
مسعود وطنخواه 

این روزها تغییر روش عرضه اولیه و اختصاص 
آن بــه گروهــی خــاص انتقــادات فراوانــی را در میان 
فعاالن بازار سرمایه بر انگیخته است؛ در این گزارش  
در گفت وگو با کارشناسان به بررسی ادعای حمایت 
از ســرمایه گذاران غیر حرفــه ای کــه بــه عنــوان توجیه 
عرضــه اولیــه ترکیبــی مطــرح می شــود، می پردازیم و 
بــه ایــن پرســش پاســخ می دهیم آیــا راهــکار دیگری 
وجود ندارد که امکان مشارکت در خرید عرضه اولیه 
بــرای عمــوم فراهم باشــد و هم ریســک های آن برای 

سرمایه گذاران غیرحرفه ای قابل شناسایی باشد؟
سابقه عرضه اولیه در بازار سرمایه ایران به حدود 
15ســال می رســد. در ابتدا، مدیریت تخصیص عرضه 
اولیه به عهده کارگزاری ها بود. قدیمی ترهای بورس به 
خاطر دارند روزهایی که کارگزاری با نماد گروهی »ددد« 
خریــد می کردند و پس از ســاعات معامالت، ســهمیه 
خریداری شــده را بر اســاس ســلیقه کارگزاری، گردش 
مشتری، میزان نورچشمی   بودن و غیره به متقاضیان 

اختصاص می دادند. 
البته معامالت گروهی بورس، معموال به دو روش 
)ددد( و )ررر( انجام می شد. در معامالت گروهی )ددد( 
خریداران و فروشندگان سهام افراد معمولی بودند؛ در 
حالی که در معامالت گروهی )ررر( سازمان خصوصی سازی 
به عنوان فروشنده سهام شرکت های دولتی، آنها را به 

کارگران و کارکنان همان واحد می فروخت.
در آن زمان، کارگزار مربوطه تا ساعت 5 بعد از 
ظهر فرصت تخصیص سهام از کد فرضی )ددد( به نام 
خریداران واقعی را داشت و در صورت تخصیص نیافتن 
سهام در زمان مقرر، کارگزار خریدار موظف بود سهام 
خریداری شده را به نام خود کند و در زمان معامله دیگری 
سهام ذکرشده را به فروش برساند که در این صورت، 
کارگزار ملزم به پرداخت کارمزدی برای خرید و سهام  

می  شد.
این روش خرید عمده و اختصاصی سبب پیدایش 
رانت برای کارگزاری ها  می شد و به همین دلیل، انتقاد 
سرمایه گذاران را برانگیخت؛ اما نهاد تنظیم کننده یا همان 
سازمان بورس آن روزها، با قبول وجود نقایص، خود را 
پشت نبود سازوکار مناسب مخفی می کرد و کارگزاری ها 
نیز اگر می خواستند، از این نبود نظارت می توانستند 
برای خود به نحو احسن استفاده کنند. رانت موجود به 
اندازه ای بود که پس از هر عرضه اولیه شاهد مهاجرت 
گروهی از سرمایه گذاران ناراضی از سهمیه اختصاص 

داده  شده، به کارگزاری دیگر بودیم. 
با این حال، گروهی از کارگزاری ها تا آنجا پیش 
رفتند که حتی سهمیه اندکی نیز برای مشتریان خود که 
گردش پایینی داشتند، اختصاص نمی دادند. این وضع 
سبب شد که سازمان بورس کارگزاری ها را مکلف کرد که 
حداقلی متناسب با حجم عرضه اولیه مثال 50 سهم به 
تمام متقاضیان که فرم ثبت نام را پر کرده اند، اختصاص 
یابد. هر چند این رویه اندکی از انتقادات را کاهش داد، 
بــه معضــل و رانت جدید دیگری تبدیل شــد. گروهی 
از خریــداران خــرد روزهای فبل از عرضه اولیه به تمام 
کارگزاری ها سر می زدند و فرم پر می کردند و از آنجا که 
کارگزاری موظف بود برای همه فرم پرکنندگان حداقلی را 
اختصاص دهد این افراد از صد کارگزاری موجود در تهران 
هم اگر کف عرضه را می گرفتند در مجموع تعداد قابل 
توجهی سهم می شد. با توجه به اینکه گروهی از افراد 
به دلیل مشغله کاری یا دسترسی نداشتن به پایتخت 
)آن روزها در شهرستان ها به ندرت یک شعبه کارگزاری 
یافت می شد( این سهمیه بندی خود سبب تقسیم رانت 
برای گروهی از افراد، از یک سو و از سوی دیگر، ازدحام در 

کارگزاری ها در روز قبل از عرضه می شد.
داستان پر فرازونشیب عرضه اولیه قطع و وصل 
بودن شبکه در زمان پذیرش دستورهای خریدوفروش 
تــا زمانــی کــه ســازمان بــورس روش  ادامــه داشــت 
بوک بیلدینگ ارائه کرد که با این روش رانت عرضه اولیه 

هم جمع آوری شد. 
در روش بوک بیلدینگ دیگر نیاز نیست، همه افراد 
متقاضی یک سهام در زمانی خاص سفارش خود را ثبت 
کنند، بلکه به جای یک زمان خاص می توانند سفارش 

خود را در یک بازه زمانی ثبت کنند. پس از ثبت سفارش 
هســته معامالت به طور مســاوی تعداد سهامی را که 
باید در عرضه اولیه تقسیم شود، میان همه افرادی که 
درخواست خرید خود را ثبت کرده  اند، به طور مساوی 

تقسیم می کند.

عرضه سرخابی ها برای گروه خاص
چنــد ســالی اوضــاع عرضــه اولیــه خــوب بــود تــا 
دست های پشت پرده که از رانت محروم شده بودند، 
فعــال شــدند و به تدریــج و در ســایه ایــن توجیــه کــه 
سهام هایی با ریسک باال وجود دارند که عرضه اولیه آنها 
به نفع عموم سرمایه گذاران نیست، به اسم شرکت های 
کوچک و متوسط در فرابورس عرضه شدند و در ادامه 
نیز با همکاری تنگاتنگ که سازمان بورس، فرابورس و 
کارگزاری ها با هم داشــتند ایــن روش اختصاص دهی 
سلیقه ای به تابلوهای رنگی فرابورس نیز تعمیم پیدا کرد 
و این روزها برای عرضه سهام سرخابی نیز گویا برنامه ای 

برای محروم کردن غیرخودی ها دارند.
حجــت اســماعیل زاده، معــاون پذیــرش شــرکت 
فرابورس، 23 مرداد 1400، درباره آخرین وضع عرضه 
باشگاه های استقالل و پرسپولیس در فرابورس به باشگاه 
خبرنگاران جوان گفته بود: »استقالل و پرسپولیس دارای 
شرایط پذیرش در بازار اول و دوم فرابورس نبوده اند، 
ریسک  و ابهاماتی که در صورت های مالی این شرکت ها 
بود، باعث شــد همه را به این نتیجه برســاند که این 
شرکت ها توانایی پذیرش در بازار اول و دوم را ندارند.«
معاون پذیرش شرکت فرابورس عنوان کرده بود: 
»امکان معامله در بازار پایه فرابورس برای شرکت های 

پرسپولیس و استقالل فراهم است.«
معموال عرضه در بازار پایه که سه تابلو زرد، نارنجی 
و قرمــز دارد، خــارج از عــرف عرضــه اولیــه و به صورت 
بازگشایی نماد در روز مشخص، اما بدون زمان مشخص 
)زمان بازگشایی متغیر  است و با پیام ناظر اطالع رسانی 
می شود( صورت می گیرد که در این حالت، با توجه به 
سازوکار رقابتی و احتمال هنگ هسته معامالت، خرید 

آسان برای همه به طور مساوی وجود ندارد.

رانت های عرضه اولیه ترکیبی
اما اینکه رمز و راز زمان بازگشایی در تابلوهای رنگین 
فرابورس چیست، هنوز برای فعاالن با سابقه بازار نیز 

مشخص نیست. 
علــی ســامانی فرد، کارشــناس بازار ســرمایه، در 
گفت وگو با عصر اقتصاد با انتقاد از روش ترکیبی در 
عرضه اولیه گفت: مجریان دلیل استفاده از این روش در 
عرضه  اولیه های  دو نماد »فجهان« و »سبزوار« را سپردن 
مدیریت بازار به صندوق ها عنوان کردند تا صندوق ها 

روزهای دیگر این سهام را به عموم عرضه کنند.
او افزود: اتفاق رخ داده در نماد »فجهان« نشان 
می دهد که چند روز پس از عرضه  اولیه، سهامداران عمده 

با درصدهای باال اقدام به فروش سهام خود کردند.
سامانی فرد اضافه کرد: واکاوی ریز معامالت این 
سهم نیز نشان می دهد که سهامدار عمده به طور تصنعی 
اقدام به عرضه می کند تا قیمت را در محدوده ای کنترل 
کند تا در این بازه سهام را از بازار جمع کند. برای نمونه 
شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر در این مدت تعداد 
سهام »فجهان« خود را از 400میلیون و به یک میلیارد و 

600میلیون سهم در روند نزولی رسانده است..
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: اخیرا هم 
با برچسب شرکت های پرریسک تصمیم دارند سهام این 
شرکت ها به نهادها و افراد خاص واگذار کنند  تا آنها 
در مرحله بعد از واگذاری مدیریت دادوستد این سهام 
را برعهده بگیرند. او اظهار کرد: نمونه این عرضه ها نماد 
»توسن« است که بعد از عرضه، بازدهی 200درصدی را 
ثبت کرد و اکنون نیز با وجود نزولی شدن روند قیمتی 
این نماد، هنوز از بازدهی باالی 100درصدی در مقایسه 
با روز عرضه  اولیه برخوردار است. از سوی دیگر، در روند 
عرضه  اولیه به روش طبیعی می بینیم که پس از مدت 
کوتاهی روند صعودی قیمت معکوس می شود و سهم 
بازدهی چندانی ندارد. این واگرایی بازدهی در روندهای 
عرضــه  اولیــه طبیعی و عرضه هــای اختصاص یافته به 

گروهی خاص، شــائبه وجــود رانت را 
تقویت می  کند. 

این کارشناس بازار سرمایه عنوان 
کرد: ما مخالف این روند عرضه  اولیه 
هســتیم و معتقدیــم کــه همه عرضه  
اولیه از جمله نماد »تپســی« باید به 
روش طبیعــی و معمــول عرضه  اولیه 
شود تا اگر قرار است انتفاعی از این 
عرضه  اولیه حاصل شود شامل عموم 

سرمایه گذاران شود، نه گروه یا نهادی خاص.
ســامانی فرد یادآور شد: روش هایی نظیر عرضه  
اولیه ترکیبی یا اختصاص به گروهی خاص با برچسب 
جداسازی افراد حرفه ای، روش رانت خیزی است که همان 
اندک اعتماد باقیمانده بورس نزد فعاالن بازار سرمایه را 

نیز زائل می کند

 غفلت از عرضه  اولیه

 بر اساس رتبه بندی
علی صمدی، کارشناس بازار سرمایه، نیز با بیان 
اینکه عرضه  اولیه در همه جای دنیا به جز کشور ما با یک 
سری اصولی اجرا می شود،  به عصر اقتصاد گفت: عرضه  
اولیه در بازار سرمایه ما تنها به دو عامل صعودی بودن 
بورس و تبلیغات مرتبط است. عامل اول با توجه به نزولی 
بودن این روزهای بازار سرمایه اکنون کارایی الزم را ندارد؛ 

بنابراین صرفا عامل دوم تاثیرگذار است.
او افزود: این روزها تنها پارامتر موفقیت در عرضه  
اولیه گستردگی تبلیغات شرکت مورد نظر است. تعداد 
تحلیل گران اظهار نظرکننده، نوع سهامدار عمده و سوابق 
عرضه اولیه از نکات مورد استفاده این روزها برای فعاالن 

بازار سرمایه در خرید شرکت تازه وارد است.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: اگر بخواهیم 
روش درست در عرضه  اولیه را طراحی کنیم ابتدا باید بر 
اساس پارامترهای  مشخص به شرکت ها رتبه تخصیص 
یابد. این رتبه بندی باید بر اساس قواعد علمی و اصولی 
باشد نه اینکه هر شرکتی را در جو روانی خوب بازار با 

قیمت باال بازگشایی کنیم.

 مغایرت با فلسفه وجودی

 بازار بورس 
همچنین محسن یگانه، دیگر فعال بازار سرمایه، در 
گفت وگو با عصر اقتصاد با یادآوری اینکه یکی از اهداف 
بورس ایجاد بستری کارا و شفاف برای سرمایه گذاری 
است تا در این بستر همه افراد جامعه بتوانند بر اساس 
قیمت عادالنه کشف شده مبادرت به خریدوفروش کنند، 
گفت: عرضه  اولیه تعدادی از نمادها خارج از عرف بازار 
سرمایه )محروم کردن گروهی از فعاالن بازار سرمایه از 
خرید در روز اول( تحت عنوان واگذاری این سهام به افراد 
واجد شرایط اساسا با فلسفه وجودی بازار بورس مغایر 
است. مضافا اینکه اخیرا، با عرضه تعدادی از این نمادها 
)که با بازدهی مناسبی هم همراه بودند( شائبه وجود 

رانت نیز تداعی شده است.
بــا  »حآفریــن«  نظیــر  نمونه هایــی  افــزود:  او 
بازدهی70درصد، »شکام« با بازدهی حدود 65درصد و 
»توسن« با بازدهی باالی 100درصد را نصیب خریداران 
خود کرده است و این در حالی است که شرکت »فجهان« 
که به روش طبیعی عرضه  اولیه شد حتی در قیمت هایی 

پایین تر از عرضه  اولیه در حال دادوستد است.

کاهش انگیزه حضور فعال در بورس
ابراهیم نوایی، تحلیل گر بازار سرمایه، نیز با بیان 
اینکه یکی از وظایف نهاد تنطیم کننده بازار سرمایه که 
در راس آن سازمان بورس قرار دارد، ایجاد انگیزه برای 
مشارکت آحاد مردم برای اقتصاد کشور است، به عصر 
اقتصاد گفت: یکی از کارهایی که در این راســتا باید 
انجام شود تامین مالی شرکت هایی است که وارد بازار 

سرمایه می شوند.
نوایی افزود: این تامین مالی از راه های افزایش 
ســرمایه و دیگر ابزارهای تامین مالی تعریف شده در 

بورس انجام می شود.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه 
کرد: حال اگر بیاییم قسمتی از جامعه 
هدف را که قرار است در این تامین مالی 
نقش داشته باشند، با دسته بندی های 
مختلــف نظیــر غیرحرفه ای یــا حقیقی 
بــودن از بــورس حــذف کنیــم، چطــور 
در  باشــیم  داشــته  انتظــار  می توانیــم 
زمانی که این شرکت ها بخواهند برای 
نیازهای مالی شــان اقدام کنند جامعه 
هــدف حذف شــده مشــارکت فعــال داشــته باشــد. او 
تصریح کرد: عرضه  اولیه صرفا برای بازدهی چند روزه 
سرمایه گذار تعریف نشده  است؛ اصلی از این مشارکت 
عمومی در عرضه  اولیه، آشنا کردن سرمایه گذاران با این 

شرکت هاست. 
نوایــی ادامــه داد: حــال اگــر جامعه هــدف را به 
صورت خودی و غیرخودی تقسیم کنیم. قسمتی از این 
مشارکت را از دست داده ایم و نمی توانیم انتظار داشته 
باشیم که حذف شدگان ابتدایی در مراحل بعدی فعالیت 
شرکت حضوری فعال داشته باشند که این جداسازی به 

تدریج سبب کاهش انگیزه در بورس می شود.
ایــن فعــال بــازار ســرمایه یــادآور شــد: از طرفی 
ســال های قبل که هنــوز روش بوک بیلدینگ نبود به 
دفعات شاهد بودیم که عرضه  اولیه ها به افراد کارگزاری 
و نورچشمی های آنها واگذار می شد و همین امر سبب 
شــده بود که جامعه هدف بورس به گروهی از افراد 

محدود شود و این فراوانی حضور را نداشتیم.
نوایــی بــا بیان اینکه اگر ســازمان بورس ترجیح 
می دهد جامعه سرمایه گذاران محدود شود، می تواند 
با ایجاد موانع برای خریداران در عرضه  اولیه به این 
هدف برسد، عنوان کرد: اما بر اساس قوانین باالدستی، 
نصایح رهبر معظم و اظهارات رئیس جمهوری که باید 
ثروت در جامعه تقسیم شود یکی از راه های دستیابی به 
این هدف، گسترش بازار سرمایه و تسهیل بورس برای 

عموم مردم است.

 محرومیت سرمایه گذاران عادی

 از سود عرضه اولیه 
پیش از این نیز محســن تارتار، کارشــناس بازار 
سرمایه در گفت وگو با عصر اقتصاد با عنوان »دسته بندی 
سرمایه گذاران در بورس سبب گسترش رانت می شود«، 
محروم شدن سرمایه گذاران عادی از سود عرضه اولیه 
به دلیل ناآگاهی و در ادامه فروش این سهام پس از 
رشد قیمتی و با قیمت های باالتر به سهامداران خرد را 
ناعادالنه دانسته بود و در این باره گفته بود: بعد از خرید 
سهام این گروه از شرکت ها از سوی حقوقی ها دو حالت 
قابل تصور است: در حالت اول پیش فرض این است 
که حقوقی ها ســهام این شــرکت ها را تا ابد نگهداری 
کنند که این موضوع از نظر فلسفه وجودی شرکت های 

سرمایه گذاری توجیه پذیر نیست.
تارتار درباره حالت دوم نیز اظهار کرده بود: بعد از 
اینکه قیمت سهام فروخته شده استارتاپی نظیر تپسی 
رشد کرد، خریداران گزینشی می توانند این سهام را با 
قیمت باالتری به حقیقی ها بفروشند. این قیمت های 
باالتر سبب می شود از یک سو، جذابیت قیمتی عرضه 
اولیه کاهش یابد و از سوی دیگر، حتی ممکن است 
قیمت سهام از ارزش ذاتی آن نیز باالتر رود و به عبارت 
دیگر، سهام با حباب قیمتی مواجه شود و در قیمت های 

باالتر از ارزش ذاتی به سهامدار خرد فروخته شود.
او افزوده بود: اینکه سرمایه گذاران عادی از سود 
عرضه اولیه به  بهانه ناآگاهی محروم شوند و این سهام 
پس از رشد قیمتی به سهامداران حقیقی در این مدل 

عرضه اولیه ها فروخته شود، منطقی نیست.
ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه ادامــه داده بــود: 
همچنیــن ایــن بحــث مطــرح اســت کــه اگــر فرصــت 
سرمایه گذاری وجود دارد چرا این فرصت نباید برای همه 
باشد و این نوع تقسیم بندی عمال ایجاد رانت است.
بــرای  ایــن فرصــت  بــود:  تارتــار تصریــح کــرده 
ســرمایه گذاران بدون دســته بندی باید در بورس مهیا 
شود تا همه بتوانند با استفاده از فرصت برابر سهام هر 

شرکتی را که مایل بودند، بخرند.

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
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هوالرزاق

خسارت چند میلیارد دالری
صنعت برق آفریقا

ترجمه: محمود نواب مطلق

پوتین: اروپا باید خود را به خاطر افزایش 
قیمت گاز سرزنش کند

ترجمه: سلیم حیدری

بــرق  تولیــد  در  آفریقــا 
بــرای  خســارت  دالر  میلیاردهــا 
تولیــدی کــه توانایــی جــذب آن را 

ندارد پرداخت می کند. 
کارشــناس  ِــی«  گ »مــاگای 
اقتصادی در بخش تریبون روزنامه 
حــال  در  کشــورهای  بــه  لومونــد 
توسعه در مورد قراردادهای بخش 
خصوصی و دولتی پیشنهاد می کند 

سیاست »دریافت یا پرداخت« را رها کنند. 
امروزه همگی بر این باورند که برای تضمین 
بازگشت سود برنامه های کالن اقتصادی از جمله 
ســرمایه گذاری در صنعت بــرق دیگر نمی توان به 
شیوه های قدیمی ضمانت مانند رهن و وثیقه اکتفا 
کرد. این برنامه ها پیچیدگی های خاص خود را دارند 
و مبالغ آن هنگفت است. از این رو در این قراردادها 
از سوپاپ های اطمینان استفاده می شود. در میان 
این قراردادها قراردادی هست به نام قرارداد خرید 

برق. 
بنــدی در این قــرارداد وجود دارد به نام بند 
» دریافت یا پرداخت«. بر اساس این بند شرکت 
ذینفــع بــه عنوان مثال شــرکت ملی بــرق موظف 
می شود  در هر شرایطی تمام یا بخشی از ارزش 
انرژی تولیدی را به سرمایه گذار خارجی بپردازد. در 
ایــن وضــع خریدار به هرحــال موظف به پرداخت 
است حتی اگر دریافتی نداشته باشد. بند »دریافت 
یا پرداخت« برای کشورهای در حال توسعه الزام آور 
است. آفریقا به همین دلیل میلیاردها دالر ضرر 
می کند؛ زیرا به دلیل وجود شبکه برق رسانی معیوب 
و دالیل دیگر قادر به جذب برق تولیدی نیست اما 

به هرحال باید بهای آن را پرداخت کند. 
ایــن بنــد از طرف دیگر اخالقی هم نیســت؛ 

زیرا  دو طرف به صورت عادالنه در 
زیان شریک نیستند. بنابراین برای 
کشورهای با توان مالی پائین این 
نوع قراردادها گران تمام می شود.
عــالو بــرآن گاهی اوقات بــه دلیل 
فساد مقامات با برجسته کردن نیاز 
تولید برق به هر قیمتی؛ دولت ها 
مجبــور به امضای این نوع قرارداد 
نوعــی  ایــن  می شــوند. درحالیکــه 
رباخواری محســوب می شــود و باید به شــدت آن 

رامحکوم کرد. 
به همین دلیل باید نوع درست این قرارداد 
یعنی »پرداخت پس از دریافت « انرژی امضا شود. 
به عبارت دیگر در ازای مصرف پرداخت صورت گیرد. 
همچنیــن مبنــا باید بر مشــارکت عادالنه در زیان 
باشد. این قراردادها باید محکم باشند. تولید بر 
اساس سفارش باشد. هنگام تحویل نیز کیفیت 
آن بررسی شود. قطعا زمان های خاصی برای بررسی 
مجدد قرارداد در آن گنجانده شود. در یک محیط 
ناامن با انواع حوادث پیش بینی نشده آب و هوایی 
و فنی نمی توان در مورد کلیت یک موضوع فرضی با 
قید یک دوره طوالنی تحت هر شرایطی متعهد شد. 
آن هم زمانیکه مخاطرات مالی فراوانی وجود دارد. 
این نوع عملکرد به هیچ عنوان مسئوالنه نیست. 
بنابراین پیشنهاد ما آنست که تمامی دست اندرکاران 
این نوع قراردادها از جمله دولت ها، سرمایه گذاران 
خارجــی، تأمین کننــدگان مالی آنها و شــرکت های 
برق منطقه ای همگی با محوریت تفکر برد- برد و 
بر اساس بند »پرداخت پس از دریافت« با یکدیگر 
مذاکره کنند. بدین ترتیب همگی تشــکیل دهنده 

حلقه های یک زنجیر محکم مالی خواهند بود.
منبع: لوموند

پوتیــن،  والدیمیــر 
رئیس جمهوری روســیه روز جمعه 
تنهــا  اروپــا  اتحادیــه  کــه  گفــت 
می تواند سیاســت های خــود را به 
خاطــر قیمت هــای بی ســابقه گاز 
سرزنش کند. زیرا برخی از اعضای 
ارزان روســیه  اروپــا گاز  اتحادیــه 
را بــا قیمت هــای بســیار باالتــر در 

داخل اتحادیه می فروشند.
پوتیــن همچنین از اتحادیه اروپا خواســت تا 
مسیر جدید گاز روسیه به نام خط لوله نورد استریم 2 

را برای کاهش بحران قیمت گاز تصویب کند.
قیمــت گاز اروپــا در روز سه شــنبه بــه رکــورد 
جدیدی صعود کرد و تقریباً 800 درصد از ابتدای سال 
افزایش یافت. قیمت در روز جمعه کاهش یافت، اما 
همچنان بیش از 400 درصد افزایش داشته است.
نــورد اســتریم 2 با مخالفــت ایاالت متحده و 
به ویژه چندین کشور اروپای شرقی مواجه است و 
می گویند این خط لوله اتحادیه اروپا را بیش از پیش 
به گاز روسیه متکی خواهد کرد. این کشور در حال 
حاضر 35 درصد از گاز مورد نیاز بلوک اروپا را تامین 

می کند.
خط لوله روسیه به آلمان که در ماه سپتامبر 
)شــهریور( ســاخته شــد، همچنان در انتظار تایید 

نظارتی از سوی برلین و بروکسل است.
به گزارش خبرگزاری ریا، پوتین در نشســت 
مشترک شورای دولتی و شورای علمی، آموزشی گفت: 
»تامین گاز بیشتر به اروپا مطمئناً قیمت مبادله گاز را 

در بازار کاهش می دهد.«
داده های اپراتور شبکه آلمانی گازکید نشان داد 
ً گاز روسیه را به  که خط لوله یامال-اروپا که معموال
اروپای غربی می فرستد، روز جمعه برای چهارمین روز 
به صورت معکوس جریان داشت و سوخت را از آلمان 

به لهستان پمپ کرد.
نتایج مزایده نشان داد که غول گاز روسیه یعنی 
گازپروم، ظرفیت ترانزیت گاز را برای صادرات از طریق 
خط لوله یامال-اروپا برای 25 دسامبر )دی( رزرو نکرده 

است.
پس از اینکه لهستان و روسیه تصمیم گرفتند 
قرارداد انتقال گاز بلندمدت خود را در سال گذشته 
تمدید نکنند، گازپروم نیز معموال ظرفیت انتقال از 
طریق این مسیر را به صورت کوتاه مدت رزرو می کند.
پوتین گفت: لهســتان روســیه را از مدیریت 
خط لوله یامال-اروپا به »حاشیه« رانده است. این 
خط لوله با ارسال گاز به شرق در حالت معکوس کار 
می کرد. این خط لوله از روسیه به بالروس و سپس 

به لهستان و آلمان کشیده شده است.
به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، پوتین در مورد 
جریان معکوس گفت: »این کار باعث افزایش حجم 
گاز روسیه در بازار اروپا نمی شود بنابراین قیمت گاز 

همچنان در حال افزایش است.«
پوتین روز پنجشنبه گفت که آلمان به جای 
تعدیل قیمت های بازار، گاز روسیه را به لهستان و 

اوکراین می فروشد.
در اوکراین- یکی دیگر از مسیرهای ترانزیت گاز 
روسیه به اروپا- رئیس اپراتور دولتی انتقال گاز گفت 
که گازپروم، ترانزیت روزانه گاز از طریق خاک اوکراین 
را از 109 میلیون متر مکعب به 87.7 میلیون متر 

مکعب کاهش داده است.

فیــس  در  ماکوگــن  ســرگیی 
بوک نوشت: »کاهش عرضه گاز به 
اتحادیه اروپا در زمانی که قیمت ها 
به 2000 دالر رسید، نشان می دهد 
که این تصمیمات اقتصادی نیستند، 
سیاســی  تصمیمــات صرفــا  بلکــه 
هســتند و هدف آن افزایش فشار 
بــر اتحادیــه اروپــا بــرای راه انــدازی 
نورد اســتریم 2 بر اســاس شــرایط 

فدراسیون روسیه است.«
قیمت بنچمارک گاز اروپا در روز سه شنبه به 
باالی 2200 یورو )2495 دالر( در هر 1000 متر مکعب 

افزایش یافت.
ماکوگن گفت که اروپا رکورد استخراج گاز از 
انبارها به دلیل کمبود عرضه را به ثبت رسانده است.
روسیه بارها اتهامات مربوط به بازی سیاسی در 
مورد گاز را رد کرده و گفته است که تمام مقادیری را 
که برای تامین گاز قرارداد بسته است، برآورده می کند. 
شرکت هایی که قراردادهای عرضه دارند نیز گفته اند 

که قراردادهایشان محقق شده است.

از دست رفته
الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه نیز 
گفت که اروپا به دلیل تأخیر در ساخت نورد استریم2، 
منابع گازی اضافی را که روسیه می توانست تامین 

کند، از دست داده است.
نواک به شــبکه تلویزیونی دولتی روســیا-24 
گفت: »به نظر من، مصرف کنندگان اروپایی عالقه 
زیادی به شروع کار این پروژه دارند و شرکت هایی که 
در آن مشارکت می کنند، می توانستند درخواست های 
بیشتری را به عنوان بخشی از روابط بلندمدت در مورد 
تامین گاز از طریق این خط لوله گاز جدید ارائه کنند.«
او همچنین گفت که رهبران اروپایی در کاهش 
استفاده از معامالت بلندمدت عرضه به جای بازار 
نقدی، جایی که قیمت ها نوســان بیشــتری دارند، 

اشتباه کرده اند.
نواک گفت: »کشــورهایی که گاز را از طریق 
معامالت بلندمدت دریافت می کنند، آن را بسیار 

ارزان تر تهیه می کنند.«
بــازار داغ گاز اروپــا و اختالف قیمت می تواند 
واردات محموله های گاز طبیعی مایع )LNG( از آسیا 

را تسهیل کند.
نتایج مزایده روز جمعه نشــان داد، گازپروم 
که انحصار صادرات گاز روسیه از طریق خط لوله را 
در اختیار دارد، ظرفیت ترانزیت گاز برای صادرات از 
طریق خط لوله یامال-اروپا برای 24 دسامبر را رزرو 

نکرده است.
داده های گازکید در مورد خط لوله یامال-اروپا 
نشان می دهد که جریان در نقطه اندازه گیری در مرز 
آلمان و لهستان از شرق آلمان به لهستان با حجم 
ساعتی حدود 1218000 کیلووات ساعت در روز جمعه 
است و انتظار می رود در این نقطه در تمام روز باقی 

بماند.
داده های اپراتور خط لوله اسلواکی نشان داد 
که ظرفیت جریان گاز روسیه در روز جمعه از اوکراین 
به اسلواکی از طریق نقطه مرزی و لکه کاپوسانی، 
739,843 مــگاوات ســاعت بــود کــه از 785,160 

مگاوات ساعت روز پنجشنبه کمتر بود.
منبع: رویترز

رمز و راز زمان بازگشایی نمادها در اولین روز 
عرضه در تابلوهای رنگین بازار پایه فرابورس هنوز 
برای فعاالن باسابقه بورس نیز مشخص نیست

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:
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نظام توزیع کاال در تعاونی های 
کشور هوشمند می شود

امــورتعــاونوزارتتعــاون،کارورفــاه معــاون
اجتماعــییــادآورشــدکــهقدیمیترینوباریشــهترین
تعاونیهــایکشــوردربخــشمصــرفهســتندونظام

توزیعکاالدرتعاونیهایکشوربایدهوشمندشود.
بــه گــزارش وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، 
مهــدی مســکنی در نشســت بــا اتحادیه هــای سراســری 
مصــرف کشــور با بیــان این که به عنوان یک تســهیل گر 
کنار تعاونی ها هســتیم، افزود: تعاونی های مصرف اگر 
بــه ســمت بازســازی برند در نظــام توزیع کشــور حرکت 

نکنند، با تهدید جدی روبه رو خواهند شد.
رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت  تعــاون  امــور  معــاون 
اجتماعــی ادامــه داد: طرحــی در ایــن وزارتخانــه بــا کمک 
اتحادیه های تعاونی مصرف و ســایر تعاونی های کشــور 
در گرایش هــای مختلــف بــا کمــک تیمــی مشــاور بــرای 

توزیع هوشمند کاال در دست بررسی و اقدام است.
بــه گفتــه وی، اجــرای این طرح بــه هم وطنان برای 
دسترســی بــه کاال بــا قیمــت مصوب در سراســر کشــور 
کمــک خواهــد کــرد و تعاونی هــا نیــز از حالت ســنتی به 

مدرن تغییر ماهیت خواهند داد.

