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دريچه

استاندار خوزستان : 
امیدواريم روند فوتی ها 

شیب نزولی پیدا کند
اِعمال محدودیت ها در  با اشاره به نقش  استاندار خوزستان 
کاهش کرونا گفت: دستگاه های متولی در طول ۲هفته اعمال 
تا  باشند  داشته  نظارت  مسئله  بر  جدیت  با  باید  محدودیت 
بتوانیم پس از ۲هفته شاهد کاهش چشمگیر موارد کرونایی 
در استان باشیم. غالمرضا شریعتی در نشست ستاد مدیریت 
مبارزه با کرونا خوزستان اظهار داشت: محدودیت های شدید 
کرونایی در ۲ شهر قرمز استان در نخستین روز با همکاری 

تمامی دستگاه ها موفقیت خوبی داشته است.
وی افزود: محدودیت در سایر شهرهای خوزستان که وضعیت 
های زرد و نارنجی داشتند، نیز اعمال شده و در این شهرها 

نیز اعمال محدودیت ها مناسب بوده است.
استاندار خوزستان گفت: برای نزولی کردن شیب کرونا نیاز به 
همراهی مردم داریم و امید داریم با اعمال این محدودیت ها 

روند ابتال و فوتی ها شیب نزولی پیدا کنند.
با اشاره به نقش اعمال محدودیت ها در کاهش کرونا  وی 
بیان داشت: دستگاه های متولی در طول دو هفته محدودیت، 
باید با جدیت بر مسئله نظارت داشته باشند تا بتوانیم پس از 
۲ هفته شاهد کاهش چشمگیر موارد کرونایی در خوزستان 
این  کنترل  در  مردم  کرد:  تاکید  مسئول  مقام  این  باشیم. 
بیماری نقش مهمی دارند و همکاری همگانی در اثربخشی 
رعایت  با  مردم  است  الزم  است.  موثر  محدودیت ها  این 
زنجیره  قطع  از دورهمی خانوادگی در  پرهیز  و  پروتکل ها 

کرونا کمک کنند.

معاون حمل و نقل جاده اي خوزستان :
سوار کردن بیش از 3 مسافر تخلف است

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
خوزستان گفت: حداکثر تعداد مسافران در تاکسی های بین 
شهری سه نفر اعالم شد و رانندگان ملزم به رعایت قوانین 
هستند. فواد غزیعلی اظهار کرد: با توجه به افزایش هزینه های 
کرایه  نرخ  هزینه ها،  از  بخشی  جبران  منظور  به  و  جاری 
تمامی  در  آبان سال جاری  از ۱۲  بین شهری  تاکسی های 

شهرهای استان ۲۶ درصد تعدیل پیدا کرد.
رانندگان  کرونا،  ملی  ستاد  مصوبه  به  توجه  با  افزود:  وی 
سه  کردن  سوار  به  مجاز  تنها  شهری  بین  تاکسی های 
سرنشین هستند و به همین دلیل با مصوبه ستاد تنظیم بازار 
استان، سرشکن کردن کرایه مسافر چهارم بین سه مسافر 

دیگر در تاکسی های بین شهری امکان پذیر است.

مدیر مخابرات منطقه خوزستان :
جايگزينی مسیر فیبر نوری انديكا 

در دست بررسی است
مدیر مخابرات منطقه خوزستان گفت: سه تیم کارشناس برای 
رفع خرابی شبکه فیبر نوری اندیکا، به این شهرستان اعزام 
کرده ایم و در حال ایجاد مسیر جایگزین برای راه اندازی فیبر 

نوری و برقراری ارتباط هستیم.
رحیم فالح زاده بیان کرد: شبکه فیبر نوری اندیکا، از ساعت 
۲ بامداد دیروز به دلیل رانش و ریزش کوه، قطع و  اینترنت 
مشترکان تلفن همراه اول این منطقه دچار اختالل شده است.

