
رئیس دیوان محاســبات کشــور که دیروز 
بــرای ارائه گزارش تفریغ بودجه ســال 1399به 
پرداختــی  مبلــغ  دربــاره  بــود،   رفتــه  مجلــس 
یارانه هــای پنهــان در کشــور اعــام کــرد میــزان 
یارانه پنهان کشور بالغ بر 1 میلیون و ۶۰3 هزار 
میلیارد تومان اســت کــه بخش اعظم آن یعنی 
بیش از 9۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به گاز و 
دو برابر منابع عمومی کشور در سال 99 است.
بــه گــزارش ایرنــا، مهــرداد بذرپــاش پس از 
قرائت تفریغ بودجه ۱۳۹۹ کل کشور در جلسه 
دیــروز مجلس، در جمع خبرنگاران گفت: امروز 
)سه شنبه( گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ کل 
کشور که در تاریخ ۳۱ شهریورماه امسال تحویل 
مجلــس شــورای اســامی شــده بــود، در صحــن 
علنی و غیر علنی قرائت شــد. بخشــی از اعداد 
و ارقام محرمانه در جلســه غیر علنی ارائه شــد 
و  بخش هایی هم علنی قرائت شد تا در اختیار 

رسانه ها  و مردم قرار گیرد.
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: زمان 
ارائــه گــزارش تفریــغ بودجــه بــه مــدت چهارمــاه 
دیــوان محاســبات  اســت.  کــرده  پیــدا  کاهــش 
حســاب های ۳۶۰۰دســتگاه را  بررســی کرد و در 
تقویــم زمانــی  زودتــر انجــام داد. ایــن گــزارش، 
ماحصل صدها هزار نفر ساعت کار کارشناسی 
و رســیدگی به حســاب ها و ۲۷۲تبصره  بودجه 
سال ۹۹ است که وقت زیادی برای رسیدگی آن 
صرف شــده اســت. او در مورد یارانه های پنهان 
در بودجــه کشــور گفــت: یارانــه پنهــان  کشــور 
عــددی بالــغ بــر ۱میلیــون و ۶۰۳ هــزار  میلیــارد 
تومان  اعم از یارانه در بخش  کاالهای اساســی 
و گاز است. بخش اعظم  آن بیش از ۹۰۰ هزار 
میلیــارد تومان مربوط بــه گاز اعم از هدررفت  و 
مصرف در شبکه است که دو برابر منابع عمومی 
کشــور در ســال ۹۹ یعنــی ۴۵ درصــد نقدینگــی 

کشور در سال ۹۹ محسوب می شود.
رئیس دیوان محاســبات کشــور بیــان کرد: 
میــزان هدررفــت در بخش آب در ســال های ۹۶ 
تا ۹۹ هفت هزار میلیارد تومان، میزان هدررفت 
برق در این بازه زمانی ۹ هزار میلیارد تومان بوده 
اســت و هدررفــت گاز هــم عــدد باالیی را نشــان 
می دهــد کــه مــا بایــد برنامه ریــزی الزم را در این 
زمینه داشــته باشیم و مدیریت الزم انجام شود 

تا دیگر شاهد هدررفت نباشیم.

با فروش اوراق نمی توانیم کشور 
را اداره کنیم

بذرپــاش با بیان اینکــه ناترازی های بودجه 
زیــاد اســت، خاطرنشــان کــرد: با توجــه به اینکه 
در سال های گذشته میزان فروش نفت کاهش 
یافتــه اســت، مــا بــرای کســب درآمــد به ســمت 
فــروش اوراق رفتیــم که قطعــاً نمی توانیم با این 
مسیر یعنی با فروش اوراق کشور را اداره کنیم و 
باید راهکارهای دیگری برای تأمین درآمد کشور 

در نظر گرفته شود.
او افــزود: یکــی از پیشــنهادهایی کــه ما در 
گــزارش تفریــغ بودجــه ۹۹ آوردیم آن بــود که از 
ذخایر معدنی کشــور بیشــتر استفاده شود؛ چرا 
که میزان ذخایر معدنی شناســایی شــده کشــور 
بالــغ بــر ۵۲.۵ میلیــارد تــن اســت امــا اکتشــاف 
ذخایر معدنی ما حدود ۵۱۱ میلیون تُن بوده که 
نشــان می دهــد مــا کمتر از یــک درصــد از ذخایر 
معدنــی خــود را اکتشــاف کرده ایــم. اگــر بــه ایــن 
ذخایــر توجــه شــود، قطعــاً منابــع بودجــه از این 

طریق به دست می آید.

پایه های مالیاتی اجرا نمی شود
بیــان  کشــور  محاســبات  دیــوان  رئیــس 
کرد: مجلس شــورای اســامی پایه هــای مالیاتی 
زیــادی را تاکنــون بــه تصویب رســانده اســت که 
بعضاً اجرا نمی شــود. به عنــوان مثال، آیین نامه 
اجــرای مالیات بــر خانه های خالــی و خودروهای 

لوکس حتی اباغ هم نشده  است؛در حالی که 
بایــد قوانیــن مجلس به ویــژه در زمینه پایه های 
مالیاتــی به درســتی اجرا شــود چرا کــه در بودجه 

روی این بخش ها حساب شده است.

تورم و رشد نقدینگی در وضع 
کنونی اجتناب ناپذیر است

بذرپاش گفت: از ۴۵ سال قبل تاکنون به 
طــور متوســط ســاالنه ۲۵ درصد رشــد نقدینگی 
داشــته ایم که این نشــان می دهد نــوع مدیریت 
اقتصــادی مــا غلــط اســت. در ایــن وضع، تــورم و 
رشــد نقدینگی اجتناب ناپذیر اســت و ما باید به 

سمت اصاح این وضع برویم.
او بــا تأکیــد بــر اینکــه مــا بایــد در بودجــه 
شــرکت های دولتی، اصاح ساختار اعمال شود، 
در  دولتــی  اکنــون ۳۰۰ شــرکت  کــرد:  تصریــح 
پیوست بودجه می آید که می توان این شرکت ها 
را واگذار و حتی به نصف تقلیل داد. به گفته او، 
واگــذاری راهکار مهمی در زمینه اصاح ســاختار 

بودجه و رفع مشکات اقتصادی کشور است.

بودجه هایی که به مجلس ارائه 
نمی شود

افــزود:  دیــوان محاســبات کشــور  رئیــس 
عاوه بر این بودجه شــهرداری ها و شــرکت های 
ً در الیحه  نیمه دولتی بسیار زیاد است اما معموال
بودجــه به مجلــس ارائه نمی شــود؛ در حالی که 
توصیه ما این اســت که بودجه این بخش ها در 
قالب پیوســت به مجلس شــورای اســامی ارائه 
شود؛ زیرا باعث می شود نظارت ها افزایش پیدا 

کند.
بذرپاش تصریح کرد: بودجه ای که مجلس 
اکنــون رســیدگی می کنــد تمــام بودجــه کشــور 
نیســت و بایــد گفــت بودجــه برخــی از بخش ها 
اصــاً بــه مجلس ارائه نمی شــود و این رویه باید 
اصــاح شــود. او بــا یادآوری اینکــه در ابتدای کار 
خود در سمت رئیس دیوان محاسبات این دیوان 
تحقیــق و تفحــص از بخش هایــی چــون کشــت 
و صنعــت مغــان، هفــت تپــه و آب و فاضــاب 
خوزستان را انجام داده است، گفت: برای مثال 
در ایــن ســال ها هــم از صنــدوق توســعه ملــی و 
هم از بودجه عمومی کشور برای آب و فاضاب 
اســتان خوزستان اعتباراتی تخصیص داده شده 
است و ما تاکنون بالغ بر ۴۰ تخلف در این زمینه 
احصا کردیم که تا پایان سال گزارش آن را نهایی 

و به مردم ارائه می دهیم.

فقط ۵ درصد از مطالبات 
مالیاتی دولت از اشخاص 

حقیقی و حقوقی وصول شد
گزارش تفریغ بودجه حاکی از آن است که 
ســازمان امور مالیاتی فقط توانسته  است حدود 
پنج درصد از مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص 

حقیقی و حقوقی را وصول کند.
به گزارش ایسنا، آنچه دیوان محاسبات از 
گزارش تفریغ بودجه سال گذشته منتشر کرده 
اســت، نشــان می دهد در ســال گذشته سازمان 
امــور مالیاتــی مکلــف بــوده نســبت بــه تعییــن 
تکلیــف مطالبــات مالیاتــی دولــت از اشــخاص 
حقیقــی و حقوقــی تــا پایان ســال ۱۳۹۹ اقدام و 
حداقــل ۳۰ درصــد ایــن مطالبــات را وصــول و به 
حســاب خزانــه داری کل کشــور واریــز کنــد. امــا 
نتایج بررسی ها بیانگر این است که از ۲۱۳ هزار 
و ۷۰۳ میلیارد تومان مطالبات مذکور، حدد پنج 
درصــد مطالبات، معــادل ۱۰ هزار و ۸۶۷ میلیارد 
تومــان آن وصــول و بــه حســاب خزنــه داری کل 

کشور واریز شده است.
همچنین اعام شــده که ۲۰۷ هزار و ۳۴۰ 
تومــان درآمدهــای مالیاتــی و گمرکــی  میلیــارد 

وصــول شــده کــه درصــد تحقــق آن ۱۰۱.۴ درصد 
بــوده اســت، چراکــه مصوب بودجه ســال ۱۳۹۹ 
در ایــن زمینــه، ۲۰۴ هــزار و ۵۱۹ میلیــارد تومان 

بوده است.

 پول پاشی 1۲ هزار میلیاردی

برای پردرآمدها
از ســوی دیگــر، حــذف نشــدن دهک هــای 
پردرآمــد از جمــع یارانه بگیران تا جای پیش رفته  
اســت که در ســال گذشــته بیش از ۲۳ میلیون 
نفر در سه دهک باال درآمدی شناسایی شده اند 
کــه اقدامــی جهــت حــذف آنهــا صــورت نگرفتــه 
اســت. حداقــل هزینه پرداخت یارانــه به آنها در 
سال گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

جمعیت ۷۸ میلیون نفری یارانه بگیران که 
حدود ۹۵ درصد جمعیت کل کشــور را تشــکیل 
می دهــد، در حالــی حــدود ۱۰ ســال اســت یارانه 
نقــدی دریافــت می کننــد کــه بــا وجــود تکلیــف 
چندبــاره در قوانیــن بودجه ســنواتی برای حذف 
دهک هــای پردرآمد هیــچ گاه اقدام جــدی درباره 

آن صورت نگرفته است.
دولت گذشــته به دفعات در قانون بودجه 
مکلــف بــه حــذف ســه دهــک بــاالی درآمــدی از 
لیست یارانه بگیران بود، اما هر بار به بهانه های 
متفاوت از جمله نبود بانک های اطاعاتی دقیق 
یا در ادامه نگرانی از خطا در شناســایی و حذف 
افراد کم درآمد در این باره اقدام  نکرد، و به جای 
آن، ساالنه حداقل ۴۲ هزار میلیارد تومان بابت 

یارانه نقدی پرداخت کرده است.
ایــن در حالــی اســت کــه گــزارش تفریــغ 
بودجه ۹۹ از این حکایت دارد در ســال گذشــته 
با توجه به تکلیف قانون بودجه برای حذف سه 
دهــک بــاالی درآمــدی، بیــش از ۲۳ میلیون نفر 
از ســه دهک باال شناســایی شدند اما اقدامی از 
ســوی دولت جهت قطع یارانه آنها انجام نشــده 
است. این حجم از افراد پردرآمد در حالی یارانه 
۴۵ و ۵۰۰ تومانــی دریافــت می کنــد که مجموع 
هزینــه پرداختــی در ســال بــه آنهــا به حــدود ۱۲ 
هزار و ۵۷۶ میلیارد تومان می رسد که رقم قابل 
توجهی اســت امــا دولت ترجیح داده نســبت به 

حذف آنها عقب نشینی کند.
اکنون ۷۸ میلیون یارانه ۴۵ و ۵۰۰ تومانی 
دریافــت می کننــد و در کنــار  آن جمعیــت ۶۰ 
میلیــون نفر یارانه بگیر معیشــتی قــرار دارند که 
هزینــه پرداخــت یارانه نقدی به ایــن دو گروه در 
سال به بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان می رسد.

فرار مالیاتی مشموالن استفاده 
از پایانه های فروشگاهی

ســال  بودجــه  تفریــغ  گــزارش  همچنیــن 
گذشــته حاکــی از آن اســت کــه بــا وجــود  الــزام 
به ثبت نام و اســتفاده از پایانه های فروشــگاهی 
)کارتخــوان( تنهــا ۳۵ درصد از پزشــکان و وکای 
شناســایی شــده اقــدام بــه ثبت نــام در ســامانه 

مالیاتی کرده اند.
امــور مالیاتــی از شــهریور ســال  ســازمان 
۱۳۹۸ معــادل ۱۵ گــروه از فعــاالن اقتصــادی را 
که حدود ۵۰ شــغل می شــوند، دســته بندی کرد 
تــا برای شــفاف  شــدن درآمــد، جلوگیــری از فرار 
مالیاتــی و کمــک بــه فرآیند حسابرســی مالیاتی 
مکلف به ثبت نام در ســامانه پایانه فروشــگاهی 
و اســتفاده از کارتخــوان باشــند کــه اولیــن گروه 
از آن هــا، پزشــکان و فعاالن حــوزه درمان )مجوز 
فعالیت آن ها توســط وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی، ســازمان نظام پزشکی ایران یا 
ســازمان نظام دامپزشــکی و سازمان دامپزشکی 

صادر می شود( بودند.
طبق اطاعات اعام شــده از سوی سازمان 
امور مالیاتی، تا پایان سال ۱۳۹۸ فقط ۵۰ درصد 
از پزشــکان بــا وجود جریمه ای معــادل دو درصد 

فــروش، اقدام به ثبت نام در پایانه فروشــگاهی 
کرده انــد و پــس از الــزام پزشــکان، نوبت به وکا 
بــرای ثبت نــام در پایانه فروشــگاهی و اســتفاده 
از کارتخــوان رســید کــه بــا وجــود پیگیری هــای 
صورت گرفتــه اطاعاتــی از ســوی ســازمان امــور 

مالیاتی منتشر نشده است.
از آنجا که طبق قانون بودجه سال گذشته، 
پزشــکان و وکا از ابتدای ســال گذشــته ملزم به 
اســتفاده از پایانــه فروشــگاهی بودنــد؛ اکنــون 
طبــق آنچــه دیــوان محاســبات در قالــب گزارش 
تفریغ بودجه ســال گذشــته منتشر کرده است، 
نشــان می دهد که از ۱۵۵ هزار  نفر مشــمولین 
شناســایی شــده در ایــن زمینــه، صرفــاً ۵۴ هزار 
و ۴۹۰ نفــر معــادل )۳۵ درصــد( مشــمولین در 
سامانه مالیاتی ثبت نام کرده اند. الزم به توضیح 
اســت انجــام ثبت نــام مذکور به منزله اســتفاده 
از پایانه هــای فروشــگاهی )دســتگاه  کارتخــوان( 

نیست.

پرداخت ۲3۵ میلیون یورو 
اضافه به 1۲ شرکت دارویی

نکته دیگر  قابل استخراج از گزارش تفریغ 
بودجــه ۹۹ آن اســت که جریــان واردات دارو در 
سال گذشته بیانگر پرداخت های مازاد بر قیمت 
واقعی به شرکت های دارویی با ارز ۴۲۰۰ تومانی 

است.
آنچــه در چنــد ماه گذشــته درباره ترخیص 
داروهــای وارداتــی پیــش آمد چالش هــای زیادی 
را بیــن گمــرک ایران و ســازمان غــذا و دارو ایجاد 
کرد؛ به طوری که درباره تعیین تکلیف داروهای 
واردات شــده به اماکن گمرکی و بندرها اختاف 
نظر داشت و کار به جایی رسید که در نهایت با 
ورود دادســتانی، ســازمان غذا و دارو و مجموعه 
تکلیــف  تعییــن  بــه  مکلــف  بهداشــت  وزارت 
داروهایــی شــده بــود کــه از مدت هــا قبــل وارد 
گمرک شــده بود، اما تکلیف آنها از ســوی وزارت 

بهداشت مشخص نبود.
ایــن در حالی اســت که گمــرک اعام کرده 
بود در برخی موارد داروها در آستانه انقضا قرار 
گرفته یا ممکن اســت دچار فســاد شــود. با این 
وجــود ســازمان غــذا و دارو معتقــد بــود کــه باید 
داروهــا قبــل از ورود بــا ایــن ســازمان هماهنــگ 
شــده باشــد، هــر چنــد کــه اســناد بیانگــر انجام 
هماهنگی برای واردات این اقام در برخی موارد 
اســت. اما گزارشــی که دیوان محاســبات درباره 
جریــان تامیــن ارز دارو در قالــب گــزارش تفریــغ 
بودجــه منتشــر کــرده بــه نوعــی نشــان دهنــده 
انحرافاتی در تامین ارز و البته ترخیص کاالهای 

دارویی و فاسد شدن آنهاست.
بــر اســاس این گــزارش، در ســال ۱۳۹۹ از 
حــدود ۲.۳ میلیــارد دالر ارز دولتــی تخصیــص 
یافته برای واردات دارو، ۱.۶۲ میلیارد دالر یعنی 
حــدود ۷۰ درصــد توســط بانــک مرکــزی تامین و 

پرداخت شده است.
از طرفــی بــه لحــاظ اعمــال نشــدن فراینــد 
تعییــن  و  واردات  مجــوز  صــدور  در  رقابتــی 
رغــم  علــی  وارداتــی،  داروهــای  ارزبــری  میــزان 
محدودیت هــای منابــع ارزی، دیــوان محاســبات 
اعــام کــرده کــه صرفه و صــاح دولت در تعیین 
قیمت های ارزی داروهای وارداتی رعایت نشــده 
است. بر اساس این گزارش، بررسی واردات ۳۱ 
قلم دارو حاکی از اختصاص ۲۳۵ میلیون و ۲۱۶ 
هزار و ۶۸۶ یورو مازاد بر قیمت واقعی داروها به 

۱۲ شرکت واردکننده پرداخت شده است.
همچنیــن ارزش بازار داروهــای وارداتی در 
سال گذشته در مجموع ۵.۱ هزار میلیارد تومان 
بــوده کــه از ایــن میــزان بیــش از ۱۰۰۰ میلیــارد 
تومــان بــر خــاف تکلیف مقــرر در قانــون احکام 
دائمی برنامه های توسعه در سامانه سازمان غذا 

و دارو شناسه گذاری نشده است.

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
w w w . a s r e - e g h t e s a d . c o m
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هوالرزاق

 اروپا به دنبال

ترکیبی کردن حمل و 
نقل در منطقه آلپ

ترجمه: محمود نواب مطلق

بســیار  زیســت بوم 
آلــپ  منطقــه  حســاس 
ســال  هــر  اروپــا  در 
شــاهد تــردد دو میلیون 
تــردد  اســت.  کامیــون 
حامــل  کامیونهــای  ایــن 
کاال معضاتــی از جملــه 
ســنگین،  ترافیکهــای 
و  صوتــی  آلودگی هــای 

خطرات بسیارزیســت محیطی به همراه دارد. اتحادیه 
اروپــا  بــرای چاره جویــی این معضات طرحــی با عنوان 
»آلپینوســی تــی« بــه معنــای اســتفاده از حمــل و نقل 
ترکیبــی جــاده ای، ریلــی و آبی در این منطقه پیشــنهاد 

کرده است. 
در ایــن طــرح بــه جــای اســتفاده صرفــا جاده ها در 
حمــل و نقــل کاال، قــرار اســت از راه آهــن و رودخانه ها 

نیز استفاده شود. 
مشــکل اصلــی بــر ســر راه اجــرای این طــرح تعداد 
ایــن تغییــر طراحــی  بــرای  زیــاد تریلرهایــی اســت کــه 
چنــد  نیــز  مشــکل  ایــن  چاره جویــی  بــرای  نشــده اند. 
سالیست طرح »نیکارازا« پیشنهاد شده است. در این 
طــرح دســتگاه های ویــژه ای به منظور بارگیری اســتفاده 

می شود.
»آلیبــرت باســتیوس« مدیــر اجــرای ایــن طــرح در 
شــرکت تی ایکس لوژیســتیک، شریک پروژه آلپینوسی 
تی، در این باره می گوید: »هدف ما در در طرح نیکارازا 
آن است که بتوانیم بیشتر تریلرهای موجود را بارگیری 
کنیــم. اکنــون می توانیــم  ۹۴درصــد  آنهــا را با اســتفاده 
از دســتگاه های نیــکارازا بارگیــری کنیم. این دســتگاه ها 
۲۴ســاعته و هفــت روز هفتــه کار می کننــد.  آلمــان، 
اتریش، ایتالیا، اســلوونی و ســوئیس ازکشورهای فعال 

در طرح »آلپینو سی تی« هستند.
 هزینه این طرح سه میلیون یورو است که دو نیم 
میلیــون یــوروی آن از طرح انســجام اروپایی در اتحادیه 

اروپا تأمین می شود.
 کاهــش زمان انبارداری، ســاخت پایانه های جدید 
و گسترش فضای کاری از اهداف دیگر اجرای این طرح 

محسوب می شوند.
منبع:  یورونیوز

سازمان ثبت اسناد 
موظف به برگزاری ساالنه 

آزمون سردفتری شد
مجلــس ســازمان ثبــت اســناد و امــاک کشــور را 
موظف کرد هر ساله از طریق سازمان سنجش آموزش 

کشور آزمون سردفتری و دفتریاری برگزار کند.
بــه گــزارش خبرگــزاری خانــه ملــت، نماینــدگان در 
نشســت علنی دیروز مجلس و در جریان بررســی طرح 
تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار با ۱۶۵ رأی موافق، 
۸ رأی مخالــف و ۶ رأی ممتنــع از مجمــوع ۲۱۰ نماینــده 

حاضر در صحن، ماده ۴ آن را تصویب کردند.
براســاس مــاده ۴ اصــاح شــده ایــن طــرح؛ مــاده 
۵ قانــون دفاتــر اســناد رســمی و کانــون ســردفتران و 
دفتریــاران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ با اصاحات و الحاقات 

بعدی به شرح زیر اصاح می شود:
موظــف  امــاک کشــور  و  اســناد  ثبــت  »ســازمان 
است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور 
نســبت به برگــزاری آزمون ســردفتری و دفتریاری اقدام 

نماید. 
داوطلبانــی کــه حداقل هفتاد درصــد )۷۰%( امتیاز 
میانگیــن نمرات یک درصــد )۱%( حائزان باالترین امتیاز 
را کســب کننــد بــه عنــوان پذیرفتــه شــده، جهــت طــی 
مراحل مقتضی به ســازمان ثبت اســناد و اماک کشــور 

معرفی می شوند. 
هرگونــه انتقــال امتیــاز موضوع این مــاده از جمله 
انتقــال امتیــاز موضــوع مــاده ۶۹ ایــن قانــون منــوط بــه 

قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است.«
نماینــدگان مجلــس همچنیــن بــا ۱۵۳ رأی موافق، 
۱۱ رأی مخالــف و ۷ رأی ممتنــع از مجمــوع ۲۰۶ نماینده 
حاضر در صحن، تبصره این ماده را برای بررسی بیشتر 
بــه کمیســیون جهــش و رونــق تولید و نظــارت بر اجرای 

اصل ۴۴ قانون اساسی ارجاع شد. 
بــر اســاس تبصــره مــاده ۴ ارجاعــی بــه کمیســیون 
مقرر شده است:  برای مشمولین بند چ ماده ۸۸ قانون 
برنامــه پنجســاله ششــم توســعه اقتصــادی، اجتماعی و 
فرهنگی جمهوری اســامی ایران )۱۴۰۰ -۱۳۹۶( مصوب 
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ بــا اصاحــات و الحاقــات بعــدی، نصــاب 
مذکــور در ایــن ماده تا پایــان دوره قانون مذکور حداقل 

شصت درصد )۶۰%( است. 
برنامــه  قانــون   ۸۸ مــاده  چ  بنــد  مشــموالن 
ششــم بــه ایــن شــرح اند: فرزنــدان و همســران شــهدا، 
جانبازان۱۰درضــد ، آزادگان بــا داشــتن ۳ مــاه ســابقه 
اســارت و رزمنــدگان بــا داشــتن ۶ مــاه حضــور در جبهه 
و  باالتــر  ۲۵درصــد  جانبــازان  فرزنــدان  و  همســر  و 
فرزندان رزمندگان دارای حداقل ۱۲ ماه ســابقه حضور 

داوطلبانه.
 بــه گرفته عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس، 
با توجه به اینکه موارد مورد ابهام عاوه بر تبصره ماده 
۴ ، در تبصــره هــای ۲ مــواد ۵ و ۶ نیــز تکــرار شــده اند، 
این تبصره ها نیز به همراه تبصره ماده ۴ برای بررسی 

بیشتر به کمیسیون مذکور ارجاع شدند.

ابراز ناتوانی بزرگترین 
فروشنده گاز مایع 

جهان از کاهش بحران 
جهانی انرژی 

ترجمه: سلیم حیدری

بزرگتریــن  قطــر، 
طبیعــی  گاز  فروشــنده 
جهــان،  در   )LNG( مایــع 
بــه مصرف کنندگان گفت 
قیمــت  نمی توانــد  کــه 
را کاهــش دهــد؛  انــرژی 
ایــن در حالــی اســت کــه 
انگلیســی  فوالدســازان 
صــورت  در  می گوینــد 

افزایش هزینه ها آنها مجبورند تولید خود را متوقف کنند.
کاهــش  بــا  اقتصــادی  فعالیت هــای  افزایــش 
محدودیت هــای کرونــا منجر به کمبــود ذخایر گاز طبیعی و 
ســایر منابع ســوختی شــده و در برخی کشــورها خاموشــی 
ایجــاد کــرده اســت. برای باز نگــه داشــتن کارخانه ها و گرم 
شــدن خانه ها، مدیران صنعت و دولت ها مجبورند هزینه 
بیشــتری بــرای انــرژی بپردازنــد و بــه زغــال ســنگ و نفــت، 

آلوده کننده ترین سوخت های فسیلی بازگردند.
همزمان با روی آوردن برخی از ژنراتورها به ســوزاندن 
نفــت، معامــات آتــی نفــت خــام روز دوشــنبه بــه باالترین 
سطح خود در چند سال اخیر رسید و تحلیلگران پیش بینی 
کردنــد قیمت هــای افزایش یافتــه همچنــان پایــدار خواهنــد 
ماند. قیمت LNG که به دلیل کاهش فعالیت های ناشی از 
محدودیت های کرونایی به کمترین میزان سقوط کرده بود، 
امسال به باالترین حد خود رسیده است. قطر اعام کرد که 

هیچ اقدامی برای آرامش این بازار نمی تواند، انجام دهد.
ســعد الکعبــی، وزیــر انــرژی قطــر گفــت: »ما تــا آنجا 
که می توانســتیم به مشــتریان خود مقادیر الزم را داده ایم 
و اکنــون در حداکثــر تولیــد هســتیم.« او افــزود: »ما هم از 
بــاال بــودن قیمــت گاز ناراضی هســتم.« در سراســر جهان، 
قیمت هــای بــاالی انــرژی دولت هــا و صنعت را تحت فشــار 
قــرار داده اســت. ایــن قیمت هــا هشــداری بــه مشــتریان و 
مصرف کننــدگان دربــاره از دســت دادن شــغل ها و افزایش 
هزینه هاســت. فوالدســازان بریتانیا گفته اند ممکن اســت 
مجبور شوند تولید خود را تعطیل کنند و در صورت نرسیدن 

کمک دولت با عواقب ناگواری روبه رو خواهند شد.
ســخنگوی نخســت وزیر انگلیس، بوریس جانســون، 
روز دوشــنبه گفــت که دولــت به نگرانی های صنعت گوش 
داده و در مورد نیاز به اقدامات بیشتر صحبت کرده است. 
در اســپانیا، فوالدســازی ســیدنور گفت که تولید خود را در 
کارخانه ای در نزدیکی بیلبائو در شمال کشور متوقف کرده 
اســت؛ زیــرا هزینه هــای انرژی باعــث افزایــش ۲۵ درصدی 

هزینه های کل تولید شده است.
در چیــن، دومیــن اقتصــاد بــزرگ جهــان و صادرکننده 
برتــر، دولــت بــه دنبــال افزایــش ذخایر زغال ســنگ اســت. 
بزرگترین اقتصاد استانی در کمربند شمال شرقی چین روز 
دوشنبه اعام کرد که با بدتر شدن وضع کمبود برق دست 
و پنجه نرم می کند. این کمبودها دوشنبه باالترین رکورد را 

در صنعت نفت و پتروشیمی چین ثبت کرد.
از رهبــران سیاســی  نیــز  انجمــن مرکــز داده هلنــد 
خواســته اســت افزایــش قیمــت بــرق را محــدود کننــد، بــه 
شــرکت ها در مالیــات تخفیــف دهنــد و یارانه هایــی بــرای 

حمایت از سرمایه گذاری در انرژی پاک ارائه دهند.
منبع: رویترز

چالش مجارستان و 
لهستان با دستگاه 
قضائی اروپا درباره 

نقض حکومت قانون 
دادگســتری  دیــوان 
اتحادیــه اروپــا رســیدگی 
بــه نقض حکومت قانون 
دولــت  دو  ســوی  از 
یعنــی  اتحادیــه،  عضــو 
مجارســتان و لهســتان را 
آغــاز کرد. بر اســاس این 
ســازوکار در صورتــی کــه 
یکــی از اعضــای اتحادیــه 

