
مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسالمی از برگزاری آزمون کنکور 
سراسری در تاریخ 27 تا 30 شهریور خبر داد.بابک نگهداری مشاور و رئیس 
حوزه ریاست مجلس شورای اسالمی درباره آخرین وضعیت برگزاری کنکور 
سراسری اظهار داشت: متأســفانه دوگانه خاصی درباره کنکور شکل گرفته 
بود که بحث اول موضوع ســالمت خانوارها و داوطلبین و دوگانه بعدی بحث 
سرنوشــت آنها به عنوان جوانان این مرز و بوم شــکل گرفته است.وی افزود: 
مراجعات مردمی و تقاضاهای مختلف مردم از نمایندگان مجلس و دســتور 
آقای قالیباف رئیس مجلس و ورود شخص وی درباره لزوم رعایت پروتکل ای 
بهداشــتی برای برگزاری کنکور و تأکید رئیس مجلــس و زیرمجموعه آن 
مبنی بر اجرای دقیق و ســختگیرانه پروتکل های بهداشتی در دوران شیوع 

کرونا و تضمین سالمت شــرکت کنندگان در تعیین سرنوشت آنان توانست 
کمی از دغدغه ها را بکاهد.وی تأکید کرد: تعامل دولت و مجلس در برگزاری 
کنکور سراسری و تشکیک مساعی آنان برای رعایت سختگیرانه پروتکل های 
بهداشتی نشان داد که کنکور آزمون سربلندی قوای مقننه و مجریه بوده است.

مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اســالمی تصریح کرد: برگزاری 
کنکور توانست به جامعه نشــان بدهد تعامل خوبی بین کمیسیون تخصصی 
مجلس با وزارتخانه های بهداشت و علوم و سازمان سنجش به وجود آمده است.
نگهداری تصریح کرد: اگر هدف خدمت به مردم و حل مسائل و مشکالت آنها 
باشد و نیت هم کسب رضایت الهی باشد این تعامل موفق خواهد بود.وی تصریح 
کرد: هدف قوای مجریه و مقننه در موضوع کنکور آن بود که سالمت داوطلبین 

تضمین شود.وی گفت: بعد از ورود جدی و دستور رئیس مجلس در موضوع 
برگزاری کنکور سراســری، نشست های مشــترکی بین رؤسای کمیسیون 
تخصصی مجلس و وزارتخانه ها به نتیجه مطلوبی رسید و تصمیمی مبنی بر به 

تعویق افتادن زمان برگزاری کنکور به مدت یک ماه گرفته شد.
وی درباره برگزاری زمان کنکور خاطرنشــان کرد: بعد از بررسی ها مقرر شد 
که کنکور سراسری ســال جاری از 27 تا 30 شهریور برگزار شود.وی تصریح 
کرد: سازمان سنجش برای اعمال پروتکل های بهداشتی سختگیرانه یک ماه 
فرصت خواسته است به همین دلیل برگزاری کنکور یک ماه به تعویق افتاد.

وی گفت: تصمیمی که در شورای تشکیل شــده و متشکل از وزارتخانه های 
بهداشت علوم و سازمان سنجش و کمیسیون های تخصصی مجلس و تعدادی 

از نمایندگان گرفته شده اســت، به تعویق افتاد ولی اگر حادثه و مشکلی در 
زمینه تسری اپیدمی ویروس کووید 19 رخ ندهد در روزهای پایانی شهریورماه 
آزمون کنکور سراسری برگزار می شود.وی گفت: سازمان سنجش برای اجرای 
سختگیرانه پروتکل های بهداشتی در کنکور یک ماه فرصت خواست چرا که 
ارزیابی آنها اینگونه بود که نیازمند فضای فیزیکی بیشتری هستند و بایستی از 
ظرفیت پرسنل آموزش دیده بیشتری استفاده کنند.وی تصریح کرد: سازمان 
سنجش بنا دارد تا آموزش های بیشتری را به پرسنل آزمون سراسری مبنی بر 
پروتکل های سختگیرانه بهداشتی بدهد.وی در پایان گفت: ان شااهلل با رعایت 
سختگیرانه پروتکل های بهداشتی هم شاهد برگزاری کنکور خواهیم بود و هم 

شاهد تضمین سالمت فرزندان کشورمان و ادامه مسیر علمی آنان.

ارزش سهام شرکت اپل با ادامه روند صعودی اخیر، 
روز دوشنبه افزایش یافت و ارزش سرمایه بازار این 
شرکت به مرز تاریخی دو تریلیون دالر نزدیک شد.به 
گزارش ایسنا، ارزش سهام اپل پیش از آغاز معامالت  
1.۵ درصد افزایش یافت و تقریبا در مقایسه با رکورد 
پایینی که در مارس داشــت، دو برابر شــده است. 
عمده صعود سهام سازنده آیفون پس از انتشار نتایج 
مالی سه ماهه دوم صورت گرفت که بسیار قویتر از 
حد انتظار بود. شرکت آمریکایی اپل درآمد ۵9.7 
میلیارد دالر را برای ســه ماهه منتهی به 27 ژوئن 
سال 2020 گزارش کرد که بســیار فراتر از پیش 
بینی وال استریت بود و در همه محصوالتش از جمله 
آیفون رشد فروش نشان داد.بر مبنای آخرین قیمت 
نهایی، روند صعودی اخیر سهام اپل ارزش بازار این 
شــرکت را به 1.9 تریلیون دالر رسانده است و اگر 
این شرکت بیش از پنج درصد دیگر صعود کند، از 
مرز دو تریلیون دالر عبور خواهد کرد.روند صعودی 
سهام اپل، این شرکت را به ارزشمندترین شرکت 
جهان تبدیل کرده است و آرامکوی سعودی را که 

پیش از این صدرنشین بود، به زیرکشاند. اپل اکنون 
ارزش باالتری نسبت به مایکروسافت و آمازون دارد 
که در بازار سهام آمریکا در رتبه دوم و سوم قرار دارند 
و سرمایه بازار هر دو شرکت حدود 1.۶ تریلیون دالر 
است. ارزش ســهام اپل معادل حدود ۸۵ درصد از 
مجموع سرمایه بازار کل شاخص راسل 2000 است.

این سرمایه بازار عظیم به سازنده آیفون نفوذ بزرگی 
روی مجموع بازار سهام داده اســت و این شرکت 
۶.۵ درصد در اس اند پی ۵00 وزن دارد. همچنین 
مجموع وزن اپل و مایکروسافت به عنوان دو شرکت 
بزرگ در این شــاخص، به باالترین میزان در چند 

دهه اخیر رسیده است.
بر اســاس گزارش بلومبرگ، با ایــن حال برخی 
از تحلیلگــران نســبت به صعــود اخیــر ارزش 
ســهام اپل محتاطانه برخــورد کرده انــد. بانک 
امریــکا مریل لینــچ هفته گذشــته اعــالم کرد 
اگرچه دلیــل زیادی بــرای عملکرد درخشــان 
 اپل وجــود دارد اما ایــن روند در آینــده نزدیک

 احتماال پایدار نیست.

دادگاهی در مسکو گوگل را به دلیل فیلتر نکردن 
محتوای ممنوع در روســیه 1.۵ میلیون روبل 

معادل بیش از 20 هزار دالر جریمه کرد.
بــه گــزارش ایســنا، طبــق قانون روســیه، 
موتورهــای جســت و جــو ملــزم هســتند 
لینکهــای مربوط بــه صفحــات اینترنتی که 
 حــاوی اطالعات ممنــوع هســتند را از نتایج

 جست و جو حذف کنند.
برای سومین بار است که گوگل در روسیه بر سر 

این موضوع جریمه می شود. 
این شــرکت پیش از این در ژوییه سال 2019 
به میزان 700 هزار روبل و در دســامبر ســال 
 201۸ به میــزان ۵00 هــزار روبــل جریمه

شده بود.
در این بیــن، رویترز در خبــر جداگانه دیگری 
گزارش کرد دانمارک که از سانســور محتوای 
دانمارکی مربوط به یک اختالف درباره کپی رایت 
توسط گوگل به خشم آمده، اعالم کرد به دنبال 
گفت و گو با شرکت آلفابت در این خصوص است.

گوگل اوایل اوت تمامــی آهنگهای هنرمندان 
دانمارکی را در نســخه دانمارکی پلتفرم پخش 
ویدیوی یوتیــوب پس از این کــه مذاکرات در 
خصوص کپی رایــت با ســازمان صادرکننده 
 مجــوز موســیقی کــدا بــه نتیجه نرســید، 

حذف کرد.
جوی موگنسن، وزیر فرهنگ دانمارک در بیانیه 
ای اظهار کــرد این چالش عظیمی برای نشــر 
موســیقی دانمارک اســت که پلتفرمی مانند 
یوتیوب گــوگل عناوین دانمارکــی را به دلیل 

اختالفات کپی رایت حذف می کند.
 گوگل باید مشــخص کند که هنرمندان چقدر 
پول گرفته اند و این شرکت فناوری چه اقداماتی 

برای تضمین حقوق آنها انجام می دهد.
 بــه همین منظــور وزیــر فرهنــگ دانمارک 
گوگل را بــه دیداری بــا حضــور نمایندگان 
همه احــزاب این کشــور بــه منظــور گفت 
 و گو درباره نقشــش در بــازار دانمارک دعوت 

خواهد کرد.

توشیبا پس از 3۵ ســال حضور در صنعت لپ 
تاپ، به فعالیت خود در این بخش خاتمه داد.به 
گزارش ایسنا، غول فناوری ژاپنی توشیبا هفته 
گذشــته اعالم کرد 19.9 درصد سهامی که در 
داینابوک داشت، اکنون متعلق به شرکت شارپ 
اســت.داینابوک که زمانی به نام توشیا امریکا 
کالینت سولوشنز شناخته می شد و بازوی اصلی 
لپ تاپ توشیا بود، در ژانویه سال 2019 تغییر 

نام داد. 
شــرکت شــارپ در ژوئــن ســال 201۸ 
حــدود ۸0.1 درصد از ســهم این شــرکت را 
 خریداری کرد و اکنون این شــرکت ســازنده

 لپ تاپ کامال به شــرکت ژاپنی شــارپ تعلق 
دارد.توشــیبا در بیانیه ای اعالم کرد شــارپ 
در 30 ژوئن سال 2020 تحت شــرایط توافق 
خرید سهام، ســهامی که در اختیار توشیبا بود 
 را خریداری کرد و این شــرکت پروســه انتقال

 سهم را تکمیل کرد.
توشــیبا با دنبال کــردن رایانه آی بــی ام در 

ســال 19۸1، نخســتین رایانــه خــود را در 
ســال 19۸۵ ســاخت. لپ تاپ تی 1100 که 
در اروپا عرضه شــد یکی از نخســتین طراحی 
های لپ تــاپ موجود در بازار بــود که از فالپی 
دیسک اســتفاده می کرد. این شرکت در سال 
 بعد لپ تاپ هایش را در آمریــکا و ژاپن عرضه

 کرد.
توشــیبا از آن زمان با رقابت شدید و ضرر مالی 
روبرو شــده اســت و این وضعیت با رســوایی 
حسابرسی سال 201۵ که طی آن این شرکت 
اقرار کرد طی هفت ســال اخیر ســود خود را 
حداکثر دو میلیارد دالر بیشــتر  محاسبه کرده 

است، وخیم تر شد.
بر اســاس گزارش زدنت، پس از افشــای این 
رسوایی، توشیبا به سازماندهی مجدد و کاهش 
چشــمگیر کارکنانش پرداخت و تیم مدیریت 
جدیدی آورد و شــماری از دارایی های خود از 
جمله کارخانه ها و کسب و کار حسگر تصویر را 

به سونی فروخت.