وی با اشاره به اینکه فیبر سایت های شاه آباد و سایت های 
وابسته و همچنین فیبر سایت های حیات آباد و قلعه میدان، 
نرمال شدند  و  ارپناه وصل  و  حاجیان  نشین، چم  شاه  تراز 
گفت: کارشناسان فنی در تالش هستد تا دیگر سایت های 

این منطقه را وصل و وارد مدار کنند. 
وی با بیان اینکه  اختالل  به وجود آمده در شبکه همراه 
اول در  اینترنت شبکه همراه  داد:  ادامه  در حال رفع است، 
این منطقه که دچار اختالل شده بود همچنان قطع است اما 

تلفن های ثابت فعال هستند.
فالح زاده با اشاره به اینکه برای رفع مشکل در این منطقه 
با مشکل تردد به دلیل کوهستانی و سخت گذر بودن روبه رو 
بودیم بیان کرد: دلیل تاخیر در رفع خرابی به دلیل انسداد 

جاده و نبود دسترسی به محل خرابی فیبر است.
شهرستان اندیکا با سه بخش مرکزی، آبژدان و چلو در شمال 

شرق اهواز قرار دارد.
از جمعه شب بارش باران در بیشتر مناطق خوزستان آغاز شد 
که شدت بارندگی باعث آبگرفتگی در برخی مناطق و مسدود 

شدن ۲ مسیر در این استان شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس :
هیات رئیسه استیضاح  روحاني 

را اعالم وصول نكرد
با  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
تخلف  داخلی  آیین نامه  از  رئیسه مجلس  اینکه هیأت  بیان 
رئیس جمهور  و  وزرا  استیضاح  مثال  عنوان  به  گفت:  دارد، 

و همچنین طرح سؤال از روحانی را در دستور کار قرار نداد.
با  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
تخلف  داخلی  آیین نامه  از  رئیسه مجلس  اینکه هیأت  بیان 
رئیس جمهور  و  وزرا  استیضاح  مثال  عنوان  به  گفت:  دارد، 

و همچنین طرح سؤال از روحانی را در دستور کار قرار نداد.
شورای  مجلس  در  شازند  نماینده  بیغش  احمدی  محمود 
اسالمی با انتقاد از عملکرد هیأت رئیسه مجلس گفت: حدود 
رئیس  از  سؤال  طرح  نماینده   ۱00 از  بیش  پیش  ماه  پنج 
جمهور را امضا کردند و تحویل هیأت رئیسه دادند. وی افزود: 
متأسفانه هیأت رئیسه مجلس خالف صریح آیین نامه داخلی 

طرح سؤال از رئیس جمهور را اعالم وصول نکرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان 
اینکه نمایندگان همچنین خواستار استیضاح رئیس جمهور 
نرسید.  سرانجام  به  مجلس  در  نیز  طرح  این  گفت:  بودند، 
اما  شد  مطرح  مجلس  در  وزیر  چندین  استیضاح  همچنین 

هیئت رئیسه مجلس هیچ کدام را در دستور کار قرار نداد.
احمدی بیغش با بیان اینکه مردم شاهد باشند که هیأت رئیسه 
مجلس از آیین نامه داخلی تخلف دارد، گفت: مردم باید بدانند 
که چه کسانی باعث نابودی اقتصاد مملکت شده اند و تکلیف 

سؤال و استیضاح رئیس جمهور در مجلس به کجا کشید.
پیگیری  را  جمهور  رئیس  استیضاح  ما  هرچند  افزود:  وی 
و در  اعالم وصول  باید  رئیس جمهور  از  اما سؤال  نکردیم 

دستور کار قرار می گرفت.

نگاه روز

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان :
توسعه مراکز مهارت آموزی ضروری است

توزیع  آغاز  از  خوزستان  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
۵0۷ قلم تجهیزات با اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال در بین 
خوزستان  استان  کاردانش  و  حرفه ای  فنی  هنرستان های 
تجهیزات  توزیع  آئین  حاشیه  در  مودت  کوروش  داد.  خبر 
استان خوزستان،  کاردانش  و  حرفه ای  و  فنی  هنرستان های 
مهارت  تخصصی  مراکز  کیفی  و  کمی  توسعه  کرد:  اظهار 
آموزی در سطح استان ضروری است. وی افزود: در ۴0 منطقه 
آموزش و پرورش استان خوزستان بالغ بر ۱۶0 هنرستان فنی و 
حرفه ای و کاردانش فعال هستند که تجهیزات مورد نظر در بین 
همه این مراکز توزیع خواهد شد. مدیرکل آموزش و پرورش 
با بیان اینکه این تجهیزات شامل ۵۲ نوع  استان خوزستان 
وسیله تخصصی و آموزشی در زمینه صنعت هستند، ادامه داد: 
خرید و توزیع این تجهیزات بر اساس نیاز رشته های متقاضی 
و همچنین تغییرات کتب درسی صورت گرفته است و توزیع 
آنها با اولویت دهی به مناطق کم برخوردار صورت خواهد گرفت.

