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سیاه نمایی عملکرد دولت به شیوه برخی نامزدهاي  
ریاست جمهوري 

در آستانه تبلیغات انتخابات رئیس جمهوري سیزدهم:

در این شماره بخوانید
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رئیسی خبر داد:

ممنوعیت سفر  بین استانی 
از ساعت 12 ظهر روز 

چهارشنبه
صفحه   ١

در آستانه تبلیغات انتخابات رئیس جمهورى سیزدهم:

ایرناپالس: در حالى یک نامزد ریاست جمهورى مدعى 
بدتر شدن شاخص ضریب جینى در دولت روحانى شده 
اســت که روایت آمار داخلى و خارجــى واقعیت هاى 

دیگرى را نشان  مى دهد.
در ایــن روزهــا کــه دامنــه تبلیغــات نامزدهــاى 
ریاســت جمهورى شــدت یافته، جناح مخالف دولت 
فضاى تخریبى شدیدى را علیه دولت روحانى در پیش 

گرفته و در این راه از هیچ اقدامى ابایى ندارد.
برخى از نامزدهاى ریاست جمهورى، با چشم بستن بر 
وضعیتى که در نتیجه شدیدترین تحریم ها علیه کشور 
ایجاد شده، چنان علیه دولت مى تازند که گویى همچون 
دولت نهم و دهم، صدها میلیــارد دالر درآمد نفتى در 
دولت یازدهم و دوازدهم وارد خزانه شــده و دولت آنها 

را به هدر داده است!
هرچنــد خود نامزدها هم مى داننــد دولت روحانى در 
3ســال اخیر، با کمتریــن میزان درآمدهــاى نفتى و 
غیرنفتى، اقداماتى انجام داده کــه نمى توانند کتمان 

کنند.
از جملــه هجمه هــا و تخریب علیه دولــت را مى توان 
به ادعاهاى اخیر امیرحســین قاضى زاده هاشــمى از 
نامزدهاى انتخابات ریاست جمهورى اشاره کرد: در این 
هشت ســاله بر مبناى تغییرات ضریب جینى، بدترین 

وضع شکاف طبقاتى را داشته ایم.
از شاخص ضریب جینى براى سنجش نابرابرى اقتصادى 
استفاده مى شود. این شاخص توزیع درآمد یا به عبارتى 

توزیع ثروت در میان یک جمعیت را بررسى مى کند. 

بر اســاس گزارش هاى مرکز آمار ایران، در سال 1395 
میزان ضریب جینى 0.39 بوده که در ســال 1397 به 
0.40 و در سال 1398 به 0.39 بازگشته است. یعنى با 
تقریب کمتر از یک صدم، مى توان گفت ضریب جینى 

در طول این سال ها تغییر خاصى نداشته است.

فراموشى ضریب جینى هاى باالى 0.4 واحد

آمار بانک جهانى از اعــداد باالترى براى ضریب جینى 
در ســال هاى مختلف خبر مى دهند که نشانه نابرابرى 
بیشتر در آن سال ها بوده اســت. از جمله در سال هاى 
1363، 1365، 1369، 1373 و 1377 ضریــب جینى 
بیش 0.42 بوده است؛ حتى در سال 1365 این عدد به 
باالى 0.47 نیز رسید. همچنین بر اساس گزارش مرکز 
آمار ایران، ضریب جینى در سال 1389 به 0.41 واحد 

رسیده است.
حال باید پرســید مبناى اظهار نظر قاضى زاده هاشمى 

چیست؟
گفتنى اســت تغییرات ضریب جینــى از 3.78 درصد 

در سال 1393 به 1.27 درصد در سال 1395 رسید.
بر اساس آمار رسمى، کاهش سرعت نابرابرى در سه سال 
متوالى پس از 1393 و به طور ویژه سال 1395 متأثر از 

گشایش هاى اقتصادى و برجام بود.
در افزایش ســرعت نابرابرى در ســال 1397 نیز باید 
عامل برقرارى دوباره تحریم ها توســط دولت آمریکا را 
در نظر داشت.  با این حال تالش دولت در جهت اجراى 

سیاست هاى حمایتى از اقشار آسیب پذیر بوده تا از بدتر 
شدن شرایط و افزایش نابرابرى جلوگیرى کند.

من اقتصاددان نیستم، پزشکم!

البته این تنها اظهارنظر امیرحسین قاضى زاده هاشمى 
در حوزه اقتصادى نیســت که مبنــاى دقیقى ندارد. 
وى سال گذشــته نیز در گفت وگویى مدعى شده بود: 
«متأســفانه شــنیده ام با اینکه منابع ارزى داریم، این 
منابع حفظ شده براى روى کار آمدن بایدن که با تزریق 
این منابع، قیمت ارز به 10 تــا 11 هزار تومان کاهش 
یابــد. البته اکنون قیمت واقعى دالر نیز بیشــتر از این 
است. حدود 6 ماه نرخ ارز کنترل شود تا فضاى سیاسى 
کشور براى کارهاى بعدى از جمله انتخابات سال بعد و 
مذاکره اى که عده اى به دنبال آن هستند، آماده شود.»