سقف سنی واحدهای مسکونی مشمول تسهیالت 
صندوق پــس انداز مســکن یکم از 1۵ ســال به 
20 ســال افزایش پیدا کرد.به گزارش ایســنا، به 
پیشــنهاد بانک مســکن و بــر اســاس موافقت 
کمیســیون اعتباری بانک مرکزی ســقف سنی 
واحدهای مسکونی مشمول تســهیالت صندوق 
 پس انداز مسکن یکم از 1۵ سال به 20 سال افزایش

 پیدا کرد.
با توجه به این تصمیم و بر اســاس مالحظه  های 
مربوط بــه ضرورت حفظ تعــادل منابع و مصارف 
صندوق و همچنین اســتطاعت خانه اولی  ها برای 
پرداخت اقساط تسهیالت مقرر شد با هدف افزایش 
قدرت پوششی تسهیالت خرید مسکن یکم سقف 
عمر بنای آپارتمان  ها و خانه های مشمول استفاده 

از این تسهیالت به 20 سال افزایش پیدا کند.طبق 
اعالم بانک مسکن، این طرح در عمل طیف انتخاب 
واحدهای مســکونی برای خرید توسط خانه اولی  
های سپرده  گذار در صندوق پس انداز مسکن یکم 
را افزایش می  دهد؛ بنابرایــن چالش کمبود فایل 
واحدهای مسکونی فروشــی در بنگاه  های امالک 
از این طریق برای زوج  های جوان تا حدود زیادی 

رفع می  شود. 
از طرف دیگر به دلیل اختــالف قیمت قابل توجه 
بین واحدهای مســکونی با عمر بنــای باالی 1۵ 
سال و آپارتمان  های با سن ســاختمانی کمتر اثر 
تسهیالت مســکن یکم بر پوشــش هزینه خرید 
خانه اولی  ها افزایش پیدا می  کند.بر این اســاس، 
مسئوالن بانک مسکن معتقدند در شرایط کنونی 

اقتصادی تامین اعتبار مورد نیاز برای حل مشکل 
مســکن خانه اولی  ها به عنوان یک ضرورت ملی 
باید در اولویت باشــد و بانک تخصصی مســکن از 
همین رو گشایش تازه  ای برای پرداخت تسهیالت 
مســکن یکم به زوج  های جوان ترتیب داده است.

سپرده  گذاران در صندوق پس  انداز مسکن یکم به 
صورت انفرادی در صورت رعایت دو شرط مربوط 
به میزان ســپرده گذاری الزم و طــول زمانی پس  
انداز در صندوق چنانچه واجد شــرایط باشند در 
تهران می  توانند تا ســقف ۸0 میلیــون تومان و 
در شهرهای بزرگ و مراکز اســتان ها تا سقف ۶0 
میلیون تومان و در شــهرهای کوچک نیز تا سقف 
 ۴0 میلیون تومان تسهیالت با نرخ سود تک رقمی

 دریافت کنند. 

رئیــس اتحادیــه امــالک گفــت: اگــر متوجه 
شــویم که مشــاوران امــالک برای یــک واحد 
مســکونی خالی اجاره نامــه صوری نوشــته اند 
 دفتر فرد خاطــی را پلمب و پروانــه اش را باطل

 می کنیم.
مصطفی قلــی خســروی در گفت وگو با ایســنا 
اظهار کرد: قانون مالیات بــر خانه های خالی که از 
سوی مجلس مصوب شــده الزم االجرا است و ما 
 نیز به نوبــه خود منافذ فرار از قانــون را می بندیم.

وی افــزود: بر این اســاس بــه تمامی مشــاوران 
امــالک بخشــنامه کرده ایــم کــه چنانچــه 
محرز شــود مشــاوری اقدام به انعقاد اجاره نامه 
صــوری بــرای واحدهای خالــی کرده اســت، 
 دفتــر مذکــور پلمــب و پروانه صاحــب امالک

 باطل می شود.
خســروی گفت: با توجه بــه مصوبه ســتاد ملی 
مقابله بــا کرونا، دریافت کد رهگیــری برای کلیه 
قراردادهای اجاره الزامی است و از طرفین معامله 
 می خواهیم ایــن موضوع را حتمــاً از دفاتر امالک 

مطالبه کنند.  
رئیس اتحادیــه مشــاوران امالک تاکیــد کرد: 
موجران و مستاجرانی که می خواهند از وام کمک 
ودیعه اجاره مســکن یا دیگر تســهیالت دولتی 
 اســتفاده کنند حتماً باید دریافــت کد رهگیری 

را جدی بگیرند.
خســروی همچنین درباره وضعیت بازار مســکن 
گفت: پس از آن که دســتگاه قضایــی ممنوعیت 
درج قیمت مســکن در ســایت های اینترنتی را 

اعالم کرد شاهد آرامش نســبی در بازار هستیم و 
معامالت رونق گرفته است.وی با بیان اینکه مخالف 
تکنولوژی نیستیم افزود: در برخی کشورها سایت 
هایی هستند که قیمت مسکن را بر اساس معامالت 
نشان می دهند. در کشور ما هم سامانه کد رهگیری 

همین نقش را دارد.
 مشــاوران امالک می توانند به این سامانه مراجعه 
کنند و در هر منطقــه یا محله که مــد نظر دارند 
آخرین قیمت را بر اساس معامله ای که انجام شده 

ببینند.
 اگــر رویه بــر این اســاس باشــد دیگر شــاهد 
اعــالم قیمــت هــای دلخــواه از طــرف برخی 
 مالــکان که به نابســامانی بــازار مســکن منجر

 می شود نخواهیم بود.

کنکوردر۲۷تا۳۰شهریورماهبرگزارمیشود
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واکنش بازار ارز به خبر گشایش اقتصادی چیست؟

بازار  ارز  در حالت  انتظار
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قرعه کشی   بین   متقاضیان  واجد   شرایط   انجام   می شود

در جلسه علنی امروز )چهارشنبه( مجلس در حالی 
صالحیت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت 
بررسی می شود که حسین مدرس خیابانی مخالفان و 
موافقان زیادی دارد. هرچند برخی از صاحب منصبان 
 تاکنون حمایت خــود را از مــدرس خیابانی اعالم
 کرده اند؛ اما نگاهی گــذرا به عملکرد بخش صنعت 
وزیر پیشنهادی صمت نشان می دهد او برای تکیه 
زدن بر مســند وزارت صنعت، معدن و تجارت راهی 
بس دشوار پیش روی خود دارد؛ چراکه تجربه کنترل 
قیمت ها به ویژه در بخش صنعت نشان می دهد در 
ماه های سرپرستی او، بازار با افت و خیز زیادی روبه 
رو بوده اســت. با توجه به برخي چالش ها و مسائل 
متعدد صنعتگران در دوران کنونی، وجود و حضور 

فردي آشنا و مسلط ...

دبیر انجمن ســازندگان قطعه عدم همکاری بانک 
مرکزی و تخصیص ارز قطعه ســازان که ترخیص 
نشدن قطعات از گمرک و در نتیجه کمبود قطعات 
را موجب شده اســت، را عامل افزایش خودروهای 
ناقص در دو خودروسازی دانسته و معتقد است که 
بانک مرکزی نه تنها یاریگر صنایع در جهش تولید 
نبوده، بلکه مانع جهش تولید نیز می شــود.مازیار 
بیگلو در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با عدم همکاری 
و تخصیص ارز بانک مرکزی به قطعه سازان، با بیان 
اینکه بانک مرکزی کماکان روال سابق خود را ادامه 
می دهد و از تخصیص ارز به بهانه های مختلف سرباز 
می زند؛ اظهار کرد: این در حالی اســت که وزارت 

صنعت، معدن و تجارت...



اقتصاد2
ایران وجهان

بورس در جــذب نقدینگی از 
مسکن جلو افتاد

در حالی که در ۴ ماهه نخست امسال بورس توانست 
۸۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی جذب کند، ورود 
نقدینگی به بازار مسکن طی مدت مذکور ۶۰ هزار 
میلیارد تومان بوده اســت. بر اساس اعالم حسین 
سالح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و عضو 
شورای عالی بورس، بازار سرمایه توانست در ۴ ماهه 
ابتدایی امســال ۸۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی 
سرگردان را به خود جذب کند. این در حالی است 
که بر اساس اعالم دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن 
وزارت راه و شهرسازی، حجم نقدینگی مبادله شده 
)ارزش معامالت واحدهای مسکونی( در بازار مسکن 
در ۴ ماهه نخست امســال ۶۰ هزار و ۸۴ میلیارد 
تومان بوده است که نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته )فروردین تا تیر ماه ۹۸( که این شاخص در 
رقم ۲۸ هزار و ۸۱۰ میلیارد تومان قرار داشته، رشد 
۱۱۱.۲ درصدی نشان می دهد. گفتنی است متوسط 
قیمت مسکن در ۴ ماهه ابتدایی امسال ۱۸ میلیون 
و ۱۵۰ هزار تومان برآورد شــده که نسبت به مدت 

مشابه سال قبل ۴۱.۹ درصد افزایش داشته است.

عرضه ۴۳ هزار خودرو به بازار 
در هفته های آینده

سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با 
ترخیص محموله قطعات مورد نیاز شــرکت ایران 
خودرو، میزان خودروهای دپو شده در پارکینگ ها 
حدود ۵۰ درصد کاهش می یابد و در هفته های آینده 
۴۳ هزار خودرو به بازار ارائه می شود. »حسین مدرس 
خیابانی« افزود: نبود قطعات بهانه نیســت، از لحاظ 
آمار و ارقام در چهار ماهه امسال افزون بر ۳۶۰ هزار 
دستگاه خودرو سواری تولید شده که حدود ۱۹ درصد 
نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. وی ادامه 
داد: تحویل خودرو نیز نزدیک به ۳۵ درصد نسبت به 
مدت مشابه پارسال بیشتر شده است. سرپرست وزارت 
صنعت، معدن و تجارت گفت: میزان خودروهای دارای 
ناقصی قطعات یا همان خودروهای کف پارکینگ سال 
گذشته همین زمان نزدیک به ۱۸۰ هزار دستگاه بود، 
در حالی که اکنون حدود ۸۰ هزار دستگاه است و به 

مرور قطعات آنها در حال تکمیل است.

اخبار

دبیر انجمن سازندگان قطعه 
عدم همکاری بانک مرکزی 
و تخصیص ارز قطعه ســازان 
که ترخیص نشــدن قطعات 
از گمرک و در نتیجه کمبود 
قطعات را موجب شده است، را عامل افزایش خودروهای 
ناقص در دو خودروسازی دانسته و معتقد است که بانک 
مرکزی نه تنها یاریگر صنایع در جهش تولید نبوده، بلکه 

مانع جهش تولید نیز می شود
مازیار بیگلو در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با عدم همکاری 
و تخصیص ارز بانک مرکزی به قطعه سازان، با بیان اینکه 
بانک مرکزی کماکان روال سابق خود را ادامه می دهد و 
از تخصیص ارز به بهانه های مختلف سرباز می زند؛ اظهار 
کرد: این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و در حقیقت سرپرست آن، با اشراف کاملی که به موضوع 
دارند و با تدبیر و مدیریت خود، به خوبی پیگیر موضوع 
شــده اند. در حقیقت وزارت صمت، تمام اقدامات الزم 
برای آنکه تولیدکنندگان ارز مورد نیاز خود را دریافت 
کنند، انجام داده است؛ امامتاسفانه تمامی این اقدامات و 

زحمات در بانک مرکزی بی نتیجه مانده است.

