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واشنگتن در تالش است تا 
بتواند بازار ارز دیجیتال را تنظیم 
کنــد. برخــی در کنگــره می گویند 
که ممنوعیت کریپتو می تواند به 
حفظ جایگاه دالر آمریکا به عنوان 
ارز ذخیــره جهانــی کمک کند. اما 
مکس کایزر از راشاتودی مخالف 

این نظریه است.
میزبــان گزارش کایزر از راشــاتودی و مدافع 
برجســته ارزهای دیجیتال می گویــد:"دالر آمریکا 
چندیــن دهــه اســت که اهمیت خــود را به عنوان 
ارز ذخیره جهانی از دست داده است. با یا بدون 
بیت کوین، دالر یک نان تست است." بسیاری از 
اعضای کنگره آمریکا نگران سرنوشت دالر آمریکا 
هســتند و اینکــه آیــا دالر آمریــکا می تواند جایگاه 
خود را به عنوان ارز ذخیره جهان در میان افزایش 

توکن های دیجیتال حفظ کند یا خیر.
در اوایل این هفته، بلین لوتکمایر، نماینده 
کنگره پرســید: "در حالی که دارایی های دیجیتال 
در بازار جهانی رایج تر می شوند، چگونه می توانیم 
مطمئن شویم که دالر به عنوان ارز ذخیره در جهان 
باقی می ماند؟" با نزدیک شدن سریع بازار کریپتو 
به 3 تریلیون دالر، مکس کایزر معتقد است که 

این مسیر زودتر از اینها شروع شده است.
کایــزر بیــان کــرد: "بیــت کوین، قاتــل دالر و 
بانک فدرال رزرو است. این کار را با گرسنگی دادن 
بــه انــرژی ای کــه دالر بــرای زنده ماندن نیــاز دارد 

انجام می دهد. حتی ارتش آمریکا 
نمی توانــد کشــورها، شــرکت ها و 
افــراد را از تبدیــل تمــام انــرژی در 
دسترسشان به استخراج و ذخیره 
بیــت کویــن بــاز دارد. ایــن الگــو تا 
زمانی که دالر آمریکا کامال بمیرد، 
به طور بی وقفه تکرار خواهد شد." 
او پیــش بینــی می کنــد کــه 
بــه زودی  ایــاالت متحــده  دولــت 
چــاره ای جــز حمایــت از ارزهای دیجیتــال نخواهد 

داشت. 
کایــزر مــی گویــد: "کنگــره هــر کاری را کــه 
از  داد.  خواهــد  انجــام  بخواهنــد  اهداکننــدگان 
آنجایــی کــه بیت کویــن  بــازان بــه شــدت ثروتمند 
می شوند، منتظر قوانین دوستانه تر بیت کوین در 
کنگره باشید. من انتظار دارم در سال 2024 یک 
رئیس جمهور دوست دار بیت کوین وجود داشته 

باشد."
ایــاالت  کنگــره  در  برخــی  حاضــر  حــال  در 
متحده به ارزهای دیجیتال روی آورده اند. ریچی 
تــورس، عضو کنگره گفت کــه ایاالت متحده باید 
توســعه کوین های پایدارآمریکایی را تشویق کند. 
)دارایی هــای دیجیتالــی کــه مرتبــط بــا دارایی های 
ســنتی مانند دالر آمریکا اســت و برای تسهیل در 
تجارت سایر ارزهای دیجیتال استفاده می شود.(
ایــن مقام رســمی پیشــنهاد می کنــد که این 
اقدام "در مقابل به چالش کشیدن، وضعیت دالر 
به  عنوان ارز ذخیره جهان را تقویت می کند." با این 

حال، کیزر معتقد است که این کار برای نجات دالر 
آمریکا کافی نیست. 

"اســتیبل کوین ها )کوین های پایــدار( اوراق 
بهادار هستند و اوراق بهادار در کشورهای مختلف 
بــه طــور متفاوتــی تنظیــم مــی شــوند. آنهــا هیــچ 
تاثیــری بر بیت کوین ندارند." او می گوید که حتی 
جمع آوری مالیات نیز در این مرحله کمک چندانی 

به دالر آمریکا نخواهد کرد.
مالیات هایــی کــه آمریکا جمــع آوری می کند 
بــرای آشــفتگی کنونی چاپ پــول در حجم صدها 
تریلیــون دالر در آمریــکا و در ســطح جهــان بــی 
اهمیت است. بهترین اقدام این است که تا جایی 
کــه می توانید بیــت کوین بخرید. این برای افراد، 
شــرکت ها و کشــورها صــدق می کنــد و کمی پاپ 
کورن و یک صندلی خوب برای تماشای سقوط ارز 

ذخیره جهانی بگیرید.
منبع: راشاتودی

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اعالم اینکه 
دولت حتی در نیمه دوم امسال هم حق قانونی 
بــرای اســتفاده از ارز ترجیحــی نــدارد و مجــوزی 
برای ادامه در سال آینده نیست گفت که افزایش 
قیمت ها بعد از حذف طبیعی است ولی با حمایت 
و پرداخــت ریالی، قــدرت خرید حدود پنج دهک 
افزایش پیدا می کند ولی دهک های پردرآمد باید 

پول بیشتری خرج کنند.
طبق رسم هر ساله یک روز پس از ارائه الیحه 
بودجه به مجلس، روزگذشته نیز سازمان برنامه و 
بودجه در نشستی خبری با حضور رئیس سازمان 
بــه همــراه برخی مدیران به تشــریح ابعــاد بودجه 

پرداخت.

 بودجه ۱۴۰۱ پاسخگو است
در ابتدای این نشســت مســعود میرکاظمی، 
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به وضعیت 
منابع غنی ایران گفت که علی رغم تمام این امکانات 
این موضوع مطرح اســت که چرا اوضاع اقتصادی 
مردم مناسب نیست و چند دهک وضعیت مناسبی 
ندارند، چرا رشد اقتصادی آن طور که هدف گذاری 
شد محقق نشده یا بیکار دو رقمی است وقتی که 
هدف گذاری هــا بــه گونــه ای دیگــر بوده اســت. وی 
گفت: وقتی اهداف کالن محقق نمی شود نمی دانم 
باید از چه کســی ســوال کنیم یا مورد ســوال قرار 
دهیم پس بودجه باید پاســخگو باشــد و اهداف را 
پوشــش دهــد، بر این اســاس جهت گیــری بودجه 

۱40۱ رفتن به سمت پاسخگویی است.

ارز ۴۲۰۰ یک نامعادله است
میرکاظمی در رابطه با جریان حذف ارز 4200 
در سال آینده و چگونگی هزینه کرد منابع ناشی 
از آن کــه حداقــل 200 هــزار میلیارد تومان اســت 
توضیحاتی ارائه کرد و گفت که دولت برای ســال 
جاری هشــت میلیارد دالر ظرفیت استفاده از ارز 
4200 تومانی داشته است و این تمام شده و برای 
نیمه دوم سال امکان استفاده نداشته است ولی 
به هر ترتیب برای اینکه به مردم فشاری وارد نشود 
تاکنون ادامه دارد. رئیس سازمان برنامه و بودجه با 
بیان اینکه اگر بخواهیم اقتصاد یک کشور را بهم 
بریزیم کافی است که یک نامعادله به آن اضافه کرد 
گفت: ارز 4200 یک نامعادله بود که باید در مورد 
آن تصمیم گرفت بر این اساس در حال حاضر هم 
ابعاد آن تا پایان سال در حال بررسی است و برای 

سال بعد شفاف خواهد شد. 

 نیاز ارز ۴۲۰۰ به ۱۸ میلیارد دالر 
رسیده است

وی بــا بیــان اینکــه زمانی که دولــت را تحویل 
گرفتیم برخی ذخایر راهبردی بین 30 تا ۷0 درصد 
از سقف خود پایین تر بود ادامه داد: بر این اساس 
باید این ذخایر تکمیل می شد ولی در مجموع با دو 
مشکل مواجه هستیم اول نیاز به افزایش واردات به 
دلیل کاهش تولید داخل که در اثر خشکسالی اتفاق 
افتاده و دیگر افزایش تند قیمت در بازار جهانی که 
برخی اقالم مانند روغن تا دو برابر گران شــد، نیاز 
بــود رقــم ارز 4200 از هشــت بــه ۱۸ میلیــارد دالر 
افزایــش پیــدا کند در حالــی که چینن مجوزی نبود 
و باید در نیمه دوم امسال تعیین تکلیف می شد.

 گرانی طبیعی است
وی همچنین با اشاره به اینکه تورم و افزایش 
قیمت کاال بعد از حذف ارز 4200 را رد نمی کنیم، 
گفــت: بــه هر صورت ایــن افزایش قیمت با توجه 
بــه انتظارات تورمی طبیعی اســت ولی باید توجه 
داشــت کــه در حــال حاضــر هــم برخــی کاالیی که 
مســتقیم یــا غیــر مســتقیم از ارز 4200 اســتفاده 
می کنند مطابق با نرخ ترجیحی نیســت و دلیلی 
ندارد ارز در بازار بریزیم و دالالن و واسطه ها از آن 

سوءاستفاده کنند.

مبلغ جدید یارانه چقدر است؟
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه در ادامــه 

بــا اشــاره به اینکــه برای جبران حــذف ارز 4200 و 
حمایت از دهک های پایین حدود ۱00 هزار میلیارد 
پیش بینی شده است و مبلغ پرداختی بابت حذف 
ارز 4200 احتماال بین ۹0، ۱00 تا ۱20 هزار تومان 
در دهک هــای پاییــن متغیر خواهد بــود. به گفته 
میرکاظمی، جریان به نحوی خواهد بود که قدرت 
خریــد حــدود پنــج دهــک پاییــن افزایــش یافتــه و 
دهک های باال که سرانه مصرف باالتری دارند پول 
بیشتری خرج خواهند کرد. وی این را هم گفت که 
در حال حاضر ۸۵ میلیارد دالر یارانه پنهان پرداخت 
می شود که عمده آن را پردرآمدها مصرف می کنند 

در حالی که کسی نسبت به این موضوع اعتراض 
ندارد ولی دولت سعی بر تغییر این روال دارد.

پرداخت یارانه معیشتی و نقدی 
ادامه دارد

میرکاظمی همچنین گفت که پرداخت یارانه 
نقدی و معیشتی هم در سال بعد ادامه دارد ولی 
به گونه ای که یارانه پردرآمدها حذف و به سمت کم 

درآمدها حرکت و افزایش پیدا کند.

هزینه ۵۰ هزار میلیاردی حقوق 
کارکنان در هر ماه

رئیــس ســازمان برنامه و بودجــه در رابطه با 
انتقادات مطرح شده نسبت به میزان ۱0 درصدی 
افزایــش حقــوق کارکنان و بی تناســبی آن با تورم 
در ســال آینــده گفــت: نحــوه افزایــش حقوق طی 
ســال های گذشته سنتی بوده که خارج از بودجه 
انجام شــده و به اســتقراض از بانک مرکزی منجر 
شــده اســت و اکنــون ایــن 4000 میلیــارد تومــان 
نقدینگــی کــه در اقتصــاد وجــود دارد بخش قابل 
توجهــی از آن نتیجــه همیــن پرداخت هــای حقوق 
است. بطوریکه دولت گذشته در ابتدا مصارف ۸۹ 
هزار میلیارد تومانی داشت، ولی در آخرین سال 
بــه بیــش از ۱200 هزار میلیارد تومان رســیده بود 
که حداقل ۶۵0 هزار میلیارد تومان در سال مربوط 

به پرداخت حقوق بوده که عمده آن از خلق پول 
ایجاد شده است. وی ادامه داد: نمی توان به این 
رویه برای پرداخت حقوق ادامه داد و برای پرداخت 
به جمعی محدود تورم سنگینی را به عموم جامعه 
تحمیل کرد. به گفته وی جریان پرداخت حقوق به 
سمتی رفته که همواره هزینه های جاری افزایش و 

بودجه های عمرانی کاهش پیدا کرده است.

سفرهای استانی هزینه دارد
در ادامــه ایــن نشســت در رابطــه بــا چرایــی 
افزایــش بودجــه نهــاد ریاســت جمهــوری، رئیــس 

سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه افزایش 
قابــل توجهــی اتفاق نیفتــاده و حداکثــر ۱۵ درصد 
اســت، گفــت کــه بودجــه نهــاد ریاســت جمهوری 
تجمیــع اعتبارات چند مجموعه و اجرای مصوبات 
ســفرهای اســتانی اســت. به طوریکه ردیف هایی 
مثل معاونت حقوقی، ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
در معاونــت امــور زنــان را هــم در بــر می گیرد. وی 
گفت: در دولت قبل آقای روحانی بعضا وزرای خود 
را هم با تاخیر می دید و جایی نمی رفت اما رئیس 
جمهوری ما سفر استانی زیاد می روند و هزینه ها 
باالتــر اســت. شــاید در آنجــا طــرح عمرانــی وجود 
داشــته و وقتی مردم برای رفع مشــکالت مراجعه 

می کنند نیاز به منابع است.

حتی ظرفیت مالیات تا ۹۰۰هزار 
میلیاردتومان هم وجود دارد

میرکاظمــی در رابطه با افزایش قابل توجه 
درآمدهــای مالیاتــی و فشــاری کــه بــه مالیــات 
دهندگان اعمال می شــود، توضیح داد: ظرفیت 
مالیاتی کشور با توجه به فرارهای مالیاتی زیادی 
که وجود دارد بســیار بیش از این اســت. این در 
حالیست که برای سال جاری بیش از 220 هزار 
میلیــارد تومــان می توانــد محقق شــود. از ســوی 
دیگر برخی محاسبات نشان می دهد که ظرفیت 
مالیــات بیــن ۷00 تــا ۹00 هــزار میلیــارد تومــان 

نسبت به تولید ناخالص ملی است.
وی گفــت کــه در مقایســه با عملکرد ســال 
جاری افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال 
آینده حدود 44 درصد است. در عین حال که برای 
بخش های تولیدی و یا صنف های آسیب دیده در 

کرونا حمایت های مالیاتی اعمال کرده ایم.
واگذاری نفت به نیروهای مسلح 

روال عجیبی نیست
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه در مــورد 
وضعیــت فــروش نفــت در ســال آینــده گفت که 
پیش بینی خوشبینانه ای نداشته ایم بطوریکه در 
حال حاضر قیمت جهانی هر بشــکه نفت بیش 
از ۶0 دالر اســت و باالتــر از آن هــم پیــش بینــی 
می شــود؛ امــا مــا پایین تــر در نظــر گرفته ایم و یا 
برای صادرات نفت ۱.2 تا ۱.۵ میلیون بشــکه در 
روز مطرح بود که باز هم آن را فقط ۱.2 میلیون 
در نظــر گرفته ایــم کــه حتــی از میــزان واقعی نیز 
می تواند پایین تر باشد تا ریسک کسری بودجه را 
به حداقل برسانیم. وی در مورد فروش نفت به 
نیروهای مســلح نیز یادآور شد که در این رابطه 
ما برای تقویت بنیه دفاعی ارقام ریالی در بودجه 
بــرای آنهــا افزایــش چندانــی نداشــته، امــا نفــت 
واگذار می شود که در سال های گذشته هم وجود 

داشته و اکنون تکرار شده است.

نظر منفی در مورد اوراق نداریم
با توجه به کاهش میزان واگذاری دارایی های 
مالــی در الیحــه بودجه ســال آینده این ســوال از 
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه مطــرح شــد که 
آیــا دولــت منتقد واگذاری اوراق اســت و چرا این 
کاهش اتفاق افتاده که وی توضیح داد: در سال 
آینده خط قرمز ما باال نرفتن پایه پولی و استقراض 
نکردن از بانک مرکزی، هزینه نتراشیدن و ممانعت 
از تحمیل تورم به مردم اســت. این در حالیســت 
که ما برای زمانی که شاید برخی منابع پیش بینی 
شــده محقق نشــود گزینه ای را در نظر گرفته ایم 

که اوراق است.
وی افــزود: بــر این اســاس مــا نظر منفی در 
مورد اوراق نداریم و هر زمان که اگر درآمد نفت، 
مالیات و یا سایر بخش ها محقق نشود با دریافت 
مجوز از انتشــار اوراق اســتفاده خواهیم کرد ولی 
بایــد در نظر داشــت که در ســال آینــده باید ۱۷۵ 
هــزار میلیــارد تومــان برای اوراق تســویه کنیم که 
بــه آن 2۵ هــزار میلیارد بابــت بازپرداخت بدهی 
اضافــه شــود که 200 هزار میلیــارد تومان خواهد 
شد. همچنین 200 هزار میلیارد تومان هم برای 
صنــدوق هاســت که در این حالــت از ۱3۷2 هزار 
میلیــارد تومــان منابع پیش بینی شــده 400 هزار 
میلیارد تومان هزینه اجتناب ناپذیر است. وی در 
رابطه با عرضه سهام شرکت های دولتی هم گفت 
که ما با وجود پیش بینی که در سال جاری انجام 
شده عملکرد آن تاکنون حدود صفر بوده است، 
ولی با این وجود طی مذاکراتی که با وزارت اقتصاد 
صورت گرفته هر زمان که امکان آن وجود داشته 

باشد اجرایی خواهد شد.

دلیل افزایش سن بازنشستگی
افزایش دو سال بر سن بازنشستگی موضوع 
دیگــر مــورد ســوال از میرکاظمــی بــود کــه در این 
رابطه گفت: زمانی که فردی بازنشســته می شود 
به غیر از پاداش پایان خدمت باید از صندوق نیز 
حقوق دریافت کند. این در حالیست که در حال 
حاضر بیش از ۹2 درصد پول صندوق ها را دولت 

می دهد.
وی ادامه داد: مثال وقتی در مورد فرهنگیان 
یک فرد دو ســال در ســربازی اســت و چهار ســال 
هم دانشــجو و عمال 24 ســال فعالیت می کند و 
در زمانی که به ثمردهی می رسد باید بازنشسته 
شــود. بنابراین با توافقی که داشته ایم مقرر شد 
یک تنفس دو ساله به دولت داده شود تا بتواند 
ایــن جریــان را بازیابــی و در رونــد صندوق هــای 

بازنشستگی بازنگری شود.

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
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»دسته بندی سرمایه گذاران در بورس
سبب گسترش رانت می شود«

یک کارشناس بازار سرمایه محروم شدن سرمایه گذاران عادی از سود عرضه اولیه به 
دلیل ناآگاهی و در ادامه فروش این سهام پس از رشد قیمتی و با قیمت های باالتر 

به سهامداران خرد را ناعادالنه دانست
مسعود وطنخواه

نفوذ ۲۰ ساله چین بر تجارت جهانی از طریق 
سازمان جهانی تجارت

ترجمه: محمود نواب مطلق

بــازار  کارشــناس  یــک  گفتــه  بــه 
ســرمایه گذاری  فرصت هــای  ســرمایه، 
بایــد بــرای همــه ســرمایه گذاران و بدون 
دســته بندی مهیــا شــود تــا همــه بتواننــد 
بــا اســتفاده از فرصــت برابــر، ســهام هر 

شرکتی را که مایل بودند، بخرند. 
محسن تارتار درباره مهمترین مزیت 
ممنوعیــت خریــد در عرضــه اولیــه ســهام 
برخــی شــرکت های کوچک که قبال عرضه 

شــده اســت و همچنین شرکت های اســتارتاپی که اخیرا 
در حال پذیرش هســتند و خرید آنها مختص حقوقی ها 
و گروهــی از حقیقی هــای حرفــه ای اســت، گفــت: ایــن 
ممنوعیت خرید از سوی سهامداران خرد سبب می شود 
که رفتار هیجانی و بدون تحلیل و همچنین سفته بازی ها 
در قیمت سهام که در بسیاری از شرکت های کوچک به 
وفــور شــاهد آن هســتیم کاهــش یابد. چراکــه این گروه 
از ســرمایه گذاران به شــدت تحت تاثیر اخبار موجود در 
فضای مجازی اند و به همین دلیل ممکن است با یک خبر 

ساده و یا حتی یک نمودار معمولی جوگیر شوند. 
ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه دربــاره مضــرات این 
ممانعــت نیــز افــزود: با توجــه به جو منفی ایــن روزهای 
بورس، اگر قرار باشد این سهام تنها به حقوقی ها و گروه 
خاصــی از حقیقی ها اختصاص یابد بخشــی از نقدینگی 
حقوقی ها برای خرید سهام این گروه اختصاص می یابد 
کــه ایــن امــر نیاز بــه نقدینگی را در شــرکت های حقوقی 
افزایش می دهد و این شــرکت ها به دلیل ســود بیشــتر، 

پول خود را صرف خرید این گونه از سهم ها می کنند.
تارتــار بــا بیــان اینکه خریداران عرضــه اولیه در روز 
اول، از فروش در قیمت های باالتر ســود می برند، ادامه 
داد: اینکه سهامداران خرد را به بهانه نداشتن علم کافی 
از خرید در عرضه اولیه این گونه از شرکت ها محروم کنیم 
و در مراحل بعدی این ســهامداران خرد مجبور شــوند با 
خرید در قیمت های باالتر تنبیه  شوند را کار منصفانه ای 
ندانست. این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد؛ بعد از 
خرید سهام این گروه از شرکت ها از سوی حقوقی ها دو 
حالت قابل تصور اســت. در حالت اول، پیش فرض این 
است که حقوقی ها سهام این شرکت ها را تا ابد نگهداری 
کنند که این موضوع از نظر فلسفه وجودی شرکت های 

سرمایه گذاری توجیه پذیر نیست. 
تارتار درباره حالت دوم نیز اظهار کرد: بعد از اینکه 
قیمت ســهام فروخته شــده اســتارتاپی نظیر تپسی رشد 
کرد خریداران گزینشــی می توانند این ســهام را با قیمت 
باالتــری بــه حقیقی هــا بفروشــند ایــن قیمت هــای باالتر 
ســبب می شــود از یک ســو، جذابیت قیمتی عرضه اولیه 
کاهــش یابــد و از ســوی دیگر، حتی ممکن اســت قیمت 
سهام از ارزش ذاتی آن نیز باالتر رود و به عبارت دیگر، 
سهام با حباب قیمتی مواجه شود و در قیمت های باالتر 
از ارزش ذاتی به سهامدار خرد فروخته شود.  او افزود: 
اینکه ســرمایه گذاران عادی از سود عرضه اولیه به دلیل 
ناآگاهی محروم شوند و این سهام پس از رشد قیمتی به 
ســهامداران حقیقی در این مدل عرضه اولیه ها فروخته 

شود، منطقی نیست. 
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: همچنین این 
بحــث مطرح اســت کــه اگر فرصت ســرمایه گذاری وجود 
دارد چــرا ایــن فرصــت نبایــد بــرای همه باشــد و این نوع 

تقسیم بندی عمال ایجاد رانت است.
تارتــار تصریح کرد: این فرصت برای 
بایــد  دســته بندی  بــدون  ســرمایه گذاران 
در بــورس مهیــا شــود تــا همــه بتواننــد با 
استفاده از فرصت برابر سهام هر شرکتی 

را که مایل بودند، بخرند. 
این کارشــناس بازار ســرمایه درباره 
ماهیت غیرعادی شــرکت های اســتارتاپی 
نظیــر تپســی گفــت: بایــد دقــت کنیم که 
بیشتر این شرکت ها دارایی های فیزیکی چندانی ندارند و 
ارزش گذاری این گروه از شرکت ها بر اساس دارایی های 
غیرفیزیکی نظیر برند و ماهیت کاری شان است که همین 
امر نحوه محاســبه ارزش این گروه از شــرکت ها را برای 
ســرمایه گذاران مخصوصــا ســرمایه گذاران خــرد مشــکل 

می سازد و می تواند ریسک خریداران را افزایش دهد.

پاک کردن صورت مسئله
او منع گروهی از سرمایه گذاران را نامناسب ارزیابی 
و اضافه کرد: اینکه بیاییم به جای تسهیل فرآیند عرضه 
اولیــه و ارائــه راهکار مناســب برای تشــویق جامعه برای 
ســرمایه گذاری اقدام به پاک کردن صورت مســئله کنیم 

اقدامی نسنجیده است.
تارتار یادآور شد: اینکه سرمایه گذاران خرد را که در 
زیان باالی سایر شرکت ها شریک بوده اند اکنون از خرید 
سهام چند شرکت که ممکن است بازدهی خوبی داشته 
باشند محروم کنیم کاری غیرحرفه ای و ناعادالنه است.
او درباره نیاز به دوراندیشی مناسب در عرضه اولیه 
شــرکت های استارتاپی ها عنوان کرد: از آنجا که احتمال 
ســفته بازی در ایــن گــروه از شــرکت ها با توجــه به اینکه 
سرمایه کوچکی دارند در آینده باال خواهد بود و کنترل و 
نظارت بر این سفته بازی از سوی حقیقی ها در مقایسه 
بــا حقوقی ها کاری مشــکل اســت باید با اتخــاذ تدابیری 

مناسب به دنبال رفع این مشکل احتمالی بود.
مالــی  بازارهــای  در  رایجــی  اصطــالح  ســفته بازی، 
از آن به عنــوان عملــی  و ســرمایه گذاری اســت و غالبــاً 
فرصت طلبانــه و منفی یاد می شــود. ســفته بازها افرادی 
هســتند که به مطالعه و بررســی دقیق نوســانات قیمت 
کاال و خدمات می پردازند و برای دست یابی به سودهای 

باال، اقدام به معامالت پرریسک می کنند.
این کارشناس بازار سرمایه پیشنهاد کرد: محدویت 
در خریدوفروش مثال از نظر حجم برای هر کد بورسی و 
در یــک بــازه زمانــی یک یا دو ســاله و تا زمانی که احتماال 
شــرکت به ثبــات حداقلی برســد می تواند اقــدام مفیدی 

باشد.
تارتــار تصریح کــرد: راهکارهای دیگری نیز می توان 
بــا اســتفاده از خرد جمعی نظیر مشــورت بــا اهالی بازار 
سرمایه، بررسی، تجزیه و تحلیل بیشتر موضوع می توان 
بدست آورد اما بدترین راهکار همین پاک کردن صورت 
مســئله یعنــی محــروم کــردن ســهامداران خــرد از خرید 

است.
این کارشــناس بازار ســرمایه در پایان یادآور شــد: 
برای حل این مشــکل می توان راهکار بیمه کردن ســهام 
قبل از عرضه اولیه را انجام داد. موردی که اکنون نیز در 
بازار ســرمایه برای برخی از عرضه اولیه ها صورت گرفته 

است. 

کــه  برآنســت  تصــور  درحالیکــه 
واشــنگتن در فکــر رهــا کــردن ســازمان 
جهانی تجارت اســت؛ پکن به عکس در 
فکر استحکام جایگاه خود درآن است. 

دودی  شیشــه های  بــا  خودروهــای 
تشــریفات، حامل سفرا و نمایندگی های 
کشــورهای مختلــف قبــل از پیــاده کردن 
آنهــا درمقابل ســاختمان بی رنگ و لعاب 
ســازمان جهانــی تجارت واقــع در ژنو؛ به 

ناچار باید از داخل باغ اسرارآمیز چینی به نام »گوسو« 
عبور کنند. 