«ما مخالفتى نداریم که دالر 11 هزار تومان شــود، اما 
این کاهش باید همیشگى باشــد، نه اینکه بازى باشد. 
حتى اگر قیمت دالر این نیست، اما دولت امکان کاهش 
قیمت آن را دارد، ما اســتقبال مى کنیم؛ به شرط اینکه 
موقتى و براى راضى کردن مردم در یک دوره و سیاسى 
کردن اقتصاد و ارز نباشــد. نباید براى ادراك سازى در 
یک جامعه به طور ظالمانه از نیازهاى مردم سواستفاده 

و به گروگان گرفته شود.»
آیا اکنون که ایام انتخابات فرا رســیده و از جمله رئیس 
کل کنونى بانک مرکزى نیز نامزد انتخابات است، شاهد 

کاهش غیرمنطقى نرخ ارز در بازار بوده ایم؟
سخنان قاضى زاده هاشمى نشــان مى دهد، وى عالقه 
خاصى به حوزه اقتصادى دارد، اما آنچه از ارقام اقتصادى 
در وعده هاى انتخاباتى او تا آمارسازى علیه دولت مطرح 
شــده، گویاى آن  است که فقط براســاس شنیده ها و 

گامنه زنى هاى خود اظهارنظر مى کند.
از جمله مى توان به پاســخ او به پرســش یک خبرنگار 
درباره منابع مالى او براى وعده وام 500 میلیونى به هر 
زوج را اشاره کرد: به وقتش درباره منابع وام 500 میلیون 

تومانى ازدواج خواهم گفت.
این نماینده مجلس که تخصص گوش، حلق و بینى دارد 
در دولت اول محمود احمدى نژاد و در طول ســال هاى 
1384 تا 1387 ریاست دانشگاه علوم پزشکى سمنان 
را برعهده داشــت. وى همچنین در دوره اى سخنگوى 

سابق جبهه پایدارى بود.

سیاه نمایى عملکرد دولت به شیوه برخى 
نامزدهاى  ریاست جمهورى 

صفحه٤

قطع برق،
مرغ و تخم مرغ را گران کرد

یوسفی، رئیس انجمن پرورشدهندگان مرغ گوشتی :

تاکید مدیر هپکو پس از استعفا 
از مدیریت در اراك:

سهامدار 
برنامه ي 

مشخصی براي 
هپکو ندارد

4

رئیسى خبر داد:

ایلنا: سخنگوى ستاد ملى کرونا گفت: ممنوعیت سفر 
بین استانى از ســاعت 12 ظهر روز چهارشنبه همین 
هفته تا 12 ظهر دوشنبه 17 خرداد ماه در ستاد ملى 

مورد تایید قرار گرفت
«علیرضا رئیسى» سخنگوى ســتاد ملى کرونا، بیان 
کرد:بنابراین ســفر در این بازه زمانى ممنوع اســت و 
به دنبــال ممنوعیت تردد بین اســتانى، جریمه یک 
میلیونى براى تردد در شــهرهاى قرمــز و 500 هزار 
تومانى براى شــهرهاى نارنجى و زرد برقرار است که 
این ممنوعیت بین همه استان ها بدون توجه به رنگ 

بندى شهرها است.
سخنگوى ســتاد ملى کرونا افزود: امروز جلسه ستاد 
ملى مقابله با کرونا با ریاســت رییس جمهور و حضور 
همه اعضا برگزار شــد و مرورى بر وضعیت بیمارى در 
سطح دنیا داشتیم. متاســفانه تعداد مرگ و میرهاى 
ناشى از کرونا در هندوستان با سرعت باالیى افزایش 
پیدا مى کند و میــزان موارد ابتال در این کشــور نیز 

همچنان باالست.
وى ادامه داد: کشور انگلستان موج ویروس جهش یافته 
انگلیسى را پشت سر گذاشته و مجددا در اکثر شهرهاى 
این کشور بحث ویروس جهش یافته هندى وجود دارد 
و این ویروس جایگزین شــده، اما این جایگزین شدن 
ویروس جهش یافته هندى نکته مهمى است و سوش 
غالب، دیگر ویروس انگلیسى نیست و ویروس هندى 

جایگزین سوش انگلیسى شده است.

رئیســى افزود: با توجه به اینکه در انگلســتان حجم 
واکسیناســیون باال رفته و علیرغم درگیرى با ویروس 
هندى، اما میزان مرگ و میر ناشى از بیمارى باال نرفته 
است و این نشــان دهنده ى تاثیر واکسیناسیون است 
که البته نکته امیدبخشى است و  در کشور خودمان، در 
اکثر استان ها خوشبختانه همچنان روند نزولى بیمارى 
طى مى شــود و میزان مرگ و میر ناشى از بیمارى در 

حال کاهش است.
وى گفت: اما نکته مهم آن است که در برخى استان ها 
به به ویژه جنوب و جنوب شــرق کشــور مواردى از 
افزایش بیمارى در برخى شــهرها را داریم که نشــان 
مى دهد باید در آن مناطق منتظر باشــیم و سریع تر 
عمل کنیم و حواس مان باشد اگر کوچک ترین غفلتى 
صورت گیرد سوش جدید هندى مى تواند اکثر شهرها 

را درگیر کند و این موضوع هشدار است.
رئیســى در مورد وضعیت واکسیناسیون ادامه داد: تا 
امروز بالغ بر 3 میلیون و 850 هزار دوز واکسن تزریق 
شده است که شامل  گروه هاى کادر بهداشت و درمان 
که در فاز یک تزریق شان انجام شده، گروه هاى باالى 
80 ســال، باالى 75 ســال و باالى 70 سال است که 
البته واکسیناسیون شان برخى از این گروه ها در حال 

انجام است.