دبیر انجمن سازندگان قطعه و مجموعه های خودرو کشور 
تصریح کرد: بانک مرکزی با بهانه جویی های مختلف ارز 
مورد نیاز تولیدکننده را تخصیص نمی دهند. در حال 
حاضر قریب به ۴۰۰ میلیون دالر مواداولیه قطعه سازان 
در گمرک باقی مانده اســت اما به دلیل نبود ارز، امکان 
ترخیص آن ها وجود ندارد. البته گمرک نیز بسیار تالش 
کرد تا این مواداولیه و قطعات مورد نیاز قطعه سازان را 
تحویل دهند اما گویا در کشور همه قرار است به جهش 

تولید اهمیت دهند اال بانک مرکزی!
وی با بیان اینکــه گزارش های کامل در جلســه اخیر 
انجمن های قطعه سازی و مدیران عامل خودروسازی با 
سرپرست وزارت صمت، ارائه شد، گفت: هماهنگی های 
الزم با مدیران و معاونین وزارت صمت صورت گرفت تا 
تامین ارز مورد نیاز قطعه سازان با پیگیری بیشتری دنبال 
شود. شاید نیاز است از سمت دفتر  ریاست جمهوری این 
موضوع پیگیری شود؛ چراکه ظاهرا بانک مرکزی نمی 

خواهد حمایتگر تولید باشد.
این عضــو هیات مدیــره انجمن ســازندگان قطعه و 
مجموعه های خودرو تصریح کرد: از اســفندماه سال 
گذشــته تاکنون که بالغ بر شش ماه اســت، چهار بار 
قطعه سازان ناچار به ابطال ثبت ســفارش های خود و 
ایجاد ثبت سفارش های جدید شده اند؛ چراکه هربار و هر 

روز موضوعی جدید مطرح شده است. ضمن اینکه چه 
هزینه هایی هم بر گردن قطعه سازان گذاشته است که 
باورنکردنی است؛ هر کانتینری که از اسفندماه تاکنون 
در گمرک باقی مانده است، بالغ بر ۲۰۰ میلیون تومان 

هزینه دموراژ و انبارداری آن شده است.
 بیگلو ادامه داد: ابتدا گفتند نیمایی ثبت کنید، در ابتدای 
سال گفتند که نیمایی را ابطال و ارز صنایع ثبت کنید، 
یک ماه بعد مجدد دســتور ابطال ارز صنایع و ثبت ارز 
اشخاص صادر شــد، پس از آن هم گفتند ارز اشخاص 
را ابطال و ارز از محل بدون انتقال را جایگزین کنید. این 
سیکل چهار بار در صنعت قطعه سازی طی شده است. این 
در حالی است هربار ثبت سفارش صورت می گیرد و در 
صف تخصیص قرار می گیریم، با بهانه های قطعی سامانه، 
نبود کارشناس مربوطه، مشکل ارتباطی با گمرگ و... 

روبرو می شویم.
دبیر انجمن ســازندگان قطعه و مجموعه های خودرو 
تصریح کرد:بنابراین نتیجه این شــده که شــش ماه 
اســت، قطعه ســازان ارز خود را دریافت نکرده و حجم 
عظیمی از کاالها در گمرک باقی مانده است. قرار نبود 
که جهش تولید تنها توسط وزارت صمت، خودروسازان و 
تولیدکنندگان مس و آلومینیوم و... انجام شود. قرار بود که 
بانک مرکزی نیز در این راه کمک کند اما هیچ همکاری 

در راستای جهش تولید نداشته است. چراکه کامال مانع 
جهش تولید شــده و با بهانه جویی ها و کارشکنی ها، از 

تخصیص ارز طفره می رود.
وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر متاسفانه تیراژ 
تولید روزانه خودروسازان از ۲۰۰۰ دستگاه پایین تر 
آمده است، اظهار کرد: این موضوع فقط و فقط به دلیل 
عدم تخصیص ارزی اســت که باید به قطعه سازان و 
خودروســازان می داد. ضمن اینکه در دو خودروساز 
اصلی تعداد خودروهای ناقص بســیار باال رفته است. 
در حال حاضر بیش از ۱۲۰ هزار خودرو ناقص در دو 
خودروساز وجود دارد. این خودروها پول ها و سرمایه 
مردم اســت که باید تجاری سازی و تحویل مشتریان 

می شده است.
این عضو هیات مدیره انجمن ســازندگان قطعه تاکید 
کرد: مردم عدم تحویل خودروها در زمان تعیین شده 
را از چشم خودروسازان می بینند، در حالی که حقیقتا 
خودروسازی و قطعه ســازی از ابتدای سال ۱۳۹۹ عزم 
خود را جزم کرده بود که تیراژ تولید باالی ۲۰۰۰ دستگاه 
در روز را در هریک از دو خودروساز حفظ کند؛ اما صرفا 
با کارشــکنی بانک مرکزی و عدم تخصیص ارز، عالوه 
براینکه تولید خودرو کاهش یافته، بر شمار خودروهای 

ناقص نیز افزوده شده است.

بانک مرکزی با بهانه جویی های مختلف ارز مورد نیاز تولیدکننده را تخصیص نمی دهند

افزایش تعداد خودروهای ناقص 

وزیر اقتصاد:
دارا دوم پنجم شهریور عرضه می شود

وزیر امــور اقتصــادی و دارایی گفــت: در اولین 
چهارشنبه شهریورماه نسبت به عرضه صندوق دارا 
دوم اقدام می شود که در این خصوص هماهنگی 

الزم با وزارت نفت انجام شده است.
درحالیکــه پیــش از این اعالم شــده بــود که 
پذیره نویســی دومین صندوق سهام های دولتی 
)شامل چهار پاالیشــگاه( در مرداد یا شهریورماه 
انجام می شود اما روش واگذاری باقیمانده سهام 
دولت در پاالیشگاه ها از طریق ETF  پاالیشی به 
نتیجه نرسید و رئیس سازمان خصوصی سازی در 
این زمینه توضیح داد: به دلیل مخالفت وزارت نفت 
با عرضه دارا دوم در ETF، سهام  پاالیشی دولت 

تا سه هفته آینده به صورت بلوکی عرضه می شود.
بــه گفتــه وی،  در صورتی کــه متقاضی خرید 
وجود نداشــت، کلیه ســهام متعلق به دولت در 
پاالیشــگاه های تهران، بندرعبــاس، اصفهان و 
تبریز به صورت خرد،  تدریجی و شــناور عرضه 
می شود. همچنین، عرضه پاالیشگاه های فوق هم 
 اکنون آگهی شده و در شــرف عرضه توسط بازار 

سرمایه است.
پس از طرح این موضوع،  ناظر مجلس در شورای 
عالی بورس از توقف عرضه سهام شرکت های نفتی 
به صورت بلوکی خبر داد و گفت که دولت موظف 
است سهام خود را در شــرکت های پاالیشی به 
صورت صندوق پذیره نویسی کنند. در این زمینه، 
وزیر اقتصاد در یک برنامه تلویزیونی اعالم کرد که 
در اولین چهارشنبه شهریور )پنجم شهریورماه( در 
هفته دولت نسبت به عرضه صندوق دارا دوم اقدام 
خواهد شد که در این خصوص هماهنگی الزم با 

وزارت نفت انجام شده است.

خبر

یک منبع آگاه اعالم کرد: برای نشــان دادن حسن نیت و بازگشت 
به توافق ۲۰۱۵ این تحریم های غیرهدفمند موقتا بســته می شود 
و اگر نتیجه گیری مثبت شــد لغو آنها همیشگی خواهد بود و حتی 
موضوعات مورد گفت وگو افزایش می یابد چون باور بر این است که 

ایران بازیگر اصلی در منطقه است.
هفته گذشته بود که یک رسانه لبنانی مدعی شد در سه ماه مانده به 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، تهران و واشنگتن در آستانه دور 

جدیدی از مذاکرات فیمابین خود هستند.
از نظر تهران، لغو تحریم تسلیحاتی ایران، به معنای تداوم برجام است 
/ این اتفاق برای ایران حساسیت ویژه ای دارد؛ حتی کم کاری اروپا در 
لغو تحریم ها را هم تا حدی جبران می کند / استراتژی فعلی آمریکا، 

سوق دادن ایران به سمت خروج رسمی از برجام است. النشره به نقل 
از این منابع دیپلماتیک که نامی از آنها نبــرده، خبر داد، مذاکرات 
آمریکا-ایران با قدرت پیش می رود و دولــت آلمان در این روند که 
پیشــرفت قابل توجهی هم پیدا کرده نقش میانجی را ایفا می کند.

طبق ادعای این رسانه ، آلمان این بار به تنهایی میانجی این مذاکرات 
است، در حالی که طی مذاکرات گذشته ، دولت آلمان بخشی از هیات 
اروپایی را تشــکیل می داد که آخرین بار منجر به توافق هســته ای 

)برجام ( شد.
یک منبع آگاه که خواست نامش فاش نشــود در این زمینه به ایلنا 
گفت: در راســتای پیشــنهاد ماه های اخیر آمریکا مبنی بر تحریم 
تسلیحاتی ایران و نظارت مســتقیم بر پروژه هسته ای یعنی خارج 

از آ ژانس و تحت نظارت خود آمریکا، کشورهای آلمان و بریتانیا در 
چارچوب گفت وگوهای اروپای ۳ مخالفت خود را با این موضوع اعالم 

کرده اند چون باور دارند تاثیر منفی بر رفتار ایران خواهد داشت.
وی ادامه داد: آلمان با همفکری و حمایت انگلستان پیشنهادی را ارائه 
کرده مبنی بر اینکه در گام نخست آمریکا تحریم های غیرهدفمند که 
بیشترین تاثیر اقتصادی بر زندگی مردم ایران دارد را موقتا لغو کند. 
پس از یک گفت وگوی کلی در مورد مسائل مربوط به ایران و آمریکا 

و حتی ایران و عربستان، نقاط کور مسائل منطقه ای ارزیابی شود.
وی افزود: نقطه شــروع هم بررســی تضاد رفتاری ایران با آمریکا و 
اروپای ۳ این است که ایران نیز گام های برداشته شده در ماه های اخیر 

در راستای موضوع هسته ای را مورد ارزیابی قرار دهد.

ادعای یک منبع آگاه:  لغو موقت تحریم های غیرهدفمند علیه ایران با پیشنهاد آلمان و انگلیس 

ایران لغو موقت بخشی از تحریم ها را تکذیب کرد

بهروز نصیرمنش- استان البرز: بهره برداری از دومین تصفیه 
خانه لوکال )محلی( فاضالب درکرج با مشارکت آبفای استان 
البرز وشهرداری کرج آغاز شد. مهندس ذوالفقارمهدی زاده 
مدیرعامل شرکت آبفای اســتان البرز درمراسم افتتاح این 

تصفیه خانه گفت: تصفیه خانه محلی فاضالب مهرویالی کرج 
یک طرح منحصر بفرد وکم نظیر از نظرنحوه اجرا درسطح 
کشور است که با مشارکت دو ارگان خدمات شهری )آبفای 
البرز وشهرداری کرج( اجرا شده است و با بهره برداری از آن 
حدود ۵۰۰۰ نفرجمعیت زیرپوشش این تصفیه خانه قرارمی 
گیرند. وی افزود: بر اساس تفاهم نامه ای که درسال ۱۳۹۴ 
میان شهرداری کرج و آبفای البرزمنعقد شد، اجرای شش 
تصفیه خانه محلی فاضالب مدنظر قرارگرفت که اجرای سایت 
اصلی تصفیه خانه توسط شــهرداری و اجرای شبکه جمع 
آوری ونصب انشعابهای فاضالب مردم وتحویل فاضالب خام 

برعهده آبفای البرز گذاشته شد. برهمین اساس اولین تصفیه 
خانه درسال ۹۸ با ظرفیت ۱۰ لیتر برثانیه درحوالی امام زاده 
محمد حصارک به بهره برداری رسید و در این تصفیه خانه 
که هم اکنون شاهد افتتاح آن هستیم درمهرویال با ظرفیت 
۱۰ لیتر درثانیه با مجموع اعتبار صرف شده ۱۸۰ میلیارد ریال 
)۱۰۰ میلیارد ریال توسط شهرداری و ۸۰ میلیارد ریال توسط 
آبفا( به بهره برداری رسید. مهندس مهدی زاده تصریح کرد: 
آبفای البرز برای تهیه وتحویل فاضالب خام این تصفیه خانه 
حدود شش کیلو متر انتقال فاضالب و ۱۰۰۰ فقره انشعاب 

فاضالب مردم را با اعتبار ۸۰ میلیارد ریال اجرا کرده است.

