جرایم ،ناشی از بیکاری
فقر و مشکالت معیشتی

دادس��تان ته��ران وی با بیان اینک��ه اگر جامعه و بدنه جامعه
درس��ت ش��ود زندان خود به خود درست میشود گفت :زندان
و محی��ط زن��دان و جمعیت کیف��ری آن ،معلول کارکردهای
اجتماعی است بنابراین اگر مشکل اشتغال و بیکاری را رفع
کنیم ،همچنین فقر جامعه و مشکالت معیشتی مردم مرتفع
ش��ود ش��اهد جرم نخواهیم بود .به گزارش ایلنا علی القاصی
مهر دربازدید از زندان بزرگ تهران گفت :دو جرم مواد مخدر
و سرقت اکثریت زندانیها را شامل میشود...
صفحه2

جبران تاخیر  ۲۲ماهه در
ساخت نیروگاههای اتمی

 23صفـر1443
پنجشـنـبه  8مهـر 1400
سال هشتم شماره 8 2255صفحه  3000تومان

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

مدیریت پایانه های مرزی یکپارچه شد

ضرورتکنترلهوشمند
در مرزها
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رییس سازمان انرژی اتمی با اشاره به تاخیر  ۲۲ماهه در زمان
بندی ساخت و راهاندازی دو پروژه نیروگاهی گفت :امیدواریم
با زمان بندی که در این دور مذاکرات تفاهم می کنیم بتوانیم
مانع از ادامه این تاخیر و جبران آن ش��ویم.به گزارش ایس��نا،
محمد اس��المی پس از مذاکرات با مقامات روس اتم اظهار
کرد :مذاکرات روز سهش��نبه ما در امتداد قراردادها و تفاهم
نامه هایی بود که بین دو کشور است و در چند سال گذشته
به داللیل گوناگون دچار کاستی هایی ...
صفحه 2

T h u

تجارت از کاهش خرید به دلیل گرانی گزارش می دهد
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 18هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شد؛

تسهیالت درمانی برای رونق تولید

پیامدهایکاهشتقاضادربازار

گروه صنعت و تجارت :براس��اس آمارهای رس��می منتش��ره شده وزارت صنعت ،معدن
و تجارت ،در پنج ماهه نخس��ت امس��ال بیش از  ۱۸هزار و  ۳۲میلیارد ریال تس��هیالت
تبصره ( ۱۸برنامه تولید و اشتغال) به بنگاهها و واحدهای تولیدی پرداخت شد .براساس
آمارهای وزارت صمت ،این میزان تسهیالت به  ۱۹۵بنگاه و واحد تولیدی در پنج ماهه
نخس��ت س��ال جاری پرداخت ش��د .بر این اساس ،از ابتدای فروردین تا پایان مردادماه
امس��ال در مجموع  ۴۰۵واحد تولیدی برای دریافت تس��هیالت برنامه تولید و اش��تغال
(تبصره  )۱۸ثبتنام کردند که پراکندگی پرداخت این تسهیالت در  ۳۱استان کشور
صفحه 6
و مناطق آزاد بوده است .در این بازه زمانی ...

رئیسی از معطل بودن  ۴۰درصد
ظرفیت تولید انتقاد کرد

رونقتولید
راه عالج مشکالت

گزارش ویژه

قیمت هر شانه از  ۵۵هزار تومان عبور کرد

نهاده ذرت متهم اصلی
گرانیتخممرغ

سردار پاکپور به مسووالن عراقی هشدار داد

اخراج تروریستها از عراق یا انهدام پایگاههای آنان

کرد :نقش پیشمرگان کرد مسلمان در آزادسازی مناطق
و ش��هرها از دس��ت ضد انقالب تعیین کننده بود ،خیلی از
پیش��مرگانکردعزیزیکهبهش��هادترسیدندتاآخرین

فشنگ با دشمن جنگیدند.
وی گفت :با اتفاقاتی که از سال  ۸۵افتاد و یک تعدادی از
برادرانمحلیوپاس��دارانبهش��هادترسیدندازسال۹۰
عملیاتهای خود را در منطقه سردشت و پیرانشهر و غیره
ش��روع کردیم و همه مناطق از دس��ت ضدانقالب گرفته
ش��د و ضدانقالب به آن طرف مرز رانده ش��د.وی گفت:
برخ��یحرکته��ارادراقلیمکردس��تانعراقمیبینیمو
گروهکهای تروریست وضدانقالب مقر ایجاد کردند که
ما قبال اعالم کردیم این شرایط را نمی پذیریم و به شدت
برخورد خواهیم کرد.

بهبود وضع اقتصاد بشرط رفع تحریم
تحریمها ،هیچ برنامه دیگری از سوی دولتمردان برای اقتصاد کشور ارائه نشده و به
نظر میرسد برنامهای هم ندارند .هدف این جریان از  ۸سال گذشته رسیدن به قدرت
بود و برای تحقق این هدف در تمام این مدت در ش��رایط س��خت تحریمها و اعمال
ش��دیدترین تحریمها ،همواره عملکرد دولت وقت را تخریب کردند تا با دلس��رد ش��دن
مردم سبد آرا به نفع خودشان تغییر کند .از همان رفتار و عملکرد این جریان مشخص
بود که نگرش توسعهای ندارند و هدف رسیدن به قدرت است.
دولت س��یزدهم برای رفع مش��کالت اقتصادی از جمله تورم باید به س��مت مذاکره و
برطرف کردن مس��اله تحریم حرکت کند .هرچند دولت برای اس��تفاده از ظرفیتهای
داخلی برنامهای ارائه نداده ،اما ش��اید این تعلل برای احیای برجام به این دلیل اس��ت
که قدرت چانهزنی را در مذاکرات باال ببرند.
بای��د بپذیری��م ک��ه بدون روابط خارجی و تنه��ا با تکیه بر اقدامات داخلی نمیتوان نرخ
تورم را مهار کرد یا آن را کاهش داد .الزاما هدف کاهش نرخ تورم نیست ،کاهش نرخ
تورم ابزاری برای افزایش رفاه و بهبود معیش��ت و افزایش قدرت خرید مردم اس��ت اما
وقتی پول در جیب مردم نباش��د و تقاضایی وجود نداش��ته باش��د و از این طریق بگویند
که نرخ تورم کاهش یافته ،روند درستی نیست.

اقتصاد ایران در آستانه خطر
ادام�ه از همی�ن صفح�ه ...حاکمیت��ی گرفته تا مردم در
بنگاههای اقتصادی باید به طور جدی مراقب آن باشند.
باید ابتدا شرایط تورمی اقتصاد ایران را بررسی کرد .نرخ
تورم ما در س��الهای گذش��ته همواره دو رقمی بوده و
امروز به باالترین حد خود رسیده است .برخی ارزیابیها
از این حکایت دارد که در صورت تداوم ش��رایط فعلی،
امکان رس��یدن تورم ایران به نرخ  6۰درصد نیز وجود
دارد .این نرخ بسیار خطرناک و یک مرز بسیار مهم برای
اقتصاد کشور است .در چنین شرایطی هر تصمیمی که
از س��وی هر نهادی گرفته ش��ود و نتیجه آن وارد کردن
یک شوک جدید به اقتصاد کشور و افزایش سرعت رشد
تورم باش��د ،قطعا باید متوقف ش��ود زیرا بسیار خطرناک
اس��ت .در رابطه با ارز  ۴۲۰۰تومانی نیز همین ش��رایط
حاکم است .هرچند بخش مهمی از کارشناسان از لزوم

مرتضی افقه
3

کارشناس اقتصادی

ب��ا وج��ود آنکه دولت
س��یزدهم مستقر شده
ام��ا هنوز تورم روند رو
به رشدی دارد زیرا نگرش دولت سیزدهم
توس��عهای نیست و نمیتواند در مباحثی
مانند کنترل نرخ تورم موفق عمل کند.
واقعی��ت این اس��ت که دول��ت ابتدا باید
تکلی��ف رواب��ط خارجی و به تبع آن روابط
تجاری خارجی را مشخص کند و تا...
ادامه در همین صفحه

يادداشت
اقتصادايراندرآستانهخطر
رییس اتاق بازرگانی
ایران و چین
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ادامه از همین صفحه ...زمانی که این موضوع ش��فاف نباش��د ،س��ایر اقدامات حداقل در
کوتاهمدت نتیجه نمیدهد یا نتیجه بس��یار محدود و ضعیفی خواهد داش��ت.هر چند
برخی از اقدامات داخلی میتواند به بهبود ش��رایط کمک کند اما تیم اقتصادی دولت
س��یزدهم هنوز وارد این مقولهها نش��ده اس��ت .البته یکس��ری اقدامات در بخشهای
داخلی در نظر گرفته ش��ده که اصال کمکی به تولید و مهار تورم نمیکند مانند تاکید
بر جبران کسری بودجه از طریق افزایش مالیات.
هر چند کس��ری بودجه عامل بخش��ی از افزایش نرخ تورم اس��ت اما در حال حاضر
بزرگترین مشکل اقتصاد نبود تولید مناسب و توزیع نامناسب است .فعال تیم اقتصادی
بر روی کس��ری بودجه تمرکز کرده و اگرچه همین کس��ری بودجه منش��ا بخش قابل
توجهی از تورم اس��ت اما این ش��یوه پیش گرفته ش��ده برای جبران کس��ری بودجه
درست نیست.
در این ش��رایط دولت بر مالیات س��تانی تمرکز کرده اما جبران کس��ری بودجه از طریق
مالیات ،خوشبینانه و ساده انگارانه است زیرا با امکانات موجود از تمام ظرفیت مالیاتی
استفاده شده و درآمدهای بیشتر مالیاتی نیاز به امکانات و اطالعات وسیعتر دارد.
اگر واقع بین باش��یم ،تاکنون جز خیالبافی درباره بهبود وضعیت اقتصادی بدون رفع

بهبودوضعاقتصاد
بشرطرفعتحريم

مجیدرضا حریری

2

فرمانده نیروی زمینی س��پاه به مس��ووالن عراق و اقلیم
کردس��تان توصیه کرد تا عناصر و اعضای گروهکهای
تروریستوضدانقالبراازشمالعراقبیرونکنندوگفت:
در صورتی که این درخواست محقق نشود ما بهوظیفهخود
برای انهدام مقرها و پایگاههای آنها اقدام خواهیم کرد.
به گزارش فارس محمد پاکپور با اشاره به شرایط سخت
دوران دفاع مقدس گفت :ما با این شرایط جنگیدیم و یک
ارتش��یکهتمامدنیاپش��تس��رآنبودبهحولوقوهالهی
شکست دادیم بعد از اینکه جنگ تمام شد ما در برخی نقاط
مانند کردس��تان همچنان مشکالت داشتیم.وی تصریح

سرمقاله

حذف آن صحبت میکنند اما نحوه برنامه ریزی برای
این حذف ،طرح جایگزین برای حمایت از مردم و دادن
این اطمینان به اقتصاد که شوک جدیدی در راه نخواهد
بود ،اهمیت بس��یار زیادی دارد .برای این موضوع باید
تمام کارشناسان در کنار هم قرار بگیرند و یک اجماع در
سیاست گذاری شکل بگیرد ،در غیر این صورت اجرای
هر طرح جایگزینی که به طور کامل زوایای اقتصادی
کشور را بررسی نکرده میتواند فضایی خطرناک برای
اقتصاد به وجود آورد.
اگ��ر اقتص��اد ایران را به یک مریض تش��بیه کنیم ،این
مریض امروز تب  ۳۹درجه دارد .این تب باالست و باید
آن را پایی��ن آورد ام��ا همچنان مریض زنده اس��ت .اگر
این تب به باالی  ۴۰درجه برسد ،شرایط بحرانی شده
و خط��ری ج��دی مری��ض را تهدید میکند .در رابطه با

تورم نیز سیاستهای متفاوتی وجود دارد .کشوری که
تورم چهار درصدی دارد و میخواهد آن را به سه درصد
برساند ،یک مدل سیاست دارد و کشوری که قصد دارد
تورم دو رقمی خود را تک رقمی کند نیز یک نوع سیاست
دیگ��ر .این تورمها همچن��ان با تصمیمات عادی قابل
مدیریت و کاهش هس��تند اما اگر تورم از یک س��طحی
فراتر رفت ،دیگر با سیاستهای معمول پایین نمیآید و
در واقع حتی نمی توان پیش بینیکرد که تا کجا قرار است
رشد کند .تجربه کشوری مانند ونزوئال به خوبی نشان
میدهد که تورم افس��ار گس��یخته تا چه درجهای امکان
بحرانی ش��دن دارد .اگر ما به چنین ش��رایطی برس��یم،
از س��ویی اقتصاد در آس��تانه فروپاشی قرار میگیرد و از
س��وی دیگر افزایش فش��ارها بر مردم میتواند به ایجاد
هزینههای اجتماعی و امنیتی منجر شود.

در حالی که امروز تقریبا
تمام��ی کارشناس��ان
و فع��االن اقتص��ادی به ای��ن جمع بندی
رس��یدهاند که تداوم تخصیص ارز دولتی
به زیان کش��ور اس��ت ،باید توجه شود که
هرگونه تصمیم غلطی که منجر به شوک
جدید اقتصادی به کش��ور شود ،میتواند
ب��ه افزای��ش دوباره تورم و از کنترل خارج
ش��دن آن منجر ش��ود و این خطر بزرگی
است که از تمامی دستگاههای...
ادامه در همین صفحه...
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T h u

اخباركوتاه
پیمان جبلی رییس صداوسیما شد

با پایان دوره مسئولیت علی عسکری ،حضرت آیتاهلل خامنهای
پیمان جبلی را به ریاس��ت س��ازمان صداوسیما منصوب کردند.
به گزارش ایسنا ،در حکم رهبر انقالب خطاب به پیمان جبلی
آمده است:با پایان یافتن دورهی مسئولیت پر تالش جناب آقای
دکتر علیعس��کری که کوش��ش خستگیناپذیر و دلسوزانهی
آن مدیر مؤمن و با اخالص را به همراه داشت ،جنابعالی را که
از صالحی��ت دین��ی و انقالبی ،تخصص و تجربهی طوالنی در
مدیریتهای سازمان صداوسیما و آگاهی از ماهیت و عملکرد
و وظائف رسانهی ملی برخوردارید ،برای یک دورهی پنجساله
به ریاست آن سازمان منصوب میکنم.رسانهی ملی ،دانشگاهی
برای ارتقاء سطح آگاهی و معرفت عمومی ،و آوردگاهی برای
مقابله با امواج خصمانهی تحریف و تفتین ،و آسایشگاهی برای
بهرهمن��دی چش��م و دل هم��گان از جلوههای زیبائی و هنر ،و
قرارگاهی برای پراکندن امید و نشاط در فضای عمومی کشور
اس��ت.هدایت فرهنگی ،تقویت روحیه و احس��اس هویت ملی
ترویج س��بک زندگی اس��المی -ایرانی ،و افزایش
و انقالبی،
ِ
همبس��تگی ملی ،در ش��مار اولویتهائی اس��ت که باید با ارتقاء
سرمایهی انسانی و رشد کیفی برنامهها و بهرهگیری از ابتکار و
با تالش شبانهروزی به آن دست یابید انشاءاهلل.وظیفهی خود
میدانم که از تالش خستگیناپذیر جناب آقای دکتر عسکری
در مدت مسئولیتش��ان که حق ًا در خور تقدیر اس��ت ،صمیمانه
تش��کر کنم و جنابعالی را به بهرهمندی از طرحهای بلندمدت
و ناتمام دورهی ایش��ان توصیه نمایم .توفیقات جنابعالی را از
خداوند متعال مسألت میکنم.
شکستن طلسم تحریم و تهدید

فرمان��ده نی��روی هوایی ارتش در پیامی نوش��ت :ارتش��ی که
امروز میش��ود عطر پیراهن یوس��فهای بی دیداری همچون
شهیدان فالحی ،فکوری و نامجو را از شمیم رشادت و شجاعت
شهیدان شهر و گیسو به
میراثداران ایش��ان استش��مام کرد ،با
ِ
کردگان س��الهای دفاع مقدس ،زلفی گره زده و
خون خضاب
ِ
پیمان پایمردی در استمرار مسیر حرکت ایشان بسته است .به
گزارش ایلنا ،امیر حمید واحدی افزود :اینک که آن ش��اهدان
غیبی پس از عبور از غبا ِر جبهه و آزمون دل بریدن از جهان و
آتش امتحان،
مافیه��ا ،می��ان قربانگا ِه ُمقربان و چکاچک تیغ و ِ
قدس مالئک سکنی گزیده و شاهد و ناظر طی
در حریم انس و ِ
طریق ما هستند .در سالروز شهادت آن ستارههای آسمانی ،با
نثار درود به روح بلند او بهویژه فرمانده فقید نیروی هوایی ،خلبان
شهید فکوری ،سوگند دوباره یاد میکنیم که طلسم دروازههای
بسته تحریم و تهدید را با باطلالسحر اطاعت از والیت و تالش
شبانه روزی و متوکالنه در هم خواهیم شکست.
بازگشت به مذاکرات بدون شرط جدید

یک مقام دفتر ریاس��ت جمهوری فرانس��ه با بیان اینکه ایران
برای جلوگیری از افزایش تنش باید به مذاکرات وین بازگردد
گفت که نباید ش��رایط جدیدی در این خصوص تعیین ش��ود
چراکه مولفههای یک توافق مشخص است .به گزارش ایسنا
از رویترز،وی تاکید کرد قدرتهای جهانی که با ایران مذاکره
میکنن��د بای��د متح��د بمانند و چین نیز «مصممتر دس��ت به
اقدام بزند».

جبران تاخیر  ۲۲ماهه در ساخت نیروگاههای اتمی
رییس سازمان انرژی اتمی با اشاره به تاخیر ۲۲ماهه در زمان بندی ساخت و راهاندازی
دو پ��روژه نیروگاه��ی گف��ت :امیدواریم با زمان بندی که در این دور مذاکرات تفاهم
می کنیم بتوانیم مانع از ادامه این تاخیر و جبران آن شویم.به گزارش ایسنا ،محمد
اسالمی پس از مذاکرات با مقامات روس اتم اظهار کرد :مذاکرات روز سهشنبه ما
در امتداد قراردادها و تفاهم نامه هایی بود که بین دو کش��ور اس��ت و در چند س��ال
گذش��تهبهداللیلگوناگوندچارکاس��تیهاییش��دهاس��ت.ماسعیکردیمدراین
دور از مذاکرات س��نگ بنای جدیدی را با س��از و کارهای متفاوت پایه گذاری کنیم
و تفاهم های اولیه هم انجام ش��د که البته همکاران ما دارند بخش های مختلف باقی مانده را مذاکره می کنند تا با
تصویری روشن بتوانیم پروژه ها و برنامه ها در حوزه هسته ای را سریع تر به سرانجام برسانیم.رییس سازمان انرژی
اتمی گفت :همچنین درباره شرایطی که باید در رابطه با پرداخت های مالی مان ایجاد شود صحبت کردیم تا با زمان
بندیهایی که االن تفاهم می کنیم بتوانیم بهتر عمل کنیم تا پروژه به تاخیر برخورد نکند و این  ۲۲ماه تاخیری که
تا االن داشتیم ،اوال بیشتر نشود ،ثانیا با افزایش راندمان پروژه تاخیر را جبران کنیم.

حفظ شاهراههای اقتصادی و امنیت عمق دریا
فرمانده نداجا گفت :نیروی دریایی ارتش شاهراههای اقتصادی و امنیت عمق دریا
کشور را حفظ کرده است.به گزارش ایلنا ،امیر دریادار شهرام ایرانی افزود :در زمان
جنگ محدوده عملیاتی در تنگه هرمز بود و ضمن تحت پوشش قرار دادن مسیر،
۱۰هزار فروند شناور را اسکورت کرده که تنها  ۲۵۰فروند آن مورد اصابت قرار گرفت
و از این تعداد نیز زیر  6۰فروند آس��یب دید و تمامی ش��ناورها به س��المتی به خلیج
فارس رسید و توانستیم جنگ را اداره کنیم.وی با بیان اینکه بعد از جنگ به سمت
بهسازی تجهیزات رفته و به عنوان نیروی تخصصی و تجهیزاتمحور در دریا اقتدار
پیدا کردیم ،اظهار داشت :خوشبختانه از سال  ۵۹آموزشها در نیروی دریایی بومی و در داخل کشور انجام خواهد شد
در حالیکه در گذشته اینگونه نبود و بایستی در خارج از کشور آموزشها دیده میشد.فرمانده نیروی دریایی ارتش با
اشاره به ساخت نخستین ناوشکن جماران گفت :تمام تجهیزات زیردریایی توسط جوانان بومی کشور ساخته میشود
و جماران در آخرین مأموریت مسیر ۴۵هزار کیلومتری را در  ۱۳۰روز با اقتدار انجام داده و در قالب یک ناوشکن پرچم
جمهوری اسالمی را نمایش خواهیم داد که این گوشهای از افتخارات جمهوری اسالمی است.

رئیسی از معطل بودن  ۴۰درصد ظرفیت تولید انتقاد کرد

رونق تولید ،راه عالج مشکالت
رئیس جمهور با بیان اینکه آمادگی و تمایل خوبی در کشورهای
مختلف برای گس��ترش همکاری ها با جمهوری اس��المی ایران
به چشم میخورد ،گفت :صادرات خدمات فنی و مهندسی زمینه
بسیار مناسبی برای گسترش همکاریها با کشورهای همسایه
و دیگر کشورها است.
ابراهیم رئیس��ی در جلس��ه هیات دولت با قدردانی از تالشهای
انجام ش��ده برای تامین واکس��ن و رشد قابل توجه واکسیناسیون
گفت :اولویت امروز ،حمایت از موسسات و مراکز داخلی فعال در
س��اختواکس��ن است،چراکهبهرحال استفاده ازواکسنخارجی
محدودیتهایی دارد و نمی تواند دائمی باشد .وی با ابراز خرسندی
از آغاز فعالیت مدارس از ابتدای سال تحصیلی گفت :اگر چه سال
تحصیلیبهش��کلغیرحضوریآغازش��دهاس��تکهبهتدریجبا
گسترش واکسیناسیون و تامین نظر خانوادهها ،شرایط برقراری
حضوری کالسها در مدارس و دانشگاهها فراهم خواهد شد.
رئی��س جمهور ب��ا بیان اینکه اصلیترین ماموریت دولت رونق و
افزایش تولید و جهش در ایجاد اش��تغال اس��ت ،گفت :همزمان
با گس��ترش واکسیناس��یون ضرورت دارد با یک حرکت منطقی،
تدریجی و حس��اب ش��ده فعالیت مراکز آموزشی و کسب و کارها
به حالت عادی بازگش��ته و در مدار رونق قرار گیرد.رئیس��ی گفت:
راه عالج مش��کالت کش��ور رونق تولید است .باید نقدینگیها در
کش��ور به س��مت تولید و اش��تغال سوق یابد ،چرا که رونق تولید و
اشتغالزایی ،مساله محوری دولت سیزدهم است.
رئیس جمهور با اش��اره به اینکه در مالقاتها و دیدارهای اخیر
وزیر امور خارجه ،آمادگی و تمایل قابل توجهی در همس��ایگان
و دیگر کش��ورها برای همکاری با جمهوری اس��المی ایران به
چش��م میخورد ،گفت :صدور خدمات فنی و مهندس��ی ،با توجه
ب��ه توانمندیهای متخصص��ان ایرانی ،میتواند یکی از بهترین
زمینههای گسترش همکاری منطقهای و بینالمللی باشد.رئیس
جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه موضوع زنان
و خانواده از مس��ائل اصلی و محوری مورد توجه دولت س��یزدهم
است ،گفت :معاونت امور زنان و خانواده باید برنامهای جامع درباره
راهکاره��ای موث��ر در کنترل آس��یبهای اجتماعی حوزه زنان و
خانواده تدارک ببیند و برای بررسی و تصویب به هیات دولت ارائه
کند .رئیس��ی گفت :از نظر دولت هرچه موقعیت زن و خانواده در
جامعه ارتقا یابد ،شاهد کاهش آسیبهای اجتماعی خواهیم بود
و لذا دولت از هیچ حمایتی در این زمینه دریغ نخواهد کرد.رئیس
جمهورباتبریک روز آتشنشانی بههمه آتشنشانانخدومکشور،
گفت:فداکاریهایآتشنشانانعزیز؛چهآنهاییکهدرراهخدمت

کاهش مییابد و کشاورزان عزیز در زنجان ،لرستان و فارس بسیار
عالقهمند هس��تند روس��تاها به نحوی آباد شود که مجبور نشوند
در حاشیه شهرها ساکن شوند.رئیسی با اشاره به اهمیت حمایت
قانونی ،حقوقی و قضایی و مالی از کارآفرینان و سرمایهگذاران در
استانهاگفت:اگرمنابعبانکیبرایارائهتسهیالتدراستانوجود
دارد باید کارآفرین و سرمایهگذار در اولویت باشد و از آنها حمایت
ش��ود.رئیس جمهور یکی از وظایف دولت در خصوصیس��ازی را
توانمندسازی بخش خصوصی دانست و گفت :مدیران دولت نباید
واحدهایاقتصادیراپسازخصوصیسازیرهاکنند،بلکهبایددر
کنار آنها باشند و با حمایت و نظارت ،کاری کنند بخش خصوصی
بتواند کار را با موفقیت اداره کند.
 رأی اعتماد به استانداران سه استان

به مردم به شهادت رسیدند یا به جانبازی نائل شدند ،و چه دیگر
آتشنشانان تالشگر ،برای ما مسئولیت ایجاد میکند و دولت از
این قشر فداکار حمایت میکند.
 لزوم احیای ظرفیتهای اقتصادی

