
بازار داغ  فروش 
هدایای نوئل در فرانسه

ایــام  در  هرســال 
ســایت های  نــو  ســال 
فــروش اینترنتی مملو از 
پیام هــای اعــام فــروش 
هدایای نوئل در فرانسه 

است. 
ساعت ۱۵ در سایت 
»راکوتان« ۶۰۰ هزار آگهی 

و در دو سایت دیگر »ای بِی« و »لوُ بُن کوین« هزاران پیام دیگر 
برای فروش هدایایی که مناسب فرانسویان نبوده است درج 
شده است. این میزان درج آگهی نسبت به سال گذشته ۱۵ 

درصد رشد داشته است. 
با نگاهی به این سایت ها می توان از هدایایی که امسال 
بیش از پیش برای صاحبان آن نامطلوب بوده اند؛ آگاه شد: 
پلی استیشن ۴ سونی، بازی معروف فوتبال ۲۲، آخرین رمان 
»آمِلی نوُتومب« و همچنین کتاب های »اولین خون«، » جایزه 
رُنودوت ۲۰۲۱«، انواع گوشی تلفن همراه آیفون وتعداد زیادی 

ربات مخصوص آشپزخانه. 
۴۱ درصد فرانسویان در سال ۲۰۲۱)۱۴۰۰( هدایای خود 
را فروخته اند. بر اساس آخرین گزارشات سایت »راکوتان« 
گرچه این امر پدیده تازه ای نیست اما امسال ابعاد دیگری 
یافته است. سال گذشته از هر دو فرانسوی یک نفر هدیه 
خود را فروخته بود و یا اعالم کرده بود قصد فروش آن را دارد. 
دالیل فروش نیز متفاوت است.۳۲ درصد از فرانسویان هدف 
خود را از فروش هدایای خود غیرقابل استفاده بودن آن اعالم 
کرده اند،۲۳ درصد داشتن آن هدیه از قبل و۱۶ درصد اندازه 
نبودن هدیه خود را دلیل فروش آن اعالم کرده اند. برخی نیز 
اساسا به این کار اقدام نکردند. برخی دیگر می خواستند آنرا به 
فرد دیگری هدیه دهند و یا هنوز برای فروش آن دچار تردید 

بودند و یا به طور کلی آن را فراموش کردند.
منبع: فیگارو

ترجمه: سلیم حیدری

گــزارش جدیــد یــک موسســه مشــاوره مســتقر در بریتانیــا 
نشــان می دهــد که با وجــود اثرات ماندگار همه گیــری کووید-۱9، 
تولید اقتصاد جهانی برای اولین بار در تاریخ در سال آینده از ۱۰۰ 

تریلیون دالر فراتر خواهد رفت.
یک سال پیش، ما امیدوار بودیم که اثرات اقتصادی همه گیری 
نسبتاً سریع از بین برود. ما اکنون انتظار داریم که تولید ناخالص 
داخلی جهانی به دالر در سال ۲۰۲۲ بیشتر از قبل از همه گیری باشد 
و برای اولین بار به بیش از ۱۰۰ تریلیون دالر برسد. مرکز تحقیقات 
اقتصاد و بازرگانی )CEBR( در جدول ساالنه لیگ جهانی اقتصاد ۲۰۲۲ 
که در روز یکشنبه منتشر شد، گفت: سال گذشته پیش بینی ما این 
بود که این رقم تنها در سال ۲۰۲۴ محقق خواهد شد. این تحقیق 
پیش بینی های اقتصادی ۱9۱ کشور را تا سال ۲۰۳۶ جمع آوری می کند.
مرکز تحقیقات اقتصاد و بازرگانی )CEBR( در جدول ساالنه لیگ 
جهانی اقتصاد ۲۰۲۲ که در روز یکشنبه منتشر شد، گفت: »یک سال 
پیش، ما امیدوار بودیم که اثرات اقتصادی همه گیری نسبتاً سریع از 
بین برود. ما اکنون انتظار داریم که تولید ناخالص داخلی جهانی به 

دالر در سال ۲۰۲۲ بیشتر از قبل از همه گیری باشد و 
برای اولین بار به بیش از ۱۰۰ تریلیون دالر برسد. سال 
گذشته پیش بینی ما این بود که این رقم تنها در سال 
۲۰۲۴ محقق خواهد شد.« این تحقیق پیش بینی های 
اقتصادی ۱9۱ کشور را تا سال ۲۰۳۶ جمع آوری می کند.
تحلیلگــران می گوینــد که علیرغــم ظهور نوع 
امیکرون  کووید-۱9 در پایان سال، »ایمنی بهبود یافته 
در بسیاری از کشورها محدودیت های سختگیرانه را 
کمتر می کند، و این درحالیست که سازگاری اقتصادی 

بیشتر سبب می شود که محدودیت های مجدد ضربه کمتری نسبت 
به قبل وارد کند.«

CEBR می گویــد: مســاله تــورم موضوع شــماره یــک جهان در 

سال های آینده خواهد بود.
به نقل از رویترز، داگالس مک ویلیامز، معاون رئیس گفت: 
»مساله مهم برای دهه ۲۰۲۰ این است که اقتصادهای جهان چگونه 
با تورم کنار می آیند که اکنون در ایاالت متحده به ۶.8 درصد رسیده 

است.«

بر اساس این گزارش، چین در مسیر پیشی 
گرفتن از ایاالت متحده به عنوان بزرگترین اقتصاد 
جهان از نظر دالر در سال ۲۰۳۰ قرار دارد. پیش بینی 
می شود هند در سال آینده از فرانسه عبور کند، در 
حالی که ممکن است بریتانیا در سال ۲۰۲۳ جایگاه 
خود را به عنوان ششمین اقتصاد بزرگ جهان پس 
بگیرد. این گزارش همچنین می گوید آلمان می تواند 
از نظر تولید اقتصادی در حدود سال ۲۰۳۳ از ژاپن 
پیشی بگیرد. پیش بینی می شود روسیه تا سال ۲۰۳۶ 

وارد ۱۰ کشور برتر شود. 
تحلیلگران CEBR همچنین درباره رکود اقتصادی بین سال های 

۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ هشدار می دهند.
این گزارش می گوید: »ما امیدواریم که یک تعدیل نسبتاً متوسط 
در اقتصاد، عناصر غیر گذرا را تحت کنترل درآورد. در غیر این صورت، 
جهان باید خود را برای رکود اقتصادی در سال ۲۰۲۳ یا ۲۰۲۴ آماده 

کند.«
منبع: راشاتودی

رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران بــا بیــان اینکــه حــذف ارز 
ترجیحــی بایــد مرحلــه بــه مرحلــه باشــد، گفــت کــه رانــت و 
سوءاستفاده گسترده ای در این سیاست گنجانده شده است 

و از جیب مردم فرودست خرج می شود.
غالمحســین شــافعی در گفت وگــو با مهــر در مورد اصالح 
سیاســت پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی، اظهار کرد: از همان ابتدا 
نظر بخش خصوصی بر این بود که سیاست پرداخت ارز ترجیحی 
اشتباه است. در ۲۷ خرداد سال 9۷ نظرمان را کتباً به ریاست 

جمهوری وقت اعالم کردیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: منتهی در حال حاضر یک 
شرایط خاصی داریم؛ اگر دولت بتواند تفاوت این نرخ ارز را برای 
مردم کم درآمد، جبران کند، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فوق العاده 

اقدام مثبتی است.
وی ادامه داد: ارز ترجیحی نشان داده که مسائل و مشکالت 
زیادی دارد و رانت و سوءاســتفاده گســترده ای در این سیاست 
گنجانده شده است و از جیب مردم فرودست خرج می شود.

شافعی یادآور شد: به نظر من حذف ارز ترجیحی اقدام مثبت 
و درستی است، منتهی به این شرط که دولت با جبران تفاوت نرخ 

ارز از طریق به کارگیری هر سیستمی چه یارانه باشد چه هر اقدام 
دیگری، مانع کوچک شدن سفره مردم شود و نکته مهم تر اینکه 

نظارت ها بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فراموش نشود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر لزوم جلوگیری از ورود 
شــوک به اقتصاد کشــور، گفت: وقتی در شرایط اقتصادی بدی 
هستیم شوک وارد کردن به اقتصاد کار درستی نیست مطمئناً 
هر چقدر درجه شوک پایین بیاید بهتر است؛ بنابراین اگر حذف 
ارز ترجیحی به صورت مرحله به مرحله اجرا شود، نتایج بهتری در 

پی خواهد داشت.

اقتصاد جهانی در سال 2022 به باالی 100 تریلیون دالر می رسد

شافعی: ارز ترجیحی از جیب قشر فرودست پرداخت شد

اکرم رضائی نژاد

هــر روز خبــر جدیــدی دربــاره وضع نامناســب عرضه دارو 
به ویژه برای بیماران صعب العاج منتشــر می شــود. براســاس 
خبرهای منتشــر شــده، توزیع برخــی داروها به ویــژه داروهای 

حیاتی با مشکات و کمبودهای زیادی روبه رو است. 
بازار دارویی کشور روزهای سختی را می گذراند. از یک سو 
تغییــر قیمــت و اختصاص نیافتن ارز ترجیحی به برخی داروهای 
خارجی، تأکید بر تولید داخلی و از سوی دیگر کمبود ماده اولیه 
و به صرفه نبودن تولید برای شرکت های ایرانی بازار دارویی کشور را 
آشفته کرده و تعداد داروهایی که در فهرست کمیاب ها قرار گرفته ، 
بیشــتر شــده اســت. این وضع باعث شده اســت تا بیماران پول 
بیشتری پرداخت کنند اما به دارویی کمتر از آن چه برایشان تجویز 
شده، دسترسی داشته باشند. در داروخانه ها، داروهای پرمصرف 

موجود نیست و اگر هم باشد، تعداد توزیع آن محدود است.
بخشی از مسئوالن وجود تحریم های شدید و بسیار متنوع 
را دلیل این مشکالت می دانند. آیا بروز این تحریم ها پیش بینی 

نمی شد. آیا این تحریم ها به تازگی به وجود آمده است.
این روزها بیماران برای دسترسی به داروهای ایرانی هم با 
سختی مواجه شده اند؛ چرا که برای تولید این داروها، مشکل تامین 
ماده اولیه و به صرفه نبودن تولید مطرح می شود؛ اتفاقی که منجر 
به کاهش تولیدات و در نهایت دسترسی به این داروها در بازار شده 
است. حاال برخی بیماران برای تامین داروهای مورد نیاز روزانه  یا 
باید مصرف خود را کم کنند یا برای داروهایشان چهار تا پنج برابر 
قیمت اصلی در بازار آزاد هزینه کنند؛ در حالی  که خیلی ها به  دلیل 
مشکالت اقتصادی نمی توانند داروها را از بازار آزاد تهیه کنند و در 

نهایت این اتفاقات منجر به تشدید بیماری شان می شود.
در حالی حوزه دارویی کشور دچار چنین آشفته بازاری است که 
هزاران تن دارو با نام داروهای قاچاق به دلیل اختالف نظر مسئوالن 
و به عهده نگرفتن مسئولیت های سازمانی در گمرک بالتکلیف 
مانده اند تا جایی که حتی تعدادی از آنها بدون بررسی و چک منهدم 

شده اند.
این در حالیست که تعیین تکلیف کاالهای موجود در سازمان 

اموال تملیکی با دستور رئیس جمهوری و ورود قوه 
قضائیه به طور جدی تری در دستور کار قرار گرفته 
اســت؛ کاالهایی که برآورد می شــود حدود ۶۵۰۰ 
میلیارد تومان ارزش داشته و در دو ماه اخیر حداقل 
۴۰۰ میلیارد آن به مزایده گذاشته شده و یا بخشی 

دیگر منهدم شده است.
اما در بین کاالهای در اختیار سازمان اموال 
تملیکــی بخش قابل توجهی به داروهای متروکه 
و یا قاچاق اختصاص دارد که از چندی پیش این 

سازمان اعالم کرده بود باید وزارت بهداشت طبق قانون برای تحویل 
و تعیین تکلیف این اقدام کند.

با این حال تازه ترین اعالم معاون بهره وری و فروش سازمان 
اموال تملیکی نشان می دهد که با وجود مکاتبات صورت گرفته با 
وزارت بهداشت هنوز در مورد دارو اقدامی صورت نگرفته است.
بــه گفتــه میرمعینــی، طبق مــاده ۴۰ قانون ســازمان اموال 
تملیکی، باید وزارت بهداشت برای تحویل و تعیین تکلیف اقالم 
دارویی اقدام کند؛ اما با وجود مکاتبات متعدد صورت گرفته در دو 
سال گذشته، تاکنون این وزارتخانه اقدامی در این رابطه انجام نداده 
است، در این شرایط سازمان اموال تملیکی با توجه به تائیدنشدن 
اصالت و مصرف انسانی از سوی سازمان غذا و دارو  تمامی داروها 

منهدم خواهد کرد.
ایــن در حالــی اســت که چندی پیش هــم در جریان تعیین 
تکلیف سرم های تاریخ گذشته که در اختیار سازمان اموال تملیکی 
قرار گرفته بود،  میرمعینی، با اشاره به هزینه سنگین انهدام اقالم از 
جمله دارو گفته بود که حدود ۷۰ درصد داروهای قاچاق خروجی و 

ساخت کارخانه های داخلی است.
وی تاکید داشت وقتی که این داروها در داخل کشور و از 
کارخانه های ایرانی تولید شده می توان مجددا بعد از کشف دارو، 
آن را در اختیار کارخانه سازنده قرار داد تا بررسی و آزمون کند که در 
صورت قابل مصرف بودن روانه بازار شود و در اختیار مصرف کننده 
قرار گیرد ولی ما هر بار که در مورد این داروها از سازمان غذا و دارو 
استعالم می گیریم، اقدامی نمی شود و در نهایت تنها راه انهدام 

است، در حالی که بخش زیادی از این داروها فاسد 
یا تاریخ گذشته نیست.

این مقام مسئول در سازمان اموال تملیکی 
حتی این را هم گفته بود که باید وزارت بهداشت 
دارو را تحویل بگیرد چراکه هرچقدر هم که سازمان 
اموال تملیکی امین اموال مردم باشد، ولی بر فرض 
اینکه حتی اگر یک نفر در این میان داروهای فاسد 
شده را قبل از انهدام به بازار ببرد و به فروش برساند 

سالمت مردم را به خطر خواهد انداخت.
جریــان تعییــن تکلیف داروهــای موجود در ســازمان اموال 
تملیکی با اختالف نظر بین این سازمان و وزارت بهداشت مواجه 
است؛ به طوری که سازمان تملیکی به استناد قانون تاکید بر تحویل 
داروهای متروکه و قاچاق به وزارت بهداشت و تعیین تکلیف از سوی 
این وزارتخانه دارد ولی وزارت بهداشت به استناد قانونی دیگر معتقد 
است: باید داروهای مکشوفه و قاچاق بدون بررسی منهدم شود و 

آن را تحویل نمی گیرد.
طبق قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 
و اساسنامه آن، از جمله وظایف این سازمان، جمع آوری و نگهداری، 
اداره و فروش کاالهای متروکه دولتی و غیردولتی، ضبطی و قاچاق 
قطعیت یافته و کاالهای قاچاق  بالصاحب و صاحب متواری، است.
بر این اساس ساالنه حجم قابل توجهی از اقالم مشمول در 
اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می گیرد که از جمله آن داروست،  
اما ظاهرا درباره تعیین تکلیف داروهای متروکه و یا قاچاق تفاهمی 

بین سازمان اموال تملیکی و وزارت بهداشت نیست.
ایــن در حالی اســت که ســازمان اموال تملیکــی تاکید دارد 
براساس ماده ۴۰ قانون تاسیس سازمان اموال تملیکی، باید دارو را 
به وزارت بهداشت و درمان یا هالل احمر تحویل دهد و اگرچه در دو 
سال اخیر حداقل چهار بار مکاتبه با سازمان غذا و دارو برای اجرای 
این قانون داشته  تا اقالم دارویی را تحویل بگیرد ولی هیچگاه این 
گونه نشده و تنها پاسخ دریافتی این بوده که »منهدم کنید.«

اما در حالی تاکید سازمان اموال تملیکی بر تحویل داروها و 
تعیین تکلیف آن از سوی وزارت بهداشت است که این وزارتخانه 

اعالم کرده است که بر اساس ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز، فقط اقالم خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی به استعالم 
مصرف انسانی نیاز دارند؛ درباره داروها شرایط الزم برای نگهداری از 
نظر رطوبت و نور برای اقالم قاچاق و خارج از زنجیره توزیع رسمی 
وزارت بهداشت وجود ندارد، بنابراین وزارت بهداشت به علت نبود 
اطمینان از سالمت داروها، اجازه مصرف این داروها را نمی دهد.
همچنین اعالم کرده که معموال محموله هایی که کشف و 
به سازمان اموال تملیکی تحویل می شوند، قاچاق است که اگر 
بخواهند از سالمت داروها، اطمینان حاصل کنند باید کل محموله 
را آزمایش کنند و طبیعتا در این صورت، آن محموله ارزش فروش 

ندارد.
طبق این توضیح، وزارت بهداشت درباره اقالم دارویی مکشوفه 
که در گزارش سازمان اموال تملیکی، مطرح شده مصرف آن را به 
صالح نمی داند؛ زیرا از مبادی رسمی و مجاز وارد زنجیره توزیع نشدند 
و بیشتر داروهایی که در سازمان اموال تملیکی، توقیف می شوند، 
داروهای متروکه و قاچاق هستند و براساس قانون، داروهای قاچاق 
از جمله داروهای قاچاق موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی 

باید امحا شوند.
این در حالی است که سازمان اموال تملیکی پیش تر اعالم 
کرده بود با وجود نظارت هایی که از سوی این سازمان می شود، 
حتی در مورد انهدام داروها، این احتمال بعید نیست که دارویی که 
سالمت آن تائید نشده، وارد بازار شود؛ از این رو باید وزارت بهداشت 
آن را به استناد قانون تحویل گرفته و خود تعیین تکلیف کند.

در این شرایط آشفتگی بازار دارو بهتر است که وزارت بهداشت 
در مورد داروهایی که در گمرک بالتکلیف مانده اند تدبیری کند و 
اختالف نظرها را کنار بگذارند که شاید به گفته معاون بهره وری و 
فروش سازمان اموال تملیکی بتوان با مدیریت صحیح بخشی از 
این داروها را به نوعی بعد از بررسی وارد بازار کرد و در اختیار بیماران 
و مصرف کنندگان قرار داد تا اوضاع کمی بهتر شود و بیماران از 
سرگردانی برای تهیه داروهای مورد نیاز خارج شوند و به این ترتیب 
سالمت مردم کمتر تهدید شود چرا که هیچ چیزی در کشور، مهم تر 

از جان و سالمت مردم نیست. 

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
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هوالرزاق

لغو۷000پرواز 
در تعطیالت آخر هفته 

نوئل
ترجمه: محمود نواب مطلق

شــیوع  دلیــل  بــه 
اُمیکــرون مســافرت های 
نــو  ســال  تعطیــات 
مســیحی دچــار اختــال 
شــده اســت. بــه همیــن 
دلیــل ۷هــزار پــرواز لغو 
شــده و هزاران پرواز نیز 
تأخیــر داشــته اند. دلیــل 
لغو این پروازها قرنطینه 

خلبانان آن هاست. 
بر اساس آمار خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع رسمی 
از اواخر سال ۲۰۱9)۱۳98(  تا نیمروز جمعه ۲۴دسامبر)۳ دی( 
کرونا منجر به مرگ ۵/۳ میلیون نفر در جهان شده است. 
ایاالت متحده آمریکا با 8۱۶هزار نفر در رأس این آمار قرار دارد. 
سپس برزیل با ۶۱8 هزار نفر، هند ۴۷8هزار نفر و روسیه ۳۳۲ 

هزار نفر. 
سازمان جهانی بهداشت با توجه به مهلک بودن باالی 
همه گیری کرونا به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر این باور 
است که این آمار می تواند بین دو تا سه برابر نیز افزایش یابد 

یعنی مرگ و میر ۱۰ تا ۱۵ میلیونی در جهان. 
براساس گزارش سایت » فالیت اَوِیر« روز یکشنبه ۲۶ 
دسامبر)۵دی( بیش از ۲۰۰۰ پرواز لغو شدند. ۵۷۰ پرواز از این 
تعداد پروازهایی در مسیر ایاالت متحده آمریکا بودند اعم از 

مسیرهای داخلی و بین المللی. 
بر اساس این آمار در روز شنبه ۲۵ دسامبر) ۴ دی ( ۲8۰۰ 
پرواز  لغو شده که 9۷۰ پرواز مربوط به مسیرهای آمریکا بوده 

است. 
روزجمعه ۲۴دسامبر)۳ دی( نیز ۲۴۰۰ پرواز لغو شده 
و۱۱هزار پرواز تأخیر داشته اند. شرکت های هواپیمایی »لوفتانزا، 
دلتا و یونایتد ایرالین« به دلیل آنکه خلبانان، مهمانداران و 
سایر عوامل پروازشان در معرض کووید ۱9 قرار گرفتند ناچار به 

قرنطینه آنها و در نتیجه لغو پروازها شده اند. 
شرکت »یونایتد ایرالین« روزهای جمعه و شنبه ۲۴ و 
۲۵ دسامبر)۳و۴دی( مجبور شد ۴۳9 پرواز یعنی ۱۰ درصد 
پروازهای برنامه ریزی شده خود را لغو کند. بنابر اظهارات 
مقامات این شرکت »اوج سویه جدید اُمیکرون در آمریکا 
تأثیر مستقیمی بر کارکنان شرکت گذاشته است و این شرکت 
تمام تالش خود را برای یافتن راه حل مناسب به منظور جبران 
خسارت مسافران می کند.« شرکت »دلتا ایرالین « نیزبه رغم 
آنکه تمامی تالش خود را برای جلوگیری از لغو پروازها انجام داد 
به دلیل مواجهه با سویه جدید اُمیکرون و همچنین پدیده های 
جوی روزهای جمعه و شنبه ۲۴ و ۲۵ دسامبر)۳و۴دی( مجبور 

به لغو  به ترتیب ۱۷۰ و ۳۰۰ پرواز خود شد. 
شرکت هواپیمایی » آالسکا ایرالین« نیز اعالم کرد به 
دلیل آنکه کارکنانش به صورت بالقوه در معرض کووید ۱9 قرار 
گرفته اند مجبور به قرنطینه آنها و لغو۱۰ پرواز خود شده است. 
در چین نیز پروازهای زیادی لغو شده است. شرکت های 
هواپیمایی »چاینا ایسترن«  با لغو۵۴۰ پرواز و »ایر چاینا«  ۲۶۷ 
پرواز یعنی یک چهارم پروازهای پیش بینی شده خود از جمله 
شرکت های هواپیمایی هستند که مجبور به لغو پروازهایشان 
شده اند. با ابتالی ۱۴۰ نفر میزان ابتال به کرونا در این کشور نیز 

به باالترین حد طی چهار ماه گذشته رسیده است. 
دولت چین در تالش است با محدودکردن این بیماری 
در چند منطقه از شیوع گسترده آن جلوگیری کند. براساس 
اعالمیه کمیســیون ملی بهداشــت چین۱۴۰ مبتالی جدید 
طی دو روز با آمار 8۷ و ۵۵ نفر به صورت انتقال محلی ثبت 
شده است. بیشترین میزان ابتال در شهر»شیان« در استان 
» شانکسی« گزارش شده است. در این استان ۱۳ میلیون 
نفری محدودیت های کرونایی مجددا برقرار شده است. شبکه 
تلویزیونی »سی سی تی وی«  چین روز شنبه ۲۵ دسامبر)۴دی( 
صف های طوالنی مقابل مراکز تشخیص کرونا در شهر شیان 
را به تصویر کشید. این امر حکایت از تالش بی وقفه مقامات 

برای مهار موج جدید همه گیری داشت. 
بر اســاس محدودیت های جدید از روز پنجشــنبه۲۳ 
دسامبر )۲دی( در شهر شیان از هر خانواده فقط یک نفر 
اجازه دارد برای تهیه مایحتاج ضروری زندگی هر دو روز یکباراز 
منزل خارج شود. ساکنان این شهر نیز برای خروج از شهر 
ملزم به کسب مجوز از مقامات و یا کارفرمایان خود هستند. 
از زمانی که در 9 دسامبر۲۰۲۱)۱8آذر( اولین مورد ابتال در شهر 
شیان مشاهده شد تاکنون ۳۳۰ مورد عالئم دار در این شهر 
گزارش شده است که انتقال بیماری در تمام این موارد به 
صورت محلی بوده است. در عین حال این آمار در مقایسه با 

سایر نقاط جهان اندک است. 
به دلیل اینکه چین میزبان بازی های زمستانی المپیک 
در ماه فوریه ۲۰۲۲) بهمن۱۴۰۰( در پکن است برای امر کرونا به 
حالت آماده باش در آمده است. این کشور به رغم آنکه با اعمال 
سیاست به صفر رساندن موارد ابتال، برقراری محدودیت های 
شدید در مرزها و شهرها و قرنطینه های طوالنی مدت توانست 
تا حدود زیادی بر کرونا غلبه کند اما ظرف چند هفته گذشته 

مجددا شاهد موارد ابتالی جدید بوده است. 
به گزارش رسانه های دولتی چین تاکنون موارد مشابه 
شهر »شیان« در پنج شهر دیگر از جمله پکن مشاهده و باعث 
برانگیخته شدن ترس و وحشت سرایت شدید بیماری در کل 
کشور شده است. در هند نیز واکسیناسیون باالی ۱۵سال 

اعالم شد. 
هنــد شــنبه ۲۵  وزیــر  نخســت  مــودی«  نارنــدرا   «
دسامبر)۴دی( با اعالم آغاز واکسیناسیون افراد باالی ۱۵ سال  
از۳ ژانویه ۲۰۲۲)۱۳ دی ۱۴۰۰( برای مقابله با سویه جدید 
اُومیکــرون افزود:»اُمیکرون در مقابل ما عرض اندام کرده 
است. پس از مبارزه یازده ماهه گذشته ما با کرونا به کمک 
واکسسناسیون؛ دانشمندان ما برای مقابله با سویه جدید 

تصمیمات سرنوشت سازی گرفته اند.« 
نخســت وزیر هنــد همچنین ازدریافــت دوز کمکی و 
پیشگیرانه واکسن در افراد باالی شصت سال در هفته آتی خبر 
داد و گفت:»ما خیلی زود به اهمیت واکسیناسیون در مبارزه 
با کرونا پی بردیم. از اینرو ۶۱درصد بزرگساالن دو دوز و 9۰ درصد 

آنها یک دوز واکسن را دریافت کرده اند.«
منبع: لوموند
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»قاچاق تخم مرغ موضوعیت 
ندارد ولی امکان دارد«

رئیس هیات مدیره مرغ تخم گذار 
می گوید: در دوره فعلی قاچاق کاالهای 

اساسی موضوعیت ندارد ولی امکان آن 
در مقیاس کم وجود دارد.

بــهگفتــهرئیــسهیــاتمدیــرهمرغتخمگــذاردر
دورهفعلــیکــهنظارتهــابــرایقاچــاقکاالافزایــش
پیداکردهاستدیگرقاچاقکاالهایاساسیازجمله
تخممــرغموضوعیــتنــداردواگــرصــورتبگیــرددر

مقیاسکمآنهمدرحدچندینکارتناست.
حمیــد کاشــانی در گفت وگــو بــا ایلنــا بــا رد خبــر 
قاچــاق تخم مرغ، گفــت: اتحادیه مســئول اعطای مجوز 
بــه متقاضیــان صــادرات اســت و تــا به امــروز مجوز یک 

گرم صادرات تخم مرغ را نداده است.
او با بیان اینکه مبارزه با  قاچاق کاال در یک سال 
گذشــته شــدت گرفته اســت، تصریح کرد : دستگاه های 
نظارتــی محموله هــای مــواد غذایــی را بــه شــدت پایــش 
بــه صفــر  را  قاچــاق تخم مــرغ  ایــن  امــکان  و  می کننــد 
رســانده اند. البتــه ممکــن اســت شــخصی بــرای مصارف 
شــخصی یــا خانوادگی چندین کارتــن تخم مرغ را از مرز 

خارج کند.
بــه گفتــه ایــن فعــال اقتصــادی، امــکان قاچاق گســترده 
تخم مرغ وجود ندارد هم به دلیل فسادشــدن آن و هم 

نظارت ها در این زمینه افزایش پیدا کرده است.
کاشــانی بــا بیــان کارکــرد مثبــت ســامانه بــازارگاه، 
گفت: ســامانه توزیع هوشــمند نهادهای دامی یا همان 
ســامانه بازارگاه بعد از 70ســال نحوه فروش نهاده های 
دامــی را از روش ســنتی تغییــر داد. در 2ســال گذشــته 
با احداث این ســامانه مســیر فروش شــفاف شــد و رقم 
صحیحــی میــزان مصــرف را بــه مــا نشــان داد عــده ای 
مخالــف ایــن ســامانه هســتند و بر ایــن باورند کــه بازار 
باید کار خود را انجام دهد اما ما بر این باوریم که این 
ســامانه بایــد حفظ شــود و حــذف آن در نهایت به ضرر 

تولید ختم خواهد شد.
بنــا بــه اظهــارات وی، وزارت جهــاد قــول داده اســت کــه 

معایب این سامانه را رفع و این سامانه را حفظ کند.
ایــن فعال اقتصادی با بیــان اینکه قیمت تخم مرغ 
بعد از اصالح نظام یارانه ای، در حدود 2.5برابر افزایش 
پیــدا می کنــد، افزود: ما در زمینه تولید مشــکلی نداریم 
و مــردم دغدغــه تامین نداشــته باشــند. در ماه گذشــته 
آنقــدر تخم مــرغ تولیــد شــد که قیمــت تخم مــرغ به زیر 
نرخ مصوب رســید. اما اصالح نظام یارانه ها دولت باید 
بــا تولیدکننــدگان همراهی کنــد تا آنها بتواننــد تولید را 

ادامه بدهند و تولید در کشور متوقف نشود.