استقبال کسب وکارهای 
خُرد از اینماد بدون ستاره

اعالمکــرد: الکترونیکــی تجــارت توســعه مرکــز
طبــقگــزارشاینمادهایبــدونســتارهدرفصلپاییز،
اســتقبالبســیارخوبیازســویکسبوکارهایخرداز

اینمادبدونستارهبهعملآمدهاست.
به گزارش مرکز توســعه تجــارت الکترونیکی )تتا(، 
پس از ابالغ اجرای الزام اینماد کسب وکارهای اینترنتی 
بــرای پرداختیارها توســط متولی شــبکه پرداخت کشــور 
در خرداد امســال، اینماد بدون ســتاره به عنوان راهکار 
پیشــنهادی بخــش خصوصی بــرای کســب وکارهای خرد 
مطرح شد. پس از برگزاری جلسات کارشناسی بین مرکز 
توسعه تجارت الکترونیکی، بانک مرکزی، شرکت شاپرک 
و بخــش خصوصــی بــا محوریــت ســازمان نظــام صنفــی 
رایانــه ای، نهایــی و بــه عنــوان بخشــی از تدابیــر مشــترک 
به منظــور اجرای بهینــه الزام اینماد بــرای پرداختی ها طی 

اطالعیه رسمی در شهریورماه منتشر شد
در این اطالعیه آمده است: اینماد بدون ستاره در 
واقع فرآیند ساده  شده اعطای نماد اعتماد الکترونیکی 
برای کســب وکارهای خرد اســت که به عنوان نخستین 
تجربــه مجــوز ثبت محور در کشــور فقط بــا احراز هویت 
و دامنــه عملیاتــی شــده و در مــدت چنــد دقیقــه قابــل 
دریافــت اســت. البتــه به منظــور مدیریت ریســک ناشــی 
از عــدم انجــام احرازهــای دیگــر در فرآیند اصلــی اینماد و 
جلوگیری از بروز تخلفات و کالهبرداری، کسب وکار خرد 
به گونه ای تعریف شــده اســت که تعداد و مجموع مبلغ 
تراکنش هــای آن در مــاه به ترتیب کمتــر از 50 عدد و 50 
میلیون تومان باشد که این موضوع به صورت سیستمی 
کنترل می شــود. بدیهی اســت در صورت عبور کسب وکار 
خرد از از ســطح تعیین شــده، کســب وکار موظف اســت 
در مــدت 10 روز نســبت بــه طــی مراحــل کامــل اعطــای 
اینمــاد و دریافــت اینماد ســتاره دار اقدام کنــد. به گزارش 
مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکــی، آخرین آمــار اعطای 
ایــن  اینمادهــای بــدون ســتاره در فصــل پاییــز گویــای 
واقعیــت اســت کــه علی رغم تازه بــودن موضوع و برخی 
مشــکالت شــروع طــرح، بــه عنــوان یــک راهــکار موفــق 
استقبال بسیار خوبی از آن انجام شده، به گونه ای که 
تاکنون بیش از یک هزار و ۷00 اینماد بدون ستاره اعطا 
شــده اســت. نکتــه جالب توجه، با وجــود برخی مباحث 
راجع به پایین بودن محدودیت تعیین شده برای کسب 
وکارهای خرد، بررســی های انجام شــده نشــان می دهد 
کــه تنهــا فقــط پنــج درصــد از کســب وکارهــای خــرد در 
فصــل پاییــز از ســطح تعیین شــده عبــور کرده اند و ۹5 
درصــد بــدون هیچ مشــکلی به همین صــورت می توانند 

به فعالیت خود ادامه دهند.

سازمان هواپیمایی: ورود 
امیکرون ربطی به پروازها ندارد

رئیــسســازمانهواپیمایــیکشــوریبــایــادآوری
تشــدیدکنتــرلونظارتبــرپروازهایداخلیوخارجی
بــرایجلوگیــریازشــیوعســویهجدیــدویــروسکرونا
گفتکهچنینمسئلهایکهمسافرمبتالبهامیکرون
ازطریقپروازهابهایرانواردشدهموردتاییدنیست.
محمــد محمــدی بخــش در گفت وگــو بــا ایســنا در 
پاســخ بــه ســوالی مبنی بر اینکــه با توجه به شناســایی 
ســویه جدید ویروس کرونا به نام امیکرون در ایران آیا 
محدودیت هــا و ممنوعیت هــای جدیــدی بــرای پروازهای 
داخلــی و خارجی ابالغ شــده اســت یا خیــر، اظهار کرد: 
تاکنون پروتکل جدیدی که ممنوعیت ها و محدودیت ها 
پروازهــای داخلــی و خارجــی را افزایــش دهــد، از ســوی 
وزارت بهداشــت درمان و آموزش پزشــکی  یا ستاد ملی 
مقابله با کرونا به ما ابالغ نشده است. وی افزود: البته 
اخیراً ستاد ملی مقابله با کرونا دستورالعمل جدیدی را 
برای تشــدید اقدامات پیشــگیرانه و کنترلی اعالم کرده 
که اگر مســافری مشــکوک به کرونا بود و تســت منفی 
PCR یا کارت واکســن نداشــت آن را به آزمایشــگاه های 

مرجع معرفی کنیم. این دســتورالعمل چهارشنبه هفته 
گذشــته بــه همــه مبــادی و فرودگاه هــا اعــالم شــد و بــر 

اجرای درست و دقیق آن نظارت می کنیم.
داد:  ادامــه  رئیــس ســازمان هواپیمایــی کشــوری 
واکســن  کارت  و  بســیار  منفــی  تســت  مســافران  اگــر 
کــه در آن هــر دو دز دریافتــی آن هــا شــده باشــد را در 
اختیــار داشــته باشــند، هیچ مشــکل و محدودیتی برای 
پروازهــای مســافری ندارنــد. محمدی بخــش تاکید کرد: 
البتــه در رونــد غربالگــری، مســافرانی کــه از نظــر عالئم 
بالینــی مشــکوک بــه ویــروس کرونــا باشــند نیــز تحــت 
ایــن کنترل هــای قــرار می گیرند و آزمایشــگاه های مرجع 
را بــر اســاس دســتورالعمل جدیــد ابالغ شــده بــه  همه 

فرودگاه های کشور اعالم کرده ایم.

اخبـــــــــــــــــار

نمایشــگاه کرونــا، شــیوع کاهــش پــی در
تخصصــیمبلمــانمنــزلتهــرانطبــقروالســی
ســالگذشــتههماکنوندرحالبرگزاریاســت.
اماســیامیننمایشگاهبینالمللیمبلمانمنزل
تهــران۱۴۰۰،درحالــیدرنمایشــگاهبیــنالمللی
تهــرانبرگزارشــدهاســتکهتامینمــواداولیهو
فرآینــدصــادراتبــرایصنفدرودگرانســختتر
ازســالهایگذشتهســپریمیشودواتحادیهها
میبایســتپیــشازبرگــزاریایــننمایشــگاهکــه
شــده پایهگــذاری اهــدافصادراتــی بــرای گویــا
است،بهارتقایتوانتامینمواداولیهوافزایش
تــوانصادراتــیاینصنفوصنعتبپردازند.این
خالءقراراســتباهمکاریکنسرسیومصادراتی
ایران-اوراسیابهعنوانمعدودکنسرسیومهایی

کهدرحوزهصادراتفعالند،رفعشود.
اقتصــاد،  عصــر  روزنامــه  گــزارش  بــه 
کنسرســیوم صادراتــی ایــران- ایــران اوراســیا کــه 
ایجــاد زنجیــره کامــل صنعتــی و تجــاری در  بــه 
نســاجی،  غذایــی، خشــکبار،  حوزه هــای صنایــع 
مبلمــان و شــیرآالت کمــک می کنــد، اگرچه ســال 
گذشــته قراردادی با بزرگترین تولیدکننده پارچه 
مبلــی ایــران جهــت صــادرات پارچه مبلــی انعقاد 
کرده بود، باری دیگر بر سر میز امضای قراردادی 
دیگــر آمــد تــا ایــن بــار پارچــه مبلــی و دیگــر مواد 
اولیه از جمله، اسفنج، نئوپان، چوب روسی و ... 
را در اختیــار درودگــران ایرانی کــه توان صادراتی 
دارنــد قــرار دهــد تــا کمکــی بــه صــادرات صنایــع 

چوبی و مبلمان در کشورهای اوراسیا کند. 
دیپلماســی  مبتکــر  مهمانپرســت،  رامیــن 
اقتصــادی ایــران و ســخنگوی ســابق وزارت امــور 
خارجــه در ایــن بــاره گفــت:  در حــوزه صــادرات، 
یکــی از مشــکالت ما بــه اتحادیه هــا و بخش های 
خصوصــی بــاز می گــردد. اتحادیه هــا بایــد دچــار 
تحــول و انقالبــی بزرگ شــوند. افرادی که ســنتی 
واردات  امــر  در  آنهــا  تخصــص  و  می کننــد  فکــر 
بــوده بایــد از اتحادیه هــا جــدا شــوند و جــای آنها 
را نیروهــای جــوان و تحصیــل کرده پــر کنند. این 
امــر احتیــاج به هماهنگی تمام بخش ها از جمله 
دولــت و مجلــس، اتحادیه هــا و بخــش خصوصی 
و... دارد. اگر این مسیر به درستی طی نشود ما 

در رسیدن به اهداف خود موفق نخواهیم بود.
ســخنگوی ســابق وزارت امــور خارجه گفت: 
یکی از موانعی که متاســفانه پنهان مانده است، 
نقش خود اتحادیه ها در راســتای رشد شرکت ها 
و تولیدکنندگان است. در کمال تأسف در برخی 
مواقع مشاهده می شود که این اتحادیه ها دقیقاً 
در جهــت عکــس منافــع اعضــا حرکــت می کنند و 
همیــن امــر موجــب می شــود کــه ضــرر بزرگــی به 

تولیدکنندگان کشور وارد شود.
مدیــر اجرایــی کنسرســیوم صادراتــی ایــران- 

اورســیا در ابتدا در خصوص نمایشــگاه بین المللی 
مبلمــان منــزل گفــت: ایــن نمایشــگاه بــا هــدف 
صادراتی ایجاد شده است اما سوال اصلی در این 
نمایشــگاه این اســت که چند درصد از شرکت های 
حضــور یافته در این نمایشــگاه، به معنای واقعی، 
توان صادراتی یا تولید در حجم باال را دارند و چند 
صــد مهمــان خارجــی دعــوت شــده اند تــا تقاضــای 
بازارهای هدف را تحریک کنند؟ متاسفانه بسیاری 
مبلمــان  و  چوبــی  مصنوعــات  تولیدکننــدگان  از 
در تامیــن مــواد اولیــه مشــکل دارنــد و یــا قیمــت 
محصولشــان باالتــر از قیمــت در بازارهــای جهانی 
است پس پیش از برگزاری این نمایشگاه باید توان 

تولید را ارتقا بخشیم. 
ســید امیــر عبــاس افشــار امین اظهــار کرد: 
وقتــی نمایشــگاه تخصصــی صادراتــی می گذاریم 
باید از تامین مواد اولیه تا تولید، توزیع داخلی و 

صادرات به نقطه مطلوب رسیده باشیم.
 مدیــر اجرایــی کنسرســیوم صادراتــی ایران- 
اورســیا افــزود: آنچــه امــروز در بیشــتر صنــوف و 
صنایــع مواجــه هســتیم ایــن کــه تــوان صادراتــی 
تولیــدات مــا پاییــن اســت و تنهــا بخشــی از ایــن 
مشــکل به تحریم ها مربوط است. تولیدکنندگان 
ما آگاهی کمی نسبت به بازارهای جهانی دارند. 
گاهــی آنچــه در بــازار داخلــی به دســت می آورند 
برایشــان کافــی اســت و میلــی به تولیــد صادرات 
محور ندارند. این رویکرد در اقتصاد ملی، آسیب 

زننده است. 
افشار امین ادامه داد: آسیب شناسی فرایند 
تولیــد تــا صــادرات مــا را بــه ایــن نتیجه می رســاند 
کــه در بیشــتر کاالهــا، زنجیــره کاملــی از تامیــن 
مــواد اولیــه، تولید، توزیع داخلی و صادرات شــکل 
نگرفته اســت. کمتــر مجتمع هایی وجــود دارند که 
از تولیــد مــواد اولیه تا بخش صــادرات را در اختیار 
خود داشته باشند. در این شرایط رجوع به تجربه 
کشورهای پیشرفته به ما نشان می دهد که اینان 
در قالب مشارکت، این زنجیره را تکمیل می کنند. 
ایــن مشــارکت در قالــب هلدینگ ها، شــرکت های 

سهامی و کنسرسیوم ها است.
وی تصریــح کــرد: کــم توجهــی اتحادیه هــا و 
متولیــان امــر بــه تشــکیل چنین زیرســاخت هایی 
آنچنــان اســت کــه کاظــم جاللی، ســفیر ایران در 
روسیه چندی پیش اشاره داشتند )و در رسانه ها 
نیز منعکس شــد(، شــرکت های بــزرگ خصوصی 
ایــران در برابــر شــرکت های روســی خیلی کوچک 
هســتند و تنهــا راه حضــور در بازارهــای روســیه، 

ایجاد هلدینگ ها یا مشارکت های بزرگ است. 
ریشسفیدیهایکمرنگ

اتحادیههادرامورصادراتی
افشــار امین گفت: ما در ســاختار اقتصادی و 
صنایع کوچکمان، اصناف را داریم و متولیان اصناف 
از اتحادیه ها گرفته تا انجمن ها وظایف زیادی را بر 

دوش می کشــند کــه در اجرای برخــی از این وظایف 
و  تهــران  درودگــران  اتحادیــه  در  بوده انــد.  موفــق 
اتحادیه صادرکنندگان مبلمان طی سال های گذشته 
پیشرفت هایی داشته ایم اما نقش ریش سفیدی در 
تولید صادرات محور و فراهم کردن شرایط صادرات 

جدی گرفته نشده است. 
وی خاطــر نشــان کــرد: در تمامی ســال های 
گذشــته، هیــات مدیــره اتحادیه هــای صنفــی کــه 
بــا  مــورد پذیــرش صنــف بوده انــد می توانســتند 
ریــش ســفیدی به ایجــاد هلدینگ هــا کمک کنند 
 EMC شــرکت های  بــه  را  مــا  تولیدکننــدگان  یــا 
)شــرکت های مدیریــت صادراتــی( معرفــی کننــد 
کــه بنابــر مشــکالت ســاختاری و موانعــی کــه بــه 
آن ها تحمیل شــده اســت، گرفتار مسائل روزمره 
اجــرای طرح هــای  بــرای  توانــی  و  زمــان  و  شــده 
جدید نداشــته اند. این فقدان مانع از پیشرفت و 

توسعه صنوف ما شده است. 
مدیــر اجرایــی کنسرســیوم صادراتــی ایــران- 
اورســیا اظهار کــرد: به موجب این فقــدان، قرارگاه 
شــهید امانــی و بســیج اصنــاف بــر تامیــن زنجیــره 
تامین مواد اولیه تا صادرات تاکید دارند. در همین 
راستا، انجمن اسالمی صنف درودگران به شرکت 
رشــنو کــه مدیــر حقوقــی کنسرســیوم صادراتــی 
ایــران- اوراســیا اســت و یکــی از شــرکت های عضــو 
این کنسرسیوم که تولید کننده پارچه مبلی است 
تکلیف کرد که زنجیره تامین مواد اولیه تا صادرات 

مبلمان و صنایع چوب را تکمیل کنیم و این قرارداد 
برای همین منظور امضا شد. 

وی گفت: آنچه ما در کنسیرسیوم صادراتی 
در  صــادرات  می کنیــم،  دنبــال  اوراســیا  ایــران- 
منطقه اوراســیا اســت و صادرات مبلمان یکی از 
محصوالتی است که به عنوان هدف اصلی پیگیر 
آن هســتیم. با این حال بــرای صادرات ابتدا باید 
محصولــی بــا کیفیــت تولید شــود و آنچه شــاهد 
هســتیم این کــه زنجیره محصــول از مرحله مواد 
اولیــه، دچــار نواقصی اســت. بــا تفاهمنامه هایی 
کــه با تولیدکنندگان بــزرگ مواد اولیه مصنوعات 
توانســته ایم  داده ایــم،  انجــام  مبلمــان  و  چوبــی 
بــرای نخســتین بار، ایــن زنجیــره را تکمیل کنیم. 
بــه عبارتــی یک کنسرســیوم صادراتی، بــه عنوان 
تامیــن کننــده مواد اولیــه با قیمت رقابتی و کمتر 
از بــازار، بــا تولیدکنندگانــی کــه تــوان صادراتــی 
دارنــد، همــکاری خواهــد کــرد و اقالمــی از جملــه 
»چــوب  و  »نئوپــان«  »اســفنج«،  »پارچــه«، 
روسی« را برای تولید مصنوعات چوبی و مبلمان 
در بــا قیمــت ارزان در اختیارشــان قــرار خواهــد 
داد. ایــن بزرگتریــن قــرارداد تامیــن مــواد اولیــه 
و ایجــاد زنجیــره تولیــد تــا صــادرات مصنوعــات 
چوبــی و مبلمــان اســت و از آنجایی که در اختیار 
تولیدکنندگانی با توان تولید محصوالت صادراتی 
اهــداف  راســتای  در  بنابرایــن  می گیــرد،  قــرار 

کنسرسیوم انجام خواهد شد.

جدیدترینقیمتبازارمحصوالتپروتئینی
حاکــیازثباتقیمــتبرخیازمحصوالتدارد،
توزیــعهوشــمندتــاحدودیقیمتهــاراکاهش
دادهاســتاماچراغســبزهاییهــمبرایگرانی
برخیاقالمروشنشدهاستکهمسئوالنباید

موضوعرادقیقبررسیکنند.
بــه گــزارش فــارس، بررســی های میدانــی  از 
بــازار محصــوالت پروتئینی حاکی از آن اســت که 
قیمت مرغ نســبت به هفته های گذشــته کاهش 
دارد و 2 هــزار تومــان پاییــن تــر از نــرخ مصــوب 
بــه فــروش می رســد امــا اشــکالی کــه وجــوددارد 
فروشندگان قطعات مرغ را با قیمت های باالتری 
عرضه می کنند، این قیمت ها  تا کیلویی 60 هزار 
تومــان هــم عرضه مــی شــود، در حقیقت فروش 
قطعه ای به راهی برای ســود بیشــتر تبدیل شــده 
تقاضــای  برابــر  در  فروشــندگان  بعضــا  و  اســت 

مشتریان تنها قطعه مرغ ارائه می دهند.
در بــازار گوشــت، قیمت ها میل به باال دارد 
قیمت گوشــت ران گوســاله تا کیلویی 158 هزار 
تومــان هــم رســیده اســت، گوشــت مخلــوط هــم 
کیلویــی 122 هــزار تومــان اســت، در ایــن بخــش 
هــم فروشــندگان، قیمــت قطعات گاو و گوســاله 
نظیــر دنبــه، سرســینه، قلــم و پاچــه را نســبت 
بــه هفته هــای اخیــر افزایــش داده اند مثــال دنبه 
کیلویــی ۹0 هــزار تومــان اســت کــه نســبت بــه 
ابتــدای ســال در هــر کیلــو 30 هــزار تومان رشــد 

داشته است.
در حقیقت فروش قطعات مرغ و گوســفند 
بــرای  ترفنــدی  باالتــر،  قیمت هــای  بــه  گاو  و 
فروشــندگان برای بیشتر کردن حاشیه سودشان 
شده است. از آنجایی که ستاد تنظیم بازار برای 
ایــن قطعات نرخ مصوبــی ندارد نظارتی هم برای 
آنهــا نیســت و فروشــندگان تــا جایــی کــه بتوانند 

گران می فروشند.

بیتوجهیبهممنوعیتفروش
مرغقطعه

البتــه فروش مرغ قطعــه چندین بار ممنوع 
شــده امــا هــر بــار دولــت در برابــر ایــن قطعــه 
فروشــان انعطــاف بــه خــرج داده و نظارت هــای 

سفت و سخت را رها کرده است.
18 اســفند ۹۹،  معــاون بازرســی و نظــارت 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( استان 
تهــران اعــالم کــرد کــه قطعــه بنــدی مــرغ توســط 

واحدهای خرده فروشی تخلف است.
فروردیــن 1400 معــاون بازرســی و نظــارت 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( استان 
تهــران گفــت: قطعه بندی مرغ توســط واحدهای 

خرده فروشی تخلف است.
یعنی مسئوالن فروش مرغ قطعه را عاملی 
بــرای بــاال بــردن قیمــت در بــازار می داننــد و هــر 
زمانــی کــه بــازار تحــت فشــار اســت فــروش مرغ 
قطعه بندی  را ممنوع می کنند حال با زیادشــدن 
فروش قطعات در بازار این هشــدار را باید جدی  

گرفت.

چراغسبزبرایافزایش
قیمتتخممرغ

بررســی میدانــی این خبرگــزاری  حاکی از آن 
اســت کــه قیمت تخم مــرغ در مغازه هــای منطقه 
1۹ تهــران دو قیمــت دارد، تخم مــرغ وارداتــی   از 
ترکیه شانه ای 43 هزار تومان به فروش می رسد 
که به گفته فروشــندگان ریزتر اســت و تخم مرغ 
تولید داخل هم شــانه ای 4۷ هزار تومان قیمت 
دارد البته مشاهدات فارس نشان می د هد تولید 

داخل از وارداتی ها ریز تر است.
مغازه هــا  برخــی  مشــاهدات  اســاس  بــر 
تخم مــرغ نداشــتند کــه علــت را گرانــی در بــازار 

عنوان کردند.
مدیر یک فروشگاه بزرگ فروش محصوالت 
پروتئینــی در منطقــه 1۹ تهران به خبرنگار فارس 
گفــت: امــروز قیمت هر کارتــن تخم مرغ به 350 
هزار تومان یعنی شانه ای 54 هزار تومان رسید 
و چون به علت گرانی ممکن بود مشتری نداشته 

باشد، به این دلیل خریداری نکردم.

تاثیرتوزیعهوشمنددربازار
دوامخواهدداشت؟

توزیــع هوشــمند کاالی اساســی کــه در آذر 
1400 آغــاز شــد راهــکاری بــرای کاهــش داللــی و 
واســطه گری و کنتــرل قیمــت بــازار اســت کــه بــا 
5 قلــم کاال آغــاز شــد و بــه ۹ قلــم کاال رســیده و 
قرار اســت به 25 قلم برســد؛ اســاس این توزیع 
اینترنتــی اســت کــه بــا حداقــل واســطه از تولیــد 

کننده به مصرف کننده می رسد.
 پــس از توزیــع موفق 5 قلم کاالی اساســی 
شــامل مــرغ، تخم مــرغ، برنــج، شــکر و روغــن در 

یــک مــاه گذشــته، توزیــع چهــار قلــم کاالی لبنــی 
شــامل شــیر، پنیر، ماســت و کره نیز در دســتور 
کار فــروش اینترنتــی و توزیع هوشــمند با قیمت 

مصوب قرار  گرفته است.
انصافــا قیمــت مــرغ و تخم مرغ کــه در چند 
مــاه اخیــر به قیمت هــای کیلویی 40 هــزار تومان 
و شــانه ای 65 هــزا ر تومان رســیده بــود امروز به 

خوبی کنترل شده است.
ســازمان مرکــزی تعاون روســتایی که اکنون 
متولــی ایــن توزیــع هوشــمند اســت   بایــد آســیب 
شناســی کنــد تــا مبــادا ایــن قیمت هــا موقــت  و 
زودگــذر باشــد و دالالن ترفند هــای جدیدی ابداع 
کرده باشــند، البته ضرورت دارد احتمال افزایش 

قیمت تخم مرغ را بیشتر  بررسی کرد.

ماهیقزلآال78هزارتومان
پیگیری خبرگزاری فارس حاکی از آن اســت 
کــه ماهــی قزل آال هــم از افزایش هــای اخیر خود 
عقب نشــینی نکرده اســت هر کیلو از این ماهی 

۷8 هزار تومان به فروش می رود.

یکــی از کارشناســان حــوزه شــیالت معتقــد 
دارد؛  دلیــل  دو  ماهــی  قیمــت  افزایــش  اســت 
افزایش قیمت نهاده ها و ضعف در شبکه توزیع. 
ســازمان  رئیــس  خون میرزایــی،  نبــی هللا 
شــیالت معتقد است به غیر از افزایش هزینه ها 
کــه موجــب کاهــش تولیــد شــده اســت، شــبکه 
معیوب توزیع یکی دیگر از دالیل افزایش قیمت 

ماهی است.
به گفته رئیس سازمان شیالت، برای اینکه 
محصــوالت شــیالت از جملــه ماهــی بــه دســت 
مصرف کننده برســد، چند دست جابه جا می شود 
و در واقع قیمتی که تولیدکننده برای محصولش 
دریافت می کند بسیار پایین تر از آن چیزی است 

که محصول در بازار به فروش می رسد.
اســت  گفتــه  هــم  را  ایــن   خون میرزایــی 
بازاررســانی  توانایــی  کــه شــبکه توزیــع شــیالت 
محصــوالت را نــدارد  کــه تنها دلیل نیســت:  البته 
هزینه هــای تولیــد از جملــه نهاده هــا و کارگــر نیز 
افزایــش پیــدا کــرده و فــروش با قیمت هــای قبل 

برای تولیدکننده به صرفه نیست. 

مردمچهمیگویند؟
خبرنگار فارس پرس و جویی از مردم در باره 
نظرشــان در موضــوع قیمت هــای فعلــی لبنیــات، 
تخم مرغ و گوشــت داشت، آنها می گویند: دولت 
توانایی کاهش دادن قیمت ها را دارد همچنانکه 
در مــورد مــرغ و تخم مــرغ ایــن کار را کــرد، آنهــا 
انتظــار داشــتند که این کاهــش قیمت ها با ثبات 

باشد و در سایر کاالها هم ایجاد شود.
برخــی در گفت  وگــو بــا خبرنــگار فــارس از 
احتمــال بــاال رفتــن قیمت هــا پــس از اصالح ارز 
یارانــه  پرداخــت  از  و  تومانــی می گفتنــد   4200
در ایــن موضــوع هــم بی اطــالع بودنــد و انتظــار 
داشــتند دولــت قبــل از اجــرا همــه ایــن موارد را 

شفاف کند.
اســت  حاکــی  فــارس  خبرنــگار  مشــاهدات 
کــه موضــوع اصــالح ارز 4200 تومانــی در بــازار و 
بین مردم مطرح شــده است و برخی سودجویان 
برخــی  و  رفته انــد  گرانــی  پیشــواز  بــه  االن  از 

گرانفروشی ها را با آن توجیه می کنند.

مدیرعاملاتحادیهمرغدارانگوشتی:افزایشقیمت
درماههایآیندهنداریم

مرغــداران سراســری اتحادیــه مدیرعامــل
گوشتیکشوربیانکردکهباتوجهبهوضعیت
مناسبجوجهریزیوتولید،عرضهمرغبهنرخ
۲7هــزارتــا۳۱هزارتومان)بهطورمیانگین۲8
هزارتومان(ادامهداردوافزایشقیمتیدراین

محصولنخواهیمداشت.
حبیــب اســدهللا نــژاد در گفت وگــو بــا ایرنــا 
بــا بیــان اینکه اکنــون با مازاد تولید گوشــت مرغ 
روبرو هســتیم، افزود: امــروز قیمت هر کیلوگرم 
مرغ زنده بین 18 هزار و 500 تا 1۹  هزار و ۷00 
تومــان، قیمت گوشــت مرغ تــازه بین 2۷ هزار تا 

31 هزار تومان به فروش می رسد.
مرغــداران  سراســری  اتحادیــه  مدیرعامــل 
گوشتی اظهار کرد: در ماه های گذشته با کاهش 
جوجه ریزی و افزایش تقاضا روبرو بودیم، اما در 
دوره قبلی تولید حدود 131 میلیون قطعه جوجه 

ریزی انجام شــد که همین میزان تولید منجر به 
تنظیم بازار این محصول شده است.