همچنی��نرئی��سجمه��ورپ��سازرایاعتمادهی��اتدولتبه
استاندارانمنتخب لرستان،فارسوزنجان،باتاکیدبرتالش برای
گرهگشایی از زندگی مردم این استانها و رقم زدن فصل نوینی از
خدمترسانی ،گفت :خدمتگزاری به مردم توفیق الهی است که
باید آن را قدر دانست .رئیسی گفت :در انجام امور و مسئولیتها
مهم این است که آثار سیاستهای نظام و برنامههای دولت توسط
استانداران در استانها آشکار و نمایان شود و استانداران به عنوان
نماینده عالی دولت ،نقش بس��یار مهمی در اجرای سیاس��تها و
پیگی��ری ام��ور دارند.رئیس جمهور افزود :به طور طبیعی موانعی
در مس��ائل نیروی انس��انی ،بودجه و اعتبارات در اس��تانها وجود
دارد که با درایت و توکل به خداوند باید این موانع برداش��ته ش��ود.
رئیسیبااشارهبهلزوماحیایهمةظرفیتهایاقتصادیوتولیدی
اس��تانها،گفت:براس��اسآمار،درس��طحکشورحدود ۴۰درصد
از ظرفیتهای تولید معطل اس��ت که با اقدام جهادی و انقالبی

میتواند راهاندازی و فعال ش��ود.رئیس جمهور با اش��اره به بازدید
از چند کارخانه و مجموعه کش��ت و صنعت غیر فعال در اس��تان
زنجان و لرستان ،و اقدامات مقدماتی انجام شده برای راهاندازی
این مجموعهها ،گفت :با مدیریت خوب و برخی اقدامات سریع ،
میتوانیکمجموعهکشتوصنعتعظیم رافعالکرد به نحوی
که زمینه اشتغال و تولید و افزایش بهرهوری در آن ایجاد شود .از
اینگونه موارد در استانها وجود دارد که باید برای فعال کردن آنها
اقدام شود .رئیسی گفت :راهاندازی کارگاههای کوچک و زودبازده
نیز بسیار اهمیت دارد زیرا میتواند یک مجموعه عظیم را به کار
اندازد.رئیس جمهور گفت :هنر دولت در این است که از ظرفیت
عظیم مردمی ،در بس��یاری از مس��ائل کمک بگیرد .امروز مردم
احساس مسئولیت و مشارکت خوبی دارند و برای مشارکت در رفع
مشکالت آمادهاند .رئیسی با تاکید بر اهمیت توجه به ظرفیتهای
فرهنگی در استانها از استانداران خواست :به ظرفیتهای علما
و حوزویان ،دانشگاهیان ،مجموعه فرهیختگان و جوانان انقالبی
و جهادی در استانها توجه ویژه کنند.
رئیس جمهور با تاکید بر توجه خاص و جدی به روستاگفت :اگر
روستاها آباد شود ،یقین بدانید مهاجرت به شهرها کمتر خواهد شد،
و اگر مشکالت کشاورزی کاهش یافت ،حاشیهنشینی نیز بسیار

همچنیندراینجلسهاعضایدولتبهآقایانفرهادزیویار،محمد
هادی ایمانیه و محسن افشارچی به ترتیب به عنوان استانداران
منتخب استان های لرستان ،فارس و زنجان رأی اعتماد دادند .در
ادامه هیأت وزیران با هدف مقابله با سفته بازی و کاهش نوسانات
بازارمسکن،آییننامهاجراییمربوطبهمالیاتواحدهایمسکونی
و باغ ویالهای گران قیمت در س��ال  ۱۴۰۰را به تصویب رس��اند.
بر این اساس ،واحدهای مسکونی (شامل کلیه ساختمان ها اعم
ازمس��تغالت،آپارتم��انووی��ال)وب��اغویالهایگرانقیمت(با
احتساب عرصه و اعیان) متعلق به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
و افراد تحت تکفل آنها ،با ارزش روز بیشتر از یکصد میلیارد ریال
و همچنین باغ ویال (اماکنی که مطابق جواز صادره به عنوان باغ
شناخته شده و توسط شهرداری ها و دهیاری ها حسب مورد پروانه
ساخت ویال برای آن صادر شده است) دارایی های مشمول این
آیین نامه هستند.همچنین دولت در اجرای جزء ( )۳تبصره ()۱۳
قانون بودجه س��ال  ۱۴۰۰کل کش��ور مبنی بر اختصاص اعتبار
برای پیش��گیری از خس��ارات ناش��ی از جاری شدن سیالب و نیز
ضرورتاولویتبندیاستانهایدرمعرضخطرسیالببراساس
مطالعات مرتبط ،آیین نامه اجرایی حکم مندرج در قانون یاد شده
را به تصویب رساند.براساس آیین نامه مذکور ،سازمان مدیریت
بحران کشور مکلف است ظرف  ۱۵روز پس از تصویب این آیین
نامهفهرس��ت اس��تانهای درمعرضخطر س��یالب را بهترتیب
اولویت در اختیار سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور قرار
دهد.از س��وی دیگر وزرای آموزش و پرورش و تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی به عنوان وزیران منتخب دولت برای عضویت در شورای
حقوق و دستمزد تعیین شدند.

تکذیب مالقات شمخانی با مقامات سعودی

یک منبع مطلع در دبیرخانه ش��ورای عالی امنیت ملی گفت:
هیچگونه مالقات یا تماس��ی میان دریابان «علی ش��مخانی»
دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی کش��ورمان با مقامات عربستان
س��عودی انجام نش��ده و برنامهای نیز در این رابطه وجود ندارد.
به گزارش ایس��نا از نورنیوز ،طی دو روز گذش��ته برخی فعاالن
فضای مجازی بدون اشاره به منبع خبر خود ،از مالقات دریابان
شمخانی با «عادل الجبیر» وزیر مشاور در امور خارجی عربستان
سعودی در بغداد خبر داده بودند.

دادستان تهران زندان را معلول كاركردهای اجتماعی دانست

جرايم ،ناشی از بيكاری ،فقر و مشكالت معيشتی

حق ندادن دسترسی به آژانس محفوظ است

یک نماینده مجلس گفت :همکاریهای مداوم ایران با آژانس
که از س��ر اثبات نیت خیر جمهوریاس��المی اس��ت ،امر را بر
آژان��س مش��تبه کرده!به گ��زارش ایلنا ،علی حدادی در توییتی
نوش��ت :آژانس یا از اعضای خود در برابر اقدامات خرابکارانه
حمایت کند ،یا انتظار همکاری بیقیدوشرط نداشته باشد ،حق
ندادندسترسی به آژانس جهت نظارت بر تاسیسات سانترفیوژ
کرج ،همواره محفوظ است.
کارشناسان ،حافظه دستگاه های اجرایی

فعال سیاس��ی اصالح طلب با بیان این که بدنه کارشناس��ی
دستگاه ها در واقع حافظه این مجموعه ها هستند گفت :نباید
با تغییر دولت ها بدنه کارشناسی دستگاه ها کنار گذاشته شود.
غالمرضا ظریفیان در گفت وگو با ایسنا ادامه داد :نظام سیاسی
ما پیوند گسسته ای با نظام حزبی دارد در حالی که در بسیاری از
کشورها نظام سیاسی و حزبی پیوند دقیقی دارد و دولت به وسیله
حزب یا ائتالفی از احزاب تش��کیل می ش��ود و حزب شکس��ت
خورده هم دولت س��ایه تش��کیل می شود .پست های اصلی در
اختیار حزب پیروز قرار می گیرد.این فعال سیاسی افزود :جامعه
از عملکرد دولت ها ارزیابی دارند و حزبی که مسئولیت دولت
را پذیرفته باید توقعات جامعه را برآورده کند.
دیدار مقام اسراییل با بایدن درباره ایران

مشاور امنیت ملی و رئیس جمهور آمریکا با رئیس شورای امنیت
ملی اس��رائیل دیدار خواهند کرد .به گزارش ایس��نا از اورش��لیم
پست ،ایال هوالتا رئیس شورای امنیت ملی اسرائیل قرار است
با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و جیک سالیوان مشاور امنیت
ملی آمریکا در واشنگتن دیدار کند.یک منبع دیپلماتیک ارشد
در گفت و گو با اورش��لیم پس��ت تایید کرد که آن ها قرار اس��ت
راجع به مسائل مربوط به ایران گفت و گو کنند.

دادستان تهران وی با بیان اینکه اگر جامعه و بدنه جامعه
درستشودزندانخودبهخوددرستمیشودگفت:زندان
و محیط زندان و جمعیت کیفری آن ،معلول کارکردهای
اجتماعی است بنابراین اگر مشکل اشتغال و بیکاری را
رفعکنیم،همچنینفقرجامعهومشکالتمعیشتیمردم
مرتفع شود شاهد جرم نخواهیم بود.
ب��ه گ��زارش ایلنا عل��ی القاصی مهر دربازدی��د از زندان
بزرگ تهران گفت :دو جرم مواد مخدر و سرقت اکثریت
زندانیهاراشاملمیشود.نزدیکبه۹۰درصدکسانیکه
به دلیل مواد مخدر یا سرقت روانه زندان میشوند بیکار
هستند ،بنابراین اگر مشکل این افراد حل شود ما شاهد
این همه گرفتاری و زندانی نخواهیم بود و اگر فرد شغل
داشته باشد قطعا سر از زندان در نمیآورد.
دادس��تان تهران با بیان اینکه وقتی فردی بیکار اس��ت،
شغلی و درآمدی ندارد به مشاغل کاذب روی میآورد و
ممکن است در این حالت مرتکب جرائم خشن و جرائم
سنگینیهمشوداظهارداشت:بنابرایناگرزمینهجرائمو
نماین��ده مجل��س دهم گفت :مهمترین چیزی که در حال حاضر
مورد نظر جامعه اس��ت حفظ تمامیت ارضی کش��ور و به اصطالح
حفظ کیان ملت ایران است و اگر هم تاکنون اعتراضات گسترده
نداش��تیم به خاطر این اس��ت که البته این هم حدی دارد و مردم تا
یک جایی میتوانند طاقت بیاورند و هنگامی که مش��اهده کنند
چیزی برای از دست دادن ندارند ،منتظر نمیمانند ما به آنها اجازه
دهیم اعتراض کنند یا خیر.
س��هیال جلودار زاده در گفتوگو با ایلنا گفت :باتوجه به ش��رایط
اقتصادی اکثریت مردم ،جامعه زیر خط فقر زندگی میکنند؛ اما به
هرحال منتظر هستند تا مشاهده کنند چه اقداماتی انجام میشود.

آسیبهای اجتماعی ،همچنین فقر ،بیکاری و مشکالت
اقتصادیحلشودموضوعزندانهمدرستمیشود.باید
تالش کنیم سرمنشأ درست شود؛ اما اگر زندانیآزاد و در
جامعه رها شود باز هم ممکن است به زندان بازگردد.
وی با بیان اینکه نیاز امروز کشور مساله تولید ،اشتغال و
حمایت از چرخه اقتصادی کشور است تاکید کرد :باید از
تمام ظرفیتهای دولت و نهادهای تأثیرگذار در جهت
فعالسازی واحدهای صنعتی تولیدی ،حمایت از مقوله
تولید،حمایتازاشتغالاستفادهشودوقطعااگراینمسایل
حل شود بسیاری از مشکالت مرتفع و شاهد آسیبهای
اجتماعی نخواهیم بود.
القاص��یمه��رازآزادی ۲٧۵نف��رازمحکومانبهحبس
درراس��تایماده ۱۴دس��تورالعملساماندهیزندانیانو
کاهش جمعیت کیفری خبر داد و گفت :در این بازدید 6۸
نف��ر از محکوم��ان مالی و ردمال و دیه از محل اعتبارات
اداره کل اوقاف استان تهران ،ستاد دیه و خیرین با بدهی
یک میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان شناس��ایی و اقدامات
الزم برای آزادی آنها انجام ش��د .وی با اش��اره به اینکه
از ابتدای سال جاری۵۳۴۸نفر از زندانهای استان تهران
آزادش��دند،اف��زود:همچنی��ندراینبازهزمانیش��اهد
کم��ک ۱۳میلیاردی خیرین ب��رای آزادی زندانیان بوده
ایم .دادستان تهران از شناسایی و معرفی  ۹۲۵زندانی به
کمیسیون عفو اشاره کرد و بیان داشت :عالوه بر این۸٧۵
محکوم مالی از جمله محکومان دیه و ردمال شناسایی و
با دادخواست اعسار آنها موافقت شد.

آملی الريجانی بی ربطی بسياری امور به دين را خامانديشی دانست

اقتصاد بدون اعتنا بر ارزش نداريم

رئی��سمجمعتش��خیص مصلحت نظ��امگفت :امروز
بخش��ی از مس��ئولین و مدیران ما فکر و ذهنش��ان این
است که بسیاری از امور کاری به دین ندارد و مربوط به
علم است؛ من فکر میکنم که این خاماندیشی و ساده
انگاری به تمام معناست.
به گزارش ایلنا ،صادق آملی الریجانی در آیین آغاز سال
تحصیلی دانشگاه امام صادق با تاکید بر اینکه وضعیت
نظامجمهوریاسالمیاقتضامیکندکههمدانشگاههای
ماوهمحوزههایعلمیهبرایساختارسیاسیوحکمرانی
و مقام اجرا ،تربیت نسل و نیروی انسانی کارامد ،متدین و
با اخالص داشته باشند ،گفت :در همه جای دنیا اینگونه
اس��ت اما فرق ما این اس��ت که ما با جهاد جهادگران و
امام و خون ش��هدا نظامی را برپا کردیم که بر پایه دین
و توحید اس��ت .ما نظامی هس��تیم که قبول کردیم این
انجام بر اساس قرآن و سنت است؛ اینجا هم حوزههای
علمیه مسئولیت عظیمی داشته و دارند و هم دانشگاهها؛
امروز دانشگاههای ما مملو از اساتید و دانشجویان متدین
است اما مشکلی که وجود دارد این است که بسیاری از
علومیکهداریمبراساسدیگریبنیانگذاریشدهاست.
وی افزود :عدهای مترصد تحول علوم انسانی هستند اما
عدهایدرمخالفتبااینحرفمیگویندازابتدایانقالب
عدهای میخواهند از قرآن تئوری اقتصادی دربیاورند و
این امکانپذیر نیست .آنها میگویند ثبوت ًا نمیشود از
کتاب قرآن و س��نت ،نظریات اقتصادی ،جامعهشناختی
و…دربیاوریموادعایاینکهعلمبیطرفاسترامطرح

جلودارزاده از كارهای تجملی و نمايشی دولت انتقاد كرد

مردم منتظر اجازه برای اعتراض نمیمانند
نماینده پیش��ین مجلس افزود :خوب اس��ت دولت هر فرصت و
امکانات��یک��هدراختی��ارداردفقطبهمردمورضایتآنانبهخاطر
رض��ای خداوند اختص��اص دهد و وقت خودش را صرف کارهای
تجملی و نمایشی در مقابل کشورهای دیگر یا بازیهای سیاسی
نکن��دوام��روزدیگ��رفقطوفقطتماموقتخودرابرایخدمتبه
مردم اختصاص دهد .جلودارزاده یادآور ش��د :این مردم یک ملت

واحد هس��تند ،مردم ما مثل مردم کش��ورهای دیگری نیستند که
هنگامیکهشرایطسختمیشودفرارکنند،آنهامیماننداستقامت
میکنند و به تغییر و اصالح فکر میکنند .وی ادامه داد :نخستین
بار نیست که شرایط سختی برای جامعه ایران پیش آمده  ،در طول
تاریخ کش��ور و مردم ما همیش��ه مورد هجمه و محاصره بوده؛ چه
از نظر داخلی و یا از نظر خارجی همیش��ه حمالت و هجمههایی

میکنند؛ امروز هم هنوز عدهای این حرفها را میزنند.
در ابتدای انقالب یکی از روش��نفکران که صاحب قلم
بود معتقد بود که از علوم ارزش��ی نمیتوان علم درآورد؛
امروزه بطالن این حرفها برای کس��انی که در فلس��فه
علوم فعالیت کردهاند ،آشکار است.
آملی الریجانی با بیان اینکه «ما روانشناس��ی و اقتصاد
بدون اعتنا بر ارزش نداریم» ،اظهار کرد :ما برای اینکه
یک تحول مس��تدل داش��ته باشیم هم باید علم را خوب
بشناسیم و دریچههای اخالقی و معرفتیای که میتواند
به آن ورود کند را بویژه در علوم انس��انی بشناس��یم .در
اقتصادلیبرالیمبانیمختلفیحاکماستکهازجملهآنها
میتوان به نفع گرایی اشاره کرد؛ سوال من این است که
آیا میتوانیم با اقتصادی که بر اس��اس نفع گرایی اس��ت
کار کنیم؟ چرا باید اینگونه عمل کنیم؟ آیا در چارچوب
معارف قرآنی ،نفع گرایی وجود دارد؟ بس��یاری از علوم
پایه در غرب بر پایه نظریههایی است که ما اصال آنها
را قبول نداریم.
بوده است اما ملت ایران به خوبی در مقابل آنان ایستادند و در طول
تاریخ از پَس خودشان برآمدند و مطمئن ًا اگر مشکلی پیش بیاید باز
هم به همین شکل خواهد شد و این بخشی از تقدیر این سرزمین
است و هیچگاه از بین نمیرود نابود نخواهد شد.این فعال سیاسی
اصالحطل��ب درب��اره اینکه مجلس یازدهم با ش��عار و ادعای حل
مشکالت معیشتی به روی کار آمد اما امروز مشاهده میکنیم آن
طور که باید به این مهم نپرداخته ،حال چه اقداماتی میتواند باتوجه
شرایط پیش آمده در معیشت و اقتصاد مردم انجام دهد ،بیان کرد:
به هر حال مجلس میتواند بر شرایط چه به لحاظ کلی و سیاسی و
چه به لحاظ مسائل مدیریتی و خدماتی ثاثیرگذار باشد.

اعتبارسنجیبرایاجرایقانونپایانههایفروشگاهی
رئیسمرکزتنظیممقرراتسازمانامورمالیاتیگفت:درراستایاجرایقانونپایانههای
فروش��گاهیوس��امانهمؤدیان،فازاولس��امانهمؤدیاندرقالبپنجزیرس��امانهپیاده
سازی شد .کوروش محمدی در گفتوگو با ایسنا افزود :ثبتنام و عضویت حدود ۴۵۰
هزار کسبوکار در سامانه مودیان با استفاده یک و نیم میلیون پایانه فروشگاهی اعم از
کارتخوانبانکیوپایانههایفروشگاهینرمافزاری،دریافتروزانهمتوسطسهمیلیون
صورتحساب الکترونیکی صادره از پایانههای فروشگاهی فوق الذکر ،انتشار فراخوان
شناسایی آزمایشگاههای ذی صالح مرکز تنظیم مقررات ،تدوین استانداردهای فنی
و کارکردی پایانه فروشگاهی و ساماندهی بیش از شش پایانه پرداخت اعم کارتخوان بانکی و درگاه پرداخت الکترونیکی
با همکاری بانک مرکزی از جمله اقدامات سازمان امور مالیاتی است .وی گفت :سازمان بسترهای الزم جهت استعالم و
ثبتنام الکترونیکی صاحب کارتخوان و محل کسب وکار ایشان را در قالب شش وب سرویس نرم افزاری در اختیار بانک
مرکزی قرار داده و بانک مرکزی میتواند اعتبارس��نجی الزم را در خصوص ثبتنام مؤدی مالیاتی را انجام داده و پس از
اطمینان از صحت کدپستی کسبوکار کارتخوان بانکی ،اقدامات الزم را انجام دهد.

وابستگی بانک مرکزی به دولت باعث نظارت ضعیف بر فعالیتهای بانکی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :مقایسه رشد اقتصادی کشور و جذب واقعی
حجمنقدینگیبرایتولیدناخالصداخلیکشور،بیانگرایناستکهاستفادهازاینظرفیت
نقدینگیبرایایجادتولیدوبخشواقعیاقتصاد،محققنشدهومنابعبهبخشغیرواقعی
وغیرمولداختصاصپیداکردهاست.بهگزارشصداوسیما،محمدرضاپورابراهیمیافزود:
به علت ساختار نامناسب و وابسته بودن بانک مرکزی به دولت و نبود به روز رسانی و
گسترش نظام بانکی ،امکان نظارت الزم بر فعالیتهای بانکی کم است.وی با اشاره به
اینکهبانکمرکزیکشورمانناکارآمداست،افزود:وابستگیبهدولتوسیطرهدولتبر
سیاستهایپولیوارزی،بزرگشدنحجماقتصادومجموعهفعالیتهایمرتبطبانظامبانکیوبهدوربودنآنازکنترل
ونظارتبانکمرکزی،ازجملهمشکالتاست.جهتگیریهاینظامبانکیتوسطبانکمرکزی،اجراییوعملیاتینشده
ونقشاینبانکدرمدیریتنظامبانکی،ضعیفبودهاست.اصالحقانونبانکمرکزیاصلیترینمأموریتمجلساست
و کلیات این طرح نیز در صحن علی تصویب شده است.پورابراهیمی اعالم کرد ۹۰ :درصد مدیران بانک مرکزی پس از
پایان دوره ،جذب بانکهای خصوصی شدند و در مسئولیتهای مختلف در آنجا مشغول کار هستند.

تجارت از کاهش خرید به دلیل گرانی گزارش می دهد

گـروه اقتصادی :هـر روزه خبرهايی از كاهش تقاضا برای يك
سریازاقالممخابرهمیشود.آنچهبهگوشمانمیرسدكاهش
تقاضابرایبسـياریازاقالمخوراكیاسـتكهسبدمعيشتی
خانوار را تشـكيل می دهند؛ در اين ميان اقالم غير خوراكی
و لوكس هم از افت قابل مالحظه فروش مواجه هسـتند ،اين
كاهـشخريـددرنـگاهاولدودليـلراتداعـیمیكنداولی
كه بسـيار محتمل اسـت كاهش قدرت خريد و دومی احتمال
كاهشمصرفگرايیمردماستكهالبتههردواينموارددراين
وضعيت می تواند موثر و قابل بررسی باشد .خبرنگار تجارت،
كاهش اقالمی كه مستقيما با معيشت خانوار در ارتباط است را
در بازه يك ماهه شهريور ماه امسال بررسی كرده و به بيش از
دهها عنوان كاال رسيده كه با كاهش تقاضا مواجه بود.

پیامدهایکاهشتقاضادربازار
قابل توجهی را نشان میدهد.
 کاهش قدرت خرید

 کاهش تقاضای مساله دار

بررسی ها نشان می دهد تقاضا برای محصوالت لوکس سوسیس
وکالب��اسب��هدلی��لاج��رتخریدمصرفکنندهت��ا ۳۰درصدو
در محصوالت اقتصادی هم به دلیل محدود ش��دن س��اعت کار
رستورانها و عرضه کنندگان غذای آماده ۳۰درصد کاهش داشته
است.همچنین قیمت هرقالب کره  ۵۰گرمی از  ۵۰۰۰تومان در
ماه های قبل به  ٧۰۰۰تومان و قیمت هر قالب کره  ۱۰۰گرمی
نیز از حدود ۱۰هزارتومان به حدود ۱۴هزارتومان رس��یده اس��ت.
قیمت پنیر  ۴۰۰گرمی  ۱۴هزار و  ۵۰۰تومان بود ،اما اخیراً قیمت
 ۲۰هزار تومانی روی آن درج شده ،یعنی  ۳۸درصد افزایش قیمت.
همچنین قیمت هر کیلو پنیر بدون بس��ته بندی نیز به  ۵۰هزار
تومان رس��یده اس��ت .قیمت دولتی هر کیلو س��ویا در حال حاضر
 6۸۰۰توم��اناس��ت،ام��ادربازارب��هقیمت ۲۲هزارتومانخرید
و فروش میش��ود .این در حالی اس��ت که س��ویا به دلیل ارزان تر
بودن نسبت به گوشت ،در برنامه غذایی اقشار مختلف جایگزین
گوش��ت ش��ده است .قیمت عمدهفروشی یک قوطی۸۰۰گرمی
ربگوجهفرنگی دردار که در سال ۹٧به ۱۹هزار تومان رسیده بود
اما بهدلیل کاهش تقاضا به ۱۱هزار تومان کاهش یافته بود ،حاال
دوب��اره ب��ه  ۱۹تا ۲۲هزار تومان ،بنابر نوع برند محصول ،افزایش
یافت��ه که بیانگر افزای��ش  ۵۰تا 6۰درصدی قیمت بنکداری این
محصول اس��ت .روند بهطور متوسط قیمت عمدهفروشی حبوب
از  ۲۰تا ۴۵درصد افزایش داشته است .قیمت دولتی روغن نباتی
از ابتدای امس��ال با افزایش۳۵درصدی مواجه ش��د .نرخ شکر نیز
در ۲مرحله ۹۰درصد افزایش یافته است؛ قیمت عمدهفروشی هر
کیلوگرم برنج ایرانی از ابتدای امسال ۴۸درصد افزایش یافته و از
۲۱هزار تومان به ۴6هزار تومان رسیده است .قیمت عمدهفروشی
برنجخارجیتایلندیوهندیازابتدایامسالتغییرچندانینداشته
و ب��ه ترتی��ب  ۱۹ت��ا ۲۳هزارو۵۰۰تومان و نرخ هر کیلوگرم برنج
سفید پاکستانی حدود ۲٧هزار تومان است .قیمت عمدهفروشی
هر کیلوگرم چای فله بنابر نوع و کیفیت از  ٧۰تا ۱۴۰هزار تومان
در نوسان است؛ متوسط قیمت عمدهفروشی هر قوطی ماهیتون
 ۱۹تا ۲۱هزار تومان و قیمت خردهفروشی این محصول بنابر نوع
برند و کیفیت از  ۲۵تا ۳۱هزار تومان اس��ت .در مورد ماهی زنده
هم بررسی ها نشان می دهد.
در هفت��ه انتهایی اس��فند س��ال ۹۹قیمت ماه��ی حدود ۴۵هزار
تومان بود ،این قیمت در حال حاضر به  6۵هزار تومان رس��یده،
یعن��ی ح��دود ۵۰درصد افزایش داش��ته که چنین افزایش قیمت
عجیب��ی را پی��ش از ای��ن یک بار در س��ال ۹6تجربه کرده بودیم
وگرنه ماهی به صورت معمول هر سال  ۱۰درصد گران میشود.
چند هفته ای میشود که قیمت گوشت گوساله افزایش یافته و از
حدود  ۱۴۰هزار تومان در تیرماه به حدود  ۱6۰تا  ۱٧۰هزار تومان

در ش��هریور رس��یده است .همچنین میزان تقاضای مواد شوینده
نسبت به ابتدای سال حدود  ۲۵درصد کاهش داشته است .وقتی
در حوزه مواد شوینده کاهش مصرف رخ دهد به معنای این است
که بیماری بیشتر و بهداشت در خطر قرار خواهد گرفت .در تمامی
مواردی که گفته شد با افازیش قیمت همراه بوده است ،درصدی
کاهش خرید را هم نشان می دهد.
 کاهش خرید کیلویی میوه

بررسی ها در دل خود یک پیام را مخابره می کند ،تقاضا برای خرید
کاهش یافته است .اما آیا مردم مصرف گرا بوده و به دلیل افزایش
قیمتها به صرفه جویی روی آوردند یا در بخشهایی به دلیل کمبود
منابع مالی از کاالهای اساس��ی و مورد نیاز خود فاکتور گرفتنند؟
روتین زندگی عامه مردم در بسیاری از کشورها به این نحو است
که روزانه دو وعده غذا می خورند ،اگر نان خوردند س��یب زمینی
و برنج نمی خورند چون معتقدند کربوهیدرات مورد نیاز بدنشان
را دریافت کرده اند ،از سالیان قبل باب است که مردم در بسیاری
از کش��ورها به تعداد نفرات خانواده میوه می خرند و از خرید میوه
کیلویی خبری نیس��ت ،همینطور بس��یاری از افراد به دلیل گران
بودن بهای آب و برق از لباسشویی های عمومی برای شستشوی
لباسهای خود استفاده می کنند .در مورد خرید لباس هم معموال
افراد تمام تابستان را با یک تیشرت و شلوار جین سپری می کنند
و خرید و تعویض هر روزه لباس تنها توسط اقشار خاصی صورت
می گیرد و عرف کل جامعه نیست.

