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هوالرزاق

 در حال حاضر بیش 
از ۲۵ میلیون خانوار 
در کشور وجود دارد 

که نزدیک به یک 
سوم یعنی بیش از 

۸ میلیون خانوار، 
مستاجر هستند که 

حاکی از جهش بیش 
از ۱.۴ میلیونی در 
فاصله ۹۵ تا ۱۴۰۰ 

است

رشد تاریخی و سوال برانگیز 
بورس پاریس

ترجمه: محمود نواب مطلق

شاخص بورس پاریس برای اولین بار در تاریخ خود به باالی هفت 
هزار واحد رســید. یک ســال و نیم پس از شــروع بحران کرونا این رشــد 
تاریخی خاطره آثار منفی همه گیری بر اقتصاد را از اذهان دور می کند. 

اما واقعا چه اتفاقی افتاده است؟ آیا این به نفع اقتصاد است؟ 
ایــن اتفــاق  یــورو نیــوز در بررســی 
می نویســد، بــورس پاریــس هفتــه را بــا 
رشــد باالی هفت هزار واحدی شــاخص، 
پیــک  یــک  از  پــس   ۷۰۴۰/۷۹ یعنــی 
خــود  کار  آخریــن جلســه  در   ۷۰6۳/۴۰
را بــه پایــان رســاند. رکــوردی کــه تمامــی 
آخریــن  شکســت.  را  قبلــی  رکوردهــای 
جلســه اســتثنائی هفتــه بــه دنبــال چنــد 
روز متوالی رشــد در بورس پاریس اتفاق 
افتاد و در این جلســه رشــدی معادل ۰/۵۳ درصد به ثبت رســید که برای 

سومین روز متوالی تکرار و به شاخص ستاره بورس پاریس مبدل شد.
کرونــا  شــروع همه گیــری  اســفند 1۳۹۸(  مــارس 2۰2۰)26   16 در 
شــاخص کاک ۴۰ در بورس پاریس به کمتر از۳6۰۰ واحد رســید. در این 
مــدت چــه اتفاقــی رخ داده اســت؟ از بهــار 2۰2۰)1۳۹۹( به دلیل حمایت 
اســتثنائی بانکهــای مرکــزی و تزریــق مســتمر ماهیانه صدهــا میلیارد دالر 
بــه بانکهــای مرکــزی اروپــا و آمریــکا از ســوی آنهــا رونــد جریان پــول هرگز 

مختل نشد. 
ژان پاتریــس پــرودوم، مدیر بخش تخصیص اعتبارات بانک میلِیس 
در ایــن خصــوص مــی گویــد: »ایــن اقــدام بانک هــای مرکزی به نفــع تمام 
بازارهای سرمایه بود. هرچقدر نقدینگی بیشتر باشد استرس مالی کمتر 
می شــود. تأمیــن منابــع مالی با نرخ پائین ســودآوری بیشــتری نســبت به 

اوراق قرضه در بر دارد.« 
در آلمــان و آمریــکا نیــز شــاخص ســتاره بورس رشــد داشــته اســت. 
بخــش لوکــس نیــز بــا از ســرگیری فعالیت هــای اقتصــادی رنگ تــازه ای به 
خود گرفته است. شاخص های مطرح برندهای لوکس هرکدام به تنهایی 
یک چهارم شاخص کاک ۴۰ را به دست آورده اند. بدین ترتیب غول های 
لوکســی چون LVMH وهرمس به ترتیب رشــدهای ۳۴ و ۵۹ درصدی در 

شــاخص های خود را از ابتدای سال تصاحب کرده اند. 
آیا خطر یک حباب وجود دارد؟ در ۴سپتامبرسال 2۰۰۰)1۳ شهریور 
1۳۷۹( آخریــن رکــورد ثبت شــده قبــل از ترکیدن حبــاب اینترنت به دلیل 
اشتیاق زیاد سرمایه گذاران به بازارفناوریهای نوین 6۹۴۴/۷۷ واحد بود. 
آیا پس از 21 سال حاال نوبت کاک ۴۰ است تا شاهد یک حباب باشد؟ 

از نظــر تحلیلگــر بانــک میلِیــس پاســخ منفیســت؛ چرا که او بیشــتر 
از آنکــه بــه رشــد خــام بــازار بیندیشــد بــه رابطــه میان ســطح شــاخصها و 
ســطح ســودها می اندیشــد. بنابراین او معتقد است: امسال سودها رشد 
خوبــی داشــته انــد. ماکســیم کومب اقتصــاددان رصدخانه شــرکتهای چند 
ملیتــی نیــز در ایــن خصــوص می گوید:» در بــازار نقدینگی بــه وفور یافت 
می شــود و این نقدینگی به دنبال مکانی برای ســودآوری بیشــتر است. با 
سرمایه گذاری در جای مناسب پدیده های چشم گیری رخ خواهند داد. اما 
اینکه این امر منجر به ایجاد حباب شود و یا این حباب بترکد؛ اینها نکاتی 

است که باید به بعد موکول شود، تا چه پیش آید؟« 
اینکه این ماجرا به نفع کیســت مســلما به نفع ســهامداران کاک ۴۰ 
خواهــد بــود. از زمــان آغــاز بــه کار مجــدد فعالیت های اقتصادی در ســال 
2۰21)1۴۰۰( تاکنــون میزان ســود ســهام شــرکت های چند ملیتــی در بازار 
ســرمایه پاریس بســیار افزایش یافته اســت. براســاس گزارش رصد خانه 
شــرکت های چنــد ملیتــی شــرکت کاک ۴۰ در ســال 2۰21)1۴۰۰( مبلغ ۵1 
میلیارد یورو سودســهام و بازخرید ســهام را به ســهامداران خود پرداخت 
کرده است و مجموع این ارقام در سالهای 2۰2۰ و 2۰21)1۳۹۹ و 1۴۰۰( 

به باالتر از ۹۳ میلیارد یورو می رسد.
مشــاهده ایــن ارقــام در حالــی کــه در ســال 2۰2۰)1۳۹۹( ســود این 
شــرکتها ۵۵ درصــد کاهــش یافتــه بــود بســیار شــگفت انگیــز اســت. این 
در حالیســت کــه براســاس گــزارش رصدخانــه شــرکت های چنــد ملیتــی 
مقادیــر قابــل توجهــی از نقدینگی این شــرکت ها در ســال گذشــته مخفی 
مانــده اســت تــا در وقــت مقتضــی بــه نفــع ســهامداران وارد میدان شــود. 
اما ســهامداران چه کســانی هســتند؟ تصور می شــود که این ســهامداران 
بیشــتر از افراد حقیقی تشــکیل شــده اند و هرکدام سهم اندکی را به خود 
اختصــاص داده انــد. امــا میــزان ســهام فــردی کمتــر از۸/۵ درصــد اســت. 
سهامدار اصلی مدیران هستند. سهم اصلی که 26 درصد است و مربوط 
می شــود بــه مدیــران ســهامی چــون بــاک راک ،غــول ســرمایه گــذاری کــه 
نقدینگــی را جمــع آوری و در بــورس پاریس می گــذارد. بدین ترتیب باک 
راک در ســال 2۰2۰)1۳۹۹( حدود 1/6 میلیارد یورو ســود ســهام دریافت 
کرده است. ماکسیم کومب معتقد است:» این رکورد تاریخی کاک ۴۰ در 
بورس پاریس بســیار عالیســت. از اینرو این شــرکت فقط به ارتقای ســود 
ســهامداران با حذف مشــاغل در فرانســه و توســل به یک ســری ابتکارات 
می اندیشد. پس از بیست سال این شرکت ترجیح می دهد روشهایی به 

کارگیرد تا دیگر شاهد قربانی شدن سهامداران خود نباشد.« 
آیا این ثروت ایجاد شــده در فرانســه مشــمول مالیات خواهد شــد؟ 
همــه چیــز ممکــن اســت. پرونــده مالیاتــی شــرکت های کاک ۴۰ چنــدان 
مطلــوب نیســت. بررســی ها نشــان مــی دهنــد این گــروه بــزرگ معموال از 
پرداخت مالیات اجتناب کرده است. بر اساس گزارش لوموند مالیات 2۹ 
شــرکت از ۳۷شــرکت تشکیل دهنده کاک ۴۰  که در لوکزامبورگ مستقر 
هســتند بســیار اندک بوده اســت. به عنوان مثال شــرکت LVMH یکی از 
این شــرکتها در این کشــور اســت که خود 2۴ شــرکت تحت پوشش دارد. 
از نظر اخاقی نیز می توان در روند پرداخت سودهای سهام تردید کرد.

بــه گــزارش لومونــد وبســیاری دیگــر از رســانه های اروپایــی در مــورد 
تقلب های مالیاتی در تقســیم ســود این شــرکت ها نیز تقلب هایی صورت 
گرفتــه اســت. طــی 2۰ ســال میــزان این تقلب هــا در فرانســه ۳۳ میلیارد 
 یــورو و بــرای کل جهــان 1۴۰ میلیارد یورو بوده اســت. به گــزارش لوموند:

» به دلیل اهمیت بازارهای مالی در فرانسه این کشوراولین قربانی غارت 
مالیاتی بوده است.«

در نهایــت می تــوان گفــت: پــس از بحــران کرونــا اقتصاد در فرانســه 
توانسته است بازیابی شود و سر پا بایستد. تولید ناخالص ملی به سطح 
اواخر سال2۰1۹)1۳۹۸( و رشد اقتصادی در سال 2۰21)1۴۰۰( به ۷درصد 
رســیده اســت. رقمی که از ســال 1۹6۹)1۳۴۸( تا کنون به دســت نیامده 
بــود. وضعیــت بازار مشــاغل نیز خوبســت. بــه گزارش اینســه در ماههای 
جوالی و سپتامبر)مرداد و شهریور( ۹61۰۰ شغل ایجاد شده است و نرخ 
بیکاری در سه ماهه چهارم به میزان ۷/6درصد باقی مانده است. اما در 
عیــن حــال نــرخ فقــر بــاال مانده اســت. این نــرخ 1۴/6 درصد اســت که در 

برگیرنده ۹/۳ میلیون نفر می شود.
ماکســیم کومــب در جمــع بنــدی مطالــب خــود می گویــد:» نمی توان 
گفــت، چگونه می شــود نرخ فقر را پائیــن آورد. در حالیکه میزان دریافتی 
حقوق بگیران فقیر افزایش نمی یابد. این افردا با فقر دســت و پنجه نرم 
می کنند و روی خوش بازگشــایی اقتصادی را نمی بینند. بنابراین می توان 
گفت که فقرا فقیرتر شده اند. با دیدن این وضع می توان گفت که اوضاع 

خوب است؟«
منبع: یورونیوز

ترجمه: سلیم حیدری

کشــتی های باری منتشرکننده های بزرگ 
شــرکت ها  و  کشــورها  اگــر  و  هســتند  کربــن 
امیدوارنــد بــه اهــداف توافــق پاریــس برســند، 
بایــد شــیوه مدیریــت حمل ونقــل بــار را تغییــر 
دهنــد و با اســتفاده از باتری هــای الکتریکی یا 

سوخت های جایگزین، آن را سبزتر کنند.
در حــال حاضــر، حمــل و نقــل محصوالت 
در سراســر اقیانوس با اســتفاده از کشــتی های 
باری، انتشار گازهای گلخانه ای بیشتری نسبت 
بــه دو میلیــارد خــودرو و کامیــون آمریکایــی در 

جاده های آمریکا ایجاد می کند. 
تصور می شود صنعت کشتیرانی بین 2 تا 
۳ درصد از انتشار کربن جهانی را تولید می کند. 
کشــتیرانی دریایــی حدود 1۰ تــا 1۵ درصد از کل 
انتشــار گوگرد و اکســید نیتروژن را تشــکیل می 
دهــد. در واقــع، اطاعــات بســیار کمــی در مورد 
آالینده های حمل و نقل باری برخی از بزرگترین 

شرکت های جهان وجود دارد.
نقــل کاال کار  و  امــا تغییــر چهــره حمــل 
ســاده ای نیســت. ابتــدا، تولیدکننــدگان بایــد 
بهتریــن انــرژی تجدیدپذیــر بــرای اســتفاده در 
مامــوت  کشــتی های  ایــن  بــه  ســوخت  تامیــن 
هزینه هایــی  آن  از  پــس  بگیرنــد.  نظــر  در  را 
وجــود دارد. هزینه توســعه ســوخت جایگزین، 
تغییــر به ســوخت مذکــور و هزینــه تغییر تمام 
مکانیک هــای داخــل کشــتی بــرای کارکــردن بــا 
ایــن ســوخت جدیــد. بــرای ایــن منظــور، مجمع 
ســازمان  می زنــد  تخمیــن  دریانــوردی  جهانــی 

بیــن المللــی دریانوردی )IMO( در ســال 2۰۵۰ 
بــرای دســتیابی به هدف انتشــار صفــر گازهای 
گلخانــه ای با تغییر به ســوخت آمونیاک، بیش 

از 1.1۵ تریلیون دالر هزینه خواهد داشت.
اما کار از قبل شــروع شــده اســت. کمیته 

زیســت  محیــط  از  حفاظــت 
دریایــی ســخت گیــری در ارتباط 
بــا الزامــات کارایــی کشــتی را از 
نوامبــر 2۰22 تشــدید کــرد و بــر 
خــود   2۰1۸ اســتراتژی  اســاس 
توســعه داد. IMO قبــاً اهدافــی 
کربــن  انتشــار  کاهــش  بــرای  را 
در دهــه آینــده با هــدف کاهش 
در   CO2 انتشــار  درصــدی   ۴۰

کشــتیرانی بین المللی تا سال 2۰۳۰ و کاهش 
۷۰ درصدی تا ســال 2۰۵۰ در مقایســه با ســال 
2۰۰۸ در راســتای اهــداف توافقنامــه پاریــس 

معرفی کرده است.
از نظــر شــرکت های بــزرگ کشــتیرانی، در 
ســال 2۰1۸، مارســک هدف صفر کردن انتشار 
کربــن تــا ســال 2۰۵۰ را تعیین کــرد. هدف این 
اســت که تا ســال 2۰۳۰ برای دســتیابی به این 
هــدف، کشــتی های بی کربــن بادوام تجــاری در 
دســترس داشــته باشــد. ســورن تافــت، مدیــر 
عامــل مارســک توضیــح داد: »تنهــا راه ممکــن 
بــرای دســتیابی به کربــن زدایــی در صنعت ما، 
تبدیل کامل به ســوخت ها و زنجیره های تأمین 

جدید بدون کربن است.«
شــرکت های دیگر به دنبــال تغییر رویه ها 

در کوتاه مدت برای تشــویق بیشــتر کربن زدایی 
تــا زمانــی کــه راه حلــی بلندمــدت در  هســتند 
دســترس باشد. برای مثال، شــرکت کشتیرانی 
ســوئدی/نروژی والنیوس ویلهلمســن پیشنهاد 
کــرد زمــان حمــل و نقــل طوالنی تــر شــود. زیــرا 
کاهش ســرعت کشــتی های آن 
می توانــد انتشــار CO2 را تــا 2۰ 
درصــد کاهــش دهــد. امــا جای 
تعجب نیست که این گزینه در 
میــان اکثــر شــرکت های حمل و 
نقــل کــه دارای محدودیت هــای 
زمانی هستند، محبوب نیست.
شــرکت  یــک  وارد،  واینــد 
اطاعات دریایی، معتقد اســت 
کــه مــی توانــد بــا اســتفاده از هــوش مصنوعی 
)AI( به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای کمک 

سیســتم های  از  اســتفاده  شــرکت  ایــن  کنــد. 
هــوش مصنوعــی را بــرای انــدازه گیــری مصرف 
ســوخت جهت بهبــود مدیریت کربن آغاز کرده 
اســت. بــه جای اســتفاده از مفروضــات مصرف 
ســوخت، سیســتم های وایندوارد به طور دقیق 
مصــرف ســوخت را در طــول زمــان، ســرعت و 
مــکان ردیابــی مــی کننــد تــا تفکیک دقیــق تری 
ارائه دهند. آنها اکنون از طریق برنامه »دیتاها 
بــرای کربن زدایــی« خــود، اســتفاده بیشــتر از 
سیســتم های هــوش مصنوعــی در حمل و نقل 

را تشویق می کنند.
در  کــه  منســجمی  پیشــنهادات  از  یکــی 
هشــتمین هفتــه اجــاس جهانــی اقیانــوس به 

صــورت مجــازی در ژوئــن )خــرداد( ارائــه شــد، 
پتانسیل صندوق تحقیق و توسعه برای توسعه 
فناوری های جدید جهت کشتیرانی بدون کربن 
اســت. ایــن بودجــه از محــل مالیــات اجباری 2 
دالری به ازای هر تن ســوخت تامین می شــود 
کــه در عــرض یــک دهــه حــدود ۵ میلیــارد دالر 

کمک خواهد کرد.
اکنــون برخــی گمانــه زنــی مــی کننــد کــه 
ممکن است باتری های الکتریکی در آینده حمل 
و نقــل بــار اســتفاده شــود. اســتارت آپ فلیــت 
زیرو مســتقر در ایاالت متحده در حال ســاخت 
کشــتی های بــاری با باتــری الکتریکی اســت. به 
ایــن امیــد کــه صنعت کشــتیرانی را کربن زدایی 
کنــد و همچنیــن پتانســیل حمــل و نقــل را از 
طریــق دسترســی بیشــتر بــه بنــادر بین المللــی 
افزایش دهد. بنیانگذاران این شرکت امیدوارند 
تــا اوایــل ســال 2۰22 فنــاوری تبدیــل کامل یک 

کشتی کوچک دیزلی را توسعه دهند.
ایــن رونــد توســط ایــان ماســک در ســال 
کامــاً  چیــز  »همــه  شــد:  پیش بینــی   2۰1۷
موشــک ها.  جــز  بــه  شــد،  خواهــد  الکتریکــی 
کشــتی ها بعد از اتومبیل ها راحت ترین مســیر 
هســتند« اگرچــه تــا همین اواخر ایــن یک رویا 

به نظر می رسید.
فلیــت زیــرو در حــال آزمایــش اســتفاده 
از باتری هــای الکتریکــی در کانتینرهــای حمــل 
2۰ فوتــی آالبامــا اســت. ایــن کانتینرهــا بــرای  
اصــاح  کوچک تــر  کشــتی های  بــه  برق رســانی 
شــده اند تــا بتــوان آنهــا را بــا حامــل کانتینــری 

پــس از ورود بــه بنــدر تعویــض کــرد. اســتیون 
هندرســون یکــی از بنیــان گــذاران ایــن شــرکت 
توضیــح می دهــد: »کشــتی های مــا از سیســتم 
ســوخت گیری  بــرای  باتــری  ســریع  تعویــض 
اســتفاده می کنند. با انجــام این کار، می توانیم 
بیشــتری  تعــداد  روی  بــر  را  خــود  باتری هــای 
کانتینــر حمــل و نقــل توزیــع کنیــم تــا جایی که 

بتوانیم با کشــتی های دیزلی رقابت کنیم.«
بین المللــی  بــزرگ  شــرکت های  اگــر 
امیدوارند به اهداف اقلیمی خود دســت یابند، 
راه حل هــای نوآورانــه ای ماننــد این هــا ضــروری 
می باشــد. زیــرا آمــازون، ایکیــا و یونیلور همگی 
متعهد شــده اند تا ســال 2۰۴۰ از انتشــار صفر 
خالص آالینده ها پیروی کنند. این تعهد توسط 
۹ شــرکت چندملیتی موافقت شــده اســت. اما 
بودجه عظیمی برای تســریع توسعه سوخت ها 
در  اســتفاده  بــرای  جایگزیــن  فناوری هــای  و 

مقیاس وسیع تر مورد نیاز است.
در حالیکــه روشــن اســت که شــرکت های 
سراســر جهــان می خواهنــد حمــل و نقــل بــار را 
در دهه هــای آینده کربن زدایی کنند، ناظران در 
مورد چگونگی انجام این کار صحبت نمی کنند. 
بــرای دســتیابی بــه تعهــدات کاهــش کربــن در 
صنعت کشتیرانی در راستای اهداف توافقنامه 
پاریس، هم دولت های ایالتی و هم شرکت های 
چند ملیتی باید یک استراتژی و بودجه منسجم 
برای ســرعت بخشــیدن به توسعه سوخت ها و 

فناوری های جدید ایجاد کنند.
منبع: راشاتودی

یــک اقتصــاددان می گویــد: ناتــرازی کــه 
بیــن بازارهــای مالــی و بازارهــای دارایی هــا و 
بخــش حقیقــی اقتصــاد شــکل گرفتــه، تولیــد 
و تجــارت در خدمــت توســعه صنعتــی، رشــد 
ســرمایه،  تشــکیل  نــرخ  افزایــش  اشــتغال، 

نوآوری و... را فلج کرده است.
مولفه هــای مختلفــی بــر پیکــره ی اقتصاد 
می نشینند، تا گذران زندگی را برای انسان ها، 
مولفه هــای  از  یکــی  اشــتغال  کننــد.  تســهیل 
وابســته به این پیکره است. اگر اجزای داخلی 
اقتصــاد خوب کار کنند، اشــتغال کامل شــکل 
می گیــرد و نــرخ بیــکاری بــه پایین تریــن میزان 
خود می رســد؛ اما اگر این پیکره دچار عفونت 
شــود، مشاغل بســته به شدت آسیب دیدگی، 
آرام آرام یــا به یکباره فرو می ریزند و دولت ها 
را دچــار بحــران می کننــد. بــه همیــن دلیــل، 
دولت هــا برنامه هایــی را برای دســت یافتن به 
اشتغال کامل با جلوگیری از دخالت دستوری 
در بازارهــا و نرخ گــذاری، بســتن گریزگاه هــای 
فرار ســرمایه و تســهیل قوانین ســرمایه گذاری 
ترتیب می دهند. با این حال کشورهایی وجود 
دارنــد کــه بازارها را با هدف مدیریت سیاســی 
اوضــاع، کنتــرل نــرخ اســمی تــورم، مدیریــت 
جریــان نقدینگــی و… در کنتــرل خود می گیرند 
و تــوام بــا آن، گلوگاه هــای فســاد یــا هدررفت 
منابــع را رهــا می کننــد. از طرفــی توجهــی بــه 
وضعیت نیروی کار نشان نمی دهند و اشتغال 
و معیشــت آن هــا را درگیرِ الگوهــای اقتصادی 
هزینه زا و بی سرانجام می کنند. ایران هم یکی 
از کشورهایی است که از گذشته، درگیر چنین 
وضعی بوده و دولت ها نتوانستند متناسب با 
ظرفیت های زیرســاختی زمانه خود )متناســب 
بــا میــزان جمعیت کشــور( در آن شــغل ایجاد 
کنند و منابع را با پرهیز از رانتجویی و دخالت 
در بازارهــا بــه نفع جریان هــای صاحب قدرت، 

مدیریت کنند. 
خبرگــزاری ایلنــا در گفت وگــو بــا احســان 
تــوان  بررســی  بــه  اقتصــاددان  ســلطانی، 
دیربــاز  از  ایــران  اقتصــادی  شــغلِ  زایشــگری 
بخش هــای  در  را  آن  نمودهــای  و  پرداختــه 

مختلف بررسی کرده است. 
و  متفــاوت  سیاســت های  ایــران  در 
ناهمگونــی را در زمینــه تحریــک تقاضــا بــرای 
ایجــاد شــغل شــاهد بوده ایم؛ سیاســت هایی 
کــه هــم ماهیــت پولــی و هــم ماهیــت مالــی 
داشــته اند امــا در نهایــت، الگوهای موفق و با 
دوامی شــکل نگرفته اند. برخی اقتصاددان  ها 
معتقدنــد که این سیاســت  ها جزیــره ای عمل 
می کردنــد و ماهیت عوامگرایانه داشــتند؛ به 
نوعــی ســرمایه گذاری های زودبــازده با عمر ۴ 
ســال محســوب می شــوند کــه حــاال  ۴ ســال 
دیگــر هم تمدید شــده اند. بر همین اســاس، 
بــدون تثبیــِت رونــدِ  نمی تــوان ایجــاد شــغل  
ســرمایه گذاری، بــه میــدان آمــدن نوآورهــای 

تجــاری و بــه کارگیــری فناوری هــای متصل به 
اقتصــاد جهانــی را موثــر دانســت؛ هرچند در 
ظاهــر بــا سیاســت های زودبــازه و مبتنــی بــر 
تحریک تقاضا در بازه های کوتاه مدت شــغل 

ایجــاد شــده باشــد. یکــی از حوزه هایــی کــه 
دولت ها آن را برای نمایش قوای اشتغالزایی، 
اســت؛  خدمــات  بخــش  می  بیننــد،  مناســب 
بویــژه اینکه کســب و کارهای نــوآور هم برای  
ورود بــه بخــش صنعــت، تمایلــی را از خــود 
نشــان نداده انــد. آیا بخش خدمــات می تواند 
کمــی  توســعه  بــرای  مناســبی  هدفگــذاری 

نیروهای حاضر در بازار کار باشد؟ 
در اقتصاد ایران، بخش خدمات با ســهم 
بیش از ۵۰ درصدی، غالب است و برنامه ریزی 
برای رشد اشتغال، نمی تواند بخش خدمات را 
نادیــده بگیرد. در بخش خدمات، فعالیت های 
بازرگانــی، بیشــترین ســهم را از لحــاظ میــزان 
اشتغال به خود اختصاص می دهند اما بخش 
انبــارداری و خدمــات عمومی ماننــد هتلداری، 
رســتوران داری، بهداشــت، آمــوزش و خدمــات 
بشــترین  بازرگانــی  بخــش  از  پــس  دولتــی 
ســهم را در ایجــاد اشــتغال دارنــد امــا ۴ ســال 
متوالی پیشی گرفتن هزینه ها از دستمزدها و 
درآمدها، به شدت اندازه  ی استفاده از بخش 
نتیجــه  در  اســت.  کــرده  کوچــک  را  خدمــات 
»تقاضای موثر« شکل نمی گیرد و نشانگرهای 
ســطح تقاضــا بــه حداقل هــا می رســند. در این 
از 6.6 میلیــون خانــوار )طبــق  بیــش  شــرایط 
اجــاره  تــوان پرداخــت  سرشــماری ســال ۹۵( 
منازل خود را ندارند. این خانوارها خیلی هنر 
کننــد، تــاب آوری اقتصــادی خــود را در ســطح 
حداقل هــا حفــظ کننــد؛ حتــی اگــر سرشــماری 
سال ۹۵ به روز شود، در حال حاضر، بیش از 
۸ میلیون خانوار، مســتاجر هســتند که حاکی 

از جهــش بیــش از 1.۴ میلیونــی در فاصله ۹۵ 
تا 1۴۰۰ است.

در ایــن شــرایط که بیــش از 2۵ میلیون 
خانــوار در کشــور وجــود دارد، نزدیــک به یک 
ســوم خانوارهــای کشــور، مســتاجر هســتند 
کــه بــا توجــه به ســهم 6۰ درصدی مســکن از 
هزینه هــای زندگــی، ایــن خانوارهــا قــادر بــه 
نیســتند.  اقتصــاد  در  موثــر  تقاضــای  ایجــاد 
ایــن عــدد قابــل ماحظــه مــا را وادار می کنــد 
تــوان  خدمــات،  بخــش  در  بپذیریــم،  کــه 
شــکل گیری رشــدِ متناســب با ســطح عمومی 
تقاضا وجود ندارد و اشــتغال چشمگیری هم 

نمی شود.  ایجاد 
اســت  حوزه هایــی  از  یکــی  کشــاورزی، 
کــه بــه دلیــل بــروز ســریع نمودهــای عینــی 
تولیــد، مــورد هــدف دولت هــا قــرار می گیــرد. 
در ســال های گذشــته خوکفایی در تولید یک 
محصــول و متناســب بــا آن ایجــاد اشــتغال، 
هدفگــذاری شــده و بــر خودکفایــی پافشــاری 
خودکفایــی  ایــن  مدتــی  از  پــس  امــا  شــد 
دســتوری یــا از بیــن رفــت یــا اینکــه مشــخص 
شــد با کارســازی آمارهــای غیرواقعــی صورت 
گرفته بود. با توجه به تســهیل شــدن قوانین 
ســرمایه گذاری در بخــش کشــاورزی، دولــت 
اشــتغال  نــام  بــه  آن محصولــی  از  می توانــد 

بادوام را برداشت کند؟ 
در بخــش کشــاورزی بــا محدودیت هــای 
آبی مواجه هســتیم و با توجه به ســهم حدود 
1۷ درصــدی ایــن بخــش از اقتصاد، تــوان الزم 
بــرای ایجــاد تحــرک در اقتصــاد وجــود نــدارد؛ 

حتــی ایــران بــه دلیــل اتــکای بیــش از حــد بــه 
واردات محصــوالت کشــاوزی قــادر بــه تنظیــم 
بــازار داخــل بــر اســاس تولید داخل نیســت و 
امنیــت غذایــی اش بــه شــدت نیازمنــد واردات 
اســت. طبــق اعــام معاونت بررســی های اتاق 
بــازار  بهــار 1۴۰۰  تهــران، در فصــل  بازرگانــی 
تجــارت محصــوالت کشــاورزی و غذایــی حدود 
۴.6 میلیــارد دالر ارزش داشــت که تنها حدود 
تشــکیل  صــادرات  را  آن  دالر  میلیــارد   1.2
مــی داد. بــه این معنا، حــدود ۷۵ درصد از نیاز 
بازار از طریق واردات تامین شــده که حاکی از 
خروج ۳.۴ میلیارد دالر سرمایه از کشور آنهم 

تنها برای یک فصل است.
بــا توجــه بــه اینکــه ســاالنه در حــدود ۹6 
میلیــارد متــر مکعــب آب مصــرف می کنیــم و 
وارد  کشــور  بــه  آب  مترمکعــب،  میلیــارد   ۹۰
کــه »ورشکســتگی  می شــود، می تــوان گفــت 
آبــی« عامــل اصلــی فرار ســرمایه از کشــور در 
اســت؛  کشــاورزی  و  باغــی  محصــوالت  بــازار 
را  تومــان  کــه ســاالنه ده  هــا میلیــارد  عاملــی 
مبــدا  کشــورهای  در  اشــتغال  ایجــاد  صــرف 
واردات بــه ایــران می کنــد. در نتیجــه در ایــن 
بخــش هــم نمی تــوان اشــتغالزایی کــرد؛ حتــی 
سیاست  دستوری کاهش ۵۰ درصدی واردات 
محصوالت اساســی کشــاورزی، نهاده های دام 
و طیــور بــرای دوره  ۴ ســاله )1۴۰1 تــا 1۴۰۵( 
کــه مجلــس در شــهریور آن را مصوب کرد هم 

ظرفیت اجرا را ندارد. 
با اسکن QR کد متن کامل این گفت وگو 

را در سایت بخوانید.