امیدواریم تا پایان خرداد واکسیناسیون افراد 
سالمند را انجام دهیم

وى گفت: همچنین ظرفیت تزریق واکســن روزانه ما 
االن تا 300 هزار واکسن در روز است، گرچه فعال این 
ظرفیت پرنشده است و رکورد تزریق واکسن ما  200 
هزار واکســن در روز بوده است که به شرط تامین این 
عدد مى تواند افزایش یابد و ما بسیار امیدواریم تا پایان 
خرداد واکسیناسیون افراد ســالمند را انجام دهیم و 
از تیرماه افراد داراى بیمارى هــاى خاص مانند افراد 
دیالیزى، هموفیلى، افراد پیوند عضو شده را واکسینه 
کنیم که اطمینان حاصــل کنیم زیرا افراد در معرض 

خطر هستند.
رئیسى ادامه داد: موضوع مهم دیگرموضوع آموزش 
بود که درایام کرونا مدارس و دانشگاه ها جزو اولین 
مراکزى بودند که تعطیل شــدند و با اینکه آموزش 
مجازى برقــرار بود اما مشــکالتى هــم به وجود 
آمد، زیرا هیچ آموزشــى جاى آمــوزش حضورى 
را نمى گیرد و به خصــوص آموزش حضورى براى 
دانش آموزان کالس اول تا ســوم بسیار مهم است، 
بنابراین در حال بررسى هســتیم و سعى مى کنیم 
در مرداد واکسیناسیون معلمان، استادان دانشگاه 
و دانشــجویانى که در خوابگاه یا دانشــگاه حضور 

بیشترى دارند انجام شود.
وى ادامــه داد: در تالش و برنامه ریزى هســتیم تا با 
همکارى دستگاه ها از جمله آموزش و پرورش و مردم 
هر چه سریع تر به سمت بازگشایى مدارس و دانشگاه ها 
برویم و در مجموع ارزیابــى از وضعیت کلى کرونا در 

کشور مثبت است.
رییسى گفت: البته به جز چند استان جنوبى و شرقى 
کــه در برخى شــهرها روند صعودى دارنــد، در کل 
کشــور روند موارد ابتال و مرگ و میر کرونا در کشــور 

نزولى است.
سخنگوى ستاد ملى کرونا در پایان تاکید کرد: در پایان 
هم یادآورى مى کنم از همه افراد باالى 70 ســال که 
تاکنون براى واکسیناسیون با آنان تماس گرفته نشده، 
مى خواهیم در سامانه salamat.gov.ir ثبت نام 
کنند تا با دریافت پیامک نوبت بگیرند و در همان زمانى 
که در پیامک اعالم شده براى واکسیناسیون مراجعه 
کنند و اصال افراد بدون نوبــت مراجعه نکنند تا باعث 
تجمع و صف نشود و سالمت افراد دیگر و خودشان را 

به خطر نیندازند.

ممنوعیت سفر بین استانى از ساعت
 12 ظهر روز چهارشنبه 
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مالحظات :
1-متقاضیان براى شرکت در مزایده مى بایست سپرده اى به میزان 5٪ قیمت پایه مزایده ملک مورد نظر خود 
را طى چک تضمین شده بانکى در وجه مجتمع اقتصادى کمیته امداد تهیه و تحویل اداره فروش امالك منطقه 

نموده و رسید دریافت نمایند .
2-متقاضیان  مى بایست رسید سپرده مأخوذه (قرمز رنگ ) را به همراه فرم تکمیل شده پیشنهاد قیمت و فرم 
امضاءشده  شرکت در مزایده را داخل پاکت مخصوص پیشنهادات قرارداده و پس از درج فقط نام و نام خانوادگى 

بر روى آن داخل صندوق پیشنهادات انداخته شود .
3-فروشنده در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله و همچنین تمدید مهلت مزایده به هر شکل مجاز و 

مختار است .
4-پیشنهادات فاقد سپرده و یا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و تکمیل و رعایت مفاد فرمهاى 

شرکت در مزایده که از طریق دفتر فروش ارائه مى گردد الزامى است. 
5-متقاضیان داراى شخصیت حقوقى مى بایست ذیل فرم شرایط شرکت در مزایده را به مهر و امضاء (مسئولین 

قانونى) برسانند .
6-حضور کلیه شرکت کنندگان یا نماینده آنان در جلسه مزایده آزاد است و عدم حضور هریک یا کلیه شرکت 

کنندگان موجب هیچ ادعائى از طرف آنان نخواهد بود 
7-مذکوراً توصیه مى شــود متقاضیان محترم به اطالعات مندرج در ستون توضیحات هرملک توجه و ضمن 

رعایت مفاد مندرج در برگ شرایط شرکت در مزایده از ملک مورد نظر حتمًا بازدید بعمل آورند .

8-دریافت اقساط طى چکهاى صادره از سوى بانک ها (بجز صندوق قرض الحسنه )قابل دریافت بوده ضمنًا  از 
دریافت سفته  معذور مى باشیم .

9-در صورت پرداخت نقدى الباقى ثمن معامله مشمول 17٪تخفیف به مأخذ سال خواهد شد .
10- در صورت برنده نشدن در مزایده سپرده متقاضى حداکثر ظرف مدت 5 روز کارى عودت داده خواهد شد.

11- کلیه اسناد مربوط به مزایده در اختیار متقاضیان قرار میگیرد و متقاضیان با علم و آگاهى کامل از شرایط 
شرکت در مزایده نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نموده ، لذا هیچ دلیلى براى  انصراف شرکت کنندگان در 

مزایده  مسموع نمى باشد .