 الفبای مصرف گرایی

این سوال پیش می آید که آیا در جهت تغییر فرهنگی به کاهش
خرید روی آوردیم یا به دلیل کاهش قدرت خرید؟ آیا می توانیم
از این شرایط برای فرهنگسازی استفاده کنیم یا شرایط اجتماعی
کشور پذیرای چنین تغییراتی نیست؟ و در کل آیا کاهش مصرف
خوب اس��ت یا نه؟ برای رس��یدن به پاس��خ باید دو مقوله پدیده
مصرف گرایی و قدرت خرید را بررس��ی کرد .س��اده ترین تعریف
مصرفگراییایناستکهبیشازنیازمانبخریموبیشازهمیشه
دور بریزیم .به عبارتی اگر لباس مناسب برای پوشیدن دارید اما
به دلیل اینکه تکراری شده آن را کنار گذاشته و لباس دیگری می
خرید پس مصرف گرا هستید ،اگر یخچال خانه تان کار می کند
اما به دلیل اینکه از مد افتاده عوضش می کنید پس یک مصرفگرا
هستید .فرهنگ مصرف گرایی همواره در کشورمان وجود داشته؛
ام��ااوجآنب��هده��ه ۸۰ب��رمیگردد،اوایلدهه ۸۰کهکاالهای

وزير ارتباطات بر بروز كردن دولت تاكيد كرد

تاثير ابزارهای مبتنی بر فناوری در همه بخشها

وزیر ارتباطات گفت :اکنون زندگیها بدون اس��تفاده از
ابزارهای مبتنی بر فناوری ارتباطات و اطالعات دش��وار
ش��دهواینبخشهمهعرصههایزندگیبش��رراتحت
تأثیر قرار داده است .به گزارش ایلنا عیسی زارع پور افزود:
درچنینش��رایطی،دولتمیبایس��تخودرابهروزکرده
وابزاره��ایحفاظ��تازحق��وقمردمدراینفضارافراهم
کن��د.ویب��اتأکیدبراهمی��تنقشرگوالتوریگفت:با
افزایشکاربردهایارتباطاتوخدماتفناورانهپایه،نقش
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و در کل نقش
وزارتارتباطاتوفناوریاطالعاتبیشترمیشود؛بنابراین
بای��دتنظی��مگریحوزهخدم��اتفضایمجازیوحوزه

فن��اوری اطالع��ات را تقویت کنیم.وی با تأکید بر اینکه
اعمال حاکمیت به معنای حفظ حقوق مردم است ،گفت:
اگر میخواهیم واقع ًا حافظ حقوق مردم در فضای مجازی
باشیم باید پرقدرتتر از گذشته و در عمل ظاهر شویم و
به اعتقاد من مجموعه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
رادیویی مغز متفکر این حوزه است.
وزی��رارتباط��اتب��اتاکی��دبرضرورتتجهیزس��ازمان
تنظی��ممق��رراتوارتباطاترادیوی��یبهابزارهایجدید
برای اس��تیفای حقوق مردم در فضای مجازی گفت :در
اعمال حاکمیت سازمان تنظیم مقررات ،بهروزرسانی در
تنظیمگری ضروری است تا هر جا که احساس شد حقوق
مردم در حال تضییع است با قوت و قدرت ورود کند .وی با
اشاره به بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات
پایه کاربردی در کمیسیون ویژه مجلس بر حضور فعال
س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباط��ات رادیویی برای ارائه
نظرات کارشناسی در جلسات این کمیسیون تاکید کرد و
گفت :ابزار اعمال حاکمیت ما در حوزه ارتباطات ،سازمان
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و نباید این ابزار
دچار خدشه شود.

چینی به یکباره بازار کشور را فراگرفت و کاالی بی کیفیت با قیمت
ارزان در بازارها بیدار می کرد .این روند تا به امروز ادامه داشته اما
تفاوتهایاساسیدرمصرفگراییایجادشدهاست؛دردهه ۸۰ورود
کاالهای بی کیفیت و بی دوام و ارزان قیمت چینی به کشور باعث
ش��د که هرچه بیش��تر بخریم و هر چه بیشتر دور بریزیم .مصرف
گرایی که در دهه  ۸۰و اوایل دهه  ۹۰وجود داشت بیشتر در زمینه
کاالهای بنجل و ارزان قیمت درجه  ۳و  ۲چینی بود .بعد از برجام
و در چند س��ال اخیر که برخی تحریمها برداش��ته شد و کاالهایی
به غیر از کاالهای چینی وارد کشور شد از جمله واردات رسمی و
غیررسمی کاالهای ترکیه ای و گاه اروپایی ،شاهد مصرف گرایی
بیشتر در کاالهای برند و با کیفیت تر بودیم.
 درک قدرت خرید

قدرت خرید بدین معناس��ت که با یک واحد پول چقدر می توان
کاال و خدمات خرید .البته نه فقط یک کاال ،بلکه سبدی از جمیع
اق��الم مصرف��ی که ملزومات زندگی یک فرد را تامین میکند .از
کرایهخانه تا پنیر .مثال فرض کنید یک نفر در سال  ۱۳۹۰با صد
هزار تومان به مغازه میرفت .همین فرد با همین پول در س��ال
 ۱۴۰۰هم به مغازه میرود .قدرت خرید در این  ۱۰سال کم شده،
چون با س��بد کوچکتری از مغازه خارج میش��ود .واقعیت این
است که کاهش قدرت خرید مردم یک امتیاز منفی برای دولتها
محسوب می شود و دولتها همواره باید برای افزایش قدرت خرید
مردم راه چاره بیندیشند ،البته در ایران به جای راهکارهای پایدار
برای افزایش قدرت خرید دولتها به پرداخت یارانه روی آورده اند تا
شاید بتوانند بخشی از قدرت خرید مردم را جبران کنند .در کاهش
قدرت خرید مردم عواملی مانند نرخ ارز و تورم تأثیر مستقیمی دارد،
تولید و درآمد ملی نیز به صورت غیر مستقیم بر آن سایه انداخته و
آن را متاثر کرده است .درواقع وقتی که تولید و درآمدهای حاصل
ازآن به دلیل رشد نرخ تورم و فشارهای خارجی همچون تحریم
اف��ت میکن��د ،درمجموع درآمد ملی کاهش پیدا کرده و س��پس
درآمد ملی سرانه و به طبع آن سهم هر ایرانی ازاین درآمد را متاثر
می کند .برای توضیح بیشتر به گزارش بانک مرکزی توجه کنید:
درآمد ملی ایران در سال ( ۱۳۹۸به قیمتهای ثابت سال )۱۳۹۰
به  ۳۹۳.۹هزار میلیارد تومان رسیده است .بدین ترتیب حداقل در
یک دوره  ۱۵ساله ،درآمد ملی ایرانیان هیچ تغییری نکرده است
و نس��بت به ابتدای دهه  ،۹۰در حدود  ۲۹درصد افت کرده اس��ت.
همچنین درسال  ۱۳۹۸درآمد سرانه هر ایرانی به قیمت ثابت سال
،۹۰به ۴.٧میلیونتومانرس��یدهاس��تکهدر ۱6س��الاخیرافت

دریکنگاهکلیکاهشقدرتخریدمردمس��ببش��دهتاش��اهد
کاهش مصرف گرایی باشیم اما این کاهش از فرهنگسازی نمی
آید،بلکهحاصلمشکالتومعضالتاقتصادکالنهمچونتورم
و گرانی است که به کاهش مصرف انجامیده است.دولتها همواره
باید افزایش قدرت خرید خانوار را در برنامه های خود داشته باشند
که با افزایش درآمد خانوارها و کاهش تورم دس��ت یافتنی اس��ت؛
در این راستا باید گروههای هدف مشخص شده و بر قدرت خرید
دهکهای پایین جامعه تمرکز شود ،حال آنکه در اقتصاد بیمار ما
هر روز ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر می ش��وند! افزایش
درآمد خانواده های دهکهای پایین ،بخش کارمندی و کارگری
کشور با ایجاد اشتغال و بهبود فضای کسب و کار و تولید امکان
پذیر است؛ در این میان هدایت درست نقدینگی حائزاهمیت است
ت��اط��رف عرض��ه وتقاضا را متعادل کند .ازطرف دیگر با مصرف
گرایی مواجه هس��تیم که با وجود کاهش قدرت خرید و تورم و
گرانی همچنان می تازد ،دلیل این مس��اله را می توان در ش��کاف
طبقاتی جستجو کرد؛ نظام سرمایه داری به انسان ها القا می کند
ک��هب��امص��رفاینکاالهایخاصیامص��رفآنکاالهایمد
روز ش��ما به طبقه دیگری از جامعه پرتاپ می ش��وید؛ این نوع از
تغییر س��طح اجتماعی را به راحتی می توان در فضای مجازی و
پیج های اینستاگرامی دید که  ۲۴ساعته مشغوله جلب نظر افراد
برای فروش انواع کرم و محصوالت مراقبتی پوس��ت و لباس و
 ...هستند .به موازات آن روابط اجتماعی ما به جای آنکه فضایی
برای تلطیف ش��رایط و بهبود حال روحی ما باش��د به جایی برای
خودنمایی تبدیل شده و منطق اقتصادی ما به سوی فرایند های
مصرفی گرایی می رود.

 مصرف موتور محرکه اقتصاد

از سوی دیگر برخی از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند ،مصرف
به خودی خود موتور محرکه اقتصاد و جامعه است و تا خریداری
نباش��د تولید و خدمات هیچ توجیهی ندارد .به همین جهت مرز
باریک��ی می��ان مصرف گرایی با منطقی کردن الگوی مصرف در
سطح کالن ،و مصرف گرایی با خریدا کاالهای وارداتی وجود دارد.
به همین جهت باید هماهنگی و تناسب بین امکانات یک جامعه با
نیازها و خواستهای افراد وجود داشته باشد تا یک اقتصاد پویا و
درون زا داشته باشیم و با مصرف کاالی داخلی اقتصاد را به حرکت
درآوریم.آنچهدراینشرایطبایدصورتبگیرد،افزایشقدرتخرید
مردم ،همزمان با آموزش و فرهنگسازی است .دولتها باید قدرت
خرید مردم را باال برده و در عین حال این آموزش را به آنها بدهد
که با درآمد خود کاالها و خدماتی را خریداری کنند که واقعا به آنها
نیازمند هستند ،اگر خرید سوسیس و کالباس  ۳۰درصد کاهش
داشته است چنانچه به دلیل عدم اصراف باشد بسیار پسندیده هم
هست.درکنارگشایشهایاقتصادیبایداینفرهنگسازیصورت
بگیرد که «اگر نیاز نداری نخر یا به اندازه نیازت بخر!» در این میان
تولیداتداخلیباکیفیتوباقیمتمناسبهمبهعنوانیکگزینه
درست و کاربردی و قابل اعتماد همواره باید در اختیار مردم باشد _
آنچه تا به امروز شاهد آن بودیم برخورد قهری و تحکمی و اجبار
ب��ه خری��د کاالی داخلی بی کیفیت همچون خودرو و لوازم برقی
منزل بوده که اصال هم موفقیتی کسب نکرده است_ تا چنانچه
قرار شد بین کاالهای ایرانی و خارجی یک گزینه را انتخاب کنند
با تامل این کار را انجام داده و همواره تولیدات داخلی را به عنوان
یک کاالی با کیفیت میان انتخابهای خود بگنجانند.

كارشناس تامين اجتماعی تشريح كرد:

حق بيمه بخش حذف نشدنی از مزد كارگر
یک کارشناس تامین اجتماعی گفت :گروهی به اشتباه
بابت حق بیمه پرداخت میکنند
تصور میکنند پولی که ِ
اضافی نیروی کار است اما در حقیقت بخش
هزینهی
ِ
اندازی دس��تمز ِد کارگران اس��ت که به حس��اب
پس
ِ
سازمان تامین اجتماعی یا هر حساب دیگری میتواند
برود و پسانداز ش��ود تا کارگران برای دوران پیری و
بازنشستگی خود بتوانند از آن استفاده کنند.
ِ
ب��ه گ��زارش ایلن��ا ،علیرض��ا حی��دری در واکنش به
اظهارات عدهای مبنی بر اینکه قانون تامین اجتماعی
ض��د تولید اس��ت ،گفت :قان��ون تامین اجتماعی برای
کارفرم��ا هزین��های ایجاد میکند تح��ت عنوان حق
بیم��ه؛ درواق��ع حق بیمهای که باید به س��ازمان تامین
اجتماعی پرداخت ش��ود به صورت مش��ترک توس��ط
ش��رکای اجتماعی پرداخت میش��ود به اینصورت که
۲۰درص ِد آن را کارفرما٧ ،درصد را کارگر و ۳درصد را
دولت باید پرداخت کند.
وی گفت :فاصلهی زمانی شرو ِع سن اشتغال تا زمان
بازنشستگی دوران اشتغال است که در این زمان افراد
تولید و درآمد حاصل از آن را تقسیم میکنند به طوریکه
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اقتصاد كالن

اخباركوتاه
رشد  11هزار و  386واحدی بورس

ش��اخص کل بازار در بورس اوراق بهادار تهران در یک روند رو
به رشد قرار گرفت به گونهای که در پایان معامالت چهارشنبه
ب��ا افزای��ش  ۱۱ه��زار و  ۵۸۳واحد به رقم  ۱میلیون و  ۴۳٧هزار و
 ۳۰واحد رس��ید .به گزارش فارس ش��اخص کل با معیار هموزن
با رش��د  ۱۲۴6واحد به رقم  ۴۲۰هزار و  ٧۹6واحد رس��ید .ارزش
ب��ازار در ب��ورس ته��ران به بیش از  ۵میلیون و  ٧٧۴هزار میلیارد
تومان رسید .معامله گران بیش از  ٧.٧میلیارد سهام ،حق تقدم
و اوراق مال��ی در قال��ب ۹٧۳ه��زار فقره معامله و به ارزش66٧٧
میلی��ارد تومان داد و س��تد کردن��د .ارزش معامالت در فرابورس
ه��م ب��ه بی��ش از  ۲۲هزار و  ۱6٧میلیارد تومان رس��ید که با این
حساب ارزش معامالت دو بازار از  ۲۸هزار و  ۸۸۴میلیارد تومان
فراتر رفت .همه شاخصهای بورس مثبت بودند به گونهای که
ش��اخص کل و ش��اخص قیمت با معیار وزنی � ارزش��ی ۸۱صدم
درصد تقویت شدند .در فرابورس ایران هم شاخص کل با افزایش
 ۱۰۰واحدی به رقم  ۲۰هزار و  ۹6۰واحد رسید.
 98درصد نقدینگی در بانکها

مدی��رکل عملی��ات پول��ی و اعتباری بانک مرکزی با بیان اینکه
نقدینگی در بانک ها و کمتر از  ۲درصد آن در دست اشخاص است
گفت :نقدینگی یا از طریق بانکها خلق میشود یا از طریق پولی
که از بانک مرکزی خارج میشود .پول پرقدرت بانک مرکزی از
این بانک خارج و وارد شبکه بانکی میشود و بانکها وظیفه دارند
این پول را برای فعالیتهای واقعی اقتصاد از جمله تولید و رشد
اقتصادی،اختصاصدهند.محمدنادعلیافزود:اینگونهنیستکه
بانک مرکزی در فرآیند خلق پول و مدیریت نقدینگی ،بی تفاوت
باش��د .بانک مرکزی ،برنامههای متعددی را اجرا و تالش کرده
پول را به س��مت فعالیتهای اقتصادی ببرد .مجموعه اقداماتی
در ح��وزه ع��زل و نصب مدیران بانک مرکزی و احراز صالحیت
آنان انجام ش��ده و اقداماتی هم در دس��ت اجراس��ت و نتیجه این
اقدامات در چند سال آینده دیده خواهد شد.
کشف ماینر در ساختمان بورس تهران

س��ازمان بورس در اطالعیه ای اعالم کرد :در رس��یدگیهای
نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار ،تعدادی ماینر که از سوی
شرکت بورس اوراق بهادار تهران مورد بهره برداری قرار گرفته
در س��اختمان ش��رکت مزبور کش��ف و مشخص شد که فعالیت
مزبور در گزارشها و حس��ابهای ش��رکت به طور کامل ثبت
و افش��ا نش��ده و با توجه به اینکه بدواًچنین امری با اساس��نامه و
رسالت شرکت بورس نیز همخوانی نداشته ،موضوع به معاونت
حقوقی سازمان ارسال شده است .به گزارش مهر ،رسیدگی به این
موضوعبهطورفوقالعادهدردستورکارکمیتهرسیدگیبهتخلفات
سازمان قرار گرفته و برای بررسی کم و کیف و ابعاد تخلفات این
موضوع ،مدیران بورس تهران فراخوانده ش��دهاند.بدیهی اس��ت
پس از رسیدگی کامل و ارزیابی توضیحات و مستندات این امر
کهدرحوزهداخلیش��رکت رقمخوردهاس��ت،نتایج رس��یدگیو
جزئیات امر و تصمیم سازمان اطالع رسانی خواهد شد.
مهار تورم با مدیریت نه حقوق کارگر

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در توییتر نوشت« :در
شرایطی که قیمت کاالها و خدمات سالیانه چندین بار افزایش
مییابد ،افزایش حقوق کارگران نمیتواند دلیل موجهی برای تورم
باش��د .به گزارش ایلنا ،علی بابایی کارنامی افزود :تورم را باید با
مدیریت مواد اولیه و ارز و نیز کوتاه کردن دست دالل مهار کرد
نه با حقوق کارگر»
تحقق  102درصدی درآمدهای مالیاتی

معاون درآمدهای س��ازمان امور مالیاتی با اش��اره به تحقق ۱۰۲
درصدی درآمدهای مالیاتی  6ماهه س��ال  ۱۴۰۰گفت :در این
مدت ۹۳درصددرآمدهایمالیاتارزشافزودهمحققشد.محمد
مسیحی در گفتوگو با فارس گفت :در نیمه نخست سال ۱۳۸
هزار و  ۵۱۹میلیارد تومان مالیات در بخشهای مختلف وصول
شده که سهم مالیاتهای مستقیم  ۸6هزار و  ۹۲۹میلیارد تومان و
مالیات بر کاال و خدمات  ۵۱هزار و  ۵۹۰میلیارد تومان بوده است.
معاون سازمان امور مالیاتی تاکید کرد :این سازمان برای تحقق
درآمدهای مالیاتی و تأثیر گذاری مطلوب در جهت رفع کسری
بودجه نس��بت رصد تراکنش های بانکی مش��کوک و شناسایی
شرکت های صوری و کاغذی در چارچوب مقابله با فرار مالیاتی،
اقدام کرده است.این مقام مسئول بیان داشت :همچنین سازمان
امور مالیاتی نس��بت به تس��هیل و تسریع در فرآیندهای مالیاتی،
پذی��رش خوداظه��اری مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود عمل
کردهاند ،اقدام به عمل آورد که نتیجه آن تحقق  ۱۰۱درصدی
درآمدهای مالیاتی در شش ماهه سال جاری و رشد بیش از 6۲
درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.
فعالسازی کریدور شمال ـ جنوب

بازنشستگی
که بخشی را برای دورهی بعد یعنی دوران
ِ
خود کنار میگذارد و بخشی را در همان دورهی اشتغال
استفاده میکنند .این کارشناس تامین اجتماعی ادامه
داد :آنچ��ه ب��ه عن��وان ارزش نیروی کار از آن صحبت
میکنیم ،بخشی صرف هزینههای دوران کار میشود
و بخش��ی دیگر صرف دورانی میش��ود که او دیگر به
دلی��ل پی��ری نمیتواند کار کند .ای��ن بخش از درآمد
ِ
کارگ��ر ک��ه جزو مزد کارگر نیز تلقی میش��ود را تحت
نیازهای
عنوان حق بیمه پساندازمیکنیم که هم بعضا
ِ
درمان امرو ِز او و هم نیازهای بلند مدتِ او تحت عنوان
مستمری بازنشستگی را برطرف کنیم.

3

دبیر شورای عالی مناطق آزاد با تاکید بر تسریع روند راه اندازی
کریدور شمال � جنوب گفت :با توجه به اهداف مشترک ایران و
روسیه در زمینههای اقتصادی و امنیتی میتوانیم در کنار هم به
عنوان دو کشور همسایه روند تسریع این همکاریها را پوشش
دهیم.بهگزارشفرینا،سعیدمحمدبهابعاداقتصادیوژئوپولتیکی
کریدور شمال � جنوب اشاره کرد و افزود :با راه اندازی این کریدور
در خص��وص مباح��ث اقتصادی کاهش هزینه ،افزایش کیفیت
حم��ل و نق��ل ،کاهش زمان ،صرفه جویی در هزینههای اضافی
و در کنار آن ابعاد راهبردی و امنیتی را ش��اهد خواهیم بود .راه
اندازی این کریدور نه تنها توسعه اقتصادی برای ایران و روسیه
را به همراه دارد ،بلکه برای سایر کشورهای منطقه به خصوص
کشورهای چین و هند نیز از این همکاری های مشترک متنفع
خواهند ش��د.وی به ظرفیتهای حمل و نقل ریلی و بندری در
مناطق آزاد کشور اشاره کرد و گفت :با توجه به مشخص بودن
راهبرد باید بدنبال راهکار باشیم .باید هریک از وظایف کشورهای
ایران و روس��یه احصاء ش��وند و هر یک با توجه به چارچوبی که
دارند به انجام کارها سرعت ببخشند.

4

شهرستان ها
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اخباركوتاه
شرکت توزیع برق استان قم
دستگاه اجرایی برتر شد

تجلیل از یاوران معروف مدیریت مصرف آب و برق
"حجت االسالم و المسلمین زمانی"،معاون فرهنگی و تبلیغی حوزه های علمیه
اس��تان مرکزی در این همایش که با حضور مس��ئوالن حوزه های علمیه ،س��پاه
استان و دبیران فرهنگی و فرماندهان بسیج شرکتهای تابعه وزارت نیرو برگزار شد،
تبلیغ و ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب و برق را از وظایف تک تک روحانیون و
طالب برشمرده و اظهارکرد :آب و برق از سرمایه های ملی کشور است ،همگان
باید در حفظ این س��رمایه ها کوش��ا باش��یم به ویژه حوزه های علمیه اهتمام ویژه
ای به این امر داش��ته و در س��رلوحه برنامه های تبلیغی و فرهنگی خویش قرار
داده است که امروزه شاهد بخشی از این اقدامات هستیم " .حجت االسالم علی فراهانی" ،دبیر شورای فرهنگی
و دینی صنعت آب و برق اس��تان مرکزی نیز ضمن تجلیل از اقدام شایس��ته حوزه های علمیه و بس��یج طالب و
روحانیون اس��تان در قرار دادن موضوع مدیریت بهینه مصرف آب و برق در س��رفصل برنامه های خویش ،گفت:
چنانچه مصرف بهینه آب و برق در بین خانواده ها نهادینه ش��ود می توانیم پاس��خگوی نس��لهای آینده باش��یم و
میراثی گرانبها تقدیم آیندگان بکنیم .وی در ادامه افزود :تربیت نسل جدید در دامان خانواده ها به ویژه مادران
بوده و این عزیزان می توانند عالوه بر رعایت الگوی مصرف  ،الگوی خوبی برای نسل آینده باشند.

