
سهامداران »وبهمن« سود سهام 
خود را در شعب بانک صادرات ایران 

دریافت کنند
بان��ک صادرات ای��ران طی اطالعی��ه ای اعالم کرد 
تمامی سهامداران حقیقی شرکت »سرمایه گذاری 
بهمن« با نماد »وبهمن« می توانند از روز یکش��نبه 
اول تیرم��اه ٩٩ به مدت یک س��ال ب��رای دریافت 
س��ود س��هام این شرکت در س��ال مالی منتهی به 
٣٠ آذر ٩٨ به تمامی شعب بانک صادرات ایران در 
سراسر کشور مراجعه کنند.به گزارش روابط عمومی 
بانک صادرات ایران، در این اطالعیه از س��هامداران 
حقیقی ش��رکت »س��رمایه گذاری بهمن« خواسته 
شده ضمن مراجعه حضوری به شعب بانک صادرات 
ایران در سراسر کش��ور، با ارائه اصل کارت ملی یا 
شناس��نامه و کد سهامداری )کد بورسی( نسبت به 
دریافت نقدی یا واریز آن به حس��اب های سپهری 
خود اقدام کنند.عالوه بر این، پرداخت س��ود سهام 
افراد کمتر از ١٨ سال، پس از احراز هویت کامل و 
دریافت کپی شناسنامه، صرفاً به ولی )پدر( بالمانع 

خواهد بود.

دیدار مدیر منطقه ای بانک ایران 
زمین با مدیر کل حفاظت محیط 

زیست استان اصفهان
مدیریت ش��عب اس��تان های اصفهان،قم،مرکزی و 
چهارمح��ال و بختیاری بانک ای��ران زمین با مدیر 
کل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان اصفهان دیدار 
و در خص��وص توانمندی ها، قابلیت ها و توس��عه 

همکاری فی مابین گفتگو کرد.
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، محمد 
رضا س��بزواری مدیر منطق��ه ای بانک ایران زمین 
ضم��ن تبریک هفته محیط زیس��ت به فعالین این 
عرصه به تش��ریح فعالیت های بانک ایران زمین از 
قبیل پویش های بلوط ایران زمین، سه شنبه های 
بدون خودرو و نه به پالس��تیک و همچنین کمپین 
ه��ای زمین برای زندگی را داریم، آلرژی به مصرف 
انرژی ، جنگل تشنه ، میرآب و به خصوص حمایت 
از روز جنگلبان برای ٣ س��ال متوالی نکاتی را بیان 
و گزارشی در خصوص فعالیت های زیست محیطی 
در حوزه مس��ئولیت ه��ای اجتماعی بان��ک ایران 
زمین ارائه کرد.س��بزواری با اشاره به مهم دانستن 
فرهنگ س��ازی حف��ظ محیط زیس��ت، موفقیت و 
رف��اه مردم را در گرو محیط س��الم و پویا دانس��ت 
و ایجاد بس��تر مناسب برای فرهنگ سازی به ویژه 
برای گروه های رده س��نی کودکان بس��یار مهم و 
ض��روری عنوان کرد.در ادامه ایرج حش��متی مدیر 
کل محیط زیس��ت اس��تان اصفهان با تشریح اهم 
مس��ایل زیستی محیطی، آلودگی هوا را مهم ترین 
دغدغه استان ارزیابی و یادآور شد هدف ما فرهنگ 
س��ازی در بین مردم وارائه درس��ت نحوه تعامل با 

محیط زیست است. 

تسهیالت بانک توسعه تعاون به 
شرکت های دانش بنیان با نرخ 8 درصد 
مع��اون ش��عب و بازاریابی بانک توس��عه تعاون به 
تبیین جزئیات تس��هیالت پرداخت��ی این بانک به 
ش��رکت های دانش بنیان با نرخ ٨ درصد پرداخت.

