
وزیر امور اقتصادی و دارایی از توقف اخذ هر 
نوع دریافت نرخ ســود بانکی در تســهیالت، خارج 
از مصوبه شورای پول و اعتبار از دیروز )سه شنبه، 

هفتم دی ( خبر داد.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران، 
»سید احسان خاندوزی« در پایان جلسه با مدیران 
عامــل بانک های دولتی گفت: این تصمیم به منظور 
عدالت و کمک به فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان 
گرفته شده است و بانک های دولتی موظف خواهند 
بود تا مبالغ خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار را 
چه مربوط به امسال یا سال های گذشته باشد، به 

مشتریان مسترد کنند.
وی افزود: فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان با 

مراجعه به بانک ها می توانند برای اصالح قراردادهای 
خود اقدام کرده و مبلغ مازاد دریافت شــده توســط 

بانک ها را مطالبه کنند. 
وزیــر اقتصــاد در خصوص ضمانت اجرایی این 
مصوبه از سوی بانک ها، اظهار کرد: عالوه بر نظارت 
شبکه بانکی و بازرسی بانک مرکزی که به صورت سنتی 
برای اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار نظارت دارند، 
همکاران ما در وزارت اقتصاد نیز به شکل ویژه ای با 
فعال سازی سامانه نظارت مردمی وزارت اقتصاد آماده 
دریافت گزارشات مردمی از  کل کشور در این خصوص 
هستند، بر این اساس مردم می توانند با مراجعه به 
بخش بازرسی سایت وزارت اقتصاد، نسبت به اعالم 

گزارش اقدام کنند. 

وی ادامــه داد: از معــاون امــور بانکــی، بیمــه و 
شرکت های دولتی وزارت اقتصاد خواسته ام تا به شکل 
ویژه بر اجرای مصوبات ناظر باشد و خود من نیز به 
شکل شخصی در این موضوع کمک خواهم کرد، تا 
احساس اینکه بانک ها به خصوص بانک های دولتی، 
در خــط مقــدم قانون گرایــی و حفــظ حقــوق فعاالن 

اقتصادی و مردم هستند، در جامعه تقویت شود.
خاندوزی با اشاره به برنامه های دولت سیزدهم 
در حوزه اصالحات نظام بانکی، گفت: وزیر اقتصاد به 
عنوان رئیس مجمع اکثر بانک های دولتی، اجرای این 
اصالحات را به عنوان مطالبه جدی و اصلی مدنظر دارد.
وی بیــان  کــرد: با توجه بــه مصوبه اخیر هیات 
وزیران درباره آیین نامه تبصره ۱۴ و ۱۸ قانون بودجه 

۱۴۰۰  در خصوص تسهیالت اشتغال زایی، به علت 
موانــع موجــود پرداخت این تســهیالت انجام نشــد، 
بر این اساس از مدیران عامل بانک ها خواسته شد 
این عقب ماندگی ماه گذشته، در سه ماهه  آخر سال 
جبران شود تا عملکرد خوبی در تسهیالت اشتغال زایی 

انجام شود. 
وزیر اقتصاد همچنین یکی از مسایل مهم این 
وزارتخانــه را بحث حرکــت از وثیقه و ضامن محوری 
به سمت اعتبارسنجی مشتریان عنوان کرد و افزود: 
بــا انجــام  ایــن مهم بخش زیــادی از مــردم و فعاالن 
اقتصادی از انجام این قیود آزاد می شوند که در این 
زمینه هماهنگی خوبی انجام شد و در هفته آینده خبر 

آن اعالم خواهد شد.

وزیر اقتصاد خبر داد: استرداد سود بانکی خارج از مصوبه به مشتریان از روز گذشته

محمد ارفع

درخواســت  بــا  ایــران  مجلــس  کــه  روزی  در 
کمیســیون انــرژی بــرای تحقیــق و تفحــص از عملکرد 
وزارت نفت در دوره ریاســت جمهوری هشــت ســاله 
حسن روحانی موافقت کرد، همزمان دولت سیزدهم 
نیــز از جزئیات اختصاص بنزین به خانوارها رونمایی 

کرد.
روز گذشته در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی 
براساس نظر کمیسیون انرژی، وزارت نفت دولت دوازدهم 
متهم شده که  »خسارات فراوان مالی و پولی به نظام 
اقتصادی کشور« وارد کرده از سویی دیگر در همان روز 
دولت سیزدهم و نمایندگان مجلس بیش از پیش به 
جزئیات طرح اختصاص بنزین به هر فرد براساس کدملی 
را تشریح کردند. در همین زمینه سخنگوی دولت با رد 
افزایش قیمت بنزین در کنایه ای به دولت حسن روحانی 
گفت: »دولت سیزدهم اهل خبرهای تلخ صبح جمعه ای 

نیست. چون دولت مردمی است؛ نه امنیتی.«
این سخنان کنایه به حسن روحانی است که پس از 
اعتراضات آبان ۹۸ به افزایش قیمت بنزین گفته بود که 
از زمان اجرای طرح سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین 
اطالع نداشته و او هم مانند سایر شهروندان ایران متوجه 
آغاز اجرای این طرح از صبح جمعه بیست و چهارم آبان 

شده است.
علی بهادری جهرمی روز سه شنبه در نشست خبری 
اعالم کرد که نامه منتشر شده در اینباره مربوط به طرح 
آزمایشی پرداخت یارانه بنزین در دو جزیره کیش و قشم 

بوده است نه افزایش قیمت بنزین.
دولت با مصوبه نشست اقتصادی سران سه قوه و 
از دی ماه اجرای طرحی با عنوان »بنزین برای همه« را در 
جزایر کیش و قشم آغاز کرده است. بر اساس این طرح به 
هر نفر ۲۰ لیتر بنزین سهمیه ای اختصاص پیدا می کند و 
افرادی که خودرو ندارند می توانند آن را در یک اپلیکیشین 

بفروشند.
در همین حال روزنامه همشــهری در شــماره روز 
سه شنبه خود بر اساس سخنان مقامات دولتی نوشت که 
در این طرح به افراد فاقد خودرو در ازای هر لیتر بنزین 
۱۵۰۰ تومان پرداخت می شود. به نوشته این روزنامه پول 
به  حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد که رقم آن 

معادل نصف مبلغ یارانه نقدی است.
اقتصــادی  معــاون  رضایــی،  محســن  نامــه  در 
رئیس جمهوری، اعالم شده که قرار است پس از اجرای 
آزمایشی این طرح هیات دولت درباره اجرای آن در کل 
کشور تصمیم گیری کند. در روزهای گذشته نیز مقامات 
دولتی و نمایندگان مجلس افزایش قیمت بنزین در سال 
جاری را تکذیب کرده بودند ولی این تکذیب ها در سطح 
جامعه آنچنان بازتاب نداشت و همچنین وضع افزایش 

قیمت بنزین در سال آینده مشخص نیست.
با این حال فریدون حســنوند، رئیس کمیســیون 
انرژی مجلس، روز سه شنبه در گفت  و گو با خبرگزاری 
دانشجو اعالم کرد که دولت و مجلس در بودجه سال ۱۴۰۱ 

هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارند.
به گفته او قرار است وزیر نفت هفته آینده در جلسه 
کمیسیون انرژی مجلس درباره اجرای طرح آزمایشی دولت 

در جزایر کیش و قشم توضیح دهد.

رئیس کمیســیون انرژی مجلس 
اعالم کرد که اجرای طرح جدید بنزینی به 
سال ۱۴۰۰ نمی رسد.  او اضافه کرد: هنوز 
مدل جدید بنزین برای همه در کیش و 
قشم اجرا نشده است. هنوز مجلس در 
رابطه با این طرح هیچ نظری نداده است. 
وزیر نفت هفته آینده به مجلس می آید 
تا طرح »بنزین برای همه« را تشریح کند. 
مردم این طرح را بسترسازی برای افزایش 

بنزین تلقی می کنند، اما بنزین گران نمی شود. البته طبق 
گفته مسئوالن، در طرح آزمایشی جدید این موضوع در 
حال بررسی است که اگر خانواده ای پیشتر سهمیه بنزین 
۶۰ لیتر داشته و االن کمتر شده، با تمهیداتی این میزان 
سهمیه برای آن خانواده حفظ شود. بر مبنی آنچه ایسنا 
گزارش کرده است، دولت سیزدهم مصمم است به آن 
دسته از افرادی که صاحب خودرو نیستند و تاکنون از یارانه 
بنزین بی بهره مانده اند، یارانه بدهد. درحقیقت دولت 
قصد دارد که بنزین را به صورت عادالنه بین همه مردم 
توزیع کند و همه هموطنان از این نعمت بهره مند شوند.
طبــق اظهــارات وزیر نفــت که تاکید کــرده دولت 
سیزدهم قصد افزایش قیمت بنزین را ندارد، اقدامات 
کارشناسی این طرح در دست انجام بوده و قرار است در 
ابتدا این طرح در جزایر کیش و قشم به صورت پایلوت و 
آزمایشی اجرا و پس از آن نیز در سراسر کشور اجرا شود.
بر این اساس، هیچ افزایش قیمتی در کار نیست 
و تمام مردم چه کسانی که صاحب خودرو هستند و چه 
کسانی که خودرو ندارند، بر حسب کارت ملی و با شرط 
اینکه یک سال در ایران اقامت داشته باشند، در ابتدای 
این طرح، ماهانه ۱۵ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی به آنها تعلق 
می گیرد و دریافت کنندگان می توانند آن را استفاده کرده 
و یا به صورت اعتباری از بخش ریالی آن استفاده کنند.
جواد اوجی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا 
این طرح برای دولت بار مالی ندارد، گفته است که قرار 
است در این طرح همه مردم از یارانه بنزین استفاده 
کنند و جزو طرح هایی است که برای دولت هزینه دارد 
ولی در نهایت همه مردم بهره مند خواهند شد. از سوی 
دیگر جلیل ساالری هم درباره طرح تخصیص بنزین به هر 
فرد به جای هر خودرو اظهار کرده است: براساس مصوبه 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت این طرح ابتدا به صورت 

آزمایشی در سه جایگاه در کیش انجام خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های 
نفتی، با بیان اینکه قبل از ارائه طرح جدید عرض می کنم 
که ذخیره بنزین سهمیه ای که در کارت سوخت خودروها 
و موتورسیکلت ها وجود دارد، حفظ خواهد شد و مردم 
از این بابت نگرانی  نداشته باشند، گفت: طبق این طرح 
سهمیه بنزین خودروهای عمومی تغییر نخواهد کرد و به 
جای واریز به کارت سوخت، به حساب بانکی صاحب آن 
خودرو واریز می شود. برای خودروهای شخصی سهمیه ای 
معادل ۱۵ لیتر به ازای هر فرد به حساب سرپرست خانواده 

واریز می شود.
بر این اساس در این طرح امکان خرید و فروش 
سهمیه کارت وجود خواهد داشت. همچنین این موضوع 
به گفته ساالری در حال بررسی است که بتوانیم در طرح 
آزمایشی اگر خانواده ای قبال سهمیه بنزین ۶۰ لیتر داشته و 

االن کمتر شده، با تمهیداتی این سهمیه 
۶۰ لیتر را برای آن خانواده حفظ کنیم. 
همچنین در این طرح یک سامانه مبادله 
بنزین پیش بینی شده است که افرادی 
کــه خــودرو ندارند، می توانند ســهمیه 
خود را به سایر افراد بفروشند و در واقع 
سهمیه خود را نقد کنند. در خصوص 
افزایش قیمت بنزین هیچ بحثی نه در 
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
و نه در سایر کمیسیون های مجلس مطرح نشده است. 
مجلــس و دولت تصمیمــی برای افزایش قیمت بنزین 
ندارند. اما دولت برای عادالنه کردن توزیع یارانه سوخت 
تصمیمی را اتخاذ کرده که به گفته بیگی نژاد از اعضای 
کمیسیون انرژی مجلس عده ای مغرضانه آن را بسیار بد 

به مردم منتقل کردند.
به گفته وی امروز عده ای در جامعه اصال خودرویی 
ندارند و به دنبال آن یارانه بنزین نیز دریافت نمی کنند که 
این امر ناعادالنه است. دولت تصمیم گرفت مقدار معینی 
بنزین یارانه ای را توزیع کرده تا به سرپرست خانوار هایی 
که خودرو ندارند نیز یارانه بنزین داده شود. دولت تصمیم 
گرفت در منطقه ای کوچک این طرح را اجرا کند تا ببیند 
از پس اجرای آن برمی آید یا نه. تصمیم فقط این بود به 
جای آنکه یارانه بنزین به خودروها داده شود به سرپرست 
خانوارها داده شــود. اینگونه افرادی که خودرو دارند و 
افرادی که خودرو ندارند، هر دو از یارانه بنزین بهره مند 

می شوند.

5 لیتر از سهمیه بنزین طرح جدید 
سهمیه بندی کم شد

اما تنها چند روز پس از زمزمه ها و تایید رسمی دیروز 
از سوی سخنگوی دوال ۵ لیتر از سهمیه بنزین طرح جدید 
سهمیه بندی کم شد. وزیر نفت دوشنبه در حاشیه بازدید 
از نمایشگاه توانمندی           ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 
اعالم کرد که در طرح آزمایشی بنزینی که در جزیره کیش و 
سپس قشم برگزار می شود، به هر فرد ۱۵ لیتر بنزین ۱۵۰۰ 
تومانی داده خواهد شد. این در حالی است که پیش از 
این، مجری این طرح و سرپرست منطقه آزاد کیش گفته 
بودند قرار است ماهانه ۲۰ لیتر به شهروندان اعطا شود.
جــواد اوجــی وزیر نفت ، افزود: دولت ســیزدهم 
تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین ندارد و در تالش است 

یارانه را به جای خودروها به افراد بدهد.

 کاهش سهمیه بنزین افراد

از 20 به 15 لیتر
براساس آنچه ایرنا اعالم کرده بود پیش از این و در 
روز پنج شنبه گذشته حسین شمسیان، مجری این طرح 
در کیش به خبرنگاران گفته بود به هر فرد ۲۰لیتر بنزین 

ماهانه اختصاص خواهد یافت. 
محمدرضا لواسانی، سرپرست منطقه آزاد کیش هم 
قبل از شمسیان این رقم را اعالم کرده بود. به این ترتیب، 
مشخص نیست به چه دلیلی یکباره ۵ لیتر بنزین از 
سهمیه بنزین شهروندی افراد در این طرح آزمایشی کاسته 
شده است. البته طبق محاسبات صورت گرفته از سوی 

خبرنگار عصر اقتصاد به نظر می رسد اشتباه در محاسبه 
دلیل این اختالف است و خطای محاسباتی این بوده که 
کل بنزین سهمیه ای روزانه یعنی حدود ۵۵ میلیون لیتر 
)سهمیه وسایل نقلیه شخصی و عمومی( بر ۸۵ میلیون 
نفر تقسیم شده و سهمیه ماهیانه هر نفر بصورت رُند 
۲۰ لیتر تعیین و اعالم شده است، درحالیکه باید فقط 
سهمیه اختصاصی به وسایل نقلیه شخصی بین افراد 
توزیع می شد. در صورت در نظر گرفتن خانوار استاندارد 
با ۳/۳۶نفر جمعیت، سهمیه ۱۵ لیتری به معنای ۵۰لیتر 
بنزین ماهانه برای خانوار است. این در حالی است که 
سهمیه ۲۰ لیتری منجر به سهمیه ۶۷ لیتری برای هر 
خانوار استاندارد می شد. به همین ترتیب، خانوار سه نفره 
۴۵ لیتر بنزین ماهانه و خانوار ۴ نفره ۶۰لیتر بنزین دریافت 
خواهند کرد. در حال حاضر هر خودرو سواری ماهانه ۶۰ 
لیتر بنزین سهمیه           ای با نرخ ۱۵۰۰ تومانی دریافت می کند.

 طرح جدید سهمیه بنزین 

موجب شکل گیری مافیای قاچاق 
سوخت می شود

همه این صحبت ها در حالی اســت که بســیاری 
از منتقدان طرح مذکور این گونه سهمیه بندی بنزین را 
ناقص و دارای مشکالت فراوان دانسته و عدالت محوری 
آن را زیر سوال برده و تنها آن را بهانه ای می دانند که به 
وسیله ان دولت تالش دارد تا سهمیه بنزین را کاهش 
داده و با آزادسازی قیمت بنزین درامدی جدید برای بودجه 
خود به دســت اورد. به طور طور مثال جواد نوفرســتی 
استاد دانشگاه در گفت وگو با ایلنا در این زمینه گفته 
است:راهکار پیشنهاد شده اشتباه و خطاست. هم به 
ضرر کم مصرف ها و بنفع پرمصرف ها و حتی بنفع باندهای 
قاچاق و ضد اهداف عدالت  و کاهش مصرف است، زیرا 
طبق آمار رسمی، حدود  ۴۵درصد خانوار کشور، هیچ 
وسیله نقلیه ای ندارند درنتیجه فروشنده سهمیه اعضای 

خانوار خود خواهند بود.
این استاد دانشگاه بیان کرد: بعلت فشار عرضه و 
صف فروش عظیم فروشندگان سهمیه مازاد، چنانچه 
نظارتی نباشد و در ظاهر طبق اظهارنظرات، قیمت خرید 
و فروش سهمیه بنزین بخواهد بدون دخالت دولت در 
مواجهه عرضه و تقاضا و مثال در بازار آزاد کشف و تعیین 
شود، قیمت گذاری توسط خریداران در حداقل ممکن به 
ضرر کم مصرف ها صورت خواهد گرفت ، چون فشار عرضه 
باعث شکست قیمت می شود و همان سقوطی که سهام 
عدالت در بورس سال گذشته رخ داد برای سهمیه مازاد 

بنزین رخ خواهد داد.
نظر فوق را رحیم بناموالیی؛ عضو هیات نمایندگان 
اتاق بازرگانی استان البرز نیز تایید می کند او درمورد طرح 
جدید دولت سیزدهم برای بنزین یارانه ای به خبرگزاری برنا 
گفت: مشخص است که در این زمینه مافیایی در حال 
شکل گیری است که بنزین را از دست مردم جمع کرده 
و قاچاق کنند، در کشورمان متاسفانه به جای اینکه از 
سوی دولت و مجلس خدمات رایگان آموزشی و درمانی به 
جامعه ارائه شود، درگیر اموری مانند گرم کردن سر مردم 
و ایجاد مافیاهای بزرگتر هستیم، از سویی دیگر به جای 

تفکر مولدی، تفکر دالل پروری تقویت می شود.

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
w w w . a s r e - e g h t e s a d . c o m

وعده دولت رونمایی شد: تغییر در روش 
توزیع بنزین بدون افزایش قیمت 

سنا
ی ای

زار
رگ

خب
س :  

عک

وعده پیشگیری از رسیدن سفارشات 
خاص به هسته بورس در آینده

پرونده ارز دارو 
بسته شد
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هوالرزاق

اینفلوئنسرها زیر ذره بین مقامات مالی
ترجمه: محمود نواب مطلق

تقاضای نفت چین تا سال2030 به دلیل 
استفاده از پتروشیمی و تحقیقات به اوج 

خود می رسد
ترجمه: سلیم حیدری

قیمت تولیدکننده روی کاال؛ مبنای دریافت 
مالیات

تعــداد زیــادی از هنرپیشــگان 
تلویزیونی در فرانسه به دلیل ترویج 
ارزهــای مجــازی و یــا فعالیت هــای 
تجــاری با سوءاســتفاده از موقعیت 
خود؛ مورد بررســی مقامات مالی با 
عنــوان فعالیت های تبلیغاتی پنهان  

قرار گرفته اند. 
یک کارگروه ویژه ملی از مقامات 
مالی از ۱۳ دسامبر) ۲۲آذر( به صورت 

متمرکز فعالیت های اینفلوئنسرها را زیر نظرگرفته است. 
چهارشنبه ۸دسامبر)۱۷آذر( »مارلِن شیاپا« وزیر 
مسئول در امور شهروندی فرانسه از اعضای یک گروه 
مهم از خانم های هنرپیشه سلبریتی دعوت کرد تا آنها 
را به » مبارزه بر ضد خشنونت علیه زنان« حساس کند. 
در آن شب »ماگالی بِردا« رئیس شرکت »شونا 
اِوان« هنرپیشــگان قدیمــی برنامه هــای تلویزیونــی 
»مارِسیه« و »فرشتگان تِله رِآلیته« را همراهی و از آنها 

فیلمبرداری کرد.  
او پس از آنکه همراه سخنگویش »گابریِل آتال« 
در ماه مارس ) اسفند( در یک ضیافت ناهار کاری با 
دوتن از خانم های هیأت دولت فرانسه »سارا اِل هِری« 
وزیر مسئول در امور جوانان و اشتغال و»اِلیزابِت مُورِنو« 
وزیر مسئول در امور برابری زنان و مردان مالقات کردند 

در دولت فرانسه به نحو چشمگیری شناخته شد. 
با انتشار تصاویر رقص و آواز»ماگالی بِردا« در 
آن ضیافت به همراه مقامات فرانسوی در شبکه های 
اجتماعــی دردســرهای بی پایــان بــرای او آغازشــد که 
همچنان سرگرم برطرف کردن آنهاست. در حقیقت 
از۱۳ دسامبر) ۲۲آذر( در پی انتشار تصاویری ازستارگان 
برنامه های تلویزیونی که برخی از آنها را شرکت »شونا 
اِوان« نیز منتشر کرده است یک کارگروه ویژه ملی برای 
مبارزه با کالهبرداری های مالی در وزارت اقتصاد و دارایی 
فرانسه تشکیل شد تا این افراد اینفلوئنسر را زیر نظر 

بگیرد. 
اعضای این کار گروه عبارتند: افرادی از دادستانی 

پاریس، بازارهای مالی و اداره کل امور 
رقابــت، مصرف کنندگان و مبــارزه با 

فساد. 
مالــی  پرونده هــای  بررســی 
در وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی 
فرانسه طی یکسال گذشته حکایت 
از گسترش نگران کننده نوع جدیدی 
از اعمــال نفوذهــای هنرپیشــگان و 
چهره هــای معــروف در امــور مالــی با 

عنوان»نفوذهای مالی« در فضای مجازی دارد. 
بر اساس گفته های این کار گروه ویژه:»فضای 
مجــازی اخیــرا مهمتریــن بســترنفوذ ایــن افــراد در 
فعالیت های مالی شده است. در این فضا که عمدتا 
جوانان حضور دارند با سوءاستفاده از سادگی آنها به 
نحوی جدید کالهبرداری هایی در زمینه فعالیت های 
تجــاری صــورت می گیرد. آنها ارزهای مجازی و ســایر 
محصوالت مالی بسیار ناپایدار را ترویج می کنند که برای 
افراد تازه کار پیش بینی نوسانات آن بسیار مشکل است 
و در نتیجه در معرض نوع جدیدی از کالهبرداری مالی 

قرار می گیرند.«
در فرانسه از دسامبر۲۰۱۶)آذر ۱۳۹۵( بر اساس 
قانون »ساپَن ۲« تبلیغات محصوالت مالی در چارچوب 
خاصی قرار گرفتند و تبلیغ محصوالت مالی پیچیده 
ممنــوع شــده اســت. در این برنامه هــای تبلیغاتی با 
نمایش چهره های معروف در کنار خودروهای لوکس، 
در معرض تابش نور خورشید همراه سایر جذابیت ها، 
به جوانان که اغلب در زمینه های مالی آموزش های الزم 
را ندیده اند راه های سریعتر ثروتمندشدن القا می شود 
و بدین ترتیب آنها مورد سوءاستفاده های فراوان مالی 
قرارمی گیرند. بر اساس یافته های کارگروه ویژه ملی، 
خسارات وارد شده در این موضوع آنقدر فراوان است 
که: »در سال ۲۰۲۲)۱۴۰۱(  مبارزه با این نوع کالهبرداری 
جدید مالی با استفاده از چهره های معروف در فضای 
مجازی به طور جدی در دستور کار قرارگرفته است.«
منبع: لوموند

تحقیقاتــی  موسســه  یــک 
وابســته به شــرکت ملی نفت چین 
کــرد  اعــالم  یکشــنبه  روز   )CNPC(
انتظــار مــی رود مصــرف نفــت چیــن 
برای یک دهه به دلیل تقاضای قوی 
مواد شــیمیایی به رشــد خــود ادامه 
دهــد و تــا ســال2030 بــه اوج خــود 
در حــدود 780 میلیون تن در ســال 

برسد.
سال گذشته، این گروه تحقیقاتی به نام موسسه 
تحقیقاتی اقتصاد و فناوری CNPC )ETRI( اعالم کرد 
که تقاضای نفت چین تا حدود ســال۲۰۲۵ به ۷۳۰ 

میلیون تن در سال خواهد رسید.
ETRI  در آخرین گزارش خود اعالم کرد مصرف 
سوخت دیزل، بنزین و نفت سفید پیش بینی می شود 
در سال ۲۰۲۵ با حدود ۳۹۰ میلیون تن در سال به اوج 
خود برسد. تقاضای زیاد پتروشیمی از افزایش مصرف تا 

سال ۲۰۳۰ حمایت خواهد کرد.
ETRI  گفت که تقاضای کلی نفت پس از سال 
۲۰۳۰ به دلیل کاهش مصرف بخش حمل و نقل در 
بحبوحه برقی شدن وسایل نقلیه کاهش می یابد. این 
در حالیست که تقاضای مواد شیمیایی در این دوره 

ثابت می ماند.
ETRI  همچنیــن تاکیــد دارد که اســتاندارد اوج 
مصرف کل انرژی چین که معادل ۶.۰۱ میلیارد تن زغال 
سنگ در سال است، تا حدود سال ۲۰۳۰ باید مورد 
بازبینی قرار داد. پیش تر این استاندارد را تا سال ۲۰۳۵، 

۵.۶میلیاردتن در سال پیش بینی شده 
بود.