اروپــا از حقــوق خــود تجاوز کند و اصول اتحادیه را زیر پا 
بگذارد در معرض محدودیتهایی از قبیل تعلیق یا کاهش 

بودجه  مقرر قرار خواهد گرفت. 
مجارستان و لهستان به این سازوکار اعتراض دارند. 
ایــن دو کشــور معتقدنــد در پیمانهــا تغییراتی ایجاد شــده 
اســت. گوئــن دولیــن دلبــوس کرفیلد، نماینده حزب ســبز 
اتحادیــه اروپــا، در ایــن مــورد مــی گویــد: »این کــه همه به 
تعهدات خود پایبند باشــند مورد پذیرش اســت ولی اینکه 
کشــورهایی که امکانات بیشــتری دارند به کشــورهایی که 
امکانــات کمتــری دارند، اجحاف کنند؛ بیانگر آن اســت که 
باید در استفاده از صندوق های مالی اتحادیه اروپا شفافیت 
بیشــتری حاکــم شــود.«  اتحادیــه اروپــا تنهــا در صــورت 
تصویــب دیــوان دادگســتری اتحادیه اروپا ایــن محدودیتها 
را اجــرا خواهــد کــرد. بــه محــض رای دیــوان دادگســتری 
اتحادیــه اروپــا به نقــض حکومت قانــون، محدودیت ها در  
در مــورد مجارســتان و لهســتان اجــرا خواهــد شــد. این دو 
کشور نیز در انتظار رأی دادگاه به سر می برند و هنوز به 
اقدامات تافی جویانه نمی اندیشــند؛ گرچه نگرانی خود را 
از استقال نداشتن دستگاه قضایی اتحادیه اروپا ابرازکرده 

اند و خواستار مقابله با فساد در آن هستند. 
منبع:  یورونیوز

بخش های غیرمحرمانه گزارش تفریغ بودجه 99 منتشر شد
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در سایت روزنامه بخوانید:
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بازوان فکری اتاق اصناف ایران 
در امور »تولید و صادرات« و 
»قوانین و مقررات« مشخص 

شدند
انتخابــاتداخلــیکمیســیونهایعمومی»تولید
وصــادرات«و»قوانیــنومقرارت«اتاقاصنافایران

برگزارشد.
به گزارش اتاق اصناف ایران، این انتخابات داخلی 
بــا حضــور ســعید ممبینــی، رئیس اتــاق اصنــاف ایران و 
اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف ایران )و در پی تکمیل 
اعضــای کمیســیون ها در نهمیــن اجــاس هفتمین دوره 
هیــات نمایندگان اتاق اصناف ایران،مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۹( 
برگــزار شــد تا بــازوان فکری هیات رئیســه اتــاق اصناف 
ایران در امور »تولید و صادرات« و »قوانین و مقررات« 
با تشکیل جلسات کارشناسی کار خود را از سر بگیرند.
بــه موجــب ایــن انتخابــات داخلــی در کمیســیون 
اتــاق  )نماینــده  پژوهــی  بهمــن  صــادرات«،  و  »تولیــد 
ایــران در اســتان اردبیــل( بــه عنــوان رئیــس،  اصنــاف 
فرزیــن جوادیــان )نماینــده اتاق اصناف ایران در اســتان 
مازنــدران( بــه عنــوان نائــب رئیــس، محمــود فرهــادی 
)نماینده اتاق اصناف ایران در اســتان خراســان رضوی( 
به عنوان منشــی و علیرضا حســنی صدرآبادی )نماینده 
اتاق اصناف ایران در استان یزد(، سید محمود موسوی 
)نماینــده اتــاق اصناف ایران در اســتان زنجان(، مرتضی 
ولیزاده )نماینده اتاق اصناف ایران در استان مازندران( 
و لطف الــه اصاحیــان )نماینــده اتــاق اصنــاف ایــران در 

استان خوزستان( به عنوان عضو انتخاب شدند.
همچنین در انتخابات داخلی کمیســیون »قوانین 
و مقررات«، عباس رمدانی )نماینده اتاق اصناف ایران 
بــه عنــوان رئیــس، عبدالمجیــد  در اســتان مازنــدران( 
رئیســی )نماینــده اتــاق اصناف ایران در اســتان فارس( 
بــه عنــوان نائــب رئیــس، ابوطالــب شــیرکوند )نماینــده 
اتاق اصناف ایران در اســتان تهران( به عنوان منشــی، 
علــی مظفــری )نماینــده اتــاق اصنــاف ایــران در اســتان 
تهران(، عباســعلی مســیبی )نماینده اتاق اصناف ایران 
در اســتان اصفهــان(، یوســف جعفــری )نماینــده اتــاق 
اصنــاف ایــران در اســتان کرمــان( و رحمت الــه مــرادی 
)نماینــده اتــاق اصنــاف ایــران در اســتان اصفهــان( بــه 

عنوان عضو انتخاب شــدند.

فروش فوق العاده ایران خودرو 
آغاز شد

فــروش از مرحلــه بیســتوچهارمین اجــرای
فوقالعــادهمحصــوالتگــروهصنعتــیایرانخــودرواز
سهشــنبهبــاعرضــهچهــارمحصولازســبدمحصوالت
اینگروهخودروســازیآغازشــدهوبهمدتچهارروز
)تــاپایــانروزجمعــه۲۳مهرماه(مهلتبــرایثبتنام
متقاضیاندرنظرگرفتهشــدهاســت.مشــتریاندقت
کننــدکــهتنهــاســهروزپــسازاعــامفهرســتنهایــی
منتخبــانفرصــتواریــزوجهخــودرووتکمیلثبتنام
خــودرادارنــدوشــرطالــزامدررهــنشــرکتمانــدن

یکسالهسندخودرواعمالمیشود.
بــه گــزارش ایســنا، بیست وســومین دوره فــروش 
فوق العــاده محصــوالت ایــن خودروســاز، در هفتــه اول 
 S۷ مهرماه )هفتم مهرماه( با عرضه تنها محصول هایما
پاس توربوشارژر اتوماتیک اجرا شد که با توجه به کم 
شدن فاصله قیمتی این خودروی هایما S۷ از کارخانه تا 

بازار، بدون محدودیت قرعه کشی برگزار شد. 
حال در بیست وچهارمین طرح فروش فوق العاده 
گــروه صنعتــی ایران خــودرو، چهــار محصــول پــژو پارس 
بنزینی، راناپاس، پژو ۲۰۷ دســتی ســقف شیشــه ای و 
دناپاس توربوشــارژر اتوماتیک با موعد تحویل حداکثر 
سه ماهه و قیمت قطعی عرضه شده است؛ متقاضیان 
از روز گذشــته بــه مــدت چهار روز )تا پایــان روز جمعه/ 
۲۳ مهرمــاه( فرصــت دارنــد تــا بــا مراجعــه بــه ســایت 
 فــروش اینترنتــی محصــوالت ایــران خــودرو بــه نشــانی

esale.ikco.ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند.  

مراســم قرعه کشــی برای تعیین مشــتریان نهایی، 
یــک روز پــس از پایــان مهلــت ثبت نــام )روز شــنبه/۲۴ 
مهرمــاه( در حضــور نماینــدگان نهادهای نظارتــی برگزار 
خواهــد شــد. پــس از قرعه کشــی، اســامی منتخبــان از 
طریق درج اســامی در ســایت رسمی فروش محصوالت 

این شرکت و ارسال پیامک اعام خواهد شد.
ایــن بار برخاف روال همیشــگی طرح های فروش 
که پنج روز مهلت برای واریز کامل وجه مبلغ خودروهای 
طــرح فــروش فوق العــاده یــا واریــز مبلــغ علی الحســاب 
خودروهای طرح پیش فروش یکســاله وجود داشت، در 
این طرح مشتریان منتخب ظرف مدت سه روز فرصت 

دارند تا وجه کامل خودرو را واریز کنند.  
الزم بــه یــادآوری اســت کــه پیش از اعام اســامی 
منتخبــان، مشــتری هیچگونه وجهــی واریز نخواهد کرد 
و کمــاکان ایــن امــکان بــرای منتخبــان طرح هــای قبلــی 
ایران خودرو که موفق به واریز وجه نشــدند، وجود دارد 
که دوباره بتوانند در این مرحله از فروش ایران خودرو، 

اقدام به ثبت نام کنند.
محدودیت های فروش فوق العاده نیز همچنان در 
این طرح اجرا می شود و براین اساس شروطی از جمله 
اختصــاص یــک دســتگاه خــودرو به هر کدملــی، حداقل 
فاصلــه ۴۸ ماهــه از خریــد )ثبت نــام یــا تحویــل خودرو( 
از شــرکت های ایران خــودرو و ســایپا، عــدم پــاک فعــال 
انتظامــی بــرای فــرد متقاضــی، ارائه گواهی نامــه معتبر، 
تعلق شماره حساب و شماره تماس اعامی به شخص 

متقاضی و... اعمال خواهند شد. 
آنچه که در بخشنامه این طرح به چشم می خورد، 
این اســت که از مرحله هیجدهم به بعد، طبق مصوبه 
کمیته خودرو، دیگر شــرط الزام در رهن ماندن یکســاله 
ســند خودروهــا حذف شــد، امــا طبق بخشــنامه فروش 
فوق العــاده ارائــه شــده، گویــا همچنــان ایــن محدودیت 

جزو شرایط اعمال می شود.

اخبـــــــــــــــــار

نخســتیننمایشــگاهبینالمللــیوتخصصی
زنجیــرهارزشپوشــاکطراحــی،مد،لبــاس،چرم
وصنایعوابســتهصبحروزســهشــنبه۲۰مهر،در
محلنمایشگاههایبینالمللیشهرآفتابافتتاح

شدوتا)جمعه(۲۳مهرادامهخواهدیافت.
رئیــس اتاق اصناف ایران در حاشــیه بازدید 
از این نمایشــگاه به خبرنگار پایگاه اطاع رســانی 
اتــاق اصنــاف ایــران گفــت: نخســتین نمایشــگاه 
بین المللــی و تخصصــی زنجیــره ارزش پوشــاک 
بــه نام »تهــران مُدکس«، بنابر ضــرورت حمایت 
از تولیــدات داخلــی افتتــاح و از امــروز به مدت ۴ 

روز برپا خواهد بود. سعید ممبینی افزود:در این 
نمایشــگاه که به طور تخصصی برگزار می شــود، 
فعــاالن حــوزه پوشــاک از سراســر کشــور حضــور 

یافته و حدود ۱۰۰ غرفه فعال شده اند.
وی در خصــوص اهمیــت برگزاری نمایشــگاه 
کــرد: صنــف پوشــاک و  تهــران مُدکــس تصریــح 
صنــوف وابســته بــه آن، در دوره مواجهــه با کرونا 
آسیب بسیار زیادی دیدند. چراکه بیماری کرونا، 
مــراودات، مراســم و میهمانی ها و دید و بازدیدها 
را کاهش داد. این شــرایط در تمام دنیا عمومیت 
دارد به طوری که تولیدات پوشاک در انبارها باقی 

ماندنــد و بــه فــروش نرفتند. با توجه بــه افزایش 
سرعت واکسیناسیون در کشور، پیش بینی کرده 
ایم که این محدودیت  ها کاهش خواهد یافت. از 
این رو فعاالن صنفی در حوزه پوشــاک که ســهم 
باالیــی در بــازار را در اختیــار دارنــد بــرای شــرایط 
پیش رو آماده خواهند شــد و این نمایشــگاه نیز 

در این زمینه راه گشا خواهد بود.
ممبینی بیان کرد: نمایشگاه تهران مُدکس، 
بــا همــت اتحادیــه پوشــاک تهــران، حمایــت اتاق 
اصناف ایران و مشارکت فعاالن این حوزه برگزار 
شــده اســت. اتاق اصناف ایران در حمایت از این 

نمایشــگاه اهدافــی از جملــه تقویــت و توســعه 
تــوان صادراتــی پوشــاک ایرانــی را دنبــال می کنــد 
کــه امیدواریــم با تعامــل ایجاد شــده بین عوامل 
نمایشــگاه، در  ایــن  در  پوشــاک  مختلــف حــوزه 

آینده شاهد تحویل صادراتی باشیم.
رئیــس اتــاق اصنــاف ایــران تاکیــد کــرد: در 
راســتای ایجاد تعامل میان همه دســت اندرکاران 
و فعــاالن در زنجیــره ارزش پوشــاک، طراحــان، 
نیازهــای  تامین کننــدگان  تولیدکننــدگان، 
پارچــه  ماشــین آالت،  از  )اعــم  تولیدکننــدگان 
صنایــع  نگهــداری،  و  تعمیــرات  منســوجات(،  و 

ایــن  در   … و  کفــش  ســراجی،  چــرم،  وابســته، 
نمایشگاه حضور یافته اند.

بر اســاس این گزارش، برگــزاری کارگاه های 
آموزشــی و مهارتــی، در زمینــه  طراحــی، تولیــد، 
از جملــه برنامه هــای  فــروش پوشــاک  عرضــه و 
پیش بینی شده است و در اختتامیه از منتخبین 
علمی دانشگاه و تولیدکنندگان برتر و کارآفرینان 

تقدیرخواهد شد.
این نمایشــگاه تخصصی در راســتای تعامل 
بین فعاالن صنف و صنعت پوشــاک برگزار شــده 

و هیچ گونه خرده فروشی ندارد.

بررسیبازارخودرویپایتختحاکیازباال
بــودنقیمتهــادرســایتهاوفضــایمجازیبا
وجــودرونــدکاهشــینرخدالراســت؛معامات
نیــزهمچنــانقفــلبــودهوخبــریازخریــدو

فروشنیست.
به گزارش ایرنا، از ابتدای هفته جاری قیمت 
دالر بر مدار کاهشــی قرار گرفت به طوری که روز 
)دوشــنبه، ۱۹مهرمــاه( در صرافی هــای بانکــی در 
مقایســه بــا روز کاری قبــل از آن بــا ۳۰۰ تومــان 
کاهــش بــه قیمــت ۲۶ هــزار و ۸۹۵ تومــان داد و 

ستد شد.
کاهــش نــرخ ارز همــواره حامــل ســیگنال 
رصــد  امــا  بــوده،  خــودرو  بــازار  بــرای  کاهشــی 
فضــای  و  خودرویــی  ســایت های  در  قیمت هــا 
و  نمی دهــد  نشــان  را  چیــزی  چنیــن  مجــازی 
قیمت هــا بــه روال چند روز گذشــته همچنان با 

ثبات همراه بوده اســت.
در  خودرویــی  ســایت های  در  گذشــته  روز 
گروه سایپا، هر دستگاه پراید ۱۱۱ مدل ۹۹ حدود 
۱۵۴ میلیــون تومــان، پرایــد ۱۳۱ مــدل ۹۹ حــدود 
۱۳۹ میلیون تومان، تیبا صندوق دار ۱۴۸ میلیون 
میلیــون   ۱۵۴ پــاس  صنــدوق دار  تیبــا  تومــان، 
تومــان، تیبا هاچ بک مــدل ۹۹ حدود ۱۵۴ میلیون 
تومــان، تیبا هاچ بک پــاس ۱۷۳ میلیــون تومــان، 
کوئیــک  تومــان،  میلیــون   ۱۵۸ دنــده ای  ســاینا 
دنــده ای ۱۶۰ میلیــون تومــان، کوئیــک  آر دنــده ای 
۱۶۷ میلیون تومان و شاهین ۳۴۰ میلیون تومان 

قیمت گذاری شد.
در گــروه ایران خــودرو نیــز هــر دســتگاه پژو 
۴۰۵ اس. ال. ایکس ۲۵۰ میلیون تومان، سمند 
ال. ایکــس مــدل ۹۹ حــدود ۲۵۵ میلیون تومان، 
میلیــون   ۲۸۰ دوگانه ســوز  ایکــس  ال.  ســمند 
میلیــون   ۲۴۵ حــدود  تیــپ۲   ۲۰۶ پــژو  تومــان، 
تومــان، پــژو ۲۰۶ تیــپ۵ مــدل ۹۹ حــدود ۲۹۶ 
میلیــون تومــان، پــژو ۲۰۷ اتوماتیک ۴۲۰ میلیون 
تومــان، پــژو ۲۰۷ پانورامــا دنــده ای ۳۲۰ میلیــون 
تومــان، دنــا معمولــی ۳۱۶ میلیــون تومــان، دنــا 
دنــده ای توربــو ۴۳۵ میلیــون تومــان، دنــا پــاس 
اتوماتیک توربو ۴۶۰ میلیون تومان و تارا دنده ای 

۴۵۰ میلیون تومان قیمت خورد.

بهصفررسیدنمعاماتبازار
در این زمینه، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
خــودروی پایتخت ایرنا گفــت: قیمت های اعامی 
در ســایت های خودرویــی همچنان باالســت، این 
در حالــی اســت که خرید و فروش هــا در بازار به 

صفر رسیده است.
ســعید موتمنــی بیان  کرد: بــا توجه به اینکه 
معاملــه ای در بــازار انجــام نمی شــود، نمی تــوان 
از قیمت هــا ســر در آورد، بــه عنــوان مثــال هــر 
دســتگاه رنــو کولئوس در ســایت ها تــا ۲ میلیارد 
و ۵۵۰ میلیــون تومان قیمت گذاری می شــود، اما 
اندک معامات این خودرو در بازار تا سقف ۲.۲ 

میلیارد تومان بوده است.
وی افــزود: بــا توجه بــه اخبار مثبت و منفی 

واصله از نوســانات بازار ارز و همچنین مشخص 
بــه  خریدهــا  خــودرو،  واردات  وضعیــت  نشــدن 
حداقل رسیده و خریداران منتظرند تا نتیجه کار 
را ببینند.این در حالی است که فروشنده خودرو 
در بــازار هســت، امــا خریــداران به طــور طبیعــی 
زمان خرید خود را تا ثبات نســبی بازار و نرخ ارز 

به تعویق می اندازند.
وی تصریح کــرد: روز گذشــته قیمــت دالر تــا 
کانــال ۲۶ هــزار تومان پاییــن آمد و این اتفاق بار 
دیگــر بــازار را در رکــود فــرو خواهــد بــرد، امــا اگر 
ثبات نرخ را در این کانال شاهد باشیم معامات 
جانــی تازه خواهد گرفت.مشــتریان در یک ســال 
گذشــته نرخ های متفاوتی برای دالر از ۲۱ هزار و 
۵۰۰ تومــان تــا ۲۸ هزار تومــان و اکنون در کانال 
۲۶ هــزار تومــان را تجربــه کرده انــد و تــا زمانــی 

کــه ثباتــی حداقل چند هفته ای شــاهد نباشــیم، 
معامات راه نخواهد افتاد.

بازارخارجیهادرخوابیعمیق
فعاالن بازار خودروهای خارجی نیز از ثبات 

قیمت ها و رکود عمیق بازار خبر می دهند.
در  نمایشــگاه دار  طواحــن،  کــوروش 
شــمال تهــران از بی تاثیــر بــودن رونــد کاشــی 
نــرخ ارز بــر قیمت هــا گفــت و افــزود: اکنــون 
بــازار  در  فروشــی  و  خریــد  و  معاملــه  هیــچ 

نیستیم. شــاهد 
وی با بیان اینکه برآیند تحوالت سیاســی و 
اقتصادی از جمله اخبار مثبت واصله از تحوالت 
سیاســی بین المللی، کاهشــی شــدن نــرخ دالر و 
نامشــخص بــودن وضعیت واردات خــودرو، ثبات 

قیمت خودروهــای خارجــی را از ابتــدای هفتــه در 
پــی داشــته، تصریح کرد: اکنــون همه از خریدار و 
فروشــنده در بازار دســت نگه داشــته اند تا نتیجه 

قطعی تحوالت را شاهد باشند.
دیروز در دســته مونتاژی ها و خارجی ها هر 
دســتگاه چانــگان مــدل ۹۸ حــدود ۵۳۵ میلیــون 
میلیــون  بــه ۷۳۰  نزدیــک  تومــان، جــک اس ۵ 
تومان، هایمــا اس ۷ حــدود ۷۹۰ میلیــون تومان، 
پــژو ۲۰۰۸ مــدل ۹۹ حــدود ۹۵۵ میلیون تومان، 
 ۹۵۰ بــه  نزدیــک   ۹۸ مــدل   ۳ ســی  ســیتروئن 
میلیــون تومــان، فیدیلیتی پرایم پنــج نفره حدود 
۹۸۰ میلیــون تومــان، هیونــدای النتــرا مونتــاژی 
یــک میلیــارد و ۳۱۰ میلیــون تومــان و بــی. ام. و 
تومــان  و ۱۰۰ میلیــون  ۲۱۸i  حــدود ۲ میلیــارد 

قیمت گذاری شدند.

رئیسپلیسراهورتهرانبزرگازجزئیات
ســاعتتــرددخودروهــایحمــلبتــنخبــرداد
وگفــتکــهدربرخــیازمقاطــعروزبــهلحــاظ
ترافیکــیآنهــمدربعضــیازمناطــقامــکان
صدورمجوزترددبرایمیکسرهاوجودندارد.

پایــگاه خبــری پلیــس، ســردار  بــه گــزارش 
محمــد حســین حمیــدی بــه بیــان شــرایط و نحوه 
تردد خودروهای حمل بتن در ســطح شــهر تهران 

بزرگ پرداخت. 
ایــن  وی عنــوان کــرد: در مقاطــع مختلــف 
تردد هــا بــا یکدیگــر فــرق مــی کنــد و در جاهایــی 
مــی شــود از ۹ صبــح تــا ۱۵:۳۰ و یــا ۱۶:۰۰ کــه از 
پیــک ترافیــک نیز عبــور کردیم ایــن خودروها می 
توانند تردد داشته باشند و هنوز به ترافیک بعد 
از ظهــر برخــورد نکرده ایم می توان به آنها مجوز 

تردد داد.
رئیــس پلیــس تهــران بــزرگ دربــاره شــرایط 
تــردد ماشــین های حمــل بتــن گفــت: نزدیــک بــه 
۱۰ ســال بــود کــه شــرکت های حمــل بتــن تقاضــا 

داشــتند در روز تــردد کننــد و تنهــا ارگان مخالــف 
بــا تــردد آن ها پلیــس راهنمایی تهــران بزرگ بود 

و هست.
 ایــن مقــام پلیــس بیــان کرد:  ســازمان های 
مختلف در شورای ترافیک این موضوع را پیگیری 
کردنــد و گفتنــد بصــورت آزمایشــی به میکســرها 
مجوز تردد در روز را دهید تا مشکات پروژه های 
عمرانــی کــه عمدتــا ملــی هم هســتندبا ســهولت 

بیش تری رفع شود.
بــه  روزه   ۱۰ فرصــت  یــادآوری  بــا  حمیــدی 
شــرکت های حمل بتــن ادامه داد:ایــن مصوبه به 
صورت آزمایشــی در ۶ ماهه اول ســال اجرا شــد 
اما شــرکت های حمل بتن بــه تعهدات خود عمل 
نکردنــد لــذا پلیــس روز گذشــته بــه آن هــا اخطار 
داد و ۱۰ روز مهلــت دادیــم کــه تــا پایــان مهرمــاه 
مشــکات خــود از قبیــل معاینه فنی، ســامانه ها 
و سیســتم هایی کــه بایــد نصــب کننــد و بحــث 
بارنامه ها و باسکول هایی که در این شرکت هابه 
کارگیری می شود رسیدگی شود؛ البته  برآورد ما 

این اســت که نمی توانند خواســته ی ما را تمکین 
کننــد و مــا بــه قبــل از ایــن برنامــه برمی گردیــم و 
بــه صــورت جدی بــا تــردد آن هــا در روز مخالفت 

خواهیم کرد.
رئیــس پلیــس تهران بزرگ در پاســخ به این 
سوال که آیا تردد میکسرها در روز باعث ترافیک 
می شــود تصریــح کرد: در برخــی از مقاطع روز به 
لحاظ ترافیکی آن هم در بعضی از مناطق امکان  

صدور مجوز تردد برای میکسرها وجود  ندارد.
حمیــدی بــا بیــان این که میکســرها عاوه بر 
ایجاد ترافیک باعث آزار مردم مناطقی که در آن 
جــا کار عمرانــی صــورت می گیرد می شــوند،اظهار 
کرد: یک ســری از مناطق مانند مناطق شــمالی و 
مرکزی که شــلوغ هســتند تردد میکســرها شــاید 
مشــکاتی ایجــاد کنــد از طرف دیگر ســاکنان این 
مناطــق در شــب کــه ایــن میکســرها می خواهنــد 
کار میکنند دچار مشــکل می شــوند و آسیب های 

خاص خود را دارد.
وی افــزود: لــذا بــه این جمع بندی رســیدیم 

که یک فرصت ۶ ماهه به شــرکت های حمل بتن 
دهیــم تــا مشــکات خــود را برطــرف کننــد پلیس 
هــم باتوجــه بــه شــرایط ترافیکــی به آن هــا مجوز 

مقطعی خواهد داد.
تهــران  شــهر  همــه ی  در   : گفــت  حمیــدی 
مناطــق  از  برخــی  در  نداریــم  یکســانی  شــرایط 
خصوصا مناطق شــمالی و مرکزی امکان تردد در  
روز وجود ندارد وهمچنان برای تردد ماشین های 
مناطــق  در  دارد  وجــود  محدودیــت  بتــن  حمــل 
حاشــیه ای تهــران کــه مشــکات ترافیکــی کم تری 
دارند و در طول روزهم می شــود کار کرد این امر 

انجام می شود.
تصریــح  بــزرگ  تهــران  پلیــس  رئیــس 
کــرد: آنچــه  کــه مســلم اســت ایــن اســت کــه 
شــرکت های حمــل بتــن بــه تعهداتــی کــه داده 
بودنــد بــه تعهــدات خــود عمــل نکردنــد،  لذا ما 
روز  تــردد   در  کــه  چــه در مناطــق حاشــیه ای 
امکان پذیــر اســت و چــه در جاهایــی که شــرایط 
ترافیکــی اجــازه ایــن کار را نمی دهــد اجازه تردد 

بــه آن هــا را در  طول روز را نخواهیم داد.
حمیــدی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه در 
روز چــه ســاعاتی می تــوان بــه میکســرها اجــازه 
تــردد داد گفــت: مقاطــع مختلــف فــرق می کنــد 
در مناطقــی  می شــود از ۹ صبــح تــا ۳ بعــد از 
ظهــر کــه از پیک ترافیــک عبور کردیم و هنوز به 
آنجــا نرســیدیم کــه  به آن ها مجوز داد ولی این 
موضــوع تابــع شــرایطی اســت کــه هنــوز محقق 

نشده است.
وی افــزود: همیــن حــاال خودروهــای حمــل 
شــرایط  و  می شــوند  تهــران  شــهر  وارد  ســوخت 
خاصــی دارنــد میکســر و بتــن چــون بتــن زنــده 
پــروژه  بــه  رســیدن  زمــان  و  می شــود  محســوب 
محــدود اســت اگــر هــم پروژه ها بــا کیفیــت اجرا 
نشــود می توانــد آثــار مخربــی را در آینــده بــه بــار 
بگــذارد لــذا مســئولین فنــی فعــال در ایــن حــوزه 
کــه می توانســتند کمــک کننــد به ایــن جمع بندی 
رســیدند که اگر پلیس اجازه تردد در روز را دهد 

برای جامعه بهتر است.

ســوختهای کشــوری اتحادیــه رئیــس
جایگزیــنگفــتکهتوســعهLPGدرکشــورباید
بــریــکمزیتنســبیصــورتبگیردکــههماین
ســوختدرسبدســوختکشورسهمپیداکند،
هــماولویــتتوســعهCNGمحفــوظبماندوهم

دولتسودخودرابهحداکثربرساند.
بــه گزارش فارس، علی محمودیان، رئیس 
اتحادیــه کشــوری ســوخت  های  بــا مــرور مزایــا 
و معایــب LPG و CNG نســبت بــه یکدیگــر در 
 LPG شــرایط فعلی گفت: از نگاه مردم سوخت
بــرای مصــرف در خودروهــا مقــرون بــه صرفه تر 
اســت، یکــی از دالیــل، ناظــر بــه قیمت LPG در 
داخــل کشــور کــه یک بیســتم قیمــت واقعی آن 
است و از قیمت CNG پایین تر است. همچنین 
حجــم مشــخصی از  LPG می توانــد ۳-۴ برابــر 
CNG مسافت بیشتری طی کند. عملکرد موتور 

خــودرو بــا ســوخت جایگزیــن LPG نیــز بهتــر از 
CNG است.

