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ایران دو پیش نویس لغو تحریم و برنامه هسته ای را ارائه داد

نتیجه گیری از مذاکرات وین
شاید این هفته

با داعش جنگیدیم تا بازار سوریه را به رقبا واگذار کنیم

سهم ایران از بازار سوریه فقط 3 درصد!

وزارت صمت اعالم کرد
افزایش بیش از ۶0 درصدی قیمت شکر

 برنج ایرانی و گوشت گوساله

ممنوعیت تردد در اطراف زاینده رود برای جلوگیری از تجمعات اعتراضی

بحران آب با دستور حل نمی شود

مذاکرات وین، روند صعودی قیمت  طال و سکه را متوقف کرد

آمار منتشــر شــده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشــان می دهد که قیمت برنج، شکر و گوشت در مهر امسال بین ۱۷ تا ۷۵.۸ درصد افزایش یافته که 
بیشترین افزایش قیمت مربوط به این سه کاال بوده است. به گزارش ایسنا، در بین انواع برنج، گوشت و شکر، بیشترین افزایش قیمت در مهر ماه مربوط به شکر است که قیمت 

آن ۷۵.۸ درصد نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است...
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مذاکرات وین؛ دو دیدگاه، دو راهکار
صحنه سیاســی جامعه ایران در ارتباط با رخداد پیش رو و در حال وقوع، در مورد گفت وگوهای وین از دو دیدگاه متاثر 
اســت؛ یک دیدگاه و طیف زیرمجموعه مرتبط با آن با درجات مختلف می گوید تثبیت وضعیت معیشــت مردم و بهبود آن، 
همچنین دستیابی به رشد اقتصادی در کشور و حتی شکوفایی آن، هیچ ارتباط یا کمترین ارتباط با مذاکرات وین در هتل 

ادامه در صفحه 2کوبورگ ندارد و نتیجه این گفت وگوها هر چه که باشد ارتباطی به نامناسب بودن وضعیت کنونی اقتصاد و بازرگانی کشور ندارد.

سرمقاله

منصور انصاری

در پی استقبال مصرف کنندگان از محصوالتی 
با نام تجاری ارکید، تولید مایعات این برند در سبد 
محصوالت شرکت پاکسان قرار گرفت و با افزایش 
توان شرکت پاکسان، همزمان در هفته بسیج تولید 
مایع ظرفشــویی ارکید در این مجموعه با حضور 
مدیرعامل، مدیران ارشد و فرماندهان سپاه و بسیج 

کارگران و کارخانجات تهران بزرگ آغاز شد.
حسن بقائی، مدیرعامل شرکت پاکسان با اعالم 
این خبر گفت: با افزایش توان تولید شرکت پاکسان 
خط تولید مایعات ارکید و به منظور پاســخگویی 
به نیاز جامعه و مخاطبین پاکسان، خط تولید این 
مایعات در این مجموعه افتتاح و محصول جدیدی 
با این نام تجاری به سبد کاالیی پاکسان اضافه شد. 
وی با اشاره به اینکه این خط به لحاظ فنی به همت 
مهندسان و پرسنل مجموعه افتتاح و به بهره برداری 
رسیده افزود: پاکسان با تکیه بر دانش فنی داخلی 
و به همت مهندســین این مجموعه توانست این 
گام بلنــد در تولیــد مایعات شــوینده را بردارد و 
فصــل جدیدی از خلق این محصوالت را آغاز کند 
کــه می تواند در آینده ای نزدیک منشــأ اتفاقات و 
تولیدات دیگر محلول ها و مایعات و سایر محصوالت 

نوین در حوزه شوینده ها در این مجموعه باشد.
بقائی همچنین با تاکید بر منویات مقام معظم 
رهبری در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها 
گفت به زودی شــاهد اتفاقات بزرگ در پاکســان 
خواهیم بود و از گسترش تولیدات صنعتی پاکسان 
از دل این مجموعه خبر داد. مدیرعامل پاکسان در 
بخش دیگری از سخنان خود در مراسم بهره برداری 
از خط تولید جدید به خصوصیات این برند اشــاره 
کرد و یادآور شد: محصوالت ارکید از تنوع و کیفیت 
بســیار مطلوبی برخوردار هستند و توانسته اند در 
بازار مصرف، جایگاه مناســبی پیــدا کنند و نظر 
مصرف کنندگان را به خــود جلب کنند بر همین 

اســاس در اولین قدم خط تولید مایع ظرفشویی 
ارکید در پاکســان راه اندازی شد و محصوالتی در 

اوزان ۴، ۱۰ و ۲۰ کیلویی به تولید رسید.
وی ضمن اشاره به اینکه دایره تولید محصوالت 
ارکید بســیار گسترده اســت، خاطرنشان کرد: با 
توجه به درخواســت شــبکه توزیع اخصاصی این 
برنــد، محصوالت دیگری نیز تحت این نام تولید و 
روانه بازار شده است که مهمترین آن ها عبارتند از 
پودر کفشو، پودر دستی و ماشینی، صابون آرایشی 