اســدهللا نژاد تصریح کــرد: با توجه به روند 
جوجه ریــزی در دوره بعــدی دی و بهمــن مــاه نیــز 
روند تولید مناسب خواهد بود و نه تنها کمبودی 
در بــازار ایــن محصــول نخواهیــم داشــت بلکــه 
ممکــن اســت در مقاطعــی بــا مــازاد تولیــد روبرو 

شویم.  
وی اضافــه کــرد: براســاس وضعیــت تولیــد 
گوشــت مــرغ، در ماه هــای آینــده نیــز افزایــش 

قیمتی در گوشت مرغ نخواهیم داشت.
اســدهللا نــژاد درباره ســرانه مصــرف گفت: 
طی یک تا دو ســال اخیر ســرانه مصرف گوشــت 
مرغ افزایش یافته است به طوری که سرانه این 
محصــول در کشــور به حــدود 33 کیلوگــرم برای 
هــر ایرانــی رســیده اســت، در حالــی که دو ســال 

گذشــته ســرانه مصــرف ایــن محصول حــدود 24 
کیلوگرم بود.

وی بــا یــادآوری ممنوعیت صادرات گوشــت 
مــرغ ادامــه داد: دولت به دلیل اینکه ارز رســمی 
4200 تومانــی بــه نهاده هــا تخصیــص مــی دهــد 

صادرات این محصول را ممنوع کرده است.
مرغــداران  سراســری  اتحادیــه  مدیرعامــل 
از  حمایــت  منظــور  بــه  اکنــون  افــزود:  گوشــتی 
مرغــداران شــرکت پشــتیبانی امور دام کشــور در 
اســتان های مختلف هر کیلوگرم گوشــت مرغ را 
بــا نرخ 30 هزارتومان از تولیدکنندگان خریداری 

و ذخیره سازی می کند.
وی اضافه کرد: این ذخیره سازی به منظور 
تنظیــم بازار شــب عید و ایام پیــک مصرف انجام 
می شــود تا مصرف کنندگان با نوســان قیمت ها 

روبرو نشوند.

بررسیتأثیرتوزیعهوشمنددرکاهشقیمتها

مدیراجراییکنسرسیومصادراتیایران-اوراسیا:زنجیره
تامینمواداولیهتاصادراتمصنوعاتچوبیتکمیلمیشود
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سرپرست دفتر توسعه 
 بازرگانی وزارت کشاورزی:

 ارز 4200تومانی گندم و دارو

تا پایان سال حذف نمی شود
سرپرست دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه 
بازرگانــی وزارت جهــاد کشــاورزی بــا بیــان اینکــه ارز 
۴۲۰۰ تومانــی از واردات گنــدم و دارو تــا آخــر ســال 
حــذف نمی شــود عنــوان کرد کــه درباره کاالهــای دیگر 

احتمال دارد تا یک ماه آینده اتفاقاتی بیفتد.
حسن عباســی معروفان، در گفت وگو با خبرگزاری 
مهــر دربــاره نگرانــی واردکننــدگان نهاده هــای دامــی از 
تأمیــن ارز گفــت: نگرانی واردکننــدگان درباره حذف ارز 
4200 تومانــی اســت و اینکــه ارز 4200 تومانــی حــذف 
می شود یا نمی شود و بالتکلیفی که در این زمینه ایجاد 

شده است.
او بــا تاکیــد بــر اینکه جای هیچ گونــه نگرانی وجود 
نــدارد، تصریــح کــرد: تکلیــف کامــالً مشــخص اســت، تا 
زمانــی کــه ارز 4200 تومانــی در اختیــار وزارت جهــاد 
کشاورزی قرار گیرد، ما همین ارز را تحویل واردکنندگان 
می دهیم و زمانی هم که ارز 4200 تومانی حذف شود، 
آنها با قیمت دیگری کاالی خود را وارد می کنند بنابراین 

چه فرقی می کند که قیمت دالر چقدر باشد.
معروفــان درباره اینکه آیا احتمال حذف ارز 4200 
تومانــی در ســال جــاری وجــود دارد؟، گفــت: براســاس 
آخریــن مباحــث مطــرح شــده دربــاره ارز 4200 تومانی، 
قــرار نیســت امســال این ارز حذف شــود امــا ممکن هم 

است هر لحظه اتفاق خاصی بیفتد.
او تاکیــد کــرد: ارز 4200 تومانــی از واردات گندم و 

دارو تا آخر سال جاری حذف نمی شود و ادامه دارد.
معروفــان اضافــه کــرد: دربــاره کاالهــای دیگــر این 
احتمال وجود دارد که از 10روز تا یک ماه آینده اتفاقاتی 

صورت گیرد اما ممکن هم است اتفاق خاصی نیفتد.
او ادامــه داد: اکنــون تخصیــص ارز 4200 تومانــی 
اینکــه  می شــود ضمــن  انجــام  دامــی  نهاده هــای  بــرای 
تــا اطــالع ثانــوی ایــن رونــد وجــود دارد اما دربــاره آینده 

نمی دانیم چه اتفاقی رخ خواهد داد.

افزایش قیمت خوراک دام 
در بازارهای جهانی

قیمت انواع کاالهای اساسی در بازار های جهانی 
بــاال رفــت. خــوراک دام هــم بیــش از 3 دالر افزایــش 
داشــت، کرونــا از نزدیــک بــه دو ســال پیــش بــا مختل 

کردن زنجیره عرضه قیمت ها را گران کرده است.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس، دیــروز در بازارهای 
جهانی قیمت انواع خوراک دام و طیور، گندم، دانه های 
روغنــی، پنبــه و دام زنــده و پــرواری بــا افزایــش قیمــت 

داشتند.
قیمــت ذرت کــه بــه عنــوان خــوراک دام اســتفاده 
می شــود 3.25 دالر افزایش قیمت داشــت و هر بوشل 

به قیمت 605 دالرو 75 سنت معامله شد.
ســنتی   75 رشــد  محصــول  اساســی ترین  گنــدم 
داشــت و به قیمت 814 دالر و 75 ســنت در هر بوشــل 

به فروش رفت.
دانه های روغنی هم رشد زیادی داشتند به طوری 
کــه ســویای روغنــی رشــد 5.75 دالر داشــت و ســویای 
خوراکی هم 2.2 دالر معامله شد در این گروه تنها گیاه 

روغنی کانوال کاهش 7 دالر را تجربه کرد.
قهــوه هــم از قافله افزایش قیمت ها عقب نماند و 
بــا 7 دالر افزایــش بــه قیمــت 2473 دالر در هــر تن به 

فروش رفت.
در گــروه دام؛ دام زنــده 2.25 دالر و دام پــرواری 

1.83 دالر افزایش قیمت داشتند.
افزایش قیمت کاالهای اساســی در ســطح جهانی 
بــه معضــل بزرگی تبدیل شــده اســت. خشکســالی های 
ســال گذشــته و شــیوع کرونا دو عامل مهمی اســت که  

باعث رشد قیمت ها شده است.
در  عرضــه  و  تولیــد  کاهــش  باعــث  خشکســالی 
بازارهــای جهانــی شــده و در برابــر تقاضــا قیمت هــا باال 

رفته است.
کرونــا هــم بــر اختــالل عرضــه تاثیرگــذار بــوده و 
زنجیــره عرضــه را در ســطح جهانــی مختــل کرده اســت. 
روی  مبــادالت  کاهــش  بهداشــتی،  پروتــکل  مشــکالت 

عرضه موثر بوده است.
از ســوی دیگــر پــس از شــیوع کرونــا؛ کشــورهای 
تولیدکننــده تامیــن داخــل را در اولویــت قــرار دادنــد و 
صادرات را ممنوع یا محدود کردند به عنوان مثال روسیه 
عوارض صادراتی را برای محصوالت اساسی دو برابر کرد 

و 4 کشور هم صادرات کود اوره را ممنوع کردند.

اخبـــــــــــــــــار

مرز ایران با تمام کشورهای 
همسایه در بخش تجاری 

فعال است 
سخنگوی گمرک با اشاره به بسته شدن مرزهای 
زمینی مســافری با کشــورهای همســایه از امروز و به 
مــدت ۱۵ روز، از بالمانــع بــودن فعالیت هــای تجــاری 

خبر داد.

بــه گــزارش گمــرک، روح هللا لطیفــی بــا اشــاره بــه 
ابالغیه ستاد ملی مبارزه با کرونا و وزارت کشور، اظهار 
کرد: برای پیشــگیری از شــیوع نوع جهش یافته ویروس 
کرونــا با عنــوان »اومیکرون«، مرزهای زمینی در بخش 
مســافری با کشــورهای همســایه از دیروز )شنبه چهارم 

دی ماه( به مدت 15 روز بسته خواهد شد.
او تصریح کرد: محدودیت تردد مسافر در مرزهای 
زمینــی ترکیه، عراق، افغانســتان، جمهــوری آذربایجان، 
پاکســتان، ارمنســتان قطعی شــده  اســت و به مدت دو 

هفته ادامه خواهد داشت.
ســخنگوی گمــرک ایران با بیان اینکه تردد مســافر 
در ایــن مرزهــا تحــت شــرایط خــاص خواهد بــود، تاکید 
کــرد: افــراد دارای مجوز اقامت دائــم، تحصیل، درمان و 
تجــارت مــی  توانند در مــدت تعیین شــده در این مرزها 
تردد داشــته باشند و همچنین خانواده های دیپلمات از 

این ممنوعیت تردد مستثنی هستند.
بــه گفتــه او تبــادل مســافر در مرزهــای زمینــی بــا 
کشــور ترکمنســتان از ابتــدای شــیوع ویــروس کرونــا بــا 
محدودیت مواجه شد و این روند همچنان ادامه دارد.

ســخنگوی گمــرک ایــران تاکیــد کــرد: مــرز ایــران با 
تمام کشــورهای همســایه در بخش تجاری فعال اســت 
و بدون هیچ اعمال محدودیتی، ناوگان باری طبق روال 

گذشته تردد خواهند داشت.

عضــو اتاق تهــران می گوید نبــود هماهنگی 
پرداخــت  سیاســت های  اعــالم  در  دولتمــردان 
یارانه جبرانی نگران کننده اســت؛ متأســفانه در 
این مدت تفاوت در بیان های دولتمردان بســیار 
زیــاد بوده و مشــخص نیســت نظــر نهایی دولت 
چیســت. نحــوه بیــان و تفکــرات تیــم اقتصــادی 
دولــت متفــاوت بــوده و بــه نظــر می رســد ایــن 

مساله دولت را به دشواری بیاندازد.
حســن فروزان فرد در گفت وگو با خبرگزاری 
مهــر در مــورد اصالح سیاســت ارز 4200 تومانی، 
اظهــار کــرد: مجموعــه بخــش خصوصــی بــه ویژه 
اتــاق بازرگانــی از ابتدایــی که سیاســت ارز 4200 
تومانــی در نظــر گرفتــه شــده بــود همــه هم نظــر 
بودند که این سیاســت، سیاست درستی نیست 
و هرچه پیشــتر رود و فاصله قیمت ارز با قیمِت 
اعالم شــده رســمی بیشتر شــود، اصالح کردنش 

دشوارتر می شود.
رئیــس کمیســیون حمایت قضائــی و مبارزه 
بــا فســاد اتــاق بازرگانــی تهــران افزود: حــذف ارز 
4200 تومانــی بایــد زودتــر از اینها و در زمانی که 
نــرخ ارز رســمی بــا نرخ ارز بــازار آزاد آنقــدر زیاد 
نبود اتفاق می افتاد تا آثارش بهتر مدیریت شود 
امــا بــه هر حال به طور کلــی حذف این ارز اقدام 
صحیحــی اســت؛ زیرا بروکراســی دولتــی ما توان 
نظــارت عادالنــه و منطقــی بــر روی ایــن رانــت را 
نــدارد. ارز 4200 تومانــی رانــت بزرگــی اســت که 
با توجه به ســوابق و امکانات کشــور، دولت توان 
توزیع درست و به نفع مردم را ندارد بنابراین هر 
چــه بهتــر و زودتر این رانت را متوقف کنیم رفتار 

منطقی تری کرده ایم.

مدیریت شرایط بعد از حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی بسیار مهم است

او ادامــه داد: امــا اینکــه چگونــه ارز 4200 
تومانــی حــذف شــود بــه توانمنــدی و هوشــیاری 
مجریــان و تصمیم گیرنــدگان برمی گــردد. اصــالح 
ایــن سیاســت از جنــس یــک جراحــی در اقتصــاد 
اســت و امیدواریــم که جراحان فقــط به فکر پاره 
کــردن نقطــه آســیب دیده نباشــند بلکــه خــروج 
زائــده، بخیــه زدن و بهبــود یافتــن نیــز در نظــر 

گرفته شود.
حــذف  واقــع  در  کــرد:  تصریــح  فروزان فــرد 
ارز 4200 تومانــی مهــم اســت امــا شــرایط بعد از 
حذف مهم تر اســت؛ بعد از حذف نیز باید عموم 
مــردم در ســایز مناســبی مصرف کننــده کاالهــا و 
تولیدکننــدگان همچنان تولیدکننده کاالهای این 

زنجیره باشند.

 عدد یارانه باید درست

و به اندازه باشد
مشــخص  دولتی هــا  بیانــات  از  افــزود:  او  
اســت کــه عمــده تمرکــز روی جبــران ریالــی برای 
مصرف کننــدگان و طبقــه نیازمنــد جامعه اســت، 

داشــته  را  مصــرف  از  انــدازه ای  کــه  به گونــه ای 
باشــند. البتــه اعــداد و ارقــام متفاوتــی هــم بــرای 
یارانــه اعــالم می شــود؛ اگــر دولــت عدد مناســبی 
بــرای یارانه تعیین نکند بی تردید ضربه ســنگینی 
به وضع مصرف طبقات پایین دســت و دهک های 
فرودســت جامعــه می خــورد کــه همیــن مســاله 
کار را ســخت می کنــد. تعییــن ایــن عــدد و شــکل 
پرداخت بســیار مهم اســت که به موقع، درســت 

و به اندازه باشد.

فرایندهای تولیدی نباید مورد 
غفلت واقع شوند

رئیــس کمیســیون حمایت قضائــی و مبارزه 
بــا فســاد اتــاق بازرگانــی تهــران گفــت: از ســویی 
دیگــر موضــوع مهمــی کــه تاکنــون مــورد غفلــت 
واقع شده، آثار این تغییر و تحول در فرایندهای 
تولیــدی وابســته بــه ایــن زنجیــره همچــون دام و 
طیور، تخم مرغ، روغن و … است. زنجیره مهمی 

به این اعداد و ارقام وابسته هستند.
در  زنجیــره  ایــن  تولیدکننــدگان  افــزود:  او 

3 ســال اخیــر بــه دلیــل اوضــاع ســهمگین تورمی 
بــه دشــواری ســرپا مانده انــد و حتــی بســیاری از 
واحدهــای کوچک از ادامه فعالیت ناتوان ماندند 
زیــرا ســرمایه در گــردش ایــن واحدهــا بــه دلیــل 
شــرایط تورمــی تکاپــوی ادامــه فعالیــت در اندازه 
مربوطــه را نمی کــرد و ســود هــم به قــدری ناچیز 
اســت کــه توان جبــران عقب افتادگی هــای تورمی 

را نمی کند.

تولیدکننده مواد اولیه را ۴ تا ۵ 
برابر قیمت فعلی باید تهیه کند

فروزان فــرد گفــت: حــذف ارز 4200 تومانی 
یعنی اینکه تولیدکننده های این زنجیره باید مواد 
اولیــه خــود را بــه 4 یــا 5 برابر قیمــت فعلی تهیه 
کننــد؛ بعیــد می دانــم هیچیــک از تولیدکننــدگان 
بــزرگ، متوســط و کوچــک مــا آمادگــی مواجهه با 
ایــن انــدازه از نیــاز بــه نقدینگــی جدید را داشــته 
باشــند و فکــر نمی کنــم یکــی از آنهــا باقــی مانده 
باشــد که ســقف اعتباری خود را پر نکرده باشــد 
کــه االن بتوانــد تــا ایــن انــدازه خــود را در مقابــل 

سیســتم بانکــی مقــروض کنــد و نقدینگــی مــورد 
نظر را پوشش دهد.

او افــزود: بایــد به این قســمت بازی با دقت 
نگاه شــده و راهکارهای مشــخصی بــا هماهنگی 
بانــک مرکــزی در نظــر گرفتــه شــود زیــرا در غیــر 
ایــن صــورت جــدای از مــوج اول افزایــش قیمــت 
نهایــی کاال کــه ناشــی از تغییــر قیمــت نهاده هــا 
ایجــاد خواهــد شــد، ناتوانــی تولیدکننــدگان برای 
ادامــه فعالیــت حداقــل بــه اندازه گذشــته ســبب 
کاهــش عرضــه می شــود که این مســاله مســتقالً 
می توانــد تــورم زا باشــد. ایــن موضــوع یــک نکتــه 

کلیدی است.
رئیــس کمیســیون حمایت قضائــی و مبارزه 
بــا فســاد اتاق بازرگانی تهران گفــت: کلی گویی و 
هماهنگــی ظاهری با بانک ها جوابگوی شــرایطی 

که با آن مواجه خواهیم شد، نیست.
او افــزود: اگــر بــه ایــن دو نکتــه توجه شــود 
شــود،  اتخــاذ  آن  بــرای  مناســبی  راهکارهــای  و 
سیاست حذف ارز 4200 تومانی نه تنها به زیان 
کشور نخواهد بود بلکه شرایط را برای شفافیت، 

رقابت و سیاست های رانت زا فراهم می کند.
فروزان فرد تاکید کرد: هر آنچه از رانت های 
کمتــر  ایــران  کار  و  کســب  فضــای  از  فســادآور 
شــود می تــوان امیدوار بود که خطاها و فســادها 

کاهش یابد.
رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با 
فســاد اتــاق بازرگانی تهران افــزود: در واقع آنچه 
کــه مــا را نگران تر می کند ناهماهنگــی در بیانات 
است؛ به این فکر می کنیم که وقتی در بیانات تا 
ایــن حــد ناهماهنگی وجــود دارد، در عمل چقدر 

ناهماهنگی وجود خواهد داشت.
کــه  چقــدر  هــر  بنابرایــن  کــرد:  تصریــح  او 
ایــن تیــم هماهنگ تــر و یکپارچه تــر صحبت کنند 
هیجانــات در جامعــه کمتــر می شــود و همراهــی 

عمومی بهتری نیز رخ می دهد.
فروزان فــرد گفــت: بــازی کــردن بــا کلمــات و 
شــفاف نبــودن بــا مردم آثار مثبتی نــدارد. ما هنوز 
خاطــره تلــخ آبــان ۹8 را بــه یــاد داریــم از ایــن رو 
امیدواریم شرایط به این شکل پیش نرود که باعث 

نارضایتی عمومی و بازخوردهای نامطلوب شود.

بــه گفته مدیرکل دفتر توســعه خدمات 
بازرگانی سازمان توسعه تجارت، در آینده ای 
بــه ۱۰ خــط  نزدیــک خطــوط منظــم دریایــی 
افزایش می یابد که به رشــد مبادالت تجاری 
ایــران بــا کشــورهای حــوزه دریای خــزر کمک 

می کند و هم هزینه حمل کاهش می یابد.
احســان قمری در گفت وگو با خبرگزاری 
مهــر در مــورد برقراری خطوط منظــم دریایی، 
و  حمــل  اهمیــت  بــه  توجــه  بــا  کــرد:  اظهــار 
نقــل دریایــی بــه خصــوص دریای خــزر، ایران 
تمهیــدات ویــژه ای را بــرای توســعه صــادرات 
غیرنفتی در حوزه کشــورهای اوراســیا در نظر 
گرفتــه اســت و یکــی از راهکارهــای افزایــش 
صــادرات غیرنفتــی، رفــع مشــکالت منــوط به 

حمل و نقل صادراتی صادرکنندگان است.
مدیرکل دفتر توســعه خدمــات بازرگانی 
بــاال  افــزود:  ایــران  ســازمان توســعه تجــارت 
بودن هزینه های حمل و نقل بر رقابت پذیری 

افزایــش  نهایــت  در  و  صادراتــی  کاالهــای 
و  گذاشــته  تأثیــر  هزینه هــای صادرکننــدگان 
قــدرت رقابت پذیــری را کم می کند و هزینه ها 

را افزایش می دهد.
او ادامــه داد: بنابرایــن برنامه ریزی هایی 
نقــل  و  حمــل  هزینه هــای  کاهــش  بــرای  را 
صادرکننــدگان در نظــر گرفتیم که یکی از این 
برنامه هــا، برقــراری خطــوط منظــم دریایی در 
حــوزه دریــای خزر اســت کــه در همین راســتا 
8 خــط را از اول آبــان راه انــدازی کردیــم که از 
بنادر شمالی ایران به مقصد بنادر آستاراخان 
و ماخاچ قلعــه روســیه و همچنین بندر اکتائو 

قزاقستان حرکت می کند.
قمری افزود: در آینده نزدیک این 8 خط 
بــه 10 خــط افزایــش خواهــد یافــت کــه نقش 
بســزایی در افزایــش مبادالت تجــاری ایران با 
کشورهای حوزه دریایی خزر ایفا خواهد کرد.
مدیرکل دفتر توســعه خدمــات بازرگانی 

ســازمان توســعه تجــارت ایــران با بیــان اینکه 
اســتفاده از خطــوط منظــم دریایــی ظرفیــت 
گفــت:  ماســت،  بــار  حمــل  بــرای  خوبــی 
کشتی هایی که اعزام می شود، میانگین 250 
کانتینر با ظرفیت 20 فوت هستند؛ یعنی هر 
کشــتی حدود 5 هزار تن ظرفیت دارد. اگر 8 
ســفر انجام شــود با احتساب بارهای وارداتی 
حــدوداً در طــول مــاه از ایــن طریــق بین 40 تا 

50 هزار تن باربری انجام می شود.
خطــوط  توســعه  مزایــای  مــورد  در  او 
منظــم دریایــی، تصریــح کــرد: خطــوط منظم 
دریایــی کمک می کند کــه صادرکننده متوجه 
شــود چــه زمانــی کاالیــش صــادر می شــود. 
کاالهــا  از  ســری  یــک  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
فســادپذیر هســتند، وقتــی بــه عنــوان مثــال 
اعــالم می کنیــم 5 آبــان کشــتی شــروع بــه 
حرکــت می کنــد، بایــد 5 آبان حرکــت کند نه 
اینکه کشتیرانی اعالم کند بار تکمیل نشده 

اســت و بایــد دو ســه روز صبر کنیــد، چراکه 
در ایــن صــورت اگــر کاالی فاســد شــدنی در 

بارها موجود باشــد، فاسد می شود.
قمــری گفــت: تأکیــد داریــم کــه خطــوط 
منظــم باشــد و بخشــی از هزینــه حمــل بــرای 
صادرکننــدگان بــه صــورت یارانــه ای محاســبه 
می شــود. در واقــع صادرکنندگانــی کــه از این 
مســیرها اســتفاده می کننــد از یارانــه حمــل 
بــه  حمــل  یارانــه  ایــن  و  می کننــد  اســتفاده 
صورت تخفیفی است که کشتیرانی جمهوری 

اسالمی ایران آن را تقبل کرده است.
مدیرکل دفتر توســعه خدمــات بازرگانی 
ســازمان توســعه تجــارت ایــران افــزود: یارانه 
حمــل در هــر تــن بــار و هــر مســیر متفــاوت 
اســت. ایــن تخفیــف در قــراردادی کــه بــا آنها 
بســته می شــود، در هــر تــن اعمــال می شــود 
و در ادامــه خودمــان یارانــه را بــه کشــتیرانی 

جمهوری اسالمی ایران پرداخت می کنیم.

معــاون امــور تولیــدات دامــی وزارت جهــاد 
کشــاورزی از توزیــع ۵۰۰ هــزار تــن نهــاده بیــن 

دامداران روستایی و عشایری خبر داد. 
بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت جهاد 
کشــاورزی، حســین دماوندی نــژاد بــا اعــالم ایــن 
خبــر در گفت وگــو بــا بخــش خبــری ســاعت 14 
شــبکه یک ســیما، گفت: این نهاده ها شامل جو، 
ذرت، کنجاله ســویا و ســبوس اســت که به تمام 
دامداران ســبک و ســنگین روســتایی و عشــایری 

اختصاص می یابد. 
او با اشــاره به اقدام وزارت جهاد کشــاورزی 
در ارائــه خدمــات »دامــدار کارت«، اظهــار کــرد: 
2هزارمیلیــارد تومــان تســهیالت در قالــب دامدار 
عشــایری  و  روســتایی  دامــداران  بــرای  کارت 

پیش بینی شده است. 
دماوندی نژاد خاطرنشــان کرد: ظرف دو روز 
گذشــته 500 هــزار تــن نهــاده دامــی در ســامانه 
بــازارگاه بارگــذاری شــده و در هفتــه آینــده ایــن 
نهاده ها در اختیار دامداران روســتایی و عشایری 

قرار می گیرد. 
دامــداران روســتایی و عشــایری  افــزود:  او 
می تواننــد از طریــق ســامانه بــازارگاه و همچنیــن 
بــا مراجعــه به اتحادیه هایــی که برای آنها در نظر 
گرفته شده است، این نهاده ها را دریافت کنند. 
دماوندی نــژاد با بیان این که بخشــی از نیاز 
دامــداران روســتایی و عشــایری از طریــق علوفــه 
و بخشــی نیــز از طریــق نهاده هایــی اســت کــه بــا 
برنامه ریزی هــای مــا تامیــن می شــود، گفــت: نیاز 

این دامداران با دامداران صنعتی متغیر اســت و 
بخشــی از نیــاز نهــاده ای این دامــداران را فراتر از 

500 هزار تن تامین خواهیم کرد. 
او دربــاره نهاده هــای دامی دامداران صنعتی، 
یــادآور شــد: الباقی نهاده هایی که طلــب دامداران 
صنعتی بود را بر روی بازارگاه قرار دادیم و آنها در 
حال برداشــت سهمیه شــان هستند و بنا است که 
همچنان خدمات وزارت جهاد کشــاورزی در ارتباط 
با تامین نهاده ها برای دامداران صنعتی، مرغداران 

و دامداران روستایی و عشایری، جاری باشد.
دماوندی نژاد گفت: این نهاده ها شامل جو، 
ذرت، کنجاله ســویا و ســبوس اســت که به تمام 
دامداران ســبک و ســنگین روســتایی و عشــایری 

اختصاص می یابد.

او با اشــاره به اقدام وزارت جهاد کشــاورزی 
در ارائه خدمات دامدار کارت، اظهار کرد: 2 هزار 
میلیــارد تومــان تســهیالت در قالب دامــدار کارت 
بــرای دامــداران روســتایی و عشــایری پیش بینــی 

شده است.
دماوندی نژاد خاطرنشــان کرد: ظرف دو روز 
گذشــته 500 هــزار تــن نهــاده دامــی در ســامانه 
بــازارگاه بارگــذاری شــده و در هفتــه آینــده ایــن 
نهاده ها در اختیار دامداران روســتایی و عشایری 

قرار می گیرد.
دامــداران روســتایی و عشــایری  افــزود:  او 
می تواننــد از طریــق ســامانه بــازارگاه و همچنیــن 
بــا مراجعــه به اتحادیه هایــی که برای آنها در نظر 
گرفته شده است، این نهاده ها را دریافت کنند.

دماوندی نــژاد بــا بیــان اینکه بخشــی از نیاز 
دامــداران روســتایی و عشــایری از طریــق علوفــه 
و بخشــی نیــز از طریــق نهاده هایــی اســت کــه بــا 
برنامه ریزی هــای مــا تامیــن می شــود، گفــت: نیاز 
این دامداران با دامداران صنعتی متغیر اســت و 
بخشــی از نیــاز نهــاده ای این دامــداران را فراتر از 

500 هزار تن تامین خواهیم کرد.
او دربــاره نهاده هــای دامی دامداران صنعتی، 
یــادآور شــد: الباقی نهاده هایی که طلــب دامداران 
صنعتی بود را بر روی بازارگاه قرار دادیم و آنها در 
حال برداشــت سهمیه شــان هستند و بنا است که 
همچنان خدمات وزارت جهاد کشــاورزی در ارتباط 
با تامین نهاده ها برای دامداران صنعتی، مرغداران 

و دامداران روستایی و عشایری، جاری باشد.

توزیع ۵۰۰ هزار تن نهاده بین دامداران روستایی و عشایری

کاهش هزینه حمل صادرکنندگان با برقراری خطوط 
منظم دریایی در حوزه دریای خزر

فروزان فرد، عضو اتاق تهران: ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت 
نگران کننده است
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رئیس جمهوری: برخی اقالم 
دارویی نباید گران شود

رئیسجمهــوریبــاتاکیــدبــراینکــهگرانــیبرخــی
اقــامدارویــیبــههیــچعنــواننبایــداتفــاقبیفتــد،
خواســتارپرهیــزازاجتماعــاتورعایــتدقیــقوکامل
شــیوهنامههایبهداشــتیبــهویــژهدرمراکــزمذهبــی

شدهاست.
بــه گــزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری، 
آیــت هللا ســید ابراهیــم رئیســی در جلســه ســتاد ملــی 
مقابلــه بــا کرونا بــا قدردانی از مردم به خاطر اســتقبال 
از تزریق دُز سوم واکسن کرونا، گفت: امروز تشخیص 
متخصصیــن پزشــکی ایــن اســت کــه تزریــق دُز ســوم 
واکســن کرونــا در صیانــت از جان مــردم مقابل ابتال به 
کرونــا موثــر اســت و الزم اســت مراکــز تزریــق واکســن 
فعــال باشــند تــا مــردم به راحتــی و بدون هیچ مشــکلی 

بتوانند برای دریافت واکسن اقدام کنند.
رئیس جمهوری اضافه کرد: امروز کشورمان بخاطر 
همراهی مردم و اقدامات پیشگیرانه ای که انجام شده، 
از وضعیت نســبتاً مناســبی نسبت به سایر کشورها در 
زمینه شیوع سویه جدید کرونا برخوردار است اما حتما 
بایــد دســتگاه های مســئول بــا کنترل ترددهــای مرزی و 
تشدید  اقدامات پیشگیرانه تالش کنند تا دچار آسیب 

نشویم.
رئیســی در ادامه با یادآوری دریافت گزارشــاتی در 
رابطــه بــا گرانــی قیمت برخــی از اقالم دارویــی، تصریح 
کرد: اینگونه گرانی ها که رنج مضاعفی بر بیماری است 
بــه هیــچ عنــوان پذیرفتنــی نیســت و نباید اتفــاق بیفتد 
و الزم اســت وزارت بهداشــت و درمــان بــا جدیــت آن  را 
پیگیری کند و اجازه ندهد افراد سوداگر در زمینه گرانی 

اقالم دارویی فعال شوند.