سعید معادی معاون شعب و بازاریابی بانک توسعه 
تع��اون بابی��ان مطلب فوق اظهار داش��ت: صندوق 
نوآوری و ش��کوفایی از مهم تری��ن ابزارهای دولت 
برای هدایت اقتصاد به س��مت دانش محوری است 
ک��ه باه��دف و کارکرده��ای خاص تشکیل ش��ده 
و هم��کاری نهاده��ای توس��عه ای دولت��ی ب��ا این 
صندوق، دس��تاوردها و نتایج درخش��انی به همراه 
خواهد داشت.معادی با اش��اره به انعقاد تفاهم نامه 
بانک توس��عه تعاون با صندوق نوآوری و شکوفایی 
در س��ال گذش��ته گفت: این تفاهم نام��ه با حضور 
معاونت تعاون وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی 
منعقدشده است و هدف آن حمایت از شرکت های 
دانش بنیان است که با دریافت معرفی نامه از سوی 
صندوق فوق می توانند از تس��هیالت حمایتی بانک 

بهره مند شوند.
وی با اشاره به رویکرد توسعه ای بانک توسعه تعاون 
در طرح های ملی به ویژه طرح حمایت از شرکت های 
دانش بنیان گفت: مطابق این تفاهم نامه، تسهیالت 
با نرخ ترجیحی مناسبی پیش بینی گردیده بود، که 
در ای��ن مرحله اعضای هی��ات مدیره بانک مصوب 
نمودند س��ود تسهیالت حتی با شرایطی مناسب تر 
و ن��رخ ٨ درصدی و با دوره بازگش��ت ٣6 ماهه به 
معرفی ش��دگان اعطا گردد.معاون شعب و بازاریابی 
بانک توس��عه تعاون بابیان نوپا بودن ش��رکت های 
دانش بنی��ان گفت: این ش��رکت ها با رویکرد فنی و 
تخصصی تشکیل شده اند و کادر مدیریتی شرکت ها 
این پتانس��یل را دارند که سطح استاندارد حرفه ای 
حسابداری و مالی شرکت ها را ارتقا دهند و موجب 

ایجاد ارزش افزوده مناسب در اقتصاد گردند.
وی به صدور ضمانت نامه بانک توس��عه تعاون برای 
شرکت های دانش بنیان جهت شرکت در مناقصات، 
مزایدات و همچنین پیش پرداخت و انجام تعهدات 
در مناس��بات اقتصادی اش��اره نمود و افزود: بانک 
توس��عه تع��اون در راس��تای پیش��برد مناس��بات 
اقتصادی این ش��رکت ها با طرف های اقتصادی شان 
اع��م از ش��رکت های دولتی و خصوص��ی؛ فرصت 
ص��دور ضمانت نام��ه را مهیا نموده اس��ت و با این 
مکانی��زم، بانک ریس��ک حضور این ش��رکت ها در 
فرآیندهای اقتصادی را تقبل نموده و ش��رایطی را 
ایجاد می نماید تا ش��رکت ها امکان ایفای نقش های 
مناس��ب تر در صحنه های اقتصادی را بهتر داش��ته 

باشند.

اخبار گزارش

بع��د از گران��ی های ناش��ی از حضور گس��ترده دالالن در 
بازارهای ارز ،خودرو و ملک و  گوشت و پروتئین  و مطرح 
ش��دن اخبار مربوط به آن ،این روزها بس��یاری از فعاالن و 
دس��ت ان��درکاران  از معضلی به نام انحصار لب به ش��کوه 
گشوده اند  که به نظر می رسد  تبعات منفی آن در بخش 

های مختلف اقتصاد نمود داشته است. 
 این روزها بعد از مطرح ش��دن بحث گرانی لبنیات که در 
سکوت مطلق خبری شکل گرفت فعاالن این بازار از مساله 
ای پرده بر داش��ته اند که نمود در  انحصاری دارد که  بی 

شک زنگ هشداری برای اقتصاد کشور است. 