مهم : 
  دفاتر فروش امالك به نشانى : 

 1-دفتر فروش اراك : اراك- بلوار مصطفى خمینى -مجتمع آسمان- بلوك 1- طبقه 1- واحد 1 تلفن تماس :  086-33676044                                                       
2 - دفتر ازنا  : واقع در بلوار ولیعصر(عج)- خیابان هشتم  ( شهید فریدونى نژاد)   تلفن تماس : 43422377 - 066 

http://www.emdadimam .ir : آدرس اینترنتى
محل اخذ پاکات پیشنهادات مربوط به امالك مجتمع اقتصادى ، دفاتر فروش واقع در اراك و ازنا به نشانى هاى فوق الذکر ( ردیفهاى 

1و2 )  و تاریخ باز گشائى پاکات روز   چهار شنبه   مورخ 1400/03/19  ساعت 10 صبح  در محل دفتر فروش اراك به آدرس فوق مى باشد.
*فروشنده در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است *                                           «دفتر فروش امالك منطقه مرکزى »

« آگهى مزایده ، فروش  امالك»
فروش فوق العاده  امالك و مستغالت

 (مزایده شماره 28 امداد استانهاى مرکزى و لرستان)
دفتر فروش امالك مجتمع اقتصادى منطقه مرکزى  در نظر دارد تعدادى از امالك مســکونى و زمین آماده فروش خود  را شامل  تعداد 81 فقره از امالك واقع در اراك و ازنا (( ردیفهاى 1 الى 

81 لیست ))  از طریق برگزارى مزایده عمومى با شرایط نقد و اقساط ، و بدون دریافت کارمزد به فروش برساند.
لذا متقاضیان خرید مى توانند براى بازدید از امالك مورد نظر و کسب اطالعات بیشتر از نحوه برگزارى مزایده و اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده ازروز شنبه  مورخ 1400/03/08 لغایت 9 
صبح  روز چهار شــنبه  مورخ 1400/03/19 روزهاى ادارى به دفتر فروش امالك امداد مراجعه فرمایند و یا مدارك و فرمهاى مربوطه را از سایت معرفى شده یا روزنامه هاى محلى عطر یاس 

روز یک شنبه مورخ 1400/03/09 و نوید روز دو شنبه مورخ 1400/03/17  اخذ نمایند .
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هدفمندسازى یارانه ها زیر ذره بین مجلس مى رود
ایلنا: کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس طى این هفته، بحث و بررسى پیرامون نحوه تحقق منابع پیش بینى شده براى هدفمندسازى یارانه ها موضوع تبصره (14) قانون بودجه سال 1400 را با حضور مسئوالن وزارت نفت و بانک مرکزى در دستور کار دارد.

کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراى اسالمى براساس دستور کار خود در هفته جارى جلسه خواهد داشت. 
این کمیسیون ، بحث و بررسى پیرامون نحوه تحقق منابع پیش بینى شده براى هدفمندسازى یارانه ها موضوع تبصره (14) قانون بودجه سال 1400 با حضور مسئوالن وزارت نفت و بانک مرکزى را در دستور کار دارد.

روزنامه  سیاسى، اقتصادى، فرهنگى 
��ی

@Atreyasemarkazi
@Atreyasmarkazi

 صاحب امتیاز ومدیر مسوول: داود باقرى

زیر نظر شوراى سردبیرى
صفحه آرا: سپیده امیرى

نشانى:اراك، خیابان شهید رجائى،خیابان جنت،کوچه فرجاد 
 پالك: 3679 - کدپستى: 3813683679

تلفن:                                                                  -  32216813 -086                                                       
چاپ: بهمن                       تلفکس: 086-32216814 

32216362-64  

E-mail: atreyas83@yahoo.com

تاکید مدیر هپکو پس از استعفا از مدیریت در اراك:

سهامدار برنامه ى مشخصى براى هپکو ندارد

گزارش

 هپکویى ها در حالى چشم انتظار اعالم نتیجه ى 
پیگیرى پرونده مشکالت شرکت از سوى مدیران 
و مسئوالن ملى و استانى و نیز تیم مدیریتى فعلى 
هستند که مدیر شــرکت هپکو در اراك اقدام به 
استعفا کرده و مدیر هلدینگ هپکو نیز با استعفاى 

وى موافقت کرده است.
اکنون شرکت هپکو با یک مدیر هلدینگ از تهران 
مدیریت و اداره مى شود؛ مدیرى که نه تنها روحیه 
ى رســانه اى ندارد؛ بلکه طى یک سال اخیر و از 
بدو ورود بــه هپکو تاکنون حتى نتایج و خروجى 
مداکرات خود در سطح ملى را اعالم نداشته و هیچ 
اتفاق جدید و تازه اى براى هپکویى هاى خسته 

از بیکارى و بالتکلیف به ارمغان نداشته است.
مدیر هپکو در اراك در گفت وگو با عطریاس، علت 
اســتعفاى خود را عدم وجود برنامه اى منسجم 

براى هپکو در سطح ملى عنوان کرد.

سهامدار برنامه ى مشخصى براى هپکو 
ندارد

«مهدى کالته عربى» اظهار داشــت: متاسفانه 
سهامدار برنامه ى مشــخصى براى هپکو ندارد؛ 
چراکه یک نهاد دولتى اســت و شــاید نیازى به 

هپکو و کارخانه دارى ندارد
وى تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعى کشور 
نسبت به شــرکت هپکو کامال بالتکلیف است و 

مشخص نیست چه تصمیمى دارد.
کالته گفت: راه اندازى دوباره ى هپکو کار سختى 

نیست، مشروط بر اینکه سهامدار پاى کار باشد.

متاسفانه فرآیند اقدامات دولتى در کشور 
فرسایشى است

وى ادامه داد: تهاتر سهام هپکو با بدهى هاى آن 
مى توانست یک ماهه به سرانجام برسد ولى 9 ماه 

به طول انجامید؛ متاسفانه فرآیند اقدامات دولتى 
در کشــور فرسایشى اســت و همین مشکالت 

بسیارى به همراه دارد.
رئیس شوراى اسالمى کار هپکو نیز که در آستانه 
بازنشستگى قرار گرفته و مسئولیت خود را واگذار 
کرده است در گفت وگو با عطریاس اظهار داشت: 
نبود بودجه، دلیل استعفا یا کناره گیرى مدیرانى 

است که به هپکو مى آیند.

