
بــه گفتــه وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت 
بــرای تحــول در  برنامــه ای در قالــب ۹ محــور 
صنعت خودرو که همه چالش ها و راهکار های 
آن را در بــر می گیــرد بــه زودی منتشــر خواهــد 

شد.
بــه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ســید رضا فاطمی امین در نشســت هم اندیشی 
مدیران رسانه که به میزبانی وزارت صمت برگزار 
شد اظهار کرد: خودرو از سیاسی ترین محصوالت 
و موارد حائز اهمیت در کشور است که از یک طرف 
به شدت دچار چالش و از طرفی دارای ظرفیت  های 

متنوعی است.
او همچنین با بیان اینکه نحوه قیمت گذاری 
بایــد بــه گونه ای باشــد که ســاخت داخل مزیت 
داشته باشد، اضافه کرد: خودروسازان ۱۱۵ هزار 
میلیــارد تومان بدهــی و ۸۵ هزار میلیارد تومان 
زیان انباشته داشته اند و بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد 

تومان رانت در این صنعت وجود دارد.
فاطمی امین با بیان اینکه ۹۰ پروژه طی سه 
ماهه اخیر در مجموعه وزارت صمت فعال شده 
است، گفت: با اجرای این پروژه ها نوع حکمرانی 
در وزارت صنعت، معدن و تجارت تغییر می کند و از 

روزمرگی ها بیرون می آییم.

او همچنیــن تاکیــد کــرد: گــزارش عملکــرد 
وزارتخانه را به صورت مداوم و منظم هر سه ماه 
یکبار ارائه خواهیم داد که در همین راستا گزارش 
عملکرد فصل پاییز )سه ماهه( به زودی منتشر و 

در دسترس عموم قرار می گیرد.
وزیــر صمت بــا تاکید بر اینکــه می خواهیم 
وزارتخانه ای شفاف و پاسخگو داشته باشیم، تاکید 
کرد: می خواهیم نوع جدیدی از حکمرانی را تعریف 
و پیاده سازی کنیم که در این نوع جدید از نظرات 
رسانه، نخبگان و صاحب نظران استفاده خواهیم 

کرد.
فاطمی امین با بیان اینکه رفتار های مردم و 
جامعه از الگو های ذهنی آنها شکل می گیرد، بیان 
کرد: کار مشترکی را با حوزه رسانه به پیش می بریم 
تا الگو های ذهنی مردم را به واقعیت  های درون 
وزارت صمت پیوند بزنیم و واقعیت  هایی را که در 
وزارت صمت پیگیری می شود به درستی به افکار 

عمومی منتقل کنیم.  
او در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری 
برخی موفقیت  های وزارت صمت در همین مدت 
کوتاه، گفت: هدف گذاری کرده بودیم تا حدود ۵ 
میلیارد دالر به میزان صادرات کشور در ۶ ماهه 
دوم اضافــه شــود کــه این هدف گــذاری در حال 

تحقق است. همچنین قیمت سیمان به قبل از 
قیمت قطعی برق بازگشت.

وزیــر صنعت، معدن و تجارت در خصوص 
پروژه  هایی که در این سه ماه فعال شده است، 
بیان کرد: بازآفرینی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
یکی از این پروژه هاســت که ابالغ شــده و هفته 
جاری به صورت مفصل اطالع رسانی خواهد شد که 
با این بازآفرینی تغییر ساختار جدی را در مجموعه 
بــود. مدیریــت  وزارت صمــت شــاهد خواهیــم 
استعدادها و بازنگری و اصالح در فرآیند انتخاب 
مدیران یکی دیگر از این پروژه  های ۹۰ گانه است.
فاطمی امین همچنین تصریح کرد: سازوکاری 
برای عرضه کاال های پایه در بورس کاال مشتمل بر 
۲۶ ابزار در نظر گرفته ایم که تمامی حاالت )کمبود 
یا مازاد( این کاالها را در نظر می گیرد و با استفاده 
از یک ماتریس، وضعیت کاالها مشخص می شود.
او بیان کرد: با ارائه این ساز و کار رانت ها 
و امضاء  های طالیی برداشــته شــده و امورات در 
قالب یک ساز و کار عملیاتی بدون دخالت دست 

نظام مند می شود.
وزیــر صمت همچنیــن به موضوع فوالد به 
عنوان نمونه اشاره کرد و گفت: نوسان دالر این 

هفته در نوسان فوالد تاثیری نداشت.

فاطمی امین در خصوص کاغذ نیز اضافه کرد: 
حدود ۶ اقدام برای صنعت کاغذ تدوین شده است 
که به زودی عملیاتی می شود، در این حوزه تعامل 
بسیار مناسبی با وزارت ارشاد و جهاد کشاورزی نیز 

داریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی دیگر از 
۹۰ پروژه را تکمیل سامانه جامع تجارت دانست و 
گفت: تکمیل این سامانه به خوبی پیش می رود و 

تا پایان سال نهایی خواهد شد.
فاطمی امین بیان کرد: هفته جاری در مورد 
کارت بازرگانی خبر های خوبی داده خواهد شد، 
مســائل و چالش  هــای اصلــی در ایــن حــوزه حل 

می شود.
او در خصوص ســهامداری مردم در معادن 
بزرگ، توضیح داد: معادن سود آور بزرگ وقتی 
برنده مزایده می شوند باید حداقل ۳۰ درصد از 
سهام خود را به مردم)منطقه محل معدن و کشور( 
واگذار کنند که معدن جان جا)زابل( در این راستا 
به عنوان اولین گام به مزایده گذاشته شده است.
فاطمی امین گفت: توزیع ثروت، منتفع شدن 
مردم منطقه و ایجاد فرصت  های ســرمایه گذاری 
سودآور برای مردم از مزیت  های این کار خواهد 

بود.

وزیر صنعت: ۹ محور برنامه تحول صنعت خودرو به زودی رونمایی می شود

محمد ارفع

نهضــت ملــی مســکن طرحی کــه مجلس 
بــرای به گــردش دراوردن چرخ محرک اقتصاد 
کشــور پیــش بینــی کــرده بــود تــا هــر ســاله و 
طی 4 ســال وزارت راه و شهرســازی 1 میلیون 
واحــد مســکونی؛ برای خانــه دار کردن حداقل 
4 میلیــون خانــوار بســازد اما با گذشــت بیش 
4 مــاه از عمــر دولــت ســیزدهم تنهــا کاری که 
و  راه  وزارت  ســاختمان  و  مســکن  معاونــت 
شهرســازی بــرای  اعــام حضــور کــردن در این 
مورد در رســانه  های کشــور انجام داده اســت 
تنها تمدید چندین باره ثبت نام و اعام شرایط 
عمومی برای نام نویسی مردم بوده به صورتی 
کــه امر مشــتبه می شــود کــه معاونت مســکن 
دولت دوازدهم که همچنان در این دولت نیز 
بر صندلی خود تکیه زده است همچو دو سال 
گذشــته هیچ اســتراتژی برای ســاخت مســکن 
نــدارد و تنهــا بــه تمدید مهلت، وعده و شــعار 
بســنده می کند مســاله ای که با رویکرد دولت 
ســیزدهم و شــخص وزیــر فعــال و جهــادی راه 
و شهرســازی مغایــرت دارد و تــرس آن می رود 
کــه بــه تله انتظارات عمومی از دولت رئیســی 

مبدل شود.
ماجــرای ثبــت نــام در طــرح ملــی مســکن 
از روز ۲۸ مهرمــاه بــه مدت یک ماه در ســامانه 
 جامــع طرح  هــای حمایتــی مســکن بــه نشــانی

 saman.mrud.ir در ۳۱ اســتان و شــهر هایی 

کــه زمیــن برای آنها تامین شــده بود آغاز شــد، 
یعنی ثبت نام متقاضیان باید برای برنامه ریزی 
 های بعدی در تاریخ ۲۸ آبان به پایان می رسید 
امــا اینگونــه نشــد و این مهلت ثبت نام پس از 
تغییر چندین و چندباره شرایط متقاضیان بارها 
و بارها تمدید شد تا اینکه روز گذشته نیز باز هم 
با نزدیک شدن به روز پایانی ثبت نام معاونت 
مسکن و ساختمان وزیر راه و  شهرسازی ۱۵ روز 
دیگر آن را تمدید کرد تمدیدی که هر باره به بهانه 

استقبال مردم از طرح صورت می گیرد. 

بایــد  ســامانه  ایــن  در 
متقاضیــان پــس از ورود بر روی 
گزینــه »ثبــت نــام نهضــت ملــی 
مســکن« کلیــک کنند و شــرایط 
اعالمی که شامل استفاده نکردن 
از تســهیالت یارانــه ای دولتی در 
بخش مســکن و سبز بودن فرم 
»ج«، فقدان مالکیت خصوصی، 
متاهل یا سرپرست خانوار بودن 

و سابقه حداقل پنج سال سکونت در شهر مورد 
تقاضا به عنوان چهار شــرط اصلی عنوان شــده 
اســت را بپذیرند تا وارد مرحله بعدی ثبت نام 
شــوند البته درخصوص شــرط تاهل، پنج گروه 
شــامل خانم  هــای باالی ۳۵ ســال، افــراد دارای 
معلولیت باالی ۲۰ سال، نخبگان علمی، مردان 
مجرد باالی ۴۵ سال و بیماران خاص، نیز از این 
قاعده مستثنی شده اند، همچنین اعالم شده 
که درباره نداشتن مالکیت نیز برخی گروه  های 
درآمدی در بعضی مناطق بر اســاس تشخیص 
وزارت راه و شهرسازی از این شرط معاف هستند.
اینگونــه کــه وزارت راه و شهرســازی اعالم 
کرده است پیش بینی شده که تحویل واحد های 
نهضت ملی مسکن حداقل یک و نیم تا دو سال 
طول بکشد؛ همچنین به ساکنان شهر تهران که 
روش خودمالکی را انتخاب کنند وام ۴۵۰ میلیون 
تومانی ساخت در بافت فرسوده و شهر های اطراف 
پرداخت می شود که از طریق گروهی یا مشارکت 

با سازندگان اقدام به ساخت و ساز کنند.
تا تاریخ ۱۵ آذرماه) آخرین فرصت ثبت نام 
قبلی نهضت مســکن( یک میلیون و ۹۰۰ هزار 
نفــر در ایــن طرح ثبت نام کرده بودند و مهلت 
نام نویسی که قبال تا ۱۵ آذرماه اعالم شده بود تا 
پایان آذرماه تمدید شد و حاال نیز ۱۵ روز دیگر به 
آن اضافه شد یعنی این پنجمین باری است که 
ثبت نام از سوی معاونت مسکن بدون استراتژی 

وزارت راه و شهرسازی تمدید می شود.
در مجموع برای دو طرح نهضت ملی مسکن 

و پروژه اقدام ملی مسکن)طرح 
دولــت دوازدهم( که از ابتکارات 
مســکن  فعلــی  معــاون  همیــن 
وزیــر راه و شهرســازی در دولت 
گذشته بود اما پس از دو سال از 
ساخت مسکن و تحویل واحدها 
بــه متقاضیان خبری نبود و تنها 
به شــعار و وعده ختم شــد ۳.۶ 
میلیون نفر ثبت نام کرده اند، البته 
به گفته دولتمردان دولت سیزدهم نمی تواند و 
نمی خواهد به شــعار بسنده کند زیرا براساس 
قانون جهش تولید و تامین مسکن موظف شده 
تا ظرف چهار سال، چهار میلیون واحد مسکونی 
احداث کند  که اگر اینگونه است باید برای بی 
عملی و بدون استراتژی بودن معاونت مسکن 
و ساختمان خود سریعا فکری کند زیرا براساس 
این قانون موظف است تا در نقاط کالنشهری، 
اغلب واحدها را در اطراف کالنشهرها ساخته و 
به ساکنان بافت های فرسوده درون شهرها نیز 
تسهیالت ساخت مسکن ارائه دهد که این امر 
نیازمند عظم جدی و استراتژی است، همچنین از 
مجموع چهار میلیون واحد قرار است حدود ۶۱۵ 

هزار واحد در شهر های جدید ساخته شود.
راه و شهرســازی  وزارت  دیگــر  از ســویی 
تاکنــون دربــاره متــراژ واحدهــا تصمیــم قطعــی 
اعالم نکرده که همین امر نقطه ضعف معاونت 
مسکن و ساختمان وزارت رستم قاسمی را بیش 
تــر مشــخص می کنــد البتــه شــنیده  هــای غیــر 
رسمی حاکی است که قرار نیست همانند مسکن 
مهــر، تمامی واحدها از یک مســاحت مشــخص 
برخوردار باشد. برنامه این است که در هر بلوک، 
واحد هایی با متراژ های مختلف ساخته شود و 
برای پایین آوردن هزینه متقاضیان، آپارتمان  های 

۶۰ متری نیز در دستور کار قرار گیرد.
در همیــن بــاره بــرای چندمین بــار محمود 
محمودزاده، معاون مســکن و ســاختمان در دو 
دولت دوازدهم و سیزدهم، وزیر راه و شهرسازی  

در گفت وگو با ایرنا درباره تمدید ثبت نام در طرح 
نهضت ملی مسکن گفته است که ثبت نام در 
ایــن طــرح تا ۱۵ دی ماه تمدید شــده و تنها پس 
از گذشت حداقل ۴۵ روز از آخرین مهلت ثبت 
نام  تنها ۳۰ درصد متقاضیان نهضت ملی پایش 
شده قرار است تازه از ابتدای دی ماه پیامک اطالع 
رسانی به سرشماره سرپرستان خانوار ارسال شود.
البتــه او تصریــح کــرده اســت: همزمان با 
تمدیــد مهلــت ثبــت نــام در طرح نهضــت ملی، 
عملیات کلنگ زنی و شروع ساخت واحدها در 
همه استان ها از جمله در استان یزد و با حضور 
وزیر راه و شهرسازی در این استان انجام می شود.
محمود زاده برای چندمین بار مدعی شــد 
که تمدید ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن 
به دلیل ادامه تقاضا بوده اما با این حال ثبت 
نام در شهر هایی که به تازگی به سامانه اضافه 
شده است ادامه خواهد داشت. به این معنی که 
معاونت مسکن و ساختمان از ابتدا این شهرها 
را به لیست ثبت نامی اضافه نکرده بوده است.
معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرسازی در ادامه با تاکید بر اینکه این آخرین 
بار است که بعد از ۳۰ آذرماه ثبت نام در سامانه 
تمدید خواهد شد از امکان پذیر بودن ثبت نام 
برای ۴۶۰ شهر که از ابتدا در طرح نهضت ملی 

مسکن جانمایی شده بودند خبر داد.
او همچنین گفته است که برای هر شهر از 
زمان قرار گرفتن در سامانه، ۲ ماه مهلت ثبت نام 
وجود دارد که ممکن است برای برخی از شهرها 
۴۰ روز و برای برخی ۲۰ روز باقی مانده باشد.
در انتها می توان اینگونه نتیجه گرفت که با 
ثبت نام های مکرر در سامانه تنها بار مسئولیت 
وزارت راه و دولت ســیزدهم در نبود اســتراتژی 
مشــخص و قابل اجرا از ســوی معاونت مسکن 
و ساختمان وزارت راه و  شهرسازی زیاد خواهد 
شد که در صورت اجرایی نشدن وعده ها جمعیت 
کثیری را از دولت رئیسی و وزارت رستم قاسمی 

ناراضی خواهد کرد.

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
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تعرفه های پرستاری به صورت موقت 
اجرا می شود
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ماسک از طرحی برای تبدیل CO2 به سوخت 
رونمایی کرد

ترجمه: سلیم حیدری

تشریح سیاست  های بانک مرکزی اروپا در قبال 
بحران  های گوناگون

ترجمه: محمود نواب مطلق

تولید کفش  های کتانی مجازی نایک

ایــان ماســک، بنیانگــذار اســپیس 
ایکس، فاش کرد که شــرکت او در حال 
کار بر روی برنام هایی است تا دی اکسید 
کربن جو را از طریق تبدیل آن به سوخت 
موشک خارج کند و مدعی است که این 
برنامــه بــرای ماموریــت او بــه مریخ مهم 

است.
ماسک این برنامه را روز دوشنبه در 
شبکه  های اجتماعی اعالم کرد و در توییتی 

نوشت: "اسپیس ایکس برنام های را برای حذف CO۲ از جو 
و تبدیل آن به سوخت موشک آغاز می کند. لطفاً در صورت 

عالقه بپیوندید... برای مریخ نیز مهم خواهد بود.”
اسکات مانلی، اخترفیزیکدان یوتیوبر، واکنش نشان 
داد که اگرچه "انجام این کار قبالً نشان داده شده است" 
در تبدیل دی اکسید کربن به نیرو بخش استارشیپ ماسک 
)کشتی فضایی ماسک( ولی این "سطح جدیدی است”.
 اریک برگر، سردبیر ارشد فضایی آرس تکنیکا اذعان 
کــرد، "با این حال، چنین برنامه هایی به نگرانی فزاینده 
تأثیرات آب و هوایی ناشی از پرتاب  های موشکی پاسخ 

می دهد.”
وسایل نقلیه استارشیپ ماسک کامال قابل استفاده با 

هدف کاوش در مریخ ساخته شده اند. این 
میلیاردر سال گذشته ادعا کرد که اسپیس 
ایکس سعی خواهد کرد اولین ماموریت 
بدون سرنشین خود را در سال ۲۰۲۲ به 
مریخ بفرستد و اولین ماموریت سرنشین 
دار در سال ۲۰۲۶، یا "اگر خوش شانس 

باشیم" در سال ۲۰۲۴.
به گفته اسپیس ایکس، استارشیپ 
)کشتی فضایی( توسط یک موشک تقویت 
کننده به حرکت در خواهد آمد که با ورود کشتی فضایی 
به مدار به زمین باز می گردد. در مدار، توسط یک کشتی 
سوختی، سوخت گیری می شود، که این کشتی نیز پس 
از آن به زمین باز می گردد، زیرا کشتی در یک سفر شش 
ماهه به سمت مریخ می رود. این شرکت ادعا می کند که در 
مریخ، کشتی ها با استفاده از "منابع محلی" سوخت گیری 
می کنند، قبل از اینکه برای استفاده مجدد به زمین برگردند.
با این حال، همه از سفر به مریخ جان سالم به در 
نخواهند برد. اوایل امسال، ماسک هشدار داد: "شاید زنده 
برنگردی. اما این یک ماجراجویی باشکوه است و تجربه 

شگفت انگیزی خواهد بود.”
منبع: راشاتودی

قبــال  در  اروپــا  مرکــزی  بانــک 
مشــکات  و  کرونــا  جدیــد  ســویه 
تورمی راه حل هــای متناســب  را انتخــاب 
می کنــد. بــر خــاف بانک مرکــزی آمریکا 
ایــن بانــک حمایــت خــود را بــه صــورت 
تدریجــی از اقتصــاد کاهــش می دهــد و 
تــا اوایل ســال ۲0۲3)اواخــر1401( از آن 

حمایت می کند. 
»کریســتین الگارد«، رئیــس بانــک 

مرکــزی اروپــا روزپنجشــنبه ۱۶ دســامبر) ۲۵ آذر( اعالم 
کــرد:» بــه صــورت تدریجــی و قــدم به قــدم حمایت این 
بانک از اقتصاد کاهش خواهد یافت و رویکرد آن مالیم 
و راضی کننده خواهد بود.« این بانک همچنین اعالم کرد 
درازسرگیری فعالیت های اقتصادی و افزایش تورم مطابق 
پیش بینی  های انجام شده خرید دارایی ها نیز کاهش 
خواهد یافت. این سیاست بانک مرکزی اروپا که همچنان 
حامی اقتصاد باقی خواهد ماند درست برخالف سیاست 
بانک مرکزی آمریکا ست که از مارس ۲۰۲۲) فروردین ۱۴۰۱(  
سیاســت های حمایتی خود را متوقف می کند و یا بانک 
مرکزی انگلیس که روزپنجشنبه ۱۶ دسامبر) ۲۵ آذر( نرخ 
بهره کلیدی خود را از۰/۱ درصد به ۰/۲۵ درصد افزایش داد. 
خرید دارایی های بانک مرکزی اروپا نیز تا اوایل سال 
۲۰۲۳)اواخر۱۴۰۱( ادامه خواهد یافت. در مورد افزایش نرخ 
بهره در سال آینده نیز الگارد گفت :» بسیار غیرمحتمل 
است.« او همچنین بر این باور است که:»  به هیچ عنوان 
نباید اتحادیه اروپا را با ایاالت متحده آمریکا و یا انگلستان 
مقایســه کرد. این ســه کشور کامال ازهم جدا هستند و 
هرکدام سیاست های اقتصادی و بودجه ای خود را دارند. 
دلیل نمی شود که هر کاری که بانک مرکزی آمریکا می کند 
ما هم تبعیت کنیم.« از ابتدای شروع همه گیری کرونا در 
مارس ۲۰۲۰)اسفند ۱۳۹۸( بانک مرکزی اروپا بالغ بر ۲۰۰۰ 
میلیارد یورو به اقتصاد اروپا در قالب دوبرنامه کمک کرد. 

حــدود یــک چهــارم ایــن مبلــغ که از 
طریق خرید داراریی ها که قبل از شروع 
کرونا نیز پرداخت می شد و سه چهار باقی 
آن که تحت عنوان برنامه مبارزه با تبعات 
کرونا پرداخت شد. از ماه های اول شیوع 
کرونا که بازار های مالی شدیدا در معرض 
خطــر قرارگرفته بودند بانک مرکزی اروپا 
ماهانه ۱۵۰ میلیارد یورو تزریق می کرد. 
پس از آن این مبلغ بین ۸۰ تا ۱۰۰ 
میلیــارد یورو در نوســان بوده اســت. ایــن مبلغ قطعا از 
ایــن پــس کاهش خواهد یافت و در اوایل ســال ۲۰۲۲) 
اواخرسال۱۴۰۰( به 7۰ میلیارد یورو در ماه خواهد رسید. 
سپس از آوریل ۲۰۲۲)اواسط فروردین ۱۴۰۱( خرید دارایی 
هــا نیــز متوقف خواهد شــد. واریز کمکهــا نیز به تدریج 
کاهش خواهد یافت. بدین ترتیب در سه ماهه دوم سال 
۲۰۲۲)اوایل سال۱۴۰۱( به ماهانه ۴۰ میلیارد یورو خواهد 

رسید.
 ســپس در ســه ماهه سوم سال ۲۰۲۲) سه ماهه 
دوم ســال ۱۴۰۱( به ۳۰ میلیارد یورو و پس از آن بدون 
محدودیت زمانی به ۲۰ میلیارد یورو خواهد رسید. بانک 
مرکزی اروپا در حقیقت در تنگنای فشار های گوناگونی که 
به آن وارد شده است مجبور شده است درست مثل یک 

بندباز مشغول بندبازی شود. 
 تورم از میزان رسمی خود یعنی۲ درصد عبور کرده 
است.  در منطقه یورو در ماه نوامبر)آبان( تورم به ۴/۹ 
درصد رسید و تمام پیش بینی ها نقش برآب شدند. در 
برخی کشورها ترخ تورم از این هم باالتر رفت  و موجب 
نگرانی شد. در آلمان ۶ درصد، در بلژیک7/۱ درصد، درسه 
کشور حوزه بالتیک بین 7/۴ تا ۹/۳ درصد، در فرانسه۳/۴ 
درصــد. در شــرایط متعارف با پدید آمــدن چنین وضعی 

سیاست  های پولی باید انقباضی می بود.
منبع: لوموند

مجــازی  دنیــای  وارد  نیــز  نایــک 
شــد. ایــن غــول تولیــد پوشــاک ورزشــی 
ویدئویــی  بازی هــای  در  آنکــه  از  پــس 
مجــازی »روبلوکــس« فضایــی بــه رنــگ 
محصوالتش درست کرد توانست شرکت 
نوآفرین »آرتیفکت« را به مالکیت خود 
درآورد. این شرکت نوآفرین سه شریک 
از جمله بونوآ پاگوتوی فرانســوی  دارد. 
تولیــد  شــرکت  ایــن  ویژگــی  مهمتریــن 

کفش  هــای کتانــی مجازیســت. بر اســاس اطاعات به 
دست آمده نایک با صرف چند صد میلیون دالر شرکت 

»آرتیفکت« را به مالکیت خود درآورده است. 
کفش  هــای مجازی آرتیفکت با ارز های مجازی  در 
چارچوب فضای مجازی  بالک چین فروخته می شوند. در 
فوریه گذشته ) بهمن سال قبل( فروش این کفش های 
کتانی مجازی با تبلیغ یکی از هنرمندان از مرز ۳/۱ میلیون 
دالر گذشت. برخی از این نوع کفش های کتانی در دنیایی 
واقعی غیر مجازی نیز به فروش رسیده اند.»جان دوناهو« 
مدیر شرکت نایک در بیانیه ای اعالم کرده است:»شرکت 
نایک عمال با مالکیت شرکت آرتیفکت به دنبال سرعت 
بخشیدن ورود خود به دنیای مجازیست. ما به این منظور 
از افراد مجرب و کارشناسان برجسته استفاده می کنیم.
هــدف مــا بلنــد آوازه کردن محصــوالت آرتیفکت و ورود 
هرچه بیشتر نایک به دنیای مجازیست.« در دنیای مجازی 
صنایع لوکس و مد روز به صورت مستمر در حال گسترش 

هستند. 
از ایــن رو آنهــا می توانند لباس  هــای مجازی خود را 
از طریق تبلیغات گســترده در فضای مجازی بفروشــند. 
بــه عنــوان مثــال »آدیــداس« از این طریق توانســت در 
بازی ودیوئویی »ســندباکس« زمینه کسب ۱/۶ میلیون 
دالر را برای خود به دست آورد. او در این بازی مجازی 
محصوالت ویژه خود را به نمایش گذاشت. نشان هایی 
چون »گوکسی« ، »مونکلر« ، » بالِنسیاگا«، » دالس و 
گابانا« نیز توانستند به کمک بازی های مجازی » روبلوکس 

و فورت نایت« انواع لباس های ورزشی از 
قبیل ژاکت ها و گرمکن های ورزشی خود را 

بفروشند.  
درتمــام ایــن مــوارد از توکــن  هــای 
غیر قابل معاوضه )اِن اِف تی( در فضای 
مجازی  بالکچین اســتفاده شــده اســت. 
نایــک آن زمــان تصمیم به خرید شــرکت 
آرتیفکت گرفت که  این شرکت در ماه مه 
۲۰۲۱) اردیبهشــت ۱۴۰۰( ۸ میلیون دالر 
درآمد کسب کرد و ارزش دارایی های آن به ۳۳ میلیون 
دالر رسید و در نتیجه ازحیث دارایی پس ازشرکت های 
آمریکایــی » آندریِســن و اُروُوایتــز« قــرار گرفت. فیلیپ 
رودریگرز مدیر بانک سرمایه گذاری » آلوتا پارترنز« معتقد 
است:» تمامی برنامه  های مرتبط با متاورس از نظر فنی 
قابــل اعتمــاد هســتند؛ ولی تاکنون تالشــی بــرای اقدام 
جمعی در اجرای آنها صورت نگرفته است.« حدود یکسال 
است این بانک سرمایه گذاری که متخصص حمایت از 
شرکت های نوپا و نوآفرین با ابتکارات جدید است استفاده 
از امکانات شرکت آرتیفکت را به همه توصیه می کند. بدین 
ترتیب شرکت آرتیفکت از هنرمندان متخصص جوان در 

کار های سه بعدی بهره مند می شود.
 فیلیپ رودریگرز در ادامه می گوید:»در حقیقت این 
به نوعی استفاده از ستاره  های راک در این کار است. در 
این مسیر نایک می تواند استعداد هایی را جذب کند و به 
کمک آنها  در فضای غیر متمرکز مجازی و محیط رمزگذاری 
شــده آن ســیر کند.« از شــرایط نایک برای خرید کامل 
آرتیفکت آنست که هرسه بنیانگذار آن تا انتها در کنار نیاک 
باقی بمانند. آرتیفکت در سال ۲۰۲۱)۱۴۰۰( گردش مالی 
بالغ بر ۱۰۰ میلیون دالر داشته است که ۸۰ میلیون دالر 
آن مربوط به برنامه »کلون ایکس« است که در پایان ماه 
نوامبر)اوایل آذر( به اجرا درآمد. این یعنی فروش ۲۰هزار 
آواتار که تاکاشی موراکامی ژاپنی آنها را درست کرده بود. 

تمام آنها ظرف چند ساعت به فروش رسیدند. 
ادامه در صفحه ۲

از ابتدای کار دولت سیزدهم تنها خبری که از معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی به گوش می رسد تمدید چندین و 
چندباره مهلت ثبت نام نهضت ملی مسکن بدون اعالم استراتژی مشخصی است

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

ثبت نام ادامه دارد...
نهضت ملی مسکن در تله انتظارات
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 جدیدترین قیمت میوه
و صیفی

مشــاهدههایمیدانــینشــانمیدهــدکــهقیمت
میــوهوصیفــینســبتبــههفتههــایگذشــتهنوســان

چندانینداشتهاست.
بــه گــزارش ایســنا، براســاس مشــاهده های میدانــی از 
خرده فروشــی های ســطح شــهر تهــران، قیمــت هــر کیلو 
ســیب زرد 22 هزار تومان، ســیب قرمز 20 هزار تومان، 
پرتقــال 20 تــا ۳0 هــزار تومــان، نارنگی 21 هــزار تومان، 
انــار 25 تــا2۹ هزار تومان، انگور حدود 27 هزار تومان، 
مــوز ۳0 هــزار تومــان، کیــوی 25 هــزار تومــان، خیــار 
گلخانه 1۳ هزار تومان، خیار رسمی 8000 تومان، گوجه 
فرنگی14 هزار تومان، ســیب زمینی 10 تا11 هزار تومان، 
پیاز قرمز 7500  و پیاز سفید 10 تا 11 هزار تومان است.
گفتنــی اســت قیمت هــای ذکــر شــده حــدودی بــوده و 

ممکن است در برخی مناطق بیشتر یا کمتر باشد.
اما در میادین میوه و تره بار نیز قیمت هر کیلو سیب زرد 
1۳هزار و 500 تومان، ســیب قرمز 12هزار و 200 تومان، 
پرتقــال ۹800 تومــان، نارنگــی 1۳هــزار و500 تومــان، انار 
1۶هــزار و200 تومــان، انگــور 15هــزار و۳00 تومــان، مــوز 
2۶هــزار و۹50 تومــان، کیــوی 1۳هــزار و700 تومان، خیار 
رســمی 5400 تومــان، خیــار گلخانــه 8700 تومان، گوجه 
فرنگــی 11هــزار و500 تومان، ســیب زمینــی ۹100 تومان، 

پیاز قرمز 4100 تومان و پیاز سفید ۶500 تومان است.

