
طبــق برخــی گزارش  هــا بــه ویــژه از مناطــق مرکــزی رو به 
پایین پایتخت، به دلیل گرانی اجاره خانه، دو یا چند خانواده 
مجبور به اجاره یک آپارتمان ۶۰ تا ۷۰ متری شده است و هر 
یک زندگی مشــترک خود را با خانواده دیگری به »اشــتراک« 
گذاشته  اند. گزارش میدانی بخش ایرناپالس خبرگزاری رسمی 
دولــت نشــان می دهــد کــه در تهران، این پدیده در بخشــی از 
منطقه 1۰ شهرداری تهران )خیابان های نواب، کمیل، جیحون 
کوچک مقیــاس  خانه  هــای  کانون هــای  از  یکــی  کــه  تــوس(  و 
پایتخــت بــه شــمار مــی رود، رواج پیــدا کرده اســت؛ اگرچه به 
طــور کلــی در نــواری کــه حــد فاصــل مناطــق مرکــزی و جنوبی 

تهران قرار دارد، دیده می شود.
خبرگــزاری ایرنــا در گزارشــی در ایــن باره نوشــت: مدت ها 
بود که با رشــد سرســام  آور قیمت ملک در تهران و کالنشهرها،  
اخباری از خرید »دانگی« خانه منتشــر می  شــد؛ در این روش 
بــه طــور نمونــه ســه نفــر، هــر کــدام دو دانــگ از یــک خانــه را 
صاحب می  شدند به این امید که بعدها سهم دیگران را بخرند 
یــا از درآمــد اجــاره آن بهره بردارند؛ ایــن اقدام گاهی منتهی به 
اختالف هایــی بین شــرکا می  شــد )می  شــود( که خــود موضوعی 
مفصــل و دارای ابعــاد حقوقــی و اجتماعــی جداگانــه ای اســت؛ 
اما اکنون با پدیده آســیب زای جدید »اجاره نشــینی چند خانوار 
در یــک واحــد آپارتمانــی« مواجه ایــم کــه هنوز آمــار و اطالعات 
مســتند و قابل اتکایی از میزان بروز یا گســتره آن در تهران یا 
شهرهای بزرگ دیگر منتشر نشده و البته هیچ مقام مسئولی 

نیز آن را تکذیب نکرده است. 
کنــار  در  کــه  کــرد  پیش  بینــی  می  تــوان  ترتیــب  ایــن  بــه 
خانه های اشــتراکی مجردی، در آینده نزدیک شــاهد آگهی  های 
امــالک بــرای پیداکــردن »خانــواده هم خانــه« باشــیم و آنــگاه 
معلــوم نیســت دامنــه آن و زیان  هایــش تا کجا کشــیده خواهد 
شــد. گســتردگی اخبــار منتشــر شــده دربــاره این پدیده ســبب 
شــده حتــی یــک خبرگزاری روســی هم در گزارشــی مســتقل به 

آن بپردازد.
ایرناپــالس بــرای راســتی  آزمایی این گزارش  هــا، موضوع را 
از چنــد مشــاور امــالک در تهــران جویا شــد؛ بر اســاس یافته  ها 
»خانه  های اشــتراکی« در محالتی از تهران اجاره داده شــده اند 
که حد فاصل مناطق میانی و جنوبی هســتند؛ از جمله مناطق 
نــواب، تــوس، جیحــون، کارون، مخصــوص و ... کــه قیمت  هــا 
پایین تر از مناطق میانی و باالیی اســت و البته حساســیت  های 

مذهبی و سنتی مناطق جنوبی در آنجا کمتر به چشم می  خورد 
و یــا امــکان دوری از نگاه  هــای آشــنا بیشــتر اســت. نکتــه قابــل 
تامل اینکه کرایه اشــتراکی فقط مختص به خانواده های آشــنا 
یا فامیل نیست و گاه حتی دو خانواده کامال غریبه نیر ناگزیر 

به سکونت اشتراکی در یک واحد شده  اند.
تکذیــب  و  کارتن  خوابــی  از  حساســیت  زدایی  از  بعــد 
پشــت  بام  خوابی و گورخوابــی، حــاال باید دید آســیب های روانی 
و اجتماعــی ایــن پدیــده تــا کجــا دامان فــرد و جامعــه را خواهد 

گرفت.
خانه هــای  زیــان  مهم تریــن  روان شــناختی،  منظــر  از   
اشــتراکی، حــذف یــا کم رنگ شــدن حریم شــخصی و خصوصی 
)privacy( افراد و خانواده اســت؛ حریم شــخصی نه به عنوان 
یــک موضــوع شــیک و فانتــزی، کــه از مهم تریــن اختصاص های 
خانوادگــی اســت و هرگونــه خدشــه بــه آن، منجــر بــه انــواع و 

اقسام آسیب  ها خواهد شد.
و  »فرزنــد  شــوهر«،  و  »زن  دوگانه  هــای  از  کــدام  هــر   
والدیــن« و »فرزنــد و فرزنــد« بــرای درک احساســات و طــرح 
مباحثــی شــخصی، نیازمنــد فضایــی خصوصی اســت که غفلت 
افسرده ســاز خواهــد  و  اســترس  آور  پیامدهــای  موجــب  آن  از 
شــد. همــه )حتــی زوج هــای دارای اختــالف(، محیط خانــه را به 
عنوان ایمن ترین و آخرین مامن خود می شناســند و نیز گاهی 
نیازمندنــد که در خلوت شــخصی به تنظیــم هیجان ها، افکار و 
تصمیم هــای خــود بپردازند. با حضور یک یــا چند خانواده دیگر 
در این فضای شخصی، تنهایی های تک نفره و دونفره ما آسیب 
خواهــد دیــد و وجــوه جدیــدی از شکســتن حریم هــا و خلوت  ها 

بروز خواهد کرد.
خانــه اشــتراکی همچنیــن از بعــد تربیــت فرزنــدان، باعث 
بــروز دوگانه هــا یا چندگانه های تربیتی خواهد شــد که دود آن 
مستقیم به چشم فرزندان کوچکتر خواهد رفت زیرا هر والدی 
دوســت دارد فرزنــدش را بــدون دخالــت دیگــران تربیــت کند و 
بخشــی از مهم ترین ارزش ها و هنجارهای ذهنی و نســلی خود 

را به آنها منتقل کند.
از آنجا که خانه اشتراکی نمی تواند اتاق خواب  های زیادی 
داشــته باشــد، در یــک آســیب دیگــر، روابــط زناشــویی زوجیــن 
دچار اختالل می شــود یا از کیفیت آن کاســته خواهد شد؛ دور 
نیســت کــه برخی مشــکالت اخالقی، بدآموزی هــا برای کودکان 
و نوجوانان شکل گیرد و شالوده کارکردهای زیستی، غریزی و 

احساسی »خانواده« سست شود.
از نظــر جامعه  شــناختی، وقتــی دو یا چنــد خانواده در یک 
واحد مشــترک زندگی می کنند، روابط اجتماعی و خویشــاوندی 
آنهــا دچــار اختالل خواهد شــد زیرا برای هــر خانواده  ای، تحمل 
حضــور میهمانــان خانــواده دیگــر اگر غیرممکن نباشــد، دشــوار 
اســت؛ از طرفی هیچ کدام از این دو خانواده دوســت ندارند که 
دیگــر اقوام شــان از زندگــی اشــتراکی آنهــا مطلع شــده و ممکن 
اســت حتــی بــه قطــع کامل روابــط و دیــد و بازدیدهــای فامیلی 

منتهی شود.
یــک نتیجه ناگوار دیگــر، بروز اختالف ها میان دو خانواده 
است که امکان دارد به برخی آسیب ها و نزاع ها منجر و کار به 
مراجع قضایی و تشــکیل پرونده  های دادگستری کشیده شود؛ 
این اختالف ها ممکن اســت نتیجه شکســتن حریم خصوصی یا 
عبــور از دیگــر مرزهــای عرفــی و مذهبی و یا حتی ممکن اســت 
از جنــس اختالف هــای معمــول دو همســایه در یــک مجتمــع 
آپارتمانــی باشــد؛ در حالی که اینجــا، دو طرف ناگزیرند هر روز 
در »خانــه« چشــم در چشــم هــم بدوزنــد و حضــور دیگــری را 
تحمــل کننــد؛ یــا ممکن اســت هر لحظــه یکــی از دو خانواده از 
این تصمیم )زندگی اشــتراکی( پشــیمان یا دلزده شــود و قصد 
تجدیدنظر داشــته باشــد؛ محتمل اســت که برای جداشــدن به 
توافق نرســند یا ناگزیر باشــند برای تامین رهن و اجاره، منتظر 

هم خانه دیگری شوند.
ابعاد اجتماعی و روان شــناختی پدیده خانه  های اشــتراکی 
فراتر از این موارد اســت و به بررســی  های موشــکافانه تری نیاز 
دارد؛ تــا آن زمــان بایــد منتظــر قــول »علــی بابایــی کارنامــی« 
نماینــده مجلــس باشــیم؛ او بــه عنــوان ســخنگوی کمیســیون 
اجتماعــی مجلــس شــورای اســالمی در میانــه مهرمــاه گذشــته 
وعده داد موضوع را در کمیسیون مربوطه و با دعوت از اعضای 

کمیسیون فرهنگی پیگیری خواهد کرد.    
اگر نهادهای مسئول و دستگاه  های متولی هرچه سریع تر 
به »خانه های اشــتراکی« رســیدگی نکنند، یا باید منتظر ظهور 
گونه جدیدی از »آسیب اجتماعی« در کنار معضالتی همچون 
طالق، اعتیاد، فقر و فحشــا، تکدی گری، حاشیه  نشینی، اعتیاد 
و ... باشــیم یــا هماننــد برخــی مــوارد مشــابه، بــه دســتورهای 
صــوری و بخشــنامه  های بیهــوده اکتفــا کنیــم کــه نتیجــه آن، 
فراموشــی اصــل ماجــرا و انتشــار اخبــار ناگواری اســت که چند 
سال بعد احتماال به وفور در رسانه  ها دست به دست می  شود.
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اعضای دوره جدید شورای عالی انقالب فرهنگی 
منصوب شدند

رهبر انقالب: آرایش عمومی فرهنگ در همه  بخش ها نیازمند نظم و محتوای انقالبی است

خودرو های پرنده؛ سراب یا واقعیت اقتصادی 
ترجمه: محمود نواب مطلق

انتصــاب اعضــای  بــا  انقــالب اســالمی در حکمــی  رهبــر 
شــورای عالی انقــالب فرهنگــی بــرای یــک دوره جدیــد و چهــار 
ســاله، ضمن تشــکر از زحمات اعضاء ســابق بویژه دانشمندان 
و اســتادانی که در دوره جدید حضور نخواهند داشــت، شاکله 
و آرایــش عمومــی فرهنگ بر اســاس نظم و محتوای انقالبی را 
یگانه وســیله مصون ســازی در برابر هجوم فرهنگی و رسانه ای 

بیگانگان دانستند.
بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر مقــام معظم رهبری، 

متن حکم حضرت آیت هللا خامنه ای به این شرح است:
بسم هللا الرحمن الرحیم

الحمدللــه والصــالة علــی رســوله المصطفی و آله االطهار. 
سالم هللا علیهم اجمعین.

ورود در دومیــن چهلــواره ی انقــالب اســالمی کــه بــا آغــاز 
ســده ی جدید هجری شمســی همزمان شــده اســت، نگاهی نو، 
آسیب شناســانه و روزآمدســاز، بــه مجموعه ئــی از زیرســاختهای 
تمدنــی را ضــروری میســازد. در رأس ایــن مجموعــه، مقولــه ی 
اقدامهــای  همــه ی  دهنــد ه ی  جهــت  فرهنــگ،  اســت.  فرهنــگ 
اساسی و زیر بنائی جوامع بشری و شتاب دهنده یا کُندکننده ی 

آن است.
ایــن رویکــرد در مقطــع کنونــی، عمدتاً ناظر بــه ارتقاء نگاه 
و احســاس مســئولیت متصدیــان فرهنگــی و نخبــگان و فعاالن 
عرصه های گوناگون کشــور به مقوله ی فرهنگ و پدیدآمدن این 
بــاور عمیــق اســت که فرهنگ ســازی در هریــک از اجــزاء تمدّنی 
جامعه، برترین وسیله ی پیشرفت و موفقیت آن و بی نیازکننده 

از ابزارهای الزام آور و تحکّمی است.
همچنیــن ناظــر بــه ایــن نکتــه ی حیاتــی اســت کــه شــاکله 
و آرایــش عمومــی فرهنــگ در همــه ی بخشــهای گســترده ی آن، 
نیازمنــد نظــم و محتــوای انقالبــی اســت. ایــن یگانــه وســیله ی 
مصون ســازی فرهنگ عمومی کشــور در برابر هجوم فرهنگی و 

رسانه ئی برنامه ریزی شده ی بیگانگان بدخواه است.
مأموریت شورای عالی انقالب فرهنگی، از آغاز، ساماندهی 

به وضعیت فرهنگ و دانش در کشور، و سیاست گذاری در این 
دو مقوله، و هدایت دســتگاههای متصدی آن به ســمت ارزشــها 
و هدفهــای انقــالب، و بــرآوردن نیازهای فکری این دســتگاهها و 

ظاهر شدن در نقش قرارگاه فرهنگی کشور بوده است.
شــورای عالــی خدمــات با ارزشــی در این زمینه هــا ارائه داده 
اســت و اینجانــب بــر خــود فرض میدانــم از همــه ی اعضاء محترم 
کــه در دوره هــای مختلف نقش آفریده اند، بویژه از دانشــمندان و 
اســاتیدی کــه در دوره ی جدیــد در شــورای عالــی حضــور نخواهند 
داشــت صمیمانه سپاســگزاری کنم و ادامه ی کمکهای مشــاوره ئی 

آنان را به این شورا درخواست نمایم.
اینــک بــرای دوره ی جدیــد -کــه از ابــالغ ایــن نوشــته آغــاز 
خواهد شد- اشخاص حقوقی و حقیقی نامبرده در ذیل را برای 
چهــار ســال بــه عضویت شــورای عالی انقــالب فرهنگی منصوب 

میکنم.
اشــخاص حقوقی: فعالً رؤســای ســه قوه و دســتگاههائی 

که تاکنون عضو شورای عالی بوده اند.
و اشــخاص حقیقــی: جنــاب آقــای اعرافــی، جنــاب آقــای 
ایمــان افتخــاری، جنــاب آقای امیرحســین بانکی پور فــرد، جناب 
آقــای حمیــد پارســانیا، جنــاب آقــای عــادل پیغامی، جنــاب آقای 
غالمعلی حدادعادل، جناب آقای حسن رحیم پور ازغدی، جناب 
آقــای علی اکبــر رشــاد، جناب آقای حســین ســاعی، جنــاب آقای 
ابراهیــم ســوزنچی، جنــاب آقای ســعیدرضا عاملــی، جناب آقای 
منصــور کبکانیــان، جنــاب آقــای علــی الریجانــی، جنــاب آقــای 
محمــود محمدی عراقــی، جنــاب آقــای محمدرضا مخبــر دزفولی، 
جنــاب آقــای مرتضــی میرباقری، جنــاب آقای صــادق واعظ زاده، 

جناب آقای احمد واعظی.
نکات حائز اهمیتی در پیوســت این حکم به نظر حضرات 
اعضای محترم خواهد رسید. توفیق همگان را از خداوند متعال 

مسألت میکنم.
سیّدعلی خامنه  ای

۲3 آبان 1۴۰۰

آور  سرســام  هــای  شــلوغی  در  گرفتارشــدن 
فکــر  بــه  کنــد  وادارمــی  را  همــه  خیابان هــا 
ماشین های پرنده به سبک پویانمایی  متحرک 
معــروف »جــت ســون«  در دهــه ۶۰ میــالدی 

بیفتند و آن را به حقیقت تبدیل کنند.
بــه  کــه  پرنــده  خودروهــای  ایــن   
کامــال  می شــوند؛  نامیــده   »eVTOL«اختصــار
برقــی هســتند قابلیــت بلنــد شــدن از زمیــن و 
فــرود آمــدن بر زمین به شــکل عمــودی دارند، 

بــه دلیــل اســتفاده از نیــروی بــرق کامــال بــا محیــط زیســت 
ســازگارند و هیچ گونــه گاز کربنیکــی را بــه صــورت مســتقیم 

منتشر نمی کنند. 
بنــا بــر ادعــای شــرکت آی.بــی.اِی. کــه در امــور هوانوردی 
فعالیــت می کنــد؛ بــازار خودروهــای برقی پرنده تا ســال ۲۰۳۵ 
)۱۴۱۴( گردش مالی بالغ بر۲۱ میلیارد یورو خواهد داشت. این 
رقم نگاه ســرمایه گذاران را به ســمت آسمان تغییر می دهد. در 
جهــان ۵۰ شــرکت با تولید پیش نمونه هایــی از این خودروها با 

قابلیت حمل ۲۰ مسافر مشغول فعالیت هستند. 
در میان آنها یک شرکت نوآفرینی از ترکیه به نام »ایرکار« 
)AirCar(  بــرای حــل معضــالت شــلوغی راه هــا بــه فناوری هــای 
نوین رو آورده است. این شرکت در منطقه ای شبیه سیلیکون 
ولی آمریکا، در ترکیه  واقع شــده اســت و ســازندگان  نرم افزار 
هســتند.  فعالیــت  مشــغول  آن  در  کشــور،  ایــن  از  بســیاری 
ایــن شــرکت بــه جــای اینکــه منتظــر اصــالح جاده هــا و وســایل 
حمل و نقل بهتر بماند به راه حل های بلند پروازانه می اندیشــد. 
هــدف نهایــی شــرکت ایجــاد شــبکه تاکســیرانی هوایــی برقــی 
مســتقل اســت. آنهــا آزمایش هــای بســیاری بــر روی نمونه های 
کوچــک ایــن ماشــین های پرنده انجــام داده اند و امســال نمونه 

بــزرگ و واقعی را برای آزمایش نهایی آماده کرده اند. 
اِرای آلتون بوزار، مدیر عامل این شرکت، در نظر دارد تا 
ســال ۲۰۲۵ )۱۴۰۴( اولین ســری از مسافران خود را جابه جا 
کنــد. امــا بــر ســر راه این صنعــت موانعی نیز وجــود دارد. به 
عنــوان مثــال، نمونه هــای ایــن تاکســی های هوایــی از حیــث 
ظرفیــت بــا وســایل حمل ونقل عمومــی فعلی قابل مقایســه 
نیســت. آندره آس باردن هاگن، اســتاد دانشــگاه برلین، در 
ایــن خصــوص می گویــد:» شــما اگــر تعــداد مســافرانی را کــه 
یک قطار جابه جا می کند با تعداد مســافران یک هلی کوپتر 
معمولی مقایسه کنید، مشاهده خواهید کرد که هلی کوپتر 
تعــداد کمتــری را می تواند جابه جا کنــد. حال این خودروهای 
برقــی پرنــده حتی از هلــی کوپتر هم کمتر می توانند مســافر 
حمل کنند و برای حمل بیشــتر مســافر آســمان باید مملو از 
ایــن خودرو هــای پرنــده برقی شــود. مردم بعید اســت با این 

موضوع کنار بیایند.«

 مانع دیگر مقرارات و دستورالعمل های 
ملــی و بین المللــی در خصوص انواع وســایل 
شــرکت  مدیــر  ِســیمُور،  فیــل  اســت.  پرنــده 
آی.بــی.اِی. در ایــن مورد می گوید:» اســتفاده 
از وســایل پرنــده در تمــام کشــورهای جهــان 
تابع مقررات و قوانین بسیار سخت و محکم 
است. آژانس امنیت هوایی اروپا، اداره فدرال 
و هوانــوردی آمریــکا نیز در این خصوص تابع 
مقــررات قاطع و ســختی هســتند. بر اســاس 
ایــن قوانیــن هرگونــه ســاخت و تولیــد ایــن وســایل پرنــده و 

استفاده از آنها باید تابع همین مقررات انجام شود.« 
بــه رغــم تمــام ایــن مشــکالت شــرکت ای کار در نظــر دارد 
حمــل ونقــل عمومــی را بالــدار کنــد. اســاس فعالیت هــای ایــن 
شــرکت نیز بر حمایت از محیط زیســت اســتوار است؛ زمینه ای 
کــه مدیــر ایــن شــرکت قبــال در آن فعالیــت می کــرده اســت. او 
می گوید:» در آن زمان من توانســتم با اســتفاده از فناروی های 
و  ورقهــای ســبک کمپوزیــت  لیتیم-یــون،  باتری هــای  پهبــادی، 

هوش مصنوعی ساخت خودروی برقی پرنده را محقق کنم.«
بــا  مســافران  جابه جایــی  منظــور  بــه  خودروهــا  ایــن   
کوتاه تریــن مســیرها طراحــی می شــوند. اما آیــا برای حمل و 
نقل بار نیز می توان از آنها اســتفاده کرد؟ شــرکت فرانســوی 
»فالیین ویلز« )Flying Whales(  ادعا کرده است بالن های 
عظیــم ایــن شــرکت قابلیت حمــل ۶۰ تن بار تا مســافت های 
ُــن، مدیــر ایــن شــرکت، بــر ایــن  دور را دارنــد. ِسباســتیَن بوُگ
ایــن  در  استفاده شــده  توســعه یافته  فنــاوری  اســت  بــاور 
شــرکت می توانــد انقالبــی در بخش ســالمت به وجــود آورد. 
او می گویــد: »هــدف مــا آن اســت کــه بــا اســتفاده از ایــن 
فنــاوری بتوانیــم در مناطق دورافتاده یا یک جزیره، تجهیزات 
یــک  مــا قادریــم طــی دو هفتــه  پیــاده کنیــم.  بیمارســتانی 
بیمارستان مستقر کنیم و سپس به سرویس دهی بپردازیم.  
هرجایی نیاز باشد این امر ممکن است، فقط دو هفته زمان 
نیــاز داریــم. مــا همچنین قادریم در ســال چنــد نوبت به این 
مناطــق دور افتــاده سرکشــی کنیم و نیازهای آنهــا را برآورده 
کنیم. ما دقیقا همان نیازهای مردم در شهرهای بزرگ را در 

این منطقه دورافتاده  برآورده می کنیم.«  
آینــده  اقتصــادی تحقــق تولیــد خودورهای برقــی پرنده 
چگونــه خواهــد بــود؟ میلیاردهــا دالر اکنــون در ایــن مســیر 
در جهان و برای ده ها شــرکت نوآفرین ســرمایه گذاری شــده 
اســت. اما ســوالهای زیادی در مورد شــرایط اســتفاده از آنها 
هنــوز باقیســت: آیا صرفا ثروتمنــدان از آن بهره می برند؟ آیا 
نظام حمل ونقل دگرگون می شــود؟ اما مســلم آن اســت که 

ظرفیت آســمان برای هرنوع ابداع و ابتکاربی نهایت است.
منبع: یورونیوز

اگــر بــه خاطــر قیمــت بــاالی بنزیــن بــه 
دنبال مقصر هســتید، ما اینجا هستیم تا به 
شــما کمک کنیم. نکته: مقصر رئیس جمهور 

بایدن نیست.
معادله به این صورت است: قیمت بنزین 
بــه باالتریــن حد هفت ســاله رســیده اســت و 
احتماالً به افزایش خود ادامه خواهد داد. اما، 
همان طــور کــه همــکارم مت اگان می نویســد، 
شــرکت های نفتی آمریکایی عجله ای برای کم 

کردن این فاصله ندارند. چرا؟ چون سهامداران شرکت های 
نفتــی را فریــب داده انــد تــا در حــد توانشــان کار کنند. پاول 
مولچانــوف، تحلیلگــر ریمونــد جیمز، در این بــاره گفته بود: 

»مثــل ملوانان دیوانــه نباید خرج کنید. این 
پیام سهامداران است.«

کمی از پیشینه ماجرا
حفــاری:  عزیــزم  بکــن  حفــاری 
شــرکت های نفتی ایاالت متحده در گذشته 
حتی با کوچکترین افزایش قیمت، تولید را 
افزایــش می دادنــد. این عمل قیمت ها را در 
پمپ هــا نســبتا پاییــن نگه داشــت و ایاالت 
متحده را پادشاه جهان نفت کرد؛ به طوری که در تولید از 

عربستان سعودی و روسیه پیشی گرفت.
ادامه در صفحه ۴

وال استریت؛ متهم ردیف اول افزایش قیمت 
بنزین در آمریکا

ترجمه: سلیم حیدری

در سایت روزنامه بخوانید:

سرپرســت ســازمان جمــع آوری و فــروش امــوال تملیکــی 
اعــالم کــرد 5۶ هزار و 1۰۰ پرونــده قاچاق در 35 گروه کاالیی 
بــا مجمــوع ارزش دفتــری 55 هــزار میلیارد ریال بــرای تعیین 

تکلیف در اختیار این سازمان قرار دارد.
رســیدگی به وضعیت انبارهای ســازمان تملیکی با بازدید 
رئیس جمهوری از انبارهای اموال تملیکی گمرک استان بوشهر، 
در ۱۶ مهرمــاه امســال کلیــد خــورد در این بازدید ســید ابراهیم 
رئیســی با تاکید بر ضرورت مشــخص شدن وضع اموال موجود 
در انبارهــای امــوال تملیکی گمرک، بــرای تعیین تکلیف اجناس 
موجــود در انبارهــای گمــرک اســتان بوشــهر مهلــت ســه ماهــه 
تعییــن و وزارت امــور اقتصادی و دارایی و دســتگاه های ذی ربط 
را ملزم کرد برای روشن شدن تکلیف اجناس و کاالهای موجود 

در این انبارها برنامه ریزی و اقدام کنند.
را  مســئوالن  ســایر  پــای  جمهــوری،  رئیــس  ضرب االجــل 
بــه انبارهــای تملیکــی در اســتان هــای مختلــف بــاز کــرد تــا بــه 

ساماندهی این انبارها اهتمام بیشتری داشته باشند.
غالمحســین محســنی اژه ای، رئیــس قــوه قضاییــه نیــز در 
۱۴ آبان مــاه در بازدیدی ســه ســاعته از انبــار مرکزی جمع آوری 
و فــروش امــوال تملیکی در تهران، از مســئوالن ســازمان اموال 
تملیکی خواست دو هفته دیگر، با بررسی چگونگی ساماندهی 

در  موجــود  کاالهــای  تعیین تکلیــف  و  ســازمان  ایــن  فعالیــت 
انبارهایــش، پیشــنهادهای خــود را بــرای تامیــن بودجــه، رفــع 

نقایص قانونی و اصالحات ساختارها و روش ها ارائه دهند. 
بــه گــزارش ایرنــا از ســازمان جمــع آوری و فــروش امــوال 
تملیکــی، ابراهیــم موالیی جم، سرپرســت ســازمان جمع آوری و 
فروش اموال تملیکی، گزارشــی از وضع انبارهای این ســازمان 
ارائــه کــرده اســت. به گفتــه او، در کنار ۵۶ هــزار و ۱۰۰ پرونده  
قاچاق تعیین تکلیف نشده، هشت هزار و ۲۲۵ پرونده متروکه 
در ۱۱۸ گروه کاالیی برای تعیین تکلیف در اختیار این ســازمان 

قرار دارد.
او افــزود: ۲۵ دســتگاه اجرایــی در کشــور بــرای مبــارزه بــا 
قاچاق کاال مسئولیت دارند و سازمان اموال تملیکی در انتهای 

این زنجیره قرار دارد.
سرپرســت ســازمان جمــع آوری و فــروش امــوال تملیکــی 
ادامــه داد: وظایــف حاکمیتــی کــه بــر اســاس قانــون مبــارزه بــا 
قاچــاق کاال و ارز بــر عهــده ســازمان امــوال تملیکی نهاده شــده 
است، متناسب با زیرساخت، امکانات و نیروی انسانی موجود 

در آن نیست.
بــه گفتــه او، بــر اســاس قانــون، هشــت ســامانه مربــوط 
بــه چهــار دســتگاه اجرایــی برای مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز می 

بایســت تکمیل شــود ضمــن اینکه نبود تبــادل اطالعات در این 
ســامانه هــا یکــی از دالیــل کندی رونــد تعیین تکلیــف کاالهای 

تملیکی است.
موالیــی جــم با بیان اینکه این ســازمان باید کارگزار دولت 
دیده شــود، گفت: ســاختار ســازمان اموال تملیکی با ســاختار 
شرکت دولتی و درآمد هزینه ای آن در تناقض است و نیازمند 

اصالح ساختارها هستیم.
او بــا بیــان اینکــه هم افزایــی روســای قــوا در نــگاه فنی به 
سازمان اموال تملیکی برای بهبود فرآیندها قابل تقدیر است، 
تصریح کرد: همچنین پیشنهاد وزارت اقتصاد برای تصویب در 
هیــات دولــت بــرای عملیات جهادی، برای تعییــن تکلیف اموال 

تملیکی ارائه شده است.
سرپرســت ســازمان جمــع آوری و فــروش امــوال تملیکی با 
تاکیــد بــر اینکه یکی از مشــکالت تعیین تکلیــف کاالهای موجود 
در انبارهای ســازمان اموال تملیکی صدور نشــدن آرای قطعی در 
مراجع قضایی است، گفت: بر اساس یک بررسی، از ۵۷۰ پرونده 

قضایی در استان تهران ۵۶۰ پرونده فاقد رای بوده است.
او گفــت: از  دو هــزار و۱۰۰ پرونــده تعزیراتــی موجــود در 
امــوال تملیکی اســتان تهران هم بالــغ بر دو هزار پرونده، فاقد 

رای قطعی برای تعیین تکلیف است.