امروز اولین سوال مجلس 
ازدولت سیزدهم را 

عبدالملکی پاسخ می دهد 
بررسیسوالنمایندهارومیهازوزیرتعاون،کار
ورفاهاجتماعیدردستورکارصحنعلنیمجلسدر

هفتهجاریقرارگرفت.
بــه گــزارش ایرنــا، صحــن علنــی مجلــس شــورای 
اسالمی در روزهای یکشنبه )5 دی(، سه شنبه )۷ دی( 

و چهارشنبه )8 دی( جلسه خواهد داشت.
نماینــدگان ایــن هفتــه ســوال ســید ســلمان ذاکــر 
نماینــده مــردم ارومیــه در مجلــس شــورای اســالمی از 
حجــت هللا  عبدالملکــی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 

را بررسی خواهند کرد.
ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس 
در خصــوص جزئیــات ســوال ذاکــر گفــت: ســوال ذاکــر 
نماینده ارومیه در مورد بی عدالتی در توزیع اشتغال در 

استان های برخوردار و کم برخودار بود.
از  ســوال  دو  ارومیــه  نماینــده  داد:  ادامــه  وی 
عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشــت که 
از پاسخ های وزیر در مورد یکی از سوال ها قانع شد اما 
از پاســخ های وزیــر در مــورد علت بی عدالتــی در توزیع 
نــرخ اشــتغال در اســتان های برخــوردار و کــم برخــوردار 

قانع نشد و این سوال به صحن علنی ارجاع شد.

میرکاظمی به 
رئیس جمهوری هشدار 

داد: تشدید کسری بودجه 
با افزایش حقوق اعضای 

هیات  علمی 
تامیــن از بودجــه و برنامــه ســازمان رئیــس
نشــدنهزینــهافزایــشحقــوقوضرایــبکارکنــانو
هیــاتعلمــیوزارتبهداشــتودانشــگاههاوســایر
دســتگاههایازدرآمدهــایاختصاصــیخبــردادکــه
درصــورتتامیــنازمنابــععمومــیمنجــربهتشــدید

کسریبودجهمیشود.
به گزارش فارس، سید مسعود میرکاظمی، رئیس 
ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور در رابطــه بــا افزایــش 
حقــوق کادر درمــان و اصــالح و متناسب ســازی ضرایــب 
فوق العاده جذب اعضای هیات علمی بخش بهداشت و 

درمان به رئیس جمهور نامه نوشت.
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه از کمبــود منابــع 
بــرای پرداخــت افزایــش حقــوق کادر درمــان و مصوبــات 
علــوم  دانشــگاه های  علمــی  هیــات  مــورد  در  گذشــته 

پزشکی خبر داده است.
وی عنــوان کــرده اســت: »پرداخت حقــوق آذر ماه 
برخی دانشــگاه های علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی 
و درمانــی )منجمله ســاوه، ســرامه، ایــالم، گیالن، همه 
گلســتان، خــوی، اردبیــل، کاشــمر، مســیح دانشــوری و 
ســازمان اورژانــس( در ســقف اعتبــارات مصــوب قابــل 
انجام نیست و می بایست با اجازه قانونی افزایش ٪10 
اعتبــار مصــوب، برای تامیــن حقوق آذرماه اقــدام گردد. 
همچنیــن عمــده دانشــگاه های علوم پزشــکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی از دی ماه و تمامی آنان در دو ماهه 
آخر سال با مشکل عدم امکان پرداخت حقوق به دلیل 
کافــی نبــودن اعتبار حتی در صورت افزایش 10 درصدی 

مواجه خواهند بود.«
عــالوه بــر این مســئله میرکاظمی تاکید کرد: »در 
خصــوص همســان ســازی حقــوق اعضای هیــات علمی 
تحقیقــات  علــوم،  وزارت  بــه  وابســته  دانشــگاه های 
و فنــاوری بــا حقــوق اعضــای هیــات علمــی غیربالینــی 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی که مطابق 
جــز )2( بنــد )و( تبصــره )2( قانون بودجه ســال 1400 
می بایســت از محل فروش اموال مازاد تامین می شــد 
لیکــن تاکنــون محقــق نشــده اســت. ولــی در احــکام 
کارکنان اجرا شــده و اعتبار آن از محل منابع عمومی 

تامین شده است.«

اخبـــــــــــــــــار

مرکزپژوهشهایمجلسشورایاسامی
طیگزارشــیدرخصوصبررســیالیحهبودجه
را آن ارقــامدرآمــدی برخــی ۱۴۰۱کلکشــور،
بسیاربیشترازپیشبینیهاعنوانکردهاست.
مرکــز  اقتصــادی  پژوهش هــای  معاونــت 
طــی  اســالمی  شــورای  مجلــس  پژوهش هــای 
گزارشی به بررسی الیحه بودجه 1401 کل کشور 

پرداخت.
در ایــن گــزارش کلیات بودجه مورد بررســی 

قرار گرفته که به شرح زیر است:
در ایــن گــزارش آمــده: در ســال 1400 بــا نظر 
مجلس شــورای اســالمی قانون بودجه دو ســقفی 
تدویــن گردیــد. در ســقف دوم قانون بودجه ســال 
1400 از محــل منابع حاصل از صادرات نفت مازاد 
بــر رقــم ســقف اول و فــروش امــوال و دارایی هــای 
تملــک  طرح هــای  بــرای  مخارجــی  دولــت  مــازاد 
دارایی های ســرمایه ای، همســان سازی در صندوق 
تأمیــن اجتماعــی و دیگــر صندوق هــا و بازپرداخت 
بدهی هــای دولــت به نیروهای مســلح پیش بینی 
شــد. اما مطابق با آخرین اطالعات در دســترس از 
عملکــرد بودجــه در ســال 1400 و احتمــال ضعیــف 
عملکرد بیش از سقف اول، به نظر می رسد مبنای 
صحیح مقایســه الیحه بودجه ســال 1401، ســقف 

اول قانون بودجه سال 1400 است.
در ایــن گــزارش تصریح شــده: منابع عمومی 
دولــت در الیحــه بودجــه ســال 1401 نســبت بــه 
پیــش بینــی عملکــرد بودجــه در ســال 1400 حدود 
۹۶ درصد رشــد کرده اســت. دلیل مهم این رشــد، 
پیــش بینــی عــدم تحقــق بخشــی از منابــع بودجه 
ســال 1400 در ســقف اول اســت. در الیحه بودجه 
سال 1401 سرفصل درآمدها به عنوان منبع پایدار 
تأمین مالی دولت، نســبت به پیش بینی عملکرد 
ســال 1400 حدود ۶۶ درصد رشــد کرده اســت. این 
رشــد قابــل توجه می تواند حاکــی از بیش برآوردی 

رقم درآمدها در الیحه بودجه سال 1401 باشد.
در بخــش دیگری از این گزارش می خوانیم: 
منابــع حاصــل از واگــذاری دارایی های ســرمایه ای 
)صــادرات نفت و فروش اموال( نســبت به پیش 
بینــی عملکرد قانون بودجه ســال 1400 )که خود 
با بیش برآوردی بســیار زیادی همراه بود( حدود 
580 درصد رشد داشته است. این افزایش قابل 
توجــه، از محــل تغییــر نــرخ تســعیر ارز حاصــل 
از صــادرات نفــت بــه دلیــل حــذف ارز ترجیحی و 
همچنین به دلیل انتقال منابع حاصل از فروش 

خــوراک میعانــات گازی پتروشــیمی ها از تبصــره 
»14« بــه ســرجمع منابــع حاصــل از نفت )حدود 

۷0 هزار میلیارد تومان( حاصل شده است.
در ایــن گــزارش بیــان شــده: از ســوی دیگر، 
مصــارف عمومــی دولــت در الیحــه بودجــه 1401 
نســبت بــه مصــوب ســقف اول ســال 1400، 4۶ 
درصد و نســبت به پیش بینی عملکرد حدود ۶8 
درصد افزایش یافته است. رشد مخارج هزینه ای 
در قانون بودجه سال 1400 حدود ۶0 درصد بود 
کــه در الیحــه بودجــه 1401 بــه ۳8 درصــد تنــزل 
یافتــه اســت. مهم تریــن دلیل این امــر را می توان 

کنترل رشد حقوق و دستمزد کارکنان دانست.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده: 
در الیحه بودجه سال 1401 سهم اعتبارات تملک 
دارایی هــای ســرمایه ای نســبت بــه قانــون بودجه 
بــه 18  ســال 1400، 4 درصــد افزایــش یافتــه و 
درصــد رســیده کــه گام مهمی در راســتای تقویت 
ســرمایه گذاری عمومــی و تغییــر رونــد کاهشــی 

اخیر از سال 1۳۹۶ است.

در ایــن گــزارش ذکر شــده: نســبت کســری 
تــراز عملیاتــی از بودجــه عمومی دولــت در الیحه 
بودجــه ســال 1401 )معــادل ۳00 هــزار میلیــارد 
گذشــته  ســال های  بودجــه  بــه  نســبت  تومــان( 
کاهش یافته است. البته به دلیل بیش برآوردی 
در بخــش مالیات پیش بینی می شــود طی ســال 
کســری تــراز عملیاتــی افزایــش یابــد. همچنیــن 
کســری احتمالــی تأمیــن نشــده از مجمــوع منابع 
عمومــی دولــت در قانون بودجــه 1400 حدود ۳0 
درصــد اســت در حالــی کــه این نســبت در الیحه 

بودجه سال 1401 حدود 11 درصد خواهد بود.
در ادامه گزارش مرکز پژوهش های مجلس 
گام هایــی   1401 بودجــه ســال  در الیحــه  آمــده: 
مثبــت در راســتای اجــرای قانــون »برخــی احــکام 
برداشــته  بودجــه«  ســاختار  اصــالح  بــه  مربــوط 
شــده است هرچند هنوز بخش های مهمی از آن 
نیازمند اقدام عملی دولت است. ازجمله تکالیف 
قانــون مذکــور در الیحــه چنانکه بایــد مورد توجه 
قرار نگرفته، استقرار کامل نظام پرداخت به ذی 

نفــع نهایــی، الــزام دســتگاه ها به ثبــت معامالت 
در ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت و ارائــه 
فهرســت و میــزان معافیت هــای مالیاتــی، گمرکی 

و بیمه ای است.
تحلیل هــای  گفتــه شــده:  گــزارش  ایــن  در 
کمّــی مبتنــی بــر مدل هــای اقتصــاد کالن نشــان 
می دهــد گام هــای مثبــت الیحــه بودجــه 1401 در 
راستای کاهش کسری بودجه و افزایش سرمایه 
گــذاری دولــت، منجــر بــه تغییر مســیر بلندمدت 
و  تولیــد  تــورم،  نظیــر  اقتصــاد کالن  متغیرهــای 

سرمایه گذاری شده است.
در بخش دیگری از این گزارش بیان شــده: 
در  آن  تــداوم  و   1401 رویکــرد الیحــه  تغییــر  بــا 
ســال های آتــی نــرخ تــورم تــا میزان قابــل توجهی 
در افــق چهار ســال آینــده می توانــد کاهش یابد. 
ســرمایه گذاری کل و تولیــد غیرنفتــی نیــز در یک 
روند رو به رشــد بلندمدت، باالتر از ســطح قابل 
انتظــار بــا رویــه بودجــه ســال 1400 قــرار خواهــد 
گرفــت کــه البتــه در صــورت اصالح مثبــت الیحه 

بودجه 1401 این روند قابل بهبود نیز می باشد.
مرکــز  اقتصــادی  معاونــت  گــزارش  در 
ازجملــه  شــده:  تاکیــد  مجلــس  پژوهش هــای 
ناترازی هــای اقتصــادی که هریک اســتعداد پولی 
شــدن )خلــق پــول بــه منظــور پوشــش ناتــرازی( 
داشــته و می توانند منجر به رشد باالتر نقدینگی 
در مقایســه بــا رشــد بخــش حقیقــی اقتصــاد و 
زمینه ســاز ایجاد تورم شــوند، می توان به کسری 
ناتــرازی  بانکــی،  نظــام  ناتــرازی  دولــت،  بودجــه 
بنگاه های دارای اهمیت سیســتمی یا وابســته به 
بانک هــا اشــاره کــرد. بایــد توجــه کرد کــه کاهش 
پایــدار نرخ تورم میــان مدت و بلندمدت اقتصاد، 
مســتلزم کنتــرل تمامــی ناترازی هــای پیش گفته 
اســت و کنتــرل کســری بودجــه بــه تنهایــی کافی 
نیســت. لذا پس از کنترل نســبی کســری بودجه 
مهم تریــن  از  یکــی  تقدیمــی،  الیحــه  در   1401
فوریت هــای اقتصــاد ایــران در ســال 1401، اقدام 
فعــال بــه منظــور ســامان دهــی نظــارت بانکــی و 
اصالح چارچوب سیاست های پولی خواهد بود.

دیــوانمحاســباتکشــورنظــرکارشناســی
خــوددربــارهالیحهبودجهســال۱۴۰۱رامنتشــر

کرد.
امــور  و  عمومــی  روابــط  دفتــر  گــزارش  بــه 
بین الملل دیوان محاسبات کشور، با ارائه الیحه 
بودجــه ســال 1401 کل کشــور از طــرف دولــت به 
مجلس شــورای اسالمی، دیوان محاسبات عالوه 
بــر بررســی گــزارش مرتبــط بــا قانــون الحــاق یک 
تبصــره بــه مــاده )182( قانــون آئین  نامــه داخلــی 
مجلــس، به علــت اثرات اقتصــادی بودجه و تأثیر 
مستقیم آن بر انتظارات تورمی جامعه و به منظور 
شــفافیت بیشــتر، بــرای نخســتین بــار اقــدام بــه 
بررســی و تحلیــل روند بودجــه  ای و عملکردی آن 
طی 12 سال اخیر نموده و جزئیات الیحه بودجه 
ســال 1401 را واکاوی و جهت بهره برداری رؤسای 
قــوا، نماینــدگان مجلس شــورای اســالمی، ســایر 
مقامــات و نخبــگان و صاحب نظــران حــوزه مالیه 

عمومی ارائه کرده است.
در گــزارش دیــوان محاســبات کشــور آمــده 
اســت روند افزایش اعتبارات هزینه ای طی دوره 
زمانی 1400 ـ 1۳۹0 تصاعدی بوده اســت در حالی 
کــه رشــد درآمدهــا تقریباً روندی خطــی را تجربه 
نمــوده اســت، از طرفــی علی رغــم هدف گــذاری و 
تأکیــد بــر اســتقالل اعتبــارات هزینــه ای از منابــع 
حاصــل از واگذاری دارایی های ســرمایه ای و مالی 
در سیاســت های کلــی و قوانیــن برنامــه پنجــم و 
اقتصــاد  کلــی  سیاســت های  و  توســعه  ششــم 
مقاومتــی، در یــک دهــه اخیــر نه تنهــا کشــور بــه 
تحقق هدف مذکور نزدیک نشــده بلکه دستیابی 

به آن بسیار دور از دسترس شده است.
دیــوان  کارشناســی  بررســی های  نتایــج    
محاســبات کشــور حاکی اســت که در جدیدترین 
صنــدوق  جهــان  اقتصــادی  چشــم انداز  گــزارش 
رشــد   ،2022 ســال  در  پــول،  بین المللــی 
اقتصــادی ایــران 2.5 درصــد برآورد شــده اســت، 
بنابرایــن بــرای تحقــق رشــد مدنظــر دولــت، بایــد 
جهــت  مناســبی  برنامه  ریــزی  و  سیاســت گذاری 
کاهش وابســتگی تولید به واردات و رشــد سریع 
صــادرات غیرنفتــی، عــدم کســری بودجــه دولــت 
و فشــار بــر منابــع ارزی کشــور، کاهــش نــرخ ارز 
واقعــی و نبــود نظــام ســهمیه بندی ارزی و بحران 
بودجــه ای،  منابــع  درآمدهــای  افزایــش  ارزی، 
کاهــش  از  ناشــی  ســرمایه گذاری  مثبــت  رشــد 
طرح هــای عمرانــی، کاهــش نــرخ تــورم، کاهــش 
پایــه پولــی کشــور و افزایش قــدرت رقابت پذیری 
تولیدکننــدگان داخلــی داشــته باشــد. براســاس 
این گزارش، نتایج بررســی تراز عملیاتی 11ســاله 
بودجــه کل کشــور و عملکــرد آن نشــان می دهــد 
کــه کســری تــراز عملیاتــی در الیحه بودجه ســال 
1401 کاهش ۳5درصدی نسبت به قانون بودجه 
سال 1400 داشته است، به طوری که کسری تراز 

عملیاتی از 4۶4 هزار میلیارد تومان به ۳01 هزار 
میلیارد تومان رسیده است.

هــم  هزینــه ای   اعتبــارات  رونــد  بررســی 
گویاست که رشد هزینه در پیش  بینی سال 1401 
حــدود 5 درصــد اســت، طبق جدول زیــر افزایش 
هزینه در سال های 1400 و 1401 قابل تأمل است.
رونــد تغییــر درآمدهــا  طــی مــدت بررســی، 
مشــخص می کند که رشد درآمدها در پیش  بینی 
ســال 1401 حــدود 4۶ درصــد اســت، در حالی که 
متوســط نرخ رشد ساالنه درآمدها طی سال های 
اســت،  بــوده  درصــد   2۳ بــر  بالــغ  1400ـ1۳۹0 
به عبــارت دیگــر رشــد درآمدهــا در ســال آینــده 
نســبت به متوسط یازده  ســال اخیر به میزان 2۳ 

واحد درصد افزایش را نشان می دهد.
در الیحــه بودجــه 1401 درآمدهــای مالیاتــی 
۷۹ درصــد از کل درآمدهــا را در بــر می  گیــرد کــه 
در ســال 1400 ایــن نســبت ۷1/5 درصــد بــوده 
اســت. دولــت در خصــوص افزایــش ۶2درصــدی 
مالیــات نســبت بــه ســال گذشــته مبانــی نحــوه 
افزایــش پایه هــای مالیاتــی، جلوگیــری از فــرار و 
اجتناب مالیاتی و وصول معوقات را باید شــفاف 
بیــان نمایــد و با توجه به احکام مندرج در تبصره 
معافیــت رشــد  شــاهد   1401 بودجــه  الیحــه   ۶
 هــا هســتیم کــه بــا افزایــش ۶2درصــدی مالیــات 

همخوانی ندارد.
در بخــش دیگــری از گــزارش اشــاره شــده 
اســت که علی رغــم زیانده بودن تعــداد کثیری از 
شــرکت های دولت،  سود سهام شرکت های دولتی 
از 15 هــزار میلیــارد تومــان بــه 2۶ هــزار میلیــارد 
تومــان رســیده اســت کــه ایــن امــر بــا واقعیــت 
اقتصــادی شــرکت ها در تضــاد بــوده و در صــورت 
زیــان بــه بســتانکاری شــرکت های دولتــی منظــور 

خواهد شد.
قابــل تأمل تــر این اســت که بهــره مالکانه و 
حقــوق دولتــی معــادن از 10 هــزار میلیــارد تومان 
بــه 40 هــزار میلیــارد تومان افزایش یافته اســت 
در  ردیــف  ایــن  وصولــی  عملکــرد  کــه  حالــی  در 
هشــت ماهه منتهی به ۳0 آبان 1400 بالغ بر 1۳ 

هزار میلیارد تومان بوده است.
از  کشــور  محاســبات  دیــوان  یافته هــای 
مقایســه منابــع حاصــل از  واگــذاری دارایی  هــای 
سرمایه  ای با منابع حاصل از نفت و فرآورده های 

نفتی حاکی است.

نرخ23هزارتومانیوصادرات
۱.2میلیونبشکهدرروزاعمال

شدهاست
بــا رشــد  نفــت  از صــادرات  منابــع حاصــل 
10۶درصــدی در الیحه مواجه اســت، این درحالی 
است که عملکرد تحقق منابع نفتی تا پایان آبان 

1400 حــدود 15 درصد اســت کــه تالش مضاعف 
دولت در تحقق منابع نفتی را می طلبد.

بنابــر ایــن دولت بــا درج حکم جــزء )2( بند 
به میــزان   1401 بودجــه  الیحــه   )1( تبصــره  )ب( 
افزایــش یــا کاهــش منابــع نفتــی ســقف انتشــار 
اوراق مالــی اســالمی افزایــش یــا کاهــش خواهد 
داد و باتوجه به عملکرد فعلی و در صورت تداوم 
این روند در سال آتی عمالً منابع پیش بینی شده 
محقــق نگردیــده و منجــر بــه انتشــار اوراق مالــی 

اسالمی در سطح وسیعی خواهد شد.
دیــوان محاســبات کشــور در بخــش دیگری 
از گــزارش خــود بیــان مــی دارد کــه بــا توجــه بــه 
وضعیــت فعلــی بــازار ســرمایه و عملکــرد دولــت 
در خصــوص واگــذاری شــرکت های دولتــی و تحقق 
کمتــر از نیم درصــدی ایــن بخش در هشــت ماهه 
هــزار   ۷1 مبلــغ  پیش بینــی  عمــالً   1400 ســال 
همچنیــن  و   1401 ســال  بــرای  تومــان  میلیــارد 
تحقــق 255 هــزار میلیــارد تومان در ســال 1400 
واگــذاری  به ســمت  عمــالً  و  نیســت  امکان پذیــر 
انــواع اوراق مالــی اســالمی و اســتفاده از منابــع 
صنــدوق توســعه ملــی ســوق پیــدا خواهــد کــرد، 
عــالوه بــر ایــن، »بازپرداخــت تســهیالت دریافتی 
از صنــدوق توســعه ملــی« از جــدول شــماره )8( 
تحت عنوان »برآورد تملک دارایی های مالی« در 
الیحه بودجه ســال 1401 حــذف گردیده در حالی 
کــه بدهــی دولــت بــه صنــدوق توســعه ملــی رقم 
قابل توجهــی بــوده و مقام معظم رهبری در زمان 
تصویب قانون بودجه سال 1400 کل کشور مورد 

تأکید قرار داده اند.
بــه  نســبت   1401 ســال  بودجــه  الیحــه  در 
1400، تعداد 18 ردیف جدید منابع با رقم ۳۷۶1 

میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
در گــزارش دیــوان محاســبات، ســناریوهای 
مربــوط بــه تحقــق درآمدهــای نفتــی بــا توجــه به 
میــزان فروش نســبت بــه ارقام منــدرج در الیحه 

بودجه 1401 نیز مورد تحلیل قرار گرفته است.
محاســبات  براســاس  مالیــات  بخــش  در 
و  مســتقیم  درآمدهــای  مجمــوع  صورت گرفتــه، 
مالیات بر کاالها و خدمات )غیرمســتقیم( پیش
 بینی شــده در الیحــه بودجــه ســال 1401 نســبت 
بــه قانــون مصــوب ســال 1400 به طــور میانگیــن 

به میزان ۶۶٪ افزایش نشان می دهد.
خدمــات  و  کاالهــا  بــر  مالیــات  بخــش  در 
)غیرمســتقیم( در الیحــه بودجــه 1401 و بــا توجه 
بــه ردیفهــای مهــم این بخش، بیشــترین افزایش 
عــوارض  مالیــات  بــه  مربــوط  به ترتیــب  درآمــد 
خــروج مســافر از مرزهــای زمینی کشــور، مالیات 
ســیگار  فــروش  مالیــات  خــودرو،  شــماره گذاری 
و مالیــات بــر ارزش افــزوده به ترتیــب 12۶0٪ و 

150٪، ۹0٪ و ۶۹٪ است.
گمرکــی« مجمــوع  بخــش »درآمدهــای  در 

درآمدهــای نقــدی و غیرنقــدی وصولــی گمرک در 
سال 1400، به مبلغ 2۹,48۹ میلیارد تومان بوده 
کــه بیــش از قانــون بودجــه مصوب به میــزان 10۶ 

درصد محقق گردیده است.
اشــتغال  و  تولیــد  از  در خصــوص حمایــت 
آیین نامــه  بــه  برنامه هــا   1401 ســال  در  دولــت 
ارجاع داده شــده است. دولت می بایست برنامه 
اشــتغال خود را به همراه شــاخص های کمی ارائه 

نماید تا برنامه دولت قابل ارزیابی باشد.
حــوزه مهــم دیگــری کــه زیــر ذره بیــن دیوان 
محاســبات کشور رفته است، هدفمندی یارانه ها 
اســت. افزایــش منابــع حاصل از اصــالح نرخ گاز 
ســوخت صنایع بزرگ نظیر پتروشــیمی  ها، فوالد 
و... به میــزان ۹440۷ میلیــارد تومــان باتوجــه به 
برنامه دولت در صیانت از تولید موجب افزایش 
قیمت ها خواهد شد و حسب حکم مقرر در تبصره 
توســعه،  برنامــه ششــم  قانــون   )۳۹( مــاده   )1(
دولت مکلف بوده ســهم ســازمان هدفمند کردن 
یارانه ها از دریافتی ها را هرساله در ردیف منابع 
بودجه عمومی )شماره 210102( و مصارف مرتبط 
با آن را در ردیف های مستقل و جداگانه در ارقام 
بودجه عمومی درج کند، لیکن با گذشــت شــش 
ســال از حاکمیــت قانــون برنامــه ششــم توســعه 
همچنان این امر محقق نشده و بخشی از منابع 
و مصــارف هدفمنــد کــردن یارانه هــا در ســرجمع 

بودجه کل کشور درج شده است.
اینکــه  وجــود  بــا  هدفمنــدی   مصــارف  در 
برنامه دولت حذف ســه دهک جامعه از دریافت 
یارانه ها اســت لیکن پیش بینــی 42,800 میلیارد 
تومــان بــرای پرداخــت نقــدی و غیرنقــدی همانند 
ســال 1400 قابــل تأمــل اســت و در نهایــت اینکه 
پیش بینــی مبلــغ 10 هــزار میلیــارد تومــان بــرای 
صنــدوق ملــی مســکن بــا عنــوان »اجــرای قانــون 
جهــش تولیــد مســکن«، اهــداف قانــون جهــش 

تولید مسکن را تأمین نمی نماید.
ایــن  پایــان  در  کشــور  محاســبات  دیــوان 
پیشــنهادات  مختلــف  بخش هــای  در  گــزارش، 

کاربردی ارائه کرده است از جمله؛
شیوه های فروش اموال منقول و غیرمنقول 
و واگــذاری طرح هــا، اصــالح و ضوابــط مربوطــه 

تسهیل گردد.
تومــان  میلیــارد  هــزار   ۶۶4 تحقــق  جهــت 
درآمدها پایه های مالیاتی جدید تعیین و با ایجاد 
بــه وصــول معوقــات  اقــدام  مشــوق  های متنــوع 
مالیاتــی و بــا وضــع جرائــم بازدارنــده از فــرار و 

اجتناب مالیاتی جلوگیری گردد.
دولت در هزینه های مربوط به فصول سوم 
و هفتم )اموال و سایر هزینه  ها( با رویکرد حفظ 
هزینه  های اجتناب  ناپذیر نســبت به تجدیدنظر و 
صرفه جویــی در هزینه  های جاری و مخارج دولت 

اقدام نماید.