مدیرعامل شرکت آبفای استان البرز؛

بهره برداری از تصفیه خانه محلی فاضالب در کرج آغاز شد

علیرضا نصیرمنش- استان البرز: تفاهم نامه همکاری بین اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری وشهرداری 
وشورای اسالمی شهرکرج با هدف کمک به توسعه و رونق 
گردشگری امضا شد. علی کمالی زاده شهردارکرج درمراسم 
امضای تفاهــم نامه همکاری بــا اداره کل میراث فرهنگی 

استان البرز با بیان اینکه محور برنامه های شهرداری وشورای 
شهرکرج حمایت ازبخش گردشــگری است، گفت: استان 
البرز ازظرفیت های بزرگی در زمینه توسعه وجذب گردشگر 
برخوردار است، بر این اساس ایجاد ساز وکارهای مناسب برای 
حمایت از این بخش همچنین استفاده ازمکان های علمی 
وتاریخی همچون پردیس کشــاورزی ضروری است. وی با 
اشاره به اینکه حفاظت ازمیراث فرهنگی وبناهای تاریخی 
جزمسئولیت های خطیرمسئولین است، افزود: شهرکرج 
دارای گنجینه های ارزشمندی است که با حمایت مسئولین 
می توان حصار دور آن را برای استفاده شهروندان شکافت. 
شهردارکالنشهرکرج خاطرنشان کرد: با حمایت اعضای شورا 
تالش می کنیم تا از هدر رفت سرمایه های شهر در زمینه 

گردشگری وبناهای تاریخی جلوگیری کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی استان 
البرز نیز در این مراسم گفت: با همکاری همه دستگاه ها باید 
بتوانیم ضمن معرفی آثار باستانی وفرهنگ غنی این شهر، 
درجذب گردشــگر تالش کنیم. فریدون محمدی افزود: 
امیدوارم با امضای این تفاهنامه بتوانیم درحفظ وحراست 
ازبناهای تاریخی شهرمان موفق عمل کنیم. به گفته وی؛ 
امضای این تفاهم نامه عالوه بر استفاده مناسب ازظرفیت ها 
وپتانسیِل ابنیه تاریخی، سبب رونق گردشگری نیزخواهد 
شد.  این مســئول بر رعایت بند بند مفاد این تفاهم نامه 
ازسوی اداره میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی 
استان البرز تأکید کرد و افزود: آماده هرگونه تفاهم نامه بین 
شهرداری وشورا درجهت تقویت صنعت گردشگری، میراث 

فرهنگی وصنایع دستی هستیم. 

علیرضا نصیرمنش- استان البرز: بزرگ ترین دانشکده 
پزشکی کشور درپردیس دانشــگاه علوم پزشکی البرز 

ساخته می شود.
آیین افتتاحیه دومین دوره مدرســه تابســتانی اعضای 
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز به همت معاونت 
اموزشی، دفترنمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه، 
مرکزمطالعات وتوسعه اموزش پزشکی ودانشکده پزشکی 
درمحل دانشکده پزشــکی به صورت آنالین ومجازی با 
حضور دکترشهرام یزدانی رئیس مرکزمطالعات وتوسعه 
علوم پزشکی وزارت بهداشت برگزار شد. گفتنی است در 
این دوره برنامه های توانمند ســازی فرهنگی، آموزشی، 
پژوهشی، آموزشی اعضای هیات علمی بالینی  ومدیران 
گروه های آموزشی با حضور اساتید برجسته دکترعظیم 

میرزازاده، دکترمحمد جلیلی ودکترمحمد رضا یزدانخواه 
فرد برگزار میشود. دکتر حسین کریم، رئیس دانشگاه در 
آیین افتتاح دومین دوره توانمندسازی اعضای هیات علمی 
دانشگاه گفت: امیدوارم با وجود فاصله اجتماعی که کرونا 
بین افراد ایجاد کرده دل هایمــان روز به روز بهم نزدیک 
ترشود چرا که  کرونا درکنارتمام سختی ها وبحران هایی 
که ایجاد کرد  سبب رشد دربرخی حوزه ها مانند توسعه 
بســترهای آموزش الکترونیکی ومجازی دردانشگاه شد. 
رئیس دانشــگاه با بیان انتظارات خــود از اعضای محترم 
هیات علمی گفت: یکی از کارهای مهم و اساسی اعضای 
هیات علمی مشــارکت فعال  دربرنامــه وفعالیت های 
 دانشــگاه به صورت گروهی و با نهایت همکاری وهمدلی 
می باشد چرا که دانشگاه جوان البرز با وجود اساتید پویا، 

نخبه و آتیه دار به دور ازحاشــیه ها می تواند تعالی بیش 
ازپیش علم وفناوری را دردانشگاه رقم بزند. دکتر کریم با 
بیان این که باید به نیروهای جوان وتوانمند فرصت رشد و 
ارتقا داد تأکید کرد: همکار جوان وتوانمند تهدید نیست بلکه 
باید پتانسیل این افراد توسط اساتید با تجربه هدایت شود. 

آیین افتتاح دومین دوره مدرسه تابستانی اعضای هیات علمی دانشگاه برگزار شدامضای تفاهم نامه همکاری بین شهرداری کرج و اداره کل میراث فرهنگی استان
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بهروز نصیرمنش- اســتان البرز: درپروژه پارک ملی ایران 
 کوچک شــبیه ســازِی ســکونتگاه های اقوام ایرانی مثل 
اســتان های یــزد، اصفهان، شــیراز، گیــالن، مازندران، 

بندرترکمن، خراسان، فارس وخوزستان اجرا شده است.
منصور وحیدی دربازدید ازپارک ملی ایران کوچک که درضلع 
جنوب شرقی میدان جمهوری واقع است، اظهارداشت: این 

مجموعه در زمینی به مساحت ۷ هکتار ایجاد شده وجذابیت 
فراوانی برای گردشگران خواهد داشت. این مسئول درشورای 
اسالمی شهرکرج با اشاره به اینکه هنرهای دستی استان های 
مختلف در این پارک به نمایش در مــی آید، افزود: درپروژه 
پارک ملی ایران کوچک؛ شبیه سازِی سکونتگاه های اقوام 
ایرانی مثل استان های یزد، اصفهان، شیراز، گیالن، مازندران، 

بندرترکمن، خراسان، فارس وخوزســتان اجرا شده است. 
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهرکرج در ادامه 
ازبرنامه ریزی برای بهره برداری ازپارک اقوام در این کالنشهر 
خبرداد وتصریح کرد: احداث پارکی با این عنوان با توجه به 
نامگذاری کرج به نام "ایران کوچــک" ضروری به نظر می 

رسید که در دستورکار قرارگرفت. 

با بررســی های بعمل آمده درمجاری عرضه سوخت 
مایع استان البرز درسال ۹۸ تعداد ۸۰۰ و در سه ماه اول 
سال ۹۹ تعداد ۱۳۳ کارت سوخت کشف وضبط شد. 

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه البرز، فهیمه الســادات قلندر زاده 
سرپرست روابط عمومی این شرکت گفت: براساس 

تجزیه وتحلیل تراکنش سوختگیری، بازدید میدانی 
وبازبینی تصاویر دوربین مداربســته مجاری عرضه 
سوخت مایع استان، درســال ۹۸ تعداد ۸۰۰ و درسه 
ماه اول سال ۹۹ تعداد ۱۳۳ عدد کارت سوخت کشف 
وضبط شده است. قلندر زاده با اشاره به اینکه از ۱۳۳ 
عدد کارت سوخت کشف شده در سه ماهه اول سال ۹۹ 

تعداد ۱۱۰ عدد مربوط به یک جایگاه می باشد گفت: با 
تشکیل پرونده، افراد متخلف به کمیته تخلفات شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرزمعرفی و با 
اخذ تعهد محضری و ارســال پرونده آنان به تعزیرات 
 حکومتی اســتان البرز مراحــل قانونی را ســپری 

خواهند کرد.

علیرضا نصیرمنش- استان البرز: هشتمین جلسه کمیته 
گازرسانی با حضورمدیرشرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه البرزبرگزار شد. هشتمین جلسه کمیته گاز 
رسانی با حضور مدیرعامل شرکت گاز استان البرز)حسین 
تقی نژاد(، مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
البرز وهمکاران امور برنامه ریزی، مهندسی وبهره برداری 
درسالن جلسات این شرکت به منظور رفع موانع اجرایی 
گازرسانی به واحدهای تولیدی وصنعتی درسطح استان 

البرز برگزار شد. در ابتدای این جلسه عملکرد پروژه های 
گازرسانی به صنایع استان البرز ارائه گردید و پس ازبررسی 
وضعیت پروژه های دردســت اقدام، مشــکالت اجرایی 
درعملیات گاز رسانی مورد بحث قرارگرفت. حسین تقی نژاد، 
مدیرعامل شرکت گاز استان البرز ضمن خوش آمدگویی به 
میهمانان خاطرنشان کرد: هدف ما صیانت ازمحیط زیست 
وکشاورزی است. وی با بیان مشکالت اجرایی درعملیات 
گازرسانی اظهارداشــت: در راستای صرفه جویی سوخت 

مایع وصیانت ازمحیط زیست اقدامات مؤثری توسط گاز 
البرزصورت گرفته است.

پارک ملی ایران کوچک نقطه عطفی درصنعت گردشگری استان البرز است

پارک ملی ایران کوچک نقطه عطفی درصنعت گردشگری استان البرز است
با بررسی های به عمل آمده درمجاری عرضه سوخت مایع انجام شد

کشف و ضبط ۹۳۳ عدد کارت سوخت در منطقه البرز

با حضور مدیرعامل شرکت گاز استان البرز برگزار شد

جلسه کمیته گازرسانی با مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

جهانگیری: حمایت دولت از توافق وزیران نفت و اقتصاد برای عرضه ETF دوم
جهانگیری در پیامی در صفحه ی كاربری اش در توئیتر نوست: اعتماد مردم سرمایه دولت است كه تحت هیچ شرایطی نباید آسیب ببیند.اعضاي دولت بایدبه قول هایي كه به مردم مي 

دهند،عمل كنند چون مردم فعالیت هایشان رابر مبنای تعهدات دولت تنظیم می كنند. نبایدبرخي اختالف نظرهاي جزیی درون دولت براي زندگي مردم و روندجاري اقتصاد كشور ایجاد 
مشكل كند.خوشبختانه با توافق وزیران محترم نفت و اقتصاد مشكل پیش آمده براي عرضه سهام صنایع پاالیشی و پتروشیمی و راه اندازی صندوق ETF دارا_دوم در بورس برطرف شد. 

این توافق مورد حمایت قاطع دولت است و در روزهای آینده اجرایی خواهد شد.

