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لبنان ؛آوردگاه جدید غرب
و شرق؟

لبنان و خاورمیانه دوبـــاره آبستن تحوالت
جــدیــدی اســت .سعد حــریــری پــس از گذشت
نزدیک به  ۹مــاه از پذیرش ماموریت تشکیل
کابینه لبنان ،انصراف خود را از این مأموریت
اعالم کرد تا با دادن آدرس غلط درباره چرایی
این انصراف ،دور جدیدی از ناآرامیها در این
کشور را رقم بزند.همزمان  ،برخی تحلیلگران از
تالش هایی برای بین المللی کردن بحران لبنان
یا بردن این کشور به زیر فصل 7منشور ملل متحد
سخن می گویند .تحلیلگران همچنین با اشاره به
این تالش ها از پیشنهاد فرانسه برای برگزاری
کمک بین المللی به لبنان در  4اوت برابر با 22
مردادماه آینده به عنوان شاخصی در این زمینه
نام می برند اما چند نکته در این جا وجود دارد
که در این احتمال تردید ایجاد می کند:نخست
این که هدف از برگزاری کنفرانس بین المللی
فرانسه کمک به کاستن از بار مشکالت اقتصادی
مردم لبنان اعالم شده که به دلیل تحریم های
اعمال شده در دوره ترامپ و استمرار آن ها در
دوره بایدن بی سابقه ترین فشارها و جنایات
اقتصادی را بر دولت و به ویژه مردم لبنان تحمیل
کرده است و با فقیر کردن دو سوم مردم لبنان
موقعیت فرانسه را در این کشور بیش از پیش
تضعیف کــرده و به مخاطره انداخته اســت .از
یک سو فرانسه که به دنبال بازگشت به غرب
آسیاست تالش کرد از انفجار بیروت و بحران
سیاسی و اقتصادی پیش آمــده بــرای اهــداف
بلند مــدت خویش بهره گــیــرد.از ســوی دیگر
آمریکا به همراه شرکای منطقهای خود همچون

امارات ،عربستان و ترکیه کوشیدند از لبنان به
عنوان بستری برای به شکست کشاندن رقبایی
همچون فرانسه بهره بگیرند .این رقابت به دلیل
عدم مسئولیتپذیری آمریکا و فرانسه و اعتیاد
آنــان به تحریم و فشار بــرای رسیدن به مقاصد
خود منجر به معلق ماندن وعــده حمایتهای
مالی ادعایی این کشورها به لبنان و برقراری
تحریمهای جدید با ادعای مقابله با حز با...
شد .بر این اساس به نظر می رسد یکی از اهداف
فرانسه از برگزاری این کنفرانس یا از رایزنیهای
اخیر برای خارج کردن این کشور از خأل سیاسی
جلوگیری از ادامه تضعیف موقعیت این کشور
بوده است و اگر بنا باشد بحران تشدید یا روند
تحوالت به جنگ کشیده شود در این صورت
این موقعیت نه تنها تقویت نخواهد شد بلکه
چه بسا ضعیف تر هم خواهد شد و همچنان که
در عراق و سوریه مشاهده شد به هر میزانی که
آمریکا در کشورهایی که قبال فرانسه حضور
و نفوذ داشته ورود کرده از نقش و جایگاه این
کشور کاسته شده است.دوم این که اگر به فرض
بحران سیاسی لبنان بین المللی شود و حتی زیر
فصل  7قرار گیرد در این صورت لبنان به عرصه
جوالنگاه شرق و غرب یعنی چین و روسیه از یک
سو و فرانسه ،انگلیس و آمریکا از دیگر سو تبدیل
خواهد شد و باز همچنان که درباره سوریه دیده
شد در نهایت به افزایش نقش و حضور روسیه و
چین خواهد انجامید و به تبع آن از نقش و نفوذ
کشورهای غربی از جمله فرانسه کاسته خواهد
شد به ویژه آن که اکنون در بین دولت و حتی
مسئوالن لبنانی این انگیزه ایجاد شده است
که برای رهایی از فشارهای حداکثری آمریکا
سیاست نگاه به شــرق را در سیاست خارجی
اتخاذ کنند و متقابال در هر دو کشور روسیه و
چین نیز این انگیزه و تمایل وجــود دارد که از
لبنان و موقعیت بی نظیر این کشور در ساحل
دریای مدیترانه برای تقویت سیاست های خود
در این حوزه بهره بگیرند .چرا که تا به این جای
کار رویکرد غربگرایانه حریری نه تنها ساختار