تاکید دبیر انجمن قطعه سازی 
بر رابطه مستقیم قیمت و 

کیفیت خودرو
و محرکــه نیــرو همگــن صنایــع انجمــن دبیــر
قطعهســازیکشــورگفتکــههموارهدرتمــامکاالها،

قیمتوکیفیترابطهمستقیمدارند.
آرش محبی نژاد در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران 
جــوان، گفت: افزایش قیمتــی که اخیرا روی محصوالت 
ایران خودرو و سایپا اعمال شد هیچ ارتباطی به قیمت 

خودرو در بازار ندارد.
ایــن مقــام مســئول گفــت: پیش بینی هــا بــر ایــن 
اســاس اســت کــه افزایــش قیمــت خــودرو در کارخانــه 
منجر به افزایش عرضه به بازار و پیشــی گرفتن ســمت 
عرضه نســبت به تقاضا می شــود. همین عامل منجر به 
کاهــش حبــاب قیمتــی در بــازار آزاد می شــود البتــه اگر 

افزایش قیمت درست انجام شود.
او بیــان کــرد: در تمــام کاالهــا، قیمــت و کیفیــت 
رابطــه مســتقیم دارنــد، فــرض کنیــد قطعــه ای کــه برای 
پرایــد یــا پــژو 405تولیــد می شــود بــا قطعــه ای کــه برای 
مرســدس بنز یا بی ام و تولید می شــود، از نظر کیفیتی 
فرق زیادی دارد و اســتاندارد های تعریف شــده از سوی 

خودروساز برای قطعه ساز فرق دارد.
محبی نژاد گفت: خودروســاز مشخصات فنی مورد 
نظر را برای قطعه ســاز تعریف و قطعه ســاز آن را تولید 
می کند. در کل دنیا ممکن اســت قطعه ســاز برای ده ها 

خودرو، قطعه مشابه تولید کند.
دبیــر انجمــن صنایــع همگــن نیرو محرکــه و قطعه 
ســازی کشور تصریح کرد: این افزایش قیمت اگر منجر 
بــه، بــه روز شــدن مشــخصات فنی از ســوی خودروســاز 
شــود، می توانــد تاثیــر مســتقیم روی کیفیــت قطعــات 

خودرو داشته باشد.

 معاون گردشگری کشور: 
مناطق آزاد باید مقاصد 

پیشرو در گردشگری باشند
میراثفرهنگــی، وزارت گردشــگری معــاون
گردشــگریوصنایعدستیازمتولیانحوزهگردشگری
درمناطقآزادکشورخواستتابابهرهمندیبیشتراز
ظرفیتهایقانونی،زیرساختیومرزیخودبهعنوان
مقاصدپیشرودرگردشگریکشورایفاینقشکنند.

بــه گــزارش اداره كل روابط عمومی و اطالع رســانی 
صنایع دســتی،  و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  وزارت 
علی اصغر شــالبافیان در نشســت بــا معاونان و مدیران 
ارس،  آزاد  مناطــق  گردشــگری  و  اجتماعــی  فرهنگــی، 
ارونــد، انزلــی، چابهار، کیش، قشــم و ماکو که در محل 
دبیرخانــه شــورای عالی مناطق آزاد تجــاری،  اقتصادی و 
ویــژه اقتصــادی تهــران برگزار شــد، گفــت: »مناطق آزاد 
کشــور می تواننــد بــا تکیه بــر ویژگی های متمایــز خود از 
جمله وجود زیرســاخت ها، تاسیســات گردشــگری مورد 
نیــاز، نزدیکــی بــه مرزهــا، بهره منــدی از منابــع طبیعــی 
و نیــز دارا بــودن جاذبه هــای متمایــز بــه عنــوان مقاصــد 

پیشرو گردشگری در کشور ایفای نقش کنند.«
او افزود: »نزدیکی به مرزهای کشور امکان تمرکز 
بر بازارهای هدف گردشــگری را برای مناطق آزاد کشــور 
فراهم آورده اســت و می تواند ســبب حرکت یکپارچه و 

بهره مندی هدفمند از روابط بین الملل شود.«
شالبافیان، همچنین تمرکز بر محتواسازی و تولید 
اقــالم تبلیغاتــی را نیــز یکــی دیگــر از اقدامــات موثــر در 
معرفی و شــکوفایی ظرفیت های گردشــگری مناطق آزاد 
کشــور خواند و بر تمرکز بیشــتر در بخش اطالع رســانی 
فضــای مجازی متناســب با ســالیق و موقعیــت بازارهای 

هدف بین المللی گردشگری تاکید کرد.
در  جام جهانــی  مســابقات  برگــزاری  ادامــه  در  او 
کشــور قطــر را فرصتــی ویــژه بــرای منطقــه آزاد کیــش 
خوانــد و سیاســت گذاری و برنامه ریــزی به منظور جذب 
تماشــاگران حاضــر در ایــن رویــداد مهــم بین المللــی را 

فرصتی غنیمت به شمار آورد.
امــکان  بیــان  بــا  همچنیــن  گردشــگری  معــاون 
ایجاد هــاب پــروازی یــا مرکــز توزیــع پروازهــا از طریــق 
منطقــه آزاد کیــش افــزود: »بــا انجام پرواز مســتقیم از 
کشــورهای مختلــف بــه مناطــق آزاد امــکان ایجاد هــاب 
پروازی یا مرکز توزیع پروازها به ســایر اســتان ها وجود 
دارد و ایــن امــکان نقــش موثــری در توزیع مســافران به 

سایر استان های کشور خواهد داشت.«
شــالبافیان در پایــان اظهــار کــرد: »بــاور داریــم کــه 
مدیران مناطق آزاد و مدیران کل استانی می توانند همواره 
بــا تعامل دو ســویه و همدالنه فرصت هــای متمایزی برای 

توسعه صنعت گردشگری کشور فراهم کنند.«
همچنیــن در ایــن نشســت معاونــان مناطــق آزاد 
ارس، ارونــد، انزلــی، چابهــار، کیــش، قشــم و ماکــو نیز 
ظرفیت هــا و چالش هــای خــود را در حوزه گردشــگری از 
جملــه حفــظ و نگهــداری، مدیریت و بهره بــرداری از آثار 
ثبــت ملــی و جهانــی و نیــز نبود الگوی توســعه و تعیین 

ارتباط کارکردی جزایر با یکدیگر، مطرح کردند.

 قیمت جدید برنج

در بازار تهران
اقتصادآنالیــن،قیمــتانــواعبرنجدربــازارتهران

رامنتشرکرد.

قیمــت انــواع برنــج در بــازار تهران به شــرح جدول 
زیــر اســت. برنج هاشــمی درجــه یک بــه قیمــت کیلویی 
82هــزار تومــان اســت و قیمــت 5کیلویــی آن 410هــزار 

تومان است.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

کشــاورزی، جهــاد وزیــر گفتــه بــه
اســتانها در غذایــی امنیــت قرارگاههــای
بایــدبهصــورتدقیــقوروزانــهبــازارمــرغو
تخممــرغرارصــدکننــدومانــعازنوســانات

قیمتیایندومحصولشوند.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، 
ســیدجواد ســاداتی نژاد، بــا تأکیــد بــر اهمیت 
تشکیل جلسات قرارگاه امنیت غذایی گفت: 
تشــکیل جلســات روزانــه، منظــم و هدفمنــد 
این قرارگاه حائز اهمیت اســت و باید به نحو 

مطلوبی هدایت شود.
او نظــارت و بازرســی بــازار را امــری مهم 
بــه حســاب آورد و عنــوان کرد: کمبــود نیروی 
انســانی در بحث نظارت و بازرســی بازار باید 
برطــرف شــود و در ایــن زمینــه هماهنگی های 
الزم بــا معاونــت توســعه وزارت جهــت رفــع 

مشکل انجام شده است.
نظــارت بــر بازار مــرغ و تخم مــرغ را امری 
مهــم تلقــی کــرد و گفــت: قرارگاه هــای امنیــت 
غذایــی در اســتان ها بایــد بــه صــورت دقیــق و 
روزانــه بــازار این دو محصول تولیــدی را رصد و 
مانع از نوسانات قیمتی مرغ و تخم مرغ شوند.
تولیدکننــدگان  و  تولیــد  از  صیانــت  او 
را امــری مهــم ارزیابــی کــرد و افــزود: بســتر 
و  اتحادیه هــا  بــا  نظــر  تبــادل  و  گفت وگــو 
و  باشــد  مهیــا  بایــد  همــواره  تولیدکننــدگان 
صیانــت از تولیــد بــرای حصــول امنیت غذایی 

در دســتور کار مدیران وزارت جهاد کشــاورزی 
قرار گیرد.

و  خوراکــی  اقــالم  توزیــع  ســاداتی نژاد، 
سیســتم های  طریــق  از  اساســی  کاال هــای 
هوشــمند را امــری ضــروری برای تنظیــم بازار و 
کنترل قیمت ها تلقی کرد و گفت: تأکید وزارت 
جهاد کشاورزی ایجاد ساختار فروش اینترنتی 

کاال های اساسی است و در این راستا خواستار 
اســتفاده اســتان ها از همــه ظرفیت های توزیع 
بومــی هســتیم و پلتفــرم خاصــی بــه صــورت 
یکپارچــه در سراســر کشــور مــد نظر نیســت و 
این مهم باید هرچه سریعتر با محوریت تعاون 

روستایی استان ها عملیاتی شود.
وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر رسالت 

قــرارگاه امنیــت غذایــی گفت: قــرارگاه امنیت 
غذایــی در کشــور و متناظــر آن در اســتان ها 
بازو هــای تنظیــم بــازار بــه حســاب می آینــد و 
در ایــن راســتا جــا دارد از زحمــات بازرســان، 
نیرو هــای بســیج، اصنــاف و ... کــه بیشــترین 
همراهــی را با مصوبات قرارگاه امنیت غذایی 

داشته اند قدردانی و تشکر کنم.

دبیــرانجمــنحبوبــاتگفــتکــهعمده
تجــارایرانــیبــاافزایــشقیمــتکشــورهای
صادرکننــدهحبوبــاتمواجــهبودنــدبنابراین
طــیســهمــاهگذشــتهنوســاناتیرادربــازار
داخلیداشتیم،ولیدروضعفعلیافزایش

قیمتیبهوجودنیامدهاست.
بــا  گفت وگــو  در  افتخــاری  ســیدعبدی 
قیمــت  افزایــش  علــت  در خصــوص  میــزان، 
حبوبات در بازار، گفت: طی ســه ماه گذشــته 
افزایــش قیمت مختصــری در حبوبات صورت 
گرفتــه کــه دلیل آن برگرفته از افزایش قیمت 

حبوبــات در کشــور های مرجــع بــوده به طوری 
کــه در دنیــا نیز قیمــت حبوبــات افزایش پیدا 

کرده است.
علــت  بــه  دنیــا  در  حبوبــات  افــزود:  او 
خشکســالی با افزایش قیمت همراه بوده که 
این افزایش قیمت در کشــور ما نیز به وجود 
آمــده اســت. عمــده تجــار ایرانــی بــا افزایــش 
قیمت کشور های صادر کننده حبوبات مواجه 
بودند بنابراین طی سه ماه گذشته نوساناتی 
را در بــازار داخلــی داشــتیم، ولــی در وضــع 
فعلی افزایش قیمتی به وجود نیامده است.

دبیــر انجمن حبوبات گفــت: عمده کاالی 
حبوبات با توجه به عرضه و تقاضا، خشکسالی 
هزینه هــای  افزایــش  و  داده  رخ  دنیــا  در  کــه 

حمل، افزایش قیمت داشته است.
افتخــاری بیــان کــرد: قریب بــه 40درصد 
تامیــن  واردات  از  کشــور  حبوبــات  مصــرف 
می شود همچنین در سطح کشور و دنیا فصل 
برداشت بر روی قیمت کاال تاثیرگذاشته و در 
زمان فصل برداشــت قیمت ها ثبات داشــته و 

کاهش پیدا می کند.
دیگــر  امیدواریــم  گفــت:  ادامــه  در  او 

افزایش هزینه های حمل و هزینه های جانبی 
که بر روی واردات تاثیرگذار اســت را نداشــته 

باشیم تا در کشور به ثبات قیمت برسیم.
کــرد:  اظهــار  حبوبــات  انجمــن  دبیــر 
اســتان های  از  مصرفــی  حبوبــات  ۶0درصــد 
کشــور تولید می شــود که ایــن حبوبات عمدتاً 
بــه مصــرف داخــل می رســد و فقــط در نخــود 
صــادرات داریــم بقیــه تولیــدات حبوبــات در 
کشور مصرف می شوند و اگر از تولیدکنندگان 
حمایــت بیشــتری کنیــم بــر نــرخ حبوبــات نیز 

تاثیرگذار خواهیم بود.

مدیــرکلدفتــرفنیومهندســیشــرکت
بازرگانــیدولتــیایــرانگفــتکهمیــزانکل
ظرفیــتذخیرهســازیکاالهــایاساســیبــه

بیشاز۲۲میلیونتنمیرسد.
دولتــی  بازرگانــی  شــرکت  گــزارش  بــه 
ایــران، احمــد عبدلــی، بــا بیــان ظرفیــت مطلوب 
اساســی  کاال هــای  نگهــداری  و  ذخیره ســازی 
در کشــور گفــت: بــرای ذخیره ســازی کاال هایــی 
ماننــد گنــدم، برنج، روغن و شــکر، 22میلیون و 

751ظرفیت وجود دارد که به این لحاظ در وضع 
مطلوبــی قــرار داریم. عبدلی تشــریح کــرد: برای 
ذخیره ســازی  47۹ســیلوی  گنــدم  ذخیره ســازی 
بتنــی و فلــزی به ظرفیت 14میلیــون و 750هزار 
تــن در بخــش دولتــی و خصوصــی وجــود دارد 
و  دولتــی  ســاده  مکانیــزه  انبار هــای  ظرفیــت  و 
خصوصــی کــه تعــداد آن بــه 282واحــد می رســد 

توان نگهداری ۶.5میلیون تن گندم را دارد.
او افزود: برای ذخیره سازی سایر کاال های 

اساسی شامل قندوشکر و برنج نیز بیش از یک 
میلیون تن انبار ذخیره سازی داریم که )از سوی 
بخش دولتی( تجهیز شده و راهبری می شوند. 
مدیرکل دفتر فنی و مهندسی شرکت بازرگانی 
دولتــی ایــران ظرفیت ســردخانه های در اختیار 
این شــرکت را برای ذخیره ســازی مطلوب کاال، 

۶2هزار تن اعالم کرد.
عبدلــی گفــت: روغــن خوراکــی نیــز در 
مخــازن روغــن بــه ظرفیــت 2۶1هــزار تــن کــه 

بــه صــورت ملکــی و اســتیجاری از ســوی ایــن 
شرکت نگهداری می شود.

او خاطر نشان کرد: با صرفه هزینه های 
عمرانی طی سال های اخیر توانسته ایم مراکز 
ذخیره ســازی را تعمیــر و بازســازی کنیــم و بــا 
خریــد تجهیــزات، بــرای ذخیره ســازی کاال های 
اساســی، وضــع مطلوبــی را ایجــاد کنیــم و به 
اســتاندار های باالیــی در بخش نگهداری برای 

حفظ کیفیت کاال های اساسی دست یابیم.

راهآهــن شــرکت مســافری معــاون
ایــرانازعرضــهبلیــت جمهــوریاســالمی
قطــاربــانرخخردادســالگذشــتهخبرداد
وگفــتکــهتغییــرقیمــتبلیــتقطــارتنها
بــامصوبهشــورایعالــیهماهنگــیترابری

امکانپذیراست.
بــا  گفت وگــو  در  موســوی  میرحســن 
ایســنا در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکه 
آیــا با توجه به اینکــه پروتکل های مربوط به 
رعایــت فاصله گذاری اجتماعی در ســفرهای 
ریلــی تعدیــل شــده و بــه 80درصــد ظرفیت 
موجود رســیده اســت، آیا قیمت  بلیت قطار 
تغییــری خواهــد کــرد یــا خیــر؟ اظهــار کــرد: 
قیمــت بلیــط قطارهــای مســافری بــا رعایــت 

بــر  و  80درصــدی  فاصله گــذاری  پروتــکل 
اساس صورتجلســه شماره 215مورخ 10دی  
سال گذشته شورای عالی هماهنگی ترابری 

کشور ارائه می شود.
او همچنیــن دربــاره اینکه آیــا برنامه ای 
بــرای افزایــش قیمــت بلیت قطــار یا کاهش 
آن وجــود نــدارد؟ افزود: ســاز و کار افزایش 
مشــخص  مقــررات  و  قوانیــن  در  قیمــت 
افزایــش  تقاضــای  هرگونــه  و  اســت  شــده 
قیمــت از ســوی شــرکت های حمــل و نقــل 
ریلی مســافری بــا رعایت قوانیــن و مقررات 
مربوطــه میســر خواهــد بــود و قیمــت فعلی 
بلیت قطار نیز طبق مصوبه 13خرداد ســال 
ترابــری  هماهنگــی  عالــی  شــورای  گذشــته 

کشور است.
راه آهــن  شــرکت  مســافری  معــاون 
جمهــوری اســالمی ایران گفت: شــرکت های 
در  را  قطــار  بلیــت  ریلــی  نقــل  و  حمــل 
مســیرهای داخلــی بــا همــان قیمــت مصوب 
ســال گذشــته و بــر همــان پایــه و اســاس 

عرضه می کنند.
بــه گــزارش ایســنا، در خــرداد امســال 
نیــز شــرکت های حمل ونقل ریلی پیشــنهاد 
افزایــش قیمــت بلیــت قطــار را دادنــد که با 
رئیــس  رجبــی،  نشــد. محمــد  موافقــت  آن 
نقــل  و  انجمــن صنفــی شــرکت های حمــل 
پیشــنهاد  از  وابســته،  خدمــات  و  ریلــی 
افزایــش ۶0درصــدی قیمت بلیــت قطار خبر 

داد و گفــت: تاکنــون خبــری از تصمیم گیری 
و موافقت با این پیشــنهاد در شــورای عالی 

ترابری نشده است.
او افــزود: بــا وجود اینکــه وضع پذیرش 
مســافر و ســفرهای ریلــی نســبت بــه ســال 
گذشــته و بــه ویــژه نســبت بــه همیــن بــازه 
زمانــی در ســال 13۹۹بهتــر شــده و رونــق 
تــوان  امــا شــرکت های ریلــی  گرفتــه اســت 
پرداخــت حقــوق پرســنل خودشــان را هــم 
ندارند و عوامل بسیاری مانند انرژی، حقوق 
و دســتمزد، تامیــن تجهیــزات و...چنــد برابر 
شــده اســت، هزینه  تمام شــده شــرکت های 
ریلــی 240درصــد افزایــش یافتــه امــا مــردم 
کشش این میزان افزایش قیمت را ندارند.

کمیســیون رئیســه هیئــت عضــو گفتــه بــه
کشــاورزیمجلس،بدونشــکبعضیمحصوالت
کشــاورزیمصرفیمردماســتانداردکافینداشــته
برگشــتخوردن ماجــرای ایــن و نیســت ســالم و
محصــوالتکشــاورزیایــراندرآینــدهنزدیــکباز

همتکرارخواهدشد.
ذبیح هللا اعظمی در گفت وگو با ایسنا در مورد 
اخبــاری مبنــی بر ســیب زمینی های برگشــت خورده 
تولیدکننــدگان  متأســفانه  گفــت:  ترکمنســتان  از 
عمــده ما، اصول و اســلکت حرفه ای کاری را رعایت 
نمی کننــد چــرا کــه ســازمان یــا نهــادی تا به حــال از 
آنهــا نخواســتند کــه ایــن اصــول را رعایــت کنند. به 
عبارت دیگر فشاری از سوی وزارت جهاد کشاورزی 
یــا وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی روی 
آنها نبوده است؛ بنابراین، تولیدکنندگان به میزان 
ســیب زمینی های  گویــا  دادنــد.  کــود  دلخواهشــان 

برگشت خورده از ترکمنستان نیترات زیادی دارد.
این عضو هیئت رئیســه کمیسیون کشاورزی، 

آب، منابــع طبیعــی و محیط زیســت مجلس گفت: 
15یــا 20ســال پیــش هــم ســیب زمینی هایی کــه به 
آذربایجان فرســتادیم، برگشــت خورد. تنها مســئله 
اصلــی  بحــث  نیســت.  محصــوالت  ایــن  صــادرات 
خودمــردم هســتند کــه بایــد ایــن کاالهــا را مصــرف 

کنند. ما باید دلمان برای خودمان بسوزد.

محصوالتکشاورزیما
درآیندهنزدیکبازهمبرگشت

خواهندخورد
از  مجلــس  در  جیرفــت  مــردم  نماینــده 
ســخت گیری های جدیــد وزارت جهــاد کشــاورزی در 
مــورد تولیــد اســتاندار محصوالت خبــر داد و گفت: 
وزارت جهــاد ایــن روزهــا تولیدکننــدگان را مجبــور 
کرده که در استفاده از سموم و کودهای شیمیایی 
نهایــت دقــت را داشــته باشــند و عــالوه بــر صــدور 
گواهــی بهداشــت و ســالمت، گواهــی قرنطینه هم 

داشــته باشــند. در عیــن حــال باید صادقانــه بگویم 
کــه ماجــرای برگشــت خــوردن کاالهای مــا قطعا در 
امســال بــاز هــم تکــرار خواهــد شــد؛ چــرا کــه مثــال 
سیب زمینی که امروز برگشت خورده است، همراه 
با پیاز در تابستان تولید شده و استانداردهای الزم 

را ندارد.

سوالازوزیرجهادکشاورزی
منوطبهبرگشتخوردن

محصوالتدرسالآیندهاست
اعظمــی ضمن اشــاره به نظــارت و دقت جدید 
وزارت جهاد کشاورزی گفت: اگر در سال آینده این 
اتفــاق تکــرار شــود، از وزیــر جهــاد ســوال و موضوع 
را بــه دقــت بررســی خواهیــم کرد. همچنیــن وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم طبق قانون 
وظیفه دارد که بر سالمت مواد غذایی پس از تولید 
نظــارت کند. ممکن اســت در مــواردی که محصولی 

ناســالم تشــخیص داده شود، معدوم هم بشود. ما 
این اتفاقات را به فال نیک می گیریم چرا که مجبور 

شده ایم محصوالت سالم تری تولید کنیم.

فقطکاالهایایراننیست
کهبرگشتمیخورد

این عضو هیئت رئیســه کمیســیون کشاورزی 
برگشــت خوردن کاالهــای چنــد کشــور  از  مجلــس 
دیگر خبر داد و گفت: این محدودیت ها و برگشت 
خوردن هــا فقــط محــدود بــه کشــور مــا نیســت. بــه 
عنــوان مثــال اتحادیــه اوراســیا محصوالتــی از چهار 
پنــج کشــور مثــل آذربایجــان و ترکیه را هــم ممنوع 
کرده اســت. همچنین باید بگویم که چین در ســال 
جدید اســتانداردهای واردات محصول به کشــورش 
را افزایش خواهد داد و سخت گیری ها را چند برابر 
خواهــد کــرد. اگــر فکــری برای ایــن موضــوع نکنیم، 
کشــاورزی مــا بــا بحــران شــدیدی مواجــه خواهــد 
شــد. ممکن اســت کشــاورزان ما ورشکست شوند. 

ایــن موضــوع بایــد بــا شــیبی مالیــم حل شــود تا به 
تولیدکنندگان آسیب نرسد.

او در مورد میزان ســالمتی یا اســتاندارد بودن 
محصوالتــی مصرفــی مــردم اظهــار کرد: بدون شــک 
بعضی محصوالت اســتاندارد کافی نداشــته و سالم 
نبوده اســت، اما نمی توانیم این موضوع را به همه 
محصــوالت تعمیــم دهیــم؛ به عنــوان مثــال بعضی 
از محصــوالت مــا مثــل خرما و انجیــر کامال ارگانیک 
هستند چرا که نه کودی می خورند و نه سمی روی 
آنها پاشیده می شود اما باید قبول کرد که کشمش 
مــا دچــار ایــن بحــران بــوده اســت. بــا توجه بــه این 
مــوارد بایــد اســتانداردهای بیــن المللــی را افزایــش 

دهیم تا سالمت مردم را تأمین کنیم.
اعظمــی همچنیــن با یادآوری بحران آب در 
کشــور گفــت: با توجه به بحــران آب اصال تولید 
این کاالها با این میزان استفاده از سموم و کود 
شــیمیایی و در نهایــت هدررفــت آب و محصــول 
بــه هیــچ وجــه اقتصــادی نیســت و بــه کشــور 

آسیب می زند.
مــورد  در  کــه  پرســش  ایــن  بــه  پاســخ  در  او 
ســیب زمینی دقیقا چه اتفاقی افتاده اســت، اظهار 
کرد: ســمومی که کشــاورزان استفاده کردند ممکن 
اســت برای ســیب زمینی نباشــد بلکه برای محصول 
گلخانه ای باشــد. ما نیازمند ترویج و آموزش وزارت 
جهــاد کشــاورزی هســتیم. کشــاورزان دوره کارنس 
)مدت زمانی استاندارد از روز سم پاشی تا برداشت 

محصول که باید طی شود( را هم رعایت نکردند.
بــه گزارش ایســنا، چندی پیــش اخباری مبنی 
بر بازگشت محموله های سیب زمینی از ازبکستان 
دلیــل  بــه  روســیه  نیــز  آن  از  پــس  شــد.  منتشــر 
استفاده از چندین سم واردات فلفل را از ایران به 
کشــورش ممنــوع کرد. بعد از آن نیــز اخباری مبنی 
بر برگشــت خوردن محموله های کیوی ایران از هند 
به دلیل باقی مانده ســموم کشــاورزی منتشــر شد. 
اخیرا هم گفته می شود که ترکمنستان هم واردات 

سیب زمینی ایران را ممنوع کرده است.

عضوهیئترئیسهکمیسیونکشاورزیمجلس:بعضیازمحصوالتکشاورزیمصرفیمردمسالمتکاملندارد

معاونشرکتراهآهناعالمکرد:عرضهبلیتقطاربانرخپارسال

ظرفیت۲۲میلیونتنیذخیرهسازیکاالهایاساسیدرکشور

افزایشقیمتحبوباتدرتجارتخارجیتجارایرانی

تاکیدوزیرجهادکشاورزیبرفروشاینترنتی
کاالهایاساسی
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دهقانی، عضو کمیسیون 
صنایع مطرح کرد: فرسودگی 
ماشین آالت، اصلی ترین مانع 

پیشرفت صنعت نساجی
مجلــس،  معــادن  و  صنایــع  کمیســیون  عضــو 
فرســودگی ماشــین آالت را یکــی از اصلی تریــن موانــع 
پیــش روی صنعــت نســاجی دانســت و عنــوان کــرد که 
بیشــتر ماشــین  آالت ایــن صنعــت، صــرف  نظــر از نــوع 
تکنولوژی، کهنه هستند بنابراین برای رفع این مشکل 
و نوسازی ماشین آالت باید از ظرفیت بخش خصوصی 

استفاده کرد.
الهویردی دهقانی در گفت و گو با خانه ملت درباره 
موانــع پیــش روی صنعــت نســاجی، گفــت: مــواد اولیــه 
مورد نیاز تولید پوشــاک در کشــور به میزان کافی وجود 
دارد زیــرا بیشــتر البســه تولیــدی از مــواد پتروشــیمی و 
فرآورده های نهایی آن به دست می آید و این مواد اولیه 

نیز در داخل کشور تولید می شود.  
نماینده مردم ورزقان در مجلس شــورای اســامی 
بــا بیــان اینکــه عــاوه بــر ضــرورت واردات ماشــین  آالت 
مــورد نیــاز صنعــت نســاجی، بایــد ایــن ماشــین آالت از 
کــرد:   اضافــه  باشــند،  برخــوردار  بــه روز  تکنولوژی هــای 
تولیــدی  پوشــاک  کیفیــت  از  ماشــین آالت  فرســودگی 
می  کاهــد و ضمن اینکه افزایش هزینه  های تولید، توان 

رقابتی تولیدات را نیز کاهش می دهد.
بــا  مجلــس  معــادن  و  صنایــع  کمیســیون  عضــو 
اشــاره بــه ضعــف کشــور در طراحــی لبــاس و پوشــاک، 
اضافــه کــرد: اتحادیه هــا و مدیــران ایــن حــوزه باید برای 
عرضــه محصــوالت متنوع و مناســب برنامه ریزی کنند و 
مشــوق هایی برای تولید پوشــاک مناســب ســلیقه مردم 
پیش بینــی کننــد. بــا افزایــش تنــوع پوشــاک تولیــدی، 

سلیقه تمامی افراد جامعه پوشش داده می شود.