زغــال  گفت:»مصــرف    ETRI
سنگ در چین در سال های ۲۰۳۰-۲۰۲۱ 
به حدود ۳.۶ تا ۴ میلیارد تن خواهد 

رسید«. 
از  اســتفاده  کــه  افــزود  وی 
ســوخت های فســیلی کثیف به طور 
پیوســته در ســال های ۲۰۵۰-۲۰۳۱ 
کاهش می یابد؛ زیرا نیروگاه های زغال سنگ به منبع 

انرژی پشتیبان تبدیل می شوند.
ایــن موضوع بــه دنبال برنامه هــای دولت برای 
کاهــش مصــرف زغــال ســنگ در چیــن، بزرگتریــن 
تولیدکننده گازهای گلخانه ای در جهان، به شیوه ای 
»منظم« به عنوان بخشی از تالش برای رسیدن به اوج 

کاهش انتشار کربن است.
رهبران ارشد چین در یک نشست تعیین دستور 
کار در این ماه گفتند که »خروج تدریجی منابع انرژی 
سنتی باید بر اساس ایجاد منابع جدید انرژی ایمن و 

قابل اعتماد باشد.«
ETRI  همچنین پیش بینی کرد که مصرف گاز 
طبیعی، پلی کلیدی در طول انتقال انرژی و کاهش 
انتشار کربن است. مصرف گاز طبیعی تا سال ۲۰۴۰ 
با حدود ۶۵۰ میلیارد متر مکعب در سال به اوج خود 
خواهد رســید که به مصرف صنایع و مولدهای برق 

می  رسد.
منبع: رویترز

تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزیــر  قائم مقــام 
در امــور بازرگانــی بــا بیــان اینکــه در طــرح جدیــد 
قیمت گــذاری، قیمــت تولیدکننــده روی کاال مبنــای 
دریافــت مالیات اســت، عنــوان کرد که تنوع قیمت 
یک کاال در بازار نه تنها حق انتخاب به مصرف کننده 
می دهد بلکه موجب تشدید رقابت در نظام پخش 

می شود.
محمدصــادق مفتح در گفت وگــو با فارس و در 
پاســخ به این ســوال که با توجه به اجرای آزمایشــی 
درج قیمــت تولیدکننــده روی کاال، ابزار نظارتی برای 
قیمت مصرف کننده چیســت، گفت: در طرح جدید 
قیمت گذاری کاال، قیمت تولیدکننده بر روی کاال درج 
می شــود و قیمت فروش آن کاال در واحد صنفی در 

معرض دید خریدار خواهد بود.
او در پاســخ به این ســوال که با توجه به اینکه 
ممکــن اســت واحدهــای صنفی مختلــف قیمت های 
مختلفی را برای عرضه یک نوع کاال انتخاب کنند، چه 
ابزاری برای نظارت وجود دارد، افزود: وقتی یک نوع در 
یک واحد صنفی به یک قیمت و در واحد صنفی دیگر 
به قیمت دیگری عرضه می شود اتفاقا قدرت انتخاب به 
خریدار می دهد و با این عامل رقابت در نظام پخش 
به شدت تشدید می شود و به نفع مصرف کننده است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور 
بازرگانــی اظهار کرد: به عنوان مثال یک تولیدکننده 

منصف آب معدنی در اطراف تهران، قیمت محصول 
تولیدی خود را بر اساس دورترین مسافت و باالترین 
هزینه تعیین می کند، بنابراین کسانی که در تهران این 
محصول را می خرند متضرر می شوند، زیرا هزینه را باید 

براساس بدترین شرایط قیمت گذاری بپردازند.
او افزود: وقتی فاصله بین قیمت در کارخانه و 
قیمت فروش مشــخص می شــود، برای سازمان های 
نظارتی مانند سازمان حمایت خیلی ساده می شود که 
قیمت را مشخص کنند که کاالی مورد نظر مشمول 
چقدر سود عمده فروشی و خرده فروشی شده و یا اینکه 

چقدر هزینه حمل داشته است.
مفتح گفت: بنابراین برای سازمان نظارتی به راحتی 
مشخص می شود که آیا فاصله قیمت درج شده روی 
کاال با قیمت عرضه در فروشگاه منطقی است یا خیر و 
لذا در این روش قیمت گذاری بی انصافی و گران فروشی 
در مسیر توزیع و پخش را هم کامال مشخص می کند و 
به صورت نهادی و بنیادی جلوی گران فروشی را می گیرد. 
او در پاسخ به این سوال که چه ابزار کنترلی برای قیمت 
درج شده بر روی کاال از سوی تولیدکننده وجود دارد، 
بیان کرد: براساس توافق با سازمان مالیاتی، قیمت 
درج شده بر روی کاال از سوی تولیدکننده مبنای مالیات 
کارخانه است، بنابراین موضوع مالیات کامال شفاف 
می شود و به دلیل مالیات، تولیدکننده نمی تواند قیمت 

غیرواقعی بر روی کاال را درج کند.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:
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 معاون بازرسی اتاق اصناف ایران: احتکار
به قصد گرانفروشی به ندرت صورت می گیرد

بــهگفتهمعاونبازرســیونظارتاتاق
اصنــافایــران،بایــدقیمــتتولیدکنندهروی
محصولدرجشدهباشدکهبهعنوانفاکتور
فروشبرایخردهفروشــانوعمدهفروشــان
محســوبمیشــود.یعنــیوقتــیبــازرسمــا
مراجعــهمیکنــد،حتــیاگرخردهفروشــانو
صنوففاکتورخریدنداشــتهباشــند،همین
بــهعنــوانفاکتــورخریــد قیمــتدرجشــده

است.
درج  الــزام  دربــاره  منــش  نیــک  بهنــام 
قیمــت تولیدکننــده بــر روی کاالهــا بــه ایلنــا 
گفــت: بــر مبنــای دســتورالعملی که ســازمان 
حمایــت در اجرای بند 23 سیاســت های کلی 
اقتصــاد مقاومتــی داده، بــه منظــور ضــرورت 
و  توزیــع  نظــام  روان ســازی  شفاف ســازی، 
قیمت گذاری، روزآمدســازی شیوه های نظارت 
بــر بــازار، ایجــاد رقابــت و همچنیــن تعدیــل 
در  اصالحاتــی  قیمت هــا،  کــردن  واقعــی  و 

فرآیندها صورت گرفته است.
وی افــزود: ایــن اصالحات بــرای کاالهای 
آب معدنی، آبمیوه، ماالشعیر، نوشیدنی های 
گازدار، غذاســاز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشت 
و ماکروویو از 27 آذر ماه امسال و برای پودر 
لباسشــویی، دســتمال کاغــذی، پوشــک بچه، 
یخچال فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی 

از 4 دی ماه  الزم االجرا  شده است.
نیک منــش گفت:  مطابق این اصالحات 
بایــد در زمــان تولید، قیمــت تولیدکننده روی 
محصول درج شــده باشد که به عنوان فاکتور 
فــروش بــرای خرده فروشــان و عمده فروشــان 
ما محســوب می شــود. یعنی وقتــی بازرس ما 
مراجعــه می کنــد، حتــی اگــر خرده فروشــان و 
صنــوف فاکتــور خرید نداشــته باشــند، همین 
قمیت درج شده به عنوان فاکتور خرید است. 
درصدهــای ســود عمده فــروش و خرده فروش 
و همچنیــن هزینه هــای حمــل هــم مشــخص 
اســت. بــا احتســاب ایــن مــوارد بایــد قیمــت 
معــرض  در  و  شــود  درج  کاال  روی  فــروش 
همــگان قرار گیرد. برای مثال اگر کســی پودر 
لباسشــویی می فروشــد بایــد قیمــت فــروش 
در جلــوی قفســه نصــب شــود. بازرســان اگــر 
ببیننــد کــه قیمــت فــروش درج نشــده تخلف 

محسوب شــده و بــه عنــوان تخلف عــدم درج 
قیمــت پرونــده تشــکیل داده و بــه تعزیــرات 

ارجاع دهند.
معــاون بازرســی و نظــارت اتــاق اصناف 
ایــران در مــورد اینکــه چــه میــزان تخلــف در 
این زمینه وجود داشته بیان کرد: اقالمی که 
بایــد روی آنهــا قیمت تولیدکننده درج شــود 
هنــوز بــه بــازار نیامده، امــا در مورد نوشــابه 
بــا درج قیمــت  ایــن کاالهــا  و آب معدنــی، 
تولیدکننــده بــه تدریج در حــال ورود به بازار 
هســتند. بازرســی در ایــن مــوارد هــم درحال 

انجام است.
وی تصریح کرد: بیشــتر تخلفاتی که در 
بازار از ســوی بازرســان ما شناسایی می شوند 
مربــوط بــه مــواد غذایــی و پروتئینــی بــوده و 
تخلفاتی مثل گرانفروشــی، عدم درج قیمت، 
عــدم صــدور فاکتــور اســت. مــورد احتــکار و 
عدم رعایت مقررات بهداشــتی هم از مواردی 
هســتند که از ســوی بازرســان ما کشــف و به 

تعزیرات ارجاع داده می شوند.
نیک منش خاطرنشان کرد: با نظارت های 
صورت گرفته از ســوی اتاق اصناف و ســازمان 
صمــت و همچنین جهاد کشــاورزی، نگهداری 
کاال بــه صــورت عمــده به قصد گرانفروشــی و 
احتــکار به ندرت صــورت می گیرد، اگر هم در 
سراســر کشــور ایــن موضــوع مشــاهده شــود 

سریعا با آن برخورد می شود.
وی در پاســخ بــه ســوالی در مــورد تاثیــر 
حــذف ارز 4200 تومانــی بــر تخلفــات صنفــی 
بیــان کــرد: اگــر زیرســاخت ها فراهــم بــود و 
منتفــع  مصرف کننــدگان  و  تولیدکننــدگان 
ایــن  در  تخلفــات  شــاهد  ان شــاهللا  شــوند، 
زمینــه نباشــیم. هرچند وقتی نــرخ ارز به این 
میــزان تغییر می کند، قطعــا در بعضی کاالها 
شاهد گرانی خواهیم بود چراکه این موضوع 
یــک امــر طبیعــی اســت. امــا بایــد گرانــی را از 
گرانفروشــی جــدا کنیــم. از آنجــا کــه هزینــه  
تمام شده یک کاال زیاد می شود، قیمت نهایی 
قطعا گران می شــود امــا این به معنای تخلف 
نیســت. هرچند ما همچنــان نظارت می کنیم 
و اگر از درصد سود قانونی عدول شود، قطعا 

برخورد خواهیم کرد.

رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران مطرح 
کرد: هزینه باالی حمل و نقل علت اصلی 

نوسان قیمت گوجه فرنگی
بــهگفتــهرئیساتحادیهمیوهوســبزی
تهــران،علیرغــمعرضــهانبــوهگوجهفرنگــی
ازســمتجنــوب،هزینــهباالیحمــلونقل

علتاصلینرخباالیمحصولاست.
اســداله کارگــر رئیــس اتحادیــه میــوه و 
سبزی تهران درگفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جــوان، گفت: بــا توجه به ازدیــاد عرضه میوه 
در شــب یلــدا، مــردم رضایــت نســبی از بــازار 

داشتند.
او ادامــه داد: علی رغــم ازدیــاد عرضه در 
شــب یلــدا، تقاضــا نســبت به ســال های قبل 
کرونا کمتر بود، هر چند در مقایسه با مدت 

مشابه سال قبل تا حدودی بهتر بود.
کارگــر گرانــی هزینه های تولید و تورم را 
بخشــی از عوامــل کاهــش تقاضا بــرای خرید 
میــوه در بــازار دانســت و گفــت: هزینه هــای 
نقــل  و  از کاغــذ، ســبد، حمــل  اعــم  جانبــی 
و کارگــری نســبت بــه ســال قبــل چندبرابــر 
افزایــش داشــته کــه تمامــی ایــن عوامــل در 

قیمت تمام شده تولید تاثیر دارد.
کارگــر قیمت هــر کیلو انار دماوند را 20 
تــا 3۵ هــزار تومــان اعــالم کــرد و گفــت: نرخ 
کنونــی هــر کیلــو انــار ســاوه 14 تــا 20 هــزار 
تومــان، انــار شــیراز 20 تــا 28 هــزار تومــان، 
تومــان،  هــزار   3۵ تــا   22 کوهســتان  انــار 
پرتقال تامســون شــمال ۹ تا 1۵ هزار تومان، 
پرتقــال نــاول 18 تــا 24 هــزار تومــان، خرمالو 
شــمال 12 تا 22 هزار تومان، خرمالو شــهریار 
20  تــا 2۵ هــزار تومــان، خرمالــو کــن 2۵ تــا 
هــزار   23 تــا   18 کیــوی  تومــان،  هــزار   3۵
تومــان، لیموشــیرین 13 تــا 18 هــزار تومــان، 

نارنگــی تانجلــو 10 تــا 1۶ هــزار تومــان، 
نارنگــی انشــو 10 تــا 1۶ هــزار تومان، 

نارنگــی پیــچ 14 تــا 18 هــزار 
تومــان، نارنگی تخم 

ژاپنــی 10 تــا 17 هــزار تومان و نارنگــی یافا 10  
تا 18 هزار تومان است.

رئیس اتحادیه میوه و سبزی ادامه داد: 
در حــال حاضــر هــر کیلــو انگــور بیدانــه قرمز 
بــا نــرخ 30 تــا ۵0 هزار تومــان، انگــور بیدانه 
ســفید 1۵ تــا 30 هــزار تومــان، خیــار گلخانــه 
۶ تــا 10 هــزار تومــان، خیــار بوته ۵ تــا ۹ هزار 
تومــان، مــوز 22 تــا 2۹ هــزار تومــان، ســیب 
قرمــز مراغــه 12 تــا 18 هزار تومان،ســیب زرد 
میانه 1۶ تا 24 هزار تومان، سیب زرد دماوند 
12 تــا 22 هــزار تومــان و ســیب قرمــز دماوند 
8 تــا 1۶ هــزار تومان در میــدان مرکزی عرضه 

می شود.
او قیمــت هــر کیلو بادمجــان دلمه ای را 
4 تــا 7 هــزار تومــان اعــالم کــرد و گفــت: نرخ 
کنونــی هــر کیلــو بادمجان قلمی ۶ تــا ۹ هزار 
تومان، بادمجان گلخانه 8 تا 1۵ هزار تومان، 
پیــاز شــیری ۵ تا 7 هــزار تومان، پیاز زرد 4 تا 
7 هــزار تومــان، چغنــدر 4 تــا 8 هــزار تومان، 
ســیب زمینــی ۶ تــا 10 هــزار تومان، شــلغم 4 
تــا ۶ هــزار تومان، فلفل تنــد ریز ۶ تا 10 هزار 

تومان است.
رئیس اتحادیه میوه و ســبزی ادامه داد: 
هم اکنون هر کیلو فلفل دلمه گلخانه با نرخ 
10 تا 14 هزار تومان، فلفل دلمه ســبز 4 تا 8 
هــزار تومــان، کدوحلوایی 4 تــا 8 هزار تومان، 
کاهــو پیــچ ســاالدی 2 تا ۵ هــزار تومان، کاهو 
رسمی 2 تا ۵ هزار تومان، کرفس 2 تا ۶ هزار 
تومان، کلم سفید و قرمز 2 تا 7 هزار تومان، 
گل کلــم 4 تــا 8 هــزار تومــان، گوجه فرنگــی ۶ 
تــا 12 هــزار تومــان، لیموتــرش 11 تــا 1۶ هــزار 
تومان، نارنج ۵ تا 7 هزار تومان و هویج 3 تا 
۶ هزار تومان در میدان مرکزی و با احتســاب 
خرده فروشــی  در  ســود  درصــد   3۵ حداکثــر 

عرضه می شود.
کارگــر نــرخ هر کیلو ســبزی خوردن را 7 
تــا ۹ هــزار تومــان و ســبزی جــور ) پلــو،آش و 

قورمه( را 7 تا ۹ هزار تومان اعالم کرد.
رئیــس اتحادیــه میــوه و ســبزی گفت: 
اگر در مناسبت های مختلف میزان عرضه 
در برابــر تقاضــا کمتــر باشــد، قیمــت تــا 
حدودی افزایش می یابد که خوشبختانه 
در مناســبت اخیر با دپو و ذخیره ســازی 

مناسب نوسانی در بازار نداشتیم.
متعــادل  را  میــوه  بــازار  او 
روال  طبــق  گفــت:  و  دانســت 
همه ســاله بــازار میــوه تا یک 
آرام  یلــدا  بعــد شــب  هفتــه 
اســت، کما اینکــه هم اکنون 

بازار راکد است.
بــازار  دربــاره  کارگــر 
طبــق  گفــت:  گوجه فرنگــی 
ســنوات گذشته با انبوه عرضه 
از ســمت جنوب، بازار تا حدودی 

به تعادل رسید.

اخبـــــــــــــــــار

بــهگفتــهیــکعضــوشــورایرقابــت،شــورای
رقابــتازقیمتگــذاریخودروحذفنشــدهاســت.
قیمتگــذاریبایــددرشــورایرقابتانجاممیشــد
ولــیشــورابــههردلیلــیهنوزشــکلنگرفتهوقوه
مجریــهنماینــدگانخــودرامعرفــینکردهاســت.از
طرفــیهــمخودروســازانبایــدخودروهــایخــودرا
میفروختندبنابراینموقتااینمســئولیتبهستاد

تنظیمبازارسپردهشد.
بــا  محســن بهرامــی ارض اقــدس در گفت وگــو 
ایلنــا در واکنــش بــه خبــر حــذف شــورای رقابــت از 
قیمت گــذاری خــودرو اظهــار کــرد: شــورای رقابــت از 
قیمت گذاری خودرو حذف نشده است. قیمت گذاری 
بایــد در شــورای رقابــت انجــام می شــد ولــی شــورا 
متاســفانه بــه هــر دلیلــی هنوز شــکل نگرفتــه و قوه 

مجریه نمایندگان خود را معرفی نکرده است.
وی ادامــه داد: از طرفــی هم خودروســازان باید 
خودروهــای خــود را می فروختنــد. بنابراین موقتا این 
مســئولیت بــه ســتاد تنظیم بــازار به ریاســت معاون 
اول گذاشــته شــد کــه ایــن دوره هــم قیمت گــذاری 

کردنــد. انتظــار داریــم کــه شــورای رقابــت بــا معرفی 
بگیــرد  شــکل  مختلــف  وزارتخانه هــای  نماینــدگان 
تــا شــورا بتوانــد بــه وظیفــه قانونــی خــود در جهــت 

قیمت گذاری خودرو عمل کند.
وی افــزود: اینکــه قیمت گــذاری خــودرو طبــق 
تصمیــم شــورای عالی هماهنگی اقتصادی رســما از 
شــورای نگهبــان گرفته شــده تحلیــل عــده ای اســت. 
آنچــه کــه ما دریافت کردیم این بود که طبق قانون 
مصــوب مجلــس و تاییــد مجمع تشــخیص مصلحت 
اســت؛  رقابــت  عهــده شــورای  بــر  کار  ایــن  نظــام، 
شــورای رقابت هم می گوید خودرو انحصاری اســت 
و بــا تشــخیص انحصــاری بــودن خــودرو و بــا توجــه 
بــه اینکــه مســئولیت قیمت گــذاری کاال و خدمــات 
عادالنــه  دسترســی  شــرایط  تنظیــم  و  انحصــاری 
مصرف کننده به کاالی قیمت گذاری شــده با شــورای 

رقابت است.
این عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: از آنجا که 
االن شــورای رقابــت وجود نــدارد و با اتمام دوره دوم 
هنوز دوره ســوم تشــکیل نشده، برای تعیین تکلیف 

قیمــت خــودرو، بــه عنــوان یک مشــکل اقتصــادی در 
ســران ســه قــوه مطــرح و فعال به ســتاد تنظیــم بازار 

سپرده شده است.
عضــو شــورای رقابــت تصریــح کرد: بــرای عبور 
خودروســازها  تکلیــف  بایــد  فعلــی  بالتکلیفــی  از 
مشــخص می شــد. نماینــدگان قوه مقننــه و قضاییه 
قــوه  نماینــدگان  امــا متاســفانه  مشــخص هســتند 
مجریــه هنــوز معرفــی نشــده اند، از آنجــا کــه شــورا 
شــکل نگرفتــه، بنابرایــن نمی توانــد تصمیــم بگیــرد. 
دولــت تدبیــر کــرده و بــا اذن رهبری در ســران ســه 
قــوه تصمیــم گرفتنــد کــه ایــن مرحلــه ســتاد تنظیم 

بــازار قیمت گذاری را انجام دهد.
ادامــه  رونــد  همیــن  یــا  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
پیــدا می کنــد و یــا بــا تشــکیل شــورا، مثل قبــل که از 
ســتاد تنظیــم بــازار تصمیم گیــری بــه شــورای رقابــت 
برگشت، دوباره مسئولیت قیمت گذاری را به شورای 
برمی گرداننــد. شــورای رقابــت آنقدر مســئولیت های 
متعدد و ســنگینی دارد که اگر این بار را خود دولت 

بردارد باید از آن تشکر کرد.

بــه گــزارش ایلنــا ایــن اظهــارات نماینــده اتــاق 
بازرگانــی در شــورای رقابــت درحالــی اســت کــه ایــن 
شــورا در اطالعیــه ای تصریــح کــرده بــود: »براســاس 
عالــی  شــورای  جلســه  ســومین  و  شــصت  مصوبــه 
هماهنگی اقتصادی که به تأیید مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( رسیده است، مسئولیت تنظیم بازار 
خــودرو از جملــه تدویــن و ابــالغ دســتورالعمل های 
تنظیــم قیمت این بازار فعال بر عهده وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت و بــا هماهنگــی ســتاد تنظیــم بــازار 
اســت. برایــن اســاس از ایــن پــس شــورای رقابت در 
اختیــاری  و  تکلیــف  خصــوص قیمت گــذاری خــودرو 
ندارد و رسیدگی به شکایات شهروندان در خصوص 
قیمت گذاری نیز در این شورا قابلیت استماع ندارد، 
لذا شایســته است که شــهروندان محترم در صورتی 
کــه در ایــن خصــوص شــکایتی دارنــد، شــکایت خــود 
را از طریــق مراجــع ذیصالحــی چــون وزارت صمــت، 
دادگاه های عمومی، سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان، ســازمان تعزیــرات حکومتــی و ... 

پیگیری نمایند.«

ورود شــرایط کرونــا، جدیــد ســویه انتشــار
مســافرانبــهکشــورهایکویت،هندوســتانوقطر

راازمبداایرانتغییرداد.
ویــژه  تدابیــر  تشــدید  بــا  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
فرودگاهــی هم زمــان بــا ورود ســویه اومیکــرون بــه 
کشــور و کنتــرل و نظــارت ایران بــر پروازهای خارجی 
به منظــور جلوگیــری از شــیوع ســویه جدیــد ویــروس 
کرونا در کشور، سایر کشورها نیز مقررات خود برای 

پذیرش مسافر از ایران را اعالم کردند.
روابــط عمومــی هواپیمایی هما امــروز اعالم کرد 
کــه مســافران بــا ملیــت یا اقامــت کویت و مســافران 
دارای ویزا می توانند با داشــتن شــرایط جدید به این 

کشور سفر کنند.
بــر ایــن اســاس، مســافران بــاالی 18 ســال باید 

دارای کارت واکســن فایــزر یــا مدرنــا یــا آســترازنکا یا 
جانسون باشند و از آخرین نوبت تزریق آنان 14 روز 
گذشــته باشــد. مسافران تا 1۶ ســال که والدین آنان 
با شــرایط فوق واکسینه شده باشند نیز می توانند به 
همراه والدین خود بدون کارت واکســن ســفر کنند. 
همچنیــن مســافران 1۶ تــا 18 ســال پــس از ورود و 
انجــام غربالگــری، در صــورت تشــخیص پزشــک، بــه 

هزینه مسافر در هتل قرنطینه خواهند شد.
اســت:  آمــده  ایران ایــر  اطالعیــه هواپیمایــی  در 
مســافران دارای کارت واکسن اسپوتنیک یا سینوفارم 
یــا ســینوواک یــا اســپایکوژن بــا شــرط دریافــت یــک 
نوبت واکســن فایزر یا مدرنا یا آســترازنکا یا جانســون 
نیــز می تواننــد به کشــور کویت ســفر کننــد. همچنین 
مسافرانی که ۹ ماه از دریافت نوبت دوم واکسن آنها 

گذشته باشد، باید دوز تکمیلی را دریافت کرده باشند.
برپایه این گزارش، همه مسافران باالی ۶ سال 
در پروازهــای ورودی بــه کویت باید آزمایش PCR  را 
در محــدوده 48 ســاعت مانــده بــه پــرواز در یکــی از 
مراکــز تایید شــده وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکی ایــران انجــام داده و گواهــی جــواب منفــی 
تســت کرونــا را بــه زبــان انگلیســی به همراه داشــته 

باشند.
بــا تغییــر در پذیــرش  کشــور هندوســتان نیــز 
مقررات مربوط به ورود مسافر اعالم کرده است که 
همه مســافران بــاالی پنج ســال در پروازهای ورودی 
بــه هندوســتان بایــد قبل از پــرواز آزمایــش PCR در 
محدوده 72 ســاعت مانده به پرواز در یکی از مراکز 
تایید شــده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

ایــران را انجــام داده و گواهــی جــواب منفــی تســت 
کرونا را به زبان انگلیسی به همراه داشته باشند.

همچنین از همه مسافران در زمان ورود تست 
PCR به هزینه مسافر گرفته می شود و هزینه تست 

برای هر مســافر ۶00 روپیه اســت. مســافران پس از 
ورود بــه ایــن کشــور بایــد بــه مــدت 14 روز خــود را 

قرنطینه خانگی کنند.
روابط عمومی هما، همچنین اطالع داد که قطر 
نیز برای رعایت پروتکل های بهداشتی و جلوگیری از 
گســترش ویــروس کرونــا شــرایط جدید ســفر به این 
کشــور را اعــالم کــرده اســت. بر این اســاس دریافت 
 https://www.ehteraz.gov.qa ســایت  از  تاییــد 
قبــل از انجــام ســفر بــرای همــه مســافران بــه غیر از 

مسافران دارای ملیت یا اقامت قطر الزامی است.

نایبرئیــسشــورایملــیزعفــرانگفــتکهبا
عرضــهزعفرانهــایدپوشــدهدرانبــار،قیمــتهــر

کیلوزعفرانکاهشیافت.
غالمرضا میری در این باره به باشگاه خبرنگاران 
جــوان، گفــت: حداقــل قیمــت هــر کیلو زعفــران 22 

میلیون تومان و حداکثر 37 میلیون تومان است.
او ادامــه داد: بــا توجــه بــه گرانــی چشــمگیر 
زعفــران در ماه هــای اخیــر، مصــرف در بــازار داخــل 
ســبب  بــه  مــردم  کــه  چــرا  اســت،  یافتــه  کاهــش 
مشــکالت اقتصــادی، خریــد را بیشــتر بــه مایحتــاج 

خود اختصاص دادند.
میری حداقل قیمت هر مثقال زعفران را 120 
هــزار تومــان و حداکثــر 180 هزار تومــان اعالم کرد 
و گفــت: دســتگاه های مســئول با اعمــال نظارت بر 
ســطح بازار از عرضه با نرخ های باال باید جلوگیری 

کنند.
ایــن مقــام مســئول، قیمــت هــر کیلــو زعفــران 
دســته را 22 میلیــون تومــان، پوشــال را 27 تــا 2۹ 
میلیون تومان، ســرگل را 28 تا 30 میلیون تومان و 

نگین را 37 میلیون تومان اعالم کرد.
او از کاهــش صــادرات طــالی ســرخ خبــر داد و 
گفــت: بنابــر آمــار گمــرک در آبان ســال قبــل ۵8 تن 
و 272 کیلــو و در آبــان امســال 44 کیلو و 240 کیلو 
زعفــران صــادر شــد که ایــن امر کاهــش 24 درصدی 
صادرات آبان و 10 درصدی 8 ماهه را نشان می دهد.

نایب رئیــس شــورای ملــی زعفــران 
دربــاره آینــده صــادرات زعفــران گفت: 
صــادرات طبــق روال در حــال انجــام 
اســت، حــال امیدواریم تا پایان ســال 

بــه 32۵ تــن تا پایان ســال برســد که تنهــا الزمه این 
امــر رفــع موانــع صادراتــی در خصــوص برداشــت ارز 

حاصل از صادرات به سامانه نیماست.
میری ادامه داد: طی روز های اخیر زعفران های 
مانــده در انبار هــا در بــازار عرضه شــده کــه در نهایت 
توزیــع زعفران هــای دپوشــده منجر به کاهش 7 تا 8 

میلیون تومانی طی 20 روز اخیر در بازار شد.
کاهــش  از  زعفــران  ملــی  نایب رئیــس شــورای 
تولیــد زعفــران خبــر داد و گفــت: با توجه به شــرایط 
خشکســالی، تولیــد زعفــران نســبت بــه ســال قبــل 
و  نداریــم  دقیقــی  آمــار  امــا  اســت،  یافتــه  کاهــش 
متاســفانه آمار هــای متناقــض مبنــی بــر کاهــش 30 
درصــد، 40 درصــد و ۵0 درصــد اعــالم می شــود کــه 
نمی تــوان بــه آن اســتناد کــرد، از ایــن رو امیدواریــم 
وزارت جهاد هر چه سریع تر آمار دقیق را اعالم کند.
او ادامــه داد: بــا توجــه بــه افزایــش چشــمگیر 
قیمــت زعفــران در بــازار داخــل، تقاضــا بــه شــدت 

کاهش یافته است.
نایب رئیــس شــورای ملــی زعفران دربــاره آینده 
بــازار گفــت: با توجــه به کمبود محصــول پیش بینی 

می شود که قیمت زعفران در بازار روبه 

افزایــش باشــد، امــا بــاز هم بایــد منتظر 
مانــد و دیــد کــه عرضــه و تقاضــا در 

بازار به چه نحوی خواهد بود.
امســال  گفــت:  میــری 
کشــاورزان بــه واســطه اُفــت تولیــد 
از عرضــه امتناع می کننــد تا بتوانند 

قیمت ها را باال نگه دارند و به نوعی کاهش تولید 
خــود را جبــران کننــد، هر چنــد افزایش 2 
تــا 3 برابــری قیمت هــم نمی تواند 
را  تولیــد  کاهــش  مســئله 

جبران کند.

بهگفتهمدیرعاملاتحادیهمرغداران،حداقل
تــادومــاهآیندههیچگونهتغییراتــیدرقیمتمرغ
نخواهیــمداشــتومــرغمــوردنیــازکشــوربــهطور

کاملباتوجهبهجوجهریزیهاتامینمیشود.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، حبیــب 
اســداله نژاد، مدیرعامــل اتحادیــه مرغــداران اصــالح 
نظــام یارانه ای کشــور بــه دلیل ایجاد رانت و فســاد، 
در دســتور کار دولت قرار دارد. با توجه به جلســات 
ســایر  و  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر  بــا  گذاشته شــده 
دســتگاه های مرتبــط، تامیــن ارز مــورد نیــاز برای دی 
ماه با توجه به نبود زیرســاخت های الزم، انجام شــد 
و در مــاه مذکــور تمــام نهاده هــای دامــی هــم بــا ارز 
ترجیحی بین واحدهای مرغداری عرضه خواهد شد.

او ادامــه داد: در دی مــاه بــا توجه به جمع بندی 
نظــرات وزیــر جهاد کشــاورزی و معاونــان مربوط، به 
دلیــل نبــود زیرســاخت های الزم و ناتــرازی در بــازار 

تولید و مصرف، حذف ارز ترجیحی اتفاق نیفتاد.
اسداله نژاد گفت: در رابطه با زمان دقیق حذف 
ارز ترجیحی باید دستگاه های دولتی تصمیم گیری و 
اعــالم کننــد، اما برای دی ماه تامین های الزم صورت 
گرفته و مرغداران در چند روز آینده شاهد بارگذاری 
نهاده هــا در ســامانه بازارگاه بــا ارز ترجیحی و قیمت 

مصوب قبلی خواهند بود.
او ادامــه داد: حداقــل تا دو ماه آینده هیچگونه 
تغییراتی در قیمت مرغ نخواهیم داشت و مرغ مورد 
نیــاز کشــور به طور کامــل با توجه بــه جوجه ریزی ها 

تامیــن مــی شــود؛ در ایــن زمینــه نــه تنهــا کــم بــودی 
نخواهیــم داشــت بلکــه تولیــد مــازاد از محــل تولیــد 

داخلی هم خواهیم داشت.
مدیرعامــل اتحادیــه مرغــداران توضیــح داد: بــه 
دلیــل تامیــن کامــل نیازهــا در این زمینه درخواســت 
ما این است که هم واردات تخم مرغ نطفه دار و هم 

مرغ های منجمد ممنوع شود.
اســد الــه نــژاد در رابطــه بــا قیمت مصــوب مرغ 
گفــت: در حــال حاضــر قیمــت مــرغ گــرم در ســطح 
کشــور  بایــد 31 هــزار تومــان باشــد و بــا توجــه بــه 
بررسی های میدانی انجام شده، فروشندگان پایین تر 
از ایــن مقــدار یعنــی 27 تــا 31 در نوســان اســت. در 
حال حاضر با توجه به شرایط گفته شده، قیمت مرغ 

پاییــن تــر از نــرخ مصوب اســت و شــرکت پشــتیبانی 
امور دام در حال جمع آوری مرغ های مازاد است.

