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هوالرزاق

کنگو در مسیر تولید خودروی 
برقی: قدم اول؛ توقف خام فروشی 

مواد اولیه باتری ها
ترجمه: محمود نواب مطلق

مقامــات جمهــوری دموکراتیک کنگو 
امیدوارنــد از ایــن پــس بــا اســتقرار 
بــه  اولیــه  مــواد  تبدیــل  واحدهــای 
محصــول نهایــی فــرآوری مــواد خــام 
را در خاک این کشور انجام دهند. 

بــه دلیل وجود معادن لیتیم، منگنز 
و کبالت، کنگو امیدوار اســت بتواند 
کارخانه هــای تولید خودروی برقی را 
در این کشور راه اندازی کند. در این 
خصوص مالقات هایی در اواخر نوامبر )اوایل آذر( در کینشازا انجام 
خواهد شــد. این درحالیســت که کارشناسان تردید دارند این کشور 

بتواند صادرات مواد خام بسیار راهبردی خود را متوقف کند.
 ۸۰ درصــد از کبالــت مــورد نیــاز باتری هــای خودروهــای برقــی 

تولیــدی در جهــان از کنگــو تأمین می شــود. اما این کشــور به عنوان 
بازیگــر بســیار مهــم در این بازار، در تولید محصــول نهایی آن غایب 
اســت؛ از ایــن رو تصمیــم گرفتــه اســت از ایــن پــس صــادرات مــواد 

معدنی خام راهبردی  خود نظیر لیتیم و کبالت را متوقف کند. 
»پالوکــو کوهینژیــا«، وزیــر صنعت کنگو اعالم کرده اســت که 
بر اســاس قوانین معدنی، صادرات این اقالم ممنوع شــده است. او 
در این باره گفت: » توافق شده بود تا پس از طی یک دوره تعلیق 
سه ساله، شرکت های معدنی و سرمایه گذاران بتوانند مواد معدنی 
خام را در کنگو فرآوری کنند. پایان این دوره ســه ســاله پایان ســال 
۲۰۲۱ )دی ۱۴۰۰( است.« اما دولت کنگو در این خصوص که چگونه 
در ایــن زمــان کــم باقیمانــده واحدهای صنعتی ســنگین را راه اندازی 

خواهد کرد، هیچ توضیحی نداده است. 
معیــن کــردن ایــن ضرب االجــل بیانگــر آنســت کــه برنامــه بــه 
فوریــت بایــد اجــرا شــود و مربــوط بــه آینده نیســت. کینشــازا تأکید 
می کنــد: »بــا توجــه به معادن موجود در کنگو، ظرف ده ســال آینده 
۱۴۵ میلیــون خــودروی برقــی در این کشــور تولید خواهد شــد.« اما 

چگونگی آن را نگفته است. 
وزیــر صنعــت کنگــو می گویــد :»از نظــر رئیس جمهــوری کنگــو 
تمامی مواد معدنی خام این کشور نظیرلیتیم، کبالت، منگنز، مس 
و گرافیــت تأمین کننــده مواد اولیه مــورد نیاز صنعت تولید خودروی 

برقی در سراسر جهان است.« 
قاچــاق  تســلیحات ســبک در کنگــو کــه عامــل درگیری هــای 
مســلحانه در ایــن کشــور اســت  بــه قاچــاق بهره بــرداری از معــادن 
این کشــور مرتبط اســت و کارشناســان درباره ســخنان مقامات این 
کشــور در مــورد توقــف صــادرات مــواد خــام و راه انــدازی زودهنگام 

کارخانه های تولید خودروی برقی در آن بسیار مردند.
ِــر نِتانــدا، اســتاد دانشــگاه کینشــازا، در ایــن بــاره می گوید:   نِک

»مــا دیگــر بــه وجــود دولتمردانی کــه صرفا حرف می زننــد و از عمل 
خبری نیست عادت کرده ایم. من که تا به چشمم نبینم، نمی توانم 
باور کنم. ما تاکنون شاهد سیاستمداران غیر مسئول در این کشور 
بوده ایــم کــه حاضــر به ایفای نقش خود نبوده اند و همین امر باعث 

شده است کنگو پیشرفت نکند.«
روزهــای ۲۴ و۲۵  در  اقتصــادی  یــک گردهمایــی  اســت  قــرار 
نوامبــر)۳و۴آذر( در کینشــازار برگــزار شــود کــه در آن فعــاالن تولید 

باتری های خودروهای برقی و بانک ها شرکت می کنند.
منبع: دویچه وله

 چراغ سبز اتحادیه اروپا
به قرص های آمریکایی ضدکرونا 

تنظیم کننده مقــرارات اتحادیه اروپا 
دارد  آمادگــی  اســت،  کــرده  اعــالم 
بــه کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا 
کرونــای  ضــد  داروی  از  اســتفاده 
آمریــکا  »مــرک«  شــرکت  تولیــدی 
بــرای مصــرف اورژانســی توصیــه  را 
انگلســتان  در  دارو  ایــن  کنــد. 
مجوزاستفاده را دریافت کرده بود و 
آژانــس اروپایی دارو از 4 نوامبر)۱۳ 

آبان( راه را برای استفاده از این دارو باز کرده است.
 مقامــات اروپایــی تــالش می کنند به بررســی های نهایی بر روی 
ایــن دارو را کــه طــی هفته گذشــته آغاز شــده اســت، قبــل از ورود به 
بازاراتحادیــه اروپــا شــتاب بخشــند. ایــن درحالیســت که اروپــا با موج 

گسترده جدیدی از بیماری کرونا مواجه شده است. 
»مارکــو کاوالری«، مســئول راهبرد واکســن در آژانس اروپایی 
دارو اعــالم کــرد: »مــا آمادگی داریم تا بررســی های خودرا به منظور 
انجــام  ایــن دارو در کوتاهتریــن زمــان  از  گرفتــن مجــوز اســتفاده 
دهیــم؛ امــا هنــوز نمی توانیــم تاریخ مشــخصی را اعالم کنیــم. البته 
به کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعالم می کنیم در وضع اورژانسی 

می توانند از این داروی جدید ضد ویروس کرونا استفاده کنند.«
تنظیم کننــده مقــررات اروپــا کــه در آمســتردام مســتقر اســت 
نمی تواند برای  استفاده اورژانسی از این دارو در تمام اتحادیه اروپا 
تصمیم بگیرد. بنابراین صرفا می تواند به تک تک اعضا توصیه کند.
از  مجوزاســتفاده  کــه  کشوریســت  اولیــن  انگلســتان 
»مولنوپیراویــر«، داروی جدیــد ضــد ویــروس کرونــای تولید شــرکت 
مــرک آمریکایــی را  بــه عنوانی ابزاری مؤثر بــرای مبارزه با همه گیری 

کرونا صادر کرده است.
تجــاری  نــام  بــا  »مــرک«  شــرکت  کــه  پژوهشــی  اســاس  بــر 
ام. اس. دی. در خارج از آمریکا انجام داده است کسانی که آزمایش 
کرونای آنها مثبت شــده اســت با اســتفاده از این دارو تا ۵۰ درصد 
کمتر در معرض بســتری شــدن در بیمارستان قرار می گیرند. آژانس 
اروپایی دارو از مردم اروپا خواسته است برای مقابله با موج چهارم 
کرونا در این قاره هرچه سریع تر برای واکسیناسیون اقدام کنند. 

ســازمان جهانــی بهداشــت روز۴نوامبر )۱۳آبــان(  نیز از آهنگ 
ســریع انتشــار ویــروس کرونــا در اروپــا به شــدت ابــراز نگرانــی کرده 
اســت. در همین روز کشــور آلمان رکورد ابتال به کرونا را شکســت. 
فرگــوس ســوئینی، رئیــس گــروه مطالعاتی آژانس اروپایــی دارو، در 
ایــن خصــوص مــی گویــد: »وضــع همه گیــری کرونــا در اروپــا بســیار 
نگران کننده شــده اســت. همه باید واکسینه شوند و این امر بسیار 
حیاتیست؛ چراکه تا همه واکسینه نشوند امکان مصونیت در برابر 

این بیماری برای همه فراهم نمی شود.«
منبع: راشاتودی

مسعود وطنخواه
مدتی اســت کــه نامه نگاری رئیس ســازمان 
بورس با وزارتخانه ها و دیگر دستگاه های اجرایی 
بــاب شــده اســت؛ ایــن روزهــا هم بــورس منتظر 
نامــه ای دیگرســت، امــا میــزان تاثیرگــذاری ایــن 
مکاتبات همچنان سوالی است که نزد فعاالن بازار 

سرمایه هنوز بدون جواب مانده است.
بــازار  فعــاالن  از  گروهــی 
توجــه  بــا  کــه  معتقدنــد  ســرمایه 
هزینه هــای  و  بودجــه  اینکــه  بــه 
ســازمان بــورس از محــل کارمــزد 
معامالت تامین می شــود ســازمان 
حفــظ  در  مهمــی  وظیفــه  بــورس 
حقوق ســهامداران دارد. همچنین 
بــازار  فعــاالن  از  دیگــر  گروهــی 
سرمایه از سازوکار انتخاب رئیس 

سازمان بورس که به طور غیرمستقیم از سوی 
دولــت انتخــاب می شــود، انتقــاد می کنند و این 
تاثیرگــذاری غیرمســتقیم دولت را تهدیدی برای 

رشد بازار سرمایه می دانند.
ضعیف بودن حاکمیت شرکتی در سازمان 
بــورس یکــی از دالیلــی اســت کــه بــه اعتقــاد 
کارشناسان بازار سرمایه، سبب شده است این 
نهاد نتواند وظائف خود را به خوبی انجام دهد. 
حاکمیت شــرکتی، شــامل مجموعه ای از روابط 
بین مدیریت شرکت، هیأت مدیره، سهامداران 
و ذی نفعان دیگر است و ساختاری ارائه می کند 
که از طریق آن، اهداف شــرکت، ابزار دستیابی 
بــه آن، اهــداف و نظــارت بــر عملکــرد شــرکت 

تعیین می شود.
 ایــن ضعــف که قســمتی از آن بــه جایگاه 
ایــن ســازمان در حکومــت بازمی گــردد، ســبب 
شــده اســت هنگامی کــه منافع ســرمایهگذاران 
بــا تصمیمــات دولــت در تعــارض قــرار می  گیرد، 
نوعــی انفعــال در ســازمان بورس دیده  شــود تا 

آنجــا که رئیس ســازمان بورس تنها به نوشــتن 
نامه اکتفا کند.

7 نامه بی پاسخ
رئیــس  نامه نگاری هــای  اخیــر  جریــان 
ســازمان بــورس با دســتگاه های اجرایی از زمان 
ریاســت محمدعلــی دهقان دهنوی آغاز شــد و 
تــا کنــون که هشــت مــاه و نیم 
از ســال ۱۴۰۰ می گــذرد 7 نامــه 
بــا امضــای دو رئیــس ســازمان 
بــورس نوشــته شــده اســت. از 
ایــن میــان، اولیــن نامــه دربــاره 
نــرخ تســعیر ارز بــه رئیــس کل 
نوشــته  وقــت  مرکــزی  بانــک 
وزیــر  نامــه  دو  مخاطــب  شــد، 
نفــت بــود، دو نامــه نیــز درباره 
قیمت گذاری خودرو  نوشــته شــد: یکی به وزیر 
اقتصــاد و دیگــری بــه وزیــر صمــت، یــک نامــه 
هــم بــرای وزیــر نیــرو دربــاره قیمــت خریــد برق 
از نیروگاه هــا ارســال شــد و ســرانجام یکــی هم 
خطاب به معاون نظارت بر بورس ها و ناشــران 
مجــوز  اعطــای  دســتورالعمل  تدویــن  دربــاره 
ســپرده گذاری نوشــته شــد. بــه  رغــم اینکــه در 
نامه هــا خواســته های اصلــی بازار ســرمایه بیان 
شــده بود، نوشــته شــدن این نامه ها تاثیری در 

روند نزولی بازار سرمایه نداشت. 
 28فروردین ۱400، نامه

به رئیس کل بانک مرکزی
رئیس پیشــین ســازمان بــورس در نامه ای 
بــه رئیــس کل بانــک مرکــزی، وجــود نرخ هــای 
متعــدد بــرای یــک ارز در تســعیر را منجــر بــه 
تضییــع حقــوق ســهامداران حقیقــی و حقوقــی 
دانســت و اصالح صورت های مالی از این بابت 

را خواستار شد.

محمدعلــی  مهــر،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
دهقــان دهنوی  با ارســال نامــه ای به عبدالناصر 
همتــی بــا انتقــاد از نبود شــفافیت در حــوزه نرخ 
تسعیر در صورت های مالی بانک ها و مؤسسات 
اعتبــاری، اعــالم کــرده بود: »از نظر این ســازمان 
بــا توجــه بــه وظیفــه حمایــت از حقــوق و منافــع 
ارتقــای  و  بهــادار  اوراق  بــازار  ســرمایه گذاران در 
شــفافیت شــرکت های پذیرفته شــده در بــورس 
بهــادار جمهــوری  اوراق  بــازار  بــا قانــون  مطابــق 
کاهــش  موجــب  موضــوع  ایــن  ایــران  اســالمی 
شفافیت و کارایی بازار شده است و چنین امری 

از هیچ مرجعی قابل پذیرش نیست.«

۱7تیر ۱400، نامه به وزیر نیرو 
وضــع  دربــاره  نیــز  دهنــوی  دهقــان 
نیروگاه هــای پذیرفته شــده در بورس ،در نامه ای 
بــه وزیــر نیرو، پیشــنهادهایی بــرای بهبود وضع 

اقتصادی و مالی نیروگاه ها ارائه داد.
بــه  گــزارش پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه 
)ســنا(، خالصــه ای از نامــه به شــرح زیر اســت: 
تعدادی از شــرکت های نیروگاهی در ســال های 
اخیر در بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس 
ایــران پذیرفتــه شــده اند و بــه دلیــل اســتقبال 
مــردم از عرضه هــای اولیــه دارای تعــداد زیــادی 
سهامدار هستند. اکنون ۱۰ شرکت تولیدکننده 
نیروی برق نزد این ســازمان به ثبت رســیده اند 
که ســهام ۸شــرکت در فرابورس ایران و ســهام 
۲شــرکت در بورس اوراق بهــادار تهران پذیرفته 

شده است.
22تیر ۱400، نامه به وزیر نفت

دهقان دهنوی با ارسال نامه فوری به وزیر 
نفــت خواهــان اعالم اطالعات مربــوط به خوراک 
و فرآورده هــا بــه شــرکت های پاالیشــی پیــش از 

برگزاری مجمع ساالنه این شرکت ها شد.

بــازار ســرمایه  پایــگاه خبــری  بــه گــزارش 
)ســنا(، رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار در 
پی اعالم ۶ پاالیشگاه بورسی و فرابورسی مبنی 
بــر ناتوانــی از ارائــه صورت هــای مالــی در موعد 
مقــرر کــه ناشــی از اعالم نشــدن نرخ های نفت 
خــام ســه ماهه پایانی ســال ۹۹ از ســوی وزارت 
نفت است، نامه ای فوری و مهم به بیژن زنگنه، 
وزیــر نفــت ارســال و خواهــان رفــع ایــن مانــع و 

امکان برگزاری مجمع ساالنه شد.
اعــالم  صــورت  در  نامــه،  ایــن  براســاس 
نشــدن قیمت خوراک و فرآورده های پاالیشــی، 
شــرکت های پاالیشــی جهــت تهیــه صورت هــای 
مالــی حسابرسی شــده ســال مالــی منتهــی بــه 
۳۰ اســفند ۱۳۹۹ با چالش های اساســی روبرو 

خواهند شد.

2۱ شهریور ۱400، نامه  به معاون 
نظارت بر بورس ها و ناشران

دهقــان دهنوی درباره واگذاری شــدن طرح 
تدویــن دســتورالعمل اعطای مجوز ســپرده گذاری 
به معاون نظارت بر بورس ها و ناشران در نامه ای 
به محســن خدابخش، معاون نظارت بر بورس ها 
و ناشــران، خواســتار تهیــه دســتورالعمل اعطــای 
مجوز سپرده گذاری ظرف مدت ۲ماه، پس از اخذ 

نظرات صاحب نظران بازار سرمایه شد.
در نامــه یادشــده، بــر ضــرورت تســهیل و 
نیــز مهلــت کافــی فراینــد احراز هویت ســجامی 
ســهامداران به ویــژه ســهامداران مقیــم خارج از 

کشور تاکید شده است.

۱۱ مهر ۱400، نامه  به وزیر اقتصاد 
رئیس اسبق سازمان بورس ۱۱ مهر ۱۴۰۰، 
درباره لغو قیمت گذاری دستوری صنعت خودرو 
آتــی  زیــان  از  و ســاخت قطعــات و جلوگیــری 

شرکت های خودروســازی با حذف قیمت گذاری 
دســتوری در نامــه ای بــه وزیر اقتصاد خواســتار 
بررســی مجــدد موضــوع قیمت گذاری دســتوری 
صنعــت خــودرو و ســاخت قطعــات در شــورای 
شــمول  از  محصــوالت  ایــن  خــروج  و  رقابــت 

قیمت گذاری از سوی این شورا شده بود.

 ا آبان ۱400، نامه عشقی
به وزیر نفت

نامه نگاری هــا تنها به دوره ریاســت دهقان 
دهنوی محدود نشد و پس از اینکه مجید عشقی 
۲۱مهر ۱۴۰۰، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 

شد باز هم مکاتبات ادامه پیدا کرد.
ســازمان  جدیــد  رئیــس  عشــقی،  مجیــد 
بــورس و اوراق بهــادار، در نامــه ای به وزیر نفت 
بــا تاکیــد بر اهمیت شــفاف شــدن روابــط مالی 
دولــت با پاالیشــگاه ها دو پیشــنهاد بــرای پایان 
پاالیشــی  شــرکت های  ســهامداران  ســردرگمی 

مطرح کرد.

5 آبان ۱400، نامه رئیس 
سازمان بورس به وزیر صمت

رئیس ســازمان بــورس و اوراق بهادار طی 
نامه ای به سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، 
معــدن و تجارت سیاســت قیمت گذاری صنعت 
خودرو را مورد اشاره قرار داد و این سیاست را 
زمینه ســاز ضرر و زیان ســهامداران و ادامه این 
رویــه را عامــل تعطیلــی ایــن صنعت در کشــور 

خواند.
بــا وجود نامه نگاری های اخیر، بســیاری از 
فعــاالن بازار ســرمایه یادآور می شــوند که هیچ 
یک از این نامه ها  تاکنون نتوانســته اســت، به 
بهبــود وضــع بــورس کمــک کنــد و ســبب تغییــر 

مثبت در این بازار شود.

بخــش خصوصــی  از  تجــارت  و  معــدن  وزیــر صنعــت، 
دعــوت کــرد تــا برنامههــای صادراتــی خــود را ارائــه دهنــد و 
تاکیــد کــرد کــه هیــچ برنامــه ای نبایــد مســتقل از ذینفعــان 
آن بخــش اجــرا شــود و ضــرورت دارد نظرات فعــاالن بخش 
در برنامه هــا لحــاظ شــود. در همین راســتا بخــش خصوصی 
فرصــت دارد حداکثــر تا نیمه آبــان برنامه های صادراتی خود 

را ارائه دهند.
سیدرضا فاطمی امین، در گفتوگو با روزنامه عصراقتصاد 
ضمــن تکــرار ایــن دعوت خود از بخش خصوصــی، افزود: »افق 
مــا بایــد به ســمت توســعه تجــارت بینالمللــی باشــد، واردات، 
صــادرات و واســطه گری در ذیــل مفهومــی بزرگتــر یعنی تجارت 
بینالمللــی قــرار میگیرنــد.« در ادامــه مشــروح ایــن گفتوگــو 

کوتاه را بخوانید:
چند نفر رایزن بازرگانی داریم و در برنامهای که برای توسعه 

تجارت بینالمللی در نظر گرفتهاید، چند نفر خواهند شــد؟
ما به عنوان دولت باید زیرســاختهای الزم برای توســعه 
تجــارت بیــن المللــی را فراهــم کنیــم. یکــی از ایــن زیرســاختها، 
تکمیل و توســعه فرایند رایزنی بازرگانی اســت. امسال ۶ رایزن 
داریــم، ایــن تعــداد را در کوتــاه مــدت بــه  ۶۰ رایــزن رســانده و 
ســال ۱۴۰۲ بــه ۱۲۰ رایــزن خواهیــم رســید. هــر جا که کنســول 
و ســفارت داریــم بایــد رایزن نیز داشــته باشــیم.همچنین از دو 
هفته قبل مذاکرات فشرده ای را با اتحادیه اوراسیا برای تبدیل 
موافقتنامــه فعلــی تجــارت آزاد بــه منظــور گســترش کاالهــای 

مشمول به موافقتنامه تجارت آزاد آغاز کرده ایم.
دارد،  وجــود  دولــت  در  خوبــی  بســیار  هماهنگــی   
رئیســجمهوری بــر دیپلماســی اقتصــادی تاکیــد دارد و در ایــن 

راستا با وزارت امور خارجه نیز هماهنگی های خوبی داریم.
 نظر شــما درباره هزینه کرد منابع صندوق توســعه ملی 

برای فاینانس خارجی و اعتبار خریدار چیست؟
اختصاص منابع صندوق توســعه ملی برای سرمایهگذاری 
در ایران اشــتباه اســت. بهترین راه هزینه کرد این منابع برای 
فاینانس خارجی )اعتبار خریدار( است، یعنی تجار و شرکتهای 

خارجی را تامین مالی کنیم تا از ایران کاال بخرند.

 در بخش صادرات و واردات چه برنامهای دارید؟
کاهــش صــادرات نفتــی، فرصــت مناســبی بــرای تحــرک 
بخشــهای مختلــف اقتصادی اســت. با لوکوموتیو صــادرات باید 

چرخ اقتصاد را به حرکت در بیاوریم.
صادرات همواره مهم بوده و در این دولت نیز بسیار مهم 
اســت؛ چــرا کــه صــادرات نفتی کاهــش یافته و نقــش صادرات 

غیرنفتی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
تنظیم تراز تجاری کشــور بیش از آنکه بر عهده نفت و بانک 
مرکزی باشــد بر عهده صادرات و قشــر صادرکننده اســت که 

ایــن موضوع اهمیت صــادرات غیرنفتی را افزایش می دهد.
داخلــی  تقاضــای  دیگــر  تولیــدات کشــورمان  از  بســیاری 
ندارنــد و بایــد با لوکوموتیــو صادرات، چرخ اقتصاد را به حرکت 
در بیاوریــم و تقاضــای خارجــی بــرای بخشهایــی از تولیداتمان 

که بیش از نیاز بازار است شکل دهیم.
تاکیــد مــی کنم: چهار محور »اولویتگــذاری، تنظیم گری، 
تســهیلگری و نظــارت« در واقــع چهــار وظیفــه مهــم دولــت در 

بخش صادرات است.
تالش ما این اســت که امســال صادرات کشورمان حداقل 
بــه ۴۰ میلیــارد دالر بایــد برســد و در شــش ماهــه دوم امســال 
پنج میلیارد دالر بیش از مدت مشــابه ســال قبل باید صادرات 
داشــته باشــیم.از نگاه مجموعه وزارت صمت فقط هدفگذاری 
عــددی اولویت گــذاری محســوب نمیشــود و مابقــی شــاخصها 
مانند تنوع کاالیی نیز در کنار تنوع مقاصد صادراتی و صادرات 

به کشورهای اولویت دار باید مدنظر واقع شود.
اولویت هــای کاالیــی در قاعدهگــذاری بایــد مــد نظــر قــرار 
بگیــرد، صادرکننــده نمونــه بر این مبنا نمونه اســت که چه نوع 
کاالیــی را بــه کــدام کشــور اولویــت دار صــادر کــرده اســت. باید 
کمک کنیم تا کسب وکارها در راستای اولویتها حرکت کنند.

بایــد کاالهایــی که کشــورهای دیگر کمتــر میتوانند صادر 
کنند را صادر کنیم؛ یعنی وارد حوزههای فناوری و دانشبنیان 
و صادرات خدمات فنی و مهندســی شــویم و توجه به این مهم 
همان اولویتگذاری است. صادرات باید متکثر شود، همچنین 
مقاصــد و کاالهــا نیــز بایــد متنــوع شــوند کــه در ایــن زمینــه 

انجــام  هماهنگیهــای خوبــی 
شــده است.قوانین و مقرراتی 
کــه منافع همــه را تامین کنند 
بایــد منعقــد شــوند. در ســال 
تحریمهــا  دلیــل  بــه   ۱۳۹7
ارزی،  درآمدهــای  کمبــود  و 
موضــوع تعهــدات ارزی مطرح 
شــد که این موضوع باید برای 
یک دوران گذار مطرح میشــد 
تمــام  ســاله  یــک  حداکثــر  و 
میشــد، اما متاسفانه تاکنون 
ادامــه داشــت.مصوبه بســیار 
خوبــی بــا هماهنگــی معاونت 
رئیس جمهــوری  اقتصــادی 
بســیار  کــه  میشــود  ابــالغ 
راهگشاســت، در ایــن مصوبه 
بخــش قابــل توجهــی از قیــد 
و بندهــا بخصــوص در حــوزه 

تهاتر برداشته شده است، در زمینه بازگشت مالیات بر ارزش 
افزوده اتفاقات خوبی افتاده است و انشاهللا تعهدات ارزی را 
ســال دیگر نباید داشــته باشــیم.تحریمها نیز به ســادگی قابل 
حل هســتند، سازمان توســعه تجارت ایران در راستای تسهیل 
امــور صادرکننــدگان از هیچ کوششــی فروگــذاری نخواهد کرد.
مشکل فنی و فناوری برای توسعه اقتصادی نداریم. هیچگونه 
چالــش فناورانــه کــه کار را قفــل کــرده باشــد نداریــم، مشــکل 
تامیــن منابــع نیز نداریم و جدول مصارف برای رشــدهای ســال 
آینده را تدوین کردهایم.ســاز و کارهای الزم باید اصالح شــود. 
برنامــه داریــم تــا اقتصاد ایران را از دالری بودن خارج کنیم، به 
عنــوان نمونــه ۴۰ درصــد قیمــت خــودرو مربوط بــه محصوالتی 
اســت کــه در داخــل تولیــد میشــود؛ امــا قیمت آنها وابســته به 
دالر اســت کــه بایــد این رابطه با دالر را قطــع کنیم. الحمدهللا 
در مورد فوالد این اتفاق افتاده اســت، میلگرد، شــمش و ورق 
بــا واقعیتهــای داخلی اقتصاد ایران تعیین قیمت میشــوند نه 

با باال رفتن ارزش دالر. هرگونه برنامه مستقل از ذینفعان آن 
بخــش نبایــد باشــد، نظــرات بخش اعمــال میشــود و در همین 
راســتا از بخــش خصوصــی میخواهــم حداکثــر تــا نیمــه آبــان 

برنامه های صادراتی خود را ارائه دهند.
بــرای  الکترونیــک   برنامههــای ابالغــی اســتقرار دولــت 

وزارت صمت چیست؟
برنامههای ابالغی اســتقرار دولت الکترونیک برای وزارت 
صمــت، تدویــن آمایــش صنعتــی، معدنــی و تجــاری بــرای تمام 
شهرستانهای کشور است که میخواهیم تا پایان سال نهایی 
کنیم.بــرای تمامــی شهرســتانها نقشــه راه خواهیــم داشــت و 
پروژه هــا، ظرفیتهــا و توانمندی هــای آنهــا بــرای ســرمایه گذاری 
مشــخص خواهیــم کــرد که موسســه مطالعــات و پژوهشهای 

بازرگانی این موضوع را پیش میبرد.
وظیفه ما این است به جایی برسیم که فعاالن اقتصادی به جز بحث 

بازاریابی و مسائل داخلی بنگاه هیچگونه مشکلی نداشته باشند.

وزیر صمت در گفتگو با عصراقتصاد: تعهدات ارزی را سال دیگر نباید داشته باشیم 
 فاطمی امین: بهترین راه هزینه کرد منابع صندوق توسعه ملی برای فاینانس خارجی است

یعنی تجار خارجی را تامین مالی کنیم تا از ایران کاال بخرند
در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

آیا بازار سرمایه بازهم منتظر یک نامه است؟
7 نامه تاکنون از سوی دو رئیس پیشین و کنونی سازمان بورس درباره وضع بازار سرمایه در سال 

1۴۰۰ نوشته شده است، اما این نامه ها تاثیری در روند نزولی بازار سرمایه نداشته است

در سایت روزنامه بخوانید:

مجلس، دولت و اتاق های تعاون و بازرگانی برای حذف 
ارز ۴2۰۰ و بازگشت کاالبرگ هم صدا شدند

در ویژه نامه 
صادرات روزنامه عصر 
اقتصاد که امروز منتشر 
شد مصاحبه وزیر 
صمت و تعدادی از 
فعاالن بخش خصوصی 
و دولتی را که به 
چالش های صادرات 
پرداخته اند را بخوانید
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رشد ۲۰ درصدی فروش 
موبایل در سال 14۰۰

انجمــنواردکننــدگانتلفــنهمراهاعــامکردکه
درهفتماهنخســتامســال،وارداتومصرفتلفن

همراهدرکشور۲۰درصدرشدکردهاست.
بــه گــزارش ایرنا، انجمن واردکنندگان تلفن همراه 
در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: در هفت ماه 
نخســت امســال، مجموع واردات تلفن همراه به کشور 
۱۰ میلیون و ۵۷۰ هزار دســتگاه تلفن رســید و کاربران 
۱۰ میلیون و ۹۵۰ هزار دســتگاه را وارد شــبکه ارتباطی 

کشور کردند.
ایــن انجمــن یــادآور شــد: ایــن آمار نشــان می دهد 
مصرف تلفن همراه نســبت به واردات آن پیشــی گرفته 
است. بازگشایی مدارس و دانشگاه ها و آموزش مجازی 
می توانــد از جملــه عوامل رشــد مصرف تلفــن همراه در 

کشور باشد.
بنابــر خبــر اعــام شــده، در مــدت زمــان مشــابه 
ســال گذشــته، میــزان واردات تلفن همــراه 8 میلیون و 
۴۰ هــزار دســتگاه تلفــن همــراه بود که از ایــن تعداد 8 
میلیون و ۳۶۰ هزار دســتگاه تلفن همراه مصرف شــده 
است. مقایسه این دو آمار نشان می دهد در هفت ماه 
نخســت امسال نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 
با رشد ۲۰ درصدی مصرف و واردات تلفن همراه مواجه 

بوده ایم.
شــیوع کرونــا و دورکاری باعــث ســوق پیــدا کــردن 
آمــوزش و کســب وکار بــه ســمت فضــای مجــازی شــد. 
همچنیــن محدودیت هــا و تغییــر ســبک زندگــی افــراد 
باعث شد تا مصرف تلفن همراه در کشور افزایش یابد.
تولید تلفن همراه در جهان در ســال ۲۰۱8 با افول 
مواجه شد  اما کرونا شرایط را تغییر داد، تصور این بود 
کــه تلفن همــراه در آینــده از نظر میزان فروش، رشــدی 
نخواهد داشت و در یک مسیر خطی پیش خواهد رفت 
امــا بــا آغــاز پاندمــی کرونــا، کل دنیــا با افزایــش فروش 

تلفن همراه مواجه شد.
پــس از افزایــش اســتفاده از تلفن همــراه به دلیل 
نگرانی هایــی  دورکاری،  و  مجــازی  آمــوزش  گســترش 
دربــاره کمبــود تجهیــزات تلفن همــراه وجود داشــت، اما 
روند تحوالت نشان داد که پس از عبور از شوک اولیه، 

وضعیت بازارها به روال عادی بازگشته است.
بــر ایــن اســاس، با آغاز ســال تحصیلــی جدید و با 
تدابیــری کــه از قبل اندیشــیده شــده بود، بــازار موبایل 
به انــدازه کافی اشــباع شــد و شــدت گرفتــن تقاضا برای 
خریــد تلفــن همــراه نتوانســت مشــکلی در ایــن زمینــه 

ایجاد کند.