۱۱۱تــن چــوب، ســنگ،  تابســتان 20۱2)۱3۹۱(  در 
کاشی، استاالگمیت و مواد الزم برای ساختن این باغ از 
چین؛ این کشورآســیای دور به این مکان حمل شــد. در 
لوح افتتاحیه باغ به عنوان نمادی ازچین  نوشــته شــده 
است:» این بیانگر اعتمادیست که چین همواره به نظام 

تجاری چندجانبه داشته است.« 
پکن خود را متعهد می داند به صورت مستمر کلمه 
»آرامش« را که به رنگ طالیی در سنگ مرمر حک شده 
اســت با چیدمان هایی که دائما تجدید می شــوند؛ وعده 
دهد. اما این یک رؤیایی بیش نیست؛ چراکه چند سال 
بعد چهره اقتصادی تجارت جهانی باحمله سنگین چین 

دگرگون شد. بدون مالحظه اندکی آرامش در آن. 
اوایــل مــاه دســامبر)۱0 آذر( صرفــا چهــره مضطرب 
برخــی مذاکره کننــدگان در کنفرانــس وزرای کشــورهای 
عضو سازمان جهانی تجارت که نهایتا لغو شد، مشاهده 
می شود. آنها در باغ»گوسو« دائم سیگار می کشند. یکی 
از آنهــا با لحنی شــوخی می گویــد:» چندجانبه گرایی در 
تجارت جهانی بســیار تحت فشاراست. مذاکره کنندگان 
بایــد بــه مذاکره ادامه دهند. ســازمان تجارت جهانی در 

جستجوی آینده است.« 

این سازمان که با هدف جهانی سازی 
تجارت تشکیل شد در پی نظام مند کردن 
روابــط تجــاری میــان کشورهاســت؛ امــا 
در حــال حاضــر متهــم اســت چیــن را در 
تصاحب ۱4درصد از تجارت جهان به حال 
خــود رهــا کرده اســت. این امــر منجر به 
رکود صنایع در کشــورهای ثروتمند شده 

است.  
در سال 20۱۹)۱3۹۸( دونالد ترامپ 
رئیــس جمهــوری ســابق ایــاالت متحــده آمریکا ســازمان 
جهانــی تجــارت را متهــم به رها کردن چیــن »به ارتکاب 
قتل با بستن کارخانه های آمریکا« کرد. به همین دلیل 
اعضــای جدیــد خود در این ســازمان را انتخاب نکرد و با 
این کار عمال این سازمان را از مرجعیت ساقط و قوانین 
آن را غیــر قابــل اجراکرد؛ چرا که بر اســاس قوانین این 

سازمان هیچ کشوری را نمی توان تحریم کرد.
از ژانویه سال گذشته )دی سال گذشته( که بایدن 
بر سرکار آمده است و لحنی آشتی جویانه داشته است 
نیــز وضــع چنــدان تغییــری نکرده اســت. کرســی ایاالت 
متحــده آمریــکا در ســازمان جهانــی تجــارت همچنــان 
خالــی اســت. یکــی از مذاکره کننــدگان اروپایــی با لحنی 
غضب آلــود می گویــد:» دیگــر در هیــچ موضوعی رهبری 
آمریــکا مشــاهده نمی شــود.« در همین ایــام که آمریکا 
صحنه این ســازمان بین المللی را ترک کرده اســت چین 
گام هــای قویتــری در ایــن ســازمان برداشــته اســت. در 
آخرین بازنگری سیاست های تجاری خود در پائیز امسال 
چیــن هیاتــی مرکب از بهترین کارشناســان خود را برای 
پاسخ به بیش از 2200 سئوال و انتقاد از سیاست های 
تجاری خود به این سازمان فرستاد و تمام این پاسخ ها را 

در کتابی ۵00 صفحه ای گرد آورد.
منبع: لوموند

برادر گرامی جناب آقای سیدمحمد آقامیری
با اهدای تحیـــات، انتــصــاب شــایــســته جنابعالی را 
بعنوان معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان 
در  می گوئیم ، امیدواریم  تبریک  کشور  دامپزشکی 
سایه ایزد منان با استفاده از تجارب و توانمندی خود 
در اعتالی آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسالمی 

ایــران موفــق و مویــد باشیــد .
روزنامه عصر اقتصاد

پاپ کورن بگیرید و سقوط دالر آمریکا را تماشا کنید

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:
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 تشکیل ۴ هزار پرونده
در حوزه لوازم خانگی

بــاقاچــاقکاالهــای بازرســیومبــارزه مدیــرکل
ســرمایهایســازمانحمایتگفتکه۴هزارپروندهدر
۷ماهابتداییامســالودرحوزهلوازمخانگیتشــکیل

شدهاست.
علیرضــا  جــوان،  خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
رستمی، با بیان تشکیل 4هزار پرونده در ۷ماه ابتدایی 
امســال و در حــوزه لــوازم خانگــی گفــت: مــا بــر اســاس 
مصوبــات ســتاد تنظیــم بازار لوازم خانگــی را در اولویت 
بررســی قــرار داده ایــم. ۵کاال شــامل یخچــال، یخچــال 
و فریــزر، فریــزر، لباسشــویی و تلویزیــون را بــه عنــوان 
اولویــت مشــخص کردیــم و در حوزه هــای مختلــف بــه 

نظارت در این حوزه پرداختیم.
بــه  مربــوط  تخلفــات  بیشــترین  داد:  ادامــه  او 
گارانتــی  موضــوع  آن  از  بعــد  و  بــوده  گران فروشــی 
بیشــترین تعــداد پرونــده را داشــته اســت. تشــخیص 
و پیگیــری شــکایات از ســوی ســازمان صمت و ســازمان 
حمایت انجام می شــود. اتحادیه ها هم نظر کارشناســی 
را در این حوزه ارائه می کنند و موضوع بررسی می شود. 
شکایات باید از تعزیرات پیگیری شود، اما 34۵میلیارد 

ارزش مادی شکایات ارجاع شده به تعزیرات است.
رستمی گفت: در ساز و کار جرائم تعزیرات نوبت 
تخلــف قید می شــود، اما این اطالعــات اکنون در اختیار 
مــن نیســت. بازدارندگــی موضــوع ما نیســت، امــا قبول 
داریــم بایــد ســاز و کار بازنگــری شــود و جرائــم تخلفات 

مشخص شود تا بازدارندگی الزم را داشته باشد.
ایــن مقــام مســئول، ســازمان حمایــت  بــه گفتــه 
بازرســی  3نــوع  دارد،  کــه  اســاس سیاســت گذاری  بــر 
انجــام می دهــد. شــیوه اول نظــارت و بررســی شــکایات 
مــردم اســت، نــوع دوم بازرســی کاال های تعیین شــده و 
نــوع ســوم بــر اســاس اولویــت اســت. این عــدد تجمیع 

بازرسی ها است.
کاال هــای  قاچــاق  بــا  مبــارزه  و  بازرســی  مدیــرکل 
سرمایه ای سازمان حمایت درباره اجرای قیمت گذاری ها 
گفت: این موضوع در قالب کم فروشی تخلف محسوب 
می شــود. بایــد قیمــت متناســب بــا حجــم کاال باشــد و 
مــردم می تواننــد از طریــق ســامانه 124ایــن مــوارد را به 

ما گزارش کنند.

 افزایش ۱۵۰ درصدی
قیمت زیتون

بــهگفتهرئیسســابقشــورایملیزیتون،ســال
گذشــتهزیتــونکیلویــی۱۴هزارتومــانخریدوفروش
میشــدایندرحالیســتکهدرســالجاریبهکیلویی
۳۵هزارتومانرسیدهاست،یعنیقیمتاینمیوهدر
یکسال۱۵۰درصدافزایشنرخراتجربهکردهاست.
ســیداحمد بلندنظــر در گفت وگــو بــا ایلنــا، دربــاره 
گفــت:  جــاری،  ســال  در  زیتــون  نــرخ  افزایــش  دالیــل 
ســال آوری یــا باردهــی نامنظــم درختان یــک قاعده کلی 
فیزیولوژی اســت که مطابق با آن  کلیه درختان مثمری 
که خزان ندارند یک سال زیاد بار می دهند و سال دیگر 
کــم بــار می دهنــد ماننــد خرما، زیتــون و کلیــه مرکبات. 
امســال ســال ناآوری درختان زیتون بوده است حتی در 

شمال کشور.
او در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا خشکســالی 
در میــزان تولیــد زیتــون تاثیــر گذاشــته اســت؟ تصریــح 
کرد: خیر خشکســالی تاثیری در تولید نگذاشــته است، 
همانگونه که بیان کردم سال جاری سال ناآور درختان 
زیتــون بــود. کشــاورزان هنــوز متوجــه نیســتند کــه چــه 
بالیی سر خود می آورند در سال های متمادی آب ها را از 
زیرزمین با حفر چاه های عمیق به روی زمین می آورند. 
بخش نامــه وزارت نیــرو ایــن بــود کــه در پیــک نیــاز آبــی 
درختان که ماه خرداد، تیر، مرداد و شهریور کشاورزان 
برداشــت از چاه های آب را 4ســاعت قطع کنند اینگونه 

1۵درصد میزان مصرف آب کاهش پیدا می کرد.
ایــن فعــال اقتصادی بیــان کرد: میــزان مصرف آب 
درخت زیتون کمتر از برنج و یونجه است اما کم مصرف 
هــم نیســت. اگــر بــه درخــت زیتــون 10ســال آب ندهید 
خشــک نخواهــد شــد اما از ســوی دیگر ثمــر و میوه هم 

نخواهد داد.
او بــا بیــان عقیم مانــدن طــرح طوبــا، تصریــح کرد: 
هــدف وزارت جهــاد کشــاورزی از اجرایی کردن این طرح 
افزایــش آمــار تولیــد بود بــه همین دلیل بــدون مطالعه 
و تحقیــق ارقــام و واریته هایــی کــه نبایــد در خوزســتان 
کشــت می شــد به این اســتان رفت و از این رو آن ارقام 

میوه نداد و در نهایت درختان زیتون قطع شدند.
ایــن فعــال حــوزه کشــاورزی افزایــش نــرخ میــوه 
زیتــون در ســال جاری را افســار گســیخته عنــوان کرد و 
افــزود: تجربــه 30ســال باغــداران زیتــون به آنهــا اثبات 
کرده اســت که چه واریته با کدام اقلیم ســازگاری دارد 

رسیدن به این دانش هنر بزرگی است.
او در پاسخ به این پرسش که افزایش نرخ زیتون 
معلــول چه عواملی اســت؟ گفت: کمبــود عرضه  باعث 
افزایــش نــرخ ایــن محصــول شــده اســت. همچنیــن در 
فصــل بهــار، آفتــی بــه نــام پســیل کــه چنــدان خطرناک 
میــزان  و  نشســت  زیتــون  درختــان  روی  در  نیســت 
محصــول را کاهــش داد. کاهش عرضه و از ســوی دیگر 
تــورم حاکــم بــر بازار دســت به دســت هــم داد تا قیمت 

این محصول باال برود.
این فعال اقتصادی ادامه داد: سال گذشته زیتون 
کیلویــی 14هــزار تومــان خریــد و فــروش می شــد این در 
حالیســت که در ســال جاری زیتون به کیلویی 3۵هزار 
تومان رســیده اســت یعنی قیمت این میوه در یک سال 
1۵0درصد افزایش نرخ را تجربه کرده اســت؛ متاسفانه 
دولــت در قیمت گــذاری محصوالت نظارت ندارد و آن را 

رها کرده است.
بلندنظر بابیان اینکه هم اکنون 3هزار نوع زیتون 
در دنیا شناسایی شده است، افزود: زیتون ها یا روغنی 
یــا کنســروی هســتند. روغن دهــی میوه زیتون بســتگی 
بــه 2شــرط دارد نخســت واریتــه و دوم اقلیــم؛ اقلیم در 
افزایــش روغــن زیتــون بســیار موثــر اســت. زیتون هــای 
بــاالی ۵گــرم تبدیــل به کنســرو و زیتون هــای زیر 3گرم 

روغن کشی می شوند چرا که بازارپسندی ندارند.

 معاون استاندار تهران
 عنوان کرد: برخورد جدی
با نانوایی های گران فروش

معــاوناقتصــادیاســتاندارتهــرانبــاتاکیــدبــر
بــانانوایــانگرانفــروشوکمفــروش برخــوردجــدی
گفتکهطبقسازوکارجدیددرسهمیهاینواحدها

تجدیدنظرمیشود.
در  عســگری  حشــمت هللا  مهــر،  گــزارش  بــه 
جلســه کارگــروه آرد و نــان اســتان تهــران اظهــار کرد: با 
در  آرد  حمــل  موضــوع  صورت گرفتــه  برنامه ریزی هــای 
ســطح اســتان مطلوب بوده و مشــکالت قبلی رفع شده 

است.
او بــر ضــرورت درج قیمــت واحدهــای نانوایــی در 
انظــار مشــتریان تاکیــد کــرد و افزود: بــا نانوایی های که 
اقدام به کم فروشــی و گران فروشــی کنند با ســاز و کار 
جدید برخورد خواهد شــد و در ســهمیه اختصاص یافته 

به آنها تجدید نظر خواهد شد.
معــاون اقتصادی اســتاندار تهــران در ادامه با بیان 
ضــرورت بــه روز رســانی و بازســازی کارخانجــات تولیــد 
آرد اســتان عنــوان کــرد: دســتگاه های اجرایی ذی ربط بر 
اســاس چک لیســت تأیید شده نظارت و ارزیابی الزم را 

در خصوص کارخانجات آرد به عمل آورند.
عســگری با تاکید بر به روز رســانی کارخانجات آرد 
گفــت: بــر اســاس برنامــه زمانبنــدی تعیین شــده تمامی 
کارخانجــات آرد اســتان بایــد ظــرف مــدت ۵ســال اقدام 
بــه بازســازی کننــد در غیــر این صورت به ازای هر ســال 
20درصــد از ســهمیه آنهــا کســر و بــه کارخانجــات دارای 

شرایط واگذار خواهد شد.
او بــا بیــان خریــد قــراردادی گنــدم بــرای واحدهای 
صنفــی صنعتــی کــه عمــده مــواد اولیــه آنهــا گنــدم و 
مرتبــط  دســتگاه های  و  غلــه  اداره  افــزود:  اســت،  آرد 
اطالع رســانی الزم را در ایــن خصــوص بــه کارخانجــات 
و واحدهــای مربوطــه و جامعــه هدف کشــاورزان ســطح 
استان به عمل آورند تا در روند تولید این واحدها خللی 

ایجاد نشود.
معاون اقتصادی استاندار تهران بیان کرد: با توجه 
بــه جابجایــی و انتقــال وظایــف دبیرخانه کارگــروه آرد و 
نان اســتان از ســازمان صمت به جهاد کشــاورزی و زیر 
مجموعــه ترتیبی اتخاذ شــود تــا در این برهه متقاضیان 

دچار سرگردانی نشوند و خدمات الزم ارائه شود.
عســگری همچنیــن بــا بیــان درخواســت جابجایــی 
و تغییــر مــکان واحدهــای نانوایــی تاکیــد کــرد: انتقال و 
جابجایی این واحدها مشروط به اخالل نکردن در ارائه 

خدمت در محله و رضایتمندی در مکان جدید باشد.

 رشد ۶۳ درصدی
 تامین کاالهای اساسی

با رفع موانع و تخصیص ارز
تامینمایحتاجضروریمردموبهبودمعیشــت،
مهمتریــناولویــتدولــتســیزدهماســت،بــرایــن
اســاسازابتــدایامســالتــاپایــانآبــان۱۱.۱میلیــارد
دالراعتبــاربــرایوارداتوتامیــنکاالهــایاساســی
گذشــته ســال بــا مقایســه در کــه شــده پرداخــت

۶۳.۲درصدرشــدداشتهاست.
بــه گــزارش ایرنــا، تامین کاالی اساســی و مایحتاج 
ضــروری مــردم، دغدغــه اصلــی دولــت ســیزدهم بوده و 
از همــان روزهای نخســت شــروع بــه کار، تیم اقتصادی 
دولــت بســیج شــد تــا موانــع پیــش روی تامیــن کاالی 
ضــروری همچــون ناهماهنگی بخش هــای مختلف برای 
ثبت ســفارش، تامین ارز مورد نیاز واردات، توقف مواد 
اولیــه مــورد نیاز تولید در گمرک و توزیع نامناســب کاال 

را برطرف کند.
یکــی از موانــع تامیــن کاالهای اساســی، تامین ارز 
بــرای واردات ایــن کاالهاســت. روند تامیــن ارز ترجیحی 
4200تومانی که از سال 13۹۷و پس از نوسانات شدید 
ارزی بــه ادبیــات تجــاری کشــور وارد شــد، همــواره بــا 
مشــکالتی همراه بوده اســت. ارز 4200تومانی در سال 
۹۷بــرای واردات 2۵کاالی اساســی پرداخــت می شــد اما 
بــه مــرور فقــط بــه برخی اقالم از کاالی اساســی شــامل 
گنــدم، جــو، دانه های روغنی، روغن خام، ذرت، کنجاله 
ســویا و بخشــی از دارو، تجهیــزات و ملزومــات پزشــکی 

محدود شد.
اگرچــه بــه دلیــل مشــکالت مربــوط بــه صــادرات 
نفتی و کارشــکنی های دشــمنان روند تامین ارز مانند 
گذشته نیست، اما دولت سعی خود را کرده تا خللی 
در معیشــت مــردم رخ ندهــد و چرخــه تامین کاالهای 
اساســی متوقــف نشــود. بر این اســاس، میــزان تامین 
کاالهــای اساســی نســبت بــه گذشــته رشــد داشــته و 
از صف هــای خریــد و کمبــود کاالهــای اساســی خبــری 

نیست.
دولت سیزدهم که حدود 100روز از دوران فعالیت 
خــود را ســپری کــرده، همــه اقدام های الزم بــرای تامین 
ارز کاالهــای اساســی انجام داده اســت به طــوری که در 
ماه هــای شــهریور تــا آبــان 4.1میلیــارد دالر دیگــر بــرای 

واردات کاالی ضروری مورد نیاز مردم پرداخت کرد.
در مجمــوع، بــر اســاس اعــالم بانــک مرکــزی در 
هشــت ماهه امســال نیز بیش از 11.1میلیارد دالر ارز با 
نــرخ ترجیحــی به صورت نقــدی و اعتباری بــرای واردات 
واکســن  و  پزشــکی  تجهیــزات  دارو،  اساســی،  کاالی 
کرونا اختصاص یافته اســت، در حالی که ســال گذشــته 

۶.8میلیارد دالر برای این منظور پرداخت شده بود.
مقایســه آمــار نشــان می دهــد کــه پرداخــت ارز 
دولــت  در  اساســی  کاالی  واردات  بــرای  ترجیحــی 
اســاس  برایــن  بــود.  قبــل  دولــت  از  بیــش  ســیزدهم 
امســال  ماهــه  هفــت  در  4200تومــان  ارز  پرداخــت 
۶3درصد بیش از ســال گذشــته و هم زمان با فعالیت 

دولت قبل بوده اســت.
طبــق اعــالم گمرک در مجموع از ابتدای امســال تا 
10آبــان ، بیــش از 18.۷میلیــون تــن کاال با ارزشــی بیش 
از 11میلیارد دالر کاالی اساســی از گمرک ترخیص شــده 
کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل از لحــاظ وزنی 

2۹درصد و ارزش ۶3درصد افزایش دارد.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

و قنــادی دارنــدگان اتحادیــه رئیــس
شــیرینیبــابیــاناینکــهشــیرینیشــبیلدا
بــاهمــانقیمــتمصــوبتیــرامســالعرضه
میشود،گفتکهقیمتعرضههرکیلوگرم
یــک۷8هــزارتومــانو تــردرجــه شــیرینیِ
هــرکیلوگــرمشــیرینیدانمارکــیدرجــهیک

۶۵هزارتوماناست.
علــی بهره منــد در گفت وگو با خبرگزاری 
یلــدا،  فــارس دربــاره قیمــت شــیرینی شــب 
اظهــار کــرد: قیمــت شــیرینی بــرای شــب یلدا 
افزایــش ندارد و براســاس قیمت های مصوب 
انجمــن حمایــت از مصرف کننــدگان، در تیــر 

1400عرضه خواهد شد.
قنــادی،  دارنــدگان  اتحادیــه  رئیــس 
شــیرینی و کافه قنادی افزود: بر این اســاس 
تــر  شــیرینیِ  کیلوگــرم  هــر  عرضــه  قیمــت 
بــرای واحدهــای درجــه یــک ۷8هــزار تومان و 

واحدهای درجه دو ۶0هزار تومان است.
او اظهار کرد: همچنین قیمت عرضه هر 

کیلوگــرم شــیرینی دانمارکــی بــرای واحدهای 
درجــه یــک ۶۵هــزار تومــان و واحدهای درجه 

دو ۵0هزار تومان است.
هــر  عرضــه  قیمــت  افــزود:  بهره منــد 
بــر  نیــز  پاپیونــی  زبــان و  کیلوگــرم شــیرینی 
واحدهــای درجــه یــک ۶۵هــزار تومــان و برای 

واحدهای درجه دو ۵0هزار تومان است.
قنــادی،  دارنــدگان  اتحادیــه  رئیــس 
شــیرینی و کافــه قنــادی بیــان کــرد: قیمــت 
کیــک یزدی بــا همان قیمت مصــوب تیر برای 
واحدهــای درجــه یــک 4۹هــزار تومــان و برای 
واحدهــای درجــه دوم 3۹هــزار تومــان تعیین 

شده است.
او با بیان اینکه مشــکلی در تامین شکر 
وجــود نــدارد، گفــت: قنــادان و شــیرینی پزان 
بــا  قنادی هــا  مخصــوص  روغــن  تهیــه  بــرای 

مشکل مواجه هستند.
کارخانجــات،  کــرد:  اظهــار  بهره منــد 
بــه  روغــن مخصــوص قنادی هــا را مســتقیم 

شــیرینی پزی ها تحویل نمی دهند و به همین 
دلیــل ایــن محصــول بــا قیمــت بســیار گــران 
بــه دســت مــا مــی رســد؛ قیمــت هــر حلــب 
10کیلوگرمــی روغــن مخصــوص قنــادی حدود 
180هزار تومان است در حالی که برای خرید 
ایــن محصــول از بــازار بایــد حــدود 400هــزار 

تومان پرداخت کنیم.
قیمتآجیلشبیلدا
۱۵۰تا۲۷۰هزارتومان

رئیــس اتحادیه آجیل و خشــکبار تهران  گفت: 
قیمت هر کیلوگرم آجیل شــب یلدا بر حســب 

کیفیت بین 1۵0تا 2۷0هزار تومان است.
بــا  گفت وگــو  در  احمــدی  مصطفــی 
خبرگــزاری فارس بــا بیان تعیین قیمت آجیل 
شــب یلــدا، گفــت: امســال فــروش آجیــل و 
خشــکبار بــه علــت افزایــش شــدید قیمت ها، 
بســیار کاهش یافته اســت؛ بنابراین اتحادیه 
قیمــت آجیــل شــب یلــدا را بــا حداقــل ســود 

تعیین کرده است.
رئیــس اتحادیــه آجیل و خشــکبار تهران 
افزود: براین اساس قیمت هر کیلوگرم آجیل 
شــب یلــدا بــا باســلوق حداقــل 1۵0و حداکثر 
2۵0هــزار تومان تعیین شــده اســت و قیمت 
هــر کیلوگــرم آجیل شــب یلدا بدون باســلوق 
حداقــل 180و حداکثر 2۷0هزار تومان تعیین 

شده است.
او اظهار کرد: تنوع و کیفیت محصوالت 
بســیار زیاد اســت؛ بنابراین برحسب کیفیت 
ممکــن اســت قیمــت عرضــه آجیل شــب یلدا 

کمتر و بیشتر از قیمت های فوق باشد.
احمدی با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم 
تخمه ژاپنی نسبت به سال گذشته 100درصد 
افزایــش یافته اســت، اظهار کرد: علت اصلی 
افزایــش این محصول، کاهــش تولید به علت 
کم آبــی اســت. او اظهــار کــرد: قیمــت پســته 
نســبت به سال گذشته حدود 30تا 40درصد 

افزایش یافته است.

گوشــتی مــرغ سراســری کانــون دبیــر
کشــوربــابیــانشــارژنشــدندانــهذرتدر
ســامانهبازارگاهازوضعبســیاربدمرغداران
خبردادوگفتکهمجبوربهتهیهدانمرغ

ازبازارآزادهستیم.
به گزارش ایســنا، پرویــز فروغی، قیمت 
دســتوری را نیازمنــدِ دریافــت نهــاده با قیمت 
مصوب عنوان کرد و گفت: اینگونه نمی شــود 
کــه مــا جنــس را از بــازار آزاد تهیــه کنیــم ولی 

مرغ را به قیمت مصوب بفروشیم.

او افــزود: حتــی اگــر همیــن امــروز هــم 
نهــاده ذرت در ســامانه بــازارگاه شــارژ شــود، 
مرغداری هــا  بــه  کــه  می کشــد  طــول  20روز 
برسد. در حالیکه این نهاده دیگر فایده ای به 

حال مرغداران ندارد.
فروغــی ادامه داد: حتــی وقتی یک ریال 
قیمــت مــرغ باالتر رود، تعزیرات با ما برخورد 
می کند. اینگونه آیا تولید به جایی می رســد و 

این رسم حمایت از تولید است؟
گوشــتی  مــرغ  سراســری  کانــون  دبیــر 

بــه  مــرغ منجمــد  از ورود  کشــور همچنیــن 
برنامــه  بــا  کــرد و در مصاحبــه  بــازار گالیــه 
رادیویی صبح و گفت وگو ادامه داد: وضع و 
ثبــات نســبی بازار مرغ هــم به دلیل واردات 
راه  ســر  بــر  موانعــی  ســو  دیگــر  از  اســت؛ 
تولیــد گذاشــته و هزینه هــا را بــاال برده انــد. 
ایــن رونــد موجب شــده مرغدار مجبور باشــد 
محصــول را بــا قیمتــی کمتــر از نــرخ مصــوب 
بــه فــروش برســانند چــون دولــت بــه دلیــل 
تزریقــی کــه در بازار کرده، حالتی از اشــباع 

را پدید آورده است.
او بــار دیگــر تاکید کــرد نهــاده مرغداران 
همیــن  و  نشــده  تامیــن  گذشــته  2۵روز  در 
رویــه موجــب می شــود عــده ای از دور تولیــد 
خــارج شــده و در ادامــه بــا وضع خوبــی رو به 

رو نباشیم.
حــل  راه  بایــد  دولــت  گفــت:  فروغــی 
درســتی ارائــه دهــد یــا حداقــل وقتــی نهــاده 
تخصیــص داده مــی شــود، 4الــی ۵روز طــول 

بکشد تا به دست مرغدار برسد نه 2۵روز!

،۱۴۰۰ ســال بودجــه قانــون برخــاف
بخشهــا همــه در ورودی حقــوق تاکنــون
مشابهسال۱۳۹۹وبانرخارز۴۲۰۰تومانی
اخذشــده،امــاحــاالتغییــرنرخارزمحاســبه
حقــوقورودیدرالیحهبودجــه۱۴۰۱مجددا
وجــود بــا میرســد بهنظــر و شــده مطــرح
انتقاداتوهشــدارهانســبتبهتاثیرآنبر

گرانیکاالها،سالآیندهاجراشود.
بــه گــزارش ایســنا، بــر اســاس بنــد )ه( 
تبصــره ۷قانــون بودجــه ســال 1401، نــرخ ارز 
محاســبه ارزش گمرکــی کاالهــای وارداتــی در 
همــه موارد، از جمله محاســبه حقوق ورودی 
بــر اســاس نرخ ارز اعالم شــده بانک مرکزی، 
نرخ ســامانه مبادله الکترونیکی )ای تی اس( 
در روز اظهــار و مطابــق مــاده 14قانــون امــور 
گمرکــی اســت. همچنیــن در ســال 1401نــرخ 
چهــار درصد حقوق گمرکی یاد شــده در صدر 
بنــد )د( مــاده )1( قانــون امــور گمرکــی بــرای 

کاالهای اساســی، دارو، تجهیزات و ملزومات 
نهاده هــای  همچنیــن  و  پزشــکی  مصرفــی 
تقلیــل  درصــد  یــک  بــه  دامــی  و  کشــاورزی 

می یابد.
نرخ ســامانه ای. تــی. اس بانک مرکزی، 

نرخی نزدیک به بازار است.
در بودجه سال جاری هم مشابه همین 
قانــون تصویــب شــد، امــا بــه دلیــل انتقادات 
فــراوان و برخــی ابهامــات اجرایی نشــد. البته 
در قانــون بودجــه امســال تاکید شــده بود که 
مبلــغ ریالــی حقوق ورودی کاالهای اساســی، 
دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و 
نهاده های کشــاورزی و دامی نســبت به سال 
قبــل )13۹۹( نبایــد افزایــش یابــد؛ کاالهــای 
اساســی بــه عنوان نیاز اصلــی مردم همچنان 
بــرای واردات، ارز 4200 تومانــی دریافت کند 
و از ســویی محاســبه حقــوق ورودی آن نیــز 
افزایــش نیابــد و بــا نــرخ ترجیحــی محاســبه 

شــود کــه بــه نظر می رســد این بنــد، از قانون 
بودجه سال 1401 حذف شده است.

از  وســیعی  طیــف  موضــوع  ایــن 
تحــت  را  کننــدگان  وارد  و  تولیدکننــدگان 
هــم  امســال  اوایــل  و  می دهــد  قــرار  تاثیــر 
دنبــال داشــت.  بــه  را  زیــادی  اعتراض هــای 
بــرای مثال دبیــر انجمن صنایع لوازم خانگی 
مصوبــه  اجــرای  صــورت  در  کــه  بــود  گفتــه 
تغییــر  بــر  مبنــی   1400 بودجــه  در  تجــاری 
لــوازم  ورودی،  حقــوق  محاســبه  ارز  نــرخ 
خانگــی حتمــا گــران می شــود و تبعاتــی نیــز 
متوجــه تولیدکننــدگان خواهــد شــد. رئیــس 
دخانــی  محصــوالت  تولیدکننــدگان  انجمــن 
نیــز از تاثیــر اجــرای ایــن مصوبه بــر افزایش 
اتحادیــه  رئیــس  و  قیمــت ســیگار خبــر داد 
بالتکلیفــی  از  نیــز  تهــران  چاپخانــه داران 
مصوبــه  بــا  تولیدکننــدگان  و  واردکننــدگان 
تجاری جدید گالیه کرده بود. حتی برخی از 

تولیدکنندگان در ســال گذشــته گفته بودند 
کــه شــایعه این اتفاق هــم التهاباتی در بازار 

ایجاد کرده است.
در نهایت مدیرکل دفترخدمات بازرگانی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( اعالم 
کرد که دولت به دنبال اضافه کردن اصالحیه 
یا متممی به قانون بودجه در رابطه با حقوق 
ورودی است تا بتواند سود بازرگانی را طوری 
کاهــش دهد که افزایش قیمت ناشــی از باال 
رفتــن حقــوق ورودی در پــی اجــرای مصوبــه 
مجلــس کمتــر شــود؛ هرچنــد نتیجــه نهایــی 
پیشــنهاد وزارت صمت نیــز تفاوت چندانی با 

نتیجه مصوبه اصلی نداشت.
البتــه تاکنــون ایــن بنــد از قانــون بودجه 
ســال 1400اجرایــی نشــده و بایــد دیــد وضــع 
اجــرای آن در ســال آینده چگونــه خواهد بود 
و آیــا دولــت تدبیــری بــرای کنتــرل تبعات این 

مصوبه اندیشیده است؟

یــکعضــوکمیســیونصنایــعومعــادن
مجلسشــورایاسامیگفتکهمجلسدر
ایــناوضاعباهرگونهافزایشقیمتخودرو

مخالفاست.
در  ســلیمی  علیرضــا  حجت االســالم 
گفت وگــو با ایســنا با یــادآوری دریافت مجوز 
افزایــش قیمت از ســوی خودروســاز ها گفت: 
مــا بــه عنــوان مجلس قانع نشــدیم که بر چه 
شــده  داده  قیمــت  افزایــش  مجــوز  اساســی 
اســت. با برخی از نمایندگان عضو کمیسیون 
صنایع نیز در همین رابطه نشستی داشتیم. 
ایــن مبنــا بــرای مــا روشــن نیســت. بــه نظــر 
می رســد خودروســازها باید هزینه هایشــان را 
کاهــش دهنــد و این هزینه هــا از جیب مردم 

برداشته نشود.
او افــزود: در هر حال مجلس با هرگونه 
افزایــش قیمــت در ایــن وضــع مخالف اســت. 
تفــاوت  بــازار  و  خودروســازان  قیمــت  بیــن 
معنــاداری وجــود دارد. آیــا با ایــن تصمیم این 
دره عمیــق قیمــت کارخانــه و بــازار پــر شــد؟ 
آیــا جیــب دالل هــا کمتــر پــر می شــود؟ زمانی 
گفته می شــود ما می خواهیم بازار به آرامش 
برســد و بایــد تولیــد را افزایــش دهیم. ما هم 
قبــول داریــم که به هر حال قیمت مواد اولیه 
افزایــش داشــته و ایــن تاثیر خــود را بر قیمت 
واقعیــت  ولــی  می گــذارد  خــودرو  تمام شــده 
ایــن اســت کــه یکســری هزینه هــا اســت کــه 
خودروســازان می تواننــد آن را مدیریــت کنند 

مثل نیروی مازاد.
مجلــس  در  محــالت  مــردم  نماینــده 
ادامــه داد: بایــد همه چیز در خودروســازیها 
شــفاف شــود. کلیه حلقه های خرید قطعات 
و مواد اولیه و فوالد باید شــفاف شــود و در 
ســامانه ثبــت شــود. امــروز وقتــی صحبت از 
شــفافیت می شود، آنچه مجلس می خواهد 
همیــن اســت کــه مــردم آســیب نبیننــد. اگر 
بایــد  می گیــرد  صــورت  مــازاد  هزینه هــای 
چیســت.  دلیلــش  کــه  شــود  مشــخص 
همچنیــن دریافتــی کلیــه مدیــران بایــد روی 
این ســامانه روشــن باشــد و مشــخص باشد 
هســتند؟  کســانی  چــه  رابط هــا  و  حلقه هــا 
آیــا مناقصــات برگــزار می شــود؟ چــرا عده ای 

خاص، خودشــان یا شرکتشان یا شرکایشان 
همیشــه در ایــن زنجیره حضور فعال دارند؟ 

این مباحث باید شــفاف شود.
ســلیمی اضافــه کــرد: مــن اعتقــاد دارم 
تنهــا راه شــفافیت اســت. بــرای اینکــه مــردم 
هــم بدانند چه اتفاقی افتــاده نیازمند نظارت 
مــازاد  هزینــه  جایــی  اگــر  هســتیم.  عمومــی 
تحمیــل می شــود بایــد بدانیم اگر ایــن هزینه 
مــازاد کم شــود قیمت تمام شــده نیز کاهش 
یــک  بــه عنــوان  ایــن ســوال امــروز  می یابــد. 
ســوال در ذهــن مــردم و خــود مــا وجــود دارد 
کــه مبنــای ایــن تصمیــم چــه بــوده و آیــا راه 
 دیگری برای جبران بدهی، خســارت و ضررها

وجود دارد.