آگهي  مناقصه  عمومي 
شهرداری کرج درنظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اســالمی شهر پروژه مندرج درجدول ذیل را 

ازطریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
میزان غیرنقدی رتبه مبلغ سپرده به ریالمبلغ اعتبار به ریالشرح عملیاتردیف

۱
تهیه مصالــح، حمــل، ســاخت و نصب 

پارکینگ مکانیزه پازلی
رتبه ۵ ابنیه و ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۵ تاسیسات
٪ ۵۰

۱- سپرده شرکت درمناقصه به یکي از روشهاي ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانکي معادل مبلغ فوق که به مدت ۹۰ روز اعتبارداشته وقابل تمدید باشد و یا واریزفیش 
نقدي به مبلغ فوق به حساب ۷۰۰۷۸۶۹۴۸۶۲۳ بانک شهر. ۲- برندگان نفر اول ودوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد 
شد. ۳- شهرداري کرج در رد یا قبول هریک ازپیشنهادها مختار است. ۴- مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان هزینه خرید اسناد به حساب ۷۰۰۷۸۵۳۱۳۷۹۵ نزد بانک 
شهرشهرداري واریز و رسید آنرا ارائه نمایند. ۵- متقاضیان مي توانند ازتاریخ انتشار آگهي جهت خرید اسناد مناقصه به اداره امورقراردادها وپیمانها واقع درمیدان توحید- 
بلواربالل شهرداري کرج طبقه هفتم مراجعه نمایند. ۶- درهرصورت مدارک مندرج در اسناد مناقصه مالک فروش اسناد ومتعاقباً عقد قرارداد خواهد بود. ۷- توضیح 
اینکه به غیر ازسپرده شرکت درمناقصه کلیه اسناد ومدارک مربوط به پیمانکاران شرکت درمناقصه نزد شهرداري باقي مي ماند. ۸- الزم به ذکر است هنگام خرید اسناد 
داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاییدیه صالحیت درسایت sajar.mporg.ir ، معرفی نامه ممهور به مهر و امضاي مدیرعامل، روزنامه آخرین آگهي تغییرات اعضاي شرکت، 
کد اقتصادي وگواهینامه صالحیت ایمنی معتبرالزامي میباشد. ۹- شرکت کنندگان درمناقصه مي بایست کلیه فرمها و اطالعات مورد درخواست شهرداري را تکمیل و به 
همراه سایر اسناد مناقصه درپاکت مربوطه قراردهند. ۱۰- سایر اطالعات وجزئیات در اسناد مناقصه مندرج است. ۱۱- حضور متقاضیان به صورت مشارکتی )کنسرسیوم( 
بالمانع می باشد. ۱۲- پیشنهادات مي بایست درپاکتهای مجزا )الف-ب-ج( الک وممهور به مهرشرکت شده و پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت ج تا پایان وقت اداری 
روز یک شنبه مورخ ۹۹/۶/۲ به آدرس کرج- میدان توحید- بلواربالل دبیرخانه شهرداري کرج تحویل داده شود. ۱۳- پیشنهادات رسیده در مورخ ۹۹/۶/۳ درکمیسیون 

عالی معامالت شهرداری کرج )دفترشهردار( مطرح و پس از بررسی وکنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد. در ضمن هزینه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه میباشد.
* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۳۵۸۹۲۴۱۸- ۳۵۸۹۲۴۲۱-۰۲۶ تماس و یا به سایت www.karaj.ir مراجعه نمائید.

 اداره امور قراردادها و پیمان ها - شهرداری کرج
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مدیرکل بیمه بیکاری وزارت کار با اشــاره به ۱۴ 
هزار کارگر جامانده بیمه بیکاری، گفت: آن دسته 
از جاماندگان بیمه بیکاری که مدت بیکاری آن ها 
تا خرداد ادامه داشــته به دفاتر پیشــخوان دولت 
مراجعه کنند.مسعود بابایی اظهار داشت: آن دسته 
از جاماندگان بیمه بیکاری که مدت بیکاری آن ها تا 
خردادماه ادامه داشته با مراجعه به دفاتر پیشخوان 

دولت نسبت به احراز هویت خود اقدام کنند.
وی گفت: در اســفند ماه حدود ۲۷۷ هزار و ۵۰۰ 
نفر در سه مرحله دریافت کردند. در فروردین ماه 
با احتساب افرادی که در اسفند ماه مقرری بیمه 
بیکاری دریافت کردند رقم به ۵۰۳ هزار و ۷۴ نفر 
رسید و این رقم در اردیبهشت ماه به ۳۳۱ هزار و 
۳۲ نفر رسید.مدیرکل بیمه بیکاری وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی درباره معطلی ۵ ماهه برخی از 
شهروندان برای دریافت بیمه بیکاری، افزود: پس 
از شیوع کرونا و تاثیر بر برخی از کسب و کارها که 
منجر به بیکاری برخی از شهروندان شد سامانه ای 

به نام بیمه بیکاری برای پرداخت بیمه بیکاری این 
افراد راه اندازی شد.

وی ادامه داد: در این میــان علیرغم تاکید فراوان 
مبنی بر ثبت نام کسانی که بیکار می شوند در این 
سامانه تعدادی از این افراد با مراجعه به اداره کاریابی 
و یا ادارات کار محل ســکونت ثبت نام کردند که 
منجر به جا ماندن نام این افراد که حدود ۱۴ هزار 

نفر هستند، از لیست ارسالی به وزارت کار شد.
مدیرکل بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
افزود: شماره تلفن مستقیم ۶۶۵۸۰۰۹۳ دفتر مدیریت 
آماده پاسخگویی به ســواالت این افراد درباره بیمه 
بیکاری است.بابایی گفت: آن دسته از جاماندگان که 
مدت بیکاری آن ها تا خردادماه ادامه داشته با مراجعه به 
دفاتر پیشخوان دولت نسبت به احراز هویت خود اقدام 
کنند و بر اساس پیامک ارسالی از وزارت کار با مراجعه 
به سامانه prkar.mcls.gov.ir نسبت به بارگذاری 
 مــدارک خود اقدام کننــد تا مقرری بیکاری شــان

 برقرار شود.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اســتان 
تهران با بیان اینکه در حال حاضر دیگر بحث کمبود 
نهاده مطرح نیست بلکه نهاده پیدا نمی شود، از افزایش 
قیمت ســویا به ۹۰۰۰ تومان خبر داد .ناصر نبی پور 
شــرایط بازار نهاده های دامی و تخم مرغ را بســیار 
نامطلوب توصیف کرد و گفــت: میانگین قیمت هر 
کیلوگرم تخم مــرغ درب مرغــداری ۹۰۰۰ تومان 
است در حالی که ستاد تنظیم بازار قیمت را ۹۵۰۰ 
تومان تعیین کرده بود.وی با بیان اینکه جلسه ای در 
این زمینه با مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی، وزارت 
صمت، نمایندگان مجلس و تشکل ها برگزار می شود، 
افزود: در حال حاضر قیمت تخم مرغ با احتساب ارز 
۴۲۰۰ تومانی برای نهاده هــا؛ ۱۴ هزار و ۲۰۰ تومان 
است این در حالی اســت که نهاده ها نیز با ارز ۴۲۰۰ 

بدست تولیدکننده نمی رسد.
این فعال بخش خصوصــی ادامــه داد: قیمت ریز 
مغذی ها حداقل ۴ تا ۵ برابر و قیمت واکســن حدود 

۴ تا ۱۰ برابر شده است.نبی پور تصریح کرد: هم اکنون 
در بازار نهاده ها فقط بحث کمبود مطرح نیست االن 
دیگر نهاده پیدا نمی شود. دیروز ســویا را به قیمت 
۷۹۵۰ تومان خریداری کردیم امروز نرخ آن به ۹۰۰۰ 
تومان رسیده است.وی قیمت هر کیلوگرم ذرت را نیز 
۲۶۰۰ تومان اعالم کرد و گفت: در صورت ادامه این 
روند مرغداران مرغ های جوان خود را نیز به کشتارگاه 

خواهند فرستاد.
این مقام مســئول درباره طرح تحویل نهاده خام به 
کارخانجات خوراک و تحویل دان آماده به تولیدکننده 
نیز افزود: در این زمینه تجربیات خوبی وجود ندارد 
و برخی کارخانجات باعــث بدبینی تولیدکنندگان 
شــده اند به همین دلیل مرغدار برای خرید به آنها 
مراجعه نمی کند. اگر قرار است این طرح اجرا شود باید 
زیر نظر خود تشکل ها باشد.نبی پور گفت: به این معنا 
که تشکل ها یا کارخانه ای را بخرد، یا اجاره کند و یا با 
آن قرارداد ببندد در این صورت طرح موفق خواهد شد.

یک مقام مسئول با بیان اینکه ساخت شهرک های کارگری با 
هدف تامین مسکن ارزان ونزدیک شدن کارگران به محل کار 
است، گفت: با حذف قیمت زمین ازهزینه ها،مسکن با قیمت 

مناسب در اختیار کارگران قرار می گیرد.
کارگران علیرغم داشتن نقش مؤثر در تولید ناخالص داخلی 
کشور، یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه به شمار می روند 
و مسکن، یکی از مهمترین دغدغه های آنهابه شمار می رود. 
بررسی های صورت گرفته نشــان می دهد در شهرک های 
صنعتی سراسر کشور بالغ بر ۸۰۰ هزار کارگر مشغول کار 
بوده و عمدتاً متقاضی مسکن هستند؛ ضمن اینکه بدلیل 
عدم امکان اسکان در شهرک های صنعتی، ناچار هستند در 
داخل شهرها ساکن شوند و همین مساله تردد آنها به محل 

کار را بدلیل بعد مسافت با سختی همراه کرده است؛ از این رو 
۱۱ خردادماه امسال وزارت راه و شهرسازی با اتاق تعاون ایران 
تفاهم نامه ساخت واحد مسکونی برای کارگران در حاشیه 
شهرک های صنعتی را به امضا رساند تا گامی مؤثر برای حل 
مشکل تأمین مسکن ارزان قیمت برای کارگران شاغل در 
شهرک های صنعتی برداشته شود. یک مقام مسئول در وزارت 
راه و شهرســازی در مورد آخرین وضعیت این شهرک های 
صنعتی گفت: مقرر شــده در کنار شهرک های صنعتی که 
شهرهای جدیدی وجود دارد همچون ایوانکی، به کارگران 
شاغل در شهرک ها واحدهای مسکونی اختصاص داده شود 
به گونه ای که در همین ایوانکی مقرر شده زمینی ۱۰ هکتاری 

برای ساخت ۱۰۰۰ واحد مسکونی اختصاص یابد.

رییــس ســازمان حمایت مصــرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان گفت که طی تاریخ ۱۶ تیر تا ۳۱ تیرماه 
سال جاری، بیشترین شــکایت هایی که از مردم از 
طریق سامانه ۱۲۴ دریافت شده است، در حوزه کاالیی 
ماسک سه الیه صنعتی، گوشت مرغ تازه، تخم مرغ، 
برنج هندی، شکر سفید فله و بعد از آن یخچال فریزر، 
 نان سنگک، سیمان خاکستری و شیر کم چرب قرار 

گرفته است.
عباس تابش در خصوص عملکــرد و نحوه کارکرد و 
فعالیت سامانه ۱۲۴ در ســه ماهه اول سال جاری و 
نیز دو هفته پایانی ۱۶ تیر تا دوم مرداد ماه سال جاری، 
اظهار کرد: در سه ماهه امســال بیش از ۵۰۰۰ فقره 
شکایت مردمی راجع به تخلفات صنفی و غیر صنفی 
از طریق سامانه ۱۲۴ استان ها دریافت شده است که 
از این تعداد ۴۰۳۸ مورد شکایت مورد رسیدگی قرار 
گرفته است و مابقی تحت بررسی کارشناسی از سوی 
مراجع ذیربط می باشد. هچنین آمار تعداد شکایات 
ثبت شده در سه ماهه اول ســال جاری حاکی از آن 
است که استان تهران با ۱۷۰۷ فقره، از بیشترین میزان 

دریافت شکایت مردمی در خصوص تخلفات صنفی 
و غیرصنفی از طریق تلفــن ۱۲۴ برخوردار بوده که 
تاکنون به ۱۴۴۷ مورد شکایت در این استان رسیدگی 
شده است. اســتان ایالم با ۲۰ مورد، کمترین تعداد 
گزارش و شکایات مردمی ثبت  شده را طی این مدت ، 
 داشته است، که از این تعداد، به ۱۲ مورد آن رسیدگی 

شده است.
به گفته رییس ســازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان لــوازم خانگی شــامل تلویزیون، 
فریزر، یخچال، ماشــین لباسشــویی، اجــاق گاز، 
الستیک پرایدی و شکر ســفید فله پربازدیدترین 
کاالها در سامانه ۱۲۴ در ســه ماهه اول سال جاری 
بوده اند. امــا مطالعه آماری کاالهای ثبت شــده در 
ســامانه ۱۲۴ طی بازه زمانی ۱۶ تا ۳۱ تیرماه سال 
جاری نشــان می دهد که به ترتیــب محصوالتی از 
قبیل تلویزیون، الســتیک پرایدی، یخچال فریزر، 
ماشین لباسشویی و در نهایت شکر از کاالهای اساسی 
 بیشــترین تعداد بازدیدکننده را به خود اختصاص 

داده است.