 پشت پرده یک گرانی 
روز گذشته مدیرعامل اتحادیه تعاونی های تولید کنندگان 
فرآورده های لبنی با اعالم این مس��اله که تعداد محدودی 
انحصارگر در صنعت لبنیات همه امور را به دست گرفته اند  
از ای��ن مس��اله پرده برداش��ت که تع��دادی انحصارگر که 
تعدادش��ان به تعداد انگش��ت دست نمی رس��د، سرنوشت 

صنعت لبنیات را به دست خود گرفته اند.
 ب��ه گفته وی  ای��ن افراد با نفوذ خ��ود در همه کارها اول 
هس��تند به این ترتیب که  مثال ارز 42٠٠ تومانی ابتدا به 
آنها داده می شود. در صادرات و واردات کار آنها در اولویت 
اس��ت و حتی برخی مصوبات به قلم آنها نوشته می شود و 
تصویب می شود. متاسفانه مس��ئوالن هم همه بازدید های 
خ��ود را از کارخان��ه آنها می گذارد و حت��ی یک بار هم به 
کارخانه های اس��تانی سر نزدند که ببینند چه ظرفیت های 

زیادی وجود دارد.
این فعال اقتصادی همچنین ب��ه موضوع انحصار این افراد 
در محصول شیرخش��ک اشاره کرده و می گوید:»علی رغم 
کس��ب مجوزبرای صادرات ١٠ هزار تن ش��یر خشک این 
تعداد معدود کارش��کنی کرده و با نف��وذ در این وزارتخانه 

اجازه ص��دور مجوز نهایی را نمی دهند  و کارش��کنی آنها 
دلی��ل خاصی دارد.« به گفته وی این افراد رد نظر دارند تا 
ارز 42٠٠ تومان��ی برای واردات کره بگیرند و از این طریق 

هم سود ببرند.  
این فعال اقتص��ادی از تبعات این انحصار به ویژه در تولید 
و خودکفایی در محصول کره انتقاد کرده و معتقد است :» 
فاصله ما با خودکفایی کره برخالف آنچه که گفته می شود 
تنها ١٠ هزار تن است و این خودکفایی کامال شدنی است، 
اما در سال های گذشته و اکنون این وارد کنندگان به دلیل 
اینکه واردات و ارز 42٠٠ تومانی برای آنها س��ود آور است 
مرت��ب بر طبل واردات زدند. « این فعال بازار با گله مندی 
از انحص��ار می گوی��د: »امروز از انحصار گل��ه داریم، یعنی 
فس��اد تولید را بر زمین زده اس��ت. با وج��ود ظرفیت های 
صادراتی به جای اینکه صادر کنیم تا تولید تقویت شود به 

سر صادرات می زنند.
به گفته این تولید کننده با بیان اینکه ساالنه وارد کنندگان  

ک��ره 2٠ تا ٣٠ میلیون یورو برای واردات کره می گیرندمی 
گوی��د: » در حالی که ظرفیت ه��ای تولید این محصول در 

کشور وجود دارد و با خودکفایی فاصله اندکی داریم.«

فروپاشی از جنس انحصار 
انحصار بزرگ ترین عامل ناکارایی هر اقتصادی  است .  این 
جمله ای اس��ت که اکثریت قریب ب��ه اتفاق اقتصاددانان و 

تحلیلگران  علم اقتصاد به آن باور و اعتقاد دارند . 
به گفت��ه این متخصصان  وجود »انحصار«چه در ش��رایط 
تحریم باش��یم و چه در شرایط تحریم غیر تحریم می تواند  

منجر به افزایش ناکارایی اقتصادی  شود. 
 این گروه از کارشناس��ان بروز چنین مساله ای را ناشی از 
پررنگ بودن نقش دولت دراقتصاد بر شمرده و می گویند:» 
متاسفانه در کش��ور ما مفهوم انحصار به دلیل اینکه دولت 
نقش زیادی در اقتصاد کش��ور ما دارد و تصمیم گیری های 
مکرر انجام می دهد و هیچ مرزی برای تصمیمات اقتصادی 