عضوکمیسیونصنایعومعادنمجلس:مجلسباهرگونهافزایش
قیمتخودرودرایناوضاعمخالفاست

بازگشتیکمصوبهجنجالیواحتمالافزایشقیمتها

دبیرکانونسراسریمرغگوشتی:مرغیخزدهوارداتیدردی
ازبازاردوانمیکند

قیمتشیرینیوآجیلشبیلدااعامشد
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دامدارکارت این هفته 
رونمایی می شود

بــه گفتــه وزیــر جهادکشــاورزی، دامــدارکارت برای رفع 
هفتــه  ایــن  چهارشــنبه  روســتایی  دامــداران  مشــکل 
رونمایــی و بــا ســود ۱۱درصــد و بــا ســقف ۵۰، ۱۰، ۲۰ 
میلیــون تومانی بــرای تامین نهاده مــورد نیاز دامداران 

در اختیار آنها قرار می گیرد.
ســیدجواد ســاداتی نژاد روز گذشــته در قــرارگاه امنیــت 
غذایــی اســتان مرکــزی کــه بــه صــورت ویدئوکنفرانــس 
انباشــت  رفــع  راســتای  در  کــرد:  اظهــار  شــد،  برگــزار 
خریــد  توافــق  طبــق  دام  امــور  پشــتیبانی  دام پــرواری، 
تضمینی را انجام می دهد. وی اضافه کرد: نهاده به طور 
100درصــدی فقط به دامداری صنعتی و طیور تخصیص 
داده می شــود و عمــا بخــش دام روســتایی و عشــایری 
فقــط بــه عنوان کمک نهاده دریافت می کنند و دامداری 

گوشتی از سبد قیمت گذاری خارج شده است.
ســیدجواد  فــارس،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
ســاداتی نژاد دیــروز در مراســم رونمایــی از 7 دســتاورد 
تحقیقاتــی در حوزه هــای مختلف کشــاورزی و تجلیل از 
11 محقــق و پژوهشــگر برتــر اعام کرد: برخی شــایعات 
که گفته می شــود ســازمان تحقیقات، آمــوزش و ترویج 
کشــاورزی بایــد زیرمجموعــه وزارت علــوم شــود، گفت: 
این اصا درســت نیســت، دانشــگاه های کشــاورزی باید 
جــز زیرمجموعه های ســازمان تات )ســازمان تحقیقات، 
ایــن  نقــش  زیــرا  باشــد  ترویــج کشــاورزی(  و  آمــوزش 
ســازمان در هم افزایی علوم کشــاورزی و تبدیل آنها به 

محصول سر سفره غیرقابل انکار است.
ســاداتی نژاد در بخش دیگری از صحبت های خود 
با اشاره به تفاوت 10 برابری تولیدات کشاورزان پیشرو 
و خبره با کشاورزان معمولی گفت: این مسأله نشانگر 
ایــن اســت کــه ظرفیت هــای تولیــد وجــود دارد و باید به 
کمک محققان و پژوهشــگران شــکاف تولید کمتر شــود 
و تمام کشاورزان به سطح قابل قبولی از تولید برسند.

صادرکنندگان شایسته تقدیر 
سال ۱4۰۰

 صادرکنندگان نمونه ملی 

سال ۱4۰۰
 صادرکنندگان ممتاز 

سال ۱4۰۰

شرکت ایران یاسا تایر و رابر )سهامی عام(شرکت سهند جام تبریزارس تارالامیرتحقیقاتی و تولیدی سیناژنشرکت گلنورشرکت پرتو تماس نوین

بازرگانی صنایع شیر ایران )پگاه(شرکت سیم و کابل ابهر شرکت اطلس فام سهندشرکت تولیدی تک ماکارونمجموعه شرکت های عمرانیپردیسان سیر خاوران

 شرکت برفابشرکت سیمان باقران )سهامی عام(شرکت آلومینیوم المهدیگروه صنعتی بوتانشرکت مهندسی عمرابپیشتاز طب زمان

شرکت تراکتورسازی ایرانشرکت صنعتی دوده فام )صدف(بازرگانی شمس الهدائیتولیدی و صنعتی پویا پلیمر سهندمهندسین مشاور موننکو ایرانشرکت فناوران نانو مقیاس

شرکت کشت و صنعت روژین تاکشرکت عایق رطوبتی نقره ای شرقشرکت بیتاتین استهبانشرکت تونل سد آریاناشرکت شیمی دُر َسلَفویژگان بسپار شرق

شرکت گروه مپنافوالد کاوه جنوب کیشپدیده شیمی غربشرکت جنرال مکانیک )سهامی عام(نانو دارو

شرکت مهندسی مشاور مهاب قدسشرکت صنایع قهوه پارت سازانشرکت پلیمر آریا ساسولقیر هرمز پارسصنایع سلولزی ماریناسان

شرکت کشت و صنعت 
طاچین

  شرکت توسعه صنایع

 نفت و گاز شرق
 شرکت داداش برادر

)برند آیدین(
 گروه تولیدی و صنعتی 

موکت نگین مشهد
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کــه  گفــت  تجــارت  و  معــدن  وزیــر صنعــت، 
در آغــاز دولــت، قــول افزایــش ۵ میلیــارد دالری 
صادرات در نیمه دوم امســال را داده شــد که این 

برنامه در حال تحقق است.
بیســت  آییــن  در  امیــن،  فاطمــی  ســیدرضا 
و پنجمیــن همایــش روز ملــی صــادرات در جمــع 
خبرنــگاران افــزود: صــادرات کشــور در نیمــه دوم 
امســال بیــش از پنــج میلیــارد دالر افزایــش خواهد 
داشــت که بــا کمک صادرکننــدگان و حمایت دولت 

محقق شده است.
وی بــا اشــاره بــه ابــاغ بخشــنامه رفــع موانــع 
صادراتی، تصریح کرد: در این بخشــنامه مشــکات 
و موانعی که صادرکنندگان از آن گله داشتند، رفع 
شــد کــه همیــن امر موجب رشــد صادراتــی در نیمه 

دوم امسال شده است.
فاطمــی امیــن با بیــان اینکه افزایــش صادرات 
در  دولــت  برنامه هــای  از  دانش بنیــان  محصــوالت 
ایــن  در  کــرد: معیارهــا  اظهــار  اســت،   1401 ســال 
زمینه بازبینی شده تا کاالهای فناورانه که اشتغال 
بیشــتری ایجــاد مــی کنند در اولویــت صادراتی قرار 

بگیرند.
وی بــا بیــان اینکــه جهت گیــری صادراتــی بایــد 
همــگام بــا شــرایط کشــور باشــد، خاطرنشــان کــرد: 
ســال آینــده صادرکننــدگان برتر از کســانی خواهند 
بود که تنوع و افزایش صادراتی داشته و محصوالت 

فناورانه را در لیست خود قرار داده باشند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به گایه 
صادرکنندگان از موانع تکراری تجاری در ســال های 
متمــادی، گفــت: برنامــه جامــع تجــارت خارجــی در 
حــال تدویــن اســت که امکانات الزم برای تســریع و 

تسهیل واردات و صادرات را فراهم می کند.
وی بــا تاکیــد بــر اینکه حمــل و نقل یک مقوله 
مهم در تجارت خارجی محســوب می شــود، تصریح 
کرد: وزارت راه و شهرســازی در این راســتا اقدامات 
موثــری انجــام داده که به عنــوان نمونه امکان تردد 
جــاده ای ایــران و پاکســتان را فراهم کرده اســت به 
طــوری کــه کامیون های ایرانی به کراچی رســیدند و 
از ســوی دیگر کاالهای صادراتی پاکســتان از مسیر 

ایران به مقاصد بین المللی ارسال شدند.
فاطمی امیــن بــا بیان اینکه از ســوی دیگر نظم 
بخشــیدن بــه صــادرات بــا کشــتی و قطــار از دیگــر 
برنامه هــای تجــاری اســت، تاکیــد کــرد: برنامه هــای 
منظمی در مسیرهای پیش بینی شده، تنظیم شده 
است که صادرکنندگان بر اساس آن تولیدات خود 

را به کشورهای هدف می رسانند.

اصالحات بانکی در دستور کار 
قرار دارد

رئیــس  اقتصــادی  معــاون  رضایــی،  محســن 
جمهــوری نیــز گفــت: امــروز شــما تمام قــد در دفاع 
از ملت ایران ایســتاده اید صادرات خط مقدم تولید 
ثــروت ملــت ایــران اســت و بــدون صــادرات ملــت 
ثروتمنــد نخواهنــد شــد. مخصوصــا در کشــور مــا 
صادرات به طور مضاعف در اقتصاد اثر دارد. اگر در 
دیگر کشــورها تجارت نقش مهمی داشــته باشد در 
کشــور ما صادرات و تجارت تاثیر مضاعف دارد. در 
کشــور مــا هم برای تولید ملــی و هم عبور تولیدات 

دیگر کشورها از ایران دارای اهمیت است.
وی بــا اشــاره به تصمیم دولت ســیزدهم برای 
جراحی هــای عمیــق در حــوزه صادرات افــزود: البته 
این تغییرات باید دقیق و فنی و با صبر صورت گیرد 
ما این تغییرات را از تجارت آغاز کردیم و اولین گام 
آن با اصاحات تجاری و صدور یک بخشنامه جدید 
آغــاز شــد. اکنون حمــل و نقل و گمــرکات در زمینه 
خروج و ورود کاال ناهماهنگی هایی ایجاد شــده که 

باید اصاح شوند و ما راهی غیر از این نداریم.
وی بــا بیــان اینکه اصاحــات در حوزه انرژی و 

بانک نیز در دستور کار ما قرار دارد افزود: از جمله 
برنامه هــای مــا تقویت سیســتم پولــی و اعتباری در 

سال 1401 است.
معــاون اقتصادی رئیس جمهوری یادآور شــد: 
بــرای تحقــق اهــداف یــاد شــده جلســات مداومی با 
ســه اتــاق و وزرای دولــت داریم تــا بتوانیم با دانش 

این فعاالن گام های بزرگی برداریم.
وی با بیان اینکه ما در راســتای تحقق اهداف 
اقتصــادی موانــع بزرگــی نیــز پیــش رو داریم گفت: 
مهمتریــن مانــع تحریــم داخلــی اســت مثــا بــرای 
ترخیــص یــک کاال در گمــرک ممکــن اســت از ســوی 
اســتاندارد محیــط زیســت غذا و دارو و دامپزشــکی 
تاخیرهایــی صــورت گیــرد و محمولــه هفته هــا برای 
ترخیــص معطــل بمانــد کــه می تــوان برای حــل این 
مشــکل تمــام تاییدیه هــا را یکــی کرد. عــاوه بر این 
قوانینــی نیــز  داریــم کــه اجــرا نمی شــوند بنابرایــن 
اکنون ما آماده ایم که با تمام توان موانع را برطرف 

کنیم.
بــر موضــوع  ادامــه گفــت: عــاوه  رضایــی در 
تحریــم داخلــی مــا بــا تحریــم خارجی نیــز مواجهیم 
و اکنــون بــه طــور جــد بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه 
تحریم هــا برداشــته شــود بعضــا گفته می شــدو که 
دولــت مخالــف تعامــل بین المللــی اســت در حالــی 
کــه مــا به طــور جدی مصمم هســتیم راه صادرات و 
تجارت باز شــود اما در عین حال باید به نحوی کار 
پیش برود که رو دســت نخوریم و یک فتنه در دل 
یــک چهره خنــدان به ما تحویل ندهند. در هر حال 
اعــام می کنــم کــه در مذاکــرات وین به دنبــال رفع 

موانع تحریم هستیم.
 حمایت دولت، مسیر صادرات

را تسهیل کرده است
علیرضــا پیمان پــاک، رئیــس ســازمان توســعه 
نشســت  برگــزاری  بــه  اشــاره  بــا  نیــز  تجــارت 
صادرکننــدگان بــا رئیــس جمهــوری، اظهــار کــرد: در 
ایــن جلســه مــوارد متعــددی از مشــکات صادراتــی 
مطــرح شــد کــه با دســتور رئیــس دولــت پیگیری ها 
انجام شــد و گشــایش هایی را به دنبال داشــت که 
صدور مجوز صادرات تجهیزات پزشــکی نمونه ای از 

آن است.
وی با اشاره به تسهیل روند واردات در مقابل 
صادرات، خاطرنشــان کرد: با پشــتیبانی دولت رفع 
موانع سرعت گرفته است که ادامه آن، کشور را به 

هدف دو برابری جهش صادراتی می رساند.
رویکــرد  تغییــر  اینکــه  بیــان  بــا  پــاک  پیمــان 
بهبــود  موجــب  صــادرات  درگیــر  دســتگاه های  در 
کــرد:  تاکیــد  زیرســاخت های تجــاری شــده اســت، 
تولیــد،  از  دقیقــی  راه  نقشــه  اســاس،  بــر همیــن 
بازاریابــی  و  نقــل  و  حمــل  توزیــع،  بســته بندی، 
برنامه ریزی شده است تا پیش نیاز جهش صادراتی 

فراهم و با هماهنگی دولت به نتیجه برسد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه 2۶ دســتگاه در مراحل 
صادرات حضور دارند، تاکید کرد: ســازمان توســعه 
تجــارت به عنوان پنجره واحد صادرات با هم افزایی 
نهادهــای مرتبــط بــه دنبــال تســهیل رونــد تجــاری 
اســت زیرا با مشــخص شــدن گلوگاه ها می توان به 
ســمت عملیاتی و اجرایی شــدن پیمان ها و توســعه 

مبادالت گام برداشت.  
پیمان پاک با تاکید بر اینکه بخش لجســتیک 
شــامل دریایــی، جــاده ای و ریلی باید بــه طور جدی 
مــورد توجــه باشــد، تصریــح کــرد: 10 درصــد هزینه 
برای حمل و نقل کشور 100 درصد جهش صادراتی 

را به دنبال خواهد داشت.
وی افزود: حل مشــکات پایانه های صادراتی، 
اتــاق تهاتــر و  ایجــاد  بانکــی،  احیــای سیســتم های 
اصــاح قوانیــن و مقــررات بــا هم اندیشــی دولــت و 

بخــش خصوصــی، صــادرات را بــه ســرعت افزایــش 
خواهد داد.

پیمــان پــاک بــا تاکیــد بــر اینکــه اجــرای ایــن 
برنامه هــا با انجام کار مشــترک بــا بخش خصوصی 
امکان پذیــر اســت، تصریــح کــرد: بــر همین اســاس 
نقشــه راهی تعیین شــده است که تســهیل فرآیند 
تجاری را به دنبال دارد و توسعه صادرات را ممکن 

می کند.

صادرات ۸۵۰ میلیون دالری 
بخش دانش بنیان

علمــی  معــاون  ســتاری،  ســورنا  همچنیــن 
رئیــس جمهــوری در این مراســم گفت: اکوسیســتم 
جدیدی در حوزه اقتصاد در حال شــکل گیری اســت 
اکنــون 400 هزار اشــتغال ایجاد شــده کــه از جمله 
و  نوآورانــه  تولیــدات  اســتارت آپ ها  آ ن  پایه هــای 
جدیــد  بازیگــران  و  خطرپذیــر  ســرمایه گذاری های 
بوده اند که به حوزه کارآفرینی اضافه شده اند و ما 

شرکت های جدید ایجاد کرده ایم.
وی افزود: اقتصاد دانش بنیان چیزی نیســت 

جز سرمایه گذاری بخش خصوصی در پژوهش.
معــاون علمــی رییــس جمهــوری با بیــان اینکه 

دولت باید زیرساخت ایجاد کند تا بخش خصوصی 
ســرمایه گذاری کنــد افــزود: صــادرات مــا در بخــش 
دانــش بنیــان 850 میلیــون دالر غیــر از بخــش آی 

سی تی بوده است.
وی بــا بیــان اینکــه تحریم هــای داخلــی اثرات 
بدتــری نســبت به تحریم هــای بیرونی داشــته اند، 
خاطرنشــان کــرد: مــا بایــد بدانیــم هر مجــوزی که 
در دولــت خلــق می شــود قطعــا پشــت آن فســاد 
وجــود دارد بنابرایــن وقتــی قانــون وضع مــی کنیم 
بایــد تبعــات آن را بدانیــم. ضــرر و منفعت ها باید 

برطرف شود.
شــرکت های  اکنــون  اینکــه  بیــان  بــا  ســتاری 
صادراتی در حال رشــد هســتند یادآور شــد: اکنون 
محدودیت هــای حوزه صادارت به شــکلی اســت که 
دستورالعمل های خلق الساعه را کسانی می نویسند 
کــه خــود در بخــش خصوصی حضــور نداشــته اند و 

این منجر به ضربات متقابلی خواهد شد.

 در ۳۰ سال گذشته رشدی

در صادرات نداشتیم
در ادامــه غامحســین شــافعی، رئیــس اتــاق 
همچنــان  امــروز  اینکــه  بیــان  بــا  ایــران  بازرگانــی 
ســوی  از  را  پیــش  ســال   30 تکــراری  مباحــث  مــا 
صادرکنندگان شاهد هستیم، اظهار کرد: امیدواریم 
روزی برســد که صادرکنندگان هر ســال موضوعات 

جدیدی را مطرح کنند.
وی افــزود: صادرکننــدگان در 3 ســال گذشــته 
شــرایط متفاوتــی داشــتند به طوری کــه به مضیقه، 
برخوردهــای  و  نامهربانــی  بــا  گاهــی  و  مــرارت 
اهانت آمیــز مواجه بودند؛ در چنین شــرایطی قطعا 

انجام کار جای احسنت دارد.
شــافعی با بیان اینکه طی 30 ســال گذشته از 
1990 تا 2020 اگر روند صادرات را مقایســه کنیم، 
مــا رشــدی نداشــته ایم، گفــت: در ســال 2019 مــا 
58.4 میلیارد صادرات داشتیم و در 2020 این رقم 
به 58.9 میلیارد رســیده اســت و این در حالیســت 
که کشــورهای هم تراز با ما از جمله ترکیه 7 برابر، 
مالــزی 5 برابــر و کشــوری مثــل نیجریــه 2 برابــرِ ما 

صادرات داشته اند.
وی ادامــه داد: بــا نگاهی به داده هــا درمیابیم 
که 50 درصد از صادرات ما نفت و 50 درصد باقی 
مانده، خام فروشــی بوده اســت ضمن اینکه از نظر 
درجــه اعتبــار بین الملــل در زنجیــره ارزش جهانــی 

جایگاه مناسبی نداریم.
شــافعی بــا بیــان اینکــه تنهــا یک تا یــک و نیم 
و  از محصــوالت دانش بنیــان  مــا  درصــد صــادرات 
فناورانــه جدید اســت افزود: با ایــن رقم از صادرات 

این محصوالت در آینده به مشکل برخواهیم خورد 
و این روند خطرناک است.

وی در ادامــه گفــت:  از دولــت انتظار می رود 
در شــرایط کنونی و با توجه به کاهش درآمدهای 
نفتــی تــاش بیش از پیش برای تامین ارز کشــور 
از صادرکننــدگان و رفــع مشــکات داخلــی را بــه 
کار ببندنــد. بخــش صــادرات رشــد نکنــد و منابــع 
ارزی تامیــن نشــود آینــده اقتصــاد با خطــر مواجه 

می شود.
شــافعی بــا بیــان اینکــه صــادرات مظلوم تــر از 
بقیــه بخش هــا بــوده اســت، خاطرنشــان کــرد: از 
ســال 97 تــا 99 تقاضایــی بــرای اســتفاده از منابــع 
صنــدوق توســعه نبــوده زیرا تمام ریســک اســتفاده 
از منابــع صنــدوق بــر خــاف آنچــه در قانــون آمــده 
بــه صادرکننــده تحمیــل می شــود در صورتــی که 10 
درصــد ریســک صنــدوق را باید بخــش خصوصی به 

عهده بگیرد.
مــرزی  گمــرکات  بــه مشــکات  اشــاره  بــا  وی 
خاطرنشــان کــرد: ایــن مشــکات بــه حــدی اســت 
کــه اگــر صــادرات مــا دو برابر شــود قطعا مــرز قفل 
می شــود و دلیــل آن ایــن اســت که هر کــس بنا به 
تصمیــم خــود مقرراتــی در گمــرکات وضع کــرده که 
اگــر اصــاح نشــود هــر قــدر هــم افزایــش صــادرات 
د اشــته باشــیم ایــن مشــکات موانــع بزرگــی ایجاد 

خواهد کرد.
دیگــر  موضــوع  داشــت:  بیــان  ادامــه  در  وی 
اینکــه از ســال 97 تاکنــون صادرکننــدگان حرفــه ای 
و ریشــه دار بــه حاشــیه رفتــه و افــراد غیرحرفه ای و 
سوءاســتفاده چی وارد میــدان شــده اند  کــه کار را 
برای صادرکنندگان مشــکل کرده اند و کشــور نیز از 

این بابت زیان دید.
وی گفت: اشــتباه مهلک دولت ها در گذشــته 
افزایــش  جریــان  اینکــه  جــای  بــه  کــه  بــوده  ایــن 
صــادرات را تســهیل کننــد و اســتفاده از ارز را بــرای 
صادرکنندگان ساده تر کنند تمام تاش برای کنترل 

قیمت ارز بوده است.
وی بــا بیــان اینکه مشــکل دیگــر ناهماهنگی 
نظــام وار دســتگاه های دولتــی در حــوزه صــادرات 
است خاطرنشان کرد:  ما بارها خواستیم که وزارت 
صمــت و توســعه تجــارت متولــی اصلــی صــادرات 
باشــند و بقیــه خــود را بــا این دو بخــش هماهنگ 
کنند و نهایتا اینکه ما تقاضا داریم مشارکت ما به 
عنوان بازیگر باشد نه بازی شوند و در این صورت 

اتفاقات خوبی می افتد.
وی یــادآور شــد: اگــر صادرات مهم اســت باید 
جلســات مداومــی در شــورای عالی صــادرات برگزار 

شود چرا که قطعا حاصل آن مفید خواهد بود.

تحقق وعده افزایش ۵ میلیارد دالری صادرات در نیمه دوم امسال

الســتیک،  فروشــندگان  اتحادیــه  رئیــس 
فیلتــر و تعویــض روغــن تهــران دربــاره ترفنــد 
کارخانه هــا  ســوی  از  الســتیک  کــردن  گــران 
در  الســتیک  بــردن  بــا  کارخانه هــا  می گویــد، 
صحن بورس و محاســبه قیمت انواع الســتیک 
ســواری بــه صــورت ارزش کیلویــی آن، کامــالً 
نامحســوس بیــن ۱۰ تــا ۱۵درصــد الســتیک را 

گران کردند.
نظــر  بــه  کــرد:  بیــان  ســعادتی نژاد  داود 

می رســد کــه الســتیک افزایــش قیمت نداشــته 
چراکــه بــه صراحــت هیــچ قیمتــی تغییــر نکرده 
اســت. در گذشــته الســتیک عــددی و بــا قیمت 
مشــخصی فروختــه می شــد اما اکنون الســتیک 
کیلویــی و بــر اســاس وزن بــه فــروش مــی رود؛ 

اتفاقی که تاکنون نیفتاده بود.
ســعادتی نژاد تصریــح کــرد: حتــی اگــر این 
نــوع فروش الســتیک تنهــا به اعضای بــا پروانه 
کســب بــود جــای شــکر داشــت امــا متاســفانه 

افــرادی بــه بــورس ورود و خریــد می کنند که نه 
نمایندگی هستند و نه پروانه دارند بنابراین به 
اندازه کافی به خریداران نمی رسد. پروانه دارها 
ســامانه  از  خــارج  را  الســتیک  مجبورنــد  نیــز 

بفروشند.
ســنگین  الســتیک  اکنــون  کــرد:  بیــان  او 
25درصد و الســتیک های سیمی 15درصد گران 
شــده اند. الســتیک های پرمصــرف را بــه بــورس 

برده اند اما کم مصرف زیاد شده اند.

الســتیک،  فروشــندگان  اتحادیــه  رئیــس 
فیلتــر و تعویــض روغــن تهــران دربــاره روغــن 
موتور هم اظهار کرد: از سوی دیگر روغن موتور 
نیــز 40درصــد گران شــده و به عبارتــی به دلیل 
عرضــه کــم، قیمــت بــاال رفته اســت. متاســفانه 
بررســی های  حمایــت  ســازمان  کارشناســان 
ایــن  بــرای اصــاح  میدانــی نمی کننــد و راهــی 
مشــکل وجــود نــدارد و همیشــه مصرف کننــده 

متضرر می شود.

مرکــزی  ســازمان  مشــاور  گفتــه  بــه 
تعاون روســتایی، هیچ گونــه انحصاری برای 
ســازمان  و  نیســت  پلتفرم هــا  از  اســتفاده 
مرکزی تعاون روســتایی ایــران آمادگی دارد 
از ظرفیت هــای بخــش خصوصــی در حــوزه 
توزیع اینترنتی کاالهای اساسی بهره گیرد.

طــرح توزیــع اینترنتــی اقام اساســی از 
18 آبــان بــه صــورت آزمایشــی در یک پلتفرم 
مشــخص بــا توزیــع مرغ منجمــد و تخم مرغ 
آغــاز بــه کار کــرد و چنــدی پیــش هــم برنــج، 
شــکر و روغــن  و لبنیــات تنظیــم بــازاری بــه 
آن اضافــه شــدند. بنابــر گفته مســئوالن امر 
هدف این توزیع هوشمند کوتاه کردن دست 
دالالن و واســطه های غیــر ضــرور و رســاندن 
اقام اساســی با قیمت های واقعی به دست 
مــردم اســت و اگــر چــه ایــن شــیوه توزیــع 

توانســت تا حدودی  اهداف مذکور را محقق 
و بــا کاهــش قیمــت برخــی اقام آرامشــی را 
در بــازار ایجــاد کنــد امــا حواشــی بســیاری را 
هــم بــه دنبال داشــت و ســواالت بســیاری را 
در ذهــن فعــاالن این بخش ایجــاد کرد. مثا 
اینکــه آیــا فعالیت تنها یــک پلتفرم در بخش 
توزیــع اقــام تنظیــم بــازاری انحصــار ایجــاد 
نمی کنــد؟ و اینکــه چرا تنها یــک پلتفرم برای 

این موضوع انتخاب شده است؟
تعــاون  ســازمان  مشــاور  کــه  ســواالتی 

روستایی درباره آن توضیحاتی ارائه داد.
بــا  گفت وگــو  در  عربشــاهی  علیرضــا 
ایســنا، در ایــن بــاره اظهــار کرد: جلســه ای را 
11 آبــان در ســازمان مرکزی تعاون روســتایی 
بــزرگ  پلتفرم هــای  نماینــدگان  از  و  برگــزار 
کشور که در معاونت علمی ریاست جمهوری 

رجیســتر شــده بودنــد دعوت بــه همکاری در 
توزیع هوشــمند کاال کردیم. البته ســه شرط 
نیــز بــرای آنهــا تعییــن کردیــم که باید ســرور 
و لجســتیک و سیســتم حمــل ونقــل داشــته 
باشــند تــا اقــام را کمتــر از 24 ســاعت بــه 
دســت مــردم برســانند و دیگــر اینکــه بایــد 
قیمــت مصــوب دولــت نیــز در توزیــع رعایت 

شود.
او ادامه داد: در این جلســه به جز یکی 
از پلتفرم هــا کســی حاضــر نشــد بــا آســتانه 
ســود محــدود همــکاری کنــد. بنابرایــن ایــن 
پلتفــرم توزیع هوشــمند از 18 آبان در تهران 
آغاز به کار کرد و البته در سایر کان شهرها 

نیز فعالیت می کند.
مشــاور ســازمان تعاون روستایی اضافه 
کــرد: تاکنــون بیــش از 40 پلتفــرم دیگــر نیــز 

براســاس فراخوان اعام آمادگی کرده اند که 
در حــال بررســی اســت. دو پلتفــرم دیگــر به 
مرحلــه نهایی رســیده اند که بــه زودی آغاز به 

کار خواهند کرد.
او تصریــح کــرد: لذا هیچ گونه انحصاری 
برای اســتفاده از پلتفرم ها نیست و سازمان 
مرکزی تعاون روستایی ایران آمادگی دارد از 
ظرفیت های بخش خصوصی در حوزه توزیع 

اینترنتی کاالهای اساسی بهره گیرد.
 عربشــاهی بــا بیــان اینکــه پلتفرم هایی 
کــه شــرایط اعام شــده را داشــتند اقــدام به 
و  مــرغ  پلتفرم هــا  همــکاری کردنــد، گفــت: 
تخم مــرغ را از شــرکت پشــتیبانی امور دام و 
برنــج و روغــن را از شــرکت بازرگانــی دولتــی 
تعــاون  و ســازمان  تحویــل می گیرنــد  ایــران 

روستایی تنها نقش توزیع کننده را دارد.