با اعــالم خبر گشــایش 
اقتصادی خوش بینی هایی 
در رابطه با بازار ارز و کاهش 
نرخ دالر مطرح شده است. 
طی چند ماه اخیر نرخ دالر 
افزایش بی ســابقه ای را تجربه کرده و تا ۲۶ هزار 
تومان نیز رشد کرد. به دنبال اعالم دولت مبنی بر 
طرح »گشایش اقتصادی«، گمانه زنی های مختلفی 
از جمله آزاد شدن منابع بلوکه شده کشور، پذیرش 
لوایح FATF و انتشار اوراق سلف نفتی مطرح شده 
که تاثیر هر کدام از این مــوارد بر کاهش نرخ دالر 

بعید نیست.
به نظر می آیــد بازار ارز در انتظــار خبر دولت قرار 
دارد. اما اگر گشــایش اقتصادی، از انتظارها  کمتر 
باشــد، جو مثبتی کــه دولتمــردان در روزهای 
اخیر بــه راه انداخته اند، نمی تواند پایدار باشــد و 
حتی اثری معکوس به جا می گــذارد. البته عمده 
قیمت ها در چند روز اخیــر ثبات را تجربه کردند و 
 بعید نیســت نتایج مثبتی در انتظار خبر گشایش 

اقتصادی باشد. 
با توجه بــه صحبت های مطرح شــده از ســوی 
مسئولین دولتی مبنی گشایش اقتصادی در هفته 
آینده همچنین کاهش نرخ ارز، بهای سکه و طال در 
بازار کاهش چشمگیری داشت. سکه طرح جدید 

یک میلیــون و ۳۰۰ هزار تومــان کاهش قیمت 
پیدا کرد.

وعده گشایش اقتصادی رئیس جمهور 
درباره دالر است

یعقوب محمودیان، اقتصــاددان در این رابطه می 
گوید: به نظرم وعده گشایش رئیس جمهور مربوط 

به آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران در سایر 
کشورهاســت. البته هر گشایشــی از این جنس 
باشــد احتماال موضوعی کوتاه مدت و ســطحی 
اســت. محمودیان اظهار داشــت: به نظرم وعده 
گشایش رئیس جمهور مربوط به آزادسازی منابع 
ارزی بلوکه شــده ایران در ســایر کشورهاســت. 
البته هر گشایشــی از این جنس باشــد احتماال 

موضوعی کوتاه مدت و ســطحی اســت که خیلی 
دارای اهمیت نیســت، چرا که بــه  اصطالح یک 
اقدام موقت و ُمَسکن مانند اســت و نتیجه آن هم 
کاهش نرخ ارز خواهد بود، زیــرا رئیس کل بانک 
مرکزی نیــز در روزهای گذشــته موضوع کاهش 
نرخ ارز را مطرح کرده بود که به نظرم بین گشایش 
 اقتصادی رئیس جمهور و وعــده همتی ارتباطی 

وجود دارد.
در این میان نبایــد از اظهارات رییــس کل بانک 
مرکزي مبني بر اقدام اساســي براي بازار ارز نیز به 
سادگي گذشت. همتي در یک برنامه تلویزیوني در 
واکنش به اینکه دولت خود پشت پرده افزایش نرخ 
ارز است تا کسري بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد توماني 
را جبران کند تاکید کرده بود: »همین امروز و فردا 
قیمت ارز را پایین خواهیم آورد و به مردم نشــان 
خواهیم داد کــه دولت هیچ  وقت بــه دنبال گران 
کردن ارز براي تامین کسري بودجه نبوده است.« او 
گفته بود: در مدتي که شاهد نوسان بازار ارز هستیم، 
اقدامات زیادي انجام شــده که در روزهاي آینده 
نتایج آن را مشــاهده مي کنیم. به مردم مي گویم 
که نرخ ارز این چیزي که مي بینید نیســت و نرخ 
 ارزي که در بازار است )دالر ۲۴- ۲۳ هزار توماني( 

واقعي نیست.
حال باید دید آیا در روزهای آینده پیش بینی ارزانی 
بیشتر برخی فعاالن بازار ارز محقق می شود یا اینکه 
بار دیگر روند نوسانی قیمت دالر به حالت صعودی 

بازمی گردد.

واكنش بازار ارز به خبر گشایش اقتصادی چیست؟

بازار ارز  در حالت انتظار

چشم انداز بازارها با گشایش اقتصادی
وحید شقاقی، اقتصاددان

نمی توان به طور ناگهانی انتظار گشایش اقتصادی را داشت و آنطور که به نظر می رسد نمی توان بر آثار آن بر بازارها امیدوار بود. گشــایش اقتصادی نیازمند برنامه ریزی مدت دار است که این اتفاق در این زمینه 
نیفتاده و انتظار برای اثرگذاری آن در بخش های مهم اقتصادی دست نیافتی است. باید بدانیم که با یک اتفاق گشایش اقتصادی صورت نمی گیرد، یعنی باید عاقالنه و با تدبیر و آگاهی به آن بپردازیم. اقتصاد ایران 

بدون جراحی ها، اقدامات و تصمیمات سخت نمی تواند گشایش اقتصادی داشته باشد، بنابراین اتفاقی نیفتاده که بخواهیم برای آن اسم گشایش اقتصادی را بگذاریم.
مشکالت مربوط به نرخ ارز بخشی مربوط به مسائل داخلی است و بخشی نیز مربوط به مسائل خارجی است. با این حال ریشه اصلی مشکالت ارزی کشور به دالیل اقتصادی بازمی گردد. همچنین دو تا سه سال است 
که دچار ناترازی ارزی در کشور شده ایم که این عامل نیز همان گونه که گفتم بر نرخ ارز تاثیرگذار است. تورم هم در افزایش نرخ ارز تاثیرگذار بوده است. تفاوت بین نرخ تورم داخل و خارج کشور بر نرخ ارز تاثیرگذار 
است. اقتصاد ایران در سال گذشته نرخ تورم حدود ۳۸ درصد را تجربه کرد و این در حالی بود که نرخ تورم جهانی حدود ۳ درصد بود. این اختالف ۳۵ درصدی بر روی نرخ ارز تاثیرگذار بود و فشار وارد می کرد. بنابراین 

باید ناترازی تجاری، ناترازی ارزی و اختالف نرخ تورم داخلی و جهانی حل شود تا مشکالت نرخ ارز هم حل گردد.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

اثر بخشی ناچیز اقدامات دولت در بازار مسکن
افشین پروین پور، کارشناس مسکن

سازوکاری که برای طرحی ملی مسکن انتخاب شده نادرست است و  ساخت مسکن در کشور با توجه به مشکالتی که در شرایط حاضر با آن روبرو هستیم  بیش از دو سال زمان الزم دارد، تاثیرگذاری چندانی بر بازار مسکن نخواهد داشت. ساخت 
مسکن حداقل دو یا سه سال از زمان کلنگ زنی تا عملیاتی شدن آن طول می کشد آن هم با ساختار کندی که اکنون در دولت فعلی شاهد آن هستیم که تمام این سالها را گذاشته و حاال و در سال باقی مانده به فکر طرحی برای مسکن افتاده بعید 

است در عمر باقی مانده از دولت به نتیجه برسد. 
دولت شش سال وقت خود و مردم را گرفت تا دوباره به خانه اول خودش بازگردد. در بخش مسکن هم همین موضوع اتفاق افتاد و پس از روی کار آمدن دولت یازدهم همه اقدامات دولت نهم و دهم اشتباه نامیده شد و پس از شش سال همان 

طرح ها را اجرا کردند که ادامه مسکن مهر با نام طرح ملی مسکن یکی از آنهاست.
متاسفانه اقشار کم درآمد و متوسط توان استفاده از این طرح را ندارند. البته این طرح در کل طرح خوبی است، از آن جهت که کسانی که نمی توانند یک جا پول خانه را بپردازند می توانند به صورت قسطی این کار را انجام دهند و صاحب مسکن 

شوند. بدون شک انبوه سازان نیز از چنین طرحی استقبال می کنند زیرا واحدهایشان فروش نرفته و بر روی دستشان مانده است. اما قطعا این طرح دردی از رکود بازار مسکن دوا نخواهد کرد.

وزیر راه و شهرســازی از 
حــذف ۱۲۰۰۰ متقاضی 
واجد شــرایط طرح ملی 
مســکن خبــر داده و این 
در حالی اســت کــه قرار 
اســت از بین متقاضیان باقی مانده با قرعه کشی 
برندگان مشخص شوند. بر اساس اعالم وزارت راه 
و شهرسازی قرار اســت قرعه کشی بین متقاضیان 
واجد شرایط انجام و برندگان معرفی شوند. مدیرکل 
دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره 

ســازو کار قرعه کشی افراد گفته اســت که هنوز 
در زمینه قرعه کشــی افراد به جمع بندی خاصی 
نرسیده ایم، چون باید ابتدا افراد ثبت نامی پاالیش 
شوند و تعداد واجدین شرایط مشخص شود و فقط 
هدف ما این اســت که بتوانیم حداکثر پوشش را 

داشته باشیم.
در شرایطی که زمان انجام این قرعه کشی مشخص 
نیســت که از وزارت راه و شهرسازی خبر می رسد 
وزیر راه و شهرسازی دستور حذف ۱۲۰۰۰ متقاضی 
واجد شــرایط را صادر کرده است. مشخص نیست 
دلیل این دستور وزیر راه و شهرسازی چیست و این 

متقاضیان مربوط به کدام شهرهای کشورهستند.
در حالی طی ۶ ماه اخیر وزارت راه همچنان وعده 

پاالیش متقاضیان طرح ملی مسکن را داده که اخیراً 
وزیر راه دستور حذف ۱۲ هزار متقاضی واجد شرایط 
این طرح را صادر کرده است. اسفند ماه سال گذشته 
مرحله دوم ثبت نام طرح ملی مسکن انجام شده و 
حدود ۱.۶ میلیون نفر به صورت پیامکی و از طریق 
ســایت طرح مذکور ثبت نام خــود را انجام دادند. 
اوایل خردادماه امسال معاون وزیر راه و شهرسازی 
از پاالیش فرم »ج« ۵۰۰ هزار متقاضی طرح ملی 
مسکن خبر داده و گفته بود: این تعداد متقاضی از 
طریق سایت اقدام به ثبت نام در طرح ملی مسکن 
کرده بودند که بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته 

در موعد اعالم شده پاالیش شدند.
محمود محمودزاده افزود: در مرحله دوم، ۵۴۲ هزار 

و ۴۰۹ نفر از طریق سامانه tem.mrud.ir و۸۱۹ 
هزار و ۷۳۹ نفر از طریق ســامانه پیامکی ثبت نام 
کردند. در مجموع نیز یک میلیــون و ۶۰۲ هزار و 
۱۴۸ نفر در مرحله اول و دوم طرح ملی مســکن 
ثبت نام کردند. قرار بود پروسه پاالیش متقاضیان 
واجد شــرایط طرح ملی مســکن ۴۵ روز پس از 
اتمام ثبت نام انجام شــود اما به دلیل آنچه مسائل 
و مشکالت ناشی از شیوع ویروس کرونا اعالم شد،  
تا کنون این پاالیش به طور کامل انجام نشده است. 
بر اساس پیگیری های خبرنگار تسنیم حدود ۸۰۰ 
هزار متقاضی واجد شرایط دریافت واحدهای طرح 
ملی مسکن هســتند که فقط به نیمی از آنها این 

واحدها تعلق خواهد گرفت.