یک شنبه  3مرداد ۱۴۰۰
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اقتصادی و بانکی لبنان را عمال فلج کرده است
بلکه مانع اجــرای طــر حهــای جایگزین مانند
تامین سوخت از کشورهایی غیر از کشو رهای
عربی و غربی شد ،تا با ایجاد بنبست در این
کشور مقاومت مردم را در برابر استعمار خارجی
در هم بشکند.بر این اساس؛ اصلیترین عامل
شکست حریری در تشکیل دولــت را میتوان
انحصارطلبی ،غر بگرایی و نــادیــده گرفتن
ساختار طایفهای و ملی لبنان دانست که موجب
شکلگیری مرحله جدیدی از مداخالت خارجی
در امور داخلی اعم از اجرای طرح تحریم علیه
لبنان با ادعای حل بحران سیاسی این کشور و
بینالمللی کردن پرونده تشکیل دولت نظیر آن
چه درباره دادگاه ترور رفیق حریری روی داد،
خواهد شد و سوم این که در صورت بینالمللی
شــدن بــحــران لبنان ،احتمال وقــوع جنگ و
منطقهای شدن آن اجتناب ناپذیر خواهد بود .به
تازگی پایگاه خبری عبری زبان واال در گزارشی
اعالم کرده بود که  15سال پس از جنگ دوم
لبنان ،حزب ا ...روز به روز بیشتر قدرت میگیرد
و طبق بــرآوردهــای محافل اسرائیلی ،حدود
 150هزار موشک دارد که برد آ نها بین 15
تا  700کیلومتر متفاوت است .بنابراین وقوع
جنگ با توجه به زرادخانه تسلیحاتی مقاومت
لبنان ،عواقب پیش بینی نشده ای برای رژیم
صهیونیستی به دنبال خواهد داشت و با توجه
به این که علت العلل ایجاد بحران در لبنان یا هر
کشور دیگر در منطقه تضمین امنیت این رژیم
است بنابراین بعید است که این رژیم و حامیان
آن حداقل در این مقطع زمانی حاضر و مایل به
اجــرای پــروژه بین المللی کردن بحران لبنان
باشند .حال باید ببینیم نگرانی از انفجار قریب
الوقوع وضع با توجه به پیامدهای منطقهای آن
میتواند همه بازیگران خارجی در لبنان را به
سطحی از مدیریت مشترک بحران وادار سازد
یا همچنان تداوم و تعمیق این وضعیت مطلوب
آن هاست .گذشت زمان همه چیز را مشخص
خواهد کرد.