اعزام ناوگان مسافربری همدان به مرز مهران
 ۵۰دستگاه ناوگان مسافربری استان همدان برای بازگشت زائران اربعین حسینی
به مرز مهران اعزام شدند.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی اداره کل راهداری و حم��ل و نقل جاده ای همدان،
مدی��رکل راه��داری و حم��ل و نق��ل جاده ای همدان گفت :با توجه به اینکه انجام
بخشی از سفرهای بازگشت زائران از طریق زمینی انجام می شود ،مقدمات الزم
برای اعزام ناوگان مسافربری به مرز مهران برای انتقال زائران به استان همدان
انجام ش��ده اس��ت .صفر صادقی راد افزود :به همین منظور  ۵۰دس��تگاه ناوگان
مسافربری استان به مرز مهران اعزام شدند که کار انتقال زائران به استان همدان و در صورت نیاز به استان های
دیگر را انجام دهند .وی تأکید کرد :همچنین با هماهنگی انجمن ها و شرکت های مسافربری استان سه اکیپ
از همکاران نیز برای ارائه خدمات بهتر در این منطقه مستقر شده اند .مدیرکل راهداری همدان با تأکید بر اینکه
قیمت بلیت اتوبوس های اعزام شده بر اساس قیمت مصوب ستاد اربعین اعالم شده است ،تصریح کرد :اتوبوس
های اعزام شده استان همدان تنها در مسیر برگشت ،زائران اربعین را به داخل استان منتقل میکنند و در مسیر
رفت به هیچ عنوان مسافری از سمت همدان را به مقصد مهران جابجا نخواهند کرد.

مدیر مخابرات منطقه قزوین در آئین بزرگداشت آئین بزرگداشت مطرح کرد؛

در جش��نواره ش��هید رجایی ارزیابی عملکرد دستگاهها در سال
 ۹۹و ب��ر اس��اس دو ش��اخص عموم��ی و اختصاص��ی از میان
دستگاههای اداری و اجرایی« ،شرکت توزیع نیروی برق استان
قم» به عنوان دس��تگاه برتر معرفی و مورد تقدیر اس��تاندار قم
قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان قم
 ،پیش از ظهر امروز با حضور اس��تاندار قم مراس��م جش��نواره
ش��هید رجایی برگزار و از تالش��گران عرصه خدمت به مردم
قدردانی شد.
در این مراسم از میان  ،ادارات و دستگاههای اجرایی استان قم،
«شرکت توزیع نیروی برق استان قم» به عنوان دستگاه برتر
انتخاب و توسط استاندار قم مورد تقدیر قرار گرفت.
لوح تقدیر این جشنواره از سوی دکتر بهرام سرمست استاندار
قم  ،به «مهدی آهنین پنجه ،مدیرعامل شرکت توزیع نیروی
برق استان قم» اهدا شد.
دکتر سرمس��ت اس��تاندار قم در این جلس��ه ،توس��عه خدمات
الکترونی��ک و انج��ام فرآینده��ای مختل��ف اداری به صورت
شبانهروزی را از مهمترین شاخصهای تحقق حکمرانی خوب
برش��مرد و گفت انجام خدمات الکترونیک و کاهش مراجعات
مردم به ادارات در شرایط شیوع ویروس کرونا موجب افزایش
رضایت مندیها و بهبود فضای کسب و کار میشود.
اینترنت رایگان شرکت مخابرات ایران
برای سامانه شاد

با هدف تس��هیل در دسترس��ی دانش آموزان در سراس��ر کشور
ارایه میشود ،تا نیاز وزارت آموزش و پرورش برای فعالسازی
سامانه شاد و دستیابی به این هدف تسهیل شود.
ب��ه گ��زارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی مخابرات
اس��تان همدان  ،ش��رکت مخابرات با نگاه ویژه به مس��ئولیت
اجتماعی به ارتقای ظرفیتهای زیرساختی الزم برای توسعه
آموزش برخط سامانه شاد وزارت آموزش و پرورش پرداخته تا
در شرایط کرونایی که مدارس همچنان تعطیل است به نظام
آموزشی کشور کمک کند.
س��امانه ش��اد از ابتدای مهر ماه همزمان با آغاز س��ال تحصیلی
جدید مورد اس��تفاده بیش��تر دانش آموزان و معلمان قرار گرفته
است و از آنجایی که دامنه گستردهای از مخاطبان و کاربران در
نقاط مختلف کشور از این طریق میتوانند از آموزش بهرهمند
شوند به نوعی عدالت آموزشی را نیز توسعه داده است.
اجرای برنامههای مختلف نظام آموزش��ی به زیرس��اختهای
ارتباطی وابس��ته اس��ت ،هرچند این سیاس��ت نیازمند راهبرد
بلندمدت اس��ت ،اما این ش��رکت توانس��ت با آمادگی ش��بکه
دسترسی و اپراتوری و ارائه شاخصهای مورد نیاز برای ارتباط
مجازی بستر فعالسازی سامانه شاد را قابل دسترس کند.
ترویج و توسعه فرهنگ استفاده از CNG

٧۲میلیون متر مکعب گاز  CNGدر۵ماهه گذش��ته در اس��تان
مرکزی مصرف شده است.
مدی��ر ش��رکت مل��ی پخش فراورده های نفتی منطقه اس��تان
مرک��زی از مص��رف ٧۲میلیون متر مکعب گاز CNGدر ۵ماهه
اول سال ۱۴۰۰درسطح استان مرکزی خبر داد .
به گزارش واحد روابط عمومی منطقه استان مرکزی  ،مهندس
سعید جمشیدی مدیر این منطقه گفت  :در طی ۵ماهه گذشته
٧۲میلی��ون مت��ر مکعب گاز CNGدر س��طح اس��تان مرکزی
مص��رف ک��ه ب��ا این اقدام معادل با ٧۲میلی��ون لیتر درمصرف
بنزین صرفه جویی شده است .
جمش��یدی به هوای کالن ش��هر اراک نیز اش��اره کرد و گفت :
این اقدام می تواند در بهبود ش��رایط زیس��ت محیطی و کاهش
آلودگی های هوا در این شهر نقش مهمی را ایفاد کند .
این مقام مسئول افزود 6۲ :باب جایگاه عرضه سوخت  CNGدر
سطح استان مرکزی وجود دارد که در توسعه و ترویج استفاده
از مصرف سوخت مورد نظر میتوانند موثر باشند.
مدیر منطقه استان مرکزی افزود ٧۵ :درصد جایگاههای CNG
استان مرکزی نسبت به استاندارد سازی تجهیزات خود اقدام و
مابقی آنها نیز این فرایندرا عملیاتی خواهند کرددر پایان ایشان
ابراز امیدواری کرد با گاز سوز کردن خودرو های عمومی بتوان
در استفاده از این سوخت بیش از گذشته گام برداشت .

پاسداشتدفاعمقدسوظیفه همگانی
مهن��دس نصرآب��ادی مدی��ر مخابرات منطق��ه قزوین در آئین
بزرگداش��ت هفته ی دفاع مقدس بیان داش��ت :وظیفه همه ی
آحاد مردم است که با پاسداشت این ایام و فرهنگ دفاع مقدس
 ،نسبت به انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان از طرق
مختلف اقدام نماییم.
ب��ه گ��زارش روزنام��ه تجارت به نقل از رواب��ط عمومی ؛ مدیر
مخابرات منطقه قزوین در مراس��م بزرگداش��ت هفته ی دفاع
مقدس که با حضور سرهنگ منصوری  ،فرمانده حوزه ی شهید
بابایی س��ازمان بس��یج ادارات استان قزوین  ،تعدادی از مدیران
و همکاران ایثارگر برگزار گردید ،با گرامی داشتن یاد و خاطره
ی رش��ادت های ش��هداء و رزمندگان دفاع وبا اش��اره به روحیه
ایثارگری ایام انقالب و هش��ت س��ال دفاع مقدس  ،تداوم این
تفکر و روحیه را در اوضاع کنونی کشور در مقابله با تهدیدها و
تحریم ها حائز اهمیت دانست.
وی با بیان این که دفاع مقدس ،عاش��قانه و فداکارانه و از س��ر
اخالص ،ایمان و ایثار ش��کل گرفت و تقدس��ش به تمام جهان
رسید  ،گفت  :این دفاع نعمتی بود که همگی ما هویت انسانی
خود را در آن دیدیم و گوهر ناب حریت و جوهر نایاب شرافت
را در میان جنگ ،کشتار ،گلوله و ویرانه ها یافتیم.
محمدرض��ا نصرآبادی مدیر مخاب��رات منطقه قزوین در ادامه
ب��ا تاکی��د بر نصب العی��ن قراردادن منویات مقام معظم رهبری
در خصوص برقراری عدالت ارتباطی در سراس��ر کش��ور در ایام
کرونا بیان داش��ت  :در ش��رایط کرونا موضوعات جدید و مهمی
مانن��د آم��وزش از راه دور ،کس��ب و کارهای اینترنتی و فضای

تجهيز روستای مولينان مريوان به اينترنت پرسرعت

مدیر مخابرات منطقه کردستان از تجهیز و راه اندازی
تکنولوژی نسل سوم تلفن همراه در روستای مولینان
خب��ر داد و گف��ت :ای��ن اقدام در آغاز س��ال تحصیلی
جدید نقش بس��زایی در فرآیند آموزش دانش آموزان
و دانشجویان دارد.
آزاد حکمت با اش��اره به این مطلب که س��ایت تلفن
همراه در این روس��تا قبال دارای تکنولوژی  ۲Gبوده
است افزود :با تالش همکاران و به منظور ارائه اینترنت
پرس��رعت موبایل به س��اکنین این روستا بویژه دانش
آموزان تکنولوژی این سایت به  ۳Gارتقا یافت.
وی با اعالم این مهم که تکنولوژی  ۳Gشرایط ارسال
همزمان پیام از طریق صدا و تصویر را برای مشتریان
فراهم کرده اس��ت افزود :دسترس��ی س��ریع و آسان به
اطالع��ات و داده ه��ای موج��ود در فضای مجازی نیز
از دیگر مزایای اجرای پروژه برای س��اکنین روس��تای

مولینان اس��ت .وی در ادامه با اش��اره به اینکه در حال
حاضر بس��ترهای ارائه خدمات و س��رویس های تلفن
همراه در این روستا مهیا شده است خاطر نشان ساخت:
اس��تقاده از اینترنت تلفن همراه برای کاربران ش��بکه
آموزش��ی و مجازی ش��اد رایگان است .مدیر مخابرات
منطقه کردستان به اختصاص هزینه و تجهیزات الزم
برای اجرای پروژه مذکور اش��اره داش��ت و گفت :مبلغ
یک میلیارد و ۱۰۰میلیون تومان در این روستا سرمایه
گذاری شده است .حکمت ضمن یادآوری این مساله
که مخابرات منطقه کردستان در کنار دیگر وظایف و
رسالت های کاری خود به اجرای برنامه های مختلف
در حوزه مس��ولیت های اجتماعی پابند و متعهد اس��ت
اظهارداشت :انجام این پروژه در کمترین زمان ممکن
از جمله این موارد تلقی می شود.
وی ضمن تشریح این امر که هر چه شکاف دیجیتالی در
سطح استان بیشتر کاهش یابد در پیشرفت همه جانبه
اس��تان نقش بس��زایی دارد تصریح کرد :این مجموعه
ب��ر اس��اس ظرفیت ها و امکان��ات موجود و همچنین
در نظ��ر گرفت��ن قوانین وچارچوب های کاری از هیچ
تالشی دریغ نمی ورزد .وی اضافه کرد :در حال حاضر
مشتریان تلفن همراه در شهرستان مریوان از خدمات
و سرویس های متنوع شبکه ارتباطات سیار ،با کیفیت
مطلوب برخوردار هستند.

بازگشايی فرهنگسرای نجوم و راه اندازی خانه استارت آپ اهواز
در مراس��می ب��ا حض��ور سرپرس��ت ش��هرداری
اهواز،فرهنگس��رای نجوم بازگش��ایی و خانه استارت
آپ اهواز راه اندازی شد.
سرپرستشهرداریاهوازضمنحضوردرفرهنگسرای
نجوم ش��هرداری و مراس��م راه اندازی خانه استارتاپ
اهواز ،اظهار کرد :استارت آپ ها آینده ی کسب و کار
کش��ور هس��تند و از آنجا که شهرداری اهواز بر اساس
احکام بودجه  ۱۴۰۰و بند  ۱۰سیاس��ت های ابالغی
بخشنامه ی بودجه سال  ۱۴۰۰شهرداری های کشور
 ،مکلف گردید که برخی از پروژه های مدیریت شهری
را به اس��تارتاپ ها  ،ش��رکت های دانش بنیان واگذار
نماید ،برآن شدیم که بستر و زیر ساخت های فعالیت
این کسب و کارها فراهم شود.
وی اف��زود :مهمترین چالش مدیریت ش��هری تامین
منابع مالی در بسترهای نوین و خالقانه است که این
فعالیت در ش��هرداری اهواز آغاز ش��ده و امید اس��ت به
زودی نتایج این مشارکت فکری و خالقانه را در حل
مشکالت شهرداری شاهد باشیم.
وی تصری��ح ک��رد :مس��ائل و چالشهای حل نش��ده
مدیریت ش��هری انبوه بوده ولیکن امید اس��ت با دسته
بندی و اولویت بندی مسائل و به کارگیری قشر نخبه
شهری ،به تدریج این مشکالت را حل کنیم.
عالیپور گفت :س��عی میکنیم س��از و کاری ایجاد کنیم

که موسس��ات و ش��رکتهای دانش بنیان که در حل
چالش های مدیریت شهری شرکت میکنند ،به نوعی
از تالش خود بهرهمند شوند و همکاری ما توام با منافع
مش��ترک چند جانبه برای مردم ،مدیریت ش��هری و
صاحبان ایده باشد.
عالیپور با اش��اره به بازگش��ایی فرهنگس��رای نجوم
ش��هرداری اه��واز گف��ت :همزمان ب��ا بهبود وضعیت
کرونا در ش��هر اهواز ،خانه اس��تارت آپ اهواز در محل
فرهنگسرای نجوم شهرداری ،واقع در پارک شهروند
که با شروع بیماری کرونا عمال تعطیل شده بود ،مجددا
راه اندازی ش��د .عالیپور :هم اکنون این خانه در محل
فرهنگسرای نجوم راه اندازی شده است ،اما ساختمان
دیگری در دست تجهیز داریم که بنا به ابعاد و وسعت
کار در آینده فضاهای مناس��ب و مس��تقلی را در اختیار
استارت آپ ها خواهیم گذاشت.

رشد تخلیه و بارگیری کاال در شش ماهه نخست
مدیرکل بنادر و دریانوردی اس��تان بوش��هر از افزایش تخلیه و
بارگیری کاال در مدت ش��ش ماهه س��ال  ۱۴۰۰در بندر بوشهر
خبرداد.
به گزارش روابط عمومی سیاوش ارجمندزاده مدیرکل بنادر و
دریانوردی اس��تان بوش��هر در اینباره گفت :در شش ماه گذشته
س��ال  ۱۴۰۰یک میلیون و ۹۳6هزار  ۲۲۸تن کاال نفتی و غیر
نفتی دربندر بوشهر تخلیه و بارگیری شده است که از این میزان

یک میلیون و  ۲۸۱هزار و  ۵۰۰تن مربوط به بخش غیر نفتی و
 6۵۴هزار  ٧۲۸تن مربوط به بخش نفتی میباشد.
ارجمند زاده افزود :در همین مدت حجم تخلیه و بارگیری کانتینر
در بندر بوش��هر  ۱۹هزار و  TEU ٧۰۰بوده اس��ت از این میزان
تعداد  ۱۵هزار TEU ۱۵۵مربوط به کانتینر پر و  ۴هزار و ۵۴۵
 TEUمربوط به کانتینر خالی میباش��د که رش��د  ۱۰درصدی را
نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است

مدیرکل بنادر و دریانوردی اس��تان بوش��هر عنوان کرد :در بازه
زمانی شش ماهه سال  ۱۴۰۰تعداد شناورهای ورودی به بندر
بوشهر یک هزار و  ۲۰۸فروند بوده که از این میزان تعداد ۲6۳
فروند مربوط به ش��ناورهای باالی هزارتن و تعداد ۹۴۵فروند
مربوط به شناورهای زیر هزار تن میباشد
وی اضاف��ه ک��رد  :همچنین تعداد ش��ناورهای خروجی از بنادر
نی��ز تع��داد ی��ک هزار و  ۱۰۱فروند ب��وده که از این میزان تعداد

 ۲۱۵مربوط به ش��ناورهای باالی هزارتن و تعداد  ۸۸6فروند
آن شناورهای زیر هزار تن بوده است.
ارجمن��د زاده بی��ان ک��رد  :در موضوع جابجایی مس��افر از بنادر
اس��تان نیز حجم جابجایی مس��افر در ش��ش ماه گذش��ته سال
 ۱۴۰۰تع��داد  ۳۹ه��زار  ۱۱۵نف��ر بوده که از این تعداد  ۱۹هزار
 ۴۰۹نفر مربوط به مسافران ورودی و تعداد  ۱۹هزار  ٧۰6نفر
مسافران خروجی بوده است

عبور موفقیت آمیز برق اهواز از پیک تابستان ۱۴۰۰

بازسازی شبکه فاضالب شاهین شهر

نماینده مردم ش��اهین ش��هر،میمه و برخوار در مجلس شورای
اسالمی خواستار سرعت بخشیدن به بازسازی شبکه فاضالب
شاهین شهر شد.
حس��ینعلی حاجی دلیگانی در نشس��ت مشترک با مدیرعامل و
معاونان شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به این که
قدمت برخی قسمت های شبکه جمع آوری فاضالب شاهین
ش��هر به  ۵۰س��ال می رسد گفت :اگر اصالح و بازسازی شبکه
فاضالب این شهر در اسرع وقت صورت نگیرد ،هر لحظه امکان
فرونشست خیابان ها و وقوع حادثه وجود دارد.
مدیرعامل آبفای استان اصفهان نیز به وجود  ۳۴هزار انشعاب
فاضالب در ش��اهین ش��هر اش��اره کرد و گفت :تاکنون ۴۳۰
کیلومتر شبکه فاضالب در این شهر اجرا شده که  ۱۲کیلومتر
آن بس��یار فرس��وده اس��ت و باید هر چه سریع تر مورد بازسازی
قرار گیرد.

مجازی ،س��المت الکترونیکی مورد توجه بیشتری قرار گرفت
و هم��کاران مخابرات��ی  ،با جانفش��انی و روحیه ی ایثارگرانه و
جهادگرانه همواره در بسط امکانات و بکارگیري فناوري هاي
جدید ارتباطي و مخابراتي اقدام نموده است تا عالوه بر ایجاد
بستر مناسب ارتباطي و اینترنتی در اقصي نقاط استان ،به روند

توس��عه اس��تان ،برقراری عدالت ارتباطی و ایجاد زیرساختهاي
ارتباطي شتاب دهد و امکانات الزم را در جهت دسترسي مردم
ب��راي نیازه��اي روزمره و امکانات مورد نیاز بخش س��المت،
اقتصاد ،صنعت و آموزش را فراهم سازد.
مدیر مخابرات منطقه قزوین در ادامه با تاکید بر این که جانبازان،

آزادگان و ایثارگران به عنوان ثمره جنگ می باش��ند  ،افزود :
ش��هدای مخابراتی جزو شهدای مظلوم جنگ تحمیلی هستند
و آنگون��ه ک��ه بای��د  ،عملکرد و اثرگ��ذاری آنان در جامعه مورد
توج��ه ق��رار نگرفته اس��ت  ،ایثارگ��ران مخابراتی نیز در همین
ش��رایط قرار می گیرند ؛ اما وظیفه ش��ان س��نگین تر از دیگر
اقش��ار جامعه اس��ت ش��هداء وظیفه ی خود را برای این مملکت
و آرام��ان انق��الب انجام داده اند و حاال نوبت ماس��ت که برای
دین وکشورمان بها پرداخت کنیم  ،وظیفه ی همکاران جانباز
و ایثارگ��ر اس��ت ک��ه روحیه تالش و ایثارگ��ری را به مجموعه
مخابرات تزریق نمایند .
در ادامه ی این نشس��ت س��رهنگ منصوری فرمانده حوزه ی
شهید بابایی سازمان بسیج ادارات استان قزوین با اشاره به این
که در دوران هشت سال جنگ تحمیلی بیش از  ۴۰کشور رژیم
صدام را پش��تیبانی می کردند و جوانان این مرز و بوم با تقدیم
جان خود سبب اعتالی دین و حفظ خاک و ناموس شدند  ،افزود:
باید ادارات ما با اخالق واحکام متعالی اسالمی اداره شود و این
مهم با الگو گیری از سیره شهدا امکان پذیر است.
در ادامه ی این مراس��م تعدادی از ایثارگران به بیان خاطرات
دوران دف��اع مق��دس پرداختند و از آق��ای احمد خرمیار همکار
پیشکس��وت آزاده و دو تن از همکاران  ،آقایان محمد رفیعی و
محمدحسین نجفی از ایثارگران دوران دفاع مقدس که بیشترین
مدت زمان حضور در جبهه های نبرد حق علیه باطل را داشتند،
ب��ه نیاب��ت از تمام��ی هم��کاران ایثارگر  ،با اه��داء لوح تقدیر و
هدایایی ،قدردانی گردید.

سرپرس��ت ش��رکت توزیع نی��روی برق اهواز گف��ت :با برنامه
ریزیه��ای انجام ش��ده توس��ط توانیر و اج��رای آن با همکاری
مردم ،ادارات ،بخش کش��اورزی ،تجاری و صنایع کالنش��هر
اهواز ،توانستیم عبور موفقی از پیک برق تابستان  ۱۴۰۰داشته
باشیم.
سرپرست این شرکت با اشاره به شروع زود هنگام فصل گرما با
شدت باال و کاهش تولید نیروگاههای برق-ابی ناشی از کاهش
نزوالت جوی  ،اظهار داشت :طی این مدت اقدامات بسیار خوبی
در مجموعه برق اهواز صورت گرفت و با وجود شرایط سخت
اقلیمی ،کرونا و تغییر مصرف مشترکین ،برنامههای مدیریت
مصرف با همیاری مردم ،صنایع ،کش��اورزی ،ادارات و اطالع
رسانی رسانه ها در این کالنشهر با موفقیت اجرا شد.
مه��رداد فارس��ی مدان با بی��ان اینکه برای عبور موفق از پیک
تابس��تان  ۱۴۰۰همکاران ما با تحلیل داده ها در  ۲بخش فنی

و غی��ر فنی فعالیت خوبی داش��تند
ادام��ه داد :اس��تخراج اطالعات از
مراکز دیسپاچینگ و پایش انرژی،
تحلیل برنامه های مدیریت مصرف
و استفاده از نقطه نظرات شهروندان
و تلفی��ق آن ،ظرفی��ت ه��ای
بسیارخوبی با وجود محدودیتهای
ناش��ی از کاهش س��اعات کاری و
طرح کاهش کارکنان اداره ها برای
جلوگیری از انتشار ویروس کرونا ایجاد کردند که بسیار رضایت
بخش بود.
فارسی مدان افزود  :همزمان با اجرای برنامه های مختلف به
منظور عبور موفق از پیک  ۱۴۰۰با همکاری دستگاه قضائی و
نیروی انتظامی تعداد  ۲هزار و  ۹۰۲دس��تگاه رمز ارز غیرمجاز

در اهواز کشف و ضبط شد که ٧.٧
م��گاوات مص��رف ب��رق را به خود
اختصاص داده بودند.
سرپرست شرکت توزیع نیروی برق
اهواز با بیان اینکه ۳۳هزار دستگاه
چراغ روش��نائی تعدیل شده است ،
گفت:طی 6ماهه اول س��ال جاری
همکاران مناطق و شهرستانهای
تابعه ش��رکت توزی��ع نیروی برق
اهواز بیش از ۳۳هزار دستگاه چراغ روشنائی معابر را بررسی و
موارد معیوب را اورهال کردند.
وی با اشاره به موفقیت بخش ایمنی شرکت در کاهش حوادث
تصریح کرد :در  6ماهه اول س��ال جاری با اجرای برنامه های
آموزش��ی و دق��ت نظر و توجه ج��دی به رعایت اصول ایمنی و

استانداردهای تعریف شده ،حوادث جانی در سطح این شرکت
به صفر رسید .
فارس��ی مدان با اش��اره به ضرورت اس��تمرار و توجه جدی به
آموزش همگانی شهروندان بیان کرد :در راستای جلب رضایت
مشترکین  ،کاهش مراجعه غیرضروری و تسریع در ارائه خدمات
 ،با راه اندازی نرم افزار برق من و آموزش و آشنائی شهروندان
با کاربرد آن ،نتایج مطلوب و قابل قبولی حاصل شد .
وی ادامه داد  :با راه اندازی این نرم افزار بخش زیادی از مراجعه
حضوری مردم کاهش یافته و بخشی از آموزش همگانی نیز از
طریق این اپلیکیشن به مردم ارایه شد.
سرپرس��ت ش��رکت توزیع نیروی برق اهواز خاطر نش��ان کرد:
تحق��ق برنام��ه ه��ای مدیریت مصرف و عب��ور موفق از پیک
تابستان ۱۴۰۰برق مرهون همیاری مردم اهواز در همه بخشها
بوده است.