قیمت هــای  تابــع  مــرغ  قیمــت  داد:  ادامــه  او 
ارز  قیمــت  دیــد  بایــد  و  اســت  تولیــد  مولفه هــای 
بــه  مــوارد  ســایر  و  ســویا، جوجــه  ذرت،  ترجیحــی، 
چــه شــکلی خواهــد بــود ســپس بعــد از آن می تــوان 
در رابطــه بــا قیمــت تمام شــده هــر کیلــو گــرم مــرغ 

تصمیم گیری شود.
اســداله نژاد در آخــر افــزود: یکــی از مشــکالت 
اساســی در کشــور موضــوع تامیــن منابــع آبی اســت 
کــه  هســتند  محصوالتــی  جــزء  ســویا  و  ذرت  کــه 
میــزان مصــرف آب در آن هــا بــاال اســت و بــا کشــت 

فراسرزمینی می توان این مشکل را برطرف کرد.

»حذفشورایرقابتازقیمتگذاریخودروراتکذیبکرد«
یک عضو شورای رقابت، مسئولیت ستاد تنظیم بازار را موقتی خواند

مدیرعاملاتحادیهمرغداران:تا2ماهآیندههیچتغییریدرقیمت
مرغنداریم

اعالمشرایطجدیدپذیرشمسافرازایرانازسوی
کویت،هندوستانوقطر

نایبرئیسشورایملیزعفران:قیمتهرکیلوطالیسرخ
۷تا۸میلیونتومانکاهشیافت
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تجارت خارجی ایران ۷۲میلیارد دالری شد
تجــارت  ایــران،  اعــام گمــرک  طبــق 
خارجــی کشــور در ۹ ماهه امســال از مرز 

۷۲ میلیارد دالر گذشته است.
بــه گزارش ایســنا، علیرضا مقدســی، 
سرپرســت گمــرک ایــران جزئیــات تجــارت 
را  امســال  اول  مــاه   9 در  ایــران  خارجــی 

تشریح کرد.
ابتــدای  گــزارش،  از  ایــن  اســاس  بــر 
ســال جاری تــا پایان آذر مــاه 122میلیون و 
۵00هــزار تــن کاال بــه ارزش ۷2میلیــارد و 
100 میلیون دالر بین ایران و سایر کشورها 
مبادله شــد که در مقایســه با مدت مشابه 
ســال قبل از حیث وزن 11درصد و از لحاظ 
ارزش ۳8درصد رشد نشان می دهد که در 
صــورت ادامــه رونــد تجارت کنونــی تجارت 
بــه  ســال   پایــان  تــا  کشــورمان   خارجــی 

98میلیارد دالر خواهد رسید.
همچنین از کل تجارت صورت گرفته 
92میلیــون و ۳00 هــزار تــن آن بــه ارزش 
۳۵ میلیارد و 100 میلیون دالر به صادرات 
اختصاص دارد که نســبت به مدت مشــابه 
سال گذشته از نظر وزن 8درصد و از لحاظ 
ارزش 40درصــد افزایش داشــته اســت که 
ایــن میــزان از کل صــادرات یکســاله ســال 
99 بیشــتر شــده است که انتظار داریم به 
حفــظ رونــد صــادرات، ایــن میزان تــا پایان 

سال به 4۷میلیارد دالر برسد.
حالــی  در  غیرنفتــی  صــادرات  رشــد 
پتروشــیمی  محصــوالت  کــه  شــده  ثبــت 
بــا 42میلیــون و 400هــزار تــن بــه ارزش 
مهمتریــن  دالر  ۷00میلیــون  و  14میلیــارد 
کاالهــای صادراتــی ایــران در 9ماهــه ســال  
جاری بوده که 4۶درصد از وزن و 42درصد 
از ارزش کل صــادرات را به خود اختصاص 
داده اســت و رشد 40درصدی را نسبت به 
مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است.

در رابطــه بــا عمــده مقاصــد صادراتی 
کاالهــای ایرانــی نیــز چیــن بــا 21میلیــون 
و ۳00هــزار تــن کاال بــه ارزش 10میلیــارد 
شــریک  نخســتین  دالر،  200میلیــون  و 
آن  از  پــس  و  اســت  بــوده  ایــران  تجــاری 

عــراق بــا 2۳میلیــون و ۵00هــزار تــن کاال 
دالر،  800میلیــون  و  ۶میلیــارد  ارزش  بــه 
ترکیه با 11میلیون و ۷00هزار تن به ارزش 
4میلیــارد و یکصــد میلیــون دالر، امــارات 
متحــده عربــی بــا 8میلیــون و ۳00هزار تن 
بــه ارزش ۳میلیــارد و 400میلیــون دالر و 
افغانســتان با ۳میلیــون و ۳00هزار تن به 
ارزش یــک میلیــارد و 400میلیــون دالر در 

رده های بعدی قرار گرفتند.
دربــاره آمــار واردات کاال در 9 ماهــه 
ســال جاری نیــز در ایــن مــدت ۳0میلیــون 
و 100هــزار تــن کاال بــه ارزش ۳۷میلیــارد 
دالر وارد کشــور شــد کــه در مقایســه بــا 
مــدت مشــابه ســال گذشــته از حیــث وزن 
20درصــد و از نظــر ارزش ۳۷درصــد رشــد 

داشته است.
 امــارات متحــده عربــی بــا 8میلیون و 
900 هــزار تــن کاال بــه ارزش 11میلیــارد و 
۵00 میلیون دالر، چین با 2میلیون و ۵00 
هــزار تن بــه ارزش 8میلیارد و 400میلیون 
دالر، ترکیــه با 2میلیــون و 900هزار تن به 
ارزش ۳میلیــارد و ۷00میلیون دالر، آلمان 
بــا ۵9۳هــزار تــن بــه ارزش یک میلیــارد و 
400میلیون دالر و سوئیس با یک میلیون 
و ۶00هــزار تــن بــه ارزش یــک میلیــارد و 
۳00میلیــون دالر پنــج کشــور عمــده طرف 

معامله واردات با ایران بودند.
از مجمــوع کاالی وارداتی به کشــور در 
مــدت یادشــده 2۳میلیــون و 100 هــزار تــن 
آن بــه ارزش 12میلیــارد و 400میلیــون دالر 
را کاالهــای اساســی تشــکیل می دهــد کــه 
۳2درصد در وزن و ۶1درصد در ارزش رشــد 

داشته است.
همچنیــن رشــد ۷۶درصــدی ترانزیــت 
کاالهــای خارجــی از قلمــرو ایــران در ایــن 
مــدت اتفــاق افتاده که در 9 ماهه امســال 
خــاک  از  کاال  تــن  1۵8هــزار  و  9میلیــون 
کشــورمان ترانزیــت شــده اســت و در ایــن 
گــزارش پیش بینی شــده که تا پایان ســال 
بــه 12میلیــون و 400هزار تن کاالی عبوری 

از کشور برسد.

اخبـــــــــــــــــار

خطر جدید در کمین صادرات فرش 
دستبافت

بعد از افت چشمگیر صادرات فرش 
در ســال های بعــد از تحریــم، حــاال عضــو 
و  تولیدکننــدگان  اتحادیــه  هیات مدیــره 
فــرش دســتباف، هشــدار  صادرکننــدگان 
می دهــد کــه انتقــال مرکــز ملــی فــرش به 
بــه کاهــش مجــدد  وزارت میــراث منجــر 

صادرات خواهد شد.
اخیرا از ســاختار جدید وزارت صنعت، 
رونمایــی شــده  )صمــت(  تجــارت  و  معــدن 
کــه در آن برخــی معاونت هــا حــذف و برخی 
ادغــام شــدند که از جمله آن هــا می توان به 
حــذف مرکــز ملــی فــرش از ســاختار جدیــد 
صمت اشــاره کــرد. طبق اعــام معاون طرح 
و برنامــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
)صمــت(، قــرار اســت مرکــز ملــی فــرش بــه 
وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دســتی منتقل شــود، اما این موضوع موجی 
بــه  را  فــرش  صنعــت  فعــاالن  انتقادهــا  از 
همراه داشته و حتی هشدارهایی نسبت به 
احتمال کاهش صادرات مطرح شده است.

ایــن در حالی اســت کــه وضع تولید و 
صادرات فرش دســتباف در سال های اخیر 
دچــار مشــکات فــراوان بــوده، بــه طــوری 
اعــام گمــرک، صــادرات فــرش  کــه طبــق 
دستباف درسال 1۳۷2 به اوج خود رسیده 
و حــدود دو میلیــارد دالر بــوده  و برای پنج 
تــا هفت میلیون نفرشــغل ایجــاد کرد، اما 
بــه تدریــج کاهــش یافته، به طــوری که به 
حــدود 240میلیــون دالر در ســال 1۳9۷ و 
پــس از اعمال تحریم ها به ۷0میلیون دالر 
در ســال 1۳98 و ۵0 میلیون دالر در ســال 

1۳99 رسیده است.
در  میــری  مرتضــی  بــاره  ایــن  در 
گفت وگــو بــا ایســنا، از انجــام مکاتباتــی با 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت از ســوی 
تشــکل های فرش دســتباف برای مخالفت 
با تفکیک مرکز ملی فرش از این وزارتخانه 
خبــر داد و گفــت: انتقــال مرکــز ملی فرش 
بــه وزارت میــراث کامــا  از وزارت صمــت 
بــه ضــرر صنعت فرش خواهد بــود. دولت 

توجهی به نظر بخش خصوصی نکرده و با 
شعار صیانت از فرش و رسیدگی تخصصی 
به آن، فرش را به وزارتخانه دست چندمی 
فرســتاده که فعاالن این صنعت باید برای 
رســیدن به جایگاه و ارتباطات قبلی تاش 

مضاعف کنند.
او بــا بیــان اینکه پیشــران حوزه فرش 
و زنجیــره اشــتغال ایــن بخــش وابســته به 
صادرات است، تصریح کرد: ترجیح ما این 
بــود مرکز ملی فرش ایران به یک ســازمان 
ارتقاء ساختاری پیدا کند و کارها در همان 

وزارت صمت پیگیری شود.
بــه گفتــه عضــو هیات مدیــره اتحادیه 
فــرش  صادرکننــدگان  و  تولیدکننــدگان 
وزارتخانــه  یــک  میــراث  وزارت  دســتباف، 
کوچــک اســت کــه اهمیــت چندانــی بــرای 
دولــت نــدارد. همچنین صنایع دســتی هم 

در این وزارتخانه وضع خوبی ندارد.
او بــا بیان اینکــه انتصاب رئیس موزه 
ایــن  نــگاه تخصصــی  نــوع  بیانگــر  فــرش، 
وزارتخانــه بــه صنعــت فــرش اســت، اظهار 
کرد: فعاالن صنعت فرش توانســتند تعهد 
ســال  یــک  بــه  صمــت  وزارت  در  را  ارزی 
االن صنایــع  امــا همیــن  دهنــد،  افزایــش 
دســتی کــه در وزارت میــراث اســت، بــرای 
تعهد ارزی شش ماه بیشتر فرصت ندارد.
بنابرایــن بــه گفتــه عضــو هیات مدیــره 
صادرکننــدگان  و  تولیدکننــدگان  اتحادیــه 
فرش دســتباف، انتقــال مرکز ملی فرش به 
وزارت میــراث ضربــه کاری بــه ایــن صنعــت 
خواهد زد و فرش را از توجه خواهد انداخت 
اما به نظر می رسد وزارت میراث برای جذب 
اعتبارات بیشــتر به انتقال مرکز ملی فرش 

تمایل داشت.
میــری بــا بیان اینکه فــرش به تنهایی 
و  اســت  بزرگتــر  حــوزه صنایــع دســتی  از 
مشــخص  میــزاث  وزارت  در  آن  تکلیــف 
انتقــال مرکــز ملــی  نشــده، گفــت: قطعــاً 
فــرش بــه وزارت میــراث منجــر بــه کاهش 

صادرات خواهد شد.

دو  بــا  اســامی  شــورای  مجلــس  نماینــدگان 
فوریــت »طــرح حمایــت از کارخانجــات و واحدهای 
صنعتــی و تولیــدی« موافقــت کردند کــه در صورت 
تصویب نهایی آن »مراجع قضایی مکلف می شــوند 
بازداشــت  از  اقتصــادی  اتهامــات  بــه  رســیدگی  در 
موقت و حبس مدیران یا ســرمایه گذاران واحدهای 

تولیدی خودداری نمایند«.
اکبــری  ایرنــا، عزت الــه  گــزارش خبرگــزاری  بــه 
تاالرپشتی، رئیس کمسیون صنایع و معادن مجلس 
بــه عنــوان طــراح و متقاضــی دو فوریت طــرح مذکور 
گفــت: ایــن طــرح پلمپ نکــردن واحدهــای تولیدی و 
صنعتــی را دنبــال می کنــد. تعطیلــی کارخانه هــا و به 
زندان رفتن فعاالن اقتصادی به نفع کشــور نیســت، 
بایــد دســت قاضــی را بــاز بگذاریــم تــا ضمــن اینکــه 
طلــب افــراد از کارخانه ها پرداخت می شــود تعطیلی 

واحدهای تولیدی ارائه نشود.

ری،  شــمیرانات،  تهــران،  مــردم  نماینــده 
در  داد:  ادامــه  مجلــس  در  پردیــس  و  اسامشــهر 
شــرایطی کــه مجلــس، دولــت و قــوه قضائیــه با هم 
هماهنــگ شــده اند الزم اســت کاری کنیــم تــا رونــد 
رأی  بــا  قاضــی  و  کنــد  تغییــر  کارخانه هــا  تعطیلــی 

جایگزین مانع بیکاری کارگران شود.
متن کامل این طرح به شرح زیر است:

»بر اساس ماده واحده این طرح توقیف، ضبط 
و تملــک ماشــین آالت، ابــزار تولیــد، تجهیــزات، مواد 
اولیه و محصوالت کارخانجات و واحدهای تولیدی و 
فــروش اموال، اعمــال محرومیت از خدمات بانکی و 
اجتماعی از قبیل بهره مندی از حساب بانکی، دسته 
چــک و کارت بازرگانــی، همچنیــن اعمــال مجــازات 
تولیــدی  واحدهــای  ســرمایه گذاران  مدیــران  حبــس 
ناشــی از اتهامــات اقتصــادی، معطلــی مــواد اولیــه و 
ماشــین آالت در گمــرکات کشــور و یا هــر اقدام دیگر 

کــه منتهــی به توقف یا بروز اختــال در فعالیت های 
تولیــدی و یــا تعطیلــی ایــن واحدهــا گــردد، ممنــوع 

است.
بــر اســاس تبصــره یــک بــه منظــور اجتنــاب از 
تعطیلی کارخانه ها و واحدهای تولیدی، دستگاه های 
ذی ربــط یــا مراجــع قضایــی مکلفنــد در رســیدگی بــه 
حبــس  و  موقــت  بازداشــت  از  اقتصــادی،  اتهامــات 
کــه  تولیــدی  واحدهــای  ســرمایه گذاران  یــا  مدیــران 
منجــر به بــروز اختال یا تعطیلــی واحدهای تولیدی 
می شــود، خودداری نمــوده و با تعیین تکلیف دیون 
احتمالــی و جایگزینــی مجــازات حبــس بــا اقدامــات 
تامینی وتوسعه ای متناسب از قبیل افزایش ظرفیت 
واحد فعلی یا احداث واحد تولیدی و ایجاد اشــتغال 

جدید اقدام نمایند.
طبــق تبصره 2 این مــاده واحده هرفعل یا ترک 
فعــل در عــدم اجرای ایــن قانون و مصوبــات صادره، 

مشــمول مــاده ۵۷۶ قانــون مجازات اســامی بوده و 
جبران خسارات وارده و عدم النفع احتمالی بر عهده 

مقام مسئول ذی ربط خواهد بود.
بــر اســاس تبصــره ۳ مســئولیت حســن اجــرای 
قانون برعهده وزیر صنعت معدن و تجارت است که 
بــا همکاری اســتانداران، موظف اســت بــا بهره مندی 
از کلیــه ظرفیت هــای موجود، نســبت به حل و فصل 
مشکات واحدهای تولیدی اقدام و گزارش اقدامات 
معموله را هر ۶ ماه به مجلس شورای اسامی ارائه 

نماید.
در تبصــره 4 نیــز آمده اســت آیین نامــه اجرایی 
از  پــس  مــاه  مــاده حداکثــر ظــرف مــدت ســه  ایــن 
الزم االجرا شدن این قانون با همکاری وزارت صنعت 
معــدن و تجــارت و دادســتانی کل کشــور تهیــه و بــه 
تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد و کلیه قوانین و 

مقررات مغایر با این قانون لغو گردد.«

رئیس کمیســیون صــادرات اتــاق بازرگانی ایران 
می گویــد که سیاســت های ارزی کشــور باید در قالب 

کارگروهی در این اتاق بازرگانی تعیین شود.
از حدود ســه ســال و نیم پیش و همزمان با آغاز 
دور جدیــد تحریم هــای آمریــکا، دولــت بــرای مدیریت 
منابع ارزی کشــور، دو سیاســت را به شــکل همزمان 
به اجرا در آورد. در حوزه واردات با ممنوعیت واردات 
حــدود 2000 قلــم کاال، صرفه جویــی در سیاســت های 
خروجــی ارز در دســتور کار قــرار گرفــت و در صــادرات 
نیز با برقراری تعهد ارزی، صادرکنندگان موظف شدند 

ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند.
در سال های گذشته، نحوه ایفای تعهدات ارزی، 
بارها به محل اختاف نظر میان صادرکنندگان بخش 
خصوصــی و بانــک مرکــزی بــدل شــده و هــر چنــد در 
ماه هــای گذشــته دولــت تاش کرده با شــنیدن صدای 
بخش خصوصی، تغییراتی را در سیاســت های اجرایی 
ایــن حــوزه به وجود بیاورد اما همچنان اختاف نظرها 
بــر جــای خــود باقی اســت و بــا توجه به ایــن موضوع، 
رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران می گوید 

با میزبانی این اتاق می توان کارگروهی تشکیل داد که 
به مدیریت سیاست های ارزی بپردازد.

امیــر عابــدی بــه ســایت اتاق ایران گفــت: در این 
کارگــروه از بانــک مرکــزی، وزارت صنعــت، معــدن و 
تجارت، گمرک و نمایندگانی از بخش خصوصی حضور 
داشته باشند و در چارچوبی مانند شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی امکان تعامل و رایزنی درباره 
موضوعــات ارزی و بانکــی فراهم شــود. همچنین الزم 
است دبیرخانه آن در اتاق ایران مستقر و ریاست آن 

برعهده بانک مرکزی باشد.
ایــن فعــال اقتصــادی بــا تاکیــد بــر لــزوم ایجــاد 
کارگــروه ارزی و بــا اشــاره بــه برنامه ریزی هــای جدیــد 
ارزی دولــت ســیزدهم، تصریــح کــرد: آسیب شناســی 
وضع ارزی حاکم بر اقتصاد ایران و ارائه تحلیل دقیق 
از پیامدهای ناشــی از سیاســت گذاری های پیشــین در 
ایــن حــوزه ضــروری اســت. او در ایــن راســتا بــه برخی 

مشکات و راهکارهای موجود اشاره کرد.
نماینــدگان  هیــات  عضــو  اظهــارات  اســاس  بــر 
اتــاق ایــران برای سیاســت گذاری جدیــد ارزی و اصاح 

ضوابــط ثبت ســفارش که دو مقولــه در هم تنیده اند، 
بازخوانی بخشــنامه های گذشته الزم و ضروری است. 
در ســال های اخیــر بانــک مرکــزی بــا دســتاویز شــرایط 
خــاص بــه وجود آمده برای کشــور و کنتــرل بازار ارز و 
تامین نیاز ارزی واردات برای گروه های مختلف کاالیی 
و به استناد مصوبه های مختلف، ضوابط ویژه ای برای 
برگشــت ارز حاصــل از صــادرات تعییــن کــرد کــه در 

نهایت منفعتی به دنبال نداشت.
فــروش ارز بــه صــورت حوالــه در ســامانه نیمــا، 
فروش ارز به صورت اسکناس به بانک ها و صرافی های 
مجاز، امکان واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری 
ارز و پروانــه حاصــل از صادرات به ســایر واردکنندگان 
و بازپرداخت بدهی تســهیات ارزی دریافتی از شبکه 
بانکــی، صنــدوق توســعه ملی، حســاب ذخیــره ارزی و 
فاینانس از جمله روش های ایفای تعهد ارزی هستند 
کــه طبــق گفته های عابــدی اکنون برای برگشــت ارزی 

حاصل از صادرات امکان پذیر هستند.
ســیر  ایــران  اتــاق  صــادرات  کمیســیون  رئیــس 
صعــودی نــرخ ارز و فاصلــه نــرخ ارز نیمایــی بــا بــازار 

آزاد کــه بیــش از ســود صادرکننــدگان بــود را یکــی از 
مشکاتی دانست که همواره وجود داشته است.

نــرخ  اختــاف  کــه  آنجــا  از  او  اظهــارات  طبــق 
نیمایــی بــا بــازار آزاد زیــاد اســت، عمــده منشــاء ارزی 
واردکننــدگان بــه صــورت نیمایــی بــوده و این شــرایط، 
چشــمگیری  صــورت  بــه  را  نیمایــی  ارز  بــرای  تقاضــا 
افزایش داد. به این ترتیب یارانه و رانت ناشــی از آن 
بسیار گسترده و منابع زیادی از کشور صرف وارداتی 
شــد کــه می توانســت به صــورت طبقه بنــدی کاالیی از 
گروه نیمایی خارج و به صورت بازار متشکل ارزی و یا 

از محل صادرات خود و یا غیر باشد.
و  دولــت، بخشــنامه ها  بــه  بی اعتمــادی  عابــدی 
مقررات به دلیل اجرایی نبودن بخشی از آنها و تغییر 
امــکان سیاســت گذاری  نبــود  و  باتکلیفــی  و  مــداوم 
صحیــح و برنامه ریــزی موثــر تولیــدی و تجــاری و ضــرر 
بخشــنامه های  و  سیاســت ها  ابــاغ  از  کــه  زیانــی  و 
متناقــض بــر تجــار و تولیدکننــدگان در این چند ســال 
از سیاســت گذاری های  ناشــی  اثــرات  از  را  شــد  وارد 

اشتباه و باتاخیر دانست.

نایب رئیــس کمیســیون بازرگانــی داخلــی اتــاق 
بــر  مالیــات  اخــذ  کــه  کــرد  اظهــار  ایــران  بازرگانــی 
ارزش افــزوده از کاالهــای وارداتــی هــم در نهایــت 
بــه مصرف کننــده منتقــل می شــود، چراکــه کســی که 
ســرمایه گذاری می کند طبیعی اســت که انتظار ســود 

از سرمایه  خود را دارد.
بــا  گفت وگــو  در  یزدان  پنــاه  سیداســماعیل 
خبرگــزاری ایلنــا در مــورد حــذف معافیــت مالیــات بــر 
ارزش افــزوده کاالهــای وارداتــی و تاثیــر آن بــر بــازار 
داخلــی اظهار کرد: بهتر اســت عــوارض واردات هنگام 
واردات وضع شــود. ما سیســتم مناســبی برای تعیین 
ارزش افزوده نداریم. مالیات بر ارزش افزوده معموال 
باید در انتهای زنجیره گرفته شود ولی متاسفانه آن را 
در هــر مرحلــه می گیرند. در مورد واردات باید عوارض 
گرفته شــود که آن هم باید در ابتدای زنجیره باشــد و 
دولت می تواند از آن برای تنظیم بازار، تنظیم واردات، 

حمایت از تولید و غیره استفاده کند.
او افزود: خود مالیات بر ارزش افزوده االن مورد 
سوال است که با این سبک آیا مناسب است یا خیر. 
واقعا فشــار مضاعفی به تولیدکننده وارد می شود. به 
نظــر می رســد تــا زمانــی کــه ما یک سیســتم درســت و 
مشخص نداشته باشیم، نمی توان در مورد مالیات بر 
ارزش افزوده به شکل فعلی عمل کرد؛ چراکه عواقب 

آن بیشتر از فواید آن است.
داخلــی  بازرگانــی  کمیســیون  نایب رئیــس 
اتــاق بازرگانــی ایــران تصریــح کــرد: دولــت می توانــد 
سیاســت های خــود را در مــورد عــوارض واردات اعمال 
کند اما تا زمانی که ما سیستم ارزش افزوده را در یک 
بستر مناسب و شفاف اعمال نکردیم و هنوز در مورد 
شیوه آن سوال وجود دارد، می تواند مشکل ساز باشد 
چراکــه در هــر معامله ای که انجام می شــود مالیات بر 
ارزش افــزوده گرفتــه می شــود. سیســتم ها یکپارچــه 
نیســتند و ســازمان بــا هــم ارتبــاط ندارند تــا زمانی که 
بســتر فراهم و شــرایط شــفاف نشــود و بین ســازمان 
و  راه  صمــت، گمرک هــا، ســازمان جهــاد کشــاورزی، 
ترابری، انبارداری و ... ارتباط یکپارچه ای شــکل نگیرد 
و دیتابیــس واحــدی نداشــته باشــیم؛ ایــن تصمیمــات 
برای بازار شــوک آور بوده و در شــرایط فعلی می تواند 

در بازار اثر منفی بگذارد.
او بیان کرد: ما ابتدا باید بســتر را فراهم کرده و 
بر اساس سیاست های دولت و تنظیم بازار و حمایت 
از تولیدکننده، عوارض واردات را تنظیم کنیم. اگر این 
بســترها برای ارزش افزوده مشــخص شود، می توانیم 
در آینــده کارهــای مشــابهی را انجام دهیــم ولی امروز 
و در این شــرایط به نظر می رســد برای بازار شــوک آور 

خواهد بود که تاثیر مثبتی نخواهد داشت.

یزدان پناه با اشاره بر تاثیر این موضوع بر اقشار 
کم  درآمد گفت: باید یک سیستم مناسب برای اقشار 
کم درآمــد جامعــه وجــود داشــته باشــد تــا بــه صــورت 
مســتقیم و غیرمســتقیم از ســفره و ســبد غذایی آنها 
حمایــت کنــد. چــون ایــن سیســتم وجــود نــدارد، همه 
فشــارها در نهایــت بــه مصرف کننده نهایی می رســد و 
ســفره اقشار آســیب پذیر در حال کوچک شدن است. 
در این مورد باید اقام ارزان قیمت وارد شود تا دست 
کــم تغذیــه ایــن اقشــار تامین شــود. بــرای مثــال برنج 
ارزان قیمــت وارد شــود تا این کاال کــه از اقام مهم در 
سبد خانوار از مصرف خانوارها حذف نشود. ابتدا باید 
بســته های حمایتی برای اقشار کم  درآمد وجود داشته 
باشــد و بعــد تصمیم هــای ایــن چنینی گرفته شــود. با 
این سیاســت ها فشــارهای مســتقیم بــه مصرف کننده 
نهایی وارد می شود. طبیعی است که اقشار کم درآمد 
جامعه فشــار بیشــتری را متحمل شده و احتمال دارد 

برخی اقام مهم از سبد کاالیی آنها حذف شود.
او خاطرنشــان کرد: اخذ مالیات بر ارزش افزوده 
از کاالهــای وارداتــی هــم در نهایــت بــه مصرف کننــده 
ســرمایه گذاری  کــه  کســی  چراکــه  می شــود،  منتقــل 
می کند طبیعی اســت که انتظار ســود از سرمایه ای که 
گذاشته را دارد. هرگونه هزینه سربار از مصرف کننده 
گرفتــه می شــود. هیــچ ســرمایه گذاری بــا تقبــل ایــن 

مالیــات تــن بــه ضــرر نمی دهــد. بنابرایــن تصمیمــات 
بایــد کارشناســی شــده و عجوالنــه نباشــد. در شــرایط 
کنونی بازار و جامعه تحمل این شــوک ها را ندارد. در 
شــرایط آرام دولــت می توانــد تصمیماتــی بگیــرد اما در 
ایــن شــرایط بحرانی باید با دقت تــر عمل کنیم تا بازار 

دچار شوک نشود.
اتــاق  داخلــی  بازرگانــی  کمیســیون  نایب رئیــس 
بازرگانــی ایــران ادامــه داد: مــا بــرای حمایت از اقشــار 
برنــج  ســمت  بــه  را  واردات  می توانیــم  کم درآمــد 
ارزان قیمــت ببریــم و بــرای برنــج گران قیمــت عــوارض 
بیشــتری به آن ببندیم. طبیعی اســت که برنج های با 
کیفیت و گران را اقشــار کم درآمد اســتفاده نمی کنند. 
یــا  بنابرایــن می توانیــم روی کاالهــای گــران عــوارض 
مالیــات بــر ارزش افــزوده ببندیــم امــا حتمــا بایــد بــه 
فکــر اقشــار کم درآمــد باشــیم و بــرای کاالی ضروری و 
ارزان قیمــت این عــوارض را اعمال نکنیــم. یعنی نباید 
مالیــات بــر ارزش افــزوده را عام کــرد و به همه کاالها 
اختصاص داد، دســت کم باید گام به گام پیش رفت 
و ابتــدا آن را در مــورد کاالهــای لوکــس اعمــال کنیــم. 

اگر غیر از این عمل کنیم بازار دچار شوک می شود.
براســاس دســتورالعمل اباغ شــده از ســوی ســازمان 
امــور مالیاتــی، معافیت مالیاتی کاال های وارداتی نظیر 

برنج و روغن از 1۳ دی  حذف خواهد شد.

