برخورد بدون اغماض
با رفتارهای غیر اخالقی

مع��اون اول ق��وه قضائیه گف��ت :تقاضا میکنیم نامزدهای
انتخاباتی این اخالق را رعایت کنند و از همه قوانین اسالمی
پیروی کنند و از رفتارهای غیراخالقی اجتناب کنند ولی اگر
رعایت نش��ود و برخالف قانون عمل کنند صراحتا و بدون
اغماض برخورد خواهیمکرد .به گزارش تسنیم از اردبیل،
غالمحسین محسنیاژهای در مراسم تودیع و معارفه رئیس
کل دادگس��تری اس��تان اردبیل اظهار داشت :امنیت نعمت
بزرگ کشورمان است که در سایه ...
همین صفحه

خط و نشان مجلس
برای ژنرال نفتی

اقتصادي،سياسيواجتماعي
نسخه الكترونيك روزنامه را هر روز در سـايت www.tejaratonline.irمشاهده كنيد.

متوسط قیمت یک آپارتمان  ۶۰متری
یک میلیارد و  ۷۷۸میلیون تومان است

بازارداغآپارتمانهایکوچک
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 ۲۰۰نماینده در نامهای به روحانی تاکید کردند :خسارت چند
ده میلیارد دالری ناشی از ترک فعل زنگنه ،غیر قابل گذشت
است و خسارات وارده به کشور بیشتر از قرارداد کرسنت بوده
و مس��تلزم تعقیب قضایی اس��ت .در پایان جلس��ه علنی روز
چهارشنبه مجلس شورای اسالمی ،نامهای با امضای بیش
از  ۲۰۰نماینده مجلس شورای اسالمی به رئیس جمهور در
مورد عملکرد وزیر نفت ،قرائت ش��د .در متن این نامه آمده
است :با کمال تاسف به استحضار ...
صفحه 5

T h u

تجارت به بهانه تصویب طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات در مجلس بررسی کرد
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با ملزمکردنشرکتها بهحضوردربورسمحققمیشود

قیمت گذاری دستوری سیمان
در خط پایان

توسعهکشاورزیپیششرطامنیت
مرثیهخوانی برای زندگی مردم با روضهخوانی
برای برداشتن تحریم تضاد دارد

گروه صنعت و تجارت :درس��ت همان روزی که علیرضا رزم حس��ینی ،وزیر صنعت،
معدن و تجارت در صحن علنی مجلس و در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان ضمن
تایید وجود مافیا در بازارهای فوالد و سیمان ،افزایش نرخ ارز را عامل اصلی افزایش
قیمت این کاالهای اس��تراتژیک معرفی کرد؛ خبر دیگری درباره وضعیت آینده بازار
س��یمان در رس��انه ها منعکس ش��د که کمتر مورد توجه قرار گرفت .پس از مدت ها
صفحه 6
جلسه و رایزنی تولیدکنندگان سیمان ،سرانجام اعالم شد که این ...

انتقاد روحانی
ازعزاداران رفع تحریم

گزارش ویژه
طی امضای تفاهمنامه با بنیاد برکت صورت گرفت؛
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روزنامه نگار

هر چهار س��ال یکبار با
برگزاری انتخابات ورود
به عرصه دموکراسی را
تجربه میکنیم و در برجس��ته ترین اقدام،
ریی��س دول��ت برای  ۴س��ال آینده تعیین
میشود.اگرچهاینرونددرتمامیکشورهای
جه��ان از یک ثبات قاب��ل قبولی برخوردار
است ،اما در کشور ما به یک چالش تبدیل
شده به نوعی که تنها برای تصدی ...

نقدينگیوخلقپولدليلتورم
محمدهادی سبحانیان

نقش بررسی صالحیت ها در تشویق یا تحریم انتخابات

صدمه به اسالمیت با دروغ و صدمه به جمهوریت با کاهش مشارکت

هر زمان میخواهیم مشکالت را برداریم عده ای ناراحت میشوند

مش�اور مرک�ز پژوهشهای
مجلس

اقتص��اد کش��ور ب��ا
مش��کالت بس��یاری
رو به رو اس��ت که دالیل بس��یاری برای
ایج��اد ای��ن وضعیت می توان برش��مرد.
دلیل اصلی ایجاد تورم ،نقدینگی اس��ت.
ام��ا چرا نقدینگی در کش��ورمان افزایش
پیدا کرده است؟ دلیل اصلی این موضوع،
به کس��ری بودجه دولت برمی گردد ،این
کسری بودجه در طی سالهای متمادی و
بخصوص در سال های اخیر با آن مواجه
بوده است .دلیل دیگر این ...
ادامه در همین صفحه
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اژه ای به نامزدهای انتخاباتی هشدار داد

برخورد بدون اغماض با رفتارهای غیر اخالقی انتخاباتی
وی با اشاره به این که توفیق خدمت در زیر چتر ولی امر
مسلمین مقام معظم رهبری نعمتی بزرگ برای ما است،
ادامه داد :از این که در استان اردبیل وحدت ،همراهی و
همدلی مردم و مسئوالن را میبینیم و میشنویم بسیار
خوشحالیم .معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه دو
چیز الزمه توفیقات روزافزون اس��ت ،بیان کرد :مبارزه
مستمر و دائم با شیطان دروزن و نفس ،دوم بعداز اتکا به
خدا همکاری و همدلی از منیات و اصول این مجموعه
است .اژهای با اشاره به ایام انتخابات گفت :ایام انتخابات
آنقدر مهم است که دشمن تمام تالش خود را در گذشته

و امروز نیز به کار بسته است تا شرکت و حضور مردم در
این حماسه کمرنگ شود ،اما به این واقف است که مردم
ایران فهیم هستند و مانند هرسال در پای صندوقهای
رای حضور خواهند یافت .وی اظهار کرد :انتخابات ما
مانند انتخابات انگلیس و آمریکا نیست و کاندیدها نباید
اخالق اسالمی را در این زمینه از یاد ببرند .اژهای بیان
کرد :امیدواریم تمامی نامزدها چه ش��ورا و چه ریاس��ت
حمهوری تمامی اخالقات اسالمی را رعایت کنند ،و اگر
رعایت نکنند ،تکلیف همه اعضا و دس��تگاهای اجرایی
را مضاعف خواهند کرد.

تعامل و قانون مداری حلقه گمشده ثبت نام ها
شورای نگهبان پیش فرض هایی را اعالم میکند که تنها بر مبنای آن محدودیتها ،اسناد و
مدارک ثبت نام کنندگان را می پذیرد ،از سوی دیگر دولت بدون توجه به این نظر شورای
نگهبان ،هرکسی از راه می رسد را ثبت نام می کند و مدارکش را تحویل میگیرد و همه
آنها را به شورای نگهبان ارائه می دهد؟! این که حق با کدام است ،تفاوتی در صورت مسئله
ندارد ،اما آنچه خودنمایی می کند ،برداشت سلیقه ای از قانون اساسی است .نکته مهمتر
اینکه هر دو دستگاه از تیم قوی حقوقی برخوردار هستند .ریاست جمهوری معاونت حقوقی
دارد و شورای نگهبان  ۶حقوقدان برجسته دارد که با تایید قوه قضاییه به مجلس شورای
اسالمی معرفی شده و توانستهاند از مرکز قانونگذاری کشور رای اعتماد بگیرند ،اما آنچه
از خروجی بیرون می آید ،بیانگر اختالفات ناشی از مسائل قانونی است .آنچه برای مردم
همچنان به عنوان سوال باقی مانده این است که شورای نگهبان حق دارد نه قانون ،حتی
دستورالعملصادرکندیاخارجازمصوبهقانوناساسی،خطمشیتعیینکند؟اینهاوبسیاری
موارد دیگر سواالتی است که باید حقوقدانان شورای نگهبان بر مبنای قانون اساسی به آن
پاسخ دهند .اما آن چیزی که از این ثبتنامها بدتر بود و باعث شد نظام قانونگذاری کشور
زیر سوال برود ،بی توجهی شورای نگهبان و دولت به عنصری به نام تعامل است .نکتهای
که در این بین می تواند سوال برانگیز باشد ،نبود تعامل بین شورای نگهبان و دولت است.
آیا این امکان وجود نداشت که شورای نگهبان در جلسه ای تخصصی با دولتمردان به یک
جمعبندی برسد که خروجی آن احترام به قانون باشد؟

نقدینگی و خلق پول دلیل تورم
ادامهازهمینصفحه...موضوعهمخلقپولصورتگرفته
توسط بانک هاست که بخاطر تسهیالت دهی نامناسبی
بوده است که بخاطر نابسامانی در نظام بانکی با آن مواجه
بوده ایم .اما انتظار می رفت که این مس��ائل و مش��کالت
یعنی هم کسری بودجه با اصالحات ساختاری در بودجه و
هم مسائل نظام بانکی با اصالحات قوانین پولی و بانکی
توسط دولت انجام می گیرد ،حل و فصل شود .اما متاسفانه
از فرصت تاریخی که باالجبار برای کشور و دولت بوجود
آمد ،دولت استفاده نکرد و عمال هیچ اصالح ساختاری را
در چند سال اخیر شاهد آن نبودیم و عمال هیچ گامی در
راستایاصالحاتساختاریبودجهوکاهشکسریبودجه
برداشته نشد .همین قضیه موجب شد تا با افزایش بدهی
دولتبهبانکمرکزیکهغالبادرقالبتنخواهگردانخزانه
اتفاق افتاد یا به وسیله عملیات ارزی دولت یعنی بواسطه

کورش شرفشاهی

يادداشت
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ادام�هازهمی�نصفح�ه...ی��کصندلی 59۲،نفرثبتناممیکنندکهبیشاز 95درصدآنها
اطمینان دارند در این جایگاه نیستند .با این وصف به جای آنکه این عرصه مدیریتی کشور
با نظم و هماهنگی همراه باشد ،دچار آشفتگی می شود و نه تنها تبعات داخلی دارد ،بلکه
فرصتی برای تخریب نظام دموکراسی کشورمان در رسانه های بیگانه به وجود می آورد.
بی شک این معضل ریشه در ضعف قانون اساسی دارد ،چرا که اگر قانون اساسی در تعیین
شرایط نامزدهای انتخاباتی مقداری منطقی تر ،دقیق تر و سختگیرانه تر وارد می شد ،هر
کسی به خود اجازه نمی داد این عرصه به این مهمی را شوخی بگیرد .اشکال اینجاست که
بعد از گذشت  ۴۲سال ،همچنان اصراری بر اصالح منطقی و قانونی این روند وجود ندارد.
طرح ها و لوایح بسیاری برای اصالح قانون انتخابات مطرح میشود که هر کدام به نوعی یا
بهانه ای متوقف می ماند تا بار دیگر آزمون بزرگ دیپلماسی کشورمان به کارناوال شوخی
و استهزا تبدیل شود .امسال نیز همان معضل همیشگی را داشتیم ،اما در نتیجه تضادهای
سیاسی و فکری ،باز هم نتوانستیم قانونی برای مدیریت درست نامنویسی ها وضع کنیم .در
اینبینشوراینگهبانبرایآنکهمقداریاینچالشراساماندهیکند،محدودیتهاییوضع
کرد که با واکنش دولت روبرو شد .تمامی چالش های صورت گرفته بین دولت و شورای
نگهبان این سوال جدی را مطرح می کند که در شرایط فصل الخطاب بودن قانون اساسی،
آیا تعریفی برای این قبیل تصمیمات از سوی شورای نگهبان وجود دارد؟ یک باره شورای
نگهب��انب��رایخ��ودتصمی��ممیگیردودولتهمازنگاهخودبهآنتصمیمعملنمیکند.

تعامل و قانون مداری
حلقه گمشده ثبت نام ها

ادامه در همین صفحه

دروغ ،تهمت و اتهام غیراخالقی آفت انتخابات

نقشآفرینیبانکصادراتایران
در ایجاد  ٢٧٠هزار شغل

معاون اول قوه قضائیه گفت :تقاضا میکنیم نامزدهای
انتخابات��ی ای��ن اخ��الق را رعایت کنند و از همه قوانین
اسالمی پیروی کنند و از رفتارهای غیراخالقی اجتناب
کنند ولی اگر رعایت نشود و برخالف قانون عمل کنند
صراحتا و بدون اغماض برخورد خواهیمکرد.
به گزارش تسنیم از اردبیل ،غالمحسین محسنیاژهای
در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری استان
اردبیل اظهار داش��ت :امنیت نعمت بزرگ کش��ورمان
اس��ت که در س��ایه خون پاک شهدای واالمقام ،تالش
مسئوالن امنیتی قضایی و انتظامی ایجاد شده است.

سرمقاله

برداشت از منابع صندوق توسعه ملی ،پایه پولی و نقدینگی
افزایش پیدا کرد بخاطر اینکه با توجه به عدم نقدشوندگی
ارزهای صندوق توسعه ،عمال امکان وصول یا فروش این
ارزها وجود نداشت و خرید این ارزها موجب افزایش خالص
ذخایر خارجی بانک مرکزی و نهایتا منجر به افزایش پایه
پولی و تورم در کشور شد .به عالوه ،تخصیص ارز ۴۲۰۰
تومانی هم به تورم دامن زد توضیح اینکه چون منابع ارزی
حاصل از فروش نفت کفایت الزم را نداشت عمال تامین
بخش��ی از ارز  ۴۲۰۰تومانی از ذخایر بانک مرکزی اتفاق
افت��اددرصورت��یک��هبانکمرکزیمکلفبهتخصیص
ذخایر نقدی خود با قیمت  ۴۲۰۰نمی شد و می توانست با
قیمت نیما این ارزها را بفروشد ،می توانست مقدار بیشتری
پایهپولیکهبواس��طهخریدارزهایصندوقتوس��عهملی
افزایش پیدا کرده بود را کاهش دهد .عمال با تکلیفی که

به بانک مرکزی برای تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی ش��د،
این امکان از بانک مرکزی گرفته ش��د .بنابراین با توجه
به مس��ائل مش��کالت نظامبودجه ریزیو میزانکسری
بودجه دولت و اقدامات دولت برای تامین این کس��ری و
همچنین مشکالت نظام بانکی و ناترازی سیستم بانکی و
اضافه برداشتی که بخاطر همین موضوع بانک ها از بانک
مرکزی داشتند ،عمال نقدینگی رشد بسیار باالیی داشت
که منجر به ایجاد تورم در اقتصاد کشور شد .از طرف دیگر،
بخاطر گره زدن حیات و ممات کشور به موضوع تحریم ها
وشرطیشدناقتصاد،مانتوانستیمبستروفضایمناسبی
اقتصادی برای فعاالن اقتصادی ایجاد نکنیم و هر لحظه
فعاالن اقتصادی کشورمان به این بهانه که احتماال گره
گشایی خواهد شد و احتماال تحریم ها برداشته خواهد شد،
سرمایه گذاری خود را به تعویق انداخت.
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اخباركوتاه
دفاع از نام خلیج فارس در روسیه

س��فیر ایران در روس��یه در نشس��تی در مسکو به جعل نام خلیج
فارس اعتراض کرد.به گزارش ایسنا ،کاظم جاللی در کنفرانس
بینالمللیکهدر"راسیاسیگودنیا"(خبرگزاریبینالمللی"روسیه
امروز")بهمناسبتروزقدسبرگزارشد،حضورپیداکرد.درجریان
اینمیزگردس��رگئیبابورین،رئیسمرکزروس��ی"اورش��لیم"،
معاون اسبق رئیس دومای دولتی ،فوق دکترای حقوق بین الملل
در اظهارات خود ضمن دفاع از حقوق مردم فلسطین به درستی
از واژه "خلیج فارس" استفاده کرد که مترجم زبان عربی "راسیا
سیگودنیا" هنگام ترجمه صحبت های وی از روسی به عربی ،از
عبارتجعلی"خلیجعربی"استفادهکرد.کاظمجاللی،سفیرایران
در مسکو بالفاصله پس از شنیدن صدای مترجم ،در دفاع از خلیج
همیش��ه فارس ،به کار مترجم اعتراض و تا کید کرد که مترجم
باید از عبارت صحیح "خلیج فارس" استفاده کند.
اتفاق نظر برای تجارت ایتالیا با ایران

وزی��ر ام��ور خارج��ه ای��ران اعالم کرد :در گف��ت وگو با رهبران
سیاس��ی و کس��بوکارهای ایتالیا درباره ادامه تجارت با ایران،
اتفاق نظر وجود داش��ت.به گزارش ایرنا ،محمدجواد ظریف در
توییتر نوشت :در گفت وگو با رهبران سیاسی و کسب وکارهای
ایتالیا ،در خصوص مزیت گس��ترده ایتالیا برای ادامه تجارت با
ایران ،اتفاق نظر وجود داش��ت.وی افزود :دیدارهای فوق العاده
با روبرتو فیکو ،رئیس مجلس نمایندگان؛ ویتو پتروچلی ،رئیس
کمیسیون سیاست خارجی مجلس سنا؛ لویی جی دی مایو ،وزیر
امورخارجه؛ ماسیمو دالما ،نخست وزیر سابق؛ و زامپینی ،رییس
اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا.ظریف گفت :همچنین در خصوص
منطقه از جمله فلسطین به بحث پرداختیم.
انتقادسناتورجمهوریخواهازبایدن

س��ناتور جمهوری خواه از رویه دولت بایدن برای احیای برجام
انتقاد کرد.به گزارش ایلنا از فاکس نیوز ،لیندسی گراهام مدعی
ش��د :جو بایدن در کار رئیس بودن غرق ش��ده اس��ت .اس��رائیل
زیر اسلحه است ۳5۰۰ ،موشک توسط شبه نظامیان فلسطینی
شلیک میشود .اینها از کجا می آید؟ ایران؛ دیوانه هستید که
ش��روع به مذاکره با ایران کنید تا زمانی که آنها هنوز بزرگترین
کشور حامی تروریسم هستند .بنابراین من بسیار نگران امنیت
ملی خود هستم.
بانکمرکزیمتهمبهپولشویی

دادستانی کل بحرین بانک المستقبل ،بانک مرکزی وچند بانک
ایرانی دیگر را به پولشویی متهم کرد .به گزارش ایسنا از العربیه،
این دادستانی بانکهای مذکور را به پولشویی مبلغ یک میلیارد
و  ۳۰۰هزار دالر متهم کرده و شکایتی علیه آن ها تسلیم دادگاه
کیفری کرده است.علی بن فضل البوعینین ،دادستان کل بحرین
مدعی شده است که این شکایت بعد از تحقیقات گسترده علیه
مسئوالن بانک المستقبل و برخی بانکهای ایرانی از سال۲۰۰۸
تا  ۲۰۱۲انجام شده است.
امیدواری در مذاکرات عربستان با ایران

وزیر خارجه عربستان درباره مذاکرات اخیر میان ایران و عربستان
گفت:مذاکراتیاکتشافیراآغازکردیم.درمراحلیبسیارمقدماتی
هستند و ما امیدواریم .به گزارش ایسنا فیصل بن فرحان گفت :با
تاکید دوباره بر این که مذاکرات فعال در «مرحله ی مقدماتی»
هس��تند ،ادامه داد :اگر (ایرانی ها) می بینند که داش��تن روابطی
خوب با همسایشگانشان به نفعشان است ،می توانم امیدوار باشم.
او در پاسخ به این که تاثیر انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه
در ایران بر این مذاکرات چه خواهد بود ،گفت که از نظر او تاثیر
حداقلی خواهد داشت .بن فرحان ادامه داد :تصور ما از سیاست
خارجی ایران این است که از سوی رهبر ایران تعیین می شود.
بنابراین ،فکر نمی کنیم که [انتخابات] تاثیر قابل توجهی بگذارد.
ممکن است تغییری در نمایندگان این سیاست ایجاد شود ،اما در
نهایت آنچه در میدان عمل اتفاق می افتد مهم است و آن توسط
مقام معظم رهبری ایران تعیین می شود.
درخواست استادان ایرانی از ملت آمریکا

 ۴۸۰۰اس��تاد و مدرس ایرانی در نامهای خطاب به ملت آمریکا
خواس��تار استرداد جنایتکاران بینالمللی مسئول در ترور سپهبد
شهید سلیمانی و دستیارانش به ایران شدند .به گزارش ایسنا ،در
بخشی از این نامه آمده است :ما استادان و مدرسان دانشگاهها
و جمع��ی از متخصصی��ن حقوق و وکالی دادگس��تری ایران به
اس��تناداص��ولحاک��مبرصالحیتهاب��هویژهاصلصالحیت
شخصی خواستار تحویل آمرین ترور قهرمان ملی ملت کهن و
متمدن ایران هستیم؛ قهرمانی که یکی از بزرگترین سرمایه ها
و شخصیت های تاریخ مبارزه علیه تروریسم جهانی و از خدمت
گزاران راستین صلح قاره آسیا و به نحوی دیگر قاره ها جهان و
حتی سبب آرامش خود ملت آمریکا بوده است .از آزادیخواهان
آمریکاانتظارداردتمهیداتیفراهمنمایندتابرایارجنهادنبهخط
مبارزه علیه جنایت کاران بین المللی ،مرتکبین جنایت غیرقابل
اغماض یادش��ده که اس��امی آنها در باال گردید جهت محاکمه و
مجازات به کشور جمهوری اسالمی ایران مسترد شوند.
گفتوگوی آمریکا و انگلیس درباره ایران

کاخسفیددربیانیهایازرایزنیدوجانبهمشاورانامنیتملیآمریکا
وانگلیسدربارهموضوعاتمختلفیازجملهایرانخبرداد.بهگزارش
ایسناازکاخسفید،جیکسالیوانمشاورامنیتملیآمریکادرواشنگتن
باا ِستِفنالوگرو ْومشاورامنیتملینخستوزیرانگلیس دیدارکرد
و درباره طیفی از چالش های جهانی گفت و گو کردند.آن ها درباره
افغانستان ،روسیه ،ایران و وضعیت غزه گفت و گو کردند.مشاوران
امنیتملیآمریکاوانگلیسهمچنیندربارهسفرماهژوئنجوبایدن
رئیس جمهور آمریکا به انگلیس برای ش��رکت در نشس��ت G7و
دیدارش با بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس گفت و گو کردند
که فرصتی برای تحکیم اتحاد قوی این دو کشور خواهد بود.

لزوم لغو عملی همه تحریمها تحت عناوین مختلف
رایزن مطبوعاتی نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل در واکنش به انتشار خبر
دیدار مجید تخت روانچی با کریس مورفی سناتور آمریکایی گفت :در این مالقات
مجازی بر لزوم لغو عملی همه تحریمهای آمریکا که تحت عناوین مختلف وضع
شده تاکید شد و از آن به عنوان کلید حل موضوع یاد کرد .به گزارش ایلنا ،شاهرخ
ناظمی افزود :در مورد یمن ،اراده جمهوری اس��المی ایران بر حل و فصل صلح
آمیز جنگ در یمن مورد اشاره قرار گرفت و تاکید شد هرگونه راهحل بحران یمن
باید متضمن رفع کامل محاصره مردم و ارسال بدون مانع کمکهای انسانی به
آن کش��ور و آتش بس باش��د .همچنین تاکید ش��د درگیری اخیر با تحریک رژیم صهیونیس��تی آغاز ش��د و با کشتار
مردم فلسطین ادامه یافت .اما کریس مورفی در بیانیه ای درباره دیدار با تخت روانچی گفت :در مورد موضوعات
مش��ارکت جدی و با فوریت ایران در مذاکرات هس��تهای ،فش��ار آوردن به حوثی ها برای متوقف کردن جنگ در
یمن ،درخواس��ت از حماس برای پذیرفتن آتش بس و متوقف کردن حمالت راکتی به اس��رائیل و آزادس��ازی مراد
طاهباز از زندان با مجید تخت روانچی سفیر ایران در سازمان ملل ،مستقیما گفتوگو کرده است .

انتقاد کدخدایی از اخبار جعلی درباره صالحیتها
س��خنگوی ش��ورای نگهبان در واکنش به انتش��ار اخبار جعلی درباره بررس��ی
صالحیتها نوش��ت :این روزها اخبار جعلی پیرامون بررس��ی صالحیتها زیاد
منتشر میشود .برخی با گمانه زنی ،برخی با خبر محرمانه ،و برخی نیز با استناد
به منابع آگاه و موثق! به این ش��ایعات دامن می زنند .به گزارش ایرنا عباس��علی
کدخدایی در توییتر نوشت :در این میان عدهای هم با تهدید شورای نگهبان سعی
می کنند دمی خوش باشند! این در حالی است که سخنگوی شورای نگهبان در
گذشته نیز با اشاره به انتشار اسامی تایید صالحیت شده انتخابات ریاست جمهوری
گفته بود" :اسامی منتشر شده در فضای مجازی و برخی رسانه ها حقیقت ندارد و شورای نگهبان کامال این اخبار
را تکذیب میکند".او افزود« :ما در حال بررسی صالحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری هستیم و پس از
حصول نتیجه اسامی تایید صالحیت شده را اعالم خواهیم کرد  ،از مردم و رسانه تقاضا داریم به اخبار غیر موثق
و کذب استناد نکنند».کدخدایی خواستار برخورد قوه قضائیه با کسانی شد که نسبت به انتشار اخبار کذب و زود
هنگام مبنی بر تایید و یا عدم تایید صالحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری مبادرت می ورزند.