نوسان  8ساله قیمت خودرو

هر کدام از خودروهای داخلی  8سال پیش چه قیمتی داشتند و حاال با چه قیمتی به دست مردم می رسند؟
خارایی -پراید  18میلیونی ،تیبا  20میلیونی،
پژو پارس  35میلیونی را یادتان می آید؟ یادش
بخیر!  ۲۹تیرماه  ۱۳۹۲که دولت دهم ،آخرین
روزهایش را طی میکرد ،قیمت خودرو در بازار
آزاد در سطحی بــود که هیچ کسی فکرش را
نمیکرد  ۸سال بعد در پایان دولت روحانی ،همه
حسرت آن روزها را بخورند! حاال دولت سیزدهم
به زودی کار خود را آغاز میکند و این در حالی
است که همزمان با قرار گرفتن اقتصاد ایران
ِ
شرایط نافرم دهههای اخیر خود ،بسیاری از
در
های مالی (همچون مسکن ،خودرو ،طال
دارایی ِ
و ارز) که به قصد دوام آوردن در شرایط بحرانی از
سوی مردم «انبار شدهاند» ،ممکن است خیلی
سریع در کفه فروش قرار بگیرند 8 .سال ریاست
جمهوری روحانی دســتــاورد خــوب و مناسبی
برای صنعت خــودروی کشور به همراه نداشت
و آمارها گویای این امر است .برخی مشکالت
بازار خودرو را به طور مستقیم به تحریم ها ربط
می دهند اما عده ای می گویند افزایش قیمت
خودرو به تحریمها ربطی نــدارد و به مدیریت
مجموعه برمیگردد .به هر ترتیب با وجود وعده
های رنگین روحانی در زمــان انتخابات برای
سامان دهی بــازار اما نه تنها قیمت خــودرو در
این  8ساله کاهش پیدا نکرده بلکه رکوردهای
جدیدی را به ثبت رسانده است .به عنوان مثال،
پــرایــد  132کـــه در ســال  1392ح ــدود 17
میلیون تومان قیمت داشت در سال  1400به
 112میلیون تومان افزایش یافته است و ...در
گزارش امروز میخواهیم نگاهی داشته باشیم
به تغییرات قیمت خودروهای داخلی طی 8سال
گذشته .قیمت هر کدام از خودروهای داخلی ۸
ســال پیش در چنین روزی چند بــود و حــاال با
چه قیمتی به دست مردم می رسد .هر کدام از
خودروها چند درصد افزایش قیمت داشته اند؟
پراید 132

توقف خط تولید دو مدل خودروی پراید خبر داد
و گفت :تولید دو مدل  ۱۳۲و  ۱۱۱از مجموع
سه مدل خودروهای سواری پراید ،برای همیشه
از سبد محصوالت سایپا در بازار ایران خارج شد.
آن زمان ،قیمت پراید در کارخانه با این قیمت
به فروش می رسید که البته بین بازار و کارخانه
هم آن چنان اختالفی وجود نداشت .حاال اما
خودروی پراید در کارخانه وجود ندارد و قیمت
بازار معیار افزایش قیمت بوده است .در خانواده
این خــودروی پرحاشیه ،پراید  111اکنون با
 139میلیون تومان فروخته می شود که 780
درصد گران تر شده است .پراید  131با قیمت
 126میلیون فروخته می شود که  732درصد
افزایش قیمت داشته است.
پژو پارس

قیمت در تیرماه  92چقدر بود؟  35میلیون و
 200هزار تومان
قیمت االن چقدر است؟  250میلیون
چند درصد افزایش داشته است؟ 710درصد
پژو پارس معمولی این روزها در بازار به قیمت
 250میلیون فروخته می شود اما این خودرو در
کارخانه با قیمت  140میلیون تومان به دست
مصرف کننده می رسد .یعنی اگر خوش شانس
باشید و در قرعه کشی ایران خودرو یک پژو پارس
بخرید حدود  100میلیون تومان سود می کنید!
پژو پارس اتوماتیک  325میلیون تومان در بازار
قیمت دارد.