اعالم آماده باش برای مقابله 
 با سیالب های احتمالی
در مناطق غربی کشور

مدیرکلمدیریتبحرانوپدافندغیرعاملوزارت
نیــروگفــتکهبراســاسپیشبینیهایصــورتگرفته
دربــارهاحتمــالوقــوعســیلدرمناطــقغربــیکشــور،
تمهیدهایالزماندیشیدهشدهودراستانهایدرگیر

بارش،اعالمآمادهباشصادرشدهاست.
سید اعضاد مقیمی در گفت وگو با ایرنا افزود: همچنین 
اکیپ هــای امــدادی در این مناطق بــه حالت آماده باش 

در آمده و سایر تدابیر الزم هم اتخاذ شده است.
تازه تریــن گــزارش موسســه تحقیقــات آب نشــان 
از آن دارد کــه بارش هــا در حوضه هــای آبریــز غربــی و 
جنــوب غــرب کشــور از جمعــه 2۶ آذر آغــاز و تــا اواخــر 
هفته جاری ادامه خواهد داشــت. بر این اســاس میزان 
بــارش پیش بینی شــده برای بخش هــای جنوبی و غربی 
حوضــه آبریــز دریاچــه ارومیــه، جمعــه و شــنبه ) 2۶ و 
27 آذر( بارشــی بــا حداکثــر تجمــع نقطــه ای ۶0 تــا 80 
میلی متــر اســت. پیش بینــی بــارش برای بخش شــمالی 
حوضــه آبریــز مــرزی غــرب، در روزهــای جمعــه و شــنبه 
)2۶ و 27 آذر(، بارشــی بــا حداکثــر تجمعی نقطه ای 80 

تــا 100 میلی متــر خواهــد بــود، همچنیــن بــرای روزهــای 
سه شــنبه و چهارشــنبه )۳0 آذر و اول دی( نیــز بارشــی 
بــا حداکثــر تجمعی نقطــه ای 20 تــا 40 میلی متر در این 

نواحی پیش بینی شده است.
بارش پیش بینی شــده بــرای بخش جنوبی حوضه 
آبریــز مــرزی غــرب، در روزهــای جمعــه و شــنبه )2۶ و 
27 آذر(، بارشــی بــا حداکثر تجمعــی نقطه ای ۳0 تا 50 
میلی متر  است و در ادامه نیز روند بارشی این منطقه، 
در روزهای دوشــنبه تا چهارشــنبه ) 2۹ آذر تا اول دی( 
بارشــی بــا حداکثر تجمعــی نقطه ای 40 تــا ۶0 میلی متر 
رخ خواهد داد. پیش بینی انجام شده برای حوضه آبریز 
کرخــه، در روزهــای جمعــه تــا یکشــنبه)2۶ تــا 28 آذر( 
بارشــی بــا حداکثــر تجمعی نقطه ای 50 تــا 80 میلی متر 
است، همچنین برای روزهای دوشنبه تا چهارشنبه)2۹ 
آذر تــا اول دی( نیــز بارشــی با حداکثــر تجمعی نقطه ای 
۳0 تا ۶0 میلی متر در این نواحی پیش بینی شده است.
میــزان بــارش پیش بینــی شــده در حوضــه آبریــز 
کارون بــزرگ، در روزهــای شــنبه و یکشــنبه )27 و 28 
آذر(، بــا حداکثــر تجمعــی نقطه ای 120 تــا 1۶0 میلی متر  
و برای روزهای دوشنبه تا چهارشنبه)2۹ آذر تا اول دی( 
نیز بارشی با حداکثر تجمع نقطه ای 50 تا 100 میلی متر 

در این حوضه آبریز رخ خواهد داد.
زهــره  آبریــز  در حوضــه  پیش بینــی شــده  بــارش 
جراحــی، در روزهــای شــنبه و یکشــنبه)27 و 28 آذر(، 
بــا حداکثــر تجمعی نقطه ای 70 تا 100 میلی متر اســت، 
همچنین برای روزهای دوشــنبه تا چهارشنبه)2۹ آذر تا 
اول دی( نیز بارشی با حداکثر تجمع نقطه ای 50 تا 100 

میلی متر در این حوضه آبریز رخ خواهد داد.

اخبـــــــــــــــــار

ادامهازصفحه1

تولید کفش  های کتانی 
مجازی نایک

برخــی از آنهــا بــه قیمت های 20 هزار تــا 100 هزار 
دالر مجددا به فروش رسیدند. این امر حق واسطه گری 
دو نیــم تــا ده درصــدی نصیــب آرتیفکــت کــرد. بونــوآ 
پاگوتــو یکــی از بنیانگــذاران آن می گویــد:» تنهــا در مــاه 
سپتامبر)شــهریور( یــک میلیــون دالر از ایــن راه نصیــب 
مــا شــد.« این شــرکت تــاش می کند در زمینه پوشــاک 
ورزشــی فعالیت هــای مجــازی خــود را گســترش دهد تا 
حــدی کــه مشــتریانش بتواننــد در فضای شــخصی خود 

نیز از آنها بهره مند شوند. 
ایــن شــرکت همچنیــن در حــال حاضــر بــه صــورت 
برخــط دنیــای متــاورس را نیــز راه انــدازی کــرده اســت. 
دنیایــی کــه هرکاربــر هویــت مســتقل بــرای خــود دارد. 
فیلیپ رودریگرز بر این باوراست:» مد و هویت افراد از 
مفاهیم وابســته به هم هستند.« آرتیفکت پیش بینی 
می کند در سال 2022)1401( گردش مالی بالغ بر ۳00 
تــا 400 میلیون دالر داشــته باشــد. فیلیــپ رودریگرز از 
سوی دیگر بر این باور است که:» ادغام با شرکت نایک 
بــه شــرکت آرتیفکــت کمک می کند ســریعتر بــه اهداف 
خود دســت یابد. نیرو های متخصص جوان خوب جذب 

کند و مخاطرات کمتری پیش رو داشته باشد.«
منبع:لوموند

دبیــرانجمــنصنایــعروغــننباتــیخاطــر
نشــانکــردکهقیمتروغننباتــیارتباطزیادی
کاالی یــک محصــول ایــن چراکــه دارد ارز بــا
وارداتــیاســت.بایــدبگویــم65تــا70درصداز
یــکمحصولروغننباتی،روغنخاماســتکه

باارز4200تومانیواردمیشود.
امیرهوشــنگ بیرشــک در گفت وگــو با ایلنا، 
در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه دولــت در بودجــه 
1401 ارز 4200 تومانــی را بــرای کاالهای اساســی 
حذف کرده و این مســئله چه تاثیری روی قیمت 
نهایــی روغــن در بــازار داخلــی خواهــد گذاشــت؟ 
گفــت: قیمــت روغــن نباتــی ارتبــاط زیــادی بــا ارز 
وارداتــی  کاالی  یــک  ایــن محصــول  چراکــه  دارد 
یــک  از  درصــد   70 تــا   ۶5 بگویــم  بایــد  اســت. 
محصول روغن نباتی، روغن خام است که با ارز 

4200 تومانی وارد می شود.
وی در ادامــه بیــان کرد: هر گونه تغییر نرخ 
ارز تاثیر مستقیمی در قیمت نهایی این محصول 

می گذارد.
بــه گفتــه این فعــال اقتصادی، هنــوز حذف 
ارز 4200 تومانــی بــرای واردات روغــن خام نباتی 
اجرایــی نشــده اســت از ایــن رو فعــاالن این حوزه 
سیاســتی بــرای افزایــش نــرخ ایــن محصــول در 

روزهای آینده ندارند.
بیرشــک بــا بیــان اینکــه صنعــت از حــذف 

ارز 4200 تومانی اســتقبال خواهد کرد، افزود: 
دولــت بــه بهانه هــای مختلــف از جملــه تغییــر 
اولویت هــای  تغییــر  وزیــران،  انتصــاب  دولــت، 
بــه  ارز  تخصیــص  از   ... و  ارز  کمبــود  ارزی، 

بخش خصوصی ســر باز می زد در مجموع زمان 
زیــادی طــول می کشــد تــا فعــاالن اقتصــادی ارز 
مــورد نیــاز خــود را بــرای واردات دریافــت کننــد 
و بــا چالش هــای جــدی در ایــن زمینــه برخــورد 

می کردند.
وی چالــش ارز را مهم تریــن دغدغه فعاالن 
ایــن حــوزه معرفی کرد و افــزود: روغن پالم یکی 
از مــواد اولیــه مهم برای تولید روغن های صنف، 

صنعت و روغن های ســرخ کردنی اســت که نیاز 
کشــور بــه این محصــول از طریــق واردات تامین 
بــرای  ارز  بــرای دریافــت  مــا همــواره  می شــود؛ 
واردات روغن با پالم با مشــکاتی مواجه بودیم 
دولــت زمــان مشــخص این ارز را بــه ما نمی داد. 
بــه نظــر مــن اگــر اعطــای ایــن ارز متوقــف شــود 
بــدون تردیــد گامــی بــه ســوی بــازار شــفاف تــک 

نرخی برداشته می  شود.
این فعال اقتصادی در پاسخ به این پرسش 
که این مســئله یک ســوی دیگر هم دارد که باید 
به آن توجه کرد و آن این اســت که با حذف این 
ارز بــدون تردیــد شــاهد افزایش نــرخ محصوالت 
خواهیــم و اینگونــه تــوان خریــد مصرف کننــدگان 
مســئله  ایــن  بــرای  آیــا  می کنــد  پیــدا  کاهــش 
گفــت:  اســت؟  گرفتــه  صــورت  پیش بینی هایــی 
دولــت بایــد سیاســت های زیرســاختی را جهــت 
جبــران افزایــش نــرخ ببیند حاال این سیاســت ها 
می توانــد بــه پرداخــت یارانه بــه تولیدکنندگان یا 
مصرف کنندگان منجر شــود این ها سیاســت های 
کان کشور است که در این زمینه ما نمی توانیم 

ورود کنیم.
وی در ادامــه دربــاره میــزان تولیــد روغن در 
8 مــاه نخســت ســال جــاری، خاطر نشــان کرد: 1 
میلیون و 500 هزار تن روغن سویا، آفتابگردان، 

پالم و کلزا در کشور تولید و توزیع شد.

دام صادرکننــدگان ملــی مجمــع رئیــس
خاطرنشــانکــردکهوزارتجهادکشــاورزیبنا
بــهتعــداددامیکهدامــدارداردکارتدامداربا
سقف10،20،50میلیونتومانیمیدهدتاآنها

نهادههایموردنیازخودراخریداریکنند.
ایلنــا، در  بــا  منصــور پوریــان در گفت وگــو 
پاســخ به این پرســش که وزارت جهاد کشــاورزی 
در راســتای تســهیل در ارائــه خدمــات و رفــع نیاز 
دامــداران کشــور خبــر رونمایــی کارت دامــدار در 
هفتــه جــاری را رســانه ای کــرد و از دید شــما این 
کارت تا چه میزان می تواند در کاهش مشــکات 
جهــاد  وزارت  گفــت:  بگــذارد؟  تاثیــر  دامــداران 
ارائــه کارت دامــدار، می خواهــد از دامــداران  بــا 
نیــز  کارت  ایــن  کــه ســقف  کنــد  مالــی  حمایــت 

مشخص است.
وی بــا بیــان ســقف کارت دامــدار، تصریح 
میلیــون   10  ،20،50 کارت  ایــن  ســقف  کــرد: 
اســت کــه بــا ســود 1 درصــد در اختیــار دامــدار 
مناطق روســتایی داده می شود و آنها می توانند 
بــا ایــن کارت نهــاده مــورد نیــاز خــود را تهیــه و 

کنند. تامین 
بنــا به اظهارات پوریان، دامدار بنا به میزان 

دامی که دارد می تواند کارت دریافت کند.
فعــاالن  داد:  ادامــه  اقتصــادی  فعــال  ایــن 

بخــش خصوصــی خواهان چنیــن حمایت هایی از 
دولــت پیشــین و دولــت اخیر بودنــد؛ ما از دولت 
درخواست کردیم باتوجه به شرایط سخت تولید 
و خشکســالی، دامــدار از لحــاظ نقدینگــی تامین 
شــود. ایــن کارت در جهــت حمایــت دامــدار برای 
خریــد مایحتــاج دام اســت و چقدر خــوب بود که 

این مهم زودتر از این عملیاتی می شد.
وی بــا یادآوری مشــکل نقدینگــی دامداران، 
گفــت: برخــی از دامــداران بــرای تامیــن نقدینگی 
مجبــور شــدند کــه دام خــود را بــه حــراج بگذارند 
و یــا دام مــاده خــود را روانــه کشــتارگاه ها کننــد؛ 
اگــر ایــن اباغیــه حمایتــی اجرایــی شــود اقــدام 
ارزشــمندی بــرای حــل مشــکات دامداران اســت  
و بایــد منتظــر خروجی مثبــت تصمیمات حمایتی 

وزارتخانه باشیم.
بــه گفته پوریان، هزینه تولید در ســال های 
اخیــر بــه شــکل ناعادالنــه ای افزایش پیــدا کرد تا 
جایــی که برخی از تولیدکنندگان دســت از تولید 

برداشتند.
رئیــس شــورای تامین کننــدگان دام با مرور 
تصمیمات جدید ساداتی نژاد، تصریح کرد:  خرید 
حمایتــی دام، صــادرات دام و ابــاغ کارت دامــدار 
جــزو اقدامــات مثبت وزیر جدید جهاد کشــاورزی 
نتیجــه  تردیــد  بــدون  اســت. چنیــن تصمیماتــی 

بخــش خواهــد بــود و تاثیــرات آنهــا را در ماه های 
آینده مشاهده خواهیم کرد.  

عــوارض صادراتــی ســال  از  انتقــاد  بــا  وی 
1401، بیــان کــرد: بــه نظــر من عوارضــی که برای 
صادرات دام تعریف شــده اســت غیرکارشناســی 
اســت چــرا کــه روال این بوده اســت کــه عوارض 
روی مــواد خــام وضع شــود. هم اکنــون دامداران 
مشــکات زیــادی دارنــد و با انباشــت دام مواجه 
هســتند از ایــن رو چاره ای جز صــادرات برای آنها 

باقی نمانده است.
معــاون  داد:  ادامــه  اقتصــادی  فعــال  ایــن 
بازرگانــی وزارت جهاد بهتر اســت کــه در عوارض 
صادراتــی جدیــد تجدیدنظر کند چــرا که صادرات 
در ایــران دائمــی نیســت و بیشــتر فصلــی اســت 

یعنی در زمانی که کشور  مازاد دام دارد.
پوریــان در پایــان خاطر نشــان کــرد: صنعت 
دامــداری در کشــور بــرای اینکه ســر پــا بماند نیاز 
به حمایت همه جانبه 5 ســاله دارد تا به شــرایط 
نرمــال برســد؛ بنابرایــن انتظــار داریــم کــه موانــع 

پیشروی صادرات رفع شود.
رئیس شورای تامین دام کشور بابیان اینکه 
هنــوز صــادرات دام صورت نگرفته اســت، گفت: 
بــرای صــادرات دام نخســت بایــد ســامت آنها از 
ســوی ســازمان دامپزشــکی تایید شــود به همین 

دلیــل دام هایــی کــه قــرار اســت صــادر شــوند در 
محدوده های قرنطینه این سازمان هستند.

وی با یادآوری لزوم توسعه صادرات، گفت: 
اعمــال تحریم هــا علیــه مــا باعث شــده اســت که 
امــکان مــراود ات مالــی مــا بــا کشــورهای هــدف 
صادراتی دشــوار شود پس پیش از صادرات الزم 
اســت راهــی برای بازگشــت ارز در نظــر بگیریم و 
راهکار بازگشــت ارز شــفاف شود. در حال حاضر 
نمی توانیم از طریق سیســتم بانکی ارز حاصل از 

صادرات به کشور برگردانده شود.
بــه گفتــه این فعــال اقتصــادی، تا بــه امروز 

یک راس صادر نشده است.
راســتای  در  بــود  قــرار  داد:  ادامــه  پوریــان 
حمایت از دام عشایر این مصوبه عملیاتی شود. 
ایــن دام هــا در بازار داخلی خریــدار ندارند و وزن 
آنهــا بــاال رفتــه اســت. کشــورهای حــوزه خلیــج 
فــارس خریــدار دام زنده هســتند به همین دلیل 
گوســفند بــا اوزان بــاال کــه یک ســال از عمــر آنها 
گذشته است خریداری می کنند این در حالیست 

که بازار داخلی خریدار بره است.
بابیــان  کشــور  دام  تامیــن  شــورای  رئیــس 
اینکه دام زنده کیلویی ۶2 هزار تومان از عشــایر 
خریــداری می شــود، افــزود: باتوجــه بــه اینکــه از 
ســال گذشــته دام زیادی در کشــور موجود است 

از ایــن رو بایــد صــادرات دام را عملیاتــی کنیم. به 
نظــر مــن بیش از هزار راس دام باید صادر شــود 

تا از تولید عشایر حمایت شود.
بــه گفتــه وی، صــادرات هــزار راس دام، در 
حــدود 200 هزار دالر می شــود که باید بازگشــت 

آن از طریق صرافی ها صورت بگیرد.
رئیــس شــورای تامین کننــدگان دام کشــور، 
در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا صــادرات دام 
تاثیراتــی در بــازار داخلــی ایجــاد می کنــد، افــزود: 
صنعت دامداری در کشور در شرایط رکود تورمی 
قرار دارد، از این رو باید تاش کنیم که این رکود 
شکســته شــود. بــدون تردیــد صــادرات دام تاثیــر 
روانــی بــر بــازار می گــذارد که بعــد از مدتی عادی 
خواهــد شــد امــا باید بر ایــن نکته تاکیــد کنم که 
صــادرات خللــی در بازار داخلی ایجــاد نمی کند و 

باکمبود دام مواجه نخواهیم شد.
وی بابیــان اینکه بایــد جزییات صادرات دام 
شفاف و دقیق بازگو شود، ادامه داد: هنوز درگیر 
کاغذبــازی هســتیم و نتوانســتیم بــرای صــادرات 
دام اقدامــی انجــام دهیــم بایــد بگویــم کــه درگیر 
رفع مشکات پیشرو هستیم باید این موانع رفع 
شــوند تا از محل آن ســودی عاید دامداران شود. 
در حال حاضر اتحادیه دامداران سبک و اتحادیه 

عشایری متولی این مهم هستند.

باگذشــتیکســالازآغازبهکارســامانه
جامــعگارانتــیدرحوزههایتلفنهمراهولوازم
خانگــی،گســترهفعالیــتایــنســامانههنــوزبه
ســایرصنایــعوگروههــایکاالیــیتســریپیــدا
نکــردهومدیریــتآنبــهنوعیبهحالخودرها

شدهاست.
بــه گــزارش ی فــارس، یکــی از روش هــای 
جــذب مشــتری، ارائــه خدمــات پــس از فــروش 
اســت. خدمــات باکیفیــت پس از فــروش، ضمن 
بــه  ارزش گــذاری و وفا دارکــردن مشــتری، آن را 
بهتریــن و مهم تریــن کانــال تبلیغاتــی بــرای خــود 
تبدیــل می کنــد؛ موضوعــی که تا چنــدی پیش در 

کشور ما اصاً جدی گرفته نمی شد.
در ســالیان اخیر با توجه به عرضه گســترده 
کاالهــای تقلبــی و قاچــاق در بــازار، فروشــندگان 
کاال معمــوالً بــرای ارائــه خدمــات پــس از فــروش 
کاالی خود، شــرایط بســیار سخت و پیچیده ای را 
بر ســر راه مصرف کنندگان قرار داده و در نتیجه 
مشــتری قیــد اســتفاده از این خدمــات را می زد و 
عطایش را به لقایش می بخشید؛ همین موضوع 
باعث شــده اســت تا ارائه خدمات پس از فروش 
مناســب یــک لطــف در حــق مشــتری محســوب 
شــود؛ این در شــرایطی اســت که بر اساس ماده 

مصرف کننــدگان،  حقــوق  از  حمایــت  قانــون   ۳
و  اســت  مشــتری  حــق  گارانتــی  از  اســتفاده 
عرضه کننــدگان کاال و خدمــات، ملــزم به ارائه آن 

هستند.
از طرفی دیگر، با توجه به اوضاع نابسامان 
گارانتــی در کشــور، واردکننــدگان کاالهای جعلی 
و قاچــاق از همیــن اوضاع سوءاســتفاده می کنند 
و بــا پوشــش گارانتی هــای به ظاهــر معتبر، جای 
خــود را در بــازار بــاز می کنند. از این رو، ســازمان 
حمایت از مصرف کنندگان، سامانه جامع گارانتی 
را با هدف مشــخص نمودن کاالی اصل از کاالی 
تقلبــی و همچنیــن ارتقــاء ســطح کیفــی خدمات 

گارانتی در کشور، راه اندازی کرد.
ســامانه  در  موجــود  اطاعــات  اســاس  بــر 
گارانتــی، امــکان اســتعام اصالــت گارانتــی تنهــا 
بــرای کاالهــای مشــمول تبصره 4 مــاده 18 قانون 

مبارزه با قاچاق کاال و ارز فراهم است.

کاربردسامانهگارانتیبرای
مردمچیست؟

مهدی نجف پور، رئیس هیئت مدیره انجمن 
ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در این باره 

با بیان این که مدیریت ســامانه جامع گارانتی به 
عهده ســازمان حمایت از حقــوق مصرف کنندگان 
اســت، گفت: در بخشــی از این ســامانه قسمتی 
بــا عنــوان گارانتی های غیرمجاز درج شــده اســت 
که توصیه می شــود، مردم به هنگام خرید کاالی 
مدنظــر خــود، گارانتی آن را اســتعام نموده و در 
صورت غیرمجاز بودن، از خرید آن امتناع کنند.

رئیــس هیئــت مدیــره انجمــن ملــی حمایت 
لــزوم  بــه  اشــاره  بــا  مصرف کننــدگان  حقــوق  از 
اضافه شــدن ســایر گروه های کاالیی نظیر خودرو 
بــه ســامانه گارانتــی، افــزود: ســاز و کار خدمــات 
پــس از فــروش خــودرو ضوابــط خــود را دارد و 
تولیدکننــدگان خــودرو بــر اســاس قانــون مصوب 
ســال ۹۶ موظفنــد، محصــوالت خــود را گارانتــی 
کنند؛ البته به جهت اطاع رسانی و ارائه خدمات 
یکپارچه، بهتر است سایر کاالها از جمله خودرو 

نیز به سامانه گارانتی اضافه شود.
اعــام  شــیوه های  خصــوص  در  نجف پــور 
اظهــار  فــروش،  از  پــس  خدمــات  از  شــکایات 
کــرد: بخشــی از ســامانه گارانتــی به رســیدگی به 
و  اختصــاص داده شــده  اعتراضــات  و  شــکایات 
کاربــران می تواننــد نظــرات خــود را اعــام کننــد. 
همچنین مردم می توانند از طریق واحد شکایات 

ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان خود، با 
ارائه مستندات، شکایت خود را ثبت کنند.

وی افــزود: پس از ثبت شــکایات، اســتعام 
از طریــق اتحادیــه و ســازمان های مربوطــه انجام 
شــرکت  تخلــف،  احــراز  صــورت  در  و  می شــود 
مربوطــه موظــف به جبران خســارات وارده اســت 
و پرونــده آن نیــز بــه ســازمان تعزیــرات حکومتی 

ارسال می شود.
مســئله برخورد با تخلفات صنفی در زمینه 
عــدم ارائــه خدمــات پــس از فــروش مناســب در 
مــاده 17 قانــون حمایــت از مصرف کننــدگان بــه 

صراحت بیان شده است.

ضرورتتکمیلسامانه
جامعگارانتی

امــا بــا گذشــت یــک ســال از آغــاز بــه کار 
در  آن  فعالیــت  و  گارانتــی  جامــع  ســامانه 
حوزه هایــی همچون تلفن همــراه و لوازم خانگی، 
گستره فعالیت این سامانه هنوز به سایر صنایع 
و گروه هــای کاالیی تســری پیدا نکرده و مدیریت 

آن به نوعی به حال خود رها شده است.
با مراجعه به سامانه جامع گارانتی می  توان 

پوشــش  تحــت  کاال هــای  انــدک  تعــداد  متوجــه 
در ایــن ســامانه شــد؛ بــرای مثــال از میــان کلیــه 
محصــوالت یدکی و قطعات مصرفی خودرو، تنها 
باتــری و تایــر در ایــن ســامانه ثبــت شــده  اســت. 
البته که در این بین، شرکت های گارانتی خودرو 

نیز در این سامانه حضور ندارند.
آرایشــی  کاالیــی  گــروه  در  همچنیــن 
برقــی  دســتگاه های  از  برخــی  فقــط  بهداشــتی، 
مربوط به این بخش در سامانه ثبت شده است. 
این در حالی اســت که لوازم و تجهیزات پزشــکی 
کــه خدمــات پــس از فــروش آن هــا دارای اهمیت 
بســیاری اســت، تحت پوشــش این ســامانه قرار 
نگرفته است. این در حالی است این محصوالت 
ارتباط مستقیمی با سامت مردم دارند و اضافه 
شــدن آن ها می تواند نقش مهمی در تکمیل این 

سامانه داشته باشد.
بنابــر ادعــای مســئوالن ســازمان حمایــت از 
مصرف کننــدگان، عملکرد یکســاله ســامانه جامع 
گارانتی در لوازم خانگی برقی، صوتی و تصویری 
و موبایل نشان می دهد که این سامانه عاوه بر 
ارائــه خدمــات بــه مردم، بــا ایجاد رقابــت در بین 
شــرکت های گارانتی، سطح کیفی این خدمات را 

افزایش داده است.

»سامانهجامعگارانتی«بهحالخودرهاشدهاست

درخواسترئیسمجمعملیصادرکنندگاندامبرایتجدیدنظردولت
درعوارضصادراتیبودجه1401

درخواستدبیرانجمنصنایعروغننباتی:دولتبرای
افزایشاحتمالینرخچارهبیاندیشد

مدیــرکلدفترپیشــگیریســتادمبــارزهبا
قاچــاقکاالوارزگفــتکــهاینمــاد،ابــزارالزم
احــراز و نظــارت کنتــرل، ســاماندهی، بــرای
اینترنتــی کســبوکارهای صاحبــان هویــت

است.
دفتــر  مدیــرکل  پرهام فــر،  امیرمحمــد 
پیشــگیری ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز 
در گفت وگــو بــا خبرگــزاری مهــر، بــا اشــاره بــه 
لزوم اخذ اینماد توســط تمامی کســب وکارهای 
اینترنتــی، گفــت: قانــون مبــارزه با پولشــویی و 
قانــون توســعه تجــارت الکترونیک، اخــذ اینماد 
را بــرای فعالیــت کســب وکارها و دریافت درگاه 

پرداخت الکترونیکی الزامی کرده است.
وی افــزود: اینمــاد، ابــزار حاکمیــت بــرای 
ســاماندهی، کنتــرل، نظــارت و احــراز هویــت 
صاحبان کســب وکارهای اینترنتی اســت. قطعاً 
ایــن موضوع توســط مردم نیز مطالبه می شــود 
و بــرای آنــان ســوال اســت کــه آیــا هرکــدام از 
کســب وکارهای ایجاد شده در اینترنت، واقعی 
اســت و یــا امــکان کاهبــرداری توســط آن هــا 

وجود دارد.
پرهام فــر ادامــه داد: به دلیــل اینکه درگاه 
پرداخت از جانب بانک مرکزی به طور مستقیم 
و یا غیر مســتقیم ارائه می شــود؛ مــردم باید از 

طریــق مشــاهده اســتانداردهای مختلــف نظیر 
اینماد، از خرید خود اطمینان حاصل کنند.

مدیــرکل دفتــر پیشــگیری ســتاد مبــارزه بــا 
قاچــاق کاال و ارز بــا اشــاره بــه انتقــادات علیــه 
اینمــاد طــی چنــد روز گذشــته، اظهــار کــرد: مرکز 
تســهیل گری  بــرای  الکترونیــک  تجــارت  توســعه 
در اخــذ اینمــاد، پــای کار آمــده و اقداماتــی نظیــر 
رتبه بنــدی کســب وکارها انجــام داده اســت کــه 
همین امر موجب افزایش اعتماد عمومی مردم و 
کاهش کاهبرداری ها در این حوزه خواهد شد.

وی افــزود: کســب وکارهایی کــه به شــکل 
از  اتفاقــاً  فعالیــت هســتند،  حــال  در  قانونــی 

صاحــب  کــه  چــرا  می کننــد؛  اســتقبال  اینمــاد 
کســب وکار قانونــی به دنبــال شــفافیت و ارائه 
برنــد قانونــی خــود بــه مــردم اســت. بــه نظــر 
ایــن  می رســد کــه تنهــا افــرادی می بایســت از 
موضــوع ناراضی باشــند که نظارت و شــفافیت 

به ضرر آنان است.
پرهام فــر در پایــان با بیــان این که ضروری 
اســت تا رســانه ها در خصوص اینمــاد به مردم 
اطاع رســانی کننــد، گفــت: بخشــی از مردم در 
حــال اســتفاده از ایــن خدمــات هســتند و الزم 
اســت تــا رســانه ها در ایــن خصــوص اطاعــات 

درست را به مردم مخابره کنند.

مدیرکل دفتر پیشگیری 
ستاد مبارزه با قاچاق: 

اینماد به توسعه 
کسب وکارهای اینترنتی 

کمک می کند
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 شارژ مجدد ذرت و سویا
در سامانه بازارگاه

مدیرعامــل اتحادیه سراســری مرغداران کشــور از 
شــارژ ذرت و ســویای مورد نیاز مرغداری ها در ســامانه 

بازارگاه خبر داد.
حبیب اســدهللا نژاد در گفت وگو با ایســنا، آخرین 
وضــع تامین نهاده های مورد نیاز مرغداری ها را تشــریح 
کــرد و گفــت: بــا پیگیری و انجــام اقدامــات وزارت جهاد 
ارز مربوطــه، ذرت و  تامیــن و تخصیــص  کشــاورزی و 
ســویای مــورد نیاز مرغداران کشــور تامین و در ســامانه 

بازارگاه شارژ شد.
آذر   22 تاریــخ  تــا  کــه  مرغدارانــی  داد:  ادامــه  او 
از  را  خــود  ســویای  می تواننــد  کرده انــد،  جوجه ریــزی 
سامانه بازارگاه خرید کنند و امکان خرید ذرت نیز برای 
مرغدارانــی کــه تــا 12 آذر جوجه ریــزی کرده انــد، فراهــم 

شده است.
کشــور  مرغــداران  سراســری  اتحادیــه  مدیرعامــل 
اضافــه کــرد: بــر اســاس اعــام دفتــر خدمــات بازرگانــی 
وزارت جهــاد کشــاورزی هیچ یــک از واردکننــدگان مجــاز 
نیســتند پــس از خریــد نهاده از ســوی مرغــدار، بارگیری 

آن را بیش از 10 روز به تاخیر بیندازند.
در  تاخیــر  در   مشــکات  از  یکــی  اســدهللا نژاد 
بارگیــری نهاده هــا را درخواســت بعضــا تــا معــادل اصــل 
کرایه حمل تحت عنوان پشت بارنامه از سوی رانندگان 

و شرکت های حمل و نقل عنوان کرد.