انتقاد از اظهارات متناقض درباره ارز 
دولتی دارو و گندم

عضــو هیات رئیســه مجلــس شــورای 
دربــاره  متناقــض  اظهــارات  از  اســامی 
حذف نشــدن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو 

و گندم انتقاد کرد.
به گزارش ایســنا، علیرضا ســلیمی در 
جلســه علنــی دیــروز در تذکری با اشــاره به 
موضوع ارز 4200 تومانی گفت: دولت باید 
یــک نظــری را بــه طــور مشــترک ارائــه دهد. 
آقــای مخبر اعام می کنــد ارز 4200 تومانی 
دارو حذف نمی شود اما امروز خبری از یکی 
از مسئوالن سازمان برنامه و بودجه منتشر 
شــد که به صراحت گفته ارز 4200 تومانی 

دارو و گندم حذف می شود.
راهــکار  آقایــان  بایــد  کــرد:  تاکیــد  او 

مناسبی برای جبران این موضوع پیدا کنند 
چون مردم تحت فشــار هســتند و اینکه تا 

این اندازه متناقض اظهارنظر نکنند.
دیگــری  تذکــر  در  محــات  نماینــده 
بــه  واقعــا  محــات  زیــرآب  جــاده  گفــت: 
یــک قتلــگاه تبدیــل شــده و هــر روز تعداد 
پیــدا  افزایــش  جــاده  ایــن  در  تصادفــات 
می کنــد و از دســت دادن جوانــان، زنــان، 
مــردان و هموطنــان عزیــز موجــب غــم و 
اندوه می شود. تا کی این جاده باید کشته 
بدهــد تــا برخــی از مســئوالن اقداماتــی را 
انجــام دهنــد؟ از قــوه قضائیــه تقاضا دارم 
در حــوزه تــرک فعــل در این موضــوع حتما 

ورود کند.

حذف معافیت مالیاتی کاالهای وارداتی؛ شوک دیگر به بازار

پیشنهاد تشکیل کارگروه دولت و بخش خصوصی برای تصمیم 
درباره سیاست های ارزی کشور

»طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و 
تولیدی« دوفوریتی شد
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جزئیات مذاکرات وزارت نیرو 
برای واردات آب

مدیرعامــلشــرکتآبمنطقهایخراســانرضوی
گفتکهمذاکراتدرقالبقراردادهایوارداتآباز
کشــورهایشمالشــرقکشــور،دراندازه100میلیون
متــرمکعــبتــایــکمیلیــاردمترمکعــببــرایورودبه

کشوراست.
محمــد اعالیــی در گفت وگــو بــا فارس ضمــن مرور 
گفــت:  همســایه  کشــورهای  از  آب  واردات  مســئله 
مذاکرات بســیار خوبی در مســئله واردات آب با اولویت 

کشورهای شمال شرق کشور در جریان است.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای خراســان رضوی 
بــا تشــریح ایــن مســئله کــه در حــال حاضر مذاکــرات با 
کشــور تاجیکســتان در جریان اســت، گفت: طرح هایی 
از کشــور همســایه مادامیکــه  در مقیــاس واردات آب 
تایید کلی مقامات در باالترین ســطح را نداشــته باشد، 

قابل اجرا نیست. 
وی ادامــه داد: مطالعاتــی در زمینــه واردات آب از 
کشــورهای شــمال شــرق کشور انجام شــده و فاصله ما 
تــا نزدیک تریــن نقطــه بهینه هم تعیین شــده اســت اما 
پیگیــری ایــن موضــوع به هماهنگی کامل بین 5 کشــور 

در باالترین سطح نیاز دارد.
اعالیــی بــا بیــان اینکه منبــع آبی که قرار اســت به 
ایــران انتقــال پیــدا کند میان 5 کشــور مشــترک اســت، 
گفت: منابع آبی مطالعه مرتبط با حوضه آبریز آمودریا 
است و باید در گام اول یک موافقت کلی میان کشورها 

برقرار شود.

رئیسی اوایل سال آینده 
 میالدی به روسیه

سفر می کند
سخنگویدولتازسفررئیسجمهوریبهکشور

روسیهدراوایلسالآیندهمیالدیخبرداد.
به گزارش تســنیم، علی بهادری جهرمی سخنگوی 
دولت در نشست با خبرنگاران از سفر آیت هللا رئیسی 
رئیس جمهــوری کشــورمان بــه روســیه در روزهای آینده 

خبر داد.
وی در ایــن رابطــه گفــت: آیــت هللا رئیســی اوایــل 
ســال آتــی میــالدی بــه روســیه ســفر می کنــد و معــاون 
سیاســی دفتر رئیس جمهــوری در حال برنامه ریزی برای 

انجام این سفر است.

اخبـــــــــــــــــار

دورهشــتممذاکــراترفــعتحریمهــادر
ویــنبرخــالفادعــایبرخــیرســانههاهمچنــان
ادامــهداردوفقــطدرایــامپایــانهفتــه)ازروز
پنجشــنبه(بــهدلیلســالنومیــالدیوتعطیلی
خدمــاتهتــلکوبــورگمحــلبرگزاریجلســات
هیاتهــایمذاکــرهکننده،براییکتنفسســه

روزه،موقتامتوقفمیشود.
به گزارش ایرنا، گفت وگوی نمایندگان ایران 
و گــروه 1+4 کــه از دیــروز )دوشــنبه( بــا برگــزاری 
نشســت کمیســیون مشــترک برجام از ســرگرفته 
شد تا روز پنجشنبه جریان خواهد داشت و پس 
از ســه روز وقفــه در روزهــای پایانــی ســال 2021 

میالدی یعنی ۳1 دسامبر، 1 و 2 ژانویه، مذاکرات 
از سوم ژانویه )1۳ دی( پیگیری می شود.

»انریکــه مــورا« معــاون دبیــر کل ســرویس 
اقدام خارجی اتحادیه اروپا که به صورت مشترک 
با مذاکره کننده ارشــد ایران، ریاســت کمیسیون 
مشــترک برجــام را برعهــده دارد دیــروز در جمــع 
خبرنــگاران بــه ایــن نکتــه اشــاره و تاکیــد کــرد که 
ایــن توقــف صرفــا بــه دلیــل تعطیلــی خدمــات و 

تسهیالت محل برگزاری جلسات است.
البتــه ایــن دور از مذاکــرات قــرار بــود پــس 
از تعطیــالت آخــر ســال میالدی آغاز شــود اما به 
دلیــل اراده و جدیــت هیات هــا بــرای دســتیابی 

بــه توافــق بــرای احیــای توافقــات ســال ۹4 ، در 
میانه تعطیالت کریســمس و ســال نو میالدی از 

سرگرفته شد.
با این حال برخی رســانه های معاند فارســی 
زبــان در ادامــه ارائــه روایت های مخــدوش و غیر 
بــه  را  اظهــارات  ایــن  مذاکــرات  رونــد  از  واقعــی 
حســاب پایان مذاکرات تعبیر کرده و ادعا کردند 
که گفت وگوها بدون نتیجه متوقف شده است.

یــک منبــع نزدیک بــه تیم مذاکــره کننده به 
خبرنــگار ایرنــا گفت: گفتگوها تا پنج شــنبه ادامه 
دارد؛ از جمعه تا یکشنبه به دلیل تعطیلی هتل 
کوبورگ به مناسبت سال نو تنفس خواهد بود و 

مذاکرات دوشنبه از سر گرفته می شود.
دور جدیــد گفت وگوهــای رفــع تحریــم عصر 
کمیســیون  نشســت  برگــزاری  بــا  گذشــته  روز 
مشــترک بــه ریاســت علــی باقــری مذاکره کننــده 
مــورا  انریکــه  و  ایــران  اســالمی  ارشــد جمهــوری 
معــاون دبیــرکل ســرویس اقدام خارجــی اتحادیه 

اروپا آغاز شد.
در ایــن نشســت کــه بــا شــرکت هیأت هــای 
ایران، گروه 1+4 و اتحادیه اروپا در هتل کوبورگ 
برگــزار شــد، رونــد مذاکــرات مــورد ارزیابــی قــرار 
گرفتــه و در خصــوص نحــوه ادامــه گفت وگوهــا 

بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

ایــن  در  کشــورمان  ارشــد  مذاکره کننــده 
نشســت با اشــاره به پیشــرفت های صورت گرفته 
در دور پیشــین، بــر لــزوم رفــع تحریم هــا و ارائــه 
تضمین هــای عینــی و کافی از ســوی طرف مقابل 
و راستی آزمایی این اقدامات تأکید و تصریح کرد 
که هیأت ایرانی مانند دور قبل برای تعامل جدی 

و پیشبرد گفت وگوها آمادگی کامل دارد.
بــه  هیأت هــا  تمامــی  نشســت،  ایــن  در 
پیشرفت حاصل شده در دور پیشین گفت وگوها 
اشــاره کــرده و بــرای ادامــه رایزنی هــای فشــرده 
اعــالم آمادگــی نمودنــد. در این جلســه همچنین 
اشــاره شــد که اغلب پیشــنهادات ایران، در متن 

جدید گنجانده شده است.
بر اساس این گزارش، کارشناسان جمهوری 
اســالمی ایــران تــا بــرای گفت وگــو بــا نماینــدگان 
گروه 1+4 پیرامون سازوکارهای لغو تحریم راهی 

هتل کوبورگ شده اند.

منابعدیپلماتیک:ایرانباجدیت
مذاکرهمیکند

همچنیــن تارنمای شــبکه خبــری العربیه در 
صفحــه توئیتــر خــود به نقل از منابــع دیپلماتیک 
نوشــت ایرانی هــا بــا جدیــت مذاکــره و تالش می 
کنند به توافقی دست یابند که با لغو تحریم ها، 
فضای مناسبات تجاری برای این کشور باز شود.
العربیــه بــه نقــل از دیپلماتهــا بــدون ذکــر 
نام نوشــت: به نظر می رســد که آغاز ماه فوریه 
2022 )حدود یک ماه دیگر( تاریخی واقعی برای 

پایان مذاکرات وین درخصوص ایران باشد.
این منابع افزودند: طرف ایرانی در مذاکرات 
تــالش مــی کنــد تا بــه توافقی دســت یابند که به 

این کشور امکان فروش نفت را بدهد.
 ایــن منابــع اعــالم کردند: برنامه هســته ای 

ایران اکنون همانند یک سال قبل نیست.
بــه  همچنیــن  یادشــده  دیپلماتیــک  منابــع 
العربیــه گفتنــد: مســئله ضمانت هایــی کــه ایران 
خواهــان آن اســت، پیچیــده اســت و نمــی دانیم 
کــه چگونــه از آن گــذر کــرده و آن را پشــت ســر 

خواهیم گذاشت.
ایــن منابــع دیپلماتیــک در عیــن حال مدعی 
شــدند: اگــر به توافقی با ایــران ظرف چهار هفته 
دست پیدا نکنیم، توافقی وجود نخواهد داشت.
جمهوری اسالمی ایران تاکید دارد هرچقدر 
طرف مقابل آمادگی جدی تری برای لغو تحریم ها 
داشــته باشــد و اراده جــدی تــری بــرای پذیــرش 
ســاز وکارهــای مــد نظــر جمهــوری اســالمی ایران 
در لغــو تحریم هــا داشــته باشــد بــه ویــژه در دو 
موضوع راســتی آزمایی و تضمین، در مدت زمان 

کوتاه تری می توانیم به توافق دست پیدا کنیم.

ایــن مخالفــت از اقتصــاد وزارت نماینــده
وزارتخانــهبــااینماداجبــاریوتالشبرایدســتیابی
بــهراهکاریمشــترکبــاوزارتصمــتدراینرابطه

خبرداد.
هم اندیشــی  نشســت  در  ایســنا،  گــزارش  بــه 
کســب وکارهای اینترنتــی خصوصــی و دولــت دربــاره 
اجبار نماد اعتماد الکترونیک، پس از طرح مشــکالت 
مدیــران  و  نماینــدگان  ســوی  از  اجبــاری  اینمــاد 
کسب وکارها، انجمن فین تک ایران راهکارهای بخش 

خصوصی برای عبور از بحران فعلی را ارائه داد.
در ابتدای این نشست نقی پور فر، دبیر انجمن 
فیــن تــک ایــران با بیان اینکــه با اینماد اجبــاری، ترمز 
اقتصــاد دیجیتــال کــه در ســالهای گذشــته بــا وجــود 
مشــکالت اقتصــادی، رشــد چهــار تــا شــش درصــدی 
داشــته کشــیده خواهــد شــد، گفــت: اخطــار دادیــم و 
دهقــان مدیرعامــل شــاپرک هــم آمار تــکان دهنده ای 
تعــداد  اینمــاد،  شــدن  اجبــاری  زمــان  از  کــه  دادنــد 
پذیرنده هــای روزانــه پرداختیارهــا از 800 پذیرنــده بــه 
دویســت پذیرنــده کاهش پیدا کــرده یعنی ۷5 درصد 

کاهــش. معنــی ایــن حــرف این اســت کــه روزانه ۶00 
کســب و کار نمی تواننــد درگاه پرداخــت بگیرنــد بــه 
واســطه اینماد اجباری. یعنی ســالی 150 هزار کســب 

و کار شکل نمی گیرد. این یک فاجعه است.
وی ادامه داد: با شــاخص بد کســب و کاری که 
مــا داریــم شــاخص ســهولت کســب و کار را هــم بدتر 
خواهد کرد. چه اصراری اســت که ما شــاخص را بدتر 
کنیــم؟ اینمــاد یک نماد اعتماد اســت کــه در دنیا یک 
نمــاد اختیاری اســت و توســط بخــش خصوصی صادر 
می شــود و اجبــار و انحصــاری هــم درباره اش نیســت 
و تــالش می کنــد بــا نظــارت بر کســب و کارها گزارش 
دهــد. متاســفانه در کشــور ما این دولتــی، انحصاری، 
دولتی و اخیرا اجباری شده که ترمز اقتصاد دیجیتال 
ایــران را می کشــد. مــا از تیرمــاه تا االن اخطــار دادیم. 
امیــدوارم بــا کمــک مجموعه هــای حاکمیتــی و بخــش 
خصوصــی کمــک کنیــم که این ترمز رها شــود و بیش 
از ایــن بــه اقتصــاد کشــور ضربــه نخــورد. مــا شــاهد 
پدیــده مهاجــرت نخبــگان هســتیم و متاســفانه اخیرا 
شــاهد مهاجرت کســب و کارها هم هســتیم. این یک 

تشــویق غیررســمی بــه فرار از کشــور بــرای نخبگان و 
استارتاپ ها است.

در ادامــه فریدونــد، رئیس هیــات مدیره انجمن 
ســرمایه گــذاری خطــر پذیــر نیز بــا بیان اینکــه یکی از 
ســرمایه  موضــوع  اســتارتاپ ها  در  مهــم  موضوعــات 
گــذاری اســت. و موضوعاتــی که مانع ســرمایه گذاری 
شــود یا به نحوی ســرمایه گذاران را دلســرد کند باید 
بــه آن پرداختــه شــود. بــه نظــر مــن اینماد برای رشــد 
و توســعه اســتارتاپ ها در کشــور مضــر اســت و مهــم 
اســت کــه اتــاق بازرگانــی و مجلس و ســایر نهادها به 

آن بپردازند.
تــک  فیــن  کمیســیون  رئیــس  قربانــی  رضــا 
ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای کشــور نیــز در ایــن 
نشســت گفــت: ما یک صنعت پرداخــت انحصاری در 
کشــور داریــم کــه در ایــن صنعــت پرداخــت انحصاری 
اســتارتاپ ها از ســال  1۳۹۶ موافقــت بانک مرکزی را 
گرفتنــد کــه در چارچوب پرداختیاری فعالیت کنند که 
نتیجه اش طبق آمار بانک مرکزی در ماه گذشته ۶00 
هــزار میلیــارد تومان گــردش کارتخوان ها و درگاه های  

پرداخــت بــوده کــه 85 هــزار میلیــارد تومانش مربوط 
اســت به درگاه های پرداخت الکترونیکی و ۳0 درصد 
آن نیــز توســط  اســتارتپ های پرداخــت الکترونیکــی 
معــروف بــه پرداختیــار مدیریــت مــی شــود پــس در 
یــک فضــای انحصــاری اســتارتاپ ها آمــده انــد و رشــد 
کرده انــد. اگــر مــا مــی خواهیــم بــه هــر شــکلی جلوی 
اســتارتاپ ها را بگیریــم و خفــه شــان کنیــم ایــن یــک 

رویکرد است.
توانگــر، رئیــس کمیته اقتصــاد دیجیتال مجلس 
شــورای اســالمی بــا بیــان اینکــه مــن نقدهایــی که به 
اینمــاد وجــود دارد را در نامــه خطــاب بــه رئیس بانک 
مرکــزی و وزیــر اقتصــاد نوشــتم افــزود: در رابطــه بــا 
موضــوع اینمــاد معتقــدم نبایــد بــدون شــنیدن نظــر 
بخــش خصوصــی و فعــاالن حــوزه اقتصــاد دیجیتــال 
تصمیــم گرفتــه شــود. مــن انتقادهایــم را بــه صــورت 
مکتوب مطرح کرده ام اما متاسفانه هنوز پاسخی از 

بانک مرکزی دریافت نکرده ام.
در ادامــه ایــن نشســت پــس از طــرح مســائل 
ازسوی مدیران کسب و کارهای اینترنتی، امیر سیاح، 

رئیــس مرکــز بهبود محیط کســب و کار وزارت اقتصاد 
بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد از دولــت یــک صــدا شــنیده 
شــود، گفــت: حقوقــی کــه مــا می گیریــم از مالیــات 
بخــش خصوصــی تامیــن می شــود و وظیفــه ام ایــن 
اســت کــه همــه تالشــم را بکنــم که بخــش خصوصی 
ســود بیشــتری ببرد. حتما نباید کاری بکنم که بخش 
خصوصــی مایــوس شــود. مــا در وزارت اقتصــاد همــه 
تالشــمان را مــی کنیــم کــه فعالیــت اقتصــادی از زیــر 
زمیــن بیایــد روی زمیــن و هــر تصمیمــی کــه فعالیــت 
اقتصــادی را زیــر زمین ببرد بــا آن مخالفیم. امیدوارم 
دوســتان وزارت صمت هم به نتیجه ای برســند که به 

نفع بخش خصوصی باشد.
وی ادامــه داد: وزیــر اقتصــاد نامه ای به مجلس 
فرســتاد و تصریــح شــد کــه مبتنی بر مدلی اســت که 
اندیشــکده حکمرانی نرم نوشــته اند و راه حلی دادند 
کــه درهــای ورود به کســب و کارها بایــد تا حد ممکن 
بــاز باشــد و اینکــه فکــر کنیــم در را ببندیــم و ســخت 
گیــری کنیــم بــرای شــروع کار، حتمــا کار اشــتباهی 
اســت و خــالف رشــد کشــور اســت. اگــر اینمــاد باعث 

شــده بخــش خصوصــی مایوس و نامید شــود مخالف 
آن هستیم.

ســیاح افــزود: بخــش خصوصــی می گویــد آماده 
است که با روش های هوشمند برخورد کند با کسب 
و کارهایــی کــه احتمــاال تخلفــی دارنــد. نمــی خواهــم 
دوپهلو صحبت کنم. نظر وزارت اقتصاد این است که 
اینماد مجوز کسب و کار نیست و مجوز کسب و کار 
در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار نوشته می شود. 
وزارت صمت و هر نهادی که مسئول کسب و کارهای 
اینترنتــی اســت بایــد رگولیت کند تــا بخش خصوصی 
معتبر بیاید و خودش نماد اعتمادساز بدهد و حسب 
حوزه های مختلف کســب و کاری وارد شــود. هر نوع 
ورود دولــت بــه جایی که بخش خصوصــی می توانند 
وارد شود هم خالف اصل 44 است و هم خالف نظر 
رهبــری و ریاســت جمهــوری اســت. یــادآوری می کنم 
که از دولت دو حرف نخواهید شنید. دوستان من در 
وزارت صمــت هــم نظــر بخش خصوصــی را در نهایت 
جلب خواهند کرد. آنچه مشخص است اینماد مجوز 

کسب و کار نیست.

بــه بودجــه، و برنامــه ســازمان مســئوالن
فاصلــهایکوتــاهبــاردیگــربــاطبیعیاعــالمکردن
افزایشقیمتهابعدازحذفارز۴۲00تومانیو
تاثیرگذاریهفتدرصدیبرتورمکلتاکیدکردند
واعــالمشــدکــهدرســالبعــدچیــزیبهاســمارز
ترجیحــیوجــودنــداردوحتــیبــرایدارووگنــدم

اصالحصورتخواهدگرفت.
بــه گــزارش ایســنا، با وجــود بحث هایی که در 
رابطــه بــا حــذف ارز 4200 تومانی از اقالم اساســی 
وارداتی وجود داشــت در نهایت ارائه الیحه بودجه 
1401 نشــان داد کــه در ســال آینــده دیگــر خبری از 

تامین ارز واردات با نرخ ترجیحی نخواهد بود.
ارز ترجیحــی از فروردیــن 1۳۹۷ وارد چرخــه 
اقــالم  تمامــی  بــرای  اینکــه  از  بعــد  و  تجــاری شــد 
وارداتــی اختصــاص پیدا کرد، ایــن رویه اصالح و به 
تدریج لیســت اقالم دریافتی کاهش یافت و حدود 
دو ســالی اســت کــه فقــط بــرای هفــت قلــم گنــدم، 
جــو، کنجالــه ســویا، ذرت، روغن، دانه هــای روغنی 
و بخشــی از دارو، تجهیــزات و ملزومــات پزشــکی 
پرداخــت می شــود ولــی در ایــن فاصله حــدود چهار 
ســاله بــا رشــد قیمــت ارز در بــازار و ســامانه نیمــا، 
رانت ارز 4200 نیز سنگین تر شد آنهم در شرایطی 
که کاالی رســیده به دســت مردم منطبق با نرخ ارز 

دریافتی نبود.
در بودجــه امســال مقــرر بــود دولــت بعــد از 
شش ماه نسبت به تعیین تکلیف ارز 4200 اقدام 
کنــد کــه گزارش هــای بانــک مرکــزی نیــز نشــان داد 
حــدود هشــت میلیــارد دالری که  برای اســتفاده از  
ایــن ارز تعییــن شــده بــود در نیمــه اول امســال بــه 
پایــان رســید، از ایــن رو بحــث حــذف ارز ترجیحــی 

حتــی بــرای نیمــه دوم هــم مطــرح شــد ولــی ظاهرا 
هنوز اجرایی نشده است.

امــا در جریــان حــذف ارز ترجیحــی بــا وجــود 
تاکیدی که از سوی مسئوالن و کارشناسان بر رانت 
سنگین و تبعات ادامه ارائه آن وجود دارد موضوع 
افزایــش قیمت هــا و تورم بعد از آن و نوع مدیریت 

دولت بعد از حذف بسیار حائز اهمیت است.
ایــن در حالــی اســت کــه چنــدی پیــش و در 
نشســت بودجــه 1401 مســعود میرکاظمــی، رئیــس 
ســازمان برنامه و بودجه- با ارائه توضیحاتی درباره 
لــزوم حــذف ارز 4200، تبعات تورمــی آن را تائید و 
اعــالم کــرد کــه طبیعــی اســت کــه بعد از حــذف ارز 
4200 قیمت هــا بــاال بــرود و برای همین هم اســت 
کــه دولــت برنامــه حمایــت ریالــی را در دســتور کار 

قرار داده است.
وی همچنیــن گفتــه بــود کــه در نتیجــه حــذف 
یارانــه از نهاده هــای تولیــد وارداتــی ممکــن اســت 
قیمــت کاالهــای مربوطــه از جمله مــرغ و تخم مرغ 
بــاال بــرود که دولــت می خواهد از مابــه التفاوت آن 
استفاده کرده و در پنج دهک پایین پرداخت انجام 

دهد تا بتواند قدرت خرید باالتری داشته باشد.
 تورمکلتابیشاز۷درصد

رشدمیکند
اظهــارات میرکاظمــی در رابطــه بــا تورم ناشــی 
کــه  داشــت  حکایــت  ایــن  از   4200 ارز  حــذف  از 
بررســی هایی که از ســوی برخی دستگاه ها از جمله 
اقتصــاد و مرکــز  ســازمان برنامــه وبودجــه، وزارت 
پژوهش هــای مجلــس صــورت گرفتــه نشــان داده 
است که نرخ تورم بعد از حذف ارز ترجیحی حدود  

۷.۶ درصــد افزایش داشــته باشــد، امــا او گفته بود 
کــه از ســوی دیگــر موجــب برگشــت ۶.۹ درصــدی 
خواهــد شــد با ایــن توجیه که بــا افزایش قیمت ها، 
پول بیشتری از بازار جمع شده و پایه پولی اصالح 

خواهد شد.
کسیمنکرگرانیبعدازحذفارز

۴۲00نیست
پورمحمــدی،  تازگــی  بــه  رابطــه  همیــن  در 
معــاون اقتصــادی ســازمان برنامــه و بودجه نیز طی 
اظهاراتــی)در یــک برنامــه تلویزیونــی( بــار دیگر مهر 
تائیــدی بــر تــورم ناشــی از حــذف ارز 4200 تومانــی 
زده و گفتــه کــه می توانــد در مجمــوع حــدود هفــت 

درصدی تورم کل را افزایش دهد.
وی این طور گفته که هیچکس منکر افزایش 
قیمت هــا بعــد از حذف ارز 4200 نیســت و طبیعی 
اســت کــه قیمــت بــاال بــرود، بــه هــر حال بــا حذف 
ارز ترجیحــی از اقالمــی ماننــد کنجالــه ســویا، قــرار 
نیســت که مسکن گران شود بلکه قیمت کاالهایی 
ماننــد تخم مرغ و مرغ رشــد می کنــد که دولت هم 
قصــد دارد در جریــان ایــن حــذف مابه التفاوت را به 
دهک هــای پاییــن برگردانــد؛ بــه طوری کــه یارانه به 
نحــوی توزیــع شــود کــه دیگــر بــه دســت حلقه های 
واســطه نرســیده و مســتقیم در اختیــار مــردم قــرار 

بگیرد.
ارز۴۲00نداریمحتیبرایداروو

گندماصالحمیشود
در اظهــارات معــاون اقتصادی ســازمان برنامه 
بودجــه بــه ایــن هم اشــاره شــده که در ســال آینده 

دیگر چیزی به اسم ارز ترجیحی وجود ندارد و حتی 
در مورد گندم و دارو نیز اصالح انجام خواهد شد،   
چــرا کــه دارویی کــه با ارز 4200 تامین می شــود در 
نهایت از کشــورهای دیگر ســر درآورده اســت، این 
اعالم پورمحمدی نشــان می دهد در ســال 1401  ارز 
4200 دارو و گنــدم هــم دســتخوش تغییــر خواهــد 

شد.
فضایسوءاستفادهکنندگانبسته

شدهاست؟
شــاید کمتــر کارشــناس و مســئولی باشــد کــه 
لــزوم اصــالح رویــه ارز 4200 تومانــی و برچیــدن 
بســاط رانــت آن را تائید نکنــد، حتی دولت قبل که 
خــود بانــی ورود ایــن ارز بــود قبول داشــت که باید 
حــذف شــود، ولــی در این بین نــوع مدیریت بازار و 
یارانه ناشــی از آن قابل توجه اســت، این در حالی 
اســت کــه دولــت تاکنــون آنچــه دربــاره برنامه خود 
بــرای دوران بعــد از حــذف اعــالم کرده بــه پرداخت 
ریالــی برمی گردد کــه منابع حدود 100 هزار میلیارد 
تومانــی نیــز در الیحــه بودجــه ســال آینده بــرای آن 
پیش بینــی کرده اســت، یارانه ای که گفته می شــود 
بین ۹0 تا 12۶ هزار تومان است، ولی هنوز تکلیف 

آن رسما مشخص نشده است.
اما در این بین درآمد ناشی از حذف ارز 4200 
نیــز مــورد توجــه اســت، طبــق گفته رئیس ســازمان 
برنامه و بودجه نیاز امســال به ارز 4200 حدود 18 
میلیارد دالر است، این رقم برای سال بعد با فرض 
ثابــت مانــدن نــرخ ارز در ســامانه نیما هــم اختالف 
قیمــت حداقــل ۳50 هــزار میلیــارد تومانــی ایجــاد 
خواهــد کــرد کــه 100 هــزار میلیــارد آن بــرای جبران 

اصــالح قیمــت ارز و حمایــت از اقشــار آســیب پذیر 
در نظــر گرفته شــده و اینکــه مابقی چطور مدیریت 

خواهد شد، جای سوال دارد.
مســایل دیگــری هــم مطــرح اســت از جملــه 
اینکه آیا رقم یارانه تعیین شده می تواند پاسخگوی 
افزایــش قیمــت  کاالهــای مصرفــی و مــواد غذایــی 
مــورد نیــاز مــردم باشــد؟ یــا اینکــه وقتــی بــه گفتــه 
مســئوالن اکنون هم ارز 4200 در بازار وجود ندارد 
و قیمت هــا بــه نوعــی بــا نــرخ بــازار به دســت مردم 
می رسد، بنابراین بخشی از تبعات تورمی حذف آن 
می توانــد ناشــی از جوالن سوءاســتفاده کنندگان از 
جــو روانــی حــذف ارز 4200 در اقــالم مصرفی مردم 
باشــد، آیــا دولــت و دســتگاه های نظارتــی برنامه ای 

برای برچیدن و کنترل این بساط دارند؟
دربارهحذفارزترجیحیهنوز
تصمیمقانونیگرفتهنشدهاست

البتــه روز گذشــته وزیــر کشــور گفــت: هنــوز 
دربــاره حــذف ارز ترجیحــی تصمیــم قانونــی گرفتــه 
نشــده و چیزی عوض نشــده و طبیعتا هیچ قیمتی 
هم نباید به بهانه حذف این ارز تغییر کند. قرار بر 
هر تغییر و تدبیری در این رابطه باشــد، قبل از آن 

سخنگوی دولت اعالم می کند.
احمــد وحیــدی در پایــان همایــش اســتانداران 
کــه در وزارت کشــور و بــا حضــور چنــد وزیــر کابینه 
دولــت برگــزار شــد،  درباره مباحث مطرح شــده در 
همایش اظهار کرد: توســط وزرای حاضر در جلســه 
توضیحاتــی دربــاره ردیف هــای بودجه ســال 1400 و 
کارهایی که باید در حوزه اشتغال زایی انجام شود، 

داده شد.