مودت به اقدامات صورت گرفته در خصوص توسعه کمی و 
کیفی مدارس فنی و حرفه ای و کاردانش استان اشاره کرد و 
گفت: راه اندازی هنرستان تخصصی کشاورزی وابسته به جهاد 
کشاورزی در شهرستان دزفول، افتتاح هنرستان خیرساز شهدای 
وزارت امور خارجه در سوسنگرد و تأسیس ۱0 هنرستان فنی و 
حرفه ای و کاردانش مستقل و ضمیمه در شهرستان های دیگر 

استان از جمله اقدامات توسعه محور در این حوزه بوده است.
پایان یادآور شد: اختصاص ۴۵ میلیارد ریال برای  مودت در 
خرید و توزیع تجهیزات در بین هنرستان های فنی و حرفه ای 
و کاردانش استان اقدامی اثربخش در راستای ترویج رویکرد 

مهارت آموزی در بین دانش آموزان استان است.

سطح آب 10 متر باال آمد ؛
رودخانه شور گتوند طغیان کرد

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار گتوند گفت: بر اثر شدت 
بارندگی روز گذشته، سطح آب در رودخانه شور )سور( در بخش 

عقیلی شهر گتوند بیش از ۱0 متر باال رفت.
یاسر محمدجونی اظهار کرد: هرساله پس از بارندگی شدید در 
شهر گتوند و مناطق باالدست، دبی آب رودخانه فصلی شور 
)سور( عقیلی باال می رود که تمهیدات الزم قبل از بارندگی 

برای پیشگیری از حوادث احتمالی دیده شده بود.
وی با بیان اینکه ارتفاع سطح آب بعد از چند ساعت پایین 
می آید، تأکید کرد: شهروندان برای پیشگیری از حوادث احتمالی 

در حاشیه این رودخانه اسکان و یا تردد نکنند.
معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار گتوند در پایان گفت: بر 
ارتباطی، مزارع  راه های  ابنیه،  به  بارندگی در روز گذشته  اثر 
کشاورزی خسارت وارد شد که تیم های کارشناسی در حال 

برآورد میزان خسارت ها هستند.

همسان سازی باید اصالح شود ؛
حقوق بازنشستگان 

بايد حداقل 4 میلیون تومان شود
بازنشستگی  کانون های  اگر  می گویند:  اهوازی  بازنشستگان 
مطالبه گری را جدی نگیرند، بازنشستگان با ارسال نامه و رایزنی 

با مقامات، راسا مطالبات را دنبال خواهند کرد.
بیش از ۱۳0 بازنشسته اهوازی در نامه  خطاب به تامین اجتماعی 
استان خوزستان، نمایندگان مجلس و کانون بازنشستگان این 
استان، خواستار برآورده شدن مطالبات خود شدند.در راس این 
مطالبات، تامین معیشت بازنشستگان کارگری به طور شایسته و 
قانونی قرار دارد. نماینده بازنشستگان اهوازی می گوید: عالوه 
بر لزوم ترمیم قانونی مزد و مستمری، باید همسان سازی برای 
بازنشستگان کارگری مانند سایر بازنشستگان به گونه ای انجام 
شود که کف مستمری ها الاقل به حدود ۴ میلیون تومان برسد.

قرار است در ماه جاری، همسان سازی برای بازنشستگان سخت 
خواستار  خوزستان  بازنشستگان  اما  شود؛  اصالح  زیان آور  و 
بازنشستگان  همه  برای  همسان سازی  فرمول های  اصالح 
کارگری هستند و می گویند: دولت باید بودجه مناسب به سازمان 

تامین اجتماعی اختصاص دهد.
مطالبات  دیگر  به  خود  نامه های  در  بازنشستگان  این 
مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی ازجمله پرداخت بدهی 
انبوه دولت به سازمان، ارائه خدمات درمانی رایگان به کارگران 
و بازنشستگان )براساس اصل ۲۹ قانون اساسی و قانون الزام( 
و همچنین ارائه خدمات رفاهی به بازنشستگان تاکید کرده اند. 
نامه ای خطاب به  بازنشستگان اهوازی می گویند:  نمایندگان 
تنها  عنوان  به  کانون ها  اگر  و  نوشته ایم  بازنشستگان  کانون 
جدی  را  مطالبه گری  نخواهند  بازنشستگان  رسمی  تشکل 
بگیرند، ما با ارسال نامه  و رایزنی با مقامات، خواسته های خود را 
دنبال می کنیم. این نمایندگان از نمایندگان مجلس درخواست 
بازنشسته ورود  نامناسب معیشتی کارگران  دارند به وضعیت 

کرده  مطالبات آنها را برآورده سازند.