آمادگی ایران برای تمدید قرارداد صادرات گاز به عراق
معاون وزیر نفت در امور گاز در دیدار با هیئت عراقی اعالم کرد که ایران آماده تمدید
قرارداد صادرات گاز به عراق است .مجید چگنی در دیدار با مسئوالن ارشد وزارت برق
عراق،گفت:رابطهماباعراق،راهبردیاستوجدایازروابطاقتصادی،روابطفرهنگی
ودینیعمیقیداریمکهاهمیتبسیاریدارد،ازاینروهرچههمکاریمابهویژهدرحوزه
انرژی بیشتر باشد ،این روابط عمیقتر و عینیتر خواهد بود .وی دیپلماسی قوی انرژی
را یکی از برنامههای وزیر نفت دولت سیزدهم خواند و افزود :همانطور که در نشست
با وزیر نفت نیز اشاره شد ،ضمن درخواست از طرف عراقی به پایبندی به قراردادهای
جاری و توافقهای پیشین ،آماده بررسی پیشنهادهای جدید از سوی وزارت برق عراق بهمنظور تمدید قرارداد صادرات
گاز به آن کشور هستیم .براساس این گزارش ،جواد اوجی ،وزیر نفت نیز در دیدار با وزیر برق عراق ،مذاکره با طرفهای
مختلف برای افزایش صادرات و تجارت گاز را از اولویتهای دولت سیزدهم اعالم کرده بود .گفت :انتقال گاز و رساندن
آنبهمبادیمصرفدرمناطقمختلفکش��وربهویژهدرفصل س��ردس��الازوظایفاصلیمجموعهانتقالگازاس��ت.
وی ادامه داد :با توجه به اینکه  ٧۰درصد دارایی شرکت ملی گاز ایران در اختیار شرکت انتقال گاز است که این نشان از
اهمیت این شرکت دارد ،همه دوستان باید کمک کنند که با اطالعات بهروز و فناوریهای نوین کارها را به پیش ببریم،
زیرا ایمان دارم با وجود مشکالت ،با همفکری و ارائه راهکارهای مناسب ،میتوانیم بر مشکالت فائق آییم.

کاهش  ۷۰درصدی بارش در حوضه آبریز مرزی شرق
بر اس��اس آمار منتش��ر ش��ده ،س��ال آبی گذش��ته را با متوس��ط  ۱۵٧.٧میلیمتر
بارندگی میتوان جزو کمبارشترین سالها در  ۵۰سال گذشته حساب کرد .بر
اساس آمار دفتر مطالعات پایه شرکت مدیریت منابع آب ایران ،سال آبی گذشته
در حالی به پایان رس��ید که این س��ال با متوس��ط  ۱۵٧.٧میلیمتر بارندگی جزو
کمبارشترین س��الها در  ۵۰س��ال گذش��ته بوده ،اما با این وجود ،این رقم نسبت
به س��ال آبی ماقبل با میزان بارش  ۳۱٧.٧میلیمتر حدود  ۵۰درصد و نس��بت به
میانگین دورههای مش��ابه بلندمدت  ۳٧درصد کاهش نش��ان میدهد .با نگاهی
به گزارش مقایس��های که از بارشهای س��ال گذش��ته ارائه ش��ده ،از میزان  ۱۵٧.٧میلیمتر متوس��ط بارندگی در
کشور ،بیشترین بارش طی فصل زمستان با  ۱۱۳.۹میلیمتر به ثبت رسیده است .سهم فصل پاییز از این میزان
بارندگی حدود  6۳میلیمتر ،بهار  6۲.۸میلیمتر و تابستان نیز  ۱۲میلیمتر گزارش شده است .بر این اساس۴۵ ،
درصد از مجموع بارشهای کشور مربوط به فصل زمستان بوده و بارندگی نسبتا مناسب در این فصل باعث شد،
زمس��تان برای باال بردن آمار نزوالت آس��مانی و جبران نس��بی کس��ری منابع آب سطحی و زیرزمینی کشور موثر
باشد .طبق این آمار ،فصلهای بهار و پاییز هر کدام  ۲۵درصد و فصل تابستان نیز تنها  ۵درصد در کل بارندگی
کشور در سال گذشته نقش داشتهاند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مطرح کرد:

صادرات سوخت به انگلستان بدون مشکل
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت :ما ابتدا باید به لحاظ
فنی ظرفیت تولید گاز طبیعی و فرآوردههای نفتی را باال ببریم
و برای بازاریابی محصوالت نیز ابتدا از همسایگان شروع کنیم،
اکنون کشورهای اطراف از جمله ترکیه ،عراق و افغانستان به
انرژی و فرآورده نیاز دارند ،بنابراین باید ابتدا برای کش��ورهای
اطراف اولویت قائل شویم و سپس به بازارهای دیگر مثل اروپا
و انگلیس ورود کنیم .بنا به نوش��ته رویترز رانندگان در سراس��ر
انگلی��س ب��رای پر کردن ب��اک خودروها در صفهای طوالنی
به انتظار میایستند.
یک توزیعکننده بزرگ اعالم کرد فروش خود را سهمیهبندی
کرده و شماری از اپراتورها گفتند مجبورند بعضی از جایگاههای
سوخت را ببندند که باعث خرید وحشت زده شد ،ضمن اینکه
فروشندگان نیز نسبت به مختل شدن عرضه سوخت در آستانه
کریس��مس هش��دار میدهند .برایان مدرسون ،رییس انجمن
فروشندگان بنزین در انگلستان گفته است :انتظار میرود این
مشکل برای مدتطوالنی ادامه پیدا کند.
ای��ن مس��ئله پ��س از این که ش��رکت بریتیشپترولیوم اعالم
کرد ناچار ش��ده اس��ت بعضی از جایگاههای س��وخت خود را به
دلیل کمبود راننده تعطیل کند ،آش��کار شد.ش��رکتهای شل و
اکس��ونموبیل هم مش��کالتی را برای رساندن سوخت به پمپ
بنزینه��ا گ��زارش کردهاند .انگلیس که پنجمین اقتصاد بزرگ
جهان اس��ت ،با افزایش هزینههای گاز طبیعی اروپا هم دس��ت
و پنجه نرم میکند.
مصطفی نخعی درباره امکان تامین سوخت انگلستان از سوی
ایران اظهار داش��ت :ما مش��کلی برای ارس��ال سوخت به هیچ
جای دنیا را نداریم و از صادرات نفت و فرآورده و گاز طبیعی به
هر نقطهای از جهان اس��تقبال میکنیم ،اما باید ظرفیت مازاد
ایجاد کنیم .وی افزود :متاسفانه رویه سنوات گذشته باعث شده

مصرف در کشور افزایش پیدا کند علیرغم ظرفیت خوبی که در
برداشت گاز و ظرفیت پاالیشی در کشور ایجاد شده ،در حوزه
تولید و مصرف گاز طبیعی به ناترازی رسیدیم و بخش زیادی
از فراوردههای نفتی را نیز به مصرف داخلی میرسانیم.
اکنون با توجه به ذخایر نامناسب بنزین و نفتگاز در بخشهای
مختلف از جمله نیروگاهها مجبوریم که صادرات را محدود کنیم
ت��ا ذخایر داخل کش��ور را افزای��ش دهیم ،بنابرین اگر تولید گاز

و ظرفیت پاالیش��ی را هر چه بیش��تر ارتقا داده و از س��وی دیگر
مصرف را اصالح کنیم ظرفیت مازاد بیش��تری برای صادرات
ایجاد میشود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه باید بازار
فروش محصوالت ما متنوع شود ،گفت :باید تالش کنیم دنبال
بازار جدید برای فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی باش��یم و این
یک فرصت مغتنم برای کشور است که از ظرفیتهای موجود

قیمت مسکن در آستانه متری ۳۲میلیون تومانی شدن

بهتر و بیشتر استفاده کنیم .وی درباره لزوم ورود به بازار اروپا و
بخصوص انگلیس با توجه به کمبود سوخت در این کشورها بیان
داشت :تاکنون کشورهای اروپایی در مسائل سیاسی و اقتصادی
حس��ن نیتی نش��ان نداشتهاند ،مثال وقتی امریکا از برجام خارج
شد اروپا و بخصوص انگلستان هیچ قدمی برای تحقق اهداف
و برنامههایی که در برجام پیشبینی شده بود ،برنداشتند و به
طور کامل از امریکا حرف شنوی و پیروی کردند ،بنابراین اگر
قرار است ارتباطی شکل بگیرد باید دو طرفه باشد.
نخعی یادآور ش��د :ما ابتدا باید به لحاظ فنی ظرفیت تولید گاز
طبیع��ی و فرآوردهه��ای نفت��ی را باال ببریم و ب��رای بازاریابی
محص��والت نی��ز ابت��دا از همس��ایگان ش��روع کنی��م ،اکنون
کشورهای اطراف از جمله ترکیه ،عراق و افغانستان به انرژی
و فرآورده نیاز دارند ،بنابراین باید ابتدا برای کشورهای اطراف
اولوی��ت قائل ش��ویم و س��پس به بازارهای دیگ��ر مثل اروپا و
انگلی��س ورود کنی��م ،اگ��ر ظرفیت خوبی ایجاد و کش��ورهای
اطراف را پشتیبانی کرده و انرژی مورد نیازشان را تامین کنیم،
آن زم��ان پرداخت��ن به بازار اروپ��ا میتواند پیام مثبتی در حوزه
اقتصاد انرژی مخابره کند.
وی تاکی��د ک��رد :م��ا در حوزه انرژی ح��رف زیادی برای گفتن
داریم اما در عمل چندان نتوانستهایم این موضوع را ثابت کنیم،
اگر بتوانیم نقشآفرینی بیش��تری در توزیع و انتقال انرژی به
اروپا داشته باشیم نشاندهنده اقتدار کشور در این حوزه است.
بنابراین هرچه کش��ورها را به انرژی خودمان وابس��تهتر کنیم
در مس��ائل سیاس��ی هم میتوانیم امتیازگیری بهتری از طرف
مقابل داشته باشیم .این نماینده مجلس خاطرنشان کرد :انرژی
یک مسئله تخصصی است اگر توان تولید کشور را ارتقا دهیم
و مشکلی نداشته باشیم ،با اولویت کشورهای همسایه به بازار
اروپا هم میرویم.
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اخباركوتاه
ورود قیمت سبد نفتی اوپک به کانال  ۷۹دالر

قیمت سبد نفتی اوپک دیروز با افزایش  66سنتی وارد کانال ٧۹
دالر شد .دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)
اعالم کرد :قیمت س��بد نفتی اوپک روز س��ه ش��نبه  ٧۸دالر و
 ۳٧س��نت ثبت ش��د ،در حالی که دوش��نبه (پنجم مهرماه) ٧٧
دالر و  ٧۳سنت بود .سبد نفتی اوپک شامل  ۱۳نوع نفت خام
اعضای این سازمان از جمله مخلوط الجزایر ،گیراسول آنگوال،
سبک رابی گابن ،میناس اندونزی ،سنگین ایران ،سبک بصره،
صادراتی کویت ،السدر لیبی ،سبک بونی نیجریه ،سبک عربی
عربستان ،موربان امارات ،مری ونزوئال و جنو کنگوست .قیمت
نفت خام شاخص برنت و وست تگزاس اینترمدیت ( )WTIنیز
روز چهارش��نبه ،هفتم مهرماه به ترتیب  ٧۸دالر و  ۴٧س��نت و
 ٧6دالر و  6۸سنت به ازای هر بشکه بود.
تبدیل وضعیت ایثارگران صنعت آب و برق
تسریع شود

وزیر نیرو طی دستوری به شرکتهای مادر تخصصی صنعت
آب و برق کشور ،خواستار تسریع در تبدیل وضعیت ایثارگران
مش��مول در ای��ن صنع��ت ش��د .وزی��ر نیرو طی دس��توری به
شرکتهای مادر تخصصی صنعت آب و برق کشور ،خواستار
تس��ریع در تبدیل وضعیت ایثارگران مش��مول در این صنعت
ش��د .در دس��تور علی اکبر محرابیان به ش��رکتهای تابعه و
وابسته زیرمجموعه صنعت آب و برق آمده است؛ ضمن رعایت
دقیق مفاد ضوابط ابالغی ،نسبت به تبدیل وضعیت ایثارگران
مشمول ،سریع ًا اقدام نموده و گزارش مربوط به صورت ماهانه
به معاونت تحقیقات و منابع انسانی ارسال شود .این دستور در
راس��تای برنامه تقدیمی به مجلس ش��ورای اسالمی در دولت
سیزدهم در خصوص «دستورالعمل نحوه اجرای بند "د" تبصره
 ۲۰قانون بودجه س��ال  ۱۴۰۰کل کش��ور» در رابطه با تبدیل
وضعیت استخدامی ایثارگران صادر شده است.
مسکو از گاز بهعنوان
ابزار فشار استفاده نمیکند

کاخ کرملین اعالم کرد که روسیه قصد ندارد از گاز بهعنوان ابزار
فشار استفاده کند .دیمیتری پسکوف ،سخنگوی کاخ کرملین
روز سهشنبه (ششم مهرماه) به خبرنگاران اعالم کرد که روسیه
قصد ندارد از گاز برای فشار بر دیگر کشورها ،بهویژه اوکراین
استفاده کند .وی گفت :روسیه هرگز از گاز برای مجازات کسی
استفاده نکرده ،نمیکند و نخواهد کرد.

فرصتسوزی دولت یازدهم با خرید هواپیماهای ATR
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متوسط قیمت مسکن در تهران طی شهریور امسال به متری  ۳۱میلیون و  ٧۰۳هزار تومان رسید .بانک مرکزی گزارش تحوالت بازار مسکن
تهران در شهریور امسال را اعالم کرد که بر اساس آن  ٧هزار و  ٧۸۹فقره معامله واحد مسکونی به ثبت رسیده که نسبت به ماه قبل از آن (مرداد
 )۱۴۰۰رشد  ۴۱.6درصدی داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبل (شهریور  )۱۳۹۹کاهش  ۰.۸درصدی را نشان میدهد .بر اساس این گزارش
متوس��ط قیمت هر متر مربع واحد مس��کونی طی ش��هریور امس��ال  ۳۱میلیون و  ٧۰۳هزار تومان اعالم ش��ده که نس��بت به مرداد امس��ال رشد ۲.۴
درصدی و نس��بت به ش��هریور س��ال گذش��ته افزایش  ۳۰.۵درصدی داش��ته است .همچنین تحوالت بازار مسکن در شهریور امسال نشان دهنده
رشد  ۴۲.۸درصدی اجاره بها در تهران نسبت به شهریور سال گذشته و  ۴۵.٧درصدی افزایش اجاره بها در کل کشور است.

مدیرعامل اسبق ایرانایر معتقد است که باید  FATFرا بپذیریم و تحریمهای ظالمانه برداشته شود تا بتوانیم از طریق روشهای مختلف تامین
مالی موجود در دنیا ناوگان فرسوده هوایی را با خرید هواپیماهای نو و دست دوم نوسازی کنیم و از این طریق کارایی شرکتهای هواپیمایی را
ارتقاء دهیم و این تنها راه اس��ت .داوود کش��اورزیان اظهار کرد :در حال حاضر تعداد زیادی از هواپیماهایی که در ناوگان ش��رکتهای هواپیمایی
هستند ،زمینگیر شدند و وقتی ریشهیابی میکنیم به این نتیجه میرسیم که به کمبود نقدینگی بر میگردد .با شرکتهای هواپیمایی که درباره
آن صحبت میکنیم متوجه می ش��ویم که با درآمدی که از محل فروش بلیت دارند ،نمیتوانند دخل و خرج ش��ان را با هم تراز کنند .وی افزود:
در این شرایط قیمت تمام شده برای خرید و واردات یک فروند هواپیمای ایرباس  ۱۰تا  ۱۵ساله به اندازهای است.
مدیریت پایانه های مرزی یکپارچه شد

ضرورت کنترل هوشمند در مرزها

اخباركوتاه
مهلت ثبت نام وام اجاره
تا پایان آذر ماه تمدید شد

معاون وزیر راه و شهرس��ازی گفت :مهلت ثبت نام وام ودیعه
مسکن تا پایان آذرماه در ستاد مبارزه با کرونا تمدید شد .محمود
محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی
از موافقت ستاد ملی مقابله با کرونا با تمدید ثبت نام تسهیالت
ودیعه مس��کن تا پایان آذر ماه امس��ال خبر داد .بر اس��اس این
گزارش ،سقف تسهیالت کمک ودیعه اجاره مسکن در منطقه
شهری تهران  ٧۰میلیون تومان ،سایر کالنشهرها (شهرهای
باالی یک میلیون نفر جمعیت یعنی شهرهای مشهد ،اصفهان،
کرج ،ش��یراز ،تبریز ،قم ،اهواز و کرمانش��اه)  ۴۰میلیون تومان
و س��ایر ش��هرها  ۲۵میلیون تومان است .همچنین ،متقاضیان
دریافت این تس��هیالت باید متأهل یا سرپرس��ت خانوار باشند.
متقاضی��ان ب��رای ثبت نام میتوانند به س��امانه tem.mrud.
 irمراجعه کنند.
ممنوعیت فروش بلیت هواپیما با اپلیکیشن
های آپ ،اسنپ و روبیکا

مدیرکل نظارت بر فرودگاه ها و شرکت های هواپیمایی سازمان
هواپیمایی کش��وری خواس��تار ممنوعیت عرضه بلیت هواپیما
از س��وی اپلیکیش��ن های آپ ،تاپ ،روبیکا و اس��نپ تریپ شد.
حس��ن خوش��خو ،مدیرکل نظارت بر فرودگاهها و شرکتهای
هواپیمایی س��ازمان هواپیمایی کش��وری در نامهای به رؤسای
دادگاه فرهنگ و رسانه و پلیس فتا خواستار مسدود شدن فروش
بلیت هواپیما از سوی اپلیکیشنهای موبایلی شد.
تعلیق دو آژانس هواپیمایی به خاطر
گرانفروشی بلیت اربعین

دو دفت��ر خدم��ات مس��افرت هوای��ی ب��ه دلیل ع��دم توجه به
توصیههای س��ازمان هواپیمایی کشوری و گرانفروشی بلیت
پروازهای اربعین به مدت سه ماه تعلیق شدند .ارائه قیمتها و
فروش بلیت باالتر قیمت تعیین شده از سوی دو شرکت خدمات
مسافرت هوایی آبنوس گشت تهران و شرکت خدمات مسافرت
هوای��ی دور پ��رواز ،محرز و توس��ط دفتر نظارت بر فرودگاهها،
ش��رکتها و مؤسسات هوانوردی ،فعالیت شرکتهای مذکور
به مدت سه ماه به حالت تعلیق درآمد.

دبیرشورایساماندهیمبادیورودیوخروجیکشور ازیکپارچه
شدن مدیریت پایانه های مرزی از سوی وزارت راه و شهرسازی
خبر داد .امین ترفع درباره مدیریت یکپارچه مرزها ،اظهار کرد:
ش��ورای س��اماندهی مبادی ورودی و خروجی زمینی کش��ور به
ریاس��ت وزیر راه و دبیری معاونت حمل و نقل برگزار میش��ود
ک��ه مدت��ی غیرفع��ال بود و ما آن را با رویکرد جدید فعال کردیم.
وی افزود :این شورا از دهه هفتاد که قرار بود مرزها به پایانههای
مرزی تبدیل شوند ،چند وظیفه بر عهده داشت؛ یکی اینکه نقشه
و طرحهای جامع پایانههای مرزی را تصویب کند و دوم اینکه در
زمینه فرآیندها ،ساعت کار ،گردش امور و… دستورالعملهایی
را به تصویب برساند ،اما بعداً نهادهای موازی به این شورا افزوده
شد که شامل کارگروه مرزهای رسمی ،کارویژه مرز وزارت کشور
و… میشود که این نهادهای موازی در همه نوار مرزی فعالیت
دارند نه صرف ًا پایانههای مرزی.

مدی��رکل دفت��ر تجاری س��ازی و امور تش��کلهای وزارت راه
و شهرس��ازی گف��ت :ای��ن طرح را به ص��ورت پایلوت در پایانه
م��رزی میلَ��ک آغاز کردهای��م؛ در پایانه مرزی دوغارون هم در
حال انجام است.
 خطر انفجار در کمین کامیونهای سوختی متوقف
در مرزها

 پایانه مرزی به اندازه کافی داریم

مدیرکل دفتر تجاری س��ازی و امور تش��کلهای وزارت راه و
شهرسازی ادامه داد :از همین رو برا بهینه سازی ظرفیت موجود
که به اندازه کافی پایانه مرزی در کشور اعم از ریلی و جادهای
زیرس��اخت داریم یا س��اخته شده اس��ت؛ لذا تصمیم بر این شد
حال که زیرساختهای مرزی کفایت میکند ،به سراغ تسهیل
فرآیندهای تجارت در مرزها برویم تا موانعی که س��بب توقف
در فعالیتهای مرزی شده بود را برداریم.

 مدیریت یکپارچه مرزها به وزارت راه واگذار شد

وی خاطرنشان کرد :وزارت راه و شهرسازی مدیریت یکپارچه
پایانهه��ای م��رزی را مط��رح و تصویب کرد که درنتیجه دولت
دوازده��م ،دی م��اه  ۱۳۹۹تصمی��م گرف��ت ت��ا مدیریت واحد
پایانههای مرزی را به وزارت راه و شهرسازی واگذار کند.
این مقام مس��ئول در وزارت راه و شهرس��ازی یادآور شد :الزمه
اجرایی شدن این مدیریت واحد ،تهیه یک سند باالدستی بود؛
این س��ند با عنوان یکپارچه س��ازی هوشمند پایانههای مرزی
پیشنهاد شد؛ در پایانههای مرزی دستگاههای متعددی حضور
دارند که هر یک طبق وظایف خود ،به انجام امور مشغولند؛ اما
هر یک به صورت منفک و جداگانه به مأموریتهای واصله که

از مرکز دریافت میکند ،عمل میکند؛ نتیجه این ناهماهنگیها،
کندی اجرای فرآیندها در مرزهاست.
 کنترلها در مرزها هوشمند میشود

وی خاطرنش��ان کرد :باید کنترلها در مرزها هوش��مند ش��ود؛
س��پس نتیجه کنترلهای هوش��مند به اشتراک گذاشته شود؛
به عنوان مثال به جای اینکه س��ه بار یک کامیون از س��وی س��ه
دستگاه و سازمان مختلف کنترل وزن انجام دهند ،یک بار این
کنترل انجام شود و سپس نتیجه آن به هر سه دستگاه تقسیم
شود؛ اطالعات کامیون و راننده یک بار اخذ شده و در اختیار همه
دستگاههایی که به این اطالعات نیاز دارند ،قرار داده شود.
 ســـازمان راهـــداری ســـامانه جامـــع مرزهـــا را تهیـــه
میکند

ترفع بیان کرد :بر اس��اس مصوبه ش��ورای س��اماندهی مبادی
ورودی و خروجی کشور ،سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای
کشور ملزم به تهیه سامانه جامع مرزها شد؛ نسخه ابتدایی این
سامانه تهیه شده و همه اطالعات الزم در ترددهای مرزی در
این س��امانه تجمیع و بین همه س��ازمانهای عضو پایانههای
مرزی توزیع میشود.
 مرز محل عبور است نه توقف

وی تأکید کرد :اساس کار ما این است که مرز محل عبور است
نه توقف؛ این «بازمهندسی مرزها» در طرح جامع مرزها لحاظ
خواهد شد؛ به این صورت که به جای آنکه ایستگاههای توقف
در مرزها داش��ته باش��یم که کامیون در این ایس��تگاهها متوقف
شود ،ایستگاههای کاری داشته باشیم که کامیونها از بین این
ایستگاههای کاری عبور و فرآیندها را اجرایی کند.