به گفته سرپرست سازمان اموال تملیکی، یکی از مشکالت تعیین تکلیف کاالهای موجود در انبارهای این 
سازمان صادر نشدن آرای قطعی در مراجع قضایی است؛ به طوری که در بررسی 570 پرونده قضائی استان 

تهران، 560 پرونده فاقد رای بوده است

محدوده رواج اجاره اشتراکی خانه در تهران کجاست

۵۶ هزار و ۱۰۰ پرونده قاچاق
در انتظار تعیین تکلیف

در سایت روزنامه بخوانید:
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  نوسانات قیمت مرغ 

در تهران برطرف می شود
رئیــسســازمانجهــادکشــاورزیاســتانتهــران
وعدهدادکهتا۱۰روزآیندهباوارداتوتولیدمناسب،

نوساناتقیمتمرغدرتهرانبرطرفمیشود.
ایــوب فصاحــت در گفت وگــو بــا خبرگــزاری ایرنــا 
گفــت: در بازدیــد انجــام شــده از مراکــز عمــده مــرغ در 

پایتخت، در برخی مراکز نوسانات قیمت مشهود بود.
او تاکید کرد: بنا داریم با واردات و تولید مناســب 
ایــن  و همجــوار  شــمالی  اســتان های  از  مــرغ  گوشــت 
نوســان قیمت برطرف شــود. فصاحت اظهار کرد: عالوه 
بــر واردات و نظــارت دقیق بر قیمت ها، باید بطور جدی 

با متخلفان در این حوزه برخورد شود.
تهــران  اســتان  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رئیــس 
ادامــه داد: قیمت مصوب هر کیلو گوشــت مرغ منجمد 
۲۰هــزار تومــان و گوشــت مــرغ غیرمنجمــد نیــز ۳۱هزار 

تومان و نرخ باالتر از این قیمت گران فروشی است.
او بــا اشــاره بــه حــذف و ممنوع کــردن قطعه بندی 
قطعه بنــدی  شــاهد  اکنــون  گفــت:  نیــز  مــرغ  گوشــت 
گوشــت مرغ در مراکز عرضه هســتیم که با حذف طرح 
قطعه بنــدی مــرغ، مــردم جنــس باکیفیــت را بــا قیمــت 

واقعی دریافت می کنند.
رئیس جهاد کشاورزی استان تهران درباره کاهش 
قیمــت تخــم مــرغ نیــز خاطرنشــان کــرد: هم اکنــون هر 
شــانه تخــم مــرغ ۴۳هــزار تومــان در حــال عرضه اســت 
و امیدواریــم بــا واردات و تولیــد مناســب، قیمــت ایــن 

محصول نیز کاهش یابد.
او یــادآور شــد: نظــارت و بازرســی دقیــق از مراکــز 
تولید و عرضه گوشت مرغ به طور دقیق در حال انجام 
اســت و با دالالن، گران فروشــان و افرادی که در تالش 
هســتند بــازار را از آرامــش خــارج کننــد برخــورد جــدی 

می شود.

وعده وزیر راه: قیمت بلیت 
هواپیما کاهش پیدا می کند

وزیــرراهوشهرســازیمیگویــدامــروزدرجلســه
شــورایعالیهواپیماییدرموردقیمتبلیتهواپیما

وکاهشآنتصمیمگیریخواهیمکرد.
رســتم  جــوان،  خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
قاســمی در جمــع خبرنــگاران بــا بیــان اینکــه در دولــت 
ســیزدهم قیمــت بلیت هواپیما، بلیــت اتوبوس و بلیت 
قطــار هیچ تغییری نکرده اســت، گفــت: موضوع قیمت 
بلیت هواپیما امروز در جلســه شــورای عالی هواپیمایی 

بررسی خواهد شد.
او در پاســخ بــه ســوالی دربــاره بازگشــایی ســامانه 
ثبت نام متقاضیان مجرد در طرح نهضت ملی مســکن، 
گفــت: پایــان ایــن هفتــه جلســه شــورای عالــی مســکن 
قطعــی  صــورت  بــه  زمینــه  ایــن  در  و  می شــود  برگــزار 
تصمیم گیری خواهیم کرد. او ادامه داد: هوشمند سازی 
از اول آذر اجــرا می شــود و بــه دنبــال بررســی کاهــش 

قیمت بلیت هواپیما هستیم.
قاســمی در پاســخ بــه ســوال دیگــری دربــاره ورود 
هواپیمــای جدیــد از ســوی ایرالین هــا گفت: هر شــرکت 
هواپیمایی با هر ساز و کار مناسبی که بتواند هواپیمای 

جدید وارد کند، ما از آن ها حمایت خواهیم کرد.

رئیس اتحادیه ساعت فروشان: 
 هیچ فروشگاه اینترنتی 

عضو اتحادیه نیست
رئیــساتحادیهساعتفروشــانتهرانعنوانکرد
کهاکنونهیچفروشگاهاینترنتیفروشساعتعضو

اتحادیهنیست.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی اتاق اصناف ایران، 
عبدالرحیم احمدی گفت: مهم ترین آســیبی که پاندمی 
کرونــا بــه صنــف مــا وارد کــرد تعطیلــی چندماهــه ایــن 

صنف بود.
احمــدی تصریــح کــرد: تعــداد اعضــای اتحادیــه در 
تهــران ۹۰۰ نفــر اســت، در پاندمــی کرونــا حــدود ۱۰۰ 
نفــر جوازشــان را تمدیــد نکردنــد. از طرفــی کرونا باعث 
شــد تا ۱۰ نفر از همکارانمان در این صنف فوت شــوند 
همچنیــن کرونــا باعث کاهش ۶۰ تا ۷۰ درصدی فروش 

نسبت به سال های قبل شد.
رئیــس اتحادیــه ساعت فروشــان تهــران ادامه داد: 
ســاعت های مچــی در کشــور تولیــد نمی شــود. اکنــون 
واردات ســاعت بســیار ســخت اســت، همیــن ســختی 
واردات باعــث بــه وجــود آمــدن شــرایط مناســبی بــرای 
قاچــاق ســاعت مچــی بــه کشــور شــده اســت. مــا ایــن 
موضــوع را بارهــا بــه وزارت صمــت اطــالع داده ایم اما با 
ایــن  حــال هنوز واردکننده باید رونــد طوالنی و گرانی را 

برای ورود ساعت به کشور طی کند.
او افــزود: در دوران تعطیلی هــای کرونایــی،  حجم 

ورود ساعت قاچاق نیز بیشتر شد.
احمدی یکی از علل رکود در بازار ساعت فروشــان 
را اوضــاع فعلــی جامعه دانســت و گفت: قبالً اگر فردی 
یک بــار هــم در زندگــی اش ســاعت می خریــد، در زمــان 
ازدواجــش بــود امــا اکنــون مراســم ها لغــو شــده، خرید 
عروســی هم معنای خود را ازدســت داده اســت، دیگر از 
آن هیاهــوی قبــل از جشــن و حضور عــروس و دامادها 
در مغازه هــا خبــری نیســت. تنها ۲۰ درصــد از عروس و 
دامادهــا بــرای خرید به ساعت فروشــی ها ســر می زنند. 
عــده ای هــم هســتند کــه ســت ساعتشــان را اینترنتــی 

سفارش می دهند.
رئیس اتحادیه ساعت فروشــان تهران می گوید: در 
پاندمی کرونا بسیاری از همشهریان از صفحات مجازی 
یــا فروشــگاه های اینترنتــی ســاعت خریــداری می کننــد. 
بعــد از خریــداری بــه دلیــل مغایــرت در کاال بــه اتحادیه 
مراجعــه می کننــد. اکنون هیچ فروشــگاه اینترنتی عضو 
اتحادیــه نیســت. ایــن موضــوع بارهــا با اتــاق اصناف در 
میان گذاشته شده تا فروشگاه های فروش ساعت عضو 

این اتحادیه باشند.

اخبـــــــــــــــــار

حقــوق از حمایــت ملــی انجمــن
مصرفکننــدگانبــاتاکیدبراینکهلــوازمخانگی
تولیــدداخــلکــهبــابرچســببرنــدخارجــیدر
بــازارعرضــهمیشــود،فاقــداصالــتخارجــیو
فاقدتکنولوژیروزشــرکتصاحببرندخارجی
است،تاکیدکردکهفروشاینکاالها،ازجمله

انواعبرندهایکرهای،مصداقتقلباست.
حقــوق  از  حمایــت  ملــی  انجمــن 
اشــاره  بــا  اطالعیــه ای  در  مصرف کننــدگان 
حقــوق  از  حمایــت  قانــون   ۱۲ مــاده   ۱ بنــد  بــه 
مصرف کننــدگان، اعــالم کــرد کــه اکنــون واردات 
هرگونــه لــوازم خانگــی خارجــی بــا نشــان تجــاری 
و ســاخت کشــور کــره جنوبــی بــه داخــل کشــور 
ممنوع اســت و شــرکت های خارجی نیز به دلیل 
تبعیــت از تحریم هــای ظالمانــه تحمیــل شــده به 
ملت ایران هیچ تولیدی در داخل کشــور ندارند. 
بنابرایــن ورود لوازم خانگی با برندهای کره ای به 
داخــل کشــور و عرضــه آن در بــازار بعــد از اعمال 

و  شــده  محســوب  قاچــاق  واردات،  ممنوعیــت 
خرید و فروش آن ممنوع اســت. همچنین لوازم 
خانگــی تولیــد داخــل که بــه هر نحو با برچســب 
برنــد خارجــی در بــازار عرضــه می شــوند نیز فاقد 
اصالــت خارجــی و فاقــد تکنولــوژی روز شــرکت 

صاحب برند خارجی هستند.
ایــن انجمــن همچنیــن از مصرف کننــدگان 
خواسته که برای حمایت از کاالهای تولید داخل 
و ارج نهــادن بــه تــالش کارگــران، مهندســان و 
تولیــد گــران ایرانــی، به برندهــای خارجی موجود 

قبیــل  ایــن  از خریــد  و  نکننــد  اعتمــاد  بــازار  در 
کاالهای خارجی اجتناب کنند.

در ایــن رابطــه رئیــس انجمــن ملــی حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان، در گفت وگو با ایسنا، 
اظهــار کــرد: کاالهایــی کــه اکنون با برنــد خارجی 
فروختــه می شــوند، ممکــن اســت از قدیــم وارد 
کشــور شــده باشــند اما همانطور که در اطالعیه 
ذکــر شــده بعد از ممنوعیــت واردات، این کاالها 

قاچاق یا تقلبی تلقی می شوند.
بنابرایــن بــه گفتــه مهــدی نجف پــور، اکنون 
تمــام برندهــای خارجــی کــه در ایــران روی کاال 
درج می شــود و به عنوان کاالی خارجی یا کره ای 
فروختــه می شــود، قطعــا کاالی کــره ای نیســت و 

مصداق تقلب است.
حقــوق  از  حمایــت  ملــی  انجمــن  رئیــس 
نامــی  انجمــن  اینکــه  بیــان  بــا  مصرف کننــدگان 
از برنــدی نمــی آورد، چــون هنــوز محــرز نیســت، 
تصریــح کــرد: این بحث فقــط مربوط به برندهای 
کره ای نیســت و اکنون برندهای زیاد دیگری هم 
بــه ایــن شــکل فعالیــت می کننــد. به ویــژه برخی 
برندهای ایتالیایی، محصوالت ایرانی را با بســته  

ایتالیایــی می فروشــند امــا هیــچ اســمی از هیــچ 
اعــالم  مصداقــی  طــور  بــه  و  نمی آوریــم  برنــدی 

می کنیم. 

 تکلیفکاالهایایرانی

بابرندخارجیچیست؟
او در پاســخ بــه اینکه ایــن برندهای خارجی 
بــرای فعالیــت بایــد چــه اقداماتــی انجــام دهند، 
تصریح کرد: اول اگر این برندها مشــمول تخلف 
و تقلــب می شــوند بایــد با آنهــا برخــورد و کاالها 
تولید کننــده  شــرکت  اگــر  امــا  شــود  جمــع آوری 
باشــد، حتمــا بایــد بــا برنــدی کــه مجــوز فعالیــت 
تولیــد آن را گرفتــه، محصــول را عرضــه کنــد. اگر 
شرکت برچسب یک برند دیگر، به خصوص برند 
خارجی را روی محصوالت تولیدی خود 
بزند و به اسم کاالی خارجی بفروشد، 
آن  بــا  بایــد  و  اســت  تقلــب  مصــداق 

برخورد شود.

فعــاالنصنعــتقطعهســازیمعتقدنــدکه
دولــتبایــدقیمتگــذاریرارهاکنددرغیراین
صــورتبایســتیبودجــهموردنیــازراهمتعیین
کند؛چراکهمنابعمالیصنایعنامتناهینیست.
آنهاهمچنیناینسوالرامطرحمیکنندکهدر
شــرایطزیاندهیصنعــت،چنانچهقیمتثابت
بماند،راهحلنجاتازبحرانچیستوباکدام

شیوهمیتوانافزایشتولیدرارقمزد؟
رئیــس انجمــن صنایــع همگــن نیرومحرکــه 
ضمــن  ایســنا،  بــا  گفت وگــو  در  قطعه ســازان  و 
تاکیــد براینکــه اگــر دولــت قصــد دارد در صنعــت 
خــودرو همچــون صنعــت بــرق و... بــه پرداخــت 
یارانــه بپــردازد بایــد بودجــه آن را تعییــن کنــد؛ 
صنعــت  مجموعــه  بــر  مســتقیم  تاثیــر  چراکــه 
خــودرو و قطعه ســازی دارد. چنانچه محل تامین 
ایــن بودجــه مشــخص نباشــد، میــزان بدهــی بــه  

قطعه سازان باالتر خواهد رفت.
اینکــه  بیــان  بــا  نجفی منــش  محمدرضــا 
تصمیم گیری برای قیمت خودرو به ســتاد تنظیم 
بــازار محول شــده اســت، ابراز امیــدواری کرد که 
ستاد تنظیم بازار هرچه سریعتر به موضوع ورود 
کنــد و مصوبــه اصالح قیمت خودرو صادر شــود. 
اگر دولت می خواهد این رویه را ادامه دهد، باید 
رقمــی را در بودجــه ســاالنه بــرای پرداخــت مبلــغ 
مابه التفــاوت قیمــت خــودرو در کارخانــه و بــازار 
در نظــر بگیرد تا خودروســازان نیز بتوانند بدهی 

خود به قطعه سازان را به موقع پرداخت کنند.
رئیــس انجمــن صنایــع همگــن قطعه ســازی 

اظهــار کــرد: اکنــون چنــد مشــکل عمــده از جمله 
ارز دولتــی، قیمــت خودرو، قیمت ســایر نهاده ها 
اقتصــاد وجــود دارد کــه دولــت  و نظایــر آن در 
بــه آن هــا ورود کــرده اســت؛ امــا تاخیــر در اتخاذ 
تصمیم درست برای آن ها منجر به نتایج مطلوب 

نخواهد بود.
بــه گفتــه او پــس از آنکه تصمیــم به اصالح 
قیمت هــا و خــروج خودروســازان از زیــان گرفتــه 
شــد، برنامه ریزی ها بــرای افزایش تولید تنظیم و 
ارائــه شــد. قطعــا افزایــش تولیــد می توانــد تاثیر 
قابــل توجهــی در روند کاهشــی قیمت خودرو در 

بازار آزاد داشته باشد.

زیانخودروساز،زیانقطعهساز
وزنجیرهتامیناست

انجمــن  رابطــه عضــو هیات مدیــره  ایــن  در 
صنایــع همگــن قطعه ســازی  نیز ضمن اشــاره به 
قیمــت  فعلــی خودروهــا در بازار اظهــار کرد: بازار 
نیز متوجه شــده اســت که چنانچه خودروســاز با 

زیان پیش رود، تولید افت پیدا خواهد کرد.
بــه ادعــای ســیامک مقتــدری بــا توجــه بــه 
بیــش  عرضــه  میــزان  از  بــازار  در  تقاضــا  اینکــه 
اســت، افزایــش تیــراژ تولیــد همــراه بــا افزایــش 
اینکــه  دیگــر  از ســوی  قیمــت محقــق می شــود. 
بهای تمام شــده خودرو بسیار بیشتر از نرخ هایی 
بــا  لــذا  کارخانه هــا عرضــه می کننــد؛  کــه  اســت 
نقدینگــی  مشــکالت  به تبــع  خودروســاز،  زیــان 

بیشــتر خواهــد شــود و در نتیجــه آن بــه روزآوری 
محصوالت به تاخیر می افتد؛ بنابراین قطعه ساز 
نیــز نمی توانــد همچــون ســابق بــه فعالیــت خــود 
ادامــه دهــد و مقاومــت در برابــر افزایــش قیمــت 
منتقــل  هــم  قطعه ســازان  بــه  را  ضــرر  خــودرو، 
می کند و بدین ترتیب زنجیره تامین دچار مشکل 

خواهد شد.
این فعال صنعت قطعه ســازی خاطر نشــان 
کــرد: در ایــن وضــع ایــن ســوال مطــرح اســت که 
چگونــه  داریــم،  نگــه  ثابــت  را  قیمــت  چنانچــه 
پیشــران  و  ارزشــمند  صنعــت  ایــن  می خواهیــم 
بســیاری از صنایع دیگــر، موثر در تولید ناخالص 
ملی و اشتغال زا را سرپا نگه داریم؟ چندین سال 
اســت کــه بــرای ایــن ســوال پاســخی پیــدا نشــده 
است و تولیدکنندگان با ضررو زیان تاکنون روبه 

رو بوده اند که نتایج آن نیز مشهود است.
زنجیــره   تنهــا  کــرد:  خاطرنشــان  مقتــدری 
دالالن، واردکننــدگان خــودرو و امثــال آنهــا کــه 
از تــوان و قــدرت مالــی باالیی برخوردار هســتند، 
از پاییــن  نگــه داشــتن قیمت هــا ســود می برنــد و 
تفــاوت بــاالی قیمــت خــودرو از کارخانه تــا بازار، 
ایــن انگیــزه را ایجــاد می کنــد کــه بــه نهادهــای 

تصمیم گیر فشار وارد کنند.

 قیمتگذاریدستوریدرتضاد

باسیاستافزایشتولیداست
همچنین دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه 

در این باره به ایســنا گفت: ســهام داران بورســی 
بــه عنوان ســهامداران واقعی خودروســازی ها که 
مالــکان ایــن شــرکت ها هســتند، مــردم به عنوان 
تولیدکننــدگان،  انتهــا  در  و  خــودرو  مشــتریان 
)خودروســازان،  خودروســازی  زنجیــره  شــامل 
قطعه سازان و صنایع وابسته( از بازگشت خودرو 
بــه قیمت هــای قبلــی و ادامــه ایــن رونــد آســیب 

خواهند دید.
آرش محبی نــژاد تصریح کــرد: در وهله اول 
ســهامداران بــورس از ادامه وضع موجود آســیب 
خواهنــد دیــد؛ چراکــه دولــت ســهم محــدودی در 
مالکیت خودروسازی ها دارد و نمی تواند از جیب 
مــردم خــرج کنــد و الباقــی ســهام خودروســازان 
متعلق به بخش های خصوصی و مردم اســت که 

در بورس به مردم عرضه شده است.
همگــن  صنایــع  انجمــن  هیات مدیــره  عضــو 
قطعه ســازی بــا ایــن ادعا کــه در صــورت ادامه این 
رونــد شــاهد خــروج نقدینگــی ســرگردان از بــازار 
ســرمایه و گســیل آن به سوی بخش های غیرمولد 
از جمله ارز، مسکن، سکه، رمزارزها، فرار سرمایه 
از کشــور ازجملــه خریــد امــالک و دارایــی در خارج 
کشور و نظایر آن خواهیم بود گفت: اصالح قیمت  
گــذاری دســتوری خــودرو امیدی بود که ایجاد شــد 
امــا بازگردانــدن آن بــه حالــت قبــل موجــب یــاس 

تولیدکنندگان و رکود تولید خواهد شد.
او توصیــه کــرد کــه مجموعــه دولــت از توان 
بخــش خصوصی و تجــارب و تخصص این بخش 
که از خود مردم هستند، بیشتر استفاده کنند.

ایــن فعــال صنعتــی، ضمن اشــاره بــه اینکه 
و  دســتوری  قیمت گــذاری  شــیوه  بــه  بازگشــت 
شــد  خواهــد  مــردم  متوجــه  قیمت هــا  ســرکوب 
و در تضــاد بــا سیاســت افزایــش تولیــد و تحقــق 
شــعار ســال اســت، گفــت: بــا نزدیــک شــدن بــه 
قیمت هــای واقعی محصوالت و اصالح قیمت ها، 
خودروســازان وعده دادند که افزایش تولید و در 
نتیجــه عرضــه بیشــتر در قالــب اجــرای طرح های 
فــروش هفتگــی رخ خواهد داد و این خبر خوش 
چراکــه  اســت؛  مصرف کننــدگان  و  مــردم  بــرای 
اصالح قیمت، شکاف بین قیمت کارخانه تا بازار 
آزاد را کــم می کنــد و مردم می توانند خودرو مورد 
نیاز خود را با قیمت مناسب تر تهیه کنند؛ ضمن 

اینکه دست دالالن نیز کوتاه  خواهد شد.
محبی نژاد خاطر نشــان کرد: البته این نکته 
را بایســد به یاد داشــت که رئیس جمهوری اعالم 
نکرده است که مخالف اصالح شیوه قیمت گذاری 
خــودرو اســت چراکــه ایشــان در زمــان انتخابــات 
هــم بر اصــالح شــیوه قیمت گذاری خــودرو تاکید 
داشــتند و در برنامه هــای خــود هــم بارهــا از ایــن 
موضــوع صحبــت کردنــد. اصــالح قیمــت خــودرو 
مصوبه سران قوا را دارد و رئیس جمهوری نیز در 
آن جلســه حضور داشتند اما در حقیقت مشکل 
را فقــدان مصوبــه ســتاد تنظیــم بــازار دانســته و 
بــه آن ایــراد وارد کردنــد. امیــد اســت در روزهای 
جلســه  رئیس جمهــوری  دســتور  بــه  پیــش رو، 
فوق العــاده تنظیــم بازار تشــکیل و قیمت خودرو 

اصالح شود.

صــادرات و تولیــد اتحادیــه نایبرئیــس
پوشــاکمیگویددرچندســالاخیــراصطالحی
تحــتعنــوان»قاچــاقمحرز«بابشــدهاســت
بــهایــنمعنــاکههمــهمیدانندایــنکاالقاچاق
اســت.بنابرایــنحداقــلکارایــناســتکــهدر

سطحعرضهمبارزهکرد.
مجیــد نامــی در گفت وگــو با خبرگــزاری مهر 
بــا بیــان اینکــه پدیده قاچــاق در صنعت پوشــاک 
همواره وجود داشته است، اظهار کرد: بیشترین 
قاچــاق پوشــاک از کشــورهای چیــن و ترکیــه بــه 
ایران انجام می شــود و اخیراً نیز به صورت عمده 

از بنگالدش قاچاق پوشاک انجام می شود.
صــادرات  و  تولیــد  اتحادیــه  نایب رئیــس 
نســاجی و پوشــاک ایــران افــزود: چندیــن ســال 
اســت که صنعت پوشــاک ایران بــا قاچاق مواجه 
اســت و در یکــی دو ســال اخیــر بــه دلیــل شــیوع 
کرونــا کــه منجــر بــه قطع ارتبــاط بین کشــورها و 
محدودیت هــای حمــل و نقــل شــد و همچنیــن 
افزایش ناگهانی نرخ ارز روند کاهشــی شــده بود 
امــا اکنــون که راه ها دوباره باز و شــرایط تبادالت 
تجاری عادی تر شده است، قاچاق پوشاک بیشتر 
خــود را نشــان می دهــد. در واقــع قاچاق پوشــاک 
چیزی نیســت که قطع شده و االن دوباره شروع 
شــده باشــد. قاچــاق پوشــاک همواره بــوده و هم 

اکنون نیز انجام می شود.
او دربــاره آمــار قاچاق پوشــاک، گفت: هیچ 
آمار دقیقی در زمینه قاچاق پوشاک وجود ندارد. 
هــر آماری که اعالم می شــود بــرآوردی و تخمینی 

اســت و نمی تــوان بــه ایــن آمــار اتکا کــرد. تا چند 
ســال گذشــته رقــم ۲.۶میلیــارد دالر بــه عنــوان 
قاچــاق پوشــاک از ســوی ســتاد مبــارزه بــا قاچاق 
کاال و ارز عنوان می شد، این رقم در سال ۹۸ به 
۱.۷میلیارد دالر و در ســال گذشــته به حدود ۶۰۰ 
تا ۸۰۰ میلیون دالر کاهش یافت که این کاهش 
را هم می توان گفت ناشــی از شــیوع کرونا بوده 
اســت زیرا امســال که وضع ارتباطی بهتر شــده و 

می بینیم که قاچاق محسوس تر لمس می شود.

درسطحعرضهبایدفروش
کاالیقاچاقناامنشود

نامی درباره نحوه مبارزه با قاچاق پوشــاک، 
توضیــح داد: به نظر می رســد همگــی از مبارزه با 
قاچاق پوشــاک در مرزها ناامید شــده اند یا اینکه 
نمی خواهنــد کاری انجــام دهنــد زیــرا قاچــاق از 
مرزهــا یــا بــه صــورت قانونــی می آیــد یــا از طریق 

مناطق آزاد یا از طریق گمرک ها.
او افــزود: بنابرایــن حداقل در ســطح عرضه 
بایــد فــروش کاالی قاچــاق ناامــن شــود نــه اینکه 
بفروشــند.  را  قاچــاق  کاالی  وضــوح  صــورت  بــه 
حتی مشــاهده شــده که در اغلب موارد پوشــاک 
قاچــاق بــه صــورت عمــده فروخته می شــود. روی 
کاال واضح نوشــته شده که ساخته شده از سوی 

کدام کشور است اما باز وقعی نمی نهند.

 ۴اقدامبرایمقابله
باقاچاقپوشاک

او گفت: البته برای مقابله با قاچاق پوشاک 
اقداماتی از سوی ستاد مبارزه با قاچاق با وزارت 
صمــت و دولــت بــا همراهــی بخــش خصوصــی 
مکانیــزه  اســت. صندوق هــای  پیگیــری  حــال  در 
کــه متصــل بــه وزارت اقتصــاد اســت و همچنیــن 
شناســه کاال از جملــه ایــن اقدامــات اســت کــه 
البتــه در فازهــای اولیــه بــرای برندهــای خارجی و 
در فازهــای بعــدی بــرای برندهــای ایرانــی اســت. 
دیگــر  شــرکت ها،  انبــار  در  موجــودی  همچنیــن 

اقدام در زمینه مقابله با قاچاق است.
نامــی افــزود: اگــر ایــن ســه کار همزمــان بــا 
هــم انجــام شــود و حداقــل از نظر سیســتماتیک 
کنتــرل شــوند و همچنیــن بــا کاالهایــی کــه طبق 
قانــون قاچــاق محــرز هســتند، مقابلــه کننــد، در 
این صورت قطعاً فضای عرضه برای فروش کاالی 

قاچاق ناامن می شود.

درزمانآزادبودنواردات،۹۰ 
درصدپوشاکوارداتی،قاچاقبود

واردات  ممنوعیــت  تأثیــر  دربــاره۰۰  او 
پوشــاک، گفــت: حــدود ۲ ســال پیــش بــه دلیــل 
محدودیت های ارزی، واردات پوشاک ممنوع شد 
امــا حتــی زمانــی که واردات آزاد هــم بود بیش از 
۹۰درصد واردات پوشاک یعنی حدود ۲.۶میلیارد 
دالر پوشــاک به صورت قاچاق وارد و ۱۰درصد در 
حــدود ۳۰ تــا ۱۰۰میلیــون دالر بــه صورت رســمی 

وارد کشور می شد.
بــود  آزاد  واردات  کــه  زمانــی  افــزود:  نامــی 

قاچــاق زیــادی داشــتیم و حاال کــه واردات ممنوع 
اســت بــاز هــم قاچــاق زیــادی داریــم. بنابرایــن 
مشــکل در مرحلــه مبــارزه و مقابلــه بــا قاچــاق 

پوشاک است.