هیچ پولى براى راه اندازى هپکو وجود 
ندارد

«مجید عبدلى» گفت: هیچ پولى براى راه اندازى 
هپکو وجود ندارد؛ حتى وامــى که به رقم 200 
میلیارد، مدت ها نمایندگان استان درنشست با 
مدیرکل ســازمان تامین اجتماعى کشور پیگیر 
آن بودند نیز محقق نشد و هیچ نتیجه اى حاصل 

نشده است.
هپکویى ها در حالى به وضعیت موجود در شرکت 
معترضند که واردات ماشین آالت ساخت مشابه، 
همچنان ادامه دارد و هنوز با گذشــت حدود 15 
سال از واگذارى هپکو به بخش خصوصى، مافیاى 
واردات ماشین آالت معدنى همچنان فعال است.
 ادامــه این روند منجر به شــرط گذارى واردات 
تجهیزات معدنى و ماشــین آالت از سوى برخى 
مدیران وزارت صمت شد؛ به طورى که مدیرکل 
دفتر صنایع معدنى وزارت صمت اخیرا اعالم کرد: 
واردات ماشین آالت معدنى مشروط به خرید یک 

دستگاه از شرکت هپکو آزادسازى شده است.

بخشنامه آزادسازى ماشین آالت معدنى 
صادر شده مشروط به خرید یک دستگاه از 

تولیدات داخلى است

«ســیف ا.. امیرى» گفت: بخشــنامه آزادسازى 
ماشــین آالت معدنى صادر شــده و درآن قید 
شده اســت که واردات ماشــین آالت صنعتى و 
معدنى مشروط به خرید یک دستگاه از تولیدات 

داخلى باشد.
وى افزود: ایــن اقدام به منظور جلوگیرى از ضرر 
شــرکت هپکو صورت گرفته اســت؛ و چنانچه 
شرکت هپکو نتواند به نیاز درخواست کنندگان 
پاســخ دهد برنامه اى دیگر براى واردات در نظر 

گرفته مى شود.

هپکو از نظر مهندسى و تکنولوژى چیزى 
کم ندارد

یکى از اعضاى شوراى کارگرى شرکت هپکو نیز با 
اشاره به ظرفیت هپکو درتامین نیاز داخلى اظهار 
داشــت: با توجه به این که بازار محصوالت مورد 
نیاز معادن و راه سازى بسیار گسترده و نیاز کشور 
قطعا باالست، هپکو از نظر مهندسى و تکنولوژى 

چیزى کم ندارد و توانایى تولید محصوالت مورد 
نیاز معادن را دارد.

قطعا هپکو نمى تواند کل نیاز تجهیزات 
معادن کشور را پوشش دهد

رنجبر افزود: بر اســاس آمار و اســنادى که از 
ســوى معادن به وزارت صمت ارائه شده است، 
تعداد دســتگاه هاى مورد نیاز معادن بالغ بر 5 
هزار دستگاه اســت که تولید و ساخت بخشى 
از این دستگاه ها در توان هپکو است ولى قطعا 
هپکو نمى تواند کل نیاز تجهیزات معادن کشور 
را پوشــش دهد؛ و طبیعى اســت که بخشى از 
محصوالت مورد نیاز معادن باید وارد کشــور 
بشــود؛ اما حمایــت از تولید داخــل باید در 

اولویت باشد.

در گذشته حتى واردات محصوالت مورد 
نیاز راه سازى و کشاورزى و بخشى از 
معادن از طریق هپکو انجام مى شد 

عضو شوراى کارگرى هپکو خاطرنشان ساخت: در 
گذشته که شرکت هپکو دولتى بود حتى واردات 
محصوالت مورد نیاز راه ســازى و کشــاورزى و 
بخشــى از معادن از طریق هپکو انجام مى شد و 
شرکت هپکو با توجه به زیر ساخت هایى که دارد 
توانایى خدمات پــس از فروش محصوالتى را که 
توسط این شرکت تولید بومى نشده بود را داشت؛ 
که اکنون نیز این توانایى را دارد و مى تواند در این 

زمینه همچون گذشته اقدام نماید.

 ░ زهره صادقى ░
گروه اقتصاد و صنعت

خــبــر

145 هزار هکتار از مراتع شهرستان دلیجان 
ممیزى شد

قطع برق،مرغ و تخم مرغ را گران کرد

دلیجان  شهرستان  آبخیزدارى  و  طبیعى  منابع  رئیس  ایرنا: 
گفت: 145 هزار هکتار از مراتع این شهرستان ممیزى شده و 

پروانه چرا براى آن ها صادر شده است.
این  مراتع  از  هکتار  هزار   60 افزود:  نصرالهى»  «ابوالفضل 
بیابان زدایى ممیزى  براى تهیه طرح مرتعدارى و  شهرستان 

شده است.
وى بیان کرد: 112 فقره پروانه چرا در مراتع شهرستان دلیجان 

صادر شده است.
بیابان  تاکنون 17 طرح مرتعدارى و  نصرالهى اظهار داشت:  

زدایى در این شهرستان اجرا شده است.
رئیس منابع طبیعى و آبخیزدارى دلیجان گفت: اجراى ممیزى، 
تجدید ممیزى، قرق مراتع، جلوگیرى از دام غیر مجاز و خروج 
دام غیر مجاز از اقداماتى است که براى حفظ،اصالح و احیاى 

مراتع این شهرستان در دستور کار است.
شهرستان دلیجان از توابع استان مرکزى است و داراى 210 

هزار هکتار عرصه هاى طبیعى است.