در سایت روزنامه بخوانید:

بودجه تریلیون دالری برای کربن زدایی کشتیرانی جهانی

در سایت روزنامه بخوانید:

توضیحات احسان سلطانی در پاسخ به اینکه 
چرا اقتصاد ایران اشتغال زایی ندارد

در سایت روزنامه بخوانید:
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تعداد مشترکان اینترنت 
موبایل از ۹۰ میلیون عبور کرد

تعداد مشــترکان اینترنت پهن باند سیار در کشور 
تــا پایــان ســه ماهــه دوم ســال ۱۴۰۰ بــه بیــش از ۹۰ 
میلیــون و ۳۵۴ هزار مشــترک و ضریــب نفوذ پهن باند 

سیار نیز به ۱۰۶.۳۴ درصد رسید.
بــه گــزارش ایســنا، طبق آخریــن آمار منتشرشــده 
در ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا پایان 
ســه ماهــه دوم ســال 1۴۰۰،  تعــداد مشــترکان اینترنت 
پهن باند ســیار به ۹۰ میلیون و ۳۵۴ هزار و ۴ مشــترک 
رســیده اســت. این در حالی است که تا پایان سه ماهه 
اول ســال 1۴۰۰،  تعــداد مشــترکان اینترنــت پهن بانــد 

سیار به ۸2 میلیون مشترک رسیده بود.
مطابــق ایــن آمــار، ضریب نفــوذ اینترنــت پهن باند 
ســیار تــا پایــان ســه ماهه دوم ســال 1۴۰۰، بــه 1۰6.۳۴ 
درصــد رســیده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه ضریــب 
نفوذ اینترنت پهن باند سیار تا پایان سه ماهه اول سال 

1۴۰۰، به ۹6.۹ درصد رسیده بود.

ورق به نفع طال برگشت
رشد فشارهای تورمی و شتاب نداشتن بانک های 
مرکــزی بــرای افزایش نرخ های بهره، فضای بازار طا را 
همزمان با صعود قیمت این فلز ارزشمند به باالی مرز 

۱۸۰۰ دالر بهبود بخشید.
بــه گــزارش ایســنا، اگرچه تحلیلگران بــر این باورند 
فضــا بــرای باالتــر رفتــن قیمــت طــا وجــود دارد امــا عــده 
معدودی هم به موانع قابل توجهی که پیش روی بازار این 
فلــز ارزشــمند قرار دارند، اشــاره می کننــد. به گفته برخی 
از تحلیلگران، برای این که طا بتواند درخشــش خودش 

را دوباره پیدا کند، باید به باالی 1۸۳۵ دالر صعود کند.
در نظرسنجی هفته جاری کیتکونیوز از تحلیلگران 
وال اســتریت، 1۸ نفــر شــرکت کردنــد کــه از میــان آنهــا 
1۰ نفــر معــادل ۵6 درصــد بــه افزایــش قیمت طــا و دو 
نفــر معــادل 11 درصد به کاهش قیمت طا رای دادند و 

شش نفر معادل ۳۳ درصد نظری نداشتند.
در ایــن بیــن حدود 622 نفر در نظرســنجی آناین 
کیتکونیوز از ســرمایه گذاران غیرحرفه ای شــرکت کردند 
که از میان آنها، ۳26 نفر معادل ۵2 درصد به افزایش 
قیمــت طــا و 1۸۸ نفــر معــادل ۳۰ درصــد بــه کاهــش 
قیمــت طــا رای دادنــد در حالی که 1۰۸ نفــر معادل 1۷ 

درصد نظری نداشتند.
این خوش بینی در حالی مشــاهده شــد که قیمت 
طــا درهفتــه گذشــته را بــاالی مــرز 1۸۰۰ دالر بــه پایان 
برد. برای نخستین بار از سپتامبر بود که طا موفق شد 
آخریــن روز معامــات هفتــه را در باالی مــرز 1۸۰۰ دالر 
تمــام کنــد. بهای هر اونس طــا در معامات روز جمعه 
بازار آمریکا در 1۸16 دالر و ۸۰ ســنت بســته شــد و 1.۳ 
درصــد رشــد روزانــه نشــان داد و تصمیــم بانــک مرکــزی 
آمریــکا باعــث شــد رونــد کاهشــی کــه در ابتــدای هفته 
داشــت را معکــوس کــرده و بــرای کل هفتــه حــدود 1.۸ 

درصد رشد هفتگی به ثبت برساند.
صعــود قیمــت طــا بــا انتشــار گــزارش بهتــر از حد 
مطلوب اشتغال ماهانه آمریکا همزمان شد. وزارت کار 
آمریکا اعام کرد اقتصاد این کشور در اکتبر ۵۳1 هزار 
شغل جدید ایجاد شده است در حالی که اقتصاددانان 
رشــد مشــاغل جدید را ۴2۵ هزار مورد پیش بینی کرده 
بودنــد. با وجود این آمــار مطلوب، بعضی از تحلیلگران 
معتقدنــد کــه ســرمایه گذاران طــا بــه تــورم رو به رشــد 
دستمزد توجه خواهند کرد. طبق گزارش دولت آمریکا، 
افزایــش  درصــد   ۴.۹ گذشــته  مــاه   12 در  دســتمزدها 

داشته اند.
اوله هانسن، مدیر استراتژی کاال در ساکسو بانک 
گفــت: مــا منتظــر هســتیم مســئله تــورم در بــازار طــا 
منعکــس شــود و بــه نظر می رســد که این ممکن اســت 
شروع باشد. اگر تورم اوج پیدا کند و بانک های مرکزی 
از منحنــی عقــب باشــند در ایــن صــورت ممکــن اســت 

بخواهید چند سکه طا در جیب داشته باشید.
بــا این حال هانســن نســبت به طــا در کوتاه مدت 
خوش بین بود و اظهار کرد: 1۸۳۵ دالر سطح حساسی 
بــرای طــا مانده اســت کــه باید شکســته شــود. فیلیپ 
استرایبل، استراتژیست ارشد بازار در شرکت »بلو الین 
فیوچرز« به کیتکونیوز گفت: وی به ســطح 1۸۳۵ دالر 
چشــم دوخته اســت و تا زمانی که این ســطح شکســته 

نشود، نسبت به طا نظر خنثی خواهد داشت.
نه تنها فشــارهای تورمی افزایش پیدا کرده اســت 
دیگــر  بانکهــای مرکــزی  و  آمریــکا  بانــک مرکــزی  بلکــه 
همچنــان ایــن تهدیــد رو به رشــد را کم اهمیــت قلمداد 
می کنند. در حالی که بانک مرکزی آمریکا هفته گذشته 
اعــام کــرد: خرید اوراق قرضــه را تعدیل می کند، جروم 
پــاول، رئیــس بانــک مرکــزی آمریــکا گفت: اکنــون زمان 

مناسبی برای افزایش نرخ های بهره نیست.
پس از تصمیم سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا، 
بانــک مرکــزی انگلیــس هــم خــاف انتظــارات عمل کرد 
و نرخ هــای بهــره را بــدون تغییــر نگــه داشــت. بازارهــا 
همچنیــن انتظــار داشــتند بانــک مرکــزی اروپــا نرخ های 
بهــره را بــاال ببــرد. بــا ایــن حال همــه تحلیلگــران به طا 
رییــس شــرکت  نیوســام،  داریــن  نیســتند.  خوش بیــن 
دارین نیوســام آناالیز اظهار کرد: قیمت طا باید ســطح 
1۸1۵ دالر را بشــکند تــا الگــوی حرکــت ثابــت یــا رو بــه 
کاهــش خــود را تغییر دهد. با این حال صعود شــاخص 
دالر به نقطه مقاومتی ۹۳.۵۰ واحد باعث شــده اســت 

دالر آمریکا توجه خریداران را جلب کند.
»مارک چندلر«، مدیرکل شرکت بانوک برن گلوبال 
فارکــس بــه کیتکونیــوز گفــت: متقاعــد نشــده اســت کــه 
طــا آمــاده شکســتن قیمت باالتر اســت. وی افــزود: آمار 
شــاخص قیمت مصرفی که هفته آینده منتشــر می شود 
ممکن اســت نرخ های بهره را به همراه دالر آمریکا باالتر 

ببرد و روی قیمت طا تاثیر منفی بگذارد.

نوری قزلجه، عضو کمیسیون 
کشاورزی مجلس: سیستم 

بانکی برای تامین مالی 
بیشتر بنگاه ها آماده نیست

عضــو کمیســیون کشــاورزی مجلس خاطر نشــان 
کرد: »من با اینکه آزادســازی و یکسان سازی قیمت ها 
انجــام شــود و مفســده های مرتبــط بــا آن از بیــن برود 
موافقــم، امــا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در این شــرایط 
تــورم  شــرایط  یــک  ایــن  اوال  نیســتم.  موافــق  تورمــی 
انتظــاری را ایجــاد می کنــد و غیــر از آن در عمــل هــم 
یــک تورمی خواهد داشــت و در نتیجــه آن قیمت تمام 
شــده تولیــد محصــوالت پروتئینــی و لبنیاتــی را بــرای 

تولیدکننده افزایش می دهد.«
ایلنــا  بــا  گفت وگــو  در  قزلجــه  نــوری  غامرضــا 
درخصوص اجرای مجدد طرح شــیر مدارس در آســتانه 
بازگشــایی مــدارس پــس از قریــب به دو ســال تعطیلی 
بــه دلیــل شــیوع ویــروس کوویــد 1۹، گفــت: واقعیــت 
ایــن اســت کــه بــه علت مشــکات و معضات فــراوان و 
متعــددی کــه در حــوزه شــیر و محصــوالت لبنــی وجــود 
دارد و همچنین دایر نبودن مدارس این موضوع اکنون 

تاحدی از موضوعیت افتاده است.
وی افــزود: امــا ایــن طــرح یــک خوبــی مهمــی کــه 
داشــت، ایــن بــود کــه شــیر را بــه آســانی در دســترس 
کودکان و نوجوانان قرار می داد که استفاده می کردند. 
می دانیــم کــه شــیر یک ماده مغزی و ضــروری برای بدن 
اســت و اینکــه فــارغ از هزینــه اش به آســانی در اختیار 
می گرفت برای آینده سامت جامعه خیلی مفید بود. از 
ســوی دیگر یک بازار مطمئنی برای تولیدکنندگان شــیر 
بــود و از ایــن بابــت هــم مثبت و مناســب بــود، منتها با 
آمــدن کرونــا و تعطیلــی مدارس، این طــرح هم متوقف 
شد. اکنون هم این بخش آنقدر مشکات و موضوعات 
دارد که فکر می کنم کسی فعا به آن اولویت نمی دهد.
نماینــده مردم بســتان آباد در مجلس یازدهم ادامه 
داد: ایــن حــوزه در حــال بــا مشــکات متنوعــی رو بــه رو 
ارز ۴2۰۰ و در نتیجــه  از بحث هــا حــذف  اســت، یکــی 
آن افزایــش قیمــت تمــام شــده تولیــد اســت، یــک بحــث 
دیگــر هــم کشــتار دام هــای مولــد بــه دلیــل گــران شــدن 
نهاده هاســت و... در مجمــوع موضوعــات پیچیــده ای در 
ایــن حــوزه وجــود دارد که تاحــدی واجب تر اســت به این 
جهــت کــه اول باید اساســا شــیر وجود داشــته باشــد که 
بعد برای توزیع آن روش های مختلف مدنظر قرار بگیرد.
عضو فراکســیون مســتقان والیی مجلس یازدهم 
در پاسخ به سوالی پیرامون مشکات این حوزه و اینکه 
»موضــوع حــذف ارز ۴2۰۰ تومانــی چــه اثراتــی در ایــن 
بخــش می توانــد داشــته باشــد؟«، اظهار داشــت: من با 
اینکــه آزادســازی و یکسان ســازی قیمت هــا انجام شــود 
موافقــم،  بــرود  بیــن  از  آن  بــا  مرتبــط  مفســده های  و 
امــا بــا حــذف ارز ۴2۰۰ تومانــی در ایــن شــرایط تورمــی 
انتظــاری  تــورم  یــک شــرایط  ایــن  اوال  موافــق نیســتم. 
را ایجــاد می کنــد و غیــر از آن در عمــل هــم یــک تورمــی 
خواهــد داشــت و در نتیجــه آن قیمت تمام شــده تولید 
تولیدکننــده  بــرای  را  لبنیاتــی  و  پروتئینــی  محصــوالت 

افزایش می دهد.
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه اینکــه موضــوع ارز در 
بعضــی جاهــا مثــل مــرغ اثــر بیشــتری دارد و البتــه در 
حــوزه گوشــت قرمــز کمتر از مرغ اســت، با یک حســاب 
سرانگشتی می توان گفت متوسط تا سه برابر قیمت ها 
را باال می برد که البته در بعضی جاها مانند تولید مرغ 

احتماال بیشتر از این هم باشد.
نــوری همچنیــن بیــان کــرد: تصــور کنیــد ایــن تورم 
بیایــد روی تــورم فعلــی که وجود دارد و در کنار آن تورم 
انتظــاری کــه تحت تاثیــر حــذف ارز ۴2۰۰ تومانی ایجاد 
می شود، خیلی برای جامعه سنگین می شود و از سوی 
دیگر تولید را هم دچار اشکال می کند به این خاطر که 
به یکباره سرمایه در گردش مورد نیاز بخش پروتئین و 
لبنیات ســه برابر می شــود. مثا یک واحد مرغداری اگر 
اکنــون 1 میلیــارد تومــان بــرای گردش مالی یــک دوره ای 
خــود نیــاز دارد ایــن تبدیل به ۳ میلیارد تومان خواهد و 
طبیعتا سیستم بانکی هم برای تامین آن آماده نیست 

و این تولید را دچار مشکل می کند.
عضــو کمیســیون کشــاورزی در پایــان، گفــت: نظر 
مــن ایــن اســت که دولــت بازهــم زحمت ایــن را برعهده 
بگیرد، نظارت الزم را انجام دهد و یک مدت این مسیر 
را ادامه دهیم که شرایط اقتصادی به یک نقطه پایداری 

برسد و بعد بتوانیم این را اجرا کنیم.

اخبـــــــــــــــــار

و  کارخانه هــا  تعطیلــی  عرضــه،  در  اختــال  وجــود  بــا 
تنش هــای سیاســی، قیمــت جهانی مــواد غذایی بــه باالترین 

حد خود در ۱۰ سال اخیر رسید.
بــه گــزارش مهر به نقل از راشــاتودی، بر اســاس آخرین 
گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )FAO(، قیمت 
مواد غذایی به اوج جهانی جدیدی رسیده و به باالترین سطح 
خود از ماه جوالی 2۰11 رسیده است و از افزایش ۳۰ درصدی 

ثبت شده در سال گذشته نیز افزایش داشته است.
شاخص قیمت موادغذایی سازمان خواروبار و کشاورزی 
ملــل متحــد، کــه قیمت هــای بین المللی ســبد کاالهــای غذا را 
دنبــال می کنــد، نشــان داد کــه در ماه اکتبر، هزینه یک ســبد 

غذا نسبت به ماه قبل ۳ درصد افزایش داشته است.
بــر اســاس گزارش هــا، این قیمت ها بــه دلیل قیمت های 
بــاالی کاالها، اختال هــای عرضه جهانی و تعطیلی کارخانه ها 
و تنش هــای سیاســی افزایــش یافتــه اســت. شــاخص قیمــت 
غــات فائو ۳.2 درصد رشــد داشــت در حالــی که قیمت گندم 
به دلیل کاهش برداشت از صادرکنندگان بزرگ مانند کانادا، 
روســیه و ایاالت متحده ۵ درصد افزایش یافت. این ســازمان 
دریافــت که قیمت های بین المللی ســایر غات اصلی افزایش 

یافته است.
قیمــت روغــن گیاهــی در مــاه اکتبر بــه باالترین میزان 
افزایش خود یعنی ۹.6 درصد رسید و چهارمین ماه متوالی 
افزایــش قیمــت را رقــم زد. فائــو گفــت کــه قیمــت روغــن 
گیاهــی تــا حد زیادی تحت تأثیر نگرانی های مداوم در مورد 

کاهــش تولیــد در مالــزی به دلیــل کمبود مــداوم نیروی کار 
مهاجران است.

در همیــن حــال، قیمــت لبنیات با افزایــش 2.۵ درصدی 
مواجــه شــد، در حالــی کــه قیمت گوشــت ۰.۷ درصــد کاهش 
یافــت کــه ســومین کاهــش ماهانــه را داشــت. پــس از شــش 
مــاه افزایــش متوالــی، قیمــت شــکر نیز به دلیــل محدودیت 
تقاضــای جهانــی و مــازاد باالی صــادرات، 1.۸ درصد کاهش 

یافت.

ایمنــی  مقــررات  تدویــن  مرکــز  رئیــس 
حمــل و نقــل پدافنــد غیرعامــل و مدیریــت 
بحــران وزارت راه و شهرســازی اعــام کــرد 
کــه از اول آذر مــاه افــرادی که واکســن نزده 
باشــند یا تســت منفی PCR نداشــته باشند، 
نمی توانند به مســافرت بروند و در آینده نه 
چنــدان دور تنهــا افــرادی که واکســینه شــده 

باشند، اجازه سفر دارند.
رضا نفیسی در گفت وگو با ایسنا درباره 
جزییــات ممنوعیت هوشــمند ســفر کــه از دو 
هفتــه آینــده اجرایی خواهد شــد، اظهار کرد: 
به زودی ســامانه امید راه اندازی می شود و از 
ایــن طریــق همه مــردم کنترل خواهند شــد و 
تنها آن هایی که واکســن زده باشــند یا تست 
می تواننــد  باشــد،  همراه شــان  منفــی   PCR

بــا وســایل حمل ونقــل عمومــی بــه مســافرت 
برونــد، در غیــر ایــن صــورت از اول آذر اجــازه 

سفر نخواهند داشت.
وی بــا بیــان اینکــه ظرفیــت ۸۰ درصــدی 
پذیرش مسافر برای قطار و اتوبوس از ابتدای 
ماه آینده در نظر گرفته می شود، خاطر نشان 
کــرد: پیــش از این اگــر وضع کرونایی شــهری 
قرمــز یــا نارنجــی بــود، تــردد در کل آن شــهر 
ممنــوع می شــد و ایــن ممنوعیــت ســفر بــرای 
همــه افــراد، مبتا یا ســالم اعمال می شــد اما 
از آذر مــاه ترددها و مســافرت ها برای افرادی 
کــه دو دوز واکســن دریافــت کــرده باشــند یــا 
تســت منفــی PCR -بــا مهلت هــا و تاریخ های 
در  شــده-  اعــام  ســاعته   ۷2 و  ســاعته   ۹6

اختیــار داشــته باشــند، می تواننــد ســفرهای 
خارجــی یــا داخلــی را انجــام دهنــد. بنابرایــن 
ممنوعیت هــای کرونایــی هوشــمند بــرای هــر 
یک از افراد بر این اساس اعمال خواهد شد.
رئیس مرکز تدوین مقررات ایمنی حمل و 
نقــل پدافند غیرعامــل و مدیریت بحران وزارت 
راه و شهرسازی افزود: در سامانه امید می توانیم 
افــراد مبتــا به کرونا یا مشــکوک را شناســایی 
کنیم و حتی اجازه ســفر به آن ها را با وســایل 
نقلیه شخصی ندهیم چرا که در سیستم جدید 
کامــا قابــل مشــاهده و رصد هســتند و بر این 
اســاس بهتر و کامل تر می توانیم جلوی شــیوع 

ویروس کرونا را بگیریم.
بــه زودی پروتکل هــای  نفیســی گفــت: 
و دیگــر فعالیت هــای  بــرای ســفر  بهداشــتی 
اجتماعــی و اقتصــادی تغییــر خواهــد کــرد و 
ســخت گیرانه تر خواهــد شــد، بــه ایــن معنــی 
نــه چنــدان دور کــه میــزان  کــه در آینــده ای 
واکسیناســیون بــه حــد  قابــل قبولــی برســد، 
بــه  می تواننــد  شــده  واکســینه  افــراد  تنهــا 
مســافرت بروند و دیگر تست PCR هم کافی 
نخواهــد بود. این مســاله ســبب می شــود که 
مــردم بــه واکســینه شــدن و تضمین ســامت 
جامعــه و در امــان مانــدن از ویــروس کرونــا 

تشویق شوند.
کاهش میلیونی سفرهای 

مردم در هفته گذشته
از ســوی دیگــر در هفتــه گذشــته و براســاس 

راه هــای  مدیریــت  مرکــز  آمارهــای  تازه تریــن 
نقلیــه  وســایل  تــردد  وضــع  دربــاره  کشــور 
مختلــف در بــازه زمانــی ۷ تا 1۳ آبــان ماه، به 
صــورت متوســط یــک میلیــون و ۸۸2 هــزار و 
116 وســیله نقلیــه در هــر روز در محورهــای 
مواصاتی کشــور تردد کرده اند که نســبت به 
هفتــه قبــل از آن چهــار درصــد کاهــش یافته 
اســت امــا این اعــداد و ارقام همچنان بیشــتر 
از هفته مشــابه در ســال گذشــته بوده و  2۷ 

درصد افزایش را نشان می دهد.
بر اساس اطاعات پاک های ثبت شده 
در دوربین هــای پاک خوان هشــت میلیون و 
1۵۰ هــزار پــاک خــودرو در بــازه زمانــی مورد 
نظر در جاده های کشــور مشــاهده شــدند که 
بیــش از یــک میلیــون خــودرو کمتــر از هفتــه 

قبل از این بررسی شده است.
البتــه خودروهــای تهــران و البــرز ماننــد 
گذشــته ســهمی بیــش از 2۰ درصــد داشــته 
و همچنــان باالتریــن رتبــه را در ایــن میــان از 
آن خــود کرده انــد. پــس از آن، خودروهایی با 
پــاک اصفهــان، فــارس، مازندران و خراســان 

رضوی در رتبه های بعدی قرار دارند.
آمارها نشان می دهد که مجموع ورود و 
خروج وسایل نقلیه مختلف در هفته گذشته 
در اســتان های کشــور وضــع کامــا متفاوتــی 
را نســبت بــه هفته هــای گذشــته تجربه کرده 
است. چرا که در این میان ترددها در این بازه 
زمانی )هفتم تا 1۳ آبان( تنها در اســتان های 
کرمان، یزد و چهارمحال و بختیاری به ترتیب 

شــش درصــد، دو درصد و یــک درصد افزایش 
نسبت به هفته قبل از این بررسی داشته اند 
و دیگــر اســتان های کشــور کاهــش ســفرهای 

جاده ای را تجربه کرده اند.

استان های شمالی رکوردار 
کاهش سفر

اردبیــل، گیــان، بوشــهر و مازنــدران بــا 
منفــی 1۳ درصــد، منفــی 12 درصــد، منفی 11 
درصــد و منفــی 11 درصــد بیشــترین کاهــش 
تــردد را در مقایســه بــا هفته قبــل از این بازه 

زمانی داشته اند.

کاهش میلیونی سفرهای 
مردم در هفته گذشته

ایــن کاهــش ســفرها در حالــی بــه ثبــت 
رســیده کــه همیــن اعــداد و ارقــام در قیاس با 
آمارهای هفته مشابه سال گذشته بیانگر رشد 
چشمگیری است. در این میان استان های قم، 
خراســان رضوی، خوزســتان و خراسان شمالی 
بــه ترتیب بــا ۵۴ درصد، ۴۵ درصد، ۴۴ درصد 
و ۴۰ درصد افزایش بیشترین رشد را در میان 
استان های دیگر تجربه کرده اند. البته به نظر 
می رســد این افزایش چشــمگیر آمــاری به این 
دلیــل اســت کــه در آبــان مــاه و آذر مــاه ســال 
گذشــته پروتکل ها و ممنوعیت های سفر آغاز 
شــده بــود و ســختگیری بســیاری هــم در ایــن 

زمینه اعمال شد.

معــاون وزیــر راه و شهرســازی از الحاق 
چند فروند هواپیما به ناوگان هما خبر داد و 
گفــت که بــه زودی چند فروند هواپیمای کار 
کرده اما جوان وارد ناوگان هما خواهد شد.
بــه گــزارش ایلنــا، شــهرام آدم نــژاد در 
جمــع خبرنگاران دربــاره احتمال کاهش نرخ 
بلیــت هواپیما پس از حذف پروتکل پذیرش 
مســافر بــا 6۰ درصــد ظرفیت هواپیمــا اظهار 
کرد: نکته بســیار مهم این اســت که افزایش 
قیمــت بلیــت هواپیمــا در ســال گذشــته بــه 
دلیــل اجــرای پروتــکل پذیــرش مســافر با 6۰ 
درصد ظرفیت نبود. وقتی مصوبه ستاد ملی 
مبــارزه بــا کرونا مبنی بر اجــرای این پروتکل 
انجــام شــد ایرالین هــا بابت کاهــش ظرفیت 
را  قیمتــی  افزایــش  هیــچ  مســافر  پذیــرش 
ندادند پس از چهارماه افزایش قیمت بلیت 
بر اســاس افزایش قیمت ســاالنه انجام شــد 
اما امروز تصوری وجود دارد مبنی بر اینکه با 
حذف پروتکل محدودیت در پذیرش مســافر 

قیمــت بلیــت هواپیمــا هم بایــد کاهش پیدا 
کند.

شــورای  جــاری  هفتــه  داد:  ادامــه  وی 
عالــی هواپیمایــی برگزار می شــود که در این 
شــورا تعیین نرخ حمل بررســی و مورد بحث 

قرار می گیرد.
وی در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه 
در حــال حاضــر نــرخ حمــل چه عددی اســت 
و آیــا تمــام ایرالین ها صورت هــای مالی خود 
و  راه  وزارت  نقــل  و  حمــل  معاونــت  بــه  را 
حــال  در  گفــت:  دادنــد،  ارائــه  شهرســازی 
صورت هــای  هواپیمایــی  شــرکت   11 حاضــر 
مالــی خــود را ارائــه دادنــد که بحــث زیان ده 
یــا میــزان ســوددهی ایــن شــرکت ها در حال 
برســی اســت امــا عمــده شــرکت های بــزرگ 

صورت هــای مالی را تحویل دادند.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی بــا اشــاره 
بــه هزینــه ایرالین هــا در ایــران اظهــار کــرد: 
کــه شــرکت های  بایــد توجــه داشــته باشــیم 

روال  بــر  عــادی  شــرایط  ماننــد  هواپیمایــی 
طبیعــی نمی تواننــد نیازهــای خــود از جملــه 
قطعــات را تامیــن کننــد و گاهی اوقــات ارز را 
گران تــر از آنچــه کــه تخصیــص داده می شــود 
پیچیــده ای  مشــکات  بــا  و  می کننــد  تامیــن 
مواجــه هســتند کــه تمــام اینها هزینــه و نرخ 
حمــل را افزایــش می دهــد امــا بــه هــر حــال 
در جلســه ایــن هفتــه بــا حضور رئیــس جدید 
سازمان هواپیمایی کشوری درباره نرخ جدید 

بلیت هواپیما تصمیم می گیریم.
آدم نــژاد بــا اشــاره بــه حــذف پذیرایــی و 
کترینــگ در پروازهــا گفــت: فعــا بــر اســاس 
کرونــا  بــا  مبــارزه  ملــی  ســتاد  دســتورالعمل 
پذیرایــی در پروازهــا دیده نشــده اســت اما با 
حــذف غذا و کترینــگ هزینه آن باید از بلیت 
هواپیمــا کــم شــود و ایــن موضــوع را لحــاظ 

می کنیم.
و  راه  وزارت  نقــل  و  حمــل  معــاون 
شهرســازی دربــاره شــرایط ورود شــرکت های 

هواپیمایــی جدیــد بــه بــازار گفــت: در جلســه 
شورای عالی هواپیمایی درباره این موضوعات 
و همچنیــن میــزان آورده اولیــه ایرالین هــا و 

ناوگان مورد نظر تصمیم گیری خواهد شد.
 آدم نــژاد بــا اشــاره بــه وضعیت شــرکت 
هواپیمایــی همــا ادامــه داد: تصمیمــی بــرای 
تغییــر مدیریــت ایــن مجموعــه گرفتــه نشــده 
اســت. معتقدم جدایی صندوق بازنشســتگی 
از ایــن شــرکت گزینــه خوبــی نیســت. ورودی 
چند صد میلیاردی ســاالنه این صندوق امروز 
بســیار کاهــش یافته کــه در مقابــل بهره وری 

ناوگان این شرکت هم نزولی بوده است.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی از الحــاق 
چنــد فرونــد هواپیمــا به ناوگان همــا خبر داد 
و گفــت: بــه زودی چنــد فرونــد هواپیمای کار 

کرده اما جوان وارد ناوگان هما خواهد شد.
وی دربــاره پــروژه ایرتاکســی افــزود: این 
پــروژه جزو برنامه های اولویت دار وزارت راه و 
شهرســازی نیســت اما اقداماتی در این زمینه 
انجام شــده است. اقتصاد حمل هوایی اجازه 
پیاده ســازی ایــن پــروژه را نمی دهــد و مــا بــه 
شدت نیازمند توسعه بهینه ناوگان هستیم.

