
ایــران، صرفــا بــه دنبــال پاییــن  برخــی در 
آوردن نرخ دســتمزد تحصیلکرده ها هســتند. در 
واقع دســتمزد آن ها را پیشــکش سرمایه گذارانِ 
خارجــی می کننــد تــا احیانــا بتواننــد از تکنولوژی 
آن هــا بــرای ســاخت و تکمیل پروژه ها اســتفاده 

کنند.
بــه گــزارش ایلنــا، کارشناســانی کــه اقتصاد 
سیاســی ایــران را مطالعــه می کننــد، پــی برده اند 
کــه میــل بــه مهاجــرت، بــه هســته  »فرســایش 
تمدنــی« نزدیک شــده اســت. جمعیــت مهاجران 
ایران طبق سرشــماری جهانی ســال ۲۰۲۰ به ۱.۸ 
میلیون نفر رســیده اســت. از این جهت استفاده 
ُــر بیراه نیســت. این  از تعبیــر فرســایش تمدنــی پ
رقمی معادل ۲.۳۳ درصد جمعیت کشور است؛ 
ســاکِ  در  را  تخصــص  و  مهــارت  کــه  جمعیتــی 
مســافرتی خــود گذاشــته اســت. یکــی از دالیــلِ 
افزایش میل به مهاجرت، ضخیم شــدن الیه هایِ 
ســازنده  تــورم و هــرز رفتن درآمدهــای ثابت، زیر 
ایــن الیه هاســت. از ایــن جهــت نمی تــوان نیروی 
کار و افراد متخصص یا کارگرانِ مشــاغل عمومی 
»امنیــِت  طلبیــدنِ  بابــت  از  را  غیرتخصصــی  و 
معاش« شماتت کرد؛ البته مهاجرت متخصصان 
)brain drain( نمی توانــد تــک عاملــی باشــد امــا 

بــا  تــورِم پنهــان در اقتصــاد،  نیروهــای پیشــران 
ســوار شــدن بــر مولفه  ارزش پول ملــی، به مثابه 
یــک عامــل فرهنگــی عمــل می کننــد. در نتیجــه، 
مهاجــرت با وجود اُفق فرســایش تمدنی جذابیت 

خود را از دست نمی دهد. 
مقصود فراســتخواه، جامعه شناس و استاد 
برنامه ریزی توســعه آموزش عالی، معتقد اســت 
کــه فــرار مغزهــا یــا همــان brain drain بایــد بــه 
منافــع مغزهــا )brain again( تبدیــل شــود. ایــن 
یعنی مغزها باید از قبل مهاجرت برای کشورشان 
ایجــاد ارزش کننــد. بــه گفته  فراســتخواه، به این 
اعتبــار فرهنــگ و تمــدن کشــور، در فــرای مرزهــا 
اشــاعه می یابد. با این حال، به نظر می رســد که 
تضعیف جایگاه ایران در منظومه  ارتباطاتِ میان 
فرهنگــی و خالی شــدن ظرفِ تبــادلِ ذخایر میان 
تمدنــی یــا بــه قــول محســن رنانــی، عضــو هیــات 
علمی گروه اقتصاد دانشــگاه اصفهان، فرسایش 
تمدنی، مسیر بازگشت ارزش های ایجاد شده از 

سوی مهاجران را مسدود ساخته است.
در چنین فضایی، برخی به جای کنکاش در 
ریشــه های قطع اشــتراک منافع و پیشــی گرفتن 
میــل مهاجــرت از میــل مانــدن در کشــور، آدرس 
غلــط می دهنــد؛ اینگونه ظرفیت هایی را که هنوز 
تن به مهاجرت نداده اند را برای انجام آن متقاعد 

کنند.

کارگر ارزان قیمت، نعمت است
اتــاق  رئیــس  حریــری،  مجیدرضــا  اخیــرا 
بازرگانــی ایــران و چیــن، یکــی از مزایــای اقتصــاد 
ایــران بــرای ورود ســرمایه گذارن خارجــی را ارزان 
ماندن نیروی کارش عنوان کرده اســت. به گفته 
حریری »هر شرکت خارجی که در ایران بخواهد 
ســرمایه گذاری کند، ســود می کند به دلیل اینکه 
ارزان قیمت تــر از نیــرو کار ایرانــی وجــود ندارد«. 

ایــران  در  مــا  »متخصصــان  می زنــد:  مثــال  وی 
بیشــتر از ۵۰۰ دالر و همینطــور نیــرو کار ســاده 
هــم بیشــتر از ۲۰۰ دالر حقــوق نمی گیرد«؛ البته 
وی ایــن مثــال را بــرای رفــع نگرانــی ایرانی هــا در 
مورد ورود کارگران خارجی برای انجام پروژه های 
ســاختمانی به کار گرفته اســت؛ اما گفته های او 
نشان می دهد که از منظر یک تاجرِ بانفوذ، کارگر 
ارزان قیمــت، نعمــت اســت. این در حالی اســت 
کــه بــا وجود اینکــه اقتصــاد ایران، بــه دلیل افت 
ارزش پولش از ناحیه تورم و ســایر سیاست های 
اقتصــادی و سیاســی، پایین تریــن دســتمزدها را 
در جهــان پرداخــت می کند، هیچ جذابیت خاصی 
برای سرمایه گذاری خارجی و حتی داخلی ندارد.

ارزیابــی داده هــای اقتصادی نشــان می دهد 
کــه از ســال ۹۲ تــا ابتــدای ۱۴۰۰ نــرخ تشــکیل 
ســرمایه ثابــت در ایــران بــه طــور متوســط منفــی 
بــوده، ســیر نزولــی داشــته و در ســال های ۹۴ و 
۹۵ که سند برجام امضا شد، به سیر منفی خود 

ادامه داده است. 
در  بایــد  یــا  شــرایط،  ایــن  در  قاعدتــا 
سیاســت های مــزدی بازنگــری کــرد یــا اینکــه برای 
اقتصــاد در حــال احتضــار، جذابیــت ایجــاد کرد یا 
اینکه هر دو را توامان به جلو برد. چنین سخنانی 
نشــان می دهــد کــه تشــویق به ثابت نگه داشــتن 
ارزش اســمی دســتمزد، در نــرخ برابــری با دالر یا 
حتی کاهش ارزش آن، به سیاست مسلط تبدیل 
شده است. به بیان دیگر، دولت با وجود افزایش 
نــرخ دســتمزد و همترازســازی آن بــا نــرخ اســمی 
تــورم، با بازگذاشــتن فنر قیمــت دالر، نرخ برابری 
دستمزد کارگران ساده با دالر را در محدود ۱۰۰ تا 
۲۰۰ دالر تثبیت کرده است. از سال های گذشته 
متناســب بــا سیاســت رهاســازی تثبیت نــرخ ارز، 
نــرخ دســتمزد در همیــن بــازه  نوســانی )۱۰۰ تــا 
۲۰۰ دالر( تثبیت شــده اســت. با این حال، ایران 
در قعــر جــدول جهانــی جــذب ســرمایه و در صدر 
جــدول جهانی فرار ســرمایه قــرار دارد؛ بطوری که 
در ۴۰ سال گذشته ارزش GDP ایران به نرخ های 
ثابــت، تقریبا نصف شــده اســت. بــه همین دلیل 
وزن دســتمزد در GDP یــا همــان »تولید ناخالص 

داخلی« بسیار ناچیز است. 

مقایسه سهم دستمزد بین ایران 
و کشورهای دیگر

اقتصــاد  اســتاد  راغفــر،  گفتــه  حســین  بــه 
دانشــگاه الزهرا، در ســال ۹۹ ســهم دســتمزد در 
GDP ایــران بــه کمتــر از ۴ درصــد رســیده اســت؛ 

در حالــی کــه ایــن نــرخ در اســترالیا، اســپانیا و 
نــروژ،  دانمــارک،  در  درصــد،   ۱۰ حــدود  روســیه 
بلژیــک و فرانســه هــم ۱۶ درصــد بــوده اســت. به 
همیــن دلیــل دســتمزد در ســاحِت ارزشــگذاری 
اقتصادی، فروکاســته شــده اســت؛ سیاســتی که 
موجب شده ایرانی ها به مهاجرت به اقتصادهای 
پرداخت کننــده  نرخ هــای باالتــر دســتمزد و تــورم 
نزدیــک بــه صفــر، متمایــل شــوند. در ایــن زمینه 
بــرای  »هلنــد«  و  »آلمــان«  ماننــد  کشــورهایی 
ایرانی هــا ســرآمدتر هســتند. موتــورِ جســت جوی 
شــرکت »گــوگل« نشــان می دهــد که نیــروی کار 

ایران و دانشجویانی که پی بازار کار پررونق برای 
آینــده  خــود می نگرنــد، ایــن دو کشــور را بیشــتر 
مــورد هــدف قــرار داده انــد. در حــال حاضــر نــرخ 
تــورم در آلمــان حــدود ۴ درصــد و در هلند حدود 
۱.۵ درصد اســت. نرخ دســتمزد )حداقل دستمزد 
ملی( در آلمان در ســال ۲۰۲۱ حدود ۱۶۰۰ یورو، 
اســت؛ رقمــی معــادل حــدود ۱۹۰۰ دالر در مــاه 
اســت؛ اما متوســط دستمزدها ۲ برابر این میزان 

است و به حدود ۴ هزار یورو در ماه می رسد. 
صرفــا  کشــور،  ایــن  در  دســتمزد  حداقــل 
مبنایــی اســت کــه بــر اســاس آن هیــچ کارگــری 
از ایــن میــزان کمتــر دســتمزد دریافــت نکنــد امــا 
کارگرانــی کــه ســابقه  کار بیشــتری دارند، بســیار 
بیشــتر از ایــن میزان را دریافــت می کنند. این در 
حالــی اســت کــه در ایران حداقل دســتمزد حدود 
۱۰۰ تا ۲۰۰ دالری عمودِ بازار کار است و کارگران 
حســب ســابقه کار، نــوع کار و میــزان تقاضا برای 
محصول تولیدیِ ناشی از کار و بسیاری از عوامل 
تاثیرگــذار بــر نرخ های نهاده های تولید، دســتمزد 
دریافــت نمی کننــد و صرفــا بــه دریافــت حداقــل 
دســتمزد محکــوم شــده اند. البتــه حــدود ۳ تــا ۴ 
میلیــون کارگــر از همان دســتمزد مصوب شــورای 
عالی کار که نرخ آن بسته به آیتم های مزدی در 
حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ تا ۴ میلیون تومان است، 
محروم هســتند. این در حالی اســت که نرخ خط 
فقر در ایران حدود ۱۰ میلیون تومان و نرخ سبد 
هزینه های زندگی )بر مبنای حداقل نرخ کاالها و 
خدمات( بیشتر از ۱۱ میلیون تومان است. با این 
حال، دولت ها نه توان جذاب ســاختن مولفه های 
مشــوق ســرمایه گذاری را دارند و نــه اینکه حاضر 
هســتند وزن دالری نــرخ دســتمزد را در ســطح 
تولیــد ناخالــص داخلــی افزایــش دهنــد. بــه نظر 
می رســد که به دلیل همین ناتوانی، به ســرکوب 
دســتمزد، متمایــل شــده اند؛ اما در رودربایســتی 
طرف هــای خارجــی خود هــم مانده اند و بی ارزش 
شــدن دســتمزد را گــواه ارزش ســرمایه گذاری در 

ایران قرار می دهند.  
بــا همــه ایــن احــوال، نیــروی کار ایرانــی بــه 
خــود حــق می دهــد کــه بــا تســهیل ورود برخــی 
ســرمایه گذاران خارجــی کــه از کشــورهای منقطه 
و شــرق آســیا بــه ایــران می آیند، نگران از دســت 
صنعــت  در  بویــژه  باشــد؛  خــود  شــغل  دادن 
بــا  ساختمان ســازی و مشــاغل خدماتــی مرتبــط 
مجموعه هــای صنعتــی بــزرگ و حتــی بخشــی از 

صنایع کوچک.

شراط بیهوه برای طرف خارجی 
علیرضــا حیــدری، کارشــناس رفــاه، اعتقــاد 

حریــری،  مجیدرضــا  بخشــی  اطمینــان  کــه  دارد 
رئیــس اتــاق ایــران و چین بــه کارگــران ایرانی که 
از دســت دادن مشــاغل خــود هســتند،  نگــران 
بیهوده است. وی در این مورد، گفت: »در ایران 
برابــر قوانیــن، بــه آن دســته از کارگــران خارجــی 
اجــازه  کار داده می شــود، کــه مشــاغل مــد نظــر 
آن ها، متقاضی نداشــته باشــد. در نتیجه قوانین 
اجــازه نمی دهنــد کــه کارگــران مهاجــر بــه صورت 
گســترده، مشــاغل ایرانی هــا را تصاحــب کننــد. 
بــرای اشــتغال این گــروه از کارگــران مهاجر حتما 

باید مجور صادر شود.«
کــه  بگیریــم  فــرض  »حــاال  افــزود:  وی 
خارجی هــا بــدون مجوز هم به ایران آمدند و مثال 
انبوه سازی ایران را به دست گرفتند تا سالی یک 
میلیــون مســکن بســازند، چه کســی گفتــه که با 
وجود اینکه آن ها بیشتر از کارگر ایرانی دستمزد 
درخواســت می کنند، نمی توانند به ایران بیایند؟ 
باید پرسید: کارگر چینی یا کارگر اهل ترکیه، که 
در کشورهایشــان بــه مراتــب بیشــتر از ایرانی هــا 
دســتمزد دریافــت می کننــد، حاضرند با دســتمزد 
ایــران مشــغول بــه کار شــوند؟! اگــر  کمتــر، در 
کارفرمایــان یــا پیمانــکاران خارجی شــرط کنند که 
حتما باید بخشی از نیروی کار پروژه یا مهندسان 
و کارگــران متخصص را خودشــان بیاورند، دولت 
کــه  شــرایط  ایــن  در  کنــد؟  مخالفــت  می توانــد 
دولت ها مدعی هســتند که به تکنولوژی خارجی 
بــرای ســاخت مســکن نیــاز دارنــد، آیــا می توانیــم 
بــرای ایــن کشــورها شــرط تعیین کنیم یــا بگوییم 
چــون کارگــر ایرانــی ۲۰۰ دالر دســتمزد می گیــرد 
شــما  هســت،  کارش  دادن  دســت  از  نگــران  و 
نبایــد کارگــران و مهندس هــای خــود را بــه ایــران 

بیاورید؟«
ایــن کشــورها،  حیــدری افــزود: »برخــی از 
اجــرای پــروژه را صرفــا بــا کارگــران و مهندســان 
ایــن شــرط  بــا  اساســا  و  انجــام می دهنــد  خــود 
حاضــر بــه مشــارکت می شــوند. بــه نظر می رســد 
دســتمزدهای  کــه  دســت  ایــن  از  تعاریفــی  کــه 
ایرانی هــا بــرای خارجی ها جذابیــت دارد و در این 
شــرایط عقــل حکــم می کنــد که بــا خــود کارگر به 
ایــران نیاورنــد، صرفــا بــرای بــزک کــردن موضــوع 
کاربــرد دارد؛ یعنــی حرف هایی می زننــد که صرفا 
جذابیــت داخلــی دارد؛ در حالی که حتی کارگران 
ســاده و متخصــص ایرانی هم از این دســتمزدها 
ایرانــی  فــراری هســتند. کارگــران و متخصصــان 
حاضــر بــه مهاجرت به کشــور عراق شــده اند تا با 
دســتمزدهای باالتــر و تــورم کمتــر زندگــی کنند،؛ 
آنوقــت از کارگــر خارجــی می تــوان انتظار داشــت 
کــه بهــای کمتری را از بابــت فروش نیروی کارش 

دریافت کند تا ایرانی ها آرامش داشــته باشــند؟! 
اساسا دیگر هیچ کشوری با این شرایط حاضر به 
ســرمایه گذاری در ایران نیســت و دســتمزد کمتر 
کارگــران ایرانــی هــم واجــد کمتریــن ارزش بــرای 
متقاعــد ســاختن ســرمایه گذاران خارجــی اســت. 
ایــن کشــورها معیارهــای دیگــری را بــرای کار در 

ایران می جویند.«

نظام مزدی کشور چین 
ایــن کارشــناس رفاه، افــزود: »شــرکت های 
بــه  را  باالتــری  دســتمزدهای  قطعــا  خارجــی 
مثــال  بــرای  می کننــد.  پرداخــت  کارگرانشــان 
چینی هــا در آفریقا ســرمایه گذاری می کنند؛ مثال 
راهســازی می کننــد. آن هــا کارگــران و مهندســان 
خودشــان را بــه ایــن قاره می آوردنــد و اصال کاری 
بــا دســتمزد مرســوم در کشــورهای آفریقایــی که 
بــه لحــاظ نــرخ برابــری بــا دالر، پایین ترین ارزش 
را در جهــان دارد، کاری ندارنــد. آن هــا نرخــی را 
بــرای کارگرانشــان بــه عنوان دســتمزد می پردازند 
میزبــان  کشــورهای  از  باالتــر  مراتــب  بــه  کــه 
آن هاســت. اگــر اینگونــه نکننــد کــه اساســا قــادر 
بــه جابجایــی نیــروی کار خــود از چیــن بــه آفریقا 
نخواهنــد بــود. در ایــران هم دســتمزد بر اســاس 
قوانیــنِ دربرگیرنــده  حداقل هــا تنظیــم می شــود؛ 
اما در کشــوری مانند چین دستمزدها در سطوح 
مختلــف درآمــدی توزیــع می شــوند. در واقــع در 
این کشــور دســتمزدها بر اســاس نوعی سیستم 
ارزشــیابی، افزایــش می یاینــد و ضرایــب افزایــش 
دســتمزد بــرای همه گروه ها به یــک میزان اعمال 
نمی شــود. برای مثال کارگری که حداقل ۵ ســال 
ســابقه کار داشــته باشــد، بیــش از ۳۰ درصــد از 
کارگــری کــه کمتــر از این میزان ســابقه کار دارد، 

دستمزد دریافت می کند.«
وی بــا بیــان اینکــه یــا کارگــری کــه مــدرک 
از  بیشــتر  درصــد   ۳۰ دارد  تکمیلــی  تحصیــالت 
افراد فاقد این مدارک دســتمزد دریافت می کند، 
افزود: »بر همین اساس افرادی که دارای مدرک 
تحصیلــی دیپلــم هســتند هــم حــدود ۲۰ درصــد 
بیشــتر از کارگــران فاقــد دیپلم دســتمزد دریافت 
می کننــد. اگــر ســطح تحصیــالت تکمیلــی کارگــر 
در حــد دکتــرا باشــد، حــدود ۲۰ درصــد بیشــتر 
دارد،  ارشــد  کارشناســی  مــدرک  کــه  کارگــری  از 
دســتمزد دریافــت می کند. این نظام مــزدی پویا، 
در شــرایطی که تورم در چین حدود صفر اســت، 
موجب شــده که از سراســر جهان از جمله ایران 
بــرای ادامــه تحصیــل به این کشــور مراجعه کنند 
تا بتوانند دســتمزدهای باالتری را دریافت کنند؛ 
حــاال چگونــه اســت کــه مثــال کارگر چینــی حاضر 
می شــود بــا حداقــل دســتمزد ایــران کار کند؟ در 
همین حال، باید در نظر داشته باشیم که کشور 
خارجی قرار نیســت که ساخت تکنولوژی خود را 
بــه ایــران منتقل کند، بلکــه می خواهد تکنولوژی 
خــود را بــا نیــروی کار آشــنا بــا این تکنولــوژی که 
صرفــا کارگــران خــودش را دربرمی گیــرد، به اینجا 
منتقــل کنــد؛ البتــه اگــر واقعــا بحث اســتفاده از 

تکنولوژی خارجی مطرح باشد.«

نتیجه فرسایش اقتصاد با تورم 
نمونه هایــی از ایــن دســت نشــان می دهنــد 
کــه برخــی در ایران، صرفا به دنبــال پایین آوردن 
نــرخ دســتمزد تحصیل کرده ها هســتند. در واقع 
دستمزد آن ها را پیشکش سرمایه گذارانِ خارجی 
می کننــد تــا احیانــا بتواننــد از تکنولــوژی آن هــا 
بــرای ســاخت و تکمیــل پروژه هــا اســتفاده کنند. 
قاعدتــا ایــن افــراد نمی تواننــد میــل بــه مهاجــرت 
را کــه بــه دلیــل مُفــت نگه داشــتن نرخ دســتمزد 
در پیشــگاه تــورم، افزایــش یافتــه توضیــح دهند. 
در ایــن شــرایط کــه کشــورهای توســعه یافتــه بــا 
حداقــل  و  می کننــد  کار  متفــاوت  دســتمزدهای 
دســتمزد را صرفــا بــرای افــرادی کــه تــازه بــه بازار 
کار وارد شده اند، قرار داده اند، طبیعی است که 
نظــام مــزدی ایران ناکارآمدترین در جهان باشــد؛ 
البته عده ای می گویند که دســتمزدهای ایرانی ها 
متناســب با اندازه  اقتصاد رشــد می کند و طبیعی 
اســت کــه پاســخگوی تــورم و هزینه هــای زندگــی 
نباشــد امــا می تــوان از ایــن عــده پرســید کــه چرا 
نیــروی کار ایــران بایــد چوب فرســایش اقتصاد با 
تــورم را بخــورد؟ مگــر نیروی کار انتخــاب می کند 
کــه بــا این وضــع اقتصــادی زندگی کنــد؟ طبیعی 
اســت که تحمیل این شــرایط به معیشــت و میل 
بــه نگه داشــتن اقتصاد در وضع حســاس کنونی 

با انتخاِب مهاجرت، جایگزین شود.
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انا لله و انا الیه راجعون

 درگذشت خادم الحسین)ع(، معلم دلسوز، جانباز و آزاده ی سرافراز حاج صابر اَفرند، پس از عمری مجاهدت و خدمت  را به جنابعالی و خانواده ی بزگوارتان تسلیت می گوییم. بی شک پدر مهربانتان از رحمت و پرده پوشی 
 و بخشندگی الهی بهره مند و ان شالله در بهشت، هم نشین اهل بیت)ع( خواهد بود.

احسان باکری، هادی دادمان، رسول عاصمی، محمدمهدی همت، حسین ستوده، سیدصادق حسینی، محمدحسین دانش یار، داود کریمی، امید محدث، میثم زین الدین، رضا شفیع خانی، عطا احمیراری، مصطفی 
بهمن آبادی، سعید اله بداشتی، مصطفی و مرتضی درخشان، مجید رفیعی، بهمن هدایتی، امیرحسین قدیری، مرتضی ناعمه، مهدی درویش، محمد یزدانی.

 جناب آقای دکتر مجتـــبی اَفــرنــد
 من مات علی حب آل محمد مات شهیدا

انا لله و انا الیه راجعون

محمد یزدانی

 برادرگرامی جناب سید هادی فیروز آبادی، درگذشت جد مادریتان، عالم عالی قدر آیت هللا سید رضی شیرازی 
را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می کنم.

شرط سازمان اداری و 
استخدامی برای واریز 

حقوق کارکنان
بخشــنامه تخصیــص و پرداخت حقــوق آذر از طریق 

سامانه یکپارچه نظام اداری صادر شد.
بــه گزارش تســنیم، بخشــنامه جدیــد ســازمان اداری 
و اســتخدامی به تمامی دســتگاه های اجرایی درباره حقوق 
و مزایــای کارکنــان خــود کــه از محــل بودجــه عمومی دولت 
)عمومــی، متفرقــه و اختصاصــی( پرداخــت می کننــد، صادر 

شد.
ایــن بخشــنامه بــا اشــاره بــه بنــد )الــف( تبصــره )۲۰( 
قانــون بودجــه ســال ۱۴۰۰ کل کشــور و پیرو بخشــنامه ۳۰ 
مهــر معــاون اول رئیــس جمهوری و نامــه دبیر هیات دولت 
در خصوص تصمیمات متخذه در جلسه هیات وزیران و به 
منظور ساماندهی و ایجاد انضباط مالی در پرداخت به موقع 
حقوق و مزایای کارکنان آمده است: »از آذرماه سال جاری، 
تخصیص و پرداخت حقوق و مزایا، صرفاً بر اساس اطالعات 
ثبت شــده در ســامانه یکپارچه نظام اداری )کارمند ایران( و 
بــه ذی نفــع نهایی انجام می گیرد؛ لذا ضروری اســت تمامی 
دستگاه های اجرایی، نسبت به ثبت، تکمیل و به روز رسانی 
کارکنان و ثبت حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر 
پرداختی ها که تحت هر عنوانی در آذرماه قصد پرداخت آن 
را دارند، حداکثر تا ۱۵ آذر در ســامانه یکپارچه نظام اداری 
)کارمند ایران( اقدام نمایند. هر گونه پرداخت مازاد بر ارقام 

ثبت شده در سامانه مذکور مجاز نیست.«
دراین بخشنامه تاکید شده است، هر گونه مسئولیت 
پرداخــت نشــدن حقــوق و مزایــا، ناشــی از ثبــت نشــدن 
اطالعات مذکور، بر عهده باالترین مقام دســتگاه اجرایی و 

ذیحساب/ مدیر امور مالی ذیربط خواهدبود.

مکاتبات صریح بانک 
مرکزی و وزارت صمت و 
سکوت رسانه ای گمرک 
در پرونده لوازم خانگی

بــا وجــود صــدور آرا دیوان عدالــت اداری و مکاتبات 
صریــح بانــک مرکزی و دفتر مقررات صــادرات و واردات، 
معاونــت حقوقــی گمــرک ایــران نیــز میتوانســت موضــع 

واضح تری درباره اختالفات اخیر اتخاذ کند.
خبرگزاری تســنیم درگزارشی نوشــت: بعد از انتشار 
مکاتبــه مدیــر کل دفتر مقــررات صــادرات و واردات وزارت 
صنعت، معدن تجارت با گمرک ایران و مطرح شدن حقایق 
تازه از این پرونده مشخص نیست؛ چرا معاونت حقوقی 
گمــرک ایــران با وجود شــکل گیری یک چالــش حقوقی در 

پرونده لوازم خانگی موضع صریح اتخاذ نکرده است.
پیش از این معاونت حقوقی گمرک ایران اقدامات 
قابل توجهی از جمله دادخواست اعاده دادرسی و اعمال 
مــاده ۴۹7 قانــون، دربــاره یــک پرونــده اختالفــی قاچــاق 
لوازم خانگی) که دران رای برائت صادر شــده بود( را به 
دســتگاه قضایــی ارائه کــرده و یــا از پرونده های جنجالی 
قابــل توجهــی از جملــه قاچــاق قطعــات خــودرو و ثبــت 
ســفارش های فاقد اصالت با ســربلندی خارج شــده بود 
امــا در مورد اخیر مشــخص نیســت چــرا موضع صریحی 

اتخاذ نشده است.
گفتنی است، ماده ۱۱ آیین نامه اجرای قانون مقررات 
صــادرات و واردات فصــل الخطــاب بــوده و این مهم مبنای 
دادنامه هــای صــادره از ســوی دیــوان عدالــت اداری قــرار 
گرفته و اســتناد به بخشــنامه های بعد از تاریخ ممنوعیت 
)۹7/۳/۳۰( با علم به عدم تسری آن به پرونده اختالفی 

لــوازم خانگــی ابهاماتــی را ایجاد کرده اســت. در واقع بعد 
از جــاری شــدن مــاده ۱۱ قانون مقررات صــادرات و واردات 
دیــوان عدالــت اداری رای به تمدید ثبت ســفارش و صدور 
کد رهگیری بانک مرکزی کرده و از این حیث قوانین بعدی 
نمی تواند موضوعیت پیدا کند. چالشــی که در بســیاری از 
ترخیص هــای انجام شــده در کاالهــای گروه چهار از جمله 

در سال ۱۳۹۹ به وضوح دیده شد.
کارشناسان معتقدند، حتی ابهامات مربوط به تامین 
ارز بانکی یا از محل ارز متقاضی یا از محل ارز اشــخاص 
قوانین صادره بعد از دوره ممنوعیت نیمه اول سال ۱۳۹7 

می باشد و در این خصوص موضوعیت ندارد.
همانگونه که در جامعه انتظار بر برخورد با روند غیر 
قانونی واردات کاال دارد و آن را وظیفه ذاتی سازمان گمرک 
و سایر دوایر ذیربط می داند از سویی دیگر برخورد با روند 
قانونــی و موارد پیش بینی شــده در قانــون نیز مورد توجه  
قرار می گیرد. یکی از رخدادهای عجیب سنوات اخیر مجوز 
ترخیــص میلیون هــا دالر کاالی مصرفی گروه چهار بود که 
حتی با وجود ثبت سفارش نشدن معتبر و فقط به خاطر 
وجــود قبــض انبــار موفــق به ترخیــص از گمرک شــدند. یا 
اخیــر کــه بحــث ترخیــص ماشــین آالت راه ســازی در قالب 
ورود موقــت مطــرح شــده و همیــن موضــوع نیــز از ســوی 
برخی شــرکت های تولیــدی که اخیرا با ممنوعیــت واردات 
نفس تازه کرده بودند، انتقاداتی را به همراه داشته است.
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خرج ۲.۵ میلیارد دالری 
برای واردات گوشی موبایل

بــاواردات۲.۵میلیــارددالریگوشــیموبایــل،
بــه نســبت آن بیشــتر واردات و صدرنشــینی رونــد

کاالهایاساسیهمچنانحفظشدهاست.
آمارهای گذشته از تجارت خارجی نشان داده بود 
کــه گوشــی موبایــل اولین کاالی وارداتی اســت و بعد از 
آن اقــام اساســی قــرار دارد، در همیــن رابطــه  بررســی 
آخرین وضعیت تجارت خارجی در آمار گمرک ایران نیز 
نشــان می دهد که نه تنها از صدر واردات پائین نیامده 
بلکه فاصله قابل توجهی هم با اقام بعد از خود دارد.
در هشت ماهه اول سال جاری کل تجارت خارجی 
بــه ۶۳ میلیــارد رســیده که از آن حــدود ۳۱ میلیارد دالر 

صادرات و ۳۲ میلیارد دالر واردات بوده است.
اعــام لطیفی، ســخنگوی گمــرک ایران به ایســنا در 
مــورد وضــع واردات  گوشــی موبایــل از ایــن حکایــت دارد 
که در هشــت ماهه امســال، 8 درصد کل واردات گوشــی 
موبایل بوده است؛ به طوری که ۲.۵ میلیارد دالر به وزن 
۴۰۰۰ تــن واردات گوشــی انجــام شــده کــه در مقایســه با 
مــدت مشــابه ســال قبل از لحــاظ وزنــی ۴۷ درصد از نظر 

وزن و ۱۱۱ درصد ارزش، افزایش داشته است.
واردات ۲.۵ میلیــارد دالری گوشــی موبایــل کــه بــا 
ارز نیمایــی انجــام می شــود، از هر یک از اقام اساســی 
بیشــتر بــوده اســت و بعــد از آن ذرت  بــا دو میلیــارد 
دالر قــرار دارد کــه فاصله ۵۰۰ میلیون دالری گوشــی را 

نسبت به کاالی بعد از خود نشان می دهد.
این روال در آبان نیز وجود دارد؛ به گونه ای که از 
مجمــوع 8.۳ میلیــارد دالری  تجــارت خارجــی که تقریبا 
بــه طــور مســاوی صــادرات و واردات انجام شــده، ۳۷۵ 
میلیون دالر واردات گوشــی موبایل بوده اســت، بعد از 
آن گنــدم بــا ۲۶۱ میلیــون دالر و ذرت بــا ۱8۷ میلیــون 

دالر قرار دارد.

