اکنــون قطعی بــرق خانگی به حداقل رســیده  
امــا در عــوض تولیــد کشــور تقریبــاً خوابیــده  اســت و 
ایــن یعنــی گرانــی ســیمان، فــوالد و بســیاری دیگــر از 
اقــالم اساســی در آینــده نزدیــک کــه ضــرر آن بازهم به 

شهروندان خواهد رسید.

حمایت مجلس از تولید
مصری تالش های ســال های گذشــته برای افزایش 
ناکافــی  را  کشــور  در  بــرق  تولیــد  نیروگاهــی  ظرفیــت 
دانست و گفت: دالیلی که برای کمبود برق و خاموشی 
گســترده در کشــور مطرح می شــود، قانع کننده نیســت 
زیــرا مصــرف کشــور نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش 

چندانی نداشته است.
او بــا اشــاره بــه پیگیری هــای مســتمر و مکــرر خود 
و دیگــر نماینــدگان در مجلــس شــورای اســالمی اظهــار 
کــرد: مجلس شــورای اســالمی و شــخص آقــای قالیباف 
به صــورت شــبانه روزی و در جلســات مســتمر تخصصی 
پیگیــر مشــکالت و موانــع بخــش تولیــد و کســب  و کار 
کشــور هســتند و از هیــچ تالشــی بــرای حمایــت از ایــن 

بخش دریغ نمی کنند.

قطع برق 1۵ هزار شغل صنعتی
رئیس خانه صنعت و معدن در جریان این بازدید 
بــا انتقــاد از تعطیــل کــردن کارخانه های فــوالد به دلیل 
کمبود برق گفت: این وضع سبب جوالن دالالن و ایجاد 

شایعات متعدد برای گران کردن فوالد شده  است.
جهانبخــش شــکری با بیان این کــه بیــش  از ۳۰ هزار 
بیمه  شده در بخش صنعت استان مشغول به کار هستند، 
عنــوان کــرد: حــدود ۱۵ هــزار نفر از این افــراد در واحدهایی 
فعالیت می کنند که اکنون برقشان قطع شده  است و ادامه 
این وضع منجر به ایجاد یک فاجعه خواهد شد. او با بیان 
این که من ماهی حدود ۹ میلیارد تومان به پرسنل خود در 
کارخانه فوالد حقوق پرداخت می کنم، گفت: ما حاضریم به 
مدت ۲ ماه تولید خود را متوقف و کارخانه را تعطیل کنیم 
اما در عوض هزینه های برق، بیمه، مالیات و اقساط بانکی 

هم در این مدت متوقف شود.

ارائه تسهیالت برای توسعه 
 نوآوری و داخلی سازی

در صنعت لوازم خانگی
فنــاوری  و  علمــی  معــاون  گفتــه  بــه 
ریاســت جمهوری، ایــن معاونــت در راســتای توســعه 
نوآوری و داخلی سازی، انواع وام و تسهیالت به ویژه 
وام صنــدوق توســعه ملــی، وام صنــدوق پژوهــش و 
فنــاوری، فراهــم کــردن زمینــه ارتبــاط با دانشــگاه ها، 
بــه  شــتاب دهنده ها  و  فنــاوری  و  علــم  پارک هــای 

واحدهــای صنعتی کمک خواهد کرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری ایرنا، ســورنا ســتاری دیروز 
در آییــن افتتــاح مرکــز نــوآوری و شــتاب دهی در یکــی 
بــرای  معاونــت  ایــن  افــزود:  لوازم خانگــی  برندهــای  از 
از  کــه  از تجهیــزات و مــوادی  داخلی ســازی آن دســته 
خارج کشور وارد می شوند آمادگی داشته و در راستای 
توســعه نــوآوری، انــواع وام و تســهیالت بــه ویــژه وام 
صندوق توســعه ملــی، وام صندوق پژوهــش و فناوری، 
فراهم کردن زمینه ارتباط با دانشگاه ها، پارک های علم 

و فناوری و شتاب دهنده ها کمک خواهیم کرد.
او در ادامه بیان  کرد: توسعه صنعت یخچال سازی، 
عــالوه بــر توســعه R&D )تحقیــق و توســعه( واحدهــا و 
افزایــش بودجه هــا در این مســیر، نیازمند باز کردن پای 
اســتارتاپ ها و جوانان به این حوزه اســت تا نوآوری به 

تولید محصول تزریق شود.
ایــن مقــام مســئول یــادآور شــد: تاکنون ســه برند 
ایرانــی توانســتند مرکز نــوآوری در مجموعه خود به ویژه 
بــا همــکاری دانشــگاه ها ایجــاد کننــد کــه به خصــوص 
هماهنــگ کــردن خانه هــای ایرانــی بــا فرهنــگ ایرانی با 

محصوالت مدرن روز را در دستور کار دارند.
ایرانــی  لوازم خانگــی  کــرد: طراحــی  تاکیــد  ســتاری 
می توانــد بــر مبنای فرهنگ ایرانی بــرای محصوالت مدرن 

و روز اتفاق بیافتد.

سند ارتقای بهره وری بخش 
کشاورزی ابالغ شد

بــا امضــای معاون اول رئیس جمهور، ســند ارتقای 
بهره وری بخش کشاورزی ابالغ شد.

هیئــت  دفتــر  اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
دولــت، هیئــت وزیــران در جلســه مــورخ ۹ تیــر ۱۴۰۰ 
و در اجــرای تکلیــف مقــرر در مــاده )۵( قانــون برنامــه 
بهــره وری در  ششــم توســعه دربــاره اســتقرار چرخــه 
برنامه هــای  تدویــن  و  کشــور  اجرایــی  دســتگاه های 
تحقــق  راســتای  در  و  بهــره وری  ارتقــای  عملیاتــی 
اهــداف منــدرج در این قانون، اســناد ارتقای بهره وری 
پیشــنهادی وزارتخانه هــای متولــی )۹( بخش اقتصادی 

از جمله بخش کشــاورزی را تصویب کرد.
ســند فوق با رویکرد مســأله محور تهیه شــده و در 
برگیرنــده مهم ترین اولویت هــای ارتقای بهره وری بخش 
کشاورزی است و دستگاه اجرایی مربوط متولی موظف 
اســت گــزارش پیشــرفت اقدامــات و برنامه هــای مندرج 
در این ســند را هر شــش ماه یک بار تهیه و به ســازمان 
ملــی بهــره وری ایــران ارائــه کنــد. در بخــش کشــاورزی، 
شــاخص های رشــد ارزش افــزوده، رشــد بهــره وری کل 
عوامل تولید و رشد عوامل تولید )نیروی کار و سرمایه( 
آن در سال های برنامه ششم توسعه به ترتیب ۸، ۳,۲ 
و ۴.۸ درصد هدفگذاری شده است. عملکرد این بخش 
در رشــد موارد فوق در ســال های برنامه ششــم توســعه 

به ترتیب ۲.۹، ۰.۷- و ۳.۶ درصد گزارش شده است.

اخبـــــــــــــــــار

کوچــک  ســازمان صنایــع  فنــی  معــاون 
و شــهرک های صنعتــی ایــران عنــوان کرد که 
مصوبــه هیات وزیــران مورخ شــانزدهم تیر، 
اعمــال  شــمول  از  را  صنعتــی  شــهرک های 

خاموشی برق معاف کرد.
بــا  گفت وگــو  در  محمــدزاده  فتحعلــی 
خبرگــزاری ایرنــا افــزود:  ایــن موضــوع مطابــق 
تبصره ۳ ماده ۳ مصوبه مورخ شــانزدهم تیر 

هیات وزیران است.
او گفــت:  ایــن مهــم بــا توجــه بــه مصــرف 
انــدک بــرق در واحدهــای صنعتــی مســتقر در 
شهرک ها نسبت به صنایع بزرگ، اشتغال زایی 
بــاال و اســتقرار تعــداد زیــادی واحــد صنعتــی 
درحال بهره برداری با تدبیر وزیر صنعت، معدن 
ظرفیت هــای  از  صیانــت  به منظــور  تجــارت  و 
اقتصــادی در آنهــا، حفــظ رونــد تولیــد و تامین 

معیشت مردم مصوب شده است.
کــرد:  خاطرنشــان   مســئول  مقــام  ایــن 
شــده  ابــالغ  تاریــخ  همــان  از  مصوبــه  ایــن 
به ویــژه  ذی ربــط  اجرایــی  دســتگاه های  بــرای 
بــرق  توزیــع  منطقــه ای  و  بــرق  شــرکت های 
الزم االجرا بوده و در حال اعمال شدن است.
انــدک  به جــز  گفــت:  حــال  عیــن  در  او 
شــهرک های  از  برخــی  در  خاموشــی هایی 
صنعتــی در بعضــی اســتان ها کــه آن هــم بــه 
دلیــل بی اطالعــی مســئوالن آن اســتان بوده، 
بــرق همه صنایع مســتقر در شــهرک ها وصل 
اســت، فعالیت هــای تولیــدی و اقتصــادی آنها 
ادامه دارد و بر اجرای مصوبه نظارت می شود.
معــاون فنــی ســازمان صنایــع کوچــک و 
شــهرک های صنعتــی ایــران در ادامه با اشــاره 
بــه برخــی آمارهــا، اظهــار کرد: پارســال ســهم 
مصــرف بــرق صنعتــی کشــور ۱۰۴ میلیــون و 

۲۹۶ هزار مگاوات بود که در مقایسه با سال 
۹۸ رشد ۹ درصدی داشته است.

محمدزاده ادامه  داد: از کل برق تولیدی 
در  درصــد   ۳۶.۳ گذشــته،  ســال  در  کشــور 

بخش صنعت مصرف شد.
او اضافه کــرد: تــا پایان ســال ۹۹، میزان 
۹ هزار و ۹۴۱ مگاوات برق برای ۸۲۸ شهرک 
صنعتــی کشــور در فازهــای عملیاتــی آنهــا از 

سوی وزارت نیرو برق  تامین شده است.
کوچــک  صنایــع  ســازمان  فنــی  معــاون 
شــد:  یــادآور  ایــران  صنعتــی  شــهرک های  و 
اکنــون بیــش از ۴۸ هــزار واحــد بهره بــردار در 
وجــود  کشــور  سراســر  صنعتــی  شــهرک های 

دارنــد کــه ۹۶ هــزار نفــر در آنهــا مشــغول بــه 
کــرد:  شــهرک های  تصریــح  او  کار هســتند. 
صنعتــی در حقیقــت یکــی از دســتاوردهای با 
ارزش نظــام اســالمی و نتیجــه و ثمره انقالب 
شــکوهمند اســالمی است و باید با همه توان 
از این ســرمایه گذاری ارزشــمند و پویا صیانت 
کرد  و نســبت به توســعه همه جانبه آن برای 
توســعه و اســتقرار صنایــع کوچــک کــه محور 

توسعه صنعتی کشور هستند اقدام کرد.
محمدزاده بیان کرد: شــهرک ها و نواحی 
در  کــه  مشــکالتی  همــه  وجــود  بــا  صنعتــی 
زمینــه تامیــن زیرســاخت ها دارنــد، امــا امروز 
توانســته اند بــه ازای هــر مــگاوات بــرق تامیــن 

شده که دراختیار گرفته اند زمینه اشتغال ۹۶ 
نفر را فراهم کنند.

او در عین حال خاطرنشان  کرد: با وجود 
امــا هنــوز واحدهــای  یادشــده،  ظرفیت هــای 
صنعتــی و تولیــدی مســتقر در شــهرک ها در 
فاز عملیاتی به میزان ۸ هزار و ۵۳۰ مگاوات 
کسری برق مواجه اند، بر این اساس ضروری 
است دستگاه های اجرایی مربوطه به وظایف 
قانونــی خــود به منظور اجرای مــاده ۸۱ قانون 
تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت  و ماده 
۵۴ احــکام دائمــی قانــون برنامــه بــه تعهدات 
خــود برای تامین زیرســاخت های الزم تا درب 

شهرک های صنعتی عمل کنند.

انجمــن  هیات مدیــره  رئیــس 
تولیدکننــدگان فــوالد ایــران در نامــه ای بــه 
علیرضــا رزم حســینی، وزیــر صنعــت، معدن 
و تجــارت خواســتار بازنگــری در محدودیــت 
ابالغــی فعالیــت کارخانه هــای زنجیره فوالد 

شد.
بــه گــزارش انجمن تولیدکننــدگان فوالد 
ایــران ، بهــرام ســبحانی در ایــن نامــه آورده 
بــرای  ابالغــی  اخیــر  محدودیت هــای  اســت: 
کارخانجــات زنجیــره فوالد کشــور کــه حداکثر 
مجــاز  را  آنهــا  مصرفــی  دیمانــد  از  ۱۰درصــد 
تعطیلــی  موجــب  عمــل  در  اســت،  شــمرده 
واحدهــای تولیــدی در ایــن زنجیــره آن هم در 
ســال پشــتیبانی و مانع زدایــی از تولیــد شــده 

است.
او بیــان  کــرد: ایــن مســاله به طــور قطــع 

داخلــی  بــازار  تنظیــم  بــر  نامطلوبــی  تبعــات 
محصوالت فوالدی خواهد داشت و همچنین 
موجــب اخــالل در رونــد صــادرات و ارزآوری 
فوالد کشــور خواهد شــد، این در حالی است 
کــه واحدهــای تولیدی که بــه تعطیلی اجباری 
مکلــف شــده اند، از هیچ گونــه حمایتــی بــرای 
جبــران هزینه هــای مالــی، بیمــه ای و کارگــری 

خود برخوردار نمی شوند.
ســبحانی در ایــن نامه ادامــه  داد: با این 
حــال، بــا توجه به تفــاوت فاحش بین مصرف 
بــرق در حلقه هــای مختلــف زنجیــره فــوالد، 
ضــروری اســت بــا بازنگــری فــوری در ابالغیــه 
اخیر، دســت کم امکان فعالیت و تولید برخی 

خطوط تولیدی در این زنجیره فراهم شود.
برپایه این گزارش، مصرف میانگین برق 
در هر ساعت بر اساس تولید فعلی کشور در 

واحدهای کنسانتره سازی ۳۳۵، گندله سازی 
۴۴۵، احیــا مســتقیم آهــن اســفنجی ۴۴۸، 
ذوب و فوالدســازی ســه هــزار و ۷۱۷، نــورد 
مقاطــع طویــل ۱۷۸ و نــورد مقاطع تخت ۲۱۸ 

مگاوات است.
به گفته این مقام صنفی، میزان مصرف 
و  فــوالد فقــط در حلقــه ذوب  بــرق زنجیــره 
فوالدســازی بیشــتر از ســایر صنایــع اســت و 
ســایر حلقه های زنجیره فوالد مصرفی مشابه 
ســایر صنایعــی دارند کــه در حال حاضر مجاز 

به فعالیت هستند.
او ادامه  داد: بر این اســاس و به منظور 
بــازار داخلــی و صادراتــی  و  تولیــد  مدیریــت 
زنجیره فوالد در شــرایط بحرانی کنونی ناشی 
از کمبــود برق )ســه هفته اعالمی(، پیشــنهاد 
فــوالد  زنجیــره  می شــود حلقه هــای مختلــف 

ســایر  مشــابه  فوالدســازی(  و  ذوب  )به جــز 
صنایع از جمله کاشــی و سرامیک، آلومینیوم 
و غیره امکان فعالیت و تولید داشته باشند و 
کارخانجات فعال در حلقه ذوب و فوالدسازی 
بــه منظور مشــارکت در تنظیم بــازار داخلی و 
جلوگیری از توقف صادرات و ارزآوری بتوانند 
حداقــل در زمــان غیــر از اوج بار مثل ســاعات 

شب فعالیت و تولید کنند.
ســبحانی گفــت: ایــن انجمــن آمادگی 
دارد در راســتای تامیــن منافــع ملی و کمک 
به پایداری شــبکه برق کشــور و با همکاری 
واحدهای تولیدی، به جای دستور تعطیلی 
بــه همــه کارخانجات زنجیره فوالد، کاهش 
صنعــت  از  انتظــار  مــورد  مصرفــی  بــرق 
فــوالد در هفته هــای آتــی را برنامه ریــزی و 

کند. مدیریت 

در  کــه  کــرد  اعــالم  گمرکــی  امــور  معــاون 
مواردی که برای کاالهای تولیدی به دفعات در 
مورد یک ماده خاص صرفــا مواد اولیه مربوطــه 
خط تولید آن واحد تولیدی از سوی آزمایشگاه، 
اظهار نظر به عمل آمده باشــد، نیازی به ارســال 

مجدد به آزمایشگاه نیست.
بــه گــزارش خبرگزاری تســنیم، معــاون امور 
گمرکــی تاکیــد کــرد،  در اجرای جز )۲( بند )ب( 

هیأت  نشست  هشتمین  و  چهل  مصوبات 
مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موضوع 
نامه شماره ۳۰۶۲۲/۸۰  مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ هیأت 
مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت 
امور اقتصادی و دارایــی و به منظور بهبود فضای 
کسبوکار و در راستای تسهیل تجــارت خارجی 
نظر بر اینکه گمرک جمهوی ایــن مکلــف گردیــده 
اســت با همکاری دستگاه های ذی ربط نسبت به 

تعیین  برای  نمونه برداری ها  به  اعتباربخشی 
تولیدی  واحدهای  برای  ماه   ۶ تا  کاال  ماهیت 
در مورد کاالهایی که نیاز به استاندارد اجباری 

ندارند، اقدام کند اعالم می دارد:
بخشنامه  پیرو  و  فوق  مراتب  به  توجه  با 
مورخ   ۱۳۴۲۱/۸۷۹۱۸/۱۰۸/۷۳/۱۸۶۰ شماره 
امور گمرکی گمرک  ۸۷/۵/۲۲معاون محتــرم وقت 
گمرک  حمایتی  بسته  در  مرتبط  بندهای  و  ایران 

از تولید ســال ۱۳۹۰ به شماره۶۶۲۴۴/۹۰/۱  ایران 
عوامل  برخی  کاهش  عنوان  ۹۰تحت   /۳/۲ مورخ 
مواردی  در  تولیدی،  واحدهای  اولیه  مواد  ترخیص 
یک  مورد  در  دفعات  به  تولیدی  کاالهای  برای  که 
تولید  خط  مربوطــه  اولیه  مواد  صرفــا  خاص  ماده 
نظر  اظهار  آزمایشگاه،  ســوی  از  تولیدی  واحد  آن 
اظهارنامه  اسناد،  مندرجات  صحت  و  آمده  بعمل 
آزمایشگاه  تشخیص  به  توجه  با  اظهارکننده  و 

تاییدشه  باشد، با موافقت مدیر محترم آن گمرک 
از ارسال مجدد کاال به آزمایشگاه، خودداری و وفق 
سابقه اقدام کنــد. بدیهی است تسهیالت مذکور به 
هیچ وجه کاالی مشمول استاندارد اجباری را شامل 
بخشنامه  این  اجرای  حسن  مسئولیت  نمی شــود. 
اجرایی  گمرکات  اجرایی  مقام  باالترین  برعهده 
مربوطه و مسئولیت نظارت بر آن برعهــده ناظــران 
حوزه های نظارت و دفتر واردات گمرک ایران است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد 
و  درآمــد  می گویــد،  کرمــان  اســتان  کشــاورزی 
هزینه هــای گاوداران بــا هــم همخوانــی ندارد و 
آنها شرایط سخت اقتصادی را تحمل می کنند.

به گزارش ســازمان جهاد کشــاورزی استان 
کرمــان، علــی باقری گفت: بخشــی از نهاده ها با 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی توســط هیــات دولــت در حــال 
تامین است و البته باید گفت که شاهد افزایش 

قیمت همین نهاده ها نیز بوده ایم.
او با تشــریح مشــکالت دامــداران در تامین 
علوفــه و نیــز تحصن چنــد روز پیش گاوداران در 
مقابل استانداری کرمان ضمن اینکه خشکسالی 
را از دالیــل مهــم ایــن مشــکالت برشــمرد بــا ذکر 
دیگــر دالیــل اظهــار کــرد: کرایه حمــل نهاده ها از 
بندرها با افزایش چند برابری روبه رو بوده است 
و اکنــون کامیون هایــی کــه از کرمــان بــرای حمل 
می فرستیم، متاسفانه باید چندین روز در نوبت 

بمانند که این اوضاع را سخت تر کرده است.
ســازمان  دامــی  تولیــدات  بهبــود  معــاون 
جهاد کشــاورزی اســتان کرمان درباره دپو شــدن 
نهاده ها در گمرک نیز گفت: بخشــی از نهاده ها 
وارد شده که متاسفانه کامیونی نداریم که آن را 
از بندرهــا حمــل کند؛ حتــی در این زمینه مکاتبه 
و از کامیون هایــی کــه مــواد معدنــی را به بندرها 
حمــل می کننــد خواســته شــده هنگام بازگشــت 

نهاده را حمل کنند.
باقری با اشاره به تامین ذخیره استراتژیک 
راهبــردی نهــاده و علوفه تصریح کرد: بخشــی از 
نهاده هایی همچون جو و ذرت قابل ذخیره سازی 
اســتراتژیک و تامیــن هســتند امــا بخشــی نیز از 
جملــه کاه، بیــده و ذرت علوفــه ای کــه در فصــل 
تولید می شــوند باید از ســوی دامدار خریداری و 

در طول سال استفاده شود.