تاثیر کاهش قیمت مرغ 
منجمد بر فروش مرغ گرم

بنابرآخرینتصمیماتجلســهســتادتنظیمبازار
قیمــتمــرغمنجمــدتنظیــمبــازاریدرمیادیــنمیوهو
تــرهبــاربــاکاهــش۵۰۰۰تومانــیازکیلویــی۲۵هــزار
تومانبهکیلویی۲۰هزارتومانخواهدرسیدکهالبته
ایــنکاهــشقیمتشــاملحــالمرغگرمنمیشــودو
مرغگرمهمچنانباقیمتغیررسمیکیلویی۳۱هزار

توماندرمغازههاعرضهخواهدشد.
به گزارش ایســنا روز چهارشــنبه)۱۲ آبان( جلســه 
بــا حضــور وزرای جهادکشــاورزی،  بــازار  تنظیــم  ســتاد 
صمــت و دســتگاه های مختلــف برگــزار و ضمــن تاکیــد 
براینکه با اقدامات انجام شده نباید هیچگونه کمبودی 
در انبارها در خصوص تامین مرغ و تخم مرغ مورد نیاز 
مــردم وجــود داشــته باشــد،  مقرر شــد که مــرغ منجمد 
از کیلویــی ۲۵ هــزار تومان با قیمت مصوب کیلویی ۲۰ 
هــزار تومــان در میادین میوه و تره بار در اختیار مصرف 

کنندگان قرار گیرد.
بنابرایــن مــرغ منجمد تنظیم بــازاری که تا پیش از 
ایــن مصوبــه کیلویی ۲۵ هزار تومــان در میادین میوه و 
تــره بــار عرضــه می شــد بایســتی ۵۰۰۰ تومــان ارزان تر 
و بــا قیمــت کیلویــی ۲۰ هــزار تومــان بــه دســت مصرف 

کنندگان برسد.
بــا کاهــش ۵۰۰۰ تومانــی قیمــت مــرغ منجمــد در 
میادیــن ایــن ســوال بــرای بســیاری از مصــرف کننــدگان 
مطرح شــده اســت که آیا مرغ گرم در خرده فروشــی ها 
نیــز ارزان مــی شــود و قیمــت مصوب مرغ گــرم در بازار 

چقدر است؟
در پاسخ به این سوال حبیب اسدهللا نژاد - نائب 
رئیــس کانــون انجمــن صنفــی مرغــداران گوشــتی - بــه 
ایسنا گفت: مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار در خصوص 
کاهــش قیمت مــرغ، فقط مختص بــه مرغ های منجمد 
تنظیم بازاری بوده که توسط شرکت پشتیبانی امور دام 
در میادین توزیع می شود و ارتباطی با مرغ گرم ندارد.
وی افــزود: قیمــت مرغ گرم بــرای مصرف کنندگان 
همچنان کیلویی ۳۱ هزار تومان است که البته هنوز به 
صورت رســمی اعام نشــده و احتماال تا پایان ســال هم 

این قیمت باقی می ماند.

 نیم کیلو ماکارونی

۸۰۰۰ تومان شد 
هربستهنیمکیلوییماکارونیدریکسالاخیر
بیــشاز۲۰۰۰تومــانگــرانشــدهوتــابیــشاز۸۰۰۰ 

تومانفروشرفتهاست.
به گزارش ایسنا، رشد قیمت ماکارونی در مهرماه 
امسال در مقایسه با همین ماه در سال گذشته به طور 
متوســط ۲۹.۷ درصــد بــوده اســت، این آمــار در گزارش 
رسمی مرکز آمار ایران از وضعیت قیمت اقام خوراکی 

ثبت شده است.
بــر ایــن اســاس هــر بســته نیــم کیلویــی ماکارونی 
در مهرمــاه ســال گذشــته بــه طور متوســط ۵۶۰۰ تومان 
بوده که به بیش از ۷۰۰۰ تومان در شهریور ماه امسال 
رســیده و متوســط قیمــت در مهرمــاه ۷۳۰۰ تومان بوده 
اســت. ایــن در حالــی اســت کــه فــروش هــر نیــم کیلــو 
ماکارونــی تــا بیــش از 8۰۰۰ تومــان هــم اعام شــده که 

فروش بیش از آن هم در بازار بعید نیست.

اخبـــــــــــــــــار

محمدارفع
چنــدروزیاســتکــهبازگشــتکاالبــرگیا
واژهجدیدترشکارتاعتبارییاهمانبنکارت
بــرایبهبــوداوضــاعاقتصادیوکمکبهاقشــار
ضعیــفاززبــانمجلــسنشــینانومســئوالن
دولتیوخصوصیکشــورنمیافتدبهطوریکه
بــههربهانهایتاشدارندتادرخبرگزاریهای
رســمیمــردمرابــرایپذیــرشحــذفارز4۲۰۰ 
کاالهایاساسیوتبدیلانبهکاالبرگ)کوپن(

آمادهکنند.
اگــر چنــد مصاحبــه زیــر را با دقــت بخوانید 
متوجــه خواهیــد شــد که بازگشــت کوپــن نه تنها 
یــک راه کار اقتصادی بلکه یک مســیر نجات برای 
افزایــش ســرانه مصــرف برخــی از کاالهای حذف 
شــده از ســفره مــردم نیــز معرفــی مــی شــود بــه 
طــور مثــال رحمــت هللا نــوروزی در گفت وگــو بــا 
ایلنــا خاطــر نشــان کــرده اســت: مجلس شــورای 
اســامی، پیشــنهاد صدور بن کارت خرید کاال به 
اقشــار آســیب پذیر جامعــه را داده اســت تــا آنهــا 
بتواننــد بــا آســودگی مایحتاج ســفره را خریداری 

کنند.
افزایــش  بــرای  مجلــس  برنامــه  دربــاره  او 
مصــرف لبنیات، گفت: متاســفانه میــزان مصرف 
لبنیات در کشــور بســیار کاهش پیدا کرده است 
از ایــن رو مجلــس بــا هدف حمایــت از دهک های 
پاییــن جامعه برنامه هایی در جهت افزایش توان 

خرید کارمندان، کارگران و بازنشستگان دارد.
عضو کمیســیون کشــاورزی مجلس شــورای 
اســامی ادامــه داد: ما در پــی تزریق نقدینگی به 
مردم نیســتیم به  همین دلیل برای افزایش توان 
خریــد مــردم در آینــده نــه چنــدان دور بــن خرید 
کاال بــه اقشــار پاییــن جامعه اعطا خواهد شــد تا 

بتوانند مایحتاج سفره خود را تامین کنند.

باکارتگوشتومرغمیتوان
ازدهکهایپایینحمایتکرد

ارسان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی 
و صنایــع غذایــی اتاق تعــاون ایران بــه خبرگزاری 
فارس راه حل حمایت از دهک های پایین جامعه 
را کارت گوشــت و مــرغ می دانــد و گفتــه اســت 
می تــوان بــرای حمایــت از دهک هــای کــم درآمــد 

کارت خرید گوشت و مرغ در نظر گرفت.
ارز  اینکــه  مــورد  در  ایــن  گفت وگــو  در  او 
تهیــه  بــرای  تومــان   ۴۲۰۰ نــرخ  بــه  ترجیحــی 
نهاده هــای خــوراک دام و طیــور و ســایر کاالهــای 
اساســی اختصاص می یابد؛ آیا شما موافق حذف 
این ارز هســتید، اظهار کــرد: معتقدیم ارز ۴۲۰۰ 
تومــان بایــد حــذف شــود دلیــل ایــن امــر گــزارش 
بانک مرکزی اســت که تورم در کاالهای اساســی 
که ارز ترجیحی گرفته اند 8۰ درصد بوده اما تورم 

بقیه کاالها فقط ۵۶ درصد بوده است.
وی افزود: نکته دوم این است که براساس 
آمار وزارت جهاد کشــاورزی که منتشــر شده این 
وزارتخانه رسماً گفته است قادر نیست تمام نیاز 
مرغداری هــا و دامداری ها را به نهاده خوراک دام 
تأمین کند، در نتیجه بازار سیاه به وجود آمده و 
مرغــدار و دامــدار مجبور هســتند بخش عمده ای 
از نهاد ه هــای خــوراک دام را بــا نــرخ آزاد از بــازار 
تهیه کنند. همچنین بخش خصوصی و دامداران 

عشــایر هــم چنیــن وضعیتــی دارنــد. در حالی که 
از  حمایــت  تومــان   ۴۲۰۰ ارز  اختصــاص  هــدف 
تولیدکننده و دامدار بوده است، اما عماً این ارز 
ترجیحــی بــرای حمایــت از دالالن و واردکننــدگان 

خرج می شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی 
اتــاق تعــاون ایــران گفت: طبــق آمار میــزان ارزی 
کــه بــه نــرخ ۴۲۰۰ تومــان داده شــده اســت بــه 
ارزش ۱8 هزار میلیارد تومان بوده اســت که این 
رانت بزرگ عده ای وارد کننده را یک شــبه ســوپر 
میلیاردر کرده است. نکته دیگر غیر شفاف بودن 
جریــان اختصــاص ارز ۴۲۰۰ تومانی اســت و این 
باعث شــده اســت که این دالر ارزان کمترین اثر 
در تولید و حمایت از مصرف کننده داشته باشد، 
بنابراین باید حذف شــود، البته شــرایط اقتصادی 
نشــان می دهــد که باید هــم از تولیدکننده و هم 
از مصرف کننــده نهایــی حمایــت شــود. امــا نــه بــا 
دادن ارز ۴۲۰۰ تومانــی بلکــه باید تولیدکننده به 
صــورت واقعــی حمایت شــود و مصرف کننده هم 
با اختصاص کارت های خرید برای تأمین گوشــت 

و مرغ حمایت شود.
قاسمی این را هم گفت: یکی از نگرانی های 
دولــت این اســت کــه برای اجــرای هدفمند کردن 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی چگونــه کاالی ارزان بــه دســت 
شــبکه  می گوییــم  مــا  کــه  برســد  مصرف کننــده 
 ۵۴ از  پیــش  کــه  کشــور  تعاونــی  شــرکت های 
فروشــگاه های  ماننــد  تعاونــی  فروشــگاه  هــزار 
تعــاون کارکنــان دولت، تعاونی کارگــران، تعاونی 
مصرف فرهنگیان و تعاونی های نیروهای مســلح 
در فروشــگاه های اتــکا وجــود دارد کــه بــه راحتی 
می توان از این شبکه تعاونی برای توزیع کاالهای 

اساسی استفاده کرد.
وی افــزود: افــراد تحــت پوشــش نهادهــای 
و  خمینــی  امــام  امــداد  کمیتــه  ماننــد  حمایتــی 
بهزیســتی می تواننــد از طریــق شــبکه  تعاونی هــا 
حمایــت شــوند. بنابرایــن مجموعــه افــراد گفتــه 
شــده و تعاونی هــای مختلف حــدود ۷۵ درصد از 
جمعیت کشور را تشکیل می دهند که به عبارت 
دیگــر ۷۵ درصــد تقاضای گوشــت و مــرغ از بازار 
می تواند خارج شود و از طریق کارت های اعتباری 

مخصوص به افراد مورد هدف داده شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی 
اتاق تعاون ایران اظهار کرد: دولت اگر می خواهد 
بــر این شــبکه نظارت کنــد به راحتــی می تواند از 
طریق شــبکه تعاونی ها نظــارت کند البته نظارت 
اعضــای تعاونی هــا و اتاق تعاون هــم وجود دارد. 
کاالهــای  یارانــه  می تــوان  راحتــی  بــه  بنابرایــن 

اساسی را از طریق تعاونیها هدفمند کرد.
قاســمی در مــورد اینکــه آیــا بایــد یارانــه ارز 
۴۲۰۰ تومانی به یکباره و یا تدریجی حذف شود، 
گفــت: به نظــرم باید این کار بــه صورت تدریجی 
کوتاه مدت و حداکثر تا پایان اســفند ســال جاری 
صــورت گیــرد نــه اینکــه بگوییــم ســه ســال طــول 
بکشــد. در حال حاضر دالرهای حاصل از فروش 
نفــت را بــرای واردات مــرغ و تخم مــرغ نطفــه دار 
اختصــاص می دهیــم، در حالــی کــه بایــد از تولید 
داخل حمایت کنیم. نیاز کشــور به گوشــت مرغ 
ســاالنه ۲ میلیــون تــن اســت در حالیکــه ظرفیت 
مرغداری هــای موجــود کشــور ۳.۲ میلیــون تــن 

اســت. بنابرایــن اگر خوراک دام وارد شــود و این 
ظرفیــت تکمیــل شــود می تــوان ســاالنه عــاوه بر 
نیــاز داخــل میــزان ۱.۲ میلیــون تن گوشــت مازاد 

مرغ را صادر کرد.
وی ادامــه داد: با این حســاب تــراز بازرگانی 
بخش کشــاورزی می تواند مثبت شــود و ظرفیت 
خالــی ســالن های مرغــداری تکمیــل شــود البتــه 
بایــد فرهنــگ مصرف مــردم هم تغییــر کند. االن 
در دنیــا مرغ با الشــه ۱.۵ کیلــو مصرف می کنند، 
در حالیکــه در کشــور مــا مرغ هــای چــاق مصــرف 
می کننــد بایــد فرهنــگ مصــرف مــرغ تغییــر پیــدا 

کند.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی 
اتــاق تعــاون ایــران در مورد اینکه به شــرط حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومــان چگونــه می تــوان بــرای قــدرت 
خریــد دهک هــای کــم درآمد جبــران کــرد، گفت: 
یارانــه نقــدی بــه دو طریــق قابــل پرداخت اســت 
یکــی اینکــه قســمتی از ایــن درآمــد بــه صــورت 
هزینــه  داخلــی  تولیــد  از  حمایــت  در  هدفمنــد 
شــود تــا افزایــش بی رویــه قیمــت مرغ و گوشــت 
نباشد و روش دوم این است که به ۶ تا ۷ دهک 
آســیب پذیر و کــم درآمد جامعــه یارانه غیر نقدی 
ماننــد کارت هایــی بــرای خریــد مــرغ و گوشــت از 

شبکه توزیع اختصاص داده شود. 
بــه گفتــه قاســمی؛ دولــت بایــد تــورم را هم 
کنتــرل کنــد، ایــن گونه نباشــد که اگر قرار اســت 
لقمــه ای نــان در ســفره فقــرا بگــذارد در عوض با 
تورم تکه  بزرگتری نان از ســفره آنها بردارد و هر 
جراحــی اقتصــادی دارای درد و خون ریزی اســت. 
در کوتــاه مــدت بایــد بعضی از عــوارض حذف ارز 
۴۲۰۰ تومــان را پذیرفــت امــا بایــد اقتصاد کشــور 
درســت شــود کــه بــه راحتــی می تــوان بــا کارت 
اعتبــاری خریــد مــرغ و گوشــت از فروشــگاه های 

تعاونی این کار را انجام داد.
وی درباره اینکه آیا امکان تولید خوراک دام 
در کشــور وجود دارد، گفت: برخی از محصوالت 
ماننــد ذرت و ســویا بــه خاطــر آب بر بــودن امکان 
کشــت بــه میــزان زیاد نداریــم در جامعــه جهانی 
هــم قــرار نیســت کــه همــه چیــز در یــک کشــور 
تولیــد شــود، برخــی چیزهــا را مــا تولیــد می کنیم 
کــه کشــورهای دیگــر نیــاز دارنــد و برخــی دیگــر 
ماننــد ذرت و ســویا آنهــا تولید می کننــد و ما نیاز 
داریــم. اگــر ذرت و ســویا وارد کنیــم، امــا ظرفیت 
یــک  کامــل شــود می تــوان ســاالنه  مرغداری هــا 
میلیــون و ۲۰۰ هــزار تــن مــرغ مازاد صــادر کرد و 

تراز بخش کشاورزی مثبت کرد.

 ارائهکارتاعتباری

 بهمردمبهترینجایگزین

برایارز4۲۰۰تومانی
همچنین به نظر می رسد که پارلمان بخش 
خصوصــی نیز با حــذف ارز ۴۲۰۰ و ارائه کاالبرگ 
موافــق اســت به طــور مثال افشــین کاهی عضو 
اتــاق بازرگانــی تهــران بــا بیــان اینکــه زیــان تــورم 
سیاســت ارز دولتــی بــه اقشــار کم درآمــد بازمی 
گــردد، گفــت: تــداوم عرضه ارز ترجیحــی در دراز 
مدت میزان خط فقر را بیشــتر می کند اما ممکن 
اســت حــذف ارز ترجیحــی در کوتــاه مــدت قدرت 
خریــد مــردم را کاهــش دهــد و بــرای جبــران آن 
می توان با ارائه کارت اعتباری قدرت خرید مردم 

را حفظ کرد.
بیــان  بــا  فــارس،  بــا  گفت وگــو  در  نیــز  او 
ابتــدا  از  تومانــی   ۴۲۰۰ ارز  پرداخــت  اینکــه 
سیاســت درســتی نبــود، اظهــار کــرد: تصمیمات 
آنــی مشــکات زیــادی را برای اقتصــاد به همراه 
مــی آورد و در عمــل تبعــات منفی خود را نشــان 
می دهــد. بــه طــور کلی هر زمــان ارز چند نرخی 
شــود، بــه طــور قطــع رانــت و فســاد هــم ایجــاد 
می کنــد. ارز چنــد نرخــی اساســا هیــچ معنــای 
درســتی ندارد بلکه برای ارز باید یک نرخ واحد 

وجود داشته باشد.
وی نظــارت دولتــی بــر چرخــه تخصیــص ارز 
۴۲۰ تومانــی را ناکارآمــد دانســت و افزود: زمانی 
کــه تصمیم بــرای پرداخت ارز دولتی گرفته شــد، 
تصور نظارت بر پرداخت و نحوه هزینه شدن آن 
بــا ســهولت در نظــر گرفته می شــد امــا در هنگام 
امکان پذیــر  اصــا  کار  ایــن  شــد  اجــرا مشــخص 

نیست.
عضــو هیــات نماینــدگان اتاق تهــران با بیان 
اینکــه قیمــت ارز بــه تنهایی تعییــن کننده قیمت 
کاال محســوب نمــی شــود، گفــت: متاســفانه این 
طــور تصور می شــد با پرداخــت ارز ۴۲۰۰ تومانی 
قیمــت کاالهــای اساســی ثابــت می مانــد درحالی 
کــه گــران شــدن کاالهــای دیگــر اثــر خــود را بــر 
قیمــت کاالهــای اساســی می گــذارد. مثــا وقتــی 
بــه نهاده هــای دامــی ارز دولتــی اختصــاص داده 
شــود امــا قیمــت کود یا تجهیزات و ماشــین آالت 
دامداری هر روز افزایش داشته باشند، بر قیمت 
تمام شــده محصول اثرگذار خواهد شــد و قیمت 

آن را باالتر می برد.
وی ادامــه داد: بنابرایــن اهدافــی کــه بــرای 

تخصیــص ارز دولتــی درنظــر گرفتــه شــده بــود، 
نــه تنهــا تامیــن نشــد ضمن اینکــه رانت و فســاد 
هــم ایجــاد کــرد. تــداوم عرضــه ارز ترجیحی برای 
مصرف کننــدگان نیــز ثمره ای نداشــته اســت و در 

دراز مدت میزان خط فقر را بیشتر می کند.
کاهــی تصریــح کــرد: دولــت قبــل و دولــت 
فعلــی از میــزان اثــرات منفــی ارز ۴۲۰۰ تومانــی 
آگاه هســتند امــا بــه علــت جلوگیــری از تبعــات 
اقــدام  کار  ایــن  بــه  هنــوز  آن  حــذف  هیجانــی 
ســالهای  طــول  در  کشــور  اقتصــاد  نکرده انــد. 
گذشــته بــه ایــن مرحله رســیده و یک شــبه دچار 
این مشــکات نشــده که بخشــی از دالیل آن به 
علت مصلحت اندیشــی ها بوده اســت. به همین 
علت هم مسئوالن دولتی به سراغ اتخاذ تصمیم 

گیری های سخت نمی روند.
سیاســت  جایگزیــن  بهتریــن  دربــاره  وی 
ارز ترجیحــی بیــان کــرد: تــک نرخــی کــردن ارز و 
ابزارهایــی ماننــد پرداخــت کارت اعتبــاری خریــد 
راهکارهــای  بهتریــن  از  یکــی  مــردم  بــرای  کاال 
مناسب برای جایگزینی سیاست ارز دولتی است 
تــا بــر روی تــورم هــم اثرگذار نباشــد. بــا توجه به 
برآوردهایــی کــه انجــام گرفته مبلــغ ۲۵۰ تا ۳۰۰ 
هزار تومان برای کارت های اعتباری می تواند رقم 

مناسب باشد.
کاهی اضافه کرد: سیاســت پرداخت کارت 
اعتبــاری روش بــه مراتب صحیح تری از پرداخت 
ارز دولتــی اســت امــا بــا ایــن حــال نبایــد بــرای 
همیشــه تــداوم داشــته باشــد. رانت و سوبســید 
بــه  جامعــه  بــرای  مخربــی  اثــرات  درازمــدت  در 
همــراه مــی آورد. بــه طــور معمــول در کشــورهای 
دیگــر تــاش می شــود کمــک بــه اقشــار آســیب 
پذیــر از راه مســئولیت پذیــری فعــاالن اجتماعــی 
داده شــود البتــه دولــت بخشــی را بــرای کمک به 
دهک های ضعیف به عهده دارد ولی بهتر اســت 
با ارائه تشویق به فعاالن اقتصادی داخلی مانند 
معافیــت از مالیــات بــه ســمت حمایــت از اقشــار 

آسیب پذیر هدایت شوند.
عضو هیــات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 
در پایــان بــا اشــاره به حذف ارز دولتــی به عنوان 
بهتریــن راهــکار بــرای توقــف اثــرات زیانبــار ایــن 
ارز، افــزود: بــه نظــر می رســد حذف سیاســت ارز 
ترجیحــی اثراتی همچون مشــکات امنیتی ایجاد 
کنــد امــا حداقــل می تــوان بــا ارائــه کارت اعتباری 
بــرای اقشــار انتخــاب شــده جلــوی آســیب ها را 
گرفــت. کمــا اینکــه حــذف تدریجــی ایــن ارز نیــز 

کمک به سزایی در کاهش تنش ها دارد.

دبیرشورایعالیفضایمجازیبایاداوری
ضــرورتحکمرانــیفعالدربازیهــایرایانهای
گفــتکــهدرحــالحاضــر۹۵درصــدازبازیهــا
خارجــیدرکشــوروســختافزارهــا۱۰۰درصــد

خارجیاست.
ابوالحســن  ســید  تســنیم،  گــزارش  بــه 
فیروزآبــادی، دبیــر شــورای عالــی فضــای مجــازی  
در نخســتین نشســت از سلســله نشســت های 
»حکمرانــی و بازی هــای رایانــه ای« بــا موضــوع 
»چیســتی و ضــرورت حکمرانــی بازی هــای رایانــه 
و  بازی هــا  اهمیــت  آمــار  ایــن  کــرد:  اظهــار  ای« 
تاثیــر آن بــر اقتصــاد را نشــان مــی دهــد چــرا که 
و  دالر  میلیــارد   ۱۵۹ دنیــا  در  بازی هــا  اقتصــاد 
اقتصاد هالیوود در حدود ۴۵ میلیارد دالر است.

وی بــا تاکید بــر این که فضای مجازی، فضایی 

فراهم می کند که برای نخستین بار بشر بدون اجازه 
مــی توانــد خدمتی را از جمله خدمت اطاع رســانی 
و یا ســرگرمی بچشــد، تصریح کرد: این خصلت در 
حقیقــت باعث شــده بســیاری از پدیده هــا به دلیل 

موانع زمان و مکان در این فضا محقق شود.
فیروزآبــادی افــزود: در گذشــته تنــوع بــازی 
وجود نداشــت اما اکنون شــرایط در مورد بازی ها 
متفاوت شده و بخش مهمی از اکوسیستم بشر 
را تشــکیل داده و در حقیقــت فضــای حقیقــی و 
مجــازی بــا هــم در آمیختــه ایــن در حالیســت که 
فضــای مجــازی ادامــه فضــای فیزیکی اســت و در 
صــورت فقــدان این فضــا، بقای فضــای مجازی از 

بین خواهد رفت.
رئیــس مرکــز ملــی فضــای مجــازی بــا بیــان 
ایــن کــه همــه مطالــب در فضــای فیزیکــی نیــاز 

بــه بــاز تعریــف دارد، اظهــار کرد: یکــی از وظایف 
حوزه هــای علمیــه باز تعریــف مفاهیم در بازی ها 
اســت و بایــد ایــن تعریــف انجــام شــود تــا فهــم 

مشترک بین اذهانی داشته باشیم .
کار  کــه  بازی هــا  چیســتی  تعریــف  بــر  وی 
بســیار دشــواری اســت، تاکیــد و تصریــح کــرد: 
بازی ها دربردارنده شــاخصه هایی منحصر به فرد 
از جمله شاخصه  آموزش، تبلیغ، رسانه، زیست 

و سبک زندگی است.
فیروزآبادی درباره نقش طراحان در بازی ها 
نیــز گفــت: چینی هــا در پلتفرم گــوگل، آمازون و 
فیســبوک عقــب تــر از آمریــکا هســتند امــا عمــق 
تکنولــوژی آن هــا از آمریکایی هــا در بــازی بیشــتر 
اســت. هــم اکنــون ســازندگان ســخت افزارهــای 
ژاپنــی، آمریکایــی هســتند و ادامــه ایــن رونــد در 

آینده برای آن ها نگران کننده خواهد بود.
وی در ادامــه بــه تبییــن مفهــوم حکمرانــی 
پرداخــت و افــزود: خلــق فضــای جدیــد از کنــار 
دنبــال  بــه  حاکمیــت  دهــد  مــی  رخ  حاکمیــت 
پیــاده کــردن هنجارهایــی اســت کــه مســتقل از 

حکومت ها و قدرت عرفی است .
دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان این 
که در حال حاضر ۹۵ درصد از بازی ها خارجی و 
ســخت افزارهــا ۱۰۰ درصد خارجی اســت، افزود: 
باید در حکمرانی مشــارکت فعال داشــته باشیم. 
طبــق آمــار در حکمرانــی فضــای مجــازی مصــرف 
کننــده هســتیم ایــن در حالیســت کــه حکمرانــی 
بر فضای مجازی اعمال حاکمیت اســت و باید از 

نقاط ضعف استفاده کنیم.
فرصــت  تنهــا  را  ســازی  بــازی  فیروزآبــادی 

طایــی بــرای ایجــاد تغییــر، زبــان و فرهنــگ ملی 
دانســت و گفــت: یکــی از چالش هــا تفــاوت بــا 
ســایر کشــورها اســت و در ایــن چالــش جهانــی 
بایــد ایــن رونــد را اصــاح کــرد موضــوع سیاســت 
نیســت بحث اختاف فاحش در فرهنگ اســت و 
بایــد روی ایــن موضــوع تمرکز کــرد. وی به چرایی 
پرداخــت  بــازی  صنعــت  در  کشــورها  پیشــرفت 
و گفــت: کار بــازی، چنــد رشــته ای بــوده و هنــر، 
تکنولوژی و مســائل اجتماعــی )فهم اجتماعی( را 
در بر می گیرد و نظام غربی، بازی را ناظر به این 
مشــخصات مــی ســازد تــا بتواند پول بیشــتری از 
جیب مردم خارج کند که این امر در ایران بسیار 
ضعیــف اســت در حالــی کــه کشــورهای مختلــف 
رشــته های دانشــگاهی در خصوص بازی ها دارند 

و به صورت تخصصی بر روی آن کار می کنند.