تولید تنباکو ۳.۵ برابر شد
جدیدترین آمار منتشرشده از سوی وزارت صمت 
نشان می دهد که در نیمه اول امسال نسبت به زمان 
مشــابه ســال قبــل، تولیــد انــواع تنباکــو بیــش از ۳.۵ 
برابــر و صادرات تنباکوی معســل نزدیــک به ۵.۵ برابر 

شده است.
بــه گــزارش ایســنا، بــر اســاس ایــن آمار در شــش 
ماهــه اول امســال مجمــوع تولیــد تنباکــو در کشــور بــه 
2444 تن رسیده که نسبت به تولید ۶۶۹ تنی در مدت 
مشــابه سال گذشــته 2۶5.۳درصد رشد داشته و بیش 
از ۳.5 برابر شــده اســت. همچنین اکنون 4۳ واحد در 
حــال تولیــد تنباکــو هســتند که نســبت بــه فعالیت ۳۶ 
واحــد در مــدت مشــابه ســال قبــل 1۹.4درصــد افزایش 

یافته است.

 صادرات تنباکوی معسل

بیش از ۵ برابر شد
بــر اســاس این آمــار صــادرات تنباکوی معســل در 
نیمــه اول امســال نزدیــک بــه 5.5 برابــر مــدت مشــابه 
ســال قبل شــده اســت؛ به طــوری که صــادرات تنباکوی 
معســل بــا 445.8درصــد افزایش از 7۳.۳تن در شــش 
ماهــه اول ســال 1۳۹۹ بــه 400.2 تــن در مــدت مشــابه 
امسال رسیده است اما صادرات تنباکوی سنتی در این 
مدت ۹.۳درصد کاهش داشــته و از 45.۶ تن در شــش 
ماهه اول سال قبل به 41.۳ تن در مدت مشابه امسال 

رسیده است.
صادرات توتون نیز در مدت یادشده با ۹2.۳درصد 
بــه  قبــل  ســال  اول  نیمــه  در  تــن   80۳.2 از  افزایــش 
1544.4 تن در مدت مشابه امسال رسیده که علت آن 
استفاده از توتون در تولید تنباکوی معسل بوده است.
و  واردکننــدگان  تولیدکننــدگان،  انجمــن  رئیــس 
صادرکننــدگان محصــوالت دخانــی، ســال قبــل مصــرف 
ســاالنه تنباکــوی معســل در کشــور را 10 تــا 12هــزار تن 
اعــام کــرده بود که بر اســاس گفته هــای او تنها  2000 
تــا ۳000 تــن از نیــاز ســاالنه کشــور در بخــش تنباکــوی 
معســل در داخــل تامیــن می شــود و بیــش از 8000 تــن 
بایــد ســاالنه بــه کشــور وارد شــود، امــا آمــاری از میزان 

واردات در سال جاری در دسترس نیست.

اخبـــــــــــــــــار

اســتاد دانشــگاه عالمــه طباطبایــی اظهــار 
کرد سیاســت گذاران نمی فهمند که با شوک های 
قیمتــی و حــذف ارز ترجیحــی چــه بــر ســر تولید 
ملــی و رابطــه حکومــت و مــردم می آیــد؟ وزارت 
بهداشــت بایــد بدانــد کــه دارو پفــک نیســت که 
اگــر بــه دســت مصرف کننده نرســد به مــا ربطی 
نداشــته باشــد. وزارت صمــت چگونــه در مقابل 
بــا  ارز ۴۲۰۰ تومانــی ســکوت می کنــد؟  حــذف 
بقیه سیاست های تورم زا کمر خانوارها شکسته 
اســت و بــا گران شــدن دارو این وضــع بدتر هم 

می شود.
 بــه گــزارش خبرگزاری ایلنا، فرشــاد مومنی 
در جلســه روز گذشــته موسســه دیــن و اقتصــاد 
در مــورد الیحــه بودجــه ســال 1401 اظهــار کــرد: 
کانون های بحران آفرین در اقتصاد سیاسی ایران 
از حــدود متعــارف فراتــر رفته و این مســئله برای 
الیحه بودجه 1401 ابعاد اهمیت بیشتری را پیدا 
کــرده اســت. پارادوکــس اصلــی نظــام حکمرانــی 
کنونی ما این اســت که در شــرایطی که کشــور با 
انبوهی از بحران ها روبه رو است و نیاز است که 
اراده بیشــتری برای اعتمادبخشــی در دستور کار 
قرار دهد، متاسفانه در عمل عکس این روند در 

دستور کار قرار می گیرد.
از  طیفــی  قبــل  دولــت  در  اگــر  افــزود:  او 
رســانه ها و کانون هــای قــدرت ســعی می کردنــد 
نقص ها و ضعف های بودجه ریزی را صرفا متوجه 
قــوه مجریــه کننــد، امــا امــروز مــا پدیــده بســیار 
نگران کننده و خطرناک حکومت یک دست مواجه 
هســتیم. از همین روی باید به همه کســانی که 
امنیــت و تمامیــت ارضــی  ثبــات،  دل در گــروی 
کشــور دارنــد بگوییم کــه در درجه نخســت ابعاد 
اهمیتــی الیحــه بودجه را درک کــرده و این الیحه 
محصول شیوه اداره کشور قوای دیگر نیز است. 
یعنی می توان گفت که مســئولیت قوای قضائیه 

و مقننه کمتر از قوه مجریه نیست.
مومنی بیان کرد: حتی در حکومت یکدست 
نیــز تجربــه فاجعه آمیــز دولت احمدی نژاد نشــان 
بحرانــی  در شــرایط  یکدســت  کــه حکومــت  داد 
هــم تــرک می خــورد. در همیــن دولــت فعلــی هم 
مشــاهده می شــود، کســانی کــه حامیــان دولــت 
هســتند بــرای پنهــان کــردن ایــن خطــای فاحــش 
که با حکومت یکدســت اداره کشــور بهتر اســت، 
اقدام به تضعیف افرادی در خود دولت کرده اند. 
همچنین پارادوکس بزرگ دیگر این است که در 
شــرایطی کــه پیچیدگــی اقتصادی در اوج اســت، 
بــر روی یکــی از بی کیفیت تریــن  ائتــاف غالــب 
تیم ها برای اداره اقتصاد ملی تفاهم کرده است.
این اســتاد دانشــگاه عامه طباطبایی گفت: 
مســئولیت پذیری حکومــت هم در امــور حاکمیتی 
رو به سقوط گذاشته است. امنیت داخلی با این 
وضع در معرض تهدید شدید حتی شدیدتر از بازه 
سال های ۹۶ تا ۹8 قرار می گیرد. بودجه با بحران 
شدت بخشــی به رکود همراه با اراده خطرناک به 
تحریم کننــدگان  حــد  در  تــورم  بــه  شدت بخشــی 
تنظیم شــده و پتانســیل های شــدید تورم زایی در 
ســند اســت و هــر ثانیه اصرار بر تــداوم روندهای 
کنونــی می تواند هزینه های غیرقابل جبرانی برای 
کشــور داشــته باشــد. نیاز اســت که رســانه ها به 
خصــوص صداوســیما از نظــر حریت کارشناســانه 
ایــن مســائل را مــورد نقــد جــدی قــرار داده و از 
سیاست زدگی بپرهیزند. باب علم باید باز شود و 
در این راستا بودجه باید به دور از سیاست زدگی 

مــورد ارزیابــی قرار گرفته و به جای بررســی نحوه 
توزیــع رانــت از دریچــه مولفه های بقــا و بالندگی 
در  ضدتوســعه ای  رانت هــای  و  ســنجیده  کشــور 

الیحه هم بررسی شود.
او افــزود: اگــر باب هــای علــم را در بررســی 
بــاز شــود، ارزیابی ها از نظر تحلیل های توســعه، 
خــرد و کان باشــد. اگــر اینگونه باشــد راه نجات 

نیز وجود دارد . 
مومنــی اضافــه کــرد: از نــگاه اقتصــاد خــرد، 
بــزرگ و الیحــه  یــک ســازمان  بــه مثابــه  دولــت 
بودجــه دخــل و خــرج ایــن ســازمان اســت. وجود 
اصــرار مشــکوک بــه تــداوم هزینه هایــی که هیچ 
ارتباطــی بــه توســعه نداشــته و توزیــع رانت هــای 
جــدی  شــفافیت  بــا  بایــد  اســت  ضدتوســعه ای 
پیگیــری شــود. از نظر سیاســی اراده می کنید که 
رانت خوارهــا و رباخوارهــا بهــره بیشــتری داشــته 
داده هــای  بانــک مرکــزی  از ســال 87  یــا  باشــد 
مربوط به واسطه گری را حذف شده است. وضع 
از این نظر هر روز بدتر از دیروز می شــود و حاال 
داده هــای مربــوط بــه بنزین و گازوئیــل نیز حذف 

شده است.
مومنی اظهار کرد: از دیدگاه کان مهمترین 
وظیفــه دولــت ثبات بخشــی اســت. فقــط بــا یــک 
و  ناامن ســاز  نقش هــای  از  اجتنــاب  و  ثبــات 
بی ثبات ســاز می توانیم از جرات انتخاب دادن به 
بازیگرها برای حرکت به ســمت توسعه برخوردار 

شویم.
او افــزود: دولــت نهاد تنظیم گــر ثبات بخش 
اقتصــادی کــه ارزیابــی بودجــه بــر اســاس میــزان 
مثــل  اهــداف کان  بــه  رســیدن  رای  قابلیت هــا 
رشــد اقتصادی، توســعه، اشتغال، توزیع عادالنه 
درآمدها و... برای تســهیل گری در توسعه است. 
امــور حاکمیتــی ماننــد ســامت، امنیــت، آموزش 
بزرگتریــن  اســت.  توســعه  تســهیل کننده   .... و 
چالــش ایــن اســت کــه امــور توســعه آفرین رو به 

صفر گذاشته است.
ایــن کارشــناس اقتصــاد بیان کــرد: ۳ معیار 
خــرد و 5 معیــار کان در مــورد بودجه وجود دارد 
و اصحاب رسانه باید کمک کنند که افشاگری ها 
در ایــن راســتا باشــد. اگــر در کشــور اراده ملــی 
بــرای برون رفــت از بحــران وجــود داشــته باشــد، 
نــگاه بــه بودجــه در چارچوب هــای ســطح کان 
صــورت بگیــرد. دولت نهاد متولــی تدوین، اجرا و 
نظارت برنامه های میان مدت و بلندمدت توسعه 
و بودجــه ترجمــان برنامه یک ســاله برای توســعه 
اســت. چرا سیاســت گذاران شــرم می کنند که در 
مــورد اهــداف ســند چشــم انداز صحبــت کننــد و 
گزارشــی در ایــن رابطــه وجــود نــدارد؟ دلیــل این 
اســت که در مناســبات اضمحال زا، توســعه کنار 

گذاشته شده است.
مومنــی خاطرنشــان کرد: در ســطح توســعه 
نیــز 7 معیــار وجود دارد که که بــا موارد قبلی در 
مجمــوع به 15مــورد می رســد. گزارش های دولت 
هــم بایــد در همیــن ســو باشــد و جــای تاســف 
اســت کــه مجلــس حتــی در مــورد یکــی از ایــن 
معیارهــا گزارشــی از دولــت نمی خواهــد. اولیــن 
مــورد ابرتعیین کننــده رابطــه حکومــت و دولــت 
اســت. دولــت باید گزارش دهد کــه در اثر اجرای 
ایــن بودجــه رابطــه حکومــت و مــردم چــه تاثیری 
بــا  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  رئیــس  می گیــرد. 
کیفیــت بســیار نازلــی از حــذف ارز 4200 تومانی 
حرف می زند. همین توجیهاتی که ایشــان آوردند 

بــرای عــزل یــا اســتعفای داوطلبانه ایشــان کافی 
اســت چراکــه نشــان داد فهمــی از اقتصــاد ایــران 
نــدارد. ایــن اســتدالل های پوچ حتــی نقض کننده 
گزارش هــای ســازمان برنامــه و بودجــه و بانــک 

مرکزی و مرکز آمار است.
او تصریح کرد: اگر سیاست گذاران و به ویژه 
مجلــس می خواهنــد کشــور را نجــات دهنــد باید 
بــه عامــل دوم که فاکتورهــای مبادله و پیچیدگی 
وزارت  رســمی  گزارش هــای  کننــد.  توجــه  اســت 
صمت نشان می دهد که بین سال های ۶7 تا 87 
این شاخص مبادله سقوط 70درصدی داشته اند 
زمانــی  در  ســقوط  ســطح  بی ســابقه ترین  کــه 
بــوده کــه بودجه مصــوب پارلمان داشــتیم و بین 
ســال های ۹0 تا ۹۹ نیز یک ســقوط 70درصدی را 
در این شــاخص مبادله تجربــه کردیم. نهادهایی 
کــه پــول می گیرند تا این متغیرهــا را کنترل کنند 
کجــا هســتند؟ در مــورد شــاخص پیچیدگــی هــم 
وضــع بــه همین صــورت بوده اســت. وزیر صمت 
در مــورد همــه چیــز صحبــت می کنــد جــز این دو 
مــورد کــه وظیفــه اصلــی این نهــاد اســت. اینقدر 
کــه بــه قیمــت و توزیــع رانــت می پردازیــد به این 
شــاخص ها بپردازید. در ۳0 ســال گذشــته وزرای 
صمــت بــه جــای ارائــه برنامــه بــه رویاپــردازی و 

کلی گویی پرداخته اند.
مومنــی همچنیــن اضافــه کــرد: در حالی که 
میزان رشــد اقتصادی در ســال ۹7 معادل منفی 
4.۹درصــد بــوده نــرخ رشــد بخــش بــه اصطــاح 
صنعــت -کــه امــروز ایــن بخــش هــم محلــی برای 
توزیــع رانــت شــده- منفــی ۹.۶درصد بوده اســت 
یعنــی بخشــی کــه بایــد بــار توســعه را بــه دوش 
بکشــد بــه چنیــن انحطاطــی افتــاده اســت. چــرا 
آمارهــای واقعــی ارائــه نمی شــود و بــا آمارهــای 
بــزک شــده کار می کنید؟ در ســال ۹8 آمار رشــد 
اقتصادی منفی 7.۶ و صنایع و معدن منفی 1۶.۶ 
بــوده اســت. یعنــی بایی که مناســبات تــورم زا و 
رکودآفرین و فســادها ایجاد کرده است، ایران را 

تا این حد شکننده کرده است.
او ادامــه داد: متغیــر ابرتعیین کننــده دیگــر 

سیاســت گذاران  اســت.  ملــی  تولیــد  بــه  نــگاه 
نمی فهمنــد کــه با شــوک های قیمتــی و حذف ارز 
ترجیحــی چه بر ســر تولیــد ملی و رابطه حکومت 
و مــردم می آیــد؟ با هر یک دالر ناتوانی در تامین 
می شــود،  برابــر   40 فقــرا  درمــان  هزینــه  دارو، 
چــرا انجمــن اقتصــاد ســامت دروغ هــا را برمــا 
نمی کنــد؟ حتــی عراق و افغانســتان هــم در مورد 
دارو کنتــرل اعمــال می کننــد و WHO نیــز بیانیــه 
داده کــه ادعــای قاچاق دارو بــه بهانه ارزانی از 7 
کانال نشــدنی است، به اسم جلوگیری از قاچاق 

دارو یک فاجعه بزرگ انسانی را رقم می زنند.
مومنی گفت: ســومین فاکتــور نابرابری های 
مــورد  در  مبتــذل  بازارگرایــی   اســت.  ناموجــه 
نقش های ضدتوسعه ای نابرابری های ناموجه هم 
حساســیت زدایی کامل کرده اند. حکومت گران به 
هیــچ عنــوان بــا ســنجش عدالت کارهــای خود را 

مورد بررسی قرار نمی دهند.
او در ادامه متذکر شد: چهارمین عامل آثار 
جهت گیری های سیاســتی بودجه بر فساد است. 
در دوره احمدی نژاد در کمتر از ۳ سال یک سقوط 
80 رتبــه ای را بــه ســمت فاســدترین کشــورها را 
تجربــه کردیــم. بعدها در دوره ای تنها 8 دولت از 
ایــران فاســدتر  بودند. کارکردهای ضد توســعه ای 
فســاد مباحــث زیــادی دارد و توســعه گراها بایــد 
بیشــترین حساســیت  را نســبت به سیاست های 
فســادزا داشــته باشــند. آیــا دولــت نمی دانــد کــه 
تــورم زا  فســادزا ترین سیاســت ها، سیاســت های 
اســت؟ مهم تریــن اثــر سیاســت های تــورم زا ایــن 
اســت کــه مولدهــا مقهــور غیرمولدها  می شــوند. 
رانت و واســطه گری خلق ارزش شــده و نابرابری 

افزایش می یابد.
یــادآور  اســتاد دانشــگاه عامــه طباطبایــی 
شــد: خطــاب مــن بــه مجلســی ها و همه کســانی 
اســت کــه دل در گــروی امنیــت، بقــا و تمامیــت 
ارضــی کشــور دارند اســت. فقــط از دریچه حذف 
ارز 4200 تومانــی رشــد تــورم کشــور 7.5 واحــد 
اندازه گیری هایــی کــه  یــا طبــق  بیشــتر می شــود 
بــا نــرخ تــورم انتظــاری خوشــبینانه 45درصــدی 

انجــام دادم، در ســال ۹۹ میــزان رانــت مبادلــه 
شــده 7.5 برابــر بودجــه عمومی کشــور در ســال 
1401 بــوده اســت. تــورم عارضــه ای در کنــار دیگر 
عارضه ها نیســت، در ســال ۶۶ که اوج جنگ بود 
مصرف خانوارهای ایرانی در گوشت قرمز به طور 
میانگیــن 127 کیلوگــرم بــوده اســت. بــا تعدیــل 
ســاختاری در شــال 72 این رقم به 78 کیلوگرم، 
در ســال 8۳ بــه ۶0 کیلوگــرم در ســال ۹0 بــه 1۳ 
کیلوگــرم و در ســال ۹۹ بــه 7 کیلوگــرم رســیده 
در  برآوردهــا  هــم  مــورد ســال 1400  در  اســت. 
بهترین حالت ۶ کیلوگرم است. مشخص نیست 
با حذف ارز 4200 تومانی تا کجا پیش روی کند.

او افزود: همین آمار در مورد میگو در سال 
۶۶ متوسط 18.5 کیلوگرم، در سال 72 به میزان 
14 کیلوگــرم، در ســال 8۳ بــه میــزان 4 کیلوگــرم 
و در ســال ۹۹، 2 کیلوگــرم بــوده اســت. در مورد 
همین میانگین ۶ کیلوگرمی  مصرف گوشت قرمز 
خانوارهــا باید توجه داشــت که مصــرف خانوارها 
بــا باالتریــن درآمــد، 2۶ برابر مصــرف خانوارها با 
کمترین درآمد اســت. پیشــنهاد ما این اســت که 
نهادهــای نظارتــی بــا 15معیار یاد شــده بودجه را 
ارزیابی کنند و خط قرمز هم سیاست های تورم زا 
و غیرمولد باشــد در غیر این صورت کشــور بیش 

از این تحمل شکنندگی را نخواهد داشت.
ارزیابــی  پایــان اظهــار کــرد: در  مومنــی در 
عملکــرد مجلــس قبلــی و فعلــی نقطــه نظــرات 
تاریک مشــاهده می شــود، همیشــه گفته می شد 
کــه بایــد منافــع ملی بــه منافع منطقــه ای ترجیح 
داده شود اما پدیده جدید این است که در سال 
۹8 مجلسی ها بیش از ۶000 پیشنهاد ارائه داده 
بودنــد اگــر بــرای هر یک از پیشــنهادها 1 ســاعت 
هم وقت گذاشــته شــود زمینه زدوبندهای زیادی 
ایجاد می شــود. اگر هر پیشــنهاد 20 دقیقه وقت 
بگیرد و ســاعت کاری هم 12 ســاعت باشــد برای 
ایــن ۶000 پیشــنهاد 170 روز کاری الزم اســت. 
هیات رئیســه مجلــس باید کمک کند که مســائل 
کم اهمیت کاســته شده و مسائل کلیدی ملی در 

اولویت قرار گیرد.

بــه گفتــه رئیــس کمیســیون تســهیل کســب 
و کار اتــاق بازرگانــی تهــران، کاهــش پنــج درصدی 
 ،۱۴۰۰ بودجــه  الیحــه  در  تولیدکننــدگان  مالیــات 
مشــوق تولیــد و امیدآفریــن اســت و باید بتوان آن 

را صرف ترمیم منابع مورد نیاز برای تولید کرد.
رئیس جمهــوری در هفته گذشــته با حضور در 
جلسه علنی مجلس شورای اسامی، الیحه بودجه 
1401 را تقدیم مجلس کرد که براساس ماده واحده 
آن، بودجــه ســال 1401 کل کشــور از حیــث منابع و 
مصــارف افــزون بــر ۳۶ میلیــون و ۳10 هــزار و 704 

میلیارد و ۶28 میلیون ریال است.
شــرکت های  مالیــات  درصــدی  پنــج  معافیــت 
تولیدی از جمله مسائل امیدوارکننده  الیحه بودجه 

بــود که با واکنش هــای مثبتی در میان فعاالن بازار 
مواجه شده است.

نجفی منــش،  محمدرضــا  زمینــه،  همیــن  در 
رئیس کمیســیون تســهیل کســب و کار اتاق تهران 
در گفت وگــو بــا خبرگــزاری ایرنا گفــت: کاهش پنج 
درصدی مالیات بردرآمد از تولیدکنندگان، می تواند 

بسیار موثر و کمک کننده باشد.
او بیــان کــرد: بایــد بتــوان کاری کرد کــه منابع 
تولیــد ترمیــم شــود و در ایــن صــورت فرآینــد تولیــد 

بهتر انجام خواهد گرفت.
نجفی منش گفت:  اگر مالیات بر »درآمدی که 
ســود آن هنوز تقســیم نشده« تعلق نگیرد، در این 
صــورت نقدینگــی در واحدهــا باقــی می ماند و کمتر 

به اخذ تسهیات از سیستم بانکی نیاز خواهد بود.
افزایــش  بــا  ترتیــب  ایــن  بــه  داد:  ادامــه   او 
نقدینگــی واحدهــا، تولید افزایــش یافته و در ادامه 
سبب می شود درآمد سازمان امور مالیاتی از محل 

ارزش افزوده افزایش یابد.
رئیــس کمیســیون تســهیل کســب و کار اتــاق 
بازرگانــی تهــران اظهــار کــرد: امــروز حــدود 70درصــد 
نیروهای ســازمان امور مالیاتی توان شان را برای اخذ 
مالیــات از اصنــاف می کننــد کــه فقــط بیــن پنــج تــا ۶ 

درصد درآمدهای مالیاتی دولت از این محل است.
هزینــه ای  مــوارد،  برخــی  در  کــرد:  اضافــه   او 
کــه صــرف دریافــت مالیــات از اصنــاف می شــود از 

درآمدهای کسب شده از این محل کمتر است.

امــور  ســازمان  کــرد:  پیشــنهاد  نجفی منــش 
مالیاتــی، اخــذ مالیــات از اصناف را بــه خود اصناف 
واگــذار کنــد، بــه ایــن ترتیــب بخشــی از کار دولــت 

سبک تر می شود.
او گفــت: در ادامــه نیروهای  این ســازمان آزاد 
خواهنــد شــد و می توانند تــوان خود را صرف اموری 
همچــون یافتــن فرارهــای مالیاتــی کننــد کــه آمارها 

حاکی از سهم 40 درصدی فرار مالیاتی است.
رئیــس کمیســیون تســهیل کســب و کار اتــاق 
بازرگانــی تهــران افــزود: اصنــاف بهتــر از هــر کــس 
دیگــر می تواننــد تشــخیص دهنــد کــه کــدام صنــف 
مالیــات  می توانــد  و  داشــته  باالتــری  درآمدهــای 

بیشتری نیز بپردازد.

رئیــس اتاق بازرگانی ایران می گوید در دنیای 
تجــاری امروز، دیپلماســی اقتصادی در کنار تالش 
بــرای بــه دســت آوردن بازارهــای صادراتی نقشــی 
کلیــدی در توســعه روابــط اقتصــادی ایران و ســایر 
کشــورها ایفــا می کنــد و به همین منظــور دو دفتر 
تجــاری راه انــدازی کرده ایم و ســه دفتــر دیگر را در 

حال شناسایی اولویت ها هستیم.
ایســنا، غامحســین شــافعی در  گــزارش  بــه 
جریــان دیــدار بــا وزیــر امــور خارجــه، اظهــار کــرد: 
اقتصــاد و سیاســت رابطــه دو ســویه ای بــا یکدیگــر 
دارنــد و در کنــار هم زمینه رشــد را فراهم می کنند. 
در ایــن راســتا توســعه اقتصــادی منجــر بــه پایداری 

و عمیــق شــدن مناســبات سیاســی ایــران بــا ســایر 
کشورها می شود و برعکس.

بــه تجربــه جهانــی و آنچــه در  بــا نگاهــی  او 
کشــورهای توســعه یافته وجود دارد، گفت: در همه 
ایــن کشــورها، سیاســت به اقتصاد کمــک می کند و 
بــا رعایــت این اصل می تــوان شــرایط متفاوتی را بر 
کشور حاکم کرد. به ویژه در وضع کنونی کشور که 
بــرای تقویت اقتصاد توســعه روابط خارجی اهمیت 

بسیاری دارد.
تــوان  و  ظرفیــت  نقــش،  ایــران  اتــاق  رئیــس 
ســفارت خانه های ایــران را در ایــن شــرایط بســیار 
اینکــه  بــر  عــاوه  افــزود:  و  کــرد  توصیــف  پررنــگ 

توســعه ســطح روابط کشــور با همســایگان بســیار 
اهمیــت دارد، توجــه بــه این نکته نیــز ضرورت دارد 
کــه تنهــا دو برابــر شــدن حجــم تبــادالت بیــن ایران 
و همســایگان هــدف نیســت چــون همیــن االن هم 
شــاهد صف کشــیدن کامیون هــا و توقف چند روزه 
آنها در مرزها هستیم چون زیرساخت های مرزی و 

گمرکی مناسبی در اختیار نداریم.
تجــاری،  زیرســاخت های  تقویــت  شــافعی 
تجهیزات مرزی، امکانات گمرکی و سایر بخش های 
مرتبط را هم زمان با توســعه ســطح روابط تجاری و 
سیاســی بیــن ایران و کشــورهای مقصــد را ضروری 
خوانــد و افــزود: در شــرایط کنونــی بــا ســه موضوع 

ســازمان  در  عضویــت  اول  هســتیم  مواجــه  مهــم 
همــکاری شــانگهای، دیگــری اوراســیا و در نهایــت 

تحوالتی که در افغانستان شاهد هستیم.
بر اســاس اظهارات او نســبت به عضویت در 
ســازمان همــکاری شــانگهای نگرانــی و دغدغــه ای 
وجــود دارد کــه ناشــی از عضویــت کلیــه اعضــای 
این ســازمان در سازمان جهانی تجارت و پذیرفتن 
FATF از ســوی کلیــه اعضــا البتــه بــه جــز ایــران 

اســت. شــاید ایــن طــور بــه نظــر برســد کــه ایــران 
نتوانــد از ظرفیــت ایجــاد شــده بــه بهترین شــکل، 

کند. استفاده 
پارلمــان بخــش خصوصــی کشــور در  رئیــس 

ادامــه بــه فقــر اطاعاتــی بخــش خصوصــی دربــاره 
قوانین تجاری، سرمایه گذاری، گمرکی، استانداردی 
و غیــره کشــورهای مقصد اشــاره و تاکیــد کرد: برای 
رفع این ضعف، سفارت خانه ها نقش مهمی دارند، 
آنهــا می تواننــد این اطاعات را در اختیار اتاق ایران 
قــرار دهنــد تــا بــا ترجمــه و توزیــع آنها بیــن فعاالن 
اقتصــادی زمینــه را بــرای تقویت ســطح همکاری ها 

مهیا کنیم.
بــه  خــود  ســخنان  از  دیگــری  بخــش  در  او 
برنامه ریزی اتاق ایران برای تاسیس 5 دفتر تجاری 
در 5 نقطــه دنیــا کــه جز اولویت های تجاری کشــور 
محســوب می شــوند اشــاره و تصریــح کــرد: تاکنــون 

دو دفتــر را نهایــی کرده ایم که در حال نهایی شــدن 
هســتند. دربــاره ســه دفتــر دیگــر هم الزم اســت با 
همکاری بر اســاس شناســایی اولویت ها در منطقه 

عمل کنیم.
بر اســاس گزارش پایگاه اتــاق بازرگانی ایران، 
شــافعی بــا ابــراز نگرانــی از وضــع ترانزیت کشــور و 
تــاش رقبــا در ایــن راســتا گفــت: کشــورهای رقیب 
در تاش هســتند تا جای ایران را از نظر مســیرهای 
وضعیــت  بهبــود  بــرای  اگــر  و  بگیرنــد  ترانزیتــی 
حمل ونقل کشــور، رفع مشــکات جاده ای و سرعت 
پاییــن نــاوگان ریلــی خــود فکــری نکنیــم، از مســیر 

ترازیتی خارج خواهیم شد.