قهر مصرف کنندگان با آیفون ۱۳
شرکتاپلبهتامین کنندگانقطعهخوداعالمکرد

کهتقاضابرایمدل هایآیفون۱۳آهستهشدهاست.
بــه گــزارش ایســنا، بلومبرگ نیوز بــه نقل از منابع 
آگاه ایــن خبــر را گــزارش کرد که نشــان می دهد بعضی 
از مصرف کننــدگان تصمیــم گرفته انــد دنبــال محصوالت 
نایــاب نباشــند. کمبــود قطعات باعث تاخیــر طوالنی در 
زمان تحویل مدل های جدید آیفون ۱۳ پرو و آیفون ۱۳ 
پرو مکس به مشتریان شده است. فروش این مدل ها 
در ســپتامبر آغــاز شــد امــا تاریــخ تحویــل ســفارش های 
ثبت شــده در وب ســایت اپل به مدت بیش از یک ماه 

دیگر اعام شد.
اپــل پیشــتر بــه دلیــل کمبــود جهانی تراشــه تولید 
آیفــون ۱۳ را حداکثــر ۱۰ میلیــون دســتگاه کاهــش داده 
بــود امــا اکنــون به فروشــندگان قطعات اعــام کرده که 

سفارش های داده شده ممکن است محقق نشوند.
کمبود جهانی تراشــه که در ابتدا به دلیل تقاضای 
باال برای تلفنهای هوشــمند و دســتگاه های الکترونیکی 
شــخصی دیگــر در اوج بحــران پاندمــی کوویــد ۱۹ پیــش 
آمــد، صنعــت خودروســازی را بــا کمبــود قطعــات روبرو 
کــرده بــود و اکنون تولید شــرکت های مختلف از جنرال 

موتورز گرفته تا اپل را مختل کرده است.
تیم کوک، مدیرعامل اپل در اکتبر هشدار داده بود 
کمبود قطعات شــش میلیارد دالر به فروش این شــرکت 
در ســه ماهــه چهــارم ضــرر خواهد زد و کمبود تراشــه بر 
تولید اکثر محصوالت این شــرکت تاثیر گذاشــته اســت. 
بــر اســاس گزارش رویتــرز، نیک کی ماه گذشــته گزارش 
کرده بود اپل حتی تولید تبلت های آی پد را کاهش داده 
تــا قطعات بیشــتری به تولید آیفــون ۱۳ اختصاص دهد. 
ســازنده آیفــون تولیــد آیفــون ۱۳ را در اولویــت قــرار داد 
زیرا تقاضای بیشتری برای این تلفن هوشمند نسبت به 
آی پــد پیش بینــی مــی کرد. بــا وجود این کــه تولید آیفون 
۱۳ از تعطیلی کارخانه ها در آســیا آســیب دیده و پایین تر 
از تقاضــای بــاال در نیمــه دوم ســال بــوده اما اپــل بهتر از 
شــرکت های دیگــر در برابــر کمبود قطعات ظاهر شــد که 
به دلیل قدرت خرید عظیم و توافق های تامین بلندمدت 
بــا فروشــندگان تراشــه بــوده که کمک کرده اســت ســهم 

بازار رقیبانش درسه ماهه سوم را ببلعد.

فائو: قیمت جهانی 
موادغذایی افزایش یافت

ســازمانخواربــاروکشــاورزیملــلمتحــد)فائــو(
اعــالمکــردقیمــتجهانــیمــوادغذایــیتحــتتاثیــر
تقاضــایبــاالبرایگندمومحصــوالتلبنی،درنوامبر
برایچهارمینماهمتوالیافزایشیافتودرباالترین

رکورد۱۰سالاخیرایستاد.
بــه گــزارش ایســنا، شــاخص قیمت غــذای فائو که 
تغییــرات ماهانــه ســبدی از غــات، دانه هــای روغنــی، 
محصوالت لبنی، گوشــت و شــکر را بررســی می کند، در 
نوامبر به ۱۳۴.۴ واحد در مقایسه با ۱۳۲.8 واحد رشد 
کــرد. شــاخص اکتبــر پیشــتر ۱۳۳.۲ واحــد اعــام شــده 
بــود کــه بــه ۱۳۲.8 واحد بازبینی شــد. این شــاخص در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۷.۳ درصد رشد 
پیدا کرده است و اکنون در باالترین رکورد خود از ژوئن 

سال ۲۰۱۱ قرار دارد.
گذشــته  ســال  در  کشــاورزی  کاالهــای  قیمــت 
تحــت تاثیــر مشــکات برداشــت و تقاضــای قــوی، رشــد 
چشــمگیری پیــدا کــرده اســت. شــاخص قیمــت غــات 
فائــو در نوامبــر نســبت بــه مــاه پیــش از آن ۳.۱ درصــد 
رشــد کرد و نســبت به مدت مشــابه سال گذشته ۲۳.۲ 
درصــد رشــد نشــان داد. فائو اعام کــرد قیمت گندم به 
دلیــل نگرانیهــا نســبت بــه بــاران غیرفصلی در اســترالیا 
و ابهامــات دربــاره تغییرات احتمالــی در تدابیر صادرات 
روســیه، پشــتیبانی شــد. شــاخص قیمــت لبنیــات مــاه 
گذشــته بزرگتریــن رشــد ماهانــه را داشــت و در نوامبــر 
۳.۴ درصد در مقایســه با اکتبر افزایش پیدا کرد. طبق 
گــزارش فائــو، تقاضــای جهانــی برای واردات کــره و پودر 
شــیر بــا تــاش خریداران بــرای تامین مایحتــاج پیش از 

کمبود عرضه در بازارها، قوی ماند.

اخبـــــــــــــــــار

بــهگفتهمدیرعاملســازمانمرکزیتعاون
امنیــت بــه توزیــعهوشــمند ایــران، روســتایی
کاالی قلــم وهمــه۲۵ کمــکمیکنــد غذایــی
اساســیراشــاملخواهــدشــدوبــهتدریــجدر

اختیارمردمقرارخواهدگرفت.
اســماعیل  اقتصــاد،  و  افــق  گــزارش  بــه 
قادری فر درباره فروش اینترنتی کاال های اساسی 
افزود: وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم 
بــا رویکــرد امنیــت غذایــی پایــدار و بــا سیاســت 
ارزان ســازی و فراگیرســازی دسترســی همه مردم 

به غذای سالم آغاز بکار کرد.
وی ادامــه داد: یکــی از سیاســت های مهــم 
امنیــت غذایــی در کنــار تولیــد، موضــوع توزیــع 
هوشــمند اســت؛ یعنــی بــا اســتفاده از ابزار هــای 
نویــن، کســب وکار هــای نــو و اســتارت آپ هــا، 
خدماتــی در زنجیــره نهایــی توزیع با هدف کنترل 

بازار مصرف به نفع مردم انجام دادیم.
 قادری فر گفت: این طرح را با کمک رسانه 
ملی از روز ۱8 آبان به صورت آزمایشــی در شــهر 
تهــران بــا توزیع مرغ منجمد و تخم مرغ از طریق 

یک کسب و کار اینترنتی شروع کردیم.
در  روزانــه  ظرفیــت  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
شــهر تهــران بــرای ایــن دو قلــم کاال حــدود ۳۰۰ 
تــن مصــرف خانوار اســت؛ البته بــا رعایت قیمت 

مصوب تحویل درب منازل است.
بــر  مبنــی  بــه ســوالی  پاســخ  در  قادری فــر 
اینکــه چــرا این طرح از تهران شــروع شــد، گفت: 
تهران کان شــهری اســت که با همه اقوام تراکم 
جمعیت باالیی دارد و درگام دوم بعضی از کان 
شــهر ها ماننــد اصفهــان، شــیراز، مشــهد، یــزد و 
کــرج انجــام می شــود و در گام بعــدی هــر جایــی 
کــه بــه واســطه اخــال در شــبکه توزیــع و ورود 
واســطه گری بــا عرضــه نامناســب روبرو شــود، از 

این طریق استفاده می کنیم.
وی تصریــح کــرد: پایش های میدانی نشــان 
می دهــد کــه کمبــودی در خیلــی از مناطق کشــور 
نداریــم، امــا بــا هوشــمندی و رصــد روزانــه کــه 
انجــام می شــود هــر کجایــی کــه احســاس کنیــم 
اخــال در رونــد توزیــع و دسترســی مــردم وجــود 
دارد، هوشــمندانه وارد می شــویم و رفــع مشــکل 

می کنیم.
مدیرعامل ســازمان مرکزی تعاون روســتایی 
ایــران گفــت: یکــی از ارکان اصلــی رویکرد امنیت 
غذایــی توزیع هوشــمند و دسترســی آســان همه 

مردم به غذا است.
وی افــزود: مردم در تمام نقاط ایران بدانند 

هر جایی که دچار اخال در روند توزیع داشتیم، 
وزارت جهاد کشاورزی با همه ابزار های سیاستی 
بــه میــدان خواهد آمد تا هم محصول کشــاورزی 
با قیمت مناسب به فروش برسد و هم مردم به 
سهولت به ارزاق عمومی دسترسی آسان داشته 

باشد.
وی افزود: از هفته گذشــته مقارن با هفته 
بســیج بــا مانــور سراســری موضــوع طــرح شــهید 
امانــی بــا همــکاری بســیج وزارت صمــت و بحــث 
آغــاز شــد و  پایــش مســتمر در سراســر کشــور 
بعنــوان قانــون انتــزاع آغــاز کردیــم و درکنــار این 
صــورت  بــه  اول  مرحلــه  در  را  توزیــع هوشــمند 
اینترنتــی درب منــازل مردم آغــاز کردیم و در گام 
دوم بــا کمــک اصنــاف و حــذف واســطه گری های 
غیــر ضــروری و قیمــت مصــوب به دســت اصناف 
می رســانیم و درآنجا نظارت هوشــمند می شود تا 
یکبار برای همیشــه موضوع داللی، واســطه گری 
و افزایش قیمت هایی که ناشی از سفته بازی به 

وجود می آید، مرتفع شود.
 قادری فــر گفــت: اختال کوتاهــی امروز در 
ســامانه اتفــاق افتــاد کــه بافاصله بر طرف شــد، 

مــا هیــچ محدودیتــی نداریــم و یــک شــب رکــورد 
۱۴۴۰۰ درخواســت در ثانیــه را ثبــت کردیــم کــه 

نشان دهنده زیرساخت بسیار قوی است.
 مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی 
ایــران گفــت: در صورتــی کــه همــه پلتفرم هــا و 
اســتارت آپ هــا پــای کار بیاینــد و زیرســاخت ها 
فراهــم شــود، تا پایان ســال همــه ۲۵ قلم کاالی 

اساسی را هوشمند توزیع می کنیم.
 قــادری فــر در ادامــه افــزود: متاســفانه در 
کشــور برخــی اقام تــا ۷۰۰ درصد افزایش قیمت 
داشــته اســت و توزیــع هوشــمند یعنــی از مزرعه 
تــا ســفره را بــه نحــوی پایــش کنیــم کــه محصول 
تولیدی کشــاورز و دامدار با احتساب هزینه های 
تمام شــده و ســود مناســب خریداری شــود و به 

مصرف کننده با قیمت مناسب برسد.
وی تصریــح کــرد: مصــرف روزانــه مــرغ برای 
شــهر تهــران ۱۳۰۰ تــا ۱۵۰۰ تــن می باشــد وبــرای 
مــرغ منجمــد بــر اســاس بــرآورد حــدود ۳۰۰ تــن 
اســت و هیچ محدودیتی برای دسترســی نداریم، 
حدود ۲۰۰ تن هم مصرف تخم مرغ می باشد که 
عرضــه می شــود و هــر جایی هم نیاز مردم باشــد 

هیچ محدودیتی در عرضه وجود ندارد.
 قادری فــر گفــت: در ســامانه ای کــه پیــش 
بینی شــده اســت صرفا با ثبت یک شــماره تلفن 
و انتخاب مکان وارد ســامانه می شــوند؛ ســامانه 
امــکان دریافــت کدملــی را دارد کــه بــه معنــای 
محدودیــت در عرضه نیســت بلکــه برای مدیریت 

در توزیع است.
قــرار  ســقف  طــرح  ایــن  بــرای  افــزود:  وی 
نداریــم، امــا ۵ تا ۱۰ کیلوگــرم مرغ، ۱۰ کیلو برنج 
و یک شانه تخم مرغ را در بازه های زمانی تقدیم 
می کنیم و هیچ گونه اعمال محدودیتی ناشــی از 

کمبود در سامانه ها اعمال نخواهد شد.
قادری فــر ادامــه داد: جلــوی دالل بازی ها را 
بــا ســامانه های هوشــمند خواهیــم گرفــت؛ نباید 

شبکه داللی وارد فضای مجازی شود.
وی عنــوان کــرد: مــا بــرای خریــد محدودیت 
نداریــم بلکــه بــر اســاس ســرانه مصــرف، ارزاق 
عمومی را تقدیم می کنیم، شــکر، برنج وارداتی و 

روغن هم در سامانه در حال توزیع است
غــذای  میــدان  فرمانــده  گفــت:  قادری فــر 

مملکت، وزارت جهاد است.

وی افــزود: شــبکه تعاونــی روســتایی کشــور 
بیــش از ۱۶ میلیــون نفــر را در قالب حدود 88۰۰ 
بــه  نزدیــک  البتــه  دارد؛  پوشــش  تحــت  تشــکل 
۳۴۰۰ فروشــگاه تعاونــی داریــم که این شــبکه ها 
را تحت عنوان روستابازار فعال می کنیم تا توزیع 
ودسترسی در دورترین مناطق کشور میسر شود.
وی ادامه داد: تاش می کنیم تا پایان ســال 
۱۴۰۰ شبکه روستابازار را فعال کنیم که این کار 
از حــدود ۳ هفتــه گذشــته از روســتا های اطــراف 
مشــهد مقــدس شــروع شــده اســت و در حــال 

تجهیز روستا بازار ها هستیم.
قادری فر افزود: آنچه که با همه سامانه ها 
مقــرر کردیــم این اســت که برگشــت اقــام بدون 
قیــد و شــرط باشــد البتــه در پایگاه اطاع رســانی 
خودمــان ثبــت شــکایات را قــرار دادیــم و شــماره 
تمــاس 88۱۰۰۰۳۲ بــه عنــوان مرکــز تلفــن فعال 
را  خــود  شــکایت  و  انتقــاد  مــردم  اســت،  شــده 
منعکــس کنند و رســیدگی خواهیم کــرد؛ تاکنون 
یک تا دو درصد اقام مرجوعی شده است. چون 
این بســته بندی ها دارای بســته بندی اســتاندارد 
خاصی نیســتند ممکن است اختاف وزن داشته 
بــاز پرداخــت  امــکان  واز دو روز گذشــته  باشــد 
اضافــه دریافتــی بــر اســاس وزن نهایــی را فعــال 

کردیم.
وی خاطر نشان کرد: ما از لحاظ بازار رسانی 
در برخــی از محدوده هــای ســمت جنــوب شــرق 
تهران مثل میدان خراسان و شهر ری اختالی را 
داشــتیم، البته ضمن عذرخواهی حتماً رســیدگی 
می کنیم و از روز یکشنبه شهر های اقماری تهران 
مانند شــهر قدس، اسامشــهر، پردیس و بومهن 
هم تحت پوشــش قرار می گیرند، کم کم نواقص 
را بر طرف می کنیم؛ البته سامانه )هست اینجا( 
آمــاده شــده کــه حــدود ۲۳۰ مغــازه را بصــورت 
هوشمند در مناطق جنوبی تهران که این اختال 
وجود دارد پوشش دهد و تمهید کردیم که توزیع 

مویرگی را در مغازه های هدف انجام دهیم.
 قادری فــر خاطــر نشــان کــرد: با تاشــی که 
وزیــر جهــاد دارد ایــن قــول را می دهیــم کــه ثبات 
و آرامــش در بــازار ارزاق عمومــی و مصــرف مردم 
بــا نــگاه امنیــت غذایــی تثبیــت شــود؛ از ۱8 آبان 
شروع کردیم و تثبیت قیمت در مرغ و تخم مرغ 
شاهد بودیم و از دیروز هم شاهد تثبیت قیمت 
برنــج، روغــن و شــکر بودیــم و از هفته جاری هم 
ســراغ لبنیــات خواهیــم رفــت و بــه تدریــج همــه 
۲۵ قلــم کاال را در اختیــار مــردم قــرار می دهیــم؛ 

همچنین میوه شب عید هم در برنامه است.

آمارمنتشــرشــدهازســویوزارتصنعت،
معــدنوتجــارت)صمــت(نشــانمیدهــدکــه
قیمتبرنج،شــکروگوشــتدرمهرامسالبین
۱۷تــا۷۵.۸درصــدافزایــشیافتهکهبیشــترین
افزایــشقیمــتمربــوطبهشــکر،برنــجایرانیو

گوشتگوسالهبودهاست.
برنــج،  انــواع  بیــن  در  ایســنا،  گــزارش  بــه 
گوشــت و شــکر، بیشــترین افزایــش قیمــت در 
مهــر مربــوط به شــکر اســت که قیمــت آن ۷۵.8 
درصد نســبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹ افزایش 
یافته است؛ به طوری که قیمت هر کیلوگرم شکر 
ســفید از حــدود 8۳۰۰ تومــان در شــهریور ســال 
قبــل بــه ۱۴ هــزار و ۶۰۰ تومــان در مــاه مشــابه 

امسال رسیده است.
البتــه مشــاهدات میدانــی نشــان می دهــد 
قیمــت شــکر نیــز در بســته های ۹۰۰ گرمــی در 
مغازه هــا بــه ۱۵ تــا ۱8 هــزار تومــان هــم رســیده 
اســت. در ایــن رابطــه معــاون بازرســی ســازمان 

حمایــت مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان اوایــل 
امســال علت افزایش قیمت شــکر را رو به اتمام 
بودن ذخایر شــکر وارد شــده با ارز دولتی عنوان 
کــرد و گفــت کــه با توجه بــه اینکه شــکر در حال 
حاضر با ارز نیمایی وارد می شــود دیگر مشــمول 

نرخ گذاری تثبیتی نیست.  

وضعقیمتبرنجایرانیوخارجی
همچنیــن در یک ســاله منتهی بــه مهر ماه، 
برنــج ایرانــی در رتبه دوم افزایــش قیمت در بین 
کاالهــای اساســی قــرار دارد، به طــوری که قیمت 
هر کیلوگرم برنج طارم اعا و هاشمی درجه یک 
در مهــر امســال بــا ۶۱.۳ و ۶۱.8 درصــد افزایــش، 
از حــدود ۲۹ هــزار تومــان در مهــر ســال قبل، به 

حدود ۴۷ هزار تومان رسیده است.
ایــن در حالــی اســت کــه در ماه هــای اخیــر 
جــدال بــر ســر کاهــش دوره ممنوعیــت فصلــی 
و  مختلــف  دســتگاه های  بیــن  برنــج  واردات 

واردکنندگان در جریان بود.
مدیرعامل شــرکت بازرگانی دولتی با اشــاره 
به خشکســالی ۵۰ ســال گذشــته و آســیب جدی 
آن بــه کشــت های مختلــف کشــاورزی از جملــه 
برنــج، از کاهــش حــدود ۱8 تــا ۱۹ درصــدی تولید 
برنــج داخلــی خبــر داده و همین موضوع را عامل 

افزایش قیمت برنج داخلی عنوان کرده بود.
پیــش از ایــن هم اواخر خــرداد دبیر انجمن 
واردکنندگان برنج از ذخیره کم برنج خارجی خبر 
داده بــود و چنــد بار خواســتار کاهش زمان دوره 
ممنوعیــت فصلــی واردات برنج شــد. چراکه دوره 
ممنوعیــت فصلــی هرســال از ابتــدای مــرداد آغاز 
و تــا آبــان  ادامه دارد، اما امســال ممنوعیت ثبت 
ســفارش برنــج زودتر از ســال های قبــل، یعنی از 

اول آبان برداشته شد.
نیــز  پاکســتانی  و  تایلنــدی  برنــج  قیمــت 
درهمیــن مــاه ۲۹.8 و ۱۷ درصــد نســبت بــه مــاه 
مشــابه ســال قبل افزایش یافته و از حدود ۱۳ و 

۲۳ هزار تومان به حدود ۱۶ و ۲۷ هزار تومان در 
مهر امسال رسیده است.

افزایشبیشاز۵۰درصدی
قیمتمرغ

قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه نیز در 
مهــر بــا افزایــش ۴۲.۳ درصدی بــه نزدیک به ۲8 
هــزار تومــان رســیده اســت. قیمت ایــن محصول 
در مــاه مشــابه ســال قبــل حدود ۱۹ هــزار و ۶۰۰ 

تومان بوده است.
البتــه گزارش هــای میدانی از بــازار در اواخر 
مهــر حاکــی از ورود قیمــت مــرغ بــه کانــال ۳۰ 
تــا ۳۲ هــزار تومانــی بــود که نســبت بــه ماه های 
قبــل کاهش یافته اســت. نــرخ مصوب مرغ برای 
مصرف کننده در فروردین امسال ۲۴ هزار و ۹۰۰ 
تومــان تعییــن شــد، اما در اوایل آبــان با افزایش 

مجدد به ۳۱ هزار تومان تغییر کرد.
گوشتقرمزچقدرگرانشد

در این میان قیمت هر کیلو گوشت گوساله 
و گوســفندی بــا ۶۰.۴ و ۳۳.۵ درصــد افزایش در 
مهــر امســال بــه حــدود ۱۳۲ و ۱۳۳ هــزار تومــان 
رســیده است. قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی 
و گوســاله در مــاه مشــابه ســال ۱۳۹۹ بــه ترتیب 

حدود 8۲ و ۹۹ هزار تومان بوده است.  
بــر ایــن اســاس، کمترین کاهــش قیمت در 
شــهریور امســال نســبت به ماه مشابه سال قبل 

مربوط به برنج پاکستانی بوده است.
 کدامکاالها

طییکماهگرانشدند
بررســی قیمــت این اقــام اساســی طی یک 
مــاه نیــز نشــان می دهــد قیمــت همــه اقــام یــاد 
شــده، بــه جــز گوشــت گوســفندی با کاهــش ۱.۱ 
درصــدی، در مهــر امســال نســبت بــه مــاه قبلش 
)برنــج  درصــد   8.۴ تــا  )شــکر(  درصــد   ۱.۹ بیــن 

هاشمی( افزایش یافته است.

رئیــسهیــاتمدیــرهانجمــنواردکنندگان
وعطریــات آرایشــی و بهداشــتی فرآوردههــای
ایــراناظهــارکــرد:گــردشمالــیلوازمآرایشــی
دربــازارایــرانیــکمیلیارددالربــودهکهازاین
رقــمدرحــالحاضر۷۰درصدآنقاچاقوتقلبی

است.
حمیــد مقیمــی در گفت وگو بــا ایلنا در مورد 
گــردش مالی لوازم آرایشــی در بــازار ایران گفت: 
گــردش مالــی لــوازم آرایشــی در بــازار ایــران یــک 
میلیــارد دالر اســت کــه از این رقــم درحال حاضر 

۷۰ درصد آن قاچاق و تقلبی است.
وی افــزود: امــا گــردش مالی لوازم آرایشــی، 
 ۳ مجمــوع  در  عطریــات  و  مراقبتــی  کرم هــای 
میلیارد دالر است که از این رقم نیز متاسفانه در 
حــال حاضــر حــدود ۶۵ درصد آن قاچــاق و تقلبی 
هستند. در حال حاضر طبق گزارش رسمی ستاد 
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز بیــش از ۶۳ درصــد 
کاالهــای آرایشــی و بهداشــتی در ســطح عرضــه 
نیــز کاالهــای قاچــاق و تقلبــی اســت. وقتــی بازار 
محصولــی بیــش از ۶۳ درصدش تقلبــی و قاچاق 

باشد یعنی وضعیت آن بسیار اسفبار است.
لــوازم  واردات  وضعیــت  دربــاره  مقیمــی 
 ۳۱ در  داد:  توضیــح  نیــز  بهداشــتی  و  آرایشــی 
صنعــت  وقــت  وزیــر   ۱۳۹8 ســال  اردیبهشــت 
معــدن و تجــارت بــا تصویب و اباغ بخشــنامه ای 
بــر مبنــای تفســیری غیرکارشناســی دربــاره نیــاز 
نداشــتن کشور به واردات فرآورده های بهداشتی 
و آرایشــی، بــه یکبــاره ورود ایــن گــروه کاالیــی را 

ممنوع اعام کرد. در ســال ۱۳۹۹ واردات رســمی 
بــا همــان  ایــن وزارتخانــه  عطریــات نیــز توســط 

تفسیر ممنوع شد.
اتخــاذ  درحالــی  سیاســت  ایــن  افــزود:  وی 
شــد کــه برمبنای گزارش رســمی گمــرک ایران در 
ســال ۱۳۹8 ارزش واردات محصــوالت آرایشــی 
و بهداشــتی و عطریــات بــه کشــور معــادل ۴۵۰ 
میلیــون یــورو بــود. ایــن رقــم دربرگیرنــده بخــش 
اعظمــی از بــازار کاالهــای وارداتــی قانونــی بــود؛ 
بــازار  ایــن  از  درصــد   ۳۰ صرفــا  دوره  ایــن  در 
می شــد.  تامیــن  داخلــی  تولیدکننــدگان  توســط 
لــذا براســاس نیــاز داخلــی کــه ســالیانه بیــش از 
۲ میلیــارد دالر بــرآورد شــده بــود، گــردش مالــی 
قاچــاق فرآورده هــای بهداشــتی و آرایشــی حــدود 

یک میلیارد دالر تخمین زده می شد.  
وی تاکید کرد: ممنوعیت واردات رســمی در 
۳ ســال اخیــر، بــه افزایــش گــردش مالــی قاچاق 
منجــر شــد. براســاس گــزارش ســتاد مبــارزه بــا 
قاچــاق کاال و ارز ایــن رقــم بــه ۲/۲ میلیــارد دالر 

رسیده است.
 رئیــس هیــات مدیــره انجمــن واردکنندگان 
فــرآورده هــای بهداشــتی و آرایشــی و عطریــات 
واردات  بنابرایــن در حــال حاضــر  افــزود:  ایــران 
رسمی کاالهای نهایی را نداریم. صرفا مواد اولیه 
وارد می شود که این مواد اولیه هم از کشورهای 

چین، هند بسیار محدود از اروپا می آیند.
وی تاکید کرد: االن در سطح عرضه هر آنچه 
وجــود دارد شــامل بخــش اندکــی از محصــوالت 

تولیــد داخــل و مابقــی کاالهــای قاچــاق و فیــک 
است به همین دلیل مدت ها است ما نسبت به 
مخاطرات ناشی از مصرف کاالهای فیک و قاچاق 
که سامت جامعه بزرگ مصرف کنندگان را تحت 

تاثیر قرار داده سخن گفتیم.
مقیمــی توضیــح داد: کاالهــای قاچــاق یــا از 
طریــق دریــا از امــارات یــا از مناطــق آزاد و یــا از 

کردستان وارد می شود.
رئیــس هیــات مدیــره انجمــن واردکننــدگان 
عطریــات  و  آرایشــی  بهداشــتی،  فراورده هــای 
ایران خاطرنشــان ســاخت: بــرای افزایــش تولید، 
رشــد تجارت لوازم ارایشــی و بهداشتی و کاهش 
قاچــاق باید سیاســت غیرکارشناســانه ســال های 
اخیر با سیاســت های واقع بینامه جایگزین شود. 
در همیــن راســتا نیــز انجمــن بــا کمــک ســازمان 
غــذا و دارو در حــال تدویــن آمارنامــه ای در زمینه 
تولیــد و واردات محصــوالت آرایشــی و بهداشــتی 
اســت. این آمارنامه به زودی تکمیل و در اختیار 
ســازمان های مربوطــه قــرار خواهد گرفــت تا آنها 
براســاس واقعیت هــای تولید و نیاز بــازار واردات 

را مدیریت کنند.
وی افــزود: البته انجمن در مکاتبه متعددی 
کــه بــا مقامات کشــور داشــته همچنیــن خواهان 
اصاح شــرایط کنونی به دنبال اجرای تفاهمنامه 

تعمیق تولید شده است.
ایــن تفاهمنامــه در  مقیمــی تصریــح کــرد: 
ســال ۱۳۹8 بین انجمن و مســئوالن وقت وزارت 
مبــارزه  ســتاد  و  دارو  و  غــذا  ســازمان  صمــت، 

و  داخــل  ســاخت  توســعه  هــدف  بــا  قاچــاق  بــا 
بومی ســازی ایــن فرآورده ها، تدوین و امضا شــد. 
براســاس مفــاد تفاهمنامــه مذکــور بایــد توســعه 
تولیــد از طریــق همــکاری مشــترک بــا برندهــای 
معتبــر خارجــی در داخــل کشــور تحت لیســانس 
در اولویــت قرار گیرد. همچنیــن واردات کاالهای 
فاقــد مشــابه ســاخت داخــل و یــا کاالهایــی کــه 
تولیدکننــدگان قــادر بــه تامین همه نیــاز بازار آن 
نبودنــد، بــه صورت موقــت تا زمان تعمیــق تولید 

داخلی ادامه می یافت.
تفاهمنامــه  ایــن  دنبــال  بــه  افــزود:  وی 
شــرکت های واردکننده باســابقه به اتــکای روابط 
بین المللــی خوبــی کــه طــی چنــد دهــه به دســت 
آورده بودند، مذاکرات متعددی را با کمپانی های 
معتبــر اروپایــی آغــاز کردنــد. امــا متاســفانه بــه 
دنبــال ممنوعیــت ناگهانــی واردات رســمی، ایــن 

مذاکرات با چالش مواجه شد.
رئیــس هیــات مدیــره انجمــن واردکننــدگان 
فراورده های بهداشــتی، آرایشــی و عطریات ایران 
تاکیــد کــرد: هرچنــد بــه رغــم خــود تحریمی هــای 
حاکم بر این بخش، گروهی اندک از شرکت های 
واردکننده عضو انجمن توانستند به عرصه تولید 
ورود کنند. اما شــمار زیادی از متقاضیان با ســد 
پیرامــون  صمــت  وزارت  غیرفنــی  سیاســت های 
ممنوعیــت واردات مــواد اولیــه کارخانجــات و هر 
نــوع کاالی واســطه ای موثــر بــر تولیــد و صــادرات 

کیفی مواجه شدند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: براین اساس 

بهداشــتی،  فرآورده هــای  واردکننــدگان  انجمــن 
آرایشی و عطریات ایران طی مکاتباتی با مقامات 
توســعه  و  تولیــد  تقویــت  راســتای  در  مســئول 

تجارت چهار پیشنهاد داد.
مقیمــی اضافــه کرد: اولین پیشــنهاد مربوط 
بــه ایــن بود که مدیریت صحیح واردات جایگزین 
ممنوعیت های بدون پشتوانه علمی و فنی شود. 
دومیــن پیشــنهاد نیــز ایــن بــود کــه برنامــه تولید 
از طریــق همــکاری مشــترک بــا برندهــای معتبــر 
خارجی در داخل کشــور تحت لیســانس  مجددا 

احیا شود.
وی افــزود: پیشــنهاد ســوم مبنــی برایــن که 
مجوز واردات سالیانه ۲۰۰  میلیون یورو فرآورده 
بهداشــتی و آرایشــی بر مبنای قواعــد تفاهمنامه 
تعمیــق تولیــد صادر شــود و پیشــنهاد آخر اجرای 

کامل تفاهمنامه تعمیق تولید است.
رئیــس هیــات مدیــره انجمــن واردکننــدگان 
عطریــات  و  آرایشــی  بهداشــتی،  فرآورده هــای 
ایــران افــزود: شــرکت های بخش خصوصــی فعال 
در حــوزه بهداشــتی و آرایشــی قادرنــد، در یــک 
زمان بندی ۲ ساله اقدام به تولید مشارکتی کنند 
و در پروســه پنج ســاله بازار انحصاری منطقه را 
از ترکیه بربایند. در این میان کشــور شــاهد رشد 
قابل توجه شــاخص اشــتغال، کاهش چشــمگیر 
شــاخص قاچاق و افزایش درآمد از محل تجارت 
رسمی خواهد بود؛ در نهایت نیز سامت جامعه 
مواجــه  کمتــری  مخاطــرات  بــا  مصرف کننــدگان 

خواهد شد.

گردشمالییکمیلیارددالریلوازمآرایشیدرکشور

افزایشبیشاز۶۰درصدیقیمتشکر،برنجایرانیوگوشتگوساله

توزیعتدریجیهوشمند۲۵قلمکاالیاساسی
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کامیون، روغن و لباسشویی، 
صدرنشین افزایش تولید

جدیدترین آمار منتشــره از ســوی وزارت صنعت، 
 معــدن و تجــارت )صمــت( نشــان می دهد که در شــش 
ماهه اول امســال از ۲۵ کاالی منتخب صنعتی، تولید 
۱۵ کاال افزایش یافته و بیشترین میزان افزایش تولید 

مربوط به کامیون، روغن و لباسشویی بوده است.
بــه گــزارش ایســنا، براســاس ایــن آمــار در هفــت 
یــک کاال، یعنــی کامیــون،  ماهــه امســال فقــط تولیــد 
کامیونــت و کشــنده بیــش از ۵۰درصــد افزایش یافته و 
تولید آن با ۶۴.۴درصد افزایش به ۴۹.۵۷درصد رسیده 
اســت. همچنیــن در ایــن مــدت تولیــد ســه کاال بیش از 
۲۰ )تــا ۴۱.۳ درصــد(، چهــار کاال ۱۰ تا ۲۰ درصد و هفت 
کاال کمتر از ۱۰درصد نســبت به مدت مشــابه سال قبل 
افزایش داشته و تولید ۱۰ کاال نیز کاهش یافته است.