در سومین دادگاه رسیدگی به جرم سیاسی ؛
مشاور روحاني مجرم شناخته شد

سخنگوی هیئت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی گفت: 
استماع  از  پس  سیاسی  جرایم  به  رسیدگی  منصفه  هیئت 
دفاعیات آشنا و وکیل وی، به اتفاق آراء حسام الدین آشنا را 

مجرم شناخت.
به گزارش آنا، احمد مؤمنی راد از رسیدگی به یک پرونده جرم 
سیاسی در دادگاه کیفری یک استان تهران خبر داد و گفت: در 
تاریخ دوم آذرماه ۹۹، پرونده جرم سیاسی در شعبه ۹ دادگاه 
کیفری یک استان تهران با حضور هیئت قضایی به ریاست 
جرایم  منصفه  هیات  حضور  با  و  کشکولی  محمدی  قاضی 
مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد.در این جلسه از دادگاه، پس 
از قرائت قرآن ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد.

سخنگوی هیئت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی اظهار 
کرد: پس از تفهیم اتهام، حسام الدین آشنا به عنوان متهم جرم 
اتهام نشر اکاذیب با شکایت معاونت  سیاسی بابت دو مورد 
شکایت  همچنین  و  کشور  کل  دادستانی  مجازی  فضای 
سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه، دفاعیات خود را شرح داد.

مومنی راد افزود: هیئت منصفه رسیدگی به جرایم سیاسی پس 
از استماع دفاعیات متهم و وکیل وی، به اتفاق آراء حسام الدین 
آشنا را در هر دو مورد اتهامی، مجرم شناخت و همچنین با 

اکثریت آراء وی را مستحق تخفیف دانست.

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه 
با عرضه خودرو در  اظهار داشت:  علم و صنعت 
االن  می گردد؛  بر  کاماًل  بازار  ورق  کاال  بورس 
و  می کند  ضرر  خودروساز  و  می برد  سود  دالل 
دست مصرف کننده واقعی از خودرو کوتاه است. 
می کند،  سود  خودروساز  طرح  این  اجرای  با  اما 
کننده  مصرف  و  می شود  کوتاه  دالالن  دست 

واقعی هم راحت تر می تواند به خودرو برسد.
امیرحسن کاکایی در مورد عرضه خودرو در بورس 
کاال اظهار داشت: شرایط فعلی صنعت و اقتصاد 
بورس  در  نیست، عرضه خودرو  عادی  ما  کالن 
هم برای یک حالت عادی مناسب نیست. در هیچ 
کجای دنیا خودرو را در بورس عرضه نمی کنند ولی 
در شرایط فعلی ما مجبور به چنین کاری هستیم. 
وی افزود: در دو و نیم سال گذشته قیمت خودرو را 
در کارخانه سرکوب کردند تا قیمت ثابت بماند، اما 
به علت همین سرکوب یک حاشیه بازار سنگین 
با ۵0 تا ۲00 درصد سود برای کسی که خودرو 
را از کارخانه خریده و در بازار به فروش می رساند، 
به  خودروسازان  که  شده  باعث  این  شود.  ایجاد 
مجبور  سیاست گذار  بنابراین  ببینند  آسیب  شدت 
از  و  نزند  آسیب  خودروساز  به  سویی  از  تا  است 