و صابون حمام. 
مدیرعامل پاکسان به کیفیت باالی محصوالت 
پاکسان به عنوان یکی از موارد مورد تاکید مدیران 
این مجموعه اشــاره کــرد و یادآور شــد: یکی از 
مزیت های رقابتی محصوالت پاکسان در مقایسه با 
محصوالت مشابه خارجی و برند های تحت لیسانس 
کیفیت باالی این محصوالت است که از آن جمله 
می توان به اسانس معطر و موثر و همچنین قدرت 
عملکرد مطلوب آن ها اشاره کرد که تاکنون توانسته 
است تصویر مطلوبی از یک کاالی شوینده خوشنام 
و مرغوب بــرای مصرف کننده ایجــاد نماید. وی 
درخصوص زمان قطعی توزیع این محصول گفت: 
طبق زمان بندی های صــورت گرفته این محصول 
به یاری خدا و همت همکارانم در پاکســان با نرخ 
معقول و مورد تایید در فروشــگاه های زنجیره ای و 

بزرگ کشور عرضه خواهد شد.

پاکسان در مسیر قطع وابستگی
 گام برمی دارد

ســرهنگ ممی خانی، فرمانده بسیج کارگری و 
کارخانجات تهران بزرگ افتتاح خط تولید مایعات 
ارکید در شــرکت پاکســان را غرورآفرین خواند و 
گفت: هر اقدامی که در جهت قطع وابســتگی به 
خارج از کشور انجام شــود بی شک قابل افتخار و 
تقدیر اســت خصوصا در این دوران که کشــور با 

تحریم های ظالمانه روبه روست. 
وی در بخش دیگری از سخنان خود به قدمت 
شرکت پاکسان در صنعت کشور اشاره کرد و افزود: 
مجموعه پاکسان یکی از شــرکت های خوشنام و 
قدیمی اســت که توانسته علی رغم همه مشکالتی 
که در تامین مواد اولیــه وجود دارد به تولید خود 
ادامه دهد و ثمره خیر و برکت برای صنعت کشور 

باشد.

خط تولید مایعات شــوینده ارکید روز یکشنبه 
هفتم آذرماه ســال جاری افتتاح شد و ممی خانی 
فرمانده و حســین قلیچ مســئول فرهنگی بسیج 
کارگــری و کارخانجات تهران بزرگ و ســرهنگ 
کولیوند فرمانده حــوزه ۵۰۷ امام جعفر صادق)ع( 

از میهمانان ویژه این مراسم بودند.
پاکســان بــه عنــوان یکــی از قدیمی ترین 
شرکت های تولیدکننده مواد شوینده و بهداشتی، 

شعار »پاکسان به سالمت خانواده می اندیشد« را به 
عنوان یکی از مسئولیت های اجتماعی خود می داند 
و در راستای تحقق آن با برنامه ریزی دقیق حرکت 

می کند.
نقش بسیج کارگری 

در صنعت کشور ستودنی است
حســن بقائی، مدیرعامل شــرکت پاکسان در 
حاشــیه افتتاح خط تولید مایعــات ارکید ضمن 
گرامیداشت هفته بسیج ضمن ارج نهادن به مقام 
شامخ شهدای پاکسان گفت: بسیج همواره در همه 
عرصه های مهم و حیاتی کشور پیشتاز بوده و امروز 
نیز در عرصه صنعت، تالشگران ما بسیجی هستند 
که جهاد در سنگر سازندگی و تولید را برگزیده اند.

با کار تیمی توانستیم
 واژه ما می توانیم را صرف کنیم

وی ضمن تبریک این ایام به بسیجیان شرکت 
پاکسان یادآور شــد: اگر بسیجیان در دوران دفاع 
مقدس جانفشــانی و از خود گذشتگی نمی کردند 
بی شک جنگ تحمیلی و دفاع مقدس چنان ثمراتی 
نداشــت و بی شک نتیجه جنگ تحمیلی به شکل 
دیگری رقم می خورد. مدیرعامل پاکســان ضمن 
تبریک این ایام و با اشــاره به برگزاری شیفت ایثار 
در این مجموعه گفت: شــرکت پاکســان با هدف 
بهره وری تولید در ایام با شکوه هفته بسیج اقدام به 

برگزاری شیفت ایثار نمود و این رزمایش روز جمعه 
پنجم آذرماه ســال جاری و با هدف افزایش تولید 

مجموعه و رونق تولید صورت گرفت.
وی با اشــاره به جزئیات برگــزاری این حرکت 
ستودنی پرسنل پاکسان افزود: پرسنل بعد از حضور 
در محل کار خود از حقوق این شیفت ها صرف نظر 
کردند تا با بسیج نمودن همه امکانات و توان خود 
در مســیر بهبود تولید و افزایش راندمان مجموعه 