در این میان دو کاالی دیگری که بیشترین افزایش 
تولیــد را داشــتند شــامل روغــن ســاخته شــده نباتــی با 

۴۱.۳ و لباسشویی با ۲۹.۹ درصد افزایش هستند.
تولیــد روغــن نباتــی در در هفــت ماهه امســال به 
بیش از یک میلیون و ۱۷۰هزار تن رسیده است. تولید 
روغن در بیشــتر ماه های ســال قبل بیشترین کاهش را 
نسبت به سایر کاالها داشت. براساس نامه دبیر ستاد 
تنظیــم بــازار، کارخانه هــای تولیدی در ســال جــاری باید 
نسبت به تولید ماهانه ۱۸۰هزار تن روغن که ۱۲۰هزار 
تن در بخش های خانوار، ۲۵هزار تن در بخش صنف و 
۳۵هزار تن در بخش صنعت خواهد بود، اقدام کنند.

 افزایش ۷.۵درصدی تولید

لوازم خانگی
همچنین در هفت ماهه امســال تولید انواع لوازم 
خانگــی بــا ۷.۵درصــد افزایــش نســبت به مدت مشــابه 
ســال قبــل بــه بیــش از دو میلیون و ۶۸۷هزار دســتگاه 
رسیده است. از بین انواع لوازم خانگی تولید تلویزیون 
با کاهش ۱۱.۲درصدی مواجه بوده و تولید آن از نزدیک 
به ۷۳۲هزار دســتگاه در هفت ماهه ســال گذشــته به 
نزدیک ۶۵۰هزار دستگاه در مدت مشابه امسال رسیده 
اســت. تولیــد لباسشــویی و یخچــال و فریزر بــا ۲۹.۹ و 
۷.۵درصد افزایش به ترتیب به بیش از ۷۹۰هزار و یک 

میلیون و ۲۴۶هزار دستگاه رسیده است.
امــا بــا وجود افزایــش تولید لوازم خانگی در ســال 
جــاری، در بــازار شــاهد کاهــش قیمــت نیســتیم. اخیــرا 
ســخنگوی انجمــن تولیدکنندگان لــوازم خانگی افزایش 
۳۹درصدی حقوق و دستمزد، گران شدن قیمت جهانی 
مواد اولیه و افزایش نرخ ارز که شــش برابر نســبت به 
سال ۱۳۹۷ شده را از دالیل افزایش قیمت  عنوان کرد.
در ســال گذشته سرپرست معاونت امور بازرگانی 
داخلــی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت )صمت( هدف 
این وزارتخانه را تولید ۱۱.۶میلیون دستگاه لوازم خانگی 
در سال عنوان کرده اما گفته بود که تقاضا در این بازار 
حدود ۱۲.۵میلیون دستگاه و بخش اعظم آن در بخش 

لوازم خانگی کوچک است.
تولیــد  کــه  دیگــری  کاالهــای  مهم تریــن  جملــه  از 
آن هــا افزایــش داشــته نیــز می تــوان بــه انــواع ســواری، 
پتروشیمی، کمباین، نئوپان و دوده با ۱.۴، ۳.۴، ۱۳.۵، 

۸.۵ و ۲۰.۴درصد افزایش تولید اشاره کرد.

تولید ۱۰ کاال کاهش یافت
از بیــن ۲۵ کاالی منتخــب صنعتــی تولیــد ۱۰ کاال 
کاهــش داشــته کــه بیشــترین کاهــش مربوط بــه الیاف 
اکریلیــک بــا ۴۶.۹درصــد، الکتروموتــور ۲۵.۷ و ســموم 

دفع آفات نباتی با ۳۳.۷درصد کاهش بوده است.
کمتریــن کاهــش تولید نیز مربوط به انواع تراکتور 
اســت کــه تولیــد آن بــا ۰.۱ درصــد کاهــش بــه ۱۱هــزار و 

۲۵۷دستگاه در هفت ماهه امسال رسیده است.
نــخ  و  خــودرو  الســتیک  شــوینده،  پــودر  وانــت، 
سیســتم پنبــه ای نیــز از جملــه دیگر کاالهایی اســت که 

تولیدشان در این مدت کاهش یافته است.

۹۵درصد مطالبات چایکاران 
پرداخت شد

رئیس ســازمان چای کشــور با اشــاره به پرداخت 
۹۵درصــد مطالبــات چایکاران شــمال کشــورعنوان کرد 
کــه تاکنــون ۷۲۳میلیــارد تومــان به حســاب چایــکاران 

واریز شده است.

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، حبیــب جهانســاز در 
گفت وگــو بــا خبرنــگاران با اشــاره بــه خریــد ۱۳۵هزار و 
۴۶۹ تن برگ سبز چای از چایکاران شمال کشور، اظهار 
کــرد: ارزش اقتصــادی ایــن میــزان بــرگ خریداری شــده 

۷۶۰میلیارد تومان است.
او با بیان اینکه امروز هشــت میلیارد تومان دیگر 
از مطالبات چایکاران به حســاب آن ها واریز شــد، ادامه 
داد: با پرداخت این مبلغ در مجموع ۷۲۳میلیارد تومان 

از مطالبات پرداخت شده است.
رئیس ســازمان چای کشــور با اشــاره به اینکه این 
مبلــغ ۹۵درصــد مطالبــات چایــکاران اســت، بیــان کــرد: 
امســال ۵۸هــزار و ۹۲۷ تــن معــادل بیــش از ۴۲درصــد 

برگ سبز چای خریداری شده درجه یک بوده است.
او با بیان اینکه امسال ۳۰ هزار تن چای خشک از 
ســوی کارخانه های چای ســازی تولید شده است، گفت: 
۱۱۸ کارخانه چای ســازی شمال کشور تاکنون با سازمان 
چای تســویه حســاب کرده اند و بقیه مطالبات چایکاران 

هم به زودی پرداخت می شود.

اخبـــــــــــــــــار

و  خــودرو  صنایــع  مدیــرکل  گفتــه  بــه 
نیرومحرکــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، 
برنامه وزارت صنعت برای صنعت خودروسازی، 
متناسب ســازی  ســاختاری،  اصالحــات  انجــام 
قیمــت، بهبود کیفیت خودروها و رعایت حقوق 

مصرف کننده است.
چند سالی است که بازار خودروی کشورمان 
حــال و روز خوبــی نــدارد. رکود بر این بازار ســایه 
انداخته و قیمت های باالی خودرو در بازار سبب 
شــده تــا خریــد و فــروش کمــی را از ســوی انــدک 

خریداران واقعی خودرو شاهد باشیم.
بــزرگ  خودروســازان  ناتوانــی  طرفــی،  از 
داخلــی در عرضــه کافــی خــودرو ســبب شــده تــا 
وزارت صنعــت به سیســتم قرعه کشــی به عنوان 
بــه  رســانیدن خودروهــا  بــرای  راه  عادالنه تریــن 
دست مشتریان روی آورد. این در حالی است که 
مطابق آمارها شــانس برنده شدن در قرعه کشی 
بــرای مشــتریان ایران خــودرو یــک بــه ۱۱۵ و برای 

مشتریان سایپا یک به ۲۱ است.
کــه  بــازار  در  بــه کمبــود خــودرو  توجــه  بــا 
افزایش شــدید قیمت آن را در ســال های گذشته 
بــه دنبــال داشــته، خــودرو در عمل از یــک کاالی 
مصرفــی به کاالی ســرمایه ای تبدیل شــده اســت 
به طــوری کــه بســیاری افــراد با هدف برخــورداری 
از مابه التفــاوت قیمــت کارخانــه ای و بــازاری بــه 
خودروســازان  فــروش  برنامه هــای  در  ثبت نــام 
می پردازنــد و آن طور که شــرکت بازرســی کیفیت 
و اســتاندارد ایــران گــزارش داده حــدود ۶۰درصد 
افــرادی کــه در قرعه کشــی برنــده شــده اند پــس 
از ســه  مــاه خودروهایشــان را فروخته انــد و ایــن 

یعنی، مصرف کننده واقعی خودرو نبوده اند.
در حالــی کارشناســان رانــت توزیعــی از این 
طریــق را ۱۲۰هــزار میلیــارد تومــان تــا پایان ســال 
۹۹ عنــوان می کننــد کــه در مقابل، خودروســازی 
میلیــارد  ۸۵هــزار  انباشــته  زیــان  از  کشــورمان 
تومانــی و حــدود ۷۰هــزار میلیــارد تومــان بدهــی 
بــه قطعه ســازان رنــج می بــرد و همیــن مســائل 
ســبب شــده تــا تیراژ و کیفیت خوبــی را در تولید 

خودروها شاهد نباشیم.
اول آبان مــاه بــود کــه وزیر صنعت، معدن و 
تجــارت در آیین افتتاح جدیدترین محصول گروه 
ایران خــودرو اظهار کرد: برنامه های طراحی شــده 

بــرای اصــاح صنعــت خودروســازی بــه خوبــی در 
حال اجرا است و تا دو سال آینده شاهد صنعتی 
بــه روز بــا تولیداتی بــا مصرف ســوخت پایین و با 

کیفیت خواهیم بود.
مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت 
صنعــت امــروز در گفت وگــو بــا خبرگــزاری ایرنــا 
افــزود: کســب وکاری کــه زیــان ده اســت، کم کــم 
رو بــه اضمحــال می رود و نمی تــوان از آن انتظار 

افزایش تولید یا بهبود کیفیت و تنوع داشت.
ســهیل معمارباشــی بیان کرد: سال هاســت 
را گوشــزد  بغرنــج صنعــت خودروســازی  شــراط 
می کنیــم امــا تــا بــه امــروز هیــچ اقدامــی انجــام 
نشــده اســت. اشــاره او به زیان ده بودن صنعت 
خــودرو اســت کــه همــه ماهــه در آمارنامه هــای 
ســامانه کــدال نیــز منعکس می شــود و همچنین 
بــه  آن  تومانــی  میلیــارد  ده  چنــد  بدهی هــای 

قطعه سازان که هر ماه افزایش می یابد.
اظهــار  وزارت صنعــت  مقــام مســئول  ایــن 
کرد: کیفیت، ارتباط مســتقیم با قیمت پرداختی 
بــرای محصــول دارد، امــا وقتــی خودروســاز فقــط 

۳۵هــزار میلیــارد تومــان بدهــی تعدیــل نشــده 
بــه قطعه ســازان دارد، نمی توانــد دربــاره کیفیــت 

قطعات با آنها به چانه زنی بپردازد.
او ادامــه  داد: وقتــی خودروســاز توان تامین 
پرداختــی  نمی توانــد  نــدارد،  را  الزم  نقدینگــی 
ایــن صــورت  بــه قطعه ســاز داشــته باشــد و در 
نیــز به دنبــال گروه هایــی می رونــد  قطعه ســازان 
کــه کاالهــا را ارزان تــر تولیــد کند، بر این اســاس 
کیفیت آسیب می بیند و همه این مسائل به هم 

مرتبطند.
محرکــه  نیــرو  و  خــودرو  صنایــع  مدیــرکل 
وزارت صنعــت تاکیــد کــرد: بــرای افزایش کیفیت 
تولید، باید حق و حقوق خودروساز به طور کامل 
پرداخت شــود، یعنی قیمت واقعی محصولی که 
تولیــد می کنــد را بگیــرد و قیمــت تمام شــده نیــز 

مشخص است.
او یــادآور شــد: گاهــی عنــوان می شــد کــه 
خودروســازان هزینه هــای مــازاد دارنــد، امــا همه 
آنچه در این زمینه مطرح می شــود در حد ســه تا 

چهار درصد قیمت خودرو است.

معمارباشــی اضافــه  کــرد: تعدیــل قیمت هــا 
حق خودروســازان اســت که پیش از این هر ســه 
تــا ۶ مــاه یک بــار با توجه به تورم بخشــی اعامی 
کفــاف  هرچنــد  می شــد،  اعمــال  مرکــزی  بانــک 
افزایــش هزینه های خودروســازان را نمی داد، اما 
نیاز اســت تا این تعدیل قیمت ها اعمال شــود تا 
خودروسازان بتوانند حق و حقوق قطعه سازان را 

بدهند تا به تامین قطعه بپردازند.
گرانی فقط در صنعت خودرو 

اتفاق نیفتاده است
او در پاسخ به اینکه مردم از افزایش قیمت 
خــودرو ناراضی انــد، گفت: مــردم از تورم و گرانی 
ناراضــی هســتند، اما این گرانــی فقط در صنعت 
خــودرو اتفــاق نیفتــاده، بلکــه در همــه کاالهــا، 

محصوالت و خدمات احساس می شود.
ایــن مســئول وزارت صنعت تاکیــد کرد: اگر 
به دنبال آن هستیم که خودرو گران نشود، باید 
بــه مــردم یارانه بدهیم و این یارانه نباید از جیب 

سهامداران خودرو پرداخت شود.

در  خودروســازان  ســهام  یادآوری کــرد:  او 
بــورس لیــدر ســایر سهام هاســت و کل بــورس از 
قیمــت ســهام آنهــا تاثیــر می پذیــرد، بنابرایــن بــا 
زیان ده شــدن خودروســازان روی بازار ســهام نیز 

تاثیر می گذاریم.
معمارباشــی افــزود: حتــی اگــر بــه صــورت 
قانونــی نیــز بــه مســاله نگاه کنیــم، نمی تــوان به 
شــرکتی کــه عمــده ســهامش متعلــق بــه بخــش 
خصوصی اســت )ســایپا کمتر از ۱۷درصد و ایران 
خودرو حدود ۵.۳درصد ســهامش دولتی اســت( 
تکلیف کرد، زیرا این مسیر به اقتصاد، صنعت و 

مردم آسیب می زند.
بــا  بتوانــد  اگــر خودروســاز  کــرد:  اظهــار  او 
قیمت گذاری مناسب محصوالت خود به افزایش 
تیــراژ بپــردازد، آن گاه اکثــر مــردم فرصــت آن را 
خواهنــد داشــت کــه خــودروی مــورد نیازشــان را 
امــا  بخرنــد،  خودروســازان  از  مســتقیم  به طــور 
اتفاقــی کــه امــروز افتــاده درصــد کمــی از مــردم 
بــا شــرکت در قرعه کشــی و بــا چاشــنی شــانس، 
تحویــل  کارخانــه ای  قیمــت  بــه  را  محصــوالت 
می گیرنــد و بقیــه مردم باید بــا قیمت هایی گزاف 

از بازار تهیه کنند.
مدیــرکل صنایع خودرو و نیــرو محرکه وزارت 
صنعت ادامه  داد: بررسی شرکت بازرسی کیفیت 
و اســتاندارد ایــران نشــان می دهد حــدود ۶۰درصد 
افرادی که در قرعه کشی برنده شده اند، پس از سه 
 مــاه خودروهایشــان را فروخته انــد و نشــان دهنده 
آن اســت که عمده افراد برای کســب مابه التفاوت 

قیمتی در قرعه کشی شرکت کرده اند.
بــا ورود  کــرد:  امیــدواری  ابــراز  معمارباشــی 
ســتاد تنظیــم بــازار، رویه فعلــی اصاح شــود و در 
نهایــت منفعــت آن بــه مــردم برســد، به طــوری که 
خــودرو مســتقیم به دســت مــردم برســد، کیفیت 
خودرو بهبود یابد و رابطه خودروســاز و قطعه ســاز 
بــه گونــه ای اصــاح شــود کــه خودروســاز بتوانــد 

استانداردهای کارخانه ای مد نظر را اعمال کند.
او تاکیــد کــرد: اکنــون وزارت صنعــت متولی 
صنعــت خــودرو اســت و اگر این صنعــت نیازمند 
جراحی است باید وزارتخانه به انجام آن بپردازد، 
اما در عین حال مســتلزم پیش نیازهایی اســت و 
ســتاد تنظیم بــازار باید بتوانــد تصمیمی بگیرد تا 

خودروسازی را از این وضع بیرون بیاوریم.

مدیــر برنامه ریــزی هلدینگ غدیــر می گوید 
صنعــت ســیمان بــا توجــه بــه سیاســتگذاری ها 
در حوزه هــای انــرژی، عرضــه محصــول و مــدل 
نــگاه  و  اســت  متفــاوت  شــرایط  قیمت گــذاری، 

ویژه تری را می طلبد.
درباره عرضه ســیمان در بورس و مشــکات 
بــه  باقرنــژاد  جــواد  بــا  ایــن صنعــت  پیــش روی 

گفت وگو نشستیم که در ادامه می خوانیم.
-عرضه ســیمان در بورس چه مزایایی برای 
تولیدکنندگان ســیمان به دنبال داشــته اســت؟ 
 آیــا در کاهــش تاثیرگــذاری دالالن آن را موثــر

می دانید؟
از  اول  کاال  بــورس  در  محصــول  عرضــه 
همــه باعث شــفافیت می شــود و این اجــازه را به 
همــه بازیگــران صنعــت ســیمان می دهــد کــه بــه 
نقش آفرینــی در ایــن حــوزه بپردازنــد. از طرفــی 
باعث کاهش نقش دالالن و واسطه ها شده و با 
تعریف یک حاشــیه ســود مشــخص برای عامان 
فــروش، انتخاب هــای متعــددی بــرای خریــداران 
ایجاد کرده است. در واقع فرآیند عرضه در بورس 
کاال هــم بــرای خریــدار و هــم بــرای تولیدکننــده 
ســود به همراه دارد به گونه ای که ســیمان با یک 
قیمت منطقی به دســت مصرف کننده می رســد و 
بــرای تولیدکننده نیز تنوع مدل های فروش را به 

دنبال دارد.
عــاوه بــر آن عرضــه در بــورس کاال ســبب 
می شــود کــه بــه مــرور زمــان و با توجه بــه فرآیند 
عرضــه و تقاضــا، ســیمان از فرآینــد قیمت گذاری 
دســتوری خارج شــود و قیمت بر مبنای عرضه و 

تقاضا تعیین می شود.
از طرفی اساســا ورود شــرکت های ســیمانی 
بــورس کاال و عبــور از ســازوکارهای ســنتی  بــه 
بــازار خــود، مســتلزم طــی شــدن دوره گــذار برای 
آشــنایی خریــداران بــا شــرایط جدید عرضــه بازار 
و نهادســازی ها اســت و قطعــا در آینــده نزدیــک 
مزایــای بــورس کاال برای همــه ذی نفعان بیش از 

پیش آشکار می شود.
در اوضــاع فعلــی، صنعــت در حــال آزمــون 
و خطــا و ارزیابــی شــرایط اســت و دولــت هــم در 

حــال ارزیابــی فرآیندهــای عرضــه و قیمت گــذاری 
و ... اســت؛ همچنیــن در آینــده نزدیــک، بــورس 
کاال امــکان تامیــن مالــی را برای شــرکت ها ایجاد 
خواهــد کــرد کــه در پیشــبرد اهــداف، برنامه هــا 
و توســعه صنعــت ســیمان، یاری رســان و موثــر 
اســت امــا مهمتریــن نکتــه عرضه در بــورس کاال، 
پایــش  امــکان کنتــرل، نظــارت و  فراهــم شــدن 
دقیــق عملکــرد شــرکت ها از ســوی ســهامداران و 
ذی نفعــان اســت و ایــن شــفافیت از بســیاری از 
مفاسدی که در بستر سنتی امکان وقوع داشت 

جلوگیری می کند.
درســال های  ســیمان  صنعــت  -توســعه 
پروژه هــای  بــه  کشــور  نیــاز  برمبنــای  گذشــته 
زیربنایی شــکل گرفت با افزایش کســری بودجه 
دولــت این توســعه مورد تحدید قــرار گرفت، به 
نظر شــما صنعت ســیمان چه اســتراتژی باید در 

پیش بگیرد؟
صنعت ســیمان همبستگی کاملی با رشد و 
توســعه اقتصادی در کشــور دارد یعنی هر چقدر 
رشــد اقتصادی بیشــتر باشــد، روی تقاضا و رشــد 
صنعت ســیمان اثرگذار اســت و موجب رشد این 

صنعت می شود.
در دهــه اخیــر و بــا توجــه بــه تحریم هــای 
کشــور،  در  اقتصــادی  رشــد  توقــف  و  ظالمانــه 
صنعت سیمان نیز دچار رکود بود ولی با عنایت 
در  شــده  ایجــاد  انتظــارات  و  هدفگذاری هــا  بــه 
اقتصــاد ملــی، طبیعتــا حرکت به ســمت توســعه 
صنعــت ســیمان بیشــتر می شــود. در ایــن میــان 
دو نکتــه حائــز اهمیــت اســت: اول حفظ ظرفیت 

موجود تولید و دوم توسعه صنعت.
صنعــت،  فعلــی  اوضــاع  بــه  توجــه  بــا 
شــرکت های سیمانی استراتژی تعمیر و نگهداری 
کار  در دســتور  را  موجــود  بــرای حفــظ ظرفیــت 
دارنــد. در ایــن راســتا نیــاز اســت کــه بــا عبــور از 
فضای قیمت گذاری دستوری و با توجه به قیمت 
تمام شــده محصــول، شــرکت ها بتواننــد حاشــیه 
ســود خــود را مدیریت کننــد و برنامه های خود را 
پیش ببرند. طبیعتا در غیر این صورت و با توجه 
به رشــد قیمت های مواد اولیه، حامل های انرژی 

و دســتمزد، تنهــا کاســتن از هزینه هــای تعمیــر و 
نگهــداری اســت کــه امکان ادامــه و حفظ ظرفیت 

موجود را فراهم می سازد.
صنعــت  کــه  صورتــی  در  ایــن،  بــر  عــاوه 
ســیمان همیــن فرآینــد بــورس کاال و ســازوکارها 
و نهادســازی های مــورد نیــاز و متناظــر بــا آن را 
بــا جدیــت بیشــتری دنبــال کنــد، منجــر بــه رشــد 
کل صنعــت و اصــاح ســازوکارهای قیمت گــذاری 
و رونــق صنعــت و سودســازی بــرای شــرکت ها و 
ســهامداران خواهد شــد. پس به نظــر من اکنون 
تکمیــل ســازوکار حضــور و عرضــه در بــورس کاال 

باید مهمترین استراتژی صنایع سیمانی باشد.
-بــه رغم جنگ های رخ داده در کشــورهای 
همســایه نیــاز بــه ســیمان تولیــدی ایــران بــرای 
بازسازی در این کشورها قابل قبول بوده است، 
صنعت سیمان ایران در حفظ این بازارها تا چه 

حد موفق عمل کرده است؟
در ایــن باره ذکر چند نکته ضروری اســت: 
شــرکت های  قرارگیــری  موقعیــت  اینکــه  اول 
مجموعه هلدینگ ســیمان غدیر به گونه ایســت 
که از نظر دسترسی به مبادی صادراتی موقعیت 
مطلوبی است. به گونه ای که در جنوب کشور و 
در نزدیکــی بندرهــا و آب های آزاد، شــرکت های 
ســیمان دشتســتان و منددشــتی را داریــم، در 
غرب کشــور ســیمان کردســتان موقعیت خوبی 
دارد. مرزهای شــرق و شــمال شــرق کشور و در 
مبــادی صادراتی افغانســتان، روســیه و آســیای 
میانه ســیمان شــرق و ســیمان ســفید شــرق را 
داریم. در مجموع شــرکت های هلدینگ سیمان 
غدیر، ۳۵درصد از میزان تولید صادر می شــود. 
بخــش مهمــی از ۲۳مقصــد صادراتــی مــا نیــز 
کشــورهای همسایه هستند. مجموعه هلدینگ 
ســیمان غدیــر در حالــی کــه ۱۰درصــد از تولیــد 
ســیمان کشــور را در اختیــار دارد ولــی ۱۷درصد 
از صادرات ســیمان کشــور را انجام می دهد که 
نشــان از موفقیــت هلدینــگ در زمینــه صادرات 

است. 
نکتــه بعــدی این که ما در هلدینگ ســیمان 
غدیــر تــاش کردیــم تا با اســتراتژی تنوع بخشــی 

و ایجــاد مقاصــد جدیــد صادراتــی از میــزان تاثیــر 
تحــوالت داخلــی کشــورها بــر صــادرات بکاهیم و 

ریسک های صادرات را از بین ببریم.
وارد  را  غدیــر  ســیمان  انگیــزه ای  چــه  -بــا 

بورس کرده اید؟
عنــوان  بــه  غدیــر  ســرمایه گذاری  شــرکت 
و  ارتقــاء شــفافیت  بــا هــدف  اصلــی،  ســهامدار 
کاهــش ضریــب فســاد و افزایش اعتمــاد در بین 
ســهامدارن خــود، سیاســت عرضــه شــرکت های 
خود در بازار سرمایه را دنبال می کند که هلدینگ 
سیمان غدیر نیز در همین راستا اقدام به عرضه 
ســهام خــود در بــورس کــرده اســت. از طرفــی بــا 
ورود به بازار ســرمایه امکان نقدپذیری دارایی ها 
و نیــز پیشــبرد سیاســت های توســعه ای غدیــر در 
عرصــه صنعــت ســیمان بهتــر فراهــم می شــود و 
می توانــد از ابزارهــای تامیــن مالــی بــازار ســرمایه 
در ایــن بــاره کمک بگیــرد؛ به عبــارت دیگر، ورود 
به بازار ســرمایه، گام نخســت اســتراتژی توسعه 
هلدینگ سیمان غدیر پس از تثبیت جایگاه خود 

در صنعت سیمان کشور خواهد بود.
-بــا توجــه بــه هویــت ســرمایه گذاری ایــن 
هلدینگ چه برنامه ای را در روند ســرمایه گذاری 

خود طی سال های آتی دنبال می کنید؟
و  شــرکت ها  وضــع  تثبیــت  بــا  اکنــون 
صورت هــای مالــی و بــا توجــه به عرضــه هلدینگ 
در بــازار ســرمایه، امــکان توســعه فعالیت هــا و 
ســرمایه گذاری های جدیــد برای هلدینگ ســیمان 
غدیر فراهم شده است و در حال برنامه ریزی در 
این باره هســتیم که هم می تواند شــامل تکمیل 
زنجیــره ارزش ســیمان در مجموعــه هلدینــگ و 
هم می تواند توســعه افقی در صنعت ســیمان را 

شامل شود.
از  ســیمان  صنعــت  فعــاالن  -انتظــار 

دولتمردان دولت سیزدهم چه باید باشد؟
در ایــن بــاره دو نکتــه حائــز اهمیــت اســت: 
اول اینکــه نزدیک به ۶۰درصد از صنعت ســیمان 
و  اســت  عمومــی  بخــش  نهادهــای  اختیــار  در 
راســتای  در  ســودآری،  بــر  عــاوه  نهادهــا  ایــن 
ملــی  نــگاه  بــا  و  اقتصــادی  کان  سیاســت های 

فعالیت می کنند.
نکتــه دوم ایــن اســت که در اوضــاع کنونی، 
بــه  ســیمان  صنعــت  شــاخص های  و  متغیرهــا 
گونه ای است که اساسا سرمایه گذاری در صنعت 
ســیمان اقتصادی نیســت. به عنوان مثال هزینه 
جایگزینــی یــک خط تولیــد یک میلیــون تنی بالغ 
بــر ۱۲میلیــون دالر معــادل ۳۰۰۰میلیــارد تومــان 
اســت؛ در صورتیکــه قیمــت همــان کارخانــه در 
بازار سرمایه حدود ۱۰۰۰میلیارد است! این بدان 
معنی است که در بلندمدت، سرمایه گذاری برای 
توســعه صنعت سیمان جذاب نخواهد بود. پس 
اگر قرار به توسعه و رشد اقتصادی است، زمینه 
رشــد و توســعه صنعــت ســیمان نیــر بایــد فراهم 
شــود. اگــر هدفگذاری هــا بــرای رشــد اقتصــادی 
۸درصدی است باید متناظر با آن، ظرفیت تولید 
ســیمان در کشــور به ۱۰۰-۱۱۰میلیون تن در سال 

برسد.
بــه  سیاســت گذار  و  دولــت  نکتــه  پــس 
صنعــت ســیمان بایــد فراتــر از مســائل زودگذری 
ماننــد تامیــن کســری بودجــه و کنتــرل قیمت هــا 
در کوتاه مــدت باشــد و بایــد نکتــه راهبردی تــر و 
بلندمدتی به این صنعت داشته باشد که در این 
صــورت اســت کــه منافــع کوتاه مدت نیز پوشــش 

داده خواهد شد.
بایــد  بــه صنعــت ســیمان  نــگاه  از طرفــی، 
متفــاوت از نــگاه بــه صنعــت فوالد و پتروشــیمی 
باشــد. هــر سیاســتی کــه در حوزه صنعــت فوالد 
بــه نحــوه  بــا توجــه  و پتروشــیمی اعمــال شــود 
قیمت گــذاری، مختصــات بــازار به ویــژه نرخ ارز و 
حاشــیه ســود بــاال در ایــن صنایــع، مشــکل جدی 
ایجــاد نمی کنــد و باعــث شــده ســرمایه گذاری در 
ایــن صنایــع همچنــان منطقی به نظر برســد ولی 
در صنعت ســیمان با توجه به سیاســت گذاری ها 
مــدل  و  انــرژی، عرضــه محصــول  در حوزه هــای 
نــگاه  و  اســت  متفــاوت  شــرایط  قیمت گــذاری، 
ویژه تری را می طلبد. در مجموع انتظار از دولت، 
داشــتن نــگاه بلندمــدت بــه صنعت اســت که در 
آن هــم منافــع دولــت تامیــن شــود و هــم منافــع 

مردم و صنایع.

به گفته مشاور بازرگانی اتحادیه دامداران 
اســتان البرز، در ســال جاری خشکســالی شدید 
و کم آبی میزان کشت را تا حدود زیادی کاهش 
داد و در بســیاری از مزارع تغییر کشــت صورت 

گرفت.
کســری لشــکری در گفت وگــو بــا خبرگــزاری 
ایلنــا، دربــاره میــزان واردات یونجــه گفت: وزارت 
روســیه  از  یونجــه  واردات  بــا  کشــاورزی  جهــاد 
مشــروط بــه داشــتن گواهــی بهداشــت گیاهــی 
موافقت کرده و اکنون نزدیک به ۱۸هزار تن ثبت 

سفارش انجام شده است.
بــه گفتــه او در ســنوات گذشــته یونجــه از 

اسپانیا وارد می شد.
این فعال اقتصادی در پاسخ به این پرسش 
که آیا برای واردات یونجه ارز ترجیحی تخصیص 
داده می شــود، گفــت: ارز واردات یونجــه نیمایــی 
اســت از ایــن رو خریــد آن بــرای دامــداران توجیه 
ارز  بــا  محصــول  ایــن  واردات  نــدارد.  اقتصــادی 
نیمایــی باعث افزایش قیمت تمام شــده محصول 

خواهد شد.
لشکری با بیان اینکه امکان تولید و صادرات 
یونجه در سنوات گذشته فراهم بود، خاطرنشان 
کرد: در ســال جاری خشکســالی شــدید و کم آبی 
میــزان کشــت را تا حــدود زیادی کاهش داد و در 

بســیاری از مزارع تغییر کشــت صورت گرفت. با 
تغییر روش آبیاری و استفاده از روش های نوین 
آبیاری و مکانیزاســیون کشــاورزی می توان عاوه 
بــر افزایــش تولیــد در هــر هکتار میــزان بهره وری 
را بــاال بــرد و این گونه تا حدودی کم آبی را جبران 

کنیم.
ایــن فعال حــوزه واردات نهاده های دامی در 
ادامــه تصریــح کرد: قدیمی بودن زیرســاخت های 
کشــاورزی  ادوات  و  ماشــین آالت  کشــاورزی،  
میزان بهره وری را بســیار پایین آورده اســت. اگر 
تســهیات برای واردات ماشین آالت مدرن تامین 
شود بدون تردید شاهد افزایش تولید با کیفیت 

باال خواهیم بود.
 مشــاور بازرگانــی اتحادیــه دامــداران البــرز 
صاحــب  کشــورهای  از  یونجــه  واردات  افــزود: 
چراکــه  اســت  بهتــر  اســپانیا  ماننــد  تکنولــوژی 
کیفیــت تولیــد آنهــا مرغوب تر اســت. بایــد بگویم 
یونجه تولید شده در اسپانیا بذر علف و مخلوط 
علف هرز ندارد، پروتئین باالتری دارد و از روش 
دهیدراتاســیون بــرای خشــک کردن آن اســتفاده 
می شود که ماندگاری آن را افزایش می دهد ولی 
در مقایســه با یونجه روســیه و قزاقســتان خیلی 

گرانتر است.
او در ادامه افزود: با هدف حمایت از تولید 

داخلــی و افزایــش مصرف لبنیات در کشــور بهتر 
واردات  بــرای  جداگانــه ای  سوبســید  کــه  اســت 
یونجه در نظر گرفته شود تا نه به افزایش قیمت 
داخلی بینجامد و نه کمبود آن مانع تولید شود. 
این گونــه مصرف کننــده نهایــی و اقشــار کم درآمد 
می تواننــد از پروتئیــن موجــود در شــیر و لبنیــات 
بهره مند شوند و سامت جامعه به خطر نیافتد.
لشــکری در پایــان گفــت: می تــوان از یونجه 
بــه صورت پلیت اســتفاده کنیم کــه اگر همراه با 
بخار و فشــار باال باشــد در مراحل تولید بذرهای 
علــف هــرز از بیــن مــی رود و پروتئیــن بــا قابلیت 

جذب باالیی در اختیار دام می گذارد.