رئیــسانجمــنصنایعهمگــننیرومحرکهو
قطعهســازانخــودروگفــتکهصنعتخــودروبا
مشــکاتمتعــددیروبــرواســت،بدیــنجهتاز
دولتسیزدهم،میخواهیمکهبرایرفعبخش
عمــدهایازمشــکاتایــنصنعــت،نســبتبــه

توقفقیمتگذاریدستوریخودرواقدامکند.
ایلنــا، محمدرضــا نجفی منــش  بــه گــزارش 
دربــاره اینکــه دولــت ســیزدهم در مــورد قیمــت 
گذاری خودرو بهتر اســت چه سیاســتی را دنبال 
کند تا صنعت خودرو در مســیر رشــد و پیشرفت 
قــرار گیــرد، اظهار کرد: ســال های متمادی اســت 

بــرای  شــده  خواســته  گــذاران  سیاســت  از  کــه 
کاهــش ضــرر و زیــان شــرکت های خودروســازی 
و حــذف دالالن بــازار، از قیمــت گذاری دســتوری 
فاصلــه بگیــرد، امــا باوجــود اصرارهــا و تاکیدهای 

کارشناسی این امر مورد توجه قرار نگرفت.
وی ادامه داد: توقف قیمت گذاری دستوری 
خــودرو بــه منزله، دفــاع از افزایش قیمت خودرو 
نیســت، راه و روش فعلی به صورت کلی اشتباه 
اســت؛  ایــن امر ســبب شــده که ضمــن ضررهای 
چنــد میلیونــی شــرکت هــای خودروســاز، مــردم 
هــم نتواننــد در بــازار، خــودرو بــا قیمت مناســب 

خریداری کنند.
رئیــس انجمــن صنایع همگــن نیرومحرکه و 
قطعه سازان خودرو تأکید کرد: خواسته مشخص 
و شــفاف مــا از سیاســتگذاران ایــن اســت کــه از 
طریق شــورای رقابت به بــازار خودرو ورود نکنند 
و اجــازه دهنــد ایــن بخش مســیر طبیعــی خود را 
طــی کنــد، به  طور قطع با قیمت گذاری دســتوری 
نمی توانند قیمت خودرو در بازار را کنترل کنند.

بــا بیــان اینکــه فرمــول قیمــت گــذاری  وی 
خــودرو مبنــای درســت و دقیقــی نــدارد، گفــت: 
نحوه قیمت گذاری شورای رقابت طی سال های 

گذشته باعث شده که شرکت های خودروساز و 
قطعــه ســاز با زیان محصــوالت خود را به فروش 
برســانند، ایــن موضوع به شــدت صنعــت خودرو 
و قطعــه ســازی را ضعیــف کــرده و یقینــا ادامــه 
ایــن رونــد، مشــکات جبران ناپذیــری را بر پیکره 

صنعت خودرو وارد می کند.
زمانیکــه  کــرد:  خاطرنشــان  منــش  نجفــی 
 ۲۵۰ واقعیــت  اســاس  بــر  خــودرو  یــک  قیمــت 
میلیون تومان تمام می شــود، چرا شورای رقابت 
اصــرار بــر ایــن امــر دارد کــه قیمــت فــروش بایــد 
۲۰۰ میلیــون تومــان باشــد؟ هــر فعــال اقتصادی 

و صنعتــی مــی دانــد که این رویه به شــدت واحد 
صنعتی را شکننده می کند.

عضــو هیات نمایندگان اتــاق بازرگانی ایران 
افزود: اگر می خواهیم تولید خودرو افزایش پیدا 
کنــد و بــازار خــودرو بــه آرامــش برســد، از دولــت 
ســیزدهم مــی خواهیــم که نســبت به آزادســازی 
قیمــت خــودرو اقــدام کنــد و ایــن اطمینــان داده 
می شــود که بعد از یک دوره بســیار کوتاه ضمن 
رشــد کیفیت، قیمت خودرو ســیر نزولی به خود 
مــی گیــرد و مــردم بــا شــرایط بهتــری مــی توانند، 

خودروهای داخلی را خریداری کنند.

بازگشتکوپن
مجلس، دولت و اتاق های تعاون و بازرگانی برای حذف 

ارز 4۲۰۰ و بازگشت کاالبرگ هم صدا شدند

سهماندکایرانازبازار۱۵۹میلیارددالریبازیهایرایانهایدردنیا

رئیسانجمنصنایعهمگنقطعهسازی:ممانعتازقیمتگذاری،دفاعازافزایشقیمت
خودرونیست
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واردات گیاهان دارویی 
متوقف شد

به گفته مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد 
کشــاورزی در ســال های اخیــر به دلیــل توســعه تولیــد 
گیاهان دارویی در کشــور روند واردات این محصوالت 

متوقف شده است.
حسن زینلی درباره وضع صادرات گیاهان دارویی 
گفت: ســطح زیر کشــت گیاهان دارویی در سال 99 به 
باالی 250هزار هکتار رسید. 10 گیاه دارویی سهم قابل 

توجهی در صادرات دارند.
او زغفــران را مهم تریــن گیــاه دارویــی در کشــور 
عنوان کرد و افزود: سهم زعفران در صادرات نسبت به 
سایر گیاهان دارویی بیشتر است. از آنجایی  که قیمت 
زعفــران باالســت و میــزان مصرف داخلی آن کم اســت، 

80 درصد از زعفران تولید شده صادر می شود.
ایــن مقــام مســئول ادامــه داد: 30هــزار هکتــار، 
ســطح زیــر کشــت گیــاه گل محمــدی اســت. ایــن گیــاه 
هرســاله حــدود 10میلیــون دالر ارزآوری بــرای مــا دارد 
امــا از آنجایی کــه مصــرف گالب، گل و غنچــه در داخــل 
کشور باالست 80درصد از تولید این محصول در کشور 
مصــرف و 20درصــد آن صــادر می شــود. تــالش داریم با 
تغییر رویکرد تولید مواد ثانویه و اسانس ارزش افزوده 
ایــن مــاده را افزایــش دهیــم و بــازار بیشــتری بــرای آن 

تصاحب کنیم.
کشــور  ســومین  ایــران  اینکــه  بیــان  بــا  زینلــی 
تولیدکننــده زیــره ســبز در دنیاســت، خاطرنشــان کــرد: 
گیاه زیره سبز، هرساله در 30 تا 35هزار هکتار کشت 
می شود البته در وزارت جهاد کشاورزی تالش داریم که 

سطح زیر کشت این گیاه را افزایش دهیم.
او با اشــاره به مشــکالت پیشــرو در افزایش سطح 
زیرکشــت گیــاه زیره، گفت: برداشــت نکــردن مکانیزه و 
بیمــاری قارچــی که بــا رطوبت آب ایجاد می شــود باعث 
شــده اســت که سطح زیر کشت این محصول کم شود. 
اگــر ایــن مشــکالت رفــع شــود می توان زیــره ســبز را در 

سطح 100هزار هکتار کشت کنیم.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول، زیــره ســبز 15 تــا 
20میلیــون دالر ارزآوری دارد. بــازار زیــره ســبز در دنیــا 
حــدود 2میلیــارد دالر اســت و مــا بایــد بتوانیــم ســهم 

بیشتری از این بازار برای خود به دست بیاوریم.
او بــا اشــاره بــه برداشــت بیــش از حــد زیره ســیاه 
از منابــع طبیعــی، خاطرنشــان کــرد: زیره ســیاه در حال 
انقــراض بــود کــه بــا پیش بینی هــای صــورت گرفتــه در 
وزارت جهاد کشــاورزی در 3 ســال آینده شاهد افزایش 

تولید این محصول خواهیم بود.
زینلــی بــا بیــان اینکــه درتولیــد گیــاه ســیاه دانه به 
خودکفایــی رســیدیم، افــزود: در حــدود 2هــزار هکتــار 
ســیاه دانه در کشــور کشت می شــود و ما امیدواریم که 
در سال های آینده عالوه بر تامین نیاز داخلی محصول 

خود را صادر کنیم.
صــادرات  آیــا  کــه  پرســش  ایــن  بــه  پاســخ  در  او 
گیاهــان دارویــی به صــورت فله انجام می شــود؟ تصریح 
کــرد: بســیاری از گیاهــان دارویــی جنبــه غذایــی دارند و 
خام خوری می شــوند هم اکنون زیرســاخت های مناسبی 
بــرای فــرآوری و بســته بندی گیاهــان دارویــی از ســوی 

شرکت های دانش بنیان شکل گرفته است.
به گفته این مقام مسئول، واردات گیاهان دارویی 
متوقــف شــده اســت و ارزش صــادرات ایــن محصــوالت 
100 میلیــون دالر اســت. امــارات متحــده عربــی، چیــن 
و کشــورهای اروپایــی از جملــه آلمــان، هلنــد و فرانســه 

خریدار گیاهان دارویی ما هستند.
او با اشــاره به پیشــروترین استان های تولیدکننده 
گیاهان دارویی، تصریح کرد: خراسان رضوی، اصفهان، 
گلســتان  و  بلوچســتان  و  سیســتان  کرمــان،  فــارس، 
بیشــترین حجم گیاهان دارویی را ما تولید می کنند اما 
با توجه به تغییرات اقلیم ممکن است استان های دیگر 

نیزبه این تعداد اضافه شوند.
زینلی تصریح کرد: متاســفانه صنعت کاربردی در 
کشــور تقویت نشــده اســت. عالوه بر این هماهنگی در 
تولیــد در بیــن وزارتخانه هــا وجــود ندارد به عنــوان مثال 
وزارت جهاد کشاورزی مجوز تولید محصولی را می دهد 
کــه بــازار نیــاز چندانــی بــه آن نــدارد. بایــد مانع کشــت 
گیاهانــی کــه بــه آب زیــادی نیــاز دارنــد شــویم تــا بتوان 

پایداری آب در کشور را حفظ کنیم.

کشف ۱۳نوع ماده معدنی 
جدید در کشور

معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجارت از کشــف 
۱۳نوع ماده معدنی جدید در حدود پنج ســال گذشــته 
و افزایــش تعــداد مواد معدنی موجود در کشــور به ۸۱ 

عنصر خبر داد.
به گزارش صدا و سیما، علیرضا شهیدی گفت: در 
گذشته بر اساس اطالعاتی که وجود داشت، صحبت از 

وجود ۶8 نوع ماده معدنی در کشور بود.
رئیس ســازمان زمین شناســی و اکتشافات معدنی 
کشــور افــزود: بــا توجه بــه اینکــه در ســال های اخیر در 
بخش های دولتی و خصوصی اســتفاده از دستگاه هایی 
که آنالیز بهتری از عناصر معدنی در مقایسه با گذشته 
انجــام می دهنــد، افزایــش یافتــه، وجــود 81نــوع مــاده 
معدنی در کشــور به اثبات رســیده اســت ضمن اینکه با 
توجــه بــه تنوع معدنــی و موقعیت خاص زمین شناســی 
کشــور، تعداد عناصر موجود در کشــور می تواند به عدد 
85 نیــز برســد. شــهیدی خاطرنشــان  کــرد: در جــدول 
تناوبــی عناصــر، 15عنصــر نــادر خاکی ســبک و ســنگین 
وجــود دارد کــه عناصــر نــادر خاکــی ســبک ایــن جــدول 
در کشــور شناســایی شــده اســت. او ادامــه  داد: اکنــون 
به دنبال اکتشــاف عناصر نادر خاکی ســنگین در کشــور 

هستیم که جز عناصر اقتصادی به شمار می روند.
شهیدی اظهار کرد: سازمان زمین شناسی از حدود 
20 ســال پیــش تاکنــون از الیــه اطالعاتــی ژئوفیزیــک 
هوایــی بــرای اکتشــاف ذخایــر پنهان اســتفاده می کند و 
نزدیک به ۶۴0 هزار کیلومتر خطی برداشــت ژئوفیزیک 
هوایــی داشــته اســت. او ادامــه  داد: بــرای دســتیابی به 
تــا حــدود 2میلیــون و ۷50هــزار  نیــاز اســت  اهــداف، 

کیلومتر خطی برداشت نیز انجام شود.

اخبـــــــــــــــــار

معاون بهره برداری و فروش سازمان اموال 
اظهــار کــرد کــه بــا گمــرک مکاتبــه و درخواســت 
کرده ایــم بــر اســاس ماده ۸ قانــون امور گمرکی  
از محل تعهدات واردکننده یا اعالم به سازمان 
امــور مالیاتــی هزینه هــای انهــدام را از صاحــب 

کاال اخذ کند. 
بــا  گفت وگــو  در  میرمعینــی  سیدحســین 
خبرگزاری تســنیم درباره مشــکالتی که منجر به 
دپــو کاال بــه خصــوص اقالم دارویــی در گمرک ها 
می شــود، گفت: بارها اعالم کردیم که براســاس 
ماده ۴0 قانون تاســیس سازمان اموال تملیکی، 
ایــن ســازمان داروهــای متروکــه، قاچــاق یــا مواد 
اولیــه دارو را بایــد بــه وزارت بهداشــت و یا هالل 

احمر واگذار کند.
او افــزود: بارهــا بــرای معاونــان وزیــر نامــه 
نوشــتیم کــه بیاینــد و داروها را تحویــل بگیرند و 
آنچه که مورد مصرفشــان است استفاده کنند و 

مابقی را براساس ضوابط امحا کنند.
ســازمان  فــروش  و  بهره بــرداری  معــاون 
اموال تملیکی درباره ســرم های رســوب شــده در 
گمرک گفت: ســرم ها از ســوی اشــخاص حقیقی 
و شــرکت های حقوقــی مربــوط به اشــخاص وارد 
کشور شده است. مدت قانونی برای باقی ماندن 
کاال در گمرک ســپری شــده و گمرک اعالم کرده 
که این کاال متروکه است. سازمان اموال تملیکی 
بــا گمــرک مکاتبــه و درخواســت کــرده بر اســاس 
مــاده 8 قانــون امــور گمرکــی  از محــل تعهــدات 

واردکننــده یــا اعــالم بــه ســازمان امــور مالیاتــی 
هزینه های انهدام را از صاحب کاال اخذ کند. 

ســازمان برابر قانون می تواند فقط از محل 
حاصل فروش هزینه های مترتب کاال را پرداخت 
کنــد. بدیهــی اســت تمامــی داروها و مــواد اولیه 
آن بــا توجــه بــه مکاتبــات ســازمان غــذا و دارو و 
تایید نشــدن فروش آن مشــمول پروســه انهدام 

می شود.
وی ادامــه داد: بــا درخواســت صاحــب کاال، 
گمرک موظف اســت براســاس تبصــره ذیل ماده 
33 قانــون امــور گمرکــی نســبت بــه مکاتبــه بــا 
ســازمان برای اعــاده کاال به منظــور ادامه فرایند 
گمرکــی اقــدام کنــد. یعنی تــا زمانی که ســازمان 
اموال تملیکی کاال را تعیین تکلیف نکرده است، 
صاحــب کاال می توانــد بــه گمــرک اعــالم کنــد که 

می خواهد ادامه روند گمرکی خود را طی کند.
معاون بهره برداری و فروش ســازمان اموال 
تملیکی با بیان اینکه در نتیجه این روند سازمان 
گمرک نامه اعاده ای را به سازمان اموال تملیکی 
اعــالم می کنــد و کاال بــه گمــرک بــاز می گــردد، 
گفــت: ســازمان اموال تملیکی نیــز اعالم می کند 
نتوانــد در مهلــت  کــه صاحــب کاال  در صورتــی 
مجــددا  کنــد  ترخیــص  را  خــود   کاالی  30روزه 
ایــن کاالهــا  به عنوان کاالی متروکه به ســازمان 
اعــالم شــود. درباره 250 تن ســرم رســوبی ابتدا 
گمــرک در ســال 9۶ ســرم ها را متروکــه و پس از 
درخواست صاحب کاال آنرا اعاده می کند و دیگر 

این کاال را تا بعد از اتمام تاریخ مصرف )دو سال 
و نیم( که دیگر کاال از حیز انتفاع خارج می شود 
متروکــه اعــالم نمی کند، مجددا ســال 1398 این 
پرونده به ســازمان اموال تملیکی اعالم می شود 
و در ایــن مــدت تاریــخ انقضای کاال گذشــته بود. 
حال ســازمان اموال تملیکی باید برود و از جیب 

بیت المال برای امحای این سرم ها هزینه کند.
او افــزود: حجــم ایــن کاال حــدود 250 تــن 
اســت و هزینــه جابه جایــی و امحــای فنــی آن به 
عنــوان پســماند ویژه باال اســت. بــه همین دلیل 
مــا در نامــه ای بــه گمــرک اعالم کردیم کــه امکان 
امحای این کاالها با هزینه بیتالمال وجود ندارد. 
ایــن مســئله یک خــالء قانونی اســت. قانون گذار 
بایــد تمهیــدی کنــد کــه اگــر کســی کاالی تاریــخ 
گذشــته یــا مشــکل داری را وارد کشــور می کنــد و 
امــکان ترخیــص آن وجــود نــدارد، هزینــه انهدام 

نیز با خود واردکننده باشد.
میرمعینــی گفــت: ســازمان امــوال تملیکــی 
نامه ای نوشــت که براســاس مــاده 8 قانون امور 
گمرکی صاحب کاال براساس تضمین هایی که از 
او گرفتــه شــده بــه ایــن ســازمان معرفی شــود تا 
ســازمان نســبت به انهدام آنها اقدام کند، یعنی 
مــا مدیریــت امحــا را انجــام دهیــم امــا هزینــه از 

سوی واردکننده پرداخت شود.
او دربــاره واردات دارو گفــت: بارهــا اعــالم 
کرده ایــم کــه حاضریــم که تمام مســئولیت حوزه 
دارو را بــه وزارت بهداشــت تحویل دهیم تا خود 

ایــن وزارتخانــه کاالها را تعییــن تکلیف کند؛ چرا 
کــه قانــون ایــن وظیفــه را بــه وزارت بهداشــت 

محول کرده است اما تمکین نمی کنند.
معاون بهره برداری و فروش ســازمان اموال 
تملیکی در ادامه گفت: روز دوشنبه ریاست قوه 
قضائیه دستور دادند به قید فوریت تمامی اموال 
رسوبی در گمرک و سازمان تعیین تکلیف شود. 
بحــث مــا این اســت کــه ســازمان امــوال تملیکی 
و گمــرک هــر دو، سیاســت گذار نیســتند و صرفــا 
قوانیــن و دســتورالعملهای ابالغــی را بایــد انجام 
دهند. به یکباره  اعالم می شــود که یک لیســت 
کاالیی امکان ورود به کشور را ندارد. نه گمرک و 
نه سازمان اجازه ورود آن کاال را نخواهد داشت 
و این مســئله خود مهمترین علت رســوب کاال را 
شــامل می شــود به عنوان  مثال خودرو در ســال 
9۶ منــع ورود شــد و در اماکــن گمرکــی و امــوال 

تملیکی رسوب شده است .
خــودرو  مــواردی  در  گفــت:  ادامــه  در  او 
پنج ســال اســت که وارد کشــور شــده امــا مجوز 
اســتاندارد و محیط زیســت را ندارد و از دو سال 
فرصــت قانونــی آن گذشــته و شــماره گذاری نیــز 
نمی شــود. امــکان واگذاری آن به شــرط صادرات 
کشــور  از  خــارج  در  چراکــه  نــدارد  وجــود  نیــز 
خودرویی که پنج ســال از عمر آن گذشــته است 
را کســی نمی خــرد امــکان تعییــن تکلیــف نــدارد. 
مــا طرحــی را بــه هیئــت  دولــت ارائــه کردیــم که 
اگــر موافقــت کننــد ایــن خودروهــا را در مناطــق 

آزاد یا به شــرط شــماره گذاری در سرزمین اصلی 
بفروشــیم، بــه نحــوی کــه صاحبان اصلــی کاال از 
آن منتفــع نشــوند و حقــوق و عــوارض گمرکــی 
آزاد  ارز  نــرخ  براســاس  نیــز  را  کاال  صاحبــان 

محاسبه کنیم.
میرمعینی درباره رسوب کاالهای مستعمل 
در گمــرک گفــت: کاالهــای مســتعمل کاالهایــی 
هســتند کــه صاحبــان کســب و کار یــا تولیدی ها 
کــه نمی توانــد بــه دلیــل تحریم ها کاالی نــو وارد 
کننــد، آنهــا را وارد می کننــد تــا از قطعات یا خود 
آن اســتفاده کنند. ماده ۴2 قانون احکام دائمی 
کــه در گذشــته فقط بــرای واردکننده بــود درباره 
ســازمان نیز مصداق گرفت و ســازمان نیز مکلف 
به اخذ کمیسیون ماده یک شد حال با توجه به 
دسترســی نداشــتن به مدارک فنی و.... سازمان 
امــکان دریافــت ایــن مجــوز را نــدارد و کاالهــای 
مستعمل برابر قانون امکان فروش و خروج کاال 
از اماکــن گمرکــی و ســازمانی را پیــدا نمی کننــد. 
مطالــب اعالمــی بــرای ســایر کاالهــا نیــز مصداق 
دارد لــذا تا موانع و بخشــنامه ها و آیین نامه های 
ابالغی اصالح نشود تخلیه و تعین تکلیف اموال 

رسوبی امکان پذیر نخواهد بود.
او در خاتمــه گفــت: ســازمان اموال تملیکی 
ضمــن تقدیــر از نــگاه مثبت برای رفع مســائل از 
ســوی  مســئوالن عالی رتبه کشور آمادگی کامل 
خــود را بــرای انجــام یک حرکت جهــادی و تعیین 

تکلیف اموال بیت المال اعالم می کند.

اتــاق  کشــاورزی  کمیســیون  نایب رئیــس 
بازرگانــی و صنایــع و معــادن ارومیــه عنوان کرد 
کــه از امــروز عــوارض گمرکی صادرات ســیب به 

اقلیم کردستان عراق برداشته می شود.
بهنــام تاج الدینــی در گفت وگو بــا خبرگزاری 
مهــر با بیــان اینکه آذربایجان غربی قطب ســیب 
ایران به شمار می رود و هر سال با موانع متعدد 
صــادرات در ایــن بخــش مواجــه هســتیم، افزود: 
امســال بــرای رفع بخشــی از موانع بــا رایزنی های 
انجام شده از امروز عوارض گمرکی صدور سیب 

به اقلیم کردستان عراق برداشته می شود.
او با بیان اینکه عراق یکی از بازارهای هدف 
سیب صادراتی آذربایجان غربی و کشور به شمار 
می رود، اظهار کرد: با برداشت این عوارض روند 
صادرات به کشــور عراق تســهیل شــده و بخشــی 
از موانع صادرات سیب کشور برداشته می شود.
روی  پیــش  موانــع  دربــاره  تاج الدینــی 
صــادرات ســیب در اســتان گفــت: تولیــد و بازار 
سیب در استان ظرف سال های اخیر به یکی از 
صنایــع بــزرگ و مهم اســتان تبدیل شــده اســت 
بــرای رونــق ایــن صنعــت بایــد زیرســاخت ها در 

استان فراهم شود.

 زیرساخت های صنعت سیب

در آذربایجان غربی فراهم شود
عضــو کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگانــی 
کشــور با تاکید بر اینکه تا زمانی زیرســاخت های 
تولید، بسته بندی، حمل و نقل و صادرات سیب 
در آذربایجان غربی فراهم نشود هر سال در این 
صنعــت با مشــکل مواجه می شــویم، عنوان کرد: 
هر ساله تمام راه حل ها برای رفع موانع صادرات 
ســیب اســتان مقطعی و مســکن وار اســت. برای 
حــل ریشــه ای این موضــوع باید مســئوالن همت 
در  زیرســاخت ها  کــردن  فراهــم  بــرای  اساســی 

استان را داشته باشند.
نبــودن  فراهــم  اینکــه  بیــان  بــا  تاج الدینــی 
بــه خصــوص  بخــش کشــاورزی  زیرســاخت های 
در ســیب هــر ســال موجــب فــروش نامناســب و 
افزایــش هزینه هــا بــرای اســتان می شــود، گفت: 
صنعت سورت و بسته بندی، نظارت بر نهاده ها، 
توزیع ســموم مناســب، نوع برداشــت، رفع تعهد 

ارزی، بازاریابــی مناســب و نگه داشــتن بازارهای 
هــدف بــرای تســهیل صادرات ســیب اســتان باید 

مدنظر مسئوالن باشد.

بخشنامه های سیب در کشور 
ثبات ندارد

بخشــنامه های  صــدور  از  انتقــاد  بــا  او 
در  ســیب  بخــش  در  متعــدد  و  غیرکارشناســی 
کشور انتقاد کرد و افزود: یکی از موانع صادراتی 
در بخــش ســیب، بی ثباتــی بخشــنامه ها اســت. 
در صادرات ســیب بخشــنامه شــده که باید حمل 
بــا اســتفاده از کامیون هــای یخچــال دار باشــد در 
حالــی کــه صــدور ســیب از اســتان بــه عــراق دو 
ســاعت فاصلــه دارد. اگر کامیــون یخچال دار هم 

نباشد صادرات صورت گیرد.
تاج الدینی با بیان اینکه از مســئوالن کشــور 
بــا نیازهــای  تقاضــا داریــم بخشــنامه ها مطابــق 
اســتان صورت گیرد، گفت: تعهد ارزی بالی جان 
صادرکنندگان به خصوص در بخش ســیب شــده 
اســت. پیــدا کردن بــازار هدف و نگه داشــتن این 

بازار از سوی استان به خصوص بخش خصوصی 
زمان طوالنی دارد اما تعهد ارزی موجب می شود 

به راحتی بازارهای هدف را از دست بدهیم.
او خاطرنشــان کرد: یکی دیگر از بخشــنامه 
بــرای حــل مشــکل ارزی تعهــد ارزی تهاتر اســت. 
بخــش عمــده ای از ســیب اســتان به عــراق صادر 
چــه  صادراتــی  ســیب های  مقابــل  در  می شــود، 
محصولــی می توانیــم وارد کشــور کنیــم؟ ســوالی 
که مسئوالن باید جواب درخوری برای آن داشته 

باشند.
عضــو کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگانــی 
کشــور بــا تاکیــد بــر اینکــه هنــد یکــی از بازارهای 
مهم برای سیب صادراتی آذربایجان غربی است، 
عنوان کرد: تعرفه باال و کمبود کشــتی در جنوب 
اســتان موجــب کنــدی روند صدور ســیب به هند 
می شود که امیدواریم در این زمینه چاره اندیشی 

شود.
تاج الدینی با اشــاره به مشکل حمل بارهای 
صادراتی از طریق کشتیرانی بیان کرد: متأسفانه 
بارهــای  بــرای حمــل  کشــتیرانی برنامــه دقیقــی 
صادراتی ندارد و بسیاری از صادرکنندگان ممکن 

اســت نتوانند در زمان مناســب از طریق کشــتی 
بارهــای صادراتــی خــود را بــه هندوســتان منتقل 

کنند.
او بــا اشــاره بــه دپــوی حجــم بــاالی ســیب 
صادراتــی اســتان در ســردخانه و زمــان محــدود 
برای صادرات این محصول از مســئوالن کشــوری 
خواست امسال تا شرایط بحرانی و حادتر نشده 
زمینــه تســهیل صــادرات ســیب اســتان را فراهــم 

کنند.
عضــو کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگانــی 
صمــت  وزارت  از  همچنیــن  کــرد:  بیــان  ایــران 
جدیــد  بخشــنامه های  صــدور  تــا  می خواهیــم 
کــه معمــوالً مانــع صــادرات و برنامه ریــزی تجــار 
می شود را متوقف کند و اجازه بدهد تا با همین 
بخشــنامه های موجــود صادرکنندگان به کار خود 

ادامه دهند.
یــک  تولیــد  بــا  ســاالنه  غربــی  آذربایجــان 
میلیــون و 300 هــزار تــن قطــب ســیب کشــور به 
شــمار مــی رود، هــم اکنــون 850هــزار تن ســیب 
در ســردخانه های اســتان چشــم انتظار رفع موانع 

صادراتی هستند.

رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و چین 
اظهــار کــرد کــه 90درصــد از صــادرات و واردات 
ما با حدود 7 کشــور اســت. باید ســعی کنیم که 

تنوع بازار و تنوع و تعدد شرکا داشته باشیم.
مجیدرضــا حریری در گفت وگو با خبرگزاری 
ایلنــا در مــورد الزامــات رشــد اقتصادی کشــور در 
وضع کنونی و تاثیر مذاکرات سیاسی بر آن اظهار 
کــرد: بخــش بزرگی از شــرایط فعلــی اقتصادی ما 
کــه بــه گواه همه شــرایط مناســبی نیســت، تاثیر 
دیپلماســی و روابط سیاســی اســت. طرف مقابل 
جنگ سیاسی ما با دنیا، یعنی آمریکا، این جنگ 
را بــه صحنــه اقتصاد وارد کرده و قطعا هر کنش 

یــا واکنش سیاســی در تعییــن آینده اقتصادی ما 
موثر است.

او افــزود: بخــش عمــده ای از اقتصــاد ایــران 
متکــی بر فروش نفت اســت. نمی توان اقتصادی 
را که معتاد به نفت اســت، به ســرعت اعتیادش 
را قطع کرد. دو سیاست عمده در مورد تحریم ها 
تاکنــون از طــرف مقامــات سیاســی کشــور اعــالم 
شــده کــه هــردو باید همزمان و مــوازی با یکدیگر 
پیــش بــرود. یکــی از این سیاســت ها تالش برای 
مذاکــرات  طریــق  از  کــه  اســت  تحریم هــا  رفــع 
سیاســی دنبــال می شــود. همه سیســتم مــا باید 
تــالش کنــد تــا از طریق مذاکــره تحریم هــا را رفع 

کنــد امــا همــه این کار در اختیار ما نیســت یعنی 
اگــر مــا 100درصــد هــم بــرای انجــام مذاکــره در 
راســتای رفــع تحریم مایل باشــیم، تنها 50درصد 
از موضــوع در اختیــار مــا اســت و 50 درصد دیگر 

در اختیار آمریکا نیست. 
حریــری تصریــح کــرد: در کنــار تــالش بــرای 
رفع تحریم ها باید تالش کنیم تا اثر تحریم ها بر 
اقتصاد کشــور را به حداقل برسانیم. برای اینکار 
بایــد تجارت هــای دوجانبــه خود را بــه خصوص با 
کشــورهای همســایه و کشــورهایی که می توانیم 
آنهــا را بــرای مبادلــه بــا وجــود تحریم هــا راضــی 
کنیم، توســعه دهیم و بتوانیم توافق های تجارت  

دوجانبه ترجیحی یا آزاد برقرار کنیم. 
او بــا تاکیــد بــر اهمیــت موضــوع مهــار تورم 
گفــت: هــر سیاســتی که منجــر به افزایــش تورم 
شــود بایــد حــذف شــود و یــا اثر تورمــی آن خنثی 
شــود. تــورم امــروز مــا در خطرناک تریــن نقطــه 
تاریخــی تــورم کشــور در ۴ دهــه اخیر اســت. اگر 
یــا ۶0درصــدی عبــور  تــورم 50   ایــن مراحــل  از 
کنیم، دیگر کنترل آن به صورت تصاعدی سخت 
می شــود و می توانــد بــه یــک ابرتورم منجر شــود. 
بنابراین همه سیاســت ها باید پاســخ یک ســوال 
اصلــی را بدهــد که آیا منجر به افزایش نرخ تورم 

می شود یا خیر.