دفتر صنایع تجهیزات 
پزشکی ذیل وزارت صمت 

قرار گرفت
دفتر صنایع تجهیزات پزشــکی و آزمایشــگاهی در 
ذیــل معاونــت صنایــع ماشــین آالت و تجهیــزات وزارت 

صمت راه اندازی شد.
صادرکننــدگان  و  تولیدکننــدگان  انجمــن  دبیــر 
تجهیزات پزشــکی در گفت وگو با خبرگزاری مهر با بیان 
اینکــه در ســاختار جدیــد وزارت صمــت، دفتــر صنایــع 
تجهیزات پزشــکی ذیل این وزارتخانه قرار گرفته اســت، 
اظهــار کــرد: راه انــدازی و تفکیک دفتر صنایــع تجهیزات 
صنایــع  معاونــت  ذیــل  در  آزمایشــگاهی  و  پزشــکی 
ماشــین آالت و تجهیــزات وزارت صمــت، یــک گام مثبت 
در مســیر حمایــت از تولیــد ملــی و مانع زدایــی اســت و 
امیدواریــم کــه این تدبیر در کنار ســایر تغییــرات بتواند 
تبدیل به یک نقطع عطف در صنعت تجهیزات پزشکی 
شــده و موجــب توســعه، ارتقــا و شــتاب دهی صنعــت 

سامت کشور شود.
مریــم قاســمی ادامــه داد: اکنــون در ایــن صنعت، 
بیــش از 1000شــرکت تولیــدی کــه بیش از 200 شــرکت 
دانش بنیــان هســتند بــا تأمیــن بیــش از ۶0 درصــد نیاز 
بــه صــورت  نفــر  از 30هــزار  بیــش  اشــتغال  و  کشــور 

مستقیم مشغول به فعالیت هستند.
صادرکننــدگان  و  تولیدکننــدگان  انجمــن  دبیــر 
تجهیــزات پزشــکی گفــت: نکتــه دیگــر هم این اســت که 
دولت باید دست از بسیاری از امور تصدی گری بردارد و 
بــا تفویــض امور و کوچک کردن خــود، به وظیفه ذاتی و 
اصلــی خــود بپردازد. موضوع مطالبــات نیز حائز اهمیت 
است و دولت باید هرچه زودتر در این باره چاره اندیشی 
کند. او تاکید کرد: همچنین درخواســت می شــود عنوان 
دندانپزشــکی نیــز بــه دلیل اهمیــت این حــوزه، به نام و 

حیطه فعالیت دفتر فوق الذکر اضافه شود.

انتقاد نائب رئیس کمیسیون 
صنایع از واردات قطعات 

لوازم خانگی صرفا با هدف 
مونتاژ در داخل

نائب رئیــس کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس 
می گوید در شرایط فعلی بیش از نیمی از قطعات لوازم 
خانگــی بایــد در داخــل تولیــد شــود و در یک بــازه زمانی 
کوتاه مــدت نیــز این عدد به ۱۰۰درصد برســد در غیر این 
صورت واردات قطعات موردنیاز تولید لوازم خانگی برای 

مونتاژ در داخل، پوششی برای واردات است.
بهــزاد رحیمــی در گفت و گــو بــا خانــه ملــت دربــاره 
ضــرورت توجــه وزارت صمــت بــه تولیــد لــوازم خانگــی 
باکیفیــت و بــا قیمــت مناســب، گفــت: بایــد از تولیــد 
داخلــی حمایــت شــود امــا ایــن حمایــت بایــد بــه نحــوی 
باشــد ایــن صنعــت ارتقــا یابــد. در شــرایطی کــه واردات 
لوازم خانگی ممنوع است تولیدکنندگان این حوزه باید 
بــرای تولیــد محصــوالت باکیفیــت و بــا قیمــت مناســب 
برنامه ریــزی کــرده و در ایــن راســتا گام بردارند زیرا این 

محصوالت نقش مهمی در زندگی مردم دارند.
نماینــده مــردم ســقز و بانــه در مجلــس شــورای 
اســامی با اشــاره به اینکه کشــور تجربه نامناســبی در 
حــوزه انحصــار خــودرو دارد، افــزود:  طبــق تجربه هــای 
قبلــی، تولیدکننــدگان در بــازار بــدون رقیــب، قیمت هــا 
را افزایــش می دهنــد و از کیفیــت می کاهنــد کــه انتظار 

می رود، صنعت لوازم خانگی این مسیر را طی نکند.
او اضافه کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید 
عاوه بر تامین مواد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان لوازم 
خانگــی، بــر محصوالت تولیدی نیــز نظارت کند تا زمینه 
تولیدکننــدگان  بــرای  انحصــاری  بــازار  از  سوءاســتفاده 
ایجاد نشــود. همچنین ایجاد شرایط مناسب برای ورود 

تولیدکنندگان جدید به بازار، از دیگر الزامات است.

اخبـــــــــــــــــار

ارز ۴۲۰۰ تومانی گندم، 
دانه های روغنی و نهاده های 

دامی دی تخصیص یافت
معــاون توســعه بازرگانــی وزارت جهاد کشــاورزی 
می گویــد برخــاف شــایعاتی کــه ایــن روز هــا در برخــی 
محافــل مطــرح می شــود ارز ترجیحــی تامیــن گنــدم، 
دانه هــای روغنــی و نهاده های دامی برای دی تخصیص 

یافت.
جهــاد  وزارت  اطاع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
توجــه  بــا  کــرد:  اظهــار  عبــاس عســکرزاده  کشــاورزی، 
بــه اینکــه در شــش ماهــه دوم ســال براســاس قانــون 
ارز ترجیحــی کاال هــای اساســی بــه صــورت مــاه بــه مــاه 
تخصیــص می یابــد ارز ترجیحی این ســه قلم ذکر شــده 
مانند سابق برای دی  تامین شده است و هیچ مشکلی 

در این زمینه وجود ندارد.
او ادامــه داد: بــا توجه بــه ادامه روند تخصیص ارز 
ترجیحی به این کاال های اساســی، هیچ افزایش قیمتی 
درباره محصوالت اساســی از جمله مرغ و گوشــت قابل 

قبول نیست.
معــاون توســعه بازرگانــی وزارت جهــاد کشــاورزی 
گفــت: اکنون در ســامانه بازارگاه نهــاده دامی مورد نیاز 
دامــداران و مرغــداران با قیمت ســابق بارگذاری شــده و 
آن هــا می توانند مثل گذشــته نهــاده مورد نیاز خود را از 

این سامانه دریافت کنند.
عســکرزاده افزود: تمامی ذخایر استراتژیک کشور 
قــرار دارنــد و تامیــن  نیــز در شــرایط بســیار مطلوبــی 
آن هــا به صورت مســتمر ادامــه دارد و در این زمینه نیز 

هیچگونه کمبودی وجود ندارد.
وی گفــت: بــه طور کلی درباره کاال های اساســی 
هیــچ نقصــان و کمبــودی نیســت و همــه محصوالت و 
کاال هــای اساســی به میــزان بیش از نیاز تامین شــده 
است. معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی 
افــزود: بــا توجه به اینکه تمامی زنجیــره تولید، تامین 
انتــزاع  قانــون  براســاس  اساســی  کاال هــای  توزیــع  و 
بــه وزارت جهــاد کشــاورزی واگــذار شــده، نظــارت بــر 
بــازار کاال هــای اساســی نیز به شــکل مســتمر در حال 

است. پیگیری 
عســکرزاده گفــت: بــه هیــچ وجه اجــازه برهم زدن 
ثبــات بــازار کاال هــای اساســی را نمی دهیــم و بــا انــدک 
کســانی کــه قصــد شــایعه پراکنی و ایجاد اخال داشــته 

باشد برخورد جدی صورت می گیرد.
او افــزود: بــه مــردم اطمینــان می دهیــم کــه درباره 
تامین و همچنین قیمت کاال های اساسی هیچ چالشی 

وجود ندارد.

۲۷ درصد ارز نیمایی کاالی 
اساسی به برنج رسید

جــاری  ســال  در  برنــج  تــن  ۷۶۰میلیــون  حــدود   
ترخیــص و وارد کشــور شــده اســت که ایــن رقم حدود 
۲۷درصــد واردات کاالهــای اساســی با ارز نیمایی را در 

برمی گیرد.
بــه گــزارش ایســنا، برنــج از اقامــی اســت کــه تا 
حدود دو ســال پیش با ارز 4200 تومان وارد می شــد 
امــا بعــد از آن از لیســت ارز ترجیحــی خــارج و بــا ارز 

نیمایی انجام می شــود.
بررســی وضع واردات برنج در ســال جاری نشــان 
آذر در مجمــوع   1۹ تــا  ابتــدای ســال  از  کــه  می دهــد 
21.8میلیــون تــن کاالی اساســی در 2۵ گــروه کاالیــی 
وارد شــده کــه ارزش آن بالــغ بــر 13.3 میلیــارد دالر 

بوده است.
همچنیــن از واردات کاالی اساســی، هفــت قلم به 
وزن  1۹.3میلیــون تــن و ارزش 10.۵میلیــارد دالر بــا ارز 
4200 وارد شــده و مابقی با ارز نیمایی بوده اســت؛ به 
طــوری کــه در دوره مورد بررســی 2.7میلیــون تن کاالی 
اساسی به ارزش بیش از 2.8میلیارد دالر با ارز نیمایی 

وارد کشور شده است.
امــا از مجمــوع کاالهــای وارد شــده بــا ارز نیمایــی 
8۹2.8 هــزار تــن به ارزش بیش از 7۵۹.1 میلیون دالر 
بــه واردات برنــج اختصــاص دارد کــه نشــان می دهد که 
33درصــد وزن و 27درصــد ارزش واردات بــا ارز نیمایی 

به برنج اختصاص دارد.
میــزان واردات برنــج در ســال جاری در مقایســه با 
ســال گذشــته 28درصد از لحاظ وزنی و 18درصد ارزش 
رشد دارد، واردات این کاال از ابتدا تا 1۹ آذر سال پیش 
۶۹۹.۹ هــزار تــن به ارزش بیــش از ۶41.3 میلیون دالر 

ثبت شده بود.
ایــن در حالــی اســت کــه بــا توجــه بــه ممنوعیــت 
فصلــی واردات برنــج از ابتــدای مــرداد تا اواخــر آبان، به 
صورت محدود و با شرایط خاص فقط حدود 1۵هزار تن 

ترخیص انجام شد.
گــزارش مرکــز آمار نیز نشــان داده بود که در آبان 
ســال جــاری، هــر کیلــو برنــج وارداتــی بــه طور متوســط 
27هــزار تومــان قیمــت داشــته و تــا بیــش از 32هــزار 
تومــان هــم فــروش رفتــه اســت کــه  نســبت بــه مهــر 
امسال 2.7درصد و در مقایسه با آبان سال 18.7درصد 

افزایش قیمت داشت.

اخبـــــــــــــــــار

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت اعــام 
کــرد که بــا صــدور هوشــمند کارت بازرگانی، 
فســاد در ایــن بخــش حــذف خواهــد شــد و 
انتقــال  قبیــل  از  اتفاق هایــی  شــاهد  دیگــر 
کاال بــا کارت بازرگانــی یــک کــودک یــا افــراد 

سالخورده نخواهیم بود.
به گزارش ایســنا، ســیدرضا فاطمی امین 
در مراســم رونمایــی صــدور هوشــمند کارت 
مهم تریــن  از  یکــی  کــرد:  اظهــار  بازرگانــی، 
پروژه های وزارت صمت، اجرای سامانه جامع 
تجارت اســت که تا پایان سال تکمیل خواهد 

شد.
وی بــا بیــان اینکــه حاکمیــت بایــد چهــار 
تنظیم گــری،  اولویت گــذاری،  شــامل  اقــدام 
تســهیلگری و نظــارت را انجــام دهــد گفــت: 
ســامانه جامــع تجــارت مربــوط بــه بخش های 
مختلــف دولــت اســت، امــا متولــی آن وزارت 
صمت بوده اســت. بعد از تکمیل این سامانه 
روش مدیریــت و حکمرانــی در کشــور عــوض 

خواهد شد.
وزیــر صمــت بــا بیــان اینکــه در فراینــد 
اســتعام  بازرگانــی 2۵  کارت  جدیــد صــدور 
از 20 دســتگاه در کمتــر از یــک ســاعت اخــذ 
می شود، اظهار کرد: پیش از این شاهد بودیم 

عــده ای بــه نام افراد مختلف از جمله کودکان 
و افراد سالخورده کارت بازرگانی می گرفتند و 
مبالــغ زیــادی کاال جابه جا می کردند اما هدف 
این اســت که با ضوابط جدید کارت بازرگانی 
بــه افــراد قابل اطمینان اعطا شــود. همچنین 
فعالیت هایــی که به ســمت اولویت ها حرکت 

می کنند تسهیل شود.
او بــا اشــاره بــه پیگیــری حــذف رانــت و 
تصریــح  صمــت،  وزارت  در  طایــی  امضــای 
بــورس کاال هــم  اقــدام در حــوزه  ایــن  کــرد: 
شــروع شــده و 20 گــروه از 30 گــروه دیگــر 
ســهمیه بندی ندارنــد. در حوزه کارت بازرگانی 

نیز امروز هوشمندسازی کلید خورد.
فاطمی امیــن بــا اشــاره بــه حــذف رانت 
از صــدور کارت بازرگانــی، گفــت: در اذهــان 
مــردم ایــن اســت کــه کارت بازرگانــی فســاد 
دارد، امــا بــا هوشــمند شــدن ایــن فرآینــد، 
پرداخــت  بــه  منــوط  کارت  تمدیــد  و  صــدور 
مالیــات اســت و نمی تــوان صــوری اقداماتــی 
از کارت  امضــای طایــی  انجــام داد چراکــه 

بازرگانی حذف شد.
او وضع صادرات را مناسب توصیف کرد 
و گفــت: صــادرات در ســال جــاری از مــرز 40 
میلیــارد دالر عبــور کــرد. تــاش مــا نیز حذف 

موانــع اســت که در این مــدت برخی از موانع 
نیز حل و فصل شده است.

با هوشمندسازی قاچاق جمع 
نمی شود، اما کم می شود

رئیــس ســتاد مبارزه با قاچــاق کاال و ارز 
در ایــن مراســم اظهــار کــرد: قاچــاق معلــول 
بی انضباطی ها، خاءها، عدم ســاماندهی ها، 

هوشمندسازی ها و دسترسی افراد است.
مویدی خــرم  علــی  گفتــه  بــه  همچنیــن 
آبــادی، کارت بازرگانــی موقــت بســتری برای 
ورود کاالی قاچــاق بــه کشــور شــده بــود که 
ورود  گفــت  نمی تــوان  هوشمندســازی،  بــا 
کاالی قاچــاق بــه کشــور جمــع می شــود، امــا 

کم خواهد شد.
رئیــس ســتاد مبارزه با قاچــاق کاال و ارز 
در ادامه از شناســایی درگاه های ورود قاچاق 
خبــر داد و گفــت که این درگاه ها یکی پس از 

دیگری در حال کم شدن هستتد.
موجــب  را  هوشمندســازی  مویــدی 
بهبــود  و  تجــارت  و  بــازار  آرامــش  افزایــش 
امنیت تجاری کشور دانست و از وزیر صمت 
خواســت ســامانه جامع تجارت تا پایان ســال 

تکمیل شود.

هنوز در هوشمندسازی عقب 
هستیم

غامحســین  برنامــه،  ایــن  ادامــه  در 
شــافعی نیــز با بیــان اینکه حذف هر مجوز به 
منــزل فــرو ریختن یک دیوار از فســاد اســت، 
اظهــار کرد: در گذشــته افــراد برای گرفتن یک 
اســتعام بایــد از شــهرهای مختلف بــه تهران 
می آمدنــد و چنــد ســفر درون شــهری انجــام 
می دادنــد کــه بــا هوشمندســازی این مســئله 

برطرف شد.
رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایع، معــادن و 
کشاورزی ایران با بیان اینکه هوشمندسازی به 
لحــاظ اقتصــادی در کل کشــور اثرگذار اســت و 
می تواند رتبه فضای کسب و کار کشور را بهبود 
بخشد، اظهار کرد: ما هنوز از هوشمندسازی، 
تجارت الکترونیک و سایر مولفه های مربوط به 

این حوزه عقب هستیم.
شــافعی تصریح کرد: معمــوالً در ابتدای 
هــر تغییــری، افراد مقاومت می کنند و بعد از 
اینکه تغییرات اعمال شــد شــروع به خودزنی 
می کنند. قطعاً در برابر این هوشمندسازی ها 
شــاهد مقاومت هــای زیادی خواهیــم بود، اما 

نباید به آنها اعتنایی شود.

ایــران  بازرگانــی  اتــاق مشــترک  رئیــس 
بــه  مــا  پیشــنهاد  می گویــد  آفریقــا  شــرق  و 
خودروســازان ایــن بود که یک شــرکت حمل 
و نقل در آفریقا تاسیس شود و خودروهای 
آن از ایــران تامیــن شــود امــا مورد اســتقبال 

سایپا و ایران خودرو قرار نگرفت.
گفت وگــو  در  خســروجردی  حســن 
وضــع  آخریــن  مــورد  در  ایلنــا  خبرگــزاری  بــا 
تجــارت ایــران بــا شــرق آفریقــا اظهــار کــرد: 
شــرق  کشــورهای  بــه  مــا  صــادرات  بیشــتر 
آفریقــا، کاالهــای نفتی از جملــه قیر، مصالح 
ســاختمانی مثل کاشــی، ســیمان و آهن آالت 
و... بــوده اســت. بیشــترین واردات مــا از این 
کشورها نیز مواد غذایی از جمله چای و قهوه 
اســت. حجــم تجاری مــا با آفریقــا حدود 700 
میلیون دالر به طور رســمی از طریق گمرکات 
ایــران و 3 میلیــارد و ۵00 هــزار دالر بــه طــور 
غیررســمی و از طریق دبی اســت. سهم شرق 

آفریقا از این میزان حدود ۶0درصد است.
بــا  خودرویــی  همکاری هــای  دربــاره  او 
آفریقــا و بــه خصــوص ســنگال گفــت: حســن 
نیــت ســنگال در مــورد حــوزه خــودرو خــوب 
اســت. برخی خودروهای ما را هم وارد کردند 
امــا متاســفانه در تامیــن قطعــه در داخــل بــه 
بــه  مشــکل برخوردیــم، یعنــی خودروســازان 
اسم وارد می کردند اما از نظر ارزی به مشکل 
برخوردنــد و صــادرات بــه آفریقا قطع شــد اما 
االن دوبــاره مذاکراتــی انجــام شــده تــا دوباره 

این کار پیگیری شود.
و  افــزود: روش صــادرات  خســروجردی 

تولیــد برای آفریقــا کمی فرق دارد. برای مثال 
پیشــنهاد ما این اســت که یک شرکت حمل و 
نقــل در آفریقــا تاســیس شــده و خودروهــای 
آن از ایران تامین شــود. می توان با بانک های 
پــول  بتوانیــم  تــا  بســت  قــرارداد  آفریقایــی 
خودروهــا را یــک جــا دریافــت کنیــم و خــود 
راننده هــا اقســاط آن را پرداخــت کننــد؛ ایــن 
روش هــا را می تــوان در آفریقــا پیگیــری کــرد. 
در  کشــور  سیاســت گذاری های  متاســفانه 
ایــن حــوزه خیلــی خــوب نیســت و از این نوع 
فرصت هــا کــه در آفریقــا موقعیــت عالی دارد 

به خوبی استفاده نشده است.
او اضافــه کــرد: در ایــن صــورت راننــده 
و صادرکننــده هــردو راضــی هســتند. مــا ایــن 
پیشــنهاد را بــه ســایپا و ایران خــودرو دادیــم 
امــا متاســفانه بــه آن عمــل نکردنــد. ســایپا و 
ایران خــودرو می خواســتند کــه در حــوزه نفت 
وارد شــده و بــا تاســیس شــرکت درآمدزایــی 
مــورد   ایــن  در  مــن  از  می خواســتند  کننــد، 
کــه  کــردم  ســعی  و  کننــد  کســب  اطاعــات 
منصرف شــان کنــم و ایــن پیشــنهاد را مطــرح 

کردم ولی استقبال نشد.
ایــران  بازرگانــی  مشــترک  اتــاق  رئیــس 
وضــع  بنابرایــن  کــرد:  بیــان  آفریقــا  شــرق  و 
همکاری هــای خودرویــی ایــران و آفریقــا اصا 
واردات  بــرای  اســتقبالی  نیســت.  مناســب 
فکــر  چراکــه  نــدارد  وجــود  ایــران  از  خــودرو 
بــه مشــکل  لــوازم یدکــی  می کننــد در مــورد 
برمی خورند. توافقی هم برای راه اندازی واحد 

تولیدی خودرو جز با سنگال نشده است.

او افزود: بســیاری از کشــورها در آفریقا 
آمادگــی ایــن نــوع همکاری هــای خودرویــی را 
دارنــد امــا روش عرضه در ایران با نیاز آفریقا 
متفاوت اســت. در مورد آفریقا باید به شــکل 
دیگــری عمــل کــرد. بــا روش پیشــنهادی مــا 
می توانیــم تعــداد مناســبی خودرو بــه فروش 
برســانیم و حتــی خط تولیــد ایجاد کنیم که از 

آن هم استقبال می شود.
خســروجردی تصریح کــرد: اتوبوس های 
تولیــدی مــا بــه درد آفریقایی هــا نمی خــورد. 
خالــی  صــورت  بــه  را  اتوبــوس  اتــاق  عمومــا 
صندلــی  ردیــف   ۵ تــا   4 آنجــا  و  می خرنــد 
مــا  ردیف هایــی  کــه  درحالــی  می گذارنــد، 
می گذاریــم 3 تــا 4 ردیــف اســت. آنهــا کمــی 
اتاق هــای بزرگتــری می خواهنــد. بایــد محل را 

شناخت و بر اساس نیاز آنها تولید کرد.
او خاطرنشــان کــرد: بــا اینکــه اجنــاس مــا 
مناســب تر و ارزان تــر اســت، مــا نمی توانیــم بــا 
ترکیه در آفریقا رقابت کنیم. بیشتر شرکت های 
صادرکننده ما ســرمایه کمــی دارند. ترکیه 4 تا ۵ 
شــرکت را انتخاب کرده و به آنها اعتبار می دهد 
تا بتوانند در کشــور مقصد فعالیت کنند. اکنون 
مشکل اصلی صادرکنندگان ما نداشتن سرمایه و 
نبود شناخت صحیح آفریقا است. چین و ترکیه 
ســرمایه الزم بــرای صادرکننــدگان خــود را تامین 

می کنند، در ایران به هیچ وجه اینگونه نیست.
خســروجردی خبــر داد: ما ســعی کردیم 
کــه از طریــق اتاق بازرگانــی 4 بانک در آفریقا 
تاســیس کنیــم تــا بتواننــد به تجــار مخصوصا 
تجــار ایرانــی اعتبــار دهنــد. کار ایــن بانک هــا 

در آفریقــا بــه صــورت داخلــی خواهــد بــود و 
به علت بســته بــودن ســوئیفت نمی توانند با 
ایــران کار کنند ولــی می توانند به تجار ایرانی 

اعتبار داده و آنها را حمایت کنند.
او در ادامــه متذکر شــد: به رئیس قبلی 
بانک مرکزی در این مورد پیشــنهاداتی دادیم 
امــا هیچ کمکــی نکردند. امروز این موضوع را 
به رئیس جدید بانک مرکزی گفتیم و قرار بر 
تشــکیل جلسه شــد. ایرانی های سرمایه داری 
در خارج از کشور وجود دارند که برخی عاقه 
ندارنــد بــه ایــران بیاینــد، اما از آنجــا که گفته 
می شــود آفریقــا آینــده تغذیــه جهــان اســت؛ 
بســیار عاقــه دارنــد کــه در آفریقــا فعالیــت 
کننــد. صحبت هایــی بــا برخــی از آنهــا انجــام 
داده ایــم تــا بلکــه بتوانیم با ســرمایه آنها وارد 
ایــن کار شــویم و توافقــات اولیــه هــم انجــام 
شــده اســت. ایــران می توانــد از ایــن فرصــت 

استفاده کند.
رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و 
شرق آفریقا گفت: قبا اتاق مشترک بازرگانی 
ایــران و آفریقــا را داشــتیم کــه مســئولیت آن 
بــا بنــده بــود. در دولــت قبــل اعتراضاتی شــد 
در مــورد اینکــه چــرا ایــران با همــه آفریقا این 
اتــاق را تشــکیل داده اســت. بــه همیــن علت 
قــرار شــد کــه 4 اتــاق تشــکیل شــود و اتاق ما 
بــه اتــاق شــرق آفریقا تبدیل شــد کــه باز هم 
مســئولیت آن بــا مــن بود اما عمــا هیچ اتاق 
دیگری تشکیل نشد. به همین دلیل ما مانند 
ســابق کــه با همــه آفریقا ارتباط داشــتیم این 

خدمات را به همه ارائه می کنیم.

ابــاغ  از  تجــارت  توســعه  ســازمان 
نقــل  و  حمــل  یارانــه  پرداخــت  شــیوه نامه 
صادراتــی هواپیماهای بــاری حامل محصوالت 

کشاورزی خبر داد.
به گزارش ایسنا، بر اساس اعام علیرضا 
پیمان پاک، رئیس ســازمان توسعه تجارت، این 
یارانه با هدف توســعه زیرســاخت و لجســتیک 
حــوزه  در  خــاص  طــور  بــه  کشــور  صادراتــی 

محصوالتی کشاورزی پرداخت می شود.
 بر اساس بند )م( تبصره )1( قانون بودجه 
و همچنیــن ماده )4(بســته حمایــت از صادرات 
غیرنفتــی ســال 1400، اعتباراتی بــرای پرداخت 
یارانــه حمــل هوایــی محصــوالت کشــاورزی بــه 
کشــورهای همســایه و حــوزه اتحادیــه اوراســیا 
در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه بر این اســاس 
سازمان توسعه تجارت ایران با همکاری وزارت 

جهاد کشــاورزی، شــیوه نامه اجرایــی مربوطه را 
تدویــن ســپس از ســوی وزیر صنعــت، معدن و 

تجارت اباغ شد.
کاهــش هزینه هــای حضــور صادرکنندگان 
کشــورهای  بــازار  در  کشــاورزی  محصــوالت 
همســایه و کشــورهای حــوزه اتحادیــه اوراســیا 
صــادرات  رقابت پذیــری  قــدرت  افزایــش  و 
محصــوالت کشــاورزی بــا هــدف کاهــش مــدت 

زمــان حمــل ایــن دســته از کاالهــای صادراتــی 
اهــداف  از جملــه  بــودن  بــه دلیــل فســادپذیر 

شیوه نامه اجرایی است.
معــاون وزیــر صمــت و رئیــس کل ســازمان 
صــورت  در  داد:  ادامــه  ایــران  تجــارت  توســعه 
ســازمان  ســوی  از  الزم  بودجه هــای  اختصــاص 
برنامــه و بودجــه و در قالــب کارگــروه مشــترک 
بــا وزارت جهــاد کشــاورزی نســبت بــه حمایــت 

کاهــش  طریــق  از  صادرکننــدگان  تشــویق  و 
کاالهــای  هوایــی  نقــل  و  حمــل  هزینه هــای 
ســوخت  هزینــه  محاســبه  بــا  و  فســادپذیر 
بــه میــزان هزینــه ســوخت  بــاری  هواپیماهــای 
هواپیماهای مســافری اقدام خواهد شــد. وزارت 
صمت مصمم به توسعه و تجهیز زیرساخت های 
اولویت هــای حــوزه  از  یکــی  بــه عنــوان  تجــاری 

تجارت خارجی کشور است.

اباغ شــیوه نامه پرداخت یارانه حمل و نقل صادراتی هواپیماهای باری حامل محصوالت کشــاورزی

رئیس اتاق ایران و شرق آفریقا: تاسیس شرکت حمل ونقل 
در آفریقا مورد استقبال خودروسازان ما قرار نگرفت 

حذف کارت بازرگانی اجاره ای با صدور 
هوشمند کارت
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دستور محسنی اژه ای 
برای علنی برگزار شدن 

دادگاه های مفاسد اقتصادی 
رئیسقوهقضائیهدستوراتجدیدیبرایرعایت
حقــوقمتهمیــنوافرادجلبوبازداشــتشــدهمطرح
کــردوآنهــارابهمنزلــهابالغیــهالزماالجــرادانســتو
تأکیــدکــردکــهتخطــیازرعایتایــنمواردبــاپیگیری

دادسرایانتظامیقضاتهمراهخواهدبود.
بــه گــزارش مرکز رســانه قــوه قضائیــه؛ رئیس قوه 
قضائیــه بــا توجــه بــه شــرایط خطیــر کنونــی کــه جنــگ 
اقتصادی از ناحیه دشمن به دولت و مردم تحمیل شده 
اســت بــه کســانی کــه همســو با دشــمن و یا به واســطه 
مطامع دنیوی به احتکار اجناس، اخالل در تأمین ارزاق 
مــردم، تالطم بازار و فســاد اقتصادی مبــادرت می ورزند 
هشدار داد که بدون اغماض مورد برخورد قاطع قانونی 

قرار خواهند گرفت.
محســنی اژه ای در همیــن راســتا گفــت: مســئوالن 
قضائــی تا آن جایی که قانــون اجازه می دهد دادگاه های 
مفاســد اقتصــادی را علنی برگزار کننــد؛ چرا که این امر 
اثربخشی زیادی دارد؛ همچنین در این قبیل پرونده ها 
اهتمام جدی لحاظ شــود که مقدمات کار و بازپرســی ها 

با نهایت دقت صورت گیرد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست شورای عالی 
قوه قضائیه با شورای قضائی استان ها با مرور موضوع 
ممنوع الخروجی هــا بــه ضوابطــی کــه در ایــن رابطــه از 
ســوی دســتگاه قضائــی تدویــن و بــه بانک ها و ســازمان 
امــور مالیاتــی ابــالغ شــده اســت اشــاره کــرد و گفــت: 
بــرای صــدور حکــم ممنوع الخروجــی افــراد بایــد حــدود 
و اصولــی وجــود داشــته باشــد و دقــت شــود کــه در چه 
مــواردی لــزوم صدور حکم ممنوع الخروجــی وجود دارد؛ 
همچنیــن در مــواردی که مســائل امنیتی ایجاب می کند 
بــه فــرد ممنوع الخروج شــده بایــد اطــالع داده شــود و 
این گونــه نباشــد که فرد در فــرودگاه از ممنوع الخروجی 
خــود مطلــع شــود و نکتــه دیگــر آن کــه پــس از رفــع 
ضرورت  هــای تحقیقاتــی و قضائــی، باید نســبت به رفع 

ممنوع الخروجی فرد اقدام شود.
محســنی اژه ای اضافــه کــرد: بانــک مرکــزی و وزارت 
اقتصــاد طــی نامه هایی اعالم داشــتند کــه ترتیباتی اتخاذ 
شــده اســت که افراد ممنوع الخروج شــده از وضعیت خود 
مطلع شــوند؛ در این خصوص ســامانه ای نیز ایجاد شــده 
اســت؛ همچنین وزارت اقتصاد نیز که بانک ها و ســازمان 
امور مالیاتی در زمره زیرمجموعه های آن محسوب می شود 
فهرست برخی افراد ممنوع الخروج شده از سال 90 تاکنون 
را تهیه کرده و به دستگاه قضائی داده است که اگر برخی 
از این افراد هنوز ممنوع الخروجی شــان رفع نشــده باشــد 

می توان نسبت به رفع ممنوع الخروجی آنها اقدام کرد.