گام بردارند. اجرای این رزمایش توسط اقشار بسیج 
کارگری در قالب شیفت ایثار برگزار شد و کارگران، 
خارج از شــیفت کاری خود، در دو شــیفت کاری 
بدون دستمزد و با هماهنگی مدیران خود، در این 

مجموعه تولیدی به فعالیت پرداختند.
مدیرعامل پاکســان در ادامه با اشاره به اهداف 
واالی این اقدام خاطرنشان کرد: کارگران بسیجی 
این پیام را به مسئوالن رساندند که شکوفایی کشور 
و بهبــود تولید و افزایش تــوان اقتصادی به همت 
کارگران رقم خواهد خــورد و کارگران ما آماده اند 
تا نیاز کشور به کاال را با توانمندی خود و استفاده 
از همــه ظرفیت های داخلی تأمیــن کنند و برای 
رفع نیاز های کشــور قادر خواهنــد بود به صورت 
شــبانه روزی تالش کنند و ما مدیــران نیز به حد 
تــوان خود باید به پاس زحمات کارکنان نســبت 

به رفع مشــکالت و دغدغه های آنان تالش کنیم. 
مدیرعامل پاکسان در جمع کارگران این مجموعه 
خاطرنشــان کرد: ما کارگران شریف و زحمتکشی 
داریم که در سنگر تولید با همه توان و دانش خود 
جهاد می کنند و با جهادگری در مســیر رشــد و 
توسعه کشــور گام برمی دارند و ما را وامدار این از 
خودگذشتگی خود می کنند. وی در بخش دیگری 
از ســخنان خود به تحریم های ظالمانه علیه ایران 
اشــاره کرد و افزود: اقتصاد بــدون در نظر گرفتن 
صنعت به رشــد و شــکوفایی نمی رسد و چنین 
اقداماتی می تواند به افزایش تولید و دستاورد های 
قابل اعتنای داخلی منجر شود و رونق اقتصادی و 
افزایش ســرانه ملی را به دنبال داشته باشد. بقائی 
در ادامه ســخنان خود در جمع مدیران، پرسنل و 
کارگران شرکت پاکســان این شرکت را در تولید 
پیشــرو خواند و یادآور شد: بسیاری از شرکت های 
تولیدی که تحت برنــد، محصوالت خود را عرضه 
می کنند در حقیقت مواد اولیه مورد نیاز خود را از 
این مجموعه تهیه می کنند و این اقدام گویای این 
حقیقت اســت که با بومی سازی و توسعه صنعت 
و کار جهادی می توان زمینه رشــد اقتصادی ایران 
اســالمی را فراهم ساخت. وی استراتژی مدیریتی 
خود را نشــأت گرفته از بسیج معرفی کرد و گفت: 
خود را رهرو تفکر بسیجی می دانم و هر اقدامی که 
در دوران مدیریتی خود انجام دادم حاصل تجربیاتم 
در مکتب بسیج بوده است. خوشبختانه همین تفکر 
بسیجی است که تولید در این مجموعه را علی رغم 
همه مشــکالت ناشی از تحریم ها تداوم بخشیده و 
تالش های تک تک پرسنل این مجموعه را به ثمر 
رسانده است. به گفته بقائی در صنعت و تولید باید 
در جهت قطع وابستگی خارجی گام برداریم و این 
اقدام می تواند به رونــق اقتصادی و بهبود تولید و 

جهش آن کمک شایان توجهی نماید.

با افزایش توان تولید شرکت پاکسان، خط تولید مایعات ارکید در این مجموعه افتتاح شد

 با کار تیمـی توانسـتیم واژه ما می توانیم را صـرف کنیم

یکی از مزیت های رقابتی محصوالت پاکسان در مقایسه با محصوالت مشابه 
خارجی و برند های تحت لیسانس کیفیت باالی این محصوالت است که از آن 

جمله می توان به اسانس معطر و موثر و همچنین قدرت عملکرد 
مطلوب آن ها اشاره کرد که تاکنون توانسته است تصویر مطلوبی از 

یک کاالی شوینده خوشنام و مرغوب برای مصرف کننده ایجاد نماید. 

بسیاری از شرکت های تولیدی که تحت برند، محصوالت خود را 
عرضه می کنند در حقیقت مواد اولیه مورد نیاز خود را از این مجموعه 

تهیه می کنند و این اقدام گویای این حقیقت است که با بومی سازی
 و توسعه صنعت و کار جهادی می توان زمینه رشد اقتصادی

 ایران اسالمی را فراهم ساخت. 

افراد دارای معلولیت در کجای معادالت دولت ها قرار دارند؟

بالتکلیفی قانون
 جذب سه درصد
 استخدام دولتی معلوالن
 راهکار وزیر کار برای سازمان هایی که قانون را اجرا نکنند: توبیخ!
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