سوی دیگر دست دالالن کوتاه شود.
کاکایی در ادامه تصریح کرد: یکی از راه های پیش 
رو این است که خودرو در بورس کاال عرضه شود، 
فرض کنید یک خودرو در کارخانه ۱00 میلیون 
بازار ۳00 میلیون به فروش می رود، کسی  و در 
که در این قرعه کشی شرکت کرده و برنده شده 
بنابراین  می کند،  سود  درصد   ۲00 حدود  چیزی 
شکل  داللی  و  می آید  سمت  این  به  سرمایه ها 
می گیرد. درحال حاضر تنها سرمایه گذاری به این 
شکل بوده و آن هم نوعی التاری است. اما در 
بورس کاال برای همین خودرو اول ۳00 میلیون 
تومان پیشنهاد شده، چراکه در بورس کاال قیمت 
از طرف خریدار پیشنهاد می شود، وقتی خودرو به 
تا ۳۲0 میلیون تومان فروش  بازار می رود نهایتاً 
وجود  تومانی  میلیون   ۲00 سود  دیگر  می رود. 
ندارد در روزهای بعد پیشنهادات ۳00 میلیون هم 
پایین تر می آید. وی افزود: هر کسی هم نمی تواند 
در بورس کاال شرکت کند و خودرو خریداری کند. 
شرایطی مثل شخص خریدار خودرو نداشته باشد، 
سه سال خودرو نخریده و حتی اگر بعد از خرید 

باید ۸0  بفروشد  را  آن  بخواهد  بالفاصله  خودرو 
درصد مابه التفاوت خرید و فروش را مالیات بدهد، 
کننده  مصرف  که  کسانی  طور خالصه  به  دارد. 
واقعی هستند و خودرو ندارند می توانند از بورس 
کاال خودرو بخرند. بنابراین قیمت به طور خود به 
خود پایین می آید تا به قیمت کف کارخانه برسد. 
مثال آن خودروی ۳00 میلیونی به ۱۷0 یا ۱۸0 
بورس کاال  با عرضه در  تومان می رسد.  میلیون 
کننده  مصرف  هم  و  خودروساز  هم  می خواهند 
متضرر نشود. از یک طرف قیمت بازاری از ۳00 
میلیون به ۱۷0 یا ۱۸0 میلیون می رسد و از طرف 

دیگر قیمت کارخانه به این رقم می رسد.
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه 
علم و صنعت اضافه کرد: از طرف دیگر خریدار تا 
سه سال نمی تواند خودرو را بفروشد و اگر بفروشد 
باید ۸0 درصد مابه التفاوت را مالیات بدهد یعنی 
حتی اگر بازار گرم شد و کسانی خواستند داللی 
باید ۸0 درصد مالیات بدهند که در عمل  کنند، 

برای آنها صرفه اقتصادی ندارد.
است  این  من  پیش بینی  کرد:  خاطرنشان  وی 
که اگر قانون گذار و دولت به طور عام که شامل 
ماه  و غیره می شود، یک  قوه قضاییه  و  مجلس 
پایین  و  می شود  واقعی  قیمت ها  کنند  تحمل 
می آید. اگر همزمان روی تولید تمرکز و مشکالت 
مثل  کارخانه  از  خارج  مسائل  شود،  رفع  تولید 
ماه  الی ۴  کنند ظرف ۳  را حل  غیره  و  گمرک 
تولید هم افزایش معناداری پیدا می کند و بازار به 

تعادل می رسد.
شدن  اضافه  مورد  در  خودرو  کارشناس  این 

روش  گفت:  کاال  بورس  در  اداری  بوروکراسی 
حاشیه  قیمت  و  آزاد  بازار  کاال؛  بورس  جایگزین 
بورس  چون  است  درستی  روش  که  است  بازار 
باعث می شود یک مرحله بروکراسی اضافه شود، 
اما یک فرق ظریف در این بین وجود دارد. کل 
 ۲۸ که  چرا  است  خودروساز  دو  سر  بر  ما  بحث 
آنها  قیمت  یا  هستند  تعطیل  یا  دیگر  خودروساز 
آزاد است. این دو خودروساز اگر بخواهند بر اساس 
حاشیه بازار قیمت دهند این شائبه وجود خواهد 
داشت که خودروسازها قیمت ها را باال می گویند 
چراکه عرضه کننده قیمت را تعیین می کند اما در 