رئیــس اتاق مشــترک بازرگانــی ایران و چین 
یادآور شد: تورم و تحریم امروز دو مسئله اصلی 
اقتصــاد مــا هســتند کــه بایــد همیشــه آنهــا را در 
نظــر داشــته باشــیم کــه با چه روشــی اثــر آنها را 

خنثی کنیم.
او در ادامه خاطرنشان کرد: تورم موضوعی 
پیچیــده و تخصصــی اســت که بایــد در حوزه های 
همچنیــن  و  عمومــی  سیاســت گذاری های 
سیاست گذاری های پولی و مالی باید به آن توجه 
شــود . باید از متخصصان با دیدگاه های مختلف 
اقتصاد سیاسی استفاده شود، یعنی نباید حلقه 

را در استفاده از این متخصصان تنگ کرد. 

90درصد تجارت ایران با 7 کشور 

عوارض گمرکی صادرات سیب به اقلیم کردستان عراق برداشته شد

معاون فروش سازمان اموال تملیکی: سرم های تاریخ مصرف 
گذشته باید با هزینه واردکننده امحا شود
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 سهمیه اضافی بنزین
10 لیتر اعالم شد 

وزیــرنفــتازتخصیــص۱۰لیتــرســهمیهاضافــی
بنزیــنبــهخودروهــادرپــیحمــاتهکریاخیــرخبر

داد.
حاشــیه  در  اوجــی،  جــواد  تســنیم،  گــزارش  بــه 
بیست ودومین نشست اوپک پالس گفت : از پنج شنبه 
همــه جایگاه هــای عرضه ســوخت به ســامانه هوشــمند 

سوخت متصل شده است.
وی بابیان اینکه ســهمیه جبرانی در دولت مصوب 
شــد افــزود: در پایــان آبان مــاه، بــه جــای ســهمیه عادی 
ســواری شــخصی کــه 60 لیتــر در مــاه اســت، 70 لیتــر 
درنظــر گرفته خواهد شد.ســهمیه موتورســیکلت ها هم 

در پایان آبان  از 25 لیتر معمول به 30 لیتر می رسد.
وزیــر نفــت درباره صادرات نفت هم گفت : وزارت 
نفــت خــود را معطل مذاکرات نمی کنــد. مقدار صادرات 

نفت و میعانات گازی ما رو به بهبود است.
در  آمریکایی هــا  کودکانــه  داد:اقــدام  ادامــه  وی 
آب هــای دریــای عمــان نشــانه همیــن دســتاوردهای مــا 
بــرای افزایــش تولیــد و صــادرات نفــت خــام و میعانــات 

گازی است.

محرابیان: ظرفیت نیروگاهی 
کشور ۳0 هزار مگاوات 

افزایش می یابد
توســعه منظــور بــه کــه گفــت نیــرو وزیــر
زیرســاختهایتامیــنبــرقدرکشــوروجلوگیــریاز
ظرفیــت مــگاوات هــزار ۳۰ احتمالــی، خاموشــیهای
جدیــدنیروگاهــیتــاچهــارســالآینــدهبــهشــبکهبرق

کشوراضافهمیشود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو،علی اکبر 
محرابیان در جریان بازدید خود از نیروگاه شهید باکری 
ســمنان افــزود: بــر اســاس برنامه ریــزی صــورت گرفتــه 
۱0 هــزار مــگاوات از ایــن ظرفیــت از ســوی نیروگاه هــای 
جدیــد حرارتــی و تبدیــل واحدهــای ســیکل  ســاده بــه 
ســرمایه گذاری  بــا  مــگاوات  هــزار   ۱0 ســیکل ترکیبی، 
صنایــع در بخــش تولید برق و ۱0 هزار مگاوات از ســوی 

نیروگاه های تجدیدپذیر تامین خواهد شد.
برنامــه  ایــن  تحقــق  بــرای  کــه  داد  ادامــه  وی 
تفاهم نامه ای برای احداث ۱0 هزارمگاوات ظرفیت جدید 
نیروگاهــی بــا صنایــع منعقــد شــده اســت که ایــن امر با 
حمایــت وزارتخانه هــای نیــرو و صمــت عملیاتــی خواهــد 
شد. وزیر نیرو تاکید کرد: توسعه صنعت نیروگاهی برای 
افزایــش تولیــد و مدیریت مصرف، دو راهبرد وزارت نیرو 
برای رفع مشکل خاموشی  برق و تامین نیاز کشور است.
 وژن مکــری مدیرعامــل شــرکت پویــا انــرژی نیــز 
در جریــان بازدیــد وزیــر نیــرو از نیــروگاه شــهید باکــری 
بلــوک  احــداث  بــرای  مجموعــه  ایــن  برنامه ریــزی  بــه 
ســیکل ترکیبی دوم ایــن نیــروگاه پرداخــت و گفــت: در 
نیــروگاه دارای دو واحــد گازی ۱۸3  ایــن  حــال حاضــر 
مگاواتــی اســت که برنامــه احداث دو واحــد گازی جدید 

نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی بــا تاکیــد بــر اینکه درصدد احــداث توربین های 
گازی نسل جدید در بلوک دوم نیروگاه هستیم، افزود: 
زیرســاخت های مربوطــه بــرای راه انــدازی ایــن واحدهــا 
انجام شده و در صورت تحویل به موقع تجهیزات اصلی 
همچــون توربیــن، ژنراتــور و ترانــس امیدواریــم ایــن دو 
واحد را برای پیک تابستان سال آینده وارد مدار کنیم.

ســفر  جریــان  در  پنجشــنبه  عصــر  نیــرو  وزیــر 
رئیس جمهــوری بــه اســتان ســمنان از نیــروگاه شــهید 
باکــری ایــن شــهر بازدیــد کــرد. نیــروگاه ســیکل ترکیبی 
قــدس ســمنان معــروف بــه نیــروگاه شــهید باکــری بــا 
برخــورداری از دو واحــد گازی ۱۸3 مگاواتــی در کیلومتر 

۱0 بزرگراه سمنان - دامغان واقع شده است.

 تمدید قرارداد گازی ترکیه
با روسیه 

وزیــرانــرژیترکیــهاعــامکــردکشــورشممکــن
استقراردادوارداتگازطبیعیازروسیهرابهمیزان

باالتریازابتدایسال۲۰۲۲تمدیدکند.
طریــق  از  کــه  دونمــز  فاتــح  ایســنا،  گــزارش  بــه 
کنفرانــس ویدیویــی در یــک نشســت صحبــت می کــرد، 
گفــت: توافــق در خصوص این قرارداد با روســیه تقریبا 

حاصل شده است.
تقاضای باالی ترکیه برای گاز طبیعی در سال جاری، 
این کشــور را در شــرایطی که هنوز قراردادهای بلندمدت 
واردات گاز را تمدید نکرده، ناچار کرده است خرید در بازار 
محموله های تک را افزایش دهد. ترکیه حدود ۴۸ میلیارد 
متر مکعب در سال قرارداد واردات دارد. یعنی باید حدود 
۱3 میلیارد متر مکعب LNG از بازارهای محموله های تک 
خریــداری کنــد کــه در حــال حاضر قیمت هایــش افزایش 

سرسام آوری پیدا کرده است.
بــر اســاس گزارش رویتــرز، ترکیه ماه گذشــته یک 
قرارداد سه ساله با جمهوری آذربایجان برای واردات ۱۱ 
میلیارد متر مکعب گاز طبیعی منعقد کرد. فاتح دونمز، 
 وزیــر انــرژی ترکیه اظهــار کرد: این قــرارداد برای تحویل

۱۱ میلیــارد متــر مکعــب گاز طبیعــی از طریــق خــط لوله 
باکو-تفلیس-ارزروم تا پایان سال 202۴ است.

ترکیــه کــه یکــی از بزرگتریــن واردکننــدگان گاز در 
اروپاســت، بــه گازی کــه از روســیه، ایــران و جمهــوری 
آذربایجــان از طریــق خــط لولــه وارد می کنــد و همچنین 
واردات گاز طبیعــی مایــع )LNG( از نیجریــه، الجزایــر 
کشــور  ایــن  اســت.  متکــی  تــک  محموله هــای  بــازار  و 
چهــار قــرارداد واردات بلندمــدت بــه میــزان مجموعــا ۱6 
میلیــارد متــر مکعــب در ســال دارد کــه امســال منقضی 
می شــوند. اخیــرا کشــور ترکیــه قیمــت گاز طبیعی مورد 
اســتفاده نیروگاه هــای بــرق را ۴7 درصــد و قیمــت گاز 
مــورد اســتفاده صنعــت را ۴۸ درصــد افزایــش داد؛ امــا 
قیمــت گاز بــرای مصرف کننــدگان عادی را بــدون تغییر 

نگه داشت.

اخبـــــــــــــــــار

اعضــایاوپــکپــاسدربیســتودومیــن
جلســهخــودبرســرادامهاجــرایتوافقکاهش
تولیدتوافقکردندکهبراساسآنتولیداوپک
پــاسدرمــاهآینــدهمیــادی۴۰۰هــزاربشــکه

افزایشخواهدداشت.
بــه گــزارش ایرنــا، اعضــای اوپــک بیســت و 
دومیــن نشســت خــود را بــرای تصمیــم گیــری در 
خصــوص میــزان تولیــد نفــت در مــاه دســامبر به 
صورت وبینار برگزار کردند.در پایان این نشست 
اعضــا توافق کاهش تولید را برای ماه بعد تمدید 
کردند که بر این اســاس تولید نفت اوپک پالس 
در دســامبر ســال 202۱ میالدی ۴00 هزار بشکه 

افزایش خواهد داشت.  
همچنیــن توافــق شــد جلســه بعــدی اوپــک 

پالس دوم دسامبر برگزار شود.  
قیمــت نفــت در حالــی به بــاالی ۸0 دالر در 
هــر بشــکه رســیده کــه بــه دلیــل شــیوع کرونــا و 
توقف فعالیت های اقتصادی در بهار ســال 2020 
میــالدی، قیمت هــا بــه زیر 20 دالر در هر بشــکه 

سقوط کرده بود.
پــس از آن اعضــای اوپــک بــا همراهــی ۱0 
تولیــد کننــده نفــت غیر اوپکی توافــق کردند ۹.7 
میلیون بشکه نفت از تولید خود را از بازار خارج 
کننــد و بــا بهبود وضع این کاهــش تولید به بازار 

باز گردد.

هشدارآمریکابهاوپکپاس:
اینپایانتاشمانبود

ســاعاتی پس از این که عربســتان ســعودی 
و متحدانــش در اوپک پــالس افزایش تولید ۴00 
تصویــب  بــرای دســامبر  را  روز  در  بشــکه  هــزار 
کردند، کاخ ســفید تکرار کرد که در حال بررســی 
از  حمایــت  بــرای  اختیــارش  در  ابزارهــای  همــه 
بــزرگ کننــدگان  مصــرف  ســایر  اســت.   اقتصــاد 

مــی گوینــد ایــن تصمیــم بــرای اســتمرار احیــای 
اقتصــادی پســاکرونایی کافــی نیســت و آمریــکا 

خواستار افزایش دو برابر این میزان است.
دولــت بایــدن امــا روز پنــج شــنبه بــه اوپــک 
پالس هشدار داد با افزایش نیافتن بیشتر تولید 
نفــت احیــای اقتصــاد جهانــی را در معــرض خطر 
قــرار می دهد و تالش هــا برای کاهش قیمت های 

باالی نفت تمام نشده است.
کارین ژان پی یر، سخنگوی کاخ سفید اظهار 
کــرد: اوپک پــالس ظرفیت و قدرت دارند تااکنون 
اقدام کرده و تضمین کنند لحظه حساس احیای 
اقتصــاد جهانی آســیب نمی بینــد. آمریکا در یک 

سیســتم بــازار آزاد رقابتــی عمل مــی کند و تاکید 
دارد که اوپک پالس است که بر قیمتهای جهانی 
نفــت تاثیــر مــی گــذارد کــه قیمــت بنزیــن در این 

کشور را هم تحت تاثیر قرار می دهد.
اتفــاق خواهــد  آنچــه در هفته هــای آینــده 
افتــاد، تاثیــر بزرگــی بــرای اقتصــاد جهانــی کــه از 
قیمت های باالی انرژی تحت فشــار قرار گرفته و 
همچنین برنامه سیاســی داخلی رئیس جمهوری 
آمریــکا خواهــد داشــت که محبوبیتــش با صعود 
تــورم تنــزل کــرده اســت. ایــن نمایــش همچنیــن 
روابــط بــه شــدت شــکننده آمریــکا بــا قویتریــن 

متحدش در خاورمیانه یعنی عربســتان ســعودی 
را تحت فشار بیشتری قرار می دهد.

امتنــاع اوپــک پــالس از پذیرش درخواســت 
افزایــش بیشــتر تولیــد نفــت، ریســک یــک نبــرد 
تلــخ بــا بعضــی از مشــتریان بــزرگ ایــن گــروه را 
برانگیخته است. با این حال وزیران اوپک پالس 
تاکیــد کردنــد کــه تصمیــم درســتی گرفتــه انــد و 
تقاضــا همچنــان بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونا 

محدود مانده است.
وزیــر  نخســت  معــاون  نــواک،  الکســاندر 
روســیه در یــک کنفرانس مطبوعاتــی پس از این 

نشســت گفــت: روســیه شــاهد کاهــش مصــرف 
ســوخت اروپــا در اکتبــر بــود کــه بارزکننــده ایــن 
حقیقــت اســت کــه تقاضــای جهانــی بــرای نفــت 
همچنــان بــه دلیل شــیوع واریانت دلتــای کووید 
۱۹ تحت فشار قرار دارد. این به معنای آن است 
که استراتژی افزایش تدریجی، استراتژی درستی 

بوده است.
مشــکالت  مکــررا  پــالس  اوپــک  وزیــران 
اقتصــادی مشــتریانش را عامــل افزایــش قیمــت 
گاز طیبعــی دانســته اند که هیــچ کنترلی روی آن 

ندارند.

وزیــر  ســلمان،  بــن  عبدالعزیــز  شــاهزاده 
انرژی عربســتان ســعودی گفت: نفت مشــکل ما 
نیست. مشکل، مجموعه انرژی است که شرایط 
دشــواری را ســپری مــی کنــد. قیمتهــای نفــت در 
لنــدن از اوت 25 درصــد رشــد کــرده کــه افزایش 
جزئــی در مقایســه با افزایــش ۸0 درصدی قیمت 
محســوب مشــابه  مــدت  در  اروپــا  طبیعــی   گاز 

مــی شــود. اگــر افراد برای دانســتن دلیــل واقعی 
بحــران انــرژی جــدی باشــند، بایــد بــه تامیــن گاز 
طبیعــی بــه اروپــا و آســیا و زیرســاخت مربوط به 

آن متمرکز شوند.
اســتراتژیک  ذخایــر  از  برداشــت  اگرچــه 
می توانــد در کوتــاه مــدت از گرانــی قیمــت بنزین 
امــا  بــرای شــهروندان آمریکایــی را کنتــرل کنــد 
ریسکهایی را در بردارد. این اقدام می تواند رویه 
ناخوشــایندی را ایجــاد کنــد. ذخایــر اســتراتژیک 
کــه در حــال حاضــر بیــش از 6۱2 میلیــون بشــکه 
هستند برای استفاده در شرایط فجایع اقتصادی 
مانند طوفانهای ســهمگین و بالیای طبیعی دیگر 

پیش بینی شده اند.
یــک  در  نفــت  کننــده  مصــرف  کشــورهای 
ســال گذشته نســبت به افزایش قیمت ها بسیار 
مضطرب بودند: قیمت نفت نخســت به 50 دالر 
در هــر بشــکه صعــود کــرد و ســپس بــه 75 دالر 
رسید و اکنون بیش از ۸0 دالر معامله می شود. 
وقتــی والدیمیــر پوتیــن، رئیــس جمهــور روســیه 
هشــدار داد نفــت ۱00 دالر کامــال ممکــن اســت، 

زنگهای خطر واقعا به صدا درآمدند.
ســرعت گرفتن رشــد تورم باعث شده است 
بعضــی از بانک هــای مرکــزی بــه ســمت افزایــش 
زودتر از موعد نرخهای بهره حرکت کنند. آمریکا، 
هند، ژاپن و سایر کشورهای مصرف کننده نفت 
اوپــک را هدف شــدیدترین فشــارهای دیپلماتیک 
ســالهای اخیــر قــرار دادنــد امــا هیــچ نتیجــه ای 

نداشت.
مشــاوره  شــرکت  رئیــس  نالــی،  مــک  بــاب 
راپیــدان انــرژی و مقــام ســابق کاخ ســفید گفت: 
پرزیدنت ترامپ به شکل روشنی اعالم کرده که 
در صــورت امتنــاع اوپک پــالس از افزایش تولید، 
واکنــش نشــان خواهــد داد. برداشــت از ذخایــر 

استراتژیک محتمل ترین گزینه خواهد بود.
بــر اســاس گــزارش بلومبــرگ، بــا ایــن حــال 
ســخنگوی کاخ ســفید حاضــر نشــد دربــاره چنین 
احتمالــی اظهــار نظــر کنــد امــا تاکید کــرد: دولت 
از هــر ابــزاری بــرای اطمینــان از رســیدگی به این 

موضوع استفاده خواهد کرد.

رئیــسقــوهقضائیــهصبــحروزجمعــه۱۴ 
ابــانمــاهدربازدیــدی۳ســاعتهازانبــارمرکزی
جمــعآوریوفــروشامــوالتملیکــیدرتهــران
درجریــانعملکــردومســائلومشــکاتایــن

مجموعهقرارگرفت.
قضائیــه، قــوه  رســانه  مرکــز  گــزارش   بــه 

حجت االسالم محسنی اژه ای روز جمعه ۱۴ ابان 
مــاه در بازدیــدی 3 ســاعته از انبــار مرکــزی جمع 
آوری و فروش اموال تملیکی در تهران در جریان 
عملکرد و مســائل و مشــکالت این مجموعه قرار 
تملیکــی  امــوال  از مســئوالن ســازمان  و  گرفــت 
خواســت ظــرف دو هفتــه در جهــت صیانــت از 
حقــوق عامــه، بــه وضــع انبارهــای امــوال تملیکی 

سامان دهند. 
نحــوه  بــه  نســبت  انتقــادات  طــرح  پــی  در 
نگهــداری کاالهــای توقیفــی در انبارهای ســازمان 
امــوال تملیکــی در ســال های اخیر، دســتگاه قضا 
در دوره تحول و تعالی رســیدگی به این موضوع 
را در دســتور کار خــود قــرار داد و دادســتان کل 
کشــور و رئیس ســازمان بازرســی در جریان سفر 
اخیر حجت االســالم والمســلمین محسنی اژه ای 
بــه خوزســتان ضمن بازدیــد از انبارهــای گمرک و 
ســازمان اموال تملیکی اســتان گزارشــی از دپوی 

نامناسب کاالها در این انبارها ارائه کردند.
اساســی  کاالهــای  فســاد  و  دیــدن  آســیب 
و اقــالم غذایــی بــه دلیــل رعایــت نکــردن قواعــد 
و  کاالهــا  ایــن  نامناســب  دپــوی  و  انبــارداری 

هزینه هایــی کــه باید برای امحــای کاالهای تاریخ 
مصرف گذشــته و فاســد شــده پرداخت شــود، از 
مهم ترین مسائلی بود که در این گزارش ها مورد 

اشاره قرار گرفت.
همچنیــن در برخــی گزارش هایــی کــه درباره 
وضــع انبارهــای گمــرک و ســازمان امــوال تملیکــی 
ارائه شده، به تخلفاتی در انبارداری اشاره شده که 
مفقــود شــدن کاالها و قطعات اجنــاس در هنگام 
انتقــال از گمــرک بــه انبــار، مغایــرت صورتجلســه 
موجــود در گمــرک بــا هویــت و کیفیــت اجنــاس 

موجود در انبارها از جمله آن ها بوده است.
رئیس دســتگاه قضا صبــح جمعه به منظور 
عملکــرد  میدانــی  بررســی  و  موضــوع  پیگیــری 
مشــکالت  و  وضــع  و  تملیکــی  امــوال  ســازمان 
انبارهــای ایــن ســازمان بــه غــرب تهــران رفــت و 
در جریــان بازدیــد از انبــار مرکــزی اســتان تهــران 
از نزدیــک در جریــان رونــد ثبــت و نگهــداری ایــن 
کاالها، نحوه تشخیص کاالهای قاچاق و متروکه 
و همچنیــن نحــوه نگهــداری و ترخیــص و انتقــال 

کاالها پس از تعیین تکلیف شان قرار گرفت.
رئیــس دســتگاه قضــا در این بازدید که ســه 
ســاعت زمــان بــرد، از چندیــن انبــار سرپوشــیده، 
انبــار نگهــداری  بــاز و  انبارهــای کانتینــر فضــای 
خودروهــای لوکــس توقیفــی کــه زیــر بــاران قــرار 

گرفته بود بازدید کرد.
بــا  نشســتی  در  ســپس  اژه ای  محســنی 
مســئوالن ســازمان جمــع آوری و فــروش امــوال 

تعزیــرات، وضــع  تملیکــی و مســئوالن ســازمان 
غیرقابــل  و  ناگــوار  را  تملیکــی  امــوال  انبارهــای 
تحمــل توصیف و ضــرب االجلی دو هفته ای برای 

تعیین تکلیف این انبارها تعیین کرد. 
رئیس قوه قضائیه با بیان این که »همه ما 
در قبال حفظ و نگهداری اموال مردم مســئولیت 
داریــم« اظهار کرد: وضع انبارهای اموال تملیکی 
بــرای مــردم غیرقابل تحمل اســت و بایــد فوراً به 
این وضع ســر و ســامان داده شود و قوه قضائیه 
هم برای کمک به حل این مشکل آمادگی دارد.

محســنی اژه ای بــا یاداوری مشــکالت قانون 
برخــی  قانــون  در  االن  نیــز متذکــر شــد:  فعلــی 
شــرعی  حکــم  و  هســتند  وارداتــی  کــه  اجنــاس 
می خواهنــد، بعــد از صــدور حکــم هم اگر کســی 
ایــن اجنــاس را بخــرد باید تضمین داده شــود که 
بایــد حتمــا صــادرات انجام دهد ایــن تضمین هم 
گاهــی حتــی تــا ۱0 برابــر ارزش کاالســت؛ بــا این 
وضــع و شــروط کســی نمی آید آن را بخــرد و باید 

برای این مسأله تدبیر شود.
گالیه هــای  مــرور  بــا  قضائیــه  قــوه  رئیــس 
مســئوالن و کارکنــان ســازمان امــوال تملیکی برای 
نبــود اعتبار و انبار مناســب برای نگهــداری کاالها، 
تصریح کرد: حل این مســأله نیازمند یک کار فوق 
العاده است و با اقدامات معمولی شدنی نیست.

اظهــارات  بــر  تاکیــد  بــا  اژه ای  محســنی 
مســئوالن سازمان اموال تملیکی برای بالتکلیفی 
دو هــزار پرونــده در ســازمان تعزیرات حکومتی و 

لــزوم صــدور احــکام قضائی بــرای تعییــن تکلیف 
برخــی کاالهــا، بــه مســئوالن تعزیــرات و حــوزه 
ریاست قوه قضائیه دستور داد این موضوع را با 

فوریت پیگیری کنند. 
رئیــس قــوه قضائیــه از مســئوالن ســازمان 
هفتــه  دو  ظــرف  خواســت  هــم  تملیکــی  امــوال 
فعالیــت  ســاماندهی  نحــوه  امــروز،  همیــن  از 
ایــن ســازمان و تعییــن تکلیــف کاالهــای موجــود 
و  دهنــد  قــرار  بررســی  مــورد  را  انبارهایــش  در 
پیشــنهادات خــود را نیز برای تأمیــن بودجه، رفع 
نقایص قانونی و اصالحات ســاختارها و روش ها 

ارائه دهند.
محســنی اژه ای بــا تأکیــد بــر ایــن کــه ممکن 
است در این زمینه قانونگذاری نیاز باشد که باید 
موضــوع را از طریــق دولت و مجلس پیگیری کرد 
تــا قوانین جامع تر شــود، امــا در عین حال متذکر 
شــد که با همین قوانین فعلی هم می شــود بهتر 

از روند موجود عمل کرد. 
وی نحــوه نگهــداری کاالهــا در انبارهــای 
سازمان اموال تملیکی را غیر استاندارد خواند 
و با بیان این که وضع ســازمان اموال تملیکی 
بعــد از 30 ســال فعالیــت از ســال 70 تاکنون 
رضایتبخش نیست، نسبت به اجرایی نشدن 
راه انــدازی کامــل ســامانه های الزم برای ثبت 
و نگهــداری کاالهــای قاچــاق و توقیفــی ابــراز 

گالیه کرد.
رئیس دستگاه قضا با بیان اختالف سازمان 

اموال تملیکی و ســازمان تعزیرات درباره  تطابق 
نداشتن کاالهای توقیفی دپو شده در انبارها که 
ناشی از ثبت نکردن کاال و کالسه آن در سامانه 
ســازمان تعزیرات از ســوی ضابط و کاشف عنوان 
شــد، گفــت کــه ایــن مســئله در خوزســتان هــم 
مطرح شده بود که باید در نشست مسئوالن دو 

سازمان حل و فصل شود.
مســئوالن  از  یکــی  نشســت،  ایــن  در 
ســازمان امــوال تملیکی بــا ارائه گزارشــی از روند 
فعالیت های این مجموعه و پرونده های آن اظهار 
کرد: از مجموع پرونده های فاقد حکم 57۱ فقره 
مربوط به دادسرا و دادگستری می شود و 2 هزار 
و ۱0۱ پرونــده نیــز مربــوط به تعزیرات می شــود و 
هــزار و ۱6۹ پرونــده هم مشــمول مــاده 2۱ قانون 
مبارزه با قاچاق می شود که تصریح دارد کاالهای 
دارای ارزش مالــی زیــر یــک میلیــون تومــان کــه 
شــعبه رســیدگی کننده ندارند و صاحب کاال نیز 
در مــدت مشــخصی پیگیــری نمی کند، بر اســاس 
نظر وزارت بهداشــت فروخته یا امحا می شود که 

۹0 درصد این کاالها امحا می شوند.
عمرانی معاون قضائی دادســتان کل کشور 
نیز در این نشست با بیان این که سازمان اموال 
تملیکی به لحاظ ساختاری و مدیریتی ایراد دارد.
وی افزود: این انبار شیک ترین انبار سازمان 
اموال تملیکی در کشور است، اما تصویری که ما 
امــروز در این مجموعه دیدیم نگران کننده بود و 

امانت داری در ان رعایت نمی شود.

عضــوانجمنانرژیهایتجدیدپذیربابیان
اینکــهمشــکلاصلــیتجدیدپذیرهــاتامینمالی
اســت،گفــتکــهمــادرزمینــهتامیــنتوربیــن
زیــراعمــده بــادیمشــکلداریــم نیروگاههــای
تکنولــوژیکــهدرایــرانوهمــهدنیــااســتفاده
کاال ایــران بــه کــه اســت اروپایــی میشــود،
نمیفروشند،درجهیکهایچینهمتمایلیبه

صادراتبهایرانندارند.
محمدامین زنگنه در گفت وگو با ایلنا، درباره 
تامین تجهیزات نیروگاه های تجدیدپذیر اظهار کرد: 
چیــن خیلی خوب روی تولید تجهیــزات ورود کرده 
و آنقدر قیمت ها را شکســته و کیفیت را باال برده 
کــه حتــی اروپــا هــم از ایــن کشــور خریــد می کند، 
شــرکت های آلمانــی کــه یــک دهــه پیــش تولیــد 

پنــل داشــتند اکنــون تولیــدی ندارند و اگر شــرکتی 
خواســته خــط تولیــد خــود را حفــظ کند شــرکت را 
بــه چیــن منتقل کــرده اســت، در نتیجه کشــور ما 
مشــکل  تکنولــوژی  و  تجهیــزات  واردات  نظــر  از 
خاصی ندارد، البته شــرکت های مطرح چینی برای 
صــادرات مســتقیم کاال بــه ایــران ورود نمی کننــد، 
کاال ابتدا ثبت ســفارش امارات شــده ســپس وارد 
ایران می شود که تنها گارانتی محصوالت از دست 
می رود و به میزان کمی هم هزینه ها زیاد می شود.
توربیــن  تامیــن  زمینــه  در  مــا  افــزود:  وی 
عمــده  زیــرا  داریــم  مشــکل  بــادی  نیروگاه هــای 
تکنولــوژی کــه در ایــران و همــه دنیــا اســتفاده 
کاال  ایــران  بــه  کــه  اســت  اروپایــی  می شــود، 
نمی فروشــند، درجــه یک هــای چیــن هــم تمایلــی 

بــه صادرات به ایران ندارنــد. تفاوت نیروگاه های 
بــادی بــا پنــل خورشــیدی ایــن اســت کــه نیــاز به 
نرم افزارهــای خاصــی دارنــد و حتــی اگر از کشــور 
دیگری خریداری و وارد کشور کنیم زمان نصب و 

راه اندازی دچار مشکل می شویم
عضــو انجمــن انرژی هــای تجدیدپذیــر با بیان 
اینکــه مشــکل اصلــی تجدیدپذیرهــا تامیــن مالــی 
اســت، گفــت: بــا اینکــه ممکــن اســت در برخــی 
زمینه ها تجهیزات ایجاد مشکل می کند اما مسئله 
تفاوتــی نمی کنــد  اســت،  تامیــن ســرمایه  اصلــی 
نیروگاه هــا خورشــیدی، بــادی و یــا حرارتــی باشــند 
کال نــوع ســرمایه گذاری به نحــوی اســت که هزینه 
سرمایه گذاری اولیه) capital cost( بسیار باالست 
بــه همین دلیــل باید به برخی منابع بزرگ مالی با 

نرخ پایین دسترسی داشته باشیم، در حال حاضر 
عمده تامین مالی صنعت برق ارزی اســت که وام 

گرفتن از بانک های تجاری سخت است. 
بــه  ریالــی  وام  اکنــون  داد:  ادامــه  وی 
پروژه هــای حداکثــر تا ۱0 مــگاوات تخصیص داده 
می شــود کــه اگــر با ۱3 هــزار مــگاوات کمبود برق 
مقایســه کنیم تفاوت قابل توجه اســت، بنابراین 
یــا نیــاز بــه تامین مالی از ســوی صندوق توســعه 
ملــی و یا ســرمایه گذار خارجــی دارد و با توجه به 
اوضاع اقتصادی کشور و وضع صنعت برق بعید 
است تامین مالی جدیدی به این دو روش اضافه 
شــود. تامین مالی از سمت ســرمایه گذار خارجی 
هــم کــه اکنــون بــه دلیــل تحریــم و FATF تقریبا 
غیرممکــن شــده و مشــکل صنــدوق توســعه ملی 

هم این است که شرکت هایی که قبال با صندوق 
توسعه ملی تامین مالی کردند به علت پرداخت 
نکــردن صــورت وضعیت هــا از ســوی وزارت نیــرو 
نتوانســتند وام هــا را بــه موقع پرداخــت کنند، به 
همیــن دلیــل اکنــون صنعــت برق صنعتی اســت 

پشتوانه مالی و حمایتی خوبی ندارد.
 60 حاضــر  حــال  در  شــد:  یــادآور  زنگنــه 
درصــد تجهیــزات مــورد نیــاز نیروگاه هــای بادی و 
خورشــیدی وارداتــی و ۴0 درصــد از داخــل تامین 
می شــود. در توربین بادی و خورشیدی 60 درصد 
وارداتی و ۴0 درصد داخلی اســت، پنل و اینورتر 
خورشــیدی بیشــتر چیــن از وارد می شــود. البتــه 
واردات توربیــن بــادی بــه دلیــل تحریــم را نداریم 
ولی قبال بیشتر از آلمان و دانمارک وارد می شد.