آدم نــژاد درباره تغییر تعرفه های حمل و 
نقــل دریایــی گفــت: تعرفه هــای حمــل و نقل 
دریایی هیچ تغییری نکرده است. مشکلی در 
رابطه با مصوبه 21۳ شــورای عالی ترابری که 
دیوان عدالت اداری آن را لغو کرده داشــتیم. 
بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه نــرخ دیرکــرد 
دوســویه اســت یعنــی بایــد بــه نحــوی تعیین 
شود که نگه داشت کاال با نرخ مورد نظر برای 
صاحب کاال صرفه  اقتصادی نداشــته باشــد و 
ایــن نــرخ آنقدر هم باال نباشــد که کاالیی که 
بــه هــر دلیلــی توقــف داشــته بــا هزینــه قابل 

توجه دیرکرد مواجه شود.
آدم نــژاد گفــت: احتمــاال تا اوایــل آذر به 

یک نرخ متعادل خواهیم رسید.

معاون وزیر راه و شهرسازی: تعیین نرخ جدید بلیت هواپیما 
در هفته جاری

جزئیات ممنوعیت هوشمند سفر از اول آذر 

افزایش قیمت جهانی موادغذایی، رکورد ۱۰ ساله را زد
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بازگشت 6۴میلیارد یورو ارز 
صادراتی به کشور

بــه گفتــه دبیر کمیته اقدام ارزی تا ۱۰ آبان از ۸۰ 
میلیارد یورو تعهدات سررســید شــده، ۶۴میلیارد یورو 
به چرخه اقتصادی کشور بازگشته و ۳۸۹۱ صادرکننده 

به صورت صددرصدی ایفای تعهدات ارزی کرده اند.
احســان قمــری در گفت وگــو بــا خبرگــزاری مهر در 
مورد آخرین وضع بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار 
کرد: تا تاریخ 1۰ آبان 1۴۰۰، ۸1 درصد تعهدات سررسید 

شده صادرکنندگان ایفا شده است.
دبیــر کمیتــه اقــدام ارزی ادامــه داد: کل تعهــدات 
صادراتی از ۹۷/۰1/22 تا 1۴۰۰/۰۸/1۰، ۹1 میلیارد یورو 
و تعهدات سررســید شــده ۸۰میلیارد یورو اســت که از 
ایــن میــزان 6۴میلیــارد یــورو بــه چرخه اقتصادی کشــور 

بازگشته است.

 بازگشت ۴۱ میلیارد یورو

از سوی ۳۸۹۱ نفر
قمــری افزود: تاکنــون ۳۸۹1صادرکننده از مجموع 
2۸ هــزار و ۸1۵ صادرکننــده، صددرصــد تعهــدات ارزی 

خود را که ۴1 میلیارد یورو بوده، ایفا کرده اند.
او گفــت: ایــن ۳۸۹1 نفــر، از نظر تعــداد، 1۴درصد 
صادرکننــدگان را تشــکیل می دهنــد امــا از نظــر میــزان 
را  ارزی  تعهــدات  کل  از  درصــد   6۴ صادراتــی،  ارزش 

بازگردانده اند.
قمــری اظهار کرد: آمار درباره ایفا نشــدن تعهدات 
ارزی متفــاوت بــوده و هــر کــس از دیــدگاه کارشناســی 
خــود اظهارنظــر می کنــد ولــی بایــد بیــن صادرکنندگانــی 
کــه اصــاً ارز بــه چرخــه اقتصــادی برنگردانــده و ســایر 

صادرکنندگان تفاوت قائل شد.

 ۶۰ درصد فروش ارز صادراتی
در سامانه نیما

دبیــر کمیتــه اقــدام ارزی تأکیــد کــرد: بــرای ایفــای 
تعهــدات ارزی ۹ روش داریــم کــه شــامل فــروش ارز در 
ســامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری 
ارز پروانــه صادراتــی، فــروش ارز در ســنا، تهاتــر ارزی، 
صــادرات ریالــی تائیــد شــده )بــرای ســال ۹۷(، پرداخت 
بدهــی ارزی و … می شــود. اکنــون صادرکنندگان )غیر از 
صــادرات ریالــی که برای ســال های قبل بوده اســت( به 
هــر روشــی کــه بخواهنــد بدون ســقف می تواننــد ایفای 

تعهد کنند.
او ادامــه داد: خوشــبختانه اســتفاده از روش هــای 
واردات در مقابــل صــادرات خُــرد و واگــذاری ارز پروانــه 
صادراتــی ۳۰ درصــد از ایفــای تعهــدات ارزی را بــه خود 

اختصاص داده است.
قمــری گفــت: 6۰ درصــد ایفــای تعهــدات ارزی نیــز 
از طریــق فــروش ارز در ســامانه نیما اســت که این رقم 
قباً ۸۰ درصد بود. باید توجه داشــت که فروش ارز در 
نیما بیشــتر برای پتروشــیمی ها، فوالدی ها و معدنی ها 
اســت و باقــی صادرکننــدگان تمایــل بــه اســتفاده از دو 
روش فوق الذکر دارند. شــاید نســبت کم باشــد اما فضا 
باز شده تا صادرکنندگان به ویژه صادرکنندگان کوچک 
و متوســط با اســتفاده از روش های دیگر غیر از سامانه 

نیما اقدام به ایفای تعهدات ارزی کنند.
ارزی گفــت:  تعهــدات  ایفــای  مــورد مهلــت  او در 
صادرکننــدگان ســال ۹۹ تــا پایــان آبــان ســال 1۴۰۰ و 
صادرکنندگان ســال ۹۸ تا پایان آذر 1۴۰۰ فرصت دارند 

که ایفای تعهدات ارزی کنند.
دبیر کمیته اقدام ارزی درباره صادرکنندگان ســال 
۹۷ نیــز گفــت: فرصــت ایفــای تعهــدات ارزی ایــن گروه 
تمام شــده مگــر اینکــه بــا کمیتــه اقــدام ارزی مکاتبــه ای 

انجام دهند و در این کمیته تصمیماتی گرفته شود.
قمــری تاکیــد کــرد: افزایــش مهلت ایفــای تعهدات 
ارزی در راســتای اســتفاده از ابزارهــای تشــویقی بــرای 
تســهیل و تســریع ایفــای تعهــدات ارزی بــوده و بــر این 
اساس، افزایش مهلت ها برای کلیه صادرکنندگان و بر 

اساس، ضوابط، صورت می گیرد.

ایران، سومین تولیدکننده 
ماهیان خاویاری در ۱۰سال 

آینده جهان خواهد شد
ذخایــر  از  حفاظــت  و  بازســازی  دفتــر  مدیــرکل 
ژنتیکــی آبزیــان ســازمان شــیات ایــران می گویــد طبق 
برنامه ریزی هــای انجام شــده پیش بینی می کنیم ظرف 
یــا ســوم تولیــد  ده ســال آینــده جــز کشــورهای دوم 

خاویارپرورشی باشیم.
بــه گزارش وزارت جهاد کشــاورزی، ناصر کرمی راد 
ضمن اعام این خبر گفت: طبق گزارش ســازمان فائو، 
ایران در سال 2۰1۹ در تولید خاویار پرورشی گونه بلوگا 
یا فیل ماهی که ارزشــمندترین گونه خاویار پرورشــی در 

جهان است، رتبه نخست را به خود اختصاص داد.
او افــزود: اکنــون کشــور چیــن رتبه نخســت تولید 
خاویــار پرورشــی را در بیــن کشــورهای دنیــا در اختیــار 
دارد. کرمــی راد، میزان تولید خاویار پرورشــی و گوشــت 
ماهیان خاویاری را در ســال گذشــته به ترتیب 12 تن و 

بیش از ۳۵۰۰ تن عنوان کرد.
مدیرکل دفتر بازســازی و حفاظت از ذخایرژنتیکی 
آبزیــان ســازمان شــیات ایــران خاطرنشــان کــرد: ســال 
گذشــته طبــق آمــار گمــرک ایــران، بیش از ۴ تــن خاویار 
پرورشــی و باالی یک هزار تن گوشــت ماهیان خاویاری 

به ارزش باالی 16میلیون دالر از کشور صادر شد.
او افــزود: خاویــار پرورشــی ایران به طــور عمده به 
2۴ کشــور دنیا در ســال گذشــته در حوزه آســیا، اروپا، 

آمریکا و خاورمیانه صادر شده است.
مدیرکل دفتر بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی 
آبزیان ســازمان شــیات ایران ادامــه داد: مابقی خاویار 

پرورشی در بازار داخلی عرضه شده است.
او تصریح کرد: خاویار پرورشی گونه بلوگا در سال 
گذشــته بــا قیمت هر کیلوگــرم 12میلیون تــا 1۵میلیون 
تومان در بازار داخلی عرضه شده است و اکنون قیمتی 

معادل 1۵ تا 16 میلیون تومان عرضه می شود.

اخبـــــــــــــــــار

 عضو کمیســیون کشاورزی مجلس شورای 
اســامی عنــوان کــرد کــه بــا توجــه بــه باالرفتــن 
هزینه هــای کاشــت، داشــت و برداشــت، باید با 
توجه به نیاز داخل، برنج وارد شــود تا کشــاورز 

آسیب نبیند.
رحمت هللا نوروزی در گفت وگو با خبرگزاری 
مهــر اظهــار کــرد: از دوره نهــم مجلــس بحــث بــر 
ایــن بــود کــه از مــرداد تــا آبــان، بــرای حمایــت از 

کشاورزان و تولید، واردات برنج انجام نشود.
نماینــده مــردم علی آبــاد کتــول در مجلــس 

شــورای اســامی افزود: تاکید ما بر این است که 
باید بررســی شــده و با نگاه کارشناســی به اندازه 

نیاز برنج وارد شود.
او گفــت: بــا توجــه بــه باالرفتــن هزینه های 
کاشت، داشت و برداشت در دو سال اخیر، باید 
با توجه به نیاز داخل، برنج وارد شود تا کشاورز 

ضرر نکند.
نوروزی ادامه داد: اگر نیاز به ۸۰۰ هزار تن 
واردات داریــم بــه همان میزان برنــج وارد کنیم و 
برخــی ســودجویی نکــرده و دو میلیــون تــن برنــج 

وارد کنند.
عضــو کمیســیون کشــاورزی مجلس شــورای 
اســامی بیــان کــرد: بایــد بررســی شــود کــه میزان 
تولید در کشور در سال جاری چقدر بوده که هنوز 

آمار تولید کشور جمع بندی و ارائه نشده است.
نــوروزی ادامــه داد: ســال بــه ســال ایــن عدد 
متفاوت بوده و در برخی از سال ها ۸۰۰ هزار تن، 
در برخــی از ســال ها یک میلیون تــن و در برخی از 

سال ها یک میلیون و 2۰۰ هزار تن بوده است.
او با بیان اینکه نیاز ســاالنه کشــور به برنج 

حدود ســه میلیون تن اســت، گفت: تولید کشور 
می توانــد، بخــش حدود ۷۰ درصدی از نیاز داخل 
را تامیــن کنــد کــه البتــه ایــن عــدد در ســال های 

مختلف، متفاوت است.
نماینــده مــردم علی آبــاد کتــول در مجلــس 
شــورای اســامی با بیان این که ســال گذشــته به 
برنــج ارز نیمایــی تعلــق گرفــت، گفــت: از 1۵ آذر 
ثبت سفارش برای واردات انجام شده و کشورها 
اروگوئــه  و  تایلنــد  پاکســتان،  هنــد،  اکثــراً  هــم 

هستند.

تجــارت  توســعه  ســازمان  ســابق  رِئیــس 
اظهــار کــرد تجــارت مــا بــا اروپــا چنــدان ارتباطی 
بــا تحریم هــا ندارد. ایران حتی در شــرایط عادی 
هم چندان نمی تواند سهم خود را در بازار اروپا 
افزایــش و توســعه دهــد. فاکتورهــای مــا دیگــر 
آنقــدر قوی نیســت کــه تحریم ها بتواننــد تا این 

میزان تاثیرگذار باشند.
محمدرضا مودودی در گفت و گو با خبرگزاری 
ایلنــا در مــورد چشــم انداز تجــارت بــا اروپــا اظهار 
کــرد: در دوران غیرتحریمــی هــم حجم تجارت ما 
بــا اروپــا چیــزی در حــدود 1۰میلیــارد دالر بود که 
از ایــن میــان ۵۰۰میلیــون دالر صــادرات ایران به 
اروپــا و حــدود ۹.۵میلیــارد دالر واردات تجهیزات 
ماشین آالت و مواد اولیه از این قاره بوده است. 
در  ایــران  تجــاری  تــراز  بنابرایــن  افــزود:  او 
تجارت با اروپا همیشــه منفی بوده که البته این 
موضــوع لزومــاً منفــی نیســت. بــه هرحــال اروپــا 
مهد تکنولوژی اســت و ما برای تولیدات و صنایع 
خــود نیــاز بــه دانش فنی و تکنولــوژی روز داریم. 
بیشــتر  قــاره  ایــن  از  مــا  واردات  روی  از همیــن 
محصــوالت مصرفــی نبــوده بلکه ســهم عمده آن 

برای کاالهای سرمایه ای و واسطه ای است. 
شــروع  از  بعــد  کــرد:  تصریــح  مــودودی 
تحریم هــای دوم و ایجــاد مشــکل بــرای ارتباطــات 
بانکــی ایــران، اروپــا ارتباطــات خود را با کشــورمان 
در همــه حوزه هــا بســیار محــدود کرد. بســیاری از 
محصوالتی که برای تولید و صنایع خود نیاز داریم 
از طریــق دور زدن تحریم هــا و چرخاندن کاالها در 

چند کشور وارد می کنیم تا ردیابی نشود. 
او خاطرنشــان کــرد: بنابرایــن شــرایط فعلی 
مناســب نیســت و اگــر مــا مشــکل FATF را حــل 
کنیم، تکلیف تحریم ها را مشخص و روابط خود 
را با دنیا تعریف نکنیم قطع به یقین نمی توانیم 
روی تجارت با اروپا حساب کنیم. این بدان معنا 
اســت کــه نوســازی ماشــین آالت در وارد کــردن 
تکنولوژی های جدید که یکی از ضعف های بزرگ 
مــا در حــوزه تولیــد و تجــارت در ســطح جهانــی 

است، به مشکل بر خواهد خورد.
او اضافــه کــرد: از طــرف دیگــر محصــوالت و 
مشــتقات نفتــی و همچنین تولیدات پتروشــیمی  
بــرای  اروپایی هــا  مدنظــر  اســت  ممکــن  کــه 
دریافــت از ایــران باشــد بــا هزینه هــای ســنگین  
بــه دیگــر کشــورها بفروشــیم کــه در ایــن صورت 
رقابت پذیری آن با رقبای دیگر از جمله عربستان  

کاهش پیدا می کند.
رئیس ســابق سازمان توسعه تجارت گفت: 
موضــوع تحریم هــا بزرگتریــن بهانه بــرای محدود 
مطلــوب  ســطح  نبــود  توجیــه  و  تجــارت  کــردن 
تجــارت کــه هرگــز محقق نشــده، اســت. در واقع 
ایــن موضــوع شــرط الزم اســت امــا شــرط کافــی 
نیســت. ما در تولیدات داخلی خود با مشــکات 
فراوانــی مواجــه هســتیم. این مشــکات ارتباطی 

بــا تحریم هــا ندارنــد و اگــر اصاح نشــوند، ســهم 
تجــارت مــا نــه تنهــا بــا اروپــا بلکــه بــا دنیــا بدتــر 

می شود.
او بــا انتقــاد از نــگاه قدیمــی بــه صــادرات و 
واردات در کشــور گفت: نگاه نخســت به تجارت 
در کشــور مــا ایــن اســت کــه تولیدکننــده بایــد 
کــه رقابت پذیــر باشــد  را تولیــد کنــد  محصولــی 
یعنــی از نظــر کیفیــت، قیمت و تحویــل به موقع 
بــا نمونه هــای مشــابه خارجــی رقابــت کنــد. در 
حالــی کــه ایــن ادبیــات مربــوط بــه قــرن نوزدهــم 
بوده و حتی ادبیات قرن بیســتم نیز نیســت؛ چه 
برســد به قرن بیســت و یکم که عصر اطاعات و 

دیجیتال است. 
مــودودی متذکــر شــد: مــا اگــر می خواهیــم 
شــامل  کــه  مــدرن  بازارهــای  از  را  خــود  ســهم 
بازارهای اروپایی هم می شــود افزایش دهیم، در 
گام اول باید بازارهای داخلی خود را مدرن کنیم.
او همچنیــن افــزود: بــازار داخلــی مــا بازاری 
اداره  میدان بــاری  شــیوه  بــه  کــه  اســت  ســنتی 
می شــود. ایــن موضــوع اجــازه نمی دهــد کــه برای 
مثــال ســاختارهای قدرتمند لجســتیکی در داخل 
کشــور شــکل بگیرنــد، بانک هــای رقابت پذیــر در 
داخــل کشــور پدیــد آینــد، سیســتم ها و نهادهای 
پشــتیبانی تشــکیل شــوند کــه بتواننــد تولیــد را 
حمایــت کننــد. همچنیــن خدمــات و تســهیات 

بانکی ما در سطحی که بتوانیم آن را با نمونه های 
بین المللــی مقایســه کنیــم نیســت. لجســتیک و 
شــبکه ما به اندازه ای قدرتمند نیســت که بتواند 
این وظیفه را در داخل و چه در سطح بین المللی 
مدیریت کند. در فرانسه چه در یک روستای دور 
افتــاده و چــه در قلــب پاریس قیمــت محصوالت 
یکســان اســت؛ امــا در ایــران شــاهد هســتیم که 
بــرای مثــال گوجه فرنگی در جنوب ایــران کیلویی 
مثاً 2۰۰ تومان و در تهران ۵۰۰۰ تومان فروخته 
می شــود. این تفاوت حاصل ضعف بزرگی اســت 
که در ســاختار لجستیکی داریم. واسطه ها مدام 
در مــورد محصول ها قیمت گــذاری می کنند و این 
موضــوع باعــث می شــود که بــازار داخلــی معنای 
خود را به عنوان یک بازار مدرن از دست بدهد. 
او بــا اشــاره به قیمت بــاالی خدمات بندری 
در کشــور بیــان کــرد: قیمــت خدمــات بنــدری در 
ایــران چــه در بخــش صــادرات و چــه در بخــش 
واردات بــه هیچ وجــه قابــل رقابــت بــا بندرهــای 
خارجی و حتی همسایه نیست.  این موضوع یک 
مســئله دو طرف اســت یعنی اگر تجارت افزایش 
پیــدا نکنــد، بندرهــا همچنان ضــرر خواهند داد و 
سازمان بنادر مجبور به افزایش هزینه ها خواهد 
شد. در حالی که برای افزایش صادرات و واردات 
بایــد قیمــت خدمــات بنــدری کاهش پیــدا کند تا 

باعث ایجاد انگیزه شود.

مــودودی اضافــه کــرد: از طــرف دیگــر نظــام 
بروکراســی کــه باعــث می شــود تجــار و بازرگانان 
گرفتار یک مسیر طوالنی شوند، هیچ شباهتی به 
نمونه های خارجی ندارد و بر اســاس بی اعتمادی 
بنــا  اقتصــادی  فعــاالن  و  خصوصــی  بخــش  بــه 
شــده اند. کســانی در قالــب دســتگاه های اجرایی 
ایــن فضــا را مدیریــت می کنند که خــود آنها تاجر 
یــا تولیدکننده نیســتند؛ بنابراین دغدغه آن ها را 

هم ندارند. 
او خاطرنشــان کــرد: همچنیــن در ســاختار 
جملــه  از  اساســی  مشــکات  بنگاه هــا  داخلــی، 
قدیمــی بودن تکنولوژی  هــا را دارند . بخش عمده 
تولیدات ما بر اســاس تکنولوژی های پایین است 
یعنی همسایگان ما یا کشورهای هدف می توانند 
و جایگزیــن  کــرده  فعــال  را  تولیــد  ایــن خطــوط 
واردات کننــد. ســهم هایتک در تولیدات صادراتی 
مــا بســیار کــم بــوده و در بهتریــن حالــت کمتر از 
۵۰۰ میلیــون دالر اســت. ایــن رقــم در مقابل ۴۰ 
تا ۵۰میلیارد دالر صادرات ما در ســالیان گذشته 

رقم بزرگی نیست. 
مــودودی ادامــه داد: بنابرایــن اگــر ما همین 
رویه را ادامه داده و نخواهیم  تغییری در قوانین 
و مقــررات، فضــای کســب و کار و... ایجاد کنیم، 
میزان صادرات ما از ۵۰میلیارد دالر که سال ۹۳ 
توانســتیم به آن دســت پیدا کنیم فراتر نخواهد 

رفت.
رئیس ســابق ســازمان توســعه تجارت ایران 
اظهــار کــرد: اروپا برای حمایت از تولیدات داخلی 
از استانداردها یعنی ضوابط و قواعد غیرتعرفه ای 
اســتفاده می کنــد. اســتانداردهای خــود را ارتقــا 
داده و بــرای واردات محصــوالت از واردکننــدگان 
می خواهــد کــه ایــن اســتانداردها را رعایت کنند. 
این اســتانداردها بســیار ســختگیرانه هستند. به 
هــر میــزان کــه تکنولوژی یک کشــور کمتر باشــد 
امکان رعایت آن استانداردها سخت تر می شود.

او افــزود: ایــن فاکتورهــا حتــی نســبت بــه 
همســایگانمان هــم قوی نیســت. امروز بســیاری 
صحبــت از افزایــش میــزان صــادرات کشــور در 
شــش ماهه اول امســال نســبت به مدت مشابه 
ســال گذشــته می کنند اما به نظر من نباید ســال 
گذشــته را در محاســبات لحــاظ کــرد چراکــه ما با 
گمرکــی،  شــدید  محدودیت هــای  کرونــا،  شــیوع 
محدودیت هــای مبادلــه کاال و... مواجــه بودیــم و 
حــدود هفــت میلیارد از ســال ۹۸ کمتــر صادرات 
داشــتیم . بنابراین اگر قرار بر مقایســه است باید 
بــا ســال ۹۸ مقایســه صــورت بگیــرد. مــن بعیــد 
می دانم که بتوانیم به رقمی که قبل از تحریم ها 
و کرونــا هم دســت پیــدا کنیم. دســت کم ترکیب 
کاالهــای صادراتــی مــا دیگــر با ارزش افــزوده باال 

نخواهد بود.

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت می گویــد 
ایــران و پاکســتان می توانند عــاوه بر مبادالت 
انجــام  نیــز  مشــترک  ســرمایه گذاری  تجــاری، 
دهنــد کــه لبنیــات و لوازم خانگــی در اولویــت 

قرار دارد.
ســیدرضا  ایرنــا،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
فاطمی امیــن دیــروز در خاتمــه نهمیــن نشســت 
اجــاس کمیتــه مشــترک ایــران و پاکســتان در 
جمــع خبرنــگاران اظهــار کــرد: ایران و پاکســتان 
دو کشــور بــزرگ و مهــم در منطقــه هســتند که 

تاکنــون از ظرفیت هــای اقتصــادی خــود به طــور 
مناسب استفاده نکرده اند.

او بــا اشــاره بــه اهــداف تجــاری دو کشــور 
خاطرنشــان  کــرد: تــا ســه مــاه آینــده موانــع و 
کشــور  دو  میــان  آزاد  تجــارت  بــرای  مشــکات 

برطرف خواهد شد.
فاطمی امیــن بــا بیــان اینکه توســعه روابط 
تجــاری بــا همســایگان بــرای دولــت ســیزدهم 
بســیار اهمیــت دارد، تصریــح  کــرد: در ماه هــای 
روابــط  توســعه  بــر  رئیس جمهــوری  گذشــته 

بین المللــی به ویــژه تجارت با همســایگان تاکید 
کرده است.

او بــا بیــان اینکه اقتصاد ایران و پاکســتان 
مکمــل یکدیگــر هســتند، تاکیــد کرد: دو کشــور 
می تواننــد تبــادالت خود را بــه تجارت منطقه ای 
توســعه دهنــد کــه بــه عنــوان مثــال در دو مــاه 
ایــران  خــاک  طریــق  از  ترانزیــت  نیــز  گذشــته 

عملیاتی شده است.
ایــن عضــو کابینــه دولــت ســیزدهم درباره 
رفــع موانع تجارت آزاد، تاکید کرد: توافق شــده 

تــا مراکــزی در دو کشــور شــکل بگیــرد و موانــع 
به طور کامل بررســی و رفع شود.

بــه گفتــه وزیر صنعت، معــدن و تجارت با 
وزارتخانه هــای داخلی از جمله جهاد کشــاورزی 
مذاکــرات انجــام شــده و همــه نهادهــای مرتبط 
عاقه منــد بــه رفــع موانــع و گســترش روابــط با 

پاکستان هستند.
دســتور کار اصلــی نهمیــن نشســت کمیته 
مشــترک تجاری ایران و پاکســتان با حضور وزرا 
و مقامــات ارشــد امــور تجاری و بازرگانی اســت 

کــه بــه موجــب آن تازه تریــن تحــوالت مرتبــط با 
بازرگانــی،  اقتصــادی،  دوجانبــه  همکاری هــای 
تجــارت مــرزی، گمــرک و توســعه بازارچه هــای 

مشترک مرزی بررسی خواهد شد.
عاوه بر این موضوعاتی چون قراردادهای 
تجــارت ترجیحــی و تجــارت آزاد میــان ایــران و 
پاکســتان و همــکاری در برپایــی نمایشــگاه بــا 
حضور مقامات بانکی، تجاری، بخش خصوصی 
کشــور  دو  بازرگانــی  اتاق هــای  مســئوالن  و 

همسایه پیگیری خواهد شد.

اتحادیــه  هیئت مدیــره  رئیــس  گفتــه  بــه 
اســتان ها  از  بســیاری  در  البــرز  دامــداران 
دامــداران آســیب زیــادی دیده انــد و بــه دلیــل 
نداشــتن نهــاده کافــی، دام هایــی کــه ذخایــر 
ژنتیکی محسوب می شوند را کشتار کرده اند. 
احمد اکبریان در گفت وگو با ایســنا واردات 
بی رویه گوشــت قرمز و اجرا نشدن سیاست های 
حمایتــی از ســوی شــرکت پشــتیبانی بــرای خرید 
شــدن  متضــرر  باعــث  را  دامــداران  محصــوالت 
دامداران دانســت و تصریح کرد: واردات گوشــت 
قرمــز در شــرایط کنونــی خیانــت بــه تولیدکننــده 
و مصرف کننــده داخلــی اســت. واحدهایــی که در 
زمینه پرواربندی فعالیت می کنند منافع مناسبی 
ندارنــد و گوشــت تولیــدی روی دستشــان مانــده 

سیاســت های  نبــود  در  گفــت  می تــوان  اســت. 
حمایتــی درســت، تولیــد در ایــن بخــش توجیــه 
ندارد. با تمام این اوصاف اکنون دامداران متضرر 
شــده اند و ترجیــح می دهنــد بــه ادامــه فعالیــت 

نپردازند.
او با اشاره به اینکه دامداران یا بی انگیزه اند 
یــا کمتــر از ظرفیــت خــود کار می کننــد، گفــت: با 
توجه به تامین نشــدن نهاده، گرانی ها و تاخیری 
که در اصاح قیمت شــیر وجود داشــت، برخی از 
واحدها متضرر و در تســویه تســهیات اخذ شده 

از بانک ها با مشکل مواجه شده اند.
او بــا اشــاره بــه اینکــه قیمت هــای کنونــی 
محصوالت دامی هیچ همخوانی با هزینه هایی 
کــه دامدار برای تولیــد می پردازد، ندارد، افزود: 

موضــوع  فقــط  شــیر  و  گوشــت  تولیــد  بــرای 
نهاده ها مطرح نیست. هزینه های جانبی چون 
حمل و نقل و ماشــین آالت بســیار گران اســت 
و دامــدار بایــد ایــن هزینه هــا را به صــورت آزاد 
پرداخــت کنــد. ایــن شــرایط دامــدار را در تنگنــا 

قــرار می دهد و دامدار را بی انگیزه می کند.
صنعتــی  واحــد   ۳۰۰ اکبریــان  گفتــه  بــه 
زیرمجموعه اتحادیه دامداران در البرز فعالیت 
در شهرســتان های  نیــز  تعاونــی   1۰ و  می کنــد 
کــرج، نظرآباد، طالقان، اشــتهارد و ســاوجباغ 

تشکیل شده است.
او بــه وضــع آشــفته در صنــف دامــداران 
اشــاره کــرده و گفــت: شــاید حــدود 1۰درصد از 
ایــن شــرایط تعطیــل شــده اند  دامداری هــا در 

تولیــد  بــه  ظرفیــت  نصــف  بــا  نیــز  بخشــی  و 
می پردازند. بقیه واحدها هم آنقدر تحت فشار 

هستند که به فکر تغییر شغل افتاده اند.
او بــا اشــاره بــه اینکه روند اصــاح نژاد دام 
در کشــور روز به روز به شــرایط بهتری می رسد، 
گفــت: ولــی بــا توجــه به نابســامانی شــرایط اگر 
مســئوالن بــه موقــع اقــدام نکننــد، دام هایی که 
جز ذخایر ژنتیکی کشــور محســوب می شوند به 
صــورت گوشــت از گردونــه خــارج می شــود؛ این 
اتفــاق در بســیاری از اســتان ها در حــال وقــوع 

است.
مدیریــت  دلیــل  بــه  داد:  ادامــه  اکبریــان 
جهــاد  ســوی  از  البــرز  در  کــه  مناســب تری 
کشــاورزی، ســازمان تعاون روستایی و اتحادیه 

ایــن  گرفتــه،  صــورت  تعاونی هــا  و  دامــداران 
رونــد در اســتان کندتــر اســت ولی در بســیاری 
از اســتان ها دامــداران آســیب زیــادی دیده انــد 
و بــه دلیــل نداشــتن نهــاده کافــی بــرای تولیــد، 
دام هایی که به عنوان ذخایر ژنتیکی محســوب 

می شوند را کشتار کرده اند. 
شــرکت  کــه  کــرد  تقاضــا  پایــان  در  او 
پشــتیبانی امــور دام کشــور وارد بــازار شــود و 
ایــن مقــدار دام پــروار موجــود کــه روی دســت 
دامــداران مانــده اســت را با قیمت مناســبی که 
برای دامدار توجیه داشــته باشــد بخرد؛ به این 
صــورت هــم آرامش به بــازار بر می گــردد و هم 
تولیدکننده هــا انگیــزه پیدا می کننــد و نیازی به 

واردات نیست.