قرعه كشی بین متقاضیان واجد شرایط انجام می شود

حذف ۱۲۰۰۰ متقاضی طرح ملی مسکن
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

افزایش قیمت سویا به 9٠٠٠ تومان

بحران نهاده های دامی به اوج رسید

جاماندگان به دفاتر پیشخوان مراجعه كنند

۱۴هزار جامانده بیمه بیکاری

در نیمه دوم تیر ماه

ماسک سه الیه در صدر شکایات مردمی قرار گرفت

حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده ساخت

واگذاری مسکن ارزان به کارگران با ساخت شهرک های اقماری
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چهار شرکت دانش بنیان در زمینه ساخت واکسن کرونا فعالیت می کنند
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسالمی گفت: چهار شرکت دانش بنیان کشور در حال حاضر در زمینه تولید واکسن کرونا فعالیت می کنند. حسینعلی شهریاری اظهار داشت: 

متأسفانه علی رغم پیش بینی های انجام شده تاکنون دانشمندان نتوانسته اند ویروس کرونا را مهار کنند و اکنون به این نتیجه رسیده اند که باید با کرونا زندگی کرد. وی افزود: در حال 
حاضر در کشور ما ۴ شرکت دانش بنیان بر روی واکسن کرونا تحقیق می کنند که امیدواریم تا اواخر پاییز و یا اوایل زمستان به نتیجه برسند.

در جلسه علنی امروز )چهارشنبه( 
مجلــس در حالی صالحیــت وزیر 
پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت 
بررسی می شود که حسین مدرس 
خیابانی مخالفان و موافقان زیادی 
دارد. هرچند برخی از صاحب منصبان تاکنون حمایت خود را از 
مدرس خیابانی اعالم کرده اند؛ اما نگاهی گذرا به عملکرد بخش 
صنعت وزیر پیشنهادی صمت نشان می دهد او برای تکیه زدن 
بر مسند وزارت صنعت، معدن و تجارت راهی بس دشوار پیش 
روی خود دارد؛ چراکه تجربه کنترل قیمت ها به ویژه در بخش 

صنعت نشان می دهد در ماه های سرپرســتی او، بازار با افت و 
خیز زیادی روبه رو بوده است. 

نگاهی اجمالی بر کارنامه مدرس خیابانی 
با توجه به برخي چالش ها و مسائل متعدد صنعتگران در دوران 
کنونی، وجود و حضور فردي آشنا و مسلط به این امور، الزمه 
حل بسیاري از این مشکالت اســت. حسین مدرس خیابانی، 
دانش آموخته دانشــگاه علم و صنعت ایران است. وی حدود 
۱۷ سال در وزارت بازرگانی در مسئولیت هایی چون قائم مقام 
معاونت بازرگانی داخلی، مدیرکل برنامه ریزی وزارت بازرگانی، 
مدیرکل تامیــن و توزیــع کاال، مدیرکل دفتــر تنظیم بازار، 
هیات مدیره شــرکت بازرگانی دولتی ایران داشته و همچنین 
نزدیک به ۱۰ سال عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره چند 

واحد تولیدی و صنعتی از جمله شــرکت های سیمان زنجان، 
ســیمان فیروزکوه، مجتمع فوالد خراســان، موتورســازان 
)تراکتورسازی ایران(، سیمان مازندران، سیمان غرب و شرکت 
توسعه صادرات را در کارنامه خود دارد. مدرس خیابانی پس از 
برکناری »رضا رحمانی« طی حکمی از طرف »حسن روحانی« 
به عنوان سرپرست صمت تعیین شد.هرچند مدرس خیابانی در 
گزارش عملکرد سه ماهه سرپرستی وزارتخانه صمت در بخش 
های مختلف نقاط مثبت زیادی دارد اما واحدهای نیمه فعال 

بسیاری هستند که نیاز دارند به چرخه تولید برگردند. 

عملکرد مدرس خیابانی در بخش لوازم خانگی
یکی از کارهایی که در سه ماهه سرپرستی مدرس خیابانی در 
کشور انجام شــده، تامین مواد اولیه کارخانجات لوازم خانگی 

اســت که وقفه چند ماهه را به خاطر محدودیت منابع ارزی، 
تجربه کرده است. تولیدکنندگان لوازم خانگی روزهای دشواری 
را می گذرانند و به طرق مختلف سعی کرده اند صدای خود را به 
گوش سرپرست این وزارتخانه و بانک مرکزی برسانند چراکه 
ارز لوازم خانگی از بهمن ماه به صورت قطره چکانی تخصیص 
می یابد و خطر تعطیلی و تعدیل نیروی کار و کمبود این لوازم 
در بازار وجود دارد. نیاز امروز صنعت کشــور تسهیل تولید در 
شرایطی است که تولید در وضعیت سختی به سر می برد. وزیر 
صمت جدید می تواند بسترساز جهش تولیدی باشد که تاکنون 

تنها وعده آن داده شده و هنوز درگیر موانع قانونی، بانکی، ارزی 
و تامین مواد اولیه داخلی و خارجی که عموما تحت پوشــش 
وزارت صمت است، می باشــد. انتظار صنعتگران و بازرگانان 
تسهیل این امور اســت. هرچند داعیان این امور صنعتگران و 
معدنکاران و بازرگانان هستند اما مردم در نهایت چوب گرانی 
ها را خواهند خورد. بنابراین از وزیر پیشنهادی انتظار می رود 
به این امور توجه ویژه ای داشته باشد.»کسب و کار« در گفتگو 
با دو تولیدکننده لوازم خانگی، انتظارات آنها از وزیر پیشنهادی 

را بررسی می کند. 

مسئوالن انجمن صنايع لوازم خانگی در گفتگو با »كسب و كار« از انتظاراتشان از مدرس خيابانی می گويند

وزیر پیشنهادی صمت در مجلس
نمايندگان امروز تصدی مدرس خيابانی بر وزارت صمت را تعيين تكليف می كنند

اگر مدرس خيابانی بتواند همراهی دستگاه ها را داشته باشد، مناسب ترين گزينه وزارت است

مدرس خیابانی برای وزارت نیاز به حمایت حاکمیت دارد
علیرضا دانیالی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لوازم  خانگی

فردی که مسئول بخش های صنعت، معدن و تجارت کشور می شود، باید بتواند در این بخش ها یک قدم به جلوتر بردارد. این قدم باید شفاف باشد، ارزیابی 
و هدف گذاری شود. 

برای بررسی مشکالت این بخش ها باید از کلیات و دادن یک آمار کلی خارج شویم و با شاخص های دقیق حرف بزنیم تا بتوانیم مشکالت را ارزیابی کرد. در 
شرایط موجود بخش های صنعت، معدن و تجارت کشور مشکالت بسیار زیادی دارد و حل این مشکالت کار بزرگی می خواهد. در دوره ای که رضا رحمانی 
بر مسند وزارت تکیه زده بود، آقای مدرس خیابانی قائم مقام بخش بازرگانی بود و این بخش را مدیریت می کرد و در بخش صنعت سابقه زیادی ندارد. البته 

ناگفته نماند که کارهای صنعتی کرده و مدیر صنعتی بوده است. 
به هر حال امیدوارم ســابقه فعالیت ایشــان در این بخش به مسئولیتشــان به عنوان وزیر کمک کند. امیدواریم ایشــان بتواند با توجه به ســابقه ای که 
دارد این شــیفت را انجام بدهد. مدرس خیابانی انســانی اســت که می خواهد کار کند؛ ولی مشــکل اصلی کشور این است که اســتراتژی کلی ندارد و 
 طرح های یک وزارتخانه نمی توانــد کار بخش های صنعت، معدن و تجارت را بــدون کمک هیات دولت و بانک مرکزی و بقیــه اجزای حاکمیتی جمع

 کند. 
در واقع کار یک بخشی نیست و نیاز است که کشور یک استراتژی روشن، مشخص، مدون و عملیاتی داشته باشد و و ایشان هم به عنوان مسئول صنعت، معدن 

و تجارت بتواند کمک کند که این استراتژی درست انجام شود. 
البته نمی توان عملکرد ایشان را در مقام سرپرستی ارزیابی کرد چون تنها چند ماه سرپرســت بود و این در حالی است که سرپرست یک وزارتخانه قدرت 
اجرایی زیادی ندارد و مانند وزیر نمی تواند همه طرح ها را عملیاتی کند. امیدوارم ایشان با توجه به سبقه ای که دارد، به عنوان وزیر انتخاب شود و کمک 
کند که مشکالت صنعت لوازم خانگی حل شود. امیدواریم او بتواند وزارتخانه و هیات دولت را هماهنگ کند و با رای باال وزیر شود و حمایت هیات دولت را 
داشته باشد و خودش نیز بتواند کل هیات دولت را بسیج کند برای حمایت از صنعت و اقتصاد کشــور که مشکالت بسیار حادی دارد و باید کارهای بسیار 

ریشه ای و سختی را انجام بدهد.

مدرس خیابانی گزینه ای مناسب برای وزارت صمت 
عباس هاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازم  خانگی

صنعت لوازم خانگی یک صنعت پیشران است و به لحاظ اشتغال و به خصوص مسائل حاشیه ای همچون توزیع، حمل و نقل و فروش به لحاظ تعداد صنعت اول 
ایران است. هرچند صنعت خودرو را صنعت اول می دانند؛ اما واقعیت این است که فعاالن صنعت لوازم خانگی کامال بخش خصوصی اند و شامل بخش های مختلف 
مثل تولید، توزیع، فروش جزء و خدمات پس از فروش می شوند؛ لذا صنعت لوازم خانگی یک صنعت بی نهایت حساس و روزمره مردم است. هر کسی هم به عنوان 
وزیر صنعت انتخاب شود باید توجه کند که قطع به یقین بزرگ ترین وزارتخانه کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت است که یک وزارتخانه بزرگ و تاثیرگذار 
است. صنعت لوازم خانگی نیز یکی از صنایع اول کشور است. مشکل اصلی صنعت لوازم خانگی این است که از حدود بهمن ماه تاکنون تخصیص ارزهای مورد نیاز 
تولیدکنندگان این صنعت در بانک مرکزی بسیار کند شده و آقایان هرچند تاکنون تالش کردند ورود پیدا کنند و خیلی جاها ورود پیدا کردند اما تا 25-2۰ درصد 
در تامین ارز لوازم خانگی برای مواد اولیه و اجزا و قطعات وارداتی آن موفقیت حاصل شده است. عمده ترین چیزی که وزیر صنعت باید نظارت داشته باشد و آن 
را به جد پیگیری کند بحث تامین مواد اولیه داخلی است. مثال در بورس بازار فوالد آشفته است. آلومینیوم و مس هرچند براساس قیمت های جهانی فروخته می 
شود؛ ولی در فوالد بخش معاونت معدنی و ایمیدرو تاحدودی ضعیف عمل کردند و صنایع پایین دستی نتوانستند به مواد اولیه مورد نیاز خود دسترسی یابند. این 
ها مشکالتی است که وزیر صمت باید رسیدگی کند. چون این شرکت ها زیرمجموعه و تحت پوشش ایمیدرو بوده و قطعا نظارت محکم تری می توانستند روی 
آن داشته باشند. در این موارد ضعیف عمل شده و الزاما بحث آقای مدرس خیابانی نیست، بلکه بخش های زیرمجموعه ایشان همچون معاونت معدنی و بخش 
ستاد تنظیم بازار باید قوی تر عمل می کردند. این در حالی است که تاکنون تاحدودی انفعالی برخورد شده و اتفاقاتی که افتاده متناسب با آن عکس العمل نشان 
داده اند. مدیریت قوی و واحدی در بخش بورس فلزات اعمال نشده و از این بابت صنایع پایین دستی بی نهایت تحت فشار بودند. در بخش پتروشیمی تا حدودی 
بهتر بوده ولی آن هم خیلی عالی نبوده است. در بحث تخصیص ارز مورد نیاز تولیدکنندگان باید تعامل بیشتری با بانک مرکزی صورت بگیرد چون متولی اصلی 
صنعت کشور، وزارت صمت است. به طور مثال اگر روزی شاهد کاهش تولید یا توقف خطوط تولید باشیم، وزارت صمت باید پاسخگو باشد. هرچند تالش هایی 
شده ولی بیشتر از این می توانستند تالش کنند. آقای مدرس خیابانی زمان آقای رحمانی قائم مقام وزیر صمت بودند و در بحث تولید فعالیت نمی کرد؛ ولی به هر 