توافقاوپکپاسبرایافزایش۴۰۰هزاربشکهایتولیدنفت
 هشدار آمریکا: این پایان تالش ما نیست و باید اعضا دو برابر افزایش عرضه دهند

زنگنه،عضوانجمنانرژیهایتجدیدپذیر:مشکلاصلیماتامینمالیاست

 ضرباالجلرئیسدستگاهقضابرایتعیینتکلیفکاالهایدپوشده
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

راه اندازی سامانه صورتحساب 
پذیرندگان شاپرکی در سایت 

بانک شهر
معــاون برنامه ریــزی و فــن آوری اطالعــات بانــک 
شــهر بــا بیــان اینکــه نیازســنجی مشــتریان بــا هــدف 
ارائــه خدمــات برتر در شــبکه بانکی به صورت مســتمر 
انجــام می شــود؛ از راه انــدازی ســامانه »صورتحســاب 

پذیرندگان شاپرکی« در سایت این بانک خبر داد.
جــواد  شــهر،  بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
عطــاران، بــا اعــام ایــن 
خبــر گفــت: در راســتای 
رضایتمنــدی  افزایــش 
دارنــده  مشــتریان 
پایانه های فروشــگاهی، 
دسترســی  در  تســهیل 
تمــام  صورتحســاب  بــه 
دریافــت  و  تراکنش هــا 
گزارش هــای مــورد نیــاز 

این سامانه راه اندازی شده است.
ســامانه  بــه  دسترســی  اینکــه  بیــان  بــا  عطــاران 
صورتحســاب پذیرنــدگان شــاپرکی طــی روزهــای اخیــر 
موجــب افزایــش رضایــت مشــتریان حقیقــی و حقوقــی 
بانک شــهر را فراهم آورده اســت، تصریح کرد: با توجه 
بــه درخواســت های مطــرح شــده از جانــب ذی نفعــان، 
ضرورت تســریع در فرایند تســویه و همچنین دسترسی 
بــه ریــز تراکنش های حســاب پذیرندگان بیــش از پیش 
مــورد نیــاز بــود که خوشــبختانه این مهــم در کوتاه ترین 
زمــان ممکن محقق شــد. معــاون برنامه ریزی و فن آوری 
اطاعات بانک شهر مشاهده ریز تراکنش های شاپرکی 
بــا تمامــی جزئیــات، بررســی ریــز تراکنش هــای ســپرده 
متصــل به پایانه، امــکان دریافت فایل های خروجی )در 
قالــب PDF،CSV و Excel( ، قابلیــت ایجــاد دسترســی 
بــرای کاربــران مختلــف پذیرنــدگان و ...را از مهمتریــن 
مزایــای ایــن ســامانه عنــوان کــرد. عطــاران با بیــان ارائه 
برتریــن خدمــات بانکــی از ســوی شــعب و ســامانه های 
بانکداری الکترونیک بانک شــهر به شــهروندان، تصریح 
کــرد: تــاش کرده ایــم بــا بهره گیــری از دانــش و فناوری 
روز دنیــا و اســتفاده از تــوان همــکاران توانمنــد بانــک، 

پاسخگوی کامل نیازهای مشتریان باشیم.

بازسازی ٢٨٠ مسکن 
 آسیب دیده از زلزله

 در کهگیلویه و بویراحمد

با تسهیالت بانک صادرات
شــهری  و  روســتایی  مســکونی  واحــد   ٢٨٠
و  کهگیلویــه  ٩٩اســتان  ســال  زلزلــه  از  آســیب دیده 
صــادرات  بانــک  ارزان قیمــت  تســهیالت  بــا  بویراحمــد 

بازسازی می شوند.
به گزارش روابط عمومی 
صــادرات،  بانــک 
مســکونی  ١٧٠واحــد 
١١٣واحــد  و  شــهری 
روســتایی  مســکونی 
زلزلــه  از  آســیب دیده 
اســتان  گذشــته  ســال 
کهگیلویه و بویراحمد با 
بیــش از ١٣٠میلیارد ریال تســهیات ارزان قیمت با نرخ 

سود ٤و ٥درصدی بازسازی خواهند شد.
ســقف تســهیات بازســازی هــر واحــد مســکونی 
اســتان  ایــن  شــهری  مناطــق  در  طــرح  ایــن  قالــب  در 
٥٠٠میلیــون ریــال با نرخ ٥درصــدی و ٤٠٠میلیون ریال 
در مناطق روستایی با نرخ سود ٤درصدی درنظر گرفته 
شده است. مدت بازپرداخت این تسهیات پانزده ساله 
بــه صورت ســه ســال مشــارکت مدنــی و ١٢ســال دوران 

فروش اقساطی در نظر گرفته شده است.
تســهیات حمایتــی بانــک صــادرات برای بازســازی 
بــا ســهولت در  مناطــق آســیب دیده مذکــور در حالــی 
اختیــار آســیب دیدگان قرار خواهد گرفت، که بازســازی 
و نوســازی مســکن روستایی با تسهیات بانک صادرات 
در اســتان کهگیلویه و بویراحمد طی ســال های گذشــته 
به طور پیوســته در دســتور کار مدیریت شعب بانک در 

این استان قرار داشته است.

 به روزرسانی همراه بام

بانک ملی
تحــت  ملــی  بانــک  موبایلــی همراه بــام  نرم افــزار 

سیستم عامل اندروید به روزرسانی شد.
نســخه   ملــی،  بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
3.2.13همراه  بــام ملــی تحــت سیســتم عامــل اندرویــد 
شــده  به روزرســانی 
نســخه  ایــن  در  اســت. 
امــکان  همراه بــام، 
کارت)تغییــر  تنطیمــات 
پیش فــرض،  کارت 
اضافــه و حذف بن کارت 
رابــط  تغییــر  و  ملــی( 
کاربــری صفحــه ورودی 
شــده  افــزوده  )الگیــن( 
اســت؛ همچنیــن ایــن نســخه از اندرویــد 12پشــتیبانی 
می کنــد. در همراه بــام می توانیــد بــه خدماتــی از قبیــل 
انتقــال وجــه حســابی درون بانکــی و شــتابی، کارت بــه 
کارت، پرداخــت قبــوض خدماتــی از طریــق بارکدخــوان، 
پرداخت اقســاط تســهیات، خرید شارژ، شارژ خودکار، 
مانده کارت، صورتحســاب تسهیات، افزودن تسهیات 
دیگــران، اســتعام برگــه چــک، خریــد بســته اینترنــت، 
نیکوکاری و...را در بســتر یک اپلیکیشن همراه دریافت 
کنید. نســخه جدید همراه بام از طریق وب ســایت بانک 

ملی قابل دانلود است.

 NPL بانک کارآفرین

به ۳.۹ درصد رسید
تســهیالت  کل  بــه  غیرجــاری  تســهیالت  نســبت 

)NPL( بانک کارآفرین به عدد ۳.۹ رسید.

بــه گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، تازه ترین 
بانــک  گــزارش عملکــرد 
شــش  در  کارآفریــن 
ســال  ابتــدای  ماهــه 
می دهــد  نشــان  جــاری 
تســهیات  نســبت  کــه 
کل  بــه  غیرجــاری 
تســهیات )NPL( بانک 
عــدد  بــه  کارآفریــن 
ایــن  کــه  3.۹رســیده 

عــدد پیــش از ایــن و در پایــان شــهریور ســال گذشــته 
بــه عدد1۰.2درصــد رســیده بــوده اســت. ایــن گــزارش 
همچنین نشــان می دهد که نسبت تسهیات غیرجاری 
به کل تسهیات )NPL( بانک کارآفرین در پایان اسفند 

سال گذشته به عدد۴.۹رسیده بود.

پرداخت بیش از 5074 
میلیارد ریال تسهیالت ازدواج 

از سوی بانک رفاه در مهر
از  بیــش  جــاری  ســال  مهــر  در  رفــاه  بانــک 
5074میلیــارد ریال تســهیالت قرض الحســنه ازدواج و 

تهیه جهیزیه پرداخت کرده است.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک رفــاه، در راســتای 

تحکیــم بنیــان خانــواده 
تشــکیل  بــه  کمــک  و 
آن، ایــن بانــک در مهــر 
سال جاری 5855فقره 
تسهیات ازدواج و تهیه 
جهیزیــه بــه مبلغ بیش 
ریــال  5۰7۴میلیــارد  از 

پرداخت کرده است.
بر اســاس این گزارش و 

بر مبنای اطاعات استخراج شده از سامانه ازدواج بانک 
مرکــزی، تعــداد 18۹75متقاضــی نیــز تا پایان مهر ســال 
جاری در صف دریافت تسهیات قرض الحسنه ازدواج و 

تهیه جهیزیه از بانک رفاه قرار دارند.

 تخصیص نیمی

 از تسهیالت بانک رسالت

به مشاغل خرد و خانگی
مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت از پرداخت 
نیمــی از تســهیالت ایــن بانک برای ایجاد مشــاغل خرد 

و خانگی خبر داد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانک قرض الحســنه رســالت، 
محمدحسین حسین زاده گفت: یکی از اهداف برجسته 

این بانک ایجاد مشاغل 
خــرد بــا حداقــل هزینــه 
طریــق  از  تمام شــده 
پرداخت تســهیات خرد 
اســت.  بــوده  ارزان  و 
بانــک  ایــن  واقــع  در 
بانکــی  شــعار»  برطبــق 
خدماتــی  بــا  اجتماعــی 
غیــر  بانکــی  نویــن«، 

تجــاری و اجتماعــی اســت که بــه دنبال جــذب اعتبارات 
و منابع قرض الحسنه و پرداخت آن در قالب تسهیات 
قرض الحســنه در جهــت گره گشــایی از امــور تمــام افراد 
جامعــه بــوده و تــاش حداکثــری خــود را معطــوف بــه 

تحقق این امر مهم کرده است.
بانــک قرض الحســنه  افــزود: در همیــن راســتا  او 
رســالت تواونســته اســت بــا بکارگیــری تســهیات خــرد 
صرفــا در جهــت ایجــاد مشــاغل خــرد و خانگــی گام های 
موثری بردارد. به طوری که این بانک در سال ۹۹نزدیک 
بــه 75۰هــزار فقــره تســهیات پرداخت کرده کــه از این 
تعداد تســهیات بالغ بــر 36۰هزار فقره )بیش از نیمی 
از تســهیات( در حوزه مشــاغل خرد و خانگی تخصیص 

یافته است.

رشد ۹8 درصدی پورتفوی 
بیمه البرز در سال جاری

بــه گفتــه مدیرعامــل بیمــه البــرز، این شــرکت در 
شش ماهه نخست ســال 1400تواونسته است پرتفوی 

هدفمند و کنترل شده خود را ۹8درصد رشد دهد.
محسن پورکیانی در گفت وگو با ایسنا در تشریح 
مطلــب فــوق گفــت: شــرکت بیمــه البــرز با بیــش از 6۰ 

فعالیــت  ســابقه  ســال 
صنعــت  عرصــه  در 
بیمه کشــور، تواونسته 
اســت بــا اتکا بــه اعتبار 
نــزد  خوشــنامی  و 
مشــتریان و بهره منــدی 
حرفــه ای  توانایــی  از 
کارکنــان  تخصصــی  و 
و  مالــی  توانگــری  و 

مدیریتــی خود، همواره جایگاه خود را در بازار ســرمایه 
حفظ کند. در این میان با توجه به زیان ده بودن برخی 
رشته های بیمه ای، بیمه البرز تاش کرده است ترکیب 
فعلــی پرتفــوی خــود را بــر مبنــای رعایــت اصــول اخاق 
بیمه گــری تعدیــل کــرده و ســهم رشــته های اختیــاری 
و ســودآور را افزایــش و در رشــته هایی ماننــد باربــری، 
بــه صــورت  آتش ســوزی  و  انــرژی  و  نفــت  مهندســی، 

تخصصی فعالیت کند. 

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

رئیــس اتحادیــه طــال و جواهــر تهــران 
پیش بینــی کــرد کــه اونــس جهانــی طــال بــر 
مدار رشــد قیمت قرار گرفته است و احتمال 
رســیدن نــرخ آن تــا قبل از ســال میــالدی به 

بیش از ۲000 دالر دور از ذهن نیست.
آیــت محمدولــی در گفتگــو بــا »بــازار« 
گفت: بازار داد و ســتد طا دو هفته اســت با 
رونق خاصی رو به روست و این روند با توجه 
بــه حرکــت نرخ اونس جهانی در مســیر رشــد 
ادامــه خواهــد داشــت. در چنیــن زمانی مردم 
بــرای تهیــه طــا و ســرمایه گذاری بــر روی این 

فلز معتبر به خرید آن روی آورده اند.
او با بیان اینکه طی 1۰روز گذشته قیمت 
طا به شــکلی خزنده در بازار افزیشــی شــده 
اســت و مردم نیز با افزایشــی قیمت این کاال 
بــرای خریــد بــه چنیــن بــازاری روی می آورند، 
افــزود: خیلی هــا برای خرید طــا منتظر نتایج 
مذاکــرات برجــام بودند اما از آنجایی که روند 
مذاکــرات طوالنــی و تاکنــون اتفــاق خاصی در 
ایــن زمینــه رخ نــداده اســت؛ بنابرایــن مــردم 
ترجیــح دادنــد بــرای حفــظ ســرمایه های خــود 

اقدام به خرید طا کنند.

انجام توافقات برجام قیمت 
طال را جهشی کاهش نمی دهد

محمدولی در پاسخ به این که در صورت 
انجــام توافقات برجامی در مذاکرات وین بازار 
طــا بــه چه سرنوشــتی دچار می شــود، اظهار 
کــرد: شــکی نیســت انجــام توافقــات و حــذف 
ســرمایه گذاری  بازارهــای  روی  بــر  تحریم هــا 
تاثیــر می گــذارد. بــه طــور مثــال بــا برچیــده 

شــدن تحریم هــا نــرخ ارز در بــازار کاهشــی و 
قیمــت طــا نیــز چــون از قیمــت ارز و اونــس 
جهانــی تبعیــت می کنــد رونــدی کاهشــی بــه 
خــود می گیــرد امــا بایــد بــه نکتــه مهــم توجــه 
شــود کــه قیمت اونــس جهانی طــا همچنان 
بــا شــیب مایمی رو به بــاال و ادامه دار خواهد 
بــود بــا وجود ایــن  انجام توافقــات برجامی در 
مذاکــرات ویــن هــر چند برکاهــش قیمت طا 
موثــر اســت؛ امــا نمی تواند قیمت ایــن کاال را 

بصورت جهشی نزولی کند.
او قیمــت کنونــی اونــس جهانــی طــا را 
افــزود: پیش بینــی  و  کــرد  17۹3دالر عنــوان 

می شــود قیمــت طــا تــا قبــل ازســال میــادی 
همچنان روندی افزایشی را طی می کند و این 
احتمال وجود دارد که هر اونس طا به بیش 

از 2۰۰۰هزار دالر تا ماه های آینده برسد.

پیش بینی نرخ سکه 
و  طــا  اتحادیــه  نائب رئیــس  همچنیــن 
جواهــر تهــران روز جمعه درباره تحوالت بازار 
ســکه و طــا در هفتــه ای که گذشــت، به ایرنا 
گفــت: قیمــت اونــس جهانــی طــا در هفتــه 
گذشــته تغییرزیادی نداشــت و اگرچه ابتدای 
هفته به هزار و 7۹8دالر رسید اما دوباره به 

بهــای هــزار و785دالر بازگشــت  و در آخریــن 
روز هفتــه قیمــت آن کاهشــی و برابــر هزار و 

777دالر بود. 
محمد کشــتی آرای افــزود: همچنین نرخ 
نوســان  گذشــته  چهارشــنبه  روز  تــا  نیــز  ارز 
اندکــی  چهارشــنبه  روز  در  نداشــت،  زیــادی 
صعودی شد، اما در روز بعد دوباره با کاهش 

همراه بود. 
نائب رئیــس اتحادیه طا و جواهر تهران 
گفــت: در مجموع، قیمت ارز و اونس جهانی 
طــا روز پنجشــنبه برخــاف طــول هفتــه کــه 

تغییری نداشت؛ با کاهش همراه بود.
او اضافــه کرد: در طول هفته با افزایش 
بهای اونس جهانی، قیمت طا افزایشــی بود 
امــا بهــای انواع ســکه به دلیــل کاهش تقاضا 
برای خرید انواع سکه با کاهش همراه بود. 

کشــتی آرای درخصوص حباب ســکه نیز 
گفــت: حبــاب ســکه نیــز بــا توجــه بــه کاهش 
تقاضــا افــت داشــت و در روز پنجشــنبه در 

محدوده 25۰هزار تومان بود. 
او پیش بینــی کــرد: هفتــه جــاری قیمــت 
اونــس جهانی طــا در محــدوده قیمتی هفته 
گذشــته باقــی بمانــد و نــرخ ارز هــم بــه دلیل 
نشــانه های مثبــت موجــود در بــازار تغییــری 
نکند و در نتیجه بهای ســکه و طا با نوســان 

جزئی همراه باشد. 
جواهــر  و  طــا  اتحادیــه  نائب رئیــس 
تهــران گفــت: نزدیــک بــه چهــار هفته اســت 
کــه قیمــت ســکه و طا در ســطح مشــخصی 
قــرار دارد و می تــوان گفــت ثبــات در بــازار 
حاکم اســت و انتظار داریم قیمت ها در این 

محــدوده باقی بماند.

وزیــر اقتصــاد و رئیــس ســازمان بورس 
هفته جاری به کمیســیون اقتصادی می  روند 
درخصــوص  اقتصــاد  وزارت  برنامه هــای  تــا 
بــازار ســرمایه کشــور  ســاماندهی وضعیــت 

بررسی شود.
روز  تســنیم،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
یکشنبه پیش رو از ساعت 1۴ الی 16وزیر امور 
اقتصــادی و دارایــی و رئیس ســازمان بورس و 

اوراق بهــادار در کمیســیون اقتصــادی مجلس 
به منظور بررسی برنامه وزارت امور اقتصادی 
و دارایی درخصوص ساماندهی وضعیت بازار 

سرمایه کشور حضور پیدا می کنند.
بنابــر ایــن گــزارش روز سه شــنبه نیــز از 
الــی 1۴:3۰ تقاضــای تعــدادی از  ســاعت 1۴ 
نماینــدگان درخصــوص ضرورت انجام تحقیق 
و تفحــص از اتــاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

کشاورزی ایران در اجرای ماده 212 آیین نامه 
داخلی مجلس بررسی خواهد شد.

 15 الــی   1۴:3۰ ســاعت  از  همچنیــن 
اعضــای هیــات تحقیــق و تفحــص از عملکــرد 
اجــرای  )در  بهــادار  اوراق  و  بــورس  ســازمان 
مــاده 212 آیین نامه داخلی مجلس( انتخاب 
الــی 17 نشســت  می شــوند و از ســاعت 15 
بــا  اقتصــادی  کمیســیون  اعضــای  مشــترک 

معاون اول رئیس جمهوری به منظور بررســی 
همکاری هــای دولت و کمیســیون اقتصادی با 
رویکــرد اولویت هــای اقتصــادی کشــور برگــزار 

خواهد شد.
افزون بر این روز دوشنبه ساعت 1۰ الی 
12 جلســه »کارگروه بازار سرمایه« به منظور 
بررســی طــرح اصاح قانون بــازار اوراق بهادار 

جمهوری اسامی ایران برگزار خواهد شد.

بــه گفتــه یــک عضــو ناظــر مجلــس در 
شــورای عالــی بورس، منابــع درآمدی و حجم 
درآمــد کشــور بایــد بــه طــور کامــل مشــخص 
شــود و افــق بلندمــدت بــرای توســعه کشــور 

ترسیم شود.
نماینــده مــردم ســپیدان و بیضاء با بیان 
اقتصــادی  نگــرش  در  تغییراتــی  بایــد  اینکــه 
کشــور صــورت گیــرد، بــه پایــگاه خبــری بــازار 
ســرمایه )ســنا( گفــت: برای توســعه کشــور و 
رشــد اقتصــاد، ضمــن تغییــر در نگرش هــای 
اقتصــادی، باید پایه های جدید درآمدی ایجاد 
و افزایش سواد مالی دنبال شود و نگاه ها در 
خصوص منابع جدیدی که می تواند به درآمد 

کشور کمک کند، تغییر یابد.
محســن علیزاده در پاســخ به این سوال 
کــه پیش بینی پذیر بــودن اقتصاد تا چه اندازه 
به توســعه کشــور کمــک می کند، اظهــار کرد: 
چند وقتی اســت که به دنبال اصاح بخشــی 
از مواد قانون بازار سرمایه هستیم و در آنجا 

بــه طــور خــاص بــه ایــن موضــوع توجه شــده 
است.

مفقــوده  از حلقه هــای  یکــی  افــزود:  او 
در بودجه ریــزی کشــور، بحــث پیش بینی پذیر 
بــودن اقتصــاد اســت به طــوری کــه در تنظیم 
بودجــه بــه تامیــن تمــام منابعــی کــه در آن 
همیــن  بــه  نیســتیم.  مطمئــن  تعریف شــده، 
دلیل با کســری بودجه مواجه شــود و ســپس 
متوسل به فروش اوراق و به بار آوردن قرض 

برای دولت های بعدی می شویم.
ایــن نماینــده مجلــس عنــوان کــرد: اگــر 
بتوانیــم منابــع درآمــدی و حجــم درآمــد خــود 
را از آن منبــع بــه طــور کامل مشــخص کنیم، 
می توانیــم متناســب بــا آن، برنامه ریزی دقیق 
داشــت و افــق بلندمدت برای توســعه کشــور 

ترسیم کنیم.
مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  عضــو 
شــورای اســامی خاطر نشــان کرد: متاسفانه 
بعــد  و  گذشــته  ســال های  طــی  کــه  اتفاقــی 

و  بــود  موضــوع  همیــن  نیفتــاد،  انقــاب  از 
اســت  الزم  کــه  موضوعــی  اساســی ترین 
بیفتــد  اتفــاق  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  در 
اقتصــادی  درآمدهــای  شــدن  پیش بینی پذیــر 
متناســب بــا بودجه ریــزی و برنامه ریــزی برای 

سال های آتی است.

ذات قیمت گذاری دستوری، 
فساد و آسیب زا بودن است

قیمت گــذاری  موضــوع  دربــاره  علیــزاده 
دســتوری در کشور تصریح کرد: قیمت گذاری 
دنیــا  مــدرن  کشــورهای  همــه  در  دســتوری 
منســوخ شــده اســت و مشــخص نیســت چرا 
در کشــور مــا همچنان اصرار بــر قیمت گذاری 

دستوری بر برخی از کاالها وجود دارد.
نماینــده مــردم ســپیدان و بیضــاء ادامــه 
داد: شاید قطع و یا رفع یک باره قیمت گذاری 
دســتوری در جامعــه عمومــی کشــور آســیب 
ایجــاد کنــد امــا بایــد بپذیریــم کاالهایــی کــه 

عرضه و تقاضا قیمت آنها را مشخص می کند 
از نظام قیمت گذاری دستوری خارج شوند.

او گفــت: قیمت گــذاری دســتوری شــاید 
در مقطعی کوتاه بتواند مسکن و آرام بخشی 
بــرای اقتصــاد و جامعه باشــد، امــا در طوالنی 

مدت آسیب های جدی ایجاد خواهد کرد.
دربــاره  قیمت گــذاری  افــزود:  علیــزاده 
تمــام کاالهایــی کــه بایــد عرضــه و تقاضا نرخ 
آنهــا را مشــخص کنــد، ایجاد فســاد کــرد و به 
اقتصــاد کشــور آســیب وارد می کنــد به طوری 
کــه قیمت گــذاری در خصــوص صنعت خودرو 
بازار را در عرضه و قیمت دچار آشفتگی کرده 

است .
ایــن نماینــده در پایــان یــادآور شــد: بــه 
طور عمده قیمت گذاری دستوری در خصوص 
و  فــوالد  دامــی،  نهاده هــای  و  کاالهــا  ســایر 
ســیمان مشــکاتی را بــه وجــود آورد کــه باید 
و  تــاش  و مجلــس  دولــت  آن  حــذف  بــرای 

پیگیری جدی داشته باشند.

دو کارشناس بازار سرمایه معتقدند که 
قانــون »اوراق بهــادار« و قانــون »تجــارت« 

نیاز به اصالح دارند.
آقابزرگــی،  فردیــن  بــازار،  گــزارش   بــه 
بــا بیــان  بــورس و ســرمایه  بــازار  کارشــناس 
اینکه ســازمان بورس در ســال ۹2 یک برنامه 
اســتراتژیک را بــه صــورت مکتــوب و مســتند 
دولــت  پایــدار  مالــی  »تامیــن  عنــوان  تحــت 
بــه منظــور کاهــش وابســتگی بــه درآمدهــای 
قانــون  کــرده اســت، گفــت:  نفتــی« تنظیــم 
»اوراق بهــادار« نیــز در ســال 8۴ با محوریت 
و همزمانی حضور 5میلیون کد سهامداری به 

تصویب مجلس رسید.
او درباره وجود 5۰میلیون کد سهامداری 
در این سازمان افزود: انتظار می رود که همه 
داشــته  را  الزم  دسترســی های  ســهامداران 

باشند.
کارشــناس بــازار بورس و ســرمایه ضمن 
تأکید بر لزوم اصاح قانون تجارت، همچنین 

اصاح قانون بازار اوراق بهادار را نیز ضروری 
خوانــد و گفــت: برخــی مفاد ایــن قانون مانند 
تعیین اعضای شــورای عالی بورس یک بافت 

و محوریت دولتی دارد که باید اصاح شود.
آقابزرگــی دسترســی عادالنــه و شــفاف 
بــه اطاعات بــرای کلیه ســهامداران، افزایش 
نقدشــوندگی، کمــک به کارایی بــازار و تأمین 
و تجهیــز منابــع مالــی بــه صــورت منصفانه را 
از جمله وظایف و کارکردهای ســازمان بورس 
برشــمرد و گفــت: بــا جابه جایی افــراد و بدون 
اصاحــات ســاختاری قطعــاً نتیجــه مطلوب و 

تحول چشمگیری عاید ما نخواهد شد.
او تصریــح کــرد: مــا اکنــون شــرکت ها و 
ســهامدارانی داریــم کــه بخــش قابــل توجهــی 
از ســهم بــازار ســرمایه را در اختیــار دارنــد اما 
به دلیل رعایت نشــدن ضوابطی مانند ســهام 
شناور آزاد کماکان شرکت های همان گروه را 

وارد بورس می کنند.
آقابزرگــی بــر لزوم حکمرانی و اســتقال 

بازار سرمایه، بانک مرکزی و تغییر در قوانین 
و تغییــر در ترکیــب شــورای عالــی بــورس بــا 

محوریت بخش خصوصی تأکیدکرد.

بازار سرمایه ایران 
غیرحرفه ای ترین بازار سرمایه 

دنیاست
حقانی نســب،  عباســعلی  همچنیــن 
کارشناس بازار بورس و سرمایه با بیان اینکه 
مختصــات اقتصــاد ما دولتی و تــک محصولی 
)نفتی( اســت، گفت: ســاختار اقتصادی بانک 
محــور در دنیــا از حــدود بیست ســال قبــل از 

نظر علمی منسوخ شده است.
او افــزود: ما بــرای رونق اقتصادی و رفاه 
از  بایــد  جامعــه  توســعه یافتگی  و  اجتماعــی 
ساختار اقتصادی دولتی و نفتی و بانک محور 
به ســمت ساختار اقتصادی خصوصی مردمی 

و بازارسرمایه محور حرکت کنیم.