و  برنامه هــا  دربــاره  همچنیــن  افــزود:  وی 
اقداماتــی کــه بایــد در اســتانها انجــام شــود و نحوه 
هماهنگــی اســتانداران بــا دولت نیز بحــث و تبادل 
رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزیــر  و  گرفــت  صــورت  نظــر 

اجتماعی در این بخش مسائلی را مطرح کرد.
 وزیر کشــور افزود: در بخشــی از جلســه وزیر 
صنعــت، معــدن و تجــارت دربــاره آمایــش صنعتــی 
مباحثــی را مطــرح کرد و در این رابطه که اســتان ها 
چــه رویکــردی دربــاره طــرح آمایش صنعتی داشــته 
باشــند و تکالیــف اســتان ها در ایــن بــاره چیســت، 

بحث های کارشناسی و راهبردی مطرح شد.
وی بــا یــاداوری حضــور وزیــر جهــاد کشــاورزی 
در ایــن جلســه خاطرنشــان کرد: دربــاره برنامه ها و 
کارهایی که باید در حوزه کشــاورزی و بهره وری  و 
یارانه هــای ایــن بخــش انجام بگیرد، بحــث و تبادل 
نظــر صــورت گرفــت. بــا حضــور مســئوالن ســازمان 
برنامه و بودجه در این جلسه راجع به ظرفیت های 
بودجه 1401 و بودجه 1400 در چند ماه پایانی سال 

بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
وزیــر کشــور در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره 
حــذف ارز 4200 تومانــی اظهــار کــرد: هنــوز درباره 
حــذف آن تصمیــم قانونــی گرفتــه نشــده و چیــزی 
عــوض نشــده و طبیعتــا هیــج قیمتی هــم نباید به 
بهانه حذف این ارز تغییر کند. قرار بر هر تغییر و 
تدبیری در این رابطه باشــد، قبل از آن ســخنگوی 
دولــت اعــالم می کنــد. تا این لحظــه تخصیص این 
ارز تغییــری نکــرده و لــذا تمــام مــواردی کــه بــا ارز 
4200 تومانی تامین می شــد کما فی الســابق تهیه 
می شــوند، بــه همیــن دلیــل تغییر قیمــت به هیچ 

وجه پذیرفتنی نیست.

سازمانبرنامهوبودجه:میزانرشدتورمباحذفارز۴۲00تومانیتنهاکمیبیشتراز۷درصداست

مخالفتوزارتاقتصادبااینماداجباری

مذاکراتوینادامهدارد
منابع دیپلماتیک: اگر به توافقی با ایران ظرف چهار هفته دست پیدا نکنیم، توافقی وجود نخواهد داشت
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

 تجهیز 2 هنرستان
 در سیستان و بلوچستان

از سوی بانک کارآفرین
بــه تعهــدات  بانــک کارآفریــن در راســتای عمــل 
خــود در قالــب مســئولیت اجتماعــی، هنرســتان فنــی 
و حرفــه ای دخترانــه حضــرت زینــب)س( و هنرســتان 
فنی و حرفه ای پســرانه 
در  خامنــه ای  آیــت هللا 
و  سیســتان  اســتان 
تجهیــز  را  بلوچســتان 

کرد.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
قــرارداد  کارآفریــن، 
هنرســتان   دو  تجهیــز 
فــوق بیــن بانــک کارآفرین و مجمــع خیران مدرسه ســاز 
اســتان سیســتان و بلوچستان در شهریور سال گذشته 
منعقــد شــد. بــر اســاس ایــن توافق نامــه هزینــه تجهیز 
دو هنرســتان حضــرت زینــب )س( و آیــت هللا خامنه ای 
پرداخــت و درنهایــت در روز اول دی ســال جــاری افتتاح 

شد.
گــزارش هنرســتان های حضــرت  ایــن  اســاس  بــر 
زینــب )س( و آیــت هللا خامنه ای ظرفیــت پذیرش بیش 

از 300دانش آموز را دارند.
مســئولیت  ایفــای  راســتای  در  کارآفریــن  بانــک 
ایــن  بــا  مرتبــط  برنامه هــای  نیــز  و  خــود  اجتماعــی 
کاربــردی  آموزش هــای  و  کارآمــوزی  اهمیــت  موضــوع، 
بــه دانش آمــوزان در راســتای کارآفرینــی، تجهیــز ایــن 

هنرستان ها را در دستور کار قرار داد.

امضای تفاهم نامه میان 
 گروه داده پردازی پارسیان

و صنعت نفت
در حاشــیه مراســم روز ملی پژوهش، تفاهم نامه 
ســه جانبه همــکاری میان گروه داده پردازی پارســیان، 
پارک نــوآوری و فناوری 
صنعــت نفت و صندوق 
فنــاوری  و  پژوهــش 
غیردولتی صنعت نفت 

امضا شد.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
از  هــدف  پارســیان، 
امضــای ایــن تفاهم نامه 
ایجــاد همــکاری ســازنده بــرای تامیــن مالــی طرح هــای 

دانش بنیان و فناورانه در صنعت نفت است.
و  گاز  نفــت،  بــا  مرتبــط  صنایــع  دیجیتالی کــردن 
پتروشیمی، به کارگیری فناوری اینترنت اشیا در صنایع 
مرتبــط بــا نفــت، گاز و پتروشــیمی، مدیریــت هوشــمند 
انــرژی، کاهــش مصــرف و افزایــش بهــره وری در صنایــع 
مرتبط با نفت، گاز و پتروشــیمی و همچنین بهره مندی 
از هــوش مصنوعــی در صنایــع مرتبــط از موضوعات این 

تفاهم نامه هستند.

تحقق 91 درصدی برنامه 
پرداخت تسهیالت 

مکانیزاسیون بانک کشاورزی
بانک کشاورزی از ابتدای سال 1400تا پایان آذر با 
پرداخت 30323میلیارد ریال تســهیالت مکانیزاسیون 
91درصــد  کشــاورزی، 
ســال  تعهــدی  برنامــه 
کــرده  محقــق  1400را 

است.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
کشــاورزی، ایــن میــزان 
تسهیالت مکانیزاسیون 
در نه ماهه ســال جاری 
بــرای خریــد 19هــزار و 406فقــره ماشــین آالت و ادوات 

کشاورزی به متقاضیان پرداخت شده است.

منطقه آزاد ارس تحت 
پوشش بیمه حافظ قرار گرفت

در ادامــه ارائــه خدمات مطلوب بیمه ای، ســازمان 
منطقه آزاد ارس تحت پوشش بیمه حافظ قرار گرفت.
گــزارش  بــه 
بیمــه  روابط عمومــی 
راســتای  در  حافــظ، 
اســتراتژی توســعه بازار 
بــا ارائه خدمــات متنوع 
بیمــه ای،  کیفیــت  بــا  و 
همــکاری  تفاهمنامــه 
شــرکت  بیــن  مــا  فــی 
تعاونی خاص کارکنان منطقه آزاد ارس و بیمه حافظ با 
حضور مدیرعامل شــرکت تعاونی، معاون امور رفاهی و 
بیمه ای، معاونت فنی و رئیس شــعبه ارس بیمه حافظ 

در محل سازمان منطقه آزاد ارس امضا شد.
بــر اســاس ایــن تفاهمنامــه، بیمه حافــظ به عنوان 
بیمه گــر تخصصــی مناطق آزاد تجــاری و ویژه اقتصادی، 
در  و  تجمیعــی  به صــورت  را  خــود  بیمــه ای  خدمــات 
رشــته های درمــان تکمیلــی، عمــر و حــوادث گروهــی، 
بیمه هــای امــوال و مســئولیت بــه کارکنــان و مجموعــه 

سازمان منطقه آزاد ارس ارائه خواهد داد.

بانک دی به مخترعان 
کشور تسهیالت می دهد

کلیــه اعضــای انجمن مخترعــان می توانند از بانک 
دی تسهیالت دریافت کنند.

بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک دی، در راســتای 
حمایــت و پشــتیبانی از تولیــد علــم و گســترش تــوان 

کشــور،  مخترعــان 
همــکاری  تفاهم نامــه 
و  دی  بانــک  میــان 
انجمن مخترعین کشور 
هــدف  شــد.  منعقــد 
ارائــه  تفاهم نامــه  ایــن 
خدمــات  و  تســهیالت 
جامعــه  بــه  بانکــی 
مخترعــان  و  نخبــگان 

کشور و با اولویت مخترعان عضو خانواده معظم شهدا، 
ایثارگران و جانبازان اعالم شده است.

در مراســمی کــه بــه ایــن مناســبت در بانــک دی 
برگــزار شــد، همــت هللا حســین زاده، معــاون بانکــی و 
بازاریابی بانک دی و سید علی هاشمی، رییس انجمن 

مخترعین کشور، تفاهم نامه همکاری را امضا کردند.
در این تفاهم نامه تأکید شــده اســت که مخترعان 
عضو انجمن می توانند با در دســت داشــتن معرفی نامه 
رســمی از انجمــن مخترعیــن کشــور به شــعب بانک دی 
مراجعــه و در قالــب کارت اعتبــاری، تســهیالت دریافت 
کننــد. انجمــن مخترعیــن کشــور، ســازمان مــردم نهــاد 
علمــی- تخصصــی کشــور اســت کــه بــرای رســیدگی و 
پیگیــری امــور مخترعــان از ســال 1386تشــکیل شــده و 
پروانه فعالیت خود را از وزارت کشور اخذ کرده است.

بیمه ملت برنده مناقصه 
بیمه شرکت راه آهن شد

بیمــه ملــت بــا حضــور در مناقصــه امــور  بیمــه ای 
شرکت  راه آهن، برای چهارمین سال متوالی، به عنوان 
برنــده ایــن مناقصــه شــناخته شــد و خدمت رســانی بــه 

کارکنان شرکت راه آهن 
را  کشــور  سراســر  در 

عهده دار شد.
به گزارش روابط عمومی 
بیمه ملــت، این قرارداد 
با در نظــر گرفتن اصول 
حرفه ای گــری و مدیریت 
ریســک و نیــز، توجه به 
سقف تعهد در پرداخت 

خســارت در طــول مــدت قــرارداد منعقــد شــده اســت و 
طــی آن بیمــه ملت، انواع خدمات بیمه ای را به شــرکت 

راه آهن و کارکنان آن در سراسر کشور ارائه می کند.

 حضور بیمه تعاون،
در نمایشگاه تخصصی 
صنعت ساختمان کیش

بیمــه تعاون به عنوان تنها شــرکت بیمه ای حاضر 
در هفدهمین نمایشــگاه تخصصی صنعت ساختمان و 

صنایع وابسته حضور خواهد داشت.
به گــزارش روابط عمومی 
بیمــه تعاون، هفدهمین 
تخصصــی  نمایشــگاه 
ســاختمان  صنعــت 
۷لغایــت  از  کیــش 
محــل  در  10دی 
نمایشــگاه های  ســالن 
کیــش  بین المللــی 
برگــزار می شــود. در ایــن 

نمایشگاه بالغ بر یکصد شرکت از برندها و تولیدکنندگان 
صنعت ساختمان کشور حضور خواهند داشت.

ارائه خدمات چک های 
صیادی در خودپردازهای 

بانک صادرات
خدمــات تأییــد و اســتعالم چک هــای صیــادی بــر 
روی بیــش از پنــج هزار و ٢٠٠دســتگاه خودپرداز بانک 

صادرات در سراسر کشور ارائه شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانک صــادرات، خدمات 

صیــادی  چک هــای 
عــالوه بــر اینترنت بانــک 
حقوقــی،  اشــخاص 
پرداخــت  اپلیکیشــن 
»صــاپ« و همراه بانــک 
صــادرات، بــر روی پنــج 
٢١١دســتگاه  و  هــزار 
بانــک  ایــن  خودپــرداز 
ارائــه شــده و مشــتریان 

تاییدیــه  و  اســتعالم  می تواننــد  بانــک  ایــن  کاربــران  و 
چک های صیادی را با اســتفاده از این دســتگاه ها انجام 
دهنــد. ثبــت، انتقال و ســایر خدمات چک هــای صیادی 
نیــز بــه زودی بــر روی خودپردازهــای بانــک قــرار خواهــد 
گرفت. مشتریان و کابران می توانند به منظور استفاده 
از ایــن خدمــات بــا مراجعــه بــه دســتگاه های خودپــرداز 
و بــا اســتفاده از کارت بانکــی و انتخــاب گزینــه »ســایر 
خدمــات«، گزینــه »چک هــای صیــادی« را انتخاب کرده 
و در گزینــه »اســتعالم و تاییــد دریافت چــک« کد ویژه 

١٦رقمی چک را وارد و به استعالم چک اقدام کنند.
خدمــات مــورد نیــاز در قانــون چک هــای صیــادی 
پیشــتر به صــورت ثبت، تایید، انتقال و اســتعالم چک، 
در اینترنت بانک اشــخاص حقوقی، اپلیکشــین پرداخت 

»صاپ« و همراه بانک صادرات ارائه شده بود.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:
نوسان سکه در کانال 12 میلیون تومان  

گذشــته  روز  ســکه  قیمــت 
بــازار  در  دی مــاه(  هفتــم  )سه شــنبه،  
تهران با ۵0 هزار تومان کاهش نسبت 
بــه روز گذشــته، بــه 12 میلیــون و 9۸0 

هزار تومان رسید.
 13 ســاعت  در  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
هــر  ارزش  گذشــته،  روز  دقیقــه   40 و 
قطعــه ســکه تمام بهــار آزادی طرح جدید 
بــا کاهــش ۵0 هــزار تومانــی نســبت بــه 
دوشــنبه بــه رقم 12 میلیــون و 980 هزار 
تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیــم بــا قیمــت 12 میلیــون و ۷00 هــزار 

تومان معامله شد.
همچنین روز گذشــته نیم سکه بهار 
آزادی 6 میلیــون و 800 هــزار تومان، ربع 
ســکه ســه میلیون و 820 هــزار تومــان و 
ســکه یــک گرمــی 2 میلیــون و 300 هــزار 

تومان قیمت خورد.

عــالوه بــر این، در بــازار طال نیز نرخ 
هــر گــرم طــالی 18 عیــار بــه یــک میلیون 
و 284 هــزار تومــان رســید و قیمــت هــر 
مثقــال طــال نیــز پنج میلیــون و ۵64 هزار 

تومان شد.
همچنیــن قیمــت اُنــس جهانــی طال  
بــا 9 دالر افزایــش قیمــت نســبت به روز 
گذشــته با نرخ یک هزار و 81۵ دالر و 24 

سنت معامله شد.
رشــد  در  موثــر  عوامــل  مهم تریــن 
قیمــت طــال و ســکه، بــاال رفتن نــرخ دالر 
در  دالر  نــرخ  اســت.  جهانــی  اونــس  و 
صرافی هــای بانکــی بیــش از یــک هفتــه 
اســت که در میانه کانال 2۷ هزار تومان 
ثابــت مانــده اســت. ایــن عامــل موجــب 
شده قیمت انواع سکه و طال در روزهای 
گذشــته کاهشی باشــد و در برخی روزها 

نیز رشد اندکی داشته است.

بــر بورس هــای ســازمان  مدیــر نظــارت 
بــورس بــا بیان اینکــه در حال حاضــر پس از 
ســفارش گذاری و انجــام تخلفاتــی همچــون 
رنج کشیدن، برخورد ناظر با متخلف صورت 
از طــرح برخــورد سیســتماتیک و  می گیــرد، 

پیش از ورود به سامانه در آینده خبر داد.
ســیدمهدی پارچینی درباره موضوع رنج 
کشــیدن و ســفارش های خــاص کــه در بــازار 
اتفــاق می افتد، به پایگاه خبری بازار ســرمایه 
)ســنا( گفــت: ایــن مســائل بایــد بــه صــورت 
بــه ســامانه،  از ورود  پیــش  و  سیســتماتیک 
بررســی شود. متاسفانه سامانه های کشور از 
امکانات به روز برخوردار نیســت تا مانع ورود 

سفارش های خاص به بازار شود.
ســازمان  بورس هــای  بــر  نظــارت  مدیــر 
بــاالی  تعــداد  بــه  توجــه  بــا  افــزود:  بــورس 
نمادهــای  و  متنــوع  بازیگــران  ســهامدار، 
ورود  از  پیــش  اینکــه  امــکان  مختلــف، 
ســفارش های خــاص به ســامانه اقدامی کرد، 
وجود ندارد و همکاران پس از ورود ســفارش 
می تواننــد آن را در ســامانه مشــاهده و بــا آن 

برخورد قانونی کنند.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بهتــر اســت قبل 
از ورود بــه ســامانه، کنترل هــای الزم صــورت 
بــا شــرکت های  برنامــه ای  داد:  ادامــه  گیــرد، 
کارگزاری در دست اجرا است تا سفارش های 
مشــکوک از ســمتOMSها به ســمت هســته 

معامالت منتقل نشود.
پارچینــی تاکیــد کــرد: بــا توجه بــه اینکه 
روابــط قــراردادی بیــن کارگــزاری و OMS یــک 
موضــوع فراگیر در بین کارگزاران اســت، باید 
یــک قاعــده مشــخصی وجود داشــته باشــد تا 

معامالت افراد تحت تاثیر قرار نگیرد.
وی بــه علــت توقف برخی نمادها اشــاره 
کــرد و گفــت: بــدون اســتثنا بــرای هــر توقــف 

نمادی که اتفاق می افتد، دلیل آن هم عنوان 
می شــود، امــا موضــوع مهــم در ایــن بخــش، 

»ظن دستکاری قیمت« است.
این مقام مســئول در ادامه با اشــاره به 
محدودیت هایــی در حــوزه نظــارت اظهار کرد: 
دیتــای افــراد را نمی تــوان به عموم افشــا کرد. 
بــا توجــه بــه اینکــه عــده ای روی نمــاد خاصی 
گذشــته  از  و  می دهنــد  انجــام  را  تحرکاتــی 
پرونــده داشــته و قــوه قضائیه هــم در جریان 
اســت، امــا چــون رأی آنجا صادر نشــده، ناظر 
نمی توانــد بــا آنهــا برخــورد مســتقیم داشــته 

باشد.
ســازمان  بورس هــای  بــر  نظــارت  مدیــر 
بــورس و اوراق بهــادار افزود: در همین راســتا 
مجبــور به اســتفاده از ابزارهــای نظارتی برای 

»ظــن دســتکاری« هســتیم تــا بــازار روی آن 
ســهم تحلیــل و مطالعــه کــرده و ســپس وارد 

سهم شده اند و به هشدارها توجه کنند.
حــوزه  در  اگــر  کــرد:  تصریــح  پارچینــی 
برخورد با این افراد سرعت الزم صورت گیرد، 
بــه طــور قطع زمان از دســت نخواهــد رفت و 
نیــازی به توقــف نمادها و هشــدارها نخواهد 
بــود، زیــرا کــد این افــراد قبل از انجــام تخلف 
بسته و مانع اختالل بیشتر در بازار می شود.
ســازمان  بورس هــای  بــر  نظــارت  مدیــر 
بورس و اوراق بهادار بیان کرد: در حال حاضر 
بیشــترین شکل برخورد با تخلفات به صورت 
مســتقیم از ســوی ســازمان صــورت می گیــرد 
بــه ســمت محاکــم قضایــی معرفــی  افــراد  و 
نمی شــوند و بــا اســتفاده از ابزارهــای داخلــی 

ســازمان بــورس به عنــوان نهاد خــود انتظام، 
حــوزه نظــارت بــر تخلفــات مدیریت می شــود 
تــا ســهامداران کمتــر بــه ســوی جــرم انــگاری 

هدایت شوند.
پارچینــی عنــوان کــرد: در صدد هســتیم 
و  تخلف یابــی  دیــد  از  مشــکالت  بیشــتر 
از تخلــف، حــل و فصــل شــود و  پیشــگیری 
موارد اندکی به سمت قوه قضاییه برود، زیرا 
قــوه قضاییه احکام ســنگینی را بــرای آنان در 
نظــر مــی گیــرد و هر کــدام از بورس هــا حوزه 
نظــارت مســتقل به خــود را دارند و هدف این 
است نظارت ها به سمت سیستماتیکی شدن 

حرکت کنند.
وی تأکیــد کرد: در حوزه ســازمان بورس 
بــه ازای هــر 10 - 1۵ ســهم،  و اوراق بهــادار 
یــک کارشــناس وجــود دارد و ایــن نکتــه حائز 
اهمیــت اســت کــه تعــداد افراد مالک نیســت 
و مــا بــه دنبــال آن هســتیم حــوزه نظــارت را 
سیستماتیک کنیم و با افراد کمتر، بیشترین 
و بهتریــن نظــارت صــورت گرفتــه و از قالــب 
عامــل اونســانی خــارج شــده تــا بــه صــورت 

سیستمی  تخلفات شناسایی شوند.
ســازمان  بورس هــای  بــر  نظــارت  مدیــر 
بورس و اوراق بهادار در پاســخ به این ســوال 
کــه بــا تغییــر در ســامانه ها، ســهامداران چــه 
تغییراتــی را احســاس خواهنــد کــرد، گفــت: 
ســامانه ها،  در  تغییــر  بــا  می رســد  نظــر  بــه 
وقــوع تخلــف کاهــش می یابد و افــراد کمتری 
و  تخلفاتــی  نظارتــی،  پرونده هــای  درگیــر 
قضایــی می شــوند و این بســتگی بســیاری به 
همکاری کارگزاران دارد، زیرا بسیاری از افراد 
مشــتری های کارگزاری ها هســتند و کارگزاری 
کــه  دوره هایــی  و  آموزش هــا  بــا  می توانــد 
برگــزار می کنــد، آگاهی بخشــی کرده و میزان 

تخلف ها را کاهش دهد.

مدیریــت نظــارت بــر ناشــران ســازمان 
بــورس و اوراق بهــادار، طــی یــک مــاه آذر، 
از ارجــاع 13 مــورد گــزارش تخلــف بــه واحــد 

حقوقی سازمان خبر داد.
بــه گــزارش پایــگاه خبری بازار ســرمایه 
ناشــران،  بــر  نظــارت  مدیریــت  )ســنا(، 
حــوزه  در  انجام شــده  اقدامــات  مهم تریــن 
معتمــد  حسابرســان  و  ناشــران  بــر  نظــارت 
طــی دوره یــک ماهــه منتهی بــه آذر 1400 را 

اعالم کرد.
ایــن مدیریــت، از ابتدای ســال 1400 تا 
انتهــای آذر، اقــدام بــه انتشــار ابالغیه هایــی 
و  حضــور  »نحــوه  دســتورالعمل  جملــه  از 
اعمــال حــق رأی بــه صــورت الکترونیکــی در 
مجامــع عمومــی شــرکت های ثبت شــده نــزد 
ســازمان«، رویــه افشــای پیش بینــی عملکرد 
از ســوی شــرکت های تولیــدی پذیرفته شــده، 
افشــای جزئیــات زمیــن و ســاختمان توســط 
بــه  بهــادار  اوراق  ناشــران  الــزام  ناشــران، 
ارائــه جدول تحلیل حساســیت ســود )زیان( 
هــر ســهم و جزئیــات هزینــه هــای انــرژی به 
منظورفراهم کــردن حضور حداکثری فعاالن 
بازار ســرمایه در مجامع و افزایش شــفافیت 

اطالع رســانی ناشران کرده است.
بــر اســاس مــاده )2( قانــون بــازار اوراق 
مهم تریــن  ایــران،  اســالمی  بهــادار جمهــوری 
بهــادار،  اوراق  و  بــورس  ســازمان  اهــداف 
ســاماندهی، حفــظ و توســعه بــازار شــفاف، 
منصفانــه و کارای اوراق بهــادار و نظــارت بــر 
حسن اجرای قانون مذکور در راستای حمایت 

از حقوق سرمایه گذاران است.

نظارت بر افشای صورت های مالی 
و اطالعات با اهمیت ناشران؛ 

مأموریت نظارت بر ناشران
بــر  نظــارت  »مدیریــت  مأموریــت 
ناشــران«، نظارت بر افشای صورت های مالی 
و اطالعات با اهمیت ناشران، با هدف رعایت 
قانــون و مقــررات مربوطــه در راســتای ارتقای 
ســالمت و شــفافیت در اطالعــات و فعالیــت 
ناشــران است. همچنین نظارت بر مؤسسات 
حسابرســی معتمد و ارتقای گزارشــگری مالی 
در ســطح بــازار ســرمایه کشــور از اصلی ترین 
وظایف این مدیریت است که مطابق با قانون 

بازار اوراق بهادار این مهم انجام می شود.

۵۷ مجمع در آخرین فصل زرد
عملکــرد  بــر  بهتــر  نظــارت  راســتای  در 
ســهامداران  حقــوق  از  حمایــت  و  ناشــران 
نظــارت  مدیریــت  همــکاران  مجامــع،  در 
مجامــع  در  مســتمر  به صــورت  ناشــران  بــر 
شــرکت های پذیرفتــه شــده در بــورس اوراق 
حاضــر  ایــران  فرابــورس  و  تهــران  بهــادار 
می شــوند. در آذر ســال جــاری، تعــداد ۵۷ 
مجمــع اعــم از عمومی عادی ســالیانه، عادی 
بــا  بطــور فوق العــاده و عمومــی فوق العــاده 

حضور آنها برگزار شــده است.
 بازدید از ناشران بورسی
 در راستای بهبود تعامل

در راســتای آشــنایی بــا فرایندهــای تولیــد، 
و  بهره بــرداری  دســت  در  پروژه هــای  وضعیــت 

بررســی مســائل و مشــکالت واحدهــای تولیدی 
بازدیدهای موردی از ناشران اوراق بهادار به عمل 
می آید. این امر ســبب بهبود تعامل ســازمان و 
ناشــران در رعایــت قوانیــن و اصــالح امــور شــده 
است. در این خصوص در آذر ماه دو مورد بازدید 

از شرکت های بورسی صورت پذیرفته است.

ارسال گزارش  به منظور دریافت 
نظر کارشناسی

بــا توجــه بــه تعامــل مســتقیم همــکاران 
ادارات نظــارت بــر ناشــران در طــی ســال بــا 
ناشــران اوراق بهادار گاهی مواردی مشــاهده 
شــده کــه مورد توجه حسابرســان و بازرســان 
قــرار نگرفتــه یا در خصــوص رویدادهای مالی 
اختــالف نظرهایــی در خصــوص نحــوه رعایت 
اســتانداردهای حســابداری پیش آمده اســت 
که این امر ســبب تهیه و ارســال گزارش ها به 
اداره حسابرسی و گزارشگری مالی به منظور 
دریافــت نظــر حرفــه ای و اقــدام براســاس آن 

صورت می گیرد.
الزم به توضیح اســت، اداره حسابرســی 
و گزارشــگری مالــی دارای 3 کمیتــه تخصصی 
و فنــی شــامل کمیتــه پذیــرش و نظــارت بــر 
بــر  نظــارت  کمیتــه  حسابرســی،  موسســات 
گــزارش هــای موسســات حسابرســی معتمــد 
و کمیتــه اســتانداردها و آمــوزش اســت کــه 
متشــکل از صاحبنظــران حرفــه حســابداری و 

حسابداری ایران است.
 ۷ درخواست تغییر در ارتباط

با مفاد اساسنامه ناشران

نمونــه  اساســنامه  ابــالغ  براســاس 
ناشــران ثبت شــده نــزد ســازمان در ســنوات 
مذکــور  اساســنامه  تغییــرات  و  گذشــته 
جدیــد،  مقــررات  و  قوانیــن  بــه  توجــه  بــا 
ناشــران اوراق بهــادار اقدام به  به روزرســانی 

اساســنامه خود می کنند.
همچنیــن مطابــق مــاده ۵6 اساســنامه 
مفــاد  در  تغییــر  هرگونــه  ابــالغ،  نمونــه 
اساســنامه منــوط بــه تائیــد ســازمان بورس و 

اوراق بهادار است.
در ایــن راســتا عمــده تغییــرات در مفــاد 
اساســنامه ها مربــوط بــه تغییــرات مذکــور و 
تغییــر در موضــوع فعالیــت و افزودن انتشــار 
اطالعیــه دعوت به مجمع عمومی در ســامانه 
کدال )به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید 

سازمان بورس و اوراق بهادار( است.
 ۷ مــاه،  آذر  طــی  راســتا،  همیــن  در 
گزارش صادرشده در خصوص تغییر در مفاد 
اساســانامه ناشــران بــه مدیریــت نظــارت بــر 

ناشران مخابره شده است.
ارسال 13 گزارش تخلف به واحد 

حقوقی سازمان
گــزارش  مــورد   13 تعــداد  مــاه  آذر  در 
تخلفات به واحد حقوقی ارســال شــده است. 
در راستای این گزارش ها اعضای هیات مدیره 
ناشــران فراخوانده شده به منظور پاسخگویی 
در کمیتــه تخلفــات حاضــر شــده و در صورت 
عــدم پذیرش دالیل آنها، آرا مربوطه از جمله 
تذکر و درج در پرونده و اعمال جریمه نقدی 

برای آنها صادر شده است.