تجارخارجیباورودبهایران،
 کاالیایرانیمیخرندوبعد

درکشورخودمیفروشند
صــادرات  و  تولیــد  اتحادیــه  نایب رئیــس 
نســاجی و پوشــاک ایــران در مــورد وضع صادرات 
حــدود  گذشــته  ســال  کــرد:  اظهــار  پوشــاک، 
۱۲۰میلیــون دالر صــادرات پوشــاک داشــتیم کــه 
یکــی از دالیــل افزایــش صــادرات، رشــد ناگهانــی 
نــرخ ارز بــود که یک فرصت مقطعی ایجاد کرد تا 
صادرکنندگان به کشــورهای همســایه کاال صادر 

کنند.
تحریم هــا،  دلیــل  بــه  همچنیــن  افــزود:  او 
نمی توانیــم به کشــورهای زیــادی کاال صادر کنیم 
از این رو بســیاری از تجار از کشــورهای دیگر به 
خصــوص کشــورهای همســایه بــه ایــران می آیند 
پوشــاک می خرنــد و بعــد با کانال هایــی که وجود 
دارد کاال را بــه کشــور خــود می برنــد، از ایــن رو 

شاید آمار صادرات چندان دقیق نباشد.

سهم۷۰درصدیپوشاکداخلی
ازبازار۸میلیاردی

نامــی در مــورد وضــع تولیــد گفــت: میــزان 

و  داشــته  رشــد  اخیــر  ســال  چنــد  در  تولیــد 
ســرمایه گذاری های جدید انجام شده است و اگر 
حمایت های دقیقی از تولید شود این روند تداوم 
می یابــد و ســهم تولیــد داخلــی از بــازار پوشــاک 

بیشتر شود.
او تصریــح کــرد: حجــم بــازار پوشــاک ایــران 
حــدود ۸ میلیــارد دالر اســت کــه ســهم پوشــاک 
داخلی حدود ۷۰ درصد است که باز هم در حال 

رشد است.

عمدهدلیلگرانبودنپوشاک
ایرانی،قیمتمواداولیهاست

صــادرات  و  تولیــد  اتحادیــه  نایب رئیــس 
نســاجی و پوشــاک ایران در مورد باال بودن نرخ 
پوشــاک ایرانــی، گفت: تولیدکننــده ایرانی برای 
تأمیــن مــواد اولیه و قیمت این مواد در داخل و 
خــارج دچار مشــکل اســت. بنابرایــن یک بخش 
عمــده از بهــای تمام شــده کاال در حوزه پوشــاک 
مربــوط بــه مــواد اولیه اســت و باالخــره با توجه 
بــه نــرخ تــورم، بهره هــای بانکــی و هزینه هــای 
تولیــد و فــروش، تولیــد بایــد صرفــه اقتصــادی 

داشته باشد.
نامــی اظهــار کــرد: مؤلفه های اقتصــاد کالن 
در گران بودن پوشاک ایرانی تأثیرگذار است. در 
واقــع عــالوه بر مشــکالت داخلی اقتصاد کشــور، 
وضع اقتصادی اســتانداردی در حوزه خارجی هم 
نداریــم کــه همــه این موارد دســت به دســت هم 

می دهند و مشکالتی را ایجاد می کنند.

انجمنحمایتازحقوقمصرفکنندگان:فروشلوازم
خانگیتولیدداخلبابرندخارجیمصداقتقلباست

نایبرئیساتحادیهتولیدپوشاک:عمدهقاچاقپوشاک»قاچاقمحرز«است

انتقادقطعهسازانازبالتکلیفیاصالحقیمتخودرو
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مدیرکل اداره کل غله استان 
تهران: ذخایر استراتژیک 

کشور در وضع مطلوبی است
خدمــات  و  غلــه  کل  اداره  مدیــرکل  گفتــه  بــه 
بازرگانی استان تهران ، اکنون وضع ذخیره محصوالت 
اســتراتژیک کشــور مطلــوب اســت. برای دو مــاه و نیم 
نیــاز کشــور بــه گنــدم مرتفــع شــده و همچنیــن، برنــج 
و شــکر ذخیره ســازی شــده و تهــران قــادر اســت نیــاز 
استان های همجوار را در شرایط خاص را تامین کند.

عبــاس ارشــدی در گفت وگــو با خبرگــزاری ایلنا در 
پاســخ دربــاره وظایف اداره کل غلــه و خدمات بازرگانی 
اســتان تهــران گفــت: هــدف از تشــکیل اداره کل غلــه و 
خدمــات بازرگانــی اســتان تهــران، انجــام فعالیت هــای 
بازرگانی در زمینه تنظیم بازار، تهیه و تدارک، نگهداری، 
خریــد و فــروش و توزیــع کاالهــای اساســی، حســاس، 
ضــروری و هرگونــه فعالیــت مرتبــط  و الزم اســت. اداره 
کل غلــه و خدمــات بازرگانــی اســتان تهــران بــا گســتره 
جغرافیایی و جمعیتی مربوط به استان تهران بزرگترین 
اداره در تأمین، نگهداری، ذخیره ســازی، توزیع و کنترل 
انــواع  و  نــان  آرد،  گنــدم،  اســتراتژیک  کاالی  کیفیــت 
کاالهای اساســی شــامل: برنج، روغن، قند و شــکر و ... 

درکشور است.
وضع توزیع برنج،  شــکر و گندم در کشــور چگونه 

است؟
در تامیــن شــکر، خوشــبختانه وضــع ذخیره ســازی 
مطلــوب بــوده و هیــچ دســتوری تاکنون از ســتاد تنظیم 
بازار برای توزیع ابالغ نشده است اما با توجه به شرایط 
کشور در مصرف برنج، تصمیم گرفته شده 30هزار تن 
ذخیره برنج در کل کشــور توزیع شــود. از این میزان 5 
هــزار تن از ســه نــوع برنج تایلندی، هندی و پاکســتانی 

برای استان تهران است.
اکنــون 1500 تــن برنــج هنــدی بــه قیمــت 17هــزار 
تومــان،    500 18هــزار  کننــده  مصــرف  بــرای  تومــان، 
3هــزار تــن برنــج تایلنــدی بــه قیمــت 11هــزار تومــان، 
بــرای مصرف کننــده 12هــزار 500 تومــان، 500 تن برنج 
پاکســتانی بــه قیمت 19هزار تومــان، برای مصرف کننده 
20هــزار 500 تومــان از ســوی اداره کل غلــه و خدمــات 
بازرگانــی اســتان تهــران در فروشــگاه های زنجیــره ای و 

شرکت های تعاونی بدون واسطه عرضه می شود.
برنج های وارداتی از کدام بنادر به کشور وارد می شود؟
برنج ها از بندرهای جنوبی شامل: خوزستان، بندر 
امــام، هرمــزگان، بنــدر چابهــار و بندر بوشــهر، ترخیص 
و بخــش عمــده ای از آن مســتقیم به تهران ارســال و در 

انبارهای اصلی نگهداری می شود.
شرایط کشور در ذخایر گندم چگونه است؟

بــا توجــه به شــرایط جــوی کشــور و خشکســالی های 
پــی در پــی،  از ســال 1399 تــا 1400 تولیــد گندم به شــدت 
کاهش پیدا کرده و به 50 درصد رسیده است. با این وجود 

خوشبختانه ذخایر گندم ما در شرایط مطلوبی است.
چــرا بــا وجــود ذخیــره مناســب در انبارهــا برخــی 

مواقع با گرانی و کمبود محصولی مواجه می شویم؟
اداره کل غلــه و خدمــات بازرگانــی اســتان تهــران 
وظیفه توزیع مستقیم و بدون واسطه به فروشگاه های 
زنجیــره ای و تعاونی هــا دارد. در زمانــی کــه در بــازار بــا 
خدمــات  و  غلــه  کل  اداره  می شــود،  مواجــه  کســری 
بازرگانی از ذخیره اســتراتژیک برای جبران کســری بازار 

استفاده می کند تا از گران فروش جلوگیری شود.
ذخایــر  کاهــش  یــا  و  افزایــش  باعــث  کرونــا  آیــا 

احتیاطی شده است؟
خیز. این اداره به روال گذشته ذخیره سازی انجام 
داده اســت. بــه دلیــل اینکــه مــا مســئول امنیــت غذایی 
جامعه هستیم باید شبانه روز کاالها را به موقع ذخیره 

و به موقع توزیع کنیم.
وضــع توزیــع آرد در کشــور چگونــه اســت. دلیــل 
شــکایت های که از پخت و قیمت نان انجام می شــود، 

چیست؟
را دارنــد.  تهــران  تامیــن آرد  40 کارخانــه وظیفــه 
کیفیــت نــان بــه عواملــی ماننــد: ماشــین آالت، پخــت، 
قیمــت نان و... بســتگی دارد. تنهــا نمی توان علت آن را 
توزیع آرد دانست. آرد تنها در 20درصد قیمت نان موثر 
اســت.80درصد دیگــر به عواملی همچــون اجاره مغازه، 

هزینه نیروی انسانی و... مربوط می شود.
علت تفاوت قیمت گندم های توزیع شده چیست؟

قیمــت گنــدم یارانــه ای 665تومــان اســت کــه بــه 
75درصــد خبازهــا توزیــع می شــود. 20 تــا 25درصــد از 
خبازها که فانتزی فروشــی هســتند؛ گنــدم 900 تومانی 
داده می شــود. قیمــت گندم بــرای قنادان 2 هزار و 700 

تومان است.

خبـــــــــــــــــر

مدیــرکل دفتــر صنایــع نســاجی، پوشــاک 
کــه  کــرد  اظهــار  صمــت  وزارت  ســلولوزی  و 
داریــم و  زیــادی  ظرفیت هــای خالــی صادراتــی 

محصوالت ما قابل رقابت در دنیاست.
افســانه محرابــی در گفت وگــو بــا خبرگــزاری 
ایلنا در مورد آخرین وضع صنعت فرش اظهار کرد: 
در صنعت فرش ماشینی خوشبختانه محصوالتی 
قابل رقابت در دنیا داریم. حدود 135میلیون متر 
مربع در سال ظرفیت تولید فرش ماشینی داریم 
که 94میلیون متر مربع از آن در حال تولید است. 
ظرفیت ما برای صادرات بیشتر از طریق استفاده 

از ظرفیت های خالی است.
کنسرســیوم  تشــکیل  طریــق  از  افــزود:  او 
صادراتــی بــا محوریت اتاق بازرگانــی و همچنین 
میز صادرات در ســازمان توســعه تجارت، ســعی 
می کنیــم کــه مشــکالت صادرکننــدگان صنعــت 
فــرش را مرتفع کنیــم. در برهه کنونی می توانیم 
باشــیم  ایــن حــوزه داشــته  صــادرات خوبــی در 
چراکه تکنولوژی بروز بوده، طراحی ها و کارهای 
تکمیلی که باید انجام شود، صورت گرفته است. 
از این منظر باید توجه ویژه ای به به صادرات در 
این حوزه داشته باشیم. یکی از برنامه های مهم 

وزیــر هــم افزایش صادرات از طریق اســتفاده از 
ظرفیت های خالی است.

مدیــر کل دفتــر صنایــع نســاجی، پوشــاک 
و ســلولوزی وزارت صمــت بــا اشــاره بــه آمارهای 
تولید و صادرات فرش ماشــینی تصریح کرد: در 
دو ســال گذشــته با وجود شــیوع بیماری کرونا و 
تبعــات آن کــه منجر به کاهش توان خرید مردم 
شــده اســت، از نظر تولید و صادرات فرش دچار 
کاهش نشــده ایم. تولید فرش ماشــینی در سال 
گذشــته حــدود 94 میلیون متر مربــع و صادرات 
حــدود 68 هــزار تن بوده و کاهشــی هم نســبت 

به ســال قبل نداشــته ایم. او در پاسخ به سوالی 
در مورد برنامه های وزارت صمت برای جلوگیری 
بــه  ایــران  فــرش  مــوج مهاجــرت صنعتگــران  از 
کشــورهای خارجی بیان کرد: توان تولید صنعت 
فــرش مــا زیــاد اســت و واحدهــای مــا توانمنــد 
هســتند. مــا بــه هــدف خــود در صنعــت فــرش 
رســیده ایم و االن باید صــادرات را پیش بگیریم. 
یــک زمانــی در حــوزه پوشــاک طراح های مــا را به 
کشــورهای دیگــر می بردنــد. اینکه کســی مهارتی 
دارد و در کشــور دیگــری جــذب می شــود نکته ای 

نیست که بتوانیم در مورد آن نظر دهیم.

عضــو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 
اظهــار کــرد کــه به دلیل شــرایط حاکم بر کشــور 
بســیاری از فعــاالن بخــش خصوصــی از کشــور 
خــارج شــده اند یــا درحال خــروج هســتند. اینها 
کارآفرینــان بزرگــی بودنــد کــه می توانســتند بــه 

رشد ما کمک کنند.
مهــراد عبــاد در گفت وگــو با خبرگــزاری ایلنا 
در مورد اولویت ها و مالزمات برای رشد اقتصادی 
کشــور اظهار کرد: برای یک رشــد اقتصادی پایدار 
الزم اســت کــه همــه ارکان یــک کشــور بتواننــد 
هماهنــگ عمــل کــرده و با یک هــدف واحد پیش 
برونــد. متاســفانه مــا ایــن همدلــی را بیــن تمــام 
کشــور نمی بینیم. این همدلی نکته مهمی اســت 
کــه بایــد بیــن دولــت و بخــش خصوصــی ایجــاد 
شــود. شــاید همــکاری ایــن دو رکن بتوانــد باعث 

رشد اقتصادی شود.
او افــزود: مــا در قوانین و مقــررات بازرگانی 
خارجی مشکالت زیادی داریم و دولت هم به آن 
اشــراف دارد و روی آن اصالحاتی انجام می دهد. 
قوانین مختلفی در مورد مسائل گمرکی، واردات، 
امیدواریــم  کــه  دارد  وجــود   ... و  ارز  صــادرات، 
اصالحــات روی آنهــا بــه صــورت صحیحــی پیــش 
بــرود. ســال های گذشــته هــم قوانیــن و مقــررات 
تغییــر کــرد امــا باعث ایجاد بخشــی از مشــکالت 
امــروز شــد. همــان موقع هــم تصمیم گیــران فکر 
می کردنــد کــه تصمیــم درســت را می گیرنــد. ایــن 
قوانیــن و مقــررات دســت و پــا گیــر که بــه نوعی 

تحریم های داخلی هستند باید برداشته شوند.

عبــاد در ادامــه تصریــح کــرد: از طــرف دیگر 
موضــوع روابــط بین الملل و تحریم هــای خارجی، 
مهم تریــن مســئله اســت و همه مســائل را تحت 
تاثیــر خــود قــرار داده اســت. اصــالح روابــط خود 
بــا دنیــا و بهبود ایــن روابط می تواند تاثیر بســیار 
زیادی داشته باشد چراکه متعاقب آن می توانیم 
موارد دیگری مانند ســرمایه گذاری خارجی را هم 
داشته باشیم. ما برای رشد اقتصادی نیاز زیادی 
بــه ســرمایه گذاری خارجی داریــم که بهبود روابط 

بین المللی می تواند در این حوزه کمک کند.
او در ادامه خاطرنشــان کرد: ســال ها اســت 
که میزان ســرمایه گذاری خارجی در کشــور رو به 
کاهش بوده و کم کم به صفر رسیده است. وزیر 
نفــت هــم تاکیــد کردنــد کــه در حوزه نفــت و گاز 
بــه ســرمایه گذاری خارجــی نیــاز داریم. عــالوه بر 
ایــن مــا بــه تکنولوژی های جدید نیز نیــاز داریم و 
باید بتوانیم آنها را وارد کنیم که باعث پیشرفت 

کشور شود.
عضــو هیات نمایندگان اتــاق بازرگانی تهران 
بــا اشــاره بــه اهمیــت انضبــاط بودجــه ای گفــت: 
انضبــاط بودجــه ای موضــوع حائــز اهمیــت دیگــر 
اســت. ما هر ســال بــا این موضوع دچار مشــکل 
می شــویم. شــاید به صورت مستقیم نتوان آن را 
به رشد اقتصادی کشور ارتباط داد اما به صورت 
غیرمســتقیم تاثیر آن زیاد است چراکه 80درصد 
علــت  بــه همیــن  اســت.  مــا دولتــی  اقتصــاد  از 
بودجه هــای دولــت اثــر زیادی دارند. مســلما باید 
اصــالح رویه در بودجه داشــته باشــیم. هر ســال 

کسری بودجه داریم و بودجه ها به نوعی درست 
نیستند. همه اینها باعث ایجاد تورم می شود که 

برای رشد اقتصادی حکم سم را دارد.
او در ادامــه اضافــه کــرد: بخــش زیــادی از 
اقتصــاد مــا در اختیــار دولــت یــا ســایر نهادهــای 
حکومتی اســت. مســلما باید به بخش خصوصی 
اهمیت بیشتری داده شود تا بتوانیم تصدی گری 
دولــت را کاهــش دهیــم. اگــر بخواهیــم به رشــد 
اقتصادی برســیم باید بخش خصوصی هم رشــد 
بیشــتری داشــته باشــد. اگر میزان دخالت بخش 
خصوصــی 20درصــد باشــد - کــه ایــن میــزان هــم 
دقیق نیســت- این رقم با کشورهای توسعه یافته 
یــا حتی در حال توســعه دنیــا تفاوت زیادی دارد. 
بخش خصوصی ما بســیار کوچک و نحیف است 
و هــر ســال هــم ضعیف تــر می شــوند. بنابرایــن 

دولت باید کوچک تر شود.
عبــاد تصریــح کــرد: موضــوع دیگــری که از 
اهمیــت برخــوردار اســت، اصــالح یارانــه انــرژی 
خوبــی  اصالحــات  بتوانــد  دولــت  اگــر  اســت. 
در ایــن حــوزه انجــام دهــد؛ بخشــی از بودجــه 
آن تامیــن می شــود و بخشــی از درآمــد کســب 
شــده را می توانــد صــرف تحقیق و توســعه کند. 
متاســفانه در حوزه هــای نفــت و گاز بخش  هــای 
تحقیق و توســعه اصال قوی نیســتند. این یارانه 
می توانــد بــه شــکل عادالنه تــری تقســیم شــود. 
یارانــه انرژی که داده می شــود عادالنه نیســت. 
قیمــت انــرژی در کشــور مــا واقعــا کم اســت که 
همیــن باعــث شــده مصــرف هــم افزایــش یابــد 

کــه مســائل محیــط زیســتی زیادی را هــم ایجاد 
می کند.

او همچنیــن خاطرنشــان کــرد: بــا یــک تیــم 
رشــد  یــک  می توانیــم  خــوب  بســیار  اقتصــادی 
کــه  امیــدوارم  باشــیم.  داشــته  خــوب  اقتصــادی 
تیــم اقتصــادی دولــت جدیــد بتوانــد از پــس ایــن 
کار بربیایــد. بخــش خصوصــی هم تــالش خود را 
همیشــه انجــام می دهــد چراکــه منافــع شــخصی 
دارد. در نتیجــه اگــر مهاجــرت نداشــته باشــند و 
بخش خصوصی فعال در کشــور باشند سعی در 

رشد اقتصادی خواهد داشت.
ایــن عضو اتــاق بازرگانی تهران تصریح کرد: 
امــا متاســفانه بــه دلیــل شــرایط حاکــم بر کشــور 
بســیاری از انها از کشــور خارج شده اند یا درحال 
خــروج  هســتند. اینهــا کارآفرینــان بزرگــی بودند 
کــه می توانســتند بــه رشــد مــا کمــک کننــد. بایــد 
تمهیداتی اندیشــیده شــود که این افراد بازگردند 
و در کشــور ســرمایه گذاری کننــد. مســلما مــا بــه 

سرمایه گذاری برای رشد نیاز داریم.

  قدرت خرید مردم 

رو به کاهش است
نایب رئیــس کمیســیون پول و ســرمایه اتاق 
بازرگانی تهران نیز در مورد مهمترین فاکتورهای 
مــورد نیــاز رشــد اقتصــادی کشــور اظهار کــرد: در 
اوضــاع فعلــی دو دســته از عوامــل یعنــی عوامل 
اقتصــادی  داخلــی و عوامــل خارجــی روی رشــد 

کشــور تاثیرگــذار اســت. در ایــن میــان تحریم هــا 
فاکتورهــای  دیگــر  از  و  بــوده  تاثیرگــذار  بســیار 
پیمان هــای  در  حضــور  بــه  می تــوان  بیرونــی 
منطقه ای و بین المللی، ورود به ســازمان تجارت 
جهانی و حل مشکل FATF اشاره کرد که فرآیند 
اقتصــادی فراهــم می کنــد.  بــرای فعــاالن  را  کار 
دیپلماســی فعــال اقتصادی و حضــور در بازارهای 
رشــد  در  کننــده ای  تعییــن  نقــش  هــم  خارجــی 

اقتصادی کشور دارند.
عبــاس آرگون افــزود: از عوامل مهم داخلی 
کار،  و  کســب  فضــای  بهبــود  بــه  می تــوان  هــم 
ثبــات بخشــی بــه قوانیــن و مقــررات و کاهــش 
پیــش  نااطمینانی هــای  کاهــش  بوروکراســی ها، 
روی فعــاالن اقتصــادی، کنتــرل تــورم، مدیریت و 
هدایــت منابع به ســمت بخش هــای مولد، بهبود 

شرایط برای افزایش سرمایه گذاری ها نام برد.
نایب رئیــس کمیســیون پول و ســرمایه اتاق 
بازرگانی تهران یادآور شــد: در ســال های گذشته 
شــاهد منفی شدن روند سرمایه گذاری در کشور 
بودیــم، ایــن جــذب ســرمایه گذاری اســت کــه بــه 
دنبــال خود اشــتغال ایجاد می کنــد. باید موضوع 
خــروج ســرمایه از کشــور را جــدی گرفــت و آن را 
به سمت بخش های مولد اقتصادی هدایت کرد. 
باید بستر کار را برای نیروهای متخصص و نخبه 
کشــور فراهــم کــرد و بهای بیشــتری بــه آنها داد. 
نیروی انســانی ســرمایه اصلی کشــور است که با 
خروج آنها نیروی انسانی کم کیفیت تری روی کار 

قرار می گیرند و این به ضرر کشور است.
عضــو هیئت نمایندگان اتــاق بازرگانی تهران 
گفــت: ایــن عوامــل در کنــار یکدیگــر می توانــد به 
توســعه اقتصــادی ما کمک کند تــا ما بتوانیم یک 
توســعه همه جانبــه ای داشــته باشــیم کــه پایــدار 
باشــد. یعنــی نبایــد بــه اینگونــه باشــد کــه رشــد 
اقتصادی در نوســان باشــد، یک سال شاهد رشد 
چنــد درصــدی باشــیم و یــک ســال فاقــد رشــد و 
یک ســال هم رشــد منفی داشــته باشــیم. کشور 
مــا ظرفیت هــای بســیار خوبــی دارد کــه بایــد یک 
چشــم انداز روشن و قابل پیش بینی برای فعاالن 
اقتصــادی فراهم شــود تا بتــوان از این ظرفیت ها 

استفاده کرد.
او در ادامــه خاطرنشــان کــرد: از میــان ایــن 
عوامــل رفــع محدودیت هــای بین المللــی، کنتــرل 
نقدینگــی و کنترل تورم نقش اساســی تری دارند 
چراکــه قــدرت خرید مردم با ســیر افزایشــی تورم 
تــورم  کنتــرل  اهمیــت  اســت.  کاهــش  حــال  در 
بسیار زیاد بوده و ریشه آن هم کنترل نقدینگی 
بــه علــت کســری  تــورم هــم  از  اســت. بخشــی 
بودجــه دولــت اســت. تــورم باعــث می شــود کــه 
بنگاه های اقتصادی به منابع بیشتری برای حفظ 
فعالیت خود نیاز  داشــته باشــند که این موضوع 
بنگاه هــای اقتصــادی را بــا مشــکل جــدی مواجــه 
می کنــد. باید جلــوی این تورم افسارگســیخته در 

کشور گرفته شود.

از  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  رئیــس 
مجلــس خواســت کــه اجــازه دهــد بــا حــذف 
حاصــل  پــول  دامــی  نهاده هــای  ارزی  یارانــه 
از آن را بــه محرومیــن و اقشــار آســیب پذیر 
اختصــاص دهنــد؛ امــا نماینــدگان مجلــس بــا 
دو فوریتــی الیحــه ای کــه دولــت در این زمینه 
تقدیــم مجلس کرد، موافقت نکردند بنابراین 
ایــن الیحــه بــه طور عــادی در مجلس بررســی 

می شود.

به گزارش ایسنا، سیدمسعود میرکاظمی 
در جلسه دیروز مجلس شورای اسالمی درباره 
کاالهــای  مطمئــن  تامیــن  الیحــه  فوریــت  دو 
اساســی، نهاده هــای دامــی، دارو و تجهیــزات 
پزشــکی و سیاســت های جبرانــی بــرای حمایت 
از اقشــار آســیب پذیر گفــت: هنگامــی کــه بــه 
دولــت تحویــل داده شــد مــا دربــاره کاالهــای 
بــه  متاســفانه  داشــتیم  مشــکل  دو  اساســی 
دلیل خشکســالی، میزان برداشــت در گندم و 

نهاده هــای دامــی بــه شــدت کاهش پیــدا کرده 
بود. برهمین اساس میزانی که ما برای واردات 
ایــن کاالهــا نیاز داشــتیم را به مراتــب افزایش 

پیدا کرد.
او ادامه داد: برای مثال قرار بود در بحث 
گنــدم 11.5میلیون تن از داخل خریداری شــود 
که چهار میلیون و 600 هزار تن خریداری شد 

و نیاز بود که مابقی آن را وارد کنیم.
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه عنــوان 

کرد: از سوی دیگر قیمت های جهانی کاالهایی 
همچون دانه های روغنی و کنجاله نیز افزایش 
پیــدا کــرده بود. با وجــود این موارد برای تحقق 
بهداشــت  کشــاورزی،  جهــاد  وزارت  اهــداف 
و صنعــت، معــدن و تجــارت در بودجــه بــه 18 

میلیارد دالر ارز نیاز بود.
میرکاظمی اظهار کرد: برهمین اســاس ما 
پیشــنهاد می دهیم که مجلس شورای اسالمی 
موافقــت کنــد میــزان یارانــه بی اثری کــه امروز 

وجود دارد مســتقیم به مردم و اقشــار مختلف 
داده شــود. در واقع این نوع یارانه دادن ها در 

بازار اثربخشی زیادی ندارد.
او گفت: ما قصد داریم از مجلس شورای 
اســالمی اجــازه بگیریــم کــه ارز ترجیحــی بــرای 
بــرای  و  دارو  و  بهداشــتی  مصرفــی  تجهیــزات 
گنــدم تا پایان ســال ادامه پیــدا کند؛ ولی برای 
نهاده های دامی ما یارانه را به صورت مستقیم 

به خود محرومان بدهیم.

رئیــس اتــاق ایــران بــا تأکیــد بــر اینکــه دولت 
توانمندســازی  در  خــود  قانونــی  وظیفــه  از  نبایــد 
بخــش خصوصــی غافــل شــود، عنوان کــرد که یک 
اشــتباه بســیار بــزرگ ایــن اســت کــه بعضی هــا در 

دولت خود را رقیب بخش خصوصی می دانند.
بــه گزارش اتــاق بازرگانــی ایران، غالمحســین 
شــافعی اظهــار کــرد: در واگــذاری هــر واحــدی بــه 
خصولتی هــا، گویــی همــه چیز بی اشــکال و درســت 
اســت، امــا هــر جــا که بــه بخــش خصوصــی واگذار 
شــده مشــکالتی به وجود آمده اســت. در حالی که 
طبــق سیاســت های اصــل 44 ایــن واحدهــا بایــد به 

بخش خصوصی خالص واگذار شوند.