خشکسالی بی سابقه در ۵۰ 
سال گذشته

در  جــاری  ســال  او خشکســالی  گفتــه  بــه 
۵۰ ســال گذشــته بی ســابقه بوده که با افزایش 
ناگهانی قیمت نهاده های دامی بویژه علوفه های 
خشــبی از جمله کاه، بیده و ســیلو ذرت روبه رو 

شده ایم.
معــاون جهاد کشــاورزی کرمــان اظهار کرد: 
خشــبی  علوفه هــای  را  دام  علوفــه  درصــد   ۶۰
تشــکیل  علوفــه ای  و ذرت  بیــده  کاه،  از جملــه 
می دهد که در ســال جاری به دلیل خشکســالی 

رویش آنها کم شده است.
بــه گفتــه او بــا شــرایط خشکســالی پیــش 
آمــده قیمــت نهاده هــا و علوفه هــای خشــبی بــا 
افزایش چندین برابری روبه رو شــده اســت و به 

هــر روی فشــار مضاعفــی روی دامدار وجود دارد 
و دولت هم رضایت ندارد که دامدار در ســختی 

قرار گیرد.
او بــا بیــان اینکــه ایــن اتفاق تنهــا مربوط به 
اســتان کرمــان نیســت بلکــه کل کشــور را درگیر 
دامــداران  اینجــا  در  کــرد:  اظهــار  اســت  کــرده 
قیمــت  و  می شــوند  متحمــل  زیــادی  فشــارهای 
شــیری کــه در مغــازه به فروش می رســد نســبت 
به گاوداری زیاد اســت. درآمد و هزینه های آنها 
با هم همخوانی ندارد و گاوداران شرایط سخت 

اقتصادی را تحمل می کنند.
جهــاد  دامــی  تولیــدات  بهبــود  معــاون 
کشــاورزی اســتان کرمــان تاکید کــرد: اتفاقی که 
در حال رخ دادن است افزایش قیمت نهاده های 
دامی است که فشار بسیار زیادی روی گاوداران 
بویــژه گاوهــای شــیرده داشــته و وضــع طــوری 
شــده کــه آنهــا حتــی انتظار ســود در ایــن اوضاع 
ســخت اقتصادی ندارند، زیرا وضع مردم را درک 
می کننــد و می داننــد معیشــت مــردم نیز ســخت 

شده است.
او ضمــن اینکــه از رســانه ها خواســت که با 
مســئوالن جهاد کشــاورزی همراه شوند و ضمن 
بازدیــد از برخــی گاوداری هــا اوضــاع را از نزدیک 
ببیننــد گفــت: مــا می دانیــم کــه اکثــر دامــداران 
علوفه و نقدینگی ندارند و از جمله اســتان هایی 

هستیم که از ابتدای سال این موارد را پیش بینی 
کردیم. حتی اســتاندار کرمان مکاتباتی با وزارت 
جهــاد داشــت کــه قــرار شــد یکســری بســته های 

حمایتی در اختیار گاوداران قرار گیرد.

عذرخواهی بابت افزایش نرخ 
شیر

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی 
اســتان کرمان با اشــاره به تعیین قیمت شــیر و 
مواد لبنی افزود: قیمت شــیر به صورت کشوری 
و از ســوی ســتاد تنظیــم بــازار کشــور مشــخص 
می شود و  حتی استان تقاضا داد که ۱۰درصد از 

آن در اختیار خود استان قرار گیرد.
باقــری همچنیــن از مــردم کرمــان بــه علــت 

افزایش قیمت شیر عذرخواهی کرد.

دالالنی که همیشه همه جا 
هستند

او همچنیــن با اشــاره بــه فعالیت دالالن در 
بــازار ســیاه گفــت: دالالن در همــه اصنــاف فعال 
هســتند و ســعی داریــم کــه تشــکل های دامــی را 
فعال کنیم که یکسری مغازه هایی در سطح شهر 
ایجاد که تولیدکننده خود بدون واســطه شــیر را 
در اختیار مصرف کننده قرار دهد و هم اکنون نیز 

معاون بهبود تولیدات دامی کرمان: درآمد و هزینه گاوداران همخوانی ندارد
اکثر مغازه های سطح شهر به طور مستقیم با 

خود گاوداری ها در تماس هستند.

گمرک اعالم کرد: اعتباربخشی به نمونه برداری از مواد اولیه واحدهای تولیدی تا ۶ ماه 

فوالدسازان خواستار بازنگری در محدودیت ابالغی 
فعالیت کارخانه ها شدند 

شهرک های صنعتی از اعمال خاموشی معاف 
شدند
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رویای تسلط بر نیل ۳ کشور 

را رویاروی هم قرار داد
اتیوپــی در حــال ســاخت یــک ســد بــرق آبــی غول 
پیکر بر روی رود نیل اســت و جمع آوری جریانهای آب 
بارندگیهــای فصلــی را بــرای پــر کردن ذخایر پشــت این 

سد برای دومین سال آغاز کرده است.
به گزارش ایســنا، مصر نگران اســت این ســد روی 
جریان رود نیل تاثیر بگذارد و به همراه ســودان که در 
پاییــن دســت ایــن رودخانه قرار دارد، این مســئله را در 
شــورای امنیــت ســازمان ملل مطرح کرده انــد تا بتوانند 
به توافق الزام آوری درباره فعالیت این ســد دســت پیدا 

کنند.
ســاخت ســد چهــار میلیــارد دالری گرنــد اتیوپیــن 
رنســانس در اوایــل ســال ۲۰۱۱ زمانی کــه مصر در هرج 
و مرج سیاســی به ســر می برد، اعالم شــد. این ســد با 
ظرفیت پیش بینی شــده بیش از شــش هزار مگاوات، 
در قلــب پــروژه اتیوپــی برای تبدیل شــدن بــه بزرگترین 
صادر کننده نیروی آفریقا قرار دارد. اگرچه ساخت این 
سد با تاخیرهایی همراه بوده اما اتیوپی پر کردن ذخایر 
پشــت ایــن ســد را در ســال ۲۰۲۰ آغــاز کــرد. مرحله دو 
ساله اولیه پر کردن منابع این سد انتظار می رود سطح 
آب  ذخایــر آن را بــه ۵۹۵ متــر از ۶۳۲ متــر احتمالــی 

برساند.

آبهای نیل
سیســتم رودخانــه نیــل باســین از ۱۱ کشــور عبــور 
می کند. نیل آبی و نیل سفید در سودان به هم پیوسته 
و پــس از آن بــه مصــر و ســپس بــه مدیترانــه ســرازیر 
مــی شــوند. مصــر ســهم خــود از آبهــای ایــن رودخانه را 
بــر اســاس توافــق ســال ۱۹۵۹ در نظر گرفتــه که به این 
کشــور ســهم ۵۵.۵ میلیــارد متــر مکعــب آب ســاالنه را 
می دهد و سهم سودان ۱۸.۵ میلیارد متر مکعب است. 
به سایر کشورها در آن زمان سهم مشخصی داده نشد 

و اتیوپی نیز این توافق را به رسمیت نمی شناسد.

موضع مصر
مصــر کــه جمعیتــش بــه ســرعت در حــال رشــد و 
رســیدن بــه بیــش از ۱۰۰ میلیــون نفــر اســت، بــرای ۹۰ 
درصــد از آب تــازه خــود به رود نیل وابســته اســت. این 
کشــور صحرایــی بــزرگ در  حــال حاضــر بــا کمبــود آب 
روبه روســت و حــدود نیمی از محصــوالت غذایی خود را 
وارد کرده و ســاالنه حدود ۲۵ میلیارد مترمکعب آب را 

بازیافت می کند.
ماننــد  شــرایط خشکســالی  نگــران  بیشــتر  مصــر 
وضعــی اســت کــه در اواخــر دهــه ۱۹۷۰ و اوایــل دهــه 
۱۹۸۰ اتفــاق افتــاد و اتیوپی را واداشــت ذخایر آبی خود 
را بــه مــدت طوالنــی تــری پــر کند تــا حداقــل جریان آب 
مــورد نیــاز را تضمیــن کنــد. مصر مــی گوید: اگــر جریان 
آب در شــرایط خشکســالی محــدود شــود، ایــن کشــور 
ممکن است بیش از یک میلیون شغل را از دست داده 
و ســاالنه بــا ۱.۸ میلیــارد دالر زیــان در تولیــد اقتصــادی 
روبــه رو شــود. بــا ایــن حــال این کشــور اذعان کــرده که 

چنین سناریویی بعید است.

موضع اتیوپی
اتیوپی با جمعیت بیش از ۱۱۰ میلیون نفر مصر را 
به تالش برای حفظ سلطه دوران استعماری بر آب های 
نیــل از طریــق وضع مقررات در خصوص پر کردن منابع 
و فعالیــت ســد متهــم می کنــد. ایــن کشــور اعــالم کرده 
منافع مصر و سودان را به حساب آورده و خواسته های 
مصــر بــرای جریــان آب تضمیــن شــده غیر واقــع گرایانه 
اســت. همچنین اعالم کرده می توانســته است پر کردن 
ذخایر آبی را در مدت دو تا ســه ســال به پایان برســاند 
اما با پیشــنهاد دوره چهار تا هفت ســاله پرکردن ذخایر 

سد، امتیاز داده است.

موضع سودان
ســودان بــا کمبــود عرضــه آب نیل روبرو نیســت و 
می تواند از تولید برق این ســد و همچنین خنثی شــدن 
خطر ســیل بهره ببرد. با این حال ســودان نگران ایمنی 
این سد است که درست در بخش دیگر مرز این کشور 
با اتیوپی قرار دارد. خارطوم درباره ارائه ندادن اطالعات 
از سوی اتیوپی، خواستار اشتراک گذاری اطالعات شده 
تا تاثیر احتمالی این سد بر ایستگاه های آبی و سدهای 
خــود را بــه حداقــل برســاند و اقدامــات احتیاطــی را در 
سدهای خود پیش از دومین مرحله پر کردن ذخایر آبی 

سد گرند اتیوپین رنسانس بکار بندد.

مذاکرات ناموفق
هــر دو طــرف همدیگــر را بــرای بــن بســت مکــرر 
در مذاکــرات ســرزنش کــرده انــد. مذاکرات بــه میزبانی 
واشــنگتن ســال گذشــته بــه شکســت انجامیــد و تالش 
بــرای برگــزاری دوبــاره آنهــا در کینشــازا در اوایــل ســال 
میــالدی جــاری بی نتیجــه مانــد. اگرچــه اتحادیــه آفریقا 
تالشــهای اخیر را تســهیل کرده است اما سودان و مصر 
خواســتار میانجیگری مســتقیم ایــاالت متحده، اتحادیه 

اروپا و سازمان ملل متحد شده اند.
بــر اســاس گزارش رویترز، اتیوپــی تاکنون در برابر 
این درخواســتها ایســتادگی و اعالم کرده که دیپلماســی 
خــارج از اتحادیــه آفریقــا تحقیــر کــردن تالش هــای این 

نهاد آفریقایی است.

واردات برق از ۳ کشور همسایه
ســخنگوی صنعت برق با بیان اینکه از ترکمنستان، 
جمهوری آذربایجان و ارمنستان برق وارد می شود، گفت 
کــه صــادرات بــرق بــه غیــر از حــدود ۵۰ مگاواتــی کــه بــه 

افغانستان انجام می شود، قطع است.
مصطفی رجبی مشــهدی در صفحه اینستاگرام خود 
نوشت: برق ناچیزی هم که به افغانستان صادر می شود، 

براساس ضرورتی است که وجود دارد.
از ســه کشــور  بــرق  داد: در عیــن حــال  ادامــه  وی 
ترکمنســتان، جمهــوری آذربایجــان و ارمنســتان بــه میــزان 

حداقل ۴۰۰ تا حداکثر ۶۵۰ مگاوات وارد می شود.
ســخنگوی صنعــت برق با یــادآوری وضــع آب وهوایی 
حاکم بر جهان گفت: این کشورها هم شرایط آب و هوایی 
دارند که برق بیشتری نمی توانند در اختیار ما قرار دهند.

آن،  بــر  عــالوه  کــرد:  خاطرنشــان  مشــهدی  رجبــی 
شــبکه های انتقــال نیــز بیــش از این مقــدار را نمــی توانند 
انتقال دهند. وی بهترین روش را رعایت مدیریت مصرف 
دانســت و افــزود: کاهــش ســاعت کار اداری و نیز تعطیل 

شدن پنجشنبه ها کمک بزرگی به صنعت برق کرد.
سخنگوی صنعت برق ادامه داد: فروشندگان لوستر 
بیشــترین مصــرف بــرق را دارنــد که باید با خامــوش کردن 

المپ های اضافه مدیریت کنند.
رجبی مشــهدی، روشــن ماندن تابلوهای تبلیغاتی و 
چراغ نماهای ساختمان را از دیگر عمده مصرف برق اعالم 
کرد و گفت: باید در ســاعت اوج مصرف این روشــنایی ها 
خامــوش شــوند. وی گفــت: گرچه مشــترکان پــر مصرف ۶ 
درصد کمتر شده اند اما آن تعدادی که باقی مانده اند ۱۴ 
برابر کم مصرف ها مصرف می کنند.سخنگوی صنعت برق 
افزود: به این مشترکان تذکر داده شده و تعرفه های باالتر 
هــم وضــع شــده اما ایــن رقم تعرفــه به دلیل تمکــن باالی 

مالی، آنها را مجاب برای صرفه جویی نمی کند.

ابالغ سند ملی بهره وری 
ساختمان به وزارت راه 

معــاون اول رئیس  جمهــوری ســند ملــی بهــره وری و 
ارتقــای بخــش ســاختمان کــه بــه تصویــب هیئــت وزیران 

رسیده را به وزارت راه و شهرسازی ابالغ کرد.
اول  معــاون  اســحاق جهانگیــری  مهــر،  گــزارش  بــه 
رئیس جمهــوری مصوبــه هیئــت وزیــران در خصوص ســند 
ملی بهره وری ساختمان را به وزارت راه و شهرسازی ابالغ 
کــرد. دوره اجــرای ایــن ســند کــه با همــکاری ســازمان ملی 
بهره وری و وزارت راه و شهرســازی تدوین شــده، از ابتدای 

سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۱ تعیین شده است.
وزارت راه و شهرســازی مکلــف شــده تا مــوارد مذکور 
در این سند را در دوره های زمانی ۶ ماهه به سازمان ملی 
بهره وری و ســازمان مذکور نیز به صورت ســاالنه به هیئت 

دولت گزارش کند.

چگونگی بخشودگی جرائم 
مالیاتی 

نحــوه  از  مالیاتــی  امــور  ســازمان  رئیــس  معــاون 
بخشودگی جرائم مالیاتی طبق مصوبه ستاد ملی مقابله 

با کرونا توضیحاتی را ارائه داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمد مسیحی، 
معاون درآمد های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت:  
دستورالعمل بخشودگی جرائم مالیاتی چیز جدیدی نیست 
و طی ۳ سال اخیر اجرایی می شود، این روند مانند سنوات 
ســال ۹۸ و ۹۹ صادر شــده اســت که در این دســتورالعمل 
به منظور تســهیل و تســریع در وصول دستور های مالیاتی 
و جلوگیــری از اعمــال ســالیق و همچنیــن کمــک به فعاالن 
اقتصــادی بــرای برنامــه ریزی بهتــر برای نقدینگــی تصویب 
شــد. وی افــزود: ایــن دســتورالعمل که زیر نظر ســتاد ملی 
کروناســت و ســال های پیش در دســتور کار سران قوا بوده  
اعمــال شــده اســت و مهلــت آن تــا پایــان ۱۴۰۰ اســت کــه 

دستور اجرای آن از ابتدای تیر ماه صادر شده است.
نکته ای که در این دستور العمل وجود دارد این است 
کــه هرگونه بخشــودگی جرایم قابل بخشــش مالیات های 
مستقیم و مالیات بر ارزش  افزوده منوط به زمان پرداخت 
اســت، هرچقدر زمان بین پرداخت مالیات اصلی و جرایم 
غیــر قابــل بخشــش طوالنی تر شــود در نتیجــه درصد های 
بخشــودگی هــم کمتــر خواهد شــد و بــه ازای هرماه تاخیر 

۲درصد از این بخشودگی کسر خواهدشد.

 عبور برداشت تجمعی گاز

 از میدان پارس جنوبی 

از 1.۸ تریلیون مترمکعب
شــرکت نفــت و گاز پــارس اعــالم کــرد که حجــم گاز 
غنی برداشت شده از ابتدای بهره برداری از میدان مشترک 
پــارس جنوبــی تــا کنون با کســب رکــوردی جدید در ســال 
گذشته، به بیش از 1.8 تریلیون مترمکعب رسیده است.

بــه گــزارش روابط عمومی شــرکت نفــت و گاز پارس، 
کل میــزان تولیــد گاز از میــدان مشــترک پــارس جنوبــی از 
بــدو بهره بــرداری تا پایان ســال ۹۹ به رقم یک هــزار و ۸۶۷ 
میلیارد مترمکعب رسیده است. همچنین از ابتدای توسعه 
تــا کنــون ۲.۲ میلیــارد بشــکه میعانــات گازی از این میدان 
مشــترک برداشــت شــده اســت. ارزش محصــوالت پــارس 
جنوبی با ســرمایه گذاری نزدیک به ۸۰میلیــارد دالر در این 
پهنه گازی، ۳۳۵ میلیارد دالر )با احتســاب هر مترمکعب 
گاز غنی معادل ۱۸ سنت در سال ۹۶( برآورد شده است.

ســهم ذخایــر هیدروکربنــی ایــران از میدان مشــترک 
گازی پارس جنوبی ۱۴ تریلیون مترمکعب گاز و ۱۸ میلیارد 
بشکه میعانات گازی در مساحتی به وسعت ۳ هزار و ۷۰۰ 
کیلومتــر مربــع تخمین زده شــده اســت. بررســی آمارهای 
مربوط به روند توسعه و افزایش تولید گاز غنی در میدان 
مشــترک پــارس جنوبی نشــان می دهد که تا پیــش از آغاز 
بــه کار دولــت یازدهــم و در ســال ۹۲، ده فــاز ایــن میــدان 
 ,SPD۱( بــا بهره برداری از ۱۱ ســکوی گازی )فازهــای ۱ تــا ۱۰(
 ,SPD۸  ,SPD۷  ,SPD۶  ,SPD۵  ,SPD۴  ,SPD۳،SPD۲
SPD۱۱ ,SPD۱۰ ,SPD۹( بــه ظرفیــت روزانــه هــر یک ۲۸.۲ 
میلیون مترمکعب در مدار تولید قرار داشتند تا در مجموع 
روزانه نزدیک به ۲۸۵ میلیون مترمکعب گاز از این میدان 

مشترک برداشت شود.