ورود معاون دادستانی 
کل به ابهامات رانت 

۷۰۰میلیارد تومانی 
عرضه داخلی زعفران

از  کشــور  کل  دادســتان  قضایــی  معــاون 
بررسی رانت ۷۰۰ میلیارد تومانی عرضه زعفران 

صادراتی در بازار داخلی خبر داد.
ســعید عمرانــی در گفت وگــو بــا خبرگــزاری 
تســنیم، بــا اشــاره بــه ابهامــات اخیر مطرح شــده 
دربــاره عرضــه داخلــی یک محموله بــزرگ زعفران 
کــه قــرار بــود پیــش از ایــن بــه صــورت صادراتــی 
در بــورس کاال عرضــه شــود، گفــت: بــا توجــه بــه 
پیگیری هــای مختلــف انجام شــده این موضوع در 
دستور کار قرار گرفته و بررسی های مقدماتی در 

این باره انجام شده است.
به گفته معاون قضایی دادســتان کل کشور 
بررســی های مقدماتــی در ایــن باره انجام شــده و 
مباحــث طرفیــن در ایــن مــورد شــنیده و بررســی 

تکمیلی نیز انجام خواهد شد.
در سال 1399 مقرر گردید با هدف حمایت 
از تولیدکننــدگان زعفــران مــازاد بــر نیــاز داخل با 
هدف صادرات از ســوی ســازمان تعاون روستایی 
خریــداری شــود. بر این اســاس 4۶ تــن زعفران با 
قیمــت 8 تــا 10میلیــون تومــان خریــداری شــده و 
بایــد بــا عرضــه در بــورس کاال فرایند صــادرات آن 
تکمیل می شــد. بررســی ها نشان می دهد بخشی 
از ایــن محمولــه به جای عرضــه صادراتی با هدف 
عرضــه داخلــی بــه یک مجموعه فروخته شــده که 
ایــن اقــدام مغایــر تصمیمات پیشــین وزارت جهاد 
کشــاورزی اســت. بــر ایــن اســاس حداقــل 700 

میلیارد تومان رانت ایجاد شده است.

ترفند کارخانه ها برای گران کردن الستیک

پاسخ تعاونی روستایی به انحصار در توزیع اینترنتی کاالهای اساسی
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تنها 35 درصد مخازن 
سدهای کشور آب دارند

مدیــرکلدفتــراطالعــاتودادههــایآبکشــور
گفــتکــهدرشــرایطکنونی،ازمجمــوعظرفیت۵۰.۵ 
میلیاردمترمکعبیمخازنســدهایمهمکشــور،فقط

حدود۳۵درصدآبذخیرهشدهوجوددارد.
بــه گــزارش ایرنــا، بنــا بر اعــام مرکز ملــی پایش و 
هشــدار خشکســالی ســال آبی جاری )ابتدای مهر1400 
تــا آخــر شــهریور 1401( یکــی از خشــک ترین ســال های 
۵0 ســال اخیر اســت؛ گرچه ســال آبی گذشــته )ابتدای 
مهر13۹۹ تا آخر شهریور1400( هم سالی خشک بود.

بــر  را  اثــر ســوء خــود  ایــن خشکســالی ها  تــداوم 
آب  اصلــی  تامین کننــده  عنــوان  بــه  کشــور  ســدهای 
بخش های مختلف گذاشته و به نگرانی ها درباره تامین 

آب مورد نیاز دامن زده است.
تازه تریــن گــزارش دفتــر اطاعــات و داده هــای آب 
کشــور نشــان می دهد که نگرانی ها درباره روند مصرف 

آب و نیز ورودی سدها همچنان تداوم دارد.
در ایــن زمینــه »فیــروز قاســم زاده« مدیــرکل دفتر 
اطاعــات و داده های آب کشــور گفت: با ســپری شــدن 
۷۹ روز از ســال آبی، تا 1۹ آذرماه مجموع حجم ذخایر 
آب در مخــازن ســدهای کشــور بــه حــدود 1۷.8 میلیارد 
متر مکعب رســیده که در مقایســه با زمان مشابه سال 

آبی گذشته بیانگر 31 درصد کاهش است.
وی ادامــه داد: بررســی وضعیــت ســدهای کشــور 
نشــان می دهــد میــزان حجــم ورودی آب بــه ســدها از 
ابتــدای مهرمــاه تــا 1۹ آذر معــادل ســه میلیــارد و ۵30 
میلیــون مترمکعب بوده که کاهشــی معــادل 42 درصد 
 نســبت بــه مــدت مشــابه ســال آبــی گذشــته را نشــان

می  دهد.
داده هــای آب کشــور  و  اطاعــات  مدیــرکل دفتــر 
بــا بیــان اینکــه میــزان پُرشــدگی ســدهای مهمــی چــون 
زاینده رود، شــمیل و نیان و ســفیدرود در شــرایط فعلی 
حــدود 13 تــا 1۹ درصــد اســت، افــزود: در اســتان  های 
خوزســتان و تهران نیز میزان پرشــدگی متوســط مخازن 
طــی ســال آبــی جــاری به ترتیــب حــدود 38 درصد و 1۹ 

درصد است.

عضو کمیسیون برنامه 
وبودجه: بدهی ها کاهش 

می یابد
عضــوکمیســیونبرنامهوبودجهمجلسشــورای
اســالمیمیگویددولتاقداماتخوبیرابرایاصالح
ســاختاربودجهانجامدادهوبهدنبالآناســتکهبا

کاهشانتشاراوراق،بدهیهاراکاهشدهد.
مجتبــی رضاخــواه در گفت وگــو بــا خبرگــزاری مهــر 
درباره الیحه بودجه 1401، اظهار کرد: ما از اراده دولت 
و تــاش آنــان بــرای تدویــن بودجــه انقباضــی کــه آثــار 

تورمی کمتری در کشور داشته باشد، مطلع هستیم.
او بیــان کــرد: مطابــق بــا بودجــه پیشــنهادی دولت 
بــرای ســال آینــده، درآمــد نفتــی نســبت بــه ســال قبــل 
تقریبــاً دو برابــر شــده و میــزان مالیــات هــم حــدوداً ۷4 

درصد افزایش پیدا کرده است.
عضــو کمیســیون برنامــه و بودجه مجلس شــورای 
اســامی تصریح کرد: دولت سیزدهم نمی خواهد اوراق 
مشــارکت منتشــر کنــد، چراکــه انتشــار اوراق مــدام بــه 
بدهی هــای دولــت اضافــه می کند و دولت بــه دنبال آن 

است که این بدهی ها را کاهش دهد.
نماینــده مــردم تهــران در مجلس شــورای اســامی 
دربــاره میزان افزایش حقــوق کارکنان که دولت به طور 
متوســط آن را 10 درصد در نظر گرفته اســت، گفت: ما 
چــاره ای نداریــم جــز اینکه چند ســال ریاضــت اقتصادی 
داشته باشیم تا به یک ریل درستی در اقتصاد برسیم. 
البته دولت باید بتواند مردم و مجلس را راضی کند که 
سیاســت های انقباضــی و ریاضتــی در نهایــت منجــر به 
نتایج خوبی خواهد شــد و ما در دو یا ســه ســال آینده 

آثار آن را می بینیم.
عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شــورای 
اســامی در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه آیا دولت 
در تدویــن الیحــه بودجه 1401 اصاح ســاختار بودجه 
را مورد توجه قرار داده یا خیر، گفت: دولت اقدامات 
خوبــی بــرای اصــاح ســاختار بودجــه انجــام داده کــه 
فعــاً در حــد تئــوری و روی کاغــذ اســت و دولــت باید 
روی اجرای آن دقت زیادی کند که مســئله ای بســیار 

مهم است.

وزیر ارتباطات دولت 
سیزدهم هم اینستاگرامی 

شد
وزیرارتباطاتوفناوریاطالعاتپسازگذشــته
چنــدمــاهازآغــازحضــوردرراسایــنوزارتخانــهبــه
شبکههایاجتماعیداخلیونیزاینستاگرامپیوست.

به گزارش ایرنا، »سید جمال هادیان« مدیر روابط 
عمومی وزارت ارتباطات در توئیتر از پیوســتن »عیســی 

زارع پور« به شبکه های اجتماعی خبر داد.
وزیــر ارتباطــات و فناوری اطاعات پس از گذشــت 
بــه برخــی  ایــن وزارتخانــه  از ریاســتش در  مــاه  چهــار 

شبکه های اجتماعی پیوست.
مدیر روابــط عمومی وزارت ارتباطات ادامه داد: 
 هفتمیــن وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعات کشــور 
اجتماعــی داخلــی و خارجــی  برخــی شــبکه های  بــه 

است. پیوسته 
کــه  داخلــی  اجتماعــی  شــبکه های  جملــه  از 
بــه  می تــوان  اســت  شــده  آن  عضــو  عیســی زارع پور 
پیام رسان های گپ، سروش، ایتا، بله و سوپر اپلیکیشن 
روبیکا اشــاره کرد. همچنین در بین شــبکه های خارجی 

او فقط در اینستاگرام و لینکدین عضو شده است.
زارع پور، وزیر ارتباطات پیش از این در گفت وگویی 

اعام کرده بود که چندان اهل رسانه نیست.

ارائه بیش از 5٠ پروژه 
 همکاری مشترک

در قالب کمک های 
توسعه ای کمیسیون اروپا

نشستمشترکمسئوالنوزارتتعاونباهیات
اعزامــیاتحادیــهاروپاباحضورفــروزان،مدیرکلامور
بینالمللوسارارینالدی،رئیسادارهخاورمیانهاداره
کلشرکتهایبینالمللیکمیسیوناروپابرگزارشد.
اطاع رســانی  و  روابط عمومــی  مرکــز  گــزارش  بــه 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، حامــد فــروزان در 
ایــن نشســت گفــت: میزبانــی مــا از افغانســتانی ها، بــر 
اســاس کرامت انســانی اســت و به جای کمپ، آن ها را 

در جامعه خود جذب کردیم.
وی تاکیــد کــرد : انتظــار ما از کمیســیون اروپا ارائه 
ایــران بــه عنوان الگو برای مردم دنیا بود، اما متاســفانه 

این اتفاق تاکنون رخ نداده است.
فروزان با اشاره به حضور طوالنی مدت پناهجویان 
افغانــی در ایــران گفــت: تمامــی یارانه هایــی کــه بــرای 
شهروندان ایرانی در زمینه های رفاه، بهداشت، درمان، 
امنیت و ... پرداخت می شــود برای افغان ها نیز در نظر 
گرفتــه مــی شــود، امــا تاکنــون مبلــغ قابل توجهــی برای 

حمایت از آنان از کمیسیون اروپا دریافت نکرده ایم.
وی تصریــح کــرد : آماده اجرای طرح های مشــترک 

هستیم.
مدیــرکل امــور بین الملــل، بــا بیــان اینکــه میــزان 
بــا  قیــاس  در  ایــران  بــه  اروپــا  کمیســیون  کمک هــای 
کشورهای دیگر بسیار ناچیز بوده است، عنوان کرد: در 
زمــان همه گیری کرونا، هیــچ یک از هیات های اروپایی، 
حاضــر نشــدند ماســک و واکســن در اختیار مــردم ایران 
بگذارنــد، امــا بــا همــت و تــاش داخلی توانســتیم، نیاز 
مــردم را تامیــن کــرده و حتــی بــه صادرکننــده ماســک و 

تولید کننده واکسن تبدیل شویم.
وی تاکیــد کــرد: در آن زمان، انتظــار می رفت نگاه 
اتحادیه اروپا، بشر دوستانه و از سیاست به دور باشد.
فــروزان تصریــح کــرد : در ایــن نشســت، بیــش از 
۵0 طــرح و پــروژه بــه کمیســیون اروپــا ارائــه شــد که در 
صورت تمایل طرف اروپایی، مایل به همکاری مشــترک 

هستیم.
فــروزان بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن نــوع مشــارکت ها 
دوطرفه و بر مبنای احترام متقابل هســت،   بر رعایت 

ماحظات ملی تاکید کرد.
اولویت هــای  داریــم  انتظــار  داشــت:  بیــان  وی 
کمک های توسعه ای کمیسیون اروپا در ایران گسترش 
یابد و به برنامه های داخلی برای تامین رفاه همه اقشار 

کمک کند.
امــور  دفتــر  کل  مدیــر  مشــاور  مهــدوی،  هــادی 
بین الملــل پــس از ارائــه توضیحــات تکمیلــی راجــع بــه 
شــیوه تهیــه و ارائــه طرح های وزارت  تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعــی بــرای کمیســیون اروپــا بــه عنــوان اولیــن بــار،  
افــزود: ایــن تازه آغاز کار اســت و تاش می کنیم جذب 

حداکثری از منابع کمیسیون اروپا داشته باشیم.
ســارا رینالــدی، رئیــس اداره خاورمیانــه و آســیای 
کمیســیون  بین المللــی  شــرکت های  کل  اداره  مرکــزی 
اروپــا نیــز در ایــن نشســت گفت: هدف مــا از حضور در 
ایران، ارزیابی شرایط موجود برای گسترش همکاری در 

حوزه های مختلف است.
وی افــزود: در ایــن برنامــه، اولویت های تعامل با 
ایــران بــر محور اشــتغال، پشــتیبانی و ایجاد معیشــت 
از  را  کار  ایــن  و  اســت  افغانســتانی  آواره هــای  بــرای 
طریــق مرکــز پناهنــدگان نــروژ و ســازمان ملــل انجــام 

خواهیم داد.
رینالــدی، بــا بیــان اینکــه اتحادیــه اروپــا، یکــی از 
بزرگ ترین سازمان های کمک های بشردوستانه به ایران 
بوده است گفت: ما هم ایرانی های در معرض آسیب و 
هم افغانستانی ها را حمایت کردیم که نمونه های اخیر 
آن ســیل ســال 201۹ و همه گیری ویروس کرونا اســت 
که هم کمک های نقدی و هم غیر نقدی صورت گرفت و 

1۹ میلیون یورو به این کار اختصاص داده شد.
اتحادیــه  اختصاصــی  همــکاری  داد:  ادامــه  وی 
اروپــا بــا ایــن وزارتخانــه از ســال 201۹ بــا هــدف تقویت 
صیانت اجتماعی برای کودکان خیابانی به ویژه کودکان 
افغانســتانی از طریــق یونیســف، ســازمان بهزیســتی و 

رفاه اجتماعی انجام شد.
زیــر  جامــع  و  دقیــق  ارائــه  از  رینالــدی  ســارا 
مجموعه های وزارت کار با مدیریت دفتر امور بین الملل 
تشــکر و ابــراز امیــدواری کــرد کــه کمیســیون اروپا همه 
طرح های مطرح  شــده در ایــن وزارتخانه را در کمک های 

توسعه ای خود جای دهد.
ایــن نشســت نماینــدگان معاونت هــای رفــاه،  در 
تامیــن  ســازمان  اشــتغال،  و  کارآفرینــی  تعاونی هــا، 
اجتماعی، ســازمان فنی و حرفه ای، ســازمان بهزیستی، 
صنــدوق کارآفرینــی امیــد، صنــدوق عشــایری بــه ارائــه 

طرح ها و برنامه های  پیشنهادی خود پرداختند.

خبـــــــــــــــــراخبـــــــــــــــــار

دســتگاههای از رئیسجمهــوری
بهداشــت، وزارت جملــه از دســتاندرکار
درمــانوآمــوزشپزشــکیوبانــکمرکــزی

از ممکــن زمــان ســریعترین در خواســت
تقویتذخایرداروییکشورپشتیبانیکنند.
اطاع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 

ریاســت جمهوری، در جلســه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت که یکشــنبه شــب به ریاست 
حجت االســام ســیدابراهیم رئیســی  برگــزار 

شــد موضوعــات مهــم اقتصــادی کشــور مــورد 
بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

در ایــن جلســه گزارش هــای جداگانــه ای 
درباره وضع خوب و قابل قبول ذخایر کاالهای 
اساســی و دارو در کشــور از جملــه در بنــادر و 
کشــتی های تجاری در حال ورود به کشــور که 
حاصــل تمهیــدات الزم از جملــه تخصیــص بــه 

هنگام ارز مورد نیاز است ارائه شد.
رئیس جمهوری با اشــاره به لزوم تسریع 
در ترخیــص و توزیــع کاالهــای اساســی تاکید 
کــرد: ذخایــر کافــی غــذای مردم که بــه مرحله 
اطمینــان بخشــی رســیده اســت بایــد همواره 

مورد توجه باشد و همین مسیر ادامه یابد.
رئیســی از حمایت هــای بیشــتر دولت از 
تامیــن داروی مــورد نیــاز بیمــاران بــه عنــوان 
از  و  کــرد  یــاد  ضــروری  و  مســتمر  اقدامــی 
وزارت  جملــه  از  دســت اندرکار  دســتگاه های 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و بانــک 
مرکزی خواست در سریع ترین زمان ممکن از 
تقویت ذخایر دارویی کشــور پشــتیبانی کنند 
چراکــه صیانت از جان و تامین نیازمندی های 

مردم همواره از دغدغه های دولت است.
در این جلسه همچنین گزارشی از وضع 
منابع مالی صندوق توسعه ملی ارائه و مقرر 
شــد از منابــع موجــود بــرای تامیــن نیازهــای 

بخش تولید استفاده شود.

صنفــی نظــام ســازمان نماینــدگان
رایانــهایبــاابــرازمخالفتنســبتبــهپیکره
ایجــاد کــه کردنــد عنــوان صیانــت، طــرح
در باعــثمیشــود چنیــنمحدودیتهایــی
بلکلیســتســرویسدهندههاقــرارگیریم،
درحالیکهتوســعهمحصــوالتبومیبدون
ارتبــاطبــازیــرســاختهاوخدمــاتخارجــی

غیرممکناست.
بــه گــزارش ایســنا، نماینــدگان ســازمان 
نظــام صنفــی رایانــه ای در دیــدار بــا غامرضــا 
شــورای  مجلــس  نماینــده  قزلجــه،  نــوری 
را  خــود  دیدگاه هــای  و  نظــرات  اســامی، 
دربــاره ی طــرح حمایــت از حقــوق کاربــران و 
خدمــات پایــه کاربــردی فضــای مجــازی مطرح 
کردنــد. در این نشســت، نوری قزلجه، گفت: 
عنــوان  بــه  تهــران  نصــر  نماینــدگان  نظــرات 
ســازمان صنفــی وســیع و گســترده در کشــور 
و بــه عنــوان بــازوی علمــی و اجرایی مهمی در 
حوزه کسب و کار می تواند بسیار مهم باشد.
تعــداد  گرچــه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
نماینــدگان مخالف طــرح از موافقان آن کمتر 
اســت، گفــت: بــا وجــود این، اســتدالل و عزم 
نماینــدگان مخالــف خیلــی بیشــتر اســت. از 
زمانی که این موضوع مطرح بوده از موافقین 
هیــچ اســتداللی نشــنیده ایم. اگــر قرار باشــد 
مصوبات آن تصویب شود باید دو سوم آرا را 
داشــته باشــد یعنی از ایــن 23 نماینده ای که 
عضــو هســتند بایــد 1۶ نفر به کلیــات آن رای 
دهنــد تــا رای بیــاورد یعنی اگــر 8 نفر در آنجا 

مخالف جدی باشند، به نتیجه نمی رسد.

پذیرشنظراتاصالحیبهتر
است

ایــن نماینــده مجلــس شــورای اســامی 
ادامه داد: حتما نظرات اصاحی و پیشنهایتان 
را بــه صــورت مــاده بــه مــاده ذکــر کنیــد، اگــر 
پیشــنهاد شــما حــذف اســت، بگوییــد باید به 
این دلیل حذف شــود، اگر نظراتتان اصاحی 
باشــد کــه خیلی بهتر اســت چــون پذیرش آن 
بیشــتر اســت. حتــی به نظر مــن نظام صنفی 
یــک پیشــنهاد را می تواند پیگیــری کند و بقیه 
تشــکل ها، اتحادیه هــا و انجمن هایــی کــه در 
ایــن عرصــه فعــال هســتند هــم کمــک کنند و 
جداگانــه همیــن نظــرات را بنویســند. اگر یک 
روزی الزم شــد ما همه اینها را در کمیســیون 
پیشــنهادات  می گوییــم  و  می کنیــم  مطــرح 

زیادی بوده و شما به آن توجهی نکردید.

مخالفانطرحصیانتدر
کمیسیون،حداقلهستند

نظــام  ســازمان  رئیــس  حسن هاشــمی- 
کــرد:  بیــان  نیــز  کشــور  رایانــه ای  صنفــی 
مخالفــان طرح صیانت در کمیســیون حداقل 
هســتند و تعداد آرای موافقین بیشــتر اســت 
در  اســت  ایــن  از  حاکــی  مــا  شــنیده های  و 
اســتان های مختلــف اغلــب از طــرح صیانــت 
زارع پــور  آقــای  به تازگــی  کرده انــد.  حمایــت 
در خواســت دادنــد تــا به صــورت یــک الیحــه، 
طــرح جدیــدی را وارد مجلــس کند اما اعضای 

کمیسیون خواستار تصویب آن هستند.
او بــا یــادآوری مشــکاتی کــه در آینــده 
از ســوی ایــن طــرح بــرای کســب وکارها ایجــاد 
می شــود، گفــت: نــگاه دوســتان موافــق طــرح، 
نــگاه حــال اســت. یعنــی می خواهنــد مشــکل 
حــال را برطــرف کنند، در حالی که تاثیرات این 
تصمیمات در آینده به شدت منفی خواهد بود. 
اگر ما به کشورهایی مثل هند و پاکستان نگاه 

کنیم، می بینیم تصمیمات درستی گرفته اند. 
رئیــس ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای 
کشور ادامه داد: اکثر مدیران IT، مثل مدیران 
گوگل، مدیران علمی در کشــور هند هســتند 
و 3۹ میلیــون دالر صــادرات دارنــد و االن در 
کل دنیــا در حــوزه اســتارت آپی قــرار گرفتــه و 
رشدشــان فضایی اســت و در کارآفرینی شــان 
تحــول ایجــاد کرده انــد. امــا در اینجــا آقایــان 
دائمــا بــر طبلــی می کوبنــد و بــه نظر می رســد 

تمایلی به بیدار شدن ندارند.
هاشــمی بیــان کرد: انتظار ما این اســت 
کــه موضــوع شــفاف تر بررســی شــود و حــق 
بخــش خصوصــی ضایــع نشــود، یــک تصمیــم 
اشــتباه می توانــد آینــده بخــش خصوصــی را 
تحــت شــعاع قــرار دهــد. در آن صــورت، مــن 
مطمئنــم توجــه نیــروی اطاعــات هــم بــه این 
موضــوع قــرار خواهــد گرفت و ســرمایه گذاری 

در بخش خصوصی تحلیل خواهد رفت.

باتصویبکلیطرحمخالفیم
نیمــا نامــداری- عضــو هیأت مدیــره نصر 
تهران نیز در این نشســت گفت: تنها بخشــی 
در اقتصاد کشــور که رشــد مثبت پایدار دارد، 
و  فنــاوری  مبتنی بــر  کســب وکارهای  بخــش 
اطاعــات اســت. در بخــش اقتصــادی تــاش 
می کنیــم تولیــد کنیم، اما توســعه محصوالت 
بومی بدون ارتباط با زیر ساخت ها و خدمات 

خارجی غیرممکن است.
او بــا بیــان اینکــه وقتــی نتوانیــد بــا زبان 
صــادرات  کنیــد،  برقــرار  ارتبــاط  دنیــا  فنــی 
یکــی  افــزود:  رفــت،  خواهــد  دســت  از  هــم 
از بزرگتریــن چالش هــا ایــن اســت کــه ایــن 
محدودیت هــا باعــث می شــود در بلک لیســت 
اینکــه  دوم  گیریــم.  قــرار  ســرویس دهنده ها 
مــا در علــم حقــوق می گوییــم هــر جرمــی کــه 
اتفــاق می افتــد دو مؤلفــه دارد کــه یکی اقدام 
اســت.  منصفانــه  نیــت  دیگــری  و  منصفانــه 
از  خیلــی  کــه  نمی کنــد  توجــه  قانون گــذار 
تبادالت بین المللی نیت و انگیزه شان توسعه 
ســرویس اســت، اینکــه مــا بگوییــم هرکــس 
مجــوز نــدارد، ایرانی هــا حــق ندارنــد بــا او کار 

کنند، اساسا قصاص قبل از جنایت است.
عضــو هیــأت مدیــره نصــر تهــران تأکیــد 
کــرد: پیشــنهاد مــا در نظام صنفی این اســت 
کــه ایــن طرح کا تصویب نشــود. البته شــاید 
در فضای سیاست گذاری غیرممکن باشد ولی 
مــن تصــور می کنم دســت کم مســکوت بودن 
ایــن طرح به مدت شــش مــاه از بار روانی که 
روی صنعــت گذاشــته مقــداری می کاهــد. هر 
چیــزی کــه تصویــب شــود، جامعــه و خصوصا 
صنعــت IT آن را منفــی تلقــی می کننــد، مــن 
پیشــنهاد می کنــم اگــر نمی توانیــد این طرح را 
از دســتور کار خارج کنید، پیشــنهاد مسکوت 
ماندن آن شاید معقول باشد. مهم این است 
بتوانیــم فضــای صنعــت IT را از ایــن فضــای 

منفی خارج کنیم.
نامداری گفت: شتاب در این طرح باعث 
شــده قوانیــن حقوقــی کــه ما نیــاز داریــم زیر 
سایه قرار گرفته اند و ما جرات نمی کنیم وارد 
آن شــویم. بــرای مثــال قانون جرایــم رایانه ای 
نیــاز بــه اصاحیــه دارد، مــا در ایــران قانونــی 
نداریم ولی در اغلب کشــورهای توسعه یافته 
قانونــی وجــود دارد کــه بــه آن قانــون حمایت 
از حریــم شــخصی و داده هــای کاربــر گفتــه 
می شــود. قانــون ســومی کــه در ایــران نداریم 
و در دنیــا وجــود دارد، قانون اســتفاده ســالم 
و شــرافتمندانه از فضــا و شــبکه های ارتباطی 
اســت، ما این قانون را در ایران نداریم یعنی 
اگــر االن کســی محتــوای بدی پخــش کند، ما 
بــه قانــون کلــی که بــه جرایم آنایــن و فضای 

مجازی مربوط می شود استناد می کنیم.
بایدمشخصشوددغدغه

موافقانطرحچیست

نشســت،  ایــن  از  دیگــری  بخــش  در 
نصــر  دبیــر  جمشــیدیان-  کشــاورز  علیرضــا 
تهــران، بــا مرور دیــدار نماینــدگان نصر تهران 
مجلــس  فرهنگــی  کمیســیون  ســخنگوی  بــا 
گفــت: اگر مشــخص شــود کــه واقعــا دغدغه 
موافقــان طــرح چیســت راه حل هــای بهتــری 
پیــدا می شــود. چرا کمیســیون فرهنگــی برای 
بررسی این طرح انتخاب شده است؟ نیاز به 
یک خرد جمعی اســت، باید مضرات و مزایای 
داســتان را بســنجیم و یــک تصمیــم منطقــی 

بگیریم.
اگــر  می گوییــد  شــما  داد:  ادامــه  او 
فضــای تلگــرام بــاز شــود، مشــکات امنیتــی 
و فرهنگــی دارد و بــرای همیــن آن را فیلتــر 
پلتفرم هــای  و  دادیــد  وام  حتــی  و  کردیــد 
دیگــری را شــارژ کردیــد و در واقع آنهایی که 
آمدنــد، درآمدهای بیشــتری کســب کردند و 
یــک ترافیــک باالیی در حوزه فیلتر تلگرام به 
وجــود آمــد و عمــا تبعــات امنیتــی مضاعــف 

هم داشت.
ایجــاد  لزومــا  اینکــه  بیــان  بــا  کشــاورز 
فرهنگــی  دغدغــه  حــل  راهــکار  محدودیــت 
نیســت، افزود: بعضی از نماینده ها صادقانه 
متوجــه مشــکات ایــن طــرح نیســتند، بایــد 
ابعــاد  از  زیــادی  بخــش  کــه  طرحــی  بداننــد 
زندگــی مــردم را درگیــر کنــد را نبایــد پشــت 
درهــای بســته تصویــب کــرد. آنهــا بایــد تایید 
بخشــی از نخبــگان جامعــه را بــرای تصویــب 

داشته باشند.