وزیر امور خارجه: زمان 
مذاکرات ایران و عربستان 

مشخص نیست
وزیــرامــورخارجــهایــرانگفتکهبحــثتضمین
وراســتیآزماییازمحورهــایدورجــاریمذاکــراتدر

ویناست.
بــه گــزارش ایرنــا، حســین امیرعبداللهیــان، وزیــر 
امــور خارجه کشــورمان در جمع خبرنگاران گفت: بحث 
گفت وگوهــای  محورهــای  از  راســتی آزمایی  و  تضمیــن 

مذاکره کنندگان است.
وی در حاشــیه پنجمیــن کنفرانــس تاریــخ روابــط 
خارجــی ایــران گفــت: دور جدیــد مذاکــرات در ویــن روز 
)دوشــنبه( شــروع شــد. امروز سند مشترک و قابل قبولی 
روی میز مذاکره کنندگان داریم که آن ها را از اســناد یکم 
و پانزدهم دســامبر می خوانیم؛ هم در موضوع هســته ای 
و هــم تحریم هــا، یعنــی دیگــر ســند ژوئــن 2020 را کنــار 
گذاشــتیم به ســند جدید و مشــترکی رســیدیم و از امروز 

مذاکرات ما حول آن سند مشترک شروع می شود.
وزیــر امــور خارجــه بحث تضمیــن و راســتی آزمایی 
را از محورهــای گفت وگوهــای دور جــاری عنــوان کــرد 
و گفــت: مهمتریــن مســئله بــرای مــا این اســت که ذیل 
این واژه ها و این موضوعات به نقطه ای برســیم که اوالً 
نفــت ایــران به آســانی و بدون هیچ مرزی فروخته شــود 
و پــول نفــت به صورت ارزی در حســاب های بانکی ایران 
وارد شــود و مــا از همــه مزایای اقتصــادی در بخش های 

مختلف استفاده کنیم.
بــه ســؤالی دربــاره  وزیــر امــور خارجــه در پاســخ 
مذاکــرات ایــران و عربســتان هم گفت: زمــان دور جدید 
مذاکرات ایران و عربستان هنوز مشخص نشده است .
ایرانیــان  ورود  چگونگــی  دربــاره  امیرعبداللهیــان 
خارج نشــین بــه کشــور اظهــار کــرد: در مورد ســفر اتباع 
ایرانــی بــه جمهوری اســالمی ذیل ســایت میخک وزارت 
امــور خارجــه کــه خدمــات کنســولگری ارائــه می دهیــم، 

تسهیالت مورد نیاز فراهم می شود.
وی بــا بیــان اینکــه ســایت میخــک چهارشــنبه ایــن 
ایرانیــان  همــه  داد:  ادامــه  بارگــذاری می شــود،  هفتــه 
خارج از کشــور می توانند اطالعات اولیه خود را در این 
ســامانه وارد کننــد و پــس از اســتعالم از قــوه قضاییــه 
و دســتگاه های ذی ربــط امنیتی به آنان پاســخ می دهیم 
که بدون هیچ مشــکلی می توانند به ایران ســفر داشــته 
باشــند و از ایران خارج شــوند. وزیر امور خارجه افزود: 
البتــه در مــدت اقامــت در ایران همه قوانیــن و مقررات 
را بایــد رعایــت کننــد و ایــن مــوارد در ســایت میخک در 
قسمت قوانین جمهوری اسالمی ایران درج شده است.
امیرعبداللهیان همچنیــن درباره فراخوان مقامات 
مختلــف دولــت بــرای بازگشــت ایرانیان خارج از کشــور 
گفــت: مــا نخســتین وظیفــه خــود در دولــت ســیزدهم 
را ارائــه تســهیالت آســان بــه ایرانیــان خــارج از کشــور 
می دانیم و در همین چهار ماه، در سفر نیویورک و چند 
کشــور دیگــر متوجــه شــدیم یکــی از مشــکالت ایرانیــان 
ایــن اســت کــه کارت ملــی فرزندانشــان کــه به ســن 15 
ســال رســیده اند بــا تأخیــر صادر می شــود و بــرای خیلی 
از متقاضیان هم صادر نشــده اســت و برای همین برای 
بازگشــایی حســاب های بانکی در ایران و کارهای اداری 

با مشکل مواجه می شوند.
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دربــارهایــراداتطــرحموســومبــه»صیانــت«،
عنوانطرحرابه»نظامتنظیممقرراتخدمات
فضــایمجــازی«تغییردادندونســخهجدیدآن

رامنتشرکردند.
نشســت  یازدهمیــن  ایســنا،  گــزارش  بــه 
حقــوق  از  حمایــت  طــرح  مشــترک  کمیســیون 
کاربــران و خدمــات پایــه کاربــردی فضــای مجازی 
امروز )دوشنبه، ۶ دی ماه( با حضور کارشناسان 
و نماینــدگان مرکــز پژوهش هــای مجلس، وزارت 
ارتباطــات و مرکــز ملــی فضــای مجــازی  برگــزار 
شــد و طــرح جدیــدی کــه بــا تلفیــق طــرح قبلی و 
پیشنهادات ارائه شده تدوین شده بود، در نهایت 
بــا عنــوان طــرح »نظــام تنظیــم مقــررات خدمات 

فضای مجازی« منتشر شد.
کمیســیون  انوری،رئیــس  تقی پــور  رضــا 
مشــترک فضــای مجــازی، در این نشســت گفت: 
پس از آخرین نشست با مصوبه کمیسیون مقرر 
شــد بــا توجــه بــه نامــه وزارت ارتباطــات و اعــالم 
مرکــز ملــی فضای مجــازی مبنی بــر اینکه نظرات 
کارشناسی بهتر است در پیش نویس طرح لحاظ 
شــود و بر اســاس تصمیم و نظر کمیســیون طرح 

به کارگروهی در مرکز پژوهش ها ارجاع شود.
وی ادامــه داد: همچنیــن بــا تدبیــر رئیــس 
مجلــس قــرار شــد ریاســت کارگــروه از اعضــای 
آقــای  نهایــت  در  و  باشــد  مشــترک  کمیســیون 
یزدی خــواه را معرفــی کردیــم و بــه فوریــت رونــد 
بررســی طرح آغاز شــد و در نشســت روزگذشــته 
گزارش روند بررســی طرح در مرکز توسط ایشان 
ارائــه شــد و در ادامــه ارائه مدل مفهومی نســخه 
ایــن دو نســخه و  جدیــد و بررســی تفاوت هــای 
تشــریح نســخه جدید در دســتور کار قرار خواهد 

گرفت.

خروجیمرکزپژوهشها،بیانیه
سیاسیاست

رئیــس کمیســیون مشــترک فضــای مجــازی 
افزود: مدل مفهومی این طرح موجود است و در 
این رابطه مشــکلی نداریم، نقد مرکز پژوهش ها 
مربوط به نســخه قبلی اســت و قرار شــد نســخه 
کــه  قرارهایــی  و  قــول  بــا  و  شــود  ارائــه  جدیــد 
گذاشــتیم، کارگــروه در هفته دوم شــش جلســه 
برگــزار کــرد و ادغام هــا انجام شــد و روند کار هم 

به خوبی پیش رفت.
طبــق اعــالم خانــه ملــت، تقی پــور بــا انتقاد 
از رســانه ای شــدن نظر مرکز پژوهش ها پیش از 
ارســال به کمیسیون یادآور شد: از هیأت رئیسه 
مجلــس می خواهیــم بــه مــا بگوید کــه چگونه در 
جریان نامه های ارســالی قــرار بگیریم و اگر روال 
ارائــه نامه هــا بــه نماینــدگان تغییــر کــرده بــه مــا  
اطــالع دهنــد؛ مــا در مــورد ارجــاع طــرح بــه مرکز 
رأی گیــری کردیــم و متــن مصوبــه روشــن اســت و 
قــرار شــد مرکــز طــی 10 روز طرح را بررســی و به 
کمیســیون ارائــه کنــد امــا خروجــی مرکــز بیانیــه 
سیاســی اســت کــه نظــر اغلــب نماینــدگان هــم 
همیــن اســت ضمــن اینکــه تــا 30 آذر مــاه 1400 
نســخه مشــترکی در اختیــار معاونت هــای مرکــز 

نبوده است.

وی خطاب به قائم مقام و کارشناسان مرکز 
پژوهش هــا در نشســت، یادآور شــد: شــما نباید 
بــه جــای شــورای نگهبــان اظهارنظــر و نماینــده را 
مجبــور کنید اظهارنظرش را عــوض کند؛ نماینده 

اختیار دارد. 

مرکزپژوهشهابایدمسیرهارا
برایبررسیطرحمهیاوبازکند

رئیــس کمیســیون مشــترک فضــای مجــازی 
همچنیــن یــادآور شــد: نماینــدگان در مــورد اصل 
آن هشــت  از  پــس  و  دادنــد  مخالــف  رأی   142
جلســه بــا ریاســت آقــای یزدی خــواه  برگــزار شــد 
و در ایــن جلســات نماینــدگان وزارت ارتباطــات، 
مرکــز ملــی فضــای مجــازی، قــوه قضائیــه، مرکــز 
پژوهش ها، پلیس فتا، تبلیغات اسالمی و ستاد 
کل نیروهــای مســلح حضــور داشــتند و جلســات 
کمیســیون طبــق روال برگــزار شــد بنابرایــن مرکز 
باید مسیرها را برای بررسی طرح مهیا و باز کند 
و ادامــه کار در کمیســیون طــی شــود و در ایــن 

رابطه انتظار همکاری مناسب از مرکز را داریم.
تقی پــور گفــت: بنــا داریــم نظــرات تمامــی 
دســتگاه ها را تــا جایــی کــه در چارچــوب باشــد 
اخــذ کنیــم و تاکید داریم که ایــن طرح نمی تواند 
کنــد،  را حــل  تمامــی مشــکالت فضــای مجــازی 
بنابراین انتظار داریم اگر نقص و مشــکلی وجود 
دارد را بــا همــکاری رفــع کنیــم؛  70 تــا 80 قانون 
این چنینی در کشــور در مورد فضای مجازی الزم 
داریــم بنابرایــن، ایــن طــرح جزئــی از ایــن تعــداد 
قوانین اســت و تمامی مســائل و مشکالت را حل 

نمی کند.
نظــام  کالن  مســائل  شــد:  یــادآور  وی 
حکمرانــی در فضــای مجــازی داریم که بــا تدبیر 
شــورای   1390 ســال  در  انقــالب  معظــم  رهبــر 
عالــی فضــای مجــازی بــه عنــوان هســته مرکزی 
ایــن نظــام حکمرانــی تاســیس شــد و ابتــکاری 
بســیار پیشــرفته بــود. اینکــه شــورای عالــی در 
کشــور، هســته مرکــزی نظــام حکمرانــی باشــد، 
کاری بی نظیــر اســت البته بســیاری از کشــورها 
از ایــن موضــوع ایــده گرفتنــد، بــه عنــوان مثــال 
کــره، مالــزی و ژاپــن  بــه ایــن نتیجــه رســیدند 
کــه پوشــش دامنــه فضــای مجــازی به انــدازه ای 
وســیع اســت که یک وزارتخانه و نهاد نمی تواند 
مــوارد مربــوط بــه آن را پیگیــری کنــد بنابرایــن 
فرادســتگاهی  و  فراقــوه ای  کمیســیون هایی 
در کشورشــان پیش بینــی کردنــد تــا بتواننــد بــه 

مباحــث فضای مجازی بپردازند.

وظیفهقانونگذاراستکه
قوانینفضایمجازیراتعیین

تکلیفکند
نماینده مجلس شــورای اسالمی در تشریح 
چالش هــای حکمرانــی فضــای مجــازی، تصریــح 
کــرد: فضــای مجــازی امــروزه بــه فضــای واقعــی 
نزدیــک اســت؛  11 هــزار و 800 عنــوان قانــون در 
کشــور داریم و ســوال اینجاســت کــه تکلیف این 
قوانیــن در فضــای مجــازی چیســت، زیــرا همــه 
اذعــان دارنــد مســائل وقتــی در فضــای مجــازی 
مطــرح می شــود، شــکل کار و مدیریــت آن عوض 
می شود و نمی توانیم قانونی که در فضای واقعی 
اســت را در بســیاری از مــوارد در فضــای مجــازی 

نیــز عملیاتــی کنیــم؛ بنابرایــن وظیفــه قانونگــذار 
اســت کــه آن هــا را تعییــن تکلیــف کنــد ماننــد 
و  پیام رســان ها  مــورد  در  کــه  جدیــدی  خدمــات 

سوپراپلیکیشن ها وجود دارد.
تقی پــور ادامــه داد: بررســی طــرح  در حــال 
حاضــر شــروع شــده، البتــه صاحبــان کســب وکار 
گله و شــکایت دارند و به ما مراجعه می کنند که 
نهادهــای مختلــف بــه عناویــن مختلف در مســیر 
آنهــا مشــکالتی را بــه وجــود می آورنــد بنابرایــن 
تنظیم گــری  نظــام  از  مشــخصی  تعریــف  بایــد 
داشــته باشیم و مشــخص کنیم کدام کسب وکار 
و فعالیــت و در کجــا بایــد تعییــن تکلیف شــود و 
تنها یک نهاد با کســب وکارها ســر و کار داشــته 
باشــد نــه اینکــه چندیــن نهــاد در مســیر آن هــا 

سنگ اندازی کند.
وی یادآور شد: فقدان مزیت گرایی به عنوان 
تولید و توزیع و مصرف ترافیک اینترنت در داخل 
یکی از چالش هاســت، به عنوان مثال 85 درصد 
ترافیــک کــره جنوبی در داخل این کشــور گردش 
می کنــد یعنــی قانــون و مدیریــت راهبــردی آنهــا 
بــه گونــه ای تصویب و ترســیم شــده که شــهروند 
پــول رفتــن به خــارج و برگشــتن را ندهد؛ یکی از 
بحث های جدی طرح این است که فضای مجازی 
را بــه صــورت راهبــردی مــورد توجه قــرار دهیم و 
ترافیک داخل نســبت به خارج مزیت پیدا کند و 

کمترین منفعت آن هم صرفه اقتصادی است.

فعالیتخارجازقلمروو
حکمرانیخدماتخارجی،از
چالشهایفضایمجازیاست

نماینــده مــردم تهــران در مجلــس یازدهــم 
حکمرانــی  و  قلمــرو  از  خــارج  فعالیــت  افــزود: 
خدمــات خارجــی هــم یکــی از چالش هــای فضای 
مجــازی اســت و اگــر بــا قانون نویســی می توانیــم 
و  منطقــه  ســطح  در  کســب وکارهایی  و  ورود 
جهانی داشــته باشــیم باید توجه کنیم مشکل ما 
مقررات و نابسامانی هاســت، البته عدم ضمانت 
اجرایی مصوبات شــورای عالی فضای مجازی هم 
یکــی از چالش هاســت کــه تالش کردیــم در طرح 

این موضوع را مورد توجه قرار دهیم.
تقی پــور ادامه داد: مســئله گــذرگاه )امنیت 
از دیگــر چالش هــای فضــای  – داده- همــکاری( 
طــرح  مــاده  دو  الــی  یــک  در  و  اســت  مجــازی 
بــه ایــن موضــوع پرداختیــم؛ اعمــال ســلیقه در 
از  هــم  پاالیــش  و  مسدودســازی  سیاســت های 
دیگر چالش های مدنظر اســت، البته مجلس در 
ســال 1388 قانــون تعییــن مصادیــق مجرمانــه را 
تصویــب کرده اما امروزه نیازمند بازنگری اســت؛ 
مــا ارتباطاتمــان را با مرکــز افزایش خواهیم داد و 

روند بررسی طرح تداوم دارد.
وی بــا یــادآوری طــرح جدیــدی که بــا تلفیق 
طرح قبلی و پیشــنهادات ارائه شده، تدوین شده 
است گفت: انتظارمان از این طرح این است که 
نظام حمایتی را داشــته و بتوان برای چالش های 
مطرح شــده قانون داشــته باشیم البته حمایت از 
پلتفرم های داخلی رضایت بخش نیســت و ما در 
ایــن طــرح ایــن مهــم را مــورد توجه قــرار خواهیم 
داد و عنــوان طــرح هــم بــه طــرح »نظــام تنظیــم 
مقــررات خدمــات فضــای مجــازی« تغییــر یافتــه 
است و این تغییر نام، خبر خوبی است و محدود 
بــه ایــن شــده که نظــام حمایتــی را در قانون حل 

کنیــم البتــه قبــول داریــم کــه تمامی مشــکالت را 
نمی توانیم حل کنیم.

کمیســیون  -عضــو  یزدی خــواه  ســیدعلی 
فرهنگــی مجلــس- نیــز در ادامــه ایــن نشســت 
مرکــز  رئیــس  بــا  روز گذشته)یکشــنبه(   گفــت: 
بحــث و گفت وگــو و تأکیــد کردیم که شــما شــأن 
مجلــس را زیــر ســوال بردیــد، ایــن طــرح حاصــل 
تفکــرات مرکــز اســت، در حال حاضر چــه اتفاقی 
افتاده که با تغییر رئیس مرکز طرح مغایر اصول 
متعــدد قانــون اساســی شــناخته شــده. در ایــن 
رابطــه می طلبــد رئیــس مرکــز موضــوع را اصــالح 
کند، حتی ایشــان تأکید داشت که اطالعی ندارد 
کــه چگونــه طــرح در اختیار رســانه ها قــرار گرفته 
اســت؛ مــا از مرکــز نظــر مشــورتی می گیریم و در 
کجــای آیین نامــه آمــده کــه نظــرات مرکــز قبــل از 
اینکه به ما ارائه شود، در سایت ها منتشر شود؟ 
بنــده بــه عنوان رئیس کمیته از این نامه اطالعی 
نداشتم و حتی رئیس کمیسیون مشترک هم در 

جریان موضوع نبودند.
عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس یــادآور 
و  دارد  وظایفــی  شــرح  دســتگاهی  هــر  شــد: 
چارچوب هــا نباید خدشــه دار شــود، نظرات مرکز 
ملــی بــا وزارت ارتباطــات بــا حضــور کارشناســان 
و برخــی نماینــدگان تلفیــق شــده و بــه نســخه 
مفهومی و خوبی رسیدیم تا بتوان ضعف های آن 
را برطرف کرد؛ با توجه به اینکه باید برای تعیین 
تکلیــف ایــن طــرح ســریع تر اقــدام کنیــم و برخی 
اعضای کمیســیون مشــترک نیز عضو کمیســیون 
تلفیــق هســتند، می طلبد با اعمــال نظرات بتوان 
در اســرع وقــت وظیفه خودمــان را در قبال ملت 

ادا کنیم.
طــرح  مــاده   37 کــرد:  اظهــار  یزدی خــواه 
قبلــی در طــرح جدیــد بــه 21 مــاده کاهــش یافته 
و همچنیــن حجــم آن از  13 صفحــه به 7 صفحه 
رسیده است  و در نشست بعدی در مورد کلیات 

این طرح رای گیری می کنیم.

نامهمرکزپژوهشها،بیشاز
آنکهکارپژوهشیباشدبیانیه

ژورنالیستیبود
-نماینــده  ویس کرمــی  مهــرداد  همچنیــن 
مجلس شورای اسالمی- با مرور متن منتشرشده 
توســط مرکز پژوهش ها در مورد طرح حمایت از 
کاربــران در فضــای مجــازی گفــت: ایــن موضــوع 
بیش از آن که کار پژوهشی و علمی باشد بیانیه 
ژورنالیستی بود؛ حتی ما در جریان موضوع قرار 
نداشــتیم و گفتیــم احتمــاالً شــایعه یــا فتوشــاپ 
اســت. در ایــن رابطــه بهتــر اســت بــرای رضــای 
خــدا کارهایمــان را انجام دهیم تا ماندگار شــود، 
البتــه کارشــکنی های اینچنینی هم در مورد طرح 
حمایــت از خانــواده و تعالــی جمعیــت داشــتیم و 
همــان افــرادی کــه در مســیر این طرح کارشــکنی 
می کردنــد پــس از بیانــات رهبــر معظــم انقــالب 
در مــورد آن از فوایــد و اثــرات مثبــت آن صحبــت 

می کردند.
وی ادامــه داد: طــرح فضــای مجــازی طــرح 
بی خاصیتــی نیســت و بــه نتیجه خواهد رســید و 
بایــد دقتمــان را بــرای بررســی آن بیشــتر کنیــم و 
امیدواریــم کارشــکنان پــس از بــه نتیجه رســیدن 
و تعییــن تکلیــف آن از اثــرات کاربردی آن ســخن 
نگوینــد. نظــر مرکــز پژوهش هــا بایــد اســتداللی 

باشــد نه احساســی و ژورنالیستی، اینکه بررسی 
طرح با حساسیت پیش می رود نشان از اهمیت 
بــاالی آن دارد؛ مــا طــرح را طبق اختیــار ماده 85 
به مرکز پژوهش ها برای اعمال نظرات مشــورتی 
ارجــاع دادیــم نــه مــاده 142 و بایــد تــالش کــرد 
طرحــی علمــی و ماندگار داشــته باشــیم تا بتواند 

به رفع مشکالت مردم هم کمک کند.

رسانهایشدننامهمرکز
پژوهشها،بهدلیلاهمیت

موضوعبودهاست
در ایــن نشســت عطــاء هللا رفیعــی آتانــی، 
قائــم مقــام مرکــز پژوهش هــای مجلــس, یــادآور 
شــد: نظــرات مرکــز در مــورد طــرح هیــچ تغییری 
نکــرده و بــر اصل تنظیم گری بــرای فضای مجازی 
با نگاه دینی و انقالبی مورد توجه است؛ در دوره 
گذشته موضوع در دستور کار دفتر فرهنگی بود 
کــه بــا جدیــت کار را پیگیری و نظر مرکز این  بود 
کــه خروجــی کار باید بر اســاس گزارش ها باشــد 
امــا بــه گزارش هایــی کــه حاصل نظر جمع باشــد 
نرســیدند؛ مــا کلیــات، اصــل ضــرورت تنظیم گری 
و نگرانی هــا را قبــول داریــم و دفاتــر مــا نظــرات 
اصالحی برای اصالح طرح داشتند بنابراین اتفاق 
جدیــدی نیفتــاده و بــه معنــای تکمیــل فرآیندهــا 

است.
سیاســی کاری  مرکــز  در  داد:  ادامــه  وی 
سه شــنبه  روز  هــم  مذکــور  نامــه  و  نمی شــود 
به صورت آنی  ارســال شــد و اینکه رسانه ای شده 
بخشــی از آن بــه دلیــل اهمیــت موضــوع بــوده 
اســت؛ در مرکــز عالقــه و آمادگــی بــرای اعمــال 
نظــرات مشــورتی وجــود دارد و شــأنی بیــش از 
مشــورت بــرای خودمــان قائــل نیســتیم در ایــن 
رابطــه نیــاز اســت فرصتــی بــه مــا دهیــد تــا مرکز 
طــرح را کامــل و نظــر شــما را اســتماع کنــد و اگر 
قــرار اســت جلســاتی را در مجلــس برگــزار کنیم، 
حضــور خواهیــم یافــت و همیــن نگاه و مســیر را 

ادامه خواهیم داد.
مرکــز  فرهنگــی  -معــاون  قیدرلــو  کمیــل 
پژوهش هــا- نیــز در ادامــه ایــن نشســت گفت: 
درســت اســت کــه اتفاق بــدی افتــاده و نامه مد 
نظر در رسانه ها منتشر شده، اما مسئله اصلی 
کمیســیون متن نقدی اســت که مرکز داشــته و 
آن را منتشــر کــرده اســت؛ هیــچ مکاتبــه ای از 
طــرف کمیســیون بــا مرکــز انجــام نشــده و هــر 
را مشــاهده  ارجــاع شــد  و  کــه دریافــت  آنچــه 
می کنیم؛ نسخه ای که مرکز در زمینه نقد نسخ 
ارائه کرده، قدیمی ترین نســخه اســت و نســخه 
وزارت ارتباطــات هــم مشــمول ایــن نقدها واقع 
شــده و متــن نامــه منتشرشــده ناظر بــر نظرات 
تخصصــی دفاتــر مرکــز اســت، روال ارجاع طرح 
بــه مرکــز بر اســاس مــاده 142 آیین نامه داخلی 
بــوده و پاســخ خودمــان را از طریــق جمع بنــدی 

دفاتر ارائه کردیم.
وی یــادآور شــد: مــا موافقــم قانون گــذاری 
در مــورد فضــای مجــازی هســتیم؛ نظــرات مرکــز 
مشــورتی اســت و بنــا نــدارد نظــر نماینــدگان را 
تغییــر دهــد؛ نســخه ای که در حال حاضر دســت 
نظــرات  حاصــل  و  مرکــز  جمع بنــدی  شماســت، 
ارتباطــات و مرکــز ملــی فضــای  مشــترک وزارت 
مجــازی اســت و بایــد ایــرادات آن را رفــع کنیم تا 

نسخه ای کامل داشته باشیم.

کمیسیونمشترکطرحموسومبه»صیانت«:چرامرکز
پژوهشهایمجلسهرچهمامیگوییمتاییدنمیکند؟

نمایندگان در آخرین جلسه کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی برای رفع ایرادات مرکز پژوهش ها نام 
طرح را از »صیانت« به »نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی« تغییر دادند

کــه اعالمکــرد بودجــه و برنامــه ســازمان
کــه شهرســتانهایی و محــروم مناطــق منابــع
شاخصهایتوسعهایآنهازیرمیانگینکشوری
اســت،درالیحهبودجهســال۱۴۰۱بیشاز۶۳ 

درصدرشدداشتهاست.
به گزارش ســازمان برنامه و بودجه کشــور، 
این ســازمان در گزارشــی اعالم کرد: منابع مناطق 
کمتر برخوردار و شهرستان هایی که شاخص های 
توســعه ای آنهــا زیــر میانگین کشــوری قــرار دارد، 
در الیحــه بودجــه 1401 بیــش از 32 هزار میلیارد 

تومان است.

در الیحــه بودجــه، دو ســوم از ســه درصــد 
درآمدهــای نفتــی بــه شهرســتان ها، بخش هــا و 
دهســتان های مناطــق کمتــر برخوردار 31 اســتان 
کشــور اختصــاص پیــدا کــرده اســت. ایــن رقــم از 
پنج هــزار و 440 میلیــارد تومــان در بودجــه 1400 
بــه ۶ هــزار و ۶۶۶ میلیارد تومان در الیحه بودجه 

1401 افزایش یافته است.
همچنین در بودجه 1401، از محل اعتبارات 
قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع 
عادالنه آن برای شهرستان هایی که شاخص های 
توســعه ای آنهــا زیــر میانگین کشــوری اســت 25 

هــزار  و ۶00 میلیــارد تومــان در نظر گرفته شــده 
کــه ایــن رقــم در بودجــه امســال حــدود 14 هــزار 

میلیارد تومان است.
بــر اســاس اعــالم ســازمان برنامــه و بودجــه، 
منابــع قانــون اســتفاده متــوازن از امکانات کشــور 
بــه شهرســتان هایی اختصــاص پیــدا می کنــد کــه 
و  فرهنگــی  تولیــدی،  زیربنایــی،  شــاخص های 
اجتماعی آنها زیر میانگین کشــوری باشد. عناوین 
شاخص ها و وضعیت شهرستان ها در دستورالعمل 

اجرای بودجه 1401 تدوین خواهد شد.
عــالوه بــر این، موارد رویکــرد اصلی صندوق 

پیشــرفت و عدالــت اســتان ها کــه آیین نامــه آن 
به زودی در دولت طرح و نهایی می شود بر مبنای 
ایجــاد تــوازن و کمــک بــه مناطــق کمتــر برخوردار 

شکل خواهد گرفت.
بدیــن ترتیــب، بــدون در نظــر گرفتــن منابع 
منابــع  اســتان ها،  پیشــرفت  و  عدالــت  صنــدوق 
مناطــق محروم و شهرســتان های کمتــر برخوردار 
بــا رشــد بیــش از ۶3 درصــدی از حدود 19 هزار و 
300 میلیــارد در بودجــه ســال جــاری بــه بیش از 
32 هــزار میلیــارد تومــان در الیحــه بودجــه 1401 

افزایش پیدا کرده است.