اخبـــــــــــــــــار

روحانی: بانک مرکزی درباره میزان تعهدات ارزی 
و تعهدات رفع شده شفاف سازی کند

رئیس جمهوری گفت طرح های احداث آب شیرین کن در 
مناطقی که با مشــکل آب شــیرین روبرو هســتند کماکان در 

اولویت دولت و صندوق توسعه ملی قرار دارد.
جمهــوری،   ریاســت  اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
دویســت و چهلمیــن جلســه ســتاد هماهنگی اقتصــادی دولت 
صبح یکشــنبه به ریاســت حجت االســالم والمســلمین حســن 
روحانــی رییــس جمهــور برگــزار شــد و در آغــاز جلســه رییــس 
ســازمان برنامــه و بودجــه گزارشــی از تامیــن منابــع طرح هــای 
عمرانی و پیشرفت پروژه ملی آزاد راه تهران - شمال ارائه کرد.
در ادامــه جلســه نیــز گــزارش بانــک مرکــزی از وضــع رفع 
تعهــدات ارزی صادرکننــدگان و واردکننــدگان در ســال های ۹۷ 

و ۹۸ ارائه شد.
براســاس ایــن گــزارش در ســال ۹۷، بالــغ بــر ۹۵ درصــد 
ارز تامین شــده با نرخ ترجیحی برای کاالهای اساســی و دیگر 

واردات مــورد نیــاز کشــور، بــه صــورت کاال و خدمات به کشــور 
وارد و رفع تعهد ارزی شده است و موارد رفع نشدن تعهد به 

ســازمان تعزیرات و مراجع قضائی ارجاع شده است.
اظهــارات  و  ابهامــات  برخــی  دربــاره  رئیس جمهــوری 
درخصوص دریافت ارز از ســوی اشــخاص حقیقی و حقوقی و 
چگونگــی رفــع تعهدات آنــان در فضای عمومی و جامعه گفت: 
بانک مرکزی می بایســت با شــفافیت، دقت و جزییات، میزان 
تعهدات ارزی و تعهدات رفع شــده را به تفکیک در ســال های 
مختلــف اعــالم کنــد و در ایــن خصــوص بــا توجــه بــه شــبهات 

مختلفی که ایجاد شده است، شفاف سازی کند.
در این جلســه همچنین وزیر نیرو، گزارشــی از طرح های 

آب شیرین کن ارائه داد.
بــا توجــه بــه حساســیت طرح هــای تامیــن آب تاکید شــد 
کــه سیاســت حمایــت از طرح های تامین آب شــرب به ویژه در 

اســتان های کــم برخــوردار عملکــرد مثبــت و ملموســی داشــته 
اســت و از طرح هــای موفقــی بــوده اســت کــه از منابع صندوق 
توســعه ملــی و منابــع بانک هــا برخــوردار شــده و دولــت نیز با 
توجــه بــه مشــکالت تحریمــی، در مــورد پرداخــت اقســاط آنهــا 

حمایت الزم را به عمل آورده است. 
رئیس جمهوری در این باره گفت: با توجه به جدی شــدن 
مشــکل آب و لــزوم برخــورداری مــردم از آب ســالم، دولــت از 
چنــد ســال قبــل طرح های احــداث آب شــیرین کن را بخصوص 
در مناطقی از کشــور که بیشــتر با مشــکل آب شــیرین روبرو 
هســتند، در دســتور کار قرار داد و طرح هایی با سرمایه گذاری 
بخــش خصوصــی یــا مشــارکت ایــن بخــش اجرایــی کــرد کــه 
نیازهــای آبــی مناطــق درگیــر کم آبــی را تأمیــن می کنــد و ایــن 
اولویــت کمــاکان در دســتور کار دولــت و صندوق توســعه ملی 

قرار دارد.

رئیس مجلس شورای اسالمی در مکاتبه با رئیس جمهوری، 
از تطابــق نداشــتن یــک مصوبــه هیئــت دولــت در خصــوص نرخ 

محاسباتی ارز 42۰۰تومانی خبر داد.
بــه گــزارش تســنیم،  محمــد باقــر قالیبــاف در مکاتبــه ای بــا 
رئیس جمهــوری در خصــوص جــزء ۱ بند و تبصــره ۷ قانون بودجه 
ســال ۱۴۰۰ کشــور اعــالم کــرد،  نــرخ ارز محاســبه ارزش گمرکــی 
کاالی وارداتــی به اســتثنای کاالهــای اساســی، دارو و تجهیــزات 
مصرفی پزشــکی در ســال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاســبه 
حقوق ورودی بر اســاس برابری نرخ ارز اعالم شــده بانک مرکزی 
ای تــی اس در روز اظهــار و مطابــق مــاده ۱۴ قانــون امــور گمرکــی 
می باشــد. بنابرایــن بنــد یــک مصوبــه هیئــت دولــت در تاریخ ۲۳ 
فروردین ماه سال جاری در خصوص تعیین حقوق گمرکی و سود 
بازرگانی کاالهای وارداتی در سال ۱۴۰۰ که بدون هرگونه تفکیک 
و برای تمام کاالهای وارداتی نرخ ارز رسمی ۴۲۰۰تومانی را مبنا 
قرار داده است و نرخ سامانه مبادله الکترونیکی را برای کاالهای 

غیراساسی در نظر نگرفته مغایر قانون است.
چنــد ماه قبــل تصویب نامه هیــات دولت دربــاره مجازبودن 
گمــرک جمهــوری اســالمی ایــران نســبت بــه اخــذ حقــوق ورودی، 
عــوارض و مالیــات بــر ارزش افــزوده کاالهــای وارداتی بر اســاس 
مآخذ مندرج در جدول پیوســت آیین نامه اجرایی قانون مقررات 
صادرات و واردات )تا زمان ابالغ حقوق ورودی بر اســاس احکام 
قانــون بودجــه ۱۴۰۰( بــه وزارت اقتصــاد، وزارت صنعت، معدن و 

تجارت و همچنین گمرک جمهوری اسالمی ابالغ شد.
گفتنی است، در حالی که روز ۲۸ اسفند ماه رئیس جمهور 
قانــون بودجــه ســال ۱۴۰۰ را بــه رئیس ســازمان برنامــه و بودجه 
ابــالغ کــرد؛ هیئــت وزیران در جلســه ۲۴ اســفند ۱۳۹۹، مجموع 
حقوق گمرکی و سود بازرگانی ۳۵۷ ردیف تعرفه همراه با حذف، 
ایجــاد، اصــالح شــرح ردیــف تعرفــه و مندرجــات ذیــل یادداشــت 

فصول کتاب مقررات صادرات و واردات را تعیین نمود.
بــر ایــن اســاس بــا اعمــال ایــن اصالحــات، مجمــوع جــداول 

پیوســت آئین نامــه اجرایــی قانــون مقــررات صــادرات و واردات با 
رعایت مادٔه )۱۱( آئین نامه مذکور از اول فروردین ۱۴۰۰ الزم  االجرا 
اســت. از ســوی دیگر تاکنون در اجرای قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ 
کل کشــور، ســود بازرگانی قابل اعمال جهت اعمال در سیســتم 
و انجــام محاســبات حقــوق ورودی، تعیین و تصویب نشــده و به 

گمرک ابالغ نشده است.
در همیــن رابطــه گمــرک ایــران اعــالم کرده بود، در راســتای 
تســهیل و تســریع در انجــام تشــریفات گمرکــی!  از ســوی گمرک 
ایــران و وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی به دولت پیشــنهاد شــده 
اســت به روال قبل، حقوق ورودی مانند ســال قبل اخذ و نســبت 
بــه ترخیــص کاالها اقــدام شــود؛ بنابراین مبنای محاســبات برای 
تمامــی کاالهــا همچنــان همــان دالر ۴۲۰۰تومانــی اســت، ایــن 
درحالی است که بر اساس حکم بودجه ۱۴۰۰ نرخ محاسباتی ارز 
در گمرک باید از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ســامانه ای تی اس افزایش 

پیدا کند.

عربســتان ســعودی کــه بزرگتریــن صادرکننــده نفــت جهان 
اســت، ســقفی برای قیمت بنزین داخلی در ژوئیه تعیین کرد تا 

به مهار افزایش هزینه های زندگی و تقویت اقتصاد کمک کند.
بــه گــزارش ایســنا، طبــق فرمانــی که از ســوی ملک ســلمان، 
پادشــاه عربســتان سعودی صادر شد، سقف قیمت سوخت ۲.۱۸ 
ریال )۵۸.۱ سنت( برای هر لیتر گرید اکتان ۹۱ و ۲.۳۳ ریال برای 
هــر لیتــر ســوخت اکتــان ۹۵ خواهــد بود. این ســقف قیمــت از ۱۰ 

ژوییه اجرایی خواهد شد.
تورم ســاالنه عربســتان ســعودی در ماه مه برای دومین ماه 
متوالــی رشــد کــرد و بــه ۵.۷ درصــد در مقایســه بــا ۵.۳ درصــد در 
پایــان آوریل رســید کــه تحت تاثیر افزایش قیمت مــواد خوراکی و 

حمل و نقل بود.
دولــت عربســتان ســعودی در راســتای اصالحاتــی کــه بــرای 
کاهش بار یارانه ها روی فاینانس دولت و بهبود کارآمدی سوخت 
و کاهــش مصــرف بــه اجــرا گذاشــته، تالش کــرده اســت قیمتهای 

داخلی سوخت را به سطح قیمتهای بین المللی نزدیک کند.
بر اســاس گزارش رویترز، اقتصاد عربســتان ســعودی ســال 
گذشته ۴.۱ درصد رشد منفی داشت اما صندوق بین المللی پول 

انتظــار دارد تولیــد ناخالــص داخلــی واقعــی ایــن کشــور امســال از 
تبعات همه گیری کووید ۱۹ بهبود یافته و ۲.۱ درصد رشد کند.

قیمتهای بنزین و برق از سال ۲۰۱۵ که اصالح یارانه با هدف 
کمــک بــه مصــرف بهینه تر و کاهش کســری بودجه ناشــی از افت 
قیمت نفت معرفی شد، عصبانیت شهروندان عربستان سعودی 
را برانگیختــه اســت. بعضــی از ســعودیها اکنــون بر ایــن باورند که 
افزایــش قیمتهــای نفت باید با پایین رفتــن قیمتها در پمپ بنزین 

همراه شود؛ زیرا فاینانس دولت را تقویت می کند.
قیمتهای نفت هفته گذشته پس از اختالف میان عربستان 
ســعودی و امــارات متحــده عربی بر ســر سیاســت تولیــد نفت که 
باعــث بــی نتیجــه مانــدن مذاکــرات اوپــک پالس شــد، بــرای مدت 
کوتاهی به باالترین قیمت در بیش از شــش ســال گذشته صعود 

کردند.
کمیتــه دولتــی اصالحــات قیمتهای انــرژی اعالم کــرد: قیمت 
داخلی بنزین در عربســتان ســعودی در واکنش به قیمتهای انرژی 
جهانی همچنان هر ماه تغییر خواهد کرد اما اکنون دولت هر گونه 
اختالف مربوط به افزایش قیمتی که فراتر از قیمتهای ژوئن باشد 

را پوشش می دهد.

معاون دیپلماســی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت که از 
آبان سال 98 تا آبان 99، تجارت کاالیی ایران با کشور های عضو 

اتحادیه اقتصادی اوراسیا حدود 84 درصد رشد داشته است.
به گزارش روابط عمومی ســازمان توســعه تجارت ایران، سید 
رسول مهاجر، در نمایشگاه اختصاصی اوراسیا اظهار کرد: در زمینه 
تجارت ترجیحی ایران با کشــور های اتحادیه اقتصادی اوراســیا، از 
فهرست ۸۶۰ قلم کاال که بین این کشور ها تجارت می شوند، بیش 

از ۵۰۰ مورد مربوط به کاال های صادراتی ایران است.
وی درباره  مذاکرات صورت گرفته از ســوی ســازمان توســعه 
تجارت ایران به منظور ارتقای موافقتنامه تجارت ترجیحی کشورمان 
بــا اوراســیا بــه تجــارت آزاد افزود: کشــور های روســیه، ارمنســتان، 
قزاقســتان، قرقیزســتان و بالروس عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
هســتند که تجارت با تعرفه آزاد با یکدیگر دارند و تجارت ایران با 

این کشور ها فعال با تعرفه های ترجیحی انجام می گیرد که تالش 
می شود تا به عضویت رسمی این اتحادیه نائل شویم  .

معــاون دیپلماســی اقتصــادی وزارت امــور خارجــه بیــان کرد: 
از زمانــی کــه تجــارت ترجیحــی ایــران بــا کشــور های عضــو اتحادیه 
اقتصادی اوراســیا آغاز شــده تا کنون عضویت تجاری بسیار خوبی 
را با این کشــور ها تجربه کرده ایم به طوری که رغبت تجار ایرانی 

نیز به فعالیت در این زمینه افزایش چشم گیری داشته است.
مهاجر ادامه داد: از آبان ســال ۹۸ تا آبان ۹۹ ایران توانســته 
تجــارت خــود با کشــور های عضــو اتحادیه اقتصــادی اوراســیا را در 
قالب ۸۶۰ کاالی مد نظر، بیش از ۸۰ درصد یعنی حدود ۸۴ درصد 
رشــد دهد. وی تصریح کرد: روســیه که جزو شــرکای بزرگ تجاری 
ایــران اســت و وزارت امــور خارجــه در تــالش اســت تــا دیپلماســی 

اقتصادی خود با چهار کشور دیگر را رشد و گسترش دهد.

رئیس مجلس نرخ محاسباتی ارز از سوی هیات دولت با قانون مطابقت ندارد
مجلس به دولت یک هفته  برای تعیین بالتکلیفی 4ماهه قیمت محاسباتی ارز مهلت داد

عربستان برای قیمت بنزین سقف تعیین کرد

رشد 84 درصدی تجارت کاالیی ایران 
با اتحادیه اقتصادی اوراسیا
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رئیس مجمع نمایندگان 
استان: اتصال خط ریلی 

اردبیل به جمهوری 
آذربایجان قطعی است

رئیــس مجمــع نماینــدگان اســتان اردبیــل گفــت که 
تکمیــل پــروژه راه آهن اردبیل-میانه و طــرح اتصال آن به 
شبکه ریلی جمهوری آذربایجان از طریق پارس آباد مغان 

قطعی است و برای اجرایی شدن آن تالش می شود.
صدیف بدری روز یکشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: 
مطالعات فاز اول امتداد طرح راه آهن اردبیل به پارس آباد 
مغــان انجــام و اجــرای آن در ســال ۱۴۰۰ پیش بینــی شــده 
اســت، ضمــن اینکــه اتصــال آن بــه شــبکه ریلــی جمهوری 

آذربایجان نیز در برنامه کاری قرار دارد.
وی اظهارکرد: اجرای طرح راه آهن اردبیل به مغان از 
جملــه موضوعــات در حــال پیگیری نمایندگان و مســئوالن 
اســتان اســت و بــا ادامــه احــداث آن تــا گمــرک مــرزی در 
شهرستان بیله سوار و پارس آباد مغان در واقع  کل استان 

به شبکه ریلی کشور متصل خواهد شد.
رئیس مجمع نمایندگان اســتان اردبیل از اخذ ردیف 
ملــی بــرای پــروژه راه آهــن اردبیــل - پــارس آبــاد مغــان  در 
بودجه سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت:با اتصال راه آهن اردبیل 
بــه مغــان و رســیدن به مرز ایران و جمهــوری آذربایجان در 
واقع شــاهد تکمیل کریدور ریلی شــمال - جنوب کشور در 

استان اردبیل خواهیم بود.
وی اضافه کرد: پیش بینی شده طرح راه آهن اردبیل-

پارس آباد زودتر از راه آهن رشت – آستارا افتتاح شود.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس 
شورای اسالمی درباره اتمام عملیات اجرایی طرح راه آهن 
اردبیــل- میانــه گفت:ایــن پــروژه روند خوبی در ســال های 
اخیــر داشــته اســت و  بــا اختصــاص  اعتبــارات پیش بینــی 
شــده، طــرح راه آهــن اردبیــل بــزودی تکمیــل شــده و بــه 

بهره برداری می رسد.
بــدری افزود: طرح احــداث راه آهن میانه اردبیل قبل 
از ســال ۹۴ بــا کنــدی اجرا شــد ولی با پیگیــری های بعمل 
آمده شتاب خوبی گرفت و بنا به اعالم مسئوالن اجرایی از 

پیشرفت قابل توجهی برخوردار بوده است.
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

آغاز بررسی خسارت های 
احتمالی زلزله آذربایجان غربی 

از سوی بیمه کوثر
مناطــق  در  کارشناســان  حضــور  بــا  کوثــر  بیمــه 
بررســی  کار  آذربایجان غربــی  اســتان  زلزلــه زده 
خسارت های واردشده به بیمه گزاران خود را کلید زد.

بــه گــزارش روابط عمومی و اعالم مدیر سرپرســتی 
آذربایجان غربی  اســتان 
از  پــس  کوثــر،  بیمــه 
روز  زلزله هــای  وقــوع 
در  گذشــته  جمعــه 
محدوده شهرهای نقده 
صبــح  از  پیرانشــهر،  و 
روز شــنبه کارشناســان 
مناطــق  در  کوثــر  بیمــه 
زلزله زده حضور یافتند.

محمدرضــا قربانــی با بیان اینکه تاکنون گزارشــی 
از خســارت جانــی ناشــی از ایــن زلزلــه مخابــره نشــده 
پیــک  در  کرونــا  ویــژه  وضــع  علی رغــم  گفــت:  اســت، 
پنجــم، بیمــه کوثــر بنا به رســالت خود در پاســخگویی 
بــه بیمه گزارانــی کــه ممکــن اســت در اثــر ایــن حادثــه 
دچــار خســارت شــده باشــند گروهــی از کارشناســان 
روســتاهای  بــه  بهداشــتی  پروتکل هــای  رعایــت  بــا  را 
حادثه دیده فرســتاده اســت تا در کوتاه ترین زمان کار 

بررســی خسارت ها انجام شود.
او بــا تاکیــد بــر اینکــه طبــق گزارش هــای میدانــی 
خســارت های مالــی هــم بســیار ناچیــز و در حــد تــرک 
برداشــتن دیوارها بوده اســت، خاطرنشــان کــرد: با این 
حال از ظرفیت نمایندگی های بیمه کوثر شهرستان نقده 
بــه منظــور اعالم خســارت زیان دیــدگان و اطالع رســانی 
بــه آنــان در خصوص مراحل تشــکیل پرونــده و دریافت 

خسارت استفاده شده است.

 حمایت بانک رفاه

از جشنواره بین المللی تئاتر 
دانشجویی ایران

تئاتــر   بیســت و ســومین جشــنواره بین المللــی 
دانشجویی ایران با حمایت بانک رفاه برگزار شد.

بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک رفــاه، در مراســم 
اختتامیــه ایــن جشــنواره کــه شــنبه ۱۹تیــر بــا حضــور 
وزارت  از  مســئوالنی 
و  تحقیقــات  علــوم، 
همچنیــن  و  فنــاوری 
هنرمنــدان  از  برخــی 
مطــرح عرصــه ســینما و 
محــل  در  کشــور  تئاتــر 
ایرانشــهر  تماشــاخانه 
بانــک  از  شــد،  برگــزار 
رفــاه به دلیل حمایت از 
بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشجویی 

ایران، قدردانی شد.
بر اساس این گزارش، بیست و سومین جشنواره 
بین المللــی تئاتر دانشــجویی ایران در حالی برگزار شــد 
کــه ایــن جشــنواره در ســال گذشــته به دلیل مشــکالت 
مختلف از جمله نبود حامی مناســب، برگزار نشــده بود 
و حمایت های بانک رفاه باعث شــد تا بیســت و سومین 
دوره آن به شــکل مناســبی برگزار و چراغ این جشنواره 

خاموش نشود.

 خدمات رسانی شعب

 بانک شهر به مشتریان

در کوتاه ترین زمان ممکن
معاون برنامه ریزی و فناوری اطالعات بانک شــهر 
بــا یادآوری تغییر ســاعت شــعب این بانــک در پایتخت 
و برخی از کالن شهرها، بر خدمات رسانی به مشتریان 

در کوتاه ترین زمان ممکن تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک شهر، جواد عطاران، 
خصــوص  همیــن  در 
راســخ  اعتقــاد  افــزود: 
ســاعت  تغییــر  داریــم، 
طــول  در  بانــک  کاری 
هفته و تعطیلی شــعب 
در روز پنج شــنبه که در 
راســتای کاهش مصرف 
شــده  انجــام  انــرژی 
اســت، نبایــد خللــی در 
خدمات رســانی به شــهروندان و مشــتریان شبکه بانکی 

ایجاد کند.
می کنیــم  پیشــنهاد  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  عطــاران 
ســامانه های  طریــق  از  کشــور  سراســر  در  شــهروندان 
مختلــف بانکــی خدمــات خــود را به صــورت غیرحضوری 
دریافــت کننــد، تصریح کــرد: ســامانه های غیر حضوری 
شــرایط  بهتریــن  در  اخیــر  ۲ســال  طــی  شــهر  بانــک 

خدمات دهی خود به سر می برند.
معــاون برنامه ریزی و فناوری اطالعات بانک شــهر 
عنــوان کــرد؛ خدماتــی ماننــد: مدیریــت چــک، انتقــال 
وجــه بیــن بانکــی، انتقال پول در قالــب کارت به کارت، 
و  اســتعالم  قبــوض،  پرداخــت  شــبا،  شــماره  دریافــت 
پرداخــت تســهیالت و ...بــه واســطه نرم افــزار »همــراه 
شــهر« و »اینترنت بانــک شــهر« در دســترس اســت و 
شهروندان نیاز به حضور و مراجعه به شعب این بانک 

را ندارند.
عطــاران در پایــان بــا بیــان اینکــه پیشــخوان های 
آمــاده  روز  ســاعات  تمامــی  در  شــهر  بانــک  شــهرنت 
پاســخگویی به نیازهای شــهروندان و مشــتریان شــبکه 
۳۰۰پیشــخوان  حــدود  کــرد:  عنــوان  هســتند،  بانکــی 
شهرنت در کالن شهرها و شهرهای کوچک کاربردی ترین 

خدمات را ارائه می دهند.