مرثیهخوانی برای زندگی مردم با روضهخوانی برای برداشتن تحریم تضاد دارد

انتقادروحانیازعزادارانرفعتحریم
رئیس جمهور با اش��اره به اینکه کاندیداهایی که برای ثبتنام
در انتخاب��ات رفتن��د از اح��زاب و جناحهای مختلف بود گفت :در
روزهای پیشرو منتظر اعالم نظر ش��ورای نگهبان در بررس��ی
صالحیتهای داوطلبان هس��تیم ؛ مهم اس��ت که این نتیجه در
راستای تشویق مردم به حضور باشد یا برخالف آن .امیدواریم که
شاهد ترکیبی باشیم که مردم را برای رای دادن تشویق کند.
به گزارش ایلنا ،حسن روحانی در جلسه هیات دولت با اشاره به
تبلیغات انتخابات گفت :تبلیغات خیلی مهم است اگر ما به مردم
کاال ی��ا برنامهای��ی را عرضه میکنیم این کاال هرچه باش��د باید
منطبق بر شرایط باشد .اگر خدای نکرده با دروغ و تهمت و اتهام
غیراخالقی همراه باش��د برای مردم قابل قبول نیس��ت کسی که
آمده و می خواهد مسئولیت این چنین سنگین را برعهده بگیرد
میخواهد با این ش��یوه به قدرت برس��د .نباید برای کس��ی که در
آستانه انتخابات است هدف وسیله را توجیه کند.وی ادامه داد :اگر
میخواهیم دولت را نقد کنیم یا شرایط را تشریح کنیم و موضوعی
رابگوییمبایدظرفزمانیرادرستشرحبدهیم،بگوییمایندولت
این اقدامات را در چه شرایطی و در چه زمانی انجام داده است .اگر
اینها را درست تشریح نکنیم کار غیراخالقی کردهایم.
روحانی با اش��اره به اداره بودجه کش��ور بدون نفت ،تصریح کرد:
اینکه بودجه کشور بدون نفت اداره شده این جزو تصوراتی بود که
در گذشته هیچکس فکر نمی کرد که محقق شود .اما این دولت
بودج��ه ب��دون نفت را اداره کرد؛ چگونه بودجه بدون نفت را اداره
کرد؟ درآمد های جدیدی را برای کشور به وجود آورد .این اصال
باید مورد مطالعه قرار گیرد که کشوری که اتکا بودجهاش همیشه
در تاریخ از زمان کش��ف نفت با نفت بوده االن بدون نفت بوده
چگونه اداره می کند؟ دولت صادرات غیر نفتی را جایگزین نفت
کرد و این کار ساده ای نبود .عمده ترین صادراتی که جایگزین
کرده این فرآورده پتروشیمی بنزین و فوالد است.
روحانی گفت :پنجش��نبههای افتتاح در س��ال  99و  ۱۴۰۰ضربه
سنگینی بر کمر آمریکا بود .مدام گفتند ما ایران را از بین بردیم
و پنجش��نبه فرا رس��یده و یک افتتاح بزرگ انجام ش��د و دنیا به
آنها خندید .چیزهایی در این دوره تحریم افتتاح ش��د برای مثال
عظیمترین اتوبانی که تقریبا ش��مال و غرب را به جنوب کش��ور
متصل میکند در همین دوره تحریم افتتاح ش��د که یک تحول
ب��زرگ در ای��ن منطقه بود .جاده پیچیده ش��مال بخش بزرگش
در همین دولت افتتاح ش��د و این کاری اس��ت که  ۱7یا  ۱۸س��ال
ریی��س دفت��ر رییس جمهوری از نامزدهای س��یزدهمین دوره
انتخابات ریاس��ت جمهوری خواس��ت تا با پرهیز از تهمتزدن
و س��یاهنمایی ،برنامهه��ا و تواناییه��ای خود را به مردم و افکار
عمومی ارائه کنند .محمود واعظی در گفت و گو با ایرنا ،با تاکید
بر اینکه دولت به دنبال برگزاری یک انتخابات س��الم و همراه
با امنیت اس��ت ،گفت :این وظیفه دولتهای گذش��ته هم بود.
یک وظیفه جدید هم در این دوره اضافه شده که دولت از همه
ابزارها برای برگزاری انتخابات در یک محیط باز ،اطمینانبخش
برای س��المتی مردم و رعایت همه پروتکلها به دلیل اجتناب
از ش��یوع کرونا بهره ببرد تا انتخاباتی هم س��الم و هم همراه با
امنیت و سالمت برای برگزار کنندگان و رای دهندگان برگزار
ش��ود .رییس دفتر رییس جمهوری با تاکید بر اهمیت برگزاری

مانده بود که در این دولت بیش از  ۸۰درصد پیشرفت کرد ،این
پروژه کوچکی نبود.
رئیس جمهور ادامه داد :اینکه ما امروز قادر هستیم به جای اینکه
در یک سال  ۱۰۰کیلومتر یا  ۱5۰کیلومتر راهآهن را افتتاح کنیم
امروز قادر هس��تیم در عرض یک س��ال چند برابر آن یعنی 9۰۰
کیلومتر راهآهن را افتتاح کنیم .در مراحل بروید و ببینید که چه
حرکت عظیم و بزرگی انجام گرفته است .این تولیدها و افتتاحها
بود که دنیا را تکان داد البته مردم در جنگ بودند ،صدمه دیدند و
با سختی زندگی کردند و در این مسئله تردیدی نیست.وی افزود:
ب��ا ای��ن وجود حاال که ما میخواهیم تحریمها را برداریم عدهای
مرثیه میخوانند .این عجیب است! نمیشود کسی بگوید من هم
به فکر مردم هستم و هم زمانی که میخواهد تحریمها برداشته
ش��ود گری��ه و زاری کند .مرثیهخوان��ی برای زندگی مردم توام با
روضهخوانی برای برداش��ته ش��دن تحریم قابل جمع نیست .اگر
شما به فکر مردم هستید برداشته شدن تحریم که خوب است،
چرا انقدر ناراحت هستید؟ چرا از وین ناراحت هستید؟
وی ادام��ه داد :ای��ن دولت چه بخواهند چه نخواهند در  ۸س��ال،

واعظیبهنامزدهایرياستجمهوریتوصيهكرد

ارائه برنامه به جای تهمت زدن و سیاهنمایی
یک انتخابات پرشور گفت :مشارکت بیشتر مردم در داخل کشور
موجب انس��جام و وحدت میش��ود .پیام مش��ارکت باال به دیگر
کشورها این است که مردم این نظام را دموکراسی و متعلق به
خ��ود م��ی دانند و دولت بر این موضوعات تاکیدات فراوان دارد.
واعظی با بیان اینکه همه سالیق سیاسی باید در انتخابات نماینده
داش��ته باش��ند ،گفت :همه س��الیق که نظام و قانون اساسی را
قبول دارند و به قوانین کش��ور احترام میگذارند بهتر اس��ت در
انتخابات نماینده داشته باشند تا مردم بتوانند به سالیق مختلف

ميرلوحی از سردی فضای انتخابات خبرداد

اعالم «رای نمیدهيم» به صورت علنی و گسترده

عضو ش��ورای مرکزی حزب اتحاد ملت گفت :ثبت نام
همزمان ۲5نفر با ابراهیم رئیسی از سوی جریان اصولگرا
نشان میدهد این جریان تا انتخاب یک فرد واحد برای
حضور در انتخابات ریاست جمهوری فاصله زیادی دارد.
سیدمحمود میرلوحی در گفتوگو با ایلنا ،با بیان اینکه
ب��هنظ��رنمیرس��دظرفیکال��یدوهفتهآیندهتغییر
محسوسی در آرایش جریانها و ساختار به وجود بیاید،
گفت :در این انتخابات شاهد دو قطبی نخواهیم بود و به
نظر می آید باید شاهد چند قطب در این انتخابات باشیم.
این فعال سیاسی اصالحطلب گفت :گمانهزنی در باره
مش��ارکتبس��یارسختاست،اردیبهشتدرحالاتمام
اس��ت و قرار اس��ت وارد ماهی شویم که انتخابات در آن
برگزار میشود اما هنوز ساختار پیدا نکردهایم.
وی یادآور شد :در گذشته به طور مثال سال  9۲جریان و
گروهبندیهارادراینزمانشاهدبودیماماامروزمشاهده

مذاکرهای نکرد مگر اینکه موفق بیرون آمد .ش��رایط این دولت
با قبل متفاوت است .بعضیها به مذاکره نرفتند مگر اینکه پس
از آن قطعنامهای علیه ملت ایران صادر ش��د .ما هیچ مذاکرهای
انج��ام ندادی��م مگر اینکه پایانش پیروزی بود .من به ملت ایران
ق��ول میده��م که پایان مذاکرات وین ،پیروزی برای ملت ایران
اس��ت و همین امروز هم قدمهای بس��یار بزرگی برداشتهایم .اگر
معیار ،معیشت مردم است ،اگر شما میخواهید مردم در بازار راحت
به ارزاق عمومی دس��ت پیدا کنند ما واردات  ۲۰۰۰قلم جنس را
ممنوع کردیم .اگر میخواهیم مردم آزاد و راحت باشند باید برای
صادرات و واردات مش��کلی پیش پای مردم نباش��د .هر زمان که
میخواهیم مشکالت صادرات را برداریم شما ناراحت میشوید.
میخواهیم مش��کالت واردات را رفع کنیم عصبانی میش��وید.
میخواهیم تحریم را از بین ببریم یک عدهای عزاداری میکنند.
ما امروز در شرایطی هستیم ،هدفی داریم .به وهلل اگر کسی منابع
ملی را کنار گذاشت و به دنبال منافع حزبی و جناحی رفت به ملت
خودش خیانت کرده است.
روحانی عنوان کرد ۶۰ :درصد س��هام عدالت را در همین دوران

میکنیم تکلیف هیچ چیزی روش��ن نیس��ت؛ ساختار و
آرایش جریانها بسیار مبهم است لذا اینکه آیا مردم به
پای صندوقهای رای می آیند یا خیر را به راحتی نمی
شود در این زمان پیشبینی کرد.
ای��ن فعال سیاس��ی اصالح طلب گف��ت :دغدغه امروز
همین است ،نظرسنجیهای مختلف مرتبا استقبال کم
مردم را از انتخابات منعکس می کند .در گذشته مشاهده
میکردیمیکبخشقابلتوجهیمیگفتندبرایحضور
در انتخابات تصمیم نگرفتهاند اما در حال حاضر وضعیت
متفاوت شده و به صراحت می گویند رای نمیدهیم.
وی ادامه داد :تفاوت امروز با گذش��ته در این اس��ت که
«رای نمیدهیم» بسیار علنیو گسترده شده است! امروز
افرادیکهراینمیدهندترکیبش��انهممانندگذش��ته
نیست و طیف بندی متنوع پیدا کرده است ،از جناحهای
فعال در حوزه انتخابات تا براندازها و ناراضیها از بابت
مسائل اقتصادی میگویند به پای صندوق رأی نمیآیند
و این کار را سخت کرده است .این فعال سیاسی اصالح
طلبتاکیدکرد:دراینشرایطمگراینکهشوراینگهبان
کاری انجام دهد و تنوعی را برای حضور کاندیدا مشاهده
کنی��مت��اه��رکدامهمتکنندب��هصحنهبیایند اما اگر
رویهای که در سال  9۸شکل گرفت و رقابت داخل جناح
اصولگرایی محدود شد ،ادامه پیدا کند؛ به نظر من آوردن
مردم در پای صندوقهای رأی کار سختی خواهد بود.

از حیث سیاس��ی و اجرایی رأی دهند و این امر باعث افزایش
مش��ارکت مردم میش��ود .وی افزود :در بحث نامنویسی و ثبت
ن��ام داوطلب��ان ،ش��اهد اقبال خوبی بودیم و امیدواریم ش��ورای
نگهبان که فش��رده روی موضوع کار میکند و احتماال تا آخر
این هفته یا ش��نبه هفته آینده اس��امی تایید صالحیت شده ها را
عالم میکند ،افراد تایید ش��ده مورد قبول مردم باش��ند و مردم
خواس��تهها و مطالبات خود را در یکی از نامزدهای تایید ش��ده
ببینند .رییس دفتر رییس جمهوری با اشاره به نشست روز گذشته

کرونا آزاد کردیم ،بازار سرمایه را در همین دوران به اوج رساندیم،
ب��ازار س��رمایه مخصوص عدهای از ش��رکتها ب��ود که در یک
گوش��های کار میکردند .بازار س��رمایهای که همه مردم حضور
پیدا کنند ،ما بازار س��رمایهای با این قدرت نداش��تیم که اکنون
بسیاری از پروژههای مهم و بزرگ را به جای بانک بازار سرمایه
به میدان میآید.رییس جمهوری گفت :ما هم در این سه سال و
نیم تحریم را دور زدیم و حتی بیشتر هم دور زدیم البته کار خوبی
انجام دادیم ،هر کسی تحریم را دور زده ،باید دست او را بوسید.
دور زدن تحریم یعنی مخالفت کردن با ظلم یعنی مبارزه کردن با
جالد و ظالم که کار بسیار خوبی است .در این مدت طوالنی هیچ
فسادی نبود با آن که پیچیدهتر و سختتر هم بود.
رییسجمهوری با تاکید بر مشارکت حداکثری و تامین سالمت
مردمدرانتخاباتگفت:برایانتخاباتضمندرخواستمشارکت
حداکثری سالمت مردم را هم توامان میخواهیم و این دو باهم
در تضاد نیستند .اگر در این هفتهها سالمت را خوب حفظ نکنیم،
مشارکت کاهش مییابد و اگر در هفته اول و دوم خرداد مراقبت
نکنیم دچار موج پنجم میشویم و مشارکت مردم خراب می شود
و خدای ناکرده مشارکت پایین میآید اما اگر ابتالها کاهش یافت
م��ردم راحتت��ر پای صندوقها میآیند و رای میدهند و در این
شرایط،افتخارمشارکتحداکثرینصیبمامیشود.رییسدولت
دوازدهم خطاب به مردم گفت :انتخابات مال خودمان اس��ت و
صندوق آرا از افتخارات جمهوری اسالمی ایران است جمهوریت
ما در سایه حضور در پای صندوقهای رای است .اگر دروغ رواج
یافت ،اسالمیت و اگر مشارکت کاهش یافت ،جمهوریت صدمه
خورده اس��ت .همه جا ش��اهد راس��تگویی ،گزارش با واقعیت و
بدون تحریف باش��یم و برنامه را به مردم ارائه دهیم .فحش که
برنامه نمیشود .یکی همیشه فحش میگوید و اگر از او فحش
را بگیری خلع سالح میشود .
روحانی تاکید کرد :مردم از کاندیداها برنامه میخواهند .نامزدها
برنامه خودش��ان را ش��رح دهند .امسال دچار خشکسالی هستیم
کاندیداها برنامه خود را برای خشکسالی بگویند؛ هنوز با تحریم
مواجه هس��تیم و این گامها باید تکمیل ش��ود و باید برنامهاش را
در دوران تحریم بگوید .هنوز در شرایط کرونا هستیم و کاندیداها
از اینه��ا مهمتر اس��تراتژی خود را ب��رای مردم بیان کنند و مردم
بفهمند که این نامزد انتخابات ،تعاملی است یا تقابلی است.دنبال
تعامل یا دعوا با جهان است.
روس��ای کمیتههای س��تاد ملی کرونا با حضور رییسجمهوری
و تاکید بر رعایت پروتکل های بهداش��تی در انتخابات در این
نشست گفت :از همه مسئوالن وزارت کشور و همه  59۲داوطلب
انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری جز یکی دو نفری
که رعایت نکردند و با توجه به مصونیتی که داشتند انتظاری جز
این از آنها نمی رفت ،قدردان هس��تیم و از آنان به دلیل رعایت
پروتکلهای بهداشتی و آنچه که وزارت کشور اعالم کرده بود،
تش��کر میکنیم .واعظی درباره درباره درخواس��ت مرخصی سه
عضو هیات دولت داوطلب انتخابات ریاس��ت جمهوری ،گفت:
دولت در انتخابات نماینده ای ندارد .س��ه عضو دولت هم مانند
بقیه سیاستمداران با توجه به شرایط کشور ،بر اساس بررسیهایی
که کردند تصمیم گرفتهاند.

هيچ كانديدايی در انتخابات «ناجی» نيست

ورود به عنوان ناجی خروج به عنوان قربانی
نامزد انتخابات ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه باید به
دلیل وضعیت جاری بخصوص در حوزه معیشت از مردم
عذرخواهی کنیم گفت :ش��خصیتهایی که به عرصه
انتخابات قدم گذاش��تهاند نباید فکر کنند ناجی ش��رایط
کنونی هستند ،هیچکدام ناجی نیستند .در بهترین شکل
یک گفتمان و صاحب آن میتواند مربی باشد که به مردم
و جامعه بگوید از منابع و استعدادهای خود چگونه بهره
گیرند .اما متاسفانه این فضا را در انتخابات نمیبینم.
محمود زمانیقمی در گفتوگو با ایلنا انتخابات  ۱۴۰۰را
با همه ادوار قبل متفاوت دانست و گفت :یکی از تفاوتها
شرایط سیاست خارجی است در عرصه بین الملل که بر
سر دو راهی احیای برجام یا از بین رفتن آن قرار گرفتیم.
برجام یکی از شاهکارهای تاریخ دیپلماسی ایران است
و طبیعت ًا احیای آن میتواند بس��یاری از مش��کالت ما را
تحفیف دهد ،نمیخواهم بگویم همه مشکالت ایران را
احیای برجام حل میکند اما حتما بخشی از مشکالت را
تخفیف خواهد داد و از بین رفتن برجام بخشی از مصائب
و گرفتاریهای امروز ایران را تشدید خواهد کرد ،بنابراین
عاقالنه و منطقی این است که به سمت احیای برجام و
استقرار دولتی با این هدف و با این منطق برویم.
استاندار سابق یزد با اعالم اینکه افراد صاحب نامی که
ثبت نام کردند همه در قامت ناجی ورود و اعالن کردند
میخواهیم مسائل را از بن بست خارج کنیم و آمده ایم که

نجاتبدهیمگفت:مگردراینمملکتنبودیدودرمصدر
امور بسیار مهم قرار نگرفتید؟ چرا فکر میکنید که فقط
دیگران مقصر هستند و خودتان قصوری ندارید؟ ما به هر
حالنمیتوانیمدورانعملکردخودمانرانادیدهبگیریمو
اشکاالت امروز را به گردن دیگران بیندازیم.
وی گفت:اگر امروز به یکدیگر حمله میکنیم ریشه در
آن روز دارد ک��ه آقای��ی را آوردیم و در تلویزیون به ذخایر
دانایی و ارزش��مند ایران تا جایی که میتوانس��ت حمله
کرد و تا جایی که از دستش بر میآمد ناروا را روا داشت و
امروز شما دارید آنچه را که چند سال قبل کشت کردهاید،
درو میکنید .زمانی قمی گفت :آقایان باید بدانند اگر به
عنوانناجیآمدندمنتظرباش��ندکهقربانیخواهندش��د
این قاعده تاریخ و قاعده حکومت کردن و اداره کش��ور
با این شیوه است؛ یعنی اگر به عنوان ناجی ظاهر شدی
حتما به عنوان قربانی خارج می شوی.

نگرانی دالالن از پایان سیاهبازار در نتیجه لغو تحریمها
ش��ورای اس��المی کار البرز گفت :آنهایی که نگرانند تحریم ها برداش��ته ش��ود
س��ودجویانی هس��تند که از این ش��رایط و کمیاب شدن مواد اولیه به نفع خود سوء
اس��تفاده کردند .این عده از اول مخالف بازگش��ایی درها و رفع تحریم ها بودند
و اکن��ون نگرانن��د نتوانن��د جنس ده هزار تومانی را  ۱۰۰هزار تومان و کتانی ۱5۰
هزار تومانی را  ۸۰۰هزار تومان بفروش��ند! علی اصالنی در گفت وگو با ایس��نا،
اظهارک��رد :یک��ی از دالیل��ی که بعضا نمی توانیم با کاالهای خارجی رقابت کنیم
این است که قیمت تمام شده تولید باال است و برای ما صرفه اقتصادی ندارد که
همه چیز را در داخل تولید کنیم چون واردات بی رویه ،تحریم و قاچاق باعث شده که هزینه تولید گران تمام شود
و در کاهش توان رقابت ما با کشورهای دیگر تاثیر بگذارد.وی ادامه داد :در حال حاضر بیشتر کارخانه ها به مواد
اولیه وابسته اند و از زمانی که تحت تاثیر تحریم های ظالمانه قرار گرفتیم به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز ناچار
شدند که با قیمتهای چند برابری و بعضا کیفیت پایین ،مواد اولیه مورد نیاز را از بیرون تهیه کنند .وی گفت :اگر
تحریم ها برداشته شود مواد اولیه کارخانه ها به شکل مطلوبتری در دسترس تولیدکنندگان قرار می گیرد.

آسیب کاهش قیمت دالر گریبانگیر تولید و صادرات
رئیس انجمن مدیران ساوه به تعطیلی بازار مصرف در شرایط کرونایی اشاره کرد
و افزود :نوسانات ارزی و کاهش قیمت دالر زمینه ساز رکود در بازار مصرف است
و نگرانیه��ای ج��دی را در ص��ورت اف��ت قیمت ارز در بازار برای صاحبان صنایع
ایجاد کرده اس��ت .س��عید رضوانی در گفتوگو با ایس��نا گفت :طرح این موضوع
که قیمت دالر به  ۴7۰۰تومان برمیگردد به فضای رکودی که در بازار مصرف
متاثر از تعطیلی در ش��رایط کرونایی ایجاد ش��ده اس��ت؛ دامن میزند و مشکالت
جدیدی را پیش روی تولیدکنندگان قرار داده اس��ت.رضوانی با اش��اره به افزایش
 ۳۰درصدی نرخ حملونقل کاال در سال جاری گفت :در شرایطی که زمزمه کاهش قیمت دالر شنیده میشود و
تا حدودی نیز افت قیمت داشته است ،اما نه تنها هزینههای تولید کاهش پیدا نکرده بلکه روند صعودی به خود
گرفته است.او تصریح کرد :افزایش هزینههای قیمت تمام شده کاال نظیر حمل و نقل ،دستمزد و  ...دست و پای
تولید کننده را بس��ته اس��ت ،از طرفی کمبود نیروی انس��انی برای فعالیت در صنعت چالش جدیدی را پیش روی
صنعتگران قرار داده که این وضعیت شرایط را سختتر می کند و دود آن به چشم تولیدکنندگان میرود.

تجارت به بهانه تصویب طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات در مجلس بررسی کرد

توسعهکشاورزیپیششرطامنیت

گروه اقتصادی – كورش شرفشاهی :از آنجا ريشه چالشهای
سياسی و اجتماعی به اقتصاد وابسته است ،الزم است توجه
خاصی به اقتصاد داشته باشيم كه در اين بين توجه به بخش
كشاورزیاهميتويژهایدارد،زيراهيچكشوریبدونداشتن
غذای سـالم و اسـتقالل در امنيت غذايی نمی تواند به امنيت
عمومی اميدوار باشـد .به همين دليل در بسـياری از كشورها
تقويت بخش كشاورزی در اولويت دولت ها قرار دارد .بی شك
مهمترين وظيفه دولت ها فراهم آوردن امنيت غذايی به نوعی
است كه مواد غذايی به سادگی با قيمت مناسب در دسترس
مردم قرار گيرد .البته بسياری از كشورها ظرفيت كشاورزی
ندارند ،اما اين باعث نمی شود كه در انجام وظيفه خود يعنی
تامين مواد غذايی برای مردم كوتاهی كنند .اين مسـئله در
مورد كشور ما نيز صادق است ،با اين تفاوت كه با وجود داشتن
امكانات و منابع ،با چالش های بسـياری در اين زمينه روبرو
هسـتيم .كشور ما امكان كشـاورزی دارد زيرا به اندازه كافی
زمينهایحاصلخيزوظرفيتآبياریوجوددارد،امامتاسفانه
سوءمديريتباعثشدهتانتوانيمازاينظرفيتهایخدادادی
برای تامين نيازهای مردم استفاده كنيم .
 شرایط متفاوت ایران

نکته قابل توجه این اس��ت که ش��رایط سیاسی کشور ما متفاوت
اس��ت زیرا در معرض تهدیدها و تحریمهای گس��ترده قرار داریم
به نوعی که در بس��یاری از موارد نمی توانیم نفت بفروش��یم تا با
درآمد آن مواد غذایی برای مردم وارد کنیم حتی امکان بازگرداند
ارزهای خارج از کشور را نداریم .به همین دلیل الزم است بخش
کشاورزی را جدی بگیریم .امروزه محصوالت کشاورزی دپوشده
در آس��تانه نابودی به معضلی برای مدیریت کش��ور تبدیل ش��ده
اس��ت .از س��وی دیگر صنایع دامداری ،مرغداری ،شیالت و ...با
چالشهایی روبرو هس��تند که ناش��ی از نبود قانون تمرکز است.
در حالی که کش��ور ما نمیتواند در عرصه کش��اورزی نیاز مردم
را تامین کند ،اما مشاهده می کنیم که در تمام طول سال ناچار
میشویم برای تنظیم بازار دست به واردات بزنیم .این واردات از
گندم ،جو ،ذرت و حبوبات شروع می شود و به گوشت مرغ ،ماهی،
گاو ،گوسفند ختم میشود .بنابراین می بینیم که در تمامی عرصه
ها با چالش روبرو هستیم.

 رفع موانع تولیدات کشاورزی

از آنجا که کشاورزی نیازمند حمایت و رفع موانع است ،نمایندگان
طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی را
مطرح و کلیات آن را با رای باالیی تصویب کردند .در این رابطه

ناپذیر هس��تند.نماینده بافق ادامه داد :این طرح با برنامه شش��م
منافات دارد چرا که ما می خواهیم یک سازمان جدید ایجاد کنیم
که در این میان برخی قوانین نقض می شود.
 جلوگیری از هدررفت محصوالت

همچنین عضو کمیسیون کشاورزی گفت :در این طرح از نابودی
محصوالت مازاد کشاورزی جلوگیری می کند .جالل محمودزاده
گفت :باید ساختارها را تغییر دهیم و تنظیم بازار ،نظارتی مستمر بر
ذخایرکشاورزی،نظارتبروارداتنهادهها،تشکیلسازمانمعاونت
کش��اورزی در این طرح دیده ش��ده است .وی گفت :سیب درختی
دارد از بین می رود ،باید صادرات حمایت کرد و با توسعه ارتباطات
همسایگان برای صادرات محصوالت کشاورزی پیشقدم شد.