اتاق بازرگانی در پنج نقطه دنیا دفتر تجاری باز می کند

رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران: کاهش ۵ درصدی مالیات تولیدکنندگان در بودجه ۱۴۰۱ 
مشوق بخش تولید است

فرشاد مومنی: به اسم جلوگیری از قاچاق دارو فاجعه انسانی 
را رقم می زنند
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گروسی: پس از احیای 
برجام مهر و موم دوربین ها 

باز می شود
بینالمللــی آژانــس مدیــرکل گروســی، رافائــل
انــرژیاتمــیروزجمعــهدرکنفرانســیخبریگفتکه
بــاایــرانبــهپیشــرفتیدرخصــوصتاسیســاتکــرجو

دوربینهایشآژانسدستیافتهاست.
بــه گــزارش ایســنا، وی در ایــن نشســت بــا نشــان 
از  دنیــا  سرتاســر  در  آژانــس  کــه  دوربین هایــی  دادن 
آن هــا اســتفاده می کنــد، گفــت: مــا باید ایــن دوربین ها 
را تعویض می کردیم. این نمونه دوربین هایی اســت که 
آسیب دیده بودند. این دوربین ها مهر و موم می شوند 

و نمی شود آن ها را دست کاری کرد.
دیگــر  و  دوربین هــا  نصــب  کــرد:  بیــان  گروســی 
روش های نظارتی در ســفر ماه فوریه ام به دســت آمد. 
ایــران قبــول کــرد کــه راه هــای اضافی – به جــز آن هایی 
کــه در توافــق پادمانــی آمــده اســت - بــرای نظــارت و 
مــا  باشــیم.  داشــته  نواحــی  برخــی  در  راســتی آزمایی 
مذاکــره کــرده بودیــم تــا بتوانیــم اطالعــات را در حافظه 
دوربین های مان ذخیره کنیم و برای نشــان دادن حســن 
ایــن  تــا  نیــت جهــت شــکل گیری توافــق قبــول کردیــم 
اطالعــات در ایــران بماننــد امــا مهر و موم مــا بر روی آن 
باشد؛ این بدان معناست که این اطالعات از آن ماست 
امــا مــا نمی توانیم آن هــا را ببینیم. در حالت ایده آل در 
یــک بــازه زمانــی که برجام احیا شــود، آن وقت این مهر 

و موم باز می شود.
مدیــرکل آژانــس بین المللــی انرژی اتمی در پاســخ 
بــه پرســش خبرنــگاری درخصــوص ممانعت ایــران از به 
اشــتراک گذاری تصاویــر دوربین هــای نظارتــی در ایــران 
گفــت: درســت لحظــه ای کــه توافقــی حاصل شــود، این 
تصاویــر بــا مــا بــه اشــتراک گذاشــته خواهند شــد. یکی 
از ایده هــا ایــن اســت توافــق زمانــی حاصل می شــود که 

تحریم ها برداشته شوند.
وی افــزود: یــک چیز فراموش نشــود. ایــن توافقی 
بین آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران است. زمانی 
که ایران و آژانس به توافق برســند، ما به این اطالعات 
 دسترســی پیــدا خواهیــم کــرد. فــرض مــا هنــگام انعقاد

ایــن توافــق ایــن بــود کــه تفاهــم میــان ایــران و آژانــس 
در زمــان رفــع تحریم هــا حاصــل خواهــد شــد امــا بــاز 
درخصــوص ایــن مســئله نیــز بایــد عــده ای در مذاکراتی 

دیگر تصمیم گیری کنند.
گروســی ادامــه داد: مــن تــا به حال نشــنیده ام که 
کســی از میــان طــرف آمریکایــی از توافــق مــا بــا ایــران 

ناخشنود باشد.

رئیس سازمان برنامه: سال 
آینده ۲۰۰ هزارمیلیارد 

تومان تعهدات دولت قبل 
پرداخت می شود

رئیسســازمانبرنامهوبودجهکشــوراعالمکرد
کــهســالآینــدهبایــد۲۰۰هــزارمیلیاردتومــاناصلو
ســوداوراقمالــیووامهایخارجــیازتعهداتدولت

قبلپرداختشود.
به گزارش ایرنا، »ســید مســعود میرکاظمی « روز 
پنجشــنبه در توئیتی نوشت: سال آینده باید 200 هزار 
میلیارد تومان اصل و سود اوراق مالی و وامهای خارجی 

از تعهدات دولت قبل پرداخت شود.
دولــت  کــه  اســت  ایــن در حالــی  داد:  ادامــه  وی 
سیزدهم سال آینده 88 هزار میلیارد تومان اوراق مالی 
منتشــر خواهــد کــرد. یعنی بیــش از آنچه منتشــر کند، 

تسویه می کند.
این متن با هشتگ »تغییر ریل بودجه« در توئیتر 

منتشر شده است.

افزایش 4۰ درصدی خرید 
نفت ایران ازسوی چینی  ها

طیماهگذشــتهوباصدورمجوزوارداتبیشــتر
بــرایپاالیشــگاههایکوچــکچینیهــاخریــدنفــتاز

ایرانرابهمیزانقابلتوجهیافزایشدادند.
به گزارش فارس به نقل از بلومبرگ، ماه گذشــته 
میــالدی طــرف چینــی خریــد نفــت از ایــران را بــه میزان 

قابل توجهی افزایش داد.
مؤسســه کپلــر گــزارش داد: ایــن کشــور در مــاه 
ایــران خریــد کــه  نوامبــر 18 میلیــون بشــکه نفــت از 
میــزان  بود.ایــن  بشــکه  هــزار   600 روزانــه  معــادل 
واردات از مــاه اکتبــر 40 درصــد افزایــش داشــته و از 
واردات  میــزان  بیشــترین  هــم  تاکنــون  آگوســت  مــاه 

محسوب می شود.
یکی از دالیل باال رفتن واردات نفت چین از ایران 
تخصیــص ســهمیه وارداتی بیشــتر برای پاالیشــگاه های 
کوچــک در ایــن کشــور بــوده اســت البتــه ممکــن اســت 
طــرف چینــی بــا اعمــال محدودیت بیشــتر طــی ماه های 
آینده بر پاالیشــگاه های کوچک واردات نفت از ایران را 

تا حدودی کم کند.
کرده انــد  تــالش  چینــی  کوچــک  پاالیشــگاه های 
تــا پیــش از پایــان ســال جــاری و تعطیــالت کریســمس 
تــا آنجایــی کــه می تواننــد ســهمیه واردات نفــت خــود را 
پــر کنند.چینی هــا البتــه واردات نفــت از روســیه را هــم 
افزایــش داده و نفــت ایــران را هــم از نفتکش هایــی که 
در نزدیکــی ســنگاپور و مالــزی پــر شــده بودنــد دریافت 

کرده است.
مؤسســه کپلــر گفتــه کــه البتــه میزان نفــت انبار 
شــده در نفتکش ها به صورت شــناور در آسیا کاهش 
یافتــه اســت.البته ایــن موسســه گفتــه نیمــی از ایــن 
نفــت میعانــات گازی مربوط به ایران و ونزوئال اســت.
کارگــزاران نفتــی می گوینــد، نفــت صادراتــی ایــران بــا 
تخفیف 4 دالری نسبت به نفت برنت در بازار جهانی 

فروخته می شود.

اخبـــــــــــــــــار

تفاهمنامــه دو مجارســتان، و ایــران
دومیــن تفاهــم یادداشــت شــامل اقتصــادی
همکاریهــای مشــترک کمیســیون اجــالس
اقتصــادیبیــندوکشــوروهمچنینیادداشــت

تفاهمگمرکیامضاکردند.
بــه گــزارش وزارت امــور اقتصــادی و دارایی، 
»ســید احســان خاندوزی« در نشســت مشــترک 
بــا »پیتــر ســیارتو« وزیــر امــور خارجــه و تجــارت 
انجــام شــد،  اقتصــاد  وزارت  در  کــه  مجارســتان 
گفــت: یکی از راه های گســترش همکاری های دو 
جانبــه بــه ویــژه در حوزه هــای اقتصــادی، تجــاری 
اجــالس   ظرفیت هــای  از  بهره گیــری  و صنعتــی، 
کمیســیون مشــترک همکاری هــای اقتصــادی دو 

کشور است.
وجــود  کــه  دارم  اعتقــاد  کــرد:  اظهــار  وی 
زمینــه  فرهنگــی،  و  تاریخــی  فــراوان  اشــتراکات 
مناســبی را برای توســعه هرچه بیشــتر مناسبات 
تجاری و ســرمایه گذاری دو کشور فراهم می کند 
و بایــد از ایــن ظرفیــت بــرای همــکاری بیشــتر در 
اقتصــادی هدفمنــد  اتخــاذ سیاســت های  زمینــه 
و  اقتصــادی  توســعه  بــه  بخشــیدن  شــتاب  و 
 افزایــش ســطح زندگــی و رفاه اقتصــادی دو ملت

استفاده شود.
نهادهــای  اســت  الزم  افــزود:  خانــدوزی 
اقتصــادی دو کشــور به تالش هــای خود بیافزایند 
تا فعاالن اقتصادی، تجاری و صنعتی دو طرف در 
حوزه هــای خصوصــی و دولتی به یکدیگر نزدیکتر 

شده و همکاری ها، هرچه بیشتر توسعه یابد.
اســت  عالقمنــد  داد:  ادامــه  اقتصــاد  وزیــر 
بــا توجــه بــه توانایی هــای بخش هــای خصوصــی 
و  اقتصــادی  پروژه هــای  اجــرای  در  کشــور  دو 
ســرمایه گذاری، زمینــه پیونــد و همــکاری متقابل 
پروژه هــای  اجــرای  و  ســاخته  فراهــم  را  آنهــا 
ســرمایه گذاری مشــترک را با همتایــان مجاری در 

سر لوحه برنامه های دوجانبه قرار دهد.
و  اقتصــادی  فعــاالن  آشــنایی  افــزود:  وی 
تجاری دو کشــور از ظرفیت های بالفعل و بالقوه 
و معرفی نیازهای طرفین می تواند به شکل گیری 
ارتباط بین بخش خصوصی دو کشور کمک کند.
و  تجــاری  آزاد  مناطــق  گفــت:  خانــدوزی 
ویــژه اقتصــادی ایــران در کنــار ســرزمین اصلــی، 
فرصت های ســرمایه گذاری خوبــی را برای فعاالن 

حوزه سرمایه گذاری در ایران فراهم کرده است.
وزیــر اقتصاد اضافــه کرد: معافیــت مالیاتی 
بیســت ســاله برای تمــام فعالیت هــای اقتصادی، 
معافیت از پرداخت تعرفه گمرکی برای تجهیزات 
و مواد اولیه مورد اســتفاده برای تولید محصول، 
واگذاری زمین با شــرایط مناســب، ورود و خروج 
آسان اتباع خارجی بدون اقدام برای اخذ روادید 
و شــرایط مســاعدی کــه برای پرداخــت مالیات بر 
ارزش افزوده در مناطق آزاد در نظر گرفته شده، 

از جمله این مزایا است.
خاندوزی با بیان اینکه طی دو روز گذشته، 
با تالش  هیئت های کارشناســی دو کشــور اسناد 
همــکاری در برخــی بخش هــای اقتصــادی مــورد 
توافــق قرار گرفته اســت، افزود: در صورت وجود 
اراده سیاسی، این توافقات می تواند نوید بخش 

آغاز همکاری های خوبی بین دو طرف باشد.
دارایــی کشــورمان  و  اقتصــادی  امــور  وزیــر 

اتخــاذ  و  نزدیکتــر  همــکاری  اینکــه،  بیــان  بــا 
سیاست های منعطف از جمله ملزومات اساسی 
برای فایق آمدن بر چالش ها و مشکالت احتمالی 
پیــش روی روابــط دو کشــور اســت، اظهــار کــرد: 
رفتــار متناقــض و اســتانداردهای دوگانــه برخــی 
کشــورها نبایــد بــر عملکــرد کشــورهای مســتقل 

اثرگذار باشد.
 وی خاطــر نشــان کــرد: از نظــر ایــران هیــچ 
محدودیتــی بــرای همــکاری و توســعه روابــط بــا 
جمهــوری  و  نــدارد  وجــود  مســتقل  کشــورهای 
در  خــود  اقتصــادی  روابــط  در  ایــران  اســالمی 
چارچوب برنامه سیاست خارجی متوازن اهمیت 
خاصــی بــه توســعه روابــط بــا کشــورهای اروپــای 

مرکزی می دهد.
خاندوزی با ابراز اطمینان از اینکه دو  کشور 
ایران و مجارستان از توانمنـــدی ها و ظرفیت های 
بالقـــوه و بالفعــل فراوانــی در حــــوزه های متنــوع 

اقتصادی، تجاری، صنعتــی، فناوری، کشاورزی و 
فرهنگــی برخوردارنــد، اظهار کرد:  این ظرفیت ها 
مــی تواند برای گســترش همکاری های دو کشــور 

مورد استفاده قرار گیرد.
و  امکانــات  اینکــه،  بیــان  بــا  خانــدوزی 
ظرفیت های بسیاری برای گسترش همکاری های 
دو کشــور وجــود دارد، اظهــار کــرد: ایــن وظیفــه 
دولت هــا اســت کــه از ایــن فعالیت هــا حمایــت 
کرده و بسترهای الزم را برای فعالیت بخش های 
خصوصــی دو کشــور فراهم کنند، بــه گونه ای که 
بنگاه هــای اقتصــادی بــا اطمینان خاطــر و اعتماد 
بــه نفــس بتواننــد برنامــه همکاری هــای متقابــل 

سودمند بین خود را تنظیم و اجرا کنند.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایی کشــورمان با 
ابــراز خــوش بینــی از دســتاوردهای برگــزاری این 
اجــالس، گفت: خوشــبختانه در جریان گفتگوها 
و مذاکــرات نماینــدگان دســتگاه های دو طـــــرف، 

نتایــج بــه نســبت خوبــی در حوزه هــای مختلــف 
اقتصــادی بــه دســت آمــده کــه ضــرورت دارد بــا 

جدیت در عملیاتی کردن آنها اقدام کنیم.
همچنیــن پیتــر ســیارتو وزیــر امــور خارجه و 
تجارت مجارستان نیز ضمن ابراز تشکر از مهمان 
اجــالس  دومیــن  دســتاوردهای  ایرانیــان  نــوازی 
اقتصــادی  همکاری هــای  مشــترک  کمیســیون 
و  دانســت  توجــه  قابــل  را  مجارســتان  و  ایــران 
افــزود: زمینه هــا و ظرفیت های بســیاری در حوزه 
همکاری هــای اقتصــادی بیــن دو کشــور ایــران و 
کشــاورزی،  حوزه هــای  در  ویــژه  بــه  مجارســتان 
انرژی و صنایع آبرســانی و انرژی های تجدیدپذیر 

و ...وجود دارد.
حضــور  بــا  امیدواریــم  داد:  ادامــه  وی 
نماینــدگان شــرکت های خصوصی مجارســتان در 
این اجالس زمینه های همکاری های مشترک بین 

دو طرف شکل بگیرد.

معــاوناقتصــادیرئیسجمهــوریبــابیــان
ایــران اقتصــادی پیشــرفت از دشــمنان اینکــه
نگــرانهســتندگفتکــهیکیازخرمشــهرهایی
کــهدرآینــدهآزادخواهــدشــد،پیــروزیمــادر
تکمیــلپروژههایاقتصــادینیمهتمامطیدوتا

سهسالآیندهاست.
بــه گــزارش ایرنا  محســن رضایی پنجشــنبه 
اســتان  اقتصــادی  کارگــروه  نشســت  در  شــب 
دبیــر  حضــور  بــا  کــه  بلوچســتان  و  سیســتان 
فرمانــداری  محــل  در  آزاد  مناطــق  شــورای عالی 
چابهار برگزار شــد افزود: مســاله مهم این اســت 
کــه ایــن منطقــه آینــده  بســیار درخشــانی دارد، 
شــاید یکــی از درخشــان ترین مناطق آینــده ایران 
چابهــار باشــد، هــم بــه دلیــل پروژه هــا و هــم بــه 
دلیــل نقشــی کــه ایــن منطقــه در آینــده اقتصــاد 

ملی ایران ایفا خواهد کرد.
وی ادامــه داد: روز بــه روز اهمیت، ارزش و 
 اعتبــار ایــن منطقــه در ایران افزوده خواهد شــد.

»گفته می شود که از دوران قاجار، اتصال چابهار 
به شمال کشور یک رویا بوده است«

هراسدیرینهدشمنانازاتصال
چابهاربهشمالایران

تصریــح  رئیس جمهــوری  اقتصــادی  معــاون 
کــرد: رقبــا و دشــمنان مــا به شــدت از اتصال این 
منطقه به شــمال کشــور هراس داشــتند و نگران 
بودند برای اینکه از تاثیر اقتصادی این منطقه بر 

همه ایران نگران بودند.
بســیار   اینجــا  آینــده  بنابرایــن  افــزود:  وی 
ایــن  هســتیم.  مســوول  همــه  اســت.  مهــم 
منطقــه و مــا در تهــران بایــد تــالش کنیــم کــه 
ایــن نقش آفرینــی منطقــه جنــوب سیســتان و 
بلوچســتان، چابهار، کنارک، دشــتیاری و زرآباد 
بتوانــد نقــش خودشــان را اجــرا کننــد و اگر این 
منطقه زنده شــود یعنی همه کشــور ایران زنده 

خواهد شد.

پیگیریمصوباتسفرآیتهللا
رئیسی،جدیاست

آینــده  هفتــه  در  اینکــه  بیــان  بــا  رضایــی   
مصوبات ســفر رئیس جمهوری ابالغ خواهد شــد 
گفت: تصمیمات خوبی گرفته شده است و سفر 
کوتاهــی کــه ما آمدیم بیانگر این اســت که ما به 
طــور جــدی پیگیــر هســتیم تــا این منطقــه نقش 

خودش را پیدا کند.
او گفــت: در ارتبــاط با منطقه، مجتمع عظیم 
پتروشیمی که درحال احداث است با بهره گیری از 
آسیب شناسی پتروشیمی های گذشته در ماهشهر 
و جاهــای دیگــر، هــم فناوری هــا جدید شــود و هم 

صنایع پایین دستی این پتروشیمی ها رقم بخورد.
معــاون اقتصــادی رئیس جمهوری ادامــه داد: 
از کارخانــه ای بازدیــد کردیــم کــه بــا مــواد اولیــه 
پتروشیمی، بسته بندی ها و سفره و وسایل خانگی 
و مصرفــی تولیــد می کردنــد و جالــب ایــن بــود کــه 
حتی همان ضایعات هم در خود کارخانه تبدیل به 
محصول می شد که جای تشویق دارد. » عالقه به 

کار، خالقیت و نوآوری بوجود می آورد«

توجهبهصنایعپاییندستی
صنایــع  در  ســود  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
پایین دســتی اســت گفت: پتروشیمی هایی وجود 
دارد اما اگر پتروشــیمی های مدرن تری که صنایع 
پایین دســتی را هم داشــته باشــند، چنــد میلیون 

شغل ایجاد خواهد شد.
تصریــح  رئیس جمهــوری  اقتصــادی  معــاون 
کــرد: در بحــث فــوالد، پتروشــیمی، پاالیشــگاه ها 
و نفــت می توانســتیم صنایــع پایین دســتی خوبی 
داشــته باشــیم امــا متاســفانه تــا به حــال همه را 

خام فروشی کرده ایم.
 رضایــی تاکیــد کــرد: بــرای منطقــه و کشــور 
مجتمــع  و  فــوالد  در  کــه  اســت  مهــم  بســیار 

پتروشیمی، صنایع پایین دستی بوجود بیاید.

بندرشهیدبهشتیچابهاراز
بنادرمطرححوزهاقیانوسهند

خواهدشد
وی افزود: بندر شهید بهشتی و فاز دوم آن 
انجام شــود، بندر شــهید بهشــتی از بنادر مطرح 
حوزه اقیانوس هند خواهد شد. کشتی های غول 
پیکــر اقیانــوس پیمــا می توانــد در اینجــا کاالهای 

کشور را پیاده یا صادر کنند.
 رضایــی ادامــه داد: جــاده و راه آهن جنوب 
به شمال که چابهار را به سرخس و بعد به عشق 
آباد، ترکمنســتان و آسیای مرکزی وصل می کند، 
از ســوی دیگــر ایــن راه آهــن چابهار را به رشــت، 
قفقــاز و اروپــای شــرقی و روســیه وصل می کند و 
حرکتی فوق العاده انقالبی در حوزه اقتصاد ایران 
صــورت می گیرد.ایــن موضــوع هــم به طــور جدی 

دنبال می شود.

آیندهدرخشانچابهار
او افــزود: امــروز در ایــن خصــوص صحبــت 
شد که به کارها سرعت بدهند، تمامی هزینه ها 
را محاسبه کرده ایم تا کار با سرعت انجام شود. 
اینهایــی کــه گفتــه می شــود نه شــعار اســت و نه 
وعــده، مجتمــع پتروشــیمی، فــوالد، بنــدر شــهید 
بهشتی، جاده و راه آهن کریدور جنوب و شمال، 
همــه اینهــا بایــد ســرعت بگیــرد و در ایــن دولــت 
انجــام خواهــد شــد و مطمئن باشــید این منطقه 

آینده درخشانی خواهد داشت.
رضایــی تصریــح کــرد: همانطور کــه صحبت 
از جنگ اقتصادی کرده ایم یکی از خرمشــهرهایی 
که در آینده آزاد خواهد شــد، پیروزی در تکمیل 
پروژه هــا طــی دو تا ســه ســال آینده اســت و یک 
تودهنــی خواهــد بــود بــه همه کســانی کــه بدون 
رعایت حقوق بین الملل و انسانی، درحالی که با 
ما قرارداد و تعهد داشــتند، بدون منطق و توجیه 

کشور ما را محاصره کردند.

معــاون اقتصــادی رئیس جمهــوری گفت: ما 
باید از خودمان نشان  دهیم که دشمن نمی تواند 
ایــران را از پــای در بیــاورد، ایــران می خواهــد کــه 
از طریــق صلــح، عدالــت و انســانیت زندگی کند. 
چــرا مــارا محاصــره کرده انــد؟ مــا بــه کدام کشــور 
لشکرکشــی کرده ایم؟ آن ها فقط از پیشــرفت ما 

هراس دارند.
او ادامــه داد: واقعــا مــا بــا چــه کشــوری در 
جنگ هستیم که چنین برخوردهایی می کنند، از 
پیشرفت ما می ترسند و از 200 سال قبل تاکنون 

نگران وصل شدن چابهار به تهران هستند.
رضایــی افــزود: همانطــور کــه تا االن نشــان 
داده ایــم از ایــن بــه بعــد هــم بایــد نشــان بدهیم 
کــه شکســت ناپذیریــم و کار و حضــور مــردم یک 
حضور جهادی و رزمندگی است. به ثمر رساندن 
پروژه هــای نیمه تمــام بــرای مــا مهــم اســت و باید 

این ها را تکمیل کنیم.
معــاون رئیس جمهــوری بیــان کــرد: موضوع 
قــرار  و  کردیــم  پیگیــری  را  چابهــار  بیمارســتان 
شــده ایــن کار بــه منطقــه آزاد محــول شــود و به 
بهره بــرداری خواهــد رســید تــا مــردم ایــن منطقه 

بتوانند از مزایای آن استفاده کنند.
وی ادامه داد: بانک و بورس حق منطقه آزاد 
است و این را پیگیری می کنیم یعنی اینکه منطقه 
آزاد چابهــار جــزو مناطــق پیشــرفته دنیــا باشــد و 
سرمایه گذاران خارجی هم در بورس و هم در بانک 

این منطقه حضور فعال داشته باشند.
معــاون اقتصادی رئیس جمهوری به موضوع 
تجهیــزات اطفــای حریــق در بنــادر حوزه ســواحل 
مکــران اشــاره کــرد و افــزود: ایــن موضــوع هــم 
بایــد پیگیــری شــود تــا از بــروز آتش ســوزی ها در 

اسکله های صیادی جلوگیری شود.
آب   و  گمــرک  توســعه  گفــت:  رضایــی 
شــیرین کن نیــز ازجملــه مشــکالتی اســت کــه بــا 

پیگیری های مسووالن حل خواهد شد.
به گفته وی، بازارچه مرزی و تعهد از پیله وران 

یــک موضــوع خوبــی اســت کــه اشــتغال فراهــم و 
تثبیــت می کنــد و اگــر بتوانیــم در کنــار کریــدور 
راه آهــن، انتقــال آب را هــم داشــته باشــیم در هــر 
100 کیلومتر یک شهر لجستیکی ایجاد می شود و 
مهاجرت معکوس در این مناطق رقم خواهد خورد. 
این موضوع برای ما جنبه امنیتی دارد و بسیار مهم 
اســت که در کنار راه آهن، آب هم منتقل شــود و 

کمبود جمعیتی هم جبران شود.

 حاشیهنشینی

زیبندهچابهارنیست
تصریــح  رئیس جمهــوری  اقتصــادی  معــاون 
کــرد: در اطــراف چابهــار جمعیتی حــدود 15 هزار 
نفــر حاشیه نشــین وجــود دارد کــه زیبنــده ایــن 
منطقه نیســت، نمی شــود که منطقــه آزاد خوبی 
داشــته باشــیم اما چند کیلومتر آن طرف تر پانزده 
هــزار نفــر وضع ناگواری داشــته باشــند، صحبت 
شــده تــا اختیــار ســاماندهی حاشیه نشــینی را به 
منطقــه آزاد بدهنــد و این منطقه با ســرعت زیاد 

مشکل حاشیه نشینی را مرتفع کند.
رضایی با بیان اینکه برخی جوانان مشغول 
بــه کار دارای تحصیــالت و مهارت هــای تخصصــی 
نیســتند گفت: این اشــتباه اســت و حداقل ســه 
هنرســتان بایــد در اینجــا احــداث و آموزش هــای 
فنــی و حرفــه ای بایــد انجــام شــود. ایــن درســت 
نیست که همیشه از نقاط دیگر نیروی متخصص 

به اینجا آورده شود.
او تاکید کرد: هر اقدامی که انجام می شــود 
بایــد بــه زندگــی و معیشــت مردم مرتبط شــود تا 
مــردم بتواننــد در پاالیشــگاه ها، پتروشــیمی و به 
کســب و کارهــای کوچــک و صنایــع پایین دســتی 
وصل شــوند، لذا توانمندســازی باید جزو وظایف 

همه ما مسووالن باشد.
و  اقتصــادی  فعــاالن  نشســت،  ایــن  در 
صاحبــان صنایــع، مشــکالت و موانــع پیــش روی 

خود را مطرح کردند.

مرکــزپژوهشهایمجلسدرگزارشــیبه
نقــاطقــوتوضعــفالیحــهبودجــهســال14۰1 

دولتسیزدهمپرداخت.
مرکــز پژوهش هــای مجلــس در گزارشــی به 

بررسی ابعاد الیحه بودجه 1401 پرداخت.
در این گزارش به نقاط قوت و بررسی ارقام 
نخســتین ســند مالی دولت ســیزدهم پرداخته و 
کاهش کســری بودجه و اصالح سیاســت ارزی را 

از نکات مثبت دانسته است.
در این گزارش آمده است: 
نقاطقوتالیحه

1- کاهش کسری بودجه احتمالی تامین نشده
2- افزایــش ســهم اعتبــارات تملــک دارایی هــای 

سرمایه ای عمرانی از بودجه عمومی
3- کنترل رشــد ســهم حقوق و دستمزد از بودجه 

عمومی
4- افزایش پلکانی حقوق

5- اصالح سیاست ارز ترجیحی
در بخــش مصــارف 120 هــزار میلیارد تومان 
بــرای صنــدوق بازنشســتگی کشــوری، 75 هــزار 
میلیــارد تومــان بــرای ســازمان تامیــن اجتماعــی 
نیروهــای مســلح و 134 هزار میلیــارد تومان حق 
بیمه شــاغالن و ســایر موارد منظور شــده اســت. 
آنچه دولت تحت عنوان حقوق دستمزد یا همان 
جبــران خدمــات کارکنــان دولــت می پــردازد 279 

هزار میلیارد تومان خواهد بود.

نقاطضعفبودجه
1-عــدم کفایــت منابع اختصاص یافته به ســیاس 
ارز  سیاســت  اصــالح  جبــران  و  حمایتــی  تهــای 

ترجیحی
2- بیش برآوردی درآمدهای مالیاتی

3- حــذف برخــی احــکام اصالحــی و انضباطــی در 
حوزه شرکت های دولتی

4- نبود قاعده مشخص و رویه یکسان در تعیین 
دستگاه های اصلی و تابعه

5- فقدان الگوی مشــخص و کارآمد در اســتفاده 
از منابع اختصاص یافته به ایجاد رشد اقتصادی 

مناسب نبودن ساز و کارها
6-پیشنهاد شده مبنی بر ایجاد صندوق پیشرفت 

و عدالت ایران و لزوم اصالح آن
تغییراتدرشیوهبودجهریزی

انتقــال برخی جداول و اطالعات الیحه بودجه به 
فایل اطالعات تکمیلی نظیر:
1- بودجه دستگاه های تابعه

2- اعتبارات انتقال یافته به جدول 7 و 10
حســب  بــر  اجرایــی  دســتگاه های  اعتبــارات   -3

فصول هزینه
4- لیســت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای 

دارای مجوز ماده 23
5- اعتبارات واحدهای آموزشی و پژوهشی تابعه
6- کاهــش تعــداد دســتگاه های جدول شــماره  7 
الیحه به 50 دستگاه و ارائه لیست دستگاههای 

تابعــه بــه تعــداد 434 دســتگاه و ارائــه لیســت 
واحد هــای آموزشــی و پژوهشــی تابعــه بــه تعداد 
330 ردیف و حذف 287 ردیف نسبت به قانون 

بودجه سال 1400
بــه  دســتگاه  اعتبــار  تخصیــص  اتصــال   -7
تحقــق منابعــی که تحصیل آن بر عهده دســتگاه 

است.
همچنیــن در جــدول متفرقــه الیحــه پاداش 
پایــان خدمــت بازنشســتگان 22.6 هــزار میلیارد 
تومــان، اجرای طرح رتبــه بندی معلمان 25 هزار 
میلیــارد تومــان و تامین آب و ابرســانی اضطراری 
بــه شــهر ها و روســتاها 13 هــزار میلیــارد تومــان 

منابع دارد.

نقاطقوتوضعفالیحهبودجهبهروایتمرکزپژوهشها

رضایی:پروژههایاقتصادینیمهتمامحداکثرتا3سالآیندهتکمیلمیشوند

امضایدویادداشتتفاهماقتصادیبینایرانومجارستان
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

بانک قرض الحسنه مهر 
پیشگام پرداخت وام کرونا

وام هــای  نخســتین  مهــر  قرض الحســنه  بانــک 
قرض الحســنه سرپرســتان خانوار مبتال شــده به کرونا 

را پرداخت کرد.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
مهــر،  قرض الحســنه 
ظرف کمتر از یک هفته 
پــس از دریافت لیســت 
ســوی  از  مشــموالن 
نخســتین  بانــک،  ایــن 
قرض الحســنه  وام هــای 

به سرپرستان خانوار مبتال به کرونا پرداخت شد.
مشــموالنی کــه وام آن هــا پرداخــت شــده مربــوط 
بــه اســتان های خراســان رضــوی، اردبیــل و آذربایجــان 
شــرقی بوده اند. به دســتور وزیر امور اقتصادی و دارایی 
بــه سرپرســتان خانــواری کــه مبتــال بــه کرونــا شــده و از 
کسب وکار خود دور مانده اند وام های 10میلیون تومانی 

قرض الحسنه پرداخت خواهد شد.
پرداخــت ایــن تســهیالت همچنــان ادامــه دارد و از 
ســوی بانک های عامل از جمله بانک قرض الحســنه مهر 
با مشــموالن تماس گرفته خواهد شــد و نیازی نیســت 

هموطنان گرامی به شعب این بانک ها مراجعه کنند.