با اولویت بندی و تدوین شاخص هایی نظیر 
اهمیت، پیشرفت فیزیکی و...، فارغ از نگاه های 
تــالش در جهــت  و  منطقــه ای  بعضــاً  و  بخشــی 
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و غیردولتی، 

در تکمیل طرح ها اقدام نماید.
ایجــاد و تصویب هرگونه طرح جدید ممنوع 
گــردد، مگــر اینکــه اجــرای آن ضــروری بــوده و در 
یک سال به بهره  برداری برسد، تشخیص این امر 
به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس صورت گیرد.
ضمــن تأکیــد بــر اولویت دادن بــه طرح های 
احــداث  از  راه،  و  زیســت  محیــط  بــرق،  آب، 
غیرضــرور  مســتحدثاث  ســایر  و  ســاختمان 

خودداری گردد.
دولــت برنامــه و راهکارهــای حمایتــی خــود 
را بــا توجــه بــه حساســیت تأمیــن منابــع کاالی 

اساسی، ارائه نماید.
کلیه منابع و مصارف هدفمندی می  بایست 

در سقف بودجه عمومی دولت منظور شود.
باید برنامه اشــتغال شــفاف و مشخص و به همراه 

شاخص های کمی و قابل ارزیابی ارائه گردد.
مبلغ 85 هزار میلیارد تومان ردیف متفرقه 
مربوط به تحقق شاخص های اقتصادی در سرجمع 
منابــع ایــن بخــش افزوده شــده و جزئیــات کامل 
این برنامه با اهداف و الزامات دولت ارائه گردد.
اعتبــارات پیش بینی شــده در بودجــه بــرای 
اختصــاص بــه صندوق  های بازنشســتگی با رشــد 
۷1درصــدی مواجــه بــوده لــذا پیشــنهاد می شــود 
نســبت به اصــالح و تجدید ســاختار صندوق  های 
مذکور اقدام و زمینه قانونی نظارت و پایش آن ها 
بــا توجــه بــه وضعیت حقوقــی صندوق  هــا فراهم 

شود.
برنامــه ششــم  قانــون  مــاده 28  لحــاظ  بــا 
توســعه کشــور، ضمــن رعایــت مفاد مــاده )125( 
تعییــن  در  کشــوری  خدمــات  مدیریــت  قانــون 
ضریــب افزایــش حقــوق کارکنــان، دولــت مکلــف 
گــردد طی ســال 1401 نســبت به اصــالح نظامات 

پرداخت کارکنان دولت اقدام نماید.
میــزان  فهرســت  ارائــه  بــه  مکلــف  دولــت 
معافیت  هــای مالیاتــی، گمرکی و بیمه  ای و درصد 
معافیــت هریــک از آنهــا و همچنیــن ارائــه جدول 
تعهدهــای  و  قطعی شــده  مطالبــات  و  بدهی  هــا 
دولــت به اشــخاص حقوقــی، خصوصــی، تعاونی 
و  بانک هــا  و  غیردولتــی  عمومــی  مؤسســات  و 

مؤسسات اعتباری گردد.
در اجــرای حکم بند )11( قانون برخی احکام 
مربوط به اصالح ساختار بودجه کل کشور دولت 
مکلــف بــه درج منابــع و مصارف بودجــه ارزی در 
جدول مستقل با رعایت مالحظات امنیتی گردد.
بنــد مربــوط بــه واگــذاری ســهام شــرکت های 
مشخص نشــدن،  به دلیــل  فروش نرفتــه  دولتــی 

حذف شود.
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

مدیریت وجوه مشتریان با 
»حواله منظم« بانک ملت

خدمــت حوالــه منظــم بــا هــدف مدیریــت وجــوه 
در  مشــتریان  وقــت  در  صرفه جویــی  و  نقدینگــی  و 
و  اینترنتــی  بانکــداری  غیرحضــوری  ســامانه های 

همراه بانک، در دسترس مشتریان بانک ملت است.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک ملــت، مشــتریان 
می تواننــد  بانــک  ایــن 
بــا اســتفاده از خدمــت 
حواله منظم، به آسانی 
و از طریــق ســامانه های 
و  اینترنتــی  بانکــداری 
همراه بانک، پرداخت ها 
را  وجــوه  انتقــال  و 
مدیریــت و برنامه ریــزی 

کنند.
بانکــداری  ســامانه  در  کاربــردی  خدمــت  ایــن 
اینترنتــی، از طریــق گزینــه انتقــال وجه/خدمات/ حواله 
منظم و همراه بانک ملت منوی کشــویی ســامانه، ورود 
به بخش انتقال وجه و انتخاب منوی حواله منظم قابل 
اســتفاده اســت. بــرای صــدور حوالــه منظــم الزم اســت 
اطالعاتی شــامل شــماره حســاب مبداء، شــماره حساب 
یــا کارت ملتــی مقصد، انتخاب فواصــل پرداخت، تاریخ 
اولین پرداخت، تاریخ آخرین پرداخت و مبلغ حواله در 

فیلدهای مربوطه وارد شود.
بــر اســاس ایــن گــزارش، مشــتریان بــرای انجــام 
حواله منظم باید یک روز قبل از تاریخ سررســید حواله 
تعریف شــده، موجودی حســاب مبداء را برای برداشــت 

مبلغ تعیین شده و کارمزد آن، تکمیل کنند.
در عیــن حــال، در هــر دو کانــال اینترنت بانــک و 
تمامــی  حــذف  و  مشــاهده  امــکان  ملــت،  همراه بانــک 

حواله های ایجادشده نیز میسر خواهد بود.
ایــن گــزارش می افزاید: دو محتــوای گرافیکی برای 
راهنمایــی ســریع و آســان کاربــران آمــاده و ارائــه شــده 
شــماره های  بــا  ملــت  ارتبــاط  مرکــز  همچنیــن  اســت. 
1556 )تهــران( و 02182488 )شهرســتان( پاســخگوی 

پرسش های احتمالی مشتریان گرامی است.

آغاز طرح تسهیالتی 
»انتخاب« بانک ایران زمین

بانک ایران زمین در راستای مشتری مداری و رفاه 
حال مشــتریان، اهدای تســهیالت به مشــتریان خود با 

نام انتخاب را آغاز کرد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک ایران زمین، هدف 
اجــرای  از  بانــک  اصلــی 
انتخــاب  طــرح،  ایــن 
دریافــت  شــکل  و  نــوع 
تســهیالت از سوی خود 
مشــتریان، بــا توجــه به 

نیازشان است.
طــرح  ایــن  در 
مشــتریان  تســهیالتی 
می تواننــد تا ســقف یک 
میلیارد ریال با امکان واریز و برداشــت، دریافت و نرخ 
ســود ســالیانه را از 10تــا 18درصــد بــه دلخــواه انتخــاب 
کننــد. ضمنــا حداقــل مبلــغ افتتــاح حســاب 50میلیــون 
ابتــدای دی  از  ریــال اســت. طــرح تســهیالتی انتخــاب 

1400به مدت یک سال اجرا خواهد شد.

انتقال یک روزه منابع 
صادرکنندگان به کشور پس 

از تایید کارگزار، از سوی 
صرافی توسعه صادرات

صــادرات  توســعه  صرافــی  مدیــره  هیــات  عضــو 
گفــت کــه ایــن صرافــی به عنــوان بــازوی اجرایــی بانک 
توســعه صــادرات، ظرف یک روز پــس از تایید دریافت 
ارز صادرکننــدگان از ســوی کارگــزاران شــرکت، منابــع 

صادرکنندگان را به داخل کشور منتقل می کند.
بــه گــزارش اگزیم نیــوز، محمدعلــی منــاف زاده، در 
وبینار تخصصی مدیران 
بانــک توســعه صــادرات 
اقتصــادی،  فعــاالن  بــا 
و  صادرکننــدگان 
اســتان  مقامــات 
بــا  غربــی  آذربایجــان 
بیــان این مطلب افزود: 
صرافی توسعه صادرات 
شــرکت های  جملــه  از 
تحت مالکیت بانک توســعه صادرات اســت و ماموریت 

انجام نقل و انتقال ارزی مشتریان را به عهده دارد.
قائــم مقــام صرافــی توســعه صــادرات افــزود: ایــن 
صرافــی بــازوی بانــک توســعه صــادرات در ارائه خدمات 
ارزی اســت و به دلیل شــرایط موجود و محدودیت های 
بانکــی در زمینــه دریافــت و پرداخت هــای بین المللــی، 
بخش عمده ای از وظایف نقل و انتقاالت ارزی را انجام 

می دهد.
قائــم مقــام صرافــی توســعه صــادرات خاطرنشــان 
از  چــه  را  صادرکننــدگان  ارز  تــا  هســتیم  آمــاده  کــرد: 
طریق ســامانه های نیما و ســنا و چه از طریق اســکناس 
خریداری و از آنها رفع تعهد کنیم. در زمینه واردات هم 
ارز مورد نیاز را برای واردکنندگان از سامانه های قانونی 

تامین و به مقاصد مورد نظر ارسال  کنیم.
مناف زاده به شبکه گسترده کارگزاران این صرافی 
اشــاره کــرد و افزود: در عراق، افغانســتان و کشــورهای 
حــوزه )C.I.S( آماده دریافت نقــدی ارز صادرکنندگان و 

تبدیل ارز دریافت شده به ریال هستیم.
وی یــادآور می شــود: اتحادیــه کشــورهای مســتقل 
همسو یا کشورهای مستقل مشترک المنافع به اختصار 

)C.I.S( نامیده می شود.

ارائه بیمه آتش سوزی منازل 
مسکونی؛ طرح جامع خانوار 

با پوشش ویژه زلزله
بیمــه میهــن برای تأمین اطمینــان و آرامش خاطر 
هموطنان در مقابلِ خطرات بالقوه ای که اموال آنها را 
تهدید می کند، بیمه آتش سوزی منازل مسکونی؛ طرح 
جامع خانوار با پوشــش ویژه زلزله را برای بیمه گزاران 
بــه ارمغــان آورده اســت تــا در صــورت وقــوع حادثه ای 
ناگــوار، زیاندیــدگان بتواننــد در کمتریــن زمــان ممکــن 

خسارت وارده را جبران کنند.
بیمــه میهــن، احســان  گــزارش روابط عمومــی  بــه 

مدیــر  اردشــیریان، 
ایــن  امــوال  بیمه  هــای 
شــرکت در آســتانه پنج 
دی روز ملــی ایمنــی در 
کاهــش  و  زلزلــه  برابــر 
طبیعــی  بالیــای  اثــرات 
مطلــب  ایــن  اعــالم  بــا 
افــزود؛ در طــرح جدیــد 
بیمــه میهــن حامــی کــه 

ایــن شــرکت ارائــه می کنــد، عــالوه بــر جبــران زیان های 
مالــی ناشــی از خطــرات آتش ســوزی، انفجــار و صاعقه 
و نیــز خطــرات ســیل و زلزلــه و طوفــان و ...؛ تعهــدات 
دیگری نیز بر عهده بیمه گر است و تمامی این تعهدات 
بــا پرداخــت مبلــغ یــک میلیــون و هفتصــد هــزار ریــال 
)170هــزار تومــان( در ســال بــه عنــوان حــق بیمه، تحت 
پوشش قرار می گیرد. اردشیریان با بیان مزایای رقابتی 
ایــن بیمه نامــه گفت: ارائه هزینه های پزشــکی و هزینه 
اجاره و اسکان موقت خانوار؛ مسئولیت مالی بیمه گزار 
در برابــر همســایگان مجــاور؛ خســارات احتمالــی وارد 
بــه یــک دســتگاه خــودرو بیمه گــزار مســتقر در پارکینگ 
محــل مــورد بیمــه ناشــی از خطرات بیمه شــده مــازاد بر 
پوشــش های رایــج در بیمه نامه های آتش ســوزی و ارائه 
تخفیف 80درصدی در حق بیمه مندرج از جمله مزایای 

رقابتی این بیمه نامه است.

 اهدای تبلت از سوی

بانک ملی به دانش آموزان 
نیازمند کردستان

بانــک ملــی در اســتان کردســتان در راســتای انجام 
مســئولیت های اجتماعــی خــود، بالــغ بــر یــک میلیــارد و 
دویست و پنجاه میلیون ریال کمک بالعوض برای خرید 
۵۰دستگاه تبلت و اهدای آن به دانش آموزان نیازمند و 

تحت حمایت کمیته امداد استان اختصاص داد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک ملی، علی اشــرف 

یوســفی قیاسی، رئیس 
اداره امور شعب استان 
مراســم  در  کردســتان، 
تبلت هــا،  ایــن  اهــدای 
رســالت های  از  یکــی 
کنــار  در  را  ملــی  بانــک 
و  اقتصــادی  رســالت 
خدمــات بانکــی، تــالش 
در انجام مسئولیت های 

اجتماعی دانست و اقدامات بانک ملی؛ از جمله ساخت 
۹باب مدرســه در ســطح اســتان، تجهیز واحد آموزشــی 
نابینایــان دانشــگاه کردســتان، پرداخــت تســهیالت بــه 
مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، پرداخت تسهیالت 
مشاغل آسیب دیده از کرونا را از مصادیق بارز فعالیت 
در ایــن حــوزه عنــوان کــرد و افزود: این بانک در اســتان 
کردستان، سال گذشته نیز با حمایت صندوق پس انداز 
ملــی و از محــل تســهیالت قرض الحســنه یکصدمیلیون 
ریالــی بــرای 100نفــر از دانش آمــوزان نیازمنــد، گوشــی 

هوشمند، تبلت و لپ تاپ خریداری کرده است.

مهرسالمت دانا؛ طرح جدید 
بیمه دانا در حوزه درمان

بیمــه دانــا بــا صــدور بیمه نامــه درمــان انفــرادی 
برای خانواده ها در قالب طرح »مهرســالمت« دانا بار 
دیگر به خدمت  رســانی و مشــتری مداری معنای تازه ای 

بخشید.
گــزارش  بــه 
بیمــه  روابط عمومــی 
دانا، این شرکت پس از 
اجرایی شــدن طرح هــای 
رفــاه  و  مهردانــا  موفــق 
در  تازگــی  بــه  کــه  دانــا 
صنعت بیمه، گســترش 
جدیــد  خدمــت  یافتــه، 

دیگری در حوزه ســالمت به خانواده  ها ارائه می کند که 
به طرح مهرسالمت شهرت یافته است.

طــرح مهرســالمت دانــا بــه منظــور پوشــش بیمه ای 
در  شــاغل  افــراد  علی الخصــوص  جامعــه  آحــاد  بــرای 
صنــوف،  اعضــائ  و  فروشــگاه ها  و  موسســات،کارگاه ها 
کانون هــا و ســاکنان مجتمع هــای مســکونی، خانواده هــا 
و... ازســوی شــرکت ســهامی بیمــه دانا با حــدود نیم قرن 
تجربــه درحــوزه بیمه های اشــخاص ارائه می شــود. دراین 
طــرح پوشــش های بیمه هــای متنوعی ازقبیل بســتری در 
بیمارســتان شــامل درمــان طبــی وجراحی هــای عمومــی و 
تخصصی، زایمان، رفع عیوب انکســاری چشــم )لیزیک(، 
آزمایشــات، دارو، ویزیت، دندانپزشکی و...ارائه می شود. 
در طــرح مهرســالمت، بیمه شــده اصلــی بــه همــراه افــراد 
تحت تکفل )به استثنای والدین( می توانند تحت پوشش 
قرار گیرند و هر بیمه گزار )خانواده( مجاز به انتخاب طرح 
متناسب با سلیقه و نیازهای خود از میان طرح های متنوع 
اســت. ســقف تســهیالت طــرح مهرســالمت، 100میلیون 
ریال اســت و بیمه شــدگان طرح می توانند با اســتفاده از 
تســهیالت بانکی )حسب هماهنگی های انجام شده( حق 

بیمه متعلقه را در قالب اقساط 12ماهه پرداخت کنند.

معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع 
جرم قوه قضائیه با بیان اهمیت آرامش بازار 
و مــردم جامعــه نســبت به مســائل اقتصادی 
گفــت کــه ارتقای آگاهی هــای عمومی جامعه 
نســبت بــه مســائل حقوقــی بــازار ســرمایه و 
ارتقــای ســواد مالــی موجب کاهــش ضرر در 

بازار سرمایه می شود.
به گزارش معاونت اجتماعی و پیشگیری 
از وقوع جرم قوه قضائیه، اصغر جهانگیر، در 
جلسه مشترک معاونت اجتماعی و پیشگیری 
از وقــوع جــرم قــوه قضائیه با رئیس ســازمان 
بورس کشــور که با هدف آموزش سواد مالی 
جامعــه و اقدامــات پیشــگیرانه بــرای کاهــش 
معاونــت  محــل  در  حــوزه  ایــن  آســیب های 
اجتماعــی برگزار شــد، افزود: ســازمان بورس 
و معاونت اجتماعی در تعامالت مشترک باید 
نســبت به مســائل دارای اولویت تالش کنند 

تا این همکاری خروجی مثبت داشته باشد.

کــه  کنونــی  وضــع  در  داد:  ادامــه  او 
مشــکالت اقتصــادی وجــود دارد و مردم تحت 
احســاس  غلــط  بــه  فشــار هســتند، دشــمن 
می کند می تواند از این فرصت استفاده کرده 
و به کشــور آســیب بزند. ما در این وضع باید 
قــرار  کار  دســتور  در  را  پیشــگیرانه  راه هــای 

دهیم.
و  اخالقــی  اظهارکــرد: وظیفــه  جهانگیــر 
قانونی معاونت اجتماعی و پیشگیری، تامین 
آرامش کسانی است که در بازار سرمایه وارد 
شــده اند. یکی از اقدامات موثر در این حوزه، 
ارتقــای آگاهی های عمومی جامعه نســبت به 
مســائل حقوقی بازار ســرمایه و ارتقای ســواد 

مالی آن ها است.
معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع 
جــرم قــوه قضائیــه گفــت: ســازمان بــورس و 
معاونت اجتماعی می توانند محتوای آموزشی 
را در اختیــار رســانه ها قــرار دهند و رســانه ها 

نیــز بــا ظرفیتی که در اختیــار دارند به ارتقای 
سواد مالی و حقوقی جامعه اقدام کنند.

او افــزود: ثروتمندانی کــه وارد کارهای 
بــا  می تواننــد  می شــوند  ســرمایه گذاری 
مشــاوره های  دریافــت  و  هزینــه  پرداخــت 
اقتصــادی از متخصصــان ایــن حــوزه، اقــدام 
بــه ســرمایه گذاری کننــد ولــی کســانی که به 
لحــاظ مالــی قدرت گرفتن مشــاوره را ندارند 
با ناآگاهی وارد ســرمایه گذاری می شــوند که 
اندک سرمایه شــان را ممکن اســت از دســت 

بدهند.
جهانگیــر ضمــن بــا یــادآوری هماهنگی 
بــا  قــوه  ســه  ســران  کــه  موثــری  و  آرمانــی 
یکدیگــر دارنــد، ادامــه داد: ایــن هماهنگــی 
ســطوح  بــه  عالــی  مقــام  ســطح  از  بایــد 
کارشناســی برســد و همه کارشناســان قوا با 
یکدیگــر تعامــل کننــد. در این صورت شــاهد 

چنــد صدایی نخواهیم بود.

 ضرورت بازگشت اعتماد
به بازار سرمایه با همکاری 

همه دستگاه ها
در ادامــه رئیــس ســازمان بورس کشــور 
دربــاره اوضــاع کنونــی بــازار ســرمایه گفــت: 
اکنــون وضــع مناســبی را شــاهد هســتیم و 
شرکت ها در حال سود هستند. تنها مشکلی 
در  زیــرا  اســت  بی اعتمــادی  دارد  وجــود  کــه 
مواقعی تصمیماتی گرفته شده اما دستگاه ها 
بــه آن پای بند نبودنــد و همین موضوع باعث 
کاهــش اعتمــاد ســرمایه گذاران و شــرکت ها 

می شود.
تصمیمــات  داد:  ادامــه  عشــقی  مجیــد 
دســتگاه ها به طور مســتقیم بر بازار ســرمایه 
شــرکت ها  بــه  دولــت  اگــر  می گــذارد.  اثــر 
هزینه هــای جدیــد تحمیــل نکنــد و اصالحــات 
هزینه هــا بــه صــورت تدریجی صــورت پذیرد، 

شاهد التهاب در بازار نخواهیم بود.
راه هــای  از  یکــی دیگــر  افــزود:  عشــقی 
کاهــش التهــاب بازار این اســت که در بخش 
نظارتــی و مقرراتــی اصالحــات انجــام شــود و 
زیرســاخت های فنــی ســازمان بــورس کشــور 

ارتقا یابد.
رئیس ســازمان بــورس دربــاره تهدیدات 
بــازار ســرمایه اظهــار کــرد: یکــی از تهدیــدات 
اساســی کــه هنــوز بــرای آن اقدامــی نشــده، 
رمز ارزها هســتند که بــدون رهگیری از طریق 

بانک ها جابجا می شوند.

هیــأت مدیــره ســازمان بــورس و اوراق 
بهــادار در پــی سیاســت های اصالحــی خــود، 
پیرامــون اصــالح قوانین و دســتورالعمل های 
بازار سرمایه؛ برگزاری کنفرانس را جایگزین 
و  بورســی  نمادهــای  مکــرر  توقف هــای 

فرابورسی کرد.
مصوبــات  از  پــس  ســنا،  گــزارش  بــه 
روزهــای گذشــته مبنی بر لغو اخــذ تعهدنامه 
و بازگشــایی خــودکار کدهایــی کــه دسترســی 

آنالیــن آنهــا محــدود شــده بود، هیــأت مدیره 
جدیــد ســازمان بــورس در مصوبــه ای جدیــد 
توقــف نمادهای بازار ســرمایه پس از نوســان 
20درصدی )مثبت و منفی( و همچنین توقف 
بــه علت نوســان منفی 50درصــدی را به طور 
کامــل لغــو و صرفاً توقف و برگزاری کنفرانس 
پــس از رشــد 50درصــدی و افــت ۳0درصــدی 

اعمال خواهد شد.
پیشــتر این مصوبه ســبب متوقف شدن 

مکــرر نمادهــای بورســی و فرابورســی پــس از 
رشد یا افت قیمتی می شد.

جــدی  عــزم  از  نشــان  مصوبــات  ایــن 
هیــأت مدیــره جدید به ســمت ارتقــا کارامدی 
بــازار ســرمایه و زمینه ســازی بــرای اصالحــات 
چالــش  نظیــر  در ســایر بخش هــا  بنیادی تــر 
نظــارت  هوشــمندکردن  و  نوســان  دامنــه 

می دهد.
در هفتــه ای که گذشــت، دومین جلســه 

کمیتــه سیاســت های عملیاتــی و نظارتــی بــر 
بازار با حضور مدیران عامل بورس و فرابورس 
و معاونــت نظــارت بــر ناشــران و بورس ها در 

محل سازمان بورس تشکیل شد.
بورس هــا  شــد،  مقــرر  جلســه  ایــن  در 
کدهــای  مسدودســازی  امــکان  کارگــزاران،  و 
معامالتــی را ندارنــد و ایــن موضــوع نیازمنــد 
صدور دســتور قضایی یا اخذ تصمیم از ســوی 

سایر مراجع ذی صالح است.

به گفته سرپرســت مدیریــت نظارت بر 
نهادهــای مالــی طرح هــای مربــوط بــه ایجــاد 
برخی از ابزارهای سرمایه گذاری غیرمستقیم 
در بازار سرمایه آماده شده است که پس از 

تکمیل، قابلیت اجرایی خواهد داشت.
سرپرســت مدیریت نظارت بــر نهادهای 
مالی با بیان اهداف روشــن قانون بازار اوراق 
بهــادار، به پایگاه خبری بازار ســرمایه )ســنا(، 
ســرمایه گذاران،  حقــوق  از  حمایــت  گفــت: 
ســاماندهی، حفــظ و توســعه بازاری شــفاف، 
جملــه  از  بهــادار  اوراق  کارای  و  منصفانــه 
اهداف قانون بازار اوراق است و برنامه ها در 
مسیر اجرایی شدن، بیش از پیش در اولویت 

کارها قرار دارند.
ســاختارها،  تغییــر  افــزود:  نوحــی  رضــا 
بــا  ســرمایه  بــازار  فناوری هــای  و  کارکردهــا 
و  اســت  انجــام  حــال  در  بســیاری  ســرعت 
وضــع کنونــی بــازار را نمی تــوان بــا ســال های 
گذشــته مورد مقایســه قرار داد زیرا تغییرات 
یادشــده نیازمند اصالحات و به روزرســانی در 

فرایندهای اجرایی و نظارتی است.
سرپرســت مدیریت نظارت بــر نهادهای 
مالی، توســعه ســرمایه گذاری غیرمســتقیم را 

بسیار مهم دانست و گفت: طرح های مربوط 
بــه ایجــاد برخــی از ابزارهــای ســرمایه گذاری 
غیرمســتقیم، تهیــه شــده اســت کــه بــه زودی 
از فعــاالن بــازار در ارتبــاط بــا آن نظرســنجی 
می شــود و پــس از تکمیــل، قابلیــت اجرایــی 

خواهد داشت.
بــه گفته نوحــی؛ صرف ایجاد ابزارهای 
ظرفیت هــای  از  اســتفاده  ســرمایه گذاری، 
همچنیــن  اســت.  گریزناپذیــر  فناورانــه 
کــه  مراحلــی  یــا  و  مســتندات  از  برخــی 
ســرمایه گذاران بــرای ســرمایه گذاری انجــام 
می دهنــد، بــا ساده ســازی فرایندها و حذف 
اخــذ مدارک یــا تاییدیه هــای مضاعف، قابل 

دسترسی است.
ســرمایه گذاران  ورود  کــرد:  اظهــار  او 
ســرمایه گذاری  طریــق  از  ســرمایه  بــازار  بــه 
غیرمســتقیم )از طریــق ســبدهای اختصاصــی 
یــا انواع صندوق هــای ســرمایه گذاری( باید به 
سهولت سرمایه گذاری مستقیم صورت گیرد.
او ارتبــاط ســازمان بــا نهادهــای مالــی را 
ارتباطــی تعاملــی ذکر کرد و هر گونه توســعه 
بــازار ســرمایه بــا افزایــش تعامــل و اســتفاده 
حــوزه  متخصصــان  نظــرات  از  حداکثــری 

نهادهــای مالــی بــه صــورت مســتقیم و یــا از 
طریق کانون ها را عملی دانست.

بــا  ارتبــاط  در  ادامــه  در  نوحــی 
درخواست های مجوز تاسیس انواع نهادهای 
مالــی، بــه تفــاوت نهادهــای مالــی نســبت به 
دیگــر شــرکتها پرداخــت و گفــت: فعالیــت 
نهادهــای مالــی، بســیار تخصصــی اســت کــه 
از  گســترده ای  طیــف  آنهــا  فعالیــت  نحــوه 
ســرمایه گذاران را می توانــد تحــت تاثیــر قــرار 
دهد. به همین منظور در تاسیس این نهادها 
شــرایطی بــرای حداقــل ســرمایه، موسســان، 
اعضــای هیئــت مدیــره در نظــر گرفتــه شــده 
اســت تــا متقاضیــان با احــراز شــرایط مذکور، 

مجاز به ارائه درخواست باشند.
سرپرســت مدیریت نظارت بــر نهادهای 
مالی ضمن یادآوری فرایندهای اجرایی مرتبط 
با نهادهای مالی در حوزه هایی مانند بررســی 
درخواســت های  تاســیس،  درخواســت های 
افزایش ســرمایه، ثبت صورت جلســه مجامع 
و غیــره، از برنامــه بازبینی مدیریت نظارت بر 
نهادهای مالی خبر داد و افزود: با پیاده سازی 
برنامه هــای اصالحــی، انجــام امور یادشــده با 

سهولت بیشتری انجام می گیرد.

او در حوزه نظارتی به فعال سازی بیشتر 
زمینه ســازی  افــزود:  و  کــرد  تاکیــد  کانون هــا 
برخــی از تخلف هــا، از نبــود آگاهی اشــخاص 
نشــأت می گیــرد. بــه همیــن منظــور، ضروری 
اســت کانون هــای مربوطه ضمن فراهم کردن 
دوره های آموزشــی مســتمر، مجموعه قوانین 
و مقررات مرتبط با هر حوزه را گردآوری و در 

اختیار اعضای خود قرار دهند.
نوحــی تغییر رویه هــای نظارتی در حوزه 
نظارت بر نهادهای مالی را از دیگر برنامه های 
نظارتــی  اهــداف  گفــت:  و  کــرد  ذکــر  خــود 
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، به صیانت 
از حقــوق ســرمایه گذاران محــدود نمی شــود، 
بلکه این مدیریت بر حفظ و توسعه نهادهای 
مالــی تحــت نظــارت مصمــم اســت. بنابراین، 
رویکــرد حاضــر کمــک بــه نهادهــای مالــی بــه 
طریــق  از  خــود  جایگاه هــای  تقویــت  منظــور 
احــراز اطمینــان نســبت به پیاده ســازی اصول 
اســت.  مناســب  داخلــی  کنتــرل  ابزارهــای  و 
بدیهی اســت این امر نیازمند نظارت مســتمر 
و بازرســی های کاربــردی و متمرکــز، به منظور 
پیشــگیری از تخلفــات و افزایــش اعتمــاد بــه 

بازار سرمایه است.

یــک کارشــناس بــازار ســرمایه بــا بیــان 
اینکــه جــای نگرانی برای بورســی ها در رابطه 
بــا ابــالغ فهرســت مــواد خــام و نیمــه خــام 
صادراتی وجود ندارد، آن را برای فضای کلی 

اقتصاد غیر مناسب دانست.
همایــون دارابــی در گفت وگــو بــا پایــگاه 
خبــری بازارســرمایه )ســنا(، بــه موضــوع ابالغ 
صادراتــی  نیمه خــام  و  خــام  مــواد  فهرســت 
مشمول مالیات، پرداخت و در این باره گفت: 
بــدان  بایــد  دولتمــردان  کــه  مهمــی  موضــوع 
توجــه کننــد این اســت کــه در اقتصــاد کنونی 
جهــان، مفهومی به نــام کاالی خام، نیمه خام 
بــه  می تــوان  مثــال  بــرای  نــدارد؛  و...وجــود 
اقتصادهای پر قدرت دنیا اشاره کرد؛ بسیاری 
از اقتصادهای پرقدرت مثل استرالیا که عمده 
صادرات آنها ســنگ آهن و ذغال سنگ است 
هیــچ اقدامــی بــرای تبدیل کردن ایــن مواد به 
فــوالد انجــام نمی دهند؛ یا روســیه بــه عنوان 
صادرکننده گاز، این محصول را بدون فرآوری 

نهایی صادر می کند.

پیغــام  تصمیماتــی  چنیــن  افــزود:  او 
غلــط بــه اقتصــاد و ســرمایه گزاران می دهــد، 
دولتمــردان بایــد بــه ایــن نکته توجــه کنند که 
داخــل  در  را  خــام  کاالهــای  تمــام  نمی تــوان 

کشور مصرف یا فرآوری کرد.
تصمیــم  ایــن  البتــه  گفــت:  دارابــی 
ســودآوری  کاهــش  بــه  منجــر  نمی توانــد 
می توانــد  امــا  شــود  بورســی  شــرکت های 
چالش هایــی ایجــاد کنــد کــه بــه نفــع کلیــت 

اقتصاد کشور نیست.
مدیرعامل شــرکت سبدگردان داریوش، 
ایــن  در  نــه  دولتمــردان  کــرد:  خاطرنشــان 
موضــوع بلکــه در ســایر موضوعاتــی کــه بــه 
سرمایه گذاری مرتبط است باید متوجه باشند 
کــه یــک تصمیم درســت یا غلــط می تواند آثار 
مثبــت یا تبعــات منفی روی تولید، صادرات و 

اقتصاد کشور به جا بگذارد.
در  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  افــزود:  دارابــی 
کاهــش 5درصــدی  بــه  1401تصمیــم  بودجــه 
مالیــات شــرکت های تولیــدی گرفته شــده که 

شــرکت های تولیدکننده مواد خام و نیمه خام 
هم شــامل می شــود جای نگرانــی در رابطه با 
ابالغ فهرســت مواد خام و نیمه خام صادراتی 

مشمول مالیات وجود ندارد.
مســاله  کــرد:  خاطرنشــان  ادامــه  در  او 
آزاد  ارز  و  نیمایــی  ارز  میــان  اختــالف  دیگــر 
است. به هرحال شرکت هایی که لیست مواد 
اولیــه آنهــا اعالم شــده، ارز خــود را به صورت 
نیمایــی می فروشــند. ایــن یعنــی یــک اجحاف 
25درصــدی به شــرکت های صادراتــی تحمیل 
می شــود، اگــر نــرخ ارز نیمایــی و آزاد بــه هــم 
نزدیــک شــود؛ اثرگــذاری چنیــن تصمیم هایــی 
خنثی می شــود. باید منتظــر تحوالت بازار ارز 
نیمــا و آزاد باشــیم کــه در چــه مســیری قــرار 

می گیرد.