 تجمیع تعدد مراکز تصمیم گیر

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اعالم اینکه طرح رفع موانع
تولیدات کشاورزی با اتکا به تولید داخلی در اصل  ۳و  ۴۳قانون
اساس��ی جمهوری اس��المی تاکید فراوانی ش��ده گفت :در اسناد
باالدستی از جمله سیاست های کلی نظام در حوزه کشاورزی و
منابعطبیعیهمبحثامنیتغذاییثبتشده،اماعلیرغمتمامی
تاکیدات متاسفانه در طول سال های گذشته به بخش کشاورزی
به عنوان یک بخش ابزاری و یک بخش معیشتی نگاه شده است.
سیدجواد ساداتی نژاد افزود :همه در حوزه انتخابیه با کشاورزان
سروکار داریم و مشکالت عدیده آنها را شاهد هستیم .اما متاسفانه
نتوانس��تیم از ظرفیت خدادادی کش��اورزی کشور استفاده کنیم.
امروز کش��اورزی ما به عنوان بخش اقتصادی دیده نمی ش��ود و
به عنوان بخش معیشتی دیده می شود.
 اثبات ناکارآمدی با مشاهده صف مرغ

ساداتی نژاد تاکید کرد :متاسفانه کشاورزی به عنوان بخش تولید
قدرت برای جمهوری اسالمی نیست .حتی نگاه تولیدی هم به
بخش کشاورزی نکردیم .بسیاری از اسناد و قوانین وقتی صحبت
تولید می ش��ود ،س��اعت کار برای کشاورز تعیین می کنند ،حتی
برخی مواقع بیمه کش��اورز قطع می ش��ود ،چرا که در س��ر زمین
حضور نداش��ته اس��ت ،در صورتی که ساعت کاری کشاورز مانند
کارگر  ۸ساعت نیست.وی تصریح کرد :در موضوع امنیت غذایی

وزير اقتصاد از تحول در زيرساخت های بورس خبرداد

رونمايی از قابليت های گسترده در بازار سرمايه

وزی��ر اقتص��اد با اش��اره به این که واگذاری اس��تقالل و
پرس��پولیس مراح��ل آخ��ر خود را ط��ی میکند ،گفت:
ت��الش داری��م تا واگذاری این دو باش��گاه در این دولت
انجام شود.
به گزارش تس��نیم ،فرهاد دژپس��ند در حاشیه نشست با
اعضایکمیسیوناقتصادیگفت:برایپاسخبهسواالت
تعدادی از نمایندگان در حوزههای مالیات ،گمرک ،اموال
تملیکی ،بازار س��رمایه ،مناطق آزاد و  ...در این جلس��ه
حضور یافتم.
وزیر اقتصاد ادامه داد :پرس��شها و ارائه پاس��خها در این
جلسه در یک روند منطقی مطرح ،و نمایندگان نسبت به
پاس��خبرخیس��واالتقانعشدندودربارهدیگرسواالت
ه��م ب��ا توجه به محدودیت زمانی مقرر ش��د ،اطالعات
تکمیلی بعدا ارائه و جلسات برگزار شود .سواالت مطرح
ش��ده توسط نمایندگان مجلس در حقیقت بیان مواضع
رئیس دیدهبان شفافیت و عدالت در نامهای به رئیس و نمایندگان
مجلس درخواس��ت کرد تا نهادهای مس��ئول اعم از کارشناسی،
حقوقی ،قضایی و اطالعاتی کشور ،ابالغ نکردن اصالحیه قانون
مناقصات کشور توسط دولت را پیگیری و مشخص نمایند.
به گزارش فارس ،احمد توکلی در بخشی از این نامه آورده است:در
تم��امدنی��افس��ادازتقاطعبخشدولت��یوبخشخصوصیپیدا
میشود .جایی که برخی میخواهند با منابع عمومی معامله کنند و
درضمنآنازمنابععمومیبرایمقاصدشخصیاستفادهمیکنند.
این مشکل در همه دنیا وجود دارد .البته ما در سالهای اول انقالب

مردم از زبان وکالیش��ان اس��ت و ما هم توضیحات الزم
را ارائه کردیم.
دژپس��ند با اش��اره به بررسی بازار سرمایه در این نشست
اظهار کرد :بعد از بررسی موضوع بازار سرمایه مقرر شد،
نماینده سوال کننده جلسهای را با رئیس سازمان بورس
و اوراق بهادار در محل این س��ازمان برگزار تا تحوالت
بازار سرمایه را به صورت میدانی بررسی کنند.
وزیر اقتصاد و امور دارایی تاکید کرد :درباره تمامی جوانب
بازارسرمایهبایدبهصورتتشریحیومفصلبحثشود؛
زیرا طی سال گذشته اتفاقات مختلفی در این بازار اتفاق
افتاده و باید علل بروز رویدادها در هر یک از مقاطع زمانی
بررس��ی و راهکارهای س��ازمان بورس ،وزارت اقتصاد و
دولت درباره آن مورد توجه قرار بگیرد .زیرساخت های
بازار بورس امروز تحول اساسی پیدا کرده و قابلیت های
آن گسترده شده است.
دژپس��ند درباره بررس��ی موضوع واگذاری پرسپولیس و
اس��تقالل به بخش خصوصی در کمیس��یون اصل 9۰
مجل��س نی��ز گفت :واگذاری این دو باش��گاه مالزماتی
دارد و بای��د ب��رای ارائ��ه در بازار بورس اس��تانداردهای
مورد نظر بورس را بدس��ت بیاورد و یک فرایند طوالنی
برای تطبیق ش��رایط آن با نیازمندی های بازار س��رمایه
وج��ود دارد و اکن��ون این موض��وع مراحل پایانی خود را
طی میکند.

س��اداتی نژاد تاکید کرد :در این کش��ور  ۴۰هزار میلیارد تومان به
دلیل نگاه معیش��تی و تولید بدون برنامه مازاد کش��اورزی داریم
و ای��ن یعن��ی ات��الف ۱۳میلیارد مترمکعب آب باتوجه بهکم آبی
در کشور .در بین کشورهای همسایه هم متاسفانه نتوانستیم در
حوزه کشاورزی رقابت کنیم.

در ادامه رئیس کمیسیون کشاورزی گفت :این طرح همه مسائل
را حل نمی کند ،بخش دامپروری و ش��یالت در گام های بعدی
طرح تحول کشاورزی ایران انجام می شود و در راستای کوچک
س��ازی مطرح ش��ده اس��ت .بخش هایی که در دولت بوده اند و تا
به امروز ناکارآمدی داش��ته اند ،در این س��اختار تجمعی شده اند.
س��اداتی نژاد گفت :اگر در تجارت تمرکز بود ،تا امروز چرا وضع
بازار این اس��ت ،چرا تجارت کش��اورزی این وضعیت را دارد؟ در
هیچ جای دنیا حوزه کشاورزی از مزرعه تا سفره اینقدر پراکندگی
وجود ندارد .حوزه سازمان تجارت که در وزارت صمت وجود دارد،
تا به امروز نتوانسته مشکل تجارت کشاورزی را حل کند.نماینده
کاشان افزود :قرار است این قانون مشکالت  ۴۰ساله کشاورزی
را حل کند ،اگر در کشاورزی سرمایه گذاری داشتیم ،حال و روز
آن اینگونه نبود .دلیل آن این است که تمرکز نداریم .بخشی از
صنایع در وزارت صمت است ،بخشی از صنایع غذایی در وزارت
جهاد کشاورزی است ،بخشی از کسب و کارها را در وزارت جهاد
کشاورزیصادرمیکنند.پراکندگیتشکلهایکشاورزیوجود
دارد و بخشی برای کسب و کار از وزارت تعاون مجوز می گیرد.
پراکندگی شدید اختیارات در حوزه کشاورزی وجود دارد.

 داللی مشکل کشاورزی

 اجرا و نظارت مهمتر از تصویب

همین اتفاقاتی که در س��ال گذش��ته ایجاد شد و مشکالت صف
هایمرغومیوهش��بعید،مش��کالتیایجادش��دودچارچالش
بودیم.کشاورزیرابهدلیلنگاهمعیشتیهمیشهبهصورتکمبود
یا بیشبود در این کشور پیش بردیم و محصولی که بدون برنامه
تولید شد ،به صورت انباشت روی زمین ،روی شاخه های درست
و یا زیر درختان در مزارع تلنبار شد و از بین رفت.
 مازاد  40هزار میلیاردی

از سوی دیگر نماینده بافق تاکید کرد :مشکل اصلی کشاورزی،
دالل��ی اس��ت و بای��د در این طرح نق��ش دالالن را حذف کنیم.
محمدرضاصباغیانبافقیاینطرحرافاقدپختگیکاملتوصیف
کرد و گفت :ما در زمینه کشاورزی به قوانین نظارتی نیاز داریم،
قوانین باید جامع و تس��هیل کننده باش��د .در این طرح موضوع
دامداری دیده نشده ،در حالی که دامداری با کشاورزی تفکیک

شامخی نسبت به ناآشنايی مردم به مباحث اقتصادی هشدار داد

عجله مردم برای سقوط در تله زيان رمزارز
یک استاد دانشگاه گفت :مردم برای سرمایه گذاری در
بازار رمز ارزها عجله دارند اما متاس��فانه با س��ازوکار این
بازار آشنا نیستند و ممکن است دچار آسیب یا زیان در این
بازار شوند .از این رو ،بایستی آموزشهای الزم در مورد
ابزارهای موجود در این زمینه برای آنها فراهم ش��ود.
مردم باید آگاه ش��وند که به هر صرافی آنالینی اعتماد
نکنن��د و بع��د از تحقیق در مورد اعتب��ار صرافی ،در آنها
حسابکاربریافتتاحکنند.علیرضاشامخیدرگفتوگو
با ایسنا افزود :بایستی دقت کرد که مردم برای انتخاب
صرافیه��ایمعتب��ر،نیازبهتاییدیهنهادهایحاکمیتی
دارند .مجوز بانک مرکزی میتواند به مردم در انتخاب
صرافیهای معتبر کمک کند.
اینکارشناسرمزارزهاباانتقادازمسکوتماندنچندساله
بحث اعطای مجوز به صرافیهای آنالین گفت :تاکنون
بان��ک مرک��زی به اعطای مجوز به صرافیهای آنالین
رمز ارز ورود نکرده زیرا تصور میکند در صورت اعطای
مجوز به آنها ،بایستی کلیه ریسکهای آنها را نیز قبول
کند .دلیل دیگر عدم ورود بانک مرکزی به بحث مجوز
به صرافیها ،تعارضاتی اس��ت که با مجوز صرافیهای
سنتی پیدا خواهند کرد .با این حال ضرورت دارد تا بانک
مرکزی هر چه سریعتر در این زمینه تصمیمگیری کرده
و صدور مجوز صرافیهای آنالین را از بالتکلیفی خارج
کند تا نگرانیهای مردم از صرافیهای بی نام و نش��ان

توكلی نسبت به سنگ اندازی در ابالغ اصالحيه قانون مناقصات هشدار داد

گسترش فساد با انسداد تعمدی در مقررات

کمترگرفتاراینمشکلبودیم.اززمانیکهدستهایازسیاستمداران
که هرسال بزرگتر شدهاند به چرب و شیرین دنیا عالقهمند شدند
و به فکر زراندوزی افتادند ،کشور به این روز افتاد .اکنون ،آنچه مهم
است روشهای برخورد با این معضل است .در بررسیهای جهانی
نیز تفاوت روش جوامع در برخورد با فساد و نحوه و شدت مبارزه،

اظهارات نمایندگان نش��ان می دهد که گویا مجلس به معضل
مش��کالت بخش کش��اروزی پی برده و طرحی برای حمایت از
بخش کش��اورزی و رفع موانع تهیه کرده که به تاکنون کلیات
آن به تایید رس��یده اس��ت .اما اینکه این قانون کی تصویب شود،
کی ابالغ شود و چگونه بتوان از آن بهره برداری کرد ،داستان پر
غصه ای است که در آینده متوجه خواهیم شد.

بین جوامع تفاوت ایجاد میکند؛ وگرنه فساد کموبیش همهجا و در
مواردی مانند معامالت عمومیو قراردادهای میان بخش عمومی
و خصوصی هست .وی گفت :یکی از خطرناکترین مراحل رشد
فساد ،مرحلهی «سیستمی شدن فساد» است؛ یعنی مرحلهای که
متولیان مبارزه با فساد کموبیش ،خودشان فاسد شوند .مرحلهی

را از بین ببرد.
وی در مورد اهمیت توجه به مصلحت کشور در جنبههای
قضای��ی و امنیت��ی جرای��م این حوزه توضی��ح داد :اگر
صرافیها و درگاههای آنالین مبادله رمز ارزها مس��دود
شود ،این فعالیت به صورت زیر زمینی شکل میگیرد که
گستره تقلبات و تخلفات در این زمینه را افزایش میدهد.
یعنی بایستی انتظار داشته باشیم که در هر گوشه و کنار
کشور و هر شهرستانی ،پرونده کالهبرداری در این زمینه
تشکیل شود .هر حرکتی که منجر به زیرزمینی شدن این
فعالیتها شده و فضا را برای افزایش تعداد ایجاد جرایم
این حوزه فراهم میکند ،دستگاههای قضایی و انتظامی
را با مشکل مواجه خواهد کرد .بنابراین ،تمرکز کردن بر
فعالیت صرافیهای آنالین بهتر از زیر زمینی شدن آنها
و متضرر شدن مردم است ،زیرا نهادهای امنیتی و قضایی
راحتتر میتوانند آنها را کنترل میکنند.
بعد« ،شبکهای شدن فساد» است؛ یعنی اینکه فاسدان یکدیگر
را پیدا میکنند و به شکلی رفتار میکنند و خود را بیش از واقعیت
آنقدربزرگجلوهمیدهندتامسئوالنتصمیمگیرازآنانبترسند.
اگر در این مرحله موفق بشوند ،وارد مرحلهی بعدی یعنی «تسخیر
دولت» میش��وند.در این مرحله با نفوذ در مجاری تصمیمگیری
فسادراقانونیمیکنند؛یعنیقوانینومقرراتراطوریمینویسند
که اجرای قانون ،به توزیع ناعادالنه ثروت میانجامد .به عبارت
روشنتر« :دزدی قانونی» .در این مرحله ممکن است حتی شاید
از دزدان بهعنوان شخصیتهای مثبت یاد شود.
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اقتصاد كالن

اخباركوتاه
کاهش درآمدهای عوارض خروج

اتاق بازرگانی ایران اعالم کرد :کل درآمدهای مالیاتی کشور
در س��ال  99ب��ا تحق��ق  ۱۰7درصدی ب��ه  ۱9۲.5هزار میلیارد
تومان رس��یده که نس��بت به س��ال  9۸افزایش  ۳7درصدی را
نشان میدهد.به گزارش ایلنا در این گزارش نسبت درآمدهای
مالیاتی به تولید ناخالص داخلی به  5.۸درصد رس��یده اس��ت.
همچنین س��هم مالیاتهای مس��تقیم  ۱۱9هزار میلیاد تومان
بوده که رش��د  ۴۶درصدی نس��بت به س��ال  9۸داش��ته است و
همچنین مالیاتهای غیرمس��تقیم با  7۳.5هزار میلیارد تومان
رشد  ۸۰درصدی نسبت به سال  9۸را نشان میدهد.در میان
انواع مالیاتها؛ مالیات بر عوارض خروج از کشور با رشدی منفی
 ۸۶درصدی به  ۱۶۴میلیارد تومان ،مالیات بر فرآوردههای نفتی
با رش��د منفی  ۱۴درصدی ش��ش هزار ملیارد تومان ،مالیات بر
اش��خاص حقوقی با رش��د  ۲7درصدی  5۶هزار میلیارد تومان،
مالیات بر درآمد با رشد  ۳۶درصدی  ۳9.5هزار میلیارد تومان
و مالی��ات ب��ر ثروت با رش��د  ۱7۸درص��دی  ۲۳.۲هزار میلیارد
تومان بوده است.
سقوط سنگین ارزهای دیجیتال

پس از انتشار خبری مبنی بر اینکه بانکها و مؤسسات مالی چین
از هرگونه عملیات بانکی مرتبط با معامالت ارزهای دیجیتال
منع ش��دهاند ،ارزش بیتکوین با س��قوطی  7.7۳درصدی به
 ۳9,7۸۱.7۳دالر بازگش��ت .به گزارش مهر از سیانبیس��ی،
ارزش اتروم ،دومین ارز مجازی بزرگ جهان با سقوطی ۱۱.۰۲
درصدی به  ۳,۰۰7.۰۶دالر رسید .ریپل ،سومین ارز دیجیتالی
جهان با سقوط  7.۴۱درصدی به  ۱.۴۶دالر رسید.قیمت ارزهای
مجازی به دنبال توییتهای اخیر ایالن ماس��ک ،مالک تس��ال
و انتقاد او از مصرف انرژی باالی این ارزها و آس��یب وارده به
محیط زیس��ت ،تحت فش��ار قرار داش��ت.با سقوط ارزش بیت
کوی��ن ب��ه زی��ر  ۴۰ه��زار دالر که برای اولین ب��ار در  ۱۴هفته
اخی��ر رخ داد ۲۸۰ ،میلی��ارد دالر از ارزش بازار ارزهای مجازی
جهان بر باد رفت.
ریزش  18هزار و  746واحدی بورس

گرچه عرضه اولیه در فرابورس ایران مربوط به یک ش��رکت
صنایع س��رب و روی انجام ش��د ،اما شاخص کل بازار از ابتدای
معامالت یکسره در حال کاهش بود و صفهای فروش سهام
تش��کیل ش��ده بود ،به گونهای که شاخص کل بورس در پایان
معام��الت ب��ا کاه��ش  ۱۸هزار و  7۴۶واحد به رقم یکمیلیون
و  ۱5۴ه��زار و  7۶7واح��د رس��ید.به گ��زارش فارس همچنین
شاخص کل با معیار هموزن  5هزار و  ۸۳۶واحد کاهش یافته
و به رقم  ۳9۶هزار و  9۸۱واحد رس��ید .ارزش بازار در بورس
تهران به بیش از  ۴میلیون و  ۶۲۱هزار میلیارد تومان رس��ید.
معاملهگران در بورس تهران بیش از  ۴,7میلیارد سهام ،حقتقدم
و اوراق مال��ی در قال��ب  ۳۰5ه��زار فق��ره معامله و به ارزش ۳
هزار و  7۴۸میلیارد تومان داد و ستد کردند .همه شاخصهای
بورس قرمز بوده و کاهشی شدند.در فرابورس به خاطر عرضه
اولیه ،وضعیت مناسبی شاهد بودیم به گونهای که شاخص کل
در پایان معامالت با رش��د  ۱7واحدی به رقم  ۱7هزار و 79۰
واحد رس��ید.ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران به بیش از
یکمیلیون و  ۱9۰هزار میلیارد تومان رسید.
قطع بند ناف بانک مرکزی از دولت

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مهمترین ریشه
ناتوانی بانک های مرکزی وابس��تگی به دولت اس��ت ،گفت:
برای نجات اقتصاد ایران باید بند ناف بانک مرکزی را از دولت
قطع کنید.به گزاش ایس��نا ،محمدحس��ین حسین زاده بحرینی
گفت :گره کور اقتصاد ایران این اس��ت که با نقدینگی فزاینده
غیرهدایت ش��ده مواجه هستیم ،به تعبیری سونامی نقدینگی.
جهت این سونامی مشخص نیست و هر روز به سمتی حرکت
می کند و علت آن این اس��ت که بانک مرکزی ناتوان بوده و
اقت��دار کاف��ی ندارد.وی افزود :مهم ترین ریش��ه ناتوانی بانک
های مرکزی وابس��تگی به دولت اس��ت ،رهبر معظم انقالب
تعبیر فرمودند کس��ری بودجه اُم الخبائث اس��ت ،این فرمایش
نتیجه  ۴۰س��ال تجربه در جایگاه ریاس��ت جمهوری و رهبری
ایش��ان اس��ت ،چرا دولت ها به خود اجازه ایجاد کس��ری بودجه
می دهند؟ چرا دولت در س��ال  99به خود اجازه داد الیحه ای
بیاورد که  ۳۲۰هزار میلیارد تومان کس��ری داش��ته باش��د؟ چرا
ک��ه بان��ک مرک��زی را در اختیار دارد ،برای نجات اقتصاد ایران
باید بند ناف بانک مرکزی را از دولت قطع کنید ،شما این کار
را شروع کرده اید ،بدانید که کار بسیار بزرگی است.
دخالت غیرکارشناسی دولت در بورس

مع��اون مرک��ز پژوهشهای مجلس یکی از چالشهای کالن
بازار س��رمایه را دخالت غیرکارشناس��ی دولت ارزیابی کرد و
گفت :دولت بدون ایجاد زیرس��اخت مناس��ب ،مردم را به بازار
سرمایه سوق داد که منجر به بروز مشکالتی برای مردم شد.به
گزارش تس��نیم ،موس��ی شهبازی گفت :بازار سرمایه به عنوان
یکی از ارکان تامین مالی بنگاه ها در اقتصاد ایران طی س��ال
ه��ای اخی��ر در حال��ی مورد توجه قرار گرفته که الزامات ،قواعد
و س��ازوکارهای الزم برای اس��تفاده حداکثری از این پتانسیل
تامین مالی پیش بینی نش��ده اس��ت.وی با اشاره به تامین مالی
از طریق بازار سهام گفت :بنگاه ها برای اینکه از بازار سرمایه
تامین مالی کنند ،عرضه اولیه ایجاد می ش��ود که در این میان
چالش های جدی را به ویژه در مدت اخیر که بازار سرمایه بیشتر
م��ورد اقب��ال مردم قرار گرفته بود ،به وجود آورد ،در عین حالی
که سازوکارهای ورود شرکت ها به بازار سرمایه تسهیل نشد،
اطالع رسانی های الزم و بستر مورد نیاز نیز برای ورود بنگاه ها
ایجاد نشده بود.معاون مرکز پژوهش ادامه داد :وجود نقدینگی
زی��اد در ب��ازار ،موج��ب عدم ورود ش��رکت ها و در نتیجه ایجاد
حباب در بازار س��رمایه ش��د ،به همین دلیل تامین مالی مناسب
از طریق بازار سرمایه با ورود شرکت ها ایجاد نشد.
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اخباركوتاه
روابط عمومی توزیع برق استان مرکزی در
کشور برتر شد

طی تقدیرنامه ای " سید علی آقا زاده " استاندار مرکزی از "علی
رضایی" مدیرروابط عمومی این شرکت تقدیر کرد.
در این تقدیر نامه آمده است :روابط عمومی هنر ایجاد ،استمرار
و ارتقای روابط انس��انی و علم زندگی در عصر ارتباطات اس��ت
و فعاالن عرصه روابط عمومی پیش قراوالن آگاهی بخش��ی
جامعه هس��تند که نقش مهمی در تنویر افکار عمومی برعهده
دارند .بدینوسیله ضمن تشکر از زحمات و تالش های مجدانه
جنابعالی ،کسب عنوان روابط عمومی برتر آن دستگاه در سطح
کش��ور را به ش��ما و س��ایر همکارانتان تبریک عرض نموده و از
درگاه ایزدمنان برای همگان سالمتی ،بهرورزی و تداوم توفیق
مسئلت می نمایم .
توفیقات مرهون زحمات جهادگرانهی تمامی
کارکنان است

ه��ر توفیق��ی ک��ه تاکنون در مخابرات اس��تان حاصل گردیده
 ،مره��ون تالشه��ا و زحمات جهادگران��هی تمامی کارکنان
مخابرات استان استمهندس نصرآبادی در آئین تقدیر از یکی از
کارکنان خالق مخابرات منطقه قزوین بیان داشت :هر توفیقی
که تا کنون در مخابرات استان حاصل گردیده  ،مرهون تالشها
و زحمات جهادگرانهی تمامی کارکنان مخابرات استان است و
رمز موفقیت مدیران این است که از این زحمات در موفقیتهای
سازمانی و ارائه خدمات بهینه به مردم ،بهره گیرند.
ب��ه گ��زارش روابط عمومی مخابرات ،مدی��ر مخابرات منطقه
قزوین ،در آیین تقدیر از خانم مهندس نفیسه آرام ،با بیان اینکه
همه کارکنان مخابرات مسوولیت پذیر ،خالق و نمونه هستند،
این آیین را مراسمی نمادین و آغازگر مراسمهای بعدي ،برای
تقدیر از دیگر همکاران جهادگر ،پرتالش و مخلص دانست و از
همه کارکنان مخابرات که به خصوص در ایام کرونا ،پایمردانه
در کن��ار کادر درم��ان ،با تالش و کوش��ش مجاهدانه ،خدمات
متعددی به مردم استان ارائه مینمایند ،تشکر کرد.
مهن��دس نصرآب��ادی در ادام��ه عنوان کرد :ه��ر توفیقی که تا
کنون در مخابرات اس��تان حاصل گردیده ،مرهون تالشها و
زحمات جهادگرانهی تمامی کارکنان مخابرات استان است و
رمز موفقیت مدیران این است که از این زحمات در موفقیتهای
سازمانی و ارائه خدمات بهینه به مردم ،بهره گیرند.
مدیر مخابرات با تاکید بر اینکه به اعتقاد من کارمندانی که بر
وظایف محوله و قوانین و مقرارات اش��راف کامل داش��ته باشد،
چون گنجی ارزشمند برای سازمانها هستند ،خاطرنشان کرد:
کارکنان خالق و متعهد  ،زمینه اتخاذ تصمیمات مناس��بتر را
نیز برای مدیران مجموعه خود فراهم میکنند.
کسب رتبه برتر بخش برگزاری مناسبت ها

شورای هماهنگی روابط عمومیهای استان همدان ،به مناسبت
 ۲7اردیبهشت ماه ،روابط عمومیهای برتر دستگاههای اجرایی
استان در بخشهای مختلف را معرفی کرد.روابط عمومی اداره
کل امور اقتصادی و دارایی همدان موفق به کس��ب رتبه برتر
بخش برگزاری مناس��بت ها و اجرای س��ند اطالع رسانی شد.
مجموعه اقداماتی که باعث ش��د این روابط عمومی موفق به
کسب رتبه برتر شود به شرح زیر است.تدوین و انتشار گزارش
ماهیانه اقدامات اداره کل بصورت موضوعی؛راه اندازی سامانه
هوش��مند اداره کل در حوزه اطالع رس��انی در راس��تای ارائه
خدمات غیر حضوری به ش��هروندان با اس��تفاده از کد دستوری
رای��گان و ب��دون اس��تفاده از اینترنت؛ارتباط و تعامل با بیش از
 ۶۰رس��انه نوش��تاری و تصویری فعال محلی و کشوری جهت
آگاه��ی بخش��ی عمومی از اقدام��ات اداره کل؛ارتقا رتبه روابط
عموم��ی اداره کل از  ۲5در بی��ن ادارت کل ام��ور اس��تانهای
وزارت متبوع در پایان شش ماهه دوم سال  ۱۳9۸به رتبه ۱۰
در ش��ش ماهه اول س��ال ۱۳99؛کس��ب رتبه اول در بین روابط
عمومیهای دس��تگاههای اجرایی اس��تان در ارزیابی عملکرد
س��ال ۱۳9۸؛پیش��رو در حوزه اطالع رسانی موضوع مهم سهام
عدالت دربین ادارات کل امور استانهای وزارت متبوع با بیش
از  ۱7۰گزارش و خبر از زمان آزاد سازی سهام عدالت؛برگزاری
نشستهای خبری با اصحاب رسانه ( ،)۸حضور در صداوسیما
و صحبت با هم اس��تانیها پیرامون موضوعات اقتصادی روز
( )۲۴و مرکز سامد (( )۴راه ارتباطی مردم با دولت) و پاسخگویی
تلفن��ی ب��ه ش��هروندان و تولید اینفوگرافی و موش��ن گرافی با
موضوعات مختلف ()۶7؛راه اندازی سامانه انتشار و دسترسی
آزاد به اطالعات در روابط عمومی اداره کل (این س��امانه فقط
در سه استان فعال است) و پیگیری  ۱۰۰درصد درخواستها و
پاسخ دهی به سواالت شهروندان که باعث شده جز  ۲5دستگاه
برتر در میان کل وزارتخانهها قرار بگیریم؛ کس��ب رتبه س��وم
کشوری در بین ادارات کل امور اقتصادی و درایی وزارت متبوع
با توجه به آمار سجامیها،کسب رتبه پنجم در برنامه دیدارها
و مالقاتهای چهره به چهره مدیرکل در بین ادارات کل امور
اقتصادی و دارایی استانها و رتبه چهارم در بخش تعداد مالقات
کنندگان؛فعالیت مس��تر روابط عمومی در حوزههای فرهنگی
مذهبی و معرفی به عنوان رابط قرآنی س��ازمان تبلیغات ،رابط
کمیته امداد امام خمینی (ره) رابط ستاد اقامه نماز.
سازمان ها در چارچوب وظایف خود برنامه
ارائه دهند

ابراهیم نوشادی شهردار کالنشهر اهواز در جلسه بررسی برنامه
های سال  ۱۴۰۰سازمان های شهرداری ،با اشاره به عملکرد
این س��ازمان ها گفت :سیس��تم ش��هرداری اهواز  ۸منطقه۶ ،
معاونت و  ۱7س��ازمان دارد اما همه انتظارات از درآمد و بافت
فرسوده تا زیباسازی ها بر دوش مناطق است.وی با بیان اینکه
مناطق ظرفیت محدودی دارند ،افزود :س��ازمان ها باید نس��بت
به وظایف خود کمک حال دیگر بخش های شهرداری باشند
و در این راس��تا تمامی س��ازمان ها باید در چارچوب وظایف و
اختیارات خود برنامه های اجرایی ارائه و انجام دهند.