االن  کــه  مــواردی  تنهــا  فقــط  افــزود:  وی 
مربــوط  نــدارد  برتــری   CNG بــه  نســبت   LPG

دسترســی  و  LPGســوز  خودروهــای  ایمنــی  بــه 
خودروهــا بــه ســوخت LPG اســت. در ســال های 
گذشــته به دلیل اینکه وزارت نفت قصد داشــت 
صــورت مســئله اتــوگاز را پــاک کند، امــکان ایجاد 
زیرســاخت اســتاندارد برای ایمن کردن اســتفاده 

از LPG در خودروها ایجاد نشد.
االن  نتیجــه  در  کــرد:  اظهــار  محمودیــان 
صاحبان خودروهای LPGسوز به صورت غیرایمن 
دوگانه ســوز  را  خــود  خودروهــای  غیررســمی  و 
کردنــد، در برهه هــای مختلفــی نیز اخبار منتشــر 
می شــود کــه بــه خاطــر همیــن غیرایمــن بــودن، 

حوادث غیرمترقبه رخ داده است.
ســوخت  های  کشــوری  اتحادیــه  رئیــس 
LPGســوزها  مشــکل  دومیــن  گفــت:  جایگزیــن 
آنهاســت.  ســوخت گیری  نحــوه  بــه  مربــوط  نیــز 
بــه صــورت کامــا  ایــن خودروهــا  ســوخت گیری 

بــرای  غیررســمی و غیراســتاندارد اســت و مثــا 
سوخت گیری کپسول ها را برعکس می کنند. این 
دو مشــکل در اســتفاده از CNG وجود ندارد و به 
نوعــی می تــوان گفــت مزیت فعلی CNG نســبت 

به LPG است.
وی گفــت: در مجمــوع مزایــای LPG نســبت 
به CNG بر معایب آن افزون اســت که البته این 
موضــوع یــک ایراد اســت، مصرف کننــده باهوش 
نیز طبیعتا استفاده از LPG را به عنوان سوخت 
خــودرو ترجیــح می دهــد. در حــال حاضــر مــا بــا 
تعــداد زیادی شــاید حــدود یک میلیــون خودروی 
LPG ســوز در شــهرهای مختلــف کشــور مواجــه 

هستیم که تحت تاثیر سیاست های فعلی وزارت 
نفت به این سمت هدایت شده اند.

رمزگشاییازشیوهصحیح
قیمتگذاریLPGدرسبد

سوختکشور

محمودیــان در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه 
آیــا LPG بایــد از ســبد ســوخت حــذف شــود یا 
 CNG خیــر؟ توضیــح داد: هر چند اســتفاده از
بــه عنــوان ســوخت ملــی اولویت اصلی کشــور 
اســت امــا مــا نبایــد بــا سیاســت گذاری غلط از 
 LPG آن طــرف بــام بیفتیــم و کاری کنیــم کــه
از  و  بیفتــد  مزیــت  از  بــرای مصرف کننــده  کا 
ســبد ســوخت کشــور حــذف شــود بلکــه بایــد 
کاری   CNG و   LPG درســت  قیمت گــذاری  بــا 
CNG، ســوخت  کنیــم کــه بــا اولویــت توســعه 
ســوخت ســبد  در  را  خــود  جایــگاه  نیــز   LPG 

 به دســت آورد.
ســوخت  های  کشــوری  اتحادیــه  رئیــس 
 LPG جایگزیــن اظهار کرد: به طور کلی توســعه
در کشــور نیــز بایــد بر یک مزیت نســبی صورت 
بگیــرد کــه هــم ایــن ســوخت در ســبد ســوخت 
اولویــت توســعه  پیــدا کنــد، هــم  کشــور ســهم 
CNG محفــوظ بمانــد و هــم دولت ســود خود را 

به ماکزیمم برســاند.
وی ادامه داد: پیشنهاد این است که قیمت 
پایه LPG دو ســوم قیمت بنزین سهمیه ای یعنی 
۱۰۰۰ تومــان بــر کیلوگــرم شــود ولــی ایــن قیمــت 
مربــوط بــه LPG اســت که از پاالیشــگاه ها گرفته 
می شــود و در شــهرهایی که پاالیشــگاه ها در آن 
واقع شــده اند توزیع می شــود. در شــهرهای دیگر 
 LPG که از پاالیشگاه ها دور هستند هزینه حمل
نیــز بــه قیمــت پایــه آن اضافــه می شــود و قیمت 
LPG از یــک فاصلــه ای بیشــتر از پاالیشــگاه دیگر 

نســبت به بنزین هم از مزیت می افتد چه برســد 
.CNG به

محمودیــان بیــان کــرد: بدین صــورت اتوگاز 
تنها در شــهرهای نزدیک پاالیشــگاه توســعه پیدا 
می کنــد و در مابقــی شــهرهای کشــور اصــا وارد 
نمی شود. از طرفی با این مدل قیمت گذاری دیگر 
الزم نیســت کــه دولــت یارانــه بدهــد و LPG در 

همه شهرها را به یک قیمت توزیع کند.

جزئیاتقیمتگذاریجدیدگازمایعدرآستانهفصلسرد

تعیینساعتترددخودروهایحملبتن

قفلبازارخودرودرانتظارکاهشقیمت

نمایشگاه»تهرانمدکس«افتتاحشد
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دستور بازپرس دادسرای 
جرائم کارکنان دولت برای 

ترخیص 420 کانتینر لوازم 
خانگی بوش

یــک بازپــرس دادســرای عمومــی و انقــاب تهــران 
پیــرو گــزارش وزارت صمــت،  خواســتار ترخیــص ۴۲۰ 

کانتینر لوازم خانگی شرکت بوش از گمرک شد.
بــه گــزارش خبرگزاری فــارس، این بازپــرس جرائم 
کارکنــان دولــت در نامــه ای در ۱۸ مهــر ســال جــاری بــه 
رئیــس کل گمــرک خواســتار ترخیــص محمولــه گمرکــی 
شــرکت مذکور شــده و اعالم کرده اســت: »به پیوســت 
نامــه واصله از وزارت صمت ارســال می گــردد، لذا مقرر 
اســت بــا توجــه بــه گــزارش آن وزارتخانه مبنــی بر ثبت 
بــه ترخیــص  ســفارش شــرکت بوش ســرویس نســبت 
محموله گمرکی شــرکت مذکور اقدام و نتیجه را به این 

شعبه اعالم نمایید«.
پیوســت این مکاتبه نشــان می دهد، یک روز قبل 
یعنــی در تاریــخ ۱۷مهــر ســال جــاری ســعید عباســپور، 
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت بنــا به نظــر دیوان عدالــت اداری گفته 
اســت که ثبت ســفارش شــماره ۵۳۲۰۰۶۵۰ مورخ ۲۷ 
آبــان ســال ۹۶ از ســوی ایــن دفتــر به نام شــرکت بوش 
صادر شده و اعتبار آن بنا بر اجابت اوامر مرجع قضایی 
مورخ ۱۵بهمن ۹۸ تمدید شــد و تا مورخ ۱۲ آبان ســال 

۹۹ دارای اعتبار بوده است.
ایــن تالش هــا از ســوی وزارت صمــت بــا همــکاری 
دادســرا در حالــی پیگیــری می شــود که پیشــتر در تاریخ 
۱۳تیر امســال مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک 
ایران از منتفی شــدن ترخیص کاالهای بوش خبر داده 

بوده که با حضور دستگاه های ذی ربط جمع بندی شد.
ماجرای لوازم خانگی بوش چیست؟

تــا قبــل از ســال ۹۷ ثبــت ســفارش لــوازم خانگــی 
ممنوعیتــی نداشــت و وزارت صمــت اقــدام بــه صــدور 
مجوز برای واردکنندگان می کرد، بنابراین ثبت سفارش 
اولیه انجام شده در اوضاع عادی دریافت شده است و 
مســتندات نشــان می دهد که تا آبان ســال ۹۹ به دلیل 
در جریان بودن پرونده، اعتبار این ثبت سفارش تمدید 

شده بود.
ســال ۹۷ بــه دلیــل تشــدید تحریم هــای ظالمانــه 
آمریکا و تنش ارزی ایجاد شــده لوازم خانگی که کاالی 
نهایــی و مصرفــی محســوب می شــود و امــکان تولید آن 
در داخــل فراهــم بــود، از ســوی دولــت وقــت ممنــوع 
 شــد و اکنــون نیــز بــه منظــور حمایــت از تولیــد داخــل

رئیــس جمهوری واردات لــوازم خانگی را همچنان دارای 
ایــن موضــوع بخشــنامه  ممنوعیــت دانســت. فــارغ از 
دولت قبل همچنان پابرجاســت و دســتور جدید در این 

رابطه صادر نشده است.
بــوش  خانگــی  لــوازم  کانتینــر   ۴۲۰ دالری  ارزش 
۱۰میلیــون دالر اعــالم شــده در حالــی مســئوالن گمــرک 
بیــان می کننــد، با فرض امــکان ترخیص احتمال دارد، در 
رسیدگی ها این رقم به حدود ۴۰ میلیون دالر هم برسد.

مشکل کجاست؟
ایــن پرونــده از نظــر مدیرکل حقوقــی گمرک دارای 
ابهاماتــی اســت کــه متوجــه وزارت صمــت شــد. وحیــد 
خدرویسی در این باره بیان کرده بود: »در ادامه احکام 
بــدوی بــه دســتگاه های ســه گانه از جملــه گمــرک، بانک 
مرکــزی و وزارت صمت ابالغ می شــود، گمرک هم ظرف 
۲۰روز فرصــت قانونــی، اعتراض می کنــد. گمرک در این 
فرصت ۲۰روزه اعتراض می کند، درخواست تجدید نظر 
می دهــد و در شــعبه ۵ دیــوان عدالــت اداری موضــوع 
مطــرح و رســیدگی می شــود. نماینــدگان گمــرک پاســخ 
می دهند و ابهامات شعبه برطرف می شود. شعبه ۵ به 
حــق می آیــد و دادنامه بدوی را نقــض می کند و دادنامه 
تجدیــد نظــر ابــالغ می شــود. نکته جالب این اســت که 
از بین این دستگاه ها، حسب اطالع و بررسی ها، صرفا 
گمــرک بــوده کــه اعتــراض کــرده، یعنــی وزارت صمت و 
بانــک مرکــزی علی الظاهر بــه دادنامه اعتراض نکردند و 
ایــن در جــای خــودش جای تامل دارد که موضوع به چه 

شکل بوده است؟«
عــالوه بــر این ابهام، مســئوالن گمرک یک اشــکال 
اساســی دربــاره نحــوه تامیــن ارز وارد می کننــد کــه آیــا 
بــدون انتقــال ارز بــوده و یــا از نظــام بانکــی و نیمایــی 
تامین شــده اســت. اگر بدون انتقال ارز باشد براساس 
بخشــنامه های دولت دوازدهم امکان ترخیص آن وجود 
ندارد و اگر بانکی یا نیمایی اســت وزارت صمت و بانک 

مرکزی تایید کند تا امکان ترخیص آن فراهم شود.
در این باره سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات 
صادرات و واردات وزارت صمت گفته بود: ارز مورد نیاز 
برای واردات این کاالها قبل از ممنوعیت و زمانی بوده 
که سیســتم ارز نیمایی ایجاد نشــده بود؛ بنابراین مقرر 
شــده بخشــی از ارز مورد نیاز این محموله از طریق ارز 
متقاضــی و بخــش دیگــر از طریــق سیســتم بانکــی کــه 
همــان ارز آزاد اســت تامیــن شــود. در دادنامــه مربوطه 

نیز عنوان بدون انتقال ارز نوشته شده است.
در واکنــش بــه ایــن اظهــارات حمیدرضــا غزنــوی، 
ســخنگوی انجمــن تولیدکننــدگان لــوازم خانگــی تاکیــد 
کــرده اســت: بــا وجــود اینکــه ماه هــا طول کشــیده تا به 
مــواد اولیــه و قطعــات لوازم خانگــی ارز تخصیــص داده 
شــود و همه تولیدکنندگان از تخصیص نیافتن و تأخیر 
در تخصیــص ارز گله منــد هســتند، ۴۲۰ کانتینــر لــوازم 
خانگی خارجی در آســتانه ترخیص اســت. در این رابطه 
وزارت صمت و بانک مرکزی باید پاسخگو باشند که چرا 
بــه ایــن رای اعتــراض نکردنــد و چــرا وزارت صمت آن را 

ثبت و بانک مرکزی ارز آن را تامین کرده است.
اکنــون علــت توقــف و ترخیص نشــدن کانتینرهای 
لوازم خانگی بوش، نبود شفافیت در مورد نحوه تامین 
ارز از سوی بانک مرکزی و وزارت صمت قلمداد می شود 
و مشــخص نیســت با وجــود ابالغ رئیس جمهــوری برای 
توقــف واردات لــوازم خانگــی خارجــی و قوانیــن متعــدد 
بــرای حمایــت از تولیــد مســئوالن ایــن وزارتخانــه اصرار 

دارند که این لوازم وارداتی ترخیص شود. 
از طرفی مسئوالن گمرک باید پاسخگو باشند، در 
صورتــی کــه امــکان ترخیــص ایــن کاال وجود نــدارد، چرا 
به صاحب کاال مرجوع شــدن آن ابالغ نشــده و یا آن را 

متروکه نمی کنند؟

خبـــــــــــــــــر

توقف تحویل کانتینرهای 
ایران از سوی بزرگ ترین 

اپراتور بندری هند از 30آبان
بزرگ تریــن اپراتــور بنــدری هند اعــام کرد 
پایانه هــای ایــن شــرکت دیگــر از 15مــاه نوامبــر 
محموله هــای  واردات  و  صــادرات  )3۰آبــان(، 

را  افغانســتان  و  پاکســتان  ایــران،  از  کانتینــری 
انجام نخواهند داد.

از  نقــل  بــه  فــارس  گــزارش خبرگــزاری  بــه 
رویتــرز، شــرکت بنــادر و منطقــه ویــژه اقتصــادی 
آدانــی، بزرگ تریــن اپراتور بنــدری هند اعالم کرد 
پایانه هــای ایــن شــرکت دیگــر از ۱۵مــاه نوامبــر، 
از  کانتینــری  محموله هــای  واردات  و  صــادرات 
ایران، پاکســتان و افغانســتان را انجــام نخواهند 
داد. شــرکت بنــادر آدانــی که بخشــی از مجموعه 
گــروه آدانــی اســت در بیانیه ای اعالم کــرد: »این 
کــه  پایانه هایــی  تمــام  مــورد  در  تجــاری  توصیــه 
توسط )بندرهای آدانی( اداره می شوند و از جمله 
پایانه های شخص ثالث در هر بندر )این شرکت( 

تا اطالع ثانوی اعمال می شود.«
ایــن شــرکت هنــدی هیــچ دلیلــی بــرای ایــن 
اقــدام اعــالم نکــرد. ســخنگوی گروه آدانــی بدون 
ارائــه جزئیــات بیشــتر گفــت: »بنــدر آدانــی آن را 

برای ذی نفعان مربوطه صادر کرده است.«

مســتقل  کشــورهای  بــه  صــادرات 
مشــترک المنافع، خرید و ذخیره ســازی و فروش 
سیب های درجه ۲و3 به کارخانه های کنستانتره 

3 اقدام دولت برای حمایت از باغداران است.
چنــد ماهی اســت باغداران بــه ویژه منطقه 
شــمال غــرب کشــور از نبــود مشــتری و قیمــت 
پایین سیب به شدت گله مندند. محصوالت روی 
دستشــان مانده و در شــبکه های مجازی تصاویر 
میوه های تلنبار شــده در کنار جاده ها دســت به 

دست می شود.
ســال های  نیســت.  امســال  مشــکل  ایــن 
گذشــته هم وضع مشــابهی وجود داشت و هنوز 
مشــکل آنهــا حــل نشــده اســت. ســیب محصول 
چند ساله است و کشاورزان به راحتی نمی توانند 
برنامه هــای تولید را تغییــر دهند. بنابراین دولت 

بایــد فکری به حال این تولیدکنندگان کند تا هم 
آنها و منافع ملی کشور به خطر نیفتد.

 تعادل عرضه 

و تقاضای سیب در بازار 
رئیــس  فــارس،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
دربــاره  کشــاورزی  محصــوالت  ملــی  اتحادیــه 
گفــت:  بــازار  و  تولیدکننــدگان  وضــع  آخریــن 
صادرات به کشورهای مستقل مشترک المنافع 
انجــام می شــود. از ســوی دیگــر دولــت خریــد 
ســیب از باغداران را برای ذخیره ســازی انجام 
می دهد. همچنین ســیب های درجه ۲ و ۳ نیز 
از آنهــا کیلویــی ۴۶۰تومــان خریداری می شــود 
پــوره  و  کنســتانتره  تولیــد  کارخانه هــای  بــه  و 

می شود. هدایت 
ســیدرضا نورانــی اظهــار کــرد: مجموعــه این 
اقدامات باعث شــده که تعادل نســبی در بازار و 

نیز عرضه و تقاضا صورت بگیرد.
او ایــن را هــم گفــت کــه دولت ســیب درجه 
دو و ســه را کــه بــه قمیــت ۴۶۰ تومــان از باغــدار 
خریــداری می کنــد بــه قیمــت کمتــر بــه کارخانــه 

می دهد.

کند شدن صادرات به دلیل 
اقدامات اخیر آذربایجان

نورانــی گفــت: متأســفانه روند صــادرات به 
دلیــل  بــه  مشــترک المنافع  مســتقل  کشــورهای 
وجــود  آذربایجــان  مــرز  در  اخیــرا  کــه  اتفاقاتــی 

داشــته و آنها از کامیون داران عوارض می گرفتند 
تا حدودی کند شــده و همین مســأله باعث شــد 
تعــدادی از کامیون هــا محصوالتشــان بی کیفیت، 

پالسیده و مرجوع شود.
او تعــداد کامیون هــای مرجوعــی را ۲ تــا ۳ 

دستگاه عنوان کرد.

 آغاز خرید از باغداران

برای ذخیره سازی
از  ســیب  خریــد  مســئول،  ایــن  گفتــه  بــه 
باغــداران بــرای ذخیره ســازی هــم آغــاز شــده کــه 
قیمــت آن در شــهرهای مختلــف بــه ایــن شــرح 
در شهرســتان های  کیلوگــرم ســیب  هــر  اســت: 
مشکین شــهر و مراغــه از باغــدار ۴۵۰۰ تــا ۶۰۰۰ 

در  و  تومــان  هــزار   ۶ تــا   ۴ ارومیــه  در  تومــان، 
کردستان ۳ هزار تومان خریداری می شود.

افزایش هزینه های جانبی 
رئیــس اتحادیــه ملــی محصوالت کشــاورزی 
تصریح کرد: هزینه های جاری برای تولیدکنندگان 
و صادرکننــدگان افزایــش یافتــه اســت. به طوری 
کــه هزینــه حمــل هــر کیلــو ســیب از ارومیــه بــه 
کارخانه هــای تهــران و اطراف ۴۰۰ تــا ۵۰۰ تومان 
اســت و ایــن هزینه هــا در داخــل اســتان کیلویی 

۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان است.
او افــزود: همچنیــن هزینــه چیــدن هر کیلو 
ســب ۵۰۰ تومان و کاغذهای بســته بندی ۲۰۰ تا 
۳۰۰ تومان شده و همه اینها هزینه ها را افزایش 

داده است.

به گفته معاون امور معدنی وزارت صمت، 
مشــکل اصلــی کــه در حوزه تجارت ســنگ وجود 

دارد مارکتینگ ضعیف است.
اسدهللا کشاورز روز گذشته در سیزدهمین 
نیــم ور  در  ایــران  ســنگ  بین المللــی  نمایشــگاه 
محــالت اظهــار کــرد: ســنگ تراورتن محــالت بعد 
از حــدود ۵ ســال ثبــت جهانــی شــد، بــه غیــر از 
محــالت ۸ عنــوان برنــد جهانــی در معادن کشــور 
از جمله گچ ســمنان، ســنگ عقیــق نمین اردبیل 
و... به ثبت رسیده و این فرآیند برای شناساندن 
و معرفی پتانســیل های ویژه کشــور ادامه خواهد 

داشت.
او افزود: وضع معادن ایران به نوعی اســت 
کــه کشــور مــا جــز ۱۰ کشــور برتــر دنیــا در زمینــه 
معدنکاری است و در جایگاه ۱۰ دنیا قرار داریم، 
همچنیــن در برخــی مــواد معدنــی رتبه هــای بهتر 
را بــه خــود اختصــاص داده ایم به طــوری که رتبه 
کشور در تولید و ذخیره گچ، اول است و در مس 

رتبه ۴ و ۵ مربوط به ایران است. 
معــاون امــور معدنــی وزارت صمــت تصریح 

کــرد: ایــران تــا ســال ۹۱ واردکننــده فــوالد بود اما 
اکنــون در تولیــد فــوالد جــز ۱۰ کشــور برتــر دنیــا 
قــرار دارد و ســال گذشــته ۶.۵ میلیــون تن فوالد 
خــام صــادر شــد. همچنیــن در حوزه ســیمان نیز 
مصــرف کشــور ۶۵ میلیون تــن و تولیدکننده ۷۵ 
میلیــون تــن هســتیم کــه بــر این اســاس ظرفیت 
خالــی مــا ۱۰ میلیــون تــن اســت و هیــچ مشــکلی 
در این عرصه احساس نمی شود و با برنامه ریزی 
صــورت گرفتــه برای ســاخت واحدهای مســکونی 
کــه رئیس جمهــوری وعــده دادنــد هیــچ مشــکلی 

برای تامین سیمان وجود نخواهد داشت.
کشــاورز دربــاره ظرفیت هــای محــالت بیــان 
کــرد: خوشــبختانه این شهرســتان شــرایط خوبی 
دارد و هرســال دو نمایشــگاه گل و ســنگ در این 
شهرســتان برگزار می شــود، پویایی و بالندگی که 
در ایــن ۱۴ ســال در نمایشــگاه وجــود داشــته در 

هیچ استانی دیده نشده است.
او بــا اشــاره به فعالیت بالــغ بر ۶۴۰۰ واحد 
ســنگبری در کشــور ادامــه داد: از مجمــوع ۲۲۰۰ 
معدن ســنگ تزئینی در کشــور حــدود ۱۴۰معدن 

در این منطقه قرار دارد که البته در استان تعداد 
بیشتر است.

معــاون امــور معدنــی وزارت صمــت اضافــه 
کــرد: مشــکل اصلــی کــه در حــوزه تجــارت ســنگ 
وجــود دارد مارکتینــگ ضعیــف اســت. بــه نظــر 
بنــده ۵۰ درصــد فعالیــت اقتصــادی مربــوط بــه 
مارکتینگ است. عملکرد ما در مارکتینگ ضعیف 
اســت البتــه ماشــین آالت این حوزه نیز فرســوده 
 هســتند. کارخانه هایــی کــه واحدهــای فــرآوری را

به روز کرده اند اندک اند و هنوز به ســبک ســنتی 
جلــو می رویــم بــه همیــن ســبب مارکتینــگ نیــز 

ضعیف پیش می رود.
کشــاورز درباره ســنگ کوپ گفت: صادرات 
ســنگ کــوپ فــرآوری نشــده ۴۲ میلیــون دالر و 
ســنگ فرآوری شــده ۱۰۵ میلیون دالر بوده که از 

نظر وزنی قابل قیاس نیستند.
او ادامــه داد: در حــوزه صنعت ســنگ نقاط 
قوتــی از جملــه میــزان ذخایــر و تنــوع موجــود در 
کشــور در حــوزه ســنگ های تزئینــی وجــود دارد. 
در ســنگ گرانیــت ایــران بالــغ بــر ۸۰ نــوع رنــگ 

ذخیــره  بزرگتریــن  همچنیــن  دارد،  ســاختار  و 
تراورتــن قرمــز دنیــا در ایــران و بزرگتریــن ذخیــره 
تراورتن هــای روشــن در ایــران و اســتان مرکــزی 
است و با تکیه بر این نقاط قوت می توان به یک 

شرایط خوب دست پیدا کرد.
معــاون امــور معدنی وزارت صمت با اشــاره 
به تهدیدهای این حوزه خاطرنشــان کرد: بخشــی 
از تهدیدهــا مربوط به تعادل نداشــتن در قوانین 
و برخــی مشــکالت مربــوط بــه وضــع نامناســب 
فرســودگی  و  محصــوالت  ترانســفر  و  ترانزیــت 
ماشــین آالت معدنــی اســت. فرســودگی نــاوگان 
معدنــی وحشــتناک اســت بــه طــوری کــه امــروز 
هنــوز بولــدوزر ۶۰ ســاله در حال فعالیت اســت. 
خوشــبختانه بــا تالش هــای صــورت گرفتــه در ۶ 
دســتگاه   ۳۰۰ واردات  بخشــنامه  گذشــته  مــاه 
جدیــد بــا توان بــاال با مدل ســاخت تقریبا زیر ۱۰ 
ســال نوشته و انجام شــده و همچنین توانستیم 
ســفارش خوبــی هم بــرای تولیدکننــدگان داخلی 
بگیریم و این روند ادامه دارد تا بتوانیم در آینده 

ناوگان را به سازی و نوسازی کنیم.

کــرد:  بیــان  واحــد  پنجــره  دربــاره  کشــاورز 
حداقــل حــدود ۱۵ســال اســت کــه شــخص بنــده 
درگیــر ایــن مهــم هســتم امــا متاســفانه بــا توجه 
بــه نبــود برخــی زیرســاخت ها بــه نتیجه نرســیده 
اســت، اما همچنان در حال تالش هســتم، ماده 
۲۴ مکــرر، نمونــه مشــابه این پنجره واحد اســت 
کــه اســتان مرکــزی از ایــن مــاده اســتفاده خوبی 
کــرد البتــه هجمه هایی درباره این ماده نیز ایجاد 

شده است.
و  اســتفاده  متاســفانه  کــرد:  اضافــه  او 
بهره منــدی مناســبی از تشــکل ها و انجمن هــا در 
ایــن حوزه صــورت نگرفته در حالی که می توان از 

این فرصت ها استفاده کرد .
کشــاورز از معدنــکاران به ویــژه در محالت، 
مدیریت باطله ها را خواســتار شــد و گفت: حجم 
باطله هــا بســیار بــاال و نیازمنــد مدیریــت کامــل 
اســت. در اســتان مرکــزی طــرح جامعــی در ایــن 
بــاره وجــود دارد کــه امیدواریــم راهــکار مناســبی 
برای استفاده از این باطله ها ایجاد شود، چراکه 

برخی از این باطله ها امکان استفاده دارند.

عضــو اتــاق ایــران و آلمــان می گویــد اگــر 
نــرخ ارز آزاد و ترجیحــی را ۲3  فاصلــه بیــن 
هــزار تومــان در نظــر بگیریــم، یعنــی در حدود 
بــه  مابه التفــاوت  تومــان  میلیــارد  1۲۶هــزار 

واردکنندگان پرداخت شده است.
نشــان  بــازار  در  قیمت هــا  بــه  نگاهــی 
می دهد که افزایش قیمت در کاالهای مشمول 
ارز  کــه  اســت  کاالهایــی  از  بیشــتر   ۴۲۰۰ ارز 
۴۲۰۰ نمی گیرنــد. ایــن در حالــی اســت کــه در 
اردیبهشــت ۹۷، اعضــای هیــأت دولــت عنــوان 
کردند که هدف اصلی از اتخاذ چنین سیاستی، 
تثبیت قیمت کاالهای اساسی است. هدفی که 
به نظر می رسد هرگز به مرحله تحقق نرسید.

در همیــن راســتا عضــو هیأت رئیســه اتــاق 
ایــران و آلمــان در گفت وگــو بــا خبرگــزاری مهــر 
اظهــار کــرد: همــان زمانی کــه ارز ۴۲۰۰ تومانی 
در دولــت مطــرح و تصویــب شــد، هرگــز تصــور 
نمی شــد که این سیاست ارزی چند سال ادامه 
داشــته باشــد. به عقیده من یکی از اشتباهات 
محاســباتی دولــت ایــن بــود که فکــر می کرد در 
کوتاه مــدت می توانــد بــا تخصیــص ارز ترجیحی 
بــه مشــکل افزایــش قیمت هــا فائق بیایــد، ولی 

اینطــور نبــود و مشــکالت بســیاری را بــه وجــود 
آورد.