بــا  ســرمایه  و  بــورس  بــازار  کارشــناس 
بیــان اینکه قانون تجارت پاســخگوی ســاختار 
اقتصــادی نیســت، بیان کرد: نــه تنها »قانون 
تجــارت« هــم  بلکــه »قانــون  بهــادار«  اوراق 
نیازمند اصاح است چراکه بخش عمده نبود 
شــفافیت بازار ســرمایه متأثر از قانون تجارت 

فعلی است.
حقانی نســب بــا اذعــان بــه اینکــه بــازار 
ســرمایه ایــران غیرحرفه ای ترین بازار ســرمایه 
کــرد: شــفافیت، حرفــه ای  دنیاســت، اضافــه 
بــودن،  عمیــق  بلندمــدت،  رویکــرد  بــودن، 
شــاخصه  پنــج  محــوری  عدالــت  منصفانــه 
اصلــی بــرای بــازار ســرمایه هســتند کــه اگــر 
بازار ســرمایه این شــاخصه ها را داشــته باشد 

می توان گفت یک بازار واقعی است.
او بــا بیــان اینکــه ســاختار بازار ســرمایه 
نیازمنــد اصاح اســت، اظهارکرد: قوانین بازار 
ســرمایه و قوانیــن اقتصــادی کشــور نیــز بایــد 

اصاح شوند.

حقانی نسب و آقابزرگی ۲ کارشناس بازار سرمایه: قانون »اوراق 
بهادار« و قانون »تجارت« اصالح شوند

 علیزاده، عضو ناظر مجلس در بورس: پیش بینی پذیری

اقتصاد را حلقه مفقوده بودجه ریزی کشور عنوان کرد

 وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس یکشنبه

به مجلس می روند

رئیس اتحادیه طال: رشد قیمت طال ادامه دار 
خواهد بود
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مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان تهـران برگـزار 
می نمایـد.

سـامانه طریـق از مـازاد و اسـقاط منقـول امـوال فـروش مزایـده موضـوع:
دولـت الکترونیکـی تـدارکات

دوشـنبه دولـت: الکترونیکـی  تـدارکات  سـامانه  در  مزایـده  بارگـذاری  زمـان 
1400/8/10

زمان بازدید: ازروزیکشـنبه1400/08/16تاپایانوقتاداریروزچهارشـنبه
مـورخ1400/08/26بـهمدت11روز.

محـل دریافـت اسـناد و تسـلیم پیشـنهادات:سـامانهتـدارکاتالکترونیکـی
دولـت

تاریـخ و سـاعت و محـل بازگشـایی درسـامانه تـدارکات دولـت :سـهشـنبه
1400/9/9سـاعت10صبـحدرسـالنجلسـاتمرکـز

ریـال مبلـغ2/799/060/000 بـه مزایـده در ودیعـهضمانـتشـرکت  ضمنـا

میباشدکهبصورتضمانتنامهبانکیتحویلامورمالیمرکزخواهدشد.
آدرس جهت هماهنگی  بازدید: ورامینبلوارشهیدقدوسیمرکزتحقیقات

وآموزشکشاورزیومنابعطبیعیاستانتهرانامورمالیمرکز
شمارهتماس02136271780

شناسه آگهی : 1216924 م الف : 2693

آگهی مزایده
شركت پتروشیمی مارون در نظر دارد اقالم مورد نیاز ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید .

آگهی مناقصه عمومی             نوبت اول
                    روز   شنبه: 15/ 1400/08

* ذکر شماره تقاضا در subject ایمیل ارسالی الزامی می باشد
روابط عمومی پتروشیمی مارونضمناً متقاضیان می توانند متن آگهی فوق را در سایت WWW.MPC.IR مالحظه نمایند .

 تضمین شركت 

در مناقصه
نحوه دریافت اسناد

آخرین مهلت 
ارسال پیشنهادات 
توسط فروشندگان

آخرین مهلت 
دریافت اسناد

شماره تقاضا
شماره 
مناقصه

نوع 
مناقصه

موضوع ف
ردی

ارائهضمانتنامه
بانكیشرکتدر

مناقصهبهارزش%2
مبلغپیشنهادی

ارسالنامهاعالمآمادگی
شرکتدرمناقصهبه

 آدرسایمیل

Mhayati@mpc.ir

14روزپسازدرج
آگهینوبتدوم

7روزپسازدرج
آگهینوبتدومدر
ازایارائهمعرفینامه

شركت

KAS-950937 1400-T-245
مناقصه
عمومی

C.S  / GATE VALVE 1

ارائهضمانتنامه
بانكیشرکتدر

مناقصهبهارزش%2
مبلغپیشنهادی

ارسالنامهاعالمآمادگی
شرکتدرمناقصهبه

 آدرسایمیل

Mmohebifar@mpc.ir 

14روزپسازدرج
آگهینوبتدوم

7روزپسازدرج
آگهینوبتدومدر
ازایارائهمعرفینامه

شركت

KAS-583 1400-T-246
مناقصه
عمومی

 P/F "ALSTOM"1ST TRANSFER LINE

EXCHANGER  / GASKET
2

ارائهضمانتنامه
بانكیشرکتدر

مناقصهبهارزش%2
مبلغپیشنهادی

ارسالنامهاعالمآمادگی
شرکتدرمناقصهبه

 آدرسایمیل

Mmohebifar@mpc.ir 

14روزپسازدرج
آگهینوبتدوم

7روزپسازدرج
آگهینوبتدومدر
ازایارائهمعرفینامه

شركت

KAS-560 1400-T-247
مناقصه
عمومی

BEARING TYPE SSS8202 442844 3

ارائهضمانتنامه
بانكیشرکتدر

مناقصهبهارزش%2
مبلغپیشنهادی

ارسالنامهاعالمآمادگی
شرکتدرمناقصهبه

 آدرسایمیل

Hjarahizadeh@mpc.ir

14روزپسازدرج
آگهینوبتدوم

7روزپسازدرج
آگهینوبتدومدر
ازایارائهمعرفینامه

شركت

KAS-468 1400-T-248
مناقصه
عمومی

GEARBOX COMPL. 0240094/340757 4

ارائهضمانتنامه
بانكیشرکتدر

مناقصهبهارزش%2
مبلغپیشنهادی

ارسالنامهاعالمآمادگی
شرکتدرمناقصهبه

 آدرسایمیل

Hjarahizadeh@mpc.ir 

14روزپسازدرج
آگهینوبتدوم

7روزپسازدرج
آگهینوبتدومدر
ازایارائهمعرفینامه

شركت

KAS-568 1400-T-249
مناقصه
عمومی

  DEBEM " DOUBLE ACTION PNEUMATIC“

DIAPHRAGM PUMP
5

1 - موضوع مناقصه:تامیننیرویانسانیجهتارائهخدماتپشتیبانی،نگهداشتسیستمهاوتجهیزاترایانهای
2- نام و نشانی مناقصه  گزار:پژوهشگاهصنعتنفتبهنشانیتهران،بلوارغربیمجموعهورزشیآزادیکدپستی13111-14856صندوقپستی14665-137

  3- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه:)درصورتقرارگرفتـندرفهرسـتكوتـاهودریافـتدعوتـنامه(تـوانارائه//1/700/000/000ریال،بصورتضمانتنامهبانكیبااعتبار
3ماههویاواریزوجهنقدبهحسابپژوهشـگاهصنعتنفت

4- مبلغ پیش پرداخت: ندارد
5- مدت و محل اجرای کار: طییكسالشمسیازابالغشروعبكاردرمحلپژوهشگاهصنعتنفت

- بهنشانیWWW.RIPI.IRقسمتهمکاریها پژوهشگاهصنعتنفت پورتال به بامراجعه میتوانند واجدینشرایط اسناد مناقصه: ارسال  و  6- مهلت، نحوه دریافت 
مناقصهومزایده،نسبتبهتهیهاوراقاستعالمارزیابیکیفیاقدامنمودهوحداکثرتاپایانوقتاداریروزشنبهمورخ1400/08/29نسبتبهتکمیلوالحاقمدارک
درخواستیوتحویلآنباذکرموضوعوشمارهمناقصهدرپاکتدربستهالکومهرشدهبهدبیرخانهکمیسیونمعامالتپژوهشگاهصنعتنفتبهنشانیمناقصهگزار

تحویلورسیددریافتدارند.
دبیرخانه کمیسیون معامالت * شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
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تندیس غرفه برتر به شرکت 
مس رسید

غرفــه شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران در دهمیــن 
نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در معدن و 
صنایع معدنی)ماینکس2021( و سومین نمایشگاه سنگ ها، 
کانی هــا، صنایــع و تجهیــزات وابســته به عنــوان غرفــه برتــر 

انتخاب شد.
بــه گــزارش مــس پــرس، در ســومین روز از برگــزاری 
نمایشگاه ماینکس، ابراهیم جمیلی رئیس کمیسیون معادن 
و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران و مهرداد اکبریان رییس 
انجمن سنگ آهن از غرفه شرکت مس بازدید کردند.بر اساس 
این گزارش، محمدجواد خلیلی مشاور مدیرعامل و مدیر گروه 
روابط عمومی شــرکت مس در جریان این بازدید گزارشــی از 
عملکرد و موفقیت های شــرکت مس در دو ســال گذشته در 
زمینه های مختلف ارائه داد.در ادامه، رئیس کمیسیون صنایع 
و معــادن اتــاق بازرگانــی ضمن اهدای تندیــس غرفه برتر به 
محمدجــواد خلیلــی مشــاور مدیر عامل و  مدیر گــروه روابط 
عمومی شــرکت مس،  اظهار داشــت: عملکرد شــرکت مس 
قابل تقدیر است و ضرورت دارد همکاری های متقابل بیشتر 
شود.وی افزود: خوشبختانه عملکرد این شرکت روند رو به 
رشد دارد و به پیشرفت خود ادامه می دهد، اخبار خوبی که 
از موفقیت های شرکت مس در امور اکتشاف و بهره وری در 
رســانه ها می شنویم گواه این پیشرفت است.وی تاکید کرد: 
شرکت مس با طرح های توسعه ای که اجرا کرده و در دست 

اجرا دارد می تواند در سطح شرکت های جهانی قرار بگیرد.
آینده درخشان شرکت مس

مهــرداد اکبریــان رئیــس انجمن ســنگ آهن ایــران نیز 
در جریان این بازدید گفت: با توجه به عملکردی که شرکت 
مــس تاکنــون داشــته به طــور حتــم چشــم انداز درخشــان و 
بهتــری را بــرای این شــرکت می بینم.بر اســاس ایــن گزارش، 
همچنین، محمدجواد خلیلی مشاور مدیر عامل و  مدیر گروه 
روابط عمومــی شــرکت مس ظهر امــروز از تمامی بخش های 
نمایشگاه دیدن کرد.این نمایشگاه در سومین روز کار خود )13 
آبان ماه( با مشارکت شرکت های داخلی و تخصصی در زمینه 
معدن و صنایع معدنی در محل مصالی امام خمینی )ره( به 

کار خود پایان داد.

رکورد روزانه تولید شمش در 
فوالد خوزستان شکسته شد

بــا تــاش مضاعــف و همتــی مثال زدنی فوالدمــردان، 
رکورد تولید شمش در فوالد خوزستان شکسته شد.

امین ابراهیمی مدیرعامل فوالد خوزستان ضمن اعالم 
ایــن خبــر، افزود: در ســال های اخیر و با تشــدید تحریم های 
ظالمانــه، اگــر چــه شــرایط تولید و تامین دشــوار شــد، اما از 
آنجایی که بر اســاس آیات قرآن، پس از هر ســختی آســانی 
فراهم می شود، تالشگران عرصه فوالد با همتی مثال زدنی و 
در راســتای تعبیر شــعار سال توانستند رکورد روزانه شمش 
فــوالدی را بــا تولید 13۵۸۹ تُن ارتقــا دهند.مدیرعامل فوالد 
خوزســتان بزرگداشــت 13 آبــان را نشــانه افــول و ناتوانــی 
استکبار جهانی دانست و افزود: در روز 1۲ آبان غیور مردان 
نیروی دریایی سپاه با شکست توطئه آمریکایی ها در ربودن 
محتوای نفتکش ایرانی، ضمن تحقیر چند باره آنان، اوج اقتدار 
و تســلط بر منطقه را به رخ جهانیان کشــاندند.وی در ادامه 
گفت: این حرکت شجاعانه پیام روشنی به استکبار جهانی و 
دیگر قدرت های متخاصم منطقه دارد؛ هیچ گاه قدرت ایران در 
منطقه را دست کم نگیرند و به فرمایش مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( دوران بزن درو به پایان رسیده است.ابراهیمی 
ضمــن  تبریک و تشــکر از تالش مجاهدانــه ی فوالدمردان در 
عرصــه تولیــد، افــزود: تک تــک فوالدمــردان ســربازان عرصــه 
تولید هســتند و همان گونه که دالورمردان ســپاه و ارتش در 
عرصــه دفــاع از میهــن جانفشــانی می کنند ، فوالدمــردان در 
تولید و بی اثر کردن تحریم ها گام برمی دارند.مدیرعامل فوالد 
خوزستان پاییز را فصل پربرکت در عرصه تولید فوالد نام برد و 
گفت: در مهر ماه امسال توانستیم رکورد تولید ماهانه شمش 
تختال که محصولی راهبردی به شمار می آید را با تولید 1۷۹ 
هزار و ۲1۲ تُن پس از ســه ســال ارتقا دهیم.هفتم آبان نیز 
رکورد روزانه تولید پس از پنج سال با ۷33۸ تُن شکسته شد. 
امروز و همزمان با تســخیر النه جاسوســی، توانستیم رکورد 
تولید روزانه شمش فوالدی را پس از سه سال ارتقا دهیم.

تولید همزمان آب و کود غنی 
شده برای کشاورزی

یک شرکت دانش بنیان موفق به ارائه روشی شد که 
به وســیله آن شــیرابه با ســرعت تصفیه و آب حاصل از آن 

برای کشاورزی قابل استفاده می شود.
بــه گــزارش خبرگزاری مهر، عباس حســن نتاج جلودار 
مدیر عامل یک شــرکت دانش بنیان به خبرنگار مهر گفت: 
ما توانستیم در این شرکت روش جدید و پیشرفته ای را برای 

تصفیه شیرابه ابداع کنیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر فرایند تصفیه شیرابه 
به روش های سنتی اجرا می شوند، گفت: هزینه اجراء و بهره 
برداری باال، مدت زمان طوالنی اجرای پروژه، نیاز به تجهیزات 
خارجی، بهره برداری دشوار، ناپایداری در استاندارد خروجی 
پساب، معضل ایجاد لجن حاصل از تصفیه از معایب تصفیه 

شیرابه به روش سنتی به شمار می رود.
حسن نتاج جلودار اضافه کرد: از این رو روشی را طراحی 
کردیم که شیرابه را طی مدت زمان کوتاه تصفیه کرده و آب 
خروجی را طبق استاندارد قابل کاربرد برای کشاورزی یا ورود 
به رودخانه ها کرده و لجن حاصل از آن را به کود غنی شده 

تبدیل می کند.

 طرح اصالح مدار تغلیظ اخبـــــــــــار

در کارخانه زغال شویی طبس 
افتتاح شد

طرح اصاح مدار تغلیظ کارخانه زغال شویی طبس با 
هدف بهبود بازدهی و افزایش تولید کنسانتره زغال سنگ 
کک  شو روز چهارشنبه با حضور سرپرست سازمان تامین 

اجتماعی در این شهرستان به بهره برداری رسید.
بــه گــزارش معــدن نیــوز، سرپرســت ســازمان تامیــن 
اجتماعی در این مراســم گفت: در آســتانه یوم هللا 13 آبان 
خوشحالیم که این کار ارزشمند توسط متخصصان کشورمان 
به مرحله بهره برداری رسیده است.میرهاشم موسوی افزود: 
امیدواریم در سایر بخش ها نیز از تالش ارزشمند متخصصان 
کشور الگوبرداری شود و کسانی که توان و دانش متخصصان 
کشور را نادیده می گرفتند به ارزش و اهمیت کار بزرگی که در 
این شرکت صورت گرفته است، توجه کنند.مدیرعامل شرکت 
زغال سنگ پروده طبس هم گفت: طرح اصالح مدار تغلیظ 
برای بازفرآوری باطله خروجی از کارخانه زغال شویی طراحی 
و اجرا شد تا بخشی از زغال نرمه چسبیده به باطله که در 
مدارهای موجود کارخانه زغال شویی قابل استحصال نیست 
به این مدار وارد و در سیستم موسوم به »هیدروسیکلون-
تیتربد-اسپیرال« استحصال شود.رمضان کریتی ثانی افزود: 
ایــن طــرح بــا زیربنــای ۲۴۰ متر مربــع، هزینــه 3۶۰ میلیارد 
ریال و اشــتغالزایی ۲۰ نفر اجرا شــد که با ورود آن به خط 
تولید، خوراک دهی کارخانه زغال شویی به میزان 1۵ درصد، 
تولید کنسانتره به میزان 11 درصد و راندمان تولید کارخانه 
به میزان ۴.۵ درصد افزایش می یابد.وی گفت: با اجرای این 
طرح ضمن رعایت شرایط زیست محیطی و بازفرآوری باطله، 
تولید سالیانه کارخانه زغال شویی از ۶۰۰ هزار تن به ۶۶۷ هزار 
و ۵۰۰ تن افزایش خواهد یافت که با شــرایط و قیمت های 
فعلی بازار، این میزان افزایش تولید، فروش سالیانه محصول 
را فقط از محل رمق گیری از باطله تولیدی، بیش از ۲ هزار 
میلیارد ریال افزایش خواهد داد.مدیرعامل شرکت زغال سنگ 
پروده طبس اظهار داشــت: آنچه به این طرح ارزشــی چند 
برابــری می دهــد، اعتمــاد بــه توان و تخصص بومــی و منابع 

داخلی کشور است.
وی افزود: این طرح ابتدا به صورت خرید خارجی مصوب 
شــد که با توجه به اعمال تحریم ها، اجرای آن میســر نشــد 
و همین ســبب شــد جوانان متعهد و متخصص ایرانی، این 
طرح را با استفاده از منابع و توانمندی های موجود در داخل 
کشــور دنبال و اجرا کنند تا ضمن جلوگیری از خروج منابع 
ارزی، توانایی هــای خــود را در عرصه هــای فنــی بــار دیگــر به 
اثبات برسانند.طبس بزرگترین و مهمترین شهرستان معدنی 
خراســان جنوبــی اســت کــه حــدود ۷۶ درصــد ذخایــر زغالی 
کشور را در خود جای داده و شرکت زغال سنگ پروده طبس 
از شــرکت های تابعه شــرکت ســرمایه گذاری ســازمان تامین 
اجتماعی )شســتا( اســت.حوضه زغال دار طبس با وســعتی 
بیــش از 3۰ هــزار کیلومتــر مربــع و ذخیره اکتشــافی ۲.۷۵ 
میلیارد تن زغال سنگ کک شو و حرارتی، غنی ترین و بزرگترین 
ناحیه زغالی ایران محسوب می شود.ناحیه پروده با وسعت 
هزار و ۲۰۰ کیلومتر مربع و ذخیره زمین شناسی 1.1 میلیارد 
تن زغال ســنگ کک شــو یکی از چهار ناحیه زغالی طبس و 
بزرگترین حوضه زغال ســنگ کک شو ایران است.شهرستان 
طبس در ۲۷۰ کیلومتری غرب بیرجند با دارا بودن ۲۹ معدن 
در حوزه زغال سنگ نقش مهمی در تولید و صادرات این ماده 

معدنی دارد.

جــواد فــاح مدیــر توســعه بــازار فیزیکــی 
بورس کاالی ایران در گفت و گویی به طور کامل 
مختصات خرید ســیمان در بازار گواهی سپرده 

کاالیی بورس کاال را تشریح کرده است.
 به گزارش باشــگاه خبرنــگاران، جواد فالح 
در رابطه با راه اندازی روش جدید فروش سیمان 
در بــورس کاال اظهــار کــرد: معامالت ســیمان در 
بازار فیزیکی بورس کاال از خرداد ماه سال جاری 
آغاز به کار کرده بود  و اکنون بیش از ۷۰ شرکت 
ســیمانی در حــال عرضــه محصــول ســیمان خود 
هستند. در بازار فیزیکی روشی که افراد می توانند 
ســیمان خریداری کنند نیازمند این اســت که کد 
اختصاصی بورس کاال داشته باشند و نمی توانند 
به صورت آنالین سفارش ثبت کنند. این موضوع 
بــرای خریــداران خــرد کــه نیازمنــد یک بــار خرید 
ســیمان از بــورس کاال هســتند چنــدان مناســب 
نبــود، بــرای همیــن چنــد روز قبــل روش گواهی 

سپرده کاالیی سیمان راه اندازی شد.
این مقام مسئول گفت: یکشنبه ۹ آبان ماه 
معامالت گواهی سپرده سیمان با حضور 11 شرکت 
سیمانی آغاز شد. معامالت گواهی سپرده سیمان 
قرار است دو روز در هفته در روزهای دوشنبه و 
سه شنبه انجام شود. برای این معامالت سیمان 
تیــپ دو با کیســه های پنجــاه کیلو در نظر گرفته 
شده است. در این روش افراد می توانند با همان 
کــد ســهامداری خودشــان در همان ســامانه های 
ســهام بــه صورت آنالین ســیمان مــد نظر خود را 
خریــداری کننــد یعنی پــول را به حســاب کارگزار 
واریز کنند که شــامل قیمت ســیمان، مالیات بر 

ارزش افزوده و کارمزد معامالت است.
فــــالح در ادامــــــه اظــــهار کـــرد:معــامــــــالت 
ســاعت 1۲:۴۵ تــا ســاعت 13:3۰ در قالــب دوره 
پیش گشایش باز می شود، یعنی افراد می توانند 

در این بازه سفارش خود را ثبت یا ویراش کنند 
و راس ســاعت 13:3۰ معاملــه بــه روش حــراج 
ناپیوســته تک قیمتی انجام خواهد شد. کسانی 
کــه از این روش ســیمان را خریــداری می کنند تا 
روز شنبه دومین هفته پس از خرید زمان دارند 
که سیمان خود را از کارخانه تحویل بگیرند. اگر 
این مهلت به اتمام رسید و فرد سیمان را تحویل 
نگرفت روزی نیم درصد قیمت سیمان به عنوان 
هزینه انبارداری از وی دریافت خواهد شد. نکته 
بعــد این که معامالت ســیمان بــازار ثانویه ندارد 
یعنــی فردی که ســیمان را خریداری کرده اســت 
دیگــر نمی توانــد ســیمان را در بــورس بــه فروش 

برساند.
مدیر توســعه بازار فیزیکی بورس کاال در 
ادامه افزود: حداقل 1۰ و حداکثر 1۰۰ تن سیمان 
از طریــق ایــن روش قابل خریداری اســت. تنها 
در بــازار فیزیکــی بــورس کاال و معامالت عمده 

بیــش از 1۰۰ تــن صــورت خواهد گرفت. قیمتی 
هــم کــه بــرای ســیمان در بــازار گواهــی کشــف 
می شود همان میانگین قیمتی است که در بازار 
فیزیکی برای شرکت سیمانی مورد نظر در روز 
شنبه کشف شده و روز دوشنبه و سه شنبه که 
معامالت گواهی انجام می شود،مثبت و منفی 
3 درصد قیمت مذکور، مبنای کشف نرخ قیمت 
در بــازار گواهی ســپرده کاالیی ســیمان خواهد 

بود.
فالح گفت: افراد هیچ محدویتی برای خرید 
ندارند و می توانند در هر دو روز از هر 11 شرکت 
خرید داشته باشند، اما میزان آن از 1۰۰ تن در هر 
جلسه معامالتی در هر نماد بیشتر نخواهد بود. 
در حال حاضر نماد 11 شرکت برای عرضه سیمان 
بــه صــورت گواهی ســپرده وجــود دارد و به مرور 

تعداد این شرکت ها افزایش خواهد یافت.
وی بیــان کــرد: تفــاوت عمــده ایــن گواهــی 

تسهیل در دسترسی به بازار است و افراد بدون 
ثبــت نــام جدید به راحتی با همان کد بورســی و 
بــه صــورت آنالیــن می تواننــد ســفارش بگذارند. 
همچنیــن مالیــات بــر ارزش افزوده نیــز برخالف 
معامــالت بــازار فیزیکــی همراه با ضمــن معامله 
پرداخــت می شــود و الزم نیســت مشــتری بــرای 
پرداخــت مالیــات بــر ارزش افزوده اقــدام دیگری 
انجــام دهــد؛ لــذا در ایــن روش خریــداران خــرد 
می توانند به صورت مســتقیم و بدون واســطه از 

تولیدکننده خرید داشته باشند.
این مقام مســئول در رابطه با علت تعیین 
میــزان 1۰ تــن بــه عنــوان حداقــل خریــد ســیمان 
بیان کرد: شــرکت های ســیمانی مکانیسم بسته 
بنــدی و بارگیــری کــه دارنــد ماشــین های زیــر 1۰ 
تــن امــکان بارگیــری در ایــن شــرکت ها را ندارند، 
زیــرا ارتفــاع ماشــین های زیــر 1۰ تــن از وســیله 
بارگیری زیاد می شود و کیسه های سیمان آسیب 
می ببینــد. بنابراین امکان بارگیــری زیر 1۰ تن در 
کارخانجات سیمان وجود ندارد.فالح در رابطه با 
فرآیند دریافت سیمان گفت: بعد از اینکه خرید 
صورت گرفت مشتری باید اطالعات نماینده حمل 
)شــرکتی کــه قــرار اســت ایــن بــار را حمــل کند و 
آدرسی که بار قرار است به آن جا حمل شود( را 
به کارگزار خود اعالم کند، کارگزار این اطالعات را 
به کارگزار فروشنده می دهد و کارگزار فروشنده 
ایــن اطالعــات را بــه فروشــنده اعــالم می کنــد. 
همچنین خریدار باید با فروشنده برای تحویل بار 
با شماره هایی که در اطالعیه گشایش نماد اعالم 
 شــده و در ســایت بــورس کاالی ایــران بــه آدرس
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در دسترس می باشد، تماس بگیرد تا نسبت به 
برنامه حمل هماهنگی الزم را با فروشنده انجام 

دهد.

پایگاه خبری معدن نیوز -دوره آموزشــی 
توســعه شایســتگی هــای حرفــه ای مدیــران 
هلدینــگ صــدر تامیــن بــا توجــه بــه اهمیــت 
ارزیابــی و ارتقــاء شایســتگی هــای حرفــه ای 
مدیران ارشــد 12 و 1۳ آبان ماه در ذوب آهن 

اصفهان برگزار شد .
ایــن دوره آموزشــی در تــداوم برنامه های 
آموزشــی هلدینــگ صــدر تامیــن و در راســتای 
اجــرای مــدل هــای مختلــف تعالــی ســازمانی 
توسط مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی 
ذوب آهــن اصفهــان در محل ســالن جلســات 
مدیرعامــل ایــن شــرکت بــا حضــور 3۰ نفــر از 

معاونیــن و مدیــران  شــرکت هــای ذوب آهــن 
اصفهان و فرآورده های نسوز ایران برگزار شد.
 در این دوره آموزشی دو روزه که با بازدید 
حاضــران از خــط تولیــد ذوب آهــن اصفهــان 
همراه بود، ابراهیم شیخ به تشریح مدل های 
توســعه و پیشــرفت شــرکت هــا و مدیــران آن 
ها با رویکرد توسعه شایستگی های حرفه ای 
مدیــران پرداخــت و با مشــارکت و ارائه نظرات 
حاضران که به صورت آموزش کارگاهی اجرا شد 
به ارزیابی سوابق و نتایج پیاده سازی ارزیابی 
ها و مدل های مدیریتی در شرکت های صدر 
تامین و از جمله ذوب آهن اصفهان و شرکت 

فراورده های نسوز ایران پرداخت.
مدرس این دوره آموزشی به اهمیت منابع 
و سرمایه های انسانی در مسیر  بلوغ سازمانی 
مبتنــی بر اســاس مدل )پی ســی ام(، مفهوم، 
الگــو و معماری مدل شایســتگی، برترین مدل 
های شایستگی های سازمانی و شایستگی های 
مدیــران در جهــان، کاربردهــای کانــون ارزیابی 
و نتایــج آن، روش هــای رســمی و غیــر رســمی 
آموزش و یادگیری، نقش فن آوری در توسعه 
منابع انســانی، تشــریح مدل توسعه فردی در 
شــرکت ناســا، توانمنــدی و تحلیــل فرایندهای 
منابــع انســانی، رهبــری ســازمانی و تعریــف و 

اولویــت بنــدی پــروژه هــای بهبــود پرداخــت و 
تجربیات خود از سال ها حضور در سازمان ها 
و تدریس فرایندهای منابع انسانی  در کشور 

را  مطرح کرد.
احمد اکبری معاون سرمایه های انسانی 
و توســعه مدیریت ذوب آهن اصفهان در این 
جلســه به تشــریح  تاریخچه وآخرین شــرایط 
تولیــد و مســایل منابــع انســانی ایــن شــرکت 
کــه دوره  نمــود  امیــدواری  اظهــار  و  پرداخــت 
آموزشــی مذکور با نتایج مناســب و تداوم الزم 
 بــرای  مدیــران حاضــر و ســایر مدیــران همــراه

 باشد.

در آییــن بزرگداشــت پنجاهمین ســالگرد 
تاســیس انجمــن روابط عمومی کــه 12 آبان ماه 
با حضور اساتید و پیشکسوتان روابط عمومی و 
تجلیل از بزرگان این حرفه در مرکز همایش های 
ســیتی ســنتر اصفهان برگزارشــد ، جایزه روابط 

عمومی ناب به ذوب آهن اصفهان رسید .
به گزارش پایگاه خبری معدن نیوز، جایزه 
روابــط عمومی ناب بر اســاس معیارهای ســبک 
مدیریــت نــاب که از ســبک های نویــن مدیریتی 
اســت ، طراحی شــده که برای اولین بار توســط 
انجمن روابط عمومی ایران ، ارزیابی های مربطه 
صورت گرفت و این جایزه به روابط عمومی ذوب 
آهــن اصفهــان و مجتمــع فــوالد مبارکــه رســید.
این آیین با حضور بزرگان عرصه روابط عمومی، 
علوم ارتباطات و رسانه، از جمله دکتر حسینعلی 
افخمی مدیر گروه روابط عمومی دانشگاه عاّلمه 

طباطبایــی، دکتــر خســرو رفیعی رئیــس انجمن 
روابــط عمومــی ایــران و اعضــای هیئــت مدیــره 
انجمــن، غالمرضــا کاظمی دینان رئیس شــورای 
سیاســتگذاری هفتــه بزرگداشــت روابط عمومی 
کشــور، دکتر شــکری خانقاه اســتاد دانشــگاه و 
تنی چند از مدیران روابط عمومی وزارتخانه ها، 
مدیــران و کارشناســان روابــط عمومــی به همراه 
مهمانانــی از انجمــن هــای روابــط عمومی ســایر 
اســتان هابرگــزار شــد .در این آییــن دکتر حمید 
شکری خانقاه در خصوص استانداردهای جهانی 
و لــزوم تدوین الگوی ایرانــی برای روابط عمومی 
سخنرانی کرد .همچنین در این آیین ، سخنرانی 
دکتر ساروخانی به صورت ویدئو کنفرانس پخش 
شــد و از کتاب روابط عمومی و ارتباط با رســانه 
نوشته دکتر مهدی فرقانی و دکتر مهدخت علوی 

بروجردی رونمایی گردید .