حفظ سطح سبز قم برای پایداری سکونت
رییس سازمان جهاد کشاورزی قم گفت :حفظ و تقویت سطح سبز موجود استان
برای جلوگیری از آلودگیهای محیطی همچون نفوذ گرد و غبار به داخل مناطق
مسکونی و امکان ادامه زندگی مناسب و سکونت پایدار در آن ،ضروری است.
عب��اس پ��ور میدان��ی بیان کرد :مزرعهه��ا و باغها در قم به دلیل کمبود منابع آبی و
ش��رایطجغرافیاییخاص این اس��تانباس��ختیبس��یار ایجادشده وحفظآنهانیز
با تالش ش��بانه روزی و صرف هزینههای زیاد امکان پذیر ش��ده اس��ت ،در چنین
شرایطی هر گونه لطمه زدن به سطح سبز استان در واقع کمک به افزایش مناطق
بیابانی است و ادامه سکونت در قم را با چالش مواجه میسازد .وی افزود :در حال حاضر سطح مزرعهها و باغهای
سبز قم افزون بر  ۶5هزار هکتار است که باید با تمام توان از آن حفاظت کرد ،چراکه کاهش این میزان به طور حتم
در زندگی مردم تاثیر میگذارد و موجب مواجه شدن استان با آسیبهای محیط زیستی میشود .وی ادامه داد :فایده
گیاهان و درختان تنها به باردهی و برداش��ت محصول خالصه نمیش��ود و عالوه بر تاثیر مثبت مزرعهها و باغها بر
کیفیت شرایط محیطی زیستی استان ،وجود آنها تقویت نشاط اجتماعی را نیز در پی دارد .وی بیان کرد :همچنین
به دنبال آن هستیم که با اجرای طرح تغییر الگوی کشت و هدایت کشاورزان به سمت کشتهای جایگزین گیاهان
آببر در قم ،میزان تولید محصول و سطح اشتغال را در این بخش مهم اقتصادی استان افزایش دهیم.

ذوب آهن جریان تحریم را در هم شکست
منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در هفتمین کنفرانس بین المللی
حم��ل و نق��ل ریلی در مهندس��ی راه آهن گفت  :تولی��د ریل،آرزوی دیرینه مردم
ایران بود که تالش��گران ذوب آهن اصفهان با کوش��ش ش��بانه روزی خود بر این
خواسته جامه عمل پوشاندند و ایران را با تولید ریل استاندارد  EN۱۳۶7۴در بین
تولید کنندگان ریل دنیا قرار دادند.
وی خاطر نش��ان س��اخت  :فرآیند تولید ریل از فوالد آن تا مرحله نورد با چالش
ه��ای فراوان��ی هم��راه بود اما ذوب آهن اصفهان با وجود بهره مند نبودن از یارانه
انرژی و سهمیه مواد اولیه از این آزمون نیز سربلند خارج شد تا بتواند با افتخار در زمینه دستیابی به این محصول
ایرانی نقش کلیدی داش��ته باش��د .مدیرعامل ذوب آهن اصفهان خاطر نش��ان کرد  :ریل زبانه س��وزن،جدیدترین
ریل تولیدی ذوب آهن اصفهان است و به دلیل نقش مهمی که در خطوط ریلی دارد از آن به عنوان کلید توسعه
حمل و نقل ریلی یاد می ش��ود .این مقام مس��ئول ادامه داد  :در زمینه س��اخت و توس��عه تجهیزات ریلی مانند چرخ
و محور،نی��ز ذوب آه��ن اصفه��ان مطالع��ات مربوطه را انجام داده و با راه آهن جمهوری اس��المی مذاکرات خوبی
داش��ته تا از مس��یر این مش��ارکت،چنین تجهیزاتی نیز تولید ش��ود .یزدی زاده گفت  :در کنار تحویل محموله۶۰
هزار تنی ریل به مترو تهران،ریل  UIC5۴را نیز در خرداد ماه تحویل می دهیم.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران چشمانداز  ۴سال آینده را تشریح کرد:

رسیدن درآمد شرکت مس به 4/5میلیارد دالر
برنامهریزیهای الزم صورتگرفته تا ظرف  ۴سال آینده درآمد
ش��رکت مس از  ۲،5میلیارد دالر؛ به  ۴،5میلیارد دالر افزایش
یابد که همین موضوع باعث میش��ود که ایران در تولید مس
جزو  ۱۰کشور برتر دنیا قرار گیرد.
دکتر اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس
ایران با بیان این مطلب در جلسه تولید مجتمع مس سرچشمه
رفس��نجان گفت :از س��ال  ۲۰۲۴تا  ۲۰۳۱میزان عیار معادن
م��س در دنی��ا کاهش قابلتوجهی پی��دا خواهد کرد و  ۴معدن
ب��زرگ دنی��ا ب��ه پایان عمر خود میرس��ند که ای��ن موضوع به
همراه افزایش تقاضا ،منجر به افزایش قیمت مس در ش��رایط
کنونی شده است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران تاکید کرد :چین برای
سال  ۲۰۲۲با توجه به حجم گردش مالی ساالنه بیش از ۱۴،7
تریلی��ون دالر ،رش��د اقتص��ادی  9درص��د را تعیین کرد که این
موضوع بیانگر رشد اقتصادی تقاضا در دنیاست .از سوی دیگر
کشورهای اروپایی نیز برای تحقق رشد اقتصادی مدنظر در سال
 ۲۰۲۲برنامهریزیهایی را انجام دادهاند که در پی آن افزایش
تقاض��ا رخ خواه��د داد و ب��ا توجه به کاهش عیار معدن و تناژی،
قیمت مس افزایش قابلتوجهی پیدا خواهد کرد.
سعدمحمدی افزود ۱99 :پروژه مس در دنیا در حال شکلگیری
و راهاندازی اس��ت که مقرر ش��ده تا س��ال  ۲۰۳۱کمبود ناشی از
تقاضا بابت پایان عمر  ۴معدن را جبران کند .در همین خصوص
قرار اس��ت  ۱۰،۶میلیون تن مس توس��ط این پروژهها تأمین و
جایگزین شود .این پروژهها در کشورهای مختلف تقسیم شده
که ایران هم در این تقس��یمبندیها و ارزیابیها حضور دارد و
توانستیم در این پروژهها قرار بگیریم.
مدیرعام��ل ش��رکت ملی صنایع مس ای��ران ادامه داد :به طور
مثال ش��یلی قرار اس��ت با سرمایهگذاری  ۲7میلیارد دالر ،یک

میلیون و  ۳۰۰هزار تن به تولیدات خود اضافه کند .کشور پرو
میخواهد تا سال  ۲۰۳۱با ۱۴میلیون دالر سرمایهگذاری۶5۰ ،
هزار تن به تولیدات خود بیفزاید .آمریکا نیز قرار است حدود ۱۰
میلیارد دالر در این حوزه سرمایهگذاری کند.
سعدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با اشاره
به اینکه شرکت ملی صنایع مس ایران هم در این پروژهها قرار

پااليشگاه گاز ايالم برنده تنديس برنزی سه ستاره

مدیرعامل ش��رکت پاالیش گاز ایالم گفت :این واحد
صنعتی در بین ش��رکت کنندگان در ارزیابی شش��مین
دوره جای��زه مل��ی مدیریت انرژی از س��وی س��ازمان
مدیری��ت صنعت��ی مفتخر به دریاف��ت تندیس برنزی
سه ستاره شد.
روح اله نوریان با اعالم این خبر اظهار کرد :ش��رکت
پاالیش گاز ایالم در س��ال های اخیر در کنار افزایش
تولید ،در خصوص کاهش شاخص های مصرف انرژی
اقدامات مهمی را به انجام رس��اند که در نتیجه ی آن
کاهش حدود  ۱۸درصدی شدت مصرف انرژی نسبت
به مدت مشابه سال قبل بوده است.
وی به مهمترین اقدامات انجام ش��ده ش��اخص های
مصرف انرژی در این پاالیشگاه اشاره کرد و افزود :انجام
ممیزی تفصیلی انرژی،نگهداش��ت سیستم مدیریت
ان��رژی ایزو،5۰۰۰۱بازرس��ی فنی موت��ور خانه های
ش��رکت و اخذ گواهینامه ایزو ،۱۶۰۰۰انجام بازرس��ی

معی��ار مص��رف انرژی پاالیش��گاه مطابق اس��تاندارد
،۱۴۱5۶خرید هیتر های تابشی جهت گرمایش کارگاه
مرکزی و کاال و خرید الکتروموتورهای دور متغیر مورد
نیاز واحد آمین بوده است .مدیرعامل شرکت پاالیش
گاز ایالم ادامه داد :همچنین استفاده از گازهای فلش
درام برای سوخت زباله سوزهای واحد گوگرد ،استفاده
ی حداکثری از س��وخت اتان جهت مصرف بویلرهای
تولید بخار،تعویض مولکوالرسیو واحد نمزدایی و نصب
مبدل های آلومینیومی واحد بازیافت اتان تنها بخشی
از اقدامات انجام شده در راستای کاهش مصرف انرژی
و کاهش آالینده های زیست محیطی در کنار افزایش
تولید بوده است .وی تصریح کرد :شرکت پاالیش گاز
ایالم در س��ال ۱۳99ضمن ش��رکت در ششمین جایزه
ملی انرژی موفق به دریافت تندیس برنزی سه ستاره
گردید و “محمد محمدی “کارش��ناس ارشد مدیریت
انرژی این ش��رکت به عنوان مدیر برتر انرژی در این
همایش ملی معرفی شد.
علیرض��ا قاس��می ،دبیر اجرایی جای��زه ملی مدیریت
انرژی افزود :پاالیشگاه گاز ایالم در حوزه فرآیندهای
انرژیبر”برنده تندیس برنزی س��ه س��تاره ” ش��ده و
همچنی��ن مطاب��ق روال دبیرخانه جایزه ملی مدیریت
انرژی در انتخاب مدیران برتر انرژی“ ،مهندس محمد
محمدی” به عنوان مدیر برتر انرژی نیز برگزیده شده
است.

گرفته ،اظهار داشت :با توجه به پروژههای مذکور و درحالیکه
خوش��بختانه ایران نیز در این ظرفیتس��ازی لحاظ شده ،قصد
داریم ظرفیت تولید خود را به  ۶۰۰هزار تن مس کاتد برسانیم
ک��ه این بدان معناس��ت ک��ه  ۳۰۰هزار تن ظرفیت جدید ایجاد
کردهایم.
وی تاکی��د ک��رد :زمان��ی که به آمار و ارقام نگاه میکنیم؛ به این

نکته مهم پی میبریم که تولید کش��ورمان در مقایس��ه با کشور
پرو که میخواهد  ۶۰۰هزار تن به ظرفیت تولید خود اضافه کند،
رقم قابلقبولی است .نکته جالبتر اینکه میزان سرمایهگذاری
در کش��ور ش��یلی با توجه به زیرساختهای ضعیفی که دارد ،به
ازای هر تن مس  ۲۲هزار دالر اس��ت و این س��رمایهگذاری در
کشور پرو تقریب ًا  ۱۴هزار دالر است.
مدیرعامل «فملی» نتیجه گرفت :بنابراین میزان سرمایهگذاری
ک��ه میخواهی��م در حوزه صنعت م��س در ایران انجام دهیم با
احتساب اعداد و ارقامی که مشخص کردهایم تقریب ًا  ۸هزار دالر
به ازای هر تن است .در واقع عددی که میخواهیم به ازای هر تن
تولید سرمایهگذاری کنیم در مقایسه با دنیا؛ عدد بسیار پایینتری
است که جای افتخار دارد و بسیار ارزشمند است.
گفتنی است  ۲7اردیبهشت ماه شرکت ملی صنایع مس ایران در
جشن ستارگان روابط عمومی با کسب  ۶ستاره طالیی در میان
برترین و شایس��ته ترین روابط عمومیهای کش��ور قرار گرفت،
در این جش��ن دکتر س��عدمحمدی مدیرعامل مس مدیر برتر
حامی و خلیلی مدیر گروه روابط عمومی مس ،ستاره مدیریت
روابط عمومی معرفی شد.جش��ن س��تارگان روابط عمومی ۲7
اردیبهش��ت به همت موسس��ه روابط عمومی آرمان برگزار شد
و تالش یکس��اله همکاران ارتباطات و روابط عمومی ش��رکت
های بزرگ ایران مورد بررس��ی و داوری قرار گرفت و برترین
های این رش��ته در کش��ور معرفی ش��دند.گروه روابط عمومی
شرکت مس با دریافت  ۶تندیس و لوح تقدیر در میان برترین
رواب��ط عموم��ی های ایران خوش درخش��ید .همچنین در این
جشن مدیران روابط عمومی ستاد مرکزی تهران ،شهر بابک و
سونگون توانستند با مدیریت مناسب مدیر گروه روابط عمومی
ش��رکت مس با کس��ب ستارههای طالیی کارنامه درخشانی را
به نمایش بگذارند.

افتتاح سه طرح پتروشيمی در هفته جاری
مع��اون وزی��ر نفت و مدیر عامل ش��رکت ملی صنایع
پتروشیمی با اعالم خبر افتتاح سه طرح پتروشیمی با
فرم��ان رئی��س جمهوری در پایان هفته جاری ،گفت:
افتت��اح  ۱7ط��رح ب��ا ظرفیت  ۲5میلی��ون تن در یک
س��ال ،رک��ورد ب��ی نظیر در کارنامه  5۸س��اله صنعت
پتروشیمی است.
بهزاد محمدی  ،با بیان این که توس��عه هوش��مندانه
صنعت پتروش��یمی با جدیت در ش��رکت ملی صنایع
پتروش��یمی دنبال و پیگیری می ش��ود ،گفت :یکی از
افتخارات صنعت پتروشیمی برنامه ریزی دقیق نقشه
توسعه و اجرا براساس برنامه ریزی است .
وی افزود :در ابتدای سال  99بهره برداری از  ۱7طرح
پتروشیمی برنامه ریزی و اعالم شد که تا به امروز ۱۴
طرح به طور رسمی با فرمان ریاست جمهوری به بهره
برداری رسید و برنامه افتتاح  ۳طرح باقی مانده که به
دلیل شیوع ویروس کرونا با تاخیر همراه شد ،در هفته
جاری به طور رسمی انجام می شود.
به��زاد محم��دی با تاکید براینکه با بهره برداری از این
سه طرح ،شرکت ملی صنایع پتروشیمی به تعهد افتتاح
 ۱7طرح پتروش��یمی در یک س��ال عمل کرده اس��ت،
خاطر نش��ان کرد :طرح متانول س��بالن با ظرفیت یک
میلیون و  ۶5۰هزار تن در سال ،طرح اوره و آمونیاک
مسجد سلیمان با یک میلیون و  7۰۰هزار تن در سال
و طرح اکس��یر حالل عس��لویه با ظرفیت  5۰هزار تن

در سال تولید پنتان و هگزان که برای نخستین بار در
صنعت پتروش��یمی اجرا ش��ده است ،این هفته به طور
رسمی افتتاح می شوند.
معاون وزیر نفت تاکید کرد :افتتاح  ۱7طرح پتروشیمی
با ظرفیت  ۲5میلیون تن در یک سال ،رکورد بی نظیر
و درخشان در کارنامه  5۸ساله صنعت پتروشیمی است.
وی با بیان این که از سال  ۱۳۴۲تا سال  ۱۳9۸ظرفیت
نصب شده صنعت  ۶5میلیون تن بود که امروز به 9۰
میلیون تن افزایش پیدا کرده است ،گفت ۲5 :میلیون
تن افزایش ظرفیت در یک س��ال و رش��د ۳۸درصدی
حاکی از ثبت رکورد بی نظیر در این صنعت است.
محمدی ،با بیان اینکه با متنوع شدن سبد محصوالت
چهره صنعت پتروش��یمی نیز تغییر خواهد کرد ،افزود:
طرح های پیش��ران صنعت در  ۶زنجیره و با  ۳۳طرح
تعریف شده در راستای تکمیل زنجیره ارزش و توسعه
صنایع پایین دستی تعریف شده اند.

مدير كل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر خبر داد:

راهاندازی مرکز آموزش جوار کارگاهی در همه صنایع
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر گفت :با توجه
بهاج��رای م��اده  ۱۱۰قانون کار جمهوری اس��المی ایران و به
منظورگس��ترش آموزشهای فن��ی و حرفهای و تامین نیروی
انس��انی ماهرم��ورد نیاز مراک��ز کاراموزی جوار کارگاهی و بین
کارگاهی در همه صنایع استان ایجاد می شود.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
اس��تان بوش��هر،عبدالمجید دراهکی در نشس��ت با مدیران کل
صنعت،مع��دن و تج��ارت و تعاون کار و رفاه اجتماعی اس��تان
بوشهر ،اظهار داشت :موضوع آموزش شاغلین و توانمندسازی
نیروی کار یکی از برنامههای ش��اخص س��ازمان آموزش فنی
و حرفه ای کش��ور در س��الجاری اس��ت و برای ایجاد ۱۴۰۰
مرکز جوار کارگاهی و بینکارگاهی در کل کش��ور برنامه ریزی
شده است.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه رویک��رد آموزشه��ای مهارت��ی تقاضا
محوریاس��ت،افزود :تنه��ا ب��ا مش��ارکت ،میتوان نی��از واقعی
واحدهایتولیدی را تأمین کرد زیرا شناس��ایی و ذائقه واحدهای
تولی��دی درجه��ت ج��ذب ب��ه آموزش و قرار دادن آن در س��بد

تولیدیها میتوانداثرگذار باشد.
دراهک��ی به راه اندازی ۲۳مرکز جوار
کارگاهی در س��ال جاری در اس��تان
بوش��هر اش��اره کرد و گفت :آموزش
در ای��ن مراکز بیش��تر درکارگاههای
عملی و خطهای تولید انجام میشود و
نیروها در روندتخصصی شغل مربوطه
آموزش میبینند.
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای بوش��هر با بیان اینکه مجوز
مراکزآموزش جوار کارگاهی در کارخانهها و واحدهای تولیدی
که بیش��از  5۰نیرو داش��ته باش��ند داده میش��ود ،بیان داشت:
صنایعبیشترین حجم اشتغال استان را دارند و باید زمینه ارتقای
دانش ومهارت شاغلین در این صنایع با همکاری و تعامل صنعت
باآموزش فنی و حرفهای محیا شود.
مدیر کل صنعت معدن و تجارت اس��تان بوش��هر هم مهارت
آم��وزی ش��اغلین در صنع��ت را گام��ی مهم در جه��ت ارتقاء
به��ره وری در تولی��د دانس��ت و اف��زود :توانمندس��ازی نیروی

ش��اغل در صنایع همیشهمورد توجه
صاحب��ان صنای��ع بوده و الزم اس��ت
آموزشه��ای مهارتیبهط��ور ج��دی
در بخ��ش صنعت بهمنظ��ور ارتقای
آموزش ،مهارت،خالقیت ،کارآفرینی
و گس��ترش آموزشهای مدیریتی و
مهارتیموردنیاز صنایع توسعه یابد.
سید حسین حسینی به نقش راه اندازی
مراکز مهارتی جوار کارگاهی در صنایع در راستای ارتقاء دانش
و مهارت نیروی انسانی اشاره کرد و گفت :صنایع با راه اندازی
مرکز آموزش فنیو حرفه ای جوار و یا بین کارگاهی می توان از
مزایا و تسهیالتتبصره  ۲ماده  ۳۸قانون مالیات بر ارزش افزوده
بهره مند شد .وی با بیان اینکه اداره کل صنعت ،معدن و تجارت
آماده هر نوع همکاری در جهت راه اندازی مراکز مهارتی جواره
کارگاهی در صنایع اس��تان بوش��هر است،بیان داشت :پیشرفت
س��ریع علمی،ظهور محصوالت نوین فکری و تکنولوژی روز
با س��رمایه گذاریمهارتی اس��ت که می توان به دس��تاوردهای

مدرن امروزی رس��یده وفرصت های ورود تکنولوژی نوین را
برای صنایع محیا سازد.
مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی اس��تان بوش��هر هم توسعه
همهجانبه اس��تان بوش��هر را در گرو توس��عه و توجه ویژه به
آموزشهایمهارت��ی دانس��ت و اف��زود :توجه ب��ه آموزشهای
مهارتی و توسعه بیشاز پیش این آموزشها در این استان زمینه
ساز تربیت نیرویمتخصص و کارآمد و در نتیجه افزایش کیفیت
تولید و بهرهوری ودستیابی به جهش اقتصادی میشود.
مص��دق کش��اورزی اف��زود :ظرفی��ت خوب��ی برای توس��عه و
ترویجآموزشهای مهارتی در صنایع استان بوشهر وجود دارد
که باید ازاین ظرفیتها در جهت توانمند سازی مهارتی نیروهای
شاغل در این صنایع استفاده کرد.
وی تاکی��د ک��رد :اهمی��ت نیاز صنعت به منابع انس��انی توانمند
ودارای تجرب��ه فن��ی ،مهارتی و حرفهای تا جایی اس��ت که به
اعتقادکارشناسان ،کارکنان توانمند و ماهر سرمایههای ارزشمند
برایواحده��ای صنعتی کوچک به ش��مار م��یرود و واحدهای
تولیدیکوچک را از خطر تعطیلی و نیمهفعالی بازمیدارد.

جایگاههای سوخت CNGاولین قربانیان خاموشیها
مقرر شده به منظور مدیریت مصرف برق ،جایگاه های سوخت  CNGدر ساعات
پیک ماه های تیر و مرداد دو ساعت تعطیل شوند که این موضوع نگرانی را برای
جایگاه های سوخت به وجود آورده اما آنطور که سخنگوی صنعت برق اعالم کرده
هیچ کدام از پمپ بنزین های کشور خاموش نخواهند شد و این طرح نیز در همه
جایگاه های  CNGاعمال نمی ش��ود .روز گذش��ته ش��رکت توانیر اعالم کرد که در
راستای مدیریت انرژی در ایام گرم سال و پیشگیری از خاموشی مشترکان خانگی،
با هماهنگی صورت گرفته با شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران ،جایگاه
داران س��وخت  CNGدر تیر و مرداد ماه س��ال جاری در س��اعاتی از روز نس��بت به قطع کامل برق از ش��بکه و تعطیلی
جایگاه های  CNGاقدام خواهند کرد .جایگاه داران سوخت  CNGکه در این طرح همکاری الزم را انجام دهند از
تش��ویق های طرح مدیریت بار برخوردار می ش��وند و برای اطالع ش��هروندان نیز پیش از آغاز طرح ،از طریق رس��انه
های جمعی و نصب بنر در محل جایگاه ها اقدام خواهد شد .این طرح به منظور جلوگیری از تبعات احتمالی تعطیلی
جایگاه های  CNGو قطع برق ناخواسته اجرایی می شود و آنطور که مصطفی رجبی مشهدی  -سخنگوی صنعت
برق کشور به ایسنا گفته این طرح تنها در جایگاه هایی که مجهز به دیزل ژنراتور باشند اجرایی خواهد شد.