وی ادامه داد :برخی کنترلها هم میتواند به جای مرزها در داخل
عمق خاک کشور انجام شود مث ً
ال برای صادرات سوخت ،در حال
حاضر کامیون در مرز متوقف شده ،نمونه برداری انجام میشود،
نمونه به مرکز استان ارسال میشود اصالت سنجی میشود و
اگر محموله همان چیزی بود که اظهار ش��ده بود ،اجازه خروج
از مرز به آنها داده میشود که یک فرآیند طوالنی و زمان بری
است؛ نتیجهای این خواهد بود که در مرزها همواره تعداد زیادی
کامیون حامل سوخت منتظر خروج از کشور هستند.
به گفته ترفع ،این تجمیع تعداد زیادی کامیون سوختی ،خطر
بزرگ��ی ب��رای پایانههای مرزی ایجاد کرده اس��ت؛ لذا در حال
پیگیری این موضوع با شرکت ملی نفت ،ستاد مبارزه با قاچاق
کاال و ارز ،گم��رک و دیگ��ر دس��تگاههای ذی ربط هس��تیم تا
کنترلها و آزمایشها در مرکز استان انجام شده و پس از پلمب
کامیونهای تانکردار ،به مرز اعزام شوند.
 مراکـــز لجســـتیک انتقـــال هوشـــمند کاال در فرآیند
Back to Back

وی اظه��ار ک��رد :موضوع دیگری هم در ش��ورای س��اماندهی
مرزها در حال پیگیری اس��ت که به مرزهای غربی و ش��رقی
م��ا ب��ا افغانس��تان و عراق برمی گردد؛ در ای��ن مرزها ،تخلیه و
بارگیری به ناچار انجام میش��ود که س��بب ایجاد فضای آشفته
در مرزها شده است؛ لذا به سمت ایجاد مراکز لجستیک مرزی
هس��تیم که در این مراکز لجس��تیک به صورت هوشمند فرآیند
تب��ادل م��رز از ی��ک کامیون به کامیون دیگر را انجام دهند و به
ص��ورت پیش��رفته و مکانی��زه با فناوریهای داخل باش��د؛ این
مرکز لجستیک در مرزهای باشماق ،تمرچین و میلَک تأسیس
میش��ود که س��ازمان راهداری و حمل و نقل جادهای مس��ئول
ایجاد این مراکز خواهد بود.
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اخباركوتاه
افزایش  25درصدی تجارت ایران و امارات

فرش��ید فرزانگان ،رئیس اتاق مش��ترک ایران و امارات گفت:
حضور ایران در نمایش��گاه اکس��پو دوبی نوید بخش دیپلماسی
فع��ال اقتصادی اس��ت تا نشس��ت ه��ا و دیدارهای تجاری رو
در رو را گس��ترش دهیم .وی با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی
ایران مسئول اعزام هیات تجاری به اکسپو  ۲۰۲۰دوبی است
گفت :جلسات بسیاری در هفته های گذشته با سازمان توسعه
تجارت داش��ته ایم و در نتیجه مجریان معتبری تعیین ش��د تا
هم��ه اف��رادی که قصد ش��رکت در این روی��داد را دارند بتوانند
شرکت کنند .فرزانگان افزود :برای اعزام تخصصی گروه های
تج��اری برنام��ه ریزی الزم انجام ش��ده تا عالوه بر دیدارهای
تجاری رو در رو از زیرساخت های اقتصادی امارات نیز بازدید
ش��ود .رئیس اتاق بازرگانی ایران و امارات گفت :کمیته اکس��پو
اتاق بازرگانی ایران از تمامی تش��کل ها به ویژه تش��کل های
صادراتی ،اتاق های مشترک و استانی و همه افرادی که آمادگی
حضور در این رویداد هستند خواستار شده تا حضور یابند .وی
بیان داش��ت :با این رویداد به نظر می رس��د که میزان تجارت
ایران و امارات در س��ال  ۱۴۰۰نس��بت به س��ال  ۹۹حدود  ۲۰تا
 ۲۵درصد افزایش یابد.
افت  44درصدی سرمایهگذاری خارجی
در طرحهای صنعتی

س��رمایهگذاری خارج��ی طرحهای صنعت��ی ،معدنی و تجاری
مصوب در هیات س��رمایهگذاری خارجی طی  ۵ماه امس��ال در
مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد  ۱۲6.٧درصد رشد
و از نظر حجم سرمایهگذاری خارجی  ۴۴.۸درصد افت داشته
است .به گزارش فارس ،از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه
 6۸ط��رح صنعت��ی ،معدنی و تجاری در هیات س��رمایهگذاری
خارجی مصوب ش��د که در مقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال قبل
 ۱۲6.٧درصد رشد داشته است .تعداد طرح های صنعتی ،معدنی
و تجاری مصوب در هیات سرمایه گذاری خارجی طی  ۵ماهه
اول سال قبل  ۳۰فقره و حجم سرمایهگذاری خارجی این طرح
ها  ۸٧۸میلیون دالر بوده اس��ت .حجم س��رمایهگذاری خارجی
مص��وب ب��رای  6۸طرح صنعت��ی ،معدنی و تجاری مصوب در
هیات سرمایهگذاری خارجی طی  ۵ماهه اول امسال نیز معادل
 ۴۸۵میلیون دالر بوده که در مقایسه با  ۵ماهه اول سال گذشته
افت  ۴۴.۸درصدی را تجربه کرده است.
رشد  ۱۰درصدی تولید سواری در ایرانخودرو

گروه صنعتی ایران خودرو توانست در شهریورماه امسال بیش
از  ۵۲هزار دس��تگاه خودروی س��واری به تولید رسانده و نسبت
به مدت مش��ابه س��ال گذش��ته رشد  ۱۰درصدی را تجربه کند.
به گزارش ایکوپرس ،خودروس��از بزرگ کش��ور در شهریورماه
امس��ال  ۵۲هزار و  ۴6۱دس��تگاه خودروی سواری تولید کرده،
این درحالی اس��ت که عدد تولید در ش��هریورماه س��ال گذشته
 ۴٧هزار و  ۵۸٧دس��تگاه بوده اس��ت .در همین حال آمار تولید
تجمیعی نیمه نخس��ت امس��ال نسبت به سال گذشته نیز نشان
از افزایش تیراژ تولید در این خودروسازی دارد .در نیمه نخست
س��ال گذش��ته  ۲۳۸هزار و  ۲٧۹دس��تگاه خودروی سواری به
تولید رس��یده که امس��ال  ۸۵۹دس��تگاه بیش��تر از سال گذشته
تولید شده است .تعداد تحویل خودرو به مشتریان نیز در نیمه
نخس��ت امس��ال نسبت به مدت مشابه س��ال گذشته افزایش
داش��ته و از عدد  ۱۸۸هزار و  ۴٧۲به  ۱۹۱هزار و  6٧۰رس��یده
که افزایش دو درصدی را نشان می دهد .گروه صنعتی ایران
خودرو در بخش تولید خودروهای س��نگین و نیمه س��نگین نیز
پیشرو بوده و توانسته در نیمه نخست امسال آمار قابل توجهی
را به جای بگذارد.
افت  ۲۰درصدی تقاضای فرش ماشینی

رییس اتحادیه فروشندگان فرش ماشینی اظهار داشت :میزان
تقاضای فرش ماش��ینی نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته
حدود  ۲۰درصد کاهش داشته است ،در همین مدت زمان هیچ
افزای��ش قیمت��ی نب��وده و حتی برخی برندها تغییرات جزیی در
جهت کاهش قیمت محصوالت خود داش��تهاند .محمد هادی
کمالی��ان در گفتگ��و ب��ا ایلنا در مورد آخرین وضعیت بازار فرش
ماش��ینی در کش��ور اظهار کرد :با توجه به ش��رایط موجود و با
وجود بیماری کرونا ،بازار فرش ماشینی در حاضر در رکود شدید
به س��ر میبرد .قیمتها نیز تثبیت ش��ده و حتی در مورد بعضی
برندها کاهش نیز داش��ته اس��ت .تعطیالت تابستانی ،تغییرات
فصل ،بازگش��ایی مدارس و  ...نیز مزید بر علت رکود بودهاند.
وی افزود :میزان تقاضای فرش ماشینی نسبت به مدت مشابه
سال گذشته حدود  ۲۰درصد کاهش داشته است ،در همین مدت
زم��ان هی��چ افزایش قیمتی نبوده و حتی برخی برندها تغییرات
جزیی در جهت کاهش قیمت محصوالت خود داشتهاند .رییس
اتحادیه فروش��ندگان فرش ماش��ینی در ادامه خاطرنشان کرد:
از آنجا که فرش ماشینی در داخل کشور بافته میشود و تعداد
کارخانهها هم زیاد است ،بازار از این محصول اشباع و بنابراین
کمبودی هم وجود ندارد.
کد شناسه کاال ابزاری برای جلوگیری
از قاچاق پوشاک

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس میگوید اگر سامانههای
مصوبی که در قانون برای ردیابی کاال از بدو ورود از مرزهای
هوایی و زمینی ،گمرکات و بنادر پیشبینی شده و موضوع کد
شناسه کاال اجرایی شوند ،میتوان امید داشت که قاچاق پوشاک
به حداقل برسد .علی اکبر کریمی در گفتگو با خانه ملت قاچاق
را یکی از اصلیترین موانع پیشروی صنعت پوشاک دانست و
گفت :پدیده قاچاق تولید ملی را تحت تاثیر قرار داده و موجب
ش��ده که تولیدکنندگان داخلی توان رقابت با پوش��اک قاچاق
موجود در بازار را نداشته باشند زیرا از یک سو کاالهای قاچاق
هزینههای��ی مانن��د حقوق گمرک��ی و عوارض نمیپردازند و از
سوی دیگر ملزم به رعایت استانداردهای واردات نیستند.

جلوگیری از نابسامانی بازار فوالد با تامین برق زمستانی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه نمیتوان سیمان را برای مدت
طوالنی و بیش از چند ماه در انبارها ذخیره کرد ،گفت :برق پایدار و مستمر واحدهای
تولیدی در زمستان باید تامین شود .به گزارش فارس ،الهویردی دهقانی با اشاره به
ضرورت تامین برق مورد نیاز واحدهای سیمانی و فوالدی در زمستان ،اظهار داشت:
تولیدسیمانبیشازنیازداخلاست،بنابرایننابسامانیبازاراینکاالدرماههایگذشته
را باید ناش��ی از بیتصمیمی و عدم برنامهریزی دانس��ت .وی افزود :از آنجاکه قطعی
برق واحدهای تولیدی به ویژه فوالد و سیمان موجب کاهش تولید و عرضه در بازار و
در نتیجه ،افزایش قیمت این محصوالت شد ،باید برای جلوگیری از تکرار این نابسامانی برنامهریزی کرد .این نماینده
مجلس با بیان اینکه نمیتوان سیمان را برای مدت طوالنی و بیش از چند ماه در انبارها ذخیره کرد ،بر لزوم تامین برق
پایدار و مستمر واحدهای تولیدی تاکید کرد و ادامه داد :خاموشیهای بی حساب و کتاب در تابستان امسال موجب ضرر
تولیدکنندگان و مصرفکنندگان شد .دهقانی با تاکید بر اینکه تامین برق پایدار برای فعال نگه داشتن خطوط تولید
کارخانههای سیمان و فوالد ضروری است ،افزود :اگر برق به صورت پایدار و مستمر و به میزان الزم برای فعال کردن
همه بخشهای مورد نیاز تولید در این واحدها تامین نشود ،تولیدی صورت نمیگیرد.

تعدیل قیمت خودرو با تسهیلگری دولت و رشد ورودی ارز
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :با تسهیلگری دولت و افزایش ورودی
ارزی کشور ،کاهش نرخ ارز و تعدیل قیمت خودرو به طوری که از روند تصاعدی
س��الهای اخیر فاصله بگیرد ،محقق خواهد ش��د .محمد صفایی دلوئی در گفتگو
ب��ا خبرخ��ودرو اظهار داش��ت :در صورت چابکی دول��ت در حذف و کاهش موانع
کس��بوکار پیش روی تولیدکنندگان در جهت افزایش و رونق صادرات ،به طور
قط��ع ای��ن اتف��اق خواهد افتاد ،چراکه برای کاالهای صنعتی ،بازارهای صادراتی
کشورهای حاشیه خلیجفارس را در اختیار داریم .وی افزود :با تسهیلگری دولت
و افزایش ورودی ارزی کش��ور ،کاهش نرخ ارز و تعدیل قیمت خودرو به طوری که از روند تصاعدی س��الهای
اخیر فاصله بگیرد ،محقق خواهد ش��د .این نماینده مجلس درخصوص علت عدم بازگش��ت قیمت انواع کاالها
به قیمتهای قبل از افزایش ش��دید نرخ ارز بیان کرد :این موضوع نیازمند برقراری ثبات در قیمتها اس��ت ،زیرا
تا زمانی که نوس��ان قیمتی وجود دارد ،تورم انتظاری ش��کل میگیرد و این موضوع نیز ارتباطی با میزان عرضه
و تقاضا ندارد .صفایی دلویی تصریح کرد :دولت میبایس��ت با تدابیری ،بازار را به ثبات برس��اند تا بدین ترتیب
نوسانات قیمتی از بازار حذف شود.

 18هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شد؛

تسهیالت درمانی برای رونق تولید

گروه صنعت و تجارت :براساس آمارهای رسمی منتشره شده
وزارتصنعت،معدنوتجارت،درپنجماههنخستامسالبيش
از 18هزار و 32ميليارد ريال تسهيالت تبصره( 18برنامه توليد
واشتغال)بهبنگاههاوواحدهایتوليدیپرداختشد.براساس
آمارهایوزارتصمت،اينميزانتسهيالتبه1۹5بنگاهوواحد
توليدیدرپنجماههنخسـتسـالجاریپرداختشد.براين
اساس ،از ابتدای فروردين تا پايان مردادماه امسال در مجموع
405واحدتوليدیبرایدريافتتسهيالتبرنامهتوليدواشتغال
(تبصره)18ثبتنامكردندكهپراكندگیپرداختاينتسهيالت
در 31اسـتانكشـورومناطقآزادبودهاست.دراينبازهزمانی
همچنين 25فقرهمعرفیبهبانكبرایدريافتبيشازسههزار
و 8۹5ميليارد ريال تسهيالت انجام شد.

برپایه این گزارش ،از ابتدای اس��فندماه  ۱۳۹٧تا پایان مردادماه
امس��ال هفتهزار و  ۸۳۰واحد تولیدی برای دریافت تس��هیالت
برنامه تولید و اشتغال (تبصره  )۱۸ثبت نام کرده بودند .از این تعداد
 ۲ه��زار و  ٧۱٧فق��ره معرف��ی به بانک برای دریافت بیش از۲۰۲
هزار و  ۱6۲میلیارد ریال تسهیالت انجام شد .این گزارش اضافه
می کند منابع تخصیصی تسهیالت تولید و اشتغال (تبصره )۱۸
در سه بخش تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعاالن اقتصادی
و کمک به نوسازی و جایگزینی ماشینآالت و طرحهای که بیش
از  6۰درصد پیشرفت فیزیکی دارند ،پرداخت میشود.
برنامه تولید و اش��تغال (موضوع بند الف تبصره  ۱۸قانون بودجه
کش��ور) از اس��فند ماه  ۹٧پس از انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه
مشترک وزارت صنعت ،معدن و تجارت با سازمان برنامه و بودجه
کل کشور ،ابالغ دستورالعملهای اجرایی مربوطه ،انعقاد قرارداد
عاملیت با بانکها و پیادهکردن فرآیند اعطای تسهیالت از طریق
سامانه بهینیاب وزارت صنعت وارد فاز اجرایی شد .سقف منابع
مورد نیاز این برنامه ۲۰۱هزار و ۲۹۹میلیارد ریال تعیین شده است.
صندوق توس��عه ملی به همین منظور تاکنون طی س��الهای۹٧
و  ۹۸به میزان  ۵۵هزار و  ۲۰۰میلیون ریال نزد بانکهای عامل
ط��رف قرارداد س��پردهگذاری کرده ک��ه در تلفیق با منابع داخلی
بانکها ( ۵۰درصد منابع صندوق و ۵۰درصد منابع بانکها) ،منابع
ایجاد شده برای پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش و سرمایه
ثابت به مبلغ  ۱۱۰هزار و  ۴۰۰میلیارد ریال رس��یده اس��ت .پس از
ابالغ دستورالعمل اجرایی برنامه ذکر شده توسط وزارت صنعت،

کمیتههایبررسیوکارگروههایاستانیتشکیلواقدامهایالزم
به منظور ثبت درخواست متقاضیان تسهیالت و بررسی و معرفی
واجدان شرایط به بانکهای عامل در دستور کار قرار گرفت .برپایه
این آمارها ،از ابتدای اسفندماه ۱۳۹٧تا پایان مردادماه امسال حدود
 ۹۹هزار و  ۱۱۵میلیارد ریال تسهیالت تبصره ( ۱۸برنامه تولید و
اش��تغال)بهبنگاههاوواحدهایتولیدیپرداختش��دهاست.این
میزان تسهیالت به یکهزار و  ۴۹۴بنگاه و واحد تولیدی از ابتدای
اسفندماه  ۱۳۹٧تا پایان مردادماه امسال پرداخت شد.
بررسی آمارهای مذکور همچنین حاکی است :در پنج ماهه ابتدایی
امس��ال تعداد یکهزار و  ۳۹۸فقره تس��هیالت به ارزش  ۵۲هزار
و  ۲۱6میلیارد ریال برای تامین مالی بنگاههای تولیدی کوچک،
متوس��ط و طرحهای نیمهتمام با پیش��رفت باالی  6۰درصد در
راستای اقتصاد مقاومتی در قالب پروژه رونق تولید پرداخت شد.
به این منظور پنجهزار و  ۹۳۱فقره ثبتنام انجام شد اما در نهایت
 ۲هزار و  ۴۱۸فقره از موارد ثبتنامی برای دریافت تسهیالت به
ارزش  ۱٧٧هزار و  ۲۱۳میلیارد ریال به بانکها معرفی شدند.

طرح مجلس ،انحصار واردات خودرو میشكند

نائب رئیس کمیس��یون صنای��ع مجلس با بیان اینکه
ب��ا ط��رح مجلس ،انحص��اری در واردات خودرو ایجاد
نمیش��ود ،گف��ت :قیمت خودروه��ای خارجی واقعی
میش��ود و داخلیه��ا نیز بی��ن  ۲۰تا  ۳۰درصد ریزش
قیمت خواهند داش��ت .علی جدی در گفتگو با مهر در
مورد طرح واردات خودرو که از سوی شورای نگهبان به
مجلس عودت داده شد ،اظهار داشت :یکی از ایراداتی
که شورای نگهبان به مصوبه مجلس مبنی بر واردات
خودرو در ماده  ۴وارد میدانس��ت ،مربوط به ارز بدون
منش��ا بود که گفتند ابهام دارد و باید توضیح داده ش��ود
که قطع ًا در کمیسیون مطرح شده و شفاف خواهد شد.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود:
منظور ما از ارز بدون منشا ،ارزهایی است که به بانک
مرکزی تعهدی ندارند یا اینکه شخص صادراتی داشته

که بخش��ی از این ارزها را تعهد داده و بخش��ی از ارزها
بدون تعهد و شخصی بوده است؛ همچنین یک ایرانی
مقیم خارج از کش��ور ارز دارد و با این ارزها میخواهد
واردات انجام دهد .همچنین از محل صادرات قطعه و
خودرو تجهیزات مربوطه نیز میتوان واردات انجام داد.
در حال حاضر برخی از قطعه س��ازان ما به کش��ورهای
اروپایی قطعه صادر میکنند .وی ادامه داد :مورد دیگر
ای��ن ب��ود که طبق طرح مق��ررات اجرای این طرح به
وزارت صمت سپرده شده بود که گفتند حد این مقررات
مشخص نیست و باید شفافتر شود؛ منظور ما از این
بند این بود که وزارت صمت آیین نامهای برای اجرای
این قانون تهیه کند .جدی گفت :ایراد س��وم هم این
بود که گفتند این مصوبه با سیاس��تهای عالی نظام
مغایرت دارد و باید در این مورد توضیح داده شود که ما
توضیح الزم را خواهیم داد .وی افزود :در اولین جلسه
هفته آینده کمیس��یون صنایع و معادن این پاس��خها
را تهی��ه کنی��م که به محض تهیه آن در اولین جلس��ه
صحن در دستور قرار میگیرد که اگر یکشنبه بتوانیم
در کمیسیون به جمعبندی برسیم تا سهشنبه هفته بعد
میتواند در صحن مطرح شود و این فرآیند حداکثر دو
هفته طول میکشد .جدی همچنین تاکید کرد :ایرادات
شورای نگهبان قطع ًا رفع ابهام می شود.

همچنی��نس��الگذش��تهبی��شاز ۸۱ه��زارو ۵۲۹میلیاردریال
تسهیالتبرنامهتولیدواشتغال(تبصره)۱۸بهبنگاههاوواحدهای
تولیدی پرداخت شد .منابع تخصیصی تسهیالت تولید و اشتغال
(تبصره)۱۸درسهبخشتامینسرمایهدرگردشموردنیازفعاالن
اقتصادیوکمکبهنوسازیوجایگزینیماشینآالتوطرحهای
که بیش از 6۰درصد پیش��رفت فیزیکی دارند ،پرداخت میش��ود.
این میزان تسهیالت به یکهزار و  ۲۳۲بنگاه و واحد تولیدی در
 ۱۲ماهه پارسال پرداخت شده است .بر این اساس در سال گذشته
 ۲هزار و  ۸6۴واحد تولیدی برای دریافت تسهیالت برنامه تولید
و اشتغال (تبصره  )۱۸ثبتنام کرده بودند .پراکندگی پرداخت این
تسهیالت در  ۳۱استان کشور و مناطق آزاد بوده است .همچنین
یکهزار و  ۲۴٧فقره معرفی به بانک برای دریافت بیش از ۱۰۵
هزار و  ۱۳میلیارد ریال تسهیالت انجام شده است.
برپایه این گزارش ،از ابتدای اسفندماه ۹٧تا پایان اسفندماه پارسال
هفتهزارو ۵۲٧واحدتولیدیبرایدریافتتسهیالتبرنامهتولید
و اشتغال (تبصره  )۱۸ثبتنام کرده بودند .از این تعداد  ۲هزار و ۹۱۳

فقره معرفی به بانک برای دریافت بیش از  ۲۱۹هزار و  ۲۵۳میلیارد
ریالتسهیالتانجامشدهاست.همچنینازابتدایاسفندماه ۹٧تا
پایان اسفندماه  ،۹۹بیش از  ۹۵هزار و  ۴۱۸میلیارد ریال تسهیالت
تبصره (۱۸برنامه تولید و اشتغال) به یکهزار و  ۴۸۹بنگاه و واحد
تولیدی پرداخت شد .رشد  ۲۴درصدي نقدینگي که به تازگي از
طرف بانک مرکزي تایید شده است و به گفته کارشناسان یکي از
عوامل نوسانات بازارهاي طال ،سکه و ارز به حساب ميآید ،هنوز
راهي به سوي بخش تولید صنعتي پیدا نکرده است .همین چند
هفته پیش بود که یک مقام ارشد وزارت صنعت ،معدن و تجارت
خبر داد که ٧۵درصد بنگاههاي صنعتي با تنگناي نقدینگي مواجه
شدهاند و هشدار داده که این معضل باید برطرف شود.
فقدان نقدینگی بخش صنعت در شرایطی رخ داده است که گفته
میشود حجم نقدینگی با رشد شدید خود موجی از نگرانی را ایجاد
کرده است .در این میان برخی متخصصان و اقتصاددانان معتقدند
نرخ سود فعالیتهای صنعتی در برابر نرخ سود فعالیتهایي مثل
سرمایهگذاری در خرید و فروش ارز ،سکه و طال و حتی مسکن
بسیار کمتر است .تا وقتی نرخ سود فعالیتهای گوناگون اختالف
معناداردارندوتازمانیکهبخشصنعتتحتانواعفشارهایجانبی
به ویژه کنترلها و نظارتهای پرشمار قرار دارد ،سرمایهگذاری در
صنعت جذابیت نخواهد داشت .سیاستهای تجاری ،ارزی و پولی
که فاقد ثباتند و بر اس��اس مس��ائل سیاسی با تحوالت چشمگیر
مواجه میشوند ،اثرات منفی بر صنعت میگذارند و تمایل به ورود
سرمایههارادراینبخشکاهشمیدهند .عالوهبراین،مناسبات
سیاس��ی ،خارجی و تش��دید اعمال محدودیت برای فعالیتهای
اقتصادی ایران توس��ط کشورهای خارجی ،ورود سرمایه خارجی
را به صنعت با اختالل بزرگ مواجه کرده اس��ت و به این ترتیب
صنعت از این بازار نیز نمیتواند نقدینگی جذب کند .افزایش روز
افزون قیمت انواع کاالها و خدمات در بازار که به دلیل رشد شتابان
نرخ تورم رخ داده است و احتیاط مصرفکنندگان برای خرید ،از
دیگر عوامل موثری است که ورود نقدینگی به بخش خصوصی
را با اخالل مواجه کرده است .برخي تحلیلهاي ارائهشده از سوي
اقتصادداناننش��انميدهدنرخس��ودبااليفعالیتدربانکداري
موجبش��دهاس��تکهتقاضابرايس��رمایهگذاريتازهیاتوسعه
فعالیتهاي بانکداري جذاب ش��ده و مانعي براي ورود نقدینگي
به بخش صنعت شود.

واحدهای صنفی توليدی ،به شهرک های صنعتی نمیروند
رئیسس��ازمانصمتاس��تانتهرانگفت:واحدصنفی
تولیدی به این دلیل که زیرس��اخت محل استقرارش��ان
مناسبتر است حاضر به فعالیت در شهرکهای صنعتی
نمیشوند .یداهلل صادقی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران
جوان ،درباره واحدهای تولیدی فعال در مناطق شهری و
علت منتقل نشدن این واحدهای تولیدی به شهرکهای
صنعتی ،تصریح کرد :حدود  ۸۰هزار واحد صنفی تولیدی
در سطح شهر داریم که همگی از همه لحاظ شامل بیمه،
مالیاتوسایرمواردتفاوتیبادیگرواحدهایصنعتیداخل
شهرکندارندوحتیزیرساختبرایفعالیتآنهافراهمتر
است و نسبت شهرکهای صنعتی شرایط مناسب تری
برایتولیددارند.بسیاریازاینواحدهایصنفیتولیدیبه
ایندلیلکهزیرساختمحلاستقرارشانمناسبتراست
حاضر به فعالیت در شهرکهای صنعتی و خارج از مناطق
مسکونی نمیشوند .رئیس سازمان صمت استان تهران
بیان کرد :واحدهای صنفی تولیدی ما در شهرها مستقر
هستند و تعدادی از آنها که دارای آالینده بودند و امکان
فعالیت در شهر نداشتند ساماندهی شدند و تحت عنوان
ش��هرکهایصنفیبهخارجازش��هرهایاستانمنتقل
کردیم.تعدادیازآنهاهمبهشهرکهایصنعتیمنتقل
ش��دند که واحدهای صنفی مش��مول ضوابط آالیندگی
هستند .مابقی تولیدیهای صنفی هم آالیندگیشان در

حدینیستکهجابهجاشوندوهمزیرساختمحلفعلی
فعالیتشان از نظر ابعاد مختلف برای آنها مناسبتر است.
صادقی با تاکید بر اینکه واحدهایی که مجبور به انتقال از
شهر شوند ساماندهی شده و مورد حمایت قرار میگیرند
گفت :ما نزدیک به  ۴۰۰هزار واحد صنفی داریم که ۸۰
هزار واحد از این بین واحدهای تولیدی صنفی هستند که
درصورتمراجعهبهسازمانصمتاستانمشکالتخود
را مطرح وتقاضای خود را پیگیری کنند .رییس سازمان
صمت استان تهران همچنین در پایان خاطرنشان کرد:
اغلب واحدهای صنعتی تولیدی عالقهای به ترک محل
ندارن��د چراک��ه یک کارگاه  ۱۰۰متری در صورتی که به
دنبال تبدیل شدن به یک واحد صنعتی بزرگ باید باشد
به شهرک صنعتی منتقل شود و در غیر این صورت درون
شهر شرایط بهتری خواهند داشت.