امضای تفاهم نامه میان 
صندوق بازنشستگی کارکنان 

بانک ها و بانک تجارت
تفاهم نامه مشترک صندوق بازنشستگی کارکنان 
بانک ها و بانک تجارت در خصوص پرداخت تسهیالت 
۵۰میلیــون تومانــی به  منظــور تأمیــن و رفــع نیازهــای 

ضروری بازنشستگان منعقد شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک تجــارت، محمدابراهیــم 
کارکنــان  بازنشســتگی  صنــدوق  مدیرعامــل  آقابابائــی، 
ابــراز  ضمــن  بانک هــا، 
اجرایــی  از  خرســندی 
طــرح،  ایــن  شــدن 
خاطرنشــان کــرد: حفــظ 
بازنشســتگان  کرامــت 
معیشــت  بــه  توجــه  و 
آنــان مهم تریــن دغدغــه 
بازنشســتگی  صنــدوق 
ضمــن  او  بانک هاســت. 
سپاس از مدیریت و مجموعه بانک تجارت برای پیشگامی 
در ارائه تسهیالت 50میلیون تومانی، اظهار امیدواری کرد 
که سایر بانک های عضو نیز برای ارائه این خدمت، اعالم 
آمادگــی کنند. هــادی اخالقی، مدیرعامــل بانک تجارت، از 
بازنشســتگان بانک تجارت بعنوان آیینه خدمت صادقانه 
در ایــن بانــک یــاد کــرد و از اهتمــام جدی ایــن بانک برای 
خدمت به این قشــر شــریف ســخن گفت. اخالقی ضمن 
تقدیر از تالش های صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها 
در راســتای خدمت و تکریم بازنشســتگان، اعالم آمادگی 
کــرد کــه ایــن بانک برای حمایــت از بازنشســتگان در کنار 
صندوق خواهد بود. پیشنهاد ارائه این تسهیالت از سوی 
صنــدوق بازنشســتگی کارکنــان بانک هــا بــه تأییــد هیــأت 
امنــای صنــدوق رســید و شــورای هماهنگــی بانک هــا نیــز 
آن را مصــوب کــرد. اکنون مذاکرات میان صندوق و ســایر 
بانک هــای مشــترک برای عقــد تفاهم نامه و اجرایی شــدن 
ارائــه ایــن تســهیالت بــرای بازنشســتگان ســایر بانک های 

مشترک ادامه دارد.

تشریح جزئیات اجرای مدل 
 »تامین مالی اسالمی«

از سوی بانک رفاه
هــدف  بــا  کــه  گفــت  رفــاه  بانــک  مدیرعامــل 
اشتغال زایی و ایجاد رونق اقتصادی، مدل تامین مالی 
اســالمی بــرای اولین بــار در کشــور از ســوی بانــک رفاه 

اجرایی خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی 
اســماعیل  رفــاه،  بانــک 
ایــن  بیــان  بــا  للـــه گانی 
حاشــیه  در  مطلــب 
بازدید از شــعبه مرکزی 
اسالم شــهر، افزود: این 
مدل به صورت آزمایشی 
در 7اســتان دارای نــرخ 
بــاالی بیــکاری اجرایــی و پــس از رفع ایــرادات احتمالی، 
اجرای کشوری آن انجام خواهد شد. او افزود: به زودی 
با دعوت از اســتانداران 7اســتان مذکور و تشریح ســاز و 
کار و فراینــد مــدل تامیــن مالــی اســالمی از ســوی بانک 
رفاه، عملیات اجرایی در قالب مشــارکت عمومی رســما 
آغــاز خواهــد شــد. للـــه گانی بــا بیــان اینکه مــدل تامین 
مالی اســالمی برای اولین بار اســت که در کشور اجرایی 
می شــود، خاطرنشــان کرد: کارگروه مشخصی به منظور 
اجــرای مناســب و اســتاندارد ایــن مــدل در بانــک رفــاه 
شــکل گرفتــه اســت تــا ضمــن بررســی جوانــب مختلــف 
کار اقدامــات و راهکارهــای الزم به منظــور ارتقای پویایی 
و شــفافیت مــدل اجرایــی ارائــه شــود. او بــا بیــان اینکه 
مشــارکت کنندگان در مــدل تامیــن مالــی اســالمی بانک 
رفــاه در ســود و زیــان اجــرای پروژه هــا شــراکت دارنــد، 
افــزود: به منظــور اجــرای مناســب ایــن مــدل بــا تعدادی 
از علمــای بــزرگ کشــور نیــز مکاتبــه کرده ایــم و در حال 
جمع آوری نظرات این عزیزان هستیم تا اجرای این مدل 
هیچ گونــه شــبهه ربوی نداشــته باشــد. مدیرعامل بانک 
رفــاه تصریــح کرد: با تامین ســرمایه  درگردش واحدهای 
تولیدی، تکمیل واحدهای نیمه تمام و احداث واحدهای 
جدیــد در قالــب مــدل تامیــن مالی اســالمی بانــک رفاه، 
رونق اقتصادی در کشور شکل خواهد گرفت و به دنبال 

آن شاهد توسعه اشتغال پایدار خواهیم بود.

کسب گواهی استاندارد 
بین المللی سیستم مدیریت 

سبز از سوی بانک ملی
بانــک ملــی موفــق بــه دریافــت گواهی اســتاندارد 
بین المللی سیســتم مدیریت ســبز، ایمنی و بهداشــت 
حرفــه ای ایزو 14۰۰1:2۰1۵ و ایزو 4۵۰۰1:2۰18 مربوط 
بــه حوزه بهینه ســازی فرآیندهــا برای حفاظت از محیط 

زیست شد.
به گزارش روابط عمومی 
ایــن  ملــی،  بانــک 
گواهی نامــه بین المللــی 
35ســاختمان  بــرای 
خصــوص  در  بانــک 
از  حفاظــت  الزامــات 
صــادر  زیســت  محیــط 
شــده و بایــد در شــش 

شــاخص مدیریــت مصرف انرژی، مدیریــت مصرف آب، 
مدیریت پســماند، صرفه جویی در ســوخت، ساختمان و 

تجهیزات و آموزش و فرهنگ سازی عملیاتی شود.
کمیتــه  گواهینامــه،  ایــن  دریافــت  بــا  همزمــان 

مدیریت سبز نیز در بانک ملی تشکیل شد.

پرداخت تسهیالت ۵۰ میلیون 
 تومانی بانک مسکن

به مددجویان بیمار
بانــک مســکن تســهیالت ۵۰میلیــون تومانــی بــه 
حمایتــی  نهادهــای  پوشــش  تحــت  بیمــار  مددجویــان 

پرداخت می کند.
بــه گــزارش هیبنا، 
بانــک مســکن در ادامــه 
برنامه هــای  و  اقدامــات 
خود در راستای حمایت 
و  ضعیــف  اقشــار  از 
جامعــه،  آســیب پذیر 
پرداخــت  بــه  اقــدام 
50میلیــون  تســهیالت 

پوشــش  تحــت  بیمــار  افــراد  و  نیازمنــدان  بــه  تومانــی 
نهادهای حمایتی می کند.

ایــن اقــدام در راســتای جــزء )2-2( بنــد )و( تبصــره 
16قانون بودجه سال 1400کل کشور به منظور پرداخت 
و معســر  فقیــر  بیمــاران  بــه  تســهیالت قرض الحســنه 

نهادهای حمایتی صورت می گیرد.
تکالیــف  اجــرای  راســتای  در  اســاس  ایــن  بــر 
تبصــــره  )و(  بنــــد   )2-2( جــزء  درخصــوص  محولــه 
)16( قــــانون بـــودجه ســال 1400کل کشــــور مبنــی بــر 
اعطــای تســهیالت قرض الحســنه بــه بیمــاران فقیــر و 
معســر تحــت پوشــش کمیته امداد امــام خمینی )ره(، 
ســازمان بهزیســتی کشــور و جمعیت هالل احمر ایران 
بــا موافقــت هیــات مدیــره محتــرم بانــک، مقــرر شــده 
ســوی  از  معرفی شــدگان  از  حمایــت  به منظــور  اســت 
بــه پرداخــت تســهیالت در قالــب  نهادهــای موصــوف 
عقد قرض الحســنه با تاکید بر رعایت تمامی ضوابط و 

مقررات ذی ربط اقدام شــود.
در ایــن اقدام حمایتی، ســقف فردی تســهیالت به 
ازای هــر نفــر حداکثــر پانصدمیلیــون )000ر000ر500( 
ریــال معــادل 50میلیــون تومــان تعییــن شــده اســت. 
پرداخــت ایــن تســهیالت از محــل منابــع قرض الحســنه 

خواهد بود.
همچنیــن بازپرداخــت اقســاط تســهیالت حداکثــر 
60ماهــه ) 5ســال( بــا نــرخ کارمزد 4درصد تعیین شــده 
است که پایین ترین نرخ کارمزد در شبکه بانکی است.
بــا موافقــت مدیرعامــل و همچنیــن هیــات مدیــره 
تســهیالت،  ایــن  پرداخــت  فرآینــد  در  مســکن،  بانــک 
نیــازی بــه اخذ مســتندات مرتبط با محــل مصرف منابع 
از متقاضــی نیســت و صرفــا ارائــه معرفی نامــه از ســوی 
نهادهــای حمایتی که فرد متقاضی تحت پوشــش آن ها 

قرار دارد کافی است.

رشد ۹۰۰ درصدی عملکرد 
نمایندگان بیمه رازی

نماینــدگان بیمــه رازی با حضور در لیگ ســتارگان 
بــر پنــج چرخــش اســتراتژیک  بــا تاکیــد  ایــن شــرکت 

رازی  بیمــه  شــرکت 
رشــد ۹۳۷درصــد را در 
بیمه نامه هــای  زمینــه 
عمــر و زندگــی بــه ثبت 

رسانده اند.
گــزارش  بــه 
بیمــه  روابط عمومــی 
بــه  شــرکت  ایــن  رازی، 
شــرکت  اولیــن  عنــوان 

بخــش خصوصــی صنعــت بیمه ایــران همواره بــه دنبال 
آن بوده تا بهترین خدمات را به مشتریان و بیمه گزاران 
خــود ارائــه کننــد و از ســوی دیگــر ایــن ارائــه خدمــات با 
همراهی و خالقیت شــبکه فروش و نمایندگان شــرکت 
انجام شود و این مهم در پنج چرخش استراتژیک بیمه 
رازی که در سال جاری از سوی مدیریت مجموعه ابالغ 

شده، کامال مشهود است.
حــال بــا این تفاســیر بیمــه رازی در راســتای اجرای 
هرچه بهتر پنج چرخش اســتراتژیک به ویژه اســتراتژی 
نماینــده و شــعبه محوری، جشــنواره دائمــی هفته هــای 
را  رازی  ســتارگان  لیــگ  بــه  موســوم  میلیونــی  هفــت 
بــا هــدف آشــنایی هــر چــه بیش تــر جامعه بــا بیمه های 
عمــر و زندگــی و تغییــر ســبد فــروش بیمه نامه از ســوی 

نمایندگان طراحی و به اجرا در آورده است.
طبــق بررســی ها تا به امروز تعــداد قابل توجهی از 
نمایندگان بیمه رازی، در این جشنواره شرکت کرده اند 
و حجــم پرتفــوی خــود را در زمینه فــروش بیمه نامه های 

عمر و زندگی افزایش داده اند.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

رئیــس پلیــس امنیــت اقتصــادی تهــران 
اصلــی  ســر شــبکه  دو  از دســتگیری  بــزرگ 
قاچــاق ارز و طــال با گردش مالی ۳4 میلیارد 

تومانی خبر داد.
به گزارش بازار، سرهنگ ولی پور گودرزی 
دربــاره اقدامــات و طرح هــای انجام شــده در 
کنترل بازار ارز و طال طی یک ماهه گذشــته، 

گفــت: 42 نفــر از اخاللگــران ارزی معامــالت 
فردایــی طال و سوء اســتفاده کنندگان از کارت 
ملی اجاره ای از ســوی مأمــوران پلیس امنیت 

اقتصادی تهران بزرگ دستگیر شدند.
ســر  از  نفــر  دو  همچنیــن  افــزود:  او 
و  ارز  قاچــاق  امــر  در  تأثیرگــذار  شــبکه های 
طــال بــا گــردش حســاب 34 میلیــارد تومــان 

شناسایی و دستگیر شدند.
از  بیــش  کشــف  از  گــودرزی  ولی پــور 
55 میلیــارد تومــان طــالی آب شــده و انــواع 
ارز)دالر، یــورو و غیــره( از متهمــان خبــر داد و 
گفــت: مدیــران بیش از 20ســایت و کانال در 
جهت قیمت گذاری نرخ ارز و طال و به منظور 

جلوگیری از قیمت های کاذب احضار شدند.

ارائــه  از  بــورس  ســازمان  رئیــس 
پیشــنهادی بــرای ارتقــای معافیــت مالیاتی ۵ 
درصــدی شــرکت هایی کــه می خواهنــد وارد 

بورس شوند، در سال آینده خبر داد.
مجیــد عشــقی در گفت وگو با خبرگزاری 
فــارس، در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه اگــر 
شرکت ها وارد بورس شوند، شفاف می شوند 
و مالیــات واقعــی را می تــوان از آنها اخذ کرد، 
بــرای ایــن کار چــه اقدامــی انجــام داده ایــد، 
گفت: در قالب یک پیشنهاد در الیحه بودجه 
1401 آورده شــده اســت کــه معافیــت مالیاتی 
شرکت هایی که می خواهند وارد بازار سرمایه 
شــوند، افزایــش یابــد در ایــن زمینه پیشــنهاد 
می خواهنــد  کــه  شــرکت هایی  اســت،  شــده 
ســال آینده وارد بورس شــوند 5 واحد درصد 
مالیــات بــر درآمــد آنهاکاهش یابــد. این برای 
شرکت هایی است که می خواهند وارد بورس 
شــوند و امیدواریم مجلس هم این پیشــنهاد 

دولت در الیحه بودجه را تصویب کند.
تشــویق  مالیاتــی  معافیــت  افــزود:  او 
بــورس  بــه  ورود  در  بــرای شــرکت ها  خوبــی 
اســت، همچنیــن متناســب افزایــش جایــگاه 

شــرکت ها در بورس و ارتقاء رتبه آنها از بازار 
پایین تــر بــه بــازار باالتر معافیــت مالیاتی هم 
بیشــتر می شــود. به عنــوان مثال بــرای ارتقاء 
یک شــرکت از بازار پایه به بازار اصلی بورس 
یــا فرابــورس بــاز هــم معافیــت مالیاتــی ایــن 
شــرکت ها افزایــش می یابــد و معامــالت ایــن 

شرکت ها هم بهتر می شود.
رئیس ســازمان بورس تأکید کرد: اکنون 
در  شــرکت ها  پذیــرش  در  خاصــی  مشــکل 
بورس و فرابورس نداریم، تالش بر این است 
کــه هیــأت پذیــرش بــه گونــه ای رفتــار کند که 
مشکلی در پذیرش شرکت ها در بازار سرمایه 

نباشد و این امر تسهیل شود.
عشقی این را هم اضافه کرد: اکنون یک 
فهرســت 20تایی از شــرکت ها آماده حضور و 
پذیــرش در بــورس هســتند کــه کارهایشــان 
انجــام شــده اســت و در صــف عرضــه اولیــه 

سهام خود برای ورود به بورس قرار دارند.

سامانه ایرانی معامالت بورس 
تقریبا آماده است

عشــقی درباره ســامانه ایرانــی معامالت 
بــورس نیــز گفــت:  ســامانه ایرانــی معامــالت 
نحــوه  مــورد  در  مــا  و  اســت  آمــاده  تقریبــاً 
انتقــال معامــالت برخــی از نمادهــا در بــورس 
آزمایــش  بایــد  ابتــدا  می کنیــم،  کارشناســی 
شــود، چون یک ســامانه برخط و آنالین است 

و نمی شود روی آن زیاد ریسک کرد.
ســعی  گفــت:  بــورس  ســازمان  رئیــس 
می کنیــم ابتدا یکســری از بازارهــای فرابورس 
را معامــالت را منتقــل کنیــم و بــه ترتیبی این 
معامــالت منتقل شــود، ریســکی متوجه بازار 

سرمایه نشود.

بانک مرکزی اعالم کرد که با هماهنگی 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی و 
براســاس اولویت هــای اعالمی آن وزارتخانه، 
ایــن  در  جدیــد  ســهمیه  تخصیــص  ضمــن 
خصــوص، حداکثر تــالش الزم را برای تامین 

ارز مورد نیاز معمول خواهیم داشت.
بــه گزارش روابط عمومــی بانک مرکزی،  
درخصــوص  رئیس جمهــوری   دســتور  طبــق 

»ضــرورت توجــه بــه تامیــن و تخصیــص ارز 
مورد نیاز دارو و مواد اولیه«، بانک مرکزی با 
هماهنگــی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی و براســاس اولویت هــای اعالمــی آن 
وزاتخانــه، ضمــن تخصیــص ســهمیه جدید در 
ایــن خصــوص، حداکثــر تــالش الزم را بــرای 

تامین ارز مورد نیاز معمول خواهد کرد.
بــا توجــه بــه تعیین ســهمیه جدیــد برای 

وزارت بهداشــت، بانــک مرکــزی بــا هماهنگی 
وزارتخانــه مربوطــه، برای تامیــن ارز مورد نیاز 
واردات دارو و مواد اولیه ان، به فوریت اقدام 

خواهد کرد.
در راســتای تامیــن ارز مــورد نیــاز دارو و 
تجهیزات پزشکی از محل سهمیه ارزی وزارت 
حــدود  تاکنــون،  ســال  ابتــدای  از  بهداشــت، 
2.5 میلیــارد دالر بــه نــرخ ارز ترجیحــی بــرای 

تامیــن مــواد اولیه و دارو و تجهیزات پزشــکی 
بــر مبنــای تعییــن اولویــت از ســوی وزارتخانه 

یادهشده تامین ارز صورت گرفته است
عالوه بر مبلغ فوق به میزان 1.5 میلیارد 
دالر نیــز بــه نــرخ ارز ترجیحــی بــرای تامیــن 
پزشــکی  و تجهیــزات  واکســن کرونــا  واردات 
تولید داخلی تامین ارز صورت پذیرفته است.

ســازمان  ناشــران  بــر  نظــارت  مدیــر 
بورس در اطالعیه ای به شرکت های تولیدی 
کــرد  اعــالم  بــورس  ســازمان  در  ثبت شــده 
کــه براســاس مصوبــه هیات مدیره ســازمان 
بــورس، شــرکت ها باید جزئیــات هزینه های 
انــرژی را تــا 1۵ دی بــر روی کــدال منتشــر 

کنند.
بــه گزارش خبرگزاری تســنیم، مدیریت 
نظــارت بــر ناشــران ســازمان بــورس و اوراق 

بهــادار در اطالعیــه ای خطاب به شــرکت های 
تولیدی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق 
بهــادار و نیــز حسابرســان معتمــد ســازمان 
بورس موضوع مصوبه هیأت مدیره ســازمان 
بــورس و اوراق بهــادار در مــورد الــزام همــه 
شرکت های تولیدی ثبت شده نزد سازمان به 

افشای جزئیات هزینه انرژی را ابالغ کرد.
در این نامه آمده است:  مطابق مصوبه 
مــورخ 22 آذر 1400 هیــأت مدیــره ســازمان 

بــورس و اوراق بهــادار مقرر شــد در راســتای 
افزایــش شــفافیت اطالعــات و صورت هــای 
نــزد  ثبت شــده  تولیــدی  شــرکت های  مالــی 
ســازمان بورس شامل شــرکت های درج شده 
مذکــور  ناشــران  فرابــورس،  پایــه  بــازار  در 
ســال  انــرژی  هزینه هــای  هســتند،  موظــف 
مالــی 1400 و پیش بینــی ســال مالــی 1401 را 
در قالــب جــدول پیوســت از طریــق اطالعیــه 
جزئیــات هزینه هــای انــرژی حداکثر تــا پایان 

کــدال  ســامانه  روی  بــر   1400 مــاه  دی   15
منتشر نمایند.

مصــرف  کــه  صورتــی  در  همچنیــن 
پیش بینی شده برای سال مالی 1401 بیش از 
30درصد نســبت به میــزان مصرف انرژی در 
ســال مالی 1400 تغییر داشته باشد ضروری 
است علت تغییر در مصرف انرژی در ستون 
توضیحات درج شود. مصوبه مذکور از تاریخ 

ابالغ الزم االجرا است.

یــک کارشــناس حــوزه مالیــات می گوید 
کــه با دریافت مالیات از خرید و فروش ارز، 
حاشــیه ســود ســفته بازی کاهــش می یابــد و 

سوادگری بازار ارز نیز از بین می رود. 
به گزارش ایبِنا، هفته گذشــته ســازمان 
امــور مالیاتی کشــور در اطالعیــه ای اعالم کرد 
همــه خریــداران و فروشــندگان ارز مکلــف به 
پرداخت مالیات هســتند و براین اســاس این 
ســازمان بــا اعــالم بانک مرکــزی بــه برقــراری 
مالیــات علی الحســاب بــه میــزان 10 درصــد از 
فــروش ارز اقــدام می کند. در واقع بر اســاس 
ماده 163 قانون مالیات های مســتقیم، خرید 

و فــروش ارز مشــمول مالیــات بــوده و همــه 
اشــخاص فعــال در این بخــش مکلف به ثبت 

نام و پرداخت مالیات تعیین شده هستند.
کارشــناس  غیبی پــور،  ســیاوش 
اقتصــادی بــا بیــان اینکــه ایــن اتفــاق بیشــتر 
جنبــه تنظیم گــری بــازار ارز را دارد تــا مالیــات 
ســتانی، بــه ایبِنــا گفــت: ایــن موضــوع اگر به 
صــورت قانــون دربیایــد بــه طور قطــع در بازار 
ارز تاثیرگــذار خواهــد بــود و از ســفته بازی و 
سوداگری در این بازار جلوگیری خواهد کرد.

او تصریــح کــرد: مشــابه آن چیــزی کــه 
برای اخذ مالیات علی الحساب از معامله گران 

ســکه ایجــاد شــد را حــاال بــرای ارز در نظــر 
گرفتند که براســاس بخشــنامه های آن زمان، 
هــر قطعــه ســکه را مشــمول مالیــات کردنــد. 
اکنــون نیز در اجرای مــاده 163 قانون مالیات 
، مقرر شده 10درصد مالیات علی الحساب از 

خریداران و فروشندگان ارز اخذ شود.
غیبی پــور ادامــه داد: ایــن موضــوع هنوز 
به قانون تبدیل نشده است و فعال بخشنامه 
و دســتورالعمل ســازمانی اســت و بــه همیــن 
دلیــل دیــوان عدالــت ان را نقض خواهد کرد. 
در نتیجــه بایــد هرچــه ســریع تر بــه مجلــس 
برود و به قانون تبدیل شود تا عملیاتی شود.

ایــن کارشــناس حــوزه مالیــات گفت: در 
ایــن موضــوع، اثــر مالیاتــی کمرنگ تــر از اثــر 
تنظیم بازار ارز است بنابراین در صورت اجرا 
می توانــد تاثیــر بســیار زیــادی بــر تنظیم گــری 
بازار ارز داشــته باشــد. با اجرای این موضوع، 
هر معامله گری شــناخته می شود و چون باید 
مالیــات بپردازد بنابرایــن ترجیح می دهد وارد 

سوداگری و سفته بازی نشود.
بــه گفتــه غیبی پور، با دریافت مالیات از 
خرید و فروش ارز، حاشــیه ســود سفته بازی 
ارز کاهــش می یابد و ســوادگری بــازار ارز نیز 

از بین می رود.

اوراق  حــراج  پنــج  برگــزاری  بــا  دولــت 
مالی اســالمی دولتی تقریبا 1۷ هزار میلیارد 
تومان اوراق فروخت که خریداران حقیقی و 
حقوقــی بازار ســرمایه بیشــتر از بانک ها این 

اوراق را خریده اند.
بــه گــزارش ایســنا، پــس از هجمه هــای 
منفــی کــه به انتشــار و فروش اوراق از ســوی 
فعــاالن بــازار ســرمایه شــکل گرفــت، وزارت 
اقتصــاد در واکنــش بــه انتشــار قابــل توجــه 
اوراق در مهــر اعــالم کــرد کــه نــه تنهــا دولــت 
از مهــر هیــچ اوراقی منتشــر نکــرد بلکه مبلغ 
تامیــن  بــرای  اوراق  فــروش  از  آنچنانــی هــم 
کسری بودجه دریافت نکرد و مبلغ حاصل از 
فــروش آن ها صــرف بازپرداخت اصل و ســود 

اوراق شده است.
طبق اعالم این وزارتخانه، در هفت ماهه 
ســال جــاری در ازای دریافــت مبلــغ 441 هزار 
و 481 میلیــارد ریال بابت فروش شــش ماهه 

اول ســال جــاری اوراق مالــی اســالمی، مبلــغ 
468 هــزار و 7۹8 میلیــارد ریــال برای تســویه 
اصل و سود اوراق مذکور از سوی خزانه داری 
کل کشــور پرداخــت شــده اســت. در مجمــوع 
مبلــغ 27 هــزار و 371 میلیــارد ریــال مــازاد 
بــر دریافتــی بــرای تســویه اصل و ســود اوراق 

پرداخت شده است.
پــس از ایــن موضوعــات، دولــت تمرکــز 
خــود بــرای تامیــن کســری بودجــه را از بــازار 
اوراق بــه ســمت فــروش امــوال مــازاد بــرد و 
اعــالم کــرد: هــر اوراقی که منتشــر می شــود، 
اوراق  ســود  و  اصــل  بازپرداخــت  بــرای 
فروخته شــده در ســال های گذشــته اســت و 
آنگونــه که میرکاظمی، رئیس ســازمان برنامه 
و بودجــه می گویــد: دولت باید تا ســال 1405 
حــدود 535 هزار میلیارد تومان بابت اصل و 

سود اوراق دولت قبل را پرداخت کند.
او دربــاره فــروش اوراق در ســال آینــده 

نیز بیان کرد که دولت ســیزدهم ســال آینده 
88 هــزار میلیــارد تومــان اوراق مالــی منتشــر 
خواهد کرد. یعنی بیش از آنچه منتشر کند، 

تسویه می کند.
در نیمــه دوم ســال، دولــت تاکنــون طی 
پنــج حــراج اوراق مالی اســالمی دولتی تقریبا 
17 هــزار میلیــارد تومــان اوراق فروخته اســت 
کــه در نوزدهمین حراج، ســه بانــک  به میزان 
۹20 میلیــارد تومــان و خریــداران حقیقــی و 
حقوقــی بــازار ســرمایه معــادل 6610 میلیــارد 
تومــان اوراق خریدنــد کــه در مجمــوع در ایــن 
دولــت  اوراق  تومــان  میلیــارد   7530 حــراج 

فروخته شد.
در حــراج بیســتم اوراق مالــی اســالمی 
دولتــی نیــز یــک بانــک معــادل 320 میلیــارد 
تومــان و خریــداران حقیقــی و حقوقــی بــازار 
ســرمایه بــه میــزان ۹0میلیــارد تومــان اوراق 
خریدنــد کــه در ایــن حراج 410میلیــارد تومان 

اوراق دولت خریداری شد. 
بانک ها در حراج بیست و یکم و بیست 
و دوم هیچ اوراقی نخریدند و خریداران بازار 
ســرمایه در حراج بیســت و یکم معادل 758 
میلیــارد تومــان و در حــراج بیســت و دوم بــه 
را  دولــت  اوراق  تومــان  میلیــارد   600 میــزان 

خریدند. 
در حــراج بیســت و ســوم نیــز، بانک هــا 
و خریــداران بــازار ســرمایه بــه ترتیــب 1۹60 و 
5150 میلیــارد تومــان اوراق خریدنــد کــه در 
مجمــوع طــی برگزاری این حــراج معادل 7110 
شــد.  فروختــه  دولــت  اوراق  تومــان  میلیــارد 
بنابرایــن، دولــت با برگــزاری پنج حــراج اوراق 
مالی اسالمی دولتی در نیمه دوم سال جاری 
معــادل 16 هــزار و 408 میلیــارد تومــان اوراق 
فروخته اســت که بیشتر خریداران این اوراق 
خریــداران حقیقــی و حقوقــی بــازار ســرمایه 

هستند.

دولت 1۷ هزار میلیارد اوراق فروخت

پیش بینی پایان سفته بازی با اخذ مالیات از معامله گران ارز

الزام شرکت های بورسی به درج هزینه انرژی در کدال تا 1۵ دی

تعیین سهمیه جدید ارزی برای واردات دارو از سوی 
بانک مرکزی

 پیشنهاد معافیت ۵ درصدی مالیات
برای شرکت های تازه وارد بورس 

۲۰ مدیر سایت های 
 ارائه دهنده قیمت ارز

و طال احضار شدند
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شش شرکت برتر گروه صنایع 
 پتروشیمی خلیج فارس 

در حوزه پژوهش و نوآوری 
معرفی شدند

در مراسمی به مناسب هفته پژوهش و فناوری سه تندیس 
نــوآوری و ســه لــوح نوآوری به شــش شــرکت برتر گــروه صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس با حضور مدیرعامل این گروه اهدا شد.
به گزارش روابط عمومی گروه صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس، در این مراســم که امروز در ســالن اجتماعات شــرکت 
صنایع پتروشــیمی خلیج فارس برگزار شــد، رتبه اول نوآوری 
را پتروشــیمی نــوری کســب کــرد و تندیــس نــوآوری از ســوی 
جعفــر ربیعــی بــه تقی صانعــی، مدیرعامــل این شــرکت اهدا 
شد.پتروشیمی کارون مقام دوم را کسب کرد و تندیس نوآوری 
به علیرضا صدیقی زاده اهدا شد.پتروشیمی شهید تندگویان هم 
مقام سوم را کسب کرد و تندیس نوآوری به سیدرضا قاسمی 
شهری اهدا شد.همچنین لوح  نوآوری در فرآیند به پتروشیمی 
بنــدر امــام و مدیرعامــل ایــن شــرکت حمیدرضا رســتمی، لوح 
نوآوری در محصول به پتروشیمی خوزستان و مدیرعامل این 
شرکت، رضا صالح احمدی و لوح نوآوری در خدمت به شرکت 
عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشــیمی ماهشــهر و 

نماینده مدیرعامل این شرکت محسن آتش زمزم اهدا شد.

حضور ۴۵شرکت دانش بنیان 
در بورس با ارزش ۴۰هزار 

میلیارد تومان
از حضــور  رئیس جمهــوری  فنــاوری  و  علمــی  معــاون 
۴۵ شــرکت دانش بنیــان در بورس با ارزش گــذاری ۴۰ هزار 

میلیاردتومان خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا، سورنا ستاری 
روز پنجشنبه در بیست ودومین مراسم تجلیل از پژوهشگران و 
فناوران برتر کشور در نمایشگاه بین المللی تهران اظهار داشت: 
محصــول )علمی و پژوهشــی(، حاصل ســرمایه گذاری بخش 
خصوصی اســت نه دولت،  ما )به  عنوان دولت( باید زیســت 
بومــی ایجــاد کنیم که بخش خصوصی بتواند ســرمایه گذاری 
کند.معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری اظهار داشت: در 
حال حاضر 400 شتاب دهنده بخش خصوصی که هرکدام با 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایجاد شرکت هستند، فعال 
است. ده ها صندوق خطرپذیر در بورس فعال هستند و االن 
بیش از 45 شــرکت در بورس فعال هســتند.وی گفت: پولی 
کــه دولــت از جیب مــردم در پژوهش می گذارد با پول بخش 
خصوصی فرق می کند. در حال حاضر ســرمایه گذاری بخش 
دولتی در پارک های علم و فناوری در حوزه پژوهش به بخش 
خصوصی یک به 8 است در حالی که در پارک فناوری پردیس 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی به دولتی 25 به یک اســت.
ســتاری، ایجاد معاونت فناوری در وزارت علوم را یک حرکت 
پیشــتازانه در دانشــگاه ها برشــمرد و گفت: باید به پارک های 
علم و فناوری توجه بیشتری شود، الزم نیست رئیس پارک ها، 
عضو هیات علمی باشــند، یک اســتاد تمام هم می تواند این 
سمت را در دست بگیرد. در حال حاضر بیش از 5هزار هیات 
علمی داریم که در دانشگاه ها فعال هستند.ستاری یادآور شد: 
پیشــرفت مفهومی اســت که در عین ســادگی خیلی پیچیده 
است، متاسفانه در توسعه معکوس عمل کردیم و این برعکس 

عمل کردن مشکالتی را برای کشور ایجاد کرده است.