تلفن051 37009111 :

••ما مردم دیگر عادت کرده ایم که هر روز که
از خواب بلند شویم باید شاهد یک معضل
و کمبود و گــرانــی یــک کــاال و یــک معضل
اقتصادی و اجتماعی باشیم .دیگر شرطی
شده ایم .یک روز قطعی برق  ،یک روز  . ...این
روزها هم گرانی فوالد و سیمان و ...به خاطر
قطعی برق .باید ببینیم در روزهای آینده چه
سناریوی دیگری اجرا می شود و باید شاهد
چه چیز دیگری باشیم؟
••آقای روحانی به چه قیمتی به سد سازی
افتخار می کنی؟ به قیمت از دست رفتن
کشاورزی ،دامداری در خوزستان ،اصفهان
و ...به خاطر چند مگاوات برق که می شد
با نیروگاه های بــادی ،خورشیدی و...هم
تامین کرد.
•• آقــای روحانی می گن چرا از این دولت
تشکر نمی کنید؟ آقــای روحانی ممنونیم
که در تابستان برق مان را قطع می کنید.
ممنونیم بابت این همه گرانی .ممنونیم بابت
این که بر خالف همه کشورهای جهان هنوز
بیشتر مردم مان واکسن نزده اند ولی  10تا
واکسن رونمایی کرده اید!
•• یادش به خیر قدیم چقدر خوشحال بودیم.
این قدر بی عدالتی ،گرانی و تورم و کمبود
و ...نداشتیم .خــانــواده ها شلوغ بودند و
بچه ها مدام با هم چالش داشتند و همین
ها زندگی را جالب و پرهیجان کــرده بود.
االن بچه ها فقط توی گوشی هستند و بازی
میکنند یا در فضای مجازی می چرخند.
اعــضــای فامیل بــه علت کــرونــا چند ساله
همدیگر را ندیده اند و...
•• تا کی می توان ناکارآمدی خود را به دشمن
نسبت داد؟ تا کی می توان فرافکنی کرد؟! به
فکر امروز مملکت و ملت خود باشید .به خدا
قسم هم اکنون هم دیر است و فردا و فرداها
بسیار دیرتر!
•• آقــای روحــانــی و دولــت در مــدت هشت
سال خدمت شان خیلی خوب حال مردم را
گرفتند .امیدواریم این سیاست های مردمی
را هرگز فراموش نکنید!

پیامك2000999 :

•• لطفا جلوی رشد فزاینده قیمت سیمان
و مصالح ساختمانی را بگیرید .جوانان به
خــدا گناه دارنــد بی خانه باشند و نتوانند
ازدواج کنند.
•• به جز ایــران در کــدام کشور دیگر دنیا به
مدیران بخش دولتی حقوق نجومی و کالن
از جیب مردم و خزانه ( بیت المال ) پرداخت
می شود؟ انجام این کار یکی از مهم ترین
علل کسری بودجه و تورم باال در کشور است.
به عبارت دیگر شما از جیب مــردم هزینه
میکنید و برای آن ها کسری بودجه و تورم
باال به ارمغان می آورید!
•• چــرا در کــشــور مــا همه چیز برعکسه؟
تولید کنندگان قیمت ها را باال می برند که
مثال قیمت جهانی بــاالتــره! آخــه پــس چرا
حقوق کارمندان را مثل کارمندان دیگر
کشورها پرداخت نمی کنیم؟ حقوق یک
معلم بر مبنای جهانی باالی  200میلیون
تومان است ما درنهایت به معلم  10میلیون
میدهیم .این جا را اول درست کنیم تا بعد
قیمت ها را هم به قیمت جهانی برسانیم.
•• چرادراینکشوریکهمسئوالنشهیچکاری
بــرای مــردم نکرده اند و همه مــردم ،مقداری
خشم و ناراحتی از این اوضاع دارند با طرحی
به نام سربازی ،همه جوان ها را از خودتان دور
میکنید؟جوانامروزیتا 25سالگیدانشگاه
می رود و درس می خواند بعد هم دو سال از
بهترین زمان عمرش را در سربازی می گذراند
و بعد هم هیچ کاری پیدا نمی کند.
••مــی گویند بعضی مشاغل فعال فعالیت
نکنند پس چرا تاالرها بازه؟ شنیدم در تاالری
 ۴۰۰نفر مهمان بوده و حتی کالس های
بــدن ســازی ،مطب ها و آمــدن مسافران از
کشورهایهمسایه...چطورمیخواهیمآمار
کرونا کمتر شود؟!
••ص ــدای مــا رو بــه گــوش مجلس نشینان
برسانید .ما مخالفیم با طرحی که دارن
تصویب می کنن تا دخل مشاغل اینترنتی
رو بیارن.
•• چرا کسی به فکر صف های طویل نان و