رتبه نخست بیمه تعاون در 
سرعت رسیدگی به شکایات

گزارش عملکرد سال گذشته بیمه تعاون از بهبود 
مدت زمان رسیدگی به شکایات و دستیابی به متوسط 
زمان یک روز در این شــاخص در چارچوب اســتاندارد 

داده  1۰۰۰2خبــر  ایــزو 
اســت. این شاخص در 
صنعــت بیمــه،  منحصر 
به فرد است و توانسته 
بــه  را  تعــاون  بیمــه 
در  شــرکت ها  ســرآمد 

این زمینه تبدیل کند.
به گزارش روابط عمومی 
بیمــه تعــاون بــه نقل از 

پایگاه خبری خرد و کالن، اطالعات دریافتی از شکایات 
علیــه بیمــه تعاون در ســال ۱۳۹۹نشــان می دهد که در 
این سال تنها ۲۷مورد شکایت از این شرکت در سامانه 
بیمــه مرکــزی ثبــت شــده اســت. ایــن عــدد زمانــی قابل 
توجــه اســت کــه بدانیم تعداد شــکایات ثبت شــده علیه 
این شــرکت در ســال ۱۳۹۹نســبت به ســال پیش از آن 
۳۴درصد کاهش یافته اســت. از سوی دیگر، ۵۵درصد 
شــکایات ثبت شــده مربوط به رشته پرشکایت بیمه های 
اتومبیل اســت، به طوری که رشته های زندگی، حوادث، 
مهندســی و حــوادث راننــده، هــر کــدام فقــط یــک مورد 
شــکایت داشــته اند. ســهم بیمــه تعــاون از کل شــکایات 

ثبت شده در صنعت بیمه کمتر از یک درصد است.

کسب باالترین نسبت توانگری 
مالی از سوی بیمه ملت

بیمه ملت در سال 1۳99با کسب نسبت توانگری 
مالی 279 )باالترین ســطح توانگری از بدو تأســیس(، 
به عنــوان توانگرتریــن شــرکت بیمه در ســرزمین اصلی 
91تاکنــون  ســال  از  شــرکت  ایــن  می شــود.  شــناخته 
همواره سطح توانگری خود را در باالترین سطح حفظ 

کرده است.
بیمــه  ایلنــا  گــزارش  بــه 
ملــت، بــا حفــظ توانگــری 
صنعــت  در  یــک  ســطح 
بیمــه کشــور بــرای نهمین 
ســال متوالــی؛ بــه عنــوان 
شــرکت  توانگرتریــن 
بیمــه در ســرزمین اصلــی 
توانگــری  نســبت  )بــا 

۲۷۹درصــد(؛ و بــا بیشــترین میــزان افزایــش ســرمایه معادل 
۹۷۶درصد، به عنوان بزرگترین شــرکت بیمه خصوصی کشور 
از نظر ســرمایه ثبت شــده )با ســرمایه ۳۰۶۵۰میلیارد ریال(؛ 

شناخته می شود.

افتتاح کلینیک تخصصی 
بیمه های زندگی بیمه 
کارآفرین در اصفهان

شــهر  در  زندگــی  بیمه هــای  تخصصــی  کلینیــک 
اصفهــان بــا حضور محمــد حیــدری، مدیرعامل و هیات 
همــراه بــا هــدف ارتبــاط مطلوب تــر شــبکه فــروش و 
اســتفاده از ظرفیت ها و امکانات هر چه بهتر مصادف 

با میالد امام رضا )ع( در تیر 14۰۰افتتاح شد.
کارآفریــن،  بیمــه  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 

اصالنــی،  عباس علــی 
اصفهــان  اســتان  مدیــر 
در  کارآفریــن  بیمــه 
خصوص افتتاح کلینیک 
بیمه هــای  تخصصــی 
ایــن  گفــت:  زندگــی 
کلینیــک با هــدف ایجاد 
پشــتیبانی  و  انگیــزه 
بــدون هزینــه  ملمــوس 

برای شــبکه فروش، جذب بازاریابان در ابتدا و اعطا کد 
نمایندگــی آیین نامــه ۹۶در بلندمــدت در شــهر اصفهــان 
به عنوان یکی از کالن شــهرهای اقتصادی کشــور افتتاح 
شــده اســت. مدیــر اســتان اصفهــان بیمــه کارآفریــن در 
ادامــه افــزود: کلینیک تخصصی بیمه عمر دریچه جدید 
بســوی تحقــق اهــداف شــرکت و کســب ســهم بــازار در 

حوزه بیمه های زندگی است.

واریز بیش از164هزار 
میلیارد ریال وجوه خرید 

تضمینی گندم از سوی 
بانک کشاورزی

بــا عاملیــت بانــک کشــاورزی بیــش از 1۶4هــزار 
میلیارد ریال بابت خرید تضمینی گندم تا 19 تیر سال 

جاری به حساب کشاورزان واریز شده است.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک کشــاورزی، از آغاز فصل 
خریــد گنــدم تــا ۱۹تیــر ســال جاری،۱۸۵۷مرکــز خریــد در 

کشور، بالغ بر ۳میلیون 
بــا  گنــدم  و۴۹۷هزارتــن 
ارزش بیــش از ۱۷۶هزار 
میلیــارد ریال را در قالب 
۶۵۴هزار و ۵۲۴محموله 
خریــداری  کشــاورزان  از 
اســاس  بــر  کرده انــد. 
بانــک  گــزارش،  ایــن 
کشــاورزی مبلغــی بیش 

از ۱۶۴۱۹۹میلیــارد ریال از مجمــوع ۱۷۶۳۲۰میلیارد ریال 
وجوه گندم خریداری شــده را به حســاب کشــاورزان واریز 

کرده و عملیات پرداخت همچنان ادامه دارد.

مدیر نظارت بر ناشــران سازمان بورس 
از ارائه پیشنهاد الزام ناشران به واریز سود 
بــه هیــات  بــه صــورت متمرکــز  ســهامداران 

مدیره سازمان بورس خبر داد.
بــه گزارش خبرگزاری فارس، با توجه به 
اینکه سال گذشته به خاطر آزاد شدن سهام 
عدالت و همچنین رشــد بازار ســرمایه، تعداد 
زیــادی از شــهروندان ایرانــی در بازار ســرمایه 
حضــور پیــدا کردنــد، به گونه ای کــه هم اکنون 
بیــش از ۵۷میلیــون ایرانــی در بــازار ســرمایه 
حضــور دارنــد کــه حــدود ۷۰درصــد جمعیــت 
کشــور را تشــکیل می دهند، این افــراد عمدتاً 
ســهامداران خرد و پراکنده هســتند که تعداد 
اندکــی ســهام در اختیار دارنــد و اگر بخواهند 
سهامداری کنند، سود سهام آنها هم معموال 
اندک اســت، بنابراین برای دریافت سودهای 
انــدک اگــر قــرار باشــد هــر شــرکتی بــه روش 
خاص خود برای دادن سود به سهامداران به 
کار گیرد و از طریق بانک ها انجام شــود، اوالً 
در ایــن شــرایط کرونایــی الزم نیســت مردم را 
برای دریافت ســود ناچیز به بانک ها بکشند، 
ثانیا بسیاری از سهامداران خرد اصوال متوجه 
نمی شوند چه زمانی مراجعه کنند و سودهای 
پذیــر  آنهــا در حســاب شــرکت های ســرمایه 

رسوب می کند.
محســن انصــاری مهیــاری، مدیــر نظارت 
بر ناشــران ســازمان بورس در این باره گفت: 
روال کار در شرکت های فعال در بازار سرمایه 
تاکنون این گونه بود که هر شــرکت به روش 
خــاص خــود یــک بانکــی را معرفــی می کرد که 
ســهامداران بایــد بــا مراجعــه به بانــک و ارائه 
شناســنامه و کارت ملــی ســود ســهام خــود را 
دریافــت می کردنــد که این موجب رفت و آمد 
و زحمــت مــردم می شــد، امــا از دو ســال قبل 
شــرکت ســپرده گذاری مرکــزی اوراق بهــادار و 
تســویه وجوه تقویت شــده و زیرســاخت های 

خوبی فراهم شده است.
مدیــر نظارت بر ناشــران ســازمان بورس 

تصریــح کرد: واریز ســود به صــورت متمرکز و 
خودکار انجام می شــود و ما طرحی در دســت 
تــا آخــر ســال ۱۴۰۱، ســود همــه  داریــم کــه 
شــرکت های بورســی از طریــق ســامانه جامــع 
توزیــع ســود ســمات و بــه صــورت متمرکــز به 
حساب سهامداران واریز شود، زیرا این روش 
عالوه بر اینکه برای شــرکت های ســرمایه پذیر 
کم هزینه و کم دردســر است، سهامداران  نیز 
به راحتی ســود سهام تقسیم شده در مجامع 

به حساب آنها واریز خواهد شد.
بــا  مطابــق  کــرد:  اضافــه  انصــاری 
دســتورالعمل انضباطی ناشــران پذیرفته شده 
در بــورس اوراق بهــادار تهــران، ناشــر موظــف 
اســت، جهت تسهیل امور سهامداران، انجام 
کلیــه اقدامــات شــرکتی خــود از جملــه توزیع 
ســود را در صورت قبول شرکت سپرده گذاری 

مرکــزی اوراق بهــادار و تســویه وجــوه، بــه آن 
شــرکت واگــذار کنــد. در حــال بررســی طرحی 
بــه هیــات مدیره ســازمان بورس هســتیم که 
تمامــی شــرکت های فعــال در بــازار ســرمایه 
را الــزام کنــد تا ســود تقسیم شــده در مجامع 
عمومــی به صورت متمرکز و از طریق شــرکت 

سمات به حساب سهامداران واریز شود.
ناشــر  اســت  کافــی  فقــط  افــزود:  او 
مرکــزی  ســپرده گذاری  شــرکت  بــا  قــراردادی 
منعقــد کنــد و ســعی می کنیم ایــن قراردادها 
بــا کمتریــن مبلــغ و بــه بهترین حالــت ممکن 
منعقــد شــود و ســود ســهامداران بــه صــورت 
صــد درصــد به حســاب آنان و در اســرع وقت 

واریز شود.
مدیــر نظارت بر ناشــران ســازمان بورس 
در مــورد اینکــه آیــا قانــون تجــارت در زمینــه 

ســود ســهام شــرکت ها ایــراد نــدارد کــه یــک 
فرصــت چهــار ماهــه بــرای برگــزاری مجمــع و 
یک فرصت هشــت ماهه برای واریز ســود در 
نظر گرفته است که عمال شرکت ها یک سال 
ســود ســهامداران را می تواننــد نــزد خــود نگه 
دارند که او پاســخ داد: بله، این گونه اســت، 
اصالحیــه قانــون تجارت مصوب ۱۳۴۷ اســت 
و بیــش از ۵۰ ســال از تصویــب آن می گــذرد، 
اکنــون اصــالح قانــون تجــارت در مجلــس در 

حال بررسی است. 
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس این 
را هم گفت که االن فصل برگزاری مجامع اکثر 
شــرکتهای بورسی و فرابورســی است و امیدوار 
بــا همــکاری شــرکت ســپرده گذاری  هســتیم، 
ســودهای این شرکت ها به حساب سهامداران 

به صورت متمرکز واریز شود.

بــازار ســرمایه معتقــد  یــک کارشــناس 
است که تجربه دهه های اخیر اقتصاد ایران 
در اجرای قیمت گذاری دستوری باعث شده تا 
بورس کاال به بســتر اصلی مبادالت کاالهای 
کــه رونــد  اولیــه مبــدل شــود  مــواد  مهــم و 
پرســرعت ورود کاالهای جدید به این بورس 
در  قیمت گــذاری  ناکارآمــدی  اثبــات  بیانگــر 
میان بســیاری از مسئوالن و سیاست گذاران 
اســت و مــی تــوان گفت که ایــن زخم کهنه و 
کاری بــر پیکــر اقتصــاد با اعتماد بــه مکانیزم 

بورس کاال در حال ترمیم است.
علیرضا عســگری مارانــی در گفت وگو با 
»کاالخبــر« دربــاره دو نوع تفکر قیمت گذاری 
در حــوزه اقتصــاد گفت: یکی اعتقــاد دارد که 
ثابــت نگــه داشــتن قیمــت و قیمت گــذاری به 
نفع مردم است و دیگری معتقد است تنها بر 
اساس مکانیزم بازار و عرضه وتقاضا قیمت ها 
کنترل و بازار تنظیم می شود که مصداق بارز 

آن بورس کاالست.
او افــزود: دلیل اصلــی ایجاد بورس های 
اســت.  بــازار  تنظیم گــری  کاالیــی در جهــان، 
محصوالتــی که ســهم قابــل توجهــی در تولید 
ناخالــص داخلــی دارنــد در بــورس کاال عرضه 
شــفاف  مکانیــزم  براســاس  آن هــا  قیمــت  و 
عرضــه و کشــف می شــود. دولت هــا بــا ایــن 
راهــکار کل یــک زنجیــره را تنظیــم می کننــد، 
زیــرا وقتــی کاالی باالدســتی کــه مــاده اولیــه 
مکانیــزم  بــه  را  اســت  پایین دســتی  صنایــع 
بــازار می ســپاریم و قیمــت واقعــی آن کشــف 
می شود، بر روی تمام محصوالت پایین دستی 
هــم تاثیــر می گذارد و دیگر نیازی نیســت کل 

زنجیره تنظیم و کنترل شود. 
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه 
چالــش اصلــی ایجــاد محدودیــت غیرمنطقــی 
و قیمت گــذاری اســت، اضافــه کــرد: اگــر برای 
کاالیی که وارد بورس شــده اســت، مکانیزمی 

طراحــی کنیــم کــه حــراج اتفــاق نیفتــد، رانت 
ایجــاد مــی شــود. مکانیزم هایی که مشــخص 
می کنــد فقــط افــراد خاصــی بــا قیمــت خاصی 
بایــد کاال بخرنــد یــا مقرراتــی کــه بــرای مثــال 
تعییــن می کنــد کــه بایــد قیــر با نصــف قیمت 
برای آســفالت جاده و خیابان ها عرضه شود، 
به دلیل ناکارآمدی، برای بورس کاال چالش زا 
می شــود. عــالوه بــر ایــن گاهــی تصمیم هــا و 
مصوبات، خود عامل تحمیل تنش جدیدی به 
بازارهــای کاالیی می شــود. مثــال تصمیم گیران 
بــا هدف کاهــش قیمت ها در بازار مســکن با 
قیمت گــذاری دســتوری فوالدســازان را ناچــار 
می کننــد تا محصوالت خود را زیر قیمت بازار 
عرضــه کننــد. ایــن در حالــی اســت کــه قیمت 
فــوالد بایــد برگرفته از نرخ جهانی و مبتنی بر 

مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شود. 
او با بیان اینکه باید به نظام ســرمایه ای 
که مالیات پرداخت می کند، احترام گذاشــت، 

ادامــه داد: تنهــا بــا بخش هایی کــه از مالیات 
فرار می کنند باید برخورد شــود. این در حالی 
اســت کــه تمــام کاالهایــی کــه در بــورس کاال 
عرضه می شود به صورت شفاف مالیات خود 

را می پردازند.
جهانــی  مکانیــزم  کــرد:  اظهــار  مارانــی 
قیمت گــذاری در حیطــه مدیریت اســتراتژیک 
قــرار دارد بــه ایــن معنــا کــه عرضــه بایــد بــر 
اســاس قیمت تمام شــده روز و محاسبه تمام 
هزینه هــا صــورت گیــرد و بــر همیــن اســاس، 
قیمــت جهانــی در هــر منطقــه و هــر فصــل 

تفاوت دارد.
ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه بــا انتقــاد 
از توزیــع ســنتی یــادآور شــد: توزیع بــه دلیل 
ســنتی بودن مشــکالت بسیاری دارد که سایر 
کشــورها با فعالیــت واحدهای عمده فروشــی 
که کاال را با قیمت تمام شده عرضه می کنند، 

این مشکل حل شده است.

مدیــره  هیــات  ثابــت، عضــو  گفتــه  بــه 
کانــون کارگــزاران ســازمان بــورس، انتخــاب 
مدیران شایســته و کاهش هزینه های دولت 
مهم تریــن  را  بودجــه  کســری  جبــران  بــرای 
اولویت هــای دولت ســیزدهم در بخش بازار 

سرمایه دانست.
عظیــم ثابــت، در در ایــن بــاره بــه بــازار 
گفــت: مشــکالت بــازار ســرمایه را در دو بعــد 
داخلــی و خارجــی می توان تقســیم کرد که در 
بخش داخلی چندان مشکلی وجود ندارد، به 
غیــر از اینکــه از افراد حرفه ای اســتفاده شــود 
و نیــاز اســت کــه ترکیب شــورای عالــی بورس 
تغییر کند و کمتر  افراد دولتی در این ترکیب 

حضور داشته باشند.
ایــن کارشــناس افــزود: زیرســاخت های 
بازار سرمایه، دامنه نوسان، حجم مبنا و غیره 
را می توان درســت کرد اما مشــکل اصلی بعد 
خارجی بازار سرمایه و مسائل کالن اقتصادی 
اســت کــه باید به صــورت هماهنگ پیش رود 
و مجلــس و دولــت بــه صــورت هماهنــگ یک 
سیاســت اقتصــادی را پیــش ببرنــد تــا بتــوان 
تاثیرهای مثبت آن را در بورس مشاهده کرد.
ســرمایه  بــازار  بایــد  داد:  ادامــه  ثابــت 
در اقتصــاد ایــران پذیرفتــه شــود. ایــن بــازار 
بزرگ شــده و در تمــام خانواده هــای ایران این 
بازار نفوذ کرده اســت؛ بنابراین نمی توان این 

بازار را مانند سابق دید.

بــه گفتــه ثابــت، اگــر تصمیمات درســت 
گرفته نشود پول از جیب مردم و سهامداران 
بــه ســمت جیــب ویژه خــوران حرکــت می کند. 
بازار ســهام بعد از انتخابات ریاســت جمهوری 
ایران پیام و سیگنال مثبتی را از فرد منتخب 
موضــوع  ایــن  کــه  اســت  گرفتــه  انتخابــات 
ایــن  از نتیجــه  بــازار  نشــان دهنده اســتقبال 

انتخابات است.
به غیر از ســه ســال اخیر، بازار ســرمایه 
چنــدان مــورد اقبــال دولت هــا نبــود و عمــده 
سیاســت های دولت های قبلی بر منابع نظام 
پولی کشــور قرار داشــت، این در حالی اســت 
که رهبر انقالب بارها از سیاســت های بانکی 
انتقــاد کــرده و دولت ها را ملــزم به اصالح در 

نظام بانکی کرده است.

 چرا مدیران کارگزاری ها

به یکباره تغییر کردند؟
او در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه دولــت 
چقــدر بــه نهــادی مثل کانون کارگــزاران توجه 
قبــول  را  بــورس  »دولــت  گفــت:  داشــت؟ 
نداشــت کــه کانــون کارگزاران را قبول داشــته 

باشد.«
ثابــت دربــاره ایــن اتفــاق کــه در روزهای 
بــه  کارگزاری هــا  مدیــران  از  تعــدادی  اخیــر 
خصــوص کارگزاری هــای کــه زیر مجمــوع غیر 

خصوصی داشتند یا استعفا دادند و یا برکنار 
شدند، گفت: وقتی شما نتوانید نظر بدهید، 
هــر کاری کنیــد برنامه هایــت جلــو نمــی رود. 
دخالت هایــی می شــود و نیروهایــی را بــدون 
مالحظه برای استخدام معرفی می کنند و این 
امور باعث می شــود که مســئول نتواند کارها 

را جلو ببرد.

 در ایران دولت رقیب

بخش خصوصی است
مدیــران  انتخــاب  مســئله  دو  ثابــت 
شایســته و کاهــش هزینه هــای دولــت بــرای 
جبران کسری بودجه را مهم ترین اولویت های 
ســرمایه  بــازار  بخــش  در  ســیزدهم  دولــت 
می دانــد و می گویــد: در حــال حاضــر مشــکل 
ما هزینه هایی اســت که ســبب ایجاد کســری 
بودجــه می شــود و دولــت بــه جــای ســپردن 
کارهــای بــه مــردم و کوچکتــر کــردن خــود، به 
یــک رقیب برای بخش خصوصی تبدیل شــده 

است و هزینه های خود را باال می برد.
دولــت  وظیفــه  می گویــد:  او 
سیاســت گذاری، نظــارت و تســریع امور برای 
مردم اســت نه اینکــه به عنوان یک رقیب در 
بخش اقتصادی تبدیل شــود. کســری بودجه 
را می تــوان بــا کوچکتــر کــردن دولت درســت 
کــرد، بــا این کار دولــت نیازی نــدارد که برای 

جبــران کســری بودجــه خــود از بانــک  مرکزی 
اســتقراض کنــد و بــا ایجاد نقدینگــی به تورم 

دامن بزند.
درآمدهــا  پیش بینــی  کارشــناس  ایــن 
در بودجــه کشــور را غیــر واقعــی می دانــد و 
بایــد  مجلــس  و  ســیزدهم  دولــت  می گویــد: 
درآمدهــای واقعــی دولــت را پیش بینی کنند، 
سیاســی  اوضــاع  بهبــود  دنبــال  بــه  اگــر  مــا 
اصــالح  بــه  مجبــور  هســتیم  اقتصــادی  و 
ســاختارهای بودجــه و از بیــن بــردن کســری 
بودجــه هســتیم و امیــدوارم دولــت جدیــد بــا 
نــگاه فراجناحــی از تمــام ظرفیت هــای کشــور 

و افراد شایسته در این زمینه استفاده کند.
بــرای  مکانیســمی  راه انــدازی  ثابــت    
بازار هــای مالی را یکی از پیشــنهادات خود به 
دولت بعدی عنوان کرد و گفت: نیاز است که 
بازارهــای مــوازی را مدیریت شــود تــا با ایجاد 
جذابیــت بــرای همــه آن ها پول به ســمت یک 
بــازار خــاص نــرود. این مکانیســم بــه گونه ای 
تعریف شــود که اجازه قیمت گذاری دستوری 
بــه هــر وجــه داده نشــود و مــردم بــه راحتــی 
بتواننــد پــول خــود را در بازارهــای مالــی وارد 

کنند.
ایجــاد یــک فراکســیون بــازار ســرمایه در 
مجلــس و نماینــده بــازار ســرمایه در هیــات 
دولــت پیشــنهاد دیگــر ایــن کارشــناس بــرای 

بهبود بازار سرمایه است.