ابالغ مالیات مواد خام و 
نیمه خام صادراتی تاثیری روی 

بازار سرمایه نخواهد داشت

دارابــی در خصوص تبعــات منفی چنین 
مصوباتی بر صادرات کاالی غیر نفتی، گفت: 
اتخاذ چنین تصمیماتی در هیات دولت منجر 
بــه کاهــش صــادرات غیــر نفتی می شــود. در 
وضعــی کــه فــروش نفــت بــه دلیــل تحریم ها 
بــا مشــکالت جــدی رو بــه روســت، کاهــش 
صادرات غیر نفتی می تواند به افزایش شدید 

قیمت دالر منجر شود.
ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه در ادامه 
بــر ایــن موضوع تاکیــد کرد که بــرای اقتصاد 
بلندمــدت  بایــد سیاســت گذاری های  کشــور 
داشت و گفت: در واقع سرمایه گذاران روی 
تصمیمــات و سیاســت گذاری های بلندمــدت 
دولت حســاب باز می کنند. اما اینکه بعد از 
چند سال معافیت مالیاتی صادرات، ناگهان 
عــوارض  و  مالیــات  کاالهــا  از  بعضــی  بــرای 
صادراتــی گذاشــته شــود تصمیم گیــری غلــط 
و اشــتباهی اســت کــه عمــال باعــث می شــود 
تولیــدی  ســرمایه گذاری  از  ســرمایه گذاران 

روی گردان شوند.

معاون قوه قضائیه: ارتقای سواد مالی موجب 
کاهش ضرر مردم در بازار سرمایه می شود

اظهارنظر دارابی، کارشناس بازار سرمایه درباره فهرست مواد خام و 
نیمه خام صادراتی مشمول مالیات

سرپرست مدیریت نظارت بر نهادهای مالی خبر داد: ابزارهای 
جدید سرمایه گذاری غیرمستقیم در راه بازار سرمایه

برگزاری کنفرانس جایگزین توقف  مکرر نمادهای بورسی شد
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چهارمین رویداد نونمایی 
پارک فناوری پردیس 21 

دیماه برگزار می شود
پــارک فنــاوری پردیــس چهارمیــن رویــداد نونمایــی در 
تاریخ ۲۱ دی ماه سال جاری با معرفی ۳ محصول فناورانه در 

حوزه مخابرات و حمل و نقل برگزار می کند.
پــارک فنــاوری پردیــس در ســال 1381 تاســیس و هــم 
اکنــون به عنوان بزرگترین پارک فناوری خاورمیانه توانســته 
باشــد.  دانش بنیــان  و  فنــاور  شــرکت  میزبــان ۴۰۰  اســت 
شــرکت های عضو پارک توانســته اند با تکیه بــر دانش بومی 
شــده و توســعه فناوری های روز دنیا،  تاکنون بیش از 1۰۰۰ 
محصــول در حوزه هــای مختلف فنــاوری اطالعات، تجهیزات 
پزشــکی، دارویی، مواد شیمیایی، الکترونیک، مخابرات و ... 
به بازار عرضه نمایند که هرکدام جایگزین نمونه ی خارجی و 
یا رفع کننده نیازهای جامعه است. پارک فناوری پردیس در 
راستای توسعه بازار این محصوالت  و با هدف معرفی بیشتر و 
بهتر محصوالت به جامعه، رویداد »نونمایی« را برگزار می کند. 
در این رویداد که ۲1 دی ماه سال جاری برگزار می شود سه 

دسته محصول:  
-سیســتم ســیگنالینگ ریلــی )سیســتم اینترالکینــگ 

الکترونیک و سیستم تراک محور شماری( 
-منابع تغذیه سوئیچینگ )مبدل ها و شارژرها(

-سامانه های هوشمند کنترل ، مانیتورینگ و مکاترونیک 
)مستر کنترلر قطار، کنترل و اطالع رسانی ناوگان حمل و نقل 

و سامانه مانیتورینگ(
معرفی شده و امکان مذاکره برای دریافت اطالعات بیشتر 
وجــود خواهد داشــت. عالقه منــدان می توانند بــرای دریافت 
اطالعات بیشتر و ثبت نام با شماره تماس ۰۲1۲8۴۲97۰9۰، 
دبيرخانه اجرايي رویداد )شرکت نوروبیز(، تماس گرفته و یا به 

آدرس www.nonamayi.ir مراجعه نمایند.

ارتقای رتبه اعتباری شرکت 
مس توسط شرکت رتبه بندی 

اعتباری پایا
شــرکت رتبه بندی اعتباری پایا با همکاری شرکت های 
جــی. ســی. آر. آوراســیا، رتبــه اعتباری شــرکت ملی صنایع 
مــس ایــران را ارزیابــی کــرده و درجــه اعتباری شــرکت را از 
طبقه کیفیت باال )+A( به طبقه کیفیت اعتباری بسیار باال 

)-AA( ارتقا داده است.

مالــی  آخریــن صورت هــای  پــرس،  مــس  گــزارش  بــه 
حسابرسی شــده مورد اســتفاده برای اســتخراج نســبت های 
مالی در این ارزیابی، صورت های مالی سال مالی منتهی به 3۰ 
اســفند 99 است.بر اساس این گزارش، در مجموع عملکرد 
مناســب شــرکت ملی صنایع مس ایران در تقویت ســاختار 
سرمایه در کنار بهبود نرخ فروش طی یکسال گذشته منجر 
به بهبود رتبه اعتباری بلندمدت شرکت ملی صنایع مس ایران 
شده است.این گزارش می افزاید: بر اساس این ارزیابی، رتبه 
اعتباری شرکت در ردیف شرکت های فوالد مبارکه اصفهان و 
پتروشیمی پارس و باالتر از سایر شرکت های رتبه بندی شده 
قرار گرفته است.شــایان ذکر اســت،  این ارزیابی بر اســاس 
صورت مالی سال 99 است و در صورت استفاده از صورت های 
مالی حسابرسی شده 31 شهریور سالجاری که در نتیجه بهبود 
بسیاری از نسبت های مالی مؤثر که در روند رو به رشد مستمر 
درآمدهای شرکت مس حادث شده، رتبه اعتباری شرکت بهتر 

از این نیز می شد. 

برگزاری کارگاه آموزشی 
 خرید سیمان از بورس 

در هرمزگان
کارگاه آموزشی خرید سیمان از بورس در میناب و 

بندرعباس برگزار شد.
به گزارش سیمان خبر، خلیل قاسمی رئیس سازمان 
صمت هرمزگان گفت: کارگاه آموزشــی خرید ســیمان از 
بورس در میناب و بندرعباس برگزار شــد و به تدریج در 

همه شهرســتان های هرمزگان  آموزش داده می شود.
قاسمی افزود: با توجه به ابالغیه وزارت صمت هر 
گونــه خریــد و عرضــه ســیمان  باید در بــورس کاال انجام 
شود و الزم است که فعاالن این بخش آموزش های الزم 

را دریافت کنند.
کریمی کارشناس بازار سرمایه هم گفت: برای خرید 
یا فروش محصول در بورس کاال؛ اولین گام دریافت کد 
معامالتــی اســت ومتقاضیــان یــا عرضه کننــدگان در یک 
فرآینــد یکســان بــه یکــی از کارگزاری هــای مجــاز مراجعه 
کــرده و ضمــن ارائه لیســت اطالعات و مــدارک مورد نیاز 
بــه کارگــزاری مربوطــه منتظر بررســی اطالعــات و مدارک 
و ثبــت درخواســت کــد و آپلود مدارک در ســامانه بورس 
کاال می شــوند.کریمی افزود: پس از بررســی درخواســت 
و  برطــرف  نواقــص  مــدارک،  نبــودن  تکمیــل  در صــورت 
بــورس مجــددا  بــه  ارســال  و  فرآینــد بررســی اطالعــات 
صــورت می گیــرد. در مقابل چنانچه مدارک تکمیل باشــد 
درخواست به صورت اولیه تایید می شود و فرم درخواست 
کد از سامانه بورس کاال دریافت می شودو پس از مهر و 
امضای فرم درخواست کد توسط کارگزار، فرم مذکور در 
سامانه بورس کاال آپلود شده و بعد از بررسی درخواست، 
تاییــد نهایــی شــده و کــد صــادر می شــود.او گفت:کلیــه 
روند هــای پذیــرش و اخــذ کــد بورســی بــرای خریــداران 
سیمان رایگان است.کریمی گفت: مدارک مورد نیاز برای 
اشخاص حقوقی شامل فرم درخواست کد حقوقی، کپی 
برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه مدیرعامل و تمام 
اعضا هیئت مدیره، اساسنامه، روزنامه رسمی تاسیس و 
آخرین تغییرات اعضای هیئت مدیره و سایر روزنامه های 
رسمی مهم، پروانه بهره برداری و سایر مجوز های فعالیت 

معتبر است.
او افزود:مــدارک مــورد نیــاز مشــتریان حقیقــی نیــز 
شامل فرم درخواست کد حقیقی و کپی برابر اصل شده 

کارت ملی و شناسنامه است.

تفاهم نامۀ همکاری در زمینۀ 
تحول دیجیتال بین ایرانسل 
و شرکت سرمایه گذاری غدیر 

امضا شد
صبح روز ۴ دی ماه، همزمان با برگزاری نمایشگاه 
ایــران تلــه کام ۱۴۰۰، بــا حضــور دکتــر ســید امیرعبــاس 
حســینی مدیرعامل شــرکت ســرمایه گذاری غدیر و نیز 
مدیرعامل و رئیس هیأت مدیرۀ گروه مالی غدیر، دکتر 
بیژن عباسی آرند مدیرعامل ایرانسل و نیز معاون فنی 
و مهندسی ایرانسل و مدیرعامل مجموعۀ ایرانسل لبز، 
تفاهم نامه »مشــارکت و سرمایه گذاری در حوزه تحول 
دیجیتال« بین ایرانســل و شــرکت سرمایه گذاری غدیر 

امضا شد.
مدیرعامل شــرکت ســرمایه گذاری غدیر در مراســم 
امضــای ایــن تفاهم نامه، بــا بیان اینکه ایرانســل یکی از 
افتخارات کشور است، با اشاره به وجود دانش و تجربۀ 
مناســب در هر دو طرف، خواســتار تشکیل کارگروه های 
مرتبط برای پیگیری سریع اجرایی شدن این تفاهم نامه 
شــد.مدیرعامل ایرانســل نیــز در ایــن مراســم، بــا اشــاره 
بــه بازدیدهــای اخیــر وزیــر و معاونــان وزیــر ارتباطــات و 
فناوری اطالعات و نمایندگان مجلس شــورای اسالمی از 
ایرانســل، تحــول دیجیتــال را یکی از مــوارد مورد تأکید و 
پیگیری مجلس شورای اسالمی دانست و بر هم افزایی در 

این مسیر، تأکید کرد.

بازدید مدیرعامل شرکت ملی 
 ایران از شرکت فوالد 

سفید دشت
مدیرعامــل شــرکت ملــی فوالد ایــران و هیــات همراه 
از شــرکت فوالد ســفید دشــت بازدید نموده و در جریـــــان 

فعالیــت هــای اجـــرایی شـــرکت قرار گرفتند.
به گزارش روابط عمومی شــرکت فوالد ســفید دشت ، 
در این بازدید که مدیر عامل و هیات مدیره و مدیران شرکت 
فوالد سفید دشت و مدیران شرکت های پیمانکار و مشاور 
نیز حضور داشتند عملکرد واحد احیا مستقیم مورد ارزیابی 
و رونــد اجرایــی پروژه فوالدســازی مورد بررســی قــرار گرفت.
بنابــه ایــن گــزارش ، مهندس آقاجانلو ضمن ابراز خرســندی 
از فعالیــت هــای واحــد احیــا مســتقیم و روند تولیــد 9 ماهه 
آهن اســفنجی مطابق برنامه تولید علیرغم محدودیت های 
مصــرف بــرق در تابســتان و مصرف گاز در پاییــز، از اقدامات 
انجــام شــده در جهــت کاهــش میــزان مصــرف آب و احداث 
واحد تصفیه اولترا فیلتراسیون به منظور استفاده از پساب 
شهری شهرستان بروجن ابراز رضایت کرد.مهندس ارباب زاده 
مدیر عامل شــرکت فوالد ســفید دشت در ادامه طی جلسه 
ای رونــد پیشــرفت ، موانــع و مشــکالت اجــرای پــروژه واحــد 
اکسیژن و فوالد سازی را بیان نمودند. دکتر طاهری ، مدیر 
عامل شــرکت فوالد پایا ، دکتر ســلطانی مدیر عامل شرکت 
MME ، مهندس نقوی مدیر عامل شــرکت فنی و مهندســی 

مبارکه ضمن ارائه توضیحات در خصوص مشــکالت موجود 
تعهد نمودند تاخیرات به وجود آمده در اســرع وقت مرتفع 
شود.مدیر عامل شرکت ملی فوالد ضمن تاکید بر رفع موانع 
موجود خاطر نشان کرد امید است با هماهنگی ارکان پروژه 
، حمایت کارفرما و مشاور، هرچه سریعتر شاهد راه اندازی 
واحدهای اکسیژن ، فوالد سازی و ریخته گری باشیم.دراین 
بازدید مهندس محمدخادمی ، معاون برنـــــامه ریــزی وتـــوسعه 
ومــهــنــــدس اکــــبرچراغیان مدیراقتصادی وبازرگانـی شــرکت 

مــلــی فـــوالدایـــران نیزحضورداشتند.

محفظه  سنجش شرایط 
محیطی تولید شد

محققان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند محفظه 
سنجش شرایط محیطی را که یک محصول راهبردی و مورد 
نیــاز بســیاری از صنایــع اســت، در حجم هــا و قابلیت های 

مختلف تولید و عرضه کنند. 
به گزارش روز شــنبه گروه علم وآموزش ایرنا از معاونت 
علمــی و فناوری ریاســت جمهوری، احســان مهــدوی مدیرعامل 
این شــرکت دانش بنیان گفت: چمبر تســت شرایط محیطی به 
محفظه ای اطالق می شود که توانایی آزمایش در پارامترهای دما 
و رطوبــت را به طــور جداگانــه یا هم زمان دارد. محققان شــرکت 
موفق شدند این محصول را که مورد نیاز بسیاری از صنایع است 
 در حجم هــا و قابلیت هــای مختلــف تولیــد و نیــاز بــازار را تأمین 

کنند.وی بیان کرد: چمبر یا محفظه های تست  شرایط محیطی 
بــرای نمونــه  به صــورت مصنوعــی شــرایط خــاص موردنظــر را 
آزمایشــگاهی شبیه ســازی می کنــد تــا بتــوان بــا اطمینــان خاطر 
 بیش تری از آن محصول در یک شرایط خاص محیطی استفاده

 کــرد. مهــدوی ادامــه داد: همچنیــن با اســتفاده از چمبر تســت 
محیطی می توان میزان دوام، کارایی، ســازگاری و آســیب پذیری 
محصــوالت و تجهیــزات را در شــرایط غیرمنتظــره و غیرمتعــارف 
محیطی بررسی و ارزیابی کرد تا ریسک سرمایه گذاری به حداقل 
ممکــن کاهــش یابد.مدیرعامل این شــرکت دانش بنیان گفت: 
کاربــرد ایــن محصول در آزمایشــگاه های کنترل کیفی و تضمین 
کیفیت، آزمایشگاه های استاندارد و کالیبراسیون، آزمایشگاه های 
تحقیقاتــی بــرای انجــام انواع تســت های پایداری و شبیه ســازی 
شرایط دما و رطوبت است.وی افزود: چمبر تست شرایط محیطی 
در حجم های مختلف تولید می شــود و دامنه کاربردی وســیعی 
دارد که می توان از آن در حوزه داروسازی، آزمایشگاه، صنعتی، 
خودروسازی، فوالد و متالوژی، ذوب، نظامی و هوا و فضا استفاده 
کرد. همچنین این شرکت قابلیت ساخت این دستگاه را به صورت 
نفررو یا خودرو رو دارد.مهدوی تاکید کرد: محققان این محصول 
را با قابلیت رنج وسیعی از دامنه دمایی تولید کردند و چمبرهای 
-8۰ درجه تا +۲۰۰ درجه سانتی گراد ساختند. تاکنون بیش از 11۰ 
مدل از این محصول طراحی شده است.این فناور گفت: بحث 
دامنه های دمایی و دامنه رطوبت قابل دستیابی را به طورکلی از 
۵ تا 98 درصد در داخل دســتگاه ها قابلیت شبیه ســازی داریم. 
ایــن محصــول صرفه جویی ارزی قابل توجهی به همراه داشــته و 

همچنین پاسخگوی نیاز بسیاری از صنایع کشور است. 

مشــاور عالی مدیرعامل شرکت توسعه 
معدنــی و صنعتــی صبانــور و مجــری طــرح 
اکتشاف سرب و روی کرمان از توسعه فعالیت 
های این شرکت در حوزه معدن و اکتشاف در 
پهنه های اکتشافی سرب و روی شمال استان 

کرمان خبرداد.
بــه گــزارش معــدن نیــوز -مشــاور عالــی 
مدیرعامل شــرکت توســعه معدنــی و صنعتی 
صبانــور و مجــری طرح اکتشــاف ســرب و روی 
کرمان گفت: شرکت توسعه معدنی و صنعتی 
صبانــور فعالیت هــای خود را در حوزه معدن و 
اکتشــاف گســترش داده و پهنه های اکتشافی 
ســرب و روی را در شــمال اســتان کرمــان در 
اواخــر ســال 1396 در اختیــار گرفتــه و پس از 
فعالیت های پی جویی سطحی توانسته ایم 1۲ 
آنومالی با اهمیت را در این مناطق شناسایی 

کنیم.
احد علیخانی اظهار داشت: فعالیت های 
فاز شناسایی و پی جویی پهنه اکتشافی شماره 
1۴ را با مســاحتی بالغ بر یک هزار و دویســت 
کیلومتر مربع در شهرستان های کوهبنان و راور 
در شــمال اســتان کرمان با موفقیت به انجام 
رســاندیم و در ایــن مرحلــه هفت هــزار و 8۰۰ 
متر گمانه اکتشافی را در فاز اول شناسایی  در 

محدوده ۲۵۰ کیلومتری در حال اجرا است.

شناسایی آنومالی های جدید سرب و روی
مشــاور عالی مدیرعامل شــرکت توسعه 
معدنی و صنعتی صبانور افزود: اکتشافات را 
بر پایه آخرین تکنولوژی های روز دنیا و استفاده 
از نیروهــای متخصــص و خبــره داخلــی انجام 
دادیم که عمده فعالیت ها بر پایه مشــاهدات 
عینی و پیمایش های زمینی اســتوار بوده و با 
انجام عملیات صحرایی به نتیجه رسیده است. 
خروجی این اکتشــافات منجر به این شــد که 
توانستیم 1۲ آنومالی روی و سرب مساعد را در 
شهرستان های کوهبنان و راور شناسایی کنیم.
گســتره  ایــن  در  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
جغرافیایی از گذشــته های بسیار دور عملیات 
فلــزات و  اســتحصال  و  اســتخراج  اکتشــاف، 
محصوالت سرب و روی انجام می شده است. 
تولیــد توتیــا یــا ترکیــب اکســید روی از جملــه 
ایــن محصــوالت اســتراتژیک دوران کهن بوده 
اســت و منطقــه کوهبنان به خاطــر تولید این 
محصول شهرت جهانی داشته است. این ماده 
کــه خاصیــت دارویی داشــته از این منطقه به 
کشورهای اروپایی و چین صادر می شده است و 
این موضوع در متون قدیمی به ویژه جهانگردان 

اروپایی آمده است.
مجری طرح اکتشاف سرب و روی کرمان 
تاکید کرد: این منطقه پتانسیل بسیار باالیی 
داشــته اســت. در حالی که تاکنون اکتشافات 
سیســتماتیک در آن صورت نگرفته اســت اما 
شرکت صبانور برای نخستین بار این اکتشافات 
سیســتماتیک را انجــام داد و خوشــبختانه بــا 
دانــش همــکاران و پشــتکار نیروهای شــرکت 

توانستیم 1۲ آنومالی مساعد که قابلیت ثبت 
هم داشتند را شناسایی کنیم.

ثبت پنج محدوده در سامانه کاداستر و اخذ 
دو پروانه اکتشافی

علیخانــی ادامــه داد: ایــن 1۲ آنومالــی را 
در قالــب پنــج محــدوده اکتشــافی در ســامانه 
کاداســتر وزارت صمت ثبت کردیم و توانســتیم 
در مــورد دو محــدوده پروانــه اکتشــاف دریافت 
کنیم. در خصوص ســه محدوده دیگر استعالم 
اســتعالم  تنهــا  و  شــده  اخــذ  ارگان هــا  همــه 
ســازمان انــرژی اتمــی مانده و این ســازمان هم 
بــه صورت مشــروط اعالم موافقت کرده اســت 
و فعالیت های اکتشــافی با نظارت کارشناســان 
سازمان یادشده در حال انجام است و سازمان 
انرژی اتمی روی آنومالی ها نظارت کافی را دارد.
وی اضافــه کــرد: فعالیت هــای اکتشــافی 
را در ایــن 1۲ آنومالــی بــه صــورت جــدی آغــاز 
کردیــم و بــرای تمامــی آنومالی های مــورد نظر 
عکس هــای دقیــق و نقشــه های توپوگرافــی و 
زمین شناســی با اســتفاده از تکنولوژی پهپاد 
تهیــه شــد. در ادامــه عملیــات ژئوفیزیــک بــه 
روش IP-RS بــر روی ایــن محدوده هــا انجــام 
و براســاس نتایج بررســی های زمین شناسی و 
ژئوفیزیکی، عملیات راهسازی و حفاری گمانه 
طراحــی و در حــال انجام اســت تــا با حفر این 
گمانه های پیشران بتوانیم حداکثر طی  9 ماه 
آینده حفاری را در این مناطق تکمیل نموده و 
مطالعات الگینگ یا چاه پیمایی روی گمانه ها 

انجام دهیم.

قصد احداث کارخانه فراوری داریم
مشــاور عالی مدیرعامل شــرکت توسعه 

معدنی و صنعتی صبانور تصریح کرد: در صورتی 
که این مطالعات به رگه ها و ذخایر قابل توجهی 
برخورد کند، فعالیت های اکتشافی خود را در 
منطقه گســترش خواهیم داد. خروجی نهایی 
فعالیتــی کــه در این منطقه قرار اســت انجام 
شود این است که بتوانیم تحولی را در منطقه 
استان کرمان و جنوب استان یزد انجام دهیم؛ 
به طوری که این منطقه بتواند خود را به عنوان 

قطب سوم سرب و روی کشور مطرح کند.
مجری طرح اکتشاف سرب و روی کرمان 
عنوان کرد: باید به این موضوع اشاره شود که 
معادن متروکه ســرب و روی زیادی در شــمال 
اســتان کرمــان و جنــوب اســتان یــزد و ســایر 
اســتان های همجــوار وجــود دارد )حداقل 13۰ 
معدن متروکه( که این معادن متروکه به دلیل 
نبود کارخانه فراوری در مدار تولید قرار ندارند. 
بــه این ترتیب حجم زیادی از اشــتغال در این 

معادن مغفول مانده است.
علیخانــی اذعان کرد: بــا اینکه مجوزهای 
اولیه را برای احداث کارخانه فراوری اخذ کردیم 
امــا بایــد میــزان ذخایــر معدنی و خــوراک مورد 
نیــاز کارخانه به حدی برســد کــه حداقل بتوان 
۴۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت کارخانه را از منابع در 
اختیار شرکت صبانور تامین نمود. باقی مانده 
خوراک نیز از معادن فعال و متروکه در منطقه 
تامیــن خواهــد شــد؛ بــه گونــه ای کــه تمامــی 
معــادن متروکــه فعــال می شــوند و می توانیــم 

تحول بزرگی را در منطقه شاهد باشیم.
وی با بیان اینکه این منطقه پتانســیل ها 
و ظرفیت هــای بســیار خوبی دارد، عنــوان کرد: 
پتانســیل ها  ایــن  از  اســتفاده  بــرای  صبانــور 
وارد شــده اســت. البتــه امیدوار هســتیم دیگر 
فعال ســازی  بــه  نیــز  توانمنــد  مجموعه هــای 

پتانســیل های منطقــه شــمال کرمــان و جنوب 
استان یزد وارد شوند و اکتشافات سیستماتیک 
را انجــام دهنــد تــا همــه بتوانیم منشــاء خیر و 

برکت برای این استان ها و کل کشور باشیم.

برآورد اولیه پس از اکتشافات عمقی
مشــاور عالی مدیرعامل شــرکت توسعه 
معدنی و صنعتی صبانور در پاســخ به ســوال 
خبرنگار پایگاه خبری »فلزات آنالین« مبنی بر 
برآورد اولیه از میزان ذخایر، بیان کرد: در این 
مقطع نمی توان برآورد دقیقی از میزان ذخایر 
معدنــی منطقــه داشــت؛ چراکه ممکن اســت 
میزان خطا در برآورد وجود داشته باشد. در این 
رابطه باید گمانه های اکتشافی به صورت عمقی 
حفــر شــوند و مطالعــات تکمیلــی روی آن هــا 
صورت گیرند تا بتوان به تخمین درست و قابل 
قبولی از میزان ذخایر استخراجی دست یافت.
مجری طرح اکتشاف سرب و روی کرمان 
مطرح کرد: در حال حاضر اکتشافات به صورت 
ســطحی و حفــر ترانشــه ها انجــام شــده و بــه 
رخنمون ها و رگه های اولیه ذخایر دســت پیدا 
کرده ایــم؛ امــا تخمیــن اینکه ایــن رگه ها تا چه 
عمقــی و چه ضخامتی پیش رفته اند، نیازمند 
مطالعات تکمیلی و پیمایش های عمقی است.
 علیخانــی در پایان اظهار کرد: طی 9 ماه 

آینــده می تــوان بــرآورد اولیــه از میــزان ذخایــر 
ارائــه کــرد؛ امــا نکته قابــل توجــه در خصوص 
منطقه این اســت که ذخایر و معادن متروکه 
پراکندگی زیادی دارند و تمامی فعالیت ها روی 
معادن قدیمی به صورت شدادی بوده که این 
موضوع نشان می دهد منطقه دارای پتانسیل 
باالیی است و می توان به این آینده معدنی این 

منطقه امیدوار بود.

ریکالرســل به عنوان نخستین محصول 
بیمــاری  بــرای درمــان  ایران ســاخت  ســلولی 
پوستی ویتیلیگو، با تایید معاونت غذا و دارو 

در فهرست دارویی کشور قرار گرفت.
به گزارش روز شنبه گروه علم و آموزش 
ریاســت  فنــاوری  و  علمــی  از معاونــت  ایرنــا 
جمهوری، محمدحسین زیرک ساز مدیرعامل 
شــرکت دانــش بنیانــی کــه بــه ایــن موفقیــت 
دست یافته، گفت: پیسی یا ویتیلیگو وضعیتی 
است که در آن سلول هایی که مسئول ایجاد 
رنگ پوست هستند )مالنوسیت( نابود شده و 

دیگر رنگدانه )مالنین( تولید نمی  کنند.
از  بخش هایــی  نتیجــه  در  افــزود:  وی 
پوســت، رنــگ خود را از دســت داده و ســبب 
ایجــاد لــک روی آن مــی شــوند. نواحــی درگیر 
تاثیــر  تحــت  کــه  ســطحی  میــزان  و  پوســت 
ویتیلیگــو قــرار مــی گیــرد در افــراد مختلــف، 

متفاوت است.
زیــرک ســاز بیان کــرد: تحقیقات نشــان 
داده است ابتال به ویتیلیگو سبب محدودیت 
در روابط اجتماعی و کاهش اعتماد به نفس 

بیمار می شود، از درمان های رایج این بیماری 
داروهــای  موضعــی،  پمادهــای  از  می تــوان 
ســرکوب کننده سیستم ایمنی، نور درمانی و 

لیزر نام برد.
وی گفــت: هزینــه باالی ایــن روش ها و 
پاســخ ندادن مناسب بدن بیمار، دوره درمان 
طوالنی و همچنین بازگشت پذیر بودن لک ها 
سبب شد دانشمندان به دنبال روش درمانی 
نوینی برای درمان این بیماری باشــند. ســلول 
درمانی روشی است که به کمک پزشکی نوین 
امیدهــای تــازه ای را بــرای درمــان این بیماران 
ایجــاد کــرده اســت. در جریــان تحقیــق، 3۰۰ 
بیمــاری کــه بــه ســایر درمــان ها پاســخ نداده 
بودند، تحت درمان با این دارو قرار گرفتند و 

6۵ درصد بهبودی را رقم زدند.
ایــن فنــاور تصریح کرد: ایــن دارو بعد از 
ســه مرحلــه مطالعه بالینی، بــا تایید معاونت 
غــذا و دارو در فهرســت دارویــی کشــور قــرار 
گرفــت کــه مــی تــوان گفــت اولیــن محصــول 
ســلولی اســت که وارد فهرست دارویی کشور 

شده است.

وی گفت: این محصول حاوی سلول زنده 
خــودی )اتولوگ( مشــتق شــده از الیــه اپیدرم 
پوســت اســت کــه بــا تزریــق داخــل اپیدرمــال 
ویتیلیگــو بیمــاری  درمــان  موجــب   پوســت، 

می شود.
دارای  کــه  دارو  ایــن  افــزود:  زیرک ســاز 
مطالعــات  تکمیــل  بــا  اســت،   GMP گواهــی 
بالینــی فــرآورده، در فهرســت دارویــی ایــران 
ثبــت شــده و هــم اکنــون در حــال دریافــت 

استاندارد IRC  است.