گرانی نیست؟ تورم را کنترل کنید.
•• آقای رئیسی ،رئیس جمهور محترم! شما
قانون را دست کم درباره پنج میلیون اتباع
بیگانه غیر مجاز اجرا بفرمایید تا جوانان وطن
صاحب کار و خانه و ازدواج شوند و کشور
دچار پیری جمعیت نشود.
••به خدا اسنپ داره از ناچاری راننده ها
سوءاستفاده می کنه و نرخ هایی برای کرایه
مــی زنــه کــه خنده داره...خـــــودش هــم که
باالترین کمیسیون رو می گیره .کجا به فکر
راننده بدبخته؟
••ان شاءا ...آقای رئیسی بتواند این مردم را
از این اختاپوس هشت پای اقتصادی دولت
روحانی با چشم های بسته و گوش ناشنوا و
حرف های پوچ نجات دهد.
•• اکثر کشاورزان مشهد وانت بار دارند و از
آن فقط در کشاورزی استفاده می شود .زمان
انتقال محصول به بازار ،ماموران شهرداری
مثل ...در ابتدای میدان بارهای مشهد کمین
و در روند برداشت خلل ایجاد می کنند.
•• نیوتن موقعی که مامانش ازش پرسید «چرا
همه لباسات کف زمینه» به جاذبه پی نبرد؟
•• روزنامه خراسان آخه چرا بی دلیل پنج
شنبه را تعطیل کردی؟ ما مشترکین هزینه
پرداخت کردیم و راضی نیستیم.
••خراسان :مشترک گرامی روزهایی که به
دلیل بین التعطیلین و نبود آگهی و سیستم
توزیع ،روزنامه چاپ نمی شود به روزهای
اشتراک شما افزوده خواهد شد.
••محض رضای خدا گزارشی از جلوی سالن
فــرودگــاه شهید هاشمی نــژاد تهیه کنید.
بیت المال زبان بسته را توی این وانفسای
بداقتصادی که مردم کارشان لنگ یک کیسه
سیمان و چند متر ماسه و سرامیک است
دارند به نخاله تبدیل می کنند.
•• با این همه مشکالت اقتصادی ،بی تدبیری
ها در کنترل صف نان و واکسن ،برق و ...دارم
فکر می کنم اگر ما این مسئوالن و مدیران را
نداشته باشیم چه اتفاقی می افتد؟ آیا آب از
آب تکان می خورد؟

باکو از وقوع درگیری و تیراندازی در مرز مشترک با ارمنستان خبر داد

رد و بدل شدن آتش در قره باغ
قیمت در تیرماه  92چقدر بود؟ 27میلیون و
 800هزارتومان
قیمت االن چقدر است؟  215میلیون
چند درصد افزایش داشته است؟ 773درصد
سمند ای اف سون اکنون با  237میلیون در بازار
به فروش می رسد که نسبت به 8سال پیش حدود
 677درصد افزایش داشته است.