 وعده سازمان بورس درباره پیشگیری
از رسیدن سفارشات خاص به هسته 

معامالت در آینده

13 گزارش تخلف به واحد حقوقی سازمان بورس 
ارجاع شد

 استراحت شاخص بورس در حوالی ارتفاع
 1.4 میلیون واحد

شاخص بورس در جریان معامالت روز 
گذشــته بــازار ســرمایه بــا افــت 424 واحدی 

روبرو شد.
بــه گــزارش خبرگزاری تســنیم، در جریان 
دادوســتدهای روز گذشــته بازار ســرمایه بیش 
از ۵میلیــارد و 313میلیــون ســهم و حق تقــدم 
به ارزشــی بالغ بــر 3هزار و 226میلیــارد تومان 
در بیش از 421هزار نوبت مورد دادوســتد قرار 
گرفــت و شــاخص بــورس بــا افــت 424واحدی 
در ارتفــاع یک میلیون و 399هــزار و 889واحد 
قــرار گرفــت. بیشــترین اثــر منفی بر دماســنج 
بــازار ســهام در روز جــاری بــه نــام نمادهــای 
معامالتــی شــرکت های فوالد مبارکــه اصفهان، 
ســرمایه گذاری تامیــن اجتماعــی و ملــی صنایع 
مس ایران شــد و در مقابل شرکت های صنایع 
پتروشــیمی بوعلــی ســینا، معدنــی و صنعتــی 

چادرملــو و پتروشــیمی خراســان بــا رشــد خود 
مانع افت بیشتر نماگر بازار سهام شدند.

بازارهــای  در  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 
فرابــورس ایــران هــم با معامله یــک میلیارد و 
29۷میلیون ورقه به ارزش هزار و ۷81میلیارد 
تومان در 1۷3هزار نوبت، شــاخص فرابورس 
)آیفکــس( 109واحــد رشــد کــرد و در ارتفــاع 

18هزار و 829واحد قرار گرفت.
در ایــن بــازار هم روز گذشــته بیشــترین 
نــام  بــه  فرابــورس  شــاخص  بــر  مثبــت  اثــر 
مینــو  صنعتــی  پاســارگاد،  بیمــه  نمادهــای 
مقابــل  در  و  شــد  گهرزمیــن  آهــن  ســنگ  و 
ســرمایه  زاگــرس،  پتروشــیمی  شــرکت های 
گذاری صبا تامین و تولیدات پتروشیمی قائد 
بصیــر بیشــترین اثــر منفی را بر این شــاخص 

به نام خود ثبت کردند.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:



 . چهارشنبه . 8 دی 1400 . سال هجدهم . شماره 4824 . شـــــــــــرکت ها و اعالنـــــــات

 Servo Valve, Spark plug, شامل GTG شرکت نفت ستاره خلیج فارس )سهامی عام( در نظر دارد تأمین تجهیزات ابزار دقیق

Flame detector و غیره را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کننده واجد شرايط واگذار کند، بنابراین از همه شرکت های معتبر 

دعوت می شود برای تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ 1400/10/12 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.(

میزان ضمانت نامه شرکت در مناقصه: مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون )2،500،000،000( ریال.

مهلت تحویل بسته پیشنهادی مناقصه: تا پایان وقت اداری مورخ 1400/10/30

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 2919، دورنگار: 31313131-076، کدپستی: 7931181183، ایمیل
روابط عمومی و امور بین الملل شركت نفت ستاره خلیج فارس

GTG مناقصه عمومی تأمین تجهیزات ابزار دقیق
PGSOC-LEC-TE-GTG Instrument-01766 :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 دوم(

) نوب

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

)سهامی خاص(

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
w  w  w  .  a  s  r  e - e  g  h  t  e  s  a  d . c  o  m

 بـورس کاتالیــزوری قــوی 

برای رونق معـادن
 

سید رضا عظیمی
مدیر اجرایی طرح احیا، فعال سازی 

و توسعه معادن کوچک مقیاس
امروزه بورس جایگاه خود را در نحوه واگذاری محصوالت 
و  گیــری  تصمیــم  مشــکالت  از  خیلــی  و  نمــوده  بــاز  معدنــی 
بورکراسی های مرتبط با قیمت گذاری را نیز در محیط بازار معدن 
و صنایع معدنی مرتفع کرده است. به برکت سیاستهای دولت 
قبل نیز تقریباً تمام مردم کشور به گونه ای حسابهای کاربری در 
بورس ایجاد کرده اند و همچنان منتظر سبز شدن سیگنالهای بازار 
هستند. اکنون که زمینه های الزم برای استفاده از محیط داد و 
ستد بورس فراهم شده، بهترین زمان برای انتقال فضای واگذاری 
معادن در تابلوی بورس و شفاف سازی فرآیند واگذاری های مرتبط 
با معدن است.مطابق قوانین مرتبط با بورس، می توان از ظرفیت 
بــورس بــه جای مزایده و مناقصه های خرید و فروش اســتفاده 
کــرد. بــا ارزش گذاری اولیه بــر روی مجوزهای معدنی نیز امکان 
قرار دادن این مجوزها در تابلو فراهم خواهد شــد. واگذاریهای 
محــدوده هــای معدنی در اختیار دولت تحت عنوان آزاد ســازی 
معــادن از حبــس نیز چندی پیش از طریق ســامانه ســتاد ایران 
صورت پذیرفت، هرچند که در ابتدا مسائلی برای نحوه معرفی 
و قیمت پایه در زیرساخت های سایت ستاد ایران وجود داشت، 
امــا خوشــبختانه این مســائل مرتفــع و بخشــی از محدوده ها از 
همین بســتر واگذار شــد.با حضور محتشمی پور، معاون جدید 
معــادن و فــرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت با تجربه 
ارزشمند و نگاه توسعه ای وی در محیط و فضای بازار بورس و 
سرمایه، اکنون بهترین فرصت برای بورسی شدن معادن کشور 
فراهم شده است و امیدواریم این موضوع به زودی محقق شود.
 بــا توجــه به بــاال بودن تعداد معــادن و محدوده هــای در اختیار 

ســازمان های صمت اســتانی و محدود بودن فضای رسیدگی به 
فرآیندهای واگذاری و بوروکراســی طوالنی اداری، محیط بورس 
با داشتن امکانات الزم و زیرساخت های موجود می تواند ضمن 
تسریع بر فرآیند رسیدگی، شفافیت در واگذاریها را نیز فراهم 
کند.بــه عنــوان یک راه حل مناســب در قالب یک دســتورالعمل 
شفاف، با تایید شورای عالی معادن و ایجاد یک تفاهم فیمابین 
وزارت صمت و سازمان بورس می توان تحولی جدید برای شفاف 
سازی و رونق فرآیند معدنکاری را ایجاد نمود و اثرات این تصمیم 

قطعاً آینده بخش معدن را تغییر خواهد داد.
دالیل استفاده از بورس برای واگذاری معادن را می توان به شرح 

زیر خالصه نمود:
ایجاد عدالت اجتماعی و معرفی فرصت های معدنی در سطح کشور
امکان هدایت نقدینگی به سمت معدن و مشارکت های مردم به 

صورت منطقه ای برای معدنکاری
شــفافیت در اطــالع رســانی و متمرکز نمودن فضــای واگذاری از 

حالت استانی و منطقه ای به کشوری
شــفافیت در اعتبــار مجوزهــای معدنــی، بدهــی هــای مرتبــط با 

مجوزها و تسویه حسابهای آنها قبل از واگذاری
امکان ارزیابی بهتر سرمایه گذاران و تعریف شرایط خاص برای 

شرکت کنندگان در مزایده
امــکان تعریف بســته های ســرمایه گــذاری و واگــذاری در قالب 

سهامی عام پروژه )بند و تبصره 18 قانون بودجه سال 1400(
ایجاد محیط الزم برای کشف قیمت، رقابت سالم و رعایت صرفه 

و صالح دولت در واگذاریها
فراهم بودن زیرساخت های الزم و کارگزاریهایی که می توانند در 

این زمینه اطالع رسانی و مشارکت کنند
شفاف شدن کیفی معادن با کارشناسی و ارزشیابی آن و ایجاد 

امنیت در سرمایه گذاری و حذف موارد بی کیفیت
تسریع در فرآیند واگذاریها و ایجاد رونق بازار خرید و فروش معادن
بهبــود آمــار و اطالعــات مرتبــط بــا معــدن و امکان برنامــه ریزی 

توسعه ای برای آینده معدنکاری کشور
امکان پیش بینی شرایط با توجه به کشش و تقاضا در شرایط 
زمانــی و مکانــی خــاص و فرصــت ســازی بــرای جهــت دهــی بــه 

سرمایه گذاری های آینده
امکان ایجاد فضای مناسب برای انتقال مجوزها میان خریداران 
و فروشندگان با رعایت صرفه و صالح دولت و اعتماد سازی برای 

سرمایه گذاری در بخش معدن
خالصه مطلب اینکه با بورسی شدن معادن، لوکوموتیو کشنده 
قوی برای ایجاد انگیزه برای فعال شدن معادن ایجاد خواهد شد 
و با توسعه زنجیره بخش معدن و گردش کاری در فعالیت های 
معدنی با افزایش درآمد و گردش مالی، قطعاً به تحقق افزایش 
اشتغال پایدار، جایگزینی معدن به جای نفت و فرمایش مقام 

معظم رهبری نزدیک تر خواهیم شد.

تداوم عرضه هفتگی خودرو 
در سه شنبه های سایپایی

گروه خودروسازي سايپا در راستای سیاست تداوم 
عرضه خودرو به بازار به صورت هفتگی، ثبت نام فروش 
فوق العاده ۵ محصول خود را از روز پنج شــنبه هفته 

جاری آغاز مي كند.
بــه گــزارش ســايپانيوز، گــروه خودروســازي ســايپا 
همانگونــه كــه وعــده داد بود، هر هفته پيــش فروش و 
فــروش فــوق العــاده محصوالت خود را انجــام می دهد؛ 
لــذا متقاضيــان محصــوالت ايــن گروه از ســاعت 8 صبح 
روز پنــج شــنبه هفتــه جاري بــه مــدت دو روز می توانند 
 نســبت بــه ثبــت نــام محصــول مــورد نظــر خــود، اقــدام 

كنند.
در طرح جديد فروش فوق العاده محصوالت سايپا، 
خودروهــاي كوييــك بــا گيربكــس معمولــي، كوييكR با 
 SE151 رينگ فوالدي، سايپا EX2 گيربكس معمولي، تيبا
موتور M13 و كوييك پالس با گيربكس اتوماتيك عرضه 

مي شود.
 متــقــاضــيــــان با مــــراجــعــه بـــــه آدرس ايــنــتــرنــتي 

saipa.iranecar.com مــي تواننــد ثبــت نــام كننــد و در 
فرآيند قرعه كشي قرار گيرند. پس از اعالم نتايج قرعه 
كشي، منتخبين فروش فوق العاده مي بايست ظرف سه 

روز نسبت به واريز كامل وجه اقدام كنند.
بــر ايــن اســاس حداكثــر زمــان تحويــل محصــوالت 

فروش فوق العاده محصوالت سايپا، ٩٠ روز است.

مدیر عامل جدید موسسه 
آموزشی فرهنگی غیر دولتی 
پتروشیمی ماهشهر معارفه 

شد
 در مراسمی محسن ده کیانی به عنوان مدیر عامل 
جدید موسسه آموزشی فرهنگی غیر دولتی پتروشیمی 

ماهشهر، معارفه شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت ره آوران فنــون 
پتروشیمی، صبح امروز دوشنبه ششم دی ماه، مراسم 
تودیــع و معارفــه مدیرعامل موسســه آموزشــی فرهنگی 
غیردولتی پتروشیمی ماهشهر با حضور تعدادی از مدیران 
عامل شرکت های منطقه از جمله آتش زمزم مدیرعامل 
نشــان زاده  و  ماهشــهر  غیرصنعتــی  عملیــات  شــرکت 
مدیرعامــل پتروشــیمی ارونــد، اعضــای هیئــت مدیــره و 
مدیــران مــدارس و واحد های مختلف ســتادی در ســالن 

همایش این موسسه برگزار شد.
 در ایــن مراســم ضمــن قدردانــی از زحمات حســن 
نــوروزی خــواه، مدیــر عامــل ســابق، محســن ده کیانــی 
بــا حکمــی از طــرف نویــد نادرپور، مدیر عامل شــرکت ره 
آوران فنون پتروشیمی به مدت دو سال به عنوان مدیر 
 عامــل و نائب رئیس هیئت مدیره این موسســه معرفی 

شد.

دریافت گواهینامه های 
سیستم یکپارچه مدیریت 

) IMS ( توسط شرکت 
پتروشیمی لردگان

پس از ارزیابی ها و ممیزی های صورت گرفته، شرکت 
پتروشیمی لردگان موفق به کسب گواهینامه های سیستم 
یکپارچه مدیریت)IMS ( شامل ایزو 4۵001,14001 و 9001 

توسط شرکت IMQشد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی لردگان، 
با توجه به یکپارچگی سیستم های مدیریتی در مجتمع 
پتروشــیمی لــردگان،  گواهینامــه بیــن المللــی سیســتم 
یکپارچه مدیریت  IMS  به این شــرکت از ســوی شــرکت 

 IMQ)ایتالیا(اعطا شد.  

مراســم امضــای قــرارداد نیروگاه هــای ۵46 
مگاواتی ســیکل ترکیبــی اردکان )EPC(  و بهاباد 
)BOT( ظهــر دوشــنبه میــان گروه مپنا و شــرکت 

معدنی و صنعتی چادرملو امضا شد.
بــه گزارش روابط عمومی شــرکت معدنی و 
صنعتــی چادر ملــو - قرارداد احداث بلوک ســیکل 
ترکیبــی اردکان، بــا ظرفیت 546 مــگاوات، جهت 
تأمین برق مجموعه صنعتی معدنی چادرملو واقع 

در استان یزد با گروه مپنا به امضا رسید.
پیرو تجربه موفق آمیز اجرای نیروگاه سیکل 
ترکیبــی چادرملــو، قــرارداد احــداث بلوک ســیکل 

ترکیبی اردکان نیز به گروه مپنا واگذار شد.
روز دو شنبه ششم دی ماه 1400 و با حضور 
"ناصــر تقــی زاده" و "عبــاس علی آبــادی"، مدیــران 
عامــل "شــرکت معدنــی و صنعتــی چادرملــو" و 
"شرکت گروه مپنا"، قرارداد احداث نیروگاه سیکل 
ترکیبی اردکان، به صورت EPC و شامل 2 واحد گاز 

و یک واحد بخار نهایی و امضا شد.
ایــن پروژه شــامل احــداث دو واحــد گازی با 
بهره گیــری از توربیــن )MGT )3-70 و یــک واحــد 
بخار، سیســتم خنک کن ACC و ســایر تجهیزات 
مرتبــط اســت کــه طــی مــدت 32 مــاه و در دو فاز 

احداث و تحویل موقت خواهد شد.
گــروه مپنــا با بهره بــرداری تجــاری از توربین 
گازی MGT-70 )3(، هم تــراز شــرکت های مطــرح 
بین المللــی در زمینــه طراحــی و توســعه توربیــن 
گام برمی دارد. دســت یابی به توان 183 مگاوات، 
دستاوردی مهم در ارائه محصولی ملی با فناوری 

توسعه یافته بومی است.
از ویژگی های توربینMGT-70 )3(، می توان 
به بهبود طراحی مکانیکی، بهبود محفظه احتراق، 
بهبــود مســیر گاز داغ، بهبــود ســامانه خنک کاری 
توربیــن و بهبــود آیرودینامیــك پره هــای توربین و 
كمپرسور اشاره کرد. مجموع این تغییرات، منجر 
به باالتر رفتن توان تولید از 157 مگاوات به 183 
مــگاوات  شــده کــه رقم چشــم گیر و قابــل توجهی 

محسوب می شود.
همچنیــن همزمــان، قــرارداد احــداث بلوک 
سیکل ترکیبی بهاباد نیز با ظرفیت 546 مگاوات، 
جهت تأمین برق مجموعه صنعتی معدنی چادرملو 

واقع در استان یزد با گروه مپنا به امضا رسید.
روز دو شنبه ششم دی ماه 1400 و با حضور 

"ناصر تقی زاده" و "عباس علی آبادی"، مدیران عامل 
"شرکت معدنی و صنعتی چادرملو" و "شرکت گروه 
مپنــا"، قــرارداد تبدیل انــرژی )ECA( برای نیروگاه 
ســیکل ترکیبــی بهابــاد، بــه روش ســرمایه گذاری 
)BOT(، شامل 2 واحد گاز و یک واحد بخار نهایی 

و امضا شد.
تجهیــزات ایــن پــروژه نیز شــامل دو توربین 
گازی MGT-70 )3(، یــک توربیــن بخار دو فشــاره 
ارتقــا یافتــه کالس E، دو بویلــر بازیاب، سیســتم 
خنــک کــن ACC و ســایر تجهیــزات مرتبــط اســت 
کــه طــی مــدت 30 ماه احــداث خواهد شــد. دوره 
بهره برداری پروژه از تاریخ بهره برداری واحد بخار، 

سیزده سال و نیم تعیین شده است.
گروه مپنا برای عملیاتی نمودن این قرارداد، 
نســبت بــه تأســیس شــرکت تــک منظــوره اقدام 
می کند.در این مراسم، معاون فروش و بازاریابی 
بخش برق گروه مپنا، مهم ترین مشخصه این دو 
پروژه را استفاده از توربین های پیشرفته در کالس 
E دانست.»عبدالرحیم کاظمی«، از تعهد گروه مپنا 

به استفاده از ظرفیت حداکثری برای ساخت این 
دو نیروگاه در کوتاه ترین زمان ممکن خبر داد.در 
ادامه، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 
با اشاره به تجربه سازنده پیشین همکاری با گروه 
مپنا در ساخت نیروگاه گل گهر، ابراز امیدواری کرد 
که احداث دو نیروگاه شرکت چادرملو نیز منتهی 

به تجربه ای مشابه شود.
»ناصــر تقــی زاده«، چالش اصلی واحدهای 
فوالدی سرتاســر کشــور با اشاره به اینکه مسائل 
زیربنایی، چالش اصلی واحدهای فوالدی سراسر 
کشــور را مســائل زیربنایــی  دانســت و از نیــاز به 
سرمایه گذاری در حوزه های برق، آب، راه آهن و گاز 
برای تداوم فعالیت واحدهای فوالدی سخن گفت.
وی ابراز امیدواری کرد که گروه مپنا با سرعت 
و قدرت زیاد، ساخت این دو نیروگاه را انجام دهد.
مدیرعامــل گــروه مپنــا نیــز در ایــن مراســم 
بــا اشــاره بــا اهمیــت نیــروی بــرق، بــر ضــرورت 

سرمایه گذاری در این حوزه تأکید کرد.
»عبــاس علی آبــادی«، با اشــاره به تحوالت 

عظیــم در نتیجه به کارگیری نیــروی برق در تاریخ 
صنعــت جهــان، مباحثــی ماننــد دیجیتال ســازی، 
هــوش مصنوعــی و واقعیــت افــزوده را محورهای 
مهمی خواند که سرفصل اجرا شدن آنها تمرکز بر 

برقی سازی است.
رئیــس هیئــت مدیــره گــروه مپنــا در عیــن 
حــال بــه این نکته اشــاره کرد کــه مهم ترین نکته 
در سرمایه گذاری های حوزه برق، اصالح الگوهای 

مصرف و افزایش بهره وری است.
وی با تقدیر از اعتماد مجموعه چادرملو به 
گروه مپنا، تصریح کرد: با برنامه ریزی های صورت 
گرفته، گروه مپنا تا پایان سال جاری، چهار واحد 
بخار نیروگاهی را به مجموعه نیروگاه های کشور 
اضافــه خواهد کرد.شــایان ذکر اســت، گروه مپنا 
در روزهــای اخیر، قرارداد اجــرای فاز دوم نیروگاه 
سمنان را با شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن 
و فلــزات و احــداث پروژه شــش نیــروگاه مقیاس 
متوسط را نیز با شرکت تولید نیروی برق حرارتی 

به امضا رسانده بود.

اپراتــور  بزرگتریــن  و  اولیــن  ایرانســل، 
دیجیتــال ایــران و شــهرداری کرمانشــاه، در 
شــهر هوشــمند،  توســعۀ خدمــات  راســتای 
تفاهم نامۀ همکاری با موضوع توسعۀ شبکۀ 
فیبرنوری در این شهر، امضا کردند. همچنین 
اســتانی،  و مســؤوالن  ایرانســل  مدیرعامــل 
از پروژه هــای توســعۀ روســتایی ایرانســل در 

شهرستان سنقر و کلیایی بازدید کردند.
ایرانســل،  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
دوشــنبه 6 دی 1400، دکتر بیژن عباســی آرند 
مدیرعامل و جمعی از مدیران ایرانسل، با سفر 
به اســتان کرمانشــاه، به همراه دکتر شــهریار 
بهنیــا، مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعات 
و مهندس حمیدرضا نوشــادفر، مدیر شــرکت 
ارتباطات زیرساخت استان، مهندس حمیدرضا 
لطفی سرپرســت فاوای شــهرداری کرمانشاه، 
دکتر علیرضا زبرجدی معاون پژوهش و فناوری 
و جمعی از استادان دانشگاه رازی کرمانشاه، 
در محــل کارخانۀ نوآوری کرمانشــاه، در جمع 
شرکت های نوپا و دانش بنیان حاضر شدند که 

طی این بازدید، تفاهم نامه ای بین ایرانســل و 
شهرداری کرمانشاه برای توسعۀ زیرساخت های 

شهر هوشمند، منعقد شد.
بر اساس این تفاهم نامه، با اجرای خطوط 
فیبرنوری در کرمانشاه، زمینۀ الزم برای توسعۀ 
بســتر شــهر هوشــمند و ارائۀ خدمــات پایه ای 

شهر هوشمند در این شهر، فراهم می شود.
با اجرای این پروژه، ارائۀ خدمات ارتباطی 
به شــهروندان کرمانشاهی بر بستر فیبرنوری 
انجــام می شــود و زمینــۀ ارائــۀ خدمــات شــهر 
هوشمند به مردم این شهر، فراهم خواهد شد.
ایرانســل و  ایــن مراســم، همچنیــن  در 
دانشــگاه رازی کرمانشــاه در زمینــۀ همــکاری 
بــرای تحقیــق و توســعۀ مرتبــط بــا حوزه هــای 
نوین فناوری اطالعات و ارتباطات و نسل پنجم 

تلفن همراه، بحث و تبادل نظر کردند.
ایرانسل که پیش از این، در آبان ماه سال 
13۹۹، نخستین سایت تجاری Outdoor نسل 
پنج خود را در دانشگاه تربیت مدرس تهران و 
هفتمین سایت 5G خود را نیز، اسفند 13۹۹ 

در دانشــگاه فردوســی مشــهد راه اندازی کرده 
بود، در ادامۀ روند خود در توجه به رویکردهای 
آکادمیــک و تعامــل بــا مراکــز دانشــگاهی در 
توسعۀ فناوری های نوین، همکاری با دانشگاه 
رازی کرمانشاه را نیز در برنامۀ خود قرار داده 

است.
ایرانســل هم اکنــون بــا داشــتن هشــت 
ســایت نســل پنج، رکوردار ســرعت اینترنت و 

تعداد سایت های تجاری 5G در ایران است.
در ایــن دیدار، همچنین ســایت ارتباطی 
نــوآوری  کارخانــۀ  در  ایرانســل   LTE Pro
کرمانشــاه، رســماً افتتــاح شــد. ایــن ســایت، 
زیرســاخت ارتباطی مورد نیاز بــرای پروژه های 
مورد مطالعه در کارخانۀ نوآوری کرمانشاه، از 
جمله کشاورزی هوشمند و گلخانۀ هوشمند را 

فراهم می کند.
در ادامــه، مدیرعامل و جمعی از مدیران 
و  ارتباطــات  مدیــرکل  همــراه  بــه  ایرانســل، 
ارتباطــات  شــرکت  مدیــر  و  فناوری اطالعــات 
زیرســاخت اســتان، بــا حضــور در فرمانــداری 

شهرســتان ســنقر و کلیایــی آخریــن وضعیت 
پروژه های توســعۀ روســتایی ایرانســل در این 

استان را پیگیری کردند.
غالمرضــا  مهنــدس  کــه  دیــدار  ایــن  در 
مرتضوی فرماندار شهرستان سنقر و کلیایی، 
حجت االســالم ســیدجواد حسینی کیا نمایندۀ 
مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسالمی 
و جمعی از مدیران محلی نیز حضور داشتند، 
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات کرمانشاه 
در ایــن مراســم گفــت: در مناطــق روســتایی 
استان، رضایت باالیی از خدمات ایرانسل وجود 
دارد و مردم درخواست گسترش این خدمات 

را دارند.
مدیرعامل ایرانسل نیز در این مراسم، با 
تأکید بر نهایی شدن هر چه سریعتر پروژه های 
گفــت:  اجــرا،  دســت  در  روســتایی  ارتباطــی 
امیدواریم با ارتقای دسترسی ساکنان روستاها 
بــه خدمــات ارتباطی و دیجیتــال، زمینه بهبود 
کیفیــت کســب وکار و زندگــی در ایــن مناطــق 

فراهم شود.

امضای دو قرارداد نیروگاه های ۵46 مگاواتی اردکان 
و بهاباد میان چادرمــلــو و مپــنــا

تفاهم ایرانسل و شهرداری کرمانشاه برای توسعۀ خدمات شهرهوشمند

اخبـــــــــــــــــاریادداشت
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استاندار همدان: از 
سرمایه گذاران برای تولید 

برق حمایت می کنیم
اســتاندار همــدان بــا توجه بــه کمبود نیــروی برق 
در بخــش تولیــد اعــام کرد کــه از احــداث و راه اندازی 
نیروگاه های chp در استان و سرمایه گذاران مولدهای 

برق کوچک پشتیبانی و حمایت می کنیم.
بــه گــزارش ایرنــا، علیرضا قاســمی فرزاد دیــروز در 
کارگــروه تســهیل و رفــع موانع تولید اســتان اظهار کرد: 
در اســتان همدان با کســری برق ناشی از خشکسالی و 
کمبــود آب در نیروگاه هــای آبــی مواجــه هســتیم که در 
ایــن واوضاع احداث نیروگاه های chp بهترین راهکار از 

نظر کارشناسان است. 
اســتان  تولیدکننــدگان  و  صنایــع  صاحبــان  از  او 
خواســت بــرای تامیــن نیروی بــرق مورد نیــاز واحد خود 
نیروگاه های کوچک از نوع chp احداث کنند تا از فشار 

شبکه برق کشور کاسته شود. 
اســتاندار همــدان خاطرنشــان کــرد: ایــن نــوع از 
نیروگاه ها گاز شهری مصرف می کنند و نیروی الکتریکی 
تولیــد می کننــد که عاری از آلودگی های زیســت محیطی 
اســتان  ظرفیــت  بــه  همچنیــن  قاســمی فرزاد  اســت. 
درخصوص تولید بخاری های هرمتیک هوشــمند اشــاره 
کــرد و گفــت: تمــام مــدارس شــهری و روســتایی بــدون 

بخاری به این نوع سیستم گرمایشی مجهز شوند. 
و خواســته های  اینکــه مطالبــات  بــر  تاکیــد  بــا  او 
تولیدکنندگان اســتان را پیگیری می شــود، تصریح کرد: 
از این واحد صنعتی که با تولید محصول بهینه، مصرف 
گاز و بــرق را بــه یک ســوم کاهــش می دهد و از خطرات 
وســایل گازســوز بــرای دانش آمــوزان می کاهــد، حمایت 

می کنیم.
به گفته او در اوضاع سخت تحریم نگاه مانع زدایی 
و حمایتــی داریــم تا صنعت گــران و تولیدکنندگان بدون 

دغدغه به تولید خود ادامه بدهند.

بهره مند ۹۵ درصدی راه های 
شریانی اردبیل از اعتبار ملی 

مدیر کل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت که 
۹۵درصــد راه هــای شــریانی ایــن اســتان از اعتبار ملی 
بهره منــد هســتند و تــاش می شــود بــا تخصیــص ایــن 

اعتبارات بهسازی راه ها تسریع شود.
محبوب حیدری دیروز به ایرنا اظهار کرد: جاده های 
اردبیــل – ســرچم، اردبیــل – آســتارا، اردبیل – ســراب، 
اردبیل – مشگین شــهر، مشگین شهر - پارس آباد، رضی 
– امیرکندی ،گرمی – بیله سوار و کلور – درام از جمله 
پروژه های هستند که اعتبارات آن ها تامین شده است.
او افــزود: در چنــد ســال اخیر توســعه بزرگراه های 
اســتان و بهبود شــرایط راه های شــریانی با اســتفاده از 
منابــع ملــی و ردیف هــای اختصاصــی در اولویــت قــرار 
گرفتــه و تــاش بــر ایــن اســت بــا توســعه راه ها اســتان 
اردبیل به میانگین توسعه  جاده ای کشور نزدیک شود.