بورس کاال، وضعیت برعکس است. 
وی افزود: با اینکه من در وضعیت کلی با عرضه 
در بورس مخالف هستم اما در شرایط فعلی راه حل 
معقولی است که عرضه و تقاضا از سمت تقاضا 
روشی  در  اما  عرضه.  از طرف  نه  و  شود  تنظیم 
که ما حاشیه بازار را اصل قرار دهیم عرضه کننده 
همه چیز را تعیین می کند اما در روش دوم این 
می کند  قیمت گذاری  کاال  برای  که  است  تقاضا 
صورت  در  کنیم  شروع  که  کدام  هر  از  البته 
اختالف  داشت.  نخواهد  فرقی  هیج  بازار  تعادل 
معناداری بین قیمت خودروساز و قیمت بازار و از 
طرفی بین عرضه و تقاضا وجود دارد و برای کم 
کردن این اختالف سیاست گذاران پیشنهاد بورس 
کاال را دادند. کاکایی تصریح کرد: با رسیدن بازار 
و  بروکراسی  یک  کاال  بورس  تعادل،  به  خودرو 
هزینه اضافه خواهد بود به همین علت من فکر 
می کنم بعد از رسیدن به تعادل باید بورس کاال 
را  قیمت  خودروسازان  خود  تا  شود  گذاشته  کنار 

تعیین کنند و ضوابطی مانند خرید توسط مصرف 
به  رسیدن  با  البته  باشد.  داشته  وجود  کنندگان 

تعادل بازار جذابیتی برای داللی نخواهد داشت.
وی افزود: اگر تصمیم گیری با من بود به صورت 
اما به  آزاد پیش می بردم  بازار  مستقیم به سمت 
نظر می رسد سیاست گذاران با این روش مخالف 
یک  کردن  اضافه  با  می دهند  ترجیح  و  هستند 
مرحله بروکراسی، بازار را به صورت کنترل شده 

پیش ببرند.
این کارشناس خودرو اضافه کرد: کلیات این طرح 
می افتد.  عقب  مدام  متاسفانه  اما  شده  تصویب 
االن  است،  ما  کشور  بزرگ  مشکل  بروکراسی 
می دانند  کشور  مسئوالن  که  ساله  یک  از  بیش 
آزاد پیش برود  بازار  باید قیمت خودرو به سمت 
اما شیوه مناسب آن را پیدا نکردند و از طرف دیگر 
از اجرای آن  ترس دارد که تصمیم گیری را عقب 
می اندازد. البته کلیات طرح بورس کاال در مجلس 
تصویب شده اما تا جزئیات آن تصویب شود، به 
شورای نگهبان برود و در دولت ابالغ شود، من 
فکر می کنم حدود سه ماه طول بکشد که به عید 
حتی  ترسید.  خواهند  مسئولین  دوباره  و  می رسد 
نمی کنند  اجرا  را  آن  باشد  شده  ابالغ  قانون  اگر 

در حالیکه باید تکلیف قیمت گذاری تعیین شود.
وی با تاکید بر اهمیت زمان گفت: اینکه بعد از چند 
ماه خودرو در بورس کاال عرضه شود نوشداروی 
بعد از مرگ سهراب است و با این مشکالت بازار 
خودرو، اگر این طرح اجرا شود فایده ای نخواهد 
داشت. اگر سه ماه دیگر تولید خودروساز به دلیل 
کاال  بورس  دیگر  شود،  نصف  نقدینگی  نداشتن 
مورد  در  که  داشت. حرف هایی  نخواهد  فایده ای 
فواید این طرح زدیم در مورد امروز است، اما اگر 
قرار باشد اجرای آن ۳ یا ۴ ماه طول بکشد و تا 
انتظارات  زمان هم  آن  در  برود،  پیش  عید  شب 
تورمی وجود دارد و حتی بورس کاال می تواند به 

انتظارات تورمی و هیجان بازار دامن بزند.
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه 
علم و صنعت در پایان افزود: امروز تقریباً قیمت 
ارز به یک ثبات رسیده و هنوز خودروسازها زنده 
زیان  و  برود  جلو  روش  همین  اگر  اما  هستند 
خودروسازها باز هم افزایش یابد اتفاقات نامناسبی 
در راه بوده و به شدت نیازمند تصمیم گیری جدی 

مسئولین است.