وزارت کشاورزی و نیرو توجه ویژه ای به خشکسالی داشته باشند
نماینده بندرانزلی در مجلس ،خشکس��الی را موضوع ملی دانس��ت و گفت که دو
وزارت خانه جهاد کشاورزی و نیرو توجه ویژه ای به موضوع خشکسالی و تامین آب
داشته باشند و منابع الزم برای فرآورده های دامی و محصوالت کشاورزی فراهم
کنند .احمد دنیا مالی در تذکری ش��فاهی در جلس��ه علنی روز چهارش��نبه با بیان
اینکه خشکسالی موضوع ملی است اظهار کرد :بحران و تنش آبی در مراکز استان
های مرکزی را ش��اهد هس��تیم حتی در اس��تان های شمالی هم برای محصوالت
کشاورزی از جمله برنج با مشکل تامین آب روبه رو شده ایم .با توجه به این شرایط
باید امس��ال دو وزارت خانه جهاد کش��اورزی و نیرو توجه ویژه ای به موضوع خشکس��الی و تامین آب داش��ته باش��ند و
منابع الزم برای فرآورده های دامی و محصوالت کشاورزی فراهم کنند تا با توجه به دوره انتقال دولت جدید فرصت
ها از دس��ت نرود .وی وضعیت آب را در بندر انزلی بحرانی خواند و گفت که با وجود تالش هایی صورت گرفته باز
هم نگرانی هایی برای تامین آب شالیزارها وجود دارد ،پیگیری های زیادی شد تا کمک های الزم از سازمان برنامه
و بودجه اختصاص پیدا کند.درباره الیروبی تاالب انزلی نیز شاهد اقدامات برجسته ای از سوی دولت نبودیم .عقب
نشینی آب دریای خزر علت اصلی مشکالت در تاالب انزلی است که باید این موضوع جدی گرفته شود.

 ۲۰۰نماینده در نامهای به روحانی خواستار برخورد قضایی با زنگنه شدند

خط و نشان مجلس برای ژنرال نفتی
 ۲۰۰نماینده در نامهای به روحانی تاکید کردند :خسارت چند ده
میلیارد دالری ناشی از ترک فعل زنگنه ،غیر قابل گذشت است
و خسارات وارده به کشور بیشتر از قرارداد کرسنت بوده و مستلزم
تعقیب قضایی است.
درپایانجلس��هعلنیروزچهارش��نبهمجلسش��ورایاسالمی،
نامهای با امضای بیش از  ۲۰۰نماینده مجلس شورای اسالمی
به رئیس جمهور در مورد عملکرد وزیر نفت ،قرائت شد.
در متن این نامه آمده است :با کمال تاسف به استحضار حضرتعالی
میرس��اند ،طی هش��ت سال گذشته و تاکنون ،در توسعه و تولید
حداکثری از میادین مشترک بویژه میادین مشترک با کشور عراق
و عربستان سعودی دچار عقب افتادگی فراوان ،مهاجرت ذخائر
هیدروکربوری به طرف کشورهای رقیب و همسایه و در نهایت
خسارت و به یغما رفتن ثروت ملی شدهایم.
در طی هشت سال اخیر تقریب ًا نه تنها هیچ میدان مشترک نفتی
جدیدی توسعه نیافته است بلکه برعکس برخی طرحهای توسعه
مصوب قبلی و حتی قرارداد و س��رمایه گذاری خارجی به ش��کل
مش��کوک و دالیل نامعلوم توس��ط آقای زنگنه وزیر محترم نفت
کأن لم یکن و فسخ گردیدهاند.
نمایندگان در این نامه اهم موارد قصور ،اهمال و ترک فعل زنگنه
در خصوص توس��عه و تولید حداکثری از میادین مش��ترک در ۱۱
بند ذکر و خواستار برخورد قضایی با وزیر نفت شده اند:
در بخش��ی از این نامه آمده اس��ت :با توجه به اینکه طرح توس��عه
فاز  ۱۱میدان مشترک گازی پارس جنوبی به عنوان مرزیترین
فاز با کشور قطر میباشد ،ایشان با دستور توقف و کأن لم یکن
نمودن اجرای آن طرح توس��ط ش��رکت ایرانی در س��ال  ۱۳9۲و
همچنین معطل گذاری بیش از هفت سال ،منجر به عدم حصول
انتفاع چند ده میلیارد دالری و خسارت به کشور شده است .معطل
نمودن توس��عه فاز  ۱۱توس��ط ش��رکت فرانسوی توتال به مدت

طوالنی چه توجیهی داش��ته اس��ت؟ آیا فقدان تکنولوژی احداث
تاسیسات تقویت فشار میتواند توجیهی برای عدم النفع چند ده
میلیاردی این فاز مرزی باشد؟ آیا تولید سایر فازها معطل چنین
تکنولوژی بوده است؟
همانگونه که مستحضرید میدان مشترک آزادگان یکی از میادین
نفتی بزرگ جهان اس��ت که توس��عه اولیه و تولید از آن توس��ط
ش��رکت مل��ی نفت و در دولتهای گذش��ته آغ��از گردیده بود و
طرح مصوب هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران به جهت تولید
س��یصدوبیس��تهزاربش��کهدرروزوباقراردادمنعقدهباشرکت

چین��ی CNPCجه��ت انجام س��رمایهگذاری خارجی ،در دولت
نهم نیز به تصویب رسیده بود .علت ناتمام ماندن و توقف تولید
این میدان مشترک با تحقق فقط حدود یک سوم میزان برنامه
ش��ده (بخش عمده همین تولید نیز در دولتهای گذش��ته انجام
پذیرفته) پس از گذشت حدود  ۸سال از عمر دو دولت یازدهم و
دوازدهم با وزارت ایشان چه بوده است؟ عدمالنفع این نارسایی
و اهمال چه میزان است؟
چرا برای تهیه طرح توسعه یکپارچه کل میدان ( )MDPآزادگان
اقدامی صورت نپذیرفته و البته شیوه واگذاری بخش به بخش این

وام مسکن ملی باید نصف هزینه ساخت را پوشش دهد

میدان به پیمانکاران نیز قطع ًا خالف احراز یکپارچگی مدیریت
مهندسی میدان بوده و از نقطه نظر کام ً
ال کارشناسی و به لحاظ
حقوقی،قراردادی،فنیومالی،منافعکشور،احرازنخواهدگردیدو
قطع ًا میبایست از تکه تکه کردن میدان در واگذاری به پیمانکاران
اجتن��اب گ��ردد که در این صورت نیز خس��ارت بال وجه دیگری
متوجه کشور خواهد شد
.نمایندگان در این نامه تاکید کرده اند :یکی از مشکالت اساسی
در میدان آزادگان جنوبی علیرغم هزینههای گزاف در آنکه منجر
به عقب افتادگی فراوان در تولید شده ،آن است که حدود نیمی از
چاههای حفاری شده به دلیل نبود امکانات سطح االرضی ،عدم
احداثواحد بهره برداریجدید و رهاکردن پروژههایتعریف شده
قبلی فاقد تولید باشند و این به دلیل بی کفایتی مدیران شرکت
ملی نفت و و برخی شرکتهای دیگر میباشد و تحقیق ًا این مهم
مصداق ترک فعل و ضر و زیان و خسارات عامدانه به بیت المال
است و این در حالی است که کشور عراق با سرعت هرچه تمام
تر در حال تولید از این میدان مشترک میباشد.
تاس��ف بارتر اینکه قرارداد منقعد ش��ده س��رمایه گذاری شرکت
خارج��ی در ای��ن می��دان که مربوط به دولت دهم بود به ش��کل
مشکوکی توسط جناب آقای زنگنه فسخ گردید.
در ای��ن نام��ه تاکید ش��ده اس��ت :جناب آقای رئی��س جمهور ما
نمایندگان ملت شریف و عزیز ایران در مجلس شورای اسالمی
درراس��تایانج��اموظیف��هقانون��یونظارتیخ��ودصمیمانهاز
حضرتعالی درخواس��ت مینماییم ضمن تذکر به رعایت قوانین
و سندهای باالدستی صدر االشاره در اولویت بخشی توسعهای
به میادین مشترک و پرهیز و جلوگیری از هرگونه واگذاریهای
شتابزده و غیر کارشناسی بستهای و غیر بستهای میادین مستقل
درون س��رزمینی در ماهه��ای پایان دول��ت ،اقدامات مقتضی را
بعمل آورید.
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اخباركوتاه
استراتژیکترینطرحصنعتنفت
بهگامپایانیرسید

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از آغاز عملیات ارسال نفت خام
از مبدا گوره به جاسک خبر داد .مسعود کرباسیان در حاشیه مراسم
امضای قرارداد توسعه میدان فرزاد با بیان اینکه طرح ملی انتقال
نفت خام گوره به جاسک ،بزرگترین پروژه صنعت نفت است ،اظهار
کرد :تولید شیرهای انتقال ،الکتروپمپهای مورد نیاز ،ساخت هزار
کیلومتر خط لوله انتقال نفت در کنار ساخت مخازن ،پایانه و گوی
شناور در منطقه جاسک با استفاده از توان داخلی نشان دهنده عزم
ملی برای به ثمررس��یدن این طرح بزرگ و راهبردی اس��ت .وی
افزود:پروژهگوره-جاسکبهدلیلحساسیتهاچندینباردرمرحله
تختال،ساختلوله،توپکرانیو...تستهایبیشترینسبتبهدیگر
پروژهها پشت سر گذاشت تا این طرح بزرگ ملی بدون نقص و با
بهترین کیفیت به سرانجام برسد .کرباسیان تصریح کرد :پس از
رسیدن نفت به جاسک که کمتر از یک ماه زمان میبرد ،در آیندهای
نزدیک مراسم افتتاح و بهرهبرداری رسمی این طرح ملی با حضور
رئیس جمهوری برگزار خواهد شد .طبق اعالم شرکت ملی نفت،
طرح انتقال نفت خام گوره به جاسک ،طرحی ملی و راهبردی است
کهباحمایتدولتوراهبریشرکتملینفتایرانوباهدفایجاد
ظرفیت انتقال یک میلیون بشکه نفت خام در روز ،ذخیرهسازی و
صادرات آن از طریق پایانه جدید جاسک ،تضمین استمرار صادرات
نفت خام ،تمرکززدایی از پایانههای صادراتی و متنوعسازی آن و
توسعه پایدار و اشتغالزایی در سواحل مکران اجرا میشود.
عقبگرد قیمت نفت در برابر افزایش آمار کرونا

قیمتنفتروزچهارش��نبهتحتتاثیرتجدیدنگرانیهانس��بتبه
افزایش آمار ابتال به کووید  ۱9در آسیا و احتمال افزایش زودتر از
موعد نرخهای بهره آمریکا ،کاهش یافت .بهای معامالت نفت
برنت  7۳سنت معادل  ۱.۱درصد کاهش یافت و به  ۶7دالر و 9۸
سنت در هر بشکه رسید .نفت برنت روز سه شنبه پس از این که
مدت کوتاهی به باالی مرز  7۰دالر در هر بشکه صعود کرد ،با ۱.۱
درصد کاهش بسته شد .بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت
آمریکا  77سنت معادل  ۱.۲درصد کاهش یافت و به  ۶۴دالر و 7۲
سنت در هر بشکه رسید .شاخص نفت آمریکا روز سه شنبه با ۱.۲
درصد کاهش بسته شد .افزایش نفت برنت به  7۰دالر تحت تاثیر
خوش بینی به بازگش��ایی اقتصادهای آمریکا و اروپا روی داد که
بزرگترین مصرف کنندگان نفت جهان هستند اما سپس نگرانیها
نسبت به کندی رشد تقاضا برای سوخت در آسیا که شاهد افزایش
آمار کرونا در هند ،تایوان ،ویتنام و تایلند و موج جدید محدودیتهای
رفت و آمد بوده است ،غالب شد و قیمتها عقب نشینی کردند.

افزایش  ۳۰درصدی نرخ کرایه اتوبوسهای بینشهری

راه و مسكن

www.tejaratonline.ir

معاونمسکنادارهکلراهوشهرسازیاستانتهرانگفت:وزارتخانهپیشنهادافزایشتسهیالتمسکنملیاز ۱۰۰به ۱5۰میلیونتومانرابهدولتدادهامابهنظر
منوامبایدحداقلنصفقیمتتمامشدهراپوششدهدوبه ۲۰۰میلیونتومانبرسد .یاسرلکاظهارکرد:افزایشواممسکنملیاز ۱۰۰به ۱5۰میلیونتومانکه
وزارتراهوشهرسازیپیشنهادآنرابهدولتدادهخوباستاماکافینیست.نظرماایناستکهوامحداقل 5۰درصدقیمتتمامشدهساختواحدهایاقدامملی
مسکنراپوششدهدکهاگرفرضاقیمتتمامشده ۳5۰یا ۴۰۰میلیونتومانشودوام ۲۰۰میلیونتومانباشد.ویدربارهآخرینوضعیتپروژهاقدامملیمسکن
درتهرانسرگفت۱۰۰۰:واحدازاینپروژهآغازشدهوازپیشرفتمناسبیبرخورداراست.برای۱۰۰۰واحدباقیماندههنوزفراخواننگذاشتهایم.چندروزقبلطبقنظر
کارشناسی،قیمتزمینوآوردهرابهروزکردیموانشاءاهللهفتههایآیندهمجوزفراخوان ۱۰۰۰واحدراسازمانملیزمینومسکنمیدهدوماآگهیمیکنیم.

رییس اتحادیه شرکتهای مسافربری از افزایش  ۳۰درصدی قیمت بلیت اتوبوسهای بینشهری از اول خردادماه خبر داد.
احمدرضا عامری درباره نرخ کرایه اتوبوسهای بینش��هری گفت :بر اس��اس نظر کارشناس��ان این بخش نرخ کرایه اتوبوس بینش��هری به طور
متوسط حدود  5۰۰تومان به ازای هر نفر کیلومتر است در حالی که هم اکنون نرخی کمتر از  ۱۰۰تومان در حوزه حمل و نقل بینشهری اعمال
میش��ود .عامری اظهار کرد :براس��اس مصوبه اخیر ش��ورای عالی ترابری میتوانس��تیم تا س��قف تورم س��الیانه اعالم شده از سوی بانک مرکزی در
بخش حمل و نقل قیمت بلیت اتوبوس را افزایش دهیم که  ۸7درصد بود اما مسلما مردم کشش این حجم از افزایش را نداشتند و بنابراین قیمت
بلیت اتوبوس را با توافق صورت گرفته تنها  ۳۰درصد افزایش دادیم.
متوسط قیمت یک آپارتمان  ۶۰متری یک میلیارد و  ۷۷۸میلیون تومان است

اخباركوتاه
الزام هواپیمایی آسمان به پرداخت خسارت
به مسافران

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت :شرکت هواپیمایی
آسمان موظف است نسبت به پرداخت خسارت ۳۰درصدی به
مسافران پرواز  ۶۲۳مسیر کرمانشاه به تهران اقدام کند.
محمدحس��ن ذیبخش در واکنش به تاخیر پرواز ش��ماره ۶۲۳
شرکتهواپیماییآسماندرمسیرکرمانشاهبهتهراناظهارکرد:
براس��اس دس��تورالعمل حقوق مس��افر و در صورت تاخیر بیش
از  ۲تا  ۴س��اعت ش��رکت های هواپیمایی موظفند ضمن انجام
پذیرایی مناس��ب با توجه به امکانات فرودگاهی ،تغییر پرواز و
یا اعزام مسافر در صورت درخواست مسافر با سایر شرکت ها
(در صورت وجود پرواز در آن مسیر) و یا انتقال به مقصد نهایی
از طریق مسیرهای جایگزین را فراهم آورند.
وی افزود :همچنین شرکت های هواپیمایی موظفند در صورت
تاخیر بیش از  ۴س��اعت عالوه بر رعایت موارد فوق نس��بت به
جبران خسارت به میزان  ۳۰درصد نرخ پایه بلیت اقدام کنند و در
صورت انصراف مسافر از ادامه پرواز وجه بلیت به صورت کامل
مس��ترد ش��ود .گفتنی است؛ در صورت عدم پرداخت خسارت،
مسافران پرواز  ۶۲۳می توانند مراتب را از طریق سامانه حقوق
مسافر به نشانی  www.cao.irگزارش دهند.
آغاز ساخت خط آهن شلمچه  -بصره از تیرماه

مع��اون برنامهری��زی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرس��ازی
گفت :عملیات اجرایی احداث محور ریلی ش��لمچه  -بصره به
عن��وان یک��ی از کریدورهای مه��م ارتباطی بین ایران و عراق
به زودی آغاز خواهد ش��د .محمود غفاری با اش��اره به عملیات
احداث راهآهن شلمچه-بصره گفت :عملیات احداث این محور
ریلی به طول  ۳5کیلومتر با س��رمایه گذاری بخش خصوصی
ب��ه ارزش تقریب��ی  ۱۰۰میلیون یورو به زودی وارد مرحله اجرا
میش��ود .غفاری در جلس��ه مش��ترک بررس��ی و آغاز عملیات
اجرایی و تکمیل محور ش��لمچه – بصره با حضور نمایندگان
سازمان راهداری و حملونقل جادهای ،شرکت ساخت و توسعه
زیربناهای حملونقل ،شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران
تصریح کرد :انشاءاهلل طی هفته آتی تمام مشکالت و ابهامات
موجود در خصوص اجرایی کردن مصوبه هیأت وزیران و تأمین
مالی این طرح برطرف خواهد شد.

متوسط قیمت یک آپارتمان ۶۰متری در تهران یک میلیارد و77۸
میلیون تومان اس��ت اما در  ۱5منطقه از پایتخت میانگین قیمت
این متراژ از آپارتمانها کمتر از متوسط شهر است؛ به طوری که
نرخ فروش آپارتمان  ۶۰متری در منطقه  ۱۸به طور متوسط 7۳۰
میلیون تومان است.
بنابراین گزارش ،فروردین س��ال  ۱۴۰۰متوس��ط قیمت یک متر
مربع مسکن در شهر تهران  ۲9میلیون و  ۳۲۰هزار تومان بوده که
نسبت به ماه قبل  ۳.۱درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه سال
قبل 9۱.7درصد افزایش نشان میدهد .طبق اعالم بانک مرکزی
همچنین تعداد معامالت انجام ش��ده در این ماه معادل  ۲.۱هزار
فقره بود که از کاهش  ۶۰درصد نسبت به ماه گذشته و افزایش ۶۸
درصد در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته حکایت دارد.
طبق آمار یک س��امانه ملکی در اس��فندماه  ۱۳99متوسط قیمت
خانههای۶۰متریدرشهرتهرانیکمیلیاردو77۸میلیونتومان
بوده است اما فقط در هفت منطقه شامل مناطق  ۱تا  ۶و منطقه
 ۲۲قیمتها باالتر از متوسط پایتخت است .در این بین واحدهای
 ۶۰متری در منطقه یک با متوسط قیمت  ۳میلیارد و  ۴۴۸میلیون
توم��ان باالتری��ن نرخ و آپارتمانهای ۶۰متری واقع در منطقه۱۸
با میانگین قیمت  7۳۰میلیون تومان پایینترین میانگین قیمت
در شهر تهران را دارند.
در منطقه 7میانگین قیمت واحدهای ۶۰متری یک میلیارد و۶۴7
میلیون تومان ،در منطقه  ۸متوسط قیمت این متراژ از خانهها یک
میلیارد و  5۲۲میلیون تومان ،منطقه  9یک میلیارد و  ۲5۳میلیون
تومان ،منطقه  ۱۰یک میلیارد و  ۱59میلیون تومان ،منطقه ۱۱
یک میلیارد و  ۲۳5میلیون تومان ،منطقه  ۱۲بالغ بر  9۶۸میلیون

بازار داغ آپارتمانهای کوچک

درصد از کل معامالت در جایگاه سوم قرار گرفتند.
 بازار مسکن به کدام سو می رود؟

تومان ،منطقه  ۱۳یک میلیارد و  5۰۸میلیون تومان ،منطقه ۱۴
یک میلیارد و ۲5۸میلیون تومان ،منطقه ۱5به میزان ۸9۲میلیون
تومان ،منطقه  ۱۶یک میلیارد و یک میلیون تومان ،منطقه ۱7بالغ
بر  ۸۶۲میلیون تومان ،منطقه  ۱۸به میزان  7۳۰میلیون تومان،
منطقه  ۱9مبلغ  9۴۲میلیون تومان ،منطقه  ۲۰یک میلیارد و ۶۸
میلیون تومان ،منطقه  ۲۱یک میلیارد و  ۳57میلیون تومان است.
از سوی دیگر واحدهای  ۶۰متری در هفت منطقه شامل منطقه
یک با متوسط قیمت  ۳میلیارد و  ۴۴۸میلیون تومان ،منطقه  ۲به

وزیر راه و شهرس��ازی گفت :ش��رکت تولیدکننده ریل ملی امس��ال توانس��ته ریل خود را
صادر کند و مش��تری صادراتی هم یافته اس��ت بنابراین میتوانیم به قطب صادر کننده
صنعت ریلی تبدیل شویم.
محمد اسالمی در حاشیه هفتمین کنفرانس بینالمللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی
راهآهن که در دانش��گاه علم و صنعت برگزار ش��د ،در جمع خبرنگاران با اش��اره به اهمیت
همکاری وزارت راه و شهرسازی با دانشگاهها در شکستن رکورد احداث راهآهن در دولت
تدبیر و امید اظهار کرد :در این دو س��ال گذش��ته روی این تمرکز کردیم که بخش ریلی
و راهآهن را به سمت تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی و صنعتی هدایت کنیم و این
امر ،با اهتمام ویژه و کار ش��بانهروزی محقق ش��د و این هدفگذاری در حرکت اس��ت تا

میزان  ۲میلیارد و  ۸۱۱میلیون تومان ،منطقه  ۳به مبلغ  ۳میلیارد و
 ۱۴۶میلیون تومان ،منطقه ۴به مبلغ ۲میلیارد و ۸۲میلیون تومان،
منطقه  5به میزان  ۲میلیارد و  ۱۱۸میلیون تومان ،منطقه  ۶به مبلغ
 ۲میلیارد و  ۳۸7میلیون تومان و منطقه  ۲۲به مبلغ  ۲میلیارد و ۱5
میلیون تومان در اسفندماه  ۱۳99فروخته شدهاند .واحدهای  ۶۰تا
 7۰متر در فروردین  ۱۴۰۰رتبه اول از نظر تعداد معامالت مسکن
شهر تهران با  ۱5.7درصد به خود اختصاص دادند .واحدهای  5۰تا
 ۶۰متر با  ۱۴.۳درصد رتبه دوم و خانه های  ۴۰تا  5۰متر با ۱۲.۴

وزیر راه خبر داد؛

آغازصادراتریلملیبرایاولینبار
مس��یر تکاملی خود را طی کند .اس��المی خاطرنش��ان کرد :اولین هدف ما این بود که در
راستای خودکفایی متعهدانه بایستیم و اجازه ندهیم که ریل و سوزن مورد نیاز کشور از
خارج وارد شود .لذا شرکتها و کارخانجات سازنده را حمایت و پشتیبانی کردیم و آنها کار
را به نتیجه رساندند؛ اگر چه این تحقیقات  ۲۰سال به طول انجامیده بود اما هم اکنون
نتیجهاش این است که ریل در داخل کشور تولید میشود و برای پروژههای زیرساختی
نصب و به بهرهبرداری میرس��د .وی تاکید کرد :نتیجه این سیاس��ت و عملکرد ما این

بازارمسکنشهرتهراناینروزهابهثباتقیمتیرسیدهکهعوامل
مختلفیازجملهکاهشنرخ،احیایبرجامودرپیشبودنانتخابات
ریاست جمهوری در آرامش بازار موثر بوده است .نتایج به دست
آمده از یک پژوهش درباره بازار مسکن شهر تهران که ۱۶شاخص
را مورد ارزیابی قرار داده ،نشان میدهد که در سالهای  9۸ ،97و
 99بیشترین و مداومترین افزایش قیمت مسکن در  ۳۰سال اخیر
رقم خورده و احتمال اینکه قیمت واقعی مسکن در باالترین سطح
خود باش��د بس��یار زیاد است؛ بنابراین احتماال در سال جاری روند
تثبیت قیمت مسکن که با توجه به تورم به معنای کاهش قیمت
واقعی است آغاز میشود.
در دومین ماه از سال  ۱۴۰۰همزمانی چند عامل باعث ایجاد روند
نزولی در بازار مس��کن ش��ده است .کاهش انتظارات تورمی ،افت
قیم��تارز،مالی��اتخانهه��ایخالی،امیدواریبهاحیایبرجامو
نزدیکشدنبهانتخاباتریاستجمهوری،جوباثباتیدربازارهای
ارز ،طال و مسکن ایجاد کرده است؛ به طوری که برخالف ماههای
اردیبهشت سالهای گذشته خبری از افزایش قیمت نیست .فرشید
پورحاجت � کارشناس بازار مسکن � درباره پیشبینی این بازار در
سال  ۱۴۰۰میگوید :معامالت در ماههای آینده افزایش مییابد.
اگر واکسیناسیون کرونا که هم اکنون در حال اجرا است رخ دهد
و محدودیتهای عبور و مرور و اصناف برداشته شود بهتر می توان
اوضاعبازارمسکنرارصدکرد.امامشاهداتمیدانینشانمیدهد
بازار در ثبات کامل به سر میبرد و قیمتها افزایش نداشته است.