قیمت در تیرماه  92چقدر بود؟  40میلیون
قیمت االن چقدر است؟  280میلیون
چند درصد افزایش داشته است؟ 700درصد
گراند ویتارا کالس  8اتومات

وزارت دفاع جمهوری آذربایجان روز گذشته از
ادامه تیراندازی ها میان نیروهای این کشور و
ارمنستان در مسیر شهرستان مرزی «کلبجر»
خبردادهاست.درایندرگیرییکنظامیارتش
آذربایجان کشته شد و سه نظامی نیز از نیروهای
ارمنی مجروح شده اند .این درگیری ها در حالی
دوباره آغاز شده است که جمهوری آذربایجان
طی درگیریهای نظامی  44روزه سال گذشته
توانست سرزمین های خود از جمله شهرستان
مرزی «کلبجر» در قره باغ را از اشغال نیروهای
ارمنستان آزاد کند .درگیری های جدید در
حالی اســت که ژنــرال «ذاکــر حسناف» وزیر
دفاع جمهوری آذربایجان روز دوشنبه گذشته
ارمنستان را مسئول تشدید تنش در منطقه بر
شمرده و گفته بود« :هرچند جنگ تمام شده

است اما با وجود این ،ما آماده هستیم و هر لحظه
باید آمــاده جنگ باشیم»« .نیکول پاشینیان»
نخستوزیر ارمنستان نیز روز شنبه در کنفرانس
خبری مشترک با «چارلز میشل» رئیس شورای
اروپا مدعی شد که جمهوری آذربایجان قصد
دارد درگیریهای نظامی جدیدی را در منطقه
قرهباغکوهستانیودرمرزارمنستانوجمهوری
آذربایجان آغاز کند .پاشینیان در این خصوص
گفت« :طبق اطالعاتی که از منابع غیررسمی
به دســت آمــده اســت( ،جمهوری) آذربایجان
قصد دارد درگیریهای نظامی جدیدی را در
آرتساخ (قره باغ کوهستانی) و در مرز ارمنستان
و آذربایجان به راه انــدازد .نشانههایی از این
موضوع را امروز در بخش نخجوان مرز ارمنستان
وآذربایجانشاهدهستیم.اقداماتتحریکآمیز

آذربایجان به ما اجــازه نمیدهد کار در زمینه
تعیین مرزها را آغاز کنیم ».درگیریهای نظامی
جمهوری آذربایجان و ارمنستان از  27سپتامبر
 2020در منطقه مورد مناقشه قره باغ آغاز شد
و با وجود حصول توافق آتشبس در مذاکرات
سرانارمنستانوجمهوریآذربایجاندرمسکو،
این توافق آتشبس به صورت مرتب نقض شده
است .درگیری های نامنظم میان آذربایجان و
ارمنستاندرحالیاستکهالهامعلیاف،رئیس
جمهورآذربایجانهفتهگذشتهباوالدیمیرپوتین
رئیس جمهور روسیه دیدار و درباره تحوالت قره
باغ گفت و گو کرده بود .پوتین دو هفته پیش نیز
با نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان دیدار
کرد .روسیه در بحران قره باغ نقش میانجیگر
صلح را بازی کرده است.

اطالعات  3/8میلیارد کاربر کالب هاوس هک شد
محققان امنیتی اعالم کردند که اطالعات کامل
کاربران شبکه اجتماعی کالب هاوس به سرقت
رفته و دردارکنتبه فروشمیرسد .مارکروفبا
انتشار توئیتی نوشت« :پایگاه داده شبکه اجتماعی
کالب هاوس برای فروش در  Darknetقرار گرفته

است « .مارک در توئیت خود تصویری از انجمن
 Darknetرا منتشر کرده که در آن دادههای لورفته
 Clubhouseنشان داده شده است.فروشنده
مــرمــوز اطــاعــات کــاربــران کــاب ه ــاوس ادعــا
میکند که کالب هاوس به تمام دفترچههای تلفن

کاربرانشمتصلاست.هربارکهکاربرشمارهتلفن
جدیدیرادرفهرستمخاطبانخوداضافهمیکند
اینشمارهبهطورخودکاربهبانکاطالعاتیمخفی
 Clubhouseاضافه میشود .پیشتر نیز این پلتفرم
هک شده بود.