خ��ودش قائل نیس��ت باعث می ش��ود این اتف��اق به نوعی 
نهادینه شود.«

 کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی براین باورند که انحصار 
می توان��د قدرت ب��ازاری ایجاد کند که در نهایت  به س��ود 
نامتعارف منتهی خواهد ش��د  و می گویند: »آنچه مس��لم 
اس��ت با افزایش س��ود نامتعارف، تولیدکم شده و قیمت ها 
بیش از حد افزایش می یابند که حتی ممکن است التهابات 

اقتصادی را تشدید کند. »
 این گروه از منتقدان با بیان اینکه در برخورد با تمام انواع 
انحصارات  در کش��ور مش��کالت عدیده ای  را پدید خواهد 
آورد می افزایند: » آنچه مسلم است در حال حاضر ضوابط 
معینی نیز برای جلوگیری از ش��کل گیری انحصارات مضر 
در اقتصاد وجود ن��دارد و حتی به عکس مجوزهای قانونی 
به افراد، گروه ها و نهادهایی اعطا شده است که اکثرا منشا 

رانت و انحصار هستند.«
 این منتقدان معتقدند ه��ر نوع از قالب های انحصاری چه 
انحصار عمومی چه دولتی یا خصوصی   با توجه به شرایط 
اقتصادی کش��ور  مضر اس��ت چراکه  شکل گیری تمام این 
انحصاره��ا متکی به مجوزهای قانونی اس��ت که از س��وی 

حاکمیت اعطا شده و اعمال قانون می شود.
 ای��ن گروه از کارشناس��ان با اش��اره به اینک��ه اگر انحصار 
خصوصی وجود دارد، این انحصار در تعامل با دولت و تحت 
حمایت حاکمیت است ومی تواند به فعالیت های انحصاری 
ادام��ه دهد« م��ی گویند:»اگرچه انحص��ارات خصولتی یا 
ش��به دولتی ها از جهات��ی تفاوت های با یکدیگ��ر متفاوت 
هستند  اما نکته مهم و اساسی آن است که  این شرکت ها 
در اعمال فعالیت های انحصاری آزادی عمل دارندو همواره 
با  آیین نامه های مختلف  قدرت انحصاری خود را افزایش 
می دهند که در حکم سمی در اقتصاد و بازارهای اقتصادی 

کشور عمل می کند«
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معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی 
خبرداد؛

اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش 
افزوده از ۱۴۰۰

مع��اون درآمدهای مالیاتی س��ازمان امور مالیاتی ضمن 
تش��ریح اصالحات اعمال شده در قانون جدید مالیات بر 
ارزش اف��زوده، اعالم کرد که اگر قانون جدید به موقع از 
س��وی مجلس و ش��ورای نگهبان به دولت ابالغ شود، از 

ابتدای سال ١4٠٠ اجرا خواهد شد.
محمد مسیحی اظهار کرد: الیحه اصالح مالیات بر ارزش 
افزوده سرانجام در اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب 
نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی رسید و سپس برای 

تایید نهایی به ش��ورای نگهبان ارسال شد که در صورت 
تایید از طریق مجلس به دولت ابالغ خواهد شد.