تغییر کشت مزارع یونجه به دلیل خشکسالی

مدیر برنامه ریزی هلدینگ غدیر: صنعت سیمان نگاه ویژه تری می طلبد
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دستور رئیسی برای توجه 
به تامین معیشت مردم در 
اولین بودجه دولت سیزدهم
رئیسجمهــوریبــایادآوریدقتوجدیتاعضای
هیــاتدولــتدربررســیوتصویــبتبصرههــایالیحه
بودجهدرجلساتفشردهروزهایاخیرگفتکهثبات
اقتصــادی،حمایــتازتولیدکنندگانوتامینمعیشــت
مــردممحورهــایاصلیوموردتوجهدولتدرتصویب

الیحهبودجهسال۱۴۰۱کلکشوربایدباشد.
بــه گــزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری، 
آیت هللا سید ابراهیم رئیسی پنج شنبه شب در جلسه 
ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت، تاکید کرد: در تدوین 
الیحــه بودجــه، جهت گیری هــا و هدف گذاری هــا باید به 
ســمت تحقــق و رعایــت محورهــای مدنظر مقــام معظم 

رهبری در اصالح ساختار بودجه باشد.
رئیس جمهــوری تعامل با مجلس شــورای اســالمی 
و اســتفاده از نظــرات نماینــدگان و همچنیــن نخبگان و 
فعــاالن اقتصــادی را در تکمیل و جامعیت الیحه بودجه 
سال آینده کل کشور ضروری خواند و افزود: با توجه به 
تهیه ســند تحول الزم اســت محورهــا و جهت گیری های 

الیحه بودجه با این سند همسو باشد.
در این جلســه رئیس ســازمان برنامه و بودجه نیز 
گزارشــی از چارچــوب کالن و هدف منــد الیحــه بودجــه 
ســال ۱۴۰۱ ارائه داد که در آن، جداول و سیاســت های 
پیشــنهادی در چارچــوب محورهــای مــورد تاکیــد رئیــس 
جمهــور تشــریح و مقــرر شــد پــس از تصویــب نهایی در 

هیات دولت به اطالع مردم برسد.
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه همچنین از روند 
ایجــاد صنــدوق  »پیشــرفت و عدالــت« در هــر یــک از 
استان ها به عنوان ابزاری برای جلب مشارکت مردم در 

سرمایه گذاری های مختلف گزارش داد.
 

رئیس بنیاد مسکن: 
خداحافظی با مسکن فرسوده 

روستایی تا پایان 1410
رئیسبنیادمسکنانقالباسالمیوعدهدادکه
درســال۱۴۱۰هیــچمســکنروســتاییفرســودهوجود

نخواهدداشت.
بــه گــزارش تســنیم، اکبــر نیکــزاد در برنامــه تهران 
2۰ تصریــح کــرد: ســاخت مســکن در روســتاها یکــی از 
مســائل اصلــی بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی اســت. 
در ســال ۱38۴ نزدیــک بــه هفــت درصــد مســکن های 
روســتایی کشــورمان نو ســازی شــده بودند، درحالی که 
امــروز نزدیــک بــه پنجــاه درصد منازل روســتایی کشــور 

نوسازی شده است.
رئیس بنیاد مســکن انقالب اســالمی ادامه داد: از 
ســمت بنیاد مســکن ســاالنه دویست هزار مسکن فقط 
در روســتاها نوســازی مــی شــود کــه طی ایــن برنامه در 
ســال ۱۴۱۰، پنجاه درصد باقی مانده از منازل روســتایی 
در ســطح کشــور نیز نوســازی خواهند شــد و طبق این 
برنامه در ســال ۱۴۱۰ دیگر مســکن روستایی فرسوده ای 

نخواهیم داشت.

محمدارفعاخبـــــــــــــــــار
روزگذشتهبیانیهبیستوسومیننشست
وزیــراننفــتوانــرژیکشــورهایعضــوائتــالف
اوپکپــالسصــادرشــدکــهدرایــنبیانیــهبــر
اهمیــتادامــهتالشهــابــرایحفظتــوازنبازار
نفــتتأکیــدشــدهبودبیانیهایکهباعثشــدتا
دوخبرگزاریفارسوایســناازآندوبرداشــت
متفــاوتارائــهدهندیکیبرهمســوباشکســت

بایدنودیگریپیروزیواستقبالکاخسفید.
دبیرخانــه ســازمان کشــورهای صادرکننــده 
در  اســت  اورده  بیانیــه  ایــن  در  )اوپــک(   نفــت 
انــرژی تولیدکننــدگان  نشســت وزیــران نفــت و 
عضــو و غیرعضــو اوپــک در روز پنجشــنبه، ۱۱ آذر 
کــه به صــورت ویدیوکنفرانــس برگــزار شــده بــود 
در  شــرکت کننده  کشــورهای  مســتمر  تعهــد  بــر 
توافقنامه همکاری )DoC( برای اطمینان از ثبات 

و تعادل بازار نفت تاکید شد.
تأکیدهــای نشســت کشــورهای تولیدکننده 
بــه  توجــه  بــا  اوپــک  غیــر  و  اوپــک  عضــو  نفــت 

بنیان های کنونی بازار نفت:
وزیــران  نشســت  دهمیــن  تصمیــم    .۱
کشــورهای عضــو و غیــر عضــو اوپــک )۱2 آوریــل 
بعــدی  از آن در نشســت های  پــس  کــه   )2۰2۰
از جملــه در نوزدهمیــن نشســت وزیــران نفــت و 
انــرژی اوپک پــالس )۱8 ژوئیــه 2۰2۱( هــم تأییــد 

شده بود، مورد تأکید قرار گرفت.
2. برنامــه تســهیل توافــق کاهــش تولیــد و 
سازوکار تعدیل ماهانه تولید - که در نوزدهمین 
نشســت وزیران اوپک پالس تصویب شــده بود - 
دوبــاره تأییــد و بــر اســاس آن مقرر شــد مجموع 
عرضــه ماهانــه اوپک پــالس در ژانویــه 2۰2۱ نیــز 
۴۰۰ هــزار بشــکه در روز و بــر اســاس جدول زیر 

افزایش یابد.
بــرای  ایــن نشســت  کــه  3. موافقــت شــد 
بررســی تحــوالت بیشــتر ویــروس همه گیــر کرونا 
ادامه یابد و به نظارت دقیق بر بازار ادامه دهد و 
در صورت نیاز به ســرعت مقدار عرضه را تعدیل 

کند.
۴. به دلیل درخواســت کشــورهای خاطی در 
رعایت ســهمیه کاهش تولید، فرصت ایجادشــده 
بــرای جبران تخطی ها تا پایان ژوئن 2۰2۱ تمدید 
شــد. کشــورهای خاطی بایــد برنامه هــای جبرانی 
خــود را بــر اســاس بیانیــه پانزدهمیــن نشســت 

وزارتی اوپک و غیر اوپک ارائه دهند.
۵. بــر اهمیــت حیاتــی پایبنــدی کامــل بــه 
ســهمیه تولید اعضا و ســاز و کار جبران تخطی ها 

دوباره تاکید شد.
بیســت وچهارمین  شــد  مقــرر  پایــان  در   .۶
نشست مشترک وزیران نفت و انرژی کشورهای 
عضــو و غیــر عضــو اوپــک )اوپک پــالس( چهــارم 

ژانویه 2۰22 )۱۴ دی ماه ۱۴۰۰( برگزار شود.
خبرگــزاری ایســنا پــس از صدور ایــن بیانیه 
تیتر زد» با پیروزی سیاســت بر اقتصاد؛ افزایش 
تولیــد اوپــک پــالس در مــاه آینده تصویب شــد« 
ایــن در حالــی اســت که خبرگــزاری فــارس دقیقا 
برعکــس تیتــر زد» اوپــک تســلیم فشــار آمریــکا 

نشد، سیاست نفتی بدون تغییر ماند«.
در خبر ایسنا امده است

»اوپــک و متحدانــش روز پنــج شــنبه توافق 
کردند سیاســت فعلی افزایش تولید ماهانه را با 
وجود نگرانی ها نســبت به آزادسازی ذخایر نفت 

از سوی آمریکا و شیوع واریانت جدید اُمیکرون، 
در ماه ژانویه ادامه دهند.

 آمریــکا بــه دلیــل افزایــش قیمتهــای بنزین 
و کاهــش محبوبیــت عمومــی جــو بایــدن، اوپــک 
پــالس را برای تســریع افزایش تولید مکررا تحت 
فشــار قرار داده اســت. واشــنگتن در واکنش به 
ایســتادگی اوپک در برابر درخواســت این کشور، 
هفتــه گذشــته بــه همــراه متحدانــش آزادســازی 

نفت از ذخایر استراتژیک را اعالم کرد.
بهــای معامــالت نفت برنت بــه دنبال اعالم 
خبر توافق اوپک پالس، بیش از یک دالر سقوط 
کــرد امــا اندکــی بعــد بهبود یافــت و در حدود ۷۰ 
دالر در هر بشکه معامله شد. نفت برنت اکنون 
فاصلــه زیــادی بــا قیمــت بــاالی 8۶ دالر در اکتبر 
دارد امــا همچنــان بیــش از 3۰ درصــد افزایش از 

ابتدای سال 2۰2۱ تاکنون نشان می دهد.
کردنــد:  اظهــار  رویتــرز  بــه  آگاه  منابــع 
تولیدکننــدگان اوپک پــالس در مذاکرات روز پنج 
شــنبه گزینه هــای مختلفــی را بررســی کردنــد که 
شــامل توقف افزایش تولید ۴۰۰ هزار بشــکه در 
روز در ژانویــه یــا افزایــش تولید به میزان کمتر از 

برنامه ماهانه بود.
امــا چنیــن اقدامی اوپک پالس را که شــامل 
عربســتان سعودی و ســایر متحدان واشنگتن در 
خلیــج فــارس اســت، در تضاد با آمریــکا قرار می 
داد. ایــن گــروه در نهایــت تصمیــم گرفــت توافــق 
فعلی برای افزایش تولید ۴۰۰ هزار بشکه در روز 

در ژانویه را ادامه دهد.
گری راس، ناظر باســابقه اوپک در این باره 
گفت: سیاســت بر اقتصاد پیروز شــد. کشورهای 
مصــرف کننــده بــه حد کافی فشــار اعمــال کردند 
امــا قیمتهای ضعیف تر فعلی بــه معنای قیمتهای 

باالتر در مقطع دیگری است.
دیویــد تــورک، معاون وزیر انــرژی آمریکا در 
آســتانه مذاکرات وزیران اوپک پالس اظهار کرده 
بــود ممکــن اســت در آزادســازی نفــت از ذخایــر 
اســتراتژیک آمریکا انعطاف پذیری وجود داشــته 
باشــد و دولــت بایدن در صــورت افت قابل توجه 
قیمتهــا، می توانــد زمان عرضه این نفت را تغییر 

دهد.
اوپــک پــالس نگــران آن مانــده کــه پاندمــی 
کووید ۱۹ دوباره به تقاضا برای نفت ضربه بزند. 
افزایش آمار ابتال باعث وضع قرنطینه های جدید 
در اوپا شــده و شــیوع واریانت اُمیکرون بار دیگر 

سفرهای بین المللی را محدود کرده است.
یــک نماینــده اوپــک پــالس گفــت: مــا بایــد 
وضــع بــازار را بــه دقت رصد کنیم تــا تاثیر واقعی 

اُمیکرون را مشاهده کنیم.
نشســت بعدی وزیــران اوپک پــالس چهارم 
ژانویــه برگزار می شــود امــا این گروه در بیانیه ای 
اعــالم کــرد اگــر اوضــاع بــازار ایجاب کنــد، ممکن 

است دوباره تشکیل جلسه دهند.
پیــش از نشســت هفتــه جــاری، عربســتان 
ســعودی و روســیه کــه بزرگتریــن تولیدکننــدگان 

اوپک پالس هســتند، اعالم کرده بودند نیازی به 
واکنش فوری نمی بینند.

وزیــر  نخســت  معــاون  نــواک،  الکســاندر 
روســیه پــس از تصمیــم اوپک پالس گفــت: بازار 
نفــت متــوازن شــده و تقاضای جهانــی برای نفت 

به آهستگی رشد کرده است.
تدریجــی  تســهیل  حــال  در  پــالس  اوپــک 
محدودیــت عرضــه ای اســت کــه در ســال 2۰2۰ 
در واکنــش بــه فروپاشــی تقاضــا در اوج بحــران 
شــیوع ویــروس کرونــا بــه اجــرا گذاشــته بــود. 
محدودیــت عرضــه ایــن گــروه اکنــون بــه حــدود 
اســت.  رســیده  روز  در  بشــکه  میلیــون   3.8
امــا اوپــک پــالس موفــق نشــده اهــداف تولیــد 
را محقــق کنــد. طبــق آمــار آژانــس بیــن المللــی 
انــرژی، ایــن گــروه در ســپتامبر و اکتبــر حــدود 
۷۰۰ هــزار بشــکه در روز کمتــر از ســقف تعیین 

شــده، نفت تولید کرد.
محمــد ارکاب، وزیــر انرژی الجزایــر روز پنج 
شــنبه اظهــار کــرد: نــرخ پایبنــدی اوپــک پالس به 
توافــق کاهــش تولیــد در نوامبــر بــه ۱۱۶ درصــد 
رســید کــه نشــان مــی دهــد ایــن گــروه همچنــان 
بسیار پایین تر از اهداف توافق شده، نفت تولید 

می کند.
نشســت بعــدی کمیتــه فنی مشــترک اوپک 
پالس برای ســوم ژانویه و نشســت بعدی کمیته 
نظارتی مشــترک وزیران اوپک پالس برای چهارم 

ژانویه برنامه ریزی شده است.

 استقبالکاخسفید

ازتصمیماوپکپالس
کاخ ســفید روز پنــج شــنبه از تصمیم اوپک 
و متحدانــش بــرای افزایــش تدریجــی تولید نفت 
اســتقبال کرد؛ اما خاطرنشــان کــرد: آمریکا هیچ 
برنامــه ای بــرای تجدیدنظــر در آزادســازی نفت از 

ذخایر استراتژیک ندارد.
جــن ســاکی، ســخنگوی کاخ ســفید گفــت: 
مــا همــکاری نزدیکــی کــه طــی هفته هــای اخیــر 
بــا عربســتان ســعودی، امــارات متحــده عربــی و 
ســایر تولیدکننــدگان اوپــک پالس بــرای کمک به 
رسیدگی به مسئله فشار قیمتها داشتیم، تمجید 

می کنیم.
مقامات دولت بایدن هفته ها اعضای اوپک 
پــالس را بــرای افزایــش تولیــد و کمــک بــه پاییــن 
بردن قیمتهای انرژی در آمریکا تحت فشــار قرار 
کشــور  ایــن  در  تورمــی  نگرانیهــای  بودنــد.  داده 
بــه یــک مشــکل سیاســی بــرای رئیــس جمهــوری 

دموکرات آن تبدیل شده است.
بر اســاس گزارش رویترز، آمریکا قصد دارد 
32 میلیــون بشــکه نفــت از چهــار پایــگاه ذخایــر 
نفت اســتراتژیک در قالب ســواپ عرضه کند که 
از اواخــر دســامبر تــا آوریــل 2۰22 تحویــل داده 
می شــود و کشــورهای دیگر را بــرای انجام اقدام 

مشابه با خود همراه کرده است.«
اما خبرگزاری فارس در رابطه با همین خبر 

آورده است:
» بــا وجــود فشــار بایــدن بــرای عرضــه نفت 
بیشــتر، اوپک تسلیم نشد و سیاست نفتی خود 
را تغییر نداد و قرار شد مطابق سیاست گذشته 

عمل شود.
به گزارش راشاتودی، اوپک و هم پیمانانش 
گرفتنــد  تصمیــم  پــالس،  اوپــک  بــه  موســوم 
سیاســت های  عرضــه نفــت  را کــه پیــش از ایــن 
داشــتند ادامــه دهنــد و در مــاه ژانویــه نیز عرضه 
نفــت خــود را ۴۰۰ هــزار بشــکه در روز افزایــش 
خواهنــد داد. ایــن درحالی اســت که آمریکا بارها 
از اوپــک خواســته بــود کــه میــزان عرضــه نفت را 

بیشتر کند.
آمریکا حتی به همراه متحدانش سعی کرد از 
آزادســازی یکجای ذخایر نفتی به عنوان اهرم فشار 

برای کاهش قیمت بازار نفت استفاده کند.
ایــن تصمیــم اوپک با وجــود نگرانی هــا در باره 
شــیوع ویــروس تــازه جهــش یافتــه اومیکــرون و نیز 
آزادسازی ذخایر نفت توسط آمریکا انجام می شود.

گروه اوپک پالس در بیانیه ای اعالم کردند:»این 
اجالس همچنان باز است به این معنی که هر زمان 
الزم باشــد و وضع تغییر کند، تصمیم فوری در باره 

میزان عرضه اتخاد خواهد شد.«
منابــع آگاه بــه رویترز گفتند: » اعضا امروز 
گزینه هــای دیگــر نیــز داشــتند از جملــه، افزایش 
عرضــه نفــت را متوقف کنند و یــا کمتر از میزانی 

که ماهانه افزایش می دهند، افزایش دهند.«
گــزارش حاکی اســت پــس از تصمیــم اوپک 
قیمــت نفــت برنت و نفت آمریــکا در بازار اندکی 

افزایش یافت.
ایــاالت آمریــکا بارهــا اوپــک پــالس را تحــت 
فشــار قرار داده بود که به دلیل باال رفتن قیمت 
بنزین در آمریکا، عرضه نفت را افزایش دهند.«

بــا نظــام تشــخیصمصلحــت مجمــع عضــو
قــوای روســای بــه هشــدارآمیز ای نامــه ارســال
ســهگانــه،کنــارگذاشــتنارز۴۲۰۰تومانــیرابــا
تصمیمــاتاتخــاذشــدهفعلــیبحرانزادانســتو

برایآنتبعاتیرامتصورشد.
خبرگــزاری  اقتصــادی  خبرنــگار  گــزارش  بــه 

تسنیم، متن این نامه بدین شرح است:
برادران ارجمند رؤسای  محترم قوای سه  گانه

آقایان رئیسی، قالیباف و محسنی اژه  ای
سرشــناس  اقتصــاددان  میناردکینــز  جــان 

انگلیسی می گوید:
 »هیچ وسیله ای مکارانه تر و اطمینان بخش تر 
بــرای واژگــون کــردن پایه هــای موجود جامعــه، بهتر 
از خــراب و بی اعتبــار کــردن پــول رایــج آن نیســت. 
ایــن فرایند همه نیروهــای نهانی قانون اقتصادی را 
در جهــت انهــدام و ویرانــی بکار می گیــرد و آن را به 
صورتی عملی می کند که یک نفر از یک میلیون نفر 

قادر به تشخیص آن نیست.«
تصمیــم دولــت برای کنــار گذاشــتن ارز ۴2۰۰ 
تومانــی بــرای واردات کاالهــای اساســی جــز گنــدم، 
دارو و تجهیــزات پزشــکی بــه ترتیبــی که قرار اســت 
انجام شــود، تبعات ســنگینی دارد که ممکن اســت 

بحران بر بحران اقتصادی بیفزاید.
توضیحات و دالیل زیر، آن را روشن می سازد:
پیــش از آنکــه دولت نــرخ ارزی را تعیین کند، 
بایــد سیاســت و نظــام ارزی متناســب  بــا شــرایط 
کشــور را برگزینــد. چــون دولــت یکــی از دالیــل این 
تصمیم را تک نرخی کردن ارز و حذف رانت و فساد 
ذکــر می کنــد؛ نخســت بایــد معلــوم کنــد کــه نــرخ 
یکســان ارز را از ایــن پــس بــازار تعییــن می کنــد یــا 
دولت؟ اگر بازار تعیین می کند، دولت برای فروش 
ارز خود چه قیمتی را در نظر می گیرد؟ نرخ بازار؟! 
در آن صــورت تالطمــات صعــودی محتمــل را پیروی 
می کنــد و بــه بی ثباتی رســمیت می بخشــد؟ یا برای 
کاهــش بی ثباتــی نــرخ دیگــری را تعییــن می کنــد و 
باز ارز در ســطح باالتری دونرخی می شــود. با تورم 

افسار گسیخته بعدی چه می کند؟
ظاهــر آن اســت کــه دولــت در مرحلــه بعــدی 
این دو ســه قلم را هم آزاد می کند و منتظر کارکرد 
عرضــه و تقاضــا می مانــد. پیش فــرض ناگفتــه ایــن 
است که وقتی ارز تک نرخی شد، چون به قدر نیاز 
واردات، ارز داریــم و یــک نرخــی کــردن نیــز رانت را 

حذف می کند، ارز از تالطم باز می ماند.
ایــن پیش فــرض در صورتــی درســت بــود کــه 

تقاضای ارز تنها برای واردات باشد در حالی که سه 
تقاضــای دیگر، بــرای ۱- حفظ ارزش دارایی، 2- فرار 
سرمایه و 3- سفته بازی، در کارند و تالطم صعودی 
نــرخ ارز ادامــه خواهد یافت. در پی آن تورم جهش 
دیگــری می کنــد، به بهانه افزایش تــورم، نرخ باالتر 
ارز... ایــن دور باطــل، تنهــا با ســقوط اقتصاد پایان 

می یابد.
آیــا مــا بایــد، ماننــد دولــت پیشــین بــه اســم 
مداخلــه بــرای اصالح قیمت، عالوه بــر فروش تمام 
ارزهای تأمین شده، ۶۵ میلیارد دالر از ذخایر بانک 
مرکــزی را در بــازار بــه بــاد بدهیــم؟ دولــت پیشــین 
دو تجربــه شکســت خورده بحــران ۱3۷۴ و ۱3۹۰ را 
پیش رو داشت و دیده بود که این روش بی نتیجه 
اســت، ولــی عبــرت .نگرفــت حــاال ما ســه تجربه  را 
می بینیــم. چــون دولــت نمی توانــد بــا بــازار متالطم 
صعــودی همراهــی کند، بــه ســرعت دونرخی حاکم 
می شــود: قیمــت دولتــی و قیمــت بــازار آزاد و در 
نتیجــه حذف رانــت در کار نخواهد بود. انتظارات و 
قیمت هــا نیز بــا باالترین قیمت بــازار آزاد همراهی 

می کنند.
در بحران جهش قیمت ارز و سقوط ارزش پول 
ملی، برای مهار نرخ ارز، راهی جز تأثیر گذاشتن بر 
عرضــه و تقاضــا وجود ندارد. در کشــورهای با ثبات 
از نظــر سیاســی و اقتصــادی هرچه اعتمــاد مردم و 
حاکمیــت به یکدیگر بیشــتر باشــد، مداخله کمتری 
برای حفظ ثبات الزم می شــود؛ اما وقتی قیمت ارز 
بــه شــکل موشــکی بــاال مــی رود و اعتمــاد مــردم به 
حکومــت آســیب دیده باشــد، اقدامــات دولــت برای 
مهار بحران ســقوط ارزش پول ملی باور نمی شــود. 
در این شرایط بحرانی، بر خالف کاالهای معمولی، 
بــرای آن افزایــش  بــا افزایــش قیمــت ارز، تقاضــا 
می یابد؛ زیرا هرچه ســرعت افزایش بیشــتر باشــد، 
دارایی مالی افراد بیشــتری برای حفظ دارایی خود، 
وارد خیــل متقاضیان می شــوند. میل به مهاجرت و 
انتقال یا فرار سرمایه بیشتر می شود و سود حاصل 
از سفته بازی افزایش می یابد و متقاضیان دم به دم 
افــزوده می شــوند و بحــران شــدیدتر می گــردد. تنها 
بــا تهاجــم ســریع و ســرازیر کــردن ارز وافر بــه بازار 
متالطم صعودی، امکان مهار قیمت ارز وجود دارد؛ 
البتــه معمــوالً باالتــر از نرخ پیش از بحــران. هرچه 
بی اعتمــادی بیشــتر باشــد ســرعت تصمیم گیــری و 
اجــرا بایــد تندتــر انجــام پذیــرد تــا بی اعتمــادی برای 

واکنش های منفی تر مردم زمان نداشته باشد.
در دســامبر ۱۹۹۴ درحالــی کــه رئیس جمهــور 

تــازه برگزیــده مکزیــک، قصــد داشــت بــا ۱۵ درصــد 
برســد.  پــزو   ۴ دالر  هــر  بــه  پــزو،  ارزش  کاهــش 
مکزیکی هــا کــه بــه رئیس جمهــور منتخــب اعتمــاد 
الزم را نداشــتند، از بیم کاهش بیشــتر ارزش پزو، 
بــرای خریــد دالر و فــروش پــزو، به بــازار ارز هجوم 
بردنــد. مکزیــک دچــار بحــران ارزی شــد. طــی یــک 
هفتــه صنــدوق بین المللی پــول، ۵۷ میلیــارد دالر، 
باالتریــن وام پرداختــی صنــدوق بــه یــک عضــو را تا 
آن زمــان، بــه مکزیک پرداخت. چون این وام کفاف 
نمی کــرد، با دخالت کلینتون، رئیس جمهور آمریکا، 
ســرمایه داران آمریکایی به شرط آنکه رئیس جمهور 
جدیــد ســرکوب مؤثــر اســتقالل طلبان زاپاتیســتا در 
جنــوب ایــن کشــور را تعهد نمایــد، ۵۴ میلیارد دالر 
وام کوتاه مــدت کــه بهــره باالیــی دارد، بــه بــازار ارز 
مکزیــک ســرازیر کردند، تا ســرانجام ســقوط ارزش 

پزو را در هر دالر ۶ پزو متوقف ساختند.
آغــاز بحــران ارزی کره جنوبی ۱۶ نوامبر ۱۹۹۷ 
بــود. ۵ روز بعــد، در 2۱ نوامبــر کــره از IMF کمــک 
خواســت. دو هفتــه پــس از آن، در 3 دســامبر بــر 
تزریــق ۵8 میلیــارد و ۴۰۰ میلیــون دالر از منابــع 
صنــدوق بــه بــازار ارز کره، توافق شــد کــه در همان 
روز، ۵ میلیــارد و 8۰۰ میلیــون دالر پرداخــت شــد. 
مجموعــه اقدامــات کــه به ســرعت انجام شــده بود 
نــرخ جهش یافتــه هر دالر معــادل ۱۹۶۵ وُن در 2۴ 
دســامبر ۱۹۹۷ را، طی چنــد روز، به ۱۶۰۰-۱8۰۰ در 
ژانویه ۱۹۹8 و چهار ماه بعد از آغاز بحران ریال به 
۱۴۰۰ وُن در پایان مارس ۹8 و در پایان سال ۱۹۹8 

به هر دالر برابر ۱2۰۰ وُن کاهش داد.
در ایــران مداخله گــری معتــدل ســه بــار جواب 
نــداده اســت و انجامــش تنهــا جیــب آشــنا و غریبه 
را پرکــرده اســت و تــوده مردم را کم مایه تر ســاخته. 
روش تهاجمــی نیــز به دلیل در اختیار نداشــتن ارز 
فــراوان و ناکارآمــدی، عملــی نیســت. پــس از طرف 
و  متالطــم  موشــکیِ  افزایــش  نمی توانیــم  عرضــه 

پرنوسان نرخ ارز را متوقف کنیم.

چرابایدنگرانبود؟
آقــای دکترمیرکاظمــی در  بــه گــزارش جنــاب 
مجمــع تشــخیص، دولــت بــرای ارزیابی آثــار تورمی 
این تصمیم، فقط اثر مستقیم و غیرمستقیم حذف 
ارز ۴2۰۰ تومانــی را محاســبه نمــوده و اثــر انتظــار 
تورمــی را کــه بســیار مهم تــر اســت، نادیــده گرفتــه 
اســت. تالطم صعودی قیمت ارز، از چهار طریق به 

تورم دامن می زند:

افزایــش قیمــت تمــام شــده تولیــد بــه دلیــل 
افزایش قیمت ماشــین آالت و مواد اولیه یا واســطه 

وارداتی،
کاهش عرضه ناشی از افزایش هزینه تولید

تورم ناشی از انتظارات منفی.
هرج ومــرج قیمتــی یــا قیمت گــذاری دلبخــواه، 
پدیــده ای جدیــد که در بحران های گذشــته در ایران 

نبوده است و در تجربه دیگران نیز من ندیده  ام.
نکته بسیار مهم مغفول مانده دیگر این است 
کــه ارز را تنهــا درآمــد و دارایــی تلقــی می کننــد. در 
حالی که ارز یکی از ابزارهای سیاستی بانک مرکزی 
اســت کــه بایــد در درجــه نخســت، در دســتیابی بــه 
اهداف ثبات اقتصادی و ارزش پول ملی به کارگرفته 
شود. در حالی که نگاه درآمدی به ارز، دولت ها را که 
همیشه دچار کسری بودجه بوده  اند به گران شدن 
ارز متمایل می کند تا با کســب ریال بیشــتر، کسری 
را جبران کند. تورم ســنگین ناشــی از بحران، بیش 
از همه، به دولت آســیب می زند. در تمام موارد این 
کار، کســری بودجه ســال بعد را تشــدید  کرده است 
و باعــث تمایــل بیشــتر بــه گران فروشــی ارز شــده و 
دور باطــل ادامه می یابد. دولت ســیزدهم تن به این 
اقدامــات مخــرب ندهــد و یک بــار بــرای همیشــه ایــن 

روند تورم مارپیچی را متوقف کند.