مدیر کل راه و شهرسازی استان اردبیل با یادآوری 
اعتبــارات ســفر رئیس جمهــوری در بهســازی جاده هــای 
اســتان افــزود : در ســفر رئیس جمهــوری 6۵۵0 میلیارد 
ریال اعتبار به راهســازی اســتان اختصاص یافته اســت 
کــه در صــورت تحقــق تحــول بزرگی در این حــوزه ایجاد 

می شود.
حیــدری ادامــه داد: عــاوه براین مصوبــات، هزار و 
۷۵0 میلیــارد ریــال اعتبــار از بابــت قیــر ، هــزار و 400 
میلیــارد ریــال از بابــت تهاتــر اختصــاص می یابــد و ســه 
هزار و ۵00 میلیارد ریال هم از ســوی ســازمان برنامه و 

بودجه برای راه سازی استان تامین می شود.
او هزینــه ســاخت هــر کیلومتــر راه را ۵0 تــا 1۵0 
میلیارد تومان اعام کرد و گفت: در مناطق کوهستانی 

و شرایط احداث تونل این هزینه ها افزایش می یابد.
اســتان اردبیل 18۵ کیلومتر بزرگراه، ۷16 کیلومتر 
راه اصلــی، ۷02 کیلومتــر راه فرعی و چهار هزار و ۷۳8 

کیلومتر راه روستایی دارد.

مدیرعامل آبفای استان 
مرکزی: آبرسانی به ۶۷ روستا 
با اعتبارات محرومیت زدایی 

انجام می شود
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان مرکزی 
قالــب  در  اســتان  ایــن  روســتای   ۶۷ بــه  آبرســانی  از 
انعقــاد قــرارداد بیــن وزارت نیرو و قرارگاه امام حســن 
مجتبــی)ع( بــا هدف تامین آب آشــامیدنی روســتاهای 

محروم خبر داد.
ایــن طــرح  اینکــه  بیــان  بــا  یوســف عرفانی نســب 
آبرســانی با اعتباری بالغ بر دو هزار و 124 میلیارد ریال 
ظــرف مــدت ۳0 مــاه عملیاتــی می شــود، اظهــار کــرد: با 
اجرای این قرارداد، 6۷ روستا در پنج شهرستان شازند، 
خنــداب، کمیجــان، ســاوه و خمیــن بــا جمعیتــی بالغ بر 
2۵ هــزار و 2۳۹ نفــر از آب آشــامیدنی پایــدار بهره مند 

خواهند شد.
او افــزود: حجــم عملیــات در نظــر گرفتــه در ایــن 
طرح، اجرای 1۷6 کیلومتر خطوط انتقال و شبکه توزیع 
آب، ساخت پنج مخزن ذخیره آب با ظرفیت چهار هزار 
و 100 مترمکعــب، ســاخت 6 بــاب ایســتگاه پمپــاژ آب و 

حفر و تجهیز 10 حلقه چاه آب آشامیدنی است.
مدیرعامــل آب و فاضــاب اســتان مرکــزی افــزود: 
بــا امضــای ایــن قــرارداد بیــن وزارت نیرو و قــرارگاه امام 
حســن مجتبی )ع( که با هدف آبرســانی به روســتاهای 
محــروم کشــور انجــام شــده، حــدود 10 هــزار روســتا بــا 
هزینــه ای بالــغ بر ۳0 هزار میلیــارد تومان از نعمت آب 
بهره منــد می شــوند که ســهم اســتان مرکــزی از این قرار 

داد، 6۷ روستا است.
 اکنون 6۳1 هزار و ۷64 مشترک آب و 2۹۹ هزارو 
۹22مشــترک فاضاب شــهری و روســتایی زیر پوشــش 
خدمات شرکت آب و فاضاب استان مرکزی قرار دارند.

اخبـــــــــــــــــار

معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی 
مشــکات  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار 
فرهنگــی و آســیب های اجتماعــی را نتیجــه 
بــا  نبــودن برنامه هــای فرهنگــی  متناســب 
واقعیت های جامعه عنوان و تاکید کرد که 
برای اثربخشی در این حوزه باید از کارهای 
ســطحی و صــوری اجتنــاب کــرد و بــه عمق 

مسائل پرداخت.
کارگــروه  جلســه  در  محمــدی  تــراب 
ســامت،  فرهنگــی،  اجتماعــی،  تخصصــی 
زنان و خانواده استان، با بیان اینکه اصاح 
جامعه بدون اصاح فرهنگ ممکن نیســت، 
افزود: رهبر حکیم و فرزانه انقاب، از سال 
1۳۷2 در رابطــه بــا فرهنــگ جامعه، تذکر و 
هشــدار داده انــد، امــا ایــن هشــدارها جدی 

گرفته نشده است.

او اظهار کرد: مشــکات و آسیب هایی 
که امروز در جامعه شــاهد هســتیم، نتیجه 
بی توجهــی بــه ایــن هشــدارها و همچنیــن 
تصمیم هایی اســت که بدون در نظر گرفتن 

واقعیت های جامعه گرفته می شود.
معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی 
اســتاندار آذربایجــان شــرقی با بیــان اینکه 
فرهنگــی،  حــوزه  اقدامــات  و  اعتبــارات 
اثربخشــی مــورد انتظــار را نداشــته اســت، 
افــزود: نیازمنــد بازنگــری در سیاســت ها و 
برنامه هــای ایــن حــوزه هســتیم و باید یک 

حرکــت جهــادی و انقابی اتفاق بیفتد. 
محمدی با تأکید بر اینکه دیدگاه های 
رهبری در حوزه فرهنگی باید تبیین شود، 
افــزود: اگــر بخواهیــم نظــرات ایشــان بــه 
عنــوان رهبــری حکیم مورد توجه قرار گیرد 

و در مســیر اصــاح فرهنگــی حرکت کنیم، 
از کارهــای ســطحی و صــوری  الزم اســت 
اجتناب کرده و به عمق مســائل ورود پیدا 

کنیم.
او بــا تاکیــد بر اینکه جلســات کارگروه 
کار  دســتور  بایــد  فرهنگــی  و  اجتماعــی 
مشــخص و کاربــردی داشــته باشــد، گفــت: 
صــرف ارائــه گــزارش در ایــن جلســات کافی 
معضــات  بــرای  بتوانیــم  بایــد  و  نیســت 
فرهنگــی، راهکارهــای عملیاتــی و اثربخــش 

پیش بینی کنیم.
این مسئول تأکید کرد: همه ما اعضای 
یک مجموعه هستیم و باید از بخشی نگری 
و کار جزیــره ای اجتنــاب کــرده و با همکاری 
و هم افزایــی، بــه دنبــال راه حل های منطقی 
و  فرهنگــی  حــوزه  در  موثــر  مداخــات  و 

اجتماعی باشیم.
مدیــر کل امــور اجتماعــی و فرهنگــی 
اســتانداری آذربایجــان شــرقی نیــز در ایــن 
و  برنامه هــا  اهــداف،  از  گزارشــی  جلســه 
عملکــرد ایــن کارگــروه ارائــه کــرد و گفــت: 
اجتماعــی  آســیب های  کاهــش  و  کنتــرل 
یکــی از مهم ترین اهداف شــورای اجتماعی 
کشــور اســت کــه در ایــن خصــوص بــا 1۵ 
دســتگاه استانی تفاهم نامه همکاری امضا 

شده است.
بدر شکوهی با بیان اینکه این موضوع 
مورد تأکید رهبر انقاب است و تقسیم کار 
ملــی در خصــوص آن انجــام شــده اســت، 
افــزود: اعتبــار تخصیصــی بــه دســتگاه های 
طــرف تفاهم نامــه با وزارت کشــور در ســال 

جاری، 4۷ میلیارد ریال است.

معاون صنایع دســتی کشــور اعــام کرد که 
طرح توســعه اماکن عرضــه و فروش محصوالت 
مهنــدس  دســتور  و  تاکیــد  بــا  صنایع دســتی 
ضرغامــی و بــا هــدف بســیج تمام امکانــات برای 
رونق فروش محصوالت از ۱۵ دی سل جاری در 

۳۱ استان کشور آغاز می شود.
و  عمومــی  روابــط  کل  اداره  گــزارش  بــه 
اطاع رســانی، پویــا محمودیــان دوشــنبه با اعام 
ایــن خبر افزود: پیــرو تاکید وزیر میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی، در زمینه راهکارهای 
توســعه عرضه و فروش محصوالت صنایع دستی 
بــا هــدف افزایــش فــروش و رشــد محصــوالت، 
طــرح توســعه اماکــن عرضه و فــروش محصوالت 
صنایع دســتی در تمــام اســتان های کشــور آغــاز 

شده است.
او اضافــه کــرد: برنامــه اصلــی ایــن طــرح به 
همراه اهداف مشــخص شــده به تمام اســتان ها 
اباغ شــده اســت. هدف اصلی این طرح توسعه 
زمینه هــای دائمــی و موقــت فــروش محصــوالت 

صنایع دستی است. 
معاون صنایع دســتی کشور ادامه داد: طرح 
فــروش صنایع دســتی  و  عرضــه  اماکــن  توســعه 
برقــراری  فــروش،  مســتمر  بازاریابــی  هــدف  بــا 
ارتبــاط بیشــتر بــا مصرف کننــدگان، پایــدار کردن 
اشــتغال مولــد موجــود در حــوزه صنایع دســتی، 
ارتقــای بخــش خصوصــی، فراهــم آوردن زمینــه 
رقابت های ســالم، حذف واســطه های نامتعارف، 
معرفــی تولیــدات صنایع دســتی به عنــوان جاذبــه 
فرهنگی و گردشگری و افزایش درآمد هنرمندان 

صنایع دستی، اجرایی می شود. 
محمودیــان گفــت: ایــن طرح مزایای بســیار 
زیادی را شــامل می شود که تجمیع زنجیره تولید 
تــا فروش صنایع دســتی و تســهیل روابط، فراهم 
شــدن زمینه فعالیت تولیدکنندگانی که امکانات 
پاییــن مالــی دارند، ایجاد مراکــزی با جذابیت باال 

نیازهــای  و  گردشــگران، شــناخت ســایق  بــرای 
تمــام شــده محصــوالت،  قیمــت  کاهــش  بــازار، 
شبکه ســازی در چرخــه تولیــد تــا فــروش، فراهم 
کــردن  کاربــردی  بــرای  مناســب  شــرایط  کــردن 
بــرای  ایجــاد فضایــی  محصــوالت صنایع دســتی، 
بازاریابــی وتبلیغات و امکان دریافت ســفارش از 
مشــتری های متعــدد، از جملــه مزایــای ایــن طرح 

است.
او در بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود، 
و  پروژه هــا  از  بــزرگ  طــرح  ایــن  کــرد:  اضافــه 

کــه  می شــود  تشــکیل  مختلــف  پروژه هــای  زیــر 
ایجــاد غرفه هــای عرضــه و فــروش صنایع دســتی 
بازارچه هــای  برپایــی  شــهری،  فضاهــای  در 
صنایع دســتی در تمــام اماکــن قابــل در دســترس 
مثــل مــدارس و اماکن آموزشــی، ایجاد غرفه های 
فــروش در مناطــق مــرزی و بازارچه هــای مــرزی، 
ایجادغرفه در پایانه های مسافربری، فرودگاه ها، 
راه اهــن و… ایجــاد غرفــه در ســایت ها و اماکــن 
تاریخــی و ســایت های گردشــگری تحــت نظــارت 
ایــن وزارتخانــه، از مهمتریــن بخش هــای اجرایــی 

این طرح به شمار می رود. 

بسیج نیروها و استفاده از تمام 
ظرفیت ها

ادامــه  کشــور  صنایع دســتی  معــاون 
بازارچه هــای  تکمیــل  و  توســعه  ایجــاد  داد: 
و  موقــت  بازارچه هــای  برپایــی  صنایع دســتی، 
دائمی فروش محصوالت صنایع دســتی، برگزاری 
نمایشــگاه های اســتانی، منطقــه ای و ملی، ایجاد 
صنایع دســتی،  مجــازی  ســامانه های  توســعه  و 

ایجــاد فروشــگاه های آنایــن، ایجــاد بابجه هــا و 
برگــزاری  صنایع دســتی،  فــروش  کیوســک های 
نمایشــگاه های اختصاصــی در محــل وزارتخانه ها 
و دســتگاه ها، برگــزاری نمایشــگاه اختصاصــی در 
حاشیه مراسم و رویدادهای رسمی در استان ها، 
ایجــاد ویتریــن در مناطــق قابلیــت دار اســتان ها 
مانند استانداری ها و…، ارائه حمایت و تسهیات 
اعتبــاری به طرح هــای مرتبط با توســعه بازرگانی 
در اســتان ها ماننــد کمــک بــه فــروش زنجیــره ای 
صنایع دســتی، اهــدای جوایــز و هدایــای صنایــع 
دســتی در رویدادهــای مختلف، اجــرای طرح های 
نــوآور و خــاق حوزه صنایع دســتی )که بــه ابتکار 
عمل استان واگذار شده(، مهمترین فعالیت های 

ما در این طرح به شمار می رود.
محمودیــان یادآور شــد: این طرح با اولویت 
در دســتور کار قرار گرفته و امتیازهای اســتان ها 
در ایــن طــرح مــاک ســنجش عملکــرد مدیــران 

استانی در این حوزه است.

جبران خسارت های هنرمندان 
صنایع دستی در دوران کرونا

او افــزود: تاکیــد مهنــدس ضرغامــی بــر این 
اســت کــه 2 ســال ســخت کرونــا را پشــت ســر 
گذاشــتیم و هنرمنــدان آســیب دیدنــد کــه با این 
طــرح ضربتــی با همت بخش خصوصی و بســیج 
نیروهــا و امکانــات بایــد بتوانیــم بــا اســتفاده از 
دســتگاه های  و  مختلــف  اســتان های  ظرفیــت 
بــه  را  فــروش و عرضــه صنایع دســتی  گوناگــون 

شکل بهتری انجام دهیم.
معاون صنایع دســتی کشــور در پایان گفت: 
بخــش  و  دســتگاه ها  ســایر  بــا  ســازنده  تعامــل 
خصوصــی بــرای عملیاتــی کــردن ایــن طــرح کان 
یکــی از مهم تریــن ابزارهــای پیشــبرد ایــن طــرح 
اســت تا شــاهد نتایج بســیار خوبی در این طرح 

باشیم. 

خراســان  شهرســازی  و  راه  کل  مدیــر 
جنوبــی اعام کرد کــه یکی از هدف گذاری ها 
در ســال جاری بهره بــرداری از ۱۱۳ کیلومتــر 
بانــد دوم راه اســت کــه باید تا پایان امســال 

زیر بار ترافیک برود.
وحیــد داعــی دیــروز در گف وگــو بــا ایرنــا 
افــزود: از همیــن رو تاکنــون 40 کیلومتــر این 
مقــدار آســفالت شــده و ۳2 کیلومتــر دیگــر 

آماده آسفالت است.
او طول راه های اســتان خراســان جنوبی 
را 1۷ هزار و 162 کیلومتر عنوان کرد و گفت: 
از ایــن میــزان ۷۵1 کیلومتــر بانــد دوم، 882 
کیلومتــر راه اصلــی، چهار هــزار و ۷1 کیلومتر 
راه  کیلومتــر   ۹00 و  هــزار  پنــج  فرعــی،  راه 
روســتایی آســفالت، هــزار و 200 کیلومتر راه 
آســفالت شوســه و چهار هزار و 400 کیلومتر 

راه آسفالت خاکی است.
خراســان  شهرســازی  و  راه  کل  مدیــر 
جنوبــی بــا بیان اینکه 2 کریدور اصلی کشــور 
از ایــن اســتان عبــور می کنــد، افــزود: کریدور 
چابهار - بیرجند - مشهد هزار و ۵۷0 کیلومتر 
طــول دارد کــه 414 کیلومتــر آن در اســتان ما 
واقع شده و تاکنون 21۹ کیلومتر معادل ۵۳ 

درصد دوبانده شده است.
داعــی اظهــار کرد: از کریــدور بندرعباس - 
راور - فردوس - مشهد که هزار و ۳۹0 کیلومتر 
طول دارد نیز ۳۵6 کیلومتر در خراسان جنوبی 
واقع شده که تاکنون 224 کیلومتر معادل 6۳ 

درصد آن دوبانده شده است.
غــرب   بــه  شــرق  کریــدور  از  گفــت:  او 
شــامل بیرجنــد - طبــس - اصفهــان و طبــس - 
یزد هم ۵۷0 کیلومتر در خراسان جنوبی قرار 
دارد که تاکنون ۷0 کیلومتر معادل 12 درصد 

دوبانده شده است.
خراســان  شهرســازی  و  راه  کل  مدیــر 
جنوبــی ادامه داد: مجمــوع پروژه های احداث 
بانــد دوم 2 هــزار و 421 کیلومتــر در طــول 
 ۷۵1 تاکنــون  کــه  اســت  اســتان  محورهــای 
کیلومتــر دوبانــده شــده و از ایــن میــزان 1۳۷ 

کیلومتر در سال گذشته انجام شده است.
داعــی با بیــان اینکــه ۵4۵ کیلومتر باند 
فیزیکــی ۳۷  پیشــرفت  بــا متوســط  راه  دوم 
درصد در دســت اجراســت، گفت: اجرای این 
پروژه ها با مبلغ قرارداد 2 هزار و 200 میلیارد 
تومان بوده و دوبانده شــدن ۵6 کیلومتر هم 

در دست مطالعه است.
و  کل  اداره  تنهــا  کــرد:  تصریــح  او 
وزارتخانه ای بودیم که توانســتیم در خراســان 
جنوبــی از مجــوز مــاده ۵6 اســتفاده کنیــم از 
همیــن رو مجــوز ۵0 میلیــارد تومــان را بــرای 
دوبانده ســازی محــور بیرجنــد - قاین در قالب 
تســهیات از بانک مســکن اخذ و تزریق کنیم 
و پیگیــر اختصــاص 40 میلیارد تومان تکمیلی 

دیگر هستیم.
خراســان  شهرســازی  و  راه  کل  مدیــر 
جنوبی با بیان اینکه مجوز ۵0 میلیارد تومان 
از بانــک ســپه کشــور بــرای محــور دیهــوک - 
فردوس اخذ شده و در مرحله صدور تضمین 
اســت گفــت: در محــور سربیشــه - ماهیــرود 
هــم مبلــغ 100 میلیــارد تومــان از محــل بانک 
تجــارت مجــوز صادر شــده و در مرحله صدور 

تضمین است.
داعــی ادامــه داد: بــرای محــور طبــس - 
بشــرویه از مســیر خــدا آفریــد نیز مجــوز اخذ 
شــد و در مرحله شناســایی بانک برای انعقاد 
قــرارداد هســتیم لــذا در مجمــوع 1۹0 میلیارد 
بــرای پروژه هــای  تومــان در قالــب مــاده ۵6 
اســتان از محل بانک هــا در حال تامین منابع 

الزم است.
تســویه،  اســناد  بخــش  در  گفــت:  او 
بــه ۳0  بانکــی و مالیاتــی نزدیــک  تهاترهــای 
در  کل  اداره  تنهــا  به عنــوان  تومــان  میلیــارد 
و شهرســازی  راه  کل  ادارات  بیــن  و  اســتان 
اســتان ها از ایــن ظرفیــت اســتفاده شــد و در 

سال جاری هم پیگیر این موضوع هستیم.
خراســان  شهرســازی  و  راه  کل  مدیــر 
جنوبی با توجه به اســتفاده از ماده 2۳ برای 
تکمیل محور خوســف - دیهوک -طبس گفت: 

بــا تاش هــای انجــام گرفتــه بعد از حــدود 1۵ 
ســال این پروژه دارای ردیف در قانون بودجه 

ساالنه شد.
پــروژه  ســال جاری  بــرای  افــزود:  داعــی 
بشــرویه - ســه راهی شــهید زارع به طول 41 
کیلومتــر و پــروژه بیرجنــد - اســدیه - گزیــک - 
میــل ۷۳ بــه طول 162 کیلومتر هم پیشــنهاد 

شده که امید است، مورد توافق قرار گیرد.
او درباره بهره برداری از 10 کیلومتر  باند 
دوم محور سربیشه - درح - ماهیرود با اعتبار 
60 میلیــارد تومــان گفــت: 10 کیلومتر دیگر از 
پروژه احداث باند دوم محور سربیشــه - درح 

- ماهیــرود حــد فاصل کیلومتــر ۷0 تا 80 این 
محــور ورودی شــهر درح در هفته هــای اخیــر 

بازگشایی شد و زیر بار ترافیک رفت.
خراســان  شهرســازی  و  راه  کل  مدیــر 
 10۵ حاضــر  حــال  در  کــرد:  بیــان  جنوبــی 
کیلومتــر باقیمانــده از ایــن  محــور در قطعات 
مختلــف بــا مبلغ قــرارداد حــدود ۵00 میلیارد 
تومــان و پیشــرفت فیزیکــی ۳0 درصــدی در 
دســت اجراســت کــه تمامــی ایــن قطعــات در 
کل محــور بــا پیگیری هــای انجــام شــده دارای 
پیمانکار و فعال است. داعی همچنین درباره 
پروژه هــای برون مــرزی حوزه راه و شهرســازی 

تحقق وعده رسیدن آب 
به روستای باوله 

مدیر امور آبفا شهرستان سنقر و کلیایی با یادآوری بازدید 
مدیرعامل این شــرکت از روســتای باوله  اعام کرد که طی یک 
عملیــات جهــادی اهالی روســتای باوله با جمعیتــی بالغ بر ۱۴۰۰ 

نفر از نعمت آب شرب سالم و پایدار بهره مند شدند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آب و فاضــاب اســتان 
کرمانشــاه، محمدمهــدی ســلطانیان بــا تاکیــد بــر رفــع بــه موقــع 
مشــکل روســتای فوق گفت: اکیپ اجراییات شهرســتان طی یک 
عملیــات جهــادی بــا تجهیــز یــک حلقــه چاه و اجــرای خــط انتقال 
به طــول 400 متر آب شــرب بهداشــتی و پایــدار را ظرف مدت یک 

هفته به روستای باوله رساندند.
او اظهــار کــرد: خداوند را شــاکریم لبــاس خادمی مردم را بر 
تــن داشــته و در راســتای خدمت گــذاری بــه مــردم و دســتیابی به 

اهداف شرکت از هیج تاشی فروگذار نخواهیم کرد.
مدیر امور آب و فاضاب شهرســتان ســنقر و کلیایی با بیان 
تبعات کاهش سطح منابع تامین آب شرب در شهرستان گفت: 
قطعا درک آثار و پیامدهای این مســاله و همراهی مردم شــریف 

شهرستان می تواند موجب مدیریت صحیح مصرف آب شود.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
طبـق مـاده 95 و 96 الیحـه اصاحـی قانـون تجـارت دسـتور مجمـع عمومـی 

عـادی و یـا مجمـع عمومـی فـوق العـاده در درخواسـت نامـه آمـده اسـت.
کشـاورزی  مکانیزاسـیون  شـرکت  سـهامداران   / شـرکاء  کلیـه  از  بدینوسـیله 
بـذر کار کلوچـه  سـهامی خـاص بـه شـماره ثبـت 457 و چهـار صـد و پنجـاه 
و هفـت شناسـه ملـی 10610030512دعـوت بـه عمـل مـی آیـد تـا در جلسـه 
مجمـع عمومـی فـوق العـاده شـرکت کـه در سـاعت 10 صبـح مـورخ 1400/10/11 
و جلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فـوق العـاده کـه در همـان سـاعت در 

محـل شـرکت تشـکیل مـی شـود حضـور بهـم رسـانند. 
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده

1 _عزل مدیر عامل شرکت 
2_نصب مدیر عامل جدید شرکت

3 _بررسی سود و زیان 
تاریخ انتشار:1400/10/8

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت تولید سولفور سدیم ایران)سهامی عام(

به شماره ثبت 46580 و شناسه ملی 10100918039
بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت تولید سولفور سدیم ایران)سهامی عام( 
به شـماره ثبت 46580 دعوت می شـود تا در جلسـه مجمع عمومی عادی سـالیانه 
شـرکت که در روز سه شـنبه مورخ 1400/10/21 راس سـاعت 15 به نشـانی : تهران - 
خیابـان سـمیه - خیابـان رامسـر- پـاک 46- طبقـه چهـارم برگـزار مـی گـردد حضـور 

بهم رسـانند.
دستور جلسه:

1-اسـتماع گـزارش هیئـت مدیـره و بـازرس قانونـی و حسـابرس شـرکت بـرای سـال 
مالـی منتهـی بـه 1400/6/31 

2-بررسـی و تصویـب ترازنامـه و صورتحسـاب سـود و زیـان بـرای سـال مالـی منتهـی 
بـه 1400/6/31

3-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت
4-انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

5-تعیین اعضاء هیئت مدیره
6-تصمیم در سایر موارد که در حد اختیارات مجمع فوق باشد .

هیئت مدیره شرکت

آگهی تغییرات شـرکت کانون تبلیغات جغد جوان شـرکت سـهامی خاص به شـماره 
ثبت 53177 و شناسـه ملی 14009323704 به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی 
عـادی بطـور فـوق العـاده مـورخ 1400/07/01 بموجـب مجـوز شـماره 15685/8/14 - 
1400/9/2 اداره فرهنـگ و ارشـاد اسـامی تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : - انتخـاب 
بازرسـان: آقـای فرشـید حقیقـی ونـد بـه کدملـی 2300280396 بـه سـمت بـازرس 
اصلـی و آقـای سـیامک سـرداری بـه کدملـی 2700006860 بـه سـمت بـازرس علـی 

البـدل بـرای مـدت یـک سـال مالـی انتخـاب گردیدنـد .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری شیراز )1250238(

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
w  w  w  .  a  s  r  e - e  g  h  t  e  s  a  d . c  o  m

خراسان جنوبی اظهار کرد: تنها اداره کلی هستیم که در خاک 
افغانســتان در حــال اجــرای پــروژه هســتیم و از پایانــه مــرزی 

ماهیرود شروع شده و تا فراه افغانستان ادامه دارد.
او بــا بیــان اینکه طول پروژه 120 کیلومتر اســت و تاکنون 
64 کیلومتر تکمیل شده است، افزود: تخصیص سال ۹۹ برای 
این پروژه حدود ۹۷ میلیارد ریال و در ســال 1400 حدود 240 

میلیارد ریال بوده است.
در پایــان مدیــر کل راه و شهرســازی خراســان جنوبــی بــا 
تاکیــد بــر اینکــه بــرای تکمیل پروژه بــرون مرزی به ســه هزار و 
۵۹0 میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز دارد اظهــار کرد: بــا بهره برداری 
از ایــن پــروژه، طــول ترانزیــت کاال بــه کشــور افغانســتان 400 

کیلومتر کاهش می یابد.

بهره برداری از ۱۱۳ کیلومتر راه دوبانده در خراسان جنوبی تا پایان سال

معاون استاندار آذربایجان شرقی: اثربخشی برنامه های 
فرهنگی در گرو توجه به واقعیت های جامعه است

توسعه اماکن عرضه و فروش صنایع دستی در ۳۱ استان
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بغلی بگیر
راضیه حسینی

وزیــر تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی در مجلس: » ۱۴ میلیون 
نفــر در کشــورمان شــغل شایســته ندارند ضمــن اینکه ۲.۵ 
میلیــون بیــکار مطلــق داریــم لــذا اگر مــن هم نماینــده بودم 
از دولت درباره بیکاری و اشــتغال ســوال می کردم. مخاطب 
اصلی اشــتغال در کشــور 
نیســت  وزارتخانــه  ایــن 
وزارتخانه هــای  بلکــه 
صمــت،  ماننــد  دیگــری 
ارتباطــات،  کشــاورزی، 
محیط زیست و گردشگری 
هســتند.  مخاطــب  هــم 
مســئول  کار  وزارت 
اشــتغال در کشور نیست 

و فقط مسئول هماهنگی بین دستگاه هاست.«
وزارت صمت: »لطفاً توپ را در زمین ما نیندازید. 
مــا وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت هســتیم اصــاً چــه 
ربطــی بــه کار داریــم؟ در واقع ما هنــوز مانده ایم چطور 
بیــن صنعــت، معــدن و تجــارت یــک ارتبــاط درســت و 
حســابی پیــدا کنیــم، لطفــاً کار را هــم بــه ایــن معادلــه 
ســخت اضافــه نکنید کــه همه چیز قاتی می شــود. پس 

عجالتاً بغلی بگیر.«
وزارت ارتباطات:»چیو بگیرم؟«

صمت:»بیکاری رو«
ارتباطات:»چی کارش کنم؟«

صمت:»بده بغلی«
محیط زیست: »اصاً حرفش را نزنید. به من چه؟ 
فعــاً در هماهنگــی بیــن ســه عنصــر آب، خــاک و آتش 
مانده ایــم و نمی دانیــم چطــور یکــی را کــم و آن یکــی را 
زیاد کنیم. شما این وسط می خواهید مشکل بیکاری را 
هم بیندازید توی زمین ما؟ اصاً راه ندارد، بده بغلی«

نگاهــی  یــک  خودتــان  گردشگری:»شــما  وزارت 
بــه اســم مــا بیندازیــد؟ خداوکیلــی گــردش بــا کار جــور 
درمی آید؟ اصاً چه ربطی به هم دارند؟ ســخت نگیرید 
حضــرات. دو روز دنیــا بگذارید مردم کمی عشــق و حال 
کننــد. حــاال ســفر هــم نرفتند مهم نیســت همیــن پارک 
محل، دم در خانه یا حتی توی خانه شــان ســفر داخلی 

انجام بدهند کافی است... بغلی بگیر.«
وزارت کشــاورزی: »اگــر زمیــن و کشــاورزی مانــد 
و همــه اش را ویــا ســازان قــورت ندادنــد، چشــم، اصــاً 
هــر چــه بیــکار داریــد را می بریــم ســر زمیــن. فعــاً کــه 
همــه کشــاورزهای خودمــان هــم دارنــد بیکار می شــوند 
و تصمیــم گرفته انــد با پول زمین های شــان بروند شــهر. 
اگــر وزارت خانــه ای مانــده، بی زحمــت بیکارهــای مــا را 
هــم گــردن بگیــرد. ان شــالله در فرصت مناســب جبران 

می کنیم. فعاً بغلی بگیر.«
وزارت نیــرو: »از قدیــم گفته اند که ز نیرو بود مرد 
را راســتی ز سســتی کژی زاید و کاستی. دوستان، اصاً 
چرا باید یک وزارت خانه متولی کار و بیکاری باشــد؟ به 
نظرمــان مــردم باید خودشــان دســت روی زانــو بگذارند 
و کار مناســب بــا حرفــه و تحصیات شــان پیــدا کننــد. 
این دیگر بســتگی به عرضه و توان خودشــان دارد و به 
مســئوالن مملکــت هیچ ربطــی ندارد. اگر زرنگ باشــند 

می توانند کار را، حتی زیر سنگ هم پیدا کنند. 
پس توپ را پرت می کنیم توی زمین مردم و بازی تمام.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

گفتــه می شــود پرونــده حــذف ارز دولتــی 
دارو بســته شــده و قرار اســت برای ســال ۱۴۰۱ 
نیــز ایــن رویــه ادامــه داشــته باشــد تــا بیمــاران، 

نگران گرانی دارو نباشند.
به گزارش مهر، بر اساس اظهارات برخی از 
نمایندگان مجلس و دولتمردان، قرار نیســت ارز 
دولتــی دارو در ســال ۱۴۰۱ حــذف شــود و شــاید، 
ایــن شــیرین ترین خبــر بــرای بیمارانــی باشــد که 

مجبورند همیشه دارو مصرف کنند.
شــاید خیلــی از مــردم چنــدان نگرانــی بابت 
ارز دارو نداشــته باشــند، اما هســتند کســانی که 
رنــج بیمــاری دارنــد و هــر روز مجبورنــد چند قلم 

دارو بخورند تا زنده بمانند.
حــاال، قیمــت دارو بیشــتر از خــود دارو مهم 
اســت و اغلب بیماران از آن دســته افراد جامعه 
هســتند که پول دارو را با هزار ســختی و مشقت 
تأمیــن می کننــد و اگــر قرار باشــد هر روز شــاهد 
گرانــی دارو باشــند، شــاید ادامــه حیــات آنهــا بــه 

خطر بیافتد.