وی درباره تغییرات اعمال شده در قانون جدید مالیات بر 
ارزش افزوده، توضیح داد: قانون مالیات بر ارزش افزوده 
بالغ بر ١٠ س��ال در کشور به صورت آزمایشی اجرا شده 
که ای��ن قانون یکی از قوانین بس��یار مهم در نظام های 
مالیاتی اس��ت. از جمله مهم ترین محورهای اساسی که 
در این قانون تغییر کرده، بازنگری در معافیت هاست که 
در اصالحیه جدید سعی شده تا معافیت ها در این زمینه 

هدف مند موثر وضع شوند.
مس��یحی درباره زم��ان اجرای قانون جدی��د مالیات بر 
ارزش اف��زوده اظهار کرد که دو دوره پس از ابالغ یعنی 
ه��ر دوره ای ک��ه این قانون ابالغ ش��ود، دو دوره پس از 
اب��الغ این قانون الزم االجراس��ت و دلیل ای��ن دو دوره 
بودن این اس��ت که فرصت های الزم ب��رای بازنگری در 
آیین نامه ها و دستورالعمل ها متناسب با تغییرات فراهم 
شود. پیش بینی می شود که اگر این قانون به موقع ابالغ 

شود، از ابتدای سال ١4٠٠ اجرا شود.
معاون س��ازمان امور مالیاتی در پایان س��خنانش تاکید 
ک��رد: ب��ا توجه به اینکه ب��ا اعمال اصالح��ات در قانون 
جدید مالیات بر ارزش افزوده نرخ این نوع مالیات تغییر 
نکرده اس��ت، با اج��رای آن تغیی��ری در قیمت ها برای 

مصرف کننده  رخ نمی دهد.  ایسنا 

رئیس کل بانک مرکزی پیشنهاد داد؛
   واگذاری سهام  بانک ها از طریق 

 بازار سرمایه
رئیس کل بانک مرکزی با تقدیر از عملکرد شبکه بانکی در 
پرداخت تسهیالت معیشتی ناشی از شیوع ویروس کرونا، 

بر تداوم نقش بانک ها در رونق بازار سرمایه تاکید کرد.
جلسه رئیس کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانک ها در 
بانک مرکزی برگزار ش��د. در این جلسه همتی با تقدیر 
از عملکرد بانک ه��ا در پرداخت 2١ هزار میلیارد تومان 
تسهیالت معیش��تی به 2١ میلیون نفر از هم وطنان، بر 
تداوم اعطای تسهیالت به واحدهای تولیدی آسیب دیده 

از کرونا تأکید کرد.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت خروج بانک ها 
از بنگاه داری از طریق واگذاری اموال و دارائی هایش��ان  
گف��ت: بانکها با تداوم واگذاری س��هام خود در ش��رایط 
فعل��ی بازار س��رمایه می توانند ضمن کم��ک به تعمیق 
این بازار در راس��تای اصالح و کاهش ناترازی خود اقدام 

کنند.
وی در ادامه بانکها را به فراهم کردن امکان بهره مندی 
از شرایط مناسب این بازار برای افزایش سرمایه از محل 
صرف س��هام به عنوان یک روش متداول و مرس��وم در 

نظام مالی دنیا توصیه کرد.
در ادام��ه همتی با ارائه گزارش��ی از س��فر اخیر خود به 
ع��راق، حجم معتناب��ه صادرات به ع��راق و منابع ارزی 
حاصل از آن را فرصت خوبی برای کشور دانست و اعالم 
کرد: با مذاکرات و توافقات انجام شده با همتایان عراقی، 
بخش عمده  کاالهای اساس��ی و دارو از این محل تأمین 
خواهد ش��د. ایش��ان همچنین به اقدامات مشابهی که 
در آینده برای بهره گیری از فرصت های دیگر کش��ورها 

برنامه ریزی شده است، اشاره کرد.
رئیس شورای پول و اعتبار همچنین با توجه به تکمیل 
و ابالغ شیوه نامه مربوط به گواهی اعتبار مولد در شورای 
عالی بورس از مدیران نظام بانکی خواست برای اجرایی 
شدن و گسترش بهره گیری از این ابزار در سال "جهش 

تولید" سرعت عمل به خرج دهند. بانک مرکزی 

خ��ب��رخ��ب��ر

همزمان با شروع فصل تابستان مطرح شد

آغاز »بحراِن آِب تهران« 
افزایش افسارگسیخته و بدون رصد و بدون برنامه جمعیت تهران، کالن شهری 
را که قلب تپنده سیاس��ی، اداری و اقتصادی ایران است در آینده ای نزدیک با 