رشد۶۳ درصدی 
اعتبارات مناطق 
محروم در الیحه 

بودجه ۱۴۰۱
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

 راه اندازی پیشخوان
مجازی خدمات بانک 

قرض الحسنه مهر
مدیرعامــل بانک قرض الحســنه مهــر از راه اندازی 
پیشــخوان مجــازی خدمــات به عنــوان یکــی از خدمــات 
بانکــداری هوشــمند ایــن بانــک خبــر داد و گفــت کــه 
قصد داریم با تقویت زیرساخت ها و بهبود سامانه ها، 
و  شایســته  خدمــات 
بــه  را  مطلوب تــری 

هموطنان ارائه دهیم.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
مهــر،  قرض الحســنه 
ســعید شمســی نژاد، بــا 
توســعه  اهمیــت  بیــان 
بانکداری الکترونیک در 
زندگــی روزمــره مــردم گفــت: بســیاری از مــردم، به ویژه 
ســاکنان شهرهای بزرگ که با مشکل ترافیک و آلودگی 
هوا مواجه هســتند، ترجیح می دهند تا به جای مراجعه 
بــه شــعب بانک هــا، از خدمــات بانکــداری الکترونیــک 
اســتفاده  کننــد. او افزود: اقدامــات و تالش ها در زمینه 
توســعه زیرساخت ها و ارائه محصوالت جدید بانکداری 
الکترونیک در بانک قرض الحسنه مهر ادامه دارد و این 
بانــک بــا فراهم کــردن زیرســاخت های الزم، پیشــخوان 
مجــازی را بــرای دسترســی بهتــر مشــتریان بــه خدمــات 

بانکی تعریف و عملیاتی خواهد کرد.
اظهارکــرد:  مهــر  قرض الحســنه  بانــک  مدیرعامــل 
مدیریــت  نوعــی  بــه  واقــع  در  مجــازی  پیشــخوان 
درخواســت های مشــتریان بــه شــمار می آیــد و مشــتری 
می تواند در بستر اینترنت و در 7روز هفته و هرساعت 

از شبانه روز درخواست های خود را ثبت کند.
یــا  و  فعــال  نخســت،  فــاز  در  داد:  ادامــه  او 
فعال نکــردن همراه بانــک، اینترنت بانــک و تلفن بانــک، 
خدمــات کارت، خدمــات چــک، انتقال وجه، درخواســت 
تســهیالت، خدمات سپرده و سایردرخواست های بانکی 
از جملــه خدماتــی اســت که در پیشــخوان مجازی بانک 

قرض الحسنه مهر به صورت یکپارچه ارائه شده است.
تراکنش هــای  انجــام  کــرد:  اضافــه  شمســی نژاد 
بانکــی، امــکان درخواســت فعالســازی و غیرفعالســازی 
پیامک، امکان ثبت درخواســت پوز فروشــگاهی، امکان 
انســداد و رفــع انســداد حســاب، تهیــه پنل شــعبه برای 
دریافت درخواســت های مشــتریان و اقدام روی آن و...

در فاز دوم عملیاتی خواهد شد.

 پرداخت 27 هزار فقره
وام ودیعه مسکن از سوی 

بانک صادرات
تعــداد وام ودیعه مســکن پرداخت شــده از ســوی 
بانک صادرات تا پایان آذر سال جاری از ٢٧هزار فقره 

گذشت.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
بانــک  ایــن  صــادرات، 
از  حمایــت  منظــور  بــه 
دوران  در  مســتاجران 
شــیوع کرونــا و از آغــاز 
پرداخــت  ویــژه  طــرح 
از  مســکن  ودیعــه  وام 
ابتــدای شــهریور ١٣٩٩تاکنون ٢٧هــزار و ٤٤٤فقره وام 
ودیعــه مســکن معادل شــش هــزار و ٥٨٨میلیارد ریال 

به واجدان شرایط پرداخت کرده است.
بانــک صــادرات طی ٩ماه اول ســال جاری، ١٢هزار 
و ٣٥١فقره وام ودیعه مســکن به ارزش بالغ بر ٣هزار 
تعــداد  کــرد. همچنیــن  ریــال پرداخــت  و ٧٤٤میلیــارد 
وام های ودیعه مسکن پرداخت شده از سوی این بانک 
در ســال ٩٩بیــش از ١٥هــزار و ٩٣نفــر بــه  ارزش دو 
هــزار و ٨٤٤میلیــارد ریــال بــوده کــه جمعــا از آغاز طرح 
ویــژه پرداخــت این وام تاکنون ٢٧هــزار و ٤٤٤فقره وام 
ودیعه مسکن معادل شش هزار و ٥٨٨میلیارد ریال به 

واجدان شرایط پرداخت شده است.

از 8 طرح جدید بانک دی 
رونمایی شد

مدیرعامــل بانــک دی بهره بــرداری از هشــت طرح 
جدید این بانک را گامی مؤثر در پیاده ســازی بانکداری 

جامع دانست.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
دی، در مراسم رونمایی 
از هشــت طــرح جدیــد 
بانــک دی کــه بــا حضور 
اعضــای  مدیرعامــل، 
هیئت مدیره، معاونان و 
مدیران ارشــد این بانک 
برگــزار شــد، بــرات کریمی ضمن تشــریح دســتاوردهای 
بانک در دو ســال گذشــته گفت: با همت جمعی تمامی 
همــکاران، حمایت هــای بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران 
و اعتمــاد مشــتریان، طــی دو ســال گذشــته برنامه هــای 
منابــع  جــذب  و  مطالبــات  وصــول  بــرای  هیئت مدیــره 

ارزان قیمت، برنامه هایی موفق بوده است.
جدیــد  طرح هــای  دربــاره  دی  بانــک  مدیرعامــل 
در  طــرح  هشــت  ایــن  طراحــی  گفــت:  رونمایی شــده، 
چارچــوب تنوع بخشــی بــه خدمــات بانــک در حوزه هــای 
بانکــداری تجــاری، خرد و اختصاصی اســت و گامی بلند 
به سمت پیاده سازی بانکداری جامع محسوب می شود.
در این مراسم از هشت طرح »فرزانه«، »کیپا دی«، 
»مخترعیــن«، »ارمغــان دی«، »حامــی کارت«، »بســته 
ویژه مشتریان بورس کاال«، »بسته اعتباری خرید کاالی 

ایرانی« و »جشنواره کارت هدیه« رونمایی شد.

 رونمایی از سامانه
»آ. بانک« در بانک آینده

جدیدتریــن و به روزتریــن دســتاورد بانــک آینــده، 
بانکــداری  خدمــات  ارائــه  یکپارچــه  درگاه  به عنــوان 
»آ.بانــک«   موبایلــی  ســامانه  قالــب  در  الکترونیــک 

رونمایی شد.
به گزارش روابط عمومی 
بانــک آینــده، آ. بانــک، 
دیجیتــال  بانــک  یــک 
اســت  شــما  دســت  در 
کــه امــکان اســتفاده از 
بانــک  خدمــات  تمامــی 
به صــورت  را  آینــده 
یکپارچه بر بســتر تلفن 

همــراه فراهــم کــرده اســت. آ.بانــک مبتنــی بــر تامیــن 
امنیــت کاربری، ســادگی و بــه دور از پیچیدگی، خدمات 

دیجیتال بانک آینده را به مشتریان ارائه می دهد.
آ. بانــک اســتفاده از تمامــی خدمــات بانک آینــده مانند 
خدمات ســپرده و کارت بانکی، تســهیالت بانکی، چک، 
باشــگاه مشــتریان، ایــران کارت و ســایر مــوارد را از یــک 
اپلکیشــن موبایــل فراهــم خواهــد کــرد که برخــی از این 
خدمــات اکنــون فراهــم شــده و برخــی دیگــر در آینــده 

نزدیک به این سامانه اضافه خواهد شد.

بانک رفاه 773 فقره وام 
ازدواج در آذر پرداخت کرد

جزئیات پرداخت تسهیالت ازدواج و تهیه جهیزیه 
از سوی بانک رفاه در آذر سال جاری، اعالم شد.

بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک رفــاه، باهــدف تحکیــم 
بنیان خانواده و کمک به تشکیل آن و در راستای ایفای 

حــوزه  در  موثــر  نقــش 
اجتماعــی،  مســئولیت 
آذر  در  رفــاه  بانــک 
ســال جــاری 773فقــره 
و  ازدواج  تســهیالت 
تهیــه جهیزیــه بــه مبلــغ 
ریــال  651.000میلیــون 
اســت.  کــرده  پرداخــت 
براســاس این گــزارش و 

بر مبنای اطالعات استخراج شده از سامانه ازدواج بانک 
مرکــزی، تعــداد 10.997متقاضــی نیــز تا پایان آذر ســال 
جــاری در صف دریافت تســهیالت قرض الحســنه ازدواج 
و تهیــه جهیزیــه از بانــک رفــاه قــرار دارنــد. بانــک رفاه از 
ابتــدای ســال جــاری تــا پایــان آذر، تعــداد 50563فقــره 
تســهیالت قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه به مبلغ 

بیش از 43213میلیارد ریال پرداخت کرده است.

مشارکت بانک توسعه 
تعاون در تامین تبلت 

دانش آموزان مناطق محروم
رئیــس هیــات مدیره بانک توســعه تعاون از مشــارکت 
این بانک در تامین تبلت دانش آموزان مناطق محروم 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی 
تعــاون،  توســعه  بانــک 
فتاحــی  ســیدباقر 
از  آمــوزش  اظهارکــرد: 
مهمترین ارکان توســعه 
کشــور اســت و ضروری 
اســت مقدمــات و لوازم 
مورد نیــاز دانش آموزان 

تهیه شــود. او با بیان اقدامات نیکوکارانه بانک توســعه 
در  دانش آمــوزان  لوازم التحریــر  اهــدای  در  تعــاون 
ســال های گذشــته گفت: طی دو سال اخیر با اوج گیری 
شیوع کرونا و برگزاری کالس های درس به صورت از راه 
دور، موضــوع تامیــن تبلــت بــرای دانش آمــوزان نیازمند 
از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار شــد. فتاحــی گفــت: بانک 
توســعه تعــاون در چندیــن مرحلــه در ســطح ســتاد و 
اســتان ها در تامیــن تبلــت بــرای دانش آمــوزان نیازمنــد 
اقدام کرده است و در مقطع کنونی نیز همگام با شبکه 

بانکی در این امر خداپسندانه مشارکت کرده است.

اعالم جزئیات نحوه دریافت 
 مجوز فروش بیمه نامه

»جان دانا« 
بــه گفتــه مدیر آمــوزش، پژوهش و توســعه بیمه 
دانــا، کســانی کــه در ســمینارهای آموزشــی طــرح جان 
دانــا شــرکت می کننــد، می تواننــد مجــوز فــروش ایــن 

محصــول را بــه صــورت 
موقت دریافت کنند.

گــزارش  بــه 
روابط عمومی بیمه دانا، 
مدیــر  احــراری  مهــدی 
و  پژوهــش  آمــوزش، 
توســعه ایــن شــرکت در 
تشــریح  بــا  گفتگویــی، 
مجــوز  اعطــای  نحــوه 

صــدور فــروش بیمه نامهجان دانا اظهار کرد: شــرط الزم 
بــرای اخــذ مجوز ادامه صــدور بیمه نامه جان دانا، عالوه 
بــر گذراندن دوره های حضوری، آنالین و آفالین، قبولی 

در آزمون های مربوط به محصول جان دانا است.
او ادامــه داد: در واقــع اولیــن بــار اســت کــه یــک 
و  اســتانداردها  براســاس  بیمــه  صنعــت  در  محصــول 
شــاخص های آموزشــی، مجــوز فروش و صــدور دریافت 
می کند، نه اینکه صرفاً بواسطه دارا بودن کد نمایندگی 

و یا کارگزاری بیمه، اجازه فروش داشته باشند.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

عالــی  شــورای  عضــو  یــک  گفتــه  بــه 
باعــث  کــه  موضوعاتــی  از  یکــی  بــورس، 
اظهــارات  همیــن  شــد  بــازار  آســیب 
غیرکاشناســی اســت، بــا چــه اســتداللی و 
کــدام یــک از کارشناســان اقتصــادی چنین 
پیش بینــی را داشــت که باعث شــد معاون 
اقتصــادی رئیس جمهــوری این عدد را برای 

شاخص اعالم کند.
اظهــارات  دربــاره  علیــزاده  محســن 
اقتصــادی  معــاون  رضایــی،  محســن  اخیــر 
رئیس جمهــوری مبنــی بــر هدف گــذاری برای 
شــاخص یک میلیون و 700 هزار واحدی به 
ایلنا گفت: اظهار نظر درباره شاخص توسط 
هــر مقــام مســئولی کــه انجــام شــود، کامــال 
غیرتخصصــی اســت چــه ایــن مقــام معــاون 
رئیس جمهوری باشــد چه وزیر اقتصاد و چه 
رئیــس  ســازمان بــورس یا رئیس  کمیســیون 
دربــاره  کــه  هــر کســی  اقتصــادی مجلــس. 
شاخص صحبت کند مشخص است که یک 
اظهــار نظــر کامــال غیرتخصصــی انجــام داده  

است.
او ادامــه داد: اساســا بــا چــه اســتداللی 

کــه چنیــن صحبت هایی شــده  اســت درحالی 
کــه در دو ســال گذشــته بــه مراتــب شــاهد 
چنیــن اظهاراتــی هســتیم و ایــن اظهــارات را 
بــرای بازار مفیــد نمی بینم. در دولت گذشــته 
هــم افــرادی را کــه چنیــن اظهاراتــی داشــتند 
اعــم از مســئوالن و ارکان، نقــد می کردیــم اما 
متاسفانه این دولت هم به این موضوع مبتال 

شده  است.  
عضــو شــورای عالــی بــورس تاکیــد کــرد: 
بــرای  غیرتخصصــی  نظــر  اظهــار  هرگونــه 
خطرناک اســت و افراد بایــد اجازه دهند بازار 
مسیر خودش را طی کند و تنها مساله ای که 
می تواند برای بازار کمک کننده باشــد، تزریق 

اعتماد است.
علیــزاده بــا بیــان اینکــه بارهــا گفته ایــم 
اقــدام درســتی  بــرای شــاخص  اعــداد  اعــالم 
نیســت، گفت: مرتبا اعــالم می کنیم،  یکی از 
موضوعاتی که باعث آســیب بازار شــد همین 
اظهارات غیرکاشناسی است، با چه استداللی 
و کــدام یــک از کارشناســان اقتصــادی چنیــن 
پیش بینــی را داشــته کــه باعــث شــده معاون 
اقتصــادی رئیس جمهــوری ایــن عــدد را بــرای 

شــاخص اعــالم کنــد؟ اساســا اینکه چــرا عدد 
یــک میلیــون و هفتصــد هــزار هم اعالم شــده 

عجیب است.
او ادامه داد: قطعا اگر تمام راهبردهایی 
که در 10 بند اعالم شده و همه آن راهبردهایی 
که در جلسات هماهنگی اقتصادی سران قوا 
دنبال شــده، به اجرا برسد بازار می تواند روند 
رو به رشــد خوب و منطقی داشــته باشــد اما 
بــه هــر حــال نباید مســئوالن عدد مشــخصی 
را از رشــد شــاخص اعــالم کننــد. اگر بــه بازار 
اعتمــاد تزریــق کنیــم و ایــن راهبردهــا اصولی 
باشــند حتمــا می توانیــم بــه یک ثبات برســیم 
واعداد رکورددار شــاخص سال گذشته را هم 

تجربه کنیم.
عضو شــورای عالی بورس افزود: تاکید 
می کنم اگر درباره این راهبردها مانند سایر 
تصمیماتی که برای بورس گرفته شــد اما به 
اجــرا نرســید، عمل کنند، قطعــا اثر مثبتی را 
در بــازار نخواهیــم دیــد. پیشــنهادهایی هــم 
ســایر وزارتخانه هــا بــرای بازار ســرمایه ارایه 
می دهند باید متناســب با شرایط و وضعیت 

بازار باشد.   

ایــن نماینــده مجلــس دربــاره ناهماهنگی ها 
در تیــم اقتصادی دولت اظهار کرد: علی رغم 
اقتصــادی  ارکان  ایــن  ابتــدا همــه  اینکــه در 
دولــت صحبــت از یک هماهنگــی خاص بین 
تیــم اقتصــادی می کردنــد اما ایــن هماهنگی 
دیــده نشــد و هــم در بحــث یارانه هــا دیدیم 
مســئوالن اقتصادی باهم هماهنگ نیســتند 
و هــم در ســایر موارد ایــن ناهماهنگی ها در 

تیم اقتصادی دولت دیده می شــود.
داشــتیم  انتظــار  داد:  ادامــه  علیــزاده 
کســی که آشــنایی کامل با بازار ســرمایه دارد 
وقتــی به عنــوان رئیس  بانک مرکــزی انتخاب 
می شــود، تصمیماتــی کــه می گیــرد متناســب 
با شــرایط بازار ســرمایه باشــد یا اینکه انتظار 
ایــن  از  پیــش  کــه  خانــدوزی  اقــای  می رفــت 
نماینده مجلس و عضو کمیســیون اقتصادی، 
وقتی وارد وزارت اقتصاد می شــود تصمیماتی 
را بــرای بــورس بگیرد که در کمیســیون آنها را 
دنبــال می کــرد اما این موضوعــات را فراموش 
می کنند و معتقدم این ناهماهنگی ها در تیم 
اقتصــادی دولت به ســاختار بــر می گردد و نه 

به اشخاص.   

آبــان  ســال  پایــان  در  نقدينگــی  حجــم 
1400 )معــادل 43159.5 هزار میلیارد ریال( 
نســبت بــه پایــان ســال 1399 معــادل 24.2 

درصد رشد یافته است. 
بــه گزارش روابط عمومــی بانک مرکزی، 
مدیریــت انتظــارات تورمــی بــه عنــوان یکی از 
ارکان مهــم در زمینــه هدایــت نــرخ تــورم بــه 
ســمت تــورم هــدف، مســتلزم ارائــه اطالعات 
تحــوالت  مجموعــه  از  به هنــگام  و  درســت 
بــه  مرکــزی  بانــک  اقدامــات  و  اقتصــاد کالن 
آحــاد جامعــه و فعــاالن اقتصــادی اســت. این 
امر موجب خواهد شد تا عالوه بر شکل گیری 
درســت انتظــارات، بانــک مرکــزی در شــرایط 
بهتــری اهــداف حفظ ارزش پــول ملی )کنترل 
تورم( و مساعدت به رشد اقتصادی را پیگیری 

کند. 
خالصــه ای از مجموعــه تحــوالت اقتصاد 
راســتای  در  مرکــزی  بانــک  اقدامــات  و  کالن 
دســتیابی به اهــداف و ماموریت های خود در 

آبان  1400 به شرح زیر است:
1- تحوالت اقتصاد کالن

علی رغــم اینکــه در آبــان  1400 رونــد تورم 
متوســط دوازده ماهه و نقطه به نقطه همچون 
ماه گذشــته کاهشــی بوده، لیکن تورم ماهانه 
همچنــان در ســطح نســبتاً باالیــی قرار داشــته 
اســت. عامــل اصلی تــورم این ماه )بــا توجه به 
سهم گروه ها در شاخص قیمت مصرف کننده(، 
همچون روند چند ماه اخیر به افزایش نســبتاً 
ارتبــاط  مســکن«  اجــاری  »ارزش  قلــم  بــاالی 
می یابــد. بررســی تــورم ماهانــه اقــالم کاالیــی 
بــه تفکیــک دوام نشــان می دهــد کــه کاالهــای 
بــادوام کــه نوســانات قیمــت آنهــا همبســتگی 
باالیــی بــا نوســانات بــازار ارز دارد، در ایــن ماه 
تــورم ماهانــه منفی قابل توجهی را ثبت کردند 
و عمــده تــورم ماهانــه اقــالم کاالیــی از محــل 
افزایش قیمت کاالهای بی دوام همچون اقالم 
دارویــی و کاالهــای کــم دوام همچــون پوشــاک 
شــکل گرفــت. در آبــان  گــروه »خوراکی هــا و 
آشــامیدنی ها« کــه طــی ماه هــای اخیــر ســهم 
قابل توجهی از تورم ماهانه را تشــکیل می داد 

بــا تورم ماهانه منفی همراه بود. 
در حــوزه تجــارت خارجــی بــا توجــه بــه 
اخبــار منتشــره در پایگاه اطالع رســانی گمرک 
ج.ا.ایران، طی هشت ماهه سال جاری ارزش 
صــادرات گمرکــی در حــدود 31.1 میلیارد دالر 
بــوده که نشــانگر افزایش حــدود 42 درصدی 
آن در مقایســه بــا دوره مشــابه ســال 1399 
اســت. ضمــن آنکــه ارزش واردات گمرکــی در 
دالر  میلیــارد   0.32 حــدود  در  مزبــور  دوره 

گزارش شــده اســت که حاکی از افزایش 38 
درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل 
اســت. تحــوالت بازرگانــی گمرکــی در ماه های 
سپری شــده از ســال 1400 موید توازن نســبی 
میــان جریــان صــادرات و واردات کاالیی بوده 
اســت. همچنیــن الزم بــه توضیــح اســت کــه 
متأثــر از رونــد مناســب صــادرات گمرکــی در 
ماه های اخیر، میزان عرضه ارز صادرکنندگان 
در ســامانه نیمــا در هشــت ماهه ســال جــاری 
نســبت به مدت مشــابه ســال قبل با افزایش 
قابــل توجهی همراه بوده اســت؛ ضمن اینکه 
در آبــان  عرضه ارز در ســامانه مذکور نســبت 

به ماه قبل از آن با افزایش روبرو بود. 
جملــه  از  دارایــی  بازارهــای  ســایر  در 
دارد  آن  از  حکایــت  بررســی ها  مســکن، 
قیمــت مســکن معاملــه شــده  کــه شــاخص 
بــا افزایــش مواجــه شــده اســت. بــر اســاس 
اطالعات اخذشــده از ســامانه ثبــت معامالت 
امــالک و مســتغالت کشــور، متوســط قیمــت 
خریــد و فــروش یــک متر مربــع زیربنای واحد 
مســکونی معاملــه شــده در شــهر تهــران طــی 
این ماه نسبت به ماه قبل 1.2 درصد افزایش 
و نسبت به ماه مشابه سال قبل 17.7 درصد 
افزایــش را تجربــه نمــود. در بــازار ســهام نیــز 
شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی 
آبــان  3.4 درصــد نســبت روز پایانــی ماه قبل 
کاهش یافت. ذکر این نکته ضروری است که 
سیاســت گذار پولــی بــا رصد مســتمر تحوالت 
قیمــت دارایی هــا و توجــه بــه داللت هــای آن 
بــر تغییر ســطح انتظارات تورمــی، عنداللزوم 
اقدامات سیاســتی مناســب را در دســتور کار 

قرار خواهد داد. 
روزانــه  ارزش  متوســط  کاهنــده  رونــد 
معامالت در بازار بین بانکی نسبت به ماه های 
گذشــته به همراه تشــدید رونــد صعودی نرخ 
ســود در این بازار طی آبان  ســال جاری حاکی 
از کاهش سطح ذخایر مازاد بانک ها در بازار 
بیــن بانکــی )بــه واســطه انتشــار اوراق بدهی 
دولت( است که این موضوع در افزایش سهم 
بدهــی بانک هــا به بانک مرکــزی در پایه پولی 
نیــز قابــل مشــاهده اســت. در ایــن خصــوص 
الزم به توجه اســت که طبق سازو کار طبیعی 
اقتصــاد، انتشــار اوراق بدهــی توســط دولت، 
در مرحلــه اول، بــه کاهــش منابع قابل قرض  
در بــازار بین بانکــی و حتــی افزایــش اضافــه 
برداشــت بانک ها از منابع بانک مرکزی منجر 
می شــود. لیکــن در مراحــل بعــدی در صــورت 
اقــدام بانک هــا بــه تعدیــل منابــع و مصــارف 
خود از طریق تعدیل رشــد تســهیالت دهی، از 

میــزان حجــم بدهــی بانک ها به بانــک  مرکزی 
انتظــار  کاســته خواهــد شــد. در عیــن حــال 
مــی رود با هزینه کرد منابع جمع آوری شــده از 
این محل توســط دولت، مجدداً این منابع به 
شــبکه بانکــی تزریق شــود و اضافه برداشــت 
بانک ها از منابع بانک مرکزی کاهش یابد.  

1-بــه تبــع تداوم رویکــرد دولت بر عرضه 
بــازاری انــواع اوراق مالــی اســالمی دولتــی از 
مســیر تعدیــل نرخ هــای بازدهــی ایــن اوراق، 
خزانــه  اســناد  بــازده  نــرخ  افزایشــی  رونــد 
اســالمی در آبــان مــاه 1400 نیز ادامــه یافت؛ 
بــه نحــوی کــه در ایــن مــاه نــرخ بــازده اســناد 
مذکــور با ســـررسیدهای یک، دو و سه ســاله، 
به ترتیب با 1.26، 0.67 و 0.14 واحـــد درصـــد 
افزایــش نســبت بــه مــاه قبــل بــه ترتیــب بــه 
23.40، 23.89 و 23.98 درصــد رســید. بــر 
خــالف مــاه گذشــته، در آبــان  نرخ هــای بــازده 
همگــرا شــده اند و از شــیب صعــودی منحنــی 
بازده کاســته شــده اســت که می تواند بیانگر 
تعدیــل نســبی انتظــارات تورمــی در شــرایط 
کنونــی )تحت تاثیر از ســرگیری مذاکرات رفع 

تحریم ها و احیای برجام( باشد.
2-حجــم نقدينگــی در پایــان آبــان  ســال 
1400 )معــادل 43159.5 هــزار میلیارد ریال( 
نســبت بــه پایــان ســال 1399 معــادل 24.2 
بــه توضیــح  یافتــه اســت. الزم  درصــد رشــد 
اســت کــه 2.4 واحــد درصد از رشــد نقدینگی 
در هشــت ماهــه ابتــدای ســال جــاری مربــوط 
بــه اضافــه شــدن اطالعــات خالصــه دفتــرکل 
اقتصــاد  مهــر  بانــک  بدهی هــای  و  دارایی هــا 
و  دارایی هــا  دفتــرکل  خالصــه  اطالعــات  بــه 
ادغــام  )بــه واســطه  بانــک ســپه  بدهی هــای 
در  مســلح  نیروهــای  بــه  متعلــق  بانک هــای 
بانک ســپه( اســت و فاقد آثار پولی اســت. بر 
همین اســاس نرخ رشــد نقدینگــی در دوازده 
ماهــه منتهــی بــه آبــان  1400 بــه 0.42 درصد 
رســید کــه 2.7 واحــد درصــد از آن مربــوط به 
بــه  اســت.  آمــاری مذکــور  پوشــش  افزایــش 
عبــارت دیگــر در صــورت عــدم لحاظ پوشــش 
آمــاری مذکــور، رشــد نقدینگی در پایــان آبان  
1400 نســبت بــه پایــان ســال 1399 معــادل 
بــه  21.8 درصــد و در دوازده ماهــه منتهــی 
آبان  1400 معادل 39.3 درصد می بود. البته 
ذکــر این نکته ضروری اســت، پــس از تجمیع 
اطالعــات خالصه دفتــر کل بانک مهر اقتصاد 
با اطالعات بانک سپه و تسری آن به سالهای 
قبــل، ارقــام مربــوط به رشــد نقدینگی تعدیل 

خواهد شد.  
رشــد پايــه پولــی در دوازده ماهه منتهی 

بــه آبــان  1400، معــادل 35.8 درصــد بــوده 
اســت. ذکــر ایــن نکته ضروری اســت کــه پایه 
پولــی در پایــان آبــان  1400 نســبت بــه پایــان 
درصــد   17.8 معــادل  رشــدی   ،1399 ســال 
داشــته که در مقایســه با رشــد متغیر مذکور 

در دوره مشابه سال قبل 
- اقدامات بانک مرکزی 

مدیریــت  هــدف  بــا   1400 آبــان   در  ـــ   ـ
نقدینگــی بازار بین بانکی ریالی، بانک مرکزی 
در تعامــل بــا بانک ها اقدامــات اعتباری زیر را 

انجام داد:
موضــع  بــا  بــاز  بــازار  عملیــات  انجــام   •
انبســاطی مجموعــاً بــه ارزش 1284.3 هــزار 
بــا  بازخریــد  توافــق  قالــب  در  ریــال  میلیــارد 
سررسیدهای 7 روزه )مانده توافق بازخرید از 
محــل عملیــات بازار باز در پایــان آبان  معادل 

344.4 هزار میلیارد ریال بوده است(.
اعتبارگیــری  از  بانک هــا  اســتفاده   •
قاعده منــد در نــرخ ســقف برای رفــع نیازهای 
نقدینگــی جمعــا با 291.7 هــزار میلیارد ریال 
)مانــده اعتبارگیــری قاعده منــد در پایــان آبان  

معادل صفر بوده است(.
ــــ بر اســاس اعــالم وزارت امور اقتصادی 
و دارایــی، کارگــزاری ایــن بانــک تــا پایــان آبان 
مــاه ســال جــاری، نــوزده مرحلــه حــراج اوراق 
در  کــه  کــرد  برگــزار  دولتــی  اســالمی  مالــی 
اوراق  ریــال  مجمــوع، 507.7 هــزار میلیــارد 
مالی اســالمی دولتی توســط بانک ها و ســایر 
ســرمایه گذاران خریداری شــد. )در آبان  ســال 
جــاری، طــی برگزاری یــک مرحله حــراج اوراق 
مالــی اســالمی دولتی 9.2 هــزار میلیارد ریال 
اوراق مالــی اســالمی دولتــی توســط بانک هــا 
ریــال  میلیــارد  هــزار   66.1 و  درصــد(   12.2(
توســط ســایر ســرمایه گذاران )87.8 درصــد( 
جمعــا بــه میــزان75.3 هــزار میلیــارد ریــال، 

خریداری شد(.
ــ در هشــت ماهه نخســت سال جاری از 
محل ســهمیه ارزی سال 1400 در حدود 11.9 
میلیــارد دالر ارز بــا نــرخ ترجیحــی بــه صــورت 
نقدی و اعتباری به واردات کاالهای اساســی، 
دارو، تجهیــزات پزشــکی و نیــز واکســن کرونا 
اختصــاص یافتــه اســت کــه مشــخصاً حــدود 
1.4 میلیــارد دالر آن بابــت تامیــن ارز واردات 
واکســن کرونــا بــوده اســت. الزم بــه توضیــح 
اســت قیمــت جهانــی برخــی از اقــالم وارداتی 
بــا نــرخ ارز ترجیحی نظیر گنــدم، جو و روغن 
آفتابگردان طی دو سال گذشته به ترتیب به 
میــزان 101.5، 98.4 و 91.3 درصــد افزایــش 

یافته است.