موافقان حذف ارز دولتی دارو
برخــی از دســت انــدرکاران صنعــت دارو و 
البتــه کارشناســان ایــن حــوزه، بــر ایــن عقیده اند 
که ارز دولتی باعث ایجاد رانت و فســاد در بازار 
دارویــی کشــور شــده اســت و بایــد ایــن نــوع ارز 
حــذف شــود تــا امکان رقابت ســالم بــرای صنعت 

داروسازی کشور فراهم شود.
ایــن طیــف، معتقدنــد که بایــد مابه التفاوت 
ارز دولتــی و آزاد، بــه بیمه هــا داده شــود تــا آنهــا 

اجازه ندهند قیمت دارو گران شود.
امــا ســوالی کــه مطــرح می شــود و موافقــان 

حــذف ارز دولتــی دارو نیــز از آن مطلع هســتند، 
بــرای  بیمه هــا  از  پــول  خــروج  دشــواری های 
پرداختی ها است. یعنی اینکه، به سختی می توان 
از بیمه ها پول گرفت و شاید همین مساله باعث 
ایجــاد شــکاف بیــن صنعــت داروســازی و بیمه ها 

و در نتیجه آسیب دیدن مردم و بیماران شود.

مخالفان حذف ارز دارو
شــاید بتوان از گرانی دارو به عنوان پاشــنه 
آشــیل حوزه ســامت کشور نام برد که می تواند 
با آســیب های زیادی همراه باشــد. زیــرا، همگان 
خــوب می دانیــم کــه دارو بــه عنــوان یــک کاالی 
اســتراتژیک با ســایر کاالها فرق دارد و نمی توان 
دارو را حتــی بــا گندم مقایســه کرد. از همین رو، 
همیشــه ایــن دلهــره و نگرانــی بابــت گرانــی دارو 

وجود دارد.
حســین عبــده تبریــزی کارشــناس مســائل 
اغلــب  کــه  مطلــب  ایــن  عنــوان  بــا  اقتصــادی، 
کارشناســان معتقدنــد کــه باید برای دارو اســتثنا 
قائــل شــد، گفــت: هزینه هــای کشــور بــرای مواد 
کــه در داخــل  بــه عــاوه داروهایــی  اولیــه دارو 
تولیــد نمی شــود، ۱.۵ میلیــارد دالر اســت و بــرای 
داروهایــی کــه با ارز نیمایی وارد می شــود، حدود 
یــک میلیــارد دالر اســت کــه ۱.۵ میلیــارد آن ارز 
ترجیحــی می گیرد. بنابرایــن، اگر قیمت های دارو 
را بــاال ببرنــد، فشــار مضاعفــی بــه مــردم تحمیل 
خواهد شد. لذا، استثنا کردن ارز ترجیحی دارو، 

کار درستی است.
وی تاکید کرد: موضوع قاچاق دارو بر خاف 
ســوخت، چندان زیاد نیســت و در نهایت ممکن 
اســت ۱۰۰ تــا ۲۰۰ میلیــون دالر قاچــاق دارو بــه 

کشورهایی مثل عراق و پاکستان داریم.
عبــده تبریــزی بــا عنــوان این مطلــب که ارز 
ترجیحــی باید برای مواد اولیــه دارویی اختصاص 
پیــدا کنــد، گفــت: اگــر قــرار باشــد یک دفعــه ارز 
ترجیحــی دارو قطــع شــود، فشــار مضاعفــی بــه 
مردم وارد می شود. ضمن اینکه رقم ارز ترجیحی 

دارو باال نیست که بخواهد مشکل ساز شود.
این کارشــناس مســائل اقتصادی، با اشــاره 
به وجود ســامانه هوشــمند رصد دارو در کشــور، 
افزود: به نظر نمی رسد بتوان در بازار دارو خیلی 

سوءاستفاده کرد.

اتمام حجت معاون اول رئیس جمهوری
محمــد مخبــر، معاون اول رئیــس جمهوری، 
بــا طــرح ایــن موضــوع کــه ارز دولتــی دارو حــذف 
نمی شــود، آب پاکی را ریخت روی دست کسانی 

که دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو بودند.
معــاون اول رئیس جمهــوری اظهــار کــرد: از 
صنعت داروسازی کشور انتظار داریم با مدیریت 

قیمت گذاری و همکاری وزارت بهداشت وضعیت 
دارو در کشــور بــه گونــه ای اداره شــود کــه مــردم 
بــرای تأمیــن دارو در داروخانه هــا دچــار مشــکل 

نشوند.
مخبر از داروسازان بزرگ کشور خواست به 
عنوان بازوی دولت و وزارت بهداشــت راهکارها، 

پیشــنهادها و برنامه جامــع عملیاتی خود را برای 
توسعه صنعت دارو هر چه زودتر ارائه دهند.

وی همچنیــن دربــاره برخی شــایعات مطرح 
شــده در زمینه حــذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی 
به بخش دارو، تاکید کرد: آزادسازی ارز ترجیحی 
بــرای بخــش دارو نه در کوتــاه مدت و نه در بلند 
مــدت بــه هیــچ وجــه در دولــت مطــرح نیســت و 
انتظــار مــی رود صنایع داروســازی با قیمت گذاری 
مناســب بــه رفــع نیازمندی هــای دارویــی کشــور 

کمک کنند.
بــه نظــر می رســد بــا این اظهــار نظــر معاون 
اول رئیــس جمهــوری، بایــد پرونــده ارز دارو برای 
ســال ۱۴۰۱ را مختومــه اعــام کنیم. زیرا، شــرایط 
فعلــی کشــور نمی تواند گرانــی دارو را تحمل کند 
و بیمــاران، تــوان پرداخت افزایــش قیمت دارو را 

ندارند.

ســومین نشســت کمیتــه دســتمزد شــورای 
عالی کار با ادامه ارائه گزارش مطالعات بررسی 
ابعــاد مــزد منطقــه ای تشــکیل و مقــرر شــد در 
جلســه آینــده جمع بنــدی مطالــب ارائــه شــده از 
ســوی اعضای کمیته مزد صورت گیرد و خروجی 

آن برای نشست شورای عالی کار آماده شود.
تاجیــک عضــو کمیتــه دســتمزد  محمدرضــا 
شــورای عالــی کار در گفت وگوبــا ایســنا، دربــاره 
جزئیات این جلسه اظهار کرد: در این جلسه مزد 
منطقه ای از ســوی شــرکای اجتماعی مورد نقد و 
بررســی قــرار گرفــت و گــروه کارگــری و موسســه 
عالــی پژوهــش تامین اجتماعــی در خصوص مزد 

منطقه ای گزارشی ارائه کردند.
وی ادامــه داد: بــا توجه بــه اینکه محدودیت 
زمــان اجــازه نمــی داد تــا جمع بندی بهتــری در این 
خصوص داشته باشیم و بتوانیم خروجی آن را به 

شورای عالی کار ارائه دهیم، مقرر شد چهارشنبه 
ایــن هفتــه جلســه ای در ایــن خصــوص بــا حضور 
همه اعضای کمیته دستمزد برگزار شود و مطالب 

و گزارش های ارائه شده را جمع بندی کنیم.
ســوم  جلســه  در  کــرد:  تصریــح  تاجیــک 
نماینــده وزارت اقتصــاد، نماینــده وزارت صمت و 
مرکــز پژوهش هــای مجلس نظرات و دیدگاه های 
خود را به اشــتراک گذاشــتند و مقرر شد با توجه 
به مطالب ارائه شــده تحلیلی بر گفتمان جلســه 

صورت گیرد.
بــه گفتــه این عضو کمیته دســتمزد شــورای 
عالــی کار در جلســه ســوم، در خصــوص مباحثی 
مثــل نقــاط ضعــف و قــوت دســتمزد، خــط فقــر، 
تــورم، معیشــت جامعــه کارگــری و بهبــود فضــای 

کسب و کار مطرح شد.
وی در عیــن حــال از اهتمــام معــاون روابــط 

کار بــرای پیگیــری جلســات کمیتــه مــزد قدردانی 
کرد و افزود: آقای رعیتی فرد با جدیت پیگیر کار 
هســتند تا خروجی جلســه برای نشســت شورای 
عالی کار در هجدهم دی به دست آید، در حالی 
که ســال های گذشــته این رویه را شــاهد نبودیم 
ولی خوشبختانه در این دوره وزارت کار همراهی 
و مساعدت الزم را برای تشکیل جلسات شورای 

عالی کار و کمیته دستمزد نشان داده است.
نماینده کارگران در شــورای عالی کار درباره 
برخــی نگرانی هــا نســبت بــه مطــرح شــدن مــزد 
منطقه ای و ورود نکردن کمیته دستمزد به تعیین 
رقــم ســبد معیشــت خانــوار ایــن طور پاســخ داد: 
تعیین رقم سبد معیشت و چارچوب آن مشخص 
اســت و مــا منتظر هســتیم کــه تورم پایانی ســال 
اثــر خــود را نشــان بدهــد و بر اســاس آن تصمیم 
بگیریــم لــذا بــرای ورود به بحث تعیین رقم ســبد 

معیشت خانوارهای کارگری زمان داریم.
بــه گفتــه وی، مــزد حداقلــی بــه قــوت خــود 
باقــی اســت و کارگــران نگران بررســی ابعــاد مزد 
کمیتــه  نباشــند؛  دســتمزد  کمیتــه  در  منطقــه 
دستمزد به موضوع تعیین رقم سبد معیشت در 

بهمن و با حضور همه اعضا برگزار خواهد شد.
برگــزاری جلســات  اینکــه  بیــان  بــا  تاجیــک 
کمیته دستمزد با محور بررسی مزد منطقه ای به 
منزله حذف مزد حداقلی نیست، اظهار کرد: مزد 
منطقه ای هم می تواند در بحث تعیین دستمزد 
به کمک بیاید. بخشی از نظرات در جلسه کمیته 
مزد بر این بود که در مناطقی که تورم بیشــتری 
دارد، رقم  بیشــتر را برای حقوق و دریافتی افراد 

در نظر بگیریم.
شــورای  دســتمزد  کمیتــه  عضــو  گفتــه  بــه 
عالــی کار، دلیــل فراهــم نبــودن زیرســاخت های 

مــزد منطقه ای در کشــور، افزایش موج گســترده 
مهاجرت از روســتاها و شــهرهای کوچک به کان 
شــهرها و اجرانشــدن حداقل مزد مصوب شورای 

عالی کار در این مناطق است.
ارزانتریــن شــهرها،  اینکــه در  بیــان  بــا  وی 
حداقل مزد به ســختی رعایت می شــود و هزینه 
تمــام شــده تولید برای کارفرمایــان در نظر گرفته 
نمی شــود، خاطرنشــان کــرد: اگــر ایــن مســأله را 
رعایت کنیم، می توانیم در خصوص مزد صنایع و 
صنوف مختلف و کسانی که در صنایع خاص کار 
می کننــد صرفنظــر از مزد حداقلی، مزد بیشــتری 

تعیین کنیم.
تاجیــک در پایــان گفت: مطابق آمارها افراد 
شاغل طی سال های اخیر با افت قدرت معیشت 
مواجه شــده اند که نشانگر کاهش توان شاغان 

رسمی است.

بررسی نهایی الیحه نظام رتبه بندی معلمان، 
۲۴ آذرماه در مجلس شورای اسالمی انجام و در 
نهایــت بــه تصویــب نمایندگان رســید. بر اســاس 
ماده ۸ این الیحه، وزارت آموزش و پرورش مکلف 
شــده اســت آیین نامــه اجرایی رتبه بنــدی را تا یک 

ماه بعد از ابالغ قانون تدوین کند.
بــر اســاس مصوبــه جدید مجلــس، حقوق و 
مزایــای معلمــان پــس از اعمــال رتبه هــای مندرج 
اینگونه اســت که برای معلمان با رتبه آموزشــیار 
معلــم ۱۰ درصــد، مربی معلــم ۱۵ درصد عاوه بر 
افزایــش رتبــه قبلــی، اســتادیار معلــم ۱۲ درصــد 
عــاوه بر افزایش رتبه های قبلی، دانشــیار معلم 
۱۰ درصــد عــاوه بــر افزایــش رتبه هــای قبلــی و 
اســتاد معلم ۵ درصد عــاوه بر افزایش رتبه های 
قبلــی، به مجموع حقوق، مزایا و فوق العاده های 
مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی افزوده 

می شود.
همچنیــن چنانچــه حقــوق و فوق العاده های 
هریــک از معلمــان از ۸۰  درصــد مجمــوع حقــوق 
و فوق العاده هــای هیــات علمــی مربــی پایــه یــک 
دانشــگاه تهــران، کمتــر باشــد، مابه التفــاوت تــا 
ســقف مذکــور تحــت عنــوان »تفــاوت تطبیــق« 
شــد.  خواهــد  درج  آنــان  کارگزینــی  احــکام  در 
افزایــش پرداختی ناشــی از اجرای ایــن قانون نیز 
تحــت عنــوان »فوق العاده رتبه بنــدی« و »تفاوت 
تطبیق« همه ســاله متناســب بــا تغییرات حقوق 
و فوق العاده هــای هیــات علمــی مربــی پایــه یــک 
کســور  مشــمول  و  محاســبه  تهــران  دانشــگاه 

بازنشستگی نیز می شود.
بــر اســاس مصوبــه مجلــس، دولــت مکلــف 
اســت همــه امتیــازات و درصدهــای موضــوع فصل 
دهــم قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری را برابــر 
ســایر کارکنــان دولــت، بــه مشــموالن ایــن قانــون 
اختصاص دهد و فوق العاده رتبه بندی موضوع این 
مــاده عــاوه بر امتیازات و درصدهای مزبور اســت. 
افزایــش پرداختــی ناشــی از اجــرای ایــن قانــون، از 
تاریخ ۳۱ شــهریور ۱۴۰۰ در ســقف ۱۲ هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان پرداخت و از ابتدای سال ۱۴۰۱ منوط 
به پیش بینی بار مالی در قوانین بودجه ســنواتی، 

به صورت کامل اعمال خواهد شد.

اجرایــی  مصوبــه،  آیین نامــه   ۸ مــاده  طبــق 
ایــن قانون در خصوص نحوه تشــکیل هیات های 
ممیزه مرکزی، اســتانی، شهرســتانی و منطقه ای، 
چگونگــی تعییــن امتیــاز معلمان بــرای رتبه بندی، 
و  رتبــه  تنــزل  و  توقــف  ارتقــا،  کســب،  شــرایط 
رتبه بنــدی  فوق العــاده  میــزان  تعییــن  جزئیــات 
حســب امتیــازات حاصلــه، حداکثر ظــرف یک ماه 
از تاریــخ ابــاغ این قانون، توســط وزارت آموزش 
و پرورش و دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، 
تحقیقــات و فنــاوری مجلس شــورای اســامی به 
انتخــاب کمیســیون)به عنــوان ناظــر( بــا همکاری 
ســازمان برنامه و بودجه کشــور و ســازمان اداری 
و اســتخدامی کشــور تهیه می شــود و به تصویب 

هیات وزیران می رسد.
 آغاز تدوین آیین نامه

رتبه بندی معلمان
 ناصر سلیمان زاده، رئیس مرکز برنامه ریزی 
و  آمــوزش  وزارت  اداری  امــور  و  انســانی  منابــع 
پرورش در گفت وگو با ایسنا، در این باره توضیح 
داد و گفــت: تدویــن آیین نامــه رتبه بندی معلمان 
را آغــاز کرده ایــم، ولــی فعــا تــا زمانی که شــورای 
نگهبــان آن را تصویــب نکنــد نمی توانیــم دربــاره 

جزئیات آن سخن بگوییم.
وی افــزود: از اســاتید مختلفــی بــرای تدوین 
می توانیــم  زمانــی  گرفته ایــم.  کمــک  آیین نامــه 
جزئیــات را بــه صــورت عمومی اعــام کنیم که در 
شــورای نگهبان تصویب شــده باشــد. سپس باید 
بــا همراهــی نمایندگان ســازمان برنامه، ســازمان 
اداری و استخدامی و دو تن از نمایندگان مجلس 
در  افــراد  ایــن  ارائــه دهیــم. هنــوز  را  آیین نامــه 
جلســات حضــور ندارنــد، ولی خودمــان داریم کار 

را پیش می بریم.
ســلیمان زاده دربــاره برخــی ابهامــات ارتقای 
رتبه هــا در ایــن مصوبه اظهار کــرد: آیین نامه تازه 
دارد نوشته می شود و وقتی هنوز نوشته نشده، 
ابهامــی نــدارد، زیــرا هنوز شــاخص های آن اعام 
نشده است. مشکل خاصی نداریم و فقط منتظر 
تصویــب در شــورای نگهبان هســتیم تــا آیین نامه 

برای اجرا آماده شود.

 راهکارهای علمی
 برای افزایش بهره وری

از تجهیزات سرمایه ای
دبیــر علمی چهاردهمیــن کنفرانس ملی نگهداری 
و تعمیــرات بــا اشــاره بــه اهمیــت موضــوع نگهــداری و 
تعمیرات در شرایط تحریم گفت که این موضوع دارای 
ابعــاد گســترده اســت و شــامل همــه زیرســاخت های 
کشور مانند حوزه حمل و نقل و نگهداری از اتوبوس، 

هواپیما، پل ها، سازه ها و غیره است. 
بــه گــزارش انجمن نگهــداری و تعمیــرات ایران تحت 
نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر محمد ریاحی، 
دبیر علمی چهاردهمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات 
در آســتانه برگزاری این رویداد که در روزهای ۲۱ و ۲۲ دی 
برگزار می شــود، اظهار کرد: نگهداری و تعمیرات یا همان 
موضــوع نگاه داشــت مســاله بســیار جــدی و حائــز اهمیت 
در بســیاری از کشــورهای دنیا محســوب می شــود چرا که 
سرمایه گذاری عمده در کشورها و جوامع از یک عدد باالیی 
در مقایسه با ثروت های ملی، ثروت های جامعه و خانواده 
قلمداد می شود.  وی افزود: همانطور که حفظ و نگهداری 
وســایل منــزل بــه دلیل اینکه وســایل ســرمایه محســوب 
می شــوند حائــز اهمیــت اســت نگهداشــت ســرمایه های 
کان و به عبارتی وســایل ســرمایه ای در کشــور هم نکته 

قابل تأمل و مورد توجه است. 
وی با اشاره به اینکه تاکنون در کشور ما به مبحث 
نگهــداری و تعمیــرات تجهیــزات به عنوان ســرمایه  توجه 
نشده است، گفت: مدیریت حفاظت فیزیکی در کشور 
بســیار ضعیف بوده و این حفاظت فیزیکی از تجهیزات 
دارای ابعاد گســترده ای اعم از نفت و گاز و پتروشــیمی، 
دفاعی، حمل و نقل، زیرساخت، صنایع معدنی، فوالد، 
نیــروگاه، ســازه ها و ســایر ســرمایه های فیزیکــی اســت 
و اصلی تریــن اقــدام در ایــن مــورد آمــوزش عمومــی چــه 

ازطریق رسانه ها و چه از طریق دانشگاه ها است. 
دکتر ریاحی با تاکید بر اینکه اگر حفاظت و نگهداری 
از تجهیــزات ســرمایه ای مــد نظر قرار نگیــرد و مورد توجه 
ویژه نباشد هزینه های باالیی برای کشور ایجاد می شود، 
گفت: بر همین اســاس اســت که بســیاری از کشــورهای 
پیشــرفته صنعتی در حوزه نگهداری و تعمیرات در زمینه 
کارهای دانشــگاهی اقدامات بســیار جدی انجــام داده اند 
و در کشــور ما نیز به عنوان یك رشــته مطرح دانشگاهی 

بهتر أست مورد توجه واقع شود. 

آغاز تدوین آیین نامه رتبه بندی معلمان

تندرســتی  و  ســالمت  دفتــر  سرپرســت 
امــکان  دربــاره  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت 
دریافت دوز ســوم واکسن برای دانش آموزان 
گفت که وزارت بهداشــت در زمینه دوز ســوم 
فقــط بــه باالی ۱۸ ســال مجــوز داده و هنوز از 
دریافت دوز سوم برای زیر ۱۸ ساله ها خبری 
اعالم نشــده اســت. هم اکنــون دانش آموزان 

ما در حال تکمیل دوز دوم هستند.
اعظم گودرزی در گفت وگو با ایسنا، ابتدا 
به ارائه آخرین آمار واکسیناسیون دانش آموزی 
پرداخت و اظهار کرد: از ســنین ۱۲ تا ۱۸ ســال 
که سن مجاز برای واکسیناسیون است؛ ۹۲.۵ 
درصــد دانش آمــوزان دوز اول و ۷۲.۹ درصــد 
دوز دوم را دریافــت کرده انــد. مدیــران مدارس 
در حال اقناع ســازی دانش آموزانی هســتند که 

هنوز واکسن نزده اند.
وی افــزود: لینــک ســامانه هوشــمند رصد 
واکسن کووید ۱۹ فعال شده و مدیران مدارس 
می توانند وارد ســامانه ســیدا شده و کاس به 
کاس دانش آمــوزان را رصــد کنند تا ببینند آیا 

دانش آموزان واکسینه شده اند یا خیر؟.
سرپرست دفتر سامت و تندرستی وزارت 
آمــوزش و پــرورش دربــاره امــکان دریافــت دوز 
ســوم واکســن بــرای دانش آموزان گفــت: وزارت 
بهداشــت در زمینــه دوز ســوم فقط بــه باالی ۱۸ 
ســال مجــوز داده و هنــوز از دریافــت دوز ســوم 
برای زیر ۱۸ ســاله ها خبری اعام نشــده اســت. 
هــم اکنــون دانش آموزان مــا در حال تکمیل دوز 
دوم هســتند. مــا از مدیــران خواســته ایم طبــق 
همین سامانه که به آن اشاره شد افرادی را که 
واکســینه نشــده اند از ســایر دانش آمــوزان جدا 
کــرده و بــا والدین آن ها صحبت کنند و به آن ها 
اطــاع دهند که بهتر اســت دانش آمــوزان برای 

حفظ جان خود واکسینه شوند.
گــودرزی افزود: بــرای واکسیناســیون زیر 
۱۲ســاله ها نیــز هنــوز دســتورالعملی از ســوی 
ســتاد ملــی مقابلــه با کرونا به ما اعام نشــده 
است. اگر اباغ کنند قطعا انجام خواهیم داد، 

ضمــن اینکــه بــرای ســن ۱۲ تا ۱۸ ســال دو نوع 
واکســن سینوفارم و پاستوکووک موجود است 
اختیــار  مبنــای  بــر  دانش آمــوزان می تواننــد  و 
خودشان یک مورد را انتخاب کنند. با توجه به 
ســویه جدیــد امیکرون و طبــق نظر متخصصان 
و اپیدمیولوژیســت ها مبنــی بــر ســرایت پذیری 
بــاالی ایــن ســویه ویــروس، والدیــن بایــد بــه 

واکسیناسیون توجه کنند.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه البتــه واکســن زدن 
هــم به این معنا نیســت که دیگــر فردی بیماری 
کرونا را نمی گیرد، زیرا سازمان جهانی بهداشت 
اولویت هــا را بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی 
مطرح کرده است عنوان کرد: دانش آموزان باید 
ماســک داشــته باشند، فاصله فیزیکی را رعایت 
کننــد و تهویــه کاس مناســب باشــد. اگر تهویه 
کاس مناســب نیســت؛ حتمــا بایــد پنجره هــا و 
درب ورودی کاس درس بــاز باشــد. همچنیــن 
دانش آموزان باید مرتب دست خود را بشویند.

 حتی االمکان در مدرسه
چیزی نخورید 

تندرســتی  و  ســامت  دفتــر  سرپرســت 
وزارت آموزش و پرورش توصیه های بهداشــتی 
و  داشــت  دانش آمــوزان  بــرای  نیــز  دیگــری 
گفــت: دانش آمــوزان حتی االمــکان در مدرســه 
آب  بطــری  یــک  نیاشــامند.  و  نخورنــد  چیــزی 
همراهشــان باشــد و از مواد غذایی بسته بندی 
شــده استفاده کنند. الزم است قبل از مصرف 
ژل  اگــر  و  بشــویند  را  دست هایشــان  حتمــا 
شست وشــو به همراه دارند دســت های خود را 
ضدعفونــی کنند، ســپس بــه هوای بــاز بروند، 
آن مــاده بســته بندی غذایی بــاز کنند و به دور 
از همکاس هــای خــود با فاصلــه ۱.۵ متری آن 

مواد غذایی را استفاده کنند.
بایــد  داد: دانش آمــوزان  ادامــه  گــودرزی 
حتما لباس های گرم بپوشند. اگر هم پنجره را 
می بندند معلم باید حواســش باشــد که هر ۱۰ 
دقیقــه یک بــار پنجره را بــاز کند و دوباره ببندد 

تا هوا جریان داشته باشد.
وی بــا بیــان اینکه طبق پروتکل ۰۶ وزارت 
بهداشت حداکثر تعداد دانش آموزان در کاس 
درس ۱۵ نفر و فاصله  بین دانش آموزان یک و 
نیم متر است گفت: هر دانش آموز باید فضای 
۲.۲۵ متر مربع در کاس درس داشته باشد.

والدین در ایام امتحانات 
مقابل مدرسه تجمع نکنند 

تندرســتی  و  ســامت  دفتــر  سرپرســت 
وزارت آمــوزش و پــرورش به برگــزاری حضوری 
امتحانات دانش آموزان در دی نیز اشاره کرد و 
گفــت: از والدیــن در خواســت می کنیم در ایام 
امتحانــات مقابــل در مدرســه ازدحــام نکننــد. 
یکی از مشــکات ما ازدحام مقابل در مدرســه 
اســت بنابرایــن دانش آمــوزان ســعی کننــد در 
همــان زمــان امتحــان و نه زودتر، وارد مدرســه 
شــوند تــا تجمعــی صــورت نگیــرد. ایــن تجمــع 
موجب انتقال ویروس می شــود، به ویژه اینکه 

امیکرون سرعت انتقال بیشتری دارد.
گــودرزی ادامــه داد: همچنیــن از والدیــنِ 
دانش آموزانــی کــه ســرما خــورده و یــا عائــم 
مشکوک به کرونا دارند تقاضا می کنیم به هیچ 
عنوان اجازه ندهند که آن ها به مدرســه بروند 
و طــی تمــاس تلفنی به مدرســه اعام کنند که 
این عائم مشکوک یا محتمل بیماری کرونا در 
فرزند آنها مشاهده شده است. والدین در این 
شــرایط فرزندشــان را در خانه نگهداری کرده و 

برای بهبودی به پزشک مراجعه کنند.
وی در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره اقــدام 
مدرســه بــا مشــاهده کرونــای مثبــت در یــک 
دانش آمــوز گفــت: مــا اطاع رســانی کرده ایــم 
کــه در صــورت مشــاهده مــورد کرونــا مثبــت یا 
pcr مثبــت در مدرســه، مدیــران مدرســه اجازه 

ورود دانش آمــوز را بــه مدرســه ندهند. ناظران 
میدانــی در اســتان های مختلــف ســرزده وارد 
مدارس می شــوند و اگر مدارســی پروتکل ها را 

رعایت نکند به آن ها تذکر داده می شود.

سرپرست دفتر سالمت آموزش و پرورش: مجوز تزریق 
دوز سوم واکسن زیر ۱۸ساله ها فعال صادر نشده است

تعیین رقم سبد معیشت کارگران در بهمن

پرونده ارز دارو بسته شد