پیشنهاد الزام قانونی شرکت ها به واریز متمرکز 
سود سهام

»کسری بودجه را حل کنید بازار سرمایه درست می شود«
به گفته یک عضو هیات مدیره کارگزاران بورس، تصمیمات اشتباه سبب حرکت پول از مردم و سهامداران به 

ویژه خوران می شود

»زخم کاری قیمت گذاری بر پیکر اقتصاد در حال ترمیم است«
به گفته مارانی، کارشناس بازار سرمایه، تفکری که به دنبال قیمت گذاری است در نهایت به ضرر مصرف کننده و 

تولیدکننده تمام می شود 

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:
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شركت نفت مناطق مركزی ایران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذکر را با مشخصات و شرایط كلی زیر 
از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( به صورت مناقصه عمومی )دو مرحله ای( به شرکت های 

واجد شرایط، واگذار نماید.
الف( شرح مختصر كار

خرید تجهیزات آتش نشانی برای 7 دستگاه خودروی پیشرو آتش نشانی به همراه خدمات نصب مورد نیاز 
SLP-3191119004 اداره ایمنی تحت تقاضای شماره

ب( مدت و محل اجرای قرارداد
مدت قرارداد 12 ماه پس از اباغ سفارش به فروشنده )طبق جدول زمان بندی و نیاز خریدار( می باشد.

محل تحویل و نصب كاال: درب کارگاه سازنده/فروشنده
ج( شرایط و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه )الزامی(

ارائه مدارک استعام ارزیابی کیفی من  جمله شرایط و مدارک اعام شده زیر جهت شرکت در مناقصه 
الزامی است.

1- داشتن شخصیت حقوقی و ارائه مدارك ثبت شركت شامل: آگهی تأسیس شركت در روزنامه رسمی، 
اساسنامه، آخرین تغییرات، كُد اقتصادی و شناسه ملی شرکت، آدرس دقیق پستی، تلفن ثابت و نمابر 

)فكس(.
2- داشتن صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به سال مالی 1398 و ارائه مدارك جهت ارزیابی توان مالی.
3- داشتن توانائی ارائه ضمانت نامه بانكی به مبلغ 000ر000ر250ر5 ریال به عنوان تضمین شركت در فرآیند 

ارجاع كار )مناقصه(.
4- عضویت در سامانه ستاد و داشتن گواهی امضای الكترونیكی و تکمیل فرم استعام ارزیابی کیفی موجود 

WWW.SETADIRAN.IR در سایت
5- قیمت ها می بایست متناسب با كاالی ساخت داخل با لحاظ كیفیت ارائه گردد.

د( مهلت و نحوه ارسال مدارك توسط متقاضیان
كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه، تأیید فهرست مناقصه گران دارای صاحیت، 
ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكات از طریق درگاه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس 
WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل 

ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضاء الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 
شماره تماس سامانه ستاد در تهران جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 1456-021 و اطاعات تماس 
دفاتر ثبت نام در سایر شهرستان ها در سامانه WWW.SETADIRAN.IR بخش ثبت نام/پروفایل تامین 

كننده/مناقصه گر موجود است.
آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی كیفی از سامانه ستاد پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1400/04/29 
و آخرین مهلت ثبت و بارگذاری اطاعات فراخوان و اطاعات مورد نیاز جهت ارزیابی كیفی این مناقصه تا 

پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/05/13 می باشد.
و  کاال(  )تدارکات  تلفن های 87524416-)021(  با  بیشتر متقاضیان می توانند  اطاعات  به  نیاز  در صورت 

87521045- )021( )کمیته فنی بازرگانی( تماس حاصل نمایند.

روابط عمومی شركت نفت مناطق مركزی ایرانتاریخ انتشار نوبت اول : 1400/04/21 نوبت دوم : 1400/04/22

شناسه آگهی : 1161650

آگهیمناقصهعمومی)دومرحلهای(
موضوع:مناقصهشمارهخنم/1400/703مربوطبهخریدتجهیزاتآتشنشانیبرای7دستگاهخودرویپیشرو

SLP-3191119004آتشنشانیبههمراهخدماتنصبموردنیازادارهایمنیتحتتقاضایشماره
شمارهسامانهستاد:2000093221000012

ت اول(
) نوب

شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

خبــــــراخبــــار

هایکو، پتروشیمی کارون را 
در دو خوراک مهم خودکفا 

می کند

بــا بهره برداری از پروژه هایکو، زنجیره ارزش 
کارون، کاملتر شده و وابستگی پتروشیمی کارون 

در تأمین خوراک به حداقل میزان خود می رسد. 
به گزارش نیپنا به نقل از روابط عمومی شرکت 
پتروشــیمی کارون، عبدالرضــا غالمــی رییس هیات 
مدیــره پتروشــیمی کارون، ضمــن بازدیــد از پــروژٔه 
هایکــو، گفت: پیشــرفت این  پــروژه  مطابق برنامه و 

چشمگیر است. 
وی، افزود: در صورتی که به علت شرایط جبری 
وقفه ای هم در بخش هائی از این پروژه ایجاد شده 
باشد، همکاران ما  تالش  می کنند تا با برنامه ریزی، 
در کوتاه ترین مدت، عقب افتادگی را جبران کنند. 

رییس هیات مدیره پتروشــیمی کارون با بیان 
اینکه هیئت مدیره شرکت پتروشیمی کارون با تمام 
توان خود از این پروژه  حمایت  کرده تا در زمان مقرر 
بــه بهره برداری برســد، اظهــار امیدواری کرد که این 
پــروژه هــم بــه لحــاظ نظــم در اجــرا و هــم بــه جهت 
 کیفیت،  بتواند به یک الگوی موفق در صنعت تبدیل 

شود. 
وی بــا تاکیــد بــر نقــش ویــژه پــروژه هایکــو در 
پایداری تولید شرکت پتروشیمی کارون، گفت: این 
پــروژه، دو خــوراک مهم  فرایند  مجتمع کارون که در 
تأمین آنها به شرکت های دیگر وابسته ایم را تأمین 

کرده و از این نظر خودکفا می شویم. 
غالمی، افزایش ظرفیت تولید و پایداری تولید 
را دو مــورد از مزایــای اجــرای ایــن پــروژه دانســت و 
از تمامــی عوامــل شــرکت از  جملــه  مدیــران، تأمیــن 
کننــدگان، پیمانــکاران، کارکنــان و کارگران به جهت 

هماهنگی و هم افزایی ایجاد شده تقدیر کرد. 
رییس هیات مدیره شرکت پتروشیمی کارون، 
بــا اشــاره بــه اجــرای پــروژٔه هایکــو توســط پیمانــکار 
ایرانی، گفت: خوداتکایی به  جوانان  توانمند داخلی 
در مراحــل مختلــف طراحــی و مهندســی، تأمیــن و 
ساخت تجهیزات و اجرای پروژه های صنعتی، یکی از 
 دغدغه های  نظام و مقام معظم رهبری است که در 

این پروژه عملی شده است. 
پــروژٔه هایکــو کــه از مرداد ســال ۹۷ بــه عنوان 
طرح توسعه شرکت پتروشیمی کارون برای تولید دو 
محصول گاز مونوکسیدکربن  و  هیدروژن، به عنوان 
خــوراک بخش های دیگــر، کلید خورده، طبق برنامه 
قــرار اســت در دی مــاه ســال ۱۴۰۱ بــه بهــره برداری 

 برسد. 
بهره برداری از این طرح می تواند تولید پتروشیمی 

کارون را به باالترین درصد ظرفیت اسمی برساند. 

حضور سیمان سفید شرق 
در نمایشگاه بازسازی سوریه

بنــا بر تمهیدات اتخاذ شــده از طرف هلدینگ 
ســیمانی غدیــر و بــا هــدف آشــنایی با بــازار و تجار 
عالقه مند به واردات از ایران و شناسایی فرصتهای 
اقتصادی مناســب با رویکردهای مجموعه ســرمایه 
گذاری غدیر و گروه ســیمانی آن ، شــرکت ســیمان 
ســفید شــرق بعنوان تنها شرکت سیمان ایرانی در 
نمایشــگاه بازســازی کشور سوریه که نیمه اول تیر 
ماه 14۰۰ در دمشــق برگزار گردید به صورت فعال 

مشارکت داشت.
بــه گــزارش ســیمان خبــر و بــه نقــل از روابــط 
عمومی شرکت سیمان شرق، بازدید مسولین دولتی 
کشــور سوریه از جمله وزیر صنعت سوریه از غرفه 
و ارائــه توضیحــات مفصــل بــه ایشــان ، مذاکــره بــا 
سفیر جمهوری اسالمی ایران در دمشق در خصوص 
موضوعات مرتبط ، دیدار و مذاکره با برخی از تجار 
سوری در حاشیه نمایشگاه ، مصاحبه با شبکه های 
تلویزیونی العهد و سانا و روابط عمومی اتاق بازرگانی 
سوریه و مذاکره با برخی مدیران کارخانجات سیمان 
سوریه از جمله فعالیت های گروه شرکت کننده در 

این نمایشگاه بوده است.

پتروشیمی شهید 
تندگویان آماده افزایش 

ظرفیت تولید شد

پس از هفده ســال توقف، پتروشــیمی شــهید 
تندگویــان با اســتفاده حداکثــری از ظرفیت و توان 
متخصصان داخلی شــرکت، ســازندگان تجهیزات و 
شــرکت های دانش بنیــان ایرانی آماده بهره برداری 
از دو خــط جدیــد تولید در مجموع با ظرفیت تولید 
1۶ هزار تن محصول در نیمه نخست سال »تولید، 

پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« می شود. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بین الملــل 
»امیــن  تندگویــان،  شــهید  پتروشــیمی  شــرکت 
ملک زاده« از برنامه افزایش ظرفیت تولید پتروشیمی 
شــهید تندگویــان در ســال »تولیــد، پشــتیبانی ها و 
مانع زدایی ها« خبر داد و گفت: به دلیل مشــکالت 
راه اندازی در واحد poy دو خط از هشــت خط این 
واحــد تاکنــون در ســرویس قــرار نگرفته بــود و قرار 
اســت در مرداد امســال خط هفت با ظرفیت تولید 
ساالنه هشت هزار تن محصول در مدار بهره برداری 

قرار گیرد. 
سرپرســت مجتمــع شــرکت پتروشــیمی شــهید 
تندگویــان بــا اعــالم اینکــه دومین خط تولیــد هم با 
ظرفیت مشابه هشت هزار تن شهریور ماه امسال 
آمــاده بهــره بــرداری می شــود، تصریح کرد: بــا بهره 
بــرداری ایــن دو طــرح، در مجمــوع ســاالنه حــدود 
۱۶ هــزار تــن، بــه ظرفیــت تولید پتروشــیمی شــهید 

تندگویان افزوده می شود. 
وی بــا اعــالم اینکــه ایــن دو خط تولید از ســال 
۱۳۸۳ و همزمان با افتتاح این شــرکت پتروشــیمی 
بــدون اســتفاده مانــده بود، تصریح کــرد: با پیگیری 
تامیــن قطعــات و تجهیــزات  مدیرعامــل شــرکت و 
جانبــی هــم اکنون این دو خط آماده تولید محصول 

می شوند. 
ایــن مقــام مســئول با بیــان اینکه ســال ۱۳۸۳ 
شــرکت آلمانــی »بارمــگ« بــه عنــوان تامیــن کننده 
قطعات و نوی والنسیای ایتالیا به عنوان الیسنسور 
به بهانه تحریم حاضر به راه اندازی و تحویل کامل 
این دو خط تولید نشده بودند، بیان کرد: در شرایط 
فعلــی بــه همت متخصصان و کارشناســان شــرکت 
پتروشــیمی تندگویــان و بــا تامیــن حداکثــری کاال و 
تجهیــزات از ســازندگان و شــرکت های دانــش بنیان 
ایرانی این دو خط پس از حدود هفده ســال توقف 

تولید آماده بهره برداری می شوند. 
بــرای  برنامه ریــزی  از  همچنیــن  زاده  ملــک 
راه انــدازی و بهره بــرداری واحــد بســته بندی مکانیزه 
پتروشــیمی شهید تندگویان در سال جاری خبر داد 
و خاطرنشــان کــرد: بــا راه انــدازی واحد بســته بندی 
مکانیزه عالوه بر افزایش بهره وری زمینه بسته بندی 
و عرضه محصوالت با کیفیت باالتری به مشــتریان 

داخلی و خارجی فراهم خواهد شد. 
تندگویــان  شــهید  پتروشــیمی  اســت،  گفتنــی 
بزرگ ترین تولیدکننده محصوالت مهم و استراتژیک 
ترفتالیــک  اســید  ترفتــاالت  (PET)  و  پلی اتیلــن 
خالص  (PTA)  درکشــور است. این شرکت به عنوان 
زنجیــره  محصــول  تولیدکننــده  تنهــا  و  بزرگ تریــن 
پلی اتیلن ترفتاالت در صنعت پتروشــیمی کشــور از 
ظرفیــت تولیــد ســاالنه بیش از یــک میلیون و ۵۸۷ 
هزار تن محصول متنوع از جمله گریدهای مختلف  

  PETبرخوردار است .

شــرکت پتــرول به عنــوان متولــی توســعه 
صنایع تکمیلی و پایین دستی پتروشیمی خلیج 
فــارس، همــکاری تنگاتنگــی با بخــش خصوصی 
به منظور تقویت توسعه صنایع تکمیلی، افزایش 

اشتغال زایی و رونق اقتصادی در کشور دارد.
پتروشــیمی  گــروه  شــرکت  گــزارش  بــه 
ســرمایه گذاری ایرانیان، تفاهم نامه احداث پارک 
پتروشــیمیایی بروجــن صبــح امــروز )یکشــنبه، 
اســتاندار  عباســی  اقبــال  میــان  تیرمــاه(   ۲۰
چهارمحال وبختیاری، سجاد رستمی مدیر سازمان 
صنعــت، معــدن و تجارت اســتان، نماینده مردم 
بروجــن در مجلــس شــورای اســالمی و رســول 
اشــرف زاده، مدیرعامل شــرکت گروه پتروشــیمی 

سرمایه گذاری ایرانیان )پترول( امضا شد.
پتــرول در  رســول اشــرف زاده، مدیرعامــل 
مراســم امضای این تفاهم نامه به توسعه صنایع 
تکمیلی و احداث پارک های پایین دستی در راستای 
تکمیل زنجیره ارزش و تنوع بخشی در محصوالت 
تولیــدی اشــاره کــرد و افــزود: ارتقای ارزش ســبد 

محصوالت از اولویت های شرکت پترول است.
وی با بیان اینکه حرکت در صنعت پتروشیمی 
نیازمنــد طــرح، نقشــه راه و اســتراتژی مشــخص 
اســت، گفت: یکی از سیاســت های گروه صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس و پترول، توسعه صنایع 
تکمیلــی و احــداث پارک های پایین دســتی اســت 
کــه پتــرول در این مســیر پنج پارک پایین دســتی 
با ظرفیت ۳۸۱ هزار تن و سرمایه گذاری ۱۰ هزار 
میلیارد تومان تعریف کرده است که با همکاری 

بخش خصوصی اجرا خواهد شد.
نقش رگوالتوری پترول

مدیرعامــل پتــرول بــا تأکیــد بــر اینکه همه 
برنامه ریزی هــا بــا رویکرد تبدیــل محصوالت پایه 
و میانــی به محصوالت باارزش افزوده باال انجام 
می شــوند، تصریح کرد: این پارک از سوی بخش 
خصوصی به منظور توسعه صنایع پایین دستی اجرا 
می شود و پترول نقش رگالتور را خواهد داشت.
اشــرف زاده با اشاره به اینکه فرصت بسیار 
مناســبی برای گسترش ســرمایه گذاری در زمینه 
توسعه زنجیره ارزش و تکمیل صنایع پایین دستی 
در کشــور وجود دارد، گفت: پترول با ایجاد اتاق 
فکر، شناســایی گلوگاه ها، فرصت ها و تهدیدها، 
بازار، ایجاد شرایط مناسب سرمایه گذاری، ایجاد 
زیرســاخت ها و خدمات پیشــرفته، ارائه بینش و 

برنامــه کوتاه مــدت بــا بخش خصوصــی همکاری 
تنگاتنگی خواهد داشت. 

وی توســعه و رونــق صنایــع پایین  دســتی را 
یکــی از ظرفیت هــای راهبردی و کلیدی در بخش 
اشــتغال، جذب جوانان و رونق تولید دانســت و 
گفت: صنایع پایین  دستی مزایای بسیار ارزشمندی 
از جملــه قــدرت اشــتغال زایی بــاال، جلوگیــری از 
خام فروشــی و ایجــاد ارزش افــزوده بیشــتر برای 

استان و کشور دارد.
افزایش هم افزایی

پارک هــای  ایجــاد  بــر  پتــرول  مدیرعامــل 
پتروشــیمیایی به منظــور افزایــش هم افزایی میان 
واحدهای کوچک و میان دستی تأکید کرد و گفت: 
همکاری دســتگاه ها و مشــارکت و ســرمایه گذاری 
بخش خصوصی، روند توسعه، تولید و اشتغال زایی 

را بیش ازپیش تقویت می کند.
اشرف زاده احداث پارک پتروشیمیایی را نقطه 
عطفی در رونق اقتصادی استان دانست و ادامه داد: 
ایجاد صنایع پایین دســتی و جانبی، موتور محرکه 

توسعه و اشتغال زایی چهارمحال وبختیاری است.
وی تشــکیل ســبد متنوعــی از تولیــد انــواع 
بــاارزش  شــده  مهندســی  و  نهایــی  محصــوالت 
افــزوده بــاال را هــدف پتــرول عنوان کــرد و افزود: 
در صنعت پتروشــیمی پیشرو حجم تولید مالک 

توسعه ارزش آفرین نیست بلکه به جای افزایش 
ظرفیــت نصــب شــده، طراحــی ، تکمیــل زنجیــره 
محصــوالت  از  متنوعــی  ســبد  ایجــاد  و  ارزش 

می تواند گزینه مناسب و ارزشمندی باشد.
توســعه صنایع تکمیلی از اهــداف اقتصاد 

مقاومتی
مدیرعامل پترول، اشتغال زایی و محرومیت زدایی، 
ایجاد تنوع محصوالت باارزش افزوده باال را از اهداف 
اصلی ایجاد پارک پتروشیمیایی بروجن دانست و ادامه 
داد: یکــی از اهــداف اقتصــاد مقاومتی ایجاد صنایع 
پایین دســتی اســت که با ایجاد پارک پتروشیمیایی 
بروجن و امید به رونق این صنایع، شاهد اشتغال بیش 
از بیش مردم این استان به ویژه بروجن خواهیم بود.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه احــداث پارک هــای 
پایین دســتی از اولویت هــای مهــم پترول اســت، 
اظهــار کرد: پارک پتروشــیمی بروجن ســاالنه به 
۳۵ هزار تن پلی پروپیلن، ۸۵ هزار تن پلی اتیلن، 
۴۰ هزار تن استایرن بوتادین رابر، ۱۵۰ هزار تن 
اوره و ۱۰ هــزار تــن اتیلــن پروپیلن دی ان مونومر 
میــزان  دارد.اشــرف زاده  نیــاز  خــوراک  به عنــوان 
ســرمایه گذاری ایــن پــارک را کــه در ۶ زون اجــرا 
می شــود حــدود ۳ هــزار میلیارد تومــان عنوان و 
اظهــار کــرد: این پــارک بــرای ۳۱۳۰ نفر به صورت 
مســتقیم و  ۷۱۸۵ نفــر به صــورت غیرمســتقیم 

اشتغال زایی ایجاد خواهد کرد.  مدیرعامل پترول 
در پایــان اظهــار امیــدواری کرد: خرســندیم که با 
حمایت هــای اســتانداری چهارمحال وبختیــاری و 
سازمان صنعت معدن و تجارت استان و نماینده 
بروجن قدم های اولیه را برداشــته ایم و این حق 
استان است تا از تولیدات و صنایع پایین  دستی 

و منافع آن برخوردار و بهره مند شود.
توسعه صنایع پایین دستی راهکار مناسب 

بهبود اقتصاد استان
اقبال عباسی، استاندار چهارمحال وبختیاری 
نیــز در ایــن مراســم دربــاره اهــداف تفاهم نامــه 
احداث پارک پتروشیمیایی بروجن گفت: توسعه 
صنایع پایین دستی پتروشیمی راهکاری مناسب 
برای توسعه استان چهارمحال وبختیاری و اقدامی 
مناسب در راستای درآمدزایی، اشتغال زایی و در 

نهایت بهبود فضای اقتصادی استان است.
گفتنی است، محصوالت پارک پتروشیمیایی 
بروجن در انواع قطعات داخلی و خارجی خودرو، 
انواع لوله های دوجداره اتصاالت پلی اتیلنی، منهول 
پلی اتیلنی و حوضچه پلی اتیلنی، الستیک خودرو، 
انواع پالستیک و رزین های فرمالدئید و اوره، انواع 
ورق هــای پالســتیکیABS، ورق هایپلی اســتایرن، 
پروفیــل، پلی کربنــات وکاهش دهندهآالینده هــا 

کاربرد دارند.