 افزایش 24.2 درصدی حجم نقدینگی
در 8ماهه سال 1400

وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی تاکید 
کــرد کــه ایــن وزارتخانــه نقشــی در انتخاب 

مدیران بانک های خصوصی ندارد.
بــه گزارش بازار، مرکز روابط عمومی و 
اطالع رســانی وزارت امور اقتصادی و دارایی 
در پــی اعــالم و بــاز نشــر برخــی موضوعــات 

ایــن  نقش آفرینــی  نــوع  دربــاره  نادرســت 
وزارتخانــه در بانک هــای خصوصــی، اعــالم 
کــرد: »بــا توجــه به تکــرار برخــی موضوعات 
و  افــراد  از  تعــدادی  ســوی  از  نادرســت 
رســانه ها، بــه اطالع می رســاند، وزارت امور 
اقتصادی و دارایی هیچ نقش و مســئولیتی 

بانک هــای  مدیــران  تأییــد  و  انتصــاب  در 
خصوصی ندارد.

ایــن  اســت،  ذکــر  شــایان  همچنیــن 
بانک هــا در زمینــه عملکــرد خــود نیــز  تحت 
دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  وزارت  نظــارت 

نیستند.«

شرکت فرابورس ایران در اطالعیه ای اعالم کرد 
کــه حجم مبنــای نمادهــای دارای صف خرید یا 
صــف فــروش طی 20 روز کاری متوالی در بازار 

پایه فرابورس ایران حذف خواهد شد.
اطالعیــه ای  ایــران در  فرابــورس  شــرکت 

مهــم اعــالم کــرد: براســاس مصوبــات هیــات 
منظــور  بــه  ایــران  فرابــورس  شــرکت  مدیــره 
افزایش نقدشــوندگی در بازار پایه مقرر شــد، 
در صورتــی کــه هر یــک از نمادهــای معامالتی 
منــدرج در بــازار پایــه فرابــورس ایــران در ٢٠ 

جلسه معامالتی متوالی در همه لحظات دارای 
صف خرید یا فروش باشــد؛ حجم مبنای نماد 
معامالتــی مذکــور پــس از انجام اطالع رســانی 
الزم از سوی این شرکت به »یک« تغییر کند.
در ادامــه ایــن اطالعیــه آمــده اســت: در 

صــورت انجــام معامالت در نماد با قیمت هایی 
متفــاوت از آســتانه های قیمتی )ســقف یا کف 
قیمتی(، حجم مبنای نماد معامالتی براســاس 
مقادیــر مربــوط بــا فرمــول حجــم مبنــا در تابلو 

مربوطه محاسبه و اعمال خواهد شد.

توضیح وزارت اقتصاد 
درباره انتخاب مدیران 

بانک های خصوصی

صف خرید یا فروش 20 روز کاری؛ شرط حذف حجم مبنا 
دربازار پایه فرابورس

علیزاده، عضو شورای عالی بورس: اظهار نظر غیرتخصصی درباره 
بورس خطرناک است
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بهره برداری از پروژه آبرسانی 
 روستای جلیعه خوزستان 

با مشارکت همراه اول
بــا همــت و مشــارکت اپراتــور اول تلفن همــراه 
کشور، پروژه آبرسانی به روستای جلیعه شهرستان 
بهره بــرداری  بــه  اســتان خوزســتان  آزادگان  دشــت 

رسید.
بــه گزارش اداره کل ارتباطات شــرکت ارتباطات 
ســیار ایــران، آییــن بهــره بــرداری از پــروژه آبرســانی 
روســتای جلیعــه شهرســتان دشــت آزادگان اســتان 
خوزســتان صبح روز 6 دی ماه 1400 با حضور ســردار 
علیرضا هاتف جانشین فرمانده قرارگاه ابوالفضل)ع( 
ســپاه خوزســتان، محمدرضــا کرمــی نــژاد مدیرعامــل 
شــرکت آب و فاضالب خوزستان و سیدیاسر رایگانی 
مدیرکل ارتباطات و سخنگوی شرکت ارتباطات سیار 
ایــران بــه نمایندگی از  مدیرعامل این شــرکت برگزار 

شد. 
با توجه به اینکه خوزستان با دارا بودن 26 درصد 
از آب های دائمی و شیرین کشور، پر آب ترین منطقه 
ایران اســت که متأســفانه به علت سوء مدیریت و با 
وجــود منابــع وافــر درآمدی، همــواره از موضوع تنش 
آبی در اقصی نقاط مختلف و در حوزه های خانگی و 
کشــاورزی رنج می برد، به گونه ای که 703 روســتای 
خوزستان بدون آب هستند که کل این مشکل با 450 
کیلومتر لوله و تأسیسات آبی قابل حل است؛ همراه 
اول وظیفه خود دانســت تا نســبت به رفع بخشی از 

این چالش پیش قدم شود.
در ایــن پروژه 6 کیلومتر عملیات لوله گذاری به 
صورت دفنی انجام شده تا با اتصال به لوله آب غدیر، 

آب شرب پایدار روستای جلیعه برقرار شود.
الزم بــه ذکــر اســت، جمعیــت روســتای جلیعــه 
130 خانوار و حدود 700 نفر و فاصله آن تا شهر 45 

کیلومتر است. 
بـــخــــشی از هـــــزینه عمــلیـــاتــــی این پـــــروژه که 
مجموعــا حدود 400 میلیون تومان بوده با مشــارکت 
کارکنــان همــراه اول و مابقــی از بودجــه مســؤولیت 
اجتماعــی ایــن اپراتور تأمین شــد که همکاری بســیج 
 دانشــجویی اســتان خوزستان در اجرا را نیز به دنبال 

داشت.
همراه اول به عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور 
تلفــن همــراه کشــور، بخشــی از رســالت مســؤولیت 
اجتماعــی خــود در جهــت تحقــق اهــداف راهبــردی را 
»محیــط زیســت« تعریف کــرده که شــامل اقداماتی 
طبیعــی  منابــع  و  زیســت  محیــط  حفــظ  هــدف   بــا 

می شود.
پیش از این نیز اقدامات مشابهی با رویکردهای 
مختلــف نظیــر »تأمیــن هزینــه خریــد تجهیــزات آب 
شیرین کــن جهــت بـــرطــرف کــردن مشــکــل تأمین آب 

شـــرب در شهـــرستــان آبـــادان« انجـــام داده است.

مدیرعامل فوالد مبارکه در سمینار چالش گاز 
در زنجیره فوالد گفت: تشکیل بازار بهینه سازی 
انرژی پیشنهاد عملیاتی است که ما اعالم آمادگی 
می کنیــم که معــادل میــزان صرفه جویی مصارف 
بخش خانگی را از مصرف کننده نهایی خریداری 
کنیم؛ تشکیل اتاق فکر و کارگروه های تخصصی 
در حوزه گاز می تواند به تغییر بینش و فرهنگ در 
مصرف بهینه گاز در مصرف خانگی یاری برساند.
بــه گــزارش خبرنــگار ایراســین، محمدیاســر 
طـــیـــب نیــا، مــدیرعــامــل شــرکــت فــوالد مــبـــارکــه 
امروز)5دی ماه( در سمینار تخصصی چالش گاز در 
زنجیره فوالد اظهار کرد: 70 درصد نیاز کشور ما بر 
پایه گاز طبیعی تأمین می شود و جایگاه دهم فوالد 
جهان بر همین مزیت نسبی گاز طبیعی بنا نهاده 
شــده اســت.وی بــا بیان ایــن که ایران، نخســتین 
کشور تولیدکننده فوالد برپایه آهن اسفنجی در 
جهان اســت، افزود: مزیت تولید فوالد در کشــور 
ما بر اساس گاز طبیعی است؛ در جلسه ای مطرح 
شد که اگر قیمت گاز طبیعی در کشور به قیمت 
جهانی برســد، تولید فوالد توجیه اقتصادی دارد؟ 
که این پرسش از اساس اشتباه است چراکه باید 
همه جوانب تولید فوالد و صنعت در کشور را در 
نظرگرفــت و بــه ایــن نکته دقت کــرد که اقتصاد و 
اشتغال در کشور ما به تولید فوالد وابسته است.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه با اشــاره به 
اینکــه در ایــام کرونــا شــرکت فوالد مبارکــه با یک 
سوم نیروی انسانی به رکورد تولید دست یافت، 
خاطرنشــان کــرد: عوامــل متعــددی اعــم از نــرخ 
اشــتغال زایی 14 درصــد در صنایــع، تحریم و ...در 
کشور ما نقش دارد که در دیگر نقاط دنیا مطرح 
نیست؛ پس در برنامه ریزی باید به این نکته توجه 
کرد که صنعت فوالد، صنعتی پیشرو، پیشران و 
پشتیبان سایر صنایع است و توسعه سایر صنایع 

به توسعه صنعت فوالد وابسته است.

 محدودیت های انرژی همه صنایع 

را متضرر می کند
وی بــا اشــاره بــه تولید 30 تن فــوالد خام در 
کشور گفت: با ظرفیت موجود، صنایع پایین دستی 
اعم از خودروسازی، لوازم خانگی، لوله و پروفیل 
به تولیدات داخلی وابسته است و هرگونه اعمال 
محدودیت انرژی منجر به کاهش تولید می شود 

که در نهایت همه صنایع متضرر خواهند شد.
طیب نیا به جایگاه دوم ایران در ذخایر گازی 
اشــاره ای کرد وافزود: میزان مصرف گاز در کشــور 
مــا پــس از آمریــکا، روســیه و چیــن اســت و ایــن 

نکتــه مهمــی اســت کــه نوع مصــرف مــا در جهت 
مصرف گرایــی بــوده اســت. 70 درصــد مصرف گاز 
در ایران در بخش خانگی اســت و ترکیب مصرف 
 گاز در کشور ما در راستای توسعه صنعت نبوده 

است.

توسعه تولید گاز در کشور همگام با توسعه 
بخش صنعت نیست

وی با تاکید بر اینکه مساله اصلی گاز ایران 
در بخش مصرف اســت، گفت: آمار توســعه های 
ســاالنه در سنوات گذشته نشان دهنده افزایش 
مصرف گاز در بخش خانگی، نیروگاهی و صنایع 
عمده اســت و همین رشــد در ســالهای آتی تداوم 
خواهد داشــت این در حالی اســت که توســعه و 
تولید گاز تناسبی با برنامه های چشم انداز فوالد 

کشور در افق 1404 نخواهد بود.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه با اشــاره به 
مصرف سالیانه 11 میلیارد مترمکعب مصرف صنایع 
فــوالدی کــه معادل 2.5 درصد مصرف گاز کشــور 
است، خاطرنشان کرد: در 4، 5 سال آینده مصرف 
گاز صنایع فوالدی به دو برابر افزایش خواهد یافت 
و براساس ظرفیت های تولید فوالد به 22 میلیارد 
مترمکعب خواهد رســید که با تولید توســعه گاز 

متناسب نخواهد شد.

ضرورت تشکیل بازار بهینه سازی انرژی
وی با اشاره به اینکه تولید گاز با ظرفیت های 
موجــود صنعــت هم خوانــی نــدارد، گفــت: بایــد 
بازنگری جدی در توسعه صنعت فوالد شود و برای 
پایداری در صنعت نیاز است که بازنگری جدی در 

بهینه سازی صورت گیرد.
طیب نیــا به ارائه پیشــنهادات شــرکت فوالد 
مبارکه برای عبور از بحران محدودیت گاز در کوتاه 
مدت پرداخت و گفت: تشــکیل بازار بهینه ســازی 
انرژی پیشنهاد عملیاتی است که ما اعالم آمادگی 
مــی کنیــم که معادل میــزان صرفه جویی مصارف 
بخش خانگی را از مصرف کننده نهایی خریداری 
کنیم.وی با اشــاره به راهکارهایی برای برون رفت 
محدویــت تامیــن گاز، اظهــار کــرد: بــرای کاهــش 
مصــرف انــرژی بــه ویــژه گاز اقداماتــی در شــرکت 
فوالد مبارکه انجام می شود که به شارژ گرم اسلب 
می تــوان اشــاره کرد، اگرچه ایــن اقدام به کاهش 
راندمــان منجر می شــود.مدیرعامل شــرکت فوالد 
مبارکه به ذخیره سازی به روش LNGو استفاده از 
آن در پیک های مصرف و ذخیره سازی گاز طبیعی 
در گنبدهای نمکی هم اشــاره ای کرد و افزود: در 
کوتاه مــدت بــا تشــکیل کارگروه هــای تخصصی از 
کارشناسان مربوطه می توان فرصت بهینه سازی در 

مصرف انرژی را توسعه بخشید.

 چگونگی مصرف گاز خانگی نیازمند 

فرهنگ سازی است
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: 
تشکیل اتاق فکر و کارگروه های تخصصی در حوزه 
گاز می تواند به تغییر بینش و فرهنگ در مصرف 

بهینه گاز در مصرف خانگی یاری برساند.
وی افزود: وظیفه رســانه ها، حاکمیت است 
کــه مصــرف بهینــه در بخش خانگــی را در جامعه 
تبیین کند؛ چراکه اگر بخش صنعت در زمان اوج 
مصرف دچار محدودیت شود در درازمدت می تواند 

به امنیت جامعه خدشه وارد کند.

اعالم آمادگی فوالد مبارکه برای سرمایه گذاری 
جهت عبور از بحران محدودیت انرژی گاز

وی ادامه داد: پیشنهاد دیگر ما تولید وسایل 
گازســوز با راندمان باالی ۹0 درصد اســت به این 
معنا که بخاری های قدیمی را با بخاری های جدید 
جایگزین کنیم که تا سال آینده این شرایط شدنی 
اســت و تمــام تــالش مــا ایــن اســت کــه در مــدت 
 کوتاه بهینه سازی مصرف گاز را در جامعه ترویج 

دهیم.
گفــت:  مبارکــه  فــوالد  شــرکت  مدیرعامــل 
شرکت فوالد مبارکه آمادگی اجرای هرگونه راهکار 
و هرگونــه  بلندمــدت  و  میان مــدت  کوتاه مــدت، 

سرمایه گذاری برای عبور از بحران محدودیت انرژی 
گاز را همچون انرژی برق اعالم می دارد.

 ضرورت فرهنگ سازی برای کاهش مصرف 
انرژی در کشور

طیب نیا در بخش پرســش و پاســخ سمینار 
چالش گاز در زنجیره فوالد گفت:همه مشکالت در 
کشور راهکار داخلی دارد؛ حتی راهکارهای داخلی 
در کوتاه مدت هم برای چالش ها وجود دارد، فقط 
این راهکارها باید شناســایی شــود و برای اجرایی 
شــدن ایــن راهکارهــا باید متولی در کشــور وجود 

داشته باشد.

وزارت نفت برای سرمایه گذاران بخش 
بهینه سازی مصرف انرژی فرش قرمز پهن کند

وی اضافه کرد: در زمینه کاهش مصرف انرژی 
جای کار فرهنگی زیادی وجود دارد اما متولی این 
کار فرهنگی طبیعتاً شرکت های فوالدی نیستند و 
وزارت نفت و ســایر نهادهای مربوطه باید در این 

زمینه کار فرهنگی انجام دهند.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکــه تأکید کرد: 
وزارت نفــت برای شــرکت هایی که قصــد دارند در 
زمینــه بهینه ســازی مصــرف انرژی ســرمایه گذاری 

کنند، باید فرش قرمز پهن کنند.

مدیرعامل فوالد مبارکه در سمینار چالش گاز در زنجیره فوالد 
تأکید کرد: ضرورت تشکیل بازار بهینه سازی انرژی

اخبـــــــــــــــــار

شرکت نفت ستاره خلیج فارس )سهامی عام( در نظر دارد تأمین کاالهای لوله کشی شامل لوله و اتصاالت مورد نیاز را از طريق 

مناقصه عمومی به تولیدکننده/تأمین کننده واجد شرايط واگذار کند، بنابراین از همه شرکت های معتبر دعوت می شود برای تهیه 

اسناد مناقصه تا تاریخ 1400/10/11 با ارسال نامه، اعالم آمادگی و فیش خرید اسناد را از طریق پست الکترونیکی ارسال کنند.

شبا  شماره  با  تجارت  بانک   2390381134 شماره  حساب  به  واریزی  ریال  میلیون(  )دو   2،000،000 اسناد:  خرید  هزینه 

IR510180000000002390381134 به نام شرکت نفت ستاره خلیج فارس )متقاضیان به منظور دریافت شناسه اختصاصی 

پرداخت می بایست با بخش خزانه امور مالی به شماره 31312677-076 و 31313357-076 تماس حاصل فرمایند.(

ضمانت نامه شرکت در مناقصه: 8،000،000،000 )هشت میلیارد( ریال

مهلت تحویل بسته پیشنهادی مناقصه: تا پایان وقت اداری مورخ 1400/10/25

محل تحویل بسته پیشنهادی مناقصه: بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندر خمیر، بلوار شهید سردار سلیمانی، میدان 

نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها.

 Legal@pgsoc.ir :تلفن: 31310000-076 داخلی 3706، دورنگار: 31313131-076، کدپستی: 7931181183، ایمیل

روابط عمومی و امور بین الملل شركت نفت ستاره خلیج فارس

مناقصه عمومی تأمین كاالهای لوله كشی
PGSOC-LEC-Piping-TE-01774 :شماره مناقصه

شركت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی مستقر در شیراز در نظر دارد مطابق شرایط و 
مشخصات ذیل، بی سیم دستی و خودرویی مورد نیاز منطقه عملیاتی آغار و داالن خود را از 
شركتهای واجد شرایط تامین نماید. از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می شود با مراجعه 
به سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( پس از مطالعه دقیق شرایط عمومی و اختصاصی 
مناقصه و مشخصات فنی کاالی مورد نیاز، در صورتیکه توانایی تهیه کاال را داشته باشند, نسبت 

به بارگذاری اسناد و ارائه پاکات مالی خود واقع در سایت فوق اقدام نمایند.
1- شرح مشخصات فنی كاال : )شرح کامل مشخصات فنی کاالها  به همراه همین آگهی در 

سایت فوق الذکر موجود می باشد.(
بی سیم دستی و خودرویی )کیفیت و کمیت کاال در سامانه ستاد بارگذاری شده است.(

2- کلیه مراحل برگزاری فرآیند مناقصه، از دریافت و بارگذاری اسناد مناقصه تا  ارائه پاکات پیشنهادی، 
صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس http://www.setadiran.ir میسر 
خواهد بود. ضمنا مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور، الزم است مراحل 
ثبت نام در سایت فوق و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه به انجام 
رسانند. صرف ارائه پیشنهاد مالی از طرف مناقصه گران در سامانه، به منزله تایید کلیه اسناد مناقصه 

می باشد.
3- مهلت دریافت و بارگذاری اسناد مناقصه و ارائه پاکات پیشنهادی : آخرین مهلت بارگذاری 
اسناد مناقصه و پاکات پیشنهادی تا پایان وقت اداری روز 1400/10/18 می باشد.الزم به ذکر است 

که مهلت دریافت اسناد مناقصه در سامانه ستاد، 10 روز قبل از تاریخ مذکور می باشد.
4- ارسال اسناد مناقصه :

1-4( شرکتها ملزم به ارائه پاکات ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار معتبر بانکی سه ماهه قابل 
تمدید و یا رسید واریز وجه نقد)شماره حساب جهت واریز وجه با هماهنگی امور مالی مشخص 
می گردد( به مبلغ 000ر000ر500 ریال به نام شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی و 
پیشنهاد مالی از طریق سامانه ستاد می باشند. در غیر این صورت امکان ادامه حضور در روند 

مناقصه وجود نخواهد داشت . 
2-4( تاریخ گشایش پیشنهادات مالی پس از مشخص شدن نتایج ارزیابی ساده شرکتها، توسط 

کمیسیون مناقصات اعالم خواهد شد.
3-4( زمان برگزاری جلسه توضیح و تشریح اسناد متعاقبا اعالم می گردد.

5-شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه :
1-5( مهر و امضاء کلیه اسناد و بارگذاری آنها الزامی است.

2-5( داشتن کد اقتصادی، شناسه ملی و شماره ثبتی برای اشخاص حقوقی و داشتن شماره ملی 
برای اشخاص حقیقی الزامی است.

3-5( داشتن کدپستی برای کلیه شرکت کنندگان )اعم از اشخاص حقیق و حقوقی( ضروری 
است.

4-5(  اقالم مربوط به کلیه درخواست های خرید باید به صورت پیشکرایه به آدرس : استان 
فارس- شهرستان فیروزآباد- نرسیده به فراشبند- منطقه عملیاتی آغار و داالن -انبار تدارکات 

کاال  ارسال گردد.
6-مستندات الزم جهت ارزیابی ساده مناقصه گران :

1-6( داشتن پروانه بهره برداری و یا پروانه تولید برای تولیدکنندگان ضروری است.
و  های دستی  بی سیم  فروش  رادیویی جهت  مقررات  تنظیم  از سازمان  مجوز  داشتن   )6-2

خودرویی و همچنین داشتن نامه نمایندگی رسمی الزامی می باشد.
7- در صورت حضور تولیدکنندگان داخلی در مناقصه فرآیند مناقصه با تولیدکنندگان داخلی 
ادامه می یابد، در غیر این صورت در بین تامین کنندگان، اولیت با پیشنهاد تامین کاال از تولید 

کنندگان داخلی می باشد.
8- درصورت برنده شدن ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان 10 درصد مبلغ معامله الزامیست.
 9- برنده مناقصه می تواند با ارائه ضمانتنامه بانكی معتبر حداكثر به میزان 50% كل مبلغ معامله 

پیش پرداخت دریافت نماید.
10- از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط در بند  5 و 6 دعوت به عمل می آید حداکثر بر اساس 
مهلت مقرر شده در بند 3 جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت 
)ستاد( مراجعه نمایند و در مهلت قانونی تعیین شده در بند مذکور، نسبت به بارگذاری اسناد 
و ارائه پیشنهاد مالی خود اقدام نمایند. شایان ذکر است با توجه به برگزاری مناقصه به صورت 
یک مرحله ای-ارزیابی ساده، مناقصه گران می بایست مستندات مورد اشاره را در پاکت "ب" قرار 
داده و در سامانه بارگذاری نمایند. الزم به تاکید است گشایش پاکت نرخ پیشنهادی مشروط به 
بارگذاری و تایید مدارک و مستندات مد نظر بوده و بدیهی است بارگذاری اسناد و مدارک مربوطه 

بعد از مهلت مقرر میسر نمی باشد.
توجه : هرگونه تغییر در شرایط و زمان مناقصه به اطالع كلیه شركت كنندگان در مناقصه خواهد 

رسید.
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138657-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود 

را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

روابط عمومی شركت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبیتاریخ انتشار نوبت اول : 1400/10/07 نوبت دوم : 1400/10/08

شناسه آگهی : 1246879

 تجدید فراخوان مناقصه عمومی)یک مرحله ای- ارزیابی ساده(  شماره 2000091701000182
مناقصه عمومی)یک مرحله ای- ارزیابی ساده( شماره : 14023

SAD-0000026 : موضوع مناقصه :  بی سیم دستی و خودرویی    شماره تقاضای خرید
ت اول(

) نوب

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

)سهامی خاص(

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 دوم(آگهی مناقصه شماره 2000001004000258 در سامانه تداركات الكترونیكی دولت
) نوب

جمهوری اسالمی ایران
وزارت راه و شهرسازی 

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

 

شـركت معدنـی و صنعتـی گل گهـر )سـهامی عـام( در نظـر دارد " خدمـات مهندسـی، تأمیـن 
نصـب  و  بـرای طراحـی، سـاخت   )EPC( تـوأم  بصـورت  تجهیـزات  نصـب  و  کاال، سـاخت 
غبارگیرجدیـد و اصـاح غبارگیـر موجـود در انتهـای کارخانـه گندلـه سـازی 2 " خـود را از 
طریـق برگـزاری مناقصـه عمومـی بـه پیمانـكار واجـد شـرایط واگـذار نمایـد. لـذا كلیه متقاضیان 
می توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسایت شرکت به نشانی WWW.GEG.IR   مراجعه 
و اسـناد مذکـور را بـه همـراه فـرم پرسشـنامه ارزیابـی تأمیـن كننـدگان از بخـش مناقصـه و 
مزایده دانلود نمایند . مهلت تحویل پاكات ساعت 9 الی 14 روز یکشنبه مــورخ 1400/10/19 
در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران می باشد. ضمناً 
بازدیـد از محـل اجـرای موضـوع مناقصـه روز یکشـنبه مـورخ 1400/10/12 مقـرر شـده اسـت و 
الزامـی مـی باشـد. شـركت معدنـی و صنعتـی گل گهـر در رد یـا قبـول هـر یـك از پیشـنهادات 

بـدون نیـاز بـه ذکـر دلیـل و بـدون جبـران خسـارت مختـار می باشـد.
كمیسیون معامالت شركت معدنی و صنعتی گل گهر 

آگهی مناقصه عمومی تجدیدشده شماره1400/51/ع

شرکت مخابرات ایران منطقه همدان در نظر دارد بازاریابی 
و فــــروش سرویـــس ADSL و VDSL را از طــریـــق مــنــاقــصـــه 

عمومـی دو مرحلـه ای واگـذار نماید .
متقــاضــیــان شــرکــت در مناقصه می تــوانـنـد جـهـت کـسـب 
اطـــالعـــات بیشـتر بـه آگـــهی فــراخـــوان در ســـایت شــــرکت 
 مخابرات ایران به آدرس www.tci.ir یا www.tch.ir  مراجعه 

نمایند .
روابط عمومی مخابرات منطقه همدان 

آگهـی فـراخـوان 
مناقصه عمومی شماره ) 1400/25 (



اقتصــــــــــاد محلی مدیـریت و   . سه شنبه . 7 دی 1400 . سال هجدهم . شماره 4823 . 

تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه فناوری اطالعات هشت بیت دانیال
 درتاریـخ 1400/10/04 بـه شـماره ثبـت 588877 بـه شناسـه ملـی 14010621919 ثبـت و امضـا ذیـل دفاترتکمیـل گردیـده کـه خاصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـاع عمـوم آگهـی میگـردد. 
موضـوع فعالیـت :موضـوع فعالیـت : تولیـد و ارائـه رایانـه  ، تولیـد و ارائـه دسـتگاه های جانبـی، تولیـد و پشـتیبانی نرم افزارهـای سـفارش مشـتری، حمایـت از اسـتارتاپ هـای حـوزه فنـاوری 
اطاعـات کشـور بصـورت عـام، ارائـه و پشـتیبانی بسـته های نرم افـزاری و لـوح فشـرده و سـی دی اطاعاتـی تولیـد داخـل، خدمـات شـبکه های اطاع رسـانی مشـاوره، طراحـی و توسـعه، 
پشتیبانی و تولید پورتالهای اطاع رسانی، صفحات اینترنتی و نرم افزارهای عمومی و سفارش مشتری و ارائه خدمات اینترنتی و اینترانتی مشاوره، طراحی و پیاده سازی شبکه های 
رایانه ای، مراکز داده و میزبانی خدمات رایانه ای بر روی ساختار رایانش ابری، مشاوره، طراحی و پیاده سازی ساختارهای ملی و بین المللی تجارت الکترونیک، مشاوره، طراحی و پیاده 
سـازی سیسـتم های مکانیزه اداری، سیسـتم های مدیریت اطاعات، سیسـتم های تصمیم یار هوشـمند و سیسـتم های هوش تجاری برای سـازمان های دولتی و خصوصی مشـاوره و 
اجرای داده کاوی و داده پردازی در حوزه های مدیریت و بازرگانی مشـاوره، طراحی و اجرای سیسـتم های رایانه و پیاده سـازی شـبکه های نوین رایانه ای و تجهیزات جانبی رایانه ای و 
انجام خدمات مشاوره در زمینه های فناوری اطاعات و ارتباطات تولید محتوای الکترونیک، مشاوره ، تهیه، نصب، راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی شبکه های رایانه ای، سیستم ها 
و تجهیزات سخت افزاری رایانه ای، الکترونیکی، مخابراتی، ارتباطی، سویچینگ، آنتن ها و کابلهای ارتباطی مربوطه و شبکه های داده ها، شبکه رایانه ای و ارتباطی، اتاق های سرور 
و شـبکه هـای مبتنـی بـر فیبـر نـوری و شـبکه هـای بـی سـیم و راه حـل هـای ارتبـاط بـا اینترنـت مشـاوره، طراحـی و پیـاده سـازی سیسـتم های نظـارت تصویری و پایش الکترونیـک، تامین و 
مدیریـت نیـروی انسـانی متخصـص در زمینـه موضـوع فعالیـت شـرکت خریـد، فـروش، صـادرات و واردات کلیـه خدمـات و کاالهـای مجـاز کامپیوتری و فنـاوری اطاعات و ارتباطـات اعم از 
تجهیزات کامپیوتری و مخابراتی و سیستم های رایانه ای و الکتریکی، ماشین های اداری رایانه ای و دیجیتالی و شبکه شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی در زمینه موضوع 
فعالیت شرکت ، شرکت در نمایشگاه های ارتباطات و فناوری اطاعات ، مخابراتی و رایانه های داخلی و خارجی ، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت های ارتباطات و فناوری اطاعات 
، مخابراتـی و رایانـه هـای داخلـی و خارجـی ، دریافـت وام و تسـهیات مالـی و اعتبـاری اعـم از ارزی و ریالـی در زمینـه موضـوع فعالیـت شـرکت ، ایجـاد شـعب و دفاتـر نمایندگـی در زمینـه 
موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج از شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت 
: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله کاووسیه ، خیابان آفریقا ، خیابان نوزدهم ، پاک 13 ، طبقه چهارم 
، واحـد جنوبـی کدپسـتی 1517866118 سـرمایه شـخصیت حقوقـی عبـارت اسـت از مبلـغ 5,000,000,000 ریـال نقـدی منقسـم بـه 1000 سـهم 5000000 ریالـی تعـداد 1000 سـهم آن بـا نـام 
عادی مبلغ 1750000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1238546 مورخ 1400/09/10 نزد بانک بانک پارسیان شعبه سردار جنگل با کد 1238 پرداخت گردیده است 
والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای صمد صمدیانی به شماره ملی 0681805412 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سـال آقای مرتضی شـیخ زاده به شـماره ملی 0940946165 به سـمت مدیرعامل به مدت 2 سـال و به سـمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سـال آقای 
محمد مهدی صباغ زاده به شـماره ملی 0942571185 به سـمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سـال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسـناد بهادار و تعهد آور شـرکت از قبیل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
خانـم میتـرا مهرآبـادی بـه شـماره ملـی 0681847336 بـه سـمت بـازرس اصلـی بـه مـدت 1 سـال آقـای سـید امیـر رضـا توکلـی صبـور بـه شـماره ملـی 0945469497 بـه سـمت بـازرس علـی 
البدل به مدت 1 سـال روزنامه کثیر االنتشـار عصر اقتصاد جهت درج آگهی های شـرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشـد .

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1249652(

تاسـیس شـرکت با مسـئولیت محدود کارو آذین پیشـه درتاریخ  1400/10/05به شـماره ثبت 9418 به شناسـه ملی 14010627494 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
کـه خاصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـاع عمـوم آگهـی میگـردد. موضـوع فعالیـت : فعالیـت دکوراسـیون داخلـی : طراحـی نصـب اجـرا و سـاخت انـواع دکوراسـیون داخلـی 
کلیـه اماکـن دولتـی و خصوصـی اجـرا کلیـه امـور مهندسـی مرتبـط بـا طراحـی و نصـب دکوراسـیون و غرفـه آرایـی و تهیـه متریـال اجـرا دیزایـن مـورد نیـاز و سـفارش و خریـد 
و فـروش وخدمـات پـس از فـروش . تامیـن مصالـح و متریـال مـورد نیـاز سـاخت انـواع دکوراسـیون . واردات وصـادرات کلیـه کاالهـای بازرگانـی . اخـذ و اعطـای نمایندگـی 
شـرکتهای مرتبـط معتبـر داخلـی و خارجـی. ایجـاد وبرپایـی غرفـه و شـرکت در کلیـه نمایشـگاههای بیـن المللـی اخـذ وام اعتبـارات بانکـی بصـورت ارزی و ریالـی شـرکت در 
کلیـه مناقصـات و مزایـدات دولتـی و خصوصـی درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکـز اصلـی : 
اسـتان تهـران ، شهرسـتان شـهریار ، بخـش مرکـزی ، شـهر باغسـتان، محلـه خـادم آبـاد ، خیابـان )درختـی( ، خیابـان اللـه 12 شـرقی ، پـاک 0 ، سـاختمان سـوفیا ، طبقـه 
منفـی 1 کدپسـتی 3358652780 سـرمایه شـخصیت حقوقـی عبـارت اسـت از مبلـغ 10,000,000 ریـال نقـدی میـزان سـهم الشـرکه هـر یـک از شـرکا آقـای معیـن بابائـی 
بـه شـماره ملـی 0079194321 دارنـده 5000000 ریـال سـهم الشـرکه خانـم طاهـره احسـان نـژاد بـه شـماره ملـی 0080035711 دارنـده 5000000 ریـال سـهم الشـرکه اعضـا 
هیئـت مدیـره آقـای معیـن بابائـی بـه شـماره ملـی 0079194321 بـه سـمت مدیرعامـل بـه مـدت نامحـدود و بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود خانـم طاهره 
احسـان نـژاد بـه شـماره ملـی 0080035711 بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود دارنـدگان حـق امضـا : کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهدآور شـرکت از 
قبیـل چـک ، سـفته ، بـروات ، قراردادهـا، عقـود اسـامی و همچنیـن کلیـه نامـه هـای عـادی و اداری باامضاءمدیـر عامـل همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر مـی باشـد. اختیـارات 
مدیـر عامـل : طبـق اساسـنامه روزنامـه کثیـر االنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد. ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخـذ و صـدور 

پروانـه فعالیـت نمـی باشـد .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار )1249673(

رونوشت آگهی حصروراثت
بـه کاسـه  بـه شـرح دادخواسـت  خانـم زهـره کرمـی دارای شناسـنامه شـماره 3860276778 
1400-694-111 در ایـن حـوزه درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه 
شـادروان حمـدهللا کرمـی بـه شناسـنامه شـماره 10074 در تاریـخ 1400/8/16 در اقامتـگاه دائمـی 
خـود بـدرود زندگـی گفتـه ورثـه حیـن الفـوت آن متوفـی  منحصـر اسـت بـه 1- زهـره کرمـی فرزنـد 
حمـدهللا بـه ت.ت: 1369/9/25 بـه ش ملـی 3860276778 دختـر متوفـی 2- معصومـه کرمـی 
فرزنـد حمـدهللا بـه ت.ت: 1371/2/23 بـه ش ملـی 6470061508 دختـر متوفـی 3- حدیثـه کرمـی 
فرزنـد حمـدهللا بـه ت.ت: 1373/12/24 بـه ش ملـی 6470103944 دختـر متوفـی 4- احتـرام 
یوسـفی فرزنـد علـی بـه ت.ت: 1346/9/1 بـه ش ش 809 همسـر متوفـی 5- زهـرا کرمـی فرزنـد 
حمدهللا به ت.ت: 1367/9/6 به ش ش 234 دختر متوفی 6- نسـرین کرمی فرزند حمدهللا به 
ت.ت: 1374/5/25 بـه ش ملـی 6470039634 دختـر متوفـی 7- فاطمـه کرمـی فرزنـد حمـدهللا 
به ت.ت: 1380/11/6 به ش ملی 647079032 دختر متوفی 8- محمدرضا کرمی فرزند حمدهللا 
بـه ت.ت: 1377/7/4 بـه ش ملـی 6470061516 پسـر متوفـی 9- فاطمـه فرجـی فرزنـد احمـد بـه 
ت.ت: 1323/3/1 بـه ش ملـی 6470028489 مـادر متوفـی اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی 
درخواسـت مزبـور را در یـک نوبـت آگهـی مـی نمایـد تـا هرکسـی اعتراضـی دارد و یـا وصیـت نامـه از 
متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر نخسـتین آگهـی ظـرف مـدت یـک مـاه تقدیـم دارد واال گواهـی 

قاضی حوزه 111 شعبه دوم شورای حل اختالف قهاوند  صـادر خواهـد شـد. 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول اسناد رهنی پرونده کالسه اجرایی 9902123
بـه موجـب پرونـده اجرائـی کاسـه فـوق لـه بانـک ملـی ایـران و علیـه خانـم ملـوک صبـا فـرد شـش دانـگ عرصـه و اعیـان آپارتمـان بـه شـماره پـاک چهـل و چهار هـزار و چهارصـد و هفتاد و نـه از ده اصلی 
)44479 فرعـی از 10 اصلـی( مفـروز و مجـزا شـده از پـاک هـای باقـی مانـده 2352 و 2351 فرعـی از اصلـی مذکـور بخـش 01 ناحیـه 99 بـه مسـاحت یکصـد و هفـت متـر و هفتـاد و پنـج دسـیمتر مربـع 

)107/75( مترمربع به نشانی: همدان میدان بعثت هجده متری قهرمان نرسیده به اداره بهزیستی شهرستان همدان نبش بن بست مجتمع صبا واحد 5 مشخصات مالکیت: مالکیت ملوک صبا 

فرد فرزند عبداله شـماره شناسـنامه 1127 تاریخ تولد 1331 دارای شـماره ملی 3872491121 بعنوان مالک شـش دانگ عرصه و اعیان موضوع سـند مالکیت المثنی بشـماره چاپی 189473 سـری ب 
سال 90 که در صفحه 143 دفتر اماک جلد 456 ذیل شماره 71717 ثبت گردیده است و به استناد سند رهنی شماره 50301 مورخ 1396/09/26 دفترخانه اسناد رسمی شماره 32 شهر همدان 
اسـتان همـدان کـه بنفـع بانـک ملـی ایـران و مـازاد دارد رهنـی شـماره 55461 مـورخ 1398/02/07 دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 32 شـهر همـدان اسـتان همـدان کـه طبـق نظـر کارشـناس رسـمی در 
مورخـه 1399/12/16 ارزش ششـدانگ آن 24/567/000/000 ریـال )بیسـت و چهـار میلیـارد و پانصـد و شـصت و هفـت میلیـون ریـال( ارزیابـی شـده؛ کـه بـا موقعیـت نورگیـری از سـه جهـت و بـا حـدود 
اربعه مندرج در سند که مشتمل بر دو خواب و هال و پذیرایی و آشپزخانه بصورت اپن و حمام و دستشویی و بالکن و پارکینگ با مزاحم بوده و دارای نازککاری در حد مناسب و نما سنگ گرانیت 
ترکیبـی و انشـعابات اصلـی بـوده و در طبقـه سـوم بصـورت دو واحـدی و کا در مجتمـع 10 واحـدی واقـع شـده اسـت. و دارای بیمـه تمـام خطـر تـا تاریـخ 1401/02/07 مـی باشـد. کـه بـه علـت عـدم انجام 
تعهد پاک فوق از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 1400/10/19 از طریق مزایده به فروش می رسد. محل مزایده واقع در: همدان سعیدیه باال نبش غنی زادیان ساختمان اداره کل ثبت اسناد و 
اماک طبقه اول واحد اجرای اسناد رسمی همدان میباشد. مورد مزایده از مبلغ 24/567/000/000 ریال )بیست و چهار میلیارد و پانصد و شصت و هفت میلیون ریال( شروع و به باالترین قیمت 
پیشـنهادی نقداً فروخته می شـود. شـرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسـی به حسـاب سـپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسـه مزایده اسـت. برنده 
مزایده مکلف اسـت مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حسـاب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حسـاب سـپرده ثبت 
واریز نکند مبلغ مذکور قابل اسـترداد نبوده و به حسـاب خزانه واریز خواهد شـد، الزم به ذکر اسـت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشـعاب و یا حق اشـتراک و مصرف در 
صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشـد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شـهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شـده یا نشـده باشـد به عهده برنده مزایده اسـت و 
نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل 

رسـمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان سـاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شـد.
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی همدان - متوسل تاریخ انتشار: 1400/10/07 - م الف: 1439   شناسه : 1250162 

نیاز۸۰ روستای خراسان 
شمالی به ایمن  سازی 

اســتانداری  بحــران  مدیریــت  دفتــر  کل  مدیــر 
خراســان شــمالی بیان کرد که ۸۰ روســتای استان نیاز 
بــه انجــام اقدامات و پروژه های ایمنــی دارد که در این 

زمینه پیگیری های الزم انجام شده است.
جواد نظری دیروز به خبرنگار ایرنا اظهار کرد: پس 
از وقوع سیل های مخرب سال ۹8، مطالعه روستاهای 
در معــرض آســیب در دســتور کار قــرار گرفــت و در این 
زمینــه پژوهشــکده ســوانح طبیعی 17 روســتای اســتان 
را کــه عمدتــا با مشــکل رانش زمین روبــه رو بودند مورد 

مطالعه قرار داد.
روســتاها،  ایــن  ایمن ســازی  بــرای  افــزود:  او 
پروژه هایــی تعریــف و اعتبــار مــورد نیــاز در اختیار بنیاد 

مسکن انقالب اسالمی قرار گرفت.
مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان 
شــمالی اظهــار داشــت: اکنــون بنیــاد مســکن انقــالب 
اســالمی استان اجرای پروژه های تعریف شده در زمینه 

ایمن سازی در این روستاها را در دست اجرا دارد.

اجرای طرح های ایمن سازی روستاها 
انقــالب  بنیــاد مســکن  معــاون عمــران روســتایی 
اسالمی خراسان شمالی پیش از این گفته بود که 3۵0 
میلیــارد ریــال اعتبــار،  بــرای ایمن ســازی و پایدارســازی 
روســتاهای درگیر با مخاطرات ســاخت و ساز در استان 
مصوب شــده  اســت که این پروژه ها در ۶۵ روستا اجرا 

می شود.

علی اکبــر صابــری اظهــار کــرد: مشــکل پنج روســتا 
از ایــن تعــداد، مربــوط به رانش زمین اســت و در ســایر 
روستاها، با اجرای دیوار ساحلی، ابنیه فنی و پل آبنما، 
ایمنــی ســاخت و ســاز و نیــز پروژه هــای ایمنــی در برابر 

حوادث سیل و یا سنگ غلتان، فراهم می شود.  
او دربــاره جابــه جایی منازل مســکونی آســیب دیده 
و یــا در معــرض آســیب روســتایی نیــز گفــت: در برخی از 
روستاها، از جمله گلی، عرب و نرگسلوی بجنورد شماری 
از منازل که در معرض آسیب رانش زمین بوده و یا دچار 

آسیب شده اند، به مکان دیگری جابه جا می شوند.  
معــاون عمــران روســتایی بنیــاد مســکن خراســان 
شــمالی افــزود: در هیــچ روســتایی، جابــه جایــی تمامی 
روستاییان، در برنامه نیست، بلکه شماری از واحدهای 
مســکونی باید جابه جا شــود. صابری گفت: روستاییان 
بــرای ســاخت واحــد مســکونی در مــکان جدیــد، زمیــن 
رایــگان دریافــت می کننــد و مکلــف هســتند کــه زمیــن 

پیشین را به بنیاد مسکن واگذار کنند.

خبـــــــــــــــــر

موفقیت پژوهشگر جوان 
آبفای استان اصفهان در تولید 
محلول چربی زدا از تاسیسات

پژوهشــگر جــوان آبفــای اصفهان موفق بــه تولید 
و  آب  تاسیســات  از  زدا  چربــی  و  شــوینده  محلــول 

فاضالب و صنایع مشابه شد.
بهــاره گودرزی نــژاد، کارشــناس ایمنی آب شــرکت 
آب و فاضــالب اســتان اصفهــان پــس از نزدیــک بــه یک 
سال کار تحقیقاتی و انجام آزمایش های متعدد، موفق 

به تهیه این محلول شده است.
آب  کاهــش  را  محلــول  ایــن  تولیــد  از  هــدف  او 
مصرفــی هنــگام تمیــز کــردن تاسیســات آب و فاضــالب 
گفــت:  و  کــرد  عنــوان  پمپــاژ  ایســتگاه های  ویــژه  بــه 
محلــول تولیــد شــده عــالوه بر افزایش ســرعت عمل در 
چربی زدایــی و تمیزکاری ســطوح صنعتی، موجب حذف 

کامل باکتری ها و قارچ ها در محیط کار نیز می شود.
گودرزی نژاد افزود: یکی دیگر از مزایای استفاده از 
محلول چربی زدای جدید، کاهش تعداد نیروی انســانی 
هنــگام فراینــد چربی زدایــی از تاسیســات و در نتیجــه 

کاهش هزینه هاست.
او اظهــار امیــدواری کــرد در آینــده نزدیــک بتوانــد 
محلول شوینده و چربی زدا از تاسیسات آب و فاضالب 
را در ســازمان مالکیت هــای معنــوی بــه ثبــت رســانده و 

استفاده از آن را در صنایع مشابه کاربردی سازد.
وی اضافــه کــرد: محلــول شــوینده و چربــی زدا از 
تاسیســات آب و فاضــالب و صنایــع مشــابه، همزمــان 
بــا جشــنواره پژوهــش و فنــاوری وزارت نیــرو 1400 کــه 
روز دوشــنبه 2۹ آذر ســال جــاری بــا حضــور علــی اکبــر 
محرابیان وزیر نیرو گشــایش یافت، برای نخســتین بار 

در معرض دید عموم قرار گرفت.

معاون سازمان پدافند 
غیرعامل کشور خواستار شد؛ 

تسریع در انجام مطالعات 
پدافند غیرعامل کاشان

معــاون امــور شــهری ســازمان پدافنــد غیرعامــل کشــور 
خواســتار تســریع در انجــام و تدویــن مطالعــات پدافنــد 
غیرعامل کاشان شد و بر همکاری ارگان ها و دستگاه های 

مختلف این شهرستان در این زمینه تأکید کرد.
شــیمیایی  پدافنــد  رزمایــش  در  کریمــی  اســدهللا 
حضــرت فاطمــه زهــرا)س(، با اشــاره به تنــوع تهدیدات 
غیرطبیعی و ایجاد شده توسط انسان تصریح کرد: این 
تهدیدات چه عمدی و چه غیرعمدی باشند، از تغییرات 
زیــاد و تنوع باالیــی برخوردارند و همین موضوع مقابله 

با آنان را سخت و پیچیده می کند.
او بــا بیــان اینکــه تهدیــدات غیرطبیعــی از مرزهــا 
وارد شــهرها شــده اند، خاطرنشان کرد: هدف عمده این 
تهدیــدات، تضعیــف و نابــودی زیرســاخت ها و تأثیــر بــر 

افکار عمومی جامعه است.
معاون امور شهری سازمان پدافند غیرعامل کشور 
یکــی از وظایــف اصلــی ایــن ســازمان را صیانــت از مردم 
و حفاظــت از دارایی هــا و زیرســاخت ها دانســت و بیان 
کرد: مهم ترین ســرمایه هر شــهر مردم هستند و همراه 
بــا آن دارایی هــای کالبدی،ســایبری و معنــوی نیــز حائــز 

اهمیت هستند که باید از آنان محافظت شود.
کریمی تغییر فاز تهدیدات غیرطبیعی از ســخت و 
نظامی به مردم محور را یادآور شد و عنوان کرد: در این 
گونــه تهدیــدات، هــدف اصلــی اذهان مردم اســت که با 
ترکیب با جنگ های رســانه ای و فرهنگی، همان اهداف 
جنــگ نظامــی را بــا هزینــه حداقلی و تلفــات کمتر برای 

مهاجم فراهم می کند.
او در ادامــه یکــی از وظایــف مســئوالن و مدیــران 
شــهری را شناســایی نقاط ضعف و آســیب پذیر دانست 
و گفت: مســئوالن باید بعد از شناســایی نقاط ضعف و 

آسیب، با تدوین برنامه ای کارآمد به رفع آن بپردازند.

اخبـــــــــــــــــار

خمیــن  فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیــر 
اعــالم کــرد کــه تکمیــل و بهره بــرداری شــبکه 
فاضــالب به عنــوان زیرســاخت ضــروری ایــن 

شهر، ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.
محمدرضــا مشــهدی دیــروز در گفت وگو 
بــا ایرنــا افــزود: طــرح شــبکه فاضــالب خمین 
از ســال 7۹ کلیــد خــورده اســت و اکنــون ۹۶ 

درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مشــترکان  از  درصــد   ۹۶ داد:  ادامــه  او 
ایــن  در  فاضــالب  و  آب  پوشــش  تحــت 

شهرستان به شبکه فاضالب متصل شدند. 
مدیــر شــرکت آب و فاضــالب خمیــن بــا 
بیــان اینکــه ضریــب برخــورداری ایــن شــهر از 
شــبکه فاضالب از شاخص اســتانی نیز باالتر 
اســت، افزود: شــاخص اســتانی بهره مندی از 
خدمــات جمع آوری فاضالب 70 درصد اســت 

و این شاخص در خمین ۹0 درصد ثبت شد.
مشــهدی توضیــح داد: در صورت تکمیل 
و بهره برداری از طرح شــبکه فاضالب خمین، 
حدود 140 لیتر در ثانیه پســاب برای مصارف 
صنعــت و فضــای ســبز هدایتگــری و مدیریت 

می شود.
او بــا توجــه بــه پیگیــری نماینــده مــردم 
ایــن شهرســتان در خصوص اعتبــار مورد نیاز 

تکمیــل شــبکه فاضــالب خمین در ســفر وزیر 
نیــرو گفت: انتظــار می رود، با تخصص اعتبار 
مورد نیاز، شبکه فاضالب خمین در سال آتی 

تکمیل شود.
خمیــن در جنوب اســتان مرکــزی با 10۵ 
هــزار نفــر جمعیــت دارای شــهرهای خمیــن و 
قورچــی باشــی و بخش هــای مرکــزی و کمــره 

است.

مدیــر کل تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی 
البرز بر استفاده از  پتانسیل مردم در قالب 
تعاونی هــا تاکیــد کــرد و گفت که الزم اســت 
اتحادیــه تعاونی های مشــاغل خانگی اســتان 

تشکیل شود.
فالح نــژاد  حســین  ایســنا،  گــزارش  بــه 
عصر یکشــنبه در نشســت مشترک با  رئیس 
البــرز در خصــوص طــرح  دانشــگاهی  جهــاد 
ســاماندهی مشــاغل خانگــی کــه در اداره کل 
برگــزار  البــرز  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون، 
شــد، اظهار کرد: در خصوص مشــاغل خانگی 
کارهای بزرگی صورت گرفته و برای اولین بار 
شــاهد کار علمی منســجمی بودیم که به یک 
کار عملــی تبدیــل شــد و مرکــز ســاماندهی و 

توسعه مشاغل خانگی در البرز ایجاد شد.
او بــا بیــان اینکه اکنون کشــور و اســتان 
بــا فضایــی مواجه اســت که نیازمنــد ارائه یک 
برنامــه عملیاتی اســت، تصریح کرد: با اجرای 
طرح ساماندهی مشاغل خانگی تجربیاتی در 
روزهــا و ماه هــای گذشــته کســب کرده ایم که 

به ادامه راه کمک می کند.
مدیــر کل تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی 
البــرز بــا بیــان اینکه حــوزه مشــاغل خانگی از 
اهمیــت ویــژه ای برخوردار اســت، افزود:  باید 
از مشاغل خانگی به نقطه دیگری برسیم که 
بحــث مســائل اجتماعــی اســت. بایــد در کنار 
مشــاغل خانگــی ســاختار اجتماعــی تعریــف 
شود که به رونق این اکوسیستم  کمک کند.

تغییــر  لــزوم  بــر  تاکیــد  بــا  فالح نــژاد 
و  اجتماعــی  حــوزه  اشــتغال،  متولیــان  نــگاه 
سیاســت گذاران گفــت: تاکنون نــگاه به حوزه 
مشــاغل خانگــی خیلــی پررنــگ نبوده اســت. 
در حالــی کــه حوزه مشــاغل خانگــی می تواند 
بــه نســبت ســرمایه اولیــه کار بازدهــی خوبی 

داشته باشد.
او گفــت: باید برنامــه عملی کوتاه مدت، 
میان مــدت و بلندمــدت بــرای رونــق اشــتغال 
و  شــود  تدویــن  خانگــی  مشــاغل  درحــوزه 
الزامــات و نقــش هــر کــدام مشــخص شــود. 

همچنیــن نقــش افــراد، گروه هــا و نهادهــای 
اثرگــذار خصوصی، مردمی و دولتی متناســب 

با ظرفیت ها مشخص شود.
مدیــر کل تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی 
البرز بر اســتفاده از  پتانســیل مردم در قالب 
اســت   الزم  گفــت:  و  کــرد  تاکیــد  تعاونی هــا 
اتحادیــه تعاونی هــای مشــاغل خانگی اســتان 

تشکیل شود.
فــالح نژاد ادامــه داد: همچنین ارتباط با 
صنعــت نیــز کامال واضح دیده شــود. موضوع 
امــروز  و  اســت  مهــم  بســیار  نیــز  آمــوزش 

پتانسیلی به نام سواد دیجیتال داریم.
او با اشاره به اینکه ماحصل این موارد یک 
طرح است که نیازمند یک ستاد سیاست گذاری 
است، گفت: باید از توانمندی ها و تجربیاتی که 
تاکنون کســب کرده ایم استفاده کنیم تا طرحی 
ارائــه دهیــم که فعال در اســتان اجرایی باشــد و 

سپس در سطح کشور ارائه شود.
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی البرز 
ادامه داد: اکنون صنعتی ترین کشورهای دنیا 
نیــز بیشــترین میــزان اشتغالشــان در حــوزه 
خدمات است و ما نیز به این سمت می رویم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان اردبیــل از در دســت اجــرا بودن ۳۰۰ 
طرح تولیدی در این اســتان خبر داد و اعالم 
کرد که با افتتاح آن ها تحول بزرگی در تولید 

و اشتغال استان ایجاد می شود.
خبرنــگاران  بــه  دیــروز  صادقــی  رامیــن 
گفت: از این تعداد 1۵0 طرح تولیدی تا پایان 
ســال جــاری در نقــاط مختلــف اســتان مــورد 

بهره برداری قرار می گیرد.
واحدهــای  تســهیالت  کــرد:  اظهــار  او 
اعتبــارات  محــل  پنــج  از  و صنعتــی  تولیــدی 
ســفر رئیس جمهوری، رونــق تولید، طرح تام، 
ســفر مدیــران عامــل بانک هــای کشــور و بنــد 
الــف تبصــره 18 قابل پرداخت اســت که تا به 
حــال تعــداد متقاضیــان تســهیالت 182 مــورد 

بــا میزان تســهیالت یــک هــزار و 81۵ میلیارد 
تومان است.

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان اردبیــل افزود: تاکنــون از این محل ها 
تســهیالت ۹۹ واحــد تولیــدی بــه میــزان ۶12 
میلیــارد تومــان مصوب شــده و تســهیالت 17 
واحــد تولیــدی بــه میــزان 13۵ میلیــارد تومان 

هم پرداخت شده است.
موانــع  رفــع  اینکــه  بیــان  بــا  صادقــی 
واحدهــای تولیــدی و صنعتــی راکد در اولویت 
قرار گرفته است، افزود: یکی از اهداف ستاد 
تســهیل و رفع موانع تولید اســتان، راه اندازی 
طرح های جدید و در کنار آن احیا و راه اندازی 
واحدهــای تولیــدی راکــد و رفــع مشــکالت و 
موانــع موجــود بــر ســر راه آن هاســت و بــرای 

بیشــتر  نیازمنــد همــکاری  آن  محقــق شــدن 
دستگاه های اجرایی استان است.

