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مقابلآنوجودندارد.
زمان آتش بس کوتاه خواهد بود. پس از یک دوره سریع رکود در 
اوج بحران کرونا تمامی شرکت های بزرگ و مطرح سهامی به صورت 
گسترده مشغول بازخرید سهام خودشان می شوند. بدین ترتیب در 
ایاالت متحده آمریکا شرکت های چند ملیتی در سال ۲۰۲۱)۱۴۰۰( 

۸۵۰ میلیارد دالر)۷۵۰ میلیارد یورو( هزینه کرده اند.
در فرانسه ارقام تا این حد نیست گرچه تمایل به افزایش در آنها 
نیز مشاهده می شود. عمل باز خرید سهام عمال چند ماهی در سال 
۲۰۲۰)۱۳۹۹( تحت فشارمقامات پولی و دولت ها متوقف شد. در آن 
زمان که دولت ها تمام تالش خود را به کار گرفتند و رقم های بسیار 
باال هزینه کردند تا اقتصاد از هم نپاشد به هیچ وجه در منظر افکار 
عمومی موجه نبود؛ شرکت های چند ملیتی صرفا به خاطر منافع 
سهامداران خود هزینه های سرسام آوری را صرف بازخرید سهامشان 

کنند.
اما بازگشایی اقتصادی در سال ۲۰۲۱)۱۴۰۰( منجر با شروع 
مجدد این شیوه شد. در این اقدام اساسا یک شرکت سهام خودش 
را در بازار می خرد تا به مرور زمان آن را به قیمت باالتر عرضه کند. 

در این مکانیزم کاهش تعداد سهام شناور به صورت 
خودکار منجر به افزایش قیمت آن در هر سهم خواهد 
شد و طبیعی است که افزایش قیمت هر سهم در بازار 
بورس موجب رضایت سهامداران را فراهم خواهد کرد.
بــه صــورت منطقی ایــن ســوال در اذهان نقش 
می بندد: چگونه است در شرایطی که تا همین چندی 
پیش برای آنکه اقتصاد جهانی بتواند ســرپا بایســتد 
بانک های مرکزی در جهان و مقامات دولتی هزینه های 
هنگفتی پرداختند؛ همزمان مبالغی نجومی صرفا برای 

رضایت مندی تعدادی سهامدار به هوا دود شود؟
آیا بهتر نیست به جای آنکه در انتظار کمک دولت ها باشیم 
بخشی از این مبالغ را برای پیشگیری از خسارات بحران بعدی ذخیره 
کنیم؟ توجیه شرکت های سهامی برای بازخرید سهام شان به وسیله 
خودشان آنست که مدعی هستند به دلیل کم بودن فرصت های 
ســرمایه گذاری بــا ایــن عمــل در حقیقــت منجر بــه افزایش ارزش 
سرمایه های خود می شوند. از طرف دیگر معتقدند این تنها راه کسب 
منافع برای شرکت هایشان است و بدین وسیله ترجیح می دهند وجوه 

نقدفراوان را در میان سهامداران خود توزیع کنند.
اوج فاجعه آنجاست که برخی شرکت ها برای این اقدام خود 
را مقــروض می کننــد و برای بازخرید سهام شــان وام می گیرند. در 
این صورت مشخص است که هدف به هیچ وجه افزایش سرمایه 
مولد نیست. بلکه هدف صرفا افزایش قیمت سهام به هر قیمتی 

و توزیــع نقدینگــی میان ســهامداران اســت. این 
کار بسیار نادرست و مفسده برانگیز است. زیرا 
صندوق های سرمایه گذاری در این عمل به دنبال 
تحقق اهداف سودجویانه نامتناسب هستند. در 
بسیاری از بخش ها نمی توان به بازدهی بیش از 
۱۲ تا ۱۵ درصد مورد نظر سهامداران دست یافت. 
از اینــرو شــرکت های ســهامی بــه عمــل بازخریــد 
سهامشان متوسل می شوند تا رسیدن به بازدهی 
مطلوبشــان هم ســریعتر شود و هم مطمئن تر. 
مدیران این قبیل شرکت ها به جهت آنکه جزو اولین ذینفعان این 
عملکــرد هســتند معمــوال بــه راحتی این اقــدام را انجام می دهند. 
هرگونه افزایش ارزش سهام شان در شاخص بورس منجر به تغییر 
درآمد آنها می شود. در این هنگام آنها بازخرید سهام شان را که اغلب 

به ضرر سرمایه گذاری های بلند مدتشان است تشدید می کنند.
هرگز نباید این نکته را فراموش کرد هدف سهامداری در نظام 
سرمایه داری تحریک رشد و ابتکارعمل است و نه تقسیم غنائم. توسل 
به بازخرید سهام این احساس را زنده می کند که نظام سرمایه داری 
دچار دور باطل شده است و چشم اندازی مقابل آن وجود ندارد و 
به عبارتی به نفس های آخر افتاده است. تنها راه برون رفت از این 
بن بست باز تعریف تسهیم ارزش افزوده با اتکای کمتربر سرمایه به 
نفع کارکنان و اولویت دادن به سرمایه گذاری های بلند مدت است.
منبع:سرمقالهلوموند
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حدود۷۰۰هزارمیلیاردتوماناست.
به گزارش ایسنا، الیحه بودجه ای که دولت برای سال آینده به 
مجلس شورای اسالمی ارائه کرد، با سقف کلی ۳۶۳۱ هزار میلیارد 
تومان بسته شد که نسبت به مصوب سال جاری حدود ۲۵.۹ درصد 
افزایش داشت، از این رقم منابع عمومی دولت ۱۳۷۲ هزار میلیارد 
تومان برآورد شده بود که در مقایسه با مصوب ۱۲۷۷ هزار میلیارد 

تومانی امسال ۷.۵ درصد رشد داشته است.
آنچه که در منابع عمومی برآورد شده نیز  شامل ۶۶۴.۴ هزار 
میلیارد تومان از محل درآمدهایی بود که عمده آن را مالیات تشکیل 
می دهد، همچنین در بخش واگذاری دارایی های ســرمایه ای رقم 
۴۰۸ هزار میلیارد تومان ثبت شد که اگرچه در مقایسه با ۳۹۵.۵ 
هزار میلیارد تومان مصوب امسال رشد قابل توجهی نداشت، اما 
در بخش درآمدهای نفتی میزان منابع به ۳۸۱ هزار میلیارد تومان 
می رسد. دیگر بخش تامین کننده منابع عمومی برای سال آینده 
نیز حدود ۲۹۹ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی های مالی شامل 

فروش اوراق و یا واگذاری سهام شرکت های دولتی است.
از سوی دیگر در کنار این منابع، دولت پیشنهاد برداشت مازاد 
سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۱ را نیز 
داشته است؛ به گونه ای که از ۴۰ درصد سهم صندوق ۲۰ درصد 
واریز و ۲۰ درصد دیگر در قابل تسهیالت در اختیار دولت قرار بگیرد.
اما به روال سال های گذشته بعد از ارائه الیحه بودجه، مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی به بررسی ابعاد الیحه پرداخته 
است که بخشی از آن موضوع درآمدهاست و تحقق منابع و به دنبال 

آن کسری ساختاری بودجه را مورد بررسی قرار داده است.
طبق این گزارش، کسری ساختاری بودجه ۷۰۰ هزار میلیارد 
تومان برآورد و تاکید شده که این رقم، میزان تامین مالی دولت از 
منابع غیرپایدار نظیر استقراض و فروش دارایی است که از محل 
منابــع حاصــل از فــروش و گاز و میعانــات، فــروش اموال دولتی، 
برداشت از صندوق توسعه ملی و اوراق مالی اسالمی پوشش داده 

شده است.
جزئیات این گزارش نشان می دهد که دولت در سال آینده از 
مصارف ۱۳۷۲ هزار میلیاردی، حدود ۶۶۸ میلیارد تومان را از محل 
درآمدها تامین می کند و ۷۰۴ هزار میلیارد تومان مانده را از منابع 
دیگــر تامیــن خواهــد کرد؛ به طوری که  ۳۸۲ هزار میلیارد تومان 
منابع از نفت، میعانات و خالص صادرات گاز و پتروشیمی،  ۹۸ هزار 
میلیارد تومان از محل اوراق مالی اسالمی، ۷۱ هزار میلیارد تومان 

واگذاری شرکت ها ، ۲۶ هزار میلیارد تومان فروش اموال وهمچنین 
معادل ۱۳۷ هزار میلیارد تومان منابع ریالی است که پیش بینی شده 

از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شود.
 تجربه ســال های گذشــته نشــان داده  که بخشــی از منابع 
پیش بینی شده در بودجه که درنهایت با تصویب مجلس شورای 
اسالمی در دستور کار قرار می گیرد،  طی سال محقق نمی شود و  
دولت با کسری احتمالی منابع تامین نشده مواجه می شود، از این 
رو برای جبران عدم تحقق منابع،  به سمت عدم تخصیص بخشی از 
مصارف عمومی و یا تامین از محل مجوزهای خارج از سقف بودجه 
برای افزایش منابع با دریافت مجوز جدید می رود که این روند بارها 

در سال های گذشته اتفاق افتاده است.
بــا این حال ســازمان برنامــه و بودجه در این مدت، بر وضع 
بودجــه ســال آینــده، خط قرمز کســری بودجــه و در نهایت منابع 
سنجیده و محکم تاکید داشته است و باید منتظر جریان بررسی 

الیحه بودجه در مجلس و حواشی خاص هر ساله آن بود.

نوری:تجمیع۱۲۰۰ردیفبودجهای،نقطه
قوتبودجه۱۴۰۱است

از سوی دیگر علی حیدر نوری، مشاور و دبیر ستاد بودجه ۱۴۰۱ 
در گفتگو با تسنیم درباره الیحه بودجه سال آینده می گوید: دولت در 
راستای اتکا به درآمدهای پایدار تالش کرده است که سهم درآمدهای 
پایدار را از ۳۵ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴۸ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش 
داده و رشد درآمدهای پایدار نسبت به سال ۱۴۰۰ از ۴۶ درصد رشد 

برخوردار شود.
وی می افزایــد: در نتیجــه دولــت در الیحه بودجــه ۱۴۰۱ تراز 
عملیاتی بودجه را ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بهبود بخشیده تا  از حدود 
منفی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به منفی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان 

ارتقا پیدا کند.
مشاور سازمان برنامه و بودجه ادامه می دهد: به عالوه دولت 
در الیحــه بودجــه ۱۴۰۱ بــا افزایــش ۴۳ درصدی  اعتبــارات تملک 
دارایی های سرمایه ای تالش کرد  که اعتباراتی که از عواید فروش 
نفت بدست می آید، صرف سرمایه گذاری در طرح های عمرانی و 
بازپرداخت تعهدات این طرح ها که در سنوات گذشته ایجاد شده 
است، کند. لذا جهت گیری حذف درآمدهای نفت از مصارف بودجه 
هزینه ای کشور است که بخش عمده آن در الیحه بودجه ۱۴۰۱ انجام 

شده است.
وی می گوید: بنابراین اگر منصفانه به ترکیب و میزان منابع 

و مصارف بودجه که ساختار اصلی بودجه را تشکیل می دهد نگاه 
کنیم می توان جهت گیری اصلی بودجه برای اصالح ساختار آن از نظر 
تامین منابع و مصارف که با تحدیدکردن اعتبارات هزینه ای، افزایش 
اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای، بهبود تراز عملیاتی و تامین بخش 
عمده ای از اعتبارات هزینه ای از محل درآمد های پایدار به عنوان یک 
حرکت عقالیی و منطقی برای اصالح ساختار بودجه در نظر بگیریم.
نوری با بیان ارزیابی مثبت خود از تجمیع ردیف ها در الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۱ می افزاید: تجمیع ۱۲۱۰ ردیف در قالب ۵۰ ردیف 
و برنامه محور شدن بودجه که بر اساس مدل های پایداری منابع 
و بلندمدت بجای ردیف های متعدد و متکثر کنونی از نقاط قوت 
بودجه ۱۴۰۱ است و این در واقع یک اقدام عملی برای اجرای اسناد 
باالدستی است. وی در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز می گوید: به اذعان 
همه صاحب نظران عرصه اقتصاد و آحاد جامعه پرداخت یارانه به 
شکل ارز ۴۲۰۰ تومانی دارای فساد بوده و ایجاد رانت و اتالف بخشی 
از منابع کشور را به دنبال خود داشت. اینکه شیوه پرداخت یارانه 
از شکل ارزی به شکل شفاف ریالی و هدفگراکردن یارانه مذکور 
و موثر بودن آن از پیامدهای این شــجاعت دولت برای مبارزه با 

سرچشمه های فساد است.
دبیر ستاد بودجه ۱۴۰۱ اظهار می کند: البته دولت برای تامین 
معیشت مردم از هیچ کوششی فروگذاری نخواهد کرد، لیکن به 
شدت با فساد، رانت خواری و دالل بازی مبارزه و سرچشمه های 
ایجاد اینگونه ناهنجاری های اقتصادی را خواهد خشکاند و این عین 
مبارزه با مظاهر واقعی فساد است و دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی  

به فکر افزایش قدرت خرید آحاد جامعه است.
وی می افزایــد: وقتــی صحبــت از درآمدهــای پایدار می شــود 
اولین و شاید تنها ترین درآمد پاک و پایدار درآمد مالیات است که 
در بودجه نقش بسزایی ایفا می کند و بررسی های صورت گرفته 
نشان می دهد که بدلیل ناکارآمدی سامانه مالیات ستانی در کشور، 
شاخص ثبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور، تقریباً از 
همه کشورهای دنیا و حتی همسایگان هم کمتر است که بیشترین 
علت آن فرار مالیاتی، شناسایی نکردن ظرفیت های جدید مالیاتی و 

مالیات ستانی ناکارآمد در اقتصاد ایران  است.
نــوری در ادامــه تاکیــد می کنــد: همچنیــن دولــت بر اســاس 
برآوردهایی از متغیرهای حقیقی اقتصاد تالش کرد که مالیات به 
تولید ناخالص داخلی کشور به ۶/۹ درصد برسد که این شاخص ها 
در سال های  گذشته هم محقق شده است، لذا افزایش درآمدهای 
مالیاتی اصال دور از واقعیت و ظرفیت های حقیقی اقتصاد کشور 

ما نیست.
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آسیایی ها؛ پیشرانان جهانی انرژی پاک
الههفابریکیاورنگ
پژوهشگر اقتصادی

تأثیر بحران اقتصادی ترکیه بر کمبود »نوتال«

کمتر از 10 درصد بیت کوین برای استخراج باقی 
مانده است

ترجمه:سلیمحیدری

کشورهای در حال توسعه آسیایی با 
اقتصادهــای نوظهور، با اختصاص بیش از 
نیمی از جمعیت جهان، سهمی حدود یک 
چهارم از اقتصاد جهان را به خود اختصاص 
می دهند. بنابراین، جای تعجب نیست که 
در دهه آینده این منطقه سهم بزرگی از رشد 
تقاضای جهانی انرژی را داشته باشد. از سوی  
دیگر، در حال حاضر شرایط پیش روی دنیا 
حاکی از آن است که ایجاد توازن در توسعه 

اقتصادی کشورها با در نظر گرفتن موضوع هدف کربن زدایی 
)از آنجا که امکان دسترسی مطمئن به انرژی را برای جوامع 
تسهیل می کند( کار آسانی نخواهد بود و در آینده ای نزدیک، 
موضوع تامین انرژی پاک و کاهش استفاده از سوخت های 
فسیلی و کربنی، به یک چالش تعیین کننده در تامین انرژی 

منطقه تبدیل خواهد شد.
با عنایت به تجربه ۱۰ سال گذشته و براساس پیش بینی 
آینده، سوالی که مطرح است چگونگی جانشینی اقتصادهای 
در حال توسعه آسیایی در افزایش تقاضای انرژی جهانی و 
ایفای نقشی تعیین کننده در موج بعدی انتقال انرژی در 

پیشی گرفتن از غرب خواهد بود.
براساس شاخص اندازه گیری میزان پیشرفت انتقال 
انرژی که در گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد منتشر شده 
است، مقدار آن درقاره آسیا به لطف پیشرفت در دسترسی به 
انرژی و امنیت، نسبت به یک دهه قبل حدود ۶ درصد افزایش 
داده است که نشان از آن دارد که رشد فرایند انتقال انرژی در 
آسیا سریعتر از سایر مناطق جهان است. این در حالیست که 
مصرف سرانه انرژی در این منطقه در دهه گذشته حدود ۱۸ 
درصد افزایش یافته است، ولی در اغلب مناطق توسعه یافته  

جهان حدود ۴.۸ درصد کاهش یافته  است.
البته این امر برایند ایفای نقش مهم زغال سنگ و کربن 
درسبد ترکیبی مصرف انرژی در بسیاری از اقتصادهای آسیایی 
است که دررشد مطلق شاخص مصرف جهانی زغال سنگ در 
دهه گذشته که به طور عمده ناشی از رشد مستمر تقاضا در 
آسیا به عنوان یکی از بزرگترین پایگاه های تولیدی جهان ) و 
باالخص در حوزه صنعت پتروشیمی(  کامال مشهود است.
کشور چین که به عنوان یکی از بزرگترین سرمایه گذاران 
در بازار انتقال انرژی در جهان شناخته می شود، تنها در سال 
۲۰۲۰ سرمایه گذاری به ارزش ۱۳۵ میلیارد دالر داشته است 

)یک دهه قبل این میزان، ۴۸ میلیارد دالر بود.(
چشــم اندازی که چین در جهت تحقق دســتیابی به 
هدف کربن زدایی متصور است برای افق سال ۲۰۶۰ است 
که البته سایر کشورهای دارای اقتصادهای نوظهور آسیا تعهد 
خود در جهت تحقق امر کربن زدایی را سال ۲۰۳۰  و یا حتی 
زمانی زودتر از این تاریخ را در سیاستگذاری های خود در نظر 

گرفته اند.
از این رو، گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد همچنین 

حاکی از آنست که شرکت هایی که سعی در 
به کارگیری سیاست های سبز محور ) حمایت 
از توسعه پایدار( در برنامه های خود دارند، از 
لحاظ اقتصادی نیز در آینده ای نزدیک ارزش 
مالی و تأثیر مثبت باالیی را شاهد خواهند 
بود که نتیجه این توســعه را هم مردم آن 
جوامــع و آینده ســازان در سراســر دنیــا در 
حفاظت از محیط زیست شاهد خواهند بود.
عالوه بر این، ســهامداران درسراســر 
جهان و بسیاری ازمدیران دوراندیش شرکت های هلدینگ و 
صنایع وابسته سعی در افزایش استانداردهای سبز ) اعم از 
هوای پاک، حفاظت از منابع زیست محیطی و..( شرکت های 
زیرمجموعه خود را دارند. از اینرو، آنان، سیاست های عملکردی 
خود را در سایه کربن زدایی چیدمان کرده و فشار برعملیاتی 
کردن شرایط اقتصاد سبز را به سایر تامین کنندگان مالی 
خود و کسب و کارهای زیر مجموعه، از جهت تقویت و تامین 

اعتبارات سبز، را افزایش داده اند. 
بر اساس آنچه مطرح است، کشورهای دارای اقتصادهای 
نوظهور آسیایی نیزبا اقداماتی از قبیل انتقال فناوری، توسعه 
و تسهیل استفاده از انرژی باد و خورشیدی و... و با سرعتی 
که درحذف تدریجی استفاده از منابع فسیلی و... در نظر 
گرفته اند، سعی دارند در جهت تحقق هدف محدود کردن 
گرمایش جهانی به ۱.۵ درجه سانتیگراد )براساس تخمینی که 
کارشناسان حوزه تغییرات اقلیمی  سازمان ملل داشته اند(، 
سرمایه گذاری در بخش انرژی پاک و افزایش بهره وری انرژی 
را که تا سال ۲۰۵۰ باید شش برابر در مقایسه با سال ۲۰۱۵ 

شود، اقدامات عملکردی خود را تسریع بخشند. 
به عنوان مثال، کشورهند، سعی دارد با پایان دادن 
به فعالیت نیروگاه های با منشا تولید و مصرف زغال سنگ، 
باالخص آن دسته از فعالیت ها و مکان هایی که از نظر تامین 
مالی و عملیاتی تحت فشار هستند، انتشار دی اکسید کربن 
را تا ۱۴۳ تن کاهش دهد و از همین جهت، با بهبود کیفیت 
هوا، بیش از ۱۳ میلیارد دالر سود حاصل از تحقق این مهم را 

دربهبود سالمت مردم تا سال ۲۰۲۵ درک خواهد کرد.
همچنیــن ســایر کشــورهای آســیایی بــا برداشــت از 
رویکردهای موفق اروپا و ایاالت متحده، با اقدامات در حال 
انجام و در نهایت با پیشی گرفتن از آنها در زمینه های مختلف 
انتقال فناوری برون مرزی و بهره گیری از رویکردهای نوآورانه 
برای تامین مالی خود، قادر خواهند بود در توسعه پایدار 
منطقه جغرافیایی خود نقش مهمی را ایفا کنند. بهره مندی 
از اوراق قرضه سبز) مرتبط با توسعه پایدار( مانند اقدامی 
که اولین بار در سال ۲۰۱۹، از سوی گروه بین المللی Enel در 
بازارهای مالی اروپا و ایاالت متحده، صورت گرفت، نمونه ای از 

انواع سرمایه گذاری های نوین سبز مطرح است.
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تولیدنوتالدراینکشورشدهاست.
بین ارزش لیر ترکیه و نوتال چه ارتباطی 
وجــود دارد؟ ظاهرا هیچ. اما کاهش ارزش 
لیر ترکیه در ماه های آینده منجر به افزایش 
قیمت محصــوالت نوتالی ایتالیایی خواهد 
شــد.  همچنیــن میــزان این محصــوالت در 
انبارها نیز به پایان خواهد رسید. دلیل اصلی 

کاهش تولید فندق مهمترین ماده اولیه تولید محصوالت 
نوتال است. ترکیه با تولید ۷۰درصدی از کل برداشت اولین 
تولیدکننده جهانی فندق محسوب می شود. چندین ماه است 
به دلیل سیاست های اقتصادی غیرقابل پیش بینی رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه ارزش پول ملی این کشور در 

مقابل دالرتا حد ۵۰ درصد کاهش یافته است. 
طبیعتا این کاهش شدید ارزش پول ملی عاملی تأثیرگذار 
در امر صادرات برای کسانیست که به امید رونق اقتصادی در 
این امر اشتغال دارند. مشکل اینجاست که کاهش ارزش پول 

ملی منجر به افزایش قیمت واردات نیز می شود. 
از مهمتریــن محصوالت وارداتی می توان به بذر، کود 
و بسیاری ملزومات مورد نیاز دیگر برای تولیدکنندگان فندق 

اشاره کرد. به عنوان نمونه قیمت هرتن کود 
از ۲۱۵ دالر در سال ۲۰۲۰)۱۳۹۹( به ۶۵۰ 
دالر در سال جاری رسید. قیمتی کمرشکن 
برای تولیدکنندگان خرد که سهم عمده ای در 

صادرات آجیل درترکیه دارند. 
بــه دلیل ناتوانــی در خرید مواد اولیه 
وارداتــی تولیدکننــدگان ناچارند تولید خود 
را کاهش دهند. برخی کشت فندق را رها 
کرده و به ســراغ محصوالت دیگر می روند. 
این موضوع برای شرکت »فِروُ« شرکت مادر نوتال که یک 
سوم محصوالت صادراتی ترکیه را می خرد؛ فاجعه بار است. 
این گروه مواد غذایی در پاسخ به نگرانی های مصرف کنندگان 
خود در شعبه پاریس به آنها اطمینان داد که هیچ مشکلی 
در تهیه مواد اولیه تولیدات خود ندارد و همچنان می تواند 
آنها را به سادگی فراهم کند. بازار محصوالت شکالتی به رغم 
برخی تنش ها همچنان بازار گرم و جذابیست. بسیاری از 
فعاالن اقتصادی همچنان عالقه مند به سرمایه گذاری در این 
بازارهستند. بازاری که عمدتا در سیطره شرکت نوتال قرار دارد. 
گرچه طی سال های اخیر سهم آن در بازارهای جهانی کمرنگ تر 
شده  و از ۸۵درصد در سال ۲۰۱۰)۱۳۸۹( به ۶۴ درصد در سال 

جاری رسیده است.
منبع:فیگارو
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صرافیهــایارزهایدیجیتالدرگردش

است.
طبق یافته های این شرکت، در حال 
حاضر حدود ۱.۳ میلیون بیت کوین یا ۶.۳ 
درصد از کل عرضه، در صرافی های ارزهای 

دیجیتال نگهداری می شود.
تحلیلگران می گویند: پس از نصف شدن بیت کوین 
در سال گذشته، کاهش عرضه نباید شوک آور باشد. پس 
از آن، در دسترس بودن توکن در صرافی ها، به تدریج در 
طول سال کاهش یافت. رقم دسامبر )آذر( کمترین رقم 
ثبت شده در سال ۲۰۲۱ است، پس از پایین ترین رقم 

قبلی که ۷.۳ درصد در ماه جوالی )مرداد( بود.
همچنیــن، بــه نظر می رســد کــه بزرگتریــن پلتفرم 
رمزنگاری، کوین بیس، که قبالً توکن های بیشتری نسبت 
به مجموع صرافی های دیگر در گردش داشت، در حال از 
دست دادن سلطه خود است. صرافی مستقر در ایاالت 

متحــده بــا داشــتن ۵۰.۵۲ درصــد از کل 
گــردش بیت کویــن در کیف پول خود در 
اوایل سال جاری به ۴۰.۶۵ درصد در این 

ماه کاهش یافت.
از  بــه گفتــه تحلیلگــران، بســیاری 
ســرمایه گذاران از ترس نوسانات بیشتر 
در قیمت بیت کوین، توکن های خود را در 
»صندوق ذخیره« یا کیف پول های آفالین 
جدا که بدون دسترسی به اینترنت هستند 
قفل می کنند و بنابراین یکی از ایمن ترین روش ها برای 
نگهداری بیت کوین در نظر گرفته می شود. برخی دیگر 
همچنان بیت کوین را در صرافی ها ذخیره می کنند در حالی 
که آنها را معامله نمی کنند و به این معنی است که حجم 
واقعی در گردش ممکن است حتی کمتر از ۱.۳ میلیون 

باشد.
تحلیلگــران پیش بینــی می کنند کــه اگر بیت کوین 
دوباره از آستانه ۵۰۰۰۰ دالر عبور نکند، گردش آن ممکن 

است حتی کمتر شود.
منبع:راشاتودی
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 تهاتر نفت با 7قلم کاال
از سریالنکا

مدیراجراییســندیکایچایشمالمیگویدبنابر
مذاکــراتصورتگرفتــهقراراســت۷قلمکاالازجمله
چایبابدهینفتمربوطبه۱۲سالپیشتهاترشود.
صــادق حســنی در گفت وگــو با باشــگاه خبرنگاران 
جــوان، گفــت: بنابــر آخرین آمار بدهی نفتی ســریالنکا 
مربوط به 12سال پیش است که طبق مذاکرات صورت 

گرفته قرار است، تهاتر شود.
او ادامه داد: سریالنکا در ازای بدهی که به دولت 
ایــران دارد، قــرار اســت ۷ قلــم کاال از جملــه چــای دهد 
که با وجود این  تجار پول را به بانک مرکزی می دهند.
حســنی گفــت: بنابــر آمــار، 26 درصــد چــای مــورد 
نیاز از ســریالنکا وارد می شــود که با وجود این  میزان 

واردات و صادرات چای تغییری نخواهد داشت.
به گفته این مقام مسئول، سالیانه 60 تا ۷0 هزار 
تن چای وارد می شــود که هند مقام نخســت، سریالنکا 

مقام دوم و امارات مقام سوم را داراست.
مدیر اجرایی ســندیکای چای شــمال گفت: در ازای 
بدهی نفتی تنها یک قلم کاال نیســت، بلکه ۷ قلم کاال 

تهاتر می شود.