تجارت نیوز: قطعى برق مرغ و تخم مرغ را گران کرد. قیمت 
مرغ با 10 هزار تومان افزایش نسبت به هفته گذشته به 35 
هزار تومان رسید و بهاى تخم مرغ هم نسبت به هفته گذشته 

یک هزار تومان گران شد و به 11 هزار و 800 تومان رسید.
قطع برق گله هاى مرغ را تلف کرد و باعث افزایش 10 تا 15 
درصدى قیمت مرغ و رشد قیمت تخم مرغ شد. محمد یوسفى، 
رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتى با اعالم این خبر 
توضیح داد: قطع برق مرغداران را با تلفات 5 تا 10 درصدى 
گله هاى مرغ مواجه کرد و همین مساله عرضه مرغ را کم کرده 
است. او همچنین ادامه داد: عرضه تخم مرغ هم به دلیل قطع 

برق 10 درصد کمتر شده است.
ناصر نبى پور، رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان 
تهران هم درباره تاثیر قطع برق بر تولید تخم مرغ به تجارت نیوز 
توضیح داد: مرغدارانى که برق اضطرارى نداشته اند با قطع برق 
دچار تلفات و کاهش تولید شده اند و البته آن دسته از مرغداران 
با  تامین مى کنند  ژنراتورها  از  را  برق اضطرارى خود  هم که 
کمبود سوخت گازوئیل براى ژنراتورها مواجه شده اند و دولت 
سوخت مورد نیاز آنها را تحویل نمى دهد. بنابراین آنها مجبور 

شده اند، گازوئیل مورد نیاز خود را از قاچاقچیان بخرند.
او در ادامه گفت: مرغداران امسال آنقدر با بحران هاى مختلف 
مواجه شده اند که دیگر حتى انگیزه اى براى گزارش تلفات قطع 
برق نداشتند! این در حالى است که سال گذشته با قطع برق 60 

هزار مرغ فقط در یک مرغدارى تلف شد.
به 30 هزار  تهران  در حال حاضر قیمت هرکیلوگرم مرغ در 
تومان رسیده است و بهاى برخى انواع مرغ مانند مرغ سبز به 
کیلویى 35 هزار تومان هم افزایش داشته است. همچنین به 
گفته ناصر نبى پور، به دلیل کاهش تولید و صادرات تخم مرغ، 

بهاى آن به کیلویى 11 هزار و 800 تومان رسید.

رئیس منابع طبیعى و آبخیزدارى شهرستان دلیجان اعالم کرد:

یوسفى، رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتى :

ایلنا: وزیر راه و شهرســازى اظهار داشت: امروز 
کلیات وام ودیعه در ســتاد ملى مبــارزه با کرونا 
تصویب شده و به زودى ســقف وام جدید اعالم 

مى شود
محمد اســالمى در جمع خبرنگاران در حاشیه 
مراســم امضــاى تفاهم نامه ســرمایه گذاى و 
مشارکت فاز اول پروژه پایانه مسافرى شماره دو 
فرودگاه امام با بیان اینکه این اقدام باید 20 سال 
قبل صورت مى گرفت تا بتوانیم ســهم ایران در 
پروازهاى تجارى را به دســت بیاوریم گفت: باید 
بتوانیم ترانزیت مسافرى در صنعت هوانوردى را 

افزایش دهیم.
وى با اشــاره به احداث پایانه مســافرى شماره 
دوگفت: این پروژه در دو فاز و با ظرفیت 60 مییون 
مسافر در ســال به اجرا مى رسد که فاز اول آن با 
ظرفیت 25 میلیون مســافر در 48 ماه و با ارزش 

دو میلیارد دالر ساخته خواهد شد.
اسالمى در پاسخ به ســوالى مبنى بر تعیین وام 
ودیعه مسکن براى ســال 1400 اظهار داشت: 
امــروز کلیات وام ودیعه در ســتاد ملى مبارزه با 
کرونا تصویب شــده و به زودى سقف وام جدید 

اعالم مى شود.
وى با اشــاره به مراعات موجر و مســتاجران در 
شرایط کرونا اظهار داشت: خوشبختانه در سال 
گذشته بســیارى از صاحبخانه ها مصوبات ستاد 
ملى مبارزه با کرونا را رعایت کردند و اجاره نامه ها 
تمدید شــد و باید گفته شــود که بســیارى از 
موجران هم هیچ افزایش قیمتى را در نرخ اجاره 

اعمال نکردند.
وزیر راه و شهرسازى تاکید کرد: همچنین شوراى 
حل اختالف هم در سال گذشته خارج از مصوبات 

ستاد ملى مبارزه با کرونا حکم تخلیه نداد.

وى در ادامــه با اشــاره به شناســایى خانه هاى 
خالى اظهار داشــت: تاکنون یک میلیون و 300 
هزار واحد خانه خالى شناســایى و اطالعات آن 
در کارتابل مشــترك با سازمان امور مالیاتى قرار 
گرفته اســت و به تدریج سایر واحدهاى خالى از 

سکنه در حال شناسایى هستند.
وزیر راه و شهرسازى با اشاره به افزایش ظرفیت 
فرودگاه هاى کشــور گفت: تا پایان سال 1400 
حدود 10 میلیون مسافر به ظرفیت فرودگاه هاى 
کشــور اضافه مى شــود و با اجراى پروژه اى که 
تفاهمنامه آن منعقد شد، در فاز اول 25 میلیون 
مســافر به ظرفیت فرودگاه هاى کشــور اضافه 

مى شود.
اســالمى تاکید کــرد: در حال حاضــر ظرفیت 
فرودگاه هــاى کشــور 57 میلیون مســافر در 
سال اســت که هدف این اســت که ساالنه 10 

میلیون مسافر با کیفیت بسیار خوب به ظرفیت 
فرودگاه هاى کشور اضافه شود.