او بیــان کــرد: رفــع موانع تولیــد، حفظ و 
ایجــاد اشــتغال جدیــد و پایــدار تضمین کننده 
توســعه اقتصــادی اســتان اســت و بــا توجــه 
جهــش  دربــاره  دولــت  اولویت گــذاری  بــه 
ســازمان صنعــت،  اشــتغال،  ایجــاد  و  تولیــد 
معــدن و تجــارت اســتان با تعامــل و همکاری 
دستگاه های اجرایی استان مشکالت و موانع 
قانونــی موجــود را بررســی و در صــدد مرتفــع 

کردن آن می باشد.
افزون بر 104۵ واحد تولیدی با اشــتغال 
بیش از 2۵ هزار نفر و سرمایه گذاری بیش از 
300 هــزار میلیــارد ریال در این اســتان وجود 
دارد که حدود 73 درصد آن ها فعال هستند.
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۳۰۰ طرح تولیدی در استان اردبیل در دست اجرا

نیاز شبکه فاضالب خمین به ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار 
برای تکمیل 

تاکید مدیر کل کار البرز بر تشکیل اتحادیه 
تعاونی های مشاغل خانگی 
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قدر این ارزانی ها را بدانیم
راضیه حسینی

»قیمت های نجومی بازار فرغون ایرانی ۱ میلیون و 
۸۰۰ هزار تومان؛ خارجی ۳ میلیون و ۷۰۰«

در آینده ای نه چندان دور:
 پــدر بــه پســر: »دزدگیــر فرغــون رو زدی؟ خوب قفلش 

کردی؟« 
پســر به پــدر: »آره بابا. 
جهت اطمینــان به نرده 
زنجیــرش  هــم  راه پلــه 

کردم.«
بدنــه،  »بیمــه  پــدر: 
شخص ثالث، آتش سوزی 
و ســرقت فرغــون همــه 

ردیفه؟«
پســر: »همــه بــه جــز بدنه. خیلــی گــرون می گفتن. چه 
خبــره، ســه میلیــون واســه فرغــون چهارســال کارکــرد؟ 

گفتم این دفعه بیمه بدنه نمی خوایم.«
پــدر در حالی کــه دمپایی خــود را از پا در می آورد و 
به ســمت پســر نشــانه می گرفت گفت: »تو غلط کردی 
ســرخود گفتی بیمه بدنه نمی خوایم. اگه خدای نکرده، 
زبونــم الل، یه خــراش به فرغون مون بیفته تو می خوای 
با حقوق سه، چهارمیلیونی خرج ده میلیونی صافکاری 

و نقاشی بدی؟«
پــدر بــه گذشــته ای نه چنــدان دور فکر کــرد. زمانی 
کــه فرغــون، فقــط یــک میلیون و هشــتصد هــزار تومان 
بــود و می شــد بــه راحتی با یک حقــوق کارگری تهیه اش 
کــرد. حتــی آن قــدر فراوانــی و ارزانــی بــود کــه اگــر کمی 
تــاش می کردنــد می توانســتند یــک فرغــون فرانســوی 
بخرند! ولی حاال با کلی وام و قسط توانسته اند فرغونی 
دسته دو و ایرانی بخرند و هنوز ده تا قسطش مانده. 

کمــی  پــدرش  کاش  کــرد  فکــر  خــودش  بــا  پســر 
آینده نگــر بــود و زمــان ارزانــی و فراوانــی الاقــل بــرای 
هرکدام از ســه پســرش یک فرغون می خرید. این طوری 
می توانستند عوض کارگری، فقط با اجاره دادن فرغون 
کلی کاســب شــوند. کار روی یکی که کفاف زندگی ســه 

پسر را نمی دهد. 
پدر انگار ذهن پسر را خوانده می گوید: »برو خدا رو شکر 
کن همین یکی  رو تونستیم بخریم. بعضیا همین رو هم 
نــدارن و مجبــورن رو فرغون بقیه کار کنن. اون بیچاره ها 
چــی بگــن؟ می دونــی وقتی تا حاال نتونســتن بخرن یعنی 
چی؟ یعنی دیگه عمراً دست شــون به یه فرغون ده ســال 

کارکرد هم نمی رسه... ناشکر نباش بچه.«
پســر روی دکمــه دزدگیــر زد تــا مطمئــن شــود فرغــون 
ســر جایــش اســت. صــدای بیــپ بیــپ را کــه شــنیدند 
هر دو خیال شــان راحت شــد تنها ســرمایه زندگی شــان 

سرجایش است.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

بنابر اعالم رئیس ســازمان غذا و دارو، 
بــا توجه به برنامه ای کــه دولت برای حمایت 
از دارو و تخصیص ارز به آن در ســال جاری 
دارد، تــا آخر ســال هیچ نگرانــی بابت تامین 

آن وجود ندارد.
بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو 
در گفت وگو با ایلنا در پاسخ به سوالی درباره 
مشکل کمبود برخی داروها گفت: البته وضع 
کمبــود دارو در حــال حاضــر عجیــب و غریــب 
و بحرانــی نیســت. مــا کمبودهایی را داشــتیم 
و داریــم و ایــن مشــکات بســته بــه شــرایط 
تامین کننــده، شــرکت تولیدکننــده، تولیــدات 
داخــل و میــزان تخصیــص ارز همیشــه وجود 
داشــته اســت. باید آن ها را مدیریت کنیم که 

مشکل خاصی ایجاد نشود.
وی افزود: با توجه به برنامه ای که دولت 
برای حمایت از دارو و تخصیص ارز به آن در 
ســال جــاری دارد، تــا آخــر ســال هیــچ نگرانی 
نداریم و برنامه ما این است که مشکاتی که 
ممکن اســت در ســه ماه آینده ایجاد شــود را 

مدیریت کنیم.
پیوســته  چرخــه  دارو  تولیــد  افــزود:  او 
و مــدت زمــان مشــخصی دارد؛ یعنــی وقتــی 
شــما تمــام مواد اولیه تولیــد دارو را در اختیار 
داریــد، بیــن ۳ تــا ۶ مــاه برای تولیــد داروهای 
مختلف و ورود آن ها به چرخه تامین و توزیع 
دارو زمان الزم اســت. بنابراین نیاز اســت که 
همیشــه و در طــول ســال در حــال تهیــه مواد 

اولیه و ملزومات تولید دارو باشــیم. برخی از 
داروهــای مــا نیز به عنوان فرآورده و محصول 
نهایی وارد کشور می شود. این کاری است که 

همیشه انجام می شود.
دارایی در ادامه گفت: اما اگر اختال در 
تخصیــص ارز اتفــاق بیافتد و یــا به هر دلیلی 
قطــع شــود، ایــن چرخــه دچار تاخیر می شــود 
و بــر بــازار تاثیــر خواهــد گذاشــت. الحمدللــه 
ایــن مشــکل حل شــده و تخصیــص ارز اتفاق 
افتاده است. اولویت ها به بانک مرکزی اعام 
واردکننده هــا  و  تولیدکننــده  و  اســت  شــده 

سفارش های خودشان را انجام می دهند.
آینــده  ســال  بودجــه  بــا  ارتبــاط  در  او 
سازمان غذا و دارو گفت: ما برای سال آینده 
برآوردهــا و نیازهایمــان را مشــخص کرده ایــم 
و برنامه مــان را نیــز تقدیم به دولت کرده ایم. 
بایــد منتظر باشــیم و ببینیــم بودجه ای که در 
مجلــس تصویــب می شــود چــه چشــم اندازی 
دارد و بــر اســاس آن مــا هــم نیازمندی هــای 
خودمــان را در داروهــا و تجهیــزات پزشــکی 

تامین کنیم.
دارایــی گفــت: عزم دولت این اســت که 
ادامــه  پزشــکی  و تجهیــزات  دارو  از  حمایــت 
ایــن حمایــت می توانــد مســتقیم  پیــدا کنــد. 
باشد و هم به ابتدای زنجیره و هم به انتهای 
زنجیــره یعنــی خــود بیمــاران و بیمه هــا تعلــق 
بگیــرد کــه کمتریــن مشــکل را در تخصیــص 
ارز و یارانه مان داشــته باشــیم. مدنظر دولت 

اســت که این حمایت ها دراختیــار بیماران به 
خصــوص بیماران خاص، صعب العاج، مزمن 
و دهک های پایین جامعه به صورت مستقیم 
و از طریــق بیمه هــا قــرار بگیــرد. ایــن عــزم در 
دولــت وجــود دارد و حمایتمــان را از بیمــاران 

برنمی داریم.
بــرای  کــه  مــواردی  گفــت:  ادامــه  در  او 
بودجــه ســال آینــده مدنظر ما بود با ســازمان 
برنامه و بودجه بسته شده است و هم منتظر 
اســامی  شــورای  محتــرم  مجلــس  خروجــی 
هســتیم کــه بتوانیــم دربــاره اولویت بندی مان 
بــه  کنیــم.  آینــده صحبــت  ســال  بودجــه  در 
تعامــات خوبــی بــا ســازمان برنامــه و بودجــه 
رســیده ایم کــه بتوانیــم بنیــه ســازمان غــذا و 
دارو را بــه لحاظ ســاختاری و نیروی انســانی، 
بــا توجــه بــه ماموریت هــای گســترده و مهمی 
درمــورد  دیــد  بایــد  کنیــم.  تقویــت  دارد  کــه 
بودجــه ســال آینــده بــه چــه صــورت تصمیــم 
گرفتــه خواهد شــد کــه بتوانیم بر اســاس آن 

برنامه های خودمان را انجام دهیم.
دارایــی در ارتبــاط بــا درخواســت عده ای 
از بیماران تاالســمی برای واردات دارو گفت: 
برای بیماران تاالســمی همیشــه اصل بر این 
بوده است که نیازمندی های آنان تامین شود 
و خیــال آن هــا از بابــت دارو همیشــه راحــت 
باشــد. زمانــی تمــام داروهــای آن هــا از خارج 
از کشــور تامیــن می شــد. تامیــن کننــده ایــن 
داروهــا نیــز در دنیــا محــدود اســت. امــا چند 

ســالی اســت که چند شــرکت دارویی داخلی 
توانســته اند ایــن داروهــا را تولیــد کننــد کــه 
مــورد توجــه خود بیماران و پزشــکان نیز قرار 
گرفته است و در کنار آن تا حد امکان داروی 
خارجــی نیــز وارد می شــود. منتهــی مشــکل 
کــه شــرکت تولیدکننــده داخلــی  اینجاســت 
تولیداتــش را محــدود کــرده اســت. مــا تا هر 
جایــی کــه بتوانیــم از برندهــای خارجــی کــه 
مدنظر بیماران تاالســمی اســت وارد می کنیم 

تا نیازشان برطرف شود.
او در ارتبــاط بــا برنامــه ســازمان غــذا و 
دارو بــرای تامین پانســمان بیماران »ای بی« 
گفــت: متاســفانه یکــی از بداخاقی هــای که 
در حال حاضر با آن مواجه هســتیم و تازگی 
نیــز ندارد این اســت که علیرغــم اینکه گفته 
می شود تحریم هایی که علیه ما اعمال شده 
اســت، بــه حــوزه ســامت و درمــان ارتباطــی 
نــدارد، ایــن گونــه نیســت و عمــاً باعث عدم 
می شــوند.  ارزی  تعامــات  و  منابــع  انتقــال 
ایــن مســاله باعــث می شــود که مــا هم اصا 
تجهیــزات  و  داروهــا  راحتــی  بــه  نتوانیــم 
پزشــکی را تامین کنیم. براین اساس شرکت 
واردکننــده پانســمان ای بی راســا از در اختیار 
گذاشــتن این پانســمان به ما امتناع می کند 
که باتوجه ادعاهای حقوق بشــری مســاله ای 
قابل توجه اســت. از هر مســیری که بتوانیم 
تــاش کنیــم ایــن پانســمان ها را بــرای ایــن 

بیماران تامین کنیم.

براساس الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت 
تصمیم گرفته اســت تا یک میلیون تومان به 
حداقل حقوق ها نسبت به سال ۱۴۰۰ اضافه 
کند؛ براین اســاس حداقــل حقوق ۴ میلیون 

و ۵۰۰ هزار تومان خواهد شد.
به گزارش مهر، بنا بر الیحه بودجه سال 
۱۴۰۱، در صــورت تصویــب نمایندگان مجلس 
حداقــل حقــوق پایــه که در ســال ۱۴۰۰ چیزی 
حــدود ۳ میلیــون و ۵۰۰ هزار تومان اســت با 

رشــد یــک میلیــون تومانی به چهــار میلیون و 
۵۰۰ هــزار تومــان افزایــش پیــدا خواهــد کرد. 
همچنین بر اســاس الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ 
مدیران دولتی و اســاتید دانشگاه نیز حداکثر 
می توانند تا ســقف ۳۷ میلیون تومان در ماه 

حقوق دریافت کنند.
 ۱۴۰۱ ســال  بودجــه  الیحــه  در  دولــت 
پیشنهاد داده است حقوق گروه های مختلف 
به طــور متوســط ۱۰ درصــد افزایــش یابــد بــه 

طــوری کــه بیشــترین دریافتــی بــا رشــد صفر 
درصــد و کمتریــن دریافتی با رشــد ۲۹ درصد 

در حقوق اعمال خواهد شد.
ایــن  اقتصــادی  کارشناســان  گفتــه  بــه 
موضــوع یعنــی افزایــش پلکانــی حقــوق کــه 
در الیحــه بودجــه بــرای اولیــن بار دیده شــده 
است نشان از برقراری عدالت اقتصادی دارد؛ 
یعنــی افــرادی کــه بیشــترین میزان حقــوق را 
دریافــت می کردنــد بــا کمترین رشــد و افرادی 

که کمترین میزان حقوق را دریافت می کردند 
بــا بیشــترین رشــد و افزایــش حقــوق مواجــه 

خواهند شد.
بازنشســتگان  حقــوق  بــرای  همچنیــن 
تغییراتی اعمال شده است به طوری که مبلغ 
۵۳۳ هــزار و ۸۰۰ تومــان به صــورت ثابت به 
تمام حقوق بازنشستگان اعمال می شود و در 
کنار آن نیز حقوق آنها رشــد ســه درصدی نیز 

خواهد داشت.

بــه گفتــه مدیــرکل درمــان غیرمســتقیم 
داروخانه هــا،  اجتماعــی،  تأمیــن  ســازمان 
آزمایشــگاه ها، مراکــز تصویربــرداری و ســایر 
مراکــز پاراکلینیــک حــق دریافت وجــه اضافه 
و یــا عــدم پذیــرش بیمــاران بــه بهانــه قطعی 

سیستم و یا موارد مشابه را ندارند.
عمومــی  روابــط  کل  اداره  گــزارش  بــه 
سازمان تأمین اجتماعی، شهرام غفاری اظهار 
کــرد: از اول دی اســتفاده از ســامانه نســخه 
بــرای پزشــکان و مراکــز درمانــی  الکترونیــک 
البتــه پیش بینی هــای الزم  ضــروری اســت و 
بــرای پذیــرش نســخه های کاغــذی در شــرایط 
قطعــی برق و اینترنت و یا حوادث غیرمترقبه 

انجام شده است. 
وی افــزود: نســخه های مربــوط بــه قبــل 
از اول دی نیــز کــه بــه صــورت کاغذی نوشــته 
بــه داروخانه هــا  اول دی  از  بعــد  و  شــده اند 
قابــل  ارائــه می شــوند،  پاراکلینیــک  و مراکــز 
پذیــرش هســتند و نیــازی بــه مراجعــه مجــدد 
الکترونیــک  نســخه  بــه  تبدیــل  بــرای  بیمــار 

نیست. 
اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان  افــزود:  وی 
حداکثــر ۲۰ درصــد از نســخ پزشــکان طــرف 
قرارداد را با تشــخیص مدیران درمان استانها 
در شــرایط ضــروری همچون زمان قطعی برق 

و اینترنت به صورت کاغذی می پذیرد. 

غفــاری تأکیــد کــرد: تغییراتی کــه از اول 
دی در فرآینــد نسخه نویســی و نســخه پیچی 
الکترونیک ایجاد شــده اســت بــه هیچ عنوان 
باعــث محدودیــت در خدمت رســانی به مردم 
نمی شــود وعــدم پذیــرش نســخ و یــا مطالبــه 
وجــه مــازاد به هیچ عنوان مجاز نبوده و حتی 

قابل پیگیری از طریق مراجع قانونی است. 
و  محاســبه  مبنــای  داد:  ادامــه  وی 
تشــخیص ۲۰ درصــد نســخ کاغــذی پزشــکان 
طــرف قــرارداد واحدهــای تخصصــی مســتقر 
در مدیریــت درمان تأمین اجتماعی اســتان ها 
هســتند و پرداخــت ســهم تأمیــن اجتماعــی 
از هزینــه ویزیــت پزشــکان طــرف قــرارداد از 

اول دی براســاس حداقــل ۸۰ درصــد نســخ 
الکترونیک خواهد بود. 

ســازمان  غیرمســتقیم  درمــان  مدیــرکل 
پیشــرفت  و  اجــرا  رونــد  از  اجتماعــی  تأمیــن 
طــرح نســخه الکترونیک اظهــار رضایت کرد و 
گفت: از اول ماه گام دیگری را برای پیشــبرد 
ایــن برنامــه ملــی برداشــته ایم و رونــد رو بــه 
پیشرفت برنامه نسخه الکترونیک با کمترین 

اشکاالت در حال انجام است. 
غفــاری از همــکاری تمامی مراکز درمانی 
طــرف قرارداد ســازمان تأمیــن اجتماعی بابت 
تــاش و همراهــی کــه در پیشــبرد طــرح ملی 

نسخه الکترونیک دارند، قدردانی کرد.

کره جنوبی داروی خوراکی 
 فایزر برای کووید-۱۹

را تایید کرد
کــره جنوبــی داروی خوراکــی شــرکت فایــزر بــرای 
کووید-۱۹ بنام »پاکسلووید« Paxlovid را برای کاربرد 

اضطراری علیه این بیماری مهلک تایید کرد.
اســتریتس تایمز  از  نقــل  بــه  ایرنــا  گــزارش  بــه 
سنگاپور، وزارت تغذیه و امنیت دارویی کره جنوبی روز 
دوشــنبه اعام کرد شــمار مبتایان به کووید-۱۹ در این 
کشور با ۴ هزار و ۲۰۷ نفر افزایش به بیش از ۶۱۱ هزار 
نفر رسیده است. شمار موارد روزانه نسبت به روز قبل 
از آن که ۵ هزار و ۴۱۹ نفر بود کاهش نشــان می دهد 
که این مساله به علت کاهش تست های کمتر در آخر 

هفته بوده است.
براساس این گزارش، کیم گانگ لیپ، وزیر تغذیه 
و امنیت دارویی این کشور گفت: »انتظار داریم داروی 
خوارکی )غیر واکســن( ضد کرونا »پاســکووید« شــرکت 
فایــزر بتوانــد بــا اســتفاده در مراکــز درمانــی و یــا تحــت 
درمــان در منــزل بــرای جلوگیــری از وخامت بیشــتر این 
بیمــاری در ســطح کشــور موثر باشــد، چون ایــن دارو با 
تنــوع بخشــی به درمان هــای کرونا فراتــر از تزریق هایی 
کــه در حــال حاضــر در ایــن زمینــه وجــود دارد می توانــد 
تاثیر به ســزایی در کاهش از آمار مبتایان به کرونا در 

کره جنوبی داشته باشد.«
وی در این خصوص گفت: این دارو برای بزرگساالن 
یا کودکان ۱۲ سال به باال با وزن بیش از ۴۰ کیلوگرم که 
بــه دالیلــی مانند بیماری های زمینــه ای از عائم خفیف تا 
متوســط بــا خطر بــاالی ابتا به یــک مورد شــدید ویروس 

کرونا برخوردار هستند، استفاده می شود.
کیــم اظهــار کــرد: یکی دیگــر از درمان های خوراکی 
ویروس کرونا به نام »مولنوپیراویر« که توســط شــرکت 
مِــرک - Merck معــروف بــه MSD در خــارج از ایــاالت 
متحده و کانادا ســاخته شــده اســت، از اوایل ماه جاری 
برای موارد اضطراری مورد استفاده قرار خواهد گرفت، 
امــا ایــن وزارتخانــه همچنــان در حــال بررســی موضــوع 
دوم اســت زیــرا ایــن موارد برای اثر بخشــی به اطاعات 

بیشتری نیاز دارند.
افزایــش اخیــر در مــوارد بیماری در کــره جنوبی به 
خوشــه های کوچک بیماری در مناطق کان شــهر ســئول 
نســبت داده شــده است. از این موارد جدید یک هزار و 

۴۶۶ نفر ساکن سئول بوده اند.
نفــر  اومیکــرون ۴۴۵  بــه ســویه  شــمار مبتایــان 
گزارش شده است که از اینها ۱۸۱ مورد وارداتی و ۲۶۴ 
نفر انتقال محلی بوده است که نسبت به روز قبل ۶۹ 

مورد افزایش داشته است.

امتناع بانک ها از پرداخت 
تسهیالت به بخش ساختمان
گــزارش منتشــره از ســوی بانــک مرکــزی نشــان 
کل  از  مســکن  و  ســاختمان  بخــش  ســهم  می دهــد 
تسهیالت بانکی همچنان در سطح ۵ درصد قرار دارد.
بــه گــزارش مهــر، بــر اســاس قانــون بودجــه ســال 
جاری باید بانک ها ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به ســاخت 
مســکن اختصاص می دادند. همچنین بر اســاس قانون 
جهش تولید مسکن، باید ۲۰ درصد تسهیات بانکی به 

بخش مسکن منتقل شود.
ایــن در حالــی اســت کــه بــر اســاس اعــام بانــک 
مرکزی در ۸ ماهه نخســت امســال بیش از ۱,۷۲۷ هزار 
میلیــارد تومــان تســهیات بانکی بــه بخش های مختلف 
اقتصادی شــامل صنعت، کشــاورزی، بازرگانی، خدمات 
و مســکن پرداخــت شــده کــه ســهم بخــش مســکن و 
ســاختمان بیــش از ۹۰ هــزار میلیارد تومــان )۹۰ هزار و 

۶۸۹ میلیارد تومان( بوده است.
بنابرایــن ســهم بخــش مســکن و ســاختمان از کل 
تســهیات بانکــی ۸ ماهــه امســال ۵.۲ درصــد بــوده که 
با سهم ۲۰ درصدی مقرر در قانون فاصله زیادی دارد.

اگــر قــرار بــود ۲۰ درصد تســهیات بانکــی ۸ ماهه 
امســال به بخش مســکن و ســاختمان برسد، سهم این 
بخــش از تســهیات بانکــی تــا پایــان آبــان ۱۴۰۰ باید به 
۳۴۵ هــزار میلیــارد تومــان می رســید کــه تقریبــاً انــدازه 
همان رقم مذکور در قانون بودجه ســال جاری و قانون 
جهش تولید مسکن می بود؛ ضمن اینکه می بایست ۱۵ 
هــزار میلیــارد تومــان مابقــی هم در طــول ماه های باقی 

مانده امسال به بخش مسکن تعلق می گرفت.
از ۹۰ هــزار میلیــارد تومانــی کــه  از ســوی دیگــر 
بانک هــا بــه بخش مســکن و ســاختمان داده اند، حدود 
۱۷ هزار میلیارد تومان )۱۶ هزار و ۹۵۲ میلیارد تومان( 
ســهم تســهیات خرید مسکن و معادل ۱۸.۷ درصد کل 

تسهیات بخش مسکن و ساختمان بوده است.
 طرح ملی مسکن نتوانست بخش مسکن

را از رکود خارج کند
از دیگــر گزارش هایــی کــه بانــک مرکــزی منتشــر 
کــرده، در خصــوص رشــد اقتصادی بخش هــای مختلف 

اقتصادی در نیمه نخست امسال است.
ایــن در حالــی اســت کــه وزارت راه و شهرســازی 
دولــت دوازدهــم از اجــرای بخش هایــی از طــرح ملــی 

مسکن خبر داده بود.
بر اســاس اعام بانک مرکزی، رشــد بخش مسکن 
و ســاختمان در ۶ ماهه امســال منفی ۱۷ درصد نســبت 
بــه مــدت مشــابه ســال قبــل از آن بــود و روند کاهشــی 
داشته که ناشی از رکود ساخت و ساز در کشور است.
اما بخش خدمات اماک و مستغات در نیمه اول 
ســال جــاری در مقایســه بــا ۶ ماهــه ۱۳۹۹ رشــد انــدک 
۰.۲ درصدی را تجربه کرده که احتماالً به دلیل افزایش 
ارزش امــاک اســت نــه تعداد معامــات بخش اماک و 

مستغات.

اخبـــــــــــــــــار

شرایط امتحانات برای 
دانش آموزانی که واکسن نزده  اند

معاون بهداشــت وزارت بهداشت، تزریق واکسن 
کرونا برای دانش آموزان را الزامی دانست.

به گزارش مهر، کمال حیدری، اظهار کرد: از زمانی 
کــه بحــث بازگشــایی مــدارس مطــرح شــد، شــیوه نامه 
واکسیناســیون دانش آمــوزان هــم به آمــوزش و پرورش 
اباغ شد، زیرا حضور دانش آموزان در کنار یکدیگر باید 

در محیطی امن و ایمن فراهم شود.
وی ادامه داد: در شــرایط فعلی که درگیر و نگران 
اومیکــرون هســتیم بایــد شــرایط تجمــع دانش آموزان و 
همیــن طور پروتکل های بهداشــتی، جدی تــر و امن تر از 
قبل رعایت شــود انتظار می رود آن دســته از افرادی که 
تاکنون مبادرت به تزریق واکسن نکردند، هر چه زودتر 

برای واکسیناسیون اقدام کنند.
حیــدری تصریــح کرد: با وجودی که امکان تحصیل 
در فضــای مجــازی فراهــم اســت، امــا دانــش آمــوزان و 
معلمــان و مربیــان برای حضــور فیزیکی در مدارس باید 
واکســینه شــده باشــند. حتــی بــرای امتحانــات کــه باید 
حضوری برگزار شــود، پیشــنهاد داده ایم که فضای مجزا 
بــرای افرادی که واکســن نزده اند بــا رعایت پروتکل ها و 
فواصــل ایمــن فراهــم شــود و اگــر امکان چنیــن فضایی 

نباشد، امتحانات باید مجازی برگزار شود.

اقساط وام نهضت ملی 
مسکن نصف شد

معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه اعالم کرد 
با توجه به اینکه نیمی از رقم اقساط وام ۴۵۰ میلیون 
تومانــی نهضت ملی مســکن ویژه متقاضیــان تهرانی را 
دولت پرداخت می کند، رقم اقســاط ۳.۵ تا ۴ میلیون 

تومان است.
به گزارش مهر، محمود محمودزاده درباره اقســاط 
تســهیات ۴۵۰ میلیــون تومانــی نهضــت ملــی مســکن 
اظهــار کــرد: دولت برای مســکن دولتی نیمی از اقســاط 
این تســهیات را پرداخت خواهد کرد؛ بنابراین اقســاط 

به کمتر از نصف رقم اعام شده خواهد رسید.
وی افــزود: بــرای متقاضیــان نهضــت ملــی مســکن 
در تهــران کــه ســقف تســهیات آن ۴۵۰ میلیــون تومان 
اســت، میــزان اقســاط این تســهیات به هیــچ عنوان ۷ 
یــا ۵ میلیــون تومــان نیســت و با توجه بــه آنکه نیمی از 
اقســاط آن را دولت پرداخت می کند، به نصف قســط ۷ 
میلیون تومانی یعنی ۳.۵ تا ۴ میلیون تومان می رسد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
تصریح کرد: با توجه به طوالنی شدن دوران بازپرداخت 
و افزایش سود متعلقه، در صورت درخواست متقاضی، 
تقســیط تسهیات مزبور در دوره های زمانی کوتاه تر ۸، 

۱۰، ۱۲ و ۱۵ ساله امکان پذیر است.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی: دریافت وجه 
اضافی به بهانه قطعی سیستم از بیماران غیرقانونی است

حداقل و حداکثر حقوق کارمندان در الیحه بودجه ۱۴۰۱ 

رئیس سازمان غذا و دارو: تا آخر سال بابت تامین دارو 
هیچ نگرانی نداریم

بانــک مرکــزی عامــل تورم آبان امســال را 
افزایــش نســبتا بــاالی »ارزش اجاره مســکن« 

اعالم کرد.
خصــوص  در  گزارشــی  در  مرکــزی  بانــک 
کــرد:  اعــام  آبــان  اقتصــادی  شــاخص های 
علی رغم اینکه در آبان  ۱۴۰۰ روند تورم متوسط 
بــه  )نســبت  نقطــه  بــه  نقطــه  و  دوازده ماهــه 
آبــان ۱۳۹۹( همچــون ماه گذشــته )مهــر ۱۴۰۰( 
کاهشی بوده، با این حال تورم ماهانه همچنان 

در سطح نسبتاً باالیی قرار داشته است.
بانــک مرکــزی می گوید: عامــل اصلی تورم 
این ماه )با توجه به ســهم گروه ها در شــاخص 
قیمــت مصرف کننــده(، همچــون رونــد چند ماه 
اخیر به افزایش نسبتاً باالی قلم »ارزش اجاره 

مسکن« ارتباط می یابد.
آنگونــه بانک مرکزی درباره وضع بازارهای 
دارایی از جمله مسکن تحلیل کرده، بررسی ها 
حکایــت از آن دارد کــه شــاخص قیمت مســکن 

معامله شده با افزایش مواجه شده است.
بــر اســاس اطاعات اخذ شــده از ســامانه 
کشــور،  مســتغات  و  امــاک  معامــات  ثبــت 
متوســط قیمــت خریــد و فــروش یک متــر مربع 
زیربنای واحد مســکونی معامله شــده در شــهر 
تهران طی آبان نسبت به ماه قبل )مهر ۱۴۰۰( 
۱.۲ درصــد افزایــش و نســبت بــه مــاه مشــابه 
 سال قبل ) آبان ۱۳۹۹( ۱۷.۷ درصد افزایش را

تجربه کرد.
نیــز  ایــن  از  پیــش  خاطرنشــان می شــود: 

بانک مرکزی در گزارشی رشد اجاره بها در آبان 
امســال در تهران نســبت به آبان ســال گذشته 
را ۵۱.۶ درصــد اعــام کــرد. این شــاخص )رشــد 
اجــاره بهــا( در کل کشــور ۵۴.۹ درصــد بــرآورد 

شده بود.
گفتنــی اســت نرخ تــورم آبان ســال جاری 

۴۴.۴ درصد اعام شده بود.
تأکید بانک مرکزی بر ادامه روند افزایشی 
اجــاره بهــای مســکن در ماه های اخیــر در حالی 
اســت که در ۲۳ خرداد ماه امســال در جلســه 
ستاد ملی مقابله با کرونا، سقف افزایش اجاره 
بهای مســکن را برای تهران، سایر کانشهرها و 
ســایر شــهرها بــه ترتیــب ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصــد 

اعام کرده بود.

 افزایش
 اجاره بهای مسکن

عامل تورم آبان اعالم شد