مثــال  بــرای  افــزود:  اصغــری  شــاهین 
شــرکت های خارجی اکنون به واسطه وجود ارز 
ترجیحی در کشــور و چندنرخی بودن آن، دچار 
مشــکل شده اند؛ مثالً شــرکت های آلمانی فقط 
نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی را به رسمیت 
می شناســند و چندنرخــی بــودن ارز در کشــور 
مــا بــرای آنها عجیب اســت. موضــوع چندنرخی 
بــودن ارز بــرای کشــورهای دیگــر بســیار بیگانه 
اســت زیــرا هیچ سیاســت مداری بــرای واردات، 

ارز ارزان تخصیص نمی دهد.
اصغــری ادامــه داد: ارز ۴۲۰۰ تومانــی در 
کوتاه مــدت شــاید بتواند به برخی از شــرکت ها 
در  ولــی  کنــد،  کمــک  هزینه هایشــان  بابــت 
بلندمــدت عمــالً انجــام بســیاری از پروژه هــای 
تولیــدی در کشــور را توجیه ناپذیــر کــرده اســت 
چــرا کــه بــه دلیــل وارد کــردن برخــی کاال بــا ارز 
ترجیحــی، بــرای تولیدکننــده کاالی داخل که از 
ارز آزاد اســتفاده می کنــد، امــکان رقابــت ایجاد 

نمی شود.
عضو هیأت رئیســه اتاق ایران و آلمان به 

ناکارآمــدی ایــن سیاســت ارزی در ثابــت نگــه 
داشــتن قیمت هــا اشــاره کــرد و گفــت: رئیس 
کل ســابق بانــک مرکــزی در تیــر ســال جــاری 
گفتــه بــود از ابتدای ســال ۱۴۰۰، حــدوداً ۵.۵ 
میلیارد دالر ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان 
کاالی اساســی اختصــاص داده شــده اســت. 
نتیجــه تخصیص این رقم در ۵ ماهه نخســت 
ســال، افزایــش ۲۲.۳ درصــدی تــورم در اقالم 
خوراکی مشــمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، در قیاس 
بــا اقــالم خوراکــی غیرمشــمول بود. ایــن بدان 
معناســت کــه سیاســت ارز ۴۲۰۰ نــه تنهــا به 
تثبیــت قیمــت کمــک نکــرده بلکــه منجــر بــه 
افزایــش قیمــت کاالهــای مشــمول ارز ۴۲۰۰ 

تومانی نیز شده است.
او افــزود: در برخــی از مــوارد مشــاهده 
حتــی  تومانــی   ۴۲۰۰ ارز  حــذف  کــه  شــده 
می توانــد بــه کاهــش قیمــت نیــز منجر شــود؛ 
برای مثال در مســئله واردات گوشــت، پس از 
آنکه گوشــت از فهرســت کاالهای مشمول ارز 
۴۲۰۰ تومانــی حذف شــد، ایــن کاال با کاهش 

قیمت مواجه شد.
اصغــری تصریح کرد: اگــر فاصله بین نرخ 

آزاد و نــرخ ترجیحــی را ۲۳ هــزار تومان در نظر 
بگیریــم، باید گفــت در حدود ۱۲۶ هزار میلیارد 
تومــان مابه التفــاوت بیــن ارز آزاد و ترجیحی به 
واردکنندگان پرداخت شده است. به بیان دیگر 
ســهم هر ایرانی در ۵ ماهه نخســت سال برای 
تأمیــن ارز ترجیحــی، ۱.۵ میلیــون تومــان بــوده 
کــه رقــم باالیــی بــه نظــر می رســد. اگــر همیــن 
رونــد ادامــه پیــدا کنــد و ارز نیــز گران تــر شــود، 
می تــوان پیش بینــی کــرد کــه هر ایرانــی ماهانه 
ارز  بــرای  را  خــود  ســهم  از  تومــان  ۵۰۰هــزار 
ترجیحی تخصیص می دهد؛ این در حالی است 
کــه می تــوان ایــن ۵۰۰ هــزار تومــان را در قالب 

یارانه به مردم داد.
آلمــان  و  ایــران  اتــاق  عضــو هیأت رئیســه 
اظهــار کــرد: البتــه دولــت می توانــد عــالوه بــر 
پرداخــت یارانــه نقــدی، از کارت معیشــت نیــز 
اســتفاده کنــد. ایــن کار می توانــد بــه بزرگ تــر 
شــدن ســفره مــردم در بخــش تأمیــن مایحتاج، 
کمک شــایانی کند. اجرایــی کردن این موضوع، 
برای دولت هم مفید اســت، چون هزینه ای که 
دولــت بایــد بپــردازد، نســبت بــه حالتــی که ارز 

ترجیحی می دهد بسیار کمتر است.

اصغری، عضو هیأت رئیسه اتاق ایران و آلمان: 1۲۶ هزار میلیارد تومان 
یارانه به واردکنندگان پرداخت شد

مارکتینگ ضعیف؛ مشکل اصلی تجارت سنگ در ایران

3 اقدام دولت برای حمایت از باغداران



اقتصـــــــــادملی .  چهارشنبه . 21 مهر 1400 . سال هجدهم . شماره 4769 .   توســــــعهو

وزیر کشور: همه اصناف باید 
تا ۳۰ مهر واکسن کرونا بزنند

وزیرکشورازمهلت۱۰روزهبرایواکسینهشدن
مشــاغلواصنــافمرتبــطبــامــردمخبــردادوگفــت:
وزارتبهداشتبایدتاییدکنداینجمعیت۳میلیون
نفریواکسنزدهاندومیتواننددرمحلکسبحاضر

شوند.
به گزارش ایرنا، احمد وحیدی روز ســه شــنبه پس 
از نشســت قــرارگاه عملیاتی ســتاد ملی مبــارزه با کرونا 
در جمــع خبرنــگاران گفــت: یکــی از موضوعــات کامــا 
متصور و بسیار مهم، نگرانی از بروز پیک ششم است. 
بنابراین همه مراقبت کنیم تا وارد پیک ششــم نشــویم 
چون حتما آثار بســیار ســوء و برای مردم گرفتاری ایجاد 

خواهد کرد.  
در  کرونــا  بــا  مقابلــه  عملیاتــی  قــرارگاه  فرمانــده 
ادامــه از مــردم خواســت کــه هر چه ســریع تر واکســینه 
شــوند و گفت: واکســینه شدن به معنای رعایت نکردن 
شــیوه نامه ها نیســت  و همــه بایــد پروتکل هــا را رعایــت 

کنند.
وحیدی افزود: در این نشست وضع کرونای برخی 
اســتانها به تفکیک رســیدگی و قرار شــد برخی اســتانها 
که دچار مشــکات هســتند، مســووالن و دانشــگاههای 

علوم پزشکی این استانها بیشتر مراقبت کنند.  
وی با بیان اینکه در این نشســت درباره رفع طرح 
محدودیــت و انجــام طرح ســکوی هوشــمند بحث شــد، 
گفت: نرم افزاری که در مراکز چند استان آزمایش شد 
اجــرا شــد، ایــن پلتفُــرم با کمــی وقفه وصل می شــد که 

قرار شد این مشکل رفع شود.
وحیــدی درباره رفع طــرح محدودیت و انجام طرح 
ســکوی هوشــمند، گفت: باز شدن اصنافی که مستقیم 
بــا مــردم ســروکار دارنــد از یــک تاریــخ به بعــد منوط به 

دریافت واکسن شده است.
وزیــر کشــور بــا بیــان اینکه نیمــی از اصنــاف هنوز 
واکسن دریافت نکرده اند، افزود: وزارت بهداشت باید 
تاییــد کنــد کــه ایــن جمعیــت ۳ میلیــون نفــری واکســن 
زده و این دســته از اصناف می توانند در محل کســب و 

کارشان حضور داشته باشند.
وحیــدی خاطرنشــان کرد: آمادگی داریــم روزانه ۳ 
میلیون نفر را واکسن بزنیم و در این راستا اصناف برای 

دریافت واکسن تا ۱۰ روز دیگر فرصت دارند.  
وی همچنین با مرور شــروع واکسیناسیون دانش 
آمــوزان و بازگشــایی مــدارس در ســطح یــک و ۲، گفت: 

۵۰۰ مرکز برای واکسن دانش آموزان وجود دارد.
واکســنها  اثربخشــی  دربــاره  داد:  ادامــه  وحیــدی 
بایــد گفــت کــه واکســن های ســاخت داخــل خــود را در 
ارزیابی هــا خــوب نشــان داده انــد و تمایــل خوبــی بــرای 
دریافت این واکســن در اســتان ها وجود دارد همچنین 

تزریق واکسن خارجی هم انجام می شود.

 دستور رئیس جمهوری

بر تهیه طرح جامع مدیریت 
تولید و مصرف انرژی 

جلســهســتادهماهنگــیاقتصــادیدولــتصبــح
سهشــنبهبــهریاســتآیــتهللاســیدابراهیــمرئیســی
برگزارشدورئیسجمهوریبرضرورتتهیهیکطرح
جامــعدربــارهنیازهــایکشــوربــهانرژیهــایمختلــف

تاکیدکرد.
به گزارش پایگاه اطاع رســانی ریاســت جمهوری، 
رئیس جمهوری همچنین ضرورت مدیریت تولید، تامین 
و مصرف برق کشور، استفاده حداکثری از توان داخلی 
بــرای احــداث نیروگاه هــا و پیش بینی هــا بــرای تامیــن 
سوخت زمستانی نیروگاه های تولید برق را یادآور شد.

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، وزارت 
نیــرو برنامــه خود را برای مدیریت عرضه و تقاضای برق 

مطرح کرد.
ایــن برنامــه شــامل فصل هــای مختلــف از جملــه 
اهمیــت ایجــاد ثبــات و امنیــت در عرضــه بــرق، بهبــود 
فضــای کســب و کار در بخــش تولیــد بــرق و تمرکــز بــر 
مدیریــت شــبکه و ترانزیــت بــرق، توســعه انرژی هــای 

تجدیدپذیر و نوسازی صنعت برق است.

بانک جهانی: کرونا بدهی 
کشورهای فقیر را افزایش 

داده است
بانــکجهانــیاعــامکــردکــهطــیســالگذشــته
شــاهدافزایــشچشــمگیربدهــیکشــورهایکمدرآمد

جهانبودهایم.
بــه گزارش فــارس به نقل از رویتــرز، بانک جهانی 
شــب گذشــته هشــدار داد که میــزان بدهی کشــورهای 
کم درآمــد جهــان در ســال ۲۰۲۰ بــه دلیل شــرایط پیش 
آمده ناشی از بحران کرونا ۱۲ درصد افزایش یافته و به 

86۰ میلیارد دالر رسیده است.
دیویــد مالپاس، رئیس بانــک جهانی به خبرنگاران 
گفــت: گــزارش آمار بدهــی بین الملــل ۲۰۲۲ این بانک 
نشان می دهد که شاهد افزایش آسیب پذیر کشورهای 
کم درآمد و با درآمد متوسط در برابر بدهی ها بوده ایم.
وی خواستار اقدام جامعه بین الملل برای پایین 
آوردن ســطح بدهی کشــورهای با درآمد کم و متوسط 

شد.
مالپــاس در بیانیــه خــود گفــت: ما باید یــک اقدام 
جامع برای رســیدگی به مشــکل رشــد بدهی در جهان، 
بهبــود  و  ســاختار  جدی تــر  تغییــر  آن،  آوردن  پاییــن 

شفافیت انجام دهیم.
ثبــات در ســطح  بانــک جهانــی می گویــد:  رئیــس 
بدهی کشورها یکی از الزامات دستیابی آنها به شرایط 

بهتر اقتصادی و کاهش فقر است.
وی می گوید: ســرعت افزایش بدهی ها بیشــتر از 
رشــد درآمــد ناخالــص ملــی و صــادرات کشــورها بوده 

است.

رئیس سازمان برنامه: 
بسیاری از کشورهای منطقه 

به دنبال توان مهندسی و 
صنعتی ایران هستند

کــه گفــت بودجــه و برنامــه ســازمان رئیــس
بــهســمتفعالیــتدر جهتگیــریدولــتســیزدهم
بازارهایهدفاســتوبســیاریازکشــورهایمنطقه

بهدنبالتوانمهندسیوصنعتیماهستند.
به گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور »مسعود 
میرکاظمــی« در جلســه بــا شــرکت های پیمانــکاری بــا 
یــادآوری اینکــه بایــد این نوع شــرکت ها به شــرکت های 
ســرمایه گــذاری و ارزش آفریــن تبدیــل شــوند، اظهــار 
کــرد: حفــظ بازارهــای اقتصــادی بیــن المللــی از ورود به 
آن بازارها مهمتر است و برای دست یابی به این مهم، 
بازنگــری در ســازماندهی بخــش خصوصــی در خــارج از 

کشور ضروری است. 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشــور اضافه کرد: 
مــا ارزش کار تشــکل های فنــی، مهندســی و حرفــه ای 
کشــور را می دانیم. اســتعداد و پتانســیل موجود در این 

شرکت ها نباید از بین برود، بلکه باید تقویت شود.
معــاون رئیــس جمهــوری گفــت: برای جــذب منابع 
بیرونی با ارایه طرح و با تشکیل کنسرسیوم های قوی، 
پشتیبان هم باشید تا بازار جدید پیدا کنیم و ماندگاری 

شرکت های ایرانی در بازارهای خارجی باال برود.

شرکت توانیر: مبلغ قبض 
۹۳ درصد مشترکان خانگی 

 کمتر از ۵۰ هزار تومان

شده است
مدیرعامــلشــرکتتولیــد،انتقــالوتوزیعنیروی
بــرقایــراناعامکردکهبیشاز۹۳درصدمشــترکان
خانگــی)معــادل۲۷میلیونمشــترک(بهدلیــلرعایت
تومــان هــزار ۵۰ از کمتــر ماهانــه مصــرف الگــوی

صورتحسابدارند.
نیــرو،  وزارت  اطاع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
امســال   ابتــدای  از  افــزود:  زاده  متولــی  محمدحســن 
تاکنون بیش از 8۵ میلیون قبض برق برای ۳۰ میلیون 
مشــترک خانگی صادر شــده که از این رقم بیش از ۹۳ 
درصد معادل ۲۷ میلیون مشترک به دلیل رعایت الگوی 
مصــرف ماهانــه کمتــر از ۵۰ هــزار تومــان صورتحســاب 

دارند.
وی ادامــه داد: تعــداد بســیار محــدودی در حــد ۲ 
درصد از مشــترکان که بیشــتر از دو برابر الگوی تعیین 
شــده مصــرف کردنــد، به دلیــل مصــارف مــازاد بــر الگــو 
)باالتــر از 6۰۰ کیلــووات ســاعت( صورتحســاب آن هــا با 
نــرخ انــرژی تجدیدپذیــر محاســبه شــده و قبــض آن هــا 

افزایشی بوده است.
بــر  کــرد:  خاطرنشــان  توانیــر  شــرکت  مدیرعامــل 
اســاس مصوبه مجلس در بودجه اعام شــده اســت که 
برای مصارف باالتر از الگوی منطقه ای یارانه ای پرداخت 
نشــود، لــذا بــرق تجدیدپذیر بــه این معناســت که دیگر 
یارانــه ای بــرای آن تعلــق نمی گیرد و این موضوع توســط 

وزارت نیرو تائید و اباغ شده است.
بر اســاس بند »ی« تبصره 8 قانون بودجه ۱۴۰۰، 
در ســال ۱۴۰۰  نیــرو موظفنــد  و  نفــت  وزارتخانه هــای 
تعرفه هــای آب، برق و گاز مشــترکان خانوارهای کشــور 
را به گونه ای اصاح کنندکه با رعایت مناطق جغرافیایی 
کشــور، تعرفه مشــترکان کم مصرف خانوارهای محروم 
تحت پوشــش کمیته امداد امام خمینی )ره( و ســازمان 
بهزیســتی برابــر صفــر، مشــترکان تــا الگــوی مصــرف به 
صــورت یارانــه ای، مشــترکان پرمصــرف باالتــر از الگــوی 
الگــوی  اســاس  بــر  و  یارانــه ای  مصــرف به صــورت غیــر 

افزایش پلکانی )آی.بی.تی( تعیین شود.
طبــق این داده ها، مشــترکان بد مصــرف که تعداد 
آنهــا بــه 8۵۰ هزار مشــترک می رســد، بیــش از دو برابر 
الگــوی تعییــن شــده مصــرف داشــته اند و طبــق مصوبــه 

مجلس یارانه انرژی آنها حذف شده است.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و 
مسکن: گزارش تکمیل »بانک 

زمین« به  زودی به شورای 
عالی مسکن داده می شود

مدیرعامــلســازمانملــیزمینومســکنبامرور
اینکــهتکمیــلوتوســعهبانــکزمیــناولیــنبنــداز۱۰ 
فرماناباغیوزیرراهوشهرسازیبهزیرمجموعههای
گــزارش زودی بــه کــه گفــت اســت، وزارتخانــه ایــن
مفصلــیازپیشــرفتکار»بانــکزمیــن«رادراختیــار

شورایعالیمسکنقرارخواهیمداد.
بــه گــزارش وزارت راه و شهرســازی، احمد اصغری 
مهرآبادی در نشست مشترکی که با نمایندگان شرکت 
عمــران شــهرهای جدیــد و شــرکت بازآفرینی شــهری در 
خصــوص پیگیــری تکمیــل و توســعه اطاعــات »بانــک 
زمیــن« داشــت، با مــرور اینکه تکمیل و توســعه »بانک 
زمیــن«، نخســتین بنــد از ۱۰ فرمــان اباغــی وزیــر راه 
و شهرســازی اســت و تــا بــه امــروز اطاعــات زمین هــای 
ســازمان ملــی زمیــن و مســکن در بانک زمیــن بارگذاری 
بارگــزاری  مــا  بعــدی  گام  داد:  توضیــح  اســت،  شــده 
اطاعــات این دو شــرکت زیــر مجموعه وزارت راه و پس 
از آن اطاعــات اراضــی ســایر دســتگاه ها روی ســامانه 

بانک زمین است.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی بــا بیــان اینکــه برای 
تکمیل اطاعات بانک زمین ۳ ماه فرصت است، افزود: 
بایــد کار را بــه ســرعت پیــش بــرد و نبایــد اجــازه دهیــم 
مشــکات فنــی احتمالــی ســرعت انجــام کار را پاییــن 

بیاورد.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

عضوکمیســیونعمرانمجلسضمن
مخالفــتبــامذاکــرهوزارتراهبــاچینیها
ایــران، در مســکن انبــوه ســاخت بــرای
گفت:انبوهســازانایرانیتوانســاختیک

میلیونمسکنرادارند.
برنامــه  در  کوچــی  رضایــی  محمدرضــا 
رادیو گفت وگو در پاســخ به پرسشــی مبنی 
بــر مذاکــره بــا چینی ها برای ســاخت و ســاز 
انبوه در کشور، اظهار کرد:  از نظر ما کشور 
تــوان تولید یــک میلیون واحد مســکونی در 

سال و حتی بیشتر را دارد.
وی تصریح کرد:  در بحث تولید مصالح 
هســتیم؛  خودکفــا  کشــور  در  ســاختمانی 
یعنــی همــه اجــزای مــورد نیــاز در ســاخت و 
ســاز مســکن را در کشور تولید می کنیم. در 
بحــث مصالــح ســاختمانی مهم تریــن نهــاده 
ســیمان و فوالد اســت که در این دو بخش 
نیز  امروز بیش از ۲ برابر نیاز کشور تولید 

داریم.
وی بــا یــادآوری این که بخــش عمده ای 
از مصالــح ســاختمانی تولیــد داخــل صــادر 
می شــود، افزود: از ســوی دیگر بیش از ۵۰۰ 
هزار مهندس عمران در کشــور داریم؛ یکی 
نیــروی مجــرب آمــاده به کار. کمتر کشــوری 
در دنیــا وجــود دارد کــه ایــن تعــدد مهندس 
دارند. ایران ســومین کشــور در دنیاست که 
بیشــترین تعــداد مهنــدس را در مقایســه با 

جمعیت کشور داریم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: 
شــرکت ها و مشــاورانی در کشــور داریم که 
در حــوزه مســکن ســوابق خوبــی دارنــد و به 

را  یــک میلیــون مســکن   راحتــی می تواننــد 
بســازند. گرچــه وزارت راه و شهرســازی بــا 
برخــی کشــورها از جملــه چیــن وارد مذاکره 
شــده اســت. البتــه بــه  نظــرم نیازی بــه این 
کار نیست چون ظرفیت داخل کشور یعنی 
توان مهندســی و نیروهای انسانی به راحتی 
می توانیــم ســاالنه یــک میلیــون مســکن در 

کشور بسازیم.
رضایــی کوچــی اضافــه کــرد: در بحــث 
صنعتی ســازی برخی خطوط تولید را داریم 
کــه به واســطه بی توجهــی در شــرایط خوبــی 
به ســر نمی برند. می توانیم شــرکت ها را در 
صنعتی ســازی تقویــت کنیــم تــا بتوانیــم در 

این حوزه وضع بهتری را پیدا کنیم.
همچنیــن یکــی از اعضــای کمیســیون 
عمــران مجلــس بــا تشــریح جزئیــات جدیــد 
قانــون جهــش تولیــد از مذاکــره بــا چینی ها 
برای ورود به ساخت و ساز انبوه مسکن در 

کشور خبر داده بود.
این کــه  یــادآوری  بــا  شــاکری  اقبــال 
هســتند  موظــف  بانک هــا  قانــون  مطابــق 
بــرای ساخت وســاز مســکن )قانــون جهــش 
تولید مســکن( ســاالنه ۲۰ درصد تســهیات 
پرداخــت کننــد، اظهــار کــرد: بــرای امســال 
)۱۴۰۰( ایــن رقــم ۳6۰هــزار میلیــارد تومــان 
اســت کــه بــرای ســال های بعــد بــا توجــه به 
تــورم اعامــی از ســوی بانــک مرکــزی مبلــغ 

تسهیات نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
وی بــا تأکیــد بر این کــه بانک ها مکلف 
به پرداخت تســهیات هســتند و در صورت 
عــدم همراهی مطابق قانــون با آنها برخورد 

بانک هــا  متأســفانه  افــزود:  شــد،  خواهــد 
ســرکش هســتند و به ســادگی زیر بار انجام 
قوانین نمی روند، با توجه به همین مســئله 
به وزیر اقتصاد پیامک زدم که برای ساخت 
را  بانک هــا  مســکن  یک میلیــون  ســاالنه 

سرخط بیاورد.
وی بــا اعــام این کــه در قانــون جهــش 
 ۴۵۰ تــا   ۲۰۰ تســهیات  مســکن  تولیــد 
میلیــون تومانــی پرداخــت خواهــد شــد در 
پاســخ بــه پرســش تســنیم دربــاره ســود و 
دوره بازپرداخــت ایــن وام هــا گفــت: ســود 
وام مذکور متغیر و از ۵ تا ۱۲ درصد است، 
به عبــارت دیگــر بســته به منطقــه ای که وام 
متفــاوت  نیــز  آن  ســود  می شــود  پرداخــت 
است و در تهران وام ۴۵۰میلیون تومانی با 

سود ۱۲درصدی پرداخت خواهد شد.
وی  بــا بیــان این کــه دوره بازپرداخــت 
ایــن تســهیات ۲۰ســاله اســت،  ادامــه داد: 
دو  طــی  تولیــد  جهــش  قانــون  واحدهــای 
ســال ســاخته می شــوند و پــس از تحویــل 
بازپرداخــت  شــرایط  واجــد  متقاضیــان  بــه 

تسهیات طی ۱8 سال آغاز خواهد شد.
شاکری  با یادآوری این که وزارت راه و 
شهرســازی اعام کرده است ثبت نام قانون 
جهــش تولید هفتــه آینده آغاز می شــود در 
پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر این که چه 
تضمینی وجود دارد سازندگان در بازه زمانی 
۲ســاله واحدهــا را تکمیــل کننــد و اتفاقــات 
مســکن مهــر )طوالنی شــدن روند ســاخت( 
تکرار نمی شــود،  اضافه کرد: به نکته بســیار 
مهمی اشــاره کردید،  وزارت راه و شهرسازی 

باید برای این موضوع برنامه ریزی کند و در 
قراردادهای ســاخت مســکن تمــام مؤلفه ها 
از جمله ریســک افزایش قیمت و... در نظر 

گرفته شود.
شــاکری بیــان کــرد: در قانــون جهــش 
تولید مسکن قرار است بنیاد مسکن،  ستاد 
اجرایی،  بنیاد مستضعفان و... ساخت وساز 
در  تأخیــر  در صــورت  کــه  انجــام دهنــد  را 
ســاخت واحــد اســتفاده از ابزارهایــی مانند 

دستور جلب سخت تر می شود.
بــا چینی هــا  از مذاکــره  وی همچنیــن 
قالــب  در  مســکن  ســاخت  بــه  ورود  بــرای 
قانــون جهش تولید خبر داد و گفت: وزارت 
راه و شهرســازی بــا ۴ تــا ۵ ســازنده بــزرگ 
کار را شــروع می کنــد و ایــن ســازندگان نیــز 
از انبوه ســازان و شــرکت های کوچک تر برای 

ساخت واحدها استفاده خواهند کرد.
وی بــا یــادآوری برنامه خوب وزارت راه 
برای ساخت واحدها گفت: بر اساس اعام 
وزارت راه در ســال اول ســاخت ۲میلیــون 
مسکن و در سال دوم نیز ساخت ۲میلیون 
دیگر آغاز می شود، به این ترتیب در ۴ سال 
دولــت ســیزدهم ۴میلیــون مســکن ســاخته 
می شــود که می تواند تأثیر مناسبی در بازار 

مسکن داشته باشد.
وی توضیــح داد: پیش بینــی می کنیــم 
قیمت ها مانند قبل رشد نداشته باشد و در 
حد متعادلی افزایش قیمت مســکن داشته 
باشــیم، ضمــن این کــه بــا ابزارهــای دیگــر از 
جملــه مالیات بــر عایدی ســرمایه می توانیم 

بازار مسکن را بیش از پیش کنترل کنیم.

رئیــسمجلــسملیســوئیسباحضور
دروزارتامــورخارجــهبــاوزیــرامــورخارجه

کشورماندیداروگفتگوکرد.
اییــب  آندریــاس  تســنیم،  گــزارش  بــه 
رئیــس مجلــس ملــی ســوئیس کــه در رأس 
هیئتــی در حــال دیــدار از جمهــوری اســامی 
ایــران می باشــد، صبــح امــروز بــا حضــور در 
وزارت امــور خارجه با حســین امیرعبداللهیان 
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان دیدار کــرد و در 
خصوص موضوعات مرتبط با روابط دو کشور 
و همچنین مسائل منطقه ای و بین المللی به 

گفتگو و تبادل نظر پرداخت.
خارجــه  امــور  وزیــر  امیرعبداللهیــان 
کشــورمان در ایــن دیــدار بــا یــادآوری روابــط 
حســنه جمهــوری اســامی ایــران و ســوئیس، 
مجالــس  فی مابیــن  پارلمانــی  دیپلماســی 
دو کشــور  و همچنیــن نقــش پارلمان هــا در 
توســعه همه جانبــه همکاری هــا را بااهمیــت 
خواند و این ســفر را گام مهمی برای توســعه 
کشــور  دو  پارلمان هــای  میــان  همکاری هــا 

ارزیابی کرد.

وزیر امور خارجه کشــورمان در ادامه به 
تشریح دیدگاه دولت جدید جمهوری اسامی 
ایران در روابط متوازن با کشــورها پرداخت و 
توســعه روابط با سوئیس در ابعاد مختلف را 

حائز اهمیت دانست.
مــرور  بــا  همچنیــن  امیرعبداللهیــان 
ظرفیت های مهم روابط دوجانبه در حوزه های 
سیاســی، اقتصادی و فرهنگی بین دو کشور، 
به ویــژه همــکاری میــان شــرکت های کوچــک 
و متوســط دو کشــور را قابــل ارتقــا دانســت 
و بــر ضــرورت برگــزاری کمیســیون مشــترک 

همکاری های دو کشور تأکید کرد.
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان در ادامــه 
از  منطقــه  در  مهــم  موضوعــات  برخــی  بــه 
جملــه آخرین تحــوالت مربوط به افغانســتان 
پرداخت و دیدگاه اصولی کشورمان در زمینه 
تشــکیل دولــت فراگیر و با حضــور همه اقوام 
در ســاختار حاکمیــت افغانســتان را تشــریح 
کــرد. وزیــر امور خارجــه کشــورمان تأکید کرد 
تحــوالت  از  ناشــی  چالش هــای  بــا  مواجهــه 
افغانســتان، در حوزه هــای پناهنــدگان، مــواد 

مخــدر و تروریســم نیازمند تشــریک مســاعی 
بین المللی است.

امیرعبداللهیــان بــا یــادآوری آغاز فصل 
ســرما و تشــدید اوضاع ســخت پیشِ رو برای 
همگامــی  ضــرورت  بــر  افغانســتان،  مــردم 
و  شــرایط  مدیریــت  بــرای  کشــورها  جمعــی 
به ویــژه گســیل کمک هــای بشردوســتانه بــه 
ایــن کشــور تأکیــد کــرد و افــزود: جمهــوری 
اســامی ایــران پیــش از ایــن در ایــن زمینــه 

فعال شده است.
وزیر امور خارجه کشــورمان همچنین با 
تشــریح دیــدگاه دولت ســیزدهم در خصوص 
ازســرگیری گفتگوهــای ویــن، از نهایــی شــدن 
جمع بندی هــای دولت در ایــن زمینه در آینده 
نزدیــک خبــر داد و افــزود: در گفتگوهــای آتی 
اقدامات ما متناسب با میزان عمل و اقدامات 

طرف های مقابل خواهد بود.
ملــی  مجلــس  رئیــس  اییــب  آندریــاس 
ســوئیس نیــز در ایــن دیدار با ابراز خرســندی 
از ســفر بــه جمهوری اســامی ایــران به عنوان 
یــک کشــور دارای نقــش محــوری در منطقــه، 

دیدارهای روز گذشــته خود با ریاست محترم 
مقامــات  ســایر  و  اســامی  شــورای  مجلــس 
پارلمانــی کشــورمان را ســازنده توصیــف کــرد 
و در ادامــه بــه نقــش ســفارت ســوئیس در 
تهران به عنوان حافظ منافع برخی کشــورها و 

اهمیت تقویت این نقش پرداخت.
وی همچنیــن نقــش جمهــوری اســامی 
میلیون هــا  از  پذیرایــی  زمینــه  در  ایــران 
پناهجوی افغانســتان طی دهه های گذشته و 
رویکرد جاری در زمینه ارائه خدمات به مردم 

افغانستان را ستود.
رئیــس مجلــس ملی ســوئیس همچنین 
بــه  هســته ای  گفتگوهــای  خصــوص  در 
عاقه منــدی کشــورش در زمینــه ایفــای نقش 
بــا  طرف هــا  دیدگاه هــای  نزدیک ســازی  در 

یکدیگر تأکید کرد.
گفتگوهــای جمهــوری  تحــوالت  آخریــن 
اسامی ایران و عربستان و همچنین تحوالت 
یمن، از دیگر موضوعات مورد گفتگو و تبادل 
نظــر وزیــر امــور خارجــه کشــورمان و رئیــس 

مجلس ملی سوئیس در این دیدار بود.