اس��ت که گس��ترش خطوط ریلی را با س��هم س��اخت داخل بدون نیاز به ارز انجام دادیم و
این کار برای اولین بار انجام شد.
وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد :به موازات آن سرمایهگذاری برای تولید داخل و جلوگیری
از ورود محصوالت خارجی را هدفگذاری کردیم و این امری ضروری بود چرا که در این
شرایط جنگ تحمیلی تحریمهای سخت و پیچیده و ظالمانهای را کشورهای تروریست
و حامیان آنها به ما تحمیل کرده بودند .وی بیان کرد :ما به لطف خدا توانس��تیم س��هم
تولید داخل را افزایش دهیم و در طی سالهای  9۸و  99حدود هزار و  ۸۰۰دستگاه واگن
و لکوموتیو به ناوگان ریلی کشور اضافه کنیم و در این راستا با تأمین مالی خودمان و نیز
با اعتباری که در ساختار بودجه وجود داشت ،حرکت کردیم.
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اخباركوتاه
توسعه سرمایه گذاری ،مهمترین راهبرد آینده
اقتصادایران

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعالم کرد:
دومین مرحله از طرح اقتصاد مقاومتی با ش��رکت های برتر با
امضا تفاهم نامه بین وزارت صنعت ،معدن و تجارت و  5شرکت
بزرگ تولیدی اجرا می ش��ود .به گزارش ش��اتا ،س��عید زرندی با
بیان اینکه تفاهمنامهها  ۱۰۰طرح و موضوع سرمایهگذاری را
شامل میشود ،افزود :در گام دوم از اجرای طرح اقتصاد مقاومتی
با شرکتهای برتر ،شرکتهای ملی صنایع مس ایران ،شرکت
معدنی و صنعتی گلگهر ،گروه صنعتی زر ،شرکت ایران رادیاتور
و شرکت سنگ آهن گهر زمین حضور خواهند داشت .وی گفت:
این سرمایهگذاریها در بخشهای معدن و صنایع معدنی ،لوازم
خانگی و صنایع غذایی انجام خواهد ش��د .زرندی با اش��اره به
اینکه در مرحله اول اجرای این طرح با حضور  5شرکت در قالب
 ۶۲پروژه و با س��رمایهگذاری بیش از ۱5۲هزار میلیارد تومان
اس��فندماه  99تفاهم همکاری امضا ش��د ،افزود :ش��رکتهای
معدنی و صنعتی چادرملو ،ش��یرین عس��ل ،آلومینیوم المهدی،
ماش��ین س��ازی اراک و نفت سپاهان تفاهم نامه های همکاری
با موضوعات معدن و صنایع معدنی ،صنایع پتروشیمی ،ماشین
س��ازی ،صنایع غذایی با وزارت صنعت ،معدن و تجارت امضا
کردند .وی همچنین تصریح کرد :باید موضوع توسعه سرمایه
گذاری در بخش تولید به عنوان مهمترین راهبرد اقتصاد ایران
تبدیل شود و همه ظرفیت ها در این خصوص فعال شود.
اجرای طرح آمایش حرکت رو به جلو برای
اشتغال از طریق معادن

س��خنگوی کمیس��یون جهش و رونق تولید در مجلس ،عمل
گرایی وزیر صمت در موضوع آزادس��ازی معادن حبس ش��ده
را اقدامی خوب و شایس��ته دانس��ت .به گزارش شاتا ،رحیم زارع
ب��ا بی��ان ای��ن مطلب ،افزود :یکی از دغدغه های ما آزاد س��ازی
معادن و پهنه های معدنی حبس ش��ده بوده که وزارت صنعت،
معدن و تجارت در این راس��تا اقدامات خوبی انجام داده اس��ت.
وی ادامه داد :در این راستا معادن حبس شده پس از آزاد سازی،
برای فعال سازی از طریق برگزاری مزایده به افراد دارای اهلیت
و صالحیت واگذار می ش��ود .س��خنگوی کمیس��یون جهش و
رونق تولید مجلس ،تصریح کرد :آزادسازی معادن حبس شده
فرصتی برای اشتغالزایی و توسعه است که یکی از برنامه های
خوب وزیر صمت عملگرایی در آزاد س��ازی این معادن حبس
شده بوده است.
تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی و معدنی
طی  8سال اخیر

حسن حسینقلی رئیس اتحادیه سرب و روی ایران گفت :با وجود
مزیتهای نس��بی فراوان در ایران ،مزیت رقابتی در اقتصاد ما
به ش��دت ضعیف بوده و بس��تری برای تبدیل مزیتهای نسبی
به اش��تغال ،آرامش و خوش��بختی مردم فراهم نشده است .وی
تصریح کرد :کشوری که در حوزه تولید و صادرات قدرت پایینی
داشته باشد با کوچکترین تحریم دچار مشکل میشود ،اما مهمتر
از تحریمهای خارجی ،تحریمهای داخلی است .حسینقلی وجود
قوانین و مقررات متناقض ،عدم هماهنگی دستگاهها در حوزه
تولید ،عدم اجرای درس��ت قوانین و مقررات و محدودیتهای
قانونی را از جمله این تحریمها و مش��کالت داخلی برش��مرد و
گفت :بسیاری از دولت ها قوانین را به درستی اجرا نمیکنند و
از طرفی سیستم نظارتی نیز نظارت قوی بر اجرای قوانین ندارد.
رئیس اتحادیه س��رب و روی ایران با اش��اره به رکود و تعطیلی
بسیاری از واحدهای صنعت معدن طی هشت سال اخیر گفت:
یک��ی از دالی��ل این رک��ود و تعطیلیها ،وجود معارضان محلی
است که برای معادن مزاحمت ایجاد میکنند اما قوه قضائیه و
نیروی انتظامی اقدامی نمیکنند.
تضمین امنیت خودرو با نصب لوازم جانبی در
نمایندگیهایمجاز

ایساکو درخصوص برخی اقداماتی که امنیت خودرو و سالمت
سرنش��ینان را ب��ه خط��ر میاندازد ،هش��دار داد .وردینی معاون
خدمات پس از فروش ایس��اکو در خصوص اقداماتی که باعث
کاهش ایمنی خودرو و در برخی موارد از بین رفتن ضمانت برخی
از قطعات آن میشود ،گفت :به طور کلی دستکاری ،تعویض یا
نصب قطعات و سیستمهای جانبی که عامل صدمه احتمالی به
سایر قسمتهای خودرو شود ،باعث ابطال کامل گارانتی خودرو
یا بخش��ی از آن میش��ود .وردینی تشریح کرد :از جمله مواردی
که باعث لغو بخشی از گارانتی خودرو میشود ،میتوان به نصب
رینگ یا الس��تیک غیر اس��تاندارد (پهن) یا تغییر ارتفاع خودرو،
اشاره کرد که این دستکاریها ممکن است باعث بروز اختالل
در سیستم تعلیق و فرمان شود .همچنین نصب روکش صندلی
در خودروهای خاص که دارای صندلی برقی یا ایربگ هستند،
ممکن است عملکرد ایربگ را با اشکال مواجه کند که مخاطرات
بسیاری برای سرنشینان آن ایجاد خواهد کرد.
منتخبانطرحپیشفروشایرانخودرو
مشخصشدند

قرعهکشی طرح پیشفروش ویژه محصوالت ایرانخودرو به
مناس��بت عید س��عید فطر با حضور نهادهای نظارتی در س��الن
کنفرانس معاونت بازاریابی و فروش این ش��رکت برگزار ش��د و
منتخبان مشخص شدند .به گزارش ایرانخودرو ،روز سه شنبه
در این طرح چهار محصول پژو  ۲۰7دس��تی س��قف شیشهای،
رانا پالس ،س��ورنپالس و دنا پالس توربو ش��ارژ اتوماتیک با
موعد تحویل فروردین تا خرداد  ۱۴۰۱عرضه ش��د .منتخبان
در قرعهکشی به مدت پنج روز مهلت خواهند داشت تا نسبت
به پرداخت وجه اولیه خودرو طبق بخشنامه فروش ،از طریق
میز کار سایت فروش اینترنتی محصوالت ایران خودرو اقدام
کنن��د .در صورت واریز نش��دن وجه ،نف��رات ذخیره جایگزین
خواهند شد.

در صنعت لوازم خانگی به توازن رسیدیم
س��خنگوی انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم خانگی بیان کرد :توازن
اقتصادی در صنعت لوازم خانگی به وجود آمده اس��ت .به گزارش ش��اتا ،حمید رضا
غزنوی با بیان این مطلب ،افزود :امروزه بسیاری از مسایل ،معضالت و مشکالت
حوزه تولید لوازم خانگی کاهش یافته است .وی ادامه داد :تولیدکنندگان این حوزه
علیرغم همه مشکالت و خروج شرکتهای خارجی از کشورمان نشان دادند که می
توانند عالوه بر تامین بازار داخل به صادرات نیز بیندیشند .سخنگوی انجمن صنفی
کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم خانگی اضافه کرد :هدف گذاری برای افزایش تولید
 ۳۰درصدی در سال  ۱۳99انجام شده بود اما تولید در این حوزه به افزایش  7۸درصدی یافت .غزنوی گفت :پتانسیل
و ظرفیت الزم برای توسعه هر چه بیشتر در این رشته از لحاظ کیفیت ،تنوع و ارزآوری بیشتر وجود دارد .وی با تاکید
بر اینکه لوازم خانگی میتواند کش��ور را صنعتی کند ،گفت :کش��ورمان در حوزه لوازم خانگی مزیت داریم ،تمرکز را
باید در این حوزه برای برندسازی ،تولید ،صادرات و ارزآوری بگذاریم تا بسمت توسعه صنعتی و اشتغال پیش برویم.
سخنگوی انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان لوازم خانگی گفت :وزارت صمت در حوزه تامین مواد اولیه می
تواند این صنعت را یاری کند و از دستگاههای ذیربط در امر تولید به عنوان متولی صنعت مطالبه گری نماید .غزنوی
ارایه تسهیالت ارزان قیمت با اقساط مناسب را برای خرید عموم مردم و رشد تولید مناسب داشت.

هم افزایی مجلس با وزارت صمت در تسهیل فرآیندهای کسب و کار
یک نماینده مجلس بیان کرد :وزیر صمت در راستای تامین امنیت سرمایه گذاری
اقدامات خوب و مناسبی داشته است .محمدجواد عسکری در گفتگو با شاتا با بیان
این مطلب ،افزود :در حوزه های صنعت ،کشاورزی ،خدمات ،گردشگری ،معدن
و سرمایه گذاری برای توسعه همه جانبه در کشور باید گامهای اساسی برداشته
شود که قسمت عمده این حوزه ها مرتبط با وزارت صمت می باشد .وی با بیان
اینکه فضا برای س��رمایه گذاری در این حوزه ها باید س��هل الوصول و فرایندها
تس��هیل ش��ود ،ادامه داد :تس��هیل فرآیند ها باعث ایجاد انگیزه در س��رمایه گذار
برای کار و فعالیت اقتصادی و توسعه ای خواهد شد .این نماینده مجلس با بیان اینکه باید امنیت سرمایهگذاری
ایجاد شود ،گفت :در شرایطی که دچار یک جنگ اقتصادی تمام عیار با دشمنان هستیم باید از تمامی ظرفیت ها
استفاده نماییم .وی همچنین تصریح کرد :مجلس نیز در راستای ماموریتهای خود در این فضا حرکت خواهد
کرد و در کنار وزارت صمت در حوزه تسهیل فرآیندها خواهد بود .عسکری اضافه کرد :عمده نمایندگان مجلس
کار اجرایی کردهاند و اتفاقات بسیار خوبی در این مجلس برای کمک به حوزه تولید و اشتغال رقم خواهد خورد.
این نماینده مجلس ادامه داد :مجلس بسیاری از قوانین کهنه را به روز کرده ،قوانین زائد و مخل کسب و کار را
حذف نموده است و بهانه ای برای سرمایهگذاری ،کار و فعالیت در حوزه تولید وجود ندارد.

با الزام شرکت ها به پذیرش و عرضه در بورس محقق می شود

قیمت گذاری دستوری سیمان در خط پایان

گـروه صنعت و تجارت :درسـت همـان روزی كه عليرضا رزم
حسـينی ،وزيـر صنعـت ،معـدن و تجـارت در صحن علنی
مجلس و در پاسـخ به سـوال يكی از نمايندگان ضمن تاييد
وجـود مافيـا در بازارهای فوالد و سـيمان ،افزايش نرخ ارز را
عامل اصلی افزايش قيمت اين كاالهای اسـتراتژيك معرفی
كرد؛ خبر ديگری درباره وضعيت آينده بازار سيمان در رسانه
ها منعكس شد كه كمتر مورد توجه قرار گرفت .پس از مدت
ها جلسه و رايزنی توليدكنندگان سيمان ،سرانجام اعالم شد
كه اين محصول از چرخه نظام قيمت گذاری دستوری خارج
شده است و قرار است كشف قيمت آن در بورس كاال صورت
بگيرد .اين خبر را مهدی زمانی سبزی ،رييس اداره نظارت بر
بازار بورس های كااليی سـازمان بورس اعالم و البته شـرايط
الزام شـركت های سـيمانی به پذيرش و عرضه در بورس كاال
را تشريح كرد.

مهدی زمانی س��بزی ،رئیس اداره نظارت بر بازار بورسهای
کاالیی س��ازمان بورس در همین ارتباط گفت :س��ازمان بورس
و اوراق به��ادار ب��ه عنوان حافظ حقوق س��هامداران و در جهت
ارتقای ش��فافیت ،تمام تالش خود را دارد تا از طرفی موضوع
خروج سیمان از نظام قیمت گذاری را پیگیری کرده و از طرفی
شرکتهای سیمانی را ملزم به پذیرش و عرضه در بورس کاال
کند .وی با بیان اینکه طبق مکاتبات انجام شده با وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،مقام عالی وزارت نس��بت به خروج س��یمان از
نظام قیمت گذاری دس��توری و رفع س��همیه بندی نظر مساعد
دارد ،گفت :از این رو با پذیرش مجدد شرکتهای سیمانی در
بورس کاال شاهد تقویت بازار ،انجام رقابت ،کشف صحیح قیمت
سیمان جهت شفافیت هرچه بیشتر ،حفظ حقوق سهامداران و
همچنین حذف رانت خواهیم بود.
رئیس اداره نظارت بر بازار بورسهای کاالیی س��ازمان بورس
افزود :پیش از این ش��رکتهای س��یمانی در بورس کاال حضور
فع��ال داش��تند ،ب��ه طوری که بررس��ی آمار معامالت نش��ان
میدهد در س��ال  9۰به میزان  ۱.۰۸۴.۲۲۰تن س��یمان توس��ط
 ۲۳عرضه کننده انجام ش��د .پس از آن عرضه س��یمان توس��ط
ش��رکتهای س��یمانی به دلیل اینکه از طرف سازمان حمایت
قیمت گذاری میش��ود ،پیگیری نش��د؛ به طوری که به مرور
حجم عرضه و معامالت در بورس کاهش یافت و عم ً
ال در دو

س��ال گذش��ته عرضه و معاملهای انجام نش��د .وی ادامه داد :در
پی آن شرکتهای سیمانی به دلیل عدم ایفای تعهدات عرضه
در بورس لغو پذیرش شدند و هم اکنون با مرقومه وزیر صنعت
درخصوص خروج سیمان از نظام قیمت گذاری امید تقویت بازار
سیمان در بورس کاال بیشتر شده است .به گفته زمانی سبزی،
عرضه س��یمان در بورس کاال میتواند از دو طریق "عرضه در
بازار فیزیکی" و "عرضه در بازار اوراق بهادار مبتنی بر کاال" که
بصورت گواهی سپرده کاالیی است ،محقق شود.
رئیس اداره نظارت بر بازار بورسهای کاالیی س��ازمان بورس
خاطرنش��ان کرد :جهت تقویت عرضه در بازار فیزیکی بورس
کاال ،فرایند پذیرش کاالی شرکتهای سیمانی از اواخر سال
گذشته شروع شده و در سال جاری قوت گرفته است؛ به طوری
که با پذیرش کاالی شرکتهای سیمانی زیر مجموعه هلدینگ
شستا ،مجموعه امید و بانک ملی که جمع ًا سهم باالیی از بازار
س��یمان را به خود اختصاص دادهاند ،س��ایر شرکتها هم برای
پذیرش و عرضه ترغیب خواهند ش��د .زمانی س��بزی توضیح

راهاندازی واحد رسيدگی به شكايت از كسب و كارهای اينترنتی

رئیسسازمانحمایتمصرفکنندگانوتولیدکنندگانبا
اعالم خبر راه اندازی واحد رسیدگی به شکایت از کسب و
کارهایاینترنتی،گفت:اینابتکاردرحقیقتیکوسیلهو
ابزار برای هدفمند کردن فروشگاه های مجازی و ثبت و
پاسخگوییبهشکایاتوپیشگیریازبروزتخلفاتدراین
زمینه است .به گزارش شاتا ،عباس تابش با اشاره به رشد
کسبوکارهایاینترنتیباتوجهبهگسترشفناوریهای
نوین ،افزود :ویروس کرونا در زندگی روزمره مردم تاثیر
نهادهوعالوهبرآنبرفعالیتهایتجارینیزتاثیرگذاشته
و تجارت سنتی را محدود و توجه به کسبوکارهای نوین
راافزایشوجانتازهاینیزبهاینگونهفعالیتهابخشیده
اس��ت .این مقام مس��ئول در وزارت صمت با بیان اینکه
تعداد تراکنش های اینترنتی نشان دهنده افزایش عرضه
وتقاضادرزمینهتجارتالکترونیکدرکشوراست،افزود:

کشور ما نیز از تاثیرپذیری کرونا بر اقتصاد خود مستثنی
نبودهوباعثشدهکهشاهدبرپاییفروشگاههایاینترنتی
باشیم که حتی کاالهای خرد و غیر ضروری افراد را برای
ف��روش عرض��ه میکنند .معاون وزیر صمت با بیان این
مطلب افزود :متاسفانه در کنار تجارت الکترونیک شاهد
حضور عده ای سودجو و متقلب هستیم که تالش دارند
از سهل انگاری شهروندان و کاربران سوءاستفاده نمایند.
سوءاستفاده های مالی خرد و کالنی که باعث نارضایتی
افراد از خریدهای اینترنتی می ش��وند .تابش ،با اش��اره به
روند رو به رشد تخلفات و جرائم در حوزه فروشگاه های
اینترنتی خاطر نشان کرد :آمار باالی وقوع چنین تخلفات
ش��املکالهبرداری،کمفروش��ی،گرانفروشی،تقلبو
دیگر تخلفات صنفی و گسترش شکایات واصله در این
زمینه توس��ط خریداران باعث ش��د سازمان حمایت این
موضوع را در صدر اقدامات پیش��گیرانه خود قرار داده و
نسبت به راه اندازی واحدی جهت دریافت و رسیدگی به
این ش��کایات اقدام کند .رئیس سازمان حمایت مصرف
کنندگانوتولیدکنندگانهمچنینخاطرنشانکرد:لزوم
افزایش اعتماد و اقبال مصرف کنندگان به خرید اینترنتی
و ارتقای پاسخگویی و اثربخشی چرخه ثبت و رسیدگی
به شکایات احتمالی از کسب و کارهای اینترنتی از اهداف
اصلی راه اندازی این سامانه بوده است.

داد :در همین راس��تا ،عالوه بر مکاتبات با نهادهای باالدس��تی
از جمله وزارت صنعت ،مکاتباتی با  ۳۳شرکت سیمانی پذیرفته
ش��ده در بورس و فرابورس انجام ش��ده که پیگیری بعدی هم
ادام��ه دارد .وی اف��زود :درخصوص عرضه س��یمان به صورت
خرد نیز بورس کاال در برنامه خود دارد که با راه اندازی گواهی
س��پرده کاالیی س��یمان در ماههای آتی در جهت تقویت خرده
فروشی سیمان برآید.
صنعت س��یمان؛ یکی از بزرگترین صنایع تولیدی کش��ور است
که با وجود آس��یب های قیمت گذاری دس��توری ،هیچ تناسب
قیمتی میان سیمان و سایر مصالح ساختمانی ایجاد نشده است.
فعاالن صنعت سیمان معتقدند قیمت مصوب شده برای سیمان
بس��یار پایین اس��ت و با توجه به افزایش هزینه و جلوگیری از
ورشکس��تگی باید واقعی ش��ود .عبدالرضا شیخان دبیر انجمن
صنفی کارفرمایان صنعت س��یمان پیش از این قیمت گذاری
دستوری را در شرایطی که تولید کاالیی بیشتر از محصول آن
باش��د ،بیمعن��ا توصیف کرده ب��ود و گفته بود که ظرفیت تولید

ساالنه سیمان  ۸۸میلیون تن است ،درحالیکه نیاز کشور همراه
با صادرات در بهترین حالت  7۰میلیون تن اس��ت .بنابراین در
عمل  ۱۸میلیون تن مازاد تولید وجود دارد ،ضمن اینکه صنعت
س��یمان توان تولید  ۱۰۰میلیون تن را با توجه به افزودنیهای
مجاز و استاندارد بین المللی دارد.
صنعت تولید س��یمان از  ۸۸س��ال قبل وارد ش��د و کشور تا سال
 ۱۳۸۰همواره با کمبود س��یمان مواجه بود .به همین علت به
ش��کل س��نتی قیمت آن کنترل شده است ،درحالی که با وجود
مازاد تولید ،سیاست قیمت گذاری دستوری می تواند لغو شود.
بسیاری از فعاالن صنعت سیمان پیش از این اعالم کرده بودند
که پیش��نهاد آنها به وزارت صمت تعیین الگوی ش��ناور قیمت
گذاری است به طوریکه وابسته به پایه صادرات و با نرخ دالری
باشد .طبق استاندارد جهانی باید قیمت سیمان نسبت به فوالد
یک به هفت باشد ،درحالی که در داخل نسبت قیمت سیمان به
فوالد یک به  5۰است یعنی فوالد قیمت  5۰برابری در قیاس
با سیمان دارد و این بسیار غیرعادالنه است.
ش��یخان ،دبی��ر انجم��ن صنف��ی کارفرمایان صنعت س��یمان
آزادس��ازی قیمت ها را باعث عرضه بیش��تر دانست و افزود :لغو
قیمت گذاری دس��توری باعث می ش��ود تولیدکننده با قیمت
مطلوب تری س��یمان بفروش��د و مصرف کننده هم با قیمت
مناس��ب ت��ری خری��د کند ،ن��ه اینکه در ب��ازار آزاد با نرخ های
نامتعارف سیمان خریداری کند .با این روش بخشی از واسطه
های غیرضروری حذف می شوند .به این ترتیب با وجود قیمت
های دستوری ،تولیدکننده با همان قیمت مصوب سیمان می
فروشد ،ولی مصرف کننده با قیمت باال می خرد و فقط در این
میان دالالن س��ود زیادی را کس��ب می کنند .در س��ال ۱۴۰۰
نمی توان با روش های سنتی فعالیت کرد و در همین راستا نیز
وزارتخانه و وزیر صمت درباره آزادس��ازی قیمت س��یمان نگاه
مثبتی مطرح کرده است .از طرف دیگر با توجه به هزینه های
سرس��ام آور از جمل��ه هزینه ه��ای حمل و نقل و خرید قطعات
یدکی ،قیمت تمام شده سیمان باالتر رفته و فقط با این افزایش
مصوب امکان تأمین هزینه های روزمره وجود دارد .با لغو قیمت
گذاری س��یمان ابقای این صنعت امکان پذیر می ش��ود .کشور
نیازمند تولید س��یمان اس��ت و در صورت واردات ،با قیمت های
چند برابری به کشور وارد خواهد شد.

كرونا باعث كاهش سطح تجارت ايران و هند
نایب رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند اظهار
داش��ت :به علت تش��دید تحریم در یک سال گذشته،
هن��د دیگ��ر از م��ا نفت نخرید و پول ایران که در مقابل
آن کاال وارد میکردیم به اتمام رس��ید .پرهام رضایی
در گفتگو با ایلنا در مورد اعالم وزارت دارایی هند مبنی
بر کاهش  5۸درصدی صادرات این کش��ور به ایران
طی س��ه ماه گذش��ته اظهار کرد :این موضوع دو علت
اساس��ی داش��ته است .یکی از علتهای؛ رشد کرونای
هندی و تاثیرگذاری بر اقتصاد این کش��ور اس��ت .وی
افزود :موضوع تاثیرگذار دیگر تراکنشهای مالی بین
ایران و هند اس��ت .ما در این کش��ور روپیه نداریم و به
همین علت سطح تجاری دو کشور کاهش پیدا کرده
اس��ت .ما پول بلوکه ش��ده در این کشور نداشتیم بلکه
به خاطر فروش نفت به هند ،در بانکهای این کشور
روپیه داشتیم ،از آنجا که دیگر فروش رسمی نفت به
هند از طرف ایران وجود ندارد دیگر پولی در آنجا پولی
ه��م نداریم .این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
در ادامه اضافه کرد :کاهش صادرات هند به ایران در
م��ورد کلی��ت کاالها اس��ت و بحث یک کاالی خاص
مطرح نیس��ت .اقالمی مانند مواد اولیه ،ماش��ینآالت،
محصوالت نساجی و ...از هند وارد میشد که در مورد
همه آنها کاهش دیده میشود .وی همچنین یادآور شد:

به علت تشدید تحریم در یک سال گذشته ،هند دیگر
از ما نفت نخرید و پول ایران که در مقابل آن کاال وارد
میکردیم به اتمام رس��ید .نایب رییس اتاق مش��ترک
بازرگان��ی ای��ران و هند در پاس��خ به س��والی در مورد
تبادالت بانکی دو کشور گفت :در هند دو یوکوبانک و
 idbi bankبا ایران کار میکنند .ما میتوانیم از طریق
این دو بانک نیازهای خود را تامین کنیم اما به ش��رط
اینکه منابع مالی داشته باشیم ،اگر منابع مالی نداشته
باش��یم بانک کاری نمیتواند کند .رضایی در پایان در
مورد مذاکرات وین خاطرنشان کرد :اگر مذاکرات وین
به نتیجه برس��د حتما در بلندمدت تاثیر خود را خواهد
گذاشت اما فعال تاثیری نگذاشته است .اما در بلندمدت
تحریمها باید برداش��ته ش��ود تا شرکتهای کوچک و
متوسط بتوانند با هم کار کنند.