در راســتای منویــات  مقــام معظــم رهبری 
و نــگاه ویــژه بــه محصوالت و تولیــدات داخلی ، 
شرکت شهاب در راستای ازدواج آسان و با کمک 
بانکها تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال محصوالت خود 

را به متقاضیان عرضه می کند. 
»هــادی غالمــزاده« مدیــر عامــل شــرکت 
شــهاب با اعالم خبر فوق گفت:  شــرکت قدیمی 
شهاب  در راستای تسهیل ازدواج جوانان و کمک 
به تهیه جهیزیه آسان، نسبت به فروش اقساطی 

محصوالت خود با تخفیف ویژه اقدام کردهایم.
مهنــدس غالمزاده اعالم کرد: متقاضیان با 
هماهنگی صورت گرفته با بانک های رفاه کارگران، 
صادرات و بانک دی می توانند تسهیالت کم بهره 
جهت خرید محصوالت شــهاب اعم از تلویزیون، 
یخچال، ماشین لباسشویی، اجاق گاز و جارو برقی 

دریافت کنند. 
 وی در ادامــه افــزود: در راســتای منویــات 
رهبــری و نــگاه ویــژه بــه محصــوالت و تولیــدات 
از ۴۰ ســال  بیــش  بــا  داخلــی شــرکت شــهاب 
ســابقه و خدمت رسانی به صنعت لوازم خانگی 
بــا اقدامــی در راســتای ازدواج آســان تســهیالتی 
تــا  ســقف ۵۰میلبون تومان و بــه همت تعدادی 
 از بانک هــای کشــور  محصــوالت خــود را عرضــه 

می  کند. 
مهنــدس غــالم زاده گفت شــهاب در جهت 

ازدواج آسان جوانان و کمک به معیشت مردم و 
مقابله با تحریم های اقتصادی به دنبال افزایش 
تنوع محصوالت و تکمیل ســبد کاال و دسترســی 
آســان مصــرف کننــدگان در قالــب تخفیــف ویژه 
اقــدام به فروش اقســاطی از طریق بانکهای رفاه 
و صــادرات و دی نمــوده اســت یکــی از افتخارات 

شهاب ارائه محصوالتی در شأن مصرف کنندگان 
ایرانــی بــا قیمتی اســت کــه خریــدار در وضعیت 
اقتصادی فعلی بتواند با اطمینان این محصوالت 
را در خانــه مــورد اســتفاده قــرار دهــد. شــهاب 
مســرانه بــا تولید کاالی ایرانــی با کیفیت نه تنها 
تالش کرده تا رضایت مشــتری را از نظر کیفیت 

محصــول و قیمــت مصــرف کننــده جلــب نمایــد، 
بلکــه بــا توافــق بــا بانکهــا در جهــت خرید آســان 
محصوالت، تسهیالتی را فراهم نموده تا جوانان 
در تهیه جهیزیه مشکلی نداشته باشند. مهندس 
غــالم زاده در خصــوص چالــش های صنعت: هر 
صنعتی در طول عمر خود با چالش های فراوانی 
ممکن است روبرو شود، اما نحوه برخورد با این 
چالــش ها اســت کــه تعیین کننده مســیر پیش 
روی صنعــت خواهــد بود. شــرکت شــهاب که در 
دوران انقالب و جنگ و چه بعد از آن در برخورد 
بــا تحریــم ها و تنش های ارزی، با حفظ کیفیت 
ســبد محصــول خــود را تکمیــل کرده و با شــرایط 
اقســاطی محصوالت خــود را به مصرف کنندگان 
ارائه می دهد. در جهان امروزی که رقبای خارجی 
هر روز در حال گسترش محصوالت و بهره گیری 
از فن آوری های نوین برای پیشــبرد اهداف خود 
هستند شرکت شهاب نیز در شرایط کرونایی در 
جهت کمک به تدریس آنالین مدارس و دانشگاه 
ها اقدام به تولید وایت برد الکترونیکی با قابلیت 

نصب انواع اپلیکیشن آموزشی نموده است.
مدیر عامل شــرکت شــهاب در خاتمه بیان 
کرد: از همه کسانی که از تولید داخلی حمایت می 
کنند و به نوعی با خرید محصوالت  داخلی ، کارگر 
 و کارفرمــای ایرانــی  را زیــر چتر حمایتی خود قرار 

می دهند تشکر و قدردانی می کنم.

همکاری پترول و بخش خصوصی برای توسعه 
صنایع پایین دستی پتروشیمی

اعطای تسهیالت یک شرکت صنعتی  برای کمک به ازدواج 
آسان جوانان

 میزان فروش شــرکت ذوب آهن اصفهان در 
بهارِ امسال 1۳۰ درصد افزایش یافته است.

  معــاون فروش و بازاریابی شــرکت ذوب آهن 
اصفهــان، پرفروش ترین محصول این شــرکت 
در بــازار داخلــی را تیرآهــن و در بــازار صادراتی 
شمش کاالیی بیان کرد و گفت : شرکت ذوب 
آهن اصفهان در ۳ ماهه نخســت ســال جاری 
فــروش بازار داخلــی و خارجی برابر با ۷۰ هزار 

و ۶۰۵ میلیــارد ریــال داشــته کــه رشــدی ۱۳۰ 
درصدی را نشان می دهد.

بهــزاد کرمــی افــزود : از ایــن میــزان ۳۸ هــزار و 
۵۲۳ میلیــارد ریــال مربــوط بــه فــروش داخلی 
و میــزان صــادرات آن ۳۷ هــزار و ۳۳۱ میلیــارد 
ریــال اســت کــه شــامل ۱۷۳ هــزار و ۷۰۱ تــن 
تیرآهــن، ۶۴ هــزار و ۴۱۲ تــن میلگــرد، ۱۲ هزار 
و ۹۳۳ تــن کالف، ۷ هــزار و ۴۷۷ تــن شــمش 
کاالیی، ۱۳ هزار و ۶۸۰ تن ریل و ۲ هزار و ۳۵۱ 
تن دیگر محصوالت )نبشــی، ناودانی و...( می 
شود.وی ادامه داد : میزان فروش شرکت ذوب 
آهن اصفهان نیز در خردادماه ۱۴۰۰ برابر با ۲۶ 
هــزار و ۷۴۷ میلیــارد ریــال بوده که ســهم بازار 
داخل ۱۴ هزار و ۱۲۲ میلیارد ریال و سهم بازار 
صادراتی نیز ۱۲ هزار و ۶۲۵ میلیارد ریال بوده 
اســت.ذوب آهــن اصفهــان اولیــن و بزرگتریــن 
کارخانه تولیدکننده فوالد ساختمانی و ریل در 
ایران و بزرگترین تولید کننده محصوالت طویل 
در خاورمیانــه اســت کــه بــا ظرفیــت ۳ میلیون 
و ۶۰۰ هزارتــن فــوالد، انــواع مقاطــع فــوالدی 

ساختمانی و صنعتی را تولید می کند.

چراغ پر فروغ صنعت ذوب آهن اصفهان
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مفقودی
بـرگ سـبز و سـند رسـمی )سـند قطعـی منقـول( خـودرو سـواری 
پـژو sd 206 بـه شـماره پـاک 313 ط 65 ایـران 28 و شـماره موتـور 
13888001319 و شـماره شاسـی NAAP61MEX9J406893 بنام 

علیرضـا طائـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت. 

مجلس به دنبال توقف 
تخلف در ساخت وسازهای 

درون شهری
شــورای  مجلــس  عمــران  کمیســیون  و  ـ عضـ ک  ـ ـ ی
اســالمی از تهیــه طرحــی برای اصــالح مــاده 1۰۰ قانون 
شــهرداری ها بــه منظــور برخــورد قاطــع بــا متخلفیــن 

ساخت وسازهای درون شهری خبر داد.
بــه گــزارش ایســنا، اقبــال شــاکری، نماینــده مردم 
تهران در مجلس شــورای اســالمی، در صفحه شــخصی 

خود در توئیتر نوشت:
دیگــر  شــهری  زهای  ا ـ سـ و  اخت  ـ سـ ن  ـ ـ ی ف »متخل
نمی تواننــد تخلفات ســاختمانی خود را بــا پرداخت پول 
قانونی کنند. اصالح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، گامی 
مثبــت در جهــت تحقــق عدالــت و ارتقــای حقــوق عامــه 
شــهروندی خواهد بود. جزییــات این طرح بزودی اعالم  

می شود.«
از  یکــی  شــهرداری ها   ۱۰۰ مــاده  نــون  ا ق الح  ـ صـ ا
اقداماتــی بــود کــه مجلــس یازدهــم از روزهــای آغــاز به 
کار خــود آن را دنبــال کــرد و کمیســیون عمــران مجلس 
شورای اسالمی هم با هدف کاهش تخلفات ساختمانی 
ایــن موضــوع را بــا جدیــت دنبال کرد. بر اســاس نظرات 
اعضای کمیسیون عمران اکنون این ماده به منبع درآمدی 
برای شهرداری ها تبدیل شده است و در این حال شاهد 

تخلفات در ساخت وسازها هستیم.

افتتاح آزادراه خرم آباد-بروجرد 
در آینده ای نزدیک 

بــا  رکل راه و شهرســازی اســتان لرســتان  ـ ـ مدی
ـان اینکــه  در ماه هــای پایانــی دولــت و بــا وجــود  بیـ
محدودیت هــای اعتبــاری و اوضــاع ســخت اقتصادی با 
عــزم، اراده و تــالش دولتمــردان و پیگیــری در وزارت 
راه  و شهرســازی کارهای خوبی در اســتان انجام  و در 
حــال اتمام اســت، از افتتــاح چندین پروژه مهم در این 

استان خبر داد.

وحید کرم الهی، مدیرکل راه و شهرســازی لرستان، 
بیــان اینکــه مهمترین پــروژه ای که در روزهــای آینده به 
بهره برداری خواهد رسید آزادراه خرم آباد-بروجرد است، 
افــزود: بــا وجود این پروژه مســیر خرم آباد به بروجرد از 
۱۰۰ کیلومتر به ۶۸ کیلومتر می رسد یعنی ۳۲ کیلومتر 
کاهش مســافت خواهد داشــت و با بهره برداری از این 
پــروژه زمــان ســفر از خرم آباد به بروجــرد حداکثر به ۴۰ 
دقیقه می رســد که این در صرفه جویی مصرف ســوخت، 
جلوگیــری از ســوانح جــاده ای و تســریع در صنعــت 
حمل ونقــل شــمال بــه جنوب موثــر خواهد بود و منشــا 

تحول برای استان است.
او همچنیــن اعــالم کــرد پــروژه توســعه فــرودگاه 

خرم آباد تا پایان مرداد به پایان می رسد.

 زیرگذر فیروزآباد به طول

 1.2 کیلومتر آماده بهره برداری

کرم الهــی بــا بیــان اینکــه در حــوزه راه هــا در اداره 
کل راه و شهرســازی لرســتان، ۲۵ کیلومتر چهارخطه را 
بــه اتمام رســیده اســت که زیــر بار ترافیک قــرار خواهد 
گرفــت، بیان کــرد: همچنین پروژه زیرگــذر فیروزآباد به 
طــول ۱.۲ کیلومتــر به پایان رســیده اســت و در روزهای 
آینده افتتاح می شود. پروژه پل کاکارضا هم به زودی به 

بهره برداری خواهد رسید.

 صرف 1۵۰ میلیارد تومان

در پروژه راه های استان
 مدیــرکل راه و شهرســازی لرســتان  در ادامــه دربــاره 
مجموع اعتبار هزینه شــده در پروژه های راه و شهرسازی 
لرســتان گفت:  ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شــد که 
با توجه به طول زمانی که صرف اجرای این پروژه ها شده 

ارزش تقریبی آنها حداقل ۵۰۰ میلیارد تومان است.
او با بیان اینکه در حوزه بازســازی خســارات ناشی 
از ســیل، همــکاران مــا در اداره کل راهــداری و حمــل و 
نقل جاده ای حدود ۲۸ پل بزرگ و کوچک و آب رو را به 
بهره برداری رساندند، خاطرنشان کرد: مهمترین آنها پل 
بزرگ بابازید، پران  پرویز و پل حیات الغیب بوده است.

 افتتاح 2۵ دستگاه پل و آب رو 

در استان
او از  افتتــاح ۲۵ دســتگاه پــل و آب روهای دیگر با 
صــرف اعتبــار ۱۰۵ میلیــارد تومــان خبــر داد و بیان کرد: 
ایــن پروژه هــا نتیجــه تــالش و همدلی همــکاران، بخش 
خصوصــی، پیمانــکاران، مشــاوران، قــرارگاه ســازندگی 
خاتــم االنبیــا)ص( اســت.  کرم الهــی اظهار کــرد: قرارگاه 
ســازندگی خاتــم االنبیــا)ص( در پــروژه بــزرگ آزادراه 
خرم آباد-بروجــرد ســنگ تمــام گذاشــتند و دولــت نیــز 
منابــع مالــی بســیار خوبی)تاکنــون ۱۴۰۰میلیــارد تومان 

اعتبار( به این پروژه تزریق کرده است.
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پلمپ 44 شهربازی تهران 
در سال جاری

مدیــرکل اســتاندارد اســتان تهــران از پلمــپ 8۰۵ 
تجهیز و بیش از 1۰۰۰ مورد بازرســی از تجهیزات بازی 

استان از ابتدای سال تاکنون خبر داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از اداره کل 
اســتاندارد اســتان تهــران، محمودرضــا طاهــری دربــاره 
اجــرای طــرح تابســتانه نظــارت بــر تجهیــزات بــازی و 
شــهربازی ها، گفــت: بــا وجــود اطالع رســانی های مکــرر 
اداره کل، مبنــی بــر ممنوعیــت بهره بــرداری از تجهیــزات 
بــازی بــدون مجوز اســتاندارد، همچنان شــاهد فعالیت 
ایــن تجهیــزات و قصــور بهره بــرداران آن هســتیم کــه بــا 
تالش کارشناســان اســتاندارد و با اجرای طرح تابستانه 
نظــارت بــر تجهیــزات بــازی در اســتان، از ابتــدای ســال 

تاکنون ۴۴ شهربازی پلمب شد.
مدیرکل اســتاندارد اســتان تهران با تاکید بر اینکه 
به شهربازی های بدون مجوز، اخطار و فرصت برای رفع 
نواقص تجهیزاتشــان داده شــده اســت، افزود: اســامی 
شــهربازی هایی که تاکنون اقدام مؤثری برای اخذ مجوز 
استاندارد نکرده اند شامل رفاه اتوبان یاسینی، بوستان 
میعــاد در منطقــه ۵، روبوکیــدز بــاغ کتــاب، مرکز خرید 
ایده آل خیابان امین الملک، نرگس تهرانســر و بازیکده 
خانــواده حکیمیــه در شــهر تهــران، امیرکبیــر شــهریار، 

شادان پارس خاوران و معلم در پاکدشت است.
طاهری ضمن هشــدار به شــهروندان در اســتفاده 
از تجهیــزات غیراســتاندارد، گفــت: در نتیجه بازرســی و 
نظــارت بــر تجهیزات بــازی، از ابتدای ســال، برای حدود 

۶۰۰ تجهیز شهربازی مجوز بهره برداری صادر شد.

»مقابله جدی« با قاچاق 
دام اولویت اصلی مرزبانان 

کردستان
سرپرســت مرزبانــی اســتان کردســتان با یادآوری 
پیامدهــای زیان بــار اقتصادی قاچــاق دام اعالم کرد که 
مرزداران غیور برای انســداد کنترل نوار مرز، مقابله و 
مبــارزه بــا جرایــم و تخلفــات مرزی تمام تــالش خود را 

به کار می بندند.
ارف ســپهری مقابله جــدی بــا  ـ ـرهنگ محمدعـ سـ
قاچــاق را اولویــت اصلــی مرزبانان در ســال جاری عنوان 
کرد و گفت: در راســتای مبارزه با قاچاق دام، مرزبانان 
کردستان با اشراف اطالعاتی از برنامه قاچاقچیان برای 
خارج کردن احشــام به مقصد کشــور همســایه مطلع و 

بالفاصله مهار آن را در دستور کار خود قرار دادند.
ـه محــض رؤیــت  ـان بـ ـرد: قاچاقچیـ ـه کـ او اضافـ
مرزبانان به دلیل نداشتن توان  مقابله با آن ها، پس از 
رها کردن احشام با استفاده از پوشش جنگلی منطقه 
و ارتفاعات موجود از محل متواری شــدند. ســپهری  در 
پایــان بــا بیــان اینکه تالش برای شناســایی و بازداشــت 
قاچاقچیــان ایــن پرونــده در دســتور کار قــرار دارد و از 
موفقیــت مــرزداران در مهار ۱۷۹ رأس احشــام به ارزش 

۵ میلیارد و ۳۷۰ میلیون ریال خبر داد.

اختصاص۳۰ میلیارد تومان 
اعتبار به طرح های عشایری 

آذربایجان شرقی 
مدیــرکل امــور عشــایر آذربایجان شــرقی دربــاره 
ارتقای سطح خدمات رسانی به عشایر از تخصیص ۳۰  
میلیــارد تومــان برای اجرای طرح های عشــایری اســتان 

خبر داد.
 بــه گــزارش ایرنــا، سیدمحمدحســن آل هاشــم در 
جلسه شورای عشایری شهرستان بناب که با محوریت 
ایی و بررســی مســائل و مشــکالت عشــایر در  ـ شناسـ
ییالقــات ســهند برگــزار شــد،  افــزود: بــا این اعتبــار ۸۴ 
طــرح عمرانــی در مناطــق ییالقــی و قشــالقی بــا هــدف 

ایجاد امکانات رفاهی برای عشایر اجرا می شود.
او ادامــه داد: آب رســانی بــه روســتاهای قشــالقی، 
مرمــت راه هــای ییــالق، نزدیک رســانی آب بــه ییالق هــا، 
احــداث آبشــخور در مناطــق ییالق و احــداث پل بر روی 
رودخانه ها در اســتان اجرا می شود. آل هاشم مهم ترین 
اقــدام در آب رســانی بــه مناطــق قشــالقی عشــایر را 
آب رسانی به ۱۷ روستای ارسباران به طول ۸۵ کیلومتر  
با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان در سال گذشته عنوان کرد.

مدیــرکل امــور عشــایر آذربایجــان شــرقی گفــت: 
همچنیــن از اعتبــارات عمرانی امســال ۵.۸ میلیــارد ریال 
بــرای اجــرای طرح هــای عمرانــی در ییالق هــای ســهند 
اختصــاص یافتــه اســت. او با بیان اینکه جمعیت عشــایر 
آذربایجــان شــرقی در فصل ییالق ۱۳ هــزار و ۲۹۷ خانوار 
و در فصل قشــالق ۸ هزار و ۹۷ خانوار هســتند،  افزود: 
جمعیــت ۲ درصــدی عشــایر آذربایجان شــرقی ۲۰ درصد 
گوشت، شیر و فرآوده های دامی استان را تولید می کنند.
ز  ا رقی  ـ یجان شـ ا ذرب آ ر  ی ا ـ ور عشـ ـ ـ م ا رکل  ـ ـ مدی
برنامه ریــزی بــرای ایجــاد درمانگاه های ســیار در منطقه 
ییالق سهند از سال آینده خبر داد و افزود: بیش از یک 
هزار و ۶۴۲ خانوار عشایر بنابی با بیش از ۳۰ هزار دام 
ســبک از اواســط اردیبهشــت تا اواخر شــهریور در مراتع 

سهند مستقر می شوند.