نوروزی، عضو کمیسیون 
کشاورزی مجلس:بیش 

از نیاز برنج وارد نشود

کشتار ذخایر ژنتیکی دامی کشور به دلیل کمبود نهاده 

برنامه ریزی ایران و پاکستان برای همکاری در لوازم خانگی و لبنیات

مودودی، رِئیس سابق سازمان توسعه تجارت: بدون تحریم ها 
هم سهمی از بازار اروپا نداشتیم
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امیرعبداللهیان؛ پایان دوران 
 سوءتفاهمات ایران

و آذربایجان را اعالم کرد 
خارجــه  امــور  وزیــر  امیرعبداللهیــان،  حســین 
کشــورمان و جیحــون بایرامــف وزیــر خارجــه جمهــوری 
آذربایجان در یک گفت وگوی تلفنی در خصوص روابط 

دوجانبه به بحث و تبادل نظر پرداختند.
بــه گزارش ایســنا، وزیر امــور خارجه آذربایجان در 
ابتــدا جویــای حــال وزیــر امور خارجه کشــورمان شــده و 

برای ایشان شفای عاجل طلب کرد.
امیرعبداللهیــان با یادآوری برادری و روابط نزدیک 
میــان جمهــوری اســامی ایــران و جمهــوری آذربایجــان، 
خاطرنشــان کــرد کــه در ماه هــای اخیــر همزمان بــا بروز 
برخــی ســوءتفاهمات، طرف هایــی که دوســت دار روابط 
خــوب میــان دو کشــور نیســتند، فعــال شــده بودنــد که 
بــا درایــت مقامــات دو کشــور از آن عبــور کردیم. اکنون 
دو کشــور می توانیم به ســمت گســترش هرچه بیشــتر 

همکاری های دوجانبه حرکت کنیم.
بــا  نیــز  آذربایجــان  خارجــه جمهــوری  امــور  وزیــر 
بیــان اینکــه نبایــد اجــازه داد دیگــران از ســوءتفاهمات 
میــان دو کشــور اســتفاده کننــد، تأکید کرد کــه هرگونه 
ســوءتفاهمی می بایســت در محیــط دوســتی و بــرادری 
حــل و فصــل شــود و باکــو آمــاده گســترش همــه جانبه  

روابط است.
در  نماینــده  تعییــن  و  دوجانبــه  تجــاری  روابــط 
کمیســیون مشــترک اقتصــادی دو کشــور از جملــه دیگر 

موضوعات مورد اشاره در این تماس بود.
وزیــر امــور خارجــه همچنیــن خاطرنشــان کــرد کــه 
جمهوری اسامی ایران از فرمت های منطقه ای از جمله 
فرمــت ۳+۳ قویــا حمایــت می کنــد و معتقــد اســت کــه 
می توان مشــکات منطقه ای را از طریق ســاز و کارهای 

درون منطقه ای حل و فصل کرد.

اینترنت ماهواره ای آمازون 
۴۵۰۰ ماهواره دیگر اضافه 

می کند
موافقــت  دریافــت  دنبــال  بــه  آمــازون  شــرکت 
رگوالتورهــای ارتباطاتــی آمریــکا بــه منظــور بکارگیــری 
بیــش از ۴۵۰۰ ماهــواره دیگــر در راســتای تــاش برای 
برقراری اینترنت پر ســرعت در مناطق محروم سراســر 

جهان است.
بــه گزارش ایســنا به نقل از رویتــرز، آمازون پیش 
از این قصد داشت حداقل 1۰ میلیارد دالر برای ساخت 
۳2۳6 ماهواره از طریق برنامه پروژه کویپر هزینه کند. 
این شرکت اواخر روز پنج شنبه از کمیسیون ارتباطات 
فدرال آمریکا درخواســت کرد بکارگیری مجموعا ۷۷۷۴ 

ماهواره را برای این پروژه تایید کند.
ارتباطــات  کمیســیون  از  دوشــنبه  روز  آمــازون 
فــدرال خواســت بــا پرتــاب و فعالیــت دو نمونــه اولیه این 
ماهواره ها تا پایان سال 2۰22 موافقت کند. این شرکت 
در درخواســت خــود نوشــت: ایــن ماهواره ها بــه خانه ها، 
بیمارستانها، شرکتها، سازمانهای دولتی و سازمانهای دیگر 
در سراســر جهان شــامل مناطق جغرافیایی که همچنان 
فاقــد اینترنت پرســرعت پایدار هســتند، خدمات رســانی 
خواهــد کــرد. آمــازون همچنیــن خاطرنشــان کــرد اگرچــه 
اتصال پذیری بر مبنای جهانی بهبود پیدا کرده اما تنها ۵1 
درصد از جمعیت جهان و ۴۴ درصد از جمعیت کشورهای 

در حال توسعه آناین هستند.
کمیســیون ارتباطات فدرال در ســال 2۰2۰ برنامه 
پروژه کویپر برای پرتاب ماهواره ها در مدار نزدیک زمین 
را تایید کرد که با شبکه استارلینک ساخته شده توسط 

شرکت اسپیس ایکس ایان ماسک رقابت می کند.
آمــازون اخیــرا بــا ماســک اختاف پیدا کــرده و این 
میلیــاردر را بــه نادیــده گرفتــن مجموعــه ای از قوانیــن 
دولتی مصوب متهم کرده اســت. جف بزوس، موســس 
آمازون و ماسک در حوزه پرواز فضایی خصوصی رقیب 
هســتند. شــرکت بلــو اوریجیــن متعلــق بــه بــزوس بــه 
تصمیــم ناســا بــرای عقــد قــرارداد 2.۹ میلیــارد دالری با 
شــرکت اســپیس ایکــس برای ســاخت فضاپیمــای اعزام 
فضانــوردان بــه ماه اعتراض کــرد اما یک قاضی اعتراض 
مذکور را رد کرد.شــرکت اســپیس ایکس بیش از 1۷۰۰ 

ماهواره را بکار گرفته است.

وزیر ارتباطات: پارک اقتصاد 
دیجیتال راه اندازی می شود

کــه  گفــت  اطاعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات  وزیــر 
راه انــدازی پــارک اقتصــاد دیجیتــال بــرای توســعه امــور 

اقتصادی در دستور کار دولت سیزهم قرار دارد.
شــنبه  روز  پــور  زارع  عیســی  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
در حاشــیه بازدیــد از پــارک فنــاوری پردیــس در جمــع 
خبرنــگاران اظهــار کــرد: اقتصــاد دیجیتــال یــک موضــوع 
و  وزارتخانــه  و چندیــن  اســت  بیــن بخشــی  و  کلیــدی 
معاونــت درگیــر آن هســتند. حــدود چهار تــا پنج درصد 
از تولید ناخالص ملی مبتنی بر اقتصاد دیجیتال اســت 
کــه بــر اســاس هدف گــذاری، آن را تا پایان ســال به 1۰ 

درصد می رسانیم.
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات بــا بیــان اینکه 
در برخــی از کشــورها اقتصاد دیجیتــال ۳۰ تا ۴۰ درصد 
پیشــرفت دارد، توضیــح داد: توســعه اقتصــاد دیجیتــال 
نیــاز بــه زیــر ســاخت های ویــژه دارد تــا مراکــز اقتصــاد 
دیجیتــال شــکل بگیرد. زارع پــور با مرور اقدامات انجام 
شده برای توسعه اقتصاد دیجیتال بیان کرد: راه اندازی 
اولیــن مجموعــه در ایــن حــوزه را در معاونــت علمــی و 
فناوری به زودی کلید می زنیم. وی با تاکید بر ضرورت 
دسترسی همه مردم به شبکه ملی اطاعات و اینترنت، 
اظهار کرد: در حال حاضر حدود هشــت هزار روســتا به 
اینترنت دسترسی ندارد و با هدف گذاری انجام شده تا 
پایان سال 1۴۰1 دسترسی تمام روستاها به شبکه ملی 

ارتباطات محقق می شود.

اخبـــــــــــــــــار

اندیشــکده اقتصــاد مقاومتی در مکاتبه ای، 
بــا یــادآوری اینکه، جهانی ســازی قیمــت انرژی، 
مسیر تامین کسری بودجه از جیب مردم است، 
تاکید کرده است که قیمت گذاری پلکانی انرژی 

مسیر افزایش درآمد دولت است.
اقتصــاد  اندیشــکده  تســنیم،  گــزارش  بــه 
ریاســت  میرکاظمــی  بــه  نامــه ای  در  مقاومتــی 
سازمان برنامه و بودجه کشور، به نقد گزاره های 
مطــرح شــده در گــزارش اخیــر ایــن ســازمان بــا 
عنــوان »یارانه هــا در اقتصــاد ایــران )بــا تاکیــد بر 
یارانه هــای فرابودجــه ای و پنهــان(« پرداخــت. بــر 
اســاس گــزارش مذکــور کــه شــهریور ماه امســال 
منتشر شد، میزان یارانه اعطایی در بخش انرژی 
کشــور در ســال 1۴۰۰ بیش از 12۰۰ هزار میلیارد 

تومان برآورد شده است.
یارانــه  شــده  محاســبه  رقــم  نامــه  ایــن  در 
بــا واژه »یارانــه پنهــان«  انــرژی کــه  حامل هــای 
مطــرح شــده، از جهــت وابســتگی بــه قیمت های 
جهانی و نرخ ارز و همچنین مسیری برای کاهش 
کسری بودجه مورد نقد قرار گرفته و تاکید شده 
اســت که این قبیل ارقام نجومی برای یارانه های 
انــرژی می توانــد منجر بــه خطا در سیاســتگذاری 
و تصمیم گیری هــای کان کشــور شــود. بــا وجــود 
ایــن تاکیــد شــده اســت که شــرایط فعلــی قیمت 
گذاری حامل های انرژی از جهات »توزیع عادالنه 
یارانه هــای انــرژی«، »عرضــه انــرژی بــا کمتریــن 
هزینــه برای دولت« و »کنترل مصارف غیرضرور 
مطلــوب  بدمصــرف«  و  پرمصــرف  مشــترکین  و 
نیســت و الزم اســت بــا شناســایی درســت وضــع 

موجود تصمیمات متناسب اخذ شود.
در این نامه برای اصاح نظام قیمت گذاری 
حامل های انرژی به الگویی پرداخته که مبتنی بر 

اصول زیر است:
از آنجــا کــه دولــت عرضــه کننــده اصلــی و 
انحصاری انرژی در کشــور اســت، پس در جایگاه 
قیمت گــذاری )Price maker( قــرار دارد؛ لــذا در 
این شرایط نمی توان با واگذار کردن قیمت گذاری 
انــرژی بــه هــر نــوع بــازاری، انتظار کشــف قیمت 
متناســب بــا مقتضیــات اقتصــاد و مدیریــت بازار 

انرژی را داشت.
نظــام قیمــت گــذاری بــرای هر حامــل انرژی 
بایــد جداگانــه انجــام شــود، چراکــه فراورده هــای 
نفتــی، گاز طبیعــی و بــرق از جنبه هــای تولیــد و 
توزیــع، نحوه صادرات و محدودیت های صادراتی 
هر حامل، تاثیر در زندگی مردم و اقتصاد جامعه، 
تنــوع و توزیــع مصرف کننــدگان، رفتــار مصرفــی 
مشــترکین، تجهیــزات مصــرف کننــده آن حامــل، 
تجهیــزات انــدازه گیــری میــزان مصــرف، بازه های 
اوج مصرف، نوع محاســبه و صدور صورتحســاب 

و نوع پرداخت هزینه با هم متفاوت هستند.
مبنــای محاســبه یارانــه، اختــاف »مجمــوع 
هزینه هــای تامین هــر حامل انرژی« با »مجموع 
درآمد حاصل از فروش داخلی آن حامل« باشــد 

و بــر ایــن مبنــا دولت بــه دنبال کاهــش تدریجی 
و حــذف یارانــه بخش انرژی کشــور باشــد. الزمه 
ایــن مهم، دقت و شــفافیت در محاســبه و اعام 
»قیمــت تمــام شــده تامیــن هــر حامــل انــرژی« 

است.
به منظور عادالنه تر و هدفمندتر شدن نظام 
حمایتــی دولــت و همچنیــن ایجــاد انگیــزه بــرای 
مدیریــت مصــرف در عیــن عــدم فشــار اقتصــادی 
گــذاری  »قیمــت  نظــام  از  جامعــه،  اکثریــت  بــر 
پلکانــی« بــرای اصــاح قیمت ها اســتفاده شــود. 
مطابــق بــا تجربیات جهانی در این شــیوه، قیمت 
بــرای »پله های پایین مصرف و مصارف عمومی« 
کمتر از قیمت تمام شــده و برای »پله های باالی 
مصرف و مشــترکین بدمصرف« بیشــتر از قیمت 
تمــام شــده تعییــن می شــود، بــه طــوری کــه در 
مجمــوع هزینه هــای تامیــن انرژی جبران شــود و 

یارانه  پرداختی تا حد امکان کاهش یابد.
متن نامه فوق به شرح زیر است:

»مطابــق بــا گــزارش منتشــر شــده از ســوی 
ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور در شــهریورماه 
ســال جــاری تحــت عنــوان »یارانه هــا در اقتصــاد 
ایران«، میزان یارانه انرژی کشــور در ســال 1۴۰۰ 
بیش از 12۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد گردیده 
است. با این حال، بررسی های کارشناسی حاکی 
از آن اســت کــه شــیوه محاســبه یارانــه انرژی در 
گــزارش مذکور، از منطق و پیش فرض های قابل 

دفاع و دقت الزم برخوردار نیست.
در این گزارش، محاســبه یارانه انرژی با روش 
»شکاف قیمتی مبتنی بر قیمت های جهانی« انجام 
گرفتــه کــه در آن فــرض می شــود امــکان صــادرات 
همــه حامل های انرژی با یک نرخ مشــخص جهانی 
وجــود دارد. در نتیجه، اختــاف درآمد حاصل از این 
»صادرات فرضی به نرخ روز ارز« با »درآمد حاصل از 
فروش این حامل ها در داخل کشور«، تحت عنوان 
»یارانــه پنهــان« انرژی برآورد شــده و عــدد مذکور را 
حاصل نموده است. اما چنین محاسبه ای، از جهات 
زیر نمی تواند مبنای تعیین میزان یارانه های انرژی در 

اقتصاد ایران قرار گیرد:
معیار قرار دادن »قیمت جهانی« برای همه 
حامل  هــای انــرژی و بــرآورد هزینه-فرصت تامین 
انــرژی توســط دولــت مطابق بــا آن، خاف اصول 
اقتصــادی اســت. چــرا کــه اوال، امــکان صــادرات 
همــه حامل های انرژی وجود ندارد و ثانیا، برخی 
حامل ها مانند برق قیمت جهانی واحد ندارد. به 
طور کلی نیز، استفاده از معیار »قیمت جهانی« 
برای محاســبه هزینه های تامین انرژی و ســپس 
محاســبه میــزان یارانــه انــرژی مبتنــی بــر آن، بــا 
اقتصــاد کشــورهایی تناســب دارد کــه واردکننــده 

انرژی محسوب می شوند.
وابســته کردن شــیوه محاســبه یارانه انرژی 
بــه »نــرخ ارز« کــه بــه ویــژه در ســال های اخیــر، 
تحــت تاثیــر تحریم هــای ظالمانــه، ســوء مدیریت 
بازار توســط دولت و تقاضای ســوداگرانه از ثبات 

برخــوردار نبوده، با معیشــت مــردم و هزینه های 
خانــوار ســازگاری نــدارد؛ آن هــم در شــرایطی که 
درآمــد خانــوار متناســب با افزایش نرخ ارز رشــد 
نکرده است. در واقع قیمت حامل های انرژی در 
شرایطی می تواند خود را با نرخ ارز به روز نماید 
که درآمد خانوار نیز بر چنین مبنایی تغییر کند؛ 

که به وضوح اینطور نیست.
در  روش  ایــن  بــا  کــه  مطالعاتــی  عمــده   
محاســبه یارانــه انــرژی انجــام و در آن از کلیــدواژه 
»یارانــه پنهــان« اســتفاده شــده اســت، بیــش از 
آنکــه بــه دنبال »تحقــق عدالت در توزیــع انرژی و 
هدفمندســازی یارانه ها« باشــد، »کاهش کســری 
بودجه« از طریق آزادسازی و افزایش قیمت انرژی 
را هدف قرار داده است. حال آنکه کاهش کسری 
بودجــه از مســیرهایی کــه بــا فشــار حداکثــری بــه 
معیشت مردم همراه است، خاف عدالت بوده و 
منجر به تصمیماتی خواهد شــد که احتمال وقوع 

حوادثی چون آبان ۹۸ را در پی دارد.
بنابرایــن توصیه می شــود در ارائه این قبیل 
اعــداد و ارقام نجومی بــرای یارانه های انرژی، که 
مبنای محاســباتی درســتی نداشــته و بــا واقعیت 
کارشناســی  دقــت  دارد،  توجهــی  قابــل  فاصلــه 
صــورت،  ایــن  غیــر  در  گــردد.  لحــاظ  بیشــتری 
ممکــن اســت منجــر به خطــا در سیاســتگذاری و 
تصمیم گیری هــای کان کشــور شــود. در همیــن 

راســتا، بــه منظــور محاســبه هزینه هــای تامیــن 
انــرژی کــه مبنای محاســبات مرتبط بــا یارانه های 
انــرژی اســت، اســتفاده از معیــار »قیمــت تمــام 
شــده تامین هر حامل« که با اقتصاد کشــورهای 
تولیدکننده انرژی همچون ایران تطابق بیشــتری 

دارد، پیشنهاد می شود.
البتــه الزم بــه ذکر اســت که مباحث فــوق، به 
معنی تایید شرایط کنونی نیست، بلکه بر شناسایی 
درســت وضــع موجــود و در ادامــه اتخــاذ تصمیمــات 
متناســب بــا آن تاکیــد دارد. در حــال حاضــر قیمــت 

گذاری حامل های انرژی به گونه ای است که:
حمایــت قیمتــی دولــت به طــور ناعادالنه ای 
میان مردم توزیع شده و گروه های پردرآمد بهره 

بیشتری از آن می برند.
حامــل  هــر  فــروش  از  حاصــل  کل  درآمــد 
انــرژی، هزینه هــای تأمیــن آن را جبــران نکــرده و 

برای دولت بدهی ایجاد می کند.
انگیزه کافی برای مدیریت مصرف به ویژه در 

مشترکین پرمصرف و بدمصرف ایجاد نمی شود.
بــه منظــور رفــع چالش هــای گفتــه شــده، 
هــر  در  گــذاری  قیمــت  الگــوی  اســت  ضــروری 
حامــل  آن  وضــع  بــا  متناســب  انــرژی،  حامــل 
اصــاح گــردد. بر این اســاس، پیشــنهاد می شــود 
بــا احصای »قیمت تمام شــده هــر حامل انرژی« 
به صورت جداگانه و ســپس اســتفاده از »روش 

قیمت گذاری پلکانی« مطابق با تجربیات جهانی، 
قیمــت بــرای »پله هــای پاییــن مصــرف و مصــارف 
بــرای  و  شــده  تمــام  قیمــت  از  کمتــر  عمومــی« 
»پله هــای بــاالی مصرف و مشــترکین بدمصرف« 

بیشتر از قیمت تمام شده تعیین گردد.
در این الگو، پلکان های قیمتی در هر حامل 
انرژی باید به گونه ای طراحی شود که در مجموع 
بــه »توزیــع عادالنــه یارانه های انــرژی«، »عرضه 
انرژی با کمترین هزینه برای دولت« و »کنترل و 
مدیریت مصارف غیرضرور و مشــترکین پرمصرف 
و بدمصــرف« منجــر شــود. در واقــع از آنجــا کــه 
دولت عرضه کننده اصلی انرژی در کشور است، 
لــذا  دارد؛  قــرار  قیمت گــذاری  جایــگاه  در  پــس 
نمی تــوان بــا واگذار کردن قیمت گــذاری انرژی به 
هر نوع بازاری، انتظار کشــف قیمت متناســب با 
شــرایط اقتصاد و مدیریت بازار انرژی را داشــت، 
بلکــه الزم اســت الگــوی قیمت گــذاری دولــت بــه 

گونه ای هوشمندانه و پویا اصاح شود.
اندیشــکده اقتصــاد مقاومتــی آمــاده اســت 
در جلســه ای حضــوری، الگــوی پیشــنهادی بــرای 
اصــاح نظــام قیمت گذاری حامل های انرژی را به 

دولت محترم ارائه نماید.
امیــد اســت تحقــق الگوی اقتصــاد مقاومتی 
زمینــه پیشــرفت ایــران اســامی را بیــش از پیش 

فراهم آورد.«

الزمــه تغییــر در تعییــن تکلیــف امــوال در 
امــوال  فــروش  و  آوری  جمــع  ســازمان  اختیــار 
تملیکــی، نیازمنــد نــگاه حاکمیتــی بــه اقدامــات 

سازمان و تأمین زیرساخت های الزم است. 
بــه گــزارش شــبکه اخبار اقتصــادی و دارایی 
ایران)شــادا(، سرپرســت ســازمان جمــع آوری و 
فــروش امــوال تملیکی اظهــار کرد: تغییــر فرآیند  
در تعییــن تکلیــف امــوال در ایــن ســازمان زمانی 
محقــق خواهــد شــد کــه ســازمان را بــه معنــای 
واقعــی کارگــزار دولــت بدانیــم زیــرا این ســازمان 
آخریــن زنجیــره تعییــن تکلیــف اموالی اســت که 
بــه دلیــل عدم رعایــت نظامات قانونــی در اختیار 
دولــت قــرار می گیــرد. و در ایــن راســتا عــاوه بــر 
پیشــتیبانی زیر ساختی ازســازمان توسط دولت، 
نیازمند حمایت ویژه قوه قضائیه در رسیدگی به 
پرونده های  سنواتی و حجیم با اختصاص شعب 

ویژه است.

دکترابراهیــم موالیی جــم عضو هیأت مدیره و 
سرپرست این سازمان با اشاره به قوانین و مقررات 
موجود برای تعیین تکلیف اموال تحت تملک گفت: 
قوانیــن موضــوع تعیین تکلیــف کاالهــای متروکه و 
قاچاق، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را 
همانند یک شخص حقیقی در مسیر تعیین تکلیف 
و فــروش امــوال دیــده اســت در حالی که اگــر اموال 
یاد شــده ازمبادی قانونی با احراز شــرایط وارد کشور 
می شد اساساً به جهت عدم نظامات دولتی به نفع 
دولت ضبط نمی شد لذا الزمه سرعت بخشی به این 
رونــد در وهلــه اول اصــاح مقــررات از جهت تعیین 
تکلیف اموال و اصاح ســاختار ســازمان است که با 
نگاه کارشناســی وزیر محترم امور اقتصادی ودارایی 
در حــال پیگیــری اســت. در وهلــه دوم تســریع در 
تکمیل و عملیاتی شدن سامانه های یکپارچه مبارزه 
بــا قاچــاق کاال و ارز توســط دســتگاه های دخیــل در 
تعیین تکلیف اموال تملیکی از جمله دســتگاه های 

کاشف، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت صمت و... 
می باشد.

 وی بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع که ســازمان 
آخریــن  تملیکــی  امــوال  فــروش  و  آوری  جمــع 
زنجیــره تعییــن تکلیف اموال تحــت تملک دولت 
اســت افــزود: اجــرای فرایندهــای مشــترک بیــن 
دســتگاهی با اجرای ســامان های مربوطه توســط 
کاشفین ، تعزیرات حکومتی و این سازمان امری 
ضــروری اســت. یقیناً  برقــراری زنجیره ارتباطی و 
اطاعاتی منظم و برخط برای کاالهای مکشــوفه، 
آرای صــادره و نحــوه تعییــن تکلیــف امــوال )از 
جمله فروش، انهدام و اســترداد( موجب تســریع 

در تعیین تکلیف کاالها خواهد شد.
دکتــر موالیــی جــم با تاکید بر مشــکل جدی 
در ســاختار نیروی انســانی بویژه پس از واگذاری 
بخشــی از وظایف گمرک به موجب قانون مبارزه 
بــا قاچــاق کاال و ارز ، بــدون انتقــال پســت های 

ســازمانی و انبارهای قضایی مربوطه عنوان کرد: 
طی دو دهه گذشته سازمان جمع آوری و فروش 
امــوال تملیکــی هیچگونــه جــذب عمــده نیــروی 
انســانی نداشــته و در ایــن مــدت بخــش قابــل 
توجهی از پرسنل باتجربه این سازمان بازنشسته 
شــده اند یا ســال های اخر خدمت خود را ســپری 
مــی کننــد کــه ایــن امــر تســریع در فرایندهــا و 

پیگیری ها را با مشکل مواجه خواهد کرد.
فــروش  و  آوری  سرپرســت ســازمان جمــع 
امــوال تملیکــی بــا اشــاره بــه ضرب االجــل تعیین 
شــده از ســوی ریاســت محتــرم جمهــور تصریــح 
کرد: ســازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 
با وجود تمام مشــکات و کاســتی ها تمام تاش 
خود را به کار گرفته وظایف محوله را به بهترین 
شــکل انجــام دهــد و در همیــن راســتا در هفتــه 
گذشــته تیم هــای جهــادی متشــکل از نیروهــای 
خبره از اقصی نقاط کشــور به اســتان های هدف 

از جملــه هرمــزگان، بوشــهر و خوزســتان اعــزام 
گردیــده انــد  تا در اســرع وقت نســبت به تعیین 
مبــادرت  و ســنواتی  پرونده هــای جــاری  تکلیــف 
نماینــد کــه در ایــن مســیر نیازمنــد همراهــی و 
مســاعدت کلیــه نهادهــای ذیربــط و نیز مســتلزم 
ســوی  از  الزم  مجوزهــای  و  قطعــی  رای  صــدور 
مراجــع ذیصــاح مــی باشــد. وی همچنیــن اظهار 
داشــت پیــرو بازدیــد روز گذشــته رئیــس محتــرم 
قــوه قضائیــه از انبارهای مدیریــت اموال تملیکی 
بــه  تیمــی  ریــزی،  برنامــه  تهــران ضمــن  اســتان 
سرپرستی قائم مقام سازمان در انبارهای استان 
تهــران مســتقر شــده انــد تــا در ســریعترین زمان 
کاالهــا  نگهــداری  در  موجــود  اشــکاالت  ممکــن 
و تعییــن تکلیــف مرتفــع گــردد کــه ایــن مهــم نیز 
نیازمنــد همراهی جدی مســئولین ذیربط قضایی 
و تعزیــرات اســت که هماهنگی هــای الزم در این 

خصوص صورت پذیرفته است.

رئیــس صنف جایــگاه داران کشــور گفت که 
در نتیجه بحرانی که ناشــی از اختال در ســامانه 
هوشــمند ســوخت بــه وجــود آمــد، جایگاه هــای 
ســوخت حــدود ۵۰ میلیــارد تومــان هزینه و زیان 

متحمل شدند.
اســدهللا قلیــزاده در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا 
بیان اینکه با بررسی گزارش ها از سراسر کشور و 
آنالیز ساعات تعطیلی جایگاه ها در طول روزهایی 
کــه با بحــران مواجه بودیم، می توانیــم برآوردی از 
میــزان هزینه هــا و زیان جایگاهــداران ارائه کنیم، 
اظهــار کــرد:  برخــی جایگاه ها در چند ســاعت اول 
به مدار توزیع به نرخ آزاد بازگشتند ولی برخی ها 
چنــد روز بــا مشــکل مواجه شــدند که بــرای آنالیز 
دقیــق هزینه هــا به آمــار فروش بنزیــن و گازوئیل 
جایگاه هــای  تعــداد  و  بحــران  روزهــای  طــی  در 

بازگشته به مدار نرخ آزاد و هر دو نرخ به تفکیک 
روز و ســاعت پرداختیــم و بــرآورد مــا حــدود ۵۰ 
میلیارد تومان زیان و هزینه را نشان می دهد و در 
بخش هایی نظیر عدم النفع، هزینه های پرسنلی، 

تغییرات سخت افزاری و... قابل آنالیز است.
رئیــس هیات مدیره انجمــن صنفی صاحبان 
اماکــن فــروش و عرضــه فراورده های نفتی کشــور 
بــه تجهیــزات و  دربــاره میــزان صدمه هــای وارده 
هزینه هــای مربوطــه گفــت: فعــا بــه لحــاظ نــرم 
افــزاری و ســخت افــزاری مشــکل جــدی بــرای دو 
سطح موجود سامانه هوشمند در جایگاه ها یعنی 
تجهیــزات  و  نازلهــا  روی  منصوبــه  کارتخوان هــای 
ســرور و شــبکه ای در داخل جایگاه صدمات جدی 
به اکثریت جایگاه ها وارد نشده ولی در ۵۰ درصد 
در ســطح جایگاه هــای کشــور  نازل هــای موجــود 

بــرای بازگشــت دیسپنســر بــه ارائــه ســوخت آزاد 
جایگاهــداران مجبــور شــدند هزینه هــای متقبــل 
افــزار  برنامه هــا و ســخت  شــوند و تغییراتــی در 

موجود روی تلمبه ها داده شود.
برخــی  در  البتــه  اینکــه  بیــان  بــا  قلیــزاده 
برقــراری  زمــان  تــا  تغییــرات  ایــن  جایگاه هــا هــم 
دوبــاره سیســتم ســامانه هوشــمند داده نشــد و 
عمــا جایگاه هــا تعطیــل بودند، گفت: بــه عبارتی 
رونــد بازگشــت جایگاه هــا بــه مدار توزیــع با توجه 
بــه موقعیــت جغرافیایــی، تجهیــزات آن جایــگاه و 
مــواردی دیگــر متغیر بــود ولی میتــوان گفت همه 
جایگاه هــا در ایــن خصــوص متحمل زیان و هزینه 
شــدند و ایــن آمــار بــا وضــع فعلی اعام می شــود 
و اگر تغییرات دیگری انجام شــود طبیعتا مســاله 
تغییر می کند. وی ادامه داد: بیش از ۴۰۰۰ مالک 

جایــگاه و حــدود ۷۰۰۰۰ نفــر پرســنل در مدیریــت 
بحــران ایثارگرانــه کوشــیدند و در کنار متخصصان 
قــرار گرفتنــد کــه اگــر کمــک آن هــا نبــود مدیریــت 
اقــدام  ایــن  واقعــا  و  نمی شــد  امکانپذیــر  شــرایط 
همچون تاشهای بی وقفه شبانه روزی آن ها جای 
تشــکر و قدردانــی دارد. ضمــن اینکــه بایــد عــرض 
کنم در چند سال گذشته چنین همدلی در سطح 
مدیــران نفتــی و مدیــران صنفــی نداشــتیم و ایــن 

همدلی کار را سریعتر و سهل تر پیش برد.
رئیــس هیات مدیره انجمــن صنفی صاحبان 
اماکن فروش و عرضه فراورده های نفتی کشور با 
یــادآوری دســتور رئیــس جمهوری مبنــی بر جبران 
زیــان همــه ذینفعــان گفــت: همانطــور کــه رئیس 
مدیــران  و  نفــت  وزیــر  کردنــد،  اعــام  جمهــوری 
عامــل شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش دقــت نظــر 

دارند درخواســت جایگاهداران نیز جبران زیانهای 
وارده اســت و مــا طــی مکاتبه ای گــزارش کاملی را 
بــه مســئولین ارســال کردیــم و پیشــنهاد الگویــی 
مناســب در جهت جبران زیان مطرح شــده اســت 
کــه مرتبط با تعــداد نازل ها، میزان فروش روزانه، 
میزان ساعات تعطیلی در دو بخش شهری و بین 

شهری قابل بحث و نتیجه گیری است.
بــه گفتــه قلیــزاده همانطــور کــه قبــا هــم 
جبــران  بایــد  بودیــم،  داده  رســمی  هشــدارهای 
هشــت ســال بــی توجهــی بــه ســامانه هوشــمند 
ســوخت شــود چــرا کــه بازهــم ممکن اســت حمله 
ســایبری یــا اختال هــای دیگر اتفــاق بیفتند و هم 
اکنون نیز در حوزه سخت افزاری و کارتخوان های 
هوشــمند ســوخت نیز با مشــکل مواجهیم و عمر 

مفید این دستگاهها به اتمام رسیده است.