هزینهینظامباالمیرود
حســین اســامی- رئیــس ســازمان نظام 
صنفــی رایانه ای اســتان تهران نیز بــا یاداوری 
گفته هــای یکی از نمایندگان مجلس که بیان 
کرده بود هشــتاد و پنجی شدن طرح صیانت 
بــوده اســت،  بــا موافقــت بخــش خصوصــی 
گفــت: هنــوز کــه طــرح تایید نشــده، گفته اند 
مــا موافــق هســتیم، مــا کجــا موافقیــم؟ کجــا 
روحمــان از موضــوع خبــر دارد؟ ما 100 درصد 
مخالــف پیکــره و زیرســاخت بندی و منشــا و 

مبدا آن هستیم.
او تاکیــد کــرد: ایــن طرح اگــر اصاح هم 
شــود نمی توانیم آن را بپذیریم. دوســتانی که 
مخالــف هســتند جرات مخالفــت در صحن را 
ندارند. ما بند بند به دالیل مخالفتمان اشاره 
کردیم در حالیکه ما را محکوم کردند که هیچ 

کس نیامده نقد درستی انجام دهد.

ملــی شــرکت فنــاوری و پژوهــش مدیــر
پاالیــشوپخــشفرآوردههــاینفتــیایــراناز
افزایــشســهمســیانجیدرســبدخــودروبه

۳۰درصــدتاافق۱۴۰۴خبرداد.
رضــا کاظم نــژاد در گفــت و گــو بــا ایســنا، 
یــادآوری اهمیــت امضــای قــرارداد 4۵ هــزار  بــا 
خودروی دوگانه سوز تاکسی و وانت بین شرکت 
ملــی پخــش و ایــران خــودرو اظهــار کــرد: این امر 
اقــدام مهمــی بود که در بخــش تولید کارخانه ای 
خودروهای دوگانه ســوز در دولت ســیزدهم برای 

نخستین بار این گام برداشته شد.
بسترســازی  درصــورت  وی  گفتــه  بــه 
مناســب، انعقــاد چنین قراردادهایی در اولویت 
پخــش  و  پاالیــش  ملــی  شــرکت  برنامه هــای 

خواهــد بــود تــا بــا حمایت شــرکت مذکــور روند 
تولیــد و تبدیــل خودروهای دوگانه ســوز شــتاب 

بگیرد. بیشتری 
ملــی  شــرکت  فنــاوری  و  پژوهــش  مدیــر 
ایــران  نفتــی  فرآورده هــای  پخــش  و  پاالیــش 
افــزود: درحــال حاضــر ســهم ســی ان جــی در 
ســبد سوخت کشور 21.2 درصد معادل مصرف 
ســی ان جی  مترمکعــب  میلیــون   22.4 روزانــه 
بــوده کــه براســاس افــق تعریف شــده در ســال 
1404 مقرر شــده است تا مصرف سی ان جی در 
بخــش حمــل و نقــل )خودروهای ســبک( به 30 

درصد افزایش یابد.
 کاظم نژاد با اشــاره به چالش های صنعت 
ســی ان جی تصریح کــرد: اصاح فاصلــه منطقی 

قیمــت ســوخت بنزیــن و گاز از جملــه مــواردی 
اســت که باید بررســی و توسط مراجع ذی صاح 

شود. تصمیم گیری 
وی در ادامــه توضیــح داد: افزایــش ســهم 
ســی ان جی در ســبد ســوخت خــودرو مســتلزم 
ایــن اســت کــه قیمت ســوخت اصاح شــود و با 
مابه التفاوتــی کــه بیــن قیمــت ســوخت مایــع و 
بنزین ایجاد می شــود، مشــوقی برای طیف بازار 
مصــرف و افزایــش اقبــال عمومــی برای توســعه 

هرچه بیشــتر این ســوخت فراهم شود.
ملــی  شــرکت  فنــاوری  و  پژوهــش  مدیــر 
ایــران  نفتــی  فرآورده هــای  پخــش  و  پاالیــش 
تصریح کرد: در این مســیر باید از تکنولوژی به 
روز و کارآمد استفاده شود که در بخش تبدیل 

اتفــاق  بــزودی  مهــم  ایــن  خودروهــا  کارگاهــی 
خواهد افتاد و آن استفاده از لوازم و ملزومات 
نســل 4 اســت کــه کارآیــی بهتــر و مصــرف گاز 

کمتری خواهد داشت.
مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی پاالیش 
و پخــش فرآورده هــای نفتــی ایــران بــرای کســب 
نتیجــه قابــل قبــول در این عرصه نیاز اســت بین 
نهادها و ســازمان های مرتبط در توســعه صنعت 
ســی ان جی؛ اعــم از وزارت نفــت، وزارت صمــت، 
اســامی،  شــورای  مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز 
 ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور، خودروســازان، 
تولیدکننــدگان تجهیــزات و قطعات ســوخت و ... 

وحدت رویه ایجاد شود.
ســهم  افزایــش  ضــرورت  مــرور  بــا  وی 

تولیــد  در  مهندســی  تــوان  و  ســازی  داخلــی 
تجهیــزات تصریــح کرد: دراین راســتا نیاز اســت 
تــا برنامه هــای مدونــی جهــت گســترش دامنــه 
ســاخت داخلی قطعاتی مانند مخازن و کیت ها 
انجام شــود تــا نه تنها بازار داخلــی از تجهیزات 
اشــباع شــود بلکه زمینه و شــرایط صادرات این 

تجهیزات نیز میســر گردد.
کاظم نــژاد از دیگــر برنامه هــای در دســت 
اقــدام ایــن شــرکت خبــر داد و افــزود: ظرفیــت 
دیزلــی  کــردن خودروهــای  ســوز  دوگانــه  بــرای 
ایــن خودروهــا هــم از ســوخت  تــا  وجــود دارد 
دیــزل و هــم ســی ان جی بتواننــد اســتفاده کنند 
تــا بــا مدیریت مصرف بهینه ســوخت بخشــی از 

مصــرف گازوئیــل از این طریق کاهش یابد.

 مدیرپژوهششرکتملیپخش:سهمسیانجیدرسبدسوختخودرو

به۳۰درصدمیرسد

انتقادنمایندگانبخشخصوصیازپیکرهطرحصیانت
پشت درهای بسته تصمیم نگیرید

 ماموریترئیسیبهبانکمرکزی

ووزارتبهداشت
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

امضایتفاهمنامه
بانکآیندهوکانون

سردفترانودفتریاران
همکاری هــای  و  تعامــات  گســترش  راســتای  در 
فی مابیــن و به منظــور ارزش آفرینــی هــر چــه بیش تــر 
مجموعــه  و  کارکنــان  ســهامداران،  مشــتریان،  بــرای 
ســوی  از  همــکاری  مشــترک  تفاهم نامــه  ذی نفعــان، 
نــادر خواجــه حقوردی، 
امــور شــعب و  معــاون 
بازاریابــی بانــک آینــده 
و علــی خندانی، رئیس 
و  ســردفتران  کانــون 
امضــا  بــه  دفتریــاران، 

رسید.
بــه گــزارش روابــط 
آینــده،  بانــک  عمومــی 
موضوع این تفاهم نامه، همکاری مشــترک طرفین برای 
ارائــه انــواع خدمــات بــه کانــون و اعضــا در زمینه هــای 
مختلــف بانکی، مالی و ســایر حوزه هــای مورد توافق دو 

طرف در چارچوب قوانین و مقررات است.
و  تســهیالت  اعطــای  اعتبــاری،  خدمــات  ارائــه 
تعهــدات، ارائــه انــواع خدمــات بانکــداری الکترونیکــی و 
خدمات ویژه اعضای کانون، از جمله خدمات قابل ارائه 

در این تفاهم نامه است.

تسهیالت8هزارمیلیارد
ریالیبانکتجارتبرای

حمایتازتولیدوکارآفرینی
اولین قرارداد عاملیت تســهیات اعطایی بانک ها 
در چارچــوب تبصــره )18( قانون بودجه ســال 1400کل 
کشــور بیــن بانــک تجــارت و معاونــت علمــی و فنــاوری 

ریاست جمهوری به امضا رسید.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانک تجــارت، به موجب 
ســوی  از  قــرارداد  ایــن 
بانــک تجــارت مجموعــا 
ریــال  8000میلیــارد 
تسهیالت شامل 3هزار 
میلیارد ریال بر اســاس 
تبصــره 18قانون بودجه 
و 5هــزار میلیــارد ریــال 
منابــع  محــل  از  نیــز 
بــرای  بانــک  داخلــی 
ثابــت  ســرمایه  قالــب  در  تلفیقــی  تســهیالت  اعطــای 
و ســرمایه درگــردش بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی 
معرفی شــده از ســوی معاونت علمی و فناوری به بانک 
در نظر گرفته شده است. نرخ این تسهیالت در مناطق 
غیــر برخــوردار 10درصــد و بــرای ســایر مناطــق 12درصــد 

تعیین شده است.

رونماییازطرحشجرهطیبه
بیمهکوثر

طــرح بیمــه  ای شــجره طیبــه بــه منظــور افزایــش 
ضریب نفوذ بیمه و ارائه خدمات مناسب به بسیجیان 
و خانواده  هــای معــزز آن هــا با حضور مقامات ســازمان 

بسیج و شرکت بیمه کوثر رونمایی شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بیمــه کوثــر، در مراســم 
طــرح  ایــن  رونمایــی 
محمــد تاجیک، مشــاور 
پــروژه  مجــری  و  طــرح 
شــجره طیبــه، مختصــرا 
ایــن  شــکل گیری  رونــد 
ســال  از  کــه  را  طــرح 
بــود  خــورده  97کلیــد 
اظهــار  و  داد  شــرح 
بــا  کــه  کــرد  امیــدواری 
تدویــن جامع ترین بســته بیمــه ای خانــواده و بهره مندی 
بســیجی،  پرتــالش  و  بادانــش  نیروهــای  توانایــی  از 
ســطح  در  بیمــه  خدمــات  ارائــه  شــبکه  گســترده ترین 
کشــور شکل گیرد. شــرکت نمایندگی شجره طیبه کوثر 
بدون مالکیت ســازمانی و با هدف ســهام داری و حضور 
بســیجیان و خانواده هــای معززشــان در سراســر میهــن 
اســالمی تشــکیل شده است و همه خدمات بیمه ای آن 
اعم از صدور و خسارت در چهارچوب مقررات و ضوابط 

بیمه ای به صورت شفاف و برخط ارائه خواهد شد.

درخششمحصوالت
شیمیهمداندرغربآسیا

باسرمایهگذاریبانکملی
جملــه  از  همــدان  معدنــی  شــیمی  شــرکت 
شــرکت هایی اســت کــه توانســته بــا حمایت هــای بانک 
ملــی محصوالتــی قابــل 
بزرگتریــن  بــا  رقابــت 
را  جهانــی  برندهــای 
بازارهــای  بــه  و  تولیــد 

صادراتی عرضه کند.
به گزارش روابط عمومی 
ایــن  ملــی،  بانــک 
شــرکت بــا مشــارکت و 
بانــک  ســرمایه گذاری 
ملــی بــرای بیــش از 110نفــر بطــور مســتقیم و بیــش از 
600نفر بطور غیر مســتقیم اشــتغال زایی داشــته است. 
با تکمیل و راه اندازی شــرکت تولیدی نمک های معدنی 
از ســوی شــیمی همــدان نیــز بیــش از 100نفــر بطــور 
مستقیم و بیش از 200نفر بطور غیر مستقیم مشغول 

به کار می شوند.

جزئیاتبازپرداختاقساط
تسهیالتطرحنهضت

ملیمسکن
عضــو هیات مدیــره بانــک مســکن بــا بیــان اینکــه 
بازپرداخــت تســهیات بــا احتســاب دوران ســاخت در 
طــرح نهضــت ملــی مســکن ۲0ســاله اســت جزئیاتی از 

بازپرداخت تسهیات این طرح را اعام کرد.
بــه گــزارش ایبنــا، محمدحســن علمداری، بــا بیان 

اینکه بر اســاس مصوبه 
اعتبــار  و  پــول  شــورای 
مرکــزی  بانــک  ابــالغ  و 
بانک هــا مکلــف شــدند 
360هــزار  ســاالنه  تــا 
را  تومــان  میلیــارد 
مســکن  بخــش  بــه 
در  بدهنــد  اختصــاص 
پرداخــت  خصــوص 

اقســاط تســهیالت ســاخت طرح نهضت ملی مسکن در 
تهران، ســایر کالنشهرها، مراکز استان ها، سایر شهرها 

و روستاها توضیحاتی را ارائه کرد.
بازپرداخــت  معمــول  طــور  بــه  گفــت:  علمــداری 
تســهیالت طــرح نهضــت ملــی مســکن بــا لحاظ 3ســال 
دوران ســاخت و بازپرداخت 17ســاله به این نحو اســت 
کــه بــرای تســهیالت 450میلیــون تومانــی بــدون ســود 
دوران ســاخت ماهانــه هفــت میلیــون تومــان قســط از 
واحدهــا  دریافت کننــدگان  و  مشــارکت کنندگان  ســوی 

پرداخت می شود.
او ادامــه داد: تســهیالت 400میلیون تومانی نیز با 
احتســاب 3ســال دوران ســاخت و بازپرداخت 17ســاله 
300میلیــون  تســهیالت  300هزارتومــان،  و  6میلیــون 
تومانی با احتســاب 3ســال دوران ســاخت و بازپرداخت 

17ساله 4میلیون و 700هزار تومان است.
خصــوص  در  مســکن  بانــک  هیات مدیــره  عضــو 
بازپرداخت تســهیالت مسکن روستایی که 250میلیون 
تومان است، گفت: تسهیالت طرح نهضت ملی مسکن 
بــا لحــاظ 3ســال دوران ســاخت و بازپرداخــت 17ســاله 
بــرای تســهیالت 250میلیــون تومــان 4میلیــون تومــان 

است.
علمداری تصریح کرد: چنانچه ســازندگانی طی دو 
سال واحدها را به اتمام برسانند، بازپرداخت تسهیالت 
نیز 18ساله خواهد شد که میزان اقساط نیز نسبت به 

آن کاهش دارد.

امضایقراردادهمکاری
میاندانشگاهبینالمللی
امامخمینیوبیمهآرمان

قــرارداد همــکاری مشــترک دانشــگاه بین المللــی 
امــام خمینــی قزویــن و بیمــه آرمان، درحــوزه بیمه های 
درمان تکمیلی، عمر، مسئولیت، خودرو و آتش سوزی 
و ســایر رشــته های بیمه ای آن دانشــگاه، به امضای دو 

طرف رسید.
بــه گــزارش روابــط 
آرمــان،  بیمــه  عمومــی 
مدیرعامل بیمــه آرمان، 
خدمــات  خصــوص  در 
شــروع  از  ارائه  شــده 
آن،  رونــد  و  قــرارداد 
توضیحاتــی ارائــه داد و 
بــا حضــور حاضــران بــه 

مباحث مرتبط با بیمه تکمیلی درمان پرداخته شد.
بــه  خدمات رســانی  کــرد:  بیــان  قلی پــور  مجیــد 
دانشــگاهیان و فرهیختــگان جامعه مایــه مباهات بیمه 
آرمان است و تمام تالش مان را به منظور ارائه بهترین 

خدمات در کوتاه ترین زمان ممکن به کار می گیریم.

مدیرعاملبیمهرازی:
صنعتبیمههموارهدرکنار

مردمبودهاست
مدیرعامــل بیمــه رازی بــا بیــان نقــش تاثیرگــذار 
کــه  اقتصــادی کشــور، گفــت  بیمــه در رشــد  صنعــت 
صنعــت بیمــه ایــران همــواره در کنار مــردم و دولت ها 
بــوده و بســیاری از پروژه های بزرگ کشــور به واســطه 

حضور بیمه به بهره برداری رسیده است.
علــی جبــاری در گفت وگــو بــا خبرگــزاری تســنیم 

و  نقــش  بــر  تاکیــد  بــا 
اهمیت صنعت بیمه در 
اقتصــاد جهانــی، گفت: 
صنعــت بیمه بــه عنوان 
بخش هــای  از  یکــی 
اقتصــاد  در  پیشــرو 
محســوب  جهانــی 
می شــود و ســهم قابــل 
بازارهــای  از  توجهــی 

مالی را به خود اختصاص داده است.
او ادامــه داد: صنعــت بیمــه در ســطح جهانــی و 
کشــورهای پیشــرفته سهم بســیار پررنگی دارد و این در 
حالی اســت که در ایران صنعت بیمه آنطور که باید به 

عموم جامعه معرفی نشده است.
رشــد  کــرد:  خاطرنشــان  رازی  بیمــه  مدیرعامــل 
اقتصــادی در ســطح جهانــی در گــرو رشــد صنعــت بیمه 
و میــزان ســهم ایــن صنعــت از بازارهــای مالی اســت که 
صنعــت بیمــه و اقتصــاد ایــران از ایــن قاعــده مســتثنی 

نیست.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:
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در سایت روزنامه بخوانید:
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آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
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شــاخص کل بــورس اوراق بهادار تهران 
ریزشــی  کامــا  رونــد  یــک  در  گذشــته  روز 
دیگــر واحــد   ۲49 و  هــزار   ۲5 کاهــش   بــا 

همراه شد.
بــورس  فــارس،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
اوراق بهادار تهران این روزها ســر ناســازگاری 
کل  شــاخص  و  دارد  خــرد  ســهامداران  بــا 
یکشــنبه هــم ریــزش قابــل توجهــی داشــت و 
دوشــنبه هــم در یــک روند کامال ریزشــی قرار 
گرفــت، بــه گونــه ای کــه در پایــان معامالت با 
کاهــش 25 هــزار و 249 واحــد بــه رقــم یــک 
میلیون و 295 هزار و 527 واحد رسید و در 
واقــع کانــال 1.3 میلیــون واحــدی را از دســت 

داد و وارد یک کانال پایین تر قرار گرفت.
همچنین شــاخص کل بــا معیار هم وزن 
امــروز بــا کاهــش 6 هــزار و 419 واحد به رقم 

349 هزار و 197 واحد رسید.
ارزش بــازار در بــورس تهــران به بیش از 

5 میلیون و 177 هزار میلیارد تومان رسید.
بعد از ارائه الیحه بودجه 1401 به مجلس 
 100 پتروشــیمی ها  خــوراک  نــرخ  آن  در  کــه 
درصد افزایش یافته بود، از یکشــنبه شــاخص 
کل بــورس رو بــه کاهش اســت به ویژه ســهام 

شرکت های پاالیشی رو به کاهش است.
 5 از  بیــش  گذشــته  روز  معامله گــران 
میلیارد سهام حق تقدم و اوراق مالی در قالب 
395 هزار فقره معامله و به ارزش 3 هزار و 

17 میلیارد تومان داد و ستد کردند.
ارزش معامــالت فرابــورس هم دوشــنبه 
قالــب  در  ثانویــه  بــازار  معامــالت  مــدد  بــه 
عملیات بازار باز که اوراق دولتی بین بانک ها 
دســت به دست می شود، اما ارزش معامالت 

در فرابــورس درج می شــود، بــه بیــش از 56 
هــزار و 670 میلیــارد تومان رســید، اما ارزش 
معامالت خود فرابورس به 862 هزار میلیارد 

تومان رسید.
معامله گــران در فرابــورس ایران بیش از 
2 میلیــارد ســهام حق تقــدم و اوراق مالــی در 
قالــب 176 هــزار فقــره معامله و به ارزش 67 
هزار و 770 میلیارد تومان داد و ســتد کردند 
کــه البتــه عمده این ارزش به خاطر بازار بازار 
و اوراق دولتــی اســت کــه بین بانک ها دســت 

به دست شده است.
ارزش کل بازار فرابورس به بیش از یک 
میلیون و 46 هزار میلیارد تومان رسید ارزش 
بازار پایه فرابورس نیز به بیش از 335 هزار 
میلیارد تومان رسید. معامله گران روز گذشته 
بیش از 267 واحد کاهش یافت و به رقم 18 

هزار و 663 واحد رسید.
دوشــنبه همه شــاخص های بورس قرمز 
بودند، به گونه ای که شــاخص کل و شــاخص 
قیمــت بــا معیــار وزنــی ارزش 1.9 درصد افت 
کــرد. شــاخص کل و شــاخق قیمــت بــا معیــار 
هــم وزن 1.8 درصــد کاهــش یافــت، شــاخص 
آزاد شــناور 1.86 درصــد افــت کــرد، شــاخص 
بــازار اول بــورس 2.2 درصــد کاهــش یافت و 
شاخص بازار دوم بورس 1.5 درصد افت کرد.
شاخص ســاز  روزگاری  کــه  نمادهایــی 
در  کاهشــی  اثــر  بیشــترین  دوشــنبه  بودنــد 
شــاخص کل بورس را داشــته اند کــه می توان 
بــه ترتیب به نمادهای فوالد مبارکه، گل گهر، 
ملی مــس ایــران، شســتا، پتروشــیمی پــارس، 
صنایــع  و  پارســیان  گاز  و  نفــت  گســترش 

پتروشیمی خلیج فارس نام برد.

مرکــزی،  بیمــه  کل  رئیــس  گفتــه  بــه 
نــگاه ســوداگرانه و توقعــات نابجــای مالــی از 
صنعــت بیمــه از ســوی نهادهــای مختلــف بــا 
هدف گــذاری افزایــش ضریــب نفــوذ بیمه در 

تضاد است و این رویه باید متوقف شود.
عمومــی،  روابــط  کل  اداره  گــزارش  بــه 
آغــاز  مناســبت  بــه  کــه  ســلیمانی  غالمرضــا 
هفتــه پژوهــش در نشســت ویژه پژوهشــکده 
بیمــه حضــور داشــت در این باره گفــت: منابع 
صنعــت بیمــه متعلــق بــه بیمه گذاران اســت و 
نگاه سودجویانه به بهانه کسری بودجه برخی 
دســتگاه های اجرایــی و همچنین صدا و ســیما 

به امنیت روانی جامعه لطمه خواهد زد.
رونــد  مرکــزی  بیمــه  کل  رئیــس 
ســهم خواهی از منابــع ناشــی از دریافــت حق 
بیمــه بــه خصــوص در رشــته شــخص ثالث را 
نگران کننــده توصیــف کــرد و از قانون گــذاران 
حقــوق  از  صیانــت  راســتای  در  تــا  خواســت 
بیمه گــران و بیمه گــذاران بــه ایــن حــوزه ورود 

کنند.
او در بخش دیگر سخنان خود با تبریک 
هفته پژوهش از مجموعه پژوهشــی صنعت 
بیمــه بــه عنــوان معاونــت چابــک نهــاد ناظــر 

صنعــت بیمــه یــاد کــرد و اظهــار کــرد: ارتبــاط 
بیــن پژوهشــکده و ســایر ارکان صنعــت بیمه 
و  اســت  تخصص گرایــی  و  منطــق  مــدار  بــر 
پژوهشــکده بیمه از ایــن منظر به عنوان مغز 

متفکر صنعت بیمه عمل می کند.

اعــالم  بــا  بیمــه  عالــی  شــورای  رئیــس 
در  بیمــه  پژوهشــکده  عملکــرد  از  رضایــت 
برپایــی  از  صنعــت  عالــی  اهــداف  پیشــبرد 
شــکوهمند همایش بیمه و توســعه به عنوان 
یــک اتفــاق بــزرگ علمــی نــام بــرد و افــزود: 

مجــازی،  و  حقیقــی  فضــای  در  هم اندیشــی 
نیــاز امــروز صنعــت بیمــه به شــمار مــی رود و 
موفقیــت کمــی و کیفی این همایش می تواند 
به عنوان یک الگوی مهم مورد توجه نهادها و 

سازمان های دیگر قرار گیرد.
را  پژوهشــکده  از  حمایــت  ســلیمانی، 
فکــری  ســرمایه های  از  بهــره وری  زمینه ســاز 
انســانی  نیــروی  حــوزه  در  ســرمایه گذاری  و 
کارآمــد دانســت و تصریــح کرد: بیمــه مرکزی 
بــرای حمایــت از اهــداف پژوهشــی آمادگــی 
افزایــش  بــرای  برنامه ریــزی  از  و  دارد  کامــل 
ضریب بهره وری و کاهش ریسک های موجود 

استقبال می کند.
ســامانه های  تکمیــل  ضــرورت  از  او 
پژوهشکده سخن گفت و ابراز امیدواری کرد 
بــا تکمیــل این زیرســاخت ها، فضا بــرای ورود 

نسلی پویاتر و نواندیش تر فراهم شود.
از  پایــان  در  مرکــزی  بیمــه  کل  رئیــس 
مســئوالن و سیاســتگذاران پژوهشــکده بیمه 
خواست تا با تقویت ارتباطات برون سازمانی، 
بخــش آمــوزش، روش هــای جدیــد محاســبه 
ریســک و بهبــود فرایندهــای بهــره وری، بیش 

از پیش به ارتقای صنعت بیمه کمک کنند.

بانــک  کــه  گفــت  قــوه قضائیــه  رئیــس 
در  اخــال  بخش هــای  و  مصادیــق  مرکــزی 
مسائل ارزی را روشن کند و اتفاق سال های 

9۶ و 98 نباید تکرار شود.
حجت االســالم  بــازار،  گــزارش  بــه 
در  دوشــنبه  محســنی  اژه ای  والمســلمین 
جلســه شــورای عالــی قــوه قضائیــه گفــت: از 
خدای متعال مســألت داریــم که توفیق بودن 
و  ایــن مســیر  در  اســتواری  حــق،  در مســیر 

عاقبت به خیری را به ما عنایت فرماید. 
دربــاره موضــوع  قــوه قضائیــه  رئیــس 
متالطــم بــودن بــازار ارز تصریــح کــرد: چند 
بــازار  کــه موضــوع تالطمــات  ســالی اســت 
ارز در مقاطعــی مطــرح می شــود و دولــت و 
بانــک مرکزی وقت رســما به صورت مکتوب 
اعــالم می کننــد کــه اخــالل در بــازار ارز بــه 

وقــوع پیوســته و بایــد دســتگاه قضایــی بــه 
ایــن موضــوع ورود کنــد؛ امــا پــس از ورود 
مجــازات  و  محاکمــه  و  تعقیــب  و  قضایــی 
متخلفــان و مجرمــان، بانــک مرکــزی مجدداً 
در نامــه ای محتویــات نامــه پیشــین خــود را 

نفــی و نقض می کند.
بــا  رابطــه  در  مصداقــی  بیــان  بــا  اژه ای 
موضوع فوق الذکر گفت: در تاریخ دوم بهمن 
ســال 96، رئیــس وقــت بانــک مرکــزی به قوه 
رســمی  نامــه ای  انتظامــی  نیــروی  و  قضائیــه 
مبنی بر رخ دادن اخالل در نظام ارزی کشور 
مرقــوم کــرد و در همیــن راســتا افــرادی که در 
میــان آن هــا صراف هــا و دالل هــا بودنــد نیــز 
دســتگیر شــدند؛ در ســال 98 پــس از آنکــه 
عــده ای از ایــن افــراد محکــوم شــده بودنــد، 
رئیــس بانــک مرکزی بعدی نامه ای نگاشــت و 

تصریــح کرد کــه این صراف های محکوم شــده 
مرتکــب اخــالل نشــده اند و لــذا بر اســاس آن 
نامــه رســمی بانک مرکــزی، دیوانعالی کشــور 
نیز اعاده دادرســی محکومان ارزی آن مقطع 
زمانــی را پذیرفــت؛ در نتیجــه ایــن رونــد، قوه 
قضائیــه کــه مدتــی را صــرف رســیدگی به این 
بــود در  پرونــده و محاکمــه متخلفــان کــرده 

نهایت بدهکار نیز شد!
رئیــس قــوه قضائیــه تصریــح کــرد: اخیــراً در 
تاریخ ششم آذر جاری نیز ] علی صالح آبادی[، 
رئیــس کل بانــک مرکــزی طــی نامه ای رســمی 
بر وقوع اخالل در مســائل ارزی کشــور تأکید 
کرده است؛ که من در تاریخ سیزدهم آذر طی 
نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی مشخصاً از 
او خواســتم کــه مصادیــق و بخش هایی که به 
واســطه آن اخالل در مســائل ارزی رخ داده را 

مشخص کنند.
رئیــس عدلیــه تصریــح کــرد: بــر اســاس 
اعــالم اخیــر بانــک مرکــزی مبنــی بــر تحقــق 
اخــالل در مســائل ارزی، دادســتانی تهران به 
موضوع ورود داشت و برخی دستگیر و برخی 
نیــز تحــت تعقیــب قــرار گرفتنــد؛ همچنیــن 
تعدادی از حساب ها نیز مسدود شده است؛ 
همچنیــن وزارت اطالعــات نیــز در ایــن زمینــه 
ورود داشــته اســت؛ تأکیــد من این اســت که 
ایــن موضــوع، هــم از ســوی بانــک مرکــزی و 
هــم از ســوی دادســتانی تهــران با دقــت مورد 
پیگیری و رصد قرار گیرد و اینگونه نباشد که 
همچون سال های 96 و 98 ابتدا مطرح شود 
کــه در نظــام ارزی از ســوی عــده ای اخالل رخ 
داد و سپس اعالم شود که هیچ گونه اخاللی 

به وقوع نپیوسته است!