 ثبات قیمت برنج
در بازارهای جهانی 

شرکتبازرگانیدولتیایراناعالمکردکهقیمت
جهانــیانــواعبرنــجهنــدی،تایلنــدیواروگوئــهدر۲۰
دســامبر۲۰۲۱)دوشــنبه،۲۹آذر(ثابتماند؛اگرچه
درایــنزمــانمحصــولویتنــاموپاکســتانکاهــشرا

تجربهکرد.
بــه گــزارش شــرکت بازرگانــی دولتی ایــران، قیمت 
برنج هندی )پنج درصد شکســته( در 20 دســامبر ســالِ 
جــاری در رقــم ۳۳۹ و برنــج هنــدی )پاربویــل( در ۳۵1 

دالر ثابت ماند.
بــر ایــن اســاس، قیمت برنــج تایلنــدی )پنج درصد 
شکســته و 100درصد سورت شده پاربویل( ۳81دالر در 
هــر تــن رونــد ثابتــی را طــی کرد. محصــول ویتنــام )پنج 
درصــد شکســته( 400دالر را ثبــت کــرد کــه نســبت بــه 
1۳دســامبر )دوشــنبه 22 آذر( ســه دالر در هر تن اُفت 
قیمت داشت. برنج پاکستان )پنج درصد شکسته( هم 
چهار دالر کاهشی شد و به ۳۳۵دالر در هر تن رسید.
براســاس گزارش هــای رســیده، برداشــت محصول 
اصلی و کاهش ارزش روپیه، دلیل کاهش قیمت برنج 
هندی اعالم شده که نرخ این محصول را به پایین ترین 

مقدار در چند سال اخیر رسانده است.
پیش بینی شده میزان تولید محصول جهانی برنج 
بــا افزایــش هشــت میلیون تنــی به ۵08میلیــون تن در 
ســال آتــی برســد. مصــرف جهانــی ایــن محصــول نیز به 
دلیــل افزایش بی ســابقه مصرف برنج بــرای خوراک دام 
در چین به ۵06میلیون تن افزایش یافته است. برنامه 
کشورها به ویژه هند برای افزایش ذخایر، میزان ذخیره  
ایــن محصــول را در جهــان بــه 181میلیــون تــن خواهــد 

رساند.
طبــق آمارهــا امســال 2۹4 کشــتی حامــل کاالهای 
اساســی وارداتــی در بنادر ایــران پهلوگیــری کرده اند که 
این حجم از عملیات بازرگانی خارجی کاالهای اساســی 

تاکنون بی سابقه بوده است.
از ابتدای امسال تاکنون بیش از 6 میلیون و 200 
هزار تن کاالی اساســی از سوی شرکت بازرگانی دولتی 
ایــران وارد کشــور شــده کــه پیش بینــی می شــود میــزان 

واردات تا پایان سال به  10میلیون تن برسد.
بررســی های میدانی هم نشــان می دهد قیمت هر 
کیلوگــرم برنــج ایرانــی در بــازار داخلــی بیــن ۳0هــزار تا 
نزدیک 60 هزار تومان و برنج خارجی 18هزار تا 28هزار 

تومان به فروش می رسد.

۳میلیون کارتخوان بدون 
هویت از رده خارج شدند

بــهگفتهمشــاورامورمالیاتــیاتاقاصنافایران،
۳میلیــونکارتخــوانبــدونهویــتبــهعلــتشــفاف

نبودنفعالیتاقتصادی،ازردهخارجشدند.
باشــگاه  بــا  گفت وگــو  در  جعفریــان  محمدرضــا 
خبرنــگاران جــوان، گفت: طبق ماده 11 قانون پایانه های 
فروشــگاهی، بانــک مرکــزی بایــد ظــرف مــدت یکســال 
کارتخوان هــا را ســاماندهی می کــرد. همچنین به دولت 
زیــر  هــم فرصــت داده شــده کــه ظــرف مــدت 18مــاه 

ساخت های الزم را فراهم کند.
او ادامــه داد: بانــک مرکــزی ظــرف مــدت 2 ســال 
ساماندهی کارتخوان ها را انجام داده است به طوری که 
تمامی کســانی که دارای کارتخوان هســتند نباید پرونده 
مالیاتی داشــته باشــند. جعفریان گفت: در واقع  اجرای 
ایــن قانــون بــرای شفاف ســازی اقتصاد کشــور اســت که 

می تواند کارآیی خوبی داشته باشد.
اصنــاف  اتــاق  مالیاتــی  امــور  مشــاور  گفتــه  بــه 
ایــران، بانــک مرکــزی ســریعا باید نســبت بــه جمع آوری 
کارتخوان هایــی که دارای هویت نیســتند، اقدامات الزم 

را به عمل آورد.
او گفت: کســانی که می خواهند کارتخوان بگیرند، 
بایــد عــالوه بر پرونــده مالیاتی، مجوز قانونــی فعالیت و 
پروانــه کســب هم داشــته باشــند. مشــاور امــور مالیاتی 
اتــاق اصنــاف ایران گفت: طبق اعالم بانک مرکزی چیزی 
بالغ بر 2هزار و ۷00 تا ۳میلیون کارتخوان از رده خارج 
شــده اند، ولــی بــر اســاس مســتندات مــا بایــد ایــن عدد 

شفاف سازی شود.

قیمت مرغ تحت جو روانی 
افزایشی شد

قیمتمرغکهطیهفتههایگذشتهتا۲۷هزار
و۸۰۰تومانرسیدهبود،بهدلیلجوروانیحاصلاز
خبــرحــذفارز4۲۰۰تومانــیروندافزایشــیدرپیش
گرفتــهوبــهنــرخمصــوبآن)۳۱هــزارتومــان(نزدیک

شدهاست.
بــه گــزارش خبرگزاری مهر، قیمت مرغ در بازار که 
به دنبال افزایش عرضه در هفته های اخیر روند نزولی 
در پیش گرفته و به زیر نرخ مصوب رسیده بود مجدداً 

روند صعودی یافته است.
در هفته هــای گذشــته قیمــت هــر کیلوگــرم مــرغ 
گرم تازه در خرده فروشی ها به 2۷هزار و 800 تومان تا 
28هزار و ۵00 تومان )به زیر نرخ مصوب( رســیده بود 
بــه طوری که تولیدکنندگان خواســتار توقف توزیع مرغ 
منجمد وارداتی شده بودند. با این حال قیمت این کاال 
از اواخر هفته گذشــته مجدداً روند افزایشــی پیدا کرده 

و به نرخ مصوب )۳1هزار تومان( نزدیک شده است.
شــده  مطــرح  مباحــث  معتقدنــد  بــازار  فعــاالن 
از  تومانــی   4200 ارز  حــذف  احتمــال  بــر  مبنــی 
واردات نهاده هــای دامــی یکــی از علــل نوســانات بازار 
محصــوالت پروتئینــی اســت. تولیدکننــدگان می گویند 
دولت باید شــک و شــبهه ایجاد شــده در این زمینه را 
رفــع و دربــاره موضوع ارز 4200 تومانی شفاف ســازی 
کنــد و مطــرح شــدن این مباحث و جو روانی ناشــی از 

آن در نوســانات بازار مؤثر است.
رئیــس هیأت مدیــره اتحادیــه مرغ تخم گذار اســتان 
تهــران اخیــراً در گفت وگویــی درباره دالیل نوســان قیمت 
محصــوالت پروتئینــی اظهار کرد: بــا توجه به اینکه مدتی 
مســئوالن تشــکل ها و مجلســی ها می گوینــد کــه از اول 
دی نهــاده ای بــه مرغداران داده نمی شــود و قیمت ها آزاد 
می شــود و از طرفــی دولــت نیــز بــه طــور رســمی و قطعی 
اعالمــی نمی کند که قرار اســت قیمــت نهاده های دامی از 
دی حذف شود یا خیر، بر این صنعت تأثیر گذاشته است.
اکنــون  مــا  مرغــداران  داد:  ادامــه  نبی پــور  ناصــر 
بــه دنبــال تأمیــن نهاده هــای دامــی هســتند امــا حتی با 
قیمت محاسبه شده با ارز نیمایی نیز در بازار مشاهده 
نمی شــود و نهاده ها در بازار احتکار شــده و برای خرید 

در دسترس نیست.
رئیــس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اســتان 
تهران گفت: برای جلوگیری از ایجاد شک و شبهه و اثر 
روانی منفی در بازار الزم است که دولت به طور رسمی 

تکلیف مرغداران را تعیین کند.
برایــن اســاس بــا توجــه به حساســیت مســاله الزم 
است دولت، قبل از هر اقدامی نظارت بر بازار محصوالت 
پروتئینــی را افزایــش دهد و کنترل آن را به دســت بگیرد 
چراکــه احتمــال مــی رود با حذف ارز 4200 تومانی شــاهد 
احتکار در کاالها و اختالل در روند توزیع باشــیم که این 
اقدامات شــرایط دشــواری را در ماه های پایانی ســال برای 

مردم و همچنین دولت ایجاد خواهد کرد.

نماینده کلیبر: اراده ای برای 
اصالح قیمت خودرو نیست

نماینــدهمــردمکلیبردرمجلسشــورایاســالمی
عنــوانکــردکــهاگرارادهایبرایاصــالحقیمتخودرو
بــوداکنــونقیمــتپرایــدبــهزیــر۱۰۰میلیــونتومــان

میرسید.
به گزارش ایســنا، حســین حاتمی در تذکر شــفاهی 
خــود در جلســه علنــی دیــروز مجلــس شــورای اســالمی 
در رابطــه بــا بودجــه 1401 بیــان کــرد: از ارز 4200 تومانی 
اثــر مثبتــی بــه نیازمنــدان نرســید. مراقــب باشــید اولیــن 
ترکش های بی امان حذف این ارز بر پیکر نحیف پابرهنگان 
و مستضعفان و محرومان که صاحبان اصلی این انقالب 
هســتند، اصابــت نکند. برنامه پیش بینــی و جبرانی برای 
آن طراحی کنید و سپس ارز 4200 تومانی را حذف کنید.
او در تذکــری خطــاب بــه وزیر اقتصــاد عنوان کرد: 
ســاختارهای  در  غیرمرتبــط  و  فاقــد صالحیــت  عناصــر 
اقتصــادی منصــوب می شــوند. بــه نظــر می رســد وزارت 
اقتصــاد برنامــه مشــخصی بــرای ســاختار بــه هم ریختــه 
ســازمان بــورس و افزایــش بی رویــه نــرخ ارز نــدارد، چرا 
بایــد اشــخاص دوتابعیتــی کــه مقیــم کشــور انگلســتان 
هســتند، کمــاکان بــه عنــوان مدیــران عامــل بانک هــای 
خصوصی در حال فعالیت باشند؟ آیا افراد لندن نشین 
صالحیت مدیریت در جمهوری اســالمی ایران را دارند؟ 
ایــن تذکــر بــه ســایر وزارتخانه هــا هــم مربــوط شــده تــا 
بداننــد مجلــس بــا وجــود همســویی سیاســی، مالحظه 

ناکارآمدی را نخواهد کرد.
عضو کمیســیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی 
در تذکــر دیگــری به وزیرصمت بیــان کرد: قیمت خودرو 
افزایــش یافــت، اصــالح نشــد، اگــر اراده ای بــرای اصالح 
بــود، قیمــت پراید هم اکنون زیر 100 میلیون تومان باید 
تعییــن می شــد، ایــن چــه اصــالح قیمتی اســت؟ اصالح 

قیمت تان به نفع طبقه رانت خوار تمام شد.
او افــزود: حداقــل در انتصــاب مدیــر صمــت اســتان 
آذربایجــان شــرقی کــه چنــد ماهــی اســت کــه بالتکلیــف 
مانــده، تســریع کنیــد. همچنیــن فــاز جدیــد جــاده کلیبر 
کــه قــرار بود خرداد 1۳۹۹ به بهره برداری برســد، به دلیل 
واگذاری به یک پیمانکار فاقد صالحیت که نحوه واگذاری 

آن نیز محل بحث بود، همچنان بالتکلیف است.
نماینــده مــردم کلیبر افزود: معدن مس ســونگون 
در خداآفرین و نزدیک به جنگل های کلیبر قرار دارد، به 
مزارع اطراف خســارت وارد می کند، این در حالی اســت 
که مردم خداآفرین و کلیبر در اســتخدام و به کارگیری 
در آن معــدن غیــر بومی تلقی می شــوند؛ چــرا ریالی در 
حق شهرســتان های مذکور بابت مسئولیت اجتماعی از 

سوی این معدن هزینه نمی شود؟
حاتمی تاکید کرد: چرا از ۵ تیم یک استان مرکزی 
حمایــت شــده و میلیاردهــا تومــان از درآمــد ایــن معدن 
برای آنها هزینه می شود، اما در حق ورزش آذربایجان و 
شــهرهای هم جوار ســونگون هزینه و حمایت نمی شود. 
اگــر در مقابــل ایــن موضــوع ســکوت کنیــم، در فــردای 
قیامت چگونه در محضر خدا پاســخ خواهیم داد؟ وزیر 
صمــت و مســئوالن شــرکت ملــی مــس ایران ایــن تذکر 

را جدی بگیرند، دیگر تذکر نمی دهیم، عمل می کنیم.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

معــاونگردشــگریازاصــالحمصوبــه
و داد خبــر ایــران بــه ســفر محدودیــت
عنــوانکــردکــه»ورودگردشــگرانخارجی
ازمرزهــایهوایــیبــهاســتثنای۱۲کشــور
مصــرحدرمصوبــهســتادملــیکرونــایعنی
هشــتکشــورآفریقایــیونیزچهارکشــور
انگلیــس،فرانســه،نــروژودانمــارکمجــاز

است.«
روابط عمومــی  كل  اداره  گــزارش  بــه 
فرهنگــی،  میــراث  وزارت  اطالع رســانی  و 
علی اصغــر  دســتی،  صنایــع  و  گردشــگری 
شــالبافیان بــا اعــالم ایــن مطلــب افــزود: »بر 
اســاس مصوبه ســتاد ملی مقابله با کرونا که 
از ســوی وزیر کشــور به دســتگاه های مختلف 
ابالغ شده بود، ورود اتباع خارجی از مرزهای 

زمینــی، هوایــی و دریایــی از روز شــنبه 4 دی 
1400 بــه مــدت 1۵ روز صرفــا بــرای گروه های 
خاصی مجاز شمرده شده بود که این مصوبه 
اصــالح شــد و بــر اســاس مصوبه امروز ســتاد 
 1۵ ممنوعیــت  ایــن  کرونــا  بــا  مقابلــه  ملــی 
روزه شــامل گردشــگران از مرزهایــی هوایــی 

نمی شود.«
او اضافــه کــرد: »ایــن موضــوع از ســوی 
صنایــع  و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  وزیــر 
ممنوعیــت  مصوبــه  و  شــد  پیگیــری  دســتی 
1۵روزه ورود گردشــگران و اتبــاع خارجــی از 
مرزهای هوایی برداشــته شــد. بر این اســاس 
بنــد ســوم مصوبه ســتاد ملی مقابلــه با کرونا 
که 28 آذر برگزار و مصوبات آن از سوی وزیر 
کشــور به دســتگاه ها ابالغ شده است، امروز 

در جلسه این ستاد اصالح شد.«
پیــش از ایــن در مصوبــه جلســه ســتاد 
برگــزار  آذر   28 کــه  کرونــا  بــا  مقابلــه  ملــی 
شــده بــود، آمده بود: »ورود اتبــاع خارجی از 
مرزهــای زمینــی، هوایــی و دریایی )بــه غیر از 
مــوارد قیــد شــده در بندهــای 1 و 2 فــوق( از 
روز شنبه مورخ 14 دی 1400 به مدت 1۵ روز 

صرفا برای گروه های ذیل  مجاز است:
1- دارنــدگان پروانه هــای اقامــت معتبــر 

جمهوری اسالمی ایران.
2- دارنــدگان روادیــد تحصیلــی )طــالب 
مدارس علوم دینی و دانشــجویان خارجی در 

دانشگاه های جمهوری اسالمی ایران(
)شــامل  ورود  روادیــد  دارنــدگان   -۳

بازرگانان و تجار(

4- دارندگان روادید با حق کار
۵- دارندگان روادید درمانی )گردشــگری 

سالمت(
6- دارندگان روادید سرمایه گذاری

۷- دارنــدگان مهــر خــروج و مراجعــت از 
پلیس مهاجرت و گذرنامه

تبصره:
در  حاضــر  ایرانــی  اتبــاع  ورود  الــف: 
از  کشــور  داخــل  بــه  همســایه  کشــورهای 
مرزهــای زمینــی با رعایــت الزامات بهداشــتی 
  pcr تســت  ارائــه  دوز،  دو  واکســن   )کارت 
منفــی و انجــام مجــدد تســت pcr در مبــادی( 

مرزی امکان پذیر است.
ب: خروج اتباع خارجی حاضر در کشور 

از  مرزهای زمینی بالمانع است

ممنوعیت۱۵روزهشاملگردشگرانورودیازمرزهایهوایینمیشود

مهندســی نظــام ســازمان رئیــس
ســاختمانکشورمیگویداکنونحدود۵۸۰
هــزارمهنــدسدرکشــورداریــمکــهعضــو
ســازماننظاممهندســیساختمانهستندو
برایحدود۱۵۰هزارنفرآنهافرصتشــغلی

تعریفشدهاست.
مهندســی  نظــام  ســازمان  گــزارش  بــه 
نظــام  ســازمان  رئیــس  کشــور،  ســاختمان 
مهندســی ســاختمان کشــور بیان کرد: اکنون 
حــدود ۵80 هــزار مهنــدس در کشــور داریــم 
کــه عضو ســازمان نظام مهندســی ســاختمان 
آنهــا  نفــر  حــدود 1۵0هــزار  بــرای  و  هســتند 
فرصت شــغلی تعریف شــده و مابقی بیکار یا 
در شغل های غیرمرتبط فعالیت دارند. مبحث 
22 می توانــد در دو تــا پنج ســال حداقل ۳00 
هــزار شــغل بــرای مهندســان ایجاد کنــد و در 
نتیجــه نرخ بیــکاری که در جامعه مهندســین 

به حدود ۵0 درصد رسیده را کاهش دهد.
احمــد خــرم در ســفر بــه اســتان کرمــان 
بــا هــدف حضــور در مراســم گرامیداشــت یاد 
و خاطــره جان باختــگان زلزلــه بــم با یــادآوری 
زلزله هــای مخرب چند دهــه اخیر ایران اظهار 
کــرد: زلزله رودبار به بزرگی ۷.4 ریشــتر جان 
حدود 40هزار نفر را گرفت و آن زلزله دست 
کمــی از زمیــن لــرزه بــم نداشــت امــا در بــم 
نقطه ای کشته و زخمی داشت ولی در رودبار 
در ســطح گســترده ای خســارات جانی و مالی 

وارد کرد.
بــا بیــان اینکــه زلزلــه کرمانشــاه بــه  او 
بزرگــی ۷.۳ ریشــتر خســارات جانــی و مالــی 
زیــادی به بــار نیاورد، ادامــه داد: بزرگی زلزله 
بــم 6.6 ریشــتر بــود و علت تخریــب باالی آن 
و  ســنتی  و  غیرمقــاوم  ساخت وســازهای  در 

بدون نظارت کافی بود.
خــرم بــا بیان این مطلب که این زلزله ها 
بــه نظــام مهندســی نهیب زد که بــه نظارت و 
مقاوم ســازی بپردازنــد، تصریــح کــرد: نظــارت 
دقیق و حساســیت در اجرای مقررات بســیار 
تعیین کننــده اســت و اگــر یــک دهــه بــا دقت 
بــر ســاخت و ســازها نظــارت دقیــق و طراحی 
درست داشته و مدیران صوری کاری نداشته 

باشند، وضع بسیار بهبود پیدا می کند.
او افــزود: در 20 ســال گذشــته اتفاقــات 
مبارکــی در ســاخت و ســاز افتــاده و کیفیــت 
ساختمان ها به شدت افزایش پیدا کرده است.
رئیس ســازمان نظام مهندسی ساختمان 
کشــور بــا تشــریح آمار تلفــات زلزله هــای چند 
دهــه اخیــر گفــت: ایــران در 40ســال گذشــته 
بــا حــدود 100هزار کشــته در مقــام اول تلفات 
دنیــا قــرار داده اســت و باید بــه خودمان بیایم 
هرچنــد اقدامــات زیــادی انجــام دادیــم اما کار 
باقیمانــده زیــادی داریــم و ســوال ایــن اســت 
کــه آیــا نمی توانســتیم بهتــر از ایــن کار کنیم؟ 
آیــا نمی توانســتیم بــا شــتاب بیشــتری بــه راه 
حل های اصولی برسیم؟ می توانستیم کارهای 

مثبت خیلی با آهسته انجام دهیم.
چینی هــا  کار  ســرعت  بــه  اشــاره  بــا  او 
در ســاخت و ســاز مقــاوم اظهــار کــرد: اکنــون 
قصــد احــداث چهار میلیــون مســکن داریم که 
بــه چینی هــا متوســل می شــویم در حالــی کــه 
مــا دانــش، تکنیــک، بســتر و ابــزار آن را داریــم 
و  اسکلت ســاز  تهــران ۳0  در  فقــط  اکنــون  و 
فلزکار بســیار معتبر داریم که آماده کار کردن 
هستند بنابراین زمینه ساخت ساالنه 100هزار 
واحــد تونلی در کشــور فراهم اســت اما بخش 

خصوصی نیاز به حمایت دولت دارد.
را  گســل  روی  مســکن  ســاخت  خــرم 
مســاله نــو ندانســت و تصریــح کــرد: در ایــن 
ســه چهار دهــه در یــک دهــه آن 12۷ بــرج در 
و  و ســاختیم  دادیــم  پروانــه ســاخت  تهــران 
اگــر زلزلــه باالی 6 ریشــتر همه ایــن برج ها را 
تخریــب می کنــد و عجیب تــر از آن این اســت 
کــه همه تــالش کردند که این مســاله مخفی 
بمانــد و بــه اطــالع مردم نرســد و حداقل باید 
اصــالح کــرد و می تــوان برجــی که روی گســل 

ساخته شده، مقاوم سازی کرد.
پروانــه  دادن  مســاله  ایــن  افــزود:  او 
ســاخت از طریق شــهرداری تهران روی گســل 
در دولــت مطــرح شــد منتهــی قــرار مــا ایــن 
نیســت که قانون و مقــررات را محکم بگیریم 

و در زمینــه زمیــن و مســکن و ســاختمان از 
ابتــدای انقــالب یک ســری تســاهل و تســامح 

دیده می شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان 
کشور درباره مبحث 22 ساختمان نیز گفت: 
مبحــث 22 شــامل بهره بــرداری، نگهــداری و 
تعمیرات می شود و تاکنون در کل کشور این 
مبحث تعطیل بوده اســت و در دوره هشــتم 
نظام مهندســی ساختمان یک ستاد برای این 
موضوع تشکیل دادیم و نقشه راه آن را تهیه 
کردیــم و اکنــون 8 اســتان بــه صــورت پایلوت 

مسأله مبحث پایلوت کار می کنند.
او از عملیاتــی شــدن مســاله مبحث 22 
از ابتــدای ســال آینــده خبــر داد و اظهــار کرد: 
نگهــداری خــوب و تعمیــرات بــه موقــع عمــر 
ســاختمان را افزایش می دهد متأســفانه عمر 
مفیــد ســاختمان مــا از ۳0 ســال در دهــه ۵0 
اکنون به حدود 2۵ سال رسیده است این در 
حالی است که کشورهای پیشرفته عمر مفید 
ساختمان ها را به حدود 100 سال رسانده اند.
خــرم بــر لــزوم دقــت در مبانــی اصــول 
تاکیــد کرد و افزود: وقتی کشــور صنعتی ســاز 
می شــود کــه حداقــل 40درصــد ساخت وســاز 
آن صنعتی ســاز باشــد اما اکنون زیر ۵درصد 
هستیم و همچنین در ساخت و ساز به روش 

سنتی باید به مبانی و اصول دقت کنیم.
بــر  عــالوه   22 مبحــث  داد:  ادامــه  او 
اینکــه عمــر مفیــد ســاختمان را بــاال می بــرد و 
بــه نگهــداری و تعمیــرات نیــز نظــم می دهد و 
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان بــه ایــن 

مساله جدی می پردازد.
مهندســی  نظــام  ســازمان  رئیــس 
ســاختمان کشــور بیــان کــرد: اکنــون حــدود 
۵80هــزار مهنــدس در کشــور داریم که عضو 
ســازمان نظام مهندســی ســاختمان هستند و 
بــرای حــدود 1۵0هزار نفر آنها فرصت شــغلی 
تعریــف شــده و مابقی بیکار یا در شــغل های 
غیرمرتبــط فعــال دارند و مبحــث 22 می تواند 
در دو تــا پنــج ســال حداقــل ۳00هــزار شــغل 
بــرای مهندســان ایجــاد کنــد و در نتیجــه نــرخ 
بیکاری که در جامعه مهندســان به حدود ۵0 

درصد رسیده را نجات دهد.
او در ادامه از طرح جهش مسکن سخن 
بــه میــان آورد و گفــت: طــرح جهــش مســکن 
مســتلزم مشــارکت در زمینه مربوط با بخش 
خصوصــی و مســتلزم ســپرده گذاری دولــت و 

تأمین تسهیالت بیشتر است.
خدمــات  حق الزحمــه  داد:  ادامــه  خــرم 
مهندســی در دنیــا ۵ تــا 8 درصــد اســت؛ این در 
حالی است که در ایران کمتر از نیم درصد است.

باتوجهبهاینکهچارتسازمانیوزارت
صمتتغییرکرده،سازمانحمایتباردیگر
باارســالنامهبهمعــاونجدیدامورصنایع،
خواســتارپیگیریموضوعگزارشاتتبلیغات
گمراهکننــدهیــکتولیدکننــدهلــوازمخانگــی
بــانصــببرچســبدووبــررویمحصــوالت

شرکتاسنواشد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم، اواســط 
آذر امســال بــا تشــدید انتقادات بــه درج برند 
ســازمان  ایرانــی،  محصــول  روی  بــر  »دوو« 
حمایــت بــه ایــن موضــوع  ورود پیدا کــرد و با 
ارســال نامــه ای بــه صادقی نیارکــی، معاونــت 
صنایــع وزارت صنعــت خواســتار پیگیــری این 
وزارت  صنایــع  معاونــت  ســوی  از  موضــوع 

صنعت شد.
ســازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان در 
ایــن نامــه بــا طــرح 4 ســوال از معــاون صنایع 
ایــن  شفاف ســازی  خواســتار  صمــت  وزارت 

موضوع شــد و اعالم کرد با توجه به ابهاماتی 
کــه دربــاره تولیــد این گــروه از محصــوالت در 
داخــل کشــور بــا درج لوگــوی خارجــی وجــود 
دارد، آیا ســایر تولیدکنندگان نیز می توانند از 

لوگوی خارجی استفاده کنند.
گــردان،  کیــوان  روز  چنــد  گذشــت  بــا 
مدیــرکل دفتــر صنایــع فلــزی و لــوازم خانگــی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت  نیز با ارســال 
نامــه ای بــه مدیریت شــرکت اســنوا خواســتار 
پاســخ این تولیدکننده به 4 پرســش اساســی 

وزارت صنعت شده بود.
در متــن نامــه گردان به شــرکت اســنوا آمده، 

مستندات این 4 پرسش باید اعالم شود:
1- قراردادهــای فی مابیــن شــرکت اســنوا 
و شــرکت خارجــی دوو بــرای امــکان اســتفاده 

از برند دوو
2- تأییدیــه قراردادهــای اشــاره شــده از 

سوی سفارت کره جنوبی در ایران

۳- ترجمه رسمی کلیه مدارک و مستندات
از مراجــع و  اخــذ شــده  تأیدیه هــای   -4
ســازمان های مرتبــط بــا اســتفاده از برندهــای 

خارجی در داخل کشور
بررســی ها نشــان می دهد هنوز پاسخی 
بــه ایــن ســواالت از جانــب گــروه انتخــاب بــه 
وزارت صنعــت ارســال نشــده و بــا توجــه بــه 
هــم  وزارت صنعــت  ســازمانی  چــارت  اینکــه 
تغییر کرده است، سازمان حمایت بار دیگر با 
ارســال نامه به معاون جدیــد صنایع عمومی، 
خواستار پیگیری موضوع نصب برچسب دوو 

بر روی محصوالت شرکت اسنوا شد.
در نامــه اول دی عبــاس تابــش رئیــس 
ســازمان حمایــت بــه معاونت صنایــع عمومی 

وزارت صنعت آمده است:
 6 و  آبــان   22 مــورخ  نامه هــای  پیــرو 
تولیــد  دربــاره  ابهاماتــی  بــروز  بــر  مبنــی  آذر 
محصــوالت لــوازم خانگی تولیــد داخل با برند 

دوو کشــور کره جنوبی و درخواســت بررســی 
عنــوان  بــه  انتخــاب  گــروه صنعتــی  عملکــرد 
ضمــن  فوق الذکــر،  محصــوالت  تولیدکننــده 
تأکید بر ضرورت رســیدگی به موضوع حسب 
وصــول گزارشــات مبنــی بــر تولیــد محصوالت 
مشــابه )شــباهت ظاهــری و ســخت افزاری و 
نرم افزاری( با محصوالت اســنوا و صرفاً نصب 
برچســب دوو بــر روی ایــن نــوع محصــوالت، 
 ۷ مــاده  بــه  عنایــت  بــا  اســت  خواهشــمند 
مصرف کننــدگان  حقــوق  از  حمایــت  قانــون 
مشــعر بــر اینکــه تبلیغات خالف واقــع و ارائه 
اطالعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه 
مصرف کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط 
برگه هــای  و  گروهــی  رســانه های  جمعــی، 
تبلیغاتی شــود، ممنوع اســت. مقــرر فرمایید 
نســبت بــه بررســی و انعــکاس نتیجــه به این 
ســازمان بــرای اقدامــات آتــی تســریع الزم بــه 

عمل آید.

نامهمجددرئیسسازمانحمایتبهمعاونوزیرصمت
رئیس سازمان حمایت خواسته است که گزارش تبلیغ گمراه کننده نصب برند »دوو« کره روی محصول ایرانی را بررسی کنید

رئیسسازماننظاممهندسی:نیمیاز
اعضابیکارند

آدرسســــایتروزنــــامــــهعصــــــر اقتصــــــــــاد
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شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی ایران درنظر دارد " انجام امور خدمـــات حفــاظــتی و مراقبتــی از امــوال و 
دارایـــی هـــای شرکــت زغالسنــگ البــرز غـــربی ) در حـــال تصــفــیــه ( در محــدوده معــدن 
سنگرود " را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به شماره ثبت ستاد 
2000001028000036 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه 
 ) فرآیند ارجاع کار ( به مبلغ 1،500،000،000 ریال ) یک میلیارد و پانصد میلیون ( ریال 

) واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ( برگزار نماید . تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10 
صبح مورخ 1400/10/04 و مهلت زمانی دریافت  اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 مورخ 
1400/10/15 و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 مورخ 1400/10/25 و جلسه 
بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ 1400/10/26 برگزار می گردد . عالقمندان شرکت 
در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره 1456 

تماس حاصل نمایند . و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند .

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
)سهامی خاص( 

آگهی مناقصه عمومی یک 
مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی 

فشرده شماره 77 – 10/ 1400 ت

مرجوع شدن محموله 
سیب زمینی تکذیب شد

عضــو هیئت مدیره انجمن ملی ســیب زمینی علت 
را  ازبکســتان و ترکمنســتان  از  برگشــت ســیب زمینی 
وجــود ســم در انها عنوان کرد امــا رئیس اتاق بازرگانی 
مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان عنوان کرد که ما 

اصال صادراتی نداشته ایم که برگشت بخورد.
روز گذشته خبر بازگشت سیب زمینی از ازبکستان 
و ترکمنســتان به گوش رســید. در این باره محمدرحیم 
نیــازی در گفت وگــو بــا خبرگزاری ایلنا، در پاســخ به این 
پرســش کــه خبر بازگشــت ســیب زمینی از ازبکســتان و 
ترکمنســتان رســانه ای شــده اســت آیا این خبر را تایید 
می کنید؟ گفت: در ســال جاری چند محموله کشاورزی 
از جمله فلفل دلمه ای از روسیه، کیوی از هند و امارات 
متحده عربی، ســیب زمینی از ازبکســتان و ترکمنستان 

مرجوع شد.
او بــا اشــاره بــه  دالیل مرجوع شــدن محموله های 
کشــاورزی، خاطر نشــان کرد: برخی از ســموم اســتفاده 
شــده از ســوی کشــاورزان در کشور از ســوی کشورهای 
مقصد تعریف نشــده اســت و همین مســئله در نهایت 
مشکل ســاز می شــود. عالوه بر این  برخی از کشــورهای 
که ســموم از آنها خریداری می شــود اســتاندارهای الزم 
را ندارند و در تولید و کیفت آنها تقلب صورت می گیرد 
این مســئله در ســمومی که از کشور چین وارد می شود 
بارها مشاهده شده است و سموم این کشور از کیفیت 

الزم برخوردار نیست.
ایــن فعــال اقتصــادی ادامــه داد: بســیاری از تجــار 
ایرانــی ســموم مــورد نیــاز کشــور را از چیــن خریــداری 
می کننــد. البتــه ایــن احتمــال وجــود دارد که تاجــر برای 
اینکــه ســود بیشــتری عایدشــان شــود ســموم بــا درجــه 

کیفی پایین را خریداری می کند.
او بــا بیــان اینکــه دوره کارنــس در ســموم متفــاوت 
است، خاطر نشان کرد: دوره کارنس تعریف شده است 
از زمانی که سموم مصرف می شود تا زمانی که محصول 
برداشــت می شــود، باید باقی مانده ســموم در محصول از 
بیــن بــرود امــا برخــی از ســموم دوره کارنس آنهــا 30 روز 
است و فروشنده به خریدار این نکته را نمی گوید و همین 

مسئله در نهایت مشکل ساز می شود.
نیازی با اشاره به مافیا و رانت های بزرگ اقتصادی 
در دنیا، گفت: بســیاری از مافیای اقتصادی می خواهند 
صــادرات غیرنفتــی بــه  خصــوص محصــوالت کشــاورزی 
در ایــران متوقــف شــود. آســیب پذیری مــا در این بخش 
بــه دلیــل فســادپذیری ایــن محصــوالت زیاد اســت و در 
صورت مرجوع شدن هم بازار داخلی را از دست می رود 

هم اعتبار ما در بازار خارجی خدشه دار می شود.
 او با بیان اینکه دیپلماسی اقتصادی در سال های 
اخیــر ضعیــف عمــل کــرده اســت، گفت: در شــرایط این 
چنینــی بایــد دیپلماســی اقتصــادی قــوی عمــل کنــد و 
مشــکالت را حــل کنــد تا حداقل کشــورهای همســایه را 

از دست ندهیم.
مرجوعــی  محمولــه  میــزان  بــه  اشــاره  بــا  نیــازی 
ســیب زمینی از ازبکســتان، گفــت: محمولــه زیر 100 تن 
اســت اما اگر 10 تن هم باشــد به بدنه صادرات کشــور 
آســیب وارد می کنــد و بــرای مــا ســنگین اســت وقتــی 
ضعف ما نمایان شود قیمت محصول ما در بازار جهانی 
کاهــش پیــدا می کند و ما نمی توانیــم در این بازار مانور 

بدهیم.
پیــش از ایــن مهــدی قائمیــان معــاون قرنطینــه و 
بهداشــت گیاهــی ســازمان حفــظ نباتــات کشــور، خبــر 
مرجــوع شــدن محمولــه ســیب زمینی را تکذیــب کــرد و 
گفت: ازبکستان چند شرط را برای واردات سیب زمینی 
برای ما تعریف کرده است. نخست محموله باید اجازه 
ورود از ازبکســتان را داشــته باشــد دوم عاری از خاک و 

سوم فاقد نمات گیاهی باشد.

اصالً صادرات سیب زمینی به 
ترکمنستان نداریم که برگشت بخورد

به گزارش خبرگزاری تســنیم، رئیس اتاق بازرگانی 
مشــترک بازرگانــی ایران و ترکمنســتان هــم در این باره 
افزود: من تعجب می کنم برخی رسانه ها اظهاراتی را به 
نقل از اتحادیه بار فروشــان مشــهد منتشــر می کنند که 
اصال در صالحیت این فرد نیست که بگوید سیب زمینی 
از ترکمنســتان برگشــت خــورده  اســت. مــا در  ایــران 
ماه هــای اخیــر هیچ ســیب زمینی به مقصد ترکمنســتان 

صادر نکردیم که برگشت بخورد.
مجیــد محمدنــژاد افــزود: ســیب زمینی هــای مــا به 
مقاصــد ازبکســتان و روســیه صــادر می شــود و تنها یک 
کامیــون در 10روز گذشــته آن هــم نه به دلیل خواســت 
طرف هــای خارجــی بلکــه بــه دلیــل حساســیت ســازمان 

قرنطینه کشور خودمان برگشت خورده است.
ســیب زمینی  می کننــد  اعــالم  اینکــه  گفــت:  او 
برگشــتی در داخــل کشــور خودمــان توزیــع شــده هــم 
صحــت  چیــزی  چنیــن  و  اســت  دروغ  بــن  و  بیــخ  از 
نــدارد. ایــران و کشــورهای منطقه اوراســیا محصوالت 
کشــاورزی را طبق پروتکل های رســمی مبادله می کنند 
نظــر  مــورد  حتمــا  مقصــد  کشــور  اســتانداردهای  و 

صادرکننــدگان ما قرار می گیرد.

خبـــــــــــــــــر

رئیس اتاق ایران با بیان اینکه بانک مرکزی 
باید مســتقل شــود، عنوان کرد کــه کوچک ترین 
تغییــر در نــرخ ارز متغیرهــای اقتصــادی را متأثر 
می کند، لذا ثبات در بازار ارز به معنای ثبات در 

محیط اقتصاد کالن کشور است.
غالمحســین  مهــر،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
بــا  هم اندیشــی  نشســت  در  دیــروز  شــافعی 
حضــور  کــرد:  اظهــار  مرکــزی،  بانــک  رئیــس کل 
بخــش  پارلمــان  در  مرکــزی  بانــک  رئیــس کل 
خصوصــی حــاوی پیام هــای مثبتــی بــرای فعــاالن 
بخــش  نــگاه  از  زیــرا  اســت  خصوصــی  بخــش 
خصوصــی بخــش عمــده ای از مشــکالت فعلی در 
نهــاد بانــک مرکــزی قابــل حــل اســت. به اســتناد 
گزارش پایش محیط کســب و کار از نظر فعاالن 
اقتصــادی ســه مؤلفــه غیرقابــل پیش بینــی بودن 
قیمــت و تغییــرات قیمــت مــواد اولیــه، بی ثباتــی 
از  بانک هــا  از  تأمیــن مالــی  قوانیــن و دشــواری 
تابســتان ۹۷ تــا تابســتان 1400 بــه طــور ثابــت 
نامناســب ترین مؤلفه هــای محیــط کســب و کار 
کشــور بوده و بخشــی از این موضوعات در حوزه 
اختیارات بانک مرکزی اســت و بنابراین مطالبات 

ما را از این سازمان افزایش می دهد.
رئیــس اتــاق بازرگانــی ایران افــزود: انحراف 
تســهیالت بانکــی از فعالیت هــای تولیــدی یکــی 
از ناکارآمدی هایــی اســت که موجب شــده ســهم 
تســهیالت بانکــی بــه بخش هــای تولیــدی شــامل 
کل  از  40درصــد  کشــاورزی  و  معــدن  صنعــت، 
تســهیالت بانکــی را در ســال ۹۹ تشــکیل دهــد. 
همچنیــن ســهم بخش صنعت و معــدن از مانده 
تســهیالت بانکــی در ســال 8۵، 30درصــد و در 

سال ۹۵ عدد 1۷درصد بوده است.
می دهــد  نشــان  آمــار  گفــت:  شــافعی 
از  خوبــی  ســهم  مولــد  و  تولیــدی  بخش هــای 
تســهیالت بانکی نداشــته اند. در واقع بخش های 
و  منابــع  از  بایســته ای  ســهم  مولــد  و  تولیــدی 
تســهیالت بانکــی کشــور دریافــت نمی کننــد و بــا 
توجــه به حاشــیه ســود بــاال و بــازده کوتاه مدت و 
ریســک فعالیت هــای غیرمولــد و ســفته بازی نــه 
تنها موجب انحراف ســرمایه و ســپرده های بانکی 
و ایجــاد تنگناهــای مالــی بــرای بنگاه هــای مولــد 
شــده اســت بلکــه پیامدهــای منفــی نیــز در بازار 

مسکن، طال، سکه و ارز داشته است.
او بیــان کــرد: بنابرایــن بایــد توجــه داشــت 
کــه اصــالح این رویــه نیازمند نظارت هــای الزم از 
طــرف نهــاد پولــی بــا مقید بــودن به نظــام بانکی 
بــه ابالغیه هــا و مصوبه های اعالمی درباره ســهم 

اعطای تسهیالت به بخش های مختلف است.

لزوم تسریع در راه اندازی 
حساب ویژه تولید برای تأمین 

سرمایه در گردش
شــافعی بــه موضــوع اجــرای کامــل نشــدن 
قانــون رفع موانــع تولید رقابت پذیــر و ارتقا نظام 
مالــی کشــور پرداخــت و خطــاب بــه رئیــس بانک 
مرکــزی گفــت: همانگونه کــه می دانید طبق ماده 
21 رفــع موانــع تولیــد مصوبــه ســال 13۹4 بانــک 
مرکزی موظف اســت به منظور تأمین سرمایه در 
گــردش پایــدار بــرای واحدهای صنعتــی، معدنی، 
دانش بنیــان،  بنگاه هــای  صنــوف،  کشــاورزی، 
حمــل و نقــل و شــرکت های صادراتی در حال کار 
حداکثــر ظــرف مدت ســه مــاه از تاریــخ ابالغ این 
قانــون دســتورالعمل اجرایی افتتاح حســاب ویژه 
ســرمایه در گــردش را تدویــن و بــه شــبکه بانکی 
کشــور ابــالغ کند که متأســفانه اقــدام مؤثری در 
عمــل در ایــن بــاره هنوز مشــاهده نشــده اســت. 
بنابرایــن بخــش خصوصی به اســتناد مــاده 21 از 
مدیریــت جدیــد بانک مرکزی تقاضا دارد تســریع 
در راه انــدازی حســاب ویــژه تولیــد بــرای تأمیــن 
سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را در دستور 

کار قرار دهد.

ثبات نرخ ارز به معنای ثبات در 
محیط اقتصاد کالن کشور است

شــافعی بــه موضــوع حفــظ ثبــات اقتصادی 
کشــور از طریــق ثبــات در بــازار ارز اشــاره کــرد و 
افزود: نرخ ارز در اقتصاد کشور از جایگاه ویژه ای 
برخــوردار اســت و به تعبیر کارشناســان این نرخ 
ارز کامــالً قیمتی اســت و بــه عبارتی کوچک ترین 
را  اقتصــادی  ارز کل متغیرهــای  نــرخ  تغییــر در 
متأثــر می کنــد. لــذا ثبــات در ایــن بازار بــه معنای 
اســت.  کشــور  کالن  اقتصــاد  محیــط  در  ثبــات 
هرگونــه بی ثباتــی در این متغیر کلیــدی می تواند 
تبعات بسیار منفی برای همه بازیگران جامعه از 
دولــت تا تولیدکننــدگان و صادرکنندگان و عموم 

مردم به همراه داشته باشد.
شــافعی بــه وضــع بخــش تولیــد اشــاره کرد 
و گفــت: ســاختار تولیــدات داخلی کشــور از نظر 
تأمیــن مــواد اولیــه وابســتگی باالیــی به خــارج از 
کشــور دارد؛ بنابرایــن بــا جهش هــای مکــرر نــرخ 
افزایــش  داخلــی  تولیــدی  کاالهــای  قیمــت  ارز 
می یابــد کــه ایــن امــر منجــر بــه افزایــش ســطح 
عمومــی قیمت ها، کاهش تقاضــای مؤثر در بازار 
و افزایــش هزینه هــای حقیقــی دولــت بــه عنوان 
بزرگ تریــن مصرف کننده در کشــور می شــود و از 

این زاویه نهایتاً به کسری بودجه دامن می زند.
رئیــس اتــاق بازرگانی ایران خطــاب به رئیس 
کل بانــک مرکــزی، افــزود: عالوه بر این در شــرایط 
و  بــودن  پیش بینــی  غیرقابــل  ارز  نــرخ  نوســانات 
اتفــاق  محصــوالت  و  مواداولیــه  قیمــت  تغییــرات 
می افتــد کــه موجــب برگردانــی فعــاالن اقتصادی و 
جامعه می شود؛ از طرفی قیمت ارز در شکل گیری 
رونــق  بــه  و  اســت  اثرگــذار  تورمــی  انتظــارات 
فعالیت هــای ســوداگرانه و داللــی منتهی می شــود 
بنابرایــن تقاضا داریم تمهیــدات الزم برای افزایش 
عرضه ارز البته ارز حاصل از صادرات و ایجاد ثبات 

در بازار را در دستور کار خود قرار دهید.

باید تمهیدات عقالیی برای 
افزایش عرضه ارز اندیشیده شود

شافعی درباره بازگشت ارز صادراتی گفت: 
تحریم های بین المللی و محدودیت های ناشی از 
فقدان محدودیت های بانکی مشــکالت عدیده ای 
را در مسیر بازگشت ارز حاصل از صادرات ایجاد 
کرده اســت و در این باره بخش خصوصی تأکید 
دارد کــه بایــد تمهیــدات عقالیــی بــرای افزایــش 
عرضه ارز اندیشــیده شــود و به جای فشــار بیش 
از حد به فعاالن اقتصادی، اقدامات تشویقی در 

جهت افزایش ارز در دستور کار قرار گیرد.
او افــزود: اتــاق ایــران در راســتای افزایــش 
کارآیــی ایــن سیاســت ها بــرای تأمیــن ارز مــورد 
نیــاز کشــور و کاهش موانــع بــرای صادرکنندگان 

پیشنهاداتی دارد که آنها را ارائه خواهیم کرد.

دولت آمارهای اقتصادی را مرتب 
و شفاف منتشر کند

موضــوع  اهمیــت  بــر  تأکیــد  بــا  شــافعی 
متأســفانه  کــرد:  اظهــار  آمــاری  شفاف ســازی 
مشــاهده شــده در مواجهه با مشکالت اقتصادی 
کشــور بــه جــای اتخــاذ سیاســت ها و رفــع موانــع 
موجــود رویکردهــای مبتنــی بــر نبــود شــفافیت 
آمــاری در گزارش هــای رســمی در اولویــت قــرار 
گرفتــه و بــه نوعــی بــه جــای حل مســأله بــه پاک 
کــردن صــورت مســأله اکتفا شــده اســت. بدیهی 
نــه تنهــا در حــل مشــکالت  ایــن راهبــرد  اســت 
توفیقــی نداشــته بلکــه در عمــل منجــر بــه ضربه 
به اعتماد بخش خصوصی شــده و زمینه را برای 
آمارســازی های غیررســمی و غیرکارشناســی مهیا 

کرده است.
رئیــس اتــاق بازرگانــی ایران گفــت: بنابراین 
بانــک مرکــزی در دولــت جدیــد  انتظــار مــی رود 
نســبت بــه انتشــار آمارهــای اقتصــادی به صورت 
مرتــب و شــفاف و بــه موقــع اکتفــا کند تــا فضای 
گفت وگوی کارشناســی برای اســاتید دانشــگاه ها 

و فعاالن اقتصادی و کارشناسان فراهم شود.
او گفــت: تــا زمانــی کــه بانــک مرکــزی زیــر 
ســلطه دولــت باشــد همــه تالش هــای بی نتیجــه 
اســت و امیدواریم بانک مرکزی اســتقالل خود را 

به دست آورده و حفظ کند.

دولت ارزآوران را جریمه می کند
رئیــس کنفدراســیون صادرات ایــران هم در 
این نشســت اظهار کرد: روش هایی که در دولت 
قبــل بــرای بازگشــت ارز صادراتــی اعــالم کــرده 
بودند، کشــور را برای بازگشــت این ارزها 4 سال 
معطل کردند؛ امروز نیز به دلیل اختالف فاحش 
نرخ ارز نیما و بازار آزاد بخشــنامه های مربوط به 

بازگشت ارز صادراتی ناکارآمد شده است.
محمــد الهوتــی افــزود: تــا زمانــی کــه ایــن 
اختــالف بیــن نــرخ ارز نیمــا و آزاد وجــود دارد ۵0 
درصــد صادرکننــدگان بــا رفــع تعهد ارزی مشــکل 
خواهند داشــت و چاره ای جز رهاســازی صادرات 
و یــا اســتفاده از روش هــای نامعقــول نخواهنــد 
داشــت و وقتــی بعــد از ســه ســال دولــت بــه این 
نتیجه رســیده که ارز ترجیحی خســران زیادی به 
دنبــال دارد قطعــاً ایــن اتفــاق در مــورد ارز نیما و 

آزاد نیز می تواند رخ دهد.
الهوتــی افــزود: منظــور مــن این نیســت که 
دولــت نــرخ ارز نیمــا را بــه ارز آزاد برســاند بلکــه 
منظور من نزدیک شدن ارزها به همدیگر است. 

متأسفانه اکنون در کشور ۵ نوع ارز داریم.
رئیــس کنفدراســیون صــادرات ایــران گفت: 
در کشــوری که نیاز به ارز داریم دولت ارز آوران 
را جریمــه می کنــد و ارز را بــه نــرخ نیمــا از آنهــا 
می گیــرد و در اختیــار افــراد قــرار می دهــد کــه در 

نهایت نیز با نرخ آزاد به دست مردم می رسد.
الهوتــی تصریــح کــرد: در دولــت ســیزدهم 
بایــد نگاه هــا بــه ســمت رفــع موانــع باشــد و اگــر 
تصمیمــی گرفتــه می شــود در اســرع وقــت اجــرا 

شود.
او خطــاب بــه رئیــس بانــک مرکــزی گفــت: 
صــورت  مرکــزی  بانــک  بــه  متعــددی  مراجعــات 
می گیــرد امــا بانــک مرکــزی پاســخگویی مناســبی 
بــه این افــراد ندارد. از شــما خواهش می کنم که 

ارباب رجوع را در بانک مرکزی تکریم کنید.
افــزود: صادرکننــدگان نمی تواننــد  الهوتــی 
ارز  بازگشــت  میــزان  ارزی،  تعهــد  رفــع  وضــع 
صادراتی و میزان بدهکاری خود را در سامانه های 
بانک مرکزی ببینند. بنابراین از شما تقاضا داریم 
کــه هــر چه ســریع تر دسترســی صادرکنندگان به 

این مسائل را باز کنید.

به زودی بخشنامه ای برای 
تسهیل صادرات ابالغ می شود

بــه گــزارش بــازار، علــی صالح آبــادی در ایــن 
نشســت بــا بیــان اینکــه دولت و بخــش خصوصی 
جزیــره جــدا از هــم نیســتند و در کنــار هــم قــرار 
داریــم، اظهــار کــرد: ایجاد کمیته مشــترک شــامل 
همه دستگاه های دولتی مرتبط و بخش خصوصی 

ضروری است و از این ایده استقبال می کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: به این 
همکاری و تعامل خوشبین هستم و اعتقاد دارم 

سال آینده بهتر از امسال خواهد بود.
او با بیان اینکه در ۹ ماهه امســال نســبت 
بــه ســال گذشــته وضــع ارزی بهتــر بــوده اســت، 
گفــت: در ۹ ماهــه پارســال 36.۵ میلیــارد دالر 
تامیــن ارز داشــتیم کــه این آمار در مدت مشــابه 

سال جاری 40 میلیارد دالر بوده است.
بــرای  بخشــنامه ای  ابــالغ  از  صالح آبــادی 
در  صادرکننــدگان  عملکــرد  و  صــادرات  تســهیل 
آینــده نزدیــک خبــر داد و گفــت کــه ایــن موضوع 
در جلســات با وزیر صمت تصمیم گیری شــده که 

به زودی ابالغ می شود.
رئیــس شــورای پــول و اعتبــاری خاطرنشــان 
کــرد: کارگــروه مشــترکی بــا وزیــر صمت تشــکیل 
دادیــم و مرتــب جلســه داریــم کــه ایــن تعامــل با 

همکاری بخش خصوصی تداوم خواهد یافت.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: برگشت 

ارز صادراتی جز اولویت های کشــور است و حتی 
اگر تحریم هم برداشــته شــود بازگشــت ارز حائز 
اهمیت خواهد بود؛ اما مهم است که صادرکننده 
ضــرر نکنــد و قیمــت  خریــد ارز از صادرکننــدگان 

منطقی باشد.

خرید ارز مسافرتی و دانشجویی 
الکترونیکی می شود

همچنیــن رئیــس کل بانــک مرکــزی گفــت: 
خریدار ارز می تواند بدون نیاز به حضور فیزیکی 
درخواســت خــود را همــراه بــا مســتندات الزم از 
طریــق ســامانه به صرافی هــای بانکی و غیربانکی 

ارسال کند و خرید خود را انجام دهد.
بــه گزارش ایبِنا، رئیس کل بانک مرکزی در 
حاشــیه ایــن نشســت در جمع خبرنــگاران درباره 
ســاماندهی مجــدد فرآینــد پرداخت ارز مســافری 
در صرافی هــا گفــت: بــا راه انــدازی ســامانه تــا دو 
مــاه دیگــر پرداخــت ارز مســافری و دانشــجویی 
ســاماندهی خواهد شــد که بدون نیــاز به حضور 

فیزیکی و به صورت الکترونیکی خواهد بود.
صالح آبــادی دربــاره سوء اســتفاده در حــوزه 
ارز مسافری و دانشجویی با توجه به اینکه برخی 
برای دریافت ارز اقدام به خرید صوری می کنند، 
اظهــار کــرد: مــا در حال ســاماندهی مجــدد نحوه 
هســتیم  دانشــجویی  و  مســافری  ارز  پرداخــت 
و چنــد روز پیــش نیــز بــه کانــون صرافــان نامه ای 
ارسال کردیم و از آنها خواستیم تا مشکالت را به 
مــا منتقــل کنند و در روزهای آینده بخشــنامه ای 

در تکمیل بخشنامه قبلی ابالغ می شود.
از  اینکــه جلــوی سوء اســتفاده  بیــان  بــا  او 
سهمیه ارز مسافری و دانشجویی گرفته می شود، 
تصریــح کرد: بر اســاس ســامانه جدیــدی که قرار 
اســت راه انــدازی شــود، هــر فردی کــه می خواهد 
ارز بخــرد بــدون نیــاز به حضور فیزیکــی می تواند 
درخواســت خــود را همــراه بــا مســتندات الزم از 
طریــق ســامانه به صرافی هــای بانکی و غیربانکی 
ارســال کنــد و خریــد خــود را انجــام دهــد و بعــد 
از آن می توانــد مراجعــه و بــه صــورت فیزیکی ارز 
خــود را دریافــت کنــد. همچنیــن در حال بررســی 
هســتیم که حتی ارز را به حســاب های فرد واریز 
کنیم تا خریدار بتواند در هر نقطه ای از کشور از 

شعب بانکی، ارز خود را تحویل بگیرد.
صالح آبــادی همچنیــن در بخــش دیگــری از 
ســخنان خــود تصریــح کــرد: قرار شــده تــا کمیته 
مشــترکی بین بانک مرکزی وزارت صمت، گمرک 
و اتــاق بازرگانــی بــرای بررســی و حــل مشــکالت 
تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی 

در حوزه پولی و مالی و تجاری تشکیل شود.

شافعی: ثبات در بازار ارز به معنای ثبات در محیط کالن 
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موجــود  داروهــای  تکلیــف  تعییــن  جریــان 
در ســازمان امــوال تملیکــی بــا اختــالف نظر بین 
ایــن ســازمان و وزارت بهداشــت مواجــه اســت 
بــه طوری که ســازمان تملیکی به اســتناد قانون 
تاکیــد بــر تحویــل داروهــای متروکــه و قاچاق به 
وزارت بهداشــت و تعییــن تکلیــف از ســوی ایــن 
وزارتخانــه دارد ولی وزارت بهداشــت به اســتناد 
داروهــای  بایــد  اســت  معتقــد  دیگــر  قانونــی 
مکشــوفه و قاچاق بدون بررســی منهدم شــود و 

آن را تحویل نمی گیرد.
بــه گــزارش ایســنا، طبــق قانــون تاســیس 
ســازمان جمــع آوری و فــروش امــوال تملیکــی و 
اساســنامه آن، از جملــه وظایــف ایــن ســازمان، 
جمــع آوری و نگهــداری، اداره و فــروش کاالهــای 
متروکــه دولتــی و غیردولتــی، ضبطــی و قاچــاق 
و  بالصاحــب  قاچــاق   کاالهــای  و  قطعیت یافتــه 

صاحب متواری، است.
بر این اســاس ساالنه حجم قابل توجهی از 
اقــالم مشــمول در اختیار ســازمان اموال تملیکی 
قرار می گیرد که از جمله آن داروست،  اما ظاهرا 
درباره تعیین تکلیف داروهای متروکه و یا قاچاق 

تفاهمــی بیــن ســازمان امــوال تملیکــی و وزارت 
بهداشت نیست.

 سازمان تملیکی: باید داروها

را وزارت بهداشت ببرد
امــوال  ســازمان  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
قانــون  مــاده 40  براســاس  تاکیــد دارد  تملیکــی 
تاســیس ســازمان اموال تملیکی، بایــد دارو را به 
وزارت بهداشــت و درمــان یــا هالل احمــر تحویــل 
دهــد و اگرچــه در دو ســال اخیر حداقل چهار بار 
مکاتبــه بــا ســازمان غــذا و دارو بــرای اجــرای ایــن 
قانــون داشــته  تــا اقــالم دارویــی را تحویــل بگیرد 
پاســخ  تنهــا  و  نشــده  این گونــه  هیچــگاه  ولــی 

دریافتی این بوده که »منهدم کنید«.
در مــدت اخیــر هــم بــا ورود رئیس جمهوری 
و قــوه قضائیــه برای تعیین وضع کاالهای موجود 
در ســازمان اموال تملیکی، بار دیگر این ســازمان 
بــا  کــه  کــرد  اعــالم  اختیــار  دربــاره داروهــای در 
وجــود 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 دم تائید نشدن اصالت 
و مصــرف انســانی از ســوی ســازمان غــذا و دارو، 

تمامی داروها را منهدم خواهد کرد.

وزارت بهداشت: منهدم کنید
امــا ایــن بار وزارت بهداشــت نســبت به این 
اعــالم واکنــش نشــان داده و بــه اســتناد قانــون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفته که برای داروهای 

مذکور ورود خواهد کرد و باید منهدم شود.
در حالــی تاکیــد ســازمان امــوال تملیکــی بر 
تحویل داروها و تعیین تکلیف آن از سوی وزارت 
بهداشــت اســت کــه ایــن وزارتخانــه اعــالم کــرده 
اســت کــه بــر اســاس مــاده 22 قانــون مبــارزه بــا 
قاچاق کاال و ارز، فقط اقالم خوراکی، آشامیدنی، 
آرایشــی و بهداشتی به اســتعالم مصرف انسانی 
بــرای  الزم  شــرایط  داروهــا  دربــاره  دارنــد؛  نیــاز 
نگهــداری از نظــر رطوبت و نــور برای اقالم قاچاق 
و خارج از زنجیره توزیع رســمی وزارت بهداشــت 
وجــود نــدارد، بنابرایــن وزارت بهداشــت بــه علت 
نبــود اطمینــان از ســالمت داروها، اجــازه مصرف 

این داروها را نمی دهد.

معمــوال  کــه  کــرده  اعــالم  همچنیــن 
محموله هایــی کــه کشــف و بــه ســازمان امــوال 
تملیکــی تحویــل می شــوند، قاچــاق اســت که اگر 
بخواهنــد از ســالمت داروهــا، اطمینــان حاصــل 
کننــد بایــد کل محموله را آزمایش کنند و طبیعتا 
در این صورت، آن محموله ارزش فروش ندارد.