زیان ۵۰ میلیارد تومانی جایگاه داران از اختال سامانه سوخت

لزوم نگاه حاکمیتی برای تغییر در برخورد با اماک تملیکی

اندیشکده اقتصاد مقاومتی: جهانی سازی قیمت انرژی، 
مسیر تامین کسری بودجه از جیب مردم است

در نامه این اندیشکده خطاب رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور آمده است که  آزادسازی قیمت انرژی ، به نام عدالت و به کام رفع 
کسری بودجه تمام می شود
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

رشد ۴۳ درصدی تسهیالت 
اعطایی بانک توسعه صادرات

مجموع تســهیات اعطایی بانک توســعه صادرات 
در شش ماه اول سال جاری به میزان ۸۹،۶۰۰میلیارد 
ریال بوده اســت که در مقایســه با مدت مشــابه ســال 
قبــل با رقــم ۶۲،۵۸۰میلیار دریال بــه میزان ۴۳درصد 

رشد داشته است.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
صــادرات  توســعه 
معاونــت  از  نقــل  بــه 
بانــک،  ایــن  اعتبــارات 
تســهیات  مجمــوع 
اعطایــی بانــک در پایان 
1۳۹۹معــادل  ســال 
مانــده  همچنیــن  اســت.  بــوده  12۹،12۴میلیاردریــال 
جــاری  ســال  شــهریور  پایــان  تــا  بانــک  تســهیات 
6۴۸،۴۴۴میلیارد ریال اســت که درصد رشــد نسبت به 
پایان ســال قبل ۷.۸درصد اســت. براساس این گزارش 
مانده تســهیات بانک در بخش ریالی تاپایان شــهریور 
مانــده  و  ریــال  1۰1،۰۴1میلیــارد  معــادل   ،1۴۰۰ ســال 
تســهیات بانــک در بخش ارزی برابــر با ۳،۴۳6میلیون 
دالر اســت. ایــن گــزارش می افزایــد: تســهیات از محــل 
منابع صندوق توســعه ملی تا پایان شــهریور ســالجاری 
بالغ بر 22،۳۵۹میلیاردریال بوده اســت. بانک تا پایان 
شهریور از منابع داخلی 6۷،2۴1میلیارد ریال تسهیات 
پرداخــت کــرده اســت. تســهیات اعطایی بانک توســعه 
صــادرات بــه شــرکت های تولیــدی در پایــان شــش مــاه 
اول ســال جــاری ۸۸،1۴۷میلیاردریــال بــوده اســت کــه 
۹۸درصــد کل تســهیات اعطایــی را بــه خــود اختصاص 
می دهــد. تســهیات اعطایــی بانک توســعه صــادرات به 
شــرکت های کوچک و متوســط تا پایان شــهریور 1۴۰۰به 
1۵،۹۰۴میلیاردریال بالغ شده و این عدد در پایان سال 
گذشته 16،۸۵۵میلیارد ریال بوده است که در مقایسه 

با مدت مشابه رشد قابل توجهی را نشان می دهد.

رشد ۷۳ درصدی سپرده های 
روستایی پست بانک

عملکــرد  تشــریح  در  پســت بانک،  مدیر عامــل 
بانــک در هفــت ماهه ســال ۱۴۰۰گفت که ســپرده های 
روســتایی پســت بانک تا پایان مهر ســال جاری به رقم 
۲۳۵هــزار میلیــارد ریــال رســید کــه نســبت بــه مــدت 

مشابه سال گذشته ۷۳درصد رشد داشته است.
به گزارش روابط عمومی پست بانک، بهزاد شیری، ضمن 
بیان مطلب فوق اظهار کرد: با توجه به حضور گسترده 
پست بانک در روستاها 
از طریق بیش از ۵هزار 
بانکــی  ۷16باجــه  و 
سراســر  در  روســتایی 
کشور، تا مهر سالجاری 
در مجموع 1۰.6میلیون 
در  حســاب  فقــره 
بــرای  مذکــور  مناطــق 
روســتائیان افتتاح شده 
کــه ایــن تعــداد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 1۳۹۹از 
1۰درصــد رشــد برخــوردار بوده اســت کــه از این مجموع 
ســهم ســپرده ای هــر یــک از حســابها شــامل؛ حســاب 
قرض الحســنه جــاری مبلــغ 1۳۵هــزار میلیــارد ریــال بــا 
رشد 66درصدی، قرض الحسنه پس انداز ۹هزار میلیارد 
ریــال بــا رشــد ۵۳درصــدی و ســرمایه گذاری کوتاه مــدت 
و بلندمــدت ۹1هزارمیلیــارد ریــال بــا رشــد 1۸۴درصــدی 
همــراه بــوده اســت. شــیری افــزود: ســرانه ســپرده های 
روســتایی نیــز در مــدت یادشــده نســبت بــه دوره قبل، 
6۳درصد رشــد را نشــان می دهد که بیانگر تمایل بیش 
از پیــش مردم به ســپرده گذاری و تعمیــق خدمات مالی 

از طریق پست بانک است.
مدیرعامــل پســت بانک تصریــح کــرد: در حالی کــه 
11هزار میلیارد ریال تســهیات اشــتغال پایدار در ســال 
1۳۹۷پرداخــت شــده بــود، این مقدار در ســال 1۳۹۸به 
1۷هزار میلیارد ریال و در سال 1۳۹۹به 21هزار میلیارد 
ریــال رســید و همچنین تســهیات ارائه شــده منتهی به 
مهر1۴۰۰حدود 22.1هزار میلیارد ریال است که تاکنون 

حدود ۴۳هزار نفر فرصت شغلی فراهم کرده است.

بهره برداری از طرح توسعه 
شركت طب پالستیك نوین با 

تسهیالت بانك صنعت و معدن
همزمان با نهمین ســفر اســتانی ریاست جمهوری 
به اســتان سمنان، طرح توسعه شركت طب پاستیك 
نویــن بــا تأمین مالی بانــك صنعت و معدن و با حضور 
ســیدرضا فاطمــی امین، وزیر صنعــت، معدن و تجارت 

در شهرستان شاهرود به بهره برداری رسید.
بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی بانــک صنعــت و معــدن، 
روز  كــه  نویــن  پاســتیك  طــب  شــركت  توســعه  طــرح 
ســیزدهم  پنجشــنبه 
وزیــر  حضــور  بــا  آبــان 
بهره بــرداری  بــه  صمــت 
رســید، بــرای تولید انواع 
و  بســته بندی  ظــروف 
یكبارمصــرف در شــهرك 
بــا  شــاهرود  صنعتــی 
ســاالنه  تولیــد  ظرفیــت 
22هزار تن احداث شده 
اســت. تســهیات پرداختــی بــه ایــن طــرح از ســوی بانــک 
صنعــت و معــدن، شــامل مبلــغ 2۷۷میلیــارد ریــال بابت 
سرمایه ثابت و 62۳میلیارد ریال بابت سرمایه در گردش 
بــوده و بــرای ۴2۰نفر به صورت مســتقیم اشــتغال ایجاد 
كرده اســت. شــركت یادشــده فعالیــت تولیدی خــود را از 
سال 1۳۷۷با هدف تأمین نیاز بازار داخلی و رقابت برای 
صادرات محصول به بازارهای منطقه ای آغاز كرده است.

پلتفرم بیمه گری باز 
تجارت نو در راه است

عضــو هیــات مدیره بیمــه تجارت نو اعــام کرد که 
پلتفرم بیمه گری باز این شرکت امسال به بهره برداری 

می رسد.
به گزارش روابط عمومی 
بیمــه تجارت نــو، مهرداد 
غامــزاده، بــا بیــان ایــن 
کــه تحــول دیجیتــال بــه 
معنــای تغییــر طــرز فکر 
اداره  نحــوه  و  و مســیر 
در  ســازمان،  کــردن 
بیمــه تجارت نــو شــروع 

شــده اســت، گفــت: ایــن شــرکت چهارچوبی بــه منظور 
پیاده ســازی تحــول دیجیتــال تعریف و بر همان اســاس 
در حال حرکت اســت. او با یادآوری برگزیده شــدن بیمه 
تجارت نو در ارزیابی تحول دیجیتال که به تازگی صورت 
گرفته اســت، گفت: شرکت در این حوزه سرمایه گذاری 
الزم را انجــام داده و معتقــد اســت دســتاوردهای ایــن 
بخش در آینده نزدیک می تواند نمونه تازه ای از فعالیت 

بیمه گری را در کشور به نمایش بگذارد.

امضای تفاهم نامه میان 
بانک مسکن و شرکت نفت 

ستاره خلیج فارس
بر اســاس انعقاد تفاهم نامه مابین بانک مســکن 
و شرکت نفت ستاره خلیج فارس، سطح همکاری های 
متقابــل در زمینه هــای اعتبــاری و ارائــه انــواع خدمــات 

بانکی توسعه می یابد.
بــه گزارش ایســنا، 
مدیــر  کمالــی،  علــی 
مســکن  بانــک  شــعب 
در  هرمــزگان  اســتان 
گفــت:  آئیــن،  ایــن 
مطابــق بــا تفاهم نامه با 
پاالیشــگاه نفت ســتاره 
از  کــه  فــارس  خلیــج 

مشــتریان ارزنده اســت، مقرر شــد بانک مســکن تامین 
مالی ۴۰۰۰واحد مسکونی برای کارکنان پاالیشگاه را در 

راستای حمایت از تولید مسکن عهده دار شود.
عنــوان  بــه  پاالیشــگاه  ایــن  کــرد:  اظهــار  کمالــی 
شــاخص ترین صنعــت فعــال در صنایــع غــرب اســتان با 
اتــکا بــه تــوان نیروهــای متخصــص و مهندســان ماهــر 
داخلــی توانســته اســت عــاوه بــر ایفــای نقــش عظیــم 
خــود در صــادرات انــواع میعانات گازی، بــا تمرکز منابع 
مالی خود در بانک های استان، الگوی خوبی برای سایر 
صنایع فعال در اســتان باشــد تا بتوان با باالبردن توان 
بانک های اســتان، به توســعه انواع خدمات و تسهیات 

بانکی مورد نیاز اکثر صنایع خرد استان کمک کرد.
مدیــر شــعب اســتان هرمــزگان خاطرنشــان کــرد: 
انجــام  بــه  فــارس  خلیــج  ســتاره  نفــت  شــرکت  تعهــد 
مســئولیت های اجتماعــی خود در حوزه هــای مختلف را 

قابل تحسین دانست.

بیمه ایران معین حامی 
نمایشگاه کتاب کیش

شــرکت بیمه ایران معین راهبــر بازار بیمه مناطق 
آزاد کشور، در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود 
بــا حمایت از ســومین نمایشــگاه بــزرگ کتاب کیش در 

توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی سهیم شد.
در  ایران معیــن،  بیمــه  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
روزهــای برگــزاری این رویداد اهــدای کتاب و محصوالت 

بــا  مرتبــط  فرهنگــی 
دیگــر  و  بیمــه  صنعــت 
آموزشــی  موضوعــات 
متناســب با گروه ســنی 
نوجــوان،  و  کــودک 
تبییــن  و  توضیــح 
مفاهیم بیمه ای و انواع 
از  بیمــه ای  رشــته های 
و  کارشناســان  ســوی 

نماینــدگان شــعبه کیــش بــه بازدیدکننــدگان، از جملــه 
برنامه های است که در غرفه ایران معین جریان دارد.

نمایشــگاه مذکور که با مشــارکت وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اســامی و به همت ســازمان منطقه آزاد کیش، 
موسســه خانه کتاب و ادبیات ایران، موسســه فرهنگی 
»الســت« و حضــور ۳۰۰ناشــر برگــزار شــده تــا 22آبــان 
پذیــرای  کیــش  بین المللــی  نمایشــگاه های  محــل  در 

عاقمندان است.

قدردانی مرکز خدمات 
حوزه های علمیه خوزستان 

از بیمه آسیا
بــا  خوزســتان  علمیــه  حوزه هــای  خدمــات  مرکــز 
ارســال لــوح قدردانــی از خدمات بیمه آســیا در شــعبه 

دزفول قدردانی کرد.
گــزارش  بــه 
بیمــه  روابط عمومــی 
خدمــات  مرکــز  آســیا، 
علمیــه  حوزه هــای 
ارســال  بــا  خوزســتان 
لــوح قدردانی خطاب به 
آســیا  بیمــه  سرپرســت 
از  دزفــول،  شــعبه  در 

خدمــات و عملکــرد این شــعبه و توســعه مراکــز درمانی 
طرف قرارداد بیمه آسیا در این شهر قدردانی کرد.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

بــه گفتــه رئیــس کمیســیون اقتصــادی 
آینــده  هفتــه  دو  الــی  یــک  ظــرف  مجلــس، 
بانــک مرکــزی دســتورالعمل جدیــد در نحــوه 
یکسان ســازی روش ارائــه تســهیات را اباغ 

خواهد کرد.
محمدرضا پورابراهیمی درباره مشــکات 
در زمینــه اخــذ تســهیات مردمــی از بانک هــا 
و اشــکاالت ایــن موضــوع بــه بــازار گفــت: بــه 
دلیــل اهمیــت موضــوعِ اتخاذ یــک رویه ثابت 
و  ضمانت هــا  اخــذ  و  تســهیات  اخــذ  بــرای 
نحوه پرداخت اقســاط و نحوه محاســبه ســود 
وام هــای ارائه شــده و امثــال این مــوارد که در 
گزارش هــای مردمــی تخلفــات متعــددی را در 
آن شــاهد هستیم، از ابتدای دولت سیزدهم 
اقتصــادی  نشســت های مشــترک کمیســیون 
بانــک  بــا  مــوارد،  ایــن  رفــع  بــرای  مجلــس 
مرکــزی مدنظــر قرار گرفت تا یک ســاماندهی 

مشخصی صورت پذیرد.
او ادامه داد: از این رو در اولین نشست 

بانــک  کل  رئیــس  بــا  اقتصــادی  کمیســیون 
مرکــزی مقــرر شــد چنــد موضــوع را به شــکل 
جــدی ظــرف یــک الــی دو هفته آینــده در این 

بخش عملیاتی کنیم.
پورابراهیمی بیان کرد: اولین موضوع در 
ارتباط با یکسان ســازی نحوه مواجهه بانک ها 
با مردم در خصوص اخذ تســهیات و وظایف 
موجــود، نحــوه پرداخت اقســاط بانک و نحوه 
محاســبه ســود بود که متاسفانه ما اشکاالتی 
را در ایــن بخــش شــاهد هســتیم و این موارد 
تخلــف  قوانیــن،  نشــدن  رعایــت  دلیــل  بــه 

محسوب می شود.
پورابراهیمــی اظهارکرد: در این جلســات 
اعــام شــد که ظرف یکی الــی دو هفته آینده 
بانــک مرکــزی دســتورالعمل جدیــد در نحــوه 
یکسان ســازی روش ارائــه تســهیات به مردم 
را اباغ کند و گزارش آن را هم به کمیسیون 

اقتصادی مجلس ارائه دهد.
رئیــس کمیســیون اقتصــادی ادامــه داد: 

ایــن دســتورالعمل، نظــارت  ابــاغ  از  مهمتــر 
بانــک مرکــزی بــر ایــن موضــوع اســت چراکــه 
پیش تــر هــم ایــن موضوعات اباغ شــده بود، 

اما نظارت ها انجام نمی شد.
بــه  مرکــزی  بانــک  تعهــد  افــزود:  او 
نماینــدگان مجلس و به کمیســیون اقتصادی 
در گزارشــی کــه در نشســت مشــترک برگــزار 
شــد ایــن بــود کــه کلیــه ظرفیت هــای نظارتــی 
در  موضــوع  ایــن  بــرای  بایــد  مرکــزی  بانــک 
دســتور کار قــرار گیــرد، ضمن اینکه مجلس و 
کمیسیون اقتصادی جمع بندی نظارتی خود را 

ظرف ماه های آینده انجام خواهد داد.
پورابراهیمی اضافه کرد: به نظر می رسد 
با توافقی که انجام شــد انشــالله این ظرفیت 
کامــل خواهد شــد و ما ظــرف حداکثر یک ماه 
آینــده هــم بخشــنامه و دســتورالعمل جدیــد 
بانــک مرکــزی و هــم موضوع نحــوه نظارت در 
ایــن بخــش را داشــته باشــیم کــه انشــاءهللا 
یکسان ســازی نحوه مواجهه بانک ها در سهل 

در  ویــژه  بــه  تســهیات  ارائــه  روان ســازی  و 
وام هــای خــرد و کوچک مدنظر قرار می گیردتا 
ایــن بخــش برطــرف  گرفتاری هــای مــردم در 

شود.
علی رغــم  متاســفانه  کــرد:  بیــان  او 
اخــذ  بایــد  دارنــد  مــردم  کــه  گرفتاری هایــی 
کــه  باشــد  روان  کوچــک  و  خــرد  تســهیات 
متاســفانه ایــن وضــع حاکــم نیســت و بایــد 

مشکات برطرف شود.
مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  رئیــس 
تصریــح کرد: بنابراین در موضوع ســاماندهی 
اخذ تســهیات خرد و کوچک در نظام بانکی، 
یکسان ســازی رویه هــا و جلوگیری از تخلفات 
و اجحــاف بــه مــردم مقرر شــود تــا رئیس کل 
بانک مرکزی دستورالعمل و بخشنامه الزم را 

برای رفع این موارد مدنظر قرار دهد.
او پیش بینــی کــرد: انشــالله ظــرف چنــد 
هفته آینده رویه ثابت ارائه تســهیات خرد و 

کوچک، با نظارت دقیق تر اجرایی شود.

بــه گفتــه یک کارشــناس بازار ســرمایه، 
بعــد از جلســه دولت بــا حقوقی ها و حمایت 
حقوقی هــا از بــورس، اعتمــاد بــه ایــن بــازار 

بازگشته است.
بــه گزارش بازار، همایون دارابی، درباره 
رشــد این روزهای بازار ســرمایه افزود: بعد از 
افــت شــدیدی کــه بــازار ســرمایه تجربــه کرد، 
دولــت جلســه ای با حقوقی هــا برگزار کرد و با 
حمایــت حقوقی هــا از بازار ســرمایه اعتماد از 

دست رفته، به این بازار بازگشت.
خــروج  بــا مشــکل  بــازار  داد:  ادامــه  او 
نقدینگی روبه رو شد که با حمایت حقوقی ها 
و عملکرد هماهنگ آن ها و همچنین حمایت 
صنــدوق تثبیت بازار، این مشــکل نیز برطرف 
نمادهــای  رشــد  کــرد:  اضافــه  دارابــی  شــد. 
شاخص ســاز و بــزرگ آغــاز شــده اســت و مــا 
بــا مــوج دوم ورود نقدینگــی بــه بــازار روبه رو 
بودیــم که ســبب شــد بازار حرکــت رو به جلو 

داشته باشد.
این کارشــناس بازار ســرمایه افزود: این 
نمادهای شاخص ســاز، شــامل پتروشیمی ها، 
و  فوالدی هــا  پاالیشــگاهی ها،  معدنی هــا، 
نمادهایــی، چــون چادرملــو و تاپیکو بودند که 
شــاخص را حــدود 2 ممیــز ۳ دهــم درصد باال 

بردند.
او بیان کرد: با رشــدی که امروز )شــنبه( 
بــازار ســرمایه رخ داد، حــدود چهــار روز  در 
پیاپی است که بازار روند رو به رشد و مثبت 
را تجربه می کند و این رکورد خوبی برای بازار 

سرمایه محسوب می شود.
دارابی افزود: از نااطمینانی معامله گران 
به بازار سرمایه کم شده است و معامله گران 

بــا امیــدواری بهتری به خرید و فروش در این 
بازار اقدام می کنند.

این کارشــناس بازار سرمایه خاطرنشان 
کــرد: بــازار بعــد از مدت هــا بــا حجــم خــوب و 
رشــد قابــل توجهــی همــراه بــوده و امیدواریم 
بــا ایــن روند رو به رشــد، زیان هــا در این بازار 

جبران شود.
ذکرشــده،  مــوارد  بــر  عــاوه  کــرد:  اضافــه  او 
گزارش های رسیده از شرکت ها نیز مثبت بوده 

و این امر نیز سبب رشد بازار شده است.

پیش بینی همگامی بازار 
سرمایه با رشد قیمت نفت

بــازار  دیگــر  کارشــناس  یــک  همچنیــن 

ســرمایه، افزایــش تقاضای جهانــی برای نفت 
و مشتقات نفتی در پی بهبود کرونا و شروع 
شــرکت های  ســودآوری  در  را  ســرما  فصــل 
دربــاره  او  و  دانســت  اثرگــذار  پتروپاالیشــی 
بهبــود آثــار مخــرب کرونــا در دنیا و بازگشــت 
کشورها به روند طبیعی خود به پایگاه خبری 
بازار ســرمایه )ســنا( گفت: روندی که در دنیا 
تقاضــا  افزایــش  بیانگــر  می شــود،  مشــاهده 
بــرای بیشــتر کامودیتی هــا، از جملــه نفــت و 
مشــتقات نفتی اســت. با این امر، پیش بینی 
میشود همراه با افزایش قیمت نفت، قیمت 
گاز نیــز بــا توجــه بــه فصــل ســرما و افزایــش 

مصرف آن افزایش قابل توجهی پیدا کند.
داد:  ادامــه  بیدگلــی  اســامی  علــی 

بنابرایــن، پیش بینــی  می شــود ایــن موضــوع 
بــر قیمــت مشــتقات نفتــی نیــز بــا توجــه بــه 
همبســتگی باالی میــان آنها تأثیرگذار اســت. 
درنتیجه، احتماالً در مبلغ فروش شرکت های 
پتروشــیمی و پتروپاالیشی، افزایش مشاهده 

خواهد شد.
بــه گفتــه ایــن کارشــناس بازار ســرمایه، 
بــا  یادشــده  شــرکت های  فــروش  افزایــش 
افزایش بهای تمام شــده آنها همراه است. اما 
از آنجــا کــه بخشــی از هزینه های شــرکت ها، 
هزینه هــای ریالی همچــون هزینه های حقوق 
داخلــی  هزینه هــای حمل ونقــل  دســتمزد،  و 
ایــن موضــوع  بنابرایــن،  اســت،  آن  ماننــد  و 
افزایش حاشیه ســود شرکت های پتروشیمی 

و پتروپاالیشی را در پی دارد.
عضو هیأت مدیره آرمان آتی تأکید کرد: 
با افزایش حاشــیه سود شرکت ها باید انتظار 
داشــته باشــیم انتظــارات ســودآوری آنهــا هم 
افزایــش یابــد؛ بنابراین، در 6ماهه دوم ســال 
وضع بهتری برای شــرکتهای پتروپاالیشی از 
نظر مبلغ فروش، تصور می شــود. با توجه به 
وزن قابل توجــه شــرکت های ایــن صنعــت در 
بازار ســرمایه، انتظار می رود بازار نیز از رشــد 

نسبی برخوردار شود.
او با مدنظر قرار دادن جهش چشــمگیر 
در افزایــش جهانــی قیمت کاالها خاطرنشــان 
کرد: افزایش قیمت بیشتر کاالهایی همچون 
محصــوالت  کامودیتی هــا،  غذایــی،  مــواد 
پتروشــیمی، محصــوالت معدنــی نســبت بــه 
میانگین آنها در 2۰ســال گذشــته، چشم انداز 
بهتــری را بــرای ســودآوری شــرکت ها ترســیم 

می کند.

مرحلــه  کــه  کــرد  اعــام  مرکــزی  بانــک 
نوزدهــم حــراج اوراق مالــی اســامی دولتــی 
بــرای فــروش به بانک هــا، موسســات اعتباری 
ســرمایه گذاری،  صندوق هــای  غیربانکــی، 
تأمیــن  شــرکت های  و  بیمــه ای  شــرکت های 
 )۱۴۰۰ آبــان    ۱۸( سه شــنبه  روز  را  ســرمایه 

برگزار می کند.
به گزارش روز شنبه ایرنا از بانک مرکزی،  
اوراق عرضه شــده در ایــن حــراج، مرابحــه عام، 
6ماهــه  ســود  پرداخــت  تواتــر  بــا  و  کوپــن دار 

)پرداخت کوپن دوبار در سال( است.
آراد ۹1 و آراد ۹2  ایــن مرحلــه نمــاد  در 
عرضــه می شــود. سررســید آراد ۹1 و آراد ۹2 

بــه ترتیــب مــرداد 1۴۰۴ و آبــان 1۴۰2 اســت. 
همانطور که گفته شــد تاریخ انتشــار این اوراق 
هجدهم آبان امســال و قیمت اســمی هر ورقه 
پنج هــزار  عرضــه  مبلــغ  و  تومــان  یکصدهــزار 
میلیارد تومان اســت. نرخ ســود اسمی سالیانه 
آراد ۹1 برابــر 1۵درصــد و آراد ۹2 نیــز 16درصــد 
اســت. بانک ها و موسســات اعتباری غیربانکی 
متقاضــی شــرکت در این حــراج می توانند برای 
12روز  ســاعت  تــا  خــود  ســفارش های  ارســال 
طریــق  از  تنهــا   )1۴۰۰ آبــان     16( یک شــنبه 
ســامانه بــازار بین بانکی اقــدام کنند. نهادهای 
مالــی همچــون صندوق هــای ســرمایه گذاری و 
شــرکت های تأمیــن ســرمایه متقاضــی شــرکت 

در ایــن حــراج نیز می توانند ســفارش های خود 
را تــا ســاعت 12 روز یکشــنبه )16 آبــان 1۴۰۰( 
از طریــق ســامانه مظنه یابــی شــرکت مدیریــت 

فناوری بورس تهران ثبت کنند.  
تمــام نهادهــای مالی متقاضی شــرکت در 
ایــن حــراج می تواننــد ســفارش های خــود را در 
هر نماد به طور جداگانه ارســال کنند. حداقل 
حجــم ســفارش در هــر یــک از نمادهــای مزبور 

۵۰۰هزار ورقه است.
متولــی  مرکــزی،  بانــک  اعــام  براســاس 
اصلــی انتشــار و عرضــه اوراق مالــی اســامی 
دولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی بود و آن 
وزارتخانه، الزامی به پذیرش همه پیشــنهادات 

دریافتــی یــا فروش کلیــه اوراق عرضه شــده در 
حراج را ندارد. بانک مرکزی نیز تنها سفارشات 
آن  بــه  تصمیم گیــری  بــرای  را  دریافت شــده 
وزارتخانه ارسال و وزارتخانه مزبور برای تعیین 

سفارش های برنده اقدام می کند.
بانــک مرکــزی مجــاز بــه خریــد و فــروش 
ثانویــه  بــازار  در  دولــت  اســامی  مالــی  اوراق 
اوراق اســت. کارگــزاری ایــن بانــک ضمن تامین  
زیرســاخت معامــات و برگزاری حــراج، تعهدی 
بــه حجــم و قیمــت اوراق مالــی اســامی دولتی 
بــازار  را در  اوراق مزبــور  نــدارد و  فروش رفتــه 
اولیــه بــه منظــور تامیــن مالی دولــت خریداری 

نخواهد کرد.

ســخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، 
از تحقیــق و تفحــص از بانک هــای خصوصــی 

در هفته جاری خبر داد.
به گــزارش بازار، غامرضــا مرحبا درباره 
در  کــه  هفتــه  ایــن  و  پیشــین  رخدادهــای 
کمیســیون اقتصــادی در جریــان بوده اســت، 
مدیــر  چنــد  میزبــان  گذشــته  هفتــه  گفــت: 
اقتصــادی بودیــم؛ از جملــه محســن رضایــی، 
دربــاره  کــه  رئیس جمهــور  اقتصــادی  معــاون 
محورهــای  و  اقتصــادی  کان  شــاخص های 

اقتصادی دولت صحبت شد.
او در این باره افزود: موضوع این جلسه 
رادیــو  آنتــن  از  هــم  بــاز  ]ولــی  منتشرشــده 
در خصــوص  کــه[  می کنــم  عــرض  گفت وگــو 
واردات خــودرو، نقدینگــی، مبــارزه بــا گرانی، 
تامیــن معیشــت مــردم، مدیریــت ســوخت و 

انرژی و... بررسی هایی صورت گرفت.
مرحبــا خاطرنشــان کــرد: دربــاره واردات 

خــودرو ســوالی از ســوی نماینــدگان مطــرح و 
قرار شد کمیسیونی مشترک در این باره میان 
دولــت و اعضــای اقتصــادی مجلــس تشــکیل 
شــود و ایــن کمیســیون روز )شــنبه( تشــکیل 

شده است.
او در پاســخ به ســوال مجــری برنامه که 
دربــاره پیشــنهادی مبنــی بــر واردات خودرو و 
دریافــت عــوارض و جبــران بخشــی از کســری 
بودجه دولت پرســید، گفت بنده این مورد را 

تایید نمی کنم.
مرحبــا بــا بیــان اینکــه چنیــن چیــزی در 
اســت  نشــده  مطــرح  اقتصــادی  کمیســیون 
و اطــاع دقیــق در ایــن رابطــه نــدارم، افــزود: 
کمیســیون  مهمــان  نفــت  وزیــر  همچنیــن 
اقتصادی بود که خبرهای خوبی درباره بهبود 
صادرات نفت و ذخیره فراورده ها اعام کرد.

او بــا اعــام اینکــه ســخنان وزیــر نویــد 
خوبــی بــود تــا صادرات نفــت را مجدد از ســر 

بگیریــم، خاطرنشــان کــرد: امیدواریــم آنطــور 
که قول داده شد، در هفته های آتی صادرات 
کــه  باشــیم  شــاهد  را  نفتــی  فراورده هــای 

گشایشی در اقتصاد کشور ایجاد کند.
مرحبا ادامه داد: ذخایر فراورده های نفتی 
کاهــش یافتــه بــود و لذا وزیر پیشــین دســتورِ 
توقــف صــادرات نفتی را داده بــود ولی امروز و 
در دولت فعلی، این ذخیره ها به حدی رسیده 
اســت که توان تامین برای داخل کشــور را دارا 

هستیم و قادر به صادرات نیز هستیم.
ایــن نماینده مجلس در بخشــی دیگر از 
ســخنان خود در رادیو گفت وگو با بیان اینکه 
ایــن ذخایــر صرفا بارگیری  نشــده و به فروش 
رفته است و برای کشور ارزآوری دارد، افزود: 
این رویه موجب می شود کم کم چرخ صنعت 
نفت به راه افتد تا از دامی که دشــمن ایجاد 

کرده بود، رهایی یابیم.
مرحبــا از دیگــر ســو، مالیــات بــر عایــدی 

نظــر  مــورد  مباحــث  دیگــر  از  را  ســرمایه 
گفــت:  و  کــرد  مطــرح  متبوعــش  کمیســیون 
این مالیات برای کشــور کنترلی اســت و ســه 
بنــد از ایــن طــرح قبــا در کمیســیون مطرح و 
بــه تصویــب رســیده بــود که یــک بنــد دیگر با 
حضــور اصنــاف و مرکــز پژوهش ها بررســی و 

تصمیم گیری درباره آن صورت گرفت.
جــاریِ  هفتــه  برنامه هــای  دربــاره  او 
از  دیگــری  مهمانــان  گفــت:  نیــز  کمیســیون 
اصنــاف و ســازمان مالیاتــی و بانــک مرکــزی 
خواهیم داشــت و تحقیق و تفحص از بورس 

را نیز در دستور کار داشتیم.
مرحبــا همچنیــن دربــاره همراهــی قــوه 
قضائیــه با رونــد تحقیق و تفحص ها نکاتی را 
متذکر شــد و گفت در ســال های گذشــته نیز 
تحقیــق و تفحص هایــی در مجلــس به نتیجه 
رســید ولــی با اطاله دادرســی در قــوه قضائیه 

روبه رو شده بود.

پورابراهیمی: نحوه پرداخت اقساط تسهیات 
و محاسبه سود بانک ها ساماندهی می شود
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 مهلت دریافت اسناد مزایده: روز شنبه 1400/08/22 تا ساعت :19/00

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: روز سه شنبه  1400/09/02 تا ساعت :19/00
زمان بازگشایی: روز چهارشنبه تاریخ 1400/09/03 ساعت 10/00    زمان اعالم به برنده: تاریخ 1400/09/03 ساعت 10/05

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی است:
1- برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )درصورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در 

مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اسنادمربوط به پاکت ب )اسناد و مدارک مربوط به مزایده گران ( و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر میباشد. 
2- عالقمندان به شرکت در مزایده میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 1456-021 تماس حاصل نمایند.

3- شرکت در مزایده به منزله قبول اسناد و شرایط مزایده از سوی مزایده گزار می باشد .
4- اطالعات تماس دستگاه مزایده  گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده وارائه پاکت الف

5- نشانی : میدان ونک –خیابان مالصدرا –خیابان خوارزمی پالک 10 و12کد پستی : 1435933151 تلفن88216961- داخلی 145
6- نکته: مدت اعتبار ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار حداقل سه ماه از آخرین تاریخ ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد ) سه ماه از زمان مندرج در بند مربوطه در آگهی(

روابط عمومی اداره كل پشتیبانی امور دام استان تهران 

شناسه آگهی : 1217661 م الف : 2711

آگهی مزایده عمومی  شماره 11 /1400/ات 

رقمی شناسه 30  با  کشور  دام  امور  پشتیبانی  بنام  مرکزی  بانک   IR900100004001039806370564   شبا به حساب  نقد  وجه  واریزی  فیش    : مزایده  در  تضمین شرکت  ومبلغ  نوع   -1 
) 952203974100000000000000000004( و یا ضمانت نامه بانکی از تمامی بانک ها )به استثناء بانک سرمایه ،بانک دی ،بانک شهر،بانک تجارت و بانک ایران زمین ( به نام مزایده گر .

2- قیمت پایه کارشناسی ماهیانه  : مبلغ به عدد)155.000.000 ریال( به حروف یکصد و پنجاه و پنج میلیون  ریال
3- مبلغ تضمین شرکت در مزایده : )150.000.0000ریال  ( به حروف یکصد و پنجاه  میلیون ریال

 www.setadiran .ir 4- خرید اسناد: خرید اسناد: مزایده گران درصورت تمایل به شرکت در مزایده میتوانند در تاریخ مهلت خرید اسناد به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ، به آدرس اینترنتی
مراجعه واسناد مزایده را ازطریق سامانه مزبور دریافت نمایند.

شركت مجتمع گاز پارس جنوبی )پاالیشگاه چهارم( در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط زیر از طریق مناقصه عمومی و توسط سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( تامین نماید :

مناقصه گران می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر به سایت WWW.SPGC.IR مراجعه ویا با شماره تلفن های  07731316105-  07731316464   تماس حاصل فرمایند  .

روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي تاریخ چاپ نوبت اول: 1400/08/16   تاریخ چاپ نوبت دوم: 1400/08/17                          

شناسه آگهی : 1217133 
ت اول(آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای

) نوب

شركت ملی  گاز ایران
شركت مجتمع گاز پارس جنوبی

2000093498000439 شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران

R4-3314850795-MZ  تقاضای شمارهR4-  1400/12 مناقصة شماره شماره مناقصه و تقاضا

GC  خرید، حمل، نصب، راه اندازی و آموزش یك دستگاه كروماتوگراف گاز شرح مختصر اقالم درخواستی

3614080840 ریال   مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار

تضامین معتبر مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتی هیات وزیران به شماره 123402/ت 
50569 تاریخ 94/09/22

نوع تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار

72281616800 ریال   مبلغ برآورد مناقصه

1400/08/22 آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی كیفی در سامانه ستاد

1400/09/06 آخرین مهلت بارگذاری و ارسال  اسناد ارزیابی كیفی)رزومه( در سامانه ستاد

پس از ارزیابی كیفی مناقصه گران، مستندات الزم برای مناقصه گران تایید صالحیت شده از 
طریق سامانه ستاد ارسال خواهد شد.

آخرین مهلت بارگذاری و ارسال  پیشنهادهای فنی/مالی در سامانه ستاد

 استان بوشهر، عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شركت مجتمع گاز پارس 
جنوبی، پاالیشگاه چهارم،  اداره خرید كاال

آدرس مناقصه گزار

استخراج ۸.۷ میلیون تن 
 سنگ آهن در سنگان طی 

6  ماهه نخست امسال
عملکرد پیمانکاران گروه )الف( و )ب( سنگان طی 
شــش ماهــه نخســت امســال نشــان مــی دهــد ، میزان 
اســتخراج ســنگ آهــن در ایــن مجتمــع بــه ۸.۷ میلیون 

رسیده است.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، طی شش ماهه 
نخست امسال، 12 میلیون و ۷۰۰ هزار تن باطله برداری 

در توسط پیمانکاران سنگان انجام شده است.
طبــق اعام مجتمع ســنگان، میــزان تحویل کلوخه 
این مجموعه به سرمایه گذاران طی مدت یاد شده ۴.۸ 

میلیون تن بوده است.
الزم بــه ذکـــــر اســـــت، مجتمــع ســنگان بــه منظــور 
تسریع در اجرای برنامه ها و رفع موانع، اصاح طرح های 
کوتاه مدت سه ماهه معادن و اباغ به پیمانکاران جهت 
تامین کلوخه مورد نیاز ســرمایه گذاران را در دســتور کار 

قرار داده است.
ایــن گــزارش می افزایــد، طی برگــزاری مناقصه ای، 
بخش خصوصی برای دوره پنج ســاله عملیات اســتخراج 
و باطله برداری از معادن سنگان را در قالب گروه الف و 

ب در اختیار گرفت.
با آغاز به کار پیمانکاران عملیات استخراج و باطله 
برداری گروه های )الف و ب( سنگان، جهت تامین پایدار 
خوراک کارخانه های کنسانتره و گندله به طور منظم در 

حال انجام است.

ایمیدرو غرفه برتر دهمین 
نمایشگاه ماینکس شد

ایمیدرو که به همراه ۹ شرکت و مجتمع زیرمجموعه 
در دهمین همایش و نمایشــگاه ماینکس شــرکت کرده 

بود ، به عنوان غرفه برتر شناخته شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ایمیدرو، روز پنجشــنبه 
در مراسم پایانی دهمین نمایشگاه فرصت های سرمایه 
گذاری معدن و صنایع معدنی ) ماینکس( غرفه ایمیدرو 

جایگاه برتر را در اختیار گرفت.
در این رو یداد، به همراه ایمیدرو شرکت های ملی 
فوالدایــران ، تهیــه و تولیــد مــواد معدنــی، ام ام تی ایی، 
آلومینــای ایــران و مناطــق ویــژه اقتصــادی خلیــج فارس، 
پارسیان و المرد و مجتمع های سنگان، فوالدمیبد ، فوالد 

میانه، فوالد قائنات و فوالد آذربایجان حضور داشتند.

بازدید وزیر صمت از شرکت 
ذوب آهن شهرک صنعتی 

شاهرود
وزیر صنعت ، معدن و تجارت و نماینده ویژه رئیس 
جمهــور از طــرح شــرکت ذوب آهــن در شــهرک صنعتی 

شاهرود بازدید نمود.
طرح صنعتی ذوب آهن شاهرود در زمینی به متراژ 
11 هکتــار در شــهرک صنعتی شــاهرود در حــال اجرا می 
باشد که برای اجرای این طرح در حدود ۸6۰ میلیارد ریال 

سرمایه گذاری شده است.
ایــن طــرح صنعتی ظرفیــت تولید ســاالنه ۹۹ هزار 
تــن انواع شــمش فوالد ســاده کربنی و کــم آلیاژی ، 1۰۰ 
هزار تن ورق نورد گرم فوالد ساده کربنی و کم آلیاژی با 
ضخامت بیش از 1۰ میلی متر ، ۵۰ هزار تن ورق نورد گرم 
فوالد ســاده کربنی و کم آلیاژی با ضخامت بین ۴ تا 1۰ 
میلی متر و ۵۰ هزار تن سایر مقاطع فوالد ساده کربنی 
و کم آلیاژی طبقه بندی نشده را دارد که با اجرای کامل 
 ایــن طــرح زمینه اشــتغال حــدود 21۰ نفــر فراهم خواهد 

شد.
عدم تامین زیرســاخت های شــهرک صنعتی ، عدم 
زیر ســاخت های مخابراتی و فاضاب شــهرک صنعتی ، 
راه دسترسی به واحد ، احداث نیروگاه برق و تسهیات 
بانکــــی از مهمتــــرین موارد مطــــرح شــــده از ســـــوی این 
واحــد تولیــدی بود که طی بازدیــد وزیر صنعت، معدن و 
 تجــارت پیرامــون رفــع موانــع پیــش رو تصمیماتــی اتخاذ 

شد.
گفتنی است وزیر صنعت، معدن و تجارت در قالب 
نهمین سفر استانی هیأت دولت به شهرستان شاهرود 

کرده بود.

عملکرد خوب و درخشان اخبـــــــــــار
صنعت مس در حوزه 

اکتشاف

ابراهیــم جمیلــی رئیــس کمیســیون معــادن و صنایع 
معدنــی اتــاق بازرگانــی ایــران در گفت وگــو بــا مس پــرس 
درخصــوص عملکرد شــرکت ملی صنایــع مس ایران گفت: 
شرکت مس یکی از شرکت های بزرگ است و طی دو سال 
اخیــر عملکــرد خــوب و جدیدی به ویژه در حوزه اکتشــافات 

انجام داده است.
به گزارش مس پرس، جمیلی با بیان اینکه این شرکت 
در حوزه تکمیل زنجیره تولید نیز شیب مایم و رو به رشدی 
داشته است، تأکید کرد: شرکت ملی مس در زمینه صادرات 
نیز با توجه به تحریم ها می تواند نمره قبولی دریافت کند که 
همه این موارد جزو محسنات و مزایای شرکت مس محسوب 

می شود.
وی با تأکید بر ضرورت کمک شرکت مس به واحدهای 
بخش خصوصی در مقیاس های کوچک و متوسط گفت: به 
عقیده من در این مسیر شرکت ملی صنایع مس ایران باید 

یک مسئولیت تاریخی را بر عهده بگیرد.
 رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی 
ایران در ادامه افزود: اگر شرکت ملی مس بتواند به عنوان 
لیدر چه از نظر فنی و چه از نظر اکتشاف و چه از نظر تولید 
به واحدهای کوچک و متوسط مقیاس کمک کند؛ در واقع به 

صنعت مس کشور خدمات خوبی ارائه دهد.
جمیلی همچنین گفت: قبول داریم که شرکت مس در 
بورس است و تعداد زیادی سهامدار دارد که باید پاسخگوی 
آنها باشد، اما به دلیل اینکه شرکت »ملی« مس است؛ باید 

در سیاست های اصلی صنعت مس صاحبنظر باشد.
رئیس کمیســیون معدن اتاق ایران در ادامه پیشــنهاد 
کرد که شرکت مس در تشکل های صنعتی- معدنی حضور 

فعال تری داشته باشد.
وی در این باره خاطرنشان کرد: شرکت مس بهتر است 
در کنار سایر تشکل ها قرار بگیرد و بتواند در سیاستگذاری ها 

و ریل گذاری ها حضور فعالی داشته باشد.
جمیلی در ادامه گفت: شرکت ملی صنایع مس ایران 
را شــرکت موفقی می دانم؛ چه در ابعاد تولید، چه در ابعاد 
صادرات، چه در حضور در بازار ســرمایه و چه در گســترش 
واحدهای تولیدی که طی این مدت به بهره برداری رســیده 

است.
وی با ابراز امیدواری از اینکه این روند ادامه داشته باشد 
و نگاه به صنایع پایین دســتی مس تقویت شــود، گفت: در 
این صورت ارزش افزوده بیشتری را نسبت به دوره های قبل 

شاهد خواهید بود.

در دهه هفتاد موضوع خودرو ملی مطرح 
شــد، بزرگترین خودروساز کشــور در این عرصه 
پیشتاز شد و اولین خودرویی که پس از پیروزی 
انقــاب اســامی با عنوان ملــی را به بازار عرضه 
کرد، ولی آیا هنوز تنها خودروی شایسته عنوان 

ملی همان خودرو است؟
نمی توانم برای عنوان خودرو ملی از بعد فنی 
اظهار نظر دقیق داشته باشم ولی از منظر مخاطب 
عــام خودرویــی را می توان ملی یا حداقل فراتر از 
طراحــی، در بخــش قطعــات و بــه خصــوص نیــرو 
محرکه آن داخلی سازی شده باشد، در این صورت 

می توان آنرا تمام ایرانی دانست.
یا در زاویه ای دیگر، خودرویی را می توانیم 
ملی بدانیم که در شرایط تحریم، تامین قطعات و 
عرضه آن بدون نیاز به خارج از کشور ممکن باشد 
و خودرو ساز برای تداوم تولید مجبور به پر کردن 
انبارهــای خــود با خودروهایی پر نکند که قابلیت 
حرکت نداشته و یا امکان عرصه به بازار را ندارند.
در این میان خودروهایی که در دهه هفتاد 
بــا ادعــای ورود یکــی از قطــب های خودروســازی 
به عرصه طراحی به عنوان خودروی ملی معرفی 
شدند و تمامی خانواده این محصول را با تعریف 
یــا انتظــاری کــه در بــاال بــه آن اشــاره کــردم دیگر 

نمی توانیم ملی بدانیم.
امــا بــه رغــم تجــارب قبلی به نظر می رســد 
گــروه ســایپا با عرضــه خودروی شــاهین بــه بازار 
ایران توانسته است با تمرکز بر داخلی سازی قوای 
محرکه، خودرویی شایســته برای عنوان خودروی 

ملی به بازار عرضه کند.
روزنامه تخصصی دنیای خودرو در مقاله ای 
با اشاره به برتری های قوای محرکه شاهین می 
نویسد: » همزمان با آغاز تولید آزمایشی خودرو 

شــاهین در شــرکت ســایپا، رونــد تولیــد موتــور 
نیز آغاز شــد و نســبت به قبل سرعت بیشتری 
گرفــت. بدین منظــور بــا تکیه بــر دانــش و توان 
داخلی، پروژه توسعه موتور جدید برای پلت فرم 
SP طراحی شد و به صورت کاما بومی به مرحله 

تولید رســید. یکی از دســتاوردهای پروژه موتور 
شــاهین، ســاخت نمونــه تمــام قطعات توســط 
تامین کننــدگان داخلی بود کــه این امر برای بار 
نخســت در تاریخ صنعت خودرو کشــور محقق 
شد. قطعات این موتور، آزمون استاندارد عملکرد 
مطلوب پیشرانه را با موفقیت به اتمام رساندند 
و در نهایــت ایــن موتــور بــا تکیه بر تــوان علمی 
کارشناسان معاونت تحقیق و توسعه مگاموتور 

به مرحله تولید رسید«.
البته در دنیای به هم پیوسته امروز اگر چه 
موضوعیت خودکفایی کامل به عنوان یک رویکرد 

پرهزینه مورد نقد مدیران و کارشناسان اقتصادی و 
صنعتی است ولی نکته طایی در اینجاست که اگر 
چه نیازی بر تاکید بیش از حد بر خودکفایی نیست 
ولی ضرورت دارد یک اقتصاد ملی در صورت هجوم 
خارجی و یا حتی در شرایط ناشی بایای طبیعی 
بدون نیاز به منابع و عوامل خارج از مرزهای توان 
تکمیل و عرضه کاالهای استراتژیک خود را داشته 
باشــد، کــه البته از منظر بســیاری خــودرو کاالیی 
اســتراتژیک محســوب می شــود و صنایع خودرو 
سازی چه به لحاظ ابعاد اقتصادی و چه به لحاظ 
جامعه مصرف کنندگانشان که امروز تمامی افراد 
باالی 1۸ سال جوامع را شامل می شوند، صنایع 

استراتژیک هستند.
نکتــه قابــل توجــه دیگــری کــه در رابطــه بــا 
خــودرو شــاهین بــه عنــوان محصول قابــل تقدیر 
گروه سایپا وجود دارد که می توان با اشاره به آن 

بازهــم تاکیــد کرد که این خودرو شایســته عنوان 
خودرو ملی است، اعتماد گروه صنعتی سایپا یه 
این محصول است. اعتمادی که در سبد گارانتی 
این خودرو بازتاب پیدا کرده است. بازهم به مقاله 
روزنامه دنیای خودرو اســتناد می کنم، نویســنده 
مقالــه خــودروی شــاهین را دارای » بیش تریــن و 
باالترین سطح گارانتی برای قوای محرکه« در میان 
خودروهای ایرانی دانســته و می نویســد: » گروه 
خودروسازی سایپا که از پایان سال 1۳۹۹ عرضه 
شاهین دنده ای را آغاز کرده تا امروز بیش ترین و 
باالترین سطح گارانتی را در میان خودروهای ملی 
جدید به مشتریان خود اعطا کرده است. بررسی 
مدت زمان و نحوه پوشش گارانتی نشان می دهد 
کــه این ســدان ملی، ضمانت طوالنی تــری را برای 
بخــش قــوای محرکه نســبت به رقبــای همکاس 
خــود دارد. شــاهین بــا وجود این کــه به عنوان یک 
سدان توربوشارژ شناخته می شود، دارای گارانتی 
6۰ هزار کیلومتری است و نسبت به رقبا 2۰ هزار 
کیلومتر ضمانت قوای محرکه بیش تری دارد. این 
امر نشــان دهنده آن اســت که سایپا با نگاهی به 
آینده در شــرایط تحریم و از ســوی دیگر با هدف 
ایجــاد اطمینان خاطر برای مشــتریانش، گارانتی 
خــودرو جدیــد خود را نســبت بــه اکثر محصوالت 
داخلی افزایش داده و ســطح پوشــش و خدمات 
جدیــدی را برای خریداران شــاهین در نظر گرفته 
است. این در حالی است که رقبای جدید شاهین 
دنده ای با گارانتی پایه وارد بازار شده اند و ضمانت 
 فنــی کم تری را نســبت بــه محصول جدید ســایپا 

دارند«.
باید امید داشت روز به روز تعداد خودروهایی 
که شایسته عنوان ملی هستند در سبد محصوالت 

صنایع خودروسازی کشور افزایش پیدا کنند.

و  ارتباطــات  وزیــر  پــور،  زارع  عیســی 
فنــاوری اطاعات به میزبانی ســورنا ســتاری 
معــاون علمــی و فناوری ریاســت جمهوری و 
مهدی صفاری نیا رئیس پارک فناوری پردیس 

از پارک بازدید کرد. 
بــه گزارش روابط عمومی پارک فناوری 
پردیــس، صبح امــروز پارک فنــاوری پردیس 
میزبــان عیســی زارع پــور، وزیــر ارتباطــات و 
فناوری اطاعات بود. زارع پور در این برنامه 
عاوه بر بازدید از فضای کار اشتراکی کوآپ 
از شرکت های فناپ و نوسا، مستقر در پارک 

فناوری پردیس بازدید کرد.
زارع پور همچنین در نشستی با حضور 

شــرکت هــای فعال در حــوزه ICT پــارک، به 
گفتگــو بــا ایــن شــرکت ها پرداخــت. در ایــن 
نشست شرکت های فعال در حوزه آی سی 
تی به ارائه مشکات خود در حوزه های کاریِ 
مختلــفِ مرتبط بــا وزارت فناوری اطاعات و 

ارتباطات پرداختند.
مدیرعامل نرم افزار و سخت افزار ایران 
)نوسا( در این نشست گفت: امنیت شبکه 
یکی از مســائل مهم ماســت و موضوع هک 
شدن شبکه ها به ویژه توسط هکر هایی که 
بسیاری از آن ها داخلی هم هستند، موضوع 
مهم امروز ماست. در این زمینه گواهی افتا 
و امنیت شــبکه موضوع بســیار مهمی است 

کــه بایــد به آن اولویت بیشــتری داده شــود 
اما متاســفانه در این مورد رهاشــدگی وجود 
دارد. بایــد برنامه ریزی هــا بــه صورتــی انجام 
شود که در زمینه دریافت گواهی افتا پیش 
پای شرکت ها سنگ اندازی نشود و خدمات 
ارائه شده با هدف کمک به شرکت ها صورت 

گیرد.
مدیرعامل شرکت مهار سیستم نیز در 
این نشســت گفت: شبکه ملی اطاعات در 
بخش زیرساخت باید نگاه فرابخشی داشته 
باشد و در این زمینه وزارت ارتباطات در حوزه 
زیرساخت های ارتباطی و کنترل داده نیازمند 
یک برنامه ریزی مشخص است. در این طرح 

باید نگاه ویژه ای به شــرکت های داخلی در 
بحث کنترل و مدیریت داده ها صورت گیرد.
در ادامه مدیرعامل یکی از شرکت های 
فعــال در حــوزه تولیــد لــوازم زیرســاختی در 
توجــه  بــا  گفــت:  اطاعــات  فنــاوری  حــوزه 
بــا شــرکت های  وزارتخانــه  قراردادهــای  بــه 
بــزرگ وارد کننده تجهیزات، به شــرکت های 
مــورد  لــوازم  بومی ســازی  بــه  کــه  کوچکــی 
 نیــاز حــوزه ICT مــی پردازند، توجــه چندانی 

نمی شود. باید توجه داشت، این شرکت ها 
می توانند با هزینه های بســیار کمتر، بخش 
برطــرف را  حــوزه  ایــن  نیازهــای  از   زیــادی 

 کنند.

ربات های آیگپ برنامه هایی هستند 
که در داخل این پیام رسان اجرا می شوند 
و می توان استفاده های متعددی از آن ها 

کرد.
به گزارش روابط عمومی آیگپ، این 
امــکان بــرای کاربــران آیگپ فراهم شــده 
است که بتوانند ربات مورد نظر خود را به 
سادگی در این پیامرسان بسازند و از آن 

استفاده کنند.
بهیـــنــه  ســازی ارتبـــاط بیـــن کــاربـــران 
و نرم افزارهــا بــا ربات هــا ســمت و ســوی 
تازه ای پیدا کرده است. می توان گفت که 
ربات ها یــا بــات ها به واســطــٔه پیاده سازی 
هــوش مصنوعــی برای تعامل بــا کاربران 
در محیط هــای مختلــف رویکــرد جدیــدی 
را ایجــاد کرده انــد. همان طــور کــه هــوش 
مصنوعی پیشــرفت می کند، کاربران هم 
به ســمت رابط های پیام رســان سوق پیدا 
می کنند و در همین راستا، بات ها موفق 
شده اند که در زمینه خدمات به مشتریان، 

دگرگونی ویژه ای ایجاد کنند.
از ربــــات هـــــا استــفاده های متنوعی 
می شــــود. دریـــافـــــت اعـــان هـــــا و اخبار 
سفارشــی، خدمات پرداخت، هشــدارها، 
پیش بینی هــای هواشناســی، ترجمه ها و 
بسیاری از خدمات مختلف دیگر می تواند 
توســط ربات هــا بــه کاربــران آیگــپ ارائــه 

شود.