رنودرم سل
وی خاطرنشــان کــرد: ایــن دارو شــامل 
سلول های زنده فیبروبالست خودی )اتولوگ( 
مشــتق از الیه درم پوســت اســت که با تزریق 
داخل پوســت، ســبب درمان و اصالح خطوط 
دور لــب و درمــان و اصــالح تورفتگــی پوســت 

پیشانی و دور چشم و بین ابرو می شود.
ایــن فناور حوزه زیســتی ادامــه داد: این 
دارو کــه دارای گواهــی GMP اســت، بــا طــی 
شدن دوره مطالعه بالینی پژوهشی، در حال 
 IRC ثبــت در فهرســت دارویــی ایــران و اخــذ
بنیــادی  ایــن دارو، ســلول  اســت.وی گفــت: 
خودی )اتولوگ( مشتق از مغز استخوان بیمار 
اســت کــه بــا تزریــق داخــل مفصلــی، موجب 
درمان استئوآرتریت مفصل زانو، مچ پا و لگن 
 GMP مــی شــود. ایــن دارو کــه دارای گواهــی
اســت، مطالعه بالینی پژوهشــی را پشت سر 
گذاشــته و در حــال ثبــت در فهرســت دارویی 

ایران و اخذ IRC است.

واتروسل
ایــن فنــاور اظهــار داشــت: ایــن فــرآورده 
بنیــادی مزانشــیم ژل  بانــک ســلولی  شــامل 
وارتون بند ناف است. این فرآورده سلولی به 
صورت غیرخودی )آلوژن( است و از پتانسیل 
بســیار باالیی برای استفاده در درمان بیماری 

های صعب العالج مانند فلج مغزی کودکان، 
آتروفــی عضالنی نخاعی، بیمــاری پیوند علیه 
آمیوتروفیــک،  جانبــی  اســکلروز  میزبــان،  
اولیــه،  اســکلروزان  بیمــاری MS،  کالنژیــت 
ســندرم دیســترس تنفســی حــاد و بــه عنوان 
درمان جایگزیــن در بیماری هایی نظیر درمان 
اســتئوآرتریت مفصل زانو، ســکته قلبی حاد، 

کبد چرب درجه ۲ و 3 برخوردار است.
وی گفت: اثر این سلول بنیادی در درمان 
این بیماری ها در مقاالت بین المللی و داخلی 
بــه اثبــات رســیده اســت. ایــن شــرکت دانش 
بنیان پس از ایجاد بانک سلولی از این سلول 
بنیــادی، بــرای بانک ســلولی موجــود، گواهی 
GMP اخــذ کــرده و در حــال انجــام مطالعــات 

بالینی متعدد در زمینه استفاده از این فرآورده 
سلولی در بیماری های مذکور است.

زیرک ســاز یادآور شــد: اشــکال مختلف 
دارویــی در حجــم هــا و دوز هــای مختلــف، از 
این محصول تولید شده و این شرکت در حال 
 Whartocell  ثبت اشــکال و دوزهای مختلف

در فهرست دارویی ایران و اخذ IRC است.
ســلول  صنعــت  در  ایــران  گفــت:  وی 
و  اســت  پیشــرو  کشــورهای  جــزو  درمانــی، 
بنابرایــن خــود ما باید مرجع باشــیم نه مقلد. 
موقیعت ما در جهان، در ارتباط با این علم یک 
موقعیت پیشرو بوده که با توجه به محدودیت 
منابــع، بایــد در این زمینه و بــه ویژه در حوزه 

منابع ارزی، مدیریت بهینه صورت گیرد.
زیــرک ســاز با اســتناد بــه فرمــوده مقام 
معظم رهبری مبنی بر ضرورت ملموس شدن 
دانش سلولی برای مردم گفت: با وارد شدن 
داروی ریکالرسل به لیست دارویی کشور، این 
اتفاق رخ داده است. امید است نهادهای بیمه 
گــذار، ملزم و موظف باشــند و کمک کنند که 
این محصول در پوشش حمایت سازمان های 
بیمه گر، با قیمت مناســب در اختیار بیماران 

خاص قرار گیرد.

فعــالیــت های صبانــور در شمــال استــان کـــرمان 
توسعه می یابد

ورود نخستین محصول سلول درمانی ایران ساخت به فهرست 
دارویی کشور

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار
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آگهـی تغییـرات شـرکت مـداوا گسـتران ارکیـد سـهامی خـاص بـه شـماره ثبـت 
568571 و شناسه ملی 14009589391 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
کلیـه سـرمایه   : اتخـاذ شـد  مـورخ 1400/04/26 تصمیمـات ذیـل  العـاده  فـوق 

تعهـدی شـرکت توسـط صاحبـان سـهام پرداخـت گردیـده اسـت. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تهران )1248045(

آگهـی تغییـرات شـرکت مـداوا گسـتران ارکیـد سـهامی خـاص بـه شـماره ثبـت 568571 و 
شناسه ملی 14009589391 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1400/04/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : موسسـه حسابرسـی امین محاسـب روش 
حسـابداران رسـمی بـه شناسـه ملـی 10100538203 بـه سـمت بـازرس اصلـی و آقـای عظیم 
شاه محمدپور عسکری به شماره ملی 2980396370 به سمت بازرس علی البدل شرکت 

بـرای مـدت یـک سـال مالی انتخـاب گردیدند .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)1248044(

آگهـی تغییـرات شـرکت خلـق آینـده علـی بابـا سـهامی خـاص بـه شـماره ثبـت 560197 و شناسـه ملـی 
14009231086 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/08/01 تصمیمات ذیل 
اتخـاذ شـد : - مـاده 15 اساسـنامه بـه شـرح ذیـل اصـالح شـد: "در صـورت افزایـش سـرمایه صاحبـان 
سـهام شـرکت در خریـد سـهام جدیـد بـه نسـبت سـهامی کـه مالکنـد حـق تقـدم خواهنـد داشـت، 
صاحبان سهام دارای حق تقدم، حق انتقال حق تقدم سهام خود را ندارند ، مگر با موافقت هیئت 
مدیره. ترتیب استفاده از این حق تقدم طبق مقررات الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت 

مصـوب اسـفند مـاه 1347 خواهـد بـود. "  
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1248043(

آگهـی تغییـرات شـرکت خلـق آینـده علـی بابا شـرکت سـهامی خاص به شـماره 
ثبـت 560197 و شناسـه ملـی 14009231086 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع 
عمومـی عـادی بطـور فـوق العـاده مـورخ 1399/10/08 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ 
شـد : آقای جواد فراهانی به شـماره ملی 0070518203 به سـمت مدیرعامل 
و عضـو هیئـت مدیـره ، آقـای علیرضـا توکلـی بـه شـماره ملـی 0011906537 
بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره ، آقـای میرنیمـا قاضـی بـا شـماره ملـی 
بـا  سـفر  شایسـته  تجربـه  توسـعه  شـرکت  از  نمایندگـی  بـه   0069719977
شناسـه ملـی 14006212193 بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـرای مـدت دو 
سـال انتخـاب گردیدنـد. کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـد آور شـرکت از 
قبیـل چـک، سـفته، بـروات، قراردادهـا، عقـود اسـالمی بـا امضـاء مدیرعامـل 
و یـک نفـر از اعضـای هیئـت مدیـره همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر مـی باشـد و 
همچنیـن کلیـه نامـه هـای عـادی و اداری بـا امضـاء مدیرعامـل همـراه بـا مهـر 

شـرکت معتبـر مـی باشـد .
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تهران )1248042(

آگهی تغییرات شـرکت کشـت و صنعت پارس کارینا شـرکت سـهامی خاص به شـماره ثبت 55272 
و شناسـه ملـی 14010021127 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومی فـوق العاده مـورخ 1400/08/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : 1- سـرمایه شـرکت از مبلغ پانصد میلیون ریال به پانصد میلیارد ریال از 
محـل مطالبـات نقـدی حـال شـده سـهامداران افزایـش یافـت و مـاده مربوظـه در اساسـنامه بـه شـرح 
ذیل اصالح گردید: سرمایه شرکت مبلغ پانصد میلیارد ریال کال نقدی منقسم به یک میلیون سهم 

پانصـد هـزار ریالـی بانـام عـادی کـه تمامـا پرداخت گردیده اسـت .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 
)1247711(

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت فن آوران احداث صنایع)سهامی خاص(

و  بختیـاری  اردل چهارمحـال  ثبـت 60  بـه شـماره  )سـهامی خـاص(  احـداث صنایـع  آوران  فـن  شـرکت 
 شناسـه ملی 10861616603 بدین وسـیله از کلیه اعضاء هیئت مدیره و سـهامداران شـرکت فوق دعوت 

مـی شـود کـه در جلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فـوق العاده در سـاعت 9 صبح در تاریـخ 1400/10/23 
در محل شرکت تشکیل می شود حضور بهم رسانند.دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

1- انتخـاب هیئـت مدیـره 2- انتخـاب بازرسـان 3- تصویـب صـورت هـای مالـی 4- سـایر مـواردی کـه در 
صالحیـت مجمـع عمومـی عـادی بطـور فـوق العـاده مـی باشـد.

رییس هیئت مدیره

آگهی دعوت شرکت نمايندگي بيمه سهند ويسمن تجارت نو ) سهامی خاص ( 
به شماره ثبت 569956 و شناسه ملی 14009659584

بدیـن وسـیله از کلیـه سـهامداران و یـا نماینـدگان قانونـی آنهـا دعـوت بعمـل مـی آیـد کـه در جلسـات مجمـع 
عمومی فوق العاده ساعت 08:00 و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ساعت 10:00   مورخ  1400/10/18 
کـه در نشـانی  اسـتان تهـران ، شهرسـتان تهـران ، بخـش مركـزي ، شـهر تهـران، محلـه قبـا ، خيابـان بهشـت 
برين ، كوچه بهشت آسا ، پالك 5 ، ساختمان بهشت آسا ، طبقه اول ، واحد 3 کد پستی   1948964414 

تشـکیل میگـردد حضـور بهـم رسانند.دسـتور جلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده سـاعت 08:00  : 
1-تغییر در تعداد اعضاء هیئت مدیره     دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ساعت 10:00

1-انتخاب و تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره 2-انتخاب بازرسین 3-تعیین وضعیت حق امضاء
 هیئت مدیره

شهردار: رزمایش پدافند 
شیمیایی حضرت فاطمه 
زهرا )س( در کاشان اجرا 

می شود
یکشنبه ۵ دی از ساعت ۹ تا ۱۱  رزمایش پدافند 
شــیمیایی حضــرت فاطمــه زهــرا )س( در شهرســتان 
کاشــان برگــزار می شــود.  ایــن رزمایــش یــک حرکــت 
تمرینــی و آزمایشــی بــرای آمادگــی نیروی هــای مرتبــط 
و شــهروندان منطقــه کاشــان اســت و جــای هیچ گونه 

نگرانی وجود ندارد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه شــهروندان گرامــی اخبــار 
مربــوط بــه ایــن رزمایــش را از طریق رســانه های رســمی 
شهرســتان که از قول ســخنگوی ستاد رزمایش دریافت 

و منتشر می کنند پیگیری نمایند.

نصب و تعمیر ۵۸ کیلومتر 
روشنایی در راه های استان 

مرکزی 
مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان 
مرکــزی از نصــب ۸ کیلومتــر و تعمیــر ۵۰ کیلومتــر 
روشــنایی طولــی بــا اعتبــاری افزون بــر ۱۶۰ میلیــارد 

ریال در راه های برون شهری استان خبر داد.
مهــرداد جهانــی بــا یــادآوری تالش هــای انجــام 
شــده به منظــور ارتقــای ایمنی راه های اســتان گفت: 
از ابتــدای ســال جاری تاکنــون 50 کیلومتــر از خرابــی 
روشــنایی راه هــای اســتان بــا شــش میلیــارد تومــان 
اعتبار تعمیر و در هشــت کیلومتر از راه های اســتان 
روشــنایی جدیــد بــا 100 میلیــارد ریــال احداث شــده 

است.
او افــزود: اصلی تریــن دغدغه در حوزه راهداری 
تأمیــن  ایمنــی در محورهــای مواصالتــی و  برقــراری 
آرامش و آسایش برای کاربران جاده ای است که در 
ایــن راســتا اداره  کل راهــداری و حمل ونقــل جاده ای 
اســتان مرکــزی به صــورت مســتمر و شــبانه روزی در 
تــالش اســت تــا ایــن مهــم در شــبکه راه های اســتان 

محقق شود.
مدیر کل راهداری و  حمل ونقل جاده ای اســتان 
مرکــزی اظهــار کــرد: ایمنــی راه هــا مختص جســم راه 
نبــوده و تأمیــن آن در حاشــیه و حریــم راه هــا نیــز 

بسیار حائز اهمیت است.
جهانــی تصریــح کــرد: در راســتای ارتقــای ایمنی 
حاشــیه راه ها، طی ســال 1400 بالغ بر 2۳0 کیلومتر 
احــداث شــیب شــیروانی بــا بهره گیــری از پتانســیل 
ماشــین آالت و تجهیزات ســازمانی در راه های استان 
مرکــزی اجــرا و حــدود 225 کیلومتــر دیگــر از شــیب 

شیروانی راه ها اصالح شده است.
بــه گفتــه او بیــش از ۶۷0 کیلومتــر رگالژ شــانه 
خاکی به منظور رفع افتادگی شــانه از لبه آســفالت، 
450 کیلومتر اصالح و اجرای شانه خاکی و پاکسازی 
بیــش از چهــار هــزار و 500 کیلومتــر از حریــم جــاده 
مجمــوع  در  راه  منظــر  و  ایمنــی  ارتقــای  بمنظــور 
محورهای مواصالتی اســتان از ســوی پرســنل ادارات 

تابعه شهرستآن ها اجرا شده است.
مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان 
مرکزی با تاکید بر اهمیت ایمن سازی فیزیکی راه ها 
از نصــب ۳0 دســتگاه و تعمیــر 80 دســتگاه چــراغ 
چشــمک زن بــا ۷00 میلیــون تومــان اعتبــار، نصــب 
500 متــر و تعمیــر 10 هــزار و 500 متــر حفــاظ فلزی 
گاردریــل بــا 800 میلیــون تومــان اعتبــار و اجــرای دو 
هــزار متر حفاظ بتنی نیوجرســی بــا 18 میلیارد ریال 

اعتبار در محورهای مواصالتی استان خبر داد.
جهانی، آشکارســازی و هدایت گری راه را نیز از 
اقدامــات بعمــل آمــده عنوان کرد و افــزود: از ابتدای 
از ســطح  تاکنــون حــدود ۹00 کیلومتــر  ســال جاری 
راه هــای اســتان بــا صــرف ۹0 میلیــارد ریــال اعتبــار 
خط کشــی شــده و بــرای هدایــت ترافیکــی ۳10 متــر 
مربــع تابلــوی اطالعاتی نصب و 520 مترمربع تعمیر 
شــده و حــدود 4500 عدد انواع تابلوهــای انتظامی، 
اخبــاری و عالئم هشــداردهنده بــرای برقراری ترددی 

ایمن در راه های استان مرکزی نصب شده است.
او مجموع اعتبارات ملی و اســتانی برای ارتقای 
ایمنی راه های استان را ۳۶ میلیارد تومان برشمرد و 
ادامــه داد: 11 میلیــارد تومان از این اعتبارات تاکنون 
تــداوم تخصیــص  بــا  تخصیــص یافتــه و امیدواریــم 
هــدف،  برنامه هــای  براســاس  ابالغــی،  اعتبــارات 
افزایــش ضریــب  راســتای  اقدامــات شایســته ای در 

ایمنی در شبکه راه های استان صورت گیرد.
مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان 
مرکزی در پایان یادآور شــد: تمام تالش ها به منظور 
تحقق رســالت ســازمانی در حوزه راهداری، برقراری 
ایمنی، آرامش و آسایش برای کاربران جاده ای است 

تا سفری سالمت برای مردم حاصل شود.

اخبـــــــــــــــــار

 راه آهن شیراز- بوشهر

۴ تا ۵ سال آینده آماده 
بهره برداری

اســتانداری  عمرانــی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
 فــارس در خصــوص زمان بهره بــرداری از طرح راه آهن

شــیراز- بوشــهر اعــالم کــرد کــه اگــر مشــکالت موجــود 
در حــوزه تأمیــن مالــی ایــن طــرح برطرف شــود، انتظار 
مــی رود ایــن طــرح بزرگ ملی طی ۴ الی ۵ ســال آینده 

آماده بهره برداری باشد.
محمــود رضایــی در گفت وگــو بــا مهــر تاکیــد کــرد: 
مهم ترین چالش این پروژه مشکالت مالی است از این 
رو روش هــای متفاوتــی بــرای ایــن طــرح در نظــر گرفتــه 
شــده اســت تــا تأمیــن مالــی این طــرح صــورت بپذیرد و 
مشکالتی که در حوزه تأمین مالی این طرح وجود دارد 
برطــرف شــود، البتــه در ایــن میــان اســتفاده از ظرفیت 
بخــش خصوصــی بــرای تأمین مالی این طرح در اســتان 
فارس یکی از اولویت های تأمین مالی این طرح است.

او در ادامه گفت: با توجه به مشکالت تأمین مالی 
که در این طرح وجود داشته است، راهکار دیگری برای 
برطــرف کــردن مشــکالت مالــی این طرح بــزرگ مقیاس 
در نظــر گرفتــه شــده و آن تهاتر با نفت اســت و در این 
راســتا نیز بر اســاس تفاهم نامه های صورت گرفته ۷00 
میلیــون دالر تهاتــر با نفت برای تأمیــن اعتبار این طرح 

در نظر گرفته شده است.
معــاون هماهنگــی امور عمرانی اســتانداری فارس 
در خصوص راه آهن شیراز _ بوشهر ادامه داد: این طرح 
یکی از طرح های بزرگ کشوری است که دو استان مهم 
کشور را تحت تأثیر قرار می دهد از این رو اعتباراتی که 
برای این طرح در نظر گرفته شده است موجب شده تا 

این طرح ملی با مشکالت و تأخیر مواجه شود.
رضایــی اضافــه کــرد: این طــرح نزدیک به 10 ســال 
اســت که مقدمات آن در حال انجام اســت و بر اســاس 
برنامه ریزی هایــی کــه صــورت گرفتــه اســت 12 قطعــه 
عملیاتی نیز برای راه آهن شیراز و بوشهر در نظر گرفته 
شــده اســت و هر اســتان مکلف به انجام تعهدات خود 

در قبال این طرح ملی است.
او بــا بیــان اینکــه تاکنــون 4 قطعه از ایــن طرح در 
دستور کار قرار گرفته است، گفت:  سهم استان فارس 
از قطعات در حال انجام 2 قطعه و سهم استان بوشهر 

نیز به همین اندازه بوده است.
ایــن مقــام مســئول در حــوزه عمران اســتان فارس 
در خصــوص تخصیــص بودجــه بــه ایــن طــرح نیــز ادامه 
داد: بودجــه ای کــه بــرای ایــن طــرح در نظر گرفته شــده 
بــود امــکان بهــره برداری از این طرح را طی ســه یا چهار 
ســال نمــی داد از ایــن رو بــا توافقاتــی که صــورت گرفته 
و همــکاری دولــت مقــرر شــده تــا تهاتــر با نفــت یکی از 
روش های تأمین مالی اســت طرح بزرگ صنعتی باشــد 
تا بتوان بودجه الزم برای این طرح را از این طرح تأمین 
کرد این در حالی است که با توجه به این که این مسیر 
ریلی از میان شــهرهای مختلفی عبور کرده و واحدهای 
اقتصــادی مختلفــی نیز از این طرح بهره مند می شــوند، 
انتظار می رود که سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز در 

این طرح همکاری الزم را داشته باشند.
رضایــی در پایــان گفــت: طــرح راه آهــن شــیراز بــه 
بوشــهر عالوه بــر اینکــه ســهم فــارس را در حمل ونقــل 
ریلــی کشــور افزایــش می دهــد، می توانــد نقــش مؤثری 
در افزایــش حمل ونقــل ریلی مســافر نیز داشــته باشــد 
و کمــک قابــل توجهــی بــه ایــن صنعــت کند بــا توجه به 
جایــگاه ویــژه اســتان فــارس در کشــور امیــد اســت بــا 
بهره بــرداری از ایــن طــرح بتوان زمینه توســعه سیســتم 

حمل ونقل ریلی مسافر را فراهم کرد.

 دسترسی 19 خانوار

 به آب شرب پایدار

در روستاهای کوهپایه
بــا بهره برداری از ســه مخــزن ۵۰، ۱۰۰ و 2۰۰ متر 
مکعبی، ساکنان ۴ روستا در شهرستان کوهپایه از آب 

شرب پایدار بهره مند شد. 
این مخازن را شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
بــا هزینــه ای بالغ بــر ۶ میلیــارد و ۷00 میلیــون ریــال در 
روســتاهای خیرآبــاد، دولت آبــاد، زینت آبــاد و یزدآبــاد از 

توابع شهرستان کویری کوهپایه احداث کرده است. 
با بهره برداری از این سه مخزن 1۹ خانوار روستایی 
بــا جمعیــت ۳2 نفــر از آب شــرب پایــدار و بهداشــتی 
بهره مند شدند و آبرسانی سیار به آن ها متوقف شد. 

در عملیاتــی دیگــر در شهرســتان کوهپایه، مخازن 
400 متــر مکعبــی زفــره، ۳00 متــر مکعبی ورتــون، 200 
متــر مکعبــی ایســتگاه پمپــاژ نصرتیــه و ۳0 متــر مکعبی 

مزرعه عبدهللا شستشو و گندزدایی شد. 
به دنبال یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب 
شــهری و روســتایی از ســال 1۳۹8 کار خدمت رسانی به 
روســتاهای محــروم اســتان اصفهــان ســرعت بیشــتری 

یافته است.

اخبـــــــــــــــــار

مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
قزویــن اعــالم کــرد کــه به لحــاظ اعتبــاری بر 
اســاس متوســط جهانــی بایــد هر ســال چهار 
تــا شــش درصــد ارزش راه ها بــرای نگهداری 
راه هــا هزینــه شــود؛ امــا در کشــور و اســتان 
۱۰ درصد این میزان تخصیص داده می شود.
جــواد حق لطفــی دیــروز در گفت وگــو بــا 
ایلنــا ادامــه داد: اکنــون کســری اعتبــار وجود 
دارد و برای حفظ سرمایه های ملی و جاده ها 

نیازمند اعتبارات جدید هستیم.
او در پاســخ بــه پرســش دربــاره کاهــش 
منابــع تخصیــص بودجــه و متکی بــودن به به 
خــود بــرای ترمیــم و نگهــداری جاده هــا گفت: 
ماهیت کاری ســازمان راهــداری و حمل ونقل 

جــاده ای بــه لحــاظ اعتبــارات بــر پایــه منابــع 
عمومی و داخلی استوار است. منابع عمومی 
و  کشــور  برنامه ریــزی  مدیریــت  ســازمان  از 
اســتان ها تامیــن می شــود و قســمتی هــم از 

منابع داخلی راهداری خواهد بود.
مدیــر کل راهــداری و حمل ونقــل جاده ای 
اســتان قزوین ادامه داد: در قســمت مربوط به 
منابع عمومی باتوجه به کاهش اعتبارات برای 
اجرای پروژه ها با کسری بودجه مواجه هستیم 
و از ایــن رو برخــی کارهــا را از منابــع داخلــی 
ســازمان تامیــن می کنیــم،  منابــع داخلــی نیــز 
عمدتا بر عوارض جابه جایی کاال متکی است.

و  درآمدزایــی  کــرد:  عنــوان  حق لطفــی 
از  کــه  دولتــی  عــوارض  و  بارنامه هــا  کنتــرل 

جابــه جابی کاال صــورت می گیرد نقش مهمی 
در ایــن حــوزه دارد و بــرای تکمیــل این چرخه 
بایــد تمــام بارهایی که در مبدا اســتان قزوین 
بارگیــری و جابه جا می شــود بــا اخذ بارنامه و 
پرداخــت حقــوق دولتــی باشــد و ایــن موضوع 
در دســتور کار تمــام اســتآن ها قــرار گرفتــه و 

جلساتی درباره آن برگزار شده است.
او ادامــه داد: الــزام بــر ایــن اســت کــه 
صاحبــان کاال و صنایــع بار خود را با سیســتم 
و  کننــد  جابه جــا  حمل ونقــل  شــرکت های 
12 گشــت کنتــرل جــاده ای فعــال در ســطح 
اســتان این موصــوع را کنترل می کنند، ضمن 
اینکــه بــه لحاظ قانونی پلیــس راه هم باید با 

شرکت های فاقد بارنامه برخورد کند.

ایــن مســئول دربــاره کســری بودجــه و 
شــیوه نگهــداری جاده هــا و اینکــه آیــا این امر 
بــه بخش خصوصــی واگذار می شــود یا خیر؟ 
گفــت: کارهــای مــا بــه دو قســمت امانــی و 
پیمانــی تقســیم می شــود، بخشــی از کارهای 
حاکمیتــی  و  اضطــراری  حالــت  راه  نگهــداری 
دارد و  قسمتی نیز به صورت پیمانی از سوی  

شرکت های پیمان کاری انجام می شود.
حق لطفــی گفــت: تمــام تــالش مــا ایــن 
اســت که بــا چنگ و دندان و انــرژی، الزامات 
را انجــام دهیــم و بــر ایــن قاعــده برنامه ریزی 
می کنیــم و بــا تمام قوا در تمــام محورها برای 
نگهداری راه ها اقدام می کنیم تا مسافران در 

راه ها نمانند.

رئیــس اداره بازرگانی ســازمان صنعت، 
معــدن و تجــارت چهارمحال و بختیاری اعالم 
کــرد کــه در ۹ ماهــه امســال ۴۹ میلیــون و 
2۶ هزار دالر کاال از این اســتان صادر شــده 

است.
مهــراد جمالپــور دیــروز در گفت وگــو بــا 
ایرنا افزود: حجم کاالی صادر شــده از اســتان 

در این مدت ۷8 هزار تن بوده است.
او بــا توجــه بــه ارزش صــادرات اســتان 
بیشــترین  گفــت:  بخش هــا  از  یــک  هــر  در 
از اســتان در بخــش  کاالهــای صــادر شــده 
صنعــت بــه ارزش 14 میلیــون و 52۳ هــزار 

دالر بوده است.
رئیــس اداره بازرگانــی ســازمان صنعت، 
معــدن و تجــارت چهارمحــال و بختیاری ادامه 
 1۳ پتروشــیمی  بخــش  در  همچنیــن  داد: 
میلیــون و ۶10 هــزار دالر، در بخــش معــدن 
بخــش  در  و  دالر  هــزار   ۹15 و  میلیــون   10
کشــاورزی و صنایــع غذایــی ۹ میلیون و ۹۷8 

هزار دالر کاال از استان صادر شده است.
صادراتــی  کاالهــای  عمــده  جمالپــور 
اســتان را لــوازم خانگــی عنوان کــرد و گفت: 
آمونیــاک،  و  اوره  آبزیــان،  خــوراک  بــادام، 
شیرخشــک،  و  مخمــر  فــوالدی،  مفتــول 
کاالهــای  دیگــر  از  موکــت  و  خمیرمایــه 

او  مــی رود.  شــمار  بــه  اســتان  صادراتــی 
دربــاره کشــورهای هــدف صادراتــی اســتان 

نیــز گفــت: عراق، ترکیــه، هند، افغانســتان، 
ســوریه، ارمنســتان، پاکســتان، ازبکســتان، 

ایتالیــا  و  رومانــی  گرجســتان،  آذربایجــان، 
کشــورهای هدف صادراتی استان است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان مرکزی گفت: 22۷ پروانه بهره برداری 
تا پایان آبانماه امسال در نقاط مختلف این 
اســتان صادر شــد که نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته چهار درصد رشد داشته است.
در  دیــروز  کرهــرودی  جعفــری  ســعید 
گفت وگــو با ایرنا افزود: میزان ســرمایه گذاری 
در پروانه هــای بهره بــرداری ســال جــاری، 41 

هــزار میلیــارد ریــال بــرآورد می شــود کــه در 
مقایســه بــا ســرمایه گذاری 18 هــزار میلیــارد 
درصــد   120 از  بیــش  گذشــته؛  ســال  ریالــی 
رشــد داشــته اســت. او بــا بیــان اینکــه میــزان 
اشتغال پروانه های بهره برداری استان مرکزی 
در ســال گذشــته 2 هزار و ۶۳4 مورد اســت، 
ادامه داد: اشــتغال پیش بینــی در پروانه های 
بهره برداری امسال ۳0 هزار و 2۷ مورد است 

که در مقایسه با سال گذشته 1۶ درصد رشد 
داشته است.

رئیس ســازمان صمت مرکزی بیان کرد: 
بیشــترین پروانه های بهره برداری صادر شــده 
در سال جاری با ۶۶ فقره و میزان چهار هزار 
و ۳81 میلیارد ریال مربوط به شهرستان اراک 
و کمترین نیز با صدور یک فقره و 2۷ میلیارد 

ریال مربوط به شهرستان فراهان است. 

جعفری کرهرودی اظهار کرد: بیشــترین 
میــزان اشــتغال و ســرمایه گذاری پروانه هــای 
بهره بــرداری نیــز بــا یــک  هــزار و 4۷8 فرصــت 
ریــال  میلیــارد  هــزار   20 از  بیــش  و  شــغلی 
ســرمایه گذاری مربــوط به شهرســتان ســاوه و 
کمترین نیز با ۶ فرصت شغلی و 2۳ میلیارد 
شهرســتان  بــه  مربــوط  ســرمایه گذاری  ریــال 

خنداب است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل 
اجرایــی  پیشــرفت ۷۹ درصــدی عملیــات  از 
شــبکه آبیاری و زهکشــی ســد خداآفرین در 

منطقه مغان خبر داد.
ایرنــا  بــه  دیــروز   انــاری  حیــدری  علــی 
گفــت: شــبکه آبیــاری و زهکشــی خداآفریــن 
که بزرگترین شــبکه آبیاری و زهکشــی شمال 
غرب کشــور اســت در قالــب 4 ناحیه عمرانی 

اجرا می شود.
ناحیــه  اجرایــی  عملیــات  او،  گفتــه  بــه 
هــزار هکتــار  پنــج  بــه وســعت  اول  عمرانــی 
بقیــه  اجرایــی  و عملیــات  اتمــام رســیده  بــه 
نواحــی نیز به تناســب اعتبار اجــرا می گردد و 

پیش بینی بر این است عملیات اجرایی ناحیه 
عمرانی دوم نیز در ســطح پنج هزار هکتار تا 

پایان سال جاری به بهره برداری برسد.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای اردبیل 
گفت: پروژه شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین 
محــدوده  در  هکتــار  هــزار   4۳ وســعت  بــا 
اســتآن های آذربایجــان شــرقی و اردبیــل اجــرا 
می گــردد و اغلــب اراضی آن در حدود ۳۷ هزار 
هکتار در محدوده استان اردبیل در قالب چهار 

ناحیه عمرانی مختلف قرار دارد.
حیــدری انــاری ادامه داد: شــبکه آبیاری 
و زهکشــی خداآفریــن بزرگترین و مدرن ترین 
شــبکه شــمال غرب کشــور اســت که آب مورد 

نیاز آن از طریق سد مخزنی خداآفرین و سد 
تنظیمی-انحرافی قیزقلعه تامین می شود.