عقب ماندگیهای بخش معدن باید جبران شود
مدیرعامل اس��بق س��ازمان توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع
معدنی ایران (ایمیدرو) با اش��اره به مغفول ماندن حوزه معدن
و اینک��ه دارای عقبماندگ��ی تکنول��وژی در تمام��ی بخشها
بخص��وص مع��دن نیز هس��تیم گفت :چنانچه در اکتش��اف به
خوب��ی عم��ل کنیم و عق��ب ماندگیها را جبران کنیم ،قطعا در
میان  ۱۰کشور برتر دنیا در این زمینه خواهیم بود.
به گزارش ایسنا ،مهدی کرباسیان ضمن تاکید بر اینکه معدن
در ایران از جمله عنایتهای خداوندی است و ما در حوزه نفت،
گاز و معدن جزو معدود کشورهای ثروتمند دنیا هستیم ،تصریح
کرد :معدن در اقتصاد کشور نقش اساسی دارد اما به دلیل سایه
افکنی نفت بر اقتصاد ،حوزه معدن مغفول مانده است.
وی اف��زود :تع��داد معدودی از معادن ما وارد اکتش��افات عمیق
شدهاند؛ لذا بایستی کار وسیعتری در این حوزه انجام شود .در
س��ال  ۱۳9۳که کار اکتش��اف به صورت جدی در ایمیدرو کلید
خورد ،بسیاری از مدیران به ویژه مدیران سازمان زمین شناسی
مخالف ورود ایمیدرو به این حوزه بودند که این مخالفت اشتباهی

تاریخ��ی بود؛ چراکه طی  ۱۰۰س��ال
اخی��ر ،بخش خصوصی در اکتش��اف
نقش موثری نداشته است.
کرباس��یان اف��زود :ای��ران جزو پنج
کش��ور برت��ر دنی��ا در بخ��ش معدن
اس��ت و ج��دا از مع��دن و ذخای��ر آن،
دارای نفت و گاز نیز هس��ت .چنانچه
س��ازمان زمینشناس��ی و ایمیدرو به
هم نزدیکتر ش��ده و تعامل بیشتری
داش��ته باش��ند ،عقب ماندگی اکتش��اف از بین خواهند رفت.
رئیس اس��بق س��ازمان ایمیدرو تاکید کرد :بخش عناصر نادر
خاکی نیز دارای اهمیت بسیار است و این بخش هم در کشور
مغف��ول مان��ده و الزم اس��ت که در این بخش س��رمایهگذاری
ص��ورت گی��رد؛ البت��ه مرکز تحقیق��ات فرآوری م��واد معدنی
در این زمینه فعالیت دارد .وی با بیان اینکه معدن جایگاه ویژهای
در آینده اقتصاد کش��ور دارد ،گفت :اگر بتوانیم س��ایه سیاست را

از اقتص��اد بر داریم ،با تعامل جهانی و
رفع تحریمها میتوان رش��د خوبی در
حوزه اقتصاد برای کشور ایجاد کرد .در
حال حاضر رقم رش��د اقتصادی کشور
در شان مردم و کشور نیست.
ایران توانایی جهش داشته و میتواند
رش��د اقتص��ادی قابل قبولی داش��ته
باشد.
همچنین بهرام شکوری ،نایب رئیس
کمیس��یون مع��ادن اتاق بازرگان��ی ایران نیز با بیان اینکه آینده
مع��دنکاری در ای��ران در اس��تفاده از فناوریهای نوین برای
جلوگیری از هرگونه آس��یب و ایجاد مزیتهای رقابتی اس��ت،
اظهار کرد :اس��تفاده از فناوریهای جدید مواد معدنی میتواند
م��ا را از درآمده��ای نفت��ی بینیاز کند و به ش��عار معدن به جای
نفت برس��یم .با اس��تفاده از اس��تفاده از فناوری میتوانیم میزان
ضایعات را به صفر برسانیم.

وی افزود :مس از مواد معدنی ارزش��مندی اس��ت که س��بب
اش��تغالزایی ،تولید و درآمدزایی باالیی برای کش��ور میشود.
حداقل  ۱۶۰ماده معدنی حاوی مس در طبیعت شناسایی شده
است و این عنصر دارای قدمتی دیرینه بوده و تمام محصوالت
آن هم قابل بازیافت است .در حال حاضر پنج میلیارد تن ذخایر
جهانی مس است ،اما ذخایر مس محتوی  ۸7۰میلیون تن است
و کل مصرف جهانی س��االنه  ۲۸میلیون تن اس��ت .بیش��ترین
س��هم اس��تخراج فلز مس محتوی در اختیار کش��ور ش��یلی با
 ۲7.7درصد است.
ما نیز باید میزان اس��تخراج خود را افزایش دهیم ۴5 .درصد
ای��ن فل��ز در ش��بکه ری��ل ۲۰ ،درص��د در ساختوس��از۱۲.5 ،
درص��د در حملونق��ل و  ۱۲.5درصد در لوازمخانگی و مصرفی
استفاده میشود که البته میزان آن در حملونقل با روند حذف
س��وختهای فس��یلی بیش��تر خواهد ش��د .ضمن اینکه مس
مورد اس��تفاده در خودروهای الکتریک چهار برابر خودروهای
بنزینی است.

اجرای سیستم مدیریت خرده فروشی بیمه تجارت نو
سرپرست معاونت توسعه بازار و شبکه فروش شرکت بیمه تجارتنو ،خبر از راه
اندازی سیستم مدیریت خرده فروشی شرکت متبوع خود بنام “بنو شاپ” داد و
اظهار کرد :افزایش ضریب نفوذ بیمه ،توسعه کانال توزیع و ارائه خدمات مطلوب
متناسب با نیازهای مشتریان از جمله اهداف بنوشاپ است.
ابراهیم غالمی ،بیان کرد :شرایط فعلی ورود ریسکهای نوظهور از جمله شیوع
ویروس کرونا با تغییرات مختلفی همچون تغییرات اقتصادی و اجتماعی و …
همراه بوده است که این موضوع سبک زندگی افراد را دستخوش تغییراتی مانند،
تغییر در الگوی خرید و ترجیحات استفاده از خدمات اینترنتی و آسان کرده است.
وی ،با تاکید براینکه “شرکتهای بیمهای از تغییرات موجود در الگو و سبک زندگی مستثنی نیستند و باید خود
را با ش��رایط موجود همگام کنند ،”.عنوان کرد :درهمین راس��تا ش��رکت بیمه تجارتنو پیرو منویات مقام معظم
رهبری و تاکید بر س��ال تولید ،مانع زدایی ها و پش��تیبانی ها ،اقدام به راه اندازی سیس��تم مدیریت خرده فروش��ی
بنام “بنو ش��اپ” کرده اس��ت .غالمی افزود :افزایش ضریب نفوذ بیمه ،توس��عه کانال توزیع و بازاریابی محلی و به
تبع آن دسترس��ی آس��ان بیمه گذاران و ارائه خدمات مطلوب متناس��ب با نیازهای مش��تریان و ترجیحات آنها از
جمله اهداف بنوشاپ است.

بیمه کوثر در رتبه نخست روابط عمومی صنعت بیمه
معاونت ارتباطات ،امور مش��تریان و بازاریابی بیمه کوثر به انتخاب بیمه مرکزی
و با کس��ب  ۶عنوان برتر ،رتبه نخس��ت جش��نواره روابطعمومی های صنعت بیمه
را کسب کرد .به همت بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران هشتمین جشنواره
«روابطعمومیهای صنعت بیمه» ،همزمان با  ۲7اردیبهش��ت ،روز ارتباطات و
روابطعمومی برگزار ش��د .معاون ارتباطات ،امور مش��تریان و بازاریابی بیمه کوثر
با اش��اره به اینکه در س��ال گذش��ته به علت همهگیری کرونا این همایش برگزار
نش��د ،گفت :برای همایش امس��ال  9محور «انتش��ارات»« ،ارتباط با رسانهها»،
«امور تبلیغاتی»« ،روابط عمومی الکترونیک»« ،مطالعات (پژوهشهای اجتماعی)»« ،ارتباطات (درونسازمانی
و برونس��ازمانی)»« ،مدیریت و برنامهریزی»« ،س��المت و بیمه» و «خالقیت و نوآوری» از طرف بیمه مرکزی
اعالم شد تا روابطعمومیهای صنعت با ارایه فعالیتها ،عملکرد و محصوالت خود به رقابت بپردازند.
احمدرضا عصاری کس��ب جوایز متعدد از س��وی بیمه کوثر در جش��نوارههای گذش��ته را نشان از عملکرد بیمه کوثر
در راستای برنامهها و اهداف بیمه مرکزی به منظور توسعه فرهنگ بیمه دانست و افزود :هیاتداوران رتبههای
اول تا سوم را در هر محور معرفی کردند و مطابق انتظار ،بیمه کوثر با کسب دو عنوان اولی ،یک عنوان دومی و
سه عنوان سومی با موفقیت به کار خود در این جشنواره پایان داد.

طی امضای تفاهمنامه با بنیاد برکت صورت گرفت؛

نقشآفرینی بانک صادرات ایران در ایجاد ٢٧٠هزار شغل

گـروه بانـك و بيمه :قائممقام مديرعامل بانك صادرات ايران
گفت :بانك صادرات ايران برای حمايت از خدمات و طرحهای
بنياد بركت آمادگی كامل دارد و به همين منظور تفاهمنامه 6
هزارميلياردريالیبااينبنيادبرایكمكوپشتيبانیازتوسعه
اشـتغالزايی در كشـور امضا كرده و اميدواريم كه خدمتگزار
مردم شريف ايران اسالمی باشيم.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابطعمومی بانک صادرات
ایران ،رضا صدیق در آیین امضای تفاهمنامه  ۱۰بانک بزرگ
کش��ور ب��ا بنی��اد برکت با عنوان «فص��ل همدلی و برکت» که
ب��ا حض��ور محمد مخبر ،رئیس س��تاد اجرای��ی فرمان حضرت
امامخمینی(ره) ،مدیران عامل و اعضای هیئتمدیره بانکها و
موسسات مالی برگزار شد ،اظهار کرد :ایجاد  ۲۲۰هزار شغل به
آسانی امکانپذیر نیست بلکه افراد زیادی با تالش شبانهروزی
موفق به انجام این کار ش��دهاند و از این رو حرکت انجام ش��ده
توسط بنیاد برکت حرکتی بسیار شایسته است.
وی افزود :بانکها همواره در خدمت تولید و اشتغال در کشور
بودهاند و با نگاهی به طرحهای بزرگی که در کشور راهاندازی
ش��ده میتوان دریافت که خدمات بزرگی توس��ط بانکها به بار
نشسته است .آثار خدمات و حمایت در اجرای طرحهای بزرگ در
صنایع پتروش��یمی ،سیمانی ،بزرگراهها ،هتلها ،بیمارستانها،
خودروس��ازها و سایر زیرس��اختهای مختلف اقتصادی وجود
دارد که با اس��تفاده از تس��هیالت و حمایت بانکها ایجاد ش��ده
است.
قائممقام مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت :عالوه بر این،
خدمات و حمایت بانکها در بخش اشتغالزایی کوچک و خرد
نیز همچنان ادامه دارد .به نحوی که در سال گذشته رقمی در
حدود  ۸۰۰هزار میلیارد ریال تس��هیالت به واحدهای تولیدی
در بخشه��ای مختل��ف صنعت ،معدن ،تجارت ،مس��کن و ...

پرداخ��ت ش��ده ک��ه  ۳۰۰ه��زار میلیارد ری��ال آن در حمایت از
بنگاههای کوچک و متوسط پرداخت شده و حرکت بزرگی برای
توجه به مش��اغل کوچک که اش��تغال مستقیم ایجاد میکنند،
به حساب میآید.
صدیق پرداخت تس��هیالت حمایتی به بخشهای آسیبدیده
از کرونا در س��ال گذش��ته را نیز مورد توجه قرار داد و افزود :در
س��ال گذش��ته بیش از  57هزار کسب و کار آسیبدیده از کرونا

پیازهای دپوشده در حال گندیدن است

از بان��ک ص��ادرات ایران تس��هیالت حمایتی دریافت کردند تا
بتوانند به راحتی به فعالیت خود ادامه دهند.
در این مراسم محمد مخبر ،رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت
امام خمینی (ره) با ابراز خرسندی از مشارکت بیشتر بانکهای
ب��زرگ کش��ور از جمل��ه بانک ص��ادرات ای��ران در طرحهای
اش��تغالزایی بنی��اد برکت ،اظهار امی��دواری کرد که  ۲7۰هزار
ش��غل در نظر گرفته ش��ده برای س��ال جاری تا  ۴۰۰هزار شغل

دسترنج کشاورزان قربانی بی تدبیری مسووالن
ه��زاران ت��ن پی��از که در قالب ط��رح خرید تضمینی از
کش��اورزان خری��داری ش��ده ای��ن روزه��ا در گرمای
بیابان های جنوب کرمان در حال خراب شدن است.
کش��ت گسترده پیاز ،عدم برنامه ریزی مسئوالن برای
ص��ادرات و بازاریابی ،باال ب��ودن تعرفههای صادراتی،
ب��اال ب��ودن هزینه حمل و نق��ل و دالل بازی و ترغیب
کش��اورزان به کش��ت از س��وی برخی از مسئوالن طی
سال  99و  ۱۴۰۰کشاورزان جنوب کرمان را با مشکالت
متعددی مواجه کرده است.
اف��ت ب��ی س��ابقه ن��رخ پیاز ت��ا  ۲۰۰تومان ب��رای هر
کیل��و ،دول��ت را مجب��ور کرد ب��رای خری��د تضمینی
ورود کن��د و در حال��ی ک��ه قیم��ت تمام ش��ده برای هر
کیل��و پی��از  ۲,5۰۰توم��ان تخمین زده میش��د دولت
ام��ا ب��ا ن��رخ  59۶توم��ان هر کیلو پیاز را از کش��اورزان
خریداری کرد تا میزان خس��ارتها کمتر ش��ود.جدا از
اینکه کش��اورزان با این نرخ نیز ضرر کردند و بس��یاری
محصول را برداش��ت نکرده و زمینها را ش��خم زدند اما
در نهایت برخی نیز برای جبران بخش��ی از خس��ارتها
محصول را به س��ازمان تعاون روس��تایی با نرخ مصوب
فروختند اما...
گویا مسئوالن پس از خرید تضمینی طرحی برای تزریق
پیازه��ا ب��ه بازار ن��دارد ،در حالی که هر کیلو پیاز 5,۰۰۰
توم��ان در ش��هر کرمان به مص��رف کنندگان فروخته
میشود اما ارادهای برای تزریق پیازهای خرید تضمینی
ب��ه ب��ازار وج��ود ندارد و گاه ًا پیازه��ای یخ زده ماههای
قبل که در س��ردخانهها مانده اس��ت توس��ط دالالن به
بازار عرضه میشود.رادهای برای تزریق پیازهای خرید
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بانك و بيمه

اخباركوتاه
رونمایی از توکن بیتا ( )NFTققنوس و
طرحگنجمان در حوزه میراث مستند

کتابخانه ملی ایران با مش��ارکت ش��رکت ققنوس ،نخس��تین
شناس��نامه دیجیتال بر بس��تر توکن بیتا ( )NFTبرای میراث
مستند را صادر کرد و بنا شد بانک ملی ایران نیز این سند را به
عنوان یک ارزش قابل تبادل و پذیرش به عنوان وثیقه بانکی
به منظور دریافت تسهیالت قرار بدهد در این مراسم از اولین
پلتفرم مش��ارکت ایرانیان برای حمایت از میراث مس��تند تحت
عنوان گنجمان رونمایی شد.
همکاری مش��ترک کتابخانه ملی ایران با ش��رکت یکتا ققنوس
پارس ،اولین و بزرگترین شرکت فعال در زمینه فناوری دفترکل
توزیعشده در ایران ،در مراسمی با حضور اشرف بروجردی ،رییس
س��ازمان اس��ناد و کتابخانه ملی ایران و س��ید ولی اهلل فاطمی
اردکانی ،مدیرعامل شرکت ققنوس به صورت رسمی بهمنظور
ایجاد تحولی در حمایت از میراث مستند آغاز شد .در این رویداد
از طرح گنجمان ،پلتفرم حمایت از میراث مستند و بستر صدور
شناسنامه دیجیتال با توکن بیتا ( )NFTبر بستر شبکه ققنوس
برای آثار هنری و در فاز اول برای میراث مستند و نسخ خطی با
یک جلد نفیس از حافظ و خیام ،رونمایی شد.
میراث مستند شامل نسخ خطی ،هر یک پارهای از هویت ملی و
زبانی پارسیزبانان هستند و از معدود آثار بجا مانده از سالهای
دور به ش��مار میروند که در بردارنده تاریخ ،فرهنگ و گذش��ته
ایرانیان اس��ت .متاس��فانه تعدادی از نسخ خطی باقیمانده ،به
خارج از کشور رفته و فروخته شدهاند .تعداد دیگری هم توسط
مردم و در خانهها و در شرایط نامطلوب نگهداری میشود.
س��ازماناس��نادوکتابخانهملیبامش��ارکتشرکتققنوس،در
پروژهای بهنام «گنجمان» به دنبال جذب مشارکتهای مردمی
از طریق اجرای برنامهی جمعس��پاری تأمین مالی برای میراث
مس��تند اس��ت تا اقدام به خریداری این گنجینه ارزشمندی است
کند تا با اهدای نسخ خریداری شده به سازمان اسناد و کتابخانهی
ملی ایران ،در گام نخس��ت از آنها حفاظت ش��ود و در گام دوم در
اختیار پژوهش��گران برای مطالع و پژوهش قرار گیرد؛ این طرح
بهدلیل قابلیت مشارکت شفاف عموم ایرانیان برای اهدای کمک،
فرآیند ارزیابی دقیق اصالت و ویژگیهای میراث مستند در کمیته
ارزیابی کتابخانه ملی ایران و فناوری بهروز شبکه ققنوس ،تحولی
درحمایت از میراث مستند است .صدور شناسنامه دیجیتال میراث
مستندبراینخستینباردرایرانهمکاریمشترکدیگرکتابخانه
ملی ایران با ققنوس است که با استفاده از توکن بیتا ( )NFTبر
بسترشبکهققنوس،اولینوبزرگترینزیرساختفناوریدفترکل
توزیعشده در ایران ،انجام میشود.

تخریب ساختار فرسایش خاک و کاهش مواد آلی زمین جدی است

خسارت آتشزدن پسماند مزارع به محیط زیست

بستر قانونی ندارد به همین دلیل بود که فرماندار رودبار
در این زمینه عکس العمل نش��ان داد و گفت :هر گونه
بارگیری و انتقال محصول به اس��تانهای دیگر باید با
مجوز س��ازمان تعاون روس��تایی انجام شود و بارگیری
خودسرانه این محصوالت جرم است.
دپ��وی این پیازها موجب ش��ده م��ردم مناطق اطراف
ب��ه دلی��ل ب��وی بد پیازهای در حال تخریب با مش��کل
جدی مواجه ش��وند در همین زمینه ابراهیم میرقاسمی
یک��ی از اهال��ی منوجان گفت :متأس��فانه در روس��تای
«سرراس» بوی بسیار نامطلوب پیاز دپو شده روستا را
فرا گرفته و مردم برای زندگی عادی با مش��کل مواجه
ش��دهاند.وی اف��زود :این پیازها چ��ون فروش نمیرود
و روی هم تلنبار ش��ده در حال فاس��د ش��دن هس��تند و
محل جمع ش��دن حش��رات موزی و آلوده شدن محیط
شدهاند.
مدیرتعاون روستایی جنوب کرمان در خصوص وضعیت
این پیازها گفت :برای حمایت از کشاورزان و جلوگیری
از اف��ت قیم��ت محصول طرح خری��د تضمینی پیاز در
جنوب کرمان اجرا شد.
فاطم��ه می��ر س��اردو گفت :هم اکنون ح��دود  ۱۴هزار
ت��ن پی��از روی زمین مانده اس��ت و با وجود ابالغی که
به س��ازمانهای اس��تانهای مختلف ،کارخانه جات و
متقاضیان احتمالی ش��ده اس��ت اما متقاضی برای خرید
وج��ود ندارد.وی تصریح کرد :در س��ایت ش��ماره یک
حدود  ۳هزار تن امحا ش��ده اس��ت و در تالش هس��تیم
ب��رای ق��رار دادن محصول در چرخه مصرف بازار یابی
را گسترش دهیم.

سفیر جمهوری اسلوونی در ایران گفت :مشکل کاهش جمعیت زنبورهای عسل برای
کل جهان از جمله ایران قابل توجه اس��ت و در س��الهای اخیر گرده افش��انها به طور
فزاینده ای در معرض خطر قرار گرفته اند .کریستینا رادی به مناسب روز جهانی زنبور
عس��ل در گفتگو با مهر با اش��اره به اهمیت روز جهانی زنبور عس��ل گفت :در س��الهای
گذشته ،زنبورهای عسل به ویژه در مناطقی که دارای کشاورزی زیاد هستند ،به طور
فزاینده ای در معرض خطر قرار گرفته اند .اوضاع با بیماریهای جدید زنبورهای عسل
و آفات بدتر میش��ود ،که اثرات آنها با کاهش مقاومت کلنی های زنبور عس��ل تش��دید
میگردد .س��فیر جمهوری اس��لوونی در ایران درباره اینکه با توجه به تغییرات اقلیمی،
آلودگی هوا و س��ایر مواردی که موجب مرگ و میر و از بین رفتن جمعیت زنبورهای

عس��ل ش��ده اس��ت ،چگونه میتوان از این صنعت محافظت کرد افزود :مشکل کاهش
جمعیت زنبورهای عسل برای کل جهان از جمله ایران قابل توجه است .در سالهای
اخی��ر گ��رده افش��انها به ط��ور فزاینده ای در معرض خطر قرار گرفت��ه اند ،که عمدت ًا
ناشی از تغییر در کاربری زمین و ساختار مناظر طبیعی ،اقدامات شدید کشاورزی ،تک
فرهنگها ،ظهور آفات و بیماریهای جدید ،اس��تفاده از س��موم دفع آفات و تغییرات
آب و هوا اس��ت .رادی گفت :تعداد خانوادههای زنبورهای عس��ل در اس��لوونی در حال
افزایش است ،در حالی که اغلب در سراسر جهان در حال کاهش است ،حتی با تغییراتی
که در کش��ورمان رخ داده ،چه سیاس��ی و چه اقتصادی و چه فرهنگی ،ما بیش��تر س��نت
خانوادگی زنبورداری را حفظ کرده ایم.

مکاتبات قضائی
به موجب درخواست خواهان ها ۱پری رخ ۲پیمان ۳ماه رخ ۴گل رخ 5مینو فرزندان
غالمرضا شهرت جملگی کریمی کلشتری با وکالت آقای محسن جعفری به طرفیت
خواندگان ۱علی ۲کریم ۳میترا ش��هرت جملگی کریمی و کریمی کلش��تری فرزندان
غالمرضا ۴محمدحس��ین 5محمدعلی ۶مهرنوش 7فرنوش ش��هرت جملگی خبیری
فرزندان حس��ین و محمدحس��ین به خواس��ته تحریر ترکه و مهروموم ترکه از اموال
مرحوم غالمرضا کریمی کلشتری فرزند علی جان اجرای قرار تحریر ترکه و مهروموم
ترکه به تاریخ  ۱۴۰۰ . ۴ . ۱۴ساعت  ۱۰صبح می باشد لذا از ورثه یا نماینده قانونی
آنها  ،بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند
دعوت می شود در موعد مذکور در محل این شورا واقع در شهرستان رودبار به آدرس:
رودبار _خ امام خمینی _وسط بازار _مجتمع شورای حل اختالف حاضر شوند عدم
حضور مدعوین مانع اجرای قرار نخواهد بود .م الف 55۱
مس��ول دفتر ش��عبه ش��ورای حل اختالف شعبه دوم ش��ورای حل اختالف شهرستان
رودبار _صادق قاضیانی
-------------------------------------مکاتبات قضائی
به موجب درخواست خواهان ها ۱بهمن ۲مهین ۳علی ۴مجید جملگی امیدی شهرانی
با وکالت آقای محسن جعفری به طرفیت خواندگان ۱عبدالحسین ۲رحمان ۳عبدالعلی

۴ابوالحسن 5بنفشه ۶نرگس جملگی شهرت عزیزی خرشکی_7گل خانم غالمپور
جیرنده��ی ب��ه خواس��ته تحریر ترکه و مهروموم ترکه متوف��ی مرحوم رحیم عزیزی
خرش��کی اجرای قرار تحریر ترکه و مهروموم ترکه به تاریخ  ۱۴۰۰ . ۴ . ۱۴س��اعت
 9صبح می باشد لذا از ورثه یا نماینده قانونی آنها  ،بستانکاران و مدیونین به متوفی
و کس��ان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند دعوت می ش��ود در موعد مذکور در
محل این ش��ورا واقع در شهرس��تان رودبار به آدرس :رودبار _خ امام خمینی _وس��ط
بازار _مجتمع ش��ورای حل اختالف حاضر ش��وند عدم حضور مدعوین مانع اجرای
قرار نخواهد بود .م الف 55۰
مس��ول دفتر ش��عبه ش��ورای حل اختالف شعبه دوم ش��ورای حل اختالف شهرستان
رودبار _صادق قاضیانی
----------------------------آگهی فقدان سند مالکیت
س��ند مالکیت مقدار شش��دانگ پالک  ۱۲5فرعی از ۱۴فرعی از  -۱7۳۰اصلی واقع
در بخش یک س��قز که ذیل ثبت  ۲۶۰۳۴صفحه  ۳۴دفتر جلد  -۱75داخلی به نام
جعفر زنگی گولی صادر و تس��لیم گردیده اس��ت س��پس مالک فوق با تقدیم دوبرگ
استش��هادیه فقدان س��ند مالکیت که به تایید و گواهی دفتر اس��ناد رس��می شماره 97
سقز رسیده مدعی است که سند مالکیت فوق الذکر به شماره مسلسل  ۴7۶۶7۶دراثر
اس��باب کش��ی به ارومیه مفقود و با جس��تجوی کامل پیدا نش��ده لذا با اس��تناد به ماده

 ۱۲۰اص��الح م��وادی از آیی��ن نامه قانون ثبت مصوب  ۸۰/۱۱/۸مراتب در یک نوبت
آگهی می ش��ود تا چنانچه ش��خصی یا اش��خاصی نسبت به پالک مرقوم مدعی انجام
معامله و یا وجود اصل س��ند مالکیت و یا س��ند معامله نزد خود یاش��ند از تاریخ انتش��ار
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا همراه با اصل س��ند مالکیت یا س��ند
معامله به این اداره تس��لیم نمایند بدیهی اس��ت چنانچه ظرف مهلت ده روز اعتراض
واصل نگردد و یا درصورت اعتراض اصل س��ند مالکیت ارائه نش��ود اداره ثبت المثنی
س��ند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تس��لیم خواهد کرد و در صورت
ارائه س��ند مالکیت یا س��ند معامله صورت مجلس مبتنی بر وجود آن نزد معترض در
دو نس��خه تنظیم و یک نس��خه آن به متقاضی المثنی تس��لیم و اصل س��ند مالکیت به
ارائه دهنده مسترد خواهد شد
کامران تاب – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سقز
 -۱۸م الف تاریخ انتشار ۱۴۰۰/۲/۳۰ :
----------------------------مفقودی
برگ سبزوس��ند کمپانی خودروپیکان وانت ۱۶۰۰iرنگ س��فید روغنی مدل ۱۳۸۶به
ش��ماره موتور ۱۱۲۸5۰۶۲75۰شماره شاسی ۳۰5۱۰۲۱۰به شماره پالک۸۴5ج9۶
ای��ران ۱۴ب��ه ن��ام عبدالرحمن جمش��ید صف��ا مفقود گردیده واز درجه اعتبار س��اقط
میباشد.