جزییات خرید سیمان با کد سهامداری

دوره آموزشی توسعه شایستگی های حرفــه ای مدیران هلدینگ 
صدر تـامین

جایزه روابط عمومی ناب به ذوب آهن 
اصفهان رسید
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آگهی تغییرات موسسه فرهنگی رسا هنر به شماره ثبت 49141 و شناسه ملی 
 14008972922

مجـوز  و   1400/01/31 مـورخ  العـاده  فـوق  عمومـی  مجمـع  صورتجلسـه  اسـتناد  بـه 
شـماره 168527/1400 مـورخ 1400/6/10 وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـامی تصمیمـات 
ذیـل اتخـاذ شـد: آقـای حمیدرضـا اکبـری راد بـه کـد ملـی 0052459063 بـا پرداخـت 
400.000.000 ریـال بـه صنـدوق مؤسسـه در زمـره شـرکاء درآمـد. آقـای بهـروز مـرادی 
روئیـن تنـی بـه کـد ملـی 3257389914 بـا پرداخـت 50.000.000 ریـال بـه صنـدوق 
مؤسسـه در زمـره شـرکاء درآمـد. آقـای افشـین جمالـی بـه کـد ملـی 0061275476 
بـا پرداخـت 50.000.000 ریـال بـه صنـدوق مؤسسـه در زمـره شـرکاء درآمـد. سـرمایه 
مؤسسـه از مبلـغ 500.000.000 ریـال بـه 1.000.000.000 ریـال افزایـش یافـت و مـاده 
مربوطـه در اساسـنامه اصـاح گردیـد. اسـامی شـرکاء و میـزان سـهم الشـرکه آنـان بـه 
شـرح ذیـل مـی باشـد: - آقـای ابراهیـم بریـن بـه کـد ملـی 4723149899 دارای مبلـغ 
175.000.000 ریـال سـهم الشـرکه - آقـای مجیـد موغـاری بـه کـد ملـی 0072652535 
بـه کـد ملـی  آقـای محمـد دالوری   - الشـرکه  ریـال سـهم  دارای مبلـغ 175.000.000 
0057969027دارای مبلـغ 150.000.000 ریـال سـهم الشـرکه - آقـای حمیدرضـا اکبـری 
راد بـه کـد ملـی 0052459063 دارای مبلـغ 400.000.000 ریـال سـهم الشـرکه - آقـای 
 50.000.000 مبلـغ  دارای   3257389914 ملـی  کـد  بـه  تنـی  روئیـن  مـرادی  بهـروز 
ریـال سـهم الشـرکه - آقـای افشـین جمالـی بـه کـد ملـی 0061275476دارای مبلـغ 

50.000.000 ریـال سـهم الشـرکه 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
تهران )1217551(

تاسـیس شـرکت بـا مسـئولیت محـدود ایمـن دوسـتان پـارس درتاریـخ 1400/08/10 بـه 
شـماره ثبـت 585885 بـه شناسـه ملـی 14010470882 ثبـت و امضـا ذیـل دفاترتکمیـل 
موضـوع  میگـردد.  آگهـی  عمـوم  اطـاع  جهـت  زیـر  شـرح  بـه  آن  خاصـه  کـه  گردیـده 
فعالیت :طراحـی و اجـرا سیسـتم ایمنـی ، خدمـات شـارژ ، فـروش وسـائل و تجهیـزات و 
ادوات ایمنی و نجات آتش نشـانی و طراحی و اجرا سیسـتم الکتریکال سـاختمان های 
مسـکونی،تجاری،اداری و بیمارسـتانی و تامیـن تجهیـزات الکتریکـی ،مکانیکی،امنیتـی و 
ایمنـی و واردات و صـادرات کاالهـای مجـاز درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم 
از مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکـز اصلـی : اسـتان 
تهـران ، شهرسـتان تهـران ، بخـش مرکـزی ، شـهر تهـران، محلـه چهـارراه آبسـردار ، 
، پـاک 1 ، طبقـه سـوم ، واحـد 16  ، بـن بسـت اول  خیابـان شـهید محسـن مشـکی 
کدپسـتی 1154766575 سـرمایه شـخصیت حقوقی عبارت اسـت از مبلغ 30,000,000 
ریـال نقـدی میـزان سـهم الشـرکه هـر یـک از شـرکا خانـم سـیده لعیـا موسـوی بـه شـماره 
ملی 3920092511 دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه آقای علی مهردوست به شماره 
ملـی 5060036421 دارنـده 29000000 ریـال سـهم الشـرکه اعضـا هیئـت مدیـره خانـم 
سـیده لعیـا موسـوی بـه شـماره ملـی 3920092511 بـه سـمت نایب رئیـس هیئت مدیره 
به مدت نامحدود آقای علی مهردوسـت به شـماره ملی 5060036421 به سـمت رئیس 
هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود و بـه سـمت مدیرعامـل بـه مـدت نامحـدود دارنـدگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادهـا، عقـود اسـامی و همچنیـن کلیـه نامـه هـای عـادی و اداری باامضـاء مدیـر 
عامـل همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر مـی باشـد.بدیهی اسـت اضافـه کردن هـر گونه متنی 
بـه الگـوی فـوق متناسـب بـا نیـاز شـرکت بامانـع اسـت. اختیـارات مدیـر عامـل : طبـق 
اساسـنامه روزنامـه کثیـر االنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن 
گردیـد. ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخـذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشـد .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)1217553(

 آگهی تغییرات شرکت راهبر فراست شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 297459

 و شناسه ملی 10103352940 
بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه مـورخ 1400/07/24 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ 
شـد : تـراز نامـه وحسـاب سـود وزیـان منتهـی بـه سـال مالـی 1400/6/31 بتصویـب رسـید . خانـم 
فرزانـه حسـن خانـی شـماره ملـی 4410922912 بعنـوان بـازرس اصلـی و آقـای سـید حامد موسـوی 
بلـدهء شـماره ملـی 0074741446بعنـوان بـازرس علـی البـدل بـرای مـدت یکسـال مالـی انتخـاب 

شـدند روزنامـه کثیراالنتشـار عصراقتصـاد جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد.
  سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)1217557(

آگهی تغییرات شرکت گنجینه تدبیر سهامی خاص 
به شماره ثبت 245504 و شناسه ملی 10102861593 

 : بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1400/07/12 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد 
شـرکت سـرمایه گذاری فراسـت تدبیر )سـهامی خاص( به شـماره ثبت 234991 و شناسـه 
ملـی  بـه شـماره  فرزندجـال  ریحانـه شـهرابی  خانـم  نمایندگـی  بـه  ملـی 10102759380 
0440373761 به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای جال شهرابی فرزند حسن 
بـه شـماره شناسـنامه 59423 و کـد ملـی 0032913702 بـه عنـوان رئیـس هیئـت مدیـره 
خانم اعظم پارسا فرزند ابوالحسن به شماره شناسنامه 1481 و کد ملی 0046469540 به 
عنوان نایب رئیس هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهد آور ، چک ها ، سفته ها ، بروات 
و قراردادها با امضاء متفق مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شـرکت 
و در غیـاب مدیـر عامـل بـا امضـاء متفـق دو تـن از اعضـاء هیئت مدیره همراه با مهر شـرکت 
و اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت و در غیاب وی با 

امضـاء یکـی از اعضـاء هیئـت مدیـره همـراه بـا مهـر شـرکت معتبر می باشـد .
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)1217558(

 آگهی تغییرات شرکت گنجینه تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت 245504 

و شناسه ملی 10102861593 
بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه مـورخ 1400/07/12 تصمیمـات ذیـل 
اتخـاذ شـد : ترازنامـه و حسـاب سـود و زیـان سـال مالـی منتهـی بـه پایـان شـهریور مـاه سـال 
1400 بـه تصویـب رسـید . آقـای محمـود آجورلـو شـماره ملـی 0067728529 بعنـوان بازرس 
اصلـی و خانـم فرزانـه حسـن خانـی شـماره ملـی 4410922912 بعنـوان بـازرس علـی البـدل 
بـرای مـدت یکسـال مالـی انتخـاب شـدند روزنامـه کثیـر االنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت درج 
آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد افـراد زیـر بـه مـدت 2 سـال بعنـوان اعضـاء هیئـت مدیـره 
انتخـاب گردیدنـد شـرکت سـرمایه گـذاری فراسـت تدبیـر )سـهامی خـاص( بـه شـماره ثبـت 
234991 و شناسـه ملـی 10102759380 آقـای جـال شـهرابی فرزنـد حسـن بـه شـماره 
شناسنامه 59423 و کد ملی 0032913702 خانم اعظم پارسا فرزند ابوالحسن به شماره 

شناسـنامه 1481 و کـد ملـی 0046469540 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)1217559(

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
w  w  w  .  a  s  r  e - e  g  h  t  e  s  a  d . c  o  m

تاخیر ۱۵ ساله برای تکمیل 
 یک طرح کشاورزی 

در شوشتر
طــرح آبیــاری ســه هــزار و ۵۰۰ هکتــاری زمین های 
کشــاورزی غالمعلــی و گوریــه کــه از ســال ۸۵ شــروع و 
قرار بود ۲ ساله به بهره برداری برسد با گذشت ۱۵ سال 

همچنان نیمه تمام است.
شهرســتان شوشــتر بــا داشــتن خــاک حاصلخیــز از 
قطب های تولید محصوالت کشاورزی در خوزستان است 
و ساالنه حدود ۵۵۰ هزارتن محصول کشاورزی در شوشتر 

تولید می شود. 
در ایــن شهرســتان بیــش از ۷۵ هــزار هکتــار زمیــن 
کشاورزی آبی و دیم وجود دارد و دارای سه بخش مرکزی، 
میان آب و شــعیبیه اســت که مرکز آن در ۸۹ کیلومتری 

شمال اهواز قرار دارد.
عــادل دلفی، یکی از کشــاورزان ایــن منطقه، دیروز 
در گفت وگو با ایرنا بیان کرد: هزینه های سنگینی بالغ بر 
هشــت هــزار میلیــارد ریال تاکنون صرف این پروژه شــده 
است و کشاورزان همچنان چشم انتظار بهره برداری از این 

پروژه هستند.
او افزود: با تکمیل این پروژه و آبیاری تحت فشــار، 
اراضی شعیبیه به یک قطب کشاورزی تبدیل و برای بیش 
از ۲ هزار نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد خواهد 

شد .
یکی دیگر از کشاورزان منطقه گوریه نیز با گالیه مندی 
از تاخیــر اجــرای این طرح گفت: ۹۰ درصد این پروژه اجرا 
شده، اما به دلیل بی توجهی مسئوالن نیمه تمام مانده و 

برخی از زیرساخت های آن در حال تخریب است.
عدنان دلفی افزود: زمین های کشاورزی این منطقه 
از مرغوب ترین زمین های کشاورزی کشور هستند که در 

صورت آبیاری حاصل خیزی باالیی دارند.
 اختصاص ۵۰۰ میلیارد ریال

 به طرح آبرسانی کشاورزی
فرمانــدار شوشــتر در ایــن بــاره بــه ایرنا گفــت: ۵۰۰ 
میلیــارد ریــال بــرای تکمیــل پــروژه آبرســانی بــه اراضــی 
کشــاورزی روســتای غالمعلــی بــه گوریــه مصــوب شــده 
اســت و انتظــار مــی رود، این طرح تا پایان ســال جاری به 

بهره برداری برسد.
حســین پنبه دانه پــور افــزود: نشســت های مختلفی 
اخیرا در معاونت عمرانی استانداری خوزستان برای تکمیل 
این پروژه برگزار و این میزان اعتبار برای تکمیل شبکه برق 

و ایستگاه پمپاژ این پروژه مصوب شد.
گفــت: ۲۰۰  برنامه ریــزی شوشــتر  شــورای  رئیــس 
میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات استانی قرار است به 
جهادکشاورزی و ۳۰۰ میلیارد ریال نیز از طریق جهاد نصر 

خوزستان برای اجرای این طرح تامین شود.
او افزود: مشــکل برق رســانی به این پروژه آبرســانی 
کشــاورزی و انشــعاب های برق نیز با نگاه مثبت شــرکت 
 بــرق منطقــه ای و توزیــع بــرق خوزســتان برطــرف شــده 

است .

تاکید مدیرعامل آبفای 
اصفهان بر تامین پایدار آب 

شرب مردم در اوضاع خشک 
آب و هوایی استان

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهان 
بر تامین پایدار آب شــرب مردم در اوضاع خشــک آب و 

هوایی این استان تاکید کرد.
هاشم امینی در دومین نشست شورای مدیران این 
شــرکت در ســال 14۰۰ تصریــح کــرد: با توجه به اســتمرار 
ســال های خشــک و کاهش شدید منابع آبی، راهکارهای 
تامین پایدار آب شرب در سطح استان باید بیش از پیش 

تحلیل و بررسی شود.
او با خاطرنشان کردن گذر از کم آبی تابستان امسال 
گفــت: تابســتان امســال هر قطره از منابــع آبی به منظور 
توزیع عادالنه آب با استفاده از فناوری های نوین مدیریت 
بــرای  افــزود:  اصفهــان  اســتان  آبفــای  شــد. مدیرعامــل 
دسترســی پایدار مردم شــهرها و روســتاها به آب شــرب 
تحلیل و بررسی منابع از لحاظ کمی و کیفی باید بیش از 

پیش در دستور کار متخصصان آبفا قرار گیرد.
امینی در خصوص  سامانه تله متری و هوشمندسازی 
شبکه آب بیان کرد: با استفاده از فناوری های نوین، نظارت 
بر تمام منابع و مخازن آبی در سطح استان و پارامترهای 

انرژی و کیفی با دقت بیشتری انجام می شود .

اخبـــــــــــاراخبـــــــــــار

ارائه خدمات کمیته امداد 
فارس به ۱03 هزار سالمند 

تحت حمایت
معــاون حمایت و ســالمت خانــواده کمیته امداد 
فــارس بــا اعــالم اینکه اکنــون 3۵9  هزار و 339 نفر 
تحــت حمایــت این نهاد هســتند، از ارائــه خدمات به 
۱۰3 هــزار ســالمند تحت حمایــت کمیته امداد فارس 

خبر داد.
محمــد بــدری تصریــح کــرد: از ایــن 1۰۳ هزار نفر 
4۸ درصــد از ایــن افــراد را زنــان و ۵۲ درصــد از آن را 
مردان تشــکیل می دهند که 4۰درصد آن ها بین ۶۰ تا 
۷۰ ســال، ۳۵ درصــد بیــن ۷۰ تــا ۸۰ ســال، ۲۲ درصد 
بین ۸۰ تا ۹۰ ســال و ۳ درصد مابقی باالی ۹۰ ســال 

سن دارند.
تحــت  ســالمندان  از  حمایــت  دالیــل  دربــاره  او 
پوشــش گفــت: نداشــتن توانایــی مالــی و ســکونت در 
مناطق محروم، نداشــتن ســالمت جسمانی و بیمه، از 

دالیل حمایت این نهاد از سالمندان است.
معــاون حمایــت و ســالمت خانــواده کمیتــه امداد 
فــارس یــادآور شــد:  ۶۲ درصــد از افــراد ســالمند تحت 
حمایــت ایــن نهاد در مناطق روســتایی ســاکن هســتند 
که در معرض آســیب هایی همچون تنهایی، افســردگی 
و بی ســوادی قرار دارند. این آســیب ها سالمت جسمی 
و روحی آنان را به خطر می اندازد و باعث از بین رفتن 
اعتمــاد بــه نفــس و نداشــتن مهارت هــای الزم زندگــی 
می شــود. بدری اضافه کرد: 1۰۲ هزار و 1۳ نفر از زنان 
تحت حمایت کمیته امداد سرپرست خانوار هستند که  
4۸ درصد آنان سالمند بوده و تعداد هزار و 1۵۰ نفر از 
آنان زمین گیر هســتند و نیاز به مراقبت و نگهداری در 
منزل دارند. این نهاد به منظور حمایت و تکریم از آنان، 

هزینه های نگهداری در منزل آنان را تامین می کند.
او بــا تاکیــد بر  سیاســت های کمیته امــداد مبنی 
بــر حمایــت از ســالمندان و افزایــش حضــور آنــان در 
مشارکت های عمومی و اجتماعی گفت: تامین حداقل 
حقوق مادی و معنوی آنان و توانمندسازی سالمندان 
واجد شرایط و تشویق و ترغیب فرزندان سالمند برای 
نگهداری از آنان از جمله اقدامات این نهاد در حمایت 

از سالمندان است

خسارت ۱۴0 میلیارد ریالی 
سرمای پاییزه به مزارع 

علوفه جغتای 
جغتــای  کشــاورزی  جهــاد  مدیریــت  سرپرســت 
بــه  پاییــزه  ریالــی ســرمای  از خســارت ۱۴۰ میلیــارد 
کشتزارهای ذرت علوفه ای در این شهرستان خراسان 

رضوی خبر داد.
محمدجــواد ایزدیــان دیــروز در گفت وگــو بــا ایرنــا با 
اعالم اینکه این شهرســتان از قطب های مهم کشــاورزی 
و دامپــروری خراســان رضــوی اســت و ســاالنه افزون بــر 
۵4۸ هــزار تــن انــواع محصــوالت زراعــی، باغــی و دامــی 
در ایــن منطقــه تولیــد و از ایــن طریــق بیــش از 1۰ هــزار 
میلیــارد ریــال درآمــد عاید بهره بــرداران می شــود، افزود: 
ذرت  کشــتزار  هکتــار   ۵۰۰ و  هــزار   ۲ شهرســتان  ایــن 
علوفه ای دارد که حدود ۷۰۰ هکتار از این سطح به علت 
سرمازدگی هفته های گذشته دچار خسارت شده است.

او بر اهمیت بیمه محصوالت کشــاورزی در برابر 
حــوادث طبیعــی تاکیــد و بیان کرد: خســارت محصول 
ذرت علوفــه ای شــامل ۸۵۵ کشــاورز ایــن شهرســتان 
شــده اســت کــه هیچ کدام آن هــا نیز محصــول خود را 

بیمه نکرده بودند.
بــا  جغتــای  کشــاورزی  جهــاد  اداره  سرپرســت 
عنــوان اینکــه جغتــای با ۳4 هزار هکتــار عرصه زراعی 
و باغــی یکــی از مراکز اصلی خراســان رضوی در زمینه 
تولیــد محصوالت اساســی و راهبردی کشــاورزی چون 
گنــدم، چغندرقند، ذرت، گــردو، انگور، فلفل، زعفران 
و پســته اســت، ادامه داد: در مجموع حدود 1۲۰ هزار 
تــن ذرت علوفــه ای از ۲ هزارو ۵۰۰ هزار هکتار اراضی 
 زیــر کشــت ایــن محصول در این شهرســتان برداشــت 

شد.
درپایــان ایزدیــان بــا بیــان اینکــه عمــده محصــول 
ذرت برداشــت شــده در این شهرستان مصرف و مازاد 
آن به سایر شهرستان ها ارسال می شود، گفت: تولید 
ذرت علوفه ای از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا از 
این طریق بخشی از نهاده های دامی مورد نیاز بخش 

دامپروری شهرستان تامین می شود.

 استــــانــــدار اردبیـــــل از اعلــام آمـــادگی 
۵۴ ســرمایه گذار اردبیلــی مقیــم تهــران برای 
سرمایه گــــذاری در طـــرح هــــای اقتــصـــــادی و 

عمرانی این استان خبر داد.
به گزارش دیروز ایرنا از پایگاه اطالع رسانی 
استانداری اردبیل، سیدحامد عاملی در حاشیه 
نشســت با جمعــی از ســرمایه گذاران اردبیلی 
مقیم مرکز در دفتر امام جمعه اردبیل  اظهار 
در  دارنــد  تمایــل  ســرمایه گذاران  ایــن  کــرد: 
زمینه هــای راه، راه آهــن، واحدهــای تولیــدی، 
هتل سازی و شهرک سازی سرمایه گذاری کنند.
او بــا بیــان اینکه تعدادی از شــرکت های 
اقتصــادی،  حوزه هــای  در  مطــرح  و  فعــال 
گردشــگری و عمرانــی نیــز در ایــن زمینــه ابراز 
جلســه ای  در  کــرد:  اظهــار  کرده انــد،  تمایــل 
کــه بــا مدیــران برخــی از این شــرکت ها برگزار 
بــه  مربــوط  پیشــنهادهای  و  برنامه هــا  شــد، 
سرمایه گذاری در بخش های مختلف مطرح و 
لیست این فرصت های سرمایه گذاری در اختیار 

آنان قرار گرفت تا در آینده اقدامات اساســی 
در حوزه پیشرفت عمران، اقتصاد و گردشگری 

استان را شاهد باشیم.
استاندار اردبیل با بیان اینکه با تمام توان 
از ســرمایه گذاران حمایت می شود، بیان کرد: 
زمینه توســعه هر منطقــه ای دعوت و حمایت 
از سرمایه گذار است و این شرکت ها پتانسیل 
خوبی برای پیشبرد طرح های عمرانی استانی 
دارنــد تا بتوان خدمت شایســته ای برای مردم 

ارائه داد.
عاملــی شــرکت های فعــال اقتصــادی و 
عمرانی را پلی برای توسعه همه جانبه دانست 
و افزود: استان اردبیل به سرمایه گذاران بسیار 
نیاز دارد و در مقابل وظیفه ما نیز حل مسائل 
اداری آن هاســت؛ چراکــه با همــکاری متقابل 
و بــا مشــارکت جمعی کار موثــر و ماندگاری را 

می توان انجام داد.
او سرمایـــــه گذاری در راه آهــن، بزرگــــراه 
گردشــگری  طــــــرح های  جـــــنوب،  تــا  شمــــال 

دارای  پروژه هــای  جملــه  از  را  کشــاورزی  و 
پتانســیل برشــمرد و گفت: هر آنچه که برای 
اشــتغال زایی و کســب ثــروت و درآمــد باشــد 

دولــت و مســئوالن بــا آغــوش بــاز اســتقبال 
می کننــد و بــا هــر گونــه بروکراســی اداری در 

رابطه با تولید ثروت مخالفیم.

رئیــس اداره صنعت، معدن و تجارت 
نفــر  هــزار   ۷۰۰ فردیس)بــا  شهرســتان 
جمعیــت در جنــوب کالنشــهر کــرج مرکــز 
استان البرز( اعالم کرد که طرح ساماندهی 
واحدهای صنفی و صنعتی این شهرســتان 
بــا هدف خدمات رســانی مناســب به مردم 

آغاز شد.
داود مافــی دیــروز در گفت وگو با ایرنا 
افــزود: شهرســتان فردیس حــدود  1۲ هزار 
و ۵۰۰ واحــد صنفــی دارای پروانه کســب و 
پنــج هــزار و ۳۰۰ واحد صنفــی فاقد پروانه 
کسب دارد که ساماندهی تمام این واحدها 

در دست اقدام است.
واحدهــای  کــرد: ســاماندهی  بیــان  او 

صنفی و صنعتی با اولویت ثبت آمار گروهی 
از کاال ها همچون روغن خوراکی، سیمان، 
خانگــی،  لــوازم  موتــور،  روغــن  الســتیک، 
محصــوالت ســلولزی، پودر شــوینده، شــیر 
خشــک صنعتــی، مرغ و تخم مــرغ، مقاطع 
فــوالدی و محصــوالت پتروشــیمی اجرایــی 
شده است.رئیس صمت فردیس ادامه داد: 
بــه زودی فعالیــت تجــاری برای تمــام کاالها 
تجــارت  جامــع  ســامانه  در  ثبــت  مشــمول 

خواهد شد.
مافــی گفــت: تمــام  فعــاالن اقتصــادی 
اعــم  تجــارت  و  در حــوزه صنعــت، معــدن 
از واحدهــای توزیعــی و تولیــدی صنفــی و 
صنعتی شهرســتان فردیس باید با مراجعه 

  ntsw.ir به سامانه جامع تجارت به نشانی
عالوه بــر اخذ کد نقش متناظر با مجوزهای 
خود اقدام به ثبت عملیات مربوط به خرید 

و فروش و نگهداری کاال کنند.
جامــع  ســامانه  راه انــدازی  دربــاره  او 
تجارت  از سال 1۳۹۷ از سوی مرکز توسعه 
تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و 
تجــارت افــزود: بــا راه اندازی این ســامانه با 
پدیده قاچاق به صورت هوشمندانه مقابله 
و مبادالت تجاری در بستر قانونی و شفاف 

رهگیری می شود.
رئیس سازمان صمت فردیس در بخش 
دیگری از  ســخنان خود به ارائه گزارشــی از 
عملکرد ۶ ماه نخســت سال جاری پرداخت 

افــزود: اداره صنعــت، معــدن و تجــارت  و 
فردیــس در قالــب همــکاری بــا فرمانــداری 
شهرستان و سایر دستگاه های اداری مرتبط 
بیش از ۵۳۰ تن برنج وارداتی،  14۲.۵ تن 
شــکر بســته بندی مصــرف خانــوار، 1۵۰ تــن 
شــکر فله ای، 14۳ تن روغن نباتی و بیش 
از ســه هــزار تن مــرغ گرم به منظــور تنظیم 
بــازار در ســطح شهرســتان فردیــس توزیــع 
شده اســت.مافی گفت: اکنون با مشارکت 
مباشرین میادین میوه و تره بار شهرداری و 
واحدهای صنفی منتخب توزیع مرغ گرم و 
منجمــد، برنج وارداتــی و تخم مرغ با قیمت 
مصــوب تنظیــم بازار، در ســطح شهرســتان 

عرضه می شود.

نمایــــنده مــردم ســـــراوان در مجـــــلس 
بــا توجه بــه آمار بــاالی بیکاری مرزنشــینان 
سیســتان و بلوچســتان عــالوه  بــر غیرقابــل 
قبــول دانســتن این آمار تاکید کــرد که باید 
بــا تکیــه بر ظرفیت مرز معیشــت این مردم 

را تامین کرد.
ملــک فاضلــی در گفت وگــو بــا تســنیم 

کــرد: فعــال کــردن هرچــه ســریع تر  اظهــار 
بازارچه هــای مــرزی در حــوزه انتخابیــه بنده 
و توجــه ویــژه بــه بازارچــه مــرزی »کوهــک« 
ســراوان و رســمی کردن گمرک آن می تواند، 
نقش به سزایی در رونق اشتغال مرزنشینان 
 شـــــرق سیـــستـــــان و بلــوچستـــــان داشتــــه 

باشد.

او دربــاره معضــل تنــش آبــی در حــوزه 
و  الیروبــی  کــرد:  تصریــح  خــود  انتخابیــه 
کف شــکنی چاه ها، احداث و توســعه شــبکه 
آب و تجهیز و راه اندازی چاه های حفر شــده 
مهم تریــن اولویت هــای حــوزه آب و فاضالب 
در  آبــی  تنــش  رفــع  بــه  کمــک  راســتای  در 
ســه شهرســتان ســیب و ســوران، ســراوان و 

مهرستان است.
جــدی  کــــرد: ضعــف  تـــــاکید  فاضـــــلی 
زیرســاخت های حوزه راه، آب و مخابرات در 
حــوزه انتخابیــه بنــده جــدی اســت و در ایــن 
راســتا ضــرورت دارد کــه دولــت ســیزدهم با 
تالش شبانه روزی به حل این معضالت جدی 

و عمقی کمک کند.

نماینــده دورود و ازنا در مجلس شــورای 
اسالمی با اعالم اینکه با اقدامات انجام شده 
در آینــده ای نزدیــک کارخانــه فــوالد ازنــا احیــا 

می شود.
بــا ایســنا  حســین گــودرزی در گفت وگــو 
درباره اقدامات انجام شــده برای احیای کارخانه 
فوالد ازنا تشــریح کرد: در جلساتی که با حضور 
اســتاندار داشــتیم، مراحــل کار تــا حــد زیــادی 
پیــش رفــت، مالک با خریداری به توافق رســیده 
بــود و بانــک و دســتگاه های دیگــر نیــز اهلیت او 
را تأییــد کردنــد و مقــرر شــد خریــدار تــا 1۰  روز 
آینــده 1۰۰۰ میلیــارد تومــان در بانــک عامل پول 
 سرمایه گذاری کند و صــرفاً بــرای تــولید و راه اندازی 

کارخانه هزینه شود.
او ادامــه داد: بــا توجــه به توافق خریدار و 
فروشــنده و تأییــد ســازمان های مربوطــه بحث 
براســاس  و  می شــود  گذاشــته  کنــار  مزایــده 
کارشناسی های دادستانی و توافقات فروشنده 
و خریــدار، مراحــل واگذاری زیرنظر دادســتانی 
تهــران انجــام می شــود.نماینده دورود و ازنا در 
مجلــس شــورای اســالمی تصریــح کــرد: بنــده 
به عنوان  وکیل، امین و خدمت گذار مردم همراه 
بــا مســئوالن مربوطــه تــالش می کنیم کــه این 
شرکت به ثمر بنشیند که بخشی از اشتغال زایی 
منطقه انجام شده و این سرمایه که نزدیک دو 
دهه است به زمین زده شده فعال خواهد شد.