یک کارشناس مسائل اقتصادی نزدیک شدن 
نرخ تسعیر ارز به ارز نیمایی و نزدیک بودن 

بــه نرخ واقعی را یک گام به جلو خواند.
هــادی حق شــناس، کارشــناس مســائل 
اقتصــادی و نماینــده ســابق مجلــس دربــاره 
مزیــت نزدیــک شــدن نــرخ تســعیر ارز بــه ارز 
نیمایی در گفت وگو با ابیِنا گفت: پاسخ دادن 
بــه ســوال فــوق نیاز دارد تــا در ابتدا این نکته 
مــورد توجــه قــرار گیــرد کــه  بیش از هــر چیز 
الزم اســت تا نرخ ارز به صورت واقعی عرضه 
شود؛ زیرا هر اندازه که به این مسئله نزدیک 
شویم، سود آن شامل حال تمام افراد کشور 

خواهد شد.
او در ادامــه اضافــه کرد: نــرخ واقعی ارز 
بــه بــازار تولیــد و مصرف کننــده، واردکننــده و 
صادرکننــده عالمــت درســت می دهــد زیرا در 
چنیــن حالتــی طبیعتا حقوق گمرکی بر مبنای 
آن تعییــن میشــود. از ســوی دیگــر، یکــی از 
دالئلی که حجم قاچاق کاال در اقتصاد کشور 

بــاال اســت بــه دلیــل همیــن غیرواقعــی بودن 
قیمــت دالر اســت کــه قاعدتــا بــه دنبــال آن 

تعرفه ها هم متناسب تعیین نمی شود.
این کارشــناس مسائل اقتصادی در این 
رابطه یادآور شد: بارها این سوال مطرح  شد 
کــه بــه کدام دلیــل بنزیــن در ایران بــه برخی 
از کشــورهای منطقــه قاچــاق می شــود؟ دلیل 
آن مســئله ای جــز ارزان بــودن قیمــت بنزیــن 
در داخل و گران بودن آن در خارج از کشــور 
نیســت و حتــی زمانــی کــه کاالیــی در خــارج 
ارزان باشد و در داخل گران، به داخل قاچاق 

می شود.
حق شــناس در ایــن بــاره تصریــح کــرد: 
مطالب باال برای رسیدن به این نتیجه مطرح 
شد که یکی از دالیل مهم پدیده اصلی قاچاق 
واقعــی نبــودن قیمت ها اســت که منشــاء آن 
دالر  قیمــت  بــودن  واقعــی  غیــر  جــز  چیــزی 
نیســت. به عبارتی دیگر واقعی شــدن قیمت 
را  رانت هــا  یــا  سوءاســتفاده ها  زمینــه  دالر 

برخواهد چید.
او افــزود: موضــوع مهــم دیگر این اســت 
کــه نــرخ ارز به بنگاه های اقتصــادی برای نوع 
کاالهایــی کــه بایــد بــه تولیــد درآیــد یــا نبایــد 
تولید شود، عالمت می دهد. در اقتصاد ایران 
دارای نــرخ ارز آزاد، نیمایــی، 4200 تومانــی و 
تســعیر هســتیم و شــاید یکــی دو رقــم دیگــر 
هم وجود داشــته باشــد، در حالی که کمترین 
کشــوری بــا ایــن حجم از نرخ ارز روبرو اســت 
و همیــن مــوارد بســتر ایجــاد رانــت را فراهــم 

می آورد.
ایــن کارشــناس اقتصــادی اضافــه کــرد: 
هفتــه گذشــته یــک نفــر را بــه ایــن دلیــل کــه 
حــدود 200 میلیــون دالر پــول گرفتــه بــود از 
روســیه به ایران منتقل کردند زیرا کاالیی که 
بنــا بــود بــه کشــور بیــاورد را وارد نکــرده بود. 
البتــه بایــد به این نکته توجه کرد که بخشــی 
از ایــن اتفاقــات رســانه ای می شــود و بخــش 
دیگر آن رسانه ای نمی شود که نشان می دهد 

هرجایــی که قیمــت واقعی نبود یا چند نرخی 
حاکــم بــود بــه یــک سیســتم عریــض و طویل 

برای نظارت نیاز است.
حق شــناس در ایــن باره بیان کــرد: برای 
می تــوان  گفته شــده  موضــوع  شــدن  روشــن 
قیمت این روزهای مرغ را نام برد. دلیل تنوع 
و نوســان قیمــت در دو ســال گذشــته دربــاره 
مــرغ ایــن اســت کــه در ظاهر دان مــرغ با ارز 
4200 تومان وارد می شــود، اما در کنار آن به 
قیمت هــای دیگــر هم این کار انجام میشــود 
کــه همیــن مســئله منجــر بــه شــکل نگرفتــن 

قیمت ها به شکل واقعی خواهد شد.
نــرخ  بــودن  نزدیــک  مزیــت  دربــاره  او 
تســعیر ارز بــه ارز نیمایی چنیــن توضیح داد: 
نزدیــک بــودن نــرخ تســعیر ارز بــه ارز نیمایی 
حداقــل نزدیــک بودن به نرخ واقعی را نشــان 
می دهــد وایــن یک گام به جلو اســت زیرا یک 
نــرخ از چنــد نرخــی بــودن ارز در بازار کاســته 

می شود.

»سهم خواهی غیرمنطقی از بیمه ترمز ضریب 
نفوذ بیمه است«

بهگفتهرئیسکلبیمهمرکزی،»نگاهسودجویانه«بهمنابعصنعتبیمهبهبهانهکسریبودجهبرخی
دستگاههایاجراییوهمچنینصداوسیمابهامنیتروانیجامعه»لطمه«خواهدزد

رئیس قوه قضائیه: بانک مرکزی مصادیق و بخش های 
اخال در مسائل ارزی را روشن کند

حق شناس، کارشناس مسائل اقتصادی: نزدیک شدن نرخ 
تسعیر ارز به نیمایی یک گام به جلو است

شاخص بورس کانال 1.3 میلیونی را از دست داد
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صنایع شهدای مهام یزد در نظر دارد موارد به شرح ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی از پیمانکار و تامین کننده واجد شرایط و صالحیت دار 
تامین و خریداری نماید.

متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می توانند تا تاریخ 1400/10/04، درخواست رسمی خود را با ذکر شماره مناقصه، کد اقتصادی و نام مدیرعامل، 
شماره تلفن و نمابر و آدرس دقیق پستی )کد پستی 10 رقمی( به شماره نمابر 37272471- 035 ارسال نمایند. * زمان تحویل پاکتهای مناقصه تا ساعت 
12 روز سه شنبه مورخه 1400/10/14 می باشد. * داشتن گواهینامه سمتا و یا تعهد به ارائه آن طی یک ماه از تاریخ ابالغ برنده شدن در مناقصه الزامی 
می باشد. * مناقصه گزار در قبول و یا رد تمام و یا هر یک از پیشنهادها مختار می باشد. * کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

تلفن جهت هماهنگی: 035-37273243-4

م الف: 1098
»آگهی مناقصه عمومی - صنایع شهدای مهام یزد«

مقدارموضوع مناقصهشماره مناقصهردیف

25000 سریریخته گری دایکاستی قطعات زاماکی، ماشین کاری و رنگ آمیزی190/3-1400-22

9000 عددرنگ آمیزی انواع جعبه های چوبی23 - 1400 - 290/3

به اطالع می ر ساند به  استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/04/20 و مجوز 
شماره 037-004/729782 مورخ 1400/03/08 سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید 
سرمایه شرکت از مبلغ 840 میلیارد ریال به مبلغ 3.550 میلیارد ریال، افزایش یابد. در 
مهلت تعیین شده جهت استفاده از حق تقدم خرید سهام، تعداد 1.038.477.970 سهم از 
سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت 
استفاده از حق تقدم مذکور و به منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد 11.522.030 سهم 
000ر1 ریالی استفاده نشده سهامداران برای پذیره نویسی عمومی با عنایت به مجوز شماره 

140030400901110059 مورخ 1400/09/20 اداره ثبت شرکتها به شرح زیر عرضه می گردد:
1( موضوع فعالیت شرکت: 

موضوع فعالیت اصلی: 
ایجاد ، توسعه ، راه اندازی ، اداره و انجام امور مربوط به انواع طرحها و واحدهای تولیدی و 

بازرگانی و خدماتی در بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی از طریق:
الف ( ایجاد ، تشکیل ، مشارکت در سرمایه ، خرید سهام ، بازسازی ، نوسازی و راه اندازی 
انواع شرکتها و موسسات در داخل یا خارج از کشور ، فروش سهام ، واگذاری یا معاوضه 

سهام شرکتها و یا انحالل آنها.
ب ( آماده کردن شرکتهای مورد سرمایه گذاری جهت ورود به بورس اوراق بهادار.

ج ( استفاده از تسهیالت مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری .
د ( پذیره نویسی سهام و انجام معامالت مربوط به سهام و اوراق بهادار داخلی یا خارجی .

ه ( تامین خدمات مورد لزوم شرکتها در مورد نیازهای :
 خدمات و مشاوره در زمینه تولید ، سرمایه گذاری های جدید ، توسعه ، تکمیل ، برنامه ریزی 
و بودجه بندی ، تامین منابع مالی و اعتباری ، صدور ، تایید و قبول هرگونه ضمانت نامه یا 

تعهدنامه ، بازاریابی و طراحی سیستم های مدیریتی جهت تسهیل و افزایش کارایی آنها مباشرتاً 
یا از طریق تشکیل شرکت و موسسه .

و ( انتشار ، خرید و فروش اوراق مشارکت و اوراق قرضه.
ز ( انجام کلیه عملیات مجازی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق هدف شرکت الزم 

یا مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.
2( مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: 

ملت  پارک  روبروی  نیایش  چهارراه  از  باالتر  ولیعصر  خیابان  تهران  مرکزی:  دفتر  آدرس 
 خیابان ناهید غربی پالک 81 کدپستی 1966913481 شرکت داروپخش. شرکت فاقد شعبه 

می باشد.
3( سرمایۀ فعلی شرکت: 840.000.000.000 ریال،
4( موضوع افزایش سرمایه: اصالح ساختار مالی 

5( محل افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته.
6( مبلغ افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی1.050.000.000.000 

ریال و سود انباشته1.660.000.000.000 ریال.
7( مبلغ سرمایه پس از افزایش: 3.550.000.000.000 ریال،

8( مدت شرکت: نامحدود
9( نوع سهام: عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز است.

10( ارزش اسمی هر سهم: 000ر1 ریال،
11( مبلغ مشارکت  شده توسط سهامداران شرکت: 1.038.477.970.000 ريال،

12( تعداد سهام قابل عرضه به عموم : 11.522.030 سهم
13( مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت به شرح جدول زیر می باشد:

الزم به ذکر است که شرکت فاقد عضو علی البدل هیئت مدیره می باشد.
14( شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی:

هر صاحب سهم یا وکیل یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده 
یا نمایندگان شخص حقوقی صاحبان سهم ، صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم ، 
می تواند به شرط ارائه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت ، وکالت 
یا نمایندگی ، در کلیه مجامع عمومی حضور یابد . هر سهامدار برای هر یک سهم فقط 
یک رای خواهد داشت ، مگر در انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت که مطابق ماده 

88 اصالحیه قانون تجارت عمل خواهد شد.
دارایی  تقسیم  و  اندوخته  تقسیم سود، تشکیل  به  راجع  اساسنامه  15( مقررات 

بعد از تصفیه:
تقسیم سود براساس ماده 90 اصالحیه قانون تجارت بین صاحبان سهام فقط پس 

از تصویب در مجمع عمومی عادی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع ، تقسیم 
10 درصد سود ساالنه بین صاحبان سهام الزامی است. طبق مواد 140 و 238 قانون 
تجارت هیئت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به 
عنوان اندوخته قانونی ، منظور نماید. همین که اندوخته به یک دهم سرمایه رسید 
منظور کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد ، کسر یک 
بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته به یک دهم سرمایه بالغ گردد. 
به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ، ممکن است قسمتی از سود 
خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود . تقسیم دارایی بعد از تصفیه 

طبق مفاد اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.
16( تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد سهام ممتاز است.

17( مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم:  شرکت فاقد هر گونه اوراق 

آگهی های  و  اطالعیه ها  که  کثیراالنتشاری  روزنامۀ  کثیراالنتشار:  روزنامۀ    ) 23
ناشر در آن منتشر می شود روزنامۀ اطالعات میباشد. همچنین اعالمیه مذکور در 
روزنامه های ابراراقتصادی و عصر اقتصاد ) بر اساس مفاد ماده 177 الیحه اصالحی 

قسمتی از قانون تجارت( نیز منتشر میگردد. 
24(  چگونگی پذيره نويسی: با توجه به ثبت شرکت داروپخش )سهامی عام( نزد 
سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره نویسی سهام این شرکت تماماً از طریق شبکه 
کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان پذیره نویسی میتوانند در مهلت تعیین شده 
برای پذیره نویسی با مراجعه به شرکتهای کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران 
نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمناً خریداران حقتقدم فوق، 
می بایست عالوه بر مبلغ پرداختي بابت حق تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نيز به 

کارگزار مربوطه بپردازند. 

به  باید  ناظر  کارگزار  توسط  دریافتی  مبالغ  ناشر:  بانکی  25( مشخصات حساب 
حساب زیر واریز گردد:

حساب شمارۀ 197654599 به نام شرکت داروپخش )سهامی عام(، نزد بانک رفاه 
کارگران شعبۀ جهان کودک کد 1243

اعالمیۀ  اساسنامه، طرح  به شرکت شامل:  مربوط  مدارک  و  اطالعات  کلیۀ   )26
موسسات  و  شرکت ها  ثبت  ادارۀ  به  مالی  صورت های  آخرین  و  پذیره نویسی 
در  هیئت مدیره  توجیهی  گزارش  همچنین  شده است.  تسلیم  تهران  تجاری  غیر 
دست  در  سهام  ثبت  بیانیۀ  و  قانونی  بازرس  گزارش  سرمایه،  افزایش  خصوص 
انتشار در سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرسwww.Codal.ir  در دسترس 

عالقه مندان می باشد.
27( مشخصات سهامداران به شرح زیر می باشد:

28( نحوه عمل در صورت عدم تکمیل پذیره نویسی سهام شرکت: شرکت سرمایه 
تامین )سهامی عام( متعهد گردیده است که در صورت عدم تکمیل  گذاری دارویی 
مبلغ افزایش سرمایه پس از عرضه عمومی سهام ناشی از افزایش سرمایه نسبت به 
 خرید کل سهام باقی مانده حداکثر ظرف مدت 5 روز پایانی مهلت عرضه عمومی اقدام 

نماید .
نکات مهم:

* مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطالعات اعالمیه پذیره نویسی بر عهده ناشر است.
* ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزشیابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول 
جبران خسارت وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا 
به دلیل ارائه اطالعات ناقص و خالف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل 

آنها باشد، متضرر گردیده اند.
* ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از 
رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطالعاتی 
بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت ها 

یا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد.

* پذیره  نویسان میتوانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یاد  شده در این 
اعالمیه مراتب را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.

تهران – ابتدای خیابان مالصدرا – شماره 13 سازمان بورس و اوراق بهادار – اداره 
نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای 

اعالمیۀ پذیره نویسی سهام شرکت داروپخش )سهامی عام(
ثبت شده به شمارۀ 38109 و شناسه ملی 10100835286

هیئت مدیره شرکت داروپخش )سهامی عام(

مشارکت قابل تبدیل به سهام است.
18( مبلغ بازپرداخت  نشدۀ اوراق مشارکت: شرکت فاقد هر گونه مبلغ بازپرداخت  

نشدۀ اوراق مشارکت است.
19( مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت 
تضمین شده است: مطابق با صورت های مالی حسابرسی شدۀ سال مالی منتهی 
به 1399/12/30 جمع بدهی جاری شرکت برابر با 2.741.394 میلیون ریال و 
بدهی های غیر جاری برابر با 7.383 میلیون ریال و جمع کل بدهی ها برابر 
مالی  صورت های  اساس  بر  همچنین  می باشد.)  ریال  میلیون   2.748.777 با 
حسابرسی شده مزبور شرکت فاقد بدهی های احتمالی و تضمین های اعطایی 

می باشد. (
روز چهارشنبه مورخ اداری  اول وقت  از  پذیره نویسی  پذیره نویسی:   20( مدت 

 24 /1400/09 آغاز و تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1400/10/23 به مدت 

30 روز ادامه خواهد داشت. 
پذیره نویسی  مهلت  انقضای  از  قبل  تعیین شده  سرمایه  چنانچه سقف  تذکر: 

تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره نویسی متوقف خواهدشد.
 21( حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره نویسی باید تعهد شود: حداقل 

1  سهم و حداکثر 11,522,030 سهم می باشد.
22( مشخصات متعهد پذیره نویسی و میزان تعهدات آن: 

اشخاص حقیقی یا 
حقوقی

شمارۀ ثبت اشخاص 
حقوقی

شناسۀ ملی 
 سمتکد ملیشماره شناسنامهنام پدرنمایندهاشخاص حقوقی

 بهطور کامل 

شرکت کارخانجات 
عضو غیرموظف و رئیس 3150053207841صمددکتر محمدحسین قهرمانی13928110101823437داروپخش

هیات مدیره 

شرکت سرمایه گذاری 
عضو غیرموظف و نایب 1340452340446محموددکتر محمد ابوئی اردکان2320610100686779ملی ایران

رئیس هیئت مدیره

عضو موظف هیئت مدیره2770047202807امن الهفرشاد ملک وندفرد5484410100999659شرکت داروسازی اکسیر

شرکت سرمایه گذاری 
عضو غیر موظف هیئت 23960079126340علیمحمدامین اله داد21289810102543204دارویی تامین

مدیره

شرکت داروسازی 
دکتر وحید هاشم بیک 976110100402567ابوریحان

مدیرعامل و عضو موظف 2380452295424پرویزمحالتی
هیئت مدیره

موضوع فعالیت میزان تعهدات شخصیت حقوقی نام متعهد

سرمایه گذاری خرید کلیه حق تقدم های استفاده نشده ظرف 5 روز پایانی مهلت 
عرضه عمومی سهامی عام شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین

درصد مالکیت تعداد سهام نوع شخصیت حقوقی نام سهامدار

71.83% 603.351.877 سهامی عام شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین

16.20% 136.050.439 سهامی عام شرکت سرمایه گذاری ملی ایران

11.97% 100.597.684 - سایر سهامداران حقیقی و حقوقی

100 840.000.000 جمع

جناب  آقای سیدمحمد آقامیری
بدین وسیله انتصاب شایسته جنابعالی را به 
سمت معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس 
 ســـازمــان دامــپــزشـــکی کشــور تبــریــک عــرض 

می نمائیم. 
  عبدالرضا ساور، محمود دلیلی ، سید علی قدسی زاده 

و سید سپهر قوام الدینی

 معاون بهره برداری گل گهر: 

با وجود محدودیت برق 
باالتر از برنامه تولید کرده ایم

معــاون بهره برداری شــرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
درباره عملکرد تولید هشت ماهه اول سال جاری این شرکت 
می گوید با توجه به خشکسالی موجود در منطقه و کشور، 
فشار بیشتری در مورد کاهش و صرفه جویی در مصرف برق 
به مجموعه های تولیدی به ویژه شرکت گل گهر در سه ماه 
دوم سال وارد شد که البته با برنامه ریزی هایی انجام شده 
توانســتیم این مســاله را مدیریت کرده و از تمام ظرفیت و 

توان کارخانه ها به نحو مطلوب استفاده کنیم.
علــی پورمعصومــی در گفت وگــو با گهرپــرس افزود: بر 
این اســاس در پایان هشــت ماهه اول ســال جاری با وجود 
محدودیت های مصرف برق و همچنین مشــکالت مربوط به 
کرونا توانستیم بیشتر از برنامه تولید کنیم.او ادامه داد: در 
بخش معدن کاری در مقایسه با مدت مشابه در سال ۹۹ رشد 
داشته ایم و پیش بینی می شود با رسیدن ماشین آالت جدید 
که خرید آن ها در دستور کار قرار گرفته و یکی از مهمترین 
اقدامات اســتراتژیک شــرکت اســت، رشــد بیشــتری در این 
بخش داشته باشیم.معاون بهره برداری شرکت گل  گهر اظهار 
کرد: در مجموع ماحصل تالش و برنامه ریزی ها در این هشت 
ماه، ثبت 4۷ رکورد در بخش معدن کاری، تولید کنســانتره، 
تولید گندله و کیفیت محصوالت با تکیه بر توان و دانش فنی 
نیروهای داخلی مجموعه بوده است.پورمعصومی با بیان اینکه 
تکنولوژی هایی که ما در شرکت گل گهر در بخش کنسانتره و 
گندله سازی داریم تقریبا هم از لحاظ مصرف انرژی هم ابزار 
دقیــق و سیســتم کنتــرل و تجهیــزات، تکنولوژی هــای به روز 
دنیاست، گفت: این موضوع و هم چنین نگهداری و تعمیرات 
خوبی که طبق سیســتم RCM انجام می دهیم، باعث شــده 
بتوانیم تولیدی باالتر از ظرفیت نامی کارخانه داشته باشیم.او 
درباره کیفیت محصول تولید شده با توجه به افزایش کمیت 
اظهار کرد: کیفیت محصول امسال در مقایسه با سال گذشته 
در تولید کنسانتره و گندله رو به افزایش بوده که باال بردن 
همزمان کمیت و کیفیت کار ســختی اســت ولی انجام شده 
است.معاون بهره برداری شرکت گل گهر با بیان اینکه انرژی 
گذاشته ایم تا کیفیت را باال ببریم و این گونه نبوده که کمیت را 
به هر قیمتی باال ببریم، گفت: با این روش توانسته ایم حداقل 
استانداردهای شرکت را که امسال باالتر از سال گذشته بوده، 
رعایت کنیم.پورمعصومی افزود: در همین راستا چندین پروژه 
بهبود کیفیت تعریف شده، از جمله پروژه بهبود کیفیت خط 
چهار کنسانتره که دانه بندی، گوگرد و رطوبت را اصالح می کند 
و امیدواریم این پروژه تا پایان امســال به بهره برداری برســد.
معاون بهره برداری شرکت گل گهر با بیان اینکه چنین اقداماتی 
باعث مطلوب تر شدن خوراک گندله سازی می شود، گفت: با 
این روش تقریبا 30 درصد خوراک گندله سازی ما بهبود پیدا 
می کند. پروژه بازیابی آب از باطله های کارخانه یکی دیگر از 

پروژه هایی است که در حال اجراست.

مـــعــــاون بــــازاریـــابـــــی و فــروش گـــروه 
خودروســازی ســایپا گفــت کــه در راســتای 
جلب رضایت مشــتریان، گروه خودروسازی 
سایپا تصمیم گرفت برای افرادی که پیش تر 
در طرح هــای پیش فــروش محصــوالت ایــن 
موعــد  و  کرده انــد  مشــارکت  خودروســاز 
آنــان آذر جــاری اســت، ۶  تحویــل خــودرو 

اقدام حمایتی جدید و خاص انجام دهد.
بــه گــزارش ســایپانیوز، حســین کاظمی 
طرقی، درباره اقدام های حمایتی که سایپا در 
نظــر گرفتــه و به صورت پیامک به مشــتریان 
وفادار این مجموعه اطالع رسانی شده است، 
تصریــح کــرد: بــا هــدف افزایــش تــوان خرید 
مشتـــــریانی که در طـــرح هـــای پیــش فـــروش 
محصوالت سایپا شرکت کرده اند، تسهیالت 

مالی در نظر گرفته شده است.
او افزود: در اولــیـــــن اقــــدام بــرای هــمه 
خریــداران خــودرو شــاهین بــا موعــد تحویل 
آذر مبلغ 13۷میلیون ریال تخفیف تخصیص 
یافته که این مبلغ در فاکتور خریداران لحاظ 

شده است.

مــــعـــــاون بـــازاریـــــابی و فــــروش گــــروه 
دومیــن  کــرد:  تصریــح  ســایپا  خودروســازی 
اقــدام ایــن اســت کــه بــرای همــه خریــداران 
شــاهین که موعد تحویل خودرو آنها در آذر 
است و امکان تکمیل وجه ندارند، تسهیالت 
300میلیون ریالی با بازپرداخت یکســاله در 

نظر گرفته شده است.
او دربــاره ســومین اقدام حمایتی ســایپا 
گفت: این امکان برای همه خریداران شاهین 
بــا موعــد تحویــل آذر فراهم شــده اســت که 
در صــورت تمایــل، خــودرو خــود را بــه ســایر 
محصوالت خانواده کوییک گروه خودروسازی 

سایپا تغییر دهند.
کاظمــی طرقی اذعان کــرد: در چهارمین 
اقدام، سایپا برای آن گروه از خریداران خودرو 
شاهین که طبق قرارداد فاقد سود مشارکت 
بودنــد، به صورت داوطلبانه تخفیفی معادل 
۶درصــد ســود مشــارکت از زمــان ثبت نام در 

فاکتور آنها در نظر گرفته است.
او درباره پنجمین رویکرد حمایتی سایپا 
گفت: برای مشتریانی که محصوالت خانواده 

کوییــک و ســاینا )بــه جــز ســاینا معمولــی( را 
ثبت نــام کردنــد نیــز تســهیالت 300میلیــون 
ریالــی بــا بازپرداخــت یکســاله در نظر گرفته 
شده است، البته این امر به صورت اختیاری 
صالحدیــد  صــورت  در  متقاضیــان  و  اســت 

می توانند از این خدمت بهره ببرند.
مـــعــــاون بـــازاریـــابـــــی و فــــروش گــــروه 
خودروســازی ســایپا تصریــح کــرد: ششــمین 
اقدام در مورد خریدارانی است که محصوالت 
خانواده کوییک و ساینا )به جز ساینا معمولی( 
را با موعد تحویل آذر ثبت نام کرده اند. برای 
ایــن مشــتریان نیــز درصورتی کــه در قــرارداد 
اولیه فاقد ســود مشــارکت باشــند، تخفیفی 
معادل ۶درصد سود به پیش پرداخت از زمان 
ثبت نــام لحــاظ و در فاکتــور آنها لحاظ شــده 

است.
او تاکیدکرد: مشتریان وفادار سایپا برای 
کســب اطالعات بیشــتر و  پاسخ پرسش های 
احتمالــی خــود می تواننــد بــه نمایندگی هــای 
مجاز این گروه خودروسازی در سراسر کشور 

مراجعه کنند.