مشکل تأمین آب مواجه می کند.
 ، ته��ران پانزدهمین ش��هر پرجمعیت جه��ان و پرجمعیت ترین ش��هر ایران 
با مس��احت 7٣٠ کیلومترمربّع اس��ت که به همراه توابع خود )اس��تان تهران( 

جمعیتی بالغ بر ١4 میلیون نفر دارد.
این ش��هر به لحاظ بزرگی بیست و هشتمین شهر دنیا است که تراکم جمعیت 
آن بین ده هزار و هفتصد تا بیش از یازده هزار نفر در هر کیلومترمربع اس��ت، 
این درحالی اس��ت که متوس��ط تراکم جمعیت در کشور، حدود 5٠ نفر در هر 
کیلومت��ر بوده، به عبارت��ی تراکم جمعیت در تهران بیش از 2٠برابر متوس��ط 

کشور است.
ته��ران به عنوان مرکز ثقل مراجعات و مواصالت کش��ور، با س��هم 25درصدی 
در تولی��د ناخالص ملی و جایگاه بی بدیلش به عنوان پایتخت سیاس��ی، اداری 
و اقتص��ادی ایران، نقش��ی حیاتی به عنوان قلب تپنده کش��ور دارد که هر نوع 
آس��یب و اختالل در فعالیت روزانه این کالن شهر، می تواند در ابعاد مختلف در 
کشور نمود کند. در استان تهران ساالنه حدود 4 میلیارد مترمکعب آب مصرف 
می ش��ود که سهم کش��اورزی، 56 درصد، سهم شرب ٣5 درصد و مابقی سهم 
صنعت، خدمات و فضای س��بز است. از این میزان یک میلیارد و 4٠٠ میلیون 
مترمکعب س��هم آب تصفیه ش��ده برای مصرف شرب اس��تان است که حدود 
یک میلیارد و ١٠٠ میلیون مترمکعب س��هم شهر تهران بوده و مابقی در دیگر 

شهرها و روستاهای استان مصرف می شود.
جمعیت س��اکن ش��هر تهران بیش از ٩ میلیون نفر برآورد می شود، اما بخشی 
از جمعیت 5 میلیون نفری دیگر شهرها و روستاهای استان تهران و همچنین 
جمعیت درخورتوجهی از اس��تان های اطراف، روزان��ه در پایتخت تردد دارند، 
به طوری که جمعیت سیار پایتخت روزانه به بیش از ١2 میلیون نفر می رسد.

به طور متوس��ط 7٠ درصد از آب ش��رب تهران از منابع س��طحی شامل 5 سد 
لتیان، طالقان، امیرکبیر، الر و ماملو تأمین می ش��ود و ٣٠ درصد نیاز آبی نیز 

از سفره های آب زیرزمینی برداشت می شود.
در برخی س��الها و عمدتاً در روزهای گرم تابس��تان که مصرف آب در پایتخت 
افزایش می یابد، چاه های بیش��تری به مدار بهره برداری می آیند تا کمک رسان 
منابع محدود آب سطحی باشند و در این مواقع، سهم تأمین آب شرب تهران از 
منابع سطحی و زیرزمینی به ترتیب به حدود 6٠ درصد و 4٠ درصد می رسد.