طبــق ایــن توضیــح، وزارت بهداشــت دربــاره 
اقــالم دارویــی مکشــوفه کــه در گــزارش ســازمان 
اموال تملیکی، مطرح شده مصرف آن را به صالح 
نمی داند زیرا از مبادی رســمی و مجاز وارد زنجیره 
توزیــع نشــدند و بیشــتر داروهایی که در ســازمان 
اموال تملیکی، توقیف می شوند، داروهای متروکه 
داروهــای  قانــون،  براســاس  و  قاچــاق هســتند  و 
در  موجــود  قاچــاق  داروهــای  جملــه  از  قاچــاق 
انبارهای سازمان اموال تملیکی باید امحاء شوند.

امــوال  ایــن در حالــی اســت کــه ســازمان 
وجــود  بــا  بــود  کــرده  اعــالم  پیش تــر  تملیکــی 
نظارت هایی که از ســوی این ســازمان می شــود، 
حتــی در مورد انهــدام داروها، این احتمال بعید 
نیســت که دارویی که ســالمت آن تائید نشــده، 
وارد بــازار شــود؛ از این رو باید وزارت بهداشــت 

اختالف نظر درباره مسئولیت داروهای متروکه و قاچاق
آن را بــه اســتناد قانــون تحویــل گرفتــه و خــود 

تعیین تکلیف کند.
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 سفر وزیر راه و شهرسازی
به عراق با دســتور کار »اتصال 

ریلی شلمچه- بصره«
وزیــرراهوشهرســازیبــاهدفانجامســفرچهار
بــاهمتــایعراقــیخــودوبررســی بــرایدیــدار روزه
زمینههــایمختلــفهمــکاریدوکشــوردربخشهــای
حمــلونقلــیازجملــهاتصــالریلیشــلمچهبــهبصره

واردبغدادشد.
»رســتم  شهرســازی،  و  راه  وزارت  گــزارش  بــه 
قاســمی« چهارم دی ماه  وارد فرودگاه بین المللی بغداد 
شــد و مــورد اســتقبال »طالــب بایش« سرپرســت فنی 

وزارت حمل ونقل بغداد قرار گرفت.
ســفر  ایــن  از  کشــورمان  شهرســازی  و  راه  وزیــر 
رســمی و تالش های فوق العاده دولت عراق برای اجرای 
پروژه هــای ســرمایه گذاری و اقتصــادی و تحکیــم روابــط 

بین دو کشور ابراز خرسندی کرد.
در ایــن ســفر چهــار روزه، قاســمی عالوه بــر دیدار 
بــا همتــای عراقــی خــود قــرار اســت بــا »برهــم صالــح« 
رئیس جمهــوری، »مصطفــی الکاظمــی« نخســت وزیر و 
برخــی اســتانداران عــراق از جملــه، نجف، کربــال، بابل، 

القادسیه و بصره دیدار کند.
اجــرای پــروژه ریلی خط آهن شــلمچه بــه بصره از 
جملــه برنامه هــای وزیــر راه و شهرســازی کشــورمان در 

سفر به عراق است.

مخبر: آزادسازی ارز 
 ترجیحی برای بخش دارو

به هیچ وجه مطرح نیست
معــاوناولرئیــسجمهوریگفت:کهآزادســازی
ارزترجیحــیبــرایبخــشدارونهدرکوتــاهمدتونه
دربلندمــدتبــههیــچوجــهدردولــتمطــرحنیســت
وانتظــارمــیرودصنایــعداروســازیبــاقیمتگــذاری
مناسببهرفعنیازمندیهایداروییکشورکمککند.
اول  معــاون  اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
رئیس جمهــوری، محمــد مخبــر در نشســت بــا اعضــای 
سندیکای داروی انسانی افزود: تامین و تولید ۹۷ درصد 
از داروی مورد نیاز کشور توسط صنایع داروسازی مایه 
افتخــار بــرای ایــن بخــش صنعت کشــور اســت و انتظار 
داریــم بــا حــل مشــکالت و همفکــری و همــکاری دولــت 
و صنایع داروســازی ۳ درصد مابقی نیازهای کشــور در 
زمینه دارو به ویژه بیماران صعب العالج در کشور تهیه 

و تولید شود.
معــاون اول رئیــس جمهــوری تصریــح کــرد: دولت و 
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــه دنبال آن 
اســت کــه صنعــت داروســازی کشــور بــا رفع مشــکالت با 
قوت به کار خود ادامه دهد و با به روزرسانی تکنولوژی و 
تجهیزات در جهت سالمت مردم گام های موثری بردارد.

وی هرگونه هزینه برای تامین ســالمت و بهداشــت 
گــذاری  ســرمایه  یــک  و  دولــت  ذاتــی  وظیفــه  را  مــردم 
بلندمــدت بــرای آینــده کشــور دانســت و ادامــه داد: ســه 
راس مثلث صنعت داروسازی، شرکت های بیمه و وزارت 
بهداشت باید با همفکری، همکاری و هماهنگی یکدیگر 
در جهــت کاهــش مشــکالت مــردم و حمایــت از آنهــا در 

حوزه تامین دارو و حفظ سالمت جامعه حرکت کنند.
مخبــر بــا مــرور برخــی از مشــکالت پیش آمــده در 
روزهای گذشــته برای تامین داروی برخی از بیماران در 
کشور تصریح کرد: قابل قبول نیست که با وجود چنین 
صنعــت داروســازی قــوی و قدیمــی در کشــور مشــکالت 

این چنینی برای برخی از بیماران بوجود آید.
ادامــه داد: تجربــه  رئیــس جمهــوری  اول  معــاون 
تامین 1۵0 میلیون دُز واکسن ظرف دو ماه نشانگر این 
است که بخش درمان و سالمت نظام جمهوری اسالمی 
ایران توانایی دارد تمام احتیاجات و نیازمندی های مردم 

در این بخش را تامین کند.
وی اظهار کرد: از صنعت داروســازی کشــور انتظار 
داریــم تــا بــا مدیریــت قیمــت گــذاری و همــکاری وزارت 
بهداشــت وضــع دارو در کشــور بــه گونــه ای اداره شــود 
که مردم برای تامین دارو  در داروخانه ها دچار مشــکل 

نشوند.
مخبر از داروسازان بزرگ کشور خواست به عنوان 
بازوی دولت و وزارت بهداشــت راهکارها، پیشــنهادها و 
برنامه جامع عملیاتی خود را برای توســعه صنعت دارو 

هر چه زودتر ارائه دهند.
معــاون اول رئیــس جمهوری همچنین در خصوص 
برخی شایعات مطرح شده در زمینه حذف ارز ترجیحی 
4200 تومانــی بــه بخــش دارو تاکید کرد: آزادســازی ارز 
ترجیحــی بــرای بخــش دارو نــه در کوتــاه مــدت و نــه در 
بلندمدت به هیچ وجه در دولت مطرح نیست و انتظار 
مــی رود صنایــع داروســازی بــا قیمت گــذاری مناســب به 

رفع نیازمندی های دارویی کشور کمک کند.

اخبـــــــــــــــــار

وزیــرامــوراقتصــادیودارایــیازطــرحایــن
وزارتخانــهبــرایافزایــشحقــوقبازنشســتگاناز

طریقتعریفمحصوالتبیمه ایجدیدخبرداد.
بــه گــزارش شــبکه اخبــار اقتصــادی و دارایی 
ایران )شــادا(، ســید احســان خانــدوزی در خاتمه 
جلســه خــود بــا رئیــس کل بیمه مرکــزی جمهوری 
اســالمی و مدیــران عامل بزرگ ترین شــرکت های 
بیمــه ای کشــور در محــل وزارت اقتصــاد، بــا بیان 
اینکــه در ایــن نشســت، نــکات بســیار خوبــی در 
هفــت محــور در زمینه صنعــت بیمه مطرح ومورد 
بررســی قــرار گرفــت، اظهــار کــرد: ایــن محورهــا  
تحــول  ایجــاد  بــرای  دولــت  توقعــات  واقــع،  بــه 
در صنعــت بیمــه، متکــی بــر ســند تحــول دولــت 

سیزدهم است.
وزیــر اقتصــاد یکــی از محور هــای مــورد نظر را 
حرکــت به ســمت نظــارت »برخط« بیمــه مرکزی بر 

شــرکت های بیمــه ای عنــوان کــرد که بــه گفته وی، 
متأســفانه، در حال حاضر خیلی با شــرایط مطلوب 

در این خصوص فاصله داریم.
گزارش هــای  متأســفانه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
نظارتی بیمه مرکزی در حال حاضر، گزارش هایی با 
»فاصلــه زمانــی« و در بعضی مواقع »با دقت کم« 
است، گفت: رئیس کل بیمه مرکزی پذیرفت که به 
ســرعت در مورد برخط شــدن نظارت هــای این نهاد 

ناظر، تدبیری بیاندیشد.
را  کننــدگان«  تولیــد  از  »حمایــت  خانــدوزی 
از جملــه دیگــر محورهــای نشســت خود بــا مدیران 
شــرکت های بیمــه ای بــزرگ بیــان و تصریــح کرد: با 
شــرایط فعلــی اقتصــاد ایــران، نیازمنــد محصــوالت 
بیمــه ای هســتیم کــه شــرکت های صنعتــی، تولیــد 
کنندگان و صادر کنندگان بتوانند ریســک های خود 
را از طریق بیمه، تا حد زیادی پوشش بدهند و این 

در حالــی اســت کــه در ایــن زمینــه اتفاقــات چندان 
مثبتی تاکنون رخ نداده است.

وی تأکیــد کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه هــم ســال 
گذشــته و هم امســال، نقطه کانونی خواسته رهبر 
معظم انقالب از اقتصاد، مسئله تولید بوده است، 
در این جلسه بنا شد در زمینه محصوالت بیمه ایِ 
کمــک کارِ تولیدکننــدگان بــه شــکلی که در شــرایط 
ســختی و فشــار اقتصــادی و نوســانات، بــه کار آنها 

بیاید تدابیر فوری اندیشیده شود.
وزیر اقتصاد محور دیگر مباحث جلسه مذکور 
را »عــدم اتصــال بیمه هــای کشــور بــه ســامانه های 
نیــروی انتظامــی و اداره آگاهــی و امثالهــم« ذکــر 
و تصریــح کــرد: بــه هــر حال بایــد بپذیریــم که یکی 
از منافــذ فســاد و سوءاســتفاده در بخــش بیمــه ای 
کشــور همیــن عدم اتصــال ســامانه های بیمه ای به 

سامانه نیروی انتظامی و پلیس است.

وی افــزود: در ایــن جلســه مقــرر شــد، تدابیــر 
فوری اندیشیده شود و با مذاکراتی که با فرماندهی 
محترم ناجا خواهیم داشــت به ســرعت کار اتصال 
ســامانه ها، که باید خیلی پیش از این رخ می داد، 

پیش برود.
وزیــر اقتصــاد بــا مــرور تعامــالت موجــود بیــن 
دستگاه های دولتی، نظارتی و نیروی انتظامی، ابراز 
امیدواری کرد: اولین خبرخوشــی که مردم خواهند 
شــنید، در مــورد حرکت به ســمت دیجیتالی شــدن 
بســیاری از کروکی هایــی باشــد کــه بایــد از طریــق 
ســامانه نیــروی انتظامــی بــه دســت صنعــت بیمــه 

برسد.
برنامه هــای  و  راهکارهــا  بررســی  خانــدوزی 
اجرایــی مربــوط بــه تحقــق تحــوالت دیجیتــال را بــه 
عنوان محوری دیگر از موارد مطرح شده در جلسه 
عنــوان کــرد کــه بنابر اعــالم وی، مقرر شــد،بیمه ها 

گزارش هــای عملکردی جدید خــود را در این زمینه، 
در جلسات آتی ارائه دهند.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود 
مســئله »فراگیــری مالی« در صنعــت بیمه را امری 
دارای اهمیــت بســیار توصیــف کــرد و گفــت: مــا در 
کشــور اقشــار ضعیفی داریم که دسترســی به بیمه 
ندارند اما در عین حال، مســئولیت اجتماعی دارند 
و بیمه ها، بویژه بیمه های دولتی باید در این زمینه 

فعال باشند.
وی افــزود: بســیاری از گروه هــا بــه دلیل عدم 
از  منــدی  بهــره  بــدون  از گذشــته،  کامــل،  اگاهــی 
پوشــش بیمــه ای، در کســب و کار هایــی فعالیــت 
کرده اند و االن به شــرایطی رســیده اند که بنظر ما 
باید شــرکت های بیمه ای، محصوالت جدید را برای 

آنها تعریف کنند.
خانــدوزی تصریــح کــرد: یکی از همیــن موارد، 

طریــق  از  بازنشســتگان  حقــوق  افزایــش  مســئله 
تعریــف محصــوالت بیمــه ای جدیــد اســت که مقرر 
شــد رئیــس کل بیمــه مرکــزی در ایــن زمینــه هــم 

پیشنهادی را به سرعت آماده و ارائه کند .
خانــدوزی ادامــه داد: یــک مســئله مهــم دیگر، 
خدمــت  در  بیمــه  صنعــت  پرتفــوی  داشــتن  قــرار 
تولید اســت که در دولت های گذشــته کمتر به این 

موضوع توجه شده است.
وی اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه تأکیــدات دولــت 
و  تولیــد  بخش هــای  از  حمایــت  در  ســیزدهم 
سرمایه گذاری و بازار سرمایه، در این جلسه، مقرر 
شد، استراتژی استفاده از پرتفوی بیمه های دولتی 
در مسیر تولید، ظرف چند هفته آینده آماده شود 
بــه نحــوی کــه بتوانیم این صنعــت را بیش از پیش 
 در خدمــت منافــع تولیــد کننــدگان و عامــه مــردم

پیش ببریم.

بــا اســامی شــورای مجلــس نماینــدگان
کلیــاتطرحــیموافقــتکردنــدکــهدرصــورت
بررســیالیحــه کار و نهایــیآنســاز تصویــب
علنــی صحــن و تلفیــق کمیســیون در بودجــه

مجلساصاحخواهدشد.
به گزارش ایرنا، در نشست علنی یکشنبه 
)۵ دی( مجلس شورای اسالمی بررسی گزارش 
کمیســیون آیین نامــه داخلــی مجلــس شــورای 
اســالمی در مــورد طــرح دوفوریتی اصــالح ماده 
)182( قانــون آیین نامه داخلی مجلس شــورای 
اسالمی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار 
گرفت. دو فوریت این طرح در جلسه علنی روز 
سه شنبه  2۳  آذر ماه به تصویب رسیده بود.
ســمیه محمودی ســخنگوی کمیسیون آیین 
نامــه داخلــی مجلــس در دفاع از این طرح گفت: 
قانــون فعلــی نحوه بررســی بودجه در مجلس به 
این شــکل اســت که الیحه بودجه تقدیم مجلس 
می شــود و مســتقیما به کمیســیون تلفیق رفته و 
بعد از بررسی و تصویب کلیات و جزئیات آن، به 
صحن می آید.با توجه به ابهامات موجود در وقت 
و هزینــه کــه برای مجلــس پیش می آید و اتفاقی 
کــه در زمــان بررســی الیحــه بودجــه ســال 1400 
افتــاد و کلیــات آن در صحــن رأی نیــاورد، تصمیم 
گرفتیم به منظور تعامل بیشتر مجلس با دولت 
و صرفه جویــی در وقــت و هزینــه آیین نامــه را بــه 
ایــن نحــو اصــالح کنیــم کــه ابتــدا کلیــات الیحــه 
زمانــی  بــازه  تلفیــق طــی  بودجــه در کمیســیون 
مشــخص بررســی شــده و بــه صحــن بیایــد و در 
صــورت تصویــب آن، مجــدد به کمیســیون تلفیق 
بازگشــته و جزئیات نیز در بازه زمانی مشــخصی 

بررسی شود.
وی بیان کرد: در صورت عدم تصویب کلیات 
الیحه بودجه در صحن علنی، این الیحه به دولت 
ارجــاع می شــود تــا تغییــرات مــورد نظــر صــورت 
گرفتــه و مجدداً بــه مجلس بازگردد. تصویب این 
طرح نیازمند دو ســوم آرای نمایندگان اســت.این 
طرح هیچ حقی را از نمایندگان ضایع نمی کند و 
نمایندگان همانند گذشــته می توانند پیشنهادات 
خــود را مطــرح کننــد و صرفا به جای یک شــوری، 
به صورت دو شــوری بررســی می شود تا همکاری 

میــان مجلــس و دولت بیشــتر شــده و در وقت و 
هزینه صرفه جویی شود.

در ادامه محمدحسین حسین زاده بحرینی 
رئیــس کمیســیون آییــن نامه داخلــی مجلس در 
 )182( مــاده  اصــالح  فوریتــی  دو  طــرح  تشــریح 
قانــون آیین نامــه داخلــی مجلس گفت: دو ســال 
پی در پی تجربه کردیم کمیسیون تلفیق موضوع 
بودجــه را طــی یــک ماه بررســی می کند و ســپس 

کلیات الیحه در صحن رد می شود.

حسینزادهبحرینی:هیچحقی
ازنمایندگاندربررسیالیحه

بودجهسلبنخواهدشد
رئیس کمیســیون آیین نامــه داخلی مجلس 
زنگنــه،  امســال  کــرد:  اســالمی تصریــح  شــورای 
رئیــس کمیتــه اصالح ســاختار کمیســیون بودجه 
طرح دو فوریتی پیشــنهاد کرد که کار کمیســیون 
تلفیــق نیــز بــه دو بخــش تقســیم شــود؛ در واقع 
ابتــدا کلیــات مورد رســیدگی قرار بگیــرد و نتیجه 
آن مبنــی بــر تصویــب یــا رد به صحن ارائه شــود. 
اگــر صحــن می خواهــد رد کنــد کمیســیون تلفیق 
مجلــس یــک مــاه معطــل نشــود و در غیــر ایــن 
از ســوی صحــن کار  بــا پذیــرش الیحــه  صــورت 
کمیســیون ادامه پیدا کند بنابراین هیچ فرآیندی 

نسبت به روند فعلی تغییر نمی کند.
وی ادامــه داد: اجــازه پیشــنهاد نماینــدگان 
بودجــه  قانــون در خصــوص  و  هماننــد گذشــته 
وجود دارد و این پیشنهادات در تلفیق نیز مطرح 
نماینــدگان ســلب  از  هیــچ حقــی  لــذا  می شــود 

نخواهد شد و فقط کارها تسهیل می شود.
نماینــده مــردم مشــهد و کالت در مجلــس 
در  نماینــدگان  حقــوق  افــزود:  اســالمی  شــورای 
جــای خــودش محفــوظ اســت و ایــن طــرح فقــط 
در تــالش اســت از وقــت مجلس بهینه اســتفاده 
شــود؛ در واقــع اگــر قرار اســت مجلــس کلیات را 
رد یــا تصویــب کنــد در ۵ روز نخســت مشــخص 
می شــود لذا در متن این پیشــنهاد تصریح شــده 
وقتــی کلیــات بــه کمیســیون تلفیــق بازگــردد آن 
نهایتــا  و  رســیدگی می شــود  بــه جزئیــات  وقــت 

صحــن نیــز جزئیات را بررســی خواهــد کرد و تک 
تــک پیشــنهادات در صحــن و کمیســیون تلفیــق 
تغییــر  بودجه نویســی  فرآینــد  می شــود.  مطــرح 
نمی کنــد؛ لذا این پیشــنهاد اقدامــی خردمندانه و 

هوشمندانه محسوب می شود.
از  برخــی  گفــت:  بحرینــی  حســین زاده 
همــکاران در خصــوص اعمــال مــاده 1۵0 و 1۵1 
آیین نامــه نســبت بــه ایــن طــرح نکاتــی را مطــرح 
کردنــد کــه بایــد یادآور شــد ایــن مــواد صحبت از 
اصــل مــواد در قانــون دارد در حالــی کــه بودجــه 
مــاده واحــده اســت؛ همچنیــن بایــد یادآور شــد: 
مــواد 1۵0 و 1۵1 ربطــی بــه بودجه نــدارد زیرا این 
مقولــه روال خــاص خــودش را دارد. در واقع این 
مواد برای طرح های عادی و غیربودجه ای اســت؛ 
هر چند روح االمینی برای محکم کاری پیشــنهادی 
مــورد  در   1۵1 و   1۵0 مــواد  اینکــه  خصــوص  در 
بودجــه اعمــال نشــود ارائــه کــرده کــه کمیســیون 

تلفیق نیز با آن موافق است.
الرگانــی  موســوی  ناصــر  ســید  ادامــه  در 
در مخالفــت بــا کلیــات ایــن طــرح گفــت: یکی از 
مهمترین فعالیت های مجلس در طول یک ســال 
بررســی الیحه بودجه ســاالنه و تصویب آن است 
که با تصویب این طرح وظیفه اصلی را از صحن 
علنــی بــرای چکش کاری و رفــع برخی از ایراداتی 
کــه از چشــم اعضــای کمیســیون تلفیــق پنهــان 

مانده را می گیریم.

موسویالرگانیدرمخالفت:با
تصویبطرحبررسیدوشوری
الیحهبودجه،ابتکارعملرااز

صحنعلنیسلبمیکنیم
وی بــا بیــان اینکــه بــا تصویب طرح بررســی 
دوشــوری الیحــه بودجه، ابتکار عمــل را از صحن 
علنــی ســلب مــی کنیــم، تصریح کرد: بــا تصویب 
چنیــن طرحــی اختیــار را بــه اعضــای کمیســیون 
تلفیقــی کــه یــک کمیســیون فرابخشــی اســت، 
مــی دهیم که شــاید ممکن اســت اعضــای حاضر 
در ایــن کمیســیون تخصــص تصویــب بودجــه را 

نداشــته باشــند، لذا بهتر بود به جای کمیســیون 
تلفیــق ابتــدا الیحــه بودجــه در کمیســیون برنامه 
و بودجــه کــه یــک کمیســیون دائمــی و تخصصی 

است، مورد بررسی قرار می گرفت.
شــورای  مجلــس  در  مــردم  نماینــده  ایــن 
اسالمی با استناد به ماده 1۵0 آیین نامه داخلی 
مجلس شــورای اســالمی تصریح کرد: با تصویب 
چنیــن طرحــی با دســت خودمــان کاری می کنیم 
کــه دســتمان در صحــن علنــی کوتاهتر شــود. در 
فرصــت کوتاهــی کــه کمیســیون تلفیــق بودجــه 
بــرای بررســی الیحه در اختیــار دارد نمی تواند به 
صــورت کامــل تمامــی مــوارد موجــود در الیحــه را 
مورد بررسی قرار دهد، این درحالی است که در 
شــرایط بررســی یک شــوری موافق و مخالفان در 
صحــن صحبــت کرده و نظــرات کارشناســی مورد 

بررسی قرار می گیرد.

خدابخشیدرمخالفت:طرح
اصاحسازکاروبررسیالیحه

بودجهبرخافتوافقکمیسیون
آییننامهوکمیسیونبرنامهو

بودجهاست
محمد خدابخشی نیز در مخالفت با کلیات 
طــرح اصــالح مــاده 182 قانون آییــن نامه داخلی 
مجلس و بررســی دوشوری الیحه بودجه، گفت: 
بنــده بــه دوفوریت این طرح رأی مثبت دادم، اما 
طبق جلســاتی که با کمیسیون آیین نامه داخلی 
مجلس داشتیم، مقرر بود نظر کمیسیون برنامه 
هم در جریان بررســی دوشــوری لحاظ شــود، اما 
متاســفانه علــی رغــم توافقــی کــه در کمیســیون 
صــورت گرفــت، گزارش بارگذاری شــده خالف آن 

است.
بــه  بایــد  مجلــس  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
بگــذارد،  احتــرام  خــود  تخصصــی  ســازوکارهای 
عنــوان کــرد: کارویــژه اصلــی کمیســیون برنامــه 
اگــر  و بودجــه بررســی الیحــه بودجــه اســت، و 
می خواهیــم بــر کلیــات بودجــه نظــری تخصصــی 
داده شــود، باید مطابق با بررســی یک کمیسیون 

دائمــی کــه اعضــای آن تجربه و تخصص بررســی 
الیحــه بودجــه را داشــته و همــواره آن را آســیب 
شناســی مــی کننــد، باشــد. بــا توجه بــه اینکه در 
کمیســیون برنامــه و بودجــه، کلیــات الیحــه مورد 
بررســی قرار می گیرد، هیچ تعارض منافعی هم 

وجود ندارد.
شــورای  مجلــس  در  مــردم  نماینــده  ایــن 
کارشناســی  نظــرات  اینکــه  بیــان  بــا  اســالمی 
کمیســیون برنامــه و بودجــه بایــد در صحن علنی 
مطــرح شــود، گفــت: پــس از بررســی بودجــه در 
کمیســیون برنامــه صفر تا 100 کار به کمیســیون 
تلفیــق ارســال شــود. ایــن موضوعــی اســت کــه 
کمیسیون آیین نامه هم پذیرفته بود که به جای 
کمیســیون تلفیق نظر کمیسیون برنامه و بودجه 
لحاظ شــود، هر چند آنها اســتدالل می آوردند که 
امکان رد کلیات در صحن وجود دارد که استدالل 
کامال نادرســتی اســت، چرا که نظر کارشناســی و 
درســتی بایــد در صحــن تبیین شــود و نمایندگان 

خود قضاوت کنند.
خدابخشــی بــا بیــان اینکــه بودجــه ســاالنه 
کشــور براســاس شــاخص ها، ســاالنه بدتــر مــی 
شــود و ریشــه بسیاری از مشــکالت نیز در الیحه 
آن  در  اصــالح ســاختاری  بایــد  و  اســت  بودجــه 
صورت گیرد، ادامه داد: از نمایندگان درخواســت 
مــی کنــم بــا چنین طرحی مخالفت کــرده و متنی 
مطــرح شــود کــه بــه بررســی بهتــر بودجــه کمــک 
کند، از طرفی متن بارگذاری شده برخالف توافق 
کمیســیون برنامــه و بودجــه بــوده و بنــده بــا آن 

مخالف هستم.

پورابراهیمیدرموافقت:
تصویباینطرحبهبودجهریزی

دقیقدرمجلسکمکمیکند
در  داورانــی  ابراهیمــی  پــور  محمدرضــا 
موافقــت بــا کلیــات طــرح مذکــور، یــادآور شــد: 
دغدغــه مخالفــان عمدتــا مبتنی بر این اســت که 
آیا می شود در رویکرد دو شوری بودجه پیشنهاد 
ارائــه کــرد یا نه؛ بحث دو شــوری به صورت مجزا 
آورده شــده و دغدغه برخی نمایندگان که امکان 
ارائه پیشــنهاد وجود ندارد در متن مصوب لحاظ 
نشــده و جــای هیــچ گونــه نگرانــی وجود نــدارد و 
هیچ کس مخالف عدم ارائه پیشنهادات نیست؛ 
مــا مدت هــا و ســاعت ها بر روی ایــن موضوع کار 
کردیــم و کاری تخصصــی بــرای اصــالح محتــوای 

بودجه انجام شده است.
وی ادامــه داد: زمانــی کــه الیحــه بودجــه به 
مجلس ارائه می شود برای بررسی به کمیسیون 
تلفیــق ارائــه شــده و بیــش از 2 ماه رســیدگی در 
کمیســیون به صحن ارســال می شــود تا بررســی 
شــود کــه متــن دولت مــورد قبــول قرار مــی گیرد 
یا نه در حالی که بودجه ســند ملی مهم ســاالنه 
کشور است و مجلس باید در ابتدا موضع و نگاه 
خــود را در مــورد آن تعییــن کنــد بنابراین تصمیم 
درســتی اســت که در ابتدا و پس از یک بررســی 
و  بررســی  در کمیســیون  روزه  اجمالــی چندیــن 
گــزارش آن در صحــن مورد بررســی قــرار گرفته و 
چنانچــه مجلــس رأی دهــد بــه کمیســیون تلفیق 
ارجــاع و در صورتــی کــه رأی ندهــد از زمــان بــه 

درستی استفاده خواهیم کرد.
مجلــس  در  راور  و  کرمــان  مــردم  نماینــده 
شورای اسالمی یادآور شد: پس از 2 ماه بررسی 
الیحه بودجه در کمیسیون تلفیق زمان و فرصت 
چندانــی نداریــم کــه از دولت اصالحیــه بخواهیم 
بنابراین نباید به گونه ای اقدام شــود که تصمیم 

گیری برای الیحه بودجه با مشکل مواجه شود.
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس تصریح 
کــرد: خروجــی این طــرح به رویکــرد بودجه ریزی 
دقیــق در مجلــس کمــک مــی کنــد و بــر عملکــرد 
و کارایــی مجلــس یازدهــم اثــرات مثبــت بــر جای 

خواهد گذاشت.
نماینــدگان بــا 1۷6 رای موافــق کلیــات ایــن 

طرح را به تصویب رساندند.