کــه کــرد اظهــار قضائیــه قــوه رئیــس
همهجانبــه افزایــش مســیر از صداوســیما
همچنیــن و حقوقــی اگاهیهــای و دانــش
تبییــنحقــوقعامهمــردممیتوانددســتگاه
کاهــش و جــرم از پیشــگیری در را عدلیــه

پروندههایاریدهد.
بــه گــزارش مرکــز رســانه قــوه قضائیــه، 
 پیمــان جبلــی رئیــس ســازمان صــدا و ســیما

ســه شــنبه بــا حضــور در دفتــر رئیــس قــوه 
والمســلمین  حجت االســام  بــا  قضائیــه 

محسنی اژه ای دیدار کرد.
رئیس دســتگاه قضا در این دیدار ضمن 
تبریک به رئیس جدید سازمان صداوسیما به 
دلیل کسب اعتماد رهبری، به نقش بی بدیل 

رســانه ملــی در جلب اعتمــاد و ایجاد امید در 
مــردم گفت: صدا وســیما نقــش بی بدیلی در 
اطــاع رســانی و ارتقاءبخشــی اگاهی عمومی 

در کشورمان دارد.
محســنی  والســملمین  حجت االســام 
اژه ای ابــراز امیــدواری کــرد که رســانه ملی در 
دوره جدید بتواند با بهره گیری از رهنمودهای 
رهبــری در ترویــج ســبک زندگــی اســامی و 
ایرانــی، هدایت فرهنگی و ایجاد امید در بین 
آحــاد ملت به خصوص جوانــان، نقش آفرینی 

موثری داشته باشد.
رئیــس دســتگاه قضــا همچنیــن گفــت: 
صداوسیما از مسیر افزایش همه جانبه دانش 
مــردم بــه ویــژه در حــوزه مســائل اجتماعــی، 

حقوقــی و قضایــی، می توانــد دســتگاه عدلیــه 
را در پیشــگیری از جــرم و کاهــش پرونده هــا 

یاری دهد.
رئیــس قــوه قضائیه افزود: قوه قضائیه 
در دوره تحــول و تعالــی به موضــوع صیانت 
نظــارت  عدالــت،  اجــرای  و  عامــه  از حقــوق 
در  فســاد  بــا  مبــارزه  و  شفاف ســازی  و 
جهــت ارتقــاء ســامت نظــام اداری و بهبــود 
مــردم  بــه  دســتگاه ها  همــه  خدمت رســانی 
عزیــز توجــه ویژه دارد و رســانه ملی با تولید 
محتــوای غنــی در ایــن زمینــه می تواند نقش 

مؤثــری ایفا نماید.
پیمــان جبلــی نیز در این دیــدار با تقدیر 
از رویکــرد دســتگاه قضــا در حمایــت و هــم 

افزایــی با رســانه ملــی در دوره تحول و تعالی 
دشــوار  شــرایط  در  صداوســیما  کــرد:  اظهــار 
 فعلــی کــه دشــمن بــا جنــگ رســانه ای تــاش

می کند اعتماد و امید مردم را مخدوش کند، 
برای پیشبرد مأموریت هایش نیازمند حمایت 

همه ارکان حاکمیت است.
وی بــر هــم افزایــی واقعــی و همــکاری 
هرچه بیشــتر رســانه ملی با دســتگاه قضا در 
راســتای ارتقاء دانش حقوقی مردم در جهت 
کاهش معضات اجتماعی و مشکات مراجع 
قضایــی تاکیــد کرد و از  قوه قضائیه خواســت 
زمینــه و بســترهای الزم بــرای تولیــد محتــوا 
درخصوص موضوعات قضایی مبتابه جامعه 

را فراهم کند.

محسنیاژهای:صداوسیمامیتواندبهقوهقضائیهدرپیشگیری
ازجرمیاریدهد

 امیرعبداللهیان:اقداماتمادرمذاکراتمتناسب

بااقداماتطرفمقابلخواهدبود

 مخالفترئیسکمیسیونعمرانمجلس

باورودچینیهابهبازارساختمسکنایران



بـــــــــــازارها و خدمــــــــــات مالی
 .  چهارشنبه . 21 مهر 1400 . سال هجدهم . شماره 4769 .  

کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

پرداخت ۳۳هزار فقره 
 تسهیالت به مددجویان

از سوی بانک مهر
توانمندســازی مددجویــان  هــدف  بــا  مهــر  بانــک 
نهادهــای حمایتــی، بخــش قابــل توجهــی از تســهیالت 

خود را به این قشر تخصیص می دهد.
این بانک در ۶ماهه نخســت ســال جــاری مجموعاً 
از  بیــش  ارزش  بــه  تســهیالت  ۶۰۰فقــره  و  ۳۳هــزار 
۶۳۱۵میلیــارد ریــال بــه مددجویــان نهادهــای حمایتــی 

پرداخت کرده است.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
مهــر،  قرض الحســنه 
ابتــدای  از  بانــک  ایــن 
نهادهــای  بــا  همــکاری 
تــا  مختلــف  حمایتــی 
قابــل  کنــون تســهیالت 
پرداخــت  را  توجهــی 
کرده اســت. پرداخت ۴۳۵هزار فقره تســهیالت معادل 
۴۰هــزار و ۲۸۵میلیــارد ریال به مددجویان کمیته امداد 
امــام خمینــی)ره( و ۱۲۹هــزار فقــره تســهیالت به ارزش 
تقریبــی ۲۲هــزار میلیارد ریــال به معرفی شــدگان بنیاد 

برکت بخشی از این اقدامات است.
بــه  تســهیالت  فقــره  ۱۱هــزار  پرداخــت  همچنیــن 
ارزش ۲۵۲۰میلیــارد ریــال بــه مددجویــان بهزیســتی و 
۱۲هــزار و ۵۰۰فقــره تســهیالت بــه ارزش ۱۲۷۲میلیــارد 
ریال به معرفی شــدگان بنیاد مســکن انقالب اســالمی، 
بخــش دیگــری از فعالیت هــای بانــک مهــر در این حوزه 
اســت. به عــالوه ایــن بانــک پیــش از ایــن و در همــکاری 
بــا معاونــت زنــان و خانــواده ریاســت جمهوری، ۵۰هزار 
فقــره تســهیالت بــه ارزش ۱۴۰۰میلیــارد ریــال بــه زنــان 

سرپرست خانوار پرداخت کرده است.

پرداخت 102هزار فقره 
تسهیالت حمایتی از سوی 

بانک اقتصادنوین
بانک اقتصادنوین 102هزار و 186فقره تســهیالت 
تولیــدی،  واحدهــای  و  بنگاه هــا  از  حمایــت  بــرای 
یارانه بگیران و مســتاجران آسیب دیده از اوضاع ناشی 

از شیوع ویروس کرونا پرداخت کرد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک اقتصادنوین، این 
بانــک در راســتای ایفای 
اجتماعــی  مســئولیت 
خــود تــا پایــان شــهریور 
ســال جــاری بــه دوهزار 
اقتصــادی  و ۳۸۰بنــگاه 
اوضــاع  از  آســیب دیده 
ناشــی از شیوع ویروس 
کرونا تسهیالت حمایتی 
پرداخــت کرد. همچنین 
تســهیالت اختصاص داده شــده به ۱۸هزار و ۶۴۷واحد 
تولیدی که تاریخ سررسید دیون آن ها از ابتدای اسفند 
۱۳۹۸تا پایان خرداد و تیر سال جاری بود، امهال شد.

ســال  در  اقتصادنویــن  بانــک  راســتا،  همیــن  در 
گذشــته، بــا توجــه بــه پاندمــی کرونــا و لــزوم حمایــت 
تســهیالت  و ۳۷فقــره  آســیب پذیر ۷۹هــزار  اقشــار  از 
۱۰میلیون ریالی به حساب سرپرستان خانوار و دوهزار 
و ۱۲۲فقره تسهیالت به حساب مستاجران واریز کرد.

مذاکره برای آزادسازی منابع 
مسدودشده بانک دی در چین

وزارت امــور خارجــه نســبت بــه آزادســازی منابــع 
ارزی مســدود شــده بانک دی در چین اظهار امیدواری 

کرد.
گــزارش  بــه 
روابط عمومی بانک دی، 
نــادر حســن پور، معاون 
دی  بانــک  بین الملــل 
صبــوری  محمدرضــا  بــا 
دیپلماســی  مدیــرکل 
اقتصاد مقاومتی وزارت 
امور خارجه دیدار کرد.

در ایــن دیــدار صبــوری اظهــار امیــدواری کــرد بــا 
مذاکــرات انجام شــده بــا مقامــات چینــی بــزودی منابــع 
 Gansu و Kunlun ارزی مسدودشده بانک دی در بانک

بزودی آزاد خواهد شد.
حســن پور در ایــن دیــدار گفــت: بانــک دی دارای 
کارگزاران فراوانی در کشورهای مختلف است و علی رغم 
تحریم هــای ثانویــه آمریــکا علیــه بانــک، انــواع حوالــه 
بازرگانــی، غیربازرگانــی، غیربانکــی و بروات اســنادی از 
ســوی بانــک دی بــه کشــورهای مختلف صادر می شــود. 
همچنین بانک دی ضمن حضور فعال در بازار متشــکل 
ارزی، نقش مهمی در خرید و فروش ارز دارد و بصورت 
روزانــه اقــدام بــه مبــادالت ارزی بــا صرافی هــای بانکــی 
و صرافی هــای دارای مجــوز از بانــک مرکــزی جمهــوری 
اســالمی می کند. حســن پور با بیــان توانمندی بانک دی 
در فرابــورس و افزایــش ســرمایه اخیــر بانک دی، گفت: 
اخیــراً بانــک دی اقدام به افزایش ســرمایه ۲۳۴درصدی 
کــرده اســت و بــه این ترتیب از نظر میــزان دارائی، رتبه 
دوم در میــان بانک هــای خصوصی و رتبه پنجم در میان 
بانک های دولتی را بدست آورده و مدیریت ارشد بانک 
درصــدد انتقــال ســهام بانــک دی از فرابــورس به بورس 
اســت. معاون بین الملل بانک دی با یادآوری مســدودی 
منابــع ارزی بانــک دی در بانــک Kunlun و Gansu در 
وزارت  مســاعدت  و  همــکاری  خواســتار  چیــن،  کشــور 
امورخارجه در آزادســازی این منابع شــد و پیشــنهاداتی 
برای تخصیص خط اعتباری از سوی بانک های چینی به 
ارز یــوآن نــزد بانک های ایرانی غیرتحریمی برای طرح از 

طرف سفارت کشورمان در پکن ارائه داد.

اعالم شرایط دریافت 
تسهیالت مکمل خرید مسکن

عضــو هیــات عامل و معــاون طــرح و برنامه بانک 
مســکن شــرایط دریافت تسهیالت مکمل خرید مسکن 

برای متقاضیان را تشریح کرد.
محمدحســن مــرادی، در گفت وگو بــا هیبنا، اعالم 

کــرد: بــا افزایش ســقف 
از  مســکن  تســهیالت 
تنهــا  نــه  اوراق  محــل 
قــادر  خانه اولی هــا 
ایــن  از  اســتفاده  بــه 
خریــد  بــرای  تســهیالت 
بــود  خواهنــد  مســکن 
بلکــه متقاضیــان تبدیل 
واحدهــای  احســن  بــه 

مســکن و افــرادی کــه پیــش از ایــن اقــدام بــه دریافــت 
تســهیالت برای خرید مســکن کرده بودند نیز می توانند 

از این تسهیالت استفاده کنند.
او در ایــن باره توضیــح داد: خانه اولی ها می توانند 
پس از قولنامه ملک مورد نظر خود به همراه فروشنده 
و تمــام مــدارک مالکیتــی و هویتــی طرفیــن ) فروشــنده 
و خریــدار( بــه بانــک مراجعــه کــرده و اقــدام بــه ارائــه 

درخواست برای دریافت تسهیالت مسکن کنند.
مــرادی افــزود: عــالوه بــر ایــن افــرادی کــه پیش از 
ایــن نیــز بــا اســتفاده از تســهیالت خریــد مســکن اقدام 
بــه خریــد مســکن کرده انــد نیــز می تواننــد بــار دیگــر از 
ایــن تســهیالت اســتفاده کننــد. ایــن افــراد در دو گــروه 
طبقه بنــدی می شــوند کــه دریافــت تســهیالت بــرای هر 
کــدام از متقاضیــان در ایــن دو گروه شــرایط خاص خود 
را دارد. او توضیــح داد: دســته اول افــرادی هســتند کــه 
در ســال های قبــل اقــدام بــه خریــد مســکن کرده انــد و 
تســهیالت دریافت کرده و تســهیالت خود را بازپرداخت 
کرده انــد و هــم اکنــون بــرای خریــد واحــد دیگــری قصــد 
اســتفاده از تســهیالت دارنــد. ایــن افــراد بــرای دریافــت 
دوباره تســهیالت مســکن منعی نداشــته و می توانند به 
همــان روشــی که گفته شــد پس از انجــام معامله برای 

دریافت تسهیالت مراجعه کنند.
متقاضیانــی  دیگــر  دســته  امــا  افــزود:  مــرادی 
هســتند کــه هم اکنــون در مرحله بازپرداخت تســهیالت 
دریافت شــده بــرای خریــد واحــد قبلــی خــود بــوده امــا 
قصــد دارنــد واحــد خــود را تبدیــل بــه احســن کننــد و 
بــرای ایــن منظــور قصد دارند از ســقف جدیدتســهیالت 
اســتفاده کننــد. ایــن افــراد می توانند تســهیالت قبلی را 
به واحد جدید منتقل کنند و در صورت تمایل همچنین 
مابه التفاوت ســقف های قبلی تســهیالت با ســقف های 

جدید را نیز دریافت کنند.
او در خصوص شرایط انجام چنین اقدامی توضیح 
داد: متقاضیــان بــرای انتقــال تســهیالت واحــد قبلــی به 
واحــد جدیــد بایــد عملیــات خریــد و فروش واحــد جدید 
و واحــد قبلــی را به صــورت همزمان انجام دهند. اما در 
صورتی که این همزمانی امکان پذیر نباشد بانک مهلتی 
چندماهــه )بعنــوان مثال ۶ماهه( بــرای متقاضیان قائل 
خواهــد شــد تــا پس از فــروش واحــد، امتیاز تســهیالت 
برای آن ها محفوظ بماند تا اقدام به خرید واحد جدید و 
انتقال تسهیالت قبلی و به روزرسانی آن به واحد جدید 
کننــد. بــرای حفظ این امتیاز الزم اســت متقاضی اقدام 
به تعویض وثیقه کرده و سپرده یا سند ملک غیرمنقول 
دیگری را در رهن بانک قرار دهد. پس از خرید ملک و 

ارائه سند جدید، وثیقه موقت آزاد می شود.

کاهش ضریب خسارت 
بیمه حکمت در سال 1۳۹۹

بر اســاس آمارهای منتشر شده، ضریب خسارت 
بیمــه حکمــت در ســال 1399بــا انتخــاب ریســک های 

اعمــال  و  مناســب 
نرخ های اکچوئری شــده 
و فنــی، از 6۴درصــد به 
۵3درصد کاهش یافته 

است.
گــزارش  بــه 
بیمــه  روابط عمومــی 
همیــن  بــر  حکمــت، 
تولیــد  رشــد  اســاس، 

صنعــت بیمــه معادل ۳۵/۷درصد و رشــد شــرکت بیمه 
حکمــت معادل۵۸/۸درصــد بــوده اســت کــه حاکــی از 
رشــد تولید بیش از ۲۳درصدی این شــرکت از میانگین 

صنعت بیمه در سال گذشته است.

پرداخت 6500 میلیارد ریال 
تسهیالت بانک توسعه 

تعاون در فارس
مدیر شعب بانک توسعه تعاون فارس از پرداخت 
بیــش از ٦٠درصد تســهیالت ایــن بانک به بخش تولید 

در شش ماه اول امسال خبر داد.
غالم رضــا  ســیما،  و  صــدا  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 

گفــت:  حســانی زاده 
تعــاون  توســعه  بانــک 
از  شــناخت  بــا  فــارس 
واحد هــای  مشــکالت 
بــا  اســتان،  تولیــدی 
تولیــد،  بخــش  اولویــت 
ابتــدای  شــش ماه  در 
امســال بیــش از ۶هــزار 
ریــال  ۵۰۰میلیــارد  و 

تسهیالت جدید پرداخت کرده که بیش از ۶۰درصد کل 
میــزان تســهیالت پرداخت شــده بانــک در ایــن مــدت به 

بخش تولید اختصاص داده شده است.
او افزود: این تسهیالت در قالب سرمایه درگردش 
ثابــت در بخش هــای صنعــت، کشــاورزی، مســکن،  و 

خدمات و بازرگانی پرداخت شده است.

بــه گفتــه یــک اســتاد دانشــگاه، دولــت 
ســیزدهم هــم بــرای اصــالح بودجــه، تصمیم 
ســخت را نگرفــت و پذیرفــت کــه همچنان با 
انتشار اوراق کسری بودجه را پوشش دهد.
بــا  گفت وگــو  در  شقاقی شــهری  وحیــد 
ایلنــا دربــاره احتمــال ادامه کســری بودجه در 
برنامه مالی ســال ۱۴۰۱ گفت: کســری بودجه 
امسال را چیزی بین ۳۰۰ تا ۵۰۰هزار میلیارد 
تومان اعالم می کنند. مســاله مهم این اســت 
که دولت ســیزدهم، تصمیم گرفته اســت که 
کســری بودجه ســال ۱۴۰۰ را با انتشــار اوراق 
مالــی اســالمی  یا همــان اوراق بدهی پوشــش 
بدهد که این خود یک خطای راهبردی است.
دولــت  انتظــار می رفــت،   داد:  ادامــه  او 
ســیزدهم بتوانــد متمم بودجــه را ارایه دهد و 
بودجه سال ۱۴۰۰ را اصالح کند اما دست به 
این اقدام نزد و این تصمیم سخت را نگرفت. 
در نهایــت بــه دنبــال این اســت که با انتشــار 
اوراق بدهــی کســری بودجه را پوشــش دهد. 
در بودجه حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان برای 
انتشــار اوراق دیــده شــده بــود امــا بایــد بیش 
از ۲۰۰هزار میلیارد تومان اوراق منتشــر و به 
فروش برسد تا کسری بودجه را جبران کند.

فروش اوراق برای تامین 
هزینه های جاری اشتباه است

ایــن کارشــناس اقتصــادی با بیــان اینکه 
ماه گذشــته )شهریور( ۲۹هزار میلیارد تومان 
اوراق منتشــر شــد و کســری بودجــه بــرای آن 
در  دولــت  افــزود:  شــد،  داده  پوشــش  مــاه 
ماه هــای آینــده هم باید هر مــاه چیزی حدود 

۲۶هــزار میلیــارد تومــان اوراق منتشــر کنــد. 
ایــراد کار ایــن اســت کــه در هیــچ کجــای دنیا 
از محل انتشــار اوراق بــرای تامین هزینه های 

جاری استفاده نمی کنند.
شقاقی شــهری با تاکید بــر اینکه فروش 
اوراق بــرای تامیــن هزینه هــای جــاری اشــتباه 
اســت، گفــت: اوراق ابــزار خوبــی بــرای تامین 
منابع مالی اســت و ابزار مناســبی اســت، اما 
مســاله این اســت که برای تامیــن هزینه های 
جــاری از اوراق اســتفاده نمی کننــد. در همــه 
جــای دنیــا اوراق بــرای پروژ ه هــای عمرانــی و 
زیربنایی و بودجه این حوزه منتشــر می شود. 
اما این مساله در کشورمان باب شده که برای 

تامین هزینه های جاری اوراق منتشر شود.
ایــن کارشــناس اقتصــادی در پاســخ بــه 
ایــن ســوال که بــرای فروش ایــن اوراق دولت 
نرخ سود را تا چقدر می تواند باال ببرد، اظهار 
کرد: دولت حتما مجبور خواهد بود که ســود 
ایــن اوراق را بــاالی ۲۲درصــد در نظر بگیرد تا 
حداقــل بانک هــا مشــتری این اوراق باشــند و 
اوراق را خریداری کنند؛ اما موضوع این است 
کــه ســال بعــد از فــروش، دولت بایــد اصل و 

فرع آن را تسویه کند.

نیاز به بودجه ریزی صفر 
داریم

وی درباره وضع بودجه ریزی ســال آینده 
گفت: آقای میرکاظمی  برای بودجه ریزی ســال 
امــا  آینــده موضوعاتــی را مطــرح کرده اســت 
بایــد بــرای اصــالح بودجه یک تصمیم ســخت 
گرفــت. آذرمــاه دولت باید الیحه بودجه ۱۴۰۱ 

را بــه مجلــس تحویل دهد، بــرای اینکه بتوان 
از کســری بودجــه ســال آینــده جلوگیــری کرد 
نیــاز بــه بودجه ریــزی صفــر یا عملیاتــی داریم 
و بودجه ریــزی بــر مبنــای صفر را پیاده ســازی 
کنیــم کــه بودجــه مبتنی بــر عملکــرد و برنامه 

باشد.
اینکــه همــواره  بیــان  بــا  شقاقی شــهری 
براســاس  کشــورمان  بودجه ریــزی  روش 
چانه زنــی و افزایشــی بــوده  اســت، ادامه داد: 
یعنی از ترکیب دو روش چانه زنی و افزایشی 
نظــام بودجه ریــزی کشــور پیــش رفته  اســت. 
بــه ایــن ترتیــب کــه تمــام مدیــران و معاونــان 
دســتگاه های اجرایی کشــور از یــک ماه آینده 
چانه زنــی بــا ســازمان برنامــه و بودجــه بــرای 
شــروع  را  خــود  دســتگاه  بودجــه  افزایــش 
معانــاون  از  کــدام  هــر  متاســفانه  می کننــد. 
دستگاه های اجرایی هم بودجه بیشتری را از 
ســازمان برنامه دریافت کنــد، به عنوان مدیر 

موفق آن سازمان شناخته می شود.

امکان افزایش درآمدهای 
مالیاتی وجود ندارد

شقاقی شهری در پاسخ به این سوال که 
آیــا دولت ســیزدهم می توانــد از محل مالیات 
بخشی از کسری بودجه را جبران کند، اظهار 
مالیاتــی  پایه هــای  افزایــش  امــکان  داشــت: 
و بــه دنبــال آن،  درآمدهــای مالیاتــی وجــود 
نــدارد. بنابراین برای جبران کســری بودجه از 
مالیــات جــواب نمی گیریــم. بــرای هر کــدام از 
پایه هــای مالیاتــی باید بررســی ها و مطالعات 
کارشناســانه انجام شــود و تصمیم گرفتن در 

این موضوع بسیار سخت است.
وی ادامــه داد: دربــاره اجــرای مالیات بر 
عایــدی ســرمایه کــه چندیــن ماه اســت که در 
مجلس ماندگار شــده نیاز به بانک اطالعاتی 
بسیار جامع و پیوسته ای داریم. به یک بانک 
اطالعاتــی و رصــد جدی درباره مبادالت ارزی، 
طــال، مســکن، خــودرو ... نیــاز داریــم. بایــد 
بتوانیــم بــه این رصد برســیم کــه میزان خرید 
ارز برای هر فرد چقدر بوده  است اما مشکل 
ایــن اســت کــه مــردم یــا فعــاالن دالر خــود را 
از بــازار آزاد و ســیاه تهیــه می کننــد و میــزان 

مبادالت صرافی ها مالک نیست.

مردم از بورس واهمه دارند
وی دربــاره امــکان اســتفاده از ظرفیــت 
بازار ســرمایه برای پوشــش کســری بودجه از 
طریق واگذاری شرکت های دولتی گفت: بازار 
ســرمایه کم رونق اســت و اگر دولت به دنبال 
این اســت که دارایی خود را در بازار ســرمایه 
بــه فــروش برســاند بــه بــازار ســرمایه پررونق 
و عمیــق نیــاز داریــم امــا در ســال ۹۹ و ۱۴۰۰ 
اتفاقاتــی در بــازار ســرمایه رخ داد کــه مــردم 
از ایــن بــازار واهمــه دارنــد و بــورس دیگر این 
کشش را ندارند و از این رو بازار سرمایه هم 
برای پوشش کسری بودجه جواب نمی دهد.

داد:  ادامــه  اقتصــادی  کارشــناس  ایــن 
بــرای  بــازار ســرمایه  از  دارد  بنــا  دولــت  اگــر 
ســال آینــده اســتفاده کنــد و رونق را بــه بازار 
برگردانــد بایــد برنامه ریــزی دقیقــی و اصولــی 
بــازار  در  خــود  شــرکت های  واگــذاری  بــرای 

سرمایه داشته باشد.

بــه گفته رئیس ســازمان بورس، بخش 
اعظم فروش اوراق دولتی ناشــی از عملیات 
بــازار بــاز بیــن بانکــی اســت که بیــن بانک ها 
و بانــک مرکــزی اتفــاق می افتــد و بــه هیــچ 
عنوان به معنی فروش اوراق از سوی دولت 

نیست.
محمد علی دهقان دهنوی با بیان اینکه 
بــه صورت روزانه حجم فــروش اوراق در بازار 
بدهی قابل توجه اســت به پایگاه خبری بازار 
ســرمایه )ســنا(، گفت: دولت طی ســه هفته 
اول مهر هیچ فروش اوراقی در بازار نداشــته 
اســت و بــرای هفتــه بعــد هــم برنامــه فروش 

ندارد.
تحــت  کــه  چیــزی  آن  کــرد:  تأکیــد  او 
منعکــس  روزانــه  آمــار  در  اوراق  فــروش 
می  شــود ناشــی از عملیــات بــازار بــاز بانــک 
مرکــزی اســت و ارتباطــی با فــروش اوراق از 
ســوی دولــت نــدارد. ضمــن آنکــه دولت هم 
متعهــد و ملتــزم بــه حفــظ نــرخ بهــره اســت 
و هیــچ برنامــه ای بــرای افزایــش نــرخ بهــره 

وجــود نــدارد و نگرانــی در ایــن زمینــه کامــالً 
بی مورد است.

رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار 
افــزود: بــه عنوان عضــو در تمامی  جلســه های 
کمیته بند »ک« بودجه و همچنین جلســاتی 
کــه در قالــب کارگــروه تامیــن مالــی در داخل 

وزارت اقتصاد برگزار می  شود، حضور مستمر 
داشــته و شاهد هســتم دکتر خاندوزی، وزیر 
امــور اقتصــادی و دارایــی در ایــن جلســات بــر 
لــزوم حفــظ و کنتــرل  نــرخ بهــره اوراق تاکیــد 

دارند.
بــه گفتــه دهقــان دهنــوی، وزیــر امــور 

اقتصاد و دارایی در این جلسه ها تاکید دارند 
کــه تغییر ســر رســیدها، تنها راه حل درســت 
بــرای ایجاد جذابیت در فروش اوراق اســت و 
هیچ نیازی به افزایش نرخ بهره نیســت و به 
صورت اساســی و اصولی با افزایش نرخ بهره 

مخالف هستند.

دیــوان عدالــت اداری شــکایت شــرکت 
رای  تجدیدنظــر  دربــاره  تهــران  بــورس 
تهــران در  مــاده صــد شــهرداری  کمیســیون 
خصــوص تخلفــات ســاختمان ســعادت آبــاد 
بورس را رد کرد تا بار دیگر این شرکت وارد 

حاشیه جدیدی شود.
بــه گــزارش خبرگــزاری بــازار، کمیســیون 
ماده ۱۰۰ شهرداری وظیفه رسیدگی به تخلفات 
ســاختمانی را دارد؛ یعنــی اگر بنایی بدون اخذ 
پروانه ســاخته شــود، بنای ساخته شده مطابق 
بــا پروانــه اخــذ شــده نباشــد یــا بعــد از پایــان 
ســاخت، بخش های دیگری به بنا اضافه شود،   

کمیسیون مذکور به آن رسیدگی می کند.
طبق مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداری ها، مالکان 
اراضــی و امالک واقع در محدودۀ خدماتی باید 
پروانــۀ  شــهرداری ها  از  ساخت وســاز  از  قبــل 
ساختمان بگیرند و شهرداری ها موظف هستند 
از طریــق مأمــوران خــود از عملیات  ســاختمانی 
بــدون پروانه یا خــالف پروانه در زمین محصور 
یا غیرمحصور جلوگیری کنند. در صورت خالف 
ایــن مــاده، همان طــور کــه در مــادۀ ۱۰۰ اشــاره 
شــد، جلــوی آن هــا گرفتــه می شــود و عامــالن 
بــرای رســیدگی بــه کمیســیون مــادۀ ۱۰۰ ارجاع 
داده می شــوند. فعالیــت ســاختمان شیشــه ای 
۱۷طبقه ســازمان بورس و اوراق بهادار کشــور، 
نبش خیابان سیزدهم بلوار شهرداری سعادت 
آبــاد تهــران از دی ســال ۱۳۹۸ آغــاز شــد. ایــن 

ساختمان ۳۴هزار متری، بیش  از ۳۲۰میلیارد 
تومان )بر اساس گزارش هیات مدیره در سال 
مالــی منتهــی بــه ۲۹ اســفند ۹۷( برای شــرکت 
بــورس، هزینــه داشــت و همزمــان شــهرداری 

تخلفاتی را در آن شناسایی کرد.

زمــان  ایــن شــرکت در آن  ایــن حــال  بــا 
موفــق شــد تــا مجوز اســتفاده و بهره بــرداری از 
ایــن ســاختمان را کــه ۱۰طبقــه آن روی زمین و 
شــش طبقــه آن زیــر زمیــن اســت را بگیــرد. با 
ایــن حــال براســاس تخلفــات صورت گرفتــه در 

زمــان ســاخت، کمیســیون ماده ۱۰۰ از شــرکت 
بورس تهران شکایت کرد و حاال پس از کش و 
قوس های فراوان اداری درخواست تجدید نظر 
بــورس تهــران در دیــوان عدالــت اداری در ایــن 

خصوص نیز رد شده است.