برای  دولت  روی  پیش  راه های  به  اشاره  با  اقتصاددان،  یک 
دولت  اگر  گفت:  کرونا،  از  آسیب دیده  کسب وکارهای  از  حمایت 
یا مجلس بتواند عالوه بر آنچه در بودجه مشخص کرده، مالیات 
از  می تواند  ببندد،  ثروتمند  تولیدی های  طریق  از  موقت  و  جدید 

کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا حمایت کند.
مرتضی افقه، در خصوص نحوه حمایت دولت از کسب و کارهای 
آسیب دیده با توجه به اعمال محدودیت های جدید، اظهار کرد: با 
این برهه  توجه به امکانات موجود در کشور بعید می دانم که در 
زمانی دولت بتواند از کسب و کارهای آسیب دیده حمایت کند. بر 
از روش هایی  بیان می کنند دولت می تواند  خالف نظر برخی که 
از طریق تعرفه گمرکی  یارانه به ۱۲0 هزار تومان  افزایش  مانند 
حمایت کند، این منابع اقتصادی یا قابل وصول نیستند یا تبعاتی 
یا  دولت  اگر  که  می رسد  نظر  به  اما  داشت  خواهند  دولت  برای 
مجلس بتواند عالوه بر آنچه که در بودجه مشخص کرده، مالیات 
از  می تواند  ببندد،  ثروتمند  تولیدی های  طریق  از  موقت  و  جدید 

کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا حمایت کند.
از کسب و  قابل توجهی  به عده  اکنون،  اگرچه کرونا  افزود:  وی 
کارهای کوچک آسیب وارد کرده است اما این بیماری باعث رونق 
تولیدکنندگان  مانند  اقتصادی  واحدهای  از  توجهی  قابل  بخش 
زمان های  به  نسبت  غذایی  مواد  و  پزشکی  بهداشتی،  کاالهای 
از  گرفتن  مالیات  بنابراین  است  گذشته شده  سال های  در  مشابه 
این تولیدی ها، به صورت موقت ممکن است برای این تولیدی ها 
مشکلی ایجاد نکند و از طرفی نیز دولت می تواند از این طریق از 

دیگر کسب وکارها حمایت کند.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه 
داد: باال و پایین شدن ارز، باعث ثروتمند شدن عده ای شده است 
که شناسایی این افراد و گرفتن مالیات از آن ها نیز می تواند موثر 
باشد. تصور این است که دولت تنها از راه های ذکرشده می تواند از 

کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا حمایت کند.
برای  دولت  روی  پیش  راه های  از  دیگر  یکی  به  اشاره  با  افقه 
البته به نظر می رسد اگر  حمایت از کسب و کارها، تصریح کرد: 
بودجه صندوق توسعه ملی به پایان نرسیده باشد و یا برای مواقع 
اضطرار ذخیره نشده باشد، می تواند منبع خوبی برای حمایت دولت 

از کسب و کارهای آسیب دیده باشد.
نفت  بیان کرد: حدود سه سال است که فروش  اقتصاددان  این 
کشورمان به کمتر از یک میلیون بشکه رسیده است و از طرف 
آمدن  کار  روی  با  احتماال  اما  هستیم  روبه رو  تحریم  با  دیگر 
به  نیز  ما  کشور  نفت  آمریکا،  منتخب  جمهور  رئیس  بایدن،  جو 
غیر  در  شود؛  مرتفع  موجود  اقتصادی  مشکالت  و  برسد  فروش 
این صورت به نظر می رسد دولت منبع جدید برای پرداخت های 

جدید نداشته باشد.
کارهای  و  کسب  از  حمایت  برای  هم  دولت  اگر  داد:  ادامه  وی 
آسیب دیده ناشی از کرونا برنامه داشته باشد، متاسفانه منبع مالی 
وجود ندارد که بتواند از آن استفاده کند اما به نظر می رسد وام های 

حمایتی که مدتی پیش پرداخت شده بود، دوباره تکرار شود.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره 
به تاثیر قرنطینه بر بنگاه های اقتصادی کوچک، گفت: قرنطینه در 
کل جهان نه تنها به کسب و کارهای کوچک ضربه وارد می کند، 

صنعتی  و  کشاورزی  تولیدی های  البته  می کند.  له  را  آن ها  بلکه 
منابع خوبی دارند و خیلی تحت تاثیر این شرایط قرار نمی گیرند، 
زیرا با رعایت پروتکل های بهداشتی می توانند فعالیت خود را ادامه 
دهند اما آن کسانی که دستفروش هستند و یا بنگاه های اقتصادی 
کوچک و متوسط دارند و از طرفی درآمد آن ها متناسب با هزینه 