وى در پاســخ به ســوال ایلنا مبنى بر اینکه چرا 
فرودگاه ســالم که ســال 98 بــه بهره بردارى 
رسید، فعال نیســت و متوقف شده است، گفت: 
فعالیت فرودگاه سالم متوقف نشده بلکه به دلیل 
محدودیــت پروازى که به دلیل شــیوع ویروس 
کرونا وجود دارد، همین ترمینال موجود کفایت 
مى کند و به همین دلیل آمد و رفتى در ترمینال 

سالم وجود ندارد.
وزیر راه و شهرســازى در پاسخ به سوال دیگرى 
مبنى بر اینکــه آیا قیمت گذارى بلیت اتوبوس از 
دولت خارج شده است، بیان داشت: قیمت گذارى 
بلیت اتوبوس تابع ضوابط است و با توجه به اینکه 
نهاده هاى گوناگون، دســتمزد و سایر هزینه ها با 
افزایش قیمت مواجه شدند، طبیعى است که بر 

روى قیمت بلیت هم اثرگذار باشند.
اســالمى با بیان اینکه قیمت بلیت اتوبوس تابع 
عرضه و تقاضا است، ادامه داد: بر اساس تصمیمى 
که گرفته شــده بخش خصوصى در کمیسیون 
عالى هماهنگى ترابرى، درباره قیمت بلیت بحث 
و گفت وگو مى کند و انجمن ها با توجه به شرایط و 
وضعیت اقتصادى، قیمت را تنظیم و به کمیسیون 
پیشنهاد مى دهند اما در نهایت قیمت گذارى بر 

اساس عرضه و تقاضا انجام مى شود.
وى با تاکید بــر اینکه پروژه قطار سریع الســیر 
تهران- قم- اصفهان غیرفعال نشده و قرار نیست 
متوقف باشد، گفت: این یک پروژه ملى است و در 
جلسه با کمیسیون عمران با مفروضات دقیق ترى 
این پروژه را دنبال مى کنیم چراکه این پروژه نیاز 
مبرم کشورمان اســت و نباید از تکنولوژى هاى 
جدید غفلت کنیم و از کاروان توسعه عقب بمانیم.

ایسنا: رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانى ایران 
مى گوید زنگ خطر براى صادرات محصوالت کشاورزى 
ایران به صدا در آمده است. در سال هایى که تحت تاثیر 
تحریم هاى اقتصادى آمریکا، میزان فروش نفت ایران در 
بازارهاى بین المللــى کاهش یافته، یکى از اصلى ترین 
رویکردهاى دولت، استفاده از ظرفیت صادرات غیر نفتى 
بوده است. در سال هاى گذشته بخش مهمى از ارز مورد 
نیاز کشور براى واردات کاالهاى اساسى از طریق صادرات 
غیرنفتى به دســت آمده و هرچند در دوره شیوع کرونا، 
میزان تجارت ایران نیز مانند بسیارى از دیگر کشورهاى 
جهان کاهش یافت اما در دو ماهه ابتدایى سال جارى، بار 

دیگر روند صعودى صادرات آغاز شده است.
با این وجود صحبت هاى فعاالن اقتصادى ایران نشــان 
مى دهد که صادرات ایــران با دو تهدید همزمان مواجه 
است. از ســویى در سال هاى گذشــته تنوع بازارهاى 
صادراتى کشــور به شدت کاهش یافته و با حذف چین، 
عراق، امارات متحده عربى، ترکیه و افغانســتان، عمال 
میزان صادرات ایران به سایر کشورها بسیار ناچیز است. 
از سوى دیگر با وجود آنکه صادرات غیرنفتى ایران جدا 
از فروش نفت خام تحلیل مى شود اما بخش مهمى از این 
سبد صادراتى همچنان در اختیار متشقات نفتى است و 
همین موضوع امکان فعالیت در ســایر حوزه ها از جمله 

صادرات محصوالت کشاورزى را محدود کرده است.

رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانى ایران  در این باره 
گفته که نه میزان صادرات محصوالت کشاورزى رضایت 
بخش است و نه بررسى  آمارها نشان مى دهد که ما به تراز 

تجارى مثبت در این حوزه نزدیک هستیم.
جمشید نفر به ســایت اتاق بازرگانى تهران گفته است: 
اگرچه تجارت با کشورهاى همسایه همواره یک فرصت و 
ظرفیت ایده آل براى کشور است و بازار این کشورها در هر 
شرایطى مى تواند کمک حال رشد تجارت خارجى ایران 
باشد، اما این وضعیت، خطراتى را نیز به همراه دارد و در 
صورت وقوع تنش هاى ناگهانى در روابط سیاسى با این 
کشورها یا چالش هاى متقابل اقتصادى، ممکن است این 
حجم از بازار صادراتى ایران به کلى حذف شود و جبران 

آن به راحتى صورت نگیرد.
وى با تاکید بر اینکه کشور، نیاز به تنوع بازار و کاالهاى 
صادراتى دارد، افزود: اینکــه چرا تجارت خارجى ایران 
طى سال هاى گذشته محدود به چند بازار خاص شده و 
مشتقات نفتى بیشترین سهم در سبد صادرات غیرنفتى 
کشــور را دارد، عمدتا ناشــى از تحریم هاى خارجى و 
وضعیتى اســت که بــر بخش تجارت کشــور تحمیل 

شده است.
رئیس کمیســیون صادرات اتاق بازرگانى ایران با اعالم 
اینکه طى ســال گذشــته، تراز منفى تجارى در بخش 
کشاورزى به 5 میلیارد دالر رســید، افزود: این کارنامه 