رئیــسســازمانبرنامهوبودجــهگفــتکــه
بــرایســومینمــاهمتوالــیتــورمنقطهبهنقطــه
کاهشــیبــودهکــهنشــاندهندهعــزمدولتدر
بهبودشاخصهایکانوعدماستفادهازپول

پرقدرتاست.
بــه گــزارش ســازمان برنامه و بودجه، ســید 
مسعود میر کاظمی در جلسه ستاد بودجه 1401 
با بیان اینکه دولت در ماه های گذشــته از منابع 
بانــک مرکــزی اســتقراض نکــرده اســت، افــزود: 
نرخ تورم نقطه به نقطه برای ســومین ماه متوالی 

کاهشی بوده و در آذر نیم درصد تنزل پیدا کرده 
کــه ایــن موضــوع نشــان دهنده رویکــرد درســت 

دولت در عدم استفاده از پول پرقدرت است.
وی اظهــار کــرد: الیحــه دولــت بــا اســتقبال 
خــوب نخبــگان و مراکــز پژوهشــی و تحقیقاتــی 
مواجه شده است، البته سازمان برنامه و بودجه 
بــرای شــنیدن انتقاداتی هم کــه وجود دارد کامال 

آماده است.
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه ادامه داد: 
در میــان برخــی نقدهــای دلســوزانه مطالبــی هم 

هســت که از نگاه سیاســی به منافع و معیشــت 
مــردم حکایــت دارد؛ عــده ای که هشــت ســال در 
برابــر آب رفتن ســفره مــردم روزه ســکوت گرفته 
بودند حاال شــبهه انگیزی می کنند و البته که این 
افراد هیچ وقت از توضیحات قانع نخواهند شد.

میرکاظمــی تاکیــد کــرد: کســانی که بــا نگاه 
کارشناســی و رویکرد علمی درباره بودجه نظرها 
و دیدگاه هایــی دارنــد، موردتوجه قرار می گیرند و 
حتی اگر در موارد محدودی بودجه نیاز به اصالح 

داشته باشد، آماده انجام آن هستیم.

معــاون رئیس جمهــوری بــا یــاداوری اهمیت 
تغییر نکردن سقف بودجه، بیان  کرد: در بودجه 
1401 منابــع و مصــارف بــا هــم همخوانــی دارنــد؛ 
درآمدهــا واقعــی دیده شــده و هزینه هــای دولتی 
به غیر از حقوق کاهش داشته است، زیرا کسری 

بودجه  برای دولت خط قرمز است.
بســتن  بــر  عــالوه  اضافه کــرد:  میرکاظمــی 
بودجه بدون کسری، در الیحه احکام خوبی برای 
کنتــرل اضافــه برداشــت بانک هــا از منابــع بانــک 
مرکزی دیده  شده است. به عبارت  دیگر دولت در 

ســال آینده به دنبال کنترل و کاهش قابل توجه 
تــورم، البتــه نــه بــه شــیوه رکــود بلکه بــا انضباط 

مالی و پولی است.
رئیــس ســازمان برنامه با بیــان اینکه کنترل 
تــورم و رشــد اقتصــادی، افزایــش قــدرت خریــد 
آحــاد مــردم را در پــی خواهــد داشــت، افــزود: به 
دســتور رئیس جمهــوری پیوســت عدالــت بودجــه 
تدویــن شــده و در حــال نهایــی شــدن اســت تــا 
جهت گیری هــای دولــت بــرای پیشــرفت متــوازن 

کشوری بهتر مشخص شود.

درخواستمیرکاظمیازمجلس:سقفبودجهراتغییرندهید

وزیراقتصاد:حقوقبازنشستگانافزایشمی یابد

تصویبکلیاتطرحاصاحسازوکاربررسی
الیحهبودجهدرمجلس



بـــــــــــازارها و خدمــــــــــات مالی  . دوشنبه . 6 دی 1400 . سال هجدهم . شماره 4822 . 

کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

امکان خرید اقساطی 
 محصوالت خانگی

 با »همیاران سپهر«

بانک صادرات
محصــوالت ٥٧شــرکت بــزرگ کشــور بــه آســانی 
از طریــق طــرح همیــاران ســپهر  اعتبــاری  بــا کارت  و 
قابــل  صــادرات  بانــک 

خریداری است.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
صــادرات، امــکان خریــد 
٥٧شــرکت  محصــوالت 
قــرارداد  طــرف  تولیــدی 
در  صــادرات  بانــک  بــا 
قالــب طــرح تســهیالتی 
همیــاران ســپهر فراهم اســت و متقاضیــان می توانند با 
اســتفاده از کارت اعتباری از تســهیالت این طرح با نرخ 
ترجیحــی بــرای خرید انواع موتورســیکلت، لوازم خانگی 
و ســایر محصــوالت بــا کیفیــت داخلــی در یــک هــزار و 

١١٤فروشگاه در سراسر کشور استفاده کنند.
شــرایط  صــادرات  بانــک  ســپهر  همیــاران  طــرح 
استفاده از تسهیالت و خرید بی واسطه از این شرکت ها 
را برای مشتریان و هموطنان تسهیل کرده که عالوه بر 
درگاه هــای بانکــداری الکترونیــک، امــکان خرید از بیش 
از یک هزار و ١١٤فروشــگاه را فراهم آورده و متقاضیان 
می تواننــد در قالــب عقــد مرابحه )اقســاطی(، تا ســقف 
٥٠٠میلیــون ریــال از کارت اعتبــاری »همیاران  ســپهر« 
بانــک صــادرات محصــوالت داخلــی باکیفیــت خریــداری 

کنند.
شرکت های تولیدی و عرضه کنندگانی در این طرح 
امــکان مشــارکت دارنــد کــه دارای چرخه توزیــع متمرکز 
شامل فروشگاه ها و مراکز فروش متعدد باشند. اعتبار 
کارت های اعتباری »همیاران ســپهر« ســه ماهه بوده و 
بازپرداخت تســهیالت آن حداکثر ٣٦ماهه با نرخ ســود 

١٥و ١٨درصد خواهد بود.
در قالــب ایــن طــرح بــرای اعطــای کارت اعتبــاری 
همیــاران ســپهر نیــازی بــه ارائــه پیش فاکتــور نیســت و 
امــکان صــدور ایــن کارت از ســوی تمامــی شــعب بانــک 

امکان پذیر است.

پرداخت 498 میلیارد ریال 
تسهیالت ازدواج بانک 

سامان در آذر
1400نزدیــک  ســال  آذر  طــول  در  ســامان  بانــک 
پرداخــت ازدواج  تســهیالت  ریــال  498میلیــارد   بــه 

کرده است.
بــه گــزارش سامان رســانه، بــر اســاس اعــالم بانک 
ســامان، طــی آذر ســال جــاری بانــک ســامان 629فقــره 
ریــال  497700میلیــون  مبلــغ  بــه  ازدواج  تســهیالت 

پرداخت کرده است.
همیــن  بــر 
احتســاب  بــا  اســاس، 
آذر،  پرداختی هــای 
بانــک ســامان از ابتدای 
ســال 1400تا پایــان آذر 
همین سال 3563فقره 
بــه  ازدواج  تســهیالت 

مبلغ 277961میلیارد ریال پرداخت کرده است.
همچنین بر اساس همین گزارش، از ابتدای سال 
جــاری تــا پایان آذر، 8815نفر در انتظار اخذ وام ازدواج 
از بانــک ســامان هســتند که از این تعــداد 7025نفر در 
انتظــار تعییــن شــعبه، 716نفــر در انتظــار پذیــرش در 
شــعبه، 958نفــر در انتظــار تکمیل مــدارک و 116نفر در 

انتظار اخذ وام هستند.

 ارائه تسهیالت ازدواج

بانک قرض الحسنه رسالت 
 به هنرمندان، نویسندگان

و روزنامه نگاران
بــا همــکاری بانک قرض الحســنه رســالت و وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی بــه اعضای صنــدوق اعتباری 
تســهیالت  هنــر 
ازدواج  قرض الحســنه 

پرداخت می شود.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
قرض الحســنه رســالت، 
رهیــار مرکــزی فرهنگ، 
بــا  گردشــگری  و  هنــر 
اعــالم ایــن خبــر گفــت: 
بانــک قرض الحســنه رســالت و صندوق اعتبــاری هنر با 
امضــای تفاهم نامــه همکاری در قالب دو طرح »شــمیم 
و جوانــه« بــه هنرمنــدان، نویســندگان و روزنامه نگاران 
عضــو صنــدوق اعتبــاری هنــر تســهیالت قرض الحســنه 

پرداخت می کند.
در  گفــت:  شــمیم  طــرح  دربــاره  تــوکل،  ســعید 
ایــن طــرح بــه افــرادی کــه تاریــخ عقــد)ازدواج( آنهــا از 
1400/7/01 بــه بعــد باشــد 30میلیون تومان تســهیالت 

ازدواج تعلق می گیرد.
به گفته او اعطای این تسهیالت هیچ گونه ارتباطی 
به وام ازدواج بانک مرکزی ندارد و اعضای صندوق هنر 
عــالوه بــر امــکان دریافــت وام ازدواج می تواننــد از ایــن 

تسهیالت30میلیون تومانی نیز بهره مند شوند.

امضای تفاهم نامه بانک 
گردشگری و فدراسیون 

ورزش های همگانی
مراســم رونمایــی از کارت هــواداری ورزش هــای 
همگانــی بــا حضــور حســین رحمتــی، قائم مقــام بانــک 
فدراســیون  رئیــس  مالیــی،  افشــین  و  گردشــگری 
ورزش هــای همگانــی برگزار شــد و طــی آن تفاهم نامه 

همکاری طرفین به امضا رسید.
گردشــگری،  بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 

بانــک  قائم مقــام 
مراســم  در  گردشــگری 
کارت  از  رونمایــی 
ورزش هــای  هــواداری 
همگانــی گفــت: ورزش 
کشــور  در  همگانــی 
و  ارتقــا  از  بــه ســطحی 
بالندگــی رســیده کــه بــا 
آمیختــه  مــردم  زندگــی 

شده و حرکت رو به جلوی خود را ادامه خواهد داد.
حســین رحمتــی، با بیان اینکــه ورزش همگانی در 
ســال های اخیــر در بخــش تکنولــوژی و علمــی متحــول 
شده است، افزود: امروز ورزش همگانی یک پیاده روی 
ســاده نیســت و به سمت ورزش های گروهی سوق پیدا 

کرده و لذا همه باید به این موضوع مهم توجه کنند.
او ادامــه داد: بانــک گردشــگری اثرگــذاری خــود در 
فوتبال)تیــم  و  والیبــال  رشــته های  در  را  ورزش  حــوزه 
پرســپولیس( نشــان داده و کمک هــا و حمایت های الزم 
را داشته است. اکنون نیز در نظر داریم از ظرفیت های 

بانک در کمک به تامین سالمت مردم استفاده کنیم.

مدیر روابط عمومی و امور 
مشتریان بانك صنعت و 

معدن منصوب شد
حكمــی  در  معــدن  و  صنعــت  بانــك  مدیرعامــل 
محمدحســن ترابــی را بــه ســمت مدیــر روابط عمومی و 

امور مشتریان منصوب كرد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــك صنعــت و معدن، 

حسین مهری مدیرعامل 
طی حكمی محمدحسن 
ترابی را به ســمت مدیر 
امــور  و  روابــط عمومــی 
مشــتریان بانك صنعت 

و معدن منصوب كرد.
رئیس مركز روابط عمومی 
وزارت  اطالع رســانی  و 
و  معــدن  صنعــت، 

تجــارت، مدیــر روابط عمومــی و امــور مشــتریان و پارلمانی 
بانك صنعت و معدن، مدیركل دفتر روابط عمومی شركت 
ملی پســت، مدیركل كدگذاری و جغرافیای پســتی كشــور 

از سوابق اجرایی محمدحسن ترابی است.
او همچنیــن مــدرس دانشــگاه و فارغ التحصیــل مقطــع 
دكتــرای تخصصــی در رشــته كارآفرینی ســازمانی اســت 
و تألیــف چندین کتاب و مقاله، یادداشــت در نشــریات 

علمی- پژوهشی را در كارنامه خود دارد.

بانک پارسیان 1117 میلیارد 
ریال تسهیالت کرونایی 

پرداخت کرد
کسب وکارهای آسیب دیده ناشی از کرونا از آغاز 
شــیوع بیمــاری تاکنــون 1117میلیارد ریال تســهیالت از 
بانک پارســیان دریافت کرده انــد که روند پرداخت این 

تســهیالت تا پایان سال 
1400ادامه دارد.

گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
بانــک  ایــن  پارســیان، 
بــه  کمــک  باهــدف 
صاحبان کسب وکارهای 
کرونــا،  از  آســیب دیده 
رونــق اشــتغال و جبران 

بخشــی از خســارات وارده بــه واحدهــای تولیدی، بیش 
از 4600فقــره تســهیالت بــه ارزش 1117 میلیــارد ریــال 
پرداخــت کرده اســت کــه موجبــات اشــتغال زایی 9هزار 

نفر را نیز فراهم کرده است.

امکان خرید و تمدید آنالین 
بیمه نامه های بیمه البرز 

فراهم شد
امــکان خریــد و تمدیــد آنالیــن بیمه نامــه شــخص 
ثالث برای بیمه گزاران شرکت بیمه البرز در وب سایت 

این شرکت فراهم شد.
گــزارش  بــه 
بیمــه  روابط عمومــی 
در  ایــن شــرکت  البــرز، 
راستای توسعه خدمات 
ارائــه  الکترونیــک، 
غیرحضــوری  خدمــات 
رضایــت  افزایــش  و 
ســامانه  مشــتریان، 

استعالم نرخ، صدور و تمدید آنالین بیمه شخص ثالث 
را در وب سایتش فراهم کرد.

بر این اســاس، هموطنان می توانند بدون مراجعه 
حضوری و با مراجعه به وب ســایت بیمه البرز به خرید 
یــا تمدیــد بیمه نامه های آتش ســوزی، حــوادث انفرادی، 

مسافرتی و شخص ثالث اقدام کنند.

خصوصی ســازی  ســازمان  کل  رئیــس 
ســهام  20درصــد  پذیرهنویســی  پیشــنهاد  از 

سرخابی ها برای عموم در بهمن خبر داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم، حســین 
»تیتــر  برنامــه  در  گذشــته  شــنبه  قربانــزاده 
امشب« )که از شبکه خبر پخش شد( درباره 
واگــذاری دو باشــگاه اســتقالل و پرســپولیس 
گفــت: ســالیان ســال اســت کــه ایــن موضوع 
مطرح بوده و حتی در مقاطعی هم به مزایده 
رســیده امــا واگــذاری نهایــی صــورت نگرفتــه 

است.
رئیــس کل ســازمان خصوصی ســازی بــا 
بیان این که خصوصی ســازی در ذات مطلوب 
نیســت بلکه بهبــود حکمرانی دولــت مطلوب 
خصوصی ســازی  در  تعجیــل  افــزود:  اســت، 
موجــب بــروز مشــکالتی می شــود کــه بــر این 
اساس در زمینه واگذاری دو باشگاه استقالل 

و پرسپولیس باید دقت نظر بیشتری کرد.
او بــا بیان اینکه واگذاری این باشــگاه ها 
بایــد در دســتور کار قــرار بگیــرد، افــزود: بــا 
توجه به مشــکالتی که توســط ای اف ســی در 
خصوص مالکیت این دو باشگاه بوجود آمده 
اســت بایــد تامل بیشــتری در زمینــه واگذاری 
ســرخابی ها صــورت بگیــرد. بر این اســاس در 
حــال رایزنــی بــرای حــل مشــکل بوجــود آمده 

برای این دو باشگاه هستیم.
قربانــزاده گفــت: حتمــا به دنبــال بهبود 
کیفیت اداره این دو باشگاه از طریق واگذاری 
هســتیم و تــا پایان بهمن هــم حتما عرضه دو 
باشــگاه اســتقالل و پرســپولیس را در بــورس 
خواهیــم داشــت کــه البته این موضــوع لزوما 
بــه معنــای واگــذاری کامــل ایــن دو باشــگاه 
نیســت. در بورســی شــدن ایــن دو باشــگاه و 
اساســا هــر شــرکت دولتــی دیگر نبایــد تردید 

کــرد، چــرا کــه بورســی شــدن یعنی شــفافیت 
و بایــد صورت هــای مالــی و عملکــرد فعالیــت 
باشگاه ها و شرکت ها در تاالر شیشه ای برای 

مردم منتشر شود.
خصوصی ســازی  ســازمان  کل  رئیــس 
اضافه کرد: تا زمانی که به تضمین سودآوری 
یــک شــرکت یا باشــگاه اطمینان پیــدا نکردیم 
حتمــا بایــد در عرضه اولیه آن در بورس تامل 
کنیم تا سودآوری مستمر آنها تضمین شود.

او بــا بیــان اینکه حــق پخــش تلویزیونی 
باشــگاه های  درآمدزایــی  منبــع  مهمتریــن 
محسوب می شود، اضافه کرد: تا زمانی که در 
کشور ما صدا و سیما، این دو باشگاه، وزارت 
ورزش و مجلــس در ایــن مقولــه یعنــی حــق 
پخش تلویزیون به حکم مشخصی نرسند که 
این حکم مشخص به عنوان درآمد اصلی این 
دو باشــگاه اجرایی شود در خصوص واگذاری 

آنها باید همیشه نگران باشیم.
قربانزاده ادامه داد: ارزشــگذاری این دو 
باشــگاه در فروردیــن ســالجاری انجــام شــده 
اســت که بر این اســاس باشــگاه پرســپولیس 
1800 میلیارد تومان و باشگاه استقالل 1600 
میلیــارد تومــان مطابــق گزارشــات کارشــناس 
رســمی حســابداری ارشــگذاری شــده انــد کــه 
البتــه بخــش عمده آن مربوط برند باشــگاه ها 
پرســپولیس 1100  برنــد  آن  و مطابــق  اســت 
میلیــارد تومان و برند اســتقالل 1000 میلیارد 

تومان ارزشگذاری شده است.
نامناســب  وضــع  همیــن  در  گفــت:  او 
بــورس، شــرکت پتروشــیمی هلدینــگ خلیــج 
فــارس کــه ارزش کلــی آن 300 هــزار میلیارد 
اســت، 18 درصد سهامش واگذار می شود که 
بــا توجه بــه قیمت پایین ســرخابی ها مطمئن 

باشید استقبال خوبی از آنها می شود.

خصوصی ســازی  ســازمان  کل  رئیــس 
اضافــه کــرد: در زمینــه واگذاری باشــگاه ها در 
جهــان دو مدل وجود دارد؛ مدل بارســلونا که 
شــرکت تعاونــی تشــکیل شــوند یعنــی مالــک 
باشــگاه هواداران هســتند و انتخاباتی شــبیه 
ریاســت جمهــوری هــر 4 ســال یکبــار انتخاب 
می شود مدیر باشگاه را تعیین می کنند. البته 
در ایــن مــدل مشــکل واگــذاری بــه هــواداران 
مانند ســهام عدالت تعیین مدیر اســت. مدل 
دوم مــدل انگلیــس کــه باشــگاه ها ســهامدار 
مدیــران  می شــود  موجــب  کــه  دارنــد  عمــده 

دغدغه سودآوردی داشته باشند.
معــاون وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی 
تصریح کرد: در مجموع در خصوص واگذاری 
دو باشــگاه اســتقالل و پرســپولیس پیشــنهاد 
این اســت که تا بهمن امســال این دو باشگاه 
را در بورس پذیره نویسی کنیم؛ یعنی افزایش 
ســرمایه آنهــا را از محــل صرف ســهام داشــته 
باشــیم و پــول حاصــل از فــروش 20 درصــد 
ســهم این باشــگاه ها در بورس بجای واریز به 
خزانــه به داخل باشــگاه برای اصالح ســاختار 
بیایــد تــا هــم مالــی باشــگاه بهبود یابــد و هم 
هــوادار پولش را در باشــگاه خرج کند. ضمن 
این که واگذاری بلوکی دو باشگاه استقالل و 

پرسپولیس هم فعال در دستور کار نیست.
قربانــزاده در زمینــه مشــکل بوجودآمده 
برای دو باشــگاه اســتقالل و پرسپولیس برای 
حضــور در جــام باشــگاه های آســیا گفت: این 
دو باشــگاه بایــد مدارکی را می فرســتادند که 
یکی از مواردی که ای اف ســی روی آن تاکید 
دارد ایــن اســت کــه هــر شــخص حقوقــی کــه 
بــه نوعــی درگیــر مالکیــت، مدیریــت و کنترل 
و ســرمایه گذاری در ایــن باشــگاه اســت نباید 
یــا غیرمســتقیم  باشــگاه دیگــر مســتقیم  در 

در عملکــرد، عــزل و نصــب و ســهام آن تاثیــر 
داشــته باشــد؛ کــه ایــن ایــراد به لحــاظ منطق 
حقوقی زمانی رفع می شود که مالکیت یگانه 
باشــگاه ها در لیــگ مــا از بیــن بــرود. چــون 
روســا و اعضــای مجامع دو باشــگاه اســتقالل 
و پرســپولیس یکسان هستند و یکی از راه ها 
ایــن اســت کــه ترکیب مجامــع تغییــر کند که 
در روزهــای آینــده ایــن اتفــاق خواهــد افتاد و 
کرســی های مجمــع ایــن باشــگاه ها بیــن وزرا 

تقسیم می شود.

او بــا بیان اینکــه صورت های مالی جدید 
پرســپولیس و اســتقالل تا 15 دی قرار اســت 
بــه ما وعده داده شــود، گفت: آخرین صورت 
مالــی ایــن دو باشــگاه مربــوط به ســال 1399 
اســت که بر اســاس آن زیان انباشته باشگاه 
باشــگاه  و  تومــان  میلیــارد   200 اســتقالل 
پرسپولیس 150 میلیارد است که این زیان ها 

به دلیل نبود درآمدزایی آنها است.
 قربانــزاده افــزود: بــر ایــن اســاس بایــد 
مالــی  صورت هــای  کــه  باشــیم  منتظــر  بایــد 
آنهــا دریافــت و مــوارد هیــات پذیــرش بــورس 
و  اســتقالل  واگــذاری  تــا  شــود  شــفاف  هــم 
پرســپولیس در بــورس اتفاق بیفتــد. برای ای 
اف ســی هــم بایــد تــا ســه روز آینــده مــدارک 
عــالوه  بــه  را  باشــگاه  دو  مدیریتــی  تفکیــک 
برنامه واگذاری آنها ارســال کنیم تا مشــکالت 
اســتقالل و پرســپولیس بــرای حضــور در جام 

باشگاه ها رفع شود.
او در پایــان یــادآور شــد: حداکثــر تا پایان 
بهمن عرضه اولیه سهام دو باشگاه استقالل و 
پرســپولیس در بورس انجام می شــود که البته 
صورت های مالی این دو باشگاه حتما باید برای 

این کار به سازمان خصوصی سازی برسد.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

عنــوان  بــا  جلســاتی  تازگــی  بــه 
ســازمان  و  مرکــزی  بانــک  مشــترک  کمیتــه 
ایجــاد  منظــور  بــه  بهــادار  اوراق  و  بــورس 
هماهنگی هــای بیشــتر بیــن ایــن دو نهــاد در 
سیاســت گذاری های مربــوط بــه بــازار پــول و 

سرمایه برگزار می شود.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بازارســرمایه 
)ســنا(، ایــن اقــدام پیــرو تاکیدهــای وزیر امور 
اقتصــادی و دارایــی و رئیــس کل بانک مرکزی 
مبنــی بــر تشــکیل کمیته مشــترک بیــن بانک 
بــا  بهــادار  اوراق  بــورس  ســازمان  و  مرکــزی 
هــدف طــرح مســائل و هماهنگــی بیشــتر در 
تصمیمات موثر بر بازار پول و ســرمایه انجام 

می شود.
در  موجــود  محدودیت هــای  رفــع 
حــوزه فعالیــت نهادهــای مالــی بــه خصــوص 
شــرکت های تامین ســرمایه در راستای اجرای 
بنــد ب مــاده 14 قانــون برنامه ششــم، قانون 
رفــع موانــع تولیــد رقابت پذیــر و ارتقــای نظام 
مالــی کشــور و دســتورالعمل ســرمایه گذاری 
در اوراق بهــادار مصوب 12 اردیبهشــت 1396 

شــورای پــول و اعتبــار از ســوی بانــک مرکــزی 
و بازبینــی و بهبــود مقــررات ناظر بــر ضمانت 

اوراق  پذیــرش ضمانــت  بانکــی در خصــوص 
بــا نــرخ بیــش از 18% ، برخــی از موضوعــات 

مشــترک مطــرح شــده از ســوی اعضــای ایــن 
کمیته، هستند.

تعییــن و اعــالم نرخ تســعیر ارز بانک ها 
بــه طــور هماهنــگ بــا ســازمان امــور مالیاتی؛ 
بــا  بانک هــا  مــراودات  افزایــش شــفافیت در 
دولت از طریق تعیین رسمی نحوه شناسایی 
ســود مطالبــات از دولــت؛ ایجــاد درگاه واحــد 
بــا هماهنگــی بانک مرکزی، ســازمان بورس و 
اوراق بهادار و اداره ثبت شــرکت ها، به منظور 
ارتقــاء شــفافیت در ســاختار مالکیتــی برخــی 
و تســریع در مکانیــزم  بانک هــای خصوصــی 
صــدور تائیدیــه بانــک مرکزی قبــل از برگزاری 
مجامــع بانک هــا، از دیگر موارد طرح شــده در 

این کمیته بودند.
یکــی دیگــر از موارد مورد بحث مشــترک 
در ایــن کمیتــه پذیرش شــرکت ســپرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تســویه وجوه به  عنوان 
عضو مورد اعتماد در سامانه تسویه ناخالص 
آنی )ســاتنا( با هدف تسریع در ارائه خدمات 
پایاپای و تســویه انواع معامــالت، بازپرداخت 
مبالــغ اصــل اوراق بهــادار و توزیــع ســودهای 

مجامع و غیره بود.

بــا گذشــت حــدود یــک مــاه از انتشــار 
خبــر الــزام کشــور بحریــن بــه پرداخــت 200 
میلیــون یورو غرامت به بانک های ملی ایران 
ماجــرا  ایــن  از  ایــران، جزئیاتــی  و صــادرات 

مشخص شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک ملــی 
ایــران، بــه تازگــی و در یــک داوری بین المللی 
تحت نظارت دیوان دائمی داوری الهه، بانک 
ملــی ایــران و بانــک صــادرات ایــران بــر مبنای 
از  حمایــت  و  تشــویق  دوجانبــه  موافقتنامــه 
دولــت  و  ایــران  دولــت  بیــن  ســرمایه گذاری 
بحریــن، دعوایی را علیه دولت بحرین مطرح 
کردنــد کــه پــس از رســیدگی های مفصــل، به 

محکومیت دولت بحرین منجر شد.
جلســات اســتماع ایــن داوری در شــهر 
پاریس برگزار شــد و ســرانجام هیــات داوران 
بــه اتفــاق آرا، پــس از قریــب بــه پنــج ســال 
رســیدگی، بــه موجــب رای صــادره در تاریــخ 

18 آبــان 1400، بــر مبنــای غیرقانونــی بــودن 
ســهامداری  وضــع  غیرمســتقیم  مصــادره 
ایــران در  ایــران و صــادرات  ملــی  بانک هــای 
بانــک فیوچر بحرین، دولــت بحرین را ناقض 
تعهــدات خــود به موجــب حقــوق بین الملل و 

معاهده دوجانبه سرمایه گذاری اعالم کرد.
 2004 ســال  در  بحریــن  بانــک  فیوچــر 
تاســیس شــد و بــا توجــه بــه عملکــرد مثبــت 
خــود توانســت در ســال 2014 عنــوان بهترین 
بانــک بحرینــی و هفتمیــن بانــک در منطقــه 

خلیج فارس را کسب کند.
بــا وجــود ایــن موفقیــت، دولــت بحریــن 
در آوریــل 2015 بــدون هیــچ گونــه اخطــار و 
توجیــه قبلــی با انتصــاب مدیر تصفیــه، بانک 
را تحــت کنتــرل کامــل خــود درآورد.  مزبــور 
ایــن اقــدام دولــت بحرین که مشــابه آن برای 
ســرمایه گذاران ایرانی دیگری نیز انجام شــده 
اســت، منجــر بــه آن شــد کــه بانک هــای ملی 

ایــران و صــادرات ایــران دعوایــی بــه خواســته 
مطالبــه ارزش عادالنــه بــازار دارایــی شــان در 
فیوچر بانک علیه دولت بحرین مطرح کنند.

در  آنچــه  اســاس  بــر  بحریــن  دولــت 
رســانه های خارجــی منتشــر شــد، در جریان 
داوری بــا تشــدید اقدامــات غیرقانونــی خود 
و به منظور فراهم کردن پوشــش ســاختگی 
برای مصادره پیشین اموال طرف های ایرانی، 
با طرح اتهامات ناروا علیه بانک ملی ایران و 
بانک صادرات ایران و نمایندگان آنها و سایر 
نهادهای ایرانی از جمله بانک مرکزی، بدون 
رعایت اصول دادرسی عادالنه و اعطای حق 
دفاع، دادرسی های کیفری متعددی را علیه 
طرف های ایرانی آغاز و به این منظور، اخبار 
مربــوط بــه محکومیت طرف های ایرانی را در 
ســطح وســیع در رســانه های خارجی منتشر 

کرد.
دفاعیــات  رد  ضمــن  داوری  دیــوان 

بحریــن و اعــالم ایــن کــه توجیهــات بــه عمل 
آمــده بعــد از مصــادره امــوال، علــت واقعــی 
اقدامــات دولــت بحریــن علیــه خواهان هــای 
ایــران یعنی بانک هــای ملی ایران و صادرات 
ایران نبوده است، بحرین را ناقض معاهده 
دوجانبــه قلمــداد و آن دولــت را به پرداخت 
بیش از 200 میلیون یورو خسارت به عالوه 
هزینه هــا و بهــره پیــش و پــس از صدور رای 

محکوم کرد.
فراتــر از جنبــه مالــی، دیــوان داوری در 
رای خود اعالم کرد که اقدامات دولت بحرین 
علیه سرمایه گذاران ایرانی یک اقدام سیاسی 
تالفی جویانه بوده است و »در حال تصفیه و 
ســپس ورشکســته اعالم کــردن فیوچر بانک، 
بــا انگیــزه سیاســی، تبعیض آمیــز و بــه نحــو 
آشــکار بالوجــه بــوده اســت« و علــت آن، بــر 
خــالف ادعــای بحریــن، کاســتی ها و تخلفــات 
ادعایی منتسب به بانک فیوچر نبوده است.