نماینده بناب خواستار حمایت دولت 
از عشایر شد

ـالم والمســلمین رضــا باقری بنابــی،  ـت االسـ حجـ
نماینده مردم بناب در مجلس شــورای اســالمی، هم با 
تاکیــد بــر نقــش عشــایر بنــاب در تولیدات دامی کشــور 
خواســتار حمایــت دولــت از آنــان شــد و گفــت: عشــایر 
حدود ۲ درصد از جمعیت آذربایجان شــرقی را تشــکیل 
داده انــد ولــی حــدود ۲۰ درصد محصوالت دامی اســتان 
را تامیــن می کننــد. از تولیــدات دامــی عشــایر ۱۱۶ هــزار 
تــن گوشــت و ۳۲ هــزار لیتــر شــیر، حاصــل تالش هــای 

عشایر آذربایجان شرقی می باشد. 
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دکتــر رســول کوهســتانی پزوه، مدیرکل 
گمــرکات اســتان اصفهــان و هیــات همــراه 
چهارشــنبه گذشــته بــا حضــور در ذوب آهــن 
اصفهــان بــا منصــور یــزدی زاده، مدیرعامــل 
شــرکت و تنــی از چنــد از مســئوالن دیــدار و 

گفت وگو کردند.
رســول کوهســتانی پزوه گفــت: گمــرگ 
اختصاصــی ذوب آهــن اصفهــان اولیــن گمرگ 
صنعت فوالد کشور و اولین گمرک اختصاصی 
صنعت کشور محســوب می شود که همزمان 
با تاســیس کارخانه مادر صنعتی احداث شــد 
و پــس از آن نیــز فــوالد مبارکــه قــرار دارد و 
بــه غیر از این دو مجموعه، گمرگ اختصاصی 
در کشــور نداریــم. گمــرک اختصاصــی بدیــن 
معناســت کــه دارای چــارت ســازمانی مصوب 
سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.
او افزود: آمار صادرات غیر نفتی کشــور 
در ســال گذشــته ۳۸ میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون 
دالر بوده که ســهم اســتان اصفهان ۵ درصد 

از کل صادرات کشور بوده است. 
مدیــرکل گمرکات اســتان اصفهان اعالم 
کرد: در بهار ۱۴۰۰ تشــریفات صادرات۶ هزار 
و ۶۳۶ فقــره اظهارنامــه بــه وزن ۵۷۰ هــزار و 
۲۵ تــن کاال بــه ارزش ۳۶۸ میلیــون و ۷۳ 
هــزار دالر در ۵ گمرک اســتان اصفهان انجام 
پذیرفتــه کــه در مقایســه با ســال قبــل از نظر 
تعــداد ۷۷ درصد، از حیث وزن ۸۲ درصد واز 

لحاظ ارزش ۱۵۰ درصد رشد داشته است.
کوهســتانی پزوه بــا خاطرنشــان کــردن 
تعطیــل پذیر نبــودن گمرکات اســتان با توجه 
به شــیوع ویــروس کرونــا اضافه کــرد: در این 
ایــام معاون هــا و روســای گمرک هــا و دوایــر 
بــا حضــور کامــل و کارکنــان گمــرکات اســتان 
بــه صــورت شــیفت بندی مناســب بــا رعایــت 
پروتکل هــای بهداشــتی به خدمت رســانی بــه 

واحــد تولیــدی، صادرکننــدگان و بازرگانــان 
ی  ـ مـ د: تما ه دا ـ مـ دا ا د و  ـ ـ ن ا غول بوده  ـ مشـ
درخواســت های ارزیابــی در محــل واحدهــای 
تولیدی اســتان پهناور اصفهان مورد موافقت 
واقــع شــده اســت و کارشناســان گمــرکات 
اســتان بــا حضــور در محــل واحــد تولیــدی و 
حتــی در خــارج از وقــت اداری و ایــام تعطیــل 

تشریفات صادرات را انجام داده اند   .
او دربــاره صــادرات گمــرک ذوب آهــن 
گفــت: در بهار امســال ۳۳ میلیــون و ۳۷۳ 
هــزار دالر و بــه وزن ۵۲ هــزار تــن تشــریفات 
صــادرات از طریــق گمــرک ذوب آهــن انجــام 
پذیرفته که در مقایســه با مدت مشــابه ســال 

قبــل از نظــر ارزش ۱۴۴ درصــد و لحــاظ وزنی 
۴۶ درصد رشد داشته است .

مدیــرکل گمرکات اســتان اصفهان اعالم 
کــرد کــه میــزان صــادرات گمــرک اختصاصــی 
ذوب آهــن در ســال ۹۸ بالــغ بــر ۷۴ میلیــون 
دالر و در ســال گذشــته ۸۴ میلیون دالر بوده 
اســت و این ارقام چشــمگیر روند رو به رشــد 
صــادرات غیــر نفتی و به خصــوص محصوالت 
فرآوری شده از سنگ آهن را نشان می دهد.

کوهســتانی پزوه بــا تصریــح نقــش موثر 
و هماهنگ کننــده گمــرک در تســهیل گری کــه 
فرایند واردات و صادرات را ســرعت می دهد، 
یکی از مانع زدایی های انجام شــده از تولید را 

حذف بخشــنامه های خلق الســاعه عنوان کرد 
و اضافــه کرد: چندی پیش تیک های صادراتی 
یــا همــان مجوز سیســتمی صادرات را شــاهد 
بودیم که باعث می شد کامیون ها در گمرک یا 
مرز متوقف شوند که این موضوع آسیب های 
فراوانــی را در پــی داشــت و خوشــبختانه بــا 
حــذف شــدن ایــن رونــد کنترل هــا بــر اســاس 

سهم بازار و عرضه بورس لحاظ می شود.
در پایــان ایــن مســئول خاطرنشــان کرد: 
ذوب آهــن اصفهــان بــه عنــوان فعــال مجــاز 
اقتصــادی در گمــرک شــناخته شــده اســت 
ـد از تســهیالت و  ـتا می توانـ و در ایــن راسـ

ضمانت نامه های یک ساله بهره مند شود.

کمبــود ســوخت و تعطیلــی جایگاه هــای 
ـی  راوان طـ ـ ـرزی سـ تان مـ ـ ـوخت شهرسـ سـ
روزهــای گذشــته موجــب ایجــاد صف هــای 
طوالنی و به دنبال آن ســردرگمی بسیاری از 

شهروندان شده است.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم، یکــی از 
شــهروندان ســراوانی با بیــان اینکه صف های 
طوالنــی و نبــود ســوخت در جایگاه ها موجب 
افزایــش نارضایتــی و اتــالف وقت بســیاری از 
مردم شــده، گفت: امروز به تمام جایگاه های 
ســوخت ســراوان  بــرای دریافــت بنزیــن ســر 

زده ام که همگی تعطیل بودند.
او اضافه کرد: به همین دلیل مجبور به 
خرید ســوخت به صورت آزاد با قیمتی گزاف 

شدم و از مسئوالن مربوطه خواستار حل این 
معضل چندین و چند ســاله هســتیم؛ کمبود 
ســوخت در ســراوان مشــکل هر ساله ماست 
کــه تاکنــون بــه صــورت دائمــی حــل نشــده 
اســت و راه حل هــای مســئوالن بــرای آن نیــز 
ماننــد قــرص مســکنی می مانــد که بــه صورت 

کوتاه مدت مشکل را حل می کند.

 کمبود سوخت وارداتی

به استان
رئیس شورای شهرستان سراوان با ابراز 
نگرانــی دربــاره صفــوف جایگاه های ســوخت، 
گفــت: بــا مراجعاتــی کــه مــردم در ایــن چنــد 
روز بــه شــورای شهرســتان داشــته اند، گویــا 

بــا صف هــای طوالنــی در جایگاه های ســوخت 
روبه رو شده اند و حتی نفرات زیادی هم بعد 
از چندیــن ســاعت موفق به دریافت ســوخت 
نشــده اند کــه همین موضــوع موجــب نگرانی 

شهروندان شده است.
طبــق  داد:  مــه  ا د ا ی  ـ ـ زه را د ی  ـ ـ ن را ا ب
پیگیری هــای انجــام شــده شــرکت های حمــل 
و نقــل ســوخت، دیگــر کار نمی کننــد و میزان 
ســوخت وارده بــه شهرســتان کافــی نیســت. 
الزم اســت پیگیری های ویژه ای توسط شرکت 
پخش فرآورده های نفتی ســراوان، فرماندار و 
شــرکت نفــت منطقه صــورت گیرد تا مشــکل 

ایجادشده هرچه سریع تر حل شود.

راننده خودروهای حامل 

سوخت تغییر شغل داده اند!
ســراوان،  ر  ا د ـ ـ ن ا رم ف ی،  ـ ـ ل ی جل ت د  عی ـ سـ
ـوخت در  ـود سـ ـکل کمبـ ا  مشـ ـ ـ ـه ب در رابطـ
شهرســتان گفــت: تمــال نداشــتن خودروهای 
حامــل ســوخت بــه حمــل فرآورده هــا تمایلــی 
ندارنــد و دلیــل  آن پاییــن بــودن هزینه حمل 
است. اکثرشان تغییر شغل داده و به سمت 

ترانزیت و موارد دیگر رفته اند.
او افــزود: از طرفــی هــم فــروش غیــر 
قانونــی و وجــود وانت بارهــای متعــددی کــه 
ســهمیه باالیــی دارنــد، کــه فــروش ســهمیه 
ماهیانــه باعــث مصــرف روزانــه بیــش از ۴۵۰ 
هزار لیتر بنزین در شهرســتان می شــود و در 

حقیقت این نیاز واقعی شهرستان نیست.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آب 
منطقه ای کرمانشــاه، با توجه به افت شــدید 
منابــع آبــی و ســفره های آب زیرزمینــی در 
اســتان و در ادامه ممنوعیت کشــت برنج در 
منطقــه، حــدود  ۵ هکتــار مزرعــه برنــج واقع 

در میاندربنــد روســتای بلــه کبــود از توابــع 
شهرستان کرمانشاه امحاء شد .

قنبــری، مدیر امور منابع آب شهرســتان 
کرمانشــاه، بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: ایــن 
اقــدام بــا توجــه بــه تاکیــد شــورای حفاظــت 

اســتان و وفق دستور مقام محترم قضایی در 
برخــورد بــا متخلفین در بخش آب و با تالش 
کارشناســان حقوقــی، پرســنل صیانت کننــده 
از دشــت ها )پلیــس آب( و همــکاری نیــروی 

محترم انتظامی انجام پذیرفته است.

معدوم سازی ۵ هکتار 
مزرعه برنج در کرمانشاه 

به دلیل کم آبی

گمرک اختصاصی ذوب آهن؛ گمرکی در 
خدمت صادرات

 افزایش سرعت فرونشست زمین 

در دشت های کشور 
رکل حفاظــت محیــط زیســت  ـ ـ مدی
نــزوالت  کاهــش  و  ی  ل ا ـ رز خشکسـ ـ ـ ب ل ا
جــوی، اســتحصال بی رویــه آب هــای زیــر 
زمینــی، نبــود مدیریت کارآمــد منابع آب 
زیرزمینی، روش غرقابی سنتی و هدرده 
آب در کشــاورزی و افت ســطح ایســتابی 
را از عوامــل اصلــی فرونشســت زمیــن 

اعالم کرد.
بــا  گفت وگــو  در  مــی  ی ک ح ن  ـ ـ ی رد ف
ایســنا دربــاره پدیــده مخــرب فرونشســت 
زمیــن گفــت: ایــن پدیــده بــه عنــوان یکــی 
از پدیده هــای موثــر طبیعــی اســت کــه بــا 
مجموعه ای از عوامل انسان ساز و طبیعی 
در ارتباط است و خسارات جبران ناپذیری 

بر محیط زیست وارد می کند.
ه  د ـ ـ ی د پ ه  ـ ـ ک ن ی ا ن  ا ـ ـ ی ب ا  ـ ـ ب ی  ـ ـ م ی ک ح
فرونشســت زمیــن در اغلــب دشــت های 
ایــران در حــال رخ دادن اســت، اظهــار 
ـا  کــرد: متاســفانه پدیــده فرونشســت بـ
شــروع خشکســالی ها و افزایش برداشت 
آب هــای زیــر ســطحی تشــدید و در چنــد 
ســال اخیــر شــتاب بیشــتری پیــدا کــرده و 
بر اســاس گزارش هــا، در برخی از مناطق 
اطــراف تهــران، میــزان آن به بیــش از ۳۰ 

سانتی متر رسیده است.
س  ا ـ ـ س ا ر  ـ ـ ب  : د ر ـ ـ ک ح  ـ ـ ی ر ص ت و  ا
بررســی های صورت گرفته مهمترین عامل 
فرونشســت زمیــن در دشــت های ایــران، 
اســتحصال بی رویــه آب زیرزمینــی و افت 
شــدید ســطح آب زیرزمینــی اســت کــه  
مدیریــت اشــتباه آن باعــث تشــدید ایــن 
پدیــده و بروز خســارات جبران ناپذیری در 

مناطق ایران می شود.

ـط زیســت  ـت محیـ ـرکل حفاظـ ـ مدی
البــرز راهکارهــای جلوگیــری از ادامــه این 
رونــد را کاهــش بهره بــرداری از منابــع آب 
زیرزمینی در مناطقی که با نشســت زیاد 
مواجه هســتند و از ســوی دیگر برداشــت 
نکردن شــن و ماســه در مناطق باالدســت 

محدوده فرونشست عنوان کرد.
ـه داد: برداشــت بی رویــه  او ادامـ
از منابــع آب زیرزمینــی در چنــد ســاله 
اخیــر باعــث افزایــش میزان افت ســالیانه 
ســطح آب ســفره های زیرزمینی در اغلب 
دشــت های ایــران بــه ویــژه اســتان البــرز 
شــده اســت و ایــن موضــوع باعــث شــد 
بخش هــای زیــادی از دشــت های اســتان 
از نظــر برداشــت آب زیرزمینــی، ممنوعــه 

اعالم شود.
حکیمــی اضافــه کــرد: ایــن یعنــی در 
ایــن دشــت ها بهره بــرداری از منابــع آب 
زیرزمینــی بیــش از پتانســیل تجدیدپذیــر 
اســت و ایــن امــر موجــب افت ســطح آب 
زیرزمینی می شود و متاسفانه با توجه به 
بارندگی کنونی، امکان بازگشت به سطح 

ایستابی گذشته وجود ندارد.
او خاطرنشــان کرد: استفاده بی رویه 
ـر افــت  ـالوه بـ ـای زیرزمینــی عـ از آب هـ
شــدید ســطح ســفره های آب زیرزمینــی و 
فرونشســت دشــت ها، بحــران دیگــری را 
نیــز به صورت کانون های گرد و غبار پدید 
آورده اســت. موضوعــی که در پســت های 
جنوبی اســتان کامال آشــکار است واکنون 
این دشــت ها به عنوان کانون های داخلی 
مســتعد بــرای انتشــار گــرد و غبــار تلقــی 

می شوند.

مدیر کل اتباع خارجی خراسان رضوی: مرز 
دوغارون به زودی بازگشایی می شود

خارجــی  مهاجــران  و  تبــاع  ا ل  رک ـ ـ ی د م
اســتانداری خراســان رضــوی پیش بینــی کــرد 
که با توجه به نیاز مردم و دولت افغانستان 
و افراد محلی به تبادالت مرزی و درآمدهای 
ناشــی از آن در گــذرگاه مــرزی اســالم قلعــه 
- دوغــارون، ایــن مــرز طــی روزهــای آینــده 
بازگشــایی شود و فعالیت ها در آن به حالت 

عادی برگردد. 
گذرگاه اسالم قلعه در نقطه صفر مرزی 
اســتان هرات افغانســتان با مرز دوغارون در 
ایران ۱۷ تیر به دست نیروهای طالبان سقوط 
کــرد. ســاالنه ۱.۵ میلیــارد دالر صادرات، ســه 
میلیــارد دالر ترانزیــت خروجــی و ۲۰ میلیــون 
دالر واردات از طریق مرز دوغارون بین ایران 

و افغانستان انجام می شود.
در  ــروز  ی د ی   م ـ ـ ش ا ه ی  ق ت د م ح م
گفت وگو بــا خبرنــگار ایرنا در ایــن باره گفت: 
از آنجــا کــه ترددهــای تجــاری مــرزی درآمــد 
ایجــاد خواهــد کــرد پــس هــر کســی کــه در 
مــرز اســتقرار دارد دارای انگیــزه کافــی بــرای 
مدیریــت ایــن گــذرگاه مــرزی خواهد بــود؛ در 
نتیجــه نیــاز مــردم افغانســتان و افــراد محلی 
مستقر در مرزها به تبادالت تجاری و ترددها 
اقتضــا می کنــد گــذرگاه مــرزی اســالم قلعــه - 

دوغارون، امن، باثبات و فعال باشد.
او خاطرنشــان کــرد: پیــش از این روزانه 
حجم بسیاری از کاال و نیروی انسانی در این 
مرز تبادل می گردید، این کاالها نیازمندی های 
مــردم منطقــه را پوشــش می دهــد، ســوخت 
در منطقــه هــرات بــا حــدود چهــار میلیــون 
نفــر جمعیــت از ایــران و ترکمنســتان  تامیــن 
می شــود کــه بخــش عمــده آن از جمهــوری 
اســالمی ایــران بــه هرات می رود، لــذا اگر این 

ســوخت از ایران انتقال نیابد تامین ســوخت 
منطقه دچار مشکل خواهد شد.

او افــزود: از زمــان حضور طالبان در مرز 
دوغــارون تاکنــون تــردد در این گــذرگاه مرزی 
به صورت رســمی تعیین تکلیف نشده است؛ 
امــا وضــع مرزهــا در اســتان از نظــر امنیتــی 
خــوب بــوده و از ثبــات و آرامــش برخــوردار 
اســت. همچنیــن بعــد از اســتقرار طالبــان در 
اســالم قلعــه تعــدادی از کامیون هــای ایرانــی 
بــدون مشــکل از مــرز عبــور کــرده و بــه ایران 

بازگشته اند.
او گفــت: طالبــان به صورت غیر رســمی 
اعــالم کــرده اســت مشــکلی برای عادی شــدن 
ترددها در مرز ندارد؛ اما بازگشایی مجدد مرز 
بــه مذاکرات رســمی، تصمیم ها و ابالغیه های 
کشــوری بســتگی دارد و هنــوز ابالغیــه ای از 

تهران به ما نرسیده است.
ران خارجــی  ـ جـ و مها اع  ـ ـ ب ت ا رکل  ـ ـ مدی
اســتانداری خراســان رضوی با یادآوری تجربه 
ســال های گذشــته از اســتقرار طالبــان در 
مرزهــای غربــی افغانســتان گفــت: بــه زودی 
مرز تعیین تکلیف خواهد شــد و فعالیت های 

مرزی به روال عادی باز خواهد گشت.