رؤسایمحترمقوا
راهــی کــه دولــت ظاهــراً آن را پذیرفتــه  اســت 
ادامــه همــان راه صنــدوق بین المللی پول اســت که 
از دوره آقای هاشــمی پذیرفتــه شــد و تاکنــون ادامه 
دارد و با مردم ایران آن کرد که می بینیم. البته این 
وضعیــت اســفبار کــه جان مــردم را به لب رســانده 
اســت، در همــان دو ســه ســال اول صــدارت دولت 
بــه  بــه ۴۹.۵ درصــد رســاند و  تــورم را  ســازندگی 
اعتــراض مــردم انجامیــد و شــد آنچه نباید می شــد. 
در بحران ۱3۷3-۱3۷۴ نرخ تورم باالترین نرخ تورم 
تــا آن زمــان بود: ۴۹.۵ درصــد. نرخ تورم مهر ۱۴۰۰ 
بــه میــزان۴/ ۴۵ به نرخ تورم ســال ۱3۷۴ نرســیده 
است ولی با توجه به آسیب های وارد شده بر مردم 
از ۱3۷۴ تــا کنــون، نادیــده گرفتــن تــورم انتظــاری 
احتمــااًل آســیب ســنگین تری  درپــی داشــته باشــد. 
تلخ تریــن نتیجــه ایــن بحــران، عالوه بر تــورم، رکود 
وحشــتناکی اســت کــه درد تــورم کمرشــکن را چنــد 
برابــر می ســازد. تــورم و آســیب های دیگــر بحــران 
ارزی، ماننــد افزایــش نابرابــری درامــد و دارایــی و 
تشــدید فرار ســرمایه، همگی آثــار ثانویه ضد تولید 

و سرمایه گذاری دارند و بر رکود موجود می افزایند. 
یک مثال دراین  باره کافی است: با خروج کنجاله و 
جو و ذرت از پوشش ارز ۴2۰۰ تومانی، سپردنشان 
بــه ارز آزاد، واردکننــدگان را محتــاج تقریبــاً ۷ برابر 
ســرمایه جاری می ســازد. مثالً یک کشــتی ۶۵ هزار 
تنی پیش از تصمیم ۱۱۰میلیارد سرمایه می خواست 
حاال بازرگان باید حدود ۷۵۰ میلیارد تومان داشته 
باشد! چون واردکنندگان متوسط به پایین، سرمایه 
جــاری کافــی ندارنــد از بــازار رانده می شــوند و جای 
آنهــا را انحصارگــران می گیرند و بــازار را انحصاری تر 
و  دام  خــوراک  کارخانه هــای  می کننــد. همین طــور 
طیور، دامداری ها، مرغداری ها، کارخانه های لبنیات 
و بازرگانان مســیر، همگی دچار کمبود ســرمایه در 
گــردش می شــوند. قیمــت لبنیــات و مــرغ را چندین 
برابــر می کنــد. البتــه این هــا با فــرض ارز آزاد 2۹۰۰۰ 
تومانی امروز اســت، که به ســرعت افزایش خواهد 
یافــت. طبیعــی اســت کــه مــا نمی توانیــم بــا ایــن 
اســتدالل درســت، ارز ۴2۰۰ را همیشــگی کنیــم، 
ولی می گوییم نخست چاه را بکنید بعد سراغ منار 
برویــد! آشــکار اســت کــه همــه این هــا ضــد تولید و 

سرمایه گذاری است.
پــس رها ســاختن بــازار ارز به عرضه و تقاضا، 
نخستین هدف رهبر و مردم را که رفع موانع تولید 

است، بر باد می دهد؛ بلکه ضد آن عمل می کند!
ایــن 33 مــاه، کمتــر از  پــول ملــی در  ارزش 
یک ششــم شــده اســت. یعنــی بیــش از پنج ششــم 
روش  اســت.اگر  داده  دســت  از  را  خــود  ارزش 
صنــدوق بین المللی پــول را ادامه دهید باید منتظر 
نرخ هــای بســیار آســیب  زننــده  تــر ارز طــی همیــن 
ماه هــای آخــر ســال باشــید. مصائــب آن وضعیــت 

تحمل ناپذیر است.
 در این شرایط چه چاره ای جز کنترل تقاضا و 

تخصیص اداری ارز، باقی می ماند؟
راهکارهــا: راه نجات معیشــت مردم و اقتصاد 
ملی محتاج بسته سیاستی مفصل تر است و اینجا 

تنها به این موضوع می پردازم:
کارت هوشــمند غــذا، آمــوزش و درمــان بــرای 
طبقــات مســتضعف و متوســط ضعیــف. آمریــکا از 
۱۹۶۴ بــه مســتحقان کوپــن غــذا می دهــد. تعــداد 
گیرنــدگان در ســال 2۰۱3 بــه رقــم بی ســابقه ۴۷ 

میلیون و ۵3۶ هزار نفر رسید!
ارز تــا ۵ ســال بایــد فقــط بــا یــک نــرخ حــدود 
۱۰ هــزار تومــان در کنتــرل دولت مبادله شــود. این 
کار بــرای راه اندازی تولید و ســرمایه گذاری، کاهش 

ریسک و نا اطمینانی ضروری است. ضمن آنکه اثر 
ضــد تورمــی آن موجب ثبات و افزایش قدرت خرید 
مــردم و تقویــت تقاضــای مؤثــر اســت که ضــد رکود 

عمل می کند.
ارز صرفــاً بــه شــکل اداری مبادلــه و تخصیص 

داده شود.
علنــی  و  یکپارچــه  متمرکــز  اطالعــات  شــبکه 
قــوت  بــا  رانت خــواری  از  کار  ایــن  گــردد.  فراهــم 

جلوگیری می کند.
صادرکننــدگان ملزم بــه فروش کل ارز حاصل 
از صادرات به دولت باشند. کاالی صادراتی از انواع 
یارانه های آشــکار و پنهان بهره مند  است. چرا نباید 
در اختیار سیســتم باشد تا چرخش تولید را مقدور 
ســازد؟ در غیــر ایــن صورت، صادرات، فرار ســرمایه 
در شکل کاال است که یا در خارج می ماند، یا صرف 

قاچاق می گردد.
هر نوع معامله ارزی در خارج از شبکه اصلی 
غیرقانونی شود و مستوجب مجازات سخت گردد.

عمــده  بازارهــای  در  ســرمایه گذاری  بازدهــی 
ماننــد خــودرو، زمیــن و مســکن به کمــک مالیات بر 
عایدی ســرمایه باید کمتر از بازدهی آن در صنعت 

و کشاورزی شود.
سیاســت تثبیــت در ایــران زمــان جنــگ و در 
سال ۱3۷۴ پس از بحران ارزی اعمال شد و کشور 
را از بالیــا دور کــرد. در زمــان آقای هاشــمی همیــن 
سیاســت نرخ تورم ۴۹.۵ درصدی را طی یک ســال 
به 23 درصد فرو کاســت، یعنی به نرخ ســال پیش 
میــزان 22/۹ درصــد!  بــه  بحــران، ســال ۱3۷2  از 
عنــوان  بــه  دارد  نیــز ســابقه  دیگــر  در کشــورهای 
مثــال در بحــران۱۹۹۷-۱۹۹8 آســیای جنوب شــرقی 
ماهاتیرمحمــد نــرخ پول ملی مالزی را برای ۵ ســال 
ثابــت نگــه داشــت و خروج ســرمایه را کنترل کرد و 

سریع تر از همگنانش از بحران رست.
ایــن طــرح مانند هر طرح دیگــری هزینه هایی 
نیــز دارد. ولــی آن را بایــد بــا ادامــه وضــع فعلــی 
ســنجید کــه دو نرخــی رخ خواهــد داد و قیمت دالر 
تا عید ممکن است به مقادیر غیرقابل تحملی برای 

اقتصاد ملی نیز برسد.
هشیار باشید، فرصت کوتاه است!

با احترام
احمد توکلی

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
نهــاد  مــردم  ســازمان  مدیــره  هیئــت  رئیــس 

دیده بان شفافیت و عدالت«

هشداراحمدتوکلیدربارهتبعاتحذفارز۴۲۰۰تومانی

۲برداشتازیکبیانیه
اقتصاد بر سیاست در عرضه نفت اوپک پالس پیروز شد یا برعکس؟
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

 بانک پاسارگاد 

برای هفتمین بار، بانک سال 
ایران شد

نشریۀ بنکر برای هفتمین سال، بانک پاسارگاد را 
به عنوان بانک ســال ایران در ســال 2021انتخاب کرد. 
براســاس ایــن رتبه بنــدی، بانــک پاســارگاد از نظــر نرخ 
 )ROC( ســرمایه  بــازده 
رتبــه اول خاورمیانــه و 
نیــز  را  رتبــه 13جهانــی 

کسب کرد.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
ارزیابــی  در  پاســارگاد، 
 »2021 ســال  »بانــک 
ایــن  مدیــران  بنکــر، 
از در نظــر گرفتــن تمامــی شــاخص های  پــس  نشــریه 
بــه  مربــوط  شــاخص های  ســایر  و  مالــی  عملکــردی، 
کســب وکار، عنوان »بانک ســال 2021جمهوری اسالمی 
ایــران« را بــرای هفتمین بــار بــه بانــک پاســارگاد اهــدا 
کردند. بانک پاســارگاد قبل تر در ســال  2010و سال های 
متوالــی 2012تــا 2016موفق به کســب این عنوان شــده 
بــود و از ایــن حیث، پرافتخارترین بانک ایرانی شــناخته 

می شود.

امضای تفاهم نامه بانک 
صادرات با هلدینگ 

پتروشیمی خلیج فارس
بانــک صــادرات در پــی رونمایــی از طــرح جدیــد 
»پتروصــاد« بــرای تأمیــن مالــی مگاپروژه هــای صنعت 
نمایشــگاه  هشــتمین  در  پتروشــیمی  و  گاز  نفــت، 
خصوصی ســازی  و  بیمــه  بانــک،  بــورس،  بین المللــی 
ســیزدهمین  و 
فرصت هــای  نمایشــگاه 
کشــور،  ســرمایه گذاری 
با هلدینگ پتروشــیمی 
خلیج فارس تفاهم نامه 
تامین مالی 1۵0میلیون 
200هــزار  و  یورویــی 
امضــا  ریالــی  میلیــارد 

کرد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک صــادرات، امیــر 
یوســفیان، نائــب رئیــس هیئت مدیــره بانــک صــادرات 
ربیعــی،  جعفــر  بــا  تفاهم نامــه  ایــن  امضــای  از  پــس 
مدیرعامــل شــرکت صنایــع پتروشــیمی خلیج فارس در 
تشــریح ظرفیت هــا و اهــداف طــرح جدیــد »پتروصاد« 
اظهار کرد: این طرح در مرحله اول برای تامین سرمایه 
مــورد نیــاز پروژه هــای دارای اولویــت در صنعــت نفت، 
اعتبــارات  بانکــی،  از طریــق منابــع  پتروشــیمی  و  گاز 
اســنادی، منابع بانک در شــعب خارج از کشــور، منابع 
صنــدوق توســعه ملــی و منابــع حاصل از انتشــار اوراق 
صکوک از ســوی شــرکت تامین ســرمایه مورد استفاده 

قرار خواهد گرفت.

رونق تولید در چینی مقصود 
با حمایت بانک ملی

مجتمع تولیدی چینی مقصود از جمله شرکت های 
اســت که توانســته با پشــتیبانی ها و حمایت های بانک 

ملی به رونق و گسترش در تولید بازگردد.
مجتمــع  ملــی،  بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
چینــی  تولیــدی 
مشــارکت  بــا  مقصــود 
بانــک  ســرمایه گذاری  و 
ملــی بــا ظرفیت اســمی 
در  3000تــن  ســالیانه 
1373افتتــاح  اســفند 
شد و اکنون معتبرترین 
چینــی  تولیــد  برنــد 
کــه  اســت  کشــور  در 
بــا  منطبــق  و  کیفیــت  بــا  را  خــود  متنــوع  محصــوالت 

استانداردهای جهانی تولید می کند.
ایــن مجتمع تولیدی در کنار مشــکالت فراوان طی 
ســال های اخیر با حمایت های بعمل آمده و با اســتفاده 
از ظرفیت هــای موجــود و همچنیــن تمرکــز بــر تولیــد بــا 
کیفیت و متنوع کاال توانست در طی یک دوره 17ماهه 

بر مدار رونق تولید برگردد.

نسخه جدید همراه بانک 
نوران عرضه شد

موسســه  همراه بانــک  اپلیکیشــن  جدیــد  نســخه 
اعتباری نور، در دسترس مشتریان قرار گرفت.

بــه گــزارش روابط عمومــی موسســه اعتبــاری نــور، 
بــه  موسســه  ایــن 
بهره منــدی  منظــور 
خدمــات  از  مشــتریان 
الکترونیــک  بانکــداری 
نســخه  غیرحضــوری،  و 
همراه بانــک  جدیــد 
نــوران را بــا قابلیت های 
دارنــدگان  بــرای  جدیــد 
گوشــی های هوشمند با 

سیستم عامل اندروید و iOS فراهم کرد.
مشــتریان می تواننــد در ایــن نســخه اپلیکیشــن از 
ویژگی هــای جدیــدی نظیــر ســرویس های تعییــن انتقال 
وجــه از ســوی کاربــر، دســتور پرداخــت وجــه، دســتور 
و...  پرداخــت  دســتور  لیســت  تســهیالت،  پرداخــت 

بهره مند شوند.

پرداخت بیش ازهزارمیلیارد 
 ریال تسهیالت گلخانه ای

از سوی بانک کشاورزی 
استان اردبیل

شــعب بانک کشــاورزی اســتان اردبیــل طی ۷ماه 
مبلــغ  جــاری  ســال 
میلیــارد  چهــار  و  هــزار 
بابــت  تســهیالت  ریــال 
توســعه کشــت گلخانه 
بــه متقاضیــان پرداخت 

کردند.
به گزارش روابط عمومی 
بانــک  مدیریــت شــعب 
اســتان  در  کشــاورزی 

پرداخــت 1۹1فقــره  در  تســهیالت  میــزان  ایــن   اردبیــل 

شده است.

امکان صدور کارت نقدی 
 هواداری پرسپولیس

برای افراد کمتر از 18 سال
امــکان صــدور کارت زیرمجموعــه نقــدی هواداری 
پرســپولیس بــرای افــراد کمتــر از 18ســال بــا مراجعــه 

حضوری به شعب بانک گردشگری فراهم شد.
بــه گــزارش روابط عمومی بانک گردشــگری، اکنون 

افتتــاح  بــر  عــالوه 
صــدور  و  حســاب 
هــواداری  بانکــی  کارت 
و  پرســپولیس  باشــگاه 
افتتــاح حســاب  امــکان 
قرض الحســنه پس انداز 
پرســپولیس  هــواداری 
زیــر  هــواداران  بــرای 
عنــوان  بــا  18ســال، 

کارت  کارت خانــواده « صــدور  ارائــه خدمــات  »روش 
زیرمجموعه نقدی هواداری پرسپولیس برای افراد کمتر 

از 18سال امکان پذیر شد.
هــواداری  کارت  صــدور  حاکیســت:  گــزارش  ایــن 
پرســپولیس در ســه رده حامی، همراه و دوآتیشه که از 
آبان ســال گذشــته از ســوی بانک گردشــگری آغاز شده 

است، همچنان ادامه دارد.

واریز 1۰ هزار میلیارد تومان از 
سوی متقاضیان مسکن ملی

به گفته عضو هیات مدیره بانک مســکن، تاکنون 
2۵۹هــزار و ۴38واحــد مســکن ملــی در بانک مســکن 
افتتاح حســاب شــده اند و حدود 10هزار و ۵00میلیارد 

تومان آورده مردمی برای این واحدها بوده است.
به گزارش ایلنا، سیدمحســن فاضلیان، با تشــریح 

مســکن  وضــع  آخریــن 
مهــر در کشــور و میــزان 
تسهیالت پرداخت شده 
تاریــخ  تــا  کــرد:  اظهــار 
6آذر امســال 2میلیــون 
و 140هــزار و 34۹واحد 
اقســاطی  فــروش 
شــده اســت. همچنیــن 
و  اکنون226هــزار 

536واحــد هنــوز باقی مانده که از این تعداد 34هزار و 
۹1واحد تعیین تکلیف شده اند.

او ادامــه داد: طــرح مســکن مهــر از ســال 1384بــا 
اعتبــار 500هــزار میلیــارد ریالــی در شــهرهای مختلــف 
کشور آغاز شد و میانگین نرخ سود تسهیالت برای این 

پروژه در سراسر کشور 7درصد بود.
عضــو هیــات مدیــره بانــک مســکن در پاســخ بــه 
ســوال ایلنا، مبنی بر اینکه ســهم این بانک از تسهیالت 
360هــزار میلیــارد تومانــی پــروژه نهضــت ملــی مســکن 
چقــدر اســت، بیــان کــرد: یکــی از مهمتریــن عناصر این 
پروژه ها ابزار تامین مالی اســت که برای ســاخت پروژه 
نهضــت ملــی مســکن، بانک هــا بایــد 360هــزار میلیــارد 
تومان از تسهیالت خود را به این پروژه تخصیص دهند 

که سهم بانک مسکن 60هزار میلیارد تومان است.
فاضلیــان بــا بیــان اینکه معتقدم بــرای طرح اقدام 
ملی مســکن، تامین مالی مناســبی فراهم شــده اســت، 
خاطرنشــان کــرد: در ایــن طــرح، زمین رایگان اســت که 
می دانیم زمین در شهرهای بزرگ سهم 50تا 70درصدی 
را در قیمــت ملــک دارد. همچنیــن در نظــر گرفته شــده 
است که قیمت مجوزها حداقلی باشد تا بتوانیم قیمت 

تمام شده مسکن نهضت ملی را کاهش دهیم.

آغاز فروش ویژه بیمه بدنه نوین
بیمــه نویــن در راســتای گســترش فرهنــگ بیمه و 
در پاسخ به اعتماد مشتریان خود، بیمه های بدنه را با 

شرایط ویژه در آذر به فروش می رساند.
بــه گــزارش روابط عمومــی بیمه نوین، این شــرکت 

ملــی  روز  بــا  مصــادف 
بیمــه و به مدت 17روز، 
بیمه هــای بدنه اتومبیل 
خــود را بــا تخفیف ویژه 

به فروش می رساند.
فــروش  جشــنواره 
ویــژه بیمــه بدنــه نویــن 
تــا  و  آغــاز  13آذر  از 
2۹ایــن ماه ادامــه دارد. 

متقاضیــان می  تواننــد برای تهیه بیمه نامــه بدنه نوین با 
شرایط ویژه در بازه زمانی 13الی 2۹آذر، به نمایندگی  ها 

و شعب بیمه نوین در سراسر کشور مراجعه کنند.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

بــورس درحالــی روزهــای رکــودی خــود 
را پشــت ســر می گــذارد که روند خــروج پول 
ســهامداران حقیقــی از بــازار ســرمایه شــدت 
گرفتــه و ورود پــول به صندوق هــای با درآمد 
ثابت نیز رشد قابل توجهی پیدا کرده است.
بــورس  فــارس،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
اوراق بهــادار در وضــع سراشــیبی نــزول قــرار 
گرفتــه اســت. کاهــش ارزش کل معامــالت و 
کاهــش معامــالت خــرد می توانــد تائیدکننــده 
این مساله باشد. از طرف دیگر، رکود موجود 
در بورس به دلیل نبود نقدینگی بوده است. 
خــروج پــول از بــازار ســرمایه در حــال ثبــت 

رکوردهای تازه ای است.
در آخرین روز معامالتی هفته گذشــته، 

رکــورد 5 روز پیاپــی خــروج نقدینگــی حقیقی 
ثبــت شــد، تــا معامالت بازار ســهام در تمامی 
روزهــای هفتــه بــا خــروج ســهامداران همــراه 

باشد.
تحلیــل وضــع کنونی بازار ســهام نشــان 
می دهــد کــه بــورس بــازان بــا دورنمایــی کــه 
فروشــنده  دارنــد  تمایــل  بیشــتر  می بیننــد، 
ایــن هفتــه وســط  باشــند. بــورس در حالــی 
کانال 1.3 میلیون واحدی را از دســت داد که 
متاثــر از رفــت و برگشــت دالر و نگرانی هــای 
خــاص ســرمایه گذاران از دورنمــای بنگاه هــا و 
چشــم انداز اقتصاد ایران بوده اســت. به نظر 
می رســد، ســمت تقاضــا همچنــان در حالــت 
شــک و تردیــد به ســر می بــرد. بــا بی اعتمادی 

شکل گرفته در بازا، سرمایه گذاران تمایلی به 
ورود دوباره پول به بازار سهام ندارند.

ســهم   1400 آذر  دوم  هفتــه  در  البتــه 
همچنیــن  و  بــازار  معامــالت  ارزش  از  اوراق 
میانگین روزانه ارزش معامالت اوراق کاهش 
یافتــه اســت. ایــن موضوع نشــان می دهد که 
دولــت نیــز در اهــداف خــود در زمینــه تامیــن 

مالی از بورس دچار مشکل شده است.
شاخص کل بورس همچنان می ریزد

شــاخص کل بــورس در هفتــه گذشــته 
منفــی  بازدهــی  و  بــود  قرمزپــوش  سراســر 
کل  شــاخص  هفتــه  روز  اولیــن  در  داشــت. 
بیــش از 27هــزار واحد افت کرد. در ســه روز 
بعدی دامنه نوسانات شاخص کوتاه بود. روز 

یکشــنبه رشــد هــزار و 314 واحــدی داشــت؛ 
امــا روز دوشــنبه بیــش از 4هــزار واحــد افــت 
کرد. روز سه  شنبه نیز ریزش 6 هزار و 845 

واحدی را پشت سر گذاشت.
شــاخص کل بــورس در آخریــن روز کاری 
هفته اخیر بیش از 17 هزار واحد ســقوط کرد و 
تا سطح یک میلیون و 340 هزار واحد پائین آمد 

تا رکورد سه روز نزولی پی در پی را ثبت کند. 
شــاخص کل در مقایســه بــا آخریــن روز 
معامالتــی هفتــه قبــل 54 هــزار و 34 واحــد 
پائین  تر ایســتاد تا برای سومین هفته متوالی 
بازدهــی هفتگــی بورس منفی شــود. بازدهی 
هفتــه  شــاخص بــورس در هفتــه دوم آذرماه 

منفی 3.۹ درصد بوده است.

رئیس ســازمان بورس درباره وضع این 
روزهای بازار سرمایه و فرصت های ریسک و 

سودآوری آن توضیح داد.
بــه گــزارش ســنا، مجیــد عشــقی در این 
بــاره گفــت:  دولــت در حمایــت از بــازار بورس 
مصمــم اســت و مــا نیــز مکاتبــات متعــددی با 
وزارتخانه هــای مختلــف ذی ربــط داشــته ایم تا 
درباره سیاســت گذاری هایی که می تواند روی 
بازار ســرمایه اثر بگذارد، به نحوی عمل کنند 
کــه ایــن بــازار آســیب نبیند و سیاســت ها نیز 

شفاف باشد.
آغــاز  دربــاره  مســئول  مقــام  ایــن 
گمانه زنی های سهامداران درباره بودجه سال 
آینــده، افــزود: امســال هــم ایــن گمانه زنی ها 
در چنــد روز اخیــر از ســوی فعــاالن بازار رصد 
شــده و در نتیجه اثراتی روی معامالت ســهام 
و قیمت هــای آن داشــته اســت، امــا واقعیــت 
ایــن اســت کــه گمانه زنی هــا دقیــق نیســت و 
زمــان زیــادی تــا تصویــب بودجــه در مجلــس 

باقی مانده است.
او با بیان اینکه اعداد و ارقام بودجه ای 
بایــد ابتــدا در دولــت و ســپس در مجلس به 
صــورت دقیــق کارشناســی و بررســی شــود و 
در نهایــت دربــاره ایــن اعــداد تصمیم گیــری 
خواهد شد، گفت: اعداد و ارقام مطرح شده 
دقیــق نیســت و بــا قاطعیــت اعــالم می کنــم 
کــه بــا دولــت و مجلــس رایزنــی کرده ایــم تــا 
تصمیماتی که در نهایت گرفته خواهد شــد، 
بــه نفــع ســرمایه گذاران و ســهامداران باشــد 
چراکــه نوســانات زیــاد در این اعــداد و ارقام 
بودجــه ای باعــث می شــود وضــع شــرکت ها 

متالطم شود.
ر ئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار 
اضافــه  کــرد: دولت نیز عزم و اراده جدی دارد 
کــه تصمیمــات اتخاذشــده در نهایــت بــه نفع 
شرکت ها باشد و در خصوص بعضی از ارقام 
بودجــه مثــل قیمت خــوراک یا حقــوق معادن 
بایــد بگویــم که ایــن اعداد به صــورت فرمولی 
تعییــن می شــوند و در طــول زمان به  واســطه 
شــاخص های  و  جهانــی  قیمــت  نوســانات 
مختلف تغییر می کند و به طور طبیعی فروش 
شــرکت ها نیز متناســب با همین اعداد تغییر 
می کنــد، بــر ایــن اســاس در ســودآوری نهایی 
شرکت ها اثر چندانی ندارد و در بعضی موارد 

باعث افزایش سودآوری شرکت ها می شود.
او گفــت: این تحــوالت را از نزدیک رصد 
تصمیماتــی  نهایــت  در  بتوانیــم  تــا  می کنیــم 
اتخــاذ کنیم که کامالً با ســودآوری شــرکت ها 

هماهنگ باشد و ضرری به آن ها نزند.

بررسی بودجه در دولت
عشــقی افــزود: الیحــه بودجــه در حــال 
بررســی در دولت اســت و پس از دولت وارد 
شــورای  مجلــس  تخصصــی  کمیســیون های 

اســالمی می شــود و آنجا مورد بررســی بیشتر 
در  نهایــی  تصمیــم  تاکنــون  می گیــرد.  قــرار 
خصــوص اعــداد و ارقــام بودجه گرفته نشــده 
اســت، امــا رایزنی هایــی با دولت داشــته ایم و 
دولــت نیــز مصمم اســت با توجــه به جمعیت 
60 میلیونی ســهامداران بــورس، تصمیماتش 

به سود سهامداران باشد.
رئیس ســازمان بــورس درباره اتفاق های 
اخیر ناشــی از قیمت گذاری دســتوری خودرو، 
گفــت: قیمت گــذاری دســتوری در بســیاری از 
صنایــع حــذف شــد و فقــط در چنــد صنعــت 
گرفتــار ایــن موضــوع هســتیم، امــا در دولــت 
تصمیمــات خوبــی گرفتــه شــد و در چنــد روز 

آینده اجرایی خواهد شد.
افــزود:  هــم  خــودرو  خصــوص  در  او 
به طور مشــخص در خصوص چگونگی اجرای 
آن ناهماهنگــی پیــش آمــد کــه مشــکل هــم 
اکنــون حــل شــد و نحــوه اجــرای آن طــوری 
اســت کــه در نهایت هــم مصرف کننــده و هم 
سهامداران سود خواهند برد و تولیدکنندگان 
هــم می توانند نفســی بکشــند و در نهایت به 
افزایش تولید منجر خواهد شــد و تصمیمات 

اتخاذ شده به نفع بازار خواهد بود.
رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار 
در  افــزود:  پتروشــیمی  خــوراک  نــرخ  دربــاره 
این زمینه نیز فرمول مشــخصی از چند ســال 
گذشــته وجود داشــته که تعییــن نرخ خوراک 
بــر اســاس آن انجــام می شــده اســت و ایــن 
فرمــول بــا افزایــش قیمــت جهانــی و تغییرات 

قیمت های داخلی تغییر می کند.
عشــقی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون 
افزایــش  پتروشــیمی ها  خــوراک  قیمــت  هــم 
طبیعی داشته است، اما در نهایت محصوالت 
آن ها هم افزایش قیمت داشتند که در نهایت 
آسیبی به سودآوری شرکت ها نخورده است؛ 
بنابرایــن در تعیین نرخ خوراک پتروشــیمی ها 

تصمیم جدیدی گرفته نخواهد شد.

ســوخت  بحــث  در  کــرد:  بیــان  او 
گمانه زنی هایــی  فوالدی هــا  و  پتروشــیمی ها 
انجــام شــد و از آنجایــی کــه جــداول بودجــه 
هنــوز منتشــر نشــده اســُت پیگیــر هســتیم 
کــه ایــن تصمیمــات بــه ســودآوری شــرکت ها 
آســیبی وارد نکنــد و معتقدیــم هر چه فروش 
شرکت ها افزایش یابد بهای قیمت تمام شده 
هــم افزایــش می یابد؛ بــر این اســاس نگرانی 
بابت سودآوری شرکت ها برای امسال و حتی 

سال آینده نخواهیم داشت.

گزارش مناسب شرکت های 
بورسی بر روی سایت کدال

رئیــس ســازمان بــورس افــزود: گــزارش 
هشــت ماهه شــرکت های بورســی هم اکنون 
روی ســایت کدال منتشرشــده کــه طبق آنها، 
همه شــرکت ها وضع بســیار مناســبی دارند و 
حتی بســیاری از شــرکت ها 100 درصد بیشتر 
از مــدت مشــابه ســال قبل فروش داشــته اند 
و ســودآوری خوبــی دارنــد و نســبت  P/E بازار 
بســیار کاهــش یافتــه اســت و عددهــا بــرای 

خرید بسیار جذاب هستند.
اواظهــار کــرد: عاملی که باعث شــد بازار 
با کمبود خریدار مواجه شود، وجود ابهاماتی 
اســت که مطرح می شــود، اما به ســهامداران 
اطمینان می دهیم روند ســودآوری شــرکت ها 
تا پایان ســال ادامه خواهد داشــت و با توجه 
به رویکرد و تصمیمات اخیر دولت، این روند 
ســودآوری تــا پایــان ســال آینــده هــم ادامــه 

خواهد داشت.
عشــقی گفت: ســهامدار حق دارد نگران 
باشــد چرا که ابهام، اعتماد ســرمایه گذار را از 
بیــن می بــرد، امــا دولــت در خصــوص حمایت 
از ایــن بــازار مصمــم اســت و مــا نیــز مکاتبات 
وزارتخانه هــای مختلــف ذیربــط  بــا  متعــددی 
داشته ایم تا در خصوص سیاست گذاری هایی 
که می تواند روی بازار ســرمایه اثر بگذارد، به 

گونــه ای عمل کنند که این بازار آســیب نبیند 
و سیاست ها نیز شفاف باشد.

پاالیشــگاه ها  موضــوع  در  اوادامــه داد: 
نیــز مکاتباتــی داشــته ایم تا صورتحســاب های 
آن هــا شــفاف و بــه موقع منتشــر شــود و این 
موضــوع را از وزارت صنعــت، معدن و تجارت 
نیــز پیگیری کردیم تا نگرانی بابت ســودآوری 

شرکت ها تا پایان سال از بین برود.
به گفته رئیس سازمان بورس، با وجود 
قطع برق در فصل تابستان گذشته، درآمد و 
فروش شــرکت ها در مقایسه با سال گذشته 

افزایش داشته است.

گمانه زنی ها درباره تاثیر قطع 
گاز و برق روی صنایع

او همچنیــن بــا بیــان اینکــه گمانــه زنی هایــی 
درباره تاثیر قطع گاز و برق روی صنایع وجود 
دارد، افــزود: در ایــن زمینــه باید اثرات واقعی 
آن دیده شود زیرا با وجود مشکالتی که برای 
برخــی شــرکت ها بــه وجــود آمــد، وضــع آن ها 

مناسب است.
عشــقی همچنیــن از عرضــه اولیه هــای 
جــذاب در آینــده نزدیک خبر داد که در زمینه 
اســتارتاپی، دانش بنیــان  ســهام شــرکت های 
و فنــاوری محــور انجــام می شــود و گفــت: در 
خصــوص پاالیشــگاه ها و صنایــع مختلــف نیز 
عرضه هــای اولیــه زیــادی در صــف داریــم کــه 
متناســب با کشــش بــازار انجام خواهد شــد، 
زیــرا معتقدیــم نباید فشــار مضاعفــی به بازار 
بیاوریم و به تناسب کشش بازار، عرضه های 

اولیه انجام خواهد شد.
او ادامــه  داد: بــا رفــع ابهامــات موجود و 
جلــب اطمینــان ســرمایه گذاران، بازار کشــش 

بیشتری پیدا خواهد کرد.
انتشــار  دربــاره  همچنیــن  عشــقی، 
صورت هــای مالــی بانک هــا روی ســایت کدال 
نیز گفت: کمیته مشــترکی با بانک مرکزی در 
خصوص پیگیری مســائل بازار ســرمایه داریم 
چــرا کــه بخش زیادی از این بازار، تحت تاثیر 
سیاســت های بانــک مرکــزی اســت و یکــی از 
تدابیر اندیشــیده شد و یکی از مباحث اصلی 
ایــن کمیتــه، شفاف ســازی صورت هــای مالــی 

بانک هاست.
او افــزود: در موضــوع تســعیر نــرخ ارز 
دارایی هــای ارزی بانک هــا، یکــی از تصمیمات 
جــدی ســازمان بورس این بود کــه با توجه به 
مسائلی که این امر در دو سال گذشته ایجاد 
کــرد، ایــن نــرخ اصــالح شــود و بــا رایزنی های 
انجام شــده بــه نقطــه مشــترکی رســیده ایم و 
فقــط چند نکته کارشناســی وجود دارد که در 
آینده نزدیک حل خواهد شــد تا نرخ تســعیر 
را اصــالح کنیــم که این امــر در نهایت به نفع 
شفافیت بانک ها و بازار سرمایه خواهد بود.