خودرو دارای قوای محرکه ایرانی سایپا، شایسته 
عنوان ملی است

وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات از پارک فناوری پردیس بازدید کرد

در آیگپ ربات اختصاصی بساز! 
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»گواهی حصر وراثت«
تاریـخ رسـیدگی: 1400/08/10 شـماره پرونـده: 140041920000580274 خواهـان: بازعلـی 
مرادی به آدرس: باشت – قدم آباد – خیابان شهید فهمیده خوانده: »شورای حل اختالف 
شهرسـتان باشـت« خواسـته: گواهـی حصـر وراثـت مرجـع رسـیدگی کننـده: شـورای حـل 
اختالف شعبه یک شهرستان باشت آقای بازعلی مرادی به شماره شناسنامه 898370-8-

426 به اسـتناد شـهادتنامه و گوهی فوت و فتوکپی شناسـنامه ورثه درخواسـتی به شـماره 
140041920000580274 تقدیـم ایـن شـورا نمـوده چنیـن اشـعار داشـته کـه شـادروان مـاه 
شـرف جعفـری بـه شـماره شناسـنامه 40 در تاریـخ 1390/11/23 در اقامتـگاه دائمـی خـود در 
گذشـته و ورثـه حیـن الفـوت وی عبارتنـد از: دو فرزنـد ذکـور بنامهـای 1- حمـزه جعفـری نسـب 
بـه شـماره شناسـنامه 790، 2- حمیدرضـا جعفـری نسـب بـه شـماره شناسـنامه 1154 و سـه 
فرزند اناث بنامهای 1- شوکت حاج به شماره شناسنامه 1369، 2- کوکب جعفری نسب به 
شماره شناسنامه 767، 3- کنیز جعفری نسب به شماره شناسنامه 1153 و جزء افراد فوق 
الذکـر ورثـه دیگـری نـدارد والغیـر. اینـک پـس از انجـام تشـریفات قانونـی و انتشـار یـک نوبت 
آگهـی اعـالم تـا چنانچـه شـخص یـا اشـخاص نسـبت بـه آن اعتـراض یا وصیت نامـه ای دارند 
اعالم نموده در غیر این صورت گواهی انحصار وراثت با وصف فوق صادر می گردد. اعتبار 

قانونـی ایـن گواهینامـه از حیـث مبلـغ بیـش از پانصـد میلیون ریال اسـت.
رضا اسماعیلی مهر - قاضی شوراهای حل اختالف حوزه قضایی شهرستان باشت

»گواهی حصر وراثت«
تاریـخ رسـیدگی: 1400/08/10 شـماره پرونـده: 140041920000628467 خواهـان: حمیـد عالمی زاده به 
آدرس: گچسـاران – طالقانی – حاتمی 7 خوانده: »شـورای حل اختالف شهرسـتان باشـت« خواسـته: 
گواهـی حصـر وراثـت مرجـع رسـیدگی کننـده: شـورای حـل اختـالف شـعبه یـک شهرسـتان باشـت آقـای 
حمیـد عالمـی زاده بـه شـماره شناسـنامه 7-026652 – 426 بـه اسـتناد شـهادتنامه و گواهـی فـوت و 
فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 140041920000628467 تقدیم این شورا نموده چنین 
اشـعار داشـته که شـادروان سـید یزداله عالمی زاده به شـماره شناسـنامه 773 در تاریخ 1400/06/04 
در اقامتـگاه دائمـی خـود در گذشـته و ورثـه حیـن الفـوت وی عبارتنـد از: پـدر متوفـی بنـام سـید عبدالـه 
عالمی زاده به شـماره شناسـنامه 660 و مادر متوفی بنام خدیجه محمدی بیدک به شـماره شناسـنامه 
385 و یـک همسـر دائمـی بنـام کافـی مهـدوی چشـمه گل بـه شـماره شناسـنامه 305 و دو فرزنـد ذکـور 
بنامهای 1- حمید عالمی زاده به شماره شناسنامه 7-0266527-426، 2- علیرضا عالمی زاده به شماره 
شناسـنامه 1-002460-687 و چهـار فرزنـد انـاث بنامهـای 1- طاهـره عالمـی زاده بـه شـماره شناسـنامه 
6-012436-426، 2- سیده طیبه عالمی زاده به شماره شناسنامه 5-003891-426، 3- آیدا عالمی زاده 
بـه شـماره شناسـنامه 4-004374-687، 4- عاطفـه عالمـی زاده بـه شـماره شناسـنامه 687-000175-8 
و جـزء افـراد فـوق الذکـر ورثـه دیگـری نـدارد والغیـر. اینـک پـس از انجـام تشـریفات قانونی و انتشـار یک 
نوبت آگهی اعالم تا چنانچه شخص یا اشخاص نسبت به آن اعتراض یا وصیت نامه ای دارند اعالم 
نمـوده در غیـر ایـن صـورت گواهـی انحصـار وراثـت بـا وصـف فـوق صـادر مـی گـردد. اعتبـار قانونـی ایـن 

گواهینامـه از حیـث مبلـغ بیـش از سـی میلیـون ریـال »نامحدود« اسـت.
رضا اسماعیلی مهر - قاضی شوراهای حل اختالف حوزه قضایی شهرستان باشت

»گواهی حصر وراثت«
تاجمـاه  خواهـان:   140041920000624688 پرونـده:  شـماره   1400/08/12 رسـیدگی:  تاریـخ 
پویـان مطلـق بـه آدرس: باشـت – خیابـان معلـم – کوچـه فرعـی 6  خوانـده: »شـورای حـل 
اختـالف شهرسـتان باشـت« خواسـته: گواهـی حصـر وراثـت مرجـع رسـیدگی کننـده: شـورای 
حـل اختـالف شـعبه یـک شهرسـتان باشـت خانـم تاجمـاه پویـان مطلـق بـه شـماره شناسـنامه 
575 بـه اسـتناد شـهادتنامه و گواهـی فـوت و فتوکپـی شناسـنامه ورثـه درخواسـتی بـه شـماره 
140041920000624688 تقدیم این شـورا نموده چنین اشـعار داشـته که شـادروان نوبر پویان 
مطلـق بـه شـماره شناسـنامه 885 در تاریـخ 1399/08/09 در اقامتـگاه دائمـی خـود در گذشـته 
و ورثـه حیـن الفـوت وی عبارتنـد از: دو فرزنـد ذکـور بنامهـای 1- علـی پویـان مطلـق بـه شـماره 
شناسـنامه 577، 2- محمد پویان مطلق به شـماره شناسـنامه 574 و سـه فرزند اناث بنامهای 
1- تاجماه پویان مطلق به شماره شناسنامه 575، 2- فرحناز پویان مطلق به شماره شناسنامه 
576، 3- سـیده گوهر دسـتیار به شـماره شناسـنامه 5-018665 – 426 و جزء افراد فوق الذکر 
ورثه دیگری ندارد والغیر. اینک پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی اعالم 
تـا چنانچـه شـخص یـا اشـخاص نسـبت بـه آن اعتـراض یـا وصیـت نامـه ای دارنـد اعـالم نمـوده 
در غیـر ایـن صـورت گواهـی انحصـار وراثـت بـا وصـف فـوق صـادر مـی گـردد. اعتبـار قانونـی ایـن 

گواهینامـه از حیـث مبلـغ بیـش از پانصـد میلیـون ریـال اسـت.
رضا اسماعیلی مهر - قاضی شوراهای حل اختالف حوزه قضایی شهرستان باشت

آگهی موضوع ماده 3 قانون 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی 

آرای صادر هیأت حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد 
بشرح ذیل: پرونده کالسه 1394114425001000667 و رأی شماره 140060325001003116 مورخه 
1400/04/19 بـه تقاضـای آقـای حسـن حافظـی فرزنـد صیدمحمـد نسـبت بـه شـش دانگ یک بـاب 
ساختمان )محل کارگاه( که با پالک 1231 فرعی از 24 اصلی ادغام و تواما تشکیل یک ملکرا داده 
اسـت بـه مسـاحت 2089.19 مترمربـع تحـت پـالک شـماره 24 اصلـی واقـع در بخـش 2 شهرسـتان 

خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه علمدار دریکوند رسـیدگی و تأیید و انشـاء گردید.
مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در دو نوبت 
بـه فاصلـه 15 روز جهـت اطـالع مالکیـن و سـایر صاحبـان حقوقـی در روزنامـه کثیراالنتشـار و محلـی 
آگهـی می گـردد در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته 
باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق 

مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:  1400/08/16 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/01
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 آگهی موضوع ماده 3 قانون 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
 آرای صادر هیأت حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد 
رأی شـماره 140060325001006248  و  پرونـده کالسـه 1399114425001000425  ذیـل:  بشـرح 
مورخـه 1400/07/22 بـه تقاضـای آقـای محمدرضـا نظـری فرزنـد غالمرضـا نسـبت بـه شـش دانگ 
یک بـاب سـاختمان مسـکونی بـه مسـاحت 1001.70 مترمربـع تحـت پـالک شـماره 8 اصلـی واقـع در 
بخـش 4 شهرسـتان خرم آبـاد خروجـی از مالکیـت مالـک اولیـه قـدرت الـه سـهرابی رسـیدگی و تأییـد 

و انشـاء گردیـد.
مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در دو نوبت 
بـه فاصلـه 15 روز جهـت اطـالع مالکیـن و سـایر صاحبـان حقوقـی در روزنامـه کثیراالنتشـار و محلـی 
آگهـی می گـردد در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته 
باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق 

مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. م/الـف 415590917
تاریخ انتشار نوبت اول:  1400/08/16 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/01
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ابالغیه
بـه اطـالع مـی رسـاند درخواسـت ارائـه شـده از سـوی متقاضـی شـاغل در آن واحـد 
مبنـی بـر اسـتفاده از مزایـای بازنشسـتگی در مشـاغل سـخت و زیـان آور )موضـوع 
مـاده 76 قانـون تامیـن اچتماعـی( موضـوع در جلسـه مـورخ 1400/7/25 کمیته بدوی 
مشـاغل سـخت و زیـان آور اسـتان کردسـتان مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و تصمیماتـی 

بشـرح زیـر اتخـاذ گردیـده اسـت. 

رای صادره مسـتند به تبصره 5 ماده 8 آئین نامه مشـاغل سـخت و زیان آور از تاریخ ابالغ 
بـه مـدت 15 روز اداری قابـل تجدیدنظـر خواهی)بصـورت کتبـی در قالـب فـرم شـماره 4( در 
کمیتـه تجدیدنظـر بـوده و در صـورت عـدم اعتـراض هریـک از طرفیـن و قطعـی شـدن آن رای 
مذبـور بـه اسـتناد تبصـره 2 مـاده 16 قانـون تشـکیالت اداری و آئیـن دادرسـی قانـون دیـوان 
عدالت اداری ظرف سـه ماه از تاریخ ابالغ برای اشـخاص داخل کشـور و شـش ماه از تاریخ 
ابـالغ بـرای افـراد مقیـم خـارج از کشـور قابـل فرجـام خواهـی در دیـوان اداری خواهـد بـود. 
مقتضـی اسـت در صـورت قطعـی شـدن آراء مذکـور )عـدم اعتـراض و یـا در صـورت اعتـراض 
تایید آراء توسط کمیته تجدید نظر( در خصوص مشاغل تایید شده در گروه الف براساس 
مـاده 3 مصوبـه 15365/ت 36005 ه مـورخ 86/2/5 هیـات محتـرم وزیـران )موضـوع آئیـن 
نامـه بازنشسـتگی پیـش از موعـد مشـاغل سـخت و زیـان آور( جهـت بهسـازی و اسـتاندارد 
نمودن عوامل محیط کار کارگران شاغل مطابق حد مجاز و استاندارندهای شده در قانون 

کار و آئیـن نامـه هـای مربوطـه اقـدام و از نتایـج حاصلـه ایـن اداره کل را مطلـع فرمائیـد.
برهان صلواتی- مدیرکل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان م/الف2036

شکراله قوامیمتقاضی

کارگر سادهمشاغل تایید شده گروه الف

-مشاغل تایید شده گروه ب

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانـم حمیـرا رحمانـی وکیـل خانـم چیمـن باینگانـی طبـق وکالتنامـه شـماره 14203- 
1400/04/23 دفتـر 122پـاوه بـا تقدیـم دو بـرگ استشـهادیه مصـدق شـده بـه شـماره 
از  هـزارم سـهم مشـاع  مقـدار 6.125   مالکیـت  کـه سـند  اسـت  مدعـی   882295
420 سـهم از ششـدانگ پـالک باقیمانـده یـک فرعـی از 819 اصلـی )کـه در اجـرای 
مـاده 45اصالحـی قانـون ثبـت بـه پـالک 3 فرعـی از 819 اصلـی تغییـر یافتـه( واقـع 
در بخـش یـک کرمانشـاه کـه ذیـل ثبـت  و ص دفتـر امـالک الکترونیکـی بـه شـماره  
139920316014001644به نام چیمن  باینگانی و به شماره سریال 926734  صادر 
و تسـلیم گردیـده کـه در اثـر جابجایـی سـند مالکیـت اولیـه بـه شـماره سـریال فـوق 
مفقـود شـده اسـت لـذا مراتـب طبـق مـاده 120 – آییـن نامـه قانون ثبـت در یک نوبت 
آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه فـرد یـا افرادی مدعی انجام معامله یا وجود سـند مالکیت 
در نـزد آنـان باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی بـه مـدت 10 روز مراتـب را بـه ایـن اداره 
اعـالم دارنـد در غیـر اینصـورت نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت طبـق مقـررات اقـدام 
و سـند مالکیـت اولیـه از درجـه اعتبـار سـاقط و ابطـال خواهـد شـد. 1710/م الـف/12
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رئیس پاوش اوژه 
مطالبه گری استان مرکزی: 
کلنگ زنی پروژه طرح اقدام 

ملی لغو شد
دبیرکل مجمع اندیشه و وحدت اسامی و رئیس 
پاوش اوژه مطالبه گری استان مرکزی از لغو کلنگ زنی 
اســتان مرکــزی ملــی مســکن در  اقــدام   پــروژه طــرح 

خبر داد.
 رضــا عزیزآبــادی افــزود: بــا توجــه بــه نامــه شــماره
1۳-11۰-۴۹۰ مورخه 1۴۰۰/6/2۴ به وزیر راه و شهرســازی 
مبنــی بــر وارد نشــدن پیمانــکار غیربومــی )کیســون( و 
خســارات و خــروج گــردش مالــی پــروژه ۳۰۰۰ میلیــاردی 
طــرح اقــدام ملــی مســکن لذا بــا فشــار و تاکید اســتاندار 
مرکــزی وپیگیــری مکرر معــاون عمرانی اســتاندار که باید 
کلنگ زنی این پروژه عظیم در آخرین ساعات عمر کاری 
آقای آقازاده قرار بود بر زمین بخورد، مجددا با پیگیری از 
طریق مسئولین دلسوز و وقت شناس ، جعفری مدیرکل 
حوزه وزیر ، نوروزی مشــاور وزیر، مذنب رئیس بازرســی 
وزارت و همچنیــن مســئولین اســتانی  دکتــر علــی اکبــر 
کریمی نماینده مردم اراک،کمیجان و خنداب در مجلس 
شورای اسامی ومسئولین ارشد سربازان گمنام و قربانی 
دادستان کانشهراراک این کلنگ زنی تا استقرار استاندار 

جدید در استان مرکزی به تعویق افتاد.
او احتمال بروز برخی مشکات آتی ناشی از وجود 
قــراردادی شــفاف را از مهم تریــن دالیــل تعویق آغاز این 
پــروژه عنــوان و اظهــار کــرد: بایــد از طــرف مطالبه گــران 
انقابــی مراتــب تقدیــر و تشــکر از مســئوالن عزیــز و 
گرانقدر که پیگیر بودند و از بروز معضات و مشــکات 
و احتمالــی آتــی این افتتاحیه بی موقع جلوگیری کردند 
بــه جــا بیاوریــم و امیدواریــم در آینــده نزدیــک شــاهد 
یــک قــرارداد شــفاف و بــدون ابهــام و مطمئن بــه همراه 
مســئوالن وقــت دولت انقابی کلنــگ  این پروژه  بزرگ 

۸11۰۰ واحدی مسکن بر زمین بنشیند.

نماینده بجنورد: باید برای 
هدررفت آب های مرزی خراسان 

شمالی چاره اندیشی شود
نماینــده مــردم ۵ شــهر اســتان خراســان شــمالی 
در مجلــس شــورای اســامی بــا توجــه بــه کمبــود آب 
در خراســان شــمالی مطــرح کــرد کــه چــرا از منابع آبی 
زیرزمینی در مرزها اســتفاده نمی شــود و در آن ســوی 

مرزها چاه های زیادی حفر می شود؟
ســیدمحمد پاکمهــر در گفت وگــو بــا تســنیم اظهار 
کــرد: کشــورهای آن طــرف مــرزی چاه هــای زیــادی برای 
کشاورزی و حتی گردشگری حفر می کنند، تا سفره های 

آبی مشترک مرزی را خالی کنند.
عضو مجمع نمایندگان خراســان شــمالی در ادامه 
بــا انتقــاد از بی توجهــی بــه منابع آبی مرزهای خراســان 
شمالی گفت: از طرف ما، هیچ اقدامی انجام نمی شود. 
بایــد مردمان روســتاهای مرزی مــا هم از این منابع آبی 
حداکثر بهره را ببرند و شــاهد خشــک شــدن درختان و 

مهاجرت مردم از روستاها نباشیم.
او با بیان اینکه کم آبی در مناطق استان مشکات 
زیــادی را ایجــاد کــرده اســت، خاطرنشــان کــرد: بایــد به 
لــزوم بهره منــدی از آب های مرزی برای حل مشــکل آب 
راز و جرگان، توجه ویژه داشــته باشــیم. اگر مشــکات 
آبــی در روســتاهای مــرزی ایــن شهرســتان رفــع نشــود، 

شاهد مهاجرت مردم خواهیم بود.

اخبـــــــــــــــــار

صادرات ۱۸ هزار دالری 
 تعاونی های لرستان

به کشورهای همسایه
مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی لرســتان 
از صــادرات ۱۸ هــزار دالری تعاونی های این اســتان به 
کشــورهای همســایه طی شــش ماهه نخســت امســال 

خبر داد.
بــه گــزارش مهــر، علــی آشــتاب دیــروز در جمــع 
خبرنــگاران از تشــکیل ۳6 تعاونــی در شــش ماهــه اول 
ســال جاری در لرســتان خبر داد و اظهار کرد: تعاونی ها 
یکــی از بنگاه هــای اقتصــادی هســتند که با اســتفاده از 
خــرد جمعــی و کار گروهــی و تجمیع ســرمایه های اعضا 
می توانند در رونق تولید و ایجاد اشــتغال پایدار نقشــی 

اساسی در توسعه کشور و استان داشته باشند.
او تعــداد اعضــای ایــن تعاونی را هــزار و ۳۳۳ نفر 
عنــوان کــرد و گفــت: بــا ثبــت ایــن تعاونی ها در اســتان 
و شــروع فعالیــت آن هــا بــه تولیــد و ارائــه خدمــات در 
قالب هــای تعاونی هــای تولیــدی، توزیعی و دانش بنیان 

۳1۸ فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد.
مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی لرســتان 
از  یکــی  را  تعاون گــران  مهارتــی  توانمنــدی  و  آمــوزش 
راهکارهــای بهــره وری و افزایــش دانــش تولید در عرصه 
اقتصادی دانست و گفت: با هدف توانمندسازی بخش 
حوزه هــای  در  تخصصــی  آموزش هــای  اســتان  تعــاون 
کارشناســان  ســوی  از  حرفــه ای  مدیریــت  و  حقوقــی 
مجرب ارائه شــده اســت، به صورتی که طی شــش ماهه 
ســال جــاری بیــش از ۷ هــزار نفر ســاعت آمــوزش برای 

تعاون گران لرستانی انجام شده است.

پیشرفت ۷۰ درصدی پروژه 
رمپ اتصالی بلوار شهید 
رجایی به اتوبان پاسداران 

مدیرعامــل ســازمان عمــران تبریــز از  پیشــرفت 
۷۰ درصــدی پــروژه رمپ اتصالی بلوار شــهید رجایی به 

اتوبان پاسداران خبر داد.
بابک شــریفی گفت: عملیات اجرایی این پروژه به 
همــت ســازمان عمــران در حوزه اســتحفاظی شــهرداری 
منطقــه یــک تبریــز در تمامــی جبهه هــای کاری در حــال 

انجام است.
پــروژه در طــی مراحــل نهایــی  اینکــه  بیــان  بــا  او 
به منظــور بهره بــرداری اســت، افــزود: پروژه تــا نیمه آذر 
ســال جــاری تکمیــل می شــود و بــه بهره بــرداری خواهــد 
رســید. همچنین بــا برنامه ریزی در روند تســریع پروژه، 
روزانــه یک هــزار متر مکعب عملیــات خاکبرداری انجام 
می شــود. مدیرعامــل ســازمان عمران تبریز از پیشــرفت 
فیزیکــی عملیــات دیوارهــای حائــل ســنگی، روزانــه بــه 
حجم 1۰۰ متر مکعب خبر داد و گفت: تملک چند واحد 
مســکونی واقع در خط پروژه از مشــکات و موانع پیش 
روی پروژه است که به همت و تاش شهرداری منطقه 
یک در حال مرتفع شــدن اســت. در پایان شــریفی سیر 
روشــنائی،  تیرهــای  جملــه  از  پــروژه  اجــرای  آیتم هــای 
زیرســازی مسیر، آسفالت ریزی و اجرای کانال های دفع 
آب های ســطحی پروژه را مطابق برنامه زمان بندی و در 

حال اجرای این سازمان عنوان کرد.

اخبـــــــــــــــــار

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اصفهــان از کاهــش حــدود ۵۵ میلیــون متــر 
مکعبی میزان مصرف ساالنه صنایع از منابع 
آب اســتان بــا اقدامــات و برنامــه ریزی هــای 
صــورت گرفتــه در ســال جاری در مقایســه با 

ابتدای سال ۱۳۹۰  خبر داد.
ایــرج موفــق دیــروز در گفت  وگــو بــا ایرنــا 
افــزود: برنامــه اباغی وزارت نیــرو  ابتدای دهه 
۹۰ در بخــش صنعــت اســتان اصفهان مصرف 
1۸۵ میلیون متر مکعب آب خام در ســال بود 
کــه در یک ســال اخیر ایــن رقم به 1۳۰ میلیون 

متــر مکعــب رســید و معــادل ۵۵ میلیــون متر 
مکعب کاهش پیدا کرد. او با یادآوری عملکرد 
سال گذشته صنایع مهم استان در صرفه جاوی 
آب و برداشــت از زاینــده رود گفــت: اکنون ۵۵ 
میلیــون متــر مکعب پســاب تولیدی در اســتان 

جایگزین آب خام شده است.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
اصفهــان بــا بیان اینکه صرفه جــاوی به معنای 
جایگزینــی آب خــام با آب خاکســتری اســت، 
اظهــار کــرد: صرفه جــاوی آب در شــهرک های 
صنعتــی پنج درصد، فــوالد مبارکه 2۰ درصد، 

ذوب آهن 1۷ درصد، پاالیشگاه اصفهان 2.۳ 
درصــد و ســایر صنایــع اســتان اصفهــان 1۰.2 

درصد محقق شده است.
موفــق بــا توجــه بــه نیــاز صنایــع بــه آب 
گفــت: امکان توقف جریان تولید وجود ندارد 
و ایــن جریــان بــرای ادامــه کار بــه مصرف آب 

نیاز خواهد داشت.
فقــط  صنعــت  بخــش  کــرد:  اضافــه  او 
صنایــع فلــزی را شــامل نمی شــود و صنایــع 
دیگــری هــم در ایــن بخــش از جملــه صنایــع 

غذایی وجود دارد که نیاز به آب دارند.

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
اصفهان درباره نامگذاری سال 1۴۰۰ با عنوان 
»تولیــد؛ پشــتیبانی ها، مانع  زدایی هــا« تاکیــد 
کــرد: اختصــاص ســهم پســاب بــه صنایــع و 
واحدهای تولیدی به نوعی در راستای حمایت 

از تولید و مانع زدایی در این زمینه است.
او گفــت: بــر اســاس برنامه ســازگاری با 
کــم آبــی قرار اســت، 2۰۰ میلیون متر مکعب 
آب از طریــق پســاب در افــق 1۴۰۵ به صنعت 
اســتان اصفهان داده شــود که امید است، در 
چند سال آتی این مقدار پساب تامین شود.

مدیــر آب و خــاک و امور فنی مهندســی 
و  سیســتان  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان 
بلوچستان اعام کرد که شبکه فرعی آبیاری 
در بیش از سه هزار و ٨٠٠ هکتار از اراضی 
زیرپوشــش طرح آبرســانی دشــت سیســتان 

امسال اجرایی شد.
جعفــر زربافتــی دیــروز در گفت وگــو بــا 
ایرنــا اظهــار کــرد: عملیــات اجرایــی فــاز دوم 

آبرسانی دشت سیستان از مهر سال گذشته 
آغاز شــد و تاکنون مطالعه و طراحی ســطحی 
حدود ١١ هزار هکتار با  ۵۵۵ گروه هم آب از 
شبکه فرعی به پایان رسیده که از این سطح 
معــادل ســه هــزار و ٨6٨ هکتــار آن اجرایــی 
شــده اســت. او ادامــه داد: بــرای ادامه اجرای 
شــبکه فرعی در مزارع پنج  شهرســتان حوزه 
سیســتان در ســال جــاری ٧٠٠ میلیــارد ریــال 

اعتبار تأمین و هزینه خواهد شد.
مدیــر آب و خــاک و امــور فنی مهندســی 
و  سیســتان  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان 
بلوچســتان گفــت: در اجــرای طــرح صرفــا از 
پیمانــکاران بومــی دارای صاحیــت اســتفاده 
می  شــود بــه صورتی کــه  ٢۵ شــرکت پیمانکار 
بومی عملیات اجرایی طرح شامل انتقال آب 
بــا لولــه از محل حوضچه های پنج هکتاری به 

سرمزارع یک هکتاری را برعهده دارند. 
مصــرف  بهــره وری  افزایــش  زربافتــی 
آب  ومطمئــن  یکســان  پایــدار،  توزیــع  آب، 
بیــن کشــاورزان را از اهــداف مهــم اجــرای فاز 
دوم طــرح آبرســانی ۴6 هــزار هکتاری دشــت 
سیســتان برشــمرد و گفــت: ایــن مهــم تقاضا 
محور بوده و براســاس درخواســت کشاورزان 

و مشارکت آنان انجام می شود.

مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی 
اســتان اردبیــل اعــام کــرد کــه بــا اقدامــات 
انجام شده از سوی تمامی مسئوالن استانی 
رفــع  و  تولیــد  موانــع  کــردن  برطــرف  بــرای 
مشــکات واحدهــای تولیدی از ابتدای ســال 
جاری تاکنون، ۱۷ واحد راکد در شــهرک های 

صنعتی استان به چرخه تولید بازگشته اند.
محمــد اهلی دیــرزو  در جمع خبرنگاران 
با بیان اینکه که با فعال ســازی این واحدهای 

تولیــدی، زمینــه اشــتغال مجــدد بــرای بیــش 
از ۳6۰ نفــر مهیــا شــده اســت، اظهــار کــرد: 
تــاش بــرای حل مشــکات ســرمایه گذاران از 
مهم ترین اهداف این شــرکت برای حمایت از 
واحدهای تولیدی است که با اقدامات صورت 
گرفته تاش شده است تا با احیای واحدهای 
راکد، شــاهد رونق تولید و اشتغال در مناطق 

مختلف استان باشیم.
حمایتــی  برنامه هــای  داد:  ادامــه  او 

شــهرک های  در  ســرمایه گذاران  از  مختلفــی 
از  اســتفاده  کــه  می آیــد  عمــل  بــه  صنعتــی 
بــرای  اســتان  کســب وکار  کلینیــک  ظرفیــت 
بازفعال ســازی واحدهــای راکــد و نیمه فعال از 

جمله این نوع حمایت هاست.
مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتی 
از  کلینیــک  ایــن  داد:  ادامــه  اردبیــل  اســتان 
چندیــن مشــاور و کارشــناس ذیصــاح در امر 
تولید در ســال ۹۸ توســط شــرکت شــهرکهای 

صنعتی تشکیل شده که نقش این مشاوران 
در کمک به واحدهای تولیدی بســیار کارگشــا 

و موثر بوده است.
اداری  بروکراســی های  کاهــش  اهلــی، 
جــذب  بــرای  الزم  الزمه هــای  از  یکــی  را 
ابــراز  و  برشــمرد  اســتان  در  ســرمایه گذاران 
امیــدواری کــرد تــا بــا کاهــش موانــع موجــود، 
رونــد ســرمایه گذاری ها در اســتان تســهیل و 

افزایش یابد.

نماینــده شــیراز و زرقــان در مجلــس بــا توجــه بــه 
گزارش هــای ارائــه شــده در ارزیابــی وزارت صمــت درباره 
شــهرک های صنعتــی کشــور و اســتان فــارس از بــا وضــع 
نامناســب شــهرک های صنعتــی فــارس کــه منجر به رشــد 

صنعت استان نمی شوند، انتقاد کرد.
جعفــر قــادری در گفت وگو با تســنیم گفــت: با توجه 
به وعده های داده شده به مردم و برای خروج از این وضع 

بایستی وزارت صمت و استانداری فارس به سرعت به این 
موضوع رسیدگی کنند تا مشکات زیرساختی شهرک های 
صنعتــی فــارس رفــع شــود و اگــر مشــکل مدیریتی اســت، 

چاره ای پیدا کنند.
تــاش  فــارس  اســتان  کــه  اوضاعــی  در  افــزود:  او 
تبدیلــی،  صنایــع  فعال شــدن  و  صنعتی شــدن  بــرای  دارد 
صنایــع معدنــی، صنایــع پایین دســتی پتروشــیمی و صنایع 

الکترونیک حرکت های سریعی داشته باشد با وجود وضع 
زیرساخت ها، این مهم صورت نمی گیرد.