کاهش مصرف فوالد در داخل و افزایش صادرات
طبق آمار ،طی پنج ماه نخس��ت امس��ال مصرف ظاهری انواع
اش��کال فوالد نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذشته به ترتیب
کاهش قابل توجهی داش��ته اس��ت؛ در نگاه اول به نظر میرسد
که این کاهش مصرف ش��اید به س��بب کاهش میزان تولید در
این مدت ش��کل گرفته اس��ت ،اما بررس��یهای دقیقتر نشان
میدهد که بیشترین افزایش میزان صادرات متعلق به مقاطع
تخت فوالدی و آهن اسفنجی است که به ترتیب  ۱۱۴و ۱۹۰
درصد افزایش صادرات را نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته،
ثبت کردهاند.
به گزارش ایسنا ،براساس آماری که توسط انجمن تولیدکنندگان
فوالد ایران در اختیار ایس��نا ،قرار گرفت ،طی پنج ماهه س��ال
جاری  ۱۰میلیون و  ۸۲۸هزار تن شمش فوالدی (اسلب ،بیلت
و بلوم) تولید شده است که هفت میلیون و  ٧۵۱هزار تن آن در
داخل مصرف ش��ده اس��ت .مصرف ظاهری فوالد در پنج ماهه
امس��ال  ۲۴درصد نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته که ۱۰
میلیون و  ۱۴۴هزار تن بوده ،کاهش یافته اس��ت .همچنین از

مجم��وع چهار میلیون و ۲۹6
ه��زار ت��ن کل مقاطع طویل
ف��والدی (تیرآه��ن ،میلگرد،
ناودانی ،نبش��ی وسایر مقاطع)
تولید ش��ده در پنج ماهه س��ال
جاری ،سه میلیون و  ۱۹٧هزار
تن در داخل مصرف ش��ده که
نسبت به میزان مصرف آن در
مدت مش��ابه سال گذشته ۲۱
درص��د کمتر اس��ت .از ابتدای
فروردین تا پایان مردادماه سال گذشته ،چهار میلیون و  ۲۳هزار
تن مقاطع طویل در کشور مصرف ظاهری شده است.
مصرف ظاهری کل مقاطع تخت فوالدی (ورق گرم ،ورق سرد و
ورق پوششدار) نیز در مدت مذکور سال جاری نسبت به پنج ماهه
ابتدایی سال گذشته ۱۸ ،درصد کمتر شده و از سه میلیون و ۹۸۱
هزار تن به س��ه میلیون و  ۲6۵هزار تن رس��یده اس��ت .از ابتدای

سال جاری تا پایان مرداد ماه،
تولید محصوالت فوالدی نیز
مع��ادل هف��ت میلیون و ۵۸۱
هزار تن ثبت ش��ده که ش��ش
میلی��ون و  ۴6۲هزار تن آن به
مصرف داخلی اختصاص یافته
اس��ت و بدین ترتیب نسبت به
مص��رف ظاهری آن در مدت
مش��ابه سال گذشته که هشت
میلی��ون و چهار هزار تن بوده
اس��ت ۱۹ ،درصد کاهش یافته اس��ت .براس��اس آمار کمترین
میزان افت مصرف ظاهری فوالدیها در این مقایس��ه آماری
متعلق به تولید آهن اسفنجی است که با کاهش هفت درصدی،
در مجم��وع پن��ج ماهه س��ال جاری ب��ه  ۱۱میلیون و  ۸٧۰هزار
تن رس��یده اس��ت .میزان مصرف ظاهری این محصول معدنی
در مدت مش��ابه س��ال گذش��ته معادل  ۱۲میلیون و  ٧۱۴هزار

تن بوده است.
این در حالیست که صادرات فوالدیها در این مدت با افزایش
قابل توجهی روبرو بوده اس��ت و از میزان تولید فوالدیها در
پنج ماه نخس��ت امس��ال ،به ترتیب صادرات ش��مش فوالد ۳۹
درصد ،مقاطع طویل فوالدی  ۸۳درصد ،مقاطع تخت فوالدی
 ۱۱۴درصد ،محصوالت فوالدی  ۸۸درصد و آهن اس��فنجی
 ۱۹۰درصد افزایش یافته است.
در نگاه اول به آمار مصرف زنجیره فوالد در پنج ماهه ابتدایی
س��ال جاری که نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته کمتر شده
اس��ت ،به نظر میرس��د ک��ه قطعی برق صنای��ع و محدودیت
فعالیته��ا ک��ه منجر به کاهش تولید ش��ده مصرف را کاهش
داده است ،اما با بررسی بیشتر مشخص میشود که این کاهش
مصرف ظاهری داخلی در ش��رایطی رخ داده که صادرات همه
آنها افزایش قابل توجهی داش��ته اس��ت و رقمهای قریب به
رش��د  ۱۰۰درصدی و حتی بیش��تر از آن در افزایش صادرات
به چشم میخورد.

اکوسیستم کارآفرینی را ایجاد می کنیم
مدیرعامل بانک کارآفرین از ایجاد اکوسیس��تم کارآفرینی در س��ال  ۱۴۰۰خبر
داد .ب��ه گ��زارش روزنام��ه تجارت به نق��ل از روابط عمومی بانک کارآفرین ،دکتر
محمدرض��ا فرزی��ن مدیرعامل بان��ک کارآفرین با بیان این مطلب افزود :یکی از
برنامه های اصلی بانک کارآفرین حمایت های جدی از کارآفرینان اس��ت و بر
این اساس هم در سال جاری در راستای همکاری های قبلی بانک با دستگاه ها
و نهادهای مرتبط با کارآفرینی سعی خواهیم کرد با ایجاد اکوسیستم کارآفرینی
حمایت های بیشتری در این زمینه انجام دهیم.
وی با اشاره به همکاری های انجام شده بانک با معاونت علمی ریاست جمهوری در سال گذشته تاکید کرد :در
نظر داریم تا در س��ال جاری تمرکز بیش��تری بر روی حمایت از کارآفرین ها داش��ته باش��یم و تس��هیالت و امکانات
بان��ک را ب��ه ای��ن س��مت هدای��ت کنیم .فرزین با اش��اره به طراحی نظامات جدید در بان��ک کارآفرین افزود :تمام
تالش��مان را بر پاس��خ گویی س��ریع و چابک به نیازهای کارآفرینان قرار دادیم چرا که بانک باید همچنان چابک
بماند ،نرخ رشد ادامه یابد و شرایط رشدهایی که در سال  ۱۳۹۹ثبت شده است حفظ شود ،برای دستیابی به این
هدف برنامه ریزی جدی و منسجم انجام شده است و بر اساس آن حرکت خواهیم کرد.

کسب مجوز اتکایی ،نشان از قدرت بیمه رازی دارد
دکت��ر عل��ی زینس��از ،بیم��ه اتکای��ی را نقطه قوت بیمه رازی بی��ان کرد و گفت:
ش��رکتهایی توان دریافت مجوز قبول اتکایی را دارند که س��رمایه ،توانگری و
دانش فنی بسیار باالیی داشته باشند .علی زینساز مدیر اتکایی بیمه رازی گفت:
یکی از اصلیترین موئلفههای کس��ب مجوز قبول اتکایی س��رمایه مدنظر بیمه
مرکزی است که با حضور دکتر جباری به عنوان مدیرعامل بیمه رازی این مهم
محقق ش��د و بعد از  ۱۸س��ال بیمه رازی توانس��ت مجوز بیمه اتکایی را دریافت
کند .زینس��از گفت :ش��رکتهای بیمه به دو نوع مس��تقیم و اتکایی تقسیم بندی
میش��وند و ش��رکتهایی که به دنبال قبول اتکایی هس��تند باید طبق آیین نامههای بیمه مرکزی فاکتورهای
خاصی را پشت سر بگذارند .او تصریح کرد :طبق آیین نامههای بیمه مرکزی در زمینه دریافت مجوز قبول اتکایی
ش��رکت مذکور بایس��تی از حداقل س��رمایه  ۲۵۰میلیارد تومانی و در کنار آن توانگری  ۱۲۰درصدی  ،دانش فنی
و نرمافزار مورد قبول بیمه مرکزی برخوردار باش��د .زینس��از در رابطه با دانش فنی ،گفت :کارشناس��ان و مدیران
حوزه اتکایی ش��رکتی که به دنبال دریافت مجوز قبول اتکایی هس��تند باید نمره قبولی از مصاحبه و آزمونهای
بیمه مرکزی دریافت کنند ،که این مهم با حمایت مدیرعامل مجموعه محقق شد.

مدیرعامل بیمه آسیا تشریح کرد:

عملکردصنعتبیمهدراقتصادمقاومتی

گروهبانكوبيمه:عليرضامالحتی-مسعودبادينمديرعاملو
فرمانده پايگاه مقاومت بسيج بيمه آسيا به نمايندگی از پايگاه
های بسـيج صنعت بيمه كشور ،در مراسم گراميداشت هفته
دفـاع مقـدس كه با حضـور وزير اقتصاد ،فرمانـده و اعضای
شـورای مركز مقاومت بسـيج وزارت امور اقتصادی و دارايی
و فرماندهان حوزه ها و پايگاه های مقاومت بسـيج تابعه اين
وزارتخانهبرگزارشد،درگزارشی،نقشتاثيرگذارصنعتبيمه
در اقتصاد مقاومتی و مديريت جهادی را تشريح كرد.

مسعود بادین ،مدیرعامل و فرمانده پایگاه مقاومت بسیج بیمه
آس��یا در این مراس��م با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر
اقتص��اد مقاومت��ی ب��ه عنوان یکی از الزامات سیاس��ت گذاری
اقتصادی کش��ور اظهار داش��ت :صنعت بیمه در سال های اخیر
و به ویژه امسال ،در راستای تحقق شعار"تولید  ،پشتیبانی ها،
مانع زدایی ها" تمام تالش خود را از طریق پوشش ریسک ها
و ارائه خدمات به تولید کنندگان و فعاالن اقتصادی ،همراهی
با آحاد مردم در بحران کرونا و نقش آفرینی در بازار س��رمایه،
انجام داده است .فرمانده پایگاه بسیج بیمه آسیا ،اهم اقدامات
صنعت بیمه در راس��تای سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی
را در محورهای مس��ئولیت اجتماعی ،همگامی با بحران های
اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و ریسک های فاجعه آمیز ،ارتقاء
ظرفیت مجاز نگهداری و ظرفیت مجاز قبولی اتکایی ش��رکت
های بیمه ،توسعه مشارکت های راهبردی بیمه به منظور ارتقاء

ظرفیت بیمه گری ،افزایش توانگری شرکت های بیمه ،توسعه
فضای کسب و کار ،ارتقاء دسترسی مردم به پوشش ها و خدمات
بیمه و بازار سرمایه تشریح کرد .مسعود بادین مدیرعامل بیمه

آس��یا درباره اقدامات صنعت بیمه در زمینه همگامی با بحران
های اقتصادی ،اجتماعی ،سیاس��ی و ریس��ک های فاجعه آمیز
گف��ت :صنع��ت بیم��ه تا کنون بی��ش از  ۱۳۰۰میلیارد ریال در

پوش��ش بیماری کرونا پرداخت کرده و محصوالت جدید بیمه
ای در ارتباط با درمان بیماری کرونا و پوش��ش کس��ب و کارها
در مقابل خطرات اپیدمی ،س��یل ،زلزله ،و بحران های سیاس��ی
ارائه کرده است.
مس��عود بادی��ن مدیرعامل بیمه آس��یا  ،از دیگ��ر اقدامات مهم
صنع��ت بیمه در راس��تای اقتص��اد مقاومتی را افزایش ظرفیت
بیم��ه گ��ری و مش��ارکت های راهبردی ش��رکت های بیمه از
طریق افزایش قابل توجه س��رمایه ش��رکت های بزرگ بیمه
ای و ایجاد و گسترش کنسرسیوم های بیمه ای برای پوشش
ریسک های بزرگ در سال های اخیر برشمرد و گفت :مواجهه
با تحریم های ظالمانه و موانع بوجود آمده در انتقال ریسک و
اخذ پوشش های اتکایی به ویژه در صنعت حمل و نقل دریایی
و ریسک های فاجعه آمیز ،منجر به اتخاذ راهبردها و اقداماتی
در صنعت بیمه از قبیل تشکیل کمیته و کارگروه ویژه مقابله با
تحریم صنعت بیمه و همچنین تقویت و افزایش ظرفیت بازار
اتکایی داخلی کشور شد.
مدیرعام��ل بیمه آس��یا از اقدامات ارزن��ده صنعت بیمه در ارائه
خدمات به آحاد مردم را اهتمام در پرداخت سریع و کامل خسارت
ها به مردم و واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ برشمرد.
فرمانده پایگاه مقاومت بس��یج بیمه آس��یا در پایان بر توجه به
مدیریت جهادی و بسیج ملی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی
تاکید کرد.

بیمه میهن همچنان در سطح یک توانگری مالی
شرکت بیمه میهن طبق ارزیابي صورتهای مالي مصوب  ،۱۳۹۹و اعالم بیمه مرکزی
جمهوری اس��المی ایران برای س��ومین س��ال متوالی همچنان در سطح یک توانگری
مالی قرار گرفته است.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی بیمه میهن؛ بیمه مرکزی جمهوری

اسالمی ایران اعالم کرد در اجراي ماده  6آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگري
مالي مؤسس��ات بیمه (ش��ماره  )6۹و حس��ب بررس��ي های بعمل آمده بر اساس آخرین
صورتهای مالي س��ال ۱۳۹۹بیمه میهن ،این ش��رکت موفق به کس��ب "سطح یک"
توانگری مالی مؤسسات بیمه گردید.

اساس آئین نامه شماره  6۹شورای عالی بیمه ،توانگری مالی مؤسسات بیمه دارای
بر ِ
پنج س��طح اس��ت که "س��طح یک" باالترین سطح توانگری مالی محسوب می شود و
مبنای محاسبات آن نیز اطالعات مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شدۀ مصوب
مجامع عمومی مؤسسات بیمه است.

كشاورزی

انحصار "واردات موز در ازای صادرات سیب" رانت ایجاد کرده است
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بانك و بيمه

اخباركوتاه
تمدید مدیرعاملی «یزداندوست»
در بیمه آسماری

انتصاب علیرضا یزداندوس��ت به عنوان مدیرعامل ش��رکت
س��هامی بیمه آس��ماری برای مدت باقی مانده از دوره دو س��اله
اعضای هیئت مدیره این شرکت از سوی بیمه مرکزی جمهوری
اسالمی ایران بالمانع اعالم شد .به گزارش روزنامه تجارت به
نقل ار روابط عمومی شرکت بیمه آسماری ،در این ابالغیه دکتر
غالمرضا س��لیمانی خواس��تار برنامهریزی جهت رشد و توسعه
پرتفوی بیمه ای و کس��ب س��هم مناس��ب از بازار بیمه کشور در
مناطق آزاد ،جلوگیری از تمرکز پرتفوی شرکت در بیمه های
درم��ان و ایج��اد تن��وع در ترکیب پرتف��وی ،معرفی افراد واجد
شرایط به عنوان کارکنان کلیدی جهت احراز صالحیت حرفه
ای ،بررس��ی بدهی های ش��رکت و تعیین تکلیف آنها ،توجه به
موضوع بازاریابی و تبلیغات شرکت در مناطق آزاد و تالش در
جهت بهبود و ارتقای توانگری مالی شرکت شد.
دیدار نمایندگان منتخب بیمه حکمت
با مدیرعامل

به گزارش روزنامه تجارت به نقل ار روابط عمومی بیمه حکمت،
نمایندگان منتخب نمایندگی های شبکه فروش شرکت بیمه
حکمت ،در محل ساختمان ستاد مرکزی این بیمه با نیما مومنی
زاده مدیرعامل شرکت بیمه حکمت دیدار و گفت و گو کردند.
بر طبق این گزارش  ،مدیرعامل بیمه حکمت در این نشس��ت
صمیمانه ضمن شنیدن انتقادات و پیشنهادات این نمایندگان
برجلسات مستمر با دیگر نمایندگان تاکید کرد .شایان ذکر است،
این نمایندگان ضمن ابراز خرسندی از فرصت به وجود آمده  ،از
مدیر عامل شرکت بیمه حکمت تقدیر و تشکر کردند.
امکان ارائه خدمات خودرویی
از طریق نرم افزار فام ملل

در راس��تای کاهش تردد هموطنان در س��طح شهر امکان ارائه
خدمات خودرویی از طریق نرم افزار فام موسسه اعتباری ملل
فراهم شد .به گزارش روزنامه تجارت به نقل ار روابط عمومی
موسسه اعتباری ملل  ،این موسسه به منظور دسترسی صاحبان
خودرو به نیازهای خودرویی نس��بت به اس��تعالم هایی از قبیل
امکان اس��تعالم با اس��کن بارکد ،امکان ذخیره پالکها  ،امکان
مدیریت پالک های ثبت ش��ده( ویرایش حذف و اس��تعالم) از
طریق نرم افزار فام موسسه اعتباری ملل فراهم نموده است.
با نصب نرم افزار فام موسس��ه اعتباری ملل عملیات بانکی و
دیگر خدمات مورد نیاز خود را انجام دهید.

تجاری سازی دستاوردهای علمی شیالت با همکاری بخش خصوصی

www.tejaratonline.ir

حدود یک هفته ای می شود که قیمت موز از  ۲۵تا  ۲6هزار تومان به بیش از  ۳۰هزار تومان رسیده است .افزایش قیمتی که رییس اتحادیه بار
فروش��ان علت آن را انحصار واردات موز در ازای صادرات س��یب و باز ش��دن پای دالالن به این بخش می داند .مصطفی دارایی نژاد در پاس��خ به
این س��وال که چرا موز گران ش��ده اس��ت ،گفت ۸ :ماه اس��ت که قیمت موز را در میدان مرکزی میوه و تره بار  ۲۰تا  ۲۳هزارتومان نگه داش��ته ایم
اما متاس��فانه افزایش قیمت موز از جایی ش��روع ش��د که وزارت جهاد کش��اورزی در نامه ای به وزارت صمت اعالم کرد واردات موز فقط منوط به
صادرات سیب باشد .وی با بیان اینکه با این نامه پای دالالن به صادرات سیب و واردات موز باز شده است ،گفت :دالالن بر روی حواله ای که
به واردکنندگان واگذار می کنند ۵۰۰۰تومان می کشند.

موسس��ه تحقیقات علوم ش��یالتی کش��ور برای تولید و تجاری س��ازی محصوالت ش��یالتی با بخش خصوصی همکاری می کند .رییس موسسه
تحقیقات علوم شیالتی کشور در مراسم افتتاحیه تولید مشارکتی موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور با بخش خصوصی ،گفت :تجاری سازی
دستاوردهای علمی این موسسه و تولید محصوالت فناورانه شیالتی ،دستاوردی بزرگ با رویکرد آینده نگری در سال تولید ،پشتیبانی ها و مانع
زدایی ها است .محمود بهمنی افزود :محققان علوم شیالتی تاکنون تولید دانش فنی  ۴۰محصول فناورانه را در کارنامه تحقیقاتی به ثبت رسانده
اند .وی با اشاره به تاریخچه  ۱۰۳ساله تحقیقات شیالت در ایران افزود :در چارچوب موافقتنامهای که در سال  ۱۳٧۲با هدف تولید و بهره برداری
بهینه از آبزیان (به ویژه کیلکا ماهیان) بین وزارت جهاد کشاورزی و برنامه عمران سازمان ملل متحد ( )UNDPبه امضا رسید.
قیمت هر شانه از  ۵۵هزار تومان عبور کرد

بسته سیاستی حمایت از کشاورزی قراردادی
گندم ابالغ شد

بس��ته سیاس��تی حمایت از کش��اورزی قراردادی گندم توسط
وزیر جهاد کش��اورزی ابالغ ش��د .س��ید جواد ساداتی نژاد ،وزیر
جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست
های حمایتی محصوالت اساسی کشاورزی ،تصویب نامه این
شورا در زمینه «بسته سیاستی حمایت از کشاورزی قراردادی
گندم» را ابالغ کرد.
قیمت شکر در بازار جهانی افزایش یافت

قیمت شکر به دلیل باال رفتن قیمت نفت خام و شرایط اقلیمی
نامس��اعد حاکم بر کش��ورهای تولید کننده این ماده خوراکی
افزایش یافت .قیمت شکر طی هفته گذشته نیز افزایش یافت و
با توجه به تداوم باال بودن قیمت نفت ،پیش بینیها بر افزایش
قیمت اس��ت .کاهش ش��دید دما ،بارش برف در برزیل ش��رایط
اقلیمی خاص قطبی را بر کشور برزیل حاکم کرده که سبب تاثیر
بر تولیدات محصوالت کشاورزی از جمله نیشکر شده است و
با کاهش تولید ،قیمت شکر را در بازارهای بینالمللی افزایشی
کرده است .ایران در آستانه فصل بهرهبرداری و برداشت مواد
اولیه تولید شکر قرار دارد و میزان مصرف ماهیانه شکر به ۱6۰
هزار تن و مقدار مصرف کمتر از گذشته رسیده است .با تأمین
بهموقع این کاال ،موجودی و ذخایر شکر کشور در شرایط بسیار
مطلوب قرار دارد و بازار روزهای آرامی را سپری میکند.

آگهی فقدان سند
خانم همیال امیر ابراهیمی با وکالت از آقای امیرپاش��ا همایون فر و به اس��تناد
دوبرگ استش��هادیه محلی مصدق ش��ده در دفتر اس��ناد رسمی شماره ۱۱۰۹
تهران مدعی است سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین قطعه  ۵۵تفکیکی
به مساحت ۱۵۰۰مترمربع به شماره  ۱۴۳فرعی از  ۸۴اصلی مفروز و مجزا شده
از فرعی  ٧6از اصلی مزبور واقع در بخش مالرد که به شماره چاپی ۲/۵٧۲٧٧۱
ذیل دفتر امالک ۲۱6صفحه ۱۸۱به نام علی کاش��انی پور ثبت و س��ند صادر
کردیده است که برابر سند انتقال قطعی به شماره  ۱۲۲۲۳مورخ  ۵۳/۹/۱6دفتر
 ٧۱تهران در مالکیت امیرپاشا همایون فر قرار گرفته است به علت جابجایی

نهاده ذرت متهم اصلی گرانی تخممرغ
قیمت هر ش��انه تخم مرغ  ۳۰عددی در خرده فروش��ی های
تهران  ۵۵تا  6۰هزار تومان ش��ده اس��ت .بر اس��اس مشاهدات
میدانی از خرده فروش��ی های س��طح ش��هر تهران قیمت هر
ش��انه تخ��م م��رغ  ۳۰عددی ب��ه وزن دو کیلوگرم متفاوت و در
ب��ازه قیمت��ی  ۵۵تا  6۰هزارتوم��ان به مصرف کنندگان عرضه
می ش��ود .گفتنی اس��ت حدود دو هفته پیش قیمت این کاالی
پرمص��رف  ۵۰ت��ا  ۵۵هزارتوم��ان و بی��ش از یک ماه پیش نیز
قیمت آن در بازار حدود  ۴۵هزارتومان بود .به عبارتی می توان
گفت تخم مرغ از اواخر شهریور تاکنون  ۵۰۰۰تا  ۱۰هزار تومان
افزایش یافته است.
افزایش قیمتی که فعاالن صنعت طیور علت آن را افزایش هزینه
های تولید از جمله نهاده های دامی ،واکسن ،دارو ،کارتن و شانه،
آب ،برق و گاز ،دس��تمزد کارگر ،کرایه حمل و نقل و همچنین
کاهش جوجه ریزی ،تاخیر در تامین و ارسال نهاده ها و حذف
 ۱۴میلیون قطعه مرغ تخم گذار از ابتدای سال به دلیل دستوری
بودن قیمت ها و ضررو زیان تولیدکنندگان می دانند.
در همی��ن خص��وص رئی��س هیئت مدی��ره اتحادیه مرغ تخم
گذار استان تهران گفت :طی  ٧۰تا  ۸۰روز اخیر نهاده ذرت به
مرغداران داده نش��ده که با این وجود تولیدکننده چاره ای جز
تامین نهاده از بازار آزاد ندارد .ناصر نبی پور با اش��اره به چالش
های مرغداران در تامین نهاده های مورد نیاز اظهار کرد :طی
 ٧۰ت��ا  ۸۰روز اخی��ر نه��اده ذرت به مرغداران داده نش��ده که با
این وجود تولیدکنندگان چاره ای جز تامین ذرت با نرخ  6هزار

و  ۲۰۰تومان از بازار نداش��تند .او افزود :با اس��تمرار روند کنونی
تامی��ن نه��اده ،تولید باید تعطیل ش��ود؛ چرا که  6۰درصد جیره
غذایی مرغ ذرت است .نبی پور ادامه داد :در شهریور  ۴۰درصد
ذرت تعیین س��همیه کردند که متاس��فانه به مرغدار داده نش��ده
اس��ت و همین موضوع موجب ش��ده تا مرغداران طی چند روز
اخیر معترض شوند.
این مقام مسئول متوسط قیمت کنونی هر کیلو تخم مرغ درب

مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است .
لذا مراتب به استناد ماده  ۱۲۰آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود
تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به پالک فوق و یا سند مالکیت نزد
خود می باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت  ۱۰روز اعتراض خود را کتبأ به
ضمیمه سند معامله به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند در غیر اینصورت
پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت
المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد .
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مالرد _حجری
م الف ۱۲۳۰

مرغ��داری را  ۲۰ه��زار تومان اعالم کرد و گفت :در حال حاضر
مرغ��داران ه��ر ش��انه تخم مرغ را با ن��رخ  ۳۸هزار تومان درب
مرغداری به وزارت جهاد تحویل می دهند که با نرخ  ۴۱تا ۴۲
هزار تومان در میادین توزیع می ش��ود .به گفته او ،با توجه به
وضعیت کنونی تامین نهاده قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ
باالی  ۲۴تا  ۲۵هزار تومان اس��ت ،در حالی که با تامین نهاده
مورد نیاز از س��امانه بازارگاه ،قیمت تمام ش��ده باالی  ۱۹هزار

مفقودی  -س��ند موتور س��یکلت سیس��تم کویر تیپ ۱۲۵ CDIمدل  ۱۳۹۳به
ش��ماره پالک  ۵6۸-۵۲۱۱۳ش��ماره موتور ۰۱۲۵ N۳C۲۳۱۸۱۹شماره تنه
 N۳C۱۲۵K۹۳۱٧۴۱۲مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
مفقودی  -س��ند کمپانی و برگ س��بز خودرو س��واری سیس��تم پراید تیپ جی
تی ایکس آی مدل  ۱۳۸۵به شماره پالک  ۵۸۲ج  ۱۵ایران  ۳۴شماره موتور
 ۱۵۲۲۹6٧ش��ماره شاس��ی  S۱۴۱۲۲۸۵۲۰6۴۰۰به نام محمد تقوی اصل
مفقود گردیده و فاقد اعتبار است .