فرماندار آوج تاکید کرد که 3۰ روستای 
ایــن شهرســتان باید بــرای برخــورداری از آب 
شــرب پایــدار بــا کیفیــت و بهداشــتی تحــت 

پوشش شرکت آبفا قرار بگیرند.
نصرت هللا علیرضایی دیروز در گفت وگو 
با ایرنا افزود: بهره مندی از آب شرب پایدار با 
کیفیت و بهداشتی از مطالبات جدی و به حق 
اهالی این روستاها به شمار می رود و در این 
خصوص باید شاهد اختصاص اعتبارات ویژه 

باشیم.
اوقــات به ویــژه در  او گفــت: در برخــی 
تابســتان ناچار به تامین آب این روســتاها از 

طریق تانکر هستیم.

فرماندار آوج با بیان اینکه اقدامات زیادی 
در حوزه آبرسانی به روستاهای این شهرستان 
انجام شده است اما تا رسیدن به نقطه ایده آل 
در ایــن خصــوص فاصلــه داریــم، اظهــار کــرد: 
چهار مجتمع آبرســانی شرب نیمه کاره نیز در 
شهرستان آوج وجود دارد که باید با تخصیص 

اعتبارات الزم اقدام به تکمیل آنها شود.
علیرضایــی خاطرنشــان کــرد: آب شــرب 
از نیازهای حیاتی و بدیهی به شمار می رود و 
باید برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به 
شــهرها این مکان هــا از خدماتی همچون آب 
شرب پایدار و با کیفیت و راه مناسب برخوردار 

باشند.

 اعالم آمادگی ۵۴ سرمایه گذار برای سرمایه گذاری 

در استان اردبیل

آغاز طرح ساماندهی واحدهای صنفی و صنعتی در فردیس 

نماینده سراوان: آمار باالی بیکاری مرزنشینان سیستان و 
بلوچستان قابل قبول نیست

نماینده دورود و ازنا از احیای کارخانه 
فوالد ازنا خبر داد

تاکید فرماندار آوج بر تحت پوشش آبفا 
قرار گرفتن 3۰ روستای این شهرستان
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معرفی متدهای جدید 
سیاست فرزندآوری

راضیه حسینی
دبیــر کمیتــه خانــواده کمیســیون فرهنگی مجلس 
بــدون  بعــد،  بــه  دوم  فرزنــد  دارای  مــادران   « گفــت: 
خــودرو  قرعه کشــی، 
کارخانــه  قیمــت  بــا 

می گیرند.«
این همــه امکانــات 
بــرای  فوق العــاده 
می گذاریــد  فرزنــدآوری 
ولــی کســی نیســت کــه 
قــدر بدانــد. اگــر همیــن 
امــکان را در خــارج برای 
مــادران می گذاشــتند، جمعیــت  طــوری بــاال می رفت که 
مجبــور بــه صــادرات مازاد تولید می شــدند. ولی ما اصالً 
حالی مــان نمی شــود چه لطــف بزرگی دارنــد در حق مان 

می کنند. 
پیشــنهاد می کنیــم بیاییــد از ایــن بــه بعــد به جای 
سیاســت های تشــویقی که می گذارید و بی نظیر و فوق 
تصور بشــری اســت، سیاســت های تنبیهــی را جایگزین 

کنید. 
چند نمونه از تنبیهات کارآمد:

- بــه مادرانــی که تک فرزند دارند اصالً اجازه ســوار 
شــدن خــودرو ندهیــد، چــه رســد بــه قرعه کشــی بــرای 
دریافــت ماشــین. مــادران تک فرزند باید همــه جا پیاده 
برونــد. بــرای مســافت های طوالنی هم نهایتــاً می توانند 

اسب و شتر سوار شوند. 
- بــه تمامــی ادارات بخشــنامه بزنیــد کــه مــادران 
دارای یک فرزند را اخراج کنند. زنان دارای دو فرزند هم 
بــا اغمــاض اجــازه کار دارند و نهایتــاً می توانند آبدارچی 
شــرکت شــوند. امــا زنان ســه فرزنــد به باال، پســت های 

مدیریتی و ریاستی در انتظارشان خواهد بود.
- صدا و سیما در این مورد واقعاً ضعیف عمل کرده 
و هیچ تلنگری به یک و دوفرزندی ها نزده است. تبلیغات 
تلویزیونــی خیلــی خلوتند. یعنی چه که ما دوقلو داریم و 

یخچال دوقلو می خواهیم؟ فقط دو بچه؟ 
باید تبلیغات به این صورت پیش برود:

»ســالم آقــا مــا یــه یخچــال می خوایــم کــه بــرای 
خانواده پونزده، شــونزده نفره ما جا داشــته باشه. آخه 

ما سیزده تا بچه داریم. یکی هم تو راهه.«
»بلــه، بلــه، حتمــاً. مــا بــه شــما ســردخونه های یخ 
گستر شمال رو پیشنهاد می کنیم. چون دیگه با یخچال 

کارتون راه نمیفته.«
- یارانه شــان را قطــع کنیــد. ایــن یکــی دیگــر واقعــاً 
کمرشــکن اســت و هــر مــادری تاب تحمل قطعــی یارانه 
را ندارد. احتماالً زیر فشارهای اقتصادی وحشتناکی که 
بعــد از قطعــی یارانــه اتفــاق می افتــد، دوام نمی آورند و 

تسلیم می شود. 
_ تبعیــد. اگــر باز هم مقاومــت کردند می توانید به 
یکــی از مناطــق دورافتــاده دنیــا تبعیدشــان کنیــد. مثــالً 

جنگل های سیبری یا صحرای افریقا. 
اگــر زنــی بــا تمــام ایــن اوصــاف بــاز هــم حاضــر به 
فرزنــدآوری نشــد بــد نیســت به میــزان حقــوق دریافتی 
خانواده، خرج های زندگی روزمره، ســبد معیشــت یازده 

میلیونی، خط فقر و ... هم کمی فکر کنید.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

موسوی: طرح بیمه خانواده 
ایرانی در تامین اجتماعی 

آغاز می شود
به گفته سرپرســت ســازمان تامین اجتماعی، طرح 
گسترده بیمه همگانی سازمان تامین اجتماعی با عنوان 

بیمه خانواده ایرانی به زودی آغاز به کار می کند.
افــزود:  موســوی  میرهاشــم  مهــر،  گــزارش  بــه 
خدمــت بــه خانــواده ایرانی جــزو افتخارات ماســت و ما 
امیدواریم با اجرای این طرح بتوانیم باعث آرامش همه 

خانواده های ایرانی باشیم.
وام  تومــان  میلیــارد   ۲۰ افــزود:  ادامــه  در  وی 
قرض الحســنه عــالوه بر میزان وام مصوب ســال جاری، 
بــرای بازنشســتگان اســتان مرکــزی در نظــر گرفتیــم که 
بــا اعتبــار جدیــد اختصــاص یافتــه، تمــام بازنشســتگان 
متقاضــی وام ۷ میلیونــی قرض الحســنه می تواننــد وام 

خود را دریافت کنند.
سرپرســت ســازمان تأمیــن اجتماعی گفــت: بیش 
از ۵۰ درصد جمعیت کشــور تحت پوشــش بیمه تأمین 
اجتماعی قرار دارند و این سازمان در سه حوزه بیمه ای 
درمانی و اقتصادی حضور مؤثر و فعالی در جامعه دارد.
موسوی با اشاره به خدمات ارزشمندی که در حوزه 
بیمه ای و درمانی به بیمه شــدگان ارائه می شــود، خاطر 
نشــان کرد: فعالیت این ســازمان در حوزه اقتصادی که 
از محــل منابــع متعلــق به کارگران و بازنشســتگان ارائه 
می شود، سهم باالیی از اقتصاد ملی و تولید را به خود 
اختصاص داده اســت که علیرغم شــرایط ســخت حاکم 
بــر اوضــاع اقتصادی، امیدواریــم بتوانیم در بخش هایی 

که مأموریت داریم وضع مردم را بهتر از قبل کنیم.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خود با اشــاره به 
افتتــاح خط اول پروژه زغال ســنگ پــرورده طبس افزود: 
افتتــاح ایــن پــروژه را در آســتانه ۱۳ آبــان؛ روز مبارزه با 
اســتکبار جهانی، به فال نیک می گیریم و همزمانی این 
افتتــاح بــا ایــن روز حاوی پیام ارزشــمند مقاومت و نماد 

مقابله با استکبار است.
موســوی گفت: به رغم تحریم های ظالمانه با فعال 
شــدن ایــن پــروژه به دســت متخصصان داخلــی عالوه بر 
صرفه جویــی ۱۷ میلیــون یورویــی، ظرفیــت تولید ســاالنه 
کنسانتره زغال سنگ به میزان ۶۸ هزار تن افزایش یافت.

مقایســه رشــد ســالیانه قیمت مسکن شهر 
تهــران بــا تــورم عمومــی حاکــی از آن اســت کــه 
بــا وجــود رشــد ۱۸ درصــدی قیمت هــای اســمی 
مســکن، قیمــت واقعــی آن ۲۷ درصــد کاهــش 

یافته است.
بــه گــزارش ایســنا، بازار مســکن شــهر تهران 
در مهر با تغییر محسوســی مواجه نشــد؛ هرچند 
قیمت ها به طور متوسط ۷۲ هزار تومان درهر متر 

مربع نسبت به ماه قبل کاهش پیدا کرد و از متری 
۳۱ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان به ۳۱ میلیون و ۶۳۱ 
هزار تومان رسید که کاهش ۰.۲ درصدی را نشان 
می دهد. تعداد معامالت نیز در مقایسه با آخرین 

ماه تابستان ۳۰ درصد افت کرد.
شاید از تغییرات نه چندان با اهمیت، قرار 
گرفتن منطقه ۲ از رتبه سوم به رتبه دوم تعداد 
معامــالت و قــرار گرفتــن منطقــه ۲۲ در جایــگاه 

اول تــورم ماهیانــه باشــد. قیمت هر متر خانه در 
منطقــه ۲۲ از ۲۹.۶ میلیــون در شــهریور بــه ۳۳ 
میلیون تومان در مهر رسید. البته به دلیل پایین 
بــودن تعــداد معامــالت در ایــن منطقــه، تحوالت 
قیمتی آن چندان مهم نیست. در هر ماه معموال 
تعــداد قراردادهــای خریــد و فــروش در منطقــه 
۲۲ کمتــر از ۱۰۰ فقــره اســت. در شــهریور تعــداد 
معامالت این منطقه ۱۱۸ فقره و در مهر ۷۰ فقره 

بود. در مهر امســال از بین مناطق ۲۲ گانه شــهر 
تهــران قیمــت مســکن در ۱۳ منطقــه بــا افزایــش 
نســبت به شهریور مواجه شد که بیشترین رشد 
را به ترتیب مناطق ۲۲، ۱۶ و ۵ داشتند. از طرف 
دیگر نرخ ها نســبت به ماه گذشــته در ۹ منطقه 
شــامل مناطــق  ۳، ۴، ۶،  ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ 

کاهش پیدا کرد.
نکته قابل توجه این است که تورم مسکن، 

هر ماه افت بیشــتری را نســبت به تورم عمومی 
تجربــه می کنــد. مهــر امســال نرخ رشــد ســالیانه 
قیمت مسکن شهر تهران ۱۸ درصد بود؛ در حالی 
که تورم عمومی به ۴۵ درصد رســید. شهریورماه 
ایــن اعــداد ۳۰ درصــد بــرای بــازار مســکن تهــران 
و ۴۵ درصــد بــرای اقتصــاد کشــور بــود. امــا آمــار 
مهرماه بدان معناســت که قیمت واقعی مســکن 

۲۷ درصد کاهش پیدا کرده است.
از طرف دیگر رشــد قیمت مســکن در هفت 
مــاه گذشــته بــه صفــر نزدیک بــوده اســت. پایان 
سال ۱۳۹۹ قیمت هر متر خانه در تهران به طور 
متوســط ۳۰ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان بوده که 
در مهــر ۱۴۰۰ بــه ۳۱ میلیــون و ۶۳۱ هــزار تومــان 
رســیده که رشــد ۴.۵ درصدی را نشــان می دهد. 
کاهش ۰.۲ درصدی قیمت در مهر نیز نشان داد 

که بازار کشش رشد سنگین قیمت ها را ندارد.
به نظر می رســد برنامه دولت برای ســاخت 
ســالیانه یــک میلیــون واحــد مســکونی منجــر بــه 
آرامش در بازار مســکن شــده اســت. در شــرایط 
فعلــی عواملــی مثــل ثبات نــرخ ارز، کاهش توان 
متقاضیــان مســکن، نبــود ظرفیــت رشــد قیمــت 
ناشی از پرش قیمتی سال های ۹۶ تا ۹۹، انتظار 
بــرای انجــام مذاکــرات هســته ای و آغــاز فرآینــد 
ثبت نــام بــرای واحدهــای نهضــت ملی مســکن از 
عوامــل کاهــش انتظارات تورمی در بازار مســکن 

محسوب می شود.
در حــال حاضــر دو دیــدگاه متفاوت نســبت 
بــه آینــده بــازار ملک وجــود دارد؛ گروهــی منتظر 
هســتند تا با عرضه انبوه مســکن از ســوی دولت 
نرخ ها کاهش پیدا کند یا دست کم در محدوده 
فعلــی باقــی مانــد. دســته دیگــر معتقدنــد که به 
دلیل کف سازی بازار در نرخ های فعلی اگر دولت 
نتوانــد بــه اهــداف خــود در ســاخت و ســاز جامه 
عمــل بپوشــاند قیمــت واحدهای موجــود ظرفیت 
رشــد را دارد؛ هرچند به دلیل جهش حدود ۶۰۰ 
درصدی قیمت مســکن شهر تهران در چهار سال 
گذشــته، رشــد ســنگین قیمت در نیمه دوم سال 

محال به نظر می رسد.

علــی خدایــی ابراز امیدواری کرد در این 
جلسه بحث در ارتباط با راهکارهای افزایش 
قــدرت خریــد کارگــران بــه نتیجــه ملمــوس و 

قابل قبولی برسد.
بــه گــزارش ایلنــا، شــنبه )پانزدهــم آبان 
مــاه( جلســه شــورایعالی کار برگزار می شــود. 
در دعوتنامه این جلسه که قرار است ساعت 
۱۸ برگزار شــود، دو بند به مســائل معیشــتی 

کارگــران اختصــاص دارد و یــک بنــد بــه طــور 
مشــخص »بررســی تقاضای نماینــدگان گروه 
کارگری در رابطه با راهکارهای افزایش قدرت 

خرید کارگران« است.
علــی خدایــی، عضــو کارگری شــورایعالی 
کار با بیان اینکه امیدواریم بحث در ارتباط با 
راهکارهــای افزایــش قدرت خریــد کارگران به 
نتایــج مثبــت و قابــل قبولی برســد؛ می گوید: 

بعد از پنج ماه قرار اســت جلســه شورایعالی 
کار برگــزار شــود. مــا منتظــر رویکــرد تعاملــی 
و  هســتیم  کارفرمایــان  و  دولــت  مثبــت  و 
راهکارهایــی،  اتخــاذ  بــا  بتوانیــم  امیدواریــم 
افزایــش  را  کارگــران  قــدرت خریــد دســتمزد 

دهیم.
وی اضافه می کند: اکنون ســطح پوشش 
دســتمزد بــه زیــر ۴۰ درصد رســیده و کارگران 

در بحران شدید معیشتی به سر می برند؛ در 
جلســه روز شــنبه، گروه کارگری راهکارهایی 
بــرای بهبــود قــدرت خریــد کارگــران پیشــنهاد 
خواهنــد داد؛ انتظــار داریــم روحیــه تعاملــی 
مثبت مسئوالن جدید وزارت کار و همسویی 
آن ها با کارگران، موجب شــود که تا اندازه ای 
و  شــده  کاســته  معیشــت  بحــران  عمــق  از 

امیدواری به جامعه کارگری بازگردد.

از  ثبت نــام  راه،  وزیــر  معــاون  گفتــه  بــه 
متقاضیــان طــرح نهضــت ملــی مســکن همچنان 
ادامــه دارد و تعــداد ثبت نام کنندگان به بیش از 

۷۰۰ هزار نفر رسیده است.
بــه گزارش مهر، محمود محمودزاده با بیان 
اینکه ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن همچنان 
ادامــه دارد، اظهــار کــرد: از ۲۸ مهــر کــه ثبت نــام 
آغــاز شــده تاکنــون، ۷۵۱ هــزار و ۳۸۵ نفــر در 

سامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند.
وی بــا اشــاره بــه اینکه نهضت ملی مســکن 
یکــی از سیاســت های کالن دولــت ســیزدهم در 
حوزه مســکن اســت که بر اســاس این سیاست، 
احــداث ۴ میلیــون واحد مســکونی در ۴ ســال در 

برنامه دولت قرار گرفته اســت، گفت: بر اســاس 
قانــون جهــش تولیــد مســکن، تمامی دســتگاه ها 
و وزارتخانه هــا موظــف شــده اند تــا اراضــی مــازاد 
خــود را بــه اجرای این طــرح اختصاص بدهند که 
در ایــن خصــوص از زمــان ابــالغ قانــون از ســوی 
رئیس جمهوری دســتگاه ها و وزارتخانه ها مکلف 
هســتند تــا در دو مــاه زمین هــای مســتعد خود را 
بــرای اجــرای طــرح نهضت ملی مســکن به وزارت 

راه و شهرسازی معرفی کنند.
محمــودزاده توضیــح داد: ســامانه ثمــن بــه 
نشــانی saman.mrud.ir یــک مــاه بعــد از ابــالغ 
قانون جهش تولید مسکن از سوی رئیس جمهوری 
و از ۲۸ مهر به منظور ثبت نام و پایش متقاضیان 

واقعی مسکن آغاز به کار کرده است.
وی یــادآور شــد: متقاضیــان ایــن امــکان را 
دارنــد تــا طــی یــک مــاه و حداکثــر تــا ۲۸ آبــان بــا 
داشــتن چهــار شــرط تاهــل و سرپرســت خانــوار 
بودن، حداقل ســابقه ۵ ســال ســکونت در شــهر 
مــورد تقاضا، فاقد مالکیت خصوصی و در نهایت 
استفاده نکردن از امکانات دولتی از اول انقالب 
در حوزه مسکن، نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

و  راه  وزیــر  ســاختمان  و  مســکن  معــاون 
زنــان  قانــون  ایــن  طبــق  کــرد:  اظهــار  شهرســازی 
خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال 
سن و معلوالن جسمی و حرکتی با ۲۰ سال سن، 
می تواننــد در قانون جهش تولید مســکن )نهضت 

ملی مسکن( مشارکت داشته باشند.
محمــودزاده عنــوان کــرد: همچنیــن، قانــون 
ســنی  محدودیــت  خانــوار،  سرپرســتان  بــرای 
نگذاشــته اســت؛ چــرا کــه ایــن افــراد سرپرســت 
خانوار تعریف می شوند و برای قانونگذار متاهل 
یــا سرپرســت خانــوار بودن مالک اســت. در عین 
حــال، زنــان و مــردان سرپرســت خانــوار کــه بــه 
دلیــل متارکــه بــه صــورت مجــرد زندگــی می کنند 
و سرپرســت فرزنــدان خود هســتند خانوار تلقی 
شده و بدون مالک سن می توانند ثبت نام کنند.
معــاون مســکن و ســاختمان بــا بیــان اینکه 
پایــش همزمــان با ثبت نــام و در مراحــل مختلف 
انجام می شود، گفت: بعد از پایش اولیه و احراز 

شــرایط، پذیرفته شدگان برای مراحل دیگر پایش 
به ادارات کل راه و شهرسازی استان برای بررسی 
ســابقه ۵ ســال ســکونت معرفــی می شــوند و در 
نهایــت بــا تایید نهایی، برای دریافت تســهیالت و 
همچنین باز کردن حساب مسدودی به نام خود 

نزد بانک تسهیالت دهنده معرفی خواهند شد.
محمودزاده در پایان همچنین درباره میزان 
تســهیالت طــرح نهضت ملی مســکن هــم گفت: 
نهضــت  طــرح  متقاضیــان  بــرای  کــه  تســهیالتی 
ملی مســکن در نظر گرفته شــده از ۲۰۰ تا ۴۵۰ 
کــه در شــورای  اســت  تومــان متفــاوت  میلیــون 
عالی مســکن و شــورای پول و اعتبار این موضوع 

بررسی می شود.

رئیــس کل ســازمان نظام پرســتاری، اعالم 
کرد که با رایزنی های انجام شده و قول مساعد 
دولت و مجلس قرار است بودجه ای برای اجرای 
قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در ماه های 
پایانی امسال اختصاص یابد و برای اجرای کامل 
آن اعتبــار الزم در قانــون بودجــه ســال آینده در 

نظر گرفته شود.
در  میرزابیگــی  محمــد  ایســنا،  گــزارش  بــه 
اجالس روســای هیات مدیره های نظام پرســتاری 
برگــزار  ســاری  خزرآبــاد  در  کــه  کشــور  سراســر 
شــد، گفــت: اجــرای قانــون تعرفه گــذاری خدمات 
جامعــه  مطالبــات  مهمتریــن  از  یکــی  پرســتاری 
پرســتاری اســت کــه با تاکید مقــام معظم رهبری 
و بــا پیگیری های ســازمان نظام پرســتاری محقق 

می شود.
خدمــات  کــرد،  ثابــت  کرونــا  افــزود:  وی 
پرســتاران محــدود بــه بیمارســتان نمی شــود و در 
همــه عرصه هــای مختلف جامعــه ضرورت حضور 

خدمات پرستاری مراقبتی احساس می شود.
وی گفت: خدمات مراقبت در منزل از چند 
ســال پیش به صورت قانونی در حال اجرا اســت 
و مــدل جدیــدی از خدمــات جامعه نگــر را معرفی 
کــرده اســت. ایــن خدمــات تعرفه گذاری شــده اند 
امــا هنــوز این تعرفه هــا تحت پوشــش بیمه قرار 

نگرفته اند.
رئیــس کل ســازمان نظــام پرســتاری، تاکیــد 
کــرد: بــا پیگیری هــای ایــن ســازمان بــه زودی ۵ 
خدمــت از خدمــات مراقبــت در منزل بــرای چهار 

یــا پنــج بیمــاری مزمــن تحــت پوشــش بیمــه قرار 
می گیرد و پیگیر پوشــش بیمه ای خدمات هوم کر 

)مراقبت در منزل( هستیم.
وی ادامه داد: مســائل مختلفی در ســازمان 
نظــام پرســتاری در حــال پیگیری اســت که تغییر 
یکــی  قــراردادی  و  شــرکتی  نیروهــای  وضعیــت 
از مهمتریــن آنهــا اســت و بــا پیگیری هــای انجــام 
شــده در وزارت بهداشــت در دوره جدیــد بســیار 
به تحقق آن امیدوار هســتیم و تا حصول نتیجه 

نهایی این موضوع را پیگیری می کنیم.
میرزابیگــی تاکیــد کــرد: پرســتاران شــرکتی 
و قــراردادی بــه علــت نداشــتن امنیــت شــغلی و 
حقــوق پاییــن شــرایط خوبی ندارنــد؛ در حالی که 
ایــن نیروهــا پــا بــه پــای ســایر پرســتاران در ارائه 
خدمــت بــه مردم حضــور دارنــد و در دوران کرونا 
نیــز اولیــن شــهید خدمــت، مرحوم شــهید نرگس 
خانعلــی زاده بــود که بــه صورت شــرکتی فعالیت 
می کــرد. بنابرایــن این نیروها ســهم خــود را برای 
خدمــت بــه مــردم ادا کرده انــد و باید حقــوق آنها 

داده شود.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری همچنین 
بــه پیگیــری حقــوق شــهدای خدمت اشــاره کرد و 
گفــت: بــا حکمــی که اخیرا رئیس بنیاد شــهید به 
نظــام پرســتاری داده، رئیــس کل ســازمان نظــام 
پرســتاری به عنوان نماینده بنیاد شــهید در امور 
ایثارگــران عرصــه ســالمت تعییــن شــده اســت و 
بــا ایــن حکــم حتمــا حقــوق خانواده های شــهدای 
خدمــت بــا ســرعت بیشــتری پیگیــری می شــود. 

وظایــف فعالیت هــای ســازمان نظام پرســتاری بر 
اســاس قوانین باالدســتی مشــخص شــده است. 
بر این اساس چهار موضوع نیازهای مردم، نظام 
سالمت، پرستاری و پرستاران چهار اولویت اصلی 
سازمان نظام پرستاری است که فعالیت های این 

سازمان بر اساس آن دنبال می شود.
وی با اشاره به موانع خدمتی، گفت: اصرار 
داریم ادبیات مطالبات صنفی را به موانع خدمتی 
تغییر دهیم؛ چه کسی گفته کمبود پرستار فقط 
مشــکل پرســتاران اســت، وقتی کمبود پرستار به 
ارائه خدمات نامناســب به مردم منجر می شــود، 
قطعا این مســاله مانعــی برای دریافت خدمت با 
کیفیــت بــه مــردم و مراقبــت مناســب از بیمــاران 
اســت. بــرای از بیــن رفتن این مانــع خدمت برای 
اینکه به ســمت استانداردســازی نســبت پرســتار 
به تخت بیمارستانی برویم و با همین استاندارد 
کــه در دو ســال گذشــته ۵۲ هــزار مجــوز  بــود 

استخدامی گرفتیم.
وی ادامــه داد: بــر همیــن اســاس جلســات 
هفتگی یا دو هفته یک بار با معاون پرســتاری و 
کمیسیون بهداشت داریم  تا به استاندارد نیروی 
اســتخدام  بــه  نیــاز  میــزان  و  پرســتاری  انســانی 

برسیم.
نیروهــای  وضعیــت  افــزود:  میرزابیگــی 
شرکتی، قراردادی، ۸۹ روزه و تمدید طرح از نظر 
ســازمان قابــل پذیــرش نیســت و تغییــر وضعیت 
آنها باید محقق شــود و تا زمانی که محقق شــود 
جز موانع خدمتی برجسته است که تا زمان رفع 

آن پیگیــری می شــود تــا امنیــت شــغلی و انگیــزه 
مضاعفی در پرستاران به وجود آید.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه قــرار گرفتــن شــغل 
پرســتاری جــزو مشــاغل حاکمیتی نیز در دســتور 
کار اســت، تصریــح کــرد: شــبانه روز درگیــر ایــن 
موضــوع در وزارت بهداشــت، مجلــس و جاهــای 
مختلــف هســتیم، مســئوالن دولــت و نمایندگان 
مجلــس هــم معتقدنــد بــا وجود خصوصی ســازی 
یکــی از مشــاغلی کــه حتما بایــد حاکمیتی بماند، 

پرستاری است.
میرزابیگــی ادامــه داد: بحــث جدیدی که در 
اجــالس شــورای عالــی نظــام پرســتاری در حضور 
وزیر بهداشــت مطرح کردیم، بحث مرخصی یک 
مــاه بــه ازای خدمــت در دوران کرونــا اســت کــه 
بــا یــک ماه مرخصــی در قانــون ارتقای بهــره وری 
متفــاوت اســت. در دوران کرونــا در کشــورهای 
پرســتاران  بــه  زیــادی  امتیازهــای  و  مزایــا  دیگــر 
داده شــد، اگــر بســیاری از این امتیازهــا به علت 
امــا  نیســت،  امکانپذیــر  کشــور  محدودیت هــای 
مرخصی و اســتراحت بعد از دو ســال خدمت به 
بیمــاران کرونــا در بخش هــای ویژه، نیازی اســت 
کــه بایــد محقــق شــود. مطالبــه زیــادی نیســت، 
وزیــر بهداشــت هم موافق اســت و در دولت هم 

مخالفی ندارد.
وی گفــت: تعرفه گــذاری خدمــات پرســتاری 
هــم حتمــا اجــرا می شــود، مصوبــه شــورای عالــی 
بیمــه و دولــت هــم دارد. آیین نامه اجرای بســیار 
خوبــی هــم بــرای آن تدوین شــده اســت و از روز 

پرســتار امســال بایــد بــه اجــرای آن برســیم. در 
کمیســیون بهداشت هم مطرح شد که بودجه ای 
بــرای ســه مــاه پایانــی امســال بــرای اجــرای ایــن 
قانون در نظر گرفته شــود و بودجه کامل آن نیز 

در قانون بودجه سال آینده تعیین شود.
رئیــس کل ســازمان نظــام پرســتاری، ادامــه 
داد: اجــرای ایــن قانــون بیــش از مســائل مالــی 
بحث هویتی اســت و همچنین قطعا آثار مالی و 
برکاتــی هــم برای پرســتاران دارد. این قانون ویژه 
کارانه اســت و هیچ ربطی به اضافه کار و حقوق 

استخدامی ندارد.
وی افزود: فوق العاده خاص را هم با جدیت 
دنبــال می کنیــم و بــه هیــچ وجــه از دســتور کار 
خارج نشــده اســت. ســازمان نظام پرستاری ۱۰۰ 
درصــد این خواســته را تا زمانی که محقق شــود، 
دنبــال می کنــد. اجــرای ایــن قانــون بــه ازای هــر 
ضریــب ۲۰ هــزار میلیارد تومان پــول می خواهد، 
ســازمان برنامــه هــم در جــواب پیگیــری ســازمان 
نظام پرســتاری در دولت، نظر کارشناســی داده، 
ایــن نظــر بــه معنــای انجــام نشــدن آن نیســت. 
رئیــس ســازمان برنامه و بودجــه اعالم کرده و به 
دولت نوشــته که میــزان افزایش میانگین حقوق 
پرســنل بهداشت و درمان نسبت به ابتدای سال 
۹۸ و پیش از شیوع کرونا حدود ۲.۵ برابر شده 
اســت و تاکیــد کــرده اســت کــه متوســط حقــوق 
کارکنــان دولــت ۶.۸ میلیــون تومــان و متوســط 
 ۱۰ حــدود  درمــان  و  بهداشــت  کارکنــان  حقــوق 

میلیون تومان است.

افت ۲۷ درصدی قیمت واقعی مسکن در تهران

قول دولت و مجلس برای اختصاص بودجه اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری 
در ماه های پایانی امسال

فرصت ۱۵ روزه برای ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن

 برگزاری

 شورایعالی کار

بعد از پنج ماه