تضمین��ی ب��ه بازار وجود ن��دارد و گاه ًا پیازهای یخ زده
ماههای قبل که در سردخانهها مانده است توسط دالالن
به بازار عرضه میشود
هیچ تدبیری هم برای کاهش نرخ تعرفه صادرات پیاز
انجام نش��ده اس��ت و کار به جایی رسیده که روستاییان
اط��راف مح��ل دپوی ای��ن محصول از بوی بد گندیدن
پیازها صدایشان بلند شده است.
چن��د روز قب��ل یک��ی از فعاالن اجتماع��ی با حضور در
منوجان و در کنار یکی از محلهای دپوی پیاز از رانندگان
کامیونها دعوت کرد با حضور در این منطقه به صورت
مجان��ی محص��ول را بارگیری و در یکی از ش��هرهای
کش��ور به فروش برس��انند اما این مس��اله نیز با توجه به
خریداری شدن پیازهای توسط سازمان تعاون روستایی

مفقودی  -برگ س��بز خودرو س��واری تویوتا سیس��تم پرادو  ۲7۰۰ccمدل۲۰۱۲
رنگ س��فید صدفی متالیک به ش��ماره موتور  ۲TR۱۱۳۶۲97و ش��ماره شاس��ی
JTECX۳FJ7C5۰۰۲9۴۱و ش��ماره انتظامی ۴5ایران۱۴۱ل ۸۱به نام پونه مهدی
نژاد کدملی ۲99۳۸۸5۴۱۳مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
-----------------------برگ س��بز (شناس��نامه مالکیت خودرو ) و س��ند فروش ( سند کمپانی) خودرو سواری
پژو  GLXI ۴۰5مدل  ۱۳۸9رنگ نقره ای متالیک به شماره موتور ۱۲۴۸۸۳۳9۳۶۴
و ش��ماره شاس��ی  NAAM۱۱CA۸AK995۴۳۲و شماره پالک 7۶۳ص-۸5ایران
 ۲۴مفقود شده است و از اعتبار خارج است
مسجد سلیمان
-----------------------------آگهی فقدان مدرک تحصیلی نوبت سوم
م��درک ف��ارغ التحصیلی اینجانب فاطمه فرقانی فرزند محمد به ش��ماره شناس��نامه
 ۲۲۳۸صادره از بهشهر ،در مقطع کاردانی رشته کامپیوتر صادره از آموزشکده فنی و
حرفه ای مائده گرگان مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد .از یابنده تقاضا می
ش��ود اصل مدرک را به آموزش��کده فنی و حرفه ای مائده واقع در گرگان  -ش��هرک
امام ارسال نماید.
-------------------------

كشاورزی

افزایش یابد.
وی گفت :امکانات خدادادی کش��ور چند صد برابر مش��کالت
موجود است .در سال گذشته و با امکانات محدود بنیاد برکت و
تالش پرسنل خود ،موفق شدیم  ۲5درصد اشتغال ایجاد شده
کشور را به خود اختصاص دهیم.
مخبر رئیس س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) با
اش��اره به وجود منابع و امکانات فراوان در کش��ور ،تاکید کرد:
اینها سرمایههای اصلی نیستند بلکه مردم سرمایههای اصلی
هس��تند .مزیت واقعی ما در کش��ور نیروی انسانی است که باید
برای ایجاد اش��تغال بیش��تر س��رمایههای عظیم خدادادی را به
صحن��ه بیاوری��م .هن��ر بنیاد برکت در این بوده که کار را با مردم
و برای مردم آغاز کرده است.
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) با اشاره به
اهمیت مشاغل خرد و کوچک در دنیا ،افزود ۶۰ :درصد اشتغال
پیشرفتهترین کشورها از طریق ایجاد همین مشاغل خرد است
و در برخ��ی مواق��ع تا  ۳۰درصد تولید ناخالص این کش��ورها از
طریق همین مشاغل انجام میشود .نسل جوان کشور در حال
گذر از س��ن اش��تغال اس��ت و ایجاد اش��تغال صرفا یک فعالیت
عادی نیست ،بلکه اساس فعالیت جامعه است.
امض��ای تفاهمنام��ه بان��ک ص��ادرات ایران در آغ��از عملیات
اجرایی ایجاد  ۲7۰هزار ش��غل در س��ال «تولید ،پش��تیبانیها و
مانعزداییها» با بنیاد برکت ،به منظور بهبود وضعیت معیشت
خانواره��ای س��اکن در مناط��ق محروم و کمتر توس��عهیافته و
توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی با اولویت کسب و کارهای
خرد و خانگی مبتنی بر مزیتهای نسبی مناطق انجام شد که
بر اساس آن اعطای وام قرضالحسنه اشتغالزایی به طرحهای
معرفیش��ده توس��ط این بنیاد در چارچوب تفاهمنامه و ضوابط
جاری بانک صورت خواهد گرفت.
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رییس جهاد کشاورزی سرپلذهاب گفت :آتش زدن پسماند کشاورزی باعث تخریب
س��اختار فرس��ایش خاک ،کاهش مواد آلی و میکرو اورگانیس��مها و کاهش بازده چرخه
تولید با تاثیرات منفی بر سایر بخشهای اکوسیستم و به خطر انداختن امنیت غذایی
کش��ور میش��ود و خس��ارات فراوانی را به محیط زیست و مردم تحمیل میکند.اردشیر
نورمحمدی» در گفت و گو با ایرنا افزود :با توجه به کاهش چشمگیر نزوالت جوی و
افزایش احتمال آتش سوزیهای عمدی و غیرعمدی در مزارع و مراتع سرپل ذهاب،
انجام اقدام های پیشگیرانه و توجه به هشدارها ضروری است.
وی اظهار داش��ت :کش��اورزان با یک باور غلط و دیرینه پس از برداش��ت محصول به
خصوص گندم و جو ،کاه و کلش مزارع خود را آتش می زنند که بدون تردید خسارت
های جبران ناپذیری به محیط زیس��ت منطقه وارد میکند.رییس جهاد کش��اورزی
س��رپل ذهاب در ادامه گفت :آتش زدن پس��ماند محصوالت کش��اورزی همچنین به
دلیل اثرات نامطلوب بر کیفیت خاک با از بین بردن مواد مغذی آن و افزایش ضریب
آس��یب پذیری محصول در برابر آفات ،بیماریها ،س��رما و گرما به دلیل کاهش مواد

آلی خاک ،کاهش نفوذپذیری و افزایش فرسایش خاک و در نتیجه باال رفتن مصرف
کودهای ش��یمیایی را در پی دارد.نورمحمدی با اش��اره به ممنوعیت قانونی س��وزاندن
کاه و کلش در مزارع افزود :آموزش چهره به چهره کش��اورزان ،پخش پوس��تر ،نصب
بن��ر ،ب��ا هم��کاری ادارت منابع طبیعی ،محیط زیس��ت ص��ورت گرفته و انتظار می رود
کش��اورزان نکات الزم حتما رعایت کنند و تابع قانون باش��ند.او افزود :در س��ال زراعی
جاری از مجموع  ۴5هزار هکتار اراضی کش��اورزی شهرس��تان ۳۳ ،هزار و  5۰۰هکتار
آن زیر کشت گندم قرار دارد.
دادس��تان دادس��رای عمومی و انقالب س��رپل ذهاب نیز در این ارتباط به ایرنا گفت:
آتش زدن پس مانده های محصوالت کشاورزی مزارع خصوصا گندم و جو برابر ماده
' ۲۰قان��ون ه��وای پ��اک' خالف قان��ون بوده و طبق قانون با متخلفان به عنوان مجرم
برخ��ورد قضای��ی ص��ورت می گیرد«.س��عید زریری» افزود :جهاد کش��اورزی بیش از
گذشته در بحث آموزش و آگاهی بخشی و ترویج جلوگیری از آتش زدن کاه و کلش
به کشاورزان باید تالش کند.

کاهش جمعیت زنبورهای عسل قابل توجه است

صنعت تولید عسل در آستانه نابودی

نسخه الكترونيك روزنامه را هر روز در سايت  www.tejaratonline.irمشاهده كنيد.

صاحب امتياز :موسسه فرهنگی افقرسانه پويا
مديرمسئول:دكتراصغرنعمتي
زير نظر شورای سردبيری
سردبير:کورششرفشاهی
دبير سايت :حسین خدنگ

زيربنايی :حسین خدنگ

تحريريه:
اقتصاد :کورش شرفشاهی
انرژی :امیر مهدی نعمتی
شهرستان :حسن چشمی
صنعت و تجارت :سعید قلیچی

بانك و بيمه :علیرضا مالحتی

سازمان آگهیها:
مدير بازرگانی :مريم کاظمی66435765 -

واحد فنی :مدير فنی :امیر شريف
صفحهآرا :فاطمه عبدالهزاده

شهرستانها :حسن چشمی
فاکس 66435745 :و 66431022

صفحه آخر :آذين نعمتی

تلفكس66431022 :
سامانه پيام كوتاه3000 711 888 :
ليتوگرافي و چاپ:گل آذين66791365-66

تلفن تحريريه66435746-66911172 :
تلفن سازمان آگهيها66435745 :
آدرس :ستارخان ،بین توحید و باقرخان ،کوچه اکبريان آذر ،پالك ،57طبقه سوم شرقي

تجارتآنالين www.tejaratonline.ir :پست الكترونيك تحريريه tejarateditor@gmail.com :پستالكترونيك سازمانآگهيهاtejaratnewspaper@gmail.com :

آيين نامه اخالق حرفهاي «تجارت» را در سايت روزنامه ببينيد.

روزنامهصبحايران
اقتصادي،سياسيواجتماعي
پنجشنبه 30ارديبهشت  8 1400شوال 1442شماره T h u 2 0 M a y. 2 0 2 1 8 p a g e 2151

w w w . t e j a r a t o n l i n e . i r

حوادث
بع��د از خبر ش��وک آور قتل فجی��ع بابک خرمدین
کارگردان جوان سینما به دست پدر و مادرش دیروز
خبری دیگر در همین رابطه روی خروجی رس��انه
ه��ا ق��رار گرفت که جامع��ه را در بهت و حیرت فرو
برد .بر اساس اعتراف های پدر و مادر بابک آن ها
پیش از بابک در سالهای  9۰و  97هم خواهر بابک
و داماد خانواده را هم به همان شیوه به قتل رسانده
و جسدشان را مثله کرده بودند.
دیروز سرپرست دادسرای جنایی تهران گفت :پدر
و مادر بابک خرمدین به قتل داماد و دختر خودشان
هم اعتراف کردند.
قاضی محمد شهریاری گفت :پدر و مادر خرمدین
اعتراف کردند که داماد خانواده خرمدین در س��ال
 ۱۳9۰و دختر خانواده در س��ال  ۱۳97را به همان
روش یعنی تکه تکه کردن جسد و انتقال به سطل
زباله به قتل رساندند.
وی افزود :روانپزشک گفته که قاتلین سالم هستند.
قاتلین در اعتراف گفتند که بچه ها معتاد بودند و مواد
مصرف می کردند البته تحقیقات ادامه دارد.
نکت��ه غم انگیز و ترس��ناک ای��ن پرونده اعتماد به
نفس و خونسردی قاتل است که تاکید می کند بعد
از اعمال این قتل ها عذاب وجدان ندارد.

پسلرزههای قتل بابك خرمدين ادامه دارد:

اعتراف قاتالن پسر به قتل دختر و داماد
ک��ه توانس��تیم اعراب را از
ایران پاک و مقدس بیرون
کنیم.
وی در پاس��خ ب��ه س��وال
قاض��ی ش��هریاری ک��ه
پرسید ش��ما خودتان اهل
نم��از هس��تید؟ گفت :من
از  9س��الگی نماز و روزهام
ت��رک نش��د و تا  ۱۸و  ۱9س��ال پی��ش که جراحی
پروستات انجام دادم.
وی در پاس��خ ب��ه ای��ن س��وال که چرا ب��ا عربها
مش��کل دارید؟ گفت :من با عربها مش��کل دارم.
دوستشان ندارم .قدرت داشته باشم کل عربها را از
بین میبرم.
قاضی شهریاری به پدر بابک خرمدین گفت :خیلی
از بزرگان دین ما عرب هستند.
پدربابکخرمدینگفت :منائمهاطهاررامیپرستم،
دوستشان دارم و پیرو مکتب علی و محمد هستم .به

پ��در خرمدی��ن در جلس��ه
بازپرس��ی صبح دی��روز در
دادسرای جنایی گفت :هیچ
کس به ان��دازه من مطالعه
نکرده است ۱7 .سال شبانه
روزی تنها مش��غولیت من
خواندن کتاب بود و از زمانی
هم ک��ه کرونا آمده ،خانهام
 ۳م��اه در چمخال��ه و بقیه در خانه ،تمام خاطراتم را
پاک نویس کردم و از پنج س��الگی تا االن که ۸۱
سالهام همه را نوشتهام.
وی در پاسخ به این سوال که این همه شخصیتهای
تاریخی چرا به سمت بابک خرمدین رفتید؟ گفت:
بخاطر اینکه ضد عرب بود .به دلیل اینکه عربها
آن موقع در ایران بودند و  ۲7۰سال بر ما حکومت
کردند .نهضت از زمان ابومسلم شروع شد .نهضت
ابومس��لم پنج س��ال بود .نهضت بابک  ۲۲سال بود.
بابک  ۲۲س��ال با اعراب جنگید و این س��بب ش��د

خاطر همین ،حضرت علی میگوید بهترین سرمایه
یک انسان فرزند نیک است منتها فرزندان من ۱7
س��ال زمانی که دانش��گاه رفتند باالسرشان نبودم
و خانم��م ب��ا پنج کالس نمی توانس��ت آن طور که
شایسته است جای من را پر کند.
پدر بابک خرمدین گفت :از هیچ کدام از قتلهایی
که کردم عذاب وجدان ندارم .کابوس��ی به س��راغم
نمیآمد چون احساس گناهی نمیکردم و کسانی
را که ُکشتم فساد اخالقی باالیی داشتند.
مادر بابک خرمدین نیز در دادسرای جنایی در پاسخ
به س��والی درباره اینکه ش��ما بابت هر قتلی که بود
ناراحت نمی شدید؟ گفت :اصال ناراحت نیستم چون
خیلی من زجر کشیدم و از دستشان اذیت شدم .کدام
مادری راضی می شود بچهاش را بکشد.
وی درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سوال همه این
است که چطور یک مادر راضی به قتل شده؟ گفت:
راضی شده دیگر .اصال هم ناراحت نیستم.
مادر بابک خرمدین در پاسخ به سوالی مبنی براینکه
اگر برگردید به قبل همین کار می کنید ؟ گفت :بله.
البته اگر خوب و مهربان باشند نه این کار نمی کنم.
اصال بابک من را میگرفت می زد .رویم نمیشود
بگویم با من چه کار میکرد.

قاب روز

ورزش

يحيی گلمحمدیتلويزيون راتحريم كرد
س��رمربی تیم فوتبال پرس��پولیس به دلیل
اظهارات جانبدارانه برخی مجریان تلویزیون
مصاحب��ه با دوربی��ن برنامه های مختلف را
تحری��مک��رد.تی��مفوتبالپرس��پولیسدر
هفتههای اخیر و خصوصا در دو دیدار مقابل
س��پاهان و استقالل درگیر حواشی متعددی
شد که در برنامه فوتبال برتر به طور مفصل به
آن پرداخته شد و با اعتراض افشین پیروانی،
جعفر س��میعی و س��ایر عوامل پرس��پولیس
همراه شد .حاال یحیی گلمحمدی ،سرمربی
پرس��پولیس اعالم کرده که صدا و س��یما را
تحریم خواهد کرد و تا زمانی که در رسانه ملی
از این باش��گاه عذرخواهی نشود این تحریم
ادامه خواهد داش��ت .علیرضا اش��رف مدیر
رس��انهای تیم فوتبال پرسپولیس در ابتدای
نشس��ت خبری پس از پیروزی چهار بر یک
این تیم مقابل شاهین بندر عامری گفت :ابتدا

بين الملل

ب��اراک اوبام��ا ،رئیس جمهور پیش��ین آمریکا بطور
ضمنی تایید کرد که مشاهدات اشیاء پرنده ناشناس
( )UFOحقیق��ت دارد و دولت توضیحی برای آنها
ندارد .رئیس جمهور سابق ایاالت متحده در تماسی
ویدئویی در برنامهی “ ”The Late Late Showبه
شوخی به مجری برنامه ،جیمز کوردن گفت :زمانی
که حرف از بیگانگان میشود موضوعاتی وجود دارد
که نمیتوانم روی آنتن بگویم.
حقیقت این اس��ت که من وقتی وارد دفتر ریاس��ت

اعتراف باراک اوباما به وجود بشقاب پرنده ها

جمهوری شدم پرسیدم آیا
آزمایش��گاهی وجود دارد
ک��ه ما در آن فضاییها و
فضاپیما نگهداری کنیم؟
و آنه��ا بع��د از کم��ی
تحقیقات جواب دادند :نه
اما موضوعی که حقیقت
دارد این اس��ت که آثار و موارد ضبط ش��دهای از اشیا
ناش��ناخته در آس��مان وجود دارد که ما نمیدانیم چه

هس��تند .م��ا نمیتوانیم
توضیح��ی برای نحوهی
حرکت آنها و مسیرشان
پیدا کنیم این اشیاء الگوی
مش��خص قابل توصیفی
ندارن��د .نی��روی دریایی
مدتهاس��ت که صحت
ویدئوهای منتشر شده توسط جتها جنگنده را تایید
کرده است برخی از آنها به گونهای حرکت میکردند

روستای زلزله زده شورک  /مهر

از میهم��ان نوازی م��ردم خونگرم و مهربان
بوشهر تشکر میکنم و عذرخواهی میکنیم
نمیتوانیم به دلیل شرایط کرونایی کنار آنها
باشیم .او ادامه داد :به خاطر عملکرد تبعیض
آمیز برخی برنامههای ورزشی و صحبتهای
جان��ب داران��ه برخی مجریان صدا و س��یما،
یحی��ی گل محمدی س��رمربی تیم تصمیم
گرفت تا زمانی که عذرخواهی رسمی انجام
نش��ده مقابل دوربینهای تلویزیونی حاضر
نشود ،البته باشگاه هم شکایت کرده است و
پیگیر روند قضائی این موضوع هستیم.
پیش از این چهره های مطرح ورزشی از جمله
علی دایی تصمیم گرفته بود صدا و س��یما را
تحری��م کن��د که این موض��وع تا این لحظه
ادامه داش��ته اس��ت و حاال باید دید تصمیم
س��رمربی پرسپولیس در این خصوص چقدر
جدی خواهد بود.

که متخصصین حوزهی هوانوردی را گیج میکردند.
اوباما گفت :من فکر میکنم مردم هنوز به طور جدی
میخواهند بفهمند این اشیاء ناشناخته چه هستند اما
من امروز چیزی برای گزارش کردن به شما در این
م��ورد ن��دارم .باراک اوباما این حرفها را در حالی زد
که نظر خودش در این مورد را بیان نکرد.
باراک اوباما همچنین درمورد زندگی ش��خصی خود
صحبت کرد و گفت که وقت بیش��تری با همس��ر و
فرزندانش میگذارند.

گردشگری

آگهی مزایده  -مرحله دوم

برخورد قانونی با تورهای واكسن كرونا
معاون گردش��گری اعالم کرد :تبلیغ و اجرای تور
با وعده واکسن کرونا فاقد وجاهت قانونی بوده و
مطابق مقررات با آن برخورد خواهد شد.
به دنبال تبلیغ تور واکسن کرونا در فضای مجازی،
ولی تیموری � معاون گردش��گری وزارت میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی � در نامهای
تاکید کرد :با توجه به شرایط رکود ناشی از شیوع
کرون��ا در فعالیته��ای خدماتی مبتنی بر اقتصاد
گردشگری از جمله مراکز اقامتی ،پذیرایی و تفریحی و نیز دفاتر /شرکتهای
خدمات مسافرتی و گردشگری ،متاسفانه برخی از واحدهای گردشگری به
انجام تبلیغات کاذب در برخی رسانهها و همچنین در فضای مجازی به صورت
غیرواقعی و اغواکننده تور با واکسن کرونا ،اقامت در کلبه و ویالهای غیرمجاز
و  ...اقدام میکنند که ادامه اینگونه فعالیتهای کاذب و دروغین میتواند
لطمههای جبرانناپذیری بر پیکره ضعیف صنعت گردشگری وارد کند.
ب��ه منظ��ور حمای��ت از ذینفعان و فعاالن حوزه گردش��گری و جلوگیری از
اجرای اینگونه اقدامات تبلیغی دروغین و مخرب ،دفاتر خدمات مسافرتی
و گردش��گری و دارندگان مجوز فعالیت در فضای مجازی ،صرفا مجاز به
معرفی مراکز اقامتی دارای پروانه بهرهبرداری متبوع هستند و تبلیغ مراکز

غیرمجاز و استفاده از آن در برگزاری و اجرای تور
فاقد وجاهت قانونی است.
پیرو این دستور ،علی رفیعی � معاون گردشگری
ته��ران � نی��ز در بخش��نامهای خط��اب ب��ه تمام
تش��کلهای گردش��گری ،اقامت��ی ،پذیرای��ی،
تفریحی و حمل و نقل در این اس��تان تاکید کرد
از هرگون��ه اق��دام تبلیغی خارج از موارد مندرج در
آییننامههای موجود خودداری کنند.
او همچنی��ن در این بخش��نامه نوش��ت :دارندگان مج��وز فعالیت در فضای
مجازی صرفا مجاز به معرفی مراکز اقامتی دارای پروانه بهرهبرداری متبوع
هستند و هرگونه تبلیغ مراکز غیرمجاز و استفاده از آن در برگزاری و اجرای
تور فاقد وجاهت قانونی اس��ت و در صورت مش��اهده طبق قانون و مقررات
برخورد خواهد شد.
تبلیغ تور واکس��ن کرونا نخس��تینبار در پاییز س��ال گذش��ته همزمان با آغاز
واکسیناس��یون در برخی کش��ورها ،انجام شد که آژانسدارها آن را دروغین
دانس��تند و وزارت بهداش��ت و وزارت میراث فرهنگی ،گردش��گری و صنایع
دستی نیز در واکنش به آن ،هر نوع تور گردشگری با عنوان واکسیناسیون
کرونا را غیرمجاز اعالم کردند.
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سيد جالل يعقوبی -شهردار آستانه

تلويزيون

گفت وگو با محمد دالوری مجری تلويزيون؛

می خواهی آب در دلت تكان نخورد ،مجری نشو!
محمد دالوری با تاکید بر لزوم راس��تی ،درس��تی
و صداقت در گفته های مجری های تلویزیونی،
معتقد است :مجری یا خبرنگاری که نمیخواهد
آب در دل��ش ت��کان بخورد ،دیگر کار رس��انهای
حرفهای نمیکند ،بلکه فقط صفحات روزنامهها،
خبرگ��زاری ه��ا و برنامههای تلویزیونی را پر می
کند .مجری برنامه «تهران بیست» درباره لزوم
بیان حقیقت توس��ط مجریها به ایس��نا گفت:
بیان حقیقت جزو الزامات کار رسانهای است .چه
مج��ری ،چ��ه خبرنگار و چه هر کس دیگری که
تولید محتوای رسانهای میکند ،عهدش با مردم
نوشته یا نانوشته همین بوده است که حقیقت را
بیان کند .اصال نیاز به گفتن من نیست ،مثل این
میماند که از پزش��کی بپرسیم نکشتن بیمار زیر
عمل جراحی چقدر اهمیت دارد!
او با اشاره به اینکه «اگر مجری بنا را بر این قرار
دهد که کارش را حرفهای و درس��ت انجام دهد،
بیان حقیقت برایش ضرری ندارد» ،در عین حال
درباره تبعاتی که ممکن است گریبانگیر مجری

شود ،توضیح داد :ممکن است که مجری از کارش
جدا ش��ود؛ خب بش��ود .مجری اگر کارش را بلد
باشد ،قطعا اینطور نیست که در هیچ رسانهای جا
نداشته باشد .یک مجری یا یک خبرنگار حرفهای
و کاربلد اگر از مجموعه خودش اخراج شود ،قطعا
در مجموعه دیگری استخدام خواهد شد .پس از
این جهت ضرر نخواهد کرد.
دالوری به حرف هایش اضافه کرد :اگر هم تبعات
بیات حقیقت این باشد که از شخص شکایت شود،
اگر حرفهای درس��تی زده باش��د و برای حرفش
مستندات کافی داشته باشد ،در دادگاه میتواند از
خودش دفاع کند.
اودربارهبرخیازافرادرسانهایکههدفشانراضی

نگه داش��تن همه و تنها پر کردن ظرف رس��انه
اس��ت ،گفت :گاهی هم فرد میگوید ،من نه دلم
میخواهد کس��ی از من ش��کایت کند و نه مدیرم
ب��ه من تذکری ده��د؛ در واقع نمیخواهد آب در
دلش تکان بخورد .این شخص دیگر کار رسانهای
حرف��های نمیکند ،بلک��ه کار پر کردن صفحات
روزنامهه��ا و پر ک��ردن برنامههای تلویزیونی و
خبرگزاریها را انجام میدهد؛ البته این هم یک
راهی است و همه رسانهها این مدل از تولید محتوا
راهمنیازدارند.مجریبرنامه«تهران»۲۰باتاکید
بر اینکه تاکنون از بیان حقیقت و تبعاتی که برایش
داشته پشیمان نشده است ،عنوان کرد :اگر بابت
بیانحرفیکهفکرکردمحقیقتاست،بازخواست
هم شده باشم ،با کسی که من را بازخوست کرده
گفتوگو کردهام؛ یا متقاعد میشود یا نمیشود.
اما من هم س��عی کردم لجاجت و ایجاد درگیری
نکنم .س��عی کردم اگر کس��ی دارد به من توصیه
درس��تی می کند و اش��تباهم را توضیح میدهد،
روی موضع خودم پافشاری نکنم.

آگهی مزایده اجاره امالک و مستغالت شماره /5-1۴۰۰ت
دستگاه مزایده گزار :اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان
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