تومان اس��ت .نبی پور قیمت مصوب هر کیلو ذرت را یک هزار
و  ۹۰۰تومان اعالم کرد و افزود :این در حالی اس��ت که ذرت
با نرخ  6هزار و  ۲۰۰تا  6هزار و  ۳۰۰تومان در بازار توزیع می
شود .این مقام مسئول با اشاره به اینکه مشکلی در تولید تخم
م��رغ نداری��م ،بی��ان کرد :بنابر آمار ماهیان��ه  ۸۳تا  ۸۴هزار تن
مع��ادل روزان��ه  ۲ه��زار و  ٧۰۰تا  ۲هزار و  ۸۰۰تن تخم مرغ در
کشور تولید می شود که با این وجود کمبودی در عرضه نداریم.
او ادامه داد :جمعیت زیادی از مرغهای تخم گذار به کشتارگاه
فرس��تاده ش��دند و طبق اعالم مسئوالن مربوطه فقط در استان
خراس��ان رض��وی که از بزرگ تری��ن تولیدکنندگان تخم مرغ
کش��ور اس��ت ۵ ،میلیون قطعه مرغ تخم گذار به کشتارگاه رفته
اس��ت .نبی پور با اش��اره به اینکه از جمعیت حدود  ۱۲میلیونی
مرغ تخمگذار استان خراسان رضوی تنها  ٧میلیون قطعه مرغ
باقی مانده اس��ت ،بیان کرد :طبق اعالم مس��ئوالن اس��تان ۳٧
ت��ا  ۴۰درص��د ظرفیت مرغداریهای تولیدکننده تخم مرغ ،در
این استان هم اکنون خالی است.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار در پایان با اش��اره
ب��ه اینک��ه التهابات قیمت تخم مرغ تا بهمن در بازار ادامه دارد،
تصری��ح ک��رد :اگر دولت در بازار تخم مرغ و مرغ دخالتی نکند،
ب��ازار ب��ه تع��ادل می رس��د چرا که یکی از دالی��ل گرانی تخم
م��رغ در ب��ازار قیمت های دس��توری و دلی��ل دیگر اثر کاالی
جایگزین و ارزان بودن تخم مرغ در مقایسه با دیگر کاالهای
پروتئینی است.

مفق��ودی  -ب��رگ س��بز خ��ودرو ن��وع ه��اچ ب��ک سیس��تم ام.وی.ام
تیپ۳۱۵HNEWمدل ۱۳۹6به شماره پالک6۹۱ن ۲۸ایران  ۳۴شماره موتور
MVM۴٧٧FJAH۰۵6۵٧۸شماره شاسی  NATFBAMD۵H۱۰۴۵٧۱۵به
نام نوربخش دایی زاده مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
آگهی مفقودی  -برگ سبز تراکتور کشاورزی به شماره شاسی G۱۴۹۳۱
و شماره موتور  LFW۰۱۱۵۲٧و شماره پالک 6٧۵-۴۵ک ۱۱به نام قربان
اصغری مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد – سقز
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پزشكی
اختالفنظرها و ابهامات درباره واكسيناسيون دانشآموزان ادامه دارد

قاب روز

واکسیناسیون کودکان بدون فوریت
باز شدن سامانه نوبتدهی واکسیناسیون تا متولدین
س��ال،۱۳۸۸درحالیاعالمش��دکهنظراتمتفاوتی
دربارهواکسینهکردنکودکانوجودداردواینمسئلهبا
حواشیهایدرفضایرسانهایوشبکههایاجتماعی
همراهاستوهمینباعثایجادابهاماتونگرانیهای
بینوالدینش��دهاس��ت؛دراینگزارشسعیشدهبه
برخی از این ابهامات پاسخ داده شود .واکسیناسیون
افراد زیر  ۱۸سال ،موضوع حساسی که تا دو سه ماه
پیشتصورمیشد،فاصلهچنداننزدیکیباآننداریم
با نوبت دهیهای متوالی در ماه اخیر ،فرا رسیده است
ومتولدینس��ال ۸۸کهامس��الدوازدهس��الهاند،نیز
میتوانند در سامانه وزارت بهداشت ثبت نام و واکسن
دریافتکنند.مسالهایکهبااطالعاتگاهضدونقیض

وبرخیابهاماتپیرامونش
کمابیش پرسشهایی را
برانگیخته است .درحالی
ک��ه در روزه��ای آغازین
شهریور به گفته علیرضا
رییس��ی سخنگوی ستاد
مب��ارزه با کرون��ا ،قرار بر
واکسیناس��یون دان��ش
آموزاندارایبیماریهای
زمینهای و اطرفیان دانش
آم��وزان بود و پیش بینی
میشد دو واکسن سینوفارم و پاستوکووک برای این
دسته از افراد استفاده شود ،بهرام عین اللهی در تاریخ

 ۲۳ش��هریور ماه از برنامه
واکسیناس��یوناف��راد 6تا
 ۱۸س��الهها خب��ر داد .این
درحالی بود که سخنگوی
س��تاد مبارزه با کرونا سوم
مه��رماهب��هخبرنگارایلنا
گفته بود :واکسیناس��یون
فع ً
البرایس��ن ۱٧س��ال
به باال در نظر گرفته ش��ده
است و فع ً
ال برنامهای برای
واکسیناسیونافرادکمتراز

این سن را نداریم.
روز گذشته ،ششم مهرماه اما اعالم شد سامانه نوبت

سينما

دهی برای افراد باالی  ۱۲سال باز شده است ،سرعت
این اخبار متفاوت به پرس��شها و ابهامات پیرامون
برنامه واکسیناسیون کودکان در ایران دامن میزند.
مس��عودیونس��یاناپیدمولوژیس��تواستاددانشگاه
علوم پزش��کی ایران با تاکید بر اینکه فوریتی برای
واکسیناسیون دانش آموزان وجود ندارد ،میگوید :در
بازگشایی مدارس ،مساله ضروری نه واکسیناسیون
دان��ش آموزان که اطرافیان آنهاس��ت و در حقیقت
واکسیناس��یون ش��رط الزم برای بازگشایی مدارس
نیس��ت.کش��ورهایمتعددیکهتوانستهاندکرونارا
کنترل کنند و مدارس را باز کنند ،چنین شرطی را قائل
نشدهاندکهحتمادانشآموزانبایدواکسینهشدهباشند
تا مدارس باز شود.

سالمت

«سه روز و سه قتل» مجوز اكران گرفت
پروان��ه نمای��ش فیلم «س��ه روز و س��ه قتل» به
کارگردانی مسعود امینی تیرانی از سوی سازمان
س��ینمایی صادر ش��د« .س��ه روز و سه قتل» که
پ��س از دریاف��ت این مجوز خ��ود را برای اکران
آماده میکند ،توس��ط مس��عود امین��ی تیرانی از
فیلمبرداران س��ینمای هنری کارگردانی ش��ده و
تهیهکنندگی آن برعهده جعفر صانعیمقدم بوده
و س��رمایهگذار آن آرش شجاعی است .این فیلم
که در مدت کمتر از س��ه روز فیلمبرداری ش��ده،
براس��اس ی��ک ایده مرک��زی و با اجرای بداهه 6
اجراگر س��اخته شده است 6 .اجراگر وارد خانهای
میش��وند که س��الها قبل ،سه قتل در مدت سه
روز در آن رخ داده اس��ت و اجس��اد برای  ۵س��ال

هشدار ؛ سويه جديد تب دنگی در هند
درپیمرگدههانفردرهند،پزشکاندرخصوص
سویه جدیدی از تب دنگی در این کشور هشدار
دادن��د.درپ��یم��رگدههانف��ردرهندبراثرتب
دنگی،پزش��کاندرخصوصس��ویهجدیدساز
این بیماری که با نام « »D۲ش��ناخته میش��ود،
هشداردادند.بنابهنوشتهاینپایگاههندی،اگرچه
بارشهایموسمیدرتابستاندرهند،زیباستاما
اینبارشهابابیماریهاییهمراهاستکهپشهها
آن را منتق��ل میکنن��د و در آبهای راکد تکثیر
میش��وند .س��االنه هزاران مورد بیماری دنگی،
انس��فالیت ،ماالریا ،تیفوئید و سایر بیماریهای
منتقل��هازپش��ههاازنق��اطمختلفهندگزارش
میش��ود .امس��ال این وضعیت با شیوع بیماری

در آن خان��ه مدفون بودهاند .بهناز جعفری ،حمید
پورآذری ،ش��ادی کرمرودی ،س��ونیا س��نجری،
میالد رحیمی و سهند کبیری و امیر شکرگزار از
اجراگران «سه روز و سه قتل» هستند .تیم تولید
این فیلم نیز عبارتند از طراح و کارگردان :مسعود
امینی تیرانی و  ...است

تكنولوژی

هفته مد پاریس -رویترز

ورزش

ليگ از بازيكن ميليونی خالی شد
ب��ا کوچ س��تاره های فوتبال ای��ران در چند
فصل گذش��ته به لیگهای عربی منطقه و
همینطور اروپایی ،مهدی ترابی تنها بازیکن
ی��ک میلی��ون یورویی ایران اس��ت .با پایان
فص��ل جاری لیگ برت��ر ،برخی بازیکنان از
تیمهای استقالل ،پرسپولیس و سپاهان جدا
شدند .با نوسانات ارزی در چند سال گذشته
و می��ل و عالق��ه مربی��ان تیم ملی به میدان
دادن ب��ه لژیونره��ا ،تالشها برای خروج از
ایران برای پیشرفت و همینطور درآمدزایی
بیشتر افزایش یافته است .در پی این نقل و
انتقاالت ،شروع لیگ برتر و بیست و یکم با
خالی شدن مسابقات از ستارهها و در نتیجه
افت ارزش مسابقات روبهرو شده است .طبق
اعالم س��ایت ترانسفر مارکت (مستندترین
منب��ع اقتص��ادی فوتبال جه��ان که به طور
مس��تمر ارزش بازیکنان و در نتیجه ارزش

تیمها و لیگهای سراس��ر دنیا را مش��خص
میکن��د) ،در ح��ال حاضر مهدی ترابی تنها
بازیکن میلیون یورویی ایران است.
بع��د از تراب��ی ،گروه��ی از بازیکنان نس��بتا
باتجربه با ارزشی در حدود  ٧۰۰تا  ۹۰۰هزار
یورو دیده میشوند که به علت سن و سالشان،
امید چندانی به ورود آن ها به باشگاه میلیون
یوروییهای لیگ برتر دیده نمیشود .فصل
گذشته ،بازیکنانی مانند مهدی قایدی ،حاج
صف��ی ،محبی و همینط��ور چندین بازیکن
خارجی بازیکنان میلیون یورویی لیگ بیستم
را تش��کیل میدادند که با رفتن آنها ،فعال
لیگ برتر از این قبیل بازیکنان تهی ش��ده
است .پرسپولیس بیشترین بازیکنان ممکن
را در این رنج قیمتی دارد و استقالل ،سپاهان
و فوالد هم هر کدام یک یا دو بازیکن با ارزش
حدود  ٧۰۰هزار یورو در اختیار دارند.

تب دنگی در قسمتی از این کشور به دلیل سویه
جدیدیازاینویروسکهمش��کوکبهکش��تن
دههانفرتنهادرایالتاوتارپرادشبود،تشدیدشد.
این نوع جدیدی از تب دنگی در بیش از  ۱۱ایالت
درکش��ورمش��اهدهشدهکهنگرانیبزرگیبرای
متخصصان بهداشتی در این کشور بوده است.
اجتماعی

سناريویبیپايانمرگكولبران

رباتی شبيه به مار كه میتواند زندگی شما را نجات دهد
یک ربات جدید با بدنهای تاشو شبیه به ساختار
پوس��ت مار توس��ط محققان ابداع ش��ده است
که کاربردهای زیادی خواهد داش��ت .به نظر
میرسد رباتها در حال رفتن به سمتی هستند
که دیگر نیازی به پا ندارند .بر اساس مطالعهای
که به تازگی در مجله "سافت رباتیکس"(Soft
 )Roboticsمنتش��ر ش��ده اس��ت ،گروهی از
مهندس��ان ک��رهای یک بات��ری رباتیک قابل
انعطاف و کش��ش اب��داع کردهاند که میتواند
مانند مار به ش��کل مارپیچی حرکت کند و به
نظر میرس��د باید خود را برای آیندهای آماده
کنیم که در آن رباتهای شبیه به مار میتوانند
جان ما را نجات دهند.
ای��ن بات��ری جدید میتواند در طیف وس��یعی
از کاربرده��ا مانن��د بالیای طبیعی یا ش��رایط

اضط��راری ی��ا ب��ه عن��وان ارتق��ای فناوری
ذخیره انرژی کاربرد داش��ته باش��د .طبق بیانیه
مطبوعاتی محققان ،میتوان آن را برای انواع
دیگر دستگاهها از پوشیدنیهای روزمره گرفته
تا رباتهای نرم استفاده کرد.
تیم سازنده این فناوری جدید از موسسه ماشین
آالت و م��واد ک��ره( )KIMMتح��ت رهب��ری
"بونکیون جانگ" و با همکاری "س��ئونگمین

هیون" از دانشکده نانو مکانیک است .این تیم
به بررس��ی و توس��عه س��اختار این باتری قابل
انعط��اف پرداخت که ایمنی و قابلیت کش��ش
آن از فلسهای مار الهام گرفته ش��ده اس��ت.
فلس مار ممکن اس��ت س��فت و سخت به نظر
برسد ،اما هر فلس میتواند روی الیه بعدی تا
ش��ود تا از کل بدن در برابر حمالت خارجی یا
برخورد محافظت کند.
اما مهمتر از همه اینکه ویژگیهای ساختاری
آنها باعث میش��ود تا وسیلهای انعطافپذیر و
سازگار با محیط اطراف ایجاد شود .این باتری
میتواند بدون از دس��ت رفتن ثبات و عملکرد
خود به خوبی منعطف و کش��یده ش��ود .این امر
با یک ساختار مکانیکی طراحی شده است که
از فلسهای مار تقلید میکند.

کش��تار کولبران در نوار غربی کش��ور گویا خیال
پایان یافتن ندارد و مدام شاهد یتیم شدن کودکانی
هستیم که با کشته شدن پدران شان معلوم نیست
چ��ه سرنوش��ت تلخی در انتظ��ار این کودکان بی
سرپناه است .حتی اگر این افراد کاالی قاچاق هم
وارد کنند سزای آنها مرگ نیست و قانون جزایی
غیر از مرگ برای آنها در نظر می گیرد .هیوا برادر
امید محمدزاده درباره کشته شدن برادرش گفت:
س��اعت یک و چهل و پنج دقیقه بامداد یکش��نبه
بیس��ت و هش��تم شهریور ماه سالجاری برادرم که
چهل س��اله و پدر س��ه فرزند  ۵ ،۳و  ۱۲س��اله بود
از ش��هر ربط از توابع شهرس��تان سردشت که برای
کولبری عازم کشور عراق بود در ارتفاعات روستای

دولبی و در خاک ایران قبل از ورود به عراق مورد
اصابت گلوله نیروی مرزبانی قرار گرفت.
وی مدعی شد :البته شلیک به کولبران در مناطق
مرزی غرب کش��ور دارای س��ابقه اس��ت .چرا که
بیش��تر نیروهای مرزبانی قانون تیر را رعایت نمی
کنند و ماموران و س��ربازان در هنگ های مرزی

آموزشهای الزم را نمی بینند .هر کسی را در مرز
تهدید تلقی می کنند و با ش��لیک گلوله زخمی یا
می کش��ند .برادر مرحوم محمد زاده عنوان کرد:
گلوله به زانوی امید اصابت کرده و از ران گذشته
و در لگن گیر می کند و شریان اصلی وی را قطع
کرده که دچار خونریزی ش��دید می ش��ود .امید بعد
از تیرخوردن با ما تماس گرفت و تا رس��یدن ما به
محل حادثه همراهانش وی را از منطقه س��خت
گ��ذر پایین آورده بودن��د که بالفاصله با اورژانس
 ۱۱۵تماس گرفتیم و در روستای دولگرم مستقر
ش��دیم .ب��رادرم کامال بیهوش ب��ود و هر از گاهی
نال��ه می ک��رد .به رغم تالش های اورژانس ۱۱۵
برادرم فوت کرد.

دارو

توزيعناچيزواكسنآنفلوآنزادرداروخانهها

حوادث

انگشت های كودک چند ماهه خوراک ببر شد
حمل��ه یک ببر در جمهوری کریمه باعث قطع
انگشت دست پسر بچه چند ماهه شد.
یک ببر در منطقه حفاظت شدهای در جمهوری
کریمه به طرز وحشتناکی به یک کودک چند
ماه��ه حمله کرد .کمیته تحقیقات روس��یه در
کریمه تحقیقات اولیه را در مورد اخباری مبنی
بر قطع ش��دن انگش��ت کودکی در یک منطقه
حفاظت شده توسط یک ببر آغاز کرد.
وب س��ایت روزنام��ه روس��ی
" "Komsomolskasa Pravdaتأیی��د کرد
ک��ه ای��ن اتفاق در منطقه "تای��گان" ،واقع در

نزدیکی سیمفروپول پایتخت کریمه ،قطع کرد.
سخنگوی کمیته تحقیقات کریمه خاطرنشان
ک��رد که ای��ن کمیته تحقیق��ات اولیه را برای
بررس��ی صحت اطالعات دریافتی از روزنامه

روسی  Komsomolskaya Pravdaانجام
میدهد.
روزنامه روس��ی خاطرنشان کرد که این حادثه
در  ۲6سپتامبر امسال در تایگان به عنوان یکی
از ذخایر مهم زیس��ت محیطی در اروپا رخ داد.
س��هل انگاری مادر که میخواس��ت فرزندش
از فاصل��ه نزدی��ک ببر را ببیند باعث این اتفاق
ش��د .اداره زیست محیطی این منطقه از اظهار
نظ��ر در مورد ای��ن خبر خودداری کرد و اظهار
داشت که برای اولین بار است که در مورد آن
شنیده است.

بهداشت

ناشنوايی؛شايعترينمعلوليت
نفری��ه گف��ت :در ح��ال حاض��ر در س��ازمان
بهزیستی بیش از  ۲۲۲هزار فرد دارای معلولیت
ناش��نوایی تحت پوشش هستند .با بیان اینکه
معلولیت ناش��نوایی معلولیت پنهان اس��ت که
تاثیرات گستردهای بر جنبههای مختلف رشد

مهارتهای ارتباطی ،اجتماعی و هیجانی فرد
و خانواده وی دارد ،گفت :شایعترین معلولیتی
که افراد با آن به دنیا میآیند ناشنوایی است و
به تنهایی دو برابر بقیه اختالالت قابل شناسایی
را در بر میگیرد .وی ادامه داد :باتوجه به اینکه

ناشنوایی اختالالت زیادی در رشد مهارتهای
ارتباطی ،اجتماعی و هیجانی فرد ایجاد میکند
باید هرچه زودتر شناسایی شود و فرد خدمات
دریافت کند .اگر این معلولیت قبل از سه ماهگی
شناسایی شود .

نای��ب ریی��س انجمن داروس��ازان ای��ران درباره
وضعیت توزیع واکس��ن آنفلوآن��زا در داروخانه ها
و نح��وه ارائ��ه آن به م��ردم توضیح داد .دکتر علی
فاطم��ی درب��اره وضعیت توزیع واکس��ن آنفلوآنزا
در داروخانهه��ا ،گف��ت :در حال حاضر دو ش��رکت
پخش در حال توزیع واکس��ن آنفلوآنزا هس��تند که
از داروخانهها س��فارش گرفته و توزیع واکس��ن را
انج��ام میدهند .واکس��نی ک��ه در حال حاضر در
داروخانهها توزیع میش��ود ،واکس��ن سه ظرفیتی
است که قیمت آن قیمت مصوب  ۱۵6هزار تومانی
است که سازمان غذا و دارو مشخص کرده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر واکسن سه ظرفیتی
که ارزانتر است و معموال برای سالمندان استفاده
میشود ،در دسترس است ،گفت :با این حال میزان
توزیع واکس��ن در داروخانهها بس��یار ناچیز است.
ب��ه طوری که ب��ه داروخانههای روزانه چهار عدد
واکسن و به داروخانههای شبانهرزوی هشت عدد
واکسن میدهند .در حالی که اگر فقط خود پرسنل
داروخانه بخواهند واکسن را تزریق کنند ،سفارش
اول واکس��ن همه داروخانهها عمال تمام میشود.
البته باز هم واکسنهای بیشتر دارد میآید .نایب

ریی��س انجمن داروس��ازان ایران همچنین گفت:
واکس��ن س��ه ظرفیتی توزیع ش��ده ظرف چند روز
اخیر در کش��ور ،بیش��تر برای گروه سنی باالی 6۵
س��ال مناس��ب است و واکس��ن چهار ظرفیتی که
کارایی به مراتب بیشتری دارد هنوز بین داروخانه
ها توزیع نشده است.
تاکنون هم تمام واکسنهای توزیع شده ،وارداتی
بوده است.
فاطمی همچنین گفت :طبق قانون واکس��ن جزو
داروهای نسخهای محسوب میشود و افراد برای
دریافت واکس��ن آنفلوآنزا از داروخانه باید نس��خه
پزش��ک به همراه داش��ته باش��ند .در عین حال از
آنجای��ی ک��ه بای��د ارائه این خدمات را در س��امانه
تیتک ثبت کنیم ،کارت ملی هم به همراه داشته

باشند .همراهان بیمار هم با در دست داشتن نسخه
بیمار میتوانند واکس��ن آنفلوآنزا را دریافت کنند.
فاطمی با بیان اینکه زمان طالیی تزریق واکسن
آنفلوآن��زا از ده��م ش��هریور ماه تا ده��م آبان ماه
اس��ت ،گف��ت :ح��دود دو هفته زمان نیاز اس��ت تا
سیستم ایمنی بدن به واکسن آنفلوانزا پاسخ مناسب
ده��د .بنابرای��ن باید قبل از ش��یوع بیماری تزریق
انج��ام ش��ود .وی تاکی��د کرد :البت��ه اگر موفق به
تزریق واکسن آنفلوآنزا در فصل پائیز نشدید ،جای
نگرانی نیست و امکان تزریق این واکسن تا اواسط
زمس��تان هم وجود دارد .بنابراین فعال پارت اول
واکسن آمده که میزان آن ناچیز بوده ،اما پارتهای
بع��دی ک��ه وارد ش��ود ،نی��از را برط��رف میکند.
فاطمی درباره اما و اگرها در زمینه تزریق همزمان
واکس��ن کرون��ا و آنفلوآنزا ،گف��ت :امکان تزریق
همزمان واکس��ن کرونا و واکس��ن آنفلوآنزا وجود
دارد ،اما افرادی که مبتال به کرونا هستند یا به آن
مش��کوک هس��تند نباید واکسن آنفلوآنزا را تزریق
کنند .در عین حال افرادی که به کرونا مبتال شدهاند
و بهبود یافتهاند ،بعد از بهبودی ،واکس��ن آنفلوآنزا
را تزریق کنند.

آخري��ن اخب��ار و تحلي��ل روز اقتص��ادي را
در پاي��گاه اينترنت��ي تجارتآن�الين بخوانيد
wwww.tejaratonline.ir