۶ اقـدام جدید سایـپـا برای رفــاه حـال دارندگان حوالــه هـای طرح 
پیــش فــروش در آذر

مشتریان سایپا ۳۰میلیون تومان تسهیالت می گیرند
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آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
میکاییـل بشـماره شناسـنامه  فرزنـد  زاده   نقـی  نرگـس  اینجانـب  مـدرک تحصیلـی 
1975 در   مقطـع کارشناسـی رشـته آمـوزش ابتدایـی صـادره از واحـد دانشـگاهی 
آزاد اسـالمی اردبیل  با شـماره 158811902002 مفقود گردیده اسـت و فاقد اعتبار 
مـی باشـد . از یابنـده تقاضـا مـی شـود اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه آزاد اسـالمی واحد 
اردبیـل  بـه نشـانی اردبیـل – میـدان بسـیج – دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد اردبیـل  
ارسال نمایند.                                                                                  اردبیل

ابالغ رای غیابی 1
نظـر بـه اینکـه شـماره پرونـده 140029920001142498 بـه شـماره بایگانـی 0000026 در شـعبه 
دادگاه ویژه اضل 49 قانون اساسی استان سیستان و بلوچستان تحت پالک 335-اصلی واقع 

در شهرسـتان چابهـار درایـن دادگاه مطـرح رسـیدگی مـی باشـد 
ابـالغ مـی گـردد ازتاریـخ  یـا اشـخاصی کـه مدعـی مالکیـت مـی باشـند  بدینوسـیله بـه شـخص 
نشـرآگهی حداکثرظـرف بیسـت روز باارائـه  اسـناد ومـدارک مثبتـه مالکیـت بـه ایـن دادگاه مراجعه 

نماینـد بدیهـی اسـت پـس ازانقضـای مهلـت مقرراقـدام قانونـی معمـول خواهـد گردیـد 
قاضی دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی استان سیستان وبلوچستان –محسن صادقی 

ابالغ رای غیابی 2 
نظـر بـه اینکـه شـماره پرونـده 140029920001142689 بـه شـماره بایگانـی 0000028 در شـعبه 
دادگاه ویژه اضل 49 قانون اساسـی اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان تحت پالک ثبتی 278فرعی 
از1061-اصلـی واقـع در شهرسـتان چابهـار درایـن دادگاه مطـرح رسـیدگی مـی باشـد بدینوسـیله بـه 
شخص یا اشخاصی که مدعی مالکیت می باشند ابالغ می گردد ازتاریخ نشرآگهی حداکثرظرف 
بیسـت روز باارائه اسـناد ومدارک مثبته مالکیت به این دادگاه مراجعه نمایند بدیهی اسـت پس 

ازانقضـای مهلـت مقرراقـدام قانونـی معمول خواهـد گردید .
قاضی دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی استان سیستان وبلوچستان –محسن صادقی

ابالغ رای غیابی 3
نظـر بـه اینکـه شـماره پرونـده 140029920001142566 بـه شـماره بایگانـی 0000027 در شـعبه 
دادگاه ویـژه اضـل 49 قانـون اساسـی اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان تحـت پـالک ثبتـی 56-اصلـی 
واقـع در شهرسـتان چابهـار درایـن دادگاه مطـرح رسـیدگی مـی باشـد بدینوسـیله بـه شـخص یـا 
اشخاصی که مدعی مالکیت می باشند ابالغ می گردد ازتاریخ نشرآگهی حداکثرظرف بیست روز 
باارائـه اسـناد ومـدارک مثبتـه مالکیـت بـه ایـن دادگاه مراجعـه نمایند بدیهی اسـت پـس ازانقضای 

مهلـت مقرراقـدام قانونـی معمـول خواهـد گردیـد .
قاضی دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی استان سیستان وبلوچستان –محسن صادقی 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر بـه اینکـه آقـا فـروزان گل محمـدی بـا اسـتناد دو بـرگ استشـهادیه گواهی امضاء شـده منضم 
بـه تقاضـای کتبـی دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعـه و مدعـی اسـت 
سـند مالکیت تک برگ به شـماره515736 تحت پالک 4288 فرعی از 38 اصلی واقع در بخش 
2 متعلـق بـه وی می باشـد کـه به علـت سـهل انگاری مفقـود گردیـده اسـت بـا بررسـی دفتـر معلـوم 
شـد سـند مالکیـت طبـق سـند قطعـی 35659 مـورخ1397/2/15 دفتـر 30 خرم آبـاد ذیـل ثبـت 
الکترونیکی 139720325001002341 بنام فروزان گل محمدی ثبت و صادر و تسلیم شده است 
که برابر سند رهنی 21516 مورخ 1392/1/15 دفتر 30 خرم آباد در رهن بانک مسکن است دفتر 
امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا باستناد تبصره یک ماده 120 آیین نامه اصالحی قانون ثبت 
مراتـب در یـک نوبـت آگهـی و متذکـر می گـردد هـر کسـی نسـبت بـه ملـک مـورد آگهـی معاملـه ای 
انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خود می باشـد بایسـتی ظـرف مـدت 10 روز از تاریخ 
انتشـار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوسـت اصل سـند مالکیت با سـند معامله ای به این 
اداره تسـلیم نمایـد بدیهـی اسـت در صـورت عـدم اعتـراض در مهلـت مقـرر و یـا وصـول اعتـراض 
بدون ارائه سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی و تسـلیم 

آن بـه متقاضـی اقـدام خواهد شـد.
صیدآقا نجفوند دریکوندی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد

آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر بـه اینکـه خانـم فـروزان گل محمـدی بـا اسـتناد دو برگ استشـهادیه گواهی امضاء شـده منضم 
بـه تقاضـای کتبـی دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعـه و مدعـی اسـت 
سـند مالکیـت دفترچـه ای بـه شـماره 213252الـف/87 تحـت پـالک 6432 فرعـی از 43 اصلـی واقع 
در بخـش دو متعلـق بـه وی می باشـد کـه به علـت سـهل انگاری مفقـود گردیـده اسـت بـا بررسـی 
دفتـر معلـوم شـد سـند مالکیـت اولیـه ذیـل ثبـت 37857 صفحـه 356 جلـد 213 بنـام نورالدیـن 
میردریکونـدی ثبـت و صـادر و تسـلیم شـده اسـت کـه برابـر سـند قطعـی 12483 مـورخ 1397/2/3 
دفترخانه 47 خرم آبادبه نام فروزان گل محمدی ثبت گردیده است و برابر سند رهنی 6992 مورخ 
91/8/22 دفتـر 43 خرم آبـاد نـزد بانـک اقتصـاد نویـن در رهـن اسـت و دفتـر امـالک بیـش از ایـن 
حکایتی ندارد لذا باستناد تبصره یک ماده 120 آیین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب در یک نوبت 
آگهی و متذکر می گردد هر کسی نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود 
سـند مالکیـت نـزد خـود می باشـد بایسـتی ظـرف مـدت 10 روز از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی اعتـراض 
کتبـی خـود را بـه پیوسـت اصـل سـند مالکیـت بـا سـند معاملـه ای بـه ایـن اداره تسـلیم نمایـد بدیهـی 
است در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند 
معامله رسـمی نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی و تسـلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شـد.
صیدآقا نجفوند دریکوندی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم فروزان گل محمدی با استناد دو برگ استشهادیه گواهی امضاء شده منضم 
بـه تقاضـای کتبـی دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعـه و مدعـی اسـت 
سـند مالکیـت دفترچـه ای بـه شـماره  213253 الـف/87 تحـت پـالک 6433 فرعـی از 43 اصلـی 
واقع در بخش 2 متعلق به وی می باشد که به علت سهل انگاری مفقود گردیده است با بررسی 
دفتـر معلـوم شـد سـند مالکیـت اولیـه ذیـل ثبـت 37858  صفحـه 359 جلـد 213 بنـام نورالدیـن 
میردریکوندی ثبت و صادر و تسـلیم شـده اسـت که برابر سـند قطعی 12484 مورخ 1397/2/3 
دفترخانـه 43 خرم آبـاد به نـام فـروزان گل محمـدی ثبـت گردیـده اسـت دفتـر امـالک بیـش از ایـن 
حکایتـی نـدارد لـذا باسـتناد تبصـره یـک مـاده 120 آیین نامـه اصالحـی قانـون ثبـت مراتـب در یـک 
نوبـت آگهـی و متذکـر می گـردد هـر کسـی نسـبت بـه ملـک مـورد آگهـی معاملـه ای انجـام داده یـا 
مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود می باشـد بایسـتی ظـرف مـدت 10 روز از تاریـخ انتشـار ایـن 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت با سند معامله ای به این اداره تسلیم 
نماید بدیهی است در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند 
مالکیت یا سـند معامله رسـمی نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی و تسـلیم آن به متقاضی 

اقـدام خواهد شـد.
صیدآقا نجفوند دریکوندی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد

مفقودی
تمامـی مـدارک خـودرو بـه اسـتثنای کارت سـوخت آن بـه نـام زهـرا هنربخـش قمـی 
فرزند بخشـعلی دارای شـماره شناسـنامه 4 و کد ملی 0385322232 مالک خودروی 
سـواری هاچ بـک چـری رنـگ متالیـک  مشـکی مـدل 1395 بـه شـماره پـالک 458 ق 
موتـور  شـماره  شاسـی 1008336G5NATGBATLو  شـماره  دارای   33 ایـران   88

می باشـند. سـاقط  اعتبـار  درجـه  از  و  گردیـده  مفقـود   011330FTAG484MVM

مفقودی 
 125 سـیکلت  موتـور  کارت  و  سـبز  بـرگ  و  کمپانـی  سـند 
ماکسیما مدل 89 به شماره پالک 498 – 16315 و شماره 
موتور 0940122 و شـماره شاسـی 8945677 بنام محمود 

یعقوبـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت.

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری مرکزی: حفظ اشتغال 
موجود راهبرد اقتصادی اولویت دار در استان است

اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معاونــت  سرپرســت 
اســتانداری مرکزی اولویت نخســت و راهبردی در حوزه 
صنایع استان را حفظ اشتغال موجود واحدهای تولیدی 
عنوان و اعالم کرد که در کنار آن برای ایجاد فرصت های 

جدید شغلی تالش می کنند.
حســن میرزاخانــی در پایــان بازدیــد از چنــد واحــد 
تولیــدی شهرســتان های زرندیــه و ســاوه بــه خبرنــگاران 
گفت: بر اســاس برنامه ریزی های انجام شــده قرار است، 
اســتان مرکــزی در ســال آینــده دارای رشــد اقتصادی ۷.2 
درصدی باشــد و پایدار نگه داشــتن وضع تولید و اشتغال 
کنونــی در کنــار توســعه صنعتــی و افزایــش ظرفیت هــای 
تولیدی و اشتغال اصلی ترین عامل برای رسیدن به هدف 

مذکور است.
او احیای ظرفیت های تولیدی و مانع زدایی از صنایع 
را از دیگــر راهکارهــای تحقــق رشــد اقتصــادی مدنظــر در 
اســتان مرکــزی عنــوان کرد و گفت: در این راســتا از همه 
ظرفیت هــا بــه خصوص در نشســت های ســتاد تســهیل و 

رفع موانع تولید بهره گیری خواهیم کرد.
معــاون اقتصــادی اســتاندار مرکــزی بــا بیــان اینکــه 
اســتان مرکــزی بــه عنوان قطب صنعت و توســعه کشــور 
تولیــدات صنعتــی  افزایــش  کــرد:  اظهــار  اســت،  مطــرح 
و تجــاری ایــن اســتان منجــر بــه توســعه اقتصادی کشــور 
خواهــد شــد و در این راســتا جــذب ســرمایه گذاران جدید 

از سیاســت های دولــت در حوزه اقتصادی اســتان مرکزی 
به شمار می آید.

تولیــدی  واحــد  پنــج  از  بازدیــد  دربــاره  میرزاخانــی 
در آســتانه افتتــاح شهرســتان زرندیــه، گفــت: بــرای ایــن 
تومــان  میلیــارد  هــزار   10 از  بیــش  صنعتــی  واحدهــای 
ســرمایه گذاری انجــام شــده اســت کــه بــا آغــاز فعالیــت 
می تواننــد، زمینــه اشــتغال بیــش از  1200 نفــر را نیــز به 

صورت مستقیم ایجاد کنند. 
او هــدف از  ســفر امــروز را آشــنایی بــا ظرفیت هــای 
تولیدی و بررسی و رفع مشکالت برخی واحدهای تولیدی در 

زمینه هایی چون آب، برق و سایر موانع اداری عنوان کرد.
از  بازدیــد  خصــوص  در  مرکــزی  اســتاندار  معــاون 
کارخانه نورد و لوله صفا ســاوه، گفت: این واحد تولیدی 
بهعنوان یکی از بزرگترین شــرکتهای لولهســاز در جهان 
با مشــکل کارت بازرگانی مواجه اســت که تالش میکنیم 
با مســاعدت های الزم، به ارتقای ســطح تولید و اشــتغال 

آن کمک کنیم. 
میرزاخانی با بیان اینکه مشکالت این واحد تولیدی 
در ســتاد تســهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی مطرح 
می شــو، گفــت: رفع مشــکالت و موانع ایــن واحد تولیدی 
می تواند در فرآیند تکمیل و بهره برداری از طرح توســعه 
آن شتاب ایجاد کند که در چشم انداز آن ایجاد یک هزار 

فرصت شغلی پیش بینی شده است.

 هشدار متولیان آب کرمانشاه درباره برداشت بی رویه

از منابع زیرزمینی
براســاس اعــالم مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب 
حــال  در  اســتان  صنایــع  از  برخــی  کرمانشــاه  اســتان 
اســتفاده بی رویــه و لطمــه زدن بــه منابــع آب زیرزمینــی 
هســتند و ادامــه ایــن رونــد اســتان را از نظــر ایــن منابع 

فقیرتر می کند.
بــه گــزارش ایرنا، علیرضا کاکاونــد این موضوع را در 
نشست شورای سازگاری با کم آبی استان در استانداری 
عنــوان کــرد و افــزود: برخــی از صنایــع اســتان بایــد آب 
مــورد نیــاز خــود را از طریق پســاب فاضــالب تامین کنند؛ 
امــا اکنــون ایــن واحدهــا بــا حفر چاه هــای عمیــق در حال 

بهره برداری گسترده از منابع آب زیرزمینی هستند.
او توضیــح داد: ایــن بهره بــرداری گســترده از منابــع 
آب زیرزمینــی در حالــی انجــام می شــود کــه در نزدیکــی 
ایــن صنایــع تصفیه خانــه فاضــالب وجــود دارد. آنطور که 
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب کرمانشــاه می گویــد، 
شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه برای مجاب کردن 
ایــن صنایــع بــه اســتفاده از پســاب تصفیه خانــه فاضالب 

»قدرت کافی« ندارد.
یکــی از ایــن صنایــع بــزرگ آب مــورد نیــاز خــود را از 
طریق سه حلقه چاه با توان آب دهی 2 هزار متر مکعب 
در ســاعت تامیــن می کنــد و از ایــن طریــق حجــم بســیار 

زیادی از منابع آبی زیرزمینی را استفاده می کند.

بهره برداری با مجوز
کاکاونــد بــا بیــان اینکه این صنایع بــا مجوز از منابع 
زیرزمینی آب اســتفاده می کنند، گفت: چنین مجوزهایی 
صــادر  ذی ربــط  ارگان هــای  بیــن  ناهماهنگــی  دلیــل  بــه 

می شود که در نهایت لطمه به منابع ملی را در پی دارد.
او با تاکید بر اینکه با توجه به اوضاع بحرانی کشور 
از نظر خشکســالی، اســتفاده واحدهای صنعتی از پساب 
یــک الــزام اســت، افــزود: در حالــی که ما بــرای تامین آب 
شرب مردم با مشکل روبه رو هستیم؛ این واحدها حجم 
عظیمی از آب شیرین منابع زیرزمینی را هدر می دهند.

بــرای در  آبفــا اســتان  بــه گفتــه کاکاونــد، شــرکت 
اختیــار قــرار دادن 1۶0 لیتــر بــر ثانیــه پســاب تصفیه خانه 
بــه واحدهــای مذکور اعــالم آمادگی کرده اســت اما آن ها 
بــا توجــه به گرانتر تمام شــدن هزینه اســتفاده از پســاب 

همچنان بهره برداری از چاه ها را ترجیح می دهند.

کاهش ۳۰ درصدی آب های زیر زمینی
بهره بــرداری از منابــع آب زیرزمینــی در حالــی انجام 
می شــود که اســتان کرمانشــاه بــه دلیل کاهــش بارندگی 
دچار خشکســالی شــده و با کاهش شــدید ســطح منابع 

آب های زیر زمینی روبه رو است.
بر اساس آمارهای اعالم شده، در سال آبی گذشته 
بــه دلیــل کاهش 34 درصــدی بارش، کرمانشــاه عالوه بر 
افــت ۶0 درصــدی رواناب هــا و  ۷0 درصــدی چشــمه ها بــا 
کاهــش 30 درصــدی ســطح منابع آب هــای زیرزمینی نیز 
روبــه رو شــد. از ســوی دیگــر آخریــن برآوردهــای صــورت 
گرفتــه از ســوی شــرکت آب منطقــه ای نشــان می دهد که  
ســاالنه یــک میلیــارد و 300 میلیــون متر مکعــب آب وارد 
منابع زیرزمینی کرمانشاه و در مقابل یک میلیارد و 400 
میلیون متر مکعب از این منابع برداشت می شود؛ یعنی 

ساالنه 100 میلیون متر مکعب اضافه برداشت است.

اخبـــــــــــــــــار

 ۱۶۵ میلیارد ریال اعتبار به شهرداری های دهلران
تخصیص یافت

مدیر کل امور شــهری و شــوراهای استانداری ایالم 
اعــالم کــرد کــه امســال ۱۶۵ میلیــارد ریــال بــرای کمــک 
بــه اجــرای پروژه هــای در دســت اجــرا در شــهرداری های 

شهرستان دهلران اختصاص یافته است.
بــه گــزارش ایرنــا، رضــا شــریفی اصل دیــروز در آیین 
تودیع و معارفه شهردار دهلران اظهار کرد: این اعتبار از 
محل هــای هزینــه ای، اربعین، تــوازن و کمک های نماینده 

مجلس حوزه جنوب تخصیص می یابد.
او از اختصاص قیر مرحله دوم به شــهردای دهلران 
خبــر داد و افــزود: از این محــل نیز 34 میلیارد ریال برای 
شــهرداری دهلران لحاظ  و حواله آن صادر شــده است تا 

در رفع مشکالت آسفالت مورد استفاده قرار گیرد.
مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری ایالم بر 
ضــرورت جلــب مشــارکت بخش خصوصی و ســرمایه گذار 
در پروژه هــای شــهرداری تاکیــد و اضافــه کــرد: فعالیــت 
شــوراهای اســالمی شــهرها زیــر نظر کمیتــه مربوطه رصد 
و شــوراهای اســالمی هــر ۶ مــاه یــا ســاالنه بایــد گــزارش 

عملکرد به مردم ارائه دهند.
شریفی اصل یادآور شد: باید از ظرفیت شرکت های 
فعــال نفــت و گاز در منطقــه در خصــوص عمــران شــهری 

بهره گرفت تا در این مهم سهیم شوند.
او تاکیــد کــرد: اســتفاده از ظرفیــت نخبــگان نقــش 
موثری در پیشــبرد امور دارد و در راســتای توســعه شــهر 

باید از این امکان بهره گرفت.
مدیر کل امور شــهری و شــوراهای اســتانداری ایالم 
از شهرداری ها خواست عالوه بر مدیریت منابع در رعایت 
انضبــاط مالــی، اجــرای طــرح تفصیلــی، آســفالت معابر و 
توســعه ســرانه فضاهــای ســبز را در اولویــت برنامه هــای 

خود قرار دهند.
بــرای شــهرداری  جــاری  گفــت: ســال  شــریفی اصل 
موسیان ۵1 میلیارد و 200 میلیون ریال، پهله ۶۶ میلیارد 
ریال و برای شهرداری میمه نیز ۵3 میلیارد ریال در نظر 
گرفتــه شــده اســت کــه به منظــور کارهــای عمران شــهری 

هزینه می شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
کهگیلویــه و بویراحمــد گفت: صندوق توســعه 
اســتان شــکل می گیرد و تمام منابع مربوط به 

استان به این صندوق واریز خواهد شد.
بــه گــزارش ایرنا ، ســید احســان عســگری 
اشــتغال  توســعه  شــورای  نشســت  در  دیــروز 
کهگیلویــه و بویراحمــد در یاســوج اظهــار کــرد: 
پیــش از ایــن مــازاد درآمــد اســتان برگردانــده 
می شد اما با تشکیل صندوق توسعه استان به 

این صندوق واریز خواهد شد.
او افزود: تمام منابع تســهیالتی، اعتباری، 
حوزه مالیات، گمرک، کمک های فنی و اعتباری 

وارد این صندوق می شود .
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار 
کهگیلویــه و بویراحمــد تصریــح کرد: برای رشــد 
اقتصــادی ســال 1401 در این اســتان پیش بینی  

۹.1 درصدی اعالم شده است.
ایــن  تحقــق  بــرای  کــرد:  تاکیــد  عســگری 
امــر ۶4 هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار از منابــع 
مختلــف پیــش بینی شــده کــه می طلبــد  همه 

ظرفیت های استان پای کار باشند.
او تصریح کرد: بزودی کمیسیون کشاورزی 
مجلس شــورای اســالمی و وزیر صنعت، معدن 
و تجارت به اســتان ســفر می کنند و تا آن موقع 
بخش کشــاورزی و صنعت اســتان خواســته ها، 
مطالبات و مشکالت خود را برای پیگیری و رفع 

آن ها احصا کنند.
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی ادامــه 
داد: نیاز به ســرمایه گذاری گســترده در اســتان 

وجــود دارد و فراتــر از ســال های گذشــته بایــد 
برای توسعه استان برنامه ریزی کرد.

تیم نظارت و ارزیابی طرح های 
اقتصادی فعال می شود 

رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 

از  بیــش  گفــت:  نیــز  بویراحمــد  و  کهگیلویــه 
3800 طــرح در اســتان از ســال ۹۷ تاکنــون 
تومــان  میلیــارد   330 بــر  افــزون  اعتبــاری  بــا 
از محــل تســهیالت اشــتغال زایی روســتایی و 

عشــایری اجرا شده است.
علی شهابی نســب تاکید کــرد: تیم نظارت 

اســتان  در  اقتصــادی  طرح هــای  از  ارزیابــی  و 
به زودی تشکیل و فعال می شود .

طرح هــای  تمامــی  کــرد:  عنــوان  او 
و  می شــوند  بازرســی  و  نظــارت  اشــتغال زایی 
انحرافــات ایــن طرح هــا کنتــرل و گــزارش داده 

خواهد شد.

مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی 
آذربایجــان  غربی از صــادرات انواع محصوالت 
تولیــدی در شــهرک های ایــن اســتان بــه ارزش 

حدود ١۲ میلیون یورو طی امسال خبر داد.
حســن حاتمی دیــروز در گفت وگــو با ایرنا 
اظهار کرد: تعهد این ســازمان برای صادرات در 
ایــن حــوزه ١٠ میلیون یورو برآورد شــده بود که 

صادرات امسال بیش از رقم تعهد شده بود. 
او با اعالم اینکه امسال ٨0 واحد صنعتی 
راکــد در اســتان بــا رفــع مشــکالت، بــه چرخــه 
تولیــد بــاز می گــردد، گفــت: برای بازگشــت این 
واحدهــای صنعتــی بــه چرخــه تولیــد ابتــدا در 
ایــن  مشــکل  صنعتــی،  عارضه یابــی  کارگــروه 
واحدها بررســی شده و پرونده آن ها بر اساس 
نــوع مشــکل بــه کارگروه هــای رفع موانــع تولید 
یا کارگروه اقتصاد مقاومتی فرستاده می شود.

شــهرک های صنعتــی  شــرکت  مدیرعامــل 
واحدهــای  برخــی  گفــت:  آذربایجــان  غربــی 
صنعتــی راکــد مشــکل حقوقــی و برخــی دیگــر 
مشــکل ســرمایه در گردش دارند که با بررســی 
موضــوع در کارگــروه ویــژه ســعی می شــود در 
اولین فرصت مشــکل ایــن واحدها برطرف و به 

چرخه تولید بازگردد.
حاتمــی بــا بیــان اینکــه تاکنــون ۶1 واحــد 
صنعتی به چرخه تولید بازگشــته است، افزود: 
نواحــی  و  در شــهرک ها  واحــد  و 180  هــزار   2
صنعتــی آذربایجــان  غربــی دارای قــرارداد حــق 
انتفــاع هســتند کــه از بیــن آن هــا یــک هــزار و 
380 واحد موفق به دریافت پروانه بهره برداری 

شدند.
بیــن واحدهــای دارای  از  کــرد:  او اضافــه 
نواحــی  و  شــهرک ها  در  بهره بــرداری  پروانــه 

صنعتی استان 10۵0 واحد فعال و 2۵ درصد از 
آ ن ها  غیرفعال هستند که ۵ درصد از میانگین 

کشوری بیشتر است. 
شــهرک های صنعتــی  شــرکت  مدیرعامــل 
آذربایجــان  غربــی بــا بیــان اینکــه 34 شــهرک و 
ناحیــه صنعتــی در آذربایجان غربــی وجود دارد، 
ادامه داد: اکنون 2400 هکتار از زمین های این 
اســتان در اختیــار ایــن تعــداد شــهرک و ناحیــه 

صنعتی است.
و  شــهرک ها  مجمــوع  از  گفــت:  حاتمــی 
نواحــی صنعتــی آذربایجان  غربی، 1۹ شــهرک و 
هفت ناحیه صنعتی فعال اســت و  2۶ شــهرک 
بــه  واگــذاری  و  نیــز در حــال تکمیــل  صنعتــی 

واحدهای تولیدی و صنعتی هستند.
او بــا بیــان اینکــه بیشــتر واحدهــای فعال 
و  آذربایجــان  غربــی در زمینــه صنایــع غذایــی 

کانی هــای غیرفلــزی فعالیــت می کننــد، اظهــار 
کــرد: ایــن واحدهــا در زمینی به مســاحت 4۷2 
هکتــار به بهره برداری رســیده و بــرای راه اندازی 
آن ها 1۹ هزار و 24 میلیارد ریال سرمایه گذاری 

شده است.
صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  مدیرعامــل 
آذربایجان غربــی گفــت: 23 هــزار و ۵28 نفــر در 
واحدهای فعال موجود در این شهرک ها و نواحی 
مشــغول بــه کار هســتند کــه ایــن آمــار نشــان از 

جایگاه صنعت در آذربایجان  غربی دارد.
آذربایجــان  غربــی از نظــر صنعتــی یکــی از 
اســتان های کم برخوردار کشــور به شــمار می رود 
امــا بــا اجرای قانون خــروج از رکود تدوینی دولت 
تدبیر و امید، اقدامات خوبی در راستای بازگشت 
واحدهــای تولیدی و صنعتی این اســتان به مدار 

تولید و جذب سرمایه آغاز شده  است.

تفاهم نامــه همــکاری میــان بنیــاد برکــت 
ســتاد اجرایــی فرمــان امــام و ســازمان بســیج 
محمــد  و  ترکمانــه  محمــد  میــان  ســازندگی 
زهرایــی، روســای ایــن دو نهاد خدمت رســان و 

انقالبی به امضا رسید.
مدیرعامــل بنیــاد برکــت هــدف از امضــای 
ایــن تفاهم نامه همــکاری را انجام همکاری های 
اولویــت  بــا  توانمندســازی  به منظــور  مشــترک 
کارآفرینی و اشــتغال برای نیازمندان در مناطق 

محروم عنوان کرد.
محمدترکمانــه افــزود: کمــک بــه آبادانــی، 
فضاهــای  توســعه  ســالمت،  ســطح  ارتقــای 
آموزشــی، فرهنگی و مذهبی، توسعه فضاهای 
بهداشــتی و درمانــی و ارائه خدمات حمایتی به 
محرومیــن بــا نقش آفرینــی گروه هــای جهــادی 
ایــن  پیش بینی شــده  اهــداف  دیگــر  جملــه  از 

تفاهم نامه است.

بــه گفتــه او  هم افزایــی، ایجــاد و توســعه 
زمینه هــای  تمــام  در  مشــترک  همکاری هــای 
علمی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی 
و محرومیت زدایــی بــا در نظــر گرفتــن امکانــات 
تفاهم نامــه  امضــای  اهــداف  دیگــر  از  طرفیــن 
بســیج  ســازمان  و  بنیــاد  ایــن  میــان  همــکاری 

سازندگی است.
خاطرنشــان  بــا  برکــت  بنیــاد  مدیرعامــل 
کــردن حضور و فعالیت بنیاد برکت در 12 هزار 
روستای کشور اظهار کرد: همکاری و هم افزایی 
میان بنیاد برکت و بسیج سازندگی و استفاده 
تســهیل گران  شــبکه  و  جهــادی  گروه هــای  از 
بنیاد، به روند محرومیت زدایی و توانمندسازی 

مناطق محروم شتاب می دهد.
ترکمانــه افــزود: همــکاری و مشــارکت در 
تدوین و اجرای برنامه های توانمندسازی، ایجاد 
صندوق های اشتغال زایی، اشتغال و کارآفرینی 

تخصصــی  و  عمومــی  آموزشــی  دوره هــای  و 
به منظور ارتقای مهارت متولیان و جامعه هدف 
از جمله محورهای تفاهم نامه میان بنیاد برکت 

و بسیج سازندگی است. 
او تاکیــد کــرد: بــا اجرای و تحقــق محورهای 
ایــن تفاهم نامــه، رونــد ایجاد طرح های اشــتغال 
برکــت در مناطــق محــروم و کم برخــودار کشــور 
شــتاب و ســرعت گرفتــه و مناطــق گســترده تری 
تحت پوشش خدمت رسانی بنیاد قرار می گیرند. 
مدیرعامــل بنیاد برکــت تصریح کرد: بنیاد 
برکــت و ســازمان بســیج ســازندگی دو نهــادی 
هســتند که به دســتور و با عنایت رهبر معظم 
انقالب تشــکیل شــده اند و باید در کنار یکدیگر 
قــرار بگیرنــد و امضای ایــن تفاهم نامه همکاری 

برای تحقق این مهم است. 
ترکمانــه بــا توجــه بــه فعالیت هــای بنیــاد 
برکــت در حــوزه اشــتغال  گفــت: تــا بــه امــروز 

1۶1 هــزار طــرح اشــتغال زایی بــا ظرفیــت ایجــاد 
بیــش از 480 هــزار شــغل در مناطق روســتایی 
و محروم کشــور راه اندازی شــده که با همکاری 
با ســازمان بســیج ســازندگی، این روند شــتاب 

بیشتری به خود خواهد گرفت.
اجــرای  بــا  کــه  کــرد  امیــدواری  اظهــار  او 
تفاهم نامه همکاری با بسیج سازندگی، فرآیند 
اجــرای پروژه هــای عمرانــی و زیربنایی این بنیاد 

در مناطق محروم نیز شتاب بگیرد.
رئیــس بســیج ســازندگی نیــز بــا توجــه بــه 
خدمترســانی ایــن ســازمان در 10 هــزار روســتا 
بنیــاد  بــا  همــکاری  تفاهم نامــه  امضــای  گفــت: 
برکــت یــگ گام رو بــه جلــو در محرومیت زدایــی 
و توانمندســازی مناطــق محــروم اســت. محمــد 
هم افزایــی  و  همــکاری  کــرد:  تاکیــد  زهرایــی 
نهادهــای انقالبــی بــرای خدمت رســانی هــر چــه 
بیشتر در مناطق محروم نیاز امروز کشور است.

امضای تفاهم نامه همکاری میان بنیاد برکت و بسیج سازندگی

 صادرات شهرک های صنعتی آذربایجان  غربی

به ۱۲ میلیون یورو رسید

 معاون استاندار: صندوق توسعه کهگیلویه
و بویراحمد راه اندازی می شود
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 این دفعه گیتارو هم
با خودت ببر

راضیه حسینی

کاظــم موســوی، نماینــده مجلــس: »کســی که بــه 
دنبــال آالت موســیقی و امیــال شــخصی اســت از ایران 
برود. ورود آالت موسیقی به صالح نیست چون کشور 
مــا اســالمی اســت. چرا 
بــا وجــود شــهدا و علما، 
ورود آالت موســیقی به 
کشور باید آزاد باشد؟!