صندوق های با درآمد ثابت مقصد جدید سهامداران است

توضیحات رئیس سازمان بورس درباره وضع 
این روزهای بازار سرمایه

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

بــا اعــالم نهاد ناظر صنعت بیمــه در بازه 
زمانــی بیســت روزه از ســیزدهم آذر تــا پایــان 
روز دوم دی ســال 1۴00 تمامــی جرائــم مربوط 
به وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه 

شخص ثالث مورد بخشودگی قرار می گیرد.
و  روابط عمومــی  کل  اداره  گــزارش  بــه 
راســتای  در  مرکــزی،  بیمــه  بین الملــل  امــور 
ترویــج فرهنــگ بیمه و با در نظر گرفتن وضع 

خــاص همه گیــری ویــروس کرونا و مشــکالت 
از  ناشــی  آســیب پذیر  اقشــار  اقتصــادی 
تحریم های ظالمانه، شرکت های بیمه موظف 
شــده اند تــا از دریافــت جرایــم وســایل نقلیــه 
موتوری زمینی فاقد بیمه نامه خودداری کنند.
بر اســاس این گزارش، تصمیم یادشــده 
با پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی و موافقت 
رئیــس وقــت مجمــع عمومــی صنــدوق تامیــن 

خسارت های بدنی به مرحله اجرا درمی آید.
بنابرایــن مصوبــه، شــرکت های بیمــه از 
تاریــخ ســیزدهم آذر تــا دوم دی ســال جــاری 
حــق دریافــت جریمــه بنــد »ب« مــاده »24« 
قانــون بیمــه اجبــاری خســارات واردشــده بــه 
شــخص ثالث در اثر حوادث ناشــی از وسایل 
نقلیــه را ندارنــد و صددرصــد جرائــم یادشــده 

بخشوده خواهد شد.

بخشودگی جرایم 
وسایل نقلیه موتوری 
زمینی فاقد بیمه نامه 

شخص ثالث

بــه گفتــه مدیر صنــدوق ســرمایه گذاری 
فرصت هــای  هســته ای  توافــق  پیشــگامان، 
فراهــم  کشــور  تولیــد  رشــد  بــرای  بســیاری 
می آورد که در مقایسه با تصور برخی بسیار 
ارزشــمندتر از توافــق نکردن اســت، بنابراین 
ســود اهالــی بــازار ســرمایه همســو بــا ســود 
کشور در یک توافق درست و پایاپای است.

ایــن مطلــب،  بیــان  بــا  حســین عبــدی، 
مذاکــرات ویــن و تاثیــر آن بــر رونــد معامالت 
بــورس را یــادآور شــد و بــه پایگاه خبــری بازار 
ســرمایه ایــران )ســنا( گفت: نتیجــه مذاکراتی 
که اکنون خبر آن در بین فعاالن بازار سرمایه 

داغ شده است، نمی تواند خارج از دو سناریو 
باشد.

او افــزود: اگــر دولت و تیم مذاکره کننده 
برجــام به نتیجه ای مثبت در مذاکرات دســت 
پیــدا کنند به طور حتم شــاهد رفــع تحریم ها 
در برخــی از صنایــع و بخش هــای اقتصــادی 

کشور خواهیم بود.
عبــدی بــا بیان حساســیت گشــایش های 
اظهــار  ســهام  بــازار  معامــالت  در  اقتصــادی 
کــرد: در صــورت توافــق نکــردن در مذاکــرات 
برجــام، احتمــال افزایــش نــرخ ارز وجــود دارد 
رونــد  ایجــاد  باعــث  موقــت  مدتــی  بــرای  کــه 

 مثبــت در معامالت صنایــع صادرات محور بازار

خواهد شد.
بــه گفتــه ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه، 
ســهامداران بایــد ایــن موضــوع را مدنظــر قــرار 
دهنــد کــه رونــد مثبــت معامالت بــورس تحت 
تاثیر مذاکرات بی سرانجام برجام موقتی است 

و نمی تواند به صورت دائم ادامه دار باشد.
گشــایش های  امــا  اینکــه  بیــان  بــا  او 
اقتصــادی زمینــه ایجــاد بهــره وری در تولیــد، 
پیش بینی پذیری اقتصاد و گشایش تسهیالت 
را فراهم خواهد کرد، افزود: در صورت وجود 
نــگاه عمیــق بــه صنایــع صادرات محــور به این 

نتیجه خواهیم رسید که صنایع صادرات محور 
و صنایعی مانند فلزات اساســی و پتروشیمی 
کــه جزو صنایع مادر محســوب می شــوند، در 
بلندمــدت از گشــایش های اقتصــادی منتفــع 

خواهند شد.
عبدی با بیان اینکه این مســایل در کنار 
در  صــادرات  امــکان  تســهیل کننده  یکدیگــر 
کشور هستند، گفت: در صورت گشایش های 
اقتصادی شــاهد آزادشــدن منابع بلوکه شــده 
بانک هــا در ســر تــا ســر اروپا خواهیــم بود که 
ایــن موضوع به مراتب بر روند معامالت بازار 

سهام تاثیرگذار هستند.

مدیر صندوق سرمایه گذاری پیشگامان عنوان کرد: توافق هسته ای؛ 
فرصتی بکر برای تمامی صنایع
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شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای لوله گذاری و احداث ابنیه در مجتمع 7 روستایی دیزج شهرستان 
نقده به شماره فراخوان 2000005390000111 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل 
اسناد تا سایر مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق 
سازند. ضمنا تمام اسناد مناقصه باید به مهر و امضای الکترونیکی )مطابق دستورالعمل ارائه شده در سامانه ستاد( پیشنهاد دهنده برسد و اسناد فاقد 

امضای الکترونیکی )دارای مهر گرم( به هیچ وجه مورد پذیرش نیست. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 1400/09/13 می باشد.

مهلت دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت 13:00 روز پنجشنبه تاریخ 1400/09/18
مهلت ارسال پاسخ مناقصه: تا ساعت 13:00 روز یکشنبه تاریخ 1400/09/28

گشایش پاکات قیمت پیشنهادی مناقصه گران در ساعت 09:30 روز دوشنبه تاریخ 1400/09/29 خواهد بود.
توجه: الزم بذکر است پاکات مناقصه حاوی پاکات الف وب و ج در مواعد مقرر، در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت درج گردیده و پاکت الف ) تضمین 
شرکت در مناقصه( عالوه بر بارگذاری در سامانه مزبور بصورت فیزیکی نیز بایستی قبل از آخرین مهلت ارسال پیشنهادها پس از رویت دفتر قراردادها 

تحویل دبیرخانه گردد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: آدرس ارومیه خیابان ارتش چهارراه مخابرات صندوق پستی 363 شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی  - دفتر 

قراردادها و تلفن 04431945372
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934

شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی )سهامی خاص( انتشار نوبت اول : 1400/09/13 نوبت دوم : 1400/09/15

»آب امانت فرزندان ماست، امانتدار باشیم«

ت اول(فراخوان برگزاری تجدید مناقصه عمومی بصورت یک مرحله ای
) نوب

شرکت آب و فاضالب 
استان آذربایجان غربی

مدت اجرا مبلغ برآورد اولیه )ریال(موضوع مناقصه
)ماه(

 تضمین شرکت 

قیمت اسناد مناقصه صالحیت های مورد نیازدر مناقصه )ریال(
)ریال(

لوله گذاری و احداث ابنیه 
در مجتمع 7 روستایی دیزج 

شهرستان نقده
21.538.753.896181.077.000.000

رشته آب پایه 5 و باالتر از سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی و همچنین 

داشتن گواهینامه صالحیت ایمنی از 
وزارت کار

1.000.000

محل تامین اعتبار: اعتبارات عمرانی )طبق نوع تخصیص اعتبارات ارائه شده از سازمان مدیریت و برنامه ریزی(

شناسه آگهی: 1232759

تجدیدآگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای به روش معمولی
     موضوع مناقصه :  

ردیف 1- تعمیرات اساسی و تأمین قطعات یدکی 3 دستگاه ابزار ژئومتریک 
 E2000 ردیف 2 - تعمیرات اساسی و تأمین قطعات یدکی 2 دستگاه دراوکس مدل

ردیف 3 - تعمیرات اساسی و تأمین قطعات یدکی 5 دستگاه تانکر حمل اسید 4000 گالنی
ردیف 4 - تعمیرات اساسی و تأمین قطعات یدکی 4 دستگاه مخزن ذخیره اسید 15000 گالنی
ردیف 5 - تعمیرات اساسی و تأمین قطعات یدکی 6 دستگاه بونکر حمل سیمان و مواد پودری

شركت ملی نفت ایران
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 * مشخصات مناقصه :

 * نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه : 

* تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(:

ت اول(
) نوب

 مبلغ تضمین شرکت مبلغ برآورد )ریال/یورو(شماره فراخوان سامانه ستادردیفنام مناقصه گزار

در فرآیند ارجاع کار)ریال(

 شرکت 

ملی حفاری 
ایران

12000093985000796
برآورد تعمیرات 

اساسی)ریال(
برآورد تأمین قطعات 

برآورد تأمین قطعات داخلی)ریال(خارجی)یورو(
433/000/000

86/250/00031/500***********

22000093985000800

برآورد تعمیرات 
اساسی)ریال(

برآورد تأمین قطعات 
برآورد تأمین قطعات داخلی)ریال(خارجی)یورو(

4/601/000/000

6/659/000/000265/01713/169/400/000

32000093985000801
برآورد تعمیرات 

اساسی)ریال(
برآورد تأمین قطعات 

برآورد تأمین قطعات داخلی)ریال(خارجی)یورو(
1/530/000/000

5/000/000/00027/9138/998/550/000

42000093985000802
برآورد تعمیرات 

اساسی)ریال(
برآورد تأمین قطعات 

برآورد تأمین قطعات داخلی)ریال(خارجی)یورو(
910/000/000

4/356/000/000*********13/833/008/000

52000093985000803
برآورد تعمیرات 

اساسی)ریال(
برآورد تأمین قطعات 
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رییس پارک علم و فناوری 
گلستان: ایجاد سایت تولید 

 محصوالت دانش بنیان 

از ضروریات استان است
ایجــاد ســایت تولید محصوالت دانــش بنیان یکی از 
ضروریات حوزه نوآوری و اکوسیستمی گلستان است که 

امیدداریم با همت مسئوالن استان محقق شود.
مهدی غفاری، رییس پارک علم و فناوری گلستان در 
گفتگــو خبرگــزاری مهــر ضمن تاکید بر ایجاد ســایت گفت: 
یک مشکل اساسی در پارک علم و فناوری این است که با 
وجود تمام تالش های انجام شده اما هنوز زمینی مناسب 
برای ایجاد سایت تولید محصوالت دانش بنیان اختصاص 

نیافته است.
رئیس پارک علم و فناوری گلستان با اشاره به اینکه 
بــرای رفــع ایــن مســئله رایزنی هــای زیــادی انجــام شــده و 
اســتاندار گلســتان هم قول مساعدت داده اند، خاطرنشان 
کرد: اگر در سفر هیأت دولت به استان گلستان ایجاد این 
سایت به تصویب برسد به لحاظ زیرساختی کمک خوبی به 

تولیدکنندگان محصوالت دانش بنیان خواهد شد.
وی بــا اشــاره بــه ضعیف بودن پایــه بودجه پارک علم 
و فنــاوری گلســتان، افــزود: یکــی دیگــر از مســائلی که نیاز 
اســت به آن توجه شــود؛ اختصاص بودجه برای نوآوری در 
زمینه های مهم و اساســی اســتان اســت،غفاری ادامه داد: 
اگر امکان این باشــد که منابع حمایتی را در اختیار داشــته 
باشیم و به فعاالن حوزه هایی که اهمیت زیادی دارد مانند 
کشاورزی قرار دهیم شاید بتوانیم برای توسعه کشاورزی و 
امنیت غذایی که از ضروریات هر جامعه محسوب می شود 
گام هــای مؤثــری را برداریــم. رئیــس پــارک علــم و فنــاوری 
گلســتان تاکیــد کرد: ایجاد عرصه مناســب بــرای واحدهای 
تولیــد و پاییــن بودن پایــه بودجه ای پارک گلســتان از دیگر 
ضرورت هــای ایــن حــوزه اســت کــه الزم دارد دولــت در این 
زمینه ها کمک کند تا حمایت جدی تری از نخبگان استانی 

انجام شود.

پهپاد تصویربردار ۶ موتوره 
ساخته شد

محققــان یک شــرکت دانش بنیــان موفق به طراحی 
کاربردهــای  بــرای  اینچــی  ملــخ ۳۴  بــا  موتــوره   ۶ پهپــاد 

تصویربرداری شدند.
بــه گــزارش معاونــت علمی و فناوری، اهمیت نقشــه 
بــرداری هوایی توســط پهپادهــا و رعایت موضوعات امنیتی 
ســبب شــده تا شــرکت های دانــش بنیــان، ورودی جدی به 
این حوزه داشــته باشــند.یک شرکت دانش بنیان توانست 
مولتی روتــور رصــد IR-۱، را طراحی کند؛ این پهپاد، پرنده ای 
اســت کــه بــرای رفــع نیــاز پرنــده کابلی توســعه داده شــد. 
پرنــده ای ۶ موتــوره، بــا ملــخ ۳۴ اینچــی کــه وزن برخاســت 
آن حداکثر ۴۵ کیلوگرم اســت.بدنه این پرنده کامالً کربن 
و تمامــی اجــزای آن در داخــل ایــران ســاخته می شــود. از 
امتیازهــای ایــن پهپــاد آن اســت کــه پارامترهای دمــا، ولتاژ 
ورودی و خروجی، جریان، دور موتور و ولتاژ باتری ها تماماً 
در طــول پــرواز خوانــده شــده و به ایســتگاه زمینــی انتقال 
داده می شود.در مهرماه امسال، این پرنده به صورت کابلی 
و بــا مــدت زمــان ۳.۵ ســاعت بــدون هیچ مشــکلی تســت 
مداومــت در ارتفــاع ۳۰ متری با محموله ۳ کیلوگرم انجام 
داده اســت. همچنیــن در آبــان مــاه، ایــن پرنــده، پــرواز ۱۰ 
ســاعته مداوم با محموله ۳ کیلوگرمی و در ارتفاع پروازی 
۵۰ متــر انجــام داده اســت.در روزهــای پایانی آبــان ماه نیز 
ایــن پرنــده رکــورد پرواز ۲۵ ســاعت پرواز مــداوم در جزیره 
قشم را به ثبت رساند. در این پرواز در بیش از ۱۲ ساعت 
از مدت زمان پرواز باد متوســط بین ۱۰ تا ۲۰ نات متغیر و 
باد لحظه ای تا ۳۰ نات بود.این اهداف پیاده شده بر روی 
پهپاد مولتی روتور رصد IR-۱ سبب شده تا نسل جدیدی از 

این نوع پهپادها در آسمان ایران به حرکت درآید.

ورود همراه اول به حوزه اخبـــــــــــار
هوشمندسازی صنعت 

لجستیک
همراه اول و شرکت فن آوران لجستیک فاخر ایرانیان 
در راســتای طراحــی و توســعه راهکارهــای هوشمندســازی 

صنعت لجستیک تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.
به گزارش ایسنا بنابر اعالم همراه اول، مراسم امضای 
تفاهم نامه مرکز تحقیق و توســعه همراه اول و شــرکت فن 
آوران لجستیک فاخر ایرانیان ۱۰ آذر ۱۴۰۰ در راستای تحقق 
رویــای دیجیتــال،  اول در تحقــق  راهبــردی همــراه  اهــداف 
ساماندهی و برنامه ریزی ایجاد شهری زیست پذیر و یکپارچه 
در ســاختمان مرکز تحقیق و توســعه شــرکت ارتباطات سیار 
ایــران برگــزار شــد.این تفاهــم نامه عــالوه بر توجــه به عرضه 
خدمــات متنــوع، روزآمــد، بهینــه و یکپارچه به دنبــال اهداف 
دیگــری نظیــر کاهــش ســفرهای غیرضــروری، بهینــه ســازی 
مصرف انرژی و ایجاد فرصت های جدید نوآورانه و کســب و 
کارهــای نویــن، افزایــش بهره وری، توســعه پایــدار و مدیریت 
شهری متناسب با زیست بوم اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
شــهر نیز هســت.کلیدی ترین اهداف هم »طراحی و توسعه 
راهکارهــای هوشمندســازی صنعــت لجســتیک« و »اجــرای 
پایلوت هوشمندسازی دارایی های لجستیکی شرکت لجستیک 
بازار« است که در نهایت می تواند منجر به کاهش هزینه هایی 
نظیر انبارداری، نیروی انســانی، خواب ســرمایه، بسته بندی 
کاال، افزایش رضایت مشتریان در نتیجه کاهش زمان، بهبود 
نظارت بر عملکرد، بهبود دقت در ارسال سفارشات، مدیریت 
هوشمند منابع، کاهش خطای انسانی، پیش بینی دقیق تر 
از آینده، بهینه ســازی مســیرها و مواردی از این دست شود.
مرکز تحقیق و توسعه نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه 
ایران نیز ضمن فراهم کردن زیرساخت ارتباطی اعم از شبکه، 
سخت افزار مورد نیاز و تجهیزات زیرساختی برای طرف دیگر 
این تفاهم نامه، می تواند توانمندسازی زیست بوم کسب و 
کارهای حوزه لجستیک هوشمند، ایجاد سکوهای باز انتشار 
داده های پردازش شده جهت استفاده و بکارگیری در حوزه های 
پژوهشی، ورود به زنجیره خدمات قابل ارائه در بازار لجستیک 
هوشمند و بهره برداری از ظرفیت های پلتفرم اینترنت اشیاء و 

توسعه آن را از قِبل این تفاهم نامه حاصل کند.
همراه اول به دنبال حل چالش های فناورانه

وحید شاه منصوری، رئیس مرکز تحقیق و توسعه همراه 
اول در این مراسم با بیان اینکه همراه اول با عرضه بیش از ۱۰۰ 
میلیون سیمکارت، بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور است، 
اظهار کرد: همراه اول از اسفند ۱۳98 مرکز تحقیق و توسعه 
خــود را شــکل داد و اکنــون بعد از مرکــز تحقیقات مخابرات، 
بزرگترین مرکز تحقیق و توسعه ICT کشور با حدود ۱۰۰ نفر 
نیرو هستیم.وی خاطر نشان کرد: رسالتمان هم مانند تمامی 
مراکز تحقیق و توســعه دنیا، تبدیل »دانش« به »فناوری« 
است؛ ضمن اینکه حمایت از اکوسیستم را هم در کنار وظایف 
اصلی خودمان تعریف کرده ایم.رئیس مرکز تحقیق و توسعه 
همراه اول با اشــاره به نیازمندی های اپراتورهای تلفن همراه 
عنوان کرد: تاب آوری اپراتورها در برابر نیازمندی هایشان بسیار 
کوتاه مدت اســت و باید ســریعا نیازهایشــان را برطرف کنند 
تا تجربه بدی برای مشترکانشــان شــکل نگیرد؛ در این راستا 
مرکز تحقیق و توســعه ســعی می کند سریعا پیش بینی های 
الزم درباره نیازمندی های آینده را داشــته و در زمان مقتضی 
اقــدام به برطرف کردن آنها کند.شــاه منصــوری ادامه داد: در 
این راستا قرارداد بومی سازی و تولید داخلی با شرکت های 
مختلف داخلی در حوزه آنتن به ارزش بیش از ۱.۲ هزار میلیارد 
تومــان منعقــد کردیم.وی تصریح کرد: با توجه به اینکه از دو 
سال گذشته عزم جدی برای راه اندازی سرویس های دیجیتال 
در همراه اول ایجاد شده است، در این تفاهم هم به دنبال 
حل چالش های فناورانه و پیاده سازی عملیاتی هر چه سریع تر 
هستیم.شهروز معاون، مدیرعامل شرکت لجستیک بازار هم 
در این جلسه مهم ترین موضوع تفاهم نامه با مرکز تحقیق و 
توسعه را در تست عملیاتی طرح های پایلوت دانست و اظهار 
کرد: ما توانستیم طی دو سه سال اخیر به بازسازی و نوسازی 
زیرساخت های فناوری شرکت بپردازیم و سرویس های الزم را 
شناسایی و پیاده سازی کنیم که در این راستا ۱۲۰ سرویس در 

این مجموعه دانش بنیان زیر بار رفته است.

شــرکت فوالد اکســین خوزســتان با تالش 
برای برندســازی و جهانی سازی محصوالت خود  
به دنبال بازارهای صادراتی و ارزآوری برای کشور 

است.
بــه گزارش معــدن نیوز، مدیرعامل شــرکت 
فوالد اکسین خوزستان با اشاره به برندسازی در 
سطح جهان، گفت: برای جهانی سازی برند فوالد 
اکسین خوزستان و ارزآوری برای کشور اقدام به 
صادرات محصوالت می کنیم. طبق برنامه باید در 
سال جاری ۱۰ تا ۱۲ درصد محصوالت صادر می شد 

که تا کنون طبق برنامه ریزی پیش رفته ایم.
آسیابان مدیرعامل فوالد اکسین خوزستان 
اظهار کرد: ۷۰۰ الی ۷۳۰ هزار تن محصول متنوع 
برای صنایع مختلف تاکنون در سال جاری تولید 

کرده ایم.
بــه  خوزســتان  اکســین  فــوالد  افــزود:  وی 
عنــوان تنها تولید کننده ورق های عریض فوالدی 
و عملیات حرارتی شده در ایران و خاورمیانه است 
رسالت اصلی در راستای رفع نیاز صنعت نفت و 
گاز است و کاربرد عمده محصوالت در این حوزه 

است.
آســیابان عنــوان کــرد: با وجــود این صنعت 
مهم که محصولی ویژه و استراتژیک تولید می کند 
می توانیم به یک سطحی از خودکفایی برسیم که 
اگــر مــواد اولیه مورد نیاز ایــن گونه محصوالت با 
کیفیت مورد نظر و بر اساس استانداردهای جهانی 
و آنچه که نیاز هســت، به دســت ما برسد درصد 

باالیی از اینگونه صنایع را تولید کنیم.
وی بــا اشــاره بــه پــروژه خــط لولــه انتقــال 
نفــت خــام صادراتــی از گــوره بــه جاســک، گفت: 
فــوالد اکســین یکــی از حلقه هــای زنجیــره تولیــد 
 این محصول بود که کامال از ابتدای مواد اولیه تا 

راه انــدازی پــروژه، کار خــود را بــه نحــوی انجــام 

داد کــه در مقایســه بــا نمونه های مشــابه جهانی 
کیفیتی به مراتب باالتر برخوردار بود.

وی با بیان اینکه طراحی فرآیندها به دست 
متخصصــان داخلــی خود شــرکت صــورت گرفته، 
عنــوان کــرد: ورق هــای فــوالدی برای خطــوط لوله 
صنعت نفت و گاز، پایانه های نفتی، مخازن ذخیره 
نفت، گاز، راکتورهای پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها، 
صنعت کشتی سازی و صنعت ساختمان که شامل 

سازه های پل و اسکله ها است.
مدیرعامل شرکت فوالد اکسین افزود: بیش 
از ســه هزار گونه فوالدی وجود دارد که درصورت 
تامین مواد اولیه، توان تولید آنها در فوالد اکسین 
وجــود دارد.وی بــا اشــاره بــه محصــوالت شــرکت 
بــه کشــورهای منطقــه و جهــان، بیــان کــرد: برای 
جهانــی ســازی برنــد فــوالد اکســین خوزســتان و 
ارزآوری برای کشــور اقدام به صادرات محصوالت 
می کنیم؛ طبق برنامه باید در سالی جاری ۱۰ تا ۱۲ 
درصد از محصوالت صادر می شد که تاکنون طبق 

برنامه ریزی پیش رفته ایم.
آســیابان بــا بیــان اینکه تولید شــرکت از ۱۵ 
تیرماه تا پایان مردادماه سال جاری متوقف شد، 
افــزود: ایــن توقــف به دلیل محدودیت سراســری 
مصــرف بــرق بود و موجب شــد به لحــاظ مقداری 
تولیــد از برنامــه ســاالنه عقــب بیفتیــم امــا ســود 

حاصله تاکنون کامال مطابق برنامه است.
وی گفــت: در ســال جــاری سیاســتی بــرای 
فــروش محصــول اتخــاذ شــد تــا با توســعه ســبد 
محصــوالت، صــادرات و نــگاه ویــژه بــه پروژه های 
صنعتی کشور ، سود مورد انتظار شرکت محقق 

شود.
مدیرعامل شــرکت فوالد اکســین افزود: در 
سال جاری تولید سه یا چهار محصول جدید را در 
دستورکار قرار دادیم. فرایندهای ثبت محصوالت 
 API جدید پیگیری شده است و محصول ورق های
خطــوط لوله درحال طراحــی و آزمایش های اولیه 

است و امیدواریم به تولید انبوه برسد.

آسیابان با بیان اینکه تکمیل زنجیره تامین 
و تولید شــرکت در دســتور کار است، عنوان کرد: 
برداشــت ما این اســت باتوجه به شــواهد موجود 
در ســالهای آینــده ممکن اســت بــرای تامین مواد 
اولیــه بــا چالــش مواجــه شــویم. البتــه بــرای ایــن 
چالــش، راهکارهایــی داریم کــه از همه آنها بهتر 
این است که طرح توسعه شرکت فوالد اکسین را 

سریعتر اجرا کنیم.
وی گفــت: فضــا و مجوزهــای الزم بــرای دو 
واحــد جدیــد اخذ شــده و انتظــار داریم با تصمیم 
شــود؛  زنــی  کلنــگ  زودتــر  هرچــه  ســهامداران 
اشتغالزایی یکی از دغدغه های مردم خوزستان به 
ویژه شهرستان کارون است که در صورت توسعه 
شــرکت یکهزار و ۲۰۰ نفر در این طرح ها به طور 

مستقیم مشغول می شوند.
وی به نقش رســانه ها در برقراری آرامش و 
هم افزایی آحاد جامعه اشــاره کــرد و افزود: رونق 
اقتصــادی و در پــی آن امنیــت اجتماعــی هــدف 
مشترک همه دغدغه مندان از جمله رسانه ها است 
و باید درکنار یکدیگر برای پیشــرفت جامعه قدم 

برداریم.
دربــاره  پرسشــی  بــه  پاســخ  در  آســیابان 
مســوولیت های اجتماعی شــرکت فوالد اکســین، 
عنــوان کــرد: کمیتــه ای بــرای بررســی طرح هــای 
مســوولیت های اجتماعــی راه انــدازی کرده ایــم؛ با 
توجه به بودجه ای که سهامدار به ما اجازه داده در 

این خصوص اولویت بندی می کنیم.
مدیرعامــل شــرکت فــوالد اکســین گفت: از 
جمله اقدامات انجام شده باید به امدادرسانی به 
زلزلــه زدگان اندیکا و مشــارکت در راه اندازی مرکز 
واکسیناســیون اشــاره کرد؛ همچنین با مشارکت 
کمیته امداد ۲۰ دســتگاه کولــرگازی به نیازمندان 

اهدا شد.

گروه صنایع پتروشــیمی خلیج فارس پنج 
تفاهم نامه به ارزش ۱۰۵ هزار میلیارد تومان با 
هدف تزریق مالی و سرعت بخشیدن به اجرای 

پروژه های این گروه پتروشیمی امضا کرد.
بــه گــزارش نیپنــا  به نقــل از گــروه صنایع 
پتروشــیمی خلیــج فارس، ایــن گــروه در دومین 
روز از سیزدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، 
بانــک، بیمه و خصوصی ســازی، پنــج تفاهم نامه 
همــکاری بــه ارزش ۱۰۵ هــزار میلیــارد تومــان با 
بانک هــای تجــارت، ملــت، صــادرات و دو تامیــن 
ســرمایه کاردان و تملــت بــا هــدف تأمیــن منابع 
چهار طرح جدید پتروشیمی و سرعت بخشی به 

پیشرفت این پروژه ها امضا کرد.

شــرکت صنایــع پتروشــیمی خلیــج فــارس 
همچون سال های گذشته با رویکرد بهره مندی از 
حداکثر فرصت ها و توان تأمین مالی از الگوهای 
نویــن مالــی از بــازار پول و ســرمایه برای پیشــبرد 
پروژه هــای پتروشــیمی در حــال اجــرای خــود، در 
این نمایشــگاه فعالیت خیره کننده داشــته و طی 
مذاکــرات و تبادل نظــر با بانک هــای حاضر، گروه 
خلیــج فــارس موفــق بــه امضــای تفاهم نامه های 
همــکاری دو جانبه به مدت ۲ســال به ارزش ۱۰۵ 
هــزار میلیــارد تومــان شــامل 8۵ هــزار میلیــارد 
گشــایش  و  تعهدهــا  تســهیالت،  بابــت  تومــان 
اعتبارات اسنادی داخلی ریالی، ۴۰۰ میلیون دالر 
تســهیالت ارزی و انتشــار ۱۰ هزار میلیارد تومان 

اوراق وکالت از طریق بازار سرمایه شد.
اکنــون مصوبه هــای اعتبــاری از بانک هــای 
عامل )صادرات، ملت، تجارت و اقتصادنوین( به 
ارزش ۱8 هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان و ۶۰ میلیون 
دالر دریافت شده تا با بهره مندی از ظرفیت های 
موجــود در تفاهم نامه هــای امضــا شــده و جــذب 
منابــع تأمین مالی یادشــده تا نیمه ســال ۱۴۰۲، 
هر چه بیش از پیش گام های موثر در پیشرفت 
صنعت پتروشیمی کشور بردارد و سهم خود را در 
عرصه بین المللی و افزایش تولید، فروش داخلی و 
صادرات محصوالت متنوع فرآورده های شیمیایی و 

پتروشیمیایی افزایش دهد.
ایــن تفاهم نامــه با هدف تأمین منابع ارزی 

و ریالی فاز نخست مگاپروژه »الماس ماهشهر«، 
»هرمــز« عســلویه، »پــی دی  اچ/ پ پ« بیدبلند 
خلیج فارس و اتیلن اکســاید »اندیمشــک« امضا 
و مقرر شــده اســت این تســهیالت در بازه زمانی 
سه ساله مرحله به مرحله برای تامین منابع این 

چهار طرح بازگشایی و تزریق شود.
گــروه صنایــع  مدیرعامــل  ربیعــی،  جعفــر 
پتروشــیمی خلیــج فارس در این مراســم بــا ابراز 
امیدواری نسبت به فعالیت شرکت تأمین سرمایه 
خلیج فارس در تأمین مالی شرکت های این گروه، 
گفت: با امضای این پنج تفاهم نامه پروژه های این 
گروه در سه سال آینده برای تأمین مالی با هیچ 

مشکلی روبه رو نخواهند شد.

یک شرکت دانش بنیان با حمایت صندوق 
نــوآوری و شــکوفایی موفق بــه تولید تجهیزات و 
لوازم دندانپزشکی و دندانسازی در کشور شد.

به گزارش ایســنا،  حسین رمضانپور معاون 
مدیرعامل این شرکت دانش بنیان گفت: شرکت 
ما با تمرکز بر حوزه دندانپزشکی فعالیت می کند 
و جــزو مجموعه هــای موفــق منطقــه ای در تولیــد 
تجهیــزات پزشــکی باالخــص در حــوزه ســاخت 
تجهیزات پروتزهای دندانی است.وی با اشاره به 
اینکه در حال حاضر محصوالت تولیدی این شرکت 
با باالترین کیفیت و قیمت رقابتی نسبت به سایر 

برندها در دنیا مورد استفاده مصرف کنندگان قرار 
می گیرد، ادامه داد: ما در حوزه ساخت تجهیزات 
بیمارستانی و هتلینگ بیمارستان به ویژه در تولید 
تخت هــای الکترومدیــکال اتــاق عمــل، تخت های 
در  و  کرده ایــم  ورود  و...   CR و تخت هــای   ICU

مــورد صــادرات پروتزهای دندانی، طی ســال های 
گذشته حدود ۲۴ مدل محصول را به ۲۵ کشور 
صادر کردیم که عمده آنها شامل کشورهای حوزه 
خلیج فارس، کشــورهای اروپایی و آســیای شرق 
بوده است. رمضانپور در ادامه با بیان اینکه بازار 
تجهیــزات دندانپزشــکی ایــران طــی ۳۰ ســال در 

احاطــه برندهای وارداتی بوده اســت، اظهار کرد: 
ما از بیش از ۶۷ برند ثبت شده ایمپلنت دندانی 
برخورداریــم کــه هر کدام در ســال های مختلف، 
ســهم خوبی را از بازار به دســت آورده اند.معاون 
مدیرعامــل ایــن شــرکت دانــش بنیــان، ایمپلنت 
دندانی را از گرانترین درمان ها در حوزه سالمت 
و جــزو موفق تریــن راهکارهــای درمانــی در حــوزه 
دندانپزشکی دانست و تاکید کرد: نیت ما این بود 
که همگام با شرکت های خوب اروپایی محصولی 
را با قیمت مناســب و تضمین کیفیت باال تولید 
کنیــم کــه در این راســتا بر مبنای اســتانداردهای 

اتحادیه اروپا، ۴۰ استاندارد تخصصی و سیستمی  
را در مــورد ایمپلنــت دندانی خریــداری و مطالعه 
کردیــم و همچنین همه فرایندهــای اجرایی خود 
را اعــم از طراحــی خــط تولیــد محصــول، ایمنــی 
و عملکــرد آن را بــر مبنــای ایــن ۴۰ اســتاندارد به 
تثبیت رساندیم. رمضانپور افزود: ما سیاست های 
قیمتی محصوالت شرکت را به سمتی بردیم که 
هزینه هــای تولیــد محصول را به جایی برســانیم 
که حدود یک سوم میانگین قیمت سیستم های 
اروپایــی و نصــف میانگیــن قیمــت سیســتم های 

کره ای باشد.