در زمان حاضر با توجه به جمعیت فعلی تهران، در روزهای گرم س��ال با برابر 
ش��دن ظرفیت تأمی��ن آب و میزان مصرف، توصیه ها ب��ه صرفه جویی افزایش 
می یابد و در ایام پیک، با هنرنمایی و کار ش��بانه روزی متخصصان آب تهران، 

تقاضای آب شرب پاسخ داده می شود. تسنیم 

مدیرعامل اتحادیه فرآورده های لبنی خبر داد

دپوی بیش از ٤٥ هزار تن شیرخشک 
در انبارها

مدیرعامل اتحادیه فرآورده های لبنی با اش��اره به دپوی شیرخش��ک در انبارها 
گف��ت: انحصارگ��ران ب��ا نفوذ و کارش��کنی خود اج��ازه صادرات ای��ن کاال را 

نمی دهند.
علی احس��ان ظفری در نشستی خبری از انحصار در صنعت لبنیات گالیه کرد 
و اظهار داشت: متأسفانه این انحصارگران که تعدادشان به تعداد انگشت دست 
نمی رس��د، سرنوش��ت صنعت لبنیات را به دس��ت گرفته اند؛ آنها با نفوذی که 
دارند در همه کارها اول هس��تند. به طور مثال ارز 42٠٠ تومانی ابتدا به آنها 
داده می شود، در صادرات و واردات کار در اولویت است و حتی برخی مصوبات 
به قلم آنها نوش��ته می ش��ود و تصویب می شود. متأس��فانه مسئوالن هم همه 
بازدیدهای خود را از کارخانه آنها می گذارند و حتی یک بار هم به کارخانه های 

استانی سر نزدند که ببینند چه ظرفیت هایی وجود دارد.
ظفری با اش��اره به در دس��ت گرفتن کنترل صادرات ش��یر خشک توسط این 
انحصارگ��ران گفت: علیرغم اینکه وزارت جهاد کش��اورزی نام��ه ای به وزارت 
صمت نوش��ته و برای صادرات ١٠ هزار تن ش��یر خشک موافقت و درخواست 
مجوز کرده، اما این تعداد معدود کارشکنی می کنند و با نفوذ در این وزارتخانه 

اجازه صدور مجوز نهایی را نمی دهند.
وی ادامه داد: کارش��کنی انحصارگران دلیل خاص��ی دارد، آنها می خواهند ارز 
42٠٠ تومانی برای واردات کره بگیرند و از این طریق هم سود ببرند؛ حتی پا 
را فراتر گذاش��ته و بازارهای منطقه را با عملیات دامپینگ در اختیار خود قرار 
دادن��د. این تعداد انحصارگر محصوالت خود را در ع��راق به قیمت پایین تر از 
بازار داخلی می فروشند تا اینکه بازار آنجا را در اختیار خودشان داشته باشند. 

صنایع لبنی زیر چرخ دنده های این تعداد معدود خرد می شود.
مدیرعامل اتحادی��ه تعاونی های تولید کنندگان فرآورده های لبنی ایران افزود: 
دولت در فروردین ماه برای صادرات ١٠ هزار تن ش��یر خش��ک موافقت کرده 
ب��ود. آن زمان هم آنه��ا جزو اولین ها بودن��د، حجم زیادی ص��ادر کردند و با 
صادرات مخالفتی نداش��تند، چرا که در این صادرات هم سود داشتند. پس از 
مخالفت ها از س��وی دیگر صنایع و افزایش تعداد افراد صادرکننده به 6٠ نفر، 

آنها چون سودی در این صادرات نمی دیدند، با این مسئله مخالفت کردند.
ظفری گفت: اخیراً مجوز صادرات 5 هزار تن لبنیات توس��ط آنها دریافت شد، 

در حالی که حتی صنایع خرد از آن بی خبر بودند.
وی با بیان اینکه مصرف س��االنه ش��یر خش��ک در کش��ور ١5 هزار تن است، 
درحالی که بیش از 45 هزار تن ش��یر خش��ک در انبارها و صنایع کشور وجود 
دارد، گفت: با وجود این مازاد در انبارها، انحصارگران با نفوذ و کارشکنی خود 

اجازه صادرات نمی دهند. مهر 

وزیر ارتباطات اعالم کرد

تولید ۱۸ ماهواره بومی تا پایان امسال
وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالعات با اش��اره به افزای��ش بودجه بخش فضایی، 