او افزود: یک اشتباه بسیار بزرگ این است که 
بعضی هــا در دولــت خود را رقیــب بخش خصوصی 
می داننــد امــا بخــش خصوصی خــود را رقیب جایی 
نمی دانــد بلکــه معتقدیم بخــش خصوصی و دولتی 

باید مکمل هم باشند.
بــا  ایــران تأکیــد کــرد:  اتــاق بازرگانــی  رئیــس 
شــرایط فعلی بخش خصوصــی خیلی از انگیزه های 
خــود را از دســت داده و اگــر تغییــر اساســی در این 

روند انجام نشود همه متضرر خواهند شد.
شــافعی گفــت: قطعــاً اگــر قوانیــن و مقــررات 
و آئین نامه هــا بــر اساســی تدویــن شــوند کــه حقی 
بخــش  اعتمــاد  می توانــد  نشــود،  ضایــع  کســی  از 

خصوصی را احیا کند.
اینکــه  بــا بیــان  ایــران  اتــاق بازرگانــی  رئیــس 
دولــت وظیفــه توانمندســازی بخــش خصوصــی در 
فرآینــد اجــرای سیاســت های اصــل 44 را فرامــوش 
کــرده اســت، بــر لزوم تدوین ســازوکار تــازه ای برای 
اجــرای ایــن سیاســت ها تاکیــد کــرد و افــزود: بایــد 
بــا تشــکیل یــک کمیتــه مشــترک از اعضــای هیئــت 
واگــذاری، ســازوکار اجــرای سیاســت های اصــل 44 
قانــون اساســی مورد بازنگری و اصــالح قرار گیرد تا 
انگیــزه بخــش خصوصــی بــرای مشــارکت در اجرای 

این سیاست ها دوباره احیا شود.
اجــرای  نحــوه  ارزیابــی  اینکــه  بیــان  بــا  او 

سیاســت های اصل 44 و خصوصی ســازی در کشور 
نشان می دهد هم خریدار و هم دولت از آن راضی 
نیســتند، گفــت: با کمال تأســف شــأن قانون نحوه 
اجــرای سیاســت های اصــل 44 قانــون اساســی بــه 
مالکیــت، نــزول پیــدا کــرده اســت. در صورتــی کــه 
صــرف تملــک نمی توانــد مــا را به اهــداف این قانون 
برساند بلکه مسئله مدیریت بخش خصوصی قابل 

اهمیت تر از تملک واحدهاست.
کنونــی  رونــد  در  آنچــه  داد:  ادامــه  شــافعی 
می بینیــم و همــه وزرای اقتصادی هم از آن ناراضی 
هســتند ایــن اســت که تاکنــون هر آنچــه به بخش 
و  نشــده  عاقبت به خیــر  شــده  واگــذار  خصوصــی 

گذشــته از اینکــه چــه اشــکاالتی بــوده یــا نبــوده، 
و  شــده  ماجــرا  وارد  نظارتــی  نهادهــای  بالفاصلــه 
واگــذاری را نقــض کرده انــد. ایــن رویــه بزرگ تریــن 
لطمه را به اعتماد بخش خصوصی وارد کرده است 
و باید ســازوکار تازه ای برای اجرای این سیاســت ها 

تدوین شود.
رئیــس اتــاق ایران با تأکید بر ضرورت اســتفاده 
قانــون  در  گفــت:  خصوصــی  بخــش  مدیریــت  از 
بخــش  توانمندســازی  بــر   44 اصــل  سیاســت های 
خصوصــی تاکیــد شــده اســت؛ یعنــی اگر قرار اســت 
این ها به بخش خصوصی واگذار شوند باید کمک ها 
و حمایت هــای الزم در توفیــق بخــش خصوصی طبق 

قانــون از ســوی دولــت انجــام شــود امــا متأســفانه 
برخــالف ایــن سیاســت ها دید کلی این اســت که هر 
واگذاری به بخش خصوصی حتماً با رانت توأم بوده 

است که این نگرش آسیب زننده است.
شافعی با تأکید بر اینکه دولت نباید از وظیفه 
بخــش خصوصــی  توانمندســازی  در  خــود  قانونــی 
غافل شود، گفت: در طول مسیر واگذاری و بعد از 
واگذاری طبق قانون باید بخش خصوصی از ســوی 
دولت حمایت شــود؛ به طور نمونه تســهیالت الزم 
در اختیارشــان قــرار گیرد و مــورد اعتماد و اطمینان 
الزم باشند. اما در شرایط کنونی این توانمندسازی 

اصالً انجام نمی شود.

رئیس اتاق ایران: بعضی  دولتی ها خودشان را رقیب بخش خصوصی می دانند

مدیرکل دفتر صنایع 
نساجی: در فرش ماشینی 

 محصوالت قابل رقابتی

در دنیا داریم

رد درخواست سازمان بودجه از مجلس برای حذف فوری یارانه ارزی نهاده های دامی 

عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: فعاالن بخش خصوصی 
در حال خروج از کشورند
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قوه قضائیه فروش کیلویی 
موبایل، تبلت و لپ تاپ 

اموال تملیکی را متوقف کرد 
مشــکالت و وضــع بررســی تخصصــی نشســت
فرایندمبارزهباقاچاقکاالومســائلمربوطبهاموال
تملیکــیبــاحضــوررئیــسدســتگاهقضــاومســئوالن

ذیربطبرگزارشد.
عبــاس  قضائیــه،  قــوه  رســانه  مرکــز  گــزارش  بــه 
پوریانــی »حاکــم شــرع« ســازمان جمــع آوری و فــروش 
امــوال تملیکــی، از یک اتفاق عجیــب در امور اداری این 
ســازمان خبر داد. به گفته پوریانی، واحد تحویل گیری 
در اموال تملیکی به کیلو است و حتی تلفن همراه هم 

کیلویی تحویل داده می شود.
پوریانــی گفــت: وقتــی کاالیــی بــه امــوال تملیکــی 
تحویل داده می شود واحد تحویل گیری به کیلو است، 

مثال ۱۰۰ کیلو موبایل تحویل گرفتیم.
از  پــس  کاری  روز  اولیــن  در  و  بعــد  ســاعت   ۴۸
جلســه مذکــور، حاکــم شــرع امــوال تملیکــی، دســتور 
توقــف فــروش کیلویــی کاالهایــی ماننــد تلفن همــراه را 
صادر کرد. در نامه ای که منتشر شده است، پوریانی با 
صدور دســتوری، درخواســت فروش ۸۳ کیلوگرم تلفن 
همــراه را ملغــی کــرده و به منظور جلوگیــری از هرگونه 
ســو اســتفاده، درخواســت مورد اشــاره را جهــت اصالح 

رویه و رفع نواقص اعاده میکند.
در ایــن دســتور مقــام قضائی، تاکید شــده اســت، 
»برای مواردی نظیر تلفن همراه، تبلت، لپ تاپ و ...، 
نــوع،  مــدل، ســریال و نیــز تعــداد آنهــا بایــد بــه صورت 

واضح مشخص شود«
بدیــن ترتیــب، بــا ورود دســتگاه قضائــی، فــروش 
کیلویــی و غیرحرفــه ای کاالیــی ماننــد تلفــن همــراه کــه 
هر دســتگاه آن با توجه به مشــخصات و ویژگی هایش، 
ارزش مالــی جداگانــه ای دارد، در ســازمان جمــع آوری و 

فروش اموال تملیکی متوقف شد.

معاون شرکت تامین و تصفیه 
آبفای: کلر تنها ضدعفونی کننده 
آبی است که در آن باقی می ماند 

معاونشرکتتامینوتصفیهآبفایدربارهوضع
آبهایذخیرهایتهرانوسدهاوتصفیهآبپایتخت

صحبتکرد.
به گزارش تسنیم، عبدالحسین  مجدی زاده معاون 
شــرکت تامیــن و تصفیــه آبفــای تهــران در میــز تهــران 
برنامــه ســالم تهــران، دربــاره وضــع کم آبــی در پایتخــت 
گفــت: در ایــن ایــام شــاهد بارندگی هایــی بودیــم کــه 
در پیش بینی هــای اولیــه لحــاظ نشــده بــود . براســاس 
پیش بینی هــای اولیــه، بارندگی هــای موثــر در تهــران، از 
نیمــه دوم آذر مــاه آغــاز می شــود امــا خوشــبختانه ایــن 

اتفاق زودتر به وقوع پیوست.
وی بــا یــادآوری آمــار کمــی از بارندگی هــای فصــل 
پاییــز در تهــران، افــزود: ایــن میــزان بارندگــی تنهــا 2 
درصــد از ســال پیش بیشــتر بوده اســت. ســال گذشــته 
۱6۸ میلی متــر و امســال ۱7۰  میلــی متر بارش داشــتیم . 
درصورتــی کــه کاهــش ۴۱ درصــدی در ذخایــر آب تهران 
همچنــان ثابــت و 267 میلیــون متر مکعب از آب پشــت 

سدها، نسبت به سال گذشته کمتر شده است .
این مقام مسئول با بیان اینکه ۳5 درصد از میزان 
کــرج، کاســته شده اســت،  آب ذخیــره در پشــت ســد 
ادامــه داد: بارندگی هــای فعلی به صورت آب جاری وارد 
ســدها نمی شــود و عمدتا به صورت برف است  بنابراین 
نمی توانیــم خیلــی ســریع منتظــر تاثیــر آن بــر مشــکل 

کم آبی باشیم.
در  کــه  تهــران  امســال  مــرور خشکســالی  بــا  وی 
پنجاه ســال گذشــته بی سابقه بوده اســت، ابراز کرد: ما 
اقدام های الزم را برای گذر از پیک خشکسالی در تهران 
انجام دادیم اما امســال نســبت به ســال گذشته گرم تر 
بــود و بارندگی هــای کمتــری داشــتیم . از همــان ابتــدا، 
عمــده نگرانــی ما برای فصول پاییز و زمســتان بود چون 

در این فصول، آب جاری وارد سدها نمی شود .

وزیر ارتباطات:ایران به 
قطب منطقه ای »ترافیک 
اینترنت« تبدیل می شود

وزیــرارتباطــاتاعــالمکــردکــهافزایــشظرفیــت
شــبکهترانزیتکشــورازاهدافیاســتکهایرانرابه

قطبمنطقهایترافیکاینترنتتبدیلخواهدکرد.
و  ارتباطــات  وزیــر  ارتباطــات،  وزارت  گــزارش  بــه 
جدیــد  اعضــای  انتصــاب  حکــم  در  اطالعــات  فنــاوری 
هیئت مدیره شــرکت زیرســاخت، اهم انتظــارات خود از 
این اعضا را در طول دو سال عضویت آنان اعالم کرد.

فنــاوری  و  ارتباطــات  وزیــر  زارع پــور،  عیســی 
اطالعــات در حکــم انتصــاب امیر محمــدزاده الجوردی و 
محمــد جعفرپــور بــه عنــوان عضو موظف و ســید محمد 
رضــوی زاده بــه عنــوان عضــو غیــر موظــف هیئت مدیــره 
زیرساخت، عالوه بر وظایفی که در چارچوب اساسنامه 
دارند، اهم انتظارات خود را نیز از این اعضا اعالم کرد.
»اجــرای پروژه های شــبکه ملی اطالعــات در حوزه 
زیرســاخت در زمان بنــدی مشــخص شــده«، »دو برابــر 
کــردن ظرفیــت شــبکه انتقال داخل با اولویت اســتفاده 
از تجهیزات بومی« و »افزایش ظرفیت شــبکه ترانزیت 
کشــور و تحقق حداقل ترافیک ترانزیت شــده به میزان 
شــش ترابیت بر ثانیه در راســتای تبدیل شــدن کشــور 
به هــاب منطقه ای ترافیک اینترنت«، برخی از انتظارات 
وزیــر ارتباطــات از اعضــا جدیــد هیات مدیره زیرســاخت 

است.
زارع پور »شفاف سازی فرایندهای مالی، تجاری و 
 ،»OSS/BSS اداری شــرکت و راه اندازی کامل ســامانه
»توجــه بــه موضوع پدافنــد غیرعامل و حفــظ پایداری و 
کیفیــت ارتباطــات در مواقــع بحرانــی و افزایش پایداری 
و تــاب آوری شــبکه مادر ارتباطی درمقابــل تهدیدات« و 
»توجه به آموزش های تخصصی برای کارکنان و ارتقای 
تعهــد و انگیــزه کاری آنــان« را از دیگــر انتظارات خود از 

اعضای جدید هیات مدیره زیرساخت اعالم کرد.
بــر اســاس آخریــن آمــاری کــه از ســوی ســازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شده، اکنون 
ظرفیت شــبکه داخلی کشــور ۳۱ هزار و ۹۰۳ گیگابیت 
بر ثانیه بوده که وزیر ارتباطات خواستار دو برابر شدن 

آن تا 2 سال آینده است.

بلومبرگ: کند شدن رشد 
اقتصاد چین بهبود اقتصاد 

جهان را به خطر می اندازد
درخواســتبــاالیچیــنبــرایمــوادخــاماولیــهو
بازگشــاییســریعاقتصادآنپسازموجاولکرونابه
رشداقتصاددنیاهمکمککردهبودوحاالکندشدن
رونــدرشــدایــنکشــوربهبــوداقتصــاددنیــارابهخطر

میاندازد.
به گــزارش تســنیم بــه نقل از بلومبرگ، روند رشــد 
اقتصاد چین کند شده و مشکالت جدیدی برای رشد نا 

متوازن اقتصاد دنیا به وجود آورده است.
 کاهــش قیمــت ملــک، مصرف کننــدگان نگــران و 
بخش تولید راکد، همه حاکی از کند شدن شتاب رشد 

در  دومین اقتصاد بزرگ دنیاست.
اقتصاددان هــا چنــد مــاه پیش رشــد اقتصــاد چین 
در ســال جــاری میــالدی را ۸ درصــد تخمیــن زده بودنــد 
و پیش بینــی می کردنــد چیــن بــا یک رونــد ســریع رشــد 
اقتصــاد وارد 2۰22 شــود، ولــی حــاال اکثــر شــرکت های 
تحقیقاتــی ازجملــه بانــک ســرمایه گذاری گلدمن ســاچز 
هشــدار داده اند رشــد اقتصاد چین در سال آینده کمتر 

از 5 درصد خواهد بود.
ایــن آمــار رشــد اقتصاد دنیــا را به خطــر می اندازد. 
درخواست باالی چین برای مواد خام اولیه و بازگشایی 
سریع اقتصاد آن پس از موج اول کرونا به رشد اقتصاد 

دنیا هم کمک کرده بود.
کمبــود انــرژی در 2 مــاه گذشــته بــه همــراه فشــار 
تولیــد  و  شــرکت ها  ســوددهی  بــه  قیمت هــا  افزایــش 
کارخانــه ای آســیب رسانده اســت. اقتصاددان هــا انتظار 
دارنــد تولیــد صنعتــی در چیــن بــا پائین ترین ســرعت از 

اوایل 2۰2۰ یعنی ۳ درصد رشد کند.
را  تولیــد  کــه  چیــن  در  خریــد  مدیــران  شــاخص 
بررســی می کنــد هم بــه پایین ترین رقــم از فوریه 2۰2۰ 

رسیده است.
رویکرد ســخت گیرانه چین بــرای کنترل همه گیری 
کرونا بر مصرف کنندگان مخصوصاً خرده فروشــان تأثیر 
گذاشته اســت. اطمینــان مصرف کننــده همچنــان پاییــن 
است و تحلیلگران انتظار دارند رشد خرده فروشی ۳٫۸ 

درصد در این ماه کندتر شود.
ژاپــن هــم  آمــار اقتصــادی خود را منتشــر کرده که 
حاکی از کند شدن روند رشد سومین اقتصاد بزرگ دنیا 
پــس از مــوج کرونا در تابســتان و اختالل در زنجیره های 

عرضه جهانی است.
اطالعــات اقتصــادی انگلیــس نشــان می دهد تورم 
در ایــن کشــور تــا ۳٫۹ درصــد بــاال رفتــه که ســریع ترین 
روند رشد تورم طی یک دهه گذشته را نشان می دهد.
در منطقــه یــورو، رئیــس بانک مرکــزی اروپا قبل از 
تصمیــم مهــم آینده در مورد محرک هــای مالی، بارها به 

سرمایه گذاران هشدار داده است.
بانــک مرکــزی مجارســتان به دنبال افزایش بیشــتر 
از حــد تــورم اعالم کــرده احتماالً نرخ بهــره افزایش پیدا 
می کند. ایســلند اولین کشــوری در اروپای غربی بود که 
از ابتــدای بحــران کرونــا نــرخ بهــره را بــاال بــرد و احتماالً 
یک بار دیگر این کار را در روز چهارشنبه انجام می دهد. 
رئیــس بانــک مرکــزی نروژ هــم از تصمیم مشــابهی خبر 

داده است.
برخــالف ایــن کشــورها و بیشــتر اعضــای گــروه 2۰، 
ً برای سومین ماه متوالی نرخ بهره را  مقامات ترکیه احتماال
پاییــن می آورنــد. ارزش لیر در برابر دالر آمریکا، 25 درصد 
دیگر در سال جاری میالدی پائین آمده است که بیشترین 

سقوط در بین ارزهای بزرگ دنیا را نشان می دهد .
اطالعــات اقتصــادی برزیــل هــم حاکــی از اوضــاع 
بــا کاهــش اطمینــان  ایــن کشــور  آســیب پذیر اقتصــاد 

مصرف کنندگان و رشد اقتصاد منفی است.

اخبـــــــــــــــــار

بــرپایهتحقیقاتجدیــد،حداکثرنیمی
ازداراییهــایســوختفســیلیجهــانظرف

۱۵سالآیندهبیارزشخواهندشد.
به گزارش ایسنا، تحقیقات جدید نشان 
مــی دهــد اگــر گذار به انرژی ســبز با ســرعت 
پیش بینی شــده در کنفرانس COP26 پیش 
بــرود، حداکثــر نیمــی از دارایی هــای ســوخت 
ارزش  بــی   2۰۳6 ســال  تــا  جهــان  فســیلی 

خواهند شد.
اگــر ایــن دارایی ها ارزش خود را از دســت 
بدهنــد، بــا فروپاشــی روبــرو خواهیــم شــد که 
نظیــر آن از زمــان بحــران مالــی ســال 2۰۰۸ 
مشــاهده نشــده اســت. بــا ایــن حــال کســانی 
کــه زودهنــگام به ســمت زیرســاخت و فناوری 
تجدیدپذیــر رفتند، می تواننــد از اقتصاد جدید 
ســود ببرند و از ایجاد فرصتهای جدید اشــتغال 
و ساخت صنعت انرژی جدید پشتیبانی کنند.

ســقوط  بــرای  ای  برنامــه  بــه  دولت هــا 
کــه  ایــن  تضمیــن  و  گاز  و  نفــت  احتمالــی 
فعالیت های انرژی ســوخت فســیلی در زمان 
گــذار نیازهــای انــرژی را بــرآورد می کنــد، نیاز 
دارنــد امــا ایــن تامین مهم تــر از تحلیــل رفتن 
غایــی تقاضــای بیــن المللــی نخواهد بــود. در 
نــرخ تولیــد پیش بینی شــده فعلی، بین ۱۱ تا 
۱۴ تریلیــون دالر بــه دلیلــی بــی ارزش شــدن 
دارایی های ســوخت فســیلی از دست خواهد 
رفــت. ممکــن اســت تجربــه مشــابه ســقوط 
تقاضــا بــرای نفــت در آوریــل ســال 2۰2۰ در 
اوج پاندمی کووید ۱۹ را ببینیم که در جریان 
آن قیمت نفت به زیر صفر سقوط کرد. فقط 
ایــن بــار تقاضــا دوبــاره افزایش پیــدا نخواهد 
کرد و شــرکتهای نفتی و اقتصادهای وابســته 
قابــل  اقتصــادی  دشــواری  نفــت  بخــش  بــه 

مالحظه ای را تجربه خواهند کرد.
بیل گیتس، یکی از چهره های مشهوری 
اســت کــه پیــش بینــی کــرده اســت ســرمایه 
اشــتباه  یــک  نفتــی  غول هــای  در  گــذاری 
بــزرگ خواهــد بــود. این میلیــاردر فنــاوری در 
جــاری  مــاه  کــه   COP26 اقلیمــی کنفرانــس 
برگــزار شــد، تاکید کرد بعضــی از این غولهای 
نفتــی ســقوط خواهنــد کــرد. از هــم اکنــون تا 
۳۰ ســال آینده بعضی از این شــرکتهای نفتی 

ارزش اندکی خواهند داشت.
ایــن پیــش بینــی بدنبــال ســقوط قیمت 
ســهام چندیــن ابرغــول نفتــی نظیــر اکســون 

داچ  رویــال  و  پترولیــوم  بریتیــش  موبیــل، 
شــل در پنــج ســال گذشــته صورت مــی گیرد. 
اوایــل امســال پس از یک ســال محدودیتهای 
کرونایــی، شــرکت اکســون موبیــل ضرر بیش 
پایانــی  ماهــه  ســه  در  دالر  میلیــارد   2۰ از 
داســتان  ایــن  کــرد.  اعــالم  را   2۰2۰ ســال 
مشــابه داســتان بســیاری از شــرکتهای نفتــی 
در سراســر جهــان اســت و شــرکتهایی کــه از 
بــه در  پاندمــی جــان  ورشکســتگیهای دوران 
بردند، باید برای دوباره سر پا شدن، بجنگند. 
در گزارش اندیشــکده »کربن تِرکِر« که اوایل 
ســوخت  شــد:  تاکیــد  شــد،  منتشــر  امســال 
فســیلی و ســهام شــرکتهای مرتبط با آن ۱2۳ 
میلیــارد دالر در یــک دهــه گذشــته از دســت 
داده انــد. ایــن بــرآورد نشــان مــی دهــد رونــد 
مذکــور پــس از کنفرانــس COP26 ادامه پیدا 
می کند و فشــار فزاینده از ســوی ســازمانهای 
بیــن المللی برای فاصله گرفتن از ســوختهای 
فســیلی تازه شــروع شــده اســت. رشد ارزش 
قابــل  میــزان  بــه  تجدیدپذیــر  انــرژی  ســهام 
توجهی باالتر است و سوددهی تجدیدپذیرها 
در یــک دهــه گذشــته ســه برابر شــده اســت. 
سوددهی مثبت سرمایه گذاری در کشورهای 
توســعه یافته و همچنین اقتصادهای نوظهور 
مشاهده شده است و نشان می دهد که این 

یک پدیده جهانی است.
هنریک جپســن، نویســنده ایــن گزارش 
توضیــح داده کــه ریســک اقلیمــی بــه حــدی 
عینــی شــده کــه نمــی تــوان نادیــده گرفــت و 
سهام انرژی پاک به سرعت جای نظم قدیمی 
را بــه عنــوان گزینــه ســرمایه گــذاری برای یک 

جهان در حال گذار می گیرد.
اگــر چنیــن چیزی صحت داشــته باشــد، 
اقتصــاد جهانــی صدهــا هــزار شــغل انــرژی را 
از دســت خواهــد داد زیــرا جهــان یــک گــذار 
انرژی را پشــت ســر می گذارد. کسانی که در 
کشــورهای وابســته به تولید ســوخت فسیلی 
برای درآمد و اشــتغال زندگی می کنند، طبعا 
نگــران چنیــن تغییــری هســتند و آمــوزش و 
اشتغالزایی را در مرکز توجه برای یک صنعت 

انرژی تجدیدپذیر نوظهور می گذارند.
طبــق پیــش بینــی مــورگان اســتنلی، بــا 
ماننــد  ای  یافتــه  توســعه  کشــورهای  تعهــد 
انگلیــس برای پایان بخشــیدن به تولید زغال 
سنگ در پنج سال آینده، صنعت زغال سنگ 
تا اوایل سال 2۰2۳ ناپدید خواهد شد. وقتی 
زغال سنگ رفتنی شد، طولی نخواهد کشید 
که نوبت نفت و گاز می رســد. ســوال مطرح 

چه »مدت دیگر؟ » است.
ســرمایه گــذاری در انــرژی پــاک بــه طور 

پیوسته رشد کرده و در سال 2۰2۰ به 5۰۱.۳ 
میلیــارد دالر بالــغ شــد کــه حــدود ۹ درصــد 
افزایش نســبت به ســال 2۰۱۹ داشــته است. 
این آمار سال به سال رشد خواهد کرد تا این 
که تغییر از سوختهای فسیلی به سوی منابع 

انرژی تجدیدپذیر اتفاق بیافتد.
امــا نبایــد از ایــن حقیقت غافل شــد که 
غولهــای نفتــی بــه توســعه داراییهــای خــود و 
ســرمایه گــذاری در انــرژی تجدیدپذیر متمرکز 
شــده و بســیاری از غولهای نفتی بین المللی 
و  گــذاری  ســرمایه  توانمندیهــای  مــدد  بــه 
تخصــص خــود، بــه پروژه های انــرژی در ابعاد 
گســترده ادامــه خواهنــد داد. غولهــای نفتــی 
به لطف توســعه ســریع داراییهای تجدیدپذیر 
بعیــد اســت بــی ارزش شــوند. اما ســوختهای 
بــا  همزمــان  و  مســتمر  شــکل  بــه  فســیلی 
افزایش ســرمایه گذاریهــای تجدیدپذیر، افول 

خواهند کرد.
پرایــس،  اویــل  گــزارش  اســاس  بــر 
نفتــی و دولتهــای سراســر جهــان  شــرکتهای 
بایــد در نظــر بگیرنــد رونــد گذار انــرژی با چه 
ســرعتی اتفــاق می افتــد تا از بی ارزش شــدن 
ذخایــر نفــت همزمــان با افــت تدریجی تقاضا 
که می تواند به یک بحران مالی جهانی منجر 

شود، اجتناب کنند.

ناتمــامماندن۱۵هزارمگاواتنیروگاه
حرارتــینتیجــهمحققنشــدنبرنامهششــم
توســعهدراحداث۲۵هزارمگاواتنیروگاه

جدیداست.
مصطفــی  صداوســیما؛   گــزارش  بــه 
رجبی مشــهدی ســخنگوی صنعت برق درباره 
تابســتان  در  اخیــر  خصوصــا  خاموشــی های 
نیــاز نیســت و  می گویــد: تولیــد، پاســخگوی 
صنعت برق با کاهش ۱2 تا ۱۴ هزار مگاواتی 

تولید برق نسبت به مصرف مواجه است.
 ایــن یعنــی تولیــد در نیروگاه هــای بــرق 
ســوال  امــا  نیســت،  کشــور  نیــاز  انــدازه  بــه 
اینجاســت کــه چــه اتفاقــی در صنعــت بــزرگ 
بــرق رخ داده کــه امــروز با این خاموشــی های 
فقــط  کــه  خاموشــی هایی  مواجیــم  گســترده 
مختص تابســتان نیســت بلکه خبر ها از بروز 
ایــن خاموشــی ها در زمســتان هــم بــه گــوش 

می رسد.
 جویای دلیل اصلی ناترازی تولید برق و 
مصرف آن که بشــویم ســخنگوی صنعت برق 
گفــت: فعالیــت مراکــز غیــر قانونی اســتخراج 
رمــز ارز هــا علت خاموشی هاســت و اگر مردم 
بتواننــد محــل این مراکــز را به شــرکت توانیر 
تــا 2۰ میلیــون تومــان جایــزه  معرفــی کننــد 
دریافــت خواهنــد کــرد و ایــن دلیل شــد برای 

کنجــکاوی مــردم و کشــف ایــن مراکــز بــرای 
معرفــی بــه توانیــر؛ تــا هــم خاموشــی ها کمتر 

شود و هم جایزه دریافت کنند.
 درحالی که رجبی مشهدی می گفت:۴ هزار 
67۰ مرکــز اســتخراج غیــر مجــاز رمــز ارز تا نیمه 
مــرداد ۱۴۰۰ یعنــی اوج مصــرف بــرق شناســایی 
شده , 2۰۹ هزار 2۴۳ دستگاه استخراج رمز ارز 
توقیف شده است؛ که این یعنی 6۰۰ مگاوات از 

ظرفیت شبکه برق آزاد شد.
 مقایســه 6۰۰ مــگاوات آزاد شــده بــا ۱2 
هــزار مــگاوات کســری برق نشــان دهنده این 
اســت که مراکز اســتخراج رمز ارز ها آنقدر ها 
بــروز  دلیــل  بــرای  در راس خبر هــا  کــه  هــم 

خاموشی ها مطرح می شدند؛ موثر نبودند. 
 امــا ســوال اینجاســت که اگــر رمز ارز ها 
دلیل خاموشــی نیستند و اجرای راهکار هایی 
مثل خاموشــی گســترده در صنایــع بزرگ هم 

اثر چندانی ندارد، پس گره کار کجاست؟
 حاال که بیشتر از 6۰ درصد نیروگاه های 
بخــش  گــذاران  ســرمایه  دســت  در  بــرق 
خصوصــی اســت پــس جــواب این ســوال را از 

فعاالن این صنعت باید پیگیر شد.
 ســید فریــد الدین معصومــی مدیرعامل 
شــرکت ســرمایه گذاری بــرق و انــرژی غدیــر، 
چالش هــای ســرمایه گذاری در صنعــت برق را 

پرتعــداد و عمیــق ارزیابی می کنــد و می گوید: 
متاســفانه امــروز بســیاری از ســرمایه گذاران 
تمایلــی بــه حضــور در صنعــت بــرق ندارنــد و 
دالیــل ایــن موضوع باید توســط وزارت نیرو و 
ســایر نهاد های مربوطه بررســی و ریشــه یابی 
شــود. پیش بینــی مــن ایــن اســت کــه صنعت 
برق ظرف ســه ســال آینده هم وضع مطلوبی 
مشــکالت  بــه  امــر  همیــن  داشــت  نخواهــد 

موجود به شدت دامن خواهد زد. 
مطالبــات  نشــدن  پرداخــت  وی   
نیروگاه های غیردولتی را چالش اساســی این 
صنعــت اعــالم کرد و افــزود: دریافت برخی از 
مطالباتمــان را حتــی محــال می دانیم و همین 
مســاله آســیب های قابــل توجهی به ســاختار 
مالی شرکت وارد می کند. به عالوه اگر وزارت 
نیــرو همیــن امــروز مطالبــات مــا را پرداخــت 
کنــد، بــا وجــود افزایش نــرخ ارز، بدون شــک 
ارزش آن نســبت به زمــان اصلی بازپرداخت، 

تفاوت قابل توجهی خواهد داشت. 
 طبــق برنامه پنجم توســعه، وزارت نیرو 
مجــاز شــد در طــول ایــن برنامــه نســبت بــه 
افزایــش توان تولیدی برق تا 25 هزارمگاوات 
از طریق ســرمایه گذاری بخش های خصوصی 
)داخلی- خارجی(، عمومی، تعاونی و یا منابع 
بــه صــورت  یــا  و  تابعــه  داخلــی شــرکت های 

روش هــای متــداول ســرمایه گــذاری از جملــه 
)BOT و BOO( اقــدام کننــد؛ کــه البتــه ســهم 
بخش هــای خصوصــی و تعاونــی از میزان 25 
هــزار مــگاوات یــاد شــده، دســت کــم ۱۰ هزار 

مگاوات است.
 البته این رویه در برنامه ششــم توســعه 
هــم ادامه داشــت به نحوی کــه در این برنامه 
تاکید شد وزارت نیرو باید تا ۳۰ هزار مگاوات 
نیــروگاه جدیــد ســاخته و وارد مــدار کنــد، امــا 
پــس بــروز خاموشــی ها احمــد علیرضــا بیگــی 
عضــو کمیســیون امــور داخلــی کشــور بــا گلــه 
منــدی از ســوء مدیریــت وزارت نیــرو گفــت: 
میزان توجه به توســعه صنعت برق در دولت 
آقای روحانی بیشــتر از 2۰ درصد نیســت، در 
حالــی کــه طبــق قانــون برنامه ششــم توســعه 
بایستی ۳۰ هزار مگاوات برق جدید وارد مدار 
می کردند، که نشد، و این یعنی دولت توسعه 

زیرساخت صنعت برق را فراموش کرد.
 از طرفی نمودار منتشــر شــده از ســوی 
مرکــز پژوهش هــای مجلــس نشــان می دهــد 
کــه تحقق ســاخت نیروگاه در دولــت یازدهم 
۱2 درصــد و در دولــت دوازهــم فقــط ۸ درصد 
بــوده اســت که این رویــه یعنی تحمیل همان 
خاموشــی هایی کــه تابســتان امســال میهمان 

پررفت آمد خانه ها بود. 