حال با تولید ناآشنا نیستند و درد تولیدکنندگان را می دانند. االن هم با توجه به عمر باقیمانده دولت گزینه مناسب ایشان است. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام پاالیشــگاه اصفهان 
امســال به دلیل رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی در شــرایط 
ویژه بهداشــتی کشــور، با حفظ فاصله گذاری فیزیکــی و همزمان 
به صورت آنالیــن، برگزار شــد و طــی آن گزارش فعالیــت و وضع 
 عمومی شــرکت در سال مالی منتهی به 29 اســفند 98 موردبررسی

 قرار گرفت.
گزارش مزبور با تکیه بر اطالعات ارائه شده در صورت های مالی، وضعیت 
عمومی شرکت، فعالیت های انجام شده و در حال انجام شرکت پاالیش 
نفت اصفهان و عملکرد هیات مدیره آن را دربرمی گرفت که با حضور 
۷9/35در صد از سهامداران  بررسی شد و در پایان نیز رقم سود صاحبان 
سهام از سال مالی منتهی به اسفند 98 بنا به پیشنهاد هیات مدیره  4۰۰ 

ریال سود برای سهم تعیین شد.
مرتضی ابراهیمی عضو هیــات مدیره و مدیرعامل شــرکت پاالیش 
نفت اصفهان در آغــاز این رویداد ضمن یادآوری چشــم انداز پاالیش 
نفت اصفهان برای ســال ۱4۰۰ گفت: هدف ما سرآمدی شرکت های 
تولیدکننده فرآورده های نفتی اســت. او در تشــریح این چشم انداز 
به اهداف کالن شرکت در ارتقای عملکرد زیســت محیطی، ایمنی و 
انجام مسئولیت های اجتماعی، مدیریت منابع انرژی، مدیریت بهینه 
دارایی ها و ارتقای توان بازاریابی و فروش اشاره کرد و گفت شرکت به 
استراتژی های خود در جهت رسیدن به این چشم انداز متعهد بوده و در 

مسیر آن حرکت می کند.
مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان در مورد اقدامات سال مالی 
گذشته این شرکت گفت:این شرکت  توانسته در پایان سال مالی منتهی 

به اسفند 98 سرمایه خود را تا 5۱ هزار میلیارد ریال افزایش دهد. 

شرکت پاالیش نفت اصفهان پیشرو در اجرای مسئولیت های 
اجتماعی

به جز عملکرد مالی، مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان عملکرد 
این مجموعه در اجرای مســئولیت اجتماعی و حفظ محیط زیست را 
یادآور شد و گفت: در ســال گذشــته پرداخت بیش از  252 میلیارد 
ریال تنها بخشــی از کمک های بالعوض این شرکت در راستای ایفای 
مســئولیت های اجتماعی بوده که از میان آن ها می شود بالغ بر  ۱39 
میلیارد ریال کمک به صندوق حمایت از توســعه بخش کشــاورزی 
استان اصفهان  و  مجموع 9۰ میلیارد ریال کمک جهت مقابله با کرونا 

که در اختیار دانشگاه علوم پزشکی و شــهرداری اصفهان قرار گرفت، 
اشاره کرد. همچنین این شرکت در ایام مبارزه با شیوع ویروس کرونا،  
ماده ضدعفوني مولتي اکسیدان  تولید  کرده و در اختیار سازمان هاي 
متقاضي قرار  مــي دهد.کمک به تکمیل برخــی پروژه های عمرانی، 
خرید اقالم موردنیاز ســیل زدگان نیز ازجمله فعالیت های شــرکت 
پاالیش نفت اصفهان هســتند که به گفته مدیرعامل آن در راســتای 
ایفای مســئولیت های اجتماعی شرکت انجام شــده است.  همچنین 
مجمع با بیشــترین آراء به هیأت مدیره اجازه داد در ســال جاري  با 
رعایت صرفه و صالح شرکت به تشــخیص خود و در راستای تکالیف 
اجتماعی برای حمایت از پــروژه هایی نظیر پروژه هــای حفاظت از 
محیط زیســت، فرهنگی، ورزشــی، بهداشتی و سایر ســازمان های 
ذیصالح قانونی به صورت بالعوض یا تســهیالت خــارج از آیین نامه 
معامالتی شــرکت و همچنین پروژه های آبرســانی با لحاظ مصوبات 
هیات دولت و کارگروه ملی ســازگاری با کم آبی و همچنین کارگروه 
استانی سازگاری با کم آبی و ســایر مکاتبات دریافتی در این خصوص 
ازطریق مراجع ذیربط استانی تا سقف 65۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه 
کند که ســقف 35۰میلیارد ریال آن برای پروژه تأمین آب مورد نیاز 
شرکت از خلیج فارس و تتمه مصوبات کارگروه ملی استانی سازگاری 
 با کم آبی تامین آب پایدار شرکت و 3۰۰میلیارد ریال دیگر برای سایر

 فعالیت های اجتماعی است.

حرکت در مسیر صیانت از محیط زیست
عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان به ارائه 
گزارش از عملکرد زیست محیطی شــرکت پرداخت و گفت: در سال 
گذشته مدیریت پسماند و ضایعات عادی، صنعتی و ویژه ادامه پیداکرده 
اســت، لجن ها و خاک آلوده در ســایت مخصوص انتقال یافته و پروژه 
تفکیک عایق های حرارتی مستعمل بر اساس آنالیز دانشکده بهداشت 

دانشگاه علوم پزشکی انجام شد.
مدیریت پساب با تصفیه و بازگردانی 32۰ مترمکعب در ساعت، تصفیه 
و بازگردانی 4۰۰ مترمکعب از پســاب تصفیه خانــه صنعتی به همراه 
اســتفاده از دســتگاه UV برای گندزدایی فاضالب بهداشتی و عقد 
قرارداد با شرکت های معتمد ســازمان حفاظت از محیط زیست برای 
پایش آالینده های آب از دیگر فعالیت های زیســت محیطی است که 

ابراهیمی به آن ها اشاره کرد.
مدیر عامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان این که ادامه فعالیت 
پاالیشگاه اصفهان در گرو راه اندازی واحدهای گوگردزایی است و تمامی 
فرآورده های نفتی این شرکت تا سال ۱4۰4 بر اساس استانداردهای 
یورو 4 و 5 تولید خواهد شد گفت: در حال حاضر تمامی بنزین تولیدی 
این شرکت که روزانه حدود ۱2 میلیون لیتر بوده منطبق با استاندارد 

یورو 5 است.
مرتضی ابراهیمی با اشاره به این که از حدود 22 میلیون لیتر گازوئیل 
تولیدی روزانه این شــرکت فقط حدود 2 میلیون لیتر آن  بر اســاس 
استاندارد یورو  اســت افزود: با بهره برداری واحد تصفیه گازوئیل این 
شرکت در بهار سال ۱4۰۰ تمامی گازوئیل  تولیدي پاالیشگاه اصفهان 

مطابق با استاندارد یورو خواهد شد.

او با بیان این که قرار داد ســاخت واحد گوگرد زدایی از نفت کوره این 
شرکت توسط یک شرکت ایرانی امضاء شده است گفت: این پروژه به 
دلیل پیچیدگی های خاصی که دارد تا 4 ســال آینده به بهره برداری 

می رسد.
مدیــر عامل شــرکت پاالیش نفــت اصفهان افــزود: بــا راه اندازی 
واحد مزبــور، تمامی فــرآورده هــای نفتــی آن بر اســاس یورو 4 
 و 5 تولید می شــود و معضل زیســت محیطی پاالیشــگاه اصفهان

 رفع خواهد شد.
ابراهیمــی در ادامــه گفت: با بهــره بــرداری واحد گرانول ســازی 
گوگرد پاالیشــگاه اصفهان، و با رعایت تمام اســتاندارد هاي  زیست 
محیطي و بــا موافقت ســازمان حفاظــت از محیط زیســت واحد 
 هاي گرانول ســازی گوگرد و حالل ها از فهرســت آالیندگی خارج

 شده است..
وي  با بیان این که پاالیشگاه اصفهان برای تامین آب مورد نیاز واحدهای 
عملیاتی خود به ساخت ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه پساب شاهین شهر 
با ظرفیت حدود ۷5۰ متر مکعب در ساعت  اقدام کرده است گفت: در 
حال حاضر حدود 4۰۰ متر مکعب  در ســاعت پساب شاهین شهر از 
طریق ایستگاه پمپاژ به این تصفیه خانه منتقل و پس از تصفیه در فرایند 

تولید استفاده می شود.
او یکی دیگر از اقدام ها این شرکت برای کاهش مصرف آب در پاالیشگاه 
اصفهان در بحران کم آبی حاکم بر کشــور، به روز رســانی برج های 
خنک کننده برای جلوگیــری از تبخیر و هدر رفــت آب و همچنین 
اســتفاده از برق سراســری در واحدهای عملیاتی اعالم کرد و افزود: 
این شــرکت برای تامین برق مــورد نیاز واحدهــای عملیاتی خود و 
 کاهش آب مصرفی به خرید 6۰ مگاوات برق از شــبکه سراسری اقدام

 کرده است.

مدیر عامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان این که پاالیشــگاه 
اصفهان در حال حاضر ۱6 مگاوات برق از شــبکه سراســری دریافت 
می کند گفت: به ازای تولید هر مگاوات بــرق،  6 تُن آب مصرف می 
شــود که با احتســاب ۱6 مگاوات برق دریافتی از شــبکه سراسری، 
حدود 8۰  متــر مکعب آب در ســاعت صرفه جویی شــده اســت 
و با بهــره بــرداری واحدهای جدید و اســتفاده کامل از برق شــبکه 
 سراســری، 3۰۰ تا 4۰۰ متر مکعب آب در ســاعت  در پاالیشــگاه

 اصفهان صرفه جویی خواهد شد.

پروژه های اجراشده و در دست اجرا
پروژه گوگردزدایی از ته مانده های برج تقطیر از دیگر پروژه های مهمی 
دیگری اســت که نقش مهمی در تهیه خوراک واحد RFCC جهت 
شکست کاتالیستی و تولید محصوالت سبک باارزش افزوده باال دارد. 
ابراهیمی گفت: این پــروژه مهم که یکی از اهــداف آن افزایش تولید 
محصوالت سبک و کاهش تولید محصوالت سنگین و رسیدن به حجم 
2۰ میلیون لیتر بنزین در روز است، در پی کناره گیری شرکت کره ای، 
تکمیل آن به یکی از شرکت های توانمند داخلی سپرده شده که با تأمین 
مالی مناسب از سوی سهامداران، امیدواریم به نحو مطلوب  تکمیل شود.
مدرنیزه کــردن سیســتم بــرق پاالیشــگاه و به روزرســانی آن ها 
مطابــق اســتانداردهای جهانی در جهــت تأمین پایدار و پیوســته 
بــرق واحدهای عملیاتــی پاالیشــگاه در کنار بازســازی برج خنک 
کننــده A و احداث ایســتگاه تقلیل فشــار گاز طبیعــی با ظرفیت 
3۰۰ هــزار مترمکعــب بــر ســاعت ازجملــه طرح هایی هســتند 
که ابراهیمــی در کنار چندین طرح و پــروژه دیگر از آن هــا نام برد، 
 طرح هایی که در ســال گذشــته به پایان رســیده و یا در سال جاري  

به پایان می رسند.

شرکت پاالیش نفت اصفهان پیشرو در اجرای مسئولیت های اجتماعی

در بهار سال 1400 تمامی گازوئیل پاالیشگاه اصفهان مطابق با استاندارد یورو خواهد شد
تقسيم 400 ريال سود در مجمع عمومی عادی ساليانه صاحبان سهام  شركت پااليش نفت اصفهان
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