در بررسی دستاوردهای شرکت های تابعه هلدینگ سیمانی شستا (سیتا) در  2سال اخیر مشخص شد

رشد  470درصدی سود خالص در سیمان بجنورد

قیمت در تیرماه  92چقدر بود؟  136میلیون
قیمتاالنچقدراست؟یکمیلیاردو 50میلیون
چند درصد افزایش داشته است؟ 772درصد
کیا اسپرتیج

قیمت در تیرماه  92چقدر بود؟  27میلیون
قیمت االن چقدر است؟  210میلیون
چند درصد افزایش داشته است؟ 777درصد
هر چند که خرداد 99اعالم شد تولید خودروی
پژو  ۴۰۵جی ال ایکس بنزینی متوقف شده اما
آن طور که برخی مــردم می گویند این خودرو
همچنان جزو پر فروش های این کارخانه است.
جالب است بدانید که  405اس ال ایکس در
سال  92حدود  27میلیون و نیم قیمت داشت

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

سمند ال ایکس

ام وی ام  315هاچ بک

پژو  405جی ال ایکس

قیمت در تیر  92چقدر بود؟  17میلیون و
200هزارتومان
قیمت االن چقدر است؟  123میلیون
چند درصد افزایش داشته است؟  712درصد
اردیبهشت ماه  99بود که مدیرعامل سایپا از

و االن به  240میلیون رسیده است .یعنی 872
درصد گرانی!

حرف مردم

قیمت در تیرماه  92چقدر بود؟  149میلیون
و 500هزارتومان
قیمت االن چقدر است؟ یک میلیارد و 780
میلیون
چند درصد افزایش داشته است؟1000درصد

شرکت سیمان بجنورد از جمله شرکت های تابعه شستا در شاخص سود خالص در دو سال اخیر 470
درصد رشد داشت و توانست در سال  99رکورد تولید از بدو تاسیس را بشکند.به گزارش روابط عمومی
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین« ،سیدحسن معصومی» ،مدیر عامل شرکت سیمان بجنورد با
اشاره به این که افزایش سوددهی و بهبود روند تولید و فروش در سیمان بجنورد به دلیل رهنمودهای
مدیران عامل شرکت های سرمایه گذاری تامین اجتماعی و سیمان تامین و اتخاذ رویکردهای مناسب
است ،گفت :در دو سال گذشته شرایط مناسبی برای سیمان بجنورد ایجاد شده است که از جمله آن ها
می توان از افزایش  18درصدی تولید کلینکر نسبت به سال گذشته در راستای جهش تولید و افزایش
حاشیه سود عملیاتی از  ۳۷درصد به  ۴۱درصد و حاشیه سود خالص از  ۳۵درصد به  ۴۵درصد نام
برد«.معصومی» همچنین به کسب عنوان کارفرمای سالمت محور در حوزه مقابله با ویروس کرونا در
کشور پرداخت و افزود :کاهش متوسط دوره وصول مطالبات از  110روز به  ۴۵روز و افزایش نرخ بازده
دارایی ها از  ۲۸درصد در سال  ۹۸به  ۴۳درصد در سال  ۹۹از دیگر دستاوردهای دو سال اخیر سیمان
بجنورد است.وی با اشاره به افزایش نیافتن منطقی قیمت سیمان طی سال های گذشته گفت :در
شرایطی که قیمت دستوری سیمان در سال های گذشته تابع شرایط کلی اقتصاد نبود اما شرکت ،موفق
به افزایش و بهبود عملکرد شد .دلیل اصلی این مهم ایجاد شفافیت ،بهره گیری از نیروهای توانمند،
متعهدومتخصصوافزایشمهارتسرمایههایانسانیبابهکارگیریدانشفنیروزدنیا،پاسخگوییبه
نیازها و انتظارات کلیه ذی نفعان ،توجه به زنجیره تولید و تحویل سیمان ،افزایش کیفیت تولید و فروش،
کنترل قیمت تمام شده و کاهش ظرفیت بی استفاده است.