کشــور در گاز مصــرف جــدی افزایــش
تشــویق وعــده نفــت وزیــر تــا شــده موجــب
مشــترکانخــوشمصــرفرابدهــدتــاشــایداز
اینطریقمیزانمصرفدرکشورکاهشیابد.
بــه گــزارش ایســنا، مقــدار مصــرف گاز 
در بخــش خانگــی و تجــاری بــه ۴۸۰ میلیــون 
مترمکعب رســیده که نســبت به مدت مشابه 
ســال گذشــته، حــدود ۹۰ میلیــون مترمکعب 
افزایــش یافتــه اســت و همین موضوع ســبب 
شــده محدودیت هایــی را در حــوزه نیروگاهی 
اعمــال شــود و بخــش نیروگاهــی بــه ســمت 

استفاده از سوخت دوم و مایع بروند.
مصــرف  افزایــش  بــا  ترتیــب،  ایــن  بــه 
گازوییل، مقدار صادرات محدود می شود و بر 
همین اســاس، صــادرات گاز به ترکیه و عراق 
نیــز کاهــش می یابــد، ایــن وضــع زنــگ خطــر 
کمبود گاز را در کشور به صدا درآورده است.
ایــن در حالــی اســت کــه مشــترکان مــی 

تواننــد تنهــا با کمــی صرفه جویــی کمک کنند 
تــا اوضــاع از حــال حاضــر بدتــر نشــود، آنطور 
کــه مجید چگنی، مدیرعامل شــرکت ملی گاز 
ایــران اعالم کرده اســت مقدار مصرف گاز در 
ایران تقریباً با ۱2 کشور ثروتمند اروپا برابری 

می کند.
بــه گفتــه وی امســال نیــز وضــع مــا بــه 
لحــاظ تولیــد و مصرف مطلوب نیســت و برای 
پایــداری شــبکه مجبوریــم محدودیت هایــی را 
اعمــال تــا بتوانیــم از فصــل ســرد عبــور کنیم. 
این در حالی اســت کــه باوجود پیش بینی ها، 
امســال فصــل ســرما زودتــر از پارســال آغاز و 
همین ســبب شــد مقدار مصــرف گاز افزایش 

یابد.
طبــق آخریــن آمار میانگیــن دمای هوای 
کشور آبان ماه امسال حدود 5 درجه کمتر از 
سال های گذشته بوده که این درجه از برودت 
هــوا و نیــز میــزان مصــرف در طــول پنج ســال 

گذشــته بی ســابقه بــوده اســت. بــا توجــه بــه 
اعالم ســازمان هواشناسی کشــور مبنی برای 
کاهش دمای هوا در روزهای آینده پیش بینی 
می شــود مصــرف گاز در بخــش خانگــی هفته 
آینده با افزایش روزانه 5۰ میلیون مترمکعب 
بــه 5۳5 میلیــون مترمکعــب برســد کــه رقــم 

بسیار باالیی است.
خانگــی،  بخــش  گاز  مصــرف  میانگیــن 
تجاری و غیرعمده در روزهای گذشته به ۴۹۰ 
میلیــون مترمکعــب رســیده کــه ایــن رقــم در 
مقایســه با ســال گذشــته حــدود ۱۴۰ میلیون 
مترمکعب افزایش یافته است. مقدار مصرف 
گاز خانگی  در مدت مشابه سال پیش  ۳5۰ 

میلیون مترمکعب در روز بوده است.
همچنیــن میــزان مصــرف گاز در بخــش 
مترمکعــب  میلیــون   ۱۳5 روزانــه  نیروگاهــی 
و بخــش صنایــع روزانــه حــدود ۱2۰ میلیــون 
مترمکعب تخمین زده شده و  باالترین میزان 

مصرف گاز در کشور مربوط به بخش خانگی 
می شود.

مجموع این اوضاع موجب شده تا جواد 
اوجــی - وزیــر نفت - وعده تشــویق مشــترکان 
در  اخیــرا  او  کنــد؛  اعــالم  را  مصــرف  خــوش 
توییتــی اعــالم کــرده کــه امســال زمســتان در 
پاییز رقم خورده و روند مصرف گاز در بخش 
خانگی رکوردهای بی سابقه ای را در این فصل 
از ســال ثبت کرده اســت؛ از هموطنانی که با 
بهینــه مصــرف  کــردن گاز خادمیــن خــود را در 
صنعــت نفــت یاری می دهند، تشــکر می کنم. 
ایــن هموطنــان قطعاً در قبــوض گاز نیز مورد 

تشویق قرار می گیرند.
البته به تازگی طرحی نیز در دولت برای 
حــذف یارانــه مشــترکان پــر مصــرف روی میــز 
مذاکــره قــرار دارد تــا شــاید بــا تشــویق خوش 
از  ایــران  پــر مصرف هــا  مصرف هــا و جریمــه 
لیست کشورهای پرمصرف انرژی خارج شود.

وعدهوزیرنفتبرایتشویقخوشمصرفها

 وال استریت؛ متهم

ردیف اول افزایش قیمت 
بنزین در آمریکا

ترجمه:سلیمحیدری

امــا ایــن اســتراتژی بــرای ســوددهی صنعــت نفــت 
وحشــتناک بــود. بخــش نفت و گاز بــه راحتی بزرگترین 
بازنده بازار ســهام در دهه 2۰۱۰ بودند. این روزها، این 
صنعت با فشار دو نیروی بزرگ تنبیه شده است: نیروی 
اول سهامداران، که شرکت ها را تحت فشار قرار دادند 
تا هزینه ها را کاهش دهند. نیروی دوم تسویه حســاب 
درست و حسابی که با تخریب زیست محیطی ناشی از 

سوخت های فسیلی شده است. 
قیمت نفت آمریکا در سال جاری بیش از 65 درصد 
افزایش یافته است و تولید نفت آمریکا حدود ۱۴ درصد 

کمتر از مقدار تولید در پایان سال 2۰۱۹ است.
بنابرایــن اساســا: وال اســتریت را ســرزنش کنیــد. 
شرکت های نفت و گاز بیشتر تولید نمی کنند زیرا تمرکز 

آنها بر بازگرداندن پول نقد به سهامدارانشان است.
این تصمیم جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، را در 
وضع بسیار بدی قرار داده است. در تئوری، او می توانست 
مدیران نفت را تحت فشار قرار دهد که تولید را افزایش 
دهنــد تــا هزینه های بنزین راننــدگان آمریکایی را کاهش 
دهنــد. و در ایــن فرضیــه، افــراد مرتبط با نفــت می توانند 
از بایــدن بخواهنــد که مقررات زیســت محیطی را آســانتر 
کنــد. امــا این واقعــاً یک گزینه خوب برای بایدن نیســت؛ 
زیــرا او کســی اســت کــه تهاجمی تریــن دســتور کار آب و 
هوایی در تاریخ ایاالت متحده را صادر کرد. او اوایل این 
ماه به گالســکو رفت تا از بقیه جهان بخواهد که مصرف 

سوخت های فسیلی را کاهش دهند.
منبع:سیانان

علتخاموشیهایاخیرمشخصشد
احداث ۲۵ هزار مگاوات نیروگاه جدیدی که در برنامه ششم توسعه بود محقق نشده است 

اویلپرایس:نفتتا۱۵سالآیندهبیارزش
خواهدشد
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

تامین مالی ٧ طرح  بزرگ 
پتروشیمی از سوی بانک 

صادرات
بانــک صــادرات با تامین مالی ارزی و ریالی هفت 
طرح بزرگ تولیدی در هفت شرکت پتروشیمی، سهم 
برجســته خــود در حمایت و تامیــن مالی این صنعت را 

با شتاب بیشتری پیگیری می کند.
بــه گــزارش روابط عمومی بانک صادرات، این بانک 
از  بیــش  پرداخــت  بــا 
ریــال  میلیــارد  ٥٠هــزار 
تعهــدات  و  تســهیالت 
٣٣٥میلیــون  ریالــی، 
٥٠٠میلیــون  »یــورو«، 
دو  بــر  بالــغ  و  »دالر« 
از  »یــوآن«  میلیــارد 
منابــع داخلی و صندوق 
طــی  ملــی،  توســعه 
ســال های اخیر سهم بسزایی در رونق تولید محصوالت 
صادراتی صنعت پتروشــیمی و توســعه خطوط تولید در 

هفت شرکت پتروشیمی بزرگ کشور داشته است.
تامیــن مالــی طرح هــای مختلــف و بــزرگ ملــی در 
صنعــت پتروشــیمی در ســال های اخیــر از جملــه تولیــد 
متانــول در منطقه عســلویه، توســعه نفــت و گاز پارس 
جنوبی، ایجاد واحد تولید اتیلن، تولید متانول، حمایت 
از احداث پاالیشــگاه اتان و تامین کاتالیســت واحدهای 
تولیــد از جملــه طرح هــای مهــم و برجســته ای اســت که 
از ســوی بانــک صــادرات تامیــن مالــی شــده و همچنــان 
بــرای هدایــت بهینــه منابــع بــه ســمت تولیــد و توســعه 
زیرســاخت های مهــم در ایــن صنعت، تحــت نظارت این 

بانک است.
تولیــد؛  ویــژه  اعتبــاری  طــرح  ارائــه  بــا  همچنیــن 
»طــراوت« بــرای تامیــن ســرمایه در گــردش و ســرمایه 
ســال  ابتــدای  از  صنعتــی  مختلــف  بخش هــای  ثابــت 
٩٩، ایــن بانــک تاکنــون بالــغ بر ٧٥هزار میلیــارد تومان 
اعتبــارات اســنادی ریالــی صــادر کــرده و افــق ١٠٠هــزار 
ابــزار  ایــن  از  بــرای توســعه اســتفاده  میلیــارد تومانــی 
بــه جــای اعتبــارات اســنادی ارزی از جملــه فاینانــس، 
ریفاینانــس و یوزانــس در اوضــاع تنگناهای تحریمی در 

نظر گرفته شده است.

پرداخت 119 هزار میلیارد 
ریال تسهیالت از سوی 

بانک توسعه تعاون
بــه  تعــاون  توســعه  بانــک  پرداختــی  تســهیالت 
بخش هــای مختلــف اقتصادی تا پایان مهر ســال جاری 

به 119هزار میلیارد ریال رسید.
به گزارش روابط عمومی بانک توســعه تعاون، این 
ســال  ابتــدای  از  بانــک 
جاری حدود 60درصد از 
تسهیالت پرداختی خود 
را بــه بخــش صنعــت و 
کــرده  پرداخــت  معــدن 
اســت. میزان تسهیالت 
فعــاالن  بــه  پرداختــی 
حــوزه  در  اقتصــادی 
بــه  معــدن  و  صنعــت 

68هزار میلیارد ریال رسیده است.
بانک توســعه تعاون به عنوان یک بانک توسعه ای 
در بخــش کشــاورزی نیــز اقدامات مناســبی انجام داده 
اســت. میزان تسهیالت پرداختی در سرفصل کشاورزی 
از ابتــدای ســال تــا پایــان مهــر بــه 16هــزار میلیــارد ریال 
رســیده اســت. بخش خدمات نیز از تسهیالت پرداختی 
میــزان  اســت.  شــده  بهره منــد  تعــاون  توســعه  بانــک 
تســهیالت پرداختــی بــه ایــن بخــش در مــدت مذکور به 

16هزار میلیارد ریال رسیده است.
در هفت ماه سال جاری میزان تسهیالت پرداختی 
بانــک توســعه تعاون بــه بخش بازرگانی نیــز به 14هزار 
میلیارد ریال رسید. ضمن آنکه این تسهیالت به بخش 
مســکن و ســاختمان از 6هــزار میلیــارد ریــال عبور کرده 
اســت. بانک توســعه تعــاون به عنــوان جوان ترین بانک 
دولتــی ایــران امســال پرداخــت 250هــزار میلیــارد ریال 

تسهیالت را هدف گذاری کرده است.
در  عامــل  بانــک  به عنــوان  تعــاون  توســعه  بانــک 
طرح ملی اشــتغال پایدار روســتایی و عشــایری بیش از 
26هــزار میلیــارد ریال تســهیالت در این ســرفصل اعطا 
کرده است. تا پایان مهر سال جاری به بیش از 26هزار 
و 500طــرح در سراســر کشــور تســهیالت اشــتغال زایی 
پرداخــت شــده اســت. ایــن میــزان تســهیالت توانســته 
اســت حدود 52هزار شــغل پایدار در استان های کشور 

ایجاد کند.

اهدای تبلت به دانش آموزان 
نمونه کردستان از سوی 

بانک مسکن
کنکــور  برتــر  رتبه هــای  از  تجلیــل  همایــش  در 
1۴۰۰کــه بــا حضــور امیــد راســت بین معــاون مدیریــت 
شــعب اســتان کردســتان برگــزار شــد، بانــک مســکن 
اســتان 1۰عــدد تبلت را 
بــه دانش آموزان نمونه 

استان اهداء کرد.
بــه گــزارش هیبنا، 
از  همایــش  ایــن  در 
رتبه هــای  73نفــر 
1000کنکــور  زیــر  برتــر 
سراسری سال 1400، با 
اهــدای لــوح و هدایایــی 
تجلیــل بعمــل آمد و بانک مســکن نیز بــا اهدای 10عدد 

تبلت از 10دانش آموز نمونه استان قدردانی کرد.

 تحویل کارت بانکی دی

در خانه
کلیــه دارنــدگان حســاب در بانــک دی می تواننــد 
کارت بانکــی نقــدی خــود را در نشــانی دلخــواه خــود 

دریافت کنند.
گــزارش  بــه 
روابط عمومی بانک دی، 
به منظور تسهیل امور و 
کاهــش تردد مشــتریان 
بــه شــعب بانــک دی، از 
این پس کلیه دارندگان 
از  می تواننــد  حســاب 
طریق نصب اپلیکیشــن 

» دی جــت« یــا بــا اســتفاده از ســرویس اینترنت بانــک 
» دی نــت« ضمــن افتتاح حســاب، کارت نقــدی خود را 
در نشــانی دلخواه خود بدون نیاز به مراجعه به شــعب 

بانکی دریافت کنند.
به گفته محمود زمان زاده، معاون فناوری اطالعات 
بانــک دی، خدمــات ارســال کارت بانکی برای مشــتریان 
شامل کلیه افراد خواهد بود؛ اعم از اینکه قبال در بانک 
دی افتتــاح حســاب کرده انــد یــا از طریــق دی جــت و یــا 
دی نت اقدام به افتتاح حساب غیر حضوری می کنند.

او گفت: حتی کســانی که تاریخ کارت بانکی آنان 
منقضــی شــده اســت نیــز می تواننــد بــا اســتفاده از این 

روش کارت جدید خود را دریافت کنند.
زمــان زاده در زمینه شــیوه اســتفاده از این خدمت 
نویــن بانکــداری دیجیتــال گفــت: کلیــه افــراد می توانند 
روی  بــر  دی  بانــک  ســایت  از  را  جــت  دی  اپلیکیشــن 
گوشــی های تلفــن همــراه خــود نصــب و پــس از احــراز 
هویت غیرحضوری، در قسمت صدور کارت این برنامه، 

درخواست ارسال کارت را ثبت کنند.

لینک جشن صدمین سالگرد 
بانک ملی ویروس است

بانــک ملــی دربــاره لینــک منتشــر شــده در فضای 
مجــازی بــا عنوان »جشــن صدمین ســالگرد بانک ملی 

ایران« هشدار داد.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
ملــی،  بــه تازگــی لینکــی 
بــا این عنــوان و توضیح 
»100% هدایــای رویداد، 
محدود به 10000نسخه 
در  کنیــد!«  دریافــت 
فضــای مجــازی در حــال 

انتشــار اســت که حاوی بدافزار بوده و ممکن اســت به 
سخت افزارها آسیب برساند.

این لینک را بانک ملی تولید نکرده و از سوی افراد 
ســودجو در حــال بازنشــر اســت، بنابرایــن کاربــران باید 

نسبت به آن هوشیاری الزم را داشته باشند.

۴ هزار واحد صنفی 
بیمه نامه توقف کسب و کار 

تعاون را خریداری کردند
بــه گفتــه سرپرســت معاونــت فنــی بیمــه تعاون، 

و  کســب  توقــف  بیمــه 
کار بــا اســتقبال خوبــی 
از ســوی فعاالن صنفی 
مواجــه شــده و بالــغ بر 
چهارهــزار واحد صنفی 
مختلــف ایــن بیمه نامــه 

را خریداری کرده اند.
باباکــردی،  محمــد 
بــا  گفت وگــو  در 

چابک آنالیــن افــزود: حــدود ســه هزار واحــد صنفی هم 
در این خصوص از شرکت بیمه تعاون خسارت دریافت 

کرده اند.

بیمه تجارت نو هوش مصنوعی 
را به خدمت می گیرد

مدیر فناوری  اطالعات بیمه تجارت نو از ورود این 
شــرکت بــه حــوزه خدمــات مبتنی بــر هــوش مصنوعی 

خبر داد.
گــزارش  بــه 
بیمــه  روابط عمومــی 
علــی  تجارت نــو، 
ساالرکیا، از تصمیم این 
شرکت برای استفاده از 
فناوری هوش مصنوعی 
خدمــات  ارائــه  در 
بــا  و  داد  بیمــه ای خبــر 

بیــان ایــن کــه روش های ســنتی چون ارزیابی خســارت 
در محــل و یــا پرداخــت خســارت بــا تاخیــر در صنعــت 
بیمه کشــورهای توسعه یافته دیگر وجود ندارد، گفت: 
هــوش مصنوعــی اکنون نقش ارزیاب خســارت را بازی 
می کنــد، بــه گونه ای که زمان ارزیابی خســارت به کمتر 
از یک دقیقه و زمان پرداخت خســارت به کمتر از ســه 

دقیقه کاهش یافته است.
او خاطرنشــان کــرد: بیمــه تجارت نــو نیــز بــه ایــن 
بخــش ورود کــرده و بــا برخــی از اســتارت آپ های فعــال 
در ایــن حــوزه مذاکراتــی را آغاز کرده اســت که می تواند 
تحولی جدی در صنعت بیمه گری کشورمان تلقی شود.
مدیــر فناوری اطالعات بیمــه تجارت نو همچنین با 
بیــان ایــن کــه صنعت بیمــه دیر به فکر تحــول دیجیتال 
کــه  کــرد: در شــرکت هایی  افتــاده اســت، خاطرنشــان 
بــه  دیجیتــال  تحــول  یافته انــد،  نوگــرا حضــور  مدیــران 

سرعت دنبال شده است.

روز  بانکــی  صرافی هــای  در  دالر  هــر 
مقایســه  در  آبــان (   ۲۳ )یکشــنبه،  گذشــته 
بــا شــنبه بــا ۲۵۷تومــان کاهــش، ۲۷هــزار و 

۵۶9تومان داد و ستد شد.
بــه گــزارش ایرنــا، قیمــت فــروش یــورو 
در  روز گذشــته  و 30دقیقــه  در ســاعت 13 
مقایســه با شــنبه با 164تومان کاهش، برابر 

با 31هزار و 713 تومان بود.
همچنیــن قیمت خریــد هر دالر 27هزار 
و 17تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 31هزار و 

7۹تومان اعالم شد.
عــالوه بــر ایــن، نــرخ خریــد دالر در بازار 
متشــکل ارزی 27هــزار و 458تومــان و نــرخ 

فروش آن 27هزار 707تومان اعالم شد.

این در حالی است که نرخ خرید یورو در 
ایــن بــازار 31هزار و 418تومــان و نرخ فروش 

آن نیز 31هزار و 704تومان اعالم شد.
همچنیــن در ســامانه نیمــا در معامــالت 
روز یکشــنبه، حوالــه یــورو بــه نــرخ 26هزار و 
831تومــان و حوالــه دالر بــه بهــای 23هزار و 

448تومان معامله شد.
قیمــت دالر از خرداد وارد کانال 26هزار 
تومــان شــد و در ایــن محــدوده نوســان کرد و 
در مقطعــی بــه ســمت رقــم 27هــزار تومــان 
نیــز حرکت کرد. در شــهریور نــرخ دالر نزولی 
یــا ثابــت بــود، البتــه بــرای چنــد روزی نیــز در 
معاملــه  تومــان  28هــزار  قیمتــی  محــدوده 

می شد اما این روند دوامی نداشت.

در  گذشــته  هفته هــای  در  دالر  قیمــت 
کانال 26هزار تومان رفت و برگشــت نوســان 
کــرد، اما از هفته گذشــته وارد کانال 27هزار 
تومانی شد و در میانه این کانال نوسان دارد.

بهای سکه 9۰ هزار تومان کاهش یافت
همچنیــن قیمــت ســکه در بــازار تهــران 
روز گذشته)یکشــنبه، 23 آبــان ( بــا ۹0هــزار 
تومان کاهش در مقایسه با شنبه به رقم 12 

میلیون و 610 هزار تومان رسید.
بــه گــزارش ایرنــا، در ســاعت 13 و 45 
دقیقــه یکشــنبه ارزش هــر قطعه ســکه تمام 
بهــار آزادی طــرح جدیــد بــا کاهــش ۹0هــزار 
تومانــی قیمــت در مقایســه بــا شــنبه بــه رقم 
12 میلیــون و 610هــزار تومــان رســید و ســکه 

تمــام بهــار آزادی طــرح قدیم نیــز 12میلیون و 
550هزار تومان معامله شد.

همچنین نیم ســکه بهــار آزادی 6میلیون 
و 570هــزار تومــان، ربــع ســکه ســه میلیون و 
830هــزار تومــان و ســکه گرمــی 2میلیــون و 

320هزار تومان قیمت خورد.
عــالوه بــر ایــن، در بازار طــال نیز نرخ هر 
گــرم طــالی 18عیار به یک میلیون و 270هزار 
نیــز  طــال  مثقــال  هــر  قیمــت  تومــان رســید. 

پنج میلیون و 505هزار تومان شد.
همچنیــن اونــس جهانــی طــال بــا توجــه 
بــه تعطیلــی بازارهــای جهانی بــدون تغییر در 
مقایســه با روز شــنبه  هزار و 865 دالر و 25 

سنت ارزش گذاری شد. 

بــه گفتــه رئیــس کمیســیون اصــل نــود 
مجلس، با وجود الزام قانونی شرکت پاالیش 
و پخــش فرآورده هــای نفتــی از متمرکز کردن 
حســاب ها در بانــک مرکــزی اســتنکاف کــرده 

است.
در  شــجاعی  حســن  حجت االســالم 
گفت وگــو بــا خبرگــزاری فــارس، دربــاره تخلــف 
قانــون  از  دولتــی  از شــرکت های  یکــی  آشــکار 
برنامــه ششــم توســعه گفــت: شــرکت پاالیــش 
و پخــش فراورده هــای نفتــی بــه  عنــوان یکــی از 
شــرکت های بــزرگ زیــر مجموعــه وزارت نفــت، 
موظــف بــود تــا مطابــق برنامــه ششــم حســاب 
بانکی خود را صرفا نزد بانک مرکزی افتتاح کند 
و از داشــتن حســاب در سایر بانک ها خودداری 

کند اما تاکنون از این کار سرباز زده است.
شــدن  متمرکــز  اهمیــت  داد:  ادامــه  او 
حســاب شــرکت های دولتــی نــزد بانــک مرکزی 

هم از نظر شــفافیت درآمدها و مخارج دولت 
و هــم از نظــر جلوگیــری از بــروز فســاد بســیار 

حائز اهمیت است.
رئیــس کمیســیون اصــل نــود ادامــه داد: 
بــا متمرکز شــدن حســاب ها نزد بانــک مرکزی، 
آن  تبــع  بــه  و  درآمدهــا و مخــارج شــرکت ها 
دولت شــفاف می شود و امکان استفاده بهینه 

از منابع مالی به وجود می آید.
شجاعی گفت: امکان نظارت یکپارچه بر 
منابــع و مصــارف برای جلوگیری از بروز فســاد 
اقتصادی به وجود بیاید و به این ترتیب بستر 

رانت و روابط ناسالم از بین برود.
او تصریــح کــرد: مجلــس عالوه بــر قانون 
برنامــه ششــم توســعه در جــز )2( بنــد )الــف( 
تبصــره )7( قانــون بودجــه  1400 نیز نگهداری 
هرگونه حساب از سوی شرکت ها در بانکی به 
غیر از بانک مرکزی را ممنوع کرده و وقوع آن 

را مصــداق تصرف غیرقانونی در اموال عمومی 
دانسته بود.

این نماینده مجلس گفت: با وجود الزام 
قانونــی امــا تاکنــون شــرکت پاالیــش و پخــش 
فرآروده هــای نفتی از متمرکز کردن حســاب ها 
در بانــک مرکــزی اســتنکاف کرده اســت. البته 
در این خصوص توافقی در مرداد بین شــرکت 
مذکــور بــا بانک مرکزی برای انتقال حســاب ها 
به صورت آزمایشی شده است که دیر هنگام، 

کند و غیرقابل پذیرش است.
کــرد:  عنــوان  شــجاعی  االســالم  حجــت 
شــرکت پاالیــش و پخــش فرآروده هــای نفتــی 
بــرای اجــرای قوانیــن  بایــد هــر چــه ســریع تر 
اقدام کند و دســتگاه های نظارتی هم موظفند 
تــا بــا مدیــران پیشــین این شــرکت که از ســال 
13۹6 تاکنــون از متمرکز کردن حســاب امتناع 

کرده اند، برخورد کنند.

بــه گفته رئیــس  کل بانــک مرکزی، رفع 
تعهــد ارزی از واردکننــدگان بــرای مــا بســیار 
بانــک  سیاســت های  جــزء  و  دارد  اهمیــت 

مرکزی است.
علــی  تســنیم،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
صالح آبادی با بیان اینکه »اکنون خوشبختانه 
در حوزه بازار ارز از یک ثبات نسبی برخوردار 
هســتیم«، گفــت: از برنامه هــای جــدی بانــک 
مرکــزی بحث برگشــت ارز حاصــل از صادرات 
غیرنفتی و عرضه آن در ســامانه نیماســت که 

در حال انجام است.
او ادامــه داد: در 7مــاه و نیــم ابتدایــی 
امسال در مقایسه با کل سال گذشته، عرضه 
ارز در ســامانه نیما بیشــتر انجام شــده است 
و ایــن موضــوع حاکــی از آن اســت کــه وضــع 
درآمدهــای ارزی کشــور و ورود ارز حاصــل از 
صــادرات به چرخه تجاری کشــور در مقایســه 
بــا قبــل بهبــود پیــدا کــرده اســت. ورود ارز به 
کشــور یک نقطه مثبت اســت و این سیاست 

را حتماً تداوم خواهیم داد.

 وضع متعادل بازار ارز 

در آینده 
رئیــس کل بانــک مرکــزی در گفت وگــو با 
خانــه ملــت، بــا تأکیــد بــر اینکــه ارز حاصل از 
صــادرات نفــت، میعانــات و گاز نیــز در بــازار 
عرضه می شود، اظهار کرد: مشکالت و موانع 
یــک ســری از وجوهــی کــه در خارج از کشــور 
 محدودیــت اســتفاده داشــت، رفع می شــود و

تاکنــون وضع خوبی در این زمینه وجود دارد. 

باز شــدن این موضوع هم توانســته اســت به 
میزان عرضه ارز ما در بازار کمک کند.

صالح آبــادی بــا ابــراز اینکــه »بحــث رفع 
تعهــد ارزی از واردکننــدگان بــرای مــا بســیار 
بانــک  سیاســت های  جــزو  و  دارد  اهمیــت 
مرکــزی اســت و دنبــال خواهــد شــد«، گفت: 
تقاضــا  و  عرضــه  ارزی  متشــکل  بــازار  در 
نیــز  را  آن  و  دارد  وجــود  متعادلــی  به شــکل 
تقویــت می کنیــم و فکر می کنم بازار ارز وضع 

متعادلی را در آینده داشته باشد.