روزانه است، در این شرایط له می شوند.
تصریح  قرنطینه،  اعمال  ضرورت  خصوص  در  اقتصاددان  این 
و  مبتالیان  تعداد  افزایش  باعث  قرنطینه  نکردن  اعمال  کرد: 
دولت  مقاومت  و  می شود  درمان  و  پزشکی  کادر  شدن  فرسوده 
کارهای  و  کسب  از  حمایت  دلیل  به  نیز  نکردن  قرنطینه  برای 
کوچک است. بر اساس آمار، اگر کار ۴0 تا ۴۵ درصد در بخش 
مردم  از  زیادی  تعداد  شود،  تعطیل  قرنطینه  دلیل  به  غیررسمی 

دچار مشکالت مالی می شوند.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت :

هیچجايدنیاخودرودربورسعرضهنمیشود

عضو هیات علمی دانشگاه چمران اهواز :

كسبوكارهابااعمالقرنطينهنابودميشوند

اداره امور قراردادها دانشگاه شهيد چمران اهواز

دانشگاه شهید چمران اهواز، در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات سرمایشي و گرمایشي و برقي دانشكده علوم آب خود از طریق برگزاری مناقصه عمومی و یک مرحله ای، در سامانه تدارکات 
الكترونیكی دولت) ستاد( و واگذاري به فروشگاه هاي موجود در استان خوزستان که داراي مجوز فعالیت حداقل مرتبط با بخشي از موضوع این مناقصه از صنف مربوطه مي باشند یا به شرکتهاي 

داراي اقامتگاه قانوني در استان خوزستان که در اساسنامه آنها حداقل بخشي از فعالیت مرتبط با این مناقصه پیش بیني شده است ، اقدام نماید.
 موضوع این مناقصه، عبارتست ازخرید تجهیزات سرمایشي و گرمایشي و برقي دانشكده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1399.
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اقدام نمایند. ضمنا تهیه و تحویل فیزیكی پاکت الف در آخرین مهلت تحویل پیشنهادها به آدرس خوزستان، اهواز اتوبان گلستان، میدان دانشگاه، دانشگاه شهید چمران اهواز، ساختمان مرکزی، طبقه 
اول، اتاق 51، اداره امور قراردادها، تلفن : 33331065 - 061 ، الزامی می باشد. آخرین مهلت تحویل پیشنهادها، تا ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 18/ 9 /1399 ، به نشانی فوق الذکر میباشد.

 مبلغ برآوردی این مناقصه، به میزان 000 / 000 / 000 / 21 ریال می باشد.
 مناقصه گران محترم، موظفند مبلغ 500،000 ریال، بابت هزینه تكثیر اسناد مناقصه، از طریق سامانه ستاد واریز نمایند و اصل رسید واریزی مربوط به صاحب حساب را جهت دریافت اسناد، در 

سامانه ستاد بارگزاری نمایند.
جلسه بازگشایی پاکات الف و ب و ج  کلیه مناقصه گران در روز سه شنبه مورخ 18 / 9 / 1399 رأس ساعت 10:30 صبح با حضور اعضاء کمیسیون معامالت و مناقصات دانشگاه، از طریق سامانه 
ستاد تشكیل خواهد شد. الزم به ذکر است دانشگاه با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه، در رد یا قبول کلیه پیشنهادهای مالی واصله مختار خواهد بود. این مناقصه با پیشنهاد حداقل 3 مناقصه 
گر رسمیت می یابد. به این پروژه پیش پرداخت تعلق نمي گیرد.   پرداخت کلیه هزینه های انتشار دو نوبت آگهی در روزنامه کثیراالنتشار استانی، به عهده برنده مناقصه می باشد. الزم به ذکر است 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مالی مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها به استثناء پاکت الف که به صورت حضوری تحویل می گردد، از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الكترونیكی دولت )ستاد( انجام می پذیرد مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، می بایست نسبت به انجام مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الكترونیكی جهت 
شرکت در مناقصه اقدام نمایند. پرداخت هزینه و کارمزد سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد. ضمنا پرداخت مبلغ قرارداد بر اساس ابالغ اوراق اسناد خزانه اسالمي با سر رسید سال 1401 
و 1402 خواهد بود . مبلغ قرارداد به صورت مقطوع مي باشد و هیچ گونه تعدیل یا مابه التفاوت به مبلغ قرارداد تعلق نمي گیرد. برنده موظف است نسبت به صدور کارت گارانتي 12 ماهه براي 

هرکدام از تجهیزات و تحویل آن ها به دستگاه نظارت اقدام نماید. به این قرارداد طبق بخشنامه حفظ قدرت خرید، پرداخت تعلق مي گیرد.
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