 ساخت دستگاه 

تشخیص دهنده آلودگی 
 پرتوی برای آتش نشان ها 

و معدنکاران
محققــان در یــک شــرکت دانــش بنیان دســتگاه پایش 
فردی و محیطی آشکار کننده آلودگی های پرتوی را ساختند؛ 
این دستگاه برای آتش نشانها، معدنکاران و ... کاربرد دارد.
امین شــرقی مســئول فنی یک شــرکت دانش بنیان در 
گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این شرکت موفق به ساخت 
دستگاه پایش فردی و محیطی )دزیمتر فردی و محیطی( شدیم 
که کاربردهای فراوانی دارد.وی با بیان اینکه این دستگاه سبک 
میتواند پرتوهای آلفا، بتا، گاما و ایکس را آشکار سازی کند، 
گفت: این دستگاه پایش فردی می تواند هشدار دهد که محیط 
دارای آلودگی های پرتوی است که فرد با مشکل روبرو نشود.
شــرقی با اشــاره به هدف ســاخت این دســتگاه پایش فردی و 
محیطی خاطر نشان کرد: برای اینکه ایمنی شخصی حفظ شود 
نیاز اســت که افراد در برخی مشــاغل، چنین دستگاهی را به 
همراه داشــته باشــند.وی ادامه داد: به عنوان مثال هر آتش 
نشان قبل از ورود به محیطی که احتمال آلودگی پرتوی دارد 
به این دستگاه نیاز دارد تا پرتوهای آلفا، بتا، گاما و ایکس را 
آشکار کند.وی اضافه کرد: استفاده از این دستگاه هر میزان 
که آلودگی پرتوی در محیط وجود داشــته باشــد را مشخص و 
آشکار میکند و به صورت جداگانه نشان می دهد چه مقدار و 
به چه حدی از یک اشعه در آن محیط وجود دارد.وی با اشاره 
به عملکرد دستگاه گفت: سیستم این دزیمتر فردی و محیطی 
مبتنی بر دو دتکتور است بنابراین قابلیت آشکارسازی در طیف 
وسیع را دارد؛ زیرا هر دتکتور یک محدوده را پوشش می دهد.
مسئول فنی این شرکت دانش بنیان ادامه داد: در حال حاضر 
دزیمتر فردی محیطی ساخته شده در شرکت مجوزهای الزم را 
اخذ کرده و 10-12 سرتیفیکیت محیطی، دمایی و پرتویی دارد.
وی با بیان اینکه این دستگاه در شرایط مختلفی همچون بارانی 
نیز قابلیت آشکار سازی آلودگی پرتوی را دارد گفت: همچنین 

این دستگاه در محدوده دمایی وسیع تست شده است.

سند خط مشی مدیریت 
نوآوری شرکت صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس 

رونمایی شد

در همایش روز پژوهش و فناوری گروه صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس، از سند خط مشی مدیریت نوآوری این شرکت، 

توسط جعفر ربیعی رونمایی شد.
گــروه صنایــع پتروشــیمی  گــزارش روابط عمومــی  بــه 
خلیج فــارس، در ایــن ســند کــه بــه امضــای مدیرعامــل گروه 
صنایــع پتروشــیمی خلیج فــارس رســیده اســت، تاکید شــده 
که این گروه در تالش اســت تا با آگاهی از آخرین تغییرات 
محیطی، استفاده از ظرفیت های بالقوه داخل گروه و کشور، 
زمینه مناسب تجاری سازی دستاوردها و نوآوری در صنعت 
پتروشــیمی کشــور را مهیــا نمایــد و بــر ایــن باور اســت که با 
رویکرد نوآوری و ایجاد بهبود مستمر، می توان زمینه توسعه 
پایدار گروه و کشور عزیزمان ایران را فراهم کرد.در این سند، 
ارج نهــادن بــه ایده های نوآورانه و تفکرات خالقانه همکاران 
در گــروه صنایع پتروشــیمی خلیج فــارس، توجه به جایگاه و 
اهمیــت فنــاوری و نوآوری در تصمیمــات کالن، ایجاد بینش 
هوشــمندانه در زمینه توســعه فناوری و نوآوری های صنعت 
پتروشــیمی، سرلوحه قراردادن استفاده از راهکارهای تولید 
برای توسعه فرایندها و محصوالت جدید و استفاده از ظرفیت 
علمی، دانشــگاهی و نخبگان در زمینه توســعه قابلیت ها و 
حل مسائل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس تاکید شده 
است.ترویج فرهنگ نوآوری و به کارگیری فناوری های نوین در 
عملیات صنعتی و ارائه خدمات، بازنگری و بهبود فرایندهای 
عملیاتی با اســتفاده از فناوری های روز دنیا، تقویت زنجیره 
ارزش گــروه صنایــع پتروشــیمی خلیج فــارس بــا اســتفاده از 
نوآوری در مدل های کسب وکار، رفع نیازهای فناورانه و تقویت 
تاب آوری عملیاتی شرکت های گروه با استفاده از بومی سازی 
فناوری های جدید، حمایت از ســاخت داخل و توانمندسازی 
تأمین کنندگان و سازندگان داخلی، ایجاد، توسعه و تقویت 
زیرساخت توسعه فناوری و نوآوری در سطح گروه و استفاده 
از رویکرد نوآوری باز، توسعه همکاری ها و تشکیل بزرگ ترین 
شبکه نوآوری کشور از دیگر مواردی است که در این سند بر 
آن تاکید شده است.همچنین در این مراسم، مروت رئیس 
پژوهش و فناوری گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، با ارائه 
گزارشی از اقدامات پژوهشی و فناورانه شرکت های گروه خبر 
از آن داد که سال آینده عالوه بر انتخاب شش شرکت برتر 
در این حوزه و اهدای لوح و تندیس به آنها، »مدیر نوآور« در 

سطح شرکت های گروه انتخاب و معرفی خواهد شد.

اعالم آمادگی بخش 
خصوصی برای احداث 
 کارخانه سیمان سفید 

در بندرخمیر
 فرماندار بندرخمیر گفت: باتوجه به دسترسی مناسب 
این شهرستان به مواد اولیه و امکانات زیربنایی همچون راه، 
آب، انرژی و همچنین ظرفیت صادرات از طریق دریا، بخش 
خصوصی آمادگی خود را در زمینه احداث کارخانه ســیمان 

سفید در این منطقه اعالم کرده است.
بــه گــزارش ســیمان خبــر، میرهاشــم خواســتار روز 
چهارشــنبه با اعالم این خبر به رســانه ها افزود: براســاس 
پیش بینی سرمایه گذار ، در صورت اجرایی شدن این طرح 
تولیدی در شهرستان ، سالیانه ۳۶۶ هزار تن سیمان سفید 
در ایــن کارخانــه تولیــد و بیش از ۳00 نفر اشــتغال زایی را 
در پــی خواهــد داشــت.وی بیــان داشــت: در جلســه ای که 
بــا ســرمایه گذار بخــش خصوصی برگزار شــد، بنــا به گفته 
 ســرمایه گذار طــرح، ایــن پــروژه ۳۶ ماهــه راه انــدازی و بــه 

بهره  برداری می رسد. بندرخمیر دارای  کارخانه سیمان)سیاه( 
اســت که این کارخانه ســیمان هرمزگان در 80 کیلومتری 
جنــوب غربــی بندرعبــاس و نزدیکــی شــهر ســاحلی ایــن 
شهرســتان قــرار دارد و بــرای ۶00 نفــر شــغل فراهــم کرده 
است.کارخانه سیمان هرمزگان به عنوان یکی از بزرگترین 
کارخانه های ســیمان کشــور است که ظرفیت اسمی تولید 
روزانه آن به ۶ هزار تن می رسد.طرح اولیه کارخانه سیمان 
هرمزگان در بندرخمیر معادل سه هزار تن در روز در نظر 
گرفته شده بود که بدلیل نیاز استان هرمزگان و استان های 
همجوار همچنین امکان تولید محصوالت، ظرفیت طرح به 
میزان 2 برابر افزایش یافت.خط یک با ظرفیت روزانه سه 
هزار تن کلینکر در سال 1۳7۶ و خط دو با ظرفیت مشابه در 

سال 1۳78 به بهره  برداری رسید.

مدیرعامل پتروشــیمی کارون معتقد اســت 
دوره توسعه »مگاتنی محور« و »ظرفیت سازی« 
در صنایع پتروشیمی جهان به پایان رسیده است. 
به گزارش روابط عمومی شــرکت پتروشیمی 
کارون، »علیرضا صدیقی زاده« مدیرعامل پتروشیمی 
کارون، همزمــان بــا هفتــه پژوهــش در حاشــیه 
برگزاری نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی در 
نشست نیاز فن آورانه پتروشیمی کارون و صنعت 
پلی یورتان کشــور با بیان اینکه صنعت پلی یورتان 
ســخت ترین فرآینــد تولیــد در صنعت پتروشــیمی 
بــه شــمار مــی رود، گفــت: پیچیدگی هــای عملیات 
و بــاال بــودن ریســک تولیــد در صنعــت پلی یورتــان 
موجــب شــده که برخــالف تولید ســایر محصوالت 
پتروشیمی و پلیمری که به دنبال ساخت مگاپروژه ها 
 هســتیم، در این صنعت تولید با تناژ پائین اتفاق 

می افتد.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی کارون با بیان 
اینکــه بــه ازای تولیــد یــک تن محصــوالت زنجیره 
ایزوســینات حــدود پنــج تــن محصــوالت فرعــی 
وضایعــات تولیــد می شــود، تصریــح کــرد: عــالوه 
بــر ایــن، چندین گاز ســمی و خطرنــاک در فرآیند 
تولیــد محصوالت زنجیره ایزوســیانات وجود دارد 
که ریسک تولید را به شدت افزایش می دهد اما 
در کنار مشــکالت متعدد محصوالت تولیدی این 
زنجیــره، ارزشــمند و گــران قیمت در بــازار جهانی 

هستند.
وی بــا تاکیــد بــر اینکه چرا با وجود ســاخت 
ده ها مجتمع متانول اما یک پتروشیمی کارون در 
صنعت پتروشیمی ساخته شده است؟ چرا مکمل 
کارون ساخته نشده است؟ ادامه داد: تفکر اشتباه 
حکمفرما در مســیر توســعه صنعت پتروشــیمی، 
ایــن  بــوده،  »تناژمحــوری«  جهــت  در  توســعه 

درحالی است که با ساخت و توسعه زنجیره های 
ایزوســیانات وامثالهــم به ســمت تولیــد در جهت 
»فرآیند محور« حرکت می کنیم که ارزش افزوده 

به مراتب باالتری دارد.
صدیقی زاده، تصریح کرد: توسعه تناژمحوری 
بــرای مدیریت صنعت پتروشــیمی خــوب و ایده آل 
است به طوری که با ساخت چندین طرح متانول چند 
میلیون تن به ظرفیت تولید پتروشیمی کشور افزوده 
می شــود، اما سؤال نمی کنیم چرا مسیر توسعه از 
تناژ محوری به ســمت فرآیند محور و متنوع سازی 
ســبد محصوالت حرکت نمی کند؟ چرا با راه اندازی 
طرح های جدید، محصوالت متنوع و تازه ای وارد سبد 

تولید صنعت پتروشیمی کشور نمی شود؟
مدیرعامل شرکت پتروشیمی کارون، با اعالم 

اینکه در صنعت پتروشیمی اگر تولید و توسعه از 
»خوراک محور« به سمت »فرآیند محور« حرکت 
کنــد، حاشــیه ســود و اشــتغال زایی محصــوالت 
افزایــش می یابــد، بیان کرد: افزایش ســودآوری و 
متنوع سازی سبد محصوالت دردسر دارد، هزینه 
به همراه دارد و مدیریت توسعه همواره به دنبال 
توسعه بدون دردسر است.وی با بیان اینکه توافق 
و قانون نانوشــته از زمان کشــف نفت تاکنون در 
صنعــت نفت حکمفرما شــده که زنجیره توســعه 
شــامل اکتشاف، استخراج و فروش است، اظهار 
داشت:  امروز تعاریف جدیدی برای توسعه مطرح 
شــده و کشــورها و شــرکت های تراز اول جهان به 
ســمت اکتشــاف، اســتخراج و مصــرف هســتند، 
»مصرف« یعنی تکمیل زنجیره ارزش، یعنی توقف 

خــام فروشــی و ایجــاد باالترین بهــره وری و ارزش 
آفرینی از تولید محصوالت که باید صنعت نفت 

هم در این مسیر گام بردارد.
این مقام مسئول با بیان اینکه توسعه واقعی 
در صنعت پتروشیمی زمانی اتفاق می افتد که تفکر 
تولیدکننــدگان از »فــروش« بــه ســمت »مصرف 
تولیدات در داخل و رســیدن به محصول نهایی« 
تغییر کند، تاکید کرد: در صنعت پتروشیمی همه 
همــواره بــه دنبال انجــام کارهای بزرگ هســتند، 
اما کارهای بزرگ زمانی اتفاق می افتد که کارهای 
کوچک انجام شود و انجام درست کارهای کوچک 
بــه منزله زمینــه اجرای کارهای بزرگ اســت. مگر 
می شــود بــه بام برویم بدون آنکه پلــه های آن را 

بسازیم؟
صدیقــی زاده بــا بیان اینکه توســعه صنعت 
توســعه  گام  در  کــه  سال هاســت  پتروشــیمی 
باالدســتی متمرکز شــده اما باید نگاه توســعه به 
ارزش آفرینی تنوع واشــتغالزایی سوق پیدا کند، 
گفت: در حال حاضر در صنعت پتروشیمی کشور 
اکثــر محصوالت بــه صورت »تناژبــاال« به فروش 
می رسند، اما در پتروشیمی کارون با تکمیل برخی 
از زنجیره هــای ارزش و متنوع ســازی محصــوالت، 
فرآورده هایی تولید و به صورت »تناژ پایین« به 
بازار عرضه می شود.مدیرعامل شرکت پتروشیمی 
کارون بــا یــادآوری اینکه این شــرکت پتروشــیمی 
در سال های اخیر تالش کرده با عرضه گریدهای 
جدید، سبد محصوالت زنجیره ایزوسیانات کشور 
را متنوع تر کند، خاطرنشــان کرد: با متنوع ســازی 
ســبد محصــوالت عــالوه بــر بــی نیــازی از واردات 
محصوالت خارجی، زمینه تکمیل زنجیره های ارزش 
و اشــتغال آفرینــی پایــدار در صنعت پتروشــیمی 

فراهم شده است.

 ســهم شــرکت های دانــش بنیــان از اقتصاد 
کالن کشــور، حدود ۱.۵ درصد اســت که این آمار 
ســهم اقتصــاد شــرکت های دانش بنیــان فعال در 

خراسان رضوی را نیز شامل می شود.
محســن روشــنک در گفت وگــو بــا ایســنا در 
خصــوص تعریف صحیــح و اقتصادی شــرکت های 
دانش بنیــان اظهــار کــرد: در حــال حاضــر یکــی از 
اساســی ترین مشــکالت موجــود تعریف نادرســت 
از عنوان شــرکت های دانش بنیان است.در جامعه  
ما هیچ شرکت دانش بنیانی وجود ندارد بلکه این 
محصــوالت یــک شــرکت اســت کــه "دانش بنیــان" 
تلقی می شود. هر شرکتی قادر است چند محصول 
دانش بنیان را عرضه کرده و در کنار آن به فروش 
محصوالت غیر دانش بنیان نیز بپردازد. در تعریف 
این شرکت ها بهتر است به جای بیانِ شرکت های 
دانش بنیان، به بیانِ "شرکت های دارای محصوالت 
دانش بنیان" بپردازیم.وی افزود: سهم شرکت های 
دانــش بنیــان از اقتصــاد کالن کشــور، حــدود 1.5 
درصد است که این آمار سهم اقتصاد شرکت های 
دانش بنیان  فعال در خراسان رضوی را نیز شامل 
می شــود. نــه تنهــا شــرکت هایی کــه محصــوالت 
دانش بنیــان دارنــد، بلکه تمام شــرکت هایی که به 
تولید محصول مشــغول هســتند ملزم به افزودن 

رونــد  بــه  دانش بنیانــی  و  توســعه ای  طرح هــای 
تولیــدات خــود هســتند و بایــد فعالیت خــود را به 
ســمت تولید محصوالتی ســوق دهند که در آن ها 
نــوآوری وجود دارد. همچنین شــرکت ها می توانند 
روش تولیــد محصــوالت خود را برای دســتیابی به 
توســعه، ارتقــاء دهند.عضــو هیات رئیســه انجمن 
بیــان  رضــوی  دانش بنیــان خراســان  شــرکت های 
کــرد: تمــام شــرکت هایی کــه در حــوزه اقتصــادی 
فعالیــت می کننــد با تحقیــق، پژوهش، توســعه و 
ارتقاء محصوالت فعلی خود می توانند محصوالت 
دانش بنیــان را تولیــد کــرده و نقــش پررنگــی در 
رشــد صنعــت و اقتصاد داشــته باشند.روشــنک با 
اشــاره بــه قدرت تولیــدات دانش بنیــان در کاهش 
ضربه پذیــری اقتصــاد کشــور از تحریم های خارجی 
گفــت: اگر بخش عظیمی از شــرکت های فعال در 
حوزه اقتصادی کشــور به تولید محصوالتی مبتنی 
بــر علم ،دانــش، پژوهــش و توســعه می پرداختند، 
اقتصاد کشــور در برابــر تحریم ها مقاوم تر و حجم 
تاثیرگذاری این تحریم ها نیز کمتر می شد. بنابراین 
نقش دانش و شرکت های دانش بنیان در صنعت، 
یک نقش استراتژیک و پراهمیت است.وی درباره  
راه دســتیابی اقتصــاد کشــور به توســعه و نوآوری 
توضیــح داد: ســه گام اساســی در حوزه دســتیابی 

بــه توســعه و نــوآوری وجــود دارد. گام اول، ایجــاد 
جریان ســازی نــوآوری اســت. ایــن گام بــه معنــی 
ایجــاد جریانی اســت که تمــام حوزه های مرتبط به 
تولید،صنعت و اقتصاد را به ســمت نوآوری ســوق 
دهــد. دومین گام تثبیت فرهنگ نــوآوری در بدنه 
اقتصــاد و ســومین گام نیز ارائــه طرح های جدید و 

خالقانه و عملی کردن آن ها است.
شــرکت های  انجمــن  رئیســه  هیــات  عضــو 
دانش بنیان خراسان ادامه داد: بنا به عقیده بنده، 
وضعیــت کنونــی ما نســبت به ســه  گام مذکور در 
مرحلــه دوم یعنی فرهنگ ســازی و تثبیــت نوآوری 
قــرار دارد کــه نقــش رســانه های عمومــی در ایــن 
زمینه بسیار پررنگ است.روشنک با تاکید بر عدم 
تــوازن در توزیــع منابــع الزم برای شــرکت هایی که 
در حوزه محصوالت دانش بنیان فعالیت می کنند، 
عنــوان کــرد: عــدم تــوازن در توزیــع منابــع موجب 
شــده اســت کــه ایــن شــرکت ها نتوانند در اســتان 
متناســب با میانگین ملی رشد چشمگیری داشته 
باشند اما با تمام این تفاسیر، عملکرد شرکت های 
دارای محصــوالت دانش بنیــان در خراســان رضوی 
کــه  اســت  ذکــر  شــایان  اســت.  رضایت بخــش 
اکوسیســتم  منســجم ترین  دارای  خراســان رضوی 
انجمــن  و  اســت  کشــور  تمــام  در  دانش بنیانــی 

شــرکت های دانــش بنیــان اســتان کــه ذیــل اتــاق 
بازرگانی خراســان رضوی هســتند از منســجم ترین 
انجمن های بخش خصوصی محســوب می شــوند.
وی ادامه داد: به طور کلی بحث کارآفرینی مبتنی 
بــر نــوآوری در خراســان رضــوی از اهمیــت زیــادی 
برخوردار است؛ اما سهم این استان از منابع ملی 
به هیچ عنوان با تهران قابل مقایسه نیست. بیش 
از ۹1 درصــد از منابــع بــه تهران اختصــاص یافته و 
تنها ۹ درصد باقی مانده به سایر استان های کشور 
تخصیص یافته اســت.عضو هیات رئیســه انجمن 
شرکت های دانش بنیان خراسان اضافه کرد: عدم 
تــوازن توزیــع منابع در این حوزه عواقب گوناگونی 
غیرهماهنــگ  رشــد  مــوارد،  ایــن  از  یکــی  دارد. 
شرکت های مرکز نشین به دلیل دسترسی زیادی 
به منابع است. همچنین عدم ایجاد رقابت پذیری 
شــرکت های حاضر در ســایر اســتان ها نیز از دیگر 
عواقب توزیع نامتوازن منابع است. درحال حاضر 
تعدادی از شــرکت هایی که در سایر استان ها قرار 
دارند، برای دریافت منابعی که به تهران تخصیص 
یافتــه اســت، حســاب های بانکی خــود را به تهران 
منتقــل کــرده تــا از منابعــی کــه تحــت اختیــار این 
اســتان اســت بــرای فعالیــت شرکت شــان در دیگر 

استان ها بهره مند شوند.

انجمن ســیم و کابل کشور پس از تغییراتی 
در رویکرد خود، مسیر جدیدی را تدوین کرده است 
که طی آن تعامل با اعضا بیشتر و همگرایی میان 
آنها افزایش پیدا می کند. درواقع با چنین رویکردی 
اعضــا ایــن انجمــن بیــش از گذشــته در اقدامــات 

اجرایی نقش آفرینی می کنند.
 به گزارش معدن نیوز -براساس همین تغییر 
نگاه و پس از ۶0 ســال از تاســیس این صنعت در 
کشــور، »اولین کنگره ســاالنه صنعت سیم و کابل 
ایران و صنایع وابســته« را با شــعار شــصت ســال 
بالندگــی و افتخــار برگــزار شــد تا براســاس ارزیابی 
های صورت گرفته 7  پیشکسوت این صنعت مورد 
تجلیــل و قدردانــی قــرار بگیرنــد.  به گــزارش روابط 
عمومــی انجمن صنعت ســیم وکابل ایران، حســن 
شکرریز رئیس هیئت مدیره  این انجمن در نخستین 
همایش تجلیل از پیشکسوتان صنعت سیم و کابل 
ایران گفت: همواره در انجمن به دنبال تغییر رویکرد 
انجمن برای تطبیق بیشتر با شرایط کشور بودیم تا 

واکنش های صنفی، متناسب با اوضاع موجود باشد.
وی با اشاره به حضور حمید مرادی در این انجمن به 
عنوان دبیر بیان کرد: با حضور مهندس مرادی، زمان 
بیشتری برای ارتباط با اعضا در راستای بیان چالشها 
و دغدغــه ها صرف شــد و فعالیــت انجمن افزایش 
چشمگیری داشت.شکرریز افزود: با نگاهی به روند 
فعالیت انجمن، دوره های آموزشی به لحاظ تعداد و  
تنوع و همچنین تعداد مدرسین متخصص در دوره 
اخیــر افزایــش یافته اســت. در حــال حاضر کیفیت 
نشــریه انجمن افزایش داشــته و در زمینه برقراری 
ارتباط با انجمن های دیگر برای مطالبات مشــترک 
صنفی اقدامات زیادی انجام شده است.وی یادآور 
شد: اولین »کنگره ساالنه صنعت سیم و کابل ایران 
و صنایع وابسته« در روزهای پایانی دی ماه پس از 
شش دهه فعالیت و شصت سال افتخارآفرینی و 
هم بستگی با اعضاء برگزار می شود. در این کنگره 
از جوان برتر و کار آفرین برتر این صنعت تقدیر به 
عمل می آید. معتمدرسا، نایب رئیس هیئت مدیره 

انجمن سیم و کابل کشور و  رئیس کمیته مشاهیر 
در بخشی دیگر از این همایش مطرح کرد: از ابتدای 
تاسیس انجمن بحث جلسات با صاحبان صنعت 
مطرح بود اما در دوره اخیر با جدیت بیشتر پیگیری 
شد و شکل پررنگ تری به خود گرفت. نظرات مثبت 
و منفی در راســتای راهبرد فعالیت انجمن شــنیده 
شــد و بــه کار گرفتــه شــد.وی افزود: کنگره ســاالنه 
صنعت ســیم و کابل و  صنایع باالدســتی در دی ماه 
برگزار می شود که ذیل آن تقدیری از مشاهیر این 
صنعت خواهد شــد. در این کنگره برای شناســایی 
مشاهیر دسته بندی برای صنایع در نظر گرفته شده 
که بر طبق آن هفت گروه و برای هر گروه یک نفر 
به عنوان پیشکسوت در نظر گرفته شده است که 
طی جلساتی معیار انتخابات مشخص و امتیازدهی 
شده بود.معتمدرسا خاطرنشان کرد: برای انتخاب 
7 پیشکسوت، در هر گروه سه کاندید اعالم شد و 
با کمال صداقت و رای مخفی، رای گیری آنها انجام 
شــد.رئیس کمیتــه مشــاهیر صنعــت ســیم و کابل 

کشور گفت: هدف از برگزاری این مراسم عالوه بر 
تجلیل از پیشکسوتان و فعاالن این حوزه، همگرایی 
و صمیمیت هرچه بیشتر اعضاء بود.در انتهای این 
همایــش که روســای ســه تشــکل همچــون رییس 
سندیکای آلومینیوم، سندیکای برق و انجمن سیم و 
کابل کشور درآن حضور داشتند، از 7  پیشکسوت 
این صنعت تقدیر به عمل آمد. در گروه اول ) تولید 
کننــدگان ســیم و کابــل فشــار قــوی و متوســط( از 
مسعود پاکدل، در گروه دوم )تولیدکنندگان سیم و 
کابل فشار ضعیف( محمد افشارنژاد ، در گروه سوم 
)تولیدکنندگان سیم و کابل مخابراتی و نوری( علیقی 
فــرداد، در گروه چهارم) تولیدکنندگان ســیم الکی( 
محمود طهرانچی، گروه پنجم )ســازندگان ماشــین 
آالت صنعــت ســیم و کابل(منوچهر پوردیبــا، گروه 
ششم )موادسازان( خداداد خیابانی و در گروه هفتم 
)تولیدکنندگان مفتول(احمد عروجی توسط  اعضای 
کمیتــه ارزیابی بــه عنوان پیشکســوت این صنعت 

تقدیر به عمل آمد.

مدیر کل دیوان محاسبات استان قزوین 
خبرداد ۲۵ میلیارد تومان حقوق معوق دولتی 
معادن در قزوین پیش بینی شده که باید برای 

احیا و دریافت آن اقدام الزم صورت  گیرد.
پایــگاه خبری معدن نیــوز -امیر خلیلیان 
روز دوشــنبه بــا بیــان ایــن خبــر افــزود: دیوان 
محاسبات استان در حقوق دولتی معادن برای 
207 معــدن فعــال و غیرفعــال ورود کــرده کــه 
موضوع بســیار مهمی اســت.وی با بیان اینکه 
معادن در حال بهره برداری استان قزوین 1۶2 
مــورد اســت،گفت: حقــوق معــوق دولتــی این 
معادن 25 میلیارد تومان در حالت عادی پیش 

بینی شده است و باید برنامه ریزی و اقدام الزم 
برای دریافت آنها انجام شود.این مسوول گفت: 
همچنین ۳0 میلیارد تومان بدهی معوق معادن 
مربــوط به برداشــت های غیرمجاز ســد خاکی 
نهــب اســت کــه در خصوص قطعی بــودن آن 
اختالفاتی میان دستگاه های اجرایی وجود دارد 
و در شــورای معادن اســتان مطرح شده و باید 
تکلیف آن مشخص شود.وی افزود: با احتساب 
ایــن ۳0 میلیــارد تومــان رقــم معوقــات دولتی 
معادن اســتان به 55 میلیارد تومان می رســد 
که باید برای دریافت آنها ورود داشته باشیم و 

جدیت به خرج دهیم.

دوره توسعه »مگاتنی محور« در پتروشیمی تمام 
شده است

سهم شرکت های دانش بنیان از اقتصاد کالن کشور، حدود ۱.۵ 
درصد است

انجمن سیم و کابل جان دوباره گرفت

پیش بینی ۲۵ میلیارد تومان حقوق معوق 
دولتی معادن در قزوین

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار
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تاسـیس شـرکت بـا مسـئولیت محـدود سـامانه هدایـت داده آریـن درتاریـخ 1400/09/23 بـه شـماره ثبـت 588305 بـه شناسـه ملـی 14010591494 ثبـت و امضـا ذیـل 
دفاترتکمیـل گردیـده کـه خالصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـالع عمـوم آگهـی میگـردد. موضـوع فعالیـت :طراحـی فـروش واجـرا ارتباطـات زیـر سـاخت شـبکه )مسـی _فیبـر 
نـوری (مخابـرات بـرق شـهر و اضطـراری )یـو پـی سـی و دیـزل ژنراتور(تجهیـزات رک سیسـتم هـای اعـالن حریـق و دوربیـن مـدار بسـته طراحـی فـروش و اجـرا اتـاق سـرور ، 
واردات وصـادرات کلیـه کاالی مجـاز بازرگانـی اخـذ وام وتسـهیالت بانکـی از بانکهـای داخلـی و خارجـی شـرکت در کلیـه مناقصـات و مزایـدات بخـش داخلـی و خارجـی 
شـرکت در کلیـه نمایشـگاه هـا وسـمینارهای داخلـی و خارجـی و برپایـی همایـش هـای داخلـی وبیـن المللـی درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط 
مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکـز اصلـی : اسـتان تهـران ، شهرسـتان تهـران ، بخـش مرکـزی ، شـهر تهـران، محلـه دسـتغیب ، خیابـان شـهید آیـت الـه 
دسـتغیب ، کوچه شـهید مسـعود خالقی ، پالک 14 ، طبقه چهارم ، واحد 8 کدپسـتی 1349975468 سـرمایه شـخصیت حقوقی عبارت اسـت از مبلغ 50,000,000 ریال 
نقـدی میـزان سـهم الشـرکه هـر یـک از شـرکا آقـای سـامیار آروانـی بـه شـماره ملـی 0156346214 دارنـده 10000000 ریـال سـهم الشـرکه آقـای محمـد اروانـی بـه شـماره ملـی 
4073448315 دارنـده 20000000 ریـال سـهم الشـرکه آقـای علـی اروانـی بـه شـماره ملـی 4859836944 دارنـده 20000000 ریـال سـهم الشـرکه اعضـا هیئـت مدیـره آقای 
محمد اروانی به شـماره ملی 4073448315 به سـمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سـمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای علی اروانی به شـماره 
ملـی 4859836944 بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسـناد 
بهـادار و تعهـد آور شـرکت از قبیـل چـک ، سـفته ، بـروات ، قراردادهـا، عقـود اسـالمی و همچنیـن کلیـه نامـه هـای عـادی و اداری باامضـاء رئیـس هیـات مدیـره و مدیرعامـل 
متفقـا همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر مـی باشـد. اختیـارات مدیـر عامـل : طبـق اساسـنامه روزنامـه کثیـر االنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردید. 

ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه فعالیـت نمـی باشـد .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1243808(

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
هیـات حـل اختـالف مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و امـالک منطقـه یـک قـم تصرفـات مالکانـه 
مفروزی متقاضیان پرونده های تشـکیلی طبق قانون مذکور را براسـاس گزارش کارشناسـان 

و بـه اسـتناد مـدارک موجـود در پرونـده بـه شـرح آراء ذیـل تاییـد نمـوده انـد.
1 -رأی شـماره 140060330001007116 مربـوط بـه پرونـده کالسـه 1400114430001000422 
آقـای محمدعلـی رضائـی رنانـی فرزنـد غالمرضـا در ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت 
100مترمربـع پـالک شـماره 4163 اصلـی  واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه ثبت ملـک اداره یک قم 
سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 249 صفحه 511 به موجب سند قطعی 61755 مورخ 

1370/04/16 دفترخانـه 16 قـم.)م الـف 11844( 
2- رأی شـماره 140060330001007085  مربـوط بـه پرونـده کالسـه 1400114430001000021 
آقای حسـین قنبری فرزند علی اصغر در ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت 118/76 
مترمربـع پـالک شـماره  11395/92  اصلـی واقـع درقـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک 
قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از غالمعلی عباسی صادره در دفتر 320 صفحه 

35.)م الـف 11845( 
3- رأی شـماره 140060330001007066 مربـوط بـه پرونـده کالسـه 1399114430001002071 
خانـم فاطمـه نحـوی نظـام آبـادی فرزنـد محمدنقـی در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه 
مسـاحت 80 مترمربـع پـالک شـماره 10473/3 اصلـی واقـع درقـم بخـش یـک حـوزه ثبت ملک 
اداره یـک قـم مبایعـه نامـه عـادی خریـداری مـع الواسـطه از معصومـه روحانـی.)م الـف 11846( 
4- رأی شـماره 140060330001007418 مربـوط بـه پرونـده کالسـه 1400114430001000914 
آقـای محمدرضـا شـیخ جبلـی  فرزنـد غضنفـر در سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک بـاب 
سـاختمان بـه مسـاحت ششـدانگ 119/65مترمربـع پـالک شـماره 10288 اصلـی واقـع درقـم 
بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قـم سـند مالکیت مشـاعی صـادره در دفتـر 189 صفحه 

436 و 565.)م الـف 11848( 
5- رأی شـماره 140060330001007421 مربـوط بـه پرونـده کالسـه 1400114430001000915 
خانـم کبـری کرمانـی  فرزنـد مسـیب در سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان 
بـه مسـاحت ششـدانگ 119/65مترمربـع پـالک شـماره 10288 اصلـی واقـع درقـم بخـش یـک 
حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قـم سـند مالکیـت مشـاعی صـادره در دفتـر203 صفحـه 28.)م 

الـف 11849( 
6- رأی شـماره 140060330001007209  مربـوط بـه پرونـده کالسـه  1400114430001000780 
آقای محمد جمال حقیقی فرزند غالمحسـین در ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت 
205 مترمربع پالک شماره 10962 اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم 

سـند قطعی شـماره 12348 مورخ 1400/01/28 دفترخانه 82 قم.)م الف 11850( 
7- رأی شـماره 140060330001006038  مربوط به پرونده کالسـه 1399114430001000438 
آقای محمد غفاری  فرزند سیف اله در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 

111/30مترمربـع پـالک شـماره 11494 اصلـی واقـع درقـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یک 
قـم مبایعـه نامـه عـادی خریـداری مـع الواسـطه از علـی محمـد وکیلـی از سـند قطعـی 63452 

مـورخ 1346/11/26 دفترخانـه 8 قـم.)م الـف 11851( 
8- رأی شماره 140060330001007069  مربوط به پرونده کالسه  1399114430001001543 
خانـم کبـری کریمـی  فرزنـد اسـمعیل در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 92/46 
مترمربـع پـالک شـماره 11135/622 اصلـی واقـع درقـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک 
قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 345 صفحه 259 به موجب سند قطعی 63753 

مـورخ 1380/05/08 دفترخانـه 1قـم.)م الـف11852(
9- رأی شـماره 140060330001003818  مربـوط بـه پرونـده کالسـه 1399114430001001508 
آقای محسـن آفرین  فرزند حسـین در ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت 349/62 
مترمربـع پـالک شـماره 81 فرعـی از 11190اصلـی واقـع درقـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره 
یـک قـم سـند مالکیـت مشـاعی صـادره در دفتـر 452 صفحـه 490 بـه موجـب سـند قطعـی 

54752 مـورخ 1398/10/29 دفترخانـه 29 قـم.)م الـف 11853( 
10- رأی شماره 140060330001006217  مربوط به پرونده کالسه  1399114430001001898 
خانـم اعظـم عموعبداللهـی فرزنـد رضاقلـی در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 
53/50 مترمربع پالک شماره 6 فرعی از 9439 اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک 
اداره یـک قـم سـند قطعـی شـماره 21738 مـورخ 99/10/08 دفترخانـه 86 قـم.)م الف 11854( 
11- رأی شـماره 140060330001007328  مربوط به پرونده کالسـه  1400114430001000296 
آقـای رضـا نیکوگفتاررنجبـر فرزنـد غالمعلـی  در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 
260/56 مترمربع پالک شماره23 فرعی از 10876 اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک 
اداره یـک قـم سـند مالکیـت مشـاعی صـادره در دفتـر الکترونیکـی 139820330001025309.

)م الـف 11855(
مـورد تاییـد قـرار گرفتـه و از آنجائیکـه مقـرر گردیـده اسـت پـس از نشـر آگهـی و انقضـاء موعـد 
مقرر سـند مالکیت رسـمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسـی به مالکین مشـاعی مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف 
مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه1 قم 
تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه 
مراجعـه و دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائـی تقدیـم و گواهـی آنـرا بـه ایـن اداره تحویـل 
نمایند الزم به توضیح اسـت که صدور سـند بر اسـاس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر 

بـه دادگاه نخواهـد بـود. )گویـه وعصر اقتصاد( 
تاریخ انتشار اول:  1400/09/10

تاریخ انتشار دوم :  1400/09/27
رضا حسینخانی - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و مشاعی

هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی 
متقاضیان پرونده های تشـکیلی طبق قانون مذکور را براسـاس گزارش کارشناسـان و به اسـتناد 

مـدارک موجـود در پرونـده بـه شـرح آراء ذیـل تایید نموده اند. 
1ـ رأی شـماره 140060330002011938 مربـوط بـه پرونـده کالسـه 1400114430002000162 آقـای 
علی وزینی آراسته  فرزند حسن رضا  در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده بمساحت 98 مترمربع پالک شماره فرعی از 1967اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه 

نامه عادی و خریداری مع الواسـطه از ابوالفضل شـاکری.)م الف 11847(  
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده اسـت پس از نشـر آگهی و انقضاء موعد مقرر 
سـند مالکیـت رسـمی صـادر گـردد بـا توجـه بـه عـدم دسترسـی بـه مالکیـن مشـاعی مراتـب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی تـا چنانچـه اشـخاص ذینفع اعتراضی داشـته باشـند ظـرف مدت 2 
مـاه از تاریـخ انتشـار آگهـی نوبـت اول اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد منطقـه دو قم تسـلیم 
و رسـید آن را اخـذ و ظـرف مـدت یکمـاه پـس از تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبـت بـه دادگاه مراجعـه 
و دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائـی تقدیـم و گواهـی آنـرا بـه ایـن اداره تحویـل نماینـد الزم بـه 
توضیح اسـت که صدور سـند بر اسـاس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 

بـود. )گویـه و عصراقتصاد(
تاریخ انتشارنوبت اول: 1400/09/10- تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/09/27 

عباس پور حسنی حجت آبادیـ  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

 آگهی تغییرات شرکت ناموران امین سرمایه پاسارگاد سهامی خاص 

به شماره ثبت 466143 و شناسه ملی 14004658888 
بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه مـورخ 1400/04/27 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ 
شـد : ترازنامه و حسـاب سـود وزیان سـال مالی منتهی به 99/12/30 به تصویب رسـید. موسسـه 
حسابرسـی صالح اندیشـان و شناسـه ملی 10100523660 به عنوان بازرس اصلی و خانم مرصده 
غفـاری پنـاه بـا کـد ملـی 0569961491 بـه عنـوان بـازرس علـی البـدل بـرای مـدت یکسـال مالـی 
انتخـاب شـدند. روزنامـه عصـر اقتصـاد بـه عنـوان روزنامـه کثیـر االنتشـار جهـت درج آگهـی شـرکت 

انتخـاب گردیـد .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1243800(

»گواهی حصر وراثت«
تاریخ رسیدگی: 1400/09/18   شماره پرونده: 140041920000742891

خواهان: سید علی بهیار مقدم به آدرس: باشت – خیابان شهداء – کوچه شهید بالدی
خوانده: »شورای حل اختالف شهرستان باشت«

خواسته: گواهی حصر وراثت 
مرجع رسیدگی کننده: شورای حل اختالف شعبه یک شهرستان باشت

آقـای سـید علـی بهیـار مقـدم بـه شـماره شناسـنامه 4260143077 بـه اسـتناد شـهادتنامه 
و گواهـی فـوت و فتوکپـی شناسـنامه ورثـه درخواسـتی بـه شـماره 140041920000742891 
تقدیـم ایـن شـورا نمـوده چنیـن اشـعار داشـته کـه شـادروان سـید اسـداله بهیـار مقـدم بـه 
و  درگذشـته  خـود  دائمـی  اقامتـگاه  در  تاریـخ 1383/03/28  در   256 شناسـنامه  شـماره 
ورثـه حیـن الفـوت وی عبارتنـد از: دو همسـر دائمـی بنامهـای 1- خدیجـه سـلیمی بـه شـماره 
شناسنامه 4269010088، 2- شوکت بخشی به شماره شناسنامه 4269019638، 3- سید 
یعقوب بالدی نیا به شـماره شناسـنامه 4269015381 ، 4- سـید ایوب بالدی نیا به شـماره 
شناسـنامه 4269014768، 5- سـید داود بـالدی نیـا بـه شـماره شناسـنامه 4269012900 
6- سـید رزاق بهیـار مقـدم بـه شـماره شناسـنامه 4 و شـش فرزنـد انـاث بنامهـای 1- سـیده 
زینب بالدی نیا به شماره شناسنامه 4269014776 2- سیده فاطمه بهیار مقدم به شماره 
شناسـنامه 4260064975 3- شـهربانو بهیـار مقـدم بـه شـماره شناسـنامه 4269011548 
4- محبوبـه بهیـار مقـدم بـه شـماره شناسـنامه 4269013865 5- سـیده مریـم بـالدی نیـا 
بـه شـماره شناسـنامه  مقـدم  بهیـار  زهـرا  6- سـیده  بـه شـماره شناسـنامه 6870011443 

4269687614 و جـزء افـراد فـوق الذکـر ورثـه دیگـری نـدارد و الغیـر./
اینـک پـس از انجـام تشـریفات قانونـی و انتشـار یـک نوبـت آگهـی اعـالم تـا چنانچـه شـخص 
یـا اشـخاص نسـبت بـه آن اعتـراض یـا وصیـت نامـه ای دارند اعالم نمـوده در غیر این صورت 

گواهـی انحصـار وراثـت بـا وصـف فـوق صادر می گـردد./
اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ بیش از پانصد میلیون ریال است.

رضا اسماعیلی مهر -  قاضی شوراهای حل اختالف حوزه قضایی شهرستان باشت

 حمایت از 172 پروژه پژوهشی
و پایان نامه تحصیالت تکمیلی 

در شرکت گاز اصفهان 
تاکنون بیش از 66 پروژه پژوهشی، 106پایان نامه 
تحصیالت تکمیلی در شرکت گاز اصفهان مورد حمایت 
قرار گرفته و بیش از 105مقاله علمی پژوهشــی تولید 

شده است.
اســتان  گاز  شــرکت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
اصفهان، مدیرعامل این شــرکت با گرامی داشــت هفته 
پژوهــش و تشــکر از زحمات پژوهشــگران این شــرکت، 
بیان کرد: شــرکت گاز اســتان در راســتای ارائه خدمات 
مطلوب به مشترکان، از طرح های پژوهشی و تحقیقاتی 
که از سوی همکاران و یا پژوهشگران و محققان خارج 

از شرکت ارائه می شود، استقبال می کند.
ســیدمصطفی علــوی ادامه داد: امــور پژوهش این 
شــرکت فعالیت هــای تحقیقاتــی و پژوهشــی خــود را از 
ســال 1383 بــا تاکیــد بر تولیــد پژوهش هــای کاربردی، 
ارتباط موثر و مســتمر با دانشــگاه ها و مراکز تحقیقاتی 
آغاز کرده و با حضور اســاتید مجرب دانشــگاهی، طرح 
و پروژه هــای تحقیقاتــی را با هــدف رفع تنگناها، ارتقای 
فرآیندهــای  بهــره وری  و  کارایــی  افزایــش  و  تکنولــوژی 

شرکت تعریف می کند.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهــان، مهم ترین 
فعالیت هــای امــور پژوهــش را معطــوف بــه حمایــت و 
راهبــری پروژه هــا و پایان نامه هــای تحصیــات تکمیلــی، 
جذب و هدایت افراد نخبه وظیفه، انعقاد تفاهم نامه ها 
بــا دانشــگاه ها و شــهرک علمــی و تحقیقاتی، مشــارکت 
در کمیته هــای راهبــری تعالــی ســازمانی، راهبــری نظام 
مدیریــت دانش، راهبری نظام پیشــنهادها، نیازســنجی 
پژوهشــی و راهبــری کمیته مدیریــت دانش، خاقیت و 

نوآوری و اتاق های فکر عنوان کرد.
در  را  تحقیقاتــی  و  پژوهشــی  پروژه هــای  علــوی، 
راستای پویایی سازمآن ها  بسیار موثر دانست و افزود: 
تمام سازمآن ها  در راستای ارتقای سطح کیفی خدمات 

خود باید خود را با علم و تکنولوژی روز منطبق کنند.
او در ادامــه دربــاره فعالیت و پویایی همکاران این 
شــرکت گفت: پرسنل شرکت گاز استان به دلیل جوان 
بودن، برخورداری از تحصیات عالیه و عاقه و اشتیاق 

در زمینه کارهای پژوهشی فعال هستند.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان افزود: زمینه 
پژوهــش بــرای همــه کارکنان به ویژه افــراد خاق فراهم 
و نظام پیشنهادها به عنوان  مدخل ورودی ایده ها باید 
تقویت و برای این مقوله مهم که موجب پویای و نشاط 
ســازمآن ها ســت خط مشــی و مسیر مشــخصی تعریف 

شود.
علوی با تاکید بر تجاری سازی موضوعات پژوهشی 
گفــت: اکنون در حــوزه گاز 99.5 درصد تجهیزات گازی 
استان در داخل کشور تولید می شود و در این خصوص 

دیگر نیازمند واردات نیستیم.

خبـــــــــــــــــر

اتمام مرحله اول مطالعات 
ترافیکی و طراحی تقاطع 

غیرهمسطح کرکج و تکمیل 
مطالعات مرحله دوم 

مدیرعامــل ســازمان عمــران تبریــز اعــالم کــرد که 
مطالعــات ژئوتکنیــک، مــدل ســازی ســازه ای و طراحــی 
مرحلــه اول و دوم تقاطــع غیرهمســطح بلــوار بســیج 
بــا کرکــج در حــال تکمیــل و بالفاصلــه با تکمیل اســناد 
مناقصــه، بــرآورد تکمیلی و نقشــه های نهایی در اوایل 
دی حســب تعهــد قبلــی آگهــی و بــه مناقصــه واگــذار 

خواهد شد.
بــا بیــان اینکــه اوضــاع محيطــي  بابــک شــریفی  
پيرامــون محــور و اســتانداردهاي مورد نيــاز راه، نيازمند 
طراحــي ابنيــه فني متناســب با وضع فوق اســت، اظهار 
کرد: در اين راســتا، انتخاب با صرفه ترین و مناســبترين 
گزینه برای دسترســی آســان به شــهرک کرکج و کاهش 
ترافیک در سه راهی اهر به جاده تبریز تهران از طریق 
شــورای ترافیک اســتان و کمیته فنی شــهرداری انتخاب 
و به منظور تکمیل مطالعات به این سازمان اعام شد.

او دربــاره جزئیــات این پروژه گفــت: این پروژه، به 
شــکل دوربرگردان غیرهمســطح بتنی– فوالدی به طول 
کل 480 متر، طول رمپ شــمالی و جنوبی 125 متر در 

جاده تهران و ابتداي محله كركج اجرایی می شود.
بــرای  افــزود:  تبریــز  عمــران  ســازمان  مدیرعامــل 
ســرعت بخشــیدن بــه رونــد طراحــی، بــه صــورت موازی 
کارهــای مدل ســازی و تحلیل ســازه پروژه شــروع شــده 
اســت و پــس از اخــذ نتایــج ژئــو تکنیــک مطالعــات ایــن 
طــرح نهایی ســازی می شــود. شــریفی بــا تاکیــد بــر مزایا 
و ضــرورت اجــرای ایــن پــروژه گفــت: درباره مزایــای این 
طــرح می توان از همگوني نســبي تابليــه فوالدي و بتني 
و موجود بودن تمامي مصالح مورد نياز پروژه در كشور 
در اختيــار داشــتن تكنولــوژي ســاخت و اجــراي آن نــزد 
بســياري از پيمانــكاران، امــكان اجراي موازي زيرســازه و 
روســازه پل افزايش ســرعت اجرای رمپ ها با استفاد از 
خــاك مســطح نــام برد.  مدیــر عامل ســازمان عمران در 
پایــان تاکیــد کرد: دی ســال جاری مناقصه پــروژه مذکور 
بر اســاس طرح مصوب برگزار و به زودی عملیات آن از 
طریــق ســازمان عمران بــا اعتبار تفاهم نامــه اولیه چهار 

صد میلیارد ریال اجرائی می شود.

عزم وزیر صمت برای 
همکاری حداکثری با صنایع 

یزد در قالب طرح آمایش 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از عزم وزیر 
صنعــت، معــدن و تجــارت بــرای همــکاری حداکثــری با 
صنایــع یــزد و ســرمایه گذاران این حــوزه در قالب طرح 

آمایش این استان خبر داد.
علــی رســولیان در حاشــیه برگــزاری میــز ارتباطات 
مردمی در سازمان صمت استان یزد در جمع خبرنگاران 
اظهــار کــرد: دولــت ســیزدهم معتقــد به پاســخگویی به 
پاســخگویی  نیــز  مــا  تــاش  و  اســت  مــردم  بــه  موقــع 

صمیمانه و رودررو به مردم خواهد بود.
او تاکیــد کــرد: مــردم بایــد احســاس کننــد کــه مــا 
خدمتگــزاران آن هــا  هســتیم و بــا وجــود آن هاســت که 

حضور ما در دستگاه های دولتی معنا پیدا می کند.
مدیرعامــل ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های 
صنعتی بیان کرد: هر لحظه آماده پاسخگویی به مردم 
هستیم و در این زمینه با سایر دستگاه ها ارتباط برقرار 
می کنیــم تــا مشــکات بین بخشــی دســتگاهی مــردم با 

کمترین معطلی حل و فصل شود.
رسولیان با تاکید بر مشکاتی که در میز ارتباطات 
مردمــی ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان یــزد 
مطرح شــد، افزود: بیشــترین درخواســت ها و مشکات 
مــردم حــول محــور تقســیط در صندوق ضمانــت صنایع 
کوچــک، واگــذاری زمیــن، اقســاط زمیــن در شــهرک های 
صنعتــی، تامیــن مالــی، تامیــن مــواد اولیه به ویــژه برای 

صنایع فوالدی و غیره بود.

اخبـــــــــــــــــار

اســتاندار ایــالم گفــت: بنیــاد برکــت بــا 
میلیــارد   1050 خصوصــی  بخــش  مشــارکت 
تومــان در این اســتان در بخش های مختلف 

سرمایه گذاری کرده است.
به گزارش ایرنا، حسن بهرام نیا پنجشنبه 
در نشســت بررســی اشــتغال و ســرمایه گذاری 
بنیــاد  کــرد:  اظهــار  ایــام  در  برکــت  بنیــاد 
برکــت به عنــوان یــک نهــاد انقابــی در راســتای 
توانمندســازی اقشــار محــروم جامعــه بــا ارائــه 
تسهیات ارزان قیمت و ایجاد طرح اشتغال زایی 

خدمات ماندگاری انجام داده است.

او بــا قدردانی از نهادهــای انقابی نظیر 
بنیــاد مســتضعفان و بنیــاد برکــت بــه دلیــل 
اقشــار محــروم  از  و حمایــت  ســرمایه گذاری 
مناطــق  بــه  توجــه  افــزود:  ایــام  در  جامعــه 
محروم برای این نهادها در اولویت اســت که 

رسالت مهم آنان را نیز تحقق می بخشد.
اســتاندار ایــام ادامــه داد: بنیــاد برکــت 
می توانــد، در بخــش تکمیــل زیرســاخت های 
باشــد،  تعیین کننــده  نیــز  ایــام  در  اربعیــن 
چراکه کارکرد ایام به عنوان یک استان مرزی 
کــه قطــب اربعیــن محســوب می شــود، یــک 

کارکرد ملی است.
بنیــاد  مشــارکت  کــرد:  تاکیــد  بهرام نیــا 
تکمیــل  در  انقابــی  نهادهــای  و  برکــت 
زیرساخت های اربعین عاوه بر توسعه استان 
می توانــد، خدمتی ماندگار برای زائران عتبات 
عالیات باشــد؛ چراکه حــدود ۶ میلیون زائران 
عتبــات عالیــات در ایــام اربعین کــه حدود ۶0 
درصــد زائران ایرانی اســت از مــرز مهران وارد 

عراق می شوند.
او با بیان اینکه بنیاد برکت با مشــارکت 
بخش خصوصی می تواند، اقدام به راه اندازی 

کارخانــه یــخ و ایجاد ســردخانه در مرز مهران 
کنــد، گفــت: تحقق این مهم از یکســو موجب 
دیگــر  ســوی  از  و  اســتان  شــدن  برخــوردار 

خدمتی به زائران عتبات عالیات است.
چنانچــه  کــرد:  اضافــه  ایــام  اســتاندار 
بنیــاد برکــت در کنار اســتمرار ســرمایه گذاری 
در بخش هــای مشــاغل خانگــی و دامپــروری، 
بخشــی از ســهم ســرمایه گذاری در ایام را به 
ســمت تکمیــل زیرســاخت های اربعین ســوق 
دهــد. به طــور قطع رضایتمنــدی مردمی را نیز 

در پی خواهد داشت.

مدیــر کل ســتاد اجرایی فرمــان حضرت 
کــرد  اعــالم  )ره( در خراســان جنوبــی  امــام 
اقتصــادی  طــرح   2600 ســال جاری  در  کــه 
اجتماع محــور با پرداخت ۳51 میلیارد تومان 
تســهیالت در این اســتان اجــرا و برای 7800 

نفر فرصت شغلی ایجاد شده است.
بــا  دیــروز در گفت وگــو  ســیدمجتبی موســوی 
ایرنــا افــزود: پایدارســازی اشــتغال ایجاد شــده 
در ســال های گذشــته بــا حمایــت از طرح هــای 
اقتصــادی مشــارکتی و ایجــاد و تکمیــل زنجیره 
تولیــد طرح هــای اشــتغال زایی اجتماع محــور از 
طریــق شــبکه مجریــان و تســهیل گران در حال 
تقویــت  و  توســعه  بــه  کمــک  و  اســت  انجــام 
طرح هــای  محصــوالت  فــروش  و  بازاریابــی 
اشتغال زا نیز از سوی این ستاد دنبال می شود.
او گفــت: ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت 
امام )ره( در راســتای توانمندسازی اقتصادی، 
توســعه کارآفرینــی و اشــتغال زایی در قالــب 
طرح هــای اقتصــادی اجتماع محــور، طرح های 
اقتصــادی بنگاه محــور و طرح هــای اقتصــادی 
 7975 مجمــوع  در  تاکنــون  تســهیات محور 
طرح را در اســتان خراســان جنوبی با ظرفیت 
اشــتغال زایی 33 هــزار و 120 نفــر و پرداخت 

هزار و 41۶ میلیارد تومان اجرا کرده است.

مدیــر کل ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امام 
)ره( در خراســان جنوبــی افــزود: از این تعداد 
بــا پرداخــت  12 طــرح اقتصــادی بنگاه محــور 
205 میلیــارد تومــان تســهیات، 7280 طــرح 
اجتماع محور ســحاب با پرداخت 80۶ میلیارد 
تومان تســهیات، 21 طرح تســهیات محور با 
پرداخت 322 میلیارد تومان تســهیات و یک 
طرح کارگاهی با پرداخت 300 میلیون تومان 

تسهیات بوده است.
موســوی بیان کــرد: همچنین 49۶ طرح 
عمرانی و زیربنایی با اعتبار 35 میلیارد تومان 
و مشــارکت ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام 

)ره( در خراسان جنوبی در دست اجراست.
او گفت: این تعداد شــامل 29 مدرســه، 
۶ مســجد، طرح های بهداشتی و بیمارستانی، 
آبرســانی، بازســازی و تجهیز مدرســه، احداث 
خانــه عالــم و مســکن محرومــان اســت کــه 
برنامه ریــزی ما این اســت تا پایان ســال جاری 

۶0 درصد این طرح ها را به اتمام برسانیم.
مدیــر کل ســتاد اجرایــی فرمــان حضرت 
امــام )ره( در خراســان جنوبــی اضافــه کــرد: 
تدویــن ســند توســعه شهرســتان نهبنــدان و 
ایــن  آبادانــی  و  پیشــرفت  طرح هــای  اجــرای 
از مناطــق هــدف  شهرســتان به عنــوان یکــی 

بنیــاد برکــت بــا اعتبــار 50 میلیــارد تومــان در 
حــال انجــام اســت کــه تاکنــون 40 درصد این 
اعتبار در راســتای ارتقای زیرســاخت های این 

شهرستان مرزی هزینه شده است. 
 موســوی گفــت: ایــن ســتاد در راســتای 
اشــتغال مــردم نهبنــدان تاکنون هــزار و 403 
طــرح اشــتغال زایی را با پرداخــت 151 میلیارد 
تومان تسهیات و ظرفیت اشتغال زایی 4200 
نفر اجرا کرده اســت و در سال جاری پرداخت 
88 میلیارد تومان تســهیات اشــتغال زایی در 

این شهرستان را در دستور کار دارد.
او بــا توجــه بــه اینکــه پروژه هــاب )مرکــز 
منطقــه ای( شــتر بــا مشــارکت ســتاد اجرایــی 
فرمــان حضــرت امام )ره( در خراســان جنوبی 
در دســت اجراســت، افــزود: در قالــب اجــرای 
هــزار  و شبکه ســازی  شناســایی  طــرح،  ایــن 
متقاضــی روســتایی پرورش شــتر، چهار هزار 
متقاضی پرورش دام سبک و آموزش علمی و 
عملی پرورش شتر با همکاری مرکز تحقیقات 
کشــاورزی، معاونــت دام و دامپزشــکی انجام 

شده است.
اجــرای  قالــب  در  گفــت:  مســئول  ایــن 
طرح هاب شــتر 250 میلیارد تومان تسهیات 
از ابتــدای اجــرای تفاهم نامــه تاکنون پرداخت 

از  دام  واردات  مجــوز  اخــذ  و  اســت  شــده 
پاکستان و افغانستان و قرارداد با شرکت های 

خصوصی نیز انجام شد.
موســوی بیان کرد: تامین و واردات 500 
نفر شــتر و 2 هزار و 500 راس دام ســبک به 
وســیله شــرکت زیر مجموعه ســتاد اجرایی و 
2500 نفر شــتر و 75 هزار دام ســبک توسط 

دامداران انجام شده است.
او با بیان اینکه بزرگترین قرنطینه دامی 
کشــور بــا ظرفیــت 2500 راس دام ســبک و 
500 نفر شتر در نهبندان احداث شد، افزود: 
همچنیــن بــه وســیله این ســتاد در طرح هاب 
شــتر ســه مرکــز جمــع آوری شــیر در اســتان 

راه اندازی شده است.
مدیــر کل ســتاد اجرایــی فرمــان حضرت 
امــام )ره( در خراســان جنوبــی با خبر از اینکه 
ســاخت کشــتارگاه تیپ چهار و ســاخت بازار 
دام در شهرســتآن ها ی طبــس و زیرکــوه در 
حال انجام است، گفت: به دلیل خشکسالی 
و کمبــود علوفــه، هــزار تــن کاه و یونجــه برای 
متقاضیان در ســال جاری به وسیله این ستاد 
تامیــن شــد همچنیــن واردات کاه اولین بار از 
افغانســتان بــه ظرفیــت پنــج هــزار تــن انجام 

شده است.

مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی 
فــارس از اجــرای ۴0 طــرح پژوهشــی در این 
شــرکت خبر داد و اعالم کرد که براي اجراي 
اين طرح ها كه در راســتاي توســعه و تقويت 
صنايع كوچك و متوســط انجام شــده، حدود 

25ميليارد ريال اعتبار هزينه شده است.
احــد فتوحــي بــا بیــان اینکــه اجــرای این 
ســازمان  برنامه هــای  راســتای  در  طرح هــا 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در 
زمینه ارتقای وضع صنایع کوچک این اســتان 
انجام می شــود، اظهــار کرد: اجــرای طرح های 
پژوهشی با محوریت توجه به صنایع کوچک 
و  بهــره وری  ســطح  ارتقــای  بخش هــای  در 
کیفیــت محصــوالت واحدهــا و نیز شناســایی 
ظرفیت هــای صنعتی اســتان فارس و نیز حل 
مشــکات شــهرک های صنعتــی انجــام شــده 

است.
او اضافــه کرد: از ویژگی های مهم اجرای 

این طرح های پژوهشــی، تحقیقاتی اســتفاده 
کاربــردی از نتایــج طرح ها در راســتای تقویت 
و حل مشکات صنایع بوده که در این زمینه 

فعالیت های مؤثری انجام شده است.
شــهرک های  شــرکت  مدیرعامــل 
صنعتــی فــارس بر ضــرورت تقویت و توســعه 
همکاری هــای علمــی پژوهشــی بیــن شــرکت 
دانشــگاه ها  بــا  فــارس  شــهرک های صنعتــی 
مراکــز  همچنیــن  و  عالــی  آمــوزش  مراکــز  و 
علمــی و  تحقیقاتــی ایــن اســتان تأکید کرد و 
گفــت: در ایــن زمینــه از دیدگاه هــا، نظــرات و 
طرح هــا با اولویت تقویت و حمایت از صنایع 
کوچــک و ارتقــای بهــره وری، تولیــد و افزایــش 
مهــم واحدهــای صنعتی در بازارهای داخلی و 
خارجــی حمایت می کنیــم و تاكنون قراردادها 
و تفاهم نامه هــاي مختلفــي بــا دانشــگاه هاي 

استان فارس منعقد شده است.
فتوحی با بیان اینکه این شرکت تاكنون 

از40 پایان نامه تحصیات تکمیلی نیز حمایت 
در  پایان نامه هــا  ایــن  گفــت:  اســت،  کــرده 
راســتای تقویــت صنایــع کوچک اجرایی شــده 
و نتایــج آن به صورت رایگان در اختیار صنایع 

قرار گرفته است.
ایــن  یــادآوری حمایــت  بــا  او همچنیــن 
شــرکت از اســتقرار شرکت های دانش بنیان و 
پژوهش محــور در مرکز خدمات کســب وکار و 
شــهرک فناوری صنایع شیمیایی شیراز گفت: 

دراین اقدام که در راستای تقویت ارتباط بین 
صنعت و دانشــگاه انجام شــده است، از  30 
شــرکت دانش بنیان و فناور برای اســتقرار در 
ایــن  مجموعه حمایت شــده و این شــرکت ها 
کــه از نخبگان دانشــگاهی تشــکیل شــده اند. 
مشــکات  رفــع  زمینــه  در  موثــری  گام هــای 
فناورانــه واحدهــای صنعتی و ارائــه مدل های 
علمی برای حل مشکات و ارتقای بهره وری و 

تولید محصوالت صنایع برداشته اند.

اجرای ۴0طرح پژوهشی در شهرک های صنعتی فارس

ایجاد 7800  فرصت شغلی در خراسان جنوبی با اجرای 
طرح های اجتماع محور

استاندار ایالم: بنیاد برکت 1050 میلیارد تومان 
در ایالم سرمایه گذاری کرده است
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شیرمادرونانپدرحاللتان
راضیه حسینی

می کنیــم  »ســعی  امورمالیاتــی:  ســازمان  رئیــس 
قانون مالیات بر خانه های لوکس را اجرا کنیم.«

مهــم ایــن اســت کــه شــما تــاش می کنیــد. رســیدن یــا 
نرســیدن بــه نتیجــه اصــاً اهمیــت نــدارد. همیــن کــه به 
و  لوکــس  خانه هــای 
مالیات آنها فکر می کنید 
یعنی پنجاه درصد راه را 
رفته ایــد. نصف دیگرش 
را هــم می توانیــد وقتــی 
خســتگی تان از این همه 
انجــام  دررفــت  تــاش 

دهید. 
اصاً مهم ترین کار 

مسئوالن سعی کردن درهمه زمینه هاست.
مثل تاش برای از بین رفتن خشکسالی، آلودگی 
هــوا، رفــع گرانــی، آمــدن ارزانــی، کشــیدن ترمــز تــورم، 

نگه داشتن قیمت دالر و سکه و ... .
می کنــد.  خســته  را  آدم  واقعــاً  تــاش  این همــه 
چطــور می شــود از پــس همــه آنهــا برآمــد؟  بــاز اگــر در 
جایی مثل یکی از همین خانه های لوکس می نشســتند 
و تــاش می کردنــد، شــاید کمتر خســته می شــدند. مثاً 
در روف گاردن زیبایی می نشستند، به آسمان آبی نگاه 
می کردنــد و در حالی کــه قهــوه اسپرســو بــه همراه کیک 
شــکاتی دارک می خوردنــد، بــرای رفــع همــه مشــکات 

مملکت سعی می کردند.
مــا مثــل خودمــان در  کــه مســئوالن  امــا حیــف   
اصــاً  و  می کننــد  زندگــی  کوچــک  و  ســاده  خانه هــای 
تــا به حــال پای شــان را داخــل یکــی از خانه هــای لوکــس 
مالیــات بــاال نگذاشــته اند. بــرای همیــن اســت کــه زود 
خســته می شــوند و این تاش ها همــه ا ش از یک دولت 

به دولت بعدی منتقل می شود. 
آقــای مســئول، از شــما چــه پنهــان مــا هــم گاهــی 
خســته می شــویم. می دانیــم تــاش کــردن و نرســیدن 
چقــدر اذیت کننــده اســت. همــه  اش می خواهــی بهــش 
برســی ولــی نمی شــود. البته نــه این کــه بخواهیم خدای 
مقایســه  بــا زحمت هــای شــما  را  کار خودمــان  نکــرده 
و  طاقت فرســا  شــما  تاش هــای  کــه  می دانیــم  کنیــم. 
مردافکننــد. مــا نهایت برای درآوردن خرجی و خرید یک 
ســری چیزهای بی ارزش مثل نان و ماســت و ... تاش 
می کنیم و نمی رسیم ولی شما برای مالیات بر خانه های 
لوکــس و گران قیمــت ســعی می کنیــد. حتمــاً کار شــما 
خیلی زحمت بیشتر دارد. خداقوت به شما، شیرمادر و 
نــان پــدر حال تان که این قدر برای راحتی و آســایش ما 

مردم تاش می کنید و زحمت می کشید.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

وزیــر بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی 
می گوید با برگزاری جلسه و جمع بندی نهایی در 
کوتاه مدت با همراهی و همیاری مجلس شورای 
اســامی، کمیسیون بهداشت و درمان، سازمان 
نظــام  ســازمان  همچنیــن  و  بودجــه  و  برنامــه 
پرســتاری، تعرفه گــذاری خدمات پرســتاری را به 

صورت موقت تا پایان سال، اجرایی می کنیم.
بــه گــزارش ایســنا، بهــرام عین الهــی در این 
بــاره گفــت: در برنامــه بلندمــدت نیــز برای ســال 
آینــده، پــس از شناســایی و احصــا خدمــات، الزم 
اســت کــه شــورای عالــی بیمــه مصوبــه را نهایــی 
کــرده تــا از طریق آن بســته های خدمتــی تعریف 
اســاس  بــر  پرســتاری  نظــام  کارانــه  پرداخــت  و 

تعرفه  گذاری، انجام شود. 
او با اشاره به تاکید رهبری درباره تعرفه گذاری 
خدمــات پرســتاری، یادآور شــد: یکــی از تاکیدهای 
معظم لــه، در دیــدار ســال گذشــته و امســال بــا 
پرســتاران، عملیاتــی کــردن این تعرفه گــذاری بوده 
اســت کــه افتخــار داریــم ایــن مهــم در ایــن دولــت 
عملیاتــی می شــود و اهتمــام اینجانــب و همکاران 
عزیزم در وزارت بهداشت در اجرای هرچه دقیق تر، 

سریع تر و منطقی آن است.
او تاکیــد کــرد: امیــدوارم بــا توجــه بــه تاکید 
معظم لــه، ســازمان برنامــه و بودجــه و مجلــس 
شــورای اســامی در بودجــه ۱۴۰۱، تمهیدات الزم 
مالــی  نیازهــای  بــه  نظــر  دقــت  و  واکاوی  در  را 
وزارت بهداشــت، در حمایت از پرســتاران و کادر 
بهداشــت و درمــان را مــورد توجــه قــرار داده تــا 
مطالبــات مدافعان ســامت، بــه خصوص جامعه 

پرستاری مورد توجه ویژه قرار گیرد.
مهــم  نکتــه  شــد:  یــادآور  بهداشــت  وزیــر 
موضــوع  پرســتاری،  خدمــات  تعرفه گــذاری  در 
»ارزش گــذاری بــه خدمــات ارائه شــده« از طریــق 

جامعه شــریف پرســتاری و مشخص شدن میزان 
تــاش و زحمت هــای شــبانه روزی آنها اســت و از 
منظــر نظــام بیمه ای نیز باید مــورد توجه و مُداقه 

قرار گیرد.
او ادامــه داد: موضــوع اصلــی دیگــر در ایــن 
خدمتــی«،  بســته های  »شــناخت  نیــز،  قانــون 
»شناســایی وظایف و خدمات جامعه پرســتاری« 
و »تعیین ارزش ریالی« آن برای پرداخت اســت 
که عملیاتی شدن آن از طریق نظام بیمه ای قابل 

اجرا خواهد بود.
می رســد  نظــر  بــه  کــرد:  تاکیــد  عین الهــی 
پرســتاری«،  »پرداخت هــای  موضــوع  از  مهم تــر 
»هویت بخشــی« بــه خدماتی اســت کــه ضرورت 
مداخلــه پزشــک در آن وجــود نــدارد و بایــد بــه 
اســتناد شــواهد و مســتندهای قانونی در شورای 

عالی بیمه، تصویب شود.
یقیــن  بــه  اینکــه  بیــان  بــا  بهداشــت  وزیــر 
موضــوع تعرفه گــذاری پرســتاری را بــا توجــه بــه 

دســتور رهبر معظم انقاب اســامی و تاکیدهای 
رئیس جمهــوری، تــا پایــان ســال اجرایــی خواهیم 
کــرد، تصریــح کــرد: جمع بنــدی وزارت بهداشــت 
تــا امــروز، ایــن اســت کــه ایــن طــرح بــه صــورت 
»پایلــوت« اجــرا نشــود و با هماهنگــی که انجام 
شــد برای عملیاتی شــدن و پرداخت مابه التفاوت 
آن بــه صــورت هماهنــگ، بــرای همــه پرســتاران 

کشور انجام شود.
بنابــر اعــام وبــدا، او در ایــن زمینــه یــادآور 

شد: یکی از موضوع های مورد تاکید که در وزارت 
بهداشت و همچنین کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس شــورای اســامی عنوان شــد، این اســت 
کــه تمهیداتــی اندیشــیده شــود تــا تعرفه گــذاری 
بــرای پرســتاران شــاغل در ســازمان های دولتی و 
بخش خصوصی نیز به عنوان یک جز مداخله ای 
ســامت مــورد توجــه قــرار گرفتــه و نســبت بــه 
ســنجه های  از  اســتفاده  بــا  آن  ارزش گــذاری 

مناسب اقدام شود.

تخصصــی  کمیته هــای  روســای  جلســه 
کرونــا عصــر چهارشــنبه، به ریاســت معاون اول 

رئیس جمهوری برگزار شد.
بــه گــزارش ایلنــا، در این جلســه نمایندگان 
شــرکت های تولیدکننــده داخلــی واکســن کرونــا 
شامل شرکت های سیناژن، فخرا، پاستور، برکت 
و رازی گزارشی از میزان ظرفیت تولید خود ارائه 
کردند و از آمادگی خود برای تأمین واکسن مورد 

نیاز کشور خبر دادند.
 محمــد مخبــر بــا تأکیــد بــر لــزوم حمایت از 

تمامــی شــرکت های تولیدکننده واکســن داخلی، 
پیش بینــی  قابــل  کرونــا  ویــروس  رفتــار  گفــت: 
نیســت و هیــچ کشــوری نمی توانــد دربــاره آینده 
باشــد  داشــته  قطعــی  اظهارنظــر  ویــروس  ایــن 
بنابراین الزم اســت که با حمایت از شــرکت های 
تولیدکننــده واکســن، پیش بینی های الزم را برای 

شرایط سخت احتمالی انجام دهیم.
وزارت  از  رئیس جمهــوری  اول  معــاون   
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی خواســت در 
کنــار اقدامــات خــود در زمینــه واردات واکســن، 

جلســه ای را بــا شــرکت های تولیدکننــده واکســن 
داخلی برگزار و هماهنگی های الزم را برای تأمین 

واکسن برای سال های آینده انجام دهد.
 مخبر بر لزوم فراهم شدن شرایط مناسب 
برای صادرات واکســن داخلی تأکید و از ســازمان 
برنامــه و بودجــه نیز خواســت ظــرف هفته جاری 
منابــع مالــی مــورد نیــاز شــرکت های تولیدکننــده 

واکسن داخلی را تأمین کند.
همچنیــن  رئیس جمهــوری  اول  معــاون   
بــا اشــاره بــه دســتاوردهای اجــرای طــرح شــهید 

تأکیــد  مــورد  را  طــرح  ایــن  اســتمرار  ســلیمانی، 
قــرار داد و از وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشــکی خواســت بســته ای انگیزشــی بــرای کادر 
درمــان فعــال در مقابلــه بــا کرونــا تدویــن و در 

جلسه آینده ارائه دهد.
 در ایــن جلســه فرمانــده قــرارگاه عملیاتــی 
دربــاره  گزارشــی  ارائــه  بــه  کرونــا  بــا  مقابلــه 
اجــرای  بــرای  صورت گرفتــه  برنامه ریزی هــای 
و  پرداخــت  ســلیمانی  شــهید  طــرح  گام ششــم 
توضیحاتــی دربــاره اهــداف و بــرآورد بودجه مورد 

نیاز برای اجرای گام ششم ارائه کرد.
دفتــر  رئیــس  کــه  جلســه  ایــن  در 
رئیس جمهوری، وزرای فرهنگ و ارشاد اسامی و 
آموزش و پرورش و رئیس سازمان غذا و دارو نیز 
حضور داشــتند،  پیشــنهاداتی از ســوی وزرا و نیز 
کمیتــه امنیتــی، اجتماعــی و انتظامــی ســتاد ملی 
مدیریــت بیمــاری کرونــا مــورد بحث وتبــادل نظر 
قرار گرفت و پس از تأیید از سوی اعضای جلسه 
مقرر شد این پیشنهادات برای تصویب نهایی در 

جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح شود. 

به گفته عضو کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلــس شــورای اســامی، اگــر بــا همیــن برنامه 
بودجــه بخواهیــم جلــو برویــم، در آینــده فشــار 
بســیار زیــادی در مــورد قیمــت دارو بــه بیمــاران 

خواهد آمد.
همایــون ســامه یح نجف آبــادی در گفت وگو 
ارز ترجیحــی  ایلنــا دربــاره حــذف  بــا خبرگــزاری 
دارو در الیحــه بودجــه پیشــنهادی دولــت بــرای 
ســال ۱۴۰۱ گفت: همانطور کــه می دانید، معاون 
رئیس جمهــوری اعــام کــرده اســت کــه ارز ۴۲۰۰ 
تومانــی حذف خواهد شــد و مابه التفاوت فروش 
آن بــرای جبــران کنــار گذاشــته می شــود و ســعی 
می کنند به مصرف کنندگان دارو فشــار نیاید. در 
کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلس جلســه ای 
بــا حضــور مســئوالن بیمه هــا و ســازمان برنامه و 
بودجــه برگــزار کــرد و در این باره بررســی صورت 
گرفــت. طبــق پیشــنهاد دولــت در بودجــه ســال 
۱۴۰۱، حــدود ۱۰۴هــزار میلیارد تومــان برای دارو، 
خریــد گنــدم، دانه هــای روغنی و غیــره به صورت 

تجمیعی اختصاص می یابد. 
عضــو کمیســیون بهداشــت در ادامــه گفت: 
امــا چیــزی کــه بــرآورد شــده ایــن اســت کــه برای 
جبــران اختــاف ارز ترجیحــی و نیمایــی، حــدود 
۱۴۰هزار میلیارد تومان فقط برای دارو مورد نیاز 

است. در صورتی که فقط ۱۰۴هزار میلیارد تومان 
برای دارو، تجهیزات پزشکی، خرید گندم و موارد 
دیگــر اختصــاص خواهــد یافــت و ایــن بودجــه به 
صــورت تجمیــع شــده اســت. مــوارد مختلــف آن 
جدا نشــده و مشخص نیست که دارو، تجهیزات 
پزشــکی، گندم و دانه روغنی هر کدام به صورت 

جداگانه به چه اندازه سهم می برند. 
ســامه یح افــزود: همانطــور کــه گفتــه شــد، 
میزانی که برای تامین دارو مورد نیاز است، اصا 
بــا این تفاوت قیمت جــور در نمی آید. نمایندگان 
بیمــه ســامت در کمیســیون بهداشــت و درمــان 
حضور داشــتند و این مورد از آن ها پرســیده شد. 
به نظــر می رســد قــرار بــود زیرســاخت ها درســت 
شــود و برنامه ریزی دقیق انجام شــود که بیمه ها 
قیمت جدید را قبول کنند، اما متاسفانه واقعیت 
ایــن اســت کــه چنیــن برنامه ریــزی در بیمه هــا و 
همچنین از ســوی سازمان برنامه و بودجه انجام 

نشده که چگونه این مابه التفاوت جبران شود.
عضــو کمیســیون بهداشــت در ادامــه گفت: 
بنابراین بر اســاس چیزی که بنده برآورد می کنم 
اگــر با همین برنامه بودجه بخواهیم جلو برویم، 
در آینده فشار بسیار زیادی در مورد قیمت دارو 

به بیماران خواهد آمد. 
او در ارتبــاط بــا برآوردهــا از افزایــش قیمت 

دارو در ســال آینده گفــت: داروهای تولید داخل 
۳۰درصــد بــا افزایــش قیمت مواجه خواهند شــد 
امــا داروهــای وارداتــی چندیــن برابــر می شــوند و 
متاسفانه بین حداقل بین ۳ تا ۵ برابر قیمت آن 
افزایش پیدا می کند اما اینکه آیا بیمه این قیمت  
جدید را قبول میک ند یا خیر باید از سازمان های 

بیمه گر پرسیده شود. 
او درپاســخ بــه ایــن ســوال کــه بــا توجــه بــه 
تاخیــر بیمه هــا در پرداخــت، آیــا درصــورت قبــول 
قیمت هــای جدیــد، بیمه هــا توانایــی پرداخــت آن 
را خواهند داشــت، گفت: ســازمان بیمه ســامت 
تأخیــر آنچنانــی در پرداخــت نــدارد و تاخیــر در 
پرداخت تامین اجتماعی نیز چندان زیاد نیست. 
اکنــون زمــان پرداختشــان قابــل قبــول اســت و 
فشــار زیــادی بــه داروخانه هــا و پزشــکان نمی آید 
امــا زمانــی کــه قیمــت دارو گــران می شــود، بایــد 
ببینیــم آیــا بیمه هــا قیمــت جدیــد را می پذیرند یا 
فقــط قیمت هــای قدیــم را قبــول می کننــد. تعداد 
مــورد  ۳۰هــزار  حــدود  داروخانه هــا  و  پزشــکان 
هستند اما ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور است 
کــه بیمــار می شــوند و احتمال فشــار قیمت ها بر 

مردم بسیار زیاد است. 
ســامه یح در ادامه گفت: این تصمیم دولت 
اســت و به نظر می رســد کمیسیون تلفیق نیز آن 

را قبــول کنــد که دالیل خاص خودشــان را دارند. 
ارز ترجیحی به احتمال بسیار زیاد حذف خواهد 
شــد اما باید برنامه ریزی کنند که به این بیماران 
فشــار نیایــد. اگــر ایــن برنامه ریــزی انجــام نشــود 
کــه تا به حال نشــده اســت احتمــال دارد بیمه ها 
پرداخــت ایــن مبالــغ را قبــول نکنند و اگــر به زور 
هــم قبــول کنند احتمال دارد که توانایی پرداخت 

نداشته باشند و با معضل مواجه می شویم. 
او در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا کاهــش 
در  بهداشــت  وزارت  بودجــه  میلیــاردی  ۲هــزار 
ســال ۱۴۰۱ بــا توجــه بــه همه گیــری کرونــا قابــل 
دفــاع اســت: گفت بودجه دولــت حدود ۱۵درصد 
نســبت به پارسال کاهش پیدا کرده است. البته 
تمهیداتــی هــم در نظــر گرفتــه شــده کــه دچــار 
مشــکل نشویم. ما باید شرایط اقتصادی مملکت 
را در نظــر بگیریــم و ســطح توقع مــان را پاییــن 
بیاوریــم. بایــد بــا چیــزی که داریم بســازیم اما بر 
اســاس امکاناتی که داریم بهترین امکانات را به 

مردم ارائه دهیم.
عضو کمیســیون بهداشــت مجلــس تصریح 
کــرد: بی شــک این کاهــش در بودجه ســال ۱۴۰۱ 
مشــکات  دچــار  باالخــره  اســت.  بــوده  ناگریــز 
اقتصــادی هســتیم. نمی شــود اســتقراض کــرد و 
پول بدون پشــتوانه چاپ کرد زیرا تورم به شــدت 

بــاال مــی رود. برای جلوگیری از چنین مشــکلی به 
هــر حــال بودجــه ایــن بخش کم شــده اســت که 

مقداری برای دولت صرفه جویی شود. 
ســامه یح بــا بیــان اینکــه جلســات در ارتباط 
با بودجه ۱۴۰۱ در جریان اســت، گفت: رایزنی ها 
جلســه  کنیــم  صبــر  بایــد  امــا  می شــود  انجــام 
نماینــدگان  شــود.  تشــکیل  تلفیــق  کمیســیون 
کمیســیون بهداشــت و وزارت بهداشــت در ایــن 
جلســات حضــور خواهنــد داشــت و چیــزی کــه 
آن در کمیســیون تلفیــق و در نهایــت در صحــن 

مجلس تایید می شود، ماک است.
او در ارتبــاط بــا کمبود دارو در روزهای اخیر 
که به گفته مقامات سازمان غذا و دارو به دلیل 
تخصیص نیافتن ارز ترجیحی ۶ ماهه دوم ســال 
بوده اســت، گفت: ارز مــورد نیاز تخصیص یافته 
و تامیــن شــده امــا کــم آمــده اســت. البتــه طبــق 
صحبتــی کــه صورت گرفــت اعام کردنــد باألخره 
بــه هــر نحوی که شــده تــا آخر امســال ارز ۴۲۰۰ 
تومانی تامین می شــود و بانک مرکزی باید آن را 
تأمین کند که آن هم با مشــکاتی مواجه اســت، 
امــا در نهایــت اکنون خرید بســیاری از داروها به 
صورت بســیار زیرپوســتی با ارز آزاد انجام شــده 
اســت و بیمــاران آن را بــا قیمــت ارز آزاد تهیــه 

می کنند.

دبیــر ســندیکای تولیدکنندگان مــواد دارویی، 
شیمیایی و بسته بندی دارویی، دلیل کمبود فعلی 
برخــی اقــام دارویــی را آزادســازی چراغ خامــوش 

ده ها قلم دارو دانست.
میثــم کریمــی در گفت وگــو با خبرگــزاری مهر، 
افــزود: ایــن طبیعــی اســت کــه برخــی شــرکت های 
دارویــی بــا مطــرح کــردن آزادســازی نــرخ ارز و بــاال 
رفتــن هزینه هــای تولیــدی بــه دنبــال افزایش ســود 

خود باشند.
کمیســیون  متأســفانه  داد:  ادامــه  او 
قیمت گذاری در سال های گذشته و در مقاطعی که 
کشــور در ثبات نســبی اقتصادی بوده است، با یک 

شــیب مایــم قیمــت دارو را متعــادل نکردنــد و این 
فنر را نگه داشته اند.

کریمی گفت: امروز صنایع حاضرند با افزایش 
قیمــت نهاده هایشــان قیمت محصوالتشــان واقعی 
شــود که این شــوک بزرگی به نظام ســامت کشور 

خواهد بود.
قاطعانــه  آنقــدر  کــه  افــزود:  اشــخاصی  او 
مشــکل  دارو،  ارز  نــرخ  کــردن  آزاد  بــا  می گوینــد 
کمبود حل می شــود، دارو راحت در دسترس قرار 
می گیرد، قاچاق و ناصر خسرو کاً جمع می شود، 
قیمــت دارو بــه شــدت کاهــش می یابــد و…، چــرا 
در ایــن بــاره اقدامــی نمی کننــد. همــه اشــخاصی 

کــه امــروز پیگیر آزاد ســازی نرخ ارز دارو هســتند 
می داننــد کــه ایــن اتفــاق نه تنهــا هیچ مشــکلی را 
کــه حــل نخواهــد کــرد، بلکه بــر مشــکات خواهد 
افــزود و تأمیــن دارو را پیچیده خواهد کرد و فقط 
قیمــت دارو را واقعــی خواهــد نمــود و یارانه آن را 

حذف خواهد کرد
کریمــی گفــت: افزایــش نــرخ دارو و افزایــش 
ســهم بیمه هــا در صورتــی که توان پرداخت داشــته 
طوالنــی  بســیار  را  مطالبــات  وصــول  دوره  باشــند 
می کنــد، مــا در ســال های گذشــته تجربــه افزایــش 
دوره وصول مطالبات تا سه سال را هم در صنعت 
دارو داشــتیم، ضمــن اینکه چند برابر شــدن قیمت 

دارو برای مردم واقعاً تحمل ناپذیر است.
آن  بــا  نیــز  صنعــت  کــه  مشــکلی  افــزود:  او 
دســت بــه گریبــان خواهــد بــود تأمیــن ســرمایه در 
گــردش اســت و الجــرم بــا افزایــش قیمــت ارز باید 
بعضــاً  بگیرنــد،  وام  مالــی  تأمیــن  از سیســتم های 
شــرکت ها وثیقه الزم را ندارند و ســود باالی بانکی 

منجر به افزایش پرداختی مردم خواهد شد.
دبیــر ســندیکای تولید کنندگان مــواد دارویی، 
عــده ای  گفــت:  دارویــی  بســته بندی  و  شــیمیایی 
می گوینــد اگــر ارز دارو آزاد شــود، ارز بــه وفــور در 
اختیــار صنعــت قرار خواهد گرفت، شــما واقعاً فکر 
بشــود  تومــان   ۴,۲۰۰ از  ارز  قیمــت  اگــر  می کنیــد 

۳۰,۰۰۰ تومان، ارز در کشور خلق می شود.
او ادامــه داد: ارز بــه طــور کلــی بــرای مصــارف 
اگــر  و  اســت  دولــت  اختیــار  در  واردات  و  تولیــد 
صادراتی هم از ســوی بخش خصوصی انجام شــود 
دولــت  اختیــار  در  را  ارز  اســت  موظــف  واحــد  آن 
قــرار دهــد و دولــت ایــن ارز را بــه ۲۴ الــی ۲۵هــزار 
تولیدکننــده  اختیــار  مــی خــرد و ۴۲۰۰ در  تومــان 
قــرار می دهــد. در حقیقــت قیمــت ارز هیــچ تأثیری 
در مقــدار ارز نــدارد و ایــن مطالــب آدرس غلــط بــه 

تولیدکنندگان است.
کریمــی گفت: دلیل کمبــود فعلی برخی اقام 
دارویــی، آزادســازی چــراغ خاموش ده هــا قلم دارو 

است. این اقدام فراقانونی منجر به این شده است 
کــه بــدون انتقــال یارانــه بــه مصرف کننــده و بــدون 
برنامه ریزی تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان 

در بازار کمبود ایجاد شود.
او در پایــان بــا عنــوان ایــن مطلب که ســازمان 
غــذا و دارو فهرســت واردات فوریتــی دارو و مــواد 
اولیــه را منتشــر کنــد، افــزود: محصوالتــی کــه در 
کشــور بــا ارزبــری انــدک تولیــد می شــده را بــا چنــد 
برابــر قیمــت وارد کنند. در کجای دنیا یک کشــوری 
کــه در ثبات اقتصادی اســت این چنیــن منابع خود 
را از بین می برد، ما که در جنگ اقتصادی هســتیم 

در جای خود.

رتبهایراندرتحصیالت
عالیه۹است

به گفته معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری، رتبه ایران در تحصیات عالیه، ۹ است.

ایلنــا، پیمــان صالحــی در  بــه گــزارش خبرگــزاری 
مراســم بیســت و دومیــن مراســم تجلیــل از برگزیدگان 
حــوزه فنــاوری و پژوهــش، اظهــار کــرد: دانشــمندان مــا 
مرزهــای فیزیکــی را در نوردیدنــد امــا ارجاعاتــی کــه بــه 
مقاالت ما می شود کم است البته به کلی رتبه ارجاعات 

ما تاکنون افزایش یافته است. 
او افزود: در ســال ۱۳۹۹ قرارداد دانشــگاه هایمان 
بیــش از ۳هــزار میلیــارد شــده و بایــد پیگیــری کنیم که 
ایــن جــذب بودجــه را دنبال کنیم. همچنین با تاســیس 
معاونت فناوری قطعا جهش خوبی در این حوزه انجام 

خواهد شد. 
معــاون پژوهش و فناوری وزارت علوم گفت: رتبه 
ایــران در تحصیــات عالیــه ۹ اســت. همچنیــن ناگفتــه 
نمانــد همه ما مســئول حفــظ و صیانت از جایگاه علمی 

و بروندادهای پژوهشی هستیم. 
او اشــاره کــرد: برنامه هــای تحول آفریــن عبارتند از 
فعال ســازی دبیرخانــه شــورای عالی عطــف و بهره گیری 
از ظرفیت هــای آن، جهت دهــی پایان نامه هــا و رســاله 
صنعــت،  نیازهــای  زمیــن  بــه  پژوهشــی  طرح هــای  و 
دیپلماســی علمــی و فناوری در حــوزه بین المللی، حفظ 
و ارتقــای جایــگاه کشــور در تولید علــم مربوط به کمیته 
حقوق علمی. صالحی گفت: در کل ۳۵۶ نفر پژوهشگر 
و فناور در رشته های متعدد شرکت کردند که در نهایت 
۲۳ نفــر از آن فنــاور و  پژوهشــگر برگزیــده انتخــاب 
شــدند . ما امروز بیش از ۱۴۰۰ نشــریات علمی برگزیده 
داریــم. بیــش از ۸۰ درصد این تعداد نشــریات در حوزه 
علوم انســانی و علوم تجربی هســتند. ما بیش از ۴۰۰ 
انجمن علمی داریم اما بنا داریم در رشته های مشترک 

آنها را تجمیع کنیم.

دبیر سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی: دلیل کمبود دارو آزادسازی ده ها قلم دارو است

عضو کمیسیون بهداشت مجلس: اگر با همین بودجه جلو برویم فشار زیادی برای 
هزینه دارو ایجاد می  شود

تأکید مخبر بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی واکسن کرونا

تعرفه های پرستاری به صورت موقت اجرا می شود