رئیــس کمیتــه بــازار ســرمایه مجلس از 
نهایی شــدن طرح اصالح قانون اوراق بهادار 
در جلســه آینده کمیته بازار سرمایه مجلس 

خبر داد.
بــه گــزارش خبرگزاری تســنیم، محســن 
بــازار  کمیتــه  نشســت  تشــریح  در  علیــزاده 
ســرمایه کمیســیون اقتصــادی مجلــس گفت: 
در این جلسه طرح اصالح قانون اوراق بهادار 
جمهوری اســالمی مورد بررســی قرار گرفت و 
به پیشــنهادات مطرح شــده درباره اصالح این 

قانون رسیدگی شد.
در  بیضــاء  و  ســپیدان  مــردم  نماینــده 
مجلــس شــورای اســالمی افــزود: در جلســه 
آینده کمیته بازار ســرمایه طرح اصالح قانون 
اوراق بهادار جمهوری اســالمی نهایی می شود 

و برای بررســی به کمیســیون اقتصادی ارجاع 
خواهــد شــد تا پــس از تصویب در دســتورکار 

صحن علنی مجلس قرار گیرد.
او در تشریح موضوعات بررسی شده در 
ایــن طــرح، تشــریح کرد: براســاس ایــن طرح 
رئیــس جمهوری، حکم رئیس ســازمان بورس 
اوراق بهــادار را امضــا خواهــد کــرد. همچنیــن 
رئیــس ســازمان بــورس، عضــو شــورای پــول 
و اعتبــار خواهــد شــد در واقــع بــا ایــن اقــدام 
و  اقتصــادی  امــور  وزارت  از  بــورس  ســازمان 

ودارایی مستقل خواهد شد.
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس یازدهــم 
بــا بیــان اینکه بازار ســرمایه اصلی ترین حلقه 
تامیــن مالــی در کشــور محســوب می شــود، 
تصریــح کــرد: در ایــن طــرح راهکارهایی برای 

ایجاد کانون ســهامداران حقیقی و پیش بینی 
مســیرهایی بــرای عرضــه بهتر تمــام کاالها به 
ویژه پتروشیمی و... در بورس و بازار سرمایه 

در نظر گرفته شده است.
و  تحقیــق  طــرح  تصویــب  دربــاره  او 
تفحــص از عملکــرد ســازمان بــورس و اوراق 
گذشــته  ســال  در  کــرد:  تصریــح  بهــادار، 
رشــدهای غیرمنتظــره بــازار ســرمایه و دعوت 
وارد  موجــب  دوازدهــم،  دولــت  مســئوالن 
شــدن ســرمایه های مــردم بــه ایــن بــازار شــد 
کــه متاســفانه به دلیل بی توجهــی دولتمردان 
و سیاســت های غلــط، مــردم بــه دلیــل اُفــت 

شاخص بورس متضرر شدند.
بــه گــزارش خانه ملت، عضو کمیســیون 
اقتصــادی مجلــس ادامه داد: در مرداد  ســال 

گذشــته ســقوط شــاخص بورس کلید خورد و 
از دســت رفتــن ســرمایه های مــردم در حالــی 
صورت گرفت که پول بســیاری از ســهامداران 
در نمادهای شرکت های ایران خودرو، سایپا، 
شســتا و ... قفــل شــده بــود و دیگــر قــادر به 
فــروش آن نیــز نبودنــد و اکنون نیــز این روند 

ادامه دارد.
او بــا بیــان اینکــه وضــع بــازار ســرمایه و 
بی توجهــی دولــت بــه ســاماندهی آن موجــب 
شــد که کمیســیون اقتصــادی طــرح تحقیق و 
تفحــص از عملکــرد ســازمان بــورس را تدوین 
کنــد، اضافــه کــرد: بــا تصویــب ایــن طــرح در 
صحــن علنــی، اقدامــات الزم بــرای شناســایی 
متخلفــان آغــاز خواهــد شــد و زمینــه بهبــود 

شاخص بازار سرمایه فراهم می شود.

کمیســیون  رئیــس  پیش بینــی  بــه 
اقتصــادی مجلــس، متــن طــرح ســاماندهی 
فعالیت رمزارزها ظرف یک الی دو ماه آینده 
در کمیسیون اقتصادی آماده و نهایی شود.

گفت وگــو  در  پورابراهیمــی  محمدرضــا 
بــا بــازار گفــت: متــن پیشــنهادی کمیســیون 
اقتصــادی دربــاره رمــز ارزهــا به بانــک مرکزی 

ارائه شده است.
او با بیان اینکه اصالحاتی روی این طرح 
انجــام شــد، تاکید کــرد: ما منتظر هســتیم با 
مدیریــت بانــک مرکزی، اظهارنظر این بانک را 

در مورد پیشنهادات مان اخذ کنیم.
ایــن نماینــده مجلــس ادامــه داد:پس از 

آنکــه پاســخ اظهارنظرهــای بانــک مرکــزی در 
زمینــه ایــن طرح بــه ما اعــالم و چارچوب های 
طــرح مشــخص شــد. ما بــا برگزاری جلســاتی 
می کوشــیم تــا روی مــوارد پیشــنهادی توافــق 

کنیم. 
اختالفــی  مــوارد  در  کــرد:  بیــان  او 
ســوی  از  نظــرات  نقطــه  تمامــی  می کوشــیم 
دســتگاه های اجرایــی را اخــذ شــود و نهایتــا 

تصمیم نهایی را اخذ کنیم. 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان 
کــرد: فکــر می کنیــم متــن طــرح ســاماندهی 
فعالیت رمزارزها  ظرف یک الی دو ماه آینده 

در کمیسیون اقتصادی آماده و نهایی شود.

اوراق  حــراج  مرحلــه  نوزدهمیــن 
اســالمی روز سه شــنبه )۲۵ آبان( از سوی 

بانک مرکزی برگزار می شود. 
بــه گزارش بانک مرکزی، این حراج از 
سوی کارگزاری بانک مرکزی و برای فروش 
به بانک ها، موسســات اعتباری غیربانکی، 
شــرکت های  ســرمایه گذاری،  صندوق هــای 
بیمه ای و شرکت های تأمین سرمایه برگزار 

می شود.  
 بر اساس اعالم وزارت امور اقتصادی 
و دارایــی، اوراق عرضه شــده در ایــن حراج، 
مرابحــه عــام، کوپــن دار و با تواتــر پرداخت 

ســود شــش ماهه )پرداخت کوپن دوبار در 
سال( است.

ایــن حــراج بــا دونمــاد آراد ۹1 و آراد 
۹2 و بــه ترتیــب بــا نرخ ســود اســمی 15 و 
16درصــد برگــزار می شــود. قیمــت هــر ورق 
یک میلیــون ریال بــا مبلغ 50هــزار میلیارد 

ریال است. 
بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی 
متقاضــی شــرکت در ایــن حــراج می تواننــد 
برای ارســال سفارش های خود تا ساعت 12 
روز یکشــنبه 23  آبــان  1400 تنهــا از طریــق 

سامانه بازار بین بانکی اقدام کنند.

پورابراهیمی: متن طرح »ساماندهی فعالیت 
رمزارزها« ظرف 2 ماه آینده نهایی می شود

نوزدهمین حراج اوراق مالی اسالمی دولتی 
2۵ آبان ماه برگزار می شود

کاهش قیمت ارز و سکه در بازار

»اصالح قانون اوراق بهادار در جلسه آینده کمیته بازار 
سرمایه مجلس نهایی می شود«

به گفته رئیس کمیته بازار سرمایه مجلس، با این اصالح سازمان بورس از وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقل خواهد شد

رئیس  کل بانک مرکزی: بازار ارز در آینده وضع متعادلی 
خواهد داشت

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس خبر داد: 
 استنکاف ۵ ساله شرکت پاالیش و پخش

از انتقال حساب ها به بانک مرکزی

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:
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آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
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شركت توزیع نیروی برق استان یزد در نظر دارد کاالهای  مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله ای از  فروشندگان دارای تائید شرکت توانیر و واجد شرایط 
خریداری  نماید . لذا متقاضیان شركت در مناقصه  می توانند از تاریخ 1400/08/24  لغایت 1400/08/30 از طریق سامانه ستاد ایران به آدرس  www.setadiran.ir  نسبت به 
دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند و  پیشنهادات خود را باتوجه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف مهلت مقرر در جدول زیر در سامانه ستاد ایران بارگذاری و ضمنا پاکتهای مناقصه 

را به دبیر خانه این شركت تحویل نمایند .ضمناً به پیشنهادهای تحویل داده شده بعد از انقضاء  مدت و بارگذاری نشده در سامانه ،  ترتیب اثر داده نخواهد شد .

1- هزینه درج آگهی مناقصه و كسورات قانونی به عهده برنده مناقصه میباشد.
2- به پیشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی كه بعد از موعد مقرر ارسال گردد و یا در سامانه ستاد بارگذاری نگردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

3- داوطلبان می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن : 36248989-035 و 36243111-035 امور تدارکات تماس حاصل نمایند .                                                                                                              

روابط عمومی شركت توزیع نیروی برق استان یزدتاریخ انتشار نوبت اول : 1400/08/24 نوبت دوم : 1400/08/25

شناسه آگهی : 1221950

آگهی مناقصه عمومی )دو مرحله ای(
شركت توزیع نیروی برق استان یزد

ت اول(
) نوب

شركت توزیع نیروی برق 
استان یزد

شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد :       2000005066000059

مقدار شرح مناقصهشماره مناقصه
دستگاه

تضمین شرکت 
زمان تحویلنوع ضمانتنامهدر مناقصه

پاكتها
زمان  بازگشائی
پاکت الف و ب 

1400/138/603

750چراغ خیابانی ال ای دی  30 وات  

1.000.000.000

1-ضمانتنامه بانکی

2- از محل مطالبات

3-فیش نقدی

1400/09/11ساعت 14
ساعت

 10:30 صبح
1400/09/13 160چراغ خیابانی ال ای دی  70 وات 

90چراغ خیابانی ال ای دی  90 وات 

  در اجراي ماده 5 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )2( اداره كل ورزش و جوانان استان تهران در نظر دارد اماكن ورزشي تحت پوشش خود را به شرح جدول ذيل از طريق مزايده به مدت یک تا سه سال با شرايط عنوان شده در اسناد فراخوان به واجدين شرايط واگذار نمايد. لذا از كليه متقاضيان دعوت 
به عمل مي آيد جهت دريافت اسناد مزايده به سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمايند. 

توضيحات :
1- كليه مراحل برگزاري مزايده از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد مزايده گران و بازگشايي پاكات از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد ( انجام خواهد شد.

2- نوع و مبلغ ضمانتنامه : به ميزان 5% قيمت پايه كارشناسي در وجه اداره كل ورزش و جوانان استان تهران و فقط به صورت ضمانتنامه بانكي يا ضمانتنامه صادر شده از سوي موسسات اعتباري غير بانكي داراي مجوز از بانك مركزي با عنوان شرکت در مزایدات دولتی )مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتی(. 
3- اطالعات تماس با دستگاه مزايده گزار: تهران، خ سپاه، نرسيده به ميدان بهارستان، روبروي بيمارستان طرفه، كوچه استقالل، اداره كل ورزش و جوانان تهران، تلفن 77533324- 021 . همچنين سامانه ستاد با شماره تماس 1456 آماده پاسخگوئي به سئواالت مربوط به سامانه مي باشد . 

4- اداره کل ورزش و جوانان استان تهران در رد یک یا همه پیشنهادات مختار است.
5- پرداخت هزینه کارشناسی رسمی دادگستری پس از فراخوان و مشخص شدن برنده، بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

اداره كل ورزش و جوانان استان تهرانتاریخ انتشار نوبت اول : 1400/08/23 نوبت دوم : 1400/08/24

م الف : 2787 -شناسه آگهی : 1221174
آگهي فراخوان مزایده عمومي

اجاره اماكن ورزشي اداره كل ورزش و جوانان استان تهران
ت دوم(

) نوب

ف
دي

ر

قيمت پايه كارشناسيکد سامانهآدرسنام مكان ورزشي
)ساالنه-ريال(

مبلغ ضمانتنامه 
بانكي )ريال (

آخرین مهلت دریافت 
اسناد

آخرین مهلت ارائه 
زمان بازگشاییپیشنهاد و پاکات

1400/9/21- ساعت 1400/9/2013- ساعت 1400/9/314- ساعت 50000031240000832،760،000،000138،000،00019مالرد- فاز 3 مارلیک- خیابان شیواسالن ورزشی حجاب1

1400/9/21- ساعت 1400/9/2013- ساعت 1400/9/314- ساعت 5000003124000084420،000،00021،000،00019مالرد- روستای لم آباد- روبروی دهیاری و شورای اسالمیسالن تختی لم آباد2
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شـركت معدنـی و صنعتـی گل گهـر )سـهامی عـام( در نظـر دارد " خدمـات طراحـی و 
مهندسـی پایـه و تفصیلـی )Basic و Detailed(، تهیـه اسـناد مناقصـه و مـدارك فنـی 
مربوطـه جهـت اجـرای پـروژه احـداث پایلـوت پلنـت فـرآوری و گندلـه سـازی " مجتمـع 
خـود را از طریـق برگـزاری مناقصـه عمومـی بـه شـرکت مهندسـین مشـاور واجـد شـرایط 
واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونیكی 
WWW.GEG.IR  مراجعـه و اسـناد مذکـور را از بخـش مناقصـه و مزایـده دانلـود نمایند. 
مهلـت تحویـل پـاكات سـاعت 9 الـی 14 روز چهارشـنبه مـــورخ 1400/9/10 در محـــل 
دفتركمیسـیون معــامالت مجتمـع و یـا دبیرخانـه دفتـر مرکـزی تهـران مـی باشـد. ضمنـاً 
بازدیـد از محـل اجـرای موضـوع مناقصـه روز یکشـنبه مـورخ 1400/8/30 مقـرر شـده 
اسـت. شـركت معدنـی و صنعتـی گل گهـر در رد یـا قبـول هـر یـك از پیشـنهادات بـدون 

نیـاز بـه ذکـر دلیـل و بـدون جبـران خسـارت مختـار می باشـد.
كمیسیون معامالت شركت معدنی و صنعتی گل گهر 

آگهی مناقصه عمومی تجدید شده شماره1400/38/ع

۹۰۰ میلیون دالر سرمایه گذاری 
در منطقه ویژه خلیج فارس 

جذب شد
12 قرارداد سرمایه گذاری در حوزه های مختلف به ارزش 
900 میلیــون دالر در منطقــه ویــژه خلیــج فــارس طــی 6 مــاه 

نخست امسال به ثبت رسید.
بــه گزارش معــدن نیوز، مدیرعامل منطقــه ویژه اقتصادی 
خلیج فارس با اعالم این مطلب گفت: این قراردادها در حوزه ی 
تولید و بســته بندی قیر، تولید شــمش سرب و روی، حالل های 
و  بازیافــت  فــوالد،  ورق  فســفریک،  اســید  تولیــد  شــیمیایی، 
خردایش سرباره، بازیافت مواد آهنی و تولید شمش فوالدی، 
ســیلیکون متال، ســولفورزدایی از نفت کوره، بازیافت ســرباره 

و طرح توسعه در یکی از صنایع فوالدی منعقد شده است.
حســن خلــج طهرانــی قراردادهــای فــوق را اجاره به شــرط 
تملیــک و اراضــی اختصاصی به پروژه های مذکور را بالغ  بر 160 
هکتــار عنــوان کرد و افــزود: مناطق ویژه اقتصادی دارای مزایای 
متعدد برای ســرمایه گذاران و تولیدکنندگان اســت و امیدواریم 
در سال »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« در عمل بتوانیم 

منویات مقام معظم رهبری را اجرایی کنیم.

بــدون صنایــع پایین دســتی و تولیــد محصــول 
و خدمــات بــرای مصرف کننــده داخلــی، جایی برای 
مالیــات بــر مصــرف هــم باقــی نمی مانــد. نبایــد از 
نظــر دور داشــت که بخش اعظــم مالیات دریافتی 
دولت هــا وقتــی معنــی دارد و می توانــد در رشــد 
اقتصــادی کشــور مؤثــر باشــد کــه از مصرف کننــده 
اخــذ شــود، وگرنه مالیاتی کــه در قالب تعرفه های 
وارداتــی یــا ســود شــرکت ها دریافت می شــود، در 
بیشــتر مــوارد به افزایش تــورم و در ادامه کاهش 

قدرت شرکت ها و رکود می انجامد.
صنعت فوالد در رأس هرم یا نقطه هم رســان 
زنجیــره ای قــرار دارد کــه آلیــاژ فــوالد، ترکیب اصلی 
آن و هــزاران محصــول جانبــی تولیدشــده در انــواع 
کارخانه هــا، کارگاه هــا یا صنایــع کوچک و بزرگ، در 
طبقات پایین آن قرار دارند؛ محصوالتی که بخشی 
زنجیــره  تامــه شــکل گیری  علــت  البتــه  و  تکمیلــی 
تولیــد فــوالد در ســاحت زندگــی بشــری به خصوص 
می دهنــد. تشــکیل  را  صنعتــی  انقــالب  از   پــس 

یــا  نظــرات  برخــی  در  اســت  ممکــن  بااین همــه 

اظهاراتــی کــه گاه کمتــر کارشناســی شــده بــه نظــر 
نیســت  الزم  حتمــا  کــه  شــود  عنــوان  می رســند، 
فــوالد خام، شــمش، اســلب یا ورق فــوالدی، جایی 
در زنجیــره تولیــد داخلی داشــته باشــند و می شــود 
گزینــه  ایــن  کــرد.  وارد  را  محصولــی  هــر  و  را  آن 
اگرچــه در ظاهــر دردســر کمتــری دارد، امــا نبایــد 
گــزاره ای،  چنیــن  برد.جزئیــات  یــاد  از  را  جزئیــات 
ظرفیــت  اقتصــادی،  رشــد  گرفتــن  نظــر  در  بــدون 
ایجــاد ثــروت و پــس ازآن تشــکیل ســرمایه، تنهــا به 
راه حلــی می اندیشــد کــه در آن محصول نهایی برای 
مصرف کننــده فراهم شــود؛ آن هــم مصرف کننده ای 
 در انتهــای زنجیــره ای ناقص از تولید کاال و خدمات.

بــرای درک بهتــر ضــرورت وجود صنعت مــادر فوالد 
در هر کشور و ازجمله کشوری با وسعت، جمعیت 
و ظرفیــت ایــران، بــد نیســت از دیــدگاه ســلبی بــه 
گزینه بود یا نبود این صنعت نگاه کرد. برای مثال، 
تصــور کنید فــوالد مبارکه اصفهان یا مجموعه ای به 
قــدرت آن در کشــور وجــود نــدارد. ایــن شــرکت کــه 
حداقــل در ســال 10 میلیــون تــن فــوالد خــام تولیــد 

می کنــد، ایــن ظرفیــت را دارد کــه از مقــام چهــل و 
ششمین فوالدساز بزرگ جهان به رتبه های باالتری 
صعــود کنــد و نیازهــای داخلی و بخشــی از تقاضای 
خارجــی را نیــز پاســخ بدهد، اما اگــر چنین صنعتی 
در کشور وجود نداشته باشد یا اینکه توان تولیدی، 
بــا همتایانــش  یــا قیمــت آن قابل رقابــت  کیفیــت 
نباشــد، دو حالــت وجود خواهد داشــت: اول اینکه 
صنعت کشــور تبدیل به زمین بازی شــمار زیادی از 
کمپانی های فوالدی ریزودرشت می شود و درنهایت 
در زنجیــر انحصــار یکــی از غول هــای فوالدســازی 
جهان بــرای تأمین نیازهای صنایع پایین دســتی اش 
گرفتار می گردد یا اینکه اصوال فرصت و مجالی برای 
 شــکل گیری صنایع پایین دســتی به دســت نمی آید.

در این شرایط خبری از کشتی سازی، خودروسازی، 
ســاخت لوازم خانگــی، تجهیــزات صنعتــی موردنیــاز 
صنایــع نفتــی، خطــوط انتقــال نفــت، توربین هــای 
گازی و صدها محصول دیگر نخواهد بود. کشور به 
صادرکننده قراضه تبدیل  شده و احتمال شکل گیری 
کــردن  اهــرم  بــا  کــه  ثروت ســازی  مجموعه هــای 

ثروت هــای مــادی و معنــوی، روند تشــکیل ســرمایه 
 در کشــور را ســرعت بدهند، کمتر و کمتر می شود.

بدون صنایع پایین دستی و تولید محصول و خدمات 
بــرای مصرف کننــده داخلــی، جایــی بــرای مالیات بر 
مصرف هم باقی نمی ماند. نباید از نظر دور داشت 
کــه بخــش اعظــم مالیــات دریافتــی دولت هــا وقتی 
معنی دارد و می تواند در رشد اقتصادی کشور مؤثر 
باشــد که از مصرف کننده اخذ شــود، وگرنه مالیاتی 
کــه در قالــب تعرفه های وارداتی یا ســود شــرکت ها 
دریافت می شود، در بیشتر موارد به افزایش تورم و 
 در ادامه کاهش قدرت شرکت ها و رکود می انجامد.

پــس تــا اینجــای کار می تــوان ضــروری بــودن وجــود 
از  را  مــادر  یــک صنعــت  مقــام  در  فــوالد  صنعــت 
دیــدگاه ســلبی اثبــات کــرد، امــا در وجــه ایجابی آن 
و به خصــوص بــا توجه بــه تجربه ای که حضور فوالد 
داده، می شــود  نشــان  در صنعــت کشــور  مبارکــه 
دریافــت کــه یک مجتمع عظیم صنعتــی که توانایی 
صنایــع  نیــاز  از  بزرگــی  بخــش  تولیــد  ظرفیــت  و 
پایین دســتی کشــور را دارد، چگونــه تأثیر مســتقیم 

و غیرمســتقیم مثبتــی بر رشــد اقتصــادی و افزایش 
نرخ تشکیل سرمایه ناخالص داشته باشد. از سوی 
دیگر ارزش افزوده ای که صنایع پایین دســتی کشور 
بــا اســتفاده از محصــوالت فــوالدی فــوالد مبارکه یا 
دیگــر کارخانه هــای مشــابه ایجــاد می کننــد، نقــش 
مهمــی درگــذر از دوره صنعتی  به عصر پســاصنعتی 
بــازی می کنــد؛ عصــری کــه در آن، رقابــت در ســر 
اســت. تولیــد  فنــاوری  رشــد  و  هزینه هــا   کاهــش 

در ایــن مســیر بی گمــان بایــد گفــت فــوالد مبارکــه 

اگرچــه در ظاهــر فقــط تولیدکننــده ورق و تختــال 
است، اما همراه با تالشی مضاعف برای رشد تولید 
محصــوالت بــا ارزش افــزوده باالتــر از خــود غیــرت 
نشان داده و ضمن افزایش فناوری های تولیدی در 
کشــور و بومی ســازی آن ها، به صورتی پیوســته راه 
را برای توســعه پســاصنعتی کشور با تقویت صنایع 
فنــاور و  پایین دســتی، شــرکت های دانش بنیــان و 
همچنین افزایش ضرب آهنگ رشــد اقتصادی ایران 

در منطقه و جهان هموارتر کرده است. 

راهکار ارتقای ســهم فروشــگاه های زنجیره ای 
در کشــور حــذف ارز ترجیحــی و ارائه کاال از طریق 

کارت کاال است. 
اقتصــادی مجلــس شــورای  عضــو کمیســیون 
اسالمی  با بیان این مطلب  گفت: اگر فروشگاه های 
زنجیره ای کارکرد صحیحی داشته باشند، می توانند 
کاالها را با قیمت پایین تری عرضه و با واسطه گری، 

خرده فروشی یا دستفروشی مقابله کنند
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتحادیــه کشــوری 
در  علیپــور  محمــد  ای،  زنجیــره  هــای  فروشــگاه 

مزیــت  گفــت:  »دنیای اقتصــاد«  بــا  گفت وگــو 
فروشــگاه های زنجیــره ای ایــن اســت کــه خریدهای 
آنهــا بــه صــورت عمــده اســت و اگــر بخواهند نقش 
موثــری ایفــا کنند، باید نرخ اجنــاس و کاالهایی که 
در این فروشــگاه ها ارائه می شــود، به نســبت سایر 

جاها کمتر و ارزان تر شود.
فروشــگاه های  مزایــای  خصــوص  در  وی 
زنجیــره ای و تاثیراتــی کــه در رفــع نیازهــای مــردم 
فروشــگاه های  اگــر  بنابرایــن  گفــت:  داشــته اند، 
زنجیــره ای بــه ایــن صــورت عمــل کنند کــه کاالها را 

بــا قیمت تمام شــده ارزان تــری در اختیار مردم قرار 
دهند، می توانند از مزیت باالتری نســبت به ســایر 

بخش ها برخوردار باشند.
نماینــده ماکــو و چالــدران افــزود: یــک حســن 
و مزیــت دیگــر فروشــگاه های زنجیــره ای این اســت 
کــه در آنهــا اقــالم و اجنــاس متنوع و زیــادی عرضه 
می شــود و بــرای افــرادی کــه بــرای خریــد بــه ایــن 
فروشگاه ها مراجعه می کنند، به لحاظ صرفه جویی 
خریــد  امــکان  ترافیــک  از  بــودن  دور  و  زمــان  در 
راحت تــری فراهــم می شــود و می تواننــد هر آنچه را 

کــه موردنیــاز آنها اســت، به صــورت متمرکز در این 
فروشگاه ها تهیه و تامین کنند.

اقتصــادی مجلــس شــورای  عضــو کمیســیون 
اسالمی  با تاکید بر اینکه با راه اندازی فروشگاه های 
زنجیــره ای امــکان خریــد بــرای مــردم آســان تر و در 
مدت زمان کمتری محقق شــده اســت که تمام این 
مــوارد از نظــر اقتصــادی بــرای مشــتریان بــه صرفــه 
اســت، تصریــح کــرد: باالخــص آنچــه بــرای خریــدار 
و مصرف کننــده اهمیــت دارد، پاییــن بــودن قیمــت 

کاالها و اجناس مورد نیاز آنها است.

فروشــگاه های  اگــر  یعنــی  کــرد:  اضافــه  وی 
زنجیره ای کارکرد درســتی داشــته باشــند، می توانند 
کاالهــا را بــا قیمت پایین تــری عرضه و در عین حال 
با واســطه گری و کســانی که به صورت خرد در این 
بازار اقدام به خرده فروشی یا دستفروشی می کنند 
مقابلــه کننــد و فروشــگاه های زنجیــره ای از چنیــن 

مزایایی برخوردارند.
علیپــور اظهــار کرد: در مقایســه بــا اینکه افراد 
بتوانند از یک فروشــگاه معتبر محصوالت موردنیاز 
خــود را خریــداری و تامیــن کننــد یــا کاالهــای خــود 

را از دستفروشــان تهیــه کننــد، طبیعــی اســت کــه 
فروشــگاه های زنجیــره ای می توانند نقــش بهتری را 

در این بخش ایفا کنند.
راهــکار  درخصــوص  مجلــس  نماینــده  ایــن 
پیشنهادی برای ارتقای سهم و جایگاه فروشگاه های 
ارز  اگــر  کــرد:  خاطر نشــان  کشــور  در  زنجیــره ای 
ترجیحی حذف شود و ارائه کاال از طریق کارت کاال 
صــورت بگیــرد، فروشــگاه های زنجیــره ای می تواننــد 
و  خرده فروشــی  صنعــت  در  را  پررنگ تــری  نقــش 

اقتصاد کشور ایفا کنند.