سردرگمی مردم سراوان در پی تشکیل صف های طویل سوخت 
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فوبیای خاموشی بی موقع 
گرفتیم

راضیه حسینی

پیشــنهاد ســخنگوی صنعــت بــرق کشــور بــرای جــدول 
خاموشی: »یک مسابقه بگذاریم، مردم پیشنهاد بدهند 
خاموشــی ها  جــدول 

چگونه باشد.«
از مرحلــه »چــرا برق هــا 
می کنیــد؟«  قطــع  رو 
وارد  و  گذشــتیم 
مرحلــه »الاقــل قبلــش 
کــی  کنیــد،  مشــخص 
می ره« شــدیم. خداکند 
دو  »فقــط  مرحلــه  بــه 

ساعت برق بدید، بتونیم یکم آب برداریم« نرسیم.
در این مرحله مســئوالن دارند تمام تالش شــان را 
می کننــد تــا خیلــی اذیت نشــویم، حتــی برای رفــاه حال 
مــا پیشــنهاد دادنــد خودمــان بگوییــم چطــوری راحت تر 

حالی مان می شود، کی برق مان می رود.
داریــم.  برای تــان  پیشــنهاد جالب تــر  یــک  مــا  امــا 
ســامانه ای طراحــی کنیــد تــا هــر وقــت برق مــان رفــت 
بنویســیم »رفــت« بعــد خودتان بــا جدول خاموشــی ها 
چــک کنیــد، ببینیــد کــدام  ســاعت بــا جــدول جــور در 
می آیــد؟ االن مشــکل فهم جدول خاموشــی ها نیســت، 

نمی فهمیم این جدول چه ربطی به خاموشی ها دارد. 
 مــا و تمــام لــوازم برقــی منزل مــان دچــار فوبیــای 
خاموشــی بی موقــع شــده ایم. همه جا بــا خودمان چراغ 
قــوه می بریــم. موبایل هــا روده دل کردنــد از بــس جهت 
اطمینان شارژشــان کردیم. وارد آسانســور که می شویم 
هــر چــه دعــا بلدیم می خوانیم تا وســط راه بــرق نرود و 
گیــر نکنیــم. حاال باز تنها باشــیم باید بــا ترس و تاریکی 
و نگرانــی از وجــود جــن و ارواح خبیــث کنــار بیاییم؛ اما 
وقتــی بــا چهــار نفــر دیگر تــوی آسانســور کمــی بزرگ تر 
از یــک قبــر، گیــر کنــی بــه تنها چیــزی که فکــر نمی کنی 
تاریکــی اســت. تعــداد ماســک ها را که زیاد کنی، شــاید 
کرونا را خفت کنی ولی خودت خفه می شــوی. از ترس 
قطع برق در آسانســور آن قدر از پله باال و پایین رفتیم 
که کشــکک زانوی مان مثل تشــتک نوشــابه پرید و حاال 

باید برای درمانش کلی هزینه کنیم.
پشــت کامپیوتر که بنشینیم و بخواهیم چهار خط 
مطلــب بنویســیم بایــد بعــد از هــر ده کلمــه، مطلــب را 
ذخیــره کنیــم و اگر خــدای نکرده یک بــار یادمان برود و 

برق برود، فیوز مغزمان هم می پرد.
همیــن چنــد شــب پیــش لــرزش و صدایــی آمد که 
فکر کردیم در این بی برقی زلزله هم آمده است. سریع 
رفتیــم زیــر میــز پنــاه گرفتیــم. ولی بعــد از این کــه انواع 
فحش ها را از راه پله به وضوح شنیدیم و مجبور شدیم 
گــوش فرزندمــان را بگیریــم، فهمیدیم بیچاره همســایه 
طبقــه باالیــی  تــوی تاریکی ســر خــورد و دو طبقــه را در 

حال قل خوردن پایین رفت.
باز هم بگوییم یا کافی است؟

بــه جــای مســابقه طراحــی جــدول، بیــن خودتــان 
مسابقه »هر کی بفهمه خاموشی سر وقت یعنی چی« 

بگذارید.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

دستورالعمل مولدسازی 
۳۵۰۰ ملک و فضای مازاد 
آموزشی آموزش و پرورش 

ابالغ شد
دســتورالعمل »طــرح مولدســازی دارایی هــا« از 
ســوی معاونت برنامه ریزی و توســعه منابع، به ادارات 

کل آموزش وپرورش استان ها، ابالغ شد.
بر اساس این دستورالعمل، وزارت آموزش وپرورش 
مکلف اســت باهدف ســامان دهی، بهینه سازی و تبدیل 
به احسن امالک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی، 
بارعایــت مالحظــات آموزشــی، از جملــه تأمیــن ســرانه 
فضای آموزشی با پیش بینی رشد جمعیت دانش آموزی 
در ســال های آتــی نســبت بــه اجــرای »طرح هــای تملک 
دارایی هــای ســرمایه ای آموزش وپــرورش« در چارچــوب 

قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.
بــر ایــن اســاس؛ بــا تأکیــد وزیــر آموزش وپــرورش، 
زمینــه تحقــق اهــداف طــرح فــوق، تحــت عنــوان »طرح 
مولدســازی دارایی ها« با تشــکیل کارگروه های ســتادی 
و استانی فراهم و در همین راستا بیش از ۳۵۰۰ ملک 
از مجموعــه امــالک و فضاهــای آموزشــی مــازاد شــهری 
و مناطــق روســتایی احصــا و در قالــب اطلــس جامــع 

سامان دهی امالک؛ تدوین و گردآوری شد.
اســت؛ مدیــران کل  ایــن طــرح، الزم  اســاس  بــر 
اســتان ها ترتیبــی اتخــاذ دهنــد کــه ضمــن بهره گیــری از 
تمام ظرفیت های اســتان، تدابیر الزم برای بهینه ســازی 
امالک بالاســتفاده با اولویت های »تجاری ســازی امالک 
با نگاه درآمدزایی و کمک به اقتصاد آموزش وپرورش«، 
»مشارکت با بخش های درون سازمانی«، »مشارکت با 
بخــش خصوصی، تعاونی و غیردولتی« و »تهاتر، اجاره 

یا فروش« در دستور کار قرار گیرد.
شــایان ذکر اســت؛ ادارات کل اســتان ها موظف اند 
پــس از تعییــن تکلیــف اســناد مالکیت و تغییــر کاربری 
امــالک، نتیجــه را جهــت جمع بنــدی و انعــکاس به مقام 
عالــی وزارت حداکثــر تــا تاریــخ ۲۰ مردادمــاه ۱۴۰۰، بــه 
آموزش وپــرورش  وزارت  پشــتیبانی  و  رفــاه  کل  اداره 

ارسال کنند.

آموزش و پرورش به طراحی سواالت خارج از کتاب های 
درســی در طراحی ســواالت کنکور امســال واکنش نشان داد، 
در حالــی کــه گزارشــی از تخلفــات در آزمون هــای ســمپاد و 

المپیادها نداده است.
ملکــی، رئیــس ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی آموزشــی 
در واکنــش بــه ســختی ســواالت کنکــور و اشــتباه بــودن برخــی 
ســواالت بیــان کــرد: تعــداد ســواالت خــارج از کتــاب درســی در 
رشــته ریاضی ۸ ســوال، در رشــته تجربی ۲ ســوال و در رشــته 

انسانی هم ۶ سوال بوده است.
وی گفت: تعداد سواالت خارج از اهداف کتاب درسی در 
رشته ریاضی ۱۲ سوال و در رشته تجربی ۳سوال بوده است.

ملکی همچنین در خصوص تعداد ســواالت اشتباه گفت: 
در رشــته ریاضی یک ســوال و در رشــته تجربی ۲ سوال اشتباه 
بوده اســت. باید در ســازمان سنجش برای بررسی این موضوع 
کارگــروه تشــکیل شــود و کارشناســان ذیربــط بــه آن بیاینــد و 

توضیحات الزم را بدهند.

رشته انسانیرشته تجربیرشته ریاضی

تعداد سواالت خارج 
از کتاب درسی

۶ سوال۲ سوال۸ سوال

تعداد سواالت خارج 
از اهداف کتاب درسی

-۳سوال۱۲ سوال

-۲ سوالیک سوالتعداد سواالت اشتباه

نامه نگاری ها برای کنکوری که گذشت؛ 
ماهیت اهدافی که متفاوت است

پیش تــر امــا وی در نامــه ای بــه ابراهیــم خدایــی رئیــس 
ســازمان ســنجش آموزش کشور ذکر کرده بود که »با توجه به 
گزارشــات دریافتی و بررســی های انجام شــده بر روی ســؤاالت 
آزمون سراســری ســال جاری، با اینکه انتظار می رفت با عنایت 

بــه هماهنگــی و مکاتبــات قبلــی به عمــل آمــده بــا آن ســازمان 
در طراحــی ســؤاالت آزمــون امســال شــرایط خــاص کرونایی در 
نظــر گرفتــه شــود تــا از فشــارهای روانی که در این دو ســال به 
دانش آمــوزان و خانواده هــای آنــان وارد شــده؛ کاســته شــود، 
متأســفانه نــه تنهــا در برخــی از دروس )خاصــه درس ریاضــی( 
چنین چیزی رخ نداد بلکه شاهد عدم تطابق برخی از سؤاالت 
آزمــون بــا رویکــرد، اهــداف و دامنه محتوایــی کتاب های درســی 
بودیم، تاحدی که برخی از ســؤاالت صراحتاً ناظر به مفاهیمی 
بود که در کتاب های درســی هیچ اشــاره ای بدان نشــده اســت. 
هر چند ســال های گذشــته نیز کم و بیش چنین مواردی اتفاق 
افتــاده بــود و مــورد اعتراض این ســازمان نیز قــرار گرفت لیکن 
ســؤاالت آزمــون ســال جــاری مؤیــد ایــن امــر می باشــد کــه بــه 

اعتراضات توجه کافی نشده است.«

ســازمان پژوهــش تأکید کــرده بود که »تخطی ســؤاالت 
آزمون از برنامه های درســی رســمی کشــور باعث از بین رفتن 
اعتماد جامعه به نظام آموزش رســمی کشــور، تحت الشــعاع 
کمــک  کتــب  ترویــج  درســی،  برنامــه ی  اهــداف  گرفتــن  قــرار 
آموزشــی و جــزوات غیراســتاندارد و مراجعــه ی دانش آمــوزان 
بــه مؤسســات کنکــور را در پــی خواهــد داشــت« در این نامه 
بــود کــه ســریعاً کارگروهــی در آن ســازمان  پیشــنهاد شــده 
تــا اعتراضــات به عمــل آمــده در خصــوص ســؤاالت  تشــکیل 
آزمــون مزبور بررســی و نســبت بــه تصمیم گیــری در خصوص 
حــذف ســؤاالت نامعتبــر اقــدام عاجل انجام پذیــرد و نتیجه ی 
این اقدام از طریق رســانه های جمعی به اطالع دانش آموزان 

و خانواده هایشــان رسانده شود.
معــاون وزیر و رئیس ســازمان پژوهــش در مکاتبه  دیگری 

از وزیر آموزش و پرورش خواسته بود تا راهکار قانونی دقیق و 
معین برای نظارت ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی بر 
سؤاالت کنکور سراسری در سال های آتی فراهم شود. چرا که 
آن بخشــی از وزارتخانه آموزش و پرورش که در تعامل نســبتاً 
مســتقیم با ســازمان ســنجش و پذیرش اســت، مرکز ســنجش 
وزارت آمــوزش و پــرورش اســت امــا آن بخشــی از آمــوزش و 
پــرورش کــه حذفیــات دروس بــرای ایــن ســال های تحصیلــی 
کرونایی را اعالم کرد ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی 
اســت کــه بــه طور مســتقیم در طراحی کتب درســی و برنامه و 

اهداف این کتاب ها سر و کار دارد.
امــا بــه دنبــال ایــن نامــه و برخــی اعتراض هــا به ســواالت 
طراحی شــده خارج از کتاب درســی ســازمان ســنجش آموزش 
کشــور توضیحاتــی را به داوطلبان آزمــون اعالم کرد. به صورت 
تلویحــی آنچــه در این اطالعیه اعالم شــده بود این مســاله بود 
کــه ماهیــت اهداف آموزش عالی و آمــوزش عمومی )ابتدایی و 
متوســطه( متفــاوت اســت )از منظــر قانــون و مصوبــات(. دیگــر 
آنکــه برخــی رشــته ها پر متقاضی هســتند و دشــواری ســواالت 

گریزناپذیر است.
در این اطالعیه به صراحت ذکر شده است که: آزمون های 
رقابتــی حــاوی ســؤال هایی هســتند کــه ضریــب دشــواری آنهــا 
نســبت بــه آزمون های مدارس زیاد اســت؛ چــون در آزمون های 
سراســری و کنکــور، هــدف جداســازی ۵ درصــد بــاالی جامعــه 

شرکت کنندگان است و نه ارتقای پایه.
از دیگر مواردی که در اطالعیه ذکر شــده و پذیرفته شــده 
اســت که درس ریاضی ســخت بوده اما در باقی دروس آزمون 
از ســال گذشــته آســان تر بوده اســت. درباره دشــواری سواالت 
ریاضی نیز ذکر شــده اســت که: دشــوارتر شــدن درس ریاضی 
نســبت به ســال گذشته، به علت سیســتم محور بودن انتخاب 
ســؤال بــوده اســت و فــردی نبوده اســت. کما اینکــه این امر در 
درس شــیمی آزمون ســال قبل هم اتفاق افتاد و قاعدتاً با تراز 
کردن نمرات، مساله سختی و آسانی سؤال ها حل خواهد شد.
همچنین تاکید شده است که »با بررسی مجدد و در نظر 
گرفتــن اینکــه اگــر مطالب ســوال خــارج از ســرفصل های کتاب 
درســی باشــد یا ابهام داشــته باشــد، آن ســوال به صورت تأثیر 

مثبت اعمال یا حذف خواهد شد.«

مهر تایید آموزش و پرورش بر طراحی پراشکال سواالت 
کنکور امسال

عضــو هیات مدیره اتحادیه مشــاوران امــالک با بیان اینکه 
دولــت خــود عامــل افزایــش قیمت ها در بازار مســکن هســتند، 
گفــت کــه معامالت واقعی بازار مســکن نشــان می دهد افزایش 
قیمت در خرداد امســال نســبت به ســال گذشــته حدود 8 تا 12 
درصــد بــود امــا بانــک مرکزی این عــدد را 48 درصــد اعالم کرده 
است که معتقدیم داده های بانک مرکزی دقیق و درست نیست 
و باعث ســیگنال های اشــتباه به بازار می شــود و در نهایت این 

سیگنال ها منجر به افزایش قیمت مسکن شده است.
بــه گــزارش ایلنــا، عبــدهللا اوتــادی در نشســت خبــری بــا 
اشاره به دخالت های دولت در بازار اجاره اظهار داشت: وزارت 
راه و شهرســازی ســقف افزایــش اجــاره بهــا را برای امســال ۲۵ 
درصد ارائه کرده که معتقدیم این رقم غیرکارشناســی اســت و 

خود باعث افزایش اجاره بها در بازار مسکن می شود.
وی بــا تاکیــد بــر اینکه تصمیمات دولت بــرای بخش اجاره 
منجر به اختالفات بین مستاجر و موجر شده است، گفت: در 
حالی که بسیاری از مالکان قصد افزایش اجاره بها کمتر از این 

نرخ را داشــتند اما دولت به افزایش ۲۵ درصدی رســمیت داد 
و باعث شد قیمت ها در بخش اجاره افزایش یابد و اختالفات 

مستاجران و مالکان بیشتر شود.
عضو هیات مدیره اتحادیه مشــاوران امالک با بیان اینکه 
دولــت خــود عامــل افزایش قیمت ها در بازار مســکن هســتند، 
ادامه داد: معامالت واقعی بازار مسکن نشان می دهد افزایش 
قیمــت در خــرداد مــاه امســال نســبت بــه ســال گذشــته حدود 
۸ تــا ۱۲ درصــد بــود امــا بانــک مرکــزی ایــن عــدد را ۴۸ درصــد 
اعــالم کــرده اســت که معتقدیم داده هــای بانک مرکزی دقیق و 
درســت نیســت و باعث ســیگنال های اشــتباه به بازار می شــود 
و در نهایــت ایــن ســیگنال ها منجــر بــه افزایــش قیمت مســکن 

شده است.
اوتــادی بــا بیــان اینکــه بانک هــا بزرگترین مالک های کشــور 
محســوب می شــوند، گفت: به نظر می رســد عده ای با دادن این 
سیگنال های غلط به بازار به دنبال آن هستند تا ناترازی و کسری 

بودجه بانک ها از طریق بازار مسکن و ملک برطرف شود.

وی بــا اشــاره بــه رکود مشــاوران امالک در شــرایط شــیوع 
ویــروس کرونــا یــادآور شــد: در حالــی که در خرداد ماه امســال 
۲۱۰ پروانه کســب مشــاوران امالک باطل شــد، فقط ۵۰ مجوز 
جدیــد صــادر شــده کــه اغلــب ایــن افــراد هــم از صنوفــی مانند 
جگرکی هــا، رســتوران ها و پوشــاک هســتند کــه در ایــام کرونــا 
کســب و کارشــان کســاد شــده و بــه صــورت موقــت وارد حــوزه 

مشاوران امالک شده اند.
عضــو هیــات مدیــره اتحادیه مشــاوران امالک با اشــاره به 
اســتقبال مــردم از ســایت های اینترنتــی امــالک در چنــد ســال 
گذشــته به ویژه در شــرایط شــیوع کرونا بیان داشــت: افزایش 
اســتقبال مردم در این مدت باعث پیشــرفت این ســایتها شــده 

و فرصت خوبی است تا بتوانیم این ظرفیت را توسعه دهیم.
و  امــالک  هوشــمند  ســامانه  راه انــدازی  دربــاره  اوتــادی 
جلوگیــری از انتشــار آگهی هــای فیک و جعلی تاکیــد کرد: تمام 
افرادی که آگهی فروش و اجاره مسکن می دهند، احراز هویت 
می شــوند و قرار بر این اســت که قیمت ها توســط کارشناســان 

بررســی شــود. همچنین به تمــام اعضای صنف اطــالع داده ایم 
که فایل های نامتعارف را نپذیرند.

همچنین بهرام گلســتانی، عضو اتحادیه مشــاوران امالک 
بــه ضــرورت تجمیــع  بــا اشــاره  و کارشــناس اقتصــاد مســکن 
ســایت های متعدد اینترنتی فعال در حوزه فعال اظهار داشــت: 
بایــد بتوانیم ســایت جامعی راه اندازی کنیــم که تمام فایل های 
مسکن در مناطق مختلف را در اختیار مصرف کننده به صورت 

رایگان قرار دهد.
وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت بررســی آگهی هــای ســایت های 
اینترنتی ادامه داد: باید مطمئن شویم که آگهی فیک یا جعلی 
در سایت های اینترنتی بارگذاری نمی شود و برای این موضوع، 
بانک اطالعاتی و شــماره شناســایی افراد در حال تهیه اســت و 

بر احراز هویت آگهی دهنده ها تاکید داریم.
گلســتانی یــادآور شــد: البتــه عمــده این آگهی ها از ســوی 
مشــاوران امــالک بارگــذاری می شــود کــه اغلــب آنهــا آگهی های 

واقعی هستند.

اوتادی، عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران امالک: داده های بانک مرکزی 
باعث سیگنال های اشتباه می شود

salamat.gov.ir ســامانه   روزگذشــته 
ماقبــل  و   1۳۳۵ متولــدان  ثبت نــام  بــرای 
کرونــا  واکسیناســیون  ثبت نــام  جهــت  آن 

بازگشایی شد.
دریافــت  متقاضیــان  ترتیــب  ایــن  بــه 
واکســن کرونــا در این بازه ســنی می توانند با 
مراجعه به ســامانه و ثبت اطالعات مورد نیاز 
منتظــر دریافت پیامک برای مراجعه به مراکز 

تجمیعی واکسیناسیون کرونا باشند.
روزشــنبه )۱۹ تیرمــاه( بــا اعــالم علیرضــا 
رئیســی، ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا 
مقرر شــد واکسیناســیون گروه  سنی ۶۸ سال 

بــه بــاال از روز دوشــنبه )۲۱ تیــر( آغــاز شــود. 
بنابــر اعــالم او » از روز دوشــنبه از گــروه ۷۰ 
ساله هایی که قبال برای واکسیناسیون فراخوان 
شده بودند، دو سال پایین تر خواهیم آمد و به 
این ترتیب واکسیناسیون گروه سنی ۶۸ سال 

به باال، از دوشنبه شروع خواهد شد.«
گفتنی اســت؛ این ســامانه کار خود را از 
۱۸ اردیبهشت با ثبت نام متولدان سال ۱۳۲۰ 
و قبل از آن ) افراد باالی ۸۰ سال( آغاز کرده 
امــکان  بهداشــت،  وزارت  اعــالم  بــا  و  اســت 
ثبت نــام گروه های ســنی جدید بــرای دریافت 

واکسن فراهم می شود.

بــا وارد شــدن 444 هــزار دُز واکســن 
کرونا به کشور از سوی جمعیت هالل احمر، 

پنجمین محموله هم تکمیل شد.
بــه گــزارش ایلنا، محمدحســن قوســیان 
مقــدم بــا اعــالم خبــر تکمیــل شــدن پنجمیــن 
محمولــه واکســن کرونا به میــزان یک میلیون 
و ۵۰۰ هــزار دُز توســط جمعیــت هــالل احمــر 
پنجمیــن  گذشــته  هفتــه  پنجشــنبه  گفــت: 
محمولــه واکســن کرونا به میــزان یک میلیون 
و ۵۶ هزار دُز را خریداری کرده و در فرودگاه 

امام خمینی تحویل وزارت بهداشت دادیم.
افــزود:  احمــر  هــالل  دبیــرکل جمعیــت 
ســاعاتی قبــل هــم در بیســتمین روز از تیــر 
۱۴۰۰، باقیمانــده پنجمیــن محمولــه به میزان 
۴۴۴ هــزار دُز توســط جمعیــت هالل احمر به 

کشور وارد و تحویل وزارت بهداشت شد.
وی تاکیــد کرد: تاکنون ۵ میلیون و ۹۰۰ 
هزار دُز واکســن کرونا توســط جمعیت هالل 
احمر به کشور وارد شده است و طبق برنامه 

واردات واکسن ادامه خواهد داشت.

سامانه ثبت نام واکسن کرونا برای 
متولدان پیش از 1۳۳۵ بازگشایی شد

پنجمین محموله واکسن کرونا از سوی هالل احمر 
تکمیل شد