نماینــده مــردم  شــیراز در مجلــس   بیــان کــرد: رهبــر 
معظم انقاب درباره جایگاه فارس می فرمایند »فارس در 
قله هســت« و در همین راســتا اگر مدیران نتوانند به این 
فرمایش رهبری جامعه عمل بپوشانند حق فارس را ضایع 
کرده اند. شــهرک های صنعتی فارس باید به عنوان یکی از  

فرصت هــای بــزرگ بــرای جــذب ســرمایه تلقی شــود؛ اما با 
این گزارش و عملکرد ضعیف زیرساختی و مدیریتی بدون 

شک فارس حرفی برای گفتن ندارد.
قادری عنوان کرد: همه تاش مدیران استان باید این 
باشــد که وضع را بهتر کنند و مایه خوشــحالی و امیدواری 
مردم بشــوند نه اینکه با عملکردهای نامناســب و اشــغال 

رتبه های پایین ناامیدی و یاس را در جامعه رواج دهند.
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1- نام و نام خانوادگی: زهرا قلی پور نام پدر: عیدی  نشانی: استان کهگیلویه و بویراحمد 
– شهرسـتان باشـت – بوسـتان – خیابـان بوسـتان مشـخصات محکـوم علیـه / محکـوم 
علیهـم 2- نـام و نـام خانوادگـی: قاسـم اسـدی ادرگانـی نـام پـدر: مجیـد نشـانی: اسـتان 
اصفهان – شهرستان اصفهان – خیابان معراج – کوچه کالنتری – کوچه یاس – پالک 
130 محکوم به : به موجب درخواسـت اجرای حکم به شـماره و شـماره دادنامه مربوطه 
223/99 محکـوم علیـه محکـوم اسـت بـه 1- حکـم بـه محکومیـت خوانـده بـه پرداخـت 
مبلـغ نـه میلیـون و چهارصـد هـزار تومـان بابـت اصل خواسـته 2- مبلـغ 1/042/500 ریال 
بابت هزینه دادرسی 3- خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص بانک مرکزی از تاریخ تقدیم 
دادخواسـت »1399/02/25« لغایـت اجـرای حکـم در حـق خواهـان 4- پرداخـت مبلـغ 
4/700/000 ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت جمهوری اسالمی ایران. 
محکـوم علیـه مکلـف اسـت از تاریـخ ابـالغ اجرائیـه: 1- ظـرف ده روز مفـاد آنـرا بموقع اجرا 

گـذارد )مـاده 34 قانـون اجـرای احـکام مدنی(. 
قاضی شورای حل اختالف شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان باشت –
 رضا اسماعیلی مهر

انتقاد نماینده مردم شیراز از رتبه شهرک های صنعتی

راه اندازی ۱۷ واحد صنعتی راکد و غیرفعال در شهرک های 
صنعتی اردبیل

۳۸۰۰ هکتار از زمین های سیستان زیرپوشش طرح فرعی 
آبرسانی قرار گرفت

۵۵ میلیون متر مکعب از مصرف ساالنه آب 
در صنایع اصفهان کاسته شد
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دو بسته آدامس بخور 
حرص نخور

راضیه حسینی
وزیر نفت: »در پایان آبان ۷۰ لیتر بنزین )سهمیه 
6۰ لیتــری بــه اضافــه 1۰ لیتر جبرانی( به کارت ســوخت 
شــخصی  خودروهــای 

واریز می شود.«
چرا این قدر ریخت 
پــاش می کنیــد؟ چــه  و 
خبر است؟ می دانید ده 
لیتــر بنزیــن ســهمیه ای 
می شــود؟  چقــدر 
بــا  مــردم  می دانیــد 
ایــن پــول چــه کارهایــی 
می تواننــد انجــام دهند؟ ما واقعاً راضی به زحمت شــما 
مســئوالن گرامــی، آن هــم در ایــن حــد و انــدازه نبودیم. 
اجازه بدهید برای این که همه خوانندگان روشــن شوند 
و پــی بــه ارزش ایــن مقــدار بنزیــن ببرند کمــی واضح تر 

توضیح دهیم: 
پانزده هزار تومان، معادل دوبسته آدامس، کمتر 
از ســه بســته چیپس کــه پر کردن نصــف محتویاتش را 
باد برعهده داشته، پنج عدد بستنی عروسکی و هشت 

عدد تخم مرغ می شود.
کــم اســت؟ اصــاً. اتفاقــاً خیلــی هم خــوب و عالی 
اســت. حاال بیایید یک مســأله در حد نیمه اول ابتدایی 

حل کنیم:
رفــت  بنزیــن  پمــپ  بــه  ســمند  خــودروی  راننــده  
و متوجــه شــد بایــد بنزیــن ســه هــزار تومانــی بزنــد. از 
آن جایــی کــه خــودروی او از انــواع داخلــی بــوده و اصــاً 
مفهــوم کم مصرفــی برایــش معنــی نشــده، مجبــور  شــد 
شــصت لیتــر بنزین بزنــد. اگر بنزین ســهمیه ای، هزار و 
پانصد تومان باشد این راننده چقدر ضرر کرده است؟ 

جواب: این راننده نود هزار تومان ضرر کرده است.
البته فدای ســر دولت هوشــیار و هوشــمند که به 
سرعت توانست این مشکل را حل کند و جلوی بیشتر 
شــدن ســود دولــت، ببخشــید ضــرر مــردم را بگیــرد. مــا 
واقعــاً راضــی بــه زحمــت نبودیــم در این شــرایط و برهه 
حســاس کنونی، معادل یک ســوم یارانه، به ما ســهمیه 

بنزین بدهید و شرمنده مان کنید.
 لطفــاً اجــازه بدهیــد ایــن هدیه گران بها را از شــما 
مســئوالن گرامــی قبول نکنیــم و در عوض ده لیتر دیگر 
رویش بگذاریم و به خودتان برگردانیم. فقط به شرطی 
کــه از تــوان کوانتومــی و مســتعانی و غیره تان اســتفاده 
کنیــد و مراقــب باشــید تــا دوبــاره هکرها بــه پمپ بنزین 

نزنند و سبب خیر، عذرخواهی می کنیم، شر نشوند. 
مــا هم قول می دهیم هیچ اعتراضی نکنیم و اصاً 

دنبال برگشت بنزین رفته نباشیم.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

طبــق اعــام مرکز آمار، جمعیت شــاغل 
بخــش رســمی  ١۵ ســاله و بیش تــر در ســال 
١٣٩٩، برابــر بــا ١٣ میلیــون و ٩۴٠ هزار نفر 
بــوده کــه نســبت بــه ســال قبــل از آن ٣٩٧ 

هزار نفر کاهش یافته است.
به گزارش مرکز آمار ایران، بررســی های 
درصــد   ۵۹.۹ می دهــد  نشــان  آمــار  مرکــز 
جمعیت شــاغل 1۵ ســاله و بیش تر در ســال 
١٣٩٩ در »بخش رســمی« فعالیت می کنند. 
بررســی تغییرات سهم اشتغال بخشی حاکی 
از آن اســت که این ســهم در مقایسه با سال 
قبــل از آن )١٣٩٨( ۰.۸ درصــد افزایش یافته 
است. شایان ذکر است: طبق آخرین آمارهای 
موجــود، ایــن ســهم در برخــی کشــورهای در 
حال توسعه از جمله ترکیه و برزیل به ترتیب 
٧١.١ درصــد و 6۷.۰ درصــد و در کشــورهایی 

نظیــر مصر و اندونزی بــه ترتیب ۳6.۹ درصد 
و ۴٨.٣ درصد بوده است.

در ادبیــات اقتصــادی، اشــتغال رســمی 
از  کــه  می گیــرد  بــر  در  را  شــاغانی  تمــام 
پوشــش  جملــه  از  اجتماعــی  حمایت هــای 
بیمه ای برخوردار هســتند. بنابراین براســاس 
گــزارش تــازه مرکــز آمــار، در ســال ۹۹ تعــداد 
۳۹۷ هــزار نفــر از شــاغان رســمی از شــمول 

حمایت های بیمه ای خارج شده اند.
 ١۵ رســمی  بخــش  شــاغل  جمعیــت 
ســاله و بیش تــر در ســال ١٣٩٩، برابر با ١٣ 
میلیــون و ٩۴٠ هــزار نفــر بــوده کــه نســبت 
بــه ســال قبل حــدود ٣٩٧ هزار نفــر کاهش 
یافتــه اســت. ایــن نتایــج حاکــی از آن اســت 
کــه در ســال ١٣٩٩، ۷1.۸ درصــد از جمعیت 
از  درصــد   ۵۴.۷ خدمــات،  بخــش  شــاغل 

جمعیت شاغل بخش صنعت و ۳6.۴ درصد 
از جمعیت شاغل بخش کشاورزی در بخش 
رســمی فعالیــت می کننــد. بررســی وضعیــت 
نشــان  بیش تــر  و  ســاله   ١۵ افــراد  اشــتغال 
می دهــد که ۰.۴2 درصد از جمعیت شــاغل، 
دارای »اشــتغال رســمی« بوده انــد. بررســی 
روند تغییرات وضعیت اشــتغال حاکی از آن 
اســت که این ســهم در مقایســه با سال قبل 
اســت.  یافتــه  افزایــش  درصــد   1.۳  )١٣٩٨(
آمارهــای  آخریــن  طبــق  اســت  ذکــر  شــایان 
موجــود، ایــن ســهم در برخــی کشــورهای در 
بــه  برزیــل  از جملــه ترکیــه و  حــال توســعه 
در  و  درصــد   ۵2.۹ و  درصــد   6۸.6 ترتیــب 
کشــورهایی نظیــر مصر و اندونــزی به ترتیب 

۳۵.۴ درصد و 1۹.6 درصد بوده اســت.
بررســی ســهم جمعیت شــاغل ١۵ ساله 

و بیش تــر در ســال١٣٩٩ نشــان می دهــد کــه 
۴۳.۸ درصــد جمعیــت شــاغل باســواد، دارای 
اشــتغال رســمی هســتند در حالــی کــه 1۵.۸ 
درصد جمعیت شاغل بی سواد دارای اشتغال 

رسمی هستند.
تفکیــک  بــه  اشــتغال  بررســی وضعیــت 
بخش و اشتغال در سال ١٣٩٩ نشان می دهد 
که ۹۹.1 درصد از جمعیت شاغل دارای اشتغال 
رســمی در بخش رسمی فعالیت می کنند. این 
در حالی است که ۰.66 درصد جمعیت شاغل 
دارای اشــتغال غیررســمی در بخش غیررسمی 

فعالیت می کنند.
طــرح  نتایــج  اطاعــات  اســت؛  گفتنــی 
مذکــور به صــورت تفصیلی به زودی در درگاه 
ملی آمار به نشانی www.amar.org.ir قابل 

دسترس خواهد بود.

پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  سرپرســت 
یکــی از مهم تریــن چالش ها در برخی مناطق 
کشور را ترک تحصیل و بازماندن از تحصیل 
دانش آمــوزان دانســت و اعــام کــرد آمارهــا 
نشــان می دهــد حــدود ۲۱۰ هــزار دانش آموز 
دوره ابتدایــی و ۷۶۰ هــزار دانش آمــوز دوره 
تحصیــل  تــرک  مناطــق  برخــی  در  متوســطه 

کردند که این یک آسیب جدی است.
علیرضا کاظمی روز شنبه در گردهمایی 
مشــترک اعضــای شــورای معاونــان و مدیــران 
کل آمــوزش و پــرورش اســتان های کشــور که 
در اردوگاه شهیدباهنر برگزار شد، اظهار کرد: 
از چالش هــای حــوزه  از عدالــت  برخــورداری 

آموزش و پرورش است.
ویــژه ای  جایــگاه  از  عدالــت  افــزود:  وی 
غیــر  بــه  مواقــع  برخــی  در  اســت.  برخــوردار 
توســعه  در  بی عدالتــی  شــاهد  آمــوزش  از 
و  تجهیــزات  تخصیــص  آموزشــی،  نیروهــای 
لــوازم آموزشــی، توزیــع ســرانه هســتیم و در 
بســیاری از مواقــع حتی شــاهد بی عدالتی در 
ســطح یک اســتان هســتیم که ضروری اســت 
رویکردهــای  و  مناســب  برنامه ریزی هــای  بــا 

ترجیحی و تبعیضی، فاصله ها را کم کنیم.
پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  سرپرســت 
چالــش حکمرانــی در نظــام تعلیــم و تربیــت 
را یکــی دیگــر از چالش هــای مهــم در حــوزه 
آموزش و پرورش بیان کرد و گفت: اگر کسی 
بتواند نظام حکمرانی را در آموزش و پرورش 
تغییــر دهــد، مــی توانــد ادعــا کند کــه یکی از 

چالش های مهم را رفع کرده است. 
تغییــرات  امــروز  شــد:  یــادآور  کاظمــی 
نابجــای  تصمیمــات  و  پــی  در  پــی  مدیریتــی 
اثرگذار و برخی متغیرهای بیرونی در آموزش 
و پــرورش بزرگ تریــن چالــش را بــرای نظــام 
تعلیــم و تربیــت بوجود آورده اســت که عامل 

اصلــی نابســامانی در نظــام تعلیــم و تربیــت 
اســت البتــه نبایــد فرامــوش کنیم، بخشــی از 
این نابســامانی ها به درون آموزش و پرورش 

برمی گردد.
پــرورش،  و  آمــوزش  در  افــزود:  وی 
کوچک تریــن اختیــارات را از مدیــران کل اخــذ 
کرده ایــم. اگر »مدرســه محوری« اصل اســت 
بایــد بتوانیــم اختیــارات را به مدیران اســتانی 
واگــذار کنیم و تفویض اختیار داشــته باشــیم 

تا سیستم را چابک کنیم.
پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  سرپرســت 
گفت: ناکارآمدی برنامه درسی در نظام تعلیم 
و تربیــت یــک چالش درســی اســت و ما هرگز 
نخواهیــم توانســت بــا ایــن برنامــه درســی بــه 
سمت انسان تراز سند تحول بنیادین برسیم. 
این بدین معنی نیســت که محتواهای درســی 
ســازمان  همــکاران  تــاش  بــا  دارد؛  اشــکال 
پژوهــش و برنامه ریــزی درســی می تــوان ادعــا 
کــرد کــه محتواهــای درســی عالــی اســت ولــی 
فرآینــد  درســی،  برنامه هــای  آمــوزش  فراینــد 
»حافظــه محــور« اســت و نــه تربیــت محور و 

این چالش بسیار بزرگی است.
کنکــور  وقتــی  کــرد:  تصریــح  کاظمــی 
بــرای  ســاعته  چنــد  آزمــون  یــک  عنــوان  بــه 
دانش آمــوزان و آینــده آنهــا اســت کــه بــدون 
درنظر گرفتن گذشــته دانش آموزان در دوران 
از  وقتــی  می کنــد؛  تصمیم گیــری  تحصیــل، 
درس،  کاس  در  می خواهیــم  دانش آمــوزان 
مطالــب درســی را بیاموزنــد و مهــارت آموزش 
داریــم  انتظــار  چطــور  می بریــم،  یــاد  از  را 

دانش آموزان تربیت شوند.
وی ادامــه داد: مــا بــا طراحــی آموزشــی 
برنامــه درســی، »نقش پذیــری  بــودن  محــور 
مهارت هــای  »تمریــن  و  دانش آمــوزان« 
در  را   آموزشــی«  و  اقتصــادی  اجتماعــی، 

مدارس کم رنگ کرده ایم و باید آن را تقویت 
کنیم.

پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  سرپرســت 
آموزشــی  کیفیــت  افــت  را  بعــدی  چالــش 
دانســت و گفــت: در دوران کرونــا همــه دنیــا 
با کاهش کیفیت آموزشی روبرو شدند، ولی 
صحبــت مــن در مورد کیفیت پایین آموزشــی 
مهــارت  کــه  اســت  کرونــا  از  قبــل  دوران  در 
خواندن، نوشــتن و  ســواد مهارتی در آموزش 
و پــرورش، حتــی در آن دوران هــم از کیفیــت 

باالیی برخوردار نبود.
کاظمی یادآور شد: باید برای ارتقای این 
کیفیت آموزشــی برنامه ریزی کنیم. بخشی از 
ایــن ارتقــای کیفیــت بــه ارتقــای نیــروی کیفی 
آموزشــی بســتگی دارد. نیروهــای بــا مهــارت 
بــاال می تواننــد باعث ارتقای کیفیت آموزشــی 
شوند و باید دانشگاه های فرهنگیان و شهید 
رجایــی را در ایــن مــورد تقویــت کنیــم و تنهــا 
این دو دانشگاه را مسیر ورودی به آموزش و 

پرورش قرار دهیم.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
اظهــار کرد: مهر امســال، بــه دلیل مؤلفه های 
متعددی که پیش رو ما قرار داشت، بی تکرار 
بوده و ماندگار شــد. در مهر امســال ســامانه 
یکپارچــه ای در آمــوزش و پــرورش راه انــدازی 
شــد و مــا خرســندیم که بــا حداقــل زمانی که 
در اختیار داشتیم، توانستیم به این موفقیت 

بزرگ برسیم. 
پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  سرپرســت 
ادامه داد: در 2 ماه اخیر دو کار مهم »تدوین 
ایــن  اجــرای  »تمهیــد  و  بازگشــایی«  الگــوی 
الگــو« در عرصــه بازگشــایی مــدارس و آغــاز 
ســال تحصیلــی جدید انجام شــد، که اگر چه 
»تمهیــد مقدمــات اجــرای این الگــو« بر عهده 
دولــت بــود و جلــب رضایت مســئوالن دولتی 

و ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونا در این شــرایط 
سخت بود.

کاظمی گفت: نوع هماهنگی و انسجام 
و واکنش هایی که از طرف مدیران کل نشــان 
کــه مدیــران  ایــن اســت  بیانگــر  داده شــده، 
اســتانی با برنامه ریزی های دقیق پیگیر کارها 
هســتند و در ســخت ترین شــرایط بــه دنبــال 
آمــوزش و اســتمرار آمــوزش بوده انــد. مــا بــا 
حمایت مدیران کل توانســتیم در مقابل همه 
چالش هــا مقاومــت کــرده و بــه جامعــه ثابت 
کنیــم آنچــه بــرای مــا مهــم اســت آغــاز ســال 
تحصیلی و اســتمرار آموزش در هر شــرایطی 

است.
بــه گــزارش مرکــز اطاع رســانی و روابــط 
بــا  وی  پــرورش،  و  آمــوزش  وزارت  عمومــی 
یــادآوری این که با شــرایط کامــا متفاوتی در 
دوران کرونــا و پســا کرونــا رو بــرو هســتیم، 
کــه  جدیــدی  تجربه هــای  بــرای  شــد:  یــادآور 
در  هــم  هنــوز  و  داشــته ایم  دوران  ایــن  در 
حــال تجربــه هســتیم؛ حتمــا بایــد رویکردها، 
نظــر  در  را  متفاوتــی  اقدامــات  و  تصمیمــات 

داشته باشیم. 
پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  سرپرســت 
افــزود: مــا ســعی کردیــم در همیــن فرصــت 
انــدک برای تمام ایــن چالش ها برنامه ریزی و 
تــاش کنیم کــه این چالش ها بــه ویژه جذب 
دانش آمــوزان تــارک تحصیــل را بــاال ببریم در 
پــس از کرونــا هــم باید بــه طور ویــژه درصدد 

جبران افت تحصیلی باشیم.
کاظمی خاطرنشــان کرد: برای پیشگیری 
اجتماعــی در حــوزه معاونــت  از آســیب های 
برنامه ریزی هــای  وزارتخانــه،  ایــن  پرورشــی 
خوبی شــده و در مســیر اجرای ایــن برنامه ها 
بــرای رســیدن بــه نتیجــه بــه حمایــت و کمــک 

شما نیاز داریم.

هزینــه  افزایــش  بیانگــر  رســمی  آمــار 
بهداشــت و درمان خانوارهای ایرانی در چند 
سال اخیر و سهم حدود ۱۱.۵ درصدی از کل 

هزینه های آنها است.
بــه گــزارش ایســنا، گــزارش مرکــز آمــار 
ایــران از وضــع بودجــه خانــوار و توزیــع درآمد 
نشــان داده بــود کــه متوســط هزینــه خالــص 
خانوارهــای شــهری در پایــان ســال 1۳۹۹ بــه 

حــدود 62.1 میلیــون تومان رســیده که از این 
رقم 16.1 میلیون هزینه خوراکی و ۴6 میلیون 

غیرخوراکی بوده است.
در  شــده  انجــام  هزینه هــای  بررســی 
بخش بهداشــت و درمــان از این حکایت دارد 
کــه هزینــه خالــص آن نســبت بــه کل هزینه 
خانوارها در ســال گذشــته 11.2۹ درصد است 
کــه 1۰.۵۹  بــا ســال 1۳۹6  کــه در مقایســه 

درصد بوده ، ۰.۷ درصد رشد دارد.
ســهم بهداشــت و درمــان از کل هزینــه 
حــدود   1۳۹۷ ســال  در  شــهری  خانوارهــای 
11.۳۹ و در ســال 1۳۹۸، 11.۴۵ درصــد بــوده 
کــه باالتریــن حد در چهار ســال گذشــته بوده 
اســت. امــا وضعیــت هزینه هــای بهداشــت و 
درمان در خانوارهای روستایی نشان می دهد 
کــه از ۹.۷۳ درصــد در ســال 1۳۹6 بــه 11.۴۹ 

درصد در سال گذشته افزایش دارد.
ســال  در  روســتاییان  درمانــی  هزینــه 
1۳۹۷ حــدود 11.۳۹ درصــد و در ســال 1۳۹۸ 
، 11.۳۹ درصد بود اســت. این در حالی است 
کــه متوســط هزینــه خانوارهــای روســتایی در 
ســال گذشــته حدود ۳۴ میلیــون تومان بوده 
کــه 1۳.6 میلیــون آن هزینــه خوراکی و 2۰.۴ 

میلیون آن هزینه های غیر خوراکی است.

وزارت راه و شهرسازی: بیش از 
۸۴۳ هزار نفر در طرح نهضت 

ملی مسکن ثبت نام کردند
وزارت راه و شهرسازی اعام کرد که تا صبح روز 
)شنبه ۱۵ آبان( ۸۴۳ هزار و ۹ نفر در سامانه »ثمن« 

)نهضت ملی مسکن( نام نویسی کردند.
اســاس  بــر  راه و شهرســازی،  وزارت  گــزارش  بــه 
تازه تریــن آمــار وزارت راه و شهرســازی، تاکنــون ۸۴۳ 
هــزار و ۹ نفــر در ســامانه ثمــن )ســامانه نهضــت ملــی 
مســکن( ثبت نام کردند. نام نویســی در ســامانه نهضت 
ملی مسکن به نشانی saman.mrud.ir یک ماه پس از 
اباغ قانون جهش تولید مســکن توسط رئیس جمهوری 
و از 2۸ مهــر بــه منظــور ثبت نــام و پایــش متقاضیــان 

واقعی مسکن آغاز به کار کرد.
متقاضیــان واقعــی مســکن می تواننــد بــا داشــتن 
چهــار شــرط تاهل و سرپرســت خانوار بودن، دســت کم 
ســابقه پنــج ســال ســکونت در شــهر مورد تقاضــا، فاقد 
مالکیــت خصوصــی بــودن و در نهایــت اســتفاده نکردن 
از امکانــات دولتــی از ابتدای انقاب تاکنون، نســبت به 
ثبت نــام اقــدام کننــد. طرح نهضت ملی مســکن یکی از 
سیاســت های کان دولــت در حــوزه مســکن اســت کــه 
ســاخت چهــار میلیــون واحــد مســکونی در چهــار ســال 

دولت سیزدهم را نوید می دهد.
تولیــد مســکن، همــه  قانــون جهــش  اســاس  بــر 
دستگاه ها و وزارتخانه ها موظف شده اند تا اراضی مازاد 
خــود را بــه اجــرای این طرح اختصــاص دهند که در این 
خصــوص از زمــان ابــاغ قانــون از ســوی رئیــس دولــت، 
دســتگاه ها و وزارتخانه ها مکلف هســتند تا در مدت 2 
مــاه زمین های مســتعد خــود را برای اجرای طرح نهضت 

ملی مسکن به وزارت راه و شهرسازی معرفی کنند.
بر اساس این قانون، زنان خودسرپرست مشروط 
به داشتن دست کم ۳۵ سال سن و معلوالن جسمی و 
حرکتی با 2۰ سال سن می توانند در قانون جهش تولید 
مســکن )نهضت ملی مســکن( مشــارکت داشته باشند. 
همچنیــن، قانــون بــرای سرپرســتان خانــوار محدودیــت 
ســنی نگذاشــته اســت، زیرا این افراد سرپرست خانوار 
تعریف می شوند و برای قانون گذار متاهل یا سرپرست 
خانــوار بــودن ماک اســت. در عین حــال، زنان و مردان 
سرپرســت خانوار که به دلیل متارکه به صورت مجردی 
زندگــی می کننــد و سرپرســت فرزنــدان خــود هســتند 
خانوار تلقی شــده و بدون ماک ســن می توانند در این 

طرح ثبت نام کنند.

اعالم شرایط بیمه تکمیلی 
بازنشستگان نیروهای مسلح

شــرایط بیمــه درمان تکمیلی )طــرح آرامش( برای 
بازنشســتگان تامیــن اجتماعــی نیروهای مســلح اعام 

شد.
به گزارش ایلنا، شرایط بیمه درمان تکمیلی )طرح 
آرامــش( بــرای بازنشســتگان تامیــن اجتماعــی نیروهای 

مسلح اعام شد. 
بر این اســاس، حضور  سرپرســت بازنشسته برای 

ثبت نام خود و عائله الزامی است. 
ثبت نــام برای مســتمری بگیران با نســبت فرزند به 

تنهایی امتیاز این طرح است. 
بــر ایــن اســاس ثبت نــام کلیــه افــراد تحــت تکفــل 
سرپرســت بازنشســته الزامی اســت. افــراد تحت تکفل 
شامل همسر سرپرست، فرزند اناث مجرد، فرزند ذکور 

مجرد غیر شاغل زیر 2۰سال است.
بیمه شدگان باید به شرط زیر توجه داشته باشند: 
 ثبت نــام پــدر، مادر، فرزند ازدواج کرده و فرزندان 
شــاغل مجرد، تنها به شــرط داشتن بیمه اولیه )داشتن 
بیمــه خدمــات درمانی، تامین اجتماعی، ســامت و…( و 
بــا رعایــت الــزام به ثبت نــام کلیه افراد تحــت تکفل وی 

امکانپذیر خواهد بود. 
مدارک الزم برای ثبت نام: 

شناسنامه و کارت ملی و دفترچه بیمه سرپرست 
و تمامی افراد متقاضی + آخرین فیش حقوقی

 درصــورت ثبت نــام، حداکثــر تــا ۳۰روز بعد امکان 
انصــراف از بیمه، به شــرط عدم دریافــت هرگونه هزینه 

درمانی از محل بیمه نامه وجود دارد.
 ثبت نام در دفاتر ساتا انجام می شود.

آماده باش کامل هالل احمر 
برای حوادث جوی کشور

سخنگوی جمعیت هال احمر از آماده باش کامل 
نیروهــای امــدادی و عملیاتــی ایــن جمعیــت برای کمک 
رســانی در حــوادث جــوی و طبیعــی در سراســر کشــور 

خبر داد.
محمدحســن قوســیان مقــدم در گفت وگــو بــا ایرنا 
گفــت: بــا توجــه بــه شــروع فصــل ســرما و بارش هــای 
پاییزی و زمســتانه در مناطق پر خطر کشــور که موجب 
ســیل و طوفان می شــود، نیروهای امدادی در هر لحظه 

آمادگی کامل دارند.
وی افزود: طی روزهای گذشته که در برخی مناطق 
کشــور و اســتانها شاهد سیل و بارش های زیادی بودیم 
خوشــبختانه بــا اقــدام بــه موقع والزم نیروهــای امدادی 

توانستیم به مردم این مناطق کمک رسانی کنیم.
قوســیان مقــدم گفــت: در چنــد روز گذشــته و از 
12 تــا 1۵ آبــان در مناطقــی از 11 اســتان کشــور شــامل 
آذربایجــان غربــی، اصفهــان، البــرز، تهــران، چهارمحــال 
و بختیــاری، زنجــان، قم، کردســتان، لرســتان، خراســان 

رضوی و مازندران مناطق متاثر بوده است.

اخبـــــــــــــــــار ۴۰۰ هزار نفر از شاغان کشور از شمول 
حمایت های بیمه ای خارج شدند

سرپرست وزارت آموزش و پرورش: ۷۶۰ هزار دانش آموز 
دوره متوسطه ترک تحصیل کردند

سهم ۱۱ درصدی بهداشت و درمان از هزینه خانوارها

تعطیلی مراکز رادیولوژی و 
مهاجرت مغزها

عضو شــورای عالی نظام پزشــکی، درباره تعطیلی 
مراکــز رادیولــوژی و تصویربــرداری پزشــکی و مهاجــرت 

پزشکان هشدار داد.
روز  مراســم  حاشــیه  در  صداقــت،  عبدالرســول 
جهانــی رادیولــوژی، بــا اشــاره بــه آثــار تورم و مشــکات 
اقتصــادی بــر مراکــز رادیولوژی و تشــخیصی در کشــور، 
اظهار کرد: این وضع باعث شده دو اتفاق در این بخش 
از نظــام ســامت کشــور رخ دهــد. اول اینکــه بعضــی از 
ایــن مراکــز به ســمت تعطیلی می رونــد و دوم اینکه، در 
کنــار ایــن تعطیلی هــا شــاهد مهاجــرت مغزها از کشــور 

هستیم.
رئیس نظام پزشــکی کــرج ادامه داد: بدون تعارف 
بگویــم کــه دولــت دارد کمبودهــای خــودش را از اقشــار 

مختلف و به ویژه از پزشکان تأمین می کند.
دبیــر انجمــن رادیولوژی ایران، بــا تاکید بر اهمیت 
نیروی انسانی در پیشرفت نظام سامت، گفت: ما اگر 
نیروی انسانی در کشور نداشته باشیم و پیشرفته ترین 

تجهیزات را داشته باشیم، هیچ فایده ای ندارد.
وی افــزود: در گیــرودار چنیــن مشــکاتی در حــوزه 
سامت کشور، شاهد هستیم که تعدادی از نمایندگان 
مجلــس، طرحــی را ارائــه می دهنــد کــه فکــر می کنند با 
افزایــش تعداد دانشــجوی پزشــکی می توانند مشــکات 
کشــور را حــل کننــد. در حالــی که همین االن، پزشــکان 
کشــور به خصوص پزشــکان عمومی، نه درآمد مناسبی 

دارند و نه از حرمت کافی برخوردارند.
پیشــنهاددهنده  نماینــدگان  داد:  ادامــه  صداقــت 
بــا  فکــر می کننــد  پزشــکی،  دانشــجوی  افزایــش  طــرح 
افزایش تعداد دانشــجو مشــکل حل می شــود. در حالی 
کــه هــر یــک دانشــجو کــه وارد دانشــگاه می شــود، بــه 
امکانــات آموزشــی نیــاز دارد، در حالــی کــه همیــن االن 

مراکز تربیت پزشک ما تکمیل هستند.
وی افزود: با این روش، سواد پزشک آینده را کاهش 

می دهیم و خصوصاً اینکه به صورت سهمیه ای باشد.
عضو شــورای عالی نظام پزشــکی تاکید کرد: فردی 
کــه از نظــر ذهنــی آمادگــی ورود بــه رشــته پزشــکی را 

نداشته باشد، او هرگز یک پزشک خوب نمی شود.
صداقــت بــه ظرفیت پذیــرش دســتیاران تخصصی 
در ســال جــاری اشــاره کــرد و افــزود: ظرفیــت پذیــرش 
تکمیــل  رشــته ها  از  خیلــی  در  تخصصــی  دســتیاران 
نشــده اســت، در حالی که زمانی التماس می کردند که 
متخصــص شــوند. امــا االن عاقــه ای وجود نــدارد، برای 

اینکه آینده ای برای خودش متصور نیست.
تــا 12  وی گفــت: وقتــی خــط فقــر در کشــور 1۰ 
میلیــون تومــان اســت، چــه ضرورتــی دارد کــه یــک نفــر 
بیایید 12 ســال درس بخواند و حقوقی را بگیرد که یک 

راننده تاکسی الکترونیکی کسب می کند.