او بیــان کــرد: در تــالش هســتیم تکمیل 
اجرای ســیفون دره رود و 52 کیلومتر بخش 
انتهایــی کانــال اصلــی خداآفریــن در اســتان 
اردبیــل  انجــام یافته و آب بــه نواحی عمرانی 
ســوم و چهــارم بــا ســطح اراضــی بیــش از 21 

هزار هکتار در این 2 ناحیه برسد.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اردبیل 
ادامــه داد: ایــن پــروژه کــه  ۹2 کیلومترآن در 
استان اردبیل واقع است، دارای  4۳ ایستگاه 
پمپاژ، پنج پســت بــرق، ۷0خط 1۳2کیلوولت 
طــول  کــه  اســت  ولــت  20کیلــو  2۶۶خــط  و 

کانــال اصلــی از ســد قیزقلعه تــا انتهای پروژه 
خداآفرین 144 کیلومتر می باشد.

حیــدری اناری گفــت: تاکنون برای پروژه 
خداآفریــن یــک هــزار و 4۷0 میلیــارد تومــان 
هزینه شــده و برای تکمیل آن 2هزار میلیارد 

تومان اعتبار نیاز است.
از  یکــی  خداآفریــن  ســد  پایــاب  پــروژه 
بزرگتریــن پــروژه آب و خــاک کشــور بــوده که 
فــاز اول آن بــه بهره بــرداری رســیده و بخــش 
دوم آن تا پایان ســال جاری افتتاح می شــود. 
بــا تکمیل و بهره بــرداری کامل این پروژه  ۳۷ 
هــزار هکتــار اراضــی دیــم منطقــه مغــان زیــر 

کشت آبی می رود.

اعتبار نگهداری راه های قزوین ۱۰ درصد متوسط جهانی 

پیشرفت فیزیکی۷۹ درصدی شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین 

 22۷ پروانه بهره برداری امسال در استان مرکزی
صادر شد

۴۹ میلیون دالر کاال از چهارمحال و بختیاری 
صادر شد
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آرامشی دارم که طوفان را 
بغل کردم

راضیه حسینی

کیهــان، روزنامــه حامــی دولــت: »دولت ســیزدهم 
آرامــش و ثبــات نســبی را به بــازار و قیمت ها برگردانده 
کاالهــا  همــه  اســت. 
اکنــون برچســب قیمت 

دارند.«
بــه  نســبی؟  چــرا 
نظرمــان کامل و صد در 
صد بــه آرامــش، نه تنها 
قیمت هــا،  و  بــازار  در 
بلکــه در جامعه و مردم 
هم رســیده ایم. درســت 
اســت کــه ســخت، ولــی باالخره به دســت آمــد. ما االن 
بــه درجــه ای از عرفان معیشــتی رســیده ایم کــه با دیدن 
قیمت کاالها کک مان هم نمی گزد. با لبخندی که نشان 
می دهد آرامش دارد از سرو کول مان باال می رود دست 
در جیب مبارک مان می کنیم و بدون خرید از فروشــگاه 

بیرون می رویم. 
مثالً در همین شــب یلدایی که گذشــت خبر دادند 
که »شــب چله امســال، مردم ســی و پنج درصد نسبت 

به پارسال، کمتر میوه خریدند«
بفرماییــد یک نشــان دیگــر از آرامش در مملکت. 
فهمیدیــم بــدون میــوه هــم می شــود شــب چلــه برگزار 
کــرد، همان طــور کــه بــدون آجیــل هم شــد. مــا آن قدر 
آرام هســتیم کــه اگــر کمــی روی خودمــان کار کنیــم 
می توانیــم حتــی بدون خوردن آب و غذا زنده بمانیم و 
کشــف کنیم که آدم ها قابلیت فتوســنتز دارند. آدم ها 
می تواننــد صبح تا شــب و شــب تا صبــح کار کنند ولی 
نیــاز بــه خــوردن غذا نداشــته باشــند. می توانند طوری 
زندگــی کننــد که در بند خرید پوشــاک، خوراک، لوازم 
خانه و ... نباشند. این طوری می توانند به آرامشی که 
گویا تازگی ها وارد بازار شــده برســند و از قافله عقب 
نمانند. درســت اســت که آرامش زیاد است اما ممکن 
اســت اگــر دیــر بجنبیم تمام شــود و چیزی دســت مان 

را نگیرد. 
ایــن آرامــش هرجــای دنیــا گیــر نمی آیــد و فقط در 
معدود کشــورهایی مثل مملکت خودمان پیدا می شود. 
باقــی کشــورهای پیشــرفته روز و شــب در اضطــراب و 
دلواپســی خریــد و خــوردن و پوشــیدن هســتند. اصــالً 
نمی فهمنــد عمرشــان وســط ایــن همــه خریــد و خــوردن 

چطور گذشت. 
آنها هنوز درگیر اتیکت قیمت روی اجناسند. هنوز 
برای پر شــدن ســبد خریدشان تالش می کنند، هنوز به 
دنبــال تهیــه خانه و ماشــین بهتــر و جدیدترند و این کار 

بی خود را هر سال و هر روز تکرار می کنند. 
امــا مــا بــا آنهــا خیلــی فــرق داریــم. مــا هــر روز و 
کــه  بــا خودمــان می خوانیــم: »آرامشــی دارم  هرشــب 

طوفان را بغل کردم
 همین دیوانگی را من ببین ضرب المثل کردم...«

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

با نزدیک شــدن به ماه های پایانی سال 
بــا  نظــر می رســد خریدهــای ســرمایه ای  بــه 
هدف مصون ماندن از تورم عمومی و تعیین 
حــد ســود ۵ تــا ۱۰ درصد افزایــش یافته و در 
عیــن حــال، واســطه های ملکــی از کم جانــی 
بــازار، عرضه بیش از تقاضا و ثبات قیمت ها 

سخن می گویند.
بــه گــزارش ایســنا، در هفته هــای اخیــر 
جنــب و جــوش دالالن در بــازار مســکن شــهر 
شــهر  شــمالی  نیمــه  در  بخصــوص  تهــران، 
افزایش یافته است. بررسی ها نشان می دهد 
خریدهای غیرمصرفی در ماه های پایانی سال 
با حدود ۳۰ درصد رشــد مواجه شــده و اغلب 
بخر و بفروش ها به دنبال واحدهای کاســبی 
زیــر قیمــت هســتند. ثبــات قیمت هــا در بازار 
مســکن، برخی ســفته بازان را به خرید از کف 

و فروش در سقف ترغیب کرده است.
یکی از مشــکالتی که بازار مســکن شــهر 
تهــران در ماه هــای پایانــی ســال بــا آن مواجه 
طــرف  از  تقاضــا  حجــم  افزایــش  می شــود 
سوداگران است که دستیابی به آپارتمان های 

با قیمت مناسب و فول امکانات را برای گروه 
مصرفــی دشــوار می کنــد. از ســوی دیگر رشــد 
معامالت در مناطق پرتقاضا منجر به افزایش 

قیمت می شود.
اگرچــه بــازار مســکن بــه دلیــل فاصلــه 
گرفتــن از تــوان قشــر مصرفــی، کشــش رشــد 
امســال  آذرمــاه  نــدارد،  را  قیمــت  ســنگین 
تقاضــای بالقــوه در مناطقــی که بیشــتر جنبه 
ســرمایه ای دارد بــا افزایــش روبــه رو شــد؛ بــه 
طوری که جســت وجو در بازار مســکن منطقه 
یــک حــدود ۳۰ درصــد، مناطــق ۲ و ۳ حــدود 
۱۰ درصــد، منطقــه ۴ بــه میــزان ۳۰ درصــد و 
منطقه ۵ بالغ بر ۷۰ درصد افزایش پیدا کرد.
کــه  نیــز  تهــران  جنــوب  در   ۱۰ منطقــه 
علیرغــم مســاحت پاییــن در مقایســه با دیگر 
شــهر  معامــالت  در  را  باالیــی  رتبــه  مناطــق، 
تهــران دارد آذرماه امســال با حدود ۶۰ درصد 
افزایش تقاضای بالقوه خرید مواجه شد. این 
اطالعــات که از میزان بازدید آگهی های ملکی 
به دســت آمده نشــان می دهــد در مناطق ۱۴ 
و ۱۸ میــزان تقاضــا به ترتیب ۳۰ و ۱۰۰ درصد 

افزایش پیدا کرده است.
میدانــی  گزارش هــای  دیگــر  طــرف  از 
نشــان می دهــد ایــن روزها برخی ســفته بازان 
بــا بیــرون آوردن ســپرده های بانکــی اقدام به 
خریــد آپارتمــان می کننــد؛ زیــرا تصــور غالــب 
این اســت که بازار ملک، مأمن مناســبی برای 
محافظت در برابر تورم سیســتماتیک اقتصاد 
از آپارتمان هایــی کــه  ایــران اســت. تعــدادی 
هم اکنــون خریــداری می شــود نیــز در اســفند 

عرضه خواهد شد.
واســطه های ملکــی، تحــرک نســبی بازار 
مســکن را تاییــد می کننــد و می گوینــد کــه بــه 
دلیــل انتظــارات تورمــی، معمــوال خریدهــای 
ســرمایه ای در ماه هــای پایانــی ســال افزایــش 
پیــدا می کنــد کــه در هفته هــای اخیــر نیز این 
اتفــاق افتــاده اســت. اما بــازار در ثبات قیمت 
قرار گرفته و ســود نرمالی که دالالن با خرید 
می کننــد  جســت وجو  قیمــت  زیــر  فایل هــای 

می تواند بین ۵ تا ۱۰ درصد باشد.
مشــاوران امــالک در عیــن حــال از خــال 
خبــر  مســکن  بــازار  در  مناســب  فایل هــای 

می دهند. ســاخت و ســاز در تهران نسبت به 
سال گذشته ۱۵ درصد و نسبت به اوایل دهه 
۹۰ حــدود ۸۰ درصــد کاهــش یافته که همین 
مســاله منجــر بــه کمبــود فایل هــای مرغــوب 
منجر شــده اســت. این مساله باعث می شود 
بــا گذشــت زمــان، حجــم واحدهــای قدیمــی 
عرضه شــده به بــازار افزایــش و آپارتمان های 
ســهم  کنــد.  پیــدا  کاهــش  امکانــات  فــول 
واحدهــای بــاالی ۵ ســال از معامالت مســکن 
شــهر تهــران از ۴۲ درصــد در ســال ۱۳۹۳ بــه 

۶۸ درصد در آبان سال ۱۴۰۰ رسیده است.
بــا همــه این اوصــاف، کفه تــرازو به نفع 
خریــداران آپارتمــان در شــهر تهران ســنگینی 
می کند؛ چرا که عرضه چند برابر تقاضا است 
و اگرچــه برخی ســوداگران تــالش می کنند بر 
تنور گرانی بدمند، طی ۹ ماه گذشــته بازار از 
محــدوده ۳۰ تــا ۳۲ میلیون تومان در هر متر 
مربع فراتر نرفته اســت. رشــد قیمت مســکن 
در تهــران طــی یــک ســال گذشــته ۱۷ درصــد 
بــوده کــه در حالــی کــه تــورم عمومــی بــه ۴۵ 

درصد رسید.

بعــد از مکاتبــات متعــدد دربــاره تعیین 
تکلیــف داروهــای متروکــه و قاچــاق و عــدم 
امــوال  ســازمان  بهداشــت،  وزارت  ورود 
تملیکی اعالم کرد که با توجه به تائیدنشدن 
اصالــت داروها تمامی آنهــا را منهدم خواهد 

کرد.
در  موجــود  کاالهــای  تکلیــف  تعییــن 
رئیــس  دســتور  بــا  تملیکــی  امــوال  ســازمان 
طــور  بــه  قضائیــه  قــوه  ورود  و  جمهــوری 
جدی تــری در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت؛ 
کاالهایــی کــه بــرآورد می شــود حــدود ۶۵۰۰ 
میلیارد تومان ارزش داشته و در دو ماه اخیر 
حداقــل ۴۰۰ میلیــارد آن بــه مزایــده گذاشــته 

شده و یا بخشی دیگر منهدم شده است.
امــا در بیــن کاالهــای در اختیار ســازمان 
بــه  توجهــی  قابــل  بخــش  تملیکــی  امــوال 

داروهــای متروکــه و یا قاچــاق اختصاص دارد 
کــه از چنــدی پیــش این ســازمان اعــالم کرده 
بــود بایــد وزارت بهداشــت طبــق قانــون بــرای 
تحویل و تعیین تکلیف این اقالم اقدام کند.

بــا این حــال تازه ترین اعــالم میرمعینی، 
امــوال  ســازمان  فــروش  و  بهــره وری  معــاون 
تملیکی به ایســنا نشــان می دهد که با وجود 
مکاتبــات صــورت گرفتــه بــا وزارت بهداشــت 
هنــوز در مــورد دارو اقدامــی صــورت نگرفتــه 

است.
وی گفت: طبق ماده ۴۰ قانون ســازمان 
امــوال تملیکی، باید وزارت بهداشــت نســبت 
به تحویل و تعیین تکلیف اقالم دارویی اقدام 
کند اما با وجود مکاتبات متعدد صورت گرفته 
در دو ســال گذشــته، تاکنــون ایــن وزارتخانــه 
اقدامــی در ایــن رابطه انجام نداده اســت، در 

این شرایط سازمان اموال تملیکی با توجه به 
تائیدنشدن اصالت و مصرف انسانی از سوی 
ســازمان غــذا و دارو  تمامــی داروها را منهدم 

خواهد کرد.
این در حالی اســت که چندی پیش هم 
تاریــخ  تکلیــف ســرم های  تعییــن  در جریــان 
گذشــته که در اختیار ســازمان اموال تملیکی 
قرار گرفته بود،  میرمعینی، با اشاره به هزینه 
ســنگین انهدام اقــالم از جمله دارو گفته بود 
کــه حــدود ۷۰ درصد داروهای قاچاق خروجی 

و ساخت کارخانه های داخلی است.
وی تاکیــد کــرد: وقتی کــه این داروها در 
داخــل کشــور و از کارخانه هــای ایرانــی تولیــد 
شــده می تــوان مجــددا بعــد از کشــف دارو، 
قــرار داد  اختیــار کارخانــه ســازنده  را در  آن 
تــا بررســی و آزمــون کنــد کــه در صــورت قابل 

مصــرف بــودن روانــه بــازار شــود و در اختیــار 
مصرف کننــده قــرار گیــرد ولــی مــا هــر بــار که 
در مــورد ایــن داروهــا از ســازمان غــذا و دارو 
اســتعالم می گیریــم، اقدامــی نمی شــود و در 
نهایــت تنهــا راه انهــدام اســت، در حالــی کــه 
بخــش زیــادی از ایــن داروهــا فاســد یــا تاریخ 

گذشته نیست.
ایــن مقــام مســئول در ســازمان امــوال 
تملیکــی حتــی ایــن را هــم گفتــه بود کــه باید 
وزارت بهداشــت دارو را تحویــل بگیــرد چراکه 
هرچقدر هم که سازمان اموال تملیکی امین 
امــوال مردم باشــد، ولی بر فــرض اینکه حتی 
اگر یک نفر در این میان داروهای فاسد شده 
را قبــل از انهــدام بــه بــازار ببــرد و بــه فــروش 
برســاند ســالمت مــردم را بــه خطــر خواهــد 

انداخت.

مــاه  یــک  حــدود  از  آنکــه  وجــود  بــا 
شهرســازی  و  راه  وزارت  مســئوالن  قبــل 
صحبت هایــی درخصــوص برنامه ریــزی بــرای 
امــکان ثبت نــام تمامــی افراد مجــرد باالی ۱۸ 
ســال در طرح نهضت ملی مســکن داشــتند، 
هنــوز ایــن موضوع در شــورای عالی مســکن 

مصوب نشده است.
به گزارش ایســنا، آبان امســال وزیر راه 
و شهرسازی اعالم کرد که در جلسه ۲۴ آبان 
مــاه با حضــور رییس جمهور موضــوع ثبت نام 
افــراد مجــرد بــا شــرط متاهــل شــدن در زمان 
امــکان  ایــن  و  شــد  خواهــد  بررســی  ازدواج 
ایــن موضــوع کمــاکان  امــا  فراهــم می شــود. 
محقق نشده و ثبت نام افراد مجرد با پیام رد 
درخواســت به دلیل »عدم رعایت شرط سنی 

فرد مجرد« مواجه می شود.
و  راه  وزارت  اعــالم  جدیدتریــن  طبــق 
شهرســازی کــه روزگذشــته انجــام شــد، کماکان 
شــرط ســنی ۴۵ ســال بــرای مردان مجــرد و ۳۵ 

ســال بــرای زنــان مجــرد وجــود دارد. معلــوالن 
جســمی حرکتــی بــا حداقــل ۲۰ ســال و بیماران 
خــاص نیــز بــا تاییدیــه وزارت بهداشــت، بــدون 
شــرط ســنی می توانند ثبت نــام کنند. همچنین 
زنــان و مــردان سرپرســت خانــوار کــه بــه دلیــل 
متارکــه بــه صــورت مجــردی زندگــی می کننــد و 
سرپرســت فرزنــدان خود هســتند خانــوار تلقی 
شده و بدون مالک سن می توانند ثبت نام کنند.
متقاضیــان بــا داشــتن چهــار شــرط تاهل 
ســابقه  حداقــل  بــودن،  خانــوار  سرپرســت  و 
۵ ســال ســکونت در شــهر موردتقاضــا، فاقــد 
مالکیت خصوصی و در نهایت عدم استفاده از 
امکانات دولتی از اول انقالب در حوزه مسکن، 

می توانند نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
بــر اســاس قانــون جهش تولیــد و تامین 
بــه  مشــروط  خودسرپرســت  زنــان  مســکن، 
معلــوالن  ســن،  ســال   ۳۵ حداقــل  داشــتن 
جســمی و حرکتی با ۲۰ ســال سن، می توانند 
در قانــون جهــش تولید مســکن )نهضت ملی 

مســکن( مشــارکت داشته باشــند. همچنین، 
قانــون بــرای سرپرســتان خانــوار، محدودیــت 
افــراد  ایــن  کــه  چــرا  اســت  نگذاشــته  ســنی 
سرپرســت خانــوار تعریــف می شــوند و بــرای 
قانونگــذار متاهــل یا سرپرســت خانــوار بودن 
مــالک اســت. در عیــن حــال، زنــان و مــردان 
سرپرســت خانــوار کــه بــه دلیــل متارکــه بــه 
صــورت مجــردی زندگی می کنند و سرپرســت 
فرزنــدان خــود هســتند خانــوار تلقــی شــده و 

بدون مالک سن می توانند ثبت نام کنند.
شــورای عالی  تــازه  مصوبــه  اســاس  بــر 
مســکن، مــردان مجــرد بــاالی ۴۵ ســال ســن 
و بیمــاران خــاص با تاییدیه وزارت بهداشــت، 
درمــان و آموزش پزشــکی، امــکان ثبت نام در 

نهضت ملی مسکن را دارند.
بــرای مهاجــران از کالنشــهرها، ســابقه 
ســکونت به یکســال تقلیل پیدا کرده اســت. 
بدین معنا اگر کسی ساکن کالنشهری بوده و 
در شــهر دیگر، تقاضای مســکن دارد با حدود 

یکسال سابقه سکونت در همان شهر امکان 
ثبت نام در طرح نهضت ملی مســکن را دارد. 
بــرای کارکنــان دولــت و نیروهــای  همچنیــن 
نظامی و روحانیون بر اساس حکم اداری و یا 
بر اســاس تشخیص حوزه های علمیه، سابقه 
سکونت ۵ ساله در طرح نهضت ملی مسکن 
مــورد نیاز نیســت. این افــراد می توانند به جز 
تهران در ســایر شــهرهای کشور از این مزیت 
بهره منــد شــوند. از ۲۸ مهر کــه ثبت نام طرح 
نهضت ملی مســکن آغاز شــده تا کنون بیش 
از ۲ میلیــون و ۲۷۳ نفــر در ســامانه نهضــت 
ملی مســکن ثبت نام کرده اند و نام نویســی تا 
۱۵ دی ادامــه دارد. متقاضیــان بــرای ثبت نــام 
بــه ســامانه saman.mrud.ir مراجعــه کننــد. 
نهضــت ملــی مســکن یکــی از سیاســت های 
کالن دولت ســیزدهم در حوزه مســکن اســت 
که بر اساس این سیاست، احداث ۴ میلیون 
واحــد مســکونی در ۴ ســال در برنامــه دولــت 

قرار گرفته است.

فروش امالک مازاد آموزش 
و پرورش برای تکمیل 

پروژه های نیمه تمام
تجهیــز  و  توســعه  نوســازی،  ســازمان  رئیــس 
مــدارس کشــور بــر اســتفاده از ظرفیت فــروش امالک 
مــازاد آمــوزش و پــرورش با هدف تأمیــن اعتبار تکمیل 

پروژه های نیمه تمام تأکید کرد.
بــه گــزارش مرکــز اطــالع  رســانی و روابــط عمومــی 
وزارت آموزش و پرورش، مهراله رخشــانی مهر در ســفر 
بــه اســتان اردبیــل اظهار کرد: در هشــت ســال گذشــته 
بــرای ارتقــای سیســتم گرمایشــی مــدارس، منابع خوبی 
تخصیــص یافــت و کارهــای خوبــی انجــام شــد. امســال 
استانداردســازی  بــرای  تومــان  میلیــارد  یک هــزار  نیــز 

سامانه های گرمایشی مدارس اختصاص یافته است.
وی از اختصــاص ۴۶۰ میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای 
ســاخت و بهســازی ســرویس های بهداشــتی در ســال 
جــاری خبــر داد و گفــت: نوســازی مــدارس اســتان بایــد 
هر چه ســریعتر واحدهای آموزشــی فاقد ســرویس های 
بهداشــتی مناســب را شناســایی و بــه ســرعت عملیــات 
احــداث ســرویس های بهداشــتی را با اولویــت و فوریت 

در دستور کار قرار دهد.
رئیس ســازمان نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس 
کشور بیان کرد: امسال برای اولین بار در کنار اعتبارات 
ســاالنه نوســازی مــدارس کــه بیــش از ۴ هــزار و ۶۰۰ 
میلیــارد تومــان اســت، موفــق شــدیم اعتبــارات ردیــف 
محرومیت زدایــی را نیــز به میزان ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد 

تومان در ردیف بودجه کشور مصوب کنیم.
رخشــانی مهر در ادامــه اظهــار کــرد: ۵۰ درصــد این 
منابــع تاکنــون تخصیــص یافته و قرار اســت به ســرعت 

زمینه تخصیص سایر منابع نیز فراهم شود.
وی همچنیــن از صــدور مجوز قانونــی برای فروش 
امــالک مــازاد آمــوزش و پــرورش بــا هدف تأمیــن اعتبار 
تکمیــل پروژه هــای نیمه تمــام خبر داد و افزود: ســعی و 
تالشــمان بــر این اســت تا از فرصت قانونــی پیش آمده 
در ایــن زمینــه اســتفاده کنیم تا امالک مــازاد به فروش 
رســیده و از این محل پروژه های نیمه تمام به ســرانجام 

برسد.
رئیس ســازمان نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس 
کشور تصریح کرد: به هیچ وجه نگه داشتن این امالک 
مــازاد بــه صــالح آمــوزش و پــرورش نیســت و در تبصره 
قانونی نیز تا سقف ۶ هزار میلیارد تومان منابع در این 
زمینه پیش بینی شــده که ســعی داریم این رقم را تا ۱۷ 

هزار میلیارد تومان افزایش دهیم.
وی در ادامه بیان کرد: تمام تالش ما بر این است 
تــا با اولویــت پروژه هــای نیمه تمام را آمــاده بهره برداری 
کنیــم و از آغــاز پروژه هــای جدیــد بــه هــر عنــوان پرهیز 
بــه  مطلــوب  شــکل  بــه  نیمه تمــام  طرح هــای  و  کــرده 

سرانجام برسد.
رئیس ســازمان نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس 
کشــور از طرح برچیده شــدن مدارس ســنگی در کشــور 
خبر داد و اظهار کرد: در کشور طرح جمع آوری مدارس 
ســنگی و کانکســی با ۱۵ نفر دانش آموز در اولویت قرار 
گرفته و تاکنون بیش از ۸۵ درصد اهداف در این حوزه 
تحقق پیدا کرده و سعی بر این است تا هر چه سریعتر 

بساط چنین مدارسی برچیده شود.
شــایان ذکــر اســت؛ در جریــان ایــن ســفر کلنــگ 
احــداث یــک مدرســه ۱۲ کالســه در شهرســتان گرمی به 

زمین زده شد.

مابه التفاوت رتبه بندی 
معلمان از مهر محاسبه و 

پرداخت می شود
مابه التفــاوت رتبه بنــدی معلمــان از مهــر پرداخت 

می شود.

به گزارش ایلنا، گروه هایی که مشــمول رتبه بندی 
نشــده اند، از معلمــان غیررســمی و حق التدریس گرفته 
تــا بازنشســتگان، خواســتار توجــه بــه وضــع خــود و رفع 
تبعیــض شــدند. بازنشســتگان فرهنگــی می گوینــد باید 
همسان ســازی نــود درصــدی بــا در نظــر گرفتــن مزایــای 
رتبه بنــدی اجرایــی شــود تــا حقــی از بازنشســتگان بــه 
خصــوص آن هایــی کــه در ســال جــاری یــا ســال قبــل 

بازنشست شده اند، ضایع نشود.
در عیــن حــال، خبــر خــوش بــرای معلمــان رســمی 
شــاغل، پرداخــت مابه التفــاوت رتبه بنــدی از مهــر ســال 
جــاری اســت؛ مدیــرکل امــور مجلــس وزارت آمــوزش و 
پــرورش گفتــه اســت: آیین نامــه رتبه بنــدی معلمــان در 
وزارت آمــوزش و پــرورش با کمک ســازمان امور اداری و 
استخدامی در حال تهیه و تدوین است. ۱۲ هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان اعتبار برای این طرح در شش ماهه دوم 
امســال اختصــاص یافتــه اســت کــه از شــش ماهه دوم 
امســال قابــل اجراســت و مابه التفــاوت آن از مهــر قابل 

پرداخت است.  

اخبـــــــــــــــــار

اختصاص وام از محل 
بازپرداخت تسهیالت 

اشتغال روستایی
در پی موافقت مدیران بانک توسعه تعاون، بانک 
کشــاورزی، پســت بانــک و صنــدوق کارآفرینــی امیــد، 
بازپرداختــی تســهیالت  از محــل منابــع  پرداخــت وام 

اشتغال روستایی در دستور کار قرار گرفت.
بــه گــزارش ایســنا، بــه دنبــال مجــوز مجلــس در 
برداشت ۱.۵ میلیارد دالر از منابع صندوق توسعه ملی 
بــرای ایجــاد طرح هــای اشــتغال در مناطــق روســتایی و 
عشایری، طرح اشتغال روستایی به اجرا درآمد و مقرر 
شــد معــادل ریالی آن از محل منابــع داخلی بانک ها به 

حساب موسسات عامل واریز شود.
بــر ایــن اســاس بــه  صنــدوق توســعه ملــی اجــازه 
داده شــد با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشــتغال پایدار 
یــک  در مناطــق روســتایی و عشــایری، معــادل ریالــی 
میلیــارد و ۵۰۰  میلیــون دالر از منابــع صنــدوق را بــه 
صورت قرض الحســنه نزد بانک های کشــاورزی، توسعه 
تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید در بخش 
کشــاورزی ســپرده گذاری کند تا این منابع صرف اعطای 
تسهیالت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای 
ایجاد اشــتغال در روســتاها و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر 
جمعیت با اولویت روستاها و شهرهای واقع در مناطق 

مرزی و مناطق عشایری شود.
در نشست شورای هماهنگی موسسات عامل که 
با محور قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار 
در مناطــق روســتایی و عشــایری بــا حضــور وزیر تعاون، 
کار ورفــاه اجتماعــی برگزار شــد، مدیران چهار مؤسســه 
عامــل در اجــرای طــرح، موافقــت خــود را بــا پرداخــت 
تســهیالت از محل منابع بازپرداختی تسهیالت اشتغال 
روستایی مطابق با شیوه نامه تنظیم شده اعالم کردند.
بــر اســاس آمارهــا از ابتــدای ســال ۱۴۰۰ تــا پایــان 
مــرداد، حــدود ۲۹۴۸ طــرح و از شــهریور تــا کنون ۱۵۱۲ 

طرح مصوب شده است.
آنطور که رامین اسدی، مدیر پروژه سرمایه گذاری 
طرح هــای اشــتغال فراگیر و روســتایی وزارت کار گفته، 
منابع تخصیص داده شــده در قانون اشــتغال روستایی 
از ســوی صنــدوق توســعه ملــی در پنــج مرحلــه صــورت 

گرفته است.
بــه گفتــه وی، وزارت جهــاد کشــاورزی ۵۹ درصــد، 
وزارت صمــت ۱۴ درصــد و میــراث فرهنگــی ۱۱ درصــد  
طرح هــا و از نظــر مبلــغ نیــز وزارت جهاد کشــاورزی، ۶۱ 

درصد این منابع را به خود اختصاص داده اند.

امکان ثبت نام مجردهای کمتر از ۴۵ سال فراهم نیست

سازمان اموال تملیکی: وزارت بهداشت نیامد؛ تمام 
داروها منهدم می شود

دالالن بازار مسکن دست به نقد شدند