صنایع پایین دســتی با صنعت فوالد جان می گیرند

توسعه فروشگاه های زنجیره ای در گرو حذف ارز ترجیحی
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آگهی ابالغ مفاد رای موضوع ماده 3 قانون تعیین تفکیک وضعیت اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی

 1400/06/30 مـورخ   140060301054001090 شـماره  رای  موجـب  براسـاس 
صـادره از هیئـت حـل اختـاف موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی 
و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مصـوب 90/09/20 مسـتقر در اداره ثبـت 
اسـناد و اماک جنوب شـرق تصرفات مفروزی مالکانه آقای ارشـد زمانی کوخالو 
فرزنـد عبـاس متقاضـی پرونـده کاسـه 1400114401054000041 نسـبت بـه یـک 
قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 40/18 مترمربع قسمتی از پاک 
ثبتـی 4418 اصلـی واقـع در بخـش 7 تهـران مـورد ذیـل صفحـه 405 دفتـر 1329 
ثبـت گردیـده. مراتـب از نظـر اطـاع ذوی الحقـوق و شـرکا مشـاعی پـاک فـوق 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز در روزنامـه آگهـی مـی گـردد. طبـق قانـون فـوق 
االشـاره کسـانی که به مالکیت و تصرفات مفروزی متقاضی فوق اعتراض دارند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار آگهـی ظـرف مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه مراجع 
قضائـی تسـلیم نمایـد بدیهـی اسـت پـس از انقضـاع مهلـت قانونـی عـدم وصـول 
واخواهـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت مفـروزی بـه مسـاحت و حـدود بـاال بـه 

نـام نامبـرده اقـدام خواهـد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/24

م الف 13653 / شناسه آگهی 1213734
غضنفری – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خاوران تهران

»»آگهی دعوت به افراز امالک مشاعی««
چون برابر دسـتور ذیل درخواسـت وارده خانمها "ناهید و ملیحه و صفیه" همگی صفری 
فرزنـد "رضـا" بـه شـماره 1032192 مـورخ 1400/08/10 از ایـن اداره درخواسـت افـراز سـهمی 
خود از ششدانگ پاک ثبتی 5/1485 واقع در حومه بخش یک همدان را نموده و آدرس 
مالکین مشـاعی را اعام نکرده اند، لذا به اسـتناد ماده 18 آیین نامه اجرایی اسـناد رسـمی 
از کلیه شرکاء، مالکین مشاعی و افراد ذینفع دعوت می شود "راس ساعت 10 صبح روز 
یکشـنبه مورخـه 1400/08/30" در محـل وقـوع ملـک حاضـر تـا از مـورد درخواسـت توسـط 

نماینده و نقشـه بردار اعزامی این اداره بازدید و بررسـی بعمل آید.
ایشـان،  بـه  و عـدم دسترسـی  مالکیـن مشـاعی  از آدرس  اطـاع  بـه عـدم  توجـه  بـا  لـذا 
بدینوسـیله مراتـب در یـک نوبـت جهـت اطـاع در روزنامـه کثیراالنتشـار آگهـی میگـردد تـا 
چنانچـه اعتراضـی بـه "عملیـات افـراز" دارنـد، از تاریـخ یـاد شـده بـه مـدت ده روز اعتـراض 
خود را به دادگاه شهرسـتان محل وقوع ملک تقدیم و رونوشـت آنرا به این اداره تحویل 
نمایند.قابـل ذکـر اینکـه عـدم حضـور شـرکاء، مالکیـن مشـاعی و افـراد ذینفـع در موعد ذکر 

شـده مانـع از ادامـه عملیـات افـرازی نمـی شـود.
م الف 1175

»گواهی حصر وراثت«
تاریخ رسیدگی: 1400/08/12 شماره پرونده: 140041920000633564 خواهان: علی داد روانگر 
بـه آدرس: باشـت – پشـتکوه – روسـتای بیدسـتان خوانـده: »شـورای حـل اختـاف شهرسـتان 
باشـت« خواسـته: گواهـی حصـر وراثـت مرجـع رسـیدگی کننـده: شـورای حـل اختـاف شـعبه یـک 
شهرسـتان باشـت آقـای علـی داد روانگـرد بـه شـماره شناسـنامه 783 بـه اسـتناد شـهادتنامه و 
گواهـی فـوت و فتوکپـی شناسـنامه ورثـه درخواسـتی بـه شـماره 140041920000633564 تقدیـم 
ایـن شـورا نمـوده چنیـن اشـعار داشـته کـه شـادروان کنیـز احمـدی امیرآبـاد بـه شـماره شناسـنامه 
856 در تاریـخ 1400/02/06 در اقامتـگاه دائمـی خـود در گذشـته و ورثـه حیـن الفـوت وی عبارتنـد 
از: یـک همسـر دائمـی بنـام علـی داد روانگـرد بـه شـماره شناسـنامه 783 و هفـت فرزنـد ذکـور 
بنامهـای 1- الـه داد روانگـرد بـه شـماره شناسـنامه 558، 2- قاسـم روانگـرد بـه شـماره شناسـنامه 
21، 3- خداداد روانگرد به شـماره شناسـنامه 609، 4- سـیدعزیزاله روانگرد به شـماره شناسـنامه 
3-009935-426، 5- سید قادر روانگرد به شماره شناسنامه 5-009934-426، 6- ناصر روانگرد 
به شـماره شناسـنامه 32، 7- نادر روانگرد به شـماره شناسـنامه 154 و دو فرزند اناث بنامهای 1- 
پرور روانگرد به شماره شناسنامه 819، 2- طلعت روانگرد به شماره شناسنامه 559 و جزء افراد 
فـوق الذکـر ورثـه دیگـری نـدارد والغیـر. اینـک پـس از انجـام تشـریفات قانونی و انتشـار یک نوبت 
آگهی اعام تا چنانچه شـخص یا اشـخاص نسـبت به آن اعتراض یا وصیت نامه ای دارند اعام 
نموده در غیر این صورت گواهی انحصار وراثت با وصف فوق صادر می گردد.اعتبار قانونی این 

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

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت سامانه فناوری های سه بعدی 
پاسارگاد )سهامی خاص( به شماره ثبت534414 و شناسه ملی 14007970034

بدینوسـیله از کلیـه صاحبـان محتـرم سـهام شـرکت دعـوت بعمـل می آیـد در جلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فـوق 
العـاده شـرکت در سـاعت 8 صبـح مـورخ 1400/09/07 در محـل تهـران، شـهید مطهری،کوچـه سـنندج، خیابـان شـهید 

اسـتاد مطهـری، پـاک 94، طبقـه دوم،  واحـد شـمالی بـا کدپسـتی 1578775518 حضـور بهـم رسـانند.
دسـتور جلسـه : 1- انتخـاب بـازرس قانونـی اصلـی و علـی البـدل بـرای سـال مالـی منتهـی بـه 1400/12/29 و تعییـن حـق 

الزحمـه مربوطه
2- انتخاب اعضای هیات مدیره و تعیین پاداش و حق حضور اعضای هیأت مدیره

3- تعیین روزنامه کثیر االنتشار جهت آگهی های شرکت
4- سایر مواردی که در صاحیت مجمع عمومی می باشد.

هیات مدیره شرکت سامانه فناوری های سه بعدی پاسارگاد )سهامی خاص(

۹۱۰ میلیارد ریال اعتبار 
به فاروج خراسان شمالی 

اختصاص یافت
فرمانــدار فــاروج از اختصــاص ۹۱۰ میلیــارد ریــال 
ایــن شهرســتان خراســان  بــه  اعتبــار ملــی و اســتانی 
شــمالی در نیمه نخســت امسال خبر داد و  که تاکنون 
قــرار  ۵۷ درصــد آن در اختیــار دســتگاه های اجرایــی 

گرفت.
ایرنــا  بــا  گفت وگــو  در  دیــروز  نجفــی  ابوالحســن 
اظهــار کــرد: عالوه بــر ایــن، ۲۷۰ میلیــارد ریــال دیگر نیز 
دســتگاه  ســه  بیــن  در  محرومیت زدایــی  اعتبــارات  از 
راهداری، نوســازی مدارس و دانشــگاه علوم پزشــکی با 

۱۰۰ درصد تخصیص توزیع شد.
او بــا بیــان اینکــه بیشــترین طرح هــای عمرانــی در 
بخــش روســتایی شهرســتان اجرا می شــود، اضافه کرد: 
۶۸ درصد از جمعیت ۵۰ هزار نفری فاروج در روستاها 
ساکن هستند بنابراین بیشتر این اعتبار در این مناطق 

هزینه می شود.
اعتبــارات  توزیــع  نحــوه  افــزود:  فــاروج  فرمانــدار 
براســاس جمعیــت، توســعه و ظرفیت هــای هــر روســتا 
انجــام می شــود و در ایــن شهرســتان تالش هــای زیــادی 

شده است که اعتبارات به صورت عادالنه توزیع شود.
نجفی عنوان کرد: مدیران باید جدیت را سرلوحه کارهای 
خــود قــرار دهنــد و با تدبیر و برنامه ریزی مناســب اولویت 
نیمه تمــام و کاهــش  اتمــام پروژه هــای  را در  کاری خــود 
هزینه های غیرضروری قرار دهند تا با تالش و برنامه ریزی 

صحیح از بحران های اقتصادی موفق عبور کنیم.

سرپرست پدافند غیرعامل 
شرکت گاز البرز: گاز استان 

قطع نخواهد شد؛ اما احتمال 
افت فشار وجود دارد

سرپرســت مدیریــت بحــران و پدافنــد غیرعامــل 
شــرکت گاز البــرز اعــام کــرد کــه هرچنــد در اســتان 
قطعــی گاز نخواهیــم داشــت؛ ولــی ممکــن اســت در 
برخی از روزها مشــترکان شــاهد افت فشار گاز باشند 
که این امر با مدیریت ستاد ملی گاز صورت می گیرد و 

تصمیم گیرنده شرکت گاز البرز نیست.
حســن نوروزیان در گفت وگو با ایســنا با توجه به 
افزایــش میــزان مصــرف روزانه گاز در البرز در مقایســه 
با مدت مشــابه ســال گذشــته، اظهار کرد: در مقایســه 
با مدت مشــابه ســال قبــل میزان مصــرف روزانه گاز در 
اســتان به طور میانگین بین ۲ تا ۵ میلیون متر مکعب 

بیشتر شده است.
مصــرف  افزایــش  ایــن  از  بخشــی  داد:  ادامــه  او 
بــه ورود زود هنــگام مــوج ســرما و بــرودت هــوا مربــوط 
می شود و بخشی هم به دلیل افزایش تعداد مشترکان 

بوده است.
غیرعامــل  پدافنــد  و  بحــران  مدیریــت  سرپرســت 
شــرکت گاز البــرز بــا بیان اینکــه از ابتدای ســال تاکنون 
۵۰ هزار مشترک به مشترکین گاز البرز اضافه شده اند، 
توضیح داد: با وجود افزایش مصرف تمهیدات الزم برای 
اینکــه در ماه هــای پیش رو قطعی گاز نداشــته باشــیم، 

اندیشیده شده است.
نوروزیــان افــزود: قبــل از ورود بــه فصــل ســرما، 
تعمیــرات ایســتگاه های گازرســانی و اصــالح این شــبکه 
انجام شده است و هیچ قطعی گاز برنامه ریزی شده ای 

نخواهیم داشت.
او تاکیــد کــرد: هرچنــد قطعی گاز نخواهیم داشــت 
ولی ممکن است در برخی از روزها مشترکان شاهد افت 
فشــار گاز باشــند کــه ایــن امر بــا مدیریت ســتاد ملی گاز 
صورت می گیرد و تصمیم گیرنده شرکت گاز البرز نیست.
ایــن مســئول اضافــه کــرد: بــا ایجــاد خــط ۳۶ اینچ 
انتقال گاز از بویین زهرا به کرج دغدغه تامین گاز البرز 

برای ۵۰ سال آینده مرتفع خواهد شد.
نوروزیــان گفــت: با برنامه ریزی صورت گرفته ۸۰ 
درصــد فراینــد ایجــاد ایــن خــط تا پایان ســال بــه اتمام 
می رســد و ایــن خبــر خوشــی بــرای همــه البرزنشــینان 
اســت. او گفــت: مــا در بحــث گاز بــه هیــچ مشــترکی 
نمی گوییــم کــه گاز مصــرف نکنــد یــا کــم مصــرف کنــد، 
بلکه بر مصرف بهینه آن تاکید داریم و اگر این اتفاق 
بیفتــد، مشــکلی از لحــاظ افــت فشــار گاز در کشــور 

نخواهیم داشت.

اخبـــــــــــــــــار

فــارس  ایران خــودرو  کارخانــه  مدیرعامــل 
بــا تاکیــد بــر ظرفیت هــای ایــن واحد تولیــدی در 
زمینــه عرضه محصوالت مطــرح کرد که کارخانه 
ایران خــودرو فــارس اکنون بــا دارا بودن ظرفیت 
تولید بیش از ۸۰ خودرو در روز با ظرفیت ۲۵۰ 
نفــر منابع انســانی در بخش هــای مختلف فعال 

است.
بازدیــد  حاشــیه  در  کرک ونــدی  محمدعلــی 
ایــدرو،  اقتصــادی  معــاون  صمــت،  وزیــر  معــاون 
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت اســتان 
فــارس و هیــات همــراه بــا همراهــی مدیرعامــل و 
اعضــای هیأت مدیــره کارخانــه ایران خودرو اســتان 
فــارس از واحــد تولیدی ایــن کارخانه ادامه داد: بر 
اساس پتانسیل های این کارخانه در جنوب کشور 
در  الزم  زیرســاخت های  کــردن  فراهــم  امــکان  و 
افزایــش خط تولید و تعــداد خودروهای تولیدی با 
توجه به سند چشم انداز جمهوری اسالمی در افق 
۱۴۰۴ و نظــر بــر فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری 
در تــالش هســتیم تــا بتوانیــم بــا برنامه ریزی های 
تحقــق  بــرای  را  الزم  زمینه هــای  گرفتــه،  صــورت 
برنامه های فرادســت ملی با هدف اشــتغال زایی و 

تامین نیاز مصرف کنندگان فراهم کنیم.
او بــا بیــان اینکــه مهم ترین برنامــه هدفمند 
این کارخانه در زمینه تولید، مولفه زنجیره تامین 
اســت، افزود: هدفمند کردن تولید محصوالت از 
برنامه هــای راهبــردی ایــن کارخانــه اســت کــه در 
نظــر داریــم بــا جایگزین کــردن واردات خــودرو با 
ساخت قطعه و مونتاژ خودروهای وارداتی عرضه 

محصوالت را تقویت کنیم.
مدیرعامل کارخانه ایران خودرو فارس تاکید 
کــرد: دربــاره جهــش تولیــد در کارخانــه، بهبــود 
طراحی و اتوماسیون خطوط تولید، ارتقای سطح 
ابزار و تجهیزات، توســعه و بهبود زیرساخت های 
زیرســاخت  و  صنعتــی  آراســتگی  لجســتیکی، 
کارخانــه، مطالعه بــازار محصول به ویژه در زمینه 
میزان ظرفیت صادرات و کشورهای هدف همکار 
در برنامه هــای اصلــی مــا در بهبــود بهــره وری و 

افزایش ظرفیت تولید قرار دارد.
کرک وندی یادآور شــد: با بهبود بهره وری در 
عملکرد مدیریتی این کارخانه این فرصت فراهم 
شــده اســت تــا بتوانیــم در موضوعــات رفاهی به 
منابــع انســانی فعــال در ایــن مجموعــه خدمــات 

بهتری را ارائه دهیم.
در ادامــه معــاون وزیــر صمــت و مدیرعامــل 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( 
با تاکید بر اینکه موقعیت های بسیاری خوبی در 
صنعــت خودروســازی اســتان فارس وجــود دارد، 
مطــرح کــرد: برنامه هــای مدیریتــی ارائــه شــده از 
فــارس  ایران خــودرو  کارخانــه  مدیرعامــل  ســوی 
بــه لحــاظ اســتراتژیک بســیار مناســب اســت کــه 
مســتلزم اصالح ســاختاری این کارخانه در سطح 

ملی دارد. 
محســن صالحی گفت: باید زمینه های الزم 
توســعه در بخش تولید این کارخانه فراهم شــود 
و به صورت یک برنامه استراتژیک در هیات مدیره 
این کارخانه در کشــور مطرح و مصوب شــود که 

ما نیز موافق تحقق این طرح هستیم.
از سوی دیگر رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجــارت اســتان فــارس بــا تاکیــد بر برخــورداری 
کارخانــه ایران خــودرو فــارس از امکانــات بالقــوه 
و بالفعــل کــه در شــهر شــیراز دارد، مطــرح کــرد: 
زیرســاخت های مناســب در حــوزه تولیــد و تامین 
قطعــات و قالب ســازی و موقعیــت جغرافیایــی و 

نزدیکــی بــه بنــادر جنوبــی، می توانــد بــه یکــی از 
پایگاه هــای صنعتی ایران خودرو در جنوب کشــور 

تبدیل شود.
حمیدرضــا ایــزدی خاطرنشــان کــرد: تولید و 
اشتغال از سیاست های کالن و اولویت دار دولت 

ســیزدهم اســت کــه با توجه بــه همگرایی صورت 
گرفتــه در ســه قــوه مــا عــزم جــدی در تســهیل و 
رفــع موانــع تولیــد داریــم و از طــرح و برنامه هــای 
پشــتیبانی های  و  حمایــت  هدفمنــد  توســعه ای 

ویژه ای را خواهیم کرد.

رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی با 
بیــان اینکــه توســعه واحدهای صنعتی اســتان کرمــان باوجود 
تحریم هــا متوقــف نشــده اســت، گفــت کــه از ســال گذشــته 
تاکنــون حــدود ۵۰ هــزار میلیــارد تومــان در شهرســتان کرمان 

سرمایه گذاری مستقیم انجام شده است.
بــه گــزارش ایرنــا، محمدرضــا پورابراهیمــی بامــداد شــنبه 
ســی . صنایع دســتی  زنجیــره  فروشــگاه  افتتاحیــه  آییــن  در 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان زنجان با خاطرنشان کردن تاش های 
انجــام گرفتــه در راســتای راه انــدازی دوبــاره 
واحدهای راکد و نیمه فعال استان اعام کرد 
که نیمه اول امســال هشــت واحد تعطیل و 
نیمه تعطیــل در ایــن اســتان به چرخــه تولید 

بازگشته است.
ناصــر فغفــوری دیــروز در گفت وگــو بــا 
ایرنــا تصریح کرد: یــک واحد تولیدی با ۲ نوع 
محصول شــامل غذای کودک بر پایه غالت با 
ظرفیــت ۲۲۰ تــن و نیــز انــواع مکمــل دارویی 
و غذایــی انســان، بــه شــکل پــودر بــا ظرفیــت 
یــک میلیــون تــن و اشــتغال ۳۵ نفــر از جمله 

انجــام  بــا تالش هــای  کــه  اســت  واحدهایــی 
گرفته بار دیگر به چرخه تولید بازگشت. 

او حجــم ســرمایه ایــن واحــد را در زمــان 
صدور پروانه در سال ۸۸ ، بالغ بر ۷۷ میلیارد 
عنــوان کــرد و افــزود: واحــد فــوالد ســیمرغ با 
محصــول ریخته گــری چــدن بــا ظرفیــت چهــار 
هــزارو ۵۰۰ تــن، بــا ســرمایه در زمــان صــدور 
پروانه در سال۹۶، ۱۵ میلیارد ریال و اشتغال 
۱۲ نفر، دیگر واحدی بود که احیا شده است 

و به روند تولید بازگشت.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
امیــن کاال  واحــد  ادامــه داد:  زنجــان  اســتان 
تجارت، با محصوالت تولیدی انواع ســولفات 

روی، مس و آهن با ظرفیت چهار هزارو ۴۰۰ 
تــن، ســرمایه در زمــان صدور پروانه در ســال 
۷۶، یک میلیارد ریال و با اشتغال ۱۸ نفر نیز 

به چرخه تولید بازگشته است.
فغفوری واحد بازیافت صنایع شیمیایی 
معدنی زنجان با محصول بازیافت ضایعات و 
خرده هــای فلزی با ظرفیت ســه هــزار تن و با 
ســرمایه هشــت میلیارد ریالی در زمان صدور 
پروانه در سال ۹۱ و اشتغال ۱۵ نفر را هم از 
واحدهای در دســت احیا عنوان کرد و افزود: 
ایــن واحــد در انتظار موافقت اداره کل محیط 

زیست برای راه اندازی دوباره است.
او در ادامــه بــا خاطرنشــان کــردن دیگــر 

انــدازی مجــدد شــده اند،  راه  کــه  واحدهایــی 
اظهــار کرد: کارخانــه صنعتی ذوب ریخته گران 
بــا محصــول آلیاژ فلزات غیرآهنی و با ظرفیت 
۱۵ هزار تن با میزان سرمایه سه میلیارد ریال 
در زمان صدور پروانه در ســال ۸۷ و اشــتغال 
چهــار نفــر در ردیــف پنجــم جــدول واحدهــای 

احیا شده در نیمه اول امسال قرار دارد.
فــن  دانــش  واحــد  فغفــوری  گفتــه  بــه 
ریختــه گــران، با محصــول ریخته گــری مس، 
با ظرفیت ۱۸۰ تن و ســرمایه ۶ میلیارد ریال، 
در زمــان صــدور پروانــه ســال ۸۶ و اشــتغال 
چهار نفر هم از جمله واحدهایی است که در 

جدول واحدهای احیا شده قرار دارد.

۸ واحد صنعتی راکد و نیمه راکد زنجان امسال به چرخه 
تولید بازگشت

آگهی فقدان سند مالکیت
سـند مالکیـت بـه شـماره سـریال 565208 شـماره ثبـت 1407 صفحـه 373 دفتـر 
درختـکاری  و  وادخ  و  چایـی  بـاغ  زمیـن  قطعـه  یـک  ششـدانگ  بـه  مربوطـه   4/44
بـر یـک دسـتگاه کارخانـه چایـی سـازی و کبـاب خانـه  تبریـزی مشـتمل  و قلسـتان 
دومرتبـه و یـک بـاب خانـه سـرحلب و سـه بـاب خانـه زارعانـه بـه شـماره شـش واقـع 
در قریه طالشـان سـنگ اصلی 39 بخش 4 حومه شـهر رشـت با حق عبور از قطعه 
23 ،41و67 بـه نـام کاظـم پیـروز فرزنـد فـرج الـه صـادر از اداره ثبـت اسـناد و امـاک 

اسـتان گیـان مفقـود شـده از درجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد.

آگهی فقدان سند مالکیت
سـند مالکیت به شـماره سـریال 565316 بشـماره ثبت 1409 صفحه 401 مربوط به 
هشـت سـهم مشـاع از بیسـت سـهم ششـدانگ یک قطعه زمین وادخ  و درختکاری 
بـه شـماره 3 واقـع در قریـه طالشـان سـنگ اصلـی 39 بخـش چهـار حومـه رشـت بـا 
حـق عبـور از قطعـات شـماره هـای 6و41و 67  بـه مالکیـت آقـای کاظـم پیـروز فرزنـد 
فـرج الـه  صـادره از اداره ثبـت و اسـناد اسـتان گیـان مفقـود شـده ازدرجـه اعتبـار 

سـاقط مـی باشـد.

ساخت مدرسه برکت شهید 
علی لندی در ایذه 

مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام از 
ساخت مدرسه برکت شهید علی لندی خبر داد و اظهار 
کرد که با توجه به فداکاری نوجوان شجاع، شهید علی 
لنــدی و بــا هــدف ارج نهــادن بــه مقام شــامخ و از خود 
گذشــتگی ایــن قهرمــان به عنــوان الگــوی جوانان نســل 
خــود، یکــی از مــدارس برکت در روســتای ســرتنگ علیا 
شهرستان ایذه به نام این شهید نام گذاری شده است.
محمــد ترکمانــه اضافــه کــرد: ایــن مدرســه در ۳۵ 
کیلومتــری محــل زندگــی شــهید لنــدی احــداث و آمــاده 

بهره برداری شده است.
او خاطرنشان کرد: مدرسه برکت شهید علی لندی 
۴ کالســه اســت و دانش آموزان مقطع ابتدایی روســتای 

سرتنگ علیا در آن مشغول به تحصیل خواهند شد.
مدیرعامــل بنیــاد برکــت بــا بیــان مشــارکت بنیــاد 
برکــت و ســازمان نوســازی مــدارس در ســاخت و تکمیل 
این مدرسه گفت: سهم بنیاد برکت در ساخت و تکمیل 

مدرسه برکت شهید علی لندی ۴ میلیارد ریال است.
ترکمانــه تصریــح کــرد: بنیــاد برکــت تاکنــون ۲۷۳ 
اســتان  روســتایی  و  محــروم  مناطــق  در  را  مدرســه 
خوزســتان بــه بهره برداری رســانده و نســبت به ســاخت 
۷۷ مدرســه دیگر متعهد اســت که با بهره برداری از این 
مــدارس، مجمــوع مدارس برکت در این اســتان به ۳۵۰ 

مدرسه با ۱۵۲۰ کالس درس خواهد رسید.
بــه گفتــه او، مدرسه ســازی بــر اســاس تأکیــد مقام 
معظــم رهبــری بــر ارتقــای عدالــت آموزشــی در مناطــق 
محــروم یکــی از بنیادی تریــن و ماندگارتریــن اقدامــات 

ستاد اجرایی فرمان امام در مناطق محروم است.
مدیرعامل بنیاد برکت با یادآوری راه اندازی نهضت 
مدرسه ســازی در مناطــق محــروم کشــور از ســوی بنیــاد 
برکــت اظهــار کــرد: بنیاد متهد به ســاخت ۲ هزار و ۵۰۰ 
مدرســه بــا ۱۲ هــزار و ۵۰۰ کالس درس در ایــن مناطــق 
اســت و تــا امــروز یک هــزار و ۶۵۰ مدرســه را با ۸ هزار و 

۷۵ کالس افتتاح کرده است.
ترکمانــه یــادآور شــد: ۲۵۰ هــزار دانش آمــوز در ۳ 
هــزار و ۶۰۰ روســتا مشــغول تحصیــل در مــدارس برکت 

هستند.
او حجــم کل ســرمایه گذاری بــرای ســاخت مــدارس 
برکت را ۴۰ هزار میلیارد ریال اعالم و خاطرنشــان کرد: 
ایــن مدارس در مناطق محــروم مورد نیاز وزارت آموزش 
و پرورش و ســازمان نوســازی مدارس کشــور و با رعایت 
اســتانداردها، الزامات آموزشــی، ضوابط فنی و زیربنایی 

ساخته می شود.
گفتنی است، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام 
۲۸ هزار ۵۹۱ طرح را با حجم ســرمایه گذاری ۲۶ هزار و 
۵۴ میلیــارد ریال در حوزه های توانمندســازی اقتصادی، 
امــور زیربنایــی، فرهنگــی، ســالمت و ســایر خدمــات در 
مناطــق محــروم و کــم برخــوردار اســتان خوزســتان بــه 

بهره برداری رسانده یا در دست اقدام دارد.
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ایــن  از  افــزود: بخش هایــی  ســی در کرمــان 
و  شــدن  نهایــی  حــال  در  ســرمایه گذاری ها  

بخش هایی نیز آغاز به کار کرده است.
او بیــان کــرد: مجموعه هایــی کــه فقــط 
انجــام  حمایتــی  و  می کردنــد  ارائــه  منابــع 
نمی دادند، اکنون رفتارشان تغییر کرده است 
و تمــام جوانــب کار از تولیــد تــا بــازار را دنبال 

می کنند.
مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  رئیــس 
شــورای اســالمی تصریح کــرد: فعالیت های 
در  کرمــان  اســتان  در  خوبــی  اقتصــادی 
شــرکت های  نیازســنجی  و  اســت  جریــان 
چــه  بدانیــم  تــا  اســت  شــده  انجــام  بــزرگ 
نیازهایــی دارنــد کــه در کشــور و یــا اســتان 
کرمــان وجــود ندارد تا به تولیــد این کاالها 
بــه  نهایــت  در  و  کارآفرینــان  وســیله  بــه 

اشــتغال پایدار برسیم.

زنجیره تولید، توزیع و مصرف 
باید به درستی برنامه ریزی شود

از سوی دیگر شهردار کرمان نیز گفت: 
اگــر بخواهیــم یــک محصــول بــه درســتی و 
کارآمدی مصرف شــود؛ حلقه توزیع و تولید 
آن باید کامال دیده و این زنجیره به درستی 

برنامه ریزی شود. 
ســعید شــعرباف تبریزی با بیــان اینکه 
سال هاســت در حــوزه اقتصــادی در زمینــه 
تولیــد، توزیــع و مصــرف به عنــوان ســه ضلع 
برنامه ریــزی  بایــد  اقتصــادی  مثلــث  اصلــی 
درســتی انجــام می گرفــت، افــزود: حدود ۴۰ 
سال است که ادبیات تولید و توزیع در دنیا 
تغییــر کرده اســت و امــروز از تولید و توزیع 
غیــر متمرکــز صحبت به میــان می آید، یعنی 
تولیــد لزومــا متمرکز و مقیاس انبوه نیســت 
و ســرمایه گذاری و ســرمایه گذاری انبــوه باال 

نیست.
او تصریــح کــرد: دغدغــه اصلــی رهبــر 
معظــم انقــالب اســالمی و مشــکل نخســت 
از  بخواهیــم  اگــر  و  اســت  تولیــد  کشــور، 
فرصت هــای موجود در میان مردم اســتفاده 

کنیــم چــاره ای جــز ایــن نداریــم کــه ســاز و 
کاری طراحی کنیم تا هر کســی متناســب با 
توانمنــدی خــود تولیــد انجــام دهــد و در یک 
چارچوب کلی ارزیابی و در نظام قابل قبول 

توزیع شود. 
ظاهــر  داد:  ادامــه  کرمــان  شــهردار 
فروشــگاه سی .ســی بــزرگ نیســت؛ امــا کار 
بزرگی انجام شــده است، زیرا این فروشگاه 
بــر مبنــای مدلــی کار می کنــد کــه می توانــد 
به ســرعت گسترش یابد و بدنه های مختلف 
بــا  متناســب  فــردی  هــر  و  جمــع  را  مــردم 
توانمنــدی خــودش در ایــن شــبکه فعالیــت 
کنــد و از ســوی یــک شــبکه ای هماننــد ایــن 

فروشگاه توزیع شود. 
در  داد:  ادامــه  تبریــزی  شــعرباف 
شــهرداری کرمــان از ایــن حرکــت اســتقبال 
می کنیم و این قبیل کارها یعنی استفاده از 
بدنــه عمومــی مردم و در کنار هم قرار دادن 
آن و حتــی اســتفاده از مزیت هــای اســتانی 

برای یک فروشگاه است. 