به گفته مدیر رصد فضای مجازی بورس 
تهــران، مدیر رصد فضای مجازی بورس تهران 
از ابطال برخی معامالت از سوی ناظران بازار 
بــر مبنای مشــاهدات آنــان در فضای مجازی و 

تشخیص سیگنال شدن یک نماد خبر داد.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، 
حامد غالمی در نامه ای به سرپرست معاونت 

نظــارت بــر بــازار ایــن شــرکت در انتقــاد بــه 
نامــه ای  مجــازی  فضــای  فعــاالن  بــا  برخــورد 
نوشــت و اعالم کــرد: »ابطال برخی معامالت 
توســط ناظران بازار بر مبنای مشاهدات آنان 
در فضای مجازی و تشــخیص ســیگنال شــدن 
یــک نمــاد در یک یا چند گــروه تلگرامی باعث 
تعجب است. پیشنهاد می شود رویکرد قهری 

در فضــای مجــازی جــای خــود را بــه تولیــد و 
انتشار محتوا به طور وسیع در فضای مجازی 
و تعامــل بــا فعــاالن بــازار ســرمایه دهــد. این 
طــرح راه را بــرای برخــورد فلــه ای و ســلیقه ای 
کارشناســان تحت نظر آن معاونت با فعاالن 
بــازار ســرمایه در فضــای  و  اقتصــادی  حــوزه 

مجازی باز خواهد کرد.«

رئیس سازمان بورس: هیچ برنامه ای برای 
افزایش نرخ بهره اوراق دولتی وجود ندارد

دهقان دهنوی از بورس تهران خداحافظی کرد
پیامــی  طــی  بــورس  ســازمان  رئیــس 
بــه  تلگرامــی اعــالم کــرد کــه وزیــر اقتصــاد 
مــن اطــالع دادنــد کــه برنامه شــان تغییر تیم 
مدیریتــی ســازمان بــورس اســت. مــن هــم 
مُصــر بــودم کــه طبــق برنامــه شــورای عالــی 
بورس همین هفته تشکیل شود ولی امکان 
برگزاری فراهم نشــد. امیدوارم هرچه زودتر 

اتفاق بیفتد.
بــه گــزارش ایلنا، رئیس ســازمان بورس 

طی پیامی تلگرامی اعالم کرد:
»همــان طــور کــه می دانیــد دوره هیــات 

مدیره ســازمان ۵ســال اســت و افرادی که در 
میانــه دوره جایگزیــن می شــوند بقیــه همان 
دوره را ادامــه می دهنــد. این دوره از چند ماه 
قبــل به پایان رســیده اســت و صرفــا به دلیل 
تغییــر دولــت و به تبــع آن تغییر وزیر اقتصاد 
بــه عنوان رئیس شــورای عالی بورس، تعیین 

تکلیف به تاخیر افتاده است.
آقــای دکتــر خانــدوزی روز پنجشــنبه ۸ 
مهرمــاه بــه مــن اطــالع دادنــد که برنامه شــان 
تغییر تیم مدیریتی سازمان بورس است. من 
هــم از همــان روز پیگیر هســتم که این اتفاق 

زودتر بیفتد. حتی مصر بودم که طبق برنامه 
شــورای عالــی بــورس همیــن هفتــه تشــکیل 
نشــد.  فراهــم  برگــزاری  امــکان  ولــی  شــود 

امیدوارم هرچه زودتر اتفاق بیفتد.
از نظــر من تغییر رئیس ســازمان بورس 
در انتهــای دوره ۵ ســاله بایــد یــک امــر عــادی 
تلقــی شــده و نبایــد اینقــدر بــدان پرداختــه 
شــود. بــازار ســرمایه هــم فکــر می کنــم آنقدر 
بزرگ شده که این رفت و آمدها بر آن تاثیری 
نداشــته باشــد. لــذا از همــه دوســتان تقاضــا 

دارم به این حواشی نپردازند.«

انتقاد به تاثیرپذیری 
ناظران بازار از فضای 

مجازی

شکایت بورس از رای کمیسیون ماده 100 شهرداری رد شد

»جبران کسری بودجه با انتشار اوراق خطای راهبردی است«
به گفته یک کارشناس اقتصادی، دولت برای فروش اوراق به بانک ها مجبور می شود که نرخ بهره را باال ببرد 

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:
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 P/F “RENHE” WELL LOGGING EQUIPMENT : موضوع مناقصه:   خرید  مربوط به

تاریخ انتشارنوبت اول : 1400/07/20 نوبت دوم : 1400/07/21

شناسه آگهی : 1202755

آگهـی منـاقصـه
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ایی )  با ارزیابی ساده (

ت دوم(
) نوب

* مشخصات مناقصه :

*روش ارزیابی کیفی مناقصه گران :

* نحوه دریافت اسناد مناقصه :

* تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(:

شماره فراخوانمبلغ برآورد ) یورو (شماره تقاضا /  مناقصهنام مناقصه گزار

Tender No.: FP/16-00/089شرکت ملی حفاری ایران
Indent No.: 08-23-984505635,4152000093985000533

روش ارزیابی 
 به صورت ساده براساس ارایه جواز کسب/ مدارک حقوقی )  اساسنامه / آگهی تامین تا  آخرین تغییرات (  معتبر متناسب با موضوع 

مناقصه در جلسه گشایش پیشنهادها انجام می شود.

   توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا ده روز پس از آن ادامه خواهد داشت.) از تاریخ 1400/07/22 تاریخ شروع دریافت
تا تاریخ  1400/08/03(

آخرین مهلت تحویل اسناد
30  روز پس از آخرین روز دریافت اسناد .) تاریخ 1400/09/07(

بازگشایی پاکات .) تاریخ 1400/09/07( 

آدرس مناقصه گزار جهت 
دریافت اطالعات

آدرس: اهواز- بلوار پاسداران- باالتر از میدان فرودگاه - شرکت ملی حفاری ایران - ساختمان پایگاه عملیاتی- طبقه اول- سالن 
-113 اداره تداركات خارجي كاال- آقای موگهی 

         1،771     یورو  مبلغ تضمین

انواع تضامین 
قابل قبول

	 طبق تبصره ماده 9 آئیننامه تضمین معامالت دولتی اشخاص ایرانی مجازند به جای ضمانتنامه ارزی ضمانتنامه ریالی بانکی براساس
نرخ تسعیر بانک مرکزی جمهوری اسالمی سامانه نیما قابل احصاء از جدول نرخ فروش میانگین موزون حواله ارزی مندرج در سامانه سنا 

) www.sanarate.ir ( زمان تسلیم پیشنهاد  ارائه نمایند.
	.ضمانتنامه های مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت 50659 ه تاریخ 1394/09/22 و اصالحات بعدی آن
	 در خصوص ضمانتنامه های واریزی اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636 تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده

) IR 350100004001114006376636 شرکت ملی حفاری ایران نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران) شماره شبا
مدت اعتبار 

90 روز ) برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه در صورت توافق طرفین قابل تمدید باشد(پیشنهاد/ تضمین

محل تحویل 
ضمانتنامه

اهواز- بلوار پاسداران باالتر از سه راه فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران – ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول پارت B – اتاق 107- 
دبیرخانه کمیسیون مناقصات- شماره تماس: 34148569 061– 34148580 061

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

   http://sapp.ir/nidc_pr    اداره تدارکات خارجی کاال        www.nidc.ir    کانال های  اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران

جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر در خصوص  فراخوان های عمومی، مناقصات و مزایدات به وبسایت شرکت به نشانی   
www.msc.ir، منوی خرید و تامین کنندگان، مناقصات مراجعه و طبق راهنمای موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از 

طریق سیستم ارتباط با تأمین كنندگان )SRM( ا قدام نمائید. اطالعات سایر فراخوان ها از طریق سایت شرکت، قسمت اطالعیه ها 
روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه اصفهانقابل دسترس می باشد.

 کد آگهی : 1400-41

آگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان
 

عشمارهنوع فراخوانردیف مهلت ارسالموضو
مدارک

مدیریت
مرتبط

فراخوان 1
98000602عمومی

شناسایی شركتهای توانمند در زمینه ژئوفیزیك با هدف 
اكتشاف ذخایر فلزی ، جهت تامین خدمات ژئوفیزیك 

برنامه ریزی 1400/07/30
خرید

برگزاری چهارمین جشنواره 
مدیریت دانش همراه اول با 

رویکرد تحول دیجیتال

چهارمین جشنواره مدیریت دانش همراه اول 
با هدف گام برداشتن در راستای چشم انداز تحقق 
رویای دیجیتال و با هدف به اشتراک گذاری برترین 
دســتاوردها و درس آموخته های ســازمان که از روز 
گذشــته آغــاز بــه کار کرده بــود، امروز بــه کار خود 

پایان داد. 
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات 
ســیار ایــران، چهارمیــن »جشــنواره مدیریــت دانش 
همــراه اول« همــگام بــا اوج گیــری نقــش دانــش، 
نوآوری، پیدایش فناوری های نوین و اهمیت یافتن 
ارزش منابع دانشی در اداره سازمان ها و همچنین 
تجربــه مثبــت و کارآمد ســه دوره گذشــته، با حضور 
مدیران ارشــد و کارشناســانی از گروه همراه اول به 

صورت حضوری و مجازی برگزار شد.
 ایــن رویــداد با ســخنرانی حمید بهــروزی، قائم 
مقام مدیرعامل همراه اول روز گذشــته آغاز به کار 
کــرد و در ادامــه پنل تخصصی ۵G با حضور مدیران 
ارشــد از حــوزه هــای کســب و کار، فنــی و راهبــردی 
ادامه یافت. امروز سه شنبه 20 مهرماه 1400 نیز که 
دومین روز از برگزاری این رویداد بود، دستاوردهای 
دانشــی اعضای تیم همراه اول ارائه و از دانشــکاران 
برتــر تقدیــر شــد.با توجه بــه اینکه دانش بــه عنوان 
یكــی از مهــم تریــن عوامــل رقابتــی در حفــظ جایگاه 
شركت های پیشرو محسوب می شود، لذا در سال 
هــای اخیــر شــركت ارتباطــات ســیار ایران بــه عنوان 
نخســتین و بزرگتریــن اپراتــور تلفــن همــراه کشــور، 
توجــه ویــژه ای بــه مقولــه مدیریــت دانش داشــته و 
 این مهم در برنامه راهبردی شــركت نیز لحاظ شــده 

است.

 برگزاری نخستین

  جشنواره ایده های برتر

  شرکت معدنی و صنعتی 

چادرملو
نخســتین جشــنواره ایــده هــای برتــر شــرکت 
معدنــی و صنعتــی چادرملــو صبــح امــروز بــا حضور 
نامزدهای دریافت جوایز برگزیده ، داوران و مدیران 
شرکت در سالن آمفی تأتر مجتمع معدنی چادرملو 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت معدنی وصنعتی 
چادرملو  در این مراسم پس از گزارش دبیران اجرایی 
و علمــی جشــنواره در خصــوص نحــوه فراخــوان و 
جمــع آوری ایــده های همکاران شــاغل در شــرکت ، 
مهنــدس ناصــر تقــی زاده مدیر عامــل و عضو هیأت 
مدیر چادرملو در پیامی تصویری به نقش و اهمیت 
توجــه بــه خاقیت و ایده پردازی کارکنان در رشــد و 
اعتای شرکت پرداخت و گفت :هدف چادرملو برای 
اتخاذ این راهبرد ایجاد زمینه مناسب در جهت رشد 
و شکوفایی  استعدادهای ترغیب کارکنان و کارگران 
به مشارکت در رشد و بالندگی شرکت،افزایش بهره 
وری، بهبود فرآیند تولید وکاهش هزینه ها ، کاهش 
مصــرف انــرژی و داخلــی ســازی قطعــات صنعتــی و 
ماشین آالت معدنی بوده است .  وی گفت: در عین 
حال از توانمندی مراکز علمی و پژوهشی ، نخبگان 
دانشگاهی و شرکت های دانش بنیان غافل نبودیم  
بــه همیــن جهــت اقــدام به تاســیس  مرکز نــوآوری، 
تحقیق و توسعه چادرملو در برج فناوری و نو آوری 

دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران نمودیم .
بــر اســاس همیــن گزارش در پایان این مراســم 
پس از قرائت بیانیه هیات داوران، 1۳  ایده برگزیده 
معرفی و به ارائه دهندگان آنها لوح تقدیر، تندیس 

جشنواره و جوایز نقدی اهدا شد .
گفتنی اســت در نخســتین جشــنواره ایده های 
فناورانه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 946 ایده 
به دبیر خانه جشنواره ارسال شد که پس از بررسی 
د ر 11 کارگــروه ارزیابــی، تعــداد 4۸۳ ایده به مرحله 
داوری راه یافتندو در نهایت 1۳ ایده برتر در مراسم 

پایانی این جشنواره معرفی شدند .

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

صدور ۵۰ محصول از سوی 
پارک پردیس به ۲۲ کشور 

طی یک سال
رئیس پارک فناوری پردیس با بیان اینکه در سال ۹۹ 
تعداد ۵۰ محصول فناورانه از سوی شرکت های این پارک به 
۲۲ کشور صادر شده است، گفت: بیشترین میزان صادرات 

در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بوده است.
بــه گــزارش ایســنا، مهــدی صفاری نیــا امروز در مراســم 
نوزدهمین اجاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری 
پردیــس کــه بــه صورت آنایــن در محل این پارک برگزار شــد، 
بــا ارائــه گزارشــی از عملکرد این پارک فناوری در ســال 99، با 
بیان اینکه پارک فناوری پردیس متشــکل از مرکز شــتابدهی 
نوآوری، صندوق توسعه فناوری های نوین، شبکه فن بازار ملی 
ایران، اینوتکس، شبکه فناوری و نوآوری، بنیاد علم و فناوری 
مصطفی)ص(، کارخانه های نوآوری، مرکز رشد فناوری نخبگان، 
پارک فناوری اقتصاد دیجیتال و پارک فناوری سامت پردیس 
است، افزود: در حال حاضر ۵00 هکتار در تملک پارک فناوری 
پردیــس اســت و ایــن پــارک 40۷ عضــو اصلــی دارد. وی وجود 
1۸ فضای کار اشتراکی، ۸۷ شتابدهنده عضو مرکز شتابدهی 
)متشــکل از ۷20 اســتارت آپ(، ۳ هزار و 4۳۳ عضو حقوقی 
شــبکه فنــاوری و نــوآوری را از اعضــای خانــواده پــارک فنــاوری 
پردیــس عنــوان کــرد و یادآور شــد: ایــن پارک هم اکنــون 1۵۸ 
شرکت تملیکی، 64 شرکت استیجاری، 9۷ تیم نوپا، ۵1 کارگزار 
خدمات تخصصی و ۳۷ عضو پارک در شــعب را در خود جای 
داده است.صفاری نیا میزان فروش شرکت های دانش بنیان 
عضو پارک فناوری پردیس در سال گذشته را 1۵۵ هزار میلیارد 
ریال ذکرکرد و ادامه داد: میزان فروش سال گذشته شرکت های 
عضو این پارک نسبت به سال 9۸ افزایش چشمگیری داشته 
است، ضمن آنکه در سال 99، تعداد ۵0 محصول به 22 کشور 
توسط شرکت های عضو پارک پردیس صادر شده است و میزان 

این صادرات برابر با ۳00 میلیون یورو بوده است.

 جلوگیری از خروج ارز 

با بومی سازی فناوری 
رییــس پــارک فنــاوری پردیــس بــا بیــان اینکــه میــزان 
صادرات شــرکت های دانش بنیان عضو این پارک در ســال 
۹۹ بالغ بر ۲۳۵ میلیون یورو بوده است، گفت: این میزان 
صادرات موجب جلوگیری از خروج ارز از کشور شده که ۳۲ 
درصد این میزان مربوط به حوزه الکترونیک و مخابرات، ۵۲ 
درصد مربوط به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی و ۱۸ درصد 

مربوط به سایر حوزه ها بوده است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته مجموع سرمایه گذاری 
بخش خصوصی 2۵ برابر بیشتر از میزان سرمایه گذاری های 
بخش دولتی بوده است، گفت: در مجموع ۷۷ هزار میلیارد 
ریال توســط بخش خصوصی در ساختمان و تجهیزات پارک 
ســرمایه گذاری شــده است. همچنین 200 هزار مترمربع در 
حال طراحی و ساخت برای اختصاص به فضاهای پژوهشی 
و فناوری سرمایه گذاری می شود. صفاری نیا با تاکید بر اینکه 
در مجموع ۳ هزار میلیارد ریال توسط دولت در سال گذشته 
در پارک فناوری پردیس سرمایه گذاری شده است، اظهار کرد: 
همچنین در بخش تحقیق و توســعه 6 هزار و 200 میلیارد 
ریال سرمایه گذاری شده است.رییس پارک فناوری پردیس 
با بیان اینکه در سال 99 تعداد ۵۳ فقره تسهیات به مبلغ 
۳02 میلیــارد ریــال بــه شــرکت های دانش بنیان ارائه شــده 
است، گفت:  همچنین 11۷ فقره ضمانت نامه برای حضور در 
مناقصات به میزان 2 هزار و 1۳2 میلیارد ریال به شرکت های 
دانش بنیان صادر شده است.وی ادامه داد: در سال گذشته 
بیش از هزار جلســه مواجهه تجاری بین شــرکت های دانش 

بنیان و سرمایه گذاران توسط پارک برگزار شد.

سایت اینترنتی نمایندگی فروش محصوالت 
ســایپا در کشــور عراق وجود دارد که با مراجعه 
بــه آن و البتــه دیگر ســایت هــای معتبر خرید و 
فــروش خــودرو در عراق مشــخص می شــود که 
خــودرو پرایــد در ایــن کشــور به قیمــت حدود ۷ 
 هزار دالر )بیشتر از ۱۸۰ میلیون تومان( فروخته 

می شود.
به گزارش ســایپانیوز، علــی کریمی معاون 
صادرات گروه خودروسازی سایپا ضمن اعام خبر 
فــوق افــزود: مبلغ حدود ۷ هزار دالر، قیمت پایه 
پراید اســت و تنها محصولی اســت که به صورت 
نقدی عرضه می شــود و شرایط فروش اقساطی 

ندارد. 
کریمی ادامه داد: تاکنون 160 هزار دستگاه 
خــودرو پرایــد به بازار عراق صادر شــده و در حال 
حاضر نیز تولید این محصول در سایت اسکندریه 
عراق به صورت ســی.کی.دی )قطعات ارســالی از 

سایپا( ادامه دارد. 
وی افزود: محبوبیت پراید1۳1 در بازار عراق 
به سه دلیل است که مهمترین آن قیمت رقابتی 
در مقایســه بــا محصــوالت دیگــر تولیدکننــدگان 

جهانی است.
 معــاون صادرات ســایپا با بیان اینکه مبلغ 
حــدود ۷ هــزار دالری پرایــد، کمتریــن قیمت یک 
خودرو صفر کیلومتر در بازار عراق اســت، اظهار 
کــرد: دیگــر دالیل محبوبیــت پراید در عــراق »در 
دســترس« بودن و »ارزان بودن« قطعات یدکی 
در ایــن کشــور اســت. کریمــی گفــت: از آنجــا که 
بیشترین کاربری خودرو پراید در عراق، استفاده 
در حمل و نقل درون شهری و ناوگان تاکسیرانی 
است، در دسترس و ارزان بودن خدمات پس از  
فروش، یک موضوع مهم و پراهمیت برای مالکان 
و رانندگان به حساب می آید. وی اظهار کرد: درحال 
حاضر تمام شرکت های خودروسازی، محصوالت 
خود را با شرایط اعتباری و اقساطی در بازار عراق 

عرضه می کنند و تنها خودرویی که فروش نقدی 
دارد، پراید است. معاون صادرات سایپا با اشاره 
به برخی اظهارنظرهای نادرســت پیرامون شرایط 
فروش و استقبال از خودرو پراید در عراق گفت: 
متاسفانه آنچه که گاه باعث انتشار اخبار کذب 
و نادرســت از شــرایط فــروش محصــوالت گــروه 
خودروسازی سایپا در عراق می شود، به دالیلی از 
جمله مشکل ترجمه، عدم آشنایی با شرایط بازار 
عراق و مهمتر از همه مقایســه با بازار خودرو در 
ایران اســت. کریمی تشــریح کرد: به عنوان مثال 
محاســبه مــی کننــد که یک خــودرو بــا گیربکس 
اتوماتیــک در ایــران ۸00 میلیــون )۸ برابــر پراید( 
است، در حالی که همان خودرو اتوماتیک در  بازار 

عراق 1۵ تا 2۵ هزار دالر قیمت دارد، بعد این دو 
قیمت را تناسب بسته و کشف قیمت می کنند که 
پراید هم در عراق باید یک هشتم )حدود سه هزار 
دالر( قیمت داشته باشد!وی ادامه داد: در عراق 
کمترین قیمت خودرو با قیمت حدود ۷ هزار دالر 
به پراید1۳1 تعلق دارد؛ بنابراین باید توجه داشت 
که مناسبات بازار خودرو در ایران و عراق یکسان 
نیست و مقایسه آنها به اشتباه محاسباتی منجر 
خواهد شد.کریمی گفت: یکی دیگر از موضوعاتی 
که باید به آن آشــنایی داشــت، نحوه محاســبات 
مرســوم مالی در عراق اســت، به عنوان مثال اگر 
با این موضوع آشنا نباشید که عراقی ها به صد 
دالری »یک ورق« می گویند یا اینکه محاســبات 

دینــار را بــه صــورت خاصــه درج می کننــد، فکر 
می کنید خودرو پراید در وب ســایت پر مخاطب 
»ســوق المفتوح« ۷40 دالر قیمت گذاری شــده 
است؛ در حالیکه این خودرو شماره گذاری شده 

و آماده استفاده ۷400 دالر است.
وی افــزود: گاه تصاویــری منتشــر می شــود 
از امکانــات متفــاوت خودروهــای ایرانــی در بــازار 
عراق از جمله اینکه روی خودرو پراید، مالتی مدیا 
)نمایشگر( نصب شده؛ این امر صحیح است اما 
باید توجه داشــت که این امکانات به درخواســت 
مشــتری روی خــودرو نصــب شــده و همان مالتی 
 مدیــا 2۵0 دالر بــه قیمــت خــودرو اضافــه خواهد 

کرد .

حبیب آقاجری از حمایت کمیســیون انرژی 
مجلــس شــورای اســامی در جهــت گســترش و 
توســعه صنعــت پتروشــیمی در فــاز دو منطقــه 

ماهشهر خبر داد.
 به گزارش نیپنا؛ حبیب آقاجری نماینده مردم 
بندر ماهشهر، امیدیه، هندیجان، بندر امام خمینی 
و بخــش جولکــی در مجلــس شــورای اســامی در 
حاشــیه برگــزاری جلســه مشــترک بــا معــاون وزیر 
نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 

در سازمان منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر، گفت: 
از تاش و پیگیری شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
در جهت توسعه صنعت پتروشیمی  به ویژه در فاز 
دوم منطقه ماهشــهر تقدیر و تشــکر می کنم.وی 
افزود: در جلسه مشترکی که با مهندس محمدی 
معــاون وزیــر نفــت  و ســایر مدیــران شــرکت ملــی 
صنایع پتروشــیمی و مدیران ســازمان منطقه ویژه 
پتروشیمی برگزار شد، در خصوص تخصیص زمین 
جهت توسعه صنعت پتروشیمی در فاز دو ماهشهر 

و رفع موانع موجود صحبت ها و تصمیم های خوبی 
صورت گرفت که امیدوارم با پیگیری های مجلس در 
آینده نزدیک  شاهد تخصیص زمین مورد نظر جهت 
توســعه صنعت پتروشیمی در این منطقه باشیم.
حبیب آقاجری در ادامه، به جدیت پیگیری موضوع 
توســعه صنعــت پتروشــیمی در کمیســیون انرژی 
و وزارت نفــت تاکیــد و تصریح کرد:آنچه در قانون 
اصل 44 کاما مشخص است، تخصیص درآمدهای 
ناشــی از واگذاری و خصوصی ســازی مجتمع های 

پتروشــیمی، در جهت توســعه این صنعت توســط 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده است که اگرچه 
این امر تا به امروز مغفول مانده اســت، اما ما در 
مجلس شورای اسامی و کمیسیون انرژی به دنبال 
احیای این امر هســتیم.گفتنی اســت، این جلســه 
دیدار و گفتگو در حاشیه سفر دو روزه معاون وزیر 
نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به 
استان های کهگیلویه و بر احمد و خوزستان، )19و 

20 مهر( صورت گرفته است.

رئیــس پــارک فنــاوری پردیس بــا بیان اینکه 
در سال ۹۹ هم افزایی میان اعضای پارک فناوری 
پردیس و دانشگاه ها ایجاد شد، خاطر نشان کرد: 
جــذب ۸۲ اســتاد دانشــگاه، انجــام ۹ پایــان نامــه 
در شــرکت ها، اشــتراک گذاری ۲۸ مورد امکانات 
آزمایشگاهی و کارگاهی، انتشار ۳۹ مقاله داخلی 

و خارجی، جذب ۴۵ کارآموز و دانشجو و انجام ۱۳ 
پروژه مشترک بین شرکت های عضو با دانشگاه ها 
از جملــه همکاری هــای بین پارک و دانشــگاه های 

کشور بوده است.
صفاری نیا با بیان اینکه در سال گذشته ۳۳ 
دانــش فنی توســط شــرکت های عضو پــارک بومی 

سازی شده اند، تأکید کرد: همچنین دو پروژه با دو 
کشور خارجی به سرانجام رسید. وی از تولید هزار 
و ۷۳۷ محصول جدید توســط شــرکت های دانش 
بنیان عضو پارک فناوری پردیس خبر داد و گفت: 
ایجاد 2 هزار فرصت استخدام و کارآموزی، ارائه 1۸0 
مورد مشــاوره برای تجاری ســازی، ارزیابی اختراع، 

تدوین مدل های کسب و کار طرح های دانش بنیان، 
آموزش 2۳۸ هزار نفر ساعت در 124 دوره، جذب 
۵00 میلیارد ریال اعتبار از صندوق توسعه ملی و 
صندوق نوآوری و شکوفایی و حمایت مالی ۸0 مورد 
از شرکت های عضو از جمله تسهیات پارک فناوری 

پردیس به شرکت های عضو بوده است.

مجتمع مس سونگون موفق به ثبت رکوردی 
جدید و تاریخی در تولید ماهیانه کنسانتره مس، 
مــس محتوی و تناژ خوراک ارســالی از معدن به 

کارخانه و بازیابی شد.
به گزارش مس پرس، علی بیات ماکو مدیر 
مجتمع مس سونگون با اعام این خبر و با بیان 
اینکه این میزان تولید در تاریخ فعالیت مجتمع 
ســابقه نداشــته، گفــت: کارخانــه تغلیــظ مــس 
سونگون در شهریورماه سال جاری موفق شد به 
رکــورد1.41۷.049 تن خــوراک ورودی )1۳ درصد 
باالتر از برنامه(، ۳2900 تن کنسانتره مس )16 
درصــد باالتر از برنامه(، ۷942 تن مس محتوی 

)19 درصد باالتر از برنامه( دست یابد.

وی افزود: مقدار بازیابی کلی و سولفوری 
کارخانجات نیز در شهریورماه به ترتیب 90.۷ و 
9۳.4 درصــد بــوده که به ترتیــب 6 و ۵ درصد از 
برنامه باالتر بوده و از ابتدای راه اندازی کارخانجات 
تغلیــظ ســونگون رکــوردی تاریخــی محســوب 

می شود.
به گفته بیات ماکو، دسترسی کارخانجات 

در شهریورماه باالی 9۸ درصد بوده که نسبت به 
طراحی کارخانه ها ۵ درصد باالتر بوده است.

مدیــر مجتمــع مــس ســونگون ادامــه داد: 
بررسی آخرین رکوردهای ثبت شده نشان می دهد 
که همت و تاش شبانه روزی کارکنان زحمتکش 
واحدهای تولیدی مجتمع سونگون در شهریورماه 
سال جاری باعث شد تا تمامی رکوردهای تولید 
کارخانجــات تغلیــظ مس در ســال های گذشــته 

پشت سر گذاشته شود.
بیات ماکو افزود: همچنین در شــش ماه 
نخســت ســال جاری علیرغم مشکات ناشی از 
کرونــا، تأمیــن قطعات یدکی، خاموشــی ســنگ 
شــکن و یکــی از آســیاها در ســاعات اوج بــار در 
راســتای همــکاری بــا اداره بــرق و از همه مهم تر 
چالش قطع برق در تیر و مردادماه که باعث افت 
10 درصــدی تولید شــده بــود، با تغییر طرح های 
اســتخراجی واحدهــای تولیدی ضمن جبــران 10 
درصد عقب ماندگی، 16۳6۸2 تن کنسانتره مس 
با ۸۵۸ ۳9 تن مس محتوی تولید شده که بیش 
از 4 درصد باالتر از برنامه پیش بینی شده است.