مدیرعامل: به دنبال جهانی کردن برند فوالد اکسین هستیم

امضای ۵ تفاهم نامه تامین مالی هلدینگ خلیج فارس به ارزش ۱۰۵ هزار میلیارد تومان

تولید تجهیزات دندانپزشکی و دندانسازی در یک شرکت دانش بنیان
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گردیـده کـه خالصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـالع عمـوم آگهـی میگـردد. موضـوع فعالیـت :تهیـه، تولیـد، بسـته بنـدی و فـروش انـواع محصـوالت و ورقهـای فـوالدی، آلیـاژی و 
غیـر فـوالدی، انـواع فـرآورده هـای صنعتـی غیـر فلـزی، شـیمیایی، پلیمـری، الکترونیکـی. واردات و صـادرات و خریـد و فـروش کلیـه کاالهـای بازرگانـی مجـاز، گشـایش حسـاب ، 
گشـایش اعتبارات اسـنادی و اخذ تسـهیالت ریالی و ارزی از بانک ها و موسسـات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ، ارائه خدمات بازاریابی مجاز غیرالکترونیکی، غیرهرمی 
و غیرشـبکه ای, سـرمایه گـذاری در تمـام حوزه هـای مجـاز توسـعه، فـروش، مشـاوره، تجزیـه و تحلیـل، نظـارت فنـی، پیـاده سـازی، پشـتیبانی و نگهـداری فنـی و عرضـه خدمـات 
مربـوط بـه سیسـتم های یکپارچـه سـازمانی، سیسـتم های مدیریـت ارتبـاط بـا مشـتریان، اتوماسـیون انبـار و توزیـع کاال، ارائـه خدمـات مشـاوره مدیریـت در خصـوص مدیریـت 
اسـتراتژیک، مدیریـت منابـع انسـانی، بازاریابـی مجـاز )غیرهرمـی، غیرالکترونیکـی و غیرشـبکه ای(، توسـعه خدمـات نویـن فنـی، طراحی، پیاده سـازی و بهینه سـازی فرآیندها، 
ارائـه خدمـات بازرگانـی و اسـتفاده و طراحـی سـایت یـا سـرویس های اینترنتـی، اینترانتـی و شـبکه ای بـرای خریـد و فـروش، صـادرات و واردات کلیـه کاالهـای مجـاز بازرگانـی و 
ارائه خدمات بازرگانی و بازاریابی مجاز و غیرهرمی و غیرشـبکه ای از طریق سـایت ها و سـرویس های اینترنتی، اینترانتی و شـبکه ای، ارائه کلیه خدمات اینترنت و اینترانت 
و انجام امور انفورماتیک و فناوری اطالعات ،طراحی و میزبانی وب، سـایت های اینترنتی عقد قرارداد با اشـخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی و طراحی و تولید و 
ارائه و پشـتیبانی نرم افزارهای رایانه ای اعم از سـفارش مشـتری و بسـته های نرم افزاری و مشـاوره و نظارت بر اجرای پروژه های انفورماتیکی و فعالیت در زمینه شـبکه های 
رایانـه ای ، اخـذ و اعطـای نمایندگـی و شـعبه های داخلـی و خارجـی و اخـذ وام و تسـهیالت ارزی و ریالـی از کلیـه بانکهـا و موسسـات مالـی و اعتبـاری در زمینـه موضـوع فعالیـت 
شـرکت در صـورت نیـاز پـس از اخـذ مجوزهـای الزم هرنـوع سـرمایه گـذاری و مشـارکت بـا اشـخاص حقیقـی و حقوقـی اعـم از سـرمایه گـذاری بطورمسـتقیم یـا خریـد سـهام در 
داخل و خارج ازکشـور، مشـاوره، طراحی و سـاخت واحدهای صنعتی و ماشـین آالت مرتبط،هرگونه فعالیت اقتصادی و تجاری که بطور مسـتقیم یا غیرمسـتقیم مرتبط با 
امـور شـرکت باشد.تاسـیس شـعب و نمایندگـی هـا در داخـل و خـارج از کشـور. عضویـت در سـازمانها ، مجامـع وموسسـه هـای داخلـی وخارجـی بیـن المللـی ذیربـط بـا رعایـت 
قوانیـن و مقـررات مربـوط، شـرکت در کلیـه مناقصـات و مزایـدات دولتـی و خصوصـی اعـم از داخلـی و بیـن المللـی. درصـورت لـزوم پـس از اخذ مجوزهـای الزم از مراجع ذیربط 
مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکـز اصلـی : اسـتان تهـران ، شهرسـتان تهـران ، بخـش مرکـزی ، شـهر تهـران، محلـه جنـت آبـاد جنوبی ، خیابـان جنت آباد ، 
کوچه چهاردهم غربی ، پالک 62 ، طبقه اول ، واحد 2 کدپستی 1473817513 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه 
هـر یـک از شـرکا خانـم فاطمـه مفتونیـان بـه شـماره ملـی 2090254955 دارنـده 500000 ریـال سـهم الشـرکه آقـای محمـود خوشـکار بـه شـماره ملـی 2092439979 دارنـده 
9500000 ریال سـهم الشـرکه اعضا هیئت مدیره خانم فاطمه مفتونیان به شـماره ملی 2090254955 به سـمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محمود 
خوشکار به شماره ملی 2092439979 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
بهـادار و تعهـد آور شـرکت از قبیـل چـک ، سـفته ، بـروات ، قراردادهـا، عقـود اسـالمی و همچنیـن کلیـه نامـه هـای عـادی و اداری بـا امضـاء مدیرعامـل یـا یکـی از اعضـای هیـات 
مدیـره همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر مـی باشـد اختیـارات مدیـر عامـل : طبـق اساسـنامه روزنامـه کثیـر االنتشـار عصـر اقتصاد جهت درج آگهی های شـرکت تعییـن گردید. ثبت 

موضـوع فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخـذ و صـدور پروانه فعالیت نمی باشـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1234190(

آگهـی تغییـرات شـرکت نویـد آب بیـدکان بختیـاری شـرکت سـهامی خـاص بـه شناسـه 
مـورخ  العـاده  فـوق  عمومـی  مجمـع  صورتجلسـه  اسـتناد  بـه   14007454590 ملـی 
1399/06/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - مرکز اصلی از شهرکرد به آباده به آدرس : 
اسـتان فـارس ، شهرسـتان آبـاده ، بخـش مرکـزی ، شـهر آبـاده، محلـه میـدان فاطمیـه ، 
خیابـان شـیخ فضـل هللا نـوری ، خیابـان شـهید داوودی ، پـالک 0 ، طبقـه همکـف کـد 

پسـتی : 7391838776 انتقـال و در ایـن اداره تحـت شـماره 1458 ثبـت شـد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری آباده )1234308(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی

دوم  اول/  هیـات  مـورخ1400/06/22   1400603160201002205 شـماره  رای  برابـر   
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند 
تصرفـات  یـک  ناحیـه  کرمانشـاه  ملـک  ثبـت  حـوزه  ثبتـی  واحـد  در  مسـتقر  رسـمی 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای محسـن نعمتـی فرزنـد فریدون بشـماره شناسـنامه 
38646 کـد ملـی 3251184547 صـادره کرمانشـاه در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان 
بـه مسـاحت80.82 متـر مربـع در محـدوده اراضـی پـالک 93 اصلـی واقـع در بخـش 
یـک حومـه کرمانشـاه بـه آدرس: بلـوار زن کـوی سـپیدار خریـداری از مالـک رسـمی بانـو 
درخشـنده کیـا محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از 
تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد .بدیهـی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهـد شـد. 1959/م الـف/12
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/13 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/09/29

محمد عباسی - رئیس ثبت اسناد وامالک

آگهی تحدید حدود اختصاصی
قریـه  اصلـی بخـش10  از 43  بـاغ پالک749فرعـی  یـک قطعـه  تحدیـد حـدود ششـدانگ 
)شـماره  رای/آرا  بـه موجـب  دارد  قـرار  کیالنـه  گویلـی  آقـای جلیـل  تصـرف  در  کـه  کیالنـه 
140060332118001656مورخه 1400/6/30 هیات اول/دوم محترم حل اختالف مستقر در 
ثبت شهرسـتان سـنندج مسـتند به تبصره 5 ماده 148 اصالحی قانون ثبت و مواد 14و 15 
قانـون ثبـت در مـورخ1400/10/6 راس سـاعت9 صبـح بـه عمـل خواهـد آمـد. لـذا بدینوسـیله 
از مجاوریـن و صاحبـان حقوقـی دعـوت می شـود کـه در سـاعت تعییـن شـده فـوق در محـل 
حاضـر و در صورتـی کـه اعتـراض بـه حـدود یـا حقـوق ارتفاعـی داشـته باشـند از تاریـخ تنظیم 
صـورت مجلـس تحدیـدی لغایـت سـی روز اعتـراض خـود را کتبـا و مسـتقیما بـه ایـن اداره 
تسـلیم نماینـد. ضمنـا متذکـر می گـردد کـه برابـر بـا مـاده 86 آئیـن نامـه اصالحـی قانـون ثبت 
معتـرض ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه اداره بایـد بـا مراجعـه بـه دادگاه نسـبت 
بـه تقدیـم دادخواسـت اقـدام و گواهـی تقدیـم دادخواسـت دریافـت و بـه ایـن اداره تسـلیم 
نمایـد اداره ثبـت بـدون توجـه اعتـراض عملیات ثبتـی را با رعایت مقررات ادامـه خواهد داد. 

تاریـخ انتشـار:1400/9/13
رئیس ثبت منطقه2 سنندج-هیوا احمدیان م/الف 

3000 هکتار از اراضی استان 
کرمانشاه زیر کشت کلزا 

مدیــر زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان 
کرمانشاه از زیر کشت کلزا رفتن ۲ هزار و ۷۷۱ هکتار 
از اراضی اســتان شــامل هزار و ۷۲۵ هکتار در مناطق 
معتدل و سرد و هزار و ۴۶ هکتار در مناطق گرمسیری 

در سال زراعی جاری خبر داد.
محمدســعید هوشــیار دیــروز در گفت وگــو بــا ایرنا 
افــزود: کشــت کلــزا در مناطق معتدل و ســرد اســتان از 
۱۵ شــهریور تا ۱۰ مهر و در مناطق گرمســیری اســتان از 

اول آبان ماه به مدت یک ماه انجام شد.
او گفت: بیشــترین ســطح زیرکشت کلزا در مناطق 
گرمســیری مربــوط بــه شهرســتان قصــر شــیرین بــا ۵۵۰ 
هکتار است که با رشد ۳۵۰ درصدی روبه رو بوده است. 
مدیــر زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان ســپس 
بــا بیــان اینکــه عمده کشــت کلزای اســتان کرمانشــاه به 
صــورت کشــت قــراردادی اســت، گفــت: ۲ هــزار و ۲۷۷ 
هکتار از اراضی کلزای اســتان در قالب کشــت قراردادی 
بــا مجتمع کشــت و صنعت ماهیدشــت اســت. هوشــیار 
افزود: تحویل کود شیمیایی به ارزش سه میلیون تومان 
در صــورت درخواســت کشــاورز طــرف قــرارداد و پرداخت 
بهای محصول خریداری شده حداکثر هفت روز کاری به 
حساب کشاورزان از جمله مزایای کشت قراردادی است.
روغن کلزا به دلیل داشتن اسیدهای چرب اشباع 
نشــده و نداشــتن کلســترول از کیفیت تغذیه ای باالیی 
برخــوردار و بیــن ارقام و در شــرایط مختلف تنوع زیادی 

در ترکیب اسید های چرب آن مشاهده می شود.
روغــن کلــزا فاقــد کلســترول بوده و در مقایســه با 
همه روغن های خوراکی در جهان کم ترین چربی اشباع 
را دارد. دانه هــای کلــزا دارای روغــن فراوانــی اســت، از 
روغن این گیاه در انواع صابون ها و شوینده ها استفاده 
می شــود. استان کرمانشــاه با بیش از ۹۵۰ هزار هکتار 
زمیــن کشــاورزی و تولیــد ســاالنه چهــار میلیــون و ۲۰۰ 
هزار تن انواع محصوالت کشاورزی، دامی و باغی یکی 
از قطب های کشــاورزی کشــور اســت. حــدود ۱۲۵ هزار 
بهره بــردار بخــش کشــاورزی در اســتان ۲ میلیون نفری 

کرمانشاه مشغول فعالیت هستند.

انتقاد مدیر کل روابط 
عمومی استانداری آذربایجان 
شرقی از مشکالت پیش روی 

اهالی رسانه
اســتانداری  عمومــی  روابــط  جدیــد  کل  مدیــر 
آذربایجــان شــرقی در دیــدار بــا اهالــی رســانه عالوه بر 
تشــکر از حمایت جامعه رسانه ای استان اعالم کرد که 
مشــکالت و موانــع پیــش روی اهالــی رســانه در شــان 
و جایگاه این قشــر که خودشــان پیگیرکننده مطالبات 

دیگر قشرهای جامعه هستند، نیست.
آمــدن  کار  روی  بــا   : افــزود  نظامی خــواه  رامیــن 
دولــت جدیــد کــه نــگاه ویــژه و عملــی به حل مشــکالت 
آحاد مختلف جامعه دارد، بسیار امیدواریم که بتوانیم 
و  مشــکالت  از  بخشــی  رســانه ها،  خــود  همــکاری  بــا 
خواســته اهالــی رســانه را برطرف کنیــم. در ادامه بهروز 
نیــز  اســتان  رســانه ای  و  فرهنگــی  فعــال  مهردوســت، 
غفلت و بی توجهی به رســانه را واگذاری عرصه میدانی 
جنگ نرم به دشــمن دانســت و گفت: رســانه یک بنگاه 
اقتصــادی نیســت، بلکــه بــازوی نظــام در اعتمادســازی 
میان مردم و مســئوالن اســت که نباید با کم توجهی و 

بی برنامگی این ظرفیت خطیر را از دست بدهیم.
او بــا بیــان اینکــه بایــد تســهیالت آســان و بــدون 
بهــره، به صــورت کالن و خرد در اختیار فعاالن رســانه ای 
قــرار گیــرد، گفــت: در گذشــته شــاهد پرداخــت وام های 
میلیــاردی تنفــس دار کــم بهــره از ســوی دولت هــا بــرای 
تاســیس و راه انــدازی کارخانه هــا بودیــم که رســانه ها از 
آن محــروم بودنــد. شــهرام صــادق زاده از روزنامه نــگاران 
با ســابقه اســتان نیز گرانی و نوسان دائمی قیمت کاغذ 
را یکــی از مشــکالت اصلــی رســانه های مکتوب دانســت 
و گفــت : ایــن نوســان و بی ثباتــی قیمــت یــک معظــل و 
آسیب جدی است که بسیاری از روزنامه ها و رسانه های 

مکتوب دیگر را به آستانه تعطیلی کشانده است.
او با بیان اینکه دولت باید کاغذ مورد نیاز رسانه ها 
را با قیمت مناسب و پایین تر از قیمت بازار تأمین کند، 
گفت: در کنار این وزارت ارشــاد هم می تواند با نظارت 
دقیــق  جلــوی رانــت و یا ســوء اســتفاده های احتمالی را 
بگیــرد تــا کاغــذ دولتــی هم در جای خود مصرف شــود و 

هم به دست رسانه های واقعی و موجود برسد.
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تامین آب مورد نیاز مناطق 
تحت پوشش سامانه 

آبرسانی اصفهان به وسیله 
تصفیه خانه باباشیخعلی 

ســخنگوی آبفای اســتان اصفهان عنــوان کــرد کــه 
تمام آب مورد نیاز شــهرها و روســتاهای تحت پوشش 
ســامانه آبرســانی اصفهــان اکنــون از تصفیه خانــه آب 

باباشیخعلی تامین می شود.
مهــرداد خورســندی افــزود: با توجه به ســردی هوا 
و وضــع دمایــی موجــود، میــزان ۱۱ متــر مکعــب بــر ثانیه 
آبــی کــه از تصفیه خانه آب بابا شــیخعلی )ســامانه اول 
آب رســانی( وارد مدار بهره برداری می شــود، کفاف نیاز 
شــرب و بهداشــت جمعیــت ۵8 شــهر و ۳8۰ روســتای 

طرح آبرسانی اصفهان بزرگ را می دهد.
او گفت: به دنبال سرد شدن هوا و کاهش میزان 
مصــرف مشــترکان، اکنون هیچ آبــی از چاه های متفرقه 
اســتحصال و وارد شــبکه آبرســانی این مناطق نمی شود 
و آب تصفیه خانه باباشیخعلی کفاف شرب و بهداشت 

را می دهد.
مدیــر روابــط عمومــی و آمــوزش همگانــی آبفــای 
استان اصفهان ادامه داد: شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان در تابستان امسال از چاه ها و تصفیه خانه آب 
باباشیخعلی در مجموع تا ۱۳ هزار و  8۰۰ لیتر بر ثانیه 
آب تولیــد و تصفیــه می کــرد درحالــی که مصــرف آب در 
برخی از ساعات اوج مصرف  به حدود ۱8 هزار لیتر در 
ثانیــه می رســید و همیــن کمبــود 4۳۰۰ لیتــر در ثانیه ای 
موجب کاهش فشار شبکه و قطع آب در تعداد زیادی 

از شهرها و روستاها می شد. 
در  مشــکل  ایــن  رفــع  بــرای  گفــت:  خورســندی 
بــا  آب  لیتــر  میلیــون  بــه6۲  نزدیــک  امســال  تابســتان 
و  بیــن شــهروندان  آبرســان  تانکــر  از ۵8۰۰  اســتفاده 
روســتاییان به ویــژه در شــهرهای اصفهــان، فالورجــان، 
زیار، بهارســتان، دولت آباد و اردســتان توزیع شد که در 

تاریخ ۵۵ ساله این شرکت بی سابقه بود.  
در پایان او با بیان این که آبفای استان اصفهان با 
بهره گیری از ســامانه های تله متری و تله کنترل ســعی 
در مدیریــت فشــار و تامیــن آب شــرب پایــدار جمعیــت 
تحت پوشش دارد، گفت: امید است شهروندان گرامی 
و روســتاییان محترم نیز همچنان با رعایت صرفه جویی 
و مدیریــت مصــرف بهینــه آب، ایــن شــرکت را در ارائــه 

خدمات بی وقفه به مردم یاری کنند.  

معاون حمایت از حقوق 
 مصرف کنندگان هرمزگان:

با افزایش نرخ خودسرانه 
شن و ماسه برخورد می کنیم

حقــوق  از  و حمایــت  بازرســی  نظــارت،  معــاون 
ماســه  و  شــن  واحــد  دو  پلمــپ  از  مصرف کننــدگان 
در شهرســتان بندرعبــاس خبــر داد و تاکیــد کــرد کــه 
نــرخ خودســرانه شــن و ماســه برخــورد  بــا افزایــش 

می شود.
اظهــار  ایــن خصــوص  در  پیروی منــش  عبدالرضــا 
کــرد: طــی گزارشــات واصلــه مردمــی بــه ســامانه ۱۲4 
مبنــی بــر گران فروشــی و عرضــه نشــدن شــن و ماســه 
طی گشــت مشــترک بازرســی با حضور بازرســان مرکز 
واحدهــای  از  حکومتــی  تعزیــرات  نماینــده  و  اســتان 
تولیــدی شــن و ماســه به صــورت نامحســوس بازدیــد و 

بازرسی به عمل آمد.
از  گرفتــه  صــورت  بازرســی های  در  افــزود:  او 
واحدهای مذکور تخلف های گران فروشی، صادر نشدن 
صورتحســاب و امتنــاع از عرضــه کاال محــرز شــد کــه از 
سوی بازرسان منجر به تشکیل پرونده تخلف شد که از 
ســوی قاضی تعزیرات به دلیل افزایش نرخ خودســرانه 

پلمب شدند.
حقــوق  از  حمایــت  و  بازرســی  نظــارت،  معــاون 
پرونده هــای  ریالــی  ارزش  هرمــزگان  مصرف کننــدگان 
تشکیل شده را بیش از ۲ میلیارد و ۲۳۹ میلیون ریال 
دانســت و عنــوان کــرد: ایــن پرونده هــا به منظــور ســیر 
مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی استان ارجاع شد.

پیروی منــش بــا تذکر جدی بــه متخلفان بیان کرد: 
از همشهریان گرامی خواهشمندیم در صورت مشاهده 
از طریــق ســامانه شــکایت  را  هرگونــه تخلــف مراتــب 
مردمــی ۱۲4 اطــالع داده تــا در اســرع وقــت اقــدام الزم 

به عمل آید.
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در  فامنیــن  و  همــدان  مــردم  نماینــده 
مجلــس شــورای اســالمی با تاکید بــر لزوم و 
اهمیــت برگــزاری جشــنواره مطبوعــات غرب 
کشــور در همــدان اعــالم کــرد کــه همــدان 
جایــگاه ویــژه  و مهمــی در غــرب کشــور دارد 
و برگــزاری ایــن جشــنواره باعــث ارتقــای این 

جایگاه خواهد شد. 
به گزارش ایســنا، حمیدرضا حاجی بابایی 
اســتان  رســانه  اصحــاب  نشســت  در  دیــروز 

همــدان همچنیــن بر حمایت از فعــاالن عرصه 
اســتان  کــرد:  تاکیــد و مطــرح  اســتان  رســانه 
همدان خبرنــگاران حرفه ای، توانمند، متعهد و 
متخصصی دارد و حتی نقدهای آن ها آگاهانه 

و عادالنه و در راستای توسعه استان است.
در پایــان او بیــان کــرد: اکنــون بــا حضور 
مدیریتــی  و  اســتان  در  متعهــد  اســتانداری 
حمایــت  و  رســانه ها  همــکاری  بــا  منســجم 
دولــت، فصــل جدیــدی از تالش برای توســعه 

استان فراهم شده است.
اجرای ۶۰ پروژه ملی در استان همدان

در  فامنیــن  و  همــدان  مــردم  نماینــده 
مجلــس شــورای اســالمی در ادامــه بــا بیــان 
اینکه 6۰ پروژه ملی در ســطح اســتان همدان 
در حال اجراست، تصریح کرد که سه طرح از 
این پروژه ها در حوزه فرهنگ و هنر و مربوط 

به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است.
حاجی بابایــی در دیــدار با وزیر فرهنگ و 

ارشــاد ادامه داد: این ســه پروژه شــامل موزه 
هنرهــای معاصــر، پردیــس ســینمایی و تــاالر 

بزرگ فرهنگی شهر همدان است.
او تامیــن اعتبــار بــرای پروژهــای فــوق را 
بســیار ضــروری دانســت و افــزود: ســفر وزیر 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بــه اســتان همدان 
بــا  امیدواریــم  نیــک می گیریــم و  فــال  بــه  را 
بازدید از این پروژه ها شــاهد تامین ســریع تر 
اعتبارات و تسریع روند اجرایی آن ها باشیم.  

رئیــس هیات مدیــره انجمــن تخصصــی 
رضــوی  و صنایــع معدنــی خراســان  معــادن 
بــا بیــان اینکــه اکثــر معــدن کاران از افزایــش 
ناگهانــی حقــوق دولتــی طــی ســال های اخیر 
ناراضــی هســتند، از  افزایــش ۳۰۰ الی ۴۰۰ 

درصدی حقوق دولتی معادن انتقاد کرد
بــا  گفت وگــو  در  حســین زاده   حســین  
 ایســنا ادامه داد: ایــن موضوع باعث اعتراض 
بســیاری از معــدن کاران  شــده کــه علــت این 
افزایــش حقــوق نیــز کمبــود بودجــه دولــت و 

تورم موجود در جامعه است.
او بــا توجــه به طرح اختصــاص ۵ درصد 
از درآمــد فــروش معــادن واگذار شــده بخش 
خصوصــی بــه شهرســتان محــل معــدن بیــان 
کــرد: ایــن طــرح به منظــور توســعه و رونق در 
و...  اشــتغال زایی  معــدن،  محــل  شهرســتان 
صورت گرفته  است. از جمله مزایای این طرح 
می تــوان افزایــش بودجه شهرســتان نــام برد. 
امــا اشــکال ایــن طــرح متعــارض بــودن آن بــا 
قوانیــن رانتــی اســت زیرا طبق مــاده ای که در 
قانــون معــادن وجود دارد، هــر هزینه اضافی 
بــه جــز حقــوق دولتــی و مــواردی دیگــر که بر 

معدن تحمیل شــود؛ ســربار تلقی می شــود و 
لغو خواهد شد.

تخصصــی  انجمــن  هیات مدیــره  رئیــس 
معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی تصریح 
کــرد: ایــراد دیگر این طرح پرداخــت ۵ درصد از 
فروش معادن است و ممکن است ۵ درصد از 
فروش برابر با ۳۰ درصد از سود معدن باشد. 

برنامــه  قانــون  در  گفــت:  حســین زاده  
ششم توسعه نیز یک درصد از فروش معادن 
آالیندگــی  خســاراتی  همچــون  جبــران  بــرای 
و انجــام پروژه هــای بهداشــتی و عمرانــی در 
مناطق استقرار معدن اختصاص یافته است. 
شــایان ذکــر اســت کــه وجــود برخــی از ایــن 
قوانیــن نه تنها راه گشــا نیســت بلکه موانعی 

سر راه صاحبان معادن ایجاد می کند.
او در خصــوص حقــوق دولتــی معــادن 
و اعــالم طــرح معافیــت ۱۰ درصــدی صاحبــان 
انجــام   از حقــوق دولتــی در صــورت  معــادن 
پژوهش هــای کاربــردی اظهــار کــرد: این طرح  
در معــادن بزرگــی کــه در مقایســه بــا حقــوق 
دولتی بیشتری را پرداخت می کنند، تاثیرگذار 
و کمک کننده اســت؛ اما برای معادن کوچکی  
کــه  حقــوق دولتــی  کمــی  پرداخــت می کننــد، 

تاثیر به سزایی  نخواهد داشت.
تخصصــی  انجمــن  هیات مدیــره  رئیــس 
رضــوی  خراســان  معدنــی  صنایــع  و  معــادن 
 ۵۰۰ تنهــا  اگــر  معدنــی  مثــال  بــرای  افــزود: 
میلیون تومان درآمد داشــته باشــد، ۱۰ درصد 
ایــن مبلــغ حدود ۵۰ میلیون تومان اســت که 
این مقدار برای انجام پژوهش کاربردی کافی 
نیســت؛ امــا معــادن  بــزرگ در ســطح اســتان 
همچون معدن ســنگ  آهــن در منطقه خواف 
یــا معــدن مس به علت باالبــودن حجم تولید 
حقــوق بیشــتری را نیــز پرداخــت کــرده اســت 
و بــرای ایــن دســته از معــادن پژوهش هــای 

کاربردی به صرفه خواهد بود.

شــهردار ارومیــه از طلــب 8۰۰ میلیــارد 
دســتگاه های  از  ارومیــه  شــهرداری  تومانــی 

دولتی خبر داد.
حســین مهدی زاده پنجشــنبه در جلســه 
محاســبات  دیــوان  مصوبــات  هماهنگــی 
آذربایجــان غربی که در ســالن جلســات اداره 
کل برگــزار شــد، افــزود: در ۳ماهــه گذشــته 
۵6 میلیــارد تومــان از بدهی های شــهرداری را 

تعادل بخشیدیم.
او بــا بیــان اینکه دریاچه ارومیه از منظر 

مدیریت شــهری اهمیت ویژه ای دارد، تصریح 
کرد: دریاچه ارومیه در حوزه زیست محیطی، 
بــرای  گردشــگری  و  اجتماعــی  اقتصــادی، 

مدیریت شهری مهم است.
شــهردار ارومیه با اعالم اینکه شهرداری 
ارومیــه ۱۰۰۰ میلیــارد تومــان بدهــی اســناد 
بدهــی  کــرد:  خاطرنشــان  دارد،  پرداختــی 
و   شــهر  بانــک  اجتماعــی،  تامیــن  بیمــه  بــه 
پیمانکاران بیشترین سهم از بدهی شهرداری 

ارومیه را شامل می شوند.

مهــدی زاده اظهار کرد: 4۷میلیارد تومان 
پرســنل  حقــوق  پرداخــت  و  جــاری  هزینــه 
شــهرداری ارومیه است که پروژه های عمرانی 

شهر را تحت تاثیر قرار می دهد.
او یــادآور شــد: اگــر ردیــف بودجــه بــرای 
و  آذربایجــان  همســطح  غیــر  تقاطــع  پــروژه 
بــاز  ارومیــه در بودجــه ملــی  کمربنــدی دوم 
شــود، می توان بار هزینه شــهرداری ارومیه را 
کاهش داد و سرعت عملیات عمرانی این دو 

پروژه را افزایش داد.

اینکــه  بیــان  بــا  ارومیــه  شــهردار 
بــرای  افــزوده  ارزش  تومــان  ۲86میلیــارد 
اســت،  وصــول شــده  اســتان  شــهرداری های 
یادآور شــد: در بودجه ســال جاری کل کشــور 
برای تبادالت مرزی که شــامل مرز پیرانشــهر 
و بازرگان اســت، ردیف بودجه ای باز شــد که 
از ایــن طریــق می تــوان درآمــد ۱۰۰۰ میلیــارد 
تومانــی را بــه شــهرداری های اســتان تزریــق 
 کــرد که متاســفانه تاکنون ایــن قانون اجرایی

نشده است.

کــه  کــرد  اعــالم  جنوبــی  خراســان  اســتاندار 
تسریع در روند اجرای پروژه راه آهن بیرجند- 

یونسی در دستور کار استان قرار دارد. 
عمومــی  روابــط  از  ایســنا  گــزارش  بــه 
اســتانداری خراســان جنوبــی،  جــواد قناعــت 
و  مشــارکت  نحــوه  جلســه  تشــریح  بــه 
ســرمایه گذاری در احداث و تکمیل پروژه های 
ریلی و آزادراهی کشور که چهارشنبه در محل 
وزارت راه و شهرســازی برگــزار شــد، پرداخــت 
و خاطرنشــان کــرد: ایــن جلســه بــه ریاســت 

وزیــر راه و شهرســازی و بــا حضــور ۵ نفــر از 
مدیــران عامــل بانک هــای عضــو کنسرســیوم 
بانکی پــروژه راه آهــن چابهار-زاهدان-بیرجند- 
یونســی درخصــوص یکــی از مصوبــات ســفر 

رئیس جمهوری به استان برگزار شد.
او ادامــه داد: بــر اســاس مصوبه دولت، 
۷۰ درصد اعتبارات این پروژه از سوی صندوق 
توســعه ملی، ۲۰ درصد از ســوی کنسرســیوم 
ریلــی و ۱۰  درصــد نیــز از ســوی وزارت راه و 

شهرسازی تأمین خواهد شد.

اســتاندار خراســان جنوبی با بیان اینکه 
صنــدوق توســعه ملــی بایــد ایــن اعتبــار را در 
اختیــار بانک هــا قــرار دهــد، تصریــح کــرد: بــا 
توجه به اینکه برای اولین بار اســت، بانک ها 
ریالــی  تســهیالت  ملــی  توســعه  صنــدوق  از 
دریافت می کنند، لذا ابهاماتی پیش آمد و در 

روند اجرای کار وقفه ایجاد کرد.
قناعــت افزود: جلســه روز گذشــته برای 
رفــع ایــن ابهامــات بــود و مــوارد موجــود بــه 
صورت فنی و تخصصی مورد بحث و بررســی 

قرار گرفت.
او یــادآور شــد: مــا در این جلســه با توجه 
به دغدغه های استان، بر لزوم تسریع در روند 
اجــرای کار تأکیــد کردیــم کــه نبایــد کار معطــل 

بالتکلیفی بانک ها در نحوه اجرا بماند.
بــه گفته اســتاندار خراســان جنوبی، بنا 
بــه تصمیمــات اتخــاذ شــده در ایــن جلســه، 
امیدواریم تا یک هفته آینده، با روشن شدن 
تکلیف بانک ها و انعقاد تفاهم نامه های الزم، 

شاهد اجرایی شدن این پروژه باشیم.