گفت: تا پایان امسال ١٨ ماهواره بومی در کشور تولید می شود.
محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به نامه ای از گزارش عملکرد وزارت ارتباطات 
که ش��ب گذش��ته به صورت الکترونیکی برای یکایک نمایندگان ارسال شده 
است افزود: در وزارت ارتباطات دو محور مهم وجود دارد. شبکه ملی اطالعات 

و برنامه صلح آمیز فضایی که تمام برنامه های ما ذیل این دو انجام می شود.
جهرمی افزود: تعداد ماهواره هایی س��اخته شده در کشور تا سال ٩2 سه مورد 
بوده که در سال ٩6 به هفت ماهواره ارتقا پیدا کرده است. تا پایان ٩٩ نیز ١٨ 
ماهواره داخلی خواهیم داشت. ضمن این که درسال ٩٨ با احتساب مشکالتی 

که وجود داشت، بودجه بخش فضایی را ١.5 درصد افزایش دادیم.
وزی��ر ارتباطات گفت: خدمات ابری که از مس��ائل مهم مربوط به ش��بکه ملی 
اطالعات اس��ت، امروز به لطف ش��رکت های ن��وآور و در ش��رایط تحریم های 
بین المللی به ش��کوفایی رس��یدیم. به گفته آمار جهانی، اکن��ون ایران دارای 
باالترین نرخ رش��د ارتباطات و فناوری اطالعات در منطقه اس��ت و رتبه دوم 

را در دنیا دارد. 
وی افزود: کرونا مجال خوبی برای توس��عه زیرس��اخت های ش��بکه ملی بود و 
در ده روز زیرس��اخت ها با 2.5 برابر ش��دن اس��تفاده از شبکه های ارتباطی رو 

به رو شدند.
جهرم��ی افزود: از س��ال ٨6 تا ٩2 حوزه ارتباط��ات برنامه های خوبی را جهت 
رش��د خود انجام داده اما از سال ٩2 توسعه این حوزه چشمگیرتر دنبال شده 
اس��ت. در سال ٩2 مجموع ظرفیت هسته شبکه ملی اطالعات 6٨٠ گیگابیت 
بوده که این عدد امروز به ١٨ هزار گیگابیت رس��یده اس��ت. همچنین در الیه 
دسترس��ی تمام شهرهای کشور ٨٩ درصد از روستاهای کل کشور امروز تحت 

پوشش شبکه ملی اطالعات هستند.
وی اش��اره کرد: در سال ٩2 درکل کشور تنها سیصد هزار کاربر به شبکه پهن 

باند دسترسی داشتند که این عدد اکنون به 7٠ میلیون نفر رسیده است.
آذری جهرمی در خصوص ش��بکه ملی اطالعات و کمکی که توانست در زمان 
ش��یوع کرونا انجام دهد گفت: از زمان ش��یوع کرونا تمام امور کش��ور به نوعی 
روی این بس��تر قرار گرفت. از آموزش مجازی گرفته تا بهداش��ت، س��المت و 

بنگاهداری همگی در این بستر ادامه حیات دادند.
وی خاطرنش��ان کرد: باوجود اینکه مخابرات توانس��ته قدم ه��ای خوبی درراه 
توس��عه ارتباطات ثابت کش��ور بردارد اما برای توسعه شبکه ارتباطات نیاز بود 
تا انحصار را بش��کنیم. خصوصی سازی با وجود دستاوردهای مهم، گاهی اوقات 
باعث مشکالتی شده است. در توسعه شبکه ارتباطی درون استانی یا باید مجوز 
ورود دولت داده شود یا راه برای ورود بخش خصوصی باز شود. درصدد هستیم 

با برنامه ریزی به این دو مهم دست پیدا کنیم. ایرنا 

 حصر خودکفایی  
سیاست روز تبعات انحصار در اقتصاد را بررسی می کند؛