نرخ ســود بین بانکی در اولین هفته از 
دی مــاه 1400 بــه میزان 0.04 درصد افزایش 

پیدا کرد و به 21.08 درصد رسید.
ســود بیــن بانکــی نرخــی اســت کــه در 
بــازار بیــن بانکــی تعییــن می شــود. ایــن نــرخ 

بــر ســایر بازارهــا تأثیر می گــذارد؛ افزایش آن 
هزینــه تأمیــن کســری را افزایــش می دهــد و 
بانک هــا حاضر می شــوند با نرخ ها باالتری به 
ســپرده گذارها ســود پرداخــت کنند تا کســری 

خود را جبران کنند.

بــه گزارش روابط عمومــی بانک مرکزی، 
نرخ ســود بین بانکــی در اولین هفته دی ماه 
از حالــت نزولــی رونــد صعــودی را در پیــش 
گرفــت و بــا افزایــش 0.04 درصــدی به 21.08 

درصد رسید.

اولین کمیته مشترک بین بانک مرکزی و بازار 
سرمایه تشکیل شد 

رشد ۰.۰4 درصدی 
نرخ سود بین بانکی

جزئیات صدور رای دیوان داوری بین المللی علیه بحرین و به 
نفع دو بانک  ملی و صادرات 

 »20درصد سهام سرخابی ها برای عموم تا بهمن
پذیرهنویسی میشود«

به گفته رئیس کل سازمان خصوصی سازی، افزایش سرمایه سرخابی ها از محل صرف سهام است و پول حاصل از 
فروش نیز برای اصالح ساختار مالی به باشگاه واریز می شود

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:



 . دوشنبه . 6 دی 1400 . سال هجدهم . شماره 4822 . شـــــــــــرکت ها و اعالنـــــــات

بر اساس ماده 13 قانون برگزاری مناقصات عملیات اجرایی پروژه به شرح زیر بصورت مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذار میگردد:     
1- دستگاه مناقصه گزار : شركت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل كشور به نشانی تهران - بزرگراه مدرس– خیابان وحید دستگردی – خیابان فرید 

افشار - نبش بلوار آرش
2- شرح پروژه: احداث پل مرزی بروی رودخانه آستاراچای با مدت اجرای كار 18 ماه در استان گیالن

3- سیر مراحل دریافت اسناد و برگزاری فرآیند مناقصه: صرفاً از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس http://www.setadiran.ir   و 
مهلت دریافت اسناد از سامانه مذكور حداکثر تا تاریخ 1400/10/14 ساعت 14/30 میسر خواهد بود. ضمناً مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در 
سامانه مذكور، مراحل ثبت نام در سایت فوق و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه به انجام رسانند. تلفن پشتیبانی سامانه : 

021-1456
4- محل تحویل پاکت شرکت در مناقصه )صرفا پاكت الف( اداره كل امور پیمان ها و رسیدگی فنی– شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل كشور 
و مهلت ارسال پاكت های پیشنهاد در سامانه حداکثر تا ساعت 14/30 روز شنبه مورخ 1400/10/25 و تاریخ جلسه مناقصه ساعت 10/30 صبح  روز یكشنبه 

مورخ 1400/10/26 می باشد. 
مدت اعتبار پیشنهادات 3 ماه از تاریخ فوق می باشد و در صورت لزوم یكبار قابل تمدید می باشد.

5 - برآورد : براساس فهرست بهای پایه راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1400 به مبلغ 617,756,000,000 ریال میباشد. 
)ضمنا انعقاد قرارداد بر اساس فهرست بهای تجمیعی می باشد.(       

6- مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار 16،500،000،000 ریال تعیین میگردد.
7- مهندسین مشاور طرح : آرگمان طرح ) تلفن : 46130572- 46130718  (

ضمنا آگهی مناقصه از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی http:\\iets.mporg.ir  نیز قابل دسترسی است. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/10/06 نوبت دوم : 1400/10/07 

شناسه آگهی : 1247292 م الف : 3275

ت اول(آگهی مناقصه شماره 2000001004000258 در سامانه تدارکات الكترونیكی دولت
) نوب

جمهوری اسالمی ایران
وزارت راه و شهرسازی 

شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه 
زیر بناهای حمل و نقل کشور

 

به اطالع می ر ساند به اسـتنـــاد مصـــوبــه مجمــع عمومـــی فوق العاده 1400/05/10 و مجـــوز شمـــاره  
1400/402/39571 مورخ 1400/03/12 بیمه مرکزی ج.ا.ایران و مجوز شماره 004/747455-051 
مورخ 1400/03/29 سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ 122 میلیارد 
ریال به  مبلغ 500 میلیارد ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین شده جهت استفاده از حق تقدم 
از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره نویسی  خرید سهام، تعداد 261.370.961 سهم 
گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور و به منظور تحقق افزایش 
پذیره نویسی  برای  سهامداران  نشده  استفاده  ریالی   1,000 سهم   116.629.039 تعداد  سرمایه، 
عمومی با عنایت به مجوز شماره 41/139383 مورخ 1400/10/01 اداره ثبت شرکتها به شرح زیر 

عرضه می گردد:
1( موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه :

1-1- انجام عملیات بیمه ای مستقیم در انواع رشته های بیمه با رعایت مقررات تاسیس و فعالیت 
موسسات بیمه در مناطق آزاد صنعتی- تجاری براساس محدوده جغرافیایی مصوب و پروانه فعالیت 

صادره از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ایران
2-1- تحصیل پوشش بیمه های اتكایى از داخل یا خارج از كشور در رابطه با بیمه نامه های صادره در 

چارچوب ضوابط بیمه مركزی ج.ا.ایران.
3-1- قبول بیمه های اتكایی از مؤسسات بیمه داخلى یا خارجى در حدود مقررات مربوط مشروط به 

رعایت ظرفیت نگهداری شركت و ضوابطی كه بیمه مركزی ج.ا.ایران اعالم می كند.
4-1- سرمایه گذاری از محل سرمایه، ذخایر و اندوخته های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب 

شورای عالی بیمه.
تبصره: میزان پذیرش و نگهداری ریسک در چارچوب ضوابطی است که بیمه مرکزی ج.ا.ایران 

تعیین و ابالغ می نماید.
2( مرکز اصلی ، نشانی شعب و دفاتر ارتباطی شرکت: مرکز اصلی شرکت واقع در کیش، خیابان 
سنایی، بلوار اندیشه، ساختمان حافظ کد پستی 7941776745 بوده و در سایر مناطق آزاد تجاری- 
صنعتی از جمله قشم، انزلی، چابهار، اروند، ماکو، ارس، اردبیل، ارومیه، بیرجند، شیراز، بوشهر، 

اترک ، مشهد و تهران  نیز دارای شعبه یا دفتر ارتباطی می باشد.
3( سرمایه فعلی شرکت: 122.000.000.000 ریال،

4( موضوع افزایش سرمایه: اصالح ساختار و ارتقای وضعیت مالی
5( محل افزایش سرمایه: آورده نقدی سهامداران

6( مبلغ افزایش سرمایه: 378.000.000.000 ریال،
7( مبلغ سرمایه پس از افزایش: 500.000.000.000 ریال،

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

10( ارزش اسمی هر سهم: 1.000 ریال،
11( مبلغ مشارکت  شده توسط سهامداران شرکت: 261.370.961.000 ریال،

12( تعداد سهام قابل عرضه به عموم : 116.629.039 سهم،
13( مشخصات اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مطابق با آخرین آگهی روزنامه:

شرکت یکتا سرآمد گیتی با شناسه ملی 14004411097 و شرکت ره پویان تجارت یوتاب با شناسه 
ملی 14007513433 بعنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره می باشند.

14( شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی صاحبان 
یا نمایندگان  یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده  یا وکیل  سهام می تواند شخصأ 
شخص حقوقی صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدارک وکالت یا نمایندگی حضور بهم 

رسانند،هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت.
15( مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه:

مطابق ماده 52 اساسنامه شرکت وضع اندوخته قانونی و سرمایه ای از سود خالص شرکت مطابق 
قانون تجارت و آیین نامه های بیمه مرکزی ج.ا.ایران و قوانین مناطق آزاد تجاری-صنعتی انجام می 
شود،به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص 
برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود. عالوه بر اندوخته های مذکور، اندوخته های 
فنی والزم حسب دستورالعمل های بیمه مرکزی ج.ا.ایران و قوانین مناطق آزاد تجاری-صنعتی 

باید منظور گردد. 

16( تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد سهام ممتاز است.
17( مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: شرکت فاقد هر گونه اوراق مشارکت قابل 

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

مشارکت است.
19( مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: 
مطابق با صورت های مالی حسابرسی شده 1399/12/30 مجموع بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت 
شرکت به ترتیب برابر با 1.759.398 و صفرمیلیون ریال می باشد. همچنین بر اساس یادداشت 47 

همراه صورت های مالی حسابرسی شده مزبورشرکت فاقد بدهی های احتمالی می باشد.
20( مدت پذیره نویسی: پذیره نویسی از اول وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1400/10/13 آغاز و تا 

پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1400/10/27 به مدت 15 روز ادامه خواهد داشت.
تذکر: چنانچه سقف سرمایه تعیین شده قبل از انقضای مهلت پذیره نویسی تکمیل و وجوه مربوطه 

تأمین گردد، عملیات پذیره نویسی متوقف خواهدشد.

اعالمیه پذیره نویسی سهام  شرکت بیمه حافظ )سهامی عام(
ثبت شده به شماره 1310 و شناسه ملی 10861529526

هیأت مدیره شرکت بیمه حافظ )سهامی عام(

آن  در  ناشر  آگهی های  و  اطالعیه ها  که  کثیراالنتشاری  روزنامه  کثیراالنتشار:  روزنامه   )23
منتشر می شود روزنامه دنیای اقتصاد می باشد. همچنین اعالمیه مذکور در روزنامه های تجارت 
و عصر اقتصاد ) بر اساس مفاد ماده 177 الیحه اصالحی قسمتی از قانون تجارت( نیز منتشر 

می گردد.
24( چگونگی پذیره نویسی: با توجه به ثبت شرکت بیمه حافظ )سهامی عام( نزد سازمان 
بورس و اوراق بهادار، پذیره نویسی سهام این شرکت تماماً از طریق شبکه کارگزاری انجام 
خواهد شد. متقاضیان پذیره نویسی می توانند در مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی نسبت 
به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمناً خریداران حق تقدم فوق، می بایست عالوه 

بر مبلغ پرداختی بابت حق تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نیز به کارگزار مربوطه بپردازند.
25( مشخصات حساب بانکی ناشر: مبالغ ارزش اسمی حق تقدم های دریافتی توسط کارگزار 

ناظر در پایان هر روز معامالتی، پس از تسویه وجوه در اتاق پایاپای شرکت سپرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، به حساب زیر واریز می گردد:

حساب شماره 9402700853 به  نام شرکت بیمه حافظ )سهامی عام(، نزد بانک ملت شعبه 
دکتر بهشتی کد شعبه 65169

26( کلیه اطالعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعالمیه پذیره نویسی 
و آخرین صورت های مالی به اداره ثبت شرکت های کیش تسلیم شده است. همچنین گزارش 
توجیهی هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانیه ثبت سهام 
در دست انتشار در سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir  در دسترس 

عالقه مندان می باشد.
27( مشخصات سهامداران باالی مالکیت 3 درصد به شرح جدول زیر است:

28( نحوه عمل در صورت عدم تکمیل پذیره نویسی سهام شرکت: در صورت عدم تکمیل مبلغ 
افزایش سرمایه و به منظور حصول اطمینان از تکمیل پذیره نویسی حق تقدم های استفاده 
نشده ، شرکت تأمین سرمایه تمدن )سهامی عام( متعهد گردیده است تا نسبت به خرید کل 

حق تقدم های مذکور حداکثر ظرف مدت 5 روز پایانی مهلت عرضه عمومی اقدام نماید.
نکات مهم:

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

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

اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد.
 پذیره نویسان میتوانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یاد شده در این اعالمیه 

مراتب را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.
تهران، ابتدای خیابان مالصدرا، شماره 13 سازمان بورس و اوراق بهادار، اداره نظارت بر انتشار 

و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای
 مطابق با ماده 33 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ، تملک بیش از 20 درصد 

سهام شرکت های بیمه ای برای اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز نمی باشد.
تبصره: این شرکت با توجه به فعالیت در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی ) طبق 

استعالم صورت گرفته از بیمه مرکزی ( مشمول این ماده نمی باشد.
 با توجه به ماده 6 آیین نامه شماره  40 ضوابط تاسیس مؤسسات بیمه غیردولتی مصوب 

شورای عالی بیمه، مجموع اشخاص زیر در هر حالت یك شخص محسوب میشوند:
1. شخص حقیقی متقاضی بعالوه اقارب نسبی و سببی درجه یك از طبقه اول شامل پدر، 

مادر، فرزند، همسر، پدر و مادر همسر.
2. شخص حقوقی متقاضی بعالوه سایر اشخاص حقوقی كه متقاضی بطور مستقیم یا با 

واسطه در آنها بیش از 20 درصد حق رأی داشته باشند.
3. اشخاص حقوقی كه شخص حقیقی متقاضی و یا اقارب مندرج در بند فوق در آن بیش از 

20 درصد حق رای داشته باشند.
4. اشخاص حقوقی كه یك شخص حقیقی یا حقوقی همزمان بطور مستقیم یا با واسطه در 

آنها بیش از 20 درصد حق رای داشته باشند.
 در رعایت ماده 4 آیین نامه شماره 40 ضوابط تاسیس مؤسسات بیمه غیردولتی، وزارتخانه ها، 
مؤسسه های دولتی، مؤسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شركتهای موضوع ماده 2 "قانون 

تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت" نمی توانند جزء مؤسسین شرکت بیمه باشند.
آنها نمی توانند در پذیره نویسی سهام شركت بیمه   اشخاص حقوقی دولتی و وابسته به 
حافظ )سهامی عام( شركت نمایند. در صورت شركت نهادهای مذكور در پذیره نویسی، وجوه 

واریز شده در مدت متعارف عودت خواهد شد.

21( حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره نویسی باید تعهد شود: حداقل صفر سهم و 
حداکثر 116.629.039 سهم و  با رعایت حدود مقرر در ماده 33 قانون تأسیس بیمه مرکزی 

ایران و بیمه گری.
22( مشخصات متعهد پذیره نویسی و میزان تعهدات آن:

اشخاص حقیقی یا حقوقی
شماره ثبت 

اشخاص حقوقی
شناسه ملی 

شماره نام پدرنمایندهاشخاص حقوقی
 سمتکد ملیشناسنامه

شرکت گروه توسعه بازار کیمیا 
)سهامی خاص(

آقای محمود 47167314004878516
دودانگه

رئیس هیأت مدیره15099690254کرمعلی
)موظف(

شرکت سرمایه گذاری سهم 
نگر پویا)سهامی خاص(

آقای محمدحسین 52211010380376230
داج مر

 نایب رئیس هیأت مدیره19730047122511هاشم
)غیر موظف(

ایجاد ابنیه و عمران 
تابران)سهامی عام(

عضو هیأت مدیره----53400210380408499
)غیر موظف(

شرکت صنعتی بازرگانی امید 
عصر شمال)سهامی خاص(

آقای علیرضا 655414000224864
فاطمی

عضو هیأت مدیره4212753532079احمد
)غیر موظف(

سرمایه گذاری چشم انداز 
توسعه شمال ) سهامی عام(

آقای محسن 453210760319653
علی حسینی

عضو هیأت مدیره78050072865921حسن
)غیر موظف(

مدیر عامل781753484189جلیلآقای جالل سلطانی

موضوع فعالیت میزان تعهدات شخصیت حقوقی  نام متعهد

تأمین سرمایه خرید کلیه حق تقدم های استفاده نشده سهامی عام شرکت تأمین سرمایه تمدن

درصد مالکیت تعداد سهام نوع شخصیت حقوقی نام سهامدار

9/34 11,396,214 حقیقی حمید مطهری اصل 

8/24 10,048,907 سهامی عام شرکت سرمایه گذاری چشم اندازتوسعه شمال 

4/16 5,070,924 سهامی خاص  شرکت سرمایه گذاری سهم نگرپویا

3/96 4,826,682 حقیقی علی نوائی 

3/01 3,673,900 سهامی خاص  شرکت گروه توسعه بازارکیمیا

71/29 86,983,373 سایر سهامداران

با توجه به آنکه حجم زیادی محصوالت دخانی 
برند مارلبرو و در کنار آن سایر برندهای غیر قانونی به 
کشور قاچاق می شود، رئیس انجمن برای ضربه زدن 
با قاچاقچیان پیشنهاد قانونی شدن واردات مارلبرو 

را مطرح کرد.
رئیــس انجمن تولیدکننـــدگان، صادرکنندگان و 
واردکنندگان محصوالت دخانی ضمن انتقاد از حذف 
مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات از ساختار جدید 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصریح کرد: در حال 
حاضر با کوچکترین تغییری در وضعیت تولید یا افزایش 
مالیات دخانیات، حجم زیادی محصوالت دخانی برند 
مارلبــرو و در کنــار آن ســایر برندهــای غیــر قانونی به 
کشور قاچاق می شود، بنابراین تولید مشترک یا واردات 
قانونی این برند، عالوه بر ایجاد درآمد برای دولت به 
شبکه قاچاق ضربه وارد می کند.به گزارش عصر اقتصاد 
محمدرضا تاجدار در نشستی خبری از رشد 14 درصدی 
تولید در ۹ ماهه اول امســال خبر داد و گفت: تولید 
سیگار در ۹ ماهه امسال به 4۷ میلیارد و 100 میلیون 
نخ رســیده، اما جزئیات افزایش تولید نشان می دهد 
کــه این رشــد بیشــتر مربوط به برندهــای بین المللی 
بوده و تولید برندهای داخلی سیگار یا ثابت مانده یا 
کاهش یافته است. این موضوع متاثر از مالیات نخی 
سیگار است که در ابتدای سال عنوان کردیم به ضرر 
تولیدکنندگان داخلی است.وی همچنین از رشد ۹8 
درصدی تولید تنباکوی معسل و افت شدید واردات آن 

در ۹ ماهه سال جاری خبر داد و تصریح کرد: مجموعه 
تولید ۳۷00 و واردات 14۹ تنی تنباکو معسل در سال 
جاری فقط 4۳ درصد از برآورد مصرف را تامین می کند 
و مابقی نیاز کشــور یا از طریق واردات غیر رســمی یا 

تولید تقلبی تامین می شود.
انواع مالیات سیگار 

به گفته رئیس انجمن تولیدکننـدگان، صادرکنندگان 
و واردکننــدگان محصــوالت دخانــی در حــال حاضــر 
ردیف هــای مالیــات ســیگار شــامل مــاده ۷۳ قانــون 
برنامه ششــم که برای شــرکت های داخل 10 درصد و 
شــرکت های بین المللــی 2۵ درصد اســت و همچنین 
1۵ درصــد مالیــات بــر ارزش افــزوده، دو درصــد حــق 
انحصار و مالیات نخی 2۵0 و ۵00 هزار تومانی برای 
برندهای داخلی و خارجی است.  تاجدار با بیان اینکه 
مالیات نخی ۵0 درصد قیمت تمام شده کاال را شامل 
می شــود، تصریــح کــرد: امــا با توجه به اینکه حاشــیه 
ســود شــرکت های بین المللی باال اســت، این مالیات 
تأثیری در تولید آنها ندارد. اما سود پایین شرکت های 
داخلی و سر به سر بودن آن، باعث می شود واحدهای 
تولیدی داخلی توان افزایش تولید نداشته باشند.  وی 
همچنیــن از واریــز 2۵0 میلیارد تومــان به عنوان حق 
انحصار طی ۹ ماهه سال جاری خبر داد و گفت: طبق 
بودجه تا پایان سال باید به ۳00 میلیارد تومان برسد، 
اما پیش بینی می شود: این رقم به ۵00 میلیارد تومان 
برسد. به طور کلی سال گذشته 4.۵ درصد کل مالیات 

کشور به جز مالیات بخش نفت و فرآورده نفتی مربوط 
به صنعت دخانیات بود.  

رئیــس انجمن محصوالت دخانی درباره مالیات 
ســال آینده نیز گفت: مقرر شــده مالیات ســیگار در 
قالب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده تجمیع شود 
و هر سال پنج درصد به آن اضافه شود که در الیحه 
بودجه امسال هم بر همین اساس تصویب شده، اما 
امیدواریم در کمیسیون تلفیق شاهد تغییرات عجیب 

و غریب در این قانون نباشیم.
صنعت 100 ساله دخانیات، بدون متولی 

تاجدار در ادامه با انتقاد از خروج مرکز دخانیات 
از ســاختار جدیــد وزارت صمــت، گفــت: قبل از حذف 
ایــن مرکــز باید به اثرات سیاســی و اجتماعی صنعت 
دخانیات در تاریخ و همچنین درآمد تجارت غیرقانونی 
دخانیات که بخش های مافیایی می رسد توجه کرد. اما 
با حذف این مرکز، صنعت صد ســاله دخانیات بدون 
متولــی خواهــد مانــد.  به گفته وی صنعــت دخانیات 
در ســال جــاری حــدود ۷000 میلیارد تومــان به خزانه 
واریــزی داشــته، 100 هــزار نفــر به صورت مســتقیم و 
غیرمســتقیم در ایــن صنعــت فعــال هســتند، 4000 
عامل توزیع استانی و ۳00 هزار خرده فروش در بخش 
قانونی فروش محصوالت دخانی کار می کنند. با این 
حال وزارت صمت بدون هیچ گونه نظرخواهی از فعاالن 
حــوزه دخانیــات، تصمیم بــه خروج مرکــز دخانیات از 

ساختار این وزارتخانه گرفته است. 

راهکارهــای  از  یکــی  کــه  متصــل  خــودروی  پــروژه 
همــراه اول بــا تکیه بر خدمات اینترنت اشــیاء در راســتای 
هوشمندســازی صنعــت حمل ونقــل شــهری و بین شــهری 

است، در نمایشگاه تلکام به نمایش گذاشته شد. 
به گزارش اداره کل ارتباطات شــرکت ارتباطات ســیار 
ایران، همراه اول در راستای تحقق اهداف کالن کشور برای 
هوشمندسازی صنعت حمل و نقل شهری و بین شهری و 
در نتیجه کاهش هزینه ها، ارائه محصوالت متنوع و افزایش 
کارآیی، غلبه بر مشکالت زیست محیطی ناشی از مصرف 
انرژی و در نهایت ایجاد بازارهای جدید در  عرصه »خودروهای 
متصل هوشمند«، مدتی است با دو خودروساز بزرگ کشور 
همکاری مشــترک تعریف کرده اســت. یکی از اهداف مهم 
پروژه خودرو متصل، کاهش تصادفات و اثرات اجتماعی و 
اقتصادی آن اســت، اما برای خودروســازان مزایای بســیاری 
از جمله کاهش هزینه های مربوط به گارانتی و وارانتی با 
ارائه راهکارهای مناسب جهت جلوگیری از تقلب، جمع آوری 
داده های مختلف برای ارزیابی ســازندگان قطعات، تحلیل 

رفتار راننده و سالمت خودروها، دسترسی لحظه به لحظه 
به داده های عمومی  و تخصصی مرتبط با تک تک خودروهای 
تولیــد شــده، دسترســی به آمار کدهای خطــا جهت آگاهی 
و تحلیــل نقــاط قــوت و ضعــف تولیــدات بــه منظــور بهبــود 
خطوط تولید، دسترسی و بهره برداری از اطالعات مرتبط با 
پیشبینی خرابی خودرو جهت محاسبات مربوط به تولید و 
تامین قطعات یدکی و بهبود فرآیند فروش و دسترسی به 
قطعات، ارائه راهکارهایی برای عیب یابی تولیدات از راه دور 
و بهبود فرآیند امداد جاده ای، امکان ایجاد ارتباط نرم افزاری 
با نرم افزارهای فروش قطعات یدکی با تحلیل رفتار رانندگان 
جهــت بهبود تولیدات، خدمــات پس از فروش، امکان ارتقا 
و فراخوانی کامپیوتر خودرو به صورت آنالین از سوی سرور 
و... دارد. اســتفاده کننــدگان از خودروهــای متصــل نیــز بــا 
صرفه جویی هایی در هزینه های مصرفی خودرو، هزینه های 
بیمه و تعمیر و نگهداری، صرف مدت زمان کمتر جهت انجام 
خدمات خودرویی، فراهم شدن امکان امدادرسانی فوری در 
مواقع اضطراری)ECall(، امکان دریافت توصیه های مرتبط با 

ترافیک، وضعیت آب و هوا، بازدیدهای دوره ای واطالعات 
و ســرگرمی درون خــودرو، امــکان پرداخت خــودکار عوارض 
بزرگراه ها  و جرائم و ردیابی لحظه ای موقعیت جغرافیایی 
و شرایط خودرو مواجه خواهند شد. اپراتور تلفن همراه نیز 
به عنوان بازیگر اصلی پیاده ســازی این پروژه می تواند به 
توانمندسازی زیست بوم کسب و کارهای حوزه حمل و نقل 
هوشمند بپردازد و در کنار آن بازارسازی جهت ارائه خدمات 
و داده های هدفمند به کسب و کارهای حوزه حمل و نقل 
و همچنیــن ایجاد ســکوهای باز انتشــار داده هــای پردازش 
شده جهت استفاده و بکارگیری در حوزه های پژوهشی را 
داشته باشد. همچنین در طی این مسیر امکان بهره برداری 
از ظرفیت های پلتفرم اینترنت اشــیاء و توســعه آن محقق 
می شود؛ با توجه به اینکه ارائه خدمات اينترنت اشياء يکی 
از برنامه های راهبردی پنج ساله همراه اول است و از این رو 
برنامه طراحی و پياده سازی پلتفرم جامع اينترنت اشياء در 
دستور كار مركز تحقيق و توسعه اپراتور اول تلفن همراه قرار 
دارد، چنین پروژه ای قطعا کمک کننده و تسهیلگر خواهدبود.

قرعــه کشــی دو طــرح پیــش فــروش یکســاله و 
مشارکت در تولید ۶ محصول سایپا در هفته اول دی 
ماه 1۴00 انجام شــد و اســامی منتخبان پس از تائید 
نهایی توسط نهادهای نظارتی ساعت ۸ امروز دوشنبه، 
۶ دی مــاه در ســایت رســمی ایــن گــروه خودروســازی 

منتشر می شود.
به گزارش سايپانيوز، قرعه کشی دو طرح پیش 
فروش یک ســاله و پیش فروش مشــارکت در تولید 6 
محصول ســایپا شــامل کويیــك با گیربكــس معمولي، 
کويیك.آر، کوییک.اس، شاهین.جی، ساینا.اس و سایپا 
1۵1 بــا حضــور نهادهــای نظارتی و مســئوالن این گروه 
خودروسازی برگزار شد.در طرح اخیر پیش فروش یک 
ســاله ســايپا ۹۷ هزار و 488 نفر شركت كردند كه ۹6 

هزار و 282 نفر واجد شــرايط شــناخته شدند.ظرفيت 
محصوالت عرضه شده گروه خودروسازي سايپا در این 
طــرح فــروش ۷ هــزار و ۵00 خودرو اســت و براي آنكه 
حقي از متقاضيان خريد خودرو ضایع نشود، 1۵ هزار 
نفر هم به عنوان رزرو در نظر گرفته شــده اند.در این 
طرح هزار دستگاه خودرو شاهین.جی عرضه می شود. 
عــالوه بــر این هزار و 100 دســتگاه کويیك با گیربكس 
معمولي، هزار و 100 دستگاه کوییک.آر، هزار دستگاه 
کوییک.اس، 2 هزار و ۷00  دســتگاه ساینا.اس و 600 
دســتگاه ســایپا 1۵1 عرضه می شود.همچنین در طرح 
پیش فروش مشارکت در تولید سایپا 28 هزار و 28۷ 
نفر شرکت کردند که 2۷ هزار و 8۹۵ نفر واجد شرایط 
شناخته شده اند.ظرفيت محصوالت عرضه شده گروه 

خودروسازي سايپا در این طرح فروش ۳ هزار خودرو 
است و براي آنكه حقي از متقاضيان خريد خودرو ضایع 
نشــود، 6 هــزار نفــر هم بــه عنــوان رزرو در نظر گرفته 
شده اند.در این طرح ۵00 دستگاه خودرو شاهین.جی 
عرضه می شــود. عالوه بر این ۵00 دســتگاه کويیك با 
گیربكس معمولي، 2۵0 دستگاه کوییک.آر، ۵00 کوییک.
اس، هزار و ۵0 دستگاه ساینا.اس و 200 دستگاه سایپا 
1۵1 عرضــه مــی شود.اســامی منتخــب دو طــرح پیــش 
فــروش یــک ســاله و مشــارکت در تولید ســایپا پس از 
تائید نهایی توسط نهادهای نظارتی فردا -دو شنبه- در 
سایت رسمی این گروه خودروسازی منتشر خواهد شد 
و منتخبین از ساعت 8 روز دوشنبه به مدت ۷2 ساعت 

فرصت واریز وجه خواهند داشت.