 مــا بچه که بودیم 
یک ســازدهنی داشــتیم 
دیــوار  بــه  روی مــان  و 
اســتفاده  ازش  خیلــی 
بلــد  البتــه  می کردیــم. 
نبودیــم ســاز بزنیــم و فقــط یــک ســری صــدای نامفهوم 
ازش درمی آوردیــم کــه باعــث می شــد همســایه ها هــم 
کلــی صــدای مفهــوم نثــار مــا کنند. یــک چیز مســتطیل 
شــکل، قــد کف دســت هم داشــتیم که بــا دکمه هایش 
می توانســتیم آهنگ بزنیم. البته معموالً بعد از چندبار 
اســتفاده، صدایی شــبیه جوجه خروس نابالغ می داد و 

بعد هم از کار می افتاد.
آیــا این هــا هــم جــزو آالت موســیقی بــه حســاب 
می آینــد؟ یعنــی مــا هم بایــد از ایران برویم؟ بــاور کنید 
اصالً نمی دانســتیم امیال شــخصی چیز بدی است. بچه 
بودیــم و جاهــل. همه ش فکر می کردیم امیال شــخصی 
یعنی چیزی که به کســی ربطی ندارد و جزو عالقه های 
خود آدم اســت. اما این همه ســال در اشــتباه بودیم و 
اصــالً حالی مــان نبــود کــه  اتفاقــاً بــه همه مربوط اســت 
و فقــط اســمش غلــط  انداز اســت. حتــی می تواند باعث 
شــود کــه مجبــور شــوی از کشــورت بروی جایــی که این 

کارها و خیلی کارهای دیگر به کسی مربوط نیست. 
و  موســیقی  آالت  دربــاره  واضح تــر  کمــی  کاش 
امیال شــخصی توضیح می دادید. راســتش ما کمی گیج 
شــده ایم و کلی ســؤال داریم. مثالً اگر برای بچه یکی از 
فامیل ها جغجغه بخریم آیا به او آالت موســیقی هدیه 
داده ایم و او را از نوزادی وارد امیال شخصی کرده ایم؟

اگر موسیقی جزو امیال شخصی باشد، پس باقی 
هنرها هم همین معنی را پیدا می کنند؟

نویســندگی،  شــاعری،  خطاطــی،  نقاشــی،  مثــالً 
بازیگری و... 

پــس مدادرنگــی هــم می تواند جزو وســایلی باشــد 
کــه آدم را دچــار امیــال شــخصی می کنــد. حتــی مــداد، 

خودکار، دفتر، جامدادی، پاک کن و...
این طــوری تعــداد آدم هایی که بایــد از ایران بروند 
از تعدادی که می توانند بمانند بیشــتر نمی شــود؟ اصالً 
آنهایــی کــه می مانند چه کار می کنند؟ از صبح که بیدار 
می شــوند مشــغول انجام امیال عمومی هســتند و شب 
هــم... راســتی مگرخــواب جزو امیال شــخصی نیســت؟ 
پــس هرکســی کــه بخوابــد، نبایــد ایــران بمانــد. خــب 

این طوری که... 
اصالً ولش کنید. از طرح صیانت چه خبر؟

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

از  توجهــی  قابــل  ســهم  کــه  شــرایطی  در 
را  مســکن  بــازار  در  شــده  عرضــه  واحدهــای 
واحدهــای لوکــس و الکچــری به خــود اختصاص 
از  واحدهــا  ایــن  ناچیــز  ســهم  آمــار،  می دهنــد 
معامــات قطعــی را روایــت می کنــد؛ بررســی ها 
گویــای آن اســت کــه آپارتمان هــای بــاالی ۲۰۰ 
متــر ۲ درصــد و بــاالی ۲۵۰ متــر کمتر از ۱ درصد 

معامات را شامل می شوند.
نامتعــارف  قیمت هــای  ایســنا،  گــزارش  بــه 
آپارتمان هــای لوکــس و نیمــه لوکــس در تهــران 
بــا بی اعتنایــی بــازار امــالک مواجــه شــده اســت. 
بررســی ها نشــان می دهــد حــد متعــارف قیمتــی 
آپارتمانهــای بزرگ متــراژ و پنت هاوس در منطقه 
۱ تهــران بیــن ۷۰ تــا ۱۲۰ میلیــون تومــان در هــر 
متــر مربــع اســت و حتــی نرخ هــای پایین تــر نیــز 
دیده می شود. متوسط قیمت های قطعی در این 
منطقــه بر اســاس نــرخ معامالت آبــان ۱۴۰۰ نیز 
متری ۷۲ میلیون تومان اســت. از طرف دیگر به 
طــور معمــول قیمــت هــر متــر مربــع از واحدهای 
بــزرگ متــراژ، پایین تر از نرخ هر متر از واحدهای 

کوچک است.
یک آپارتمان ۳۰۰ متری ۱۰ سال ساخت در 
محلــه نیــاوران، فــول امکانــات با ۳ خواب مســتر 
و یــک ســوئیت مجــزا، نــور از چنــد جهــت، ســه 
پارکینگ و سه بالکن به قیمت هر متر مربع ۷۶ 

میلیون تومان برای فروش، عرضه شده است.
در محلــه فرمانیــه یک آپارتمــان ۲۵۰ متری 
۱۱ ســال ســاخت، چهــار خوابــه، طبقــه چهــارم، 
دارای امکانات کامل، تراس قابل چیدمان، سونا 
داخــل واحــد بــه قیمت ۵۶ میلیــون تومان در هر 

متر مربع، آگهی شده است.
در محله نیاوران قیمت یک آپارتمان لوکس 
۲۶۰ متری، شــش ســال ســاخت، فول امکانات، 
ســه خوابه، دارای ســونا، استخر، جکوزی، سالن 
اجتماعــات ۸۵ میلیــون تومــان در هــر متــر مربع 

تعیین شده است.
بازار مســکن در شــمال تهران هنوز از رکود 
ناشــی از عرضــه بیــش از تقاضــا طــی ســال های 
گذشــته رها نشــده است. از بین مناطق ۲۲ گانه 

شــهر تهران حدود ۳۰ درصدی فایل های مســکن 
کــه بــرای فــروش در ســایت های اینترنتــی عرضه 
شــده مربــوط بــه مناطــق ۱ و ۲ پایتخــت اســت و 
سال هاســت کــه ایــن دو منطقــه در رکود به ســر 

می برند.
رصد بازار مســکن در شــمال پایتخت حاکی 
از آن اســت کــه قیمت های عجیــب و غریب ۴۰۰ 
و ۵۰۰ میلیــون تومانــی کــه برخــی مالــکان بــرای 
آپارتمان هــای خــود تعییــن می کننــد عمدتــا فاقد 

مشــتری اســت. با توجه به وضعیت واقعی بازار، 
ایــن نرخ های نامتعــارف، منطق اقتصــادی ندارد. 
واســطه های ملکــی در شــمال پایتخــت می گویند 
واحدهایــی کــه بــا نرخ هــای بــاالی ۲۰۰ میلیــون 
تومــان در هــر متر مربع عرضه می شــوند خریدار 
ندارنــد. نهایتــا بعــد از مدتــی فروشــنده، قیمــت 
پیشــنهادی خــود را پاییــن مــی آورد و بــه ســطح 

معقول منطقه می رساند.
با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی 

در دو سال گذشته، فاصله قیمتی بین واحدهای 
نوســاز و بــاالی ۲ ســال ایجــاد شــده و بــه همیــن 
دلیل آپارتمان های لوکس ۲ تا ۱۰ سال در شمال 
تهــران شــرایط متعارف تــری بــه لحــاظ قیمتــی در 

مقایسه با واحدهای نوساز دارند.
برخــی آپارتمان هــای بــزرگ متــراژ کــه اغلب 
در مناطــق ۱ و ۲ شــهر تهــران هســتند مرتبــا در 
آمــار  امــا  آگهــی می شــوند  ملکــی،  ســامانه های 
می گوید که شــانس فــروش واحدهای باالی ۱۵۰ 
متــر در مقایســه بــا دیگــر خانه ها در تهــران ۴.۸ 
بــه ۱۰۰ و شــانس خانه هــای بــاالی ۲۰۰ متــر ۲.۲ 
به ۱۰۰ اســت. با اینکه جزئیاتی از آمار معامالت 
نیســت  دســت  در  متــر   ۲۰۰ بــاالی  واحدهــای 
برآوردهــا از ســهم کمتــر از ۱ درصــد آپارتمان های 
بــاالی ۲۵۰ متــر حکایــت دارد. از طرف دیگر آبان 
امسال منطقه ۱ و ۲ که به ترتیب رتبه های دهم 
و ســوم را از نظــر تعــداد معامــالت شــهر تهــران 
بــه خــود اختصــاص دادنــد، ۱۲.۹ درصــد از کل 
معامالت را در بر گرفتند. این در حالی است که 
دست کم ۳۰ درصد آپارتمان های عرضه شده به 

بازار در این مناطق قرار دارد.
بنابراین گزارش، آبان ۱۴۰۰ متوســط قیمت 
یک متر مربع مســکن در شــهر تهران ۳۲ میلیون 
و ۹ هــزار تومــان بــوده کــه نســبت به مــاه قبل و 
مــدت مشــابه ســال قبــل بــه ترتیــب ۱.۲ و ۱۷.۷ 
تعــداد معامــالت  یافتــه اســت.  افزایــش  درصــد 
انجام شده در این ماه نیز حدود ۷.۳ هزار فقره 
بود که نســبت به ماه قبل  و در مقایســه با ماه 
مشــابه در ســال قبــل بــه ترتیــب ۳۳.۵ و ۶۳.۵ 

درصد افزایش را نشان می دهد.

رئیــس کمیته اقتصادی کمیســیون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به پیشنهاد 
ســن  افزایــش  بــرای   ۱۴۰۱ الیحــه  در  دولــت 
بازنشستگی به ۲ سال و مبنا قرار گرفتن کسور 
بیمــه ای ۳ ســال آخــر بــرای محاســبه مســتمری 
بررســی  از  پــس  »تنهــا  گفــت:  بازنشســتگی، 
اســتدالل ها و آمارهای دولــت و اثبات قابل اتکا 
بودن آن ها، با این پیشنهاد موافقت می کنیم.«
جعفــری قــادری، رئیــس کمیتــه اقتصــادی 
کمیســیون برنامــه، بودجه و محاســبات مجلس، 
بــه ایلنــا گفــت: »بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه 
بــه علــت افزایش ســن امید به زندگــی در ایران، 
پرداختی هــای صندوق های بازنشســتگی افزایش 
یافته است. کشورهای پیشرفته، در این زمان ها، 
سن بازنشستگی را افزایش می دهند تا تعادل و 

توازنــی را بین ورودی و خروجی صندوق ها ایجاد 
کنند.«

وی افــزود: »بنابرایــن اگــر اســتدالل و آمــار 
دولت محکم باشد، این پیشنهاد به صندوق های 
بازنشســتگی کمــک می کنــد امــا اگــر قابــل اتــکا 
نباشد، تصمیمی متفاوت از دولت می گیریم.« 

و  بودجــه  برنامــه،  کمیســیون  عضــو 
محاســبات مجلــس در پاســخ بــه ایــن پرســش 
که اگر افزایش ســن بازنشســتگی مورد پذیرش 
شــود،  انتقــاد  آن  بــه  و  نشــود  واقــع  شــاغالن 
مجلــس بر چه اســاس تصمیــم می گیرد، گفت: 
نیســتند  تصمیــم  ایــن  مخالــف  همــه  »البتــه 
و  می کننــد  مراجعــه  مــا  بــه  خیلی هــا  امــروز  و 
خــود  خدمــت  ســال های  افزایــش  درخواســت 
کــه  می خواهنــد  آن هــا  می کننــد.  مطــرح  را 

محدودیت های زمان اشــتغال را برداریم.« 
قــادری تصریــح کــرد: »در نهایــت تنهــا پس 
از اینکــه تمــام مالحظــات را در نظر گرفتیم، برای 
افزایــش ســن بازنشســتگی و افزایــش ســنوات 
مبنای محاســبه حقوق بازنشستگی تصمیم گیری 

می کنیم.« 
»در  کــه  پرســش  ایــن  بــه  پاســخ  در  وی 
شــرایطی کــه بــازار کار و کســب و کارهــا شــرایط 
ناگــوار اقتصــادی را از ســر می گذراننــد، کارگــران 
زیــادی در ۲ ســال آخــر بیمه پــردازی بیــکار و بــه 
صندوق بیمه بیکاری معرفی می شــود که در این 
شــرایط ۸۰ درصــد آخریــن دســتمزد را بــه عنوان 
مقــرری بیکاری دریافت می کنند، در این شــرایط 
مجلــس و دولــت چگونه می خواهنــد از کارگرانی 
بیمه هایشــان  حــق  کســر  مبنــای  دســتمزد  کــه 

کاهــش می یابــد، حمایــت کنند؟« گفــت: »البته 
ایرادهای جدی در مورد نحوه وصول حق بیمه در 

صندوق های بازنشستگی وجود دارد.« 
رئیــس کمیته اقتصــادی کمیســیون برنامه، 
بودجــه و محاســبات، افــزود: »کارگرانــی کــه بــه 
بیمه بیکاری معرفی می شــوند، ضرر می کنند اما 
در مقابــل اینهــا عــده ای هم وجــود دارند که برای 
۲ ســال آخــر مســئولیت، خــود را بــه جریان هــای 
سیاسی وصل می کنند، تا شغلی را پیدا کنند که 
حقــوق مبنــای محاســبه ۲ ســال آخر سنواتشــان 
بــاال بــرود. یــا در تامیــن اجتماعــی تبانی هایــی با 
کارفرمایان انجام می شــود تا اطالعات غیرواقعی 
و غیرمرتبــط بــا حقــوق قبــل از ۲ ســال آخــر را به 

سازمان تامین اجتماعی ارسال کنند.« 
وی بــا بیــان اینکــه راهــکار ایــن اســت کــه 

دولــت الیحه  جداگانــه ای را برای مدیریت ورودی 
و خروجــی  صندوق هــای بازنشســتگی به مجلس 
ارائه کند تا جلوی این سوءاستفاده ها و تبانی ها 
گرفتــه شــود، گفــت: »نبایــد زمینه را بــرای زرنگ 
بازی برخی افراد فراهم کنیم تا از شرایط موجود 
سوءاســتفاده کننــد؛ البتــه باید به گونــه ای عمل 
کنیم که افرادی در طول دوران خدمت و نه در ۲ 
سال آخر به واسطه تبانی و مسائل این چنینی، 

حق بیمه بیشتری را بپردازند.« 
ایــن نماینده مجلس افــزود: »یعنی افرادی 
کــه می خواهنــد مســتمری و حقوق بازنشســتگی 
بیشــتری را دریافــت کننــد، بایــد بتواننــد به میل 
خود حق بیمه بیشــتری را هم بپردازند اما اینکه 
فقط ۲ ســال آخر مبنای محاســبه مســتمری قرار 

گیرد، به هیچ وجه قابل قبول نیست.«

مدیــرکل دارو و مواد تحت کنترل ســازمان 
غــذا و دارو بــا تاکیــد بــر ارتبــاط مســتقیم تامین 
دارو بــا تخصیــص ارز، اعــام کرد هنوز ســهمیه 
ارزی شــش مــاه دوم ســال بــرای دارو تخصیص 

داده نشده است.
دکتــر ســید حیــدر محمــدی در گفت وگــو بــا 
ایســنا، در خصــوص مباحــث مربــوط بــه ارز دارو 

گفــت: متاســفانه هنــوز ســهمیه ارزی شــش ماه 
دوم ســال تخصیص داده نشــده اســت. در حالی 
که باید ســهمیه نیمه دوم ســال از دو ماه قبل از 

آن تخصیص شده باشند.
وی افــزود: اکنــون ســه مــاه از شــش مــاه 
دوم ســال گذشــته و هنوز این موضوع بالتکلیف 
اســت. قطعــاً هنگامــی کــه ارز اقــالم دارویــی بــا 

تأخیــر تخصیــص پیــدا کنــد، ناخودآگاه بــا کمبود 
ارتبــاط  ارز  تامیــن  کــه  چــرا  می شــویم؛  مواجــه 

مستقیمی با تامین دارو دارد.
 مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل ســازمان 
غــذا و دارو بــا اشــاره بــه اینکــه برخــی از اقــالم 
دارویی کشــور وابســتگی مستقیمی به تامین ارز 
دارد، گفــت: هنــوز ارز ترجیحی بــرای تامین دارو 

حــذف نشــده اســت. بنابرایــن ارز ترجیحی هنوز 
باقــی می مانــد، امــا باید توجه کرد کــه برای باقی 
ماندن ارز ترجیحی دارو باید بودجه متناسب آن 

اختصاص یابد.
از  کــه  بــا شــناختی  کــرد:  اظهــار  محمــدی 
ایــن  ترجیحمــان  داشــتیم  کشــور  ارزی  شــرایط 
بــود کــه منابــع مربوط بــه مابه التفــاوت نرخ ارز 

توســط ســازمان های بیمه گــر پوشــش یابــد. در 
این صورت آزادســازی ارز میســر بود تا فشــاری 
بــر مــردم تحمیــل نشــود، امــا این اتفــاق محقق 

نشده است.
وی تاکید کرد: طبیعتا باید ارز اقالم دارویی 
به موقع تخصیص پیدا کند تا بیماران با مشــکل 

تامین دارو مواجه نشوند.

پــرورش  و  آمــوزش  ســازمان  رئیــس 
اســتثنایی از رشــد بیش از ۱۰۰ درصدی مراکز 
مشــکات ویــژه یادگیــری در دوســال اخیــر از 

۴۰۰ به ۸۱۰ مرکز خبر داد.
ســیدجواد حســینی اظهار کــرد: با رویکرد 
تجمیــع خدمــات بــه دانش آمــوزان بــا نیازهــای 
خدمــات  تشــخیصی،  جامــع  ۱۲مرکــز  ویــژه، 
در  گذشــته  ســال  در  مشــاوره  و  توانبخشــی 
کشــور به بهره برداری رســیده اســت کــه اولین 

مرکز آن سال گذشته در بجنورد افتتاح شد.
وی با اشــاره به برنامه ســنجش ســالمت 
جســمانی و آمادگــی تحصیلــی نوآمــوزان بــدو 
ورود بــه دبســتان و پیش دبســتانی گفــت: در 
ســال جاری و علیرغم شــرایط کرونایی پوشش 
برنامــه ســنجش بــه بــاالی ۹۹درصد رســید که 

رکوردی بی نظیر در این زمینه ثبت شد.
پــرورش  و  آمــوزش  وزیــر  معــاون 
تمامــی  اســتثنایی  پــرورش  و  آمــوزش  افــزود: 
مأموریت هــای آمــوزش و پــرورش عــادی را در 
تمامــی حوزه های تعلیــم و تربیت برعهده دارد 
و یکــی از تخصصی تریــن ســازمان های تابعــه 

وزارت آموزش و پرورش است.
حسینی با بیان اینکه دو مقطع متوسطه 
پیش حرفــه ای و حرفــه ای نیــز عالوه بــر مقاطع 
عــادی در آمــوزش و پــرورش اســتثنایی وجــود 
دارد، گفــت: عــالوه بــر ایــن دو مقطــع، دوره 
پیش دبســتانی در آموزش و پرورش اســتثنایی 

اجباری و از بدو تولد است.
وی افــزود: مخاطبــان ســازمان آمــوزش و 
پرورش استثنایی مخاطبان خاصی هستند که 
نیازمند خدمات ویژه و تخصص خاص هستند 
و در حــال حاضــر ۷گــروه تحت پوشــش تعلیم 
و تربیــت و تــوان بخشــی آمــوزش و پــرورش 

استثنایی  قرار دارند.
حسینی تصریح کرد: در تمام دنیا تعلیم، 
تربیت و توان بخشی دانش آموزان با نیازهای 
ویــژه بیــن ۵تا ۱۰برابــر فرصت، زمــان، اعتبار و 

تخصص بیشتر نیاز دارد.
وی با بیان اینکه سازمان آموزش و پرورش 
اســتثنایی در حوزه ســتادی و ســطح ادارات کل 
دارای ساختار خوبی است، گفت: نبود هماهنگی 
بین بخشی در حوزه معاونت های ادارات کل در 
خصــوص آمــوزش و پــرورش اســتثنایی و لــزوم 
همکاری معاونان با آموزش و پرورش استثنایی 
یکی از دالیل ایجاد شورای هماهنگی، پشتیبانی 
و توســعه آموزش و پرورش اســتثنایی در سطح 

استان ها است.
پــرورش  و  آمــوزش  ســازمان  رئیــس 
اســتثنایی گفــت: ســاختار آمــوزش و پــرورش 
اســتثنایی در ســطح مناطــق ۷۶۰گانــه آموزش 
و پــرورش اســتثنایی حلقــه مفقــوده اســت و 
تشــکیل ایــن شــورا در ســطح مناطــق می تواند 

جبران کننده این حلقه مفقوده باشد.
حسینی، »توان بخشی« به دانش آموزان 

استثنایی در کنار تعلیم و تربیت را از ضروریات 
توان بخــش،  ۷۰۰نیــروی  گفــت:  و  دانســت 
بــه  مدرســه ای  درون  توان بخشــی  خدمــات 
در  و  ارائــه می کننــد  اســتثنایی  دانش آمــوزان 
بــرای  اعتبــار،  تومــان  ۱۰میلیــارد  جــاری  ســال 
خدمــات توان بخشــی بــرون مدرســه ای در نظر 

گرفته شده است.
وی افزود: همچنین در قالب طرح خدمات 
حمایتــی و در ۱۹قلــم، کمــک هزینــه خدمــات 
درمانــی بــا ارزش بیــش از ۲۰میلیــارد تومــان به 

دانش آموزان استثنایی پرداخت می شود.
پــرورش  و  آمــوزش  ســازمان  رئیــس 
اســتثنایی با بیان جهت گیــری  نظام  های تعلیم 
و تربیــت پیشــرفته دنیــا گفــت: در نظام هــای 
تعلیــم و تربیــت پیشــرفته دنیــا، توجــه ویژه ای 
به دسترسی امکانات آموزشی برای همه افراد 
و حرکــت بــه ســمت تلفیــق و فراگیرســازی بــا 

آموزش های فردی، شده است.
وروابــط  اطالع رســانی  مرکــز  گــزارش  بــه 
عمومــی وزارت آمــوزش و پــرورش؛ وی افــزود: 
»طــرح تلفیقــی فراگیر« در آمــوزش و پرورش 
ســمت  بــه  حرکــت  بــرای  گامــی  اســتثنایی 
فراگیرســازی اســت که این برنامه از زمان اجرا 
تاکنون ۸۰  برابر رشــد داشــته اســت و در حال 
حاضر  نزدیک به ۷۰هزار دانش آموز استثنایی  
در ۲۱هزار مدرسه عادی پذیرا در حال تحصیل 

هستند.

به موجب قانون، همه مجموعه ها، شرکتها 
و ســازمانهای مشــمول قانون کار باید حداقل دو 
مــاه و حداکثــر ســه مــاه پایه حقوق را بــه عنوان 
عیــدی و پاداش به کارگــران و نیروهای کار خود 

بپردازند.
بــه گزارش ایســنا، بر اســاس قانــون مربوط 
به تعیین عیدی و پاداش ســاالنه کارگران شــاغل 
در کارگاه هــای مشــمول قانــون کار مصــوب ســال 
مشــمول  کارگاه هــای  کارفرمایــان  کلیــه   ،۱۳۷۰
قانــون کار مکلفنــد به هر یــک از کارگران خود به 
نســبت یک ســال کار، معادل ۶۰ روز آخرین مزد 

 به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.
مبلــغ پرداختــی از ایــن بابــت بــه هــر یک از 
مــزد  روز حداقــل  معــادل ۹۰  از  نبایــد  کارگــران 
روزانــه قانونــی تجاوز کنــد؛ البتــه پرداخت عیدی 
بــه کارگرانــی کــه کمتــر از یــک ســال در کارگاه ها 
مشــغول بــه کار بــوده انــد هم الزامی اســت و به 
موجــب تبصــره یــک مــاده واحــده مذکــور، مبلــغ 
پرداختــی بــه کارگرانــی کــه کمتــر از یک ســال در 
کارگاه کار کردنــد بایــد بــه مآخــذ ۶۰ روز مزد و به 

نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود.
تمــام کارکنــان مشــمول قانــون کار که طبق 
تعریــف ایــن قانــون، کارگــر شــناخته می شــوند، 
مشــمول دریافــت عیــدی و پــاداش پایــان ســال 
هســتند و عیــدی آنهــا متفــاوت از میــزان عیــدی 

کارکنان دستگاههای اجرایی و دولتی است.
قانــون کار بــرای عیــدی آخــر ســال کارگران، 
ســقف تعییــن کــرده اســت؛ بــه ایــن نحو کــه این 

میــزان نبایــد از ســه برابــر حداقل حقــوق مصوب 
شورای عالی کار بیشتر شود.

در واقــع مبنــای تعییــن عیــدی پایــان ســال 
کار،  قانــون  کارکنــان مشــمول  و  کارگــران  همــه 
حداقــل دو و حداکثــر ســه برابر مصوبه دســتمزد 
شــورای عالی کار اســت و کارفرمایان باید دو ماه 
پایــه حقــوق را به عنوان حداقل عیدی و ســه ماه 
پایــه حقــوق را بــه عنوان حداکثر عیــدی و پاداش 

آخر سال به نیروهای کار خود بدهند.
بــا توجــه به آنکــه حداقل حقوق و دســتمزد 
ســال ۱۴۰۰ کارگــران بــه دو میلیــون و  ۶۵۵ هزار 
تومــان افزایــش پیــدا کرد بنابــر ایــن کارگرانی که 
حقــوق پایــه آنهــا به این میزان اســت، بــا در نظر 
گرفتن مصوبه ســال ۱۳۷۰ مجلس و با احتســاب 
دو برابر حداقل دســتمزد، ۵ میلیون و ۳۱۰ هزار 
تومان و با احتســاب ســه برابر حداقل دســتمزد،  

۷ میلیون و ۹۶۵ هزار تومان  عیدی می گیرند.
کارگرانــی کــه پایه حقوقشــان از ایــن میزان 
بیشــتر باشــد، مبلــغ عیــدی آنهــا بیــش از ســقف 
پرداختی تعیین شــده در مصوبــه مذکور نخواهد 

بود.
کاری  ســال  یــک  عیــدی،  محاســبه  مبنــای 
است و کارگرانی که کمتر از یکسال در محل کار 
فعلی خود مشــغول به کار هســتند عیدی آنها به 
میزان تعداد ماههای پرداخت حق بیمه محاســبه 
می شــود. این گروه از شــاغالن باید دو برابر پایه 
حقوق خود را تقسیم بر ۱۲ ماه و مجموع حاصل 

را ضربدر تعداد ماههای کارکرد خود کنند.

 جزئیات عیدی و پاداش
امسال کارگران

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی: 
پیش دبستانی برای استثنایی ها اجباری است

سازمان غذا و دارو: سهمیه ارز دارو در نیمه دوم امسال هنوز تخصیص نیافته است

شرط مجلس برای افزایش سن و سابقه بازنشستگی شاغان

بی محلی بازار مسکن به نرخ های کاذب خانه های لوکس

کارمندان واکسن نزده 
مشمول جریمه و مرخصی 

اجباری بدون حقوق می شوند
بنابر اعام معاون فنی مرکز سامت محیط و کار 
وزارت بهداشــت، کارکنانی که واکســن نزدند مشــمول 
مرخصــی اجبــاری بــدون حقــوق، غیبــت و معرفــی بــه 

هیات تخلفات و جریمه می شوند.
 محســن فرهادی در گفت وگو بــا خبرنگاران درباره 
برخــورد بــا کارکنانــی که واکســن کرونا نزده انــد، اعالم 
کرد: مدیر مجموعه باید بداند که کدام یک از کارمندان 
واکسن زده است یا نه و از روی شماره کارت و کدملی 
از طریــق ســامانه وزارت بهداشــت اســتعالم کنــد و این 
موضــوع را چــک و کنتــرل کند که ایــن کارمند چه روزی 
واکسن  زده نوبت اول و دوم چه روزی بوده و حتی نوع 

واکسن  زده شده را مشخص کند.
کارکنانــی  کدملــی  ادارات  مســئوالن  افــزود:   وی 
کــه واکســینه نشــده و بــدون عــذر موجــه بوده انــد بــه 
آنهــا اطــالع بدهنــد و آزمایــش ســی پی آر ایــن افــراد نیز 
هــر  ۱۵ روز یکبــار برای دســتگاه مربوطه انجام تا اینکه 

واکسیناسیون  فرد مورد نظر و کارمند انجام گیرد.
فرهــادی دربــاره مجــازات واکســن نزده هــا گفــت: 
گفتــن مجــازات خوشــایند نیســت.  امیدواریــم بــه ایــن 
مرحلــه نرســد ولــی اگــر خــدای نکــرده کارمنــد اصــرار بر 
نــزدن واکســن داشــته باشــد در کنار حضــور در کار فرد 
می توانــد ســرکار نیایــد که بــه طور طبیعی ایــن موضوع 

اول با مرخصی بدون حقوق آغاز می شود.
وی تصریح کرد: سازمان امور استخدامی کشور اعالم 
کرده که در برابر این افراد ابتدا مرخصی اجباری بدون حقوق 
و در نهایــت غیبــت و بعــد از آن اگر خدای نکرده ادامه پیدا 
کند فرد به هیات های تخلفات اداری معرفی می شود و در 
این راه اختیارات ویژه ای سازمان امور استخدامی به مدیران 

این کارمندان داده است.
فرهادی خاطر نشــان کرد:  امیدواریم کارکنانی که 
واکســن نزدند راضی شــوند تا کم کم واکســینه بشــوند.  
وقتی فرد واکسن نمی زند طبیعی است باید هر ۱۵ روز 
یکبــار آزمایشــگاه بــرود و ایــن کار هزینــه دارد و دولــت 
و دانشــگاه علــوم پزشــکی موظــف نیســتند بــه انجــام 
این گونــه ســی پی آرها.  آزمایشــات رایــگان بــرای مــوارد 
مشــکوک و بیماریابــی اســت. ضمــن اینکــه هزینه هــای 
آزمایــش بــرای فــرد واکســن نــزده دردســر هــم دارد و 
بهتریــن توصیــه این اســت که افــراد در اولین فاز فصل 

شروع به واکسیناسیون کنند.