پیگیری مجلس برای اجرای طرح توسعه فاز ۲ پتروشیمی ماهشهر

هم افزایی پردیسی ها با دانشگاه ها 

پرایـد؛ تنها خودرویی که در عراق نقدی فروخته 
می شود

تولید بی سابقه در تاریخ فعالیت سونگون
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رونوشت آگهی حصروراثت
آقـای اسـام میرزاعلـی بابائـی دارای شناسـنامه شـماره 2045 بـه شـرح دادخواسـت 
بـه کاسـه 1400-25-111 در ایـن حـوزه درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنین 
توضیـح داده کـه شـادروان حسـین میرزاعلـی بابائـی بـه شـماره شناسـنامه 837 در 
تاریـخ 1399/8/29 در اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود زندگـی گفتـه ورثـه حیـن الفـوت 
آن متوفـی  منحصـر اسـت بـه 1-اسـام میرزاعلـی بابائـی فرزنـد حسـین بـه ت.ت: 
1359/1/1 بـه ش.ش 2045 پسـر متوفـی 2-رحیـم میرزاعلـی بابائـی فرزنـد حسـین بـه 
ت.ت: 1354/2/2 به ش.ش 5 پسر متوفی 3-یوسف میرزاعلی بابائی فرزند حسین 
بـه ت.ت: 1356/2/7 بـه ش.ش 10 پسـر متوفـی 4-براتعلـی میرزاعلـی بابائـی فرزنـد 
حسـین بـه ت.ت: 1361/12/25 بـه ش.ش 1549 پسـر متوفـی 5-شـهناز میرزاعلـی 
متوفـی 6-زهـرا  بـه ش.ش 14 دختـر  بـه ت.ت: 1345/2/10  فرزنـد حسـین  بابائـی 
میرزاعلـی بابائـی فرزنـد حسـین بـه ت.ت: 1364/12/2 بـه ش.ش 74 دختـر متوفـی 
7-فاطمـه چهـارده چیلکـی فرزنـد تقـی بـه ت.ت: 1324/4/2 بـه ش.ش 9 همسـر 
متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هرکسـی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشـد از تاریخ نشـر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م.الف: 996
دبیرخانه حوزه 111 شورای حل اختالف قهاوند  

 پاالیشگاه اصفهان
رتبه اول تولید در کشور 

مديرعامــل پااليشــگاه اصفهــان، میزبــان معــاون 
بازدیــد  در  کشــور  غیرعامــل  پدافنــد  ســازمان  انــرژي 
از منطقــه صنعتــي شــمال غــرب اصفهــان گزارشــي از 
فعاليت هاي اين شركت ارائه و اعالم کرد که پااليشگاه 
اصفهــان از نظــر تنوع توليد رتبه اول كشــور را به خود 
اختصاص داده است و از لحاظ توليد بنزين رتبه سوم 

و از لحاظ توليد ديزل رتبه دوم را در كشور دارد.
مرتضــي ابراهيمــي بــا بیــان اينكه شــركت پااليش 
نفت اصفهان حدود 20  درصد سوخت كشور را تأمين 
مي كنــد، افــزود: پااليشــگاه در حــال اجــراي پروژه هــاي 

عظيم ملي همچون تصفيه گازوئيل است. 
پدافنــد  مســئول  طهماســبي،  رحمــان  ادامــه  در 
غيرعامل شــركت پااليش نفت اصفهان، نيز به تشــريح 
گزارش مبسوطي از اقدامات صورت گرفته، برنامه ریزی 
شده و در حال پيگيري كه در حوزه های مختلف پدافند 
غیرعامل و مديريت اوضاع اضطراري و به منظور كاهش 
ميزان آســيب پذيري، اســتمرار توليد، پايداري ملي و ... 

انجام گرفته است، پرداخت.
پدافنــد  ســازمان  انــرژي  معــاون  دیگــر  ســوی  از 
غیرعامــل کشــور نيــز طي ســخناني از فرماندهي ارشــد 
پدافنــد غيرعامــل و مديريــت اوضــاع اضطــراري شــهرك 
انــرژي شــمال غرب اصفهــان به دلیل اقدامــات مطلوب 
صــورت گرفتــه در ايــن حوزه تقديــر و همچنين اقدامات 
نفــت اصفهــان در  پااليــش  پدافنــد غيرعامــل شــركت 
قالــب دســتورالعمل ها و برنامه هــای پدافنــد غیرعامــل 
را  ارزشــمند توصيف کرد.  عبدالرحمن كشــوري افزود: 
بــا اقدام هایــی کــه در حوزه پدافنــد غیرعامل در صنعت 
نفــت و گاز کشــور انجــام شــده، بــه مــردم ایــن نویــد را 
می دهیــم کــه توســعه در  ايــن مســير بــه خوبــی انجــام 
مي شــود. او همچنيــن از آمادگــي همــكاري همه جانبــه 
سازمان پدافند غیرعامل کشور با اين منطقه خبر داد.

مرکز نوآوری پست گلستان 
راه اندازی شد

مدیر کل پست استان گلستان از راه اندازی مرکز 
نوآوری، تجارت الکترونیک و لجستیک پیشرفته پست 

خبر داد.
بــه گــزارش روابط عمومی اداره کل پســت اســتان 
گلستان، مهرداد جاللی مدیرکل پست استان گفت: به 
مناســبت هفته پســت مرکز نوآوری، تجارت الکترونیک 
و لجســتیک پســت استان گلستان سه شنبه همزمان با 
اســتان های خراســان رضوی، اصفهان به صورت پایلوت 

در این استان افتتاح شد.
او در خصــوص ایــن مرکــز گفت: یکــی از مهم ترین 
خدماتی که برای ایجاد تحول دیجیتال در شــرکت ملی 

پست انجام شده، راه اندازی مرکز نوآوری است.
کــرد:  تاکیــد  گلســتان  اســتان  پســت  کل  مدیــر 
کــه  اســت  ایــن  ملــی پســت  اصلــی شــرکت  سیاســت 
تمرکــز خــود را بــر انجــام کارآمد و بهینــه عملیات اصلی 
لجســتیکی و هوشمندســازی بگذارد و توســعه خدمات 
خــود خصوصــاً خدمات ســکوی تجــارت الکترونیــک را از 

طریق بخش خصوصی و استارتاپ ها انجام دهد.
جاللــی ادامــه داد: بــر همیــن اســاس طرحی تحت 
عنــوان طــرح شــتاب دهی شــرکت پســت تعریــف شــده 
اســت کــه در ایــن طــرح بــا بیــش از ۷0 مرکــز رشــد، 
پارک هــای علــم و صنایــع در سراســر  شــتاب دهنده و 
ارتبــاط برقــرار شــده اســت و تعــداد زیــادی از  کشــور 
استارتاپ های موجود جذب شبکه شده اند تا در کنار ما 
کار کننــد. او افــزود: برای این که اســتارتاپ ها روی ارائه 
خدمات تخصصی پســتی و توســعه ســکو تمرکز داشــته 
باشــند، از ابتدای امسال تأســیس مرکز نوآوری شرکت 

پست در دستور کار قرار گرفته است. 
مدیر کل پست استان گلستان تأکید کرد: افراد و 
تیم هایی که ایده ای دارند و استارتاپ هایی که قصد کار 
کــردن روی توســعه خدمــات پســتی مانند سیســتم های 
در  می تواننــد  دارنــد،  مصنوعــی  هــوش  و  پــردازش 
مراکــز رشــد پســت پذیــرش شــوند. پــارک  فــاوا و پــارک 
علــم فنــاوری از آن هــا حمایــت می کننــد و شــرکت ملــی 
پســت نیز متعهد می شــود که وقتی محصول مورد نظر 
پیاده سازی شد خرید و ورود آن به بازار را تضمین کند.

اخبـــــــــــــــــار

۶۰۰ هزار دالر صنایع دستی 
۶ ماهه اول امسال از زنجان 

صادر شد
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  کل  مدیــر 
صنایع دســتی اســتان زنجــان عنــوان کــرد کــه طــی ۶ 
ماهه اول امســال ۵۶۸ هزار دالر صنایع دســتی استان 
به صــورت چمدانــی و ۱۴ هــزار دالر از طریــق گمــرک 
به صــورت رســمی صــادر شــد کــه حمایــت از هنرمندان 
صنایع دســتی و ارتقای فعالیت ها در این حوزه یکی از 

اولویت های میراث فرهنگی استان است.
امیــر ارجمنــد دیــروز در گفت وگــو بــا ایرنــا افــزود: 
صــادرات صنایع دســتی اســتان زنجان از مبــادی گمرکی 
مختلــف انجــام می شــود که بایــد این آمــار ثبت و ضبط 

شود.
او بــا بیــان اینکــه کشــورهای مقصد صنایع دســتی 
برخــی  و  آذربایجــان  عمــان،  قطــر،  کویــت،  اســتان، 
کشورهای اروپایی است، اضافه کرد: بیشترین صادرات 
صنایع دستی استان به کشور عراق است و در این میان 
مــس بیشــترین صادرات صنایع دســتی زنجــان را دارد و 

چاقو و ملیله هم در رتبه های بعدی قرار دارند.
گردشــگری  میراث فرهنگــی،  کل  مدیــر  گفتــه  بــه 
جنــوب  حاشــیه  کشــورهای  اســتان  صنایع دســتی  و 
خلیج فــارس و اروپــا مقاصــد بعــدی صــادرات زنجــان در 

حوزه صنایع دستی است.
ســنتی  فــروش  دیگــر  امــروزه  افــزود:  ارجمنــد 
تجــارت  از  بایــد  و  نیســت  پاســخگو  صنایع دســتی 
الکترونیک و شــبکه های اجتماعی بهره برد،   در دوران 
پســاکرونا، کشــورها و جوامعــی برنده انــد کــه از تجارت 
الکترونیــک بــرای فــروش محصوالت صنایع دســتی خود 

استفاده کنند.
او یادآوری کرد: ما تالش می کنیم که با مشــارکت 
فعــاالن ایــن حــوزه، محصــوالت و صنایع دســتی اســتان 
را از طریــق فضــای مجــازی بــه بازارهــای جهانــی معرفی 

کنیم.
این مسئول ادامه داد: بر اساس برآوردهای انجام 
شــده، طی سال گذشته انواع محصوالت صنایع دستی 
ایــن اســتان بــه ارزش بیش از یک میلیــون و ۳۳0 هزار 

دالر صادر شد.
ارجمنــد با یادآوری اینکه محصوالت صنایع دســتی 
ظرفیــت بســیار خوبــی را بــرای ایجــاد درآمــد، اشــتغال 
و توســعه اســتان فراهــم می کننــد، اظهــار کــرد: زنجــان 
به عنــوان یکــی از مهم تریــن اســتان های صنایــع دســتی 
و  دارد  برجســته ای  جایــگاه  تولیــد،  در  کشــور  فلــزی 
هنرمنــدان صنایع دســتی ایــن دیــار در خط مقــدم تولید 

قرار دارند.
 او خاطرنشــان کــرد: ملیلــه کاری، چــاروق دوزی، 
چاقوســازی، مســگری، قلم زنــی، گلیم بافــی، گیوه بافــی 
و گیــوه دوزی از صنایع دســتی بومــی اســتان محســوب 
می شــود که هنرمندان صنایع دســتی در برخی رشــته ها 
همچــون مســگری، ملیلــه کاری و چاقوســازی صاحــب 

سبک هستند.
گردشــگری  میراث فرهنگــی،  کل  مدیــر  پایــان  در 
و صنایع دســتی اســتان بــا بیــان اینکه ۵0 رشــته صنایع 
دســتی در این اســتان فعال است، گفت: اکنون بالغ بر 
۱2 هزار نفر در اســتان در حوزه صنایع دســتی فعالیت 

دارند.

تخصیص ۱۶۰۰ میلیارد ریال 
به طرح های آبرسانی کهگیلویه 

و بویراحمد 
منطقــه ای  آب  شــرکت  توســعه  و  طــرح  معــاون 
و ۶۰۰  از تخصیــص یک هــزار  بویراحمــد  و  کهگیلویــه 
میلیــارد ریــال از اعتبارات ملی طرح های آبرســانی این 
اســتان در قالــب اســناد خزانــه با ســر رســید ۱۴۰۳ در 

طول سال جاری خبر داد.
امیــر فخــری زاده دیروز در گفت وگو بــا ایرنا افزود: 
در مجمــوع ســه هــزار و ۵00 میلیارد ریال امســال برای 
تکمیل طرح های آبی این اســتان از محل اعتبارات ملی 

پیش بینی شده است.
او بیان کرد: این میزان اعتبار برای تکمیل ۱0 طرح 
ملــی از جملــه آبرســانی، انتقــال و تامیــن آب امامــزاده 
جعفــر و خــان احمــد، لیشــتر، بهســازی و توســعه بنــد 
انحرافی نازمکان، آبرسانی باشت، دشت مور، آبرسانی 
به چهار شهر دهدشت، سوق، لنده، چرام، آبرسانی به 
شهر لیکک و سد تنگ سرخ در نظر گرفته شده است .
منطقــه ای  آب  شــرکت  توســعه  و  طــرح  معــاون 
کهگیلویــه و بویراحمــد گفت: فــاز دوم انتقال تامین آب 
امامــزاده جعفــر و خــان احمــد در قالب ســه هــزارو ۱00 

هکتار با پیشرفت ۷۵ درصد در دست اجراست.
فخری زاده اظهار کرد: اعتبارات استانی این شرکت 
برای هشت طرح آبی از جمله ساماندهی رودخانه های 
اســتان طرح انتقال آب از دشــت روم تا سد شاه قاسم، 
طــرح طــرح تامین آب اراضی تنگ انگشــترک و ســاخت 

سد سرپری دهدشت در نظر گرفته شد.
او بــا بیــان اینکــه ۱00 میلیــارد ریــال از ایــن میــزان 
تنــگ  اراضــی  آب  تامیــن  طــرح  بــه  اســتانی  اعتبــارات 
انگشترک اختصاص یافته است، اظهار کرد: طرح تامین 
آب اراضــی تنگ انگشــترک و آبــرزی اکنون در زمینی به 

مساحت یکهزار و ۱۳0  هکتار در دست اجراست.
منطقــه ای  آب  شــرکت  توســعه  و  طــرح  معــاون 
فیزیکــی  پیشــرفت  میانگیــن  بویراحمــد  و  کهگیلویــه 
طرح های آبی در دســت اجرا در نقاط مختلف اســتان را 
بین ۵ تا ۷0 درصد اعالم و اظهار کرد: ۱۷ هزار میلیارد 
ریال اعتبار برای تکمیل طرح های آبی در دســت اجرای  

این استان نیاز است.
فخــری زاده افــزود: تزریــق نشــدن منابــع مالی به 
موقــع، افزایــش قیمــت مصالح و اتصــاالت و تجهیزات 
را از  عمده مشــکالت پیش روی طرح های آبی اســتان 

است.

اخبـــــــــــــــــار

بــر  بــا تاکیــد  ایــران در روســیه  ســفیر 
اهمیت برندسازی خرمای ایرانی برای برپایی 
در  ایرانــی  محصــوالت  و  خرمــا  نمایشــگاه 
استان آستراخان روسیه اعالم آمادگی کرد.
خرمــا از مهم ترین محصوالت کشــاورزی 
دیرینــه  پیشــه  نخلــداری  و  بوشــهر  اســتان 
در  به ویــژه  اســت.  منطقــه  ایــن  مردمــان 
شهرســتان های دشتســتان، تنگســتان و جــم 
عمده باغداران زندگی را بر مدار نخلستان ها 

می گذرانند.
رضایــی،  ابراهیــم  دعــوت  بــه  دیــروز 
نماینده دشتســتان، نشســت نمایندگان اتاق 
بازرگانــی و انجمــن خرمــای ایــران، جمعــی از 
صادرکننــدگان بوشــهری و فعــاالن اقتصــادی 
بــا ســفیر جمهــوری اســالمی ایران در روســیه 

برگزار شد.
بــه گــزارش ایســنا، کاظم جاللــی اضافه 
بــا  را  ســبز  کریــدور  داریــم  آمادگــی  کــرد: 
مزیت هایــی همچــون ســرعت بــاال و کاهــش 

زمان برای خرما فعال کنیم.
از  قدردانــی  بــا  دیــدار  ایــن  در  او   
ویــژه  پیگیــری  بــرای  دشتســتان  نماینــده 
مشــکل صادرکننــدگان، اظهار کــرد: برگزاری 
زیــادی  بســیار  اهمیــت  نشســت ها  ایــن 
دارد و بایــد تــداوم داشــته باشــد. پیشــنهاد 
می کنــم حداقــل هــر ۴0 روز یــک بار جلســه 
صادرکنندگان ســایر نقاط کشور با محوریت 
در  مــا  اقتصــادی  تیــم  بــا  رضایــی  ابراهیــم 
ســفارتخانه در فضــای مجــازی یــا بــه صورت 

حضوری برگزار شود.
ســفیر ایران در روسیه با تاکید بر اینکه 
تجــار ایرانــی باید کنار هم قــرار بگیرند افزود: 
از طریــق دولت و بــا همراهی ابراهیم رضایی 
و مشــکل  پــول  انتقــال  حــل مشــکل  پیگیــر 

حمل ونقل هستیم.
زمینــی  مــرز  در  مــا  کــرد:  بیــان  جاللــی 
مشکالتی داریم که در صدد رفع آن هستیم، 

امــا بایــد توجــه کنیــم که مــا یک مزیــت ذاتی 
داریــم کــه مــرز دریایــی ماســت و نبایــد از آن 
غافل باشیم و تا زمانی که ما مرزهای دریایی 
خــود را فعــال نکنیــم مشــکالتی را پیــش روی 

خود خواهیم داشت.
در ادامــه او تاکیــد کرد: برای فعالســازی 
مسیر دریایی به روسیه، نیازمند تجهیز بنادر 
و خرید کشتی های رورو هستیم که از طریق 

دولت پیگیر آن هستیم.
سفیر ایران در روسیه بیان کرد: آمادگی 
دارم بــرای تســهیل تردد فعــاالن اقتصادی به 
روســیه درخصــوص صــدور ویــزا و همچنیــن 
کنــم. همــکاری  دریایــی  مســیر   فعالســازی 

راه حل دیگر ما مسیر ریلی است که باید راه 
آهن ما به بنادرمان وصل شود.

از فعــال شــدن کریــدور خلیــج  جاللــی 

فــارس بــه خلیــج فنالنــد در آینده خبــر داد و 
گفــت: ســال آینده از طریق زاهدان به شــرق 
روســیه وارد می شــویم و دروازه جدیدی برای 

صادرکنندگان کشور باز خواهد شد.
او تصریــح کــرد: مــا همزمــان کــه درحال 
چانه زنی برای تســهیل کار صادرات از مســیر 
زمینــی هســتیم پیگیر فعالســازی مســیرهای 

دریایی و ریلی هم خواهیم بود.
ابراهیــم رضایی، نماینده دشتســتان در 
مجلــس، خواســتار دعــوت از تجــار و مدیــران 
روســی  هلدینگ هــای  و  بــزرگ  شــرکت های 
برای ســفر به اســتان بوشــهر شــد و از ســفیر 
جمهوری اسالمی ایران در روسیه خواست تا 

این مهم پیگیری شود.

مطالبات صادرکنندگان

اقتصــادی  فعــاالن  نشســت  ایــن  در 
مطالبــات خود را مطــرح کردند، از مهم ترین 
ایــن دیــدار  مطالبــات فعــاالن اقتصــادی در 
حــل مشــکل انتقــال پــول، برقــراری ارتبــاط 
تجــار  بــا  مشــترک  جلســات  برگــزاری  و 
روســیه، اتصــال به شــرکت های حمل و نقل 
بین المللــی، ایجــاد خــط ترانزیتــی جنــوب به 
شمال در کشور و اتصال به کریدور روسیه، 
حــل مشــکل ویزا بــرای تجــار ایرانــی، اجرای 
تعرفــه  کاهــش  بــرای  اوراســیا  تفاهم نامــه 
صادرات، اتصال به فروشــگاه های زنجیره ای 
روســیه، ضمانت بازگشــت پول، حل مشکل 
بــار، دعــوت از ســفیر و  تاخیــر در پذیــرش 
رایزنان اقتصادی و تجار روسی برای شرکت 
در جشــنواره خرما در اســتان بوشــهر و حل 

مشــکل بیمه محصوالت صادراتی است.

و  نیشــکر  توســعه  شــرکت  مدیرعامــل 
کــرد کــه مطالبــات و  اعــالم  صنایــع جانبــی 
حقــوق معوقــه کارکنــان و کارگــران شــرکت 
میلیــارد  یک هــزار  حــدود  نیشــکر هفت تپــه 
ریال است که اولویت نخست برای پرداخت 

مطالبات است.
تپــه  هفــت  نیشــکر  توســعه  شــرکت 
سیاســی  حــوزه  در  و  خوزســتان  شــمال  در 
شهرســتان شــوش به عنــوان نخســتین واحد 
نیشــکری کشــوری، در ســال ۱۳۹۴ به بخش 
خصوصــی واگــذار شــد و از آن زمــان تاکنــون 
این مجموعه صنعتی کشاورزی با بحران های 

کارگری و تولیدی روبه رو بوده است.
ســه مــاه پیش بــا حکم دســتگاه قضایی 
نیشــکر  توســعه  شــرکت  خصوصــی  مالــک 
هفت تپه خلع ید شد و آن را دوباره به دولت 

بازگرداند.
عبدعلــی ناصــری دیــروز در گفت وگــوی 
اختصاصــی بــا ایرنــا دربــاره واگــذاری شــرکت 
نیشــکر هفت تپه به شــرکت توسعه نیشکر و 
صنایــع جانبــی اظهــار کرد:کارگــران و کارکنان 
و  مــرداد  تیــر،  ماه هــای  حقــوق  تپــه  هفــت 
شــهریور را دریافــت نکرده انــد کــه طی ۱0 روز 
آینده نخستین پرداختی )حقوق تیر( از سوی 
ایــن شــرکت پرداخــت خواهــد شــد و مابقــی 

حقــوق کارگــران نیــز در فواصــل کوتاه مــدت 
طبــق توافق قبلــی با حمایت بانک های ملی و 

صادرات پرداخت می شود.
او بــا تاکیــد بــر گــذرا بــودن مشــکالت و 
چالش هــای فراروی شــرکت نیشــکر هفت تپه 
بیــان کــرد: بــرای رســیدن بــه تولیــد مطلــوب 
در ایــن شــرکت ، ظــرف 2 تــا ســه مــاه آینــده 
بخش هــای مختلــف ایــن شــرکت را بازســازی 
خواهیــم کــرد تــا ایــن واحــد صنعتــی بــه ریل 

اصلی تولید بازگردد.
و  نیشــکر  توســعه  شــرکت  مدیرعامــل 
صنایــع جانبــی بــا توجــه بــه در پیــش بــودن 
زمان برداشــت نیشکر از زمین های کشاورزی 
شــرکت نیشــکر هفــت تپــه اظهــار کرد:پنج تا 
هفــت هــزار هکتــار از زمین هــای کشــاورزی 
هفــت تپــه زیرکشــت نیشــکر اســت کــه بــه 
علــت تنــش آبی و کمبود آب حدود ســه هزار 
هکتار آن قابل برداشت است. با برنامه ریزی 
بــا  آبــان همزمــان  ابتــدای  از  گرفتــه  صــورت 
بــه  هفت تپــه  محصــول  نیشــکر  برداشــت 
واحدهــای نیشــکری امــام خمینــی و دهخــدا 

حمل می شود تا تبدیل به شکر شود.
بــرای  برنامه ریــزی  یــادآوری  بــا  ناصــری 
اجــرای طرح های طوالنی مــدت برای رونق این 
مجموعــه بعــد از واگــذاری کامل از مســئوالن 

خواســت همــکاری الزم بــرای بازگشــت ایــن 
کارخانه به چرخه تولید را داشته باشند. 

مراحل واگذاری هفت تپه باید 
روال قانونی خود را طی کند

و  نیشــکر  توســعه  شــرکت  مدیرعامــل 
صنایــع جانبی گفت: مراحل واگذاری شــرکت 
نیشــکر هفت تپه به شــرکت توسعه نیشکر و 
صنایــع جانبــی بایــد روال قانونــی را طــی کند 
و در ایــن صــورت بایــد این شــرکت بــه مزایده 
بــرود تــا همــه بتواننــد در این مزایده شــرکت 
کنند و اگر ترک تشــریفات باشــد آن هم باید 

مراحل قانونی را طی کند.
او بــا بیــان اینکه در قبــال تصمیم دولت 
مبنی واگذاری این شــرکت به توســعه نیشکر 
و صنایــع جانبــی احســاس مســئولیت وجــود 
دارد، افــزود: دیــروز برای بررســی مشــکالت و 
چالش هــای فــراروی، جلســه ای در هفت تپه 

برگزار شد.
در نشســت یکشــنبه هفتــه جــاری کــه 
رئیس جمهــوری  اول  معــاون  ریاســت  بــه 
برگــزار شــد شــرکت کشــت و صنعــت هفــت 
تپــه تعییــن تکلیــف و مدیریت ایــن مجموعه 
عظیــم بــه شــرکت توســعه نیشــکر و صنایــع 

جانبی واگذار شد.
در ایــن نشســت کــه بــا حضــور محمــد 
امــور  وزیــران  کشــور،  کل  دادســتان  مخبــر، 
اقتصــاد و دارایــی، صنعــت، معــدن و تجارت، 
جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
دادگســتری، معاون حقوقــی رئیس جمهوری، 
ســازمان  رئیــس  و  خوزســتان  اســتاندار 
خصوصی ســازی و مدیــران عامــل بانک هــای 
ذی ربــط برگــزار شــد، بــا توجــه بــه تخصــص، 
ارتبــاط و اهمیــت شــرکت توســعه نیشــکر و 
صنایع جانبی، مدیریت شرکت نیشکر هفت 
از طــرف ســازمان گســترش و نوســازی  تپــه 

صنایع ایران به این شرکت سپرده شد.
اعضــای شــرکت کننــده در این نشســت 
با تاکید بر شــفاف شــدن حساب ها، بدهی و 
همچنین ارزش این شرکت در مدت سه ماه، 
تســویه ارزش شرکت کشــت و صنعت هفت 

تپه را تصویب کردند.
ســوی  از  جدیــد  تســهیالت  پرداخــت 
بانک هــای ملــی و صادرات برای تســهیل امور 
شــرکت هفت تپــه و پرداخت معوقــات به ویژه 
پرداخــت حقــوق پرســنل، دســتمزد کارگران و 
تامین هزینه های جاری آن و همچنین امهال 
بدهی های این شــرکت از دیگر مصوبات مهم 

این نشست بود.

مدیرعامل شرکت گاز سیستان و بلوچستان 
اعــالم کــرد کــه ۸۸ هــزار و ۲۸۷ خانــوار در ایــن 

استان تاکنون از گاز شهری بهره مند شده اند.
سیســتان و بلوچســتان با گســتره ۱۸۸ هزار 
و 222 کیلومترمربع )معادل ۱۱.۵ درصد مساحت 
کشــور( و بیــش از 2 میلیــون و ۸00 هــزار نفــر 
جمعیت آخرین اســتان فاقد شــبکه گاز کشــور به 
شــمار مــی رود کــه دولــت عــزم خــود را جــزم کرده 

تــا مــردم ایــن اســتان دور افتــاده را از گاز شــهری 
برخوردار کند و رنج سال ها حمل سیلندرهای گاز 

مایع را از آنان پاک کند.
دنبــال  را  چندگانــه ای  اهــداف  طــرح،  ایــن 
می کند که از جمله آن ها گازرسانی به نیروگاه ها، 
صنایــع پتروشــیمی، واحدهــای صنعتی و ســاخت 
خطــوط فرعــی و شــبکه های شــهری بــرای مصارف 

خانگی، تجاری و صنعتی است.

ایرنــا  بــا  در گفت وگــو  دیــروز  پنجابــی  رضــا 
تصریــح کــرد: ۷0 هــزار و ۷۷0 خانــوار در زاهدان، 
۵02 خانــوار در زابــل، ۱۴ هــزار و ۶۹۳ خانــوار در 
ایرانشــهر، ۵۴۹ خانــوار در بمپــور، ۵۱۷ خانوار در 
محمــدان و هــزار و 2۴۷ خانــوار روســتایی تاکنون 
بهره منــد  بلوچســتان  و  شــهری سیســتان  گاز  از 
شــده اند. او بیــان کــرد: متــراژ لوله گــذاری شــده 
در زاهــدان یک هــزار و ۳۶۴ کیلومتــر، زابــل ۳0۱ 

کیلومتــر، ادیمــی و دوســت محمد ۱20 کیلومتــر، 
محمدآبــاد و زهــک ۸۹ کیلومتــر، ایرانشــهر ۴۳2 
کیلومتر، خاش ۳۹۱ کیلومتر، بمپور ۷0 کیلومتر، 
محمــدان ۵۵ کیلومتر، بزمان ۶۳ کیلومتر، دلگان 

۱0۳ کیلومتر و روستایی ۳۴0 کیلومتر است.
مدیرعامل شرکت گاز سیستان و بلوچستان 
افــزود: ۵۸ هــزار و ۷2۶ علمــک گاز در زاهــدان، 
۵00 علمــک در زابــل، ۱۳ هــزار و ۴۵۶ علمــک در 

ایرانشــهر، یک هــزار و 2۹0 علمــک در بمپور، هزار 
و ۵2 علمــک در محمــدان، یک هــزار و ۹۹ علمــک 
در بزمان و 2 هزار و ۷۴0 علمک گاز روستایی در 

مقابل منازل مردم نصب شــده است.
پنجابی بیان کرد: با توجه به لوله گذاری های 
انجــام شــده در ســطح شــهر زاهــدان این شــرکت 
بــه  اشــتراک  بیشــتری  تعــداد  واگــذاری  آمــاده 

شهروندان متقاضی است.