 پیشنهاد رئیس انجمـن دخانیات: برای ضربه 

به قاچاق، واردات مارلبــرو را قانونی کنید
نمایش پروژه خودروی متصل هوشمند در نمایشگاه 

تــلـکــــام 2021

قرعه کشی عرضه ۶ محصول سایپا در دو طرح پیش فروش 
برگزار شد



اقتصــــــــــاد محلی مدیـریت و   . دوشنبه . 6 دی 1400 . سال هجدهم . شماره 4822 . 

آگهی تغییرات شرکت معادن فلزی گوهر کیان ماکان سهامی خاص به شماره ثبت 
64594 و شناسه ملی  14009139661 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیره مورخ 1400/09/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : بنا به 
تفویـض اختیـار حاصلـه از مجمـع عمومـی فـوق العاده مـورخ 1400/09/27 به هیـات مدیره ، 
سرمایه شرکت از مبلغ 9,300,000,000ریال به مبلغ 21,300,000,000 ریال از محل پرداخت 
نقـدی و صـدور سـهام جدیـد طـی گواهـی بانکـی شـماه 76/91736 مـورخ 1400/9/29 بانـک 

ملت شـعبه اصفهان افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسـنامه بشـرح فوق اصالح شـد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری اصفهان )1248797(

آگهی تغییرات شرکت معادن فلزی گوهر کیان ماکان سهامی خاص به شماره ثبت 
64594 و شناسه ملی  14009139661 

 1400/09/24 مـورخ  العـاده  فـوق  بطـور  عـادی  عمومـی  مجمـع  صورتجلسـه  اسـتناد  بـه 
تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : امینـه ابراهیمـی بـه شـماره ملـی 5499878277 بـه سـمت 
بازرس علی البدل و ساناز غالمی به شماره ملی 1272533050به سمت بازرس اصلی، به 

مـدت یکسـال مالـی انتخـاب شـدند .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
اصفهان )1248832(

به مناسبت روز ملی 
حمل ونقل؛  تقدیر مدیرعامل 
شرکت بهره برداری نفت و گاز 

غرب از واحد ترابری این شرکت
مدیرعامــل شــرکت بهره بــرداری نفت و گاز غرب 
بــا تبریــك روز ملــی حمل ونقــل بــه همــكاران واحــد 
ترابــری بــا تاکیــد بــه اهمیــت صنعــت حمل ونقــل بــه 
عنــوان یكــی از صنایع راهبردی در اقتصاد هر كشــور 
پوشــش  و  شــرکت  گســتردگی  بــه  توجــه  بــا  گفــت: 
میادیــن چنــد اســتان غــرب کشــور نقــش و جایــگاه 
کارکنــان شــاغل در واحــد ترابــری و اهمیــت فعالیــت 

آنها بیش از پیش نمایان اســت.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شرکت بهره برداری 
نفــت و گاز غــرب، علــی رضایــی با تاكید بــر نقش واحد 
ترابــری بــه عنــوان نیــروی محركــه عملیــات و فنــی در 
شــرکت بهــره برداری نفت و گاز غرب افــزود: از آنجایی 
كه بخش اعظمی از عملیات شــركت در مناطق مرزی و 
جنگــی غــرب کشــور و همچنین در جاده هــا، بیابان ها و 
مســیرهای برون شــهری و در وضع آب و هوایی ســخت 
صــورت می گیــرد، فعالیــت همــکاران واحــد ترابــری در 
رســاندن به موقع نیروها و تجهیزات لجســتیك بســیار 

حساس و حیاتی است.
مدیرعامــل شــرکت بهره بــرداری نفــت و گاز غــرب 
تصریــح کــرد: روز حمل ونقــل و ترابــری بهانــه ایســت تا 

در این روز از زحمات این عزیزان تقدیر به عمل آید.
تپنــده  قلــب  را  حمل ونقــل  پایــان  در  رضایــی 
جابه جایــی در شــركت دانســت و اظهــار کــرد: مدیــران 
شــركت بــرای راننــدگان عزیز ارزش زیــادی قائل بوده و 
به نقش خطیر آن ها واقف هستند و باید در جهت رفع 

دغدغه های کاری آنها تالش نمایند.
در پایــان ایــن مراســم همــکاران واحــد ترابــری بــه 
بیــان دیدگاه هــا و مشــکالت خــود پرداختنــد و مدیــران 
واحدهــای مختلــف نیز بــه ارائه توضیحــات خود در این 

زمینه پرداختند.
الزم بــه ذکــر اســت، در پایــان جلســه بــا ارائه لوح 

تقدیر از زحمات همکاران ترابری تجلیل به عمل آمد.

خبـــــــــــــــــر

رئیس اتاق بازرگانی زنجان: 
تغییر سیاست  از عمده 
مشکالت سرمایه گذاری 

استان است
عمــده  زنجــان  اســتان  بازرگانــی  اتــاق  رئیــس 
مشــکالت مطرح شــده در حوزه ســرمایه گذاری اســتان 
را غیرقابــل پیش بینی بودن محیط کســب وکار و تغییر 

قیمت های مواد اولیه، عنوان کرد. 
علی یگانه فرد در شــصت و نهمین جلســه شــورای 
گفت وگــوی دولــت و بخش خصوصی اســتان ادامه داد: 
تغییر سیاســت ها، وجود انحصار، انتظار امتیاز و یا هر 

نوع رانت هم، از دیگر مشکالت این حوزه است.
 او با بیان اینکه عمده مشکالت بیان شده از سوی 
فعــاالن اقتصــادی در گزارش هــای مربوط به پایش محیط 
کســب وکار، بــی ثباتــی سیاســت ها، تغییــرات قوانیــن و 
مقررات و دشــواری تامین مالی اســت، افزود: امید است 

در 6 ماهه دوم وضع استان زنجان بهبود پیدا کند.
رئیــس اتــاق بازرگانی زنجان با توجه به اینکه اتاق 
بازرگانی استان، در توسعه تجارت، اولین اتاقی بود که 
نقشــه راه تجــارت خارجــی را تدویــن کــرد، تصریح کرد: 
این نقشــه راه در ادامه مســیر، تکمیل و به روزرســانی 
می شــود، اگرچــه مســائلی ماننــد کرونــا موجب شــد که 

بخش هایی از این نقشه راه جنبه عملی پیدا نکند.
رئیــس اتــاق بازرگانی زنجان اظهار کرد: نقشــه راه 
تجــارت خارجــی اســتان مــورد اســتقبال همــه اتاق هــای 
ایــران قــرار گرفتــه و امید اســت بــا حمایت و پشــتیبانی 
اســتاندار،  این نقشــه راه در اســتان، عملیاتی و تجارت 

خارجی از وضعیت فعلی ارتقا و بهبود پیدا کند.
یگانه فــرد از انتخــاب اتاق بازرگانی زنجان به عنوان 
اتــاق معیــن کار بــا کشــور اوگانــدا خبــر داد و گفــت: 
برنامه هــای مربــوط در ایــن خصــوص و توســعه تجــارت 
خارجی در حال تدوین است و برنامه دعوت از سفرا در 

استان صورت خواهد گرفت
او با بیان اینکه ۳0 رایزن بازرگانی در استان زنجان 
حضــور خواهند داشــت، تصریــح کرد: این برنامــه 2 روزه 
طی یک ماه آینده صورت خواهد گرفت و رایزنان بازرگانی 
در حــال آمــوزش بــرای اعــزام بــه ۳0 کشــور هســتند کــه 

فرصت بسیار مطلوبی برای استان است.
 رئیــس اتــاق بازرگانــی زنجــان با تاکید بــر اینکه از 
ظرفیــت حضور این رایزنان در اســتان، نهایت اســتفاده  
صورت می گیرد، گفت: پتانسیل های استان را به آن ها  
معرفی و به عنوان نماینده استان در کشورهای مختلف 
حضــور داشــته و فرصــت توســعه تجــارت بــرای اســتان 

زنجان فراهم می شود.
یگانه فــرد بــا اشــاره بــه اینکــه  شــورای گفت وگوی 
از ســال 1۳8۹   در کشــور  بخــش خصوصــی  و  دولــت 
شکل گرفته است و دبیرخانه آن در اتاق مستقر است، 
افزود: مصوبه ها و گزارش های نشســت های شــورا برای 

اتاق ایران و وزارت کشور ارسال می شود.
او خاطرنشــان کرد: جلســات شــورای گفت وگو در 
اســتان زنجان از ســال 1۳۹2 آغاز شــد و در شش ماهه 
اول سال، با توجه به تغییرات رخ داده، ۵ جلسه اصلی 
و از ابتدای سال تاکنون 12 جلسه کارشناسی در استان 

برگزار شده است.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان گفت: شورا تاکنون 20 
مصوبــه ملــی داشــته و در مجمــوع  8۳ درصد مصوبات 

آن، تاکنون محقق شده است.
یگانه فــرد بــا بیــان اینکــه پایش محیط کســب وکار 
نیــز از ســوی اتاق ها انجام می شــود، اظهــار کرد: در این 
بخــش اســتان زنجــان رتبــه ۵ را در اختیــار دارد کــه جــا 
دارد از مدیران مربوطه و بخش خصوصی تقدیر شود.

او در ادامه گزارشــی در خصوص وضع فرایندهای 
مختلــف  موانــع  و  قوانیــن  و  ســرمایه گذاری  جــذب 
کسب وکار ارائه داد که در آن پیشنهادهایی در راستای 
حل مشــکالت موجود و برداشــتن  موانع کســب وکار از 

پیش پای سرمایه گذاران مطرح شد.
بــه گفتــه رئیــس اتــاق بازرگانــی زنجــان در ســفر 
ریاســت جمهوری بــه اســتان، اتــاق بازرگانــی توانســت 
فعــاالن  و  صنعتــی  و  تولیــدی  واحدهــای  مشــکالت 
بــه  بخــش   10 در  در حوزه هــای مختلــف  را  اقتصــادی 
رئیس جمهور ارائه کند. یگانه فرد ادامه داد: پس از یک 
هفتــه، گــزارش اتــاق بازرگانــی زنجــان اتــاق بــه 12 وزیر 
و معاونــان رئیس جمهــوری و مدیــران و مســئوالن بــرای 
بررســی و رســیدگی  ابالغ شــده که نقطه امیدی است، 
بــرای پیگیــری مشــکالت و موانــع و ارائــه راهکارهــا در 
گزارش هــای کارشناســی برای خــروج از وضعیت کنونی 

و عبور از آن است.
سردرگمی سرمایه گذاران در پی نبود هماهنگی بین 

دستگاهی در مسیر سرمایه گذاری 
 نایب رئیس اتاق بازرگانی زنجان نیز با بیان اینکه 
مشــکالت بسیاری در بخش ســرمایه گذاری وجود دارد، 
اظهــار کــرد: نبــود هماهنگــی بین دســتگاهی در مســیر 
ســرمایه گذاری، یکی از مشــکالتی است که سرمایه گذار 

را سردرگم کرده است.
سهند علی فالحی با بیان اینکه در عملیاتی کردن 
برنامه ها به شــعارها و صحبت ها به خوبی عمل نشــده 
است و در برخی موارد عملکرد یک دستگاه سرمایه گذار 
را از استان خارج کرد، گفت: وضع کنونی ویژه است و 
انتظار این است که سرمایه گذار در مسیر دچار مشکل 

نشده و بتواند به سهولت کار کند.
حل مشکالت با اعتماد به سرمایه گذاران و انتخاب 

مدیرانی جسور 
یــک عضو هیــات نماینــدگان اتاق بازرگانــی زنجان 
نیــز در ایــن جلســه بــا بیــان اینکــه ســرمایه گذار و فعال 
اقتصــادی کــه در وضــع کنونــی و بــا ایــن مشــکالت در 
اســتان و کشــور حضور دارد عاشــق کشــور و پیشــرفت 
آن اســت، اظهــار کــرد: مشــکالت عدیــده کار را بــرای 
ســرمایه گذار در ایــن حــوزه ســخت کــرده و ایــن رونــد 
موجب دلســردی ســرمایه گذار شــده  و این مشکالت بر 

سر راه و موانع کسب وکار موجود است.
اصلی تریــن  اینکــه  بیــان  بــا  یوســفی اصل  صمــد 
مشــکل در اجرا بوده و در این مســیر مشــکالت عدیده 
موجب ســردرگمی ســرمایه گذار می شــود، گفت: اعتماد 
به سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی و انتخاب مدیرانی 

جسور می تواند بسیاری از مشکالت را حل کند.

خبـــــــــــــــــر

بــه  اشــتغال  عالــی  شــورای  جلســه  در 
ریاست ســیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری 
از اعــالم آمادگــی بنیاد برکت برای فعالیت در 
کنار دولت در جهت اشتغال زایی و ایجاد 300 

هزار فرصت شغلی در سال 1401 خبر داد. 
محمــد ترکمانــه تاکیــد کــرد: در صــورت 
تامیــن منابــع مــورد نیــاز از محــل تبصره هــای 
بنیــاد  آینــده  ســال  بودجــه  قانــون   18 و   16
ایــن آمادگــی را دارد کــه در ســال آینــده ایــن 
تعــداد فرصــت شــغلی مســتقیم را در مناطق 

روستایی و محروم کشور ایجاد کند.
او خاطرنشــان کرد: ایجاد این ۳00 هزار 
فرصــت شــغلی مســتقیم بــا راه انــدازی 200 
هــزار طــرح اشــتغال زایی اجتماع محور محقق 

خواهد شد.
بــه گفتــه مدیرعامــل بنیاد برکت، ســهم 
ایــن بنیــاد بــرای اجرای هر طرح اشــتغال زایی 
اجتماع محــور در ســال آینده بــه 700 میلیون 

ریال افزایش خواهد یافت.
ترکمانــه از فعالیــت بنیــاد برکــت در 20 
هــزار روســتا از ســال آینده خبــر داد و گفت: 
تعداد روســتاهای تحت پوشــش فعالیت های 
اشــتغال زایی بنیاد در ســال 1401 به 20 هزار 
روســتا معــادل ۵0 درصــد روســتاهای دارای 

سکنه کشور خواهد رسید.
همچنیــن چتر اشــتغال آفرینی برکت بر 
ســر تمامی شــهرها و نیمی از شهرســتان های 
کوچــک دارای جمعیــت زیــر ۳0 هــزار نفر نیز 

گسترده می شود.
او تصریــح کــرد: مشــاغل بنیــاد برکــت 
در قالــب شناســایی و تعریــف زنجیــره ارزش 
اولویــت دار در مناطــق هــدف ایجــاد می شــود 
تــا هــم تولید اتفــاق بیفتد و هم بــازار فروش 

محصوالت تامین شود. 
بــر  تاکیــد  بــا  برکــت  بنیــاد  مدیرعامــل 
اهمیــت ایجــاد اشــتغال در کشــور اظهار کرد: 
بــا وجــود اینکــه روال عادی برگزاری جلســات 
شــورای عالی اشتغال هر 6 ماه یک بار است؛ 
امــا بــه دلیل اهمیــت موضوع اشــتغال، طبق 
دستور رئیس جمهوری در دولت سیزدهم این 

جلسات به صورت ماهانه برگزار می شود. 
ترکمانــه خاطرنشــان کــرد: بنیــاد برکــت 
بــر اســاس منویــات رهبــر معظــم انقــالب و 
سیاســت های ابالغــی از ســوی ســتاد اجرایــی 

فرمــان امــام، ایجــاد فرصت هــای شــغلی در 
مناطــق محــروم را با هــدف محرومیت زدایی، 
عدالــت  برقــراری  و  اقتصــادی  توانمندســازی 
اجتماعــی در ایــن مناطــق به عنــوان اولویــت 
اصلــی در راس برنامه هــا و فعالیت هــای خود 

قرار داده است.
در  بنیــاد  ایــن  عملکــرد  تشــریح  در  او 
حــوزه اشــتغال زایی بــا بیــان اینکــه حجــم کل 
ســرمایه گذاری بــرای ایجــاد ایــن تعــداد طــرح 
اســت،  ریــال  میلیــارد  هــزار   16۵ اشــتغال 
تصریــح کــرد: تــا بــه امــروز 160 هــزار طــرح 

اشــتغال بــا ظرفیــت ایجــاد 480 هــزار شــغل 
مســتقیم و غیرمستقیم در مناطق محروم 10 
هزار روســتا و ۵۵0 شهرســتان در ۳1 اســتان 

کشور به بهره برداری رسیده است.
مدیرعامــل بنیــاد برکــت در پایــان تاکیــد 
کــرد: بنیــاد برکــت برای ســال 1400 راه اندازی 
اجتماع محــور  اشــتغال زایی  طــرح  هــزار   80
منجر به ایجاد 240 هزار فرصت شغلی را در 
مناطق محروم و روســتایی کشــور در دســتور 
کار دارد که تا پایان سال جاری به طور کامل 

محقق خواهد شد.

اصفهــان  اســتان  گاز  مدیرعامــل شــرکت 
اعــالم کرد که اصفهان با حدود۲۲ میلیارد متر 
مکعب مصرف گاز پس از تهران دومین استان 

مصرف کننده گاز محسوب می شود.
گاز  شــرکت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
اســتان اصفهــان، ســیدمصطفی علــوی بــا بیــان 
باالســت،  در شهرســتان ها  گاز  اینکــه مصــرف 
اظهــار کرد: با وجود اعمــال برخی محدودیت ها 
بــه طــور میانگیــن اکنــون روزانــه بالــغ بــر 68تــا 
72 میلیــون متــر مکعــب گاز طبیعی در اســتان 

مصرف می شود.
او افــزود: محاســبه گاز بهــای مصرفــی در 
شهرســتان اصفهان که در اقلیم ســه قرار دارد، 
پلکانی اســت؛ یعنی اگر میزان مصرف از مقدار 
الگوی مصرف که ماهانه 200متر مکعب است، 
بیشــتر شود قیمت گاز بیشتر حساب می شود، 
لــذا قیمــت هــر متــر مکعــب گاز در اقلیم یک تا 
مصــرف ۳00 متــر مکعب در ماه، در اقلیم دو تا 
مصــرف 2۵0 متــر مکعــب، اقلیم ســه تا مصرف 
200 متــر مکعــب و اقلیــم چهــار تا مصــرف 1۵0 

متر مکعب در طول یک ماه، 414ریال محاسبه 
می شود.

مدیرعامــل شــرکت گاز اصفهــان بــا بیــان 
اینکــه 112 شــهر اســتان از گاز طبیعــی بهره مند 
شــدند، گفــت: ۹۹.08 درصــد روســتاهای باالی 
طوری کــه  بــه  شــده اند  گازرســانی  خانــوار   20
گاز  اســتان  روســتای  و 100  هــزار  یــک  اکنــون 
دارند و گازرســانی به حدود 7روســتا در دســت 

اجراست.
مولــد  روســتاها  اینکــه  بیــان  بــا  علــوی 

تولیــد محصــوالت کشــاورزی و دامــی هســتند 
و گازرســانی بــه روســتاها بــرای ایــن شــرکت از 
اهمیــت باالیی برخوردار اســت، افزود: تعدادی 
از روستاهای در سطح استان فاقد گاز بوده که 
از این تعداد 20 روســتا واجد شــرایط گازرسانی 
هســتند کــه در دســتور کار ایــن شــرکت بــرای 
ســال جاری و 1401 قرار دارند و برخی روســتا ها 
در واقــع به صــورت مکان مزرعه تلقی می شــوند 

و گازرسانی برای آ ن ها وجود ندارد.
او افزود: با گذشت دو ماه )آبان و آذر( از 

ایام سرد سال خوشبختانه حتی یک روز قطعی 
بــا همــکاری  امیدواریــم  و  نداشــتیم  هــم  گاز  
مشــترکان عزیــز ایــن تداوم گازرســانی تــا پایان 

سال ادامه داشته باشد.
مدیرعامــل شــرکت گاز اصفهــان بــا بیــان 
اینکــه مصــرف گاز ســال گذشــته در اســتان 10 
همــه  کــرد:  تصریــح  داشــت،  افزایــش  درصــد 
مصرف کننــدگان گاز ماننــد هر ســال در مصرف 
گاز دقــت داشــته تا امــکان بهره منــدی گاز برای 

هم استانی های عزیز فراهم شود.

رونــق  بــرای  زمینــه ای  خــرد،  صندوق هــای 
فالیت های بانوان به ویژه در مناطق روســتایی و 
عشــایری اســت و آذربایجان  غربی بــا راه اندازی 
را  پتانســیلی  صندوق هــا،  ایــن  از  فقــره   1۲3
بــرای اشــتغال ایــن قشــر فراهم کرده اســت که 
می تواند به عنوان الگوی موفق اقتصاد مقاومتی 

و اشتغال به شمار رود.
به گزارش ایرنا، در ســال های اخیر فعالیت 
آن هــا   و  اســت  بــوده  مــردان  پــای  هــم  بانــوان 
توانســته اند بــا پاگذاشــتن بــه عرصــه مدیریتــی 
خوش بدرخشند و با راه اندازی بنگاه های کوچک 

اقتصادی موفق زبانزد و الگوی جوامع شوند.
جمعیتــی مشــتاق از زنــان روســتایی جــوان 
و میانســال، بــا طرح هــا و ایده هایــی خالقانــه در 
حوزه هــای مختلــف همــواره در حــال تــالش برای 
راه انــدازی کســب و کار هســتند کــه در بســیاری 
موارد، موفقیت آنان بســیار بیشــتر از حوزه های 

مدیریتی مردان بوده است.
روســتاها، بخش هــای  در شــهرها،  بانــوان 
مربوط به عشایر در همه بخش ها ظرفیتی قابل 
توجــه برای توســعه به شــمار می روند کــه باید از 
ظرفیت آنان، در راستای رشد و توسعه استفاده 

کرد.
ایــن امــر در حــوزه روســتایی و عشــایری بــا 
ایجاد صندوق های خرد روی داده است و در این 
میان با حمایت مســئوالن سه هزار زن روستایی 
و عشــایری آذربایجان  غربی در مســیر درآمدزایی 

پایدار گام برداشته اند.
طبق اظهارات مسئوالن آذربایجان غربی در 
۳0 تــا ۵0 درصــد از طرح های اشــتغال روســتایی 
اســتان در ســال های اخیــر ردپــا یــا ســهم زنــان 
عشــایری و روســتایی به چشــم می خــورد که این 
موضوع لزوم توجه بیشــتر مدیران را به اشــتغال 

زنان روستایی و عشایری می طلبد.
مســئوالن و صاحــب نظران بــر این موضوع 
اتفــاق نظــر دارنــد که اجــرای طرح هــای متعدد از 
جمله راه اندازی صندوق های خرد، باعث شــده تا 
مهاجرت بسیاری از افراد از روستاها با این روند 
شــکل معکــوس به خــود بگیــرد و خود اشــتغالی 

افزایش پیدا کند.
بــا ایــن اوصــاف امــروز مشــارکت زنــان یکی 
از عوامــل مهــم و تاثیرگــذار در توســعه بــه شــمار 
جوامــع  در  مســاله  ایــن  بــه  توجــه  و  می رونــد 

روستایی نیز رونق یافته است.
امــروزه مشــارکت زنــان از جملــه ابزارهــای 

اصلی تریــن  از  یکــی  و  اســت  توســعه  اساســی 
 زمینه هــای مشــارکت زنــان در جامعه روســتایی، 
ایجاد کسب وکارهای کوچک و ورود به کارآفرینی 

یا خوداشتغالی است.
در  خانواده هــا  معیشــتی  ســطح  باالبــردن 
درآمــد  ســطح  افزایــش  همچنیــن  و  روســتاها 
راه انــدازی  اهــداف  از  روســتایی  خانوارهــای 

صندوق های خرد محله زنان روستایی است.
 1۲3 صندوق خرد زنان فعال

در آذربایجان  غربی  
توســغه  رونــد  بهبــود  بــرای  مســئوالن 
فعالیت هــای اقتصــادی بانــوان در ســطح جوامــع 
زنــان  خــرد  صندوق هــای  راه انــدازی  بــه  اقــدام 
کرده اند و آذربایجان  غربی نیز از این روند غافل 
نبــوده و 12۳ صنــدوق خــرد زنان راه انــدازی کرده 

است.
مدیــر صنــدوق کارآفرینــی امیــد آذربایجــان 
 غربــی بــا تاییــد ایــن مطلــب گفــت: ســه هــزار و 
700 نفــر از زنــان روســتایی عضو ایــن صندوق ها 

هستند.
میــزان  بــه  توجــه  بــا  گل محمــدی  صــالح 
تسهیالت پرداختی به این زنان فعال برای توسعه 
فعالیت هایشــان تاکید کرد که از زمان راه اندازی 
این صندوق ها تاکنون برای توانمندســازی بانوان 
عضــو صندوق محــالت زنان روســتایی آذربایجان 
 غربی ۵۵ میلیارد و ۳۵0 میلیون ریال تسهیالت 

پرداخت شده  است.
او ادامــه داد: ایــن وام هــا بــرای 128 فقــره 
پرونــده و به منظور انجام فعالیت های کشــاورزی 
و تولیــدی و بــا اولویــت فعالیت هــای گروهــی بــه 
اعضای آن پرداخت شده است و این روند ادامه 

دارد.
مدیــر صنــدوق کارآفرینــی امیــد آذربایجــان 
 ۳0 حــدود  صنــدوق  هــر  اســت:  معتقــد   غربــی 
نفــر عضــو فعــال دارد تــا با بهره منــدی از خدمات 
صندوق های خرد محالت زنان روستایی معیشت 

خانواده ها و بانوان روستایی بهبود یابد.
گل محمــدی بــر ایــن مســاله نیــز تاکیــد کرد 
که برای توســعه اشــتغال زنان روســتایی، ســقف 
میلیــون   ۵00 از  خــرد  صندوق هــای  تســهیالت 
ریــال بــه 2 میلیــارد و ۵00 میلیــون ریال رســیده 
و بــه متقاضیــان پرداخــت می شــود و اعضــای هر 
صنــدوق خــرد محلــه زنــان روســتایی می توانند از 

تسهیالت صندوق خرد محالت بهره مند شوند.

امــا در کنــار فعالیت صندوق هــای خرد زنان 
در جوامــع روســتایی، ایــن صندوق هــا در بخــش 
عشایری و برای فعالیت زنان عشایر نیز تشکیل 

یافته است.
فعالیت ۲۹ صندوق خرد زنان 

عشایر در آذربایجان غربی 
آذربایجــان  غربــی در عرصــه ایجاد اشــتغال 
بــرای بانــوان عقــب نمانــده اســت و بــرای زنــان 
عشــایر این اســتان 2۹ صندوق خرد را راه اندازی 

کرده است.
به گفته مدیر کل امور عشــایری آذربایجان 
 غربــی بــا توجــه بــه نقــش مهــم زنــان در جامعــه 
عشایری و برای حمایت از این قشر، 2۹ صندوق 
خــرد زنــان ایــن قشــر در اســتان راه انــدازی شــده 

است.
علی ناجی با بیان اینکه تاکنون حدود 707 
نفــر از جامعــه زنان عشــایر عضو ایــن صندوق ها 
هســتند، اظهــار کــرد: ایــن زنــان در بخش هــای 
دامپــروری، پــرورش مــرغ بومــی، پــرورش قــارچ، 
بافتنی هــای  تولیــد  دارویــی،  گیاهــان  تولیــد 
مخصــوص عشــایری، تولیــد مــواد لبنــی و تولیــد 
صنایع دستی و قالی و قالیچه فعالیت می کنند.
او همچنیــن تاکید کــرد: این صندوق ها طی 
یــک ســال گذشــته یــک میلیــارد و 2۵0 میلیــون 

ریال تسهیالت دریافت کردند.
مدیــر کل امــور عشــایری آذربایجــان  غربــی 
معتقد اســت: توانمندســازی این بخش از طریق 
توسعه برنامه های آموزشی، ترویجی و مشارکتی 
به منظــور ایفــای نقــش موثرتــر آنــان در بخــش 

کشاورزی و صنایع دستی امری ضروری است.
ناجی ادامه داد: بهبود معیشــت خانوارهای 
بخــش  در  خاصــی  جایــگاه  دارای  روســتایی 
در  مطلوبــی  ظرفیت هــای  و  اســت  کشــاورزی 
بخــش کشــاورزی اســتان بــرای بهبــود معیشــت 

خانواده های روستایی وجود دارد.
جمعیــت  و  روســتا  در  زنــان  فعالیــت  امــا 
ایــن  و  بــوده  مســئوالن   توجــه  مــورد  عشــایری 
توجــه بــه حــدی اســت کــه در کنــار فعالیــت ایــن 
قشــر زیرپوشــش قرار دادن زنان روستایی تحت 
پوشــش بیمــه از دیگــر اقداماتی بوده که در حال 

اجرایی شدن است.
همچنین توســعه بیمه اجتماعی روستاییان 
نیــز به عنــوان رویکــرد حمایتــی دولــت، عالوه بــر 
ایجاد توجه بین زنان روستایی برای کسب درآمد 

پایدار و حضور در زیر چتر بیمه، توانســته اســت 
در مهاجرت معکوس نقشــی بهینه داشــته باشد 

که به راحتی نمی توان از کنار آن عبور کرد.