انتقاد رئیس هیات مدیره انجمن تخصصی 
 معادن خراسان رضوی از افزایش ۳۰۰

تا ۴۰۰ درصدی حقوق دولتی معادن

 طلب 8۰۰ میلیارد تومانی شهرداری ارومیه

از دستگاه های دولتی

تسریع در روند اجرای پروژه راه آهن بیرجند- یونسی

درخواست حاجی بابایی، نماینده مجلس برای برگزاری جشنواره 
مطبوعات غرب کشور در همدان 
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 ورود زنان به ورزشگاه
و زایشگاه ممنوع
راضیه حسینی

فرشــته روح افــزا پژوهشــگر حوزه زنــان گفت: »آیا 
همــه امکانــات ورزشــی بــرای زنان مهیاســت کــه به فکر 
حضــور آنهــا بــه عنــوان 

تماشاچی افتاده اند؟ 
را  زنــان  اینکــه 
حتــی  کــه  محیطــی  در 
ورزش  هــم  خودشــان 
محیطــی  و  نمی کننــد 
اســت  تفریحــی  کامــا 
بــه  اصــا  کنیــم  وارد 

صاح نیست.
فیفــا در ابتــدا گفــت کــه زنــان باید به ورزشــگاه ها 
بیایند، اما بعد از آنکه زنان را در دولت قبل به ورزشگاه 
بردیم مدعی شد که این حضور نباید گزینشی باشد. 

بــا ایــن اوصاف دفعه بعد ممکن اســت فیفا بگوید 
زنان حجاب هم نداشته باشند. 

اگــر به حرفشــان گوش دهیــم در نهایت می گویند 
که باید زنان و مردان کنار هم بنشینند.

ســؤال مــن از مســئولین محتــرم ایــن اســت که در 
فضای ورزش آیا همه امکاناتی که برای زنان نیاز است 
تهیــه کردنــد؟ آیــا همه جــا ورزش آزاد و ارزان در اختیار 
زنــان و دختــران ما قرار گرفته اســت؟ آیــا فضای ورزش 
در مدارس ما به خوبی فراهم است و آیا جای مناسبی 
برای آنها در نظر گرفتیم؟ آیا تمام این شرایط مهیاست 
کــه االن بــه فکــر حضــور زنــان در ورزشــگاه بــه عنــوان 

تماشاچی افتاده اند؟«
برداشت ما از حرف های خانم پژوهشگر این است 
کــه بایــد اول همه شــرایط مهیا باشــد، بعــد زنان بروند. 

حاال با این اوصاف یک سؤال پیش می آید:
آیــا همــه امکانــات برای زاییدن و بــزرگ کردن بچه 
فراهــم اســت کــه هــی می گویند بچــه دار شــوید و مدام 
در تلویزیون فیلم هایی از خانواده های پرجمعیت نشان 

می دهند؟
آیا مسئوالن همه امکاناتی که برای زنان نیاز است 

در زمینه زایمان و بزرگ کردن بچه فراهم کرده اند؟
آیا همه جا پوشــک، لباس، خوراک و وســایل بچه 

ارزان در اختیار آنها قرار داده اند؟
آیا فضای مناسب برای رشد بچه، )خانه های باالی 

هشتادمتری( مهیاست؟
چیــزی کــه مــا می بینیم فراهــم نبودن این شــرایط 
اســت. پس نتیجه می گیریم تا اطاع ثانوی زنان عاوه 
بر این که حق ندارند به ورزشگاه بروند به زایشگاه هم 
نباید بروند. هر وقت همه امکانات مهیا شد تا دل شان 

می خواهد بروند.
اصاً حاال که خوب فکر می کنیم می بینیم با وجود 
نبود امکانات رفاهی و معیشتی مناسب، کاً رفتن زنان 
بــه خانــه بخــت هــم بایــد ممنوع شــود. شــما یــک مثال 
از امکانــات در دســترس و مناســب برای ایــن کار بزنید. 
پــول، خانــه، ماشــین، حقــوق بــاالی خــط  فقــر؟ جهیزیه 
ارزان، سرویس طا با قیمت مناسب؟ وقتی حتی یکی 
از ایــن مــوارد هــم مهیــا نیســت، نبایــد زنــان را وارد یک 

مکان تفریحی به نام خانه بخت کرد.
فیفــا حالی اش نمی شــود، می خواهــد همین طوری 
و بــدون فراهــم شــدن زیرســاخت، زنــان برونــد در یــک 
مــکان تفریحی و بنشــینند فوتبال ببینند. مســئوالن ما 
که حتماً خیلی بیشــتر از خارجی ها بارشــان است. پس 
باید هرچه زودتر ازدواج زنان و بچه دار شــدن آنها را تا 

اطاع ثانوی ممنوع اعام کنند.
بــه نظرمــان منطــق خانــم پژوهشــگر خیلــی عالی، 
درست و به جا است. ما هم قبول داریم و مخالف ورود 
زنــان بــه ورزشــگاه، همچنیــن زایشــگاه و خانــه شــوهر 

هستیم.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

کشــور ضمــن  دارویــی  فعــاالن  از  جمعــی 
نظــرات غیرتخصصــی و  کــه  آنچــه  بــه  هشــدار 
شــبهه افکن در حــوزه دارو و ارز دارو خواندنــد، 
در نامــه ای بــه رییس جمهور بــر ضرورت تدوین 
سیاســت های ارزی کارآمــد بــا رویکــرد حمایــت 
از بیمــاران و توســعه صنعــت داروســازی کشــور 

تاکید کردند.
بــه گــزارش ایســنا،  جمعــی از ســندیکاها و 
انجمن هــای حــوزه دارویــی کشــور در نامــه ای بــه 
رئیس جمهــوری، ضمــن اعام حمایت از ســازمان 
غــذا و دارو، خواســتار آن شــدند کــه هــر گونــه 
تصمیم گیــری مرتبــط بــا ایــن حــوزه اســتراتژیک، 
بــا مشــورت و دریافــت اطاعــات کامــل از تمامی 

تشکل های تخصصی حوزه  دارو باشد.
بــا موضــوع  ایــن نامــه  در بخشــی از متــن 
کارآمــد  ارزی  سیاســت های  تدویــن  »ضــرورت 
توســعه  و  بیمــاران  از  حمایــت  رویکــرد  بــا 
بــه  اشــاره  کشــور«، ضمــن  داروســازی  صنعــت 
برخــی اظهارنظرهــا دربــاره وضعیــت نــرخ ارز و 
قیمت گــذاری دارو، خطــاب بــه رئیــس جمهــوری 
آمده اســت: »همانطور که مســتحضر می باشــید 
صنعــت داروســازی بــا تامیــن بیــش از ۹۷ درصد 
بــازار دارویــی، نقــش حمایتی در تامیــن نیازهای 

اساســی نظــام ســامت و خودکفایــی کشــور ایفا 
نمــوده اســت. علی رغــم دســتاوردهای غیرقابــل 
انکار، نظام دارویی در چند سال گذشته همواره 
آمــاج تحلیل هــا و گزارش هــای مغرضانــه  مــورد 
توســط محافــل خاصــی قــرار گرفتــه کــه نــه تنهــا 
دســتاوردهای ایــن مجموعــه را تحت شــعاع قرار 
داده بلکــه بــا ارائــه گزارش ها، تحلیل هــا و اظهار 
باعــث  غیرمســئول  نهادهــای  و  افــراد  نظرهــای 
تخریب وجهه داروســازی و داروســازان کشور در 

محافل عمومی و دولتی شده است.«
از  گزارش هــا  برخــی  ادامــه،  در  نامــه  ایــن 
ســوی یــک شــبکه  مــردم نهــاد در زمینــه نــرخ ارز 
و قیمت هــای دارو را »جهــت دار و بــا اطاعــات 
ناکافی« خواند که »با واقعیت دارویی کشور در 
شــرایط تحریــم و کرونا همخوانی نــدارد و بیانگر 

استراتژی نظام دارویی کشور نیست.«
در ادامــه ایــن نامــه آمــده اســت: »انتظــار 
می رود نهادی که خود مدعی شــفافیت می باشــد 
و مجموعــه ای کــه ادعــای صاحب نظــری در حــوزه 
اقتصــاد ســامت دارد، وقتــی می خواهد در حوزه 
دارو اظهار نظر کارشناســی نمایند و پیشنهاداتی 
جهــت بهبــود امــور بــه مســئولین اجرایــی کشــور 
ارائــه نماینــد، نظر همه ســندیکاها و انجمن های 

فعــال در حــوزه دارو را اخــذ نمــوده و جمــع بندی 
نظرات کارشناسی را با لحاظ نمودن جمیع جهات 
منعکس نمایند. )موضوعی که در سال های اخیر 
بــه هیــچ عنــوان اتفاق نیفتاده اســت(، نــه اینکه 
نظــرات و برداشــت های خــود و معــدودی افــراد 
وابسته که اطاع و اشراف چندانی در حوزه دارو 
نداشــته و اغلب نیز هیچ کدام داروســاز نبوده و 
تعصبــی بــه حوزه داروســازی کشــور ندارنــد را به 

عنوان پیشنهاد ارائه نمایند.«
در ادامــه ایــن نامــه همچنیــن آمــده اســت: 
»سندیکاها،   انجمن ها و تشکل های علمی مرتبط 
با دارو به طور مرتب نظرات و پیشــنهادات خود را 
بــه صــورت مکتوب و مشــخص به مســئولین ارائه 
نموده انــد و بــه طــور مشــخص در ابتــدای دولــت 
مــورخ   ۳۵۱/۱۴۰۰ شــماره  نامــه  طــی  ســیزدهم 
۱۴۰۰/۴/۳۰ پیشنهادات سندیکای صاحبان صنایع 
داروســازی کــه بــا مشــورت صاحب نظــران حــوزه 
داروســازی کشــور تدوین گردید به صورت مفصل 
برای اصاح نظام دارویی کشــور با رویکرد توســعه 
صنعــت داروســازی، حمایــت از بیمــاران، رعایــت 
منافــع و مصالح کشــور و حــذف زمینه های رانت و 
فساد تدوین و اعام گردید که انتظار می رود مورد 

توجه مسئولین و سیاستگذاران قرار گیرد.

آزادســازی نــرخ ارز بســیاری از داروهــا بــه 
دلیــل کاهــش ســقف ارز ترجیحــی مصــوب مورد 
نیاز دارو، بیش از ۹ ماه است که شروع شده و 
وزارت بهداشــت طی ۹ ماه گذشــته ارز بســیاری 
از داروها و مواد اولیه را آزاد نموده است؛ بدون 
اینکــه بازنگــری قیمــت آنهــا در موعــد زمانی خود 
انجام گیرد که این همواره مورد گایه ســندیکا و 

شرکت های تولیدی بوده است.«
»چگونــه  می افزایــد:  ادامــه  در  نامــه  ایــن 
اســت کــه مدعیــان حمایــت از حقــوق از مــردم! 
در طــی ماه هــای گذشــته در مقابــل تخلفــات و 
سیاســت های ســوال برانگیــز و غیرمســئوالنه که 
باعــث آســیب بــه صنعــت داروســازی کشــور و 
مــردم گردیــده، ســکوت کردند و امــروز که دولت 
سیزدهم تشکیل شده و هنوز برای هیچ اقدامی 
فرصت اجرا نداشته به جنجال و حاشیه پرداخته 
و بــرای نتیجه تصمیمــات مدیریت قبلی، مدیران 
فعلــی را مواخــذه می نمایند؟ آنچه مبرهن اســت 
نیتــی اســت که در پشــت چنیــن مکاتباتی نهفته 
اســت کــه منجر بــه دلســردی و یــاس در مدیران 
الیق، دلسوز و مسئولیت پذیر کشور می شود.«

در ادامــه این نامه خطاب به رئیس جمهوری 
آمده اســت: »ســندیکاهای تولیــد، توزیع و عرضه 

دارو در همــکاری بــا صاحب نظران و پیشکســوتان 
حوزه دارو، انجمن داروسازان، تشکل های علمی و 
دانشکده های داروسازی خود را مکلف دانسته در 
تدوین سیاســت هایی که به مصلحت کشــور بوده 
و منجر به حفظ حقوق عامه مردم و ســرمایه های 
و حمایــت  نماینــد  فعــال  ملــی شــود، مشــارکت 
کامــل خــود را از سیاســت های دولــت حضرتعالــی 
و مدیــران شایســته و توانمنــد وزارت بهداشــت و 
سازمان غذا و دارو اعام نمایند. خواهشمند است 
دســتور فرماییــد در ســال تولیــد،   پشــتیبانی ها و 
مانع زادیی هــا هرگونــه تصمیم گیــری مرتبــط با این 
حوزه با مشــورت تشکل های تخصصی مربوطه به 
انجــام برســد و از توجــه به نظــرات غیرتخصصی و 

شبه افکن خودداری شود.«
گفتنــی اســت ایــن نامــه بــه امضــای رؤســای 
انســانی  داروهــای  صنایــع  صاحبــان  ســندیکای 
ایــران، ســندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی 
غذایی ایران، فدراســیون اقتصاد ســامت، انجمن 
شرکت های پخش دارو و مکمل های انسانی ایران، 
انجمــن داروســازان ایــران، انجمــن تولیدکننــدگان 
انجمــن  و  دارویــی  گیاهــان  فرآورده هــای  و  دارو 
محصــوالت  صادرکننــدگان  و  تولیدکننــدگان 

بیوتکنولوژی پزشکی ایران، رسیده است.

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور 
پــرورش شــرایط ارتقــای  اداری وزارت آمــوزش و 
»رتبــه ۲« آن دســته از معلمانــی که از تاریخ اول 
مهــر ۱۳۹۸ و بعــد از آن »رتبــه یــک« را کســب 

کرده اند، اعالم کرد.
در  ســلیمان زاده  ناصــر  ایســنا،  گــزارش  بــه 
اطاعیــه ای خطــاب بــه مدیران کل آمــوزش و پرورش 
بــه  بــا عنایــت  بــاره توضیــح داد:  ایــن  اســتان ها در 
برداشــت های مختلــف از اطاعیــه شــماره ۱۴ مــورخ 
۱۷ تیــر ۱۳۹۹ بــه منظــور ایجــاد هماهنگــی در اجرای 
آگاهــی  بــه  ۴ دی ۱۳۹۸  مــورخ  شــیوه نامه  صحیــح 
می رســاند کــه بــه منظور جلوگیــری از تضییــع حقوق 
معلمانــی کــه قبــل از تاریــخ اول مهــر ۱۳۹۸ ســنوات 
تجربــی آنــان بیشــتر از ۲ســال بــوده و در تاریــخ اول 
مهر ۱۳۹۸ در رتبه یک تخصیص یافته اند، برای ارتقا 
بــه رتبــه دو، بــه جای چهار ســال توقــف در رتبه یک، 
چهار سال تجربه آموزشی آنان جایگزین شده است.
لــذا بنــد ۱۳ اطاعیــه مذکــور )کارکنانــی کــه 
بــا رعایــت ضوابــط شــیوه نامــه نظــام رتبــه بندی 
معلمــان در رتبــه یــک قــرار می گیرنــد، ارتقــای به 
رتبه ۲ آنان منوط به داشــتن شــش ســال سابقه 
ایــن ســوابق  از  کــه چهــار ســال  اســت  خدمــت 
خدمت در مشاغل آموزشی، موضوع بند »یک« 
شــیوه نامه خواهــد بــود. بدین ترتیب چهار ســال 
تجربــه آموزشــی  ایــن افراد جایگزین چهار ســال 

توقف خواهد شــد. مثال: فردی که در تاریخ اول 
مهــر ۹۵ رتبــه مقدماتــی را اخــذ کــرده در تاریــخ  
اول مهر ۹۹ و با رعایت ســایر مقررات، مشــمول 

ارتقــا بــه رتبــه دو می  شــود( صرفا برای آن دســته 
از افــرادی کــه قبل از تاریخ اول مهر ۱۳۹۸ دارای 
بیــش از دو ســال تجربــه آموزشــی بوده انــد، بــا 

رعایت سایر مقررات بامانع خواهد بود.
بنابرایــن صرفــا بــرای ایــن افراد به جــای چهار 
سال توقف در رتبه یک، چهار سال تجربه آموزشی 

قبلی آنان ماک عمل قرار گرفته است.
با عنایت به مراتب فوق ارتقای رتبه معلمانی 
که از تاریخ اول مهر ۱۳۹۸ و بعد از آن رتبه یک را 
کسب کرده اند برای ارتقا به رتبه دو داشتن شرایط 

ذیل الزامی است:
- داشــتن حداقل شــش سال تجربه و حداقل 

چهار ســال توقف در رتبه یک
- گذرانــدن ۱۸۰ ســاعت دوره آموزشــی ضمــن 
بــر  عــاوه  دوره  طــول  در  تخصصــی  و  خدمــت 

دوره های آموزشی مربوط به رتبه یک
- کســب میانگیــن امتیــاز ارزیابــی عملکــرد به 
میزان حداقل ۸۰ درصد در طول ســه ســال متوالی 
منتهی به رتبه بعدی )امتیاز هر ســال باید از کمتر 

از ۷۵ باشد(
امتیــازات  درصــد   ۶۵ حداقــل  کســب   -
شــاخص های صاحیت های معلمی )امتیاز هر یک 
از صاحیت هــای عمومــی، تخصصــی نبایــد کمتر از 

۵۵ درصد باشد.(
مقتضــی اســت مراتــب فــوق بــرای ارتقــا بــه 

رتبه های ۱ و ۲ ملحوظ نظر قرار شود.
طــرح  مشــموالن  مــورد  در  اطاعیــه  ایــن 
طبقه بنــدی مشــاغل معلمــان که از تاریــخ اول مهر 
۱۳۹۸و بعــد از آن مشــمول ارتقــا بــه رتبــه ۱ و ۲ 
می شوند قابلیت اجرایی داشته و با صدور آن کلیه 

اقدامات قبلی مغایر اصاح می شود.

بانــک و بیمــه وزارت  سرپرســت معاونــت 
اقتصــاد اعــالم کــرد تســهیالت قرض الحســنه ای 
برای بیماران کرونایی بســتری در بیمارســتان ها 
در نظر گرفته شده که شامل سرپرستان خانوار 

فاقد شغل و درآمد ثابت می شود.
بــه گزارش مهر، عباس مرادپــور اظهار کرد: 
تسهیات قرض الحسنه ای برای بیماران کرونایی 

بســتری در بیمارســتان ها در نظر گرفته شده که 
شــامل سرپرســتان خانــوار فاقــد شــغل و درآمــد 
ثابت می شود. مبلغ این وام ۱۰ میلیون تومان به 
صورت قرض الحســنه و با بازپرداخت ســه ســاله 
اســت کــه اقســاط ماهانــه آن حــدود ۳۰۰ هــزار 

تومان خواهد بود.
وی بــا بیــان اینکــه فراینــد پرداخــت این وام 

از هفتــه جــاری اجرایی می شــود، گفت: دو بانک 
مهر اقتصاد ایران و بانک رســالت این تســهیات 

را پرداخت می کنند.
مرادپــور افــزود: مــا اطاعات مربــوط به این 
افراد را از وزارت بهداشت دریافت و با هماهنگی 
را  آن هــا  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت 
بررسی می کنیم و به این افراد از طریق پیامک و 

تماس تلفنی اطاع رسانی خواهیم کرد.
وی گفــت: متقاضیــان بــرای ایــن منظــور به 

بانک ها مراجعه نکنند.
وزارت  بیمــه  و  بانــک  معاونــت  سرپرســت 
بــرای  اعتبارســنجی  طریــق  از  افــزود:  اقتصــاد 
دریافــت ضمانــت اســتفاده می شــود و بــا حداقل 

تضمین ها پرداخت وام انجام خواهد شد.

بــه گفتــه رئیــس مرکــز تحقیقــات ویــروس 
شناســی دانشگاه علوم پزشــکی شهید بهشتی، 
آنچــه کــه مشــخص اســت، گسترشــی اســت که 
ویــروس امیکــرون در سراســر دنیــا پیــدا کــرده 
را  آن  کشــور   ۳۱ اکنــون  کــه  به طــوری   اســت؛ 
گــزارش کرده انــد و۳۷۹ مــورد ابتال بــه اُمیکرون 

رسما اعالم شده است.
دکتــر علیرضــا ناجــی در گفت وگو با ایســنا، 
ویــروس  اُمیکــرون  واریانــت  ویژگی هــای  دربــاره 
کرونــا، گفــت: در حــال حاضر اطاعــات زیادی از 
ســویه اُمیکــرون نداریــم و بــه نوعــی بــا یک خاء 
اطاعاتــی دربــاره اُمیکــرون، مواجهیــم. بنابرایــن 
بایــد زمــان بگذرد تــا مطالعات، تصویرســازی های 
تــا  شــود  انجــام  الزم،  آزمایشــات  و  معمــول 
بتــوان دربــاره اینکــه ایــن ســویه چقــدر می توانــد 
انتقال پذیری باالیی داشته باشد، چقدر می تواند 
بیمــاری شــدیدتری بدهــد و چقــدر می توانــد از 

سیستم ایمنی گریز کند، اظهار نظر کنیم.
وی افــزود: البتــه آنچه که مشــخص اســت، 
گسترشــی اســت که این ویروس در سراســر دنیا 
پیدا کرده است؛ به طوری  که اکنون ۳۱ کشور آن 
را گــزارش کرده اند و۳۷۹ مــورد ابتا به اُمیکرون 
رســما اعام شــده اســت که مطمئنا میزان موارد 
بیش از این تعداد است. به عنوان مثال نمونه ای 
کــه در بلژیــک مثبــت شــد، مربــوط بــه مســافری 
بوده که از مصر به این کشور رفته بود. بنابراین 
مصــر هــم با اینکــه مــوردی را گزارش نکــرده، اما 
احتماال باید این ویروس را داشته باشد. در حال 
حاضــر اُمیکــرون در همه قاره هــای جهان گزارش 
شده است. به تازگی هم در برزیل دو مورد ابتا 

بــه کرونــای اُمیکــرون را شناســایی و اعام کردند 
و از میان کشــورهای همسایه ایران در عربستان 
و امارات نیز این واریانت شناسایی شده است.

۴ واریانت نگران کننده کرونا
ناجــی تاکیــد کــرد: البتــه باید توجــه کرد که 
ایــن آمارهــا واقعــی نیســتند و شناســایی مــوارد 
به نظارت، پایش ژنتیکی کشــورها و ... بســتگی 
دارد. مطمئنا تعداد موارد ابتا به اُمیکرون بیش 
در چهارگوشــه  را  آن  کــه  وقتــی  اســت.  ایــن  از 
جهــان در قاره های آســیا، اروپــا، آمریکای جنوبی 
و شمالی و آفریقا می بینید، به این معناست که 
ایــن ویــروس ایــن مزیــت را دارد کــه پخش شــود 
و گســترش یابــد. بــه همیــن دلیــل هــم خطرناک 
اســت و باید نســبت به آن توجه داشــته باشــیم. 
ســاده انگاری کــردن و اعــام اینکــه ایــن واریانــت 
بیمــاری زیــادی نمی دهــد،  کــه امیدواریــم اینطور 
باشــد، درســت نیســت. باید توجه کرد که آنقدر 
ایــن واریانــت نگران کننــده بــود که با وجــود عمر 
کوتاهــی کــه از شناســایی آن گذشــت، ســازمان 
جهانی بهداشــت جلســه اضطراری گذاشــته و آن 
را بــه عنــوان واریانــت نگران کننــده، در کنــار بتا، 
گامــا و دلتــا تقســیم بندی کردنــد. بنابرایــن اگــر 
در ایــن زمینه ســاده انگاری و ســهل انگاری کنیم، 

 ممکن است پشیمان شویم.

 ورود اُمیکرون به ایران
دور از انتظار نیست

از  دور  خیلــی  حــال  عیــن  در  گفــت:  وی 
ذهــن نیســت کــه واریانــت اُمیکــرون وارد ایــران 

شــده باشــد، امــا هنــوز آن را شناســایی نکــرده 
باشــیم. بایــد توجــه کــرد کــه مــوارد اُمیکرونی که 
در کشــورهایی ماننــد  هلنــد یــا هنگ کنــگ و ... 
گزارش شــده اســت، از نظر زمان نمونه برداری از 
بیمــاران، حتی از آفریقا هم جلوتر اســت. جالب 
است که منشاء این واریانت را از آفریقا می دانیم 
و گزارش هــای زیــادی هــم از آفریقــای جنوبــی و 
کشــورهای جنوب آفریقا مبنی بر شناســایی این 
واریانت شــده اســت، اما گســتردگی این ویروس 
باتوجــه به زمان هایی که می بینیم، احتماال بیش 

از این است و باید جدی گرفته شود.

فرار قوی تر اُمیکرون از سیستم 
ایمنی نسبت به دلتا

ناجــی بــا بیان اینکه آنچه مشــخص اســت، 
 ایــن اســت کــه ایــن واریانــت گســتردگی باالیــی 
دارد، گفت: باتوجه به موتاســیون های زیادی که 
در ایــن ویــروس ایجــاد شــده، با مدل ســازی های 
کامپیوتــری کــه انجــام دادنــد، بــه نظــر می رســد 
کــه احتمــاال مســری بودنــش، نســبت بــه ســویه 
ووهــان بیشــتر اســت. دربــاره گریــز از سیســتم 
ایمنــی هــم بــه نظــر می رســد کــه واریانتی باشــد 
کــه بتوانــد بــه خوبــی از سیســتم ایمنــی گریــز 
کنــد. از ایــن نظــر شــاید از دلتا هم باالتر باشــد، 
امــا دربــاره میــزان بیماری زایــی آن باید دو تا ســه 
مــاه صبــر کــرد تا اطاعــات الزم جمع آوری شــود. 
دربــاره مقاومــت ایــن واریانــت بــه واکســن هــم 
شــرکت های واکسن ســازی و محققیــن مختلــف 
منتظــر هســتند تــا ســرم های فاز نقاهــت افرادی 
کــه بــه اُمیکــرون مبتــا شــدند را  به دســت آورند 

و اعــام کردنــد کــه دو تــا ســه هفتــه دیگــر نتایج 
اولیه مربوط به این مورد هم اســتخراج می شود. 
بنابرین برای شــناخت دقیق تــر این واریانت باید 
صبــر کنیــم. درســت اســت کــه اعام شــده هنوز 
بیمــاری وخیمــی از ایــن واریانــت شــاهد نبودیم، 
امــا وقتــی یک ویروس گســترش یابد و گروه های 
ســنی با ریسک باالتر را هم درگیر کند، می تواند 
مشــکل زا باشــد و در آن زمــان می توانیــم متوجــه 

شویم که وضعش به چه صورت است.
ناجــی در پاســخ بــه اظهاراتی مبنی بر ســه 
اُمیکــرون  قــدرت ســرایت  بــودن  برابــر  پنــج  تــا 
نســبت بــه دلتــا، گفــت: بــه نظــر نمی آیــد کــه 
چنین چیزی درســت باشــد. همچنان باتوجه به 
اطاعاتــی کــه داریــم بــه نظــر می آید کــه قدرت 
ســرایت دلتا بیش از اُمیکرون اســت. البته باید 
صبــر کــرد و دیــد که در این رقابــت کدام یک از 
ایــن واریانت هــا می توانــد برنــده شــود. در عین 
حــال از روی موتاســیونی کــه در اُمیکرون وجود 
قــدرت ســرایتش  کــه  نظــر نمی رســد  بــه  دارد، 
باالتــر از دلتــا باشــد، امــا می تــوان گفــت کــه به 
احتمــال قــوی اُمیکــرون از نظــر فرار از سیســتم 

ایمنی از دلتا قوی تر اســت.

اُمیکرون و پایان کرونا
بــر  مبنــی  اظهــارات  برخــی  دربــاره  وی 
ضعیــف بــودن واریانــت اُمیکــرون و پایــان کرونــا 
بــا ایــن ســویه، گفــت: شــواهدی مبنی بــر چنین 
اُمیکــرون  ماننــد  ویروســی  نداریــم.  اظهارنظــری 
دارد تمــام دنیــا را می گیرد و تعداد مواردی که در 
آفریقای جنوبی از اُمیکرون شناســایی می شــود، 

از  بــوده و موجــی  واریانت هــای دیگــر  از  باالتــر 
افزایــش بســتری در آفریقای جنوبی ایجاد شــده 
اســت. البته آنها واکسیناسیون شان بسیار کمتر 
از کشــور مــا اســت. بــه همیــن دلیــل تاکیــد بــر 

واکسیناسیون بیشتر می کنیم.

 کاهش سرعت واکسیناسیون
در کشور

ناجــی گفــت: اکنــون مــا هــم در کشــور  در 
بطئــی  حالــت  یــک  بــه  واکسیناســیون  زمینــه 
رســیدیم و درصد واکسیناســیون مان خیلی باالتر 
نمــی رود و ســرعتش بــاال نیســت. بنابرایــن بایــد 
افــراد را تشــویق کــرد و حتی قوانینــی تعیین کرد 
کــه منجــر بــه اجبار به واکسیناســیون شــود. این 
موضــوع در همــه جای دنیا وجود دارد که شــامل 
همــان اعمــال محدودیت هــای اجتماعــی اســت و 
اینکــه اگــر فــردی بخواهــد به یــک مــکان عمومی 
رود، باید کارت واکســن داشــته باشــد یا بسیاری 
از جاهــا تمدیــد قراردادشــان را منوط به واکســن 
کردنــد و ... این هــا اقداماتی اســت که البته برای 
انســان ها زیبنده نیســت، اما واقعیت این اســت 
که باید این کار انجام شود. زیرا سامت عمومی 
در خطر است و واریانت هایی که ایجاد می شود، 
ایجــاد  جوامعــی  در  کــه  هســتند  واریانت هایــی 
می شــوند کــه نــه اقدامــات خاصــی بــرای محدود 
کــردن چرخــش ویروس انجام دادنــد و نه برنامه 
درســتی برای واکسیناســیون دارند. در عین حال 
ایــن موضــوع نشــان می دهــد که تمــام دنیــا باید 
بــه هم کمــک کنند تا از پیدایــش این واریانت ها 

پیشگیری کنند.

 شرایط پرداخت 
 وام قرض الحسنه

بیماران کرونایی

اعالم شرایط ارتقای رتبه معلمان

گزارش رسمی »اُمیکرون« در ۳۱ کشور

 کالهبرداری از دانش آموزان
با شگرد کالس های 

خصوصی مجازی
رئیــس اداره حراســت آمــوزش و پــرورش اســتان 
کرمان در خصوص افزایش شیوه کالهبرداری اینترنتی 
هشــدار داد و گفت که در زمان ثبت نام دانش آموزان 
در کالس های خصوصی آنالین مراقب باشند تا در دام 

کالهبرداران نیفتند.
قاســم بصیــری بــا اعــام این خبــر افزود: بــا توجه 
بــه شــیوع ویروس کرونــا، والدین نگــران افت تحصیلی 
فرزنــدان خود هســتند و بــرای جبران این افت به دنبال 
کاس هــای خصوصــی می روند تــا بتوانــد عقب افتادگی 

دانش آموزان خود را جبران کنند.
رئیــس اداره حراســت آمــوزش و پــرورش اســتان 
کرمان خاطر نشــان کرد: متأســفانه بخشــی از تبلیغات 
کاس هــای آناین خصوصی از ســوی مجرمان ســایبری 
از  اخــاذی  و  مالــی  سوءاســتفاده  آنهــا  هــدف  و  بــوده 

شهروندان است.
در  فرزنــدان  ثبت نــام  زمــان  در  افــزود:  بصیــری 
کاربــران  از  کاهبــردار  آنایــن،  تخصصــی  کاس هــای 
می خواهــد کــه مبالغی را به عنوان پیــش ثبت نام واریز 
کنند، سپس با هدایت کاربران به صفحات و درگاه های 
جعلــی اطاعــات حســاب بانکــی کاربــران را ســرقت و 

حساب آنان را خالی می کنند.
رئیــس اداره حراســت آمــوزش و پــرورش اســتان 
کرمــان خاطــر نشــان کرد: جمــع آوری اطاعــات خانواده 
و دانش آمــوز را از دیگــر مــوارد مجرمانــه برشــمرد کــه 
بــه دنبــال آن شــاهد اخــاذی از خانــواده یــا دانش آمــوز 

هستیم.

در نامه فعاالن دارویی به رئیس جمهوری مطرح شد: آزادسازی ارز بسیاری از داروها؛ طی ۹ ماه گذشته