و  حرکــت  ایــن  کــرد:  تصریــح  او 
حرکت های مشابه را در همه حوزه ها که در 
مدیریت شــهری به آن نیاز داریم تشــریح و 

توسعه خواهیم داد.
شــهردار کرمان بــا تاکید بر اینکه بافت 
و  اســت  مرمــت  نیازمنــد  کرمــان،  تاریخــی 
موضــوع مرمــت تاریخی همواره یک موضوع 
مساله ســاز و اقتصــادی بــوده اســت، گفت: 
اگر بتوانند تیم هایی با استفاده از نگاه های 
دانش بنیــان بــا یک صرفــه ای بین کار مرمت 
و اقتصادی تشکیل دهند و بتوانیم برخی از 
پروژه های کوچک مقیاس را به آن ها واگذار 
کنیــم بــه جای اتــکا بــه پیمانکاران بــزرگ به 
مناســب  بســیار  بدهیــم،  ریــز  پیمانــکاران 

است. 
شعرباف تبریزی خاطرنشان کرد: اسم 
مــدل فروشــگاهی بســیار مطلــوب اســت و 
اگر مجموعه ای دیگر از اســتان در این شــهر 
متقاضی باشد این کار را اجرایی کند؛ حتما 

استقبال می کنیم.

 از سال گذشته تاکنون ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید

در کرمان انجام شده است

 مدیرعامل ایران خودرو فارس: ظرفیت تولید روزانه بیش

از ۸۰ خودرو را داریم
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آسوده خودم که خر ندارم
راضیه حسینی

»در بــازار امــروز خــودرو پرایــد SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۰ 
و پرایــد ۱۵۱ پــاس ۹۹ بــه ترتیــب ۱۷۳ و ۱۷۵ میلیــون 

تومان قیمت گذاری شده است.«
باالخــره بایــد یــک فرقــی بیــن قیمــت کارخانــه و 
بازار باشــد یــا نه؟ نکند 
انتظــار داریــد قیمت هــا 
اگــر  یکــی شــود؟ اصــاً 
این گرانی نباشــد کسی 
پرایــد  ارزانــی  متوجــه 
کارخانه ای خواهد شد؟ 
کسی متوجه تاش های 
رئیس جمهــوری  آقــای 
بــرای بــاال نرفتــن قیمت 
خودروهای داخلی می شود؟ اگر قیمت بازار، باال نباشد 
مــردم فکــر می کننــد آقــای رئیســی کار خاصــی نکــرده و 
پرایــد بــاز هم گران اســت. اما حاال کامــاً درک می کنند 
کــه خــودروی کارخانــه ای چــه نعمتــی اســت و حیف که 

خیلی ها دست شان به این جواهر نمی رسد. 
امــا ناامیــد نشــوید. رســیدن بــه پرایــد کارخانــه ای 
هرچند ســخت است، غیرممکن نیست. برای رسیدن به 
موفقیت باید تاش کرد. علی الحساب بهترین تاشی که 
می توان انجام داد فرزندآوری است. اگر بتوانید باالی دو 
فرزند در رزومه خانوادگی خود داشته باشید شانس تان 
زده و یک ضــرب موفــق بــه ثبت نــام یــک خــودروی ارزان، 
باکیفیت و اســتانداردهای جهانی می شــوید. جز این باید 
به بخت و اقبال خود متوسل شوید که به نظرمان خیلی 
رویش حســاب نکنید. شــما اگر اقبال داشــتید، وضع تان 
ایــن نبــود؛ االن فرزنــد رئیــس و وزیر می شــدید و اصاً با 

خودروهای داخلی کار نداشتید. 
البتــه آرزو در هیــچ صــورت و بــر هیچ کســی عیــب 
نیســت. می توانیــد بــرای رســیدن به آرزوی تــان تا جایی 
کــه می توانیــد تــاش کنیــد. فقــط حواس تــان باشــد که 
ایــن آرزو، متحــرک اســت و یک جــا نمی مانــد تا شــما به 
آن برســید. مثــاً وقتــی حســاب می کنیــد کــه تا بیســت 
ســال دیگر اگر چیزی نپوشــید و نخورید، می توانید یک 
پرایــد کارخانــه ای بخرید، باید حســاب حرکــت قیمتی را 
هم بکنید، که اگر با همین سرعت پیش برود،... اصاً 
ولــش کنیــد. دوچرخــه چطور اســت؟ هــم هــوا را آلوده 
نمی کنــد و هــم مجبــور نیســتید پول بنزیــن بدهید، اگر 
هــم روزی پمــپ بنزین هــا هــک شــدند با خیال آســوده 
از کنــار ماشــین هایی کــه پشــت صــف طوالنــی منتظــر 
زدن بنزیــن آزادنــد می گذریــد و برای شــان دســت تــکان 
می دهیــد. تــازه فقــط ایــن نیســت؛ بیچاره ها بایــد هزار 
و یــک جــور گرفتــاری را تحمل کننــد. هزینه های تعمیر، 
تعویــض، تصــادف، بیمه و... که یک دوچرخه هیچ کدام 

از این مشکات را ندارد.
 دوچرخه، قیمت بازار و کارخانه ندارد. چهارچرخه 
نیســت که آدم را گول بزند. می تواند خارج از شــهر هم 
بــرود و از پــس جــاده و خطراتــش برآیــد. همــان اول بــا 
ظاهــرش حالیــت می کند که اهل جاده و خطر نیســت. 
دردســر ســند، معاینــه فنــی، جریمــه و ... را نــدارد. یک 
گوشه حیاط می خواهد و میله ای  که به آن قفلش کنی 
و شــب با خیال آســوده ســر روی بالش بگذاری. بدون 
نگرانی از اینکه پراید صد و چند میلیونی ات توی کوچه 
اســت و نکنــد دزدیــده شــود؟  مجبــور نیســتید شــب ها 
خانوادگی کشیک دهید تا مبادا دزدی، فقط با رد شدن 

از کنارش هر چهار در را باز کند.
 دوچرخــه که داشــته باشــی صبح راحــت از خواب 
بیدار می شــوی و وقتی همســایه ات را که با چشــم های 
مــی رود،  پرایــدش  طــرف  بــه  بی خوابــی  از  کــرده  پــف 
می بینــی، بــا خــودت می گویــی: »آســوده خــودم که خر 

ندارم/ از کاه و جواش خبر ندارم«

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

رئیس پلیس راهور تهران: 
طرح محدودیت های 

شبانه دیگر تاثیری ندارد
به گفته ســردار حمیدی، موضوع تردد شبانه به 
دوره شــروع کرونــا و پیــک آن  بــاز می گــردد کــه 
بخــش حمــل و نقــل عمومــی را بــه عنــوان جایی 
که بیشــترین ســرایت را داشــت و دورهمی ها و 
نشســت های خانوادگی که اتفــاق می افتاد همه 
اینها بیشترین سرایت ویروس کرونا را داشت .
وی گفــت : کارشناســان حــوزه بهداشــت و 
درمــان ایــن مطلب را پیشــنهاد دادنــد و رفتند به 
ستاد مقابل  با کرونا و این طرح تصویب شد . 

ســردار حمیدی افزود: االن طرح محدودیت 
شــبانه در حــوزه ترافیــک یــک آســیب اســت و ما 
منتظریــم کــه دوســتان مــا در شــبکه بهداشــت و 
درمــان در ایــن حــوزه و تاثیــر ایــن محدودیــت بــر 
ســرایت کرونا اظهار نظر شــفافی داشته باشند و 

در ستاد ملی کرونا تصمیم گیری شود. 

رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه در 
زمینه وضع ارزی در آینده، سناریوهای مختلف 
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت، اعــام کــرد در 
حال حاضر بســته ای آماده شــده است و شرایط 
مختلــف و پیش بینی هــای الزم بــرای آن صــورت 
گرفتــه و بــر اســاس تصمیــم ارزی دولــت اجــرا 
خواهد شد، البته تا آخر سال ارز دارو ترجیحی 
پرداخــت می شــود و برنامه ریــزی و اجــرا بــر این 

اساس است.
دکتــر بهــرام دارایی در نشســت کمیته دارو 
و غذا  کمیســیون بهداشت مجلس درمورد وضع 
دارو و ارز ترجیحی، گفت: در جریان وضع دارو و 
تولیدکننــدگان قــرار داریم و وضع و مراحل تولید 
و مــواد اولیــه دارو تــا زمانــی کــه بــه دســت مردم 

برسد، رصد می شود.
وی افــزود: در زمینــه وضــع ارزی در آینــده 
ســناریوهای مختلــف را مــورد توجــه قــرار دادیــم 
و بحث هــای علمــی و فنــی فشــرده ای را بــا کمک 
تصمیم گیران، متخصصان دانشــگاهی و صنعت 
دنبــال می کنیــم، در حــال حاضــر بســته ای آماده 
کــرده ایــم  و  شــرایط مختلــف و پیش بینی هــای 
الزم بــرای آن صــورت گرفتــه و بر اســاس تصمیم 
ارزی دولــت آن را اجــرا خواهیــم کــرد، البتــه بنــا 
داریــم تــا آخــر ســال ارز دارو ترجیحــی پرداخــت 

شــود و برنامه ریزی و اجرا بر این اســاس 
است.

وی ادامه داد: با توجه به نیازهای 
مقــدار  آینــده،  پیش بینــی  و  موجــود 

و  دارو  تامیــن  حــوزه  در  بیشــتری  ارز 

تجهیزات پزشــکی به ویژه تجهیز بیمارســتان های 
جدیــد و افزایــش تخــت جدیــد نیــاز اســت و در 
ایــن رابطــه بــرآورد الزم بــه دولــت اعــام شــده و 
تصمیم گیــری در ایــن رابطــه بــر عهــده مجلــس و 

دولت است.
رئیس سازمان غذا و دارو در مورد داروهای 
مقابلــه بــا کرونا گفت: موجــودی در حال حاضر 
بــرای دو یــا ســه قلــم داروهای مقابله بــا کرونا 
قابــل قبــول اســت؛ امــا در مواجهــه بــا پیــک 
جدی تــری  تمهیــدات  بایــد  ششــم  احتمالــی 

داشته باشیم.
وزارت  عمومــی  روابــط  اعــام  بنابــر 
جدیــد  آیین نامــه  مــورد  در  وی  بهداشــت، 

اقدامــات  تاســیس داروخانه هــا گفــت: برخــی 
باعث ایجاد شــکاف در جامعه داروسازی شده و 
میان جوانان و پیشکسوتان فاصله افتاده است. 
رشــته داروسازی از ســخت ترین رشته های گروه 

جوانــان  و  اســت  پزشــکی 
بایــد  داروســازی  فارغ التحصیــل 
بــرای اشــتغال در حوزه هــای متنــوع و تاثیرگــذار 
حــوزه ســامت امیــدوار باشــند و زیبنــده نیســت 
فارغ التحصیــان داروســازی به دلیــل نبود زمینه 

اشتغال به فکر مهاجرت باشند.
ایــن  اســت  نیــاز  کــرد:   تصریــح  دارایــی 
آیین نامه با حضور خبرگان، ذینفعان و مسئوالن 
مرتبــط مــورد بازبینــی قــرار گیــرد و در هفته آتی 
ایــن موضــوع تشــکیل  بــرای  کارگــروه مشــورتی 
خواهــد شــد. آیین نامــه بایــد بــه گونــه ای تعدیل 
شــود کــه حداکثر رضایت منــدی را ایجاد و منافع 

نهایی جامعه داروسازی و مردم را تامین کند.

اقســاط  کاهــش  بــرای  دارد  بنــا  دولــت 
تسهیات ساخت مسکن یک میلیون واحدی، از 
ساز و کار ویژه بانک مسکن در محاسبه اقساط 

تسهیات مسکن، استفاده کند.
بانــک مســکن،  پایــگاه خبــری  گــزارش  بــه 
طــرح  در  مســکن  ســاخت  تســهیات  ســقف 
دولــت ســیزدهم برای احــداث یک میلیــون واحد 
مســکونی، در تهــران بــه ۴۵۰ میلیــون تومان، در 
کانشــهرها ۴۰۰ میلیــون، در مراکز اســتان ها به 
۳۵۰ میلیون، در سایر شهرها به ۳۰۰ میلیون و 
در روســتاها نیــز به 2۵۰ میلیــون تومان افزایش 

پیدا کرده است.

تســهیات جدید با این حال، دارای اقســاط 
ماهانه بیشتر برای بازپرداخت، نسبت به سقف 
اکنــون  ایــن موضــوع  و  اســت  تســهیات  قدیــم 
بــرای دولــت بــه عنــوان یک مســاله مطرح اســت 
تــا در قالــب برنامــه حمایتی، اقســاط ماهانه این 
تســهیات را برای خانوارهای جامعه هدف، قابل 

پرداخت کند.
و  مســکن  معــاون  محمــودزاده  محمــود 
ســاختمان وزارت راه و شهرســازی در ایــن بــاره 
دوران  طــول  مجمــوع  کــه  آنجــا  از  کــرد،  اعــام 
مشــارکت مدنی ســاخت و بازپرداخت تســهیات 
در طــرح ســاخت یــک میلیــون واحــد مســکونی، 

بیــش از ۱۵ ســال بــه طــول می انجامــد، یکــی از 
برنامه هــای مــا، دســته بندی زمانــی ایــن دوره بــه 
چند مقطع ۳ تا 6 ســاله اســت تا در هر مقطع، 
اقســاط این تســهیات به صورت پلکانی از سطح 

کم به سطح زیاد تغییر کند.
دولــت  برنامــه  کــرد،  تصریــح  محمــودزاده 
در شــورای عالــی مســکن، تنظیــم مبالــغ اقســاط 
تســهیات ســاخت مســکن تــا حداکثــر ۵۰ درصد 
درآمــد خانوارهــا اســت که البته بــرای خانوارهای 
جملــه  از  برنامه هایــی  نیــز  حمایتــی  دهک هــای 
کمک هــای باعــوض دســتگاه های حمایتــی را در 
دستور کار داریم که بعد از نهایی شدن جزئیات 

و ابعــاد آنهــا در شــورای عالــی مســکن، به اطاع 
کامــل متقاضیــان مســکن یــک میلیــون واحــدی 

خواهیم رساند.
در  اقســاط  بــرای  دولــت  کــه  برنامــه ای 
اســتطاعت در تســهیات ســاخت مســکن دنبــال 
می کند براساس ساز و کار ویژه محاسبه اقساط 
تســهیات در بانک مســکن اســت. بانک مســکن 
بــه دو شــکل اقســاط تســهیات مســکن را بــرای 
اول،  شــکل  خــود محاســبه می کنــد.  مشــتریان 
اقســاط ســاده اســت که میزان آن در طول دوره 
بازپرداخــت بــدون تغییــر اســت. شــکل دوم امــا 
محاســبه پلکانــی اســت کــه این فرمول به شــکل 

منعطــف و براســاس تــوان اقتصــادی تســهیات 
گیرنده هــا، اقســاط را محاســبه می کنــد. در ایــن 
فرمول، اقســاط ماهانه تســهیات برای سال های 
و  اســت  پایین تــر  تســهیات،  بازپرداخــت  اول 
متناســب بــا گــذر زمــان، این مبلــغ افزایــش پیدا 
می کنــد تا به تناســب افزایش دســتمزد خانوارها 
در طــول زمان، اقســاط در اســتطاعت افراد باقی 
بماند. بانک مســکن بیشــترین سهم در پرداخت 
تسهیات مسکن در شبکه بانکی را دارد و تجربه 
ایــن بانــک در مدل هــای حمایتــی از خانوارهــا در 
بخــش تامیــن مالــی مســکن، بیــش از هــر بانــک 

دیگری است.

بــر اســاس اعــام وزارت راه و شهرســازی 
متقاضیان طرح جهش تولید مســکن که ســاکن 
امــکان ثبت نــام در  کانشــهرها هســتند صرفــا 
شــهرهای جدیــد را دارنــد و اگــر شــهر دیگــری را 
انتخــاب کرده انــد می تواننــد آن را اصــاح کنند؛ 
البتــه ســاکنان شــهر تهــران عــاوه بــر شــهرهای 
جدیــد پرند، هشــتگرد و ایوانکــی امکان ثبت نام 

در رباط کریم و پاکدشت را هم دارند.
بــه گــزارش ایســنا، آن دســته از متقاضیــان 
طــرح جهــش تولیــد و تامیــن مســکن کــه ســاکن 
برخــی کانشــهرها هســتند ایــن امــکان را دارنــد 
کــه در شــهرهای جدید ثبت نــام کننــد. همچنیــن 
متقاضیانــی کــه در ایــن مــدت ثبت نــام کــرده اما 
شــهرهای دیگــری را انتخــاب کرده انــد، می توانند 
ثبت نــام قبلــی خود را در ســامانه لغــو و انصراف 
بدهنــد و مجــددا با انتخاب درســت شــهر جدید، 

ثبت نام کنند.
راه  وزارت  ســاختمان  و  مســکن  معاونــت 

امــکان ثبت نــام  از  اطاعیــه ای  در  و شهرســازی 
در 2۸  مســکن  ملــی  نهضــت  طــرح  متقاضیــان 
شــهر جدیــد در ۱۱ اســتان خبــر داد و تاکیــد کــرد: 
ثبت  نــام متقاضیــان مســکن در ۱۱ کانشــهر در 
شــهرهای جدید انجام می شــود. معاونت مسکن 
و ســاختمان همچنیــن نحــوه ثبت نــام متقاضیان 
از  برخــی  در  را  مســکن  ملــی  نهضــت  طــرح 

کانشهرها را اعام کرد که به شرح زیر است:
اســتان آذربایجان شــرقی ســاکنان تبریز در 

شهر جدید سهند 
استان اصفهان ساکنان شهرهای شهرستان 
اصفهــان در شــهرهای جدیــد فوالدشــهر، شــهر 
جدید بهارســتان و شــهر جدید مجلسی، ساکنان 
شهرســتان های لنجــان، نجــف آبــاد، فاورجــان و 
خمینی شــهر در شــهر جدید فوالدشــهر، ســاکنان 
کلیــه شــهرهای اســتان اصفهــان در شــهر جدیــد 

مجلسی
ســاکنان شــهرهای اســتان البــرز )بــه غیر از 

شهر نظرآباد( در شهر جدید هشتگرد
استان بوشهر ساکنان شهر بوشهر در شهر 
جدید عالیشهر، ساکنان شهرهای عسلویه، نخل 

تقی و چاه مبارک در شهر جدید نایبند
در  تهــران  شــهر  ســاکنان  تهــران  اســتان 
هشــتگرد،  ایوانکــی،  پرنــد،  جدیــد  شــهرهای 
رباط کریم و پاکدشــت، ســاکنان شــهر قیام دشت 
در پاکدشــت، ســاکنان شــهرهای شهرســتان های 
شــهریار، بهارســتان، مارد، ری و قدس در شــهر 

جدید پرند
اســتان خراسان رضوی ســاکنان شهر مشهد 
بینالــود، ســاکنان  و  در شــهرهای جدیــد گلبهــار 
شــهرهای شهرســتان چناران در شهر جدید گلبهار 
و ســاکنان شــهرهای شهرســتان نیشــابور در شهر 
اســتان  شــهرهای  کلیــه  بینالود-ســاکنان  جدیــد 
خوزستان در شهرهای جدید شیرین شهر و رامین

استان سمنان ساکنان شهر سمنان در شهر 
ســمنان و شــهر جدید ایوانکی، ساکنان شهرهای 

شهرستان گرمسار در شهر جدید ایوانکی
اســتان سیستان وبلوچســتان ســاکنان شهر 
زاهدان در شهرهای زاهدان و شهر جدید رامشار 
و شهر جدید تیس، ساکنان شهر چابهار در شهر 
چابهــار و شــهر جدیــد تیــس، ســاکنان شــهرهای 

شهر ستان زابل در شهر جدید رامشار
اســتان فارس ســاکنان شهر شــیراز در شهر 

جدید صدرا
استان مرکزی ســاکنان شهرهای شهرستان 
اراک در شــهرهای جدیــد مهاجــران و امیرکبیــر، 
ســاکنان شهرهای شهرستان های شازند و خمین 
و ســاکنان شــهرهای  در شــهر جدیــد مهاجــران 
شهرســتان های محات و دلیجان در شــهر جدید 

امیرکبیر
شــهرهای  ســاکنان  نیــز  هرمــزگان  اســتان 

شهرستان بندر عباس در شهر جدید علوی
بنابرایــن گــزارش، از روز 2۸ مهــر بــه مــدت 
تولیــد  قانــون جهــش  اجــرای  مــاه ثبت نــام  یــک 

حمایتــی  طرح هــای  جامــع  ســامانه  در  مســکن 
مسکن به نشانی saman.mrud.ir در ۳۱ استان 
و شــهرهایی کــه زمیــن بــرای آنهــا تامیــن شــده، 
آغاز شــده اســت. متقاضیان پس از ورود بر روی 
گزینــه »ثبت نــام نهضــت ملــی مســکن« کلیــک 
یارانــه ای  تســهیات  از  نکــردن  اســتفاده  کننــد. 
دولتی در بخش مســکن و ســبز بودن فرم »ج«، 
فقــدان مالکیــت خصوصــی، متاهل یا سرپرســت 
خانوار بودن و ســابقه حداقل پنج ســال سکونت 
در شــهر مــورد تقاضــا چهــار شــرط اصلــی خواهد 
بــود. درخصــوص شــرط تاهــل، پنــج گروه شــامل 
خانم های باالی ۳۵ ســال، افــراد دارای معلولیت 
بــاالی 2۰ ســال، نخبــگان علمــی، مــردان مجــرد 
می تواننــد  خــاص،  بیمــاران  و  ســال   ۴۵ بــاالی 
ثبت نام کنند. درباره نداشــتن مالکیت نیز برخی 
گروه هــای درآمــدی در بعضــی مناطــق بر اســاس 
تشــخیص وزارت راه و شهرســازی از ایــن شــرط 

معاف هستند.

مدیــرکل حــوزه ریاســت و روابــط عمومی 
دیــوان عدالــت اداری گفــت کــه در خصــوص 
واحدهــای  بــرای  کرونــا  واکســن  کارت  ارائــه 
صنفی هیچ رایی از سوی دیوان عدالت اداری 

صادر نشده است.
به گزارش ایسنا، مجید بشیری، مدیر کل 
حــوزه ریاســت و روابــط عمومــی دیــوان عدالت 
اداری، در پاســخ به ســوالی مبنی بر این که آیا 
برخــی ادعاهــا مبنــی بــر این کــه دیــوان عدالت 
اداری رای به پلمب نشدن واحدهای صنفی در 
صورت نزدن واکسن داده است؟ افزود: سندی 
منتســب بــه دیــوان در قالب دادنامــه در فضای 
مجازی منتشــر شــد که این ســند جعلی بوده و 

به هیچ وجه چنین رایی صادر نشده است.
وی گفــت: حتــی مفــاد ایــن رای بــه نحــو 
ناشــیانه ای جعل شــده و از ســربرگ آرای قدیم 
دیوان که مربوط به ساختمان شش سال پیش 
دیــوان بــوده، اســتفاده شــده اســت و بــه هیــچ 

وجه مشــخصات شاکی، طرف شکایت و شعبه 
صادرکننده رای مشخص نیست.

بشــیری افــزود:  تــا ایــن لحظــه دادنامــه ای 
از ســوی شــعب دیــوان عدالــت اداری در ایــن 

خصوص صادر نشده است.
بــه گــزارش ایســنا، روابــط عمومــی دیوان 
عدالت اداری نیز در همین خصوص اطاعیه ای 

صادر کرده است:
دیــوان  ســوی  از  دادنامــه  یــک  »تصویــر 
فضــای  و  رســانه ای  فضــای  در  اداری  عدالــت 
مجــازی در خصوص شــکایت یکــی از واحدهای 
صنفــی از شــبکه بهداشــت و درمــان مبنــی بــر 
ایــن که به دلیل عدم ارائه کارت واکســن واحد 

صنفی پلمب شده است منتشر شده است.
در  شــاکی  مذکــور،  دادنامــه  براســاس 
دفاعیــات خــود مبنــی بــر عــدم تزریــق واکســن 
اظهــار داشــته اســت کــه واکســن های فعلــی، 
اغلب خارجی و مشــکوک می باشــد و اثربخشی 

تزریــق  از  دلیــل  همیــن  بــه  و  نــدارد  طوالنــی 
واکســن امتنــاع کــرده اســت و در نهایت دیوان 
عدالــت اداری بــا این اســتدالل که واکســن های 
مجــوز  و  هســتند  آزمایشــی  دوره  در  موجــود 
مصــرف اضطراری دارند، واحد صنفی می توانند 
بــه فعالیــت خــود ادامــه دهــد تا قانــون اجباری 

بودن واکسن کرونا به تصویب برسد.
 ایــن دادنامــه بــه دالیــل ذیــل مــورد تایید 

دیوان عدالت اداری نمی باشد:
 - متــن رای حقوقــی و قانونی نمی باشــد و 
تمامی آرای دیوان عدالت اداری براســاس مواد 
قانونی رد یا تایید می شــوند که در این دادنامه 

هیچ استدالل قانونی وجود ندارد.
-  تزریق واکســن امری ضروری بوده و برای 
رســیدن بــه ایمنــی جمعی، کلیــه آحاد مــورد باید 
تزریق واکسن را انجام داده و دیوان عدات اداری 
از پیشگامان تزریق واکسن برای پرسنل خود بود.
-  هیچ گونه شکایتی مبنی بر پلمپ واحد 

صنفــی بــه دلیــل عــدم ارائــه کارت واکســن در 
دیوان عدالت اداری ثبت نشده است.

 - تصویــر دادنامــه منتشــر شــده قدیمــی 
می باشــد بــه طــوری کــه آدرس درج شــده در 
پاییــن آن مربــوط بــه ســاختمان قدیــم دیــوان 
دیــوان  کــه  حالــی  در  اداری می باشــد  عدالــت 
عدالت اداری حدود شــش ســال هســت که به 
ســاختمان جدیــد منتقــل شــده اســت و تاریــخ 
دادنامه مربوط به مهرماه سال جاری می باشد.
دادنامــه  بتــوان  کــه  مــواردی  تمامــی    -
مذکــور را تاییــد یــا رد کــرد ماننــد نــام شــاکی، 
شــماره دادنامــه، شــماره پرونــده و نــام قاضــی 
صادرکننــده رای مخــدوش شــده اســت و قابــل 

پیگیری نیست.
و نکتــه مهم تــر اینکــه شــعبه صــادر کننده 
دادنامــه مذکور شــعبه نوزدهم بدوی می باشــد 
که در حال حاضر این شعبه غیر فعال می باشد 

و پرونده ای به آن ارجاع نمی شود.«

دستور مخبر برای ابالغ 
شیوه نامه رایگان شدن 
تست تشخیص کرونا

نایــب رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
خارجی مجلس شــورای اســامی از دســتور معاون اول 
رئیــس جمهــوری بــه وزیــر بهداشــت بــرای ضــرورت در 
تســریع اباغیــه شــیوه نامه اجرایــی آزمایش تســت پی 

سی آر رایگان خبر داد.
عبــاس مقتدایــی در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: 
طبق مصوبه شورای عالی بیمه سامت، تست پی سی 
آر رایــگان شــده امــا مدیــرکل درمــان غیــر مســتقیم بــه 
ســازمان تامیــن اجتماعــی اظهار کــرده که ایــن آزمایش 
از ســوی شــورای  ابــاغ شــیوه نامه اجرایــی  انتظــار  در 
عالــی بیمــه اســت. اباغ  نشــدن این شــیوه نامه، باعث 
ایجاد ســردرگمی فراوان برای هموطنان و مجموعه های 

درمانی و بیمه ای شده است.
وی افزود: در مکاتبه ای با وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشــکی در 2۱ شــهریور ســال جاری و همچنین 
بیــان تذکــر کتبــی در صحــن علنــی در ۱۸ مهر خواســتار 
تســریع در صــدور دســتورالعمل مربوطــه شــدم. وزیــر 
بهداشــت در پاســخ اعام کرد که پس از تذکر، نامه ای 
را به سازمان برنامه بودجه نوشته و این مساله منتظر 
اباغ از سوی هیات وزیران است. به تعبیری همه امور 
انجام شــده و صرفا با پیگیری ســازمان برنامه و بودجه، 

باید در هیات وزیران مصوب شود.
نماینــده اصفهــان اضافــه کــرد: بعــد از پاســخ وزیر 
بهداشــت، بــا رئیــس ســازمان برنامــه بودجــه و معــاون 
اول رئیــس جمهــوری مکاتبــه کــردم و آقــای مخبــر نیــز 
ضمــن رونوشــت به وزیر کشــور، طی دســتوری به وزیر 
بهداشــت، خواســتار رســیدگی شــد. به نظر می رسد در 
صــورت همــت ســازمان برنامــه و بودجــه، بــزودی ایــن 

موضوع حل و اباغ می شود.

دیوان عدالت اداری درباره کارت واکسن رأیی صادر نکرده است

امکان اصاح شهر برای ساکنان کانشهرها در طرح جهش تولید مسکن
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