1۸ هزار زن روستایی آذربایجان 
 غربی؛ تحت پوشش بیمه 

اجتماعی 
امــروزه مشــارکت زنــان که یکــی از ابزارهای 
از  یکــی  و  مــی رود  شــمار  بــه  توســعه  اساســی 
اصلی تریــن  زمینه های مشــارکت زنــان در جامعه 
روســتایی، ایجــاد کســب وکارهای کوچــک و ورود 
بــه کارآفرینی یا خوداشــتغالی اســت کــه در کنار 
این مسائل بیمه کردن زنان روستایی از اقدامات 

مهم و زیربنای ایجاد اشتغال است.
مدیــر صنــدوق بیمه اجتماعی روســتاییان و 
عشایر آذربایجان  غربی با تایید این مطلب تاکید 
کرد: 18 هزار نفر از بانوان شــاغل روســتایی این 

استان تحت پوشش بیمه اجتماعی هستند.
یونس معزز با تاکید بر اینکه تمامی بانوان 
شــاغل روســتایی آذربایجــان غربــی می تواننــد بــا 
مراجعــه بــه دفاتــر و کارگزاری هــای ایــن صنــدوق 
خــود را بیمــه کننــد، تصریــح کــرد: ایــن زنــان در 
صنایع دســتی،  قالی بافــان،  زیربخــش  مشــاغل 
و  تبدیلــی  صنایــع   مکانیزاســیون،  دامپزشــکی، 
امــور دام، منابــع طبیعــی و تولیــدات  تکمیلــی، 

گیاهــی فعــال هســتند و می تواننــد از خدمــات 
عشــایر  و  روســتاییان  اجتماعــی  بیمــه  صنــدوق 

بهره مند شوند.
ســاکن  افــراد  و  روســتاییان  او  گفتــه  بــه 
شهرهای زیر 20 هزار نفر در آذربایجان غربی با 
پرداخت 1۵ ســال حق بیمه و پس از رســیدن به 
ســن 6۵ سالگی بازنشسته محسوب می شوند و 

هر ماه مستمری می گیرند.
معــزز، جلوگیــری از مهاجــرت روســتاییان، 
کاهــش اختالف طبقاتی، تامین امنیت اجتماعی 
و توزیــع عادالنــه درآمــد را از مهم تریــن اهــداف 
افــزود:  و  کــرد  بیمــه اجتماعــی عنــوان  صنــدوق 
مشــاغل 2۳0گانه بخش های مختلف کشــاورزی 
با تایید ســازمان جهاد کشــاورزی یا نظام صنفی 
کشــاورزی، محــل ســکونت بــه عضویــت صندوق 
در  روســتاییان  و  کشــاورزان  اجتماعــی  بیمــه 

می آیند.
بــه گفته الهامی، همکاری در اجرایی ســازی 
آموزش هــای مهارتــی بــر اســاس نیازســنجی های 
امــر  صــورت گرفتــه نیــز از مقوله هــای مهــم در 

توانمندسازی زنان روستایی است.
روســتایی  و  عشــایر  بانــوان  توانمندســازی 
بــرای توســعه اشــتغال در نقــاط مختلــف کشــور 
بــه نحــو  از برنامه هــای قابــل تقدیــر اســت کــه 
شایســته ای در آذربایجان غربی وارد مرحله اجرا 

شده است.
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به گاوها و خروس ها رحم کنید
راضیه حسینی

اتحادیه مرغ تخم گذار: »تا دولت حذف یارانه نهاده 
را تکذیــب نکنــد، قیمــت تخــم مرغ کاهــش نمی یابد. با 
برداشته شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت این محصول ۶ برابر 

می شود.«
تکذیــب  اصــاً  مــا  می کنیــد؟  »تهدیــد  دولــت: 
نمی کنیــم ببینیــم شــما 
کار  چــه  می خواهیــد 
کنید؟ مگر با تهدید کار 
پیش می رود؟ می دانید 
کــه حرف ما یکی اســت 
و خیلــی اهــل تکذیب و 

این چیزها نیستیم.«
پــس  اتحادیــه:» 
اســت،  این طــوری 
تکذیــب نمی کنیــد؟ اگر گران نکردیم اســم مان را عوض 

می کنیم، می گذاریم اتحادیه تخم مرغ گذار.«
مردم: »آقایون یه صلوات بفرستید. دعوا نداره که. 
شما تکذیب نکن شما هم به گرونی ادامه بده. کی به کیه. 
فوقش ما  دیگه تخم مرغ هم نمی خریم. مشکلی نیست، 
شما خودتون رو ناراحت نکنید. ما کاً به این گرونی ها 
عادت کردیم. این همه مدت نمی تونستیم مرغ و گوشت 
بخریم، حاال تخم مرغ نمی خریم. باالخره باید تو نخریدن 
هم یه تنوعی باشه. همه ش که نمی شه مرغ و گوشت 
نخورد. یکم هم غذاهای غیرگوشتی نمی خوریم تا بدن مون 

به تعادل کامل برسه.«
مــرغ تخم گــذار: »این تخم ها مگه صاحاب ندارن؟ 
همین جوری واسه خودتون می برین و می دوزین؟ اصاً 
حــاال کــه این جوری شــد مــا دیگه تخــم  نمی کنیــم بینیم 

می خواید چی رو گرون کنید.«
جوجه یک روزه: »مامان مامان... االن اگه تکذیب 
نکنن ما هم گرون می شیم یا فقط تخم ها گرون می شن؟«
مرغی که قباً تخم می گذاشت: »نترس مامان جون. 
در هر صورت ما گرون می شیم. حاال می خوان تکذیب کنن 
یا نه. یادتون باشه جوجه های عزیز، این جا چیزی ارزون 
نمی شه، نهایت یه چند روزی ثابت می مونه، ولی ارزونی 

هرگز.«
خروس: »این انصاف نیست چرا باید هر چی گرون 
می شــه دســت شما مرغا باشه... آقا اگه قراره تخم مرغ 
این قدر گرون بشــه بذارید ما هم یه تاشــی کنیم شاید 

تونستیم تخم کنیم.«
گاوها: »چه معنی داره ما بچه بزاییم بشه گوساله. 
بعد مراغا بچه بیارن قبلش بشه تخم مرغ بعدش جوجه 
یه روزه، که هر کدوم کلی پولشونه. آقا ما هم می خوایم 

تخم کنیم.«
مردم: »آقایون مسئول بیایید به یه نتیجه درست 
برســید. کار داره به جاهای باریک می کشــه ها. اصاً ما 

به جهنم. به خروس ها و گاوها رحم کنید.«

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

معــاون وزیــر راه و شهرســازی گفــت کــه 
پیشــنهاد ایجــاد امکان ثبت نــام در طرح نهضت 
ملی مســکن برای افراد مجرد باالی ۲۵ ســال را 
بــه وزیــر راه و شهرســازی ارایــه کرده ایــم که در 

هفته جاری نتیجه مشخص می شود.
محمــود محمــودزاده در گفت وگو با ایســنا 

اظهــار کــرد: درخصــوص امــکان ثبــت نــام افــراد 
بررســی های  و  مطالعــات  می بایســت  مجــرد 
حقوقــی صــورت گیــرد کــه ایــن مطالعــات انجام 
شد. از طرفی الزم است کسانی که این واحدها 
بــه آنها اختصاص می یابد موقع تحویل، متاهل 

شده باشند.

وی افزود: بررسی جوانب موضوع ثبت نام 
بــار  از نظــر  مجردهــا در نهضــت ملــی مســکن 
حقوقــی زمــان بُرد کــه به نتیجه رســیده و اخیرا 
پیشــنهاد را بــه مهنــدس قاســمی ـ وزیــر راه و 
ـ ارایــه کردیــم. منتظــر تاییــد آقــای  شهرســازی 
وزیر هســتیم که احتماال در هفته جاری نتیجه 

بــه مــا اعــام خواهــد شــد و اقدامــات الزم برای 
بارگــذاری و ایجــاد امــکان ثبــت نام افــراد مجرد 

انجام می شود.

پرداخت مابه التفاوت قیمت 
واحدها در صورت متاهل نبودن

معــاون وزیر راه و شهرســازی بــا بیان اینکه 
در طرح اولیه پیشــنهاد شــده تمامی افراد مجرد 
بــاالی ۲۵ ســال بتواننــد در طــرح نهضــت ملــی 
مســکن ثبــت نــام کنند، گفــت: این افــراد باید تا 
زمان تحویل واحدها متاهل شده باشند. در غیر 
ایــن صــورت بــر اســاس قیمــت روز، مابه التفاوت 
را پرداخــت خواهنــد کــرد و واحدهــا را تحویــل 

می گیرند.
محمــودزاده تاکیــد کرد: البته این پیشــنهاد 
منــوط بــه تاییــد آقــای وزیر اســت و ممکن اســت 
تغییراتــی پیــدا کنــد. درخصــوص تعییــن حداقــل 
ســن ۲۵ ســال، این موضوع را مدنظر قرار دادیم 
که شــرایط زندگی و ازدواج فراهم باشــد؛ چرا که 
مــا بایــد جامعه مخاطــب را ببینیم. اگــر در آینده 
شــرایط متفــاوت شــود ممکــن اســت بــا توجه به 
حجــم تقاضــا شــرط ســنی به طــور کلی برداشــته 
شــود. فعــا ترجیح می دهیم از این مقطع ســنی 

شروع کنیم.

مهلت ثبت نام ۱۵ دی تمام 
می شود و تمدید نخواهد شد

وی در پاســخ بــه این ســوال که آیــا احتمال 
تمدید زمان ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن 
وجــود دارد، گفــت: مهلــت ثبت نام تا روز ۱۵ دی 
مــاه تعیین شــده و احتمــاال تمدید نخواهد شــد؛ 
اما درخصوص مجردها یک فرآیند جدید ثبت نام 

آغاز می شود.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی خاطرنشــان 
کــرد: بــا توجــه بــه ثبت نــام بیــش از ۲ میلیــون و 
طــرح  ثبت نــام  اول  مرحلــه  در  نفــر  هــزار   ۲۷۰
جهــش تولیــد و تامیــن مســکن، بایــد مقطعــی را 
برای جمع بندی شرایط متقاضیان در نظر بگیریم 
تــا بتوانیــم واجدیــن شــرایط نهایــی را تعیین و به 
پروژه هــا معرفــی کنیــم. این بدان مفهوم نیســت 
بلکــه  نخواهــد شــد  بــاز  ســامانه  آینــده  در  کــه 
کــه چندیــن مرحلــه  اقــدام ملــی  هماننــد طــرح 
ثبت نــام داشــتیم در طــرح نهضــت ملــی مســکن 
نیز اگر تقاضا وجود داشــته باشــد سعی می کنیم 
بــا تامیــن زمیــن در شــهرهایی کــه تقاضا هســت 

مراحل بعدی ثبت نام را انجام دهیم.

ثبت نام
۲۵ ساله های مجرد
در نهضت ملی مسکن

رئیــس ســازمان غــذا و دارو بــا بیــان اینکــه 
مخالفــت با حــذف ارز ترجیحی بــرای عده ای که 
ذینفع هســتند، طبیعی اســت، گفت که با قطع 
ارز ترجیحــی، منافــع برخــی بــه خطــر افتــاده و 

دچار سندرم محرومیت از رانت می شوند.
دارایــی  بهــرام  دکتــر  ایســنا،  گــزارش  بــه 
در جلســه تکریــم و معارفــه مدیــرکل تجهیــزات 
پزشــکی ســازمان غــذا و دارو بــا اشــاره بــه اینکــه 

برخــی اقدامــات نادرســت در ســال های گذشــته 
باعث تضعیف جایگاه سازمان غذا و دارو شده و 
به معنای واقعی کلمه مظلوم واقع شــده اســت، 
این سازمان به خاطر اهمیت نقش رگوالتوریش 
بســیار مهــم  بــوده و منطق هــای مشــخصی هــم 

برای این وظایف وجود دارد.
ترجیحــی  ارز  از  کــه  کســانی  افــزود:  وی 
سوءاســتفاده می کننــد، همچــون معتــاد تزریقی تا 

زمانی که این ارز به آنها تزریق شود، زنده می مانند.
رئیــس ســازمان غــذا و دارو بــا بیــان اینکــه 
مخالفــت بــا حــذف ارز ترجیحــی برای عــده ای که 
ذینفع هســتند، طبیعی اســت، گفت: با قطع ارز 
ترجیحــی ، منافــع برخــی بــه خطر افتــاده و دچار 

سندرم محرومیت از رانت می شوند.
وی بــا بیــان اینکه بایــد ظرفیت بهره برداری 
رشــته های  و دانش پژوهــان  فارغ التحصیــان  از 

ایجــاد  پزشــکی  تجهیــزات  بــا  مرتبــط  مهندســی 
شــود، عنــوان کرد: بایــد در نحوه و میزان مصرف 
تجهیــزات پزشــکی شفاف ســازی کنیم تــا بتوانیم 
سیاست های متناسبی را برای بهره مندی مردم و 

بیماران طراحی کنیم.
دکتــر دارایــی ادامــه داد: در حــوزه تجهیــزات 
پزشکی تنوع اقام و کاالها بسیار گسترده است و 
بــا اصاح فرآیندهــای این اداره کل می توانیم تا حد 

زیــادی اجــرای وظایــف را تســهیل و یکپارچه کنیم و 
عاوه بر این، باید سرعت ارائه خدمات را نیز افزایش 
دهیم و آنها را به سمت سامانه ای شدن پیش ببریم.
بنابــر اعــام روابــط عمومــی وزارت بهداشــت، 
وی بــا تاکیــد بر سیاســت حمایت از تولیــد داخل به 
شرط حفظ و ارتقای سامت مردم حمایت از مردم، 
خاطرنشان کرد: مشارکت ذینفعان مختلف در عرصه 

سیاستگذاری و برنامه ریزی ها در اولویت ماست.

رئیس سازمان غذا و دارو: با حذف ارز ترجیحی، عده ای دچار سندرم 
محرومیت از رانت می شوند

بــر  مبنــی  مکــرر  توصیه هــای  علی رغــم 
بهداشــتی  پروتکل هــای  رعایــت  ضــرورت 
در اماکــن عمومــی بــا توجــه بــه خطــر شــیوع 
اُمیکــرون، امــا کارگاه هــا و صنایــع کوچــک زیر 
۲۵ نفــر، نانوایی هــا و مــدارس رتبه هــای اول 
تــا ســوم دریافــت اخطــار و معرفــی بــه مراجع 
شــیوه نامه های  نقــض  دلیــل  بــه  را  قضایــی 
بهداشتی در هفته گذشته، به خود اختصاص 
داده اند؛ موضوعی که می تواند بستر مناسبی 
را برای جوالن اُمیکرون در کشور فراهم کند.

بــه گزارش ایســنا، طبق آخریــن اطاعاتی 
که از ســوی وزارت بهداشــت تا تاریخ ســوم دی 
منتشــر شــده اســت، هیچ شــهری در کشور در 
وضعیت قرمز و نارنجی کرونا نیست، ۵۳ شهر 
در وضعیــت زرد و ۳۹۵ شــهر نیــز در وضعیــت 

آبی قرار دارند.
معاونــت  اعــام  اســاس  بــر  همچنیــن 
رعایــت  میــزان  بهداشــت،  وزارت  بهداشــت 
هفتــه  در  کشــور  در  بهداشــتی  پروتکل هــای 
منتهــی بــه یکــم دی ۱۴۰۰ )از ۲۴ آذر تــا یکــم 

دی(، بالغ بر ۴۷.۳۳ درصد است.
رعایــت  میــزان  میانگیــن  حــال  عیــن  در 
بهداشــت فــردی در اماکــن عمومی اســتان های 
کشــور در بــازه زمانــی ۲۴ آذر تــا یکــم دی مــاه 

ایــن  در  اســت.  بــوده  درصــد   ۵۲.۱۸  ،۱۴۰۰
شــاخص بیشــترین میــزان رعایــت مربــوط بــه 
فرودگاه هــای کشــور بــا ۹۷.۷۸   درصــد رعایت 
اســت و کمتریــن میــزان رعایــت هــم مربوط به 

مراکز ورزشی با ۴۴.۸۳ درصد است.
اماکــن  در  از ماســک  اســتفاده  میانگیــن 
عمومــی اســتان های کشــور نیــز در ایــن مــدت، 
۴۹.۳۳ درصد بوده اســت که بیشــترین میزان 
اســتفاده از ماسک در اماکن عمومی مربوط به 
سالن سینما و تئاتر با ۹۲.۳۱ درصد و کمترین 
میــزان اســتفاده از ماســک مربــوط بــه مراکــز 

ورزشی با ۳۷.۶۳ درصد است.
پروتــکل  رعایــت  درصــد  میانگیــن 
اســتان های  عمومــی  اماکــن  در  فاصله گــذاری 
کشور از ۲۴ آذر تا یکم دی ماه ۱۴۰۰، ۴۷.۳۳ 
درصــد بوده اســت که بیشــترین میــزان رعایت 
بــا ۸۳.۳۳ درصــد و  اســتادیوم ها  بــه  مربــوط 
کمترین میزان رعایت مربوط به مراکز ورزشــی 

با ۳۸.۶۷ درصد بوده است.
همچنیــن میانگیــن رعایت تهویه مناســب 
در اماکن عمومی اســتان های کشــور از ۲۴ آذر 
تــا یکــم دی مــاه، ۴۷.۸۳ درصــد بــوده اســت. 
در عیــن حــال بیشــترین میــزان رعایــت مربوط 
بــه ســالن های ســینما و تئاتــر بــا ۸۸.۴۶ درصد 

و کمتریــن میــزان رعایــت نیــز مربوط بــه مراکز 
ورزشی با ۴۱.۳۶ درصد رعایت بوده است.

در عین حال میانگین درصد رعایت پروتکل 
واکسیناســیون در اماکــن عمومــی کشــور در فاز 
اول مدیریــت هوشــمند کرونــا، از ۲۴ آذر تا یکم 
دی ۱۴۰۰، ۸۲.۱۲ درصــد بــوده اســت. بیشــترین 
میــزان رعایــت پروتــکل واکسیناســیون در اماکن 
عمومــی در ادارات و ســازمان ها با درصد ۸۳.۰۶ 
درصد و کمترین میزان با ۷۹.۱۵ درصد در دفاتر 

پیشخوان و پلیس +۱۰ بوده است.
در عین حال طبق اعام معاونت بهداشت 
وزارت بهداشــت، بر اســاس اقدامات ناشــی از 
تشــدید بازرســی ها از تاریخ ۲۴ آذر تا یکم دی 
۱۴۰۰، از تعــداد ۳۵۷۷۸۰۷ مراکز تهیه، توزیع 
و عرضــه و فــروش مواد غذایــی، اماکن عمومی 
و واحدهــای کارگاهــی تحــت پوشــش، بالــغ بر 

۱۹۹۵۶۸ مورد بازرسی انجام شده است.
همچنیــن طــی ایــن مــدت تعــداد ۲۷۸۰۶ 
مرکــز از مراکــز تهیــه، توزیــع، عرضــه و فــروش 
واحدهــای  و  عمومــی  اماکــن  غذایــی،  مــواد 
کارگاهــی اخطــار گرفتــه و بــه مراجــع قضایــی 
معرفــی شــده اند و ۹۹۷ مورد از ایــن مراکز نیز 

پلمپ شده اند.
بایــد توجــه کــرد که بــه ترتیــب کارگاه ها و 

صنایع کوچک زیر ۲۵ نفر، نانوایی ها و مدارس 
رتبه هــای اول تا ســوم دریافت اخطار و معرفی 
بــه مراجــع قضایی را در میــان اماکن عمومی از 
تاریــخ ۲۴ آذر تــا یکــم دی بــه خــود اختصــاص 

داده اند.
فروشــگاه های  رســتوران ها،  آن  از  بعــد 
بانک هــا،  ســازمان ها،  و  ادارات  زنجیــره ای، 
و  ورزشــی  مراکــز  پلیــس+۱۰،  و  پیشــخوان 

تاالرهای پذیرایی قرار دارند.
چالش هــای مهــم و پرخطــر رعایت نکردن 

پروتکل های بهداشتی در مدارس
- متناســب نبــودن فضــای کاس هــا بــا تعــداد 
ظرفیــت  حــد  از  بیــش  دانش آموزان)پذیــرش 

کاس(
بیــن  مناســب  فاصله گــذاری  نکــردن  رعایــت   -

دانش آموزان
- رعایــت نکــردن چیدمــان صندلــی بــر اســاس 

فاصله
- رعایــت نکــردن اســتفاده از ماســک در بیــن 

دانش آموزان کارکنان مدرسه
- فراهــم نبــودن شــرایط مناســب بــرای تهویــه 

وجریان هوا در کاس ها
- تجمــع والدیــن در مقابــل ورودی و خروجــی 

مقابل مدارس

درحالی بازار مسکن در رکود به سر می برد 
که با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال برخی 
بســاز و بفروش هــا به دنبــال برهم زدن آرامش 

این بخش هستند.
آخریــن  اســاس  بــر  تســنیم،  گــزارش  بــه 
گزارش منتشر شده بانک مرکزی در آبان  امسال 
تعــداد معامــات ثبــت شــده در بنگاه های اماک 
شــهر تهــران بــه ۷ هــزار و ۳۰۰ فقــره رســید کــه 
در مقایســه با مهر ۱۴۰۰ و آبان ســال گذشــته به 

ترتیب ۳۳.۵ درصد و ۶۳.۵ درصد افزایش یافته 
است.

تحــوالت  در خصــوص  توجــه  نکتــه جالــب 
بــازار مســکن در دومیــن مــاه پاییــز امســال ایــن 
اســت که با وجود رشــد معامات اما، قیمت هر 
مترمربع واحد مسکونی نسبت به ماه قبل از آن 
۱.۲ درصد رشــد داشــته اســت. اتفاقی که نشــان 
می دهد بازار مسکن در یک رکود تورمی با شیب 

بسیار مایم در حال حرکت است.

 امــا در ایــن وضــع که بازار مســکن در رکود 
به ســر می برد، عده ای از فعاالن بازار مســکن به 
دنبــال تغییر جهت این بخش به ســمت افزایش 

قیمت هستند.
ماجرا از این قرار اســت که برخی ســازندگان 
که مدت هاست با نیت گران شدن قیمت مسکن 
از عرضه واحدهای خود به بازار خودداری کرده اند،  
طــی اقدامــی هماهنگ در مناطق مختلف شــهری 
تهــران بــا قیمت های باالتــر از قیمت کنونــی بازار، 

واحدهای خود را آگهی می کنند.
یکی از مشــاوران اماک مناطق ۲۲ گانه در 
ایــن  بــاره می گویــد: بازار مســکن در رکود به ســر 
می بــرد و همیــن وضعیــت باعث شــده تــا عده ای 
وضعیــت  زدن  هــم  بــر  صــدد  در  ســازندگان  از 
بــازار باشــند. آنهــا بــرای ایــن کار اقدام بــه اعام 
قیمت های فضایی و بسیار باالتر از قیمت کنونی 

مسکن می کنند.
وی افــزود:  پیش بینی هــا حاکی از آن اســت 

کــه بــازار مســکن در همیــن وضــع باقــی خواهــد 
ماند. از ســوی دیگر قیمت مســکن طی سال های 
۹۸ و ۹۹ به شــدت افزایــش یافتــه و باعــث شــده 
تا قدرت خرید مردم کاهش چشــمگیری داشــته 

باشد و نتوانند وارد بازار شوند.
کنونــی  رکــود  شــرایط  در  کــرد:  بیــان  وی 
تعدادی از فروشندگان نیز اقدام به ارائه تخفیف 
بــرای فــروش کرده انــد کــه البته تاثیــر چندانی بر 

تغییر وضع بازار نکرده است.

برگزاری کالس های جبرانی 
برای ابتدایی ها از بهمن 

معــاون آموزش ابتدایــی وزارت آموزش و پرورش 
از اجــرای فــاز دوم برنامه »جبــران و تثبیت یادگیری« 
از بهمــن ۱۴۰۰ تــا پایــان اردیبهشــت ۱۴۰۱ خبــر داد و 
گفت که  دانش آموزان پایه های اول، دوم و ســوم که 
آموزش ســال گذشــته را در فضای مجازی شروع کرده 
بودنــد دچــار ضعف جدی در مهارت های پایه ســواد به 

ویژه مهارت پایه ای نوشتن هستند.
رضــوان حکیــم زاده در گفت وگــو بــا ایســنا، دربــاره 
افــت  جبــران  بــرای  آموزش وپــرورش  وزارت  برنامــه 
یادگیــری به ویــژه در مقطــع ابتدایی اظهار کــرد: فاز اول 
برنامــه جبــران و تثبیت یادگیری را در تابســتان امســال 
بر اساس تفاهمنامه سه جانبه با دانشگاه فرهنگیان و 

سازمان بسیج دانشجویی اجرا کردیم.
وی افزود: بر اساس آن برنامه، در سال تحصیلی 
که گذشــت تمام دانش آموزانی که در ســه درس علوم، 
فارســی و ریاضیــات نتایــج »قابــل قبــول« و »نیازمنــد 
تــاش بیشــتر« کســب کــرده بودنــد  شناســایی و ۱۴ 
جلســه جبرانــی بــرای آنهــا برگــزار کردیــم کــه تــا ســوم 

شهریور ادامه داشت و سپس ارزیابی انجام شد.  
معــاون آمــوزش ابتدایــی وزارت آموزش وپــرورش 
بــا بیــان اینکه امســال بــرای آنکه بتوانیــم از این فرصت 
بیشــتر اســتفاده کنیــم فــاز دوم طــرح جبــران و تثبیــت 
یادگیری را طراحی کردیم.  پس از مشخص شدن نتایج 
ارزشــیابی نوبــت اول مــدارس، دانش آمــوزان مشــمول 

شناسایی و مرحله دوم برنامه را اجرا  می کنیم.
حکیــم زاده ادامــه داد: زمــان برگــزاری کاس هــای 
جبرانی بعد از پایان ارزشــیابی نوبت اول تا پایان ســال 
تحصیلــی یعنی از بهمن ۱۴۰۰ تا پایان اردیبهشــت۱۴۰۱ 

خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه یکی از موارد قابل توجه این 
است که با توجه به بررسی های میدانی و گزارش هایی 
که از معلمان گرفتیم، دانش آموزان پایه های اول، دوم 
و ســوم کــه آمــوزش ســال گذشــته را در فضــای مجازی 
شــروع کــرده بودنــد دچــار ضعــف جــدی در مهارت های 
پایه سواد به ویژه مهارت پایه ای نوشتن هستند، گفت: 
نکتــه قابــل تامــل دیگــر آنکــه در ســطح بین المللی هم 
پایش هایی انجام و یکی از چالش های بعد از بازگشایی 
مــدارس را ضعف مهارت نوشــتن در بچه ها دانســته اند 
و علــت ایــن اســت کــه در فضــای مجــازی دانش آموزان 
ممکــن اســت تکالیــف مربــوط بــه »خوانــدن« را انجــام 
دهنــد، اما برای »نوشــتن« چون تمریــن کافی ندارند و 

زیرنظر معلم نیستند دچار ضعف می شوند.
وی تاکیــد کــرد کــه نیازمنــد کار ویــژه بــرای تقویت 
مهارت های پایه ســواد به ویژه مهارت نوشــتن هســتیم 
کــردن  فراهــم  محورهــا  از  یکــی  برنامــه  ایــن  در  کــه 

فرصت هایی برای تمرین جدی نوشتن است.

بیش از ۱۱۲ میلیون دوز 
واکسن کرونا از سوی 

هالل احمر وارد ایران شد
بــه گفتــه دبیرکل جمعیــت هالل احمــر ایران، 
بیــش از ۱۱۲ میلیــون دوز واکســن کرونــا از ســوی 

هالل احمر وارد ایران شد.
محمدحســن قوســیان مقــدم در جلســه هیــات 
مدیــره جمعیــت هــال احمــر اســتان کرمــان بــا بیان 
اینکــه جمعیــت هــال احمــر اســتان کرمــان یکــی از 
قوی تریــن و فعال تریــن جمعیت هــای کشــور اســت، 
هال احمــر  جمعیــت  توانمندی هــای  دلیــل  گفــت: 
کرمــان، وجــود مدیریــت توانمنــد، هیــات مدیــره و 
مجمــع همــراه ایــن اســتان اســت.وی بــا اشــاره بــه 
اینکــه در موقوفــات جمعیــت هال احمــر شهرســتان 
رفســنجان اقدامات بســیار خوبی انجام شــده است، 
خاطرنشــان کــرد: مدیریــت موقوفات این شهرســتان 
خصــوص  در  و  می گیــرد  انجــام  تیمــی  صــورت  بــه 
تفویض اختیار این موقوفات به مدیرعامل اســتان با 
توجه به مســائل شــرعی و قانونی محدودیت داریم. 
به گزارش روابط عمومی جمعیت هال احمر اســتان 
کرمــان، وی بــا اشــاره بــه فعالیــت خانه هــای هــال 
تصریح کرد: کرمان بیش از ۵۰۰۰ منطقه روســتایی 
دارد که انتظار می رود قریب به ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ خانه 

هال در روستاها راه اندازی شود.

تقالی بسازوبفروش ها برای برهم زدن بازار مسکن تهران

مدارس در رتبه سوم نقض پروتکل های ضدکرونا 