ســازمان  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، در 
راســتای منویات مقام معظم رهبری)مدظله 
العالــی( در بیانیــه گام دوم انقالب اســالمی 
اقتصــادی  بــه  رســیدن  لــزوم  درخصــوص 
منابــع  از  مناســب  بهره گیــری  مســتقل، 
طبیعــی و انســانی کشــور و توزیــع عادالنــه 
آن و همچنیــن تاکیــد رئیس جمهوری و وزیر 
صنعــت، معــدن و تجارت در ضــرورت ایجاد 
تحول بنیادین در بخش علوم زمین و معدن 

کشــور بــه عنــوان یکــی از مولفه هــای مهــم 
اقتصادی، اشتغال زایی و توسعه ای جمهوری 
رو،  پیــش   ســال های  در  ایــران  اســالمی 
ســازمان زمین شناســی و اکتشــافات معدنی 
برنامــه ای  و  توافقنامــه  قالــب  در  کشــور 
نوســازی  و  توســعه  ســازمان  بــا  مشــارکتی 
معــادن و صنایــع معدنــی ایران)ایمیــدرو( و 
معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت اقــدام بــه تعریف 
برنامــه ای تحولــی در بخش زمین شناســی و 

اکتشــاف ذخایــر جدیــد معدنــی کشــور کــرد 
کــه پــس از ماه ها بررســی و تحلیــل فنی در 
کمیتــه راهبــردی مشــترک معدنــی کشــور با 
حضــور مدیــران و متخصصــان ایــن بخــش، 
اســتان خراســان جنوبــی بــه عنــوان اولیــن 
 ۱۴00 ســال  در  برنامــه  ایــن  اجــرای  هــدف 
پــروژه  اجــرای  برنامه ریــزی  و  شــد  معرفــی 
تحول زمین شناسی و اکتشاف ذخایرمعدنی 
برای آن طراحی شد که اقدامات اجرایی آن 

به زودی آغاز خواهد شد.

خراسان جنوبی؛ نخستین هدف تحول در بخش 
زمین شناسی و اکتشاف ذخایرمعدنی کشور
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بیش از ۸۷ هزار مشترک شهری در سیستان و بلوچستان از گاز بهره مند شدند
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 صدا و سیما
وسواس فکری گرفته

راضیه حسینی

مهدی ســلطانی: »در ســریال افــرا، تلویزیون کل 
داستان زن دوم داشتن سیروس را سانسور کرد.«

هــم  پیــش  چنــدی 
ســریال  نویســندگان 
»هم ســایه« به سانســور 
از  بخش هایــی  شــدن 
کردنــد.  اعتــراض  قصــه، 
بهــرام  تهمینــه  خانــم 
یکــی از نویســندگان ایــن 
اینســتاگرام  مجموعــه در 
خود نوشــت: »متأسفانه 
این شب ها عاشقانه ای که نزدیک به دو سال برایش زحمت 

کشیدیم پاره پاره و مثله شده به دست تان می رسد.«
به نظر می رســد صدا و ســیما دچار وسواس فکری 
شــده اســت. بیچــاره دســت خــودش نیســت و اصــاً 
نمی خواهــد ایــن کار را بکنــد، ولــی یک هــو و بــی اراده 
دســتش بــه طرف سانســور مــی رود. حاال شــما بگو یک 
تبلیغ تلویزیونی یا فیلم وطنی. اصاً اگر یک جایی یک 
چیــزی حــذف نشــود صدا وســیما دچار بحران وســواس 

می شود و کل سیستم عصبی ا ش به هم می ریزد. 
متأســفانه بــه دلیــل اینکه صدا و ســیما بــه درمان 
اعتقادی ندارد، این مشــکل همین طور بزرگ شــده و به 
ســینمای خانگــی هم رســیده اســت. هیچ بعید نیســت 
تــا چنــد وقــت دیگــر بــه فیلم هــای صفحــات خصوصــی 

اینستاگرام یا حتی گالری گوشی مان هم برسد. 
مثاً نشســته اید در خانه و مشــغول دیدن یکی از 
ســریال های ایرانی سانسورشــده هســتید که زنگ خانه 
بــه صــدا درمی آیــد. پشــت در دو نفــر کــت و شــلواری 
ســریع تر  هرچــه  می خواهنــد  شــما  از  و  ایســتاده اند 

گوشی تان را تحویل دهید. 
بــه شــما  را  موبایــل  نیــم ســاعت  حــدود  از  بعــد 
برمی گرداننــد و می گوینــد: »موردهــای منکراتی حذف و 

فیلم هاتون همگی ویرایش شد.«
بــه فیلم هــا کــه نــگاه می کنیــد می بینیــد قســمت خندیــدن 
خانم هــا، چــای ریختــن  و تعــارف کــردن شــربت از ســوی 
مردهــای خانــواده بــه مهمان هــا، فــوت کــردن شــمع تولــد، 
تــار مــو، رنــگ لبــاس و  خــوردن بســتنی، پاشــنه کفــش، 
ناخن های خانم های فامیل همگی سانســور شــده اســت و 
در عوض یک سری حجم  مات و کدر در حال رفت و آمدند.
البته نگران نباشید هنوز به آنجا نرسیده ایم. بهتر 
اســت نیمــه پر لیــوان را ببینید؛ همین کــه موضوع فیلم 
عوض نشــده و سرجایش اســت، جای شکر دارد. شاید 
بعضی ها یادشــان نباشــد ما یک زمانی در صدا و ســیما 
هنرمندانی داشــتیم که با سانســور، ماهیت یک نقش 
و موضــوع اصلــی داســتان را عــوض می کردنــد. همیــن 
اوشــین خودمــان را طــوری عــوض کردند کــه ژاپن وقتی 
دید به عنوان یک فیلم جدید، دوباره از ایران خریداری 

.»Made in Iran« کرد و تنگش زد
حــاال که نمی شــود بــرای درمــان این بیمــاری کاری 
کــرد، پیشــنهاد می کنیــم الاقــل فقــط فیلم هــای خارجی 
پخــش کنیــد تــا هــم بتوانیــد با خیــال راحــت خودتان را 
تخلیــه روحــی کنیــد و هــر چــه وســواس داریــد بیــرون 
بریزیــد، هــم عوامــل فیلم هــا در ایــران نباشــند تــا بــه 

سانسور فیلم شان اعتراضی کنند.
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در حالــی کــه معاون وزیر راه و شهرســازی در سایت روزنامه بخوانید:
می گوید تا ســقف اعتبار ۱۰ هزار میلیاردتومانی 
وزارت  امــا  اســت،  زیــادی  فاصلــه  ودیعــه  وام 
اقتصــاد می گوید معــادل ۸.۱ هزار میلیاردتومان 

وام ودیعه پرداخت شده یا می شود.
اخیــراً ســید احســان خاندوزی وزیــر اقتصاد 
در نشســتی بــا مدیــران عامــل بانک هــا بــر لــزوم 
تســریع پرداخت تســهیات کمک ودیعه مســکن 

به مستأجران تأکید کرده است.
اعضــای  برخــی  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
کمیســیون عمــران مجلــس و همچنیــن معــاون 
مســکن و ســاختمان وزیر راه و شهرســازی نیز از 
کنــدی پرداخــت ایــن تســهیات گایه هایــی را به 
بانــک مرکــزی منتقــل کــرده و از مســئوالن بانک 
مرکزی خواسته اند تا سهل گیری در پرداخت وام 

ودیعه را به بانک های عامل اباغ کنند.

 سنگ اندازی های بانک ها
در وام ودیعه پایان می یابد

از ســوی دیگر بررســی های میدانی نشــان 
اخــذ  در  بانک هــا  ســخت گیری های  می دهــد 
تســهیات  دریافــت  متقاضیــان  از  تضامیــن 
ودیعه مســکن، ســبب شــده تا بخش عمده ای 
ایــن  دریافــت  مشــمول  کــه  مســتأجرانی  از 
تســهیات هســتند، از ادامــه تشــکیل پرونــده 

انصراف دهند.
و  کافــی  منابــع  نبــود  آنهــا،  بودجــه  اتمــام 
از ســوی  ارائــه ۳ ضامــن  همچنیــن درخواســت 
برخــی بانک ها به مســتأجران، در حالی که بانک 
مرکــزی اخــذ ۲ ضامن را به بانک ها گوشــزد کرده 
اســت، عمــده بهانه هایی اســت کــه بانک ها برای 

عدم پرداخت این تسهیات می آورند.

معاون وزیر راه: ادعای اتمام 
بودجه وام ودیعه از سوی 
بانک ها، مورد تأیید نیست

و  مســکن  معــاون  محمــودزاده،  محمــود 
ساختمان وزارت راه و شهرسازی پیش از این در 
گفت وگــو بــا مهر اعام کرده بــود: ادعای بانک ها 
در خصوص اتمام اعتبار تسهیات ودیعه مسکن 
مورد تأیید نیســت و هنوز بخش زیادی از اعتبار 

منظور شده، باقی مانده است.
وی افزود: یک برداشــت اشــتباه بانک ها در 
خصوص سهمیه های وام ودیعه مسکن داشتند؛ 
مــا هــم بــا بانک مرکــزی مکاتبه ای کردیــم و بانک 
مرکــزی هــم اخیــراً اباغیــه ای بــه نظــام بانکــی و 
۱۵ بانــک و مؤسســه اعتبــاری مجــری وام ودیعــه 
مســکن داشــت و اصــاح ایــن موضــوع را از آنهــا 
درخواســت کرده اســت کــه به زودی این مســأله 
مرتفع می شــود چون عددی که به عنوان ســقف 
وام ودیعــه در نظــر گرفتــه شــده اســت )۱۰ هــزار 
میلیــارد تومــان( هنــوز بخــش زیــادی از آن باقی 

مانده است و کمبودی نداریم.

 متن مصوبه ستاد کرونا 
در خصوص وام ودیعه

در اواخر خرداد ماه امســال نیز ستاد ملی 
مقابلــه بــا کرونــا، ســقف بودجه در نظــر گرفته 
شــده برای تســهیات ودیعه مســکن را ۱۰ هزار 
میلیارد تومان اعام کرده و به تصویب رسانده 

بود.

محمودزاده: ۳۶ هزار مستأجر 
وام ودیعه گرفته اند

و  مســکن  معــاون  محمــودزاده  محمــود 
در  اخیــراً  شهرســازی  و  راه  وزارت  ســاختمان 
گفت وگویــی اعــام کــرده بــود: ۳۶۰ هــزار نفر از 
یــک میلیــون و ۳۰۰ هزار نفری کــه برای دریافت 
تســهیات ودیعه مســکن ثبت نــام و مدارک خود 

را بارگــذاری کرده انــد بــه سیســتم بانکــی معرفی 
شــده اند، ولــی کمتــر از ۱۰ درصــد از ایــن افــراد 

توانسته اند تسهیات دریافت کنند.

وزارت اقتصاد: ۲۶۷ هزار نفر 
وام گرفته اند

بــا ایــن حــال آمــاری کــه وزارت اقتصــاد از 
مســکن  ودیعــه  وام  کننــدگان  دریافــت  تعــداد 
اعــام کــرده، با آماری که وزارت راه و شهرســازی 

می گوید، تفاوت دارد.
وزارت اقتصــاد می گویــد: تــا نیمــه اول مهــر 
ســال جاری بانک ها و مؤسســات اعتباری دولتی 
و خصوصــی حــدود ۶ هــزار و ۴۰۰ میلیــارد تومان 
تسهیات ودیعه مسکن به ۲۶۷ هزار و ۱۶۷ نفر 

متقاضی پرداخت کرده اند.
ضمن اینکه ۴۷ هزار و ۱۲۳ پرونده به مبلغ 

نزدیک به ۱,۸۰۰ میلیارد تومان نیز تشــکیل و به 
زودی به متقاضیان پرداخت خواهد شد.

بدیــن ترتیــب تعــداد پرونده های تشــکیل و 
پرداخــت شــده جمعاً ۳۱۴ هــزار و ۲۹۰ پرونده با 
مبلغ تقریبی ۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اســت 
کــه تنهــا ۱,۹۰۰ میلیارد تومان با ســقف اعتبارات 

در نظر گرفته شده فاصله دارد.

وزارت اقتصاد شفاف سازی کند 
که آمار امسال است یا مجموع 

۹۹ و ۱۴۰۰
هر چند وزارت اقتصاد اعام نکرده که آمار 
مذکور، مجموع وام های ودیعه مسکن اعطایی از 
سوی بانک ها طی دو سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ است یا 
اینکه این آمار صرفاً به تســهیات ودیعه مســکن 

در سال جاری )۱۴۰۰( اختصاص دارد.

خداحافظی بازار معامالت مسکن تهران از 
فصــل نقــل و انتقــاالت، با تشــدید رکــود تورمی 
همــراه بــود به گونــه ای که قیمت هــا در بازار رو 

به رشد؛ اما معامالت افت داشت.
بــازار  در  قیمت هــا  حبابــی  رشــد  از  پــس 
مسکن در سال گذشته که به تبعیت از بازارهای 
موازی ارز و طا رخ داد، اکنون و با گذشت شش 
مــاه نخســت از ســال جاری، رکود تورمــی بر بازار 

معامات مسکن پایتخت سایه افکنده است.
بــر اســاس جدیدتریــن آمــار بانــک مرکــزی، 
معامــات امــاک در تهــران طــی شــهریور ســال 
جاری، رقم ۷هزار و ۷۸۹ واحد مسکونی را ثبت 
کــرد و میانگیــن قیمت فروش هــر مترمربع خانه 
نیــز روی عــدد ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قرار 
گرفــت در حالــی کــه در شــهریور ســال گذشــته 
۸ هــزار و ۵۰۰ واحــد مســکونی آن هــم بــا نــرخ 
میانگیــن هــر متــر مربــع ۲۴ میلیــون و دویســت 

هزار تومان معامله شد.
شــش  در  کــه  حالــی  در  اوصــاف  ایــن  بــا 
ماهــه پارســال در مجمــوع ۵۴ هــزار و ۹۰۰ واحد 
مسکونی در شهر تهران معامله شد، امسال طی 
همیــن بــازه زمانــی،  ۲۹ هــزار و ۴۹۳ واحــد بــه 
مرحله فروش قطعی رســید، که  ۴۶ درصد کمتر 

از سال گذشته است.

همچنیــن در نیمــه نخســت ســال گذشــته 
متوســطه قیمــت هــر مترمربــع آپارتمان در شــهر 
تهــران ۱۹ میلیــون و ۹۲۰ هــزار تومــان بــود، در 
حالیکه امسال رقم ۳۰ میلیون تومان را رد کرده 
و به ۳۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده یعنی 

۳۳.۷۷ درصد بیشتر است.
نگاهــی به آمارهای ســامانه ثبــت معامات 
اماک و مســتغات کشــور نشان می دهد که در 
فصــل بهــار نــرخ میانگیــن قیمت فــروش هر متر 
مربع آپارتمان در تهران افزایشــی شــد، اما تحت 
تاثیــر فضــای انتخاباتــی در اردیبهشــت قیمت هــا 
اندکــی کاهــش یافت و در خــرداد کمی باال رفت. 
روند افزایشی که در تابستان ادامه یافت و سیر 
صعــودی قیمت هــای امــاک در تهــران را شــاهد 

بودیم.
بــر اســاس این آمارهــا در فروردین امســال 
۲ هــزار و ۹۴ واحد مســکونی بــه قیمت میانگین 
۲۹ میلیــون و ۳۲۰ هــزار تومــان در شــهر تهــران 
معامله شد که این رقم در اردیبهشت امسال به 
تعــداد ۳  هــزارو ۹۳۸ واحــد مســکونی به قیمت 
میانگیــن ۲۸ میلیــون و ۸۰۰ هــزار تومــان رســید 
امــا در خــرداد و بــا ورود به فصل نقل و انتقاالت 
مسکن تعداد معامات از ۵ هزار واحد عبور کرد 
و متوســط قیمــت هم بــه ۲۹ میلیون و ۱۷۰ هزار 

تومان بسنده کرد.
در تیــر امســال تعــداد معامــات مســکن ۶ 
دهم درصد نسبت به خرداد کمتر شد و در حالی 
کــه ۵ هــزار و ۷۱ واحد مســکونی به فروش رفت 
میانگین قیمت ها همچنان سیر صعودی یافت و 
۳۰ میلیــون و ۴۰ هــزار تومان به ثبت رســید این 
۲ شاخص در مرداد فروش ۵ هزار و ۴۹۹ واحد 
مسکونی را با میانگین قیمتی ۳۰ میلیون و ۹۷۰ 

هزار تومان ثبت کرد.
در شــهریور نیــز آنطــور کــه بانــک مرکــزی 
امــاک مســکونی  گــزارش داد تعــداد معامــات 
۴۱.۶ درصد نســبت به مرداد بیشــتر شد و هفت 
هــزار و ۷۸۹ واحــد به فروش رفت اما این میزان 
نسبت به ماه مشابه پارسال هشت درصد کمتر 
بــود ضمــن آنکــه متوســط قیمت ملک نیــز به ۳۱ 

میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید.
و  دانشــگاه  اســتاد  روانشــادنیا  مهــدی 
ایــن  تحــوالت  دربــاره  مســکن  بــازار  کارشــناس 
صنعت در نیمه نخست امسال به ایرنا گفت: در 
دو ماهه نخســت امسال، نرخ ها در بازار مسکن 
کاهشــی بــود و تعــداد معامــات نیــز بــه شــدت 
کاهــش یافت اما در خرداد افزایش قیمت حدود 
سه درصدی را تجربه کردیم و این روند در تیر و 

مرداد و شهریور ادامه یافت.

 نرخ تورم بازار مسکن کمتر
از نرخ تورم عمومی است

وی ادامه داد: به طور کلی در نیمه نخست 
امســال با وجود نرخ باالی تورم در کشــور، تورم 
بــازار مســکن نســبت به نــرخ تــورم عمومی کمتر 
بــوده اســت و همیــن پیش بینــی بــرای نیمه دوم 

امسال وجود دارد.

تقاضا بیش از عرضه بر بازار 
مسکن و قیمت ها تاثیر دارد

ایــن کارشــناس بــازار مســکن بــا اشــاره بــه 
سیاســت های جدیــد تولیــد و عرضــه مســکن بــا 
توجه به اســتقرار دولت ســیزدهم اظهار کرد: در 
شرایط کنونی پارامترهای تقاضا تاثیر بیشتری بر 
بــازار مســکن نســبت به عرضــه آن دارد در حالی 
که سیاســت دولت برای تولید یک میلیون واحد 

مسکونی در سال بر بخش عرضه تمرکز دارد.
اجــرای  در  کــه  نکتــه  ایــن  یــادآوری  بــا  وی 
سیاســت های دولــت ســیزدهم برای ســاخت یک 
واحدهــا  ایــن  ســال  در  واحدمســکونی  میلیــون 
طــی ۲ ســال آینــده بــه بــازار عرضه خواهد شــد، 
اظهــار کــرد: بــه دالیل متعــددی تعــداد معامات 

در بــازار بســیار کــم اســت به شــکلی که امســال 
برای نخستین بار رکورد حداقل معامات در بازار 
مسکن در فروردین و اردیبهشت به ثبت رسید.

ابهام در فضای اقتصادی و 
افزایش یکباره قیمت مسکن از 
دالیل کمبود تقاضای خرید است
این اســتاد دانشــگاه علت اصلی این وضع را 
ابهامات در فضای اقتصاد سیاســی کشور برشمرد 
و ادامه داد: در این شرایط خریداران و فروشندگان 
برای انجام معامله مردد هستند. وی افزود: علت 
دیگر شرایط موجود در بازار مسکن افزایش یکباره 
قیمت هــا اســت بــه طــوری کــه نرخ هــا از میــزان 
درآمد ســرانه خانوارها بســیار بیشــتر بوده و وضع 
اقتصــادی مصرف کننــدگان مســکن اجــازه ورود به 
بازار به عنوان خریدار را نمی دهد ؛ به عبارت دیگر 
تقاضــای خریــد مســکن وجــود دارد ولــی بــه دلیل 
ناتوانــی مالــی خانوارها ایــن تقاضا نمی توانــد وارد 
بــازار شــود و بــه آن پاســخ دهد. روانشــادنیا ادامه 
داد: با توجه به روند کنونی بازار مسکن پیش بینی 
می شــود در شــش ماهــه دوم بازارهــای مــوازی از 
جمله بازار ارز و سکه قطعا اثر بیشتری نسبت به 

سیاست های دولت بر بازار مسکن داشته باشد.

فاصله زیاد آمار وزارتخانه های اقتصاد و راه درباره دریافت 
وام ودیعه مستاجران

وزارت  مجلــس  امــور  و  حقوقــی  معــاون 
آموزش و پرورش از اجازه یک ساله دولت برای 
اســتفاده از ۲۶۰۰ نیروی نهضت سوادآموزی که 
نمــره الزم را در آزمون داخلی آموزش و پرورش 

کسب نکرده بودند خبر داد.
قاسم احمدی الشکی در گفت وگو با ایسنا، 
قانــون  مشــموالن  جــذب  وضــع  آخریــن  دربــاره 
تعییــن تکلیف اســتخدامی معلمان حق التدریس 
وزارت  در  ســوادآموزی  نهضــت  آموزشــیاران  و 
آمــوزش و پــرورش اظهــار کــرد: آخریــن آزمــون را 
بــرای ســه گــروه بازماندگان نهضت ســوادآموزی، 
نیروهــای معلــم قرآنی و طرح امین در اول مرداد 
۱۴۰۰ برگــزار کردیــم که اعام نتیجه شــد و از ۱۵ 
هــزار و ۱۰۳ نفــر قریــب بــه ۱۲ هزار نفــر پذیرش 

شدند و مابقی نمره الزم را کسب نکردند.
وی افــزود: از میــان افــراد باقی مانده، بیش 
نهضــت ســوادآموزی  نیروهــای  از  نفــر  از ۲۶۰۰ 
هســتند کــه ســال های ســال ســابقه همــکاری به 
صــورت حق التدریــس را داشــته اند. مصوبــه اخیر 
هیئــت دولــت اجــازه یــک ســاله داده اســت کــه 

برای ســال تحصیلــی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ در صــورت نیاز، 
اســتان ها بتوانند از این ۲۶۰۰ نفر استفاده کنند 

و تداوم همکاری داشته باشند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش 
و پرورش درباره استمرار خدمت بازنشستگان در 
آمــوزش و پــرورش نیز گفت: همکارانــی را داریم 
کــه بــه ســن بازنشســتگی رســیده اند ولــی مایــل 
هســتند اســتمرار خدمــت داشــته باشــند، بــرای 
اســتمرار بــه شــرط حضــور در مدرســه بــه علــت 
شــرایط خــاص کمبــود نیــروی انســانی مســاعدت 

می کنیم.
احمــدی دربــاره پیشــنهاد جدیــد آمــوزش و 
پــرورش بــه دولــت بــرای حــل مشــکل آن دســته 
از نیروهــای خــود کــه فاقــد پرداخــت حــق بیمــه 
یــا کســور بازنشســتگی بــوده و احتســاب ســابقه 
خدمــات  مدیریــت  قانــون  برابــر  آنــان  خدمــت 
کشــوری مقدور نیســت گفت: این پیشنهاد فعا 
به جایی نرسیده، قرار شده است سازمان اداری 
اســتخدامی بــا هماهنگــی وزارتخانه هــای مرتبــط 

روی این موضوع کار کنند.

هم نشینی رشد قیمت ها و کاهش معامالت در بازار مسکن تهران

رئیــس گــروه داویــی برکــت بــا اشــاره به 
تولیــد ۷۰۰ قلــم دارو در ایــن گــروه دارویی از 
درخواســت چندین کشــور برای خرید واکسن 

برکت خبر داد.
باشــگاه  بــا  گفت وگــو  در  برندگــی  اکبــر 
خبرنگاران پویا، در حاشیه حضور در نمایشگاه 
بین المللــی ایران فارمــا درمصای تهران درباره 
گروه دارویی برکت اظهار کرد: در مجموع ۷۰۰ 
قلم دارو در گروه دارویی برکت تولید می کنیم 
و شــرکت صادراتــی داریــم که حــوزه فعالیتش 
کشــورهای منطقه مانند افغانســتان، ســوریه، 
عــراق، لبنــان و حوزه CIS اســت و در فیلیپین، 
بنــگادش، اوکرایــن و قاره آفریقا در حال ثبت 
دارو هســتیم. هــدف صادراتــی ســال بــه ســال 
از ٤  بیــش  ســال ٩٩  در  و  می یابــد  افزایــش 

میلیون دالر صادرات داشته ایم.
دارویــی  گــروه  مجموعــه  در  افــزود:  وی 
برکــت تنهــا ســایت واکســن، بیوســان بــود امــا 
باشــروع کرونــا ایــن نیــاز حســاس شــد کــه در 
کشــور باید واکســن تولید کنیم زیرا احســاس 

می کردیــم کــه در آینــده کــه واکســن در جهــان 
تولید می شود به دلیل تحریم ها به ما واکسن 
نخواهنــد داد، بنابرایــن مطالعــات واکســن را 
شــروع کردیــم و بــا فاصلــه زمانــی بســیار کــم 
توانستیم مطالعات حیوانی واکسن رابه اتمام 

برسانیم و مجوز فاز بالینی را بگیریم.

برندگــی گفــت: مطالعــات نشــان داد کــه 
واکســن برکــت در نــژاد و قومیت هــای مختلف 
بنابــر  و  نمی کنــد  حساســیت  ایجــاد  کشــور 
بهداشــت،  وزارت  بــه  شــده  ارائــه  مســتندات 
در اواســط فــاز ســوم مجــوز مصــرف اضطــراری 
واکســن  میلیــون دوز  از ۱۳  بیــش  و  گرفتیــم 
تولید کردیم و ۸ میلیون دوز نیز تحویل وزارت 

بهداشت داده شده است.
رئیــس گــروه دارویی برکت بــا بیان اینکه 
واکســن برکــت بــه ۵ میلیــون نفر تزریق شــده 
و مــرگ مرتبــط با واکســن نیز رخ نداده اســت، 
خاطرنشــان کــرد: ابتــدا واکســن را در ســازمان 
جهانــی بهداشــت ثبــت می کنیــم و در صــورت 
رفــع نیــاز داخــل، صــادرات خواهیــم داشــت. 
االن نیکاراگوئــه ، ونزوئــا ، فیلیپیــن ، تایلنــد 
و پاکســتان درخواســت خریــد واکســن برکــت 
را داده انــد و تعــداد زیادی درخواســت از ســایر 
کشــورها نیــز بــه ســتاد اجرایــی فرمــان امــام 
تحویل شده و در صورت رفع نیاز به کشورهای 

دیگر صادرش می کنیم.

 اجازه یکساله به دولت برای همکاری
با نیروهای نهضتی  مردودی

 درخواست ۵ کشور جدید از گروه دارویی برکت
برای خرید واکسن

ورود دومین محموله 
۶میلیون دوزی واکسن کرونا 

به کشور
تهیــه  کرونــا  واکســن  محمولــه  بیســت وپنجمین 
شــده از ســوی جمعیــت هالل احمــر حــاوی ۶ میلیــون 
دوز واکسن، روزگذشته؛ بیستم مهر در فرودگاه امام 

خمینی )ره( به بهداشت تحویل داده شد.
رئیس جمعیت هال احمر از ورود دومین محموله 
۶ میلیــون دوزی واکســن از ســری محموله هــای اعــام 
شــده بــرای ایــن هفتــه بــه کشــور خبــر داد و گفــت: بــا 
حمایــت معــاون اول رئیــس جمهوری و همکاری بســیار 
همچنیــن  و  خارجــه  امــور  و  بهداشــت  وزرای  خــوب 
مســاعدت بانــک مرکــزی توانســتیم طبــق اعــام قبلــی، 
دومیــن محمولــه ۶ میلیــون دوزی واکســن کرونــا را در 
این هفته وارد کشور کنیم که با ورود سومین محموله 
در روز پنجشــنبه، وعده هال احمر مبنی بر واردات ۱۸ 
میلیونی واکسن کرونا در یک هفته محقق خواهد شد.
از  جمعیــت  ایــن  کلــی  طــور  بــه  کــرد:  تصریــح  وی 
اردیبهشت تاکنون ۶۴ میلیون و ۳۹۰ هزار دوز واکسن به 
کشور وارد کرده است که با احتساب واردات یک محموله 
دیگــر کــه روز پنج شــنبه وارد خواهــد شــد، ایــن میــزان بــه 
۷۰ میلیــون و ۳۹۰ هــزار دوز می رســد. بنابــر اعــام روابط 
عمومی جمعیت هال احمر، همتی همچنین با اعام اینکه 
داروهــای بیمــاران کرونایــی در داروخانه هــای هال احمــر 
موجــود اســت، گفــت: خوشــبختانه بــا تــاش همکارانمان 
در ســازمان تدارکات پزشــکی این جمعیت، در حال حاضر 
کمبودهــا بــرای تامیــن داروهای بیماران مبتا بــه کرونا در 
داروخانه های هال احمر استان تهران تقریبا برطرف شده 
و همــه روزه ایــن داروخانه هــا بــرای ارائــه خدمــت به مردم 
فعــال هســتند. رئیــس جمعیــت هال احمر با اعــام اینکه 
فعالیت هــای ایــن جمعیــت بــرای مقابلــه بــا کرونا تــا پایان 
شــیوع این ویروس در کشــور متوقف نخواهد شــد، گفت: 
تامین داروهای مورد نیاز بیماران در داروخانه های سراسر 
در  هال احمــر  صحرایــی  بیمارســتان های  ایجــاد  کشــور، 
مجاورت مراکز درمانی، بهره گیری از مراکز واکسیناســیون 
حجاج این جمعیت و تیم های بهداشت و درمان اضطراری 
برای تسریع در تزریق عمومی واکسن از مهم ترین خدمات 

هال احمر در این دوران بوده است.