براى کشــورى پهناور به مانند ایران و داراى چهار فصل 
آب و هوایى، قابل قبول نیست و نشان دهنده این است که 
در سطح مدیریتى کشور، به مقوله کشاورزى و استفاده 
از ظرفیت هاى این بخش در راستاى تحول اقتصادى به 

خوبى پرداخته نشده است.
به گفته جمشید نفر، چالش خطرناك کنونى در بخش 
کشاورزى، بحران کمبود آب است که اگر در سطح کالن 
کشور به رفع آن پرداخته نشود، اقتصاد کشور را با تهدید 

جدى رو به رو خواهد کرد.
عضو ســابق اتاق بازرگانى ایران مى گوید: بعد از شیوع 
ویروس کرونا، میزان سخت گیرى کشورها در رابطه با 
اصول بهداشتى بسیار باال رفته و این براى صادرکنندگان 
محصوالت کشاورزى ایرانى که براى سال هاى طوالنى به 
شیوه سنتى محصوالت خود را وارد بازار مى کردند یک 

تهدید جدى به شمار مى رود.
مهــدى علیپور ادامــه داد: در کنار آن، بــراى عمل به 
پروتکل هاى بهداشتى و تضمین سالمت محصوالت، ما 
نیاز به کامیون هاى یخچال داریم که متاسفانه تعداد آنها 
در کشور بسیار پایین اســت و با توجه به محدودیت در 
واردات و افزایش تقاضا در ماه هاى اخیر، رقم کرایه آنها 
به شدت باال رفته اســت. اگر بناست در این بازار حضور 
قدرتمند داشته باشــیم، باید مقدمات این چنینى در 

کوتاه ترین زمان ممکن فراهم شوند.

اسالمى، وزیر راه و شهرسازى خبر داد:

کلیات وام اجاره مسکن تصویب شد

رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانى ایران :

زنگ خطر براى صادرات محصوالت کشاورزى ایران به صدا درآمد

خبر

خبر

ایرنا: رئیــس امور برنامه ریزى، نظارت و آمایش ســرزمین 
سازمان برنامه و بودجه گفت: 24 دستگاه اجرایى در تدوین 
سند ملى آمایش سرزمین، مشارکت جدى داشته و تصویب 

این سند با وفاق کامل بوده است. 
از سازمان برنامه و بودجه کشــور، «امیر امینى» در نشست 
خبرى-تحلیلى «ارائه گزارش عملکرد 8 ساله این سازمان»، 
ضمن ارائه جزئیاتى از سند ملى آمایش سرزمین، اظهار داشت: 
سند آمایش سرزمین فرادست ترین سند توسعه کشور است 
که براساس منویات مقام رهبرى و سیاست هاى کلى ابالغى 
او در ســال 90 تهیه و تدوین شده است. امیدواریم به عنوان 
دریچه اى به سوى برنامه ریزى و مدیریت یکپارچه سرزمین 

سبب توسعه هماهنگ و موزون کشور بشود.

رئیس امور برنامه ریزى، نظارت و آمایش سرزمین سازمان 
برنامه و بودجه اضافه  کرد: در سند بیانیه اى براى چشم انداز 
وجود دارد که جامعه بالنده، تمدن دینى، انسجام ملى، هم نوایى 
خرده فرهنگ ها و نمونه هاى بارز تحقق الگوى ایرانى اسالمى 

پیشرفت را عرضه مى کند.
معاون ســازمان برنامه و بودجه به ارتباط سند و برنامه هاى 
توسعه پرداخت و اظهار داشت: سند ملى آمایش سرزمین و 
آماده سازى آن همزمان شده است. ما بسته هایى براى اقدام 
طراحى و از آن طریق ســند را به برنامه هفتم توسعه متصل 

خواهیم کرد.
وى در پاسخ به سؤال خبرنگار ایرنا مبنى بر اینکه تا چه 
حد این امید وجود دارد که پیاده سازى و عملیاتى شدن 

سند آمایش در برنامه هاى آینده توسعه به محرومیت 
زدایى از استان هاى محروم منجر شده و ما شاهد توسعه 
متوازن و برابر استانى باشــیم گفت:تمام امید سند به 
محرومیت زدایى اســت. من 7 لنگــر، 6 هدف و 255 
سیاست را در اینجا اعالم کردم. تمامى این ارکان براى 

محرومیت زدایى و توسعه برابر استانى است.
امینى ادامه داد: اگر ضریب 80 درصدى که در ســند 
پیش بینى شده را به خوبى شناسایى و بسته هاى اقدام 
متناسب را طراحى و تدوین بکنیم و به عنوان پیشران 
طراحى و تنظیم شــود تا افق 1424 به اهداف ســند 
برسیم. ما سنجه هایى را براى این سند در نظر خواهیم 
گرفت و ساالنه در برنامه ها بازنگرى خواهیم کرد. سند 
را براى رفع انحرافات آن ارزیابى خواهیم کرد تا اهداف 

آن محقق شود.
وى به انتخابات ریاست جمهورى نیز پرداخت و گفت: خوب 
است که ســند ملى آمایش ســرزمین در کانون گفتگوها و 
مناظرات انتخاباتى قرار بگیرد و نامزدها دیدگاه ها و برنامه هاى 

خود در ارتباط با این سند را تشریح کنند.
مطالعات تدوین سند ملى آمایش سرزمین توسط مرکز توسعه 
و آینده نگرى در حدود سه سال انجام شد و در اسفندماه سال 

99 به تصویب شوراى عالى آمایش سرزمین رسید.

رئیس امور برنامه ریزى، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه 
مطرح کرد:

مشارکت دستگاه هاى اجرایى در تدوین سند ملى آمایش سرزمین

خبر


